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  به نام خداوند رحمان رحيم

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

  .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 

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

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

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

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

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

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

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

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

  .گرفت و باز شكر خداي

ان شاء . ازدهم كه اميد هست جلدهاي ديگر با فواصل كوتاهتر از دنبال آن در آيددواينك شما و جلد 

  .اهللا

  

  ابوالقاسم پاينده                                                                                                                            

 1351351351354444ماه  مرداد                                                                                                                             
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   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 كردنـد،  خالفت بيعت عباس، بن عبداهللا بن على بن محمد بن عبداهللا بن محمد مهدى، با سال اين در

 ذى از رفته روز هشت بود شنبه روز به اين و بود، گذشته در منصور جعفر ابو كه شب همان صبحگاه مكه، به

 واقدى بگفته اما. اند گفته چنين ديگران و عمر بن محمد و محمد بن هشام .هشتم و پنجاه و صد سال حجه

  .سال اين حجه ذى از مانده روز يازده پنجشنبه روز به بود، بغداد به وى بيعت

  .بود حميرى عبداهللا بن منصور دختر موسى ام مهدى، مادر

 در منصور مرگ هنگام به كه پيمانى كيفيت از سخن عباسى عبداهللا بن محمد بن مهدى خالفت

  نهادند مهدى خالفت براى مكه

 از منصور جعفر ابو كردم، حركت بصره راه از درگذشت منصور جعفر ابو كه سالى به: گويد نوفلى محمد

 سالم و رفتم مى وى نزديك نشست مى بر وقت هر. برفتم وى با و رسيدم بدو عرق ذات در. بود رفته كوفه راه

 عمـره . شـديم  مكـه  وارد مـا  و آمد فرود آنجا رسيد ميمون بئر به چون و مرگ، نزديك و بود بيمار. گفتم مى

 وى سـراپرده  در نيمروز نزديك تا و رفتم مى جعفر ابو سوى روز هر كه بود چنان آنگاه دادم، انجام را خويش

 فـزون  و گرفـت  مـى  شـدت  جعفـر  ابـو  بيمارى .كردند مى چنين نيز هاشميان. گشتم مى باز سپس ماندم، مى

 بكـردم،  الحـرام  مسجد در را صبح نماز فجر طلوع هنگام .دانستيم نمى ما و بود گذشته در كه شبى تا شد مى

 حـارثى  عـون  بـن  محمـد  بـا  و بـودم  آويختـه  آن روى شمشيرى و بودم خويش جامه دو در. برنشستم آنگاه

 ممحـر  آن در كـه  داشت تن به رنگ گلى جامه دو روز آن در. بود هاشم بنى سران و نزديكان از كه رفتم مى

  .بود آويخته آن روى شمشيرى و بود

 و خطـاب  بن عمر حديث سبب به كنند احرام گلى رنگ در كه داشتند دوست هاشم بنى پيران: گويد

  .باب اين در طالب ابى بن على گفتار و جعفر بن عبداهللا

 هكـ  رسـيدند  مـا  به پياده و سوار با سليمان بن محمد و محمد بن عباس رسيديم ابطح به وقتى: گويد

 وضع«: گفت من به عون بن محمد. برفتيم سپس گفتيم، سالمشان و رفتيم آنها طرف به. شدند مى مكه وارد

  »بينى؟ مى چگونه مكه به را ورودشان و كس دو اين

  .بود چنان قضيه و» .كنند استوار را مكه كه اند خواسته و مرده مرد آن كه پندارم چنين«: گفتم

 بيامـد  بود، تاريك هنوز .شد نمايان كهنه جامه دو با ناشناس يكى رفتيم مى راه به كه اثنا آن در: گويد

  .شد نهان ما از سپس» .بمرد مرد آن خدا به«: گفت و كرد ما به رو آنگاه شد، وارد ما اسبان گردن ميان و

 دىمه بن موسى. نشستيم مى آنجا روز هر كه شديم اى سراپرده وارد و رسيديم اردوگاه به تا برفتيم ما

 وقت آن در بود، سراپرده طرف يك به منصور بن قاسم بود، سراپرده ستون نزد به مجلس باالى كه ديديم را
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 ميـان  وى، روى پـيش  و آمـد  مـى  قاسـم  نشسـت  مى خويش شتر بر وقتى ديديم، عرق ذات در را منصور كه

  .دهند دوب را ها رقعه كه يافتند مى دستور كسان و شد مى روان نگهبانان ساالر و منصور

 گذشـته  در منصـور  كـه  بدانستم ديدم آن باالى را موسى و ديدم ها سراپرده كنار را قاسم وقتى: گويد

  .است

. بـود  رانـم  روى رانـش  و نشسـت  من پهلوى و بيامد زيد بن حسن بودم نشسته كه وقت آن در: گويد

 گريه صداى كه بوديم حال اين در. بود ميان آن در منتوف عياش ابن كردند، پر را سراپرده تا بيامدند كسان

  »است؟ مرده مرد اين دارى گمان«: گفت حسن شنيديم

  ».است رفته خويش از يا شده سنگين كه پندارم اما ندارم، گمان چنين«: گفتم

 ريخته سر بر خاك و بود دريده پس و پيش از را خويش قباى كه منصور، سياه خادم العنبر، ابو ناگهان

  ».مؤمنانم امير واى«: زد بانگ و درسي ما نزد به بود،

 خواسـتند  مى كه شدند سرازير جعفر ابو گاه خيمه سوى و برخاستند بودند سراپرده در كه كسانى همه

 هرگـز  مگـر  اهللا، سـبحان «: گفـت  منتـوف  عياش ابن. زدند آنها سينه به و شدند مانع خادمان اما شوند، وارد

 را خـويش  جامه و برخاست قاسم. نشستند كسان» .بنشينيد د،كن رحمت خدايتان ايد؟ نديده را خليفه مرگ

  .بود سال نو كودكى وى بود، نشسته همچنان موسى نهاد، سر بر خاك و بدريد

 را آن طـرف  يـك  و انـداخت  زمـين  به آنرا پايين كه بود وى دست به كاغذى آمد، در ربيع آن از پس

  :خواند چنين و بگرفت

 وى شيعيان و هاشم بنى از بازماندگانش به مؤمنان امير منصور بداهللاع از رحيم، رحمان خداى نام به«

  »مسلمانان عامه و خراسان مردم از

 برگرفت را كاغذ آنگاه. بگريستند نيز كسان و بگريست و بينداخت خويش دست از را كاغذ آنگاه: گويد

 بخـوانيم،  شـما  بـراى  بايـد  ناچـار  و داده مؤمنان امير كه است فرمانى اين اما كنيد، گريه توانيد مى«: گفت و

  :رفت باز خواندن به او و شدند خاموش كسان ،»داريد فرا گوش كند، رحمت خدايتان

 شـما  بـه . آخـرت  روز اولـين  و دنيا روز آخرين در ام، زنده كه نويسم مى وقتى را نامه اين من بعد، اما«

 نيندازد، هم جان به و نكند ها فرقه و نيندازد فتنه به را شما من از پس كه خواهم مى خدا از و گويم مى سالم

  »... خراسان مردم واى هاشم بنى اى

 بود آورده يادشان به بودند كرده وى با كه را بيعتى و بود كرده سفارش مهدى درباره آن از پس: گويد

  .مكتوب آخر تا كنند وفا وى پيمان به و دارند پا به را وى دولت كه بود كرده ترغيبشان و

 هاشـميان  نزديـك  و نگريسـت  كسـان  چهره در آنگاه بود، ساخته ربيع كه بود چيزى اين: گويد لىنوف

  ».كن بيعت و برخيز محمد، ابو اى«: گفت و گرفت را زيد بن حسن دست و رفت
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 را موسـى  دست كه بنشانيد وى روى پيش و برد موسى نزد به را او ربيع برخاست، وى با حسن: گويد

 كرد، مصادره را لم ما و زد تازيانه مرا منصور مؤمنان امير مردمان، اى«: گفت و كرد كسان به رو آنگاه. گرفت

 به مهدى نپذيرفت، كه كرد سخن وى با مالم دادن پس درباره داد، رضايت من از كه كرد سخن وى با مهدى

 نيست من از رت شايسته هيچكس. داد جامه دو جامه يك جاى به و داد مضاعف و داد خويش مال از آن جاى

  ».كند بيعت مؤمنان امير با نيكخواه و راضى دل و آسوده خاطر با كه

 بـن  محمـد  نزد به ربيع آن از پس. زد او دست به دست و كرد بيعت مهدى براى موسى با آنگاه: گويد

 مـن  برخيزانيـد،  مـرا  و آمد من بنزد ربيع آنگاه. كرد بيعت كه داشت مقدم سنش سبب به را او و آمد عنوان

 مـا  پـيش  سـپس  بمانـد،  اندكى و شد ها خيمه وارد يافت فراغت چون و كردند بيعت نيز كسان. بودم سومى

 مردم و عراق مردم از بوديم بسيار جمعى. برخاستيم وى با همگى كه »برخيزيد« گفت و آمد هاشميان گروه

 چهره با كفنها در بود خويش تخت بر منصور شديم، وارد. بودند داشته حضور حج مراسم در كه مدينه و مكه

 او و بودم وى تخت پايه نزديك كه بينم مى را او گويى راه، ميل سه برديم، مكه به و برداشتيم را وى. نمايان

 انبـوه ) حـج  اثناى در( ستردن براى را خويش موى. شد پريشان سرش طرف دو موى و وزيد باد. برديم مى را

  .كرديم سرازير آن در و برديم اش حفره نزديك به را وى بود، باخته رنگ وى خضاب. بود كرده

 جعفـر  ابـو  كـه  شبى كه بود اين شد، ماهان بن عيسى بن على برترى سبب كه چيزى نخستين: گويد

 امـا  پرداخت، كار اين به ربيع بگيرند، تازه بيعتى مهدى براى موسى بن عيسى از خواستند درگذشت، منصور

  .1زدند مى ميخ به و نعل به داشتند حضور كه سردارانى نپذيرفت، موسى بن عيسى

 بيعـت  يـا  خـدا،  بـه « :گفت و رفت وى پيش و كشيد شمشير و برخاست ماهان بن عيسى بن على اما

 بيعـت  وى پـى  از نيـز  كسـان  كرد، بيعت ديد چنين موسى بن عيسى چون و» .زنم مى را گردنت يا كنى مى

  .كردند

 و وفـات  خبـر  با را منصور غالم مناره، منصور وابسته بيع،ر و مهدى بن موسى: گويد هارون بن موسى

 خليفگـان  بـه  پيـاپى  كـه  بـردى  بـا  سـلم  و عليـه  اهللا صلى را پيمبر چوب آن از پس فرستادند، مهدى بيعت

 از آنگاه فرستاد، مناره همراه را خالفت انگشتر نيز، طوسى العباس ابو. فرستادند شروى حسن همراه رسيد مى

 زنـدگانى  در چنانكـه  شـد  روان منصـور  بـن  صـالح  روى پيش نيزه نيم با مسيب بن عبداهللا شدند برون مكه

 بـود  مهـدى  بن موسى نگهبانان ساالر وقت آن در كه نصر بن قاسم. بود شده مى روان وى روى پيش منصور

 موسـى  بـن  عيسـى  از كه آزارى سبب به وى كه شد تحريك ماهان بن عيسى بن على. بشكست را نيزه نيم

 و گرفـت  عيب رهسپردنشان از على بود، توز كينه بودند كرده وى با راونديان قضيه در كه رفتارى و بود دهدي

 بـه  گيرد، باال و شود بزرگ كار بود نزديك چندانكه -بود مروروذى خالد ابو گروه سران جمله از -آورد سخن

                                                           

  .م. است معنى همين به كه شدند، مى دور و شدند مى نزديك: عربى وار مثل تعبير جاى به. 1
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 قيـام . خاسـتند  پـا  به نيز وى دانخان  مرم ديگر و خاست پا به و برگرفت سالح سليمان بن محمد كه طورى

 بـن  على كه نوشتند مهدى براى را قضيه. شد آرام و گراييد خاموشى به كار عاقبت. بود نكوتر همه از محمد

 كـار  و نهـاد  وى جاى به را قيس بن حرب حنيفه ابو و كنند كنار بر مهدى بن موسى كشيكبانى از را عيسى

  .گرفت آرام اردو

  .رسيد زودتر محمد بن عباس اما رفتند مهدى سوى سليمان بن محمد و محمد بن عباس: گويد

 و گفت تسليت و گفت خالفت سالم و رسيد مهدى نزد به حجه ذى نيمه شنبه سه روز به مناره: گويد

  .كردند بيعت وى با السالم مدينة مردم و رسانيد را ها نامه

 يكـى  يـا  عـذيب،  در مـرد،  آن اثناى رد كه حجى سفر در منصور: گويد ربيع از نقل به عدى بن هيثم

 ربيـع،  اى«: گفـت  بـدو  بود، وى همپالكى ربيع .افتاد هراس به آن از و ديد خوابى مكه، راه منزلهاى از ديگر

  ».كنى مؤكد را مهدى عبداهللا ابو بيعت بايد تو مرد، خواهم سفر اين در كه پندارم مى چنان

 شـود  ور بهره محبتت از تو زندگى در عبداهللا ابو و داردب باقى خدايت مؤمنان، امير اى«: گفتمش: گويد

  ».اهللا شاء ان

 از كـه  برسـان  پروردگـارم  امانگـاه  و حـرم  بـه  مرا زودتر«: گفت مى و شد سنگين هنگام اين در: گويد

  .رسيد ميمون بئر به تا بود گونه بدين» .بگريزم ام كرده خويش درباره كه تقصيرها و گناهان

  » .اى شده حرم وارد ميمون، بئر اينك«: تمگف بدر: گويد ربيع

  .داد جان روز همان و» .خداى حمد«: گفت

 دراز كـاله  و پرداختم مؤمنان امير به و كردند حاضر را سراپرده و زدند را ها خيمه تا بگفتم: گويد ربيع

 پيـدا  اش قيافـه  كه افكندم وى روى پيش نازكى پرده و دادم اش تكيه و پوشانيدم بدو پيراهن و نهادم بسرش

 را اش قيافـه  امـا  شـد  نمـى  معلـوم  وى وضع كه كردم نزديك پرده به را كسانش. نبود معلوم وضعش اما بودم

 آنگـاه  كند، مى سخن من با منصور كه وانمايم چنان آنها به كه ايستادم جايى به و شدم وارد  آنگاه. ديدند مى

 دارم دوسـت : گويـد  مى و گويد مى سالم شما به. افتي بهى مؤمنان امير خداى، منت به«: گفتم و شدم برون

 ابـو  بيعـت  دارم دوسـت . كند خرسند را دوستتان و كند سركوب را دشمنتان و دارد مؤكد را كارتان خدا كه

  ».نبندد طمع شما در سركشى يا دشمنى تا كنيد، تجديد را مهدى عبداهللا

  ».داريم شتاب بيشتر كار اين به ما ارد،بد توفيق قرين را مؤمنان امير خدا«: گفتند همگان: گويد

 و. بياييـد  بيعـت  براى گفت و گشت باز آنها پيش و بايستاد و رفت درون به ربيع: گويد عدى بن هيثم

 و رفـت  درون بـه  ربيـع  آنگـاه . نكرد بيعت مهدى براى كه نبود حاضر سران و نزديكان و خواص از هيچكس

  »بز بچه اى! تو بر من واى«: گفت حاضران از يكى. زد مى خويش سر به كه شد برون دريده گريبان و گريان

 شـير  را او بـزى  و بـود  مرده بود داده مى شير را او كه هنگامى به مادرش كه بود ربيع منظورش: گويد

  .بود داده
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 را وى قبـر  محـل  كسـان،  تا كردند خاك به چيزى كدام هر در و بكندند قبر يكصد منصور براى: گويد

  .نهادند ديگر گورى در را او مردم بيم از و ندانند

  .نيست معلوم هيچكدامشان قبر و است چنين عباس بنى خليفگان قبور: گويد

 مانعـت  مؤمنـان  اميـر  شكوه! برده اى«: گفت بدو رفت وى نزد به ربيع چون و يافت خبر مهدى: گويد

  ».كردى چنان وى با كه نبود

  .نيست درست اين اما. زد تازيانه را او قولى، به: گويد

 بود، پدرش همراه كه ديدم را منصور بن صالح: گويد داشته حضور منصور حج سفر در كه كسى: گويد

 بودند، موسى سر پشت گشتند مى باز كسان وقتى. بود دنبالگان جزو مهدى بن موسى بودند، وى با نيز كسان

  .بود وى با نيز صالح

 در مـا  بـود،  احمـر  خلـف  داد را منصـور  جعفر ابو مرگ خبر بصره در كه كسى نخستين: گويد اصمعى

 را خـويش  مولـود  نخسـتين  طبـق  ام«: گفـت  و گفت سالم ما به و گذشت ما بر خلف كه بوديم يونس حلقه

  ».آورد

  »شد؟ چه«: گفت يونس

  :گفت

  يافت تولد او از ستبر گردن بهترين«

  ».است بزرگ حوادث از امام مرگ

 كـرده  سفارش باب اين در منصور گويند چنانكه و بود حج االرس عباس يحيى بن ابراهيم سال اين در

  .بود

 كوفـه  عامل. بود على بن الصمد عبد مدينه عامل بود يحيى بن ابراهيم طايف و مكه عامل سال اين در

 از قولى به كه بود ثقفى اسماعيل ابى بن اسماعيل كوفه عامل قولى به .بود مسيب برادر ضبى، زهير بن عمرو

 ثابـت  بـا  آن خراج ديوان بود، نخعى عبداهللا بن شريك با كوفه قضاى. قيس طايفه از بود، نصر بنى وابستگان

  .بود عبداهللا بن شريك با نيز بغداد قضاى. بود قحطبه بن حميد خراسان عامل. بود موسى بن

 ابـ  كوفـه  قضـاى  تنهـا  و بـود  جمحى محمد بن عبيداهللا با بغداد قضاى منصور مرگ وقت به قولى، به

  .داشت را آنجا مردم نماز پيشوايى و كوفه قضاى شريك، قولى به. بود عبداهللا بن شريك

 بـه  و الجبار عبد برادر الرحمان عبد بن عمر بغداد نگهبان ساالر منصور مرگ هنگام به اند گفته چنانكه

 امانت و آنجا ىقضا. بود حمزه بن عمارة عهده به آن سرزمبن و بصره خراج ديوان. بود كعب بن موسى قولى

  .بود دعلج بن سعيد با آن حادثات. بود عنبرى حسن بن عبيداهللا با نماز

  .شدند دچار سخت وبايى به مردمان گفته عمر بن محمد چنانكه سال، اين در

  .آمد در نهم و پنجاه و صد سال آنگاه
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  بود نهم و پنجاه و صد سال به كه حوادثى از سخن

 بـن  عبـاس . رسـيد  آنقره تا و رفت تابستانى غزاى به سال اين در مدمح بن عباس كه بود آن جمله از
. بـود  پيوسـته  بـدو  را ديگـران  و خراسـان  سرداران از جمعى مهدى بود وى مقدمه بر غالمان با خادم حسن
 وى همراه بود مقرر كه كسانى با را محمد بن عباس تا بماند آنجا و زد اردوى بردان در و شد برون نيز مهدى
 شهرهاى از يكى غزا اين در عباس. نداد ساالرى خادم، حسن بر غيره و عزل كار در را عباس. كرد روانه بروند
  .نديد آسيب مسلمانان از هيچكس و آمدند باز سالمت به و بگشود 1زمينى زير غله انبار يك با را روم

 عبد عون ابو ى،مهد و بود خراسان عامل مهدى جانب از وى شد، هالك قحطبه بن حميد سال اين در
  .گماشت جايش به را يزيد بن الملك

 سـمرقند  واليتدارى به را يحيى بن جبرئيل و شد سيستان واليتدار مالك بن حمزة سال اين در هم و
  .گماشتند
  .بكند آنرا خندق و بساخت را رصافه ديوار و نهاد بنيان را رصافه مسجد مهدى سال اين در هم و
 بـه  برداشت، سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر مدينه از را على بن الصمد عبد مهدى، سال اين در هم و

 نيـز  را او سپس. كرد مدينه عامل را كثيرى عبداهللا بن محمد وى جاى به و داشت او از كه اى آزردگى سبب
  .گماشت جايش به را جمحى محمد بن عبيداهللا و كرد معزول

 هزار دو و فرستاد هندوستان به دريا راه از را سمعىم شهاب بن الملك عبد مهدى، سال، اين در هم و
 در كه داوطلبانى از كس پانصد و هزار با گرفت وى بمزد وى براى واليتها همه از را بصره مقيم مردم از كس

 از كـس  هفتصـد  با كرد وى همراه مذحجى حباب ابن نام به نيز را شام مردم از سردار يك. ماندند مى مرزها
 نيز اصبح بن ربيع اند گفته چنانكه و شدند برون وى با اموالشان با كس هزار نيز بصره اوطلباند از شام، مردم

 سـاالر  جـارودى  شهاب بن الملك عبد. بودند وى با كس هزار چهار نيز سباجه و اسواريان از. بود گروه اين با
 پسـر  الواحـد  عبـد . بـود  صرهب مزدور هزار دو ساالر نيز الملك عبد بن غسان پسرش. بود بصره داوطلب هزار
  .بود جدا خويش ياران با نيز حباب بن يزيد بود، مرزها مقيم داوطلب پانصد و هزار ساالر الملك عبد ديگر

 محـرز  القاسم، ابو حركت هنگام به تا گروهها اين تجهيز براى مهدى كردند، حركت همگى پس: گويد
 كه رسيدند بد بار شهر به شصتم و صد سال به تا فتندگر پيش را خويش راه پس. بود فرستاده را ابراهيم بن
  .بود هند واليت از

 بـا  مهـدى  و درگذشـت  آنجـا  در بود، سند عامل مهدى جانب از كه خليل بن معبد سال اين در هم و
  .گماشت وى جاى به را حاتم بن روح خويش، وزير عبيداهللا ابو مشورت

 .م .آمده زيرزمينى زندان يا غله انبار معنىه ب فرهنگها در هك است مطموره متن كلمه. 1
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 گـردن  بـه  چيزى كه كسى مگر كنند، آزاد بود نصورم زندان در را كه هر تا بگفت مهدى سال اين در
 آزاد كـه  بود، وى بنزد ديگرى از حقى يا مظلمه يا بود شهره تباهكارى در بكوشش يا قتل يا ديه بابت داشت
 ابراهيم بن حسن. بود سليم بنى وابسته داود بن يعقوب شدند آزاد مطبق زندان از كه كسانى جمله از شدند
  .بود بوده محبوس زندان اين در وى با نيز طالبى

 نـزد  بـه  بـود  بـوده  محبـوس  آنجا در كه مطبق زندان از را ابراهيم بن حسن مهدى، سال اين در هم و
  .داشت محبوس آنجا و داد انتقال خادم نصير

  داد؟ انتقال نصر نزد به را ابراهيم بن حسن مهدى چرا اينكه از سخن

 با داود بن يعقوب كنند، آزاد را زندانيان داد دستور تمگف چنانكه مهدى وقتى كه بود آن سبب: گويند
 و نكردند آزاد را ابراهيم بن حسن و كردند آزاد را داود بن يعقوب اما بود، زندان به يكجا در ابراهيم بن حسن

 معتمـدان  از يكـى  نهـانى  و جسـت  مـى  خويش براى نجاتى و مفر و بترسيد خويش جان بر و شد بدگمان او
  .بكند نقبى وى حبس محل مقابل محلى از كه كرد روادا را خويش

 جانب از كه رفت مى عالثه ابن پيش شد آزاد كه پس آن از داود بن يعقوب كه بود چنان و: گويد راوى
 فـرار  دربـاره  حسن تصميم از كه يعقوب گرفت، انس بدو تا بود همى وى با و بود السالم مدينة قاضى مهدى

 نزد به را وى كه خواست او از و دارد مهدى براى اندرزى كه گفت بدو و رفت ثهعال ابن پيش بود، يافته خبر
 ابـن . داد بيمش وقت فوت از و بگويد او با نخواست اما چيست؟ اندرز كه پرسيد او از عالثه ابن. ببرد عبيداهللا

 وى بنزد را عقوبي داد دستور كه بگفت او با را آمدنش سبب و يعقوب حكايت و رفت عبيداهللا ابو پيش عالثه
  .آرد در

 بنـزد  كه را اندرزى تا برد مهدى بنزد را او كه خواست آمد در عبيداهللا ابو نزد به يعقوب چون و: گويد
 از كه وى نعمت از آمد در مهدى نزد به چون و برد مهدى بنزد را او عبيداهللا ابو پس. بگويد مهدى به اوست
  .هست وى نزد به اندرزى كه گفت سپس. گفت اسسپ بود نهاده منت و بود كرده آزادش زندان

  .خواست خلوت يعقوب اما كرد پرسش او از عالثه ابن و عبيداهللا ابو حضور در مهدى: گويد
 پـس . برخيزنـد  آنهـا  تا بگويد مهدى با چيزى نخواست يعقوب اما دارد، اعتماد آنها به كه گفت مهدى

: گفـت  و بگفـت  وى با داشت كه تصميمى با را ابراهيم نب حسن خبر يعقوب. كرد خلوت و برخيزانيد را آنها
  ».شود مى انجام بعد شب در كار اين«

 كـه  را خبرى و بيامد او و بياور وى براى را ابراهيم بن حسن خبر كه فرستاد را معتمدى مهدى: گويد
  .كرد تأييد بود گفته يعقوب

 حيلـه  وى براى و كرد حيله تا بود ىمهد زندان در همچنان و ببرند نصر بنزد را حسن تا بگفت مهدى
 بـه  مهـدى . نيافتند دست بدو اما برآمدند او پى از شد معلوم وى نبودن چون و بگريخت و شد برون و كردند

 را وى پـيش  ماننـد  داشـت  اميـد  و بـود  كـرده  رهنمونى ابراهيم بن حسن كار در را وى يعقوب كه آورد ياد
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 ابـو  مالزمـان  جملـه  وى كه است حاضر داد پاسخ كه كرد پرسش هللاعبيدا ابو از يعقوب درباره .شود رهنمون
  .بود شده عبيداهللا

 كـرده  ابراهيم بن حسن درباره بار نخستين كه را كارى و خواند پيش خلوت به را يعقوب مهدى: گويد
  .داد خبر بدو را حسن فرار و آورد يادش به بود داده كه اندرزى و بود

 تعهـد  كنـد  اطمينـان  آن از كـه  دهد وى به امانى اگر ولى ندارد، خبر حسن محل از كه گفت يعقوب
. كنـد  نيكى وى با و دهد عطيه حسن به و كند وفا امان به آنكه شرط به آرد وى نزد به را حسن كه كند مى

  .كرد تعهد مجلس همان در مهدى
 مايـه  نايـ  كـه  مباش وى جستجوى به و بپوش چشم وى گفتگوى از مؤمنان، امير اى«: گفت يعقوب

  .كرد تعهد را اين مهدى و» .آرم تو پيش را او و كنم حيله تا واگذار وى كار به مرا. شود مى او هراس
 و نيكـى  و اى كـرده  انصـاف  و اى گسـترده  رعيـت  بر را خويش عدالت مؤمنان، امير اى«: گفت يعقوب

 كه مانده چيزها اما گرفته، فراخى آرزوهايشان دامنه و شده بزرگ اميدشان كه اى كرده عام را خويش تفضل
 خبـر  كـه  كنند مى كارهاى تو در پشت كرد، خواهى نظر ديگر چيزهاى همانند نيز آن درباره بگويم تو با اگر

  ».كنم مى چنين برسانم تو به آنرا كه دهى اجازه و بگشايى من بر را خويش نزد به ورود راه اگر ندارى،
 كـه  كـرد  وسيله بود بوده منصور خادم كه را سياه سليم و واگذاشت بدو و پذيرفت را اين مهدى: گويد

 مهـدى  نـزد  به شبانگاه يعقوب كه شد چنان و .دهد خبر را وى حضور درآيد، مهدى نزد به خواست وقت هر
 آزادى و عزبـان  ازدواج جنگاوران تقويت و ها قلعه بناى و مرزها كار چون جالب و نيك امور درباره و رفت مى

 نزد به سبب بدين. گفت مى چيزها بدو آبرومند مردم عطاى و داران قرض دين پرداخت و نمحبوسا و اسيران
 رو ايـن  از آورد دسـت  به را ابراهيم بن حسن وى وسيله به داشت اميد آنكه سبب به هم و يافت منزلت وى

 هـزار  كصـد ي و شـد  ثبت ديوانها در كه داد برون باب اين در دستخطى و كرد خويش خوانده برادر را يعقوب
 رفت مى باال و يافت مى بهى همچنان يعقوب و منزلت .داد بدو كه بود اى عطيه نخستين اين و رسيد بدو درم

 بداشتند را او تا بگفت مهدى و كرد سقوط وى منزلت و. داد مهدى دست به را ابراهيم بن حسن كه وقتى تا
  :مضمون اين به گفت شعرى باره اين در خليل بن على و

   كه كارها تغيير از شگفتا«
   ناخوشايند و است خوشايند

   كند مى بازى مردان با روزگار
   جاريست همچنان آن حوادث و
  1معاويه طنابهاى و
   فرسود داود بن يعقوب بر

                                                           

 .وزير اهللاعبيد ابو نام. 1
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   رسيد قاضى عالثه ابن به 1عافيه بليه و
   بگوى وزير عبيداهللا ابو به

  مانده؟ باقى تو براى چيزى مگر
   ردنگ مى كارها در يعقوب

  نگرى مى سوى يك به تو و
   دادى راه خويشتن به را وى سان بدين

  ».باشند چنين پيشه شئامت مردم و
 بـه  كـه  كسـى  درباره .برداشت آن حادثات و كوفه از را اسماعيل ابى بن اسماعيل مهدى، سال، اين در

 اسـحاق  كوفـه،  قاضى اهللاعبد بن شريك مشورت به: اند گفته بعضيها: اند كرده اختالف شد، واليتدار وى جاى
  .كرد واليتدار وى جاى به را اشعثى كندى صباح بن

 سـعيد  بـن  عثمـان  او و كـرد  كوفـه  واليتـدار  را جمحـى  لقمـان  بن عيسى مهدى،: گويد شبه بن عمر
  .كرد نگهبانان ساالر را خويش برادرزاده
 بتنهايى شريك آنگاه. بود حادثات كار به عيسى و قضا، و داشت نماز امامت عبداهللا بن شريك قولى به
 گفـت  شعرى او درباره شاعران از يكى و كرد خويش نگهبانان ساالر را كندى صباح بن اسحاق و شد واليتدار

  :مضمون اين به
   برسى سهيل اوج به اگر«

   بود نخواهى اين از بيش
  ».هستى شريك آورده بر كه

 بـه  گفت شعرى وى درباره شريك و اشتند را شريك سپاس اسحاق، كه اند پنداشته چنان: گويد راوى
  :مضمون اين

   داشت كه دنيا اميد سبب به«
   بداشت روزه و كرد نماز

   يافت دست دنيا به چون و
  ».داشت روزه نه و كرد نماز نه

 صـباح  بن اسحاق و داد شريك به يكجا را قضا و نماز امامت مهدى: گويد كوفه قاضى محمد، بن جعفر
 را اسـحاق  آن از پـس  گماشـت،  حادثات و نماز بر را صباح بن اسحاق آن از پس. شتگما وى نگهبانان به را

 بـن  يزيـد  بـرادرش  بمرد، نعمان چون و كرد خويش نگهبانان ساالر را جعفر بن نعمان كه كرد كوفه واليتدار
  .كرد نگهبانان ساالر را جعفر

                                                           

  . خاص نام. 1
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 را بصرى حسن بن عبيداهللا و دكر معزول بصره حادثات از را دعلج بن سعيد مهدى، سال اين در هم و
 نوشـت  الملك عبد به و گماشت دو هر جاى به را نميرى ايوب بن الملك عبد و برداشت قضا و نماز امامت از

 حادثات سال همين در آن از پس. كند حق احقاق آورد شكايت دعلج بن سعيد از بصره مردم از كس هر كه
 عبداهللا پسر مسور نام به بصره مردم از يكى كه داد زاد حمزه بن عمارة به و گرفت ايوب ابن الملك عبد از را

  .بود باقى نماز بر همچنان الملك عبد و گماشت آن بر را باهلى
  .گماشت وى جاى به را روح بن رجاء و برداشت يمن از را منصور بن يزيد مهدى، سال اين در هم و
  .كرد آنجا عامل را صالح بن فضل و برداشت جزيره از را سعيد بن هيثم سال اين در هم و
  .گرفت زنى به را او و كرد آزاد را خيزران خويش دار فرزند كنيز مهدى، سال اين در هم و
 پسـر  هـردوان  ،عبـداهللا  و فضل مادرى خواهر على بن صالح دختر عبداهللا ام مهدى، سال اين در هم و
  .گرفت زنى به را صالح،

 كس بسيار و داد رخ حريق ها كشتى در عيسى قصر نزد به غدادب در حجه ذى ماه در سال اين در هم و
  .بسوخت بود آن در چه هر با ها كشتى و بسوخت
 وى جاى به سليمان، ابن محمد ضمره، ابو و شد معزول مصر از منصور، وابسته مطر، سال اين در هم و

  .شد منصوب عاملى به
 بن عيسى كه آوردند كوشش خراسان مردم زا شيعيانشان و هاشميان بنى از گروهى سال اين در هم و
 معلـوم  را ايـن  مهـدى  چـون  و واگذارنـد  مهدى بن موسى به را كار اين و كنند خلع عهد واليت از را موسى
 كـه  بدانسـت  عيسـى  و رود وى پيش كه نوشت بود كوفه در كه موسى بن عيسى به اند گفته چنانكه داشت،
  .كرد خوددارى مهدى پيش رفتن از و دارد مقصود چه او درباره

 مقاومـت  وى مقابل در اما شود برون كار از كه خواست عيسى از رسيد، مهدى به كار وقتى: گويد عمر
 سـاالر  را يزيد بن خالد او و كرد كوفه واليتدار را مهلبى حاتم بن روح برساند، زيان را او خواست مهدى. كرد

  .كرد خويش نگهبانان
 پديد زحمتى نبود وى ضد بر حجتى كه چيزهايى درباره عيسى راىب روح كه خواست مى مهدى: گويد

  .يافت نمى آن براى دستاويزى او و آرد
 كوفـه  بـه  را سـال  مـاه  دو فقـط  و بـود  رفته داشت رحبه در كه ملكى به عيسى كه بود چنان و: گويد

 در و. گشـت  مى باز خويش ملك به آنگاه يافت مى حضور عيد و ها جمعه مراسم در كه رمضان ماه در: آمد مى
 و رسيد مى مسجد درهاى به تا آمد مى اسبان بر خويش خانه از عيد مراسم در حضور براى كه حجه، ذى آغاز

  .كرد مى نماز خويش جاى در آنگاه. شد مى پياده درها آستانه بر
 مـاه  دو در مگـر  آيـد  نمى كوفه به و يابد نمى حضور ها جمعه در عيسى كه نوشت مهدى به روح: گويد

 مردمـان  نمازگـاه  كـه  شود مسجد) برون( عرصه وارد تا آيد مى خويش اسبان بر يابد مى حضور چون و سال،
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 و كنـد  مـى  پشـكل  مردمـان  نمازگاه در وى اسبان و رسد مى مسجد درهاى نزد به و گذرد مى آنجا از و است
  .كند نمى چنين او جز كسى

 پيـاده  آن نـزد  بـه  كسـان  كـه  بنه چوبى مسجد وزمجا هاى كوچه دهانه بر كه نوشت بدو مهدى: گويد
  .نامند مى خشبه را محل آن كه نهاد چوب ها كوچه دهانه بر روح. شوند

 عبيـد  ابـى  بـن  مختـار  ورثه پيش كس و رسيد موسى بن عيسى به خبر اين جمعه روز از پيش: گويد
 و كـرد  تعمير را خانه آن از سپ. داد خوب بهاى و بخريد بود چسبيده مسجد به كه را مختار خانه و فرستاد
 مسـجد  در به آنجا از و رفت مى خانه آن به رفت خواست مى جمعه مراسم به چون و بساخت آنجا در حمامى

 مقـيم  آنجـا  و كرد منزل كوفه در آن از پس گشت، مى باز خويش خانه به و كرد مى نماز يكسو به و رسيد مى
  .شد

 و موسـى  بـراى  تـا  شوى خلع جانشينى از كه نپذيرى اگر«: گفت و كرد اصرار عيسى به مهدى: گويد
 بپـذيرى  اگـر  و دارم مى روا تو به رواست معصيت مرتكب بر را آنچه تو معصيت سبب به بگيرم، بيعت هارون

  ».نقدتر و باشد سودمندتر كه دهم عوضى ترا
 بيسـت  قولى به و درم هزار هزار ده تا بگفت و گرفت بيعت دو آن براى و پذيرفت عيسى عاقبت: گويد

  .بسيار تيولهاى با دهند او به هزار هزار
 وى پـيش  كـه  نوشـت  بدو كند خلع را موسى بن عيسى خواست مى مهدى وقتى: گويد ديگر راوى اما

 بـيم  كـه  چنـدان  كـرد  خـوددارى  مهـدى  نزد به رفتن از و دارد مقصود چه او درباره كه دريافت عيسى. رود
 و نوشـت  بـدو  اى نامـه  و فرستاد عيسى سوى را محمد بن عباس خويش عموى مهدى. رفت مى وى نافرمانى

  .بگفت بگويد بدو خواست مى را آنچه
 مهـدى  نزد به باب اين در وى جواب با و رفت عيسى نزد به مهدى پيام و نامه با على بن عباس: گويد

 از كـس  هزار با را ار،سرد هريره ابو فروخ، بن محمد بازگشت وى نزد به عباس كه پس آن از مهدى. بازگشت
 كـه  داد دستورشـان  و داد طبلـى  را آنها از يك هر و كرد روانه بودند بينا گرى شيعه كار در كه خويش ياران
  .بزنند را طبلهاشان همگى رسيدند كوفه به وقتى

 زدنـد  را خويش طبلهاى  وى ياران و شد كوفه وارد صبحدم نزديك و شب بوقت فروخ بن محمد: گويد
 عيسـى  كند، حركت گفت بدو كه رفت هريره ابو پيش آنگاه بهراسيد، سخت كار اين از موسى بن عيسى كه

  .كرد السالم مدينة روانه را او هماندم و نپذيرفت او از اما كرد بهانه را بيمارى
 معشر ابو از را اين. شد حج ساالر يمن، از بازگشت هنگام به مهدى، دايى منصور، بن يزيد سال اين در

  .اند گفته چنين نيز او غير و واقدى عمر بن محمد. اند هآورد
 پيش بود، داده دستورش و بود فرستاده مهدى كه بود اى نامه سبب به يمن از منصور بن يزيد بازگشت

  .اوست حضور و وى مشتاق كه بود گفته و بود سپرده بدو را حج كار و بازگردد وى
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 بـن  اسـحاق  با آن حادثات و كوفه نماز امامت. بود جمحى صفوان بن عبيداهللا مدينه، امير سال اين در
 بـا  بصـره  نماز امامت. بود عبداهللا بن شريك با مدان قضاى. بود موسى بن ثابت با آن خراج. بود كندى صباح

 كـار  ايـن  در بـاهلى  عبـداهللا  بن مسور كه بود حمزه بن عمارة با آن حادثات .بود نميرى ايوب بن الملك عبد
 عمارة فارس واليت و اهواز واليت و دجله واليت عامل. بود حسن بن عبيداهللا با بصره قضاى. دبو وى جانشين

. بود منذر بن بشير يمامه، عامل. بود روح بن رجاء يمن، عامل. بود عمرو بن بسطام سند، عامل. بود حمزه بن
 بـن  يزيـد  افريقيـه،  عامـل . دبو صالح بن فضل جزيره، عامل. بود يزيد بن الملك عبد عون، ابو خراسان، عامل
  .بود سليمان بن محمد حمزه، ابو مصر، عامل .بود حاتم

  .آمد در شصتم و صد سال آنگاه

  بود شصتم و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 و او و كـرد  قيـام   خراسـان  در گفتنـد  مـى  بـرم  يوسـف  را او كه ابراهيم بن يوسف كه بود اين جمله از
 معتـرض  بود گرفته پيش كه رفتارى و مهدى وضع به اند گفته چنانكه بودند، وى راى آهنگ هم كه پيروانش

  .بودند آمده فراهم وى دور به بسيار مردم اند گفته چنانكه و بودند
 و دسـت  تـا  كردنـد  نبرد و شد تالقى كه فرستاد برم يوسف سوى را مزيد بن يزيد مهدى،: گويد راوى

  .فرستاد مهدى نزده ب و گرفت اسيرى به را يوسف يزيد،. شدند گريبان
 شترى بر را برم يوسف رسانيدند نهروان به را آنها چون و فرستاد وى با نيز را اصحابش سران از گروهى

 نـزد  بـه  را او و كردنـد  رصـافه  وارد را آنها وضع بدين بودند، كرده شتر دم طرف به را وى روى كه نشانيدند
 را يارانش و وى گردن و بريد را يوسف پاى دو و دست دو كه داد دستور اعين بن هرثمة به كه بردند مهدى

  .بياويخت بود مهدى اردوگاه مجاور كه دجله باالى پل بر را آنها و بزد
  .بود كشته را هرثمه برادر خراسان در وى كه بود رو آن از داد هرثمه به را يوسف كشتن دستور اينكه

   هادى موسى بيعت و موسى بن عيسى خلع خبر از سخن

 ابو همراه موسى بن عيسى محرم ششم روز به آمده سليمان بن فضل روايت در چنانكه سال همين در
 از و ببـود  روز چنـد  گرفـت،  منـزل  مهدى عسكر در دجله كنار بر سليمان بن محمد خانه در و برفت هريره
 حرمتـى  بـى  و ندىناخوشـاي  و تعرض و گفت نمى سخنى رفت، مى مهدى بنزد بود رفته مى هميشه كه راهى
 و آمـد  در قصر به مهدى نشستن از پيش روز يك آن از پس. گرفت انس وى با حدى تا كه چندان ديد، نمى

 كرده اتفاق شيعه سران روز آن در .داشت درى كه كوچك اطاقكى در بود، ربيع نشيمنگاه كه رفت محلى به
 اطاقك در. كردند چنين بود ربيع نشيمنگاه قكاطا در كه هنگامى و بتازند او بر و كنند خلع را وى كه بودند

 زشـتترين  بشـكنند،  درهـم  آنـرا  بـود  نزديك و بشكافتند و بكوفتند را در گرزهايشان با اما شد، بسته آنها بر
  .كردند محاصره آنجا در را او و گفتند عيسى به را دشنامها
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 عيسـى  بـه  نسـبت  بلكـه  داشـت بازن كارشـان  از را آنها وى اعتراض اما كرد اعتراض كارشان به مهدى
 مهدى حضور در خاندان كهنساالن كه وقتى تا ببودند وضع اين بر روز چند مخالفان و عيسى شدند تر سخت

 همگيشـان  از سليمان بن محمد كه گفتند دشنامش روبرو و خواستند او از را وى خلع و كردند سخن وى با
  .بود سختتر بدو نسبت

 بـا  كـه  گفتشـان  ندارند خوش را عيسى وليعهدى و است چنين آنها راى كه ديد مهدى چون و: گويد
 از كـه  بپـذيرد  مخالفان و وى از عيسى كه كرد اصرار و گراييد ايشان موافقت و راى به و كنند پيمان موسى
  .يابند رهايى آنجا از و شوند برون داشت كسان گردن به كه پيمانى

 تنـى  پـس . دارد گـردن  بـه  عيال، و مال به مقيد ،مؤكد قسمهاى كه گفت و نپذيرفت عيسى اما: گويد
 كه آوردند وى نزد به را ديگران و مكى خالد بن زنگى و عالثه بن محمد جمله از و قاضيان و فقيهان از چند

 قبـال  در داشـت  مردمان گردن به عيسى كه را بيعتى كه شد مختار مهدى و بگفتند وى با را خويش فتواى
 برون مالش از و شود مى الزم او بر قسم شكستن سبب به كه آنچه جبران و دباش وى رضاى مورد كه چيزى

  .كسگر و باال و زاب در امالكى با بود درم هزار هزار ده كه بخرد شود مى
 كـه  وقتى تا بود كرده سخن عيسى با خلع درباره مهدى كه هنگام آن از. پذيرفت را اين عيسى: گويد

 روز بـه  شـد،  خلـع  و داد رضـايت  تسـليم  و خلع به تا بود محبوس رصافه الديوان دار در وى نزد به پذيرفت
 هنگـام  محـرم،  از مانـده  روز سه پنجشنبه، بعد، روز و. پسين نماز از پس محرم از مانده روز چهار چهارشنبه

  .كرد بيعت وى پى از موسى و مهدى با روز، برآمدن
 سليمان بن محمد كه اى خيمه در وى داد، ورود اجازه خويش خاندان مردم به مهدى آن از پس: گويد

 پـى  از موسـى  بـراى  و خويشـتن  براى آنها يكايك از بود شده پا به ابواب صحن در و بود كرده پيشكش بدو
 نيـز  موسـى . نشست منبر به و رفت رصافه جماعت مسجد به آنگاه. رسيد آخرشان به تا گرفت بيعت خويش

  .ايستاد منبر پله نخستين بر عيسى. بود وى از تر پايين و رفت باال
 و گفـت  صـلوات  سـلم  و عليه اهللا صلى محمد بر و كرد او ثناى و گفت خداى حمد مهدى آنگاه: گويد

 بـن  عيسـى  كه اند كرده اتفاق خراسان مردم ديگر و وى ياران و سرداران و شيعيان و خاندان مردم كه گفت
 را وى كـه  دهنـد  مؤمنـان  اميـر  پسر موسى به ندداشت گردن به وى براى كه را كارى و كنند، خلع را موسى

 مخالفـت  از و هست الفت و مصلحت اميد ايشان، راى پذيرفتن در كه ديده چنان و اند پسنديده و اند برگزيده
 در كـه  بيعتـى  از و پوشيده چشم خويش تقدم از عيسى و. بوده بيمناك كارشان در اختالف و مقصودشان با

 مـردم  و مؤمنـان  اميـر  پيمـان  موجـب  بـه  بود، وى آن از زمينه اين در آنچه و كرده آزادشان بوده گردنشان
 او پيمبـر  سـنت  و خـدا  كتاب به ميانشان موسى و شده مؤمنان امير پسر موسى آن از وى شيعيان و خاندان

 دكني بيعت نيز شما حاضران گروه اى«: گفت آنگاه. عدالت و نكو رفتار با كند، مى عمل سلم و عليه اهللا صلى
 براى .است پراكندگى در بدى همه و است جماعت در نيكى همه كه بشتابيد اند شتافته ديگران آنچه سوى و
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 و شود مى او رضاى موجب كه چيزها و وى اطاعت به عمل و خواهم مى خداى رحمت توفيق شما و خويشتن
  ».خواهم مى آمرزش شما براى و خويشتن براى هم

 بيعـت  و رفتند مى باال كه كسانى و وى ميان تا بود نشسته منبر بركنار مهدى از تر پايين موسى: گويد
  .ندارد مستور را او چهره و نشود حايل دادند مى وى دست به دست و كردند مى

 از اينكـه  و كـرد  مـى  ياد وى خلع از كه را مكتوبى بود، ايستاده خويش جاى در همچنان عيسى: گويد
 را اين و كرده آزاد داشتند گردن به را وى بيعت  كه را كسانى جمع و هشد برون بود وى آن از كه عهد واليت
  .خواندند وى براى اجبار، نه خوشى به فشار، روى از نه رضايت به كراهت، روى از نه دلخواه به كرده، شخصا

 و زد وى دسـت  به دست و كرد بيعت مهدى با و رفت منبر باالى آنگاه. شد معترف بدين عيسى: گويد
 بـا  آن از پس كردند مى بيعت مهدى با نخست. كردند بيعت سن ترتيب به نيز مهدى خاندان مردم. تبازگش
 شيعيان و معتبر سرداران و ياران. يافت فراغت كار اين از آخرينشان تا زدند، مى آنها دست به دست و موسى
  .كردند چنين داشتند حضور كه مهدى

 بيعـت  بـه  را منصـور  بـن  يزيـد  خويش دايى و رفت يشخو خانه سوى و آمد فرود مهدى آنگاه: گويد
 بـه  مهـدى . يافت فراغت مردمان همه از تا پرداخت كار بدين او و گماشت عامه و خواص باقيمانده از گرفتن
 مكتوبى وى خلع درباره. كرد عمل بود كرده راضى عهد واليت از خلع به را او و بود كرده عيسى با كه تعهدى
 كـرد  آن شـاهد  را ديوان در شده ثبت سپاهيان و شيعيان همه و خوبش ياران و دانخان مردم جمع و نوشت

  .ببرد بود شده برون آن از كه چيزى درباره را وى ادعاى و گفتگو و باشد حجت عيسى ضد بر كه
  :بود نوشته خويش جانب از عيسى كه است تعهدى نسخه اين

 اميـر  محمـد  مهـدى  خـدا  هبند براى است مكتوبى اين. رحيم رحمان خداى نام به«
 همـه  وى خانـدان  مـردم  بـراى  و مهـدى،  بـن  موسـى  مسـلمانان،  وليعهـد  بـراى  و مؤمنان

 و زمـين  مغربهـاى  و ها مشرق در مسلمانان عامه و خراسان مردم از سپاهيانش و سردارانش
 بـن  محمـد  بـن  موسى و مؤمنان امير محمد مهدى براى را اين. بباشد آنها از يكى كجا هر

 در مسلمانان كه وقتى تا بود من از كه وى وليعهدى درباره ام، نوشته مسلمانان يعهدول على،
 ائـتالف  پندارهايشـان  و گرفت نظام كارشان و كردند اتفاق موسى عهد واليت بر رضايت كار

 هماننـد  نيـز  مـن . اسـت  من آن از  مكتوب اين خط و دانم مى خويشتن از را خط اين. يافت
 بـه  كـه  بيعتـى  از شـدن  بـرون  و وى بيعـت  و مؤمنـان  اميـر  پسر موسى به مسلمانان همه

 و شـما  بـر  كـه  دهـم  مـى  رهايى و گشايش آن از را شما و دهم مى رضايت داشتم گردنشان
 سخن نه نو و كهنه از باب اين در مرا و نباشد تكلفى مسلمانان عامه و جمعتان از هيچكس

 پس و مؤمنان امير محمد مهدى دگانىزن در و مقال نه حجت، نه مطالبه، نه ادعا، نه هست
 از هيچكس بر مرگ وقت به تا و ام زنده كه وقتى تا مسلمانان وليعهد موسى از پس و وى از
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 بيعت مؤمنان امير مهدى محمد با كه ندارم بيعتى يا اطاعتى حق مسلمانان عامه بر يا شما
 مـردم  از مسـلمانان  عامـه  و آنهـا  قبال در و وى، پى از مؤمنان امير پسر موسى با و ام كرده

 بـرون  آن از كـه  كـارى  مورد در خويش تعهد به نسبت كه ام شده ملتزم ديگران و خراسان
 و تأييـد  و پيمـان  و قـرار  هـر  و خـدا  پيمان باب اين در. باشم آن پابند و كنم عمل ام، شده

 محمـد  مهـدى  بـه  نسبت كه است من گردن به باشد كرده خداى خلق از يكى كه تأكيدى
 و كـردار  و گفتـار  بـه  نهـان،  و آشكار در مؤمنان امير پسر موسى وى وليعهد و مؤمنان ميرا

 كـارى  درباره و باشم نيكخواه و مطيع و شنوا رنج، و آسايش در گشايش، و سختى در نيت،
 اگر و كنم دشمنى دشمنانشان با و كنم دوستى دوستانشان و آنها با ام شده خارج آن از كه

 مكتوب اين در كه چيزى خالف به يا كردم، دغلى يا كردم، تبديل يا آوردم تغيير يا بگشتم
 مسـلمانان  عامـه  و مؤمنـان  اميـر  پسر موسى وى وليعهد و مؤمنان امير محمد مهدى براى
 مكتـوب  ايـن  نوشـتن  وقـت  بـه  كـه  زنى هر نكردم عمل بدان يا كردم دعوت ام كرده تعهد

 شـرط  و قيد بى بار سه است طالقى بگيرم رىهمس به سال سى مدت به تا بعد يا ام داشته
 خـداى  راه در شـوم  مالـك  سال سى مدت تا يا دارم اكنون كه مملوكى هر و باين طالق به

 پـس  يا نو، يا كهنه زياد، يا كم زمين، يا طلب يا كاال يا نقد از دارم  كه مالى هر و باشد آزاد
 كجـا  هـر  را آن زمامدار و باشد مسكينان وقف آرم دست به سال سى مدت به تا روز اين از

 كهـن  خانـه  تـا  السـالم  مدينة از سال سى طى كه متعهدم. واجب نذر به و. نهد وقف ببيند
 خداى و نباشد مفر و كفاره عمل، بجز آن از كه روم پياده و پابرهنه است مكه در كه خداى

  ».بس خداى شهادت و باشد شاهد و ناظر و مراقب آن انجام در
 شـاهد  قاضـيان  و دبيـران  و وزيران و قريش صحابيان و وابستگان و هاشم بنى از كس سى و چهارصد

  .شدند تعهدنامه اين مضمون بر موسى بن عيسى اقرار
  .زد مهر موسى بن عيسى و شد قلمى شصتم و صد سال صفر در
  :مضمون اين به گفت عشرى باب اين در شاعران از يكى: گويد«
   ندارد خوش را مرگ موسى ابو«
   است حرمت و رهايى مايه مرگ ماا

   شد خلع شاهى از
   كرد تن به ذلتى جامه و

  ».نگيرد كهنگى هرگز كه
 بودنـد  شده روان وى با كه ديگرانى و داوطلبان با مسمعى شهاب بن الملك عبد شصتم و صد سال به

 منجنيق آنگاه بودند، آن مقابل روز دو و بردند حمله شهر به رسيدنشان از پس روز يك و رسيد باربد شهر به
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 ترغيـب  خـداى  نام و قرآن قسم به را همديگر و آمدند فراهم كسان. كردند حمله لوازم همه با و كردند نصب
 طـرف  بـه  را حريفـان  و شـدند  وارد طـرف  هر از سوارانشان و گشود آنها براى زور به را شهر خداى و كردند
 مسـلمانان  بـا  نيـز  آنهـا  از بعضى بسوختند، را آنها از ىكسان و افروختند نفت و آتش آنجا در و راندند بدشان

 آنهـا  غنيمت را شهر خدا و شد كشته مسلمانان از نيز كس چند و بيست .بكشت را همگى خدا و كردند نبرد
 آنجا در شود خوش دريا تا ببودند و گردند باز و برنشينند آن بر نتوانستند و شد طوفانى دريا آن از پس كرد،

 بـن  ربيـع  كـه  بمـرد  آنهـا  از كس هزار يك به نزديك و گفتند قرمى حمام آنرا كه گرفت دردى دهانهايشان
 كه جايى به رسيدند فارس كناره به و بازگشتند بود ميسر بازگشتن كه وقتى به آنگاه بود، جمله آن از صبيح

 شـان  بعضـى  كه شكستب را كشتيهايشان بيشتر و وزيد آنها بر طوفان شبانگاه و گفتند مى حمران درياى آنرا
 بنزد بود جمله آن از باربد شاه دختر كه خويش اسيران از گروهى با و يافتند نجات ديگر بعضى و شدند غرق

  .بود بصره واليتدار وقت آن در كه رسيدند سليمان بن محمد
  .شد هارون دبير و وزير صدقه بن ابان سال اين در
 وى جـاى  بـه  مسلم ابن معاذ و بود شده مغضوب كه شد معزول خراسان از عون ابو سال اين در هم و
  .شد واليتدار
  .كرد تابستانى غزاى عيسى بن وليد سال اين در هم و
  .رفت شام درياى به غزا به خثعمى عباس بن عمر سال اين در هم و
 صـلى  خداى پيمبر وابستگى به ثقيف قبيله در نسبشان از را هابوبكر خاندان مهدى، سال اين در هم و

 كـه  داد مهدى به اى نامه شكايت) حكم بنام( هابوبكر خاندان از يكى كه بود آن سبب. بازبرد سلم و عليه اهللا
  .بود جسته تقريب بدو سلم و عليه اهللا صلى خداى پيمبر وابستگى به آن ضمن

 و دهد رخ برايتان كه حاجتى وقت به مگر شويد نمى معترف بدان كه است انتسابى اين«: گفت مهدى
  ».جوييد تقرب ما به آن وسيله به شويد چارنا

 و مـن  كـه  خـواهم  مى تو از من. داريم اقرار ما باشد، اين منكر كسى اگر مؤمنان، امير اى«: گفت حكم
 بـن  زيـاد  خانـدان  و بازبرى سلم و عليه اهللا صلى خداى پيمبر وابستگى و نسبمان به را هابوبكر خاندان گروه
 عبيـد  از كـه  نسبشـان  بـه  و شوند برون بود كرده ملحقشان بدان معاويه كه ىنسب از تا دهى دستور را عبيد
  كه كرد خداى پيمبر حكم به اعتنايى بى سبب به را كار اين معاويه كه بازروند ثقيف، وابستگان جزو و است

  ».است سنگ زناكار آن از و است بستر آن از فرزند«: فرمود
 و برنـد  نسبشان به را گروهى هر كه داد دستور زياد خاندان و هابوبكر خاندان درباره مهدى پس: گويد

 خانـدان  و بخواننـد  مردم براى 1جماعت مسجد در آنرا كه داد دستور و نوشت سليمان بن محمد به مكتوبى
 كه را كسانى و بازبرد مسروح بن نفيع نسب و سلم و عليه اهللا صلى خداى پيمبر به وابستگيشان به را هابوبكر

                                                           

  .متن كلمه. 1
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 بـراى  و ندهـد  پـس  را اموالشان شدند منكر كه كسانى به و دهد پس آنها به بصره در را اموالشان شدند مقر
  .كند معين را سمرقند بن حكم مقصودشان كشف و آزمودنشان
 دربـاره  مگـر  كـرد  اجـرا  بود رسيده بدو هابوبكر خاندان درباره كه را دستورى سليمان بن محمد: گويد

  .بودند غايب كه آنها از كسانى
 حضور در: گويد كه آمده سليمان روايت در داد قوت زياد خاندان درباره را مهدى راى كه چيزى: گويد

 بـدو  كه آمد وى پيش سلم پسر صغدى نام به زياد خاندان از يكى كه نگريست مى مظالم در او و بودم مهدى
  »كيستى؟ تو«: گفت

   »عمويت پسر«: گفت
   »منى؟ عموى پسر كدام«: گفت
  .برد زياد به را خويش نسب او پس: گويد

 تـا  بگفـت  و آورد خشـم  و »اى؟ بـوده  من عموى پسر وقت چه از زناكار، سميه پسر اى«: گفت مهدى
  .برخاستند كسان و كردند بيرونش و بكوفتند را وى گردن

 خـدا  بـه «: گفـت  و پيوسـت  مـن  بـه  عيسـى،  بـن  موسى يا موسى، بن عيسى شدم برون وقتى: گويد
 خاندان درباره كى: گفت و كرد ما به روى مؤمنان امير تو رفتن از پس بفرستم، تو طلب هب كس خواستم مى
  »دارى؟ اطالع چه تو عبداهللا ابو اى نبود، چيزى باب اين از ما از هيچيك نزد به خدا به دارد؟ اطالع زياد

 كـه  محـول  در به رسيديم  وى منزل به تا كردم سخن وى با زياد خاندان و زياد درباره همچنان: گويد
 اميـر  پـيش  شـبانگاه  تـا  بنويسـى  مـن  بـراى  را اين همه كه ميخواهم تو از خويشاوندى و خدا نام به«: گفت

  ».بگويم وى با ترا خبر و برم مؤمنان
  .فرستادم وى نزد به و بنوشتم و برفتم: گويد
 واليتـدار  كـه  يدالرشـ  هارون به داد دستور مهدى داد، خبر بدو و رفت مهدى پيش شبانگاه وى: گويد

 زياد خاندان كه دهد دستور و بنويسد بصره واليتدار به كه داد دستور او به و بنويسند بود وى جانب از بصره
 سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر وابستگى به را هابوبكر فرزندان و كند برون عرب و قريش ديوان و قريش از را

 را وى مال جست انتساب ثقيف به كه هر و واگذارد دستش به را وى مال شد مقر آنها از كس هر. كند عرضه
  .كند مصادره

 بـه  زياد خاندان آن از پس .شد مصادره اموالشان كه نفر سه بجز شدند، مقر وابستگى به همگان: گويد
  .بازبرد بودند بوده كه وضعى به را آنها و دادند رشوه ديوان متصدى

  :مضمون بدين گفت شعرى باره اين در نجار خالد: گويد
   هابوبكر و نافع و زياد من نزد به«
   بزرگند شگفتيهاى جمله از
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   است قرشى گويد مى چنانكه يكى اين
   است وابسته يكى آن و
  ».است عرب خويش پندار به يكى اين و

   نسبشان به زياد خاندان بازبردن درباره بصره واليتدار به مهدى نامه نسخه

  رحيم رحمان خداى نام به«
 عـوام  و خـواص  و را خويشـتن  مسـلمانان  خليفگان كه چيزى ترين شايسته بعد، ماا«
 كتاب از خودشان ميان كه اينست اند كرده ملزم بدان احكامشان و كارهايشان در را مسلمان

 بـدان،  و باشـند  بنـد  پاى بدان و كنند تبعيت سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر سنت و خدا
 حقـوق  معرفت و هست خدا حدود اقامه آن در كه دهند ضايتر مخالف، يا باشد موافقشان

 از اعـراض  و مخالفت و. وى نيكوى ثواب و وى پاداش تحصيل و وى رضاى از پيروى و وى
 سفيان ابى بن معاوية راى. است آخرت و دنيا خسران و ضاللت مايه آن، غير به رغبت و آن
 كـرد  چيـزى  دعوى و كند الحاق را ثقيف عالج خاندان غالم عبيد، پسر زياد خواست مى كه
 بسياريشان و علم، و تقوى و فقه و فضيلت اهل و پسنديده مسلمانان همه معاويه از پس كه
 ايـن  در معاويه انگيزه .شناختند مى را او مادر و پدر و زياد كه شدند آن منكر وى، دوران به

 نبـود،  گذشـته  حـق  بـر  مامانا از تقليد يا هدايتگر سنتى از پيروى يا هدايتى يا تقوايى كار
 داشت، سنت و كتاب با مخالفت عزم و كند هالك را خويش آخرت و دين خواست مى بلكه

 زشـت  اعمـال  و آثـار  و رفتار و باطل كار در داشت اميد و بود زياد تصميم و دليرى فريفته
 آن از فرزند« فرمود سلم و عليه اهللا صلى خداى پيمبر. گيرد پشتيبانى و كمك او از خويش

 گيرد انتساب خويش وابستگان به جز كه هر«: فرمود نيز و »سنگ زناكار آن از و است بستر
 ،»نپـذيرد  همسنگ و عوض وى از خدا و باد او بر همگى مردمان و فرشتگان و خداى لعنت

 ابـو  غـالم  نيـز  عبيـد  وى، بسـتر  بر نه و يافت تولد سفيان ابو كنار در نه زياد قسم، دينم به
  .نشدند وى آن از وسيله هيچ به و نبودند وى مملوك نبود، وى كنيز نيز سميه ود،نب سفيان

 وابستگان از وى همراهان و سلمى حجاج بن نصر وقتى دانند، حديث حافظان چنانكه
 ثابـت  را دعـوى  و كننـد  ملحـق  را نصـر  خواستند مى كه آوردند سخن مخزومى مغيره بنى

 بـدو  افكنـد،  آنهـا  سـوى  و بود كرده آماده آنها براى سنگى خويش تشك زير معاويه كنند،
 ايم كرده يارمان درباره ما را آنچه تو اما داريم، مى روا كردى زياد باره در را آنچه ما«: گفتند

  ».دارى نمى روا
» .اسـت  بهتـر  معاويه حكم از شما براى سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر حكم«: گفت

 كرده وى درباره كه اقدامى و عمل و وى كردن ملحق و يادز درباره حكم با معاويه اين بنابر
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 هـوس  از و كـرد  مخالفـت  سـلم  و عليه اهللا صلى خدا پيمبر حكم و جل و عز خدا فرمان با
  :فرموده جل و عز خداى. كرد پيروى بود حق از دورى و انحراف كه خويش
»نِ أَضَلُّ من ومم عاتَّب واهرِ هِبَغي دىي  ال اهللا نَّإِ اهللا من هد هـي  مينَ  اْلقَـومال : 28 الظـَّ
50«  

 كـه  كيسـت  كنـد  پيروى خدا هدايت بدون را خويش هوس آنكه از ستمگرتر: يعنى«
  ».كند نمى هدايت را ستمكاران گروه خدا

 خالفـت  و مال و« نبوت و حكمت كه سلم و عليه اهللا صلى داود به جل و عز او هم و
  :فرمود بود داده بدو

ينَ  فَاحُكم اْلأَرضِ في َخليَفةً جعْلناك إِنَّا داود يا« اسِ  بـ وى  َتتَّبِـعِ  ال و بِـاْلحقِّ  النـَّ الْهـ  
لَّكضنْ َفيِبيلِ عينَ إِنَّ اهللا، سلُّونَ الَّذضنْ يِبيلِ عاهللا س ملَه » ذاب عـ  يدوا  بِمـا  شَـد نَسـ  مو يـ 
  »26: 38 اْلحسابِ

 كن داورى حق به مردم ميان ايم كرده جانشين سرزمين اين در ترا ما اود،د اى: يعنى
 بـه  شـوند  گمـراه  خـدا  راه از كه كسانى و كند گمراه خداى راه از ترا كه مشو هوس پيرو و

  .دارند انگيز الم عذابى اند كرده فراموش را حساب روز آنكه سزاى
 پناه هوس تسلط از و دارد صونم را وى دين و جان كه خواهد مى خدا از مؤمنان امير

 شنواسـت  وى كه دهد، توفيق پسندد مى و دارد دوست آنچه به را وى كارها همه در و دهد
  .نزديك و

 بـه  هسـتند  وى فرزنـدان  از كه را كسانى همه و زياد كه دارد راى چنان مؤمنان امير
 و كنـد  لحقشانم سميه مادرشان و عبيد پدرشان به و بازبرد شان شده شناخته نسب و مادر

 پيروى هدايت امامان و صلحا اتفاق و سلم و عليه اهللا صلى خداى پيمبر گفته از باب اين در
 بـود  سـلم  و عليـه  اهللا صـلى  وى پيمبر سنت و خدا كتاب مخالف كه را معاويه عمل و كند
 پيمبـر  بـا  كـه  رو آن از است كس ترين شايسته كار اين انجام براى مؤمنان امير .ندارد روان

 را وى سـنت  و كنـد  مـى  تبعيت وى آثار از و دارد خويشاوندى سلم و عليه اهللا صلى خداى
. دارد مـى  باطل هدايت، و حق از دور به و است منحرف كه را ديگر سنتهاى و دارد مى زنده

  :فرموده تعالى خداى
  »32: 10 ُتصرَُفونَ َفأَنَّى الضَّاللُ إِلَّا اْلحقِّ بعد ذا فَما«

  .پوشيد مى) حق از( چشم چگونه پس چيست؟ ضالل جز بگذرى كه حق از: يعنى
 را آنها. است چنين باشد زياد فرزندان از كه هر و زياد درباره مؤمنان امير نظر بدانكه

 بـراى  را ايـن  و كن ملتزمشان بدان و كن ملحق سميه مادرشان و عبيد بن زياد پدرشان به
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 اميـر  كـه  گيـرد  اسـتقرار  ميانشـان  و بداننـد  تـا  كن ننمايا هستند تو نزد به كه مسلمانانى
 بركات و رحمت با باد تو بر سالم و نوشته ديوانشان صاحب و بصره قاضى به را اين مؤمنان
  .خداى

  .نهم و پنجاه و صد سال به نوشت عبيداهللا بن معاوية
 وى بـا  آنها ارهدرب سپس شود، اجرا كه نوشت آن زير رسيد سليمان بن محمد به مكتوب چون و: گويد

  .بداشت ايشان از دست كه كردند سخن
 بود نوشته سليمان ابن محمد به كه نوشت آن همانند نيز نميرى ايوب بن الملك عبد به مهدى: گويد

  .رود ديگر قوم به وى قوم از كسى خواست نمى و داشت قيس قبيله با كه وضعى سبب به نكرد اجرا آنرا اما
 بـن  محمـد  او جـاى  بـه  و گذشـت،  در بود مدينه واليتدار كه جمحى فوانص بن عبيداهللا سال اين در

 گماشـته  وى جـاى  بـه  هاللى عاصم بن زفر و شد معزول و بماند اندكى و شد مدينه واليتدار كثيرى عبداهللا
  .شد

  .داد طلحى عمران بن محمد به را مدينه قضاى مهدى سال اين در
  .شد كشته و دكر قيام خارجى السالم عبد سال اين در هم و
  .شد آنجا عامل حاتم بن روح و شد معزول سند از عمرو بن بسطام سال اين در هم و

 يزيد و كرد جانشين را موسى پسرش رفت مى خويش شهر از چون و شد حج ساالر مهدى سال اين در
  .نهاد جا به وى امور تدبير و وزارت به بود مهدى دايى كه را منصور بن

 كه كسانى جمله از شدند، روان مهدى با وى خاندان مردم از جمعى و مهدى سرپ هارون سال، اين در
 كه ابراهيم بن حسن رسيد مكه به مهدى چون و داشت منزلتى وى نزد به كه بود داود بن يعقوب بود وى با

 از را ملكـى  و داد نكـو  جـايزه  و عطيه بدو مهدى و آمد وى نزد به بود گرفته امان مهدى از وى براى يعقوب
  .كرد او تيول حجاز خالصه

 اند گفته چنانكه پوشانيد آن بر نو پوششى و بكند بود كعبه بر كه را پوششى مهدى، سال اين در هم و
 هسـت  آن بـر  كـه  پوشش بسيارى از كعبه دارند  بيم كه بودند داده خبر بدو كعبه حاجبان كه بود آن سبب
 عطـر  تـا  بگفـت  آنگـاه . بماند برهنه تا بردارند هست كعبه بر پوشش چه هر تا بگفت مهدى پس. شود ويران

  .ماليدند خانه همه به آلود زعفران
 كـاالى  از عمومـاً  وى اسالف پوشش اما يافتند، قطور ديباى آنرا رسيدند هشام پوشش به وقتى: گويند

  .بود يمن
 نيـز،  مدينـه  ممـرد  بر كرد، تقسيم بسيار مالى گويند چنانكه آن، مردم بر مكه، در مهدى سال اين در
 وى همـراه  درهـم  هزار هزار سى شد معلوم نگريست بود كرده تقسيم سفر اين در آنچه در گويند. همچنين

 را همـه  ايـن  كـه  دينـار  هـزار  دويست نيز يمن از بود، رسيده بدو دينار هزار سيصد نيز مصر از بودند، آورده
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 سـلم  و عليـه  اهللا صـلى  را خدا پيمبر مسجد. كرد پخش نيز جامه هزار پنجاه و هزار يكصد .بود كرده تقسيم
 منبـر  خواسـت  مـى  بكندنـد،  بـود  سلم و عليه اهللا صلى پيمبر مسجد در كه را اطاقكى تا بگفت و داد توسعه
 بـود  افزوده آن بر معاويه را آنچه و بود بوده كه برد وضعى به و كند كوتاه را سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر

  .بيندازد
 معاويـه  كـه  چـوبى  در هـا  مـيخ  كـه  گفتند بدو كرد، مشورت باب اين در كه اند آورده انس بن مالك از

 هسـت  آن در كـه  ميخهـايى  اگر كه داريم بيم و است كهنه كه نخستين چوب در هم و رفته فرو بود افزوده
  .واگذاشت آنرا مهدى و بشكند، و بخورد تكان شود برون

 عـراق  در و برونـد  وى بـا  كـه  كننـد  ثبـت  را انصار از كس پانصد تا بگفت مهدى مدينه اقامت ايام در
 آمدند بغداد به وى با چون و كرد معين ايشان براى روزيها مقرريهايشان بجز و باشند وى ياران و كشيكبانان

 زنـى  بـه  را عمـرو  دختر عثمانى رقيه مدينه اقامت ايام در هم و. است شهره نامشان به كه داد آنها به تيولى
  .گرفت

 نخسـتين  مهـدى . رسـانيد  مكه به و كرد حمل برف مهدى براى سليمان بن محمد سال اين در مه و
  .كردند حمل مكه به برف وى براى كه بود خليفگان از كس

  .داد پس آنها به بود شده گرفته ديگران و وى خاندان مردم از كه را تيولهايى سال اين در هم و
 حادثـات  و توابـع  و بصره عامل .بود كندى صباح بن اسحاق با كوفه حادثات و نماز امامت سال اين در

  .بود سليمان بن محمد فارس و اهواز واليت و عمان و بحرين و دجله واليت عامل و آن
 فضل جزيره عامل. بود مسلم بن معاذ خراسان عامل. بود حسن بن عبيداهللا با بصره قضاى سال اين در

 بـن  محمد حمزه ابو مصر عامل. بود حاتم بن يزيد افريقيه عامل. ودب حاتم بن روح سند، عامل. بود صالح بن
  .بود سليمان

  .آمد در يكم و شصت و صد سال آنگاه

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

 گوينـد  چنانكه او و. مرو هاى دهكده از يكى در خراسان در بود مقنع حكيم قيام سال حوادث جمله از
 مـا  سوى و گرفت نيرو و كرد گمراه را بسيار مردم و گردد مى باز خويش جاى به كه بود ارواح تناسخ به قايل
 وقـت  آن در كـه  مسلم بن معاذ كه فرستاد وى نبرد به را خويش سرداران از تعدادى مهدى. رفت النهر وراء

. بودند وى با نيز دىمه وابسته ليث و يحيى بن جبرئيل و مسلم بن عقبة بود، جمله آن از بود خراسان عامل
 در اى قلعـه  در نيـز  مقنـع . پيوست بدو را سرداران و كرد مقنع نبرد خاص را حرشى سعيد مهدى آن از پس
  .شد مى مهيا شدن حصارى براى و كرد مى فراهم آذوقه كش

 مهـدى  بنـزد  را او و يافـت  دست مروان بن عبداهللا به شام در خزاعى محمد بن نصر سال اين در هم و
  .كرد زندان به مطبق در را مروان بن عبداهللا مهدى و كند سند واليتدار را نصر كه بود آن از پيش اين و بود
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 بـه  رصـافه  در وى آوردند، مهدى بنزد داشت الحكم ابو كنيه كه را مروان بن عبداهللا: گويد الخطاب ابو
 وى نـزد  بـه  و برخاسـت  عقيلـى  مسـلم  بن العزيز عبد »شناسد؟ مى را اين كى«: گفت و نشست عام مجلس
  »الحكم؟ ابو« :گفت آنگاه. ايستاد

  » .مؤمنان امير پسر بله،«: گفت
 ايـن  مؤمنـان،  اميـر  اى بلـه، « :گفـت  و نگريست مهدى سوى آنگاه »بودى؟ چگونه من از پس«: گفت

  .نشد او متعرض مهدى اما كردند شگفتى وى جرئت از كسان» .است مروان بن عبداهللا
 اشـعرى  سهله بن عمرو كردند، حيله وى ضد بر كرد زندان به را مروان بن بداهللاع مهدى، وقتى: گويد

 قصـاص  بـه  داد حكـم  كه برد قاضى عافيه بنزد را او و كشته را پدرش مروان بن عبداهللا كه كرد ادعا و بيامد
 مسلم بن العزيز عبد كنند مسجل را حكم خواستند مى چون و شد اقامه وى ضد بر نيز شاهد. شود كشته وى

 سهله ابن عمرو«: گفت و رسيد وى نزد به تا شكافت مى را مردم صف آمد، قاضى عافيه سوى شتاب با عقيلى
 او مـن  نكشته، را پدرش من جز هيچكس گويد مى دروغ خدا به كشته را پدرش مروان بن عبداهللا كه پندارد

. بگشـت  مـروان  بن عبداهللا از قصاص و» .است مبرا وى خون از مروان بن عبداهللا و كشتم مروان دستور به را
  .بود كشته را وى مروان دستور به كه رو آن از نشد مسلم بن العزيز عبد متعرض مهدى

. بـود  غافـل  او و بجنبيدند روميان. آمد فرود دابق در و كرد تابستانى غزاى وليد بن ثمامة سال اين در
 كه رفت روميان سوى سپاه پيشتازان با و نكرد اعتنا آنها خبر به اما آوردند خبر وى خبرگيران و داران طليعه

 مـرعش  قلعـه  پادگان على بن عيسى وقت آن در. شدند كشته مسلمانان از تعدادى و بود ميخائيل ساالرشان
  .نداشتند تابستانى غزاى مسلمانان سال آن در حادثه اين سبب به و بود

 ابـو  كه قصرهايى از وسيعتر بسازند قصرهايى الهزب تا قادسيه از مكه راه در تا بگفت مهدى سال اين در
 بـه  بـود  سـاخته  جعفـر  ابو كه را منزلگاههايى. بيفزايند العباس ابو قصرهاى بر تا بگفت و بود ساخته العباس

 پهلـوى  و كننـد  تجديـد  را هـا  بركه و ها ميل و بسازند آبگير آبگاهى هر در تا بگفت و گذاشت باقى خود حال
 وى بـا  يكم و هفتاد و صد سال به تا همچنان و سپرد موسى بن يقطين به را كار اين. ندكن حفر چاه آبگيرها

  .بود وى جانشين كار اين در يقطين برادر موسى ابو و بود
 طـرف  از و قبله سمت از مسجد جلو از كه بيفزايند بصره جامع مسجد در تا بگفت مهدى سال اين در

 وقـت  آن در كـه  بـود  سـليمان  بـن  محمـد  دست به بنا كار. ندافزود آن در سليم بنى عرصه سمت از راست
  .بود بصره واليتدار

 بـه  و كننـد  كوتـاه  را منبرهـا  و بكننـد  جماعت مسجدهاى از را ها اطاقك تا بگفت مهدى سال اين در
  .كردند عمل بدان كه نوشت آفاق به باب اين در و سلم و عليه اهللا صلى كنند خداى پيمبر منبر اندازه
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 دسـتور  اين به او و فرستد امنا آفاق همه به كه داد دستور داود بن يعقوب به مهدى سال اين رد هم و
 دربـاره  داود، بن يعقوب تا شد نمى اجرا رسيد مى عاملى به مهدى از مكتوبى وقتى كه شد چنان و. كرد عمل

  .بنويسد خويش معتمد و امين به آن اجراى
 و كوفـه  مـردم  و بصـره  فقيهان از يعقوب و گرفت كاستى مهدى وزير عبيداهللا ابو منزلت سال، اين در

 محمـد  و اسـدى  عليه بن اسماعيل امورشان دار عهده و بصريان سر. پيوست خويش به كس بسيار شام مردم
  .كرد شام مردم و كوفه مردم سر نيز را حلبى موسى بن االعلى عبد بودند عنبرى ميمون بن

  شد؟ دگرگون مهدى نزد به اهللاعبيد ابو منزلت چرا اينكه از سخن

 را منصـور  الرحمـان،  عبد بن الجبار عبد وقتى كه ايم گفته منصور ايام در مهدى با را وى ارتباط سبب
  .پيوست بدو را عبيداهللا ابو فرستاد مى رى به را مهدى او و بود كرده خلع

 كردنـد،  مـى  سـعايت  وى از و گفتنـد  مـى  بـد  عبيداهللا ابو از مهدى نزد به غالمان: گويد ربيع بن فضل
 كردند مى خلوت مهدى با غالمان اما شد مى اجرا منصور نزد به خواست مى كه كارهايى و عبيداهللا ابو هاى نامه

  .كردند مى تحريك وى ضد بر را مهدى و كردند مى چينى سخن عبيداهللا ابو باره در و
 شـكوه  ديـد  مـى  آنهـا  از آنچه و غالمان از كه رسيد مى پدرم به پياپى عبيداهللا ابو هاى نامه: گويد فضل

 مهـدى  بـراى  منصـور  از و گفت مى را كارهايش خبر و كرد مى ياد منصور نزد به او از پيوسته پدرم و كرد مى
  .نپذيرد وى درباره را كسان سخن كه گفت مى و كرد مى را عبيداهللا ابو سفارش كه گرفت مى نامه

 مختلف قبايل از كنند مى خلوت وى با و دارند تسلط مهدى بر نغالما كه ديد عبيداهللا ابو وقتى: گويد
 كـه  گذاشـتند  نمى و بودند وى ياران جزو كه پيوست مهدى به را آنها و برگزيد علم و ادب اهل از كس چهار

  .كنند خلوت وى با غالمان
 از يكـى  دكر مى سخن مهدى با خويش كارهاى بعض باره در عبيداهللا ابو كه هنگامى آن، از پس: گويد

 مقابلـه  وى بـا  و مانـد  خـاموش  عبيداهللا ابو كرد، اعتراض كرد مى سخن آن درباره كه كارى به كس چهار آن
  .رسيد پدرم به آن خبر و داشت باز مهدى از را او و بازدارند مهدى از را وى تا داد دستور و شد برون نكرد،

 بـر  مهـدى  بيعـت  تجديـد  دربـاره  و فـت ر حج به وى با پدرم يافت وفات منصور كه سال آن در: گويد
 وى بـا  و رفـتم  وى پيشواز به مغرب از پس  بازگشت چون و كرد اقدام وابستگان و سرداران و منصور خاندان

 وى پسـركم، «: گفـت  من به رفت، عبيداهللا سوى و كرد رها را مهدى خانه و گذشت خويش منزل از تا بودم
 حسـاب  بـه  ايم كرده وى يارى به را آنچه يا ايم كرده مى كه كنيم ررفتا چنان وى با نبايد و است مرد اين يار

  ».بياريم
 حاجب. بكردم را عشا نماز من تا بود متوقف همچنان پدرم و رسيديم عبيداهللا ابو در به تا برفتيم: گويد

 تنها الفضل، ابو اى«: گفت حاجب اما .نهادم پيش قدم نيز من نهاد، پيش قدم وى» .آى در«: گفت و آمد در
  ».ام گرفته اجازه تو براى
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  » .است من با فضل كه بده خبر او به و برو«: گفت
  » .است جمله آن از نيز اين«: گفت و كرد من به روى آنگاه: گويد
 صـدر  در عبيداهللا ابو شديم، وارد پدرم و من كه داد اجازه دومان هر به و آمد برون حاجب آنگاه: گويد

. برنخاسـت  وى براى اما. خيزد برمى پدرم براى: گفتم خود با بود، داده تكيه لشىبا بر و بود سجاده بر مجلس
  .نخواست اما خواهد مى سجاده وى براى: گفتم نكرد، چنان اما نشيند، مى درست رسيد نزديك وقتى: گفتم

 وى حال و سفر و رهسپردن از و بود داده تكيه همچنان او و نشست فرش بر او روى مقابل پدرم: گويد
 از اما بپرسد بود كرده وى بيعت تجديد و مهدى مورد در آنچه درباره او از داشت انتظار پدرم كرد، مى پرسش

  ».رسيده ما به شما خبر«: گفت. آغازد سخن آن درباره كه خواست پدرم. پوشيد چشم آن
  ».انىبم است بهتر اند بسته را دربندها كه بينم مى چنان«: گفت برخيزد خواست مى پدرم گويد
  ».بندند نمى من روى به را بندها در«: گفت پدرم
  ».اند بسته چرا،«: گفت
 كند، پرسش او از خواهد مى و بياسايد راه رنج از كه نگهدارد را او خواهد مى كه كرد گمان پدرم: گويد

  »مانم مى«: گفت
 كـه  ديد چون و» .كن دهآما ماندنى جاى عبيداهللا ابو پسر محمد خانه در برو فالنى«: گفت عبيداهللا ابو

  ».روم مى بندند، نمى من روى به را بندها در«: گفت شود برون خانه از وى خواهد مى
  ».احمقى تو پسركم،« :گفت و كرد من به رو 1شديم برون خانه از چون و برخاست آنگاه: گويد
   »چيست؟ من احمقى«: گفتم
 بداشـت،  در بـر  را مـا  و آمـدى  وقتـى  بـود  ارسزاو بودى، نيامده كه بود سزاوار گويى مى من به«: گفت

 تـو  بـراى  و شـدى  وارد وقتـى  بـود  سـزاوار . شدى نمى وارد و گشتى مى باز بكنم، عشا نماز من تا ماندى نمى
 او جـز  خدايى كه خدايى به ليكن. نبود كردم آنچه همه جز صواب اما نمانى، وى پيش و بازگردى برنخاست

 را عبيداهللا ابو تا كنم مى خرج را مالم و پوشم مى چشم خويش حرمت از -كرد ياد سخت قسمهاى و -نيست
  ».بزنم زمين به

 تـا  بـود  انديشـه  در يافـت  نمـى  وى زدن آسـيب  بـراى  راهى اما كوشيد مى سختى به آن از پس: گويد
 دانـم  ىمـ «: گفت بيامد، كه فرستاد كس و آورد ياد به بود نگهداشته در بر نيز را او عبيداهللا ابو كه را قشيرى

 او ضد بر راهى اما كوشيدم، حيله به وى كار در كرد، بدرفتارى نهايت نيز من با كرد، چه تو با عبيداهللا ابو كه
  »دانى؟ مى اى حيله وى كار در آيا نيافتم،

                                                           

 بـه  او و كـرده  اعتـراض  پـدر  به پسر كه هست اثير ابن در. است افتاده روايت از چيزى كه پيداست و است چنين متن. 1
 .م .است گفته چنين پسر اعتراضات جواب
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 صـناعت  كـه  مرديسـت  بگوينـد  :زد توان آسيب گويم مى كه راهها اين از يكى از را عبيداهللا ابو«: گفت
 ابـو  امـا . اسـت  مـتهم  ديـنش  كار در: بگويند يا. است ماهرتر كس همه از عبيداهللا ابو اما. ددان نمى را خويش
 بـه  دل: بگوينـد  يا. نيست نامناسب باشند، وى كنار در مهدى دختران اگر و  است كسان ترين عفيف عبيداهللا
 مسـلك  بـه  تمـايلى  نـدك ا كه اين جز زد، توان نمى آسيب چيزها اين از را عبيداهللا ابو دارد، سلطان مخالفت

 در چيزهـا  ايـن  همـه  ولى است بدگمانى مورد بگويند كه يافت توان نمى دست بدو راه اين از اما دارد قدرى
  ».است فراهم پسرش

 خـدا  بـه . پرداخت عبيداهللا ابو پسر به آنگاه بوسيد، را چشمانش دو ميان و گرفت را او ربيع پس: گويد
 تـا  داشـت،  مـى  مـتهم  مهـدى  حـرم  از يكـى  به را او و فرستاد مى مهدى پيش كس و كرد مى حيله همچنان
 را عبيـداهللا  ابـو  و بياوردنـد  را او تـا  بگفت و يافت رسوخ مهدى در عبيداهللا ابى بن محمد به نسبت بدگمانى

  ».بخوان قرآن محمد اى«: گفت بدو. كردند برون
 پسـرت  كـه  بـودى  نگفته من به رمگ معاويه اى«: گفت. دانست نمى قرآن اما بخواند خواست مى: گويد

  »دارد؟ حفظ را قرآن همه
 از را قرآن جدايى مدت اين در و گرفته جدايى من از سالهاست اما گفتم، تو به مؤمنان امير اى«: گفت

  .برده ياد
  .بيفتاد كه برخيزد خواست مى او و» .جوى تقرب خدا به وى خون ريختن با و برخيز«: گفت 

  ».دارى معاف را پير باشد تو راى اگر مؤمنان امير اى«: گفت محمد بن عباس
  .بزدند را گردنش و بردند برون را محمد تا بگفت آنگاه كرد، چنان مهدى: گويد
 با كه نيست سزاوار و اى كشته را پسرش«: گفت بدو ربيع شد، گمان بد نيز عبيداهللا ابو از مهدى: گويد

 و رسيد مقصود به ربيع و شد كه شد چنان وى سرانجام و شد بيمناك مهدى و »كنى اعتماد بدو يا باشد تو
  .بيشتر و گرفت انتقام

 ابـو . آورد دردش بـه  سـخت  و زد تازيانـه  را اشـعريان  از يكـى  مهدى: گويد داود بن يعقوب عبداهللا ابو
  ».است اين از بهتر كشتن مؤمنان امير اى«: گفت و كرد طرفدارى او از بود آنها وابسته كه عبيداهللا

  »كند لعنت خدايت كه شو برون من اردوگاه از يهودى اى«: گفت بدو دىمه
  ».رفت توانم كجا جهنم بجز دانم نمى«: گفت
  » .دارد مى آن انتظار كه اينست خور در مؤمنان امير اى«: گفتم: گويد
  » .اهللا سبحان ،عبداهللا ابو اى«: گفت مهدى: گويد

  .رفت دريا غزاى به عباس بن عمر سال، اين در
 و كـرد  حركـت  شـد،  سند واليتدار حاتم بن روح جاى به اشعث بن محمد بن نصر سال، اين در هم و

 شـهاب  بـن  الملـك  عبـد  و شـد  واليتـدار  وى جاى به سليمان بن محمد و شد معزول آن از پس رفت، آنجا
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 بـه  تا شد روان كه داد حركت اجازه بدو آنگاه. كرد غافلگير را نصر و رفت سند به كه فرستاد آنجا را مسمعى
 عبد. بازگشت خويش كار به كه رسيد سند واليتدارى به وى فرمان و منصوره فرسخى شش در رسيد، ساحل
  .بازگشت بصره سوى كه نشد او متعرف نصر و بود مانده آنجا روز هيجده الملك

 در هـدى م عسـكر  در عالثـه  ابـن  و او و گماشت قضا كار به را ازدى يزيد بن عافية مهدى سال اين در
  .بود عدوى حبيب بن عمر شهر، شرقى سمت قاضى. پرداختند مى قضا كار به رصافه

  .شد آنجا عامل على بن الصمد عبد و شد معزول جزيره از صالح بن فضل سال اين در
  .شد مصر عامل لقمان بن عيسى سال اين در هم و
 بـن  بسـطام  و شد موصل ملعا شروى حسان شد، كوفه سواد عامل منصور بن يزيد سال اين در هم و

  .آذربيجان عامل تغلبى عمرو
 بـه  مطـرف  بـن  عمـر  الوزير ابو و شد معزول خراج ديوان از مكى، سليمان ايوب، ابو سال اين در هم و
  .نشست جايش

 و رفـت  خـاك  بـه  هاشم بنى گورستان در و درگذشت فلج بيمارى از مالك بن نصر سال اين در هم و
  .كرد نماز او بر مهدى

 خـويش  ديگـر  پسر موسى نزد به خويش پسر هارون نزد از را صدقه بن ابان مهدى، سال اين در مه و
  .نهاد هارون نزد به را برمك بن خالد بن يحيى وى جاى به و كرد موسى وزير و دبير را وى و فرستاد

  .بود پدرش وليعهد وى شد، حج ساالر مهدى، محمد پسر هادى، موسى سال اين در
 اسـحاق  بـا  كوفه حادثات و نماز امامت. بود سليمان بن جعفر يمامه و مكه و طايف عامل سال، اين در

  .بود منصور بن يزيد كوفه سواد عامل. بود كندى صباح بن
  .آمد در دوم و شصت و صد سال آنگاه

  بود دوم و شصت و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

  .شد كشته قنسرين در خارجى السالم عبد كه بود اين سال حوادث جمله از

   خارجى السالم عبد شدن كشته خبر از سخن

 و شـدند  بسـيار  وى پيـروان  آنجـا  در كه كرد قيام جزيره در يشكرى هاشم بن السالم عبد اين: گويند
 كـه  موسـى  بـن  عيسـى  سردار جمله از رفتند  وى مقابله به مهدى سرداران از چند تنى. گرفت باال شوكتش
 وى سـوى  سپاهيان مهدى. شدند هزيمت سرداران از گروهى و بكشت همراهانش از اى عده با را وى خارجى
 هـزار  مهـدى  آنگاه. بودند جمله آن از مروروذى واج بن شبيب كه ماندند فرو سرداران از تن چند كه فرستاد

 وى زدبنـ  كه بود پيوسته شبيب به و بود داده كمك درم هزار كدامشان هر به كه فرستاد شبيب نزد به سوار
 آنجـا  در كـه  رفت قنسرين به و شد فرارى شبيب جمع از كه شد برون السالم عبد پى از شبيب آنگاه. رفتند

  .بكشت را او و رسيد بدو
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 عمر و گماشت آن بر را خويش وابسته بزيع بن عمر و آورد پديد را 1زمام ديوانهاى مهدى سال اين در
  .گماشت عراق خراج مزما به را عثمان بن نعمان حازم ابو بريع، بن

  .دهند مقررى زندانيان و مجذومان به آفاق همه در كه داد دستور مهدى سال اين در
  .نگرفت انجام غزا اما كرد، عهده را تابستانى غزاى عبسى وليد بن ثمامة سال اين در
 كرد تابستانى غزاى قحطبه ابن حسن. كردند ويران آنرا حصار و آمدند حدث سوى روميان سال اين در

 بسـيار  روم واليـت  در و رسـيد  اذروليـه  گـرم  چشمه به .داوطلبان جزه ب داشت همراه بگير مقررى هزار سى
: گوينـد . ناميدنـد  اژدها را او روميان و شود مقابل سپاهى با يا بگشايد اى قلعه آنكه بى بسوخت و كرد ويرانى
 بـه  را كسـان  آنگـاه  داشـت،  كـه  ىپيس سبب به كند، تنى آب آنجا در كه رفت گرم چشمه اين سوى حسن

  .بود سلمى عامر بن حفص با غنيمت ضبط و وى اردوگاه قضاى. آورد پس سالمت
 قلعـه  سـه  و گرفـت  غنيمـت  و رفت غزا به) كيلكيه( قاليقال دربند از سلمى اسيد بن يزيد سال اين در

  .گرفت بسيار اسير و بگشود
  .شد منصوب جايش به سليمان بن اهللاعبد و شد معزول يمن از سليمان بن على سال اين در
 مـاه  در شـد،  منصوب آنجا بر نعمان بن عيسى و شد معزول مصر از رجاء بن سلمة سال، اين در هم و
 در آن از پـس  شـد،  منصوب آن بر مهدى وابسته واضح، و شد معزول االخر جمادى ماه در آن از پس محرم،

  .شد منصوب آن بر حرشى يحيى و شد معزول قعده ذى ماه
 گرگـان  بـر  كـه  القهار عبد نام به بود يكى ساالرشان شدند، نمودار گرگان در پوشان سرخ سال اين در

 را وى يـاران  و القهـار  عبـد  و رفـت  وى غزاى به طبرستان از عالء بن عمر بكشت، كس بسيار و يافت استيال
  .بكشت

 حج اجازه مهدى از آن پى از محمد بن عباس بود، حج ساالر منصور بن جعفر بن ابراهيم سال اين در
 كـه  بـود  نخواسته حج اجازه گمارد حج مراسم به را يكى آنكه از پيش چرا كه كرد مالمت را وى كه خواست

  ».خواستم نمى كار كه كردم تأخير دانسته مؤمنان امير اى«: گفت او و. بگمارد مراسم بر را وى
 الصمد عبد با جزيره سال اين در اينكه بجز ندبود پيش سال عامالن همان سال اين در واليتها عامالن

  .صفوان بن مهلهل با گرگان و دعلج بن سعيد با رويان و طبرستان و بود على بن
  .آمد در سوم و شصت و صد سال آنگاه

  بود سوم و شصت و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 او بر حصار و كرد محاصره  كش در را وى حرشى سعيد كه بود مقنع هالكت سال اين حوادث جمله از
 و بمـرد  و خورانيـد  زهـر  نيـز  را خـويش  كسان و زنان و خورد زهر ديد نزديك را هالكت چون و شد سخت

                                                           

 زمـام  دفتـر  ارقـام،  ثبت دفتر و دفتر محل چون بريم مى كار به را دفتر اكنون كه است معانى همان به تقريب به واندي. 1
 .م. است يافته مى انعكاس آن در ديگر دفترهاى محتواى خالصه كه بوده كل دفتر همانند چيزى
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 آنـرا  و بريدنـد  را سـرش  و شـدند  وى قلعه وارد مسلمانان آن از پس بمردند، همگى نيز آنها اند گفته چنانكه
  .بود حلب در كه فرستادند مهدى پيش

 كـرد  مقرر تابستان غزاى براى را گروهى ديگران و خراسان مردم از سپاهها همه بر هدىم سال اين در
 را سـپاهيان  و شـد  مـى  مهيـا  و كـرد  مى تعبيه كه بماند آنجا ماه دو نزديك و زد اردو بردان در و شد برون و

  .داد هعطي بودند شده برون وى با كه نيز را خويش خاندان مردم از كسانى آنجا در. داد مى عطيه
 بـه  كه رفت بردان به مهدى بعد روز و بمرد بغداد در اآلخر جمادى آخر در على بن عيسى: گويد راوى

 بود صدقه بن ابان وى دبير وقت آن در كرد، جانشين بغداد در را مهدى بن موسى و رفت مى تابستانى غزاى
 بـن  عبـداهللا  نگهبانـانش  سـاالر  و ودب عيسى بن على وى كشيكبانان ساالر .بود عالثه بن عبداهللا مهردارش و

  .بود حازم
 فرستاد مى تابستانى غزاى به را رشيد مهدى، سوم و شصت و صد سال به وقتى: گويد محمد بن عباس

 مسـلمه  مؤمنـان  اميـر  اى«: گفتم رسيد مسلمه قصر مقابل چون و بودم وى با نيز من شد، برون او بدرقه به
 ايـن  عمو، پسر اى: گفت و داد بدو دينار هزار چهار و گذشت او بر على بن محمد دارد، ما گردنهاى به منتى

  ».مكن ما حشمت رعايت شد تمام چون و تو خرج براى هزار دو و است تو قرض براى هزار دو
 اينجـا  كـه  را وى وابستگان و مسلمه فرزندان از كسانى«: گفت بگفتم وى با را حديث اين وقتى: گويد

 پـس  كنند تعيين برايشان مقررى تا بگفت و دادند آنها به دينار هزار بيست تا فتبگ و» .كنيد حاضر هستند
  »ايم؟ داده عوض را مسلمه الفضل ابو اى«: گفت آن از

  ».بيفزودى و مؤمنان امير اى آرى،«: گفتم
 بن حسن و حاجب ربيع و فرستاد روم سرزمين غزاى به را الرشيد هارون مهدى،: گويد عدى بن هيثم

  .پيوست بدو ار قحطبه
 قحطبـه  بـن  حسن بود، كشيكبانان با او و بودم نشسته مؤمنان امير مجلس در: گويد عباس بن محمد

 بـر «: گفـتم  پرسـيد،  وى دربـاره  و بنشست نشست، مى آن بر پدرم كه تشكى بر و گفت سالم من به و بيامد
  »است نشسته

 بـه  خـواهم  مى كه بگوى و بگوى سالم نم جانب از و بودم آمده من كه بگو او به عزيزم«: گفت من به
 غـزا  بـه  را هـارون  كنـد،  فدايت به خدايم مؤمنان، امير اى: گويد مى قحطبه بن حسن كه بگويد مؤمنان امير
 خـاطر  آسـوده  است، تو وابستگان سر ربيع و توام سرداران سر من اى، پيوسته بدو را ربيع و من و فرستى مى

 و فرستى غزا به را ربيع يا بماند ربيع و فرستى غزا به هارون با مرا يا يم،گذار خالى را درت همگى كه نيستم
  ».بمانم تو در بر من
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 معافيـت  خدا به«: گفت كه بگفت وى با و رفت مهدى پيش كه رسانيدم بدو را پيام و آمد پدرم: گويد
 رفـتن  از كـه  بود اسماعيل بن عامر منظورش» .كرد حجامتگر پسر حجامتگر چنانكه نه است، نكو خواستنى

  .كرد مصادره را مالش و آورد خشم او بر و خواست معافيت ابراهيم همراه
 دو و عباسـى  صـالح  ابن الملك عبد و عيسى بن موسى فرستاد، غزا به را رشيد مهدى،: گويد بديل ابو

 نـزد  به بعد روز سه يا روز دو برفت چون و فرستاد وى همراه را حاجب. حسن و حاجب ربيع پدرش، وابسته
 بـاز  -بـود  حاجـب  حسـن  و ربيـع  مقصـودش  -بخصـوص  برادرت دو از و وليعهد از چرا«: گفت كه رفتم وى

  »ماندى؟
  ».دهد اجازه من به تا هستم السالم مدينة در من و مؤمنان، امير دستور سبب به«: گفتم
  ».بگوى  دارى نياز بدان كه را چه هر و برسى آنها و او به تا كن حركت«: گفت
  ».گويم بدرود وى با دهد اجازه باشد مؤمنان امير راى اگر ندارم، احتياج لوازم به«: گفتم: دگوي

  »شوى؟ مى برون كى پندارى«: گفت
  » .فردا«: گفتم: گويد
  .پيوستم قوم به و شدم برون و گفتم بدرود وى با پس: گويد
 صالح بن الملك عبد و يسىع بن موسى و كرد مى بازى چوگان و شد مى برون كه ديدم را رشيد: گويد

  .خنديدند مى وى كار از كه ديدم را
 را شـما  كـه  كسـى  جانـب  از خـدا «: گفـتم  شديم، نمى جدا هم از كه رفتم حسن و ربيع نزده ب: گويد

  » .ندهد خيرتان پاداش فرستادتان وى سوى كه كسى جانب از و فرستاد
   »چيست؟ خبر هى،«: گفت
 مگـر  خندنـد،  مـى  مؤمنـان  اميـر  پسـر  كـار  از صـالح  بن الملك دعب و عيسى بن موسى«: گفتم: گويد

 به روند، وى نزد به آن در كه كنيد معين مجلسى هستند وى با كه سردارانى ديگر و آنها براى توانستيد نمى
  ».نروند وى بنزد خواهد مى چنانكه ديگر، ايام در و جمعه، روز

  .فرستادند من پى زا شب هنگام بوديم راه اين در كه اثنا آن در: گويد
 بـه  را دولـت  اين كتاب و است يزيد بن غمر غالم اين«: گفتند من به بود، آنها پيش يكى. برفتم: گويد

  1».بود سال ده كه نگريستم را مهدى سالهاى آن، در و گشودم را كتاب. ايم يافته وى نزد
 ايـن  و مانـد  مـى  نهـان  غالم اين خبر كه پنداريد مگر نيست؟ شما از تر شگفت جهان در«: گفتم: گويد

  ماند؟ مى مكتوم كتاب
                                                           

 را آينـده  حـوادث  همه عتيق عهد كتب كه ودب يافته رواج وهم اين شده، مسلمان مصلحت به يهودان گوييهاى گزافه از. 1
 و بنويسـند  خواستند مي چه هر كه بود داده فرصت جويان مصلحت و سودجويان به اين، و كرده پيشگويى كسان نشان و نامه ب

  .م. كنند رايج
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  » .ابداً«: گفتند 
 خبـر  كه هستيد كسانى نخستين شما بكاسته، كاسته كه چندان مؤمنان امير سالهاى از وقتى«: گفتم

  » .دهيد مى او به را مرگش
   »چيست؟ تدبير«: گفتند و ماندند فرو خويش كار در و شدند متحير گويد،
 را او پـس . بود بديل ابى خاندان وابسته بدوى وراق مقصودم» .آر من پيش را عنبسه غالم، اى«: گفتم

  ».بگذار سال چهل سال ده جاى به كاغذ اين همانند كاغذى بر و خط اين همانند خطى با«: گفتم بياوردند،
 و ستا خط همان خط كه كردم نمى ترديد بودم نديده اين در را چهل و آن در را ده اگر خدا به: گويد

  .كاغذ همان كاغذ
 همـراه  وى با را برمك بن خالد فرستاد مى روميان غزاى به بود وليعهد كه را رشيد مهدى وقتى: گويد

 آن، امـور  ترتيب و دبيرى و مخارج و سپاه كار براى فرستاد وى با نيز را برمك پسران سليمان و حسن كرد،
 نيابـت  بـه  كـه  كـرد  رشيد همراه نيز را حاجب ربيع. ودب وى با هارون كار همه كه فرستاد را خالد بن يحيى
 رأيشـان  مطابق و كرد مى مشورت آنها با هارون. بود ترتيب اين بر يحيى و ربيع ميان روابط و كند غزا مهدى

 نقشـى  سـمالو  در خالد. آزمود نيكى به را آنها سفر اين در و كرد آنها نصيب بسيار فتحهاى خدا. كرد مى كار
  .شد مى ناميده برمكى وى اعتبار و خالد ميمنت به آنها منجم نداشت، كس هيچ هك داشت معتبر

 وى نزد به را دعوت ابناى دبيران تا بگفت گرفت، نظر در غزا براى را الرشيد هارون مهدى، وقتى: گويد
  .برگزيند هارون براى را آنها از يكى و بنگرد آنها در كه برند

: گفـت  ايسـتادم،  همـه  آخر من و بايستادند وى روى پيش بردند، هدىم نزد به آنها با مرا: گويد يحيى
: گفـت  زدم، زانـو  وى جلـوى  و نشسـتم  ،»بنشين«: گفت من به آنگاه رفتم، نزديك» .بيا نزديك يحيى، اى«
 هـارون  پسـرم  بـراى  را يكـى  جملـه  آن از كه نگريستم دقت به را خويش دولت اهل و خويش شيعه ابناى«

 وى كـار  بـه  تـرا  و دهـد  انجـام  را وى دبيـرى  و كنـد  عهـده  را وى سـپاه  كار تا كنم قملح بدو كه برگزينم
  .گمارم مى سپاهش كار و وى دبيرى به ترا وى، خواص از و اى بوده وى مربى كه يافتم تر شايسته

 در كـه  دادند من به درم هزار يكصد تا بگفت. زدم بوسه را دستش و گفتم وى سپاس اين، براى: گويد
  .كردند روانه رفت مى آن منظور به كه كارى براى سپاه آن با نيز مرا گيرم، كمك آن از سفر كار

 را وى مهـدى  كرد، همراه وى با نيز را گروهى و فرستاد مهدى سوى را برمك بن سليمان ربيع،: گويد
  .بازگشتند خويش سفر اين از آنگاه كرد، نكويى بودند وى همراه كه فرستادگانى با و داد تقرب و كرد حرمت

 زفـر  و برداشت جزيره از را على بن الصمد عبد مهدى، هارون، پسرش با مهدى سفر سال سال، اين در
  .گماشت وى جاى به را هاللى عاصم بن

  كرد؟ معزول جزيره از را على بن الصمد عبد مهدى چرا اينكه از سخن
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 موصـل  از وقتـى  بـود،  زيـره ج عامـل  على بن الصمد عبد گرفت، موصل راه سفر اين در مهدى: گويند
 و نكـرد  مهيـا  او براى ضيافت لوازم و نرفت وى پيشواز به الصمد عبد رسيد جزيره سرزمين به و كرد حركت

 عبـد . نكـرد  اعتنـا  بدو و كشيد درهم روى بديد را او چون و گرفت دل در را اين مهدى و نكرد اصالح را پلها
 بـه  را وى تـا  بگفـت  و بيفـزود  او بـر  خشمش و فرستاد پس و نپسنديد كه فرستاد او براى هايى تحفه الصمد

 وقتى تا بيفزود را وى نفرت پيوسته و كرد همتى دون و كرد سرى بيهوده كار اين در كه كنند وادار ضيافت
 درشـتى  به وى با  مهدى كه رفت گفتگويى ميانشان در و خواند پيش را او و رسيد مسلمه قلعه به مهدى كه

  .نكرد تحمل و گفت پاسخ بدو لصمدا عبد و كرد سخن
 همچنان بازگشت از پس و سفر آن در و كرد معزول جزيره از و بدارند را او تا بگفت مهدى پس: گويد

  .شد راضى او از مهدى تا بود حبس در
 شدن كشته بشارت آنجا در و رسيد حلب به تا داشت، پا به ضيافت مهدى براى محمد بن عباس: گويد

 ناحيـه  آن در كـه  را زنديقانى تا فرستاد را محتسب الجبار عبد بود حلب در كه هنگامى در .رسيد بدو مقنع
 از چيـزى  بياويخـت،  و بكشـت  را آنهـا  از جمعـى  كـه  برد وى بنزد را آنها و كرد چنان او و كند 1جلب بودند

 و گذرانيد نظر از لبح در را خويش سپاه آن از پس شد، پاره پاره كاردها با كه بردند وى پيش را كتابهايشان
 روم سـوى  هـارون  پسـرش  بـا  بودنـد  همراه وى با كه را خويش خاندان مردم از جمعى و داد حركت دستور
  .فرستاد

 كـه  شـهرى  تـا  و رسيد جيحان به و گذشت دربند از تا كرد بدرقه را هارون خويش پسر مهدى: گويد
  .گفت بدرود هارون اب جيحان نهر كنار بر. راند پيش دارد نام مهديه و هست آنجا

 سمالو، نام به بود اى قلعه آنجا در كه آمد فرود روم سرزمين روستاهاى از يكى در تا برفت هارون: گويد
 و تشـنگى  و داد رخ قلعـه  در كـه  اى ويرانى پس از تا كرد نصب منجنيقها و بماند آن مقابل روز هشت و سى

 را آنجـا  خـداى  بـود،  مسلمانان ميان كه مجروحانى و كشتگان و شدند دچار بدان قلعه مردم كه اى گرسنگى
  .گشود

 و نشـوند  بيـرون  و نشـوند  كشـته  كـه  بودنـد  نهـاده  خـويش  بـراى  كـه  بود شرايطى مطابق قلعه فتح
 سـالمت  بـه  را مسـلمانان  هارون و شد انجام شرايط كه آمدند فرود شد تعهد اين، چون و نكنند شان پراكنده

  .بودند شده كشته مالوس در كه آنها مگر بازگردانيد،
 بن فضل و محمد بن عباس .كرد نماز آنجا و رفت المقدس بيت به مهدى سفر همين در و سال اين در

  .بودند وى با نيز منصور بن يزيد وى دايى و سليمان بن على و صالح
 هكـ  خواسـت  او از منصـور  بـن  يزيد و كرد معزول فلسطين از را صالح بن ابراهيم مهدى، سال، اين در

  .برد باز آنجا به را ابراهيم
                                                           

 . متن كلمه. 1
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 ثابـت  و كرد ارمينيه و آذربيجان و مغرب همه واليتدار را هارون خويش پسر مهدى سال، اين در هم و
  .بود برمك بن خالد بن يحيى خراج، كار در وى هاى نامه دبير كرد، وى دبير را موسى بن

 منصـوب  وى جـاى  به را على بن صالح عبداهللا و كرد معزول جزيره از را عاصم بن زفر سال همين در 
 بـود  ديـده  سـليمه  در وى منـزل  در را آنچـه  و بود گرفته منزل وى پيش المقدس بيت سفر در مهدى. كرد

  .بود پسنديده
  .كرد آنجا واليتدار را زهير بن مسيب و برداشت خراسان از را مسلم بن معاذ سال اين در هم و
  .كرد منصوب وى جاى به را سعيد بن حكم و كرد معزول اناصبه از را حرشى يحيى سال اين در هم و
  .گماشت آن بر را عال بن عمر و كرد معزول رويان و طبرستان از را دعلج بن سعيد سال اين در هم و
  .كرد منصوب آنجا بر را سعيد بن هشام و كرد معزول گرگان از را صفوان بن مهلهل سال اين در هم و

  .شد حج االرس مهدى بن على سال اين در
 بـا  كوفه حادثات و نماز امامت. بود سليمان بن جعفر طايف، و مكه و مدينه و يمامه عامل سال اين در

 و فرض و عمان و بحرين و دجله واليت و توابع و بصره عامل. بود شريك با آنجا قضاى بود، صباح بن اسحاق
  سند، عامل. بود زهير بن مسيب خراسان عامل. بود سليمان بن محمد فارس واليت و اهواز واليت

  .بود اشعث بن محمد بن نصر
  .آمد در چهارم و شصت و صد سال آنگاه

  بود چهارم و شصت و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 بطريـق  ميخائيل و رفت غزا به حدث دربند از خطابى، الحميد عبد بن الكبير عبد كه بود اين جمله از
 از الكبيـر  عبـد  كـه  آمـد  وى مقابله به ارمنى بطريق .تازاد جمله از و كس هزار هفتاد حدود با گويند چنانكه
 وى بـا  امـا  بزنـد  را گردنش خواست مى مهدى بازگشت، و كرد منع نبرد از را مسلمانان و ماند فرو وى مقابله
  .بداشت مطبق در را او و كردند سخن

 وى جاى به را داود ابن صالح و كرد لمعزو كارهايش از را سليمان بن محمد مهدى، سال اين در هم و
 موسـى،  بن حماد كه داد دستور و خراج تصدى به فرستاد وى با را دبير خراسانى موسى بن عاصم و گماشت

  .دارد وا اقرار به را آنها و بگيرد را عامالنش و وى جانشين عمر ابن عبيداهللا و سليمان، بن محمد دبير
 قصـر  كه را خويش آجرى قصر بعد تا كرد، بنياد خشت از قصرى بزرگ عيساباد در مهدى سال اين در
  .قعده ذى آخر بود، چهارشنبه روز به قصر بنياد) آغاز. (كند بنياد ناميد السالمه

 روزى چنـد  شد، روان كوفه سوى حج آهنگ به كرد بنياد را قصر اين كه هنگامى مهدى سال، اين در
 بـيم  و شـد  كمياب يارانش و وى براى آب و رسيد عقبه به تا شد روان حج سوى آنگاه ببود، كوفه رصافه در

 و بازگشـت  عقبـه  از و شد تبى دچار بعالوه نكند، كفايت را همراهانش و وى بود پيش در كه آبهايى كه كرد
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 بـر  و مـردم  بـر  تشـنگى  بازگشـت  اثناى در. بود آبگيرها متصدى وى كه آب سبب به آورد، خشم يقطين بر
  .بودند هالكت معرض به كه ندانچ شد سخت مركبهاشان

  .رسيد هالكت به سند در اشعث بن محمد بن نصر سال اين در
 فرسـتاد  كـس  و بود آورده خشم او بر كه كرد معزول يمن از را سليمان بن عبداهللا سال، اين در هم و

 را وى تـا  بگفت بيامد چون و كند، شمار بود وى همراه را آنچه و بكاود را وى كاالى و رود وى پيشواز به كه
 ابـن  منصـور  و كـرد  آزادش و داد پس بدو كه كرد اقرار عنبر و جواهر و مال مقدارى به تا بدارند ربيع نزد به

  .نهاد جايش به را منصور بن يزيد
 تا فرستاد مكه سوى آنجا از را منصور جعفر ابو بن صالح گشت مى باز عقبه از وقتى مهدى سال اين در

  .داشت پا به مردمان براى را حج مراسم او سال اين در و كند حج مردمان با
 بن يزيد بن منصور يمن عامل. بود سليمان بن جعفر يمامه و طايف و مكه و مدينه عامل سال، اين در

. بود عبداهللا بن شريك با آنجا قضاى بود، منصور بن سعيد بن هاشم با كوفه حادثات و نماز امامت. بود منصور
 داود بـن  صـالح  با فارس و اهواز واليت و فرض و عمان و بحرين و دجله واليت و بصره ثاتحاد و نماز امامت

 فضل بن محمد موصل عامل .بود زهير بن مسيب خراسان، عامل. بود عمر بن سطيح سند عامل. بود على ابن
. بـود  حاتم بن يديز افريقيه عامل بود، صالح بن ابراهيم مصر عامل. بود حسن بن عبيداهللا با بصره قضاى. بود

. بـود  مؤمنـان  اميـر  غالم فراشته قومس، و دنباوند عامل. بود حرشى يحيى گرگان و رويان و طبرستان عامل
  .بود دعلج بن سعيد سيستان عامل. بود عبداهللا بن خلف رى عامل

  .آمد در پنجم و شصت و صد سال آنگاه 

  بود پنجم و شصت و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 به اند گفته چنانكه را او  پدرش كه رفت تابستانى غزاى به مهدى، محمد بن هارون كه بود اين لهجم از
 بـدو  نيـز  را خـويش  غـالم  ربيـع  و فرسـتاد  روم سرزمين غزاى به االخر جمادى از مانده روز يازده شنبه روز

 وى مقابلـه  به القوامسه، قومس نقيطا، سواران. بگشود را ماجده و رفت پيش روم واليتهاى در هارون. پيوست
 بزد را او چندان يزيد و بيفتاد اسب از نقيطا آنگاه شد، پياده يزيد كرد، هماوردى وى با مزيد بن يزيد آمدند،

 متصـدى  دمشـق  سوى و يافت تسلط اردوگاهشان بر يزيد و شدند هزيمت روميان و شد زخمى شدت به كه
 هـزار  يكصـد  و شد روان كس سه و نود و هفتصد و پنجهزار و دنو با هارون بود، نقموديه در كه رفت پادگانها

 چهـار  و هـزار  هزار يك و بيست با برد همراه آنها براى طال دينار پنجاه و چهارصد و هزار چهار و نود و دينار
  .نقره درم هشتصد و هزار چهار و بيست و هزار صد

 روم فرمانرواى وقت آن در .است نطنيهقسط نزد به كه رسيد دريا خليج به تا برفت هارون: گويد راوى
 و بـران  پيـام . بود مادر دامن در او و بود مرده پدرش و بود صغير پسرش آنكه سبب به بود اليون زن اغسطه

 عاقبت. بودند آمد و رفت به مهدى بن هارون و وى ميان فديه پرداخت و متاركه و صلح طلب به فرستادگان
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 به كه كند پا به بازارها و نهد بلد وى راه در و كند عمل خويش تعهد به كه كرد شرط و پذيرفت او از هارون
 پـذيرفت  خواسـت  مى هارون را آنچه اغسطه .بود آور هراس مسلمانان براى كه بود آمده در سخت گذرگاهى

 در و اول نيسـان  در كـه  بـود  دينـار  هـزار  هفتاد يا نود بود شده صلح هارون و وى ميان آن سر بر كه چيزى
 وى همـراه  و كـرد  بپـا  بازارهـا  وى بازگشـت  راه در اغسطه و پذيرفت را اين هارون. بپردازد سال هر رانحزي

 كـاال  و نقـره  و طـال  بـود  ميسرش چه هر كه قرار اين بر بود داده آنچه با كرد روانه مهدى نزد به اى فرستاده
 تسـليم  وقـت  به تا خداى آنچه. كردند تسليم را اسيران و نوشتند سال سه مدت براى را صلح مكتوب. بدهد

 اثنـاى  در. بـود  سـر  سـه  و چهـل  و ششصـد  و سر هزار پنج بود، كرده هارون غنيمت جزيه، دادن به روميان
 خدا كه  چهارپايانى. شدند كشته بسته دست نيز اسير نود و هزار دو. شد كشته كس هزار پنج و چهل جنگها

 بجـز  بگيـران  مقـررى  بريد، سر گوسفند و گاو هزار يكصد آن، لوازم با بود اسب هزار بيست كرد وى غنيمت
 كمتر به زره و درم ده از كمتر به استر و شد فروخته درم يك به يابو .بودند هزار يكصد بازارداران و داوطلبان

  .درم يك به شمشير بيست و درم يك از
  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در حفصه ابى بن مروان: گويد

   بگشتى روم نطنيهقسط دور به«
   نهادى بران نيزه و
   افتاد ذلت به آن حصار تا

   كردى آن قصد همينكه
   آمدند تو پيش جزيه با آنجا شاهان

  ».بود جوشان همچنان نبرد ديگهاى و
  .گماشت آن بر را جعفر وابسته عيسى و برداشت رى از را عبداهللا بن خلف مهدى، سال، اين در
  .شد حج ساالر منصور عفرج ابو بن صالح سال، اين در
 نمـاز  امامـت  و حادثـات  عامـل  اينكه جز بودند، پيشين سال عامالن همان واليتها عامالن سال اين در

 معلـى،  كرمـان  و فارس و اهواز واليت و كسكر و عمان و بحرين و دجله واليت عامل. بود حاتم بن روح بصره
  .بود ىمهد وابسته ليث، سند، عامل. بود مؤمنان امير وابسته

  .آمد در ششم و شصت و صد سال آن از پس

  بود ششم و شصت و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 وى همـراه  كـه  كسـانى  و مهدى بن هارون ماه، آن از مانده روز سيزده محرم، در كه بود اين جمله از
 هـزار  چهـار  و شصت اند گفته چنانكه كه آوردند همراه را جزيه روميان. بازگشتند قسطنطنيه خليج از بودند،
  .مرعزى) پشم( رطل هزار سى و عربى دينار پانصد و هزار دو و بود رومى دينار
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 رشيد را او و مهدى، بن موسى پس از گرفت، بيعت هارون براى خويش سرداران از مهدى سال، اين در
  .ناميد

 جـاى  به را خزاعى ليقط بن خالد و كرد معزول بصره قضاى از را حسن بن عبيداهللا سال اين در هم و
  .شوند معاف وى از كه خواستند بصره مردم و نبود پسنديده او واليتدارى اما كرد، نصب وى

  .آورد خشم داود بن يعقوب بر مهدى، سال، اين در

  داود بن يعقوب بر مهدى آوردن خشم خبر از سخن

 بودنـد،  بوده سيار بن نصر اندبير برادرانش و داود، بن يعقوب پدر طهمان، بن داود: گويد نوفلى محمد
 رسيد زيد بن يحيى روزگار چون و بود، كرده مى دبيرى خراسان واليتداران از يكى براى نيز آن از پيش داود
 كرد قيام مسلم ابو وقتى. داشت مى حذرشان بر و داد مى خبر يارانش و او به محرمانه شنيد مى نصر از را آنچه

 كشـت،  مـى  بودنـد  بـوده  نصر ياران از كه را وى قتل همدستان و قاتالن و جست مى را زيد بن يحيى خون و
 مسلم ابو داشت، اطمينان وى از بود رفته مى مسلم ابو و وى ميان آنچه از كه رفت وى بنزد طهمان بن داود

 الكامـ  و ها خانه و بگرفت بود آورده دست به نصر ايام در كه را اموالى اما نشد جانش متعرض داد، امان را او
  .واگذاشت برايش بود، مرو در و بود برده ارث به كه را وى

 و داشـتند  اطالع كسان اشعار و احوال و ايام از و بودند ادب اهل وى فرزندان بمرد، داود چون و: گويد
 كـار  بـه  و نداشـتند  منزلتـى  عباس بنى نزد به بود بوده نصر دبير كه پدرشان وضع سبب به نگريستند چون

 و شـدند  نزديك حسين خاندان به و گرفتند زيديان مسلك بدانستند را اين چون و نياوردند طمع خدمتشان
 بـن  ابـراهيم  بـا  احياناً و تنهايى به يعقوب. بزيند آسوده آن در و باشند داشته دولتى آنها كه داشتند مى اميد

  .گشت مى عبداهللا بن ابراهيم براى بيعت طلب به واليتها در عبداهللا
 بـود  تـر  كهنسـال  يعقـوب  از كه داود بن على كردند، قيام عبداهللا پسران ابراهيم و محمد چون و: گويد

 و محمـد  شـدن  كشـته  از پـس  و كردنـد  قيـام  ابراهيم با خويش برادران از چند تنى با يعقوب و نوشت نامه
 در خـويش  ىزنـدگان  مدت در و بگرفت را على و يعقوب و بجست را آنها كه كردند نهان رو منصور از ابراهيم
 نيـز  آنهـا  بـر  كرد مى آزادشان و نهاد مى منت كه ديگر كسان جزو مهدى بمرد منصور چون و. بداشت مطبق
 محبس به وى با كه برادرانش و او از و بود، بوده آنها با مطبق در فضل، بن اسحاق. كرد آزادشان و نهاد منت
  .بود دهآم دوستى ميانشان رو اين از بودند گرفته نمى جدايى بودند

 پيمبر پى از: گفت مى رواست، هاشم بنى صلحاى همه خالفت كه داشت عقيده فضل بن اسحاق: گويد
 در» .نيسـت  روا ايشـان  در جـز  روزگـار  اين در و نبود روا هاشم بنى در جز امامت سلم و عليه اهللا صلى خدا

 هماهنـگ  بـاب  ايـن  در داود بن يعقوب و او و كرد مى ياد بسيار المطلب عبد بنى كهنسالتر از خويش گفتار
 ابـراهيم  بـن  حسن و زيد بن عيسى طلب به را خويش وقت از مدتى كرد آزاد را يعقوب مهدى، وقتى. بودند

 را زيديان از يكى اگر«: گفت مهدى روزى -بود گريخته وى زندان از حسن كه بود آن از پس اين و -گذرانيد



 43    دهمدوازجلد 

 را او فقـه  راه از باشـد  داشـته  سررشته فقه از و بشناسد را دزي بن عيسى نيز و حسن خاندان كه شناختم مى
  ».كرد مى دخالت زيد بن عيسى نيز و حسن خاندان و من ميان و كشيدم مى خويش سوى

 يـك  وقت آن در كردند، وارد نزدش به و بردند او سوى را وى نمودند، وا او به را داود بن يعقوب: گويد
  .خشن و سفيد عبايى و كرباسين مامهع با داشت پشمدار هاى پاپوش و جبه

 عيسـى  درباره وى از. تمام به يافت مردى را او و نمود خصوصيت و كرد سخن وى با مهدى پس: گويد
 را ايـن  يعقـوب . كنـد  دخالت عيسى و وى ميان كه داد وعده مهدى به كه اند پنداشته كسان پرسيد، زيد بن

. بود على خاندان خبرچينى سبب به مهدى نزد به وى منزلت كه كردند متهم را وى كسان اما كرد، مى انكار
 بـدو  را خالفت كار و گرفت وزارت به را وى تا يافت مى اهميت و گرفت مى باال مهدى نزد به پيوسته وى كار

 را خالفـت  گرانقدر و معتبر كارهاى و بياوردند سوى هر از را آنها كه فرستاد زيديان طلب به كس او و سپرد
 اين به گفت شعرى برد بن بشار روى همين از و بود، وى دست به جهان كه سپرد آنها به مغرب و مشرق در

  :مضمون
   كشيد درازا به خوابتان اميه بنى اى«

   است داود بن يعقوب خليفه، كه برخيزيد
   افتاد تباهى به شما خالفت قوم، اى

  ».بجوييد عود و دف ميان را خليفه
 به يعقوب كه توفيقها جمله از .كردند سعايت اش درباره و آوردند حسد وى به مهدى غالمان پس: گويد

 كرد دخالت مهدى و او ميان در و گرفت امان او از ابراهيم ابن حسن براى كه بود اين كرد حاصل مهدى نزد
  .آورد فراهمشان يكجا به مكه در تا

 كـه  بدانست يعقوب و گرفتند رىدو او از يافتند، خبر يعقوب كار از على بن حسن خاندان وقتى: گويد
 بـه  او از كه داد نخواهد مهلتش مهدى كه بدانست و زيست توانند نمى آسوده آن در باشند داشته دولتى اگر
 انتظار در نيز وى بود، متمايل بسيار فضل بن اسحاق به يعقوب رو اين از كردند، مى سعايت بسيار مهدى نزد

 و يعقـوب  دسـت  بـه  مغرب و مشرق«: گفتند مى و كردند مى سعايت زني اسحاق از مهدى نزد به. بود حوادث
 را دنيا و بشورند روز يك به  وعده مطابق و بنويسد آنها به كه است كافى و نوشته نامه آنها به كه اوست ياران
  .بود كرده پر او از را مهدى دل اين، و» .بگيرند فضل بن اسحاق براى

 او از را هـا  مگس و بودم ايستاده وى سر بر روزى: گويد مهدى انخادم از نقل به نوفلى محمد بن على
 و اى دانسته را مصر كار آشفتگى مؤمنان، امير اى« :گفت و زد زانو وى جلو و آمد در يعقوب كه كردم مى دور
 را يكـى  تـا  ام كـرده  جسـتجو  پيوسـته . آرد فـراهم  را آنجـا  كار كه بجويم آن براى را يكى كه اى گفته من به

  ».است كار اين خور در كه ام هجست
   »كيست؟«: گفت
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  » .فضل بن اسحاق تو عموزاده«: گفت
: گفـت  و نگريسـت  وى پـى  از مهـدى . برفت و برخاست و بديد مهدى چهره در را تغيير يعقوب: گويد

  ».بدار مكتوم را اين تو، واى«: گفت و برداشت من طرف به سر آنگاه» .نكشم ترا اگر بكشد خدايم«
 تصـميم  تـا  ترسـانيدند  مـى  وى از و كردند مى تحريك يعقوب ضد بر را او پيوسته مهدى المانغ: گويد

  .برگيرد او از نعمت كه گرفت
 كردند وصف من براى خواب در را داود بن يعقوب«: گفت مى مهدى: گويد مسعودى ابراهيم بن موسى

  ».گيرم وزارت به را وى كه گفتند من به و
 مهـدى  وقتـى . گذشـت  مـدتى  .رسيد منزلت كمال به مهدى نزد به و گرفت وزارت به را او پس: گويد

 اسـماعيل  بـن  احمد«: گفت و بيامد داشت تقرب وى نزد به كه مهدى خادمان از يكى كرد بنيان را عيساباد
 اين مهدى» .كرده خرج آن بر را مسلمانان مال از هزار هزار پنجاه و ساخته تفريحگاهى: گفت من به على بن
 داود بن يعقوب به خويش خيال در و برد ياد از را اسماعيل بن احمد نام اما سپرد، خاطر به خادم گفته از را

  .زد زمينش به و كشيد را او جامه بود، وى نزد به يعقوب كه يكبار و بست
   »ام؟ كرده چه مگر مؤمنان، امير اى«: گفت
  »ام؟ كرده خرج هزار هزار جاهپن خودم تفريحگاه براى من كه گفتى كه نبودى تو مگر«: گفت

 ايـن  و» .انـد  نوشـته  آنـرا  كاتـب  فرشـتگان  نـه  و شـنيد  را اين من گوشهاى نه خدا، به«: گفت يعقوب
  .بود وى رخداد سبب نخستين

 بـاك  بـى  و رسـوا  همخـوابگى،  و زنـان  از گفتگـو  در را مهـدى  داود، بن يعقوب«: گفت مى پدرم: گويد
 كـه  بـود  چنـان  و. بـود  چنـين  نيـز  مهدى كرد، مى سخن بسيار خويش از باب اين در نيز يعقوب. دانست مى

 يعقـوب  شد مى صبح چون و تازد مى يعقوب به صبحگاهان كه گفتند مى و كردند مى خلوت مهدى با شبانگاه
 نـزد  بـه  بماند: گفت مى و زد مى لبخند نگريست مى او در مهدى چون و رفت مى وى نزد به بود يافته خبر كه
  »ست؟ه خيرى تو

   »بله«: گفت مى
  » .بگوى من با و بنشين من جان«: گفت مى
 بـا  و سـاخت  مى حكايتى باب اين در و »گفتم من و گفت او و كردم خلوت كنيزم با ديشب«: گفت مى

 بـود  كـرده  سـعايت  يعقـوب  از كـه  كسـى  بـه  خبر اين و شدند مى جدا هم از خوشدلى به و گفت مى مهدى
  ».ردك مى شگفتى آن از و رسيد مى

 اسـراف  ايـن  خـدا  بـه « :گفت بود گرفته نظر در مهدى كه كارى درباره داود بن يعقوب: گويد موصلى
  ».است
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 از توانگران نبود، اسراف اگر يعقوب، اى تو واى نيست، نكو بزرگان از اسراف مگر تو واى«: گفت مهدى
  ».شدند نمى شناخته تنگدستان

 كـه  بـود  نشسـته  جـايى  در آمدم، در وى نزد به. فرستاد من پى از مهدى روزى: گويد داود بن يعقوب
 بـود،  مجلـس  صـحن  برابـر  درختـان  سـر  كه مشجر بستانى كنار بر خوشى، كمال در نقشى با داشت فرشى

. بودم نديده آن از نكوتر چيزى و شكوفه و گل پر بود مهدى  مجلس فرش مانند همه سيب و شفتالو درختان
 آن هماننـد  لباسى نيز او بودم، نديده او از تر تركيب خوش و تر اندام خوش و نكوتر كه بود كنيزى وى نزد به

  .بودم نديده مجموع آن از نكوتر چيزى و داشت
  »بينى؟ مى چگونه را ما مجلس اين يعقوب، اى«: گفت من به مهدى: گويد
  ».كند خوش بروى آنرا و كند ور بهره آن از را مؤمنان امير خدا خوبى، نهايت در«: گفتم
  ».شود كامل بدان تو خوشى كه ببر كنيز اين با هست اينجا را چه هر تست، آن از مجلس«: گفت
  .كردم بايسته دعاى را او من و: گويد
  » .هست حاجتى تو به مرا يعقوب اى«: گفت آنگاه: گويد
 خشم زا من و است اى آزردگى روى از اين مؤمنان امير اى«: گفتم و ايستادم و برجستم جاى از: گويد

  » .برم مى پناه خدا به مؤمنان امير
 كنى مى هم تو آنچه سبب به را اين من. كنى تعهد را حاجت اين انجام كه دارم خوش ولى نه،«: گفت

  ».كنى انجام و كنى تعهد را حاجت اين كه دارم خوش و گفتم واقع روى از بلكه. نگفتم
   »اطاعت و است شنوايى من از و است مؤمنان امير آن از فرمان«: گفتم
  » .خدا به«: گفت
  .گفتم بار سه و »خدا به«: گفتم
   »من؟ سر سالمت به«: گفت
   »تو سر سالمت به«: گفتم
   »كن ياد قسم بدان و نه آن بر دست«: گفت
  .دهم انجام را وى حاجت و كنم عمل بگويد چه هر كه كردم ياد قسم و نهادم وى سر بر دست: گويد
 اسـت  علـى  فرزنـدان  از كه را فالن پسر فالن اين«: گفت يافت اطمينان من از خاطرش چون و: گويد

  ».كنى شتاب كار اين در و كنى آسوده وى از مرا و بردارى من از را وى زحمت كه خواهم مى
  » .كنم مى چنين«: گفتم
   »ببر خويش بنزد را چيز اين«: گفت
 يكصـد  تا بگفت و غيره، و فرش از بود هخان در آنچه همه و كنيزك ببردم، را چيزها آن من پس: گويد

  .بدهند من به درم هزار
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 اى پرده كه نهادم جايى در را وى بودم خرسند بسيار كنيزك داشتن از چون و ببردم را آن همه: گويد
 كه پرسيدم وى حال از و آوردم خويش بنزد را او و فرستادم علوى مرد پى از آن از پس. بود وى و من ميان
  .بود بيان خوش و خردمند مردى بگفت، نم با اى شمه

 دختر فاطمه فرزندان از كه من خون با يعقوب، اى تو واى«: گفت من به خويش سخن اثناى در: گويد
   »روى؟ مى خدا پيشگاه به هستم محمد

  »كنم؟ تو درباره اى نيكى خواهى مى خدا، به نه«: گفتم: گويد
  ».مغفرت طلب و دارى دعا من نزد به و دارم مى تو سپاس بكنى اى نيكى اگر«: گفت
  »دارى؟ خوشتر را راهها از يك كدام«: گفتمش: گويد
   »فالن و فالن راه«: گفت
   »باشى؟ داشته اعتماد وى به و باشى مأنوس وى با كه هست كى اينجا«: گفتم
   »فالن و فالن«: گفت
 تو گاه وعده. خداى حمايت در و،بر آنها مصاحبت در و بگير را مال اين فرست، آنها نزد به كس«: گفتم

 و وقت فالن -بود شده توافق آن درباره كه -محل فالن و  فالن به من خانه از شدن برون براى آنها گاه وعده و
  ».باشد شب فالن

: گفـت  و داد پيـام  مهـدى  بـه  خويش خادم وسيله به آنرا بود سپرده خاطر به مرا گفته كه كنيز: گويد
 عمـل  چنـين  و كـرد  رفتـار  چنين كه داشتى مرجح خويش بر را وى كه كسى طرف از است تو پاداش اين«

  ».كرد
 از بودنـد  گفته علوى مرد و يعقوب كه را جاهايى و راهها و فرستاد كس وقت همان مهدى: گويد راوى

 كـه  ترتيـب  همـان  به مال، و يارش دو با بردند وى نزد به را علوى كه نكشيد طولى و كرد پر خويش مردان
  .بود گفته زككني

  .كرد احضار مرا و آمد مهدى فرستاده بعد، روز صبحگاه: گويد يعقوب
 بـر  كـه  ديـدم  را او و رفـتم  مهـدى  نزد به وقتى تا نداشتم علوى كار به توجهى و بودم خيال بى: گويد

  »شد؟ چه مرد آن كار يعقوب، اى«: گفت داشت دست به چوبى و بود نشسته اى كرسى
  » .كرد آسوده ىو از ترا خدا«: گفتم
   »بمرد؟«: گفت
  » .آرى«: گفتم
  » .خدا به«: گفت
   »خدا به«: گفتم
  » .بنه من سر بر را خويش دست و برخيز«: گفت
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  » .كردم ياد قسم وى براى و نهادم وى سر به دست و برخاستم: گويد
  » .بيار ما نزد به هست اطاق اين در را آنچه غالم اى«: گفت آنگاه: گويد
  .مال و يارش دو و بود علوى كه گشود ار در: گويد
  .بگويم چه دانستم نمى كه ماندم باز سخن از و ندانستم كارى و ماندم متحير: گويد
 بـه  ديگر و بداريد مطبق در را او اما بود، روا من بر بريزم ترا خون خواستم مى اگر«: گفت مهدى: گويد

  » .نياريد يادمنش
 دراز مـدتى  آويختنـد،  آن در و كردند معين من براى چاهى آنجا در. بداشتند مطبق در مرا پس: گويد

 حيوانـات  مـوى  چـون  و شـد  دراز مـويم  ديـد،  آسيب چشمم دانستم، نمى را روزها شمار كه بودم حال بدين
  .بود آويخته

 ندانسـتم  ايـن  از بيش و بود كجا دانم نمى كه بردند جايى به و خواندند مرا كه بودم حال اين در: گويد
  .گفتم سالم من و »گوى سالم مؤمنان امير به«: گفتند من هب كه

   »مؤمنانم؟ امير كدام من«: گفت
  » .مهدى«: گفتم
  » .كند رحمت را مهدى خداى«: گفت
   »هادى؟ پس«: گفتم
  » .كناد رحمت را هادى خداى«: گفت
   »رشيد؟ پس«: گفتم
   »آرى«: گفت
  ».دارد خبر رسيده كجا به كارم اينكه و من گرفتارى و من خبر از مؤمنان امير كه ندارم ترديد«: گفتم
  ».بخواه را خويش حاجت است، دانسته مؤمنان امير و است من نزد به آن همه بله،«: گفت
  » .مكه اقامت«: گفتم
   »اين؟ جز كنم، مى چنين«: گفت
  » .ندارم عالقه چيزى به و برم نمى بهره چيزى از ديگر«: گفتم: گويد
  » .باشى رشاد قرين«: گفت
  .گرفتم مكه راه و شدم برون پس: گويد
  .نبود دراز آنجا در ايامش و بمرد تا ببود مكه در همچنان: گويد يعقوب پسر

 رغبـت  بـدان  كـه  ناراحتى، به مگر نوشيد نمى نبيذ مهدى«: گفت من به داود بن يعقوب: گويد عبداهللا
 بـه  نوشـيدند،  مـى  وى نزد به وابستگانش ديگر و مفضل و اش وابسته معلى و بزيع بن عمر وى ياران نداشت،
  ».ديد مى را آنها كه طورى
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 به مرا كه نبود اين براى« :گفتم مى و دادم مى اندرز سماع درباره و آنها نوشيدن باره در را او من: گويد
 نزد هب مسجد، در پنجگانه نمازهاى پى از چگونه آمدم، در تو مصاحبت به كه نبود اين براى و خواندى وزارت

  »پردازى؟ مى سماع به و نوشند مى نبيذ تو
  » .كرد مى سماع نيز جعفر بن عبداهللا«: گفت مى: گويد
 نزديكتـر  خدا به را وى كار اين كند، سماع روز هر يكى اگر نبود، وى نيك اعمال از اين«: گفتم: گويد

  ».دورتر يا كند مى
 كـه  چنـدان  بركنـد،  دل نوشيدن نبيذ و سماع از مهدى كه داشت اصرار داود بن يعقوب: گويد عبداهللا

 برد توبه خدا به بود آن در كه حالى از و بود شده خسته خويش وضع از نيز يعقوب. انداخت زحمت به را وى
  .كند رها را خويش وضع كه داشت آن قصد و

 توبه آن از خدا پيشگاه به و بنوشم كه شرابى جرعه مؤمنان، امير اى«: گفتم مى مهدى به: گويد يعقوب
 راه در خطاكـار  دستى كه كنم مى آرزو نشينم برمى تو آهنگ به وقتى است، خوشتر دارم كه حال اين از برم،
 مقـررى  و مسـلمانان  امـور  هراسـانم،  خـواب  در خدا به برگمار، مرا جز كسى و بدار معاف مرا زند، آسيب مرا

  ».ندك نمى جبران مرا آخرت تو دنياى اى، سپرده من به را سپاهيان
  ».آر صالح به را وى دل خدايا ده، مغفرتى خدايا«: گفت مى من به او و: گويد
  :مضمون اين به گفت شعرى مهدى به خطاب شاعرى: گويد

   نه سوى يك به را داود بن يعقوب«
  ».كن روى خوشبوى شراب به و

. بـود  عقـل  بكسـ  پسر. بود بخشيده كنيزى داود بن يعقوب پسران از يكى به مهدى،: گويد سالم ابن
  :گفت كه كرد پرسش او از كنيز درباره روز چند از پس

 نسـبت  بـال  نبـوده،  او از تـر  رام مركـوبى  زمـين  و من ميان هرگز ام، نديده وى مانند مؤمنان، امير اى«
  ».مستمع

   »ترا؟ يا مرا دارد، منظور را كى تو پندار به«: گفت و كرد يعقوب به رو مهدى: گويد
  » .خويش شر از مگر كرد توانى حفظ چيزى هر از را احمق«: گفت بدو يعقوب
 خلـوت  وى بـا  شـب  هنگـام  و رفت مى مهدى نزد به داود بن يعقوب كه بود چنان: گويد نوفلى محمد

 نـزد  از يعقـوب  و برفـت  شب بيشتر تا بود وى نزد به شبى. گفت مى حكايت و كرد مى سخن وى با و كرد مى
. داد مى صدا كه بودند كوفته سخت را عبا رنگ، كم كبود داشت، شده رنگ هاشمى عباى يك شد، برون وى

 داشـت  يعقـوب  بود، خواب به غالم. سرخموى بود اسبى بود، گرفته راست دست به را وى اسب عنان غالمى
 و كـرد  بـدو  پشـت  اسـب . رسـيد  آن نزديك يعقوب رميد، اسب و داد صدا كه كرد مى مرتب را خويش عباى

 را وى وضـع  چـون  و شد بيرون پابرهنه و شنيد را افتادن صداى مهدى. بشكست آنرا و زد ساقش به ضربتى
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 بـه  مهـدى  دم، سپيده بعد، روز. ببرند اش خانه به اى كرسى بر را وى تا بگفت آنگاه. نمود هراس و بناليد بديد
 آنگـاه  كرد، عيادت او از پياپى روز سه مهدى. شتافتند وى ديدار به و يافتند خبر اين، از مردم رفت، وى نزد
 بـه  سعايتگران نداشت، حضور يعقوب چون و. پرسيد مى وى حال از و فرستاد مى كس و بازماند وى عيادت از

 بـه  منـزلش  در كـه  واگذاشـت  را او و كرد خشم ابراز وى به نسبت  كه نگذشت روز ده و يافتند دست مهدى
 اش جامـه  باشـد  داشـته  يعقـوبى  كـاله  و يعقوبى عباى كس هر كه داد ندا خويش ياران ميان و پردازد عالج

  .بداشتند نصر زندان در را يعقوب تا بگفت آنگاه. شود گرفته
 وى خانـدان  مردم و كنند معزول غرب و شرق واليتهاى از را يعقوب ياران تا بگفت مهدى: گويد نوفلى

  .كردند چنين آنها با و كنند زندان به و بگيرند را
 پراكنده وى عامالن و كردند زندان به را وى خاندان مردم و داود بن يعقوب ىوقت: گويد محمد بن على

 كـه  آوردنـد  مهـدى  يـاد  بـه  را فضل بن اسحاق حكايت و وى حكايت شدند، سرگردان و شدند نهان و شدند
 نگفتـه  مـن  بـه  مگر«: گفت بدو و بياوردند زندان از را او كه يعقوب پى از و فرستاد اسحاق پى از كس شبانه
  »دارند؟ تقدم ما بر و ترند شايسته خالفت كار به خاندان، ما از كه پندارند خاندانش مردم و اين كه بودى

  » .ام نگفته تو با را اين هرگز«: گفت بدو يعقوب
 او بـه  سخت تازيانه دوازده و خواست تازيانه آنگاه» .كنى مى رد را سخنم و كنى مى تكذيب مرا«: گفت

  .بازبرند حبسگاه هب را او تا بگفت و زد
 جـزو  و نيسـت  وى خـور  در سخنى چنين و نگفته را اين هرگز كه كرد ياد قسم و بيامد اسحاق: گويد

 پـى  از تو پدر و بمرد جاهليت در جدم كه گويم چنين چگونه مؤمنان امير اى«: گفت گفت، مى كه سخنانى
  ».ببريد را او«: گفت مهدى ،»بود وى وارث و بود باقى سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر

 و كـرد  تكـرار  بـود  گفتـه  وى بـا  پيش شب كه را سخن همان كه خواند پيش را يعقوب بعد روز: گويد
 در بـودى  آالچيقـى  در نهر كنار بر كه دارى ياد .بيارم يادت به تا ميار شتاب من بر مؤمنان، امير اى«: گفت

  »... آمد در الوزير ابو كه بودم تو نزد به نيز من بستانى،
  .بود داود بن صالح دختر شوهر كه بود داود بن يعقوب خويشاوند الوزير ابو: گويد على

   »بگفت؟ تو با اسحاق از را خبر اين و آمد در... «: گفت
  » .آوردم ياد به را اين گفتى، راست يعقوب اى«: گفت
  .برد باز زندان به را او و خواست پوزش بود زده تازيانه را او اينكه از و كرد شرم مهدى پس: گويد
 برون را او رشيد كه وقتى تا بود زندان به موسى روزگار و مهدى روزگار همه در همچنان يعقوب: گويد

  .بود داشته وى به نسبت پدرش زندگانى در كه تمايلى سبب به آورد
 شخـوي  قضـاى  كار به را ابراهيم، بن يعقوب يوسف، ابو و رفت گرگان سوى هادى موسى سال اين در
  .گماشت
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 وى بـا  نيز مردمان. بود آنجا السالمه قصر كه گرفت منزل آن در و رفت عيساباد به مهدى سال اين در
  .زدند سكه درهمها و دينارها آنجا در هم و گرفتند منزل آنجا

 بريـد  يمن و مكه و سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر مدينه بين ما داد دستور مهدى سال اين در هم و
  .بود نبوده بريد آنجا آن از پيش كه اشتران و استران از نهند

 سـليمان  بـن  فضـل  العباس، ابو مهدى، و. آشفت بر زهير بن مسيب ضد بر خراسان سال اين در هم و
 را دعلـج  بن سعيد بن تميم مهدى، دستور به او و پيوست بدو نيز را سيستان و كرد آنجا واليتدار را طوسى،

  .كرد جانشين سيستان بر
 مكـى  ايوب ابو ابن محمد و مجالد بن سليمان بن اسماعيل و حاتم بن روح بن داود سال، اين در هم و

. كـرد  رهاشان و واداشت توبه به را آنها مهدى و كردند اقرار كه گرفتند زندقه تهمت به را طيفور بن محمد و
 داد دسـتور  روح بـه  و نهـاد  منـت  او بـر : بود بصره عامل وقت آن در كه فرستاد پدرش پيش را روح بن داود

  .كند تأديبش
 پسـر  بود، معاويه ،عبيداهللا ابو نام. بياورد را وزير عبيداهللا ابو بن عبداهللا شروى، وضاح سال اين در هم و
 زندقـه  بـه  را وى. بـود  شـبابه  ابـن  بـود،  كـرده  سعايت عبداهللا درباره كه كسى. شام مردم از اشعرى عبيداهللا
  .ايم كرده ياد پيش از را شدنش كشته و وى يتحكا. بودند داشته منسوب
 سـلم،  و عليـه  اهللا صلى شد، خدا پيمبر مدينه واليتدار محمد بن يحيى بن ابراهيم سال، اين در هم و
  .شد مكه و طايف واليتدار نيز عباسى قثم بن عبيداهللا
 جـاى  بـه  ربعـى  نسليما بن عبداهللا و شد معزول يمن از منصور بن يزيد بن منصور سال اين در هم و

  .شد منصوب وى
  .كرد آزاد بود آن در كه زندانى از را على بن الصمد عبد مهدى، سال، اين در
  .شد حج ساالر محمد بن يحيى بن ابراهيم سال، اين در
 بـن  روح بصـره،  حادثـات  و نمـاز  عامـل . بود سعيد بن هاشم حادثات و نماز بر كوفه عامل سال اين در

 اهـواز  واليت و بحرين و بصره توابع و كسكر و دجله واليت عامل. بود طليق بن خالد اب آنجا قضاى بود، حاتم
. بـود  طوسـى  سـليمان  بـن  فضـل  سيستان و خراسان عامل. بود مؤمنان امير وابسته معلى كرمان، و فارس و

 يحيـى  انگرگـ  و رويـان  و طبرستان عامل. بود حاتم بن يزيد افريقيه عامل. بود صالح بن ابراهيم مصر، عامل
  .بود مؤمنان امير وابسته سعد رى، عامل. بود مهدى وابسته فراشته قومس، و دنباوند عامل. بود حرشى

  .بود كه صلحى سبب به نبود، تابستانى غزاى سال اين در
  .آمد در هفتم و شصت و صد سال آنگاه

  بود هفتم و شصت و صد سال به كه حوادثى از سخن
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 كه لوازمى و سپاهيان از انبوه جمعى با را موسى خويش، پسر مهدى هك بود اين سال حوادث جمله از
 گرگان سوى طبرستان فرمانرواى دو شروين و ونداهرمز نبرد براى بود، نداشته آن نظير كسى گويند، چنانكه
 و گماشـت  وى رسـايل  بـر  را صدقه بن ابان كرد مى مجهز گرگان رفتن براى را موسى مهدى، وقتى. فرستاد
 بـر  را ماهـان  بـن  عيسـى  بن على و وى حاجبى به را منصور وابسته نفيع و وى سپاه بر را جميل ناب محمد

 يزيد و برد شروين و ونداهرمز سوى را سپاهيان موسى. وى نگهبانان بر را 1خازم بن عبداهللا و وى كشيكبانان
  .كرد محاصره را دو آن و كرد ساالرشان را مزيد بن

 كـه  بـود  حـاتم  بـن  روح كوفـه  واليتدار وقت آن در. درگذشت كوفه به موسى بن عيسى سال، اين در
  .شد سپرده خاك به آنگاه كرد، وى وفات شاهد را سران از جمعى و قاضى

 جنازه بر بود، كوفه واليتدار كه حاتم بن روح بمرد، حجه ذى از مانده روز سه موسى بن عيسى: گويند
  ».شو صف پيش اميرى كه تو«: گفتند بدو. يافت حضور وى

 امـا » .شود صف پيش وى فرزند بزرگترين كند، مى نماز موسى بن عيسى بر روح كه نبيند خدا«: گفت
  .كرد نماز خويش پدر بر و شد صف پيش عيسى بن عباس عاقبت. نپذيرفت آنها از نيز او و نپذيرفتند او از

 دريـغ  عيسى بر كردن نماز زا كه شنيدم«: نوشت بدو و آورد خشم او بر كه رسيد مهدى به خبر: گويد
 حضـور  مـن  اگـر  كه نبود اين جز كردى؟ مى نماز او بر بزرگت پدر يا پدرت يا خودت اعتبار به مگر اى، كرده

  ».بودى تر شايسته كار بدين سلطان به انتساب سبب به تو بودم، غايب  چون و بود من جاى داشتم
  .داشت عهده بر حادثات و نماز با نيز را خراج كه بكشند حساب به را وى تا بگفت آنگاه: گويد
 او بر تقدم وى شكوهمندى سبب به كه بود، آزرده فرزندانش و وى از مهدى بمرد، عيسى وقتى: گويد

  .بود داشته نمى خوش را
 عمـر  بـه  را كارشـان  بكوشيد، كشتنشان و آفاق در جستجوشان و زنديقان طلب به مهدى سال اين در
 از آنگـاه  شـد  زنـدان  بـه  و شد مقر گويند چنانكه او و بگرفت را منصور دبير فيض بن يزيد كه سپرد كلواذى

  .نيافت دست بدو كه كرد فرار زندان
 حاجب ربيع و كرد معزول رسائل ديوان از را عبيداهللا بن معاوية ،عبيداهللا ابو مهدى، سال، اين در هم و

 ورود اجـازه  خـويش  منزلـت  اقتضـاى  بـه  داهللاعبيـ  ابـو  و كرد جانشين را واقد بن سعيد كه گماشت آن بر را
  .يافت مى

  .يافت رواج سخت وباى و سخت سرفه و مرگ بصره و بغداد به سال، اين در هم و
 خالـد  ابـو  مهـدى،  و بود موسى رسايل دبير وى. درگذشت گرگان به صدقه بن ابان سال، اين در هم و

  .دفرستا وى جاى به را عبيداهللا ابو جانشين يزيد، چشم، يك
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 كـار . افتـاد  آن در هـا  خانـه  بسيارى و بيفزايند را الحرام مسجد تا داد دستور مهدى سال، اين در هم و
  .درگذشت مهدى تا بود كار اين در همچنان و بود موسى بن يقطين با ها افزوده بناى

 ولمعـز  بود وى دست به كه ناحيه اين جاهاى ديگر و رويان و طبرستان از حرشى يحيى سال، اين در
 نيـز  آنجـا  از حرشـى  يحيى و شد گرگان واليتدار مهدى وابسته فراشته. شد آنجا واليتدار عال بن عمر و شد،

  .شد معزول
  .آمد باال روز كه وقتى تا ماند تاريك جهان حجه، ذى از مانده شب چند سال، اين در
  .دنبو تابستانى غزاى بود روميان و مسلمانان ميان كه صلحى سبب به سال اين در
 از آنكه از پس روز چند و شد حج ساالر بود، مدينه عامل كه محمد بن يحيى بن ابراهيم سال، اين در

  .شد واليتدار وى جاى به على بن عيسى بن اسحاق و درگذشت بازگشت مدينه به و يافت فراغت حج
 را او يكـى  كـه  بود بزيع بن عمر خانه در خورد، ضربت عيساباد، در هنايى سالم بن عقبة سال، اين در
  .بمرد همانجا كه زد ضربتش خنجر با و كرد غافلگير

 عامـل . بـود  حـارثى  يزيـد  بن سليمان يمن، عامل. بود قثم بن عبيداهللا طايف و مكه عامل سال اين در
 بصره حادثات و نماز عامل. بود حاتم بن روح كوفه، حادثات و نماز عامل. بود زبيرى مصعب بن عبداهللا يمامه،
 و بصـره  توابـع  و كسـكر  و دجله واليت عامل. بود تيمى عثمان بن عمر با آنجا قضاى. بود سليمان نب محمد
 سـليمان  سيستان، و خراسان عامل. بود مهدى وابسته معلى كرمان، و فارس و اهواز واليت و عمان و بحرين
 عمر رويان، و طبرستان عامل .بود حاتم بن يزيد افريقيه عامل. بود مصعب بن موسى مصر، عامل. بود طوسى

  .بود مؤمنان امير غالم سعد رى، عامل. بود مهدى وابسته فراشه قومس، و دنباوند و گرگان عامل. بود عالء بن
  .آمد در هشتم و شصت و صد سال آنگاه 

  بود هشتم و شصت و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 كـرديم،  يـاد  پيش از و بود شده مهدى بن نهارو و آنها ميان كه را صلحى روميان كه بود آن جمله از
 خيانـت  روميـان  كـه  وقتـى  تـا  صـلح  آغاز از .بود سال همين رمضان ماه به اين و آوردند، خيانت و شكستند

 بـود  قنسـرين  و جزيـره  عامـل  وقت آن در كه سليمان بن على. بود ماه دو و سى شكستند، را صلح و آوردند
  .يافتند ظفر و گرفتند غنيمت كه فرستاد روميان ىسو سپاهى با را بطال بن بدر بن يزيد

  .فرستاد طبرستان سوى كس هزار چهل با را حرشى سعيد مهدى، سال اين در
 گماشته وى جاى به حمدويه و درگذشت داشت عهده به را زنديقان كار كه كلواذى عمر سال، اين در

  .ميسان مردم از عيسى، پسر بود محمد وى نام شد،
  .بكشت را زنديقان بغداد در مهدى ال،س اين در هم و
 آنجـا  به دمشق از و بازبرد مدينه به را خاندانش مردم ديوان و خويش ديوان مهدى، سال اين در هم و
  .داد انتقال
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 خواسـت  مـى  كـه  يافـت  نـام  صله نهر رو آن از گويند چنانكه رفت، صله نهر سوى مهدى سال اين در
  .بدهد آنها به صله گونه بدين و كند ديگران و خويش خاندان مردم تيول آنرا درآمد

  .گماشت بزيع بن عمر دست باال االزمه زمام ديوان بر را يقطين بن على مهدى، سال، اين در
. مهـدى  خالفـت  ايـام  در بود، بزيع بن عمر نهاد زمام ديوان كه كسى نخستين: گويد حمزه بن موسى

 مگـر  داشـت،  نتواند مضبوط آنرا كه داشت معلوم و ينديشيدب آمد، فراهم او بر ديوانها وقتى كه بود آن سبب
 گماشته. گماشت را يكى زمامى ديوان هر بر و نهاد را زمام ديوانهاى كه باشد داشته زمامى ديوانى هر بر آنكه
  .نداشتند زمام ديوانهاى اميه بنى. بود صبيح بن اسماعيل خراج، ديوان زمام بر وى

  .شد حج ساالر گفتند، مى ريطه ابن را او كه هدى،م محمد پسر على، سال، اين در
  .آمد در نهم و شصت و صد سال آنگاه

  بود نهم و شصت و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

  .رفت ماسبذان سوى محرم در مهدى كه بود اين سال حوادث جمله از

   ماسبذان سوى مهدى رفتن خبر از سخن

 هـادى،  موسـى  ديگـر،  پسر بر را خويش پسر هارون داشت تصميم خويش، كار پايان در مهدى: گويند
 رشـيد  و دهد فيصل را بيعت كار كه فرستاد وى پيش گرگان به را خويش خاندان مردم از يكى و دهد تقدم

 و كـرد  دريـغ  آمـدن  از موسـى  امـا  فرسـتاد،  وى طلـب  به را وابستگان از يكى مهدى. نكرد اما دهد، تقدم را
 بـدو  رسـيد  كـه  داشـت  گرگان آهنگ وى قصد به و شد برون موسى سبب به مهدى و زد تازيانه را فرستاده

  .رسيد آنچه
 كـه  خواسـت  مهدى از يقطين بن على: گويد بود بوده وى ديوانهاى از يكى بر مهدى دبير كه شاكر ابو

 كـه  ددا رحيـل  دسـتور  بخدا كرد، ماسبذان رفتن عزم آنگاه كند، چنان كه داد وعده و كند ناشتا وى نزد به
  ».كنى ناشتا من نزد به كه نهادى وعده من با مؤمنان، امير اى«: گفت على .كشانيدند مى آنجا را وى گويى

  » .ببر نهروان به را خويش ناشتاى«: گفت
  .شد روان سپس كرد، ناشتا نهروان در كه ببرد آنرا پس: گويد

  .درگذشت مهدى سال، اين در

   مهدى وفات سبب از سخن

 اى دهكده در ماسبذان، در مهدى، :گويد كه اند آورده مهدى ناظر واضح، از: اند كرده ختالفا باره اين در
 دور وى گـاه  خيمـه  از كه رفتم خويش گاه خيمه به آنگاه. پسينگاه تا بودم وى با من. رفت شكار به رذ نام به

 مـن  همـراه  كـه  يارانم و نغالما از و بودم روان دشتى در برنشستم، 1وظايف انجام براى بزرگ، سحرگاه بود،
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 ابو«: گفت و آمد نزديك و رسيد من به بود نشسته چوبين جهازى بر كه برهنه سياهى بردم، مانده جدا بودند
 پـيش  از كـه  بزنم تازيانه با را او خواستم مى ».دهد بزرگ پاداش مؤمنان امير مواليت مورد در خدايت سهل،
 مواليـت  مـورد  در ترا خدا سهل، ابو«: گفت و آمد من جلو رمسرو رسيدم رواق به چون و شد نهان من روى
  ».دهد بزرگ پاداش مؤمنان امير

 كه پسينگاه نماز پس از«: گفتم اى، خيمه در بود، پيچيده اى جامه در كه ديدم را وى شدم، وارد: گويد
   »بود؟ چه خبر بود، سالم تنش و بود خوش بسيار وى حال شدم جدا شما از

 دويـد،  درون بـه  اى خرابه در از آهو بود، آن پى از همچنان نيز وى برفتند، آهويى پى از سگان«: گفت
 و بشكسـت  خرابـه  در بر وى پشت كه دويد درون به سگان پى از نيز اسب دويدند، درون به آن پى از سگان

  .بمرد هماندم
 كـه  رسـتاد ف مـى  خـود  هـووى  بـراى  1آغـوزى  مهـدى  كنيزكان از يكى: گويد مروزى نعيم ابو بن على
 كنيـزك . بخورد آن از و خواست را آغوز بود نشسته بستان در عيساباد در حركت از پس مهدى بود زهرآگين

  .است زهرآلود بگويد او به كه ترسيد
 زيـر  به آن نظرگاه از و بود نشسته قصرى خانه باال در ماسبذان در مهدى: گويد رازى محمد بن احمد

 كـه  را يكـى  و بـود  نهاده چينى ظرف يك در و بود برگرفته بزرگ بىگال دو وى كنيزك حسنه. نگريست مى
 ظـرف  بـاالى  و بـود  نهـاده  آن بر را شده جدا پاره و بود كرده آلود زهر پايين قسمت در بود تر رسيده و بهتر

 از يكى بنزد خويش خادمه همراه را گالبى ظرف كنيزك. داشت خوش را گالبى مهدى .بود داده جاى چينى
 در گالبـى  كه چينى ظرف با خادمه. بكشد را او خواست مى و بود او از محبوبتر كه فرستاد مى مهدى كنيزان

 بود چنان وى گذار كند، تسليم بود فرستاده وى براى حسنه كه كنيزى به آنرا خواست مى و كرد گذر بود آن
 سـوى  دسـت  و خوانـد  پـيش  را وا بديد وى با را گالبى و بديد را او چون و ديد مى را او نظرگاه از مهدى كه

: زد فريـاد  رسـيد،  وى انـدرون  بـه  چـون  و بخـورد  آنـرا  و بـود  آلـود  زهـر  و بود ظرف باالى كه برد اى گالبى
 و گريسـت  مـى  و زد مـى  خـويش  چهره به و بيامد كه بگفتند وى با را خبر و شنيد را صدا حسنه ،»اندرونم«

  .درگذشت همانروز و» .كشتم ترا اما باشم داشته خودم خاص ترا خواستم مى من آقاى«: گفت مى
 آن و رفـتم  وى لگام به نزديك رسيديم، ماسبذان به وقتى: گويد مركوبها متصدى اسماعيل بن عبداهللا

 گفت مى هللا انا كه ديدم را حسنه. بود گذشته در صبحگاهان خدا به. نداشت اى بيمارى هيچگونه كه گرفتم را
  .بود پشمينه وى خيمه بر و

  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در العتاهيه ابو: گويد
   صبحگاهان و بودند زيور در شب«
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  .بود نهاده آنها بر پشمينه
  .دارد زنى شاخ روزى، زنى شاخ هر
   بود كرده نوح كه كنى عمر چندان اگر

   بود نخواهى پاينده
   كرد خواهى نوحه ناچار به اگر
  ».كن نوحه خويشتن بر

 گوشـت  بـا  چند نانى »ام گرسنه«: گفت صبحگاهى بوديم، مهدى با ماسبذان در: گويد يقطين بن على
 آنجـا  و ميـروم  جلـوى  اطـاق  بـه  گفـت  و بخـورد  آن از كه آوردند وى پيش بود شده پخته سركه با كه سرد
 ىصـدا  از بخفتـيم،  خانه ايوان در نيز ما بخفت، و شد اطاق وارد .شوم بيدار خودم تا نكنيد بيدارم خوابم، مى

 چيزى ما«: گفتيم »نديديد؟ شما ديدم من را آنچه«: گفت رفتيم وى سوى شتاب با و شديم بيدار وى گريه
  ».نديديم

 خوانـد  شعرى و شناسمش مى باشد مرد هزار يكصد يا هزار ميان در اگر كه ايستاد در بر مردى«: گفت
  :مضمون اين به

   اند شده نابود قصر اين مردم كه بينم مى گويى«
  .است مانده خالى آن منزلگاههاى و هاجا و
   شاهى و خوشى پس از قوم ساالر و

   آنست روى سنگها كه شده در قبرى به
   نمانده اش قصه و وى ياد جزه ب و
  ».كنند مى فغان و بانگ او بر زنانش و

 شصـت  سال به اند گفته واقدى و معشر ابو چنانكه وى درگذشت و درگذشت كه نگذشت روز ده: گويد
 هـا  بعضـى . نـيم  و مـاه  يـك  و بـود  سـال  ده خالفتش .محرم از مانده روز هشت پنجشنبه شب به بود، همن و

  .داشت سال سه و چهل درگذشت كه وقتى و بود روز نه و چهل و سال ده وى خالفت: اند گفته
 ،يافـت  شاهى هشتم و پنجاه و صد سال به ،عبداهللا بن محمد مهدى، عبداهللا ابو: گويد محمد بن هشام

 سـال  بـه  عاقبت و كرد شاهى روز دو و بيست و ماه يك و سال ده. ماه آن از رفته روز شش حجه ذى ماه در
  .بود ساله سه و چهل وقت آن در. گذشت در نهم و شصت و صد

  كرد؟ نماز او بر كى اينكه و مهدى دفن محل خبر از سخن

  .گذشتدر رذ نام به ماسبذان هاى دهكده از اى دهكده در مهدى: گويند
  :مضمون اين به دارد شعرى باب اين در رياح بن بكار

   اوقات همه در رحمان رحمت«
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   شد گور به ماسبذان در كه پيكرى بر
   كرد نهان را اى بزرگوارى شد، بسته كه قبرى

  ».بود پيشرو نيكى به كه را دست دو و
 درخـت  زيـر  و ببردنـد  درى وىر را او و بردارنـد  آن در را وى كـه  نبـود  تابوتى كرد، نماز او بر پسرش

  .رفت خاك به گردويى
 بـه  بـود،  سـپيد  اند گفته ها بعضى بود، رنگ سبزه اند گفته ها بعضى: اند كرده اختالف مهدى رنگ درباره

 يافته تولد ايذه در. بود چپ چشم در اين اند گفته ها بعضى بود، سپيدى لكه وى راست چشم در بعضى گفته
  .بود

   وى اخبار و مهدى روشهاى بعضى از سخن

 آريـد،  مـن  پـيش  را قاضيان« :گفت مى نشست مى مظالم به مهدى وقتى: گويد عبيداهللا ابى بن هارون
  ».است بس همين دهم، پس باز را مظالم آنها شرم از تنها اگر

 از وى خـواص  بـه  وى حضـور  در بايد مى كه را هايى جايزه و نشست مهدى روزى: گويد صالح بن على
 و هزار بيست يا هزار ده كه گفت مى و خواندند مى وى براى را نامها. داد مى شود، تقسيم سرداران و خاندانش

  ».شود كم پانصد اين از«: گفت كردند، عرضه او بر را سرداران از يكى. بيفزايند آن امثال
  »كردى؟ كم من از چرا مؤمنان، امير اى«: گفت
  ».شدى زيمته و فرستادم دشمنى سوى ترا آنكه براى«: گفت
  »شوم؟ كشته من كه شدى مى خرسند«: گفت
  » .نه«: گفت
  » .شدم مى كشته ماندم مى جاى به اگر داده، خالفت حرمت ترا كه خدايى به«: گفت
 از يكى به مهدى: گويد صالح بن على» .بيفزاى او بر پنجهزار«: گفت و كرد شرم او از مهدى پس: گويد

 خطـا  مـن  بـه  نسـبت  كـى  تـا  كه بود گفته و بود كرده عتاب وى با كررم كه بود چنان آورد، خشم سرداران
  .كنم مى عفو من و كنى مى

  » .كنى مى عفو را ما و دارد مى پاينده ترا خدا و كنيم مى بد ما ابد، تا«: گفت
  .شد راضى او از و كرد شرم او از كه كرد تكرار مهدى براى بارها را اين: گويد

 و ديـديم  مـى  را همـديگر  كه بود من دوست كلبى هشام: گويد پدرش از نقل به مزينه، وابسته حفص،
 تنگدسـتى  كه الغر، استرى بر كهنه هاى جامه در ديدم مى آشفته را وى خوانديم، مى شعر و كرديم مى سخن

 لگـامى  و زين با خالفت، استران از ديدم سرخموى استرى بر را او روز يك ناگهان. بود نمايان استرش و او بر
  .خوش بوى و نكو هاى جامه در خالفت، لگامهاى و زين از

  ».بينم مى آشكار نعمتى«: گفتم و نمودم خرسندى: گويد



 57    دهمدوازجلد 

 خانـه  در پسـين  و نيمروز بين ما پيش روز چند. دار مكتوم اما دهم، مى خبر تو به آرى،«: گفت من به
 و بـود  نشسته خلوت به شدم، دوار او نزد به و رفتم وى سوى آمد، من بنزد مهدى فرستاده كه بودم خويش

 چيزهـايى  بخوان، و بردار را كتاب اين«: گفت من به. بود وى روى پيش نيز كتابى نبود، وى نزد به هيچكس
  ».نشود خواندنت مانع دانى مى انگيز هول آنرا و هست آن در كه

 خويش دست از و ميافت انگيز هول آنرا بخواندم را آن از قسمتى چون و نگريستم كتاب در: گويد هشام
  .كردم لعنت آنرا نويسنده و بينداختم

 دارم تو بر كه حقى به قسم .مينداز يافتى انگيز هول آنرا اگر كه گفتم تو به«: گفت من به مهدى: گويد
  ».برسانى آخر به تا بخوان آنرا

 يـاد  شـتى بز انگيـز  شگفت وضعى به را مهدى آن ضمن نويسنده كه بود كتابى بخواندم، آنرا پس: گويد
  .بود ننهاده باقى او براى چيزى و بود كرده

   »كيست؟ پرداز دروغ معلون اين مؤمنان امير اى«: گفتم
  » .اندلس فرمانرواى«: گفت
  » .مادرانش و پدرانش و اوست بر زشتى مؤمنان، امير اى«: گفتم: گويد
  .كنم ياد را هايشان زشتى كردم بنا آن از پس: گويد
 امـال  دبيـرى  بـر  را هايشـان  زشـتى  همه كه دهم مى قسمت«: گفت و شد رسندخ اين از مهدى: گويد

  ».كنى
 سوى تا گفت من به و نشست يكسو به كه داد دستور و خواند پيش را راز دبيران از دبيرى پس: گويد

 و گفـتم  بسـيار  و كردم امال وى بر را قوم آن هاى زشتى نيز من نوشت، را مهدى پاسخ عنوان دبير. رفتم وى
 گـردم  بـاز  كـه  پـيش  آن از. كـرد  خرسندى كه دادم بدو و يافتم فراغت كتاب از تا نگذاشتم جاى به يزىچ

 سـوى  شـتاب  بـا  كـه  داد دستور و دادند بريد متصدى به و نهادند اى كيسه در و زدند مهر را كتاب تا بگفت
  .بفرستد اندلس

 زين با را استر اين و درم هزار ده با د،بو آن در نيكو جامه ده كه خواست من براى اى بقچه آنگاه: گويد
 آن از اى نماينـده : گويـد  مشـاور  بـن  مسـور » .دار مكتوم شنيدى را آنچه«: گفت و داد من به را همه لگام، و

 شـكوه  او از و رفـتم  مظالم متصدى سالم بنزد گرفت، غصب به داشتم  كه را ملكى و كرد ستم من به مهدى
 و عالثه ابن و محمد بن عباس عمويش كه وقتى به داد، مهدى به را رقعه هك دادم بدو مكتوبى رقعه و كردم
  .بودند وى نزد به قاضى عافيه

  »گويى؟ مى چه«: گفت. رفتم نزديك كه »شو نزديك«: گفت من به مهدى: گويد
  » .اى كرده ستم من به«: گفتم
   »دهى؟ مى رضايت دو اين از يكى به«: گفت
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  ».آرى«: گفتم
  .چسبيدم تشك به كه چندان شدم او نزديك »شو زديكن من به«: گفت
  » .كن سخن«: گفت
  » .است كرده ستم من به ملكم درباره اين، بدارد، صالح قرين را قاضى خدا«: گفتم
   »گويى؟ مى چه مؤمنان امير اى«: گفت قاضى
  » .تصرفم در و است من ملك«: گفت
 يـا  شـده  او آن از خالفـت  از پيش ملك اين: بپرس او از بدارد، صالح قرين را قاضى خدا«: گفتم: گويد

  »آن؟ از پس
  گويى؟ مى چه مؤمنان امير اى كه پرسيد او از پس،: گويد
  » .شده من آن از خالفت از پس«: گفت
  » .كن تسليم او به پس«: گفت
  » .كردم چنين«: گفت
 دوسـت  هزار هزار تبيس از بيش را مجلس اين مؤمنان، امير اى خدا به«: گفت محمد بن عباس: گويد

  ».دارم
  .بود وى با نيز اش وابسته بزيع بن عمر شد، برون تفريح به مهدى: گويد شاعر مجاهد

 چيـزى  تـو،  واى« :گفـت  شـد  گرسـنه  مهـدى  بودنـد،  شـكار  كار در كسان افتاديم، دور سپاه از: گويد
  »هست؟

  » .نيست چيزى«: گفت
  » .است فروشى سبزى پندارم و بينم مى 1كوخى«: گفت
 را سـالم  گفتـيم،  سـالم  بـدو  فروشـى،  سبزى يك با بود كوخى در نبطى يك كرديم، آن آهنگ: گويد

   »هست؟ تو نزد به بخوريم كه چيزى«: گفتيم گفت، پاسخ
   ».جو نان و دارم ماهى سس آرى، آرى«: گفت

  » .اى كرده تكميل باشد تو نزد به زيتون روغن اگر«: گفت مهدى
  » .بله«: گفت
   »ز؟پيا و«: گفت
  » .نيز خرما و بخواهى، چه هر بله،«: گفت
 عمر به مهدى. بخوردند پر و سير كه آورد پياز و سبزى و رفت فروش سبزى طرف به پس: گويد راوى

  :مضمون اين به گفت شعرى او و» .بگوى شعرى باب اين در«: گفت بزيع بن
                                                           

 .متن كلمه. 1
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   خوراند مى زيتون با ماهى سس كس هر«
   پياز با جو نان و

   است سيلى يك خور در بد، رفتار سبب به
  ».سيلى سه يا سيلى دو يا

  :بلكه نيست، چنين گفتى، بد چه«: گفت مهدى
   نكو رفتار سبب به«

  ».سه يا دو، يا است، كيسه يك خور در
  .بازگشت و دادند نبطى به كيسه سه تا بگفت و خدمه و ها خزينه با رسيد سپاه آن، از پس: گويد

 چنـين  وى انگشتر نقش و .هالل بنى از بود آور نام و بخشنده و معتبر مردى لىهال زيد: گويد غانم ابو
 مهـدى  بـه  خبر اين و. شود رستگار باشد پاكيزه عملش كه هر زيد اى: يعنى عمله، زكى من زيد يا افلح: بود

  :مضمون اين به گفت شعرى و رسيد
   است اين هاللى زيد انگشتر نقش«

  »شود ستگارر باشد پاكيزه عملش كه هر كه
 جسـتجوى  بـه . كشاند مى رستاخيز به را ما پنداشتيم كه شد طوفانى مهدى ايام در: گويد خادم حسن

 حفـظ  امـتش  در را محمد خدايا،«: گفت مى و بود نهاده زمين بر چهره كه ديدم را وى درآمدم، مؤمنان امير
 اى گرفتـه  مـن  گناه به را دنيا اين اگر خدايا. مكن ديگر هاى امت از دشمنانمان شماتت مورد را ما خدايا. كن

  ».است تو روى پيش من پيشانى اينك
  .شد برطرف ما بليه و برفت طوفان كه نكشيد طولى: گويد
 دوسـتى  بـه  كـه  هسـتيم  خانـدانى  مـا  مؤمنـان،  اميـر  اى«: گفتم مهدى به: گويد على بن الصمد عبد

 آنها به را خويش كارهاى همه اى، كرده افراط كار ينا در تو اما ايم، بسته دل انداختنشان پيش و وابستگانمان
 تـو  خراسـانى  سـرداران  و سـپاهيان  دلهـاى  دارم بـيم  .اى كرده خويشتنشان خاص روز و شب به و اى سپرده
  ».بگردد

 را او و بخـوانم  عام مجلس در را او كه نيست يكى. هستند اين شايسته وابستگان محمد ابو اى«: گفت
 او از را خـويش  اسـب  تيمـار  برخاسـت  مجلـس  آن از چـون  و بخورد من ران به نشرا كه دهم رفعت چنان

. كنند نمى بزرگى كار اين قبال در كه وابستگانم اين مگر نداند برتر آن از را خويشتن و پردازد بدان و بخواهم
 در كه ستمه كسى پسر و دارم سابقه تو دعوت كار در و توام دوست پسر: گويد بخواهم ديگرى از را اين اگر
  ».داشت نتوانم باز اينش از داشته، و سابقه تو دعوت كار

 وى بـا  كـه » .بگيـر   كشـتى  مـن  وابسـته  اين با«: گفت مالك بن عبداهللا به مهدى: گويد ربيع بن فضل
  ».كن حمله«: گفت مهدى. بگرفت را گردنش و گرفت كشتى
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 عبداهللا آنگاه. آورد در پاى از را او و دافتا در سر به كه گرفت را سرش ديد چنين عبداهللا چون و: گويد
 بـا  مؤمنـان  امير پيوسته اما بودم، كس محبوبتر تو نزد به برخاستم تو پيش از وقتى مؤمنان، امير اى«: گفت

  ».بود من ضد بر خويش وابسته
  :گويد كه اى نشنيده را شاعر گفته مگر«: گفت

   نبيند ستم ات وابسته«
   قوم وابسته ديدن ستم كه

  ».هاست بينى قطع نندهما
 در وفـات  بـاران  نام به اى دهكده در بود، مرو مردم از كه را تميمى مجاشع بن قاسم: گويد الخطاب ابو

  :نوشت چنين و كرد خويش وصى را مهدى او و رسيد
 بـدو  انصاف كه نيست او جز خدايى كه اند داده گواهى دانشوران و فرشتگان و كرده عيان يكتا خداى«

 كـه  كسـانى  و اسـت،  اسـالم  خـدا،  بنـزد  كامل دين. است فرزانه و عزيز كه نيست او جز خدايى. تاس پايدار
 كـه  هـر  و همـديگر،  حسـد  از و آمـده  سويشان به دانش آنكه پس از مگر اند، نكرده اختالف اند داده كتابشان

  1».است حساب تند خدا كند انكار را خدا هاى آيه
 فرسـتاده  و بنـده  محمـد  كـه  دهـد  مى شهادت دهد مى شهادت اين به مجاشع بن قاسم«: نوشت آنگاه

 وارث و سلم، و عليه اهللا صلى است، خدا پيمبر وصى طالب ابى بن على اينكه و سلم، و عليه اهللا صلى اوست،
  ».وى پس از امامت

  .ننگريست آن در و بينداخت آنرا رسيد بدينجا چون و كردند عرضه مهدى بر را وصيت: گويد
 در را آيه اين رسيد در وى وفات چون و بود وزير عبيداهللا ابو قلب در همچنان اين و: گويد الخطاب ابو

  .نوشت خويش وصيت
 بـه  و گفـت  دشـنام  مرا منصور مؤمنان امير اى«: گفت و آمد مهدى نزد به يكى: گويد عدى بن هيثم

  ».بخواهم غفران خدا از وى براى و دهى عوض مرا كنم، بحل را وى گويى اگر داد، زنا نسبت مادرم
   »داد؟ دشنامت چرا«: گفت
  » .آورد خشم اين از و دادم دشنام حضورش در را دشمنش«: گفت
  »شد؟ خشمگين وى دشنام از كه بود كى وى دشمن«: گفت

   »حسن بن عبداهللا بن ابراهيم«: گفت 

                                                           

1 .اهللا َشهِد ال أَنَّه إِلَّا إِله ،وه َكةُ والئاْلم لْمِ أُوُلوا وماً الْعقائ ،طسال بِاْلق إِلَّا إِله وزِيزُ هالْع يمكينَ إِنَّ .اْلحالد  نْـداهللا ع  الم الْإِسـ و 
ام ينَ اْختََلفأُوُتوا الَّذ تابمن إِلَّا اْلك دعما ب مهجاء لْمْغياً الْعب مَنهيب ْكُفرْ من وي ياتĤاهللا فَإِنَّ اهللا ِب رِيعسابِ س19 -18: 3 اْلح. 
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 داده دشـنام  ترا يىگو مى چنانكه اگر داشت، او بر واجب حق و بود او نزديك خويشاوند ابراهيم«: گفت
 انصـاف  خـويش  عمـوى  پسـر  براى كه كسى كرده، تأييد را خويش حرمت و كرده دفاع خويش خويشاوند از

  ».نكرده بد گرفته،
  » .بود خدا دشمن وى«: گفت
  » .گرفته انتقام خويشاوندى خاطر به بلكه نگرفته، انتقام دشمنى خاطر به«: گفت
 آن بـراى  و خواسـتى  مـى  چيـزى  شـايد «: گفت برود خواست مى چون و كرد خاموش را مرد آن: گويد

  » .نيافتى اين از بهتر اى وسيله
  » .آرى«: گفت
  .بدهند باو درم پنجهزار تا بگفت و زد لبخند پس: گويد
  »پيمبرى؟ تو«: گفت بديد را او چون و بود كرده پيمبرى دعوى كه آوردند مهدى پيش را يكى: گويد
  » .آرى«: گفت
   »اى؟ شده مبعوث نكيا سوى«: گفت
 و فرسـتادند  مـرا  صـبحگاهان . بـروم  ام شـده  مبعـوث  سويشان كه كسانى نزد به گذاشتيد مگر«: گفت

  » .كرديد زندانم به و گرفتيد شبانگاه
  .كرد آزادش و بخنديد وى گفته از مهدى: گويد
 او آيـا  دانـم  ىنم كرد مى نماز خويش خانه جلو اطاق در مهتاب شبى در كه ديدم را مهدى: گويد ربيع

  وى؟ هاى جامه يا ماه؟ يا جلو؟ اطاق يا بود؟ نكوتر
  ».22: 47 أَرحامُكم ُتَقطِّعوا و اْلأَرضِ في ُتفْسدوا أَنْ َتولَّيُتم إِنْ عسيُتم فَهلْ«: بخواند را آيه اين: گويد
  ببريد؟ را ويشاونديتانخ روابط و كنيد تباهى زمين در بگردانيد روى اگر كه بود توانيد: يعنى
  » !ربيع«: گفت و نگريست من به برد سر به را خويش نماز وقتى: گويد
  » .فرمانم آماده مؤمنان امير اى«: گفتم
  .برخاست نماز به و» .بيار من پيش را موسى«: گفت
 محبـوس  وى نـزد  بـه  وقت آن در كه جعفر؟ بن موسى يا پسرش؟ موسى موسى؟ كدام«: گفتم: گويد

  »بود؟
  .بينديشم كردم بنا: گويد
  » .نيست كسى جعفر بن موسى جزه ب«: گفتم عاقبت: گويد
  .كردم حاضر را او پس: گويد
 دارم بـيم  و آخـر  تا عسيتم فهل: كه خواندم را آيه من موسى اى«: گفت و ببريد را خويش نماز: گويد

  ».كنى نمى مقيا من ضد بر كه بده اطمينان من به باشم، نكرده ترا خويشاوندى رعايت كه
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  .كرد آزادش و گرفت اطمينان او از پس» .خوب«: گفت: گويد
 َنصيباً أُوُتوا الَّذينَ إَِلى َترَ أََلم« آيه و بود مسجد محراب به مهدى كه شنيدم«: گفت مى داود بن سليمان

 كه 1»51: 4 سِبيلًا آمُنوا الَّذينَ من  أَهدى هؤُالء واَكَفرُ للَّذينَ يُقوُلونَ و الطَّاُغوت و بِاْلِجبت يؤْمُنونَ الْكتابِ من
  ».خواند مى آهنگ به است نساء سوره در

 از و بيامـد  زبيـر  خانـدان  از يكـى  بود نشسته مظالم براى كه داشتم حضور مهدى نزد به: گويد محمد
  .بود كرده مصادره سليمان، يا وليد دانم نمى اميه، بنى شاهان از يكى كه آورد سخن ملكى

 فرو مهدى بر و كرد چنان كه آرند در عتيق ديوان از آنرا ياد كه داد دستور عبيداهللا ابو به مهدى: گويد
 عمـر  كـه  بودند نداده رأى آن دادن پس به اما بود، شده عرضه اميه بنى از تن چند بر كه بود چنان و خواند

  .بود جمله آن از العزيز عبد بن
 پس آنرا بينيد مى چنانكه و است قريش گروه شما از العزيز عبد بن عمر ينا زبيرى، اى«: گفت مهدى

  ».نداده
  »بود؟ پسنديده عمر كارهاى همه مگر«: گفت

  »بود؟ ناپسند كارهايش از يك كدام«: گفت 
 بنـى  پير و برد مى معتبر بگيرهاى مقررى جزو بود ها خرقه در كه را اميه بنى شده سقط اينكه«: گفت

  ».برد مى ها شصتى جزو را هاشم
  »كرد؟ مى چنين عمر! معاويه اى«: گفت مهدى
  » .آرى«: گفت
  ».بده پسش را زبيرى ملك«: گفت

 بـه  كـه  را جمعـى  كـه  نوشـت  بود مدينه عامل كه سليمان بن جعفر به مهدى: گويد غفارى سلمه ابو
  .فرستد وى پيش بودند داشته منسوب بودن قدرى

 و هـذلى  يزيـد  ابـن  عبـداهللا  و ياسـرى  عبيده ابى بن عبداهللا كه تادفرس او سوى را كسانى جعفر: گويد
 كردنـد  وارد مهـدى  نـزد  بـه  را آنها وقتى. بودند جمله آن از اسامى محمد بن ابراهيم و ليثى يزيد بن عيسى
  » .وى رأى و است تو پدر طريقه اين«: گفت و پرداخت بدو آنها ميان از عبيده ابى بن عبداهللا

  » .بود داود معموي نه،«: گفت
 مهـدى  پـس : گويـد » .بود طريقه اين بر و شد جدا ما از كه بود اين بر كه نبود، پدرت بجز نه،«: گفت

  .كرد آزادشان

                                                           

 كـافران  دربـاره  و گروند، گرطغيان و بت به كه بينى نمى اند، داده ايشان بهره آسمانى كتاب از كه را كسان آن مگر: يعنى. 1
  .ترند يافته هدايت مؤمنان از گروه اين: گويند
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 ديـدم  خـواب  به اميه بنى قدرت اواخر در: گويد طالبى عبداهللا بن على بن محمد بن عبداهللا بن محمد
 هسـت  مسـجد  موزائيـك  بـر  كه اى نوشته در و سلم و عليه اهللا صلى ام شده خدا پيمبر مسجد وارد گويى كه

 محـو  نوشـته  ايـن : گفـت  مـى  يكـى  و »الملـك  عبد بن وليد مؤمنان امير فرمان به«: بود چنين كه نگريستم
  .محمد نام به نويسند مى را هاشم بنى از يكى نام آن جاى به و شود مى

   »كى؟ پسر هاشمم، بنى از و محمدم من«: گفتم: گويد
  » .عبداهللا پسر«: گفت
   »كى؟ پسر م،عبدالله پسر من«: گفتم
  » .محمد پسر«: گفت
   »كى؟ پسر محمدم، پسر من«: گفتم
  » .على پسر«: گفت
   »كى؟ پسر عليم، پسر من«: گفتم
  » .عبداهللا پسر«: گفت
  »كى؟ پسر م،عبدالله پسر من«: گفتم
  » .عباس پسر«: گفت
  » .كارم اين صاحب من كه دمكر نمى ترديد بودم نرسيده عباس به اگر: گويد
  .كردند سخن آن از كسان و كردم سخن خواب اين از روزگار آن در: گويد

 و برداشـت  سـر  و سلم، و عليه اهللا صلى شد، خدا پيمبر مسجد وارد او پس شناختيم، نمى را مهدى ما
 و» !بيـنم  مـى  سـلم  و هعليـ  اهللا صـلى  خدا پيمبر مسجد در را وليد نام«: گفت و بديد را وليد نام و كرد نظر

 نوشـته  آن جـاى  بـه  مـن  نـام  و شود محو تا روم نمى«: گفت و نهادند مسجد صحن در و خواست اى كرسى
  .شد نوشته وى اسم و يافت تغيير تا نرفت و بياوردند بود بايسته آنچه و نردبانها و عملگان تا بگفت و» .شود

 سـمت  از كـرد  مى طواف خانه بر و شد برون ىمهد رفته شب از پاسى: گويد عطا بن محمد بن عبداهللا
 و دارنـد  سـنگين  قرضـهاى  و انـد  افتاده چشمها از چيزند، بى من قوم«: گفت مى بدو زن يك كه شنيد مسجد

 بـه  گرفتـه،  فزونـى  نانخورشـان  و برفتـه  اموالشـان  انـد،  شـده  نـابود  مردانشان است، گزيده را آنها خشكسالى
 مـن  بـه  چيـزى  دهد دستور كه هست كسى پيمبر، سفارش و خداست رشسفا راه، برهنگان و راهماندگانند

  ».باشد كسانش پناه و نگذارد چيز بى را او سفرش در خدا و دهند
  .داد بدو درم پانصد خادم نصير تا داد دستور مهدى پس: گويد

 بـدو  پـدرش  آنگه سبب به بود مهدى گسترد طبرى فرش كه كسى نخستين: گويد سليمان بن محمد
 نهاد نى و برف آن اطراف و بگسترد كه كردند هديه او به طبرى فرش طبرستان از و بماند رى در داد دستور

  .داشتند خوش آن كنار در را طبرى فرش و يافتند دست مرطوب كنف ترتيب به كه وقتى تا
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 نمـ  براى است درست تو نزد به و اى شنيده بدويان از كه را امثالى«: گفت من به مهدى: گويد مفضل
  » .كن فراهم

 نكويى و داد صله من به  كه نوشتم وى براى بود داده رخ عربان ميان كه را پيكارهايى با را امثال: گويد
  .كرد

 را وى. خيزد پا به شام در بود خواسته مى سمره بن الرحمان عبد فرزندان از يكى: گويد محمد بن على
 راء قافيه در را زهير قصيده گفت او به روزى داد، ربتق و كرد حرمت و كرد رها را او كه آوردند مهدى پيش
  :است چنين كه بخوان من براى

  ».الحجر بقنة الديار لمن«
 شـد،  مـى  گفتـه  وى دربـاره  شـعر  ايـن  مانند كه كسى خدا به«: گفت سمرى مرد آنگاه. بخواند آنرا كه

  ».نماند
  .شمردند احمق را او مردمان و كردن عقوبت اما كرد طرد و ديد نادان را او و آورد خشم مهدى: گويد

 بناى و فرسوده، ديد اى خانه .رفت وى عيادت به مهدى شد، بيمار يزيد بن الملك عبد عون، ابو: گويند
 ابـو  نشسـت،  متكـايى  بر مهدى بود، نشيمن محل در نرمى تشك. بود خشت بود، آن در كه اى صفه طاق بد،

  .كرد خوارى درد وى بيمارى از و گفت نيك وى با مهدى. بود وى روى جلو عون
 تو اطاعت در تا نميراند بسترم بر مرا اينكه و دارم عافيت اميد خداى از مؤمنان امير اى«: گفت عون ابو

  ».بكوشم بايد چنانكه تو اطاعت در تا مرد نخواهم كه دارم اطمينان و شوم كشته
 خـواهى  مـى  چـه  هـر  و بگوى من با را خويش حاجت«: گفت و نمود نكو رأى وى درباره مهدى: گويد

 نداشـته  رسـايى  بدان تو مال كه كنى وصيتى اگر خدا به گير، كار به خويش ممات و حيات مورد در و بخواه
  ».كن وصيت و بگوى كنم، مى عهده آنرا من باشد چه هر باشد،

 ابـى  نبـ  عبداهللا از كه است اين من حاجت مؤمنان امير اى«: گفت دعا و داشت سپاس عون ابو: گويد
  .»است كشيده درازا به وى از تو آزردگى كه خوانى پيش را او و دهى رضايت عون

 پيـر  دو دربـاره  تسـت،  رأى و مـا  رأى خالف به و رود مى بيراهه وى عون، ابو اى«: گفت مهدى: گويد
  ».گويد مى آنها بد و گويد مى ناروا عمر و ابوبكر

 بـدان  و كـرديم  قيـام  آن براى كه كاريست همان بر ىو مؤمنان امير اى خدا به«: گفت عون ابو: گويد
  ».كنيم اطاعتتان تا بگوييد ما به داريد دوست را آنچه شده، ديگر شما راى اگر كرديم، دعوت

 چـرا «: گفـت  بودند همراهش كه خويش خاندان و سران از كسانى به راه در و برفت مهدى پس: گويد
 بـا  بياييـد  درم يك وقتى شما شده، ساخته نقره و طال با وى نهخا پنداشتم مى خدا به نيستيد، عون ابو مثل
  ».سازيد مي بنا طال و ساج

  ».بترسيد خدا از خدا بندگان«: گفت و كرد سخن مهدى روزى: گويد پدرش از نقل به عبداهللا ابو
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  ».كنى مى كار حق خالف به كه بترس خدا از نيز تو«: گفت و برخاست يكى: گويد
 مهـدى  نـزد  به را او چون و زدند مى را او خويش شمشيرهاى ته با و ببردند و رفتندبگ را او پس: گويد

  »!بترس خداى از گويى مى من به منبرم، بر من وقتى بدكاره، زن پسر اى«: گفت درآوردند
  ».خواستم مى كمك تو از وى ضد بر زد مى سر ديگرى از اين، اگر است، زشت تو از«: گفت
  ».هستى نبطى كه بينم مى چنان«: گفت
  ».خواند مى خدا از ترس به ترا نبطى يك كه كند مى مؤكدتر تو ضد بر را حجت اين،«: گفت
  .كرد مى سخن بود رفته مهدى و وى ميان آنچه از كه ديدند مى را مرد آن بعدها: گويد
  ».نشنيدم را گفتگو اما داشتم، حضور آنجا من«: گفت مى پدرم: گويد

 منتى كه نيست آن از بهتر دستاويزى و وسيله من نزد به«: گفت مى مهدى :گويد بادغيسى خزيمه ابو
 پيشـين  سپاس پسين منع كه شود پرورده نيك تا كنم تكرار را آن نظير كه كنم ياد دارم كسى نزد به كه را
  ».كند مى قطع را

 كـه  هنگـامى  بـه  را يعقـوب  برادر داود بن صالح يرجوخ، بن برد بن بشار: گويد جرير بن وهب بن يزيد
  :گفت چنين و گفت هجا شد بصره واليتدار
   نشاندند منبرها روى را صالح تو برادر آنها«
  » .آمد فغان به برادرت از منبرها و

 مشـرك  كور اين مؤمنان، امير اى«: گفت و رفت مهدى نزد به رسيد يعقوب به وى هجاى وقتى: گويد
  » .گفته هجا را مؤمنان امير

   »ه؟گفت چه تو واى«: گفت
  » .بدارد معاف آن خواندن از مرا مؤمنان، امير«: گفت
  :مضمون اين به خواند شعرى او و بخواند كه كرد اصرار پس: گويد

   كند مى زنا خود هاى عمه با كه اى خليفه«
   كند مى بازى چوگان و بوق و

   دهد ما به وى عوض به را ديگرى خداى،
  ».كند نهان خيزران س...  در را او و

 او مهدى و گويد او مدح و آيد مهدى نزد به كرد بيم يعقوب بيارند، را او كه فرستاد كس مهدى: گويد
  .افكند گرداب در هور، در را او كه فرستاد كس و ببخشد را

 آن ضـمن  كه را خويش شعر و آمد در مهدى نزد به حفصه ابى بن مروان وقتى: گويد عيسى الحى ابو
  :گويد

  بود تواند چگونه«
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   بود نتواند نچني و
  دخترى فرزندان كه

  ».برند ميراث عموها چون
  :مضمون اين به گفت شعرى مروان و داد بدو درم هزار هفتاد مهدى خواند،

   داد من به خويش عطاى از درم هزار هفتاد«
   من از پيش شاعران از كس هيچ و

  ».نگرفته عطايى چنين
  »است؟ ظريفتر شاعران از يك كدام شعر«: تگف حمزه بن عمارة به مهدى: گويد سلمى عدنان ابو

  :گويد كه همان حباب، بن والبة«: گفت
   ندارد گناهى كه را او و«

   ها نيزه نوك چون هست عشقى
   رود مى خاطر در و دل در كه
  ».است مجروح دل جاى همه و

  ».گفتى راست خدا به«: گفت
  ».ظريف شاعرى و است محترم عربى كه كنى نمى خويش نديم را وى چرا پس مؤمنان امير اى«: گفت
  :گويد كه است شعر اين كنم خويش نديم را وى اينكه از من مانع خدا به«: گفت

   گفتم ساقيمان به خلوت در«
   آر من سر نزديك به را خويش سر

   بخواب خويش روى بر من براى دمى و
   كه هستم كسى من كه
  .يمگا را نشينانم هم
  »باشى؟ وى نشين هم ترتيب اين به خواهى مى

 او و گفت مدح را مهدى وقتى گفت، مى شعر كه بود خردى سبك شخص مهدى زمان در: گويد محمد
 زفـر «: گفـت  مهـدى  ،»زفـر  كنيزكـان «: بـود  گفتـه  آن ضمن كه خواند او براى شعرى بردند مهدى پيش را

  »چيست؟
   »دانى؟ نمى تو مؤمنان امير اى«: گفت
  » .نه«: گفت
 بـه  نـه ! دانم مى من دانى، نمى خدايى پيمبر عموى پسر و مسلمانان سرور و مؤمنان ميرا كه تو«: گفت

  ».خدا
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 او از و بگفـت  را خـويش  نسـب  و شـد  وارد مهـدى  نـزد  بـه  ثقفى اسماعيل بن طريح: گويد طريح ابن
  :اى گفته يزيد بن وليد به خطاب كه نيستى همان تو مگر«: گفت. بشنود را شعرش كه خواست
   داشت وسيع عرصه كه همانى پسر تو«
  .نيافته راه تو به تنگى و پستى و
 ات عطيـه  خـواهى  اگـر  شـنيد،  نخـواهم  تو از شعرى و گفت نخواهى چنين من باره در هرگز خدا به«

  ».دهم
 طلـب  مـردم  براى چهارم روز به تا بگيرند روزه داد دستور ششم و شصت و صد سال به مهدى: گويند

  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در محاربى بكير بن لقيط و آمد برف شد سوم شب چون و كند باران
   يافتيم بارش تو وسيله به هدايت، امام اى«
   برفت ما از سختى و

   داشتى توجه حفاظت به تو شبانگاه
  بود آنها بر ظلمت پرده و بودند خفته مردم اما

   تو شب اما بودند خواب به آنها
   بود دراز آنها باره در
  .بودى گريستن و تضرع و هراس به كه
   داشتى توجه كارشان به تو
   بودند كرده عصيان كه گروهى اما
  .بودند غافل بودند كرده بد و

   بوديم آب بى كه صورتى در شديم سيراب
  .است سرخ و ناباب سالى گفتيم مى و

   بخواندى را خدا شب تاريكى در
   ببردى را بد سال و شد مستجاب دعايت كه
   شد زنده آن از زمين كه برفها وسيله به
  ».است سبز گلى كه شد چنان و

 اى عطيه دالمه، ابو وقت آن در داشتند روزه تابستان دل در را رمضان ماه مردم، مهدى، ايام در: گويند
 شـكوه  روزه و گرمـا  رنـج  از آن ضمن و نوشت مهدى به اى رقعه خواست، مى بود داده وعده بدو مهدى كه را

  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در و كرد
   كه اى خويشاوندى حق به«

   قرابت در را ما دور و نزديك
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   آورده، فراهم
   رهروانى بزرگوارترين كه تو از

   كه خوانى شعر به كه خواهم مى
   دارد پاداش اميد شنو، شعر از

  .فرادارى گوش
   داشتم روزه عبادت به من و آمد روزه

   دارم عبادتگر دار روزه ثواب اميد و
   ام پيشانى كه ام كرده سجده چندان

   گاه سجده تصادم از
  ».شده زخمى
 چـه  تـو  و مـن  ميـان  بوگندو، زن پسر اى«: گفت و خواند پيش را او خواند را رقعه مهدى وقتى: گويد
  »هست؟ اى خويشاوندى
  » .حوا و آدم خويشاوندى«: گفت
  .بدهند او به اى هعطي تا بگفت و بخنديد وى گفته از مهدى: گويد

 درباره. بودند گفته وى براى مرا گرى نغمه وصف آمدم، در مهدى نزد به: گويد معيطى خالد بن ابراهيم
  »خوانى؟ مى را نواقيس آهنگ«: گفت و كرد پرسش آن، از من اطالع و گرى نغمه

  »1.نيز را صليب و بله«: گفتم
 نيـاز  بدو خويش همدمان و خلوتيان جزو است معيطى«: بود گفته كه شنيدم و فرستاد پس مرا: گويد

  ».گيرم نمى انس وى با و ندارم
  :مضمون اين به آمده شعرى در كه است گر نغمه معبد از نواقيس آهنگ: گويد

   گويى مى پاسخ آيا: بپرس ليلى خانه از«
  كنى؟ مى سخن و

   كرد خواهد سخن چگونه پهناور صحراى
   گويى كه اى خانه

   ريخته درهم نگىكه و ايام طول از
  ».گويد مى پاسخ را سخن چگونه
 آمـد،  وى راه بـه  رفـت  مـى  المقـدس  بيـت  بـه  مهـدى  كه وقتى كه ديدم را وادى حكم: گويد اصمعى

  :ام گفته كه منم گفت مى و زد مى و آورد در را خويش دف. داشت هايى شعرك
                                                           

  .م. ناقوس و صليب تناسب به كلمه با بازى. 1
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   كه شود مي برون كى عروس«
   كشيد درازا به وى بازماندن

   آمد در يا دش نزديك صبح
   را خويش پوشش او هنوز اما
  ».است نبرده سر به

. پرسـيد  وى بـاره  در و بداريـد  دسـت  زد بانـگ  آنهـا  به مهدى. دويدند وى طرف به كشيكبانان: گويد
  .داد عطيه و پذيرفت را وى كه» .است وادى حكم«: گفتند
 گريبـانش  كـه  ديـد  را خـويش  نىنصـرا  كنيز آمد، در خويش هاى خانه از يكى به مهدى روزى: گويد محمد
 آن سوى دست و ديد نكو آنرا كه بود آويخته آن بر طال از صليبى بود، نمايان پستانش دو ميان و بود گشاده

 ايـن  بـه  گفـت  شـعرى  بـاره  ايـن  در مهدى كرد، صدا و سر صليب باره در كنيز گرفت، بر آنرا و كشيد و برد
  :مضمون
   اشتمد كشاكش وى با صليب سر بر كه وقتى«
  ».نيست روا صليب مگر من واى: گفت و

 ايـن  و بخواننـد  آواز بـه  آنـرا  تـا  بگفـت  و كرد تاييد شعر كه خواند پيش را شاعران از يكى آنگاه: گويد
  .داشت خوش را آهنگ

 و طـال  از نـرگس  گـل  يك و داشت تاجى كه نگريست خويش كنيزكان از يكى به مهدى: گويد محمد
  :گفت مصرعى و سنديدپ آنرا كه بود آن بر نقره

  ».تاج روى نرگس است خوش چه«
   »هست؟ اينجا كى«: گفت فروماند سخن در و

  » .مالك بن عبداهللا«: گفتند
 و ديـدم  نيكـو  بـود  او بـر  كه را تاجى و ديدم را خويش آن از كنيزى«: گفت و خواند پيش را او: گويد

   »فزايى؟بي آن بر چيزى توانى مى تاج، روى نرگس است خوش چه«: گفتم
  » .بينديشم و شوم برون كه بگذار مرا ولى مؤمنان، امير اى آرى،«: گفت
  » .خواهى چنانكه«: گفت
 كـه  خواسـت  او از را مصـرع  تكميل و خواند پيش را خويش فرزند آموز ادب و شد برون او پس: گويد

  :گفت
  » .عاج همانند درخشان پيشانى بر«
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 او بـراى  هـزار  چهـل  مهـدى  و فرسـتاد  مهـدى  نزد به را آن هللاعبدا كه برد سر به بيت چهار در آنرا و
 معـروف  آهنگـى  شـعر  روى و گرفت بر خويش براى را بقيه و داد آموز ادب به را آن از هزار چهار كه فرستاد
  .هست

 ايـن  بـه  خوانـد  مـن  بـراى  كنيـزش  حسنه باره در را مهدى آن از شعرى توزى: گويد موسى بن احمد
  :مضمون
   ام تشنه سخت و بينم مى آبى«

   نيست راه آبگاه به ولى
   منى مالك كه نيست بس همينت

   منند بندگان همگى مردمان اما
   ببرى مرا پاى و دست اگر
   گويم خشنودى روى از

  ».كن بيشتر كردى نكو
 پيش بانوقه. رفت مى كه  ديدمش شد، بصره وارد قريش كوچه سمت از كه ديدم را مهدى: گويد محمد

  .بود آويخته شمشيرى پسران چون و داشت تن به سياه قبايى بود، نگهبانان ساالر و وى يانم مهدى، روى
 آنجا از واليتداران. بود آنجا ما خانه كه گذشت قريش كوچه از و آمد بصره به مهدى: گويد محمد هم و

 در كـه  گذشـت  ىمـ  آن از واليتـدارى  كمتر دانستند، مى شوم را وى آمدن آمد مى واليتدار اگر گذشتند، نمى
 از بـود،  نگذشته قريش كوچه از مهدى بجز اى خليفه هيچ شد، مى معزول زود و بماند دير خويش واليتدارى

  .بود آن پهلوى كه گذشتند مى سمره بن الرحمان عبد كوچه
 نـيم  و رفـت  مـى  رويـش  پيش وى نگهبانان ساالر مالك بن عبداهللا و رفت مى كه ديدم را مهدى: گويد

 قبـايى : جوانان بازى رفت مى نگهبانان ساالر و وى ميان او، جلو نيز بانوقه مهدى، دختر. داشت تدس به نيزه
 كـرده  بلنـد  را قبا كه ديدم مى را پستانهايش. بود آويخته شمشير. اى چاچى و كمربندى با داشت تن به سياه
  .بود برجسته كه بود

 چنـان  مهـدى  بـود،  بغـداد  بـه  اين و بمرد، چون و حركات شيرين و نكوقامت و بود سبزه بانوقه: گويد
 را هيچكس كه بود گفته. گفتند مى تسليت بدو كه نشست مردمان براى بود، نشده شنيده آن مانند كه بناليد

 كسـان  ادب و علـم  اهـل  از جمع ميان. كوشيدند گويى بليغ در و گفتند بسيار تسليت كسان. ندارند باز او از
 بـن  شـبيب  تسـليت  از تـر  بليغ و مختصرتر تسليتى كه كردند اتفاق و كردند مى نقد را ها گفته اين كه بودند
 خدا از. بهتر او از تو براى خدا ثواب و بهتر تو از وى براى خدا مؤمنان امير اى«: گفت كه بودند نشنيده شيبه

  ».نكند مفتون و ندارد غمگينت كه خواهم مى
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 اى«: گفـت  و آمـد  در وى نـزد  به شيبه بن شبيب. گذشت در مهدى دختر بانوقه: گويد الرحمان عبد
 و نيااليـد  خشـم  بـا  ترا آزمون خداى بيارد، صبر آن پى از و دهد پاداش مصيبت اين بر خدايت مؤمنان امير

 پـيش  از را آنچـه . بهتـر  تـو  از وى براى خداى رحمت و بهتر، وى از تو براى خدا ثواب كه نگيرد تو از نعمت
  ».كرد بايد برص آن بر برداشت  توان نمى

   هادى خالفت

 عبـداهللا  بن على بن محمد بن عبداهللا بن محمد بن موسى براى مهدى، گذشت در روز به سال، اين در
 ما به مهدى گذشت در. كرد مى نبرد طبرستان مردم با و بود گرگان به موسى. كردند خالفت بيعت عباس بن

  .بود نهاده جا به آنجا در را وى كه بود بغداد به اش هوابست ربيع. بود وى با نيز هارون پسرش بود، سبذان
 اگـر «: گفتنـد  و آمدند فراهم هارون وى پسر نزد به سرداران و غالمان گذشت، در مهدى وقتى: گويند

 ميـان  و ببرنـد  را او كـه  اسـت  اين درست رأى. ماند نخواهى ايمن فتنه از يابد خبر مهدى درگذشت از سپاه
  ».كنى خاك به بغداد در را وى تا دهى رحيل نداى سپاهيان

  » .بخوانيد من نزد به را برمكى خالد بن يحيى پدرم«: گفت هارون
 خالـد  بن يحيى به و بود سپرده هارون به افريقيه تا انبار از را مغرب همه مهدى كه بود چنان و: گويد

 تا بود هارون نايب كارها در و داختپر مى بدان و بود وى با ديوانها و كارها كه كند عهده آنرا بود داده دستور
  .گذشت در مهدى

 و نصـير  و بزيع بن عمر گفتار باره در جان پدر«: گفت بدو كه رفت هارون پيش خالد بن يحيى: گويد
  گويى؟ مى چه مفضل

  » ؟گويند مى چه«: گفت
  » .نيست چنين من راى«: گفت كه داد خبر بدو هارون
   »چه؟ براى«: گفت
 و آويزنـد  وى كجـاوه  در بداننـد  سـپاهيان  اگـر  كه هست بيم و ماند نمى نهان اين كه رو آن از«: گفت

. آرنـد  اخـتالف  و كننـد  سرى خود و بدهند بيشتر و سال سه مدت براى را ما مقررى تا كنيم نمى رها گويند
 و چـوب  و انگشـتر  بـا  را نصـر  و كنـى  خـاك  بـه  جا همين كند رحمت خدايش كه را او كه اينست من راى
 تعجـب  وى رفتن از كسى و است نصير عهده به بريد كه فرستى هادى مؤمنان امير پيش تسليت و كبادمبار
 بدهند دويست تواند همراه كه سپاهيانى از يك بهر دهى دستور و -بود ناحيه آن بريد متصدى وى -كند نمى

 بـه  بغـداد  تـا  و ندارنـد  خـويش  هاى1وطن و كسان جز هدفى كه دهى حركت نداى گرفتند را درمها چون و
  ».پردازند نمى چيزى

                                                           

  .متن كلمه. 1
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 شـتاب  آن سـوى  و» !بغـداد ! بغـداد «: گفتنـد  گرفتنـد  را درمها سپاهيان چون و كرد چنان پس: گويد
  .بودند تاب بى ماسبذان از شدن برون براى و داشتند

 و بسوختند آنرا و رفتند ربيع در به بدانستند را خليفه درگذشت خبر و رسيدند بغداد به چون و: گويد
 فرستاد يحيى و ربيع بطلب كس خيزران،. رسيد بغداد به هارون. كردند صدا و سر و كردند مطالبه را مقرريها

 خبر موسى غيرت شدت از كه نكرد چنان يحيى اما رفت، وى پيش ربيع. كند مشورت آنها با باب اين در كه
  .داشت

 و رسيد هادى به خبر. شدند آرام كه ادبد را سپاهيان مقررى سال دو و آورد فراهم مال خيزران: گويد
 پـاداش  وى بـراى  نوشـت،  نيـز  خالد بن يحيى به .كرد مى تهديد كشتن به را او كه فرستاد ربيع براى اى نامه
 بود كرده مى عهده وى از كه را اعمالى و بپردازد هارون كار به همچنان داد مى دستور و كرد مى مسئلت خير

  .كند عهده همچنان
 وى رأى به و داشت اطمينان بدو و بود وى دوست كه فرستاد خالد بن يحيى طلب به كس عربي: گويد

 مـن  رأى«: گفـت  يحيـى » ؟نيست شدن كشته تحمل مرا كه چيست تو رأى على ابو اى«: كه داشت اعتماد
 تـو  مقـدور  چه هر و كند استقبال وى از كه بفرستى را فضل خويش پسر و نروى خويش جاى از كه اينست

 شـاء  ان بـرود  ميـان  از دارى بيم آن از كه چيزى گردد مى باز وقتى اميدوارم ببرد، همراه  تحفه و هديه دباش
  ».اهللا

 تـو  بـه  خـدا  به«: گفت و شنيد مى را آنها آهسته گفتگوى كه بود جايى به ربيع دختر الفضل ام: گويد
  ».گفت اندرز

  ».شد واهدخ چه دانم نمى كه كنم وصيت تو با دارم خوش«: گفت ربيع
 در و مـورد  ايـن  در و كـنم  نمـى  كوتاهى بايد آنچه در و كنم نمى عهده را چيزى تنهايى به من«: گفت

 اليـق  زنى كه كن من شريك مورد اين در را زن اين و فضل خويش پسر خواهى، تو كه كنم مى چنان كارها
  .كرد وصيت آنها با و كرد چنان ربيع» .كار اين خور در و است

 بودنـد  وى زندان در كه را كسانى و بشوريدند ربيع بر بغداد در سپاهيان وقتى: گويد يمانسل بن فضل
 و صـالح  بـن  الملـك  عبد و محمد بن عباس بسوختند، بود ميدان در كه را وى هاى خانه درهاى و آوردند در

 و شـوند  خرسـند  تـا  بدهنـد  را هايشـان  مقـررى  كه داشت رأى چنان عباس يافتند، حضور ابراهيم بن محرز
 اعتمـاد  بـود  شـده  بـاب  ايـن  در كـه  تعهدى به و نشدند خرسند اما بداد كه شوند، پراكنده و شوند خوشدل
 كرد عمل بدان كه شدند پراكنده و شدند قانع وى تعهد به كه كرد تعهد آنرا ابراهيم بن محرز عاقبت. نكردند

 بـود  هـادى  موسـى  جانشـين  كه او چون و بود هارون آمدن از پيش اين. شد داده آنها ماه هيجده مقررى و
 آنها از و داد خبر را مهدى مرگ و فرستاد شهرها به ها هيئت بود بود وى دستيار بود وى بنزد كه ربيع بيامد،
  .داشت مضبوط را بغداد كار و گرفت بيعت وى پى از كار تصدى به هارون براى و هادى موسى براى
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 گرگـان  سوى ماسبذان از هادى بيعت و مهدى وفات خبر با زهمانرو خادم نصير كه بود چنان و: گويد
 خـويش  خانـدان  از. شد روان بريد اسبان بر توقف بى و داد رحيل نداى وى رسيد هادى نزد به چون و رفت

 سـپاه  دبيـر  جميـل  بن محمد و خويش هاى نامه متصدى و دبير زياد بن عبداهللا وزيران، از و جعفر و ابراهيم
 اسـتقبالش  بـه  ديگـران  و وى خانـدان  از كسـان  رسـيد  السالم مدينة نزديك چون و شتدا همراه را خويش
 ربيـع . بود پسنديده بود داده را سپاه مقررى و بود فرستاده ها هيئت وى آمدن از پيش كه را ربيع كار. رفتند
. كرد پيشواز او از و رسيد بدو همدان در بود كرده مهيا كه هايى هديه با كه بود فرستاده را فضل خويش پسر

 براى را اين فضل و »گذاشتى؟ جا به چگونه مرا موالى«: گفت و داد تقرب و كرد خويش نزديك را وى هادى
  .نوشت خويش پدر

 بـدان  را وى كـه  را سببى و خواست عذر او و كرد عتاب وى با كه آمد رفت استقبال به نيز ربيع: گويد
 را زمام ديوان و داد بدو را وزارت زياد بن عبيداهللا جاى به و تپذيرف كه داشت وى معلوم بود كرده وادار كار
 گماشـت،  عـراقين  خـراج  ديـوان  به نيز را جميل بن محمد. پيوست بدو بود داشته عهده به بزيع بن عمر كه

 سـاالرى  بـه  را ماهـان  بـن  عيسـى  بـن  علـى . گماشـت  آن مجـاور  نواحى و شام خراج به را زياد بن عبيداهللا
 خـازم  بـن  عبـداهللا  جاى به را مالك بن عبداهللا. پيوست بدو را سپاه ديوان و نهاد جاى به شخوي كشيكبانان

  .گذاشت باقى يقطين بن على دست به را انگشتر. كرد خويش نگهبانان ساالر
 چنانكه و رسيد بغداد به سال همين صفر از مانده روز ده گرگان، از بازگشت از پس هادى موسى: گويد

 و گرفـت  جـاى  خلـد  به موسوم قصر در رسيد بغداد به چون و پيمود روزه بيست را بغداد تا گرگان از گويند
  .گرفت انتقال عيساباد به سپس گرفت انتقال جعفر ابو بستان به آنگاه ببود آنجا ماه يك

  .درگذشت منصور جعفر ابو وابسته ربيع سال اين در
 هـادى  وقتـى . داشت دوست را او و بود وى سوگلى كه داشت كنيزى هادى موسى: گويد نوفلى محمد

 كه نوشت بود گرگان در كه وى براى و گفت اشعارى كنيز بود فرستاده آنجا به را او مهدى كه بود گرگان به
  :بود چنين آن مصرع يك

  ».اى مانده گرگان به كه افتاده دور اى«
 شـد  وارد كنيز نزد به چون و نداشت وى جز هدفى بازگشت بغداد به و بيامد بيعت خبر چون و: گويد

  .برد سر به وى نزد به را خويش شب و روز ببيند را كسى آنكه از پيش و خواند مى را وى اشعار
 جملـه  از. كشـت  سـال  همـين  در را آنها از گروهى و بود زنديقان پى از سختى به موسى سال، اين در

 به وى: گويند. بود نهروان مردم از وى. يقطين پسر على با بود يقطين دبير باذان پسر يزدان كشت كه كسانى
  ».دود مى خرمن در كه گاوند همانند«: گفت و رفتند مى دو قدم به طوافگاه در كه ديد را كسان و رفت حج

  :مضمون اين به دارد اشعرى موسى به خطاب اعمى حداد بن عالء: گويد
   وى مخلوق بر خدايى ايمن كه اى«
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   منبر و اى كعبه وارث و
   كه كافرى دمر درباره
   كند مى خرمن همانند را كعبه

   دويدن هنگام به را مردم و
   كند مى خران همانند

   كوبد مى جو و گندم كه
   »چيست؟ تو رأى

 نيز را او جز بكشت، را او و افتاد گزاران حج از يكى بر وى دار بياويخت، و بكشت را او موسى پس: گويد
  .بكشت

  .شد كشته فضل بن يعقوب هاشم بنى جمله از: گويد
 بـن  يعقـوب  بودند، برده مهدى پيش بود زنديق كه را على بن داود پسر: گويد هاشمى محمد بن على

 كردنـد،  اقرار بودن زنديق به وى نزد به كه پس آن از جداگانه، مجلس دو در بودند، برده نيز را مطلبى فضل
 كنم مى اقرار بودن زنديق به خودت و خودم ميان«: گفت بدو فضل بن يعقوب .گفت سخن يك دوشان هر به
  »كنى؟ ام قطعه قطعه ها مقراض با گرچه و كنم نمى علنى كسان نزد به را  اين اما

 گـويى  مـى  تـو  كه بود چنان كار و بود شده گشوده تو بر آسمانها اگر تو، واى«: گفت بدو مهدى: گويد
 يكـى . بودى كى تو سلم، و عليه اهللا لىص نبود، محمد اگر داشتى، مى تعصب محمد خاطر به كه بود شايسته

 را اى هاشـمى  كه ام كرده پيمان وى با داد من به را خالفت اين خدا وقتى كه نبود اگر خدا به بودى، مردم از
  ».كشتم مى ترا و دادم نمى مهلتت نكشم،

 مـن  پـى  از اگـر  كـه  دهم مى قسمت خودم حق به موسى اى«: گفت و نگريست موسى به آنگاه: گويد
  ».ندهى مهلت ساعتى را اينان شدى، خالفت دار هدهع

 و بمـرد  مهـدى  تـا  بمانـد  يعقوب اما بمرد، زندان در مهدى درگذشت از پيش على بن داود پسر: گويد
 بـر  تشـكى  كـه  فرسـتاد  كـس  و آورد ياد به را مهدى سفارش شد وارد كه همانوقت و بيامد گرگان از هادى

 و ماند غافل او از خويش خالفت تأييد و بيعت كار به آنگاه .بمرد تا نيدبنشا آن روى را كسان و افكند يعقوب
 اميـر  اى«: گفتنـد  موسـى  بـه  برفـت،  شـب  از پاسى تا بماند همچنان يعقوب و بود گرم سخت روزى به اين

  ».گرفته بو و كرده باد يعقوب مؤمنان
  ».ذشتهدرگ زندان در بگوييد و فرستيد فضل بن اسحاق برادرش پيش را او«: گفت
 از كه بستانى در را او هماندم و داد غسل را او شد نمى كرد نظر چون و بردند اسحاق پيش را وى: گويد

 و داد خبرشـان  يعقـوب  درگذشـت  از و فرسـتاد  هاشـميان  پيش كس صبحگاهان سپرد خاك به بود وى آن
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 ها كفن و پيچيدند آن بر نبهپ و كردند انسان قامت به را چوبى تا بگفت شوند، حاضر جنازه بر كه كرد دعوت
  .است ساختگى چيزى كه نداشت ترديد بود حاضر كه هر و ببرد تخت بر آنگاه پوشانيدند،
 وى از را فاطمـه . فاطمـه  و  اروى و فضل و الرحمان عبد: داشت فرزندان خويش صلب از يعقوب: گويد

  .كرد اقرار بدين و يافتند آبستن
 آورده مهـدى  پيش داشت، نام خديجه و نبود هاشمى كه فضل بن يعقوب زن با را فاطمه: گويد محمد

 ريطـه  پـيش  را آنهـا  مهـدى . است آبستن پدرش از كه كرد اقرار فاطمه شدند، مقر بودن زنديق به كه بودند
 سـختتر  را دختـر  خصوص به و كرد مالمتشان اند، زده رنگ و كشيده سرمه ديد كه فرستاد العباس ابو دختر

  ».كرد مجبورم«: گفت كه كرد مالمت
  .كرد لعنتشان و »چيست؟ خوشى و سرمه و رنگ اين پس بودى مجبور اگر«: گفت
) رعبـوب ( هراسـك  آنـرا  كـه  چيـزى  با بمردند، هراس از و دادند هراس را آنها كه گفتند من به: گويد

  .بمردند و كردند هراس آن ا كه كوفتند سرشان به گويند
 بـد  ديـنش  كـه  بود مردى وى گرفت زنى به را او عمويش پسر اسماعيل بن فضل و بماند اروى: گويد

  .نبود
 بـه  و داد بـدو  خـوب  عطيـه  كـه  آمـد  موسى پيش امان با طبرستان فرمانرواى ونداهرمز سال، اين در
  .فرستاد پس طبرستان

  بود نهم و شصت و صد سال به كه حوادثى بقيه از سخن

 طالـب  ابى بن على بن حسن بن حسن بن نحس بن على بن حسين كه بود اين سال حوادث جمله از
  .شد كشته فخ در كه كرد قيام

   وى شدن كشته و طالبى على بن حسين قيام از سخن

  .بود روز هشت هادى، خالفت تا مهدى مرگ از: گويد خوارزمى موسى بن محمد
 حسـين  كه وقتى تا رسيد السالم مدينة به كه وقتى از و رسيد بدو خبر كه بود گرگان در هادى: گويد

  .بود روز هيجده و ماه نه شد كشته كه كرد قيام طالبى على بن
 رسيد خالفت بن موسى و بمرد مهدى وقتى بود، مدينه عامل عيسى بن اسحاق: گويد سلمى حفص ابو

  .كرد جانشين مدينه بر را عمرىالعزيز عبد بن عمر و رفت عراق به موسى ديدار به اسحاق
 كـار  از كـه  خواسـت  هـادى  از بـود  مدينـه  عامل كه عيسى بن اسحاق :گويد هاشمى اسحاق بن فضل

  .گماشت جايش به را العزيز عبد بن عمر و داشت معاف را او هادى رود، بغداد به خواست اجازه و كند معافش
 الزفـت،  ابـو  شـد،  مدينه واليتدار العزيز عبد بن عمر وقتى كه بود آن على بن حسين قيام سبب: گويد

 هنگـام  بـه  را عمـر  خانـدان  وابسـته  سـالم  بن عمر و هذلى شاعر جندب بن مسلم و طالبى محمد بن حسن
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 مدينـه  در و انداختنـد  گردنشـان  بـه  طنـاب  تـا  بگفـت  سپس زدند تازيانه را همه تا بگفت و گرفت نوشيدن
  .بگردانيدند
 بر اين«: گفت و رفت وى پيش حسن بن على بن حسين كردند، سخن عمر با آنها درباره كسان: گويد

 مـانعى  ايـن  در عـراق  مـردم  كـه  نداشـتى  را زدنشان حق كه صورتى در اى زده تازيانه آنها به روانيست، آنها
  »گردانى؟ مى را آنها چرا ديگر بينند، نمى

 بـه  تـا  بگفـت  و آورد پـس  بودنـد،  رسيده سنگفرش محل به كه را آنها و فرستاد كس عمر پس: گويد
 اما كرد، آزاد را همگى كه كردند سخن وى با آنها  درباره آنگاه ببودند، ندانز در شب و روز يك برند زندانشان

  .شد نهان بود وى 1كفيل على بن حسين كه محمد بن حسن آنگاه بودند، نظر زير
 بـن  يحيى و حسن ابن على بن حسين. بود گرفته كفيل آنها از عمرى: گويد انصارى محمد بن عبداهللا

 زنـى  به را حسن، بن عبداهللا غالم ليث، ابو دختر آنها، سياه وابسته كه بودند دمحم بن حسن كفيالن عبداهللا
  .بود مقيم آنجا و رفت مى وى پيش و بود گرفته

 جانشـين  جمعه شامگاه بود، غايب بازديد از جمعه و پنجشنبه و چهارشنبه روز محمد بن حسن: گويد
 پرسـش  آنها از محمد بن حسن باره در و گرفت را عبداهللا بن يحيى و على بن حسين. رفت بازديد به عمرى

 قرين خدايت«: گفت بگفت، وى با را آنها خبر و بازگشت عمر پيش آنگاه. كرد خشونت آنها با حدى تا و كرد
  ».است غايب پيش روز سه از محمد بن حسن بدارد صالح

  » .آر من پيش را يحيى و حسين«: گفت عمرى
  »كجاست؟ محمد بن حسن«: گفت رفتند وى پيش چون و بخواند را آنها عمرى جانشين

 گمـان  اسـت  بيمـار  كـه  شـنيديم  پنجشـنبه  روز بـود  غايب چهارشنبه روز دانيم، نمى خدا به«: گفتند
  .نيست بازديد روز اين در كرديم مى

 تا نرود خواب به كه كرد ياد قسم عبداهللا بن حسن. گفت درشت سخن آنها با وى باره در عمرى: گويد
 سـبحان «: گفت بدو حسين شدند برون چون و است آورده را او كه بداند تا بزند را وى خانه در يا اردبي را او

  ».ندارى آن قدرت كه كردى ياد قسم چيزى باره در يابى مى كجا از را حسن كردى، چنين چرا اهللا
  »كردم؟ ياد قسم حسن باره در من« گفت،
  »ى؟كرد ياد قسم چى باره در پس اهللا سبحان«: گفت
  » .بزنم شمشير با را او خانه در تا خوابم نمى خدا به«: گفت
  » .شكنيم مى هست يارانمان و ما ميان كه را اى رابطه كار اين با«: گفت حسين: گويد
 در حـج  وقت به كه بودند كرده وعده اند گفته چنانكه: گويد» .بشود بايد ناچار و شده كاريست«: گفت

 اى خانـه  در بودنـد  كـرده  بيعت حسين با كه آنها شيعيان از كوفه مردم از معىج كنند، قيام مكه در يا منى
                                                           

 .متن كلمه. 1
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. كردنـد  قيـام  شـب  آخر و كردند سر به كار اين در را شب همه شب، آغاز از و رفتند آنها پيش بودند، مخفى
 خانـه  رد كه رفت او منزل سوى نيافت، آنجا را عمرى چون و بزد را مروان خانه در و بيامد عبداهللا بن يحيى

 چون و كردند تصرف را مسجد تا بيامدند پس. بود شده نهان كه نيافت را وى نيز آنجا كه بود عمر بن عبداهللا
 و آمدنـد  مـى  مسـجد  سوى مردم. نشست منبر بر داشت سپيد اى عمامه كه حسين شد گفته صبح نماز اذان
 آغـاز  آمدن وى سوى مردم بكرد، را صبح نماز چون و. كردند نمى نماز و گشتند مى باز ديدند مى را آنها چون

 مـورد  شـخص  بـراى  و سـلم،  و عليـه  اهللا صـلى  پيمبر، سنت و خدا كتاب بر. كردند مى بيعت وى با و كردند
  .محمد خاندان از رضايت

 بـا  بود مدينه مقيم سپاهى دويست ساالر و بود مدينه خالصجات متصدى وقت آن كه بربر خالد: گويد
 با كس بسيار و شروى واقد بن محمد و اسحاق ابن وزير با بيامد نيز عمرى بيامد، ودندب وى همراه كه كسانى

 بربـر  خالد. بود جمله آن از بود نشسته خرى بر كه نيز حسين ابن حسين بن جعفر بن حسين كه بودند آنها
 به بود هبرهن شمشيرش و بود آويخته كمر به گرزى دست، به شمشير و داشت تن به زره دو شد عرصه وارد

 رسيد، نزديكشان تا برد حمله آنها به سپس »نكشم ترا اگر بكشد خدايم كسكاسم، من«: زد مى بانگ حسين
 آنـرا  كـه  زد وى خـود  بينى روى ضربتى يحيى رفتند، وى طرف به حسن بن عبداهللا پسران ادريس و يحيى
 خويش از شمشير با آمد، در زانو به ديد، نمى چيزى كه شد پر  خون از چشمانش و بريد نيز را بينيش و بريد
 بـا  و بيفتـاد  پـاى  از كـه  بـزد  ضربتى و رفت وى طرف به پشت از ادريس ديد، نمى را جايى اما كرد مى دفاع

 و شمشـير  آوردنـد،  در را آن و تاختنـد  وى زره دو بـه  يارانشـان  و كشتند را او تا بزدند خويش شمشيرهاى
 وى يـاران  به آن از پس. كشيدند سنگفرش طرف به را او تا بگفتند نگاهآ ببردند، را او و گرفتند نيز را گرزش
  .شدند هزيمت كه بردند حمله

  .ديدم خودم چشم با را همه اين: گويد محمد بن عبداهللا
 اثـر  و رسـيد  يحيى دست به وى ضربت دريد، را وى كاله و زد عبداهللا بن يحيى به ضربتى خالد: گويد

 زد، وى پـاى  دو بـه  ضربتى و بيامد سر پشت از جزيره مردم از نابينا يكى زد او چهره به ضربتى يحيى كرد،
  .بكشتند را او و بزدند شمشيرهايشان با سپس

 وارد نيـز  سياهپوشـان  شـد  مسـجد  وارد خويش خر بر جعفر بن حسين وقتى: گويد محمد بن عبداهللا
 منظورش كنيد، ماليمت پير با كه زد بانگشان حسين. كردند بيرونشان و بردند حمله پوشان سفيد اما شدند،
  .بود جعفر بن حسين

 بـه  بود آمده فزون مقرريها از كه آمد دست به آن در دينار هزار چند و ده. شد غارت المال بيت: گويد
 مـزدور  سـپاهى  خزاعـه  مردم از آن كمك به كه بود فرستاده مالك بن عبداهللا كه بود دينار هزار هفتاد قولى

  .بگيرند
  .ببستند خويش روى بر را درها مدينه مردم و شدند پراكنده سانك: گويد
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 هشـتى  بـين  مـا  و آمدند فراهم نيز عباس بنى شيعيان آمدند فراهم علويان شد، بعد روز چون و: گويد
 آنها و بردند مى حمله سفيدپوشان به سياهپوشان. كردند نبرد آنها با سنگفرش روى عثمان خانه و فضل خانه

 پسشـان  عثمـان  خانـه  تـا  و بردنـد  مـى  حمله آنها بر پوشان سفيد آنگاه. رسانيدند مى فضل انهخ هشتى تا را
 روز كـه  دوم روز آخر. شدند جدا هم از آنگاه كردند، نبرد نيمروز تا شد بسيار گروه دو ميان زخمى راندند مى

 بـا  و رفتند وى سوى و گرفتند جان مردم آمده، فرود المطلب بئر نزد به ترك مبارك كه آمد خبر بود شنبه
  .رسيد ثنيه به تا بيامد بعد روز بيايد، كه كردند سخن وى

 نبردى نيمروز وقت به تا و آمدند فراهم وى دور به داشتند نبرد آهنگ كه كسانى و عباس بنى شيعيان
 رد كه رفتند ترك مبارك سوى ديگر گروه و آمدند مسجد سوى علويان و شدند پراكنده آنگاه كردند، سخت
 او از چـون  و نهـاد،  وعده كسان با را نيمروز از بعد و بود قيلوله خواب به ثنيه نزد به العزيز عبد بن عمر خانه
 وقـت  بـه  تـا  نيافتنـد  را او و بيامدنـد  كسان نيمروز از بعد. برفت و بنشست خويش مركبهاى بر ماندند غافل

  .شدند پراكنده آنگاه رفت، ميانه در خوردى و زد اندك مغرب
 سـپس  بـود،  روز يازده مدينه در اقامتشان شدند، مى آماده و ببودند روزى چند يارانش و حسين: گويد

 و بيامدند گويان اذان شدند برون مدينه از چون و. شد برون قعده ذى از مانده روز شش چهارم و بيست بروز
 به و بيافتند آثارشان با بودند ردهخو مى كه را استخوانهايى آنجا در و آمدند باز مسجد به كسان و گفتند اذان
  .كند چنانشان و كند چنينشان خدا كه كردند. آغاز گفتن نفرين آنها

 مدينـه  مـردم  بـه  رفـت  مـى  مكـه  سوى كه رسيد بازار به حسين وقتى: گويد جمحى عبداهللا بن نصير
  ».ندهد خيرتان خدا«: گفت و نگريست

  ».نيارد بازت و ندهد خير ترا خدا«: گفتند بازار اهل و مردم
 مردم برفتند چون و بودند كرده پر ادرار و مدفوع از آنرا و بودند كرده مى كثافت مسجدها در وى ياران

  .بشستند را مسجد
  .ساختند ها جبه آن از خويش براى و گرفتند را مسجد هاى پرده حسين ياران: گويد ابراهيم بن عبداهللا

 رفتنـد،  مى آنها سوى غالمان .باشد آزاد آيد ما سوى غالمى هر: زدند. بانگ مكه در حسين ياران: گويد
 وى بـا  و رفت وى پيش پدرم كرد، رفتن آهنگ حسين چون و بود وى با و رفت وى پيش پدرم آن از غالمى
  ».داريد مى روا را اين چگونه كرديد، آزاد نبود شما آن از كه را غالمانى«: گفت كرد سخن

 پس» .كنيد تسليم او به شناخت كه را غالمى هر و ببريد را وى« :گفت خويش ياران به حسين: گويد
  .گرفت ما همسايگان آن از غالم دو با را خويش غالم كه ببردند را او

 بـن  محمـد  جملـه  از و وى خانـدان  مـردم  از كسـانى  سـال  اين در رسيد، هادى به حسين خبر: گويد
 ابـى  بن سليمان حج ساالر. جوانانشان بجز ندبود رفته حج به عيسى بن موسى و محمد بن عباس و سليمان
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 عباس عمويت،«: گفتند بدو. باشد نبرد دار عهده سليمان بن محمد كه نويسند نامه تا بگفت هادى بود، جعفر
  »محمد؟ بن

  » .خورم نمى فريب شاهيم، بارهدر خدا به كنيد، ولم«: گفت
 رسـيد  آنهـا  به نامه وقتى. شد فرستاده ردنب كار به سليمان بن محمد گماشتن باره در نامه پس: گويد

 بـدويان  و بود امن نا راه كه بود شده برون سالح و مرد به مجهز سليمان بن محمد. بودند بازگشته حج از كه
 و بودنـد  وى نزديك كه رسيد بدو خبرشان وقتى. بود نياورده فراهم جمع آنها براى حسين و بودند بسته آنرا

  .كرد حركت شخوي برادران و خادمان با
 كنيـزانش  و برادران. رسيد بدو خبر كه بود رسيده مدينه ميلى سى نحل، دره به على بن موسى: گويد

 و كردنـد  حركـت  مكـه  طرف به كه نوشت نامه آنها به و رسيد نيز محمد بن عباس به خبر بودند، وى با نيز
 آنجـا  در و رفتنـد  طـوى  ذى سـوى  د،بودن بسته عمره احرام همگى بيامد، نيز سليمان بن محمد. شدند وارد
 آن كـه  سردارانشان و غالمان و عباس بنى شيعيان از كسانى. بود آنها با نيز جعفر ابى بن سليمان زدند، اردو
  .بودند رفته حج به بسيار مردم سال آن در رفتند، آنها پيش بودند، رفته حج به سال

 تنومند اسبى بر وى خود فرستاد خويش وىر پيش استر و اسب از مركب نود سليمان بن محمد: گويد
 كـه  پيادگان بجز بود، خر بر سوار دويست آنها سر پشت. جهازدار شتران بر بود سوار چهل وى سر پشت بود،

 و بردنـد  طواف خانه به. پنداشتند برابر چند را آنها و نمودند مى بسيار  سخت كسان ديده در و داشتند همراه
 طـوى  ذى سـوى  و شـدند  روان آنگـاه  بردنـد  سر به را خويش عمره و دادند نجاما را مروه و صفا ميان سعى
  .رسيدند آنجا شنبه پنج روز و رفتند

 جمعه روز به اين و فرستاد سوار چند و بيست با را على بن اسماعيل غالم كامل ابو سليمان، بن محمد
 بـا  را او و بـود  بـوده  عبـاس  خـواص  از هكـ  زيـد  نام به بود يكى وى ياران ميان در. كرد تالقى آنها با كه بود

 را خـويش  شمشـير  و سپر بديد را قوم چون و بود ديده او از كه عبادتى سبب به بود آورده حج به خويشتن
  .بود شده كوفته گرز با سرش كه يافتند را او بعدها بود مر دره به اين و رفت آنها سوى به و بگردانيد

 دعـوت  حركت براى كه را كس نخستين فرستادند، آنها سوى سوار پنجاه شد شنبه شب چون و: گويد
 وابسـته  خـادم،  خلـوه  ابـو  ديگر، يكى سپس ديگر، يكى سپس ديگر، يكى سپس بود صباح الذيال ابو كردند،
 نپذيرفت اما كنند، جمع ساالر را وى خواستند مى و رفتند مهدى وابسته مفضل پيش كه بود پنجمين محمد

  ».هستم آنها با نيز من كنيد ساالر رام بجز يكى نه،«: گفت و
 و كردنـد  جمـع  سـاالر  بـود  ساله سى جوانى وقت آن در كه را سمرقندى حميد بن عبداهللا پس: گويد

  .بازگشتند سواران رسيدند نزديك قوم آن چون و بود شنبه شب به اين و برفتند كه بودند سوار پنجاه
 بـن  محمـد . بودنـد  چـپ  پهلـوى  در عيسـى  بن موسى و محمد بن عباس: گرفتند آرايش سياهپوشان: گويد

  .بود محمد بن عباس و سليمان بن محمد بين ما مسلم بن معاذ. راست پهلوى در سليمان
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 يكيشـان  كـه  على بن سليمان وابستگان از تن سه بيامدند يارانش و حسين فجر، طلوع از پيش: گويد
 كه هر بودند گفته كه افكندند سليمان بن محمد وجل و بياوردند سرى و بردند حمله بود حسان غالم زنجويه

  .باشد وى آن از درم پانصد بيارد سرى
 و بكشـتند  را علويـان  و بيفتـاد  آن هـاى  كجـاوه  كـه  كردنـد  پى را شتران و بيامدند محمد ياران: گويد
  .كردند هزيمتشان
 بودنـد،  كمتـر  بودنـد  دهآم سليمان بن محمد سمت از كه كسانى بودند، آمده ها تپه ميان از آنها: گويد
 سليمان بن محمد وقتى. افتاد آنها در شكست و بودند آمده وى ياران و عيسى بن موسى سمت از بيشترشان

 كه ديدندشان و نگريستند عيسى بن موسى مجاوران به شدند، پراكنده و يافت فراغت خويش سمت كسان از
 و گرفتنـد  مكـه  راه آنگـاه . بـود  پيچيـده  شـان دور بـه  راسـت  پهلـوى  و قلب و بودند فراهم نخى گلوله چون
 ديدند را خراسان مردم از يكى ناگهان كه بودند آن نزديك يا طوى ذى در. چيست حسين وضع دانستند نمى
 و داشـت  پيشـانى  سراسـر  بر ضربتى كه آورد بيرون آنرا كه حسين سر اينك »بشارت بشارت،«: گفت مى كه

  .پشت به ديگر ضربتى
 از يكـى  كـه  الزفـت  ابـو  محمـد،  بـن  حسـن . دادند امان نداى يافتند فراغت نبرد از كسان وقتى: گويد

 عبـاس  و محمـد  پشـت  و بيامـد  بـود  نهـاده  بر هم به بود، ديده آسيبى نبرد اثناى در كه را خويش چشمان
 بـن  محمـد . بكشـتند  را او كـه  داد دسـتور  و رفـت  وى سـوى  عباس بن عبداهللا با عيسى بن موسى بايستاد،

 از بود سر چند و يكصد كه بريدند را سرها ديگر، راهى از محمد بن عباس و شد مكه وارد راه يك از نسليما
 بـود  بـوده  وى همـراه  كـه  را حسـين  خـواهر  بود، ترويه روز به اين و حسن بن عبداهللا بن سليمان سر جمله

  .دادند جاى سليمان دختر زينب نزد به و گرفتند
 نبـرد  در و بـود  بيمـار  جعفـر  ابى بن سليمان برفتند، و بياميختند انگزار حج با شدگان هزيمت: گويد

 نقـل  آنهـا  بـراى  كـه  بـود  حسين ياران با نابينا يكى بود آمده حج به سال آن جعفر بن عيسى نيافت، حضور
  .نشد كشته بسته دست آنها از كس هيچ شد، كشته كه گفت مى

 يكـى  و عجل بنى آن از اى وابسته و كوفه مردم از كس چهار عيسى بن موسى: گويد محمد بن حسين
  .گرفت اسيرى به را ديگر

  »كشى؟ مى مرا اسير! هى«: گفت هادى. بازگشتم اسير شش با: گويد عيسى بن موسى
 و روند مى مؤمنان امير مادر پيش زينب و عايشه: گفتم انديشيدم، باب اين در مؤمنان امير اى«: گفتم

 را او كـه  كننـد  مى سخن مؤمنان امير با الزفت ابو باره در و كنند مى سخن وى با و كنند مى گريه وى نزد به
  ».كند مى رها

  » .بيار را اسيران«: گفت
  » .ام كرده قرار و پيمان آنها با عتق و طالق قيد به«: گفتم
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  .بود ناشناس سومى كشتند، را تا دو تا بگفت آنگاه» .بيار منشان پيش«: گفت
 هـر  بـدارى  نگـاهش  اگر شناسد مى كس همه از بهتر را طالب ابو خاندان ين،ا مؤمنان، امير اى«: گفتم

  » .شود رهنمون بدو ترا بخواهى را كه
  » .باشد سودمند مؤمنان امير براى من بقاى كه اميدوارم مؤمنان امير اى خدا به بله،«: گفت
 شـدنت  رهـا  اى افتـاده  مـن  دست به آنكه از پس خدا به«: گفت سپس ماند خاموش دمى هادى: گويد

 بـرايش  را وى مطلـوب  تـا  بگفت و ببرند پس را او داد دستور تا گفت سخن وى با همچنان اما »است سخت
 و بكشـند  را كوفى) فالس( پشيزى سابق بن على و صراف عذافر تا بگفت سپس بخشيد، را ديگرى بنويسند،
  .بودند شده اسير فخ در اينان. بياويختند پل در بر را آنها كه بياويزند

 كننـد،  اسبان تيمارگران جزو و بگيرند را وى اموال تا بگفت و آورد خشم ترك مبارك به هادى: گويد
  .بگيرند را وى اموال تا بگفت و بود كشته را محمد بن حسن كه رو آن از آورد خشم نيز عيسى بن موسى بر

 نبـرد  از كـه  طـالبى  عبداهللا نب ادريس هادى، خالفت ايام در: گويد عيسى بن الرحمان عبد بن عبداهللا
 خبيـث  اى رافضى كه بود مؤمنان امير پسر صالح وابسته واضح، با مصر بريد افتاد، مصر به و بود برده جان فخ
 بربرانـى  و ليله و نام به افتاد شهرى به طنجه واليت در كه برد مغرب سرزمين به بريد همراه را ادريس و بود
  .پذيرفتند را وى وتدع بودند، آن اطراف و شهر در كه

 وابسـته  يمـامى  شـماخ  و زد را وى گـردن  كه بود رشيد قولى به بياويخت، و بزد را واضح گردن هادى
 بـود،  افريقيـه  عامـل  وى جانـب  از كـه  اغلـب  بن ابراهيم به وى براى و فرستاد ادريس سوى نهانى را مهدى

  .نوشت اى نامه
 نزد به و است خاندان دوستان از و دارد اشتغال طب به كه گفت و رسيد وليله به تا برفت شماخ: گويد

 و تمايـل  بـدو  و پرداخـت  وى تعظـيم  به نيز شماخ. يافت اطمينان او از و گرفت انس وى با كه رفت ادريس
  .يافت واال منزلتى او نزد به كه نمود دلبستگى

 داد بدو كشنده و نآگي زهر داروى كه برد شكوه بدو خويش هاى دندان درد از ادريس آن از پس: گويد
 كرد مضمضه دارو آن از ادريس دميد فجر چون و كند مضمضه آن با فجر طلوع هنگام شب همان كه گفت و
 شماخ. نيافتند را او و آمدند بر شماخ پى از. بكشت را او كه كرد مى مكرر و گردانيد مى خويش دهان در آنرا و

 ابن. رسيد ادريس مرگ خبر وى وصول از پس و بگفت وى با بود كرده را آنچه و رفت اغلب بن ابراهيم بنزد
  .كرد مصر اخبار و بريد عامل را شماخ كه نوشت رشيد براى را خبر اغلب

  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در بود هنازى پندارم كه شاعران از يكى: گويد
   خليفه كيد از پنداشتى ادريس، اى«

  دارد؟ سود فرار يا برى مى جان
   آنكه مگر رسد مى تو به محققا
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   نباشد راه آنجا را روز كه روى شهرى به
  شود برهنه وى خشم سبب به وقتى شمشيرها

   آن مقابل در و باشد دراز
   باشد كوتاه عمرها
   اوست فرمان پيرو مرگ گويى كه شاهى
  ».كنند مى او اطاعت تقديرها گويند، كه چندان

 تـا  و بـود  عمـرى  آنجـا  عامل كرد قايم مدينه در على بن حسين وقتى: گويد هاشمى اسحاق بن فضل
 تصـدى  بـه  را جعفـر  ابـى  بـن  سـليمان  هادى،. رفت مكه سوى او تا بود، مخفى عمرى بود مدينه در حسين
 كـه  موسـى  بـن  اسـماعيل  و عيسى بن موسى و محمد بن عباس خاندان از كسانى. بود فرستاده حج مراسم

 سـليمان  بن جعفر فرزندان از چند تنى با نيز سليمان بن محمد كوفه، راه از. برفتند وى با داشتند حج قصد
 كارها. بودند همراه هادى وابسته صاعد، و خادم مفضل و ترك مبارك وابستگان، جمله از. برفتند بصره راه از
 بـن  عمـر  الـورد،  ابـو  و يقطـين  بـن  عبيد و بود همراه موسى بن يقطين نام، به سران جمله از بود سليمان با

 ابـى  بـن  سـليمان  و آمدنـد  فـراهم  اند، شده روان مكه سوى يارانش و حسين كه يافتند خبر چون و مصرف،
 كه بود شده پيشتازان ساالر اسماعيل، غالم كامل، ابو. كردند خويش سر داشت كه ساالرى سبب به را جعفر

  .پردازد مشمرد و آنجا كار به كه نهادند مكه در را قثم بن عبيداهللا .رسيدند بدو فخ در
 كـه  بـود  كـرده  تعهـد  و بود داده امان بودند آورده كه حادثاتى سبب به را آنها محمد بن عباس: گويد

 سـر  آن پذيرفتن از اما بود خادم مفضل باب اين در شان فرستاده. كند رعايت را خويشاونديشان و كند نيكى
 و دادنـد  امـان  نـداى  ميانشـان  كه شدند هزيمت علويان و شدند كشته كسان و داد رخ نبرد عاقبت. زدند باز

  .نكردند دنبال را اى گريخته
 بـه  مغـرب  ديـار  در ادريس .بودند حسين بن عبداهللا پسران ادريس و يحيى گريختگان جمله از: گويد

 تـدبير  وى كـار  در تا بود آنها نزد به همچنان و داشتند بزرگ را وى كه برد پناه آنها به و پيوست تاهرت قوم
 و اسـت  ناحيـه  آن در تـاكنون  كـه  نشسـت  جـايش  به ادريس پسرش و شد  هالك كه آوردند حيله و كردند
  .رود نمى سويشان سپاه و آنجايند شاهان

 خانه به يافت خبر فخ در حسين شدن كشته از بود مدينه در كه عمرى وقتى: گويد سليمان بن مفضل
 ويـران  آنـرا  و تاخـت  بودند كرده قيام حسين با كه كسانى ديگر و وى خاندان مردم از جمعى خانه و حسين

  .كرد ها شده ضبط و خالصجات جزو و بگرفت نسوخت را آنچه و بسوخت را نخلها و كرد
 باز سر حسين مقابله از مدينه به شدن نزديك از پس آنكه سبب به آورد، خشم مبارك بر هادى: گويد

 هـادى  درگذشـت  هنگـام  بـه  تـا  و آرند در اسبان گرانتيمار جزو را او و بگيرند را اموالش تا بگفت و بود زده
  .بود چنين
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 و بـود  كشـته  را الزفـت،  ابـو  محمد، بن حسن آنكه سبب به آورد، خشم نيز عيسى بن موسى بر: گويد
 همچنـان  و بگيرنـد  را وى امـوال  تـا  بگفـت  دهد، فرمان وى باره در كه بود نياورده وى پيش اسير همچنان
  .بمرد موسى تا بود مضبوط

 بـن  على و صيرفى عذافر كه آوردند موسى پيش بودند شده اسير فخ در كه را كسانى از گروهى: گويد
  .بياويزند پل در بر بغداد در و بزنند را گردنهاشان تا بگفت و بودند آنها جزو كوفى پشيزى سابق

 كـه  رو آن زا كنـد  سـختى  آنهـا  بـا  تا بگفت و فرستاد كوفه به را خويش وابسته مهرويه موسى،: گويد
  .بودند كرده قيام حسين با آنها از جمعى

 كـه  ايـام  آن در: گويـد  بود بوده حسن دختر فاطمه كنيز مادرش كه حسن خاندان وابسته برم يوسف
 كرد، پخش كسان ميان كوفه و بغداد در كه داد بدو دينار هزار چهل كه بودم وى با آمد مهدى نزد به حسين

 يك با نبود، آن زير پيراهن كه پوستى جبه يك بجز بپوشد كه نداشت چيزى دش برون كوفه از وقتى خدا به
 قـرض  روزشـان  آن مخارج براى چيزى خويش غالمان از آمد مى فرود وقتى مدينه تا راه در .خواب جامه زير
  .گرفت مى

 كـرد  مى قيام فخ قهرمان حسن بن على بن حسين كه روزى: گويد زهره بنى پيمان هم سرى، بشر ابو
 سـلم،  و الـه  و عليـه  اهللا صـلى  خـداى  پيمبـر  منبر رفت، منبر به و كرد نماز ما با حسين رفتم، صبح نماز به

 بود كشيده را شمشيرش بود، آويخته سر پشت و روى پيش از كه سپيد اى عمامه با داشت پيراهنى بنشست،
  .بود نهاده خويش پاى پيش و

 عبيـداهللا  بـن  يحيى شود مسجد وارد خواست مى چون و بيامد خويش ياران با بربر خالد ناگهان: گويد
 كـه  زد اش چهره به ضربتى كه دويد وى سوى يحيى كه مينگريستم را او برد حمله بدو خالد دويد، او سوى

 به. بيفتاد جاى از كه ديدم را او سر باالى كه طورى به دريد را كاله و خود و ديد آسيب بينيش و چشمانش
 و بـود  برهنـه  همچنـان  شمشـيرش  بازگشت، حسين نزد به آنگاه. شدند هزيمت كه ردب حمله نيز وى ياران
  .چكيد مى آن از خون

 سـخن  آخر در و كرد سخن مردم با و گفت او ثناى و كرد خداى حمد كرد، سخن حسين آنگاه: گويد
 منبـر  ربـ  و خـدا  پيمبـر  مسـجد  در و خدا پيمبر حرم در و خدا پيمبر فرزند من مردمان، اى«: گفت خويش
 نكـردم  عمـل  بـدين  اگـر  سـلم،  و عليه اهللا صلى خوانم، مى او پيمبر سنت و خدا كتاب به را شما خدا، پيمبر
  ».ندارم شما گردنهاى بر بيعتى

 نكوروى برخاست، مرد يكى ناگهان. بودند كرده پر را مسجد و بودند بسيار زيارتگران سال آن در: گويد
 صفها از و گرفت بود چاالك و زيبا جوانى كه را خويش پسر دست و اشتد تن به رنگين عبايى كه قد بلند و

 دور ديـارى  از پسـرم  ايـن  با خداى پيمبر پسر اى«: گفت و شد نزديك حسين به و رسيد منبر به تا گذشت
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 رخ تو از اكنون كه كارى سلم، و عليه اهللا صلى او پيمبر قبر زيارت و داشتم خدا خانه حج آهنگ شدم، برون
  »كنى؟ مى عمل كردى تعهد آنچه به شنيدم، گفتى را آنچه گذشت، نمى خاطرم به داد

  » .بله«: گفت
  » .كنم بيعت تو با تا آر پيش دست«: گفت
  .كردم حج سال آن در زيرا ديدم سرها ميان را سرهايشان منى بدر خدا به: گويد
 خـدا  بـه  كه داد پيغام على بن حسين به ترك مبارك«: كه گفتند من به مدينه مردم از جمعى: گويد

 بـه  خـارى  كه آنست از تر آسان برايم ببرد دور بسيار جاى به مرا باد يا بربايد مرا درنده و بيفتم آسمان از اگر
 مقابل در من كه بيار شبيخون من به باشم، داشته دستاويزى بايد ناچار ولى ببرم سرت از مويى يا برم فرو تو
  .كرد قرار و پيمان وى با خدا نام به ببا اين در و شوم، مى هزيمت تو

 شـدند  نزديـك  وى اردوگاه با چون كه اندك گروهى با شد برون شخصا يا فرستاد، كس حسين: گويد
  .شدند هزيمت نيز يارانش و رسيد عيسى بن موسى نزد به تا شد هزيمت كه گفتند تكبير و زدند بانگ

 داده وعده و بودند نكرده قيام كه كسانى باره رد روز آن على بن حسين: گويد طالبى محمد بن مفضل
  :مضمون اين به گفت شعرى بودند كرده تخلف اما بيايند وى نزد به بودند

   برد پناه شمشير به كه هر«
   آرد دست به انگيز شگفت فرصتى

   عزت با زندگى يا شتاب، با مرگ يا
   برد مى تباهى به را شما آسان كه مپردازيد آسان به
  ».رسيد نمى بزرگى به نزنيد گردنى تا

 و رفت وى نزد به دأب بن عيسى گشت مى باز فخ از عيسى بن موسى كه هنگامى: گويد منقرى محمد
 صـالح  قـرين  را اميـر  خداى«: گفت بدو .جست مى عذرى بود كشته كه كسانى باره در كه ديد بيمناك را او

 مدينـه  مـردم  بـه  عنـه  اهللا رضى على بن حسين كشتن از خواهى عذر به معاويه بن يزيد كه را شعرى بدارد
  »بخوانم؟ تو براى بود نوشته

  » .بخوان«: گفت
  :مضمون اين به خواند را شعر او و: گويد

   تنومند شتران بر صبحگاهان كه سوارى اى«
   روى مى خويش مقصد سوى شتابان

   بگوى است دور جايگاهشان كه قرشيان به
   ويشاوندىخ و هست خداى حسين، و من ميان كه

   بايد خانه جلو در جايگاهى
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   آنچه با را خداى پيمان كه
   كرد بايد تعهد رعايت آن خاطر به
  .آرم يادش به
   مادرتان به تفاخر سبب به
   ايد كرده خشونت خويش قوم با

   قسم دينم به كه مادرى
  .بزرگوار و نكوكار و بود مصون

   نبود وى همانند فضيلت به هيچكس كه بود همو
   كسان بهترين و بود پيمبر ردخت

   اند دانسته را اين و
   شماست آن از وى فضيلت

   شما قوم از ديگر كسان اما
   دارند اى بهره او فضيلت از نيز
   داناست آنكه چون يا دانم مى را اين من

   دارم همى گمان
   آيد صادق گمان كه باشد گاه و
   باشد نظام به و
   طلبيد مى وى حرمت به آنچه كه بود خواهد و

   ماران و عقابان كه دهد كشتنتان به
   واگذارند همديگر به را شما
   شده خاموش كه را نبردى ما قوم اى
   فروزيد مي

   بياويزيد صلح طنابهاى به و
   كه مياريد رو كشى سر به

   است آور هالكت سركشى
   بنوشد سركشى جام آنكه و

   افتد زحمت به
   اند بوده شما از پيش كه نسلها

   اند آزموده را بردن
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  .اند شده نابود آن سبب به قومها كه
   كنيد انصاف خويش قوم با

   ميشويد هالك فرازى گردن از كه
   گردنفراز بسا اى كه
  ».است افتاده پاى از كه

  .برفت وى از داشت عيسى بن موسى كه نگرانى آن از چيزى پس: گويد
 خط به و كرد خلوت شب هنگام رسيد مؤمنان يرام هادى به فخ قوم كردن خلع خبر وقتى: گويد عالء

 درون به را وى آن از غالمى شدند ملول كردنش خلوت از وى خاصان و وابستگان نوشت، مى مكتوبى خويش
  ».است شده خبر چه  ببين برو«: گفتند و فرستادند

 اى حظـه ل موسـى . آورد اى بهانـه  او و »خـواهى؟  مـى  چه«: گفت بدو كه شد موسى نزديك غالم: گويد
  :مضمون اين به خواند شعرى و برداشت سر سپس ماند خاموش
   نبود كارشان رهسپردن كه آنها«

   اند مانده بيدار
   اند خفته نمى كه آنها و

   را شبانه رهسپارى زحمت
  ».اند برداشته آنها از

 دو نميا به وى روى پيش كه مدنى عمرو ابى بن عمر بن سليمان بن محمد فخ، شب در: گويد اصمعى
  »بينداز تير«: گفت. انداخت مى تير هدف

 بـه  كه ام آمده تو همراه من سلم، و عليه اهللا صلى اندازم، نمى خداى پيمبر فرزند به تير خدا به«: گفت
  ».بيندازم تير مسلمانان به كه ام نيامده بيندازم تير هدف دو ميان

  .داد جان پيس ارىبيم از و بينداخت او و »بينداز تير«: گفت مخزومى به: گويد
 هـادى  روى پـيش  كـه  بيـاورد  را وى سر موسى بن يقطين و شد كشته على بن حسين چون و: گويد

 ايـن  دهـم  مـى  شـما  به كه سزايى كمتر ايد، آورده را ضاللتگران از يكى سر شما گويى خدا به«: گفت نهادند
  ».كنم محرومتان عطيه از كه است

  .نداد نهاآ به چيزى و داشت محرومشان پس: گويد
  :مضمون اين به خواند شعرى تمثيل به هادى موسى شد، كشته حسين وقتى: گويد

   كنيم تالقى گروهى با ما وقتى«
  ».رانيم مى صف عقب به آنرا صف پيش
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 بـا  روميـان  كـه  بـود  چنـان  و. راهـب  دربنـد  از رفت، تابستانى غزاى بن يحيى بن معيوف سال اين در
. بـود  شده آنجا وارد دشمن و بودند گريخته بازارها مردم و سپاه و واليتدار و بودند آمده حدث سوى بطريق،
  .غنيمت و گرفتند اسير كه رسيد اشنه شهر به و شد دشمن سرزمين وارد يحيى بن معيوف

  .بود حج ساالر منصور جعفر ابو بن سليمان سال اين در
 ابراهيم يمن، عامل .بود قثم بن اهللاعبيد طايف و مكه عامل. بود عمرى العزيز عبد بن عمر مدينه عامل

 بـن  حسـن  عمان عامل. بود خراسانى سردار سويد ابى بن سويد بحرين و يمامه عامل. بود قتيبه بن سلم بن
 و نمـاز  عـالم . بـود  عيسـى  بـن  موسى پايين، بهقباد و كوفه زكات و حادثات و نماز عامل. بود حوارى تسنيم

. بود هادى وابسته حجاج گرگان عامل. بود عثمان بن عمر با آنجا اىقض بود، سليمان بن محمد بصره حادثات
 طيفـور  اصـبهان  عامـل . بـود  اسدى شيخ بن صالح رويان، و طبرستان عامل. بود حسان بن زياد قومس عامل

  .بود هادى وابسته
  .آمد در هفتادم و صد سال آنگاه

  بود هفتادم و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 واليتـدار  حـاتم  بـن  روح وى از پس كه افريقيه، در بود، حاتم بن يزيد وفات سال اين حوادث جمله از
  .شد آنجا

  .بمرد مطبق در محمد بن مروان بن عبداهللا سال اين در هم و
 اخـتالف  بـود  آن از وى وفات كه سببى باره در. گذشت در عيساباد به هادى موسى سال اين در هم و

 از وى مرگ: اند گفته ديگر بعضى: داشت اندرون در كه بود دملى سبب به او وفات: اند گفته ها بعضى اند، كرده
 يـاد  را آن از بعضـى  كـه  عللـى  بـه  بكشـند،  را او بـود  داده دستورشان كه بود خيزران  مادرش كنيزان جانب

  .كنيم مى

 را هـادى  موسى بود داده دستور خود كنيزان به آن موجب به خيزران كه علتى خبر از سخن

  شندبك

 يـك . شد وى مخالف و كرد دورى خويش مادر از رسيد خالفت به هادى وقتى: گويد حسن بن يحيى
 جامـه  از پـر  خزينه يك تا بگفت هادى» .خواهد مى جامه تو از مادرت«: گفت و رفت هادى پيش خالصه روز
  .دهند بدو

  .يافتند مزين هاى جامه. ا جامه هزار هيجده آغاز در خيزران منزل در: گويد
 چنـان  وى بـا  و كـرد  مـى  آشـفته  را وى كارهاى موسى، خالفت آغاز در خيزران كه بود چنان و: گويد

  .كرد مى استبداد نهى و امر كار در و بود كرده مى پدرش با آن از پيش كه كرد مى
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 نزنا خور در شاهى، امور در دخالت كه مرو ابتذال زشتى به قناعت پناه از كه داد پيام بدو هادى: گويد
 بـاره  در كـه  اسـت  تـو  حـق  ايـن،  پـس  از و بپـرداز  خـويش  كـردن  عبادت و گفتن تسبيح و نماز به نيست،
  .كنند اطاعت هايت بايسته

 و كـرد  مـى  سـخن  وى با كسان تقاضاهاى باره در موسى خالفت ايام در خيزران كه بود چنان و: گويد
  .پذيرفت مى خواست مى او كه را چه هر موسى

 او در اميـد  و ريختنـد  خـزران  دور بـه  كسـان  و گذشـت  هادى خالفت از ماه چهار تا بود چنين: گويد
  .شدند مى وى خانه در به گروهها صبحگاهان و بستند

 هـادى  و كـرد  سـخن  دانست نمى آن پذيرفتن براى راهى هادى كه كارى باره در خيزران روزى: گويد
  ».پذيرم نمى«: گفت» .ىبپذير مرا تقاضاى بايد ناچار«: گفت خيزران آورد، اى بهانه

  » .ام كرده تعهد مالك بن عبداهللا براى را اين من«: گفت
 خدا به اوست، به مربوط كار اين دانستم مى! بدكاره زن پسر واى«: گفت و شد خشمگين موسى: گويد

  » .دهم نمى انجام تو براى آنرا
  » .خواهم نمى تو از حاجتى هرگز خدا به«: گفت خيزران

 هادى. برخاست خشمگين خيزران. شد خشمگين و آمد هيجان به و» .دهم نمى اهميت خدا به«: گفت
 و عليـه  اهللا صلى خداى پيمبر قرابت از كه خدا به نه گر و كن فهم مرا سخن و باش خويش جاى به«: گفت
 ه،ايسـتاد  تـو  در بـر  خادمـانم  يا من خواص از يكى يا من سرداران از كسى كه بشنوم اگر باشم، دور به سلم

 به شبانگاه و صبحگاه كه چيست گروهها اين بايستد، خواهد مى كه هر گيرم، مى را مالش و زنم مى را گردنش
 كـه  اى خانـه  يـا  دهـد،  تذكارت كه مصحفى يا دارد، مشغول ترا كه ندارى نخريسى چرخ مگر! آيند مى تو در

  ».شايىبگ اى ذمى يا مسلمانى روى به را خويش در مبادا مبادا،. دارد مصونت
 سـخن  تلـخ  يا شيرين از هادى بنزد پس آن از و نهد مى پا كجا دانست نمى و برفت خيزران پس: گويد

  .نكرد
 و فرسـتاد  خيـزران  بـراى  1آشـى  موسـى «: گفت مى فضل بن عباس به خالصه كه شنيدم: گويد حسن

  ».بخور آن از بخوردم، آن از و داشتم خوش آنرا«: گفت
 نداشـته  خـوش  كـه  باشـد  آن در چيـزى  دارم بـيم  كه بنگرى، تا بدار تدس«: گفتم بدو: گويد خالصه

  ».باشى
 را آش«: گفت و فرستاد كس هادى آن از پس. بريخت گوشتش و بخورد آن از كه آوردند سگى: گويد

  »يافتى؟ چگونه

                                                           

 آن اصـلى  مايـه  بـوده  مطبـوخى  محتمالً سياق، حكمه ب آمده،) ارجن( ارزن درخت معنى به متون در. ارزه: متن كلمه. 1
 .م. كند مي معلوم را كلمه، دقيق معنى نه مطلب، هك نهادم آن بجاى را آش كلمه تخمين به) ارز( برنج
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  ».يافتم خوش آنرا«: گفت
 رسـتگارى  باشـد  داشـته  رماد كه اى خليفه بودم، شده آسوده تو از بودى خورده اگر اى نخورده«: گفت

  ».نيابد
 بيعـت  و هارون خلع كار در چون كه بود آن هادى مرگ سبب كه گفت من به هاشميان از يكى: گويد

 كنيـزان  از يكى شد بيمار وقتى شد، بيمناك وى از هارون باره در خيزران و بكوشيد جعفر خويش پسر براى
 در مـرد  اين«: كه فرستاد يحيى پيش كس آنگاه ست،بنش اش چهره بر و كرد خفه را او كه فرستاد را خويش
  .مكن كوتاهى و بكوش خويش كار در گذشت
 سـخن  از دارنـد  اميـد  كـه  رونـد  مى وى مادر نزده ب سرداران كه رسيد مى خبر موسى به: گويد سعيد 
  .شود انجام هايشان حاجت موسى بنزد خيزران

 امـا  بـود،  يافته تسلط مهدى بر چنانكه يابد تسلط هادى بر خواست مى خيزران كه بود چنان و«: گويد
 به سرداران رفتن چون و »چكار؟ مردان كار در گفتگو با را زنان«: گفت مى و كرد مى منع اين از را وى هادى

  »شما؟ يا من بهتريم، كدام«: گفت و آورد فراهم را آنها روزى گرفت، فزونى خيزران نزد
  » .مؤمنان امير اى تو«: گفتند
   »شما؟ مادر يا است بهتر من درما«: گفت

  » .مؤمنان امير اى تو مادر«: گفتند
 مـادر  و كـرد،  چنان فالنى مادر گويند و كنند سخن مادرش از مردان كه داريد خوش كدامتان«: گفت

  »گفت؟ چنان فالنى مادر و كرد رفتار چنان فالنى
  » .ندارد خوش را اين ما از يك هيچ«: گفتند
   »كنند؟ مى سخن وى گفتار از و روند مى من مادر پيش مردان چرا پس«: گفت
 و گرفت دورى هادى از و آمد سخت بروى اين و بريدند خيزران از قطعا شنيدند، را اين چون و«: گويد

  .رسيد در مرگش تا نرفت وى پيش و نكند سخن وى با كه كرد ياد قسم
 و گرفـت  سخت او بر  باب اين در و كند خلع را هارون خواست مى كه هادى موسى كار چگونگى: گويد

 بـن  يحيـى  رسيد، هادى به خالفت وقتى :گويد كه آمده سليمان بن صالح روايت در كه است چنان بكوشيد
 كند خلع را الرشيد هارون خواست مى هادى. گذاشت جاى به بود هارون به سپرده كه مغرب عمل بر را خالد

 و موسـى  بـن  علـى  و مالك بن عبداهللا و مزيد بن يزيد جمله زا و سرداران بگيرد، بيعت جعفر پسرش براى و
 را كسـان  محرمانـه  و كردنـد  بيعـت  موسى بن جعفر با و كردند خلع را هارون و كردند پيروى او از امثالشان

 بـدو «: گفتنـد  و گفتنـد  وى مـذمت  جماعـت  مجلس در. آورند سخن هارون از شيعيان بنزد كه كردند وادار
 كسان. نبردند نيزه نيم هارون روى پيش تا بگفت هادى. شد علنى و گرفت باال كارشان و »دهيم نمى رضايت

  .شود نزديك وى به يا كند سالم هارون به نداشت جرئت كس و كردند رها را او و گرفتند دورى او از
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 زا پسـرانش  و او انـد  گفته چنانكه و پرداخت مى رشيد كارهاى به خالد بن يحيى كه بود چنان و: گويد
 او براى كه نهد جايى به را او خواست مى و بود خالد بن يحيى دبير صبيح بن اسماعيل. شدند نمى جدا هارون
 به را خبر اين گرفت دبيرى به را اسماعيل بود موسى وزارت مقام در كه حرانى ابراهيم دارد، معلوم را خبرها
 بعـد  مـاه  چنـد  .برفت او و رود حران سوى كه گفت اسماعيل به و يافت خبر قضيه. ا يحيى رسانيدند، هادى
  »كيست؟ تو دبير«: پرسيد حرانى ابراهيم از هادى

  .بگفت را وى نام و »دبير فالن«: گفت
  » .است صبيح بن اسماعيل تو دبير بودم شنيده«: گفت هادى
  » .است حران در اسماعيل نيست، درست مؤمنان امير اى«: گفت
 بـن  يحيى ندارد، تو مخالفت سر هارون«: گفتند و كردند سعايت لدخا بن يحيى از هادى نزد به: گويد

 و» .دار منسـوب  كفر به و كن تهديد شدن كشته به را او و فرست يحيى پى از كسى كند، مى تباه را او خالد
  .آورد خشم خالد بن يحيى به اين سبب به هادى موسى

 و شـد  نوميد خويش  جان از وى ادفرست يحيى پى از كس هادى شبى: گويد خالد بن يحيى بن محمد
 خواهد را او كه نداشت ترديد و كرد عوض را خويش هاى جامه و ماليد حنوط و گفت بدرود خويش كسان با

  .كشت
  »است؟ چكار من با ترا يحيى اى«: گفت آوردند، در هادى نزد به را يحيى چون و: گويد
  ».نباشد اطاعت جز خويش موالى هب نسبت را بنده و توام بنده من مؤمنان، امير اى«: گفت
  »دارى؟ وامى تباهى به من ضد بر را او و كنى مى دخالت برادرم و من ميان چرا«: گفت
 داد دستورم و نهاد وى نزد به مرا مهدى كنم، دخالت شما ميان كه كيستم من مؤمنان امير اى«: گفت

 دستور و دادى دستور بدان مرا نيز آن از پس كردم، عمل بود داده مرا كه دستورى به و پردازم وى كار به كه
  »كرده؟ چه هارون مگر بستم، كار به ترا

  ».نيست آن خور در و نيست چيزى انديشه در نكرده، كارى«: گفت
  .نشست فرو هادى خشم پس: گويد
   »مكن«: گفت بدو يحيى. بود داده رضايت خلع به هارون: گويد
 خوشـى  بـه  عمـويم  دختـر  بـا  و بـس  مرا همين گذارد نمى وا من براى را فراغت و خوشى مگر«: گفت

  ».گذرانم مى
 را ايـن  شـايد  كجا؟ خالفت و كجا اين«: گفت بدو يحيى بود، دلباخته جعفر ام به سخت هارون: گويد

  .كرد منع پذيرفتن از را او و» .برود همه و نگذارند تو براى هم
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 كـرد،  هراس اين از خالد و فرستاد خالد پى از شبانه كه بود عيساباد در هادى: گويد سليمان بن صالح
 بـود  كـرده  نهان روى و بود ترسانيده را او هادى كه را يكى يافت دستور و بود خلوت در كه رفت وى نزد به

  .بجويد
 هـارون  كـار  بـه  وى اشتغال اما كند خويش نديم را يحيى بود خواسته مى هادى كه بود چنان و: گويد

 و داد امـانش  كـه  كـرد  سـخن  وى بـا  كـس  آن بـاره  در يحيى بود كرده خويش مندي را كس آن و بود مانع
  ».است وى امان«: گفت و داد بدو داشت دست به كه را سرخ ياقوت از انگشترى

  .شد خرسند كه آورد هادى نزد به و بجست را كس آن و برفت يحيى: گويد
  .بود موصلى براهيما جست مى را او هادى كه كسى: اند گفته من به متعدد كسان: گويد
 من نزد به كسان همه از پس خالد بن يحيى بايد«: گفت ربيع به هادى روزى: گويد سليمان بن صالح

  ».آيد در
  .شد آماده وى پذيرفتن براى و فرستاد يحيى پى از كس ربيع: گويد
 عبد آمد، رد وى نزد به يحيى آنگاه نماند، هيچكس تا داد ورود اجازه بنشست هادى كه بعد روز: گويد

 را وى همچنـان  هادى. بودند وى پيش سردارانش و خاندان مردم بيشتر با محمد بن عباس و على بن الصمد
 بحـل  مـرا  دانسـتم  نمى ترا قدر و كردم مى ستم تو با من«: گفت و نشانيد خويش روى پيش تا خواند نزديك

  ».كن
 اى: گفت بدو هادى. ببوسيد را او ستد يحيى كردند، شگفتى كرد مى وى با كه حرمتى از كسان: گويد

  :گويد مى تو باره در كه كيست يحيى
   زند يحيى دست به دست بخيل اگر«

  ».شود آماده دادن عطيه براى جانش
  ».ات بنده دست نه است تو دست اين مؤمنان، امير اى«: گفت
 به را مردمان اگر نمؤمنا امير اى«: گفت بدو كرد سخن يحيى با رشيد خلع باره در هادى وقتى: گويد

 پى از جعفر براى و واگذارى هارون بيعت به را آنها اگر شوند، اعتنا بى قسمهايشان به وادارى پيمان شكستن
  ».بود خواهد استوارتر وى بيعت بگيرى بيعت وى

  ».است چنين تدبير كه آوردى نيكخواهى و گفتى راست«: گفت
 را خالـد  بـن  يحيى تا بگفت داشت رشيد خلع براى هك قصدى مورد در هادى: گويد عبداهللا بن خزيمة

 كـه  خوانـد  پـيش  را او هـارون . هسـت  من نزد به اندرزى كه فرستاد وى براى اى رقعه يحيى كنند، زندان به
 دانى چنان مؤمنان امير اى«: گفت كه. نشست خلوت به وى با هادى باشيم خلوت به مؤمنان امير اى«: گفت

 مردمان كه دارى گمان ببرد، آن از پيش را ما و نبينم را آن كه خواهم مى خدا از و داد، رخ اتفاق آن اگر كه
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 رضـايت  بـدو  خـويش  غـزاى  و حـج  و نمـاز  كـار  در و گذارنـد  مـى  وا نرسـيده  بلوغ به كه جعفر به را خالفت
  »دهند؟ مى

  ».ندارم گمان چنين خدا به«: گفت
 بـر  آن طلـب  بـه  فـالن  و فـالن  چـون  تـو  انكس بيشتر كه دارى اطمينان آيا مؤمنان امير اى«: گفت

  »شود؟ برون پدرت فرزندان ميان از خالفت كه بندند نمى طمع آن در ديگر كسان و آيند نمى
  ».كردى بيدار مرا يحيى اى«: گفت
  ».باشد موسى از خردمندتر كه نكردم سخن خليفگان از هيچكس با«: گفت مى يحيى: گويد
 ببنـدى،  پيمـان  وى براى بايد مى بود نشده بسته خالفت پيمان درتبرا با اگر«: گفت بدو يحيى: گويد

 كـار  اين كه است اين من راى مؤمنان، امير. كنى فسخ بسته وى براى مهدى كه را پيمانى اينكه به رسد چه
 كـه  آرى وى نـزد  به را رشيد برساند، بدان خدايش و رسيد، بلوغ به جعفر چون و بگذارى خويش وضع به را

  ».دهد وى دست به دست و كند بيعت وى با كه باشد كس نخستين و كند خلع وى سود به را خويشتن
  .كنند رها را او تا بگفت و پذيرفت را وى راى هادى: گويد

 كنـد  خلـع  را رشيد كه شد مصمم وى كرد، سخن هادى با پدرم كه پس آن از: گويد يحيى بن محمد
 و -نپـذيرد  چـه  و بپـذيرد  را خلع هارون چه -بودند واداشته ركا بدين را او سردارانش و غالمان از جمعى كه

 و بگير اجازه شكار به رفتن براى هادى از«: گفت بدو يحيى. گرفت سخت او با و آورد خشم بدو نسبت سخت
  ».بگذران وقت و برو دور شدى برون چون

 روز چهـل  و رفـت  اتلمق قصر سوى كه داد اجازه بدو هادى. خواست اجازه و داد اى رقعه هارون: گويد
 او امـا  آيـد  بـاز  كه نوشت مى بدو برنجيد، وى ماندن از و كرد شگفتى وى كار از هادى كه چندان بماند، آنجا
 زبـان  او بـه  سـردارانش  و وابسـتگان  و گفت مى دشنام را وى آشكارا هادى كه گرفت باال كار تا آورد مى بهانه

 بـراى  را خبرها اين و بود رشيد و خويش پدر نايب خالفت بدر يحيى بن فضل وقت آن در كردند، مى درازى
  .كشيد درازا به كار و آمد باز كه نوشت مى وى

 پـيش  كـه  فرسـتاد  يحيى پيش بود هارون دايه كه را عاتكه خيزران،: گويد خالد بن يحيى غالم يزيد،
 به را او آر، ياد به پسرم باره در را، خدا را، خدا :گويد مى بانو«: گفت مى و گريست مى و دريد گريبان وى روى

 چه هر و دنيا از بيشتر را وى بقاى كه بپذيرد دارد منظور و خواهد مى او از برادرش را آنچه بگذار مده، كشتن
  ».دارم دوست هست آن در

 كسـانم  و فرزنـدان  و مـن  گـويى،  مى تو كه شود چنان اگر چكار، اين با ترا«: زد بانگ بدو يحيى: گويد
  ».نيستم كه آنها و خودم بدخواه باشم، وى بدخواه اگر شد، خواهيم شتهك او از پيش
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 كه ها عطيه و داد كه تيولها و كرد بدو كه حرمتها وجود با خالد بن يحيى كه ديد هادى چون و: گويد
 كشته نماند باز اگر كه كرد تهديد را او و فرستاد كس گردد نمى بر داشت هارون باره در كه نظرى از فرستاد

  .شود مى
 بـود،  بغداد الخلد قعر در وى بمرد، يحيى مادر كه وقتى تا ببود همچنان خطر و هراس حال اين: گويد

 و شـب  و داشت جا وى خانه در يحيى و بود وليعهد هارون. بود وى با نيز يحيى بود، الخلد مقيم هارون زيرا
  .ديد مى را او روز

 خـاص  مجلـس  بـه  خويش خالفت آغاز در شد، دارزمام كه پس آن از هادى موسى: گويد رومى عمرو
 نشسـتند  وى چـپ  سمت كه خواند پيش را حرانى و قتيبه بن سلم بن ابراهيم و جعفر بن ابراهيم و نشست

 در. داد مـى  تقـرب  را او و داشت اعتماد بدو و داشت سليمان ابو كنيه كه اسلم نام به بود، نيز وى سياه خادم
  ».مهدى بن هارون«: گفت و شد وارد دار مصلى صالح اثنا اين

   »بده ورود اجازه«: گفت هادى
 اى گوشـه  بـه  دور وى، راست سمت به و ببوسيد را وى دست دو و گفت سالم و شد وارد هارون: گويد

 هارون اى«: گفت و كرد بدو روى سپس كرد، چنين ديرى و نگريست مى او در و ماند خاموش موسى. نشست
 در و دورى به آن از كه دارى چيزى آرزوى و كنى مى سخن خويشتن با رويا تحقق باره در كه بينم مى چنان
  ».دارى مى خالفت آرزوى سختيهاست، آن مقابل

 اگـر  بـاالگيرى،  كنـى  فروتنى اگر و فرومانى كنى جبارى اگر موسى، اى«: گفت و زد زانو هارون: گويد
 بـا  و كنم انصاف اى كرده ستم كه كسانى با و برسد من به خالفت كه دارم اميد. كنند خدعه تو با كنى ستم

 را خـويش  دختران و نهم خويش فرزندان از برتر ترا فرزندان. كنم پيوستگى اى بريده آنها از كه خويشاوندانى
  ».كنم ادا را مهدى امام بايسته حق و دهم آنها زنى به

 شد نزديك بدو هارون» .بيا من نزديك رود مى انتظار همين تو از جعفر ابو اى«: گفت بدو موسى: گويد
  .بازگردد خويش جاى به كه رفت مى و ببوسيد را دستش دو و

 در را او و» .بنشينى من با بايد مى منصور، پدرت يعنى نبيل، شاه و جليل پير به قسم نه«: گفت موسى
 خراج چون و ببر، من برادر پيش دينار هزار هزار حرانى، اى«: گفت سپس بنشانيد، خويشتن با مجلس صدر

 خانـدان  از كه چيزها آن با هست خودمان مال از ما هاى خزينه در را آنچه .ببر آنرا نيمه يك شد آغاز گرفتن
  ».گيرد بر خواهد مى چه هر كه بنماى او به شده گرفته لعنت

  .كرد چنان حرانى: گويد
 هـارون : گويد رومى وعمر» .بيار فرش نزديك را او اسب«: گفت صالح به برخاست هارون چون و: گويد

  »بود؟ چه گفت مى تو به مؤمنان امير كه رؤيايى من، سرور«: گفتم و شدم وى نزديك بود، مأنوس من با
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 چـوب  باالى دادم، هارون به چوبى و دادم موسى به چوبى كه ديدم خواب در: گفت مى مهدى«: گفت
 كـه  را ضـمرى  موسـى  بن حكم مهدى ».آورد برك آخر به تا اول از هارون چوب اما آورد، برك كمى موسى
  ».كن تعبير را رويا اين«: گفت و خواند پيش داشت سفيان ابو كنيه

 كه رسد مى مدتى نهايت به هارون اما بود خواهد كوتاه موسى روزگار رسند، مى شاهى به دو هر«: گفت
  ».ايام بهترين ايامش و بود خواهد روزگار بهترين وى روزگار ببوده، اى خليفه

  .بود روز سه بيماريش بمرد، و شد بيمار موسى كه نگذشت بيشتر روزى چند: دگوي
 را فاطمه و داد زنى به موسى پسر جعفر به را حمدونه رسيد، هارون به خالفت وقتى: گويد رومى عمرو

  .بود روزگارها بهترين روزگارش و كرد عمل بود گفته آنچه همه به و داد موسى ديگر پسر اسماعيل به
 آنجـا  از و شـد  سـخت  بيمـاريش  كه شد بيمار آنجا و موصل، حديثه رفت، حديثه سوى هادى: گويند

  .بازگشت
 و شـرق  در خويش عامالن همه به كه پس آن از هادى: گويد بود، بوده خادمان جزو كه يشكرى عمرو

 جعفر با كه كسانى شد، سنگين بيماريش وقتى .بازگشت حديثه از آيند، وى پيش حديثه در بود نوشته غرب
 و» .نگذارد باقى و بكشد را ما افتد يحيى دست به كار اگر«: گفتند و آمدند فراهم بودند كرده بيعت وى پسر
 اميـر  اگـر « :گفتنـد  سـپس  بزند، را گردنش و رود يحيى پيش مؤمنان امير دستور به يكيشان كه دادند راى

  .بداشتند دست و »بود؟ خواهد چه وى نزد به ما عذر يابد بهى خويش بيمارى از مؤمنان
 براى كه داد دستور و است رفتنى مرد اين كه داد خبر و فرستاد يحيى پيش كس خيزران آنگاه: گويد

 تسـلط  خالفـت  تـدبير  و رشيد كار بر گذشت در وقتى تا خيزران كه بود چنان و شود، آماده بايسته كارهاى
  .داشت

 همان و آوردند فراهم يحيى بن فضل منزل در و دكردن حاضر را دبيران تا بگفت خالد بن يحيى: گويد
 آنهـا  بـه  اند داشته كه را كارى رشيد اينكه و هادى وفات خبر با نوشتند ها نامه عامالن به رشيد جانب از شب
  .فرستادند ها پيك با بمرد هادى چون و سپارد، مى

 از و نكند سخن هادى سىمو با كه بود كرده يا سوگند خيزران: گويد پدرش از نقل به سعيد بن فضل
 چكـار  وى بـا «: گفـت  داد خبـر  بدو را اين و بيامد فرستاده و رسيد در هادى مرگ چون و برفت وى نزديك
  »دارم؟

  ».نيست نمايى خشم و گويد عتاب وقت اينكه كه برو خويش پسر پيش بانو، اى«: گفت خالصه
 شـب  اين در كه كرديم مى سخن شههمي ما«: گفت سپس» .كنم وضو نماز براى كه بياريد آبى«: گفت

  ».يابد مى تولد اى خليفه و گيرد مى پا اى خليفه ميرد، مى اى خليفه
  .يافت تولد مامون و رسيد خالفت به هارون و بمرد موسى: گويد
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 بـود  گفتـه  پـدرم  كـه  آنرا نظير نيز او بگفتم، عبيداهللا بن عبداهللا با را حديث اين: گويد سعيد بن فضل
  .بگفت

  »بود؟ دانسته كجا از را اين خيزران«: گفتم
  ».بود شنيده اوزاعى از«: گفت
 زن چهار ما بگفت، ما با را خبر خيزران گذشت در عيساباد در موسى وقتى: گويد سليمان دختر زينب

 بيامد خالصه. بود ما با نيز على مادر ريطه. سليمان سن كم دختران عايشه و حسن ام و خواهرم و من بوديم،
  »كردند؟ چه مردم«: گفت بدو كه

  » .كردند خاك به را او و گذشت در موسى من، بانوى اى«: گفت
  » .بياريد من براى سويقى است، زنده هارون بمرد موسى اگر«: گفت
 هـزار  صـد  چهـار  مـن  سـروران  بـراى «: گفـت  آنگاه. نوشانيد به و بنوشيد كه آوردند سويق پس: گويد

   »كرد؟ چه نهارو پسرم«: گفت آن از پس »بياريد
  » .بغداد در مگر نكند را ظهر نماز كه كرد ياد قسم«: گفتند
  .پيوست بدو بغداد در و »نيست اينجا من نشستن جاى رفته او وقتى كه بياريد را محملها«: گفت

  كرد نماز او بر كى اينكه و وى خالفت مدت و سن مقدار و هادى وفات وقت از سخن

  .گذشت در االول، ربيع ماه نيمه معه،ج شب هادى موسى: گويد معشر ابو
  .گذشت در االول، ربيع ماه نيمه به عيساباد در موسى: گويد واقدى
 و صـد  سـال  بـه  جمعه شب به االول ربيع ماه از رفته روز چهارده هادى موسى: گويد محمد بن هشام

  .گذشت در هفتادم
 سـال  يك خالفتش مدت و بود ولاال ربيع ماه شانزدهم جمعه شب به وى گذشت در اند گفته ها بعضى

  .بود ماه سه و
  .داشت سال شش و بيست بمرد وقتى و كرد شاهى ماه چهارده هادى: گويد هشام

  .بود روز دو و بيست و ماه يك و سال يك وى خالفت: گويد واقدى
 قـت و آن در. جمعـه  شـب  به يا االول، ربيع از رفته روز ده بود، شنبه روز به وى وفات ديگرى گفته به

 به ملقب محمد بن هارون برادرش. بود روز سه و بيست و ماه سه و سال يك خالفتش. بود ساله سه و بيست
 بسـتان  در بـزرگ  عيساباد در. بود كنيز كه بود خيزران مادرش. بود محمد ابو اش كنيه كرد، نماز او بر رشيد
  .رفت خاك به آنجا،
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 بااليش لب در سرخى، به آميخته سفيد و گونه زيبا و تنومند و بود قد بلند وى: گويد اسحاق بن فضل
  .بود داده روى سيروان در تولدش بودند داده لقب 1اطبق موسى را او و بود اى پيچيدگى

   هادى موسى فرزندان از سخن

 با بود، كرده خالفت نامزد را او كه بود جعفر پسران از يكى. دختر دو و پسر هفت: داشت فرزند نه وى
 پـس  از اعمـى  موسـى . بودنـد  كنيززادگـان  همه كه موسى و سليمان و اسماعيل و اسحاق و هللاعبدا و عباس
  .داشت نونه لقب كه عباس ام ديگرى و بود مامون زن كه بود عيسى ام دختر دو از يكى يافت، تولد پدر مرگ

   هادى موسى رفتارهاى و خبرها بعضى از سخن

 بريد اسبان بر بيامد، وى خالفت و مهدى مرگ خبر بودم، گرگان به موسى با: گويد شاهك بن سندى
  .فرستاد خراسان سوى مرا و بود وى با نيز سلم بن سعيد شد، روان بغداد سوى

  » .پيموديم مى راه گرگان بستانهاى و ها خانه بين ما«: ميگفت سلم بن سعيد گويد
 خويش نگهبانان ساالر به اندخو مى آواز كه شنيد را مردى صداى بستانها از يكى در هادى: گويد سعيد

  » .آر من پيش را مرد اين هميندم«: گفت
  ».الملك عبد بن سليمان حكايت با خيانتكار اين حكايت است شبيه چه مؤمنان امير اى«: گفتم: گويد
   »چگونه؟«: گفت
 ديگـر  بسـتانى  از بـود،  وى همـراه  حـرمش  و بـود  نزهتگاهى در الملك عبد بن سليمان«: گفتم: گويد

 پيش را صدا اين صاحب«: گفت و خواست را خويش نگهبانان ساالر خواند، مى آواز كه شنيد را مردى اىصد
  ».آر من

 آواز اسـت  من با نيز حرمم كه من پهلوى چه براى«: گفت بدو رسيد سليمان روى پيش چون و: گويد
  »كن اش خواجه غالم اى شود؟ مايل بدان بشنود را نر صداى وقتى ماديان كه اى ندانسته مگر! خوانى مى

  .كردند خواجه را مرد آن پس: گويد
 پـيش  سـال  كـه  نشسـت  جـا  همـان  و بازگشت نزهتگاه همان به سليمان شد، بعد سال چون و: گويد

: گفـت  خويش نگهبانان ساالر به. آورد ياد به بود، كرده وى به نسبت كه را رفتارى و را مرد آن و بود نشسته
 يـا «: گفـت  رسيد، سليمان روى پيش چون و كرد حاضر را او ،»آر من پيش ديمكر اش خواجه كه را مردى«

  ».دهيم پاداش كه ببخش يا بپردازيم كه بفروش
 مـرا  نسـل  را، خـدا  را، خـدا  سـليمان،  اى«: گفت بدو بلكه بخواند، خالفت عنوان به را او خدا به: گويد

 كـه  بـبخش  يـا  بپردازيم كه بفروش يا: گويى مى آنگاه كردى محرومم لذتم از و بردى مرا 2روى آب و بريدى
  »بايستم خداى پيشگاه در كه وقتى تا خدا به نه! دهيم پاداش

                                                           

 . وجهى ماء: متن كلمه. 2                   .م. است بوده وى لب پيچيدگى مناسبته ب اين و »بنه هم روى« يعنى. 1
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 مـرد  ايـن  متعرض«: گفت بياورد را او چون و »آر پس را نگهبانان ساالر غالم، اى«: گفت موسى: گويد
  ».مشو

 سر باالى نوجوانى هنگام به روز يك وى كه گويد صالح بن على از نقل به محمد، بن هارون موسى، ابو
 مؤمنان امير اى«: گفت و آمد وى نزد به حرانى بود ننشسته مظالم به تمام روز سه مهدى. بود ايستاده هادى
  ».اى ننگريسته مظالم در است روز سه كه پسندد نمى ترا رفتار اين عامه

  ».را نقرى نه بيار را لىجق بده ورود اجازه را مردمان«: گفت و نگريست من به: گويد صالح بن على
 اميـر  پـيش : گفـتم  بـود،  گفتـه  چـه  دانسـتم  نمى و بماندم آنگاه شدم، برون وى پيش از شتابان: گويد

 جـزو  كـه  را بـدوى  يك رسيد، خاطرم به چيزى فهمى؟ نمى را سخنم و منى حاجب«: گويد كه روم مؤمنان
  ».كردم پرسش نقرى و جقلى از و خواندم پيش بود آمده هيئت

  ».خاصه يعنى نقرى و عامه يعنى جقلى«: گفت
 تـا  همچنان او و آمدند در آخر به تا كسان و گشودند را درها و بردند باال را ها پرده تا بگفتم پس: گويد

 خـواهى  مى گويى على،«: گفت رفتم، وى روى پيش رسيد سر به مجلس چون و نگريست، مى مظالم در شب
  »بگويى؟ چيزى

 تـو  از داشـتم  بـيم  و بـودم  نشـنيده  امروز از پيش كه گفتى من با سخنى نان،مؤم امير اى آرى، گفتم
 سـخن  آن و خواندم پيش بود ما نزد به كه را بدوى يك فهمى؟ نمى را سخنم و منى حاجب: بگويى و بپرسم

  .بده عوض را او من جانب از مؤمنان امير اى كرد، توضيح من براى را
  » .ببر او براى درم هزار صد يك خوب،«: گفت
  » .است بس را او درم هزار ده است خشن بدوى يك! مؤمنان امير اى«: گفتم
  »كنى؟ مى بخل تو و بخشم مى من تو، واى على، اى«: گفت
 عيـادت  بود بيمار كه خيزران خويش مادر از داشت قصد و نشست بر هادى روزى: گويد صالح بن على

 اين از سودمندتر كه بنمايم تو به را كارى خواهى مى ؤمنانم امير اى«: گفت و رسيد او به بزيع بن عمر كند،
  »باشد؟

   »چيست؟ آن عمر، اى«: گفت
  » .اى ننگريسته آن در پيش روز سه از كه مظالم«: گفت
 پـيش  را خـويش  خادمـان  از يكـى  آنگـاه . كننـد  المظالم دار سوى رو كه كرد اشاره راهبران به: گويد

 ياد به را خدا حق از چيزى بزيع بن عمر بگوى بدو«: گفت و خواست رعذ خويش نرفتن از و فرستاد خيزران
  ».آييم مى تو پيش فردا اهللا شاء ان و رفتيم آن سوى كه بود تو حق از واجبتر ما بر كه آورد ما
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 و نـديمان  پـى  از كـس  مهدى كه بود چنان بودم، مهدى نگهبانان دار عهده من: گويد مالك بن عبداهللا
 مـدارا  آنها با خواست مى من از هادى بزنم، تازيانه را آنها داد مى دستور من به و فرستاد ىم هادى گران نغمه
  .بستم مى بكار بود داده مهدى كه را دستورى و كردم نمى اعتنا بدان اما ندهم، رنجشان و كنم

 نكفـ  فرسـتاد،  مـن  پـى  از روزى. شوم مى تلف كه يافتم اطمينان رسيد، خالفت به هادى وقتى: گويد
. بـود  او روى پـيش  چـرمين  سـفره  و شمشير بود، نشسته اى كرسى بر رفتم، وى پيش زده حنوط و پوشيده

  .گفتم سالم
 اميـر  كـه  دادم پيغـام  حرانـى  دربـاره  كـه  روز آن هسـت  يادت نگويد، سالم ديگر آن بر خداى«: گفت

 بنـا  و( فـالن  و فـالن  درباره و نپذيرفتى اما بود، داده دستور وى كردن محبوس و زدن تازيانه درباره مؤمنان
  »نكردى؟ اعتنا من دستور و گفته به و) شمرد بر را خويش نديمان كرد

   »بگويم؟ را خويش حجت دهى مى اجازه مؤمنان، امير اى آرى«: گفتم
  » .آرى«: گفت
 و گماشتى مى بود، گماشته  پدرت كه كارى به مرا اگر دهم، مى قسمت خدا به مؤمنان امير اى«: گفتم

 وى دسـتور  از و ميداد، تو دستور مخالف دستورى و داد مى پيغام پسرانت از يكى و دادى مى من به دستورى
  »شدى؟ مى خرسند كردم، مى سرپيچى تو دستور از و كردم مى تبعيت

  » ؟نه«: گفت
 وردسـت  زدم، بوسـه  را دستش دو خواند، پيشتر مرا ،»بودم چنين نيز پدرت با چنينم، نيز تو با«: گفتم

  ».شاد بار برو نهادم تو عهده به داشتى، عهده به را آنچه«: گفت و ريختند من بر و آوردند ها خلعت تا داد
: گفـتم  بـودم،  انديشناك وى كار و خويش كار در و رفتم خويش منزل به شدم، برون وى نزد از: گويد

 گـويى  اوينـد،  دبيـران  و وزيران و اننديم ام، كرده وى نافرمانى آنها درباره كه كسانى و ميخواره است جوانى
 وا كـارى  به من مورد در و اند بگردانيده من درباره را وى راى شود چيره آنها بر شراب وقتى كه بينمشان مى

  .دارم بيم آن از و ندارم خوش آنرا كه اند داشته
 و بريـدم  مى هك نازك نانهاى با بود من نزد به اجاقى. بود من روى پيش دختركم و بودم نشسته: گويد

 كـه  بزرگ چندان برخاست صدايى و سر ناگهان .دادم مى دخترك به و كردم مى گرم و آلودم مى نانخورش به
 گمـان  كـه  بود همين خدا به: گفتم شد متزلزل و شد كنده دنيا جنجال بسيارى و اسبان سم از كه پنداشتم

 مؤمنـان  اميـر  شدند، وارد خادمان و شد هگشود در ناگهان. رسيد ترسيدم مى كه همان وى جانب از و داشتم
 پـاى  و دست و دويدم او طرف به و برجستم خويش جاى از بديدم را او چون و بود خرى بر آنها ميان هادى

 مـن  كـه  رسـد  مـى  خـاطرت  به گفتم و انديشيدم تو كار در عبداهللا اى«: گفت. زدم بوسه را خرش سم و وى
 و اى شـده  مضـطرب  و بگرداننـد،  شده نكو تو درباره كه مرا راى ،منند اطراف كه تو دشمنان بنوشيدم وقتى

 آنچـه  از بيا. برفته قلبم از ات كينه كه بگويم تو به و كنم مؤانست تو با كه آمدم تو منزل به اى، كرده وحشت
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 بـا  و ام شـده  نمـك  هـم  تـو  بـا  من كه بدانى تا بكن، كردى مى آن با كه همانطور بخوران، من به خوردى مى
  ».برود هراست و بيم كه ام شده مأنوس ات هخان

: گفـت  سـپس  بخـورد،  آن از كه بردم وى نزديك بود آن در نانخورش كه اى كاسه با را نانها من: گويد
  ».بياريد ام آورده عبداهللا براى خويش مجلس از كه را خرده اين«

 آن از خـويش  امـور  در. اسـت  تو خرده اين«: گفت كردند، وارد بارداشت درم كه استر صد چهار: گويد
 نيازمنـد  بـدان  سـفرها  از يكـى  بـراى  روزى شايد دار نگه خويش نزد به من براى را استران اين و گير كمك
  .رفت برون بازگشتن براى و »بدارد نيكى قرين خدايت«: گفت آنگاه ،»شوم

 آن از پس بود بخشيده بدو بود اش خانه ميان كه را خويش بستان پدرش كه: گويد عبداهللا پسر موسى
 به و داشت عهده به آنرا نظارت هادى زندگى ايام همه در و ساخت بستان دور به استران اين براى آخورهايى

  .پرداخت مى آن كار
 و شد مى خشمگين خليفه خشم به عيسى بن على«: گفت مى پدرم: گويد يعقوب بن عبداهللا بن محمد

  ».شد مى راضى او رضاى به
 در وى ندارد، دارد من بر عيسى بن على كه منت آن عجمى يا عرب هيچ«: گفت مى پدرم: گويد محمد

 داده دسـتور  مـن  بـه  هادى موسى مؤمنان، امير«: گفت و داشت دست به اى تازيانه ،»آمد من نزد به محبس
  ».بزنم تو به تازيانه يكصد

 يكصـد  تا ماليد مى من به و نهاد مى من شانه و دست به را تازيانه و آمد پيش: گويد يعقوب بن عبداهللا
  »كردى؟ چه مرد اين با«: گفت هادى شد، برون و شمرد بر

  ».بودى داده دستور كه كردم چنان«: گفت
   »است؟ چگونه وى وضع«: گفت
  » .بمرد«: گفت
 كردى، رسوا مردمان نزد به مرا خدا به تو واى 1»گرديم مى باز خدا سوى به و خداييم آن از ما«: گفت

  .»كشت را او داود بن يعقوب: گويند مى مردم بود، ايستهش مردى اين
  ».نمرده و است زنده مؤمنان امير اى«: گفت بديد را وى تأثر شدت چون و: گويد
  ».اين بر ستايش را خداى«: گفت

 كسان«: بود گفته بدو و بود گماشته خويش حاجبى به را فضل پسرش ربيع پى از هادى: گويد محمد
 نادرست كنم كنجكاوى چون كه مگوى من با چيزى و كند مى زايل من از را بركت اين، كه مدار باز من از را

  ».زند مى زيان را رعيت و شود مى شاهى سقوط موجب اين كه باشد
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 زد مـى  سركوفت گناهانش به را وى كرد بنا و بردند هادى موسى پيش را يكى: گويد عبداهللا بن موسى
  .كرد مى تهديد و

 سـركوفت  مـن  به آن سبب به كه گناهان اين از من عذرجويى مؤمنان، امير اى«: فتگ مرد آن: گويد
  :گويم مى تو به ولى كند مى مسجل من بر را گناه اقرار و است تو سخن رد زنى مى

   دارى رحمتى اميد كردن عقوبت از اگر«
  »1مباش رغبت بى عفو پاداش در

  .كنند رها را او تا: بگفت پس: گويد
 آمـد،  در وى نـزد  به روم فرستادگان هيئت بود، هادى موسى نزد به سلم بن سعيد: ويدگ شبه بن عمر

 تـا  بردار را كالهت«: گفت بدو موسى بود، طاس سرش بود جوان آنكه با داشت سر به كالهى سلم بن سعيد
  ».كنى نمايى پير سرت طاسى با

 را مؤمنـان  اميـر  موسـى . ربيـع  نب فضل ديدار قصد به رفتم آباد عيسى به: گويد الخالق عبد بن حسن
 كـه  هـر  به و داشت دست به اى نيزه اسبى، بر بود نازك لباسى در شناختم، نمى را او اما بود خليفه كه ديدم

  »!بدكاره زن پسر اى«. گفت من به. ميزد بدو ضربتى رسيد مى
 بـود،  شـتر  هـاى ران مانند رانهايش بودمش ديده شام در. بود اى مجسمه گويى كه ديدم را كسى گويد،

 در حركـت  بـه  را اسبم من و »است مؤمنان امير تو، واى«: گفت من به يكى بردم شمشير دسته به را دستم
 خانـه  وارد بـود،  خريـده  درم هزار چهار به آنرا بود، داده من به ربيع بن فضل كه بود تندرو اسب يك آوردم،
 برون بدكاره زن پسر اى«: گفت و داشت دست به هنيز بايستاد، در بر شدم، كشيكبانان ساالر قاسم بن محمد

  .گذشت و برفت او و نشدم برون من اما »آى
 چـون  و بـرو  بغـداد  بـه « :گفت» .بود چنان و چنان قصه و ديدم را مؤمنان امير«: گفتم فضل به: گويد

  ».ببين مرا آمدم جمعه نماز براى
  .درگذشت هادى كه وقتى تا نرفتم عيساباد به ديگر: گويد

 خـويش  دل در بودم خلوت به موسى با وقتى: گويد بود بوده هادى موسى همشير كه معاذ بن سينح
 وى بـا  هـراس  بـى  و گرفت مى كشتى من با كه شد مى گاه بود، روى گشاده من با كه يافتم نمى او از مهابتى
 و نشسـت  مى نهى و امر مجلس در و پوشيد مى خالفت جامه وقتى اما. زدم مى زمينش به و گرفتم مى كشتى
  .كرد توانستم نمى دارى خود او از هراسيدن و لرزش از خدا به ايستادم مى سرش باالى

 در ابـراهيم  آن از پسـرى . بود سلم بن ابراهيم آن از مهدى بنزد »خاص مرتبت«: گويد مهران بن عمر
 و كردنـد  نمـى  منع را اى آينده بود، سرخموى خرى بر رفت، وى تسليت به هادى موسى سلم، نام به گذشت

                                                           

 .است نظم به متن در. 1



 101    دهمدوازجلد 

 فتنه و دشمن وقتى ابراهيم اى«: گفت بدو و آمد فرود ابراهيم رواق در تا داشتند نمى باز او از را گويى سالم
  »!شدى غمگين شد رحمت و درود چون و بودى خرسند بود،

  ».شد پر تسليت از بود غمين كه من اجزاى از يك هر مؤمنان امير اى«: گفت
  .شد سلم بن سعيد آن از »خاص مرتبت« وى پى از گذشت در ابراهيم وقتى: گويد
 زن كـه  را عمـرو  دختر عثمانى رقيه وى داشت، جزرى لقب طالبى حسين بن على: گويد شبه بن عمر

 را علـى  و فرسـتاد  كـس  وى، خالفت آغاز در رسيد، هادى موسى به خبر. بود گرفته زنى به بود بوده مهدى
  »نيافتى؟ مؤمنان امير زن بجز زنى«: گفت و تداش منسوب نادانى به و خواند پيش

 را آنهـا  جـز  امـا  نكـرده،  حـرام  خويش مخلوق بر سلم، و عليه اهللا صلى را، جدم زنان بجز خدا«: گفت
  ».نيست حرمت

 كـه  بزنند او به تازيانه پانصد تا بگفت و كرد زخمدار را سرش داشت دست به كه چوبى با هادى: گويد
 بـه  و ببردند هادى روى پيش از چرمين اى سفره در را وى. نكرد على اما كند القىط را زن خواست مى. زدند

 تازيانـه  ضـربت  از كـه  بديـد  را وى خادمـان،  از يكى. بود وى انگشت در گرانقدر انگشترى افكندند، اى گوشه
 بكوفـت  و بگرفت را خادم دست على. بگرفت بود آن بر انگشتر كه را دستى و افتاد او روى بود، شده خود بى
 بـا «: گفـت  و آمـد  خشـم  به سخت موسى داد، نشان بدو را خويش دست و رفت موسى پيش و زد فرياد كه

 چرا كه فرستاد او پيش كس و »گفته من با را سخنان آن و كرده تحقير نيز را پدرم كند، مى چنين من خادم
  كردى؟ چنين

  ».گويد راست و نهد تو سر بر ار خويش دست كه بده دستور و بپرس او از و بگو او به«: گفت
 كه دهم مى شهادت خدا به كرد، خوب«: گفت موسى. گفت است بدور خادم و كرد چنان موسى: گويد

  .كنند رها را او تا بگفت و »كردم مى بيزارى وى نسب از بود نكرده چنين اگر است، من عموزاده او
 »مـن  گل« را او مهدى جست مى اسب روى تداش تن به كه زره دو با هادى: گويد اذانگوى ابراهيم ابو

  .ناميد مى
 امـا  كند، توبه بود گفته بدو كه بودند آورده مهدى پيش را زنديقى روزى: گويد واسطى مقدم بن عطاء

 وقتـى  پسـركم، «: گفـت  موسـى  بـه  مهـدى  بياويزند را وى تا بگفت و زد را گردنش و كند توبه بود نخواسته
 نكـو  ظاهرى به را مردمان كه ايست فرقه اين بردار، ميان از را مانى ياران عنىي فرقه، اين رسيد تو به خالفت
 و گوشـت  تحريم به را كسان اما آخرت براى عمل و دنيا رغبتى بى و ها زشتى از اجتناب چون كند مى دعوت

 ايـن  از سپس گناه، و است تكلف موجب كه كشاند مى حشرات كشتن و پاك آب به زدن دست از دارى خود
 و دختـران  و خـواهران  همسـرى  ايـن  از پـس  ظلمت، ديگرى و نور يكى: كشاند مى تا دو پرستش به رحلهم

 مبـاح  نـور  هـدايت  بـه  ظلمـت  گمراهـى  از رهانـدن  دستاويز به راهها از را اطفال دزديدن و ادرار با شستشو
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 جد كه جوى تقرب شريك بى خداى به كار اين با و نه ميانشان در شمشير و بپاكن دار آنها براى: شمارد مى
  ».بكشم را تا دو ياران داد دستورم و آويخت من به شمشير دو كه ديدم خواب به را عباس تو

 كشم، مى را فرقه اين همه ماندم اگر خدا به«: گفت گذشت موسى روزگار از ماه ده كه پس آن از: گويد
 فـالن  بـه  اين«: گفت و آرند فراهم وى براى ردا هزار بود داده دستور: گويند» .نماند آنها از زنى بهم ديده تا

  .گذشت در ماه دو از پس اما» .بود خواهد ماه
 نزد به بود تر سخن شيرين و تر دان ادب حجاز مردم همه از كه دأب بن عيسى: گويد صالح بن موسى

 جز كسهيچ براى خويش مجلس در و خواست مى متكا وى براى بود نيافته كس كه بود يافته منزلتى هادى
 آرزو اى شده نهان ام ديده از وقت هر و نبوده دراز تو حضور با شبم يا روز هرگز«: گفت مى كرد، نمى چنين او

 نكـو  شـعر  دانسـت،  مـى  بسـيار  نادره بود، دلنشين صحبتش و شيرين طيبتش» .نبينم ترا جز كسى ام داشته
  .گزيد برمى نكو و گفت مى

 در بـه  را خـويش  پيشـكار  دأب ابـن  صبحگاهان دهند، بدو ردينا هزار سى تا بگفت هادى شبى: گويد
  ».بفرستد ما براى را مال اين بگو و ببين را حاجب«: گفت بدو و فرستاد موسى

 پـيش  نيسـت،  مـن  بـا  ايـن «: گفـت  و زد لبخنـد  كه رسانيد را او پيام و ديد را حاجب فرستاده: گويد
  ».كنى چنان و چنان آنگاه كنى تدبير آنجا و فرستد ديون به وى براى مكتوبى تا برو امضاء متصدى

 آن دربـاره  و مـرو  آن پى از كن ولش«: گفت كه داد خبر بدو و بازگشت دأب ابن پيش فرستاده: گويد
  ».مكن پرسش

 نيسـت،  وى بـا  غالم يك جز و آيد مى دأب ابن ديد كه بغداد، به بود، خويش خانه باال در موسى: گويد
 بـا  ديروز نگرفته، تجمل ما براى و نداده تغيير را خويش وضع دأب ابن كه بينى مى«: گفت حرانى ابراهيم به

  ».شود ديده او بر ما اثر كه كرديم نيكى وى
  ».بگويم وى با اشاره به باب اين از چيزى دهد، دستورم مؤمنان امير اگر«: گفت ابراهيم

  ».داند مى بهتر را خويش كار او نه،«: گفت
 كـه  بيـنم  مـى : گفت كرد، اشاره وى كار از چيزى به موسى كرد، آغاز سخن و شد وارد دأب اين: گويد

  ».هست نياز نرم و تازه جامه به و است زمستان وقت اينك است، ديده شستشو ات جامه
  ».است كوتاه دارم نياز آنچه از دستم مؤمنان امير اى«: گفت
  ».دهد مى سامان ترا كار يمداشت گمان كه داديم تو به چيزى خويش بخشش از ما! چگونه«: گفت
  ».ام نگرفته آنرا و نرسيده من به«: گفت
 وى بـراى  را دينـار  هزار سى اكنون هم«: گفت و خواند پيش را خاص المال بيت متصدى هادى: گويد

  .ببردند او روى پيش و كردند حاضر كه» .بيار
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 وى بـا  آهسـته  و بيامـد  خـادمى  بوديم، وى پيش موسى ياران از جمعى با شبى: گويد يقطين بن على
 كشيد، مى نفس تند و بيامد آن از پس كرد، دير و برفت و »نرويد«: گفت و برخاست شتاب با كه گفت چيزى

 را طبقى كه بود وى همراه خادمى. بياسود تا كشيد نفس تندى به لختى افكند، خويش تشك بر را خويشتن
 شـگفتى  آن از كـه  آورد بـر  بانـگ  آن از پـس  بود، دهايستا وى روى پيش و بود آن بر اى بقچه كه بود آورده

  .بگذاشت را طبق كه» .بگذار زمين به دارى همراه را آنچه«: گفت خادم به و نشست آن از پس كرديم،
 و روى از نكوتر هرگز خدا به كه بود كنيز دو سر طبق در برداشت، آنرا كه» .بردار را بقچه«: گفت آنگاه

 بـا  را ايـن  مـا  و خاسـت  مـى  بر آن از خوش بوى و بود آراسته جواهر به مويشان و سر بودم، نديده آنها موى
  .نگريستيم اهميت

  »چيست؟ آنها قصه دانيد مى«: گفت
   »نه«: گفتيم
 آنهـا  بر را خادم اين شوند، مى زشت كارى مرتكب و همديگرند عاشق آنها كه بوديم يافته خبر«: گفت

 يـك  در را آنهـا  و بـرفتم  اند، آمده فراهم كه داد خبر و بيامد كه اند،برس من به را اخبارشان كه بودم گماشته
  ».بكشتم را آنها پس زشت، كار به ديدم بستر

  » .بردار را سرها غالم،«: گفت سپس
  .بود نكرده كارى گويى بازگشت، خويش گفتگوى به آنگاه: گويد

  .بودم هادى حاجب ربيع، بن فضل جانشينى به: گويد بواب محمد بن عبداهللا
 از پيش خواست، نبيذ و بود خورده چاشت بودم، وى خانه در نيز من بود، نشسته هادى روز يك: گويد

 بـود  گفته بدو گمارد، يمن بر را داييش غطريف بود خواسته او از كه بود رفته خيزران خويش، مادر بنزد آن
  .آر من ياد به بنوشم، آنكه از پيش كه

 بـدو  آرد،  يـادش  بـه  كـه  فرستاد وى پيش را زهره يا منيره خيزران، كرد، نوشيدن قصد چون و: گويد
 كـه  او گفتـار  بجـز  فرستاده »يمن واليتدارى يا عبيده دخترش طالق: برگزين وى براى بگو و بازگرد«: گفت

  ».برگزيدم وى براى را يمن واليتدارى«: گفت خيزران. نرفت و نفهميد را »برگزين وى براى«
   »شده؟ چه«: گفت شنيد، فرياد بانگ چون و داد طالق را يدهعب وى دختر پس: گويد

  .بگفت وى با را خبر خيزران
  » .برگزيدى تو«: گفت
  » .نگفتند من به گونه بدين را تو پيام«: گفت
 را زنانشـان  كـه  بايسـتد  نـديمان  سـر  بر شمشير با كه داد دستور دار مصلى صالح به هادى پس: گويد

  .ندهم ورود اجازه كس هيچ به كه بگويند بمن كه آمدند من پيش خبر ناي با خادمان و. دهند طالق
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 خاطرم به شعر دو شد، مى پا به پا و بود پيچيده خويشتن به را عبايش و بود ايستاده در بر يكى: گويد
  :مضمون اين به بخواندم آنرا و رسيد

   من سعدى دوستان اى«
   گوييد سالم مريم به و كنيد نوحه

   ندارد دور ار مريم خدا كه
   اى كرده فراق قصد كه اينك: گوييد بدو
  ».بدانند كه هست وصالى اين پس از آيا

  ».بدانيم كه«: گفت پيچيده خويش به عبا مرد: گويد
  »چيست؟ بدانيم و بدانند ميان فرق«: گفتم
 را اسـرارمان  كسـان  كـه  حاجت چه را ما شود، مى تباه معنى به و گيرد مى سامان معنى به شعر: گفت

  بدانند؟
  ».دانم مى تو از بهتر را شعر اين من«: گفتمش

   »كيست؟ آن از شعر«: گفت
   »نوفلى عماره بن اسود از«: گفتم
  » .هستم همو من«: گفت
 پـوزش  بـودم  كـرده  رد را وى سـخن  اينكـه  از و بگفـتم  وى با را موسى خبر و شدم نزديك بدو: گويد

  .خواستم
  ».است كردن آن ترك براى جا ترين شايسته اينجا«: گفت و بگردانيد را خويش اسب پس: گويد

  :مضمون اين به خواندم، محمد بن عباس براى هارون و موسى ستايش در شعرى: گويد المعافى ابو
   باد خوش ترا باز و باد خوش ترا خيزران، اى«

  ».دارند دست به را بندگان كار پسرانت كه
  ».مكن ياد نيكى به يا بدى به مادرم از: گويد يمانى دهم، مى تو به اندرزى«: گفت من به: گويد

 وى بـا  گرگـان  از رود بغـداد  بـه  و شود خليفه هادى كه پيش آن از: گويد واسطى شاعر صيقل يوسف
  :مضمون اين به خواندند آواز به وى براى شعرى رفت، باال داشت كه نكو گاهى نظر بر بوديم،

   پياپى دارشان نيزه مردان«
  ».ندگرفت بر بار

   »خواند؟ بايد چگونه را شعر اين«: گفت
 شـعرى  روى آهنـگ  ايـن  كه خواست مى دلم«: گفت خواندند وى براى آهنگ به را شعر چون و: گويد

  » .بگويد شعرى آن روى تا رويد صيقل يوسف نزد به باشد، اين از ظريفتر
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  :نمضمو اين به گفتم شعرى كه بگفتند من با را خبر و آمدند من پيش: گويد
   مكن مالمتم نالم مى اينكه از«

   كند مى بلندپروازى من سرور
   داشت خواهم اى بليه چه
   باشد شده بريده هست ما ميان در آنچه اگر
   خويش فضيلت با موسى كه حقا
  ».است آورده فراهم را ها فضيلت همه
  ».ببريد وى پيش و دكني بار دينار و درهم را اين«: گفت بود، او روى پيش شترى كرد، نظر پس: گويد
  .آوردند من پيش بار با را شتر پس: گويد

 اميـر «: گفت و شد برون ربيع بن فضل روزى. بود عزيزتر همه از هادى نزد به دأب اين: گويد زهير ابو
  ».شو وارد دأب ابن اى تو اما برود، است او در بر كه هر: دهد مى دستور مؤمنان

 نوشيدن و خوابى بى از ديدگانش و بود افتاده خويش بستر بر كه مشد وارد هادى نزد به: گويد دأب ابن
  ».كن سخن من با شراب درباره«: گفت من به بود، سرخ شبانه

 بمـرد،  يكيشان برادر بيارند، شراب شام از كه شدند برون كنانه از كسانى مؤمنان، امير اى بله،«: گفتم
  :مضمون اين به گفت شعرى يكيشان. نشستند نوشيدن به وى قبر نزد به

   مدار باز شرابش از را جانى هيچ«
   باشد رفته گور به چه اگر بنوشان شرابش

  را 1صدى و ارواح و اعضا
   بنوشان روشن صافى شراب
   شده رفتگان جزو كه بوده اى آزاده
  ».شكند مى شاخها و چوبها همه
 ده«: گفـت  نوشـت،  حرانـى  عهده به درم هزار چهل آن از پس نوشت، را اشعار و خواست دواتى: گويد

  ».شعر سه براى درم هزار سى و تو براى هزار
 كنى ياد قسم ما نزد به اينكه شرط به كن صلح ما با درم هزار برده«: گفت كه رفتم حرانى بنزد: گويد

  »نگويى مؤمنان امير به را اين كه
 بـه  خالفـت  تـا  نكرد ياد آن از اام كند، آغاز او مگر نگويم، مؤمنان امير به آنرا كه كردم ياد قسم: گويد

  .رسيد رشيد

                                                           

 معنـى  بـه  كـه  اسـت  هامـه  آن ديگـر  حالـت  و خـاص  حالـت  در اسـت  انسـانى  جان عرب قديم فرهنگ رنظ از صدى. 1
 .م. ست سرنيزه
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  :مضمون اين به گفت شعرى و كرد ستايش را هادى موسى خاسر، عمرو بن سلم: گويد دعامه ابو
   هست عيساباذ در قريش از اى آزاده«

  .هست كافى نوشيدن وى مجاورت در كه
   اميد يا بيم وقت به كه

  .ميدهد پناه خويش سوى دو به را مسلمانان
   هست بلند هاى خانه دانمي در
   اند كرده بنا آنرا فرومايه مردمى كه
   دارم خلل بى نسب من گويد كه كس بسيار چه
   پذيرند نمى آنرا روايتگران و مردمان اما

   است بخيل خويش حرمت به نسبت
   ماند جاى به خواهد مى كه رو آن از
   ورزند بخل بدان نسبت كه چيزى اما
  ماند نمى جاى به

   ماند نمى مخفى كه هست ننگى را ضبى
   افتد مى بر پرده اما پوشاند همى آنرا

   خديج ابو اگر كه دينم به قسم
  ».شد نمى ويران هرگز بود، نهاده بنيان را خانه
 اين به گفت شعرى وى درباره خاسر عمرو بن سلم رسيد، خالفت به هادى مهدى، پس از وقتى: گويد

  :مضمون
   يافت تهداي و خالفت توفيق موسى«
  .گذشت در محمد مؤمنان امير و

  گذشت در كرده غمين را خاليق همه وى فقدان آنكه
  ».گرفت پا باشد، بس كند تفقد را كه هر آنكه و
  :مضمون اين به گفت شعرى او هم و
   شود نمايان موسى وقتى«

   شوند نهان وى قبال در شاهان
   خورشيد نور مقابل در ستارگان همانند

  .شود طالع كه هنگامى به
   را آن جلوه و ماه كه نيست مخلوق از هيچكس
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  ».نيارد اطاعت و تواضع و ببيند
  :گفت او هم و
   نبود خليفه خويش پدر پى از موسى اگر«

   نداشتند جانشينى خويش مهدى براى مردم
   شوند مي در آبگاه به اميان قوم كه بينى نمى مگر

   گيرند مى آب دريا هاى كناره از گويى و
  .است عام وى عطاى كه شاهى كف دو از
   گيرد مى چيز وى از آنكه گويى و
  ».افتد مى اسراف به وى بخشش از

 شـعرى  وى بـراى  و رفـتم  وى پـيش  رسـيد  شـاهى  به هادى موسى وقتى: گويد حفصه ابى بن مروان
  :مضمون اين به خواندم
   باشم جاويد محمد امام پى از اگر«
  ».نباشم خرسند خويش بقاى طول از

  :مضمون اين به گفتم وى درباره شعرى و كردم او مدح: گويد
   داد هزار هفتاد مرا پدرت«
   بخشيد قوت بدان را پشتم و
   داشت رونقى من نزد به اين و

   دارم اطمينان مؤمنان، امير اى
  ».يابد نمى كاهش تو نزد به من نصيب كه
  ».كنم مى خرسند ترا ولى ،رسيد تواند مهدى پاى به كى«: گفت خواندم را شعر اين چون و

  :مضمون اين به خواندم شعرى وى براى و شدم وارد موسى نزد به: گويد سلمى معن بن ضحاك
   كنيد سخن دل، غم جايگاه دو اى«

  ».بينم مى اينجا را كلثوم و رباب كه
  :كه رسيدم شعر اين به چون و گفتم وى مدح: گويد

   پندارمش كه چنان دست گشاده بخشش به«
  ».نهاد نخواهد جاى به درمى ها زانهخ در

  ».نگريسته مى ما به ديشب گويى احمد اى تو واى«: گفت و نگريست خازن احمد به هادى
  .بود پراكنده و بود آورده برون بسيار مالى شب آن: گويد
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 بودنـد،  وى نـزد  بـه  نيـز  طبيب بن معاذ و جامع ابن بوديم، موسى نزد به روزى: گويد موصلى ابراهيم
  .آمد مى ما نزد به معاذ كه بود روز تيننخس

 طرب به مرا كه هر«: گفت موسى. شناخت مى را كهن آهنگهاى و بود ماهر ها آهنگ كار در معاذ: گويد
 را آهنگ كدام كه دانستم و نكرد اثر او در كه خواند آواز وى براى جامع ابن ،»اوست آن از خواهد چه هر آرد
  :گفت من به خواهد، مى

  :مضمون اين به خواندم آواز به وى براى شعرى من و »بيار مابراهي«
   دارد جدايى سر سليمى«

  ».رود مى كجا رود، مى كجا
 من و »مكرر«: گفت و كرد بلند را خويش صداى و برخاست خويش جاى از چنانكه آمد طرب به: گويد

 و الملك عبد باغ مؤمنان، يرام اى«: گفتم» .بگوى خواهى مى چه هر بود، همين مقصودم«: گفت كردم، مكرر
  ».آن ريز فرو چشمه

 زن پسـر  اى«: گفـت  سـپس  بود، آتش پاره دو گفتى كه شد چنان و بگشت كاسه در چشمانش: گويد
 خدا به ام، داده توليت و ام گذاشته تو به را اختيار و اى آورده طرب به مرا كه بشنوند مردم خواهى مى بوگندو،

  ».كردم مى قطع آنست بر چشمانت كه را چيزى كرده، غلبه ستتدر عقل بر جهلت كه نبود اگر
. اوسـت  فرمـان  منتظـر  كـه  ديدم او و خودم ميان را مرگ فرشته من و ماند خاموش دمى آنگاه: گويد

 چـه  هـر  كـه  كـن  المـال  بيـت  وارد و بگيـر  را نـادان  اين دست«: گفت و خواند پيش را حرانى ابراهيم آنگاه
  ».گيرد بر آن از خواهد مى

  »گيرى؟ مى بر مقدار چه«: گفت و كرد المال بيت وارد مرا حرانى: گويد
  » .كيسه صد«: گفتم
   »بگويم وى با بگذار«: گفت
  ».هشتاد«: گفتم
 كيسه سى و من آن از كيسه هفتاد«: گفتم و چيست وى مقصود كه دانستم» .بگويم او به بايد«: گفت

  ».تو آن از
  ».دانى خود گفتى، حق اكنون«: گفت
  .برفت مقابلم از مرگ فرشته و آمدم باز هزار هفتصد با من: گويد
 رغبـت  سخت نبود سبك حد از بيش و بود اندك تحريرش كه ميانه آهنگ به هادى: گويد وادى حكم

  .داشت
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 سـه  بودند، وى نزد به نيز غنوى و رحمان بن زبير و موصلى و جامع ابن بوديم، وى نزد به شبى: گويد
 آهنگى من براى كه هر«: گفت و پيوست هم به را همه و نهند مجلس ميان در آنرا تا فتبگ و خواست كيسه

  ».اوست آن از همه اين دارم، خوش كه باب آن از بخواند،
 جـامع  ابـن  گشـت،  مى آن از و كرد نمى تحمل نداشت، خوش را چيزى وقتى داشت، نكو رسمى: گويد

 كـه  خوانـدم  اى نغمه من تا گشت مى همچنان او و خواند اى نغمه بود كه هر بگشت، آن از كه خواند اى نغمه
  .كرد طرب و بنوشيد كه» .دهيد شرابم احسنت، احسنت،«: آورد بر بانگ و بود وى دلخواه مطابق

 نكـو  و آورد سـخن  جامع ابن. ام شده آن صاحب كه دانستم و نشستم ها كيسه بر و برخاستم من: گويد
 دور بـه  خواسـتى  مـى  كـه  آهنگـى  از ما همه گفتى، كه بود چنان وى خدا هب مؤمنان، امير اى«: گفت آورد،

  ».او جزه ب افتاديم
 و رسـيد  خـويش  مطلـوب  حـد  به تا نوشيد آهنگ آن به و» .است تو آن از ها كيسه«: گفت پس: گويد

  .رفت درون به و» .ببرند وى همراه را ها كيسه بگوييد را 1فراشان از تن سه«: گفت و برخاست
 ابـو  اى«. گفـتم  پيوسـت،  مـن  بـه  جـامع  ابن بازگرديم، كه رفتيم مى حياط در و شديم برون ما :گويد

  »خواهى؟ كه كن چنان ها كيسه درباره سزد تو همانند نسبى واال از كه كردى چنان شوم، فدايت القاسم،
  ».بوديم گفته بيشتر كه داشتيم خوش باد، خوش ترا«: گفت
  »بده چيزى نيز ما به«: گفت و پيوست ما به موصلى آنگاه: گويد
  »درم يك حتى خدا، به نه نگفتى، نيك سخن چرا چه، براى« گفتم
 آن از بودنـد،  وى نـزد  بـه  ديگـران  و موسى همنشينان: گويد بوده قارى ابان يار كه عالف قارى سعيد

 ،»اوبـاش  اى«: گفت مى يكى آن به: بود شوخ زنى و بود ساقيشان موسى كنيز سلم، بن سعيد و حرانى جمله
 بـدو  و شـنيد  گفـت  مى آنها با كه را سخنانى و شد وارد مزيد بن يزيد .كرد مى مزاح ديگرى آن و يكى آن با

  ».زنم مى تو به ضربتى شمشير با گويى، مى آنها با كه گويى چنان نيز من با اگر بزرگ خداى به قسم«: گفت
  ».كن حذر ند،ك مى بگويد چه هر او خدا به! تو واى«: گفت موسى: گويد
  .نكرد مزاح وى با هرگز و ماند باز او از كنيز: گويد
  .بودند اباضى دوان هر قارى ابان و عالف سعيد«: گويد راوى

 نكـو  انـدام  و برجسـته  پستانهاى كه زيبا نهايت به العزيز امة نام به داشت كنيزى ربيع: گويد قداح ابن
 تـر  شايسـته  موسـى  بـراى  اين«: گفت بديد را وى وضع و زيبايى چون كه كرد، هديه مهدى به آنرا و داشت
 وى بـراى  را موسـى  بزرگ پسران و داشت دوست بيشتر كس همه از را وى كه بخشيد بدو را كنيز و »است

  .زاد

                                                           

 . متن كلمه. 1
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 را كسـى  هرگز«: گفته مى كه شنيده ربيع از كه گفت موسى به ربيع دشمنان از يكى آن از پس: گويد
 يـاد  قسـم  و آورد غيـرت  سختى به اين از موسى و» .باشد العزيز امة همانند هك ننهادم زمين و خودم بين ما

 خورد چاشت وى با و خواند پيش را ربيع روزها از يكى رسيد خالفت به چون و كشت خواهد را ربيع كه كرد
  .بود آن در عسل شربت كه داد بدو جامى و كرد حرمت و

 كـه  زنـد  مـى  را گـردنم  كـنم  رد را جـام  اگـر  و نسـت آ در مرگم كه دانستم مى«: بود گفته ربيع: گويد
 نشنيده من از عذرى و بود رسيده بدو من از كه سخنى و العزيز امة با من شدن بستر هم سبب به دانستم مى
  ».بنوشيدم آنرا پس دارد، دل به مرا كينه بود،

 مـن «: گفـت  آنهـا  به و آورد فراهم را خويش فرزندان و بازگشت خويش خانه به ربيع آن از پس: گويد
  ».ميرم مى فردا يا امروز هم

  »گويى؟ مى چنين چرا شوم، فدايت«: گفت فضل پسرش
» .يـابم  مـى  خـويش  تـن  در را آن اثر و نوشانيد من به آلود زهر شربت خويش دست به موسى«: گفت

  .بمرد بعد روز يا همانروز و كرد وصيت خواست مى بدانچه آنگاه
  .آورد او از را على و گرفت زنى به را العزيز امة ادى،ه موسى مرگ پس از رشيد: گويد
 انتقـال  عيسـاباذ  بـه  رسـيد  خالفت به كه سالى آغاز در هادى وقتى«: گويد هاشمى سليمان بن فضل

 وى جـاى  بـه  را بزيـع  بـن  عمـر  و داشـت  معـزول  داشت عهده به كه رسايل ديوان و وزارت از را ربيع يافت،
 پس ماه چند ربيع وفات. بمرد تا ببود ديوان آن بر همچنان كه گذاشت باقى مزما ديوان بر را ربيع و گماشت

 او بـر  الرشـيد  هـارون  و نيافـت  حضور وى جنازه بر اما دادند، خبر هادى به را وى مرگ بود هادى خالفت از
  .بود وليعهد وقت آن در وى. كرد نماز

 بـه  را صبيح بن اسماعيل و گماشت يعرب جاى به را حرانى ذكوان بن ابراهيم موسى، آن از پس: گويد
 و نهـاد  جـايش  به را سليم بن يحيى و داشت معزول را اسماعيل سپس گماشت، بود داشته ابراهيم كه كارى

  .گماشت مجاوران و شام زمام ديوان بر را اسماعيل
 عربي خواهم مى«: گفت  هادى موسى: گويد خويش پدر از نقل به ربيع، بن فضل دايى حسن، بن يحيى

  ».كنم چه او با دانم نمى و بكشم را
 دسـتور  سپس بكشد را او و گيرد بر آلود زهر كاردى كه دهى مى دستور را يكى«: گفت سلم بن سعيد

  ».بكشند را مرد آن دهى مى
  .داد بدو را ربيع كشتن دستور و بنشست وى راه در كه گفت را يكى و »اينست درست راى«: گفت
 ديگـر  راه ربيـع » .داده دسـتور  چنـان  و چنين تو باره در«: گفت بدو و بيامد ربيع نايبان از يكى: گويد

. بمـرد  خويشـتن  بـه  و شـد  بيمار آن از پس روز هشت اما. كرد نمايى بيمار و شد خويش خانه وارد و گرفت
  .بود نهم و شصت و صد سال به وى وفات
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  الرشيد هارون خالفت

 همـان  جمعـه،  شـب  به عباس، بن عبداهللا بن على بن محمد بن عبداهللا بن محمد بن هارون رشيد، با
 سال دو و بيست سنش رسيد خالفت به وقتى. كردند خالفت بيعت درگذشت، هادى موسى برادرش كه شب
 بـه  بود جرشى يمانى كنيز يك مادرش. بود ساله يك و بيست كردند خالفت بيعت وى با وقتى قولى به. بود
  .منصور خالفت ايام در پنجم، و چهل و صد سال حجه ذى از مانده روز سه بود، رى در تولدش .خيزران نام

. يافـت  تولـد  نهم و چهل و صد سال محرم روز اولين رشيد كه اند پنداشته گويند، چنانكه برمكيان، اما
 و صـد  سـال  حجـه  ذى از مانده روز هفت فضل تولد كه بود يافته تولد او، از پيش روز هفت يحيى بن فضل
 شـير  از را فضـل  خيـزران  و فضـل،  شـير  از شد رشيد دايه منير، دختر زينب فضل، مادر. بود هشتم و چهل

  .شيرداد رشيد،
 هـارون  شـبانه  اعـين  بـن  هرثمـة  گذشـت  مى در هادى موسى كه شب آن: گويد شيخ ابى بن سليمان

 زنـدان  بـه  وى خواند، پيش را برمك بن خالد بن يحيى هارون،. بنشانيد خالفت براى و آورد برون را الرشيد
  .بكشد را الرشيد هارون و وى شب همان بود داشته تصميم موسى و بود

 را او و فرسـتاد  دبيـر  قاسـم  بـن  يوسـف  نـزد  به كس و شد وزارت دار عهده و يافت حضور يحيى: گويد
 قاسـم  بـن  يوسـف  يافتنـد  حضـور  سـرداران  كـه  بعد روز صبحگاه. كند انشاء را ها نامه تا بگفت و كرد احضار

 گفـت  سخنى آنگاه: گفت درود سلم و عليه اهللا صلى محمد بر كرد وى ثناى و گفت خداى حمد و خاستبر
 كـه  هـا  عطيـه  و وى پـس  از خالفت كار به هارون قيام و آورد سخن موسى مرگ از: رسيد مقصود اوج به كه

  .دهند كسان به بود گفته
  .بود گفته وى براى را حديث اين يوسف بن على عمويش كه گويد قاسم بن احمد
 بوده قاسم بن يوسف ابو دار دوات و بود داشته حضور وى كه گفت مى نيز ما وابسته طبرى، يزيد: گويد

  .بود سپرده خاطر به را سخنان و بود
 و منـت  بـه  خـداى «: گفـت  سلم و عليه اهللا صلى پيمبر بر درود و جل و عز خداى حمد از پس: گويد

 اهـل  شـما  به و نهاد منت رسالت، معدن و خالفت خاندان خويش، مبرپي خاندان مردم شما بر خويش، لطف
 پايـان  ابـد  تـا  و نيايـد  شـمار  به كه چندان داد، خويش نعمتهاى از دعوت كاران مدد و دولت ياران و اطاعت
 و داد نيـرو  را بازويتـان  و كـرد  واال را كارتـان  و داد الفتتان كه است اين وى كامل هاى منت جمله از. نگيرد

 عزتتـان  خدا و بوديد آن اهل و بوديد آن خور در شما كه كرد نمايان را حق كلمه و كرد سست را منتاندش
 خانـدان  از وى برهنـه  شمشـير  بـا  خـداى،  منتخب دين ياران شما پس. عزيز و است نيرومند خداى كه داد

 پيمـان  كه جور ايانپيشو و ستمگران دست از شما كمك به كه كرديد دفاع سلم و عليه اهللا صلى وى پيمبر
 داد، نجاتشـان  كردنـد  مـى  خاص آنرا و خوردند مى را غنيمت و ريختند مى ناروا خون و شكستند مى را خداى

. آرد تغييـر  خـدايتان  و آريـد  تغييـر  اينكه از كنيد حذر و باشيد داشته ياد به داده خدايتان كه را نعمت اين
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 رشـيد  وى پـى  از و بـرد  خـويش  سوى و كرد يشخو خاص را هادى، موسى خويش، خليفه جل و عز خداى
 بـه  نسـبت  و پذيرد مى كارتان نيكو از كه است رحيم و رؤف شما با كه داد خالفت را مؤمنان، امير پسنديده،
 و اوليـاء  خالفـت  و سپرده بدو كه را امت كار و دهد نعمت خدايش كه او و .بخشنده و است عطوف بدكارتان
 باشد رحيم و كند رأفت كه دهد مى تان وعده خويشتن از دارد، محفوظ برايش داده بدو كه را خويش مطيعان

 المالهـا  بيت در و داده خليفگان به خدا كه غنيمتى از و كند تقسيم استحقاق مطابق شما ميان را ها عطيه و
 براى را باقى و نكند كسر تان آينده عطاهاى از آنرا و بدهد، شما به ماه چندان و چندين مقررى معادل هست
 المالهـا  بيـت  بـه  دهد رخ اقطار و نواحى در بيدين عصيانگران جانب از شايد كه حادثاتى و حريمتان از دفاع
 را مؤمنـان  امير راى كه كنيد حمد را خداى پس. است بوده كه رسد حدى به كثرت و مقدار به اموال تا برد،

 خـداى . شـود  وى احسـان  مزيد موجب كه كنيد نو شكرى و كرده تفضل شما به را وى وجود و كرده چنين
 شـما  بـر  را خويش نعمت و دهد بقا را وى كه بخواهيد خداى از بدارد مؤيد خويش اطاعت به را مؤمنان امير

 خـدايتان  كنيـد،  بيعت و خيزيد بر و كنيد تجديد را خويش قسمهاى. شويد رحمت قرين شايد بدارد، مداوم
  ».بدارد خويش شايسته بندگان دوستدار را شما و آرد صالحا شما دست به و شما وسيله به كند رعايت

 جامـه  بى كه رفت رشيد بنزد خالد بن يحيى گذشت، در موسى وقتى: گويد مخزومى هشام بن محمد
  ».خيز بر مؤمنان امير اى«: گفت و بود خفته روپوشى زير زير،

 كه تو! دهى مى هراس مرا چقدر دارى، من شدن خليفه به كه اى دلبستگى سبب به«: گفت بدو رشيد
  »!شد خواهد چگونه من وضع رسد بدو خبر  اين اگر است چگونه مرد اين نزد به من وضع دانى مى

  ».او انگشتر اينك و موسى وزير حرانى اينك«: گفت بدو
  ».گوى مشورت مرا«: گفت و نشست خويش بستر در رشيد پس: گويد
 متولد تو براى پسرى«: گفت و شد نمودار ديگر اى ادهفرست گفت، مى سخن وى با كه اثنا آن در: گويد

  ».شد
  ».گوى مشورت مرا«: گفت يحيى به آنگاه »كردم عبداهللا را وى نام«: گفت
  ».روى وى ارمنيه سوى اكنون هم كه دهم مى مشورت تو به«: گفت
 و كـنم  نمى بغداد به جز را نيمروز نماز و كنم نمى عيساباذ به جز را نماز خدا به كنم، مى چنين«: گفت

  ».باشد من روى پيش عصمه ابو سر بايد
  .كرد نماز هادى بر و شد برون و كرد تن به را خويش هاى جامه آنگاه: گويد

 بغـداد  وارد آن بـا  و كرد محكم اى نيزه سر بر سرش موهاى و بزد را گردنش و آورد پيش را عصمه ابو
 ابو رسيدند، عيساباذ پلهاى از يكى به و رفتند مى سواره هادى موسى پسر جعفر و او روزى كه روز آن از شد،

  ».بگذرد وليعهد تا باش خويش جاى به«: گفت و نگريست هارون به عصمه
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 ابو شدن كشته سبب اين و گذشت جعفر تا كرد توقف و» .دارم اطاعت و شنوايى امير از«: گفت هارون
  .بود عصمه

 بخشيده من به انگشترى مهدى«: گفت و خواند پيش را غواصان رسيد پل پاى به رشيد چون و: گويد
 دسـتم  بـه  انگشـتر  و شدم وارد برادرم نزد به روزى، .داشت نام كوه و نود دينار هزار يكصد آن خريد كه بود
 بـه  را انگشترى كه دهد مى دستور تو به مؤمنان، امير: گفت و آمد دنبالم از سياه سليم شدم برون وقتى بود،
  .شد خرسند نهايت بى آن از و آوردند برون را انگشتر و رفتند فرو پس» .انداختم اينجا در آنرا و .بدهى من

 بيعـت  خـويش  پسر جعفر  براى و بود، كرده خلع را رشيد هادى، موسى: گويد تميمى خاقان بن صباح
 بـن  ةخزيمـ  شـب  همـان  درگذشت هادى وقتى بود، نگهبانان ساالر مالك بن عبداهللا وقت آن در بود، گرفته
 مسـلح  همه كه بود خويش غالمان از كس پنجهزار با خزيمه گرفت، بر بسترش از را جعفر و برد حمله خازم

  ».كن خلع خالفت از را خويشتن يا زنم، مى را گردنت خدا به«: گفت بودند،
 بلندى بر خانه در به و بياورد را او خزيمه رفتند، جعفر در به سواره كسان رسيد، بعد روز چون و: گويد
 باشـد  بگـردن  مـن  از بيعتى را كه هر مسلمانان جمع اى«: كه آورد بر بانگ جعفر بود، بسته درها. نگهداشت

  ».ندارم آن بر حقى و است هارون من عموى آن از خالفت. كردم رها آن از را وى
 قسمهايى باره در وى كه بود آن رفت مكه به نمدها بر پياده خزاعى مالك بن عبداهللا آنكه سبب: گويد

 يـاد  كـه  قسـمى  هـر  از«: بودنـد  گفتـه  بدو بود، كرده مشورت فقيهان با بود كرده ياد جعفر بيعت درباره كه
 بدين و كرد حج پياده او و» .نيست حيله آن در كه خداى خانه سوى رفتن پياده مگر شد، توانى رها اى كرده
  .يافت منزلت رشيد نزد به سبب

 بگفت و بود خشمگين ابرش سالم و حرانى ابراهيم به نسبت رشيد درگذشت موسى كه وقتى«: گويند
 محمد. شد محبوس وى خانه در خالد بن يحيى نزد به ابراهيم. بگيرند را اموالشان و كنند زندان به را آنها تا

 اجـازه  و كنـد  آزاد را او و شود راضى ابراهيم از كه خواست او از و كرد سخن هارون با وى درباره سليمان بن
  .پذيرفت وى از را اين رشيد و رود بصره سوى محمد با كه دهد

 جزو كه آن توابع و سلم و عليه اهللا صلى پيمبر مدينه از را مرى العزيز عبد بن عمر رشيد، سال اين در
  .گماشت آن بر را على بن سليمان بن اسحاق و كرد معزول بود، وى عمل

 خالـد  بـن  يحيى بن محمد از چنانكه وى، تولد. يافت دتول الرشيد هارون بن محمد سال، اين در هم و
 ربيع ماه نيمه جمعه شب به نيز مأمون تولد. سال  همين شوال از رفته روز سيزده بود جمعه روز به اند، آورده
  .بود االول

 از آنـرا  و واگذاشـتم  تـو  بـه  را رعيت كار«: گفت بدو و داد وزارت را خالد بن يحيى رشيد، سال اين در
 كار به خواهى مى را كه هر كن، حكم بينى مى صواب كه ترتيبى به آن درباره. نهادم تو عهده به خويش گردن
  .داد بدو را خويش انگشتر و» كن روان خويش راى مطابق را كارها و كن معزول خواهى مى را كه هر و گمار
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  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در موصلى ابراهيم: گويد راوى
   بود بيمار خورشيد كه ىنديد مگر«
   شد خليفه هارون چون و

   بخشنده هارون خداى امين بركت به
   شد درخشان خورشيد نور
   است خالفت دار عهده هارون كه
  ».است آن وزير يحيى و

  .كرد مى كار وى رأى مطابق و داد مى گزارش بدو يحيى و بود كارها ناظر خيزران: گويد راوى
  .كردند تقسيم مساوات به هاشم بنى ميان را القربى ذوى سهم ات بگفت هارون سال اين در
 و فـروه  بن يونس كه زنديقان از چند تنى بجز داد امان بود نهان يا گريزان را كه هر سال اين در هم و

 پسـر  بـود،  ابـراهيم  نامش كه بود طباطبا كردند قيام كه طالبيانى جمله از. بودند جمله آن از فيض بن يزيد
  .ابراهيم بن حسن بن على نيز و .اسماعيل
 كـه  كـرد  جداگانـه  واليتى آنرا و كرد، جدا قنسرين و جزيره از را مرزها همه رشيد، سال اين در هم و
  .يافت نام عواصم

  .گرفتند جاى آن در  كسان و شد آباد ترك، خادم فرج، سليم ابو دست به طرسوس سال اين در هم و
 بسـيار  عطيـه  را مدينه و مكه مردم و رفت حج ساالرى به السالم ةمدين از الرشيد، هارون سال اين در

  .كرد تقسيم ميانشان بسيار مال و داد
 ايـن  بـه  گويـد  شـعرى  باب اين در زرين بن داود. كرد غزا هم و رفت حج به هم سال، اين در قولى به
  :مضمون
   هارون وجود به«

   شد پرتوافكن شهرها همه در نور
   گرفت پا وى ررفتا عدالت از شريعت و

   خداست كار به وى اشتغال كه پيشوايى
  .پردازد مي حج و غزا به همه از بيشتر و

   شود عيان مردمان بر وى درخشان منظر وقتى
   نيارد را اش چهره نور تاب مردمان چشمان

   بخشنده هارون خداى امين
  ».رسد آن برابر چند به دارد اميد را چه هر

  .كرد بكايى عبداهللا بن سليمان را سال اين تابستانى غزاى
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 عامل. بود قثم بن عبيداهللا طايف و مكه عامل. بود هاشمى سليمان بن اسحاق مدينه عامل سال اين در
 و عمـان  و فـرض  و بحـرين  و بصـره  عامل. بود آنجا بر وى نايب عباس پسرش و بود، عيسى بن موسى كوفه
  .بود ىعل بن سليمان بن محمد فارس و اهواز واليت و يمامه

  .آمد در يكم و هفتاد و صد سال آنگاه

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

 مدينـة  بـه  و آمد باز خراسان از طوسى سليمان بن فضل العباس، ابو كه بود آن سال، حوادث جمله از
 العبـاس  ابـو  چـون  و بـود  اشـعث  بـن  محمد بن جعفر دست به خالفت انگشتر وى آمدن هنگام آمد، السالم
 و نبود بيشتر مدتى اندك العباس ابو آن از پس. داد العباس ابو به و گرفت او از را انگشتر رشيد بيامد، طوسى

  .آمد فراهم يحيى بر وزارت دو هر كه داد خالد بن يحيى به را انگشتر رشيد و گذشت در
 حنيفـه،  ابـو  هـارون،  و بـود  هجزير عامل وى. بكشت را فروخ بن محمد هريره ابو هارون، سال، اين در

  .بزد را گردنش الخلد قصر در و آورد السالم مدينة به را وى كه فرستاد او سوى را قيس، بن حرب
 برند، پيمبر مدينه سوى بودند، السالم مدينة در كه را طالبيانى همه تا بگفت هارون سال اين در هم و

 نيز و. شدند روانه كه بود كسانى جزو عبداهللا بن سنح پدرش اما حسن، بن عباس بجز سلم، و عليه اهللا صلى
  .بكشت را او مروروذى خالد ابو و كرد قيام حرورى سعيد بن فضل

  .رفت افريقيه به حاتم بن روح سال اين در
  .كرد حج و ببود آنجا حج هنگام تا و رفت مكه به خيزران رمضان بماه سال اين در
  .شد حج الرسا عباسى على بن الصمد عبد سال اين در

  .آمد در دوم و هفتاد و صد سال آنگاه

  .بود دوم و هفتاد و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 اقامـت  آن در كه جست مى منزلگاهى و رفت القلعه مرج سوى رشيد كه بود اين سال حوادث جمله از
  .گيرد

  رفت؟ القلعه مرج سوى هارون چرا اينكه از سخن

 مـرج  سـوى  ناميـد،  مـى  بخـار  آنرا و نداشت خوش را السالم مدينة كه دبو آن وى رفتن موجب: گويند
  .دادند نام جستجو سفر را سفر اين و بازگشت و شد بيمار آنجا در و رفت القلعه

  .گماشت آن بر را مهدى بن عبداهللا و كرد معزول ارمينيه از را مزيد بن يزيد رشيد، سال اين در
  .كرد على بن سليمان را سال اين تابستانى غزاى

  .شد حج ساالر منصور جعفر ابو بن يعقوب سال اين در
  .برداشت آنها از شد مى گرفته سواد مردم از نصف بعالوه كه را يكى ده هارون سال اين در
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  .آمد در سوم و هفتاد و صد سال آنگاه 

  بود سوم و هفتاد و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

  .گذشت در بصره به سليمان بن محمد سال همين االخر جمادى از هماند روز چند كه بود اين جمله از
 دستور و فرستاد را يكى وى تركه از قسمت هر براى رشيد گذشت در سليمان بن محمد وقتى: گويند

 نيـز  هـا  جامـه  بـراى  فرسـتاد،  خـويش  المـال  بيت جانب از را يكى او نقره و طال تركه براى. داد آنرا مصادره
 كسـى  جانـب  از چيزى جور هر و جواهر و عطر براى و شتر و اسب از پا چهار و پرده و فرش براى. همچنين

 بر بود خالفت خور در كه را محمد اموال همه و رفتند بصره به كه فرستاد را يكى بود قسمت آن متصدى كه
 مـال  از قدن هزار هزار شصت .نگذاشتند جاى به نبود خليفگان شايسته كه اسقاط لوازم بجز چيزى و گرفتند

 هايى كشتى وصول و گرفت جاى ها كشتى در چون و كردند حمل ديگر چيزهاى با آنرا و آوردند دست به وى
 تا بگفت كه نقدينه بجز برند، وى هاى خزينه به را همه تا داد دستور دادند خبر رشيد به بود آن حامل كه را

 آنگاه. نيفتاد بگردش ديوان در كه نوشتند چكىكو چكهاى نيز گران نغمه براى. نوشتند نديمان براى چكهايى
 و فرستادند ها كشتى به را خويش نمايندگان كه ببخشد، بدو خواست مى كه مقدارى به داد چكى كس هر به

 وارد آن از درمـى  و دينار و تمام، به بگرفتند، بود شده داده دستور آنها براى 1چكها در كه مقدارى به را مال
  .نشد المال بيت

 بسـيار  آمـد  در كه اهواز در برشيد نام به بود ملكى جمله از كرد، مصادره نيز را وى امالك: گويد ىراو
  .داشت

 تا بود بوده مكتبى كودك كه وقتى از را وى لباسهاى گذشت، در سليمان بن محمد وقتى: گويد محمد
  .داشت مركب هاى لكه آن از بعضى كه يافتند وى هاى خزينه در سالها مقدار به وفات، هنگام

 تحفـه  از عمان و رى و يمامه و اهواز و فارس و كرمان و مكران و سند واليت از كه را هايى هديه: گويد
 بيشـتر  كـه  آوردند در وى هاى خزينه از بودند،  فرستاده وى براى آن امثال و پنير و حبوب و ماهى و روغن و

  .بود باليى و شد انداخته راه به محمد و جعفر خانه از كه بود ماهى پانصد جمله از يافتند، فاسد را آن
  .كرد توانستيم نمى گذر مربد از آن عفونت از و كرديم بسر مدتها: گويد

  .گذشت در هادى موسى و الرشيد هارون مادر خيزران سال اين در

   خيزران گذشت در وقت خبر از سخن

 كه ديدم را رشيد بود، سوم و تادهف و صد سال به اين و بود گذشته در خيزران كه روزى: گويد حسن
 گرفتـه  را تخـت  پايه. بود بسته آنرا كمر كه رنگ كبود سوراخدار عباى يك و داشت تن به سعيدى جبه يك

                                                           

 يعنـى  اسـت  معنـى  همين به نيز اكنون كه حواله معنى به است، پارسى چك معرب كه صك جمع صكاك، متن كلمه. 1
 .م. بانك به حواله
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 و خواسـت  پـاپوش  آنگاه شست، را خويش پاهاى و رسيد قريش گورستان به تا رفت مى گل در پابرهنه و بود
  .شد وى قبر وارد و كرد نماز خيزران بر

 پيش را ربيع بن فضل و نشست آن بر كه نهادند وى براى اى كرسى آمد، در گورستان از چون و: گويد
 كه -باشد مؤكد سخن خواست مى كه كرد مى ياد وقتى را قسم اين -قسم مهدى حق به«: گفت بدو و خواند
 را وى دسـتور  و شـد  مـى  مـانعم  مـادرم  امـا  ديگر، چيز يا عاملى از گرفتم مى تصميمى تو درباره شب هنگام
  ».بگير جعفر از را انگشتر .كردم مى اطاعت

 بنويسم وى به كه دانم مى اين از تر بر را الفضل ابو«: گفت صبيح بن اسماعيل به ربيع بن فضل: گويد
  ».بفرستد آنرا خواست اگر بگيرم، را انگشتر و

 سال به تا او كار و سپرد فضل به بود بخش پنج كه كوفه و يا دور با بعالوه را خاص و عام مخارج: گويد
  .شد مى بهتر همچنان هشتم و هفتاد و صد

  .بود روز يك به خيزران و سليمان بن محمد گذشت در قولى به
 جعفر بن عباس پسرش به را آنجا و بياورد خراسان از را اشعث بن محمد بن جعفر رشيد، سال اين در

  .داد
  .شد برون السالم مدينة از احرام اب وى: گويند. بود حج ساالر هارون سال اين در

  .آمد در چهارم و هفتاد و صد سال آنگاه

  بود چهارم و هفتاد و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

  .داد رخ شام در كه بود اى قبايلى اختالف جمله از
  .كرد مكران و سند واليتدار را هاشمى سليمان بن اسحاق رشيد، سال اين در هم و
 زنـده  پـدرش  هنـوز  وقت اين در. گماشت قضا كار به را يوسف ابى بن يوسف رشيد، سال اين در هم و

  .بود
  .شد هالك حاتم بن روح سال اين در هم و
 باب اين در شاعر و كرد بنيان قصرى باقردى در و رفت بازبدى و باقردى سوى رشيد سال اين در هم و
  :مضمون اين به گفت شعرى

   بهارگاه و است ييالقگاه بازبدى و باقردى«
   سلسبيل خنكى به خوشگوار آبى و

   خاكش كه چيست بغداد
  ».سخت آن گرماى و است كثافت

  .رفت تابستانى غزاى به صالح بن الملك عبد سال اين در
  .كرد تقسيم آنجا مردم بر بسيار مال و كرد آغاز مدينه از بود، حج ساالر الرشيد هارون سال، اين در
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 و طواف و شد آنجا وارد ترويه روز عاقبت و بازماند آن ورود از هارون و داد رخ وبا مكه در سال اين در
  .نگرفت جا مكه در اما. داد انجام را خويش سعى

  .آمد در پنجم و هفتاد و صد سال آنگاه

  بود پنجم و هفتاد و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 داد محمد پسرش به خويش پى از را انانمسلم عهد واليت السالم مدينة در رشيد كه بود اين جمله از
 سـلم  و بـود  سـاله  پـنج  و سى وقت آن در. ناميد امين را او و گرفت بيعت سپاهيان و سرداران از وى براى و

  :مضمون اين به گفت شعرى خاسر
   كه داد توفيق را خليفه خداى«

   برجسته نژاد خالص براى را خالفت خانه
   نهاد بنيان

   بود خليفه بزرگ، رپد و پدر جانب از وى
   است شاهد اين بر اخبار و وى ديدار و

   هدايت گهواره در جهانيان
   جعفر دختر زبيده بن محمد براى
  ».كردند بيعت

  گرفت؟ بيعت امين محمد براى رشيد چرا اينكه خبر از سخن

 به جعفر بن عيسى كه بود ديده وى كه بود آن سبب، آورده، برمكى، يحيى بن فضل غالم روح، چنانكه
 محمـد  يعنـى  مـن،  خواهرزاده بيعت كار در كه دهم مى قسم ترا كه بود گفته و بود رفته يحيى بن فضل نزد

  .تست آن از وى خالفت و است تو فرزند وى  كه بكوشى منصور بن جعفر دختر زبيده پسر
 عبـاس  بنـى  از جمعـى  كـه  بـود  چنان و پرداخت كار بدين و كند چنين كه داد وعده بدو فضل: گويد

 را وى بيعـت  گرفـت،  بيعـت  وى بـراى  چـون  و نبـود  وليعهد را وى كه رشيد، پى از داشتند، خالفت آرزوى
  .بود خردسال كه نپسنديدند
  .بگيرد بيعت محمد براى بود مصمم شد خراسان واليتدار فضل وقتى: گويد

 را سپاهيان و ردك بخش مالها آنها ميان رفت خراسان به يحيى بن فضل وقتى: گويد حسين بن محمد
 امـين  را او و كردنـد  بيعت وى براى كسان و كرد آشكار را رشيد بن محمد بيعت آنگاه. داد پياپى هاى عطيه
  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در نمرى و ناميد

   عجم و عرب دستان مرو، در«
  رسيد فضل دست به توفيق با

   فضل كه وليعهد بيعت براى
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   عالقه و ربانىمه و نيكخواهى با آنرا
   كرد استوار
   عباس بنى نخبه و برگزيده براى فضل

  ».ندارد شكست كه كرد استوار را پيمانى
 آفـاق  بـه  و گرفـت  بيعـت  محمد براى اند كرده بيعت مشرق مردم كه رسيد رشيد به خبر وقتى: گويد

  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در الحقى ابان و گرفتند بيعت او براى شهرها همه در كه نوشت
   رهيافته رأى با مؤمنان، امير اى«

  .هدايت قرين گرفتى تصميمى
  ».اوست آن از ستايش كه را خدا ستايش

 را عطـار  بـن  غطريـف  خـويش  دايـى  و كـرد  معزول خراسان از را جعفر بن عباس رشيد، سال اين در
  .كرد آنجا واليتدار
  .كرد آغاز جنبش آنجا و رفت ديلم سوى حسن بن عبداهللا بن يحيى سال اين در هم و

 واقـدى  گفتـه  بـه . رسيد اقريطيه تا و رفت تابستانى غزاى به الملك عبد بن الرحمان عبد سال اين در
  .بود صالح بن الملك عبد رفت تابستانى غزاى به سال اين در كه كسى

  .داد بريدن به را پاهايشان و دستها كه شدند سرمايى دچار سال اين در: گويد
  .بود حج ساالر الرشيد هارون سال اين در

  .آمد در ششم و هفتاد و صد سال آنگاه

  بود ششم و هفتاد و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 فضل به را آذربيجان و ارمينيه و قومس و دنباوند و طبرستان و جبال واليت رشيد كه بود آن جمله از
  .سپرد يحيى بن

  .كرد قيام ديلم در لبىطا عبداهللا بن يحيى سال اين در هم و

   وى كار عاقبت و يحيى قيام خبر از سخن

 باال شوكتش و كرد قيام ديلم در وى كه بود آنجا از عبداهللا بن يحيى كار آغاز: گويد كرمانى حفص ابو
 شـد  آشفته سخت بابت اين از رشيد و گراييدند بدو واليات و شهرها از مردمان و گرفت نيرو كارش و گرفت

 سـرداران . فرسـتاد  او سـوى  كـس  هزار پنجاه با را يحيى بن فضل پس .نوشيد نمى نبيذ روزها آن در چنانكه
 هـا  مال و بودند وى با نيز رويان و دنباوند و قومس و طبرستان و گرگان و رى و جبال واليت عامالن و بزرگ

 بگفت و كرد گرگان واليتدار ار قتيبه بن حجاج بن مثنى داد، خويش سرداران به را واليتها. بودند برده وى با
 داد، بسيار و داد شان عطيه كه گفتند وى ستايش شاعران و زد اردو بين نهر در. دهند بدو درم هزار پانصد تا

  .كرد پخش ميانشان بسيار مال و جستند توسل بدو شعر با كسان
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 كـه  كرد خويش يبنا مؤمنان امير در به را زياد بن منصور كرد مى حركت يحيى بن فضل وقتى: گويد
 اعتمـاد  پسرش و منصور به كه شد، مى فرستاده وى پيش آن جواب و رسيد مى منصور دست به وى هاى نامه

  .بود كرده مى حرمتشان و بود داشته قديم صحبت برمكيان با كه رو آن از داشتند
 هـا  خلعـت  و جـايزه  و تحفـه  و خبر با رشيد هاى نامه و شد روان خويش اردوگاه از فضل عاقبت: گويد

 و داد مـى  قسم و كرد مى استمالت و كرد مى ماليمت و نوشت مى نامه يحيى به نيز فضل. رسيد مى بدو پياپى
  .داد مى اميد و داد مى مشورت و داد مى بيم

  .برف پر و بود سرد بسيار كه اشب نام به محلى در آمد فرود دستبى و رى طالقان در فضل: گويد
 نوشت نامه نيز ديلم فرمانرواى به رسيد، مى يحيى به پيوسته وى هاى نامه و دبمان آنجا در فضل: گويد

 ديلـم  فرمـانرواى  بـراى  را مـال  و آيـد  وى نزد به يحيى تا كند كمك كه كرد معين او براى درم هزار هزار و
 ىا نسـخه  روى از خويش خط به رشيد آنكه شرط به برود فضل همراه و كند صلح كه پذيرفت يحيى. ببردند

  .بنويسد وى براى امانى فرستد مى او نزد به يحيى كه
 امانى و رفت باال وى نزد به فضل منزلت و كرد خرسند را وى كه نوشت رشيد براى را اين فضل: گويد

 بـن  الصـمد  عبـد  جمله از مشايخشان و هاشم بنى بيشتر و قاضيان و فقيهان و نوشت عبداهللا بن يحيى براى
 بـا  را نامـه  امـان . شـدند  آن شاهد امثالشان و عيسى بن موسى و ابراهيم بن حمدم و محمد بن عباس و على

 بغداد به را او كه آمد وى بنزد يحيى. فرستاد يحيى بنزد را آن فضل كه فرستاد ها هديه و بخششها و ها جايزه
 و كرد معين خوب مقرريهاى و دادند بدو بسيار مال تا بگفت و پذيرفت دلخواه وضعى به را وى رشيد و آورد

  .آورد فرود مجلل اى خانه به ببود خالد بن يحيى خانه در روز چند كه پس آن از
 از گذاشـت،  نمى وا ديگرى به آنرا و كرد مى عهده خويشتن به را يحيى كار رشيد كه بود چنان و: گويد

  .گويند المس را او و روند وى نزد به كسان تا بگفت شد جا به جا خالد بن يحيى خانه از كه پس آن
 بـه  دارد شـعرى  باب اين در حفصه ابى بن مروان كرد، مبالغه فضل داشتن گرامى كار در رشيد: گويد

  :مضمون اين
   باد نيرومند برمكى دست يافتى، ظفر«

   را هاشميان بين ما دريدگى آن با كه
   كردى رفو
   آن التيام از گران رفو كه صورتى در
   بودند مانده وا
   بودند گفته و دندبو بداشته دست و

   نيست پذير التيام كه
   يافتى توفيقى بزرگى عرصه در تو اما



 121    دهمدوازجلد 

   رود مى ها موسم به آن ياد پيوسته كه
   پيوندند هم به را نصيب تيرهاى وقت هر و

  ».است توفيق قرين همچنان ملك تير
  :نمضمو  اين به خواند من براى بود گفته خود كه را شعرى نيز خطيب ثمامه ابو: گويد

   بود فضل آن از طالقان روز«
   آمد فرود خاقان نزد به كه داشت روزى آن از پيش و

   بود غزا دو در كه وى پياپى روز دو مانند
   نبود روزى دو

   را هاشميان الفت و كرد استوار را مرزها
  بود رفته پراكندگى به كه پس آن از

   پيوست هم به آن جمع كه آورد پس
   را هاشميان جمع وى حكم

   شود برهنه ميانشان شمشير دو اينكه از
   داشت محفوظ

   آن تدليس از آنچه نه اينست حكم
  ».شدند متفرق حكمان و گرفت باال جدايى

  .خواند آهنگ به آنرا ابراهيم و داد خلعت و بخشيد بدو درم هزار يكصد فضل
 نزد به طالب ابى ابن على هخان در بيامد ديلم از عبداهللا بن يحيى وقتى: گويد حسنى موسى بن عبداهللا

 را خويش خبر نيست، نيوشى خبر من از پس و نيست گويى خبر تو از پس عم، پسر اى«: گفتمش رفتم، وى
  ».بگوى من با

  :بود گفته شعرى ضمن اخطب بن حيى كه بودم چنان خدا به زاده، برادر اى«: گفت
   قسم دينت به«

   كند نمى مالمت را خويشتن اخطب ابن
  نكند يارى خدا را هك هر كه
   ماند مى يار بى

   باشد معذور خويشتن به تا كوشد همى
  ».جويد همى نيرو باشد ميسر كه جا هر از و
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 هـم  روى متكاهـا  وى بـراى  آمـديم،  در جعفر بن عيسى نزد به: گويد نوفليان از پيرى از نقل به ضبى
 كـرد،  مـى  شـگفتى  آن از و داشت خاطر به كه چيزى از و بود داده تكيه بدان و بود ايستاده او و بودند نهاده

  .بود خندان
  ».بدارد مداوم را وى مسرت خدا كه خنداند مى را امير كه چيست اين«: گفتيم بدو

  » .بودم نداشته آن مانند هرگز كه داشتم خرسندى چندان امروز«: گفت
  » .برد كمال به را امير خرسندى خداى«: گفتيم
 بـه  و بـود  ايسـتاده  همچنـان  و» .كـنم  نمى سخن شما براى آن از تادنايس حال به جز خدا به«: گفت

 وى كه خواند پيش را عبداهللا بن يحيى بودم، رشيد مؤمنان امير نزد به امروز«: گفت و بود داده تكيه متكاها
  ».بود وى نزد به نيز زبيرى عبداهللا ابن بكار. آهنين بندهاى با بياوردند، زندان از را

 كـرد  مى چينى سخن آنها باره در هارون نزد به و بود دشمن سخت طالب ابو خاندان با ربكا: گويد راوى
  .كند سختى آنها با بود داده دستور و بود كرده مدينه واليتدار را او رشيد. گفت مى بدى به را اخبارشان و

 دارد گمان اين هى، هى،« :گفت بكار به خنده حال به رشيد خواندند پيش را يحيى وقتى: گويد عيسى
  ».ايم كرده مسموم را او ما كه

  ».است من زبان درد اين چه؟ يعنى دارد گمان«: گفت يحيى
  .بود سبز سبزى چون كه آورد در را خويش زبان: گويد
  .شد خشمگين سخت و بگشت هارون رنگ: گويد
 اى نيسـتيم،  ديلم و ترك ما هست، اى خويشاوندى و قرابت را ما مؤمنان، امير اى«: گفت يحيى: گويد

 بـه  سلم، و عليه اهللا صلى داريم، خدا پيمبر با كه را قرابتى و خدا خاندانيم، يك مردم شما و ما مؤمنان، امير
  »دهى؟ مى شكنجه و اى داشته محبوس مرا چه براى آرم، مى تو ياد

 فريبـت  اين سخن مؤمنان، امير اى«: گفت و كرد بدو رو زبيرى اما آورد، رقت بدو نسبت هارون: گويد
 در و داد تباهى به را ما مدينه اين، گويد، مى خبث و مكارى روى از را اين و عصيانگر و است مخالف كه ندهد
  ».آورد عصيان آنجا

 بـه  را مدينـه  من«: گفت و نخواست كردن سخن اجازه مؤمنان امير از خدا به كرد بدو رو يحيى: گويد
  »شيد؟با كى شما دهد، عافيت خدايتان دهم، مى تباهى

 كـى  شـما  اسـت؟  چگونـه  باشـد  تو غياب در وقتى است، چنين تو حضور در وى سخن«: گفت زبيرى
  ».گويد مى ما تحقير روى از را باشيد

 عبـداهللا  هجرتگـاه  مدينه باشيد؟ كى شما دهد، عافيت خدايتان بله،«: گفت و كرد بدو رو يحيى: گويد
 داد، تبـاهى  به را ما مدينه بگويى كه هستى كى تو سلم؟ و عليه اهللا صلى خدا پيمبر هجرتگاه يا بود زبير بن
  ».كرد مهاجرت مدينه به تو پدر كه بود، اين پدران و من پدران سبب به
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 كنيم، قيام شما ضد بر ما اگر شما، و ماييم فقط مردم مؤمنان، امير اى«: گفت يحيى آن از پس: گويد
 بدين داشتيد، پياده را ما و شديد سوار داشتيد، برهنه را ما و پوشيديد داشتيد، گرسنه را ما و خورديد گوييم

 بـه  سـر  گفتـار  كه يابيد مقالتى ما باره در ضدتان بر ما قيام سبب به نيز شما بيم، يا مقالتى شما درباره سان
 تـو  خانـدان  مـردم  بر او امثال و اين چه براى اما گيرد، سر از تفضل خويش كسان با مؤمنان امير و شود سر
 روى از كنـد  مـى  تـو  نـزد  بـه  ما از كه سعايت اين خدا به! كنند مى سعايت آنها از تو نزد به و اند آورده أتجر

 باشد، نيكخواه ما به نسبت آنكه بى كند، مى سعايت تو از و آيد مى نيز ما نزد به نيست تو به نسبت نيكخواهى
  بـرادرم  وقتـى  مؤمنـان،  امير اى خدا به. گيرد انتقام ديگر وسيله به يكى از و افكند دورى ما ميان خواهد مى

 درباره كه را اى مرثيه و» .كند لعنت را وى قاتل خدا«: گفت و آمد من پيش اين شد كشته عبداهللا بن محمد
 نخستين من كنى جنبش كار اين در اگر«: گفت و بود بيت بيست حدود در كه خواند من براى بود گفته وى

  ».است تو با ما دستهاى روى، نمى بصره سوى چرا ،كند مى بيعت تو با كه كسم
  .شد سياه و شد دگرگون زبيرى چهره: گويد

   »گويد؟ مى چه اين«: گفت و كرد بدو رو هارون
  » .نبوده گويد مى آنچه از كلمه يك دروغگوست، مؤمنان امير اى«: گفت
  »كنى؟ مى نقل بود گفته وى رثاى در كه را اى قصيده«: گفت و كرد عبداهللا بن يحيى به رو: گويد
  » .بدارد صالح قرين خدايت مؤمنان، امير اى بله،«: گفت
 او جـز  خدايى كه خدايى به قسم مؤمنان امير اى«: گفت زبيرى. بخواند وى براى را قصيده پس: گويد

 كـه  دگويـ  مـى  چيزها من درباره و نبوده گويد مى آنچه از چيزى -راند زبان بر را دروغ قسم دنباله و -نيست
  ».ام نگفته

 را مرثيه اين كه هستند شاهدانى آيا كرد، ياد قسم«: گفت و كرد عبداهللا بن يحيى به روى رشيد: گويد
  »باشند؟ شنيده

  » .دهم مى قسم خواهم مى كه ترتيبى به را او ولى مؤمنان، امير اى نه،«: گفت
  .داد قسم را او پس: گويد
 متكى خويش نيروى و قوت به و باشم بيزار خدا نيروى و قوت از بگو«: گفت و كرد زبيرى به رو: گويد

  ».باشم گفته را اين اگر باشم
 خـدايى  او جـز  كـه  خـدايى  به وى براى من! است قسمى جور چه اين مؤمنان، امير اى«: گفت زبيرى

  ».چيست دانم نمى كه دهد مى قسم چيزى به مرا او و كنم، مى ياد قسم نيست
 او از كـه  را قسـمى   كـه  دارد مـانعى  چه گويد مى راست اگر مؤمنان، امير اى«: گفت عبداهللا بن يحيى

  ».كند ياد خواهم مى
  ».كن ياد قسم تو، واى«: گفت بدو هارون: گويد
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  »... باشم متكى خويش نيروى و قوت به و باشم بيزار خدا نيروى و قوت از«: گفت
 خواهـد  مـى  مـن  از كـه  قسـم  ايـن  دانـم  مـى ن مؤمنان، امير اى«: گفت و بلرزيد و شد آشفته اما: گويد

  ».است بزرگتر چيزها همه از كه كردم ياد قسم بزرگ خداى به من چيست؟
  ».كنم مى عقوبتت و دارم مى باور تو ضد بر يا كنى مى ياد قسم يا«: گفت بدو هارون: گويد
 را اين اگر باشم، متكى خويش نيروى و قوت به و باشم بيزار خدا نيروى و قوت از«: گفت زبيرى: گويد

  ».باشم گفته
  .كرد مبتال فلج به را او خداى هماندم و شد برون هارون پيش از: گويد
 و نكاست بود رفته ميانشان در آنچه از كلمه يك يحيى اينكه از خدا به«: گفت جعفر بن عيسى: گويد

  ».نيستم خرسند نياورد، كوتهى وى با گفتگو در
  .بود عوف ابن الرحمان عبد فرزندان از وى. كشت را او زنش كه پندارند زبيريان اما: گويد
 جـايى  زن دل در كه گرفت عوف بن الرحمان عبد فرزندان از زنى عبداهللا بن بكار: گويد هشام بن زبير

  .آورد غيرتش به كه گرفت كنيزى او روى و داشت
 دارد، شما كشتن قصد سقفا اين«: گفت بدانها و كرد مالطفت بكار زنگى غالم و باد زن آن پس: گويد

  »كنيد مى يارى وى كشتن در مرا
 كـه  بودنـد  وى بـا  نيز غالمان رفت وى نزد به بود خواب به بكار كه هنگامى به زن آن و» .بله«: گفتند

  .بمرد تا نشستند اش چهره روى
 بكـار  بسـتر  نـزد  به و برد  برون را آنها سپس كردند، قى بستر دور به تا نوشانيد نبيذ آنها به پس: گويد

 و شد پاره شكمش و كرد قى و شد مست«: گفت زن. آمدند فراهم وى كسان صبحگاهان. نهاد شرابى شيشه
  ».بمرد

 آنهـا  به زن كه گفتند و كردند اقرار وى كشتن به كه زدند تازيانه سختى به و گرفتند را غالمان: گويد
  .دندندا او به ارث و كردند برون خانه از را زن پس داده، دستور

 بن عبداهللا بن يحيى رشيد، امروز«: گفت صحبت ضمن برمكى يحيى بن جعفر شبى: گويد الخطاب ابو
 بودنـد،  وى پـيش  نيـز  يوسـف  ابـو  يـار  فقيـه  حسـن  بـن  محمـد  و قاضى البخترى ابو خواند، پيش را حسن
 گويى؟ مى چه نامه ناما اين درباره«: گفت حسن بن محمد به و بخواست بود داده يحيى به كه را اى نامه امان

  »است؟ درست آيا
  ».است درست«: گفت
 حربـى  كـافر  اگر كنى؟ مى چه نامه امان با«: گفت بدو حسن بن محمد. كرد محاجه وى با رشيد: گويد

 كه خواست البخترى ابو از آن از پس. گرفت دل در را اين رشيد» .بود امان در بود، رفته نبردگاه از و بود نيز
  ».است اعتبار بى جهت فالن و فالن از اين«: گفت البخترى ابو. گردبن را نامه امان
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 آب البختـرى  ابـو  و كرد پاره را نامه امان آنگاه ،»دانى مى بهتر را اين و القضاتى قاضى تو«: گفت رشيد
  .افكند آن بر دهان

: گفـت  و دكـر  يحيى بن عبداهللا به روى بود، حاضر مجلس آن در كه مصعب بن عبداهللا بن بكار: گويد
 و كـردى  چنـين  و كـردى  مـا  خليفه قصد و كردى مخالفت ما با و شدى جدا جماعت از و آوردى اختالف«

  ».كردى چنان
  »كند؟ رحمتتان خدا كه باشيد كى شما«: گفت يحيى
  .خنديد شدت به و نتوانست خوددارى رشيد: گويد جعفر
 او بـر  را بيمـارى  ايـن   اكنون مگر آى، باز«: گفت بدو رشيد رود، زندان سوى كه برخاست يحيى: گويد

  ».كردند مسمومش گويند كسان بميرد، اگر. بيند نمى
  ».بودم بيمار نيز آن از پيش و ام، بوده بيمار ام بوده حبس در وقتى از نه،«: گفت يحيى

  .گذشت در و نبود ماه يك از بيشتر يحيى آن از پس: گويد الخطاب ابو
 سپاهيان از روز آن. پدرم و بودم من بودم، رشيد در به روزى: گويد خطيب به معروف عباس بن عبداهللا

 نديـده  و نديـدم  اى خليفـه  در بـر  آن از پس و آن، از پيش را نظيرشان كه داشتند حضور چندان سرداران و
  .بودم

: گفت و آمد من بنزد سپس كرد صبر لختى ،»آى در«: گفت و آمد من پدر نزده ب ربيع بن فضل: گويد
 كه كرد اشاره من به پدرم. كرد مى سخن زن با كه بود وى با زنى كه ديدم را رشيد و آمدم در من» .آى در«

 وارد وقتـى  و بـود  در بـر  كس بسيار كه رو اين از خواستم اجازه تو براى آيد، در وى نزد به كسى خواهد نمى
  .افزود مى كسان پيش حرمتت شدى مى

  ».خواهد مى ورود اجازه زبيرى مصعب بن عبداهللا«: گفت و دآم ربيع بن فضل كه ببوديم اندكى: گويد
  ».آيد من نزد به كسى خواهم نمى امروز«: گفت رشيد
  ».بگويم خواهم مى كه دارم چيزى گويد مى«: گفت
  ».بگويد تو با بگو«: گفت
  ».گفت نخواهد تو با جز: گويد مى اما گفتم، او به«: گفت
  » .بيار را او«: گفت
 و كـرد  مـن  به روى پدرم. شد مشغول زن آن با سخن به رشيد و بيارد را زبيرى كه برفت فضل: گويد

 اميـر  كـه  بفهمانـد  درنـد  بـر  كه كسانى به وسيله بدين خواهد مى فضل بلكه بگويد، كه ندارد چيزى«: گفت
 بپرسـد،  ما از چيزى كه آورده درون به را ما بلكه نكرده، وارد ايم داشته كه خصوصيتى سبب به را ما مؤمنان
  ».شده وارد نيز  زبيرى اين چنانكه

  ».بگويم خواهم مى كه هست چيزى مؤمنان امير اى«: گفت و شد نمايان زبيرى: گويد
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  ».بگوى«: گفت بدو
  ».است راز«: گفت
  ».نيست راز چيزى عباس قبال در«: گفت
  »بگوى«: گفت دوب .بنشستم من و» .من عزيز نيز، تو قبال در و«: گفت رشيد كه برخاستم من: گويد
 لباسـش  كه خادمش و خوابد مى وى با كه كنيزش و دخترش و زنش از مؤمنان امير بر خدا به«: گفت

  ».بيمناكم دورترينشان و سردارانش نزديكترين و دهد مى بدو را
  »شده؟ چه«: گفت. بگشت رنگش كه ديدمش: گويد
 كـه  اى دشـمنى  وجـود  بـا  دعوت ينا وقتى كه دانستم و رسيد من به عبداهللا بن يحيى دعوت«: گفت

  ».باشد نداشته تو مخالفت به دل كه نيست تو در بر هيچكس رسد، مى من به هست، آنها و ما ميان
  »گويى؟ مى او بروى رو را اين«: گفت
  ».آرى«: گفت
  » .بيار را او«: گفت رشيد
  .كرد تكرار بود گفته رشيد با كه را سخنى زبيرى بيامد، يحيى: گويد

 باشـد  تـو  از كمتـر  كه كسى به اگر كه آورده سخنى مؤمنان، امير اى خدا به«: گفت عبداهللا بن يحيى
 خويشاوندى مرا. نبرد جان وى دست از هرگز باشد، داشته تسلط او بر و شود گفته من از بيشتر كسى درباره

 تـو  زبـان  و سـت د دخالـت  بـى  من زحمت شايد ميار، شتاب! اندازى نمى عقب را كار اين چرا. هست قرابت و
 وى بـا  تـو  حضـور  در مـن  بـردارى،  پيش از دانى نمى كه ترتيبى به را خويش خويشاوند شايد. شود  برداشته
  ».كن نماز و خيز بر خواهى مى اگر ،عبداهللا اى«: گفت آنگاه» .كن صبر اندكى) مباهله( كنم مى نفرين مبادله

 آنگـاه . بكـرد  ركعـت  دو نيـز  عبـداهللا . كرد مختصر ركعت دو و كرد قبله به رو و برخاست يحيى: گويد
 خدايا«: گفت و كرد وى دست انگشتان در را خويش دست انگشتان سپس» .بنشين«: گفت و نشست يحيى

 مـرا  ام، خوانده -كرد اشاره بدو و نهاد او بر دست و -اين مخالفت به را مصعب بن عبداهللا من كه دانى مى اگر
 و واگذار توانش و قوت به را او نه گر و واگذار خويشتنم توان و قوت به و كن مبتال خويش جانب از عذابى به
  ».جهانيان پروردگار اى آمين كن، مبتال عذابى به خويش جانب از

 نيـز  تـو «: گفـت  مصعب بن عبداهللا به عبداهللا بن يحيى آنگاه» .جهانيان پروردگار آمين«: گفت عبداهللا
 نخوانده اين مخالفت به مرا عبداهللا بن يحيى كه دانى مى اگر خدايا«: گفت عبداهللا» .گفتم من كه گوى چنان

 خـودش  تـوان  و قـوت  به را او نه گر و كن مبتال عذابى به خويش جانب از و واگذار خودم توان و قوت به مرا
  ».جهانيان پروردگار اى آمين كن، مبتال خويش جانب از عذابى به و واگذار

 و برفـت  چـون  و بداشـتند  خانـه  طـرف  يـك  در را يحيى تا بگفت شيدر. شدند جدا هم از آنگاه: گويد
 و فـالن  و كـردم  چنـان  و چنـين  وى درباره« :گفت و كرد من پدر به رو رشيد برفت، نيز مصعب بن عبداهللا
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 از آن بـا  كـه  كـرد  سـخن  وى بـا  كلمـه  دو پدرم. شمرد بر وى مورد در را خويش هاى منت و »كردم بهمان
  .بود خويش جان بيم از اين و دكنن نمى دفاع گنجشكى

 اين و آرم در را او سياه لباس كه شدم وارد پدرم نزد به من برفتيم، ما. داد رفتن باز دستور ما به: گويد
  ».آمده مصعب بن عبداهللا فرستاده«: گفت و شد وارد غالم كه گشودم مى را او كمربند داشتم بود، من عادت

   »بيارش«: گفت
   »چيست؟ خبر«: گفت بيامد چون و: گويد
  » .آى من پيش خدا به ترا: گويد مى تو به مواليم«: گفت
 چه هر فرستادم تو پيش را عبداهللا ام، بوده. مؤمنان امير پيش كنون تا بگوى، بدو«: گفت غالم به پدرم

 مـرا « :گفت من به سپس» .آيد مى تو پى از كه برو«: گفت غالم به آنگاه» .بگوى وى با گفت خواهى من با را
 پيمبر با را خويش خويشاوندى كنم كمكش اگر بخواهد، كمك بود آورده كه دروغى درباره من از تا خواسته

 فرزنـدان  وسيله به كسان. كند سعايت من باره در كنم وى مخالفت اگر و ام بريده سلم، و عليه اهللا صلى خدا،
 جـواب  گفت چه هر و برو وى پيش كنند، مى خويش سپر را آنها و مانند مى محفوظ ناخوشاينديها از خويش

  ».بيمناكم نيز تو بر اما فرستم مى ترا گويم مى پدرم به كه باشد اين تو
 در كـه  را غالمـى «: گفت پدرم. بوديم مانده دير وى بنزد كه گشتيم مى باز رشيد پيش از وقتى: گويد

 انا و هللا انا -بود يحيى مقصودش -كرد متما را وى كار فرستاد برون را ما همينكه خدا به. نديدى ميرفت خانه
  .شمارد مى را ما نفسهاى عبداهللا »راجعون اليه

 كـار  تـو،  واى«: گفـتم  فرستاده به بودم غمين خويش رفتن از كه راه اثناى در. برفتم فرستاده با: گويد
  »فرستاد؟ من پدر پى از وقتى چنين در كه داشت اى نگرانى چه و چيست وى

  »!شكمم! شكمم«: زد فرياد آمد فرود است از كه هماندم بيامد رد از وقتى«: گفت
 كوچـه  در بـه  وقتـى  نكـردم  تـوجهى  بـدان  و ندادم اهميت را غالم سخن اين: گويد عباس بن عبداهللا

 موهايشـان  بودنـد،  آمـده  بـرون  كـه  ديـديم  را زنان بگشود را درها -نداشت رو در كه بود اى كوچه -رسيديم
  .بود مرده مرد كه كردند مى فغان و زدند مى خويش  صورتهاى به بودند بسته كمر به طناب و بود آشفته

 كـه  تاختم چنان و گردانيدم باز را خويش اسب. ام نديده تر شگفت اين از چيزى: گفتم خويش با: گويد
 پيـر  دل كـه  بودنـد  من انتظار در اطرافيان و غالمان .نداشتم تاختى آن مانند هرگز آن از پس و آن از پيش
 بانگ و آمد من پيشواز به نگران سربند، و پيراهن با شدند، وارد دوان ديدند مرا وقتى بود، مشغول من به مرد
  »بود؟ خبر چه كمپسر« :زد مى

  » .مرد«: گفتم
  » .كرد آسوده وى از را ما و تو و كشت را او كه را خداى حمد«: گفت
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 و برنشيند پدرم داد مى دستور كه آمد در رشيد خادم كه بود نبرده سر به را خويش سخن هنوز: گويد
 شـود  نبـوت  دعـوى  يحيـى  براى بود روا اگر«: گفت پدرم رفتيم مى راه به كه اثنا آن در. باشم وى با نيز من

 كشـته  او كـه  نداشـتيم  ترديد خدا به كه» .نهم مى ذخيره خدا نزد به را وى كردند، مى را دعوى اين كسانش
  .شده

  »اى؟ نشنيده را خبر عباس، اى«: گفت بديد را ما چون و آمديم در رشيد نزد به تا برفتيم: گويد
 آسـيب  از مؤمنـان  امير اى ترا و آورد در پاى از زبانش سبب به را او كه خداى حمد چرا،«: گفت پدرم

  ».داشت محفوظ خويشاوندانت زدن
 خدا به آمد، در يحيى كه اشتبرد را پرده و» .دلخواه مطابق و است سالم مرد آن خدا به«: گفت رشيد

 ندارى خبر مگر محمد ابو اى كه زد بانگ نگريست يحيى در رشيد چون و بديدم، مردم پير در را هراس من
  بكشت؟ را سمكارت دشمن خدا كه

 از را او و بـود  بسته دروغ من بر وى دشمن كه داشت معلوم مؤمنان امير به كه را خداى حمد«: گفت
 آن شايسـته  و خواسـتم  مـى  را كـار  اين اگر خدا به  مؤمنان امير اى. داشت محفوظ خويش خويشاوند آسيب
 يـارى  بـه  جز بدان يافتن دست و -خواهم نمى آنرا و نيستم آن پى در كه صورتى در -بودم آن پى از و بودم
 هم اين خدا به گرفتم نمى نيرو تو ضد بر وى از هرگز نبود، كس او و تو و من جز جهان در و نبود ميسر وى

 خرمـا  يـك  و بـدهى  او بـه  درم هـزار  ده اگر خدا به -كرد اشاره ربيع بن فضل به و -است تو آفتهاى از يكى
  ».فروشد مى بدان ترا باشد، داشته طمع من از بيشتر

  ».مگوى نيكى جزه ب عباسى درباره اما«: گفت
  .بود بداشته روز از قسمتى را وى. بدهند او به دينار هزار يكصد تا بگفت روز آن در: گويد

  .داد بدو دينار هزار صد چهار و بداشت بار سه بار، اين با را يحيى هارون،: گويد يونس ابو
  .بود الهندام ابو نزاريان سر وقت آن در افتاد، اختالف يمانيان و نزاريان ميان شام در سال اين در

  بود يمانيان و نزاريان ميان كه اى فتنه خبر از سخن

 و نزاريـان  از و بـود  عيسـى  بـن  موسـى  آنجـا  در سـلطان  عامل داد، رخ شام در فتنه اين وقتى: گويند
 را خالد بن حيى بن موسى رشيد. شد كشته كس بسيار داشتند همديگر ضد بر كه تعصبى سبب به يمانيان
 بـراى  رسيد شام به چون كه پيوست بدو را دبيران مشايخ و سپاهيان و سرداران ا جمعى و كرد شام واليتدار

  .خواست كمك هاشمى على بن صالح از آنجا به ورود
 آمد استقامت به آنجا كار و شد آرام فتنه و آورد صلح مردمش ميان تا بماند شام در موسى: گويد راوى

  .رسيد رشيد به السالم دار در آن خبر و
 و گذشت در بود تهرف ميانشان در آنچه و آنها از كه سپرد يحيى به را شاميان درباره حكم رشيد: گويد

  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در خزيمى حسان بن اسحاق. آورد بغداد به را آنها
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   وى ديدار كه يحيى به كه كيست«
   بگويد است دشوار سخت

   قصور بدون اسالم رعايتگر اى
  .نكوكارى و ماليمت با و

   نوشانيد همى و بود خوش وى آبگاههاى
   گرفت مى جاى بلنديها در و
   گرفت جاى السالم دار در كه وقتى تا
   هست نگهبانى وى قلب از مرزى هر بر
  ».نگيرد سستى كه دقيق نگاهى و

  :مضمون اين به دارد شعرى موسى درباره ديگر شاعر
   شد آشفته چنان شام«

   شد مى سپيد مولود سر كه
   را خويش سپاهيان و سواران موسى

   ريخت آن بر
   بيامد يگانه شخص چون و
   آمد اطاعت به امش

   بخشندگى كار در كه ايست بخشنده وى
   است گرفته باال بخشندگان همه از

   يحيى پدرش بخشش
   است بوده وى راهبر نياكانش بخشش و

   را خويش كهنه و نو يحيى بن موسى
   بخشيد همى

   بود گهواره در كه وقت همان موسى
   رسيد بزرگوارى اوج به

   كردم وى خاص منظوم و منثور از را خويش مدح من
   را نيكو عادت اين

   دارد برمكيان از
   بلند و كوتاه از شعر همه كه

  ».است شده ايشان خاص



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

 بـه  را خزاعـى  هيـثم  بـن  مالك بن حمزة و برداشت خراسان از را عطاء بن غطريف رشيد سال اين در
  .داشت عروس لقب حمزه نهاد، وى جاى

 آنجـا  بـر  را مهـران  ابن عمر او و كرد مصر واليتدار را برمكى يحيى بن جعفر رشيد، سال اين در هم و
  .گماشت

  گماشت؟ آنجا بر را عمر جعفر، چرا و داد مصر واليت را جعفر رشيد چرا اينكه از سخن

: گفت. دارد خلع آهنگ بود مصر عامل كه عيسى بن موسى كه يافت خبر رشيد: گويد محمد بن احمد
  ».گيريد نظر در من براى را يكى نهم، مى او جاى به هست من در بر كه را كسى ترين سفيه خدا به«

 دبيـرى  ديگـرى  بـراى  و بـود  خيزران دبير وقت آن در كه كردند ياد وى براى را مهران بن عمر: گويد
 درم سـى  كه بود گرانقدرتر لباسش همه از عبايش لباس، بد و المنظر كريه و بود لوچ مردى عمر. بود نكرده

 لگـام  بـا  داشـت  طنابى كه نشست مى استرى بر. داشت كوتاه هاى آستين و زد مى باال را خود سلبا ارزيد، مى
  .كرد مى سوار خودش پشت را غالمش و آهنين

  .گماشت مصر جنگ و امالك و خراج بر را عمر رشيد پس: گويد
  » .شرط يك به كنم مى عهده را آن مؤمنان امير اى«: گفت عمر

   »چيست؟«: گفت
  » .آيم باز دادم سامان را واليت چون كه باشد خودم با ام هاجاز«: گفت
 و يافـت  خبـر  عمـر  واليتدارى از عيسى بن موسى. رفت مصر سوى عمر و پذيرفت را اين رشيد: گويد

 كنـد  اسـترى  بـر  نيـز  دره ابو وى غالم شد، مصر وارد كه بود استرى بر مهران بن عمر. بود وى آمدن منتظر
 و نشسـت  مجلـس  پايين و شد وارد بودند، وى نزد به كسان كه رفت عيسى بن وسىم خانه سوى بود، رفتار
  »دارى؟ حاجتى پير اى«: گفت بدو عيسى بن موسى شدند پراكنده مجلس اهل چون

  .داد بدو را ها نامه و برخاست آنگاه ».بدارد صالح قرين را امير خداى بله،«: گفت
  ».بدارد زنده خدايش آيد، مى حفص ابو«: گفت
  ».حفصم ابو من«: گفت
   »تويى؟ مهران بن عمر«: گفت
  » .آرى«: گفت
   »نيست؟ من آن از مصر ملك مگر: گفت مى كه كند لعنت را فرعون خدا«: گفت
: گفـت  خـويش  غالم دره ابو به مهران بن عمر كرد، حركت و كرد تسليم بدو را كار موسى آنگاه: گويد

  ».مپذير نگيرد جاى كيسه در كه اى هديه«
 را جامـه  و نقـد  پـذيرفت،  نمـى  بـود  تحفـه  را آنچـه . فرسـتادند  مـى  را خـويش  هاى هديه كسان: گويد

 مصـر  در داد، حوالـه  را خـراج  آنگـاه  .نوشـت  مـى  آن بر را فرستندگان نام كه برد مى عمر پيش و پذيرفت مى
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 به«: گفت كرد، تعلل كه كرد آغاز آنها از يكى از. بودند كرده عادت خراج كاستن و تأخير به كه بودند كسانى
  ».بپردازى السالم مدينة المال بيت در را خويش خراج بايد ماندى سالم اگر خدا

  » .بفرست آنجا و پردازم مى من«: گفت
  » .شكنم نمى را خويش قسم و ام كرده ياد قسم من«: گفت
 همـراه  بـود،  خليفه اب عامالن مكاتبه وقت آن در كه بود چنان و. بفرستاد سپاهى دو با را او پس: گويد

 كـه  كردم مطالبه داشت عهده به كه را خراجى و خواندم پيش را فالن پسر فالن من كه نوشت رشيد به آنها
 نيـز  مـن . گراييد انكار به و آورد عذر كه خواندم پيش را او آنگاه. دادم مهلتش كه خواست مهلت و كرد تعلل
 فالن دارد عهده به آنچه مجموع بپردازد، السالم مدينة لالما بيت در را خويش خراج بايد كه كردم ياد قسم

 جمعـى  ابـواب  از مؤمنـان  امير سپاهيان از فالن، پسر فالن و فالن پسر فالن با را او من. است مبلغ بهمان و
  .تعالى اهللا انشاء بنويسد نويسد من به را آن وصول كه خواهد مؤمنان، امير اگر فرستادم، فالن پسر فالن

 چـون  و كرد وصول را دوم بخش و خراج اول بخش. نكرد تعلل خراج درباره هيچكس آن از پس: گويد
 عـذر  كـه  كرد مطالبه و خواند پيش را بازرگانان و پردازان خراج .كردند تعلل و كرد مطالبه رسيد سوم بخش

 ها كيسه در و ندبياورد بودند فرستاده وى پيش كه را هايى هديه تا بگفت. كردند شكوه تنگدستى از و آوردند
 را هـا  جعبـه  آنگـاه  .نهـاد  صـاحبانش  حساب به و كرد وزن آنرا محتواى كه خواند پيش را 1صراف و نگريست
 اى«: گفت آنگاه نهاد، صاحبانش حساب به آنرا قيمت و بفروخت آنرا و زد بانگ آن محتواى درباره و بخواست

 همـه  تـا  پرداختنـد  كـه » .بپردازيد را ما مال م،داشت محفوظ حاجتتان وقت براى را شما هاى هديه من قوم،
 بر كرد، حركت پس .باشد گرفته را مصر خراج همه كه ندانند را كس او جز و بازگشت و گرفت را مصر خراج

  .بود خودش با بازگشتنش اجازه كه بود، استرى بر نير دره ابو بود، استرى
  .بگشود را اى قلعه و رفت ىتابستان غزاى به الملك عبد بن الرحمان عبد سال اين در
 هـارون  همسـر  زبيـده  گويـد  واقدى چنانكه و شد حج ساالر منصور جعفر ابى بن سليمان سال اين در

  .بود وى همراه نيز برادرش رفت، حج به وى با نيز الرشيد
  .آمد در هفتم و هفتاد و صد سال آنگاه

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

 و برداشـت  مصـر  از را برمكـى  يحيـى  بن جعفر رشيد، كه بود آن سال حوادث جمله از ندگوي چنانكه
 بعالوه را، يحيى بن فضل و برداشت خراسان از نيز را مالك بن حمزة. كرد آنجا واليتدار را سليمان بن اسحاق
  .گماشت سيستان و رى بر نيز و آنجا بر بود، داشته كه واليتها
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 واقـدى،  گفته به سال، اين در هم و كرد تابستانى غزاى تغلبى الحميد عبد نب الرزاق عبد سال اين در
 دو شـنبه  چهار شب به باز آن از پس .محرم از رفته روز چهار يكشنبه شب به بود، سرخى و ظلمت و طوفان

 ظلمتـى  و طوفـان  بـاز  صـفر  از رفتـه  روز يـك  جمعه روز به آنگاه. بود ظلمت سال همين محرم از مانده روز
  .بود تسخ

  .بود حج ساالر الرشيد هارون سال اين در
  .آمد در هشتم و هفتاد و صد سال آنگاه

  بود هشتم و هفتاد و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 اسحاق رشيد، عامل ضد بر ديگران و قضاعه و قيس حوفيان مصر در كه بود اين سال حوادث جمله از
 بـدو،  پيوسته سرداران از چند تنى با را اعين بن هرثمة رشيد. ردندك نبرد وى با و خاستند پا به سليمان، بن
 به حكومت مال از را آنچه و آمدند اطاعت به و شدند تسليم حوفيان كه فرستاد سليمان بن اسحاق كمك به

 سـر  بـه  حوفيـان  كـار  چـون  و رشيد جانب از بود فلسطين عامل هرثمه وقت آن در. پرداختند داشتند عهده
  .كرد آنجا واليتدار را صالح بن الملك عبد و برداشت مصر از را سليمان بن اسحاق ن،هارو رفت،

 روح بن فضل تاختند، بودند آنجا در وى با كه سپاهيانى و انبارى عبدويه به افريقيه مردم سال اين در
 سـوى  را ناعـي  بـن  هرثمة رشيد،. شدند رانده برون بودند آنجا كه مهلب خاندان از كسانى همه و شد كشته

  .آمدند باز اطاعت به كه فرستاد آنها
 پيـروانش  و شـد  بـزرگ  كـارش  كرد، خلع را 1سلطان و يافت تسلط افريقيه بر عبدويه وقتى كه گويند

. بـود  برمـك  بن خالد بن يحيى رشيد، وزير وقت آن در كردند وى سوى رو طرف هر از كسان و شدند بسيار
 بـه  پيـاپى  يحيى پس آن از. فرستاد عبدويه سوى را خويش دبير زياد بن منصور و موسى بن يقطين يحيى،

 و كرد مى تطميع و داد مى اندرز و داد مى بيم نافرمانى از و كرد مى ترغيب اطاعت به را او و نوشت مى نامه وى
 دبـو  كرده وى با كه تعهدى به يحيى و آمد بغداد سوى و آمد باز اطاعت به و پذيرفت را امان تا داد مى وعده

  .داد رياست و داد چيز او به و گرفت امان رشيد از برايش و كرد نكويى وى با و كرد وفا
  .سپرد برمك بن خالد بن يحيى به را خويش كارهاى همه رشيد سال همين در
 ابراهيم و گفت خداست خاص حكميت و كرد قيام جزيره در جانفروش طريف بن وليد سال همين در

  .رفت ارمينيه سوى آنجا از سپس بكشت، غافلگيرى به نصيبين در را خازم بن
 آنجـا  در و داشـت  نكـو  رفتـار  وى. رفـت  خراسـان  سـوى  واليتدارى به يحيى بن فضل سال همين در
 بـود،  برفتـه  اطاعـت  از كـه  اشروسنه شاه خاراخره كه رفت النهر وراء ما غزاى به و ساخت رباطها و مسجدها

  .آمد وى سوى
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 وابسـته  و داد نـام  عباسـيه  را آنهـا  كـه  گرفت عجمان از سپاهى خراسان در يحيى بن فضل كه گويند
 عنـوان  كرنبيـان  بغـداد  در و آمدند بغداد به هزارشان بيست كه شد مرد هزار پانصد شمارشان. كرد عباسيان

 هب گفت شعرى باب اين در حفصه ابى بن مروان. بماندند خراسان در دفترهايشان و نامها با باقيمانده و يافتند
  :مضمون اين

   نبردها هنگام به كه است شهابى فضل«
   كند افول ها شهاب كه
  .نباشد افول را وى

   وراثت حكم به كه است قومى ملك حافظ
  .گرفته باال كارشان

   هست سواران هاى دسته آنجا
   حاجيان سقايتگر فرزندان از كه

   كنند مي پشتيبانى
  .ندارند تمايلى آنها به جز و

   عباسيانند سوار هاى دسته
   عجمان و دانند عربان كه
   را آنها از تعداد چه فضل كه

   است داده سازمان
   كه را آنها از هزار صد پنج

   آورده شمار به دفترها
   اى داشته پاى به
   انتساب هنگام به كه قومى از كه
   احمد به انتسابشان قرآن حكم به

   است نزديكتر
  .كنند مى دفاع
   ىيحي پسر بخشنده، فضل
   وى كف در كه است چنان

  .طال نه ماند مى جاى به نقره نه
   كرده مى تن به لباس كه هنگام آن از

  نگذشته او بر روزى
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   خويش بخششهاى از آنكه مگر
  .است كرده توانگر را كسانى

   نبرد و بخشش قلمرو در
   جويندگان كه رسيده جاها به

   بدان وصول براى
   مانند مى فرو

   نباشد عطا را بخشنده كه هنگامى
   دهد مى خوب عطاى

  آيد در نيام از تيز شمشير كه هنگامى و
  .ماند نمى فرو

   خداست رضاى وى هدف
   خشم و رضايت هنگام به و

  .ندارد توجه حق به جز
   چندانست تو كارى نكو
   آن با دريا و باران كه

  ».كند نمى برابرى
 خواند او بر شعرى اردوگاه در حفصه ابى بن مروان شود روان خراسان سوى فضل كه پيش آن از: گويد

  :مضمون بدين
   بخشش كه ندانى مگر«
   شد سرازير آدم روزگار از
  .گرفت جاى فضل كف در تا

   شود گشوده العباس ابو آسمان وقتى
  ! ريزد مى تو بر باران فراوان چه

   خويش طفل گرسنگى از مادرى وقتى
   باشد نگران

   خواند فضل نام به را او
  .ماند مصون او فلط و

   ماند زنده تو به اسالم
  .آنى قوت مايه كه
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   كه قومى آن از تو
  ».باشد كهنسال خردسالشان

 و پوشـانيد  جامـه  را او و دادنـد  بـدو  درم هـزار  يكصد تا: بگفت يحيى بن فضل: گويد عباس بن محمد
  .بخشيد او به استرى

  :گويد فضل درباره همو و آوردم دست به درم هزار هفتصد سفر اين در گفت مى كه شنيدمش: گويد
   را برمكى خالد پسر«

   برگزيدم ستودن براى
   نيست ناروا گزينش اين و
  .است بس مرا و

   را بخشش و عدالت كه آنست وى خوى
   نزارى و قحطانى از خويش پيروان بر

   بگستراند
   شد روان شرق منبر سوى

   پيوسته وى پدر و
  .رود مى باال منبر و تخت بر
   را برمكى يحيى و را او زگاررو

   امير يا سردار پيوسته
  ».خواهد مى

  :گفت وى سپاس به نيز خاسر سلم: گويد
   ياوش در برمكيان كه اى خانه در«
   كنند مى حمايت آن از
  .ترسى مى چه تنگدستى از

   يحيى پسر فضل كه قومى
   ندارد همسنگ كه پيشتازى

   آنهاست از
   هست روز دو را وى
   نبرد روز و بخشش روز
  .آن ميان در روزگار گويى كه

   است اسير
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   شود ساله ده برمكى وقتى
   باشد وزارت وى هدف

  ».امارت يا و
 را رفـتن  امـا  رفـت  خراسان سوى يحيى بن فضل با جبريل بن ابراهيم: گويد هاشمى اسحاق بن فضل

  .گرفت دل در را اين فضل و نداشت خوش
 پيش چون و رفتم وى نزد به .خواند پيش مرا بود، مانده غافل من زا مدتى كه پس آن از: گويد ابراهيم

 داده تكيه وقت آن در» .هست شرى خدا به«: گفتم خويش با. نداد مرا پاسخ اما گفتم، سالم رسيدم وى روى
  ».دارد مى مصون من از ترا تسلطم كه دار آسوده خاطر ابراهيم اى« :گفت آنگاه نشست درست بود،

 درم هزار پانصد و بخشيد من به را آن بياوردند را آن خراج چون و داد سيستان واليت رام آنگاه: گويد
  .افزود آن بر

 را آنجـا  كـه  فرسـتاد  كابـل  سـوى  را وى كه بود فضل كشيكبانان و نگهبانان ساالر ابراهيم: گويد راوى
  .گرفت بسيار غنيمتهاى و گشود

 وى نـزد  بـه  درم هـزار  هزار چهار نيز خراج مال از يد،رس ابراهيم به هزار هزار هفت سفر اين در: گويد
 تـا  كـرد  دعـوت  خويش خانه به را فضل كرد، بنيان بغيان محله در را خويش خانه و آمد بغداد به وقتى. بود

 تا بگفت و كرد آماده وى براى نقره و طال ظروف و ها تحفه و ها هديه بنمايد، بدو بود يافته او از كه را نعمتى
  .نهند خانه سوى يك به را درم هزار ارهز چهار

 گفت و نپذيرفت را آن از  چيزى اما كرد پيشكش بدو را ها تحفه و ها هديه بنشست، فضل چون و: گويد
  .كنم دلخوش ترا كه آمدم آن براى فقط

  » .است تو نعمت اين امير اى«: گفت
  » .دارى اين از بيش ما نزد به«: گفت
  ».است سواران لوازم از اين«: گفت و نگرفت بر سگزى تازيانه كي بجز چيز، همه آن از: گويد
  » .است خراج مال از مال اين«: گفت
 بدو را مال و» .گيرد جاى آن در كه ندارى اطاقى مگر«: گفت. گفت باز چون و »باشد تو آن از«: گفت

  .بازگشت و بخشيد
 بنـى  رفـت،  وى پيشـواز  بـه  جعفـر  ابو تابستان رشيد بازگشت، خراسان از يحيى بن فضل وقتى: گويد

 هـزار  پانصـد  و هـزار  هـزار  را كسـان  و كردنـد  ديدار او از بزرگان و دبيران و سرداران از ديگر كسان و هاشم
  :گفت وى ستايش به حفصه ابى بن مروان. داد مى

   كنم مى ستايش را يحيى پسر عمل«
  .شديم نيكروزتر وى آمدن از كه
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   بديد را او تا نرفت خواب به ما ديدگان
  .بود پر اشك از پيوسته بيامد وقتى تا و

   وى مردان و سواران
   نيرو و قوت شكوهمندترين با

   آمدند باز ما سوى
   كرد، برون خراسان از را دشمن

   را ظلمات پرده كه صبحگاه نور چون
  .شكافت هم در و كرد برون
   وى قدوم از بودند مرو در كه آنها

  :گفتند و شدند ترسان
  .شد پراكنده ما قوم
   بگشود را اى مظلمه هر قفل

  كرد، آزاد بخشش با را بندى اسير و
   منت بدون عدالت با و

  .گشود نكوكارى دست آنها ميان
   ببرد آنها از را بيم و ترس

  .آورد امنيت ميانشان و
   كرد نكويى يتيمانشان با
  .بود دلسوزتر و مهربانتر پدران از و

   را، فضل هدف كسان وقتى
   بجويند، نبرد در و خششب در
  .يابند دورتر ستارگان از آنرا

   را، فضل خالد، و يحيى
   شكوهمند و واال كارهاى به

   اند برده باال
   باشد، خليفه مطيع كه هر به نسبت كه

   را تيز تيغ اما است، ماليم
  .كند مى سيراب عصيانگر خون از

   را نفاق و شرك وى شمشيرهاى
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   كرد زبون
  .شد دايم قوت مايه ندي اهل براى و

  خليفه، بيعت كه را مصطفى بيعت پيروى
   خاتم، فاتح پيمبر همنام

   بود، او از نيكى همه كه
   است، پيوسته آن بركت به

  .كرد تأييد
  .دادى غارت به را كابل كوهستان

  .ضالل آتش براى آنجا در و
  .نگذاشتى جاى به آتشدانى
   بردى بدانجا سواران

   را جماعتشان كه
  .كردند فرارى و اسير و ولمقت
   كه پس آن از برم، پسر
   ديد، مى معاينه را مرگ و بود زبون

  ».شد ور بهره تو نعمت از
 از يحيـى  بـن  فضـل  وقتى :گويد قسرى عبداهللا بن خالد وابسته مسلم، بن رزام برادر مسلم، بن حفص

 مهر و شد مى پخش مهر به سر همچنان كه بود وى روى پيش هايى كيسه رفتم، وى پيش بود آمده خراسان
  :مضمون بدين گفتم شعرى و شد نمى گشوده هيچيك
   خالد، بن يحيى پسر فضل، وسيله به خداى«
   وى، دستان بخشش و

  ».كرد تالفى را بخيالن همه بخل
 بودم گرفته سبق تو« از شعر اين گفتن در كه داشتم خوش«: گفت من به حفصه ابى بن مروان: گويد

  ».دادم مى غرامت درم هزار ده و
 زمسـتانى  غـزاى   سـال  همين در نيز راشد بن سليمان. كرد تابستانى غزاى زفر بن معاوية سال اين در

  .بود وى با نيز صقلية بطريق البيد، كرد،
  .شد حج ساالر بود مكه عامل كه عباسى ابراهيم بن محمد سال اين در

  .آمد در نهم و هفتاد و صد سال آن از پس

  بود نهم و هفتاد و صد سال به كه ثىحواد از سخن
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 آنجـا  در را شـرحبيل  بـن  عمـرو  و آمد باز خراسان از يحيى بن فضل كه بود آن سال حوادث جمله از
  .كرد جانشين
  .كرد خراسان واليتدار را حميرى يزيد بن منصور رشيد، سال، همين در
  1.كرد جانفروشى خراسان در سيستانى اترك بن حمزة سال همين در
 آن بـر  را ربيـع  ابـن  فضـل  و كرد معزول حاجبى از را برمك بن خالد بن محمد رشيد، سال همين در
  .گماشت

 بسـيار  پيـروانش  و گرفـت  بـاال  كـارش  و بازگشـت  جزيره به جانفروش طريف بن وليد سال، همين در
 كـه  وقتـى  بـه  ،هيت باالى و كرد حيله وليد با يزيد. فرستاد وى سوى را شيبانى مزيد بن يزيد رشيد،. شدند
 در شـاعر  و شـدند  پراكنـده  باقيماندگان و بكشت همراهانش از گروهى با را او و شد رو به رو وى با بود غافل
  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين

   كشند مى را همديگر وايليان«
  2».شكند نمى آهن بجز را آهن كه

  :مضمون اين به گفت شعرى نيز وليد خواهر قارعه
   خابور دشت درخت اى«

  ! دادى برگ چرا
  ! اى نناليده طريف ابن بر گويى
   خواست، نمى توشه تقوى از جز كه جوانى

  »!جست نمى مالى شمشير و نيزه جز و
 و كـرد  عمـره  بود، داده غلبه طريف ابن بر را وى كه خداى سپاسگزارى به رشيد سال، اين رمضان در

 از و كـرد  حج كسان با سپس ببود، آنجا حج وقت تا و بازگشت مدينه سوى برد، سر به را خويش عمره چون
  .بازگشت بصره راه از آنگاه رفت پياده جاها و مراسم همه در نيز، عرفات تا آنجا از و رفت پياده منى تا مكه

  .داشت پاى به را حج تا ببود مكه در يافت فراغت عمره از وقتى واقدى گفته به اما
  رفت، سر به هشتادم و صد سال آنگاه

  بود هشتادم و صد سال به كه حوادثى از سخن

  .داد رخ آنجا مردم ميان شام، در كه بود اختالفى سال حوادث جمله از

  داد رخ شام در كه اختالفى انجام سر از سخن

                                                           

 مـن   اشْـَترى  اهللا إِنَّ آيـه  از را معنـى  ايـن  و بـود  جانفروشـى  خارجيان شعار كه است بودن خارجى از كنايه تعبير اين. 1
  .بودند كرده اقتباس 111: 9 أَمواَلهم و أَْنُفسهم اْلمؤْمنينَ

 .اند بوده وائل بن بكر قبيله ختلفم هاى تيره از يزيد و وليد. 2
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 غمـين  سـخت  آن سـبب  به رشيد گرفت باال آن كار و داد رخ اختالف شام مردم ميان در وقتى گويند
  ».من يا بروى تو بايد يا«: گفت بدو كرد، شام تداروالي را يحيى بن جعفر و شد

 عباس. شد برون سالح و مركوب با سرداران بيشتر با و» .كنم مى تو سپر را خويشتن من«: گفت جعفر
. كـرد  خـويش  كشـيكبانان  ساالر نيز را  قحطبه بن حميد بن شبيب. كرد خويش نگهبانان ساالر را محمد بن

 آرامـش  كـه  وانگذاشـت  آنجـا  اسبى و نيزه و بكشت را قوم دزدان و آورد الحاص ميانشان رسيد شام به وقتى
  :مضمون بدين گفت شعرى نمرى منصور رفت مى جعفر وقتى. نشست فرو آتش آن و گرفتند
   شد فروزان اى فتنه آتش شام در«

  .شود خاموش آن آتش كه است شام نوبت اينك
   برمك خاندان از دريا موج وقتى

   ريزد فرو آن بر
   هايش شراره و ها شعله

  .رود خاموشى به
   فرستاد آنجا را جعفر مؤمنان امير
  .شود بسته آن شكاف كه

   فرستاد آنجا را قدر واال مباركفال
  .دادند رضايت بدو نزارى و قحطانى كه

  .افتاد آنها بر برمكى سنگ
  .شكند مى را شكنان پيمان سر كه

   كردى نفوذ اى بيشه در صبحگاهان
   بود آن فراز بر ثريا نستارگا كه
  .بود مرگ آن ميوه و

   شد افراشته پرچمها وقتى
   گرفت، وزيدن آنجا در باد و

   افتادند هول به آن جلوه از شنوندگان
   دراز، و كوتاه آرزوهاى كه بگوييد شام مردم به

  .نبرد را عقلتان
   خويشتن به مؤمنان امير

  .آمد شما سوى
   نيامد خويشتن به او اگر و
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  .آمد وى بمنتخ
   پرهيزگارى و نيكى اميد كه شاهى

  .داشت توان مى او از
  .ماند توان نمى امان در وى صولت از و

   كارزار هنگام به و است مؤمنان امير وزير
  .اوست نيزه و شمشير

   باشد، پوشيده كه هر از خليفه اسرار
  .است تو نزد به آن جايگاه و مقر

   تعهدى، در و اى كرده وفا پيوسته
  .اى نياورده خيانت قومى به بتنس
   باشد، تو ننگ مايه كه حالتى به هرگز و

  .اى نشده نزديك
   شود، آشفته كارها وقتى

   آن گر اصالح و گر احيا پزشك
  .ىيتو
   يحيى، پسر براى وقتى 

   آيد، پيش سخت حوادث
  .نيفتد هراس به آن از
   آمد، پديد تو از اثرى شام در
   شتدا توان اميد آن سود به كه
  .است بيم مايه آن ويرانگرى و

   آنها بر واى و شام مردم به خوشا
   رفت آنها سوى زندگى كه
  .ويرانى يا و

   زاى باران و است بخش سود ابرى آيند صلح به اگر
   است آور ويرانى آن قطرات نه گر و

   خالد پسر يحيى پدرت
   است شاهان پدر

   آن كوچكهاى كه نعمتها و بخشندگى برادر و
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  .است رگبز
   ديد توان مى بخششها چه برمكيان ميان

  .رسيد توان نمى آن نهايت به كه نعمتها و
   آيد، فرود تو نزد به كه هر
  .است همراه نيكروزى ستارگان با
   باشى آن پناه تو كه گروهى و

  .است عزت قرين
   مرا، دهر حوادث مگر

  .داشت تواند مى باز جعفر از
   است، نگران وى دورى از ديده

  ».ماند نمى باز وى تذكار از دل و
 جانشين شام بر را عكى بن عيسى و گماشت توابع و بلقا به را سليمان بن صالح يحيى، بن جعفر: گويد

 دست دو رفت، وى پيش و رسيد رشيد نزد به وقتى: گويند چنانكه افزود حرمت را وى رشيد بازگشت، و كرد
 وحشـت  كه را خداى ستايش مؤمنان امير اى«: گفت و ايستاد  وى روى پيش آنگاه. ببوسيد را وى پاى دو و

 چهـره  تـا  داشـت،  مـؤخر  مرا اجل و آورد رحم من تضرع به و كرد اجابت مرا دعاى و كرد مبدل انس به مرا
 بـه . آورد باز وى خدمت به و نهاد منت وى دستبوسى به و داد حرمت وى قرب به مرا و نمود من به را آقايم
 كه دانم مى انداخت، رنج به مرا كه حادثاتى با آورم مى ياد به وى حضور از را خويش رفتن و غيبت وقتى خدا

 حضـور  از مـن  حرمان اگر كند فدايت به خدايم مؤمنان، امير اى. ام كرده كه خطاها و بوده معصيتها سبب به
 از پـيش  تـو  ديدار تياقاش به و برود عقلم دورى، تأسف و تقرب شوق بسبب بود آن بيم كشيد مى درازا به تو

 اجـابتم  قـرين  و داشـت  عافيـت  قـرين  و داشت مصون مرا دورى حال در كه را خداى ستايش. آيم باز اجازه
 حركـت  تـو  راى و فرمان بى و نيامدم اجازه بى كه داشت دور به نافرمانى از مرا و نكشتم اطاعت از كه داشت
 بـه  -نيسـت  چيـزى  خـداى  قسـم  از بزرگتر و -ؤمنانم امير اى خدا به. نرسيد مرگم وصول از پيش و نكردم
  ».گرفتم نمى برابر تو جوار با آنرا و داشتم مى مرجح ترا قرب دادند مى من به را دنيا همه اگر كه بودم حالى

 نيت از آنچه اقتضاى به تو خالفت ايام در خداى مؤمنان، امير اى«: گفت رشيد به سخنان اين پى از و
 و آرد مـى  صـالح  بـه  را جمعشان رساند، مى آرزو نهايت به رعيت كار در و دارد مى وفقتم پيوسته داند مى تو

 تمسك تو اطاعت به تا برد مى را پراكندگيشان آنها با مرحمت سبب به هم و تو رعايت به و دهد مى الفتشان
  .است آن خور در كه بايد ستايش اين بر را خداى و زنند چنگ تو رضايت ريسمان به و جويند

 كـه  نافرمـانى  آن از و بودنـد  تـو  فرمان مطيعان شدم جدا شام واليت مردم از وقتى مؤمنان، امير اى«
 به و بودند تو عفو خواستار و بودند تو حكم تابع و بودند زده چنگ تو ريسمان به بودند، پشيمان بودند كرده
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 در كـه  چناننـد  ائـتالف  در. بودنـد  ايمـن  تـو  جانب از و داشتند تو فضل به اميد و داشتند اعتماد تو حوصله
 از پـيش  وى گذشـت  و مؤمنـان  اميـر  عفـو  انـد،  بـوده  مقاومـت  در كـه  چناننـد  اطاعت در و اند بوده اختالف
  .است بوده ايشان مسئلت از پيش مؤمنان امير نكويى و رأفت و بوده خواهيشان پوزش

 را آتششـان  و بـود  كـرده  خـاموش  را شررشـان  خـداى  آمـدم  مـى  وقتى اگر مؤمنان امير اى خدا، به«
 مـن  بـه  آنهـا  درباره و بود آورده صالح به را غوغائيانشان و بود كرده دور به را سركشانشان و بود فرونشانيده

 ميمـون  مسـعود  دولـت  دوام و نيـرو  و ميمنت و بركت به همه اين بود داده نصرت آنها بر و بود كرده عنايت
 عمل آنها با تو سفارش مطابق خدا به. بودند بسته تو در كه اميدى و داشتند تو از كه بيمى و بود تو پيوسته

 به. بودى كرده تعيين و بودى داده دستور كه بود ترتيبى به من روش كردم، رفتار آنها با تو فرمان به و كردم
 نمـ  آنچـه . داشتند تو سطوت از كه بيمى و تو، تأييد به خداى اراده و بود تو دعوت بركت به اطاعتشان خدا

 فـزون  مـن  بر تو نعمت چه هر كه نبود تو حق از اى پاره اداى جز بكردم، خويش كوشش همه چه اگر كردم،
 بـه  وفا اميد از را خويشتن كه نكرده من همانند ترا رعيت از هيچكس خداى. شوم ناتوانتر تو ستايش از شود
 چنـدان  تـو  نعمتهـاى  از كـه  مبـده  جـان  تو رضاى جلب و اطاعت در مگر نشود اين و پندارم دور به تو حق

 روزگـار  يگانه تو لطف پرتو از كه داشت توانم سپاس چگونه .ندانم كس ديگر نزد به را آن همانند كه ام يافته
 داشـت  تـوانم  سـپاس  چگونه است، تو كردم از نيز سپاس توان كه داشت توانم سپاس چگونه ام، شده خويش

 كه داشت توانم سپاس چگونه نتوانم، آن شمار باشد، كرده ررمق تو نعمتهاى شمار به را سپاس خداى اگر كه
 سـپاس  چگونـه  ندانى، بس برايم دانم بس خويش براى را آنچه كه داشت توانم سپاس چگونه منى، پناه تنها

 بـه  كـه  داشت توانم سپاس چگونه برى، مى من ياد از را پيشين احسانهاى نوين احسانهاى با كه داشت توانم
 تـوانم  سـپاس  چگونـه  منـى  مـوالى  كه داشت توانم سپاس چگونه اى داشته مقدم همگان از مرا خويش كرم

 مـن  سپاس كه كرد، من نصيب تو از را همه اين استحقاق بى كه خداى از دارم، تو از دارم چه هر كه داشت
 تـرا  خـويش  وسـعت  و قـدرت  بـا  كه خواهم مى نارساست، آن دهم يك از اى پاره بلكه و آن بعض به وفاى از

  ».دارد توانايى آن بر و اوست دست به اين كه كند تالفى ترا بزرگ  حق و منت و دهد عوض
  .سپرد خالد بن يحيى وى پدر به و گرفت يحيى بن جعفر از را مهر رشيد، سال اين در
 بـن  حسـن  ابـن  محمـد  نيز جعفر. شد سيستان و خراسان واليتدار يحيى بن جعفر سال اين در هم و 
  .گماشت آنجا بر را قحطبه

 رسـيد  بـردان  بـه  چون و و كرد رقه آهنگ موصل راه از و شد روان السالم مدينة از رشيد سال اين در
 بيسـت  يحيى بن جعفر واليتدارى كرد، معزول را يحيى بن جعفر و كرد خراسان واليتدار را جعفر بن عيسى

  .بود روز
  .شد كشيكبانان ساالر يحيى بن جعفر سال همين در
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 آنگـاه  بودنـد  كـرده  قيـام  آنجـا  از كه خارجيانى سبب به كرد ويران را موصل حصار رشيد سال اين در
  .كرد خويش اقامتگاه را رقه و آمد فرود آنجا و رفت رقه سوى

 يحيى بن جعفر و فرستاد السالم مدينة به را او و كرد معزول افريقيه از را اعين بن هرثمة سال اين در
  .كرد نجانشي كشيكبانان بر را او

  .بيفتاد اسكندريه مناره سر و داد رخ سخت اى لرزه زمين مصر سرزمين در سال اين در
 بـن  مسـلم  و كرد جانفروشى و گفت »خداست خاص حكميت« جزيره در شيبانى خراشه سال اين در

  .كشت را او عقيلى بكار
 عمرو قضيه محرك كه نوشت ماهان بن عيسى بن على كردند، قيام گرگان در سرخپوشان سال اين در

  .شد كشته مرو در كه داد را او كشتن دستور رشيد است، زنديق كه است عمركى محمد بن
 شد، آنجا واليتدار خازم بن عبداهللا آنجا و شد معزول رويان و طبرستان از يحيى بن فضل سال اين در

  .شد جزيره واليتدار نيز سلم بن سعيد
  .كرد رزف بن معاوية را سال اين تابستانى غزاى

 محدثـه  در روزى چند و رسيد آنجا محرم در و رفت بصره به مكه از بازگشت هنگام رشيد سال اين در
 حفر خالد بن يحيى كه سيجان نهر بر سپس يافت، انتقال خريبه در جعفر بن عيسى قصر به آن از پس ببود،
 روز دوازده آنگـاه  شد، استوار سيحان كار و كرد حفر نيز را معقل نهر و ابله نهر. بديد آنرا و نشست بود كرده
 ساخت منزلها و گرفت مقام آنجا و رفت حيره سوى آنجا از و رفت السالم مدينة سوى بصره از محرم از مانده

 و بشوريدند او بر كوفه مردم آنگاه ببود، آنجا روز چهل نزديك و داد تيول به زمينها پاره را خويش همراهان و
 رقه سوى وقتى رفت، رقه سوى مدينه از سپس رفت، السالم مدينة سوى كه ندنداشت خوش را وى مجاورت

  .داد بدو را عراق دو واليتدارى و كرد جانشين السالم دار در را امين محمد رفت مى
  .شد حج ساالر عباسى عيسى بن موسى سال اين در

  .آمد در يكم و هشتاد و صد سال آنگاه

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

 حفصه ابى بن مروان و گشود نبرد به را صفصاف قلعه كه بود سال اين در روم سرزمين به رشيد غزاى
  :مضمون اين به گفت شعرى

   منتخب مؤمنان امير«
  ».كرد هموار زمينى چون را صفصاف

  .گشود را مطموره و رسيد آنقره تا و رفت روم غزاى به صالح بن الملك عبد سال اين در هم و
  .نيز مالك بن حمزة و گذشت در قحطبه بن حسن سال اين در هم و

  .يافتند تسلط گرگان بر سرخپوشان سال اين در
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 پديـد  خـويش  هاى نامه آغاز در را پيمبر بر صلوات ترتيب رقه اقامت هنگام به رشيد سال اين در هم و
  .آورد

 حركـت  شـتاب  بـا  سپس داشت بپا كسان با را حج مراسم و بود حج ساالر الرشيد هارون سال اين در
. داشت معافش كه شود معاف كار از كه خواست .رسيد بدو غمره در سپس بازماند، او از خالد بن يحيى كرد،

  .بازگشت مكه سوى او و داد اجازه كه گيرد اقامت مكه در خواست اجازه و داد بدو را مهر يحيى
  .آمد در دوم و هشتاد و صد سال آنگاه

  داد رخ دوم و هشتاد و صد سال به كه حوادثى رخب از سخن

 پـى  از مـأمون  عبـداهللا  خـويش  پسـر  براى آنجا و رفت رقه سوى و بازگشت مكه از رشيد سال اين در
 يحيـى  بن جعفر به را مأمون و گرفت بيعت سپاهيان از رقه در باب اين در گرفت، بيعت امين محمد پسرش
 بـن  الملـك  عبـد  و منصـور  جعفر ابو بن جعفر خاندان، مردم از .دفرستا السالم مدينة سوى را وى و پيوست

 و كردنـد  بيعـت  وى بـا  رسـيد  السـالم  مدينـة  به وقتى. بودند مأمون همراه على بن على سرداران، از و صالح
  .ناميد مأمون را او و داد بدو همدان تا را بدان پيوسته واليتهاى و خراسان واليتدارى پدرش

 وقـت  آن در. بمـرد  برذعه در كه بردند مى يحيى بن فضل نزد به را خزر شاه قانخا دختر سال اين در
 بازگشتند وى پدر نزد به بودند دختر همراه كه طرخانهايى بود، ارمينيه عامل باهلى قتيبه بن سلم بن سعيد

  .كرد آغاز شدن آماده مسلمانان جنگ براى و شد توز كينه او و شده كشته نهانى دخترش كه گفتند بدو و
  .بازگشت السالم مدينة به خالد بن يحيى سال اين در

  .رسيد كهف اصحاب شهر دفسوس تا و كرد الملك عبد بن الرحمان عبد را سال اين تابستانى غزاى
 را رينـى  مـادرش  و كشـيدند  ميـل  را اليون پسر قسطنطين خويش، شاه چشمان روميان سال اين در
  .گرفت )اوگوست( غسطه او لقب كه كردند منصوب

  .شد حج ساالر عباسى عيسى بن موسى سال اين در
  .آمد در سوم و هشتاد و صد سال آنگاه

  بود سوم و هشتاد و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 و مسـلمانان  و آمدنـد  در االبـواب  باب از خاقان دختر سبب به خزران كه بود آن سال حوادث جمله از
 كـه  بود عظيم اى آشفتگى و گرفتند اسير را كس هزار يكصد از بيشتر ندگوي چنانكه و بكشتند را آنجا ذميان

 بـه  را او و كـرد  آذربيجـان  و ارمينيـه  واليتدار را مزيد بن يزيد رشيد، .بود نشده شنيده آن همانند اسالم در
  .باشد ارمينيه مردم حافظ كه نهاد نصيبين در نيز را خازم بن خزيمة كرد، روانه و داد نيرو سپاه

 آمدن: گويد پدرش از نقل به عبداهللا بن محمد كه هست نيز ديگر گفتار ارمينيه به خزران ورود بارهدر
 وى پسـر . زد تبرى با را سلمى منجم گردن سلم بن سعيد كه بود روز آن از هارون ايام در ارمينيه به خزران
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 شـد  فرارى سعيد كه شدند مينيهار وارد شكاف از كه انگيخت بر سعيد ضد بر را آنها و رفت خزران واليت به
  .بماندند آنجا روز هفتاد گمانم به و آميختند در مسلمان زنان با و

 بـه  بـود  برده تباهى به سعيد را آنچه كه فرستاد ارمينيه به را مزيد بن يزيد و خازم بن خزيمة هارون،
  .شد بسته شكاف و كردند برون را خزران و بردند سامان

 سـبب . شـود  وى پـيش  كـه  نوشت بود خراسان در كه ماهان بن عيسى بن ىعل بن رشيد سال اين در
 بـن  علـى . دارد مخالفـت  سـر  كه بودند گفته هارون به و بودند پرداخته بدو كه بود آن على به رشيد نوشتن
 بسـيار  مـالى  و رفت رشيد نزد به على نهاد، جاى به را او رشيد كه كرد جانشين را يحيى خويش پسر عيسى
 كـه  فرسـتاد  خراسـان  بـه  الخصـيب  ابـو  جنگ براى مأمون خويش پسر جانب از را وى رشيد د،بر وى پيش

  .بازگشت
  .كرد قيام خراسان نساى در حريش، وابسته نسائى عبداهللا بن وهيب الخصيب، ابو سال، اين در
  .گذشت در نيز سماك بن محمد و گذشت در بغداد به محمد بن جعفر بن موسى سال اين در هم و 

  .بود حج ساالر هادى موسى بن عباس سال ينا در
  .آمد در چهارم و هشتاد و صد سال آنگاه

  بود چهارم و هشتاد و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 السـالم  دار بـه  كشـتيها  بر فرات راه از رقه از بازگشت هنگام به هارون االخر، جمادى در سال، اين در
 تازيانـه  و زنـدان  بـا  هيـثم  بـن  عبداهللا گويند چنانكه و كرد مطالبه نكسا از را 1بقايا رسيد آنجا چون و رفت

 يحيـى . شـد  سـند  واليتدار مهلبى يزيد بن داود. شد يمن و مكه واليتدار بربر حماد. كرد عهده را آن گرفتن
 كـه  پرداخـت  افريقيـه  بكـار  اغلب بن ابراهيم. شد طبرستان واليتدار رازى مهرويه .شد جبل واليتدار حرشى

  .كرد آنجا واليتدار را وى درشي
 زور شـهر  در را وى كـه  فرسـتاد  او سـوى  را قصاب زهير كه كرد قيام جانفروش عمرو ابو سال اين در

  .كشت
 را او على و آمد وى بنزد مرو در كه داد امانش موسى بن على و خواست امان الخصيب ابو سال اين در

  .كرد حرمت
  .بود حج رساال عباسى محمد بن ابراهيم سال اين در

  .آمد در پنجم و هشتاد و صد سال آنگاه

  بود پنجم و هشتاد و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

                                                           

 .متن كلمه. 1
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 رشيد، و كشتند بود آنجا واليتدار كه را رازى مهرويه طبرستان مردم كه بود اين سال حوادث جمله از
  .كرد واليتدار وى جاى به را حرشى سعيد بن عبداهللا

  .كشت را خارجى قحطبه بن ابان القلعه مرج در انبارى مانالرح عبد سال اين در
 حمـزه  يـاران  كس هزار ده به على بن عيسى آورد، آشفتگى بادغيس در جانفروش، حمزه سال اين در

 ايـن  بـه  گفـت  شـعرى  بـاب  ايـن  در العـذافر  ابو .رسيد قندهار و زابلستان و كابل تا و بكشت را آنها و تاخت
  :مضمون
   شود القرنين ذو سىعي كه بود نزديك«

   رسيد مغرب دو و مشرق دو به كه
   را آن اطراف و زابلستان و كابل

  ».وانگذاشت خج دور تا
 تسـلط  ابيورد بر هم و نيشابور و طوس و آنجا بر و كرد قيام نساء در الخصيب ابو ديگر بار سال اين در

  .گرفت نيرو كارش و رفت سرخس ىسو و شد هزيمت كه كرد محاصره را آنجا و برد حمله مرو سوى و يافت
  .شد واليتدار وى جاى به يزيد بن اسد و گذشت در برذعه در مزيد بن يزيد سال اين در هم و
  .گذشت در بغداد به موسى بن يقطين سال اين در هم و
 دندانهاى از هيچيك گذشت، در بغداد به على بن الصمد عبد االخر، جمادى ماه در سال، اين در هم و

  .نداشت كم دندانى كه رفت گور به كودك دندانهاى با و بود تادهنيف وى
  .رفت رقه به موصل راه از رشيد سال اين در
 ماه در او و داد اجازه رشيد شود، مجاور و كند عمره خواست اجازه رشيد از خالد بن يحيى سال اين در

 حـج  آنگـاه  بماند، جده در حج توق به تا سپس. كرد عمره رمضان ماه در و شد برون عمره آهنگ به شعبان
  .كشت را كس دو كه داد رخ اى صاعقه الحرام مسجد در. كرد

  .بود حج ساالر عباسى محمد بن منصور سال اين در
  .آمد در ششم و هشتاد و صد سال آنگاه 

  بود ششم و هشتاد و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 آنجـا  در را وى و رفت نساء سوى الخصيب ابى بردن براى مرو از ماهان بن عيسى بن على سال اين در
  .يافت آرامش خراسان و كرد اسير را فرزندانش و زنان و بكشت

 احمـد  درباره وى كه بود يافته خبر كه روز آن از كرد زندان به را اشرس بن ثمامة رشيد، سال اين در
  .بود گفته دروغ زيد بن عيسى بن

  .گذشت در هرثمه نزد به منصور جعفر ابو بن جعفر سال اين در
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 از و كرد حركت رقه از حج آهنگ به سال اين رمضان ماه در. بود حج ساالر الرشيد هارون سال اين در
 مدينـة  تـا  كه آمد فرود دارات نام به منزلگاهى در فرات كنار بر بلكه نشد، السالم مدينة وارد اما گذشت انبار

 محمـد  خـويش  پسـر  دو كـرد،  جانشين رقه در را نهيك بن نعثما بن ابراهيم .بود راه فرسنگ هفت السالم
 چنان .داد عطا سه آنجا مردم به و كرد آغاز مدينه از. برد همراه را خويش، وليعهد دو مأمون، عبداهللا و امين
 داد، مـى  دومشـان  عطيـه  و رفتند مى محمد بنزد آنگاه داد، مى آنها به اى عطيه و رفتند مى وى نزد به كه بود

  .رسيد دينار هزار پنجاه و هزار هزار يك به اين و داد مى سومشان عطيه كه رفتند مى مأمون زدبن سپس
 پسـر  محمد پنجشنبه روز به سوم و هفتاد و صد سال شعبان در رشيد: گويد حجبى محمد بن ابراهيم

 آن از پس پيوست، بدو را عراق و شام پنجم و هفتاد و صد سال به و ناميد امين را او و كرد وليعهد را خويش
 را مشـرق  انتهـاى  تـا  همدان حدود از و گرفت بيعت مأمون عبداهللا براى رقه در سوم و هشتاد و صد سال به

  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در خاسر عمرو بن سلم. سپرد بدو
   هدايت پيشواى هارون«

   سيرت نيك خردمند براى
   گرفت بيعت
   كند، مى تلف را خويش اموال آنكه

   دهد، مى گران بار را برندگان اما
   است دقيق دانش كار در كه امامى

   است، عادل پيشه فضيلت داود و
  .كند مى فتق و رتق را هدايت پيمان كه

   پيشه راستى گوينده
   كند مى عمل عباسيان خير براى كه
  .كند مى تفضل عيالمند مردم با و
   است نكوكارتر شان همه از
   شان همه از ثاتحاد وقوع هنگام به و

   است تر بخشنده
  بيايد باطل ظلمت كه هنگامى و

  .است منصور همانند شاهى كار در
   است هدايت نور كه مأمون براى كار

   يافت كمال
  ».برفت جاهل از جهل و
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 بـراى  رشـيد  چـون  و بـود  صـالح  بن الملك عبد سرپرستى زير رشيد بن قاسم: گويد قريش بن حسن
  :نوشت بدو الملك عبد تگرف بيعت مأمون و محمد

   بودى، ستاره اگر كه پادشاهى اى«
  .بودى سعد ستاره
   بگير بيعتى نيز قاسم براى

   بيفروز اى شعله وى براى ملك در و
   يكتاست طاق خداى

  ».كن طاق را وليعهدان پس
 تبيع خويش پسر قاسم براى آن از پس شد، مى ترغيب قاسم بيعت به رشيد كه بود بار نخستين اين و
  :گفت چنين الملك عبد و. سپرد بدو را عواصم و مرزها و ها جزيره و ناميد مؤتمن را او و گرفت

   انگيز، فتنه و باشد خدا عصيانگر كه هر«
  .بندد نمى دل خليفه دوستى به

   گزيد بر را هارون خداى وقتى
   سپرد بدو را ما رهبرى

   او وسيله به و
  .كرد زنده را سنتها و دين

   داشت ما با كه رأفتى سر از نيز هارون
  ».سپرد مؤتمن و مأمون و امين به را زمين
 را ملـك  كـار «: گفـت  مردمـان  از يكى كرد، تقسيم خويش فرزند سه ميان را زمين رشيد وقتى: گويد

 يكـى  و» .است انگيز بيم كرد كه كارى انجام سر و انداخت هم به را آنها بلكه«: گفت ديگر يكى ،»كرد استوار
  :مضمون اين به گفت شعرى
   گريم مى هست خاطر به كه غمى سبب به« 
  .است روان همچنان اشكم و

   باش آماده هول براى
  .ببرد را خوابت كه بينى چيزها كه
  كه بينى چيزى بمانى اگر
  .كند دراز را بيداريت و غم
   آورد بدى راى مهذب شاه
  .كرد تقسيم را واليتها و خالفت كه
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   را اختالف ار،ك اين با كه خواست مى
   ببرد خويش فرزندان ميان از

  .كنند دوستى همديگر با كه
   كاشت ميانه در را دشمنى اما
   داد نابودى به را الفتشان و
   انداخت جنگ ميانشان و
  .كرد فراهم را اختالفشان زمينه و
   رعيت بر واى مدتى اندك پس از

   داد آنها به سخت محنتهاى كه
   آورد پديد هاآن براى پيوسته بليات و
  .كرد همراهشان را تباهى و آشفتگى و

   خونهاشان از كه باشد چنان
   شود، روان جوشان درياهاى

   نبينند را آن شدن تمام كه
  .باشد وى گردن به پيوسته هايشان بليه بال و

  »هدايت؟ يا است گمراهى اين واقعاً
 قاضيان و وزيران و سرداران و اهللاعبد و محمد رفت، حج به ششم و هشتاد و صد سال به هارون: گويد

 پسـر  قاسـم  كـرد،  جانشين سپاه و اموال خزاين و حرم بر رقه در را عكى عثمان بن ابراهيم. بودند وى با نيز
 را حـج  مراسم چون و داد منزل آنجا بود پيوسته بدو كه سپاهيانى و سرداران با و فرستاد منبج به را خويش

. كردند دقت سخت آن درباره قاضيان و فقيهان كه نوشت نامه دو مأمون عبداهللا خويش پسر براى برد سر به
 عبـداهللا  قلمـرو  كـه  را واليتها و كند وفا آن مضمون به كه بود شده محمد با كه بود شرايطى نامه دو از يكى
 نسخه رديگ يكى. كند تسليم وى به بود كرده وى آن از كه را اموالى و جواهر و آمدها در و امالك و بود شده

 كه پس آن از .بود كرده كسان و محمد با عبداهللا براى كه شرطها و بود گرفته عامه و خاصه از كه بود بيعتى
 و بسـتگان  و خانـدانش  و وى فرزنـدان  ديگر از كه كسانى همه با را فرشتگان و خدا و گرفت بيعت محمد از

 بـه  و نهـاد  كعبـه  در را نامـه  دو هر كرد، هدشا محمد بر بودند وى با كعبه در ديگران و وزيرانش و سرداران
  .برد برون را آن كسى نگذارند و دارند را ها نامه كه داد دستور داران پرده

 فقيهان و سرداران و هاشم بنى سران و يافت حضور رشيد كه گويند ديگر راوى دو و محمد بن عبداهللا
 حاضران جماعت و بخوانند محمد و عبداهللا بر را نامه تا بگفت و كردند الحرام بيت وارد را آنها كرد، احضار را
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 و بيفتـاد  بياويزنـد  كـه  بردنـد  بـاال  چـون  و بياويزند كعبه در را نامه كه ديد چنان آنگاه كرد، شاهد آنها بر را
  :بود چنين نامه نسخه شكند، مى يابد انجام كه پيش آن از زودى به كار اين كه گفتند

 بـن  محمـد  كـه  مؤمنـان،  اميـر  هارون خدا، بنده براى است مكتوبى ناي. رحيم رحمان خداى نام به«
 كار خويش پى از مؤمنان امير كه اكراه، نه دلخواه به اختيار و عقل صحت حال در نوشته مؤمنان امير هارون

 امـور  همـه  و خالفـت  و عهـد  واليت من پس از و نهاده مسلمانان همه گردن در مرا بيعت و سپرده من به را
 سپاه و چنگ و داده مؤمنان امير هارون بن عبداهللا به اكراه، نه ميل روى از من، دلخواه و رضا به را نمسلمانا

 همه و مرزها و خراسان اعمال همه و) كذا( ها يك ده يك ده و ها زكات و المالها بيت و بريد و طراز و خراج و
 هارون خدا بنده براى خويش دلخواه و ترضاي به من و سپرده بدو خويش پس از و زندگى در را آن واليتهاى

 اميـر  هـارون  كـه  پيمـانى  بـه  كـه  دارم عهده هارون بن عبداهللا برادرم قبال در كه ام كرده شرط مؤمنان امير
 و خراسـان  واليـت  بـا  را آن و كـنم  وفـا  نهاده وى براى مسلمانان امور و خالفت و عهد واليت درباره مؤمنان
 وى براى يا داده بدو خويش امالك از يا كرده وى تيول مؤمنان امير چه هر وهبعال. كنم تسليم بدو آن اعمال
 بـدو  بـيش  يـا  كم خويش، زندگى در كه مركوبى يا منزل يا جامه يا كاال يا جواهر يا زيور و مال هر و خريده

 اگـر  و تمبدانسـ  يكايـك  را همه اين من و شود تسليم بدو كه است مؤمنان امير هارون بن عبداهللا آن از داده
 كـه  دارد عهـده  بـه  محمد رسد، مؤمنان امير پسر محمد به خالفت و دهد رخ مرگ حادثه مؤمنان امير براى

 در كـه  مؤمنـان  اميـر  خانـدان  از كسانى و آن مرزهاى با را خراسان و كند اجرا را مؤمنان امير هارون دستور
 ديگـر  و واليتها و رى و خراسان به را مؤمنان رامي بن عبداهللا و سپارد بدو پيوسته مأمون عبداهللا به قرماسين

 كرده وى نام به بوده مؤمنان امير اردوگاه در مؤمنان امير بن عبداهللا كه هنگامى كه مؤمنان امير سلطه موارد
 بـن  محمـد  خراسـان  واليت اقصاى تا راى از پيوسته بدو يا خواسته مؤمنان امير كه كسانى همه با كند روانه
 او از پيوسـته  بـدو  مؤمنـان  اميـر  كـه  را عبـداهللا  يـاران  از كسى يا را اى تبعه يا سردار ندارد حق مؤمنان امير

 همـه  و خراسـان  مرزهـاى  از داده، بدو مؤمنان امير هارون كه واليتى از را مؤمنان امير بن عبداهللا يا بگرداند
 يـا  بگرداند آن، توابع و واليتها و مرزها و خراسان اقصاى تا است همدان مجاور كه رى واليت از آن واليتهاى

 سـوى  يا دهد واليت او بر را كسى يا كند جدا او از را وى سرداران و ياران از يكى يا فرستد او سوى را كسى
 زيـانى  وى بـزرگ  و كوچـك  كار در تا فرستد عاملى يا محاسب يا 1بندار وى كارداران و عمال از يكى يا وى

 مردم از هيچيك متعرض يا شود حايل خويش تدبير و راى مطابق قلمرو اين در عمل و وى ميان يا آرد پديد
 اميـر  كـه  شـود  سـپاهيانى  و وابسـتگان  و خادمـان  و سرداران و دبيران و عامالن و قاضيان و ياران و خاندان
 اموالشـان  يا نسلشان يا بستگانشان يا خونهايشان يا جانشان در شود آنها زيان موجب كه وابسته بدو مؤمنان

 يـا  كوچـك  آن از چيـزى  و مركوبانشـان  و بردگانشـان  و كااليشـان  و محالتشان و هاشان خانه و امالكشان اي

                                                           

 است پارسى دخيل: الموارد اقرب گفتهه ب. باشد مكنت و تجمل صاحب و دار داروخانه كيسه: برهان گفتهه ب: متن كلمه. 1
 .م. گرفت آن همانند چيزى و ناظر و ضابط معنىه ب بايد اينجا در كه حافظ معنىه ب



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

 هـيچكس  و نشود آنان متعرض وى تساهل يا رخصت يا هوس يا دستور به آدم فرزندان از هيچكس و بزرگ،
 كارشـان  در وى قاضـيان  راى و مؤمنـان  اميـر  بـن  عبداهللا راى و اجازه بى وى منسوبان و عامالن و قاضيان از

 و مؤمنـان  امير خاندان از پيوسته مؤمنان امير بن عبداهللا به مؤمنان امير كه كسانى از يكى اگر نكند، دخالت
 محـل  و ديـوان  نـام  و آيـد  وى سـوى  سـپاهيان  و وابستگان و خادمان و دبيران و عامالن و سرداران و ياران

 و زبونى با را او بايد مؤمنان امير بن محمد كند، انكار مؤمنان رامي بن عبداهللا مخالفت يا عصيان به را خويش
  .كند اجرا وى درباره را خويش دستور و راى تا فرستد مؤمنان امير بن عبداهللا سوى ذلت

 دارد وى پـس  از كـه  كـار  تصـدى  از را مؤمنان امير بن عبداهللا كه خواهد مؤمنان امير بن محمد اگر«
 يـا  اسـت  همـدان  مجـاورت  در كـه  خراسان اعمال و مرزها و واليت از را مؤمنان رامي بن عبداهللا يا كند خلع

 بدو مؤمنان امير كه را وى سرداران از يكى يا كند، عزل كرده، ياد خويش نامه اين در مؤمنان امير كه جايى
 يـا  تـوجيهى  به نهاده او براى مؤمنان امير كه را آنچه از چيزى يا بازگرداند اند رفته قرماسين سوى و پيوسته

 هـارون  بـن  عبـداهللا  آن از خالفت مؤمنان امير پس از دهد، نقصان بيش، يا كم بزرگ، يا كوچك اى حيله به
 سـرداران  همـه  اطاعـت  و باشد امر ولى مؤمنان امير پس از و باشد مقدم مؤمنان امير بن محمد بر او و باشد
 عبـداهللا  آن از شهرها و واليتها همه از مسلمانان ههم و بگيران مقررى و خراسان مردم از هارون مؤمنان امير
 پيكـار  وى مخالفـت  بـا  و كنند قيام وى با هست پيكرشان در زندگى چندانكه بايد كه باشد مؤمنان امير بن

 نرسـد  باشـد  كجا هر و باشد كه جمع هر از را آنها از هيچيك و كنند دفاع وى از و دهند نصرت را او و كنند
 اميـر  هـارون  بـن  عبداهللا خلع كار در يا شود برون وى اطاعت از و كند او نافرمانى يا ندك مخالفت وى با كه

 خـويش  صحت و زندگى در هارون مؤمنان امير كه آنچه از چيزى كاستن يا وى غير به عهد تغيير و مؤمنان
 مؤمنـان  اميـر  بـن  محمد مطيع نوشته نامه اين در هم و نهاده الحرام بيت در كه اى نامه در و نهاده وى براى
 كاسـتى  نهـاده  عبداهللا براى هارون مؤمنان امير كه را آنچه از چيزى مؤمنان امير هارون بن محمد اگر. شود
 هـارون  مؤمنـان  امير بن محمد براى كه بيعتى از شما و داشت بايد باور را مؤمنان امير بن عبداهللا گفته دهد

 و شـود  هـارون  مؤمنـان  امير بن عبداهللا مطيع بايد مى نانمؤم امير هارون بن محمد و آزاديد داريد گردن به
 قاسم ندارند حق هارون، مؤمنان، امير بن عبداهللا و هارون، مؤمنان، امير بن محمد. كند تسليم بدو را خالفت

 او بـر  مخلـوق  ديگـر  از را آنها جز يا خويش اقارب و فرزندان از يكى يا كنند خلع را هارون، مؤمنان، امير بن
 مؤمنان، امير كه را پيمانى كه اوست دست به كار رسيد مؤمنان امير بن عبداهللا به خالفت وقتى. دهند تقدم

 خواهـد  كـه  خـويش  بـرادران  يـا  فرزنـدان  از كـس  هر به آنرا يا كند اجرا نهاده قاسم براى وى پى از هارون،
 چنانكـه  بـاب  اين در و نهد مقدم پى زا را مؤمنان امير بن قاسم و دارد مقدم او بر خواهد را كه هر يا بگرداند
 نامـه  ايـن  در مؤمنـان  اميـر  را آنچه كه داريد تعهد مسلمانان گروه شما و كند فرمان باشد وى راى و خواهد
 عهـده  بـه  مؤمنـان  امير بن عبداهللا براى آنچه در و كنيد اجرا داده دستور بدان و كرده شرط آنها بر و نوشته

 پيمبر تعهد و خداى تعهد و پيمان  موجب به باشيد، مؤمنان امير شنواى و عمطي شناخته واجب و نهاده شما
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 رسوالن و پيمبران و مقرب فرشتگان از خدا كه قرارها و پيمان و مسلمانان تعهد و سلم و عليه اهللا صلى وى
 محمد براى و شده ياد آنچه بر مؤمنان امير بن عبداهللا براى كرده مؤكد مسلمانان و مؤمنان گردن بر و گرفته

 بـدان  و شـده  شرط شما بر و شده نوشته نامه اين در و شده ياد بدانچه مؤمنان امير پسران قاسم و عبداهللا و
 اميـر  كـه  دسـتورى  با يا شكستيد يا داديد تغيير يا كرديد تبديل را آن از چيزى اگر و كنيد وفا ايد شده مقر

 وى پيمبـر  حمايـت  و خداى حمايت از كرديد مخالفت كرده شرط شما بر و داده شما به نامه اين در مؤمنان
 دارد شما از كس هر اكنون كه مالى هر و برونيد مسلمانان و مؤمنان حمايت و سلم، و عليه اهللا صلى محمد،

 در كـه  را الحـرام  اهللا بيـت  مكلفيد كدامتان هر و باشد مسكينان وقف آرد مى دست به ديگر سال پنجاه تا يا
 كـه  مملوكى هر و نپذيرد شما از را آن انجام جز خداى كه واجب نذر به كنيد حج پياده بار پنجاه است مكه

 طالقـه  سـه  باشـيد  داشـته  كه زنى هر و باشد آزاد آرد دست به سال پنجاه تا آينده در يا دارد شما از كسى
  ».است نيكو ىحسابگر خدا و اينست نگهبان و مراقب خدا و ناپذير، بازگشت باين طالق به قطع طور به است

   نوشت كعبه در خويش خط به مؤمنان امير پسر عبداهللا كه شرطى نسخه

 صـحت  حـال  در مؤمنـان  امير هارون بن عبداهللا كه مؤمنان، امير هارون خدا، بنده براى ايست نامه اين
 و برترى هماي آن مضمون اينكه از اطالع و نوشته نامه اين در آنچه درباره درست نيت با نوشته اختيار و عقل

 و خالفت و كار خويش قدرت ايام در هارون مؤمنان امير كه است، مسلمانان جماعت و خاندانش و وى صالح
 همه و واليتها و مرزها خويش زندگى در و سپرد من به هارون بن محمد برادرم پى از را مسلمانان امور همه

 كه بندگان امور تصدى و خالفت پيمان به كه كرد شرط هارون بن محمد بر و سپرد من به را خراسان اعمال
 اميـر  آنچـه  از چيـزى  مـورد  در و كند وفا آن اعمال  همه و خراسان واليت به هم و نهاده من براى وى پى از

 مؤمنان امير يا ام خريده خودم يا باغ، و محله و مستغل و ملك از خريده من براى و داده من تيول به مؤمنان
 اى محاسـبه  مورد در نيز و نشود من متعرض غيره، و برده و مركوب و كاال و جامه و جواهر از بخشيده من به

 و نشـود  آنهـا  از يكـى  و من گير بى باب اين در هرگز و نشود من دبيران و عامالن از هيچيك و من متعرض
 خرد از چيزى و مال، پوست و موى و خون و جان به مردم همه از من دستياران و من ياران و من براى هرگز

 آن ضـمن  كـه  نوشـت  مكتوبى وى براى و شد معترف بدان و پذيرفت را اين محمد .نشود زيان مايه كالن و
 نيـز  مـن  .بدانسـت  را ى و نيـت  درستى و پذيرفت و كرد خشنودى آن از هارون مؤمنان امير كه شد متعهد

 شـرايطى  بـه  محمد وقتى ات كه كردم تعهد خويش جانب از وى براى و كردم شرط هارون مؤمنان امير براى
 رضـايت  بـدان  مؤمنـان  امير و كرده ياد نوشته مؤمنان امير براى كه اى نامه در و نهاده مؤمنان امير براى كه

 بـراى  مؤمنـان  امير كه را امورى از چيزى و نشود من گير پى آن از چيزى درباره و كند وفا من درباره داده،
 وى با و باشم وى نيكخواه نكنم، وى عصيان و باشم وى مطيع و محمد شنواى نشكند، كرده شرط وى با من

 ناحيـه  در را وى دسـتورهاى  و ها نامه. نشكنم و نكنم خيانت و كنم وفا وى زمامدارى و بيعت به نكنم، دغلى
 سـپاهى  بـه  مؤمنـان  اميـر  بـن  محمـد  اگر و كنم پيكار دشمنش با و كنم نيكيارى وى با و كنم اجرا خويش
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 از يكـى  سـوى  يـا  ها ناحيه از يكى به يا خويش بنزد دهد آن فرستادن دستور و بنويسد من به و شود محتاج
 سـپرده  مـا  بـه  مؤمنـان  اميـر  كه را قدرتى يا را وى قدرت از چيزى خواسته يا كرده وى مخالف كه دشمنان

 قصـور  نويسد مى من به آنچه از چيزى درباره و نكنم وى مخالفت و كنم اجرا را وى دستور كه مكلفم بكاهد،
 اميـر  آنچـه  به كه مادام دهد خويش فرزندان از يكى به را خالفت و كار من پى از بخواهد محمد اگر و. نكنم

 بايد من و اوست حق كار اين كند، وفا شده متعهد من درباره او و كرده شرط وى با و نهاده من براى مؤمنان
 را خويش  فرزندان از يكى و نكنم مبدل و ندهم تغيير و منكاه را آن از چيزى و كنم وفا بدان و كنم اجرا آنرا
 يكـى  به من پى از را كار هارون مؤمنان امير آنكه مگر ندهم، تقدم او بر دور، يا باشد نزديك را ديگر كسى يا
 تـا  كـه  كردم تعهد محمد و مؤمنان امير براى. است الزم محمد و من بر بدان وفا كه دهد خويش فرزندان از

 و داده من به مؤمنان امير كه چيزها درباره و نهاده من باره در مؤمنان امير كه شرايطى همه به مدمح وقتى
 اميـر  پيمان و خداى قرار و پيمان كنم، وفا مكتوب اين در شده ياد بشرايط كند وفا شده ياد مكتوب اين در

 مخلـوق  رسـوالن  و پيمبران از خداى كه تعهدى مؤكدترين و مؤمنان پيمان و پدرانم و من پيمان و مؤمنان
 كرده منع آن كردن مبدل و شكستن از و داده فرمان آن وفاى به خدا كه مؤكدى هاى قسم و گرفته خويش

 مبـدل  يـا  دادم تغييـر  يا شكستم را خويش مكتوب اين مضمون و شرايط از چيزى اگر و است من گردن به
 پيمبـر  محمـد  و وى ديـن  و توال و جل و عز خداى از كردم خيانت آن درباره يا شدم منحرف آن از يا كردم
 اكنـون  كه زنى هر و روم خدا پيشگاه به مشرك و كافر رستاخيز روز و باشم برى سلم، و عليه اهللا صلى خدا،
 اكنـون  كـه  مملـوكى  هر و باين، طالق به قطع طور به است، طالقى بار سه بگيرم زنى به سال سى تا يا دارم
 بيت حج به برهنه پا و پياده بار سى كه مكلفم و باشد آزاد خداى خاطر به شوم آن لكما سال سى تا يا دارم

 كه مالى هر و نپذيرد را آن انجام جز خداى و است من گردن به كه واجب نذر به است مكه در كه روم الحرام
 مكتـوب  ايـن  در و كردم تعهد مؤمنان امير براى آنچه و باشد كعبه قربان شوم، آن مالك سال سى تا يا دارم

 و فالن با شد شاهد مؤمنان امير بن سليمان. ندارم نيت در و خاطر به آن جز و است من عهده به كردم شرط
  .شد نوشته ششم و هشتاد و صد سال حجه ذى در و فالن

   عامالن به رشيد، محمد، بن هارون مكتوب نسخه

 حـافظ  و وى مـوالى   مـوالى  و اسـت  انمؤمنـ  اميـر  مـوالى  خداى بعد، اما رحيم، رحمان خداى نام به
 و مشـرقها  در و كـرده  عنايـت  وى مؤخر و مقدم كارهاى در داده، بدو اكرام و رعايت به كه قدرتى و خالفت

 كـه  مخلـوق،  همـه  از بـوده  او كفـايتگر  و حافظ و نگهبان و داده تأييد و نصرت نعمت را وى زمين مغربهاى
 مؤمنـان  امير درباره را خويش نكوى اكرام و فرمان كه مسئلت معرض به و است، ستايش مورد وى نعمتهاى

  .شود وى تفضل مزيد موجب كه كند قيام وى رضاى مورد اعمال به كه دارد ملهم را او و كند كامل
 كـه  بـود  آن مسلمانان عامه نزد به و تو نزد به و مؤمنان امير نزد به جل و عز خداى نعمتهاى جمله از

 و رسـانيد  بـرد  مـى  انتظـار  و داشت اميد امت كه وضعى نيكوترين به را مؤمنان امير پسر دو عبداهللا و محمد
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 ايجـاد  و خويش امور قوام و دين كار در و يابند اطمينان بدانها كه افكند همگان دل در را مودتشان و محبت
 آنهـا  بـه  را يشخو زمام كه آنجا تا كنند، تكيه بدانها پراكندگى مكروه و محذور دفع و جماعت صالح و الفت

 و نبود كردنى رد و بود خواسته آنرا خداى كه مؤكد، قسمهاى و قرار و پيمان با كردند بيعت آنها با و سپردند
 در كه را او مشيت و محبت و نداشت آن بردن جاى از و شكستن توان بندگان از هيچكس كه بود كرده نافذ

 و امت همه بر و او بر نعمت روى اين از كه دارد اميد نمؤمنا امير .داد توانست نمى تغيير داشت سابقه علمش
 برگشـت  وى داورى و كـرد  تـوان  نمـى  رد را وى قضـاى  و نيست پذير تعرض خداى دستور كه شود تمام آنها

  .ندارد
 پـى  از مؤمنان امير بن عبداهللا و مؤمنان امير پى از مؤمنان امير بن محمد بيعت بر امت كه وقت آن از

 و كلمه اتفاق و رعيت همه و آنها مصلحت تعيين براى مؤمنان امير بودند كرده اتفاق ؤمنان،م امير بن محمد
 بريـدن  و خـالف  و دغلـى  و نفـاق  و كفر اهل از نعمت دشمنان كيد قطع و تفرقه رفع و شكاف از جلوگيرى
 و تـدبر  و انديشـه  در پيوسـته  داشتند دومى اين حق كاستن و آن درك اميد كه محتمل فرصت از طمعشان

 خيـر  كنـد  مصـمم  كار به را وى كه داشت مسئلت و خواست مى خير خداى از باب اين در و بود تأمل و نظر
 بـه   ميانشـان  كـه  كند مؤتلف مقاصدشان و شود خدا حق و كار در نيرومندى موجب و باشد امت همه و آنها

 بـين  فيما فساد براى را آنها كوشش و عناد و مكر و حسد و مانند محفوظ نعمت دشمنان كيد از باشد، صلح
 اميـر  بـراى  آنهـا  از و بـرد  الحـرام  اهللا بيت سوى را آنها كه كرد مصمم را مؤمنان امير خداى. بردارد ميان از

 بـراى  هـم  و آنهـا  براى و كدامشان هر بر و باشند وى دستور مجرى و مطيع و شنوا كه گيرد پيمان مؤمنان
 مـورد  در ديگـرى  قابل در كدامشان هر تعهد و مؤكد قسمهاى و هدهاع و قرارها با نويسد شرط مؤمنان امير
 فيمـا  نظـر  حسـن  در همبستگيشان و هميارى و همدلى و مودت و الفت كه دارد مى اميد مؤمنان امير آنچه
 كتاب و جل و عز خداى دين كار در و باشد داشته دوام سپرده، بدانها، كه مؤمنان امير رعيت براى هم و بين،
 باشـند  كجـا  هـر  و باشـند  كـه  هر مسلمانان دشمنان با پيكار و سلم و عليه اهللا صلى پيمبرى تهاىسن و وى

 از آور گمرهـى  هوسـهاى  صاحبان و ببرد منحرف و منافق هر و نهان و آشكار دشمن هر طمع تا باشند متفق
 ميـان  آشفتگى زا وى دين دشمنان و نعمت دشمنان و خداى دشمنان و شوند نوميد آنها ميان كيد و تفرقه
 رعيـت  و ديـن  كـار  مؤمنـان  امير كه مانند وا ضاللت و بدعت به دعوت و زمين در فساد براى كوشش و امت

 مقرر سلطه از دفاع و مسلمانان همه و خداى نيكخواهى و سلم، و عليه اهللا صلى محمد پيمبر، امت و خويش
 را وى رضاى كسب و خداى تقرب جبمو اعمال درباره كوشش كمال و خويش تكليف به دلبستگى و خداى
  .داشت منظور

 منظـور  و بگفت آنها با داشت عبداهللا و محمد براى باب اين در كه را نظرى و راى رفت مكه به چون و
 و حضـور  بـا  الحـرام  اهللا بيـت  دل در و پذيرفتنـد  كننـد  مؤكد خويشتن بر را آن قبول خواست مى كه را وى

 حـج  مراسـم  در كـه  كعبـه  داران پـرده  و قاضيان و ياران و سرداران و انمؤمن امير خاندان از كسانى شهادت
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 داد دستور و سپرد داران پرده به آنرا مؤمنان امير كه نوشتند مكتوب دو خويش دست خط به داشتند حضور
 بـه  يافـت  فراغـت  همـه  اين از الحرام اهللا بيت دل و كعبه داخل در مؤمنان امير چون و بياويزند كعبه در كه
 مكتوب و شرطنامه تا بگفت داشتند حضور  نوشتنشان هنگام و بودند داده شهادت آنها بر كه خويش ضيانقا

 براى و كنند اعالم شهرها فرستادگان و گزار عمره و گزار حج از مراسم حاضران به بودند آن شاهد كه را آنها
 خـويش  شـهرهاى  و واليتها اهل و برادران به و سپارند خاطر به و بشناسند و بدانند و بفهمند تا بخوانند آنها

 و بـود  شـهره  بنزدشـان  اين برفتند، چون كه بخواندند آنها براى را شرطنامه دو الحرام مسجد در كه برسانند
 و فراهميشـان  و خونهايشـان  حفـظ  و خـويش  صـالح  بـه  را مؤمنـان  امير توجه و نظر و بودند شده شاهدان
 اميـر  و بدانسـتند  مسـلمانان  جماعـت  و وى كتـاب  و وى دين دشمنان و خدا دشمنان آتش كردن خاموش
 عبـداهللا  و محمد پسرش دو كه را شرطنامه دو آن مؤمنان امير. گفتند ستايش و دعا كار اين براى را مؤمنان

 بـا  كه عنايتى درباره را جل و عز خداى. كرد نسخه تو براى نامه اين ذيل در اند نوشته وى براى كعبه دل در
 دو و مؤمنـان  اميـر  بـه  نسـبت  وى نعمت از و گوى ستايش بسيار كرد مسلمانان وليعهد دو اهللاعبد و محمد
 بـر  را مؤمنـان  اميـر  نامـه  و گوى سپاس سلم، و عليه اهللا صلى محمد، امت جماعت و تو و مسلمانان وليعهد

 اميـر  سـرداران  و تنخويش ديوان در و دار پاى به را آن و كن مفهومشان و بخوان تواند نزد به كه مسلمانانى
 خدا و اهللا، شاء ان بنويس، مؤمنان امير به شود مى انجام مورد اين در را آنچه و كن ثبت وى رعيت و مؤمنان

  .اوست از امكان و قوت و نيرو و است گاهى تكيه نيكو كه بس، را ما
  ».ششم و هشتاد و صد سال محرم از مانده روز هفت شنبه روز به نوشت صبيح بن اسماعيل

 نـزد  به بغداد به رقه از را آن كه بدهند مأمون عبداهللا به دينار هزار يكصد تا بگفت الرشيد هارون: گويد
  .بردند وى

 از. رفـت  بغـداد  به سپس رفت رقه سوى شد كشته عمر در يحيى بن جعفر كه پس آن از رشيد: گويد
 شـده  بسيار سخن رشيد نزد به وى ضد بر و بود رسيده مكرر شكايتهاى ماهان بن عيسى بن على از خراسان

 از مـدتى  از پـس  رسـيد  بغداد به چون و. باشد وى نزديك خواست مى و كند معزول را او شد مصمم كه بود
 و بـرد  آنجـا  را ديگـران  و قاضـيان  از گروهـى  بـود،  نهم و هشتاد و صد سال به اين و رفت، قرماسين به آنجا

 آن از تمـام  بـه  اوسـت  اردوگـاه  در ديگر چيزهاى و مركب و سالح و خزينه و مال چه هر كه كرد شاهدشان
 كسـانى  بـا  را مأمون بيعت و ندارد آنجا بيش و كم چيزى سبب هيچ به و روى هيچ به و است مأمون عبداهللا

 امير هارون بن محمد از ديگر بار كه فرستاد بغداد به نيز را اعين ابن هرثمة. كرد تجديد بودند وى همراه كه
 بيعـت  قاسـم  و عبـداهللا  بـراى  بـود  گرفته او از مكه در كه اى نسخه مطابق بودند وى با كه سانىك و مؤمنان
  .كند ابقاء يا كند خلع را او رسيد خالفت به وقتى كه واگذاشت عبداهللا به را قاسم كار و گرفت

 فـت گ شـعرى  بـود  گرفته خويش پسران براى كعبه در هارون كه بيعتى باره در موصلى ابراهيم: گويد
  :مضمون بدين
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   انجام سر لحاظ از كارها بهترين«
   بودن كامل براى كارها ترين شايسته و

   را آن استوارى رحمان كه است كارى
  ».است كرده مقرر الحرام بيت در
  .آمد در هفتم و هشتاد و صد سال آنگاه 

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

 ميـان  از را برمكيـان  و كشـت  را خالـد  بـن  يحيـى  بـن  جعفـر  رشيد، كه بود آن سال حوادث جمله از
  .برداشت

 خانـدانش  و وى با و بود، چگونه وى كشتن و كشت، را برمكى جعفر هارون چرا اينكه از سخن

  كرد؟ چه

 روايتى جمله از. اند كرده اختالف كشت را وى آن از پس كه جعفر به نسبت هارون خشم سبب درباره
 كـه  بـودم  نشسته رشيد مجلس در: بود گفته كه اند آورده پدرش از نقل به جبرئيل بن وعبختيش از كه است

 رشـيد  نزديـك  و بيامـد  چـون  و شـد  مى وارد اجازه بى گذشته در كه بود چنان و شد نمودار خالد بن يحيى
  .شده دگرگون كارشان كه بدانست يحيى و داد سستى به را وى جواب گفت، سالم و رسيد

 كسـى  هسـتى  خـويش  منـزل  در وقتـى  جبرئيـل،  اى«: گفـت  و كـرد  مـن  به روى رشيد هآنگا: گويد
  »شود؟ مى وارد تو نزد به ات اجازه بى

  » .ندارد انتظار چنين كسى و نه،«: گفتم
   »شوند؟ مى وارد ما نزد به اجازه بى چرا پس«: گفت
 ايـن  در را كـار  اين خدا به .ببرد تو از پيش مرا خداى مؤمنان، امير اى«: گفت و برخاست يحيى: گويد

 بود كرده آوازه بلند آن سبب به مرا و بود كرده من خاص مؤمنان امير كه است چيزى اين ام، نكرده آغاز وقت
 اميـر  كـه  دانسـتم  نمـى  زير، لباس در گاهى و برهنه گاهى بود، خويش بستر در او و شدم مى وارد كه آنجا تا

 لحاظ از وى نزد به كند فرمان آقايم اگر بدانستم كه اكنون دارد شناخو بود داشته مى خوش را آنچه مؤمنان
  ».بود خواهم سوم يا دوم گروه به ورود اجازه

 او روى بـه  و بـود  زمين به چشمانش بود، تر شرمگين خليفگان همه از وى شد، شرمگين هارون: گويد
  ».گويند مى مردم اما باشد تو ناخوشايند كه نخواستم چيزى«: گفت كرد، نمى بلند

 خـاموش  آنگاه. گفت وى پاسخ به را سخن اين كه نرسيد خاطرش به مناسبى جواب كه دانستم: گويد
  .شد برون يحيى و ماند
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 بن محمد كه بود آن آمد پديد خالد بن يحيى كار در كه ناخوشايندى نخستين: گويد اشرس بن ثمامة
 بـه  خالـد  بن يحيى كه گفت مى آن ضمن و گفت ىم اندرز را وى آن در كه فرستاد رشيد نزد به اى نامه ليث
 بايستى خدا پيشگاه در وقتى. اى نهاده خدا و خويشتن ميان را وى كه ساخت نخواهد تو براى كارى خدا نزد

 يحيـى  بـه  ترا بندگان امور همه پروردگارا گويى و پرسد اى كرده وى واليتهاى و بندگان درباره آنچه از ترا و
  .مالمت و توبيخ بر مبنى سخنانى با اوست؟ رضايت مورد كه اى آورده تىحج پندارى واگذاشتم،

 را ليـث  بـن  محمـد « :گفـت  بـدو  و خوانـد  پـيش  بـود  رسـيده  بدو نامه خبر كه را يحيى رشيد: گويد
  »شناسى؟ مى

  ».آرى«: گفت
  »مرديست؟ چگونه«: گفت
  ».است مشكوك وى مسلمانى«: گفت
 شد متغير برمكيان به نسبت چون و بداشتند مطبق در مدتى تا را ليث بن محمد تا بگفت رشيد: گويد

 محمد اى«: گفت بدو دراز گفتگويى پس از يافت حضور چون و آرند، برون را او تا بگفت و آورد ياد به را وى
  »دارى؟ دوست مرا

  ».مؤمنان امير اى خدا به نه،«: گفت
  »گويى؟ مى چنين«: گفت
 و اسـالم  بـا  كـه  حسـودى  گفتـه  بـه  باشـم،  آورده اى حادثه يا ،باشم كرده گناهى آنكه بى بله،«: گفت

 داشـتى،  بـاز  عيـاالنم  از مـرا  و نهادى پايم به قيد دارد، دوست را ملحدان و الحاد و كند مى مكارى مسلمانان
  »باشم؟ داشته دوست ترا چگونه پس

  »دارى؟ وستد مرا محمد، اى«: گفت آنگاه. كنند رها را وى داد دستور و» .گفتى راست«: گفت
  » .برفت داشتم دل در آنچه اما مؤمنان، امير اى نه«: گفت
  .بياوردند كه بدهند او به درم هزار يكصد تا بگفت هارون پس: گويد
   »دارى؟ دوست مرا محمد اى«: گفت
  » .كردى نيكى و دادى نعمتم كه آرى، اكنون«: گفت
 برانگيختـه  تـو  ضد بر مرا كه كسى از ترا حق و گرفت انتقام بود كرده ستم تو با آنكه از خداى«: گفت

  ».بگرفت بود
  .بود آنها وضع تغيير مرحله نخستين اين و گفتند بسيار و كردند سخن برمكيان درباره كسان: گويد

 آمد رشيد نزد به خالد بن يحيى حادثه اين پس از: گويد جعفر ابى بن سليمان وابسته فضل بن محمد
  .برخاستند وى براى غالمان و

  ».برنخيزند وى براى آيد مى خانه اين به يحيى وقتى بگو غالمان به«: گفت خادم مسرور به رشيد



 159    دهمدوازجلد 

  .بگشت وى رنگ و برنخاست وى براى كس و بيامد خالد پس: گويد
  .گردانيدند مى او از روى ديدند مى را وى حاجبان و غالمان وقتى آن از پس: گويد
 بارهـا  كـه  بـود  آن از پـس  دادند مى اگر و دادند نمى كه تخواس مى آب اى جرعه كه شد مى بسا: گويد

  .كرد مى طلب
 رشيد كه گويد كه هر :گويد بود مطلعتر قوم اخبار از كسان همه از گويند چنانكه كه يزيدى محمد ابو

 جعفـر  به را يحيى رشيد، زيرا مدار، باورش كشت حسن بن عبداهللا بن يحيى سبب به جز را يحيى بن جعفر
 جواب يحيى كه پرسيد كارش از چيزى درباره و خواند پيش را وى شبها از يكى سپس بداشت را او كه سپرد

 تـو  دشمن سلم و عليه اهللا صلى محمد فردا كه مباش چنان و بترس خدا از من درباره«: گفت كه آنجا تا داد
  ».ام نداده پناه را انگيزى حادثه و ام نياورده اى حادثه خدا به باشد،

  ».برو خواهى كجا هر به خداى بالد در«: گفت و آورد رقت او بر فرجع: گويد
  ».آرند پس تو غير يا تو نزد به مرا مدتى اندك پس از كه نيستم ايمن كه روم كجا«: گفت
 از گيـرى  خبر وسيله به خبر اين. رسانيد نگاهش اما به را او كه فرستاد يحيى با كس جعفر پس: گويد

 محقـق  وى نـزد  بـه  و يافت درست آنرا و كرد نظر كار اين در كه رسيد ربيع بن فضل به جعفر خاص خدمه
 ايـن  با ترا«: گفت و دهد نمى اهميت وى خبر به كه وانمود چنان رشيد. داد خبر بدو و رفت رشيد پيش. شد
  ».بود من فرمان به اين شايد مادر، بى كار؟ چه

 دهان به لقمه رشيد بخوردند، كه خواست غذا رشيد و بيامد جعفر آن از پس. شد شكسته فضل: گويد
 عبداهللا بن يحيى«: گفت كه بود اين رفت ميانشان در كه سخنى آخرين و كرد مى سخن وى با و نهاد مى وى
  »شد؟ چه

  ».آهنين بند و است تنگ زندان در خويش حال به همچنان مؤمنان، امير اى«: گفت
   »من؟ جان«: گفت
 چيزى رشيد كه افتاد خاطرش در و بود انديشه درست و دقيق مردى كه ماند خاموش جعفر اما: گويد

 و نيسـت  مهـم  كـه  بدانسـتم  و كـردم  آزاد را وى تـو،  جـان  بـه  نـه  من، آقاى«: گفت و داند مى را وى كار از
  ».زند نمى سر او از ناخوشايندى
  ».خواستم مى را همين كردى، خوب«: گفت
: گفـت  و شود برون وى ديد از بود نزديك كه وقتى تا نگريست وى دنبال به برفت جعفر چون و: گويد

  .شد كه شد چنان كارش و» .نكشم ترا اگر بكشد ضاللت عمل سبب به و دشمن شمشير به خدايم«
 اميـر  اى«: گفـت  و شد نزديك بدو يكى بود گفتگو به يحيى با رشيد كه هنگامى: گويد بدر بن ادريس

  ».نبخوا خويش بنزد مرا دارم، اندرزى مؤمنان
  ».بپرس او از اندرزش اين درباره و ببر خويش پيش را مرد اين«: گفت هرثمه به رشيد
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 هرثمـه » .اسـت  خليفـه  رازهـاى  جملـه  از«: گفت و بگويد او به نخواست اما بپرسيد او از هرثمه: گويد
  ».يابم فراغت تا نرود در از بگو وى با«: گفت كه داد خبر رشيد به را وى سخن

 خواند پيش را مرد آن و برفتند بودند رشيد نزد به كه كسانى و رسيد روز گرماى گامهن چون و: گويد
  ».باشم خلوت به«: گفت كه

 وى سـر  بـاالى  حسين و خاقان اما برخاستند، آنها» .برويد جوانان اى«: گفت خويش پسران به هارون
 وى بـه  رو هـارون  آنگـاه . كردند انچن و »شويد دور من از«: گفت آنها به رشيد. نگريست بدانها مرد. بماندند

  ».بگوى خواهى مى آنچه«: گفت و كرد
  » .دهى امان مرا آنكه شرط به«: گفت
  » .كنم نيكى تو با و بدارم ايمنت كه متعهدم«: گفت
 و خشن پشمين جبه با ديدم را عبداهللا بن يحيى آن، كاروانسراهاى از يكى در. بودم حلوان در«: گفت

 كـرد  مـى  حركت وقتى و آمدند مى فرود آمد، مى فرود وقتى كه بودند وى با جمعى .خشن سبز پشمين عباى
 از امـا  شناسـند  مـى  را وى كه داشتند وامى پندار اين به را ناظران و بودند كنار بر او از اما. كردند نمى حركت

 ايمنـى  آن وسـيله  به شدند مى وى متعرض وقتى كه داشت خويش با مكتوبى كدامشان هر بودند، وى ياران
  ».يافت مى

   »شناسى؟ مى را عبداهللا بن يحيى مگر«: گفت
  » .شناختم  نيك را او ديروز جهت همين به ام، شناخته مى را او پيش روزگار از«: گفت
  » .بگوى من با را وى وصف«: گفت
  » .بزرگ شكم و نكو ديدگان با سرطاس، با كمرنگ، سبزه باال، ميانه«: گفت
   »گفت؟ مى چه شنيدى«: گفت آنگاه» .است چنين وى گفتى راست«: گفت
 را او بـاز  دير از كه وى غالمان از يكى و كرد مى نماز ديدم اينكه جز بگويد، چيزى كه نشنيدم«: گفت

 بـه  و بـرد  وى پيش شسته اى جامه برد، سر به را خويش نماز چون و بود نشسته كاروانسرا در بر شناختم مى
. است پسين نماز كردم گمان كه كرد نمازى شد، ظهر از بعد چون و. آورد در را پشمين جبه و افكند گردنش

  ».كرد كوتاه را آخر ركعت دو و كرد طوالنى را اول ركعت دو ديدم، مى را وى
 چنـين  قوم نزد به آن وقت و است پسين نماز اين بله اى، بوده او مراقب خوب چه خوب، پدرت«: گفت

  »كيستى؟ تو دهد عوض ترا ششكو و دهد نيك پاداش خدايت است،
  ».ام زاده مدينةالسالم در و است مرو از اصلم دولتم، اين ابناى باقيماندگان از يكى«: گفت
  »آنجاست؟ در تو منزل«: گفت
   »آرى«: گفت
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 آنـرا  رسـد  تـو  بـه  ناخوشـايندى  مـن  اطاعت راه در اگر«: گفت آنگاه بود انديشه در مدتى رشيد: گويد
  ».كنى مى تحمل چگونه

  » .خواهد مؤمنان امير كه باشم چنان«: گفت
  » .گردم باز تا باش خويش جاى به«: گفت
 آن در دينـار  هـزار  دو كه آورد در اى كيسه و بود وى سر پشت كه رفت جايگاهى به رشيد آنگاه: گويد

 را خويش جامه و گرفت را كيسه مرد» .واگذار كنم مى تو درباره كه تدبيرى با مرا و بگير را اين«: گفت و بود
 سـيلى  را بوگنـدو  زن پسـر «: گفت. بيامدند حسين و خاقان كه »غالم اى«: گفت رشيد آنگاه كشيد آن روى
 در كه كسانى نزد به را او باشد، گردنش به اش عمامه«: گفت آنگاه. زدند بدو سيلى يكصد نزديك كه» .بزنيد

 چنـين  كنـد  سعايت مؤمنان امير دوستان و اصانخ درباره كه كسى سزاى بگوييد و ببريد اند مانده خانه اين
  ».است

 كـار  كه وقتى تا بود گفته چه رشيد با اينكه و ندانست را مرد حال هيچكس و كردند چنان آنها: گويد
  .شد كه شد چنان برمكيان

 منصور كار از«: گفت .بود كرده بنيان كه اى خانه در رفتم يحيى بن جعفر بزند: گويد مهدى بن ابراهيم
  »كنى؟ نمى شگفتى زياد نب

   »چى؟ درباره«: گفتم
   »بينى؟ مى عيبى من خانه در پرسيدم او از«: گفت
  » .صنوبر نه و هست خشت نه آن در آرى،«: گفت

 خـرج  آن بر درم هزار هزار بيست نزديك كه است اين خانه عيب من نزد به«: گفتم بدو: گويد ابراهيم
  ».نيستم ايمن تو بر آن درباره مؤمنان امير حضور در فردا كه است چيزى اين و اى كرده

 بـرده  آن معـرض  بـه  مـرا  آنچـه  عـالوه  به داده من به اين برابر دو و اين از بيش كه داند مى او«: گفت
  ».است

 هـزار  هزار بيست وقتى مؤمنان امير اى: گويد مى و كند مى رخنه او در راه اين از دشمن«: گفتم: گويد
 ذخيـره  مقـدار  چـه  و باشد مقدار چه وى بخششهاى باشد، مقدار چه وى مخارج رده،ك خرج اى خانه بر درم

 نفوذ دل در سرعت به كه است سخنى اين و چيست؟ ديگر مبالغ درباره تو گمان مؤمنان امير اى. باشد نهاده
  ».آورد مى پيش دشوار وضعى و كند مى

 مسـتور  وسـيله  بـه  كـه  دارد نعمتها سانك نزد به مؤمنان امير: گويم دارد فرا من به گوش اگر«: گفت
 خويش درباره را وى نعمت كه هستم كسى من اما .اند كرده نمودار آنرا از كمى يا اند كرده كفران آنرا داشتن،

  ».بنگريد و بياييد گفتم كسان به آنگاه نهادم كوهى سر بر آنرا و نگريستم
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 و بود بوده وى يار رشيد نزد به جعفر -ودب گفته بدو يحيى بن جعفر روزى كه گويد مهدى بن ابراهيم
 شك به رشيد يعنى شخص، اين درباره من«: بود گفته -بود داده تقرب رشيد نزد به را ابراهيم كه بود او هم
 ديگـرى  وسيله به را اين خواستم دارم، خاطر به وى به نسبت كه است چيزى سبب به اين كه پندارم و درم

  »بينى؟ مى چه او از بگو من به و بنگر باب اين در امروز. ام گرفته نظر در ترا و دهم قرار دقت مورد
 يـاران  از كس نخستين من برخاست خويش مجلس از رشيد چون و كردم چنان روز آن: گويد ابراهيم

 زيـر  خويش همراهان با بود، من راه در كه رسيدم درختى نزد به تا برفتم و برخاستم وى نزد از كه بودم وى
 را آنهـا  كـه  گذشـتند  مـى  مـن  بـر  يكايك و آمدند مى نديمان. كنند خاموش را شمع تا بگفتم و مرفت درخت

 درخت از چون و شد نمودار كه ديدم را جعفر. نماند آنها از كسى كه وقتى تا ديدند نمى مرا آنها اما ديدم مى
  ».شو برون من دوست«: گفت من به گذشت

  »دارى؟ برخ چه«: گفت من به جعفر. شدم برون: گويد
  »هستم؟ اينجا من كه دانستى كجا از بگوى من به نخست«: گفتم
 تـا  رفـت  نخـواهى  كـه  دانستم مى و بودم دانسته است من توجه مورد كه چيزى به را تو توجه«: گفت

. اى كـرده  توقـف  كه ببينندت وقتى چنين در خواهى نمى كه دانستم مى. بگويى من به اى ديده وى از را آنچه
  ».هستى اينجا در كه شد معلومم و نيست اينجا از نهانتر جايى تو راه در كه مدانست مى

  » .است چنين«: گفتم
  ».بگوى دانى مى چه هر پس«: گفت
 او گـويى  مـى  هزل وقتى و گويد مى هزل او كنى مى سخن جد به تو وقتى كه ديدم را مرد اين«: گفتم

  ».گويد مى جد
  ».برو من دوست است، چنين نيز من نظر به«: گفت
  .برفتم پس: گويد
 عيبـى  مـا  خانـه  ايـن « :بود گفته مى كه بود شنيده يحيى بن جعفر از روزى كه گويد سليمان بن على

  .بود خودش منظورش »ماند مى كم آن در صاحبش اينكه جز ندارد
 بـا  فرزندانش جمله از من بود، شده برون طواف براى گذشت در پدرم كه سالى: گويد يحيى بن موسى

 بـزرگ  سـخت  مـن  گناهـان  خدايا«: ميگفت و ميگفت دعا پيوسته آويخت كعبه هاى پرده به پدرم. بودم وى
 عقوبت كنى مى عقوبت مرا اگر خدايا. داند نمى را آن تو جز كسى و كرد نتواند آن شمار كسى تو جز كه است

 در مـرا  عقوبـت . شود تو ىخشنود مايه تا شود فرزندم و مال و چشم و گوش شامل چه گر و كن دنيا در مرا
  ».مكن آخرت

 و بـود  آويختـه  كعبـه  هـاى  پـرده  در و بود رسيده خانه مقابل كه ديدم را يحيى: گويد حسن بن احمد
  ».فضل جزه ب خدايا بگير، بگيرى من از را فرزندانم كه است اين در تو رضاى اگر خدايا«: گفت مى
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 كـه  كـرد  چنـان  و بازگشـت  شـتابان  شـد،  ديـك نز مسجد در به چون و برود كه بازگشت آنگاه: گويد
 آرد، اسـتثنا  آنگاه شود تسليم تو رضاى به كه است ناپسند من چون كسى از خدايا«. گفت مى و بود كرده مى

  ».نيز را فضل و خدايا
 مأمون، و امين وليعهد، دو آمد، فرود عمر در رشيد. آمدند فرود انبار در بازگشتند حج از چون و: گويد

 دبير عيسى بن خالد منزل در نيز يحيى. مأمون نزد به جعفر و گرفت جاى امين نزد به فضل. بودند ىو با نيز
 و  مأمون نزد به عمر در نيز خالد بن محمد بود، طراز متصدى نوح ابن منزل در يحيى بن محمد. بود خويش
  .بود گرفته جاى رشيد

 باز امين محمد با كه گفت بدو و داد مايلح و داد خلعت را وى و كرد خلوت فضل با رشيد شبى: گويد
 بـا  حيـره  در كار آغاز در كه رو آن از نمود خشنودى او از و خواند پيش را يحيى بن موسى آن از پس. گردد

 داشـته  متهم خراسان كار در را وى رشيد نزد به ماهان بن عيسى بن على آنكه سبب به بود آورده خشم وى
 نهـانى  خواهـد  مـى  و دارد مكاتبـه  آنها با و دارند دوست را او و ويند مطيع نخراسا مردم كه بود گفته و بود

 او از و بـود  آزرده وى از سـختى  به را رشيد خاطر اين و كند كار رشيد ضد بر آنها كمك به و رود آنها سوى
 رشـيد  دل در گفـت  وى بـد  عيسى بن على چون و بود دلير سواران يكه جمله از موسى كه بود شده بيمناك

 نهان روى خويش طلبكاران از كه افتاد موسى گردن به قرضى پس آن از كرد اثر وى در آن از چيزى و افتاد
 حيـره  بـه  حـج  سـفر  اثنـاى  در چون و رفته خراسان سوى بودند گفته بدو چنانكه كه پنداشت رشيد و كرد

 نخسـتين  اين و بداشت وسىم بن عباس نزد به كوفه در را او رشيد و رسيد وى نزد به بغداد از موسى رسيد
  .افتاد برمكيان كار در كه بود اى رخنه

. كـرد  نمى رد را وى خواست رشيد كه بود چنان و نشست بر وى كار درباره يحيى بن فضل مادر: گويد
  ».اند داده خبر من به وى مورد در كه شود، ضامنش پدرش«: گفت بدو

 و نمـود  خشـنودى  او از آن از پـس  داد، بدو را موسى رشيد و كرد ضمانت موسى از يحيى پس: گويد
  .داد خلعتش

 سـبب  بـه  نداشت خوش را وى حضور و بود كرده عتاب يحيى بن فضل با رشيد كه بود چنان و: گويد
 آنـرا  كاهـد  مـى  من مروت از نيز آب كه دانستم مى اگر«: گفت مى فضل. كرد نمى ميخوارگى وى با فضل آنكه
  .ودب سماع دلبسته وى» .نوشيدم نمى

 مؤانسـت  گفت مى و كرد مى منع  وى نديمى از را او پدرش اما بود پيوسته رشيد نديمى به جعفر: گويد
  .شد مى انباز خواست مى آنچه در رشيد با و بست نمى كار را پدر دستور اما كند رها را رشيد

  :نوشت بدو ماند فرو جعفر كار در يحيى وقتى كه اند آورده هريم بن سعيد از
 پـذير  چـاره  كه شود چنان دارم بيم اما بدانى را خويش كار كه بلغزاند چنان روزگارت تا كردم هار ترا«

  ».نباشد
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 خوشـدل  شـود  همـدم  تـو  بـا  جعفر اينكه از خدا به مؤمنان امير اى«: بود گفته رشيد به يحيى: گويد
 از مقـدار  همـان  بـه  و كنـى  دور را او اگر شود من پاگير و دست تو جانب از آن عاقبت كه دارم بيم و نيستم

  ».است تر بخش اطمينان من براى و اى كرده كار من دلخواه به كنى، اقتصار دارد عهده بر كه تو مهم كارهاى
  ».دهى تقدم او بر را فضل خواهى مى بلكه نيستى، نگران جهت اين از پدر،«: گفت رشيد

 خواهر از هم و جعفر ديدار از رشيد هك بود آنجا از برمكيان و جعفر هالك سبب: گويد زهير بن احمد 
 پس اين، و داشتند حضور آنها نشست مى ميخوارگى به همينكه و نميارست صبر مهدى دختر عباسه خويش

 تـو  زنـى  بـه  را وى«: بـود  گفته جعفر به و ندارد صبورى عباسه و وى از بود داده خبر جعفر به كه بود آن از
 عباسـه  به كه بود داده دستور بدو و» .باشد حالل تو بر ديدنش دارد حضور من مجلس در وقتى كه دهم مى

  .نزند سر او از دارد خويش همسر با مرد كه مناسبات آن از چيزى و نزند دست
 خـويش  مجلـس  در را آنهـا  نشسـت  مـى  ميخوارگى به چون و كرد وى زن را عباسه شرط بدين: گويد

 شـدند،  مـى  مست شراب از كه نهاد مى خلوت به را هاآن و خاست مى بر خويش مجلس از آنگاه. كرد مى حاضر
 و گرفـت  بـار  او از عباسـه  عاقبـت  شـد،  مى همخوابه وى با و پرداخت مى عباسه به جعفر. بودند جوان دو هر

 مماليـك  از پرسـتار  چنـد  بـا  را مولود و شد بيمناك خويش جان بر بداند را قضيه رشيد اينكه از. زاد پسرى
 خـالف  وى كنيزكـان  از يكـى  و عباسـه  ميـان  تا بود پوشيده هارون از همچنان كار و فرستاد مكه به خويش

 عباسـه  كنيزكـان  از كسـانى  چه با كه داد خبر را وى مكان و رسانيد رشيد به را مولود و وى كار كنيز افتاد،
  .چيست كرده وى همراه مادرش كه زيورهايى و است

 كـه  بـود  داده خبر بدو كنيزك كه فرستاد جايى به را يكى رفت حج به سال آن در هارون وقتى: گويد
 پرسـش  بـود  آنهـا  با كودك كه كسانى از يافتند حضور وقتى بيارد، پرستاران با را كودك تا آنجاست كودك

 بكشد، را كودك خواست مى اند گفته چنانكه. بود گفته عباسه چينخبر كه گفتند آن همانند حكايتى كه كرد
  .كرد باجتنا كار اين از آنگاه

 از چون و كرد مى آماده وى براى غذايى عسفان در جعفر كرد مى حج رشيد وقتى كه بود چنان و: گويد
 بـود  كـرده  مـى  فـراهم  چنانكه را غذا جعفر نيز سال آن در. كرد مى مهمان را او شد مى روان عراق سوى مكه

 جعفـر . نيافـت  حضـور  وى غـذاى  به و كرد تعلل رشيد اما كند، گذر آن بر كه خواست رشيد از و كرد فراهم
  .كنم مى ياد تعالى اهللا شاء ان كه شد چنان پدرش و وى كار و رسيد انبار منزلگاه به تا بود وى با همچنان

   برمكى يحيى بن جعفر شدن كشته خبر از سخن

 محـرم  در بازگشت مكه از چون و كرد حج ششم و هشتاد و صد سال به رشيد: گويد سليمان بن فضل
 كشـتيها  در آنگـاه  گرفـت  منـزل  عبادى عون قصر در چند روزى و رسيد حيره به هفتم و هشتاد و دص سال

 حمـاد  همراهـى  به را خادم مسرور رسيد، محرم آخر شنبه شب چون و. رسيد عمر به انبار ناحيه در تا برفت
 بـه  مسـرور . كردنـد  محاصره را يحيى بن جعفر شبانگاه كه فرستاد سپاهيان از جمعى با عصمه، ابو سالم، بن
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 طرب كار در جعفر كلوذانى،  نابيناى گر نغمه كار ذر ابو با بود وى نزد به طبيب بختيشوع شد، وارد جعفر نزد
 را جعفـر . بـود  آن در رشيد كه رسانيد منزلگاهى به تا كشيد مى را او آورد، برون را او خشونت با مسرور بود،

 و بزنـد  را گـردنش  داد دستور رشيد. آورده و گرفته را او كه داد خبر رشيد به و ببست خرى بند با و بداشت
  .كرد چنان مسرور

 نـزد . بيـاورم  را او كـه  فرستاد مرا بكشد را يحيى بن جعفر خواست مى رشيد وقتى: گويد خادم مسرور
  :مضمون اين به خواند مى آواز به شعرى و بود وى نزد به نابينا گر نغمه كار ذر ابو رفتم جعفر

   را جوانى هر كه مرو دور«
  ».رسد مى فرا مرگ« صبحگاه يا شبانگاه

 پـيش  آمـده،  شـبانگاه  كه است گونه اين از ام آمده آن براى كه چيزى الفضل، ابو اى«: گفتمش: گويد
  ».بيا مؤمنان، امير

 و روم درون بـه «: گفـت  و بوسـيد  همـى  را آن و افتـاد  مـن  پاهاى بر و برداشت دست دو جعفر: گويد
 چنانكـه  او و» .كـن  وصـيت  خـواهى  مـى  چنانكـه  امـا  نيسـت،  ميسر رفتن درون به«: گفتمش» .نمك وصيت

 مرا كه آمدند من نزد به مؤمنان امير فرستادگان آنگاه كرد، آزاد را خويش مماليك و كرد وصيت خواست مى
  .خواند مى شتاب به جعفر درباره

 بنزد» .آر من بنزد را سرش« :گفت من به. بود ربست در. دادم خبر بدو و بردم رشيد بنزد را جعفر: گويد
 در داده مستى روى از را دستور اين را، خدا را، خدا را، خدا هاشم ابو اى«: گفت دادم، خبر بدو و رفتم جعفر

 چـون  و بخـواهم  دسـتور  كـه  رفتم. بخواه دستور او از من درباره ديگر بار يا آيد در صبح تا كن تعلل من كار
  ».آر من پيش را جعفر سر اى مكيده را مادرت له...  كه اى«: گفت كرد احساس مرا حضور

 نزد به» .كن مراجعه او به من درباره سوم بار«: گفت بگفتم وى با را خبر و بازگشتم جعفر پيش: گويد 
 نفرستم تو بنزد را كسى و نيارى را سرش و بيايى اگر نيستم مهدى از«: گفت و بزد چماقى با مرا رفتم رشيد

  ».بيارد آن از پس را او سر و اول ترا سر كه
  .بردم رشيد پيش را وى سر و شدم برون پس: گويد
 و غالمـان  و را وى فرزنـدان  همه و خالد بن يحيى تا فرستادند را كسانى شب آن تا بگفت رشيد: گويد

 شـبانه  را يحيـى  بـن  فضل. كرد نتوانست فرار بود، آنجا كه آنها از هيچكس و كردند محاصره را وابستگانشان
 و مال چه هر. بداشتند اش خانه در نيز را خالد بن يحيى. بداشتند رشيد منزلهاى از يكى در و كردند جا جابه
 جـاى  يـا  السالم مدينة سوى آنها از هيچكس نگذاشتند سپاهيان. شد گرفته آمد دست به آنها از كاال و ملك
  .رود ديگر

 كـار  و بگيرنـد  را آنهـا  بردگـان  و متعلقـات  و امـوال  تـا  فرستاد رقه به را خادم رجاء شب همان: گويد
 بگيرنـد  را برمكيان اموال كه فرستاد ها نامه واليتها عامالن همه به شب آن در هم و. سپرد آنها به را برمكيان
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 تعدادى با را مروروذى حميد بن ابراهيم و اعين بن هرثمة شد صبح چون و. كنند دستگير را نمايندگانشان و
 و حميـد  بـن  ابـراهيم . فرستاد يحيى بن جعفر خانه به خادم مسرور جمله از و خويش معتمدان و خادمان از

 يحيـى  منزل به را خادم رشيد و الرحمان عبد بن يحيى. فرستاد يحيى بن فضل منزل به نيز را خادم حسين
  .بگيرد را آنها اموال ههم كه گفت و كرد وى همراه نيز را اعين بن هرثمة. فرستاد يحيى ابن محمد و

 بياويزد ميانه پل بر را او سر و فرستد السالم مدينة به را جعفر پيكر كه نوشت حرشى سندى به: گويد
 مـأمور  را آنچـه  نيز خادمان. كرد چنان نيز سندى. بياويزد نزديك پل و باال پل بر و كند پاره دو را او پيكر و

 بگفـت  كه بردند رشيد پيش را محمد و جعفر و فضل كوچك زندانفر از تعدادى. دادند انجام بودند شده آن
 محمد جزه ب ندارد امان دهد پناه را آنها كه هر كه دادند ندا برمكيان همه درباره تا بگفت و كنند آزادشان تا

 و بود شناخته خويش نيكخواه را محمد كه بودند شده استثنا كه وى اطرافيان و كسان و فرزندان و خالد بن
 را يحيـى  كند حركت عمر از آنكه از پيش. است بوده برى اند كرده برمكيان ديگر آنچه از وى كه بود نستهدا

 دامادشـان  المهـدى  ابـو  و يحيـى  پسران موسى و محمد و فضل بر كسان اعين بن هرثمة جانب از. كرد آزاد
 بـن  ابـراهيم  كه بكشند را شيخ ابى بن انس تا بگفت رسيد رقه به وقتى رشيد. برد رقه به را آنها كه گماشت
 زنـدان  به قايم دير در محمد بن فضل با خالد بن يحيى. شد آويخته آن از پس كشت، را او نهيك بن عثمان
 از چنـد  تنـى  و آنهـا  ميـان  و شد گماشته آنها بر محافظانى اعين بن هرثمة و خادم مسرور جانب از و شدند

 و يحيـى  كنيـز  دنانير و فضل، مادر منير، دختر زبيده. نياوردند تفرقه بود حاجتشان مورد آنچه و خادمانشان
 بر رشيد كه وقتى تا بود آسان همچنان كارشان و دادند جاى آنها نزد به را كنيزانشان و خادمان از چند تنى
 بـه  و شـدند  مـتهم  نـو  از برمكيان و الملك عبد و گرفت سخت نيز آنها با و آورد خشم صالح بن الملك عبد

  .افتادند تنگنا
 پـيش  را شـيخ  ابى بن انس شد كشته يحيى بن جعفر كه شبى صبحگاه: گويد لهبى حسين بن جعفر

 تـا  بگفـت  و آورد در خـويش  تشك زير از شمشيرى رشيد آنگاه رفت سخن انس و وى ميان كه بردند رشيد
  :مضمون اين به فتگر خواندن بودند گفته انس كشتن درباره پيش آن از كه را شعرى و بزدند را او گردن

   پيچد مى خود به انس اشتياق از شمشير«
   است نگران شمشير

  ».انتظار در تقدير و
: گفـت  رشيد. بود گذشته گردن از شمشير ريزد فرو خون كه پيش آن از زدند را او گردن وقتى: گويد

 هـا  بعضـى . بـود  بوده معوا بن زبير آن از شمشير، آن كه ميگفتند كسان» .بيامرزد را مصعب بن عبداهللا خدا«
 و  اسـت  زندقه پيرو انس كه بود داده خبر بدو و كرد مى خبرچينى رشيد براى مصعب بن عبداهللا كه اند گفته

  .بود بوده برمكيان ياران از يكى وى. كشت را او سبب همين به
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 داد نم به را كوچكى نامه و بيامد بريد اسب بر خادمى كه بودم نشسته روزى: گويد شاهك بن سندى
 در وقتـى  سندى، اى رحيم، رحمان خداى نام به«: بود چنين كه خودش خط به بود رشيد نامه گشودم، كه
  ».آيى من بنزد تا منشين، اى ايستاده اگر و برخيز اى نشسته اگر نگريستى، من نامه اين

 بـه  يـع رب بن فضل بن عباس .بود عمر در رشيد. شدم روان و خواستم را خويش مركبان: گويد سندى
 اى: گفـت  مـن  بـه  برخاسـت،  غبارى برد، مى ترا انتظار و بود نشسته فرات بر كشتى در رشيد«: گفت مى من

 تـو  آن از پـس «: ميگفـت » .باشد او خود گويا مؤمنان، امير اى: گفتم .يارانش و باشد سندى اين بايد عباس،
  ».شدى نمودار

 وى پـيش  كـه  فرسـتاد  من نزد به كس يدرش. كردم توقف و آمدم فرود خويش مركب از: گويد سندى
 عبـاس  بجز و برفتند كه »برويد«: گفت بودند وى نزد به كه خادمانى به. ايستادم او روى پيش لختى و رفتم

 كشـتى  بـر  كـه  را هـايى  تختـه  بگو و برو«: گفت عباس به آنگاه كرد درنگ لختى. نماند كس من و فضل بن
: گفـت  رفـتم،  وى نزديـك  كـه  »آى مـن  نزديـك «: گفت من به يدرش آنگاه .كرد چنان او و» .بردارند هست

  »ام؟ خواسته ترا چه براى دانى مى«
  » .مؤمنان امير اى نه،«: گفتم
 سـندى  اى افكـنم،  مـى  فـراتش  در بدانـد  آنـرا  پيراهنم دكمه اگر كه ام خواسته كارى براى ترا«: گفت

   »كيانند؟ من سرداران ترين مطمئن
  » .بزرگ مسرور«: گفتم

 و معتمد ياران و برسى السالم مدينة به تا كن شتاب رفتن در و شو روان هميندم. گفتى راست«: تگف
 هـاى  خانـه  سـوى  بياسـودند  مـردم  وقتـى  باشند، آماده خويش ياران با تا بگوى و آر فراهم را خويش كسان

 درون بـه  يـا  آيـد  در ىكس نگذارد بگو و برگمار را خويش ياران از يكى درهاشان از يك هر به و برو برمكيان
  ».بيايد من دستور كه وقتى تا خالد، ابن محمد در جزه ب رود،

  .بود نكرده كارى برمكيان ضد بر هنوز وقت آن در: گويد
 دستور را آنچه و آوردم فراهم را خويش ياران و رسيدم السالم مدينة به تا برفتم شتاب با: گويد سندى

  .بكردم بود داده
 كه پاالن بى استرى بر بود وى همراه يحيى بن جعفر كه بيامد اعين بن هرثمة هك نكشيد طولى: گويد

  .بياويزم پل سر بر و كنم نيمه دو را وى داد مى دستور من به كه ديدم را مؤمنان امير نامه بود، زده گردنش
  .بكردم بود داده دستورم را آنچه: گويد

 رود، خراسـان  سـوى  خواست مى رشيد كه قتىو تا بود آويخته همچنان جعفر: گويد اسحاق بن محمد
 را جانفروش جشم بن وليد رسيد، خازم ابن خزيمة در بر شرقى جانب به وقتى. نگريستم مى را او و برفتم من
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 سـندى  بـه  آنگاه بزد را وليد گردن كه خواست بود وى جالد كه را ختلى جنيد بن احمد و خواست زندان از
  ».شود سوخته -جعفر عنىي -اين بايد مى« :گفت و نگريست

  .بسوخت را او و آورد فراهم هيزمى و خار سندى برفت چون و: گويد
 اميـر «: گفتنـد  خالـد  بـن  يحيـى  بـه  بكشـت  را يحيـى  بن جعفر رشيد وقتى: گويد اسحاق بن محمد 
  ».كشت را جعفر پسرت مؤمنان،

  ».شود مى كشته وضع همين به پسرش«: گفت
  ».شد يرانو هايت خانه«: گفتند بدو: گويد
  ».شود مى ويران وضع همين به هاشان خانه«: گفت
 روز آن رفـت،  شـكار  بـه  و بـود  عمر در رشيد شد كشته آن پايان در جعفر كه روزى: گويد ترك بشار

 شانه به دست رفت، مى وى با وليعهدان، بدون بود تنها جعفر با بود، وى همراه نيز يحيى بن جعفر بود، جمعه
  بـه  تـا  نشـد  جدا او از و بود وى با همچنان و بود زده او به مشك خويش دست به آن از پيش بود، نهاده وى

 با امشب خواستم نمى اگر« :گفت و گرفت ببر را وى رود درون به خواست مى چون و بازگشت كه مغرب وقت
  ».باشى من ندهمان حالتى به تا كن، طرب و بنوش و بمان منزلت در نيز تو شدم، نمى جدا تو از بنشينم زنان

  ».تو با مگر ندارم رغبت بدين خدا به نه«: گفت
  » .بنوشى بايد من جان به«: گفت
 بنزد سبزه و بخور و نقل با پيوسته رشيد فرستادگان رفت، خويش منزل سوى رشيد نزد از پس،: گويد

 كشتنش دستور و شد، بداشته وى نزد به كه فرستاد جعفر بنزد را مسرور آنگاه برفت، شب تا رسيدند مى وى
 محمـد  متعرض اما گماشت خالد بن يحيى در به را ابرش سالم. بداشت نيز را موسى و محمد و فضل. داد را

  .نشد وى كسان و فرزندان از هيچيك و خالد بن
 جمـع  را اثـاث  و بودنـد  برداشته را ها پرده آمدم در يحيى نزد به چون هنگام آن در: گويد ابرش سالم

  ».شود مى پا به چنين رستاخيز سلمه ابو اى«: گفت من به بودند، كرده
  .رفت فرو انديشه در كه بگفتم وى با را اين رفتم رشيد نزد به وقتى: گويد سالم
 كه شب آن در. رفتم وى نزد به آمدند، فرود انبار در وقتى بودم، همراه يحيى با: گويد هارون بن ايوب

 بـا  و بـود  شده وارد مخصوص در از بود، رفته مؤمنان امير نزد به كشتى در. بودم وى نزد به بود وى كار آخر
 به و آمد برون آن از پس بود، كرده سخن دريا غزاى و مرزها اصالح از چيزها ديگر و كسان حوائج درباره وى

 عبـد  بـن  يحيـى  صالح، ابو پيش كس و» .داده دستورى شما حوائج انجام درباره مؤمنان، امير« :گفت كسان
 سـخن  مسـلم  بـن  معـاذ  فرستادن و مسلم ابو درباره پيوسته آنگاه داد، آنرا اجراى دستور و فرستاد ن،الرحما

 مـا  به برمكيان زوال و جعفر شدن كشته خبر سحر وقت به و شد خويش منزل وارد مغرب از پس تا كرد مى
  .رسيد
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 نيكو وى مشيت كه نمدا و راضيم خدا قضاى به«: نوشت من به گفتم، تسليت و نوشتم يحيى به: گويد
 آنچه و 1»نيست بندگان ستمگر پروردگار« كه گناهانشان سبب به مگر كند نمى مؤاخذه را بندگان خدا. است

  ».سپاس را خداى و است بيشتر بخشد مى كه را
 سـالگى،  هفت و سى سن در شد، كشته هفتم و هشتاد و صد سال صفر اول شنبه شب به جعفر: گويد

  :مضمون اين به دارد شعرى باب اين در رقاشى. بود آنها دست به وزارت سال هفده
  بود، ها شنبه بدترين صبحگاهت كه شنبه اى«
  .بود شومتر آوردى آنچه كه شوم صفر اى و«

   بلرزانيد را ما بنيان كه آورد اى حادثه شنبه
  ».بيامد محتوم بليه صفر در و

 رشـيد  بـه  چشـمش  كه بود خواسته او از جعفر كه بود گفته رشيد به وى كه اند آورده مسرور از: گويد
  .كشم نمى را او بيفتد او بر چشمم اگر كه دانست مى: بود گفته رشيد افتد

  :است نواس ابو از شعر قولى به و مضمون اين به دارد شعرى برمكيان درباره رقاشى
   بياسود، نيز ما مركبان و بياسوديم اينك«

   آنكه و شنيد مى حدى آنكه
  .بازماند اندخو مى حدى

   رهسپردن از بگوى مركبان به
  .شديد ايمن ديدن نور بيابان و

   يافتى دست جعفر به بگوى مرگ به
   سرورى به وى از پس و

  .يافت نخواهى دست
   جعفر پى از كه بگوييد ها عطيه به

   بمانيدن متروك
   شويد نو روز هر بگوييد ها بليه به
   برمكى تيز شمشير كه
  ».شكست درهم مىهاش تيز شمشير به
  :است مضمون بدين آن از چيزى كه دراز دارد شعرى برمكيان درباره رقاشى هم و
   خيانتگر، روزگار اگر«
   كند، مى خيانت ما با

                                                           

1 .ما و كبِبظَلَّامٍ ر ِبيدلْع46: 41 ل. 
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   نيز، محمد و جعفر با
  .كرد خيانت روزگار
  پدران ترين گرامى شدن كشته شد، روشن روز وقتى

  .شد معلوم نرفت، گور به كه
   برمك خاندان اى
   داديد چيز را كسان بسيار چه

   كه داشتيد سنگين بخششهاى چه و
  .بود ريگها شمار به
   بود شما برادر خليفه گفتگو بى
  .بود نزاده برمك خاندان در اما
   زن آزاده ترين گرامى شيرخوارگى در وى با

   بود شده آفريده زمرد و جواهر از كه
  .كرديد رقابت
   داشت فياض دست كه بود شاهى

  .بخشيد مى را كهنه و نو تهپيوس و
   چون و بود بخشنده دست
   كرد ببند آنرا تقدير

  ».شد بند به بخشش دست و
  :مضمون اين به دارد شعرى برمكيان درباره نيز ابراهيم بن سيف

   برمكيان پس از
   بيفتاد بركت ستارگان

   بماند كار از بخشش دست و
   رفت فرو كرم درياهاى

   برمك ابناى ستارگان و
   آن وسيله به خوان حدى كه

   شناخت مى را راهها
  ».افتاد فرو
  :مضمون اين به دارد شعرى نيز كريمه ابى ابن

   برمك جوانمرد پس از«
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   گرفته، عاريت به را مرتبتى كه هر
  .است افتاده غرور به

   روزگار دست
   برد، مي هجوم بشر ابناى بر كه
  ».برد هجوم او بر
  :مضمون اين به دارد رىشع نيز عطوى الرحمان عبد ابو
   نبود، چين سخن گفته اگر خدا به«
   رود، نمى خواب به كه خليفه چشم و

   برديم مى طواف تو دار دور به
   زديم مى بوسه آن بر و

  .زنند مى بوسه را حجر كسان چنانكه
   آن مردم همه و دنيا بر
  ».باد درود برمك آل دولت و

  :مضمون اين به دارد شعرى رجعف شدن كشته درباره نيز العتاهيه ابو
  :بگوييد بندد مى اميد زندگى به كه كسى به«

  .نيست عبرت مايه يحيى و جعفر كار مگر
   بودند هارون خليفه وزيران

  .بودند وى دوستان و
   است جعفر پيكر اينك

  .است آويخته وى نيمه و سرود كه
   خويشتن از را پير يحياى و

  .است كرده جدا و دور
   فراهمى پس از جمعشان
  .شدند سرگردان واليتها در و شد پراكنده
   را، خدا كه هر كه است چنين

   است بندگان رضاى موجب كه كارهايى به
   كند، خشمگين

  .دهد مى سزا خدايش
  .اويند مطيع شاهان آنكه باد مقدس
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  .نيست او جز خدايى كه دهم مى شهادت
   خويش غرور پس از آنكه خوشا
   كند توبه بميرد آنكه از پيش و آرد توبه

  ».باد خويش را او
 را منصـور  بـن  محمد رشيد، و گرفت باال تعصب يمانيان و مضريان ميان دمشق در سال اين در: گويد

  .آورد اصالح آنها ميان كه فرستاد
 فـرو  آبشـان  شـب  از لختى و شد ويران آن حصار از قسمتى و شد زلزله مصيصه در سال اين در هم و

  .رفت
 سـعيد  بـن  يحيـى  و گفـت  خداسـت  خاص حكميت و كرد قيام آمد در السالم عبد الس اين در هم و
  .بكشت را او عقيلى

  .گذشت در رقه به زياد بن يعقوب سال اين در هم و
 وى قربان و خدا خاص را وى و فرستاد تابستانى غزاى به را قاسم خويش پسر رشيد سال اين در هم و

  .گماشت عواصم بر و كرد
  .كرد زندان به را او و آورد خشم صالح بن الملك عبد بر رشيد لسا اين در هم و

  وى؟ شدن زندانى سبب و آورد خشم صالح بن الملك عبد بر رشيد چرا اينكه از سخن

 و بـود  قوم مردان از كه الرحمان عبد نام به داشت پسرى صالح بن الملك عبد: گويد ابراهيم بن احمد
 بـه  وى. بـود  آور زبان مردى برد مى كار به بسيار »ف« آنكه با الرحمان بدع. بود گرفته او از كنيه الملك عبد

 بـه  وى كـه  گفتند و كردند سعايت رشيد نزد به وى درباره پرداخت، الملك عبد مخالفت به قمامه همدستى
  .بداشت ربيع بن فضل نزد به و گرفت را او كه دارد، مى طمع آن در و است  خالفت طلب

 كفران چرا«: گفت بدو كه بردند رشيد نزد به را وى بود آورده خشم الملك عبد رب رشيد وقتى: گويند
  »شدى؟ منت و كرم منكر و كردى نعمت

 از ايـن  امـا . عقوبت استحقاق معرض به و ندامتم خور در بشام كرده چنين اگر مؤمنان امير اى«: گفت
 پيمبر جانشين تو مؤمنان، امير اى. تهنداش خوش تو نزد به مرا تقدم و قرابت و مودت كه است حسود تطاول

 واجب آنها بر تو نيكخواهى و اطاعت كه خاندانش، بر اويى امين و وى، امت در سلم، و عليه اهللا صلى خدايى،
 را گناهانشـان  و كنـى  عمـل  تحقيـق  بـه  شان حادثات در و كنى حكم عدالت به آنها درباره بايد نيز تو. است

  ».ببخشى
 نيت تباهى و خيانت از كه قمامه تو دبير اينك ميارى، جرئت و كنى مى آورى انزب من با«: گفت رشيد

  ».بشنو را وى گفتار دهد، مى خبر تو
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 دربـاره  ندانسته و زند بهتان رو به رو نتواند شايد گفته، خويش حد از بيش سخنى«: گفت الملك عبد
  ».كند سخن من

  » .كن سخن هراس و مبي بى«: گفت بدو رشيد. كردند حاضر را قمامه: گويد
  » .دارد تو مخالفت و خيانت قصد وى كه گويم مى«: گفت
   »است؟ چنين واقعا قمامه اى«: گفت الملك عبد

  » .كنى دغلى مؤمنان امير با خواستى مى آرى،«: گفت قمامه
  »!نگويد دروغ سرم پشت چگونه آرد مى جرئت من بر رو به رو كه كسى«: گفت الملك عبد

 اگـر . دهـد  مـى  خبـر  تو نيت تباهى و كشى سر از مرا كه الرحمان عبد پسرت اينك« :گفت بدو رشيد
  »كنى؟ مى رد را آنها گفته چگونه .يابم نمى دو اين از عادلتر را كسى بيارم، حجتى تو ضد بر بخواهم

 اگـر  و اسـت  معـذور  باشد مأمور اگر. مجبور و است پدر عصيانگر يا است، مأمور وى: گفت الملك عبد
 داده بـيم  او از و آورده سخن وى دشمنى از جل و عز خداى كه است گر كفران اى كاره بد باشد پدر انگرعصي

  »14: 64 فَاحذَروهم لَُكم عدوا أَوالدُكم و أَزواجُِكم من إِنَّ«: كه خويش گفتار ضمن
  .كنيد حذر آنها از شمايند، دشمن فرزندانتان و زنان بعضى: يعنى
 كـه  را كـارى  تـو  دربـاره  تا كنم نمى شتاب من ولى است روشن تو كار«: گفت و برخاست رشيد: گويد

 امير حكم و خدا حكميت به«: گفت الملك عبد» .اوست تو و من ميان حكم كه بدانم، خداست رضاى موجب
 مـرجح  خـويش  رضـاى  بـر  را خـدا  فرمـان  و خـويش  هوس بر را خدا كتاب دانم مى كه دهم مى رضا مؤمنان

  ».دارد مى
 او جـواب  اما گفت، سالم آمد در الملك عبد چون و نشست مجلس به رشيد ديگر بار پس آن از: گويد

  ».كنم سخن دشمن و منازع با و بيارم حجت من كه نيست روزى اين،«: گفت الملك عبد. نداد را
   »چرا؟«: گفت 

  » .مبيمناك آن انجام از و رفت سنت خالفت به آن آغاز آنكه براى«: گفت
   »چگونه؟«: گفت
  » .مدار دريغ را عامه انصاف نگفتى، جواب مرا سالم«: گفت
 سـوى  آنگـاه » .باد شما بر سالم تحيت بردن كار به و عدالت رعايت و سنت از پيروى به«: گفت رشيد

 ايـن  بـه  خوانـد  شـعرى  و داشـت  مخاطـب  را الملك عبد خويش گفته از اما نگريست جعفر ابى بن سليمان
  :مضمون
   خواهم مى را او زندگى من«

   خواهد مى مرا مرگ او اما
  ».آخر تا... «
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 آتشـى  تهديـد  از گـويى . درخشيده آن ابر و باريده حادثه باران كه بينم مى گويى خدا به«: گفت آنگاه
 شـما  بـر  سختى من وسيله به خدا به كه آرام، آرام،. گردن بى را سرها و كرده ساق بى را دستها كه افروخته

 كـه  آيـد  اى حادثـه  كه پيش آن از الحذر الحذر،. افتاد چنگتان به كارها زمام و يافت صفا تيرگى و شد نآسا
  » .بكوبد را پا و بزند را دست

 داده تو رعايت به كه رعيتى و سپرده تو به آنچه مورد در خداى از مؤمنان امير اى«: گفت الملك عبد
 تو از مخلصانه و ام بوده تو صميم نيكخواه كه منه، ثواب جاى به را عقاب و ميار شكر جاى به را كفران بترس،
 خويشـاوند  دربـاره  را خـدا  ام، داشـته  مشـغول  را دشـمنت  و ام كرده محكم ترا ملك طنابهاى ام، كرده اطاعت
 گفتـه  به يا است ناطق آن بودن افترا به كتاب كه ظنى سوء به آلودن از پس را قرابت مبادا آر، ياد به خويش

 براى را كارها و كردم آسان تو براى را ها سختى خدا به. ببرى ليسد، مى خون و جود مى گوشت كه گرىستم
 تنگناها در و بردم رنج تو كار در كه تمام شبهاى بسا. آوردم تو اطاعت به ها سينه در را دلها و كردم صافى تو
  :گويد كالبى دربرا كه بودم چنان آنجا در و ايستادم مقاومت به بود تو كار در كه

   را آن كه تنگنا بسا و«
   جدل و زبان و دست به

   كردم گشاده
   آن فيلبان يا فيل اگر كه
   ايستاد مى من جاى به

  ».رفت مى جاى از و لغزيد مى
  ».زدم مى را گردنت نبود هاشميان بنى ابقاى خاطر به اگر خدا به«: گفت بدو رشيد: گويد
 آن در كه مالك ابن  عبداهللا كرد زندان به را صالح بن الملك عبد رشيد وقتى: گويد علوى على بن زيد

  ».كنم سخن كه هست اجازه آيا«: گفت و آمد در وى نزد به بود نگهبانان ساالر وقت
   »بگوى«: گفت
 بـه  را او چـه  بـراى  ام، نشناخته نيكخواه بجز را الملك عبد كه مؤمنان امير اى عظيم خداى به«: گفت

  »اى؟ كرده زندان
 و امين يعنى پسرم، دو اين ميان دارم بيم و شد هراسم مايه كه شنيدم او درباره چيزها تو واى«: گفت

  ».كنيم مى آزادش كنيم، آزاد زندان از را وى كه است اين تو راى اگر بزند، هم به را مأمون،
 آزادش زودى نبـاي  كـه  نيسـت  آن من راى اى، كرده زندان به را او كه اكنون مؤمنان، امير اى«: گفت

 او چـون  كسى كه باشد تو همانند كسى شايسته كه بدارى محترم زندان در را او كه است اين من راى. كنى
  ».كند مى زندانه ب را

  » .كنم مى چنين«: گفت
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 بدو و برو صالح ابن الملك عبد بنزد زندان در«: گفت و خواند پيش را ربيع بن فضل رشيد، آنگاه: گويد
  ».شود آماده تو براى تا بگو دارى نياز چيزها چه به خويش زندان در ببين«: بگوى

  .است كرده نقل بود خواسته را آنچه و را وى حكايت راوى
  ».نيستى صالح پسر تو«: گفت صالح بن الملك عبد به سخن ضمن رشيد روزى: گويد
  »كيستم؟ پسر پس«: گفت
  » .جعدى مروان«: گفت
  » .باشد بوده من پدر نر، دو از كدام كه باك چه مرا«: گفت
 و گذشـت  در رشـيد  تـا  بـود  زنـدان  بـه  همچنان و بداشت ربيع بن فضل نزد به را او رشيد پس: گويد

 كـه  كرد قرار و پيمان محمد با خدا نام به و  گرفت اقامت رقه در كه كرد شام واليتدار و كرد آزاد را او محمد
 هـاى  خانه از يكى در و درگذشت محمد از پيش اما نكند، اطاعت مأمون از هرگز بود زنده او و شد كشته اگر

 از را پـدرت  كـه  داد پيغـام  وى پسران از يكى به شد برون روم آهنگ به مأمون چون و رفت گور به حكومت
  .ببردند را وى استخوانهاى و شكافتند را گور كه كن جا به جا من خانه

  ».كنم مى محافظت ترا خدا به آى، من نزد به ىشد بيمناك اگر«: بود گفته محمد به الملك عبد: گويد
 دارد آن آهنـگ  صالح بن الملك عبد كه فرستاد خالد بن يحيى پيش كس رشيد روزها از يكى: گويند

 دانى مى چه او درباره بگوى من به اى، دانسته را اين نيز تو خيزد، بر نزاع به من با ملك كار در و كند قيام كه
  .برم مى باز اى بوده كه حالى به رات گفتى راست من با اگر

 پـيش  بودم، دانسته اگر دانم، نمى باب اين از چيزى الملك عبد درباره مؤمنان، امير اى خدا به«: گفت
 زيـان  و سود به آن شر و خير و من، قدرت تو قدرت و بود من ملك تو ملك كه پرداختم مى وى كار به تو از

 بيشتر مگر كردم مى چنين وى با اگر باشد، داشته انتظار من از اين جز الملك عبد كه بود روا چگونه. بود من
 كه بود موقر مردى وى. باشى داشته من به نسبت گمانى چنين كه خدا بر پناه كرد؟ مى كردى من با آنچه از

 بـه  كـه  كردم واليتدارش پسنديدم مى را او سليقه چون و باشد تو كسان ميان در او چون يكى داشتم خوش
  ».داشتم تمايل بدو وقارش و ادب بسب

 فضـل  نگويى او ضد بر چيزى اگر«: گفت و فرستاد پس را وى بيامد، پيام اين با فرستاده چون و: گويد
  ».كشم مى را پسرت

 اسـت  مـن  بر آن گناه بوده باب اين از چيزى اگر اما بكن، خواهى مى چه هر دارى، تسلط ما بر«: گفت
  »شود؟ شانيدهك كار اين به فضل سبب چه به

 فضـل » .كنم اجرا تو درباره را مؤمنان امير فرمان بايد ناچار كه خيز بر«: گفت فضل به فرستاده: گويد
  »هستى؟ راضى من از«: گفت و كرد  وداع پدرش با و ميكشد را وى كه نياورد ترديد

  » .باشد راضى تو از خداى آرى،«: گفت
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 بـوده  چنانكـه  را آنهـا  نيافت وى پيش باب آن از چيزى ونچ و آورد تفرقه آنها ميان در روز سه: گويد
  .آورد فراهم بودند

 دشمنانشـان  كه تهمتها سبب به رسيد مى آنها به سخت پيامهاى رشيد جانب از كه بود چنان و: گويد
 در را آنچـه  و شـد  مضطرب سخت يحيى بگرفت، بود گفته آنچه براى را فضل دست مسرور چون و زدند مى
  ».شود مي كشته وى مانند پسرت كه بگوى بدو« :گفت و آورد زبان به داشت دل

: گفـت . كردم تكرار او بر را سخن آن من و گفت؟ چه پرسيد شد، آرام رشيد خشم وقتى: گويد مسرور
  ».ام يافته محقق آنرا گفته، من با چه هر خدا به شدم، بيمناك وى گفته از خدا به«

 الملك عبد همراه كه يكى بود وى موكب در صالح بن الملك بدع و رفت مى راه به رشيد روزى: گويند
 نـه  گـر  و بگيـر  سـخت  وى با. كن كوتاه را وى عنان كن، سبك را وى قلمرو مؤمنان امير اى«: زد بانگ بود

  ».كند مى تباه تو بر را خويش ناحيه
  »گويد؟ مى چه اين الملك عبد اى«: گفت و كرد الملك عبد به روى رشيد: گويد راوى

  ».سخن متجاوزي خود است«: عبدالملك گفت
راست گفتي، قوم كاستي گرفتند و تو برتر ار آنها شدي، چندانكه كـارت بـاال گرفـت و    »: هارون گفت

  ».ديگران از تو عقب ماندند و سوزش واماندگي را و ورنجهاي كاستي را به دل دارند
  ».باشند در رنج به آن از پيوسته تا ردبدا مشتغل همچنان و نكند خاموش آنرا خدا«: گفت الملك عبد

  »است؟ تو منزل اين« :گفت بدو و بود آنجا الملك عبد جايگاه كه گذشت منبج به رشيد وقتى: گويند
  » .است من آن از تو سبب به و است تو آن از اين مؤمنان، امير اى«: گفت
   »است؟ چگونه«: گفت
  » .تراست بر بجمن منزلهاى از و تر پست من كسان بناى از«: گفت
   »است؟ چگونه آن شبهاى«: گفت
  » .است سحر همه«: گفت

 را آنجـا  و زد اردو قـره  مقابـل  و شـد  روم سـرزمين  وارد رشـيد  بـن  قاسم شعبان، ماه در سال، اين در
. افتادنـد  محنت به كه چندان بماند سنان قلعه مقابل كه فرستاد نيز را اشعثى جعفر بن عباس كرد، محاصره
. برود آنجا از كه دهند مى بدو را مسلمان اسيران از كس بيست و سيصد كه فرستادند وى پيش سك روميان

ـ  بود قاسم همراه كه عباسى عيسى بن على غزا اين در. برفت سنان قلعه و قره از صلح به و پذيرفت قاسم ه ب
  .گذشت در روم سرزمين
 و بشكسـت  بـود  بـوده  مسـلمانان  و وى سلف شاه ميان كه را صلحى روم فرمانرواى سال اين در هم و

  .نداد بود كرده تعهد وى سلف شاه كه را آنچه

  شكستند؟ را مسلمانان صلح روميان چرا اينكه از سخن
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 آنهـا  فرمـانرواى  كه بود وقتى به بود شده روم فرمانرواى و مسلمانان ميان كه صلحى كه بود آن سبب
 رينـى  بـر  روميـان  آن از پس ايم، كرده ياد بود او و انانمسلم ميان كه را صلحى سبب اين از پيش. بود رينى

 فرزنـدان  از نقفـور  اين كه گفتند مى روميان. برداشتند خويش شاهى به را نقفور و كردند خلع را او و تاختند
 كـه  مـاه  پنج پى از رينى آنگاه. بود بوده خراج ديوان دار عهده پادشاهى از پيش و غسان خاندان از بود جفنه

  .بمرد بودند كرده خلع را او روميان
  :نوشت رشيد به آمدند وى اطاعت به روميان و رسيد شاهى به نقفور وقتى: گويند

  ».عرب شاه هارون به روم شاه نقفور از«
 جـاى  بـه  را خويشـتن  و نشـانيد  رخ مقـام  به ترا بود من از پيش كه اى ملكه بعد، اما

 تـو  سـوى  بفرسـتند،  وى امثـال  كه بود تو خور در كه را آنچه خويش اموال از و نهاد پياده
 امـوال  از كه را آنچه خواندى را نامه اين وقتى بود زنان حماقت و ضعف از اين ولى. فرستاد

 گر و دار مصون داد استر اين وسيله به را خويشتن و بفرست پس شده فراهم تو نزد به وى
  ».است تو و ما ميان شمشير نه

 بنگـرد  بـدو  كـه  نداد امكان را هيچكس چندانكه شد خشمگين سخت دخوان را نامه رشيد وقتى: گويد
 زند سر آنها از بايد آنچه از بيشتر كردارى با گفتار اينكه بيم از وى همنشينان و كند سخن اينكه به رسد چه

  .كند كار خويش راى مطابق كه بگذاردش يا دهد مشورت بدو كه ندانست وزير و شدند پراكنده
  :نوشت نامه پشت و خواست دواتى رشيد: گويد

 تـرا  نامـه  كـافر،  زن پسـر  اى. روم سـگ  نقفـور  به مؤمنان امير هارون از رحيم، رحمان خداى نام به«
  ».شنيد خواهى آنچه نه ديد خواهى كه آنست جواب. خواندم

 و گرفـت  غنيمـت  و بگشـود  و زد اردو هرقلـه  در بـه  تـا  برفت و كرد حركت همانروز آن از پس: گويد
 سـال  هـر  كـه  خراجـى  قبـال  در خواست صلح نقفور. آورد بر پايه از و بسوخت و كرد ويران و بداد و برگزيد
 نسـبت  و بشكسـت  را پيمان نقفور رسيد رقه به و بازگشت خويش غزاى از چون و پذيرفت او از رشيد. بدهد

 شـكنى  پيمـان  بـر خ. گردد نمى باز رشيد كه داشت اطمينان نقفور و بود سخت سرمايى كرد، خيانت قرار به
 از خـويش  جانهـاى  بـيم  از  هم و وى بيم از بگويد، رشيد با را خبر كه نيارست جرئت هيچكس اما رسيد وى

 داشـت  محمـد  ابو كنيه كه جنده مردم از شاعرى و كردند تدبير عاقبت. گشت بايد باز وقتى چنين در اينكه
  :مضمون اين به خواند او براى شعرى تميمى، يوسف پسر حجاج قولى به و يوسف، پسر عبداهللا نام به

   بشكست دادى بدو كه را صلحى نقفور«
   دارد ويرانى به رو وى كار و

   اين كه باش خوشدل مؤمنان امير
   داده تو به خدا كه بزرگ است غنيمتى
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   اينكه از شد خوشدل رعيت
   رسان بشارت و فرستاده

   بيامد وى شكنى پيمان خبر با
   شتاب با كنى غزايى كه آورد اميد و

   گيرد باال آن شهرت و دهد شفا را جانها كه
   شمشيرها بيم از و داد جزيه تو به
   ما چنگهاى در گفتى كه

  .بود بران و سوزان هاى شعله
  .آورد فرود چهره

   داشتى مصون جنگ از را او
   آوردى پس منت سر از را سپاهها و
  .شد خرسند و ايمن تو يافته پناه و

   پندار اين به وقتى! نقفور
   افتاده دور تو از امام كه

  .مغرورى و جاهل كنى مى خيانت
   آوردى خيانت كه وقتى مگر

  ! برى مى در به جان كه پنداشتى
  ! شود عزادارت مادرت

  .نبود فريب جز تو پندار اين
   خويش درياى خروشان در را مرگت
  .افكند تو سوى

   امام درياهاى و
  .شد افكن موج تو بر

   دور يا و باشد زديكن تو ديار
   كرد تواند مغلوب ترا امام
   امام، باشيم غافل ما اگر
   برد، مى راه به انديشى دور با آنچه از

  .نيست غافل
   شده آماده جهاد براى خويشتن به كه شاهى
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  .است مغلوب او قبال در پيوسته دشمنش
   جويى مى خدا رضاى خويش كوشش از كه اى

  .تنيس نهان خداى از كسى ضمير
   كند دغلى خويش امام با كه هر

  .ندهد سودش اندرز
  .بايد سپاس را اندرزگويان اندرز، اما

   است واجب همگان بر امام نيكخواهى
  ».باكى و است كفاره نيكخواهان بر و
 ايـن  در وزيران كه بدانست و كرده؟ چنين نقفور واقعا«: گفت رشيد برد، سر به را خويش شعر چون و

 وقتـى  مگر بازنگشت و زد اردو نقفور مقابل تا بازگشت  سختى كمال و محنت نهايت در و اند كرده تدبير باب
  .رسيد خواست مى بدانچه و شد راضى

  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در العتاهيه ابو
   زد خراب بانگ هرقله كه بدانيد«
  .بوده موفق صواب كار به كه شاهى سبب به

   كرد مى مرگ غرش هارون
  .كرد مى تهديد بران شمشير با و
   بود كرده حلول آن در ظفر كه پرچمهايى و

  .بود ابر هاى پاره گفتى كه گذشت مى چنان
   يافتى ظفر مؤمنان امير

  ».باش خوشدل بازگشت و غنيمت از و باش سالم
 و صد سال به گويد واقدى غير اما. شد كشته نهيك بن عثمان بن ابراهيم سال، اين در واقدى گفته به

  .بود هشتم و هشتاد

  شد؟ كشته عثمان بن ابراهيم چرا اينكه از سخن

 بسـيار  برمكيان و يحيى بن جعفر از عثمان بن ابراهيم: گويد بود بوده ابراهيم ناحيه در كه نابينا صالح
 و خونخواهان صف به و گذشت گريستن حد از چندانكه گريست مى دوستداريشان و آنها غم از و كرد مى ياد
 نيـرو  او در نبيـذ  و نوشـيد  مـى  و كـرد  مـى  خلـوت  خود كنيزكان با وقتى كه شد چنان و آمد در جويان نهكي

 غالمـش . بـود  ناميـده  المنيه ذو را خويش شمشير كه» .بيار مرا شمشير المنيه ذو غالم« :گفت مى گرفت مى
 ترا قاتل زودى به خدا به م،سرور واى جعفرم، واى«: گفت مى و كشيد مى نيام از را آن كه آورد مى را شمشير

 ربيع بن فضل نزد به عثمان پسرش شد تكرار بسيار  وى كار اين چون و» .گيرم مى را خونت انتقام و كشم مى
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 چـون  و »بيـار  را عثمـان «: گفت كه داد خبر رشيد به و برفت نيز فضل داد، خبر بدو را ابراهيم گفتار و رفت
  »گويد؟ مى تو جانب از فضل كه چيست اين«: يدپرس او از شد وارد رشيد نزد به عثمان

  .بگفت رشيد با را خويش پدر كردار و گفتار عثمان
   »شنيده؟ را اين نيز ديگر كسى آيا«: گفت رشيد
  » .نوال خادمش آرى،«. گفت
 بـار  دو يـا  يكبـار  را ايـن « :گفت كه كرد پرسش او از و خواند پيش را ابراهيم خادم نهانى رشيد: گويد

  ».گفته
 ايـن  در شـايد  بكشم، اى خواجه و پسرى گفته به را خودم دوستان از يكى كه نيست روا«: گفت رشيد

 روزى چند» .شده دشمن خدمت طول سبب به خادم و آورده رقابت پدر مقام در پسر كه اند كرده اتفاق باب
 از را خـاطره  و دل از را ترديـد  كـه  بيازمايـد  ترتيبـى  به را عثمان ابن ابراهيم خواست آنگاه واگذاشت، را اين

 كـه  چيزى درباره را عثمان بن ابراهيم خواهم مى«: گفت و خواند پيش را ربيع بن فضل پس. ببرد وى خيال
 خواهد مى كه بيا مؤمنان امير بنزد: بگوى بدو و بخواه شراب برچيدند را غذا وقتى بيازمايم، داده خبر پسرش

  ».بگذار خلوت به وى با مرا و برو بنوشيد چون و كند، دمىهم تو با دارى وى نزد به كه وضعى سبب به
 خيزد بر خواست مى ربيع بن فضل چون و نشست ميگسارى به ابراهيم. كرد چنان ربيع بن فضل: گويد

 آرام چـون  و بنشسـت  او و» .بـاش  خويش جاى به ابراهيم اى«: گفت بدو رشيد. كرد برخاستن آهنگ نيز او
 »اى؟ چگونـه  راز حفظ درباره ابراهيم اى«: گفت آنگاه. شدند دور وى از كه كرد رهاشا غالمان به رشيد گرفت
  ».توام بندگان ترين مطيع و خادمان نزديكترين از يكى چون من من، سرور«: گفت

 را شـبم  خـواب  و آشـفته  را خـاطرم  كـه  سپارم تو به خواهم مى كه هست خاطر به چيزى مرا«: گفت
  ».گرفته

 بـاز  را آن خـاطرم  و دارم مـى  نهـان  خـويش  پهلوى از و آرم نمى زبان به را آن زهرگ من، سرور«: گفت
  ».گفت نخواهد

 گفـتن  را خـويش  پشـيمانى  كـه  چندان ام شده پشيمان يحيى بن جعفر كشتن از من تو، واى«: گفت
 مـزه  ام هشد جدا او از وقتى از كه بود، مانده من براى جعفر اما نداشتم را خويش ملك كه دارم خوش نتوانم،
  ».ام نداشته زندگى لذت ام كشته را او وقتى از و ام نچشيده را خواب

 كند رحمت را الفضل ابو خدا« :گفت و بگريست و شد روان اشكش بشنيد را اين ابراهيم چون و: گويد
 دنيـا  در. شـدى  پندار دستخوش وى كار در و رفتى خطا به وى كشتن در خدا به من سرور گذرد، در او از و
  ».نداشت همسنگ مردم همه ميان در دين كار به كه شود نمى يافت او همانند سىك

  ».باد تو بر خداى لعنت كه برخيز بوگندو، زن پسر«: گفت رشيد
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 خـدا  به مادر،«: گفت و رفت خويش مادر پيش نهد، مى قدم كجا دانست نمى و برخاست ابراهيم: گويد
  ».شدم نابود

  »چيست؟ هقص پسرم اهللا، انشاء نه«: گفت
  ».داد نتوانم نجات را يكى باشم داشته جان هزار اگر خدا به كه كرد آزمايشى مرا رشيد«: گفت
 جـان  تا بزد خويش شمشير با را او و آمد در وى نزد به ابراهيم پسر كه وقتى به تا حادثه اين از: گويد

  .نبود فاصله بيشتر روز چند داد
  .بود حج رساال عباسى عباس بن عبداهللا سال اين در

  .آمد در هشتم و هشتاد و صد سال آنگاه

  بود هشتم و هشتاد و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 وارد صفصـاف  تنگـه  از و كـرد  تابسـتانى  غـزاى  جبريـل  بـن  ابراهيم كه بود اين سال حوادث جمله از
 و بازماند ابراهيم تالقى از كه داد رخ كارى وى سر پشت و شد برون وى مقابله براى نقفور. شد روم سرزمين
 و هـزار  چهـل  انـد  گفته چنانكه و شد هزيمت و خورد زخم سه كه برخورد مسلمانان از جمعى به و بازگشت
  .شد گرفته اسب هزار چهار و شدند كشته روميان از كس هفتصد

  .ببود دابق در رشيد بن قاسم سال اين در
 واقدى چنانكه. داد مقررى نيمه يك را آنجا مردم و رفت مدينه راه از بود، حج ساالر رشيد سال اين در

  .كرد رشيد كه بود حجى آخرين حج اين اند گفته ديگران و
  .آمد در نهم و هشتاد و صد سال آنگاه

  بود نهم و هشتاد و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

  .رفت رى سوى مؤمنان امير هارون سال اين در كه بود آن جمله از

  كرد؟ چه سفر اين در و رفت رى سوى هارون اچر اينكه از سخن

 كـه  كند خراسان واليتدار را ماهان بن عيسى بن على كه كرد مشورت خالد بن يحيى با رشيد: گويند
 خراسـان  به چون كه كرد خراسان واليتدار را عيسى بن على و كرد وى راى خالف رشيد اما. نكند گفت بدو

 و مشـك  و جامـه  و پرده و اسب از و آورد فراهم گزاف مالى و گرفت  سخت آنها با و كرد ستم كسان با رفت
  .بود نشده ديده آن نظير هرگز كه فرستاد ها هديه هارون براى مال

 نشسـت،  مرتفـع  سكويى بر شماسيه در هارون رسيد بود فرستاده على كه چيزهايى وقتى: گويد راوى
 بـود  وى كنار بر خالد بن يحيى كرد، جلوه معتبر و بزرگ وى ديده در كه گذرانيدند وى مقابل از را ها هديه

 مخالفت و كرديم مخالفت تو راى با. نسپاريم بدو را مرز اين گفتى، مى كه بود اين على ابو اى«: گفت بدو كه



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

 وى بـا  مـزاح  روى از را ايـن » .بـود  چگونه تو راى و آورد حاصل چه ما رأى كه بينى مى. بود بركت مايه تو با
  .گفت مى

 صـواب  بـه  مـن  راى كـه  دارم خوش چه اگر من. كند تو فداى مرا خدا! مؤمنان امير اى«: گفت ىيحي
 و نافـذتر  وى فراسـت  و باشـد  برتـر  مؤمنـان  امير راى كه دارم دوست اما يابم، توفيق مشورت كار در و باشد

 پشت اما بسيار، و نيكوست چيزها اين. برتر من معرفت از وى معرفت و باشد بيشتر من دانسته از وى دانسته
 عواقـب  و بـدو  انجـام  سـر  از را وى خـواهم  مـى  خـدا  از. هست ناخوشايند چيزهاى مؤمنان امير براى آن سر

  ».دارد محفوظ آن ناخوشايند
   »باشد؟ چه آن«: گفت
 و سـتم  بـه  را آن بيشـتر  و كـرده  ستم بزرگان با ها هديه اين آوردن فراهم براى كه دانم چنان«: گفت

 وى بنـزد  كـرخ  بازرگانـان  از چند تنى از را آن برابر دو اكنون هم دهد فرمانم مؤمنان امير اگر .گرفته تعدى
  ».آرم

  »چگونه؟«: گفت
 داديم او به هزار هزار هفت و كرديم گفتگو بود آورده ما پيش كه جواهرى جعبه درباره عون با«: گفت

 بيارد را جعبه كه دهد دستور كه فرستم مى وى پيش را خويش حاجب اكنون هم. نداد رضا آن فروش به اما
 از تـن  دو بـا  آنگـاه . بـريم  سـود  هزار هزار هفت و شويم منكر را آن بياورد چون و بنگريم آن در ديگر بار كه

 سـر  كـرده  صـاحبانش  بـا  ها هديه اين مورد در عيسى بن على كه كارى از اين كه. كنيم چنين تجار بزرگان
 آنچه از بيشتر تالش كمترين و كوشش اندك با ساعت سه اثناى در و ماند مى تر پوشيده و دارد نيكتر انجامى

  ».كنم مى فراهم مؤمنان امير براى آورده فراهم سال سه مدت در على
 خـود  يحيـى  نزد به عيسى بن على نام تذكار از و سپرد بياد آنرا و آمد گران رشيد خاطر بر اين: گويد

  .كرد مى دارى
 و گرفـت  را اموالشـان  و بيـازرد  را آنجـا  بزرگان و كرد تباهى خراسان در يسىع بن على چون و: گويد

 خراسـان  واليتهاى مردم از جمعى. نوشتند رشيد به آنجا سران و بزرگان از كسانى كرد، تحقير را قوم مردان
 كـه  دخواستن مى و آوردند شكايت على زشتكارى و بدرفتارى از و نوشتند خويش ياران و خويشاوندان به نيز

  .نهد وى جاى به را خويش سرداران و دولت سران و ياران از ديگر يكى مؤمنان امير
 و كـرد  مشـورت  يحيـى  بـا  وى تغيير و عيسى بن على درباره و خواست را خالد بن يحيى رشيد: گويد

 و دآر صـالح  بـه  كـرده  تبـاه  بدكار اين را آنچه كه بنماى من به پسندى مى مرز اين براى كه را يكى«: گفت
  .نپذيرفت را وى مشورت اما نمود بدو را مزيد بن يزيد يحيى، »كند رفو دريده را آنچه

 مكه از بازگشت هنگام سبب بدين دارد، مخالفت سر عيسى بودند گفته رشيد به كه بود چنان و: گويد
 با نيز پسرانش مقاس و مأمون عبداهللا. زد اردو نهروان در االولى جمادى از مانده روز سيزده و كرد رى آهنگ



 183    دهمدوازجلد 

 كسـان  و قاضيان از جمعى رسيد) كرمانشاهان( قرماسين به چون و شد روان رى سوى آن از پس. بودند وى
 اردوى در كه ديگر چيزهاى و اسب و سالح و ها خزينه و اموال همه كه كرد شاهدشان و خواند پيش را ديگر
 كسانى از ديگر بار و نيست، وى آن از چيزى بيش و كم و ميان آن در و است مأمون عبداهللا آن از هست وى
 فرسـتاد  بغداد به نيز را خويش نگهبانان ساالر اعين بن هرثمة. گرفت بيعت مأمون براى بودند وى همراه كه
 كـه  داشت مقرر و بگيرد بيعت قاسم و عبداهللا براى بودند وى با كه كسانى و هارون بن محمد از ديگر بار كه

  .باشد وى با قاسم ابقاى و خلع كار رسيد مأمون به خالفت وقتى
 بـن  علـى  كـه  وقتـى  تـا  ببود آنجا ماه چهار نزديك و رفت رى سوى رشيد هرثمه، رفتن از پس: گويد

 به خراسان از اسب و سالح و نقره و طال ظروف و جواهر و مشك و كاال از ها تحفه و ها هديه و اموال با عيسى
 وى همـراه  كه رشيد سرداران و خادمان و دبيران و خاندان مردم و ندانفرز همه به نيز آن بجز. آمد وى نزد

 وى درباره و بود پنداشته كه ديد آن خالف به را وى رفتار رشيد. داد هديه مرتبتشان و طبقه مقدار به بودند
  .شد برون اش بدرقه به و فرستاد پس خراسان سوى را وى و شد خشنود او از و بودند گفته مى

 و يافت مؤتمن لقب كه عبداهللا و محمد برادرش دو پى از قاسم وليعهدى و مأمون بيعت ديدتج: گويند
 انجـام  سـال  ايـن  رجـب  از مانـده  روز يـازده  شنبه روز به السالم مدينة در بود شده فرستاده آن براى هرثمه
  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در نواس ابو هانى، بن حسن و گرفت

   را ارهاك آنكه است مبارك«
  .برد مى راه خويش علم مطابق

   ديگر خليفگان بر را مأمون و
  .است داده برترى
   هستيم پرهيزگار كه مادام

   برد مى راه را ما دنياى امينان پدر و
  ».بود خواهيم نيكى قرين

 كه نوشت نامه سه وى با و فرستاد طبرستان به را خادم حسين رسيد رى به وقتى رشيد سال، اين در
 پسـر  مرزبـان  نامه امان سومى و بود مازيار جد ونداهرمز نامه امان ديگرى بود، قارن پدر شروين نامه امان يكى

 پـس  و پوشـانيد  اش جامـه  و داد چيـز  بـدو  كـه  آمـد  وى نزد به ديلم  فرمانرواى. بود ديلم فرمانرواى جستان
 .شـدند  مسـلمان  رشـيد  دست به هك آمد وى نزد به طبرستان از دلير صد چهار با نيز حرشى سعيد فرستاد،

 چنين نيز شروين جانب از .شد خراجگزارى و اطاعت و شنوايى متعهد و پذيرفت را امان و بيامد نيز ونداهرمز
 پسر و وى پسر كه فرستاد وى همراه نيز را هرثمه بازگردانيد، را او و پذيرفت وى از را اين رشيد و كرد تعهد

 بدو بسيار هاى هديه و آمد رشيد نزد به رى در نيز ارمينيه واليتدار خازم بن خزيمة. گرفت گروگان را شروين
  .داد
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 همـدان  و قومس و دنباوند و رويان و رى و طبرستان واليتدار را مالك بن عبداهللا هارون، سال، اين در
  .كرد

  .)بود دهش متولد رى در هارون: (مضمون اين به گفت شعرى هارون سفر اين درباره العتاهيه ابو: گويد
   وى مخلوق بر خداست امين كه كسى«

   داشت، خويش زادگاه با نيكى شوق
   دهد سامان را آن اطراف و رى تا
  ».ببارد آن بر نيكى خويش دست از و

 را جعفـر  بـن  عيسى .گماشت رى و همدان بين ما راه بر را جنيد بن محمد راه، اثناى در هارون: گويد
 ديگـر  اى قلعه و گشود را اى قلعه آنجا در و پيمود را دريا كاوان ابن جزيره نبجا از كه كرد عمان واليتدار نيز
 عمـان  به و گرفت اسيرى به را وى و برد حمله او بر ازدى مخلد ابن بود عامل كه وقتى به و كرد محاصره را

  .حجه ذى ماه در برد،
 بـه  قربـان  روز زگشت،با رشيد كرد حركت خراسان سوى عيسى بن على كه آن از پس روز چند: گويد

 چون و. شد السالم مدينة وارد حجه ذى از مانده روز دو دوشنبه روز به و كرد قربان آنجا و رسيد دزدان قصر
 بى و نگرفت منزل آنجا در و گذشت بغداد از سپس بسوزانند، را يحيى بن جعفر پيكر تا بگفت گذشت پل از

  .آمد فرود سليحين در و گرفت رقه راه تأمل
 شرق در كه گذرم مى شهرى از خدا به«: گفت شد بغداد وارد وقتى رشيد: گويد رشيد سرداران از يكى

 عباسـيان  وقتـى  تـا  و من، نياكان وطن و است من وطن كه نيست آن از تر نيكفال و تر ميمون شهرى غرب و
 بـا  و انـد  نديده آن از ادبارى و بدى من نياكان از هيچيك باشد، ايشان الملك دار دارند محفوظ آنرا و بباشند

 و نفـاق  و خـالف  اهـل  ناحيـه  در خـواهم  مـى  ولى نكوست، اى خانه. نشده رفتارى بد آنجا در آنها از هيچيك
 آنجـا  راهـزن  و دزد گشـتگان  ديـن  از كـه  اميـه  بنى يعنى خبيث درخت دوستان، و هدايت امامان دشمنان
  ».شدم نمى برون آن از هرگز و شدم نمى جدا بغداد از بودم زنده تا نبود سبب بدين اگر. كنم اردوگاه هستند

  :مضمون اين به دارد شعرى بغداد از رشيد گذشتن درباره احنف بن عباس
   كرديم حركت آمديم فرود كه همين«
   نبود فاصله حركت و آمدن فرود بين ما

   پرسيدند حالمان از آمديم وقتى
  ».كرديم قرين سؤال با را وداعشان اما
 روم سـرزمين  بـه  مسلمانى اند گفته چنانكه و شد اسيران مبادله مسلمانان و روميان يانم سال اين در

  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در حفصه ابى بن مروان و شد مبادله آنكه جز نماند
   آنها، براى كه اسيرانى تو وسيله به«
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   آنجا، در كه بودند ساخته زندانها
   رود، زيارتشان به كه نبود دوستى

  .شدند آزاد
  مسلمانان، كه بود وقتى به اين و
  .بودند وامانده آزاديشان از
  ».آنهاست قبر مشركان زندان گفتند مى و

  .ببود دابق در همچنان قاسم سال اين در
  .شد حج ساالر عباسى موسى بن عباس سال اين در

  .آمد در نودم و صد سال آنگاه

  دبو نودم و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 كرد خلع را او و كرد قيام هارون مخالفت به سمرقند در كه بود سيار بن نصر نواده رافع ظهور جمله، از
  .رفت در به وى اطاعت از و

   هارون مخالفت و خلع و ليث بن رافع قيام سبب از سخن

 بـه  را خويش عموى النعمان ابو آن از دخترى طايى اشعث بن يحيى كه بود آن سبب اند گفته چنانكه
 در وى اقامت چون و نهاد سمرقند در را زن و بماند السالم مدينة در يحيى. بود آور زبان زنى كه گرفت زنى

 وى از كـه  جست مى راهى دارد آورده فرزند كنيزان آنجا در كه يافت خبر زن و كشيد درازا به السالم مدينة
  .فروماند كار در و يابد خالصى

 نهـانى  را يكـى  و آورد طمـع  وى مـال  در هم و زن در و يافت خبر زن ركا از ليث بن رافع: گويد راوى
 و شـود  مشـرك  خـدا  به آنكه مگر ندارد راهى خويش يار از خالصى براى كه گفت بدو كه فرستاد وى پيش
. كرد تواند ديگر شوهر كه آرد توبه آنگاه كند عيان را خويش موى آنها نزد به و كند حاضر را عادل چند تنى
  .گرفت زنى به را او رافع و كرد چنان زن

 كـه  نوشـت  عيسـى  بن على به او و رسانيد رشيد به را قضيه شد دار خبر اشعث بن يحيى وقتى: گويد
 تـا  بگردانـد  سـمرقند  شـهر  در خـر  سوار و كند تبعيد و زند حد و كند عقوبت را رافع و آرد جدايى ميانشان

  .شود ديگران عبرت
 كرد، طالقى را زن تا نشانيد خرى بر بند در را او و بداشت رافع از را دح ازدى حميد بن سليمان: گويد

 سـاالر  وقـت  آن در كـه  مسـيح  بـن  حميـد  پـيش  از زندان از شبانه رافع اما بداشت، سمرقند زندان در آنگاه
 و نپـذيرفت  على اما خواست، امان او از و بلخ، به رفت، عيسى بن على پيش و بگريخت بود سمرقند نگهبانان

 كرد تجديد را زن طالق كه كرد سخن خويش پدر با وى درباره على پسر عيسى. بزند را گردنش خواست مى
 بـن  علـى  عامـل  حميـد  بـن  سـليمان  به و بازگشت بدانجا كه بازگردد سمرقند سوى كه داد اجازه رافع به و
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 مسـعده  بـن  سـباع  به كسان فرستاد، او مقابله به را خويش پسر عيسى بن على بكشت، را او و تاخت عيسى
 وى و تاختنـد  سباع به كسان كرد، بند به را او و تاخت رافع به سباع كردند خويش سر را او و شدند متمايل

 موافقـت  وى بـا  نيـز  النهـر  وراء ما مردم. كردند بيعت وى با و برداشتند ساالرى به را رافع و كردند بند به را
  .كرد هزيمتش و كرد مقابله وى با رافع و بيامد رافع سوى على بن عيسى كردند،

  .پرداخت جنگ آمادگى و مردان كردن اجير به عيسى بن على آن از پس: گويد
 را كارهـا  و كرد جانشين رقه در را مأمون عبداهللا خويش پسر و. كرد تابستانى غزاى رشيد سال اين در

 ميمنـت  آن از كـه  داد بـدو  را منصور مهر و باشند وى مطيع و شنوا كه نوشت آفاق به و سپرد وى دست به
  .بود باهللا آمنت ثقتى اهللا آن نقش و بود خواص مهر اين. جويد

  .شد مسلمان مأمون دست به سهل بن فضل سال اين در
 مـردم  امـا  گرفتنـد  اسـير  و بردند هجوم و رفتند سياه كليساى و به زر عين سوى روميان سال اين در
  .گرفتند سپ بود افتاده آنها دست به را آنچه مصيصه

 بـا  گوينـد،  چنانكه داشت، روان روم سرزمين به ها دسته و سپاهها و گشود را هرقله رشيد سال اين در
. نداشـتند  ديوان كه آنها بجز و داوطلبان و تبعه بجز شد روم سرزمين وارد بگير مقررى پنجهزار و سى و صد

 روم سـرزمين  سـير  به كس هزار هفتاد با را سىعي بن داود داد، اقامت الكالع ذى نزد به را مالك بن عبداهللا
 را ملقوبيه و صفصاف نيز مخلد بن يزيد گشود، را دبسه و سقالبيان قلعه زائده بن معن پسر شراحيل. فرستاد
 اسـير  را آنجـا  مـردم  و كـرد  ويـران  آنرا و گشود را هرقله محاصره روز سى پس از شوال ماه در رشيد. گشود
  .گرفت

 ويران و رسيد قبرس به حميد. مصر تا گماشت شام درياى سواحل به را معيوف بن حميد رشيد،: گويد
 دار عهـده  قاضـى  البختـرى  ابو كه برد رافقه به و كرد اسير را آنجا مردم از كس هزار شانزده و بسوخت و كرد

  .رسيد دينار هزار دو به قبرس اسقف قيمت. شد آنها فروش
 حج جنگاور: بود نوشته آن بر كه داشت كالهى. رفت روم ديار سوى رجب از رفته روز ده هارون: گويد

  :مضمون اين به گفت شعرى باره اين در كالبى المعالى ابو و نهاد مى سر به را آن كه گزار،
   باشد داشته را تو ديدار سر كه هر«

   مرزها اقصاى يا است حرمين در
   است اسب پشت بر دشمن سرزمين در
   شتر بر دشت سرزمين در و

   ماندگان جاى به جمع از كس هيچ
  ».نياورد تصرف به را مرزها تو جزه ب
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 را جعفـر  بن عقبة و كرد حركت آنجا از سپس زد، اردو آنجا و رفت طوانه سوى رشيد آن از پس: گويد
 خويشتن سرانه جزيه و خراج دينار هزار پنجاه نقفور .بسازد آنجا منزلگاهى كه گفت بدو و كرد جانشين آنجا

 دو و بـود  وى خـود  سـرانه  دينار چهار جمله از كه فرستاد را خويش واليت اهل ديگر و بطريقان و ليعهدو و
 بـه  هرقلـه  مـردم  از دختركـى  درباره خويش بزرگ بطريقان از كس دو همراه و استبراق پسرش سرانه دينار
  :مضمون اين به نوشت اى نامه رشيد

 نيـازى  تـو  بـه  مرا پادشاه، اى بعد، اما باد تو بر سالم. روم اهش نقفور از مؤمنان، امير هارون عبداهللا به«
 پسرم براى كه را هرقله مردم از دختركى اينكه است، آسان بسيار و زند نمى زيان ترا دنياى و دين كه هست
 بركـات  و رحمـت  با باد تو بر سالم و دهى انجام مرا نياز باشد تو رأى اگر ببخشى، پسرم به بودم كرده نامزد

  ».داىخ
 تـا  بگفـت  رشـيد . بود خواسته هديه به را رشيد هاى سراپرده از يكى و عطر مقدارى نقفور هم و: گويد

 جـاى  آن در وى خـود  كـه  اى سـراپرده  در نشاند تختى بر و بياراستند را او بياوردند چون و بجويند را دختر
 را عطرى و كرد تسليم نقفور فرستاده به بود آن در كه اثاث و ظروف همه با را سراپرده و دختر آنگاه. داشت

 تسـليم  بـدو  رشـيد  فرسـتاده  را همه اين و. ترياق و مويز و فاخر نانهاى و خرما با فرستاد بود خواسته كه نيز
 جامـه  يكصـد  با بود، درم هزار پنجاه كه بخشيد بدو رنگ تيره استرى بر اسالمى درهم بار يك نقفور كه كرد
  .يابو سه و شكارى سگ چهار و باز دوازده و نازك ابريشمين جامه دويست و زيبا

 شـرط  نقفـور  با نيز رشيد. نشود ويران سنان قلعه و صمله و الكالع ذى كه بود كرده شرط نقفور: گويد
  .بفرستد دينار هزار سيصد و نكند آباد را هرقله كه بود كرده

 را يزيد بن محمد رشيد، كرد، قيام بكر پسر سيف نام به القيس عبد طايفه از خارجى يك سال اين در
  .بكشت النوره عين در را او كه فرستاد خارجى مقابله به

  .گرفت اسيرى به را  مردمش و رفت آنجا غزاى به يحيى بن معيوف شكستند، پيمان نيز قبرس مردم
  .شد حج ساالر هادى موسى بن عيسى سال اين در

  .آمد در يكم و نود و صد سال آنگاه

  بود يكم و نود و صد سال به هك حوادثى از سخن

 در كـرد  قيـام  حواليـا  ناحيـه  در سيف، پسر ثروان نام به خارجى يك كه بود آن سال حوادث جمله از
 بيشتر و كرد زخمدار و كرد هزيمت را وى كه شد فرستاده او مقابله به مالك بن طوق شد، مى جا به جا سواد

 فـرار  بـود  شده زخمدار كه ثروان اما نوشت را فتح خبر و هكشت را ثروان بود پنداشته طوق. بكشت را يارانش
  .كرد

 را او و فرسـتاد  وى تعقيـب  بـه  را معاذ بن يحيى رشيد، و كرد قيام شام در الندا ابو سال اين در هم و
  .كرد شام واليتدار
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  .افتاد برف السالم مدينة در سال اين در
  .يافت ظفر يمانى هيصم بر بربر، حماد سال اين در هم و
  .گرفت باال ليث بن رافع كار سمرقند در سال اين در هم و
 آنهـا  سـوى  را يكـى  خواسـتند  او از و آوردنـد  اطاعـت  و نوشتند رافع به نسف مردم سال اين در هم و
 سـرداران  از يكـى  و وى تركـان  بـا  را چاچ فرمانرواى او و كند كمكشان على بن عيسى كشتن در كه فرستد
 امـا  بكشتند را او قعده ذى ماه در و كردند، محاصره را وى و رفتند على ابن عيسى سوى كه فرستاد خويش
  .نشدند يارانش از هيچكس متعرض
  .گماشت خراسان بريد به را خادم حمويه رشيد، سال اين در هم و
 تنگـه  روميان اما كس، هزار ده با رفت، روم سرزمين غزاى به هبيرى مخلد بن يزيد سال اين در هم و

  .ماندند سالمت به باقيماندگان و بكشتند كس پنجاه با را او طرسوس منزلى دو در و بستند وى ىرو به را
 سـپاهيان  از كـس  هـزار  سيصـد  و گماشـت  تابسـتانى  غـزاى  به را اعين بن هرثمة رشيد، سال اين در
 وى بـا  رىسـاال  بجـز  ديگر كارهاى همه و مخارج كار كه بود وى با نيز خادم مسرور پيوست، بدو را خراسان

 مرعش در نيز را قتيبه بن سام بن سعيد نهاد، آنجا در را مالك بن عبداهللا رفت، حدث تنگه تا نيز رشيد. بود
 آنجـا  همچنـان  سام بن سعيد. بازگشتند و زدند دستبردى مسلمانان به و بردند حمله بدانجا روميان كه نهاد

 آنگـاه  بمانـد  حـدث  تنگـه  بر را رمضان ماه از روز سه رشيد. فرستاد طرسوس به نيز را يزيد بن محمد ببود،
  .بازگشت رقه سوى

 و نوشـت  نيز شاهك ابن سندى به. كنند ويران بود مرزها در كه را كليساهايى تا بگفت سال همين در
 مسـلمانان  بـا  شدنشـان  سـوار  و پوشيدن لباس ترتيب كه كند وادار را ذمه اهل السالم مدينة در داد دستور

  .باشد متفاوت
  .كرد آنجا واليتدار را هرثمه و برداشت خراسان از را عيسى بن على رشيد، سال اين در

  كرد؟ عزل را او و آورد خشم عيسى بن على بر رشيد چرا اينكه از سخن

. شـد  كشـته  چگونـه  اينكـه  و ايم كرده ياد را عيسى بن على پسر هالكت سبب پيش از: گويد جعفر ابو
 سـوى  ليث بن رافع مبادا رفت مرو سوى و شد برون بلخ از على شد، كشته عيسى بن على پسر عيسى وقتى

  .شود مستولى آنجا بر و رود بلخ
 كه بود سپرده خاك به بسيار مالهاى بلخ در خويش خانه باغ در على پسر عيسى كه بود چنان و: گويد

 آن از وى آن از كنيـزى  جزه ب هيچكس و بود خبر بى آن از عيسى بن على كه بود درم هزار هزار سى گويند
 آوردند، سخن آن از كسان و كرد مطلع آن از را خادمان از يكى كنيزك برفت بلخ از على چون و. نبود مطلع
  .واگذاشتند عامه غارت به و كردند غارت آنرا و آمدند فراهم بلخ سران و قاريان
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 جـا  بـه  مـال  چنـدين  و شـد  بـرون  بلخ از من دستور بى على«: گفت رسيد رشيد به خبر وقتى: گويد
 را او هنگام اين در» .است يازيده دست خويش زنان زيور به رافع جنگ مخارج براى كه گفت مى اما گذاشت
 هزار هشتاد آن مقدار كه كرد مصادره را عيسى بن على اموال و كرد واليتدار را اعين بن هرثمة و كرد معزول

  .بود هزار
 بـن  علـى  هـاى  خزينـه . داشـت  خراسـان  آهنگ وى بوديم، رگانگ در رشيد با: گويد وابستگان از يكى

 و بزرگـان  بـا  علـى  ايـن،  بـر  عـالوه . شـتر  پانصد و هزار يك بر بياوردند بودند گرفته رشيد براى كه را عيسى
  .بود كرده زبون را خراسان برجستگان

 گفتنـد  مسال بدو و رفتند عيسى بن على نزد به مصعب بن حسين و فرخسرو پسر هشام روزى: گويند
 اسالمى دشمن كه دانم مى ترا وضع نگويد سالمت خدا ملحد پسر ملحد، اى«: گفت مصعب بن حسين به كه
 اميـدوارم  و كرده مباح ترا خون خداى كه دارم را خليفه اجازه انتظار تو كشتن درباره. گويى مى دين عيب و

 پـس  آن از كه نبودى تو مگر ،.برد ويشخ عذاب سوى ترا زودتر و بريزد من دست به را آن خدا زودى به كه
 من عزل درباره السالم مدينة از كه پنداشتى و كردى پراكنى شايعه من وضع درباره شدى مست شراب از كه

  ».روى مى آن طرف به زودى به كه كند لعنت خدايت. شو برون خدا خشم سوى. رسيده تو به ها نامه
 از من كه بپذيرد را ستمگرى سعايتگر يا چين سخن گفتار امير اينكه از خدا بر پناه«: گفت بدو حسين

  ».هستم برى اند داده نسبت آنچه
 به كه اى گفته چيزها و  اى شده مست شراب از كه ام دانسته درستى به. گويى مى دروغ مادر، بى«: گفت

 من پيش از. بگيرد خويش عقوبت و عذاب به ترا زودى به خدا شايد. است الزم تو بر سخت تأديب آن موجب
  ».يار نه و نشينى خلوت نه كه شو برون

  .برد بيرونش و بگرفت را او دست و بيامد حاجب پس: گويد
 فـراهم  آنجـا  در را سـفيهان  كـه  شـده  كسـان  انجمن ات خانه«: گفت نيز فرخسرو پسر هشام به: گويد

  ».نريزم را خونت اگر بريزد را خونم خدا! گويى مى واليتداران عيب و كنى مى
 از اميـر  سـتايش  در خـدا  بـه . تـرحم  درخـور  و ام ديده ستم من خدا به شوم، امير فداى«: گفت هشام

 نقـل  تـو  براى بدى صورت به و بگويم نيكى من اگر. نگويم او وصف در كه نيست سخنى و مانم نمى كوشش
  ».كرد توانم مى چه كنند،

. دارى خاطر در چه كه دانم مى بهتر تو كسان و فرزندان از من خدا به. گويى مى دروغ مادر، بى«: گفت
  ».كنم مى آسوده تو از را خويش جان زودى به كه شو برون

 پـيش  بود وى فرزند بزرگتر كه را خويش دختر عاليه شد شب آخر چون و شد برون هشام پس: گويد
 و شـوم  مـى  كشته من كنى علنى را آن اگر كه بگويم تو با را چيزى خواهم مى دختركم! هى«: گفت و خواند

  ».بدار مرجح وى مرگ بر را خويش پدر بقاى پس مانم، مى سالمت به دارى نهان را آن اگر
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   »چيست؟ آن شوم فدايت«: گفت عاليه
 افلـيج  كـه  نمـايم  وا چنـان  كه آنم سر بر. بيمناكم خويش جان بر عيسى، بن على بدكار، اين از«: فت

 كـه  ديـدى  چون و بده تكان مرا و آى من بستر سوى و آر فراهم را خويش كنيزكان شد سحر وقتى. ام شده
 آنها به مرا بيمارى و بفرست خويش برادران سوى كس و بزنيد فرياد كنيزكانت و تو شده سنگين من حركت

  ».كنى خبردار من تندرستى از نزديك و دور از را خدا مخلوق از هيچكس مبادا. بده خبر
 حركت و بماند خويش بستر بر مدتى هشام و كرد چنان بود دورانديش و خردمند زنى كه عاليه: گويد

  .دهند حركتش آنكه مگر كرد، نمى
 وى عزل كه هشام بجز ندانست نشانى و خبر عيسى بن على عزل از خراسان مردم از هيچكس: گويند

  .آمد در درست وى حدس و زد حدس را
 را وى عيسى بن على سرداران از يكى شد برون وى پيشواز به هشام رسيد مى هرثمه كه روزى: گويند

  »شد؟ درست تن،«: گفت و ديد راه در
  » .بود درست پيوسته كه خداى حمد«: گفت

   »روى؟ مى كجا«: گفت و بديد را او عيسى بن على قولى به
  » .روم مى حاتم، ابو اميرمان، پيشواز به«: گفت
   »نبودى؟ بيمار مگر«: گفت
  » .كرد معزول را ستمگر و بخشيد سالمت شب يك به خدا اما چرا،«: گفت
 پنـاه  را او رشـيد  كه برد پناه رشيد به عيسى بن على از و رفت مكه سوى مصعب بن حسين اما: گويد

 و خواست را اعين بن هرثمة ام، شنيده چنانكه كند، معزول را عيسى بن على كه شد مصمم رشيد چون و داد
 مطلـع  تـو  دربـاره  خويش راز از را كسى و ام نكرده شورتم هيچكس با تو درباره«: گفت و كرد خلوت وى با

 خـالف  كـه  انـد  شـده  معترض عيسى بن على بر خراسان مردم و است آشفته من بر مشرق مرزهاى .ام نكرده
 نويسـم  مى او به من .خواسته سپاه و خواسته كمك و نوشته نامه وى سرافكنده، پشت آنرا و كرده من دستور

 گيرد آرام دلش كه فرستم مى وى براى لوازم و نيرو و سالح و مال تو همراه و رستمف مى وى كمك به ترا كه
. برسى نيشابور شهر به تا منگر آن در و مگشاى آنرا خويشتن، خط به دهم مى تو به اى نامه. شود آن متوجه و

 را خـادم  رجاء. اهللا انشاء مكن، تجاوز آن از و بند كار را آن و كن عمل نامه مضمون به آمدى فرود آنجا وقتى
 را علـى  كار. چيست او و تو كار كه بداند تا خودم خط به عيسى بن على براى اى نامه با كنم مى تو همراه نيز

 و خواص به. شو آماده حركت براى. مگوى وى با مرا تصميم و مكن مطلع آن از را او و وانماى آسان وى براى
  ».فرستم مى عيسى بن على تيارىدس و كمك به ترا من كه بگو خويش خواص غير

  :مضمون بدين خويش خط به نوشت عيسى بن على به اى نامه آنگاه: گويد
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 عـرب  سران و كردم آوازه بلند ترا نام و بردم باال ترا مقام زاده، روسپى اى رحيم، رحمان خداى نام به«
 مـن  دسـتور  بـا  كـه  بـود  اين من سزاى. كردم تو تابعان و بندگان را عجم ملوك فرزندان و كردم تو مطيع را

 و بد رفتار با و كردى ستم رعيت با و آوردى تباهى سرزمين آن در و افكندى سر پشت آنرا و كردى مخالفت
 مـرز  بـر  را خـويش  وابسـته  اعين بن هرثمة. آوردى خشم به را وى خليفه و خدا خويش خيانت و عمل سوء

 از حقـى  يـا  درمى و كند سختى عامالنت و دبيرانت و تفرزندان و تو با كه دادم دستورش و گماشتم خراسان
 و كـردى  دريـغ  تـو  اگـر . دهـد  پـس  صاحبش به و بگيرد شما از و نگذارد شما نزد به پيماندارى يا مسلمانى
 بـه  كـه  رسـد  آن شـما  به و بزند تازيانه و كند شكنجه را شما كه دارد حق كردند دريغ عامالنت و فرزندانت

 و ثانيـا  وى خليفـه  و اوال جـل  و عـز  خـداى  انتقـام  بـه  رسد مى متجاوز و ستمگر و آور تغيير و شكن پيمان
 خـويش  كار از كراهت يا رضايت به و مبر بيهوده كار معرض به را خويشتن پس. ثالثا پيمانداران و مسلمانان

  ».كن كناره
  :بود چنين كه نوشت خويش خط به را هرثمه فرمان رشيد: گويد

 و خراسان مرز بر را وى كه وقتى به اعين بن هرثمة براى است مؤمنان امير يدالرش هارون دستور اين«
 در و باشـد  خداى كار مراقب و باشد خدا مطيع و پرهيزكار كه دهد مى دستورش. گماشت آن خراج و اعمال
 نـزد  بـه  و بـدارد  حـرام  آنـرا  حـرام  و بدارد حالل را آن حالل كه كند خويش پيشواى را خدا كتاب كار همه

 مراجعـه  خـويش  امـام  به يا بپرسد خداى كتاب عالمان و خداى دين فقه اهل از و كند درنگ آن متشابهات
 او بـه  نيز و بكشاند خويش هدايت به را وى و بنمايد وى به آن درباره را خويش راى جل، و عز خداى تا كند

 كند سختى آنها با و كند بند به را  وى دبيران و عامالن و فرزندان و عيسى بن على بدكار، اين كه داد دستور
 و بگيرد ايشان از شود محقق آنها بر مسلمانان غنيمت و مؤمنان امير خراج از كه را مالى هر و آرد خشونت و

 همـه  حـق  و بنگرد پيمانداران و مسلمانان حقوق در كرد تصفيه آنهاست نزد به بابت اين از كه را آنچه چون
 آنهـا  بـر  مسـلمانان  يـا  مؤمنان امير آن از حقى اگر. دهند پس بصاحبانش كه كند مطالبه آنها از را حق اهل

 حـالى  بـه  كـه  چندان آرد فرود آنها بر را خدا عقوبت و عذاب تازيانه آوردند انكار و كردند تعلل و شد محقق
 ااد را حـق  اهـل  همـه  حـق  چـون  و. آيد در جانهايشان و شوند تلف كند ادبشان بيشتر اندكى اگر كه باشند
 اصـحاب  معتمـدان  همـراه  خشـن،  لبـاس  و خشـن  آب و غذا با خشن مركب بر ياغيان همانند را آنها كردند

  .اهللا شاء ان فرستد، مؤمنان امير در به خويش
 خـويش  مقصـود  و هـوس  بـر  را ديـنم  و را خداى من كه كن عمل دادم دستورت بدانچه حاتم ابو اى

 آنهـا  بـر  رفتن هنگام به كه والياتى عامالن با .باشد آن مطابق كارت و باشد چنين نيز تو عمل. داشتم مرجح
 و كـن  اميـدوار  را مرز آن مردم. نكنند هراس و نشوند بدگمان و نيارند وحشت كه كن رفتار چنان گذرى مى

 تـو  بـه  را كارشـان  خـداى  كـه  كسـانى  و وى خليفه و خداى كه كن عمل چنان آنگاه دار معذور و كن ايمن
 حامالن و فرشتگان و خدا. خودم خط به است من نامه و من دستور اين. اهللا شاء ان شوند، ىراض تو از سپرده
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 جز و خويش خط به نوشت مؤمنان امير. بس خداى شهادت و گيرم مى شاهد را او آسمانهاى ساكنان و عرش
  ».نداشت حضور كسى وى فرشتگان و خداى

 دسـتيارى  و كار تأييد و كمك به كه نويسند نامه عيسى بن على به هرثمه درباره تا بگفت آنگاه: گويد
  .شد نمودار آن ترتيب به كار و شد نوشته كه رود مى وى

 و انـد  نكـرده  خلع وى موافقان و رافع كه بود آمده هارون نزد به حمويه هاى نامه كه بود چنان و: گويد
  .است كرده رفتارى بد هاآن با كه است عيسى بن على عزل هدفشان بلكه اند نكرده برون تن از سياه

  .رفت خراسان سوى واليتدارى به اعين بن هرثمة كه بود اين سال حوادث جمله از

   وى فرزندان و عيسى بن على كار و خراسان سفر در هرثمه كار از سخن

 او از رشيد. كرد حركت بود نوشته وى براى را خويش فرمان رشيد آنكه از پس روز شش هرثمه: گويند
 و سالح و مال مقدارى ظاهر به برفت، درنگ بى هرثمه. كرد سفارش بدو دانست مى الزم را آنچه و كرد بدرقه
 كـار  و كهنسـاالن  و معتمـدان  از جمعى رسيد نيشابور به چون و فرستاد عيسى بن على سوى عطر و خلعت

 و پيمـان  آنهـا  از و كـرد  خلـوت  وى با و خواست نهانى را كدام هر و آورد فراهم را خويش اصحاب آزمودگان
 نزد به كه وضعى ترتيب به را آنها از يك هر و دارند پوشيده را وى راز و دارند نهان را وى كار كه گرفت تعهد
 و كـرد  معـين  را سـرخس  و نسـاء  و طـبس  دو و نيشابور و گرگان واليتداران: گماشت واليتى بر داشتند وى

 به تا اقامت و واليت به ورود هنگام و رود خويش عمل سوى پوشيده كه داد دستور و بداد را كدام هر فرمان
 گرگـان  واليتـدار  رشـيد  فرمان مطابق را حفص بن اسماعيل. باشد مسافران همانند بود كرده معين كه وقتى
 نـام  و خوانـد  پـيش  را خـويش  اصـحاب  معتمدان از جمعى رسيد مرو منزلى يك به چون و برفت آنگاه. كرد

 اى رقعه كدامشان هر به و نوشت آنها براى ها رقعه در را وى دبيران و خاندان مردم و عيسى بن على فرزندان
 فـرارى  شـود  مـى  نمودار وى كار وقتى مبادا بود، مراقبتشان دار عهده مرو به ورود از پس كه كسى نام به داد

 معتمـدان  شـد با مايـل  بـدارد  گرامى خدايش كه امير اگر كه فرستاد عيسى بن على نزد به كس آنگاه. شوند
 امير گرفتن نيرو براى آيد من از پيش مال وقتى كه بفرستد است من همراه كه اموالى گرفتن براى را خويش

 بـودن  بـر  كـه   يكى كه هست بيم گذارم سر پشت را مال اگر نيز و. بود مؤثرتر وى دشمنان كردن شكسته و
  .شمارد فرصت شهر به ورود هنگام به را ما غفلت دارد طمع آن از چيزى

 داران خزانه به هرثمه. فرستاد مال گرفتن براى را خويش پيشكاران و ديوانداران عيسى بن على: گويد
 و نبـرد  را طمعشان كه اى بهانه به كنيد تعلل مال حمل كار در و داريد مشغول را آنها امشب«: گفت خويش

 حامـل  پايـان  چهار درباره حاتم ابو با بايد«: گفتند آنها به و كردند چنان داران خزانه» .ببرد دلهاشان از شك
  ».كنيم سخن استران و مال

 بـا  عيسى بن على رسيد آن ميلى دو به چون و كرد حركت مرو شهر طرف به هرثمه آن از پس: گويد
 پـاى  افتـاد  بدو هرثمه چشم وقتى. شد پذيره ديدارى بهترين به را وى مقدم خويش خاندان مردم و فرزندان
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 هرثمه. آيم مى فرود نيز من آيى فرود اگر خدا به كه زد بانگ بدو على آيد فرود خويش مركب زا كه بگردانيد
 كار از هرثمه از على .شدند روان و كردند معانقه و شدند نزديك بديگرى كدامشان هر و بماند خويش زين بر

 تـا  داد مى پاسخ بدو ههرثم و پرسيد مى وى دولت ياران و سرداران و خاصان حال و وى وضع و حال و رشيد
 بـه «: گفت على به و نگهداشت را خويش اسب لگام هرثمه گذشت، نمى آن از بيشتر يكى كه رسيدند پلى به

  .»برو پيش خداى بركت
  .»بروى تو تا كنم نمى چنين خدا به نه،«: گفت على

  .»وزيرم من و اميرى تو كه روم نمى نيز من صورت اين در«: گفت
 بـه  خـادم  رجـاء . رفتند على منزل به و شدند مرو وارد تا رفت او پى از هرثمه و برفت على پس: گويد

 آنهـا  بـا  نيـز  خادم رجاء بخورند، كه خواست غذا على .شد نمى جدا هرثمه از پيادگى و سوارى در روز و شب
 را كسى نيز و گرسنه، و اى، گرسنه كه بخور«: گفت و كرد اشاره بدو هرثمه اما نخورد كه داشت قصد. بخورد

  ».نيست اختيار است پر اش مثانه كه
 تـو  بـراى  ماشان، نزديك به را قصرى ام داده دستور«: گفت هرثمه به على برداشتند را غذا وقتى: گويد

  .»كن چنان روى آن سوى باشى مايل اگر كنند، خالى
 را رشيد نامه خادم ىرجا آنگاه» .افتد تأخير به آن درباره گفتگو نبايد كه دارم كارها«: گفت بدو هرثمه

 كـه  بدانست و فروماند نگريست آن كلمه اولين به و گشود را نامه وقتى. رسانيد بدو را وى پيام و داد على به
  .است داده رخ بود داشته مى بيم آن از آنچه

 بـود  كـرده  مى حركت وقتى .كنند بند در عامالنش و دبيران و فرزندان با را على تا بگفت هرثمه: گويد
 را مـردم  و كرد سخن و رفت جامع مسجد سوى كرد بند به را على وقتى بود داشته همراه غل و بند بار، يك
 عيسـى،  بن على بدكار، بدرفتارى از آنچه سبب به سپرده بدو را مرزهايشان مؤمنان امير كه گفت و داد اميد
 باب آن در اينكه و بگفت بود داده توردس بدو يارانش و ياران و عامالن و على درباره را آنچه و. بود رسيده بدو

 فرمـان  تا بگفت آنگاه. كند مى كوشش تمام به آنها حقوق گرفتن و خاصه و عامه با كردن انصاف درباره هم و
 بقاى درباره و برداشتند تهليل و تكبير به صدا و شدند اميدوار و نمودند شادى كه خواندند كسان براى را وى
  .گفتند بسيار دعاى وى وىنيك پاداش و مؤمنان امير

: گفـت  و خواسـت  را وى دبيـران  و عـامالن  و فرزنـدان  و عيسـى  بـن  علـى  و برفت هرثمه آنگاه: گويد
 از هـايى  سپرده كه كسانى مورد در» .كنم ناخوشايند عمل شما با نگذاريد و برداريد من از را خويش زحمت«

 را آن و باشـد  او نـزد  بـه  وى عامالن يا دبيران يا دانفرزن يا على از اى سپرده كس هر كه داد ندا داشتند آنها
  .شود برداشته او از حرمت ندهد، خبر و دارد نهان

 همچنـان  كـه  بـود  مجـوس  ابناى از كه مرو مردم از يكى بجز بياوردند را آنها هاى سپرده كسان: گويد
 مـن  نـزد  بـه  تـو  آن از لىمـا «: گفت بدو نهانى رسيد وى نزد به چون و كرد تدبير على به يافتن دست براى
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 شـدن  كشـته  بـر  نكو ستايش طلب و وفادارى راه در و آرم تو نزد به زودتر چه هر دارى نياز بدان اگر هست
  .»بگويى آن درباره را خويش راى تا دارم نگاه را آن ندارى نياز بدان اگر و كنم صبورى

 در طمـع  سلطان نه بودم آورده بر ترا مانند كس هزار اگر«: گفت و كرد شگفتى وى كار از على: گويد
 و جامـه  و مـال  مقـدارى  گفـت  كه پرسيد بود او نزد به كه چيزى قيمت از آنگاه» .شيطان نه و بست مى من

 وى نـزد  بـه  كـه  نوشـته  خويش خط به سپرده را آنچه اما داند نمى را آن قيمت كه سپرده وى نزد به مشك
  .نشده كم آن از چيزى و است محفوظ

 آن اگـر  و دهى مى نجات را خويش جان و كنى مى تسليم را آن شد كشف اگر نگهدار، آنرا«: گفت على
 و گفت نكو سپاس و كرد مسئلت خير پاداش وى براى و» .بگويم آن درباره را خويش راى داشتى محفوظ را

  .زدند مى مثل بدو وفادارى درباره كه شد چنان و كرد نكويى و داد عوض
 بود عال وى نام كه بود سپرده مرد اين نزد به آنچه بجز نماند نهان هرثمه از ىعل مال از چيزى: گويند

  .هامان پسر
 و گرفـت  را زنانشـان  زيـور  حتـى  كـرد  تصفيه بودند نهاده جاى به كه را آنچه همه هرثمه: گويد راوى

 چيـز  يـا  چـوبى  يـا  پشـمى  بجز چون و گرفت مى بود آن در را چه هر و شد مى خانه وارد يكى كه شد چنان
 شـد  مى نزديك زن به مرد چون و» .بده دارى خويش با كه زيور چه هر«: گفت مى زن به ماند نمى ارزشى بى
 منظـور  آنچه از چيزى خدا به كه گير بر من از چشم كارى نكو اگر فالن، اى«: گفت مى برگيرد را او زيور كه
 پذيرفت مى را او گفته داشت دريغ بدو شدن ديكنز از مرد اگر »ام كرده تسليم تو به را همه و نمانده است تو
 بـه  كسـى  اگـر  و انداخت مى او سوى داشت ارزش درم ده كه چيزى يا خلخالى يا انگشترى كه شد مى بسا و

  نكـرده  نهـان  را يـاقوتى  يـا  مرواريد يا طال كه 1كنم تفتيش ترا تا دهم نمى رضايت« :گفت مى بود اين خالف
 داشـته  نهان وى از كه پنداشت مى را آنچه و برد مى وى پاهاى ميان و بغلها يرز به را خويش دست و» .باشى

  .جست مى
 روپوش بى شترى بر را على برده سر به بايد چنانكه را كارها اين همه كه پنداشت هرثمه چون و: گويد

  .شتندا برخاستن توان آن وجود با كه پاى، بر سنگين بندهاى و داشت گردن به زنجيرى كرد، روانه
 علـى  از مؤمنـان  امير اموال مطالبه از هرثمه وقتى: گويد بود بوده على كار و هرثمه كار شاهد كه يكى

 بـراى  چـون  و نگهداشـت  كسان مظالم براى را آنها يافت، فراغت وى عامالن و دبيران و فرزندان و عيسى بن
 ات شـكنجه  نـه  گـر  و كـن  تسـليم  را مرد اين حق«: گفت مى شد مى ثابت يارانش از يكى يا او بر حقى كسى

  ».كنم مى
  .»بده مهلت من به روز دو يا روز يك بدارد صالح قرين را امير خدا«: گفت مى على
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 كرد مى مرد آن به رو آنگاه» .كند چنين بخواهد اگر است حق صاحب به مربوط اين«: گفت مى هرثمه
  .»بلى« :گفت مى كه »دهى؟ مهلت او به مايلى«: گفت مى و

  .»بيا باز و برو«: گفت مى
 يـا  چيز فالن و فالن درباره من جانب از«: گفت مى و فرستاد مى ماهان پسر عالء پيش كس على آنگاه

 سامان را وى كار و كرد مى صلح وى با كه ،»كن صلح بدانى صالح چنانكه يا مقدار فالن و فالن به كس فالن
  .داد مى

 يـك  كـار  بـد  ايـن  بدارد، صالح قرين را امير خداى«: تگف و ايستاد پاى به هرثمه نزد به يكى: گويند
 به خريد من از نارضايى به را آن و نداشتم فروش قصد نداشت، را آن نظير كس كه گرفت من از گرانبها شتر
 انتظار در و بماندم سال يك. نداد من به چيزى اما رفتم وى پيشكار نزد به شتر بهاى مطالبه به. درم هزار سه
 و شـترم   صـاحب  من امير اى كه زدم بانگ و ايستادم وى راه بر نشست بر چون و بودم بدكار ناي نشستن بر
 و مـالم  دربـاره  مـرا  حـق . نداد را حقم و داشت منسوب بدكارگى به را مادرم اما. ام نگرفته آنرا بهاى كنون تا

  ».بگير او از مادرم به بدكارگى نسبت
  »دارى؟ شاهد«: گفت
  ».اند داشته حضور وى ارگفت هنگام جمعى«: گفت
  .»شد واجب تو بر حد« :گفت هرثمه. كرد خويش دعوى شاهد و بياورد را كسان آن پس«: گويد
  .»اى داشته منسوب بدكارگى به را شخص اين مادر آنكه براى«: گفت »چه؟ براى«: گفت
   »آموخته؟ تو به را اين كى«: گفت
  » .است مسلمانان دين اين«: گفت
 و داشـته  منسـوب  بدكارگى به ترا مادر بار دو و يكبار از بيش مؤمنان امير كه دهم مى شهادت«: گفت

 منسـوب  بدكارگى به چندان را، اعين ديگر وقت و را حاتم وقتى را، پسرانت مادر تو خود كه دهم مى شهادت
  »زند؟ مى حد ترا آقاى كى و زند؟ مى تو به را حدها اين كى پس دانم، نمى را آن شمار كه اى داشته

 شيطان اين از را آن رايابهاى شتر كه است اين من راى«: گفت و نگريست شتر صاحب به هرثمه: گويد
  .»بپوشى چشم مادرت به وى گفتن ناسزا از و كنى مطالبه

  الرشيد هارون به اعين بن هرثمة نامه

 بـه  داد، خبـر  بدو بود كرده را آنچه و نوشت بدو اى نامه فرستاد رشيد سوى را على هرثمه وقتى: گويد
  :مضمون اين

  .رحيم رحمان خداى نام به«
 مؤمنـان  اميـر  بـه  كه واليتها و بندگان امور و خالفت كارهاى همه در پيوسته جل و عز خداى بعد، اما

 يـا  نهـان  عـام،  يـا  خـاص  نزديك، يا باشد دور كارها،  همه در را وى و دهد مى نكو و كامل توفيق را او سپرده



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

 به كه چيزى حفاظ و او بر منت منظور به رساند، مى مقصود و آرزو نهايت به و برد مى كفايت كمال به آشكار،
 مسـئلت  خدا از ويست، مطيعان و شناسان حق و دوستان نيروى و وى نيروى سبب كه است داده وى دست
 به كه دهد نتوفيقما خويش واجب حق انجام در و برساند كفايت كمال به كارهايمان همه در را ما كه داريم
  .كنيم بس وى راى به و كنيم كار وى فرمان

 در پيوسـته  ام، شـده  جدا مؤمنان امير اردوگاه از كه وقت آن از بدارد، عزيز خدايت كه مؤمنان امير اى
 نپرداختم ديگر كار به و نكردم تجاوز آن از بود، فرستاده آن براى مرا كه كارى مورد در ام، بوده وى فرمان پى
 اميـر  كـه  را دسـتورى  رسـيدم  خراسـان  اوايـل  به وقتى تا و دانم مى وى فرمانبرى در را بركت و ميمنت كه

 در نگفـتم،  عـام  و خـاص  از هيچكس به و داشتم محفوظ بدارم، مكتوم و محفوظ بود، داده دستورم مؤمنان
. ببـرد  آنجا از رانشيا و وى طمع كه كردم تدبير پيشه خيانت از بازداشتنشان و فرغانه و چاچ مردم با مكاتبه

 آمـدم  فرود نيشابور به چون و. ام داده توضيح و ام نوشته مؤمنان امير به چنانكه كردم مكاتبه نيز بلخ مردم با
 كـرده  معـين  آنجا از گذشتن از پيش كه را واليتدارانى و كردم عمل بودم گذشته آن از كه واليتهايى درباره
 و كفايـت  بـا  مـردم  و بازنماندم احتياط از نيز باب اين در. ماشتمبرگ سرخس و نيشابور و گرگان چون بودم،
 دارند مكتوم و مستور را كار كه دادم، دستور آنها به و برگزيدم را خويش اصحاب معتمدان از درست و امانت

 و نهانى گفتم و بدادم را كدامشان هر واليتدارى فرمان و بيعت، هنگام چنانكه دادم، قسمهاشان باب اين در و
 كـه  وقتـى  تـا  بماننـد  آنجا و آيند در واليت به مسافران چون و روند خويش عمل مورد واليت سوى پوشيده

 اميـر  بـه  چنانكه شوم برو رو عيسى بن على با و شوم مرو وارد خواستم مى كه روزى يعنى بودم، كرده معين
 و كردند اجرا مرا دستور عامالن ناي سپردم، مصعب ابن حفص بن اسماعيل به را گرگان كار. ام نوشته مؤمنان

 تدبير با خدا و داشتند استوار را خويش ناحيه و گرفتند، دست به را خويش عمل معين وقت در كدامشان هر
  .برداشت مؤمنان امير از زحمت دقيق

 و فرزنـدان  نـام  و برگزيـدم  را خـويش  اصـحاب  معتمـدان  از اى عده رسيدم، مرو منزلى يك به چون و
 بـه  دادم، اى رقعـه  كدامشان هر به و نوشتم ها رقعه بر را كسان ديگر و عيسى بن على خاندان دممر و دبيران

 بـه  را كار اين و كنم كوتاهى اگر داشتم بيم كه پردازند وى حفظ به من ورود هنگام به بايد مى كه كسى نام
  .كردند كار گونه بدين آنها و. شوند پراكنده و غايب شود شايع و آشكار خبر وقتى افكنم تأخير

 بـا  عيسـى  بـن  علـى  رسيدم آن ميلى دو به چون و كردم حركت مرو شهر سوى خويش محل از آنگاه
 دادم، دلگرمـى  را او و كردم برخورد نيكى به وى با. شد من پذيره خويش سرداران و خاندان مردم و فرزندان
 از بدانچـه  و شـد  دلگرم بيشتر كه شوم پياده وى براى كه بودم مصر ديدار هنگام به و كردم تجليل و احترام

 و تعظـيم  بـه  هـا  نامـه  در پيوسـته  كه يافت اطمينان بيشتر بود كرده اعتماد بدان و بود دريافته من هاى نامه
 كه تدبيرى و افتد وى دل در چيزى مبادا ببرم، را وى بدگمانى كه بودم كوشيده و بودم پرداخته وى تجليل

 را وى كـار  كـه  بـود  تعـالى  خـداى  تنها. بشكند بود داده فرمان بدان مرا و بود كرده وى درباره مؤمنان امير
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 از يـافتم،  فراغت آن از چون و خوردم غذا وى با و شديم فراهم وى مجلس در وى و من عاقبت. كرد كفايت
 گفتگـو  تـأخير  كـه  دارم كارهـا  كـه  فهماندم بدو بود، كرده معين من براى كه روم منزلى سوى خواست من
 هنگـام  ايـن  در. رسـانيد  بـدو  را پيـام  و داد بـدو  را مؤمنـان  امير نامه خادم رجاء آنگاه،. نيست روا آن ارهدرب

 تغييـر  و خشـم  مايه مؤمنان امير روش از تجاوز و مخالفت سبب به و بود كرده خويشتن با آنچه كه بدانست
 كـه  را كسـانى  و رفـتم  امعجـ  مسـجد  سوى و گماشتم او بر كس آنگاه. شده گريبانگيرش بود شده وى نظر

 مؤمنـان  اميـر  كـه  گفتم و كردم سخن بود داده دستورم مؤمنان امير آنچه از و دادم اميد بودند يافته حضور
 و بگفـتم  داشـتم  دستور يارانش و عامالن و وى باره در را آنچه و دانسته ناروا سخت را على بد رفتار و اعمال
 فرمان تا بگفتم. گيرم مى تمام به وى  عمال و على از را حقوقشان و كنم مى انصاف خاصه و عامه كار در اينكه

 تبعيـت  آن از كـه  اينسـت  مـن  پيشـواى  و مشـق  سر كه داشتم معلومشان و بخواندند بود آنها درباره كه مرا
 آن سـبب  بـه  كه ام كرده ستم خويشتن با بگردم، آن مضامين از يكى از اگر و روم مى آن طريق به و كنم مى

 و شـدند  خوشـدل  و نمودنـد  خرسـندى  كسـان . شـوم  مى مؤمنان امير دستور و راى مخالفان عقوبتمستحق
  .گفتند مؤمنان امير نيك پاداش و بقا دعاى و برخاست تهليل و تكبير به صداهايشان
 و دبيران و خاندان مردم و فرزندان كردم، بند به را او و بود آنجا عيسى بن على كه رفتم جايى به آنگاه

 غنيمـت  و مؤمنـان  امير اموال از را آنچه كه گفتمشان و شدند بندى همگان كه كردم بند به نيز را النشعام
. نـزنم  تازيانـه  و نكـنم  باشـد  ناخوشايندشـان  كـه  1اقـدامى  آنهـا  دربـاره  تـا  بيارنـد  انـد  كـرده  نهان مسلمانان

 مقـدار  نويسـم  مـى  مؤمنـان  اميـر  به كه وقتى تا بيارند هست نزدشان چه هر كه زدم بانگ را دارانشان وديعه
 و بگيـرم  هست آنها نزد به را آنچه تا كند كمك خداوند كه اميدوارم و اند آورده من نزد به طال و نقره زيادى
 معمـول  آن امثـال  در پيوسته مؤمنان امير كه وجهى بهترين به كار اين و كنم تصفيه اند نهاده جا به را آنچه
  .تعالى اهللا شاء ان سررود، به داشته مى

 و رافـع  سـوى  ارشـاد  و توضيح و تهديد هاى نامه نوشتن و رسوالن فرستادن از ام، آمده مرو به وقتى از
 همينكه و آيند استقامت و اطاعت به و بپذيرند كه اميدوارم و ام نمانده غافل بلخ و سمرقند مردم از وى ياران

 دربـاره  آن ترتيـب  بـه  بيارند، امتناع يا اجابت درباره را قوم اخبار و مؤمنان، امير اى. آيند باز من فرستادگان
 نيـروى  و كرم و منت به خداى اميدوارم، و نويسم مى راستى و واقع به مؤمنان امير براى و كنم مى كار ايشان

  ».السالم و كند مى پيوسته كه كند سازى كار و تدبير چنان مؤمنان امير كار در خويش

   عينا بن هرثمة نامه به رشيد جواب

  رحيم رحمان خداى نام به«
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 مـرو  بـه  بودى گفته كه وضعى به و معين روز به بودى نوشته كه رسيد مؤمنان امير به تو نامه بعد اما
 بـرده  نـام  كـه  واليتهـايى  كـار  درباره خويش ورود از پيش كه ها حيله و بودى داده كه ها توضيح و اى رسيده
 دربـاره  مقصود به وصول درباره كه تدبيرها و اى كرده معين آنجا زا عبور از پيش كه عامالنى و اى كرده بودى
 تـو  دسـت  بـه  كـه  يارانشـان  و وى عـامالن  از كسانى و وى خاندان مردم و فرزندان و عيسى بن على خاين،
 تبعيـت  بـود،  وانمـوده  و بـود  كرده معين مؤمنان امير آنچه از كارها اين همه در و اى برده انجام به اند، افتاده

 و شـد  رهنمـون  ترا كه كرد ستايش بسيار را خدا و كرد فهم بودى نوشته را آنچه همه مؤمنان امير. اى ردهك
 تـو  از را آنچـه  و رسـيدى  وى هـدف  بـه  و دادى انجـام  را مؤمنـان  اميـر  مقصـود  تـا  داد توفيق و كرد كمك

 از و بـردى  سـر  بـه  خوبى به داشت دلبستگى و توجه بدان سخت و بود تو دست به آن سامان و خواست مى
 كـارت  بـه  كـه  مـورد  هـر  در كـه  تـرا  رويه اين خداى. كرد مسئلت خير پاداش تو كفايت و نيكخواهى براى
 كه دهد مى فرمانت مؤمنان امير. دارد محفوظ مؤمنان امير براى برى مى كار به كند مى تكيه تو به و گيرد مى
 و دبيـران  و فرزنـدان  و عيسـى  بـن  علـى  خـاين  اموال و كنى تالش و بكوشى بيشتر داده دستورت آنچه در

 ها ستم و اند كرده مؤمنان امير اموال در كه ها خيانت كار در و بجويى را وى ديوانداران و نمايندگان و عامالن
 آرى در دارانشان وديعه دست از و بگيرى هست جا هر و باشى آن پى از و بنگرى اند آورده رعيت اموال در كه
 باب اين از و كنى تصفيه و بگيرى اند كرده نهان را آنچه تا برى كار به را نرمى و درشتى اردمو اين همه در و

 را كـه  هـر  كـه  شـود  چنان تا بگيرى آنها از مظالمشان و حقوق درباره را مردم انصاف هم و شوى البال فارغ
 و دقت نهايت به باب اين در چون و كنى كار عدالت و حق به بينشان ما و بگيرى هست آنها نزد  به اى مظلمه
 خفـت  و زبـونى  از حالى به و بند در را عامالنش و دبيران و خاندان مردم و فرزندان و خاين رسيدى مراقبت

 خـويش  بنـدگان  سـتمگر  خـداى « كـه  فرستى مؤمنان امير نزد به اند شده آن خور در اعمالشان سبب به كه
  1».نيست

 و 2خامل همراهان تا بكوش و رو سمرقند سوى و بند كار به داده دستورت مؤمنان امير را آنچه سپس
 دعـوت  انـد  نمـوده  مقاومت و مخالفت كه طخارستان و النهر وراء ما واليتهاى مردم از را وى عقيدت موافقان

 مايـه  آنچه سوى و پذيرفتند اگر كه دهى رواج ميانشان سپرده تو به مؤمنان امير را آنچه و آيند باز كه كنى
 و ببخشدشـان  كه خواهد مى مؤمنان امير كه همانست پراكندند، را گروههايشان و آمدند باز است صالحشان

 آورده ايمنى به را ترسشان و داده انجام را مقصودشان كه آن پس از كه اند بوده وى رعيت كه گذرد در آنها از
 و حقـوق  كـار  در تـا  داده دسـتور  و بـرده  سـر  به اند داشته كراهت وى واليتدارى از كه را كسى واليتدارى و

  .است فرض مؤمنان امير بر نيز كار اين كنند، انصاف مظالمشان

                                                           

1 .اهللا أَنَّ و سِبظَلَّامٍ َلي ِبيدلْع51: 8 ل.  

  . م .است خوانده نام اين به را رافع: تحقير سبيل بر و گمنام معنى به. 2
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 و اند كرده طغيان كه كن روان آنها درباره را خداى حكم كردند عمل مؤمنان امير گمان خالف به اگر و
 انجام داشت عهده به را آنچه مؤمنان امير كه اند زده سرباز آن از و اند نخواسته را سالمت و اند آورده سركشى

 را عصـيانگران  و گذشـت  در انگيـزان  حادثـه  از و آورد بـدل  و كرد معزول و كرد عقوبت و آورد تغيير كه داد
 خـداى  شهادت و كند مى شاهد را خداى بنمايند كه عنادى و كنند كه مخالفتى درباره اين پس از و بخشيد

  .گردد مى باز او سوى و كند مى تكيه بدو كه ستني بزرگ واالى خداى وسيله به جز نيرويى و قوت كه بس
  ».مؤمنان امير روى پيش نوشت، صبيح بن اسماعيل«

  .شد حج ساالر بود مكه واليتدار كه عباسى عباس بن فضل سال اين در
  .نداشتند تابستانى غزاى مسلمانان پانزدهم و دويست سال به تا سال اين پس از

  آمد در دوم و نود و صد سال آنگاه

  بود دوم و نود و صد سال به كه حوادثى خبر از خنس

  .شد انجام نصر بن ثابت دست به روميان و مسلمانان ميان اسيران مبادله سال اين در
 سـوى  رافـع  نبـرد  براى خواست مى كه آمد السالم مدينه به كشتيها بر رقه از رشيد سال اين در هم و
 جانشين رقه در را قاسم خويش پسر. رسيد بغداد به االخر يعرب ماه از مانده روز پنج جمعه روز. رود خراسان

  .بود پيوسته بدو را خازم بن خزيمة و بود كرده
 را شب و شد روان خيزرانيه از پسينگاه نماز پى از شعبان از رفته روز پنج شنبه دو شامگاه پس، آن از

 اعمـالش  سـوى  را بربر حماد و زد اردو اآنج و رفت نهروان سوى بعد روز آنگاه. برد سر به جعفر ابو بستان در
  .كرد جانشين السالم مدينة بر را محمد خويش پسر و كرد روان

 كه اكنون گفتم مامون به رود خراسان سوى رافع نبرد براى خواست مى رشيد وقتى: گويد ذوالرياستين
 و دارد تقدم تو بر حمدم است، تو واليت خراسان. دهد مى رخ چه او بر دانى نمى رود مى خراسان سوى رشيد

. وينـد  دائيـان  هاشميان بنى. است زبيده پسر وى. كند مى خلعت كه اينست بكند تو درباره كه كارى بهترين
  .ببرد خويشتن با ترا كه بخواه او از) 1اوست پشتيبان( اموالش با زبيده

 ترا خواهم مى و بيمارى تو كه بگوى بدو«: گفتم بدو نپذيرفت، اما. خواست اجازه رشيد از مامون: گويد
  .كرد حركت او و داد اجازه رشيد كه »آورم نمى پديد تو براى تكلفى و كنم خدمت

 وى بدرقـه  بـه  پـدرش  بود رفته مى خراسان سوى رشيد وقتى كه آورده چنين طبرى صباح بن محمد
 گمان صباح اى«: بود هگفت بود، كرده مى سخن وى با راه در رشيد. بود رفته نهروان تا وى با و بود شده برون
  ».بينىب مرا هرگز ندارم

  ».دشمنت بر ظفر و فيروزى با آورد مى پس سالمت به خدايت«: گفتم: گويد صباح
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  ».كشم مى چه من كه بدانى ندارم گمان. صباح اى«: گفت
  »خدا به نه،«: گفتم
  ».بدهم نشان تو به تا بيا«: گفت
 خـويش  خـاص  خادمان به كرد توقف درختى سايه زير و شد منحرف راه از ذراع يكصد اندازه به: گويد

  »دارى؟ مى مكتوم خداى قسم قيد به صباح اى«: گفت آنگاه. شدند دور كه كرد اشاره
  ».كنى مى سخن وى با فرزند چون كه است تو ذليل بنده اينك! من سرور«: گفتم
 كه ايست بيمارى اين«: فتگ بود شكمش دور به حريرى پارچه كرد، نمايان را خويش شكم آنگاه: گويد

 جبريـل . است مامون مراقب مسرور. دارند مراقبى من نزد به. فرزندانم از يك هر. دارم مى نهان كسان همه از
 مـرا  نفسـهاى  همگيشـان ) برفتـه  يـادم  از وى نـام  كـه  برد نام نيز را سومى( است امين مراقب بختيشوع بن
 هـم  بـدانى  را ايـن  خواهى مى اگر. اند آمده تنگ به عمرم ولط از و كنند مى شماره مرا روزهاى و شمارند مى

  »بيفزايد مرا بيمارى كه آرند مى روى كند الغر بوى يا خواهم، مى اسبى اكنون
 كس هر خداى: گويم مى كه اين جز ندارم، جوابى وليعهدان درباره و سخن اين براى! من سرور«: گفتم

 هرگـز  و بـرد  مـرگ  سـوى  تـو  از پيش و كند فدايت به باشد وت دشمن كه را نزديك و دور يا انس، و جن از
 را آن اطـراف  و. كنـد  محكـم  تو بقاى به را آن اركان و دهد رونق تو به را اسالم و نرساند، تو به ناخوشايندى

 دارى خـويش  خداى از كه اميدى و آرزو كمال به دشمنت درباره كه آرد پس موفق و مظفر و دهد استوارى
  ».باشى رسيده

  »اى يافته خالصى گروه دو هر از تو اما«: فتگ
 آن بـر  و نگريسـت  مـن  بـه  بود، گفته كه بود چنان بياوردند را يابو چون و خواست يابويى آنگاه: گويد

  .نديدم را او ديگر و گفتم وداعش »دارى بسيار كار كه بازگرد وداع بى«: گفت و نشست
 كـس  هـزار  ده بـا  را مالـك  بـن  الملك عبد رشيد، .بجنبيدند آذربيجان ناحيه در خرميان سال اين در

 تـا  كـه  گفـت  رشـيد . آمد وى پيش قرماسين در و فرزند، و زن و مرد از گرفت اسيران كه فرستاد آنها سوى
  .بفروشند را فرزند و زن و بكشند را مروان

  .بمرد دزدان قصر در قاضى ظبيان بن على سال اين در هم و
  .بكشت را او كه بود رقه در كه وقتى به آورد رشيد پيش را النداء ابو معاذ، بن يحيى سال اين در هم و
 جدا ليث بن رافع از شيعه، ابناى از گروهى با مهاجر بن احوص و عنبسه بن عجيف سال اين در هم و 

  .رفتند هرثمه پيش و شدند
  .بياوردند را مصر حوفيان از اى عده و عايشه ابن سال اين در هم و
  .گشود را مطموره و كرد غزا و شد گماشته مرزها بر نصر بن ثابت لسا اين در هم و
  .بدندون در شد، انجام اسيران مبادله سال اين در هم و
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  .بكشت را سلطان عامل بصره طف در و كرد جنبش حرورى ثروان سال اين در هم و
  .شد بداشته خويش خانه در كه آوردند بغداد به را عيسى بن على سال اين در هم و
 پيوسـتن  آهنگ وى شد، كشته دسكره در قولى به و طرارستان در جعفر، بن عيسى سال اين در هم و

  .بود داشته مى رشيد به
  .بكشت را يمانى هيصم رشيد، سال اين در هم و

  .آمد در سوم و نود و صد سال آنگاه

  بود سوم و نود و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 وى بيمـارى  آغـاز . محرم ماه به رقه در زندان به درگذشت برمكى حيىي بن فضل كه بود اين جمله از
  .»بميرد رشيد كه ندارم دوست«: بود گفته مى شد، سنگين پهلويش و زبانش كه بود اين اند گفته چنانكه

  .»دهد؟ گشايشى خداى كه دارى دوست«: گفتند مى بدو
   »است نزديك كارش پايان به كه هستم كسى من«: گفت مى

 بيمـاريش  آنگـاه  كـرد  آغـاز  كردن سخن تا كرد، مى معالجه ماه چند و ببود همچنان فضل: گويد راوى
 جمعه و پنجشنبه روز. شد نزديك خويش سرانجام به و شد فلج پهلويش و شد بسته زبانش و گرفت سختى

 پـنج  و چهـل  سـن  در داد، جـان  رشـيد،  گذشـت  در از پيش ماه پنج صبحگاه، اذان با و ببود حال اين در را
 نماز او بر بودند بوده آن در كردنش بيرون از پيش كه قصرى در برادرانش بناليدند، وى مرگ از مردم .سالگى
  .كردند نماز او بر كسان و آوردند بيرونش سپس كردند

  .درگذشت جوهرى، به معروف طبرى، سعيد سال اين در
 آوردنـد،  وى نزد به را عيسى بن على اىه خزانه آنجا در و رسيد گرگان به هارون سال اين صفر ماه در

 طـوس  سـوى  بيمـارى  حـال  بـه  گرگـان  از صفر ماه در اند گفته چنانكه آن از پس. شتر پانصد و هزار يك بر
  .درگذشت تا ببود آنجا همچنان و كرد حركت

 بـه  را مـامون  پسرش خودش، درگذشت از پيش روز سه و بيست و شد بدگمان هرثمه از رشيد: گويد
 حرشـى  بن سندى و اشعثى جعفر بن عباس و يزيد بن اسد و معاذ بن يحيى و مالك بن عبداهللا. ستادفر مرو

  .بود سمير ابى بن ايوب با وى، وزارت و دبيرى كرد وى همراه راه خازم بن نعيم و
  .بماند رفتن از كه چندان شد سخت هارون بيمارى آن از پس: گويد

 بـرادر  ليث، بن بشير و گشود را بخارا آن اثناى در كه بود نبردى رافع ياران و هرثمه ميان سال اين در
  .بود طوس در كه فرستاد رشيد پيش را وى و گرفت اسير را رافع

  .بردند رشيد پيش را رافع برادر كه بودم كسانى جمله از من: گويد مروزى جامع
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. بـود  باالتر دست ساق استخوان اندازه به زمين از كه بود تختى بر وى بردند، رشيد پيش را رافع: گويد
 را خويشـتن  آن در كـه  داشـت  دسـت  بـه  اى آيينه) بود بيشتر گفت يا( مقدار همين به بود آن بر نيز فرشى

  .نگريست مى
 خـدا  به«: گفت و نگريست رافع برادر به آنگاه. »راجعون اليه انا و هللا انا«: گفت مى كه شنيدمش: گويد

 جـان  من دست از تو چنانكه) بود رافع منظورش( نبرد جان من دست از لخام اميدوارم، بوگندو زن پسر اى
  .»نبردى

 دوست خداى كه كن چنان. داد ظفر من بر خدايت و بودم جنگ به تو با من مؤمنان، امير اى«: گفت
  ».كند نرم را وى قلب خدا اى، نهاده منت من بر كه بداند رافع وقتى شايد باشم، صلح به تو با تا دارد،

 گفـتن  بـه  را خـويش  لـب  كـه  نماند اين بجز عمرم از اگر خدا به«: گفت و شد خشمگين رشيد: يدگو
  »بكشيدش«: گويم مى بجنبانم اى كلمه

 ايـن  و باشـد  خـود  حـال  به بگذار مكن تيز را خويش كارد«: گفت و خواند پيش را قصابى آنگاه: گويد
  ».باشد پيوسته وى اعضاى از عضو دو و سدبر مرگم مبادا كن شتاب و كن پاره پاره را فاسق بن فاسق

 چـون  و« بشـمار  را وى) بريـده ( اعضاى«: گفت رشيد شد، جدا قطعات تا بريد همى را او قصاب: گويد
  .»بود عضو چهارده كردند شمار را وى) بريده( اعضاى

 ندشـم  و خـونى  بر مرا كه همچنان خدايا«: گفت و برداشت آسمان به را خويش دست دو رشيد آنگاه
 و برفـت  خـود  از آنگاه» .ده تسلطم نيز وى برادر بر كردم، عمل او با تو رضاى مطابق كه دادى تسلط خويش
  .شدند پراكنده داشتند حضور آنجا كه كسانى

  .درگذشت رشيد سال اين در

   درگذشت آنجا در كه محلى و رشيد وفات سبب از سخن

 وارد وى نـزد  بـه  صبحگاهان كه بودم كسى يننخست بودم، رشيد با رقه در: گويد بختيشوع بن جبريل
 حكايـت  و شد مى خوشدل سپس. گفت مى بود ناراحت چيزى از اگر پرسيدم، مى را وى شب وضع و شدم مى

 گفت مى من براى را خويش نشستن مدت و نوشيدن مقدارى و بود كرده خود مجلس در آنچه با را كنيزكان
  .پرسيد مى من از را عامه اخبار سپس

 و گرفتـه  را وى .برداشـت  سـر  زحمـت  بـه  امـا « گفـتم  سالم و رفتم وى پيش صبحگاه روز يك: گويد
 شـد،  دراز مـدت  چـون . بود حال بدين او و بايستادم وى روى پيش را روز از لختى ديدم، غمين و انديشناك

 شايد بگوى، من به هست اى بيمارى اگر چنينى، چرا كند، تو  فداى به مرا خدا من سرور«: گفتم و رفتم پيش
 تسـليم  جز كرد توان نمى آن دفع كه داده رخ تو عزيزان از يكى براى اى حادثه اگر. باشد من نزد به آن دواى
 كنـار  بـر  ايـن  از ملـوك  داده رخ تو ملك در شكافى اگر نيست، ساخته كارى خوردن غم از و نيست اى چاره

  .»كنى آسوده وى مشورت با را خويش طرخا و بگويى وى با را خبر كه كسم ترين شايسته من. نباشند
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 سـبب  بـه  بلكه نيست، گفتى كه باب آن از چيزى براى من، آشفتگى و غم جبريل، اى تو واى«: گفت
  .»كرده غمين را دلم و آكنده را ام سينه و افكنده هراس به مرا كه ام ديده شب همين كه است خوابى

 همـه  اين«: گفتم و بوسيدم را پايش و شدم نزديك وبد آنگاه »كردى ام آسوده مؤمنان امير اى«: گفتم
 هـر  به كه سودا جوشش از يا ناباب بخارات از يا آيد مى اى انديشه از خواب است، خواب يك براى خوردن غم

  ».است پريشان هاى انديشه حال
 بودم، خويش تخت اين بر گويى كه ديدم خواب به كنم، مى نقل تو براى را خويش خواب اينك«: گفت

 سرخ خاكى دانستم، نمى را آن صاحب نام اما شناختم مى را آن كه شد نمودار كفى و ساقى من زير از ناگهان
 گـور  به آن در كه است خاكى اين«: گفت ديدم نمى را خودش اما شنيدم مى را صدايش كه يكى بود، كف در

  »روى مى
  »كجاست؟ خاك اين«: گفتم

  .»شدم بيدار من و ببريد سخن و شد نهان دست آنگاه ،»طوس در«: گفت 
 دربـاره  اى رفتـه  بسـتر  به وقتى پندارم. است آشفته و نادرست خوابى اين خدا به من، سرور«: گفتمش

  »اى؟ كرده مى انديشه رسيده تو به آن از قسمتى آشفتن درباره كه خبرها و آن نبردهاى و خراسان
  ».بود چنين«: گفت
 فـدايت  بـه  خـدايم  آمده، پديد خواب اين و شده آشفته تنتخف انديشه اين سبب به«: گفتمش: گويد

  ».نيارد علتى و ببرد دلت از آنرا كه كن طربى غم اين پى از و مكن اعتنا بدان كند
 بگفت و شد خوشدل و يافت آرام تا كوشيدم وى كردن خوشدل به مختلف هاى گونه به همچنان: گويد

  .»بيفزود را خويش سرگرمى زرو آن در و كنند فراهم داشت رغبت را آنچه تا
 آنگـاه . نگذشـت  مـا  از هيچيك خاطر به ديگر و برديم ياد از را خواب آن ما و او و گذشت روزها: گويد

 فزونـى  همچنـان  و شـد  آغـاز  وى بيمـارى  راه در. بود كرده قيام رافع كه پس آن از آمد، پيش خراسان سفر
. سناباد نام به وى آن از ملكى در گرفتيم، جاى حمانالر عبد بن جنيد منزل در و شديم طوس وارد تا گرفت

 و آورد يـاد  بـه  را خـواب  آن گذرانيـد،  مـى  بيمـارى  بـه  قصر آن در جنيد آن از بستانى در وى كه اثنا آن در
  .افتاد مى و ايستاد مى كه برخاست جاى از بزحمت

  »شد؟ چه ترا و چونست تو حال من، سرور«: گفتيم مى كداممان هر و آمديم فراهم وى نزد به: گويد
 مسـرور  طرف به سر آنگاه »دارى؟ ياد به طوس، درباره ديدم، رقه در كه مرا خواب جبريل، اى«: گفت

  »بيار من براى بستان اين خاك از«: گفت و برداشت،
: گفت نگريست آن در چون و بود برهنه ساقش و خويش، كف در بياورد، را خاك و برفت مسرور: گويد

 همـان  ايـن  خـدا  بـه  است، كف همان اين خدا به .ديدم خويش خواب در كه است ساقى همان اين خدا به«
  .كرد آغاز زارى و گريه آنگاه .»نيست كم چيزى و است سرخ خاك
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  .رفت گور به بستان همان در و بمرد همانجا روز سه پس از خدا به: گويد
 وى مـرگ  سـبب  كـه  كرد خطا بود كرده كه عالجى درباره بختيشوع بن جبريل كه اند گفته ها بعضي

 پـاره  را رافـع  برادر چنانكه كند پاره پاره و بكشد را او خواست مى مرد مى كه شبى رشيد كه شد چنان و شد
 بهى كه بده مهلتم فردا تا مؤمنان امير اى«: گفت جبريل كند، چنان وى با كه خواست را وى بود، كرده پاره

  .شتگذ در همانروز رشيد اما »يافت خواهد
 سـوى  را رشيد و بود داشته همراه شتر صد كه بود شتربانى پدرش: (گويد پدرش از نقل به ربعى على

 وى بـراى  گـورى  و »كنيـد  حفـر  مـن  بـراى  گورى بميرم آنكه از پيش«: گفت رشيد: گويد) بود برده طوس
  .بكندند

 سـرانجامت  آدميـزاده  اى« :گفت و كرد نظر گور به تا ميكشيدم آنرا كه ببردم اى 1قبه در را وى: گويد
  .»اينست

 آن در كه اى خانه در و بكندند را وى گور تا بگفت گرفت سختى رشيد بيمارى وقتى: اند گفته ها بعضي
 كنـدن  چـون  و بكندند وى براى گورى طائى غانم ابى بن حميد خانه در مثقب نام به محلى در داشت، مقام
 تخت در رشيد. شد خوانده قرآن همه تا و خواندند قرآن آن در كه نهادند آنجا در را گروهى رفت سر به گور

  .بود گور لب بر روان
 كلفتـى  ملحفـه  دادن، جـان  كـار  در بـودم،  وى با بمرد آنجا رشيد كه اطاقى در: گويد صاعد بن سهل

 مـن  و »بنشـين  سـهل  اى«: گفت برخاستم من بود، دادن جان حال در همچنان و پيچيد خود به و خواست
 رفـت  مـى  پـس  ملحفه وقتى. كردم نمى سخن وى با نيز من كرد نمى سخن من با شد، دراز نشستنم نشستم،

  »روى؟ مى كجا سهل اى«: گفت برخاستم، كشيد درازا به كار اين چون و پيچيد، مى خود به آنرا دوباره
 اگـر  بـرد  ىمـ  رنـج  چنين بيمارى از مؤمنان امير بينم به كه ندارد آن تاب دلم مؤمنان امير اى«: گفتم

  »بودى؟ تر آسوده خفتى مى
 آورم مـى  ياد به را شاعر گفته حال اين در سهل، اى«: گفت سپس درست، خنده كرد، اى خنده«: گويد

  :گويد كه
   محترمم مردم آن از من«

   حادثات شدت كه
   را صبرشان و مقاومت

  »كند مى فزون

                                                           

 در اما. اند برده مي آن در را كسى كه است متحرك چيزى معنىه ب اينجا در ظاهراً اما آمده نبدگ و خيمه معنىه ب قبه. 1
ـ  و آمده بعد سطور در كه است محفه تحريف هم شايد نيافتم نشانى معنى اين از داشتم بدست كه فرهنگهايى  تخـت  معنـى ه ب

 . م. است روان
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 هـاى  جامـه  داد دسـتور  مـن  به كرد احساس را مرگ و رسيد در رشيد مرگ وقتى: گويد كبير مسرور
 باشد، گرانتر همه از قيمت به كه بيارم وى براى آورم مى دست به كه را اى جامه خوبترين و كنم باز را مزين

 اينكـه  جـز  بود، هم به نزديك آن قيمت كه يافتم قيمت گران جامه دو نيافتم، جامه يك در را صفت دو اين
 نگريسـت،  آن در كه بردم وى پيش را دو هر سبز، ديگرى و بود سرخ ىيك بود، گرانتر ديگرى از اندكى يكى

  ».فرستاد پس جايش به را ديگرى و كن من كفن را بهترين«: گفت گفتم، بدو را دو هر قيمت
 به شب، نيمه هنگام گذشت در غانم ابى بن حميد خانه در مثقب نام به محلى در رشيد: گويند چنانكه

 بن فضل وى وفات هنگام به. كرد نماز او بر صالح پسرش سال، اين االخر جمادى از رفته روز سه شنبه، شب
 خالفتش. داشتند حضور رشيد و حسين و مسرور نيز خادمانش از .داشتند حضور صبيح بن اسماعيل و ربيع

 سال االول ربيع ماه از مانده روز چهارده بود جمعه شب آن آغاز. بود روز هيجده و ماه دو و سال سه و بيست
  .»سوم و نود و صد سال االخر جمادى از رفته روز سه بود شنبه شب آن پايان و هفتادم و صد

 مـاه  از گذشـته  شب چهارده جمعه شب به را محمد، بن هارون رشيد جعفر، ابو: گويد محمد بن هشام
 غره شنبهيك شب در داشت، سال سه و بيست وقت آن در رشيد كرد، جانشين هفتادم و صد سال االول ربيع

 يـك  و سـال  سه و بيست اين بنابر درگذشت، سالگى پنج و چهل در سوم و نود و صد سال به االول، جمادى
  .كرد شاهى روز شش و بيست و ماه

 از مانده روز سه آن آغاز بود، روز پنج و ماه پنج و سال هفت و چهل وفات هنگام به رشيد سن قولى به
  .بود سوم و نود و صد سال االخر جمادى از گذشته روز دو آن پايان و بود پنجم و چهل و صد سال حجه ذى

  .بود شده سپيد اندكى مويش و بود موى مجعد و روى سپيد و چهره نكو مردى رشيد

  الرشيد هارون ايام در شهرها واليتداران از سخن

 ابراهيم. يسىع بن موسى ،عبداهللا بن محمد. صالح بن الملك عبد. عيسى بن اسحاق: مدينه واليتداران
 وهـب  البختـرى،  ابو. عبداهللا بن بكار. زبيرى مصعب بن عبداهللا. ابراهيم بن محمد. عيسى بن على. محمد بن
  .وهب بن

 بـن  عبـداهللا . محمـد  بن عبداهللا. عيسى بن موسى. جعفر بن سليمان. محمد بن عباس: مكه واليتداران
 علـى . موسى بن عباس. ابراهيم بن محمد بن عبداهللا .محمد بن عبداهللا. قثم بن عبيد. ابراهيم بن محمد. قثم
  .عباس بن فضل. اسماعيل بن احمد. جعفر بن سليمان. بربر حماد .عثمانى عبداهللا بن محمد. موسى بن

 بن جرير. جعفر بن عيسى خازم بن خزيمه. جعفر ابى بن سليمان. سليمان بن محمد: بصره واليتداران
 ابـى  بـن  سـليمان . سـليمان  بن اسحاق. خزاعى على بن مالك. على بن صمدال عبد. جعفر ابى بن جعفر. يزيد

  .عيسى بن اسحاق. مؤمنان امير وابسته جميل بن حسن. جعفر بن عيسى. جعفر
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. عطـاء  بـن  غطريف. جعفر بن عباس. اشعث بن محمد بن جعفر. طوسى العباس ابو: خراسان واليتداران
 بـن  على كه يحيى بن جعفر. يزيد بن منصور. يحيى بن فضل .مالك بن حمزة. خراج عامل راشد، بن سليمان
  .اعين بن هرثمة. ماهان بن عيسى بن على .بود وى نايب قحطبه بن حسين

  رشيد روشهاى بعضى از سخن

 دچـار  اى بيمارى به آنكه مگر كرد مى نماز ركعت يكصد روز هر رفت دنيا از وقتى تا رشيد: گويد عباس
 از تـن  يكصـد  رفت مى حج به وقتى. زكات بجز داد، مى صدقه درم هزار يك ويشخ خاص مال از روز هر. بود

 بـا  فرسـتاد  مـى  حـج  به را كس سيصد رفت نمى حج به وقتى و رفتند مى حج به وى با فرزندانشان و فقيهان
 مال، بذل در بجز. كند پيروى آن از خواست مى و جست مى را منصور روشهاى. رونق پر لباس و كافى خرجى

. بود چنين نيز مامون وى از پس. باشد مال بخشنده وى از بيشتر كه بود نشده ديده اى خليفه او از پيش كه
 را شاعران و شعر. داشت نمى مؤخر لزوم وقت اولين از را آن پاداش و گذاشت نمى عوض بى را هيچكس نيكى

 سـودى « :گفـت  مـى . نداشت خوش را دين كار در مشاجره. بود متمايل فقه و ادب اهل به. داشت مى دوست
 گـران  بهـاى  بـه  را آن و زبان گشاده شاعرى از بخصوص داشت دوست را ستايش» .ندارد ثوابى طبعا و ندارد

  .خريد مى
 رمضان از رفته روز سه يكشنبه روز به يكم و هشتاد سال به حفصه ابى بن مروان: گويد حفصه ابى ابن

  :گويد آن ضمن كه واندخ وى براى را خويش شعر و آمد در رشيد نزد به
   شد بسته مرزها هارون وسيله به«
  .شد استوار مسلمانان امور وى سبب به و

   است ظفر قرين پيوسته وى پرچم
  .گريزد مى آن از سپاهها كه دارد سپاهى و

   بناخواه روم شاهان همه
   اند داده باج بدو زبونى سر از و

  كرد ويران را صفصاف قلعه هارون
   بود نداشته جا آن در چكسهي گويى چنانكه

   داد، غارت به را آن تا بماند صفصاف مقابل در
  .بود وى مقابل در حريفان ترين سرسخت و

  .نگرد مى فرا او چهره به چشمها
  .نديده هارون همانند كسى ديدگان هرگز و

   بينى مى وى دور به را هاشم بنى شاهان
   دارد جاى ماه دور به درخشان ستارگان چنانكه
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   كشاند مى را قريش بزرگان وى دست دو
  .است افكن موج درياى كسان براى وى دست دو هر و

   نيابند را ابرها مردمان وقتى
  .بگيرد را باران ابرهاى جاى تو دست دو

   اعتماد روى از قريش
   سپردند تو به را خويش كارهاى
  .افكند مى را خويش عصاى مسافر چنانكه

  .كردى هعهد پيمبر وراثت به را كارها
   رسيد آن اهل به سرانجام يعنى

   شدى مهدى جانشين بخشش و عدالت در
   نماند متروك بخشش كه
  .نشود ستم قرين حكومت و

   افشانند نور ستارگان عباس پسران
   شود نهان اى ستاره وقتى كه

   شود نمايان درخشان، ديگر يكى
  !حاج سقايتگر پسران اى

   شما پسين و پيشين نيكى پيوسته
  .است بوده روان من بر
   دانستم يقين به كه شدم چنان و

   رسيد نتوانم شما نعمتهاى سپاس به كه
   سپاسگزارم مردى چه اگر

   شمايند حرمتهاى آبخوران پيوسته كسان و
   آنهاست جمله از هست رى به آبگاهى صاحب و

   سخت حوادث در عباس پسران هاى قلعه
   بران شمشيرهاى و هاست نيزه سر

   بجنبانند را ها نيزه و مشيرش گاهى
   است جنبش در دستشان به محضرها گاهى و

   دهد مى بسيار زيان و سود كه دستهايى
   رسد مى ها عطيه آنها از پيوسته و
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  .مركبها و
   آن منبرهاى و تختها كه ملكى

  باد خوش را شما بالد، مى شما به
  ».نباشند خشنود اين از حسودان گرچه و

 از تن ده تا بگفت و پوشانيد خلعت را او و بگرفت وى حضور در كه داد او به دينار رپنجهزا رشيد: گويد
  .داد بدو را خويش خاص مركبان از بويى يا و دهند بدو رومى بردگان

 صـبورى  او از رشـيد  بـود،  گوى طيبت و سخندان دلقكى وى بود، رشيد با مدتى مريم ابى ابن: گويند
 و بزرگـان  القاب و حجاز مردم اخبار عارف مريم ابى ابن بعالوه. شد نمى لملو وى با كردن سخن از و نداشت

 و حرم با و بود داده منزلى خويش قصر در را او كه بود شده خودمانى رشيد با چنان و بود دلقكان هاى حيله
  .بود آميخته خويش غالمان و وابستگان

 خفتـه  را او و برخاسـت  نمـاز  براى رشيد كه بود زده سپيده بود، خفته مريم ابى ابن شبى: گويد راوى
  »كردى؟ صبح چگونه«: گفت و زد پس او روى از را لحاف ديد،

  » .برو كارت دنبال ام نكرده صبح هنوز من فالن اى«: گفت
  » .برخيز نماز به تو واى«: گفت
  » .قاضيم يوسف ابو ياران از من اما است، الجارود ابو نماز وقت اينك«: گفت
: گفـت  و بيامد مريم ابى ابن غالم شد، آماده نماز براى رشيد. واگذاشت خفته را او و فتبر رشيد: گويد

 صبح نماز در رشيد كه ديد و رفت او سوى و كرد تن به جامه و برخاست وى ،»ايستاده نماز به مؤمنان امير«
  »؟1نكنم عبادت كرده ايجادم كه را خدايى كه شده چه مرا« :كه رسيد اينجا به و كند مى قرائت

  » .دانم نمى خدا به«: گفت مريم ابى ابن
 و بـود،  خشـمگين  گويى نگريست، مريم ابى ابن به آنگاه بخنديد، نماز در و نتوانست دارى خود رشيد

  »هم؟ نماز باره در مريم، ابى ابن اى«: گفت
   »ام؟ كرده چه مرگ فالن اى«: گفت
  ».كردى قطع مرا نماز«: گفت
 را كسـى  كـه  شده چه مرا :گفتى كه كرد غمين مرا كه شنيدم تو از سخنى نكردم، من خدا به«: گفت

  ».دانم نمى خدا به: گفتم و نكنم؟ عبادت كرده خلقم كه
  ».بكن خواهى چه هر آن جز به و بپوش چشم دين و قرآن از«: گفت و بخنديد باز رشيد«: گويد
 همراه را آن و رفت وى پيش كرد ههدي رشيد به اى غاليه محمد بن عباس: گويد رشيد خادمان از يكى

 را آن نظيـر  هـيچكس  كـه  ام آورده تو نزد به اى غاليه كند، فدايت به خدايم مؤمنان امير اى«: گفت و داشت
                                                           

1 .ما و يال ل دبي أَعي الَّذ22: 36 َفَطرَن.  
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 مـدنى  فـالن  از آن مايـه  اسـت  عدن درياى عبير از آن عبير است، عتيق تبتى سگان نافه از آن مشك ندارد،
 امير اگر است، ماهر خويش كار در كه بصره در يكيست آن ندهكن تركيب. است شهره عمل دقت به كه است

  ».كند چنين نهد، منت من بر آن قبول با كه داند صالح مؤمنان
 را آن خاقان» .بيار را غاليه اين خاقان«: گفت بود ايستاده سروى باالى كه خادم خاقان به رشيد: گويد

 مريم ابى ابن. برداشت را آن سرپوش. است آن در اى ملعقه كه نقره از است بزرگ ظرفى در كه ديد و بياورد
  ».ببخش من به را اين مؤمنان امير اى« :گفت و داشت حضور

  » .ببر خويشتن براى را آن«: گفت
 از مـن  كـه  پرداختـى  چيـزى  بـه  تـو  واى«: گفـت  و شـد  متأسف سخت و شد خشمگين عباس: گويد

  » .بگرفتى راآن و كردم خويش سرور خاص را آن و كردم دريغ خويشتن
  ».بزند روغن را خود نكو جزه ب آن با اگر است بدكاره مادرش«: گفت
 و انـداخت  سـرش  بـر  را خويش پيراهن دامن و برجست مريم ابى ابن آن از پس. بخنديد رشيد: گويد

 خـود  نكـو  بـه  يكبـار  و كشـيد  مـى  برون آن از رسيد مى دستش به چه هر و كرد ظرف در را خويش دست
 تا كرد سياه آن با را خويش اعضاى ديگر و چهره آن از پس. نهاد مى خود بغل زير و پا زير ديگر ارب و نهاد مى
  ».آر من پيش مرا غالم«: گفت خاقان به آنگاه. ماليد خويش اعضاى همه به

 بدو مريم ابى ابن. بخواند را او كه» .بخوان را وى غالم«: گفت بود شده خود بى خنده فرط از كه رشيد
 ترا و بيايم تا بزن روغن را ات تنه پايين اين، با بگو و گفت، را خويش زن نام و» .ببر فالن پيش را اين« :گفت

  »يمگاب
: گفت و كرد نظر عباس به آنگاه بود حال بى خنده از و خنديد مى رشيد برفت، و بگرفت آنرا غالم: گويد

 از چـه  هر كه ندانى مگر گويى، مى ستايش اى يهغال از و آيى مى خدا خليفه نزد به احمقى، پيرى تو خدا به«
 در و اوسـت  مهـر  وزيـر  اوسـت  آن از هست دنيا در چه هر و شود مى برون زمين از چه هر و بارد مى آسمان
 چنـين  نـزد  بـه  كـن،  اجـرا  گويد مى اين چه هر بنگر: اند گفته مرگ فرستاده به اينكه تر شگفت .اوست قبضه
  ».فروش خرما يا عطار يا است بقال گويى كنند، مى سخنرانى آن بارهدر و ستايند مى را غاليه كسى

 ابـن  به درم هزار يكصد روز آن در شود، قطع نفسش بود نزديك كه بخنديد چندان رشيد آنگاه: گويد
  .داد جايزه مريم ابى

 فردا خواهى مى«: گفت بدو مريم ابى ابن بنوشد، دارو خواست مى رشيد روزى: گويد طالبى على بن زيد
  »باشد؟ تو و من آن از آوردم بدست چه هر و كنى خويش حاجب مرا دارو خوردن هنگام به

  » .كنم مى چنين«: گفت
 ابـن  بـه  را حـاجبى  من كه باش خويش منزل در فردا كه فرستاد حاجب پيش كس رشيد آنگاه: گويد

 وى خـواص  و نوشـيد  دارو يدرشـ  نهادند، وى براى اى كرسى بيامد، زود صبح مريم ابى ابن سپردم مريم ابى
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 نـزد  به را او مريم ابى ابن. كرد پرسش وى داروى و مؤمنان امير درباره و بيامد جعفر ام فرستاده. يافتند خبر
 كـه  كردم تو درباره را آنچه«: گفت فرستاده به وى. بازگشت جواب با و بدانست را وى حال كه رسانيد رشيد
  ».بگو بانو به گرفتم اجازه برايت كسان از زودتر

 بن يحيى فرستاده آن از پس. فرستاد وى براى گزاف مالى كه بگفت جعفر ام با را قضيه فرستاده: گويد
 برمكيـان  از يـك  هـر  و كـرد  چنان كه آمد فضل و جعفر فرستاده آنگاه كرد، چنان نيز وى با كه بيامد خالد

 اجـازه  وى براى و فرستاد پس را او كه آمد ربيع بن فضل فرستاده آنگاه فرستادند وى براى سنگين اى جايزه
 اى جـايزه  بـود  كرده آسان را گرفتنش اجازه كه كس هر و بيامدند نيز بزرگان و سرداران فرستادگان. نگرفت
 بهى بمارى از رشيد چون و آمد فراهم وى پيش دينار هزار شصت كه بود نشده پسين هنوز. فرستاد سنگين

  »كردى؟ چه امروز«: گفت و خواند پيش را ىو شد پاك پيكرش دارو از و يافت
  » .آوردم دست به دينار هزار شصت من سرور«: گفت
   »كو؟ من سهم«: گفت و دانست بسيار را آن رشيد«: گويد
  » .شده جدا«: گفت
 و كـرد  چنـان  مـريم  ابـى  ابـن » .كن هديه ما به سيب هزار ده بخشيدم، تو به را خويش سهم«: گفت

  .برد سود بود شده انباز آنها با بازرگانى كار در رشيد هك كسانى همه از بيشتر
 و داشت دست به اى كاسه. بود وى سر باالى كنيزى شدم، وارد رشيد نزد به: گويد صبيح بن اسماعيل

  .خورانيد مى چيز بدو و ديگر، دست به اى ملعقه
  .چيست كه ندانستم و رقيق و سپيد ديدم چيزى: گويد
  » .صبيح پسر اسماعيل اى«: گفت. بدانم آنرا خواهم مى نم كه بدانست رشيد: گويد
  » .فرمانم آماده سرورم«: گفتم
   »چيست؟ اين دانى مى«: گفت
  ».نه«: گفتم
 اسـت،  نـافع  اعصـاب  تشـنج  و اعضـاء  كجـى  براى كه سبوس آب و است گندم و برنج آش اين«: گفت

  » .برد مى را ها كثافت و كند مى چاق را بدن و برد مى را لكه و دهد مى صفا را پوست
 اين از من براى صبح روز هر«: گفتم و خواستم را طباخ اينكه جز نداشتم اى انديشه برفتم وقتى: گويد

  » .بيار آش
   »چيست؟«: گفت
  .بگفتم وى براى بودم شنيده كه را وصفى: گويد
  » .شوى مى دلزده اين از سوم روز به«: گفت



 211    دهمدوازجلد 

 چـون  و بود اول از تر پست كه ساخت دوم روز. يافتم خوشمزه راآن كه ساخت آش آن از اول روز: گويد
   »نيار پيش«: گفتم بياورد آنرا سوم روز

 ابـو . نيافـت  بهى خويش بيمارى از اما پرداختند، وى عالج به طبيبان و گرفت اى بيمارى رشيد: گويند
 دارنـد  مى مقدم هند مردم همه بر را او كه ديدمشان و منكه نام به هست طبيبى هند در«: گفت عجمى عمر
 وى دسـت  بـه  خدا شايد فرستد منكه طلب به كس مؤمنان امير اگر .آنجاست فيلسوفان و عابدان از يكى كه

  ».فرستد شفا او براى
 آن از خـويش  سـفر  بـراى  كـه  فرسـتاد  وى همراه اى جايزه و بياورد را او كه فرستاد كس رشيد: گويد

  .گيرد كمك
 و يافـت  بهـى  خـويش  بيمـارى  از وى معالجـه  نتيجـه  در كه كرد معالجه را رشيد و بيامد منكه: گويد

 از يكـى  گذشـت  مى الخلد قصر از منكه كه روز يك. داد كافى اموال و كرد معين وى براى سنگين اى مقررى
 داروهـاى  از يكى و بود ايستاده و بود كرده پهن آن بر بسيار داروهاى و بود گسترده عبايى كه ديد را مانويان
 تـب  داروى و اسـت  الزم تـب  داروى ايـن «: گفت مى آن وصف به و كرد مى وصف بود معجونى كه را خويش
 و شكم درد و چشمان درد و  مفاصل درد و بادها و بواسير و زانوان و پشت درد و ثلث تب و ربع تب و متناوب

  .آنست شفاى دارو ناي كه نگفت كه نبود اى بيمارى و »رعشه و فلج و البول سلس و شقيقه و سر درد
 ترجمه وى براى بود شنيده را آنچه ترجمان »گويد؟ مى چه اين«: گفت خويش ترجمان به منكه: گويد

 اين كه است چنين كار اگر آنكه سبب به است، نادان عرب پادشاه حال هر به«: گفت و زد لبخند منكه. كرد
 كـه  صـورتى  در كـرد؟  تحمل مرا سنگين مخارج و كرد جدا كسانم از و آورد واليتم از مرا چرا پس گويد، مى
 شـريعت  كـه  كشد؟ نمى را او چرا پس گويد، مى او كه نيست چنان كار اگر و يافت توانست خود پيش را اين

 وى كشـتن  بـا  كـه  اسـت  يكى شود، كشته او اگر كه كرده مباح باشند وى همانند كه كسانى و را وى خون
 يـا  سـه  يـا  دو روز هـر  كه تواند و بكشد را يكى روز هر واگذارند را نادان اين اگر و مانند مى زنده بسيار مردم
  ».مملكت وهن و است تدبير تباهى اين و بكشد را كس چهار

 رشـيد  نـزد  بـه  عامل گماشت، سواد خراج كارهاى از چيزى به را مردى برمكى خالد بن يحيى: گويند
 بدو«: گفت جعفر و يحيى به رشيد بودند، رشيد پيش نيز يحيى بن جعفر و يحيى. گويد وداع را وى كه رفت

  ».كنيد سفارش
  » .آبادى و كن جويى صرفه«: گفت بدو يحيى
  » .بگير انصاف به و كن انصاف«: گفت بدو جعفر
  » .كن نيكى و كن عدالت«: گفت بدو رشيد
 نزد به كه داد اش اجازه و شد خشنود او از سپس آورد، خشم شيبانى مزيد بن يزيد بر رشيد كه گويند

 و كـرد  آسـان  مـا  بـراى  را حرمـت  راه تو ديدار به كه را خداى ستايش مؤمنان امير اى«: گفت و آمد در وى
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 حـال  در و دهد آمدگان باز پاداش خشم هنگام به خدايت. ببرد ما از را محنت خود تفضل به و داد نعمتمان
 بـه  كـه  را خـداى  ستايش و كرده تو آن از خدا را اين كه دهد بخشنده نهان منت و دهان نعمت پاداش رضا

 بـه  و گـذرى  مـى  در بـدكار  از و كنى مى نيكى و نهى مى منت نعمت، با و مانى مى باز سختى از غضب هنگام
  ».كنى مى تفضل عفو وسيله

  »گويى؟ مى چه گفتند عثمان عيب كه كسانى درباره«: بود گفته بدو رشيد كه گويد مصعب بن عبداهللا
 گفتنـد  وى عيـب  كه آنها بودند، وى با كسانى و گفتند او عيب كسانى مؤمنان، امير اى«: گفتم: گويد

 روزگـار  ايـن  تـا  بودنـد  وى با كه كسانى اما خوارج، اقسام و بدعتها اهل و شدند ها فرقه اقسام شدند، پراكنده
  ».اند بوده جماعت اهل

  ».كنم سشپر باره اين در اين از پس كه ندارم حاجت«: گفت من به رشيد: گويد
  .پرسيد سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر نزد به عمر و ابوبكر منزلت از نيز و: گويد عبداهللا

  ».داشتند وى بنزد مرگ در كه بود منزلتى همانند وى زندگانى در آنها منزلت«: گفتمش
  ».كردى كفايت داشتم نياز را آنچه«: گفت
 رشيد امالك دار عهده شامات و مرزها در بود خاص خدمه جمله از كه خادم رشيد يا سالم: گويد راوى

 دهند تقدم را او تا«: بگفت رشيد آمد، مكرر او از مردم ستايش و وى وقار و رفتارى نيك درباره ها نامه و شد
  ».كنند پيوسته بدو شود، پيوسته بدو خواست مى كه را مصر و جزيره امالك و كنند نيكى وى با و

 آورده وى بـراى  بلـخ  از كه بود اى گالبى خوردن كار به وى شد، وارد رشيد زدن به و بيامد خادم: گويد
 رسـد  مـى  مواليـت  نـزد  بـه  تو از كه اخبارى فالن، اى«: گفت بدو خورد مى و كند مى پوست را آن كه بودند
 بهمـان  و فـالن  بـه  تـرا  و دهنـد  بهمانـت  و فـالن  گفـتم . دارى دلخواه منزلت وى نزد به و است نيكو سخت

  ».بخواه را خويش حاجت شتم،گما
 دو رفتـار  مؤمنـان،  اميـر  اى خدا به«: گفت و كرد ياد خويش رفتار حسن از و كرد سخن او پس: گويد

  ».بردم كسان ياد از را عمر
 زن پسـر  اى«: گفـت  و زد بـدو  و برگرفـت  گالبـى  يـك  و آمد هيجان به و شد خشمگين رشيد: گويد

 خطـاب  بـن  عمـر  دربـاره  كنيم تحمل العزيز عبد بن عمر درباره را ناي كنيم فرض عمر، دو عمر، دو بوگندو،
  ».كنيم نمى تحمل

 عمرى اين درباره دانم نمى خدا به«: بود گفته رشيد: گويد عمرى العزيز عبد بن عبداهللا فرزندان از يكى
 و بـدانم  را وى مسـلك  و طريقه خواهم مى اما دارم، منفور را وى اخالف كه پردازم بدو ندارم خوش كنم، چه
  » .فرستم وى سوى كه ندارم اعتماد كسى به

  » .رويم مى ما«: گفتند ربيع بن فضل و بزيع بن عمر: گويد
  » .برويد شما«: گفت
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 و گرفتنـد  عرج مردم از بلد چند و خلص نام به صحرا در رفتند محلى سوى عرج از كس دو آن: گويد
 از كسـانى  بـا  را خـويش  شـتران . بـود  مسـجد  در كه رفتند وى نزد به نيمروز رسيدند عموى منزل به چون

 جامـه  و عطر با پادشاهان زى در و شدند وارد وى نزد به و نهادند مسجد در بر بودند همراهشان كه يارانشان
 فرسـتادگان  مـا  ،عبـداهللا  ابـو  اى«: گفتنـد  بدو بود، خويش مسجد در وى. نشستند وى نزديك خوش بوى و

  ».كن قيام خواهى مى اگر و بترس خداى از گويند مى تو به هستند ما سر تپش كه مشرقيم مردم از كسانى
   »كه؟ براى و چه براى شما واى«: گفت و نگريست آنها طرف به: گويد

   »تو«: گفتند
 آنچـه  و روم خـدا  پيشـگاه  بـه  مسلمان مرد يك خون از حجامتى مقدار با ندارم خوش خدا به«: گفت

  ».باشد من آن از كند مى طلوع آن بر آفتاب
 كمـك  آن از خويش معاش كار در كه هست ما همراه چيزى«: گفتند شدند، نوميد او از چون و: گويد

  ».گيرى
  ».نيازم بى آن از من نيست، نيازى بدان مرا«: گفت

  » .است دينار هزار بيست«: گفتند
  » .ندارم نياز بدان«: گفت

  » .بده خواهى مى كه هر به را آن«: گفتند
  » .نيستم شما دستيار و خادم من بدهيد، خواهيد مى كه هر به انخودت«: گفت
 بـه  سـقيا  در ديگر منزلگاه در صبحگاهان و نشستند خويش شتران بر شدند، نوميد او از چون و: گويد

 كـه  بگفتند بود رفته ميانشان را آنچه شدند وارد وى نزد به چون و. بود انتظارشان در كه رسيدند خليفه نزد
  » .كنم چه اين از پس كه دهم نمى يتاهم«: گفت

 يكى براى و بود ايستاده فروشندگان از يكى نزد به كه هنگامى. رفت حج به سال آن در 1عبداهللا: گويد
 را آنچـه  عبـداهللا . رسيد بدو كرد مى مروه و صفا سعى اسبى بر كه هارون خريد، مى چيزى خويش كودكان از

 دويدنـد  وى سوى كشيكبانان و سپاهيان. بگرفت را وى اسب نانع و رفت رشيد سوى و كرد رها خواست مى
  .كرد سخن وى با عبداهللا. بازداشت وى از را آنها هارون اما

  .برفت آن از پس ريخت، مى اسبش يال بر كه ديدم را هارون اشكهاى: گويد
: گويـد  يـان حاج از يكـى  از نقـل  به بود بوده مجاور مكه در سال چهل كه گوزگانى العزيز عبد بن ليث

 خواهندگان حاجتهاى كه كسى اى«: گفت و بايستاد خويش انگشتان بر و شد كعبه وارد كرد مى رشيد وقتى
 هـر  بـه  نسـبت  و مهيـادارى  و حاضر پاسخ خواهشى هر براى كه شناسى مى را خاموشان ضمير و دانى مى را

 آل و محمـد  بـر  گسـترده،  ترحمتـ  و بسـيار  نعمتهايـت  و است صادق هايت وعده! دارى كامل علم خاموشى
                                                           

 .م. است عبداهللا جا دو در اينك و بود عبداهللا ابو شخص اين عنوان پيش سطر چند است چنين متن. 1
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 و زنـد  نمـى  زيـان  را وى گناهـان،   كه اى. دار مستور را ما بديهاى و ببخش را ما گناهان گوى، صلوات محمد
 به را هوا و گسترده آب بر را زمين كه اى. دهد نمى كاستى را وى خطاها بخشش و ماند نمى نهان او از عيبها

 كـه  اى. كن نيكى قرين مرا كارهاى همه و گوى صلوات محمد رب برگزيده نامها خويش براى و بسته آسمان
 و ببـردى  مـرا  وقتى كه اينست من حاجت خواهند، مى حاجتها و است وى خشوع قرين زبانها همه به صداها

 ستايشها همه از ستايشى ترا خدايا .ببخشى مرا شدند پراكنده من از فرزندانم و كسان و گرفتم جاى گورم در
 صـلواتى  را محمـد  و گـوى  پسـنديده  صلواتى محمد بر خدايا .كنى مى تفضل مخلوق همه با هچندانك بيشتر،
 بـه  و بـدار  روز نيـك  زنـدگى  در را مـا  خدايا. ده پاداش ترين كافى و نكوترين را وى ما بابت از و گوى خاص
  ».مكن محروم و روز تيره و كن خوار روزى و نيكروز و بر، شهيدان صف به مرگ هنگام

 حسين قبر خدمت 1حير در كه را كسانى و داود ابى ابن كه فرستاد كسان رشيد: گويد يحيى نب قاسم
 چـه «: گفـت  داود ابـى  ابـن  به و بديد را آنها راشد بن حسن بياوردند را آنها چون و بيارند كردند مى على بن

  »شده؟
  » .يستمن ايمن خويش جان بر او از و فرستاده من پى از) رشيد: يعنى( مرد اين«: گفت
  » .نهاده محل آن در مرا راشد بن حسن بگو كرد پرسش تو از و رفتى وى نزد به وقتى«: گفت
 حسـن  كـارى  شـلوغ  بـه  ايـن «: گفـت  رشيد گفت، را سخن همين آمد، در رشيد نزد به چون و: گويد

  » .بياريدش ماند، مى
  »اى؟ نهاده حير در را مرد اين چه براى«: گفت رشيد. يافت حضور راشد بن حسن چون و«: گويد
 آنجا در را وى كه داد دستور من به موسى ام كند، رحمت نهاد حير در را وى كه را كسى خدا«: گفت

  ».دهم بدو درم سى ماه هر و نهم
  ».بدهيد بدو كرده، مقرر وى براى موسى ام را آنچه و برگردانيد حير به را وى«: گفت
  .بود نصورم بن يزيد دختر و مهدى مادر موسى ام: گويد

 و باز اطاقى در تابستانى وضع به ديدم را وى. عبادى عون خانه در آمدم، در رشيد نزد به: گويد محمد
 بـا  رشـيدى  زيـرين  جامـه  و بـود  او بر نازكى پوشش اطاق، راست جانب در، نزد به نشيمنگاهى بر فرش، بى

 را كنـف  خنكى داد، مى آزار را وى كه نبود مرطوب كنف بود وى كه اطاقى در. سير قرمز برنگ پهن خطهاى
 اطـاق  تابسـتان  هنگـام  به كه بود كس نخستين. نشست نمى آن مقابل اما رسانيدند مى اطاق به ديگر جاى از

 اطـاق  سـقف  روز هر خسروان كه بود شنيده كه بود روى آن از اين و. داشت كاذب سقف وى روزانه خوابگاه
 كـه  سـاخت  كـاذبى  سـقف  نيز او و بدارد آنها از را خورشيد ماىگر كه كردند مى اندود گل برون از را خويش
  .بود وى روزانه خوابگاه اطاق سقف مجاور

                                                           

  .م. است السالم عليه حسين مشهد اطراف و حدود معنىه ب و آمده »حاير« ديگر متون در كلمه اين. 1
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 و خوشـبو  علفهاى و زعفران و عطر عطردار گرما روز در كه داشت نقره از 1تغارى شنيدم: گويد محمد
 زنان خاص رشيدى قصب زا نازك روپوش هفت برد مى وى روزانه خوابگاه اطاق به آنگاه نهاد مى آن در گالب

 كنيـزى  هـر  و آمدنـد  مـى  كنيز هفت روز هر آغشتند، مى عطر آن در را نازك روپوشهاى بردند مي وى نزده ب
 و نشسـت  مى دارى سوراخ صندلى بر و پوشيد مى آن روى را نازك روپوش سپس پوشيد، مى را خويش لباس

 عنبـر  بـه  آلـوده  عـود  كرسـى،  زيـر  آنگـاه  نيدپوشـا  مـى  را آن كه كرد مى رها صندلى اطراف را نازك روپوش
 كه بود وى روزانه خواب اطاق در كار اين. كردند مى چنين شود خشك كنيز روپوش كه وقتى تا. سوختند مى

  .شد مى خوش عطر و بخور بوى از اطاق
 وصف كنى، مى سخن بسيار آن صفت و ينبع از كه بينم مى«: گفت من به رشيد: گويد حسن بن عباس

  ».گوى مختصر و بگوى من با آنرا
  »شعر؟ به يا سخن به«: گفتمش: گويد
  »شعر و سخن به«: گفت
  ».است آن رونق مايه نخلها و نخلهاست پاى تا اش كناره«: گفتم: گويد
  :گفتم بدو من و زد لبخند: گويد

   اى دره و قصر نيكو چه قصر، دره اى«
   صحرايى يا و است شهرى منزلگاه بخواهى اگر كه
   را رنگ دو شتر آن زمينهاىسر در

   بينى ايستاده
  ».2خوان حدى و مالح و ماهى و سوسمار با

 اميـر  اى«: گفـت  بـدو  ربيـع  بـن  فضـل  بودم رشيد حضور در: گويد پدرش از نقل به هارون بن محمد
  ».ام كرده حاضر را سماك ابن مؤمنان،

  ».بيار را او«: گفت
  ».گوى وعظ امر«: گفت بدو رشيد شد، وارد سماك ابن: گويد
 خـداى،  پيشـگاه  در فـردا  كـه  بـدان  و بتـرس  ندارد شريك كه يگانه خداى از مؤمنان امير اى«: گفت

  ».جهنم يا بهشت ندارد سومى كه روى مى مقام دو از يكى به آنگاه ايستى، مى خويش، پروردگار
  :گفت و كرد سماك ابن به رو فضل. شد تر ريشش تا بگريست هارون: گويد

 تفضل و عدالت و خداى حق رعايت سبب به مؤمنان امير كه دارد ترديد كسى مگر! خداى باد مقدس«
  ».اهللا شاء ان. رود مى بهشت سوى رستاخيز هنگام به وى بندگان با

                                                           

 .متن كلمه. 1
 .است نظمه ب متن در. 2
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: گفـت  و كرد مؤمنان امير به روى و نكرد توجه بدو و نكرد اعتنا وى سخن اين به سماك ابن اما: گويد
 در و بتـرس  خداى از نيست، تو نزد به و نيست تو با روز آن در) ربيع بن فضل :يعنى( اين مؤمنان، امير اى«

  ».بنگر خويش كار
 زبان بر اى كلمه و ماند خاموش ربيع بن فضل آورديم، رقت او بر كه چندان بگريست هارون پس: گويد

  .شديم برون ما كه وقتى تا نياورد
 آبى كوزه خواست، آب وى بود رشيد نزد به كه ثناا آن در آمد، در رشيد نزد به سماك ابن روزى: گويد

 بـه  ترا نگهدار، دست! مؤمنان امير اى«: گفت سماك ابن بنوشد كه برد دهان طرف به را آن چون و بياوردند
 چنـد  بـه  آنـرا  داشـتند  مى باز تو از را آب جرعه اين اگر سلم، و عليه اهللا صلى خداى رسول خويشاوندى حق
  »خريدى؟ مى

  » .ملكم همه به«: گفت
 پيمبـر  خويشـاوندى  حـق  به«: گفت بدو بنوشيد، آنرا وقتى» .كند گوارا تو بر خداى كه بنوش«: گفت

  »خريدى؟ مى چند به را آن شد نمى برون تو بدن از آب اگر كه پرسم مى تو از سلم و عليه اهللا صلى خدا
  » .ملكم همه به«: گفت

 رقابـت  آن دربـاره  كـه  نيسـت  آن خور در باشد آب جرعه يك آن قيمت كه ملكى«: گفت سماك ابن
  ».كنند

  .برفت نيز او و برود كه كرد اشاره سماك ابن به ربيع بن فضل و بگريست هارون: گويد
 »جـان  عمـو  بلـه « كلمـه  بـه  را وى گفتـار  و گفـت  وعظ را رشيد عمرى، العزيز عبد بن عبداهللا: گويد

 فرسـتاد  وى براى مأمون و امين همراه اى كيسه در ينارد هزار دو رشيد بازگردد، كه رفت مى چون و پذيرفت
 يـا . برگير سود آن از و بگير را اين: گويد مى تو به مؤمنان امير جان، عمو«: گفتند و رسيدند بدو كيسه با كه
  ».كن پخش را آن

  » .كند پخش كيها ميان داند مى بهتر او«: گفت
 فـراهم  هـم  با را بد كردار و بد گفتار كه ندارم شخو«: گفت و برگرفت كيسه از دينار يك آنگاه: گويد

  ».آرم
 خـوش  عمريـان  نـزد  به و بغداد به را وى آمدن رشيد. كرد حركت بغداد سوى عمرى آن از پس: گويد

 و شـده  من الملك دار روانه اينك كردم تحمل حجاز در را او شود؟ مى چه را عمويتان پسر«: گفت و نداشت
  ».گردانيد باز من سوى آمدن از را وى. برد تباهى به من ضد بر را دوستانم خواهد مى

  » .پذيرد نمى ما از«: گفتند
  .بازگرداند ماليمت به را وى كه نوشت عيسى بن موسى به رشيد پس: گويد
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 وى بـا  كـه  خوانـد  وى نـزد  به بود، سپرده خاطر به ها موعظه و ها خطبه كه را ساله ده پسركى عيسى
. كـرد  منـع  مؤمنان امير تعرض از را او و بود نشنيده آن همانند عمرى كه گفت اه موعظه و كرد سخن بسيار
 جهنم اهل بر لعنت و كنند اعتراف خويش گناه به و«: گفت مى و برخاست و برگرفت را خويش پاپوش عمرى

  ».1باد
 برون كارش به وى با روزى بود، رشيد با رقه در شد روان بغداد از كه پس آن از عمرى ها بعضى گفته به

  ».بترس خداى از هارون اى«: گفت و رسيد بدو عابدان از يكى شد،
 غـذاى  بازگشـت  چـون  و» .بازگردم من تا نگهدار را مرد اين«: گفت عثمان بن ابراهيم به هارون: گويد

 پـيش  را او بنوشـيد  و بخـورد  وقتـى  بخوراننـد،  مـرد  آن به وى خاص غذاى از تا بگفت و خواست را خويش
  ».كن انصاف من با سؤال و خطاب كار در فالن اى«: فتگ و خواست

  » .است الزم تو درباره كه است چيزى كمترين اين«: گفت
  »فرعون؟ يا ترم خبيث و بدتر من كه بگوى من به«: گفت
 خـودم  جـز  خدايى شما براى من«: گفت نيز و 2»شمايم واالى پروردگار من«: گفت كه فرعون«: گفت

  3»شناسم نمى
  »عمران؟ پسر موسى يا تو. است بهتر كى بگوى من به. گفتى تراس«: گفت
 ميـان  از و بـود  كرده خويش امين و بود آورده پر خويشتن براى را وى كه بود اهللا كليم موسى«: گفت

  ».كرد سخن وى با خويش مخلوق
 او بـا «: گفـت  آنها به فرستاد فرعون سوى را برادرش و او وقتى كه دانى نمى مگر گفتى، راست«: گفت

 كنند ياد كنيه به را وى داد دستورشان كه اند گفته مفسران و »4بترسد يا گيرد اندرز شايد گوييد نرم سخنى
 كـه  وضـعم  اين به من و آمدى من پيش تو. جبار و بود گردنكش دانى مى چنانكه وى كه بود حالى در اين و

 و امر و بزرگ حدود مقابل در پرستم نمى را كسى او جز و آورم مى جاى به را خدا واجبات بيشتر كه دانى مى
 نـه  كـردى،  رفتـار  خـداى  ادب مطـابق  نه گفتى، وعظ تند و خشن كلمات با مرا اما كنم، مى درنگ وى نهى

 خطـرى  معـرض  بـه  را خويشتن و نكنم سختى تو با كه شدى ايمن چگونه. كردى رعايت را پارسايان اخالق
  ».نداشت ضرورت كه آوردى

  ».طلبم مى بخشش تو از و كردم خطا مؤمنان امير اى«: گفت زاهد

                                                           

 .11: 67 يرِعالس ابِصحأَلِّ حقاًسَف مِهنِبذَِب واُفرَاعَتَف. 1
 .24: 79  الْأَعلى ربكُم أَنَا. 2
 .38: 28 َغيرِي إِله من َلكُم علمت ما. 3
 .44: 20  يْخشى أَو يتَذَكَّرُ لَعلَّه َليناً َقولًا َله َفُقوال. 4
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: گفت و كرد خوددارى آن گرفتن از كه دهند او به درم هزار بيست تا بگفت و »ببخشد خدايت«: گفت
  ».جهانگردم مردى من نيست، نياز مال بدين مرا«

  »!كنى مى رد را مؤمنان امير جايزه نادان اى«: گفت و كرد اشاره بدو چشم با هرثمه
 تـو  بـه  باشـى  داشته بدان كه نيازى سبب به را مال اين«: گفت سپس »بدار او از دست«: گفت درشي

 اى جـايزه  نباشد وى دشمنان و دوستان از و كند سخن خليفه با كه هر كه است اين ما رسم بلكه دهيم نمى
 خـرج  دارى خوش كه صورت هر به آنرا و بپذير خواهى مى كه مقدار هر ما جايزه از كند، بخشش و دهد بدو
  ».كن

  .كرد پراكنده بودند در بر كه كسانى و حاجبان ميان و برگرفت درم هزار دو مال آن از زاهد: گويد

   داشت الرشيد هارون كه عقدى زنان از سخن

 و پنجـاه  و صـد  سـال  بـه  بود، منصور بن جعفر دختر و داشت جعفر ام كنيه كه را زبيده رسيد: گويند
 آن از بعـدها  كه سليمان بن محمد خانه در كرد، زفاف وى با و گرفت زنى به مهدى خالفت روزگار به ششم
 جمـادى  مـاه  در بغـداد  در و آورد وى بـراى  را امـين  محمد زبيده. رسيد باهللا المعتصم به سپس شد، عباسه
  .درگذشت شانزدهم و دويست سال به االولى

  .آورد وى براى را على كه تگرف زنى به را موسى فرزنددار كنيز العزيز، امة او هم و
 با هفتم و هشتاد و صد حجه ذى ماه در رقه در و گرفت زنى به را مسكين صالح دختر محمد ام نيز و

 داران دبـوس  كه كرخ در عبداهللا ام خانه كه بود على بن عيسى دختر عبداهللا ام محمد، ام مادر. كرد زفاف وى
 و شـد  برون وى ملكيت از سپس بود آمده در مهدى بن راهيماب ملكيت به وى. بود وى آن از هستند آنجا در

  .گرفت زنى به را او رشيد
 بـا  هفتم و هشتاد و صد سال حجه ذى در و گرفت زنى به را جعفر ابى بن سليمان دختر عباسه نيز و

  .بردند رشيد نزد به صالح دختر محمد ام با را وى. كرد زفاف وى
 كه بود بوده جعفر ابى ابن  سليمان نزد به عزيزه آن از پيش. گرفت زنى به را غطريف دختر عزيزه نيز و

  .بود خيزران برادر دختر وى. گرفت را او رشيد و داد اطالق را وى
  .گرفت زنى به بود عثمانى محمد بن عبداهللا دختر كه را عثمانى جرشى نيز و

 حسين دختر فاطمه پدرش گبزر مادر بود، يافته تولد يمن جرش در كه گفتند رو آن از جرشى را وى
  .بود طالبى حسن بن عبداهللا پدرش عموى بود، السالم عليه على بن

 و سـليمان  دختر عباسه صالح دختر محمد ام. جعفر ام: داشت عقدى زن چهار گذشت در رشيد وقتى
  .عثمانى

  بودند چنين رشيد ذكور فرزندان



 219    دهمدوازجلد 

 كه مؤتمن قاسم. مراجل نام به بود كنيزى مادرش كه مامون عبداهللا. بود زبيده مادرش كه اكبر محمد
 كـه  علـى . مـارده  نـام  بـه  بـود  كنيـزى  مادرش كه معتصم محمد اسحاق ابو قصف نام به بود كنيزى مادرش
 بـه  بـود  كنيزى مادرش كه محمد عيسى ابو. رئيم نام به بود كنيزى مادرش كه صالح. بود العزيز امة مادرش

 بـه  بـود  كنيزى مادرش كه محمد العباس ابو. شذره نام به بود كنيزى مادرش كه محمد يعقوب ابو. عرابه نام
 نام به بود كنيزى مادرش كه محمد احمد ابو. رواح نام به بود كنيزى مادرش كه محمد سليمان ابو. خبث نام

  .كتمان

  بودند چنين نيز رشيد اناث فرزندان

 ابـو  خـواهر  وى بـود،  مـارده  درشما كه حبيب ام. بود قاسم خواهر وى بود، قصف مادرش كه سكينه،
 مـادرش  كـه  فاطمـه  و. بـود  حمدويـه  نـامش  كه محمد ام و بود حلوب مادرش كه اروى. بود معتصم اسحاق
 كه خديجه و. بود رخنق مادرش كه سلمه ام و. بود سكر مادرش كه ابيها ام و. بود مصفى نامش و بود غصص
 حلـى  مـادرش  كـه  جعفر، ام رمله، و بود خرق ادرشم كه قاسم ام و. بود كريب خواهر وى بود شجر مادرش

  .بود زينه مادرش كه ريطه و. بود سمندل مادرش كه العاليه ام و. بود انيق مادرش كه على ام و. بود
 فرسـتادگان  شـبانگاه  كه بودم خبر بى بود فرستاده من پى از كس رشيد: گويد ضبى محمد بن مفضل

  ».بيا مؤمنان امير نزد به«: گفتند و بيامدند
 زبيده بن محمد. بود داده تكيه وى. بود پنجشنبه روز به اين و رسيدم رشيد نزد به تا شدم روان: گويد

 اى«: گفـت  من به نشستم، كه كرد اشاره من به گفتم سالم وى راست سمت به مامون و بود وى چپ سمت
  »!مفضل

  »فرمانم آماده مؤمنان امير اى«: گفتم
  »هست؟ نام چند فسيكفيكهم كلمه در«: گفت
  »نام سه مؤمنان امير اى«: گفتم
  »باشد؟ چه«: گفت
 آن از كـه  يـاء  و اسـت  كافران آن از ميم و ها سلم، و عليه اهللا صلى خداست، پيمبر آن از كاف«: گفت

  ».جل و عز است خداى
  .كرد افادت چنين ما به) كسايى يعنى( نيز اين گفتى، راست«: گفت
  »فهميدى؟ محمد اى«: گفت بدو و نگريست محمد به آنگاه: گويد
   »آرى«: گفت
  » .كن تكرار من براى گفت مفضل چنانكه را مطلب«: گفت
 ايـن  حضور در كه دارى مطلبى« :گفت و نگريست من به رشيد آنگاه كرد، تكرار را مطلب محمد گويد

   »بپرسى؟ ما از پير
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  » .مؤمنان امير اى آرى«: گفتم
   »باشد؟ چه«: گفت
  :گويد كه زدقفر شعر: گفتم

   گرفتيم شما از را آسمان آفاق«
   طالع، ستارگان و آن ماه دو
  ».ماست آن از

 دو روش: اند گفته چنانكه و خورشيد يعنى كرد، افادت را ماه دو پير، اين تو از پيش آمدى دير«: گفت
  ».عمر و ابوبكر روش يعنى عمر،

  »كنم؟ سؤال بيشتر گفتم«: گويد
   »اند؟ دانسته نكو را اين چه براى« :گفتم» .كن بيشتر«: گفت
 آنـرا  باشـد،  سـبكتر  گويندگان زبان بر يكى و آيد فراهم جنس يك از نام دو وقتى كه رو آن از«: گفت

 وى فتـوح  و بـود  ابـوبكر  روزگـار  از بيشتر عمر روزگار كه رو آن از نامند آن نام به را ديگرى و دهند چيرگى
 دو بعـد : گويـد  جـل  و عـز  خداى. ناميدند وى نام به را ابوبكر و دادند ىچيرگ آنرا سبكتر، نامش و بود بيشتر

  .است مغرب و مشرق مقصود كه مشرق،
  » .مانده جاى به ديگرى مطلب«: گفتم
 اكمـال  و انـد  گفتـه  كه است چيزى كاملترين اين اما گويند نيز گفتيم ما آنچه جز باب اين در«: گفت

  » .است عربان نزد به معنى
   »باشد؟ چه مانده آنچه«: گفت و نگريست من به هآنگا: گويد
  » .داشته خويش شعر از تفاخر مقام در شاعر كه است هدفى مانده جا به كه چيزى«: گفتم
   »باشد؟ چه«: گفت
 كـه  را 1يافته رشاد خلفاى  ستارگان از و را محمد ماه، از و داشته منظور را ابراهيم خورشيد، از«: گفتم

  ».اند بوده تو صالح نياكان از
 وى قرض اداى براى درم هزار صد«: گفت ربيع بن فضل به آنگاه. داد گوش دقت به مؤمنان امير: گويد

 هسـتند  نمـرى  منصـور  و عمـانى  شد معلوم« شود داده اجازه بدانها است در بر كى شاعران از ببين. بفرست
  :مضمون اين به خواند مى رىشع و شد نزديك بدو كه »آر من نزديك را پير«: گفت داد اجازه بدانها

   كند مى تبعيت خويش مادر از كه امام به«
   نيست خويش برادر از كمتر قاسم كه بگوى

                                                           

 گـر  كـه  است عباسى سلف خليفگان قصودم اينجا در. است اول عصر خلفاى خاص عنوان كه است راشدين متن كلمه. 1
 .م. آوردم يافتگان رشاد آن بجاى خلط از احتراز براى اما دريافت توان قرينه به چه
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   دهيم مى رضايت بدو ما
  ».كن معين را او و برخيز
 باشـم  نشسته من و شود گرفته بيعت وى براى كنى دعوت كه دهى نمى رضايت همين به: گفت رشيد

  ».وادارى تنبرخاس به مرا خواهى مى كه
  » .فرض برخاستن نه است دلخواه به برخاستن اين«: گفت
  » .بيارند را قاسم«: گفت
 دعوت پير اين«: گفت قاسم به رشيد داد، ادامه را خويش شعر خواندن شاعر و بياوردند را قاسم: گويد

  » .بده او به كافى عطيه شود، گرفته بيعت تو براى كه كند مى
  » .فرمايد انمؤمن امير چه هر«: گفت
  » .بيار را نمرى كار؟ چه اين با مرا«: گفت
  :مضمون اين به خواند او بر شعرى و شد نزديك بدو شاعر: گويد

  »رسد نمى سر به ما ناليدن و حسرت«
  :گفت كه رسيد بدانجا تا
   جوانى روزگار بود خوش چه«
   آن شيرين خاطرات و

   برفت وقتى تا ندانستم را جوانى قدر
  »آن پى از دنيا و

   »آيد؟ كار چه به نچمند آن در جوانى جامه با كه دنيايى«: گفت رشيد
: گفت و نشست كه كرد اشاره بدو رشيد. گفت سالم و آمد در رشيد نزد به باهلى سلم بن سعيد: گويند

  ».ام يدهند او از ماهرتر شاعرى هرگز كه ايستاده مؤمنان امير در بر باهله طايفه از بدوى يك مؤمنان امير اى«
 تعـرض  -بودنـد  حـار  آنجـا  كه بود نمرى منصور و عمانى مقصودش -كس دو اين به كه اكنون«: گفت

  ».گذاريم مى وا آنها به را تو به تعرض كردى،
  » .دهند اجازه اعرابى به بخشند، مى تو به مرا آنها مؤمنان امير اى«: گفت
 آن دامن و بود بسته را آن كمر كه يمانى عباى و حرير جبه در بود اى بدوى داد، اجازه بدو پس: گويد

 اميـر  روى پـيش . بـود  كـرده  رها آنرا دنباله و بسته صورت طرف دو به كه اى عمامه با بود، افكنده شانه بر را
 بـدوى  بـه  سـلم  ابـن . نشسـتند  ربيع بن فضل و سلم ابن و مفضل و كسائى و نهادند كرسيها ايستاد، مؤمنان

  .كرد آغاز را خويش اشعار خواندن بدوى »بگوى مؤمنان امير حرمت درباره«: گفت
 تـو  و است تو آن از شعر اين اگر بدگمانم، تو از اما دهم، مى گوش تو به تحسين با«: گفت مؤمنان امير
  »بگوى بيت دو -بودند كنارى به كه بود امين و محمد منظورش -دو اين درباره اى گفته آنرا بخويشتن
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 و گويى بديهه شكوه و هست خالفت مهابت. دارى مى وا كارى به محابا بى مرا مؤمنان، رامي اى«: گفت
  »گيرد آرام خاطرم و آيد فراهم من نزد به فرارى هاى قافيه تا دهد مهلت مرا مؤمنان امير. خاطر از قافيه فرار

  » نهم مى امتحانت جاى به را آوردنت عذر و دهم مى مهلتت بدوى اى«: گفت
  :مضمون اين به خواند شعرى آنگاه گشودى، را راه و آوردى گشايش مؤمنان امير اى«: گفت

   اند خيمه طنابهاى آنها«
   كند مبارك خدايشان كه
   آنى ستون مؤمنان امير اى تو و

   محمد پى از عبداهللا به را اسالم قبله اوج
  »گرفت روييدن آن چوب و كردى بنا

 گفتـارت  نيكـى  از فروتـر  خواسـتنت  و بخـواه  مـا  از بـدارد،  ركمبا نيز ترا خدا بدوى اى«: گفت رشيد
  ».نباشد

 بـا  دهنـد  او به درم هزار يكصد تا گفت و زد لبخند مؤمنان امير: گويد »يكصد مؤمنان امير اى«: گفت
  .خلعت هفت

 مـامون  و امـين  بـه  تـو  باره در«: گفت بدو بگيرد بيعت قاسم براى كه پيش آن از رشيد روزى: گويند
  » .ام كرده سفارش

  » .سپردى ديگرى به مرا كار و خودت كردى عهده را آنها كار مؤمنان امير اى«: گفت
 امين محمد پسرانش سلم، و عليه اهللا صلى آمد، پيمبر مدينه به رشيد: گويد زبيرى عبداهللا بن مصعب

 سـه  داد، مقـررى  سـه  را انزن و مردان سال آن در. بداد را مقرريها آنجا در بودند، وى با نيز مامون عبداهللا و
 كس پانصد براى سال آن در هم و. بود دينار هزار پنجاه و هزار هزار يك كرد، تقسيم آنها ميان در كه مقررى

 ابن و مسكين بن يحيى كه كرد معين باال مرتبه در بعضيشان براى كرد، معين مقررى مدينه موالى سران از
  .داد مى تعليم قرآن مدينه در مخراق. بودند هجمل آن از تميم بنى وابسته مخراق و عثمان

 كردنـد  بيعـت  كـه  كسـانى  جملـه  از گرفـت  مى بيعت خويش فرزندان براى رشيد وقتى: گويد اسحاق
  :مضمون اين به خواند شعرى كند بيعت كه آمد وقتى بود، زبيرى مصعب بن عبداهللا

   نبودند بدور مطلوب از«
   نرسيد آنها به اما
  ».گيرد انجام تو دست به آن بخشش تا

  .داد نكو جايزه را او و پسنديد را وى تمثل رشيد: گويد
  .بود گفته وى پسر دو و يزيد بن وليد درباره كه است اسماعيل بن طريح آن از شعر: گويد
  :گفت او رثاى به الشمس ابو درگذشت هارون وقتى: گويد
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   كرد غروب مشرق در خورشيدى«
  .گريد مى كه دارد چشم دو كه
   نديديم رشيدىخو
   كند مى طلوع كه همانجا از كه

  .»كند غروب
  :مضمون اين به گفت شعرى نيز نواس ابو هانى بن حسن

   شد روان نحس و سعد به ستارگان«
  .بشادى نيز و بماتميم ما

  .خندد مى دهان و گريد مى دل
   مؤانست در هم و وحشتيم در هم ما

   خنداند مى را ما مانده جاى به امين
   داد رخ ديروز كه امام ذشتدرگ و
  .دارد مى وا گريه به را ما
   بغداد در يكى كه بود ماه دو
   آمد بر خلد قصر در
  »رفت فرو گور در طوس در يكى و

  .بود المال بيت در هزار هزار چند و هزار هزار نهصد درگذشت الرشيد هارون وقتى: گويند

   امين محمد خالفت

 عبـداهللا  وقـت  آن در. كردنـد  خالفت بيعت هارون پسر امين محمد ىبرا رشيد اردوگاه در سال اين در
 در كه خويش، غالم، سالم مسلم ابو به طوس از بريد متصدى مهدى وابسته گويند چنانكه. بود مرو به هارون
 و رفـت  محمـد  نزد به وى. داد خبر او به را رشيد درگذشت و نوشت بود وى نايب اخبار و بريد كار در بغداد

 شـنبه  چهـار  روز بـه  خادم رجاى آنگاه. كرد چنين كه بود كس اول و گفت خالفت مباركباد و گفت تسليت
 شـب  قـولى  بـه . بـود  فرسـتاده  را وى رشـيد  پسر صالح آمد، محمد نزد به االخر جمادى از رفته روز چهارده

 شد آشكار خبر جمعه روز و داشتند مكتوم را وى خبر شب و روز آن بقيه آمد، االخر جمادى نيمه پنجشنبه
  .كردند سخن آن از كسان و

 قصـر  در وى رسـيد،  امـين  محمـد  نـزد  به رشيد مرگ درباره خادم رجاء همراه صالح نامه وقتى: گويد
 مراسـم  بـراى  مـردم  تـا  بگفـت  و بود شهر در كه يافت انتقال جعفر ابو قصر به آنجا از و خلد، در بود خويش
 و رفـت  منبـر  بـه  بـرد،  سر به را خويش نماز چون و كرد نماز آنها با يافتند حضور چون و يابند حضور جمعه
 و گفت تسليت مردم به و خويشتن به و بگفت مردم با را رشيد مرگ خبر و كرد او ثناى و گفت خداى حمد
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 وابستگان و خواص و خاندان مردم بيشتر. داد ايمنى را سپيد و سياه و كرد اميدوار و داد خير وعده را كسان
 ابـى  بـن  سـليمان  خويش عموى به را باقيمانده بيعت و رفت  درون به آنگاه كردند، بيعت وى با انشسردار و

 بيعـت  سـپاهيان  ديگـر  و سرداران از كسان همه با كه بگفت را سندى. كرد بيعت آنها با كه واگذاشت جعفر
 را خـويش  خواص و دادند ماهه چهار و بيست مقررى بودند السالم مدينة در كه را سپاهيانى تا بگفت و. كند
  .داد مدت همين به نيز

 از پدرشان كه تعهدى باره در شدند مصمم و شد آغاز برادرش و امين محمد ميان اختالف سال اين در
  .كنند مخالفت همديگر با بود، نوشته آنها بين ما گفتيم كه اى نامه ضمن بود، گرفته آنها

  شد مامون و امين اختالف موجب كه سببى از سخن

 كـه  سـردارانى  با را مامون بيعت رفت مى خراسان سوى رشيد وقتى كه گفتيم پيش از: گويد جعفر ابو
 همـه  كـه  گرفـت  شاهد مردمان ديگر با بودند وى همراه كه را سردارانى همه و كرد تجديد بودند وى همراه

 آن از دارد همـراه  كه هاچيز ديگر و لوازم و سالح و مال چه هر و است پيوسته مامون به وى همراه سپاهيان
 كـه  فرستاد كس است، مرگ راه در و گرفته سختى پدرش بيمارى كه يافت خبر محمد چون و .است مامون

  .بيارد روزه هر را وى خبر
 كارى كنده كه نهاد صندوقها پايه در را آن و نوشت ها نامه وى همراه و فرستاد را معتمر بن بكر: گويد

 و تـو  كـار  از وى اردوى اهـل  از هيچيك و مؤمنان امير كه گفت و بود پوشانيده آن بر گاو پوست و بود شده
 مؤمنـان  اميـر  كـه  وقتـى  تـا  شـوى،  كشته اگر حتى نشوند خبردار دارى همراه چه و اى رفته چه براى اينكه

  .بده بدو را كسى هر نامه مرد وقتى بميرد،
: گفـت  و خوانـد  پـيش  را او و يافت برخ وى آمدن از هارون رسيد طوس به معتمر بن بكر وقتى: گويد

   »اى؟ آمده چه براى«
  ».بفرستم او براى و بدانم ترا خبر كه فرستاده مرا محمد«: گفت
   »دارى؟ همراه اى نامه«: گفت
   »نه«: گفت
 تازيانـه  را او كـه  كرد تهديد .نياوردند دست به او از چيزى و بكاويدند را او كه بگفت هارون پس: گويد

 آن اثناى در رشيد كه شبى وقتى. كردند دربند و بداشتند را او تا بگفت پس. نكرد اقرار چيزى به اام زند، مى
 كـه  كرد اقرار اگر وادارد، اقرار به را او و رود معتمر بن بكر زندان به كه گفت را ربيع بن فضل رسيد، در مرد

  .بزند را گردنش نهگرو خوب
 و برفت خويش از هارون آنگاه .نكرد اقرار چيزى به اما خواند، راراق به را او و رفت بكر پيش فضل: گويد

 پـس . باشد داشته حضور آنجا كه رفت هارون پيش و بداشت دست وى كشتن از فضل آوردند، بر بانگ زنان
 از چنـان  آن از پـس . بود مشغول وى غير و بكر از مرگ احساس به و بود ناتوان كه آمد خود به هارون آن از
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 عبـداهللا  همراه خويش جانب از اى رقعه معتمر بن بكر. برخاست بانگ و درگذشته پنداشتند كه تبرف خويش
 كـه  داد مـى  خبـر  و نكنيـد  شتاب كارى درباره كه بود خواسته او از فرستاد، ربيع بن فضل براى نعيم ابى بن

  .بدانند بايد كه هست وى نزد به چيزها
 پـيش  را بكـر  ربيع ابن فضل هماندم درگذشت هارون قتىو بود بداشته خادم حسين نزد به بكر: گويد

 زنـده  هـارون  اينكـه  از و باشد وى نزد به چيزى كه كرد انكار او و چيست وى نزد به كه پرسيد او از و خواند
 بـدو  و خوانـد  خـويش  نـزد  به را فضل يافت اطمينان هارون مرگ از وقتى .بود بيمناك خويش جان بر باشد
 آوردن بـرون  اسـت  زندان و دربند او كه حال اين در اما هست او نزد به مؤمنان امير از ىهاي نامه كه داد خبر
 بـه  كـه  را هايى نامه و كرد رها را او فضل كه وقتى تا كرد دريغ وى كردن رها از خادم حسين. نيست روا آن
 از بـداد  را كدامشـان  رهـ  نامـه  و آورد آنها نزد به بود گاو پوست از پوشيده صندوقهاى پايه در و بود وى نزد

 را را معتمر بن بكر داد مى دستور كه خادم حسين به وى خط به هارون بن محمد از بود  اى نامه ها نامه جمله
 سوى كه نگهداشت خويش نزد به را مامون نامه كه مامون عبداهللا به اى نامه نيز و داد بدو را نامه كه كند رها
  .مرو به فرستد وى

 كس بزرگترين وى بود بوده طوس در خويش پدر با كه فرستاد رشيد بن صالح نزد به كس فضل: گويد
 وى با كه كرد پرسش آنها از خويش پدر درباره و بيامد صالح هماندم. داشت حضور كه بود هارون فرزندان از

  .دادند بدو بود آورده بكر كه را محمد برادرش نامه آنگاه. بناليد سخت و بگفتند
 و كردنـد  عهـده  را وى دفـن  و غسـل  كـار  بودنـد  داشـته  حضور هارون درگذشت هنگام كه آنها: گويد

  .كرد نماز او بر صالح پسرش

  بود چنين مامون عبداهللا برادرش به امين محمد نامه متن

 سـلف  روزگـاران  و گذشـته  امتهاى در و نيست ميسر آن رد و دفع كه اى حادثه وقوع هنگام به وقتى«
 رسـيد،  تو به دارد بدور تو فقدان از خدايش كه برادرت نامه است، تو تسليت مايه داىخ جانب از اين و بوده،
 را تـرين،  كـافى  نصـيب،  دو از و بهترين، خانه، دو از مؤمنان، امير براى باد، واال او ستايش كه خداى كه بدان

 مـردم  چـون  و اهللا شـاء  ان بخشيد را وى گناه و داشت پاس را او كوشش و ببرد پاكيزه و پاك را او و برگزيد
 جزع مبادا. پرداز خود كار به مسلمانان عامه و خويش حكومت و خويشتن و برادر رعايتگر و مصمم و خردور

 مـا  كه باد مؤمنان امير مرده و زنده بر خداى درود. شود مى بال و مايه و برد مى را پاداش كه شود چيره تو بر
 عوامت و خواص و سپاهيانت و سردارانت از تواند پيش كه كسان نآ از گرديم مى باز او سوى و خداييم آن از

 بـراى  مؤمنـان  امير كه ترتيب همان به مؤمنان امير پسر قاسم براى آنگاه خودت، براى سپس و برادرت براى
. كنى مى عهده  نهاده ات عهده به وى خليفه و خدا را آنچه كار اين از نيز تو كه كرده ثبت و نوشته و نهاده تو
 هـر . آرم گشايش و آرم بر را حوايجشان و برم صالح به را كارشان دارم نظر كه بگوى تواند نزد كه كسانى به
 از مبادا بفرست من براى خبرش با را وى سر شدى بدگمان اطاعتش از يا ديدى باب نا بيعت هنگام به را كه
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 هاى واليت اميران و مرزها عامالن به را مؤمنان امير مصيبت رخداد) است بهتر او براى جهنم كه درگذرى او
 و آسـايش  و خوشـى  سـوى  را او و نپسنديد وى براى را دنيا ثواب خداى كه دار معلومشان و بنويس خويش
  .اهللا شاء ان برد، مى بهشت به را خويش خليفگان همه و پسنديدگى و خوشى با برد خويش بهشت

 از دادم دسـتور  كـه  گونه همان به گيرند، بيعت خويش عوام و خواص و سپاهيان از كه ده دستورشان
 از مـن . نماينـد  قوت دشمن با و دارند مضبوط را مرزهايشان كه بگوى آنها به بگيرى، بيعت خويش اطرافيان

 يـارانم  و سـپاهيانم  دادن نيـرو  از و دهم مى گشايششان. دارم مى بر را پراكندگيشان شوم، مى جويا حاالتشان
 دهد، مى اميدشان و كند مى آرامشان كه شود خوانده آنها بر كه باشد بخشنامه تو هاى امهن بايد مى مانم، وانمى
 بـه  كنـى  مـى  مشاهده و بينى مى آنچه اقتضاى به دورند كه آنها و خويش حاضر اطرافيان درباره را ما دستور
 دارد محفوظ ترا كه هدخوا مى خداى از و داند مى ترا درونگرى و راى درستى و نكو انتخاب برادرت كه كاربند

  .است دقيق كند اراده آنچه باره در خداى كه آرد فراهم تو كمك به را كارش و دهد نيرو تو به را وى و
  ».دوم و نود و صد سال شوال ماه به من امالى به و من روى پيش نوشت معتمر بن بكر«

   صالح برادرش به امين محمد نامه متن

 و خليفگـان  درباره او  قضاى از و گذشته خدا علم در آنچه وقوع نگامه به رحيم، رحمان خداى نام به«
 چيـز  همـه «: فرموده و شده روان آن بر مقرب فرشتگان و رسوالن و پيمبران سنت و يافته جريان دوستانش

 بـه  من نامه اين هنگام آن در وقتى 1»يابيد مى بازگشت او سوى به و اوست از فرمان است فانى وى ذات جز
 اهللا صـلوات  رفتـه،  وى انبيا همدمى و وى عظيم ثواب سوى مؤمنان امير كه كنيد ستايش را خدا رسد مى تو

 اهللا صـلى  محمـد  خـويش  پيمبر امت بازماندگان كه داريم مسئلت او از و رويم مى وى سوى نيز ما و عليهم،
 كوشـا  خـويش  كـار  در. شتهدا رافت و مهربانى آنها با و بوده پناهگاهشان و حافظ كه كند نيكى سلم، و عليه
 انتظار پس بيند مى خالى ترا جاى و برگزيده خواند، مى بدان كه كارى براى ترا برادرت كه فرومانى مبادا باش
 و وابسـتگان  و وى خانـدان  مردم و مؤمنان امير فرزندان از خواهيم مى توفيق خداى از و كن، آورده بر را وى

 قاسـم  بـراى  آنگـاه  مؤمنان، امير پسر عبداهللا براى آنگاه مؤمنان، ميرا محمد براى. بگير بيعت عوام، و خواص
 كـه  آن ابقـاى  يـا  فسـخ  از نهـاد  قاسـم  دربـاره  عليه اهللا صلوات مؤمنان امير كه ترتيبى به مؤمنان امير پسر

 راى تواند بنزد كه عامه و خاصه از كسانى با. آن ترتيبات به عمل و ويست پيمان حفظ در ميمنت و نيكروزى
 و مقرريهـا  و باشـم  احوالشـان  مراقـب  و بگيـرم  پـس  را مظالمشان و دهم سامانشان خواهم مى كه بگوى مرا

 حاضران عبرت« كه كن عقوبت چنان را وى آورد؟ بر بانكى كسى با آورد فتنه كسى اگر بدهم را هاشان عطيه
  .كنى 2پرهيزكارانش اندرز و آيندگان و

                                                           

 .88: 28 ُترْجعونَ إَِليه و اْلحكْم َله وجهه إِلَّا هالك ء شَي ُكلُّ. 1
 .66: 2 لْلمتَّقينَ ةًموعَظ و خَْلَفها ما و يديها بينَ لما َنكالًا. 2
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 و كن پيوسته ربيع ابن فضل يعنى ميمون، پسر ميمون به را وى كسان و خدمه و مؤمنان امير فرزندان
 مالـك  بن عبداهللا به را آن حادثات و سپاه كار كند، حركت خويش پادگان و سپاهيان همراهى به آنها، با بگو

 و مقـيم  از را نگهبـان  سـپاهيان  همـه . پسنديده عامه نزد به و است معتمد سپارند بدو آنچه در وى كه سپار
 نفاق و دشمنى اهل كه باشد دورنگر و بيدار و كوشا روز و شب كه بگوى و كن پيوسته وى  سپاهيان هب غيره
 و گـذار  بـاقى  هسـت  آنچه بر را هرثمه بن حاتم. شمارند مى غنيمت را مصيبت اين امثال وقوع حكومت، اين

 اطاعت جز كه است ىكسان جمله از وى كند حراست است، او حفاظت در كه را مؤمنان امير قصور كه بگوى
 بـه  كـه  است دست به پدرش از كه اى سابقه و خداى پيمان به كنند، نمى عمل آن مطابق جز و شناسند نمى
 تو سپاه هاى خلل آنها وسيله به تا بيارند را خويش مقيم سپاهيان بگوى را خدمه. بود پسنديده خليفگان نزد

 معاذ بن يحيى به را خويش دنباله سپار، يزيد بن اسد به را خويش مقدمه. تواند آن از نيز آنها كه شود بسته
 يـك  از. بگيـر  پـيش  را بزرگ راه. نهند نوبت تو نزد به شب هر تا بگوى و ويند، همراه كه سپاهيانى و واگذار
 را خويش سرداران يا خاندان مردم از يكى ده دستور يزيد بن اسد به است آسانتر اين كه. مسپار بيشتر منزل

 كـه  جمله آن از كسانى اگر. رود راه مراقبت و منزل تهيه به وى پيشاپيش و باشد وى مقدمه بر كه برگزيند
 مهابتشـان  و نيكخـواهى  و اطاعـت  به كه را خواص غير از كسانى آنها جاى به نباشند تو اردوگاه در بردم نام

 پير نظر ابى مبادا. اهللا شاء ان نيستند، كمياب كسان چنين ياران و سرداران ميان در كه برگمار دارى اعتماد
 اموال بر را خادمان همه. برى سر به را كارى يا بندى كار به را نظرى ربيع، بن فضل نياكانت يادگار و خويش

 مكـن  كنار بر است سپرده وى به كه كارى از را آنها از هيچيك و گذار باقى هست دستشان به كه سالحى و
 خـويش  مشـاهده  ترتيب به آن درباره و رساند مى تو به كه ام گفته چيزى رمعتم بن بكر به. آيى من نزد به تا

 مطـابق  باشـد،  آن دادن دار عهـده  ربيـع  بـن  فضـل  بايد مى دهى مى مقررى يا عطا را اردو مردم اگر. كن كار
 كارهـاى  گونـه  ايـن  خـور  در پيوسته ربيع بن فضل كه كند مى فراهم ديوانها صاحبان حضور با كه ديوانهايى

  .است رگبز
 مـن  سـوى  بريـد  اسـبان  بـر  را معتمـر  بن بكر و صبيح بن اسماعيل رسد، مى تو به من نامه اين وقتى

 آيى، من نزد به آن هاى خزينه و اموال همه با خويش سپاه با تا مكن توقف و نمان هستى كه آنجا در. فرست
  .دارد مؤيد و محفوظ خويش مرحمت به ترا كه دارد مسئلت خداى از برادرت. اهللا شاء ان

  ».دوم و نود و صد سال شوال ماه در من امالى به و من روى پيش نوشت، معتمر بن بكر«
 شـب  كـرد،  حركـت  وى مـرگ  خبـر  و بـرد  و چـوب  و انگشتر با خادم رجاء رشيد، دفن از پس: گويد

  .كردم ياد پيش از كه شد چنان وى خبر و رسيد بغداد به شنبه چهار قولى به و پنجشنبه
 ثناى و گفت خدا حمد رفت، منبر بن عيسى بن اسحاق رسيد، بغداد به رشيد مرگ خبر وقتى: گويند

 از اش باقيمانـده  و بـود  سختتر كسان همه از مصيبتش كه شديم مبتال كسى مصيبت به«: گفت آنگاه كرد او
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 آنگـاه  »ته؟داش ما مانند عوضى كى نداشته، ما همانند عوضى و نديده ما چون مصيبتى هيچكس نكوتر، همه
  .كرد ترغيب اطاعت به را كسان و بگفت مردم با را رسند مرگ خبر

  .مصعب ابن حسين جمله از كردند پيشواز رشيد از خراسان مردم سران: گويد سهل بن فضل
 كار، و است ضعيف رشيد بن محمد كار ميرد مى روزه دو همين رشيد«: گفت و بديد مرا حسين: گويد

  .كرد خالفت بيعت مأمون براى و آورد پيش را خويش دست پس» .آر پيش را ويشخ دست است، تو يار كار
 كـه  است من برادرزاده اين« :گفت بود وى با نيز هشام بن خليل آمد من پيش روز چند از پس: گويد

  ».بگير بيعت وى از بود، تواند تو اعتماد مورد
 فرسخى يك به بود، آمده حماد بن خالد قصر به و بود كرده حركت مرو از مأمون كه بود چنان و: گويد

 شـوند،  ملحق سپاه به كه كند برون را كسان كه بود گفته را مسيب بن عباس داشت، سمرقند آهنگ و مرو،
 مـأمون  بـه  كـرد،  غمين را عباس وى رسيدن گذشت او بر داشت همراه را رشيد مرگ خبر كه خادم اسحاق
 خبـر  و بود بوده مسلم ابو خانه كه شد، االماره دار وارد و بازگشت مرو به مأمون بگفت، وى با را خبر و رسيد
 هـم  و محمـد  براى و دادند كسان به چيزى تا بگفت و بدريد را خويش جامه و بگفت منبر بر را رشيد مرگ
  .داد ماهه دو و بيست مقررى را سپاهيان و گرفت بيعت خويشتن براى

 در وقتـى  بـود  رسيده آنها به محمد هاى نامه كه هارون نفرزندا و سپاهيان و سرداران از كسانى: گويد
 حاضر شاه من«: گفت ربيع بن فضل كردند، مشورت محمد به پيوستن درباره خواندند را وى هاى نامه طوس

 كـه  داد رحيـل  دسـتور  را كسان و» .كنم نمى رها شد خواهد چه كارش نيست معلوم كه ديگرى خاطر به را
 آنها از مأمون كه را پيمانهايى و برسند خود كسان و خانه به بغداد در خواستند مى كه رو آن از كردند، چنان
  .كردند رها بود گرفته

 بودنـد  وى بـا  كـه  را پـدرش  سـرداران  از كسانى رسيد مأمون به مرو در كارشان اين خبر وقتى: گويد
 عبـاس  و هارون وابسته الءع و قحطبى حميد ابن شبيب و معاذ بن يحيى و مالك بن عبداهللا كه آورد فراهم

 خانـدانش  مردم از. بودند جمله آن از بود وى دبير كه سمير ابى بن ايوب و مأمون نگهبانان ساالر مسيب بن
 خويشتن به و گرانقدرتر كسان همه از را او كه ذوالرياستين با بود وى همراه الملك عبد بن الرحمان عبد نيز

 بـدانها  نخبـه  سوار دويست با گفتند بدو. بگفت آنها با را خبر و كرد مشورت قوم سران با. دانست مى نزديكتر
 اگـر «: گفـت  و آمـد  در وى نـزد  به ذوالرياستين شدند، برده نام كار اين براى گروهى گرداند، بازشان و برسد
 و بنويسـى  آنها به اى نامه كه است اين درست راى. اى كرده محمد هديه را گروه اين اند، گفته كه كنى چنان
 در آن عواقـب  و شـكنى  پيمان از و بخواهى ايشان از را بدان وفا و آرى يادشان به را بيعت و بفرستى را يكى
  .»دهى بيمشان دين و دنيا كار

 كنـى،  مـى  كشـف  را قـوم  وضع كه تواند نايبان تو فرستادگان و نامه«: كه گفتمش: گويد ذوالرياستين
 برسد خود اميد به دارد انتظار و است اميدوار تو از  وى فرستى، مى) بود مأمون پيشكار وى( را صاعد بن سهل
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 مـردى  وى(» .فرسـتى  مـى  نيـز  را مؤمنـان  امير موسى وابسته خادم نوفل. كرد نخواهد دريغ نيكخواهى از و
  )بود خردمند

 منـزل  سـه  كـه  رسـيدند  قـوم  آن بـه  نيشـابور  در كه فرستاد را آنها و نوشت اى نامه مأمون پس: گويد
  .بودند دهپيمو

 از يكـى  فقـط  مـن «: گفت من به رسانيدم سهل بن فضل به را مأمون نامه وقتى گويد صاعد بن سهل
  .»هستم آنها

 مـن  به سپس داد، گذر من پهلوى از آنرا و كرد حمله من به نيزه با جبله بن الرحمان عبد: گويد سهل
  ».است اين من جواب نهادم مى انتده در را نيزه داشتى حضور اگر خدا به بگوى، خويش يار به«: گفت

  .بازگشتم خبر با من و گفت ناسزا نيز مأمون به: گويد
 بـه  من از گويم مى را آنچه بياسودى، آنها از كه بودند دشمنانى«: گفتم مأمون به: گويد سهل بن فضل

 خدايى دعوى و كرد قيام آن ضد بر مقنع نبود، جعفر ابو روزگار از نيرومندتر هيچوقت دولت اين گير، خاطر
 خدا اما شد آشفته سپاه خراسان در وى قيام از بود، برخاسته ابومسلم خونخواهى به گفتند ها بعضي داشت،
 و رفـت  نيشـابور  سوى رى از مهدى. خواند مى كفر سوى و كرد قيام استاذسيس سپس. برداشت را او محنت
 بـه  رافـع  خبـر  وقتـى  بگـوى  من به است، ربزرگت تو نظر به كنم مى من آنچه ولى برداشت پيش از را محنت
  »ديدى؟ چگونه را آنها رسيد كسان

  » .شدند آشفته سخت كه ديدمشان«: گفت
 آيـى  فـرود  بغـداد  بـه  دارنـد  گردن به ترا بيعت كه خويش داييان با وقتى كه بينى مى چگونه«: گفتم

  ».كنم مى عهده تو براى را خالفت من و كن صبورى بود؟ خواهد چسان مردم آشفتگى
  ».پرداز بدان سپردم تو دست به را كار كنم، مى چنين«: گفت
 از كسـانى  و( معـاذ  بـن  يحيـى  و مالـك  بـن  عبـداهللا  اگر اما دارم، مى باور ترا خدا به«: گفتمش: گويد

 سـاالرى  به كه باشم من كه است آن از سودمندتر تو براى كنند قيام تو كار به) برديم نام كه عمده سرداران
 آنگاه برسى خويش دلخواه به تا ويم خدمتگزار من كند قيام كار بدين كه هر. نيرومند نبرد كار به و دان شهره
  ».بينديشى من درباره

 يادشـان  به نمود مى الزم بدان وفا و داشتند گردن به كه را بيعتى و بديدم منزلهاشان در را آنها: گويد
  .آوردم

  ».شو برون نيست روا اين«: گفت يكيشان بودم برده اآنه نزد به طبقى بر را مردارى گفتى: گويد
 بـدو  را خبـر  و بـرفتم  پـس » !كند دخالت برادرش و مؤمنان امير ميان تواند مى كى«: گفت ديگر يكى

  ».بپرداز كار اين به«: گفت كه گفتم
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 پـى  از كه است اين درست راى. ام آموخته دين فقه و ام شنيده احاديث و ام خوانده قرآن«: گفتم: گويد
 نمد بر نيز تو بدارند زنده را سنت و كنند عمل حق به كه كنى دعوتشان و بفرستى هستند اينجا كه فقيهانى
  ».كنى مسترد را مظالم و نشينى

 بـه  كـرديم،  حرمـت  را ملـوك  ابناى و ملوك و سرداران و برانگيختيم را فقيهان و كرديم چنين: گويد
 خالد داود ابى جاى به ترا«: گفتيم مى ربيعى به ،»نشانيم مى كعب بن موسى جاى به ترا«: گفتيم مى تميمى

 به را قبيله هر» .نشانيم مى هيثم بن مالك و قحطبه جاى به ترا«: گفتيم مى يمانى به ،»نشانيم مى ابراهيم بن
 از را خـراج  چهـارم  يـك . گفتـيم  چنـين  آنهـا  به و كرديم جلب نيز را سران خوانديم، مى آن سران و نقيبان

 و ماسـت  خـواهر  پسر« :گفتند و شدند خرسند آن از و يافت نكو تأثيرى آنها نزد به اين و برداشتيم خراسان
  ».سلم و عليه اهللا صلى پيمبر عموى پسر

 شـنبه  روز صـبحگاه  شدند، آرام بغداد در كسان و رسيد محمد به خالفت وقتى: گويد اسحاق بن على
 و بسـازند  بـازى  چوگان براى ميدانى جعفر ابو قصر اطراف در رشه در تا بگفت خويش، بيعت از پس روز يك

  :گفت چنين آن درباره بغداد از شاعرى
  .بساخت ميدانى خداى امين«
   كرد بستان را عرصه و

  .اند افراشته قامت آنجا در غزاالن كه
  ».كنند مى هديه بدو را غزاالن آنجا در و

 شـعبان،  مـاه  در بيامد، آنجا از داشت رقه در كه ديگر چيزهاى و ها خزينه همه با جعفر ام سال اين در
 بـدو  كه رى تا آن نواحى و خراسان كار به مأمون كرد پيشواز او از بغداد سران همه با انبار در محمد پسرش
 آميـز  احتـرام  هـاى  نامـه . فرستاد مى او براى بسيار هاى هديه و كرد مى مكاتبه امين با پرداخت مى بود سپرده
  .رسيد مى محمد به پياپى سالح و اسب و مشك و ظروف و كاال از خراسان هاى تحفه از ها ديهه با مأمون

 نوشـت  نامه تركان به رافع. برد پناه 1درونى شهر به رافع و شد سمرقند حصار وارد هرثمه سال اين در
  .شد ضعيف افعر و برفتند تركان آن از پس گرفت، قرار تركان و رافع ميان هرثمه و آمدند وى نزد به كه

 سال هفت وى پادشاهى مدت اند، گفته چنانكه شد، كشته جان بر جنگ در روم شاه نقفور سال اين در
 ميخائيـل  و بمرد آنگاه بماند ماه دو و رسيد پادشاهى به بود زخمدار كه نقفور پسر استبراق وى از پس و بود

  .رسيد پادشاهى به وى خواهر شوهر جرجس پسر
  .شد حج ساالر بود مكه واليتدار كه عباسى عيسى بن داود سال اين در

                                                           

 .م. اند گفته مى نيز ارك آنرا كه شهر استوار و مركزى قسمت ظاهراً الداخله، المدينة: متن عبارت. 1
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 پـدرش  كه جزيره عمل از قسمت آن بر را هارون بن قاسم خويش برادر هارون، بن محمد سال اين در
 و قنسـرين  بـر  را قاسـم  و كـرد  جزيـره  عامل را خازم بن خزيمة نهاد، باقى بود، گماشته آن بر را وى هارون
  . نهاد جا به عواصم

  .آمد در چهارم و نود و صد سال آن از پس

  بود چهارم و نود و صد سال به كه حوادثى از سخن

 بـود  گماشـته  را او محمـد  كـه  سـليمان  بـن  اسـحاق  خويش عامل با حمص مردم كه بود آن جمله از
 عبداهللا و برداشت حمص عاملى از را او محمد رفت، سلميه سوى وى آوردند، مخالفت چون و كردند مخالفت

 حمص سران از اى عده كه كرد وى همراه نيز را سليمان پسر عافيه. گماشت وى جاى به را حرشى سعيد بن
 نيز او و كردند طغيان سپس گرفتند، آرام و پذيرفت كه خواستند امان كه زد آتش را شهر اطراف و بداشت را

  .بزد را آنها از گروهى گردن
 و شـام  از بـود،  داده بـدو  هـارون  پـدرش  كـه  اواليته همه از را قاسم خويش برادر محمد سال اين در
 مدينـة  در گفـت  قاسـم  بـه  و گماشـت  وى جـاى  به را خازم بن خزيمة و برداشت مرزها و عواصم و قنسرين

  .باشد مقيم السالم
  .گويند امارت دعاى منبرها بر را موسى وى پسر تا بگفت محمد سال اين در
 آشكار ميانشان در فساد و كردند مكارى همديگر بارهدر مأمون عبداهللا و امين محمد سال اين در هم و

  .شد

  شد؟ نمودار فساد مأمون و امين ميان چرا اينكه از سخن

 او از عبداهللا خويش پسر براى رشيد كه را پيمانهايى و بازگشت خراسان از ربيع بن فضل وقتى: گويند
 او و رسد مأمون به خالفت روزى اگر كه بدانست و بينديشيد رفت، محمد بنزد عراق به و شكست بود گرفته
 ضـد  بـر  را محمد رو اين از. شود مى وى محنت مايه مأمون ظفر و گذاشت نخواهد جاى به را وى باشد زنده
  .دهد موسى پسرش به  خويش پى از را كار تصدى و كند خلع را مأمون كه كرد ترغيبش و كرد تحريك وى

 دو بـا  كه داشت عزم اند گفته چنانكه بلكه نداشت را كار اين عزم و نبود چنين محمد رأى: گويد راوى
 پيوسـته  فضـل  اما. كند وفا بود نهاده وى با پدرش كه شرطها و عهدها مورد در قاسم و عبداهللا خويش برادر
 مؤمنان، امير اى«: گفت بدو كه وقتى تا داد مى جلوه را وى خلع و نمود مى كوچك وى نظر در را مأمون كار
 از پـس  يكـى  آنهـا  و بـود  تـو  آن از بيعـت  آنها از پيش چيستى؟ انتظار در قاسم و عبداهللا درانتبرا مورد در

  ».شدند بيعت وارد تو پى از ديگرى
 بـه  كـه  را كسـانى  ديگـر  و سـندى  و عيسـى  بن على چون بود وى همانند رأيشان كه را كسانى فضل

 مطـابق  محمـد  كـه  كارى نخستين و بگردانيد را محمد راى و كرد همدست خويش با بودند خالفت حضرت



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

 مأمون و وى براى دعا پى از كه نوشت شهرها عامالن همه به كه بود اين كرد وى تدبير و ربيع بن فضل رأى
  .گويند امارت دعاى موسى پسرش براى رشيد بن قاسم و

 و گوينـد  دعا موسى پسرش براى داده دستور محمد كه يافت خبر مأمون وقتى: گويد اسحاق بن فضل
 خلـع  كار در كه بدانست برده، السالم مدينة به را او و كرده عزل بود داده بدو رشيد كه واليتهايى از را قاسم

  .برداشت 1طراز از را وى نام و بريد محمد از را بريد و كند مى تدبير نيز وى
 خويش اليتو مردم درباره مأمون كارى نكو و رفتار حسن از ليث بن رافع وقتى كه شد چنان و: گويد

 مأمون به و بيامد رافع و كرد شتاب باب اين در هرثمه خواست امان خويشتن براى و فرستاد كس يافت خبر
 در هرثمـه  همـراه  نيـز  حسـين  بـن  طاهر. بود سمرقند مقيم همچنان هرثمه. كرد حرمت را وى كه پيوست
 سـپاه  بـا  و آيـد  وى نـزد  بـه  كه استخو اجازه مأمون از هرثمه يافت، امان رافع وقتى بود بوده رافع محاصره
 بـر  را وى مـأمون  و كردنـد  پيشـواز  وى از  كسـان  بود، بسته يخ نهر وقت آن در كرد گذر بلخ شهر از خويش

 تـدبيرهاى  جملـه  از. پرداخت مأمون ضد بر تدبير به و داشت ناخوش را همه اين محمد. گماشت كشيكبانان
 شـكفت  درختان از داد دستور و نوشت بود رى بر مأمون عامل كه مالكى عبداهللا بن عباس به كه بود آن وى
 فرستاد بود خواسته محمد كه را آنچه نيز او. بيازمايد را عباس وسيله بدين خواست مى بفرستد، وى براى رى

  .داشت مكتوم ذوالرياستين و مأمون از و
 و فرسـتاد  وى سـوى  بريـد  اسـبان  بر را مأمونى على بن حسن و يافت خبر وى كار از مأمون اما: گويد

 اسـب  از وى كـه  انـد  كـرده  نقـل  رسهمى از. كرد عزل را عبداهللا بن عباس و فرستاد، وى دنبال از را رسهمى
  .بودند آمده فراهم او بر رى مردم از كس هزار يك كه بود نشده پياده خويش

 ديگـرى  و بـود  موسـى  بـن  عباس يكيشان كه فرستاد مأمون سوى رسالت به را كس سه محمد: گويد
 سالح و لوازم كه نوشت ها نامه رى عامل به آنها همراه و نهيك بن عيسى بن محمد سومى و دار مصلى صالح
  .بكردند كه نوشت چنين نيز سرخس و نيشابور و قومس واليتدار به كن، فراهم آنها براى

 مـأمون  پيش بود، آمده فراهم آنها براى تجهيزات و لوازم و سالح اقسام رسيدند، مرو به رسوالن: گويد
 را او كـه  گفـت  مـى  و دهـد  تقـدم  خويشـتن  بر را موسى خواست مى كه رسانيدند بدو را محمد پيام و رفتند

 بود گفته مى او به كه بود عيسى بن على بود داده او به را مشورت اين كه كسى است ناميده »بالحق الناطق«
  .نپذيرفت و كرد رد را اين مأمون اما كنند، مى اطاعتش خراسان مردم

 شـد  خلع نيز من بزرگ پدر دارى، باك چه اين از امير اى«: گفت موسى بن عباس: گويد ذوالرياستين
  ».نبرد زيانى و

 ميـان  ايـن،  امـا  بـود  اسير آنها دست در تو بزرگ پدر باش، خاموش«: كه زدم بانگ او به من اما: گويد
  ».است خويشتن شيعيان و داييان

                                                           

  .اند نوشته مى آن ضمن را وليعهد و خليفه نام و اند زده مى پارچه بر طاليى نخهاى با كه نقشى. 1
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  .گرفتند جاى منزلى در آنها از كدام هر و برفتند پس: گويد
 از«: گفـتم  و كـردم  خلـوت  وى بـا  آورد، شگفتى به مرا موسى بن عباس هوشيارى: گويد ذوالرياستين

  ».بگيرى امام از را خويش نصيب كه است شايسته تو همانند سن و فهم به كسى
 بـود  فرسـتاده  كه كسانى به و بود كرده خلع را وى محمد كه ناميدند مى امام رو آن از را مأمون: گويد

  .شود ناميده امام نام به مأمون است ممكن بود گفته
  ».نامند مى امام را او«: گفت من به عباس: گويد
 آريـد،  خيانت اگر و نزند زيانتان كنيد وفا اگر كه قبيله امام يا باشد مسجد امام شايد«: گفتمش: گويد

  ».ايد آورده
 مصـر  اعمـال  از نيسـت،  آن از واالتر كارى و دهم مى تو به را حج ساالرى«: گفتم عباس به آنگاه: گويد

  ».دهم مى تو به خواهى را چه هر نيز
 راى و نوشـت  مى ما براى را خبرها پس آن از و گرفتم بيعت مأمون براى او از برود آنكه از پيش: گويد

  ».گفت مى ما با را خويش
 رفتـار  از مـن  كـرد،  گـذر  من بر رفت مى مرو به ىوقت موسى بن عباس: گويد سرخسى يحيى بن على

 بازگشـت  چـون  و بود نپذيرفته من از اما بودم، كرده سخن وى با ذوالرياستين لياقت و تدبير حسن و مأمون
  »ديدى؟ چه«: گفتم بدو كرد، گذر من بر

  .»بودى گفته كه است آن از بيش ذوالرياستين«: گفت
   »دادى؟ دست امام با«: گفتم
  » .ىآر«: گفت
  » .بمال من سر به را دستت«: گفتم
  .»بگفتند وى با را مأمون امتناع و رفتند محمد پيش قوم: گويد راوى
 را مـأمون  و كنـد  بيعـت  خويش پسر با محمد كه داشتند اصرار عيسى بن على و ربيع بن فضل: گويد

 بـن  علـى . ناميـد  »بـالحق  طقالنا« را او و كردند  بيعت موسى وى پسر با تا بداد مال چندان فضل. كند خلع
  .داد بدو را عراق واليت و كرد وى سرپرست را عيسى

 پـس . بود بلد واليتدار كه بود ازدى سميدع بن بشر گرفت بيعت موسى براى كه كسى نخستين: گويد
  .گرفتند بيعت عامه، نه مردم، خواص از اندك گروهى از مدينه عامل و مكه عامل آن از

 نهـانى  و كرد نهى منبرها بر آنها براى گفتن دعا و قاسم و عبداهللا نام ذكر از يعرب بن فضل آنگاه: گويد
 بن محمد نام به كعبه داران پرده از يكى همراه نيز و گويند او بد و آرند سخن عبداهللا از كه واداشت را كسان
 و بـود  نوشته محمد عهده به و عبداهللا براى هارون كه را نامه دو آن كه فرستاد مكه به اى نامه طلحى عبداهللا

 آنهـا  بـه  اما كردند سخن آن درباره داران پرده ديگر بياورد را نامه دو هر كس آن. برگيرند بود نهاده كعبه در
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 و بگرفـت  وى از آنـرا  بـرد  محمـد  پيش را ها نامه وقتى. شدند بيمناك خويش جان بر نيز آنها نكرد، اعتنايى
  .كرد باطل و كرد ارهپ را ها نامه و داد گرانقدر اى جايزه

 نوشـته  بـدو  اى نامه كند آشكار را وى مخالفت مأمون كه پيش آن از محمد گويند چنانكه: گويد راوى
 جانـب  از آن عامـل  كـه  بپوشـد  چشـم  بود برده نام كه خراسان واليتهاى از والياتى از كه بود خواسته و بود

 را وى اخبـار  كه سپارد بدو را بريد و شود ستادهفر محمد جانب از يكى كه بپذيرد نيز و شود فرستاده محمد
  .بنويسد

 و سـهل  بن فضل پى از كس بود، سخت و آمد گران او بر رسيد مأمون به باب اين در نامه وقتى: گويد
 شيعيان از گروهى »است مهم سخت كارى«: گفت فضل .كرد مشورت باب اين در آنها با و فرستاد وى برادر

 رنجيـده  دهى فيصل آنها حضور بى را كار اين اگر و دلخوشند مشورت به تواند واصخ از كه خاندانت مردم و
  .است امير راى به بسته است، اعتمادى كم نشان اين كه شوند

 نيكخـواهى  بـه  كـه  كن  مشورت كسى با درست راى جستجوى به كه اند گفته مى چنين«: گفت حسن
  .»آرى الفت به را وى تا كن مشورت نيست ماندنى ممكتو كه كارهايى درباره دشمن با و هست اطمينان وى

 اى«: گفتنـد  همگـى  كه خواند فرو آنها بر را نامه و خواند پيش را بزرگان و سران خواص مأمون: گويد
  .»كنيم تأمل كار اين در بگذار كنى، مى مشورت مهم سخت كارى درباره امير

 يكيشان آمدند فراهم آن از پس چون و ادد مهلتشان روز سه و» .است اين خرد اقتضاى«: گفت مأمون
 از ديگـر  ناخوشـايند  ناخوشايند، يك تحمل با اگر نيست خطا خواهند مى تو از ناخوشايند دو امير اى«: گفت
  ».شود برداشته پيش

 از چيزى باشد مهم سخت كار وقتى كه اند گفته مى بدارد نيكروز خدايت كه امير اى«: گفت ديگر يكى
  ».برخيزى وى مخالفت به تمام منع با كه آنست از بهتر بدهى را شخوي مخالف مقصود

 گير بهره امروز آرامش از توانى كه آنجا تا باشد نهان تو از فردا كار واقع اگر: اند گفته مى«: گفت ديگرى
  ».شود فردا تباهى مايه امروز تباهى هست بيم كه

  ».است بدتر شود تفرقه ايهم آنچه باشى بيمناك تسليم سرانجام از اگر«: گفت ديگرى
  .»دهند سالمتم آن وسيله به شايد كه بگردم مسالمت مقام از كه نيست اين من رأى«: گفت ديگرى

 خـالف  بـه  مـن  راى امـا  ايـد  كـرده  كـه  تـأملى  سـبب  بـه  است فرض شما سپاس«: گفت حسن: گويد
  ».شماست

  ».كن مناظره آنها با«: گفت مأمون
  ».است بودهن مناظره براى تجمع اين«: گفت
  »نيست؟ وى حق كه خواسته چيزى محمد كه دانيد مى آيا«: گفت و كرد بدانها رو حسن آنگاه: گويد

  ».كرد بايد تحمل داريم ضرر بيم وى منع از كه كسى از را اين اما آرى«: گفتند
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  »نخواهد؟ ديگر چيز و كند بس گرفت را اين وقتى كه داريد اطمينان«: گفت
  ».مانيم سالمت به بريم مى انتظار و داريم بيم آنچه از دشاي اما نه«: گفتند
 ضعيف خويشتن نزد به داده آنچه سبب به مأمون كه كنيد نمى تصور خواست ديگر چيز باز اگر«: گفت

  »شده؟
 آن دفـع  بـه  بـود  خواسـتن  معـرض  بـه  بـاز  اگـر  و كنـيم  مـى  دفـع  را او وسـيله  بدين اكنون«: گفتند

  ».پردازيم مى
 امـروز،  ناخوشـايند  تحمـل  بـا : انـد  گفته كه ايم شنيده سلف حكيمان از كه است آن فخال اين«: گفت

  ».مجوى فردا خطر احتمال به را امروز آرامش و بده سامان را خويش كار سرانجام
 نيكروز خدايت كه امير اى«: گفت »گويى؟ مى چه اند آورده اختالف آنچه درباره«: گفت فضل به مأمون

 آن كمك به كردى وى مخالفت اگر فردا كه خواهد نمى اين براى ترا نيروى از قسمتى محمد كه كجا از كند
 حكيمـان  كنـد؟  مـى  دلخـوش  فرداست خطر موجب كه حاضر آرامش به رونگر شخص مگر. يابد تسلط تو بر

  ».كرد بايد تحمل آيد سامان به ما كار عواقب آنكه خاطر به را زحمت«: اند گفته
 را حاضـر  كـه  بـود  رو آن از داد تبـاهى  بـه  را خـويش  آخرت و دنيا كار نجامسرا كه هر«: گفت مأمون

  ».برگزيد
  .. بدارد مؤيد توفيق به را امير خداى گفتيم، را خويش راى ما«: گفتند قوم: گويد

  :نوشت چنين او »بنويس فضل اى«: گفت مأمون
 پيمان در رشيد و بود  برده نام كه جاهايى از بود خواسته كه رسيد مؤمنان امير نامه«

 مؤمنـان  اميـر  راى از را كـس . شـود  نظر صرف نهاده من با را آن كار و كرده ثبت من براى
 غافـل  عامه كار در تأمل از داد من به آنم در من كه را اى ناحيه كه كس آن اما نبايد، تجاوز
 رارهـا ق و پيمانهـا  در ايـن  اگـر . شناخت مى نيك سپرد، من به كارشان از كه را آنچه و نبود

 از كه رعيتى و است مقابل نيرومند دشمن كه هستم كه بودم حال اين در من و بود نيامده
 نيسـت  ميسـر  بخشش و مال به جز آن اطاعت دوام كه سپاهى و نگيرد فراهمى آن تطاول

 را خـويش  عنايـت  از چيـزى  اطـراف  حفظ و رعيت رعايت به مؤمنان امير كه نمود مى الزم
 كه را چيزى آنكه به رسد چه دهد، سامان خويش مال از بسيارى ذلب به را آن و كند صرف

 دانـم  مى چنان. كند مطالبه كند مى مؤكد را آن موجود پيمان و است مفروض حق، بموجب
 مطـرح  خواسته و نوشته را آنچه دانست مى دانم مى من چنانكه را وضع مؤمنان امير اگر كه

  .»اهللا شاء ان پذيرد، مى را مطلب اين توضيح، پس از كه دارم اطمينان و كرد نمى
 مگـر  كرد نمى عبور عراق از اى فرستاده و بود فرستاده مرز به كشيكبانانى مأمون كه بود چنان و: گويد

 ترهيـب  يا ترغيب را كسى يا نهد تأثيرى يا بگيرد خبرى نگذارند كه كنند روانه امين معتمدان با را وى آنكه
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 بيمى يا شوند استمالت ترغيب به اينكه از را خراسان مردم سان بدين. رساند كسى به اى نامه يا پيامى يا كند
 معتمـدان  راه، هـاى  گذرگاه به نيز و بود داشته دور به كنند وادار شان تفرقه و خالف به يا افكنند دلهاشان در

 مبـدأ  از جـواز  با و نبود بد گمان كارش در آنكه مگر گذشت نمى آنها از هيچكس كه كشيكبانان از بود نهاده
 مـردم  كـه  گذاشـتند  نمـى  و معتمـد،  ديـن  و شـخص  به بود معروف بازرگانى يا رفت مى مقصد سوى خويش

 تفتيش نيز ها نامه. شوند روان شهرها در التجاره مال با و بگذرند راهها از بيگانه و رهگذر صورت به 1گون گونه
  .شد مى

 فرسـتاده  را آنهـا  كه بودند جمعى شدند ممنوع و دآمدن مناظره به محمد جانب از كه كسانى نخستين
 و حجـت  آنهـا  سـخنان  و كننـد  سـخن  تـا  بگويندشـان  آنگاه اند، شنيده و اند ديده آنها كه شود معلوم تا بود

 اطـراف  كشـيكبانان . محكـم  آماده نظام و ديدند استوار تدبير رسيدند رى مرز به وقتى. شود مقصود دستاويز
 نوشـتند  را آنها وصول خبر. بگيرند خبرى يا بدهند خبرى اقامت اثناى در كه تندشاننگذاش و گرفتند را آنها

 ديگر به آنها از خبرى نه رسيد مى آنها به خبرى نه كه حفاظ، حال در ببردندشان كه ببرندشان كه آمد اجازه
 بـه  را قدرت نصاحبا و نمايند وا حجت و كنند خبرپراكنى كسان ميان كه بودند شده آماده. رسيد مى كسان

 ممنـوع  را چيزها اين همه اما كنند، تعهد ها مرتبت و تيولها و بزرگ واليتهاى و بدهند مال بخوانند مخالفت
  .رسيدند مأمون در به تا يافتند

  :بود چنين بود شده فرستاده مأمون براى كه اى نامه: گويد
 نيـز  را جبـل  تهاىوالي و كرد تو خاص را ناحيه آن رشيد مؤمنان امير گرچه بعد اما«

 مال كه نيست آن موجب اين اما ماند، محفوظ ات ناحيه و گيرد نيرو كارت كه پيوست تو به
 در و اسـت  كافى آن حوادث براى ناحيه آن خراج .باشى داشته خويش كفايت حد از بيشتر

 تـو  بـه  نيز را ده خراج معتبر واليتهاى از واليت چند. است بيشتر نيز كفايت حد از آن آمد
 بـه  .گيـرد  قرار محل به و گردد باز صاحبش به كه اينست حق ندارى، نياز بدان كه پيوسته

 درآمـد  مازاد كه بوده اين از پيش كه برگردد وضعى به واليتها اين كه خواستم و نوشتم تو
 اخبـار  و باشـد  تـو  نـزد  به خبر دار عهده يكى دهى اجازه اينكه و شود مصرف جاى، به آن

 كـردى  مخالفت اين با و نوشتى نامه اما. بفرستد ما براى ماست عنايت مورد كه را تو ناحيه
 مطالبـه  تـا  بگـرد  خـويش  قصد از. بود خواهد آن مطالبه حق را ما كنى اصرار آن بر اگر كه

  »اهللا شاء ان نيايد، پيش
  :نوشت آن پاسخ به خواند را نامه اين مأمون وقتى: گويد
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 براى آنرا كه نويسد مى نداند آنچه درباره چرا رسيد، نم به مؤمنان امير نامه بعد، اما«
. آيد الزم گفتن حجت آن نپذيرفتن براى كه خواهد مى ناحق به چيزى و بدارم مكشوف وى

 گشـاده  انصاف عرصه اگر باشد، تنگ كنند تجاوز انصاف از وقتى گر مناظره دو انصاف عرصه
 را انصـاف  ترك عواقب بايد مى و باشد انصاف خالف تجاوزى كند، تجاوز آن از كسى و باشد

 ناچارم و وامدار خويشتن مخالفت به مقرم تو اطاعت به كه مرا على ابو پسر اى. كند تحمل
 بدانچـه . دارم مـى  مـرجح  هست نيز تو عالقه مورد كه را تو با پيوستگى كه ببرم تو از مكن
 در مرا بين فيما حق كه باشم وضعى در نيز من تا باش خشنود كند مى حكم تو كار در حق
  ».والسالم است، نهاده آن

 بـود  نوشـته  مـن  بـه  كـه  چيـزى  درباره را مؤمنان امير پاسخ«: گفت و كرد احضار را فرستادگان آنگاه
 وادار خـويش  مخالفت به مرا واجب حق از تجاوز سبب به كه وقتى تا بگوييد و برسانيد او به را نامه ام، نوشته
  ».اويم مطيع همچنان نكند

 بـس  گفتـيم  شـما  بـا  كه سخن مقدار همين به اما«: گفت كنند، سخن خواستند مى فرستادگان: گويد
  ».اند رسانيده ما به نامه ضمن گفت خواهيد ما به را آنچه كه برسانيد درستى به شنيديد را آنچه و كنيد

 خـويش  يـار  بـه  كـه  نداشـتند  چيـزى  و بودند نيافته حجتى خويشتن براى. برفتند فرستادگان: گويد
  .بودند شده ممنوع است مسلمشان حق پنداشتند مى آنچه از هزل از كنار بر جديتى با كه برسانند

 آنچه كه بود موقع اين در و بلرزيد خشم از و شد متغير سخت رسيد محمد به مأمون نامه وقتى: گويد
  :نوشت بدو و نگويند منبرها بر را مأمون دعاى كه داد دستور ايم كرده ياد را

 ناسپاسـى  افكنده تو بر را آن سايه و داده تو به كه را خداى نعمت آن ضمن كه رسيد تو نامه بعد، اما«
 بهـره  كـه  صـورتى  در كـرد،  نتوانى مقاومت آن با كه اى برده آتشى سوختن معرض به را خويشتن و اى كرده

 بـه  مربـوط  و نبوده تو سود ودحد از بيرون ام گفته چيزى اين از پيش اگر. است تر بخش آرام كردنت اطاعت
 رأى داده، مـى  اسـتوارى  تـو  بـراى  را صلح حالت و كرده مى محكم ترا عافيت مقام بعالوه بوده تو رعيت عامه

  »اهللا شاء ان كنم، كار آن مطابق تا بگويم من با را خويش
 مـن  صخا رشيد كه مالى و من كسان و فرزندان«: گفت ذوالرياستين به مأمون: گويد سهل بن حسن

 بـاب  اين در تو رأى. است وى پيش اما دارم، نياز بدان من است، محمد نزد به است هزار هزار يكصد و كرده
  .گفت بدو مكرر را اين و »چيست؟

 تـو  پهلـوى  و ات خانـه  در كسـانت  اينكـه  و هستى خويش مال محتاج تو امير اى«: گفت ذوالرياستين
 تـرا  كنـد  چنـين  اگر و شود، وى پيمان شكست موجب بدارد تو زا و نويسى بدو مصممانه اى نامه اگر. باشند
 در آنـرا  خـداى  كـه  مـادام  تفرقه، در كه ندارم خوش چون و كنى نبرد وى با دلخواه به نا گرچه و كند وادار

 چنانكـه  بخـواه  را كسانت آمدن و خويش حق و بنويس اى نامه شود گشوده تو جانب از باشد، بسته تو مقابل
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 ضد بر را نبردى نكرد اگر و عافيت و است نعمت كه كرد اطاعت اگر نشود، تو پيمان شكست موجب وى منع
  .»بنويس بدو پس. باشى نيانگيخته خويش

  :نوشت چنين وى جانب از ذوالرياستين: گويد
 كند مى انصاف خويش جانب از كه چنانست عامه مورد در مؤمنان امير نظر بعد، اما«

 بـا  كـه  اسـت  شايسـته  پوشد مى چشم خويشتن با انصاف از شانرعايت و نيكوكارى كار در و
 در كـه  دانـى  مـى  مرا وضع مؤمنان امير اى. كند چنين نيز خويش نسب همپايه و همسنگ

 ناحيـه  خراج. اند دلبسته رسوم شكست و سركشى به كه سپاهيانى با هستم مرزهايى دهانه
 نيكوى سايه در اگرچه خانواده. است مؤمنان امير نزد به مال و فرزند و كس و است كم من
 باشند من پناه در كه دارند عالقه و رغبت ناچار كند پدرى آنها درباره و باشند مؤمنان امير

 بـراى . شـود  پشتيبان نيرو پراكندگى فراهمى كار در مرا كه نيست من نزد به مال چندان و
 رقـه  بـه  را فالن كه باشد مؤمنان امير رأى. ام كرده روانه كس مال آن آوردن و عيال آوردن

 وى مخالفـت  از و كننـد  يـارى  كار اين در را وى كه دهد دستور و بيارد را مال كه دهد راه
  ».والسالم. نكند وى موافقت خالف بر كارى فرستاده و نيايد پيش مانعى

  :نوشت بدو محمد: گويد
 خويش رعيت عامه مورد رد مؤمنان امير نظر درباره بودى گفته آنچه با رسيد تو نامه بعد، اما«

 مدتى و مرزهايى دهانه در اينكه و است فرض وى نزديك منسوبان و اقربا براى كه حقى به رسد چه
 و شـده  تـو  نام به خداى مال از كه مالى درباره و بيشترى مال محتاج خويش كار تقويت براى است
 اميـر  نظـر  كـه  ديـنم  بـه  قسم. برندب مؤمنان امير نزد از نيز ترا خانواده و را آن كه اى فرستاده كس

 بـدان  را او هـم  و بـودى  گفته كه است چنان همگان و خويشان رعايت و رعيت عامه درباره مؤمنان
 خـرج  الزم جـاى  به را آن كه است بهتر و است نياز مسلمانان كار تقويت در بودى كرده ياد كه مال
 امـا . نيست تو نفع از بيرون شود تو رعيت عامه نفع موجب آنچه كه نهد آن شايسته محل به و كند
 كند، عهدهرا كارشان كه است چنان مؤمنان امير نظر بودى، گفته خويش خانواده بردن درباره آنچه

 بـه  كه نيست تو راى چون كردنشان سفر درباره من راى كه هست كه چنانست تو قرابت حق گرچه
 خويش فرستادگان از معتمدى همراه را هاآن ديدم، چنين اگر .بريم شان تفرقه معرض به سفر وسيله
  ».والسالم. اهللا شاء ان فرستم مى تو سوى

 ضـعيف  را ما و بدارد را ما نيروى خواهد مى و ماست حق مانع«: گفت رسيد مأمون به نامه وقتى: گويد
  ».گيرد نيرو مخالفتمان كار در ضعف اين سبب به و كند

 و بـدارد  فـراهم  كه داده امين به را مال اين رشيد كه يستن معلوم مگر«: گفت بدو ذوالرياستين: گويد
 تـا  و مكن سختى وى با. ندارد چشم بدان پس كند حراست آنرا كه گرفته جماعت چشم مقابل در آنرا امين
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 از دورى و اسـت  اعتمـاد  بـه  توسـل  درسـت  راى. كن مدارا وى با نكند، وادار مطالبه به ترا وى خطاى وقتى
 تـو  از را خـويش  معونـت  و تأييـد  نيز او و آيى در خداى مخالفت معرض به شايد گيرى قهتفر راه اگر. تفرقه
  ».بدارد

 و بدانـد  آنـرا  بايـد  مـى  كـه  بـود  خواهد ها حادثه وى نامه پس از كه نيز، فضل و بدانست، مأمون: گويد
 قـدر  واال و دقيـق  ممرد موافقت بى مورد اين در و گمارد بدان را خويش ياران از معتمدى بايد مى كه خبرها،
 نامه بغداد اردوگاه اهل بزرگان به وى همراه و برگزيند را يكى كه ديد چنان و. نكند كارى سابقه اهل و شيعه
 و كنـد  دقـت  آنهـا  وضع دانستن براى و رود نامه صاحبان پيش پرداخت مأمون خلع به محمد اگر كه نويسد

 بـا  كـه  گفـت  بدو و كند دريغ آن رسانيدن از و نگهدارد شخوي جعبه در را ها نامه نپرداخت، خلع كار به اگر
  .برود شتاب

 بـود  فرستاده خويش خبرگير فرستاده همراه كه اى نامه. رسانيد را ها نامه رسيد فرستاده چون و: گويد
  :بود چنين

 بـه  را همـه  آن ناخوشـى  و رسد آن از يكى به بيمارى كه است بدن اعضاى چون مؤمنان كار بعد، اما«
 ديگران به آن ناخوشى و دهد رخ شان بعضى ميان در كه است چنين مسلمانان ميان در نيز حادثه. آورد رنج

 امامـان  حادثـه . است فرض برايشان ترشان افتاده دور حرمت و فراهمند دينشان شريعت در كه رو آن از رسد
 نمـودار  آن وضـع  پنـدارم  كـه  بوده خبرى دارند، قوم ساير به نسبت امامان كه مقامى سبب به است عظيمتر

 معونـت  آغـاز  باشـد  خـداى  كـار  قـرين  يكيشـان  كـه  كنند اختالف كس دو وقتى آشكار، آن مكنون و است
 كـارى  سماع و ديدار حال در بدارد رحمت قرين خدايت كه تو خداى، خاطر به دوستيشان و است مسلمانان

 تابع نيز من مانى ساكت بيم سر از و انىند مناسب را گفتار اگر شود، مسموع سخنت بگويى اگر كه چنانى و
 نصـيبى . است فرض نيز ما بر تو با نيكى و است تو حق كه گرفت نخواهد من از را نيكى ثواب خدا و شوم تو
 هيچيـك  معـرض  به و باشى دو آن از يكى نگران كه است آن از بيشتر رساند، مى تو به يكى يا كار دو هر كه
 اهللا شـاء  ان. برسـاند  مـن  به تو جانب از كه بگوى من فرستاده به و بنويس من براى را خويش راى نيايى در

  ».تعالى
  .نوشت اين همانند نيز اردوگاه مشاهير به: گويد
 نگوينـد،  دعـا  را مـأمون  جمعـه  روز خطبـه  در كه بود گفته امين رسيد، بغداد به فرستاده وقتى: گويد

 جـواب  از بعضيشـان  بـود،  اعتماد مورد بود فرستاده آنها براى نامه وى همراه كه كسانى همه نزد به فرستاده
  :نوشت چنين يكيشان. دادند جواب را وى نامه نيز بعضيشان كردند خوددارى دادن

 بـر  حجـت  آن وسـيله  به و است خويش دليل كه هست اى نشانه را حق. رسيد من به تو نامه بعد، اما«
 حاضـر  نصيب قبال در را عاقبت نصيب كه بس غبنشان همين. شود مى استوار گيرد جدايى آن از كه هر ضد

 نيـز  حادثـات  و ادبـار  معـرض  بـه  و كننـد  تباه را عاقبت نصيب كه آنست غبن اين از بدتر و بدهند، دست از



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

 زحمـت  و بينديشـم  خويشـتن  دربـاره  كه باشد نكو آن وجود با اميدوارم كه بينم مى خطر چندان من. باشند
  ».اهللا شاء ان. ودش برداشته من از كردن زيادت

  :نوشت چنين ذوالرياستين و مأمون به بود، رفته بغداد به كه اى فرستاده: گويد
 هـاى  نشـانه  و بود كرده اعالم را خويش انكار تو همسنگ كه وقتى به رسيدم شهر اين به من بعد، اما«
 خـوددارى  گيـرد  انجام و شود ياد وى حضرت به بايد آنچه از و بود داشته معلوم را خويش جدايى و اعتراض

 را رعيـت  امـور  داران عهـده . خـاموش  ظاهر به و دوستدارند دل به كسان بيشتر بدادم، ترا هاى نامه. بود كرده
 آشفته منازعه طرف كنند، تحمل چه آن سبب به كه دهند نمى اهميت و انديشند نمى آن درباره جز كه ديدم
 خواهنـد  مـى  تمـام  به را حادثه شكنان پيمان. يابد نمى آن راغب را عامه اما مصر، خويش كار در و است راى
  ».1مياريد سستى خويشتن كار در تالشند، به سخت قوم اين مانند، سالمت به آن شكست از مگر

 منصور و مؤمنان امير وابسته ليث بن عباس و قحطبى حميد بن عبداهللا و مالك بن سعيد وقتى: گويد
 بگفت و داد تقربشان و كرد لطف آنها با رسيدند محمد نزد به مأمون دوگاهار از قادره بن كثير و مطر ابى بن
 برترى عام و خاص ميان در و دهند ماهه دوازده مقررى بودند، گرفته ماهه شش مقررى كه را كدامشان هر تا

  .گرفت ماهه هيجده بود نگرفته مقررى كه هر و داد
 وى بـا  باب اين در و خواند پيش را سليم بن يحيى شد، مصمم مأمون خلع كار در محمد وقتى: گويد

 مؤكـد  را وى بيعـت  رشيد كه صورتى در كنى، مى چنين چگونه مؤمنان امير اى«: گفت يحيى. كرد مشورت
  ».آورده شرطها و قسمها نوشته كه اى نامه در و كرده محكم خويش پيمان به و كرده

 خويش دميدن گره در و منتر و جادو به يحيى بن جعفر كه بود تأمل بى رشيد راى«: گفت بدو محمد
 داريـم  اكنـون  كـه  وضـعى  كـه  كشـت  ما براى ناخوشايند درختى و كشانيد كار بدين و افكند خطا به را وى

 آن از و آريـم  بـر  ريشـه  از آنرا اينكه جز شود نمى راست كارهايمان و ببريم را آن آنكه جز دهد نمى سودمان
  ».شويم آسوده

 اعتـراض  بـدان  كسان كه مكن آشكار را اين پس كند، خلع را او كه است مؤمنان امير راى اگر«: گفت
 و هـا  تحفـه  بـا  و خواهى مى سردار پى از را سردار و سياه پى از را سپاه ولى شمارند زشت را آن عامه و كنند
 بـا  و كنـى  مى ترغيبشان اموال با و كنى مى متفرق را وى ياران و مأمون معتمدان و كنى مى جلبشان ها هديه
 كـه  دهى مى دستورش شدند، پراكنده مردانش و گرفت سستى وى نيروى چون و كنى مى استمالتشان وعده
 و گرفتـه  كنـدى  قـوتش  كه اى افكنده دام به را او نيامد اگر و خواهى كه كند مى چنان آمد اگر .آيد تو پيش
  »ببريده قوتش و شده ضعيف بنيانش و گرفته سستى بالش

                                                           

 چـاپ  روى از را ترجمه دارد، افتاده مقدارى و است مشوش نامه اين متن آنست بر ترجمه بناى كه اروپا چاپ نمت در. 1
 .م. ام گرفته قاهره



 241    دهمدوازجلد 

 موفق پير به و بگرد راى اين از ندارى درست راى اما. سخنران و گويى پر تو! كردى رهن«: گفت محمد
 مشـغول  خـويش  قلمهاى و مركب كار به و خيز بر -بود ربيع بن فضل مقصودش -شو ملحق نيكخواه وزير و

  ».باش
 نـت خيا با آميخته كه كردى اشاره رايى به و نيكخواهى، و راستى قبال در است خشمى«: گفت يحيى

  ».جهالت و است
 حمقـش  و نـادانى  سبب به را او و آورد ياد به را خويش سخن كه نگذشت مدتى چندان خدا به: گويد

  .كرد مالمت
 و برگزيـد  بغداد سران و سرداران از را خويش معتمدان از جمعى سهل بن فضل: گويد هارون بن سهل

 فضـل  كند، خلع را مأمون شد مصمم محمد ىوقت بنويسند، وى براى روز به روز را خبرها كه خواست نهانى
  دارد؟ راى چه باب اين در كه كرد مشورت وى با و فرستاد مردان آن از يكى پى از كس ربيع بن

  .دانست زشت را وى با خيانت و شمرد بزرگ سخت را مأمون پيمان شكستن مرد آن: گويد
 رشـيد  كـه  پيمـانى   شكسـتن  آن ببس به كه آورد اى حادثه عبداهللا اما گفتى، راست«: گفت بدو فضل

  ».است فرض گرفته وى براى
   »شده؟ محقق او بيعت قضيه چون عامه نزد به وى آورى حادثه آيا«: گفت
  » .نه«: گفت
 پيمان شكستن موجب عامه نزد به نشود محقق كه وقتى تا زند سر شما از اى حادثه چنين اگر«: گفت

   »شود؟ مي شما
  » .آرى«: گفت
 بـا  كـه  را ملكـى  نظـر  -صـاحب  مردى كه ام نديده تاكنون خدا به«: گفت بلند صداى با مرد آن: گويد

  » .كند مطالبه چويى غلبه -و لجاج با را آن سپس و بدهد دست از دارد دست به حجت
 بگـوى  من به ولى كردى امانت رعايت و آوردى درست راى«: گفت آنگاه. بينديشيد لختى فضل: گويد

  »گويى؟ مى چه بيابيم خويش سپاهيان و شيعيان از دستيارانى و بپوشيم شمچ عامه گفتگوى از اگر
 حجت و شده گرفته آنها از بيعت كه نيستند عامه از تو سپاهيان مگر بدارد صالح قرين خدايت«: گفت

 تـو  از ظـاهر  به است استوار خاطرشان در كه پيمان و عهد آن وجود با اگر كه كرده نفوذ دلهاشان در درست
  ».نيايد كار به نيابد استقرار بصيرت حكم به كه اطاعتى كنند، تاطاع

  » .دهيم مى وافر نصيب و كنيم مى ترغيبشان«: گفت
 باز تو يارى از دارى حاجت نيكخواهيشان به كه هنگامى به آن از پس پذيرند مى صورت اين در«: گفت

  ».مانند مى
  »دارى؟ گمان چه عبداهللا سپاهيان درباره«: گفت
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  ».دارند آشنايى خويش كار به و اند كوشيده پيش از كه خويش كار در بصير هستند مردمى«: گفت
  »دارى؟ گمان چه آنها عامه درباره«: گفت
 وسـيله  بـه  و عظيم بلواى در جانهايشان، در نيز و اموالشان در واليتداران جور از بودند مردمى«: گفت

 و كننـد  مى دفاع اند آورده دست به كه نعمتى از و اند دهرسي ايمنى كمال به معيشت رفاه و مال لحاظ از وى
 كه برانگيخت وى ضد بر را واليتها بزرگان توان نمى. آورند مى ياد به نيستند ايمن آن بازگشت از كه را اى بليه
 ار او قـوم  ضعيفان كه كرد توان نمى او سوى نيز حمله گيرد انجام او ناحيه در خدعه وسيله به وى با ما نبرد

 نيـز  نيرومنـدان  اند، گراييده وى سوى اند ديده عبداهللا وسيله به كه انصافى و امنيت سبب به كه دارند دوست
  ».بيشترند گروه ضعيفان، اند، نجسته حجتى و اند نيافته عيبى

 وى ناحيـه  بـه  مـا  سپاهيان حمله درباره انديشه يا وى سپاهيان به توسل مورد در كه بينم مى«: گفت
 بـه  وى سـپاهيان  قوت و ما سپاهيان سستى درباره كه بود آن همه از بدتر نگذاشتى، زدن راى اىج ما براى

 را خـويش  معلـوم  حق كه شود نمى راضى مؤمنان امير دل داده رخ آنچه وجود با. گفتى اختالف وقوع هنگام
 توافـق  و صـلح  اقبـت ع و باشـد  انگيـز  هراس ما كار آغاز كه باشد. دهم نمى رضايت صلح به نيز من و كند رها

  ».آيد پيش
  .شدند جدا هم از گفتگو اين از پس: گويد
 اى نامـه  فرسـتاده . نگـذرد  مرز از ها نامه كه بود بسته را گذرگاهها ربيع بن فضل كه بود چنان و: گويد

 برساند شتاب با را خبر كه نوشت بريد صاحب به و نهاد پاالنى تهى ميان چوب در را نامه و زنى همراه نوشت
 و شـد  نمـى  او متعـرض  كسـى  كـه  گذشـت  مى اى دهكده به اى دهكده از رهگذرى چون پادگانها از زن آن و

 مؤيـد  يـك  هر و بود هماهنگ بود رسيده بدو كه هايى نامه ديگر با كه رسيد مأمون به خبر. شد نمى تفتيش
 آن انجـام  از خبرهـا  ينـك ا و داده خبر آن وقوع از راى كه چيزيست اين«: گفت ذوالرياستين به. بود ديگرى

  ».شود خير موجب ناخوشايند كه باشد و باشيم حق بر كه بس همين را ما. رسد مى
 كـه  تـدبيرى  نخسـتين  پيوسـت  صحت به خبر و شد ترك مأمون براى گفتن دعا كه پس آن از: گويد

 جـاى  آنجا در كه سپاهيانى با بود آورده فراهم رى اطراف در كه را سپاهيانى كه بود اين كرد سهل بن فضل
. بـود  خشكسـالى  رى واليـت  در كه بود چنان و آورد فراهم پرداختند مى رى كار به كه سپاهيانى و بود داده
 كم را خويش حوائج از چيزى كه چندان شود حمل آنها سوى كه كرد آماده محموالت راه و دره هر از فضل

 بـدى  رهگـذران  يـا  مـردم  از هـيچكس  بـا  و گذشـتند  نمـى  آن از و بودنـد  مانـده  مرو در سپاهيان .نداشتند
 طـاهر . كـرد  روانه بود پيوسته بدو كه سران و سپاهيان از كسانى با را حسين بن طاهر آن از پس. كردند نمى

 و گماشـت  آن اطـراف  بـه  كسـان  و آمـد  فرود آنجا و رسيد رى به تا پرداخت نمى چيزى به و برفت شتاب با
 ايـن  بـه  گفـت  شـعرى  بـاب  ايـن  در خراسان شاعران از يكى. فرستاد زانپيشتا و گيران خبر و نهاد پادگانها
  :مضمون
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   رشيد شاه و عدالت امام،«
   را كسان همه از تر انديش دور
   خرد و است راى صاحب كه
   دارد نافذ تدبير و

  .فرستاد آن عمال و عراق مردم سوى
   همتا بى مدبرى

   وى صولت بيم از مولود كه
  ».شود مى پير

 و سپرد بدو را جبل واليتهاى جنگ و فرستاد همدان به كس هزار با را حماد بن عصمة حمد،م: گويند
 بر وى جاى به را الرحمان عبد برادرش. فرستد ساوه سوى را خويش مقدمه و بماند همدان در كه داد دستور

 كـه  انگيختنـد  مـى  بر را او و پرداختند محمد ترغيب به عيسى بن على و ربيع بن فضل. گماشت كشيكبانان
  .بگيرد بيعت موسى پسرش براى و كند خلع را مأمون

 كـار  همـه  و گرفـت  بيعـت  موسـى  خـويش  پسر براى هارون بن محمد االول ربيع ماه در سال اين در
. كـرد  خـويش  نگهبانـان  سـاالر  را نهيـك  ابن عيسى بن محمد. سپرد ماهان بن عيسى بن على به را خويش
 بـن  على با وى رسايل ديوان. بود عبيده بن عبداهللا خراج دار عهده .كرد انانكشيكب ساالر را عيسى بن عثمان
  .بود دار مصلى صالح

 شاهى اند گفته چنانكه شد، راهب و گريخت كه تاختند روم فرمانرواى ميخائيل بر روميان سال اين در
  .بود سال دو وى

  .شد روم پادشاه سردار، لئون سال اين در
 بر را حرشى سعيد بن عبداهللا و برداشت حمص از را سليمان بن اسحاق ون،هار بن محمد سال اين در

 و بداشـت  را گروهـى  و بكشت را آنجا سران از تعدادى اسحاق. بود وى با نيز سليمان بن عافية. گماشت آنجا
 و كردنـد  طغيان آن از پس شدند آرام كه پذيرفت و خواستند امان وى از كه بسوخت آتش به را شهر اطراف

  .بزد را آنها از گروهى ردنگ
  .آمد در پنجم و نود و صد سال آن از پس

  بود پنجم و نود و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 و نود و صد سال به كه را دينارها و درهمها تا بگفت هارون بن محمد كه بود آن سال حوادث جمله از
 كه بود گفته مأمون زيرا. بينداختند رواج از بود شده زده مأمون بن عبداهللا برادرش نام به خراسان در چهارم

  .نبود رايج مدتى و گفتند مى رباعيه را درهمها و دينارها اين. نيارند آن در را محمد نام
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 و كـرد  منـع  منبرها بر  قاسم و مأمون براى گفتن دعا از خويش قلمرو همه در امين سال اين در هم و
 پسرش وقت آن در. بود سال اين صفر در اين و گويند دعا را پسرش ىو از پس و را وى منبرها بر داد دستور
 از يكـى  كـرد  ربيـع  بن فضل راى مطابق را كار اين و داد نام بالحق الناطق را او. بود خردسال كودكى موسى

  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در شاعران
   مشير جهل و امير فسق و وزير خيانت«

  .داد تباهى به را خالفت
   است مشير بكر و است وزير فضل

   كه خواهند مى چيزى و
  ».است امير مرگ مايه
 نامـه  او بـه  عنـوان  ايـن  بـه  و گرفـت  الهدى امام نام رسيد مأمون به دعا منع خبر چون و: گويد راوى

  .نوشتند
 همـه  بـر  را عيسـى  ابـن  علـى  االخـر،  ربيـع  ماه از رفته روز يك چهارشنبه روز به محمد، سال اين در

 از جمعـى  و سـپرد  بـدو  را آنجـا  خـراج  و جنـگ  و گماشـت  اصفهان و قم و همدان و نهاوند جبل، يتهاىوال
 هـزار  پنجـاه  نيز را پسرش. دادند بدو دينار هزار دويست تا داد دستور گويند چنانكه پيوست بدو را سرداران

 بـا  دهنـد  بدو مزين شمشيرهاى از شمشير هزار دو كه داد دستور نيز و داد فراوان مال نيز را سپاه. داد دينار
  .ها خلعت براى جامه هزار شش

 در را خويش سرداران و وابستگان و خاندان مردم محمد االخر جمادى از رفته روز هشت جمعه روز به
 را موسـى  خـويش  پسـر  رفت درون به و بكرد را جمعه نماز محمد وقتى. كرد احضار اطاقك نزد به شماسيه

 آنها براى را امين نامه فضل. بودند وى با نيز احضارشدگان همه و ربيع ابن فضل. انيدنش محراب در آنها براى
 كـرده  تنهـايى  به وى با پيش از كه بيعتى و داشت برايشان كه را حقى و آنها درباره خويش نظر از كه خواند
 بريد و كرده دعوت يشخو سوى و گرفته  امامت نام عبداهللا اينكه و بود آورده سخن بود فرض آنها بر و بودند

 بـود  مـدعى  كـه  شـرطها  و نداشته را كارها اين حق كه انداخته طرازها و ها خانه سكه از را وى نام و بريده را
  .كرد مى ترغيب خويش بيعت به تمسك و طاعت به را آنها و نبود، روا اند نهاده وى براى

 و كـرد،  تصـديق  را نامـه  ضـمون م و برخاست خطيب فضل بن سعيد نامه، خواندن پس از: گويد راوى
 بسيار و كرد افراط سخن در كرد، سخن نشسته همچنان ربيع بن فضل آن از پس. گفت آن همانند سخنانى

 براى نه خداوند و ندارد خالفت و امامت به حقى هيچكس هارون ابن محمد مؤمنان امير جز كه گفت و گفت
  .ننهاده ىنصيب و بهره كار اين در او غير براى نه و عبداهللا

 از چنـد  تنى و نهيك ابن عيسى بن محمد بجز نكرد سخن هيچكس آنها غير و محمد خاندان از: گويد
  .كشيكبانان سران
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 اميـر  پسـر  موسـى،  اميـر  خراسـان،  مـردم  گروه اى«: گفت خويش سخنان ضمن ربيع بن فضل: گويد
 آنگاه» .شود مى تقسيم ميانتان كه دهند شما به درم هزار هزار سه وى خالص مال از كه كرده فرمان مؤمنان
 برون اگر كه اند نوشته بدو خراسان مردم كه داد خبر بدو و رفت محمد نزد به عيسى بن على و برفتند كسان
  .شوند مى وى تسليم و كنند مى اطاعتش شود

  .رفت رى سوى مأمون نبرد براى عيسى بن على سال اين در

  سفر اين در وى كار و رى سوى عيسى بن على رفتن خبر از سخن

 از روز ده پسـينگاه  نمـاز  و جمعـه  نمـاز  بـين  ما جمعه روز آخر عيسى بن على: گويد اسحاق بن فضل
 نمـاز  و جمعه نماز بين ما روز آن آخر در كرد، حركت السالم مدينة از پنجم و نود و صد سال االخر جمادى

 كه داشت همراه اى نقره بند. بماند آنجا كس هزار چهل نزديك با و رفت نهريين در خويش اردوگاه به پسين
 بـا  االخـر  جمادى از مانده روز شش شنبه روز به نيز امين محمد. كند بند به آن با را مأمون خويش پندار به

 نيز را روز آن بقيه. گذراند نظر از بودند پيوسته عيسى بن على به كه را سپاهى آنجا در و رفت نهروان به وى
 شتاب با آنگاه ببود نهروان در ديگر روز سه عيسى بن على. بازگشت السالم مدينة به آنگاه دگذراني نهروان در

 بن عصمة به محمد. گماشت آنجا بر را قحطبى محمد بن عبداهللا و رسيد همدان به تا شد روان مقصد سوى
 غيـره  و مال از بود آن در چه هر با را اردوگاه باقيمانده و بازگردد خويش ياران خواص با كه بود نوشته حماد

 هـزار  دو و رود آنجا خويش ياران با كه بود نوشته نيز عيسى ابن قاسم دلف ابو به. پيوست عيسى بن على به
  .فرستاد على با بودند آورده وى نزد به آن از پيش كه را درم هزار

 عبـد  ورود از پيش خواست مى كه كرد حركت رى آهنگ به همدان از عيسى بن على آن از پس: گويد
 از كمتـر  بـا  كـه  رسـيد  بدو حسين بن طاهر. رسيد رى به تا برفت آرايش با همچنان و رسد بدانجا الرحمان

 بـن  علـى  سـوى  كـس  سـه  طاهر اردوگاه از. بود كس هشتصد و هزار چهار با قولى به و بود كس هزار چهار
 بـدو  يكيشان واليتند؟ كدام از و د؟كيستن پرسيد آنها از. جستند مى تقرب وى به كار اين با كه رفتند عيسى
  .است كشته را او رافع كه بوده عيسى سپاه از پسرش كه گفت

 خبر. كرد تحقير نيز را ديگر مرد دو. زدند او به تازيانه دويست تا بگفت و» .منى سپاه از تو پس«: گفت
  .شدند سرد سخت او از دورى و وى نبرد كار در كه رسيد طاهر ياران به

 نـام  به را وى كردند تالقى وقتى كه بود نرسيده آنها نزد به نامه مأمون جانب از: گويد شامه بن احمد
 وارد دانى مى كه كسانى با عيسى بن على«: گفتم طاهر به -بود طاهر نگهبانان ساالر احمد -كنند ياد خالفت

 نبـرد  او بـا  نـداريم  حـق  يريمبپـذ  او از را ايـن  و مؤمنانم امير عامل من: بگويد و شويم مقابل وى با اگر شده
  .»كنيم

  ».نيامده من نزد به چيزى باب اين در«: گفت طاهر
  ».واگذار من به را اين«: گفت
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  ».بكن خواهى مى چه هر«: گفت
 بعد روز دو يا همانروز. گفتم خالفت دعاى مأمون براى و كردم خلع را محمد و رفتم منبر باالى: گويد

 نخستين كه آمديم فرود قسطانه در بود، پنجم و نود و صد سال شعبان به اين و كرديم حركت شنبه، روز به
 او و مـا  ميـان  و داشـت  نـام  مشكويه كه رسيد صحرايى به عيسى بن على. عراق سمت به رى از بود منزلگاه

  .نهاديم وى سپاه فرسخى دو در را خويش مقدمه كه بود فاصله فرسخ هفت
 تسـليم  بـدو  را كـار  ببينـد  را او طـاهر  وقتـى  كه بود پنداشته مى عيسى بن على كه بود چنان و: گويد

 سـوى  بـه  گرفـت  چـپ  راه و» .نيسـت  ماندن جاى و است بيابان اينجا«: گفت ديد مصر را او چون و كند مى
  .الرازى بنى روستاى نام به روستايى

 او و ما ميان آمد فرود ما نزديك به نيز على آمديم، فرود رودى كنار بر ما بودند، ما با نيز تركان: گويد
 بـا  كـه  شـد  رى وارد عيسى بن على«: گفت و آمد من نزد به يكى رسيد شب پايان چون. بود كوهها و ها تپه
 اثر اينجا در. است راهشان اين«: گفتم و رفتم راه طرف به وى با» .بودند پذيرفته او از و بود كرده مكاتبه آنها
  »كنى؟ مى نماز«: گفتم و كردم بيدارش و رفتم طاهر پيش» .نيست باشد وى رفتن نشان كه چيزى و سم

 آمـد  در صـبح  وقتى» .است چنين و چنان خبر«: گفتمش. شد حاضر كه خواست آب و» .آرى«: گفت
 علـى  اردوگاه باال از» .بگذرى ها تپه اين از توانى مى«: گفت. كرديم توقف راه كنار بر »شو سوار«: گفت من به
  ».بوديم كرده خطا بازگرد،«: گفت پوشيدند، مى سالح كه ديديم را عيسى بن

  »شو برون«: گفت من به بازگشتم،: گويد
 بـر  مـأمون  شـدند،  بـرون  همگى كه خواندم را رستمى و محاربى يونس بن حسن و مأمون پس: گويد

  .بود چپ پهلوى بر مصعب بن محمد با رستمى و بود راست پهلوى
 بـر  را علـى  بن حسين. شد پر مطال و سالح زردى و سپيدى از صحرا بيامد خويش سپاه با على: گويد

 نهـاد،  را يكـى  نيـز  خـويش  چپ پهلوى بر. بود وى با نيز عيسى بن قاسم دلف ابو نهاد، خويش راست پهلوى
  .شدند هزيمت كه رسيد آنها نحس ساعت اما شدند اردوگاه وارد تا كردند هزيمت را ما و آوردند حمله

» .كنـيم  مى وارش خارجى نداريم را اين مقاومت تاب«: گفت بديد را عيسى بن على طاهر، وقتى: گويد
 جملـه  آن از 1سـياه  داود و سيسـيل  و مكائيل كه آورد فراهم را خوارزميه از كس هفتصد كرد، قلب آهنگ و

  .بودند
 از عيسى بن على كه را بيعتى بخصوص و داده رخ كه را بيعتى«: گفتيم طاهر به: گويد هشام بن احمد

   »بياريم؟ وى ياد به گرفته مأمون براى خراسان مردم همه
  » .آرى«: گفت

                                                           

  .متن كلمه. 1
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 تيـر  مـا  بـه  شـما  امـان، « :گفـتم  و ايستادم صف دو ميان من و بياويختيم نيزه دو بر را آن پس: گويد
  ».اندازيم نمى تير شما به نيز ما نيندازيد،

  » .باشد چنين«: گفت عيسى بن على
 بخصـوص  كه نيست بيعتى نسخه اين مگر روى؟ نمى خدا پيشگاه به گرم عيسى، پسر على اى«: گفتم

  » .اى رسيده خويش قبر در به كه بترس خدا از اى؟ گرفته تو
   »كيستى؟ تو«: گفت
  » .هشام بن احمد«: گفتم
  .بود زده تازيانه صد چهار را هشام بن احمد عيسى، بن على كه بود چنان و: گويد راوى
  ».دارد  درم هزار بيارد را اين كه هر خراسان مردم اى«: ردآو بر بانگ عيسى بن على

 را مالـت  و كشـيم  مـى  تـرا « :گفتنـد  و انداختنـد  او طرف به تير كه بودند ما با بخاريه از جمعى: گويد
 حـاتم  را وى كـه  نيز ديگر يكى شد، برون عيسى بن على اردوى از مهدى وابسته ليث بن عباس» .گيريم مى

 در پاى از كه زد بدو و گرفت شمشير دسته به را دست دو برد، حمله بدو طاهر كه شد نبرو گفتند مى طايى
 سپيد يابويى بر على شناخت نمى را وى اما آورد، در پاى از را او و برد حمله عيسى بن على به سياه داود. آمد

  .هزيمت نشان و است ناخوشايند نبرد در اين و بود داده بدو محمد كه بود پشت
   »ى؟يتو عيسى بن على«: گفت بود تاجى پسر طاهر كه صغير، طاهر :گويد
 بـدو  طـاهر  پردازد، نمى بدو كس و دارد مهابت پنداشت مى كه» .هستم عيسى بن على من بله،«: گفت

 از چيـزى  محمـد  آنگـاه  كـرد  منازعه آنها با سر درباره مقاتل بن محمد. بريد را سرش شمشير با و برد حمله
  .داد بشارت بدو و برد طاهر پيش آنرا و بكند را وى ريش

 هـر  بـه  را شمشير كه گرفت نام ذواليمينين روز آن سبب همين به و بود فتح مايه طاهر ضربت: گويد
  .بود گرفته دست دو

 كه وقتى تا ندانستم را على شدن كشته من و كنند اندازى تير ما به كه گرفتند بر تير على ياران: گويد
 كـه  ايسـتادند  مـا  مقابلـه  به بار دوازده. رفتيم آنها تعقيب به فرسخ دو تا و» .شد كشته رامي خدا به«: گفتند

 ياد قسم على. داشت همراه را عيسى بن على سر كه رسيد من به تاجى پسر طاهر. كرديم هزيمتشان پيوسته
 رى در كـه  بـود  فتهگ نيز و بياويزد بود كرده خلع آن بر را محمد كه منبرى نزد به را احمد سر كه بود كرده
  .كنند مهيا ناهار وى براى

 كـه  بـود  آن در روپوشـى  و اى جبـه  و پيراهنى كه على آن از يافتم چرمين اى كيسه و بازگشتم: گويد
  .بكردم نماز ركعت دو تعالى و تبارك خداى سپاس به و پوشيدم

 كـه  يافتيم نيز استر دىتعدا بود درم هزار كيسه هر در كه يافتيم كيسه هفتصد على اردوگاه در: گويد
 چـون  و اسـت  مـال  كـه  بودنـد  پنداشـته  گفتنـد،  مـى  ناسزايش كه بود بخارى دست به و داشت بار صندوق
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 كـه  كرديم تالش گفتند و كنند پخش را ها قرابه كردند بنا كه بود آن در سوادى شراب شكستند را صندوقها
  .بنوشيم

 على سر اين! مژده«: گفت ام مانده باز او از كه بود دهآزر رفتم، طاهر گاه خيمه به: گويد هشام بن احمد
  ».است

 دو يـاران  كـه  بياوردند را على آن از پس. كرد آزاد را خويش غالمان همه خداى سپاس به طاهر: گويد
 نمـدى  در را وى كـه  داد دسـتور  برنـد،  مـى  خـر  بر چنانكه بود، چوبى بر. بودند بسته پايش دو به را دستش

  .انداختند هىچا در و پيچيدند
  .نوشت ذوالرياستين براى را خبر طاهر: گويد
 شـب  و شنبه شب و جمعه شب نامه كيسه و بود فرسنگ پنجاه و دويست نزديك آنجا تا مرو از: گويد

  .رسيد آنها به يكشنبه روز و بود راه در شنبه يك
 مـأمون  كرد، حركت روز نآ بوديم آورده فراهم سالح و بوديم فرستاده را هرثمه ما: گويد ذوالرياستين

 بـيم . شود مسلم تو بر اين كه گويند خالفت سالم تو به تا وى بر نبايد«: گفتم مأمون به. كرد بدرقه او از نيز
  ».نتوانى بازگشتن گويند خالفت سالم تو به وقتى شود، مى صلح برادر دو ميان گويند كه هست اين

 وقتـى  كردنـد،  چنان نيز مأمون شيعيان گفتيم، خالفت سالم بدو سهل به حسن و هرثمه و من: گويد
: گفـت  مـن  بـه  خادم. بودم نخفته روز سه هرثمه لوازم آوردن فراهم براى كه بودم وامانده و خسته بازگشتم

 يـا  باشـد  مـا  سـود  بـه  بـوديم،  نامـه  كيسه منتظر ما بود بريد دار عهده وى »مدرك بن الرحمان عبد اينك«
  دارى؟ خبر چه تو واى گفتمش ماند، خاموش و آمد در الرحمان عبد. زيانمان

  :مضمون اين به من به بود طاهر نامه» .فيروزى«: گفت
 ايـن  در. كند تو فداى به دارد دشمنت را كه هر و كند سركوب را دشمنانت و كند دراز ترا بقاى خدا«

 را خـداى  اسسـپ  انگشـتم،  در انگشـترش  و است من روى پيش عيسى بن على سر نويسم مى تو به كه وقت
  ».جهانيان پروردگار

 آمدم در مأمون نزد به. رسيد من پى از سياه جامه با غالم رفتم، مؤمنان امير خانه سوى شتابان: گويد
 حاضـر  را قـوم  بزرگـان  و سرداران و وى خاندان مردم داد دستور. خواندم وى براى را نامه و دادم مژده بدو و

 در را آن كـه  شـد  وارد علـى  سـر  شنبه سه روز به آن از پس. گفتند خالفت سالم بدو و آمدند در كه كنند،
  . بگردانيدند خراسان

 اسـتمرار  وى فرمـان  تاكنون و داديم طاهر به فرمان چهارم و نود و صد سال به: گويد سعيد بن حسن
  .دارد
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 دهزبي بن محمد نزد به عيسى بن على شدن كشته و مرگ خبر وقتى: گويد نيشابورى يحيى بن محمد
 ماهى دو كوثر كه كن لم و تو، واى«: گفت بود داده خبر بدو كه كسى به. گرفت مى ماهى شط كنار بر رسيد
  ».ام نگرفته چيزى هنوز من اما گرفته

 على نبرد تاب چگونه طاهر« :گفت مى» .يابد مى غلبه او بر على«: گفت مى طاهر حسودان از يكى: گويد
: گفـت  و شد مقر شد كشته على وقتى اما» .كنند مى اطاعتش خراسان ممرد و است بسيار وى سپاه كه دارد

 روى پيش يا يابد غلبه تا كرد مى نبرد سپاهش و وى با بود شده رو به رو وى با تنهايى به طاهر اگر خدا به«
  ».شود كشته او

  :مضمون اين به گفت شعرى وى شدن كشته درباره بود دلير جنگاورى كه على ياران از يكى
   ديديم وى نزده ب را درنده يرش«

  .بوديم نداشته باك دشمن تالقى از هرگز
   شد مى آشكار و برد مى حمله وقتى

   شديم مى مقابل سخت حادثات و مرگ با
  .بلرزيد ما جمع كرديم، تالقى وقتى اما
  .برخاست پرده و بيامد مرگ و

   بكشت را ما سرور و ما دلير
  ».بود وى كف به قضا گويى
 نوفـل،  پـيش  كـس  محمد زبان از فضل رسيد محمد به عيسى بن على شدن كشته خبر ونچ و: گويد

 بود مأمون اموال و امالك و فرزندان و كسان سرپرست و دار خزانه و نماينده بغداد در كه فرستاد مأمون خادم
 بـود  سـواد  در كـه  را وى مستغالت و امالك و بگرفت او از بود داده مأمون به رشيد كه را درمى هزار هزار و

 در كـه  كـرد  روانـه  لـوازم  و نيرو با را ابناوى الرحمان عبد و گماشت آن بر عامالن خويش جانب از و بگرفت
 تدبير با خواهد مى محمد«: بود گفته مى كه بود شنيده خازم بن عبداهللا از يكى وقت آن در. آمد فرود همدان

 چنـان  خـدا  بـه  هرگز، هرگز،. كند پراكنده را سپاهها و دارد بر پيش از را كوهها خويش واژگونه پشتيبانى و
  :گويد سلف شاعر كه است

   را دفاعى خداى«
   باشى تو آن سرپرست كه
  ».كشاند مى تباهى به

 از شـاعرى  فرسـتاد  را عيسى بن على و گرفت بيعت موسى خويش پسر براى محمد وقتى: گويد راوى
 ربيـع  بـن  فضل و على دست به امور كردن رها و سرى دهبيهو و تفريح به را محمد سرگرمى كه بغداد مردم
  :گفت باب اين در بود، ديده
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   مشير جهالت و امام فسق و وزير خيانت«
  .داد تباهى به را خالفت
   است مشير بكر و است وزير فضل،

   است امير مرگ مايه كه خواهند مى چيزى و
   نيست رفتن غرور راه بجز اين

  .است رفتن ورغر راه به راهها بدترين و
   است آور شگفتى خليفه لواط

  .است آورتر شگفت آن از وزير نصيب و
   شوند مى بر آن بر و شود مى بر اين

  .است چنين امور اختالف كه دينم به قسم
   بود در آن به اين و خواستند مى كمك هم از اگر

  .كردند مى نهان كارى
   سپوزد مى كوثر به اين ولى

  .كند نمى هآسود را آن خر ابزار و
   رسواست و زشت عملشان

  .همديگرند خالف به شتر شاش چون و
   آنكه تر شگفت اين و آن از
   كنيم مى بيعت خردسالى كودك با ما

  .بشويد را خود نكو تواند نمى كه كسى
   است آلوده وى شاش به دايه دامن و
   بكر و است فضل عمل از اين و

  .بشكنند را آشكار مكتوب خواهند مى كه
  نبود واژگونه روزگار روزگار، گرا

  1سپاه در نه بودند، كاروان در نه كس دو اين
   كوهها همانند هاست فتنه ولى
  .رود مى باال حقير پاى و سر بى آن اثناى در كه

   هست بزرگ نيكى صبر در كه بايد صبورى
   آمده سر به صبور مردم صبر اگر

                                                           

 .شود مى گفته ندارند جايى جماعت بين در كه حقير مردم درباره النفير، فى ال و العير فى ال: عربى معروف مثل. 1



 251    دهمدوازجلد 

   بگير را آنها جان زودتر پروردگار اى
   ببر جهنمشان بعذا به و

   كن منكوب را وى ياران و فضل
  ».1بياويزشان پلها اين اطراف در و

 وى پـيش  كسان باب اين در و داد پيام مأمون به موسى خويش پسر بيعت درباره محمد وقتى: گويند
  :نوشت وى نامه جواب به مأمون فرستاد،

 بودم نپذيرفته را« وى تحقير كه مرا وضع كه رسيد من به مؤمنان امير نامه بعد، اما«
 بـه  مؤمنـان  اميـر  اگر قسم دينم« به. بود نپسنديده بودم نشده آن معترف حق خالف به و

 قـرين  وى مقالـت  نپردازد، انصاف ترك نارواى« به و نكند كار بدان جز و آيد انصاف معرض
 معتـرف  مـن  وقتـى  اما. افتد من بر حجت كه شود موجب وى« اطاعت ترك و شود حجت
 از و شود پابند بدان و كند رعايت را حق خويش كار در كه است بهتر آن، تارك او و انصافم
 كـردم،  دريغ اگر و ام آسوده را وى خاطر شدم حق تسليم من اگر آنگاه. دهد انصاف خويش

 داده خـويش  مخالفـت  نكبت و اطاعت بركت از كه وعيدى و وعده اما باشد، من ضد بر حق
 جـايى  خـويش  گفتـار  به اعتماد براى نباشد، حق پابند خويش كردار در كه كسى مگر بود،

  ».والسالم. است نهاده
  :نوشت بدو بدانست را عيسى بن على قصد وقتى مأمون هم و: گويد

 آن از دفـاع  مقـام  در سلفت و تو پيوسته كه برى مى بسر دعوتى سايه در تو بعد اما«
 محقـق  خويش امامان بر را اين و يدا داشته توجه آن حق رعايت و آن حفاظت به و ايد بوده
 بـر  و ايـد  واداشته اطاعت به را خويشتن و ايد زده چنگ خويش جماعت طناب به و ايد كرده
 و پـدران  بـر  را آنها كه خويش، موافقان برادر و يار و ايد بوده همدست خويش مخالفان ضد

 را چيـزى  ايـد،  دهميكر عمل آنها همانند سستى و سختى در و ايد داشته مي مرجح فرزندان
 موجبـات  هماننـد  را چيزى نه و ايد دانسته نمي خويش صالح مايه الفتتان موجبات همانند
 و ايد ميدانسته حق طريقت از برون گشته مي اين از را كه هر و. خويش خالك مايه تفرقه،

                                                           

 مكـه  در كـه  را لنجان بوجار و بزرگ خوار ربا آن پسران سياهكارى و تباهكارى و فساد عريان، ظارانت از بيش شعر اين .1
 نقـل  از نيـز  طبـرى  همانند موقرى مورخ و مفسر و فقيه كه نمايد مى خوب چنان شد مى خداشناس مدينه در و پرستيد مى بت
 ابـو  هانى، بن حسن ديوان يا شب يك و هزار بغداد اىشبه در را جهانگير فضايح اين تفصيل. است نتوانسته پوشيدن چشم آن

 بـه  محمـد  روز شـبا  يـار  و همـدم  مـدتها  ريـش  دوران بـه  و بود راويه حماد و اصمعى آسياى سنگ خود كه نسب ايرانى نواس
 قديمى ريختا چون كم دست روزگار، چون نه اگر برتران گروه رسوايى و فضاحت كه بدانيد تا بخوانيد بود، مؤمنان امير اصطالح

  .م. است
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 سـرزمين  بـه  كـه  آنهـا  از كـس  بسيار چه و ايد بوده خداى خشم شمشيرهاى اينان، ضد بر
 ميشـد  وى كشتنگاه به درندگان و ميوزيد او بر بادها كه شد جان بى كشته و افتاد اندرندگ

 ميگرفتنـد  بكار اينتان براى امامان. خويش حاضر نصيب بجز رفت، خويش سرانجام وى كه
 تقدم دعوت خواص و معتمدان اكثر بر تو و بوديد اطمينان و اعتماد مورد كارهايشان در كه

 مـي  خـويش  امـت  كارهاى بيشتر به كه كرد دعوت اهل نخبه به خدايت كه چندان داشتى
 پـيش  كه كردى مي اشاره اگر و شدند مي نزديك شويد نزديك گفتى مي اگر كه پرداختى

ـ  ماندنـد،  مـي  حركـت  بـى  و ميكردند درنگ  ماندى مي بجاى اگر و مدندآ مي پيش آييد ه ب
 آنها نعمت و ميگرفت فزونى تنخويش به تو نعمت كه .نيكخواهيت به اطمينان و تو موافقت

 آن در تـو  ايـام  بيشـتر  و هستى اكنون كه رسيدى بجايى تا. گرفت مي فزونى تو اطاعت از
 نيـز  پيشـينت  صـالح  اعمـال  كـه  بود خواهد نكو يا عملت خاتمه آن پس از كه شده سپرى

  .رود گمراهى به پيشينت كوشش كه آن بخالف يا شود پسنديده
ـ  قـائم  زمامـداران  و خويش عمتن اهل حال يحيى، ابو اى  را خـويش  امامـت  حـق ه ب

 عمـل  آن استحكام در مؤكد ميثاقهاى و سخت قسمهاى با كه را پيمانى و قرار كه بينى مى
 تا اند كرده آغاز خواص از. كنند مي سست و آشفته اى كرده عهده آنرا گرفتن كار و اى كرده

 فرقت و است كلمه اختالف مايه كه دهد مي رخ چه كه بينى مى رسيده، مسلمانان عامه به
 .انـد  كـرده  اسـتوار  سلف امامان آنچه زوال و نعمت تبديل خطر و جماعت پراكندگى و امت

 را قـومى  حـال  خـدا  كـه  رسد نيز شماه ب آن زوال يابد، زوال امور متصديان از نعمت وقتى
 خـويش  ضرر بر تنها يكوشد نم اين رواج به آنكه 1دهند تغيير را خويش حال تا ندهد تغيير

ـ  را آنهـا  كوشـد،  نمـي  آن حرمـت  داران عهده و دعوت حامالن از كنار بر و  ايـن  معـرض ه ب
 فـرو  خونشان در را هايشان پنجه كه قومى طعمه و شوند خويش دشمنان لقمه كه اند آورده
 نيكخواهيـت  در كنى اشاره اگر و نهند گردن ات بگفته بگويى اگر كه چنانست تو مقام .برند

 و گيرد جدايى حق از آنكه. يابى اعتبار نيز حق اهل بنزد حق ترجيح بجز و رندنيا بدگمانى
 را حـق  كـه  نيست آن همانند دهد هالكت هب سرانجام در را خويشتن و يابد گذران نصيبى
 بـه   نه و است تو خاطره ب نه تقاضا اين. حال موفور نصيب با يابد نيك سرانجام و كند اعانت
 و است پروردگار عهدهه ب آن پاداش و است فرض تو حرمت بر كه است حقى بلكه تو، ضرر
 به كه شو بجايى ماندى، فرو كردار و گفتار از اگر. ميدارى بپا ميانشان در را حق كه تو امت

 را تـو  نيـك  عمل كه شو كسى بنزد كنى، كار خويش راى مطابق و باشى امان در خويشتن
 گـاهى  تكيـه  بـس  خـدا  و خداى برعايت ى،باش خويش امالك و اموال نزده ب و باشد پذيره

                                                           

 .11: 13 بِأَْنُفسهِم ما يَغيرُوا حتَّى ِبَقومٍ ما يَغيرُ ال اهللا إِنَّ. 1
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 زحمـت  بـيم  كـه  چندان و بدار دست نباشد، ميسرت كار اين خويش جان بيم از اگر. است
 من با را خويش راى .شود پذيره ترا نهى و كند پيروى كسى شايد بگوى، حقى سخن نباشد
  ».اهللا شاء ان. بدانم آنرا تا بگوى

 آتـش  و گرفتند جان وى تحريك كار در شكنى پيمان طرفداران و برد محمد نزد به را نامه على: گويد
 سـپرد  ربيع بن فضل به را كار و كرد كمك كار بدين او طبيعت زبونى و قدرتجويى شدت. بيفروختند را وى
  .كند قيام او دستيارى به كه

 كه سيدر مى بود كرده مى مشورت وى با خويش كار در فضل كه كس آن به ذوالرياستين ها نامه: گويد
 را علـى  ذوالرياسـتين . سپارند عيسى بن على به را آن كار كه كن دقت شدند مصمم مخالفت كار در قوم اگر

 وى نبرد به عامه و بودند همدل وى كراهت بر و داشت بد اثر خراسان مردم در كه خواست مى كار اين خاص
  .بودند راغب

 اگـر  كه است عيسى بن على« :گفت كه كرد مشورت بود وى مشورت مورد كه كس آن با فضل: گويد
 مـدتى  كه نباشد وى چون منزلت و كفايت و آيى كار به هيچكس خراسان واليتهاى در كند عهده را كار اين
  ».تشيع اهل باقيمانده و است دعوت پير او عالوهه ب دارد بسيار آوردگان بر آنها ميان در و بوده واليتدار دراز

  .شد  كه شد چنان وى فرستادن نتيجه و بفرستند را على كه كردند اتفاق پس: گويد
 نبـرد  وى بـا  آنهـا  كمـك  به كه سپاهى آمد، فراهم مأمون براى سپاه دو على فرستادن سبب به: گويد

 خطر مايه راى اين. داشت آنها در كه بدى تأثير سبب به بودند مخالف وى با نيز خراسان مردم عامه كرد، مى
 بـود  شـده  وى سلف و وى براى كه رخدادها از و شناختند نمى بود چنانكه را لىع كه كسانى نزد به مگر بود
  .شد كه شد چنان شدنش كشته و وى كار و بودند خبر بى

 آنجـا  و بودم وى خاصان از من آمدم در محمد نزد به شب دل در: گويد محمد وابسته حفص بن عمرو
 وى روى پـيش  شمع كه ديدمش. يافتم مى راه بدو من يافت، نمى راه بدو اطرافيانش و غالمان از هيچيك كه
 اسـت،  خـويش  كارهـاى  از يكـى  تـدبير  بـه  كـه  بدانستم. نداد مرا پاسخ .گفتم سالمش انديشيد، همى و بود

 پيش را خازم بن عبداهللا«: گفت و برداشت سر آنگاه برفت، شب بيشتر تا بودم، ايستاده سرش باالى همچنان
  ».آر من

  .برفت شب تا بود گفتگو به وى با همچنان محمد. ببردم را وى و رفتم عبداهللا نزد به: گويد
 پيمـان  كـه  مبـاش  اى خليفـه  نخستين مؤمنان امير اى خدا به ترا«: گفت مى عبداهللا كه شنيدم: گويد

 را پيشـين  خليفـه  نظر و گيرد مى سبك را خويش قسم و كند مى تخلف خويش قرار از و شكند مى را خويش
  ».كند مى رد

: گفـت  مـى  كه بود كاملتر و بهتر تو از الملك عبد نظر و راى باش، خاموش خوب، پدرت«: گفت حمدم
  ».نگنجد شتر دسته يك در نر دو«
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 و عبداهللا وجود با فضل اى تو واى«: گفت مى ربيع بن فضل به محمد كه شنيدم: گويد حفص بن عمرو
 كـه  ميداد وعده و كرد مى تأييد باب اين در را وا فضل« »كرد خلع را او بايد ناچار نيست، زندگى وى تعرض
  »يافت؟ تسلط آن مجاور واليتهاى و خراسان بر وقتى كى؟ پس« :گفت مى محمد. كند عمل

 بيعـت  خـويش  پسـر  بـراى  و كند خلع را مأمون شد مصمم محمد وقتى: گويد محمد خادمان از يكى
 او كسانى كه شد مى وى پذيرفتند نمى كه كرد مى عرضه آنها يكايك به و آورد فراهم را سرداران سران بگيرد

 مؤمنـان  اميـر  اى«: گفت كه كرد مشورت وى با باب اين در و رسيد خازم بن خزيمة به تا كردند مى تأييد را
 پيمـان  بـه  كننـد  خلـع  نيـز  تـرا  كه مكن جرى خلع كار به را سرداران نكرده، دغلى گويد راست تو با كه هر

  ».شود شكسته شكن پيمان و ماند يار بى خيانتگر كه بشكنند نيز ترا بيعت و نپيما كه وامدار شكنيشان
 ايـن  دنـدان  و دعـوت  ايـن  پيـر « :گفت و زد لبخند محمد بيامد ماهان بن عيسى بن على وقتى: گويد

  ».گيرد نمى سبك را وى اطاعت و كند نمى خويش امام مخالفت دولت
 نخسـتين  او گوينـد . برد باال بدانجا كه بودم نديده آن از شپي كه برد باال محلى به را على آنگاه: گويد

  .كرد پيروى محمد راى از و پذيرفت را عبداهللا خلع كه بود سرداران از كس
 مؤمنـان  امير اى«: گفت بدو ربيع بن فضل كند، خلع را مأمون شد مصمم محمد وقتى: گويد جعفر ابو
 و اى رسته وى زحمت از صورت اين در نهد، گردن كار اين به خوشى به شايد تست برادر مده، او به دستاويز

  ».اى مانده سالمت به وى دشمنى و نبرد از
  »كنم؟ چه«: گفت
 و كنـى  آرام را وى وحشـت  و كنـى  خـوش  را وى دل آن وسـيله  به كه نويسى مى بدو اى نامه«: گفت

 آنكـه  از نكوتر كسان نزد به و است نزديكتر تدبير به اين كه واگذارد، تو به دارد دست به را آنچه كه بخواهى
  ».كنيم خدعه وى با و فرستيم وى سوى سپاه

  ».كن عمل باب اين در خويش نظر به«: گفت محمد
 وى از اينكـه  مؤمنان امير اى«: گفت نويسد نامه عبداهللا به كه بيامد صبيح بن اسماعيل چون و: گويد

 بـدو . اسـت  كردن حذر سبب و بينى بد مؤيد و مانىبدگ موجب واگذارد تو به دارد دست به را آنچه بخواهى
 كـه  بخواه او از و گيرى كمك وى راى از كه دارى دوست را وى قرب و نيازمندى بدو كه دار معلوم و بنويس

  ».است نزديكتر وى موافقت و اطاعت جلب به اين
  :گويد مى او كه است همين درست گفتار مؤمنان امير اى«: گفت فضل: گويد
  ».بنويسد دارد نظر چنانكه پس«: گفت
 اميـر  بعـد،  امـا  .مؤمنان امير هارون بن عبداهللا به مؤمنان امير نزد از«: نوشت بدو اسماعيل پس: گويد

 همدلى و معاونت از دارد تو قرب از كه اميدى و خويشتن، مرز از آنى در اكنون كه محلى و تو كار در مؤمنان
 تـو  بـراى  رشـيد  مؤمنـان  امير آنچه در و كرد تأمل سپرده، بدو يشخو بالد و بندگان امور از خداى آنچه در
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 مؤمنـان  اميـر . كـرد  انديشـه  باشـى  منفـرد  آن در خويشـتن  به كه داده دستور و كنى عهده كه كرده معين
 بـه  آن سـود  كه بود كارى به تو فرستادن كه خلل پيمانش در نه و باشد گناهى دينش در نه كه خواست مى

 تـو  حضـور  كـه  بدانسـت  مؤمنـان  اميـر  اما شود، مى عايد شان عامه به آن نتيجه و صالح و رسد مى مسلمانان
 دور خراسان، در كه آنست از بهتر عامه خير و غنيمت حفظ و سپاهيان صالح و مرزها حفظ براى وى نزديك

 اميـر  .باشـى  اجد شود ور بهره تو تدبير و راى از دارد خوش كه مؤمنان امير از و بمانى خويش خانواده اهل از
. گـذارد  وا تو نهى و امر به را وى كار و سپارد تو سرپرستى به را مؤمنان امير بن موسى كه دارد نظر مؤمنان

 كسانى همه از كه 1آى مؤمنان امير سوى نافذ بصيرت و نيك عاقبت گسترده اميد با خداى يارى و بركت به
 را متبوعـان  و خاندان اهل و مسلمانان مصالح بار و دگير مى كمك آنان از خويش  كارهاى در مؤمنان امير كه
  ».ترى شايسته دارند مى بر وى از

 و دار، مصـلى  صـالح  و عيسـى  بن محمد و جعفر بن عيسى و داد موسى بن عباس به را نامه اين: گويد
 آسان وى با را ارك و نكنند وى با كه نباشد مدارا و نرمى از اى گونه و برسانند مأمون عبداهللا نزد به آنرا گفت

  .بود چهارم و نود و صد سال به اين و بودند نيز ها هديه و ها تحفه و اموال حامل آنها از بعضى. نمايند وا
 كـه  داد ورودشـان  اجـازه  رسـيدند،  مأمون عبداهللا نزد به چون و برفتند محمد نامه با كسان اين: گويد

 كرده، سخن موسى بن عباس آنگاه. دادند بدو بود تادهفرس همراهشان كه ها تحفه و اموال با را محمد مكتوب
 از و كنـد  مـى  تحمل گران بارى خالفت كار در برادرت امير، اى«: گفت سپس كرد او ثناى و گفت خدا حمد
 و وزيـران  كـردن،  عـدالت  كـار  در امـا  دارد درسـت  نيـت  خيـر  كار در. دارد بسيار زحمت كسان كار در نظر

 در. اويـى  همتاى و برادر تو. ندارد چندان الفت نيز خويش خاندان مردم با ندارد، كفايت با مردم و دستياران
 كنـدى  وى با نيكويى كار در كه گوييم نمى. دارد همدلى و همكارى اميد و خواهد مى كمك تو از خويش كار

 به تو حضور كنيم، مى ترغيب اطاعت به ترا كه نيست وى مخالفت بيم از. اى بازمانده وى نصرت از و اى كرده
 اطاعـت  و بپذير را برادرت دعوت امير اى پس .وى قدرت و دولت صالح و است بزرگ مؤانستى مايه وى نزد
 و است خويشاوندى پيوستگى و حق اداى اين كه كن ياريش جسته يارى تو از كه كارى در و برگزين را وى

 و خيـر  قـرين  را وى راى  عواقـب  و دآر پيش رشاد كارهايش در امير براى خدا. خالفت نيروى و دولت صالح
  ».كند صالح

 نـادانى  از اميـر  با كردن سخن بسيار را، خدا را، خدا«: گفت و آورد سخن جعفر بن عيسى آنگاه: گويد 
 اميـر  از بـدارد  گرامـى  خـدايش  كه امير. است تقصير مؤمنان، امير واجب حق شناسانيدن در كوتهى و است،

 كفايـت  وى نـزد  بـه  و انـد  نكرده نياز بى امير قرب از را وى خاندان، مردم از كسان، ديگر و مانده دور مؤمنان

                                                           

 كـه  دهـد  مـى  نشان خوبى به امين به موسوم  وى دور بدكاره اين هاى نامه ديگر و نامه اين در مؤمنان امير عنوان تكرار. 1
. شـده  عليـين  طاوس منم هين كه جسته مى خويش حقارت و نقص هاى عقده براى پوششى بلندپروازى، همه اين از زبيده پسر
 .م. ايم ديده مكرر اموى خليفگان هاى نامه در را پوشى عقده اين كتاب، اين مجلدات ديگر در
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 همگان از بيشتر خويشتن پيشواى اطاعت و برادر نيكى را امير. يابد نمى عوضى يا جانشين امير براى و نيست
 مؤمنان ميرا دلخواه و موافقت به كه كند چنان نوشته بدو مؤمنان امير آنچه مورد در امير پس است، خور در

 خلل او از ماندن باز و بزرگ است نصيبى و فضيلت رفتن وى پيش كه تر پسنديده وى نزد به و است نزديكتر
  ».مسلمانان ناخوشايندى و زيان و است دين

 بدان كه مؤمنان امير حق درباره خواهيم نمى امير اى«: گفت و كرد سخن عيسى بن محمد آنگاه: گويد
 همت است مقرر تو بر كه مسلمانان كار به نظر و عنايت درباره. كنيم سخن مفصل و ربسيا تو با دارى معرفت

 بـراى  ترا دارد كم خويش نزد به نيكخواه و اليق مردم مؤمنان امير كرد، نبايد تحريك خطبه و حكايت به ترا
 كه بزرگ ستا نعمتى كنى اجابت را مؤمنان امير دعوت اگر. خواهد مى خويش كارهاى در تأييد و دستيارى

 و كنـد  مى نياز بى تو از را مؤمنان امير خداى مانى جاى به اگر و رسد مى تو خاندان مردم و رعيت به آن سود
  ».كند نمى دور به دارد تو نيكخواهى و اطاعت از كه اطمينانى و خير نيت آن از را وى اين

 كسـانى  و اند كم ياران و است سنگين خالفت امير، اى«: گفت و كرد سخن دار مصلى صالح آنگاه: گويد
. بسيارند دارند آن اولياى مخالفت و دغلى قصد و كنند مى خدعه دولت اين با كه عصيانگر خالفجوى مردم از
 حكومت در و اويى وليعهد كه شود مى او و تو عايد امور فساد و صالح كه وى همتاى و مؤمنانى امير برادر تو
 خواسـته  اعانـت  آن بـراى   كـه  امورى در تو دستيارى به و فرستاده تو به هنام مؤمنان امير. انباز وى قدرت و

 آرامش و خوشدلى و خالفت كار در است بزرگ صالح مايه او پيش رفتن و وى دعوت اجابت. داشته اطمينان
 برايش است سودمند وى براى و دارد دوست را آنچه و بدارد موفق كارهايش در را امير خدا ذمه، و دين اصل

  ».دارد ررمق
 خـدايش  كـه  مؤمنـان  اميـر  حقوق از«: گفت سپس كرد، او ثناى و گفت خدا حمد مأمون آنگاه: گويد

 كـه  چيزهـايى  دربـاره  خوانديـد  دسـتيارى  و همكـارى  بـه  مـرا . معترفم بدان كه گفتيد چيزها بدارد گرامى
 شـتاب  باشـد  وى مسـرت  مايـه  بدانچه و پردازم مى مؤمنان امير اطاعت به. پردازم نمى آن رد به و پسندم مى

 اميـر  كه كارى مورد در. تصميم درستى مايه نظر اعمال و است راى وضوح موجب تأمل اما. دلبستگى و دارم
 مرزهـاى  از يكـى  بـر  كـه  پـردازم  نمـى  بـدان  شتاب و ناروا به و مانم نمى باز تعلل به خوانده بدان مرا مؤمنان

 و سـپاه  كـه  هسـت  آن بـيم  گذارم مهمل را آن كار اگر كه نيرومند و است سرسخت دشمنش كه مسلمانانم
 بدان كه مؤمنان امير اطاعت گزينش و همكارى و دستيارى دارم بيم بمانم اگر و افتد مكروه و ضرر در رعيت

 ان بينديشـم،  دارم كـه  حركت عزم درباره درست راى و خويش كار در تا برويد پس .برود دست از ام دلبسته
  ».اهللا شاء

  .كنند نيكى آنها با و كنند حرمت و دهند منزل را آنها تا بگفت آن از سپ: گويد
 مهـم  سـخت  آنرا مضمون و ماند فرو خويش كار در خواند را نامه مأمون وقتى: گويد محمد بن سفيان

 و بخوانـد  كـه  داد بـدو  را نامـه  و خواست را سهل بن فضل پس. گويد چه آن جواب به كه ندانست و دانست
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 دارى چاره كه اينكه و بمانى خويش جاى به كه اينست من راى«: گفت »دارى؟ راى چه باره ناي در«: گفت
  ».نشوى تسليم

 و سرداران غالب كه صورتى در .كنم مخالفت محمد با و بمانم خويش جاى در توانم مى چگونه«: گفت
 كسان و داده سودها و ها عطيه را بغداد مردم و افتاده وى دست به اموال و ها خزينه بيشتر و ويند با سپاهيان

 وفاى به و نيستند بيعت حفظ نگران يافتند دست بدان چون و كنند مى او اطاعت و شوند مى متمايل درمها با
  ».ندارند رغبت امانت اداى و عهد

 آنچـه  در وى طمع از و بيمناكم محمد خيانت از من. آيد الزم مراقب آمد بدگمانى وقتى«: گفت فضل
. بمـانى  خـويش  واليـت  مردم ميان و باشى خويش نيروى و سپاه در آنكه بهتر. دارم هراس ستا تو دست به

 و امانتـدارى  سبب به خدايت اگر كنى تدبير و كنى مقابله وى با و شوى مهيا باشد رخدادى وى جانب از اگر
 و اى نشـده  ليمتسـ  كـه  اى مرده عزت و حرمت با بود ديگر صورت اگر و بهتر چه كه داد ظفر او بر پاك نيت

  ».كند حكومت تو خون و جان بر دشمن اى نگذاشته
 و بود آسان مشكل بود، سامان به امورم و قوت به كارم كه بود آمده پيش وقتى به كار اين اگر«: گفت

 از جيغويـه . آشـفته  آبـادان  و ويـران  و شـده  تبـاه  خراسان كه آمده وقتى ولى نمود مى ممكن آن دفع تدبير
 واليتهـاى  از قسـمت  آن بـر  تـا  شـود  مـى  آماده كابل شاه. شده منحرف تبت فرمانرواى خاقان برفته، اطاعت

 هيچيك چاره و كرده دريغ داد مى كه خراجى پرداخت از بنده اترار شاه. كند حمله اوست مجاور كه خراسان
 كـارى  اين جز ،دارد نظر در شرى آنكه مگر نخواسته مرا رفتن محمد كه دانم مى. نيست ميسرم كارها اين از

 جـان  بـر  كم دست كه جويم پناه واليتش و او به و پيوندم تركان شاه خاقان، به و كنم رها را اينجا كه ندانم
  ».مانم محفوظ آرد خيانت من با و كند مقهور مرا خواهد مى كه كسى از و باشم ايمن خويش

 در رسـد  مـى  سركشـى  و مظل دنبال به كه شرى از و است سخت خيانت عاقبت امير، اى«: گفت فضل
 به فيروزى. شده مسلط و غالب باز كه مغلوبى و رسيده عزت به كه افتاده ذلت به بسا اى. ماند توان نمى امان
 كه اينجا از كه است اين من راى است، آسانتر كشى ستم و ذلت محنت از مرگ محنت. نيست كثرت و قلت

 حكـم  كـه  نـروى  محمـد  پيش تن از جدا سر چونان خويش، سپاهيان و سرداران از جدا و نشوى دور هستى
 باشى زده دست نبردى و پيكار به آنكه بى آيى در وى مملكت مردم جمله در و كند روان تو درباره را خويش

  ».باشى كرده معذور را خويشتن و
 نتأييدشـا  شـاهان  نبـرد  در كـه  بده وعده و گمار واليتهاشان بر را آنها و بنويس خاقان و جيغويه به«

 بـدان  را وى كـه  بخـواه  صـلح  او از و بفرسـت  كابل شاه براى خراسان هاى تحفه و ها هديه از چيزى كنى، مى
 آنگـاه . اى داده بـدو  كـه  پنـدار  اى جايزه آنرا و واگذار بدو را بنده اترار شاه سال اين خراج. يافت خواهى راغب

 سـواران  مقابله به را سواران آنگاه كن، ستهپيو خويشتن به را سپاهت نيرومندان و آر فراهم را خويش اطراف
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 خاقـان  به دارى نيت چنانكه توانى مى نه گر و بهتر چه كه يافتى ظفر اگر مردان، مقابله به را مردان و فرست
  ».شوى ملحق

 خويش راى مطابق من كارهاى ديگر و مورد اين در«: گفت و بدانست را وى گفتار صدق عبداهللا: گويد
 و سـرداران  از كسانى به آوردند، اطاعت و شدند خشنود كه فرستاد ها نامه عصيانگران اين به وى» .كن عمل

 از وقت آن در كه حسين بن طاهر به. آورد خويش نزد به را آنها و نوشت نامه بودند غايب مرو از كه سپاهيان
 فـراهم  را خـويش  افاطر و دارد مضبوط را خويش ناحيه كه داد دستور و نوشت بود رى عامل ،عبداهللا جانب

  .برند هجوم بدو گروهى يا آيد وى طرف به سپاهى مبادا باشد مراقب و آماده و آرد
 ،عبداهللا قولى به. كند دفع خراسان واليتهاى از را محمد كه شد مهيا و شد نبرد آماده طاهر پس: گويد

 ده، مهلـتم  را امروز امير، اى«: گفت كه كرد مشورت وى با محمد كار درباره و خواند پيش را سهل بن فضل
  ».گويم مى را خويش راى و آيم مى صبحگاهان
 ستارگان در كه گفت بدو و رفت عبداهللا پيش صبحگاهان و گذرانيد انديشه در را شب همه پس: گويد

 بمانـد  خويش جاى بر عبداهللا پس. است وى آن از  سرانجام و شود مى غالب محمد بر او كه ديده و كرده نظر
  .شد دله يك محمد مقابله و ردنب بر و

 عبـداهللا  از مؤمنان امير خدا بنده به«: نوشت چنين داشت استوار را خراسان امور عبداهللا چون و: گويد
  .رسيد من به مؤمنان امير نامه بعد اما. هارون بن

 اين ممقي داده، دستور من به عليه اهللا صلوات رشيد كه وى دستياران از يكى و ويم عامالن از يكى من
 اقامت كه دينم به قسم. كنم كيد برخيزد آن مردم كيد به كه مؤمنان امير دشمنان از كس هر با و باشم مرز
 آيـم،  مؤمنـان  اميـر  پـيش  كه است آن از سودمندتر مسلمانان براى و مفيدتر مؤمنان امير براى اينجا در من

 كارم بر مرا كه بيند چنان اگر. شوم مى خرسند وى نزد به خداى نعمت ديدار از و خوشدل وى قرب از گرچه
  ».والسالم اهللا، انشاء كند، چنين دارد، معاف خويش نزد به آمدن از و نهد جا به

 و داد آنهـا  بـه  را نامه و خواند پيش را صالح و محمد و جعفر بن عيسى و موسى بن عباس آنگاه: گويد
 كار كه خواست آنها از و فرستاد محمد براى بود شميسر آنچه خراسان هاى تحفه از و داد نيكو هاى جايزه نيز
  .بگويند را وى عذر و دهند جلوه نكو محمد نزد به را وى

 وى از آمـدن  كـار  در مـأمون  كـه  بدانسـت  خوانـد  را عبداهللا نامه محمد وقتى: گويد محمد بن سفيان
 بـين  مـا  پادگـانى  كـه  گفـت  بدو و فرستاد را خويش كشيكبانان ساالر حماد بن عصمة پس. كند نمى پيروى
 كـه  كنـد  تفتـيش  را رهگـذران  و برنـد  خراسـان  سـوى  اى آذوقـه  كه نگذارد را بازرگانان و نهد رى و همدان

  .بود چهارم و نود و صد سال به اين و نباشد، همراهشان وى مقاصد و اخبار از هايى نامه
 هزار پنجاه ساالر را وى و خواند پيش را عيسى بن على شد، مصمم مأمون نبرد كار به آن از پس: گويد

 ديـدار  بـه  خواسـت  را كـه  هـر  كـه  داد دستور و داد بدو را سپاه دفترهاى و كرد بغداد مردم از پياده و سوار
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 سپرد او به را المالها بيت و سالح. كند هشتادى خواست را كه هر و بخشد امتياز خواست را كه هر و برگزيند
  .شدند روانه مامون سوى آنگاه

 با و رفت جعفر دارم به و شد سوار كند حركت خراسان سوى خواست على وقتى: گويد حارث بن يزيد
 و اوست خاص من مهربانى همه و است من پسر مؤمنان امير گرچه على، اى«: گفت جعفر ام كرد، وداع وى

 پسـر . بيمنـاكم  رسـد  بدو كه ناخوشايندى و آزار از و دارم دلبستگى نيز عبداهللا به نسبت اما اويم نگران همه
 امـا  آورده، غيرت اوست دست به آنچه بر و دارد همچشمى قدرت كار در خويش برادر با كه است شاهى من
 و كن رعايت را عبداهللا برادران و پدر حق دارد، مى ممنوع ديگرى از اما خورد مى را خويش گوشت بزرگ مرد

 او از را خادمى يا كنيزى مكن، سختى گانبرد همانند وى با. اى نه او همسنگ كه مگوى درشت سخن وى با
 منشـين  بر او از پيش. مشو همراه وى با و مكن خشونت وى با حركت اثناى در. منه او بر بند و غل. مدار باز
  »مگوى جوابش گفت ناروا اگر. كن تحمل او از گفت ناسزايت اگر. بگيرى را وى ركاب تا

  ».كن بند بند اين با را وى افتاد تو دست به گرا«: گفت و داد بدو نقره از بندى آنگاه: گويد
  »كنم مى عمل تو اطاعت مطابق آن درباره و پذيرم مى ترا دستور«: گفت على

 گرفـت،  بيعـت  آفـاق  همه در عبداهللا و موسى پسرش دو براى و كرد عيان را مامون خلع محمد: گويد
 بـالحق  النـاطق  را موسـى  داد جايزه و مال ار سپاهيان و سرداران و هاشم بنى بيعت، هنگام به. خراسان بجز

  .بالحق القائم را عبداهللا و ناميد
 در تـا  برفـت  بغـداد  از پـنجم  و شصت و صد سال شعبان از رفته روز هفت عيسى بن على آنگاه: گويد

 شد، ابپ بازارها نشستند، بر سپاهيان و سرداران كرد،  بدرقه را او و شد برون وى با نيز محمد. زد اردو نهروان
  .بود فرسنگ يك بارها و لوازم و ها پرده سرا با وى اردوگاه گويند. شدند وى همراه فعلگان و صنعتگران
 لـوازم  و بهتـر  سـالح  و خـوبتر  اسبان و بيشتر مردان كه بودند نديده سپاهى: گويد بغداد مردم از يكى

  .باشد داشته على سپاه از كاملتر وضع و بيشتر
 و كـرد  آغاز سفارش و رفت پياده و آمد فرود گذشت خراسان در از محمد تىوق: گويد سعيد بن عمرو

 يحيـى . بازدار زنان به تجاوز و درخت بريدن و ها دهكده و مردم غارت و رعيت آزار از را خويش سپاه«: گفت
 نجـا آ خراج آمد در از را خويش سپاه مقررى تا بگوى و كن پيوسته بدو بسيار سپاه و گمار رى بر را على بن

 سـران  و خراسـان  سپاهيان از كس هر. گمار آنجا بر را خويش ياران از يكى گذرى مى كه واليت هر از. بدهد
 را خـراج  چهارم يك. مكن عقوبت برادر جاى به را برادرى. ده نكو جايزه و كن حرمت را وى آمد تو سوى آن
 بـر  وقتـى . مده امان بزند نيزه با را يارانت از يكى يا اندازد تو جانب به تيرى را كه هر. بردار خراسان مردم از

 تـو  يـاران  معتمـدترين  همراه كردى اش روانه وقتى. بماند روز سه از بيش كه مده اجازه يافتى تسلط عبداهللا
 واليتهـاى  از يكـى  بـه  تو دست از اگر. كنى اسيرش تا بكوش كرد مقابله تو با و داد فريبش شيطان اگر باشد

  »فهميدى؟ كردم سفارش تو به را آنچه همه. رو وى سوى شتنخوي به گريخت خراسان
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  »بدارد صالح قرين خدايت كه مؤمنان امير اى بله،«: گفت
   »كن حركت خداى يارى و بركت به«: گفت

 حركـت  براى اگر شود چه بدارد صالح قرين را امير خداى«: گفت و آمد وى نزد به على منجم: گويند
  »برفته و افتاده آن از سعد و است غالب آن بر نحوست كه بمانى ماه صالح انتظار در

 صالح و فساد ما كه ببرد پيش را پرچم و بزند را خويش طبل بگوى را دار مقدمه غالم اى«: گفت على
 به وى با باشد صلح به ما با كه هر. كنيم مى مقابله  وى با كند مقابله ما با كه هر اينكه جز شناسيم، نمى را ماه

 .كنـيم  مى سيراب خونش از را شمشير كند پيكار و كند نبرد ما با كه هر و داريم مى دست او از و باشيم صلح
  ».كنيم كارزار دشمن با و بكوشيم نيك نبرد در داريم تصميم كه نداريم باك ماه فساد از

 شدند، برون عيسى بن على سپاه با كه بودم كسانى جمله از: بود گفته سپاهيان از يكى: گويد جعفر ابو
. شـود  مطلـع  خراسان وضع از كه پرسيد مى خبر آنها از رسيد، بدو خراسان كاروانهاى گذشت حلوان از وقتى

  »كند مى ترميم را خويش لوازم و بيند مى سان را خويش ياران كه است راى مقيم طاهر: گفتند مى
 مـن،  آتـش  از ررىشـ  يا است من شاخسار از خارى خدا به كيست، طاهر«: گفت مى و خنديد مى على

  ».پردازد نمى كارزار به و شود نمى سپاهها ساالر طاهر همانند كسى
 درهـم  سـخت  طوفان از درخت چون اينكه و شما ميان«: گفت و نگريست خويش ياران به آنگاه: گويد

 و دندار زنى شاخ نيروى بزغالگان كه بشنود همدان گردنه از را ما عبور خبر كه نيست فاصله اين جز بشكند،
 هـا  نيـزه  نوك و شمشيرها لبه هدف نخستين بماند، خويش جاى در طاهر اگر نيارد، شير مقابله تاب روباهان

  ».شود مى
 خراسـان  از كـه  برخـورد  كاروانى به رسيد همدان گردنه به عيسى بن على وقتى: گويد حارث بن يزيد

 از گرفتـه،  نبـرد  لـوازم  و شـده  آماده رزاركا براى و است رى مقيم طاهر«: گفتند پرسيد، خبر آنها از آمد، مى
 فزونتـر  يـارانش  و شـود  مـى  بـزرگ  كـارش  روز، هـر  و رسد مى او به مدد پيوسته اطراف واليتهاى و خراسان

  ».است خراسان سپاه ساالر وى كه دانند مى چنان و شوند مى
   »آمده؟ باشد اعتنا خور در كه كسى خراسان از آيا«: گفت على

  ».هراسانند آنجا مردم و است آشفته آنجا كارهاى ولى نه،«: گفتند
 اگر است رى قوم نهايت« :گفت خويش ياران به و بسپرند را منزلها و شوند روان داد دستور على: گويد

  ».شود پراكنده جماعتشان و شود آشفته نظامشان و شوند شكسته نهيم سر پشت را آن
 و هـا  عطيه وعده و فرستاد آن ماوراى شامان و ستانطبر جبال و ديلم شاهان سوى ها نامه آنگاه: گويد

 راه كـه  داد دستورشـان  و كـرد  هديـه  آنهـا  بـه  طـال  به مزين شمشيرهاى و بازوبندها و تاجها و داد ها جايزه
  ».پذيرفتند آنها و دارند باز رود طاهر كمك به خواهد مى را كه هر و ببرند را خراسان
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 بـدارد  بـاقى  را اميـر  خداى« :گفت و بيامد وى دار مقدمه رسيد، ىر واليت اول به تا برفت آنگاه: گويد
 بـراى  خنـدقى  و زنـى  اردو آنجـا  در كـه  بجويى جايى و كنى روانه پيشتازان و بفرستى خبرگيران است بهتر
  ».خاطر آرامش مايه سپاه براى و است تر درست اين كه باشند ايمن آن در كه كنى آماده خويش ياران

 در يـا  كشد مى چيز دو از يكى به طاهر كار. كنند نمى احتياط و تدبير طاهر همانند كسى براى«: گفت
 و سـواران  كه وقتى يا دارند، مى بر ما از را زحمتش و زنند مى شبيخون بدو رى مردم و شود مى حصارى رى

  ».گردد مى باز و كند مى پشت و كند مى رها را رى شوند وى نزديك ما سپاهيان
 شبيخون از خويش سپاه بر و آر فراهم را سپاه پراكندگان«: گفت و آمد وى پيش على بن يحيى: گويد

 تـدبير  و دهنـد  نمـى  سـامان  سستى به را سپاهها فرست، كافى گروه فرستى مى را سواران وقتى باش، برحذر
 اسـت،  طاهر من حريف كه نگويى و كنى احتياط كه است اين اطمينان مقتضاى .كنند نمى غرور با را نبردها

 عظـيم  دريـاى  گيرنـد،  سبك آنرا و خورند فريب كه سيل رخنه و شود بزرگ آتش نهان، شراره كه باشد بسا
  ».بود نمانده تاكنون داشت فرار به دل اگر اند رسيده طاهر نزديك ما سپاهيان. شود

 شـوند  مقابـل  خـويش   همگنـان  بـا  وقتى مردان پندارى، مى كه نيست چنان طاهر كه خاموش«: گفت
  ».گيرند مى آمادگى باشد آنها همسنگ حريفشان وقتى و كنند مى حتياطا

 درهاى بود، رى در طاهر آمد، فرود رى فرسخى ده در تا بيامد عيسى بن على: گويد مجالد بن عبداهللا
  .بود شده آماده على نبرد براى و بود نهاده پادگانها راهها بر و بود بسته را شهر

 را نبـرد  توانـد  كه چندان و بماند رى شهر در كه گفتند بدو كرد، مشورت خويش ياران با طاهر: گويد
 بـراى  رى در تـو  اقامـت «: گفتنـد  كند، عهده را نبرد كه او جز سردارى و آيد كمك خراسان از تا اندازد پس

 بـه  شود جنگى اگر و است محفوظتر سرما از و آرند دست به آسانتر آذوقه كه است مناسبتر خودت و يارانت
  ».آيد سر پشت از نيرويى يا برسد تو براى كمكى تا كنند تأخير و تعلل و برند پناه ها نهخا

 وى سطوت و آسيب از و هراسانند على از رى مردم گوييد، مى كه نيست اين درست راى«: گفت طاهر
 اگر كه هست بيم دانيد، مى كه ويند همراه كسانى ها دهكده مردم و كوهها اوباش و صحرا عربان از ترسند، مى
 در كه قومى هر بعالوه كنند، كمك ما نبرد در را او و تازند ما به وى بيم از شهر مردم آرد هجوم رى شهر به

 و برفتـه  عزتشـان  و اند شده زبون و سست آمده در اردوگاهشان به دشمن و اند افتاده هراس به خودشان ديار
 داد ظفـر  خـدايمان  اگـر  نهيم خويش سر پشت ار رى شهر كه اينست درست رأى. شده جرى آنها بر دشمن

 نيرويى يا كمك تا شويم حصارى آن پناه در و بجنگيم آن هاى كوچه در و كنيم تكيه آن بر نه گر و بهتر چه
  ».بيايد خراسان از

  ».است تو راى درست راى«: گفتند
 در زدنـد،  وارد رى فرسـخى  پـنج  در و شـدند  بـرون  كـه  زد بانگ خويش ياران ميان طاهر پس: گويد

  ».كلواص نام به اى دهكده
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 از دلهايشان و اند ترسيده سپاه اين از تو سپاه! امير اى«: گفت و آمد طاهر نزد به عالء بن محمد: گويد
 از را آنهـا  تـو  يـاران  تـا  انـدازى  پـس  را نبرد و  بمانى خويش جاى در است بهتر است، آكنده آن بيم و ترس

  ».بدانند را آنها نبرد ترتيب و شوند مأنوس آنها با و بنگرند نزديك
 بـزرگ  قوم اين سياهى كمند، من ياران شوم، نمى بينى كوتاه و تجربگى كم دستخوش من نه،«: گفت

 مـا  گـاه  خلل و قلت از كه هست بيم اندازم، عقب را كار و كنم تعلل نبرد كار در اگر بسيار، شمارشان و است
 صبورى اهل و شوند جدا من از يارانم بيشتر كه كنند استمالت ترس به يا رغبت به مرا همراهان و يابند خبر

 بـه  و آميـزم  مـى  در سـواران  بـا  را سواران و كنم مى مردان مقابل را مردان ولى مانند، باز من يارى از دفاع و
 ثبـات  دارد عالقه شهادت فيض كسب به و نهد مى ذخيره خير آنكه چون و كنم مى اعتماد وفايشان و اطاعت

 مـن  بـود  ديگـر  صـورت  اگـر  و داريم اميد و خواهيم مى كه است همان داد ظفر و نصرت خداى اگر. كنم مى
  ».بهتر و است بيشتر هست خدا نزد به آنچه و شده كشته و كرده نبرد كه نيستم كس نخستين

 آنهـا  سـوى  اگـر  و اسـت  اندك شمارشان كه شتابيد قوم اين سوى«: گفت خويش ياران به على: گويد
  ».نيارند ثبات ها نيزه و شمشيرها ضربت مقابل در بريد هحمل

 پـرچم  هـر  با كه كرد پرچم ده كرد، قلب و چپ و راست پهلوى و بياراست را خويش سپاه آنگاه: گويد
 اميـران  بـه  و آورد فاصله تيررس يك پرچم هر ميان و فرستاد پيش يكى يكى را پرچمها. بود كس هزار يك
 آن سـر  پشـت  گروه شد دراز آن نبرد و كرد تالش و كرد ثبات و كرد نبرد اول وهگر وقتى كه داد دستور آن

 تالش تجديد و نبرد براى و كند آسايش و بيارايد را خويشتن تا رود، پس كرده نبرد كه گروه آن و رود پيش
 قلب در يشخو شجاع و صبور و دلير ياران با و نهاد پرچمها جلو داشتند خود و زره كه را كسانى گيرد، نيرو

  .بايستاد
 صـفهاى  و كرد مرتب را خويش گروههاى و كرد دسته دسته را خويش سواران حسين بن طاهر: گويد

 شـكر،  و وفـا  اهل و خدا دوستان اى«: گفت مى و گذشت مى گروهها و سرداران يكايك بر بياراست را خويش
 محفـوظ  شـما  كـه  را آنچـه  اينـان  نـد، خيانت و شكنى پيمان اهل  كه نيستيد بينيد مى كه اينان همانند شما

 ايـد  كـرده  رعايت شما كه را قسمهايى و اند كرده تحقير ايد داشته بزرگ شما را آنچه و اند كرده تباه ايد داشته
 را چشـمها  اگـر  چپاولنـد،  و غـارت  اهـل  كنند، مى نبرد جهالت و خيانت سبب به و باطلند طالب اند، شكسته
 شـما  بـر  را خـويش  نصـرت  و عـزت  درهاى و كند عمل را خويش وعده خدا كنيد، ثابت را قدمها و فرونهيد
 زنيـد  پس را باطلشان خويش حق با و بجنگيد خويش دين سر بر آتش زنبوران و فتنه طغيانگران با بگشايد،

  ».است داوران بهترين او كه كند مى داورى شما ميان خدا و نيست بيش ساعتى كه
 ثبـات،  صـبورى،  صبورى، راستى و وفادارى اهل اى«: گفت مى و دكر بنا و بياشفت سخت طاهر: گويد

: زد بانـگ  طاهر بستند را شهر درهاى و بردند هجوم رى مردم. بردند حمله ديگر يك به كسان آنگاه »ثبات،
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 صـبورى  و تـالش  تنهـا  كـه  سرتان پشت به نه پردازيد، هستند شما روى پيش كه آنها به خدا دوستان اى«
  ».دهد مي نجاتتان

 پهلوى بر على راست پهلوى كردند، ثبات گروه دو كردند، سخت نبردى و افتادند هم در قوم دو: گويد
 يافت تفوق طاهر راست پهلوى بر نيز وى چپ پهلوى .شكست هم در سختى به آنرا و يافت تفوق طاهر چپ

 آن از پرچم يك اگر كه دنهي قلب هاى دسته بر را خويش تالش و نيرو همه«: گفت طاهر ببرد، جاى از آنرا و
  ».ريزند مى هم در بشكنيد را

 هزيمـت  را آنهـا  و بردنـد  حملـه  قلـب  پرچمهاى نخستين به و كردند صادقانه ثباتى طاهر ياران: گويد
 پهلـوى  كسان. شكست درهم على راست پهلوى و افتاد هم در پرچمها. بكشتند را آنها از كس بسيار و كردند
 هزيمتشان و بازگشتند خويش مقابل حريفان طرف به و بديدند را وى ياران عمل طاهر چپ پهلوى و راست

 كجـا  تـاج،  و بازوبنـد  صـاحبان  اى«: زد مى بانگ خويش ياران به كرد بنا و رسيد على نزد به هزيمت كردند،
  ».بايد صبورى را جنگ ادامه فرار، پى از اى حمله آييد، من سوى ابنا گروه اى رويد، مى

 كـه  نهادنـد  آنهـا  در شمشـير  آنگـاه . بكشـت  را او و انـداخت  وى بـه  تيـرى  طـاهر  ياران از يكى: گويد
  .گرفتند مى اسير و كشتندشان مى

 سـالح  آنهـا  پـس  باشـد،  امان در نهد فرو سالح كه هر كه دادند ندا على ياران ميان طاهر ياران: گويد
 مـامون  نزد به سرها با را اسيران و بازگشت رى شهر سوى طاهر شدند، پياده خويش مركبان از و بينداختند

  .فرستاد
 بسـيار  زخمهـاى  وى افكنـد  كشـتگان  ميـان  را خويشتن عيسى بن على بن عبداهللا روز آن در: گويند

 شـد،  ايمن تعاقب از كه وقتى تا بود آنها همانند و بود كشتگان ميان در را شب و روز همه همچنان و داشت
 علـى  فرزندان بزرگتر جمله از وى. رفت بغداد سوى و پيوست سپاه انباقيماندگ از جمعى به و برخاست آنگاه
  .بود

 پـيش  بودند وى با كه را سردارانى مامون، شد، روانه خراسان جانب على وقتى: گويد محمد بن سفيان
 چنـگ  هـا  بهانـه  بـه  و داشـتند  سـخن  بـيم  از همگيشان اما كرد عرضه آنها يكايك بر را على با نبرد و خواند

  .بجويند راهى وى نبرد و مقاتله از معافيت براى كه زدند مى
 مـامون  بيامد بود كرده وى با خدا آنچه و على خبر درباره طاهر نامه وقتى: گويد خراسان مردم از يكى

 وى. گفتند مى نصرت و عزت دعاى وى براى و گفتند مى تهنيت و رفتند مى وى پيش كه نشست مردم براى
 خراسـان  مـردم  كـرد،  علنى آن مجاور و خراسان واليتهاى همه در را خالفت ىدعا و محمد خلع روز آن در

  :گويد باب اين در شاعرى گفتند، شعر شاعران و كردند سخن آنجا در سخنوران و شدند خرسند
   خويش دين و دنيا كار در امت«
   كند مى سر خرسندى با
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   هدايت امام پيمان كه
   را خويش مامون

   ستحوا فرزندان بهترين كه
  .است داشته محفوظ

   كرد وفا چون و بود خطر لب بر
   يافت نجات سرانجام بدى از

   كرد قيام خداى حق به امت
   وى ديوانهاى دفتر كه رو آن از
   بود يافته رقم مامون فرزندان نام به

   را امت خداى كه بينى نمى مگر
   خطر پس از

  »داد آراستگى توفيق
  .است دراز شعرى كه

 و شـدند  آشـفته  سـخت  مردمـان  بغداد در شد كشته عيسى بن على وقتى: گويد حربى صالح بن على
 پنجشنبه روز به اين و -رفتند همديگر نزد به سرداران. شد پشيمان خويش شكنى پيمان و خيانت از محمد
 مردان محتاج محمد كه نداريم ترديد ما و شد كشته على« :گفتند و -بود پنجم و نود و صد سال شوال نيمه
 شـما  از يك هر يابند، برترى اقدام و دليرى به و كند جنبش خويشتن به مردان اليق، مردم آوردن بر و است
 آريم دست به چيزى او از حال اين در كه باشد بخواهند جايزه و مقررى و بياشوبند كه بگويد را خويش سپاه

  ».دهد سامان را سالحمان و را ما كه
 كردنـد،  مطالبه را مقرريها و گفتند تكبير و رفتند پل در به صبحگاهان شدند، همدل كار اين بر: گويد

 رفت آنها سوى عرب سرداران از ديگر جمعى و خويش ياران با و نشست بر كه رسيد خازم بن عبداهللا به خبر
  .كردند سخت نبردى و انداختند همديگر به سنگ و تير كه

 به غالم. آرد خبر وى براى كه فرستاد خويش المانغ از يكى شنيد، را صدا و سر و تكبير محمد: گويد
  .اند كرده آشوب مقرريهايشان طلب به و اند آمده فراهم سپاهيان كه داشت وى معلوم و بازگشت وى نزد

   »خواهند؟ مى چيزى مقررى بجز مگر«: گفت محمد
   »نه«: گفت
 بـاز  آنهـا  مقابـل  از بگـو  و برو خازم بن عبداهللا پيش است، آسان سخت سخت ميخواهند آنچه«: گفت

 بگفت و برد باال هشتاد به بودند هشتاد زير كه را كسانى و دادند را ماهشان چهار مقررى تا بگفت آنگاه »آيد،
  .دهند جايزه و صله را خاصان و سرداران تا
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  .طاهر نبرد براى فرستاد همدان به را ابناوى جبله بن الرحمان عبد مخلوع، محمد سال اين در

  طاهر نبرد براى همدان به جبله بن عبداهللا رفتن از سخن

 خبـر  وى اردوگـاه  رفـتن  غارت به و عيسى بن على شدن كشته از محمد وقتى: گويد صالح بن عبداهللا
 سـوار  و سـالح  بـه  و فرستاد وى همراه مال و ابنا از كس هزار بيست با فرستاد را ابناوى الرحمان عبد يافت،
 و سـواران . يابد غلبه آن بر كه خراسان سرزمين از آنچه تا كرد حلوان واليتدار را وا و داد ها جايزه و داد نيرو

 توقف كمتر و برود شتاب با كه داد دستورش و كرد وى همراه نيز را ابنا كفايت با مردم و جنگاوران و دليران
 و زنـد  خنـدق  انشيـار  و خـويش  براى و رسد آنجا طاهر از زودتر و آيد فرود همدان شهر به تا كند خفتن و

  .كند پيشدستى وى ياران و طاهر با نبرد كار در و كند فراهم لوازم
 كـه  داد دسـتورش  و كـرد  نافذ كرد، خواست مى چه هر در را وى دستور و گشود را جبله دست: گويد

  .كند رها بود غافل و مغرور كه را على رفتار و باشد دقيق و محتاط
 استوار را شهر درهاى و حصار و بست را آن راههاى و آمد فرود انهمد در تا برفت الرحمان عبد: گويد

 بـراى  و كـرد  آمـاده  آذوقه و لوازم و آورد فراهم را صنعت ارباب و كرد پا به بازارها و ببست را ها رخنه و كرد
  .شد آماده طاهر نبرد و مقابله

 همـدان  و رى بـين  مـا  و گريخـت  خويش ياران از جمعى با يحيى پسرش شد كشته على وقتى: گويد
  .داشت مى نگهش گذشت مى او بر پدرش سپاه باقيماندگان از كس هر و گرفت اقامت

 وى سـوى  مـرد  و سـپاه  و گمـارد  مـى  پـدر  جـاى  بـه  را او محمـد  كـه  پنداشت مى چنان يحيى: گويد
  .رسد بدو كمك و نيرو تا آرد فراهم را باقيماندگان خواست مى فرستد، مى

 الرحمـان  عبـد  فرسـتادن  و نوشـت  بـدو  محمد. خواست تاييد و كمك و شتنو محمد به يحيى: گويد
 اگـر  و كند مقابله طاهر با خويش همراهان با و بماند خويش جاى به داد دستور و داشت وى معلوم را ابناوى
  .دهد كمك و دهد نيرو را او كه بنويسد الرحمان عبد به بود مرد و نيرو به محتاج

 رسـيد  يحيـى  نزديك چون و شد روان وى ياران و الرحمان عبد سوى رسيد طاهر به خبر وقتى: گويد
 بـه  خراسـان  سواران و پيادگان از دانيد مى كه چندان و رسيد ما نزديك طاهر«: گفت خويش ياران به يحيى
 مقابـل  وى با منند با كه باقيماندگان گروه اين با اگر دارم بيم و شماست ديروز حريف همان وى دارد، همراه

 بهانـه  را ايـن  الرحمـان  عبـد  و هستند ما سر پشت كه شود مى مرد سستى مايه كه بشكند را ما چنان ويمش
 انتظـار  در و خـواهم  كمـك  او از اگـر  .دارد منسوب ناتوانى و سستى و ننگ به مؤمنان امير نزد به مرا و كند

 سـوى  آورد، شـدن  كشته معرض به را خويش مردان كه نخواهد و كند امساك كه دارم بيم بمانم وى كمك
 باشد نزديك وى كمك خواستم كمك او از اگر تا زنيم، مى اردو الرحمان عبد نزديك و رويم، مى همدان شهر

  »كنيم نبرد وى همراه و باشيم وى عرصه به كنيم، كمكش باشد ما نيازمند اگر و
  » .تست راى درست راى«: گفتند
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 وى بـا  كه كسانى بيشتر و كردند رها را او يارانش رسيد همدان نزديك چون و برفت يحيى پس: گويد
  .شدند پراكنده بودند آمده فراهم

 آرايـش  بـا  و زد بانگ را خويش ياران الرحمان عبد رسيد، آن نزديك و كرد همدان آهنگ طاهر: گويد
 آن از زخمـى  و كشته و كردند ثبات گروه دو كردند، سخت بسيار نبردى بست، صف طاهر مقابل و شد برون
  ».شد بسيار جمله

 و گرفتند نيرو يارانش تا بماند آنجا چند روزى شد، همدان شهر وارد و شد هزيمت الرحمان عبد: گويد
 به بديد را او پرچمهاى طاهر وقتى. برد حمله طاهر سوى و شوند آماده تا بگفت آنگاه يافتند، بهى زخمهاشان

 نبـرد  شما با شديد او نزديك چون و آيد در شما ددي عرصه در خواهد مى الرحمان عبد« :گفت خويش ياران
 كمـك  بـه  و كنـد  نبـرد  شما با شهر خندق بر و شود آن وارد و شتابد شهر سوى كرديد هزيمتش اگر و كند
 بـه  را وى نبردگـاه،  وسـعت  و شود وسيعتر وى جوالنگاه كرد هزيمتشان اگر و كند مقاومت آن حصار و درها
 با شد ما نزديك اگر بمانيد، اردوگاهمان وارد ما خندق نزديك پس. كند ناترتوا هزيمتيان كشتن و شما نبرد
  ».شويم مى او نزديك شد دور خندقشان از اگر و كنيم مى نبرد وى

 باز آوردن حمله و تالقى از را او بيم، كه پنداشت الرحمان عبد بماند، خويش جاى به طاهر پس: گويد
 عبـد  يـاران  از كـس  بسـيار  و كـرد  ثبـات  طـاهر  .كردنـد  سخت دىنبر. كرد پيشدستى وى نبرد در و داشته

 همـدمان  اى و شـاهان  ابنـاى  اى ابنـا،  گروه اى«: گفت مى خويش ياران به الرحمان عبد. بكشت را الرحمان
  »كنيد  صبورى آنها مقابل در فدايتان به مادرم و پدر نيند، صبورى و نبرد اهل و عجمانند اينان شمشير،

 يـك  فقـط  مـا  صـبورى  كنيـد،  صبورى«: گفت مى و گذشت مى پرچمها يكايك بر انالرحم عبد گويد،
  ».است ظفر و صبورى آغاز اينك. است ساعت

 طـاهر  يـاران  از حملـه  هـر  در و برد مردانه هاى حمله و كرد سخت نبردى خويش دست به وى: گويد
  .رفت نمى جاى از كسى اما گشت، مى كسان

 بـه  طـاهر  يـاران  بكشـت  را او و بـرد  حملـه  الرحمان عبد پرچمدار هب طاهر ياران از يكى عاقبت: گويد
 شـهر  در بـه  تا كشتندشان مى همچنان و نهادند آنها در شمشير بكردند، پشت كه آويختند در آنها با سختى
 كـار . انداختنـد  مى سنگ وى ياران بر حصار باالى از بماند، شهر در بر آنها محاصره به طاهر. رسيدند همدان

 بر را آذوقه راه سوى هر از طاهر. آمدند تنگ به نبرد از و افتادند زحمت به آنها از شهر و شد شخت محاصره
  .بست آنها

 كه داشت بيم و اند افتاده محنت و هالكت به يارانش كه ديد و ديد چنين الرحمان عبد چون و: گويد
. خواسـت  امـان  خـويش  همراهـان  و خويش براى او از و فرستاد طاهر پيش كس بشورند، او بر همدان مردم
 وى بـا  كه على بن يحيى ياران و خويش ياران از كسانى با الرحمان عبد .كرد وفا وى با و داد امان را او طاهر
  .گرفت كناره بودند، خواسته امان
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   حسين بن طاهر گرفتن نام ذواليمينين از سخن

 نام بدين را او كه كسى از اينك و. تگذش گرفت نام ذواليمينين طاهر، آن موجب به كه سببى از خبر
  :رود مى سخن ناميد

 سهل بن فضل به كشت را عيسى بن على و كرد هزيمت را عيسى بن على سپاه وقتى طاهر كه گويند
 مـي  بتـو  كـه  اينـك . كند فدايت را مخالفانت و كند،  منكوب را دشمنانت و بدارد دراز ترا بقاى خدا«: نوشت
  ».جهانيان پروردگار. سپاس را خدا و من انگشت در انگشترش و منست كنار رد عيسى بن على پسر نويسم

 طـاهر  كمك به سرداران و مردان مامون. گفت سالم مؤمنان امير نام به را مامون و برخاست فضل پس
 از كمتـر  كـه  را وى همراهان از كس هر و داد نام الدين حبل صاحب و ذواليمينين را او و فرستاد حسين بن

  .برد باال هشتاد به بود هشتاد
 و -بـود  حجـه  ذى مـاه  به اين و -كرد قيام شام در معاويه نواده ،عبداهللا بن على سفيانى، سال اين در
 محمـد  جانـب  از سـليمان  كرد، برون شام از كرد، محاصره دمشق در كه پس آن از را، جعفر ابى بن سليمان

 بـه  چون و نرفت وى نزد به اما فرستاد وى مقابله به را ماهانى على بن حسين مخلوع، محمد. بود شام عامل
  .بماند آنجا رسيد رقه

  .كرد برون جبال واليتهاى ديگر و قزوين از را محمد عامالن طاهر سال، اين در

  كرد؟ برون جبال واليتهاى از را محمد عامالن طاهر چرا اينكه از سخن

 كثير اگر كه كرد بيم همدان، به رفت، مى وىابنا الرحمان عبد سوى طاهر وقتى: گويد عبداهللا بن على
  .بتازد او بر نهد، سر پشت بود محمد عامالن از و بود قزوين به فراوان سپاه با كه را قادره بن

 آنگاه. آمدند فرود كه آيند فرود داد دستور خويش ياران به رسيد، همدان نزديك به طاهر وقتى: گويد
 بـا  قـادره  بن كثير رسيد وى نزديك چون و كرد قادره بن كثير آهنگ و نشست بر پياده هزار و سوار هزار با

 و گريخـت  خويش ياران با قادره بن كثير رسيد وى نزديك چون و كرد قادره قزوين و گريخت خويش ياران
 هر با داد دستور و  گماشت آن بر را خويش ياران از يكى و نهاد آنجا فراوان سپاهى طاهر. كرد خالى را قزونى
  .كند نبرد شود، آن وارد خواهد كه ديگران يا ابناوى الرحمان عبد ياران از كس

  .شد كشته اسدآباد در ابناوى جبله بن الرحمان عبد سال اين در

   ابناوى جبله بن الرحمان عبد شدن كشته از سخن

 پسـر  ود فرسـتاد،  همـدان  به را ابناوى الرحمان عبد مخلوع، محمد وقتى: گويد صالح بن الرحمان عبد
 قصـر  در كـه  داد دستورشـان  و فرسـتاد  وى پـى  از بغداد مردم از بزرگ سپاهى با را احمد و عبداهللا حرشى،
  .باشند وى كمك داشت نياز آنها كمك به اگر و باشند الرحمان عبد مطيع و شنوا و آيند فرود دزدان
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 صـلح  به وى كه نمود مى چنان وى ياران و طاهر به رفت طاهر سوى امان با الرحمان عبد وقتى: گويد
 طاهر ناگهان و كرد غافلگيرشان بودند ايمن كه وقتى به آنگاه. است خشنود آنها قرارهاى و پيمانها از و است

 و شمشـير  بـا  طاهر اصحاب پيادگان. اند نهاده ايشان در تيغ و اند آورده هجوم آنها كه شدند متوجه يارانش و
 وقتـى  تـا  كردند مى دفع را مهاجمان پيادگان كردند، نبرد سختى به و زدند زانو و آوردند مقاومت تير و سپر
 شـد  قطعه قطعه شمشيرها كه چندان كردند سخت بسيار نبردى و شدند نبرد وارد و شدند آماده سواران كه
  .شكست هم در ها نيزه و

 تـا  كـرد  نبـرد  و شـد  پيـاده  يارانش از كسانى با او خود. شدند فرارى الرحمان عبد ياران عاقبت: گويد
 كـارزار  و انـد  وامانـده  نبـرد  از قـوم  ايـن  كـه  كـن  فـرار  دارى، فـرار  فرصت: گفتند مى بدو يارانش شد، كشته
 مؤمنـان  اميـر  و گـردم  نمـى  بـاز  هرگز«: گفت مى او اما ندارند، تعاقب حركت و قوت و است كرده شان خسته
  »ديد نخواهد شده هزيمت مرا چهره

 جان كه ياران از كسانى و رفت  غارت به اردوگاهش شد، كشته كس بسيار الرحمان عبد ياران از: گويد
 از دلهاشـان  و افتـاد  آنهـا  در نوميدى و توهم كه رسيدند حرشى پسران احمد و عبداهللا اردوى به بودند برده

 بـه  تـا  شـدند  فرارى و بكردند پشت باشد كرده مقابله آنها با كسى آنكه بى نيز آنها و شد آكنده بيم و هراس
  .رسيدند بغداد

 واليـت  بـه  واليـت  و شـهر  بـه  شـهر  بـود،  شـده  منازع بى وى براى واليتها كه بيامد طاهر آنگاه: گويد
 را خـويش  اردوگـاه  و زد خنـدق  آنجـا  و آمد فرود شالشان نام به حلوان هاى دهكده از يكى به تا گذشت مى

  .آورد فراهم را خويش ياران و كرد استوار
  :مضمون اين به گفت شعرى ابناوى الرحمان عبد ىرثا به ابنا از يكى

   فقط ديدگان كه بدانيد«
   گريد مى چابكسوارى براى

   كرد دور به خويشتن از را ننگ نيزه و تير با كه
   بود نمودار اش چهره از مرگ غبار

  .كرد كسب و آورد تصرف به را مجدواال و
   بود كار در مروت پاى وقتى كه جوانمردى

   خطر با يا رسد بدان خطر بى كه ددا نمى اهميت
   داشت مى پا به ها نيزه سر با را مروت

   شد مى نزديك مرگ وقتى و
  ».كرد نمى بيم آن از
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 كـه  بـود  همو و. هارون بن محمد جانب از بود، عباسى عيسى بن داود مدينه و مكه عامل سال اين در
  .بود بوده حج ساالر چهارم و نود و صد و ومس و نود و صد سال به يعنى آن، از پيش سال دو و سال اين در

 جانـب  از بـود  مهـدى  ابـن  منصور بصره عامل. محمد جانب از بود، هادى موسى بن عباس كوفه عامل
  .بود بغداد در محمد برادرش و بود خراسان در مأمون. محمد

  .آمد در ششم و نود و صد سال آنگاه

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

 نيـز  و مزيـد  بـن  احمـد  و بداشـت  را يزيـد  بن اسد هارون، بن محمد كه بود آن سال حوادث جمله زا
  .فرستاد حلوان به طاهر نبرد براى را قحطبى حميد بن عبداهللا

 قحطبى عبداهللا و مزيد بن احمد و بداشت را يزيد بن اسد هارون بن محمد چرا اينكه از سخن

  فرستاد؟ حلوان به را

 عبـد  شـدن  كشـته  پـس  از ربيـع  بن فضل كه بود گفته مى مزيد بن اسد: گويد وثاب بن الرحمان عبد
  .بود فرستاده وى طلب به كس الرحمان

 بـود،  نشسـته  خـويش  خانـه  صـحن  در كـه  ديدمش شدم در وى نزد به وقتى رفتم، وى نزد به: گويد
 چون«: گفت مى و بود اكغضبن سخت و بود شده قرمز چشمانش بود خوانده آنرا كه داشت دست به اى رقعه
 كنـد،  نمـى  تأمـل  تـدبيرى  يـا  كارى انجام در و انديشد نمى نعمتى زوال درباره است، خواب به صحرايى گربه

 او هالكـت  در روزگـار  و دود مـى  خويش سرگرمى راه به داشته، مشغولش جامش و كرده سرگرمش ساغرش
 دورى وجود با كه كرد روان او طرف به را ويشخ تير رساترين و آورده در آستين از دست عبداهللا كوشد، مى

 براى را بليه و كرده آماده وى براى اسبان پشت بر را مركبها .رساند مى او به محتوم هالك و نافذ مرگ مكان،
  :مضمون اين به خواند تمثيل به را بيعت شعر و گفت هللا انا آنگاه» .آويخته شمشيرها دم و ها نيزه نوك به وى

   نخورده دست و سر سخت مىاندا پيچيده«
   زيبا چهره و داشت مجعد موى كه
   خوشمزه و خوشرنگ دهانى و

   شد مي روشن تاريكى زدنش لبخند وقته ب كه
   گوى دو چون پستانهاى و
   رفته فرو الغر شكمى با
   فروزان اى چهره و

   خالد بن تمام كه شب آن در كه
  بود افروخته من خشم از الروذ مرو در
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  .دمبو خوش وى با
   اما بودم، گفتگوه ب وى با

   اميه، خالد، ابن بستر هم
   درازقد بود اندامى درشت

   هجوم هر در سواران مزاحمت كه
   بود پيچيده هم در را او
   كوفت مي را ها نيزه كه داشت اى چهره و

   صبحدم، تا شب
   بزند دم آنكه بى
   خاقان تركان با

   كرد مي نرم پنجه و دست
   زاحمتم طول از صبحدم و

  .بود پالسيده پيكرش
   چميدم مى نعيم در من اما

   اميه، خالد، ابن و من ميان
   خداى مقسوم روزى در
  »!بود اى فاصله چه

 مـذموم  نرسيم بدان اگر كه روانيم هدفى سوى تو و من الحارث، ابو اى«: گفت و نگريست من به آنگاه
 اگـر  و گيـريم  نيرو گيرد نيرو اگر ايم، ريشه يك فروع ما آييم، در پاى از نكوشيم بدان وصول در اگر و باشيم
 بـه  و كنـد  مـى  مشـورت  زنـان  با فروهشته، دست وامانده كنيز همانند كس اين افتيم، ضعف به شود ضعيف
 ظفـرش  وعـده  آنهـا  دارد مـى  فرا گوش ويند با كه جسور و تفريحگر مردم به. گيرد مى تصميم خواب موجب

 سوى ريگزار، بستر طرف به سيل از بيشتر شتابى با هالك اما كنند، مى ميدوارشا آينده روزگار به و دهند مى
 پسرى و چابكسوار تو افتيم، محنت به وى محنت از و شويم هالك وى هالكت با دارم بيم خدا به. دود مى او

 اعـت اط يكـى : دارد مـى  اميـد  تـو  از سـبب  دو بـه  و جويد مى كمك تو از تالقى براى مرد اين عربى سوار كه
 درباره و دارم بر تو از بهانه داده دستور من به دلير، و مباركفالى اينكه ديگر و تو مفرط نيكخواهى و صادقانه

 حـوايج  بركـت،  و ميمنت كليد و است نيكخواهى غايت جويى صرفه اما بگذارم، باز ترا دست خواهى مى آنچه
 خـاص  را فيروزى اين شرف خدا اميدوارم كه شو روان خويش دشمن سوى شتاب با و ببر انجام به را خويش

  ».آورد فراهم را دولت و خالفت اين پراكندگى تو وسيله به و كند تو
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 و سسـتى  مايـه  چـه  هر به و هستم تو مطيع و بدارد عزيز خدايش كه مؤمنانم امير مطيع من«: گفتم
 و قصـور  بـا  را خـويش  كار و كند نمى فريبكارى جنگاور، مرد اما ام دلبسته شود، تو دشمن و او دشمن زبونى
 دست بدارد عزيز خدايش كه مؤمنان امير. مال گرو در سپاه و است سپاه گروه در جنگاور كند، نمى آغاز خلل
 اگـر  بسيار، منافع و ها صله با داده پياپى مقرريهاى و كرده پر اند يافته حضور اردوگاه در كه را سپاهيانى همه
 پـيش  كـه  كسـانى  تالقـى  در باشد نگران اند جامانده به كه برادرانشان وىس دلهاشان و ببرم را خويش ياران
 بـه  را كوش سخت مردم منزلت و داده برترى جنگ اهل بر را صلح اهل كه برم نمى سودى آنها از منند روى
 را سـاله  يـك  مقـررى  و دهنـد  سـاله  يـك  مقـررى  مـرا  ياران كه است اين خواهم مى آنچه. داده دعوت اهل

 دهند خاص مقررى ندارند، خاص مقررى و تالشند پر و كوشا كه را جمله آن از كسانى .فرستندب همراهشان
 شهرها درباره و نشانم، اسب بر را خويش همراهان از كس هزار و كنم تبديل را ضعيفانشان و بيماران اينكه و
  ».نخواهند حساب من از گشايم مى كه واليتها و

  » .كرد گفتگو مؤمنان امير با بايد مى كردى روى زياده«: گفت
 كـه  داد اجـازه  مـن  به شد، وارد محمد نزد به من از پيش او نشستم، بر نيز من نشست بر آنگاه: گويد

  .بداشتند مرا تا بگفت و آورد خشم كه بود نرفته كلمه دو از بيش او و من ميان. شدم وارد
 دسـتم  بـه  كـه  بـده  من به را أمونم عبداهللا پسر دو«: گفت محمد به اسد: گويد محمد خواص از يكى

 و كـنم  عمل خويش حكم به آنها درباره نه گر و بهتر كه شد من تسليم و آمد من اطاعت به اگر باشند، اسير
  ».كنم اجرا آنها درباره را خويش راى

 واليتهـاى  خـراج  و دهـم  تـو  بـه  را عجم و عرب عنان خواهم مى. اى ديوانه بدوى يك تو«: گفت محمد
 امـا . بـرم  برتر شاهانند و سرداران فرزند همه كه همگنانت از را تو منزلت و كنم تو طعمه خراسان با را جبال

 خيـالى  آشـفته  و خـردى  بـى  اين بريزم، را خويش خاندان كسان خون و بكشم را فرزندم گويى مى من به تو
  ».است

 هـادى  موسـى  دختـر  عيسى ام مادرشان با كه بودند بغداد به مأمون عبداهللا آن از پسر دو: گويد راوى
 و وى همـراه  يافـت  تسـلط  بغـداد  بـر  مـأمون  كه وقتى و داشتند جاى بغداد به مأمون قصر در و زيستند مى

  .بودند وى پسران بزرگتر اينان. آمدند بغداد به كه وقتى تا ببودند آنجا همچنان و رفتند خراسان به مادرشان
 در آيا«: گفت بدارند، را او  كه داد دستور و آورد خشم يزيد بن اسد بر محمد وقتى: گويد على بن زياد

 نيكخـواهى  و اطاعـت  سـابقه  كـه  را آنها ندارم خوش من كه بگيرد را وى جاى كه هست كسى اين، خاندان
  ».كنم تباه دارند

 و دليـر  درسـت،  نيـت  اطاعـت،  كـار  در و دارد نيك روش كه آنهاست از مزيد بن احمد آرى،«: گفتند
  ».بصير جنگ كار و سپاه رهبرى در و است جنگاور

  .آيد وى پيش كه داد دستور و فرستاد او سوى پيكى محمد پس: گويد
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 و غالمـان  و خانـدان  از چنـد  تنـى  رفـت،  اسـحاقيه  نـام  به اى دهكده سوى احمد: گويد احمد بن بكر
 است، آور شگفت اين«: گفت شنيد را پيك صداى شب دل در گذشت نهرابان از وقتى بودند، او با اطرافيانش

  ».زاست شگفتى كارى اين اينجا، در و وقت اين در پيكى
  »است؟ تو با مزيد بن حمد«: كه داد ندا را مالح و ايستاد پيك كه نگذشت چيزى: گويد
 خـويش  ملـك  بـه  مـن «: گفت و بخواند كه داد بدو را محمد نامه و آمد فرود پيك پس. »آرى«: گفت

 تو با صبحگاه و بگويم آن درباره خواهم مى را آنچه و روم بدانجا بگذار دارم، فاصله ميل يك آن از و ام رسيده
  ».بيايم

 بـه  كه روز يا شب ساعت هر در و وانگذارم، و ندهم مهلتت داده دستور من به مؤمنان امير نه،«: گفت
  ».كنم راهيت رسيدم تو

 سـفر  لـوازم  و بياراسـت  را شـتن خوي و بماند آنجا روز يك و رسيد كوفه به تا برفت وى با احمد: گويد
  .رفت محمد سوى آنگاه گرفت،

 را وى گفـتم  خـويش  بـا . كردم آغاز ربيع بن فضل از شدم بغداد وارد وقتى: گويد كه اند آورده احمد از
 شـدم،  وارد وى نـزد  به داد اجازه من به وقتى گيرم، كمك محمد نزد به وى حضور و منزلت از و گويم سالم

 و مـال  طلـب  در او و بفرسـتد  طـاهر  سوى را وى خواست مى كه بود وى نزد به قحطبه نب حميد بن عبداهللا
 مجلس صدر به تا برد باال و گرفت مرا دست و گفت آمد خوش ديد مرا چون. كرد مى روى زياده بسيار، مردان

 و زد لبخند ىو روى بر آمد، در مزاح و شوخى در از وى با و كرد عبداهللا به روى آنگاه داد، جاى خويشتن با
  :مضمون اين به خواند شعرى

   شد كهنه شما ريسمان وقتى«
   شيبان خاندان از شما جزه ب ما

  .يافتيم مادرى و پدر
   بشمارند را ريگها وقتى كه كسانى
  .است بيشتر آنها شمار

  ».نزديكتر شما از ما، به نسبشان و
 را عصـيانگر  مردم آسيب و شكست را مندش و بست توان را خلل آنها با و چنينند آنها«: گفت عبداهللا

  ».كرد دفع اطاعت اهل از
 و طاعـت  حسـن  به ترا من و آورد سخن تو از مؤمنان امير«: گفت و كرد من به روى فضل آنگاه: گويد

 به و كند آوازه بلند و آورد بر ترا خواهد مى ستودم درست راى و عصيانگران با سختگيرى و نيكخواهى كمال
  ».باشد نرسيده تو خاندان مردم از هيچيك كه برد منزلتى



 273    دهمدوازجلد 

 زيـن  را اسبان كه نكشيد طولى» .بگو مرا اسبان سراج،«: گفت و نگريست خويش خادم به آنگاه: گويد
 و بـود  خـويش  خانـه  صـحن  در كـه  آمديم در محمد نزد به تا شدم روان وى با نيز من شد، روان كه كردند
 آشفته«: گفت آنگاه. بچسبم او به بود نزديك كه چندان روم يشپ داد دستور من به. داشت تن به سبز عبايى
 دلم و كرد دور او از مرا كه چندان كشيد درازا به وى مخالفت و شد بسيار من با ات برادرزاده تعرض و خيالى

 كردم چنان وى بداشتن و تأديب درباره كه رسانيد جايى به را اطاعت از تخلف و بدرفتارى. شد بدگمان او از
 تـرا  قدر دارم دوست. اند داشته منسوب شايستگى به و اند ستوده نيكى به من نزد به ترا. كرد خواستم نمى هك

 سپارم تو به را شكن پيمان سركش گروه اين پيكار دهم، تقدم خاندانت مردم بر و برم باال را منزلتت و بيفزايم
 و كن پاك را خويش نيت بود، خواهى چگونه بينب. آرم ثوابت و پاداش معرض به آنها مقابله و نبرد كار در و
 حرمت و خرسندى تا كن خرسند دشمنش مورد در را او و كن كمك خويشتن پروردن كار در مؤمنان امير با
  ».شود فزون تو

 از كه كنم مى چنان وى دشمن پيكار در و كنم مى بذل مؤمنان امير اطاعت در را خويش جان«: گفتم
  ».اهللا انشاء .دارد مى اميد من كفايت و ياقتل از و دارد انتظار من

  » !فضل اى«: گفت
  » .فرمانم آماده مؤمنان امير اى«: گفت فضل
 حضـور  اردوگاه در بدويان و جزيره مردم از كه را كسانى همه و بده بدو را اسد ياران دفترهاى«: گفت

  ».شو روان طاهر ىسو زودتر و كن شتاب خويش كار در«: گفت آنگاه» .كن پيوسته بدو دارند
 بيست به كردم جدا را نامشان كه كسانى شمار ديدم، را دفترها و برگزيدم را كسان و شدم برون: گويد

  .شدم روان حلوان سوى آنها با كه رسيد هزار
 مؤمنان امير خداى«: گفت و آمد در محمد نزد به كند حركت خواست مى وقتى مزيد، بن احمد: گويند

  ».گوى دستور امر بدارد، گرامى را
 بـى  را هـيچكس . اسـت  فيـروزى  مانع كه بپرهيز سركشى از: كنم مى سفارش چيز چند به ترا«: گفت

 خشونت آن درباره كرد توانى ماليمت به كه را كارى. مكش شمشير حجت اتمام از پيش. مده تقدم استخاره
 در. بـدار  مطلـع  خـويش  اخبار از مرا روز هر. باش داشته نكو رفتار تواند همراه كه سپاهيانى با. مكن تندى و

 بـيم  آن دربـاره  مـن  بـه  مراجعه از كه چيزى به را خويشتن. ميفكن خطر به را خويش جان نم تقرب طلب
 آميـزش  و مصـاحبت  و همـدمى  نكى به وى با. نيك يارى و صميمى باش برادرى عبداهللا براى. مياالى دارى

 و باشـد  يكـى  دسـتانتان . مكـن  كنـدى  خواست فورى كمك اگر. نمان باز وى از خواست يارى تو از اگر. كن
  ».آهنگ هم سخنتان

  » .كن حركت دشمنت سوى شتاب با و بخواه را خويش نيازهاى«: گفت آنگاه
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 و مپذير من درباره را بدخواه گفته و گوى بسيار دعا مرا مؤمنان امير اى«: گفت و گفت او دعاى احمد
 آزاد را وى و برگير اسد از بند و بفرست كس. مكن مردودم بدانى نخويشت به نسبت مرا وضع كه پيش آن از

  ».كن
 حميـد  بـن  عبـداهللا  و بـدويان  از كـس  هـزار  بيسـت  با را مزيد بن احمد محمد،: گويد حارث بن يزيد

 را وى ياران و طاهر و گيرند جاى حلوان در كه داد دستورشان فرستاد، ابناء از كس هزار بيست با را قحطبى
 نبـرد  وى بـا  و براننـد  را او و رونـد  وى سوى خويش ياران با بماند شالشان در طاهر اگر و كنند دفع آنجا از

  .كنند همدلى و دوستى اطاعت كار در و باشند هماهنگ كه داد دستورشان .كنند
 جـاى  در طاهر. آمدند فرود خانقين نام به محلى در حلوان نزديكى در و كردند حركت آنها پس،: گويد

 عبـداهللا  و احمـد  اردوگـاه  بـه  خبرگيـران  و جاسوسـان  و زد خنـدق  يارانش و خويشتن دور به بماند، خويش
 و چنـدين  و داده عطيـه  را خويش ياران محمد كه دادند مى خبر و گفتند مى شايعات و رفتند مى كه فرستاد
 اخـتالف  بـه  كـه  كـرد  تـدبير  آنهـا  ميان آشوب و اختالف ايجاد كار در پيوسته و كرده معين مقررى چندان
 طاهر با آنكه بى گشتند باز آنجا از و كردند رها را خانقين كردند، نبرد همديگر با و بشكست كارشان و افتادند
  .باشد داده رخ نبردى ميانشان و باشند كرده مقابله

 بـن  فضل و مأمون نامه با هرثمه كه نگذشت چيزى و گرفت جاى حلوان در تا بيامد طاهر آنگاه: گويد
 سـوى  و كنـد  تسـليم  بدو آورده، تصرف به كه را واليتها و شهرها همه داد مى دستور كه آمد وى پيش لسه

  .رود اهواز
 و راههـاى  در و كـرد  اسـتوار  را آنجـا  و بمانـد  حلوان در كه كرد، تسليم هرثمه به را همه طاهر: گويد

  .رفت اهواز سوى طاهر و نهاد پادگانها و ديدگاهها آن كوههاى
  .برد باال را وى مقام و سهل بن فضل منزلت مأمون سال اين در

  برد باال را سهل بن فضل منزلت مأمون، اينكه از سخن

 مأمون و يافته تسلط وى اردوگاه بر و كشته را عيسى بن على طاهر، كه يافت خبر مأمون وقتى: گويند
 عبـد  طـاهر  كـه  شد تأييد خبر ينا نيز و گفت سالم وى به نام بدين سهل بن فضل و ناميده مؤمنان امير را

 ايـن  رجـب  در و خواند پيش را سهل بن فضل يافته، تسلط وى سپاه بر و كشته را وى ابنا جبله بن الرحمان
 و ديلـم  دريـاى  تـا  هنـد  و فارس درياى از و طوال تبت، و سقينان كوه تا همدان كوه از را مشرق ناحيه سال

 وى براى شاخه دو اى نيزه بر پرچمى و نهاد وى براى مقررى رمد هزار هزار سه و واگذاشت بدو عرضا گرگان
  .كرد ذوالرياستين را نامش و داد بدو نيز بيرقى و بست

 آن جانـب  يـك  بر نقره با كه بود ديده سهل بن حسن نزد به را سهل بن فضل شمشير كه گويد راوى
  .تدبير رياست: ديگر جانب بر و جنگ رياست: بود نوشته



 275    دهمدوازجلد 

 خـراج  ديـوان  بـر  نيـز  سـهل  بـن  حسن خازم، بن نعيم را بيرق و برد مى هشام بن على را پرچم: گويد
  .شد گماشته

 مردان از و رود آنجا داد دستور و گماشت شام بر را صالح بن الملك عبد هارون، بن محمد سال اين در
  .كند نبرد هرثمه و طاهر با آن كمك با كه كرد مقرر وى براى سپاهى شام

  گماشت؟ شام بر را صالح بن الملك عبد محمد، راچ اينكه از سخن

 و محمـد  سـرداران  از كسـان  آن و گرفـت  باال كارش و گرفت نيرو طاهر وقتى: گويد سليمان بن داود
  .رفت محمد بنزد صالح بن الملك عبد كرد، هزيمت را وى سپاهيان

 رسـيد  محمـد  بـه  كار و گذشت در رشيد چون و بود رشيد زندان در الملك عبد كه بود چنان و: گويد
 و داشـت  مـى  سپاس را اين الملك عبد بود، سوم و نود صد سال قعده ذى در اين و كنند رها را وى تا بگفت

  .دانست مى فرض خويشتن بر را محمد نيكخواهى و اطاعت
 و انـد  آورده طمـع  تـو  در كسان كه بينم مى چنين مؤمنان امير اى«: گفت محمد به الملك عبد: گويد

 بـه  و كنـى  مـى  تباهشـان  دهـى،  ادامه را كار اين اگر اى كرده دستى گشاده آنها با. اينند بر اردوگاه در مردم
 امسـاك  با را سپاهيان كنى، مى خشمگينشان زمانى با دستى گشاده و عطا از اگر و دارى مى وا گردنكشيشان

 و كرده هراسان را تو سپاه زيمتهاه بعالوه،. ماند نمى جاى به مال اسراف، و دستى گشاده با و داشت توان نمى
 آگنـده  آنهـا  نبـرد  و مقابلـه  از نگرانى و دشمن بيم از دلهاشان. برده ضعفشان و سستى به ها حادثه و جنگها
 بـه  و شـود  مـى  غالـب  بسيارشـان  بر هست وى با كه سپاهى اندك با كنى روانه طاهر سوى را آنها اگر است،
 جنـگ  شـام  مـردم  اما. كند مى هزيمت است ضعيف يكخواهيشانن و سست همتشان كه را آنها همت نيروى
 مـرا  مؤمنـان  اميـر  اگر شتابند، مى اطاعتم به و منند فرمانبردار بيشترشان و ديده حوادث محنت و اند آزموده
 و دوسـتان  آنهـا  وسـيله  بـه  خـداى  و بكوبنـد  را وى دشمن كه آوردم فراهم سپاهى آنها از وى براى بفرستد
  ».كند مؤيد را خويش مطيعان

 برو آنجا زودتر. دهم مى كمكت بخواهى كه لوازمى و مال به و سپارم مى تو به را آنها كار«: گفت محمد
  ».اهللا شاء ان. شود سپاس موجب آن بركت و شود نمايان آن اثر كه كن كارى خويش نظر و راى با و

 هـم  و سپاه از و شود برون زودتر كه كرد ترغيب شدت به و كرد جزيره و شام واليتدار را او پس: گويد
  .كرد روانه وى با را گروهى ابناء از

  .گرفت اقامت آنجا رسيد رقه به چون و شد روان شام سوى صالح بن الملك عبد سال اين در

   رقه در صالح بن الملك عبد اقامت از سخن

  .كرد روانه را او محمد چرا كه كردم ياد پيش از
 و شـام  واليتهـاى  سـران  بـه  و فرسـتاد  رسوالن رسيد رقه به الملك بدع وقتى: گويد سليمان بن داود

 و داد وعـده  بـود  شـهره  كفايت و دليرى به و رفت مى او از اميدى كه را كس هر و نوشت نامه جزيره بزرگان
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 و داد مـى  جـايزه  آمد مى وى پيش را كه هر آمدند، وى بنزد گروه پى از گروه و سر پى از سر كه كرد اميدوار
 و آمدنـد  فـراهم  و آمدند وى پيش كنار هر از بدويان و دزدان از شام مردم داد، مى اسب و پوشانيد مى تخلع

  .شدند بسيار
 زيـر  بـود  شده گرفته او از جعفر ابى بن سليمان نبرد در كه را اسبى خراسانى، سپاهيان از يكى: گويد 

 آمدند فراهم سپاهيان و دزدان از جمعى. دكشي اختالف به كارشان و آويخت آن در و ديد دزدان از يكى پاى
 ابنـا  از بعضـى . زدنـد  مشت و سيلى همديگر به و پرداخت خويش يار كمك به گروهى هر و افتادند هم در و

 مـايى،  سـوار  يكـه  و بزرگ پيرو تو«: گفتند و آمدند فراهم خالد ابى بن محمد نزد به و رفتند همديگر پيش
 روز هر و آرند طمع ما در و كنند زبون را ما نه گر و آر فراهم را ما كار دانى، ىم كه اند كرده چنان ما با دزدان
  ».كنند چنين

  ».شوم انباز شما با كارى چنين در يا كنم دخالت آشوبى در كه نيستم كسى من«: گفت
 از كـس  بسـيار  و نهادند آنها در شمشير شدند، غافلگير كه رفتند دزدان سوى و شدند آماده ابنا: گويد

 نشستند خويش اسبان بر و زدند بانگ را همديگر نيز دزدان. بريدند سر جاهايشان در را آنها و بكشتند را آنها
  .گرفت در ميانشان نبرد برداشتند، سالح و

 دسـت  كـه  داد دستورشـان  و فرسـتاد  آنها سوى را يكى رسيد، صالح بن الملك عبد به خبر اين: گويد
 را دزدان از كس بسيار ابناء و كردند نبرد سختى به را روز آن. بزدند سنگ با ار او كه بگذارند سالح و بدارند

 واى«: گفـت  و زد دست به دست و يافت خبر كشتگان كثرت از بود بيمار سختى به كه الملك عبد. بكشتند
  ».بينند مى ستم خويش واليت جايگاه و خانه در عربان كه زبونى اين از

 علـى  بـن  حسـين . گرفـت  بـاال  كار و آمدند خشم به بودند بداشته شر از دست كه ابنا از كسانى: گويد
 رافقـه  در نيـز  خراسان مردم و ابنا. آمدند فراهم رقه در دزدان صبحگاهان گرفت، دست به را ابنا كار ماهانى
 و اسـت  بهتـر  محنـت  از فـرار، ! حمص مردم اى«: گفت و ايستاد سخن به حمص مردم از يكى. شدند فراهم
 پـى  از كه اميد اين به ايد، شده برون خويش اقليمهاى از و ايد افتاده دور خويش واليت از شما. ذلت از مرگ،
 در مـرگ . ايـد  رسيده مرگ آستان به و ايد افتاده شر در كه بدانيد. يابيد عزت ذلت پى از و شويد بسيار قلت،

 دسـت  از فرصت و بيايد بزرگ ادرخد و ببرد راه كه پيش آن از كنيد حركت است، سياهپوشان كاله و سبيل
  :گفت و ايستاد خويش شتر بر كلب مردم از يكى» .نزديك اجل و شود دور عمل شود، مشكل كار و برود

   آن افروزنده كه است نبردى آتش«
  باد نوميد

  اند برده باال را ها نيزه جنگى سواران
   شود وارد آن در كلب اگر

  ».كند زشت خدايش
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 فيروزى نشده، منحرف و نرفته پس خدا به كه است سياه پرچم همان اين لب،ك مردم اى«: گفت آنگاه
 و گردنهايتـان  بـر  را خراسـان  مردم شمشيرهاى محل شما. نيفتاده ضعف به آن دوستدار و نگرفته زبونى آن
 از پـيش  و گيريـد  كنـاره  آن از شود بزرگ شر كه پيش آن از شناسيد مى هايتان سينه در را هايشان نيزه آثار

 در زندگى از فلسطين در مرگ رويد، تان خانه به رويد، تان خانه به. بگذريد آن از كند مشتعل را شامتان آنكه
 با شام مردم بيشتر و شد روان آنگاه» .گردد باز من با گردد باز خواهد مى كه هر گردم مى باز من. بهتر جزيره

 علـى  بـن  حسـين  زدنـد،  آتـش  بودند آورده فراهم نبازرگانا كه را علفهايى و بيامدند دزدان. شدند روان وى
  .بود بيمناك مالك بن طوق از كه بماند رافقه در بر ابناء و خراسان مردم از گروهى با ماهانى

 چـه  اينـان  از عـرب  مـردم  كـه  بينـى  نمـى  مگـر «: گفـت  و رفت طوق پيش تغلب مردم از يكى: گويد
 بـه  و اند دوخته تو به چشم جزيره مردم .ماند نمى كنار بر ركا اين از تو همانند كسى كه خيز پا به. اند كشيده

  ».اميدوارند تو نصرت و يارى
 حضور آن آخر در كه ام نبوده كار اين آغاز در آن، يمانيان از نه واليتم قيسيان از نه من خدا به«: گفت

 قيس جهال و سپاه دانخر بى اين سبب به كه ام دلبسته آن از بيشتر خويش عشيره صالح و قوم بقاى به يابم
  ».است گيرى كناره در سالمت برم هالكشان معرض به

 را آن كه داشت تن به سياه اى جبه سپيد، پيشانى و تيره اسبى بر بيامد، دزدان با شبث بن نصر: گويد
  :گفت مى و داشت دست به سپرى و نيزه بود بسته خويش پشت به

  كنيد مقاومت مرگ مقابل در قيس سواران«
   مدهيد بيم هالك با مقابله از مرا و
  ».بپوشيد چشم ايكاش و شايد از و

 هـا  حمله ابناء. شد كشته دزدان از كس بسيار و كردند سخت نبردى و بردند حمله يارانش و وى آنگاه
 كثيـر  از بليه و كشتار بيشتر ها حمله اين در .كردند مى زخمدار و كشتند مى را كسانى حمله هر در كه بردند

 بـن  نصر با عقبداريشان روز آن در. شدند هزيمت دزدان. بود خراسانى موسى بن داود و الفيل ابو و رهقاد بن
  .بود زفر بن عباس و سلمى عمرو و شبث

  .گذشت در صالح بن الملك عبد سال اين در
 بيعـت  مـأمون  بـرادرش  بـراى  بغـداد  در وى جـاى  بـه  و شد خلع هارون بن محمد سال اين در هم و
  .گرفتند
  .جعفر ابو بن جعفر دختر جعفر، ام با شد بداشته جعفر ابو قصر در هارون بن محمد سال اين در هم و

   هارون بن محمد خلع سبب از سخن
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 ميـان  در ماهـانى  علـى  بن حسين درگذشت رقه به صالح بن الملك عبد وقتى: گويد سليمان بن داود
 داد، نيرو را ضعيفانشان و داد چيزشان اسبان، بر را سواران و نشانيد كشتى بر را پيادگان و زد بانگ سپاهيان

  .بود ششم و نود و صد سال به اين و برد برونشان جزيره واليت از تا داد حركتشان آنگاه
 بود كسانى جمله از وى گردانيد مى باز جزيره از را كسان على بن حسين وقتى: گويد عبداهللا بن احمد

  .بود ششم و نود و صد سال رجب در اين و بودند جزيره در الملك عبد با كه
 كردنـد،  بپـا  او بـراى  ها قبه شدند، پذيره تجليل و حرمت با را حسين بن على بغداد مردم و ابناء: گويد

  .آمد در خويش خانه به ترتيب ترين شايسته و تمام حرمت با و كردند پيشواز او از بزرگان و سران و سرداران
 بـه «: گفـت  فرستاده به اما رود وى بنزد و برنشيند كه فرستاد سك محمد شد، شب دل چون و: گويد

 بـوده،  من دست به او از مالى نه و ام كرده عهده وى جانب از را كارى نه دلقك، نه نديم، نه گرم نغمه نه خدا
  ».اهللا شاء ان. آيم مى او پيش شود صبح وقتى برو خواهد، مى چه براى مرا وقت اين در

 درى تا بگفت آمدند فراهم وى دور به كسان و رفت پل در به حسين صبحگاهان ،برفت فرستاده: گويد
 خالفـت  گـروه،  اى«: گفت و ببستند را يحيى بازار در نيز و رفتند مى على بن عبداهللا قصر سوى آن، از كه را

 خواهـد  مـى  محمـد . شـود  نمـى  همـراه  تكبـر  و جبـارى  بـا  او نعمتهاى و شود نمى قرين گردنفرازى با خداى
 ديروز دهد، انتقال ديگران به را عزتتان و كند پراكنده را جمعتان و بشكند را بيعتتان و كند تباه را دينهايتان

 و دولت در آن زحمت و ضرر و رسد شما به آن بال و گيرد نيرو كارش و بماند دير اگر خدا به بود، دزدان يار
 كنـد  نـاچيز  را شـما  عزت آنكه از پيش و ببريد را وى اثر ببرد را شما آثار آنكه از پيش شود، آشكار دعوتتان

 از دفـاع  به شما از كس هر و شود منكوب دهد نصرت را وى شما از كس هر خدا به. كنيد ناچيز را وى عزت
 را خـويش  قسـمهاى  شكسـتن  و پيمانها تحقير و كند نمى سستى كسى درباره خداى. شود كشته برخيزد او

  .پذيرد نمى
 و حربيـان  گروه رسيدند خراسان باب كوچه به تا كردند عبور كه كنند عبور پل از تا بگفت آنگاه: گويد

 و شـتافتند  حسـين  سـوى  غيـره  و بـدويان  از نيز سواران از گروهى آمدند، فراهم شام در مجاور حومه مردم
 شوند پياده گفت خويش خواص و سرداران از همراهان همه به حسين. كردند نبرد سختى به را روز از مدتى

 از تـا  راندند پسشان و كردند نبرد آنها با سرسختانه و پرداختند بدانها ها نيزه و شمشيرها با و شدند پياده كه
  .شدند پراكنده الخلد باب

 و كـرد  خلع را محمد ششم و نود و صد سال رجب از رفته روز يازده يكشنبه روز به حسين پس: گويد
 ميـان  كـه  نبـردى  پـس  از شنبه سه روز به گرفت بيعت مأمون داهللاعب براى شب هنگام تا دوشنبه بعد، روز

 الخلـد  قصـر  از و آمـد  در وى نـزد  بـه  و تاخت محمد به هاشمى موسى بن عباس بود، محمد ياران و حسين
 موسى بن عباس آن از پس. نيمروز نماز هنگام تا بداشت آنجا در را وى و برد جعفر ابو قصر به و آورد برونش

 تـا  بگفـت  عبـاس . كـرد  مقاومت او اما رود جعفر ابو شهر به خويش قصر از كه گفت بدو و تاخت جعفر ام به
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 درشـت  سخنان و كرد بدى وى با و بزد تازيانه با را او و بنشيند آن بر جعفر ام تا بگفت و بياوردند اى كرسى
  .بردند شهر به فرزندانش و پسرش با را وى تا بگفت آنگاه بنشست، آن بر كه گفت

 ابـى  بن محمد افتادند، هم در مردم. خواستند مقررى على بن حسين از كسان بعد روز صبحگاه: ويدگ
 و كند مى امارت ما بر على بن حسين سبب چه به دانم نمى خدا به مردم اى«: گفت و ايستاد شام در بر خالد
 نـه  و برتـر  حـرمتش  نـه  و اسـت  بيشـتر  مـا  از وى سن نه كه صورتى در! كند مى عهده ما نظر بى را كار اين

 شما از كسم اول من دهد، نمى تن مكارى به و دهد نمى رضا زبونى به كه هست كس ما ميان واالتر، منزلتش
 راى هماننـد  وى راى كـه  هر كند، مى اعتراض وى عمل به و گويد مى وى عيب و شكند مى را وى پيمان كه
  ».گيرد كناره من با است من

 شـما . روزهاسـت  آن پـى  از كـه  است روزى اين حربيان گروه اى«: گفت و برخاست حربى اسد: گويد
 و خلـع  سـبب  بـه  كسـانى . انـد  گرفتـه  پيشى شما از ديگران و ايد افتاده عقب و شده دراز خوابتان و ايد خفته

  ».شويد شهره وى آزادى و رهايى به شما شدند، شهره محمد اسارت
 خاموش كه» .شويد خاموش«: زد بانگ مردم به و امدبي اسبى بر شايسته مردم از كهنسال پيرى: گويد

  »است؟ بريده را مقرريهايتان  كه كنيد مى مخالفت رو آن از محمد با مردم اى«: گفت. شدند
   »نه«: گفتند
   »كرده؟ قصورى بزرگانتان و سران از يكى يا شما از يكى باره در آيا«: گفت

  » .دانيم نمى«: گفتند
   »كرده؟ معزول را اشم سرداران از كسى«: گفت

  » .باشد كرده چنين كه نكند خدا«. گفتند
 خـدا  بـه  ايد؟ كرده كمك اسارتش و تعدى بر را وى دشمن و ايد مانده باز وى يارى از چرا پس«: گفت

. داد تسلط آنها بر را كننده نابود مرگ و كشنده شمشير خدا اينكه مگر نكشتند، را خويش خليفه قومى هيچ
  »كنيد، نبرد بكشد و كند خلع را او خواهد مى كه هر با و كنيد دفاع او از و شتابيد تان خليفه سوى

 يارانش و على بن حسين با خورشيد زوال وقت به تا روز آمدن بر هنگام از و خاستند بپا حربيان: گويد
 نزد به بىحر اسد شد، اسير على بن حسين كردند، زخمدار را وى ياران از كس بسيار. كردند نبرد سختى به

  .نشانيد خالفت مجلس در را وى و شكست را وى بندهاى و آمد در محمد
 تا بگفت بودند، سالح بى و نداشتند سپاهيگرى و نبرد لباس كه ديد را كسانى و كرد نظر محمد: گويد

 غوغاييـان  سـبب  همـين  به كرد، اميدوار و داد شان وعده و برگرفتند ها خزينه سالح از خويش حاجت قدر به
  .بردند غارت به غيره، و خز از كاال، و بسيار سالح
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: گفـت  و كـرد  مالمـت  بـود  كرده كه مخالفتى بر را وى كه بردند محمد پيش را على بن حسين: گويد
 را شـما  مقام و نكردم پر مال از را وى دست و نسپردم بدو را سپاه كار و ندادم تقدم كسان بر را پدرت مگر«

  »نبردم؟ باال سرداران ديگر از را منزلتتان و نكردم واال خراسان مردم ميان در
  ».چرا«: گفت
 و بشورانى من ضد بر را مردم و روى در به من اطاعت از كه شدم آن خور در سبب چه به پس«: گفت

  »كنى؟ دعوتشان من نبرد به
  ».وى تفضل و گذشت اميد و مؤمنان امير عفو به اعتماد«: گفت
  ».گمارد مى خاندانت مقتوالن و پدرت خونخواهى به ترا و كند مى چنين تو درباره مؤمنان امير«: گفت
 در بيـرون  كارهـاى  و رود حلـوان  سوى گفت و داد اسبها و پوشانيد بدو و خواست خلعتى آنگاه: گويد

  .سپرد بدو را خويش
 ىسـردار  و شد خشنود او از محمد وقتى. بودم على بن حسين خواص از: گويد طايى سعيد بن عثمان

 تهنيت را وى بود، ايستاده پل در بر كه ديدمش رفتم، وى نزد به گويان تهنيت همراه داد، پس را منزلتش و
» .بدار را گذشت و عفو سپاس مؤمنان، امير معتمد و اى شده سپاه دو سرور اكنون«: گفتم سپس گفتم، دعا و
 و فـتح  و كنـد  يـارى  عمـر  اگر ام، هدلبست سخت كار بدين«: گفت و بخنديد كه كردم سخن مزاح به وى با و

  ».شود نصيبم ظفرى
  .گريخت خويش بستگان و خادمان از چند تنى با و ايستاد پل در بر آنگاه: گويد
. رسـيدند  بـدو  كـوثر  مسجد نزديك به و نشستند بر وى تعاقب به كه داد ندا كسان ميان محمد: گويد

 بـه  و ببسـت  را خـويش  كمـر  و كـرد  نماز ركعت ود و بست را خويش اسب و آمد فرود بديد را سواران چون
 و بلغزيد اسبش آنگاه بكشت، آنها از كس و كرد هزيمتشان حمله هر در كه برد حمله چند و آمد آنها مقابله

  .گرفتند بر را سرش و زدند او به بسيار ضربت شمشير و نيزه با كسان و بيفكند را او
  :مضمون اين به دارد عرىش باب اين در خزيمى، قولى به و جبله بن على

   شدند وى كافر كه را كسانى خدا«
  گرفتند بر را هرثمى حسين سر و

   كند بيجان
   ردينى نيزه و يمانى شمشير با را او
   بردند سخت تنگنايى به
   داشت اميد امارت و عزت حق، مخالفت از
   آرزومندى اما

  ».كشانيد نوميدى به را وى
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  .داد بدو را خويش مهر و برداشت وزارت به را او ذشتدرگ حسين از وقتى محمد قولى به
 بـر  بغـداد  فرسخى يك در كوثر مسجد در شد، كشته سال اين رجب نيمه در ماهانى، على بن حسين

  .نهربين راه
 در را محمد روز دو حسين .شد تجديد سال همين رجب از رفته روز شانزده جمعه روز به محمد بيعت

  .بود بداشته جعفر ابو قصر
  .شد فرارى ربيع بن فضل شد كشته على بن حسين كه شبى همان در
 عامـل  و رفت اهواز سوى حلوان از رسيد وى بنزد هرثمه كه هنگامى حسين، بن طاهر سال همين در

 براى آنكه از پيش طاهر. بود مهلبى يزيد بن محمد بود اهواز عامل محمد جانب از كه كسى. بكشت را محمد
  .فرستاد اهواز سوى اهيانىسپ رود آنجا وى نبرد

  اهواز به طاهر ورود و مهلبى يزيد بن محمد شدن كشته از سخن

 اهـواز  سـوى  را رسـتمى  عمر بن حسين آمد، فرود شالشان در طاهر وقتى كه آورده حارث بن يزيد از
 آنجـا  ىو ياران كه استوار محل در جز و نكند حركت پيشتاز بى و نيارد شتاب رفتن در داد دستور و فرستاد

  .نيايد فرود باشند امان در
 يزيد بن محمد كه دادند خبر بدو و بيامدند طاهر گيران خبر كرد، حركت رستمى حسين وقتى: گويد

 مـا  مرز كه دارد جنديشاپور آهنگ و كرده حركت بسيار گروهى با بود، اهواز عامل محمد جانب از كه مهلبى
 مانع باشند داشته آن ورود قصد كه را طاهر ياران از كسانى و دكن حفاظت را اهواز تا است، جبل و اهواز بين
  .دارد كافى نيروى و لوازم و شود

 پسـر  عبـاس  و عـال  ابـن  محمـد  و طـالوت  بن محمد جمله از را خويش ياران از چند تنى طاهر: گويد
 بروند شتاب با داد دستورشان و خواند پيش حفص بن هادى و موسى بن داود و هشام بن حارث و بخاراخذاه

 مقابلـه  بـه  سپاهى اگر و دهند، كمك را وى بود كمك محتاج اگر برسد رستمى حسين دنباله به آغازشان تا
  .باشند پشتيبانش آمد وى

  .رسيدند اهواز نزديك تا نيامد آنها مقابله به هيچكس اما فرستاد را سپاهها اين: گويد
 و داد نيـرو  را ضعيفانشـان  و ديـد  سـان  را ويشخ ياران رسيد يزيد بن محمد به آنها خبر وقتى: گويد

 نهاد، سر پشت را آب و آبادى و آمد فرود مكرم عسكر بازار در تا بيامد و نشانيد اسبان و استران بر را پيادگان
 تـا  شـد  روان نيـز  او خود فرستاد، آنها كمك به را سبل بن قريش و شتابد وى ياران سوى كه كرد بيم طاهر

 عمـر  بـن  حسـين  و شـبل  بـن  قـريش  به داد دستور و فرستاد را مأمونى على بن حسن و رسيد آنها نزديك
  .شود پيوسته رستمى

 را خـويش  يـاران  وى رسـيدند،  يزيـد  بن محمد نزديك به مكرم عسكر در تا برفتند سپاهها اين: گويد
 نبـرد  آنهـا  بـا  يا ومر طفره آنها مقابله از و كنم تعلل قوم اين نبرد در چيست؟ شما راى«: گفت و آورد فراهم
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 و شويم حصارى آنجا كه بازگردم اهواز سوى كه نيست اين من راى خدا به ضررم؟ به يا باشد سودم به كنم،
  ».فرستيم بصره سوى كس و كنيم نبرد طاهر با

 كـه  را خـويش  قوم از كس هر و گيرى مى مزدوران و گردى مى باز اهواز به«: گفتند وى ياران از بعض
 از نيـز  قومش پذيرفت، را آنها راى محمد: گويد» .دارى مى وا سپاهيگرى كار به كردند بيعت تو با و توانستى

  .رسيد االهواز سوق به تا بازگشت، كه كردند تبعيت وى
 شود حصارى االهواز سوق در آنكه از پيش و برود محمد پى از كه داد دستور قريش به نيز طاهر: گويد

 كمك محتاج اگر و بروند قريش پى از كه گفت را رستمى عمر بن حسين و مأمونى على بن حسن. رسد بدو
  .كنند كمكش شد آنها

 قـريش  كـرد،  مـى  حركـت  اى دهكده از محمد وقتى برفت، يزيد بن محمد پى از شبل بن قريش: گويد
 آبـادانى  بـه  و شد آن وارد و رسيد شهر به زودتر يزيد بن محمد. رسيدند االهواز سوق به تا آمد مى فرود آنجا
 خواسـت  امـوالى  شد، مصمم حريفان نبرد كار به و بياراست را خويش ياران و نهاد سر پشت را آن و زد تكيه

 به را خويش كار خواهد، مى منزلت و جايزه شما از كس هر«: گفت خويش ياران به ريختند، او روى پيش كه
  ».بنماياند من

 و خـويش  جـاى  در« :گفـت  خويش ياران به و درسي محمد نزديك تا بيامد نيز شبل بن قريش: گويد
 بـا  نيـرو  و نشـاط  بـا  وى كسان» .مكنيد نبرد آنها با نباشيد راحت كه وقتى تا و بمانيد خويش صفهاى محل

 همينكـه  و آوردنـد  فـراهم  خود روى پيش سنگ توانستند چه هر وى ياران از كدام هر كردند، نبرد حريفان
. زدنـد  بسيارشـان  زخمهـاى  تيـر  با و كردند تاب بى سنگ با را وى اراني كرد عبور آنها سوى يزيد بن محمد

 پيـاده  كـه » .شـويد  پيـاده  آنهـا  مقابل در«: گفت خويش ياران به قريش كردند، عبور محمد ياران از گروهى
  .رفتند خويش جاى به گروه دو و بازگشتند كه چندان كردند سخت نبردى آنها با و شدند

 شما رأى«: گفت و نگريست بودند همراهش كه خويش وابستگان از چند نىت به يزيد بن محمد: گويد
  »چيست؟

  »چى؟ درباره«: گفتند
 كه ندارم اميد و مانند باز من يارى از دارم بيم اند، شده هزيمت من همراهان كه بينم مى چنين«: گفت

 از كس هر كند، مقرر خواهد چه هر خدا تا كنم، نبرد خويشتن به و شوم پياده كه دارم آن آهنگ. گردند باز
 هالك و بيفتيد محنت در كه است آن از بهتر من نظر به بمانيد باقى اينكه خدا به. برود برود، خواهد مى شما

  ».شويد
 اى، آورده بـر  حقارت از و اى كرده آزاد بندگى از را ما كه ايم، نكرده انصاف تو با صورت اين در«: گفتند

 جان تو ركاب زير و رويم مى تو روى پيش ما! واگذاريم حال بدين ترا و اى كرده نتوانگرما ندارى پس از آنگاه
  ».كند لعنت را زندگى و دنيا تو پى از خدا دهيم، مى
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 بسـيار  و بردنـد  سخت اى حمله قريش ياران به و كردند پى را خويش اسبان و شدند پياده آنگاه: گويد
 و رسيد يزيد بن محمد بنزد طاهر ياران از يكى. كردند خمدارز را سرهاشان سنگ با و بكشتند را آنها از كس

  .شد كشته كه زدند او به نيزه و شمشير ضربت چندان آنگاه. آمد در پاى از كه زد او به ضربتى نيزه با
  :مضمون اين به دارد شعرى محمد رثاى به بصره مردم از يكى

   رود مى خوش خواب به خرسندى از كه هر«
   درم رنج به خوابى بى از من

   وى غم از من و برفت رشاد جوانمرد
   دادم دست از را خويش گوش و دل

  .بماند كار از ام ديده و
  .بود پناهگاه حادثه هنگام به
  .بود سپرده بدو باران و بهار ابر كه

   كرد وفا اما با عيينى
   نكرد هراسان را او بران شمشير و

   تقديرند اسير بندگان كه نبود اگر
  .رسيد مى كسى چنين به چگونه هرد حوادث

   داران مدت همه كه شايستگى به برو
  ».رفتى تو كه روند مى همانجا به دنبال از

 گفـت  شعرى بود شده قطع دستش و بود خورده بسيار زخمهاى جنگ اين در كه نيز مهلبيان از يكى
  :مضمون اين به

   نكردم مالمتى را خويشتن«
   نداشتم حركت تاب اينكه مگر

  .بودم خورده بسيار ربتض و
   وى روى پيش بود سالمت به دستانم اگر

   را ملعون طاهرى و كردم مى نبرد
  .زدم همى ضربت

   پرداخت مى نبرد به غبار در وقتى كه جوانمردى
  .ماند فرو شمشير كه خواست نمى

  ».گفت مى را خويش كينه و



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

 بر شود مى آغاز چنين كه را خويش شعر آمد در طاهر نزد به عيينه ابى ابن وقتى: گويد عدى بن هيثم
  :خواند او

   نرود آنجا از باشد مأنوس واليتها به كه هر«
   نماند نگيرد الفت بدانجا كه هر و
  :گويد كه آنجا تا

   يكى غم از مگر نشدم آزرده
  ».آيد نمى زبان به و است دل در كه

 غمـين  شـدى  غمين آنچه از و شدم هآزرد اين از تو چون نيز من خدا به«: گفت آنگاه زد، لبخند طاهر
 و خالفت تأييد خاطر به. آيد مى فرو حادثات و ست دادنى رخ مرگ اما نداشتم، خويش داد رخ را آنچه شدم،
  ».پوشيد چشم خويشان سپاس از و بريد را روابط بايد ناچار اطاعت حق به قيام

  .داشت منظور را يزيد بن محمد كه پنداشتيم: گويد راوى
 بـه  را خـويش  عامالن و ماند اهواز در بكشت را يزيد بن محمد كه پس آن از طاهر: گويد سدا بن عمر
. گماشت عامالن بصره واليت مجاور و است اهواز مجاور كه عمان و بحرين و يمامه بر و فرستاد آنجا واليتهاى

ـ  بـود  آنجـا  حرشى يحيى بن سندى وقت آن در كه شد روان واسط سوى خشكى راه از آنگاه  نايـب  هيـثم  اب
 كـه  ريخت مى هم در ديگرى از پس يكى عامالن و پادگانها شد مى نزديك طاهر همچنانكه .خازم بن خزيمة

 بـن  سـندى  شـد،  نزديك واسط به طاهر كه وقتى تا گريختند مى آنجا از و كردند مى رها را خويش كار محل
 بـن  هيثم. كردند نبرد آهنگ و آوردند اهمفر خويش نزد به را آنها و دادند ندا را خويش ياران هيثم و يحيى
 نگريسـتن  اسـبان  در. كـرد  نزديـك  بـدو  را اسبى كه. كند زين را وى اسبان تا بگفت را خويش اسبدار شعبه
 بـر  دارى فـرار  قصـد  اگر« :گفت و بديد وى چهره در را هراس و تغير اسبدار آمدند، وى سوى اى عده .گرفت
  ».نيرومندتر سفر براى و است تر آماده دويدن كار به كه نشين همين

 ننـگ  مايه او از كردن فرار و است طاهر اين كه بيار نزديك را فرار اسب«: گفت و بخنديد هيثم: گويد
  ».نيست ما

 كه كرد بيم اما شد، واسط وارد او و گريختند طاهر از و كردند ترك را واسط سندى و هيثم پس: گويد
 دستور و كرد روانه را طالوت بن محمد پس شوند، حصارى آنجا برسند الصلح فم به زودتر سندى و هيثم اگر
 خـود  سرداران از ديگر يكى. شود مانعشان شوند آنجا وارد خواستند اگر و رسد  الصلح فم به آنها از زودتر داد
  .بود آنجا عامل هادى موسى بن عباس وقت آن در كه فرستاد كوفه سوى مهلب بن احمد نام به نيز را

 را مأمون بيعت و خويش اطاعت و كرد خلع را محمد رسيد عباس به مهلب بن احمد خبر وقتى: گويد
  .نوشت طاهر براى
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 بـن  منصـور . يافـت  تسـلط  كوفـه  و واسط بين ما بر او و گرفتند جاى النيل فم در طاهر سواران: گويد
  .نوشت طاهر به را خويش اطاعت بود بصره عامل محمد جانب از كه نيز مهدى

 نديد اردوگاه مناسب را آنجا اما بماند آنجا روز دو و آمد فرود طرنايا در تا كرد حركت طاهر آنگاه: دگوي
  .فرستاد عامالن سوى واليتدارى درباره را خويش هاى نامه و بكندند خندقى و بستند پلى تا بگفت و

 بـن  مطلـب  عـت بي و كوفـه  در هادى موسى بن عباس بيعت و بصره در مهدى بن منصور بيعت: گويد
  .داد رخ ششم و نود و صد سال رجب در محمد كردن خلع و مأمون براى موصل، در عبداهللا

  .بود عباس بن فضل بود كوفه عامل محمد جانب از طاهر نزول هنگام كه كسى قولى به
 را آنهـا  طـاهر  نوشتند، طاهر به را محمد خلع و مأمون بيعت گفتم كه كسان آن وقتى: گويد جعفر ابو

 را بجلـى  جريـر  بـن  يزيـد  گماشـت،  مدينه و مكه بر نيز را هاشمى عيسى بن داود. نهاد جاى به محلشان در
  .فرستاد هبيره بن قصر سوى نيز را موسى بن داود و هشام بن حارث كرد، يمن واليتدار

 پلـى  و رفـت  صرصـر  سوى آنجا از سپس گرفت محمد ياران از را مداين حسين بن طاهر سال اين در
  .رسيد صرصر به و بست

  رفت؟ صرصر سوى چگونه و شد مداين وارد طاهر چگونه اينكه از سخن

 كار از محمد و فرستاد هبيره بن قصر سوى را موسى بن داود و هشام بن حارث طاهر، كه وقتى: گويند
 و سـردار  سـليمان  بـن  محمـد  كرده، بيعت مأمون با و كرده خلع را وى كه يافت، خبر كوفه بر خويش عامل

 شد گفته آنها به. بزنند شبيخون داود و حارث به قصر در كه داد دستورشان و فرستاد را بربر حماد بن محمد
 است بازار محل كه رويد الجامع فم سوى و كنيد كوتاه را راه ماند، نمى نهان آنها از اين برويد بزرگ راه از اگر

  .ايد رسيده نزديكشان كه بريد شبيخون آنها به خواستيد، اگر و آييد فرود آنجا در و اردوگاه، و
 زبـده  سـواران  بـا  كه رسيد داود و حارث به خبر فرستادند، الجامع فم به ياسريه از را كسان آنها: گويد
 آمـده  فـرود  سـوراء  پهلـوى  كه آنها سوى بود سوراء در كه گدارى از و آوردند فراهم را پيادگان و برنشستند

 و حـارث  كمك به را خطاب بن بصير و زياد بن محمد طاهر. كردند سخت دىنبر آنها با و كردند عبور بودند
 و سـليمان  بن محمد با جامع و درقيط نهر بين ما تا برفتند و آمدند فراهم جامع در سپاهها كه فرستاد داود

 سـليمان  بـن  محمـد  شـدند،  هزيمت بغداديان كه كردند سخت بسيار نبردى و شدند مقابل حماد بن محمد
 نيـز  حمـاد  بن محمد. رفت انبار سوى صحرا راه از و گذشت فرات از و رفت شاهى دهكده سوى و دش فرارى

  .بازگشت بغداد به
 هاشمى موسى بن فضل مخلوع، محمد شد بغداد وارد بربر حماد بن محمد وقتى: گويد حارث بن يزيد

 پيوست بدو نيز را بخارى جمهور و ىحراب اياس و السالسل ابو و كرد آنجا واليتدار را وى و فرستاد كوفه به را
  .كند شتاب رفتن در كه داد دستور و
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 ديگـر  اسـب  بـر  و بگشـت  آن از كـه  بلغزيـد  اسبش گذشت عيسى نهر از چون و شد روان فضل: گويد
  ».خواهم مى بركت تو از سفر اين در خدايا«: گفت و زد بد فال و نشست

 نوشـت  موسـى  بن داود و هشام بن حارث به و تادفرس را عالء بن محمد كه رسيد طاهر به خبر: گويد
: كـه  فرسـتاد  او نـزد  بـه  كس فضل شد، مقابل فضل با اعراب دهكده در عالء بن محمد. باشند وى مطيع كه
 طـاهر  سـوى  تـا  بگشـاى  من بر را راه بود، محمد با حيله روى از من شدن بيرون طاهرم، مطيع و شنوا من«

  ».روم
 اميـر  آهنـگ  اگـر  شوم نمى نيز آن منكر و پذيرم نمى را آن و گويى مى هچ دانم نمى«: گفت بدو محمد

  ».گير پيش را آسانتر و كوتاهتر راه و بازگرد خويش سر پشت به دارى طاهر
» .نيسـتم  ايمـن  اين مكر از من كه باشيد محتاط«: گفت خويش ياران به محمد بازگشت، فضل: گويد

 يافـت،  آمـاده  را وى امـا  است ايمن او از عالء بن محمد تپنداش مى كه گفت تكبير فضل كه نگذشت چيزى
: گفت بدو و نشست بر تا كرد نبرد او از دفاع به السالسل ابو بيفتاد، اسب از فضل كردند، سخت بسيار نبردى

  ».كن ياد مؤمنان امير نزد به را وضع اين«
 كشـتند  مى آنها از پيوسته و كردند هزيمتشان و بردند حمله فضل ياران به عالء بن محمد ياران: گويد

  .شدند اسير بخارى جمهور و قرشى محمد بن اسماعيل نبرد اين در. رسيدند كوثى به تا
 بـود  برمكـى  ساالرشان كه بودند آنجا محمد سواران از بسيار سپاهى كه رفت مداين سوى طاهر: گويد

 نزديك طاهر وقتى. رسيد مى بدو دمحم جانب از خلعتها و ها صله و كمك روز هر و بود شده حصارى آنجا كه
 آنگـاه . گفت بسيار تسبيح و كرد نماز ركعت دو و شد پياده داشت، فاصله آنجا با فرسنگ دو كه رسيد مداين
  ».مداين روز به مسلمانان ظفر همانند خواهيم مى ظفرى تو از خدايا«: گفت

 بـر  نيـز  را حفـص  بـن  هـادى  .كرد انهرو را شبل بن قريش و مأمونى على بن حسن طاهر، آنگاه: گويد
 و كردند زين را اسبان شنيدند، را وى طبلهاى صداى برمكى ياران چون و شد روان و گماشت خويش مقدمه
 هـا  صف خواست مى برمكى پيوستند، مى آخرشان به بودند جماعت روى پيش كه كسانى و كردند آغاز آرايش

 از خـدايا «: گفـت  كـه  گرفت آشفتگى كارشان و ريخت مى درهم كرد مى مرتب را صفى چون و كند مرتب را
 سـپاهى  مـن  كـه  بگـذار  بـاز  را كسـان  راه« :گفـت  خويش دار دنباله به آنگاه» .بريم مى پناه تو به فروماندگى

  .گرفتند بغداد راه شتاب با و گرفتند مي پيشى هم از سپاهيان پس» .نيست نزدشان به خيرى كه بينم مى
 زيجـان  در سـوى  را بخاراخـذاه  پسـر  عبـاس  و شبل بن قريش و آمد فرود داينم در طاهر آنگاه: گويد

 يـاران  نگذاشـتند  و بودند زده اردو ديالى نهر كنار بر مالكى منصور بن نصر و حرشى سعيد بن احمد فرستاد،
 كسانى و رسيد منصور بن نصر و احمد مقابل زيجان در به تا رفت پيش طاهر .كنند عبور بغداد سوى برمكى

 صرصر سوى و گرفت چپ راه طاهر. شدند هزيمت و نرفت چندانى نبرد ميانشان در كه فرستاد آنها سوى را
  .آمد فرود همانجا و بست پل آن بر و رفت
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 عامل محمد جانب از وقت آن در وى( كرد خلع را محمد مدينه، و مكه عامل على بن داود سال اين در
 طاهر به را اين و گرفت بيعت وى براى كسان از مدينه و مكه در و كرد بيعت مأمون براى و) بود شهر دو اين

  .رفت مأمون پيش خويشتن به آنگاه نوشت مأمون و

  بود؟ چگونه اينكه و عيسى ابن داود وسيله به محمد خلع از سخن

 مكه از را رشيد عامل و فرستاد مدينه و مكه به را عيسى بن داود رسيد محمد به خالفت وقتى: گويند
 بين ما قضاوت و آنجا حادثات و نماز كه بود مخزومى  الرحمان عبد بن محمد مكه بر رشيد عامل. كرد زولمع

. نهـاد  جـاى  بـه  قضـا  بر را وى كه قضا بجز شد معزول همه از عيسى بن داود آمدن با كه بود وى با مردمش
 حج ساالر پنجم و چهارم و سوم و نود و صد سال به بود، مدينه و مكه واليتدار محمد جانب زا همچنان داود
 از و كـرده  خلـع  را خـويش  برادر مأمون عبداهللا كه يافت خبر آمد در ششم و نود و صد سال چون و بود نيز

  .يافت خبر نيز محمد سرداران با طاهر عمل
 را مـأمون  عبداهللا كه بود داده دستور و بود نوشته عيسى بن داود به محمد كه بود چنان و: گويد راوى

 در و بـود  نوشـته  رشيد كه نامه دو آن سوى كس محمد نيز و بگيرد بيعت موسى وى پسر براى و كند خلع
 فقيهـان  و قرشيان و كعبه داران پرده داود كرد چنين چون و بود، گرفته آنرا و بود فرستاده بود آويخته كعبه

: گفـت  و آورد فـراهم  -بـود  داود خـود  يكيشـان  و -بودنـد  شـده  مكتـوب  دو مضـمون  شاهد كه كسانى با را
 و پيمـان  چـه  شـما  و ما از الحرام، اهللا بيت نزد به كرديم بيعت پسرش دو با كه وقتى به رشيد كه دانيد مى«

 ديـده  خيانـت  بـا  و عـدى، مت ضـد  بر باشيد ديده تعدى با ظالم، ضد بر باشيد، مظلومشان با كه گرفت قرارها
 و سـتم  مؤتمن قاسم و مأمون عبداهللا خويش برادر دو با محمد كه ايد ديده و ايم ديده. خيانتگر ضد بر باشيد
 بـازش  شـير  از هنـوز  كه صغير شيرخواره كودك خويش پسر با كرد، خلع را آنها و كرد آغاز خيانت و تعدى

 كه است اين من راى. بسوخت آتش به و آورد برون كعبه از عصيان به را شرطنامه دو و كرد بيعت اند نگرفته
  ».است ديده تعدى و مظلوم كه كنم خالفت بيعت مأمون عبداهللا با و كنم خلع را وى

 نماز مكه مردم با: گويد» .كنيم مى خلع را وى تو با نيز ما است تو راى تابع ما راى«: گفتند مكه مردم
 وقت چون و. شود مى پا به جماعت نماز كه زند بانگ مكه هاى دره در كه فرستاد كس و نهاد وعده را نيمروز

 ابن داود بود، ششم و نود و صد سال رجب از رفته روز هفت و بيست پنجشنبه روز به اين و شد، نيمروز نماز
 باال آن بر كه بودند نهاده مقام و ركن بين ما وى براى را منبر كرد،ب مردم با را نيمروز نماز و شد برون عيسى

 و بود زبان گشاده سخنگويى داود. شدند نزديك منبر به قوم بزرگان و سران تا بگفت و نشست آن بر و رفت
 و اسـت  ملك مالك كه را خدا ستايش«: گفت و ايستاد سخن به آمدند فراهم مردم وقتى. داشت رسا صدايى

 دهم مى شهادت» 1تواناست چيز همه به و اوست دست به خير همه كه كند زبون خواهد را كه هر به ار ملك
                                                           

 إِنَّك اْلَخيرُ ِبيدك َتشاء من تُذلُّ و َتشاء من تُعزُّ و َتشاء ممنْ اْلمْلك َتْنزِع و َتشاء من اْلمْلك ُتؤْتي اْلمْلك مالك اللَّهم ُقلِ. 1
 .26: 3 ديرٌَق ء شَي ُكلِّ  على
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 كـه  نيسـت  او جـز  خدايى. عدالت دارنده بپا و شريك بى و همتاست بى كه نيست يگانه خداى جز خدايى كه
 را پيمبران و فرستاد يند با را او كه اوست فرستاده و بنده محمد كه دهم مى شهادت. حكيم و است نيرومند

  .گويد درود او بر متأخران و متقدمان ميان در خداى كه كرد جهانيان رحمت را او و كرد ختم بدو
 سـوى  خـدا  واردان كه نعمت، شريكان و خاندان و عشيره و فرع و اصليد شما مكه، مردم اى: بعد اما«

 بـر  خدا درود و رحمت كه هارون، رشيد، كه نيددا مى .كنند مى رو شما قبله به مسلمانان و آيند مى شما شهر
 كـه  گرفـت  قـرار  و پيمـان  شما از گرفت بيعت عبداهللا و محمد پسرش دو براى شما ميان كه هنگامى باد او

 آگـاه . كنيـد  يـارى  خـائن  ضـد  بر را ديده خيانت و متجاوز ضد بر را ديده تجاوز و ظالم ضد بر را مظلومشان
 خـالف  و كـرده  آغاز خيانت و تجاوز و ظلم هارون بن محمد كه ايم دانسته نيز ما و ايد تهدانس شما كه باشيد

 خلع خالفت از را وى كه رواست شما و ما بر و كرده عمل بود كرده عهده الحرام اهللا بيت دل در كه شرايطى
 محمد كه  گيرم مى دتبشها را شما من كه باشيد آگاه بدهيم، ديده خيانت ديده تجاوز مظلوم به آنرا و كنيم

 و برداشـت  سـرش  از را كالهـش  و» .دارم مى بر سرم از را خويش كاله اين چنانكه كنم مى خلع را هارون بن
 بـود  پيوسـته  هم به مزين برد اتقطع از كاله. افكند بود نشسته وى دست زير كه خدمه از يكى طرف به آنرا
 مؤمنان امير مأمون عبداهللا با«: گفت سپس نهاد سر به را آن كه آوردند هاشمى سياه كاله يك. قرمز رنگ به
  ».برخيزيد خويش خليفه با بيعت براى كنم، مى بيعت خالفت به

 محمـد  خلـع  و مـأمون  عبداهللا خالفت به و رفتند باال منبر بر وى نزد به يكايك سران از جمعى: گويد
 يـك  بـه  آنگـاه . كـرد  نماز مردم با كه بود رسيده پسين نماز وقت .آمد فرود منبر از آن از پس كردند، بيعت
 دسـت  و خواند مى آنها براى را بيعت مكتوب كردند، مى بيعت وى با گروه گروه مردمان. نشست مسجد سوى

 دستور و نوشت بود وى جانشين مدينه در كه داود بن سليمان به كرد، چنين روز چند. زدند مى وى دست به
 عبـداهللا  بـراى  بيعـت  و محمد خلع يعنى بود كرده مكه مردم با وى كه كند چنان نيز مدينه مردم با كه داد

  .مأمون
 از جمعـى  بـا  خويشـتن  به تأمل بى بود مكه در كه آمد داود نزد به مدينه از بيعت جواب چون و: گويد

 كرمان از سپس فارس، راه از سپس بصره، راه از كرد حركت بود مرو در كه مأمون آهنگ به خويش فرزندان
 و مكـه  مـردم  و كـرده  خلـع  را محمـد  و كرده بيعت وى با كه داشت وى معلوم و رسيد مأمون به مرو در تا

 كـه  شـمرد  ميمنـت  مايـه  را مدينـه  و مكـه  بركـت  و شد خرسند اين از مأمون. اند پرداخته كار بدين مدينه
 آن ضـمن  و نوشـت  آنهـا  به آميز مالطفت و نرم اى نامه و بودند، كرده بيعت وى با كه بودند كسان خستينن

 از آن اعمـال  و مدينه و مكه براى بنويسند داود براى فرمانى تا بگفت و كرد اميدوارشان و داد خيرشان وعده
 پانصـد  كه نوشت رى به و بست او راىب پرچم سه و افزود آن بر نيز را عك واليتدارى خراج، و كمكها و نماز
  .دهند كمك او به درم هزار
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 ،بود وى با نيز موسى بن عباس اش برادرزاده برسد، حج به كه شد برون شتاب با عيسى بن داود: گويد
 نزد به رسيدند بغداد به تا برفتند داود خويش عموى با كه بود داده موسى بن عباس به را حج ساالرى مأمون
 يمـن  واليتدار كه را قسرى جرير بن يزيد و كرد يارى نيك و داد تقرب و كرد حرمتشان كه حسين بن طاهر
 و قـوم  كـه  كـرد  تعهـد  آنهـا  براى جرير، بن يزيد فرستاده وى با بسيار سپاهى و فرستاد آنها همراه بود كرده

 مـأمون  عبـداهللا  بـا  و كننـد  خلع را محمد كه كند استمالت بودند يمن اشراف و شاهان كه را خويش عشيره
  .كنند بيعت

 بپـا  را حـج  مراسـم  موسـى  بـن  عباس و رسيد حج هنگام شدند، مكه وارد تا برفتند همگى پس: گويد
. داشت محاصره رد را محمد كه رسيد حسين بن طاهر نزد به تا برفت عباس آمدند، باز حج از چون و داشت

 محمد خلع به را مردمش و رفت يمن سوى جرير بن يزيد بماند، مدينه و مكه در خويش كار بر على بن داود
 به و داد مى انصافشان و عدل وعده كه خواند آنها بر حسين بن طاهر از اى نامه و خواند مأمون عبداهللا بيعت و

  .داد مى خبرشان بود گسترده خويش رعيت بر مونمأ كه عدالتى از و كرد مى ترغيبشان مأمون اطاعت
 را محمد و كردند بيعت مأمون براى شدند، خوشدل آن از و پذيرفتند را مأمون بيعت يمن مردم: گويد

 حسين بن طاهر و مأمون به و نمود انصاف و عدالت و گرفت پيش نكو رفتار آنها با جرير بن يزيد. كردند خلع
  .ندا پذيرفته را بيعت كه نوشت

 بن على و بست مختلف سرداران براى پرچم صد چهار به نزديك شعبان و رجب در محمد سال اين در
 و كردند حركت كه روند اعين بن هرثمة سوى كه داد دستورشان و داد امارت همگيشان بر را نهيكى محمد

 را نهيكى محمد بن لىع و كرد هزيمتشان هرثمه كه كردند تالقى نهروان ميلى چند جللتا در رمضان ماه در
  .گرفت جاى نهروان در و كرد حركت هرثمه آنگاه فرستاد مأمون سوى را او و كرد اسير

 بر محمد. شد آشفته طاهر  سپاه و خواستند امان محمد از طاهر سپاهيان از بسيار گروهى سال اين در
 بينـدود،  خوش بوى از را ريشهايشان و كرد پخش فراوان مال بودند رفته وى نزد به كه طاهر ياران از كسانى

  .گرفتند نام خوش بوى سرداران سبب همين به

  آن؟ سرانجام و خواستند مى امان محمد از طاهر ياران چرا اينكه از سخن

 بغـداد  مـردم  و محمـد  نبرد كار در و ببود آنجا رفت صرصر نهر ىسو طاهر وقتى: گويد طاهر بن يزيد
 نـزد  بـه  داد مـى  محمـد  كه ها جامه و مال اما .كرد هزيمت را آن رفت وى سوى سپاهى هر و بكوشيد سخت
 شـدند  بـرون  طاهر سپاه از پيوستگانشان و خراسان مردم از كس پنجهزار نزديك و يافت اهميت طاهر ياران

  .كرد بتث هشتاديها جزو را نامهايشان و كرد اميدوارشان و داد وعده و شد خرسند انرفتنش از محمد كه
 سردارى وظايف خور در كه را ديگران و حربيان از جمعى محمد ببودند، حال اين بر ماهى چند: گويد

 ىبدو نمرى جهم بن حبيب. فرستاد نهروان و شاهى دهكده سوى و بست برايشان پرچم و كرد سردار بودند،
  .نرفت ميانه در چندان نبردى اما شد فرستاده آنها سوى يارانش با
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 شـيبانيان  و كوثريـان  و ياسريان سوى را آنها و خواند پيش را بغداد سرداران از چند تنى محمد: گويد
 و. بودند سرشان پشت كه كرد كسانى حفاظ را آنها و داد كمك مقررى به و فرستاد آنها براى آذوقه فرستاد،

 ترغيبشـان  و تطميـع  و فرسـتاد  سـپاه  سران براى نامه نهانى و پراكند طاهر ياران ميان جاسوسان محمد نيز
 كـه  داشتند طبلى آنها از كس ده هر خواستند، امان محمد از آنها از كس بسيار و بشوريدند طاهر بر كه كرد
  .رسيدند صرصر نهر نزديك به تا برفتند و كردند غوغا و كردند صدا و سر

 كـه  اينـان  كثـرت « :گفـت  مـى  و گذشـت  مـى  دسته هر بر و كرد ها دسته را خويش ياران طاهر،: گويد
 فيـروزى  و است ثبات و اخالص قرين ظفر كه نشود كارتان مانع آنها خواستن امان و ندهد فريبتان بينيد مى

  ».1 است صابران يار خدا و يافته غلبه بسيار گروه بر خداى اذن به كه اندك گروه بسا صبر، همراه
 زدنـد،  ضـربت  شمشـيرها  بـا  لختى و كردند پيشروى كه كنند پيشروى كه داد دستورشان آنگاه: گويد

 و كردنـد  خالى را اردوگاهشان جاى و شدند هزيمت و بكردند پشت كه زد بغداد مردم هاى شانه به خدا آنگاه
  .بردند غارت به بود آن در سالح و مال از را چه هر اهرط ياران

 هـا  صـله  و آوردنـد  بيرون ها خزينه و كردند آغاز دادن عطيه تا داد دستور و رسيد محمد به خبر: گويد
 رونـق  نيـك  و منظـر  نكو را كه هر و گذرانيد نظر از خويشتن به را كسان و آورد فراهم را ها حومه مردم داد،
 و شـد  مـى  آكنده خوش بوى با وى ريش شد مى سردار كه هر كرد، مى سردار و پوشيد مى تخلع بدو ديد مى

  .گرفتند نام خوش بوى سرداران كه بودند همينان
 يـاران  و سـپاهيان  به. خوش بوى شيشه يك و داد درم پانصد كدام هر خويش نوكار سرداران به: گويد

 نوشت نامه آنها به و فرستاد كس كه دادند خبر بدو را اين طاهر جاسوسان و خبرگيران نداد، چيزى سرداران
 روز شـش  شنبه چهار روز به كه كرد تحريك بزرگتران ضد بر را كوچكتران و كرد استمالتشان و داد وعده و

  .بشوريدند محمد بر ششم و نود و صد سال حجه ذى از رفته
  :ونمضم اين به گفت شعرى باب اين در بغدادى ابناء از يكى

   آرد ياد به را خدا بگوى امين به«
   خوش بوى مگر نپراكند، چيزى را سپاه كه

  باد او فداى به جانم كه طاهر
   كافى لوازم و ماليمت با

   آورد كف به را ملك زمام
   كند مى نبرد سركش گروه با و

   شكستنش پيمان كه شكنى پيمان اى
   كشانيد تسليم به را او

                                                           

1 .َئةٍ من كَميَلةٍ فقَل تَئةً غََلبيرَةً فاهللا بِإِذْنِ َكث اهللا و عاِبرِينَ م249: 2 الص. 
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   است نمايان خباثتش از وى عيوب و
   بيامد خويش هاى حمله با شير

   آشام خون شيران همراه
   وى همانند كسى از اما كن فرار

   مگر نيست، مفرى
  ».هاويه سوى يا جهنم سوى
 بـدو  كـه  كـرد  مشورت خويش سرداران با شد تنگ محمد بر كار و كردند آشوب سپاهيان وقتى: گويد

 بودنـد  آنهـا  خداى از پس و ستا سپاه به تو ملك قوام كه كن جبران را خويش كار و درياب را قوم«: گفتند
  ».اى دانسته را آنها سرسختى و دليرى دادند، پس تو به را ملك حسين ايام در كه

 و يافتگـان  امـان  ديگـر  و تنـوخى  و كننـد  نبـرد  آنهـا  بـا  تا بگفت و كرد لجاجت آنها كار در اما: گويد
 طـاهر  بـه  آنهـا  و داد پيام آنها به طاهر پرداختند نبرد به قوم. فرستاد آنها سوى بودند وى با كه را سپاهيانى

  .داد مال و داد امان را آنها و نوشت نامه آنگاه باشند وى مطيع كه گرفت گروگان آنها از كه دادند پيام
 كـه  رسيد بستانى به حجه ذى از رفته روز دوازده شنبه سه روز به و رفت پيش طاهر آن از پس: گويد

 محمد سپاهيان و سرداران از كسانى. آمد فرود آنجا در خويش ياران و اهيانسپ و سرداران با و بود انبار در بر
 سرداران پيوست، هشتاديها به را همگى كه آمدند فرود ها حومه و بستان در بودند يافته امان طاهر از كه نيز

  .داد چيز مردانشان از بسيارى و آنها به و داد برابر دو را فرزندانشان و خاص
 كاره بد و خبيث مردم و افتادند فتنه به كسان شدند، برون آن از و زدند نقب زندانها از زندانيان: گويد

 شـد،  بـد  مردمـان  وضع و افتاد محنت به صالح و شد ذليل مؤمن و يافت عزت بدكاره تاختند، صالح اهل به
 بـاز  را كـاران  بـد  و خـردان  بـى  دسـت  كـه  بـود  حالشـان  مراقـب  كـه  بودند طاهر اردوى در كه كسانى مگر
  .كرد مى سختى آنها با و گذاشت نمى

  .رفت ويرانى به واليت و فروماندند گروه دو كه چندان كرد نبرد شب و صبح طاهر: گويد
 ايـن  و گفـت  خالفـت  دعاى مأمون براى و شد، حج ساالر طاهر جانب از موسى بن عباس سال اين در
  .شد مى گفته خالفت دعاى وى براى مدينه و مكه در حج موسم در كه بود بار نخستين

  .آمد در هفتم و نود و صد سال آنگاه
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