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  رحمان رحيمبه نام خداوند 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .گرفت و باز شكر خداي

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

  .اهللا

  

  ابوالقاسم پاينده                                                                                                                             

 1351351351354444ماه  رهم                                                                                                                              
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   الرحيم الرحمن اهللا بسم

  بود هفتم و نود و صد سال به كه حوادثى خبر از سخن

 را قاسـم  مأمون كه پيوستند مأمون به عراق از مهدى بن منصور و الرشيد هارون بن قاسم سال اين در

  .فرستاد گرگان به

  .كردند محاصره بغداد در را هارون بن محمد مسيب، بن زهير و هرثمه و طاهر سال اين در هم و

   سال اين در محاصره چگونگى و هفتم و نود و صد سال به محمد محاصره كار انجام سر از سخن

 و منجنيقهـا  و گرفـت  جـاى  كلـواذى  رقه قصر در ضبى مسيب بن زهير: گويد تميمى يزيد بن محمد

 و آمد مى را كه هر و شد مى برون طاهر، نبرد به سپاه اشتغال هنگام روزها و كند خندقها و كرد نصب ها ارابه

 وى كار از طاهر. انداخت زحمت به را مردم كه گرفت مى يك ده بازرگانان اموال از و زد مى ها ارابه با رفت مى

. بردنـد  شـكوه  بـدو  كردنـد  مى تحمل مسيب بن زهير از كه محنتى از و رفتند وى پيش كسان و. يافت خبر

 از دست كسان و فرستاد او كمك به سپاهى شود گرفته دبو نزديك كه هنگامى و يافت خبر اين از نيز هرثمه

  .بداشتند وى

 منجنيقهـا  با را كسان اينكه و زهير درباره نيست دانسته نامش كه شرقى سمت مردم از شاعرى: گويد

  :مضمون اين به گفت شعرى كشت مى

   مشو نزديك سنگ و منجنيق به«

   اى ديده شد مى مدفون وقتى را كشته كه

   نرود وى دست از خبرى كه آمد در زود

  .نهاد سر پشت را خبر و شد كشته كه

   داشت اى تندرستى چه و نشاط چه آمد مى وقتى

   دارد كارى كه نگويند خواست مى

  بود مربوط كى به كار كه ندانست و

  ! كرد چه تو دستان دار منجنيق اى

   نگذاشت جاى به را چيزى كه

   بود شده مقدر كه بود آن جز وى هوس

  ».نشود غالب تقدير بر هوس هرگز كه

 هـا  ارابـه  و منجنيقهـا  و نهاد خويش اطراف به خندقى و ديوار و آمد فرود نهريين كنار بر هرثمه: گويد

  .آمد فرود انبار در به بستان در طاهر .داد جاى شماسيه در را وضاح بن عبيداهللا. آورد فراهم
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 بـه  وى ورود از محمـد  يافت تسلط انبار در به ستانب بر طاهر وقتى: گويد كه اند آورده خليع حسين از

 آشفته سخت و ماند فرو خويش كار در. بود شده پراكنده بود وى دست به كه مالها. شد بيمناك سخت بغداد

 و كننـد  درهـم  و دينـار  را، نقـره  و طال ظرفهاى و بفروشند بود ها خزينه در كاال چه هر تا بگفت و شد خاطر

 سـوى  آتـش  و نفت تا بگفت وقت آن در. برد كار به خويش مخارج و خويش ياران اىبر كه آوردند وى پيش

  .بكشند را رونده و آينده و بزنند ها ارابه و منجنيقها با را آنها و افكنند حربيان

  :مضمون اين به دارد شعرى باب اين در وراق عترى الملك عبد بن عمرو: گويد

   اندازان منجنيق اى«

   دنامهرباني همگيتان

   دوست غير يا باشد دوست كه دهيد نمى اهميت

  ! افكنيد مى چه رهگذران به دانيد مى! شما واى

   دالل صاحب زيباى بسا اى

   بود سبز سر شاخى همانند كه

   آرام زندگى و خويش دنياى دل از

   شد برون

   نداشت اى چاره اين از كه

  » .شد نمايان حريق روز به و

 سـپاههاى  و شد سخت محمد ضد بر طاهر نيروى وقتى: گويد كه اند وردهآ باوردى منصور بن محمد از

 خواسـته  امان طاهر از كه بود كسانى جمله از مالك ابن سعيد شدند پراكنده سردارانش و شدند هزيمت وى

 و گماشـت  دجله پلهاى تا آن به پيوسته نواحى و دجله كناره و آنجا بازارهاى و بغيان ناحيه به را وى كه بود

 بـه  را او و كنـد  بنيـان  ديوارهـا  و بكنـد  خنـدقها  اوست تسلط زير كه ها كوچه و ها خانه همه دور به تا گفتب

 در و الرقيـق  دار راه بـر  باشند، وى مالزم رخدادها در تا بگفت را حربيان و داد نيرو سالح و فعلگان و مخارج

 ريختگـى  درهم و ويرانى كه بود ادهد مالك بن سعيد به كه داد دستور چنان و گماشت كس پى از كس شام

  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در عترى. رفت ميان از بغداد زيباييهاى كه چندان شد بسيار

  ! زد آسيب بد چشم با ترا كى بغداد اى«

   نبودى ديده آرامش مايه روزگارى به مگر

   نبودند تو در قومى مگر

   بود ها زينت از زينتى قربشان و مسكن كه

   زد شان تفرقه بانگ سياه الغك

   شدند پراكنده كه
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   ديدى چه فراق سوزش از آنها سبب به

   سپارم مى خدا نزد به را كسانى

   آرم يادشان وقتى كه

   شود مى سرازير ام ديده از اشك

   كرد جدا هم از و كرد شان پراكنده روزگار اما ببودند

  ».آورد مى جدايى گروه دو بين ما روزگار و

 جعفـر  ابى بن سليمان قصر و صالح قصر بر پيوست بدو كه جنگاورانى با را فراهمرد على محمد،: گويد

 بـه  هـا  كوچـه  و ها خانه كردن ويران و سوختن كار در او و آن، مجاور هاى ناحيه و دجله قصرهاى تا گماشت

  .داشت مى راصرا انداخت مى منجنيق كه سمرقندى نام به مردى دست به ها ارابه و منجنيقها وسيله

 آن مجـاور  و كوفـه  در و انبـار  راه بر كه فرستاد ها حومه مردم پيش كس و كرد چنين نيز طاهر: گويد

 پرچمهاى و پادگانها و زد مى خندق دورشان به پذيرفتند مى را وى دعوت ناحيه يك مردم كه همين و بودند

 اش خانـه  و كرد مى پيكار و دشمنى وى با آمد نمى وى اطاعت به و كرد مى امتناع كه هر و نهاد مى را خويش

 كـه  چنـدان  بـود  كـار  به خويش پيادگان و سواران و سرداران با شب و صبح و بود سان بدين .زد مى آتش را

  .بماند ويران كه كردند بيم مردمان و رفت مى ويرانى به بغداد

  :مضمون اين به دارد شعرى باب اين در خليع حسين: گويد

   بغداد سوى ود از شتاب با آيا«

   شوى مى روان

   را پراكنده مردم فتنه كه نديدى مگر

   آورد فراهم گران فتنه بر

   ريخت هم در بغداد عمران

   آن يا اين راى از امانه

   شدند نابود آن مردم كه حريق و ويرانى از بلكه

  .رسد مى كسان به كه است عقوبتى

   بغداد اگر بود خوش چه

  ».شد نمى فسل روزگاران چون ناچيزى به

 و بـود  شـرق  سـمت  كـه  را جعفـر  ابـو  شهر و بودند وى مخالف مردمش كه را هايى حومه طاهر: گويد

 را سـرداران  و هاشم بنى از كسانى مستغالت و امالك و ناميد النكث دار را آن مجاور و خلد و كرخ بازارهاى

. آمدنـد  اطاعـت  بـه  و شدند كستهش و شدند زبون كه گرفت بود وى عمل ناحيه در و بودند نپيوسته بدو كه
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 غوغاييان و اوپاش و زندانيان و برهنگان و راه فروشندگان بجز بازماندند، نبرد از و گرفتند زبونى نيز سپاهيان

  .بود گذاشته باز غارت كار در را دستشان صقر بن حاتم كه بازاريان و طراران و

 وا و كـرد  نمـى  سسـتى  كـار  اين از و كرد مى ردنب آنها با پيوسته شدند برون 1افريقاييان و هرش: گويد

  .ماندند نمى

  2:مضمون اين به دارد شعرى بود، آن در آنچه وصف و بغداد تذكار به خزيمى

   بود نشده روزگار بازيچه بغداد كه وقت آن«

  بود ننموده رخ آن رخدادهاى و

   كه بود عروسى همانند و

   درونش و برون كه

   نمود ىم انگيز شگفت جوانى هر براى

   است جاويد بهشت گفتند مى

   خوشدلى خانه و

   حوادث معرض به كمتر و

   رسيد مى بدان دنيا محصوالت

   بود كم آن زاى عسرت و زده عسرت و

  .داشت فراوان نعيم

   بودند ور بهره آن هاى لذت از مردمش و

   نخورده دست بود باغى قوم براى

   باران پى از كه

  .بود شكفته آن گلهاى

 *  * *  

   داشت دوامى دنيا آبادى اگر

   داشت دلبستگى عيش به كه هر

  .بود رفاهى در

  .بود شاهان خانه

   ملك هاى پايه كه

   بود استوار آن در

                                                           

  .افارقه: كلمه متن. 1

 .اى از آن است خوانيد خالصه و آنچه مى) يكصد و سى و هفت بيت(انگيز بغداد در متن، بسيار مفصل است  اى غمرث. 2
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   داشت استقرار آن در ملك منبرهاى و

   بودند توانگرى و شرف اهل

   سرفرازى انجمنهاى و

   بودند متنعم مردمى

   مملكتى ميراث در

  .بودند داده مانسا را آن بزرگانش كه

* * *  

   زاى حادثه روزگار در اما

   قوم حقيران پيوسته

   آوردند كاستى ملك در

   اى فتنه از كه وقتى تا

   را اش انگيزنده كه

   بخشود توان نمى

  .نوشيد انگيز مستى جامى

   شدند ها فرقه ائتالف، پس از و

  .گسيخت هم از پيوستگيشان كه

  ! كردند چه شاهان كه ديدى

  .گويد اندرزشان كه نبود اى ندهنگهدار

   را خويشتن ما شاهان

   افكندند اى گمراهى ورطه به

  بود دشوار آن از شدن برون كه

   خويش پيمان به اگر بود، زيانشان چه

   بودند كرده وفا

   تقوى زمينه در و

   داشتند استوار بصيرت

  بود نريخته را خويش طرفداران خون و

   بودند گيختهبرنيان آن ضد بر را جوانانى و

   بود كرده قانعشان آمده فراهم دنياى و

   جانها رغبت كه
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   شود مى آن زيان مايه

   آبگير و آبريز را، شاهان حوض

   كاويدند همى هوس به

   طلبى فزون سر از كه

   خواستند مى دنيا تجمل

   آن هاى اندوخته عاقبت و

  .شد كسان دستخوش ناخواه به

   پسران براى پدران را آنچه و

   بودند آورده راهمف

   فروختند همى

   تجارتشان كه

  .مباد سودمند

* *  *  

   بود آورده گل كه نديدى را باغها مگر

   بود بينندگان شگفتى مايه آن گلهاى و

   نديدى را افراشته بر قصرهاى مگر

   بودند بتان همانند آن مقيم زنان كه

   نديدى را ها دهكده مگر

  بودند كشته شاهان كه

  بود سبز آن زمينهاى و

  .سبزه و نخل و بود تاك از پر و

   شده خالى آنسان از اكنون

   است آلود خون آن باغستانهاى و

   خالى و است ويرانه

   زنند مى بانگ آن در سگان و

   شناسد نمى را آن آثار بيننده و

   گيرد نمى جدايى آن از روزى تيره

   بسته بر رخت آن از شادى و

   نشطي و سريه يا و زندورد در
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   شود مى ختم بدان معبرها كه
   باال خيزرانيه و لحى تر يا و

   دارد بلند پلهاى كه
   كه ويه عبد قصر و

   سيرت پاك مردم براى
   عبرت و است هدايت مايه

  شدند؟ كجا آن نگهبانان
  رفتند؟ كجا آن خادم و سرور و

  كجايند؟ آن اطرافيان و خواجگان
  كجايند؟ آبادكنانش و ساكنان
   حبشيان و البىصق سواران

   بود آويخته لبهاشان كه
  شدند؟ كجا
  آمد مى آنها جمع از سپاه كه
   را آنها ميان الغر اسبان و

  برد همى دسته دسته
   نوبه و صقالب و هند و سند در
   شدند مى مو سپيد آنجا قوم بربران كه

   بودند آميخته هم به پرندگان هاى دسته چونان
   سرخان از پيش سياهانشان كه
  .رفتند مىه

* * *  
   نخورده دست غزاالن

   چميدند مى ملك باغستان در كه
  شدند؟ كجا

   هاشان جلوه و خوشيها و ها رونق
  ! شد چه

   خوش بوى و يمانى عنبر و مشك از مجمرهاشان
   بود آگنده
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   مزين پوشش و حرير در و
   رفتند همى كشان دامن

   بغداد زن ساز و رقاص
   مزمارهاشان و عودها وقتى كه
   آميخت مى هم در

   برد مى را گوشها
  شدند؟ كجا

* * *  
   مانده خالى بغداد

   آن در افروزانش آتش و
   افروزند همى آتش
   اند يافته ره بدان عاديان گويى

  .رسيده بدان عاد طوفان و
   صبحگاهان و شبانگاه كه داند نمى هيچكس

  .رسد مى چه بدو دهر حادثات از
   هدف شب و روز و

  .اند نهزما تيرهاى
* * *  

   روز تيره بغداد اى
   رسيد آن مردم به زمان حادثات كه

   چون و داد، مهلتى خدايش
   گرفت ميان در آنرا بزرگ گناهان

   جنگ و حريق و سنگباران و ظلمت با
  .پرداخت آن عقوبت به
  ! ديديم گناهان چه بغداد در

  ! گذرد درمى آن از الجالل ذو خداى مگر
   بود ايمن بغداد

   رسيد بدان انگيز هول اى حادثه اما
   نداشت آنرا انتظار كه
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   رسيده بدان سوى هر از بدى
   بگرفته گناهانشان را مردم و

   گرفته سستى دين بغداد در
   اند شده حقير فضل اهل

   اند يافته برترى صالح اهل بر كاران بد و
   يافته تسلط خويش آقاى بر بنده

  اند افتاده بردگى به پردگيان و
   شده ساالرشان جمع كار بد
  .گرفته بدست را محله كار جوى، عربده و

* * *  
   ببيند را بغداد كه هر
   آن اطراف در سپاهيان كه

   اند گرفته جاى
   بارد مى سنگ آن بر كوبنده منجنيق و

   اند افتاده مرگ خطر به دلبرانش
   است انداخته نبرد محنت به را آن طاهر و

   دپرچمهاين با مرگ هاى دسته
   اند افتاده زحمت به آن بيننده يارى و كننده يارى كه

   تقديرها كه داند
   خواهد خداى چنانكه

  .است شدنى انجام
* * *  

   زبونى و ذلت فرط از كه بغداد اينك
   سازد نمى النه آن هاى خانه در گنجشكان

   گرفته ميان در را آن مرگ
   گرفته بر به را آن حقارت

   سوزاندش مى يكى اين
   كند مى ويرانش يكى آن و

   است خوشدل غارت به آن مالرباى



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  17  سيزدهمجلد 

   افتاده تعطيل به كرخ بازارهاى
   اند شده روان عيارانش و

   آن سفلگان از جنگ
   آورد برون شيران

   دارند حصيرى سپرهاى كه
   برگيرند زره چون و

   دارند خرما برگ از سر زره
   پشمين هاى جبهه در و

   روند نبرد سوى
   وى پرچم زير هرش سواران
   همند يار قماربازانش و طراران

   عطا نه خواهند مى روزى نه
   ناحيه هر و كوچه هر در

   كه هست افكنى سنگ
  .افكند مى سنگين سنگهاى

  اى؟ ديده بازارها در را برهنه شمشيرهاى
  رود؟ مى ها كوچه در كه را اسبان و
  برد؟ مى را كشيده خنجر تركان و

   است كار به راهها در آتش و نفت
  غارتند كار به مردان
   اند كرده نمايان را خود زيور كه زنان آزاده

   روند مى ها كوچه در
   كسانند ديد معرض در و

   خويش كسان ميان كه نازپرورده زن
   گرفت نمى بر چهره از برقع

   بود پردگى و
   افشانده موى
   شده نمايان كسان ميان

   رود مى خيزان و افتان خويش جامه در
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   جويد مى را خويش راه زده يرتح
   رسد مى بدو سر پشت از آتش و

   بود نديده را او جلوه خورشيد
  .كرد نمايان را او جنگ كه وقتى تا

* * *  
  اى؟ ديده را مرده فرزند زن
   كند مى ولوله راهها در كه
   شده چيره او بر خستگى و

   كه رود مى تابوتى دنبال به
   است آن در وى يگانه

   هست زخمى اش هسين در و
   نگرد مى وى چهره در

   زند مى عزا بانگ
  ريزد مى اشك و

* * *  
   ديدم نبردگاه در را جوانان

   بود آلوده خاك به بينيشان كه
   بود خويشتن مدافع كه جوانى

   توانا افروزى جنگ كار در و
   دريد مى را تنش و بود افتاده او بر سگان

   داشت رنگين پنجه وى خون از و
* * *  

  بود جوالن به قوم ميان اسبان كه نديدى مگر
   كرد مى لگد را كشتگان نكوى هاى چهره و
   بود آغشته خون به آن يراق و

   كرد مى مال لگد را دلير جوانان كبد
   شكافت مى را سرهايشان خويش سم از و

   بودند منجنيقها زير زنان كه نديدى مگر
   آلود خاك و بود آشفته موهايشان و
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   نديده شوهر دختران و عجوزان و قوم بانوان
   بودند بسته بند سر

   بردند مى خوردنى خويش دوش بر و
   ديدم را اى زده برون سينه دست تنگ

   بود جسته مى را خويش كسان
   بودند ربوده را او سرپوش

   بود شده كوفته سنگ با سرش و
* * *  

  متغير روزگار اين در كه دانستمى كاش اى
   هست اميد و بيم آن حوادث از كه
   بود كه حال بدان ما سرزمين آيا
  گردد؟ مى باز

   برد پيام ذوالرياستين به كه كيست
   زمامداران بهترين كه دانند مردم كه
   است مأمون خدا خليفه كه
   است پيوسته بدو امت آرزوهاى و
   اويند مطيع بدكار و نيكوكار و

   ستايند مى نيز ترا روش
   دار سپاس را خداى نعمت

  است نعمت مزيد موجب سپاس كه
   كه اى ديده كه را كسانى

   است كتاب مخالف رفتارشان
   كن ادب

   بگشاى مرحمتى دست كسان سوى
   ببرى را حاجاتشان آن وسيله به كه

   آيند فراهم دورشان به كسان بستگان وقتى
   داريم تو سوى رو ما

   نگفتم ريا يا طمع سر از را قصيده اين
   هست خصلتى و خوى را كسى هر
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   برد مى راه به را او كه
   نمايد مى تو به را كارها سخن اين

   گشايد مى را خويش كاالى بازرگان چنانكه
   فرستادم معتمد برادرى با را آن
  ».كند مى روايت را آن دلبستگى از كه
  .خواستند امان بودند شده گماشته صالح قصر بر محمد جانب از كه كسانى سال اين در
  .داد رخ صالح قصر در بود طاهر ياران ضرر به كه نبردى سال اين در هم و

   صالح قصر نبرد از سخن

 چنانكـه  -كـرد  مـى  ثبـات  وى سپاه و محمد مقابل در همچنان طاهر: كه اند آورده حسين بن محمد از
 بـه  محمـد  جانـب  از كه فراهمرد على. شدند وامانده وى نبرد از بغداد مردم كه چندان -بياوردم را آن وصف
 كه كرد تعهد و خواست امان او از و نوشت نامه طاهر به بود گماشته جعفر ابى بن سليمان قصر و صالح قصر
. كنـد  تسـليم  وى بـه  هست آن در كه ها ارابه و منجنيقها با دارد دست به پلها حدود تا ناحيه اين در را آنچه
 سـاالر  بادغيسـى  يوسـف  العبـاس  ابـو  شـبانگاه  و دكر اجابت خواست مى را آنچه و پذيرفت او از را اين طاهر

 محمد را آنچه همه كه فرستاد فراهمرد سوى خويش دلير سواران و سرداران از كسانى با را خويش نگهبانان
  .هفتم و نود و صد سال االخر جمادى نيمه شنبه شب به كرد، تسليم العباس ابو به بود سپرده بدو

 بود كرده مى نبرد اوباش و زندانيان و افريقاييان همراه كه محمد اننگهبان ساالر عيسى بن محمد: گويد
  .بود انگيز هراس نبرد كار در و بود كرده نمى سستى محمد كار در عيسى بن محمد خواست امان طاهر از

 و آمـد  هيجان به سخت و رسيد خطر نزديك محمد خواستند امان طاهر از كس دو اين چون و: گويد
 از اوبـاش  جمع دهد، مى رخ چه ببيند كه رفت جعفر درام به شخصاً. شد تسليم كه وقتى به تا افتاد تالش به

 نبـرد  صـالح  قصـر  برون و درون روز آمدن بر وقت به تا و بيامدند سپاهيان و گرد دوره فروشندگان و عياران
  .كردند

 كشـته  قصـر  داخل در بودند وى همراه كه سرانى و سرداران از چند تنى با بادغيسى العباس ابو: گويد
 آن از پيش وى ياران و طاهر. رفتند طاهر بنزد و گريختند تا كردند نبرد قصر بيرون يارانش و فراهمرد. شدند

 در مختلف هاى دسته ندادند آن از بيشتر حال بد زخمى و كشته و نداشتند آن از سختتر نبردى آن از پس و
  .آوردند سخن آن درباره نيز عوام و غوغاييان. وردندآ سخن نبرد شدت از و گفتند بسيار شعر باب اين

  :مضمون بدين بود خليع اشعار شد گفته نبرد اين درباره كه اشعارى جمله از
   كن اعتماد خداى به خداى، امين اى«

   دهند ظفرت و صبر كه
   فيروزى خداى يارى به
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  .ماست آن از نشينى، عقب نه حمله، و
  .سخت و ددارن بد روز تو دشمن بيدينان و

   ريخت مى آن از مرگ گه جام بسا اى
  تلخ، طعم با بود ناخوش و

   خورانيديم، آنها به و خورانيدند ما به كه
  .بود تر سخت آنها بر اما

   ماست ضد بر گاهى كه است چنين نبرد
  ».سودمان به گاهى و
 را ديگـران  و اشـميان ه و سـرداران  مسـتغالت  و امالك كه پس آن از طاهر كه اند آورده ابنا از يكى از
 مـأمون  بيعـت  و محمـد  خلـع  در شركت و امان به را آنها و نوشت ها نامه و فرستاد رسوالن بود كرده تصرف
 و قحطبـه  بـن  حسن فرزندان و برادرانش و طايى قحطبى حميد بن عبداهللا كه پيوستند بدو جمعى و خواند
 بدو نهانى نيز هاشميان و سرداران از جمعى. ندبود جمله آن از العاص ابى بن محمد و ماهانى على بن يحيى

  .شد وى با نظرهاشان و دلها و نوشتند نامه
 و نهيكـى  عيسى بن محمد به را كار و آورد روى ميخوارگى و تفريح به محمد صالح قصر پس از: گويد

 و كرخ ازارب و ها حومه و شهر درهاى به خويش مجاور درهاى و ها كوچه از را خود گماشتگان كه سپرد هرش
 مردان از كس هر به آنجا بدكاران و دزدان كه بود چنان و گماشتند كناسه و 1محول در و دجله بندرگاههاى

 ايـم  نشنيده كه بود چنان رفتارشان و كردند مى غارتشان يافتند مى دست ذمى، يا مسلمان ضعيفان، و زنان و
  .باشد داده رخ شهرها ديگر نبرد در آن همانند كه

 پـس  از داشـتند  توانـايى  كـه  كسـانى  شد تنگ مردمش بر بغداد و كشيد درازا به كار اين وقتى: گويد
  .شدند برون آنجا از بزرگ، خطرهاى و انگيز الم هاى مضيقه و بسيار خسارت

 مـردم  بـا  و كـرد  مـى  سـختى  بـاره  اين در و بود واداشته اين خالف به را خويش ياران طاهر، اما: گويد
 و كنـد  حفاظت را زنان و ضعيفان كه بود داده دستور را خالد ابى بن محمد. كرد مى خشونت الحال مشكوك
 خالصـى  هـرش  يـاران  دسـت  از مـردى  يـا  زن وقتى كه بود چنان و كند، آسان را كارشان و دهد عبورشان

 يـا  كاال يا نقره و طال از را آنچه زن و شد مى ايمن و رفت مى او از ترس رفت، مى طاهر ياران پيش و يافت مى
 مردم مثال و وى كسان و هرش ياران مثال و طاهر ياران مثال: گفتند كه آنجا تا كرد مى نمايان داشت پارچه

 لَـه  بِسورٍ بينَهم َفُضرِب«: گويد كرده ذكر تعالى خداى كه است حصارى همانند شدند مى خالص كه وقتى به

                                                           

  . معجم البلدان. محول يكى از محالت بغداد بود، پيوسته به كرخ. 1
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باب ُنهباط يهةُ فمالرَّح و رُهمن ظاه هلبق ذابكه دارد درى كه آرند بر ديوارى ميانشان و: يعنى »13: 57 اْلع 
  .عذاب روبرويش از آن برون و است رحمت آن اندرون

 خـويش  كـار  در و شد بد وضعشان كشيد درازا به بودند شده دچار بدان مردم كه اى بليه چون و: گويد
  :مضمون بدين دارد شعرى باب اين در بغداد جوانان از يكى. ماندند فرو

   دادم دست از را خوب معاش رفاه وقتى«
  .گريستم خون بغداد بر
   آمد غمها خرسندى جاى به
  .آمد تنگدستى گشادگى جاى به و

   شد حسودان بد چشم دچار بغداد
  .شدند فنا منجنيق با آن مردم و

   بسوختند آتش به گروهى
   كرد مى نوحه غريقى بر گرى نوحه

  .بد روز اى: زد مى بانگ زنى صيحه و
  .گريست مى خويش مهربان فقدان از زنى و
   ناز، اهل چشمى سيه و

  بود، آگنده خوش بوى از پيكرش كه
   برد، مى پناه شدن غارت به حريق از
  .برد مى پناه حريق به پدرش و

   داشتند، وش آهو چشمان كه زنان بسا
   بود، برق تابش همانند شان خنده و

   دارد، حلقه و ها دهقال كه قربانها همانند
  .بودند سرگردان و نگران

   دادند مى ندا را خويش مهربان
  .نبود مهربانى اما
  .بود شده جدا برادر از برادر و

   بودند شده برون دنيا از گروهى
  .رسيد مى فروش به بازار هر در كااليشان و
   بود، دور اش خانه كه غريبى و

  .بود افتاده راه ميان در سر بى
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   بود، شده وارد گروه، دو دنبر در
  .است گروه كدام از دانستند نمى و

   پرداخت، نمى خويش پدر به پسر
  .بود گريخته دوست بى دوست و

   ببرم ياد از را گذشته چيزهاى چند هر
  ».دارم ياد به را الرقيق دار پيوسته
 شد برون نبرد براى وزىر بود، جنگاور و دلير مردى و بود طاهر با كه خراسان سرداران از يكى: گويند

: گفـت  خـويش  ياران به تحقيرشان، و اعتنايى بى روى از و نداشتند سالح و بودند برهنه كه ديد را گروهى و
  »!كنند مى نبرد ما با بينم مى كه ها همين«

  ».آفتند بينيمشان مى كه ها همين آرى«: شد گفته بدو
 لـوازم  و سالح كه صورتى در! كنيد مى بيم آنها از و گردانيد مى روى اينان از كه مردميد بد چه«: گفت

 همراهشـان  لـوازم  و ندارنـد  سـالح  كه رسد مى كجا به بينم مى كه اينان كيد شجاعيد، و دلير و داريد نيرو و
  ».كند حفظشان كه ندارند سپر و نيست

 وى آهنگ و بديد را خراسانى آنها از يكى. رفت پيش و كرد زه به را خويش كمان خراسانى پس: ويدگ
 همينكـه . بـود  آن در سـنگهايى  كـه  داشـت  بغـل  زيـر  توبره يك و داشت دست به آلود قير حصير يك كرد،

 بـر  آنـرا  كـه  افتـاد  مى آن نزديك يا وى حصير در تير و كرد مى خالى جا عيار افكند، مى او به تيرى خراسانى
 تيرى چون و نهاد مى بود جعبه چون و بود كرده مهيا كار اين براى كه خويش حصير از محلى در و گرفت مى
. آورده دسـت  به كه است دانگ يك تير بهاى يعنى دانگ، يك: زد مى بانگ و گرفت مى آنرا افتاد مى زمين به

 را او كه برد حمله عيار به آنگاه كرد، تمام را خويش تيرهاى خراسانى تا بود، چنين عيار وضع خراسانى وضع
 خـورد،  او چشم به كه بيفكند و نهاد فالخنى در و برآورد خويش توبره از سنگى وى بزند، خويش شمشير با

 به خراسانى. افكند زير به اسب از را وى بود نزديك بود نكرده حفظ را خويشتن اگر و افكند ديگر سنگ آنگاه
  ».نيند آدميزاد اينان« :گفت مى و بازگشت تاخت

 معـاف  نبـرد  براى شدن برون از را خراسانى و نديدبخ كه گفتند طاهر با را او حكايت كه شنيدم: گويد
  .داشت

  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در بغداد شاعران از يكى: گويد
   كرد آماده را مردانى نبردها اين«

   نزارى، نه و بودند قحطانى نه كه
   دارند پشمين جوشن كه گروهى

  .آيند مى نبرد به گرسنه شيران چون و
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   دارند خرما برگ سرپوشهاى
   شده تراشيده سپرهاى و سر زره از كه
  .دارد مى نيازشان بى

   برند مى پناه فرار به نيزه از دليران كه هنگامى
  .چيست فرار دانند نمى

   ندارد جامه وزير است برهنه كه يكيشان
  .برد مى حمله كس هزار يك به
   زند نيزه با وقتى جوانمرد اين و

  .گيرب عيار جوانمرد از را اين: گويد
   كرد گمنامشان نبرد كه بزرگان بسيار چه

  ».برد باال را طرار ماجراجويان بسيار چه و
 كننـد  وارد بغـداد  به چيزى اينكه از را كسان ديگر و مالحان طاهر سال اين در: گويد جرير بن محمد

  .نهاد مراقب حانمال بر منظور اين براى و بودند، وى سپاه از كه بغداديان از كسانى براى مگر داشت، ممنوع

 ياران از و وى از آنچه و داشت ممنوع بغداد به را چيزها كردن وارد طاهر چرا اينكه از سخن

  داد؟ رخ مخلوع محمد

 شـدند  زخمـدار  و كشـته  صـالح  قصـر  در طاهر ياران از كسانى وقتى كه بود آن سبب اند گفته چنانكه
 و بـود،  نبـوده  ضـرورى  و بود بوده وى سود به دبو داشته نبردى هر كه آمد، سخت او بر و شد غمين سخت
 و شام در و الرقيق دار و دجله بين ما و داد سوختن و كردن ويران دستور هنگام آن در آمد سخت او بر چون

 وى بـا  كـه  را كسـانى  هـاى  خانـه  كناسه و كرخايا نهر و حميد حومه و جعفر ابو آسياهاى و صراة تا كوفه در
 هـر  ميبرد، تاخت آنها بر شب دل در و كرد آغاز بردن شبيخون محمد ياران بر و بسوخت كردند مى مخالفت

 ياران. گماشت مى آن بر مراقبان جنگاوران، از و زد مى خندق و كرد مى تصرف اى ناحيه پس از را اى ناحيه روز
 محمـد  يـاران  ،رفتند مى و كردند مى ويران را خانه طاهر، ياران كه شد چنان و ميكردند بيشتر ويرانى محمد
  .بودند طاهر ياران از آميزتر زيان خويش ياران براى تعدى كار در و كندند مى آنرا سقفهاى و درها

 بـه  گفـت  شـعرى  باب اين در بود عترى وراق الملك عبد بن عمرو گويند كه شاعرانشان از يكى: گويد
  :مضمون اين

   بنديم نمى را آن كه داريم اى رخنه روز هر«
   افزايند مى چيزى خواهند مى آنچه در آنها
  .كنيم مى كاستى ما ولى

   كنند، ويران را اى خانه وقتى
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   گيريم، مى بر آنرا سقف ما
  .مانيم مى آن جز ديگر اى خانه منتظر و

   خويش، تالش همه با روزى اگر
   باشند، حريص شر كار به

  .ترند حريص شر كار به آنها از ما غوغاييان
   اند كرده تنگ را ام سرزمين گشادگيهاى همه

  .اند گرفته جا و دارند كسان آن در و
   آرند، مى حركت به را شكار طبل با

   ببينند را شكارى چهره نزديك از چون
  .پردازند مى آن شكار به

   را آن غرب و واليت شرق
  .برويم كجا دانيم نمى و« اند داده تباهى به

   بگويند، دانند مى را آنچه بيايند وقتى
  .زنند تخمين ببينند زشتى زچي چون و

   شبرو، آزموده همانند هيچكس
   است، مرگ فرستاده كه

  كشد نمى را دليران
   است شهره شهرها همه در كه را دليرى

  .كند مى زبونى ببيند را برهنه وقتى كه بينى مى
   ببيند، را او رهرو مرد وقتى

   رود، مى لنگان كه
  .رود مى پس پس ترس سر از

   فروشد، مى تو به درم يك به را كودك يك سر
  .دهد مى تر ارزان دهم، مى تر ارزان گويد اگر و

   كشته را آنها از يكى كه ما از كس بسيار چه
   شود مي برداشته وى از گناهان وى كشتن با و

   اند دانسته مجاز را آنها با نبرد ما قاريان
  ».است نكشته اجازه بى را كسى هيچكس و
  :گويد او هم و
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   رفتن كار در و كردنند ويران كار به مردمان«
  .اند افتاده قال و قيل به مردمان كه
   پرسى مى كارشان از كه اى

  .دارد مى نياز بى پرسيدن از ترا چشمت
   نمانده كس بغداد در
  ».عيالمند و است فقر قرين آنكه جز

  :گويد او هم و
   برود يا بماند كه هر
  .روم نمى بغداد از هرگز من
   باشد مناسب نمعاشما اگر

  ».باشد كى امام كه دهيم نمى اهميت ديگر
 اهميـت  حريـق  و ويرانـى  و كشـتار  بـه  كسـان  كـه  ديد طاهر وقتى: گويد عترى الملك عبد بن عمرو

 و جعفـر  ابـو  شـهر  به او ناحيه از كاالها ديگر و آرد از چيزى كه نگذارند را بازرگانان كه داد دستور دهند نمى
 آنجـا  از و بازگرداننـد  فرات به طرنايا از را واسط و بصره هاى كشتى كه داد دستور و دبرن كرخ و شرقى ناحيه

 بدرقـه  بغـداد  تـا  مسيب بن زهير كه را هايى كشتى. برانند انبار، در خندق به آنجا از و صراه و كبير محول به
 بـه  مردمـان  و رفـت  بـاال  نرخها كه گرفت مى بيشتر و درم هزار سه و هزار دو تا هزار از كشتى هر از كرد مى

 بـود  شـده  بـرون  بغـداد  از كـه  هـر  و ببريدنـد  اميد آسايش و گشايش از بسياريشان و افتادند سخت تنگناى
  .داشت تأسف خويش ماندن از بود مانده جا به كه هر و بود خرسند

  .ودب كرده مى نبرد محمد كمك به ياسريه در مدتى وى خواست، امان طاهر از عايشه ابن سال اين در
 بـا  را ازدى وضاح بن عالء نهاد، بغداد اطراف بر را خويش سرداران از چند تنى طاهر سال اين در هم و
 از كسانى با را برادرش وضاح بن نعيم نهاد، كبير محول نزد به وضاحيه در پيوست بدانها كه كسانى و يارانش
 و روز مـاه  چند مدت به آنگاه نهاد، فرات ركنا بر ايوب ابو حومه مجاورت در بودند وى با كه ديگران و تركان

 بسيار و پرداخت بدان خويشتن به طاهر كه داد رخ كناسه در نبردى كردند، ثبات گروه دو هر. كرد نبرد شب
  .شدند كشته آن در محمد ياران از كس

  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در الملك عبد بن عمرو: گويد
  .دش جاويد حديث شنبه، روز نبرد«

   بود، افتاده كه ديدم پيكرها چه
   مرگ كه بينندگان و پيكرها چه و

  .بود آن كمين در
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  رسيد بدان سرگردان تيرى و
   دريد را كبد درون و

   پدرم اى: زدند مى بانگ كه كسان چه
  پسرم اى: زدند مى بانگ كه ديگر كسان و
   بودند، دلير كه شناور غريقان و

   شهر، دختران بجز هيچكس اما
  .نشد نگران فقدانشان زا

   روز، تيره مفقود بسيار چه
  .بود عزيز خود بازماندگان براى كه
   پرهيجان و بود نخستين نظارگان از

  .آمد نمى باز بود ديده ديد را آنچه اگر
   نماند آنها از سالى نو و كهنسال

   شير بلعيدن همانند بلعيد، همى طاهر
   رفت مىن جاى از شير چون و زد خيمه نبردگاه در

  .باريد مى شرر نبرد، هنگام به وى چشمان
   »نبود بيشتر و كشتند را كس هزار«: گفت مى يكى
  » .نداشتند شمار و بودند بيشتر«: گفت مى يكى
  .گريخت مى آنها سوى فردا بيم از كه بود كس
  .ديد توان نمى را يكى اند رفته كه آنها از هرگز

  .آيد نمى باز حال به دراز، روزگاران به گذشته
   بود نمرده و داشت جان كه خورده ضربت يك به

   مسكين اى تو، واى: گفتم
  بود؟ رابطه چه محمد با ترا

  .همشهريگرى نه بود، نزديك نسبت نه: گفت
   بودم، نديده را او هرگز

   بودم، نگرفته او از عطايى و
   رشاد سر از نه كردم، نبرد گمراهى سر از نه«: گفت
  ».آيد دستم به او از كه نقد چيزى براى فقط
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 بـه  و باشـد  مالها پى از كه داد دستور را خويش غالم زريح محمد، كه اند آورده الملك عبد بن عمرو از
 هاشـان  خانـه  در كسـان،  بـه  وى. كند اطاعت او از كه داد دستور هرش به. بجويد ديگران و گيران وديعه نزد

 بسـيار  مـردم  و گرفـت  بسـيار  امـوال  سبب بدين گرفت مى گمان به و كرد مى حمله شبانگاه و برد مى هجوم
 ايـن  به گفت شعرى باب اين در قراطيسى. كردند فرار توانگران و شدند گريزان حج ببهانه كسان. كرد هالك

  :مضمون
   نداشتند، آن نيت اما كردند حج به تظاهر«

  .گريخت خواستند مى هرش از بلكه
   بودند خرسند كه كسان بسيار چه

   انداخت محنتشان هب هرش و
   رفت وى خانه سوى زريح كه هر

  ».شد خشمگين و ديد ذلت
  .بود سال اين در الحجاره درب نبرد

   الحجاره درب نبرد از سخن

 بسـيار  كـه  طـاهر  ياران ضرر و بود محمد ياران نفع به و داد رخ الحجاره درب نزديك نبرد اين: گويند
  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در ىعتر الملك عبد بن عمرو. شد كشته آن در كس

   الحجاره درب پيكار و شنبه نبرد«
  .ببريد را نظارگان از اى پاره

   كردند جانبازى كه بود پس آن از اين و
  .كردند هالك سنگ با را آنها ما غوغاييان اما

   آمد كشتار آهنگ به جين شور
   باشم شما امير خواهم مى گفت و
   كه الحالى مشكوك دزد هر و

   دزدى سبب به را خويش عمر همه
  .شد پذيره را وى بود كرده سر به زندان در

   كند مستورش كه نبود بروى چيزى
  .بود خاسته بپا مناره چون شآلت
   بگردانيدند، روى آنها مقابل از
   پيش روزگاران به كه صورتى در
  .بودند دانسته مى نيك را زدن ضربت هجومى هر در
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   آنهايند انندهم ما نزد به اينان
   كنند نمى رعايت را همسايه حق كه
   معاش رونق و نعيم سبب به بود گمنام كه هر
   رسيده سرورى به

   فرستاده، برون خانه از را او سريرت بد مادرى
  .خواسته مى غارت او عيار مادر كه
   گويد مى ناسزا كسان به
  ندارد، باك پرده بى فحش از او و
  .گويد نمى اشاره به و
   نيست، محترم آزاده دوران نكاي

  .است طينت بد فرومايگان دوران اين،
   بود نبرد نبرد، پيش، روزگاران به
  ».است بازرگانى على، اى اكنون، اما
  :گويد او هم و
   است قيراندود آن پشت كه حصيرى«

  ،منصور و دارد جاى آن در محمد
   دارند سخن امنيت و عزت از
  .گرفتند را حصار: گويند مى و

  ! سود چه آنها حصار از ترا
  .اسير يا شوى مى كشته كه

   شدند كشته نبرد در سوارانتان
   گرفت ويرانى هاتان خانه از بسيارى و

   بياريد اى يگانه سردار خويشتن براى
  .نور پر اش چهره و باشد مهذب كه
   پرسى مى ما حال از كه اى

  ».است محصور قصر در محمد
  .شد اسير هرثمه آن اثناى در كه بود سال اين در نيز الشماسيه باب نبرد

  شد؟ چه آن سرانجام و بود چگونه اينكه و الشماسيه باب نبرد سبب از سخن
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. بـود  وى دور بـه  خنـدقى  و  ديوارى داشت، منزلگاه نهربين كنار بر هرثمه: كه اند آورده زيد بن على از
 در بر و شد مى برون گاهى كه بود نهاده شماسيه در نيز را وضاح اله عبد بود، آورده فراهم ها ارابه و منجنيقها
 از پيـروى  بـه  را كسان نداشت، خوش را نبرد و بود بيمناك اردوگاه مردم سرانجام از .كرد مى توقف خراسان

  .رفت مى آنگاه بود، مى لختى. كردند مى تحقير و گفتند مى ناسزا را وى كه خواند مى خويشتن
 شـده  همـدل  بودند عياران و برهنگان كه خويش ياران با و بود محمد ارانسرد از صقر بن حاتم: گويد

 وى سـوى  بـود  خبـر  بـى  عبيـداهللا  كه وقتىه ب ناگهان به. شوند مقابل وضاح بن عبيداهللا با شبانگاهى كه بود
 كـاالى  و سـالح  و اسـب  و شد هزيمت و بكرد پشت براندند، خويش جاى از را وى كه كردند نبردى و رفتند
  .يافت تسلط شماسيه بر صقر بن حاتم و گرفتند او از ربسيا

 بـه  وى مقابـل  از را سپاه و دهد يارى را عبيداهللا تا بيامد خويش ياران با و رسيد هرثمه به خبر: گويد
 گرفـت  اسـير  را هرثمه برهنگان از يكى افتاد، نبرد ميانشان در و رسيدند بدو محمد ياران. براند خويش جاى

 كـرد  رها را هرثمه و كرد قطع را دستش و برد حمله شخص آن بر هرثمه ياران از يكى شناخت نمى را او اما
 حلـوان  راه فـرا  بـه  آن مـردم  و ريخـت  درهـم  كه رسيد اردوگاهش مردم به وى خبر و برفت هزيمت به كه

  .بازماندند تعاقب از گرفتن اسير و غارت به اشتغال و شب سبب به محمد ياران. گرفتند
  .گرفتند نيرو افتاد دستشان به آنچه با برهنگان و نيامدند باز روز دو تا هرثمه اردوگاه مردم كه شنيدم

  :مضمون اين به است جمله آن از وراق عمرو شعر كه گفتند بسيار اشعار نبرد اين درباره گويد
   ندارد پيراهن عريان«

  رود مى پيراهن پى از صبحگاهان
   را ديدگان كه دارى جوشن بر
   كند، مى كور وهجل از

  .برد مى حمله
   ايست نيزه نيم وى كف در

   درخشد مى ها نگين چون كه سرخ
   حريصان همانند نبرد جستجوى در

  .است حريص
   گويى كه است فرمانبردار چنان

  .رود مى كلوچه نان خوردن به
   است سرور پيوسته كه است مهاجم شيرى

  .است دزدان شمار در اما
   تر مقاوم و است رترجسو شير از نبرد در و
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   درآيد وى معرض به چون دلير مرد و
  .ندارد مفر
   را، سوار كه دليرى بسا اى
  .فروخته ارزان قيمت به

   كه هست كسى آيا كه زند مى بانگ
  ».بخرد نارس خرماى مشت يك به را دلير
  :مضمون اين به گفت شعرى نيز هرثمه ياران از يكى

  .شود نمى تمام اآنه نبرد اما شود مى فنا روزگار«
   گيرد مى كاستى مالها و شود مى ويران ها خانه
   ندارند، توان جويند مى آنچه بر مردم
  .نتوانند راندن خويش از را مرگ ولى

   ندارد، رونق كه ميارند سخنى
   زادگان روسپى اين روز هر

  ».دارند حكايتها
 چـه  هرثمـه  و وضـاح  بـن  عبيـداهللا  بـا  صـقر  بن حاتم و برهنگان كه رسيد طاهر به خبر چون و: گويد

 را خـويش  يـاران  و ببندند دجله بر پلى شماسيه باالى تا بگفت و شد غمين و آمد گران سخت او بر اند كرده
. كردنـد  سخت نبردى آنها با و كردند عبور برهنگان سوى كه رفت پل طرف به آنها با و بياراست و كرد روان
 و كردنـد  بيرون شماسيه از و راندند پس را محمد ياران تا فرستاد آنها كمك به را خويش ياران دمبدم طاهر

  .برد جايشان به را هرثمه و وضاح بن عبيداهللا
 در كـه  خـويش  جايگاههـاى  و قصـرها  تـرميم  بـه  محمـد  برهنگـان،  ظفر پى از كه بود چنان و: گويد

 از و) بـود  طالانـدود  سـقفها ( دندبسوزاني را همه طاهر ياران و بود كرده خرج درم هزار هزار دو بود خيزرانيه
  .بكشتند كس بسيار غارتگران و برهنگان

  :مضمون اين به گويد شعرى باب اين در وراق عمرو: گويد
   حسين بن طاهر و جن و انس«

   تاختند ما به دوشنبه صبحگاه
   زدند بانگ و آوردند فراهم را گروهشان شبانگاه

   بگيريد، 1را حسين انتقام امروز

                                                           

  .م. منظور حسين بن على بن عيسى ماهانى است كه از اين پيش ياد وى رفت. 1
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   داشت محكم بازوى و نيزه كه هر و زدند را طبلشان
  .تاخت آنها سوى

   افتادى شط به و شدى كشته دشت به كه اى
  اند طى كوهستان دو در دلبستگانش و

  ماند؟ مى چه تو دست به كنند توافق مردم اگر
  :داشتى را سمت دو از يكى مگر
  سردار؟ يا بودى وزير مگر

  .فرقدين از چنانكه بودى دو سمت دو اين از
   آمد چشم دو با كه كس بسيار چه
   كنند مى چه ببيند كه
   بازگشت چشم يك با اما

   كنند نمى خطا كنند هدف را آنچه
  خواهد نمى چشم دو بجز اندازشان تير و

  ! پرسى مى من از آنها درباره كه اى
   كه بودند كسانى بدترين آنها
   بودم، ديده مردمان ميان در
   نبود كس آنها از بدتر و
   گذشتگان بدترين و حاضرانند دترينب
  ».ام ديده جن و انس ميان در كه كسانى بدترين و

 كـوثر  آن از دبيـرى . بناليـد  و شد غمين و آمد گران او بر كه يافت، خبر طاهر كار اين از محمد: گويد
  :مضمون اين به گفتند، او زبان به يا بگفت را شعر چند اين محمد كه گويد

   دل هب كه شدم كسى دچار«
  .است دليرتر جن و انس همه از
   نمايد قدرت چون و

  .نيست ديگران همانند
  دارد، مراقبى مقتدرى هر نزد به
  .گويد مى چه داند مى و نگرد مى را او كه

   برد تباهى به را كارها غفلت وقتى
  ».ماند نمى غافل كارى از لجاج سر از
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 از خزيمه بن خازم بن عبداهللا نيز و كرد ينيق خويش هالك به و گرفت سستى محمد كار سال اين در
  .گريخت مداين به بغداد

 وى مـال  و جان قصد و نمود مى گمانى بد خازم بن عبداهللا از محمد: كه اند آورده ضحاك بن حسين از
 به ها كشتى بر خويش فرزندان و عيال با شبانگاه او و شدند مى او زحمت مايه نيز غوغاييان و سفلگان داشت،

  .نيافت حضور نبردى در و ببود آنجا و پيوست نمداي
 از كـه  كنـد  مـى  نابودش و گيرد مى را وى امالك كه كرد تهديد و نوشت نامه او به طاهر: گويد ديگرى

 بدين گفت شعرى باب اين در وى خويشاوندان از يكى ماند، بسالمت و گريخت فتنه آن از و شد بيمناك وى
  :مضمون
   عوام از خازم ابن هراس«
   نبود جماعت سفلگان و اوباش و

   كوب، درهم و درنده شيرى صولت از بلكه
  ».كرد هراس
: گفتنـد  و رفتنـد  همـديگر  نـزد  بـه  كـرخ  بازرگانـان  و يافت شيوع مردمان ميان در محمد وضع: گويد

  ».ايم نكرده كمكى ضدش بر كه بنماييم بدو و كنيم عيان طاهر براى را خويش كار بايد مى«
 و مطيـع  و شـنوا  كـه  داشـتند  اعـالم  طـاهر  بـه  آن ضـمن  و نوشتند اى نامه و آمدند اهمفر پس: گويد

 را الحـال  مشـكوك  از جلـوگيرى  و حـق  بـه  عمل و خدا اطاعت كه اند يافته خبر كه رو آن از ويند، دوستدار
 وى نحريفـا  كـه  كسـانى . كـردن  پيكـار  بـه  رسد چه دارند نمى روا نيز را نبرد نگريستن آنها. دارد مى مرجح
 وى نبـرد  بـه  كرخيان جانب از كه مردانى( گرفته تنگى كسان آن از مسلمانان  راههاى و نيند آنها از اند شده

 و تباهكـار  و دار تازيانـه  يـا  راهزنند يا همه بلكه ندارد ملك و خانه كرخ در يكيشان) نيستند آنها از مشغولند
 چيـز  خـرده  كـه  گردنـد  دوره فروشـندگان  نانشـان بازرگا. مسجدها و حمامهاست جايشان كه اند ديده زندان

 آن از و رسـد  مى زن به كسان ازدحام در مرد كه چندان( گرفته تنگى آنها از مسلمانان راههاى و فروشند مى
 در اى كيسـه  كـه  كسـى  و افتد مى در روى به ناتوانى از پير كه چندان و  1)شوند مى درهم بگذرند، كه پيش

 سنگ كه هست ما از كس نيست، توان و تسلط آنها بر را ما و شود مى ربوده او از دارد خويش دست و تصرف
 كـه  كسـى  بـه  رسد چه آمده سلم و عليه اهللا صلى پيمبر از باب اين در كه حديثى سبب به دارد مى بر راه از

 و نـى راهز و خبث و فتنه و طمع قطع و وى از واليت كردن پاك و كردنش دايم زندان به و راه از برداشتنش
  .كند نبرد تو با ما از يكى نكند خدا. دنيا و است دين صالح مايه دزدى

 صـاحب  مردم. برند طاهر سوى نهانى را آن كه فرستادند را قومى و نوشتند شرحى باب اين در: گويند
ـ  و نفرسـتاده  ميانتان گيران خبر يا است غافل اين از طاهر كه داريد مى گمان«: گفتند نگرشان دور و راى  رب

                                                           

  .م. ست كه با چاپ قاهره تلفيق كردم عبارات ما بين پرانتز از چاپ قاهره گرفته شدهعبارت چاپ اروپا مشوش ا. 1
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 كه مكنيد شهره كار، اين به را خويش كه است اين درست راى بيند، مى را شما گويى چنانكه نگماشته، شما
 سـفلگان  اين با افتادن در زحمت. مال رفتن و شود هالكتان مايه ببيند را شما سفلگان از يكى اگر داريم بيم

 نيـز  كار خطا و گنهكار اگر. كنيد برى هرطا نبرد از بيم، سبب به را خويشتن بخواهيد كه است آن از بزرگتر
 آنهـا  و» .بداريـد  دست و كنيد توكل تعالى و تبارك خداى به بوديد، نزديكتر وى بخشش و گذشت به بوديد

  .بداشتند دست و پذيرفتند
  :مضمون اين به گفت شعرى مكفوف طالب ابى ابن: گويد

   زودى به كه واگذاريد را نشينان راه«
   رسد مى آنها به كوب درهم هاى پنجه

   درد مى چنان را محكم دلهاى پرده و
   گيرند مى گور راه كه
   را همگيشان خداى و

   بدكارگى و آرزومندى سبب به
  ».رساند مى هالكت به

 يـاران  از گروهـى . رفت عباس جزيره سوى و شد برون امثالشان و برهنگان و غوغاييان با هرش: گويند
 سـمت  ايـن  سپس بود نداده رخ نبردى آن در كه بود اى ناحيه آنجا. دندكر سخت نبردى و شدند برون طاهر
 طـاهر  يـاران  بـر  محمـد  يـاران  كردند، نبرد آنجا در كه روزى نخستين. داد رخ آنجا از فتح تا شد نبرد محل

 رانبـا  در مجـاور  كـه  نواحى اين حومه مردم و راندند پس سروى يزيد ابو خانه تا را آنها چنانكه يافتند برترى
  .شدند هراسان بود

 بسـيار  هـاى  جبهـه  در كـه  فرستاد آنها سوى را خويش ياران از سردارى ديد چنين طاهر وقتى: گويند
 صـراة  در كـس  بسيار و داشتند سخت نبردى سمت اين در كرد مى نبرد محمد ياران با آنجا از و بود مشغول

 ايـن  بـه  گفـت  شـعرى  نخسـتين  روز در طاهر هزيمت درباره وراق عمرو .شدند كشته نيز كسانى و شد غرق
  :مضمون
   داد ندا ما نزد به طاهر منادى«

   بنشينيد ها خانه در و بداريد دست قوم اى كه
   بترسيد پس بيايد، غران و درنده شيرى فردا شايد

   نماز از پيش و شب نيم پس از غوغاييان اما
   تاختند او بر شنبه روز به
   شب تاريكى در و

  ».كردند حركت بى و آشفته را وى جمع
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  :گفت چنين بود محمد ياران ضرر به كه نبردى درباره او هم و
   نديديم را وى كه كشته بسا اى«
  چه؟ براى كه نپرسيديمش و

   سركشى و جهالت با اى برهنه
   شد مى رو به رو دارى زره با

   آمد مى نيزه با او اگر
  .شد مى مقابل وى با گردنفرازى با اين
   كشت مى كيف پاره يك سر بر را كسان حبشى مرد

   معاش همه از و بود آفتاب وى پوشش
   بود خرسند آرزو به

   كشت نمى سپاه سر بجز و برد مى حمله
   قريش يا عالء يا فراهمرد على چون

  ».كن حذر حبشى پرتاب تير از طاهر اى
  :گويد باب اين در وراق عمرو هم و
   داشت رونق بغداد«

   برفت آن رونق اما
   رسد مى بدان ديگر لرزش پس از لرزشى روز هر

  .بناليد خداوند به ناروا از زمين
   اى نبوده درست دين بر تو كشته اى
   آمدى شبانگاه كه تو دانستمى كاش اى
  رسيدى؟ چه به
  شدى؟ روان بهشت سوى آيا
  روانى؟ جهنم سوى يا

  شدى؟ كشته نيزه سر با يا كشت ترا سنگى
   كردى نبرد نكويى سر از اگر

  ».باد ما عهده به حج هزار
 جـا  به شده غارت هاى خزينه در را آنچه داد دستور محمد: گويد خدمه از يكى از نقل به يزيد بن على

 شد سخت محمد بر كار شود، دزديده كه داشتند نهان بود آنجا در را چه هر متصديان اما. بفروشند بود مانده
 آزرده سخت داد مى رخ آنچه از كه روز يك. خواستند مى قررىم كسان و گرفت تمامى بود وى نزد به آنچه و
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 كـه  كرد مى آسوده آنها از را مردمان و كشت مى را گروه دو هر جل و عز خداى كه داشتم خوش«: گفت بود
  .»مرا جان قصد آنها و دارند مرا مال قصد اينان دشمنانند، ما، بر يا هستند ما با كه كسانى همه

  :مضمون اين به بود گفته وى گويند كه است ياد هب اشعارى مرا: گويد
   واگذاريد مرا و برويد ياران گروه اى«

   داريد گون گونه روهاى تان همه كه
  .انسانها خلقت همانند

   بينم نمى پوچ آرزوهاى و دروغ بجز
   ندارم چيزى ديگر

  .بپرسيد من داران خزانه از
   بستان ساكن از كه من واى اى
  ».سدر مى ها چه من به

 هـراس  بـه  بودنـد  وى اردوگـاه  در كـه  كسانى. شد پراكنده سپاهش و گرفت سستى محمد كار: گويد
  .شود مى فيروز او بر و يابد مى برترى طاهر كه بدانستند و افتادند

 فرسـتاده  مراسـم  اقامـه   به را او مأمون دستور به طاهر كه شد حج ساالر موسى بن عباس سال اين در
  .بود

  .بود عيسى بن داود مكه املع سال اين در
  .آمد در هشتم و نود و صد سال آنگاه

  بود هشتم و نود و صد سال به كه حوادثى از سخن

 جـدايى  او از و برخاست هارون بن محمد مخالفت به خازم بن خزيمة كه بود آن سال حوادث جمله از
  .شد بغداد شرقى سمت وارد هرثمه و خواست امان حسين بن طاهر از و گرفت

 طاهر اطاعت به و وى رفتن كيفيت و گرفت جدايى محمد از خازم بن خزيمة چرا اينكه از سخن

  بود؟ چگونه آمدنش در

 در تأثيرى خزيمه و ببرد محمد و وى ميان كار اگر كه نوشت خزيمه به طاهر كه بود آن سبب: گويند
  .كرد نخواهد كوتهى وى كار در باشد، نداشته وى فيروزى

 كـرد  مشـورت  خويش خاندان اهل و اصحاب معتمدان با رسيد خزيمه به طاهر نامه تىوق: گويد راوى
 تـدبير  مـا  بـراى  و خويشـتن  براى گرفته، را ما گردن پشت شخص اين كه بينيم مى خدا به«: گفتند بدو كه
 شـرقى  سـمت  بـه  هرثمـه  جاى به اگر كه داد خبر بدو و نوشت طاهر به را خويش اطاعت خزيمه پس» .كن

 چنـدان  هرثمـه  بـه  كـه  كـرد  اعـالم  و كنـد  مى آماده خطرى هر براى طاهر خاطر به را خويشتن يردگ جاى
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 وى از كـه  كنـد  تعهـد  اينكـه  مگر ندارد وا دلخواه به نا كارى به را وى كه داد مى قسم را او و ندارد اطمينان
 نكند تعهد چنين اگر كند ارك طاهر رضاى مطابق و ببرد را پلها تا آرد در وى نزد به را هرثمه و كند حفاظت

  .آرد در هالكت و عامه و غوغاييان و سفلگان معرض به را خويشتن تواند نمى
 سـپاهيان «: گفـت  مـى  داشـت،  منسـوب  ناتوانى به و كرد مالمتش و نوشت هرثمه به طاهر پس: گويد

 بـه  نياز من كه صورتى در دادى، تيول به من و مؤمنان امير خبر بى را آن و كردى تلف مالها و آوردى فراهم
 اى مانـده  هراسـان  و مردد است، آسان كارشان و سست نيرويشان كه قومى مقابل در دارم، مخارج و مصارف

 اميـدوارم  و ام داده پلهـا  بريدن و سپاه راندن براى را كار ترتيب من كه شو آماده ورود براى. خطاست اين كه
  ».اهللا ءشا ان. نكند مخالفت تو با كس دو باب اين در كه

 فرمـان  خـواهى  مـى  چه هر شناسم، مى ترا مشورت ميمنت و راى بركت من«: نوشت بدو هرثمه: گويد
  ».كنم نمى تو مخالفت كه كن

  .نوشت خزيمه براى را اين طاهر: گويد
  .نوشت را آن همانند نيز ماهانى على بن محمد به نوشت نامه خزيمه به طاهر وقتى: گويند
 بـن  خزيمـة  رسـيد  در هشتم و نود و صد سال محرم از مانده روز هشت نبهش چهار شب وقتى: گويند

 را محمـد  و كوفتنـد  آن بـر  را خويش پرچمهاى و بريدند را آن و تاختند دجله پل به على بن محمد و خازم
 بازارهـاى  و منزلهـا  در روز آن و گرفتنـد  آرام مهـدى  عسكر مردم. گفتند مأمون عبداهللا دعاى و كردند خلع

 قسـم  او بـراى  و بيامدند آنها بجز ديگر سرداران از چند تنى كه وقتى مگر نشد وارد هرثمه و بماندند خويش
  .پذيرفت آنها از كه ديد نخواهد آنها از ناخوشايندى كه كردند ياد

  :مضمون اين به دارد شعرى خزيمه وسيله به پل شدن قطع درباره خليع حسين
   دارد منت ما همه بر خزيمه«

  كرد خاموش را پيكار آتش او وسيله به رحمان كه
   كرد عهده خويشتن به را مسلمانان كار
   كرد حمايت صورتى بهترين به آنها راز
   ما روزگار نبود العباس ابو اگر

   بود مالمت دچار روز و شب پيوسته
   باشد آشفته واليت باختر و خاور وقتى

   نكنند انكار خزيمه براى را اين
   بود رفته باال ها نيزه كه وقتى به
   بود وابسته شمشير به جانها و

   ببريد را دجله پل دو
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   بسيار كسان خاطر به يكى كشتن
   رسد آبادى و امنيت به دنيا اگر

  ».نيست بسيار
 و كـرخ  و حومـه  و شـرقى  شـهر  بـه  پنجشـنبه  روز صبحگاه طاهر كه اند آورده دبير سلمه بن يحيى از
 يـاران  بـا  طـاهر  و شد سخت نبرد پلها نبرد كرد، ويران را صراة جديد و عتيق پل دو و پرداخت آن بازارهاى
 را حريفـان  و كردنـد  پيكار الرقيق دار در وى همراهان پرداخت، پيكار به خويشتن به و گرفت سخت خويش
 كـه  كـرد  هزيمت را محمد ياران و كرد پيكار وضاح قصر و كرخ در بر طاهر براندند، كرخ تا و كردند هزيمت

 در كـه  هـر  كه داد ندا وى منادى و شد وارد شمشير با و زور به تا نداشت سركش و برفت طاهر فتند،ر عقب
 سرداران نياز اندازه به جاى هر در اطراف، و كرخ بازار و وضاح قصر در آنگاه. است امان در بماند خويش خانه

 خراسان در تا پل در محل از الخلد، رقص و زبيده قصر با را آنجا و كرد جعفر ابو شهر آهنگ و نهاد سپاهيان و
  .گرفت ميان در سالح و لوازم و اسبان با دجله در آن مصب تا صراة ساحل و بصره در و كوفه در و شام در و

 شـهر  مقابـل  حصـار  پشـت  از او و كردند ثبات طاهر پيكار بر افريقاييان و هرش و صقر بن حاتم: گويد
  .انداخت سنگ و نهاد امنجنيقه الخلد قصر و زبيده قصر مقابل

 كنيـزانش  و خواجگان و سپاهيان بيشتر رفت، جعفر ابو شهر به خويش فرزندان و مادر با محمد: گويد
  .شدند پراكنده نيز سفلگان و غوغاييان. نداشت كس سر آنها از هيچكس و شدند پراكنده راهها و كوچه در

  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در وراق عمرو
   كه نژاد زهپاكي اى«

   نيامده وجود به وى همانند
   سرور پسر سرور اى

   سرور پسر سرور، پسر
   خويش نخستين كارهاى به محمد برهنگان

   شدند باز ميمون و دار تازيانه و دزد و رفتند باز
   عيار زنى سوى كه ربايى پوشش و
   برد مى پناه زبايى پوشش با
   بود زده نقب را زندانها كه بنداى يا
   بود شده بند ىب و
   بود يافته سرورى غارت به كه نمايى سرور و
   نبود سرور و

   شدند زبون تو قدرت به
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   دراز طغيان پس از و
  ».گرفتند آرام
 بـر  طاهر نبرد از و آمد ما نزد به يكى بوديم، وراق عمرو نزد به جمعى و من روزى: گويد يزيد بن على

 بـه  گفـت  شعرى باب اين در و» .ده من به جامى« :گفت عمرو. دآور سخن او مقابل از كسان فرار و كرخ در
  :مضمون اين

   نامهاست را مى كه بگير«
   هست نيز درد و هست دوا كه

   آرد صالح به را آن آب باشد صافى وقتى
   كند تباه آنرا آب كه باشد گاه و

  .كارها و داشتند نبردى امروز كه گويد يكى
   اى پيشه جهالت مردى تو«: گفتمش

   اى مانده فرو خيرات از و
   دار معاف آنها گفتگوى از را ما و بنوش

  ».كنند مى صلح بخواهند وقتى مردمان كه
» .كـرد  غارت فالن و رفت پيش فالن كرد، نبرد برهنگان با فالن«: گفت و آمد ما نزد به ديگرى: گويد

  :مضمون اين به گفت شعرى باز عمرو
   هستيم آن در كه روزگاريست چه«

   اند مرده آن در بزرگان كه
   اند شده امينان ما ميان غوغاييان و سفلگان اين
   بخواهد او آنچه جز نتوانيم كارى كه

   بناليد خدا به نيز آسمان و بناليد زمين
   شد آسان خداى نزد به خونريزى و برفت دين
   باد تو از خيرات موسى ابو اى

   رسيده ديدار وقت اينك
  »آمدند نديمان كه بده خالص مى

  :مضمون اين به دارد شعرى نبرد درباره وراق عمرو هم و: گويد
   آرى خشم به را اى سپاهى خواهى اگر«
   جويى امارت وى بر و

   سپاهان گروه اى بگو
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  ».آمد شما سوى طاهر
 و كـرد  محاصـره  را او طـاهر  .شد حصارى شهر در كردند مى نبرد وى همراه كه كسانى با محمد: گويد

  .گرفت باز شهر مردم از و وى از را چيزها ديگر و آب و آرد و فتبگر را درها
 خبر بدو بيامد مأمون وقتى بود بوده محمد خواص از كه خادم طارق كه: اند آورده سعيد بن حسين از 

 بود خواسته او از) خويش روزهاى از روز آخرين در گفت يا و( بود محاصره در محمد كه روزها از يكى كه داد
  .دهد بدو اى نىخورد كه

: گفـتم  بـدو  و بـود  جوهر كنيزك كه رفتم عطردار حمره پيش نيافتم، چيزى و شدم مطبخ وارد: گويد
  ».نيافتم چيزى مطبخ در من كه هست؟ تو پيش چيزى است، گرسنه مؤمنان امير«

 وردبيـا  نانى و مرغى او و »هست؟ تو پيش چى«: گفت بنان نام به خويش آن از كنيزكى به او و: گويد
 براى او و آمد شب نبود، نوشيدنيها مخزن در اما بنوشد كه خواست آب و بخورد كه بردم محمد پيش آنرا كه

  .داد جان تا ننوشيد آب و بود، شده مصمم هرثمه ديدار
 بوده مخلوع محمد با الذهب باب قصر در منصور شهر در طاهر محاصره هنگام به كه مهدى بن ابراهيم

 رفت قرار قصر به شب دل در. كند تفرج بود آن در كه ماللتى از خواست مى شد، برون دمحم شبى: گويد بود
 اين ابراهيم اى«: گفت رفتم، وى پيش فرستاد، من نزد به آنگاه الخلد، قصر از تر پايين بود صراة شاخه بر كه

 ميخـوارگى  بـه  ايم، جلهد كنار تو با اينك بينى؟ نمى آب در را آن نور و آسمان در را ماه زيبايى و خوش شب
  »راغبى؟

  ».خواهى چه هر كند فدايت به خدايم«: گفتم
  .نوشانيدند آن همانند نيز من به كه داد دستور آنگاه بنوشيد، و خواست نبيد رطل يك پس: گويد
 آنچـه  و نيست خوش وى خلق ميدانستم كه كردم آغاز خواندن آواز بخواهد من از آنكه بى پس: گويد

  »بنوازد؟ تو آهنگ هم كه كسى درباره گويى مى چه«: گفت. خواندم دارد خوش دانستم مى را
  » .دارم نياز بدين بسيار«: گفت
 وى كـه  حال آن در كه خواند پيش داشت نام ضعف و بود مقرب وى نزد به كه را كنيزكى پس: گويد

 بـه  خوانـد  را جعدى نابغه شعر او و »بخوان«: گفت آمد وى روى پيش كنيز وقتى زدم، بد فال وى نام از بود
  :مضمون اين

   داشت بيشتر تو از ياور كليب كه قسم دينم به«
   بود كوچكتر تو از گناهش و

  ».غلطيد خون در كه
 چنـين  او و» .بخـوان  اين جز«: گفت و گرفت بد فال به را آن و آمد گران او بر خواند كنيز آنچه: گويد

  :خواند



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  41  سيزدهمجلد 

   كرد خواب بى و بگريانيد را ديدگانم فراقشان«
   است آور گريه ياران جدايى

   تاخت آنها بر پيوسته روزگارشان بليه
  ».است آور هجوم روزگار بليه كه شدند نابود تا

   »دانى؟ نمى اى نغمه اين جز مگر كند لعنت خدايت«: گفت بدو
 كـه  بود چيزى خواستم، نمى ترا ناخوشايندى دارى، دوست خواندم را آنچه پنداشتم من، سرور«: گفت

  :مضمون  اين به كرد آغاز ديگر آوازى آنگاه» .رسيد خاطرم به
   حركت و سكون پروردگار به سوگند«

   دارد بسيار دامهاى بد حادثات كه
   روز و شب اختالف

   فلك ستارگان گردش و
   شاهى از را نعيم كه است اين براى

   است دلبسته دنيا ملك به كه
  .دهد انتقال ديگر شاه به

   است ابدى دايم رشع صاحب ملك
  ».دارد شريك نه و است فانى نه

  » .باد تو بر خداى خشم كه برخيز«: گفت بدو
 پـيش  و ناميـد  مـى  رياح زب را آن كه داشت ساختى خوش بلور جام محمد برخاست، كنيز پس: گويد

  .شكست را آن و خورد جام به برخاست رفتن براى كنيزك وقتى بود نهاده او روى
 خـويش  مجلـس  در ناخوشـايندى  نشسـتيم  مـى  كنيـزك  ايـن  بـا  وقـت  هر آنكه شگفت: گويد ابراهيم

 بـه . داد رخ جـام  كار آنگاه كرد؟ چه كنيزك اين بينى مى ابراهيم اى تو واى«: گفت من به محمد. ديديم مى
  ».شده نزديك كارم كه دارم گمان خدا

  ».كند سركوب را دشمنت و دهد دوامت و دهد نيرو را ملكت و كند دراز را عمرت خداى«: گفتم
 بـه  زديد مى راى آن درباره كه كارى كه شنيدم دجله از صدايى كه بود نرفته سر به سخن هنوز: گويد

  .1رفت سر
  »نشنيدى؟ شنيدم را آنچه ابراهيم اى«: گفت
  »نشنيدم؟ چيزى خدا به نه«: گفتم
  .بودم شنيده اما: گويد
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  »شنوى؟ مى حركتى«: گفت
 كـه  كـارى  كـه  كرد تكرار صدا و گرفتيم سر از را سخن آنگاه نديدم، چيزى و شدم شط نزديك: گويد

  .رفت سر به زديد مى راى آن درباره
 و گشت باز شهر در خويش محل به و نشست بر و برخاست خويش مجلس از غمين محمد پس: گويد

 شـنبه  يك روز به اين و آمد، پيش وى شدن كشته حادثه كه نگذشت بيشتر شب دو يا شب يك شب آن از
  .بود هشتم و نود و صد سال صفر از رفته روز چهار يا روز شش

 و نـود  و صـد  سـال  محرم از مانده روز هفت جمعه شب وقتى: گويد كه اند آورده مداينى الحسن ابو از
 آن و بود آن در كه قصرى از رسيد مى بدو كه منجنيق سنگهاى از فرار به هارون بن محمد رسيد، فرا هشتم

 چـون  و بسـوزانند  را خلـد  قصـر  فرشـهاى  و مجلسـها  تـا  بگفت و رفت السالم مدينة سوى گفتند مى خلد را
  .بود طاهر با نبرد آغاز از كم روز دوازده ماه چهارده پس از اين و رفت شهر سوى بسوختند
  .شد كشته هارون بن محمد سال اين در

   هارون بن محمد شدن كشته از سخن

 وى سرداران و گرفت قرار آنجا در و رفت شهر به محمد وقتى كه اند هآورد جلودى عيسى بن محمد از
 و صـقر  بـن  حـاتم  شوند، مغلوب كه كردند بيم و ندارند شدن حصارى لوازم شهر در آنها و وى كه بدانستند

 كه شده چنان ما وضع و تو وضع«: گفتند و آمدند در محمد نزد به وى سرداران و افريقايى ابراهيم بن محمد
 و باشـد  صـواب  اميدواريم  كه بگير تصميم و بينديش آن درباره داريم مى عرضه تو به كه داريم رايى دانى مى
  .اهللا شاء ان نهد بسيار خير آن در خدا

   »چيست؟«: گفت
 اسـب  هـزار  يك تو اسبان از گرفته ميان در سو هر از دشمنت و اند گرفته جدايى تو از كسان«: گفتند

 ايـم  شـناخته  تـو  دوسـتدارى  بـه  كـه  را كـس  هفتصـد  ابنا جمله از كه است اين ما راى مانده جاى به خوب
 كسـى  و اسـت  شبداران آن از شب كه رويم، درها اين از يكى سوى شبانه و نشانيم اسبان اين بر و برگزينيم

 اجيـر  نسـپاهيا  آنجـا  پيونديم، شام و جزيره به تا شويم مى برون و اهللا شاء ان كند نمى مقاومت ما مقابل در
 و شـتابند  مـى  تـو  سـوى  كسـان  گيرى مى جاى تازه ملكى و گشاده مملكتى در و گيرى مى خراج و كنى مى

 پـيش  روز و شـب  گذشت در تعالى خداى كه بود خواهد چيزها اين جز و مانند مى باز تو تعقيب از سپاهيان
  ».آرد مى

 و جعفـر  ابـى  بن سليمان به و رسيد طاهر به خبر شد، مصمم كار اين بر و »ايد آورده نكو رايى«: گفت
 همـه  نگردانيـد  راى ايـن  از و نداريـد  نگـه  را او اگـر  خدا به كه نوشت شاهك بن سندى و عيسى بن محمد

  .داشت نخواهم هدفى كشتنتان جز و گيرم مى را امالكتان
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 قسـم  داخـ  بـه  جانـت  دربـاره  ترا ايم يافته خبر تو تصميم از«: گفتند و رفتند محمد پيش اينان: گويد
 و بـرادرت  نزد به دانند مى و اند افتاده تنگنا به و بينى مى كه شده چنان محاصره كار باشند، او اينان دهيم مى
 در و اند پرداخته نبرد كار به آنها كه دانند همگان كه ندارند امان خويش مال و جان به هرثمه و طاهر نزد به
 را سـرت  و گيرنـد  اسـيرت  افتـادى  دستشـان  بـه  و ببردند ترا وقتى كه داريم آن بيم. اند كوشيده سخت آن

  .آوردند مثلها او براى و »كنند خويش گرفتن امان وسيله ترا و جويند تقرب تو وسيله به و برگيرند
 آن در يارانش و سليمان و محمد كه اى خانه رواق در يارانش و من پدر: گويد جلودى عيسى بن محمد

  .بودند نشسته بودند،
 انـد  گفتـه  كـه  شود چنان كار مبادا آنكه بيم از محمد كه بدانستند و شنيدند را آنها سخن تىوق: گويد

 بگشتند راى اين از آنگاه. بكشند را يارانش و سليمان و آيند در آنها نزد به كه كردند آن آهنگ پذيرفته، آنرا
  .دماندن باز و بداشتند دست و »برون؟ از پيكارى و درون از پيكارى«: گفتند و

 و بگشت خويش تصميم از افتاد خاطرش در و كرد اثر محمد دل در اين وقتى: گويد عيسى بن محمد
 در را عيسـى  بـن  محمد و سندى و سليمان تقاضاى و پذيرفت شود برون كه بودند داده مى او به كه را امانى

 وا تـرا  بخـواهى  كـه  كجا هر برادرت است، سالمت و تفريح تو هدف اكنون« :گفتند بدو. كرد اجابت باب اين
 تـو  بـه  بخواهى و دارى دوست چه هر يا و آيد كارت به كه را چه هر و كند مى تو خاص را جايى و گذارد مى
  ».بود نخواهد ناخوشايندى و نگرانى تو براى وى جانب از. دهد مى

  .رود هرثمه سوى كه پذيرفت و كرد تكيه بدين محمد پس: گويد
  .نداشتند خوش را هرثمه سوى رفتن يارانش و من پدر: گويد عيسى بن محمد

 خاصـان  جـزو  و كند دورى آنها از كه داشتند بيم و دانستند مى را وى سليقه و بودند بوده وى ياران از
 صواب و گفتيم تو به كه را ما راى اگر«: گفتند و رفتند محمد نزد به پس ندهد، منزلتشان و نكند خويششان

  ».است هرثمه سوى رفتن از بهتر تو براى طاهر سوى رفتن پذيرى مى افقانمن اين از و پذيرى نمى است
 ديـدم  خواب به كه رو آن از بيزارم طاهر از من شما واى«: گفت آنها به محمد: گويد عيسى بن محمد

 بـه  ديـوارى  كه استوار و بود عريض آن پايه. بود رفته باال آسمان در كه بودم ايستاده آجرى ديوار يك بر كه
 بود، من با پاپوشم و كاله و شمشير و كمربند و سياه پوشش بودم، نديده آن همانند استوارى و عرض و لطو

 بـد  فال به را طاهر من. بيفتاد سرم از من كاله و بيفتاد ديوار تا زد آن پايه به همچنان و بود ديوار پاى طاهر
 پـدر  جـاى  بـه  و ماسـت  وابسته هرثمه اما ،ندارم خوش را وى سوى رفتن رو اين از هراسانم او از و گيرم مى

  ».دارم اعتماد و انس بيشتر وى به نسبت من و است
 موسـى  بستان در كه منزلى در و برود) خالفت( خانه از خواست محمد وقتى: گويد ارميائيل بن حفص

  .بپراكنند خوش بوى و كنند فرش را آنجا تا بگفت گيرد قرار بود آنجا پلى و بود
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 كرديم مى فراهم اترج و انار و سيب و كرديم مى آماده خوش بوهاى و عطر يارانم و من شب همه: گويد
 صـد  كـه  عنبـر  قطعه يك بكردم صبح نماز چون و بوديم بيدار شب همه يارانم و من. نهاديم مى اطاقها در و

 حـال  در سخت و ام بوده بيدار شب من«: گفتمش. بخور براى دادم زنى پير به خربزه يك اندازه به بود مثقال
 يك» .بنه اجاق در را عنبر اين آيد مى پل روى از مؤمنان امير ديدى وقتى كنم، خواب كمى بايد ناچار چرتم،
  .بسوزد عنبر همه تا بدمد آن در دادم دستور و بود آن بر آتشى كه دادم بدو اى نقره كوچك اجاق

 اى«: گفـت  و كـرد  بيـدار  مرا و بيامد انهراس زن پير ناگهان خفتم، و شدم اى كشتى وارد آنگاه: گويد
  ».ام افتاده بليه در كه برخيز حفص

   »شده؟ چه«: گفتم
 او روى پـيش  جمعـى  بـود،  مؤمنان امير پيكر همانند پيكرش و آمد مى پل بر كه ديدم را يكى«: گفت

 كـه  شـد  ممعلـو  بيامـد  چون و بسوختم را عنبر و اوست خود كه نكردم ترديد بود، او سر پشت جمعى و بود
  ».آيد مى مؤمنان امير اينك و است موسى بن عبداهللا

  .كردم توبيخش و گفتم ناسزا زن پير به: گويد
 از ايـن  و كـرد  چنـان  كـه  بسـوزاند  محمـد  روى پـيش  كه دادم بدو يكى آن مانند ديگرى عنبر: گويد

  .بود نخستين ادبارهاى
 و مهـدى  بـن  ابراهيم و جعفر ابى بن مانسلي كشيد، درازا به محمد محاصره وقتى: گويد يزيد بن على

 روز و جمعـه  روز و پنجشنبه روز محمد. پيوستند مهدى عسكر به همگى و شدند جدا او از عيسى بن محمد
  .بماند شهر در محصور همچنان را شنبه

 آوردنـد  سـخن  وى بـا  طاهر از خواستن امان درباره بودند مانده وى با كه كسانى و محمد ياران: گويد
  چيست؟ طاهر از نجات راه پرسيد آنها از محمد

 ما بر روزيمان تيره سبب به و ما دلخواه خالف به مأمون اگر من، سرور اى خداى به«: گفت بدو سندى
  ».بينيم نمى هرثمه جانب از جز گشايشى شود، فيروز

   »كجاست؟ هرثمه گرفته ميان در مرا سو هر از مرگ كه اكنون«: گفت
 كنـى  يـاد  قسم چيزى به وى براى اگر«: گفتند بدو رود، طاهر سوى كه گفتند بدو ديگر كسان: گويد

  » .كند تكيه تو به شايد سپارى، مى بدو را خويش ملك كه كند اعتماد بدان كه
 بـرادرم  عبـداهللا  اگـر  كـردم،  مشـورت  شـما  بـا  كـه  بـودم  خطا به نيز من آورديد، نادرست راى«: گفت

 وى بـراى  طـاهر  كـه  را آنچـه  دهم يك مگر كرد مى عهده خويش راى هب را كارها و كرد مى تالش بخويشتن
 او جز از و ندارد وى خيانت سر كه ام دانسته و ام جسته را وى راى و ام كاويده را وى! داد مى انجام داده انجام

 بـر  مـن  دشـمنى  بـه  زمـين  مـردم  همـه  و آمـد  مـى  مـن  سوى و پذيرفت مى مرا اطاعت اگر ندارد، انتظارى
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 را كـارم  دادم، مـى  بدو را خويش هاى خزينه و پذيرفت مى را اين داشتم خوش. دادم نمى اهميت ند،خاست مى
  ».ندارم او از اميدى چنين ولى برم بسر او سايه در كه بودم مى خشنود و سپردم مى بدو

 از اگـر  كه بيند مى چنان وى كه ببر هرثمه پيش را ما گفتى راست مؤمنان امير اى«: گفت بدو سندى
 قصد عبداهللا اگر كرده عهده من نزد به كرد، نبايد كارى تو ضد بر ديگر روى وى نزد به و بپوشى چشم ملك

 اميدوارم كه شو برون اند رفته خواب به كسان كه وقتى به شبانه. كند نبرد تو از دفاع براى داشت را كشتنت
  ».ماند پوشيده مردمان از ما كار

 پـذيرفت،  خواسـت  مى را آنچه و رود هرثمه سوى كه شد مصمم حمدم وقتى: گويد مداينى الحسن ابو
 و است من حوزه در وى«: گفت. شود برون بگذارد و گذارد فارغ را وى نخواست و آمد گران طاهر بر كار اين
 كشـيد  امـان  طلـب  به كارش كه كشيدم بيرون پيكار و محاصره وسيله به را او من آنم، در من كه سمتى در

  ».باشد وى آن از فتح و رود هرثمه سوى كه مده نمى رضايت
 خـواص  و طـاهر  آمدنـد،  فراهم خازم بن خزيمة منزل در ديدند چنين سرداران و هرثمه چون و: گويد
 و يافتنـد  حضـور  نيـز  شاهك بن سندى و عيسى بن محمد و منصور بن سليمان. رفتند آنها پيش سردارانش

 را وى تقاضـاى  اگـر  و شـود  نمـى  وى نـزد  به هرگز محمد كه تندگف طاهر به پرداختند، تدبير به و زدند راى
 وى شـخص «: گفتند. شد ماهانى على بن حسين روزگار به كه شود چنان وى كار كه هست آن بيم نپذيرد،

 تـو  بـه  را بـرد  و چـوب  و انگشتر و است هراسان تو از و دارد اعتماد او ناحيه و او به كه رود مى هرثمه سوى
  ».كرد آسان را آن خدا كه شمار غنيمت را اين و مبر بتباهى را كار اين. است اين خالفت كه دهد مى

 بدانسـت  را خبـر  هـرش  وقتـى  كه شد گفته آن از پس. داد رضايت بدان و پذيرفت را اين طاهر: گويد
 و بـرد  و انگشـتر  و بـوده  مكرى گذشته آنها و وى ميان آنچه كه داد خبر بدو و جويد تقرب طاهر به خواست

 كـه  اسـت  چنـان  كار كه پنداشت و كرد باور او از را اين طاهر ميشود برده هرثمه نزد به محمد همراه چوب
 هـاى  نيـزه  كـه  نهـاد  مسـلح  كمينهاى خلد قصرهاى و جعفر ام قصر دور به و شد خشمگين و نوشته او براى

 و هشـتم  و نـود  و صـد  السـ  محرم از مانده روز پنج بود يكشنبه شب به اين و داشتند همراه تبرها و كلفت
  .سريانى ماه ايلول پنجم و بيست

 رود هرثمه نزده ب  كه داشت آن آهنگ وقتى محمد كه گفت من به خادم طارق: گويد سعيد بن حسن
  .نيافتم اما جستم، آب نوشيدنيها مخزن در وى براى شد تشنه، رفتن از پيش

 هاى جامه بود، او و وى ميان كه اى عدهو سبب به داشت هرثمه آهنگ و شد روان آمد شب وقتى: گويد
 كشـيكبانان  خانـه  بـه  وقتـى  بـود،  او روى پيش شمعى دراز، كاله با عبايى و اى جبه داشت، تن به را خالفت

 چشـم  آن از امـا  دادم بـدو  آبـى  كوزه» .بده آب من به كشيكبانان چاه از«: گفت من به نقره، در به رسيديم،
 بـود  كرده كمين خلد در خويشتن به كه طاهر اما شد روان هرثمه سوى و يدننوش آن از. بود بدبو كه پوشيد

 به كه زدند سنگها و تيرها با را كشتى و شدند برون يارانش و طاهر نشست كشتى به محمد وقتى. تاخت بدو
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 تـا  كـرد  شنا محمد. بود آن در كه هر و هرثمه با افتاد آب در محمد و شد وارونه كشتى پيچيدند، آب طرف
 بـه  و گذشـت  دجلـه  از. بـوده  هرثمـه  حيلـه  از وى غرق كه پنداشت و رفت موسى بستان سوى و كرد بورع

 مـادر  شـكله  برادرزاده وى. حميد بن محمد با بود پادگان دار عهده بلخى جعفر بن ابراهيم .رفت صراة نزديك
 گماشـت  مـى  كـارى  بـه  را خـويش  خراسـانى  ياران از يكى طاهر وقتى كه بود چنان و بود مهدى بن ابراهيم
  .پيوست مى بدو را كسانى

 در را حميـد  بـن  محمد طاهر،. شناخت را محمد بود، شهره طاهرى لقب به كه حميد بن محمد: گويد
 دو و شتافت محمد سوى وى. گرفتند را او و رفتند پايين كه زد بانگ خويش ياران به وى داد مى تقدم كارها
 وى روى بـود  خـام  نخ از كه را سياه روپوشهاى از روپوشى نشاندند ويىياب بر را وى كشيد و گرفت را او پاى

 وى سـر  پشـت  را يكـى  داشـت،  منزل كوفه در به ابراهيم بردند، بلخى جعفر بن ابراهيم منزل به و انداختند
  .كردند مى اسيران با چنانكه نيفتد كه بگيردش كه كردند سوار

 در مقابـل  كه شتافت مونسه بستان به طاهر افتادند آب در هرثمه و محمد وقتى: گويد زياد بن خطاب
  .نشود متهم هرثمه غرق به تا بود وى اردوگاه جاى و انبار

 شام در به بوديم وى با رشيد خادم كبير، حسن و مأمونى على بن حسن با نيز ما كه طاهر وقتى: گويد
 او و گرفته اسير را محمد كه داد خبر بدو و شد طاهر نزديك و شد پياده رسيد، ما به حميد بن محمد رسيد

  .است فرستاده بلخى ابراهيم منزل به كوفه در به را
   »گوييد؟ مى چه«: گفت و بگفت ما با را خبر و كرد ما به رو طاهر: گويد

  1»مكن«: گفت بدو مأمونى
  .مكن رفتار على بن حسين همانند يعنى
 بدو را محمد كشتن دستور و دندانى قريش نام به خواند پيش را خويش آن از غالمى طاهر پس: گويد

  .داد
  .داشت اردوگاه محل و كوفه در آهنگ كه رفت وى پى از نيز طاهر: گويد

 شـب  بـه  بـود،  عشـاء  وقـت  از پس اين و شد رفتن آماده محمد وقتى: گويد جلودى عيسى بن محمد
 و رفتم وى نزد به ياه،س عباى و داشت سفيد هاى جامه بنشست، اى كرسى بر و رفت قصر صحن سوى شنبه،

  .ايستاديم وى روى پيش گرزها با
 بـراى  مـن  سـرور «: گويـد  مـى  و گويد مى. سالمت حاتم ابو من سرور«: گفت و بيامد خادم كتله: گويد

 ام ديده چيزى شط روى و دجله در كه نشوى برون امشب كه است اين من راى اما ام آماده گاه وعده به بردنت
 تـا  بمـان  خـويش  جـاى  به. برود جانت يا بگيرند، من دست از ترا و شوم مغلوب دارم بيم ام شده بدگمان كه
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 مـن  لوازم و كنم پيكار تو از دفاع به كنند پيكار من با اگر كه ببرم ترا و بيايم آينده شب و شوم آماده و بروم
  ».باشد همراهم

 تـا  و ناچـار  بـه  آيم، مى تو پيش اكنون هم من كه مرو بگو و گرد باز وى پيش«: گفت محمد اما: گويد
  ».مانم نمى فردا

 پراكنـده  انـد  بـوده   مـن  در بـر  كـه  كشـيكبانانى  و غالمان و كسان«: گفت و بود مضطرب محمد: گويد
 اسـبى  آنگاه» .بگيرد مرا و آيد من سوى رسد طاهر به پراكندگيشان خبر و شود صبح اگر دارم بيم و اند شده

 دو ناميد، مى زهرى را آن و داشت سپيد پاى و دست و سپيد پيشانى و كوتاه دم كه خواست را خويش آن از
» .سـپارم  مـى  خـدا  بـه  را شـما «: گفـت  و ببوسيد و ببوييد و گرفت بر به را آنها و خواند پيش را خويش پسر

 جسـت،  اسـب  بر و برخاست آنگاه. گرفت كردن پاك آستين با را خويش اشكهاى و شد آلود اشك چشمانش
 طاقهـاى  بـه  وقتـى  بـود  او روى پيش شمع يك .نشستيم خويش اسبان بر و رفتيم قصر در هب او روى پيش

 بـا  را او كسـى  دارم بيم كه كن او حايل را خود دست محمد«: گفت من به پدرم رسيديم خراسان در مجاور
  ».او نه رسد تو به ضربت زد اگر كه بزند شمشير

 دسـتور  و رسـيديم  خراسـان  در به تا كردم محمد يلحا را دستم و افكندم اسبم بگردن را عنان: گويد
 بـد  اسـب . رفـت  آن طـرف  به محمد ديديم، را هرثمه كشتى رفتيم، آبگاه به آنگاه. كردند باز را آن كه داديم
 كشتى در و كرد دجله وارد را آن تا برد كشتى طرف به و بزد تازيانه با را آن كه كرد مى روم و كرد آغاز قلقى
 بگوشمان فرياد ببستند را در تا بگفتيم و شديم آن وارد و بازگشتيم شهر به و گرفتيم را سبا ما گرفت، جاى

  »بشنويم را صدا كه ايستاديم آنجا در و رفتيم در باالى گنبد روى رسيد،
 بودند، نشسته كشتى در هرثمه با كه بودم سردارانى جمله از من: گويد مظالم متصدى سالم بن احمد

 سـبب  بـه  مـن  سـرور «: بگفـت  و زد زانـو  هرثمه ايستاديم، پاى به وى حرمت به آمد تىكش به محمد وقتى
 و پاهـا  و دسـتها  و بنشـانيد  خـويش  كنار و گرفت ببر را وى آنگاه» .ايستم پاى به توانم نمى دارم كه نقرسى
  ».من موالى و من سرور پسر من، موالى و من سرور«: گفت مى گرفت، بوسيدن را وى ديدگان

  .گرفت نگريستن ما هاى چهره در محمد: گويد
   »كدامى؟ تو«: گفت و نگريست وضاح بن عبيداهللا در. گويد
  » .وضاح پسر معبيدالله من«: گفت
 خـدايش  كـه  را برادرم اگر سپاسگزارم بسيار برف درباره تو كار از دهد نيك پاداش خدايت بله،«: گفت

  » .دهد پاداش ترا من خاطر به كه خواهم مى و گويم مى سپاس او نزد به ترا ديدم بدارد باقى
 هـا  كشـتى  و زورقها در كه طاهر ياران كه افتد راه به كشتى بود گفته هرثمه بوديم، حال اين در: گويد

 يكـى  بريـد،  مـى  را سـكان  يكيشـان . آويختند سكان در و انداختند راه صدا و سر و آوردند حمله ما به بودند
  .انداخت مى تير و رآج يكيشان كرد مى سوراخ را كشتى
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 و آورد در را او مالحـى  كـه  افتاد آب در هرثمه. رفت فرو و شد آن وارد آب و شد سوراخ كشتى: گويد
 هـاى  جامـه  شد دچار وضع اين به وقتى كه ديدم را محمد. آمد در آب از خويش جويى چاره به ما از كس هر

  .افكند آب در را خويشتن و بدريد تن بر را خويش
 دجلـه  كنـار  بـر  كـه  برد نزديكى به مرا و آويخت من در طاهر ياران از يكى رفتم، ساحل به من: گويد

: گفـت  بـدو  پارسـى  بـه  و سوخت مى او روى پيش آتشى و بود نشسته آهنينى كرسى بر جعفر ام قصر پشت
  ».افتادند آب در كه بود كشتى سرنشينان جمله از آمد در آب از مرد اين«

   »كيستى؟«: گفت من به
  » .مؤمنان امير وابسته نگهبانان، ساالر سالم پسر احمد ام، هرثمه ياران از«: فتمگ

  » .بگوى راست من به گفتى دروغ«: گفت
  » .گفتم راست تو به«: گفتم
   »كرد؟ چه مخلوع«: گفت
  ».انداخت  آب در را خويشتن و دريد تن بر را خويش هاى جامه كه ديدمش«: گفتم
  ».بياوريد مرا اسب«: گفت
  .كنند يدك مرا تا بگفت و نشست بر كه بياوردند را وى اسب پس: گويد
 بـن  اسـد  مسـجد  بـه  چون و برفت رشديه كوچه از كردند يدكم و انداختند من گردن به طنابى: گويد

  ».دود نمى و ايستاده مرد اين«: گفت برد مى مرا آنكه. دويدن نتوانستم و گرفت نفسم دويدن از رسيد، مرزبان
  ».كن جدا را سرش و آى ودفر«: گفت

 فديـه  بـه  نـدارم  دويـدن  تـوان  و است من بر خداى نعمت كشى، مى مرا چرا شوم، فدايت«: گفتم بدو
  ».دهم مى درم هزار ده خويش

 اى فرستاده و شود صبح تا دارى مى خويش نزد به مرا«: گفتم شنيد، درم هزار ده از سخن وقتى: گويد
 گردنم نياورد، تو براى را هزار ده اگر. مهدى عسكر در ام خانه در بفرستم، ام نماينده نزد به كه دهى مى من به
  »بزن را

 خانه سوى و كردند سوارم يارانش از يكى سر پشت كه كنند سوار مرا تا بگفت و» .دادى انصاف«: گفت
 و ارنـد نگهد مـرا  كـه  گفـت  را خـويش  غالمـان  و كـرد  خانـه  وارد مـرا  دبير، صالح ابو خانه رفت، خويش يار

 كـه  رفت طاهر سوى و پرسيد باز من از آب در را وى افتادن و محمد خبر آنگاه. كرد تأكيد و داد دستورشان
  .»است بلخى ابراهيم وى شد معلوم بگويد، وى با را محمد خبر

 بـود  آن در متكا سه يا دو با حصيرهايى كه دادند جاى خانه اطاقهاى از يكى در مرا وى غالمان: گويد
  .بود پيچيده حصيرها ايتىرو به

  .نشستند گفتگو به و ببستند را در و نهادند آن در نيز چراغى نشستم، اطاق در پس: گويد
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 وارد و شـد  گشـوده  كه زدند را در آنگاه شنيديم، اسبان پاى صداى بگذشت شب از لختى وقتى: گويد
  »زبيده 1پسر«: گفتند مى شدند

 آن بـا  را خـويش  صـورت  كـه  اى عمامـه  و داشـت  شـلوار  كه آوردند من پيش را برهنه مرد يك: گويد
 كردنـد  سفارش بود خانه در كه كسانى به و نهادند من با را وى بود، دوشش بر نيز اى پاره خرقه بود، پيچيده

  .نهادند خانه مردم با نيز را خودشان از جمعى و نگهدارند را وى كه
 سـخت  »اسـت  محمـد  شـد  معلـوم  رفـت،  پس وى صورت از عمامه گرفت، آرام اطاق در وقتى: گويد 
  .گفتم هللا انا خود پيش و شدم زده حيرت

   »كدامى؟«: گفت آنگاه. گرفت نگريستن من در: گويد
  » .توام وابسته من سرورم،«: گفتم
   »وابستگان؟ از كداميك«: گفت
  » .مظالم متصدى سالم بن احمد«: گفتم
   »آمدى؟ مى نم پيش رقه در شناسم مى ديگر عنوان به ترا«: گفت
  » .آرى«: گفتم
 و منى برادر بلكه نيستى، من وابسته داشتى، من با ظريفانه بسيار رفتارى و آمدى مى من پيش«: گفت

  » .منى از
  » !احمد«: گفت آنگاه
  » .فرمانم آماده من سرور«: گفتم
  » .دارم سخت هراسى كه بچسبان خودت به مرا و شو من نزديك«: گفت
 را اش سينه بود نزديك گويى طپد، مى سختى به وى قلب كه ديدم و چسبانيدم يشتنخو به را او: گويد

  .آيد در و بشكافد
  .دادم مى تسكينش و بودم چسبانيده خويشتن به را وى همچنان: گويد
  »شد؟ چه برادرم! احمد«: گفت آنگاه: گويد
  » .است زنده او«: گفتم
 عـذر  وى نبـرد  از گـويى » .درگذشـت  فـت گ مـى  كـه  بـدارد  زشـت  را بريدشـان  متصـدى  خدا«: گفت

  .خواست مى
  » .بدارد زشت ترا وزيران خدا«: گفتم: گويد
 را چيـزى  كـه  نيستم كس نخستين من ندارند، گناهى آنها كه مگوى نيكى بجز وزيرانم درباره«: گفت

  » .نيافته دست بدان و جسته
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 دربـاره  را قسمهايشان يا كشند؟ مى مرا پندارى كنند؟ مى چه من با پندارى احمد،«: گفت آنگاه: گويد
  »كنند؟ مى رعايت من

  » .كنند مى رعايت سرورم«: گفتم
 خـود  راسـت  و چـپ  بـازوى  روى را آن و گرفـت  پيچيـدن  بـود  هـايش  شـانه  بـر  كه را اى خرقه: گويد

  .»كشيد مى
  ».بينداز خودت روى را اين سرورم«: گفتم و آوردم در داشتم تن به كه را دارى مغزى جبه: گويد
  » .است بهتر جل و عز خداى اينجا در واگذار، اين از مرا«: گفت
 در بـود،  مسـلح  كـه  آمـد  مـا  نزد به يكى شد، گشوده كه زدند را خانه در كه بوديم حال اين در: گويد

 شـد  معلوم بست، را در و بازگشت بشناخت، نيك چون و كند مشخص نيك را وى كه نگريست محمد چهره
  .است طاهرى حميد بن محمد

  .شود مى كشته محمد كه بدانستم: گويد
  .»باشم نكرده را نمازم و شوم كشته وى با كردم بيم بود، مانده عشايم نماز: گويد
 سـخت  هراسـى  كـه  كن نماز من پهلوى و مشو دور من از احمد«: گفت كنم، نماز كه برخاستم: گويد

  ».دارم
 را در شـنيدم،  را اسـبان   پـاى  صـداى  ،شد نزديك يا شد، نيمشب چون و شدم وى نزديك پس: گويد

 را آنها چون و داشتند دست به برهنه شمشيرهاى كه شدند خانه وارد عجمان از جمعى شد، گشوده كه زدند
 فريادرسـى  نيسـت؟  اى چاره برفت، خدا راه در جانم خدا به راجعون، اليه انا و هللا انا«: گفت و بپاخاست بديد

  »نيست؟ ابناء از يكى نيست؟
 بـه  كدامشان هر بماندند، آمدن درون از اما ايستادند، بوديم آن در ما كه اطاقى در به تا بيامدند: دگوي

  .راندند مى پيش را همديگر و» .برو پيش«: گفت مى ديگرى
 متكـايى  برخاست، نيز محمد گرفتم، جاى پيچيده حصيرهاى پشت اطاق گوشه و برخاستم من: گويد

 پسـر  مـن  سـلم،  و عليـه  اهللا صـلى  خـدايم،  پيمبر زاده عمو من شما واى«: تگف مى و بود گرفته دست به را
  ».كنيد رعايت من خون درباره را، خدا را، خدا مأمونم، برادر من هارونم،

 شمشـير  بـا  و آمـد  درون به بود طاهر وابسته دندانى قريش غالم كه خمارويه نام به آنها از يكى: گويد
 افتـاد  او بـر  و زد وى صورت به داشت دست به كه متكايى با محمد. خورد سرش پيش به كه زد بدو ضربتى

  .گفت پارسى به را اين كشت، مرا كشت، مرا: زد فرياد خمارويه. بگيرد كفش از را شمشير كه
 سـرش  و افتادند وى روى زد، محمد تهيگاه به شمشير با يكيشان آمدند درون به آنها از گروهى: گويد

  .نهادند بجاى را پيكرش و بردند طاهر پيش و برگرفتند را سرش و بريدند پشت از را
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  .ببردند و پيچيدند 1جلى در آنرا و آمدند محمد پيكر بنزد شد سحر وقتى: گويد
  »زنيم، مى را گردنت نه گر و بيار را درهم هزار ده«: گفتند من به صبحگاهان: گويد
  .دادم بدو و بياورد را  آن كه دادم توردس بدو آمد من پيش كه فرستادم ام نماينده پى از كس: گويد
  .رفت دجله سوى يكشنبه روز به و بود پنجشنبه روز به شهر به محمد ورود: گويد

 بدو گرفت آرام و شد اطاق وارد محمد وقتى: گويد كه اند آورده حكايت همين ضمن سالم بن احمد از
  ».انيدندرس بدينجا ترا آنها كه ندهد خير سزاى ترا وزيران خدا«: گفتم

  »است؟ زنده بگو، مأمون برادرم از«: گفت آنگاه» .نيست گله وقت اينك برادر،«: گفت منه ب
  ».نيست وى جانب از جز كيست، جانب از پيكار اين پس آرى،«: گفتم
 در مأمون كه گفت من به بود خبر متصدى هرثمه اردوگاه در كه اسماعيل بن عامر برادر يحيى«: گفت

  ».گذشته
  ».گفته دروغ«: گفتم
 كه كن تن به مرا پيراهن و جامه زير است، خشن است، تو تن به كه جامه زير اين«: گفتم آنگاه: گويد

  ».است نرم
  ».است زياد او از هم اين باشد من همانند وى وضع كه كسى«: گفت
  .كرد آغاز استغفار و كردم تلقين بدو را استغفار و خداى ذكر پس: گويد
 وارد طـاهر  يـاران  بلـرزد،  آن از زمـين  بود نزديك كه آمد سقوطى صداى كه بوديم حال اين در: گويد

 و نگهداشـت  را آنها بود وى با اطاق در كه سپرى با محمد بود، تنگ در كردند، اطاق آن آهنگ و شدند خانه
 پـيش  و نـد برگرفت را سـرش  و بردند هجوم او بر آنگاه بينداختند، پاى از را وى وقتى تا رسيد نتوانستند بدو

  .بود وى اردوگاه كه بردند مونسه بستان به را پيكرش و بردند طاهر
 از وى داد، ورود اجازه بدو طاهر كه بيامد هرثمه نگهبانان ساالر عالء بن السالم عبد وقت آن در: گويد

  »چيست؟ خبر گويد، مى  سالمت برادرت«: گفت. بود كرده عبور بود شماسيه نزد به كه پلى
  » .بيار را تشت غالم اى«: گفت
 شـد  صـبح  چون و» .بگوى بدو است اين خبر«: گفت بود، آن در محمد سر كه بياوردند را تشت: گويد

 نبودنـد،  شـمار  بـه  كـه  شدند برون آن ديدن براى كس چندان بغداد مردم از و نهاد انبار در بر را محمد سر
  ».است مخلوع محمد سر«: گفت مى و بيامد طاهر

  »چيست؟ اين« :گفت بود، وى جامه بر شپشى كه بود ديده را مخلوع كه: گويد عيسى بن محمد
  ».هست مردمان جامه در كه است چيزى«: گفتند
  .شد كشته محمد روز همان و» .برم مى پناه خدا به نعمت زوال از«: گفت
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 محمـد  نشـد  كشـته  از بغداد، سپاه و طاهر سپاه سپاه، دو«: بود گفته كه اند آورده سعيد بن حسن از
  ».بودند گرفته مى كه مالهايى سبب به شدند پشيمان
 بـدو  بـود  آن در السرايا ابو سر و ماهان بن عيسى سر و محمد سر كه اى خزانه كه: اند آورده او از هم و
  .بود سپرده

 آن از چيـزى  و بـود  درسـت  ريشـش  و سر موى اما بود، بسرش ضربتى نگريستم، محمد سر در: گويد
  .بود خود حال به نيز آن رنگ بود، نرفته

 محمـد  همـراه  بود آن در پنبه و بود خرما برگ از كه سجاده و چوب و برد با را محمد سر طاهر: گويد
  .دادند بدو درم هزار يك تا بگفت كه فرستاد مأمون نزد به خويش عموزاده حسن بن

 چون كه برد مأمون نزد به خويش دست به بود سپرى بر كه را محمد سر الرياستين ذو كه ديدم: گويد
  .كرد سجده بديد را آن

 كـه  آمدنـد  طاهر نزد به طالب ابو خاندان از گروهى شد كشته محمد وقتى: گويد علوى حمزه بن على
 بـه  يـا  ما به كه نوشت مأمون به و داد چيز نيز ما به داد، چيز آنها به كه داشتيم حضور نيز ما بود، بستان در

 مدينه مردم. گفتند تهنيت نعمت به را ما كه بازگشتيم مدينه سوى و رفتيم روم سوى. دهد اجازه مان بعضى
 حسـين  ابـن  طـاهر  كـه  بگفتـيم  آنها با را محمد شدن كشته وصف و بديديم بودند آنجا كه را كسان ديگر و

  .بكشد را او داد دستور و خواند پيش دندانى قريش نام به را خويش آن از غالمى
  .بگفتم وى با من و »گفتى؟ چه«: گفت ما به آنها از پيرى. گويد

 كـه  اسـت  قبيله پنداشتم و كشد مى را او قريش كه كرديم مى روايت را اين ما اهللا، سبحان«: گفت پير
  ».بود همانند نام

 دير و گفت هللا انا يافت خبر محمد شدن كشته از مهدى بن ابراهيم وقتى: گويد برمكى محمد بن على
  :گفت سپس بگريست
   بگذريد شده ويران اثر ايگاهج بر«

   آجر و سنگ از كه خلد قصر در
   بود شده بنا تراشيده مرمر و
  .داشت طاليى در و

   قادر خداى قدرته ب و بگذريد آنجا
   بموالى سخنى من از كنيد يقين

   برسانيد فرمانروا و فرمانبر
   هدايت ولى پسر اى بگوييد

   كن پاك طاهر از را خدا بالد
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   بريد را وى رگهاى كه نبود بس را او مگر
   شود بريده قصيات بكارد كه قربانيها چون

  كشيد همى طناب با را او اعضاى كه
   بود كرده سرد را او مرگ

  ».بود بگشته حالت از چشمش و
  .آمد گران او بر سخت و رسيد مأمون به اين و: گويد

  :نوشت مأمون براى را فتح طاهر: گويد مداينى
 كـه  قـدرتى  و ملـك  و جـالل  و است عزت صاحب كه را تعالى ىخدا حمد بعد، اما«

 و است رحمان نيست، او جز خدايى .بباشد و باش: گويد بدان فقط كند اراده را چيزى چون
 ايـن  كرد تأييد و كرد تدبير و داشت استوار و بود كرده مقرر خدا كه چيزها جمله از. رحيم

 سـبب  بـه  و افتد فتنه در و بشكند را وى پيمان و دهد كاستى را وى بيعت مخلوق كه بود
 اميـر  به. 1نيست بندگان ستمگر خدا كه بود گشته مقرر وى بر شدن كشته بود كرده آنچه

 و گرفـت  ميان در خلد با را شهر خداى سپاه كه نوشتم كند دراز را بقايش خدا كه مؤمنان
 دوران و بسـت  السـالم  مدينـة  هاى كوچه اطراف و دجله در آنرا معبرهاى و راهها و ها دهانه

 در و خلـد  مقابـل  بـه  جنگـى  مـردان  و هـا  ارابـه  بـا  ها زورق و ها كشتى و شد نهاده پادگانها
 طريقـى  كـه  رود راهـى  بـه  يا كند اى حيله مبادا كه مخلوع از احتياط به فرستادم خراسان

 كـه  بـود  پـس  آن از ايـن  و بيابد پيكارى ايجاد يا آشوبى، احياى يا اى فتنه برانگيختن براى
 بـن  هرثمة كه پيشنهادى درباره. بود داشته مخذول و بود كرده محصورش جل و عز خداى
 مـن  از كـه  رسـيد  مـى  ديگـر  يك پى از فرستادگان بود كرده بدو مؤمنان امير وابسته اعين
 كه آمديم فراهم اعين بن هرثمة و من. رود هرثمه سوى تا بگشايم را وى راه كه خواست مى
 كـه  نپسـنديدم  داشت نظر در و بود كرده وى درباره را آنچه من و كنيم سخن باب اين در

 بـود،  بريـده  دسـتاويز  و حيلـه  گونـه  هر از را وى اميد و بود گرفته سختى به را وى خداى،
 ديگـر،  چيزهـاى   بـه  رسـد  چـه  بود شده حايل نيز آب و وى ميان و بود بريده وى از آذوقه

 وى قصـد  بودنـد  رفتـه  شـهر  به وى با كه آنها و رشه مردم از كسانش و خادمان كه چندان
 كـه  ديگر مطالب و برند در به را خويش جان كه تازند وى به كه شدند مى همدل و داشتند

  .باشد رسيده بدو اميدوارم و ام داده توضيح بدارد دراز را بقايش خدا كه مؤمنان امير براى
 اميـر  وابسـته  اعـين  ابـن  هرثمـة  هكـ  تـدبيرى  درباره كه دهم مى خبر را مؤمنان امير اينك

 انديشـه  بـود  پذيرفته وى از و بود كرده عرضه بدو آنچه و بود كرده مخلوع مورد در مؤمنان
                                                           

  .182: 3امٍ للْعِبيد و أَنَّ اهللا َليس ِبظَلَّ. 1



 خ طبرييترجمه تار     54

 حصارش و تنگنا به و برده را او خداى كه حقارتى و ذلت مقام از اگر كه ديدم چنان و كردم
 طمع برند مى فرصت ارانتظ اطراف، در كه را كسانى و گيرد فزونى فتنه يابد خالصى افكنده

 وى بـا  و داده محمـد  بـه  كـه  را اميـدى  كه گفتم اعين بن هرثمة به را اين. بيفزايد نفوذ و
 و گـردد  بـاز  كرده تعهد وى براى آنچه از تواند نمى كه گفت او و پسندم، نمى كرده موافقت

 مخلـوع  كه آوردم اين بر را وى شدم، نوميد خويش راى از وى انصراف از كه پس آن از من
 بفرسـتد  را چوب و شمشير و سلم، و عليه اهللا صلى خدا پيمبر عباى آيد در كه پيش آن از

 چنان و افتد اختالف هرثمه و من ميان خواستم نمى كه بگشايم را وى شدن برون راه آنگاه
 ائـتالف  و اتفـاق  و هستيم اكنون آنچه خالف به دلها يا آرند، طمع ما در دشمنان كه شويم
 معتمـدانم  خواص با من و آييم فراهم گاه وعده در شنبه شبانگاه شد بنا. گيرد ايىجد داريم

 همه كار و برفتم شناسم مى نيكخواهى و جنگاورى و دليرى به و داشتم اطمينان آنها از كه
 كردم سفارش و گذرانيدم نظر از بودم گماشته خلد و شهر به آب و خشكى از كه را كسانى

 بـود  كه لوازمى جزه ب رفتم، خراسان در به آنگاه. دقيق و مراقب و اربيد و باشند محتاط كه
 بـا  نشينم آن بر خويشتن به هرثمه و خودم ميان ميعاد براى كه بودم كرده فراهم ها كشتى

 و گـرفتم  جـاى  آن در بودنـد  نشسـته  بـر  مـن  با كه خادمانم و معتمدانم خواص از اى عده
 اعـين  بـن  هرثمة. نهادم ساحل و آبگاه و خراسان در ينب ما پياده و سواره را آنها از گروهى

 مخلـوع  بـه  و بـود  كـرده  حيله من با وى رسيد، خراسان در نزديك به تا بيامد مهيا لوازم با
 شمشير و عبا يا بدانم من آنكه از پيش تا رود وى نزد به رسيد آبگاه به وقتى كه بود نوشته

 نـزد  بـه  مخلـوع  وقتـى . ببرد را او فرستد، من نزد به بود شده موافقت آن درباره را چوب و
 كـه  بودنـد  برخاسـته  وى شـدن  نمايـان  وقـت  به بود، رسيده خراسان در به من گماشتگان

 نگذارنـد  كـه  بـودم  كـرده  سـفارش  و بود رسيده آنها به من دستور كه كيست آينده بدانند
 را كشـتى  هرثمـه  .بـود  رفتـه  آبگاه سوى شتاب با وى اما بگذرد آنها از من دستور بى كسى

 آمـده  تـر  عقب كوثر بودند، رسيده بدان شكن پيمان از زودتر من ياران اما بود آورده نزديك
 كـه  بـود  داشته همراه را شمشير و چوب و عبا كه بود يافته دست بدو من غالم قريش بود،
 مـن  يـاران  كـه  بودند ديده وقتى مخلوع ياران بود، گرفته بود داشته همراه چه هر با را وى
 هرثمـه  كشـتى  سوى بعضيشان بودند، شده فرارى شوند، مخلوعشان رفتن مانع خواهند مى

 شـهر  سـوى  نيـز  بعضيشـان  بود، رفته فرو آب در و بود شده وارونه آنها با كه بودند شتافته
 سـوى  كـه  بـود  انداختـه  دجله به كشتى از را خويشتن مخلوع وقت اين در بودند، بازگشته

 از گروهـى  .بـود  شـده  پشـيمان  گفتن شعار و شكستن پيمان و دنش برون از و رود ساحل
 كـرده  پيشدسـتى  بودم گماشته صراة ستون و خراسان در آبگاه بين ما را آنها كه من ياران



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  55  سيزدهمجلد 

 بـه  و بـود  گفتـه  را خويش شعار او قرار، و پيمان بى بودند گرفته غلبه و قهر به را او و بودند
 يكصـد  دانـه  هـر  گوينـد  كه بود كرده عرضه آنها به دانه يكصد بود، گشته باز شكنى پيمان

 و ديـن  حفـظ  و بـدارد  بـاقى  خـدايش  كـه  خويش خليفه با وفا جز اما داشت، بها درم هزار
 وا تنهـا  و بود آورده تسليم به خدايش كه بودند نخواسته بود فرض آنها بر كه حقى  ترجيح

 مـن  نـزد  بـه  خـويش  يار از جدا خواست مى كه بود وى طالب او كدامشان هر بود، گذاشته
 نزاع او سر بر كه پرداختند بدو شمشيرها با و رفت ميانشان در ضربتها چندانكه يابد، منزلت
 خليفـه  و وى پيمبر و وى دين و خدا خشم عاقبت كردند، رقابت سخت او درباره و داشتند

 و آرنـد  مـن  پـيش  را سـرش  تا بگفتم و رسيد من به آن خبر و شد كشته و رسيد بدو وى
 ديگـر  و بـودم  گماشـته  آن اطراف و خلد بر و شهر بر كه كسانى به آوردند من نزد به چون

 محفوظ را خويش اطراف و بباشند خويش جاى به دادم دستور بودند پادگانها در كه كسانى
 و كرد بزرگ كارى مؤمنان امير براى خداى بازگشتم آنگاه برسد، آنها به من دستور تا دارند

  .داد ظفر را اسالم و وى آن وسيله به
 را وى شـدن  كشـله  يكـى  كردند، اختالف و كردند هيجان مردمان شد، صبح چون و

 كـه  ديدم چنان و داشت، يقين يكى و داشت شك يكى. پنداشت مى دروغ يكى داشت، باور
 درسـت  معاينه به و بنگرند آن در كه ببردم را وى سر بردارم، ايشان از شبهه وى كار درباره

 صـبحگاه  ببـرد،  را انگيزان فتنه و فسادخواهان افكنى شبهه و برود دلهاشان حيرت و دآي در
 غرب و شرق و آمدند اطاعت به مردم و شدند تسليم بودند آنجا كه كسانى رفتم شهر سوى
 از پيكـار  گرفـت،  استقرار مؤمنان امير بر آن اطراف و ها حومه و ناحيه چهار و السالم مدينة
 بـه  و ببـرد  آنهـا  از را دغلـى  خـدا  و يافتند آرامش اسالم مردم آن جاى به و برخاست ميان
 و عـز  خـداى  لطف و خرسندى و استقامت و صلح و استقرار و امنيت به مؤمنان امير بركت

  .سپاس اين بر را خداى و رسانيد بسيار خير جل
 دعـوتگر  مـن  ناحيـه  در نويسم مى دارد محفوظ خدايش كه مؤمنان امير به كه اكنون

 خـداى  كـه  حاضر مطيع شنواى جز نيست كس هيچگونه و فساد كوشاى يا گر فتنه يا فتنه
 چمد مى آن سايه در كه است چشانيده بدو را وى زمامدارى آرامش و مؤمنان امير شيرينى

 كه كرده كه است لطفى دار عهده خدا و پردازد مى خويش معيشت كارهاى و بازرگانى به و
  .نهد مى منت آن افزون با و كند مى كامل را آن خويش رحمت به

 آنـرا  افزايش و كند خوش مؤمنان امير بر را خويش نعمت كه خواهم مى خداى از من
 و مسـتمر  و پيـاپى  وى نزد به را خويش منت و دهد سپاسدارى فرصت را او و كند مستمر
 يادن خير خالفتش ميمنت و زمامدارى بركت و وى بركت به خداى كه چندان كند پيوسته
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 دار عهده خداى كه آرد فراهم مسلمانان جماعت و حقش انصار و دوستان و او بر را آخرت و
  .خواهد آنچه مدبر و است شنونده وى كه است اين انجامگر و

  ».هشتم و ودن و صد سال محرم از مانده روز چهار يكشنبه روز به شد، نوشته« 
 ديـد  و گرفت جاى شهر در كه پس آن از و دنش كشته از پيش وى كه اند آورده مخلوع محمد درباره

 الـذهب  باب در كه بنايى در روند مى طاهر سوى و شوند مى روان نهانى يارانش و بگردانيده او از روى كار كه
 وى بـا  كـه  را سپاهيانى و سرداران همه داد دستور و نشست بود داده دستور را آن بنيان پيش از و بود كرده

 كـه  را خدايى سپاس« :گفت و شد نمودار آنها بر باال از. آمدند فراهم عرصه در كه دكنن حاضر بودند شهر در
 وجـود  بـا . اوسـت  سـوى  سرانجام و گشايد مى و بندد مى دارد، مى ممنوع و بخشد مى نهد، مى فرو و برد مى بر

 سـتايش  را او يب،مصا رسيدن و بليات رخداد و اموال رفتن و مردان پراكندگى و ياران ناياورى و زمانه بليات
 شهادت. فرستد من  سوى نيك تعزيت و نهد ذخيره من براى بسيار پاداش آن سبب به كه ستايشى كنم، مى
 فرشـتگانش  و داده شـهادت  خويشتن براى چنانكه ندارد، انباز كه نيست يگانه خداى جز خدايى كه دهم مى
 عليـه  اهللا صلى مسلمانان، سوى به او فرستاده و اوست امين بنده محمد اينكه و اند داده شهادت وى براى نيز

  .جهانيان پروردگار اى آمين سلم، و
 و وزيـر  كـه  ربيع بن فضل روزگار به من غفلت از ايد جسته سبقت هدايت به كه ابنا گروه اى بعد، اما«

 و اصـه خ كـار  در پشـيمانى  مرا آن سبب به كه كشانيد جاها به را او روزگار و داريد خبر بود من مشورتگوى
 خـوش  شـما  و خويشـتن  براى كه آنها همه درباره و شدم بيدار و كرديد بيدار مرا كه وقتى تا آمد الزم عامه

 يـا  بودم آورده فراهم كه رسيد توانست بدان قدرتم و داشتم دست به را آنچه خواستيد، ياورى من از نداشتم
 كفايـت  كسـانى  از و نبايـد،  كـه  دادم ردارىسـ  را كسـانى  و كـردم،  بذل شما به بودم برده ارث به نياكانم از

 شـما  كـه  دانـد  خدا كوشيدم شما رضاى پى از بود توانم در كه چندان كه داند مى خدا نداشتند، كه خواستم
 با كه را بزرگتان پيرو عيسى بن على كه بود اين جمله از كوشيديد، من با بدى در بود توانتان در كه چندان

 وقتـى  كـه  كشـد  مـى  درازا به آن تذكار كه بود چنان رفتارتان و فرستادم اهتانهمر بود مهربان و رئوف شما
 و گفـتم  تسـليت  را خويشـتن  و كـردم  تحمل و كردم نيكى و بخشيدم را گناه رفته دست از فيروزى دانستم

 و شد انجام پدرش دست به شما افتخار كه قحطبى حميد بن عبداهللا بزرگتان دعوتگر پسر با كه خواستم مى
 صـبر  و نداشـت  آن تـاب  كه كرديد كارها وى مخالفت به اما باشيد، حلوان در گرفت، كمال بوى شما اعتاط

 بـر  و آمديـد  مـى  مـن  سـوى  كه بوديد كس هزار بيست شما و كشد مى را شما خودتان از يكى كرد، نيارست
 خاستيد پا به على بن حسين با آنگاه. بودند وى مطيع و شنوا كه فرد سعيد همراه بوديد، تاخته خويش سرور

 بـازم  آن تذكار از كه كارها و كرديد بندم به و بداشتيدم و كرديد غارتم و گفتيد ناسزايم و كرديد خلع مرا و
 كه كسى  ستايش خداى، ستايش و بيشتر و است بزرگتر اطاعت كار در تعللتان و دلهاتان كينه كه ايد داشته
  ».السالم و. هدد مى رضا او تقدير به و اوست فرمان تسليم
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 طاهر گرفتند آرام مردمان و يافتند امان سياه و سپيد و برخاست غوغا و شد كشته محمد وقتى: گويند
 آن در قرآن كوبنده آيات از و كرد آميز بالغت اى سخنرانى و كرد نماز كسان با و شد شهر وارد جمعه روز به

 هر به را ملك است، ملك مالك كه را خدا ستايش«: گفت كه است اين مانده خاطر به جمله آن از آنچه آورد
 كه كند زبون خواهد را كه هر و دهد عزت خواهد را كه هر ستاند، خواهد كه هر از را ملك و دهد خواهد كه

 و اطاعـت  به و بود همديگر پياپى كه قرآن ديگر هاى آيه و 1تواناست چيز همه به و اوست دست به چيز همه
 خويش اردوگاه سوى آنگاه. زنند چنگ اطاعت ريسمان به كه كرد ترغيبشان و كرد قتشوي جماعت وابستگى

  .برفت
 داشتند حضور ديگران و سرداران و هاشم بنى از كس بسيار و رفت منبر به جمعه روز به وقتى: گويند

  :گفت
 هـر  و دهـد  عزت خواهد را كه هر و دهد خواهد كه هر به آنرا و است، ملك مالك كه را خدا ستايش«

 صـلح  بـه  را تبهكاران عمل خدا 1تواناست چيز همه به و اوست دست به چيز همه كه كند زبون خواهد را كه
 بـراى  خـداى  بلكـه  نبود ما تدبير و ما دست از ما غلبه 3يرساند نم بهدف را خيانتكاران نيرنگ خدا 2ردآ نمي

 مهيـا  و مرزها بستن و نواحى ضبط و خويش بندگان قوام و دين ستون را خالفت كه برگزيد خويش خالفت
 و هـا  بطالت و كرده سنت داشتن زنده و عدالت گسترش و حكم اجراى و غنيمت آوردن فراهم و لوازم كردن
 را آن صـفاى  و رونـق  بـه  دلبسـتگى  و نعمت جستن و غرور موجبات پسند و آميز گناه شهوات از جويى لذت
 و كـرد  وفـا  بـود  كرده سركشى وى با آنكه درباره خويش وعده به جل و عز خداى كه ديديد شما .كرد باطل
 و بـود  كرده وى عصيان و بود بگشته خداى پيمان از آنكه سبب به آورد فرود وى بر را خويش عذاب و خشم

 وثيقـه  بـه  پس. آور هالكت وى عبرتهاى و است دارنده باز خداى تعبيرات كه بود، رفته وى فرمان خالف به
 كه بپرهيزيد عصيان و مخالفت اهل سرانجام از و زنيد گام جماعت راه اطراف در و زنيد چنگ اطاعت عصمت

  ».كرد آخرت و دنيا خسران را عاقبتشان خدا و شكافتند را الفت جماعت و افروختند فتنه آتش
 نوشت مهدى بن ابراهيم به را اين اند گفته بعضيها. نوشت معتصم اسحاق به گشود را بغداد طاهر وقتى

  :نوشت معتصم اسحاق ابو به كه گويند مانمرد اما
 كـه  ام شـنيده  ولـى  نويسم نامه امير عنوان بى خالفت خاندان از يكى به كه است گران من بر بعد اما«

 جـز  اگـر  و است زياد نوشتم تو به كه همين باشد چنين اگر بود مخلوع شكن پيمان با تو خاطر هواى و راى
  .خداى بركات و مترح با امير اى تو بر درود باشد اين

                                                           

ك     اللَّهم مالك الملك ُتؤتى الملك من َتشَاء و َتنزِع الملك ممن َتشاء و تُعزُّ من َتشَاء و تُذلُّ من َت. 1 دك الَخيـرُ انـَّ يـب شَـاء
 .26: 3ء قَديرٌ  علَى ُكلِّ شَي

 .81: 10ال يصلح عملَ اْلمْفسدينَ . 2
 .52: 12ال يهدي َكيد اْلخائنينَ . 3
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  :مضمون اين به نوشت اشعارى نامه زير در و
   شود آزموده آن فرصت كه پيش آن از كارى به اقدام«

   است فريب مايه آميز، غرور راى و است جهالت
   آنجا در كه دنيايى است زشت چه

   برند مى نصيب درستكاران چون كاران خطا
  ».خورد مى فريب مغرور اما
 شـد  نهان چند روزى و گريخت آنها از كه تاخت طاهر به سپاه محمد، شدن كشته پس از سال اين در

  .داد سامان را كارشان تا

  آنها كار و وى كار سرانجام و تاختند؟ طاهر به سپاهيان چرا اينكه از سخن

 تاختنـد،  بـدو  محمـد  شـدن  كشته از پس روز پنج طاهر ياران: گويد پدرش از نقل به حميد بن سعيد
 وى ضـد  بـر  آنها با و موافقند آنها با كار اين در ها حومه مردم پنداشت و افتاد تنگنا به نبود، دستش به مالى

  .بود نجنبيده باب اين در ها حومه مردم از هيچكس اما. كنند مى همدستى
 رفـت  قـوب  عاقر سوى و بگريخت بستان از و بترسيد خويشتن بر كه شد سخت وى ياران فشار: گويد

  .كردند غارت را وى ثاثا از چيزى كه
 دو عبـداهللا  و موسى و جعفر ام كه كنند حفاظت را قصر در و شهر درهاى بود داده دستور طاهر: گويد

 قصـر  بـه  جعفـر  ابـو  قصـر  از محمد پسران عبداهللا و موسى با را زبيده تا بگفت آنگاه نشوند برون محمد پسر
 همينيا به كشتى يك در را آنها همانشب اما ببردند، الولا ربيع از مانده روز دوازده جمعه شب به برند، الخلد

 پـيش  خراسـان  بـه  فـارس  و اهـواز  راه از را عبـداهللا  و موسـى  تـا  بگفـت  سپس باال، زاب غربى ساحل بر برد
  .برند عمويشان

 دربسـتان  بـا  بـود  خنـدق  كنار كه را انبار در خواستند مقررى و تاختند طاهر به سپاهيان وقتى: گويد
 »يافتـه  نصـرت  اى موسى،«: زدند بانگ و بودند گونه بدين بعد روز روز، آن و كردند برهنه سالح و بسوختند

  .كردند مى تأييد طاهر وسيله به را عبداهللا و موسى فرستادن برون مردمان، اما
 وقتـى  بـود،  گرفته آرايش آنها پيكار براى و بود رفته يكسو به بودند وى با كه سردارانى با طاهر: گويد

 كـار  خطـا  را نوسـاالن  و خـردان  بـى  و خواستند پوزش و رفتند وى سوى رسيد سران و سرداران به خبر اين
 تعهـد  وى بـراى  و شـود  خشـنود  آنهـا  از و بپـذيرد  را عذرشان و درگذرد آنها از كه خواستند او از و شمردند

  .نروند باز ناخوشايند كارى به باشد مقيم آنها با كه  وقتى تا كه كردند
 يـاد  قسـم  خـدا  بـه  نهـم،  شـما  در را خويش شمشير كه شدم برون شما ميان از خدا به«: گفت هرطا

 و» .كنم مى اقدام نداريد خوش آنچه به و بندم مى بكار شما درباره را خويش نظر كرديد چنين باز اگر كنم مى
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 شعرى باب اين در ابناء از يكى. بدهند آنها به را ماه چهار مقررى تا بگفت و كرد شكسته را آنها سخن اين با
  :مضمون اين به گفت

   است حق او كردار و گفتار كه امير«
   زدگان حيرت گروه جمع در

   كرد ياد قسم
   واليت نواحى از يكى در اگر كه

   كند غوغا غوغاگرشان
   آرد فتنه گرى فتنه يا

   را آنها جمع از گروهى هيچ
   بخش مهلت و پيشه عدالت مرد همانند
   هدنميد مهلت

   بيارد آنها بر عظيم اى حادثه تا
  ».كند ويران را واليت كه

 خالـد  ابى بن محمد و مالك بن سعيد رفت يكسو به طاهر و كردند فتنه سپاهيان وقتى: گويد مداينى 
 كه كردند ياد مؤكد قسمهاى وى براى و رفتند وى پيش ها حومه مردم پيران از چند تنى با خازم بن هبيرة و

 را آن و نبــوده آنهــا راى موافــق كــار ايــن و انــد نكــرده جنــبش هــا حومــه مــردم از هيچيــك اروزهــ آن در
 وظيفه بدانچه خويش ناحيه در كدامشان هر و دهند سامان را خويش ناحيه كه كردند تعهد و اند خواسته نمى

 بـن  على و اسدى عميره بن شيخ ابو عميره،. نرسد طاهر به ناخوشايند چيزى وى ناحيه از تا كند قيام اوست
 راى كـه  بود هبيره و سعيد و خالد ابو همانند گفتارشان و رفتند وى پيش نيز ابناء پيران از چند تنى با يزيد

 كـرده  بسـتان  در وى ياران كه اعمالى از هيچيك در اينكه و دادند خبر بدو را مطلقشان اطاعت و ابناء نكوى
 نزد به مالى و كنند مى مطالبه را مقرريهاشان قوم«: گفت آنها به اما شد خوشدل او و اند نداشته دخالت بودند

  ».نيست من
 و شـد  خوشدل بدان كه برد طاهر نزد به و كرد تعهد آنها براى دينار هزار بيست مالك بن سعيد: گويد

  .بستان به رفت، خويش اردوگاه به
  ».باشد من دين كه پذيرم مى تو از را اين«: گفت سعيد به طاهر: گويد

  ».است واجب او بر تو از كه حقى جمله از تو غالم جانب از اندك، است دهشى اين بلكه«: تگف
 و شـدند  خشـنود  كه بدهند را سپاه ماه چهار مقررى تا بگفت و پذيرفت وى از را آن طاهر پس: گويد

  .گرفتند آرام
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 دجلـه  دل از بـود  كشـتيها  بر كه منجنيقهايى از كه سمرقندى نام به بود محمد با يكى: گويد مداينى
 سـختى  بودنـد  مقابلشـان  كـه  محمـد  يـاران  بـه  نسبت ها حومه مردم عمل كه شد مى بسا. انداخت مى سنگ

 سنگش كه بود اندازى سنگ انداخت، مى سنگ آنها به و آوردش مى كه فرستاد مى وى پيش كس و گرفت مى
  .كشت نمى سنگ با را مردم وى مانند هيچكس و كرد نمى خطا

 افكنـده  سـنگ  آن از و بـود  دجلـه  در كـه  منجنيقهايى و شد بريده پل، شد كشته محمد وقتى: گويد
 آيـد  بر وى طلب به خونخواهان از كسى كه ترسيد و شد بيمناك خويشتن بر سمرقندى شد، سوخته شد مى

 رفـت ب. شد روان خراسان طرف به فرار به و گرفت كرايه به استرى او و آمدند بر وى پى از كسان. شد نهان و
 اين با تو واى« :گفت 1مكارى به مرد آن بگذشت او از چون و بشناخت را او و رسيد او به يكى راه اثناى در تا

 رسـد  مى تو به كه اى بليه آسانترين و شوى مى كشته آرند دست به وى با را تو اگر خدا به روى، مى كجا مرد
  ».شوى محبوس كه است اين

  ».بكشد خدايش. ام شنيده آنرا و ام دانسته را وى نام خدا به. راجعون اليه انا و هللا انا«: گفت مكارى
 آنهـا  بـا  را سمرقندى خبر و بود، رسيده بدان كه پادگانى به يا رفت، خويش ياران نزد به مكارى: گويد

 هرثمـه  نـزد  بـه  و گرفتنـد  را سـمرقندى . بـود  هرثمـه  ياران جمله از كه بودند كندغوش ياران از آنها بگفت
 وى كه داد خونخواهان از يكى به را وى نيز خزيمه فرستاد، خازم بن خزيمة نزد به را او نيز هرثمه ادند،فرست

  .شد بردار زنده كه شرقى سمت بر برد، دجله كنار به را
 شـود  بسته آنكه از پيش او و آمدند فراهم بسيار مردم ببندند دارش به را او خواستند مى وقتى: گويند

 آمـاده  را تيرهايتـان  و سـنگها  امـروز  و. نبـرد  را دسـتت  خدا سمرقندى اى: گفتيد مى روزدي شما«: گفت مى
  ».افكنيد من بر كه ايد كرده

 او تـا  زدند ضربت ها نيزه با و انداختند تير و سنگ و رفتند وى سوى بردند باال را دار وقتى: گويد راوى
 آنرا و بسوزند آن با را وى كه آوردند آتشى. وختندبس را او بعد روز. انداختند مى نيز مرگش از پس. كشتند را
 سـگان  و بسـوخت  او از قسـمتى  كـه  بيفروختنـد  و انداختنـد  او بر هيزم و نى. نشد افروخته اما افروختند بر

  .صفر از رفته روز دو بود شنبه روز به اين و كردند پاره پاره را قسمتى

   عمرش مقدار و خالفتش مدت و او كنيه و هارون بن محمد وصف از سخن

 از مانده روز يازده پنجشنبه روز به موسى ابو هارون، بن محمد كه نيز، او غير و گويد، محمد بن هشام
 و نـود  و صد سال صفر از مانده روز شش شنبه يك شب به و شد زمامدار سوم و نود و صد سال اول جمادى
 و سـال  چهـار  خالفـتش  مـدت  اين بنابر رجعف ابو پسر اكبر جعفر دختر بود زبيده مادرش. شد كشته هشتم

  .بود عبداهللا ابو اش كنيه قولى به. بود روز پنج و هشتماه

                                                           

  .كلمه متن. 1



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  61  سيزدهمجلد 

 بـه  سـوم  و نود و صد سال االخر جمادى نيمه در خالفت كه اند آورده خوارزمى موسى بن محمد از اما
 ابـو  و بـود  مكـه  عامـل  وى شـد،  حـج  سـاالر  عيسـى  ابن داود شد، زمامدار كه سال همان در و رسيد محمد

  .بود وى واليتدارى كار به البخترى
 سـه . فرسـتاد  سـاوه  به را عصمه ابى بن عصمة خويش زمامدارى از پس روز پنج و ماه ده محمد: گويد

 عيسى بن على وى نگهبان ساالر. نهاد عهد واليت پيمان موسى خويش پسر براى االول ربيع ماه از رفته روز
  .بود ماهانى،

 عامـل . بـود  عبـاس  ابن اسماعيل مدينه عامل. شد حج ساالر رشيد بن على چهارم و نود و صد سال به
 حسين ابن طاهر و عيسى بن على تالقى تا نهاد پيمان خويش پسر براى كه وقتى از. بود عيسى بن داود مكه

  .بود روز نه و بيست و ماه سه و سال يك پنجم، و نود و صد سال به عيسى، بن على شدن كشته و
  .شد كشته محرم از مانده روز پنج يكشنبه شب به مخلوع: گويد
 خبر و شد كشته محمد چون و بود روز سه و ماه هفت و سال چهار فتنه دوران با وى زمامدارى: گويد

 هشـتم،  و نـود  و صـد  سال صفر از رفته روز دوازده شنبه سه روز به رسيد، مأمون به طاهر مكتوب ضمن آن
 و نامـه  و برخاست سهل بن فضل. رفتند وى نزد به كه داد ورود اجازه سرداران هب و كرد عيان را خبر مأمون

  .بخواندند وى براى را خداى و گفتند ظفر تهنيت بدو و خواند را خبر
 رسـيد  هرثمـه  و طاهر نزد به هارون بن قاسم خلع درباره مأمون نامه محمد شدن كشته پس از: گويد

 ربيـع  مـاه  از مانـده  روز دو جمعـه  روز به قاسم خلع نامه فرستادند، ها مهنا آن درباره و كردند عيان را آن كه
  .شد خوانده  هشتم و نود و صد سال االول

 و رنـگ  سـپيد  و طاس نيمه و اندام نكو وى. بود سال هشت و بيست ام شنيده چنانكه محمد عمر همه
  .بود رصافه در ىو مولد بود، شانه چهار و چاق و روى نكو عقابى، بينى با بود چشم كوچك

  :مضمون اين به خواند شعرى بكشت را او طاهر وقتى: گويند
   كشتم اش خانه در را خليفه«
   شمشير كمك به را اموالش و

  ».دادم غارت به
  :گفت او هم و
   كردم شاهى مردم بر زور و قدرت به«
   رسانيدم قتل به را بزرگ جباران و

   كشانيدم مرو سوى را خالفت
  ».شتافت همى مأمون سوى كه

  اند گفته وى رثاى و محمد درباره آنچه از سخن
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  :اند گفته وى هجاى در جمله از
  چرا؟ گرييم نمى تو بر موسى ابو اى«
   تفريح ترويج و طربناكى سبب به
   آن هنگام به پنجگانه نمازهاى ترك و
  .انگور آب به دلبستگى روى از
   گريم نمى نيز شنيف بر
   نيستم بيمناك نيز كوثر محنت از

   چيست رضايت اندازه دانست نمى وى
  .چيست غضب اندازه دانست نمى و

   نبودى شاهى خور در تو
   نكردند تو اطاعت شاهى كار در عربان و

   كس آن ديده گريى، مى او بر كه اى
   شگفتى از مگر نگريد گرياند، مى ترا كه
   را ما كه گرييم نمى تو بر

   كردى منجنيقها دستخوش
   غارت تخوشدس گاهى و
   را ما كه كسانى دستخوش نيز و

   كردند خويش بندگان
  .جست همى سر بر دم و

   بوديم افزاى، خستگى محاصره و شكنجه در
   نبود طلب راه و بود بسته راهها كه

   خيزى برمى و اى زنده تو كه اند پنداشته
   گفته دروغ گفته چنين كه هر

   جمع از كنار بر كه كس آن كاش
   رفت او كه رود جايى به گفته چنين
   بود كرده فرض ما بر را وى كشتن خداى

   كرد بايد كند، واجب را كارى خداى چون و
   بود فتنه مايه ما براى خدا به

  ».دارد مقرر و آرد خشم او بر خدا
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  :مضمون اين به گفت شعرى مهدى بن على دختر لبابه: گويد هاشمى احمد بن محمد
   مؤانست و نعيم خاطر به نه گريم مى تو بر«

   سپر و نيزه و مكارم براى بلكه
   شدم دچار وى مصيبت به كه گريم مى اى شده هالك بر
  ».كرد بيوه عروسى شب از پيش مرا و

 ضحاك بن حسين. بود شده نامزد محمد براى كه است جعفر بن عيسى دختر آن از شعر اين قولى به
 بـاور  را شـدنش  كشـته  و بود بوده وى نديمان از حسين .گفت محمد رثاى به شعرى نيز باهله وابسته اشقر،

  :است چنين شعر. داشت را وى رجعت انتظار و نداشت
   خويش خاندان بهترين اى«
   دارند پندارها چه گر و

  .غمينم و افسرده تو بر من
   اشكبار چشمى و دارم داغدار جگرى غم از كه داند مى خداى

   باشم غمين ديدم كه بليه اين از اگر
   دارم خاطر به گويم مى آنچه از بيش
   ببرى را ما حاجت هميشه براى كه نماندى چرا

  .نشد تو غير آن از تلف و
   بودى سلف خليفگان پس از
   نباشد كس تو از پس كه باشد اما

   غفلتشان پس از تو قوم
   نخوابند آسوده

  .دارم دشمنشان غفلت آن پس از من كه
  را پيمبر حرم حرمت تو حرمت شكست با

   شكستند بود آن بر ها پرده كه
   بازماندند ياريت از كه تو خويشان

   معترفند ذلت به همگيشان و اند خاسته پا به
   داشتند حضور ساحل بر كه وقتى
   كند مى واالمنش غيرتمند را آنچه

   نكردند
   واگذاشتند اغيار به را پدرشان حريم
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  .داشتند فغان و بانگ مصون زنان و
   نمودند را خويش خلخال محل حيرت از دوشيزگانشان

   بناليدند ميانساالنشان و
   رفت غارت به پوشهاشان سر

   شد نزاع ها گوشواره سر بر و شد عيان نقابدار
   شدن غارت هنگام به آنها گويى

  .بود رفته صدفشان كه بودند مرواريدها
   را وى ملك تقدير، كه بود شاهى

   گرفت سستى و داد كاستى
  .است گون گونه رده حوادث و

   ما براى تو پى از هرگز
   ماند نمى حرمتى و عزت

   بود شرف مايه كه مكتوبها از
   كرد مى نمودار را خيانتكاران كفر و

  .نكردند بيم
   بكشتى را او خداى پيمان پى از چگونه

  .است كارى افراط ايمنى پس از قتل كه
   سرانجام هنگام به فردا

   شناخت خواهيد را خدا نيروى
  .كنيد درنگ و برويد
   شدم توانگر بدان كه بودى من اميد مايه
   آمد آن بجاى تأسف و برفت كه
   شد معروف منكر،. شد آشفته نظم تو پى از
  .نشست منكر جاى به معروف و
   است پراكنده جمع تو فقدان از

  ».پريشان خاطر و است بيهوده دنيا
: گفـت  و بگريسـت  الرياستين ذو فرستاد مأمون نزد هب را محمد سر طاهر وقتى كه اند آورده موصلى از

 را او و بفرسـتد  اسـير  را وى بـوديم  داده دستورش انداخت، كار به ما ضد بر را مردمان زبانهاى و شمشيرها«
  ».فرستاد كشته
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  » .كن تدبيرى عذرجويى براى شد، شد، آنچه«: گفت بدو مأمون: گويد
  :بود نوشته آن در كه آورد كاغذ وجب يك يوسف بن احمد نوشتند، بسيار و نوشتند كسان: گويد

 ميـان  حرمت و زمامدارى كار در خداى اما بود، مؤمنان امير همتاى تخمه، و نسب به مخلوع بعد، اما«
 شـد،  بـرون  مسـلمانان  آوردن فراهم كار از و گرفت دورى دين مصونيت از كه رو آن از آورد جدايى او و وى

 هـيچ  كـه  1بود ناشايسته عملى وى كه نبود تو خاندان از وى: گويد نوح پسر خبر حكايت به جل و عز خداى
 امير به را نامه اين وقتى. بود روا باشد خداى بسبب اگر جدايى و كرد، نبايد اطاعت خداى معصيت بر را كس

 ثمر به را مؤمنان امير كار و پوشانيده او بر را شكنى پيمان جامه و كشته را مخلوع خدا كه نويسم مى مؤمنان
 بـرده،  سر به رفت مى انتظار وى درست وعده از را آنچه و داده انجام وى به نسبت را خويش وعده و رسانيده

 شدن محو پس از را اسالم آثار و كرده فراهم تفرقه پى از را امت و آورده الفت جدايى پس از وى وجود به كه
  ».كرده احيا

   ونهار بن محمد مخلوع، روشهاى بعضى از سخن

 و جسـت  خواجگـان  كـرد،  بيعت و نوشت بدو مأمون و شد زمامدار محمد وقتى: گويد سعيد بن حميد
 خـويش  نهـى  و امـر  و نوشيدنى و خوردنى ترتيب و روز و شب خلوت براى را آنها و داد گران بهاى و بخريد

 از و ناميـد  شـان  رابيـه غ كـه  حبشيان از گروهى و ناميد شان جراديه كه گرفت بخدمت را آنها از گروهى. نهاد
  :مضمون اين به گويد شعرى باب اين در شاعران از يكى. زد كنار به را آنها و گرفت دورى كنيز و آزاده زنان

   اى بمانده دير طوس در كه اى«
   كنند مى آن فداى را جانها آنچه از و

   اى مانده دور
   اى نهاده جا به شوهرى خواجگان براى

   كند مى تحمل را آنها شئامت كه
   بدر و اوست به مربوط كار كه نوفل اما
   همنشينانند چه و

   وى نزد به كه وقتى به نيز بشار عصمى
   ندارد ناچيز نصيب ببرند را نامشان

   شود پيموده جامها وقتى
   وى نزد به نيز كوچك حسن
   ندارد تر پست وضعى

                                                           

 .46: 11إِنَّه َليس من أَهلك إِنَّه عملٌ َغيرُ صالحٍ . 1



 خ طبرييترجمه تار     66

   آنهاست آن از وى عمر از قسمتى
   نوشد مى ناب شراب قسمتى در و

   ندارند نصيبى وى نزد به روى زيبا زنان
   عبوس چهره و خورده چين پيشانى مگر
   باشد عيبناك چنين قوم سر اگر

  داشت؟ خواهيم سامان سرى چنين دنبال به ما چگونه
   دارد مقام طوس خانه در كه آن اگر
  ».بود مى گران او بر اين دانست، مى

 بـه  را آنهـا  او طـرب  عملـه  طلـب  بـه  فرستاد واليتها همه به رسيد شاهى به محمد وقتى: گويد حميد
 و درنـده  وحشى حيوانات بكوشيد، خوب اسبان خريد كار در و كرد معين ايشان بر مقرريها و پيوست خويش

 هـر  و كرد حقيرشان و كرد نهان رو خويش سرداران و خاندان مردم و برادران از و كرد فراهم آن جز و پرنده
 و كـرد  تقسـيم  خويش همنشينان و خواجگان ميان بود وى نزد به كه جواهراتى با ودب المالها بيت در را چه

 و خيزرانيـه  و الخلـد  قصـر  در وى سـريهاى  بيهـوده  و سـرگرميها  و خلوتها محل و تفريحگاهها براى تا بگفت
 بگفت و كنند بپا مجلسها هوب و بناورى و انبار در و كلواذى رقه و معلى قصر و ويه عبد قصر و موسى بستان

 خـرج  گـزاف  مـالى  آن كار در و اسب و باز و عقاب و فيل و شير همانند دجله روى بر بسازند، كشتى پنج تا
  .كرد

  :مضمون اين به گفت شعرى وى سپاس به نواس ابو: گويد
   كرد مهيا مركبان امين براى خداى«

   بود نكرده مهيا 1محراب صاحب براى كه
   رفت مى خشكى به وى مركبان

   رود مى آب بر بيشه شير بر سوار وا اما
   رود همى و گشوده را خويش دستهاى كه شيرى

  .تيز دندانهاى و گشوده دهان با
   تازيانه و لگام با را وى

   ركاب در زدن پاشنه و
  .دهد نمى آزار

   ديدند ترا وقتى مردمان
   روى مى ابرها چون شيرى تصوير بر كه
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  .كردند شگفتى
   روى مى نآ بر كه ديدند ترا وقتى

   گفتند تسبيح
   عقابى روى كه ديدند مى اگر بود مى چگونه

   دارد بال دو و منقار و سينه كه
   شكافى مى موج پس از را موجى

   را آن آمد و رفت كه آسمان پرنده از و
   اند دانسته شتابان

  .گيرى مى سبق
   را او و كند مبارك امير بر خدا
  .بدارد باقى

   رساستنا او به ستايش كه شاهى
  ».دارد صواب توفيق كه اى هاشمى

 و كـرد،  خرج آن بر« درم هزار هزار سه كه ساخت بزرگى كشتى امير كه اند آورده ضحاك بن حسن از
 ايـن  در هـانى  بـن  حسن نواس ابو و .گويند دلفين آنرا و هست دريا به كه چيزى شكل به ساخت ديگر يكى
  :مضمون اين به گفت شعرى باب

   نشست دلفين بر شب ماهتاب«
   رفت آب بر و

   گرفت روشنى خويش زيبايى با دجله
   آمد خرسندى به و گرفت روشنى نيز سكان و

   نديده مركبى آن چون من ديده
   باشد نكو بگردد يا برود اگر كه

   دارد وا حركت به آنرا پاروهايش وقتى
   آهسته يا رود شتابان آب بر

   كرده امين خاص آنرا خدا
  ».شده تاجدار شاهى تاج به كه
 به بود، هاشم بنى معتبر مردان از عبداهللا بن عباس كه اند آورده گر نغمه برصوما بن اسحاق بن احمد از
 بـه  بـود  ممتاز وى نزد به خادمان همه از كه داشت خادمى. داشت بسيار خادمان و بخشش، و خرد و دليرى
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 آنـرا  كـه  بود جعفر ام قصر در كه آمد وى بنزد و گريخت محمد سوى و شد آزرده او از خادم اين. منصور نام
  .يافت انگيز شگفت اعتبارى وى نزد به و پذيرفت وضعى نيكوترين به را او محمد. گفتند مى قرار

 نشست بر گفتند مى) سيافه( داران شمشير را آنها كه محمد خادمان از گروهى با خادم آن روزى: گويد
 عبـاس  خادمـان  بـه  بود آن بر كه را حالى و وضع كار اين با واستخ مى كه گذشت عبداهللا بن عباس در بر و

  .بنماياند
 دسـت  به گرزى بود، برهنه سر و داشت تن به پيراهنى برفت، تاخت به كه رسيد عباس به خبر: گويد

 نـزاع  بـه  وى بـا  خادمان آن. بگرفت را لگامش و و رسيد بدو الورد ابى بازارچه در بود، آن بر چرم؟ كه داشت
 و بياورد كشيد را خادم شدند پراكنده او از عاقبت. گرفت مى سستى زد مى ضربتى كه كدامشان هر به ند،آمد
  .كرد  خويش خانه وارد

 نيز عباس كردند، توقف آن اطراف كه فرستاد وى خانه سوى را جماعتى كه رسيد محمد به خبر: گويد
  .داشتند تير و سپر كه كرد صف به خانه ديوار بر را خويش وابستگان و غالمان

 داشـتند  قصـد  كـه  رو آن از بسـوزد  را ما منزلهاى آتش، كه كرديم بيم خدا به: گويد اسحاق بن احمد
  .بسوزانند را عباس خانه

 كنـى؟  مـى  چـه «: گفت و آمد در وى نزد به و خواست ورود اجازه عباس از بيامد، هارونى رشيد: گويد
 بـه  مگر آرند بر پايه از ها نيزه با را ات خانه دهد، شان اجازه اگر آمده؟ پيش چه برايت و حالى چه در دانى مى

  »نيستى؟ اطاعت
  » .چرا«: گفت
  » .برنشين و خيز بر«: گفت
» .بيـار  مـرا  اسـب  غـالم « :گفـت  رسيد خويش خانه در بد چون و شد برون سياه جامه با عباس: گويد

  ».بروى پياده بايد نيست، حرمت و نه،«: گفت رشيد
 و البط ابو و افريقى و جلودى اند، آمده كسان بسيار كه ديد رسيد خيابان به چون و برفت او پس: گويد

  .اند آمده وى سوى هرش ياران
  .بود سوار رشيد و بود پياده كه ديدم مى را او من گرفت، نگريستن آنها در عباس: گويد
 از«: گفـت  بـدو  محمـد  .كرد همى تقاضا او از و آمد در محمد نزد به كه رسيد، جعفر ام به خبر: گويد
 محمد كه. كرد مى اصرار جعفر ام» .نكشم را او اگر باشم برون سلم و عليه اهللا صلى خداى پيمبر خويشاوندى

  ».گيرم پيش عمل شدت نيز تو با كه پندارم«: گفت بدو
 وارد مـن  نـزد  بـه  كـى  باشـم  برهنـه  سر من وقتى«: گفت و كرد عيان را خويش موى جعفر ام: گويد

  »شود؟ مى
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 بـن  علـى  شـدن  كشـته  خبر با خادم صاعد كه بود نيامده عباس هنوز و بود حال اين در محمد: گويد
 آنگـاه  بود برده ياد از را او محمد كه بماند دهليز در روز ده عباس. شد مشغول بدان و آمد وى نزد به عيسى

 پيرانشـان  از وابستگانش از كس سه و ودش بداشته اش خانه اطاقهاى از اطاقى در«: گفت و آورد ياد به را وى
  ».ببرند وى براى غذا جور سه روز هر و كنند، خدمت و روند وى نزد به

 را محمـد  و خوانـد  مـأمون  سـوى  و كـرد  قيـام  ماهانى على بن حسين تا بود حال اين بر عباس: گويد
  .بداشت

: گفتنـد  بدو و بود اى انهخ باالى در كه گذشتند عباس بر معبدى بن محمد و عيسى بن اسحاق: گويد
  .بود على بن حسين مقصودشان» .برو مرد اين سوى اى؟ نشسته چه«

 آن در. نگفت جعفر ام به كه نماند ناسزايى و بايستاد پل بر و رفت حسين نزد به و شد برون وى: گويد
  .گرفت مى بيعت مأمون براى موسى بن اسحاق وقت

 وى پسـر  هرثمـه،  نـزد  بـه  گريخت بين نهر سوى سعبا و شد كشته حسين كه نگذشت چيزى: گويد
  .داد خبر محمد به داشت پدرش كه را آنچه و رفت محمد سوى فضل

 كـه  گرفتند او از دينار هزار سيصد و درم هزار هزار چهار كه فرستاد عباس منزل به كس محمد: گويد
 قمقمـه  دو ايـن  جـز  مـن  پدر راثمي از«: گفت كه بردند، ياد از را قمقمه دو و چاهى درون بود ها قمقمه در

 و بازگشت خويش خانه به عباس شد كشته محمد و برفت فتنه وقتى. بود دينار هزار هفتاد آن در كه» .نماند
  .رفت حج به بود هشتم و نود و صد كه سال آن و كرد 1... و برگرفت را قمقمه دو

 در جعفر بن سليمان با« :گفت مى و كرد مى سخن عبداهللا بن عباس آن از پس: گويد اسحاق بن احمد
  »اى؟ نكشته را پسرت هنوز: گفت من به كه بوديم مأمون خانه

  »كشد؟ مى را پسرش كى شوم فدايت جان، عمو«: گفتم
  ».كرد فقير ترا و كرد خبرچينى مالت و تو درباره كه بود همو بكش، را او«: گفت
 نيسـت  يكـى  شما، واى« :گفت شد تسخ او بر كار و شد محصور محمد وقتى: گويد اسحاق بن احمد

  »كرد؟ توان تكيه او بر كه
 باقيمانـده  از كـه  تميمـى  حبيـب  پسـر  وضاح نام به كوفه اهل از عرب، مردم از يكى چرا،«: گفتند بدو

  ».درست راى صاحب و است عربان
  .فرستادند وى طلب به كس پس: گويد
 انـد،  داده خبـر  تـو  راى و مسلك از مرا«: گفت بدو رفت محمد نزد به چون و آمد ما پيش وضاح: گويد

  ».بگوى را خويش راى ما كار درباره
  ».است نبرد لوازم از كه كن پراكنى شايعه برخاست، ميان از راى ديگر اكنون مؤمنان، امير اى«: گفت
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 يا اى حادثه چون و .معتمر پسر بكير نام به داشت جاى دجيل كنار بر كه كرد معين را يكى پس: گويد
 محمـد  بـراى  خبرهـا  او و» .داد رخ مـا  براى اى حادثه كه بيار«: گفت مى بدو داد مى رخ محمد براى تىهزيم
  .داشتند مى معلوم را آن بطالن رفتند مى كسان چون و ساخت مى

  .بود اندام درشت پيرى كه بينم مى را معتمر بن بكير گويى: گويد اسحاق بن احمد
 فـرش  يـك . كننـد  فـرش  را سكويى وى براى خلد در تا داد ردستو زبيده بن محمد روزى: گويد كوثر

 و طـال  و نقره ظروف بسيار و انداختند آن بر ديبا همانند فرشهايى و ديبا و گستردند سكو بر وى براى زرعى
 كـه  كنـد  آماده وى براى 1هنرور كنيز يكصد تا بگفت را خويش كنيزكان سرپرست آنگاه كردند آماده جواهر

  .بخوانند صدا يك به و دست، به عودها روند، باال وى نزد به ده ده
  :مضمون اين به كردند آغاز خواندن گرفتند جاى سكو بر چون و فرستاد وى نزد به كنيز ده پس: گويد

   نشينند جايش به كه كشتند را او«
  ».آوردند خيانت وى با خسرو مرزبانان چنانكه

 را آنهـا  تـا  بگفـت  و كرد، لعنت نيز را كنيزكان د،كر لعنت را سرپرست و نپسنديد را اين محمد: گويد
 سـكو  بـر  چـون  كه بيارند باال را كنيز ده كه گفت كنيزكان سرپرست به و كرد صبر كمى آنگاه. بردند پايين

  :كردند آغاز خواندن گرفتند قرار
   مالك شدن كشته از كس هر«

   باشد خرسند
   آيد ما زنان سوى روز هنگام به
   برهنه سرهاى اب زنان كه ببيند و

   سحر دميدن از پيش
  ».كوبند مى چهره و نالند مى او بر

 را كـس  ده«: گفـت  آنگـاه  بينديشيد دير و بود كرده اول نوبت كه كرد چنان و شد آزرده محمد: گويد
  :كردند آغاز خواندن صدا يك به ايستادند سكو بر چون و بياورد كه» .بيار

   داشت اري تو از بيشتر كليب كه قسم دينم به«
   بود آسانتر تو از گناهش و

  ».غلطيد خون در كه
 فـال  بود داده رخ آنچه از كه كنند ويران را محل آن تا بگفت و برخاست خويش مجلس از پس،: گويد

  .بود زده بد
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 غمـين  سـخت  و بود شده سخت او بر محاصره بود، نشسته مخلوع محمد روزى: گويد دينار بن محمد
 كنيـزى . يابـد  خـاطر  آرامش بدان كه خواست  شراب و خواند پيش را خويش نديمان بود، گرفته دلش و بود

 خـداى، . بنوشـد  كه گرفت جامى و بخواند كه گفت بدو داشت منزلتى وى نزد به كنيزان جمله از كه داشت
  :خواند چنين و داشت باز ديگر چيز همه از را كنيز زبان

  ... آخر تا »كليب كه قسم بدينم«
 ديگـر  جـامى  آنگـاه  افكندنـد،  شيران پيش را وى تا بگفت و زد بدو داشت دست به كه را جامى: گويد

  :خواند چنين كه خواست ديگر كنيزى و گرفت
  ... آخر تا »نشينند جايش به تا بكشتند را او«

 كـه  خواسـت  را ديگـر  كنيـزى  و بنوشـد  كه گرفت ديگر جامى آنگاه زد، او چهره بر را خويش جام كه
  :خواند چنين

  ».كشتند را برادرم اميم من قوم«
 بـود  داشـته  كه غمزدگى همان به و بزد خويش پاى به را چينى ظرف و زد وى چهره به را جام: گويد

  .شد كشته آن از پس روز چند و رفت باز
 او بر سخت كه بود مخلوع محمد پسر موسى مادر وى. درگذشت فطيم: گويد كه اند آورده سعيد ابو از

  .»ببريد مؤمنان امير نزد به مرا«: گفت و يافت خبر فرجع ام. بناليد
 جعفـر  ام» .مـرد  فطـيم  مـن  بـانوى «: گفـت  و كرد پيشواز او از كه آوردند محمد بنزد را او پس: گويد

  :مضمون اين به خواند شعرى
   مخور غم فدايت به جانم«

   كند مى جبران را گذشتگان در تو، بقاى كه
   است نآسا مصيبتى هر و دارى را موسى

  ».خورد نبايد تأسف اى رفته بر موسى وجود با كه
 ابـراهيم  ».نهد تو ذخيره را وى مصيبت تحمل و دهد فراوان صبر و بزرگ پاداش خدايت«: گفت نيز و

 گفـت،  هجـا  را مضـر  قوم نواس ابو عمويت« :گفت مى پدرم: گويد نواس ابو برادرزاده هانى، بن اسماعيل پسر
  :گويد كه قصيده آن ضمن

   خويش اعمال جمله از را قريش«
   نباشد افتخارى بازرگانى جز به

   كنى ياد را فضيلتى وقتى
   بگيرد را آن بيشتر كه بيايد قريش

   آرند سخن نسب از وقتى قرشيان
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  ».دارند را ها نسب آن از چيزى
  .شود مى مغلوب مفاخره در برترينشان كه است اين منظورش: گويد
 بود زندان به همچنان و كنند زندان به را او تا بگفت و يافت خبر اين از بود زنده هنوز كه رشيد: گويد

  :گفت. بود بوده وى خواص از امين امارت ايام در وى. گفت شعرى او ستايش به و شد زمامدار محمد تا
   مؤمنان امير اى«

   مرا خواندنهاى شعر و ايستادن
   آر ياد به« داشتند حضور كسان كه وقتى

   هاشم دمرواري اى
   پراكنند مى مرواريد بر مرواريد اى ديده كه اى
  .آر ياد به« پراكندم مى تو بر كه را مرواريدها آن

   وى مانند كه بود كسى پدرت
   نبوده زمين در پادشاهى
  بود منتخب او از بعد موسى عمويت

   بود هدايت مهدى بزرگت پدر
  .بود الفضل ابو جعفر تو، مادر پدر برادرش، و

   بشمارند را فاخرم وقتى
   تو منصور دو همانند
   قحطان منصور و هاشم منصور

  .نباشد كس
   افكند تير دو وااليى به تو چون كه كيست

  ».دارى حمير و مناف عبد چون پدرانى كه
  »كيست؟ از اشعار اين«: گفت بدو كه خواند محمد پيش آواز به را اشعار اين كنيزى: گويد
  .است نواس ابو از كه شد گفته بدو

   »كند؟ مى چه«: گفت
  » .است زندان به«: گفتند
  » .نباشد نگران«: گفت
 ديشـب  مؤمنان امير كه دادند پيغام بدو محمد، شيرى برادر جابر، بن سعيد و فراشه بن اسحاق: گويد

  » .نباشد نگران«: گفت و كرد ياد ترا
  :مضمون اين به فرستاد، امين پيش و گفت اشعارى نواس ابو
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   پريد چشمم از خواب و اندمم بيدار«
  .نكردند همدلى و بخفتند همصحبتان

   اند داده تو به ملكى خداى، امين اى
   دارى نيز تقوى پوشش آن، در كه
   است نمودار بخشش ات چهره از

  .گيرند مى جان آن از كسانى طرف هر در كه
   هستند روحى همانند كسان گويى

   آنى سر تو و دارد پيكرى كه
   است نگرانى زندان خداى امين

  ».نباشد نگران كه اى داده پيغام تو و
 را او شـبانگاه » .آريـد  مـن  پـيش  را وى گويـد،  مى راست«: گفت خواندند محمد براى را اشعار چون و

  :مضمون اين به خواند شعرى و رسانيدند امين پيش و آوردند برون و شكستند را بندهايش بياوردند،
   نيكو امام به خوشا، خوشا،«

   اند ساخته خالفت گوهر از را وى كه
   روى مى كجا هر سفر و حضر در خدا امين اى
   باشى خدا پناه در

   است تو خانه زمين همه
  ».است تو يار خدا باشى كجا هر و

  .كرد خويش همنشينان جمله از و كرد آزاد و داد خلعت را او محمد پس: گويد
 كه دادند خبر محمد به را اين. نوشيد شراب نواس ابو مدمح روزگار به: گويد پارسى ابراهيم پسر احمد

 يـاد  به را وى محمد آنگاه. ماه سه مدت تا كرد، زندان به را وى ربيع بن فضل. كنند زندان به را وى تا بگفت
 چـرمين  سـفره  و شمشـير  بودنـد،  او نـزد  بـه  ديگـر  كسان و هاشم بنى كه وقتى به خواند پيش را او و آورد

  .كرد مى تهديد كشتن به را او و خواست
  :مضمون اين به افزود آن بر ديگرى اشعار و خواند را »خداى امين اى« شعر نواس ابو
   اى خليفه نكويى به دنيا«

   است تابان روزگاران به و است بدر چون كه
   گرفت، نكويى
   برد مى راه به را كسان سال هفتاد كه امامى

   دارد بر به آنرا روپوش و پوشش و
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   است نمايان او چهره از بخشش
   نگرد مى وقتى و
  .است پديدار وى نگاههاى از

   اميد مرجع بهترين اى
   گور به تو زندانهاى در و اسير و بندم به من
   ام شده زندان به كه گذرد مى ماه سه

   شود نمى بخشوده كه ام كرده گناهى گويى
   كنند مى دنبالم چرا پس ام نكرده گناه اگر

  ».است بيشتر تو بخشش ام كرده گناهى اگر و
   »نوشيدى؟ مى باز اگر«: گفت بدو محمد: گويد
  ».باشد تو حالل خونم مؤمنان امير اى«: گفت

 چشـم  نمـى  مـى « :اوسـت  از سخن اين. نوشيد نمى و بوييد مى را شراب نواس ابو كه بود چنان و: ويدگ
  ».بوييدن به مگر

 فضـل . كرد زندان به را او و كرد عتاب نواس ابو با بخورىشرا درباره محمد: گويد نواس ابو غالم دحيم
 و رفـت  زنديقان زندان به. كرد مى تفقد و پرداخت مى آنها به و ديد مى را زندانيان كه داشت اى دايى ربيع بن
  »زنديقانى؟ با هم تو جوان اى«: گفت بدو. بود شناخته نمى را او كه بديد آنجا را نواس ابو

  » .نكند خدا«: گفت
  ».پرستند مى قوچ كه آنهايى از شايد«: گفت
  ».خورم مى پشمش با را قوچ«: گفت
   »پرستند؟ مى را آفتاب كه آنهايى از شايد«: گفت
  » .دارم دشمن آنرا كه بس از كنم مى اجتناب آفتاب در نشستن از«: گفت
   »اى؟ شده زندان به گناهى چه به پس«: گفت
  » .كنارم بر آن از كه تهمتى به«: گفت
   »نيست؟ اين جز«: گفت
  » .گفتم راست بتو خدا به«: گفت
 داريـد  نمـى  نيكى به را جل و عز خدا نعمتهاى پاس كس، اى«: گفت و رفت فضل نزده ب او پس: گويد

   »كنند؟ مى زندان به تهمت به را مردم چرا
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 بخنديـد  فضل ،داد خبر فضل به بود گفته خويش گناه درباره نواس ابو را آنچه او و »شده؟ چه«: گفت
 مسـتى  و شراب از كه كرد تأكيد بدو و خواند پيش را نواس ابو كه بگفت وى با را اين و رفت محمد نزد به و

  .بپرهيزد
  » .خوب«: گفت

   »خداى؟ به قسم قيد به«: شد گفته بدو
  » .بله«: گفت
: گفت بدانها تادند،فرس او پى از كس قريش جوانان از چند تنى آن از پس آوردند، برون را او پس: گويد

  » .نوشم نمى«
 بـه  ميانشـان  در جـام  چـون  و پـذيرفت  او و» .باش ما انيس خويش صحبت با نوشى نمى اگر«: گفتند

   »ندارى؟ خوش را آن«: گفتند افتاد گردش
  :مضمون اين به گفت شعرى و نيست آن نوشيدن براى راهى خدا به«: گفت

   كنيد مالمتم مالمتگران، اى«
   بوييدن به مگر چشم نمى كه

   كرده مالمت آن درباره مرا امامى
   دانم نمى درست را وى مخالفت كه
   من كه دهيد ديگرى به آنرا
  .نيستم همدم صحبت، به جز

   آيد گردش به وقتى آن از من نصيب
   ببويم را آن نفحه و ببينم كه است همين
   گويم مى شراب وصف كه من گويى
   كه خارجيم آن چون

   را داستخ خاص حكميت
   دهد مى رونق

   است عاجز نبرد سالح برداشتن از و
   است گفته بدو دارد توان آنكه اما
  » .نخيزد بپا
: گفـت  آوردنـد،  سـخن  امين از. خراسان به بوديم سهل بن فضل نزد به كه اند آورده شيعى الورد ابو از

  :گويد مى مجلسش در وى شاعر كه نباشد روا محمد با نبرد چگونه«
   است شراب كه بگو و بنوشان مشراب«
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  » .منوشان نهانى باشد، ميسر آشكارا اگر
  .كرد زندان به و بگرفت را نواس ابو ربيع، بن فضل تا بگفت و رسيد محمد به قصه: گويد
 بـه  كـه  بـود  گفته اشعارى نواس ابو: گويد نواس ابو روايتگران و ياران از يكى از نقل به جامع بن كامل

  :بود چنين آن آخر و ودب رسيده امين گوش
   گرفته فزونى كسان بر من گردنفرازى«
   باشم تنگدست چه گر كه رو آن از
  .ترم توانگر همگيشان از

   نيابم دست افتخارى به اگر
   كردن سخن از چون كه بس افتخارم همين
   بازمانم كسان درباره

   نيارد سخن طمع من از هيچكس
  »نيز است پرده به قصر در كه تاجدارى و

 نزد به نواس ابو وقتى بود، امين نزد به جعفر ابى بن سليمان وقت آن در فرستاد، وى پى از امين: گويد
 تو -گفت زشت دشنامهاى و - بوگندو زن پسر اى اى، مكيده را روسپيت مادر له...چو كه اى«: گفت آمد وى
 پرده به قصر در كه تاجدارى و«: گويى مى آنگاه آورى مى دست به را لئيمان دست چركهاى شعرت وسيله به

  .رسيد نخواهد تو به من از چيزى هرگز خدا به» .نيز است
  » .است ثنويه بزرگان از وى مؤمنان امير اى خدا به«: گفت بدو جعفر بن سليمان
   »دهد؟ مى شهادت وى ضد بر باب اين در شاهدى«: گفت محمد
 جام نوشيد، مى بارانى روز يك به او كه ادد شهادت يكيشان. خواست شهادت گروهى از سليمان: گويد

 شود، مى نازل اى فرشته اى قطره هر با كه پندارند« :گفت و افتاد آن در ها قطره كه نهاد آسمان زير را خويش
  .بنوشيد بود جام در را آنچه سپس »نوشم؟ مى فرشته چند اكنون من تو نظر به

  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در نواس بوا و كنند زندان به را او تا بگفت محمد پس: گويد
   كردند ستم من با قوم، اين پروردگارا«
   باشم شده الحاد مرتكب آنكه بى و

  كردند زندانم به
   مرا مكاريشان از و

   اى دانسته من از آنرا خالف كه انكار به
   داشتند منسوب

   است من دين خداى ترس
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   همرنگى سر از بوده چه هر و
   است ودهب آنها با

   است بيمناك آنها از شاهدم و پذيرند نمى مرا عذر
   كنند نمى باور نيز مرا قسم
   بود اين خور در بيشتر كوثر

   زبونى منزل و كاستى خانه در كه
   شود زندان به
   بردارد من از را بليه كه ندارم اميد امين از

  ».برساند من به را مأمون اكنون كه كيست
 از بـيش  كـه  كـنم  تـوانگرش  چنـان  رسيدم بدو اگر خدا به«: گفت و رسيد أمونم به وى اشعار: گويد

  .درگذشت شود السالم مدينة وارد مأمون آنكه از پيش نواس ابو اما: گويد».باشد وى انتظار
 اشعارى خويش زندان در اند آورده دعامه از چنانكه كشيد، درازا به نواس ابو بودن زندانى چون و: گويد

  :ضمونم اين به گفت
   مسلمانان همگى اى«

   كنيد ستايش را خدا همگيتان
   وانمانيد و بگوييد آن از پس

   بدار باقى را امين پروردگارا
  پرورد خواجه چندان

   كرد باب را نامردى كه
   همگى مردمان و

  ».كردند اقتدا مؤمنان امير به
  ».بگريزد من سوى كه برم مى ارانتظ«: گفت و بود خراسان در كه رسيد مأمون به نيز اشعار اين: گويد
 بـا  كه خواست را يكى بود نبرد به طاهر با وقت آن شد، خواب بى محمد شبى: گويد مخلوع خادم كوثر

 تـو،  واى«: گفـت  و خواست را خويش حاجب .نبودند وى نزديك اطرافيانش از هيچيك اما كند، صحبت وى
  ».كنم طى وى با را مشب بقيه كه بيار ظريف شاعرى گذشته، خاطرم به چيزهايى

 بـدو  يافـت  را نواس ابو رفت، بودند دسترس به كه كسانى ترين نزديك سوى و شد برون حاجب: گويد
  ».بيا مؤمنان امير نزد به«: گفت

   »خواهى؟ مى را ديگرى شايد«: گفت
  » .خواهم نمى را تو جز كسى«: گفت
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   »كيستى؟«: گفت كه برد محمد نزد به را او پس: گويد
  » .اى كرده آزادش ديروز كه هانى بن حسن تو دمتگزارخ: گفت
 ترا نظر كردى چنين اگر بيارى، شعر در آنرا دارم دوست كه گذشته خاطرم به امثالى مكن، بيم«: گفت

  ».كنم مى روان بخواهى چه هر درباره
   »چيست؟ مؤمنان امير اى«: گفت
 خـويش  بينى بر چوبى و .رفت بد اسبم اخد به و. گذشت در گذشته آنچه از خدا: گويند اينكه«: گفت

  » .شوى محبوبتر كه كن ناز و بشكن
 ابـو  و كردند حاضر را آنها تا بگفت محمد» .است قامت بلند كنيز چهار من نظر«: گفت نواس ابو: گويد

  :گفت نواس
   كردى تلف را طفره و تعلل دوران«

   داشتى من جفاى قصد
  خواستم مى تو وصال من و
   داشتى ظورمن چه تعلل از

  ».شوى محبوبتر و كنى ناز اينكه
  :گفت آن از پس زد، يكسو به و گرفت را كنيزكان از يكى دست آنگاه

   است راست تو قسمهاى«
   چندان تو قفاى از من و

   شدم مرگ نزديك كه زدم بانگ
   كن قسم خالف يكبار من بانوى خدا به ترا

  ».1بشكن خويش بينى بر چوبى آنگاه
  :گفت آنگاه زد كنارى به و گرفت را دوم زكني آن از پس

   چيست تكبر اين شوم، فدايت«
  .محترم مردم به گفتنت ناسزا اين و
   وصالى را افسرده عاشق«

   آمد باز خويش خطاى از كه
   ميار سخن گذشته آنچه از

  ».گذشت در گذشته آنچه از خدا كه
  :گفت آنگاه زد، كنار به را سوم كنيز آن از پس

                                                           

  .م. يافتمدر منابعى كه به دست داشتم معنى و مفاد اين مثل را ن. 1
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   دادند پيام من به شب تاريكى هنگام كه زنانى«
   بپرهيز عسس از و بيا ما پيش كه

   من و بخفتند حريفان وقتى
   آتشى شعله و رقيبى از

   نبودم بيمناك
   خويش اسب بر طربناك

   گلچهره تن نرم روى نكو چشمان سياه سوى
   شدم
   بود آمده بر صبح كه رسيدم وقتى

  ».رفت بد اسبم خدا به
  » .نكند مبارك تو بر خدايشان كه ببرشان«: گفت

 بـر  او منزلهـاى  از يكـى  در رسيد محمد به خالفت وقتى: گويد رشيد، خادم حسين، از نقل به موصلى
  .بود خالفت دستگاه فرش نكوترين و خوبتر كه گستردند فرشى دجله كنار

 و شـاهان  بـر  آن سـبب  بـه  كـه  نداشـت  فرشـى  ايـن  از بهتـر  پـدرت  مـن  سرور«: گفت حسين: گويد
  » .بگسترم تو براى آنرا داشتم دوست كند مباهات آمدند مى وى نزد به كه فرستادگانى
 پـاره  آنـرا «: گفـت  سـپس » .بگسـترانى  مـن  براى را 1ريگ مرده خالفتم آغاز در داشتى خوش«: گفت

  ».كنيد
  .كردند جدا هم از و كردند پاره پاره را فرش فراشان و خدمه كه ديدم خدا به: گويد
 ايـن  بـه  خواند آواز به زبيده بن محمد براى را شعرى مهدى بن ابراهيم: گويد برمكى مدمح بن احمد

  :مضمون
   كه چندان گرفتم دورى تو از«

  شناسد نمى را جفا: گفتند
   چندانكه آمدم تو ديدار به و

  ».ندارد صبورى: گفتند
  » .كنيد بار طال را زورقش«: گفت و شد طربناك محمد: گويد

 وى نزديـك  بـه  مـن  و كـرد  مى صبوحى وى بودم زبيده بن محمد نزد به بارانى روز يك: گويد مخارق
 نديـده  آن از بهتـر  هرگـز  خـدا  بـه  كه داشت مزينى جبه نبود وى پيش كس خواندم، مى آواز و بودم نشسته

  .گرفتم نگريستن آن در بودم،
                                                           

 .م. تحريف و تعريبى از مرده ريگ پارسى: كلمه متن مرد راج ظاهراً. 1
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   »اى؟ داشته خوش را آن گويى مخارق«: گفت
 پنـاه  خـدا  بـه  ترا و نگرم مى آن در من و است نيكوتر آن با رويت كه تو، تن به من، سرور آرى«: گفتم

  » .دهم مى
  .داد را وى پاسخ خادم و» !غالم«: گفت
  .پوشانيد من به داشت تن به كه را اى جبه و بپوشيد و خواست آن جز اى جبه پس: گويد
 جبه و گفتم وى با را نهما و گفت من با را سخن همان كه نگريستم او در باز و كردم صبر دمى: گويد

  .بود من تن به هم روى كه كرد چنين جبه سه با تا خواست ديگر
 و رو طباخـان  پـيش  غـالم «: گفت و بگشت رنگش و شد پشيمان ديد من بتن را ها جبه چون و: گويد

  ».آر من پيش وقت همين و كنند دقت آن ساختن در و بپزند اى 1مصليه ما براى بگو
 بـا  بود هايى كاسه آن ميان در كوچك و بود پاكيزه كه بيامد خوان برفت غالم هآنك از پس كمى: گويد

  ».بخور مخارق«: گفت آنگاه انداخت سينى در و بكند اى لقمه نهادند وى روى پيش آنرا كه نان دو
  ».بدار معاف خوردن از مرا من سرور«: گفتم
  ».بخور. دارم نمى معافت«: گفت
 چـه  كند، لعنت خدايت«: گفت نهادم خويش دهان به چون و گرفتم بر چيزى و بكندم اى لقمه: گويد

 دسـت  بـا  را كاسـه  آنگـاه » .بـردى  فرو آن در را خويش دست و كردى تباه و كردى ناخوش من بر حريصى،
  ».كند لعنت خدايت برخيز« :گفت است من دامن در ديدم ناگهان برداشت، خويش

 و فرسـتادم  خويش منزل به و آوردم در آنرا كه بود روان ها جبه از روغن و چربى آن و برخاستم: گويد
  .نشد اما بود، بوده كه شود چنان كه بكوشيدم بسيار و خواستم را گران زينت و لباسشويان

 تنهـا  خـويش  مجلـس  در وى سـرد،  بسـيار  روزى بـه  بودم محمد نزد به: گويد غسان ابى بن عبيداهللا
 وقـت  آن در بودم، ديده آن از نكوتر و گرانبهاتر فرشى كمتر هك بودند گسترده مجلس در فرشى. بود نشسته

 چيـزى  و نداشـتم  كردن سخن توان خدا به. نبيذ مگر بودم نخورده چيزى كه گذشت مى شب سه و روز سه
 تدبيرى ميرم، مى دارم خدا به! تو واى«: گفتم وى خاص خدمه از يكى به برخاست ادرار به وى فهميدم، نمى

  ».دهد تسكين مرا حال اين كه اندازى من شكم در زىچي كه كرد توانى
  » .كن تأييد مرا گفتار و گويم مى چه بنگر كنم، تدبيرى تو كار در تا بگذار«: گفت
: گفت و بديد را او محمد زد، لبخند و كرد من به نظرى خادم بنشست، و بازگشت محمد چون و: گويد

   »بود؟ چه از لبخندت«
  » .نبود چيزى من سرور«: گفت

                                                           

 .غذايى كه از فشرده پنير پزند. 1
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 خربـزه  تواند نمى كه هست غسان ابى بن عبيداهللا در چيزى«: گفت خادم شد، خشمگين محمد: گويد
  » .شود مى ناالن سخت آن از و بخورد يا ببويد را

   »هست؟ تو در اين ،عبيداهللا«: گفت
  ».ام شده مبتال بدان سرورم بله«: گفتم: گويد
  » .است وشخ آن بوى و است خوش خربزه آنكه با تو واى«: گفت
  » .چنينم من بله«: گفتم
 آنـرا  چـون  و آوردنـد  وى پـيش  خربـزه  چند» .آريد من پيش خربزه«: گفت آنگاه كرد، شگفتى: گويد

  .گرفتم دورى و نمودم لرزش آن از بديدم
  » .نهيد رويش پيش را خربزه و بگيريدش«: گفت
  » .بخور را يكى«: گفت و خنديد همى او و نمايم وا اضطراب و ناله كردم بنا: گويد
 خـدا  كنى، مى بيمارم و ريزى مى برون است من اندرون در را چه هر و كشى مى مرا من، سرور«: گفتم

  » .آر ياد به من درباره را، خدا را،
  » .خداى قرار و پيمان قيد به باشد تو آن از اطاق اين فرش و بخور خربزه يك«: گفت
  » .ميرم مى ورمبخ اگر چكنم خواهم مى را اطاق فرش«: گفتم
  .بياورد را كاردها خادم. كرد اصرار من به او و كردم امتناع من: گويد

 وجـود  با كردم مى آشفتگى و زدم مى بانگ من و كردند مى پر آن از مرا دهان كردند، پاره پاره را خربزه
 و زدم مى فرياد و زدم مى خويش سر به كنم مى دلخواه به نا را كار اين كه نمودم مى چنان و بردم مى فرو اين

 خانـه  بـه  را اطاق آن فرش كه خواند پيش را فراشان و رفت ديگر اطاق به يافتم فراغت چون و. خنديد مى او
 آن فرش و بود كرده بار اول كه كرد چنان و پرداخت من به ديگر خربزه و اطاق فرش درباره آنگاه. بردند من

  ».خورانيد من به خربزه سه و بخشيد من به را اطاق سه فرش كه وقتى تا بخشيد من به نيز را اطاق
  .گرفت نيرو پشتم و شد خوب حالم خدا به: گويد
 كه دانستم مى بود، برخاسته وضو به محمد بيامد، داشت وى نيكخواهى سر كه مهدى بن منصور: گويد

  .وردآ مي پيش من براى شرى بود شده برون وى دست از آنچه درباره پشيمانى به
: گفـت  كـرد،  من به رو بود غايب مجلس از محمد كه هنگامى بود يافته خبر قضيه از كه منصور: گويد

 چنين كه كردم آن آهنگ خدا به و گيرى مى را او اثاث و كنى مى خدعه مؤمنان امير با كاره بد زن پسر اى«
  ».كنم چنان و

 گناه و دهى كشتن به مرا هىخوا مى اگر بود، چنان و چنان آن سبب اما بود، چنين من، سرور«: گفتم
  ».كنم نمى چنين ديگر و است تو خور در كنى بزرگوارى اگر و دانى خود كنى

  ».كنم مى بزرگوارى تو با«: گفت
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  ».كنيد فرش ما براى را بركه اين كنار«: گفت و بيامد محمد: گويد
 عمو«: گفت محمد. بود آب پر بركه بنشستيم، و بنشست كه كردند فرش وى براى را بركه كنار: گويد

  ».بخندى او بر كه افكنم بركه در را عبيداهللا بكنم، كارى خواهد مى دلم جان،
 چيزى اما است، سرد روزى و است سرد سخت آب كه كشى، مى را او كنى چنين اگر من سرور«: گفت

  ».است نكو و ام آزموده كه نمايم مى تو به
  »چيست؟«: گفت
 سر بر رود مى مبال در به كه هر و بيندازند مبال در بر و ببندند 1تىتخ به را او دهى مى دستور«: گفت

  ».كند ادرار او
  » .نكوست خدا به«: گفت
 مبـال  در بـه  و برداشتند مرا تا بگفت آنگاه بستند، آن بر مرا تا بگفت بياوردند، تختى آن از پس: گويد

 مـن  و كننـد،  مـى  ادرار مـن  بر كه نمودند مى بدو و آمدند مى كردند سست مرا بند بيامد، خادم. شدم افكنده
 چنـان  بدو و بگشودند مرا تا بگفت آنگاه خنديد، مى و ببود حال اين بر خواست خدا كه چندان زدم مى فرياد

  .گذشتم او بر و كردم عوض را خويش هاى جامه و كردم پاكيزه را خويشتن كه نمودم
 كه بياوردند غذايى بودم، ايستاده وى سر بر :گويد بود بوده مخلوع حاجب كه ربيع بن فضل بن عباس

 هـر  خـاص  غـذايى  سـلف،  خليفگان براى كه بود چنان روز آن رسم كرد، انگيز شگفت خوراكى و بخورد تنها
  .آوردند مي را وى غذاى ميخورد گوناگون غذاهاى از كه پس آن از و ميكردند تهيه را كدامشان

 برو مطبخ به«: گفت بود بوده وى مادر خادم كه العنبر ابو به و برداشت سر آنگاه فراغت تا بخورد: گويد
 پيـه  آن داخل و نكنند پاره پاره و واگذارند دراز همچنان آنرا و كنند آماده 2بزماوردى من براى بگو آنها به و

 ىوقت چندان» .كنند آماده زود و نهند بسيار و گردو و زيتون و پنير و مرغ تخم و سبزى و روغن و باشد مرغ
 قبـه  صـورت  بـه  بودند، نهاده آن بر را دراز بزماوردهاى كه گوش چهار خوانى در بياوردند را آن كه نگذرانيد

 و بخـورد  و برداشـت  را يكـى  كـه  نهادنـد  وى روى پيش آنرا بود، بزماورد يك آن باالى چنانكه صمدى عبد
  .نماند چيزى خوان بر تا بخورد يكى يكى همچنان

 كـه  خويش خانه در شب دير. بود نگذشته من بر آن نظير هرگز كه گذشت من بر شبى: گويد مخارق
 بـن  ابـراهيم  شدم وارد رسانيد، وى خانه به تا ببرد دوان مرا و بود خليفه وى آمد، من نزد به محمد فرستاده

 درى بـه  بـوديم،  رسيده هم با كه بود فرستاده من پى از چنانكه بود فرستاده نيز او پى از كه ديدم را مهدى
 در محمد. بود روز چون صحن و بود، پر محمد خاص بزرگ شمعهاى از صحن رسيد، مى صحنى به كه رسيد

                                                           

 .كلمه متن. 1
با واو، بر وزن تنها گرد، گوشت پخته و تره و خاگينه باشد كه در نان تنگ پيچند و مانند نواله سـازند و بـا   : كلمه متن. 2

 .برهان. خورندكارد پاره پاره كنند و ب
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 در بـود  ميانشـان  در محمـد  كردنـد،  مى بازى بازيگران بود پر خادمان و  پسران از خانه 1بود متحرك اطاقك
 در اين بر اينجا در گويد مى ابشم«: گفت مى و آمد ما پيش اى فرستاده. رقصيد مى آنجا در و متحرك، اطاقك
  .كنيد دنبال را 2سورنا آهنگ و كنيد بلند بم و بزير را صداهايتان آنگاه بايستيد صحن مجاور

  :مضمون اين به داشتند آهنگ يك بازيگران و كنيزكان و سورنا: گويد
   برد مى ياد از مرا كه دنانير اينك«

  ».دارم ياد به را او من اما
 تا كرديم مى پاره را خودمان گلوى و گفتيم مى را نغمه اين و بوديم ايستاده ابراهيم و من خدا به: گويد

 ما به گاهى كه بود چنان و شد نمى ملول و خسته آن از و بود متحرك اطاقك در همچنان محمد دميد، صبح
  .شدند مى حايل او و ما ميان خدمه و كنيزكان گاهى و شد مى نزديك

 را خمـس  كـه  قرار اين بر رفتند، غزا به كسان محمد ايام در: گويد هاشم ىبن وابسته فراس بن حسين
  .بود گزاف مالى كه رسيد دينار شش كس هر به داد پس كه دهد، پس آنها به

 خبـر  مؤمنـان  امير به« :گفت آوردند، را هانى بن حسن كه بودم ربيع بن فضل پيش: گويد اعرابى ابن
  ».زنديقى تو كه اند داده

 وى دربـاره  كه خواست حسن كرد، مى مكرر فضل و كرد مى ياد قسم و كرد مى بيزارى آن از وى: گويد
  :مضمون اين به خواند مى شعرى و رفت بيرون پس كرد آزادش و كرد سخن كه كند سخن خليفه با

   آمدم شما سوى قبر از من، كسان«
   مانند مى محبوس قيامت به تا كسان و

   من چشم نبود، العباس ابو اگر
   افتاد نمى اثاث و فرزند به

   داد من به نعمتها او وسيله به خداى
   داشته مشغول مرا سپاس دست دو آن حساب كه
   آموختم فهيم اى فهماننده از آنرا

  ».نمودم وا گشاده انگشت ده با و
 من به مونس داشتيم، ربيع بن فضل آهنگ و بغداد به بودم عمران بن مونس با: گويد موسى حبيب ابو

  ».رويم نواس ابو نزد به اگر شود چه«: گفت
  »دارى؟ كجا آهنگ عمران ابو اى«: گفت مونس به رفتيم، نواس ابو نزد به زندان در: گويد

                                                           

به معنى خانه چوبى و علفى ) به ضم(به گفته اقرب الموارد معرب است در برهان كرچه آمده ) به ضم(كرج : كلمه متن. 1
 .اى مناسبتر از اطاقك متحرك به نظر نرسيد جاليزبانان و كشكاران كه ظاهراً فارسى كرج است و در اينجا كلمه

 .كلمه متن. 2
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  » .دارم ربيع، بن فضل العباس، ابو آهنگ«: گفت
  »دهى؟ مى او به بدهم تو به كه را اى رقعه«: گفت
  » .آرى«: گفت
  :مضمون اين به بود شعرى نآ در كه داد بدو اى رقعه پس: گويد

   نيست كارى نكو دست مردمان، ميان در«
   آنهاست موالى كه العباس ابو مگر

   خفتند خويش بسترهاى بر معتمدان
   كرد نفوذ جانم در شبانگاه او و
   كرد زنده آنرا و
   شدم ايمن تو ترس از اما داشتم، بيم تو از
   ترسى مى خدا از آنكه سبب به

   بايد مى هك مقتدرى همانند
   كرد لغو آنرا اما كند عقوبتها

  ».گذشتى در من از
  .شد زندان از وى خروج سبب اشعار اين: گويد
  :گويد كه شنيد را نواس ابو شعر محمد: گويد شروى جالد

  »... است شراب كه بگو و ده شرابم«
  :گويد كه را او شعر هم و
   بنوشان ميم دفافه«

   مزه گس و آمده دست به نو مى
   دارد دشمن بيم يا اميد سر از آنرا كه هر
   است زبون من نزد به

   هارون از پس چنانكه
  ».شد زبون خالفت

  :خواند وى براى را شعر اين سپس: گويد
   بود طاليى و زيتونى كه آورد مى«
  ».نيارستم صبر آن كردن سجده از و

  ».زنديقى وت كافرى، تو هى،«: گفت و داشت محبوس سخن اين بر را او محمد: گويد
  :مضمون اين به نوشت شعرى ربيع بن فضل به باره اين در نواس ابو: گويد
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   آموختى من به را خير ربيع، پسر اى«
   است عادت خير كه كردى من عادت آنرا و

   آورد كوتهى جهالتم و برفت من باطل
   كردم عيان زهدى و تقواى و

   ببينى مرا اگر كه
   را قتاده زني و عبادت حال در را بصرى حسن

   كنى مى همانند من به
   كنم مى مزين سجود به آنرا كه ركوعى سبب به
  .ملخ زردى چون زردى رنگ و

   نمانى باز من امثال بخشيدن استقامت از كه اى
   ببين را سجاده خويش چشم با و بخوان پيش مرا
   ببيند آنرا كاران ريا از يكى روزى اگر كه
  ».كند مى آماده دندا شهادت براى و خرد مى را آن

   هارون بن عبداهللا مأمون خالفت

 و عراق و مشرق در مردمان و رفت سر به الرشيد هارون پسر دو عبداهللا و محمد ميان نبرد سال اين در
  .آمدند در مأمون عبداهللا اطاعت به حجاز

 و كرد قيام بدويان از بسيارى گروه و سفله مردمان با هرش حسن حجه، ذى ماه در سال، اين در هم و
 بـر  و گرفـت  خـراج  و رفـت  نيـل  سـوى  و كـرد  دعوت محمد آل از رضايت مورد شخص به خويش پندار به

  .براند را پايان چهار و كرد غارت را ها دهكده و برد هجوم بازرگانان
 بـه  بـود  گشوده طاهر كه را كوفه و بصره و اهواز و فارس و جبال واليت همه مأمون سال اين در هم و
 بـه  مردمـان  و شد كشته مخلوع محمد كه بود آن از پس اين، و. سپرد سهل، بن فضل برادر سهل، بن حسن

  .آمدند مأمون اطاعت
 ايـن  در كه را كارهايى همه كه نوشت بود بغداد مقيم كه حسين بن طاهر به مأمون سال اين در هم و
 نبـرد  رود، رقـه  سـوى  و بردارد دست آن همه از و سپارد سهل بن حسن جانشينان به دارد دست به واليتها

  .سپرد بدو را مغرب و شام و جزيره و موصل و نهاد او عهده به را شبث بن نصر
 تسـليم  در طـاهر . رسيد آنجا به عراق بر سهل بن حسن جانشين سعيد ابى بن على سال اين در هم و

  .كرد تسليم بدو ار كار بداد، چون و بداد را سپاه مقرريهاى همه تا كرد تعلل على به خراج كار
  .رود خراسان سوى كه داد دستورش و نوشت هرثمه به مأمون سال اين در هم و

  .شد حج ساالر عباسى موسى بن عباس سال اين در
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  .آمد در نهم و نود و صد سال آنگاه

  بود نهم و نود و صد سال به كه بنامى حوادث خبر از سخن

 وى با خراج و جنگ كار كه آمد بغداد به مأمون نزد از سال اين در سهل بن حسن كه بود آن جمله از
  .پراكند شهرها و واليتها در را خويش عامالن رسيد آنجا به چون و بود

  .بود وى با نيز محمد بن عيسى رفت، رقه سوى طاهر االول جمادى در سال اين در هم و
  .رفت خراسان سوى هرثمه سال اين در هم و
  .بكشت را او محرم ماه در و رفت هرش سوى زهير بن ازهر سال اين در هم و
 جمادى از رفته روز ده پنجشنبه روز به كرد، قيام كوفه در طالبى ابراهيم بن محمد سال اين در هم و
 را وى كـه  هموسـت . كرد مى دعوت سنت و كتاب به عمل و محمد آل از رضايت مورد شخص سوى و االخر،

 كـه  بـود  السـرايا  ابـو  سـپاهيانش  سردارى و آن تدبير و نبرد كار در وى امور سرپرست. نامند مى طباطبا ابن
  .بود شيبانى قبيصه بن هانى فرزندان از وى: گويند. بود منصور ابن سرى نامش

  طباطبا بن ابراهيم ابن محمد قيام سبب از سخن

 از را نحسـي  بن طاهر مأمون، كه بود آن وى قيام سبب اند گفته ها بعضى: اند كرده اختالف باب اين در
 چنـين  چون و فرستاد آن سوى را سهل بن حسن و برداشت داشت دست به و بود گشوده كه واليتهايى كار
 جاى قصرى در را وى و يافته تسلط مأمون بر سهل بن فضل كه كردند سخن همديگر با عراق در كسان كرد
 سـر  بـه  خـويش  هـوس  بـه  را اكارهـ  و داشته نهان معتبرش سرداران و خاندان مردم عامه و خاصه از و داده
 از بودنـد  عراق در كه مردم سران و هاشم بنى از كسانى رو اين از. او نه كند، مى كار خويش راى به و برد مى
 جرئـت  سـهل  بـن  حسن بر سبب اين به نكردند تحمل مأمون بر را سهل بن فضل تسلط و آوردند خشم اين

  .كردم ياد او از كه بود طباطبا ابن كرد قيام كوفه در كه كسى نخستين و برخاست ها فتنه شهرها در و آوردند
 كرد تعلل وى مقرريهاى كار در كه بود هرثمه مردان از السرايا ابو كه بود آن وى خروج سبب قولى به

 را كوفه و كرد بيعت ابراهيم بن محمد با و رفت كوفه سوى و آورد خشم اين از السرايا ابو. برد تاخير به آنرا و
 و كوفـه  اطـراف  مردمـان  و بمانـد  كوفـه  در ابـراهيم  بن محمد. كردند اطاعت پيمان وى با مردمش و گرفت
  .رفتند وى سوى ديگران و بدويان
 ابـن  كـه  وقـت  آن در فرستاد، كوفه به يارانش با را مسيب بن زهير سهل، بن حسن سال اين در هم و
 محجل بن خالد و سهل بن حسن جانب از بود منصور جعفر ابو بن سليمان آنجا عامل شد كوفه وارد طباطبا
 را او و كـرد  خشـونت  سـليمان  بـا  رسيد سهل بن حسن به خبر چون و بود، سليمان جانشين آنجا در ضبى،

 حركتش خبر و شد روان آنها سوى چون و فرستاد پياده و سوار هزار باده را مسيب بن زهير و شمرد ضعيف
 بـه  زهيـر  كه وقتى تا بماندند نداشتند شدن برون نيروى چون و دندش آماده او مقابله به حركت براى رسيد،
 شنبه سه شبانگاه و آمد آنها سوى و رسيد پل به زهير كه وقتى تا بماندند و شدند برون رسيد شاهى دهكده
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 همـه  و دادنـد  غـارت  به را اردوگاهش و كردند هزيمتش كه كرد نبرد آنها با بعد روز و گرفت جاى صغب در
  .چهارشنبه روز به بگرفتند، بود وى با كه را چيزها ديگر و اسب و الحس و مال

 روز يـك  پنجشـنبه  روز يعنـى  بـود،  داده رخ مسيب بن زهير و كوفه مردم ميان نبرد كه روزى فرداى
 وى السرايا ابو كه گفتند درگذشت ناگهان طباطبا، بن ابراهيم بن محمد نهم، و نود و صد سال رجب از رفته

 و اسـب  و سـالح  و مـال  همـه  طباطبـا  ابن وقتى كه بود آن اند گفته چنانكه آن سبب و بود كرده مسموم را
 ابـن  مطيـع  كسـان . داشت ممنوع السرايا ابو از آنرا آورد، تصرف به بود زهير اردوگاه در كه را ديگر چيزهاى
 چـون  و كـرد  مسمومش و بود نخواهد او دست به كارى وى وجودى با كه بدانست السرايا ابو و بودند طباطبا

 چنـان  و .طـالبى  محمـد  بن محمد نام به نهاد وى جاى به را امردى نوجوان السرايا ابو درگذشت طباطبا ابن
 معـزول  داشـت  ميـل  را كـه  هر و گماشت مى خواست مى را كه هر و كرد مى روان را كارها السرايا ابو كه بود
  .بود وى دست به كارها همه و كرد مى

 زهيـر  وقتـى  كه بود چنان و. بماند آنجا و بازگشت هبيره ابن قصر سوى شد هزيمت كه همانروز زهير
 زهير آنكه از پس. بود فرستاده نيل سوى را مروزى محمد بن وس عبد سهل، بن حسن شد روان كوفه سوى

 رسـيدند،  جـامع  به يارانش و وى تا شد برون كوفه آهنگ به سهل ابن حسن دستور به وس عبد شد هزيمت
 يكشـنبه  روز بـه  كـرد،  نبـرد  وى بـا  جامع در و رفت عبدوس سوى السرايا ابو بود، قصر مقيم همچنان هيرز

  .داد غارت به را وى اردوگاه و كرد اسير را محمد بن هارون و بكشت را او و رجب، از مانده روز سيزده
. اسير يا شدند كشته يا ،نجست ميانه از آنها از يكى كه بود سوار هزار چهار با وس عبد گويند كه چنان

 اهللا إِنَّ«: كه كرد نقش آن بر و زد سكه درم كوفه در السرايا ابو و شدند پراكنده واليتها در طالبيان پس آن از
بحينَ يُلونَ الَّذقاتفي ي هِبيلا سفص مْنيانٌ َكأَنَّهب وصرْصصف به وى راه در كه را كسانى خدا: يعنى »4: 61 م 

  .دارد دوست استوارند بنايى گويى كه كنند مى زار كار
 بودنـد  وى همراه كه كسانى با كشته، را عبدوس السرايا، ابو كه يافت خبر بود قصر در كه زهير چون و

 و گرفـت  جـاى  هبيـره  ابـن  قصـر  در خويش ياران با و شد روان السرايا ابو آن از پس رفت، الملك نهر سوى
 وارد كه فرستاد واسط و بصره سوى سپاههايى السرايا ابو آنگاه رفتند، مى الملك نهر و كوثى به وى پيشتازان

 بـه  السرايا ابو سپاه بود، اطراف و واسط واليتدار سهل بن حسن جانب از حرشى سعيد بن عبداهللا .شدند آنجا
 او و شـدند،  اسير گروهى و شدند كشته يارانش از گروهى كردند هزيمتش كه كرد نبرد وى با واسط نزديك
  .رفت بغداد سوى

 بـه  و كننـد  مى هزيمت آنرا رسند مى سپاهى هر به يارانش و السرايا ابو كه ديد سهل بن حسن چون و
 ابو پيكار خور در كه نيافت را كسى بودند وى با كه سردارانى ميان و شوند مى آن وارد كنند مى رو شهرى هر

  .آورد روى هرثمه به ناچار باشد السرايا
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 هرثمه رسيد، هرثمه نزد به عراق به مامون جانب از واليتدارى به سهل بن حسن وقتى كه بود نانچ و
 به تا برفت و كرد خراسان سوى رو او از خشمگين و كرد تسليم حسن به داشت دست به كه را كارهايى همه

 السـرايا  ابـو  پيكـار  بـراى  كه داشت تقاضا و فرستاد او سوى را دار مصلى صالح و سندى حسن،. رسيد حلوان
 سندى كه بازگشت حسن بنزد هرثمه امتناع خبر با فرستاده نپذيرفت، و كرد امتناع اما گردد، باز بغداد سوى

 و رسـيد  آنجا شعبان ماه در و گشت باز بغداد سوى و پذيرفت كه فرستاد باز وى سوى ماهرانه هاى نامه با را
  .شد آماده كوفه سوى رفتن براى

 كار اين براى و رود بصره و واسط و مداين طرف به كه داد دستور سعيد ابو بن على به سهل بن حسن
 مـاه  در وى يـاران  فرستاد، مداين سوى كسان و يافت خبر بود هبيره ابن قصر در كه السرايا ابو. شدند آماده

 آمـد،  فـرود  كوفه هرا بسمت صرصر نهر كنار بر تا برفت خود ياران با  خويشتن به او و شدند آنجا وارد رمضان
  .رمضان ماه در

 مهـدى  بـن  منصـور  بـه  وى بـود،  شده تاخير حسن نزد به بغداد به هرثمه آمدن وقتى كه بود چنان و
 زده اردو و بـود  شـده  برون وى. بزند اردو سريه دريا هرثمه آمدن وقت به تا و شود برون كه بود داده دستور

 صرصـر  نهـر  كنـار  بـر  و برفت سپس زد، اردو منصور مقابل سفينين در و شد برون بيامد، هرثمه چون و بود
 سـه  روز كـه  بود زده اردو كلواذى در نيز سعيد ابى بن على. بود ميانشان در نهر كه زد اردو السرايا ابو مقابل
 صـبحگاه  آنجـا  در و فرسـتاد  مـداين  سـوى  را خـويش  مقدمـه  و كرد حركت فطر عيد از پس روز يك شنبه

 نبـرد  بـه  يـارانش  و وى صـبحگاهان  نيـز  بعـد  روز. كرد سخت نبردى السرايا ابو ياران با شبانگاه تا پنجشنبه
 از رفته روز پنج شنبه، شب چون و گرفت را مداين سعيد ابى ابن و نشستند عقب السرايا ابو ياران اما آمدند،
 در هرثمه صبحگاهان .آمد فرود آنجا و بازگشت هبيره ابن قصر سوى صرصر نهر از السرايا ابو رسيد در شوال،
 حسـن  بنزد را سرهايشان و بكشت را آنها كه آورد دست به را وى ياران از بسيار گروهى و بكوشيد وى طلب

 آن در كه رفت نبردى السرايا ابو و وى ميان و رفت هبيره ابن قصر سوى هرثمه آن از پس. فرستاد سهل بن
 و محمـد  بـن  محمـد  آنجـا  در و رفـت  كوفـه  سـوى  سراياال ابو پس. شد كشته كس بسيار السرايا ابو ياران از

 غـارت  آنرا و تاختند آنها پيروان و وابستگان هاى خانه و عباس بنى هاى خانه به بودند وى همراه كه طالبيانى
 كه را هايى سپرده و كردند قبيح كارى باب اين در و كردند برون كوفه از را خودشان و كردند ويران و كردند

 حج آهنگ كه بود گفته مى كسان به هرثمه گويند چنانكه .بگرفتند و كردند جستجو بود كسان زدن به آنها از
 نگذاشـت  و بود نگهداشته داشتند حج آهنگ غيره و بغداد و جزيره و جبال و خراسان از كه را كسانى و دارد

  .بگيرد را كوفه كه اميد اين به شود برون كسى
. دارد پـا  بـه  مردمـان  براى را حج مراسم و بگيرد را آنجا كه رستادف مدينه و مكه سوى كس السرايا ابو
 بـن  حسـين  بـود  فرسـتاده  مكـه  سوى السرايا ابو  كه كسى. بود عباسى عيسى بن داود مدينه و مكه واليتدار

 شد آنجا وارد كه بود طالبى سليمان بن محمد بود فرستاده مدينه سوى كه كسى و بود طالبى افطس حسن
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 به بماند مدتى اندك رسيد آن نزديك چون و برفت مكه آهنگ به حسن بن حسين. نكرد نبرد وى با كسى و
  .بودند مكه در كه كسانى سبب

 داشتن پا به براى را حسن بن حسين السرايا ابو كه بود يافته خبر عيسى بن داود وقتى كه بود چنان و
 در خـادم  كبيـر  مسرور. بود آورده فراهم را باغهايشان بردگان و عباس بنى وابستگان فرستاده مكه سوى حج
 گرفتن و مكه ورود آهنگ كه طالبيانى نبرد براى كه بود رفته حج به خويش ياران از سوار دويست با سال آن
 مـن  بـا  فرزنـدانت  از يكى يا بمان، من با خويشتن به تو«: گفت عيسى بن داود به. گرفت آرايش داشتند آن

  »كنم مى عهده ار آنها نبرد كار من و بماند
 بيـرون  ديگـر  دره از مـن  آينـد  در دره اين از اگر خدا به دارم نمى روا را حرم در نبرد«: گفت بدو داود

  ».شوم مى
 مالت و حرمت و تو دين درباره كه كنى مى تسليم دشمن به را خويش حكومت و ملك«: گفت مسرور

  ».ندارد باك مالمتگوى مالمت از
 كـه  وقتـى  تا نگماشتند واليتى به مرا و شدم پير تا بماندم آنها با خدا به ،ندارم ملكى من«: گفت داود

 تـو  امثـال  و تو آن از ملك اين. سپردند من به قوت اندازه به چيزى حجاز از و برفت عمرم و شد بسيار سنم
  ».بدار دست يا كن نبرد خواهى مى اگر است،

 و فرستاد عراق راه از را آن كه بود نهاده شتران بر را خويش هاى بنه رفت، مشاش ناحيه به مكه از داود
 منـى  در و شو برون«: گفت بدو است، نماز دار عهده حج مراسم در محمد پسرش كه ساخت مامون از اى نامه
 اسبان بر آنگاه بكن، مردم با نيز را صبح نماز و بر سر به منى در را شب و بكن مردم با را پسين و نيمروز نماز

 در و برسـى  مشـاش  راه بـه  تـا  گيـر  خويش چپ سمت عمرو دره در و شو روان عرفه راه از و نشين خويش
  ».شوى ملحق من به عامر ابن بستان
 پراكنده بود آنها با مكه در عيسى بن داود كه عباس بنى باغهاى بردگان و وابستگان جمع. كرد چنان محمد
 كنـد  نبـرد  وى همراهان و حسين با اگر كه كرد بيم و ماند فرو خويش كار در خادم مسرور رو اين از شدند،
 عرفـه  در مـردم . گشـت  بـاز  عـراق  سوى و شد برون داود پى از رو اين از شوند، پيوسته آنها به كسان بيشتر

 محـول  همـديگر  بـه  را نمـاز  امامـت  مكـه  مـردم  از كسانى شد نماز وقت و يافت زوال آفتاب چون و بماندند
 امامـت  و بـود  جماعـت  قاضـى  و مؤذن كه ردمى بن محمد احمد نداشتند حضور واليتداران چون و داشتند
 بـراى  و برو پيش«: گفت مكه قاضى مخزومى الرحمان عبد بن محمد به داشت عهده به نيز را الحرام مسجد
  »شهرى قاضى تو كه بكن آنها با را نماز دو و كن سخنرانى كسان

  »كنم؟ سخنرانى كى نام به ندآمد كار در قوم اين و گريخته امام كه اكنون«: گفت
  ».مگوى را هيچكس دعاى«: گفت
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 مـردم  از يكى عاقبت. كرد ابا او اما ،»كن نماز مردم با و كن سخنرانى و برو پيش تو«: گفت بدو محمد
 در همگـى  و برفتنـد  آنگـاه  سـخنرانى،  بى بكرد، مردم با را پسين و نيمروز نماز كه نهادند پيش را مكه عادى
 مزدلفـه  بـه  تـا  امـام،  بـى  شـدند،  روان عرفه از خويشتن به مردم و رفت فرو خورشيد تا اندندبم عرفه موقف

 ورود از و بـود  سرف در حسن بن حسين. بكرد را عشا و مغرب نماز آنها با عادى مردم از يكى باز كه رسيدند
 طالبيـان  بـا  دل كـه  مكـه  مـردم  از گروهى عاقبت. كنند نبرد او با و شوند وى مانع مبادا كه داشت بيم مكه

 اعمـال  از كسـانى  از عرفـه  و منى و مكه كه دادند خبر و رفتند وى بنزد بودند بيمناك عباسيان از و داشتند
  .اند شده برون عراق آهنگ به آنها و مانده خالى اند بوده آن در كه حكومت

 ده بـه  بـود  وى بـا  كـه  كسـانى  همـه  شـد،  مكـه  وارد عرفـه  روز مغرب از پيش حسن بن حسين پس
 و رفتنـد  عرفـه  سـوى  شـبانگاه  و بكردنـد  را مروه و صفا ميان پيمايى ره و بردند طواف خانه به رسيدند، نمى

  .بماندند آنجا را شب از لختى
 آنجـا  از را كسـان  و بايسـتاد  قزح بر و بكرد مردم با را صبح نماز و بازگشت مزدلفه سوى حسين آنگاه

  .رفت سر به نهم و نود و صد سال تا ببود همچنان و بماند منى در را حج ايام و كرد روان
 مراسـم  و مكـه  در كـه  كسـانى  و گـزاران  حج ببود، مدينه در را سال آن نيز طالبى سليمان بن محمد

  .بودند برگشته عرفه از امام بى مراسم، حاضران بازگشتند، بودند داشته حضور
 ابـو  بـا  نرسـد  حـج  به كه شد بيمناك بود آمده فرود شاهى دهكده در كه هرثمه وقتى كه بود چنان و
 و بـود  هرثمـه  از هزيمت روز، آغاز در. بود كرده نبرد وى با زهير كه همانجا در كرد، نبرد وى ياران و السرايا
 دهكـده  در نرسـيد  مقصـود  بـه  كه ديد هرثمه چون و شد السرايا ابو ياران از هزيمت رسيد آخر به روز چون

 شاهى دهكده در كه فرستاد مهدى بن منصور بنزد كس و گردانيد باز را يگراند و گزاران حج و بماند شاهى
  .پرداخت مكاتبه به كوفه مردم سران با و رفت وى بنزد

 سـپس  گرفـت  نيز را آنجا و رفت واسط سوى گرفت را مداين وقتى سعيد ابى بن على كه بود چنان و
  .رفت سر به نهم و ودن و صد سال تا نتوانست گرفتن را آنجا اما رفت بصره سوى

  .آمد در دويستم سال آنگاه 

  بود دويستم سال به كه حوادثى از سخن

  .شد آن وارد هرثمه و گريخت كوفه از السرايا ابو كه بود اين سال حوادث جمله از
 دويستم سال محرم از مانده روز چهارده يكشنبه شب بودند وى با كه طالبيانى همراه السرايا ابو: گويند

 مردم و شدند كوفه وارد شب همان صبحگاه هرثمه و مهدى بن منصور. رفت قادسيه سوى و گريخت فهكو از
 اردوگـاه  سوى سپس ببودند، آنجا پسينگاه تا را روز آن نشدند، آنها از هيچكس معترض و دادند امان را آنجا

 نگهبانـان  سـاالر   كه غسان بن ابراهيم پدر الفرج، ابو پسر غسان نام به را خودشان از يكى و رفتند باز خويش
  .گرفت جاى بودند بوده آن در السرايا ابو و محمد بن محمد كه اى خانه در او و نهادند آنجا در بود خراسان
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 واسط. رفتند واسط طرف به و شدند برون قادسيه از بودند وى همراه كه كسانى و السرايا ابو ان از پس
 دجلـه  از واسـط  از تـر  پـايين  تا برفت السرايا ابو بود، علويان بدست هنوز بصره بود، سعيد ابى بن على بدست
 بـه  تـا  برفـت  آنگـاه . بگرفـت  آنرا و بود شده حمل اهواز از كه يافت آنجا مالى رفت، وس عبد سوى و گذشت
 پيـاده  و داد مى هزار را سوار كرد بنا و ببود آنجا روز چهار و آمد فرود آنجا خويش همراهان با و رسيد شوش

 فرسـتاد  كـس  و آمد آنها سوى مامونى به معروف بادغيسى على بن حسن رسيد چهارم روز چون و. پانصد ار
 دنبالتـان  شـويد  بـرون  مـن  عمل ناحيه از اگر و نيست نياز شما نبرد به مرا كه برويد خواهيد مى كجا هر كه

  .كنم نمى
 غارت به را اردوگاهشان و كرد متشانهزي حسن كه كرد نبرد آنها با و نخواست نبرد بجز السرايا ابو اما

 -آمدنـد  فـراهم  الشـوك  ابـو  و محمـد  بـن  محمـد  و وى شد، گريزان و برداشت سخت زخمى السرايا ابو. داد
 راس در كـه  داشـتند  السـرايا  ابـو  منزل آهنگ حد شد روان جزيره سمت به و -بودند شده پراكنده يارانشان

 بنـزد  را آنهـا  و بگرفتشـان  و آمـد  سويشان كندغوش حماد. يافتند را آنها رسيدند جلوال به چون و بود العين
 پـيش  را السـرايا  ابو او و بود گرفته اقامت نهروان در بودند رانده برونش حربيان وقتى كه برد سهل بن حسن

  .االول ربيع از رفته روز پنج پنجشنبه روز به بزد، را گردنش و برد
  .بود بوده اسير وى دست به كه بود محمد بن ارونه زد را السرايا ابو گردن كه كسى: گويند
 را خـويش  پاهـاى  و دستها بودند، نديده السرايا ابو از تر ناالن شدن كشته هنگام به را هيچكس: گويند

 لرزيد مى آن در كه انداختند گردنش به ريسمانى عاقبت زد، مى فرياد بلند بود ممكن كه چندان داد، مى تكان
 بـن  حسـن  اردوگاه در آنرا كه فرستادند را سرش آنگاه. زدند را گردنش تا زد مى فرياد و پيچيد مى خود به و

 از. نـيم  يـك  پل سوى هر بر آويختند، پل بر نيم دو به كه فرستادند بغداد به نيز را پيكرش گردانيدند،  سهل
  .بود ماه دو شدنش كشته تا كوفه در السرايا ابو قيام وقت

 سـوى  نرسيد او به چون و بود رفته او سوى السرايا ابو عبور وقت به سعيد ابى بن على كه بود چنان و
. بودند وى با نيز خاندانش مردم از جمعى. بود بصره در موسى بن زيد طالبيان، از. بگشود را آنجا و رفت بصره
. بـود  نيدهسـوزا  بصـره  در را پيروانشـان  و عباس بنى هاى خانه كه بس گفتند، مى زيدالنار را وى كه بود همو

 نيـز  بصـره  در .بسـوزاند  آتـش  بـه  را وى كـه  بود آن عقوبتش بردند مى وى بنزد را سياهپوشان از يكى وقتى
  .داد امانش و خواست امان: بقولى گرفت، اسيرى به را او سعيد بن على بودند، برده غارت به اموالى

 بن حمدويه و جميل بن ورقاء و جلودى يزيد بن عيسى بودند وى همراه كه سردارانى از سعيد بن على
 آنجا كه طالبيانى با تا داد دستورشان و فرستاد يمن و مدينه و مكه سوى را مسيب بن هارون و ماهانى على

  .كنند پيكار بودند
  :مضمون اين به گفت شعرى سهل بن حسن دست به السرايا ابو شدن كشته درباره تميمى

   نديدى مگر مؤمنان امير اى«
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   زد ضربت تو شمشير با لسه بن حسن كه
   بگردانيد مرو در را السرايا ابو سر

  ».كرد رهگذران عبرت آنرا و
  .فرستاد مامون نزد به خراسان به را محمد بن محمد كشت، را السرايا ابو سهل بن حسن وقتى

  .كرد قيام يمن در طالبى موسى بن ابراهيم سال اين در

   وى كار و طالبى موسى ابن ابراهيم قيام خبر از سخن

 ابـراهيم  شد، ياد كه شد چنان عراق در طالبيان و وى كار و كرد قيام السرايا ابو وقتى اند گفته چنانكه
 رسيد ابراهيم به عراق طالبيان و السرايا ابو خبر چون و بودند مكه در وى خاندان مردم از جمعى و موسى بن
 يمـن  واليتدار وقت آن در. داشت يمن آهنگ و شد برون مكه از بودند وى با كه خاندانش مردم از كسانى با

 و موسـى  بـن  ابراهيم آمدن از چون كه بود عباسى موسى بن اسحاق بود مقيم آنجا و بود مامون جانب از كه
 راه از شـد،  بـرون  آنجـا  از بـود  وى اردوگاه در كه پياده كه سوار همه با يافت خبر صنعا به وى شدن نزديك
 داود خويش عموى كار از نداشت، خوش را او نبرد كه گذاشت خالى موسى بن براهيما براى را يمن و نجديه،

 جـاى  مشـاش  در تـا  برفـت  مكه آهنگ به و كرد عمل او همانند و بود يافته خبر مدينه و مكه در عيسى بن
 بـن  قاسـحا  مادر. شدند وى مانع بودند آنجا كه علويانى اما شود مكه وارد خواست مى زد، اردو آنجا و گرفت
 اردو مشاش در همچنان اسحاق بود، مانده نهان اما جستند مى را وى بود، شده نهان علويان از مكه در موسى

 وى نزده ب پسرش، اردوگاه در را مادر رفتند، مى وى سوى كوهها سر از بودند نهان مكه در كه كسانى بود زده
  .بردند

 و گرفـت  اسـير  و كشـت  مردم يمن، در كه بس گفتند، مى قصاب را موسى بن ابراهيم كه بود چنان و
  .گرفت مال

   مكه در افطس حسن بن حسين كار از سخن

 حسن بن حسين شدند پراكنده مكه از گزاران، حج كه پس آن از محرم، روز نخستين در سال اين در
 برگرفتنـد  بود كعبه بر كه را هايى جامه تا بگفت و بود شده تا دو كه نشست ديبا فرشى بر مقام پشت افطس
 پوشـانيدند  آن بـر  نازك ابريشم جامه دو آنگاه شد، برهنه  سنگ و نماند جاى به آن پوشش از چيزى چنانكه

 ايـن  محمد، آل دعوتگر السرايا، ابو اصفر، بن اصفر«: بود نوشته آن بر و بود فرستاده همراهشان السرايا ابو كه
 از و بردارنـد  آن از را عبـاس  بنـى  سـتمگران  شپوشـ  اينكـه  و خداى حرام خانه پوشش براى داد سفارش را

  ».نهم و نود و صد سال به شود پاك آنها پوشش
 پيروانشان و علويان از وى ياران ميان بود، بوده كعبه بر كه را پوششى تا بگفت حسن بن حسين آنگاه

 آنـرا  و رداخـت پ بـود  كعبـه  خزانـه  در كـه  مالهايى به كنند، تقسيم داشتند وى نزد به كه منزلتى ترتيب به
 وى بـه  اش خانـه  در هست وى نزد به پيروانشان و عباس فرزندان از اى سپرده كه شنيد را كس هر برگرفت،
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 را وى نيافـت  نزدش به چيزى اگر و كرد عقوبت را كس آن و برگرفت يافت باب اين از چيزى اگر برد، هجوم
 از ايـن  كـه  شـود  مقـر  شـاهدان  نـزد  بـه  و دهـد  فديـه  خويشتن از توانش اندازه به تا كرد شكنجه و بداشت

 عهـده  به را شكنجه كار كه كسى شدند، بليه اين دچار كس بسيار آنهاست، پيروان و عباس بنى سياهپوشان
 جـاى  فروشان حنوط نزديك به خاص اى خانه در كه مسلمه پسر محمد نام به بود كوفه مردم از يكى داشت
 تـوانگر  مردم از كس بسيار چندانكه انداختند هراس به را كسان. ندبود داده نام خانه شكنجه را آنجا و داشت

 مسـجد  ستونهاى سر بر كه را نازكى طالى. كردند عقوبتشان هايشان خانه كردن ويران با كه گريختند آنها از
. آمـد  مـى  دسـت  بـه  سـتون  از طال آن به نزديك يا مثقال يك مقدار به بسيار رنج از پس و تراشيدند مى بود

  .شد فروخته ناچيز بهايى به كه بكندند را زمزم هاى پنجره آهن و ساج اىچوبه
 سـبب  بـه  مـردم  كـه  ديدنـد  بودنـد  وى همـراه  كه خاندانش مردم از كسانى و حسن بن حسين وقتى

 بصره و كوفه در كه طالبيانى و شده كشته السرايا ابو كه يافتند خبر و اند شده متغير آنها به نسبت رفتارشان
 طـالبى  جعفـر  بن محمد نزد به بازگشته، عباس بنى به آن حكومت و اند شده رانده اند بوده عراق هاىواليت و

 بـه  خويش  خاندان مردم بيشتر زشت رفتار از و محبوب مردمان نزد به و نرمخوى بود پيرى كه آمدند فراهم
 زاهـدى  و نيكمـردى  و ندنوشت مى او از مردم و كرد مى روايت حديث محمد بن جعفر خويش پدر از كه دور،
  .نمود مى

 كنـيم  خالفت بيعت تو با تا كن نمايان را خويشتن دانى، مى مردمان ميان را خويش وضع«: گفتند بدو
 و محمد بن على پسرش نپذيرفت، آنها از را اين وى اما» .نكنند اختالف تو درباره كس دو كنى چنين اگر كه

 نمـاز  روز بـه  و پـذيرفت  آنهـا  از كه شدند چيره پير راى بر تا كردند اصرار همچنان افطس حسن بن حسين
 از را كسـان  و كردنـد  خالفت بيعت وى با و 1كردند علم را او االخر ربيع از رفته روز شش نماز پس از جمعه
 مؤمنـان  امـارت  لقـب  و كردند بيعت وى با كراهت يا رغبت به كه كردند روان وى سوى اطراف و مكه مردم

 بـن  حسـين . داشـتند  زشـت  بسـيار  كردارى و رفتار آنها از گروهى و حسن بن حسين و على پسرش دادند،
 نظيـر  كـم  جمـالى  و بـود  مخـزوم  بنى از يكى شوهرش و بود قهر بنى از كه پرداخت قريش از زنى به حسن
 كه بيارند را او تا بگفت و كرد تهديد را وى شوهر. نپذيرفت كه آيد وى نزد كه فرستاد زن پيش كس. داشت
 پـيش  و گرفتنـد  زور به را زن و شكستند را خانه در كه فرستاد را خويش ياران از گروهى شبانگاه. شد نهان

 و گريخت كردند مى نبرد مكه در كه هنگامى و بود وى نزد به مكه از شدنش برون نزديك تا كه بردند حسين
  .گشت باز خويش كسان نزد به

. محمـد  پسـر  اسحاق نام به مكه، به بود اى قاضى فرزند كه پرداخت قريش از پسرى به محمد بن على
 و بود صفا نزد به كه شد او خانه وارد زور به آشكارا روز هنگام خويشتن به على. داشت نظير كم جمالى پسر

 وى و نشست اسب دنباله بر على زين، روى نشانيد، خويش اسب بر را پسر) سعى( پيمايى ره محل به مشرف
                                                           

 . فاقاموه: تعبير متن. 1
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. داشـت  منـزل  منى راه بر عيسى بن داود خانه در على. رسيد ميمون بئر به تا كرد طى را ارباز و برد برون را
 دكانهـا  آمدند، فراهم الحرام مسجد در و شدند  برون ديدند چنين بودند آنجا كه مجاورانى و مكه مردم وقتى
 خانـه  در كـه  رفتنـد  رجعف بن محمد بنزد و پيوستند آنها به بردند مى طواف كعبه بر كه كسانى و شد، بسته
 پس ما به گرفته را او آشكارا پسرت كه را پسر اين يا كشيم مى و كنيم مى خلع ترا خدا به«: گفتند و بود داود
  ».بده

 و »دانستم نمى«: گفت و كرد سخن آنها با بود مسجد به كه اى پنجره از و ببست را در جعفر بن محمد
 امـا  بگيـرد،  او از را پسر و برنشيند على پسرش سوى كه استخو او از و فرستاد حسن بن حسين پى از كس

 يـاران  همـراه  روم وى بنـزد  اگـر  و ندارم تسلط تو پسر بر من كه دانى مى خدا به«: گفت و نپذيرفت حسين
  ».كند مى پيكار و نبرد من با خويش
 او از را سـر پ و برنشـينم  وى سـوى  تـا  دهيـد  امان مرا«: گفت مكه مردم به بديد را اين محمد چون و

 از را پسر و رفت پسرش بنزد و نشست بر خويشتن به او و برنشيند كه دادند اجازه و دادند امانش كه» .بگيرم
  .1كرد تسليم كسانش به و بگرفت او

 بنـزد  علويان. گرفت جاى مشاش در و بيامد يمن از موسى بن اسحاق كه نگذشت مدتى چندان: گويد
 مـا  سوى پياده و سوار با موسى بن اسحاق اينك مؤمنان امير اى«: گفتند وبد و شدند فراهم جعفر بن محمد
 تو همراه و ببينند ترا مردمان كه كنى نمايان را خويشتن و بزنيم خندقى مكه باالى كه ايم ديده چنين آمده،
  ».كنند پيكار

 از كـه  زدند قخند مكه مقابل و گرفتند مزدوران آنها از و فرستادند خويش اطراف بدويان سوى كسان
 و شد بيزار پيكار و نبرد از آنگاه كرد، نبرد آنها با روزى چند اسحاق. كنند نبرد موسى بن اسحاق با آن پشت

 به بودند وى همراه كه جلودى ياران از كسانى و خويش ياران با جميل بن ورقاء كرد، حركت عراق آهنگ به
  .كنيم مى تحمل را نبرد زحمت ما و گرد باز مكه سوى ما با گفتند بدو رسيد اسحاق

 نشين چاه سياهان و مكه  غوغاييان گرفتند، جاى مشاش در و رسيدند مكه به تا بازگشت آنها با اسحاق
 و ميمـون  بـن  اسحاق. بياراست ميمون بئر در را آنها كه آمدند فراهم جعفر بن محمد نزد به مزدور بدويان و

 از و كرد نبرد آنها با ميمون بئر در آمدند، سويشان داشتند همراه كه سپاهيانى و سرداران با جميل بن ورقاء
 يك جعفر ابن محمد. بازگشتند خويش اردوگاه به ورقاء و اسحاق آنگاه شدند زخمى و كشته كسانى سوى دو

 از كسـانى  ديـد  چنـين  چون و بود وى ياران و محمد از هزيمت كه كرد نبرد آنها با و آمد باز آن از پس روز
 خواهنـد  مى جا هر و شوند برون مكه از تا بخواهند امان ايشان از كه فرستاد را مكه قاضى جمله از و نقرشيا
  .بروند

                                                           

نمايـد كـه در حـرم     توان پنداشت كه اين روايات از جمله تبليغات عباسيان بر ضد علويان بوده وگرنه سخت بعيد مـى . 1
 . م. مكه چنين رفتارى از كسان سر زده باشد
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 اسحاق شد سوم روز چون و دادند مهلتشان روز سه و پذيرفتند آنها از را اين جميل بن ورقاء و اسحاق
 مكـه  از طالبيـان  كـرد،  عهـده  را مكـه  كـار  جلودى جانب از ورقاء االخر، جمادى در شدند، مكه وارد ورقاء و

 آهنـگ  كـه  شـد  بـرون  آنگـاه  رفت جده طرف به جعفر بن محمد .رفتند سويى به گروه هر و شدند پراكنده
 غـارت  مكـه  در را وى خانـه  طالبيان كه حكيم پسر محمد نام به عباس بنى وابستگان از يكى. داشت جحفه
 خانـدان  از عباسـيان  از يكـى  جانـب  از مكه در وى سيد،ر بدو بودند داده شكنجه سخت را وى و بودند كرده
 بودنـد  عباسـيان  بنـدگان  از كـه  را باغهـا  بردگان حكيم بن محمد بود كرده مى سرپرستى سليمان بن جعفر
 غارت بود آورده مكه از و داشت همراه را چه هر و رسيد جعفر بن محمد به عسفان و جده ميان و آورد فراهم

 عبايى و اى عمامه و پيراهنى آن از پس كرد، او كشتن آهنگ واگذاشت، شلوار يك با و دكر برهنه را او و كرد
  .كند راه خرجى كه چند درمى با افكند وى سوى

 بـه  حـج  موسم تا ببود آنجا همچنان و بود ساحل بر كه رسيد جهينه ديار به تا برفت جعفر بن محمد
 جاهـاى  و شجره در مدينه واليتدار مسيب بن هارون و ىو ميان كرد، مى فراهم گروهها اثنا اين در. رفت سر

 او بر كه كسانى با ديد چنين محمد چون و بگيرد را او كه بود فرستاده هارون كه رو آن از رفت، نبردها ديگر
 وى بـا  و شـد  بـرون  جعفر بن محمد مقابله به هارون. رسيد شجره به تا رفت هارون سوى بودند آمده فراهم
 و شـد  كشـته  كـس  بسـيار  وى ياران از بشكافت، تيرى از چشمش و شد هزيمت جعفر بن محمد. كرد نبرد

 بـه  بودنـد  كرده وعده كه كسانى اما. بود حج مراسم منتظر و بماند بود داشته اقامت كه  جايى در و بازگشت
 مـان ا سـهل  ابـن  فضـل  عموى پسر رجاء و جلودى از رفت سر به موسم و بديد را اين چون و نرفتند وى نزد

 كنند رعايت را امانش و نشوند وى زحمت مايه كه كرد تعهد سهل بن فضل و مامون جانب از رجاء. خواست
  .شد مكه وارد آن بموجب و داد رضا بدان و پذيرفت را اين كه

 حجـه،  ذى از مانـده  روز ده شـنبه  روز بـه  برفـت،  گزاران حج از كس آخرين كه پس آن از روز هشت
 مقـام  و ركن بين ما را منبر تا بگفتند سهل بن فضل عموزاده ضحاك ابى بن رجاء و جلودى يزيد بن عيسى
 بودند، آورده فراهم ديگران و قرشيان از را مردم همه بودند، كرده بيعت جعفر بن محمد با كه همانجا نهادند،
 سياه قبايى د،كن خلع را خويشتن كه ايستاد وى از تر پايين پله يك جعفر بن محمد رفت منبر سر به جلودى
 و شناسد مى شناسد مى مرا كه هر مردمان اى«: گفت و بايستاد محمد -نداشت شمشير -سياه كاله با داشت

 دربـاره  بـود  بيعتـى  مـن  گردن به را مؤمنان امير عبداهللا خدا بنده. جعفرم بن محمد من شناسد، نمى كه هر
 كـه  شـرطنامه  دو دربـاره  كعبـه  در كه بودم شاهدانى از يكى من كراهت نه رغبت روى از اطاعت و. شنوايى
 اى فتنـه  كه بدانيد دادم، شهادت بود نهاده مامون عبداهللا و مخلوع محمد خويش پسر دو براى الرشيد هارون

 اميـر  مامون، عبداهللا خدا بنده كه بود رسيده خبر من به. را ديگران و را ما گرفت، را سرزمين اين همه و آمد
 دانسـتم  روا را آن پذيرفتن و كردند بيعت مؤمنان امارت به من با كه شد من انگيزه ناي و درگذشته مؤمنان،

 كرديـد،  بيعت من با شما پس. داشتم گردن به قسمها و پيمانها مامون امام عبداهللا خدا بنده بيعت درباره كه
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 بدانيد است، سالم و هزند وى كه پيوسته صحت به من نزد به و ام يافته خبر كه بدانيد. كرديد كدامتان هر يا
 خلـع  ايد كرده من با كه بيعتى از را خويشتن خواهم، مى آمرزش خدا از ام خوانده بيعت به را شما اينكه از كه
 به من از بيعتى كه ام شده مسلمانان از يكى همانند كنم مى بيرون انگشتم از را انگشترم اين چنانكه كنم، مى

 اميـر  عبـداهللا  خدا، بنده مامون، خليفه، به را حق خداى. ام كرده بيرون آن از را خويشتن و نيست آنها گردن
 شـما  بـر  سالم و پيمبران ختم محمد بر درود و است جهانيان پروردگار كه را خداى ستايش. برد باز مؤمنان

 خـويش  پسـر  و بـرد  عراق طرف به را او جلودى بزيد بن عيسى آمد، فرود منبر از آنگاه» .مسلمانان گروه اى
 بـن  حسن به را وى تا برفت جعفر بن محمد با عيسى يكم، و دويست سال به كرد، جانشين مكه بر را محمد
  .مرو به فرستاد، مامون نزد به ضحاك ابى ابن رجاء همراه را او سهل بن حسن و كرد تسليم سهل

 يمـن  از بسـيار  سپاهى با را طالب ابى بن عقيل فرزندان از يكى طالبى، موسى بن ابراهيم سال اين در
  .شد نتوانست مكه وارد و شد هزيمت كه كردند نبرد عقيلى با اما باشد حج ساالر كه فرستاد مكه به

  شد نتوانست آن وارد اما رفت مكه سوى كه عقيلى و طالبى ابراهيم كار از سخن

 بسـيارى  و شد مكه وارد تا برفت و شد حج ساالر دويستم سال به الرشيد هارون بن اسحاق ابو: گويند
 بـود،  كـرده  يمـن  عامل را وى سهل ابن حسن كه ماهانى على بن حمدويه جمله از. بودند وى با سرداران از

  .بود آنجا خويش سرداران و سپاه با جلودى شدند مكه وارد وقتى
 را حج مراسم كه داد دستور و فرستاد را طالب ابى بن عقيل فرزندان از يكى يمن از موسى بن ابراهيم

 سـاالر  الرشـيد،  هارون بن اسحاق ابو كه يافت خبر رسيد عامر ابن بستان به عقيلى وقتى دارد، پا به انكس با
 بمانـد،  عامر ابن بستان در پس نيارد، مقاومت او با كس كه ويند با چندان سپاهيان و سرداران از و شده حج

 امـوال  او و داشـت  همـراه  را بـه كع خـوش  بـوى  و پوشش كه گذشت او بر بازرگانان و گزاران حج از كاروانى
. شـدند  مكه وارد باخته جامه و برهنه بازرگانان و گزاران حج گرفت، را كعبه خوش بوى و پوشش و بازرگانان

 خـويش  بنزد را سرداران وى داشت، جاى القوارير دار در و بود مكه در كه رسيد رشيد بن اسحاق ابو به خبر
 اميـر  خـداى «: گفـت  بـدو  جلـودى . بود ترويه از پيش روز سه يا دو ينا و كرد، مشورت آنها با و آورد فراهم

 ديگـر  از كـه  كس پنجاه و يارانم نخبه از كس پنجاه با كنم، مى عهده را آنها من بدارد صالح قرين را مؤمنان
 در صـبحگاهان  و شـد  برون كس يكصد با كه پذيرفتند او از را اين» .روم مى آنها سوى گزينم، برمى سرداران

 كـه  كسـانى  و كـرد  اسـير  را بيشترشـان  و گرفـت  ميانشان در و تاخت وى ياران و عقيلى به عامر ابن ستانب
 بـوى . بودنـد  كرده فرار آن با پيش روز كسان، كه را چيزى مگر گرفت را كعبه پوشش. رفتند پياده گريختند

 بود شده اسير كه را عقيلى ياران از كسانى و برد مكه به و گرفت نيز را گزاران حج و بازرگانان اموال و خوش
 مشـكل  كشـتنتان  نه كه شويد دور جهنم سگان اى«: گفت آنگاه زد تازيانه ده كدامشان هر به و خواند پيش
 و كردنـد  مـى  گـدايى  راه در بازگشتند، يمن سوى كه كرد آزادشان و» .تجمل مايه داشتنتان اسير نه و است

  .شدند تلف برهنگى و گرسنگى از بيشترشان عاقبت
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: گفـت  و فرسـتاد  را خـادم  سـراج  مأمون،. كرد مخالفت سهل بن حسن با سعيد ابى ابن) سال اين در(
 وى» .بزن را گردنش نه گر و بهتر كه مرو، به آمد، من سوى يا نهاد سهل بن حسن دست در دست على اگر«

  .رفت مأمون سوى اعين بن هرثمة همراه
  .مرو به رفت مأمون سوى خويش اردوگاه از ثمههر االول ربيع ماه در سال اين در هم و

  شد؟ چه سفر اين در وى سرانجام اينكه و مأمون سوى هرثمه رفتن از سخن

 اردوگاه در االول ربيع ماه تا يافت فراغت علوى محمد بن محمد و السرايا ابو كار از هرثمه وقتى: گويند
 بن حسن سوى وى كه پنداشتند كسان رفت، صرصر نهر سوى و شد برون شد آغاز ماه آن چون و ببود خود
 بـه  سـپس  رفـت،  بـردان  سوى آنگاه گرفت، عقرقوف راه رسيد صرصر نهر به چون و مداين، به رود، مى سهل

 شـام  واليتدار و گردد باز كه رسيد او به مكرر مأمون نامه. رسيد خراسان به تا كرد حركت آنگاه رفت، نهروان
 از بـود  جسـور  وى به نسبت كه» .ببينم را مؤمنان امير تا گردم نمى باز«: فتگ و نپذيرفت اما حجاز، يا باشد

 بـا  كرد مى مأمون ضد بر فضل كه را تدبيرهايى خواست مى و بود كرده نيكخواهى نياكانش و وى با كه رو آن
 و اشـد ب خويش قلمرو ميان در كه برد باز نياكانش ملك و خالفت خانه بغداد به تا نكند رهايش و بگويد وى

  .باشد آن اطراف ناظر
 بـر  دشـمنت  با و آغاليده تو بر را مردم و واليت هرثمه«: گفت مأمون به و بدانست را وى مقصود فضل

 كـرد  وادار نهانى بود وى سپاهيان از يكى كه را السرايا ابو آورده دشمنى دوستت با و كرده همدستى تو ضد
 نامـه  چنـدين  مؤمنـان  امير كرد، نمى نكند چنان السرايا بوا كه خواست مى هرثمه اگر. كرد كه كرد چنان كه
 بـاز  مؤمنان امير در به خالف و عصيان به و نپذيرفته اما شود حجاز يا شام واليتدار و گردد باز كه نوشته بدو

 مـي  ديگـران  تبـاهى  مايه شود رها چنين اگر كند، مى تهديد خطر پر كار به و گويد مى درشت سخن گشته،
  ».شود

 تا نرسيد خراسان به و كرد كندى رفتن در هرثمه. انگيخت بر وى ضد بر را مؤمنان امير دل سان بدين
 را طبلهـا  و دارنـد  نهـان  مؤمنـان  اميـر  از را وى آمدن كه كرد بيم رسيد مرو به چون و آمد در قعده ذى ماه

  »چيست؟ اين«: گفت و شنيد كه بشنود آنرا مأمون كه نواخت
  ».انداخته راه صدا و سر و آمده هرثمه«: گفتند
 كردنـد  واردش چون و كنند، وارد را او تا بگفت مأمون. شود مى پذيرفته وى گفتار داشت گمان هرثمه

 ابو آوردى، نفاق و كردى همدلى علويان و كوفه مردم با«: گفت بدو بود كه بود چنان بدو نسبت مأمون دل و
 خواسـتى  مـى  اگر و بود تو ياران از يكى وى كرد، كه كرد نچنا و كرد قيام تا كردى تحريك نهانى را السرايا

  ».كردى رها را شان 1رسن و كردى سستى آنها با ولى. گرفتى مى بگيرى، را آنها همه

                                                           

 .كلمه متن. 1
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 او از امـا  برانـد  خويش از بودند زده بدو كه را تهمتى و كند گويى عذر و كند سخن خواست مى هرثمه
 فضـل . كشانيدند مأمون روى پيش از و كردند كوب لگد را شكمش و بكوفتند را بينيش تا بگفت و نپذيرفت

 ببود، زندان در روزى چند و شد بداشته عاقبت كنند، سختى و خشونت وى با كه بود گفته ياران به سهل بن
  ».درگذشت«: گفتند و كشتند را او و فرستادند كس نهانى آنگاه

  .برخاست فتنه سهل بن حسن و حربيان ميان بغداد در سال اين در

  بود؟ چگونه اينكه و بغداد به شد، سهل بن حسن و حربيان ميان كه اى فتنه از سخن

 خبر تا ببود آنجا همچنان و بود مداين در سهل بن حسن شد روان خراسان سوى هرثمه وقتى: گويند
 وى جانب از كه هشام بن على به سهل بن حسن پس. رسيد حربيان و بغداد مردم به بود شده هرثمه با آنچه

  .مده اما بده وعده و انداز عقب را بغدادى و حربى سپاهيان مقررى كه داد پيام بود بغداد واليتدار
 سوى هرثمه كه هنگامى .بدهد را مقرريهايشان كه بود داده مى وعده آن از پيش حسن كه بود چنان و
 بيـرون  بغـداد  از را سـهل  بـن  حسن تا دهيم نمى رضايت«: گفتند و خاستند پا به حربيان رفت مى خراسان

 حربيان كه االسد ابى بن اسد نيز و بود خالد ابى ابن محمد بغداد در سهل بن حسن عامالن جمله از» .كنيم
 در سـمت  دو مـردم  كردند مأمون جانشين بغداد در را موسى بن اسحاق و. كردند بيرونشان و تاختند آنها بر

 از تا نوشت نامه سردارانشان به و فرستاد آنها سوى كس نهانى حسن. دادند رضا بدان و شدند متفق باب اين
  اسـحاق  حربيان. داد مى اندك اندك را سپاه ماهه شش مقرريهاى كرد بنا و خاستند پا به مهدى عسكر سمت

 سهل، بن حسن آمد، فرود مهدى عسكر در و بيامد مسيب بن زهير دادند، جا دجيل كنار بر و بردند پيش را
 ابـى  بن محمد و وى آنگاه. گرفت جاى صرصر نهر كنار بر و بيامد ديگر سمت از كه فرستاد را مهشا بن على
 فـرود  خزاعـى  جعفـر  بن عباس خانه در هشام بن على شدند، بغداد وارد و بيامدند شبانه سردارانشان و خالد
 بودنـد  يافتـه  خبر بيانحر وقتى پيش آن از. بود شعبان ماه از رفته روز هشت اين و بود محول در به كه آمد
 حدود از و بسوختند را آن و تاختند كرخ در به كنند وارد را هشام بن على و زهير خواهند مى كرخ مردم كه

 صـبحگاه  هشام بن على. شنبه سه شب به كردند، غارت را فروشان كاغذ محل تا كرخ در داخل تا وضاح قصر
 داد وعده حربيان به آنگاه كرد، نبرد حربيان با آسياها و ون و كهنه صراة پل نزد به روز سه و شد وارد شب آن
 زودتـر  درم پنجـاه  را كدامشان هر كه خواستند او از بدهد، آنها به را ماه شش مقررى برسد آمد در وقتى كه

 كه بود نكرده پرداخت هنوز كرد، آغاز را پرداخت و پذيرفت آنها از را اين كنند، خرج رمضان ماه به كه بدهد
 بـن  علـى  زنـدان  از وى. كرد قيام بود كرده قيام بصره در كه همان النار زيد به معروف طالبى موسى بن زيد

 كـس . بود وى با نيز السرايا ابو برادر. كرد قيام انبار ناحيه در دويستم سال قعده ذى در و بود گريخته سعيد
 از و نمانـد  بيشـتر  جمعـه  يـك  علـى  اما ،بردند هشام بن على بنزد و گرفتند را وى كه فرستادند او مقابله به

 پنجـاه  پرداخـت  وعـده  به و بود گفته مى دروغ آنها به زيرا گرفت جاى صرصر نهر كنار بر و بگريخت حربيان
 را او و تاختنـد  علـى  بـه  كـه  رسـيد  حربيان به وى سرانجام و هرثمه خبر و بيامد قربان عيد تا نكرد وفا درم
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 وارد هشـام  بـن  على وقتى كه رو آن از بود، خالد ابى بن محمد نبرد، مدبر و ركا اين دار عهده. راندند بيرون
 زهير كه چندان افكند اختالف مسيب بن زهير و خالد ابى بن محمد ميان و شمرد مى حقير را وى شد بغداد

. نـداخت ا جنـگ  آنهـا  با و قعده، ذى ماه به رفت، حربيان سوى و آورد خشم اين از كه بزد را محمد تازيانه با
 پى از آنگاه كردند، برون بغداد از را وى كه آنجا تا نياورد ايشان تاب هشام بن على و آمدند فراهم او بر كسان

  .كرد هزيمت صرصر نهر كنار از را او و رفت  وى
  .فرستاد موسى بن على بردن براى را خادم فرناس و الضحاك ابى بن رجاء مأمون سال اين در
  .بودند هزار سه و سى مؤنث و مذكر از كه كردند شمار را عباس فرزندان سال اين در 

 و) بـود  بوده آنها پادشاه ماه شش و سال هفت وى( كشتند را اليون خويش شاه روميان سال همين در
  .كردند خويش شاه را جورجس پسر ميخائيل ديگر بار

 اى«: گفـت  بـدو  و كرد شتىدر وى با يحيى كه رو آن از بكشت را عامر بن يحيى مأمون، سال اين در
  .شد كشته وى روى پيش و »كافران امير

  .بود حج ساالر رشيد بن اسحاق ابو سال اين در
  .آمد در يكم و دويست سال آنگاه

  داد رخ يكم و دويست سال به كه حوادثى خبر از سخن

 نپذيرفت، او و خواندند خالفت به را مهدى بن منصور بغداد مردم كه بود آن سال اين حوادث جمله از
  .پذيرفت آنها از كه گويد خالفت دعاى مأمون براى و كند امارت آنها بر گفتند بدو نپذيرفت چون و

  آن؟ چگونگى و خواندند امارت و خالفت به را مهدى بن منصور بغداد مردم چرا اينكه از سخن

 در سـهل  بن حسن كه اند آورده. راندند بيرون را هشام بن على بغداد مردم چرا كه گفتيم اين از پيش
 رفت واسط به و شد فرارى و اند كرده برون بغداد از را هشام بن على بغداد مردم كه يافت خبر كه بود مداين

  .بود يكم و دويست سال آغاز در اين و
 از پس سهل بن حسن كه بود آن كردند برون بغداد از را هشام بن على بغداد مردم اينكه سبب: گويند

 به را هشام بن على ، 1داد تباهى به را آنجا كه فرستاد را مرورودى خالد ابى بن محمد السرايا واب شدن كشته
. بمانـد  خيزرانيـه  در وى خـود  و بـود  گماشـته  شـرقى  سمت به مسيب بن زهير گماشت، بغداد غربى سمت
 بربخـا  سـوى  او و كردنـد  آشـوب  كسان و آوردند خشم ابناء و زد حد تازيانه با را ماهانى على عبداهللا حسن،

 را غربـى  مـردم  آن از و بدهنـد  را مهدى عسكر مردم مقررى تا بگفت و رفت باسالما سوى آنجا از و گريخت
 شد، هزيمت هشام بن على كرد، پخش حربيان بر مالى خالد ابى بن محمد. كردند نبرد سمت دو مردم نداد،

 بـه  خالـد  ابـى  بن محمد. رفت واسط سوى و شد هزيمت هشام بن على هزيمت سبب به نيز سهل بن حسن

                                                           

 .)نقل از پاورقى چاپ قاهره(عبارت متن طبرى چنين است و پيچيده و مبهم است . 1



 خ طبرييترجمه تار     100

 غربـى  سـمت  بـه  را قحطبـى  حسـن  بن سعيد و بود كرده عهده را مردم كار وى. رفت وى دنبال از مخالفت
 ربيـع  بن فضل و خازم بن خزيمة و مهدى بن منصور. شرقى سمت بر را مالكى حمزه بن نصر و بود گماشته

  .كردند مى تأييد را او بغداد در
 بـا  و بيامـد  رقه از بود حسين بن طاهر نزد به كه خالد ابى بن محمد پسر عيسى سال اين در قولى به

 دهكـده  به تا برفتند بودند آنها با كه بغداد مردم و حربيان از كسانى با و شد متفق حسن نبرد بر خويش پدر
 از سـپاهى  جاآن در كه رسيدند مى محلى به وقت هر كه بود چنان و. بود واسط نزديك كه رسيدند قريش ابو

  .شد مى حسن ياران از هزيمت داد مى رخ نبردى ميانشان آنجا در و بود حسن سپاههاى
 در مسـيب  ابـن  زهيـر  وقـت  آن در. بمانـد  آنجـا  روز سه رسيد عاقول دير به خالد ابى بن محمد وقتى

 ردارانسـ  بـا  و بود خويش عمل محل در و بود جوخى عامل حسن جانب از وى. بود مقيم جنيد بنى اسكاف
 خالـد  ابـى  بن محمد با و رسيد نهروان نهر به تا برفت  كه فرستاد را ازهر خويش پسر داشت، مكاتبه بغدادى

 امـانش  و گرفت ميانش در و شد رو به رو وى با اسكاف در و رفت زهير سوى و بشست مو محمد. كرد تالقى
 او از كـه  بـيش  و كم همه با نيز را او اثاث و اموال. عاقول دير به برد، خويش اردوگاه به و كرد اسيرش و داد

 پسـر  نـزد  بـه  و فرسـتاد  بغـداد  بـه  را او رسـيد  واسط به چون و برفت خالد ابى بن محمد آنگاه بگرفت يافت
 رسـيد  بدو زهير خبر چون و بود جرجرايا مقيم حسن وقت اين در بداشت، جعفر نام به بود نابينا كه خويش

 پسر محمد. گرفت جاى الصلح فم در و رسيد واسط به تا كرد حركت فتادها خالد ابى بن محمد دست به كه
 هزيمـت  را وى هـارون  كه بود آنجا كوفى ساجور بن سعيد كه فرستاد نيل به عاقول دير از را هارون خويش

  .گماشت آنجا بر واليتدار و بگرفت را كوفه هارون و شد كوفه وارد تا رفت وى تعقيب به و كرد
 تا برفتند خشكى راه از آن دو هر و بود وى با نيز جعفر بن محمد بيامد، مكه از جلودى يزيد بن عيسى

  .رسيدند واسط به
 واسط وارد كه آمدند فراهم قريش ابو دهكده در همگى و بازگشت خويش پدر سوى هارون آن از پس

  .بود آنجا سهل بن حسن كه شوند
 از ربيع بن فضل كه بود چنان و گرفت اىج آن اطراف در واسط سوى آن و رفت پيش سهل بن حسن

 امان او از و فرستاد كس رسيده بواسط خالد ابى بن محمد كه ديد چون و بود نهان مخلوع شدن كشته پس
 يارانشـان  و عيسى پسرش با و گرفت آرايش نبرد براى خالد ابى بن محمد آن از پس داد، امانش كه خواست
 نـزد  بـه  كـه  فرسـتاد  آنهـا  مقابلـه  بـه  را خويش سرداران و ياران حسن. رسيدند واسط ميلى دو به تا برفتند

 يـك  بـا  قـوم  دو چندانكـه  شد غبار و وزيد سخت بادى پسينگاه از بعد. كردند سخت نبردى واسط هاى خانه
 وى تـن  و كـرد  ثبـات  حريفـان  مقابـل  در كـه  شـد  خالد ابى بن محمد ياران از هزيمت و آميختند در ديگر

 را حسن وى ياران آن از پس رسوا، و سخت هزيمتى شد، هزيمت خويش ياران با و تبرداش سخت زخمهاى
  .يكم و دويست سال االول ربيع ماه از مانده روز هفت بود يكشنبه روز به اين و كردند هزيمت
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 چـون  و بسـت  صف نبردشان براى كه آمدند آنها مقابل به حسن ياران رسيد الصلح فم به محمد وقتى
 آنها سوى حسن ياران صبحگاهان. بماندند آنجا و رسيدند مبارك به تا كردند حركت يارانش و او آمد در شب

 آنجـا  و رفتنـد  جبـل  بـه  و كردنـد  حركـت  آمـد  در شب چون و كردند نبرد و بستند صف مقابلشان و آمدند
 چـون  و مانـد  جرجرايـا  در نيـز  محمد بماند آنجا كه فرستاد نيل سوى را هارون خويش پسر محمد. بماندند

 بغـداد  وارد تا ببرد را وى زنبيل ابو پسرش و كرد جانشين اردوگاه در را سردارانش شد خطرانگيز زخمهايش
 ابـى  بـن  محمـد  و شد وارد دوشنبه شب به زنبيل ابو. االخر ربيع ماه از 1رفته روز شش دوشنبه شب به كرد
  .شد گور به شخوي خانه در نهانى شب همان و درگذشت زخمها آن از شب همان خالد

 هشـت  دوشنبه روز به زنبيل ابو وقتى بود، زندان به خالد بن محمد پسر جعفر نزد به مسيب بن زهير
 كس خزيمه بگفت، وى با را خويش پدر سرانجام و رسيد خازم بن خزيمة نزد به االخر ربيع ماه از 1رفته روز

 نبرد كه بخواند آنها براى را محمد بن عيسى نامه و داد خبر آنها به را اين و فرستاد هاشم بنى سرداران پى از
 پـيش  از زنبيل ابو. پرداخت نبرد كار به خويش پدر جاى به عيسى و دادند رضايت بدين كه كند مى عهده را

 سـر  را وى قـولى  به. بزد را گردنش و آورد در زندان از را او و رفت مسيب بن زهير پيش و گشت باز خزيمه
 نيـز  را وى پيكـر . نهاد اى نيزه بر را آن كه بود اردوگاه در كه فرستاد عيسى نزد به و رفتبرگ را سرش و بريد

 هاى خانه و وى هاى خانه به كوفه در نزديك به و بگردانيدند بغداد در و بستند پايش دو به طنابى و برگرفتند
 آمـد  در شب چون و بردند باز مشا در به شبانگاه و بگردانيدند كرخ در را وى آنگاه دادند گذر خاندانش مردم

  .االخر ربيع ماه از  1رفته روز هشت بود دوشنبه روز به اوين افكندند دجله در را وى
 سهل بن حسن وقتى .فرستاد الصراة فم به را وى عيسى رفت، عيسى پيش و گشت باز زنبيل ابو آنگاه

 مـاه  چـون  و بمانـد  آنجـا  و رفـت  كمبـار  سـوى  و شد برون واسط از يافت خبر خالد ابى بن محمد مرگ از
 الـبط  ابو و ساجور بن سعيد و بدوى عركوى همراهى به را  طوسى الحميد عبد بن حميد رسيد االخر جمادى

 او و شدند مقابل زنبيل ابو با الصراة فم در كه فرستاد سرداران از ديگر گروهى و افريقايى ابراهيم بن محمد و
 و كردنـد  تالقـى  نيـل  هـاى  خانـه  نزد به بود، نيل در كه رفت هارون شخوي برادر سوى كه كردند هزيمت را

 بـه  ايـن  و رسيدند مداين به تا برفتند فرار به كه افتاد زنبيل ابو و هارون ياران در هزيمت كردند، نبرد لختى
 غـارت  بـه  را آنجـا  روز سه و شدند نيل وارد يارانش و حميد .االخر جمادى از مانده روز پنج بود دوشنبه روز

  .كردند غارت نيز را اطراف هاى دهكده همه كردند، غارت را اثاثشان و مال و دادند
 از يكـى «: گفتنـد  و كردنـد  سـخن  بـاب  ايـن  در سـرداران  و هاشم بنى بمرد خالد ابو بن محمد وقتى

 و نبيلز ابى و هارون خبر كه زدند مى راى باب اين در »كنيم مى خلع را مأمون و كنيم مى خليفه را خودمان
 براى را مهدى بن منصور خواستند و شدند كوشاتر انديشيدند مى كه چيزى درباره و رسيد آنها به هزيمتشان

 مـأمون  نايـب  و اميـر  عراق و بغداد در را او تا كردند اصرار همچنان و نپذيرفت آنها از كه كنند آماده خالفت
                                                           

 .متن چنين است. 1
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 سـوى  كـه  كنـيم  مـى  بيـرونش  و دهيم نمى رضايت سهل بن حسن مجوسى پسر مجوسى به گفتند و كردند
  .گردد باز خراسان
 يـارى  سـهل  بـن  حسن با نبرد در را وى و آمدند فراهم محمد بن عيسى بر بغداد مردم وقتى قولى به

 صد و خويشاوندى و فرستاد وى سوى را دبير سعيد بن وهب ندارد عيسى مقاومت تاب كه ديد حسن دادند
 بـدو  خواهـد  كـه  را نواحى از يك هر واليتدارى و بغداد مردم و خاندانش مردم و وى براى امان و دينار هزار

 پـذيرفتن  با را وهب سهل ابن حسن خواست، او خود خط به باب اين در را مأمون مكتوب عيسى. كرد عرضه
  .شد غرق جبل و مبارك بين ما وهب اما فرستاد پس آن

 را هاشـم  بنـى  از يكـى  ام مانـده  مشـغول  خـراج  گرفتن از نبرد به من كه نوشت بغداد مردم به عيسى
 را او خواسـتند  مـى  زد، اردو كلـواذى  در مهدى بن منصور. برگماشتند را مهدى بن منصور نيز آنها. برگماريد

 بنـى » .كنـد  واليتـدار  خواهـد  را كـه  هر يا بيايد تا مؤمنانم امير نايب من«: گفت و نپذيرفت اما كنند خليفه
 ناحيـه  هـر  بـه  سرداران و كرد عهد را كار اين خازم بن خزيمة دادند، رضا ينبد سپاهيان و سرداران و هاشم

 سـوى  آنگـاه  بماند، آنجا را روز و رسيد مداين به تا رفت محمد پسران طلب به شتابان طوسى حميد. فرستاد
 سـوى  ماهـانى  علـى  بـن  يحيى. زد اردو كلواذى در و شد برون رسيد منصور به وى خبر وقتى بازگشت، نيل
 صرصـر  نهـر  كنار بر كه كرد روانه ديگر سمت از را هاشمى عباس بن اسحاق منصور، آن از پس رفت، اينمد

 طـرف  بـه  بـود  بوده خراسان واليتدار نگهبانان ساالر كه نيز را غسان بن ابراهيم پدر عباد بن غسان زد، اردو
 حميد كه بود غافل غسان و يافت خبر حميد. بماند آنجا و رسيد هبيره ابن قصر به تا برفت كه فرستاد كوفه
 ايـن  و كرد كشتار آنها از و بگرفت را وى ياران سالح و جامه و گرفت اسير را غسان و گرفت ميان در را قصر

 اينكـه  جـز  بودنـد،  خـويش  اردوگاههاى در گروهى هر آن از پس. رجب از رفته روز چهار بود دوشنبه روز به
 فرستاد منصور نزد به را او عيسى و گريخت عيسى نزد به وى از كه بود سهل بن حسن با يقطين، بن محمد

  .داشت قصر در سپاهى اما بود، نيل در كه فرستاد حميد طرف به را وى منصور كه
 و يافـت  خبر حميد برفت، كوثى تا و شد برون بغداد از شعبان از رفته روز دو شنبه روز به يقطين ابن

 هـزيمتش  و كردنـد  نبـرد  وى با و رسيد يقطين ابن مقابل كوثى در شخوي ياران با كه بود غافل يقطين ابن
 هـاى  دهكـده  همـه  او يـاران  و حميد كردند، غرق و كردند اسير و كشتند را وى ياران از كس بسيار و كردند
 دسـت  بـه  چيزها ديگر و اثاث و زيور از چه هر با گرفتند خر و گوسفند و گاو و كردند غارت را كوثى اطراف

  .گرفت اقامت صرصر نهر كنار بر و بازگشت نيز يقطين ابن بازگشت، نيل به آنگاه آوردند،
  :مضمون اين به دارد شعرى صالح ابى بن محمد درباره السالح ابو
   بيفتاد ابناء غرور محمد پس از«
   شد تر مطيع نيرومندشان بازوى و

   مگوييد شماتت وى مرگ از سهل خاندان اى
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  ».بود خواهد سقوطى وزگارر از روزى نيز را شما كه
 و سـوار  بودنـد،  هزار بيست و يكصد كه كرد شمار بودند وى اردوگاه در كه را كسانى محمد بن عيسى

  .درم بيست را پياده و داد درم چهل را سوار كه پياده،
 سـهل  و بود يوش در خالد سرشان. شدند آماده فاسقان به تعرض براى بغداد در داوطلبان سال اين در

  .خراسان مردم از حاتم، ابو و انصارى المهس بن

  شدند؟ آماده فاسقان به تعرض براى بغداد در داوطلبان چرا اينكه از سخن

 و كردند مى آزار سختى به را مردم بودند كرخ و بغداد به كه مالربايانى و حربى فاسقان كه بود آن سبب
 به و آمدند مى فراهم كه بود چنان و. ربودند مى ههارا از آشكار را زنان و پسران و كردند مى راهزنى و بدكارى

 كـه  خواسـتند  مـى  يكـى  از. نداشـت  ممانعـت  تـوان  و بردنـد  مى و گرفتند مى را پسرش و رفتند مى يكى نزد
 رفتند مى ها دهكده به و شدند مى فراهم كه بود چنان و. نداشت مقاومت توان و ببخشد چيز يا بدهد قرضشان

 نـه  گرفتنـد،  مـى  بـر  رسيد مى دستشان به ديگر چيز و مال و اثاث چه هر و گرفتند مى فزونى آنجا مردم بر و
 و بودند آن ياران و گرفت مى نيرو آنها از حكومت زيرا داشت، را كار اين قدرت نه و شد مى مانعشان حكومت

 سـوارگان  و تيهاكش مسافران و راهها عابران از كه بود چنان و. كند ممانعت بدكارگيشان از كه نداشت قدرت
 تعـرض  آنهـا  به كه نبود هيچكس و زدند مى را راهها گرفتند، مى حمايت به را بستانها آشكارا گرفتند، مى باج
 آنجا آشكارا و رفتند قطربل سوى كه رسيد آنجا به كارشان بودند بزرگ اى بليه در آنها دست از كسان و كند

 آشكارا و آوردند بغداد به و گرفتند ديگر چيزهاى و خر و گاو و گوسفند و نقره و طال و  اثاث و كردند غارت را
 و دهـد  كمك آنها به نتوانست اما خواستند كمك آنها ضد بر حكومت از و بيامدند قطربل مردم. فروختند مى

  .بود شعبان آخر در اين و دهد پس بود شده گرفته كه را اموالشان از چيزى
 در و شود مى فروخته بازارهاشان در مردم اثاث و شود مى فتهگر مالشان كه ديدند چنين مردم چون و

 هـر  و حومـه  هـر  پارسايان تازد، نمى آنها به حكومت و كنند مى راهزنى و سركشى و ظلم و فساد زمين افسر
 شـما  بـر  اما هست فاسق ده تا دو و يك كوچه هر در«: گفتند و رفتند همديگر نزد به و خاستند پا به كوچه
 جلـوگيرى  فاسـقان  ايـن  از كنيـد  اتفـاق  و آييـد  فراهم اگر آنهاييد از بيش شما كه صورتى در دان شده چيره

  ».كنند فاسقى شما ميان و كنند مى اكنون كه كنند چنين نتوانند كه كنيد مى
 محلـه  اهل و خاندان مردم و همسايگان و خاست پا به يوش در خالد نام به انبار راه ناحيه از يكى پس

 بـه  و. پذيرفتنـد  او از كـه  كننـد  يـارى  منكـر  از نهى و معروف به امر كار در را وى كه كرد تدعو را خويش
 با خواستند مى و آوردند مقاومت كه كرد منعشان كردند مى آنچه از و تاخت خويش مجاور مالربايان و فاسقان

 داد، حكومـت  به و بداشت و بزد و بگرفت را بعضيشان و كرد هزيمتشان و كرد نبرد آنها با اما كنند نبرد وى
  .داد تواند نمى تغيير را حكومت كار كه دانست مى اما



 خ طبرييترجمه تار     104

 حـاتم  ابـو  كنيـه  كـه  خراسـان  مردم از انصارى سالمه پسر سهل نام به حربيان از يكى وى پى از آنگاه
 پيمبر سنت و عز و جل خداى كتاب به عمل و منكر از نهى و معروف به امر به را مردم و خاست پا به داشت

 محلـه  اهـل  و همسـايگان  از آنگـاه  آويخت، خويش گردن به مصحفى و كرد دعوت سلم و عليه اهللا صلى وى
 آنهـا  مادون و هاشم بنى وضيع، و شريف از را مردم همه آنگاه كرد نهيشان و كرد امرشان و كرد آغاز خويش

 نبـرد  و كـار  ايـن  بـر  و رفت مى وى سوى كه را كس هر كه نهاد خويش براى ديوانى و كرد دعوت كار بدين
  .كرد مى ثبت آن در را نامش كرد، مى بيعت  وى با باشد كه هر دعوتش مخالفان و وى مخالفان

 و هـا  حومـه  و بازارهـا  و بغـداد  در وى آن از پس كردند، بيعت و رفتند انصارى سهل سوى بسيار مردم
: گفـت  و كـرد  منع گرفت مى باج لفمخت رهگذران از يا كرد مى حمايتگرى كه را كه هر و بگشت آن راههاى

 و رفـت  مـى  بسـتانى  صـاحب  پـيش  يكى كه بود آن حمايتگرى( »نيست، باجگيرى و حمايتگرى اسالم در«
 نيـز  مـن  و كنم مى دفع آن از باشد آن درباره بدى قصد را كه هر و است من حمايت در تو بستان« :گفت مى
 كـار  بدين انصارى سهل) داد مى او به ناخواه خواه را اين و »دارم تو گردن به درم مقدار بهمان و فالن ماه هر

 تغييـر  آن دربـاره  و گيـرم  نمى عيب حكومت كار از من«: گفت و كرد مخالفت وى با دريوش اما يافت قدرت
  ».نكند چه و بكند چه گويم نمى و كنم نمى نبرد حكومت با نميارم

 غيـر  يـا  حكومـت  باشـد،  كه هر كند، عمل سنت و كتاب مخالف كه هر با من ولى«: گفت مى سهل اما
 كه هر و پذيرم مى را او كند بيعت اين بر من با كه هر است، مقرر مردم همه بر حق كه كنم مى نبرد حكومت
  ».كنم مى نبرد وى با كند مخالفت

 محلـه  در كـه  طاهر مسجد در يكم و دويست سال رمضان ماه از رفته روز چهار پنجشنبه روز به سهل
  .بود كرده قيام او از پيش روز سه يا روز دو دريوش خالد. كرد قيام كار اين براى بود كرده بنيان حربيان

 و داد رخ يـارانش  و سالمه بن سهل قيام وقتى بود مقيم جبل در خويش اردوگاه در مهدى بن منصور
 منصور شدند، كستهش بودند مصرف بى مردم و مالربايان يارانشان بيشتر كه رسيد عيسى و منصور به آن خبر

 چنـان  سهل بن حسن به رسيد بدو بغداد خبر چون و كرد مى مكاتبه سهل بن حسن با عيسى آمد، بغداد به
 سـپاه  و يـاران  حسن، رسد مى آمد در وقتى آنكه شرط به دهد امان را يارانش و خاندان مردم و وى كه گفت
 و كـرد  حركت خويش اردوگاه از عيسى و  رفتپذي او از حسن. دهد ماهه شش مقررى را بغداديان ديگر و وى
 شـدند  بغداد وارد و شد برچيده اردوگاههايشان همه شوال، از رفته روز سيزده دوشنبه روز به شد، بغداد وارد

  .دادند رضايت بدان كه بگفت آنها با را صلح ترتيب عيسى و
. گرفـت  جـا  عاقول دير در و برفت حسن عموى پسر ،عبداهللا بن يحيى بازگشت، مداين به عيسى آنگاه

 هـر  بـه  را بغـداد  توابع و بلوك از تعدادى و كردند انباز واليتدارى كار در عيسى با و كردند سواد عامل را وى
  .دادند كدامشان
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 خزاعـى  عبداهللا بن مطلب بودند، مخالف وى با مهدى عسكر مردم پرداخت صلح كار به عيسى چون و
 و كـرد  اعتـراض  بدو سالمه بن سهل كه كرد مى دعوت سهل بن سنح و فضل و مأمون سوى و خاست پا به

  ».اى نكرده بيعت من با اين براى«: گفت
 خويش جاى از كه روز آن برفتند، خويش جاى از ربيع بن فضل و خازم بن خزيمة و مهدى بن منصور

 گريـز  به آنگاه ند،كرد بيعت سنت، و كتاب به عمل يعنى كرد، مى دعوت آنچه بر سالمه بن سهل با رفتند مى
 وى نـزد  بـه  كـه  فرستاد مطلب پى از كس و رفت حسن بنزد سالمه بن سهل .رفتند حربيان سوى مطلب از

 وى بـا  روز سه يا دو سهل. كرد ابا وى بنزد آمدن از مطلب اما ،»اى نكرده بيعت من با اين براى« :گفت و آيد
  .كردند صلح مطلب و عيسى تا كرد، نبرد سختى به

 كـارگر  كـه  زد بدو ضربتى شمشير با و بكشد غافلگيرى به را سهل كه فرستاد كس نهانى عيسى آنگاه
 دسـت  نبـرد  از كـه  پرداخـت  مـردم  كار به عيسى و رفت باز خويش منزل به شد غافلگير سهل چون و. نشد

  .بداشتند
 ببـود،  آنجـا  چند روزى و شد كوفه وارد رسيد بدو خبر اين وقتى بود نيل مقيم الحميد عبد بن حميد

 دور بـه  خندقى و ديوار و گرفت جايگاهى و بماند آنجا و رفت هبيره ابن قصر سوى و شد برون آنجا از سپس
  .بود قعده ذى آخر در اين و زد آن

 بـن  سـهل  پـيش  كـس  برسـد،  آمد در تا داد مى سامان و ديد مى باز را سپاهيان و بود بغداد در عيسى
 و معـروف  بـه  امـر  كار به گفت و كرد بيعت وى با و خواست پوزش بود دهكر وى با آنچه از و فرستاد سالمه

 و كتاب به عمل به دعوت يعنى بود كرده مى كه كارى به سهل و بود خواهد او ياور كه گردد باز منكر از نهى
  .پرداخت سنت

 و شـتن، خوي پى از خليفه و كرد مسلمانان وليعهد عنه اهللا رضى را موسى بن على مأمون، سال اين در
 پوشـش  و بگذارنـد  سياه پوشش تا بگفت را خويش سپاه و سلم و عليه اهللا صلى ناميد محمد آل رضاى را او

  .نوشت آفاق به را اين و. كنند تن به سبز

   آن سرانجام و آن سبب و رضا حضرت وليعهدى از سخن

 خويش سپاه ديدار كار به بغداد به اردوگاه از بازگشت پس از محمد بن عيسى كه هنگام آن در: گويند
 وليعهد را موسى بن على مؤمنان امير كه داد مى خبر بدو كه رسيد بدو سهل بن حسن از اى نامه بود، سرگرم
 رضـاى  را او و نيافته او از داناتر و پرهيزكارتر و برتر را كسى و نگريسته را على بنى كه رو آن از كرده خويش

 روز به اين و( بپوشند سبز هاى جامه و بگذارند را سياه هاى جامه دنپوشي كه داده دستور و ناميده محمد آل
 و سـرداران  و سـپاه  و وى يـاران  و عيسى به و) يكم و دويست سال رمضان ماه از رفته روز دو بوده شنبه سه
 را پرچمها و بپوشند سبز كالههاى و قباها كه كند وادارشان و كنند بيعت وى با كه داد مى دستور هاشم بنى
  .كند وادار بدان را بغداد مردم همه و كنند سبز
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 و بدهـد  نقـد  را ماهشـان  يـك  مقررى شد بنا و خواند بدان را بغداد مردم رسيد عيسى به خبر چون و

: گفتند بعضيشان و »پوشيم مى سبز و كنيم مى بيعت« :گفتند شان بعضى برسد، آمد در كه وقتى را باقيمانده
 فضـل  از دسيسه اين كه گويم نمى بيرون عباس فرزندان از را كار اين و پوشيم نمى سبز و كنيم نمى بيعت«

  ».است سهل بن
 فـراهم  ديگـر  بعضـى  با بعضيشان و آوردند خشم اين از عباس فرزندان ببودند، حال اين بر روزى چند

» .كنـيم  مـى  خلـع  را مأمون و كنيم مى زمامدار را خودمان از يكى«: گفتند و كردند سخن آن درباره و آمدند
 آن دار عهـده  و كردنـد  مى آمد و رفت و كردند مى سخن باب اين در كه بودند مهدى پسران مهدى و ابراهيم
  .بودند

  .كردند خلع را مأمون و كردند خالفت بيعت مهدى بن ابراهيم با بغداد مردم سال اين در

 خلـع  را مـأمون  و كردنـد  خالفـت  بيعت مهدى بن ابراهيم با بغداد مردم چرا اينكه از سخن

  كردند؟

 نبـرد  كار به آنها از جمعى اينكه و كرديم ياد پيش از مأمون به نسبت را بغداد عباسيان اعتراض سبب
 و آمـد  پـيش  موسى بن على با مأمون بيعت وقتى شد، برون بغداد از اينكه تا آمدند فراهم سهل بن حسن با

 و كنـد  چنـين  كه داد مى دستور كه رسيد محمد نب عيسى به حسن، نامه بپوشند سبز مردم كه داد دستور
 اعـالم  بغداد در عباسيان حجه، ذى از مانده روز پنج بود شنبه سه روز به اين و كند وادار بدان را بغداد مردم

 مـأمون  و موسى، بن اسحاق اش برادرزاده با وى پى از و اند كرده خالفت بيعت مهدى بن ابراهيم با كه كردند
 تا نپذيرفتند بعضيها كه دهند مى دينار ده را كس هر آينده سال روز اول محرم روز اول در و دان كرده خلع را

  .شود داده
 كنند مأمون جانشين منصور جاى به را ابراهيم خواستند كنند، نماز خواستند و شد جمعه روز چون و

 را ابراهيم وى پى از و گوييم عاد را مأمون خواهيم مى ما :بگويد گفت اذان اذانگوى وقتى كه گفتند را يكى و
 پـا  به شما» .گوييم مى مامون دعاى«: گفت و برخاست او وقتى گفتند جمعى به نهانى و» .باشد جانشين كه

 اساسـا  را مـامون  و اسـحاق  با وى پى از و كنيد بيعت ابراهيم با اينكه مگر دهيم نمى رضايت گوييد و خيزيد
 خـويش  هـاى  خانـه  در آن از پـس  و كـرد  منصـور  چنانكـه  بگيريـد  را ما اموال خواهيم نمى ما كه كنيد خلع

  ».بنشينيد
 جمعـه  نماز جمعه آن در و گفتند پاسخ بدو گروه اين خاست پا به گفت مى سخن كه كس آن چون و
 روز دو جمعـه  روز به اين و شدند پراكنده و بكردند نماز ركعت چهار مردمان نكرد، سخنرانى كسى و نكردند
  .بود يكم و دويست سال حجه ىذ از مانده



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  107  سيزدهمجلد 

 بـه  آنرا و بگشود شرزا و الرز ديلم واليت از بود طبرستان واليتدار كه به خرداد بن عبداهللا سال اين در
 خاسـر  سـالم  و آورد فرود آن از را شروين پسر شهريار و بگشود نيز را طبرستان جبال. افزود اسالم واليتهاى

  :مضمون اين به گفت شعرى
   كه كسانى وسيله به اميدواريم«
   اند شده ما تابع شروين قلمرو از

   بگشاييم را چين و روم
   كن محكم عبداهللا خدمت به را خويش دستان

  ».هست استوار راى امانت، بجز را وى كه
  .گرفت اسيرى به پيمان بى را ديلم شاه ليلى ابو و فرستاد مامون پيش نيز را قارن پسر مازيار

  .درگذشت السرايا ابو يار محمد بن محمد سال اين در هم و
 و آمـد  جنـبش  به بذ فرمانرواى سهل پسر جاويدان ياران جاويدانيان با خرمى بابك سال اين در هم و
  .كرد آغاز تباهى و كارى آشفته و آمده در او در جاويدان روح كه كرد دعوى

 رخ مـرگ  و شد گران ىخوردن .شدند گرسنگى دچار اصبهان و رى و خراسان مردم سال اين در هم و
  .نمود

  .شد حج ساالر عباسى موسى بن اسحاق سال اين در
  .آمد در دوم و دويست سال آنگاه

  بود دوم و دويست سال به كه حوادثى خبر از سخن

 نام مبارك را او و كردند خالفت بيعت مهدى بن ابراهيم با بغداد مردم كه بود آن سال حوادث جمله از
  .دادند

 شد جمعه روز چون و كردند خلع را مامون و كردند خالفت بيعت وى با محرم روز تيننخس در: گويند
 بـن  منصور سپس بود، هاشمى عباس بن عبيداهللا كرد بيعت وى با كه كسى نخستين و رفت منبر به ابراهيم
  .سرداران آن از پس ديگر، هاشميان بنى آن از پس مهدى،

 ديگـر  و خـادم  نصـير  و منجـاب  و دار مصلى صالح و سندى .بود عبداهللا بن مطلب با گرفتن بيعت كار
 بودنـد  خشمگين مامون از كه بودند پيشروان و سران اينان. پرداختند بدان و كوشيدند كار اين در وابستگان

 كرده رها بود سياه كه را خويش پدران پوشش دو بر على پسران به عباس پسران از را خالفت خواست مى كه
  .بود پوشيده سبز و بود

 تعلل اما دهد، مى آنها به را ماهه شش مقررى كه داد وعده را سپاه يافت، فراغت بيعت از ابراهيم چون و
 بـاقى  بهـاى  بعضيشان براى و داد درم دويست را كدام هر كه بشوريدند وى ضد بر ديدند چنين چون و كرد
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 كردند، غارت گذشتند چه هر به و شدند برون آن گرفتن براى كه سواد، به نوشت، جو و گندم حواله را مانده
  .حكومت سهم و واليت مردم سهم گرفتند را سهم دو هر

 بـن  عبـاس  زد، اردو  مـداين  در و يافـت  تسلط سواد همه و كوفه مردم بر بغداد مردم كمك به ابراهيم
  .غربى سمت بر را هادى موسى بن اسحاق و گماشت بغداد شرقى سمت بر را هادى موسى

  :مضمون اين به گفت رىشع ابراهيم
   ايد ندانسته مگر فهر خاندان اى«

   شما از دفاعه ب من كه
  ».ام كرده جانبازى ها مهلكه در
 بر كه بود شاپور بزرگ به وى قيام. گفت خداست خاص حكميت حرورى علوان بن مهدى سال اين در

 سوم و دويست سال به علوان بن مهدى خروج قولى به .يافت تسلط رازانين و بوق نهر بر و آنجا روستاى چند
  .سال آن شوال در بود

 بـه  ساجور بن سعيد و البط ابو جمله از سرداران از جمعى با را رشيد بن اسحاق ابو مهدى، بن ابراهيم
  .بودند وى همراه نيز اسحاق ابو آن از ترك غالم چند. فرستاد حرورى مهدى مقابله

  .بود نوجوان و بود بوده اسحاق واب همراه كه اند آورده سلبه صاحب شبيل از
 دفـاع  او از تـركش  غـالم  يك بزد را اسحاق ابو نيزه با بدويان از يكى شدند، مقابل جانفروشان با وقتى

 اشـناس  جعفر ابو پدر وى داد، نام اشناس را وى روز آن از و بشناس مرا يعنى ،1مرا اشناس: گفت بدو و كرد
  .رفت ياحوال سوى و شد هزيمت حرورى مهدى. بود

 و شـد  روان او سـوى  كـه  فرسـتاد  حرورى دهقان مهدى مقابله به را مطلب ابراهيم، اند گفته ها بعضي
 آمدند فراهم بدويان كه بكشت را او و اقذى نام به گرفت را حرورى واماندگان از يكى رسيد وى نزديك چون

  .كردند بغداد وارد تا كردند، هزيمتش و كردند نبرد وى با و
 او مقابلـه  به الفرج ابو بن غسان آمدند فراهم او بر كسانى و تاخت كوفه به السرايا ابو برادر الس اين در

  .فرستاد مهدى بن ابراهيم نزده ب را سرش و بكشت را او و رجب ماه در رفت،

   كوفه در وى قيام و السرايا ابو برادر پوشى سپيد از سخن

 دسـتور  كـه  رسيد بدو مأمون از اى نامه بود خويش اردوگاه در مبارك در سهل بن حسن وقتى: گويند
 كـه  داد مـى  دسـتور  هم و. مامون پى از عهد واليت به بگيرد بيعت موسى بن على براى و بپوشد سبز داد مى

  .كند محاصره را آنجا مردم و رود بغداد سوى

                                                           

 .عبير متنت. 1
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 سـوى  از و رود پـيش  بغـداد  سوى كه نوشت الحميد عبد بن حميد به و رسيد سمر به تا برفت حسن
  .كرد چنان حميد و كند تن به سبز لباس كه داد مى دستورش و كند محاصره را آنجا مردم ديگر

 گروهى و افريقايى ابراهيم بن محمد و الفرج ابو بن غسان و البط ابو و ساجور بن سعيد كه بود چنان و
 آنها ميان كه بگيرند وى براى را هبيره ابن قصر كه بودند نوشته مهدى بن ابراهيم به حميد سرداران از ديگر

 مكاتبـه  ابراهيم با حميد كه دادند مى خبر و نوشتند مى نامه نيز سهل بن حسن به بود، افتاده دورى حميد و
  .نوشت مى چنين آنها درباره نيز حميد. دارد

 رود حسن نزد به اگر كه كرد بيم و نرفت اما رود وى سوى كه خواست مى و نوشت مى حميد به حسن
 كـه  نيسـت  آن جـز  تو نزد به آمدن از وى مانع كه نوشتند مى حسن به آنها اما تازند، وى اردوگاه به گراندي

 حميـد  بـه  ها نامه ضمن حسن چون و. است خريده امالك سواد و سورا و صراة بين ما او هم و تست مخالف
 ابـراهيم  بـه  وى يـاران  و عيدسـ . االخـر  ربيـع  از رفته روز پنج پنجشنبه روز به شد روان او سوى كرد، اصرار

 را حميد اردوگاه و قصر تا فرستد آنها سوى را محمد بن عيسى كه خواستند او از و دادند خبر بدو و نوشتند
  .كنند تسليم بدو

 آهنـگ  كـه  بـود  زده اردو كلواذى در و بود شده برون بغداد از شنبه سه روز به ابراهيم كه بود چنان و
 كـه  يافتنـد  خبـر  حميـد  اردوى اهـل  چون و فرستاد آنها سوى را عيسى رسيد وبد نامه وقتى. داشت مداين
 شـب  بـه  ايـن  و شـدند،  آمـاده  فـرار  براى آمده فرود قصر فرسخى يك اعراب دهكده در و شده برون عيسى

 گويند چنانكه و تاختند حميد اردوگاه به كوفى كندى محمد بن فضل و البط ابو و سعيد ياران بود، شنبه سه
 يكيشـان  شـد،  فـرارى  عبيـداهللا  بن معاذ با حميد پسر. گرفتند حميد آن از اثاث مقدارى و مال كيسه يكصد
 كوفـه  به چون و شد سرازير كوفه سوى پدرش كنيزان با حميد پسر. رفت نيل سوى يكى و رفت كوفه سوى
  .پيوست خويش پدر به حسن اردوگاه در و افتاد راه به و گرفت كرايه به استرانى رسيد

 و بگرفـت  آنهـا  از را آن و برفت كه كردند تسليم بدو را وى قصر يارانش و سعيد شد، قصر وارد يسىع
  .االخر ربيع از رفته روز ده بود شنبه روز به اين

 نـداده  خبـر  تو به مگر« :گفت بدو حميد رسيد، بدو خبر بود سهل بن حسن نزد به حميد كه هنگامى
. برگرفـت  داشت آنجا كه را اثاثى و مالها و رسيد كوفه به تا برفت وى پيش از آنگاه ،»خوردى فريب اما بودم

 پـى  از و كند دعوت مامون براى و بپوشد سبز كه داد دستورش و گماشت كوفه بر را علوى موسى بن عباس
 كـن  نبـرد  خويش برادر خاطر به: گفت و داد كمك بدو درم هزار يكصد. موسى بن على خويش برادر براى او

  ».توام با نيز من پذيرند، مى تو از را اين كوفه مردم كه
 رسيده حسن به خبر وقتى كه بود چنان و واگذاشت، را او و شد برون كوفه از حميد شد شب چون و 

 مهيـا  يـارانش  و وى بود قصر در كه رسيد عيسى به خبر چون و بود فرستاده نيل سوى را حارثى حكيم بود،
  .رفتند نيل سوى و شدند
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 سـرخى  آنگـاه  شد، نمودار آسمان در اى سرخى رسيد، االخر ربيع از رفته روز چهارده شنبه شب وقتى
  .بماند آسمان در شب آخر تا سرخ ستون دو و برفت

 بودنـد  نبرد به آغازيد، نبرد آنها با حكيم شدند، روان نيل سوى قصر از يارانش و عيسى شنبه صبحگاه
 كـار  از رسـيدند  نيـل  به وقتى شدند نيل وارد آنها .شد زيمته حكيم رسيدند، نزدشان به سعيد و عيسى كه

 را وى دعـوت  بسياريشان و اينكه و شدند خبردار ميخواند بدان را كوفه مردم آنچه و علوى موسى بن عباس
 دعوت به ما خويش، برادر براى او پى از و كنى مى دعوت مامون براى اگر«: اند گفته ديگر جمعى و اند پذيرفته

  ».پذيريم مى تو از كنى مى دعوت خودت يا خاندانت مردم از يكى يا برادرت براى اگر و نداريم نياز تو
 از شيعيان بيشتر و افراطى رافضيان اما» .برادرم براى او پى از و كنم مى دعوت مامون براى«: بود گفته

 نـزد  از نيـز  حسـن  و دهد مى ونير و كند مى كمك را او و آيد مى حميد كه نمود مى وا چنان او و بازماندند او
  .نيامدند وى سوى آنها از هيچيك اما فرستد، مى او كمك به را قومى خويش

 رسـيدند،  االعـور  ديـر  به چون و شد روان كوفه سوى عباس قصده ب نيل از البط ابو همراهى به سعيد
ـ  يارانش چون و شاهى دهكده نزد به برساند، هرثمه عسكر به را آنها كه گرفتند راهى  روز بـه  پيوسـتند،  دوب

 همانكه علوى، محمد پسر على رسيدند پل نزديك چون و شدند روان االول جمادى از رفته شب دو دوشنبه
 موسى بن عباس كوفه عامل كه بسيار جمعى با السرايا ابو برادر عبداهللا ابو با بودند كرده بيعت وى با مكه در

 و علـى  كـه  كردنـد  نبـرد  لختـى  و آمدنـد  آنها مقابله به بود فرستاده خويش زاده عمو محمد بن على همراه
  .گرفتند جاى حيره در تا برفتند نيز يارانش و سعد شدند، كوفه وارد تا برفتند هزيمت به يارانش
 نبـرد  آنهـا  بـا  موسـى  ابـن  عيسى خانه مجاورت از و بردند حمله صبحگاهان شد شنبه سه روز چون و

. كردنـد  نبـرد  شـب  تا روز آن و رفتند سويشان كوفه از و پيوستند آنها هب نيز وابستگان و عباسيان. آغازيدند
 از كه وى ياران و عباس و داشتند سياه پوشش آنها بود، »نيست روا مامون اطاعت« و »منصور اى« شعارشان

  .داشتند سبز پوشش بودند كوفه مردم
 دسـت  چيـزى  بـه  وقتـى  گـروه  دو از يـك  هر و كردند نبرد محل همان در شد چهارشنبه روز چون و

 بـراى  او از و رفتند وى ياران و سعيد بنزد بديدند را اين كوفه مردم سران چون و سوختند مى آنرا يافتند مى
  .پذيرفتند آنها از را اين و شود برون كوفه از كه خواستند امان موسى بن عباس

 كـه  بينى مى اند، غوغايى تواند با كه كسانى بيشتر«: گفتند و دادند خبر بدو و رفتند عباس پيش آنگاه
  ».نداريم نيازى تو به كه برو ما پيش از كشند، مى چه شدن كشته و غارت و حريق از مردم

 جا به جا كناسه، در بود، آنجا در كه منزلى از و كنند تسليم را وى داشت بيم كه پذيرفت آنها از عباس
 باقيمانـده  بـه  موسـى  بـن  عبـاس  ياران رفتند، كوفه سوى نيز يارانش و سعيد ندانستند، را اين يارانش و شد

 حومـه  و رسـانيدند  خندق به تا كردند هزيمتشان و تاختند عباسى موسى بن عيسى وابستگان و سعيد ياران
  .بكشتند را او يافتند دست كه هر به و سوختند را ها خانه. كردند غارت را موسى بن عيسى
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 امانى از عباس كه گفتند و دادند خبر بدو را اين و ادندفرست سعيد پيش كس وابستگانشان و عباسيان
 كوفـه  بـه  شـب  شـدن  تاريـك  هنگـام  و برگشتند يارانشان و البط ابو و سعيد. شده منصرف بود خواسته كه

 عباس ياران دست به كه را چه هر و بكشتند يافتند دست بدو و كرد مى غارت كه را آنها از كس هر رسيدند،
 مردم سران كه وقتى تا بودند آنجا در را شب بيشتر و رسيدند كناسه به تا بسوختند تندياف دست بدان و بود

 پيش از كه نيافته انصراف چيزى از عباس و بوده غوغاييان كار از اين كه دادند خبر و رفتند آنها نزد به كوفه
  .گشتند باز آنها

 وارد و برفتند البط ابو و سعيد بود رفته االول جمادى از روز پنج كه شد پنجشنبه روز صبحگاه چون و
 فضل. نكردند نيكى بجز كارى هيچكس درباره و دارند امان سياه و سپيد كه زد بانگ بانگزنشان و شدند كوفه

 كـه  داد دستور و نوشت آنها به مهدى بن ابراهيم. گماشتند آنجا بر بود كوفه مردم از كه را كندى محمد بن
 خـويش  شـهر  مردم با دل وى كه گمارد كوفه بر را كندى بجز يكى كه وشتن سعيد به روند، واسط طرف به

 را او شـد  كشـته  السـرايا  ابو برادر عبداهللا ابو وقتى آنگاه .گماشت آنجا بر را الفرج ابى بن غسان سعيد، و دارد
 الحميد دعب بن حميد تا بود كوفه واليتدار همچنان و گماشت آنجا بر را هول خويش زاده برادر و كرد معزول
  .گريخت آنجا از هول و آمد آن سوى

 نعـيم  و هاشمى عايشه ابن رود، واسط سوى نيل راه از تا بگفت را محمد بن عيسى مهدى، بن ابراهيم
 ايـن  و بـود  داده دستورشان گونه همين به برفتند، جوخى مجاورت از كه شوند روان تا بگفت نيز را خازم بن
 و. زدنـد  اردو واسـط  نزديـك  صياده در و پيوستند آنها به نيز افريقايى البط ابو و سعيد. بود االول جمادى در

 حسن اردوگاه سوى و نشستند مى بر روز هر. بود محمد بن عيسى ساالرشان كه شدند فراهم يكجا به همگى
  .بودند حصارى واسط شهر در كه آمد نمى آنها سوى حسن ياران از هيچكس اما رفتند مى وى ياران و

 شنبه روز به كه شوند آماده كردن نبرد و شدن برون براى داد دستور خويش ياران به حسن آن از پس
 بـر  هزيمـت  آنگـاه  كردنـد،  نبـرد  سـختى  به نيمروز نزديك تا و رفتند آنها سوى رجب ماه از مانده روز چهار

 در كه را اسبانى و سالح حسن ياران و رسيدند، نيل و طرنايا به تا برفتند فرار به كه افتاد وى ياران و عيسى
  .برگرفتند بود وى اردوگاه

 عقوبـت  و بداشـت  را وى و يافـت  ظفر داوطلبان سر سالمه بن سهل به مهدى بن ابراهيم سال اين در
  .كرد

   وى بداشتن و سالمه بن سهل بر مهدى بن ابراهيم ظفر كيفيت از سخن

 صـلى  وى پيمبـر  سنت و خدا كتاب هب كه كرد مى دعوت و بود بغداد مقيم سالمه بن سهل كه گويند
 گرفتند جا وى نزد به و آمدند فراهم او بر بغداد مردم از بسيارى تا ببود بدينسان و شود عمل سلم و عليه اهللا

 وى نبـرد  آهنـگ  عيسى با نبرد از پيش ابراهيم. بود وى با دلشان و راى و بودند خويش خانه در كه آنها بجز
 پرداخت سالمه بن سهل به افتاد وى همراهان و عيسى ياران بر هزيمت و داد رخ نبرد آن چون و بود داشته
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 در مخلـوق  اطاعـت  اينكـه  و سـنت  و كتـاب  بـه  عمل بر كه يارانش نزد به و فرستاد وى نزد به كس نهانى و
  .بودند كرده بيعت او با نيست روا خالق معصيت

 سـالح  و بودند ساخته آجر و گچ از برجى يشخو خانه در بر بودند پذيرفته او از را اين كه كسانى همه
 از و بودنـد  پذيرفتـه  را وى دعوت كه آنها بجز بودند رسيده شام در نزديك به تا بودند نهاده آن بر مصحف و

  .بودند ديگر كسان و كرخ مردم
 سـالمه  بـن  سـهل  بـه  يـارانش  جمـع  و بـرادرانش  و وى بازگشت، بغداد سوى هزيمت از عيسى وقتى

. نداشـتند  اين جز نامى وى نزد به و گفت مى فاسقان را آنها و داشت سخن بدشان اعمال از وى كه پرداختند
 دربنـدهاى  بـه  چـون  و بـود  محمد بن عيسى كرد عهده را وى نبرد كه كسى كردند، نبرد وى با چند روزى

 پذيرفتند، او از را اين و شوند دور دربندها از كه داد هزار دو و درم هزار دربندها مردم به رسيد سهل نزديك
  .شد مى آن نظير و درم دو يا درم يك كدام هر سهم

 يـارى  از نيز دربندها مردم -شدند آماده سهل ضد بر سوى هر از شعبان از مانده روز پنج شنبه روز به
 از رسـيدند  بدو وقتى بود، مسجد نزديك كه رسيدند وى منزل و حسين بن طاهر مسجد به و -بازماندند وى
 نيافتنـد  دسـت  او بـه  چـون  و شدند اش خانه وارد افتاد، زنان ميان و آميخت در تماشاييان با و شد هانن آنها
 بنـزد  و يافتنـد  بـود  منـزلش  نزديـك  كه دربندها از يكى در را او شد شب چون و گماشتند او بر گيران خبر

  .بود السالم مدينة در و مهدى بن ابراهيم خويش عموى پى از بود وليعهد كه بردند هادى موسى بن اسحاق
 را مردم«: گفت بدو و آورد فراهمى خويش ياران و وى ميان و گفت حجت و آورد سخن وى با اسحاق

  ».گفتى ما كار عيب و برانگيختى ما ضد بر
 نيز اكنون شود عمل سنت و كتاب به كه كردم مى دعوت فقط بود عباسى من دعوت«: گفت بدو سهل

 پـيش  اكنون هم«: گفتند. نپذيرفتند او از را اين اما» .كنم مى دعوت بدان را شما ناكنو هم و بودم كه آنم بر
 دانيد مى«: گفت كه بردند مردم ميان را او پس» .است باطل كردم مى دعوت بدان را شما آنچه بگو و رو مردم

  ».نمك مى دعوت بدان را شما نيز اكنون كنيد، عمل سنت و كتاب به كه كردم مى دعوت را شما كه
 كردنـد  چنـين  وى با چون و بزدند را اش چهره و بكوفتند را گردنش بگفت آنها با را سخن اين چون و

  ».باشيد داده فريبش شما كه است كسى خورده فريب حربى، ياران اى«: گفت
 شـب  چـون  و بـود  يكشنبه روز به اين و كرد بند به را وى كه بردند اسحاق نزد به و بگرفتند را او پس

 كـه  كـرد  سخن همانگونه وى با آمد، در وى نزد به چون و بردند ابراهيم نزد به مداين در را وى شد هدوشنب
  .بود داده اسحاق به كه بود همانگونه نيز وى پاسخ و بود كرده اسحاق
 ريشـش  و زد تازيانه را او ابراهيم كه رواعى محمد نام به بودند گرفته را وى ياران يكى كه بود چنان و

 را وى كه كردند دعوى اما بداشتند، نيز را او شد گرفته سالمه بن سهل وقتى. بداشت و كرد بند به و دبكن را
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 را او و بداننـد  را وى جاى مبادا كه كردند شايع مردمان بيم از را اين و كشته را او عيسى و اند داده عيسى به
  .بود ماه دوازده بداشتنش و گرفتن تا وى قيام وقت از. آرند برون

  .داشت عراق آهنگ و شد روان مرو از مامون سال اين در

   عراق سوى به مامون شدن روان خبر از سخن

 افتـاده  آن در بـرادرش  شـدن  كشته وقت از مردم كه را نبردى و فتنه علوى موسى بن على كه گويند
 دربـاره  مـردم  و وى نخانـدا  مردم و دارد مى نهان او از را اخبار سهل بن فضل اينكه و بگفت مامون به بودند

 عمـويش  يا اند ديده چنين چون و است مجنون و زده جادو وى كه گويند مى و دارند اعتراض او به چيزهايى
  .اند كرده خالفت بيعت مهدى ابن ابراهيم

 را او بلكـه  انـد  نكـرده  خالفت بيعت مهدى بن ابراهيم با داده خبر بدو فضل كه طورى به: گفت مامون
 دغلـى  وى بـا  و گفتـه  دروغ فضل كه داد خبر بدو موسى بن على اما كند، قيام كارشان به كه اند داده امارت
 بـا  تو كردن بيعت و من و برادرش و وى درباره مردم پاست، به سهل بن حسن و ابراهيم ميان جنگ و كرده

  .دارند اعتراض خويش پى از من
   »داند؟ مى را اين كى من اردوى مردم از«: گفت
  » .سپاه مردم سران از اى عده و عمران بن العزيز عبد و معاد بن يحيى«: گفت
  » .كنم پرسش آنها از گفتى آنچه درباره تا آر من بنزد را آنها«: گفت
 سعيد ابى بن على و موسى و عمران بن العزيز عبد و بود معاد بن يحيى كه برد مأمون بنزد را آنها پس
  .مصرى خلف و فضل خواهرزاده

 امانشان تا بگويند نخواستند كه كرد پرسش آنها از بود داده خبرش موسى بن على آنچه هدربار مامون
 خـويش  خط به كدامشان هر براى و كرد تعهد آنها براى را اين نشود، متعرضشان كه سهل بن فضل كه دهد

 او بـراى  و ادنـد د خبرش بودند افتاده آن در مردم كه هايى فتنه از آنگاه. كرد تسليم آنها به و نوشت مكتوبى
 بسـيارى  دربـاره  و خشـمگينند  او بـر  سـردارانش  و وابستگانش و وى خاندان مردم كه گفتند و كردند عيان

 كـار  چگونه كه بگويد بدو گويد اندرز را وى بود آمده هرثمه زيرا هرثمه، مورد در فضل اشتباهكارى و چيزها
 نهـانى  فضـل  امـا  شـود  مى بيرون خاندانش مردم از و  وى از خالفت نيارد، سامان به را خويش كار اگر و كند
 سخت وى اطاعت كار در نيز حسين بن طاهر داشت، نيكخواهى سر هرثمه .كشت را هرثمه كه فرستاد كس

 برون كار همه از برد نظام به را كار چون و كشانيد وى سوى و كرد مهار را خالفت و گشود واليتها و بكوشيد
 و گراييـد  سسـتى  بـه  كـارش  چندانكـه  شـد  منع او از مال و شد داده جا رقه رد زمين از اى گوشه در و شد

 كسـان  و داشت مى مضبوط را ملك پرداخت مى تو خالفت كار به و بود بغداد در اگر بشوريدند، او بر سپاهش
 و افتـاده  شـكاف  دنيا اطراف كه اند شده جسور سهل بن حسن به نسبت چنانكه شدند نمى جسور بدو نسبت
 ايـن  كـار  در و انـد  افكنـده  فراموشى به رقه در محمد شدن كشته هنگام از سالها اين در را حسين ابن طاهر
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 مامون از. گيرند مى كمك ترند پايين او از ها مرحله كه كسانى از كه صورتى در گيرند نمى كمك او از پيكارها
 ببيننـد  ترا نيروى سپاهيان و ارانسرد و وابستگان و هاشم بنى اگر كه گفتند و رود بغداد سوى كه خواستند

  .شوند تو مطيع و گيرند آرام بدان
 چنين چون و. كنند حركت بغداد سوى داد دستور پيوست حقيقت به مامون نزد به چيزها اين چون و
 زد تازيانه را بعضيشان كه آنجا تا كرد پرخاش آنها با و بدانست را كارشان از چيزى سهل بن فضل داد دستور

  .بكند را بعضى ريش و بداشت را بعضى و
 آورد خاطرش به بود كرده آنها براى كه را تعهدى و كرد سخن مامون با آنها كار درباره موسى بن على

  .كند مى مدارا هست كه حال اين در كه گفت او و
 در كـه  وقتـى  بـه  سـهل  بـن  فضل به گروهى رسيد سرخس به چون و كرد حركت مرو از مامون آنگاه

 سال شعبان از رفته روز دو بود جمعه روز به اين و. داد جان تا بزدند شمشير با را او و بردند ملهح بود حمام
: بودنـد  كـس  چهـار  بودنـد،  مامون اطرافيان از بودند كشته را فضل كه كسانى گرفتند را آنها. دوم و دويست
 بود  ساله شصت فضل. بىصقال موفق و ديلمى فرخ و رومى قسطنطين نيز و بود سياه مسعودى غالب يكيشان

 دينار هزار ده بياردشان كه هر براى و فرستاد آنها طلب به كس مامون گريختند، آن از پس كشتند، را او كه
 را او دادى دسـتور  ما به تو«: گفتند مامون به. بياورد را آنها دينورى بزرگمهر بن هيثم بن عباس كرد، معين

  .زدند را گردنهايشان تا بگفت و »بكشيم
 كـرد،  پرسـش  آنهـا  از مـامون  شـدند  دستگير وقتى بودند، كشته را سهل بن فضل كه كسانى قولى به

 منكـر  را ايـن  ديگرشـان  بعضـى  و بود كرده وادار را آنها فضل خواهرزاده سعيد بن على كه گفتند بعضيشان
 فرستاد خلف و موسى و على و عمران بن العزيز عبد پى از كس آنگاه .كشتند را آنها تا بگفت مامون و شدند

 را آنهـا  تا بگفت و نپذيرفت آنها از را اين اما. اند دانسته نمى باب اين از چيزى گفتند كه كرد پرسش آنها از و
 فضـل  شدن كشته از كه را مصيبتى و بود واسط در كه فرستاد سهل بن حسن نزد به را سرهاشان و كشتند

 رسيد حسن به رمضان ماه در نامه اين. است نهاده فضل جاى به را وى اينكه و داد خبر بدو بود داده رخ او بر
  .شد وصول خراج از چيزى و رسيد محصول وقت تا ببودند واسط در همچنان وى ياران و حسن و

 و عيسـى  و بود مداين در مهدى بن ابراهيم كرد، حركت عراق سوى سرخس از فطر عيد روز به مامون
  .بودند پيكار به شامگاه و صبح اطرناي و نيل در سعيد و البط ابو

 مـامون  سوى نهانى و است بيمار اينكه دستاويز به بود آمده مداين از عبداهللا بن مطلب كه بود چنان و
 بـن  خزيمـة  و منصـور . كنند خلع را ابراهيم و است مامون جانشين مهدى بن منصور اينكه و كرد مى دعوت
 كه نوشت هشام بن على و حميد به مطلب. پذيرفتند او از ار اين شرقى سمت سرداران از كس بسيار و خازم
  .نهروان به على و آيد فرود صرصر نهر كنار بر حميد و روند پيش
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 شـنبه  روز بـه  و شـد  روان بغـداد  سـوى  مـداين  از پيوست، حقيقت به ابراهيم نزد به خبر اين چون و
 فرستاده چون و فرستاد، خزيمه و منصور و مطلب پى از كس و آمد فرود ورد زند در صفر از رفته روز چهارده

 آنهـا  سـوى  را بـرادرانش  و محمـد  بـن  عيسى بديد را اين چون و رفتند طفره رفتن از رسيد آنها نزد به وى
  .فرستاد

 بـر  كسـان  تا كردند نبرد وى خانه مقابل در مطلب ياران و وابستگان اما شدند تسليم خزيمه و منصور
 و. رود مطلب خانه سوى خواهد مى غارت كه هر زد بانگ كه بگفت را بانگزنى هيمابرا. گرفتند فزونى آنها ضد

 خانـدان  مردم هاى خانه بردند، غارت به يافتند آن در را چه هر و رسيدند او خانه به رسيد نيمروز وقت چون
 از مانـده  روز سـيزده  بود شنبه سه روز به اين و نيافتند دست او به اما جستند را وى كردند، غارت نيز را وى

  .صفر
 را پـل  و گرفـت  را مـداين  كـه  فرستاد سردارى حميد رسيد، هشام بن على و حميد به خبر اين وقتى

 آنرا و رفت ديالى نهر سوى و آمد فرود مداين در كه فرستاد سردارى نيز هشام بن على. آمد فرود آنجا و بريد
 نيافته دست بدو اما بود كرده چنان مطلب با اينكه از بود پشيمان ابراهيم. ببودند مداين در همچنان و ببست

  .بود
  .گرفت زنى به را سهل بن حسن دختر توران مامون، سال اين در
 ام خـويش  دختـر  نيـز  و كـرد  موسـى  بن على زن را حبيب ام خويش دختر مامون سال اين در هم و
  .كرد موسى بن على بن محمد زن را الفضل

 تصـدى  بـه  كـرد  دعـوت  خـويش  برادر براى و شد حج ساالر جعفر نب موسى بن ابراهيم سال اين در 
  .مامون پى از خالفت
 يـاران  بـا  كـه  بـود  نوشـته  بـود  بصره در كه جلودى يزيد بن عيسى به سهل بن حسن كه بود چنان و
 كـه  رفـت  يمـن  بـه  نيـز  موسـى  بـن  ابراهيم. گشت باز آنگاه داشت، حضور مراسم در و رفت مكه به خويش

  .بود  يافته تسلط آن بر ماهانى ىعل بن حمدوية
  .آمد در سوم و دويست سال آنگاه 

  بود سوم و دويست سال به كه حوادثى خبر از سخن

  .بود موسى بن على درگذشت سال اين حوادث جمله از

   موسى بن على درگذشت سبب از سخن
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. بماند پدرش قبر نزد به روزى چند رسيد آنجا وقتى. رسيد طوس به تا برفت سرخس از مامون: گويند
 بگفـت  مامون. بود صفر آخر در اين و 1درگذشت ناگهانى و بخورد بسيار و خورد انگورى موسى بن على آنگاه

 على كه داد خبر بدو و نوشت سهل بن حسن به االول ربيع ماه در و كردند خاك به رشيد قبر نزد به را او تا
 مـردم  و وابسـتگان  و عبـاس  بنـى   به. بگفت وى درگذشت از را خويش مصيبت و غم و درگذشته موسى بن

 پـى  از وى با بيعت به آنها اعتراض كه گفت و داد خبر آنها به را موسى بن على درگذشت و نوشت نيز بغداد
 بـه  ميشـد  كه را مكتوبى ترين خشن نامه اين پاسخ در آنها و. درآيند وى اطاعت به كه خواست و بوده مامون

  .بود مامون كرد نماز موسى بن على بر كه كسى. نوشتند حسن و مامون به نوشت يكى
 دو آن پرداختـى  از رسيد رى به چون و داشت بغداد آهنگ و كرد حركت طوس از مامون سال اين در

  .كرد كم درم هزار هزار
 و بـود  گرفته سخت اى بيمارى كه بود آن سبب گويند. شد چيره سهل بن حسن بر سودا سال اين در

 حسـن  سـرداران . بداشتند اطاقى در و كردند آهنين بند به را وى كه آمد پديد عقل دگرگونى وى بيمارى از
 از كـه  داد مى خبرشان و كند عهده را وى سپاه عبداهللا بن دينار كه آمد نامه جواب. نوشتند مامون به را اين
  .رسد مى خويش مكتوب پى

  .بداشت را او و دز تازيانه را محمد بن عيسى مهدى، بن ابراهيم سال اين در

  بداشت؟ را او و زد تازيانه را محمد بن عيسى مهدى بن ابراهيم چرا اينكه از سخن

 بـن  محمـد  بينشـان  فيمـا  فرسـتاده . بود كرده مى مكاتبه حسن و حميد با محمد بن عيسى كه گويند
 در و كرد نمى ردنب حميد با اما نمود، مى نيكخواهى و اطاعت ابراهيم به نسبت كه بود هاشمى معبدى محمد

 »شـو  آمـاده  حميد نبرد منظور به حركت براى«: گفت مى ابراهيم وقت هر و شد نمى وى متعرض مورد هيچ
 سـان  بـدين » .برسـد  آمد در وقتى تا«: گفت مى يكبار. خواهند مى را مقرريهايشان سپاهيان كه آورد مى بهانه
 روز بـه  كـه  شد جدا آنها از قرار اين بر و. يافت اطمينان بود حميد و حسن و وى ميان آنچه از وقتى تا ببود

  .كند تسليم آنها به را مهدى بن ابراهيم شوال آخر جمعه

                                                           

گفته طبرى درباره سبب درگذشت حضرت رضاى آل محمد با گفته مورخان ديگر و سير وقايع آن دوران هـم آهنـگ   . 1
ابن حجر صريح مي گويـد كـه علـى بـن     ) 203ص  6ج  1385الكامل چاپ بيروت (ابن اثير از مسموميت سخن آورده . نيست

سمعانى نيز مي گويد كه امام با آب انـار مسـموم   ) 387ص  7آباد ج  چاپ حيدر. تهذيب التهذيب(موسى در سناباد شهيد شد 
مأمون در تصارم امين به يارى خراسانيان توفيق يافت كـه دل  . ، سير وقايع نيز مؤيد و شاهد قضيه است)255انساب ورق (شد 

مخالف بودنـد بغـداد بشـوريد     با علويان داشتند و به حكم ضرورت به وليعهدى حضرت رضا تن داد اما عباسيان و عربان شمالى
مأمون وقتى سوى بغداد مي رفت حضرت را مانع مقاصد خويش در كار جلب مخالفـان  . همه قلمرو آن سوى بغداد در خطر بود

. مي ديد و مقبول مي نمايد كه به شيوه ديگر عباسيان در كار محـو مخالفـان و خاصـه علويـان وى را از ميـان برداشـته باشـد       
  .تبر نيز قضيه را تأييد و تصريح مي كند كه عدول از آن نه موجه است نه معقولشهادت مورخان مع
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 بـا  مـن «: گفـت  مـردم  بـه  و رفت پل در به عيسى شد پنجشنبه روز چون و رسيد ابراهيم به خبر اين
 دخالـت  مـن  كـار  در كـه  كـرده  تعهد نيز او نكنم، دخالت وى كار در كه ام كرده تعهد و ام كرده صلح حميد
  .بكنند شام در و پل در به خندقى تا بگفت آنگاه» .نكند

 نمـاز  كـه  بـود  خواسـته  ابـراهيم  از عيسى كه بود چنان و رسيد، ابراهيم به بود كرده و بود گفته آنچه
 هيمابـرا  بـه  آن خبـر  و كرد سخن چنان عيسى چون و بود پذيرفته او از را اين و دارد پا به شهر در را جمعه
  .شد محتاط بگيرد، را او خواهد مى كه بدانست و رسيد

 خبر بدو چون و داد خبر بدو كرد خواست مى ابراهيم درباره وى كه را آنچه عيسى برادر هارون،: گويند
  .كند گفتگو وى با خويش مقاصد بعضى درباره تا رود وى نزد به كه فرستاد ابراهيم پيش كس داد

 رصافه به كه ابراهيم قصر در تا كرد مى روان او سوى فرستادگان همچنان يمابراه اما كرد، تعلل عيسى
 ابـراهيم  كردنـد،  خلوت عيسى و ابراهيم و نهادند در بر را كسان شد، وى نزد به چون و رفت، وى نزد به بود

 .كـرد  ىم انكار را وى هاى گفته بعضى و خواست مى عذر بود عتاب مورد آنچه از عيسى كرد، آغاز وى با عتاب
 از چنـد  تنـى  بداشـت،  را او سـپس  زدند، تازيانه را او تا بگفت آورد، اقرار به چيزها بعضى درباره را وى وقتى

 خردسالش طفل چند با را وى دار فرزند كنيز و فرستاد او منزل به كس و بداشت و بگرفت نيز را او سرداران
 عبـاس  نـام  بـه  را وى نايـب . شـوال  از مانده روز كي بود، پنجشنبه شب به اين و بداشت نيز را آنها و بگرفت

 همـديگر  نـزد  بـه  رسيد وى ياران و خاندان مردم به عيسى شدن بداشته خبر چون و شد نهان كه جست مى
 نايـب  عباس سرشان آمدند، فراهم و كردند ترغيب ابراهيم ضد بر را كسان برادرانش و خاندان مردم و رفتند
 و بگفـت  وى بـا  را خبر و رفت ابراهيم سوى كه براندند را او و بردند حمله پل رب ابراهيم عامل به. بود عيسى
 شدند نمودار مالربايان و فاسقان براندند، غيره و كرخ از را ابراهيم عامالن همه آنگاه .ببرند را پل تا داد دستور

 و كننـد،  او تسليم را دادبغ تا رود آنها سوى خواست مى او از و نوشت حميد به عباس نشستند، پادگانها در و
  .سخنرانى بى كرد امامت مؤذن كه كردند ركعت چهار شهر مسجد در را نماز شد جمعه روز چون

  .گفتند دعا خالفت عنوان به را مأمون و كردند خلع را مهدى بن ابراهيم بغداد مردم سال اين در

  گفتند؟ دعا خالفت وانعن به را مأمون و كردند خلع را مهدى بن ابراهيم چرا اينكه از سخن

 بـرادران  و عيسـى  آمـدن  فراهم و را او ابراهيم بداشتن و كرديم ياد را عيسى و ابراهيم رخداد پيش از
  .كنند او تسليم را بغداد تا رود آنها سوى كه خواستند و نوشتند حميد به كه اى نامه و ابراهيم ضد بر عيسى

 به بدهند درم پنجاه بغدادى سپاهيان يك هر به كه بود شده شرط آن ضمن كه آنها نامه وقتى: گويند
 و عبـاس . آمـد  فـرود  كوفـه  راه بـر  صرصـر  نهر كنار بر يكشنبه روز به تا بيامد و پذيرفت را اين رسيد حميد

 اين كه كرد اميدوارشان و داد شان وعده كه بديدند را او دوشنبه صبحگاه و رفتند وى سوى بغدادى سرداران
 دارند پا به را جمعه نماز آنكه شرط به نهد ياسريه در شنبه روز به را پرداخت كه داد وعده. پذيرفتند او از را
  .پذيرفتند او از را اين كه كنند خلع را ابراهيم و گويند دعا را مأمون و
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 سـوى  كه خواست او از و آورد برون زندان از را وى برادران و عيسى رسيد، ابراهيم به خبر اين چون و
  .نپذيرفت او از را اين اما كند، عهده را سمت آن كار و رود باز شخوي منزل

 مـردم  بـا  را جمعـه  نمـاز  كه فرستاد فقيه رجاء ابى بن محمد پيش كس عباس شد جمعه روز چون و
 و گذرانيـد  نظـر  از را بغـداد  سـپاه  و آمـد   ياسـريه  به حميد شد شنبه روز چون و. گفت دعا را مأمون و بكرد

 رو آن از دهد درم چهل را كدامشان هر و بكاهد درم ده كه خواستند او از. بداد بود كرده دهوع كه را پنجاهى
 بريده را مقررى و بود آورده خيانت آنها به كه بودند ديده شئامت بود داده پنجاهشان كه هشام بن على از كه
  .بود

 ابـراهيم  به خبر اين نچو و» .ميدهم درم شصت كس هر به و دهم مى فزونتان بلكه نه،«: گفت حميد
 و كرد رها را وى كه پذيرفت او از را اين كه كند نبرد حميد با كه خواست او از و خواند پيش را عيسى رسيد
  .گرفت او از كفيل چند

 روز چـون  و نپذيرفتنـد  امـا  دهد آنها به بود داده حميد آنچه همانند كه كرد سخن سپاهيان با عيسى
 پيشـنهاد  آنهـا  بـه  و رفتنـد  غربـى  سمت مردم سوى شرقى سمت سرداران و برادرانش و عيسى شد دوشنبه
 را ابـراهيم  گفتند و گفتند دشنام او ياران و عيسى به اما دهند، بيشترشان بود داده حميد آنچه از كه كردند

  .خواهيم نمى
 بـا  لختـى  و رفتنـد  حصـار  باالى و ببستند را درها و شدند شهر وارد و برفتند وى ياران و عيسى آنگاه

 كشـتيها  بـر  و رفتنـد  خراسـان  در سوى و بازگشتند گرفتند فزونى آنها از حريفان چون و كردند نبرد كسان
 و افتاد آنها دست به اسير همانند و كرد حيله اما كند نبرد آنها با خواست مى گويى بازگشت عيسى. نشستند

 كـه  بگفتنـد  وى بـا  را خبـر  و رفتنـد  ابراهيم سوى باقيمانده برد، منزلش به و بگرفت را او سردارانش از يكى
  .شد دلگرفته سخت

 عبور وى طرف به خواست مى حميد چون و بود شده نهان ابراهيم از عبداهللا بن مطلب كه بود چنان و
 شب آنگاه. بداشت خويش نزد به روز چهار يا سه را وى كه برد ابراهيم نزد به و گرفت را او گذر متصدى كند

  .كرد آزادش حجه ذى از رفته روز يك دوشنبه
 پـس  آن از و رفت الحميد عبد بن حميد و وى ميان كه نبردى پس از مهدى، بن ابراهيم سال اين در

  .شد غايب و كرد نهان رو كرد رها خويش زندان از را سالمه بن سهل كه

   آن سبب و مهدى بن ابراهيم شدن نهان خبر از سخن

 بـه  حميـد  چـون  و بود بداشته ابراهيم نزد به او اما شده كشته هسالم بن سهل گفتند مى مردم: گويند
 دعـوت  بود، كرده مى دعوت چنانكه رصافه مسجد در كه آورد برون را او ابراهيم شد، آنجا وارد و رسيد بغداد

 وى بـا  كه آمدند يارانش آنگاه ببود، بدينسان روز چند. برد مى باز زندانش به را او شد مى شب چون و كرد مى
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 چـون  و. بيـنم  مى كاستى به را، ابراهيم يعنى را، اين من كه باشيد خودتان هاى خانه در گفت آنها به بباشند
  .كرد نهان رو و برفت كه كرد رها را وى حجه، ذى از رفته روز يك شد دوشنبه شب

 گرفتـه  جـاى  مالك ابن عبداهللا آسياهاى نزديك به حميد كه ديدند وى سرداران و ابراهيم ياران وقتى
 نزد به كه را كسانى همه بديد را اين ابراهيم چون و. بگرفتند وى براى را مداين و رفتند وى سوى بيشترشان

 پل. كرد هزيمتشان حميد كه كردند نبرد و شد تالقى ديالى رود پل بر. كنند نبرد كه فرستاد برون بودند وى
 آخـرين  پنجشـنبه  روز به اين و كردند بغدادشان هاى خانه وارد تا كردند تعاقبشان حميد ياران اما بريدند، را

  .بود قعده ذى روز
 و كـرد  نمـاز  آنهـا  بـا  كه كند نماز مردم با عيساباد در تا بگفت را قاضى ابراهيم، رسيد قربان روز وقتى

 حميد اردوگاه سوى ريطه بن على آن از پس. رفت حميد سوى و شد نهان ربيع بن فضل آنگاه برفتند، كسان
 كـار  در بديـد  را ايـن  ابراهيم چون و رفتند همى حميد سوى ديگرى از پس يكى سرداران و هاشميان .رفت

  .شد سخت او بر كار و ماند فرو خويش
 ساجور بن سعيد بگيرد، او  براى را شرقى سمت كه بود كرده مى مكاتبه حميد با مطلب كه بود چنان و

 او بـراى  را ابـراهيم  كـه  بودنـد  كرده مى مكاتبه هشام بن على با سرداران از چند تنى و ويه عبد و البط ابو و
 در را او و انـد  شـده  متفـق  چـه  درباره يارانش از گروه هر اينكه و يافت خبر آنها كار از ابراهيم چون و بگيرند
 ذى از رفته روز سيزده چهارشنبه شب به شد نهان آمد در شب چون و كرد همى مدارا آنها با اند گرفته ميان

  .سوم و دويست سال جهح
 خواهـد  مـى  او اگـر  اند گرفته ميان در را ابراهيم خانه يارانش و وى كه فرستاد حميد پيش كس مطلب

. داشـت  جـاى  عبـداهللا  آسـياهاى  نـزد  به كه نوشتند هشام بن على به نيز يارانش و ساجور ابن رود وى پيش
 كوثر مسجد سوى و آمد فرود بين نهر در تا برفت نيز هشام بن على .رفت پل در به و نشست بر دم در حميد
 تقربشـان  كه بديدند پل در بر را او رفت، حميد پيش نيز مطلب رفتند، وى نزد به يارانش و ساجور ابن. رفت
 در را او رفتنـد،  ابـراهيم  خانـه  سوى پس. دهد مى خبر مأمون به اند كرده را آنچه كه گفت و داد وعده و داد

 كـار  تا بود نهان همچنان نيز، او آمدن از پس و بيامد مأمون كه وقتى تا ابراهيم. فتندنيا اما جستند مى خانه
  .شد كه شد چنان وى

 او بـى  از كس حميد شد، عيان و رفت خويش منزل به شد نهان سالمه بن سهل وقتى كه بود چنان و
 ببـود  همچنان و فرستاد باز يارانش سوى و نشانيد استرى بر را وى آنگاه كرد نزديك و داد تقربش و فرستاد

  .نشيند خويش خانه در كه بگفت و داد چيز و داد جايزه را او و بيامد مأمون تا
 بيشتر و برفت آن نور كه چندان گرفت خورشيد حجه ذى از مانده روز دو يكشنبه روز به سال اين در

 روشـن  كه نيمروز نزديك تا دببو همچنان و بود روز آمدن بر هنگام خورشيد گرفتن. شد نهان آن سوم دو از
  .شد
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 شـرقى  جانـب  بـر  هشام بن على. روز دوازده و ماه يازده و بود سال يك مهدى بن ابراهيم روزگار همه
  .رسيد همدان به حجه ذى آخر در  مأمون غربى، جانب بر الحميد عبد بن حميد و يافت تسلط بغداد

  .شد حج ساالر الملك عبد بن سليمان سال اين در
  .آمد در چهارم و دويست سال آنگاه 

  بود چهارم و دويست سال به كه حوادثى از سخن

  .بريد بغداد از فتنه مايه و رسيد عراق به مأمون كه بود اين سال حوادث جمله از

  بود وى رسيدن هنگام كه حوادثى و عراق به مأمون رسيدن از سخن

 به حجه ذى ماه در شد، برون آنجا از سسپ بماند آنجا ماه يك رسيد گرگان به مأمون وقتى كه گويند
  .گفتند سالم و رفتند وى سوى قوم سران و سرداران و وى خاندان مردم. بماند آنجا روز چند و رسيد رى

 آنجا كه آيد وى پيش نهروان در كه بود نوشته بود رقه در كه حسين بن طاهر به راه از كه بود چنان و
 چهارم و دويست سال صفر از مانده روز چهارده روز آمدن بر هنگام دآم ديگر شنبه چون و. رسيد وى نزد به

  .بود سبز همه پرچمهاشان و ها نيزه نيم و كاله و قبا از وى ياران لباس و وى لباس. شد بغداد وارد
 فـرود  خيزرانيـه  در خـويش  ياران با تا بگفت و بيامد وى با نيز طاهر. آمد فرود رصافه در بيامد چون و

 هشـام  بن على و الحميد عبد بن حميد. گرفت منزل دجله كنار بر خويش قصر در و شد جا به جا هآنگا. آيد
 مـأمون  خانـه  بـه  روز هـر . گيرنـد  جـاى  وى اردوگـاه  در كه داد دستور بودند خويش سپاه با كدام هر كه را

 هـر  و شـيدند پو سـبز  هاشم بنى و بغداد مردم همه. رفت نمى وى بنزد سبز لباس در جز هيچكس رفتند مى
 سـر  بـه  بـيم  و تـرس  بـا  ديگرى پى از يكى كه كاله جز به دريدند مى ديدند مى كسى بر كه سياهى  پوشش

  .بردارد يا كند تن به سياه پرچم و قبا نداشت جرئت هيچكس اما نهادند مى
: گفتنـد  بـدو  و كردنـد  سـخن  عباس فرزندان بخصوص و هاشم بنى آنگاه ببودند سان بدين روز هشت

» .اى پوشـيده  سـبز  و اى كـرده  رهـا  را خـويش  دولـت  و خانـدان  اهل مردم و نياكان لباس مؤمنان امير اى«
  .نوشتند بدو باب اين در نيز خراسان سرداران

 كـه  بود اين خواست او از كه حاجتى نخستين و بگويد را خويش حاجات گفت طاهر به مأمون: گويند
  .گردد باز نياكان دولت زى و سياه پوشيدن به و بگذارد را سبز لباس

 بـا  شـنبه  روز بـه  ندارنـد  خوش آنرا اما اند كرده اطاعت او از پوشيدن سبز كار در مردم كه ديد چون و
 خلعت و كرد تن به و خواست سياهى جامه آمدند فراهم وى نزد به چون اما بنشست كسان براى سبز لباس

 آنها به سياه كالههاى و قباها و خواند پيش را ارانسرد از چند تنى آنگاه .پوشانيد طاهر به و خواست سياهى
 سياه و بگذاشتند را سبز سپاهيان و سرداران ديگر داشتند سياه لباس و آمدند در وى نزد از چون و پوشانيد
  .صفر از مانده روز هفت بود شنبه روز به اين و پوشيدند
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 دريـده  سبز جامه سپس پوشيد سبز هاى جامه روز هفت و بيست بغداد به ورود از پس مأمون قولى به
  .شد

 بسـتان  در هـم  و خويش قصر نخستين نزد به دجله كنار بر تا ببود رصافه در همچنان مأمون: قولى به
  .كرد بنيان منزلهايى موسى

 همـراه  من رسيديم حلوان گردنه به بيامديم خراسان از مأمون با وقتى: گويد احول خالد ابى بن احمد
 خـوش  چـه «: گفـتم  دادم، بايـد  آنكـه  جـز  پاسخى من» .يابم مى را عراق بوى احمد«: گفت من به بودم وى

  ».است
   »بودى؟ انديشه در يا كردى سهو پندارم نبود، من پاسخ اين«: گفت
  » .مؤمنان امير اى آرى،«: گفتم
   »انديشيدى؟ مى چه«: گفت
 هزار پنجاه از بيشتر و رويم مى دبغدا مردم سوى كه انديشيدم مى اين در مؤمنان امير اى«: گفتم: گويد

 خيـزد  پا به يكى اگر اند، داشته خوش آنرا و شده چيره مردم دلهاى بر كه فتنه وجود با نيست، ما همراه درم
   »شود؟ مى چگونه ما وضع بجنبد يكى يا

 هكـ  گويم مى تو به من اما اى، انديشيده نيك چه گفتى، راست احمد«: گفت آنگاه بينديشيد دير: گويد
 مـا  گذشت و عفو بجز است ستمگر آنكه .ستمديده نه و ستمگر نه و ستمديده ستمگر،: اند طبقه سه مردمان
 نـه  و اسـت  ستمگر نه آنكه و گيرد انصاف ما وسيله به كه ندارد انتظار اين جز ستمديده ندارد، انتظار چيزى

  » .نشيند مى اش خانه در ستمديده
  .دبو گفته كه بود چنان خدا به: گويد

 آن از پيش. شود عمل پنجم دو ترتيب به سواد مردم با) محصول( تقسيم كار در تا بگفت سال اين در
  .بود هارونى پيمانه ده معادل كه كرد معمول را اى تازه پيمانه و بود عمل مورد نصف ترتيب

  .نيافت ظفر خويش حريف به آنها از هيچيك و كرد نبرد بابك با معاذ بن يحيى سال اين در
 واليتـدار  را طـالبى  حسـن  بـن  عبيـداهللا  و كـرد  بصره واليتدار را رشيد بن صالح مأمون) سال اين در(
  .كرد حرمين

  .بود حج ساالر حسن بن عبيداهللا سال اين در
  .آمد در پنجم و دويست سال آنگاه

  بود پنجم و دويست سال به كه حوادثى خبر از سخن

 بـن  طـاهر  بـه  مشـرق  اقصاى تا السالم مدينة از را واليتها همه سال اين در مأمون كه بود آن جمله از
 و بـود  داده او بـه  را سـواد ) معـاون ( كمكهاى و بغداد سمت دو و نگهبانى و جزيره آن از پيش. سپرد حسين

  .نشست مردم كار به طاهر
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  سپرد؟ حسين بن طاهر به را شرقى واليتهاى همه مأمون چرا اينكه از سخن

 كـه  آمـده  مريسـى  غيـاث  بن بشر روايت در كرد، مشرق و خراسان واليتدار را طاهر مأمون آنكه سبب
 منـاظره  شـيعيگرى  دربـاره . بـوديم  مأمون نزد به هيثم بن على و العباس ابى بن محمد و ثمامه و من: گويد

 مگـر  ميانشـان  در سخن. كرد تأييد را زيديه هيثم بن على. كرد تأييد را اماميه العباس ابى بن محمد. كردند
  »كار؟ چه متكلمان گفتار به ترا. اى نبطى يك تو«: گفت على به محمد كه چندان شد

 سفلگى از زبانى بد و است فروماندگى از گفتن ناسزا«: گفت و بنشست بود داده تكيه كه مأمون: گويد
 هر و كنيم تايشس را او گويد حق كه هر ايم، داشته عيان را) مقاالت( عقايد و ايم دانسته روا را كالم ما است،

 ميـان  را اصـلى . كنيم حكم او درباره بايد چنانكه نداند را هيچيك كه هر و كنيم ساكت را او كند جهالت كه
  .رويد مى باز اصل به آورديد پديد را فرعى چون و فرعهاست را كالم كه نهيد خويش

 فرستاده و بنده محمد نكهاي و انباز بى و يكتا نيست يگانه خداى جز خدايى گوييم مى ما«: گفت آنگاه
  ».اوست

 گفتـار  محمـد  و كردنـد  منـاظره  آن از پـس  و آوردند سخن اسالم تشريعات و واجبات از سپس: گويد
  .گفت باز على به را خويش نخستين

 را پيشـانيت  كرده كه منع آن و نبود دادش خدا رأفت و وى مجلس شكوه اگر خدا به«: گفت بدو على
  ».شستى را مدينه منبر كه بس ترا هالتج همان آوردم، مى عرق به

 كـرده  قصـورى  تـو  درباره من بود؟ چه شستنت منبر«: گفت و بنشست بود زده تكيه كه مأمون: گويد
 آن در كه كند آزرم ببخشد را چيزى خليفه وقتى كه نبود اگر! بود كرده قصورى پدرت درباره منصور يا! بودم

  ».ميا باز ديگر و برخيز بود، بخطر سرت نگرد، باز
 گفـت  و بـود  خواهرش شوهر كه رفت حسين بن طاهر نزد به و شد برون العباس ابى بن محمد: گويد

 سـر  يـا  بـود،  خـادم  فـتح  بـا  مـأمون  حاجبى نبيذ وقت به كه بود چنان و. شد چنان و چنان من حكايت كه
 طـاهر . رفـت  مى ها بايسته پى از جوهرى سعيد غالم مريم ابو كرد، مى ساقيگرى حسين بود، خلعتها دار عهده

  ».است در بر طاهر«: گفت و رفت درون به فتح. شد) خالفت( خانه سوى و برنشست
  ».بده ورودش اجازه نيست، وى وقت اينك«: گفت
 آنرا كه» .بنوشانيد بدو رطلى« :گفت و بداد را وى سالم پاسخ كه گفت سالم بدو و آمد در طاهر: گويد

 رطلـى  مـأمون  آمـد،  در و بنوشـيد  آنرا و شد برون طاهر» .بنشين«: گفت بدو. گرفت خويش راست دست به
  .آمد در آنگاه. بود كرده بار نخستين كه كرد چنان او و» .بنوشانيد او به ديگر يكى« :گفت. بود نوشيده ديگر

  ».بنشين«: گفت بدو مأمون
  ».دبنشين خويش سرور روى پيش كه نرسد را نگهبانى ساالر مؤمنان امير اى«: گفت
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 بگريست مأمون آنگاه: گويد» .رواست خاص مجلس در اما است، عام مجلس در اين«: گفت بدو مأمون
  .شد اشكبار چشمانش و

 تـو  تسـليم  واليتهـا  خدا به» .نگرياند را ديدگانت خدا گريى، مى چرا مؤمنان امير اى«: گفت بدو طاهر
  ».است دلخواه به كارت همه و اند آمده تو اطاعت به مردمان و شده

 كنـار  بر غمى از هيچكس و غم، مايه نهفتنش و است زبونى گفتنش، كه گريم مى چيزى براى«: گفت
  ».بگوى دارى حاجتى اگر نيست،

  ».باش خشنود او از و درگذر او از كرده خطا العباس ابى بن محمد! مؤمنان امير اى«: گفت
 انس اهل وى كه نبود اگر دادم، پس ار مرتبتش و دهند چيزى كه دادم دستور خشنودم، او از«: گفت

  ».خواندم مى حضورش به نيست
: گفـت  و خواسـت  را جيغويـه  بـن  هـارون  آنگـاه . بگفت العباس ابو ابن با را اين و رفت باز طاهر: گويد

 خويشـتن  بـا  درم هـزار  سيصـد . دارنـد  حميت همديگر به نسبت خراسان مردم و هاست مناسبت را دبيران«
 از كـه  بخواه او از و بده هارون بن محمد دبيرش به نيز هزار يكصد بده، خادم حسين به هزار دويست برگير،
  »گريست؟ چه براى بپرسد مأمون

  .كرد چنان او و: گويد
  » .بنوشانم حسين«: گفت كرد مى چاشت مأمون چون و: گويد
  »يستى؟گر چه براى آمد تو نزد به طاهر وقتى بگويى من به مگر نوشانمت، نمى خدا به«: گفت
   »كردى؟ پرسش آن درباره من از و پرداختى بدين چگونه حسين،«: گفت
  » .شدم غمين آن از چون«: گفت
  » .كشمت مى شود، برون سرت از اگر كه چيزيست اين حسين،«: گفت
   »ام؟ داده برون ترا راز كى من سرور«: گفت
 آسوده گريستن با و شد گلوگير شكما و رسيد بدو كه زبونى آن و آوردم ياد به را برادرم محمد«: گفت

  ».بدارد ناخوش كه رسد نمى طاهر به من از چيزى اما شدم،
: گفـت  و رفـت  خالـد  ابـى  بـن  احمـد  پـيش  و برنشسـت  طاهر داد، خبر طاهر به را اين حسين: گويد

  ».كن دور او ديد از مرا نشود، كم من بنزد نيكى و نباشد بها كم من سپاسدارى«
  ».آى من نزد به وقت زود افرد كنم، مى«: گفت
  ».نخفتم ديشب«: گفت شد وارد وى نزد به چون و رفت مأمون نزد به و نشست بر خالد ابى ابن: گويد
   »چه؟ براى! تو واى«: گفت
 دارم بيم سرند، يك خورندگان همراهانش و او كه اى كرده خراسان واليتدار را غسان آنكه براى«: گفت

  » .بكوبد درهمش و يزدبرخ او ضد بر تركان از يكى
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   »كيست؟ به تو راى«: گفت آنگاه »ام انديشيده اى انديشيده تو آنچه در نيز من«: گفت
  » .حسين بن طاهر«: گفت
  » .كند مى خلع او خدا به احمد اى تو واى«: گفت
  » .اويم ضامن من«: گفت
  » .كن اش روانه«: گفت
 بـن  خليل بستان در و شد روان هماندم كه داد ار وى فرمان و خواند پيش را طاهر هماندم پس: گويد

 هـزار  ده و ببود آنجا ماه يك. شد فرستاده او سوى هزار يكصد روز هر ببود آنجا وقتى تا و گرفت جاى هاشم
  .فرستادند وى پيش شد مى فرستاده خراسان واليتدار سوى كه را هزارى

 تـا  حلـوان  از بـود،   داده جبـال  و راسـان خ بـراى  را وى فرمـان  كه بود چنان و: گويد زيادى حسان ابو
 از پيش ماه دو. پنجم و دويست سال قعده ذى از مانده روز يك بود جمعه روز به بغداد از وى رفتن. خراسان

  .بود مقيم خويش اردوگاه در همچنان و بود زده اردو آن
 الرحمان عبد كه بود اين دارند اتفاق آن درباره كسان كه چنان طاهر واليتدارى سبب: گويد حسان ابو
 كند نبرد حروريان با آنها كمك به خراسان واليتدار دستور بى كه آورد فراهم را گروههايى نيشابور در مطوعى

  .باشد كرده منظورى اساس بر را اين كه كردند بيم و
 سهل بن فضل عموزاده وى داشت، سهل بن حسن جانب از را خراسان واليتدارى عباد بن غسان: گويد

  .دبو
 و رود خراسـان  سوى كه پيش آن از را حسين بن طاهر سهل بن حسن كه اند آورده هارون بن على از
 جنگ اى خليفه با« گفت او و. بود گرفته نظر در شبث بن نصر با كردن نبرد و رفتن براى شود، آنجا واليتدار

 من سرداران از يكى كه است هشايست! شوم وادار كارى چنين به و كشانيدم اى خليفه سوى را خالفت و كردم
  .شد طاهر و حسن ميان اختالف مايه كه» .شود فرستاده كار اين به

 بـاب  اين در. كرد نمى سخن سهل بن حسن با رفت آن سوى و شد خراسان واليتدار طاهر وقتى: گويد
  ».ببندم گشوده من بر خويش مخالفت براى كه را راهى كه نيستم آن من«: گفت كردند سخن وى با

 كـرده  جانشـين  رقه بر را او پدرش شد، بغداد وارد رقه از بازگشت هنگام طاهر بن عبداهللا سال اين در
  .كرد جزيره واليتدار را او مأمون كه بيامد نيز معاذ بن يحيى كند نبرد شبث بن نصر با بود داده دستور و بود

  .گماشت بابك پيكار و آذربيجان و ارمينيه واليتدارى به را محمد بن عيسى مأمون، سال اين در هم و
  .بود آنجا واليتدار وى. درگذشت مصر به حكم بن سرى سال اين در هم و
 بـه  كـرد،  آنجـا  واليتدار را داود بن بشر مأمون، و درگذشت سند عامل يزيد بن داود سال اين در هم و

  .بفرستد او براى درم هزار هزار يك سال هر آنكه شرط
  .گماشت زط قوم پيكار به را جلودى يزيد بن عيسى ،مأمون سال اين در هم و
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 مانـده  جاى به ماه دو وى .قعده ذى ماه به شد روان خراسان سوى حسين بن طاهر سال اين در هم و
 بـه  تغزغـزى  تركـان  شـد  روان وقتـى . رسـيده  بدو مطوعى نيشابورى الرحمان عبد قيام خبر كه وقتى تا بود

  .بودند آمده اشروسنه
  .بگرفت را نيشابورى عمار بن الرحمان عبد رخجى، فرج سال اين در هم و

  .شد حج ساالر بود، حرمين واليتدار كه حسن بن عبداهللا سال اين در
  .آمد در ششم و دويست سال آنگاه

  بود ششم و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 و دجله واليت و بصره مالاع و زط پيكار به را ماسجور بن داود مأمون كه بود آن سال حادثات جمله از
  .گماشت بحرين و يمامه

  .برد را عباس تيول و جعفر ام تيول بيشتر و رفت آب زير كسكر و سواد كه بود مدى سال اين در هم و
  .بكشت را محمد بن عيسى بابك، سال اين در
  .مضر مردم و شبث بن نصر پيكار براى كرد، رقه واليتدار را طاهر بن عبداهللا مأمون، سال اين در هم و

  كرد رقه واليتدار را طاهر ابن عبداهللا مأمون، چرا اينكه از سخن

 در بـود  كـرده  جزيره واليتدار را او مأمون كه معاذ بن يحيى كه بود آن اند گفته چنانكه كار اين سبب
  .كرد جانشين خويش كار بر را احمد پسرش و درگذشت سال اين

 بعضـيها . خوانـد  پـيش  را طـاهر  بن عبداهللا رمضان ماه در أمونم: گويد كه اند آورده حسن بن يحيى از
 سال در اند گفته بعضى. بود 1ششم و دويست سال در اند گفته بعضى بود پنجم و دويست سال به اين اند گفته

 و جـويم  مى خير خدا از پيش ماه يك از عبداهللا اى«: گفت بدو آمد در وى نزد به وقتى بود، هفتم و دويست
 خـويش  راى سـبب  بـه  را او كـه  گويـد  مـى  خويش پسر وصف يكى كه ام ديده آرد، پيش خير خدا اميدوارم
 گذشته در معاد بن يحيى بينم، مى برتر گفته ات درباره پدرت آنچه از ترا ما. دهد برترى و باشد گفته ستايش

 بـن  نصـر  نبرد و كنم مضر عامل ترا كه ام ديده چنان نيست، چيزى كه كرده جانشين را احمد خويش پسر و
  ».شبث

  ».آرد پيش خير مسلمانان و مؤمنان امير براى خدا اميدوارم اطاعت، و شنوايى مؤمنان، امير اى«: گفت
 وى راه از را سـايبانها  و ببرند وى راه از را كازران طنابهاى تا بگفت آنگاه بداد، را وى فرمان پس: گويد

 پرچمهـا  بـر  چـه  هـر  كـه  بسـت  پرچمـى  وى بـراى  آنگاه نباشد، وى پرچم مانع راه در چيزى كه كنند دور
  .بيفزود آن بر را »منصور اى« مأمون و بود نوشته آن بر زرد خط به نوشتند مى

                                                           

و بر اعداد از يك تا ده اطالق م يشود كه در اينجا به قرينه قبل و بعـد،  » چند است«كلمه متن بضع است كه به معنى . 1
 .م. به معنى شش مي بايد گرفت
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 و برنشسـتند  كسان بعد روز .رفت خويش منزل سوى و بودند، وى با نيز كسان شد، برون عبداهللا آنگاه
. برخاسـت  فضـل  آنگاه. ببود وى نزد به شب تا و رفت وى سوى و برنشست نيز ربيع بن فضل. رفتند او سوى

 را كـارى  كـه  انـد  گفتـه  مـن  بـه  برادرت و پدرم نكويى، و كردى بزرگوارى العباس ابو اى«: گفت بدو عبداهللا
 باشـد  تـو  راى اگر. يابم روشنى تو مشورت از و شوم مطلع تو نظر از كه دارم نياز. ندهم فيصل تو صوابديد بى
  ».كن چنين كنيم فطارا تا بباشى من پيش كه

  » .كنم افطار اينجا توانم نمى آن وجود با كه هست وضعى مرا«: گفت
  » .بيارند را غذايت كه فرست خويش مطبخ به كس ندارى، خوش را خراسان مردم غذاى اگر«: گفت
  » .كنم نماز ركعت چند شب تاريكى و عشا بين ما بايد مى«: گفت
 مشورت وى با خويش خاص كارهاى در و رفت خانه صحن به ىو با و» .باشى خداى حفاظ در«: گفت

  .كرد مى
 سـوى  پـدرش  كه بود پس آن از ماه شش دقيق طور به شبث بن نصر نبرد براى عبداهللا رفتن قولى به
  .رفت خراسان
 چنين آن متن كه نوشت بدو اى نامه شد ربيعه ديار واليتدار پسرش عبداهللا وقتى طاهر كه بود چنان و

  :است
 حفـظ  و وى خشـم  از دورى و وى رعايـت  و او بـيم  و انبـاز  بى يگانه خداى ترس زا«
 سـوى  كه چيزها آن و معاد تذكار با داده خدايت كه را سالمتى مباش، غافل خويش رعيت

 كن كار چنان آن درباره و كن قرين پرسند مى آن از و دارندت مى آن سبب به و روى مى آن
 تـو  بـا  خـداى  كـه  دهد نجات خويش انگيز الم عقاب و ابعذ از رستاخيز روز به خدايت كه

 و كـرده  واجـب  تو بر است تو به سپرده كارشان كه را خويش بندگان با رأفت و كرده نيكى
 و حريمشـان  و ايشـان  از دفاع و آنها ميان را خويش حدود و حق اجراى و بندگان با عدالت

 درباره. شمرده الزم را معاششان اهرف تأمين و راهشان امنيت و خونهايشان حفظ و بقايشان
 و كنـد  مى پرسش و داردت مى و كند مى ات مؤاخذه كرده فرض تو بر باب اين در كه چيزها

 تأمـل  و بصـيرت  و عقـل  و انديشـه . دهـد  مى ثوابت باب اين در ات گذشته و آينده اعمال بر
 نـدارد  مشغول آن از و ندارد وا آن از غفلت به ترا چيز هيچ كه كن كار اين خاص را خويش

 خـويش  هـدايت  بـه  آن وسـيله  خدايت كه چيزى نخستين و اعتبارت مقياس و كار سر كه
  .است همين رساند مى

 بـدان  را خـويش  كارهـاى  و دارى مى وا بدان را خويشتن كه چيزى نخستين بايد مى
 كنى جماعت به خويش ناحيه مردم با كه باشد پنجگانه نمازهاى مواظبت دارى مى منسوب
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 انجـام  و آرام قرائـت  و خدا ياد از آغاز و وضو اكمال از آن هاى سنت مطابق نماز اوقات در و
  .باشى داشته درست نيت پروردگار براى آن كار در و كنى عمل تشهد و سجود و ركوع

 كـه  كـن  وادار آن انجـام  به و كن ترغيب نماز به تواند تسلط زير و تو همراه كه را جماعتى
 سنت به اين پى از كند مى منع منكر از و كند مى فرمان نيكى به فرموده ىخدا چنانكه نماز

 پارسـا  گذشـتگان  آثار از و آن خلقيات، پيرو و باش پابند سلم و عليه اهللا صلى خداى پيمبر
 ترس و خيرجويى از آن باره در داد رخ تو بر كارى چون و. مپيچ سر اند بوده وى از پس كه

 حـرام  و حـالل  و نهى و امر از كرده نازل خويش كتاب در خداى آنچه بد بندى پاى و خدا
 درباره آنگاه. سلم و عليه اهللا صلى آمده پيمبر از حديث در آنچه پيروى از نيز و جوى كمك
 تـو  ناپسـند  يـا  پسـند  آنچه درباره عدالت از. دار پاى به دارد تو بر خداى كه را حقى حادثه
 و ديـن  حـامالن  و ديـن  و فقيهـان  و فقه. نياز ماللت بيگانه و خويش و مردم درباره و است
 ديـن  در فقاهـت  مـرد  زينت بهترين كه برگزين كنند مى عمل بدان كه را آنها و خدا كتاب

 كـه  شود مى خدا تقرب مايه كه فقه از قسمت آن معرفت و آن ترويج و آن طلب و خداست
 وسيله به و بديهاست و اصىمع همه از كننده منع و آن، آمر و نيكيهاست همه راهنماى فقه
 به واال مراتب معاد هنگام به و گيرد مى فزونى خداى معرفت را بندگان خداى، توفيق به آن

 تو با الفت و تو كار قر و موجب مردمان نزد به آن شدن نمايان اينكه عالوهه ب .آيد مى دست
  .شود مى عدالتت به اعتماد و

 روى ميانه از برتر و تر بخش ايمنى و دمندترسو چيزى كه باش رو ميانه كارها همه در
 نيكـروزى  طريـق  توفيـق،  و است توفيق نشان رشاد و است رشاد موجب روى ميانه. نيست
 دنيـاى  كـار  همـه  در را آن اسـت،  روى ميانـه  بـه  بخش هدايت سنتهاى و دين قوام. است

  .بدار مرجح خويش
 و نيكى كه ميار كوتهى شادر آثار و متبع سنن و نيك اعمال و ثواب و آخرت طلب در

 خانـه  در خـداى  دوسـتان  بـا  همـدمى  و وى رضاى و خداى خاطر به اگر را آن طلبى فزون
  .نيست نهايت باشد وى كرامت

 بـراى  كه، گناهان از ماندن محفوظ و است عزت موجب دنيا كار در روى ميانه بدانكه
 و پـرداز  روى ميانه به. ارىند آن از بهتر حصارى كارهايت دادن سامان و يارانت و خويشتن

 بـه  خواصت غير و خواص و بيفزايد نيرويت و رود كمال به كارهايت كه جوى هدايت آن از
 كارهـا  همـه  در .آيد استقامت به رعيت تا باش گمان خوش جل و عز خداى به. آيند صالح

 آن از سـپارى  مـى  بـدو  كه عملى از را هيچكس. بپايد نعمتت تا جوى، وسيلت وى سوى به
 بـدگمانى  و گناهـان  بى به زدن تهمت كه مدار بر تهمت به دارى معلوم را وى كار كه پيش
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 از را آنهـا  بـه  نسـبت  گمانى بد و باشد ياران با خوشگمانى تو رويه. است  گناه آنها به نسبت
 و كنـد  يـارى  پروردنشـان  و آوردن بـر  كـار  به خدايت تا مپسند آنها بر و كن دور خويشتن

 از غـم  چنـدان  تو وهن اندك به شيطان كه نجويد اى رخنه تو كار در انشيط خداى دشمن
  .كند مى تيره تو بر را زندگى لذت كه كند مى بار تو بر بدگمانى

 به كه را خويش كارهاى آن كمك به و يابى مى آسايش و قوت گمانى خوش از بدانكه
 و دارى مـى  وا يشخـو  محبـت  بـه  را كسان و برى مى سامان به اى دلبسته آن دادن سامان
  .باشند راست تو با كارهايت همه در اينكه

 درباره و كنى پرسش كه نشود آنت از مانع رعيت با رأفت و يارانت درباره خوشگمانى
 آنچـه  در و بـدارى  را رعيت احتياط و پردازى دوستان كار به و كنى كاوش خويش كارهاى

 بداشـتن  و دوسـتان  كـار  بـه  رداختنپـ  بايـد  مى بلكه. بنگرى شود مى آن صالح و قوام مايه
 مـرجح  آن غيـران  بـر  تـو،  نـزد  به لوازمشان آوردن و هاشان بايسته در نظر و رعيت احتياط

  .باشد
 بـدار  كنـار  بـر  انحـراف  از را خويشتن و كن خالص را خويش نيت كارها اين همه در

 و دهنـد  مى ثواب نيكى قبال در و كنند مي پرسش وى اعمال از كه داند مى كه كسى چون
 باشد آن پيرو را كه هر و قوت، مايه و كرده حصار را دين خداى كه كنند مى مؤاخذه بدى از
 و ديـن  راه در توانـد  رعايـت  و تسـلط  زيـر  كـه  را آنها پس برد مى رفعت به كند آن تأييد و

  .ساز منسلك هدايت طريقت
 را آن و دار پـاى  بـه  استحقاقشان و جرمشان مقدار به مجرمان درباره را خداى حدود

 مكـن  تأخير كرد بايد عقوبتشان كه  كسانى عقوبت در. ميار سستى آن درباره و مدار معطل
  .برد مى تباهى به خويشتن درباره ترا نيك گمان اين، كه

 باش كنار بر بدعتها و ها شبهت از و باش روان سنتهاى بند پاى خويش كارهاى درباره
 وعـده  وقتـى . كـن  وفا بدان كردى پيمان وقتى اى،ج به مروتت و ماند سالمت به دينت كه

 رعيـت  عيبناكـان  همه عيب از. كن تالفى آنرا و بپذير را نيكى. ببر انجام به آنرا دادى نيكى
 .بـدار  دشـمن  را دروغگويـان  و بـدار  نادرسـت  و دروغ سخن از را خويش زبان. بپوش چشم
 دروغ دادن تقـرب  آينـده،  و حـال  كار در تو تباهى نخستين كه كن عقوبت را چينان سخن
 اوج چينى سخن و گويى نادرست و است گناهان سر دروغ كه دروغ، بر جرئت و است پرداز

 بـا  دل آنكـه . مانـد  مـى  دور سـالمت  از روى يا و ماند نمى سالمت به چين سخن كه آنست
  .رسد نمى سامان به كارش هيچ دارد چين سخن
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 را ضـعيفان  كـن،  يـارى  حق كار در ار شريف مردم بدار، دوست را صالح و صدق اهل
 ثـواب  و جل، و عز بجوى، را خدا رضايت كار اين از و كن رعايت را خويشاوندان كن، كمك

 و بگـردان  آن از را خـويش  راى و بپرهيـز  سـتم  و بـد  انديشه از .آخرت خانه و بخواه را وى
 ما. كن قرين دالتع نعمت به را بردنشان راه و. كن نمايان رعيت بر آن از را خويش بيزارى

 خشـم  هنگـام  بـه . رسـاند  مى هدايت راه به ترا كه معرفتى و كن رفتار حق مطابق آنها بين
 در غرور و فالى بد و تندى از شمار مرجح را بردبارى و سنگينى و باش دار خويشتن آوردن،
 كاستى موجب اين كه كنم مى بخواهم چه هر و هست تسلط مرا بگويى مبادا بپرهيز، كارها
 خـدا  بـه « نسـبت  را خويش يقين و نيت است، انباز بى يكتاى خداى به يقين سستى و راى

  .بدار خالص
. بركنـد  خواهـد  كـه  هـر  از و دهـد  خواهـد  كـه  هر به كه خداست آن از ملك بدانكه

 را خـداى  احسـان  و نعمـت  اگـر  اسـت  گشـاده  دولتشان دست كه قدرت صاحب نعمتداران
 كـه  باشـد  زود كننـد،  گردنفـرازى  داده خـويش  فضـل  زا خدايشـان  بدانچـه  و كنند كفران

  .آيد نكبت آن جاى به و شود ديگر نعمتشان
 پرهيزگارى و باشد نيكى تو گنجهاى و ها ذخيره كن، دور خويشتن از را جانت حرص

  .درماندگان به كمك و جماعت حفظ و امور تفقد و واليت عمران و رعيت بهبود و معدلت و
 و رعيـت  بهبـود  در اگر و ندهد ثمر شود ذخيره ها خزينه در و گيرد ىفزون اگر مالها بدانكه
 بهـى  آن كمـك  بـه  عامه و آيد بر و كند نمو رود كار به حاجتشان رفع و حقوقشان اعطاى

 پس .شود مناعت و عزت مايه و شود خوش بدان روزگار و گيرند رونق آن از واليتداران يابد
 دوسـتان  حـق . باشد مسلمانان و اسالم عمران در مال پخش تو هاى خزينه گنج كه بايد مى
 اصـالح  لـوازم  و كن ادا تمام به را رعيت سهم بده، كفايت به تواند نزد به كه را مؤمنان امير
  .كن عهده را معاششان و امور

 كار در و شوى فزونى مستحق خداى جانب از و بماند تو بر نعمت كردى چنين وقتى
 سـبب  به جماعت و باشى تواناتر خويش قلمرو و رعيت از مال آوردن فراهم و خراج گرفتن
 خوشـدلى  بـه  كـرد  خـواهى  را چـه  هر و شوند تو مطيع آسانى به احسانت و عدالت شمول

  .بپذيرند
 خـرج  حق راه در آنچه تنها مال، اين از كه باش آن مراقب و بكوش گفتم آنچه درباره

 بـده،  پاداششـان  كـار  ايـن  بر و شناسب را  سپاسداران سپاس، حق. ماند مى جا به باشد شده
 تسـاهل  است فرض تو بر آنچه درباره و ببرد تو ياد از را آخرت هراس دنيا غرور و دنيا مبادا
 در و خـداى  خاطر به تو عمل بايد مى. ويرانى مايه قصور و است قصور مايه تساهل كه كنى
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 را خويش نعمت دنيا اين در خدا كه باش داشته ثواب اميد. تعالى و تبارك باشد، خداى راه
 و نيكـى  تـو  بـا  تـا  كن تكيه بدو و باش سپاسدار پس. نموده تفضل تو با و كرده تمام تو بر

  .دهد مى نيكوكاران رفتار و سپاسداران سپاس مقدار به پاداش، خدا كه كند فزونتر احسان
 را گنـاهى . مپـيچ  روى حرمـت  و عافيـت  از بـاش  حقگزار داده خدا كه نعمتها درباره

 دشـمن  بـا  مكـن،  رعايـت  را ناسپاس مكن، رحم بدكار به مبند، دل حسود به مگير، سبك
 پيـرو  مگمـار،  كار به را فاسق مشمار، امين را خيانتكار مدار، باور را چين سخن مكن، مدارا

 نوميـد  را فقيـر  خواهنـده  مشـمار،  حقير را هيچكس مگوى، ستايش را كار ريا مشو، گمراه
 مكـن،  بـيم  فـاجر  از مكـن،  تخلـف  وعده از مده، دل گوى مسخره به مپذير، را باطل مكن،
 مكن، كوتهى آخرت طلب در مگراى، سفاهت به مكن، گردنفرازى مخواه، تجمل ميار، خشم

 بـا  مجـوى،  دنيـا  در را آخـرت  ثـواب  مگـذر،  در ظـالم  از بيم و ترس با ميار، عتاب كسان با
 و خردمنـد  و مجـرب  مـردم  از كـن،  وادار حلـم  بـه  را خويشتن كن، بسيار مشورت فقيهان
 دخالت خويش مشورت در را ديده تنگ و بخيل مردم پندگير، پيشه حكمت و راى صاحب

 پـردازى  مى كه رعيت كار در است، بيشتر سودشان از زيانشان كه مشنو را سخنشان و مده
  .نيست انگيزتر تباهى امساك، از چيزى

 چشم رعيت اموال از اگر .اندكى مگر د،نياب استقامت به كارت باشى حريص اگر بدانكه
 خـوب  عطـاى  و تفضـل  بـا  دوسـتان  صفاى .شوند مى تو دلبسته نكنى ستم آنها با و بپوشى
 بـا  انسـان  كـه  بـود  عصـيان  نخسـتين  امساك، كه بدان و بپرهيز امساك از. ماند مى پاينده

 :كـه  است لىتعا خداى گفتار اين، و است زبونى معرض به عصيانگر و كرد خويش پروردگار
»وقَ من وي شُح هَنفْس كَفأُولئ مونَ هحْفلخويش ضمير بخل از كه هر و: يعنى» .9: 59 الْم 

 همـه  بـراى  و كـن  هموار حق به را بخشش راه پس رستگارانند خودشان آنها ماند، محفوظ
  .بنه نصيبى خويش نيت از مسلمانان

. كن خويش طريقه و عمل و رويه آنرا و است بندگان اعمال بهترين از بخشش بدانكه
 معاششـان  كار در و بده را مقرريشان كن تفقد عملشان محل و ديوانهايشان در را سپاهيان
 دلهاشان و گيرد قوام تو بر كارشان و ببرد آنها از حاجت آن وسيله به خداى كه آر گشادگى

 سـبب  به كه بس وزىنيكر همين را قدرت صاحب. يابد نشاط و خلوص تو كار و اطاعت در
 و سـپاه  رحمـت  مايـه  دسـتى  گشاده و نيكى و شفقت و توجه و انصاف و مراقبت و معدلت
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 ميـان  از بـدان  عمـل  و ديگـر  باب تكميل به را بليه دو از يكى محنت 1.باشد خويش رعيت
  .يابى فالح و صالح و توفيق اهللا شاء ان كه بردار

 ميزان قضاوت. نيست آن همانند يزىچ كه دارد اهميتى خداى نزد به قضاوت بدانكه
 در هم و قضاوت در عدالت سبب به و گيرد مى تعادل آن وسيله به زمين اوضاع كه خداست

 حقهاى مردمان و گيرد مى انصاف مظلوم و شود مى امن راهها و گيرد مى سامان رعيت عمل،
 سـالمت  و افيتع خدا و شود مى ادا اطاعت حق و يابد مى بهبود معاش گيرند، مى را خويش

 كـار  در عـدالت  و حـق  و شـود  مـى  روان تشريعها و ها سنت و گيرد مى قوام دين و دهد مى
  .شود مى انجام آن مطابق قضاوت

 از كن، كمتر عجله دار، پاى به را حدود. بپرهيز تباهى از و باش سختگير دين كار در
 در گيـر،  سـود  خـويش  تجربـه  از كـن،  قناعـت  قسـمت  بـه  باش، دور به اضطراب و مالمت

 شـبهه  قبال در كن، انصاف دشمن با باشد، استوار گفتارت باش، انديشمند خويش خاموشى
 مالمـت  يـا  حمايـت  يـا  دوسـتى  رعيـت  از هيچيـك  كار در گوى، تمام به حجت كن، تأمل

 بـا  بينديش، كن، دقت بنگر، كن، مراقبت كن، تأمل كن، تحقيق نكند، اثر تو در مالمتگرى
 در سـاز،  مسـلط  خويش بر را حق باش، مهربان رعيت همه با باش، وتنفر خويش پروردگار

 ايـن . دارد بسـيار  اهميـت  خـداى  نزد به ريختن ناحق به خون كه ميار شتاب خون ريختن
 و وسـعت  و اسـالم  رفعـت  و عزت مايه آنرا خداى و گرفته استقرار آن بر رعيت كه را خراج

 كـافران  حقـارت  و ذلـت  و سـلمانان م و خويش دشمن خشم و سركوب و مسلمانان مناعت
 تعميم و برابرى و عدالت و حق به صاحبانش ميان آنرا و بنگر خراج اين درباره كرده، معاهد
 و خـويش  دبيـر  از و توانگرى سبب به توانگر از و حرمت سبب به محترم از آنرا كن، پخش

 سـخت  كليـف ت و مگيـر  باشد پذير تحمل آنچه از بيش. مگير باز خويش خاصان از هيچيك
 رضـاى  و دارد مـى  محفوظ را همبستگيشان اين كه كن وادار خالص حق به را مردمان منه،

  .كند مى فراهم را همگان
 رعيـت  را تو قلمرو مردم اند كرده رعايتگر و حافظ و خازن اند داده واليت تركه بدانكه

 تو به خويش توان و رضايت به را آنچه كه آنهايى سرپرست و رعايتگر كه رو آن از گفتند تو
 عمـل  قلمرو در پس كنى، مى خرج استقامتشان و صالح و كار قوام به و گيرى مي دهند مى

 آنهـا  بر عفيف و سياست داناى و كار در خبير و مجرب و مدبر و راى صاحب  مردم خويش،
 اند سپرده تو به و اى كرده عهده كه كار آن در اين، كه آر گشايش مقرريشان كار در و گمار

 كـه  كنـد  منصرف آن از و دارد مشغول كارت از ترا چيزى نبايد كه است تو خاص حقوق از
                                                           

  .م. تن افتادگى داردمطلب پيوسته نيست و به احتمال قوى در اينجا م. 1
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 پروردگارت نعمت فزونى مستحق كردى قيام آن بايسته به و كردى خويش هدف آنرا وقتى
 و كننـد  ياريت صالح كار به و شود تو نيكخواه رعيت خويش، قلمرو در آوازگى بلند و شوى

 شود نمودار تو واليت در فراوانى و گيرد رواج ات ناحيه در آبادانى و آيد تو شهر سوى بركات
 گيرى نيرو سپاه نگهدارى كار در آن وسيله به و شود بسيار اموالت و شود بيشتر خراجت و
 عـدالتت  و سـتايش  مـورد  تو سياست كنى خشنود خويش جانب از دادن عطيه با را عامه و

 اين در پس لوازم، و ابزار صاحب و نيرومند و شوى عادل كارت همه در و شود دشمن پسند
  .اهللا شاء ان. شود محمود كارت سرانجام تا مدار مقدم آن بر را چيزى و بكوش كار

 رفتار و كند خبردار عامالنت كار از ترا كه برگمار امينى خويش قلمرو از واليت هر در
 را او اعمال همه و دارى رحضو عامل هر نزد به گويى چنانكه بنويسد تو براى را اعمالشان و

 منظور آن از كه اى نتيجه درباره دهى دستور خويش عامل به خواستى اگر .نگرى مى معاينه
 آن از بهتـرى  و خيـر  و نيكـى  اميـد  و ديدى عافيت و سالمت قرين آنرا اگر. بينديش دارى

 كـن،  مشـورت  دانا و بين روشن مردم با و بدار دست آن از نه گر و ببر انجام به آنرا داشتى
 دلخـواه  مطـابق  آنـرا  و بنگرد خويش امور از يكى در مرد كه باشد آر، فراهم آنرا لوازم آنگاه

 شود او هالكت مايه ننگرد آن عواقب در اگر و شود آن دلباخته و شود مصمم و بيند خويش
  .بشكند را كارش و

 و پرداز بدان هنيرومندان خدا استعانت با و باش دورانديش كرد خواستى كه كار هر در
 فـردا  بـه  آنـرا  و ببـر  سـر  بـه  را امروز كار .بجوى خير كارهايت همه در خويش پروردگار از

 كـار  از تـرا  كـه  هاسـت  حادثـه  و كارهـا  را فـردا  كه كن، خويشتن به را كار بيشتر و ميفكن
  .دارد مى مشغول اى انداخته پس كه امروزت

 باشـى  داشته مؤخر آنرا كار اگر و ودبر است آن در چه هر با گذشت، روز وقتى بدانكه
 كـار  روز هـر  اگر شوى، وامانده آن از كه دارد مشغول چنانت و شود فراهم تو بر روز دو كار
  .دهى استوارى را حكومت امور و كنى آسوده را خويشتن برى سر به را روز آن

 دربـاره  مودتشـان  خللـى  بـى  و سـيرت  صـفاى  از بنگـر،  را قـوم  محترمان و آزادگان
 خـويش  خـواص  جـزو  را آنها و كن حاصل يقين خلوصشان و نيكخواهى و يارى و ويشتنخ

 ايشـان  از مئونـت  بار بجوى، اند افتاده حاجت به كه را خاندانها مردم كن، نيكى آنها با و كن
 و مسكينان و مستمندان كار در. بياسايند حاجت رنج از تا بر، سامان به را وضعشان و برگير
 نظـر  خويشتن به نداند، خويش حق طلب كه حقيرى و ندارد تو به ظلمهم عرض توان آنكه
 و گمـار  آنـان  امثـال  بـه  كسـان  رعيت، صلحاى از و كن پرسش خفا كمال در وى از و كن

 خـداى  كه ترتيبى به بنگرى آن در تا برسانند تو به را حاالتشان و حوائج كه ده دستورشان
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 المـال  بيـت  از آنهـا  بـراى  بجوى را بيوگانشان و يتيمان و جنگاوران .برد بسامان را كارشان
 كن، اقتدا دارد عزيز خدايش كه مؤمنان امير به آنها به نيكى و عطوفت كار در و بنه مقررى

  .دهد فزونى و بركت ترا و دهد سامان را آنها معيشت خداى وسيله بدين تا
 دارنـد  خـاطر  به را آن بيشتر كه را قرآن حامالن و بده چيزى المال بيت از را فقيران

 و دهـد  پناهشـان  كـه  بپادار ها خانه مسلمانان بيماران براى. دار مقدم ديگران بر كار اين در
 مقاصدشان و كنند عالج را بيماريهاشان كه طبيبان و كنند مهربانى آنها با كه برگمار كسان

  .كن آورده بر نينجامد المال بيت اسراف به كه آنجا تا را
 خشـنودى  شـود  برآورده تمامى به تقاضاهاشان و شود داده كسان حق وقتى كه بدان

 و زيـادت  اميـد  بـه  كننـد  عرضـه  واليتـداران  به را خويش حوائج تا نشوند دلخوش و نكنند
 و انديشه و رسد مى بدو آنچه بسيارى از نگرد مردم كار در آنكه كه باشد بسا رعايت، افزايش

 عـدالت  بـه  آنكـه . داند مشقت و زحمت مايه راآن و شود وامانده دارد مى مشغول را خاطرش
 آن همانند داند مى آينده در را آن نيك ثواب و حاضر وقت به آنرا نيك حاصل و است راغب
  .جويد مى را خدا رحمت آن وسيله به و كند مى اقبال خدا تقرب موجبات به كه نيست كس

 از را خـويش  شيكبانانك و بنماى آنها به را خويشتن چهره و بپذيرد بسيار را مردمان
 بـا  كـن،  نرمـى  آنها با گفتار و پرسش در. كن خوشرويى و تواضع آنها با و كن يكسو به آنها

 آسـان  و خوشـدل  كنـى،  مى بخشش چون و كن عطوفت آنها با خويش بزرگوارى و بخشش
 تجـارتى  ترتيـب  بدين بخشش كه گذار، منت دلگير و پاداش و عوض جوياى نه باش بخش
  .اهللا شاء ان است آور سود

 اقـوام  و گذشـته  قـرون  در كه سران و قدران صاحب آن و بينى مى كه دنيا كارهاى از
 خـداى  امـر  بـه  خـويش  احوال همه در. بگير عبرت اند رفته تو از پيش و اند بوده شده نابود

 وى كتاب و دين و كن عمل وى سنت و شريعت به و باش وى رضاى مطيع و باش متوسل
  .بپرهيز شود خداى خشم موجب و باشد آن مخالف چه هر از و دار پا به را

 حـرام  مـال  بـاش،  آگاه كنند مى خرج آنچه از و آرند مى فراهم تو عامالن كه اموالى از
 راغب كن، بسيار آميزش و مشورت و مجالست دانشوران با مكن، مسرفانه خرج ميار، فراهم

 و همـدمان  محترمتـرين . برگـزين  را معـالى  و فضـايل  باش، آن اجراى و سنت از تبعيت به
 تـو  بـا  نهانى را آن كه نشود وى مانع مهابتت ديد تو در عيبى وقتى كه باشد آن تو خاصان
 و عامالن. تواند ياران و دوستان ترين نيكخواه اينان كه دهد خبر تو به آنرا منقصت و بگويد

 كه كن معين وقتى روز هر به آنها از يك هر براى و بنگر تواند نزديك كه را خويش دبيران
 بـا  آنگاه آيند، تو پيش رعيت و واليتها امور و عامالن حوائج و خويش گفتگوهاى و ها نامه با
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 را آنچه و كن تأمل و بينديش آن در مكرر و پرداز بدان خويش عقل و فهم و چشم و گوش
 مخـالف  را چه هر و جوى خير آن درباره خدا از و. بر سر به است خرد و انديشى دور موافق

  .فرست پس آن، درباره پرسش و تحقيق براى بود آن
 هيچكدامشان از و منه منت اى كرده آنها با كه اى نيكى سبب به رعيت غير و رعيت بر

  .ميار نيكى آن قبال در جز و مخواه«مؤمنان امير كارهاى در يارى و ثبات و وفادارى بجز
 و كـن  كـار  بدان و بينديش بسيار آن ارهدرب و كن فهم ام نوشته تو به كه مرا نامه اين

 اهـل  و صـالح  قرين خدا كه بجوى خير او از و بخواه كمك خدا از خويش كارهاى همه در
 و ديـن  نظـام  و خدا رضاى موجب كه باشد آن تو رغبت بهترين و رفتار بيشتر. است صالح
  .باشد ملت اهل صالح و معاهد با عدالت و وى دين اهل قدرت و عزت

 و تفضـل  و دهـد  نيكـو  حفاظت و هدايت و توفيق و اعانت ترا كه خواهم مى خداى از
 و آوازه و بيشـتر  همگنانـت  از تـرا  كـرم  و فزونى و آرد فرود تو بر تمام به را خويش رحمت
 جانب از ترا و بكشد كند مى سركشى و مخالفت تو با كه هر يا را دشمنت كند، برتر را كارت
 و قـدرت  و عـزت  بـه  كارت تا بدارد تو از را وى هاى وسهوس و شيطان و دهد سالمت رعيت
  ».اجابتگر و شنواست خدا كه گيرد باال توفيق

 و نويسانيدند آنرا و آوردند مناقشه آن درباره مردم نوشت عبداهللا پسرش براى را فرمان اين طاهر وقتى
 ابو«: گفت و خواندند وى براى كه خواست آنرا و رسيد مأمون به تا شد شهره آن كار و كردند بحث آن درباره
 خليفگان اطاعت و بنياد حفظ و رعيت و ملك سامان و سياست و راى و تدبير و دنيا و دين كارهاى از الطيب

 و بگفـت  آنگاه» .است كرده سفارش آن درباره و داشته استوار آنكه، مگر نگذاشته چيزى خالفت داشتن بپا و
  .بنويسند عمل نواحى در عامالن همه به آنرا كه داد دستور

 بدانچـه  و كـرد  تبعيـت  آن دسـتور  از و كـرد  رفتـار  آن مطابق و رفت خويش عمل محل سوى عبداهللا
  .كرد عمل بود يافته دستور
 كـه  كارهـايى  همـه  بـر  را او و گماشـت  پـل  دو بر را ابراهيم بن اسحاق طاهر، بن عبداهللا سال اين در 
 نبرد براى كه بود وقتى به اين و كرد خويش نايب بغداد كارهاى و نگهبانى يعنى بود سپرده بدو طاهر پدرش

  .رفت مى رقه سوى شبث بن نصر
  .بود حرمين واليتدار وى شد، حج ساالر حسن بن عبيداهللا سال اين در

  .آمد در هفتم و دويست سال آنگاه

  بود هفتم و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 مـورد  شـخص  بـه  و كـرد  قيـام  يمن عك واليت در طالبى مداح بن الرحمان عبد كه بود آن جمله از
  .كرد مى دعوت سلم و عليه اهللا صلى محمد آل از رضايت



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  135  سيزدهمجلد 

   طالبى احمد ابن الرحمان عبد قيام سبب از سخن

 بيعـت  الرحمـان  عبـد  ايـن  بـا ) كسان( و گرفتند پيش بد رفتار يمن عامالن كه بود آن وى قيام سبب
 را وى نامه امان و فرستاد وى مقابله به انبوه سپاهى با را عبداهللا بن دينار د،رسي مأمون به خبر چون و كردند
 سـوى  يافـت  فراغـت  خـويش  حج از چون و كرد حج و يافت حضور حج مراسم در دينار. نوشت دينار همراه
 و يامـد ب و پـذيرفت  آنرا كه فرستاد وى بنزد را مأمون نامه امان و رسيد الرحمان عبد نزد به تا شد روان يمن

 خـويش  نزد به ورود از را طالبيان مأمون وقت اين در برد، مأمون نزد به را وى كه نهاد دينار دست در دست
  .بود قعده ذى از مانده روز يك پنجشنبه روز به اين و كنند وادار سياه پوشيدن به را آنها كه گفت و كرد منع

  .بود سال اين در حسين بن طاهر وفات

   حسين بن اهرط وفات خبر از سخن

 مـرده  بسترش در را او و شد آن دچار كه بود حرارتى و تب از اليمينين ذو وفات: گويد طاهر بن مطهر
  .يافتند

 از را وى خبر و رفتند، وى سوى عيادت به مصعب پسر آن دو هر احمر، و على طاهر، عموى دو: گويند
 بيـدار  هنـوز  و خفتـه  او«: گفـت  خادم. كرد مى تاريكى در را صبح نماز طاهر كه بود چنان و. پرسيدند خادم
 خاست مى بر نماز براى كه وقتى به طاهر و يافت گسترش دم سپيده چون و» .بمانيد وى منتظر لختى نشده

  ».كن بيدارش«: گفتند خادم به و كردند حيرت نكرد، حركت
  ».ندارم را كار اين جرئت«: گفت خادم

 يافتنـد  پيچيده 1دواجى در را وى رفتند درون به چون و» .رويم وى نزد به تا بزن در ما براى«: گفتند
 اش چهره نجنبيد، كه دادند تكان را وى بود، كرده محكم خويشتن به پا تا سر از و بود كشيده خويش زير كه
 وقت از وى خادمان از هيچكس و ندانستند بود مرده آن در كه را وقتى يافتند مرده را وى و كردند نمايان را

  .بود نشده دار خبر تشوفا
 نمـاز «: گفت كه بود دانسته وى درباره كه خبرى آخرين از و پرسيدند وى خبر از را خادم: گويد راوى

  ».پيچيد خويش به را دواج آنگاه بكرد را عشا و مغرب
  2.وايذ مردى نيز مرگ در: بود چنين كه گفت مى سخنى پارسى به كه شنيدمش: گويد خادم
 جـاى  جمعـه  روز بـه . بـودم  خراسان بريد عامل من: گويد بود داشته سعد ابو كنيه كه ثابت بن كلثوم

 حضور جمعه مراسم در حسين بن طاهر واليتدارى از پس سال دو هفتم، و دويست بال. بود منبر زير نشستم
 :گفت كرد دارى خود وى گفتن دعا از رسيد خليفه ياد به چون اما كرد سخنرانى و رفت منبر به طاهر يافتم،

                                                           

  . فارسى است به معنى لحاف. كلمه متن. 1
  .م. تمام جمله در متن به فارسى است وايذ ظاهراً تحريف يا تعبير ديگرى از بايد است. 2
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 را كسـى  زحمـت  و ببر صالح به اى برده صالح به را خويش دوستان كه گونه همان به را محمد امت خدايا،«
 ميان از بين فيما اصالح و خونها حفظ و شكاف بستن با آرد فراهم سپاه آن عليه بر و كند سركشى آن در كه

  ».بردار
 غسـل  و برفتم پس» .دارم نمى نهان را رخب كه رو آن از فضولم نخستين من«: گفتم خويشتن با: گويد

 به و بيفكندم سياه پوشش و عبايى و پوشيدم پيراهنى و كردم تن به مردگان روپوش و مردگان، غسل كردم،
  .نوشتم مأمون

 بيجـان  كـه  شـد  رخـدادى   وى چشم گوشه و پلك در خواند پيش مرا بكرد را پسين نماز وقتى: گويد
  .بيفتاد

  .بودم آمده بيرون من كه» .آريد بازش. آريد بازش«: گفت و شد ونبر طاهر بن طلحة: گويد
  »اى؟ نوشته گفت را آنچه«: گفت بردند، باز مرا پس: گويد
  ».آرى«: گفتم
 را او درگذشـت  مـن . داد مـن  بـه  جامـه  دويست با هزار پانصد و» .بنويس را او درگذشت پس«: گفت

  .است پرداخته سپاه كار به طلحه اينكه و نوشتم
: گفـت  و خواسـت  را خالـد  ابـى  ابـن  بود رسيده مأمون به طاهر خلع درباره 1خريطه صبحگاهان: يدگو

  ».بيار را او كردى ضمانت و گفتى چنانكه و كن حركت«
   »برم؟ سر به را امشب«: گفت
  » .كنى سر به اسب پشت بر را شب بايد نه، قسم، دينم به«: گفت
  .برد سر به را شب داد زهاجا تا داد مى قسم را وى همچنان و: گويد
 بـه  تـو  راى مـرد، «: گفـت  و خوانـد  پـيش  را وى كـه  رسـيد،  طاهر مرگ درباره خريطه شبانگاه: گويد

  »كيست؟
  » .طلحه پسرش«: گفت
 مأمون ايام در طلحه و نوشت را اين كه» .بنويس را او واليتدارى گفتى، كه است همين صواب«: گفت

 دار عهـده  وى. شـد  خراسـان  واليتدار عبداهللا و بمرد آنگاه بود راسانخ واليتدار سال هفت طاهر مرگ پس از
  .فرستاد سپاهها و گرفت اقامت دينور در و بود بابك جنگ

 تسـليت  برادر مرگ از و فرستاد عبداهللا سوى را اكثم بن يحيى رسيد مأمون به طلحه وفات خبر وقتى
  .گماشت بابك جنگ  به را هشام بن على و گفت خراسان واليتدارى تهنيت و گفت

 سـتايش  را خـدا « :گفت و آمد طاهر مرگ خبر كه بودم مأمون مجلس در: گويد كه اند آورده عباس از
  ».داشت مؤخر را ما و برد پيش را او كه

                                                           

 .نهادند كيسه چرمين كه نامه محرمانه را در آن مى. 1
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  .اند آورده اين جز گفتارى طاهر پدرش پس از خراسان بر طلحه واليتدارى درباره
 از يكـى  و خاسـتند  پـا  بـه  سپاهيان بود االولى جمادى در وى مرگ و بمرد طاهر وقتى اينكه جمله از
 شـد،  داده ماهشـان  شـش  مقـررى  و پرداخت كارشان به خواجه ابرش سالم كردند، غارت را وى هاى خزينه
 طاهر مرگ پس از اينان گفته به زيرا طاهر، بن عبداهللا جانشينى به سپرد طلحه به را طاهر عمل مأمون آنگاه

 و پيوسـت  بـدو  نيـز  را شـام  بود، شبث بن نصر نبرد كار به رقه در كه داد عبداهللا به را وى عمل همه مأمون
 و فرسـتاد  خراسـان  بـه  را خـويش  بـرادر  عبـداهللا . فرستاد برايش پدرش عمل و خراسان درباره را وى فرمان

  .داشت مكاتبه مأمون با وى نام به طلحه و كرد خويش نايب السالم مدينة در را ابراهيم بن اسحاق
 وراء مـا  بـه  احمد دهد، سامان را طلحه كار كه فرستاد خراسان به را خالد ابى بن احمد مأمون: ويندگ

 مـأمون  نزد به را دو هر و گرفت اسير فضل پسرش با را خاراخره پسر كاوس گشود، را اشروسنه و رفت النهر
 بن ابراهيم به درم، هزار هزار دو بهاى به لوازمى با بخشيد خالد بن احمد به درم هزار هزار سه طلحه. فرستاد
  .بخشيد درم هزار پانصد نيز خالد ابى بن احمد دبير عباس

 درم چهـل  بـه  گنـدم  هارونى كيل يك چندانكه شد گران قيمت كوفه و بصره و بغداد در سال اين در 
  .درم پنجاه به بزرگ كيل و رسيد

  .شد نددنباو و رويان و طبرستان واليتدار حفص بن موسى سال اين در
  .شد حج ساالر رشيد پسر عيسى ابو سال اين در
  .آمد در هشتم و دويست سال آنگاه 

  بود هشتم و دويست سال به كه حادثاتى خبر از سخن

 احمد رفت، كرمان سوى مقاومت به خراسان از حسين بن حسن كه بود آن سال اين حادثات جمله از
  .درگذشت او از كه برد مأمون دنزه ب و بگرفت را او و رفت وى سوى خالد ابى بن

 مهـدى  عسـكر  قضـاى  بـه  را مخزومـى  الرحمان عبد بن محمد مأمون محرم ماه در سال اين در هم و
  .گماشت
 اسـماعيل  و شد معاف كه شود معاف قضا كار از كه خواست قاضى سماعه بن محمد سال اين در هم و

  .شد گماشته او جاى به حماد بن
 معـزول  قضـا  از بود شده قضا دار عهده كه الرحمان عبد بن محمد االول بيعر ماه در سال اين در هم و

  :مضمون اين به گفت شعرى يكى و شد آن دار عهده كندى وليد بن بشر و شد
   قائلى پروردگارت توحيد به كه پادشاهى اى«

   است خر وليد بن بشر تو قاضى
   كتاب گفتار به كه را كسى شهادت

   ددار اعتقاد اخبار مفاد و
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   كند مى رد
  »است تنومند پيرى خداى«: گويد مى كه را كسى و

  ».شمارد مى عادل
  .قعده ذى در بمرد ربيع بن فضل نيز و شعبان، در بمرد، مخلوع محمد پسر موسى سال اين در
  .شد حج ساالر رشيد بن صالح سال اين در

  .آمد در نهم و دويست سال آنگاه

  بود نهم و تدويس سال به كه حادثاتى خبر از سخن

 تنگنـا  بـه  را او و گرفت محاصره به را شبث بن نصر طاهر، بن عبداهللا كه بود آن سال حادثات جمله از
  .خواست امان تا انداخت

 و عقـل  كـه  بنماى من به را جزيره مردم از يكى«: گفت ثمامه به هارون: گويد عامرى محمد بن جعفر
  ».برساند شبث بن نصر به من از فرستم مى وى با كه را پيامى و باشد داشته معرفتى و بيان

  ».محمد پسر جعفر نام به عامر بنى از يكى مؤمنان امير اى بله،«: گفت
  » .آر من بنزد را او«: گفت
 آنـرا  تا گفت آنگاه كرد سخن بسيار من با كه برد مأمون بنزد و خواند حضور به مرا ثمامه: گويد جعفر

  .برسانم شبث بن نصر به
 و آمـد  اطاعـت  به كه بگفتم وى با را مأمون پيام سروج، به بود عزون كفر در كه رفتم نصر دبنز: گويد

  .ننهد مأمون فرش بر پاى آنكه جمله از نهاد شرطها
 كارم چه اگر پذيرم نمى او از را اين هرگز خدا به«: گفت. بگفتم وى با را خبر و رفتم مأمون بنزد: گويد

  »است؟ متنفر من از چرا نهد، من فرش بر پاى هآنك مگر بكشد، پيراهنم فروش به
  ».است كرده كه كارها و خطايش سبب به«: گفتم: گويد
 فضـل  دانى مى است؟ بزرگتر خالد ابى بن عيسى و ربيع بن فضل از من نزد به وى خطاى مگر«: گفت

 بـود  شـده  وصـيت  آن دربـاره  من براى كه چيزهايى همه با مرا سالح و سپاهيان و سرداران كرد؟ چه من با
 چندان كرد دل بد من با را برادرم و كرد رها مرا. نهاد كس بى و تنها مرو در مرا و برد محمد پيش و برگرفت

 كـرد؟  چـه  مـن  بـا  خالد ابى بن عيسى دانى مى. بود سختتر همه از من براى و شد كه شد چنان  وى كار كه
 ابـراهيم  داد، ويرانى به را واليتم ببرد، مرا غنيمت و من خراج كرد، برون نياكانم شهر و شهرم از مرا جانشين

  ».خواند من عنوان به را وى و نشانيد خالفت به من جاى به را
   »دهى؟ مى من به كردن سخن اجازه آيا مؤمنان، امير اى«: گفتم: گويد
  » .كن سخن«: گفت
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 و شماسـت  ونچـ  وى گذشـتگان  وضع و شماست وابسته و شماست شيرپرورده ربيع بن فضل«: گفتم
 خالد ابى بن عيسى. دهد مى پيوند تو به را او همه كه پيوسته ترتيباتى به و اوست چون شما گذشتگان وضع
 هرگز كه است كسى اين اما است، گونه همين به وى گذشتگان سابقه و وى سابقه و تست دولت اهل از يكى

  ».اند بوده اميه بنى سپاهيان از همه ،اند نداشته نيز وى گذشتگان كند، تكيه آن بر كه نداشته خدمتى
 بـر  او از دسـت  حـال  هـر  بـه  چيسـت؟  از وى خشم و كينه پس گويى مى كه است چنين اگر«: گفت

  ».نهد من فرش بر پاى تا دارم نمى
 كـه  قورباغه صد چهار به او بر واى«: گفت آنگاه آمدند جوالن به كه زد بانگ را سواران نصر پس: گويد

  »!يابد مى دست عرب عمده نيروى به -بودند زطها مقصودش -نيافت دست دبودن وى بال زير
 را وى و گرفـت  اش محاصـره  به و كرد سختى شبث بن نصر نبرد كار در طاهر بن عبداهللا وقتى: گويند

 به و نهم و دويست سال به شد، روان رقه سوى خويش اردوگاه از نصر داد، امانش و واداشت خواستن امان به
  .رفت طاهر بن هللاعبدا نزد

 مأمون بود كرده هزيمت را نصر سپاهيان طاهر بن عبداهللا كه پس آن از و آن، از پيش كه بود چنان و
 مأمون به عبداهللا و بود نپذيرفته او كه بود خوانده عصيان از جدايى و اطاعت به را او و بود نوشته بدو اى نامه
  :بود نينچ شبث بن نصر  به مأمون نامه. بود نوشته نامه

   مأمون جانب از«
   نوشته سعده بن عمرو

 اى حيرانـى  و نـدامت  با 1آنرا چراگاه خوشى و خنك سايه و عزت و اطاعت! شبث پسر نصر اى بعد، اما
 خواهد كه دهد مى كسانى به را مهلت اين و شده دراز تو خداى مهلت اگر. اى شناخته هست آن خالف در كه

 و دهـم  تذكارت خواستم شوند، آموزان عبرت عبرت استحقاقشان و اصرار دارمق به و شود تمام آنها بر حجت
 باطـل  باطـل،  و اسـت  راسـتى  راستى، كه افتد مؤثر تو در نويسم مى تو به آنچه داشتم اميد كه كنم روشنت

 مـال  براى مؤمنان امير عامالن از هيچكس. دارند توجه بدان كه كسانى و است گوينده به سخن اعتبار. است
 اى .انـد  نبـوده  مـن  از راغبتر خطا از آوردنت برون و نجات براى و اند نبوده سودمندتر من از تو جان و دين و

 بـه  و گرفتـى  را امـوالش  و كردى اقدام مؤمنان امير ضد بر امارت يا قدرت و آخر و اول كدام به تكيه با نصر
 قسـم ! بمـانى  سكون و صلح و آرامش و امان در خواهى مى و كردى عهده داده بدو خدا كه را كارى وى جاى

 آنگـاه  كشـانى،  مـى  خـود  سـوى  را خشم و عاقبت بال و نيايى تسليم و اطاعت به اگر آشكار، و نهان داناى به
 من. بزرگ تباهى و افتد فتنه زمين در نشود قطع شيطان شاخهاى اگر كه كنم مى آغاز تو از كار هر از پيش

 اند آمده تو سوى دور و نزديك شهرهاى از كه سفلگانى و اوباش و تو سفله ياران شانه بر دولتم ياران كمك با

                                                           

طورى بـزرگ هنـوز بـه يـاد نياكـان صـحراگرد       تعبير بسيار جالب را ببينيد، مأمون پادشاه عرب و عجم و صاحب امپرا. 1
  .م. شتربان از سايه خنك و چراگاه خوش سخن دارد
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 خبـردار  كـه  هـر  نهم، مى پاى افكنده دورشان به عشيره و شهر كه بدشان وضع سبب به كه 1خرابكار مردم و
  ».والسالم .برداشت ميان از عذر كرد

 عاقبت كه بود سال پنج وى، نبرد براى شبث بن نصر مقابل در طاهر بن عبداهللا اقامت اند گفته چنانكه
 را وى يـاران  سـران  و انداختـه  تنگنا به و گرفته محاصره به را وى كه نوشت مأمون به عبداهللا خواست، امان

  .خواسته امان و آورده پناه امان به كه كشته
 مـتن  كه نوشت او براى اى نامه امان عبداهللا. بنويسد نصر براى امانى مكتوب كه داد دستور بدو مأمون

  :است چنين آن
 دعـوت  عـدالت،  به گويى حجت .دارد همراه را نصرت كه خداست حجت حق درباره عذر قطع بعد اما«
 در پيوسـته  گويـد  مى حجت عدالت به و كند مى عذر قطع حق به آنكه است، پيوسته بدان عزت كه خداست

 توفيق و است گشايندگان بهترين كه بگشايد خداى تا جويد مى توفيق لوازم و كوشد مى تأييد درهاى افتتاح
 دينـى،  طالب يا :كسى سه از يكى گويى مى آنچه در تو كه نيست اين جز. است دهان توفيق بهترين كه دهد

 براى را اين كوشى مى دين براى كنى مى آنچه اگر. ستم به خواهى مى تسلط كه جسورى يا و دنيا، جوينده يا
 هدف و بزرگ قصد كه قسم دينم به كه شمارد غنيمت را آن قبول شدبا حق اگر كه كن توضيح مؤمنان امير

 مقصـود  اگر. رود كجا هر باشد همراه عدالت با و باشد كه كجا هر بگردد، حق با كه نيست اين جز وى نهايى
 اگـر  و شـوى  مـى  دنيـا  مسـتحق  او وسـيله  بـه  كه مرجعى و است مؤمنان امير تو مقصد كه بدان دنياست تو

 از را كسـان  منـع  قسـم،  دينم به كه كنم مى انجام تو براى باشد وى قدرت در كار اين و افتىي آن استحقاق
 از تـرا  زحمـت  خداى كه باشد زود جسورى مردى اگر. دارد نمى روا باشد بزرگ چه هر دارند، استحقاق آنچه
 تو از نيرومندتر و فتندر مى تو راه به كه را قومى زحمت چنانكه كند تعجيل كار اين در و بردارد مؤمنان امير

 زيانكارانشان سقوطگاه به برداشت شتاب با بيشتر، ظفر و فراوانتر شمار و جمع و داشتند بيشتر سپاه و بودند
 خـدايى  كه برد مى سر به شهادت اين با را خويش نامه مؤمنان امير. آورد فرود آنها بر را ستمگران بليه و برد
 اگـر  كـه  ضمانت اين و سلم، و عليه اهللا صلى اوست، فرستاده و بنده مدمح و نيست انباز بى يگانه خداى جز

 و درگـذر  تو سابق گناهان و گذشته خطاهاى از خويش تعهد و دين قيد با بازگشتى خويش كار از و بيامدى
  ».السالم و. دهد جايت باشى آن خور در كه رفعتى و عزت منزلتهاى در

  .داد خرابى به و كرد ويران را كيسوم رفت مى طاهر بن عبداهللا سوى امان با شبث بن نصر چون و 
 گماشت بابك نبرد و آذربايجان و ارمينيه بر داشت زريق لقب كه را على بن صدقة مأمون سال اين در

 بغداد به جنيد بن احمد آن از پس فرستاد، وى كار به پرداختن براى را اسكافى فرزندى بن جنيد بن احمد و
  .گماشت آذربايجان بر را ليث بن ابراهيم مأمون، و كرد اسير را او بابك كه بازگشت ميانخر سوى آنگاه آمد،

  .شد حج ساالر بود مكه واليتدار كه عباسى عباس بن صالح سال اين در
                                                           

  .خراب با تشديد: كلمه متن. 1
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 بـود،  بـوده  سال نه وى پادشاهى .درگذشت روم فرمانرواى جورجيس پسر ميخاييل سال اين در هم و
  .كردند خويش پادشاه را يلتوف وى پسر روميان آن از پس

  .آمد در دهم و دويست سال آنگاه 

  بود دهم و دويست سال به كه حادثاتى خبر از سخن

 بـه  بـود،  فرسـتاده  را او طاهر بن عبداهللا رسيد، بغداد به شبث بن نصر سال اين در كه بود آن جمله از
 حفاظـت  براى كسان و دادند منزلش رجعف ابو شهر در كه شد بغداد وارد صفر از رفته روز هفت دوشنبه روز
  .گماشتند او

 بـن  محمـد  و گفتنـد  مى عايشه ابن را او كه امام ابراهيم نواده محمد بن ابراهيم بر مأمون سال اين در
 كوشـيده  مـى  محمـد  بـن  ابراهيم بيعت براى كه  يارانشان و بغوارى فرج و شاهى بن مالك و افريقايى ابراهيم
 قطـر  عمران كرد مطلع كوشيدند مى آن درباره كه كارى و آنها محل از را مأمون كه كسى. يافت دست بودند

 آنهـا  پـى  از كـس  دهـم  و دويسـت  سـال  صفر از رفته روز پنج شنبه روز به مأمون: اند گفته چنانكه .بود بلى
 روز بـه  سسپ داشتند پا به آفتاب در مأمون خانه در بر روز سه را عايشه ابن مأمون، دستور به آنگاه فرستاد،

 كـه  زد تازيانـه  را وى ياران و شاهى بن مالك آنگاه كرد، زندان به مطبق در آن از پس زد، تازيانه را او شنبه
 امـا  نوشـتند  مأمون براى بودند داشته دخالت كار اين در آنها با كه را كسانى ديگر و سپاهيان و سرداران نام

  .باشند كرده متهم را گناه بى مردمى داشت بيم كه نشد بودند نوشته كه كسانى از هيچيك متعرض
 كـه  ببرنـد  را پـل  شـود  بـرون  شـبث  بـن  نصر مقابله به سپاه اگر كه بودند نهاده وعده كه بود چنان و

 سـوى  سـپاهيان  از كسـى  و شد وارد تنهايى به شبث بن نصر آن از پس. گرفتند را آنها و شد فاش خبرشان
  .بردند جعفر ابو شهر به سپس دادند، جا ابراهيم نب اسحاق نزد به را او و نشد فرستاده وى

 در و داشـت  نقـاب  وى االخـر،  ربيع سيزدهم يكشنبه شب به گرفتند را مهدى بن ابراهيم سال اين در
 اين در و كيستيد شما«: گفت و گرفت را او شب هنگام سياه كشيكبان يك كه ديگر زن دو با بود زنانه لباس
  »داريد؟ كجا آهنگ وقت

 رهاشـان  كـه  داد بـدو  بود گرانقدر بسيار و داشت دست به كه را ياقوتى انگشتر ابراهيم: گويند هچنانك
 معتبـر  مـردى  انگشتر اين«: گفت و شد بدگمان آنها از بديد را انگشتر كشيكبان چون و نكند پرسش و كند
 فرمانـده  و كـرد  مقاومـت  اهيمابـر  بردارند، آنها از نقاب تا بگفت كه برد پادگان فرمانده بنزد را آنها و» .است

 بـدو  بردنـد  مأمون در به را او و بشناختش كه برد پلدار بنزد را او و شد نمايان ريشش كه كشيد را او پادگان
 خانـه  در را او شـد  يكشـنبه  صبحگاه چون و نگهدارند) خالفت( خانه در را ابراهيم داد دستور كه دادند خبر

 افكنده خويش چهره بر كه را سرپوشى و بنگرند را  وى سپاهيان، و انسردار و هاشم بنى كه نشانيدند مأمون
 ببينند آنرا مردم تا نهادند اش سينه به بود پوشانيده بدان را خويشتن كه را روپوشى و افكندند گردنش به بود

  .اند گرفته حال چه به را او بدانند و
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 بداشـت  وى نـزد  به و داد انتقال خالد بىا بن احمد خانه به را ابراهيم مأمون شد پنجشنبه روز چون و
 حسـن  كـه  گفتند كسان برد، خويش همراه را او سهل، نزد به رفت مى واسط سوى كه وقتى به مأمون آنگاه

 جـاى  خالد ابى بن احمد نزد به را او و كرد رهايش و شد رضامند او از كه كرد سخن مأمون با ابراهيم درباره
 كـه  داشـت  گشـايش  امـا  كننـد،  حفاظـت  وى از كه نهاد وى با را يزيد بن دخال و معاذ ابن يحيى پسر و داد

  .كردند مى حفاظتش كسان اين و رفت مى مأمون خانه به و نشست مى بر بودند، او با عيالش و مادرش
  .بياويخت و بكشت را عايشه بن ابراهيم مأمون، سال اين در

  كشت؟ را عايشه بن ابراهيم مأمون چرا اينكه از سخن

 ابـو  نام به يكى را مالربايان از تن دو و افريقايى ابراهيم بن محمد و عايشه ابن مأمون، كه بود آن بسب
 ابـراهيم  بيعـت  بـراى  كـه  را ديگـر  گروهـى  و شـاهى  بن مالك و بغوارى فرج و عمار، نام به ديگرى و مسمار

 بر كه رو آن از يافت امان كه ارعم بجز كرد زندان به مطبق در زدند شان تازيانه كه پس آن از بودند كوشيده
  .بزنند نقب را زندان و كنند آشوب دارند قصد آنها كه بود گفته مطبق اهل از يكى بود، آورده اقرار قوم ضد

 شود وارد نزدشان به كسى نگذاشتند و بستند داخل از را زندان در آن از پيش روز يك كه بود چنان و
 آنهـا  سـوى  و نشست بر خويشتن به دم در كه رسيد مأمون به برخ شنيدند را آنها آشوب و شد شب چون و

  .گفت بدو زشت دشنامى عايشه ابن بزد، بسته دست را گردنهاشان و خواند پيش را كس چهار آن و رفت
 فـرود  را عايشـه  بن ابراهيم بود چهارشنبه روز كه بعد روز و بياويختند پايين پل بر را همه صبحگاهان

 آوردند فرود نيز را افريقايى ابن. كردند خاك به قريش گورستان در و كردند نماز او بر و كردند كفن و آوردند
  .نهادند جاى به را بقيه و كردند خاك به خيزران گورستان در و

 ابـو  وقـت  آن در بردنـد،  رشيد ابن اسحاق ابو خانه به را وى گرفتند را مهدى بن ابراهيم وقتى: گويند
: گفـت  بدو كردند وارد مأمون نزد به چون و كردند سوار ترك فرج سر پشت را وى بود، مأمون نزد به اسحاق

  ».ابراهيم هى،«
 هـر . اسـت  نزديكتر پرهيزگارى به گذشت و است قصاص حاكم انتقام، صاحب مؤمنان امير اى«: گفت

. اسـت  يدهكشـان  خويشـتن  به را دهر حادثات شود، مغرور شود مى فراهم وى براى كه روزى تيره لوازم به كه
 موجب به كنى عقوبت اگر نهاده، تو دست زير را گناهكاران همه چنانكه نهاده گناهكاران همه از برتر ترا خدا
  ».است تو تفضل اقتضاى ببخشى اگر و است تو حق

  .افتاد سجده به سپس گفت تكبير او كه» .بخشم مى ابراهيم اى«: گفت
: نوشت او رقعه حاشيه در مأمون. نوشت مأمون به بود ننها كه هنگامى را سخنان اين ابراهيم قولى به

  ».ماست مسئلت بزرگترين كه خداست عفو دو اين ميان و است توبه ندامت برد، مى را كينه قدرت«
  :مضمون اين به گفت مأمون ستايش در شعرى ابراهيم آنگاه

   پيمبر پى از كه اى«
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   يمانى شتر كه كسى، بهترين
   دوارامي و نوميد براى را او

   برد مي براه
   پرهيزگارى سر از كه كسى، نكوترين و

   كرده پرستش را خداى
   كند مي آشكارتر همه از را حق و
   كنند اطاعتت وقتى تا

   بلندى كوهستان عسل
   كنند تهييجت اگر و

   كشنده زهره ب كه هستى تلخى
  شود مي مخلوط
   محتاطى و بيدارى

   ندارد باك تجاوز از كه
   شب هاىزدن چرت از و
   است كنار بر

   است ماالمال تو بيم از كسان دلهاى
   را شب نگران چشم با تو و

   برى مي بسر آنها حراست در
   اى حادثه و مشكل هر رخداد قبال در

   فرزندانشان و مادرم و پدر
  باد تو فداىه ب

   دادى جاى آن در مرا كه پناهگاهى
   چرندگان براى و بود خوش

   چراگاه سبزترين سر
   پرهيزگارى و نيك اعمال براى

   ياورى بهترين
   قناعتكار فقير براى و

   مهربان پدرى
   باد تو فداىه ب جانم
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   نماند عذرم وقتى كه
   ات گسترده بردبارى به تو از

   برم مي پناه
   دارم اميد تو تفضل از و

   است صفتى بزرگوارى كه
  .است برده واال مقامه ب ترا كه

   آن ذلب از جانها كه را آنچه
   كردى بذل ماند مي فرو

   را وى مانند كه را كسى و
   بخشيدى بخشند، نمى

   نداشت شفيعى تو بنزد كه صورتى در
   خاضع ناتوان به وقتى آنكه جز

  .يافتى دست
   رفتى فراتر عقوبت از
   شترمرغند جوجكان چون كه كودكانى بر و
   لرزان زنى ناليدن و

   آوردى رحم
   يمگو مي چه كه داند خداى

   است كسى مؤكد قسم اين كه
  .است آمده تعظيم و تسليم به كه

   كشيدند مي مرا گمرهان وقتى
   برخاستم تو نافرمانىه ب و

   داشتم اطاعت نيت
   من روزى تيره طنابهاى كه وقتى تا
  شد آويخته جايى به
   رسيد مي هالكت هاى ورطه به كه

   مرا گناه همانند كه ندانستم
   هست اى بخشنده

   مرگى چگونه كه نگريستم يم و
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  آورد؟ مي در پاى از مرا
   فروتن تواناى امام تقواى اما

   بود رفته كه پس آن از مرا زندگى
  .گردانيد باز منه ب

   داد خالفت ترا آنكه
   بدارد ات زنده دراز مدتى

  .ببرد را دشمنت گردن رگ و
   كه داشتى من بر منتها چه
   بودم داشته آن سپاس كه
  شد چيره من بر هايم معط وقتى اما

  نياورد سخن آن از خاطرم
   اندكى، مگر
   نيست شدنى فراموش حق نبرد و است بسيار اما
   آنى شايسته ببخشى باز اگر

   دارى باز اگر و
   بازدارندگانى ترين گرامى

   كرد تقسيم را خالفت آنكه
   آنرا آدم، پشت در
   كرد هفتم امام آن از

   خالفت كار آورنده فراهم
   آورد فراهم او بر را هادل
   تو عباى در را نيكوييها همه و

  ».كرد فراهم
 بـرادران  بـه  يوسـف  كـه  گـويم  مـى  همان«: گفت بخواند، مأمون براى را شعر اين ابراهيم وقتى: گويند

  1».است رحيمتر رحيمان همه از او كه بيامرزدتان خدا نيست، شما بر مالمتى اكنون گفت خويش
  .كرد زفاف سهل بن حسن دختر پوران با مأمون رمضان ماه در سال اين در

  بود وى زفاف ايام در آنچه و سهل بن حسن دختر با مأمون زفاف از سخن

                                                           

 .92: 12ال َتْثرِيب عَليكُم اْليوم يْغفرُ اهللا َلكُم و هو أَرحم الرَّاحمينَ . 1
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 بـا  نيـز  را مهـدى  ابن  ابراهيم بود الصلح فم در كه رفت سهل بن حسن اردوگاه به مأمون وقتى: گويند
 حسـن  در بـر  تا بود سوار زورقى بر رفت، مى ورانپ با زفاف براى رفت آنجا بغداد از وقتى مأمون. ببرد خويش

 او از خـويش  اردوگـاه  بيـرون  حسـن  بـود،  رفته اسب بر خويش پدر از پيش مأمون پسر عباس. انداخت لنگر
 وقتـى . بود شده بنا وى براى قصرى آنجا در و بود شده معين او براى دجله كنار بر كه جايى در كرد، پيشواز
 رسـيد،  او برابـر  چـون  و نكند چنين كه داد قسم را او حسن اما شود پياده كه انيدبگرد پاى بديد را او عباس
 حسـن » .نشـوى  پيـاده  كـه  مؤمنـان  اميـر  حق به قسم«: گفت بدو عباس شود پياده كه بگردانيد پاى حسن

 .شـدند  حسـن  منـزل  وارد همگـى  و برنـد  پيشتر را وى اسب كه بگفت آنگاه گرفت، ببر را او سواره همچنان
 افطـار  عبـاس  و حسـن  و وى بـود،  دهـم  و دويست سال رمضان ماه به اين و رسيد آنجا عشا وقت به نمأمو

 را خـويش  دسـتهاى  و يافتنـد  فراغـت  افطـار  از كه وقتى تا بود ايستاده سرش باالى عبداهللا بن دينار كردند،
 خـويش  دست نگاهآ بنوشيد، و ريخت آن در كه آوردند وى براى طاليى جام خواست شراب مأمون بشستند،

 پـيش  آن از كـه  كـرد  كنـدى  گـرفتن  در حسـن  كـرد،  دراز حسـن  سـوى  بـود  آن در شراب كه جامى با را
 دستور و اجازه به آنرا مؤمنان امير اى«: گفت حسن. كرد اشاره بدو چشم با عبداهللا بن دينار بود، نوشيده نمى

  ».نوشم مى تو
 و گرفـت  را جام حسن .پس »كردم نمى دراز وت سوى را خويش دست نبود دستورم اگر«: گفت مأمون

 هـم  بـه  الرياسـتين  ذو فضـل  دختـر  عباسـه  با را سهل بن حسن پسر محمد، رسيد دوم شب وقتى. بنوشيد
 وى نزد به بزرگش مادر و جعفر ام و حمدويه كه رفت پوران نزد به مأمون رسيد، سوم شب چون و پيوستند

 كـرد،  نثـار  او بـر  بود طال سينى يك در كه مرواريد هزار بزرگش مادر بنشست پوران با مأمون چون و. بودند
  چيست؟ كه پرسيد مرواريدها شمار درباره وى از و كنند جمع آنرا تا بگفت مأمون

  ».است دانه هزار«: گفت
  .بود كم تا ده كه كنند شماره آنرا تا بگفت مأمون پس

  ».دهد پس گرفته آنرا شما از كس هر«: گفت
  .دهد پس كه داد دستور بدو مأمون و» .گرفته جلهز حسين«: گفتند
  » .برگيريم كه اند كرده نثار آنرا مؤمنان امير اى«: گفت
  .داد پس آنرا كه» .دهم مى تو به آنرا عوض من بده، پس«: گفت
 ايـن «: گفـت  و نهاد پوران كنار در آنرا و بود بوده چنانكه كرد فراهم ظرف در را مرواريدها مأمون پس

  .ماند خاموش پوران اما» .بخواه را خويش حاجتهاى. است تو عطيه
  ».داد دستور تو به كه بخواه او از را خويش حاجتهاى و كن سخن خويش سرور با«: گفت بزرگش مادر

  .شود رضامند مهدى بن ابراهيم از كه خواست او از پوران
  ».كردم چنين«: گفت
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 امـوى  آسـتين  بـى  پيراهن يك جعفر ام. داد اجازه بدو كه دهد، حج اجازه جعفر ام به كه خواست او از
 بـود  1من چهل كه كردند روشن عنبر شمع يك شب آن در. كرد زفاف وى با مأمون همانشب و پوشانيد بدو
  ».است اسرافكارى اين«: گفت و نپسنديد را اين مأمون كه طال 1تور در

 زربفتـى  دار مغـزى  جامـه  بيامـد،  دجله كنار از كه خواند پيش را مهدى بن ابراهيم رسيد فردا چون و
 خويشتن. برداشتند مأمون مقابل از را پرده وقتى. آمد در مأمون نزد به و داشت سر به اى عمامه بود، پوشيده

 را دسـتش  و گفـت  بـدو  خالفـت  سالم و آمد در كه» .مباش نگران جان عمو« :زد بانگ مأمون بينداخت، را
  .بخواند را خويش شعر و ببوسيد

 آويخـت  بـدو  شمشيرى و خواست او براى اسبى و پوشانيد بدو ديگرى خلعت و خواست خلعت ونمأم
  .بردند جايش  به را او پس گفت سالم را كسان و شد برون كه

 وى بـا  كه كسانى همه و مأمون براى روز هر كه بماند سهل بن حسن نزد به روز هفده مأمون: گويند 
 داد چيز و داد اسب و داد خلعت مراتبشان مقدار به را سرداران حسن. دش مى فراهم بود بايسته چه هر بودند
  .بود درم هزار هزار پنجاه شد آنها براى كه خرجى مقدار

 فـارس  مال از درم هزار هزار ده كه داد دستور عباد بن غسان به بازگشت هنگام به مأمون: گويد راوى
 آمـاده  عبـاد  بن غسان نزد به كه بردند حسن پيش را مال هماندم كرد، او تيول نيز را صلح و بدهد حسن به

 بـاز  مـأمون  چون و. كرد بخش خويش خادمان و اطرافيان و ياران و سرداران ميان آنرا و بنشست حسن بود،
  .بازگشت الصلح فم سوى سپس كرد، بدرقه را او حسن گشت مى

 وى امالك نام كه نوشت اه رقعه سهل بن حسن كه گفتند مى ما ياران: گويد سهل بن حسن بن احمد
 آن در ملكـى  نـام  كـه  افتاد دستش به اى رقعه كه هر و كرد نثار هاشم بنى بر و سرداران بر آنرا و بود آن در

  .گرفت آنرا و فرستاد بود،
 و خردمنـدى  و جعفر ام از سهل بن حسن روزى: گويد كه اند آورده دبير حسين بن على الحسن، ابو از

 كـه  مخارجى درباره بود آمده ما پيش الصلح فم در كه مأمون روز يك«: گفت آنگاه ،كرد سخن من با او فهم
  »كرده؟ خرج كار اين بر مقدار چه كه پرسيد غضيض دختر حمدونه از. پرسيد بود شده پوران براى

  »ام كرده خرج هزار پنجهزار و بيست«: گفت حمدونه: گويد حسن
 خـرج  درم هـزار  هـزار  هفـت  و سى تا پنجهزار و سى يانم من اى، نكرده كارى«: گفت جعفر ام: گويد

  ».ام كرده
  .بوديم كرده آماده عنبر شمع دو وى براى: گويد
 آن دود كـه  كردنـد  روشـن  وى روى پـيش  را عنبـر  شمع دو رفت، پوران نزد به مأمون شبانگاه: گويد

  ».بياريد  شمع كند، مى آزارمان دود كه برداريدشان«: گفت. شد بسيار
                                                           

  .كلمه متن. 1
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  .بخشيد پوران به را صلح جعفر ام روز آن: گويد
 نـزد  به طوسى حميد روزى بود، من آن از آن، از پيش بازگشت، من ملكيت به صلح سبب بدين: گويد

 آنـرا «: گفـتم  بدو خواندم، كه داد من به بود گفته الرياستين ذو ستايش آن ضمن كه را شعر چهار و آمد من
 وى تيول آنرا و» .بيايد وى پيش از تو پاداش تا كنم مى تو تيول را حصل عجالة فرستم، مى الرياستين ذو بنزد

  .بخشيد پوران به كه داد جعفر ام به را آن مأمون آنگاه كردم،
 روى پـيش  از شمع و گرفتند نمى بر سهل بن حسن مقابل از پرده كه بود چنان: گويد حسين بن على

 او پـيش  وقتـى  داشت خوش بود، بدفال. ببيند آنرا يستنگر مى چون كه آيد بر خورشيد تا داشتند نمى بر او
  .كنند ياد كسى مرگ يا جنازه از وى نزد به كه نداشت خوش »آمديم سرور و خوشى از«: بگويند روند مى

 مكتـب  بـه  را حسـن  خـويش  پسر حسين بن على امروز«: گفت يكى آمدم، در وى نزد به روزى: گويد
  ».داد

 و بـود  حسـن  بـه  بخشـيده  كـه  يـافتم  درم هـزار  بيسـت  خويش خانه رد برفتم، و گفت دعا مرا: گويد
  .درهم هزار بيست مقدار به اى حواله

 بغاى و شد قيمت دينار هزار پنجاه به كه بخشيد من به مقدارى بصره در خويش زمين از حسن: گويد
  .افزود خويش زمين به و گرفت من از را آن بزرگ

 پوران با زفاف از پس رفت سهل بن فضل بن حسن نزد به مأمون وقتى كه اند آورده زيادى حسان ابو از
 شوال از رفته روز يازده پنجشنبه روز به. بود روز چهل وى برگشتن و رفتن مدت ببود، وى نزد به چند روزى
  .شد وارد

 فم در كه شد روان حسن سوى رمضان ماه از مانده روز هشت مأمون: گويد خوارزمى موسى بن محمد
  .بازگشت الصلح فم از دهم و دويست سال شوال از مانده روز نه و بود الصلح

 ايـن  بـه  گفـت  شـعرى  وى كنيـز  عـدل  و درگذشـت  الحميد عبد بن حميد سال اين فطر عيد روز به
  :مضمون
   بود خرسند فطر روز به كه هر«
   داشت را خويش سرور انتظار يا
   ستايش، را خدا و نبوديم خرسند بدان ما
  ».بود گور خاك در ما سرور كه
  .خواست امان او از سرى بن عبيداهللا و گشود را مصر طاهر بن عبداهللا سال اين در

 بـه  امان با سرى ابن رفتن چگونگى و رفت؟ مصر به رقه از طاهر بن عبداهللا چرا اينكه از سخن

   وى نزد
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ـ  را وى و يافـت  فراغـت  عقيلـى  شـبث  بن نصر كار از طاهر بن عبداهللا وقتى كه گويند  مـأمون  نـزد ه ب
 گفـت  مـن  به مخلد بن احمد. رود مصر سوى داد مى دستور كه رسيد بدو مأمون هاى نامه بغداد، به فرستاد،

 سـرداران  از يكـى  رسيد آنجا منزلى يك به و شد نزديك طاهر بن عبداهللا وقتى بودم مصر به وقت آن در كه
 خـويش  دور بـه  سـرى  ابـن . زنـد  اردو نجاآ در كه بجويد محلى وى اردوگاه براى كه فرستاد پيش را خويش
 او از كه خويش ياران از كسانى با و رسيده وى نزديك سردار آن كه رسيد سرى ابن به خبر بود، زده خندقى

 بـا  سرى ابن سپاه. بود فرستاده اردوگاه محل بجستن را او طاهر بن عبداهللا كه رفت سردارى سوى پذيرفتند
 سـوى  پيكـى  سـردار . نشسـتند  عقب يارانش و سردار و شد مقابل بودند دكان كه وى ياران و عبداهللا سردار
 هـر  بـر  نشـاند،  استران بر را خويش مردان كه بگفت وى با را سرى ابن خبر و خويش خبر و فرستاد عبداهللا

 از. رسـيدند  سرى ابن و سردار به تا سپردند ره شتاب با و كردند يدك را اسبان. ابزار و لوازم با مرد، دو استر
 ابـن  يعنـى  وى يـاران  بيشـتر  و شدند هزيمت يارانش و سرى ابن كه نبود بيشتر حمله يك يارانش و عبداهللا
 كـه  بـود  آن از پـيش  شـدند  كشـته  همـديگر  روى بـر  افتادن از كه آنها از كسانى و افتادند خندق در سرى

  .بودند رسانيده قتلشان به شمشير با سپاهيان
 در بودنـد  آنجـا  در كـه  كسانى و خويش ياران و خويش بر و شد طفسطا وارد و شد هزيمت سرى ابن

 وى نزد به امان با كه وقتى تا نكرد نبرد عبداهللا با ديگر سرى ابن و كرد محاصره را او طاهر بن عبداهللا. ببست
  .رفت

 كيـ  شـد  او ورود مانع سرى ابن و رسيد مصر به طاهر بن عبداهللا وقتى كه اند آورده القلمين ذو ابن از
 هنگـام  را آنهـا  ابريشـمين،  اى كيسه در بود دينار هزار خادم هر با كه فرستاد وى نزد به خادمه و خادم هزار
  .فرستاد شب

 بـه  پـذيرفتم  مى روز به را تو هديه اگر«: نوشت بدو و فرستاد پس وى نزد به را گروه آن عبداهللا: گويد
 شما سوى به سپاهى گرد، باز ايشان نزد شويد ىم خوشدل خويش هديه به كه شماييد» .پذيرفتم مى نيز شب
  .1شوند حقير كه كنيم مى بيرونشان ذلت به آنجا از و نياريد آن تحمل كه آريم

  .رفت وى نزد به و خواست امان عبداهللا از سرى ابن كه بود وقت اين در: گويد
 دمشـق  و رملـه  بـين  مـا  وقتـى  مصـر،  سوى به شديم، برون طاهر بن عبداهللا امير با: گويد السمراء ابو
 سالم ما به رنگ، خاكسترى شترى بر 2بود نيفتاده كار از هنوز كه بود پيرى رسيد، راه از بدوى يك رسيديم،

  .گفتيم پاسخش گفت،

                                                           

 -36: 27نَ ارِجع إَِليهِم فََلنَأْتينَّهم ِبجُنود، ال قبلَ َلهم ِبها و َلُنْخرِجنَّهم مْنها أَذلَّةً و هم صاغرُو. رَحونَبلْ أَْنتُم ِبهديتكُم َتْف. 1
37.  
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 همـراه  اميـر  بـا  كـه  ربعـى  ابى بن اسحاق و رافقى ابراهيم بن اسحاق و ابراهيم و من: گويد السمراء ابو
  .داشتيم او از رنكوت هاى جامه و اسبها بوديم،

  .گرفت نگريستن ما هاى چهره در بدوى: گويد
  »بينى؟ مى ناپسند را چيزى يا ميشناسى را كسى نگرى، مى خيره شيخ، اى«: گفتمش: گويد
 بـدانم  ناپسـندتان  كه بينم نمى شما در اى بدى و ام نشناخته را شما روز اين از پيش خدا، به نه«: گفت

  ».شناسم مى نيك را كسان كه نكو فراست با هستم مردى اما
  »گويى؟ مى چه اين درباره«: گفتم و كردم اشاره ربعى ابى بن اسحاق ابو به: گويد

  :مضمون اين به خواند شعرى او و
   زرنگ دبيرى كار به بينم مى دبيرى«

  .است نمودار او بر عراق آموزى ادب كه
  .دهد مى نشان كه حركتهاست را او

   خراج بندى قسط كار در كه
  ».بصير و داناست

  :گفت و نگريست رافقى ابراهيم بن اسحاق در آنگاه: گويد
   نيست آن هماهنگ ضميرش كه نمايى زاهد«

   است كار به مردان با و دارد دوست را ها هديه
   بخلى و بينم مى ترسى او در
  ».است وزير دارد مى معلوم كه طبعى و

  :مضمون اين به گفت شعرى و نگريست من در آنگاه
   است امير مونس و نديم اين«

  .شود مى مسرور وى قرب از كه
  اشعار و است علم راوى كه پندارم

  ».گوى قصه گاهى و است نديم زمانى كه
  :مضمون اين به گفت شعرى و نگريست امير در آنگاه 

   او دست عطاى به كه است امير اين
   داشت توان اميد

   ام ديده كه كسانى ميان در و
   نيست همانند را او

   اوست بر مهابت و جمال از پوششى
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   دهد مى توفيق مژده كه اى چهره با
   ماند محفوظ بدو آغاز در اسالم

   بمرد ناپسندى و بماند نكويى وى وسيله به و
   طاهر پسر عبداهللا كه بدانيد

  ».ماست امير و نكوكار پدر
 او بـه  دينـار  پانصـد  داد دستور و يدپسند را پير گفتار و افتاد مؤثر سخت عبداهللا در سخنان اين: گويد

  .شود وى مصاحب تا بگفت و بدهند
 شـاعر  بطـين  حمـص  و سـلميه  بـين  مـا  بوديم طاهر بن عبداهللا با وقتى: گويد فهرى يحيى بن حسن

  :مضمون اين به خواند شعرى طاهر بن عبداهللا به خطاب و ايستاد راه بر كه بديديم را حمصى
   آمدا خوش و مرحبا مرحبا«
   جود صاحب فرزند به

   حسين بن طاهر
   آمدا خوش و مرحبا مرحبا

   دعوت دو در كه كسى فرزند به
   داشت نمايان اثر

   آمدا خوش و مرحبا مرحبا
   آيد بجوش ناحيه دو آبگاه وقتى كه كس آن به

   درياست چونان وى كف
   بدارد مؤيد خدايش كه مأمون

   باشيد بجاى وى براى شما كه وقتى تا
   شكافى چه كه ندارد باك

  .آيد سوى كدام از
   قديم بروزگار كه شما

   بوديد حسين و مصعب و زريق آن ز
   برسيد بسرورى كه بود سزاوار

  ».گيريد برترى جهانيان بر و
   »كيستى؟ تو شود عزادارت مادرت«: گفت عبداهللا

  » .حمصى شاعر بطين«: گفت
   »گفت؟ بيت چند ببين برو غالم اى«: گفت
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  » .تبي هفت«: گفت
 و مصـر  وارد تا بود عبداهللا با همچنان و درم هفتصد يا دادند بدو درم هزار هفت تا بگفت عبداهللا: گويد
  .بمرد آنجا و رفت فرو خويش اسب با راهى در اسكندريه در و شدند اسكندريه

 ميـازده  و دويسـت  سـال  بـه  را اسـكندريه  قولى به گشود، را اسكندريه طاهر بن عبداهللا سال اين در 
  .براند آنجا از بودند يافته تسلط آن بر كه را اندلس مردم از كسان آن و گشود

  بودند يافته تسلط اسكندريه بر كه اندلسيانى كار و طاهر بن عبداهللا كار از سخن

 انبوه گروهى كه آمد كشتيها اندلس جانب از روم درياى از كه اند گفته من به مصر مردم از چند كسانى
 اسـكندريه  در كشتيهايشان بودند، مشغول سرى ابن و جروى فتنه به آنها از مردم كه روزگارى به بود آن در

 مصر به طاهر بن عبداهللا تا ببودند آنجا همچنان و حفص ابو نام به بود يكى سرشان وقت آن در. انداخت لنگر
  .آمد

 -بـود  طـاهر  بـن  عبـداهللا  منظورش -نورس جوانى مشرق جانب از«: گفت من به االعلى عبد بن يونس
 و بـود،  يافته تسلط جويى تسلط واليت از ناحيه هر بر و بود فتنه از پر ما دنياى كه هنگامى به آمد ما سوى

 و افكنـد  هـراس  بـه  را بـدكار  و داد ايمنـى  را گناه بى داد، سامان را دنيا وى بودند، محنت به آنها از مردمان
  ».آمد وى اطاعت به رعيت

 در كـه  نـه  يـا  برده ديگر راوى به آنرا عبداهللا ندانم: گويد راوى: گويد لهيعه بن اهللاعبد از نقل به او هم
 از كس هر كه هست سپاهى مشرق در را خدا) ايم نيافته را اين همانند سخنى يا را اين ايم، خوانده كه كتابها

  .گيرد انتقام وى از آنها وسيله به كه بفرستد را آنها كند، طغيان او بر مخلوق
 نـزد  بـه  كـس  شد مصر وارد طاهر بن عبداهللا وقتى. بود چنين آن معنى كه گفت پاسخى: گويد وىرا

  .باشند نبرد آماده نيايند وى اطاعت به اگر كه فرستاد بودند پيوسته آنها به كه كسانى و اندلسيان
 بـه  اسـكندريه  از كـه  خواسـتند  امان او از و آمدند اطاعت به و پذيرفتند او از قوم آن كه گفتند من به

 در و برفتنـد  آنجـا  از كه داد امانشان قرار اين بر عبداهللا. نباشد اسالم واليتهاى از كه روند روم نواحى از يكى
 تـا  فرزندانشان از اى باقيمانده و كردند وطن آنجا و آمدند فرود) كرت( اقريطش نام به دريا جزاير از اى جزيره
  .هستند آنجا در كنون

  .ندادند خراج و كردند خلع را سلطان قم مردم سال اين در 

   باب اين در كارشان سرانجام و كردند؟ خلع را سلطان قم مردم چرا اينكه از سخن

 هـزار  هـزار  دو خراجشـان  كه شمردند بسيار را خويش خراج كه كردند خلع رو آن از را سلطان: گويد
 مقـدارى  آنهـا  خـراج  از بود شده رى وارد قعرا آهنگ به خراسان از بازگشت هنگام به وقتى مأمون. بود درم

 بـا  كـه  كنـد  چنـان  آنها با تخفيف كار در مأمون كه آوردند طمع نيز قم مردم بگفتم، پيش از كه بود كاسته
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 مـأمون  امـا  بردند، شكايت خويش خراج گرانى از و خواستند تخفيف او از و نوشتند بدو. بود كرده رى مردم
  .كردند خوددارى پرداخت از نيز آنها ،نپذيرفت بودند خواسته را آنچه

 وى كمـك  بـه  را عنبسـه  بـن  عجيـف  سـپس  فرسـتاد،  آنها سوى را هشام بن على مأمون: گويد راوى
 قم سوى نوشت بدو كه آمد قوص به خراسان از كح، يوسف پسر محمد نام به حميد سرداران از يكى فرستاد،

  .كند نبرد آنجا مردم با هشام بن على همراه و رود
 از و كـرد  ويران را قم ديوار و بكشت را عمران بن يحيى يافت، ظفر آنها بر و كرد نبرد آنها با على پس

  .بودند كرده مى شكايت هزار هزار دو از كه پس آن از گرفت خراج درم هزار هزار هفت آنجا
 قـارن  پسر مازيار نشست، جايش به شهريار پسر شاپور. بود شروين پسر وى بمرد، شهريار سال اين در

  .افتاد قارن پسر مازيار دست به كوهستان و بكشت و گرفت اسيرش و برخاست نزاع به وى با
  .بود مكه واليتدار وقت آن در وى شد، حج ساالر عباس بن صالح بن سال اين در
  .آمد در يازدهم و دويست سال آنگاه 

  بود يازدهم و دويست سال به كه حادثاتى خبر از سخن

 مصر وارد طاهر بن عبداهللا و رفت طاهر بن عبداهللا نزد به امان با سرى بن عبيداهللا كه ودب آن جمله از
  .بود دهم و دويست سال به اين قولى به شد،

 بـن  عبـداهللا  بنزد يازدهم و دويست سال از مانده روز پنج شنبه روز به سرى ابن كه اند گفته ها بعضي
 جـاى  جعفـر  ابو شهر در و كردند بغداد وارد را او يازدهم و دويست سال رجب از مانده روز هفت رفت، طاهر
  .بماند جزيره و شام واليتهاى ديگر و آنجا واليتدارى به مصر در طاهر بن عبداهللا و دادند

 و بـود  مصـر  بـه  كه وقتى طاهر بن عبداهللا به خويش نامه يك زير مأمون: گويد غسانى خالد بن طاهر
  :مضمون اين به نوشت اشعارى بود گشوده را آنجا

   مواليم و برادرم«
   اويم نعمتهاى سپاسدار كه كسى

   دارى دوست را چه هر
   ام دلبسته بدان روزگاران به
   ندارى خوش را چه هر و

   ندهم رضا بدان هرگز
   است شاهد اين بر خداى
   است شاهد اين بر خداى
  ».است شاهد اين بر خداى
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 نيز پدرش داشت، طالب ابو فرزندان با دل طاهر بن عبداهللا: ويدگ طاهر بن عبداهللا مظالم دار عهده عطا،
  .بود بوده چنين او از پيش

 نـزد  به نهانى را يكى گفتند، بدو را سخن اين باز چون و نپذيرفت، و كرد رد را اين مأمون: گويد راوى
 بـن  قاسم سوى را آنجا بزرگان از جمعى برو، مصر به زاهدان و قاريان صورت به«: گفت بدو و فرستاد عبداهللا
 عبـداهللا  خـواص  از يكى سوى آن از پس كن، ياد وى فضائل و علم مناقب از و كن، دعوت طباطبا بن ابراهيم

 كنـه  و بپـذيرد،  را دعوت كه كن ترغيب و كن دعوتش و برو طاهر بن عبداهللا نزد به آن از پس برو، طاهر بن
  ».آى من نزده ب شنوى مى او از آنچه با و بايد چنانكه بجوى، را وى نيت

 را بزرگـان  و سـران  از جمعـى  چـون  و بود داده دستور و بود گفته مأمون كه كرد چنان مرد آن: گويد
 بـود  نشسته بر سرى، بن عبيداهللا با امان و صلح پس از وى نشست، طاهر بن عبداهللا در بر روزى كرد، دعوت

 كـه  داد بـدو  و آورد در خـويش  آستين از اى رقعه و خاست پا به مرد آن بازگشت چون و بود رفته او سوى و
 بـر  كـه  بـرد  عبـداهللا  نزد به را وى و آمد مرد نزد به حاجب شد وارد كه همين و گرفت خويش دست به آنرا

ـ  پاپوش و بود كرده دراز را خويش پاهاى نبود، آن جز چيزى زمين و وى ميان و بود نشسته خويش فرش ه ب
  .داشت پا

  » .دارى آنچه بيار كردم، فهم بود اى رقعه در كه را سخنت مقدار آن«: گفت بدو
  »آن با خداى حمايت و دارم امان تو از«: گفت
  » .تست آن از«: گفت
  .كرد ياد وى زهد و فضائل از و خواند قاسم سوى را او و وانمود بدو خواست مى را آنچه پس: گويد

   »كنى؟ مى انصاف من با«: گفت بدو عبداهللا
  ».آرى«: گفت
   »هست؟ واجب بندگان بر خدا دارى سپاس«: گفت
  » .آرى«: گفت
   »هست؟ واجب ديگرى بر شان يكى سپاسدارى تفضل، و نعمت و احسان هنگام به«: گفت
 و است روان مشرق در من مهر كه بينى مى! ميĤيى من بنزد منم كه حال اين در«: گفت» .آرى«: گفت

 و سـر  پشت و چپ و راست به مسموع، گفتارم و است مطاع نم فرمان مغرب و مشرق بين ما نيز، مغرب در
 و نهـاده  مهـر  گردنم به آن با كه منتى و داده من به كه يكى از بينم مى نعمتى و نگرم مى خويش روى پيش

 ايـن  كـه  كنـى  مـى  دعـوت  مرا آنگاه كرده، آغاز كرم و تفضل من به نسبت آن با كه سپيد و درخشان دستى
 رشـته  بريـدن  در و كـن  خيانـت  بوده اين، انجام و آغاز آنكه با گويى مى و كنم كفران را احسان اين و نعمت

 آيـا  دانم، مى كه ترتيبى به رو، به رو خواندى مى بهشت به مرا اگر تو نظر به. بكوش خونش ريختن و گردنش
  »م؟بشكن را بيعتش و كنم كفران را وى منت و و احسان و كنم خيانت كس اين با كه داشت خوش خدا
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  .ماند خاموش مرد آن: گويد
 بـرو  شهر اين از بيمناكم، جانت بر تو از خدا به يافتم خبر تو كار از كه اكنون«: گفت بدو عبداهللا آنگاه

  ».باشى خويشتن غير و خويشتن قاتل نيستم، ايمن اين از و يابد، خبر تو كار از اگر 1اول شخص اگر كه
 و شـد  خوشـدل  كـه  بگفـت  وى با را خبر و رفت مأمون نزد به شد نوميد وى از مرد آن چون و: گويد

 كـس  بـه  چيـزى  باب اين از و» .من طينت همانند و من تربيت مأنوس و است من دست پرورده اين«: گفت
  .ندانست آنرا مأمون مرگ پس از جز عبداهللا و واننمود

 ايـن  بـه  گفـت  شـعرى  داشـت  محاصره به مصر در را سرى بن عبيداهللا وقتى طاهر بن عبداهللا: گويند
  :مضمون
   ريخت همى اشك صبحگاهان«

   است نزديك من رفتن ديد مي كه
   شب و روز پيوسته و

   سپردنم راه كار در
   پنداشت جهالت روى از

  .نيستم آسوده و رنجم در من كه
   من كه بدار دست من از

  .روانم خويش هدف سوى
   مأمونم بنده من

  .اويم سايه زير در و
   دهد معافيت خداى روزى اگر

   است نزديك من استراحتگاه
   باشد هالكتى اگر و
   بگوى فغان و ناله با

   ماند بجا مصر در كشته يكى كه
  ».بدار گويى مالمت از را خويشتن و
 بـه  احمـد  پـدرش،  رفت طاهر بن عبداهللا بنزد سرى بن عبيداهللا وقتى كه اند آورده احمد بن عبداهللا از
  :نوشت چنين فتح آن تهنيت به طاهر بن عبداهللا

 سـتايش . يـافتم  خبـر  آمـد  تـو  بنزد سرى ابن و داد تو به خدا كه فتحى از بدارد، عزيز را امير خداى«
 منحـرف  و او حق و وى منكر و بخشيد عزت را خويش  خليفه دولت و داد نصرت را خويش دين كه را خداى

                                                           

  . السلطان االعظم: تعبير متن. 1
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 و بگشـايد  وى بـر  را شرك واليتهاى و كند تأييدش نعمتها به كه خواهيم مى خداى از .كرد زبون را اطاعتش
 در ترا روش هستند اينجا كه كسانى و ما كه داد تو به رقتى كه هنگامى از كه واليتها آن بر را خداى ستايش

 بسـيار  اى يافتـه  خود، جاى به يك هر نرمى و خشونت در كه توفيق آن از و آوريم مى ياد به صلحت و جنگ
 تو چون قدرت از پس يا و باشد كرده عدالت رعيت با تو چون كه دانيم نمى ار سپاهى رهبر. كنيم مى شگفتى

 يا نكند تكيه خويش پدران كار به كه ايم ديده را معتبرى خاندان پسر ندرت به گذرد، در خويش انگيز كينه از
 خلـل  تهسـ  وى نـزد  به آنچه توجيه در و بيارد، قناعت دارد بدانچه يافته قدرتى و توفيق و نصيب كه كسى
. باشد توفيق شايسته تو چون تبعه آسيب از جلوگيرى و نيك رفتار سبب به كه شناسيم نمى را رهبرى نيارد،

 حادثه يا حاجت هنگام به كه داند تو از تر مقدم را يكى كه داند نمى روا هستند ما نزد به كه آنها از هيچكس
 كه كند چنان داده تو به كه نعمت اين با داىخ و باد خوش ترا آن افزايش و خداى منت. كنند بدو رو سخت

 وى بقـاى  بـه  را شـما  و مـا  عيش خدا كه مسلمانان همه موالى و خويش موالى و امام طناب به تمسك در
. معظمـى  و مقـدم  و محتـرم  همچنان هستند ما نزد به كه آنها و ما نزد به كه دانى مى بمانى دايم كند كامل

 و حادثـات  بـراى  تـرا  و اميدوارند تو به خويشتن براى كه افزوده برترى و جالل عام و خاص ديده در خدايت
 توفيـق  و لطـف  همچنانكـه  بدارد موفق دارد دوست آنچه به ترا خدا اميدوارم. دانند مى ذخيره خويش بليات

 و تواضـع  و نبـرد  سركشـى  بـه  تـرا  نعمت و داشتى نكو رفتار نعمت وقت به كه نداشت دريغ تو از را خويش
  ».السالم و .نهاد وديعت به تو در و كرد انعام و داد تو به آنچه بر را خداى ستايش. افزود رىخاكسا

 او از معتصم اسحاق ابو و مأمون بن عباس شد، السالم مدينة به مغرب از طاهر بن عبداهللا سال اين در
  .داشت همراه را الصقر ابى ابن و الجمل ابى ابن و السرج ابن چون نيز را شام تسلطجويان. كردند پيشواز
. شـد  طبرسـتان  واليتـدار  پـدر  جـاى  به موسى بن محمد و درگذشت حفص بن موسى) سال اين در(
  .رفت كرمان سوى كه كرد هزيمت را او داود بن بشر اما شد هند واليتدار صالح بن حاجب

 از يكـى  بـر  را وى ايـ  كند ياد نيكى به معاويه از كه هر: داد ندا كه گفت را بانگزنى مأمون سال اين در
  .شود برداشته او از حمايت دهد برترى سلم، و عليه اهللا صلى خدا، پيمبر ياران

  .درگذشت بود مدينه واليتدار كه عباس بن صالح سال اين در
  .درگذشت شاعر العتاهيه ابو سال اين در هم و
  .آمد در دوازدهم و دويست سال آنگاه 

  بود دوازدهم و دويست سال به كه حادثاتى خبر از سخن

 بـراى  را او و فرسـتاد  بابـك  سـوى  موصل راه از را طوسى حميد بن محمد مأمون، كه بود آن جمله از
 را آنهـا  و بگرفـت  را آذربايجان تسلطجويان از وى امثال و مره بن يعلى حميد، بن محمد. داد نيرو بابك نبرد
  .فرستاد مأمون بنزد

  .كرد خلع يمن در العين احمر به وفمعر عمرى، بن محمد بن احمد سال اين در
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  .كرد يمن واليتدار را الرازى ابى به معروف الحميد عبد بن محمد مأمون سال اين در هم و
 و كـرد  عيـان  السـالم،  عليـه  را، طالب ابى بن على برترى و قرآن خلق گفتار مأمون سال اين در هم و

 همـين  االول ربيـع  ماه به اين و» .بود برتر ياران همه از سلم، و عليه اهللا صلى خدا، رسول پى از وى«: گفت
  .بود سال

  .شد حج ساالر عباسى عبداهللا سال اين در
  .آمد در سيزدهم و دويست سال آنگاه

  بود سيزدهم و دويست سال به كه حادثاتى خبر از سخن

 واليـت  آن در و كردنـد  خلع مصر در يمانيان و قيسيان با جليس ابن و السالم عبد كه بود آن جمله از
  .خاستند پا به

  .درگذشت خراسان به طاهر بن طلحة سال اين در
 خـويش  پسـر  و كـرد  مصـر  و شام واليتدار را معتصم اسحاق ابو خويش برادر مأمون سال اين در هم و
 طـاهر  بـن  عبـداهللا  بـه  نيـز  و آنها از يك هر به تا بگفت و كرد عواصم و مرزها و جزيره واليتدار نيز را عباس
  .بود نكرده پخش مال همه اين روز يك به هرگز گويند. بدهند دينار هزار پانصد

  .كرد سند واليتدار را عباد بن غسان سال اين در هم و

  كرد؟ سند واليتدار را عباد ابن غسان مأمون، چرا اينكه از سخن

 چيزى اما گرفت را خراج كرد، مخالفت مأمون با داود بن بشر كه بود آن رسيده، من به چنانكه سبب،
  .نفرستاد مأمون نزد به را آن از

 كـارى  بـراى  را وى كـه  دهيـد  خبر عباد بن غسان از مرا«: گفت خويش ياران به مأمون روزى: گويند
 كه كسانى. كند سند واليتدار را او بود گرفته تصميم بشر كار بسبب كه بود چنان و» .ام گرفته نظر در بزرگ
 خـاموش  كـه  نگريسـت  يوسف بن احمد به مأمون. گفتند بسيار او يشستا در و كردند سخن داشتند حضور

  »گويى؟ مى چه احمد«: گفت بدو. بود
 گـروه  هـر  سـوى  را او اسـت،  بيشـتر  بـديهايش  از نيكيهايش كه مرديست اين مؤمنان امير اى«: گفت

 كه شود خواهى عذر مايه كه زند نمى سر او از كارى باشى بيمناك او از چه هر گيرد مى انصاف آنها از فرستى
 ندانى بنگرى وى كار در وقتى نهاده، توبتى خصلتى هر براى و كرده تقسيم فضيلتها ميان را خويش ايام وى

 آموزى ادب به را آنچه يا كرده هدايتش آن سوى عقلش كه آنچه است، آورتر شگفتى وى حاالت از يك كدام
  ».آورده دست به

  ».گفتى وى ستايش دارى وى با بد نظر آنكه وجود با«: گفت
  :گويد شاعر كه چنانست گفتم آنچه در وى كه رو آن از«: گفت

   من كه بس تو نيكى مقابل در سپاس همين«
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  ».گفتم تو ستايش دشمنى و دوستى هنگام به
  .ستود را وى تأدب و كرد شگفتى يوسف بن احمد گفتار از مأمون: گويد

  .شد حج رساال عباس عبيداهللا بن عبداهللا سال اين در
  .آمد در چهارم و دويست سال آنگاه 

  بود چهاردهم و دويست سال به كه حادثاتى خبر از سخن

 را سـپاهش  و كشت، را او بابك كه بود طوسى حميد بن محمد شدن كشته سال اين حادثات جمله از
 از مانـده  روز جپـن  شنبه روز به سر، هشتاد در بكشت بودند وى همراه كه را آنها از بسيار گروهى و بشكست

  .االول ربيع ماه
  .شد كشته يمن در الرازى ابو سال اين در
 مـاه  بـه  مصر حوف در شد كشته رشيد بن اسحاق ابو عامل بادغيسى، وليد بن عمير سال اين در هم و

 آنها و يافته دست جليس ابن و السالم عبد به و بگشود را آنجا و رفت مصر سوى اسحاق ابو آنگاه االول، ربيع
  .فرستاد باز مصر سوى و زد تازيانه را  حرورى ابن مأمون. بكشت را

 بغـداد  سـوى  آنگـاه  شـد  روان حلـب  سـوى  مأمون كرد، قيام جانفروش ضبابى بالل سال اين در هم و
 محمـد  بـن  هـارون  و عجيف و هشام بن على جمله از سرداران از گروهى با را خويش پسر عباس و بازگشت
  .بكشت ار بالل هارون، و فرستاد

 نـزد  بـه  را اكـثم  بن يحيى و ابراهيم بن اسحاق مأمون رفت، دينور سوى طاهر بن عبداهللا سال اين در
 برگزيد را خراسان كه كنند مخيرش بابك نبرد و آذربيجان و ارمينيه و جبال و خراسان ميان كه فرستاد وى

  .رفت آن سوى و
 يافـت،  دست بدو طاهر بن عبداهللا وابسته زيزع و آمد جنبش به قمى داود بن جعفر سال اين در هم و

  .شد فرستاده پس بدانجا و بود گريخته مصر از وى
  .شد آذربيجان و اصبهان و قم و جبل واليتدار هشام بن على سال اين در
  .شد حج ساالر عباس بن اسحاق سال اين در

  .آمد در پانزدهم و دويست سال آنگاه

  بود پانزدهم و تدويس سال به كه حادثاتى خبر از سخن

 شـنبه  روز بـه  اند، گفته چنانكه اين، و كرد حركت روم غزاى براى السالم مدينة از مأمون سال اين در
 نمـاز  از پـس  بـود  پنجشـنبه  روز بـه  بردان سوى شماسيه از وى حركت قولى به بود، محرم از مانده روز سه

  .پانزدهم و دويست سال محرم از مانده روز شش، نيمروز،
 و حلـوان  و سـواد  و كـرد  جانشـين  آنجا بر را ابراهيم بن اسحاق كرد مى حركت السالم مدينة از وقتى

 وى پيش مدينه از اهللا رحمه رضا، على بن محمد رسيد، تكريت به مأمون وقتى سپرد، بدو نيز را دجله واليت
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  الفضـل  ام دختـرش  نزد به تا بگفت و داد اش جايزه كه بديد را او و جمعه، شب سال، همين صفر ماه در آمد
 بـر  كـه  يوسـف  بـن  احمد خانه در بردند، الفضل ام نزد به را او پس. بود كرده وى زن را الفضل ام كه آيد در

 به آنگاه رسيد مكه به تا شد روان خويش عيال و كسان با رسيد حج ايام چون و ببود آنجا و است دجله كنار
  .ببود آنجا و مدينه در رفت خويش منزل

 مصيصـه،  بـه  آنگـاه  انطاكيـه،  بـه  آنگاه دابق به آنگاه رسيد، منبج به تا برفت موصل راه از مأمون آنگاه
  .االولى جمادى نيمه در شد، روم بالد وارد طرسوس از سپس رفت، طرسوس به آنجا از سپس

 گجنـ  بـه  را آن تـا  بمانـد  قره نام به اى قلعه مقابل مأمون كرد، حركت ملطيه از نيز مأمون بن عباس
 نيز آن از پيش. االولى جمادى از مانده روز چهار بود يكشنبه روز به اين و كنند ويران آنرا تا بگفت و بگشود

  .بود نهاده منت آن مردم بر و بود گشوده ماجده نام به را اى قلعه
 داد، امانشـان  مأمون و خواستند امان كرد پيكار آنجا مردم با و زد اردو قره مقابل مأمون وقتى قولى به

 سـوى  نيـز  را خياط جعفر و عجيف. آورد وى نزد به آنرا ساالر كه فرستاد سندس قلعه سوى را اشناس آنگاه
  .آورد اطاعت و شنوايى كه فرستاد سنان قلعه فرمانرواى
 بديـد،  شـود  موصـل  وارد كـه  پـيش  آن از را مأمون و آمد باز مصر از رشيد بن اسحاق ابو سال اين در

  .بديدند را او العين رأس در نيز مأمون پسر عباس و منويل
  .رفت دمشق سوى شد بيرون روم زمين سر از كه پس آن از مأمون سال اين در
  .شد حج ساالر عباسى عبيداهللا بن عبداهللا سال اين در
  .آمد در شانزدهم و دويست سال آنگاه 

  بود شانزدهم و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

  .روم سرزمين به ودب مأمون بازگشت جمله از

  بازگشت؟ روم سرزمين به مأمون چرا اينكه از سخن

 مـردم  از گروهـى  روم شاه كه يافت خبر مأمون كه بود آن سبب قولى به: اند كرده اختالف باب اين در
 بـدو  خبـر  اين چون و بود كس ششصد و هزار يك اند گفته چنانكه جمله اين و كشته را مصيصه و طرسوس

 تـا  همچنان و سال همين االول جمادى از روز يازده دوشنبه روز به شد، روم سرزمين وارد ات شد روان رسيد
  .ببود آنجا شعبان نيمه

 رسيد بدو نامه چون و كرد آغاز خويشتن از و نوشت بدو ميخائيل پسر توفيل كه بود آن سبب قولى به
 كس پانصد و آمدند وى نزد به اذنه در ميخائيل پسر توفيل فرستادگان. رفت روم سرزمين سوى و بخواند آنرا
 مردم آمد فرود انطيغوا در و شد روم سرزمين وارد مأمون وقتى .بود فرستاده وى نزد به را مسلمان اسيران از

 اسحاق ابو خويش برادر مأمون آمدند، صلح به نيز آنجا مردم كه رفت هرقله سوى آنجا از آمدند، صلح به آنجا
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 و بكشـت  و كرد حمله كه فرستاد طوانه از نيز را اكثم بن يحيى گشود، را غله انبار و قلعه سى كه فرستاد را
  .گشت باز اردوگاه سوى و گرفت اسير و بسوخت

  .رفت دمشق سوى آنگاه بماند آنجا روز سه يا دو و رفت كيسوم سوى مأمون آنگاه
 و تاخـت  اسـحاق  ابـو  النعـام  به بودند وى همراه كه كسانى با و كرد قيام فهرى عبدوس سال اين در
 دمشـق  از حجه ذى از مانده روز  چهارده چهارشنبه روز به مأمون بود، شعبان ماه به اين و بكشت را يكيشان
  .رفت مصر سوى و كرد حركت
  .گرفت اقامت مصر در و آمد باز برقه از افشين سال اين در هم و
 نمـاز  وقتـى  كنـد  وادار را سـپاهيان  كـه  داد دستور و نوشت ابراهيم بن اسحاق به مأمون سال اين در 

 مدينه مسجد در سال همين رمضان ماه از مانده روز چهارده جمعه روز به را كار اين گويند، تكبير كنند، مى
 نمازها همه در را كار اين آنگاه گفتند تكبير سه و خاستند پا به رفت سر به نماز چون و كردند آغاز رصافه و

  .بكردند
 بـن  احمـد  با فرستاد وى سوى را عنبسه بن عجيف و آورد خشم هشام بن على بر نمأمو سال اين در

  .بگيرند را وى سالح و اموال كه داد دستور و هشام
  .االول جمادى ماه در بغداد به درگذشت، جعفر ام سال اين در
 را سند كار و بود خواسته امان او از مهلبى داود بن بشر بيامد، سند از عباد بن غسان سال اين در هم و
 ايـن  بـه  گفـت  شـعرى  وى دربـاره  شاعر و. بود گماشته آنجا بر را برمكى موسى بن عمران و بود داده سامان

  :مضمون
   است جنگ رونق مايه غسان، شمشير«
   آنست دم دو در مرگ زهر و

   بكشد سند بديار آنرا وقتى
   شود وى تسليم بشر

   وقتى تا كه كند ياد قسم و
   رود خداى حج به گزارى نماز

   كند اندازى سنگ محل دو در و
   نرود باز خيانته ب
   نكند خلع را شاهان و
  ميروند او سوى كه سپاهيانى به و

  ».نيارد تاخت
  .آمد باز مأمون نزد به غسان آنگاه
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  .كرد خلع آنجا و گريخت قم سوى نيز قمى داود بن جعفر
  .بود سخت سرماى سال اين در
 ايـن  در ديگـر  بعضـى  گفتـه  به. بود حج ساالر عباسى عبداهللا بن سليمان ابعضيه گفته به سال اين در

 و بـود،  كـرده  يمـن  واليتـدار  را وى مـأمون  كـه  بـود  چنان و. بود عباسى عبيداهللا بن عبداهللا حج ساالر سال
 به ات شد روان دمشق از وى. بود داده او به شد مى آن وارد يمن، به ورود هنگام تا كه را شهرى هر واليتدارى

 بغـداد  از قعـده  ذى از رفتـه  روز دو دوشنبه روز به و كرد، نماز كسان با آنجا در فطر عيد روز به رسيد بغداد
  .داشت پا به كسان براى را حج مراسم و برفت

  .آمد در هفدهم و دويست سال آنگاه

  بود هفدهم و دويست سال به كه حادثاتى خبر از سخن

 داورى بـه  امان، با آنجا مردم و بود، مصر سرزمين از كه يافت تسلط بيما بر افشين كه بود آن جمله از
  .شد خوانده االخر ربيع ماه از مانده روز يك آنجا فتح مكتوب. شدند تسليم مأمون

 بزد را او گردن كه آوردند وى نزد به را فهرى عبدوس شد، مصر وارد مأمون محرم ماه در سال اين در
  .گشت باز شام سوى و

  .االول جمادى ماه به اذنه در گشت، را حسين، و على هشام، پسر دو مأمون الس اين در

  كشت؟ را هشام بن على مأمون چرا اينكه از سخن

 قلمـرو  مـردم  بـا  وى رفتـارى  بـد  از چـون  و بود سپرده بدو را جبال واليتهاى مأمون كه بود آن سبب
 به را وى خواست مى كه فرستاد وى ىسو را عجيف گرفت، مى اموال و كشت مى كسان كه يافت خبر خويش

 او گردنش تا بگفت كه برد مأمون نزد به را او و يافت دست بدو عجيف اما رود، بابك نزد به و بكشد غافگيرى
  .پرداخت وى كشتن به جليل ابن و بزنند را

 چهارشـنبه  روز بـه  اذنـه  در گرفـت  انجام جليل ابن زاده برادر محمد بن حسين دست به حسين قتل
 آنجـا  در كه فرستادند خراسان و بغداد به را هشام بن على سر آن از پس االول، جمادى از مانده روز هاردهچ

 رسانيدند، دمشق به حجه ذى در كه بگردانيدند واليت به واليت و بردند باز جزيره و شام به آنگاه گردانيدند،
  .افكندند دريا به آن از پس بردند، مصر سوى آنرا سپس

 كسـان  تا آويزند وى سر به و بنويسند اى رقعه تا بگفت كشت را هشام بن على مأمون وقتى كه گويند
  :نوشتند چنين كه بخوانند آنرا

 به خراسان مردم ديگر جزو نيز را هشام بن على مخلوع، روزگار به مؤمنان امير كه بود چنان بعد، اما« 
 و آورد شـتاب  پـذيرفتن  در و پـذيرفت  كه بود نكسا جمله از و بود، كرده دعوت خويش حق به قيام و يارى

 بدو كارى اگر پنداشت كه آورد بر را او و داشت منظور وى درباره را اين مؤمنان امير. نيكو كمك كرد، كمك
 اميـر  .نيسـت  طماع و نكوست رفتارش بند، پاى مؤمنان امير دستور به و متقى و خداست مطيع شود سپرده
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 بگفـت  مؤمنـان  امير آنگاه كرد سنگين بخششهاى و داد او به معتبر كارهاى و كرد آغاز وى با تفضل مؤمنان
 كه را امانتى و گشود خيانت به دست اما يافت درهم هزار هزار پنجاه از بيشتر آنرا و كنند نظر آن مقدار در تا

 كه خواست بخشش مؤمنان امير از آنگاه. داد فاصله و كرد دور خويشتن از را وى كه كرد تباه بود بدو سپرده
 بـه  سـپرد  بدو را خرميان، خدا، دشمنان پيكار و ارمينيه واليت و آذربيجان و جبل و درگذشت وى خطاى از

 عمـل  بـر  را درم و دينار و بود بوده آنچه از بيشتر بازگشت، اما نگردد، باز بود زده سر او از بدانچه آنكه شرط
. ريخـت  نـاروا  خونهاى و كرد ستم رعيت با و گرفت پيش بد روش و داشت مقدم وى دين و خداى خاطر به

 را خـويش  اعمـال  كـه  بخواهد او از و پردازد وى كار به كه فرستاد او سوى را عنبسه بن عجيف مؤمنان امير
 اطاعـت  در وى درسـت  نيت سبب به را عجيف خدا. بكشد را او خواست مى و تاخت عجيف به اما كند جبران

 جبران شد مى انجام كرد خواست مى عجيف درباره آنچه اگر براند، خويشتن از را وى كه داد نيرو مؤمنان امير
 بـر  را خداى حكم مؤمنان امير چون و. پذيرد انجام بخواهد را چيزى وقتى خدا ولى نابخشودنى، و بود ناپذير
 و وى يـال ع و فرزنـد  تا بگفت و نگيرد گناهش به را وى باقيماندگان كه ديد چنين كرد روان هشام ابن على

 بـن  علـى  كـه  نبـود  اگـر . بودند داده مى وى زندگانى در كه دهند مقررى همان را، وابستگانشان و پيوستگان
 مخالفـت  كـه  بـود  مـى  خـويش  سـپاهيان  از كسانى شمار در بود داشته عظيم گناه قصد عجيف درباره هشام
  ».والسالم. وى امثال و منصور بن عيسى چون اند آورده خيانت و اند كرده

 را عجيف و برفت آنجا از آنگاه بماند لؤلؤه مقابل روز يكصد و شد روم سرزمين وارد مأمون سال اين در
 آنگـاه  بود، اسير آنها دست در روز هشت كه گرفتند اسيرش و كردند خدعه وى با لؤلؤه مردم گذاشت، جا به

 و فرستاد وى سوى سپاه مأمون گرفت، ميان در را عجيف و رفت لؤلؤه سوى توفيل آن از پس كردند، رهايش
  .آمدند عجيف نزد به امان با لؤلؤه مردم و برفت رسيدنشان از پيش توفيل

 از خويش نامه در و خواست صلح او از و نوشت نامه مأمون به روم فرمانرواى توفيل سال اين در هم و 
 مـتن  كرد، اسيران مبادله نهادپيش و خواست مى صلح كه بياورد توفيل وزير فصل، را نامه كرد، آغاز خويشتن

  :بود  چنين مأمون به توفيل نامه
 درخور شود، دوشان هر ضرر مايه كه است آن از درستتر خويش، نصيب بر مختلف دو توافق بعد، اما«

 هر از دانشت. واگذارى دارى خويشتن براى كه را نصيبى رسد مى ديگرى به كه نصيبى سبب به كه نيست تو
 مصالحه فضيلت به و بودم كرده مسالمت به دعوت و بودم نوشته تو به پيش از. است آور كفايت توضيح گونه

 هـم  بـه  عام فوائد و باشد يارگيرى و دوست كدام هر و شود برداشته ما از پيكار عواقب كه بودم آورده رغبت
  .يابد امنيت شهرها و راهها و شوند آزاد اسيران و يابد گسترش بازرگانى و پيوند

 بندم مى تو بر را راهها و اندازم مى تو سوى جنگ پردازم، نمى بگفتار و كنم نمى كار نهانى پذيرفتى،ن اگر
 خويشتن ميان و. ام برداشته ميان از عذر كه آنست پى از كنم، چنان اگر و ميكنم روانه پيادگان و سوارگان و
  ».والسالم .ام داشته بپا حجت نشانه تو و
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  :نوشت بدو مأمون
 آميختـه  بهـم  را درشتى و نرمى و بودى خواسته كه متاركه و صلح درباره رسيد بمن تو نامه د،بع اما«

 وسـيله  بـدان  جنگ، و كشتار ماندن متروك و اسيران رهايى و راهها پيوستن و بازرگانى گفتگوى از و بودى
 رخدادى در اينكه و دارم خوش را كار روى و زير انديشيدن به توسل و رويه اعمال كه نبود اگر بودى جسته

 بيارد بصير و نيرومند و دلير مردانى كه ميكردم اسبها ترا نامه پاسخ آن، دنباله اصالح بمنظور مگو نيارم رايى
 آنهـا  بـه  كـه  را شـما  شـوكت  رنج و جويند، تقرب بخداى بخونهايتان و بكوبند هم در مرگ حد تا را شما كه

 كـه  مردانى ميرساندم، بĤنها تجهيزات و لوازم و فرستادم يم شان براى ها كمك سپس شمارند، ناچيز ميرسد
 نيكـويى  دو از يكـى ه بـ  كـه  ايـد  دلبسـته  آنهـا  بليـه  هول از سالمته ب شما كه باشند آن از تر دلبسته بمرگ

 تو بر حجت آن  وسيلهه ب خداى كه دهم اندرزى ترا كه ديدم چنان اما. نيك. سرانجام يا حاضر غلبه :ميرسند
 حمايـت  موجب كه اى فديه نپذيرفتى اگر و بخوانم، اسالم شريعت و وحدانيت به را پيروانت و ترا و كند تمام
 ابـالغ  از نيازى بى مايه ديد خواهى معاينه يقين به ما اوصاف از آنچه نكردى را اين اگر و رعايت اثبات و شود

  ».كند هدايت پيروى كه كس آن بر سالم و است اوصاف توضيح و گفتار
  .رفت سلوس به مأمون سال ينهم در
 او گردن رشيد ابن اسحاق ابو كه فرستاد را قمى داود بن جعفر قمى، عيسى بن على سال اين در هم و

  .بزد را
  .شد حج ساالر عبداهللا بن سليمان سال اين در
  .آمد در هيجدهم و دويست سال آنگاه 

  بود هيجدهم و دويست سال به كه حادثاتى خبر از سخن

 را دارى زاده خـواهر  آنجـا  در و رفت رقه سوى سلغوس از مأمون كه بود آن سال اين حادثات جمله از
  .كشت

 ايـن  از مـردم  و گيرنـد،  جـاى  آن در وى اطرافيـان  كه كنند خالى را رافقه تا بگفت سال اين در هم و
  .داشت معافشان كه بناليدند

 و بمانـد  طوانـه  در كـه  گفـت  او به و فرستاد روم سرزمين به را عباس خويش پسر مأمون سال اين در
 آن حصـار  و ميل، يك در ميل يك بساخت، آنرا و شد آغاز بنا بود، فرستاده مزدوران و فعلگان بسازد، را آنجا

 در كـار  ايـن  براى را خويش پسر عباس بود، اى قلعه درى هر بر و نهاد آن براى در چهار. كرد فرسنگ سه را
  .فرستاد جمادى روز نخستين

 مـرد  هزار چهار فلسطين، و اردن و حمص و دمشق واليت از كه نوشت اسحاق خويش برادر به نمأمو
 كـرد،  مـزدور  را گروهـى  نيـز  مصر در درم، چهل را  پياده و دهد مى درم يكصد را سوار بگيرد، مزدور سپاهى
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 هزار دو و بود گرفته دبغدا از كه را كسانى و فرستاد عباس نزد به بود گرفته جزيره و قنسرين از كه را كسانى
  .گرفتند جاى عباس نزد به آنجا و رفتند طوانه به و شدند برون نيز آنها از بعضى فرستاد، اسحاق بنزد بودند

   قرآن بودن مخلوق درباره امتحان آغاز

 كـه  داد دسـتور  و بيازمايـد  را محـدثان  و قاضـيان  كه نوشت ابراهيم بن اسحاق به مأمون سال اين در
 چنين اسحاق به وى نامه متن. بود باب اين در نامه نخستين اين و فرستد وى نزده ب رقه به را هاآن از جمعى

  :بود
 حفاظت كه دين داشتن بپا كار در كه است آن خليفگانشان و مسلمانان امامان بر خداى حق بعد، اما«

 كوشـش  سـپرده  نزدشـان  هبـ  كـه  علمى برترى و داده ارثشان به كه پيمبرى مواريث و خواسته ايشان از آنرا
  .بكوشند خداى اطاعت به و كنند

 عدالت و رشاد استوارى و تأييد به را وى خويش منت و رحمت به كه خواهد مى خداى از مؤمنان امير
  .بدارد موفق سپرده بدو كه رعيت امور در

 و داللت به هك عوام طبقه و رعيت اوساط از بيشتر گروه آفاق و اقطار همه در كه بدانست مؤمنان امير
 و خداينـد  جاهـل  اند، نگرفته روشنى علم برهان و نور از و ندارند استدالل و تدبر و نظر نيروى خداى، هدايت
 و اند وامانده وى واجب راه و واضح آثار از و گمراه، و دور به ايمان و توحيد و دين حقيقت از و كور وى درباره

 نهنـد  امتيـاز  مخلـوقش  و وى ميـان  و رسـند  او معرفت كنه به و دبرن بايد كه اى مرحله به را خداى اينكه از
 و تبـارك  خـداى  ميـان  چنانكـه  بدورند، تذكر و تفكر از و ناقص عقولشان و است ضعيف آرايشان كه قاصرند
 و خلق آنرا خداى و ليست از و قديم قرآن كه اند كرده اتفاق و اند آورده مساوات كرده نازل كه قرآنى و تعالى
 و هـا  سـينه  شـفاى  مايـه  آنـرا  كه خويش محكم كتاب در جل و عز خداى كه صورتى در  نكرده ايجاد و ابداع

  1.كرديم عربى قرآنى را كتاب اين ما: فرموده كرده مؤمنان هدايت و رحمت
 و آسـمانها  كـه  يكتاسـت  خـداى  خـاص  ستايش: فرموده هم و. اوست مخلوق كرده خداى را چه هر و

 بـر  گذشته حوادث اخبار از چنين: فرموده جل و عز او هم و 2.كرد پديد روشنى و كيهاتاري و بيافريد را زمين
 هم و آمده قديم آن دنبال به و كرده ابداع بعدا كه است چيزهايى حكايت اين كه داده خبر و 3.خوانيم مى تو

 شـده  توضيح آنگاه شده استوار كاردان اى فرزانه طرف از آن هاى آيه كه است كتابى اين را، الم، الف،: فرموده
  4.است

                                                           

1 .ا إِنَّا جرَِبيُقرْآناً ع ْلناه3: 43ع. 
2 . النُّور و لَ الظُُّلماتعج و ضالْأَر و ماواتي خََلقَ السالَّذ لَّهل دم1: 6اْلح. 
  .99: 20كَذلك َنُقص عَليك من أَْنباء ما قَد سبقَ . 3

  .1: 11دنْ حكيمٍ َخِبيرٍ الر، كتاب أُحكمت آياُته ثُم ُفصَلت من َل. 4
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 را خـويش  كتـاب  كه است خداى و دارد اى دهنده تفصيل و كننده محكم اى يافته تفصيل محكم هر و
  .است مبدع و خالق خداى پس داده، تفصيل و كرده محكم

 به را خويشتن و اند كرده دعوت خويش گفتار به و اند كرده مجادله باطل سر بر كه هستند كسانى آنها
 مكـذب  و آنهاسـت  گفتـار  مبطـل  كـه  حكايتهاسـت  خداى كتاب از فصل هر در اما. اند داشته منسوب سنت

 و جماعتنـد  و ديـن  و حـق  اهـل  كـه  اند نموده چنين معذلك كند مى رد را آنها طريقه و گفتار كه دعوتشان،
 چندان اند فريفته را نجاهال و اند افراخته گردن كسان بر سخنان اين با و نفاقند و كفر و باطل اهل اغيارشان

 آنهـا  بـه  ديـن،  بـراى  نه مينمايند، زاهدى و خدا براى نه ميكنند خشوع كه و باطل روش اهل از گروهى كه
 و رياست زى و گيرند، رونق نزدشان به وسيله بدين كه اند كرده موافقت نادرستشان آراى با و اند شده متمايل
 يـاران  خـويش  ضـاللت  بـر  خـداى  قبـال  در اند كرده رها آنها باطل خاطر به را حق سان بدين گيرند، عدالت
 يقينشـان،  و نيتشـان  تبـاهى  و طينتشان بدى و دينشان خلل وجود با اند شمرده عادلشان چون كه اند گرفته

 اند داشته را مقصود همين آنها متابعت از كه شده روان آنها وسيله به كتاب احكام و افتاده مقبول شهادتشان
 گرفته پيمان آنها از كتاب موجب به كه صورتى در بندند دروغ خويش موالى بر كه اند خواسته ىم را همين و

 چشمانشان و كرده كر خدايشان كه اينانند اند، خوانده آنرا مندرجات و نگويند حق بجز خداى درباره كه شده
  .كرده كور را

 دلهـايى  بـر  يـا  و كننـد  نمى انديشه قرآن اين درباره مگر كرده، كور را ديدگانشان و كرده كرشان خدا
  1.قفلهاست

 و گرفتـه  كاستى توحيد از نصيبشان كه ضاللت سران و امتند بدترين اينان كه ديد چنان مؤمنان امير
 گوياست دوستانش با كه ابليس زبان و دروغ هاى نشانه و جهالتند ظروف. دارند ناچيز سخت نصيبى ايمان از
 مـورد  شـان  گـويى  راسـت  كـه  اند اين خور در همه از بيش و انگيز، هراس خداى دين اهل دشمنانش براى و

 پى از مگر نيست، درست عمل كه نباشد اعتماد كردارشان و گفتار به و شود مردود شهادتشان و باشد گمان
 از خـويش  نصـيب  و رشاد از كه هر و توحيد خلوص و اسالم حقيقت تكميل از پس مگر نيست يقين و يقين
  .باشد تر گمراه و كورتر شهادت صحت و اعمال ديگر از ماند كور خداى يدتوح و ايمان

 كس آن شهادت كار در گويى باطل و گفتار در دروغ به كسان نزديكترين كه قسم مؤمنان امير دين به
 دربـاره  وى شـهادت  آنكـه  نشناسد، معرفت، حقيقت به را خدا و گويد دروغ وى وحى و خدا درباره كه است
 خدا حكم درباره وى شهادت كه آنست خور در كند منحرف خويش باطل به را خدا حق و باشد مردود كتاب

  .شود مردود وى دين و
 دربـاره  و بخـوان  آنها بر نوشته تو به كه را مؤمنان امير نامه اين و آر فراهم تواند نزد به كه را قاضيانى

 كن كشف كرده ابداع و كرده خلق را قرآن اىخد اينكه درباره را عقيدتشان و كن امتحانشان گويند مى آنچه
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 نباشـد  اعتماد يقينش و توحيد خلوص و دينش به كه كسى از خويش كار در مؤمنان امير كه ده خبرشان و
 مقر بدين اگر. ندارد اعتماد بدو آورده وى حفاظت به و سپرده بدو خداى كه رعيت كار در و گيرد نمى كمك
 شـهود  دربـاره  بگـوى  آنهـا  به بودند نجات و هدايت راه به و بودند موافق نانمؤم امير با آن مورد در و شدند

 مقـر  كـه  هـر  و بپرسند قرآن درباره را نظرشان و كنند تحقيق دهند مى شهادت كسان درباره كه محضرشان
 وى شـهادت  قبـول  از نكنـد،  تأييد آنرا وى نزد به و نباشد قائل بدان و است حادث و مخلوق قرآن كه نباشد

  .كنند وددارىخ
 معلومت دهى مى آنها به كه پرسش دستور و عملت حوزه قاضيان پرسش از آنچه درباره مؤمنان امير به

 ديـن  كـار  در كه كسانى شهادت با جز خداى احكام تا بجوى را كارشان و كن مراقبت آنگاه. بنويس شود مى
  .اهللا انشاء. بنويس مؤمنان امير به دشو مى باب اين در آنچه نشود، روان مخلص، توحيد كار در و بصيرند
  ».هيجدهم و دويست سال االول ربيع، ماه در شد نوشته«

 و واقـدى  كاتب سعد بن محمد بفرستد را قاضيان از كس هفت كه نوشت ابراهيم بن اسحاق به مأمون
 و داود بـن  اسـماعيل  و حـرب،  بـن  زهيـر  خيثمه، ابو و معين بن يحيى و هارون بن يزيد مستملى، مسلم ابو

  .دورقى بن احمد و مسعود ابى بن اسماعيل
 كـرد  پرسـش  آنها از قرآن بودن مخلوق درباره و كرد امتحانشان كه شدند فرستاده مأمون سوى اينان

 آنها اسحاق بن ابراهيم كه فرستاد السالمشان مدينة سوى پس است مخلوق قرآن كه دادند پاسخ همگى كه
 پاسـخ  بـه  بدانچـه  و كـرد  شهره حديث اهل مشايخ و فقيهان حضور در را نكارشا و خواند  خويش خانه به را

 مأمون دستور به بود كرده باب اين در ابراهيم بن اسحاق آنچه كرد، رهاشان كه شدند مقر بودند گفته مأمون
  .بود

  :نوشت ابراهيم بن اسحاق به مأمون آن از پس
 خويششـان  دين اقامه براى كه بندگان بر وى امناى و زمين در خويش خليفگان بر را خداى بعد، اما«

 حـق  ايـن  نهاده، شان عهده به را خويش عدالت به اقتدا و سنت و حكم كردن روان و حلق رعايت و پسنديده
 بـه  را خويشـتن  وى خـاطر  بـه  نهـاد،  ايشـان  عهده به و سپرده آنها حفاظت به خداى آنچه درباره كه هست

 نهـاده  آنها در كه معرفتى و داده وديعت به خدايشان كه علمى بركت به و كنند نيكخواهى و وادارند كوشش
 پشت وى كار به را كه هر و كنند هدايت بگشته او از را كه هر و كنند داللت باد، واال و مبارك نامش كه بدو،

 مصـون  و فـالح  راه و ايمـان  حـدود  بـه  و كننـد  معين را نجاتشان سمت خويش رعيت براى و آرند باز كرده
 از را شـك  و دارنـد  مكشـوف  اند افتاده شبهه به آن در آنچه با را امورشان خفاياى و كنند واقفشان دنشانمان

 بدارند مرجح را افزودنشان بصيرت و ارشاد گونه اين و آرند باز همگيشان به را برهان و روشنى و ببرند ايشان
 دربـاره  آنها از خداى كه باشند داشته ديا به و. آخرتشان و دنيا امور بخش نظام و است مصالحشان جامع كه
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 توفيـق . دهـد  مـى  پاداششان اند فرستاده وى نزد به پيش از آنچه بر و كند مى پرسش اند داشته عهده به آنچه
  .كافى و است بس را او خداى و نيست خدا وسيله به جز مؤمنان امير

 در را آن انگيـز  زيـان  و عظيم خطر و بدانسته خويش انديشه و تدبر به مؤمنان امير كه چيزها جمله از
 آنـرا  خـداى  كـه  قـرآن  دربـاره  دارنـد  خـويش  ميـان  در مسـلمانان  كـه  است گفتارى داشته معلوم دين كار

 و عليـه  اهللا صـلى  محمـد  او برگزيـده  سلم، و عليه اهللا صلى خدا پيمبر از كه است نشانى و كرده پيشوايشان
 در و افتـاده  نيك نزدشان به و آورده شبهه مسلمانان از بسيارى براى گفتار اين و مانده بجاى آنها براى سلم،

 كـه  صـفتى  انـد،  رفته خدا خالقيت رد معرض به گفته اين با و نباشد مخلوق قرآن كه گرفته زينت عقولشان
 بـه  آن ايجـاد  و حكمـت  به اشيا همه ابداع وى عدالت اقتضاى به كه جداست، خويش مخلوق از بدان خداى
 كه اوست خاص كرد توان نمى درك آنرا مدت و رسيد توان نمى آن آغاز به كه ازليت به اشيا بر تقدم و قدرت

 است ناطق بدين قرآن آنكه وجود با. است آن كننده ايجاد او و است حادث و اوست مخلوق اوست جز چه هر
 دعوى مريم بن عيسى درباره كه است نصارى گفتار همانند گفته اين است اختالف قاطع و مدل باب اين در

  .نيست مخلوق كه اند كرده
 آنـرا  مـا  كـه  اسـت  ايـن  آن توضـيح  و 1»ايـم  كـرده  عربـى  قرآنى آنرا ما«: گويد مى جل و عز خداى اما

 پوششى را شب و«: گويد و 2»گيرد آرام بدو تا آفريد او از را همسرش و«: گويد جالله جل او هم و ايم، آفريده
 ايـن  بـا  را قـرآن  جـل  و عز او و 4»آفريد آب از را اى زنده چيز هر و 3ايم ردهك معاش) وقت( را روز و. ايم كرده

 ارجمنـد  قرآنـى  ايـن «: گفتـه  و است آن خالق تنها او كه داده خبر و گرفته برابر ترتيب در مذكور مخلوقات
 به. دنشاي مخلوق به جز احاطه و گفته قرآن بر لوح احاطه درباره را اين و 5»است محفوظ لوحى در كه است

 شـتاب  بـه  آنـرا  نـزول  كه مجنبان قرآن تالوت به خويش زبان«: فرموده سلم و عليه اهللا صلى خويش پيمبر
 دربـاره  آنكـه  از سـتمگرتر «: فرموده و 7»نيايد سويشان پروردگارشان از اى تازه پند«: فرموده نيز و 6»خواهى

 و گفتنشـان   دروغ سـبب  بـه  آورده خبر قومى از 8»كيست؟ شمرده دروغ را او هاى آيه و ساخته دروغى خدا
 بگـو «: فرموده خويش پيمبر زبان به آنگاه 9»نكرده نازل چيزى بشرى بر خدا«: اند گفته كه كرده نكوهششان
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 و هـدايت  و نور و ايمان و ذكر و قرآن را قرآن تعالى خداى 1»كرد؟ نازل بود آمده موسى به كه را كتابى كى
 يقـين  بهتـرين  آن ضـمن  كنيم، مى وحى تو به را قرآن اين كه ما«: رمودهف و ناميده قصص و عربى و مبارك
 بيارنـد  را قرآن اين نظير كه آيند فراهم انس و جن همه اگر بگو«: فرموده نيز و 2»خوانيم مى برايت را خبرها
: مـوده فر نيـز  و 4»بياريـد  آن مثـل  اى شده ساخته سوره نيز شما بگو«: فرموده نيز و 3»نيارند آن نظير هرگز

 كـه  داشته مدلل و نهاده آخرى و اول قرآن براى كه 5»نيايد در بدان سرش پشت از و رويش پيش از باطل«
  .مخلوق و است محدود

 را خويش امانت و اند آورده خويش دين در بزرگ اى رخنه قرآن درباره گفتارشان سبب به جاهالن اين
 مخلوق كه آنجا تا اند شده مقر دلهاشان الحاد و تغيير به و اند گشوده راه اسالم دشمن براى و اند كرده موهون

 انـد  كـرده  مانند بدو و اند شناسانيده و اند كرده وصف است يگانه خداى خاص كه صفتى به را وى عمل و خدا
  .اوست مخلوق خور در مانندگى كه

 حضـور  در را رشـان كا و خواند و ايمان از سهمى و دين از نصيبى مقالت اين گوينده براى مؤمنان امير
 هيچيك كه چنانست وى راى و شناسند نمى يقين  پاسخ به بدانچه و كرد شهره حديث اهل مشايخ و فقيهان

 برد رعيت امور از چيزى تعهد و نقل و گفتار صدق و شهادت و عدالت و امانت و وثوق محل به نبايد را آنها از
 در و بـرد  بايـد  اصـول  بـه  را فـروع  امـا . تأييـد  مورد و معروف استقامت به و باشند معتدل بعضيشان چه اگر

 داده دسـتور  خـدايش  كه خدا وحدانيت و خويش دين كار به كه هر كرد، بايد آن همانند نكوهش و ستايش
  .گمراهتر و كورتر آن درباره ارشاد از و است جاهلتر آن غير درباره باشد جاهل

 قاضـى  اسـحاق  ابن الرحمان عبد و عيسى بن جعفر بر نويسد مى تو به كه را مؤمنان امير نامه اين پس
 كمـك  مسـلمانان  امـور  از چيـزى  در مؤمنان امير كه بگويشان و كن كشف قرآن درباره را آنها راى و بخوان

 مخلوق قرآن كه نباشد مقر كه هر و باشد داشته اعتماد وى توحيد و اخالص به كه كس آن از مگر گيرد نمى
 در كـه  را كسـانى  تا بگوى آنها به شدند قائل مؤمنان امير گفتار به باب اين در اگر. است برى توحيد از است

 كننـد،  كشـف  قرآن درباره را گفتارشان و كنند امتحان شوند مى حاضر حقها درباره شهادت براى مجلسشان
 ندنده فيصل او گفته به را حكمى و شمارند باطل را وى شهادت است مخلوق قرآن نگفت كه آنها از كس هر
 و بيفزايـد  بدان را بصير بصيرت خداى، كه كن مراقبتى آنها درباره. باشد معلوم وى استقامت و امانت چه اگر

 مؤمنـان  اميـر  بـه  كنـى  مـى  بـاب  ايـن  در كه را آنچه و دارد باز خويش بدين اعتنايى بى از را الحال مشكوك
  ».اهللا شاء ان. بنويس

                                                           

  .91: 6  ُقلْ من أَْنزَلَ اْلكتاب الَّذي جاء به موسى. 1

 .3: 12يك أَحسنَ اْلَقصصِ ِبما أَوحينا إَِليك هذَا اْلُقرْآنَ َنحنُ َنُقص عَل. 2
 .88: 17أَنْ يأُْتوا ِبمْثلِ هذَا اْلُقرْآنِ ال يأُْتونَ ِبمثْله   ُقلْ َلئنِ اجَتمعت الْإِنْس و اْلِجنُّ على. 3
4 . ْفَترَياتم هثْلرٍ موْشرِ س13 :11ُقلْ فَأُْتوا بِع. 
5 . هال من خَْلف و هيدنِ ييلُ من باْلباط يهأْت42: 41ال ي. 



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  169  سيزدهمجلد 

 احسان ابو: كرد احضار را محدثان و قاضيان و فقيهان از ىجمع منظور اين به ابراهيم بن اسحاق: گويد
 و سـجاده  و هيـثم  بـن  ذيـال  و غانم بن فضل و مقاتل ابن على و كندى وليد پسرش با كرد احضار را زيادى

 و هرش ابن و اسرائيل ابى بن اسحاق و جعد بن على و واسطى سعدويه و قتيبه و حنبل بن احمد و قواريرى
 و بـود  رقـه  قاضى كه خطاب بن عمر فرزندان از ديگر پيرى و عمرى الرحمان عبد بن يحيى و اكبر عليه ابن
 از ديگـر  جمعـى  بـا  فرخان ابن و مضروب نوح بن محمد و حاتم بن محمد و قطيعى معمر ابو و تمار نصر ابو

 را همه كه اقاسح بن الرحمان عبد و شجاع ابن و بزاز العوام ابو و عاصم -بن على ابن و شميل بن نضر جمله
 بـه  اسـحاق  آن از پس. كردند فهم آنرا كه خواند آنها بر بار دو را مأمون نامه اين و كردند وارد اسحاق نزد به

  »گويى؟ مى چه قرآن درباره«: گفت وليد بن بشر
  » .ام داشته مؤمنان امير معلوم بارها را خويش گفتار«: گفت
  » .آمده تازه مؤمنان امير نامه بينى مى چنانكه«: گفت
  » .خداست كالم قرآن: گويم مى«: گفت

   »هست؟ مخلوق آيا نپرسيدم، اين از ترا«: فتگ
  » .است چيز همه خالق خدا«: گفت
  » .نيست چيز قرآن«: گفت
  » .است چيز قرآن«: گفت
   »است؟ مخلوق پس«: گفت
  » .نيست خالق«: گفت
   »هست؟ مخلوق آيا پرسم، نمى اين از ترا«: گفت
 آنچـه  جز و نكنم سخن آن درباره كه ام كرده قرار مؤمنان امير با دانم نمى گفتم تو به نچهآ جز«: گفت

  ».ندارم سخنى گفتم تو به
 واقفـش  آن مضـمون  از و بخواند او بر و گرفت بر داشت رو پيش كه را اى رقعه ابراهيم بن اسحاق پس

 پس و نبود چيزى وى از پيش كه ردف يكتاى نيست يگانه خداى جز خدايى كه دهم مى شهادت«: گفت. كرد
 وى هماننـد  وجـوه  از وجـه  هـيچ  به و معانى از معنى هيچ به وى مخلوق از چيزى بود نخواهد چيزى وى از

  ».نيست
  ».ام زده مى تازيانه اين جز گفتارى سبب به را كسان من بله،«: گفت

  » .بنويس گفت را آنچه«: گفت دبير به
  »گويى؟ مى چه على اى«: گفت مقاتل ابى بن على به سپس
 اى شـنيده  مـن  از آنچـه  جـز  و اى شنيده بارها ام گفته مؤمنان امير با باب اين در كه را سخنى«: گفت

  » .ندارم سخنى
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  »هست؟ مخلوق قرآن«: گفت بدو آنگاه شد، مقر آن مضمون به كه كرد امتحان رقعه با را او پس: گويد
  » .خداست كالم قرآن«: گفت
  » .نپرسيدم آن از ترا«: گفت
  ».مطيع و شنواييم دهد فرمان چيزى به را ما مؤمنان امير اگر و خداست كالم قرآن«: گفت

  » .بنويس را وى گفتار«: گفت دبير به
 ابـو  به سپس. گفت چنان وى با نيز او و. بود گفته مقابل بن على به كه گفت آن همانند ذيال به آنگاه

  »دارى؟ چه تو«: گفت زيادى حسان
  ».بپرس خواهى مى چه هر«: گفت
 ايـن  كـه  هـر «: گفـت  و شد مقر آن مضمون به كه كرد واقفش آن از و خواند او بر را رقعه پس: گويد

  ».است كافر نگويد سخن
   »هست؟ مخلوق قرآن«: گفت
 اميـر  اسـت  مخلـوق  باشـد  خـدا  جـز  چه هر و است چيز همه خالق خدا و خداست كالم قرآن«: گفت

 دانسـته  چيزها و ايم نشنيده ما كه شنيده چيزها او ايم، شنيده او وسيله به را علم شتربي و ماست امام مؤمنان
 را خـويش  امـوال  زكات و دارد مى پا به را نمازمان و ما حج كه سپرده بدو را ما كار خداى ايم، ندانسته ما كه
 اگـر  و كنيم اطاعت دهد نامرما اگر دانيم مى امامت را وى امامت و كنيم مى جهاد وى همراه و دهيم مى بدو

  » .كنيم اجابت كند دعوتمان اگر كنيم بس كند نهيمان
   »هست؟ مخلوق قرآن«: گفت
  .كرد تكرار را خويش گفتار حسان ابو اما: گويد
  » .است مؤمنان امير گفتار اين«: گفت
 بگـويى  من به اگر نكند، دعوت بدان و نكند امر بدان را مردم اما باشد مؤمنان امير گفتار شايد«: گفت

 وى جانب از كه چه هر مورد در تو كه گويم مى دهى دستور را آنچه بگويم كه داده دستورت مؤمنان امير كه
  » .روم مى آن بر بگويى من به وى جانب از چيزى اگر و مؤتمن و موثقى بگويى من با

  » .بگويم تو با چيزى نگفته من به«: گفت
 سـلم،  و عليـه  اهللا صـلى  باشـد،  خـدا  پيمبر ياران اختالف چون وى گفتار شايد«: گفت مقاتل بن على

  » .نكردند وادار بدان را مردم كه مواريث و فرايض درباره
  ».كنم اطاعت تا ده دستورم نيست اطاعت و شنوايى جز من نزد به«: گفت بدو حسان ابو

  ».كنم امتحانت گفته من به دهم، دستورت كه نگفته من به«: گفت
  »گويى؟ مى چه قرآن درباره«: گفت بدو و پرداخت حنبل بن داحم به آنگاه 

  ».خداست كالم«: گفت
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  »هست؟ مخلوق«: گفت
  ».افزايم نمى اين بر خداست، كالم«: گفت
 شنوا و نيست او همانند چيزى« كه رسيد آنجا به چون و كرد امتحان رقعه مضمون به را او پس: گويد

 او همانند وجوه از وجه هيچ و معانى از معنى هيچ به وى مخلوق از چيزى« اينكه از پذيرفتن از 1»بيناست و
  .كرد خوددارى »نيست

 و گـوش  بـا  شنواست: گويد مى او بدارد صالح قرين خدايت«: گفت و كرد دخالت اصغر بكاء ابن: گويد
  ».چشم با بيناست

 چنـان  او«: گفـت  »باشـد؟  چـه  بيناست و شنوا كه خدا گفته معنى«: گفت حنبل بن احمد به اسحاق
  »كرده؟ وصف را خويشتن كه است

   »چيست؟ آن معنى«: گفت
  » .كرد وصف را خويشتن كه چنانست ندانم،«: گفت
 قتيبه: كس چند اين جز» .خداست كالم قرآن«: گفتند مى همه كه خواند يكى يكى را آنها پس: گويد

 مظفـر  و منبه بن وهب زاده دختر ادريس، -بن المنعم عبد و بكاء ابن و اكبر عليه ابن و محمد بن عبيداهللا و
 و بودند آورده آنجا را وى اما نبود، شناخته باب اين از چيزى به و نبود فقه اهل كه نابينا مرد يك و مرجا بن

  .احمر ابن و بود رقه قاضى كه خطاب بن عمر فرزندان از يكى
 و. 2نهـاديم  عربـى  قرآنـى  آنرا: دگوي تعالى خداى كه است شده نهاده قرآن«: گفت اكبر بكاء ابن: گويد

  »3نيايد سويشان پروردگارشان از حادثى پند: گويد كه است حادث قرآن
   »است؟ مخلوق شده نهاده«: گفت اسحاق

  » .است شده نهاده بلكه است مخلوق گويم نمى«: گفت
  .نوشت را او گفتار پس: گويد
: گفـت  و كـرد  دخالـت  اصغر بكاء ابن وشت،ن را گفتارهايشان و يافت فراغت قوم امتحان از وقتى: گويد

 تكـرار  را مقالت اين كه دهى دستور آنها به كه شود چه پيشوايانند قاضى دو اين بدارد، صالح قرين خدايت«
  ».كنند

  » .دارند مى پا به را مؤمنان امير حجت آنها«: گفت بدو اسحاق
  ».كنيم نقل آنها را اين كه نندبشنوا ما به را خويش مقالت كه دهى دستورشان اگر شود چه«: گفت

  ».اهللا شاء ان .دانست خواهى را گفتارشان بدهى شهادتى آنها نزد به اگر«: گفت بدو اسحاق

                                                           

  .م. از اين عبارت توان دريافت كه متن رقعه امتحان بيشتر از آن بوده كه پيش از اين آمده. 1

 .3: 43إِنَّا جعْلناه ُقرْآناً عرَِبيا . 2
3 .حم هِمبْكرٍ من رمن ذ يهِمأْتما ي ث2: 21د. 
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 را آنها سپس ببودند، روز نه قوم آن شد فرستاده مأمون نزد به كه نوشت يكى يكى را قوم گفتار: گويد
  :بود چنين آن متن كه بود آمده كارشان درباره هيمابرا بن اسحاق نامه پاسخ به مأمون نامه كه خواند پيش

   رحيم رحمان خداى نام به«
 بـى  طالبـان  و قبلـه  اهـل  متظـاهران  درباره كه وى نامه پاسخ به رسيد مؤمنان امير به تو نامه بعد، اما
 داده دسـتور  تـو  به مؤمنان امير كه قرآن درباره مقال مورد در بود نوشته تو به ملت اهل از رياست صالحيت

 رسـيدن  هنگـام  كـه  بودى گفته. نهى جايشان به را آنها و كنى كشف را احوالشان و كنى امتحانشان كه بود
 آنهـا  از ديگـر  احضارشدگان با اى كرده احضار را اسحاق بن الرحمان عبد و عيسى بن جعفر مؤمنان امير نامه
 دادن فتـوى  مقام به السالم مدينة در ار خويشتن و نشينند مى گفتن حديث براى و دارند انتساب فقه به كه

 اى كـرده  پرسش قرآن درباره انتقادشان از و آنها از و اى خوانده همگيشان براى را مؤمنان امير نامه و اند نهاده
 قرآن اند نگفته كه را آنها و شوند متفق قرآن درباره سخن و تشبيه نفى در كه اى وانموده آنها به را اقبالشان و

 را دسـتورى  و كنند خوددارى دادن فتوى و گفتن حديث از عيان و نهان در كه اى داده دستور است مخلوق
 بـه  و اى داده خـويش  مجلـس  شاهدان امتحان مورد در قاضى دو به آنها درباره مؤمنان امير گفته مطابق كه

 قاضـيان  بـه  هـا  نامـه  و اى گفته آنها به كه اى گفته چنان باب اين در نيز مؤمنان امير وابسته عباس و سندى
 كنى امتحانشان كرده معين مؤمنان امير آنچه مورد در كه آيند تو نزد به كه اى فرستاده خويش قلمرو نواحى

 حكايت را آنچه مؤمنان امير بودى نوشته گفتارهايشان با را حاضرشدگان نامه آخر در. كنى وادارشان بدان و
 مسـئلت  او از و اوسـت  خـور  در چنانكـه  كند، مى ستايش ياربس را خداى 1مؤمنان امير. كرد فهم بودى كرده
 رحمت به كه خواهد مى او از و فرستد درود سلم، و عليه اهللا صلى محمد، خويش فرستاده و بنده به كه دارد

 كـه  كسـان  نامهـاى  در مؤمنـان  اميـر . كنـد  يـارى  خـويش  صالح نيت بر و دهد اطاعت توفيق را وى خويش
 اى آورده را گفتارشـان  تفصـيل  و اند گفته كدامشان هر آنچه و اى كرده پرسش آنها از قرآن درباره و اى نوشته

  .كرد نظر
 و اسـت  مخلـوق  قـرآن  اينكـه  از خوددارى و گفته تشبيه نفى درباره وليد، بن بشر مغرور، آن آنچه اما

  .دارد قرار مؤمنان امير با و كند نمى سخن باب اين در كه كرده دعوى
 باب اين در مؤمنان امير و وى ميان كه گفته ناروا و نادرست و آورده كفر و گفته دروغ باب اين در بشر

 كـه  مقالـت  اين و دارد اعتقاد اخالص كلمه به كه گفته مؤمنان امير به آنكه جز نبود، نظرى و قرار آن غير و
ـ  باب اين از مؤمنان امير را آنچه و بخوان خويش نزد به را او پس است، مخلوق قرآن  وى بـا  گويـد  مـى  تـو  اب
 هر كه بيند مى چنان مؤمنان امير كه وادار آن از به تو به را وى و كن كشف قرآن درباره را وى مقالت. بگوى

                                                           

توان دريافت كه اين مردم عياش ميگسار كه روشى چون  از تكرار اين كلمه در مكاتبات عباسيان و امويان به وضوح مى. 1
انـد كـه بـه تعبيـر      اى داشـته  اند در خاطر خويش بليه هاى تاريخ داشته مستبدان خونخوار و فسق و فجورى چون بدترين نمونه

  .م. مير مؤمنان بودن نام دادتوان آن را عقده ا فرويد مى
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 توبـه  آن از اگر محض، شرك و است خالص كفر مقالت اين كه وادارى به تو به باشد گويا وى مقالت به كس
 خويش الحاد و كفر سبب به و ورزيد اصرار خويش شرك رب اگر و بدار وى از دست و كن شهره را كارش كرد

  .اهللا شاء ان فرست مؤمنان امير نزد به را سرش و بزن را گردنش باشد مخلوق قرآن كه نپذيرفت
 بشر مقالت به وى كه كن، امتحان كنى، مى امتحان را بشر چنانكه نيز را مهدى بن ابراهيم همچنين و

 كـن  آشكار را كارش است مخلوق قرآن كه گفت اگر. رسيده مؤمنان امير به چيزها وى مقالت از و بوده قايل
  .اهللا انشاء فرست، مؤمنان امير پيش را سرش و بزن را گردنش نه گر و دار مكشوف و

 حـرام  و كنـى  مـى  حـالل  تـو  :گفتى مى مؤمنان امير به كه نبودى تو مگر بگو، او به مقاتل، بن على اما
  .نرفته  وى خاطر از آن ياد هنوز كه فتىگ وى با سخنانى و »كنى مى

 مؤمنان امير شهر از كه كارى در دزدى و دزديد مى انبار در كه خوراكى بگوى او به هيثم، بن ذيال اما
 آنها طريق و رفت مى آنها راه به و كرد مى تبعيت گذشتگان آثار از اگر بس، را وى داشت دست به العباس ابو

  .گراييد نمى ركش به ايمان پس از گرفت، مى
 كـه  بگوى را وى گويد، پاسخ چه قرآن درباره نداند گفته اينكه و العوام ابو به معروف يزيد بن احمد اما

 آمـد  تأديـب  معرض به وقتى نداند را قرآن درباره گفتن پاسخ اگر و. سال به نه عقل به جاهل و است كودك
  .اهللا انشاء باشد، شمشير آن پى از نكرد اگر و بداند

 را او طريق و وى مقالت مفاد مؤمنان امير كه بگوى او به اى نوشته او درباره آنچه و حنبل بن احمد ماا
  .گرفت وى آفت و جهالت دليل آنرا و بدانست

 و انـدوخت  سـال  يـك  از كمتـر  در كـه  مالهـا  آن و كرد مصر در آنچه كه بگوى بدو غانم، بن فضل اما
 چون كارش كه كسى. نمانده نهان مؤمنان امير از افتاد عبداهللا بن لبمط و وى ميان باره اين در كه اختالفى

 و بفروشـد  آن طمع به را خويش ايمان اگر نيست عجب باشد دلبسته دينار و درهم به وى همانند و باشد او
 بـا  و بود گفته را سخنان آن هشام بن على به كه همانست وى بعالوه. بدارد مرجح را دينار و درم عاجل نفع

  رفت؟ ديگر حال به و بگشت آن از كه شد چه بود كرده مخالفت ىو
 خالف به كه نيست اسالم در نسب مدعى نخستين و است ساختگى او نسب كه بگوى او به زيادى، اما

 زيـاد  وابسته كه بود منكر حسان ابو. است همين وى سزاوار و بوده سلم، و عليه اهللا صلى خداى، پيمبر حكم
  .) بود چيزى سبب به زياد به وى انتساب كه گويند( باشد گردي يكى وابسته يا

  .كند مى مانند كسبش پستى به را وى عقل پستى مؤمنان امير دارد نام تمار نصر ابو آنكه اما
 كـه  اسـت  ايـن  گويـد  مـى  قـرآن  دربـاره  كـه  مقالـت  ايـن  از منظورش: بگوى بدو فرخان بن فضل اما

 را سـپاران  وديعـه  مـرگ  انتظـار  و گيرد بر اند سپرده بدو ديگران و اقاسح بن الرحمان عبد كه را هايى سپرده
 بـدان  راهـى  روزگـاران  شـدن  دراز و زمان گذشت سبب به و شود، بيشتر دارد دست به آنچه اينكه و برد مى

  .نباشد



 خ طبرييترجمه تار     174

 امـين  و كنـى  تأييد را اين چون كسى اگر ندهد خير پاداش خدايت بگوى اسحاق بن الرحمان عبد به
  .توحيد از شده برون و است شرك معتقد كه شمارى

 بـه  وقـوف  از خـوارى،  ربـا  كار به كه بگو آنها به دارد نام معمر ابو آنكه و نوح ابن و حاتم بن محمد اما
 آنچه و خوارى ربا سبب به جز را آنها با مجاهدت و محاربه خداى خاطر به مؤمنان امير اگر مشغولند، توحيد

 جفت خوارى ربا با را شرك اينكه به رسد چه نمود مى روا دانست نمى روا آمده نامثالشا درباره خدا كتاب در
  .اند شده نصارى همانند و اند كرده

 دانسته روا هشام بن على مال از كه را مالى كه اويى ديروزى حريف كه بگوى او به شجاع، بن احمد اما
  .است درهم و ناردي دينشان كه است كسانى جمله از او و كشيدى بيرون او از بود

 حـرص  و آن از جويى زينت و حديث به تظاهر را آنكه بدارد زشت خدا بگوى او به واسطى، سعدويه اما
 آن وسـيله  به تقرب منظور به و برسد امتحان وقت كند آرزو كه بكشاند آنجايش به حديث زمينه در رياست
  .بنشيند گويى حديث براى كه »كنند؟ مى امتحان كى«: بگويد

 كـه  باشـد  شـنيده  خـويش  فقه اهل و حديثگويى مجالسان از كه شده منكر و دارد نام سجاده آنكه اما
 اصـالح  بـراى  آن تراشـيدن  و خرمـا  هسـته  كـردن  مهيـا  بـه  وى اشـتغال  كه بگوى او به است مخلوق قرآن

 داشـته،  خبرش بى و غافل توحيد از اند داده او به ديگران و يحيى بن على كه هايى سپرده به نيز و اش سجاده
 چـه  آنهـا  بـوده  همنشـين  آنهـا  بـا  و ديـده  را حسـن  بن محمد و يوسف ابى بن يوسف اگر بپرس او از آنگاه
  اند؟ گفته مى

 سـخافت  و روش و مسـلك  اندوز، مال و است پذير رشوه كه شده معلوم وى احوال از آنچه قواريرى اما
 عهـده  بـه  را حسـنى  عيسـى  بن جعفر مسائل وى هك يافته خبر مؤمنان امير. دارد مى عيان را او دين و عقل
  .نكند تكيه و اعتماد بدو و كند رها را وى بگوى عيسى بن جعفر به دارد،

  .است معلوم جوابش باشد خطاب بن عمر فرزندان از اگر عنزى، الرحمان عبد بن يحيى اما
 پـيش  اى كرده ايتحك او از كه را طريقى كرد مى تبعيت خويش گذشتگان از اگر حسن، بن محمد اما

  .تعلم محتاج و است كودك او هنوز گرفت، نمى
 من كه كرد امتحانش قرآن درباره مؤمنان امير. فرستاد تو سوى دارد نام مشهر ابو را آنكه مؤمنان امير

 آن بر اگر بپرس، او از اقرارش درباره كرد اقرار زبونى با و خواست شمشير وى براى مؤمنان امير تا كرد من و
  .اهللا شاء ان. كن آشكار و كن شهره را اين است ىباق

 نـام  مؤمنـان  اميـر  بـراى  خـويش  نامه در كه آنها از كسى مهدى بن ابراهيم و وليد بن بشر جز به اگر
 كـه  نگويد و نگردد باز خويش شرك از نياورده خويش نامه اين در يا كرده ياد تو براى مؤمنان امير و اى برده
 مؤمنان امير اردوگاه سوى كنند حراستشان و حفاظتشان كه كسانى همراه بند در را همه است مخلوق قرآن
 اميـر  كـه  كننـد  تسـليم  باشد باقيشان در امين كه كسى به و برسانند مؤمنانشان امير اردوگاه به تا كن روانه
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 نيرويـى  و قـوت  و اهللا شاء ان سپارد، شمشير به را همه نياوردند توبه و نگشتند باز اگر و كند تحقيق مؤمنان
  .نيست خدا وسيله جز

 اى خريطـه  هـاى  نامـه   آمـدن  فـراهم  منتظـر  و فرسـتد  مى 1بندارى خريطه در را نامه اين مؤمنان امير
 ثـواب  اميـد  و جويـد  مـى  تقـرب  جل و عز خدا به كرده صادر كه حكم اين از كه بيارند شتاب با كه ماند نمى

 اميـر  پاسـخ  بـه  زودتـر  كنـى  مى را آنچه و دار روان رسد مى تو به كه را مؤمنان امير دستور دارد آن از بسيار
 شـاء  ان. كننـد  مى چه آنها بداند مؤمنان امير كه ديگر هاى خريطه از جدا بندارى خريطه در. بنويس مؤمنان

  ».اهللا
  .هيجدهم و دويست سال به شد نوشته
: كس چهار مگر است مخلوق آنقر كه پذيرفتند همگيشان شد گفته باز آنها به سخن وقتى: گويد راوى

 آهنين بند را آنها كه بگفت ابراهيم بن اسحاق. مضروب نوح بن محمد و قواريرى و سجاده و حنبل بن احمد
 تكرار برايشان را امتحان و بياوردندشان آهنين بند در كه خواند پيش را آنها همه شد بعد روز چون و نهادند

  .كرد آزادش و بگشايند را وى بند تا بگفت و است قمخلو قرآن كه پذيرفت او از سجاده كرد
 بند در را دو هر كه نيامدند باز و داشتند اصرار خويش مقالت بر نوح بن محمد و حنبل بن احمد: گويد

 اى نامـه  و نوشـت  همراهشـان  آنهـا  فرسـتادن  دربـاره  اى نامه. شدند فرستاده طرسوس سوى و كردند آهنين
 وقت آن در خواند پيششان آنگاه ببودند روز چند. بودند داده پاسخ جمع آن چهآن توضيح به فرستاد جداگانه

 سـليمان  كـرد،  فهم اند داده پاسخ جمع را آنچه مؤمنان امير كه رسيد ابراهيم بن اسحاق به مأمون از اى نامه
 نـه « كه ردهك نازل ياسر عمار درباره تعالى خداى كه را اى آيه وليد بن بشر كه گفته خبر متصدى يعقوب بن

 و عز خداى مقصود كه كرده خطا تأويل اين در اما كرده تأويل 2».دارد قرار ايمانه ب دلش و شده مجبور آنكه
 اظهـار  و باشـد  شـرك  معتقد آنكه اما كند شرك اظهار و باشد ايمان معتقد كسى كه بوده آن آيه اين از جل

 از مؤمنـان  اميـر  شـدن  برون وقت به تا كه رستبف طرسوس به را آنها همه نيست بدو مربوط اين كند ايمان
  .بدارند نگاهشان آنجا روم سرزمين

 بن بشر و حسان ابو روند  اردوگاه به طرسوس در كه گرفت كفيالن قوم آن از ابراهيم بن اسحاق: گويد
 و جعد بن على و عمرى الرحمن عبد بن يحيى و هيثم بن ذيال و مقاتل ابى بن على و غانم بن فضل و وليد

 و تمار نصر ابو و شميل بن نضر و اسرائيل ابى بن اسحاق و على بن حسن ابن و قواريرى و سجاده و العوام ابو
 و. شدند روان بكاء هارون ابو و شجاع بن احمد و فرخان ابن و هرش ابن و حاتم بن محمد و واسطى سعدويه

                                                           

اقرب الموارد كلمه را بـا قيـد   . معنى درباره بنداز كه با اين مورد سازگار باشد نيافتم: در متون فارسى كه بدست داشتم. 1
اى بوده كه با پيك خـاص فرسـتاده مـي شـده      دخيل پارسى به معنى حافظ گرفته يعنى نگهبان بنابراين خريطه بندارى كيسه

  .م. ت نيز حكايت از اين معنى داردسياق عبار

 .106: 16إِلَّا من أُْكرِه و قَْلبه مْطمئنٌّ بِالْإِيمانِ . 2
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 گفت آنها به بود رقه واليتدار كه اسحاق ناب عنبسة. رسيد آنها به مأمون گذشت در خبر رسيدند رقه به چون
 اميـر  سوى كه كس همان با فرستاد ابراهيم بن اسحاق سوى السالم مدينة به را آنها سپس گردند، باز رقه به

 آن از پـس  بماننـد،  منزلهايشـان  در گفـت  آنها به اسحاق. كرد تسليم بدو را آنها كه بود، برده مى مؤمنانشان
  .شوند برون كه داد شان اجازه

 بغـداد  بـه  تـا  شدند روان دهند شان اجازه آنكه بى مقاتل بن على و العوام ابو و ذيال و وليد بن بشر اما
  .كرد آزادشان كه بيامدند ابراهيم بن اسحاق فرستاده با ديگران ديدند، آزار ابراهيم بن اسحاق از و رسيدند

  :مضمون اين به شد فرستاده واليات در وى عامالن نزد به مأمون هاى نامه سال اين در
 از پـس  كه رشيد، مؤمنان امير بن اسحاق ابو برادرش و مؤمنان امير مأمون امام ،عبداهللا خدا، بنده از«

  ».است خليفه وى
 سـبب  بـه  كـه  اى بيخـودى  از بدنـدون  در كـه  هنگامى بلكه ننوشت چنين مأمون را نامه اين قولى به
 طـاهر  بـن  عبـداهللا  و اسـحاق  و مأمون ابن عباس به مأمون دستور هب آمد، خود به بود شده آن دچار بيمارى
 مؤمنـان  امير پسر اسحاق ابو خليفه وى، از پس نمود، رخ او بر مرگ حادثه بيمارى اين در اگر كه شد نوشته
  .فرستاد و زد مهر را ها نامه و نوشت را اين داود بن محمد. است رشيد

 از خليفه و مؤمنان امير برادر اسحاق ابو از«: نوشت خويش النعام به اسحاق ابو آن از پس: گويد راوى
  .رجب از رفته روز سيزده شنبه روز به »دمشق،  واليت بر وى عامل يحيى بن اسحاق به مؤمنان امير پى

 اميـر  پـى  از خليفـه  و مؤمنـان  اميـر  مـأمون  امـام  ،عبداهللا خدا، بنده از: بود چنين نامه عنوان و: گويد
  .رشيد مؤمنان امير بن سحاقا ابو مؤمنان،
 نكـو  رفتـار  كـه  دهـى  دستور خويش عامالن به كه شود نوشته تو به داده دستور مؤمنان امير بعد، اما

 بـاب  ايـن  در خـويش  عامالن به بدارند، دست تو عمل ناحيه مردم آزار از و بكاهند را مخارج و باشند داشته
  .بنويس ناي همانند نيز خراج عامالن به و بده مؤكد دستور

 ايـن  هماننـد  نيـز  فلسـطين،  و اردن و حمـص  واليـت  شام، واليتهاى در خويش عامالن همه به: گويد
 و كرد جمعه نماز دمشق مسجد در يحيى بن اسحاق رسيد، رجب از رفته روز يازده جمعه روز چون و. نوشت

 اميـر  پـى  از خليفـه،  و انمؤمنـ  اميـر  بـرادر  امير خدايا«: گفت مؤمنان امير دعاى پى از خويش سخنرانى در
  ».بدار صالح قرين را رشيد مؤمنان امير پسر اسحاق ابو مؤمنان

  .گذشت در مأمون سال اين در

   درگذشت آن از مأمون كه اى بيمارى سبب از سخن

 وارد طرسوس از وى -فرستاد من طلب به بود، روم بالد در كه وقتى به مأمون: گويد قارى عالف سعيد
 بدنـدون  در كه بردند وى نزد به مرا. -االخر جمادى از مانده روز سيزده چهارشنبه روز به د،بو شده روم بالد
 ابـو  بـود،  نشسـته  بدنـدون  سـاحل  بر كه ديدم را او برفتم، وقتى خواست، مى قرائت من از كه بود چنان بود،
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 اسـحاق  ابو و وى كه ديدم نشستم، وى پهلوى تا بگفت مرا. بود نشسته وى راست پهلوى نيز معتصم اسحاق
 بنوش، آن از و بنه آب اين در را خويش پاى سعيد اى«: گفت. بودند آويخته بدندون آب در را خويش پاهاى

  »اى؟ ديده آن از تر زالل و گواراتر و تر خنك آبى هرگز خدا به ترا
  ».ام نديده چيزى چنين هرگز مؤمنان، امير اى«: گفتم و كردم چنان: گويد
  »بنوشند؟ آن روى آب اين از و بخورند كه است شخو چيز چه«: گفت
  » .داند بهتر مؤمنان امير«: گفتم
  » 1.آزاد رطب«: گفت
 كـرد،  نظـر  و بگردانيـد  روى شنيد، را بريد لگامهاى صداى گفت، مى را سخن اين كه هنگامى به: گويد

 خـويش  خادمـان  از يكى به. بود ها تحفه آن در كه بود ها جعبه آن دنبال بر كه بود بريد استران از استر چند
  .»بيار هست آزاد اگر ببين هست ميانه آن در رطب اگر و هست؟ رطب ها تحفه اين در آيا ببين برو«: گفت

 چيـده  نخـل  از همانـدم  گـويى  بود، آن در آزاد رطب كه آورد مى سبد دو و بيامد شتابان او پس: گويد
  .كرديم شگفتى اربسي آن از ما و كرد تعالى خداى سپاس وى بود، شده

 آب آن از همگـى  و بخـوردم  آنهـا  بـا  نيـز  مـن  بخوردنـد،  اسـحاق  ابو و او» .بخور و شو نزديك«: گفت
 معتصـم  بود، بيمارى اين از مأمون مرگ و بوديم تبدار آنكه مگر برنخاستيم جاى از هيچكداممان. بنوشيديم

  ».ام رسيده مرگ نزديك و بيمارم هنوز نيز من شد، عراق وارد تا بود بيمار همچنان نيز
 وى سـوى  كـه  پنداشـت  فرستاد، خويش پسر عباس پى از كس شد سخت مأمون بيمارى وقتى: گويد

 فرسـتاده  رشـيد  بـن  اسحاق ابو درباره ها نامه بود، آشفته عقلش و بود بيمار سخت مأمون. بيامد اما آيد، نمى
 بـه . بـود  كـرده  وصيت اسحاق ابو به آن از پيش مأمون. بماند خويش پدر نزد به چند روزى عباس. بود شده
  :بود چنين وى وصيت داشتند، حضور دبيران و سرداران و فقيهان و عباس كرد مى وصيت وقتى قولى

 گرفـت،  شـاهد  آن بر داشتند حضور وى پيش كه كسانى نزد به هارون بن عبداهللا كه است چيزى اين
 در و است يگانه جل، و عز خداى كه دهند مى دتشها حاضران همه و وى كه كرد خويش شاهد را آنها همه
 بـه  ايـن  از قـرآن  مخلوق، او جز و است خالق وى. نيست كارش مدبر او جز كس هيچ و انباز بى خويش ملك
 و اسـت  حق مرگ اينكه و نيست، تعالى و تبارك او همانند چيزى اما باشد، آن همانند چيزى كه نيست دور

 محمـد  اينكـه  و جهـنم،  كار بد عقوبت و است بهشت نكوكار پاداش ،است حق حساب و است، حق رستاخيز
 بـرد،  بسر امت به نسبت را خويش نيكخواهى و رسانيد وى جانب از را خدا دين شرايع سلم و عليه اهللا صلى

 فرشـتگان  از يكـى  بـه  كـه  درودى بهترين فرستد، درود او بر خدا برد، خويش سوى به را او خدا كه وقتى تا
 را خداى عفو وقتى اما بيمناك، و اميدوارم گنهكار، و معترفم من. فرستد مى خويش مرسل يمبرانپ يا مقرب

 كامـل  مـرا  طهارت و وضو و ببنديد را ديدگانم و كنيد قبله به رو مرا بمردم وقتى. شوم مى اميدوار آرم ياد به
                                                           

  .كلمه متن. 1
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 از را مـا  كه محمد مورد در تانخود بر خدا حق شناخت و اسالم درباره گوييد، بسيار خدا سپاس آنگاه كنيد،
 نمـازم  بـراى  وقتـى . آريد شتاب كارم در آنگاه بخوابانيد، تختم بر مرا آنگاه. است كرده وى يافته رحمت امت

 اول تكبير در گويد، تكبير پنج و ايستد پيش بيشتر سنش و است نزديكتر من به كه شما از كس آن نهاديد،
 مؤمن مردان و زنان آن از پس كند، آغاز پيمبران همه سرور و من رسرو بر درود و خداى سپاس و ستايش از
 آنگـاه  گويـد،  دعا اند گرفته پيشى ما از ايمان كار در كه را كسانى آنگاه گويد، دعا را مردگانشان و زندگان را،

 مـرا  اهآنگـ . گويـد  سالم پنجم تكبير در و گويد او تكبير و تهليل و كند خدا ستايش و بگويد را چهارم تكبير
 دوسـت،  دوستدارترين و است من خويشاوند نزديكترين كه شما از كس آن آنگاه برسانيد، گورم به و برداريد

 و كنيـد  قبله به را رويم و نهيد، راست پهلوى به مرا آنگاه گوييد، بسيار خدا ياد و ستايش نهد، قدم گورم در
 با مرا و برويد من نزد از و بريزيد  من بر خاك و نديدبب خشت با را لحد آنگاه بگشاييد، پايم و سرم از را كفنم
 همگيتان آنگاه. كنيد نمى دور من از را ناخوشايندى و سازيد نمى من براى كارى همگيتان كه واگذاريد عملم

 مـن  شـما  ميـان  از كه مانيد، باز آن تذكار از ايد دانسته اى بدى اگر و بگوييد دانيد مى اى نيكى اگر و بايستيد
 بگريند كه هر بر كه بگريد من نزد به كه مگذاريد را كنى گريه. شوم مى مؤاخذه آريد زبان به و گوييد نچهبدا

 يعنى كرده، مسلم خويش مخلوق همه بر خداى آنچه در و گيرد اندرز آنكه بر آرد رحمت خداى. بيند عذاب
 مخلـوق  همـه  بـر  را فنـا  و تاسـت يك بقا در كه را خدايى ستايش. بينديشد نيست چاره آن از كه مرگ و فنا

 من براى كارى آمد خداى فرمان وقتى كه بنگرد داشتم من كه خالفت عزت آن در آنگاه كرده، مقرر خويش
 اى بلكـه  نبـود،  بشـر  هـارون  عبداهللا كاش اى .شد مضاعف من حساب آن سبب به بلكه خدا، به نه نساخت،

 قرآن درباره برادرت روش به بگير، عبرت بينى مى نچهآ از و شو من نزديك اسحاق ابو اى. نبود مخلوق كاش
 و عقوبت از و دارد خداى قصد كه كن عمل كس آن چون آن درباره داد تو به را خالفت خدا وقتى. كن عمل

 رعيـت  كـار  از. رسـيده  مرگـت  كـه  باش چنان و مباش مغرور وى مهلت و خداى از. است هراسان وى عذاب
 رعايـت  و آنهاسـت  بـه  ملك بقاى كه كن رعايت را عامه را، عامه .كن رعايت را رعيت را، رعيت مباش، غافل

 كـه  آرند تو پيش كه كارى هر و آر، ياد به مسلمانان ديگر و آنها درباره را خدا را، خدا منافعشان، و مسلمانان
 از ار،شـم  مـرجح  و دار مقـدم  تسـت  دلخواه كه كارها ديگر بر را آن است، آن در سودشان و مسلمانان صالح

 حـق  مطـابق  بگيـر،  همـديگر  از را انصافشـان  مكـن،  تحميـل  آنها به و بگير، ضعيفانشان براى نيرومندانشان
 كـن،  شتاب عراق به خويش ملك خانه سوى رفتن و من نزد از حركت در .كن ماليمت آنها با و ده تقربشان

 نبرد دليرانه و قاطع و مصمم خرميان با مباش، غافل آنها از وقت هيچ و بنگر آنهايى عرصه در كه را قوم اين
 از كسـانى  با كشيد درازا به مدتشان اگر .گير كمك باب اين در پياده و سوار سپاهيان و سالح و مال از و كن

 خدا ثواب به و كن عمل همت با باب اين در و شو آماده خويشتن به را كارشان تواند، با كه دوستانت و ياران
 همـه  در .شود محقق حجت كنند سفارش بدو آنكه و شنونده بر شود دراز اندرز تىوق كه بدان .باش اميدوار
  ».مرو حق راه از و باش ترسان خدا از خويش كارهاى
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 حـس  و بـود  شـده  سخت دردش كه بود وقتى به اين و خواند، پيش را اسحاق ابو لختى پس از: گويد
 اهللا صـلى  خـدا  پيمبر تعهد و خدا قرار و يمانپ اسحاق ابو اى«: گفت بدو رسيده، خداى فرمان كه بود كرده
 دارى مـرجح  معصيت بر را وى اطاعت و بپادارى وى بندگان ميان را خداى حق كه تو گردن به سلم و عليه

  ».دادم انتقال تو به ديگرى از را كار اين من كه
   »بله خدايا،«: گفت
 كـن،  برابـر  دو را وى تقـدم  هـم، د مـى  تقـدم  خويش زبان به من كه اى شنيده را كس هر بنگر«: گفت

 شـما  ميـان  من حضور به و من زندگى ايام در دانى مى .مكن تحريكش و واگذار كارش به را طاهر بن عبداهللا
 برادرت درباره را وى كارسازى و تالش كه كن خويش نيكى خاص را او و كن مهربانى دل به وى با رفته، چه

 آنهـا  از كه تست خاندان از و اينست شايسته كه كن انباز ترتيب اين در نيز، را ابراهيم بن اسحاق .اى دانسته
 تقـدم  آنهـا  بر و برگير را الوهاب عبد كسانت ميان از. نمايند مى خودى بعضيشان چه اگر نمانده، معتبر مردم

 شـورت م در خويشتن كارهاى همه در را وى نشود، جدا تو از داود ابى بن عبداهللا. سپار او به را كارشان و ده
 اكثم، ابن يحيى كه دانى مى. سپارى، وى به كارى كه مگير وزيرى من پس از. است اين شايسته كه كن انباز
 بـه  مـرا  و كـرد  عيـان  را اين خداى عاقبت و آورد پديد من براى اى بليه چه طينت خبث و مردم با رفتار در

 خشـنود  بـود  كـرده  خـدا  زكاتهـاى  و مالها در آنچه از و داشتم دشمنش و شدم جدا او از كه داشت سالمت
 عنـه،  اهللا رضى طالب ابى بن على فرزندان خويش عموزادگان اين. ندهد نيك سزاى اسالم از خدايش نبودم،

 موقع به سال هر و مشو  غافل هاشان جايزه از بپذير، كارشان نيكو از و درگذر بدشان از بدار، نيكو را صحبشان
 نميريـد  و بترسـيد  اوسـت  از ترسيدن شايسته چنانكه خدا از. است واجب گون گونه جهات از حقشان كه بده
 را شما بترسيد، خدا از كارهايتان همه در. كنيد كار وى خاطر به و بترسيد خدا از. 1باشيد مسلمان اينكه جز

 خـدا  از زده سـر  مـن  از آنچـه  از و خـواهم  مـى  آمرزش خدا از گذشته آنچه از و سپارم مى خدا به را خودم و
 بزرگـى  از اسـت،  چگونـه  گناهـانم  از مـن  پشـيمانى  كـه  داند مى او. است بخشنده وى كه خواهم مى آمرزش
 خـداى  نيسـت،  خدا وسيله به جز نيرويى و قوت كه برم مى به تو او سوى و برم مى تكيه بدو خويش گناهان

  ».رحمت و هدايت پيمبر محمد بر خداى درود و گاه تكيه نيكو و است بس مرا

 و سنش مدت و كرد نماز او بر كه كسى و شد دفن آن در كه جايى و مأمون وفات وقت از سخن

   خالفتش مقدار

 بعد رجب، از مانده روز دوازده پنجشنبه روز به: اند گفته بعضيها: اند كرده اختالف وى وفات وقت درباره
 و. درگذشت نيمروز هنگام روز آن در: اند گفته ديگر كسان .درگذشت هيجدهم و دويست سال به پسينگاه از

 اى خانـه  در و بردند طرسوس به را وى رشيد، بن محمد اسحاق، ابو برادرش و عباس پسرش درگذشت چون
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 از كشيكبانانى آنگاه كرد، نماز او بر معتصم اسحاق ابو برادرش. كردند گور به بود رشيد خادم خاقان آن از كه
 تعيـين  مقـررى  درم نـود  كدامشان هر براى و گماشتند او بر كس، يكصد ديگران، و طرسوس مردم فرزندان

  .شد
 در آن اثنـاى  در كـه  بود سالى دو بجز اين و بود روز سه و بيست و ماه پنج و سال بيست وى خالفت

  .بود محصور بغداد در رشيد، بن محمد امين، برادرش و گفتند مى دعا را وى مكه
 بـود،  العبـاس  ابو آورده، كلبى ابن چنانكه اش، كنيه د،بو هفتادم و صد سال االول ربيع نيمه به تولدش

 مايل بود، سبزه قولى به. بود افتاده آن در پيرى نشان كه بلند ريش با روى نكو و چهره سپيد و بود باال ميانه
 سـياه  خـالى  كوتـاه،  پيشانى با سپيد، و تنك و دراز ريش با درشت، چشمانى و پشت در انحنايى با زردى، به

  .رسيد خالفت به محرم از مانده روز پنج پنجشنبه روز به .داشت گونه بر نيز

  او روشهاى و مأمون اخبار بعضى از سخن

 دو كه كردم آماده وى براى سخنى آيد، دمشق سوى خواست مى مأمون وقتى: گويد عيسى بن ابراهيم
 را مؤمنـان  امير بقاى خداى« :گفتم رفتم او روى پيش چون و كردم صرف آن بر را ديگر روز از اى پاره و روز
 مؤمنـان  امير كه نظرى سبب به كه هر. كند او فداى بدى هر از مرا و كامل حرمت و دايم عزت با بدارد دراز
 خـويش  بـر  بسـيار  سـپاس  خداى نعمت از شب و صبح به دارد وى مؤانست و وى با بدارد مؤيد خدايش كه

 خـداى  كه مؤمنان امير سپاسدارى و خداى سپاسدارى با و بخواهد را نعمت اين دوام بايد مى بيند، مى فرض
 او اگر كه بداند بدارد مؤيد خدايش كه مؤمنان امير دارم دوست. باشد آن افزايش جوياى كند، دراز را عمرش

 رغبـت  از آرامشـجويى  سـبب  به من كند، مى تحمل را حركت خشونت و سفر زحمت بدارد مؤيد خدايش كه
 راه ايـن  در جانبـدارى  و همراهـى  خور در همه از بيشتر و نيستم دور به بدارد، مؤيد خدايش كه وى خدمت
 كه مؤمنان امير راى اگر كرده، فرض من بر را وى اطاعت حق و شناسانيده من به را او راى خداى كه هستم

» .كنـد  چنـان  بـدارد  گرامـى  خـويش  همراهى و خدمت مالزمت به مرا كه باشد چنان بدارد گرامى خدايش
 خانـدان  مردم از كسى اگر ندارد، تصميمى باب اين در مؤمنان امير«: گفت من به تأمل بى و بديهه به: دگوي
 خـور  در را خويشـتن  كه بخصوص دارى تقدم وى نزد به باره اين در تو و كند مى آغاز تو از ببرد همراه را تو
 نيست، تو حضور ناخوشايندى سبب به اردواگذ را اين اگر اى، يافته منزلت مؤمنان امير نزد به كه اى كرده آن

  »است تو به نياز به موكول بلكه
  .بود نيكتر من رويه از وى بديهه خدا به: گويد

 عربـان  مؤمنـان،  امير اى« :گفت و آمد مأمون پيش مكرر شام در يكى: گويد سرخسى على بن محمد 
  ».اى كرده نظر را خراسان عجمان چنانكه كن نظر نيز را شام

 آنكه مگر نيامدند فرود اسب پشت از قيسيان خدا به گفتى بسيار من با شامى، برادر اى«: گفت مأمون
 نيـز  آنهـا  ام، نداشته دوست را آنها هرگز خدا به نيز، يمانيان نمانده، برايم درم يك من المال بيت در كه ديدم
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 ربيعـه  اما شوند، وى ياران از كه دهستن او قيام و سفيانى منتظر سرورانشان قضاعه اما اند، نداشته دوست مرا
 كـس  دو كـه  همـين  و خشمگينند خداى به نسبت برانگيخته مضر از را خويش پيمبر خداى كه وقت آن از

  ».نكند نيكروز خدايت كه برو كند، مى قيام جانفروشى به آنها از يكى كند قيام
 صـلى  خدا پيمبر كه را اى امهن«: گفت شد وارد من نزد به دمشق به مأمون وقتى: گويد زياد بن سعيد

  ».بنماى من به نوشته شما براى سلم و عليه اهللا
  ».نمودم او به را نامه«: گويد
  »چيست؟ مهر اين روى بر پوشش اين بدانم دارم خوش«: گفت: گويد
  ».چيست بدانى تا بگشاى را گره«: گفت اسحاق ابو: گويد
 كـه  نيسـتم  كسـى  مـن  و بسـته،  عليه اهللا صلى اىخد پيمبر را گره اين كه ندارم ترديد«: گفت: گويد

 خويش چشمان بر و برگير آنرا«: گفت واثق به آنگاه ،»بگشايم بسته عليه اهللا صلى خداى پيمبر كه را اى گره
  ».دهد شفا خدايت شايد بنه

  .گريست مى و نهاد مى خويش ديدگان بر را آن نيز مأمون: گويد
 شـده  كم وى نزد به مال بودم، دمشق به مأمون با«: گويد كه اند آورده ابراهيم بن اسحاق يار عيسى از

 مؤمنان، امير اى«: گفت معتصم برد، شكايت معتصم اسحاق ابو به باب اين در و افتاد تنگى به كه چندان بود
  ».رسد مى تو دست به مال جمعه يك از پس گويى

 حمـل  او سـوى  داشت مأمون جانب از معتصم كه واليتى خراج از هزار هزار سه كه بود چنان و: گويد
  .بودند كرده

  ».بنگريم مال اين به برويم«: گفت اكثم بن يحيى به مأمون شد وارد مال آن چون و: گويد
 شـتران  بـود،  شده آماده نكو وضعى به ايستادند، آن نظاره به و رسيدند صحرا به تا برفتند پس«: گويد

. داشـت  رنگـين  پشـم  از مهـار  و بودند پوشيده آن بر نگينر 1جلهاى و مزين هاى روكش بود، شده زينت آن
  .بودند كرده نمايان را آن سر كه بود زرد و سبز و قرمز چينى ابريشم از ها كيسه

 در و بودند آمده بر مردمان .نمود بزرگ اش ديده در و شمرد بسيار را آن و ديد نكو چيزى مأمون: گويد
 اكنون هم كه ما ياران اين! محمد ابو اى«: گفت يحيى به مأمون ،كردند مى شگفتى آن از و نگريستند مى آن
 صـورت  ايـن  در ببـريم،  بتنهـايى  هستيم آن مالك كه را مالها اين ما و روند منزلهاشان به نوميد بينيشان مى

  ».باشيم لئيمان
 بـراى  و بنـويس  هـزار  هزار فالن خاندان براى«: گفت بدو و خواند پيش را يزداد بن محمد آنگاه: گويد

  .»آن همانند فالن خاندان براى و آن همانند فالن خاندان
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 بـود،  ركـاب  در پايش همچنان و كرد پخش را درم هزار هزار چهار و بيست تا بود چنين خدا به: گويد
  ».بدهد ما سپاه به كه بده معلى به را باقى«: گفت سپس

 بـدان  مـرا  نگريسـت  مى مرا دم هر داشتم،ن بر او از چشم و ايستادم او ديده جلو تا برفتم: گويد عيسى
 چشـم  در كـه  بنويس هزار هزار شش از درهم هزار پنجاه نيز اين براى محمد ابو اى«: گفت كه ديد مى حال
  ».نشود خيره من

  ».گرفتم را مال آن كه نگذشت روز دو: گويد
. نابكـار  و خبيث و يفظر بود شاعرى كه بود بصره در تميم بنى از يكى كه اند آورده ايوب بن محمد از

 و كـنم  خدعـه  وى بـا  خواسـتم  دانستم، مى شيرين را صحبتش و داشتم انس وى با بودم، بصره واليتدار من
 او پـيش  چـرا  اسـت  تنـد  بـاد  و بار پر ابر از تر بخشنده مأمون ظريفى، و شاعرى تو«: گفتم بدو دهم تنزلش

  ».روى نمى
  » .ببرد مرا كه ندارم چيزى«: گفت
 اگـر  باشـى  گفته او ستايش و روى مى وى سوى وقتى دهم، مى تو به كافى خرجى با خوب اسب«: فتم

  » .اى رسيده آرزو به شد نصيبت ديدارش
  »كن آماده من براى گفتى را آنچه رفتى، دور چندان كه ندارم گمان امير، اى خدا به«: گفت
   »كن خويش مركوب و بگير«: گفتم و خواستم وى براى خوب اسبى: گويد
   »كو؟ ديگر آن نيكويست، دو از يكى اين«: گفت

  » .تو خرجى اين«: گفتم و خواستم او براى درم سيصد
  » .آوردى كوتهى خرجى كار در دارم گمان امير، اى«: گفت
  » .است بس اين نه، بپوشى چشم اسراف از اگر«: گفتم
   »نكوچكترانشا به رسد چه كنند، اسراف تميم بزرگان كه اى ديده كى«: گفت
 و يـاد  و خوانـد  من براى و دراز چندان نه ساخت اى ارجوزه آنگاه گرفت، من از را خرجى و اسب: گويد

  .بود سركش مردى كه بينداخت آن از مرا ستايش
  » .نكردى كارى«: گفتم بدو

   »چگونه؟«: گفت
   »گويى؟ نمى خويش امير ستايش و روى مى خليفه پيش«: گفتم
 مـورد  ايـن  بـراى  را مثـل  اين و اى گرديده خدعه مرا اما كنى خدعه من اب اى خواسته امير اى«: گفت

 خـوب  اسب بر مرا كه نبود من حرمت به خدا به» .باشد گاده را اى گاينده بگايد را گورخر كه هر كه اند آورده
 مـن  بـه  نهـاد،  مـى  پـايين  را اش چانـه  خـدا  كـرد  مى آن قصد كس هر كه را خويش مال و برنشاندى خويش
  ».كن فهم را اين كنم، ستايش خليفه نزد به ترا و كنم ياد خويش شعر در ترا آنكه براى بلكه ى،بخشيد
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  » .گفتى راست«: گفتم
  ».ام گفته تو ستايش و ام كرده ياد ترا پس وانمودى، دارى خاطر به كه را آنچه كه اكنون«: گفت
  »اى گفته نكو: گفتم و خواند من براى كه »بخوان من براى اى گفته را آنچه: گفتم
  .بود سلغوس در مأمون شد معلوم رسيد، شام به و برفت و گفت بدرود من با آنگاه: گويد
 هـاى  جامـه  و بـودم  خـويش  اسب بر قره گاه نبرد در كه اثنا آن در«: گفت و كرد نقل من براى: گويد

 و رفـت  مـى  شتابان كه خوب استرى بر ديدم را كهنسال يكى داشتم، اردوگاه قصد و داشتم تن به را كوتاهم
  .رسيد شد نمى بدو

: گفـت  مـن  به گشاده زبان و بلند صداى با خواندم، همى را خويش ارجوزه من شد، روبرو من با: گويد
  »باد شما بر سالم«

  ».خداى بركات و رحمت با باد سالم نيز شما بر: گفتم
  ».كن توقف خواهى مى اگر«: گفت
  ؟»چيست اصلت«: گفت برخاست، او از مشك و عبير بوى: گويد
  » .مضرم از يكى«: گفتم
   »مضريم از نيز ما«: گفت

   »چى؟ بعد«: گفت سپس
  » .تميم بنى از يكى«: گفتم
   »تميم؟ از پس«: گفت
  » .سعد بنى از«: گفتم
   »اى؟ آمده واليت اين به چه براى به،«: گفت
  » .ام نشنيده او از بلندنظرتر و تر بخشنده را كسى كه دارم شاه اين آهنگ«: گفتم
   »روى؟ مى او نزد به چيز چه با«: گفت
 شـيرين  مسـتمعان  گـوش  در و كننـد  آن روايت راويان و باشد خوش دهانها بر كه نكو شعرى«: گفتم

  ».نمايد
  » .بخوان من براى«: گفت
 و ام گفتـه  كـه  شـعرى  بـا  دارم خليفـه  آهنـگ  كـه  گفتم تو به ركيك اى«: گفتم و آوردم خشم: گويد

  » !بخوان من براى گويى مى من به ام، پرداخته كه ستايشى
  .نداد را آن پاسخ و كرد تحمل و گرفت نشنيده آنرا خدا به: گويد
   »دارى؟ اميد چيز چه وى از«: گفت
  » .دينار هزار اند گفته من به وى درباره كه باشد چنان اگر«: گفتم
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 و رفـت  طول و زحمت و دهم مى تو به ردينا هزار شيرين، را سخن و ديدم نكو ترا شعر اگر من«: گفت
  »هست؟ تيردار و دار نيزه هزار ده او و تر ميان كه رسيد توانى خليفه به كى دارم، مى بر تو از را آمد

  »كنى؟ مى چنين باشد من شاهد خداى«: گفتم
  »كنم مى چنين كه باشد تو شاهد خداى بله،«: گفت
   »دارى؟ همراه مال اينك«: گفتم
  » .شوم مى پياده آن پشت از تو براى و است، دينار هزار از بهتر كه من سترا اينك«: گفت
 اين مساوى استر اين«: گفتم و افتاد من بر سعديان سبكخردى و تندخويى و شدم خشمگين باز: گويد

  ».نيست اسب
  ».بدهم تو به دينار هزار اكنون هم كه متعهدم كه باشد تو شاهد خداى بگذر، استر از«: گفت 

  .خواندم او براى را خويش شعر پس: يدگو
   شريف نعمتهاى صاحب اى مأمون،«
   واال مرتبت صاحب و
   انبوه سپاه سردار و

  خواهى؟ مى را ظريف اى ارجوزه
  .باشد ظريفتر حنيفه ابو فقه از كه«

   اويى خليفه تو آنكه به قسم
   نديده ستم ما سرزمين در اى ضعيفه هيچ
   است سبك ما امير خرج

   گيرد نمى مقررى بجز چيزى
   است طاقك يك زير ميش و گرگ

  »... اند قطيفه يك در بازرگان و دزد و
 و كردنـد،  پـر  را افـق  سـوار  هـزار  ده بـه  نزديـك  كـه  بودم نبرده سر به را خويش خواندن هنوز: گويد

  »خداى بركات و رحمت با مؤمنان امير اى تو بر سالم«: گفتند مى
  ».مباش نگران برادرم«: گفت بديد حال اين در مرا كه او و بگرفت مرا سخت لرزشى: گويد
  »شناسى؟ مى را عرب لغتهاى كند تو فداى به خدايم مؤمنان امير اى«: گفتم
  ».آرى خداى دين به قسم«: گفت
  »اند؟ آورده قاف جاى به را كاف كدامشان: گفتم
  ».است حمير قوم را اين«: گفت
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  ».1كند لعنت برد كار به را كلمه اين پس اين از كه نيز را كسى و كند لعنت خدايش«: گفتم
 چـه  هـر «: گفت و كرد روى بود وى پهلوى كه خادمى به بدانست، مرا مقصود و بخنديد مأمون: گويد

  .بود آن در دينار هزار سه كه آورد در اى كيسه او و» .بده او به تست همراه
  .نديدم را او گردي و برفت و» .باد تو بر سالم«: گفت سپس »بگير«: گفت

  :گويد مأمون درباره مخزومى سعيد ابو
   مأمون استوار ملك يا ستارگان مگر«

  ساخت؟ كارى وى براى
   نهادند جا به طرسوس عرصه دو در را وى

  »نهادند جا به طوس در را پدرش چنانكه
  :گويد ريحانى عبيده بن على

   است ناچيز مأمون براى اشكها«
   دهم نمى رضا بدين جز
  ».بريزد خون ام ديده از كه

 باشد ادب اهل كه بجوى من براى را شام مردم از يكى«: گفت من به مأمون روزى: گويد صالح بن على
  »كند سخن برايم و شود همنشين من با و

 بـرم،  مـى  مؤمنـان  اميـر  نـزد  به ترا«: گفتم و خواندم را او و يافتم تا جستم همى را كسى چنان: گويد
  ».شناسم مى همه از بهتر را شام مردم شما كردن پرسش من كه كند آغاز وى ات مپرس او از چيزى

  » .كنم نمى تجاوز گفتى من به آنچه از«: گفت
  » .ام كرده پيدا را مردى چنان مؤمنان امير اى«: گفتم و رفتم مأمون نزد به: گويد
  » .آر درونش به«: گفت

: گفت بدو بود، خويش شراب سرگرم همچنان و خواند پيش را وى مأمون گفت، سالم شد وارد چون و
  ».ام خواسته خويش گفتگوى و همنشينى براى ترا«

 بـه  باشـد  وى همنشـين  لبـاس  از تـر  پست همنشين لباس وقتى مؤمنان امير اى«: گفت شامى: گويد
  ».شود زبونى دچار آن سبب

  ».بپوشانند خلعت را وى تا بگفت مأمون«: گويد
  .داند بهتر خدا كه رسيد آن من به رفتار اين از: گويد
 بـه  دلـم  وقتـى  مؤمنـان  امير اى« :گفت بازگشت خويش جاى به و پوشانيدند او به خلعت وقتى: گويد

  ».برى نمى سودى من صحبت از باشد مشغول عيالم
                                                           

 .م. كند ، كلمه ركيك را كه در گفتگو به مأمون گفته بود به كلمه رفيق بدل مىشاعر با ظرافتى شاعرانه و بديهه خاص. 1
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  » .ببرند منزلش به هزار پنجاه«: گفت
   »سومى و مؤمنان امير اى«: گفت آن از پس

   »چيست؟«: گفت
 را آن سـرزد  مـن  از خطـايى  اگر شود، مى حايل عقلش و مرد ميان كه اى خوانده چيزى به مرا«: گفت

  ».ببخش
   »باشد چنين«: گفت
  .ببرد مرا آشفتگى سومى گويى: گويد على

 ايـن  بـه  خوانـد  آوازى  علويـه  بـوديم،  مـأمون  روى پـيش  دمشق در: گويد على بن محمد حشيشه، ابو
  :مضمون
   اگر باشم بيزار اسالم از«

   اند آورده تو نزده ب من از چينان سخن هآنچ
  .اند گفته كه باشد چنان
   ترا چون آنها ولى

   اند ديده راغب من به نسبت
   اند واداشته چينى سخن به را همديگر

  »اند زده چنگ حيله به و
  »كيست؟ آن از شعر اين علويه اى«: گفت مأمون
  » .قاضى آن از«: گفت
   »قاضى؟ كدام تو، واى«: گفت
  » .دمشق قاضى«: گفت
  » .كن معزولش اسحاق ابو اى«: گفت
  » .كردم معزولش«: گفت
  » .شود احضار هميندم«: گفت
   »باشى؟ كى« :گفت بدو مأمون كردند، حاضر را قد كوتاه و كرده خضاب شيخى: گويد
  » .قوم فالن از فالن پسر فالن«: گفت
   »گويى؟ مى شعر«: گفت
   »گفتم مى«: گفت
   »بخوان او بر را شعر آن علويه«: گفت

   »است؟ تو از شعر اين«: گفت بخواند را شعر چون و
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 سـال  سـى  از اگـر  باشد خدا  راه در دارد چه هر و باشند طالقى زنانش و مؤمنان، امير اى آرى«: گفت
  ».دوست يك عتاب يا زهد درباره مگر باشد گفته شعرى پيش

 بـر  كنـد  مى آغاز اسالم از بيزارى با را خويش هزل كه را كسى من كن، معزولش اسحاق ابو اى«: گفت
  ».گمارم نمى مسلمانان گردن

  » .بنوشانيدش«: گفت آنگاه
 آنـرا  هرگـز  مؤمنـان  اميـر  اى« :گفـت  لرزيد مى سخت و بگرفت كه آوردند وى براى شرابى جام: گويد

  ».ام نچشيده
   »خواهى؟ مى ديگر چيز شايد«: گفت
  » .ام نچشيده گونه اين زا چيزى هرگز مؤمنان امير اى«: گفت
   »است؟ حرام«: گفت
  » .مؤمنان امير اى آرى،«: گفت
   »برو يافتى، نجات سبب همين به بهتر، تو براى«: گفت
  :بگو بلكه باشم بيزار اسالم از مگو علويه اى«: گفت آنگاه

   اگر بمانم محروم دارم تو از كه آرزويى از«
   اند آورده تو بنزد من از چينان سخن آنچه
  ».اند گفته كه باشد چنان
 هاى بركه از بزرگى بركه به داشت، برف كوه آهنگ و نشست بر روزى بوديم، دمشق در مأمون با: گويد

 نكـو  را آنجـا  مـأمون  شـد،  مى برون و شد مى آن وارد آب و بود 1سرو چهار آن اطراف بر كه گذشت اميه بنى
 بر عود علويه. كرد نكوهش و كرد تحقيرشان و آورد خنس اميه بنى از. چند رطلى و خواست بزماورد و يافت

  :گفت مى. كرد آغاز خواندن آواز و گرفت
  بودند من قوم آنها«

   شدند نابود ثروت و عزت پس از كه
  ».نريزم اشك غم از چرا

 جز ديگر وقتى بدكاره، زن پسر اى«: گفت علويه به و برخاست و زد خويش پاى به را غذا مأمون: گويد
  »كنى؟ ياد را موالهايت كه ودنب اين

 گرسنگى از شما نزد به من اما نشيند، مى بر غالم يكصد با من موالهاى بنزد شما وابسته زرياب«: گفت
  ».ميرم مى

  .آورد رضايت او از سپس روز، بيست تا آورد، خشم وى به مأمون: گويد
                                                           

 .سروات، جمع سرو: كلمه متن. 1
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  .بودند آنجا كه اميه بنى نزد به رفت مغرب به سپس رفت، شام به كه بود مهدى وابسته زرياب: گويد
 همينكـه  بود، بيت يكصد كه وى ستايش متضمن خواندم مأمون براى اى قصيده: گويد عقيل بن عمارة

  .بودم آورده من چنانكه گفت، مى من از پيش را آن دنباله او كردم مى شروع را بيت صدر
  ».نشنيده من از را اين كسى هرگز مؤمنان، امير اى خدا به«: گفتمش

 ضـمن  كه خواند عباس بن عبداهللا براى را خويش قصيده ربيعه ابى بن عمر كه اى نشنيده مگر«: گفت
  :گويد آن

  »... گيرى مى كناره ما همسايگان خانه از فردا«
  :گفت عباس ابن و
  » .است دورتر خانه همان فردا پس و«
  .گفت مى را بيت هر دنباله عباس ابن و خواند مى را قصيده همچنانكه و«

  » .هستم او پسر من«: گفت آنگاه
  :مضمون اين به گفت شعرى مأمون كه اند آورده هارون بن كازر مروان، ابو از
   شد تو نصيب نگاهى كه فرستادم جستجو به ترا«
   شدم گمان بد تو به كه چندان ماندى غافل من از و
   بودم دور من و كردى سخن آهسته من دلدار با

  ساخت؟ كارى چه تو ديكىنز كه دانستم مى كاش اى
   بينم مى تو چشمان در او از آشكار نشانى

  ».است گرفته نكويى وى چشمان از چشمانت
 از ابـداع  و كـرده  تكيـه  احنف بن عباس گفته بر معنى اين در خويش گفته در مأمون: گويد مروان ابو

  :گويد كه اوست
   باشد بخت شور او از من ديدگان اگر«

   بختنيك ام فرستاده چشمان
   بيايد رفته وى سوى كه اى فرستاده وقت هر

   افكنم مى او ديده به ديده عمدا
   است نمودار اش چهره در وى نكوييهاى كه
   است داشته نكو اثر او در ديدار كه
   گير عاريت به مرا ديده فرستاده اى
  ».كن داورى من چشم با و كن، نظر آن با و
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 نزديـك  از انديشناك، و افكنده زير به سر ديدم را او فرستاد، من پى از مأمون روزى: گويد العتاهيه ابو
 كـرد  اشـاره  خويش دست به و نگريست من به و برداشت سر. كردم خوددارى بود كه حال آن در او به شدن

 اسحاق، ابو اى«: گفت و برداشت سر سپس بود، افكنده فرو سر باز دير آنگاه. شدم نزديك كه بيا، نزديك كه
  »گيرد مى انس الفت به چنانكه گيرد مى انس تنهايى به نوجويى، و است ماللت ،خاطر كار

  » .هست شعرى باب اين در مرا و مؤمنان، امير اى آرى«: گفتم
   »چيست؟«: گفت
  :گفتم

   نگيرد سامان است پراكنده كه خاطرى«
  ».حالى به حالى از انتقال به مگر
 اميـر  غانم ابو اى« :گفتم را الحميد عبد بن حميد«: گفت رام جبله بن على: گويد شاعر نابيناى نزار ابو
  ».كن ياد وى نزد به نداند، آن همانند زمين مردم از كس هيچ كه ام گفته ستايشى را مؤمنان

  » .بخوان من براى«: گفت
 مـأمون  پـيش  و گرفت را ستايش. گويى مى راست كه دهم مى شهادت«: گفت خواندم، وى براى: گويد

 خواهد اگر كنيم، او پاداش را اين و ببخشيم را او خواهد اگر است روشن اين پاسخ غانم ابو اى«: گفت كه برد
 آن از بهتـر  گفته تو و وى درباره آنچه اگر آريم، فراهم عيسى، بن قاسم دلف، ابو درباره و تو درباره را او شعر
 به باشد بهتر گفته ما درباره آنچه اگر و مبداري بازش دير و زنيم تازيانه پشتش به آمده ما ستايش به كه باشد

  ».بگذريم اين از خواهد اگر و بدهم درمش هزار وى ستايش از بيت هر
  ».باشد گفته ستايش تو ستايش از بهتر را ما كه باشيم كه دلف ابو و من من، سرور«: گفتم
  » .بگوى وى با را اين ندارد، ارتباط گفتار اين جواب به سخن اين«: گفت
   »چيست؟ تو راى«: گفت من به حميد: گويد جبله بن على

  » .دارم خوشتر را اين از گذشتن«: گفتم
  » .داند بهتر او«: گفت داد خبر مأمون به چون و: گويد

 من درباره تو ستايش و دلف ابو درباره تو ستايش از شعر كدام به«: گفتم جبله بن على به: گويد حميد
  »دارد؟ نظر

  :ام گفته دلف ابو درباره هك شعر اين به«: گفت
   شهرنشين و صحرانشين از دنيا همه«

   است دلف ابو
   برود دلف ابو چون و

  ».برود وى پى از دنيا
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  :ام گفته تو درباره كه شعر اين به و
   نبود حميد اگر«
   نسبى نه و بود اعتنا خور در حرمتى نه
   عرب كه عرب يگانه اى
  ».است يافته عزت وى عزت از

 و درم هزار ده تا بگفت و »كرد نقادى ترا شعر مؤمنان امير«: گفت آنگاه. بينديشيد لختى يدحم: گويد
 ندانست را آن كس هيچ و داد برابر دو مرا و رسيد دلف ابو به خبر اين. دادند من به خادمى و خلعت و مركب

  ».كردم نقل تو براى نزار، ابو اى را، اين تا
  :گويد كه بود شده عقده مأمون براى دلف ابو درباره يتب اين كه پندارم: گويد نزار ابو
   شد سرازير آدم پشت از بخشش آب«
  ».نهاد قاسم پشت در را آن خدا و

  :گفت و كرد هجا را مأمون فرزدق،: گويد دعبل برادرزاده خزاعى رزين بن سليمان
   كنند عاجز با كه كند مى چنان من با مأمون«

  .نديده را محمد سر ديروز مگر
   بارد مى حادثه خليفگان سر بر

   بارد مى ارتفاعات بر كوهها از كه چونان
  رسد مى مرتفعى هر هاى كناره بر

   كند مى هموار را العبور صعب ارتفاع كه چندان
   بيدارند انتقامجويان

  ».كن حذر بزرگ مار از
  .كرد هجا ترا دعبل گفتند مأمون به: گويد
  .آرد خشم به را عباد ابو خواست مى» .كند نمى هجا رام كند مى هجا را عباد ابو او«: گفت
 دعبل«: گفت مى و خنديد مى مأمون غالبا رفت مى مأمون نزد به عباد ابو وقت هر كه بود چنان و: گويد

  :گويد كه آنجا دارد منظور چه تو درباره
   گريخته 1هرقل دير از او گويى«
  ».كشد مى را قيدها زنجير كه است اى افتاده دور و

  :گفت مى بدو رفت مى مأمون نزد به شكله بن ابراهيم وقت هر بود چنان و: گويد
  :گويد كه شعر آن در آورده دردت به سخت دعبل«
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   بود ماهر خوانى آوازه كار در ابراهيم اگر«
   است مخارق خور در وى پى از
   زلزل خور در مخارق پى از و
   مارق خور در زلزل پى از و
   بود واهدنخ و نبوده هرگز و

  ».نگيرد اى كاره بد از آنرا اى كاره بد كه
 شـكايت  مأمون نزد به داشت، كه قرضى و خويش تنگدستى از يزيدى: گويد طيفورى محمد بن قاسم

  ».برسى خويش مقصود به آن وسيله به بدهيمت اگر كه نيست ما نزد به قابلى چيز روزها اين«: گفت كرده
  ».اند انداخته  زحمتم به طلبكارانم و شده سخت من بر كار مؤمنان، امير اى«: گفت
  » .آورى دست به سودى آن وسيله به كه بجوى راهى خويش براى«: گفت
 او از خواهم مى را آنچه آرم هيجان به را او اگر كه هست كس ميانشان كه هست همنشينان ترا«: گفت

  » .گذار آزاد تدبير در مرا آرم، مى بدست
  » .بگوى رسد مى نظرت به چه هر«: گفت
 وقتـى  برسـاند،  تو به مرا رقعه بگوى خادم فالن به يافتم، حضور نيز من و يافتند، حضور وقتى«: گفت

 خويشـتن  بـراى  دارى خوش را كه هر اما نيست، ميسر تو ورود وقت اين در كه بده پيام من به خواندى آنرا
  » .برگزين

 يقـين  بـه  و انـد  آمـده  فـراهم  او بـر  همنشينانش و نشسته مأمون كه يافت خبر محمد ابو وقتى: گويد
 كـه  داد خـادم  آن به بود نوشته كه را اى رقعه و رفت خانه در به اند شده مست سر نوشيدنشان از كه دانست

  :بود چنين آن مضمون و بخواند كه رسانيد مأمون به را آن
   من ياران و برادران بهترين اى«

   است در نزد به طفيلى اينك
   درند بلذتى قوم كه هيافت خبر
   است آرزومند بدان اى يابنده هر كه
   كنيد خودتان از يكى مرا
  ».فرستيد من نزد به مرا همگنان از يكى يا
 در طفيلـى  اين نيست روا« :گفتند كه بخواند داشتند حضور كه آنها از بعضى براى را آن مأمون: گويد 

  ».آيد در حال، اين
 بـا  كـه  برگـزين  دارى خوش را كه هر نيست، ميسر تو ورود وقت اين در كه داد پيام بدو مأمون: گويد

  ».كنى همنشينى وى
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  ».گزينم نمى بر خويشتن براى طاهر بن عبداهللا جز را كسى«: گفت
  » .برو وى نزد به افتاد، تو بر وى انتخاب«: گفت طاهر بن عبداهللا به مأمون
  » !باشم طفيلى انباز مؤمنان امير اى«: گفت
  ».بده فديه خويشتن از نه گر و برو دارى خوش اگر كرد، توان نمى رد چيز دو از را محمد ابو«: گفت
  » .دارد من پيش درم هزار ده مؤمنان امير اى«: گفت
  » .بدارد دست تو همنشينى و تو از مقدار اين به ندارم گمان«: گفت
 صـد  بـه  تا» .دهم نمى رضا وى راىب مقدار اين به«: گفت مى مأمون و افزود مى ده ده همچنان و: گويد

  .رسيد هزار
  » .بده او به زودتر«: گفت مأمون: گويد
: داد پيغام بدو مأمون. فرستاد وى همراه را يكى و نوشت خويش نماينده به وى براى را آن حواله: گويد

  ».تر سودمند و است بهتر هست كه حال اين در وى همنشينى از تو براى اين گرفتن حال اين در«
 امير اى«: گفتم بود، من با ضحاك بن حسين از بيت دو شدم، وارد مأمون نزد به: گويد رشيد بن صالح

  ».بشنوى من از بيت دو كه دارم خوش مؤمنان
  » .بخوان«: گفت
  :خواند چنين وى براى صالح پس: گويد راوى

   كنم مى ستايش را خدا مؤمنان، امير اى«
   كرد عطا ما به ترا نصرت كه
   رحمانى خليفه حق، به تو كه
   را ديندارى و بزرگوارى كه
  ».اى آورده فراهم ديگر يك با

  »كيست؟ از بيت دو اين صالح،«: گفت و پسنديد آنرا مأمون: گويد
  ».ضحاك بن حسين تو بنده از مؤمنان، امير اى«: گفتم
  ».گفته نكو«: گفت
  ».است نكوتر اين از كه دارد شعرى مؤمنان، امير اى«: گفتم
  »چيست؟«: گفت
  :خواندم او براى را شعر اين: گويد

   را خويش يكتاى صفت زيبايى، يكتاى چرا«
   دارد مى دريغ من از
   را يكتا دلبستگى من كه صورتى در
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  .ام كرده وى خاص
   ديد خويش بندگان بهترين را عبداهللا خدا

  ».شناسد بهتر را بندگان خداى كه داد شاهى را او و
 بصـيرت  شـعر  درباره مأمون كه ام دانسته«: گفت من به السميط ابى بن عبداهللا: يدگو عقيل بن عمارة 

  ».ندارد
 آخر و خوانيم مى او بر را شعر آغاز كه شود مى چنان خدا به است؟ داناتر او از شعر مورد در كى«: گفتم

  ».گويد مى ما از زودتر را آن
  » .آيد طرب به آن از كه يدمند اما بودم گفته نكو كه خواندم او بر شعرى من«: گفت
   »بود؟ چه خواندى كه شعرى«: گفتم: گويد
  :خواندم چنين«: گفت

   مانده مشغول دين كار به مأمون، هدايت امام«
  » .مشغولند دنيا به كسان و

 محـراب  در اى كـرده  زنـى  پيـر  را او كه است اين از بيشتر مگر اى، نساخته كارى خدا به«: گفتم: گويد
 به كى پس باشد مشغول دارد تسلط آن بر كه دنيا كار از او اگر دارد، دست به را خويشتن سبحه كه خويش

  :گويد وليد بن العزيز عبد درباره جرير عمويت كه نگفتى  چنان او درباره چرا پردازد؟ مى دنيا كار
   كند مى تباه دنيا از را خويش نصيب نه«
  ».دارد مى مشغول دين از را وى دنيا لوازم نه و

  » .ام كرده خطا كه بدانستم اكنون«: گفت
 اجـازه  بدو رسيد، مأمون نزد به السالم مدينة در عتابى وقتى: كه اند آورده سبارى ابراهيم بن محمد از

 وى نزد به بود، گرانمايه پيرى كه نيز، موصلى ابراهيم بن اسحاق كه وقتى به آمد، در وى نزد به كه داد ورود
 و شـد  نزديك بدو تا خواند پيش و كرد نزديك را او و گفت پاسخ را وى سالم كه ت،گف سالم مأمون به. بود

 بـا  او و گرفت پرسيدن حالش از و كرد بدو روى و بنشست كه داد نشستنش دستور آنگاه ببوسيد، را دستش
 پيـر . گرفـت  كـردن  مـزاح  و گفـتن  طيبـت  وى بـا  و ديـد  جالب را اين مأمون داد، همى جواب گشاده زبانى

  ».بايد مماشاتى مؤانست از پيش مؤمنان، امير اى«: گفت و گرفته سبك را وى مأمون كه داشتپن
 اى بله،«: گفت سپس و نگريست ابراهيم بن اسحاق به. ماند مشتبه مأمون براى 1مماشات كلمه: گويد

 بـا  ابـراهيم  بـن  قاسـحا  پرداختند، گفتگو به آنگاه ريختند، عتابى پيش و بياوردند كه» .بيار دينار هزار غالم
 وى معارضـه  به آن از بيشتر چيزى با پرداخت مى چه هر به عتابى كرد بنا آنگاه كرد مأمون به اى اشاره چشم

  »كنم؟ پرسش پير اين از دهى مى اجازه مؤمنان، امير اى«: گفت عتابى آنگاه. شد زده شگفتى كه شتافت مى
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  » .كن پرسش او از آرى،«: گفت
   »چيست؟ نامت و كيستى پير اى«: گفت
  ».است 1بصل كل نامم و مردمم از«: گفت
  ».نيست نامها جزو بصل كل كه نيست شناخته نام اما است معروف نسبت«: گفت

) سير( ثوم از كه) پياز( بصل نيست نامها جزو) كلثوم( ثوم كل مگر! انصافى كم چه«: گفت بدو اسحاق
  ».است خوشتر

 پيـر  ايـن  هماننـد  هرگـز  مؤمنـان  اميـر  اى! ماهرى چه يىگو حجت به كرده خوب خدا«: گفت عتابى
  ».يافت غلبه من به خدا به كه دهم او به داد من به مؤمنان امير كه را اى جايزه دهى مى اجازه ام، نديده

  ».دهيم مى دستور را آن همانند نيز وى براى باشد، تو آن از اين«: گفت مأمون
  ».بيابى تا بزن حدس من رهدربا شدى مقر بدين كه اكنون«: گفت اسحاق

  ».است شهره موصلى ابن نام به و رسد مى ما به عراق از وى خبر كه پيرى همان پندارم خدا به«: گفت
  ».پنداشتى كه همانم من«: گفت
: گفـت  مـأمون . شد دراز ميانشان در گفتگو چون و گفت، سالم و خوشامد و پرداخت بدو عتابى: گويد

  ».برويد همنشينى به و برخيزيد كرديد اتفاق دوستى و صلح بر كه اكنون«
  .گرفت اقامت وى نزد به و رفت اسحاق منزل به عتابى پس: گويد
  »زرنگى؟ چه بدوى اى«: گفت من به نوشيدم، مى مأمون نزد به كه روز يك: گويد عقيل بن عمارة
  »چيست؟ قضيه مؤمنان امير اى«: گفتم و شدم غمين: گويد
  :اى گفته چگونه«: گفت

   ديد مرا بيدارى سبب مفداة وقتى«
   كرد نمى رها مرا غم شبح كه

   را خويش مال: گفت
   خويشاوندان غير و خويشاوندان ميان چندان

  افتادى ندارى به كه پراكندى
   اند گرفته جدايى كه اكنون

   بخواه اى كرده آنها با كه را ها نيكى آن
   اى كرده مالمتم بسيار كه بگذار مالمت: گفتم

  ».نمردند الغرى از هرم نه و حاتم هن كه
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 كـه  طايى حاتم و عرب سرور سنان بن هرم همسنگى به اى، انداخته كجا به را خويشتن«: گفت من به
  .ريخت مى من بر را آنها برترى همچنان و »كردند چنان و كردند چنان

 از يكـى  نيـز  مـن  اند، بوده كافر آنها و مسلمانم من كه بهترم آنها از من مؤمنان، امير اى«: گفتم: گويد
  ».عربم مردم

 رثـا  و هجـا  و ستايش درباره بيت سه«: گفت جهم بن محمد به مأمون«: گويد فرغانى زكريا بن محمد
  ».داشت خواهى واليتى بيت هر براى و بخوان من براى

  :مضمون اين به خواند بيتى ستايش درباره وى: گويد
   كند دريغ جان از اى بخشنده اگر«
   بخشد مى را خويش جان او
   جان بخشيدن و

  ».است بخشش مرحله واالترين
  :مضمون اين به خواند بيتى نيز هجا درباره

   مشتاق خود بيار چون و بود زشت ديدارشان«
  ».گرفت نكويى ديدارشان باطن زشتى از
  :مضمون اين به خواند بيتى رثا درباره و

   دارند نهان دشمن از را وى قبر خواستند
  ».وانمود را قبر قبر، خاك بويىخوش اما

 اگر كه گذشت، چيزى من بر بار يك كه دهم مى خبرت«: گفت من به علويه: گويد ضحاك بن حسين
: گفـت  كـرد،  اثـر  او در نبيـذ  وقتـى  بود، خوانده پيش را ما نداشتم، خويش بقاى به اميدى نبود مأمون كرم

 بـه  كـرد  آغاز جرير شعر با سريح ابن از را آهنگى ندنخوا و گرفت پيشى من از مخارق» .بخوانيد آواز برايم«
  :مضمون اين

   آوردم ياد به را دير دو وقتى« 
   ناقوس زدن و مرغان صداى

   كرد خواب بى مرا
   كرد مى تالش ما بردن در كاروان چون و

  ».است دور چه فراديس در از يبرين: گفتم
  :خواندم چنين داشت، مرز آهنگ هك رود دمشق سوى داشت قصد وى رسيد، من به نوبت: گويد

   كشانيد دمشق سوى مرگ«
  ».است نبوده شهر مردمش براى دمشق و
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  ».باد تو بر خداى لعنت كنى، مى چه«: گفت و زد زمين به را جام مأمون: گويد
 و بـود  اشكبار چشمانش برخيزانيد، و گرفت مرا دست» .بده مخارق به درم هزار سه غالم«: گفت آنگاه

  ».ببينم را عراق ديگر ندارم گمان است، آخر سفر اين خدا به«: گفت مى معتصم به
  .بود عراق از وى ديدار آخرين بود گفته چنانكه رفت، مى وقتى خدا به: گويد

  الرشيد هارون بن محمد معتصم اسحاق ابو خالفت

 دوازده پنجشنبه روز به اين و كردند خالفت بيعت الرشيد، هارون بن محمد اسحاق، ابو با سال، اين در
 با خالفت كار در مأمون بن عباس داشتند بيم كسان :گويند. بود هيجدهم و دويست سال رجب از مانده روز
  .ماندند سالمت به اين از ولى كند منازعه وى

 را وى و خواسـتند  مـى  را عباس كه بشوريدند سپاهيان كردند، خالفت بيعت اسحاق ابو با وقتى: گويند
 كرد، بيعت اسحاق ابو با كه كرد احضار را او و فرستاد عباس پى از كس اسحاق ابو. خواندند خالفت عنوان به

 و ام، كـرده  بيعـت  عمـويم  بـا  من چيست؟ خنك دوستى اين«: گفت و رفت سپاهيان پيش عباس آن از پس
  .گرفت آرام سپاه و» .ام كرده تسليم بدو را خالفت

 آنچـه  و كننـد  ويران بودند كرده بنيان طوانه در مأمون وردست به را آنچه تا بگفت معتصم سال اين در
 و بسـوخت،  بـرد  نتوانسـت  كـه  را آنچـه  و ببرد، توانست كه مقدارى به بود آنجا چيزها ديگر و لوازم و سالح

  .كنند روانه واليتشان سوى بود داده سكونتشان آنجا در مأمون كه را كسانى داد دستور
 شـنبه  روز گوينـد  چنانكه و بود وى با نيز مأمون بن عباس گشت، زبا بغداد سوى معتصم سال اين در

  .رسيد آنجا به رمضان ماه هالل
 مهرگـان  و ماسـبذان  و اصـبهان  و همدان از جبال، مردم از بسيار گروهى اند گفته چنانكه سال اين در

 آنها مقابله به هايىسپاه معتصم زدند، اردو همدان واليت در و آمدند فراهم و گرويدند خرميان دين به كدك
 را جبال فرمان و كرد روانه ابراهيم بن اسحاق با كه بود سپاهى فرستاد،  سويشان كه سپاهى آخرين فرستاد،

 خوانده ترويه روز به فتح درباره وى نامه و رفت آنها سوى قعده ذى در ابراهيم. سال همين شوال در داد بدو
  .گريختند روم ديار به شان باقيمانده و شد كشته كس هزار شصت همدان واليت در. شد

 روز بـه  بغداد مردم و كردند قربان جمعه روز به مكه مردم. شد حج ساالر عباس بن صالح سال اين در
  .شنبه

  .آمد در نوزدهم و دويست سال آنگاه

  بود نوزدهم و دويست سال به كه حادثاتى خبر از سخن

 مـورد  شـخص  سـوى  و كرد قيام خراسان طالقان در طالبى علوى قاسم بن محمد كه بود آن جمله از
 وى ميان و آمدند فراهم او بر بسيار مردم آنجا در كرد، مى دعوت سلم، و عليه اهللا صلى محمد، خاندان از رضا

 او و شدند، هزيمت يارانش و محمد كه بود نبردها آن كوههاى و طالقان ناحيه در طاهر بن عبداهللا سرداران و
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 رسـيد  نسـا  به چون و شد روان بودند نوشته نامه بدو مردمش كه خراسان واليتهاى از يكى به فرار آهنگ به
 و گويـد  سالم بدو كه رفت خويش پدر پيش بود، وى با كه نسائى مرد آن. بود آنجا وى همراهان از يكى پدر

 واليـت  فـالن  هنگآ اينكه و داد خبر بدو را ياران و محمد كار كه پرسيد او از خبر بديد را خويش پدر چون
 درم هـزار  ده عامـل  كـه  گويند داد، خبر بدو را قاسم بن محمد كار و رفت نسا عامل بنزد مرد آن پدر. دارند
 بند به و بگرفت را قاسم بن محمد و برفت عامل بنمود را او چون و بنمايد بدو را قاسم كه كرد معين او براى
 چهارده دوشنبه روز كه فرستاد معتصم سوى را وى نيز طاهر نب عبداهللا. فرستاد طاهر بن عبداهللا بنزد و كرد
 شد، زندان به كبير خادم مسرور نزد به سامرا در گويند چنانكه و رسيد وى نزد به االخر ربيع ماه از رفته روز
 آن از تر گشاده جايى به را او سپس بود، آنجا روز سه كه بود ذراع دو در ذراع سه مقدار به كه تنگ  زندانى در

 و رسـيد  فطـر  شـب  چون اما. كنند حفاظتش كه گماشتند بدو را گروهى و كردند معين او براى غذا و بردند
  .كرد تدبير شدن برون براى شدند مشغول گويى تهنيت و عيد به مردم

 طنـابى  شد مى درون به آن از نور و بود اطاق باالى كه روزنى از گريخت، زندان از شبانه محمد: گويند
  .نيافتند را او بردند ناشتا براى غذاى كه صبحگاهان. آويختند ىو براى

 دسـت  بـه  او از خبـرى  اما زدند بانگ را اين و شد معين هزار يكصد بنمايد را او كه كسى براى: گويند
  .نيامد

. االولى جمادى از رفته روز يازده شنبه يك روز به آمد بغداد به جبل از ابراهيم بن اسحاق سال، اين در
 آنهـا  بـا  كـه  پيكارى در ابراهيم بن اسحاق كه گويند .بودند وى همراه به نيز خرميان يافتگان امان و يراناس

  .بود كشته را كس هزار يكصد نزديك كودكان و زنان از بيرون بود، داشته
 راه در كـه  فرستاد زط قوم پيكار براى را عنبسه بن عجيف معتصم، االخر، جمادى ماه در سال، اين در

 از آن مجـاور  جاهـاى  ديگـر  و كسـكر  بـه  ها خرمن از را غالت و بودند بريده را راه و بودند كرده تباهى رهبص
 خبرهـا  بـا  كـه  شـد  نهاده اسبان بريد مراكز از يك هر در. بودند كرده امن نا را راه و بودند برده بصره واليت
 جانـب  از آنكـه  رسـيد،  مـى  معتصم نزد به روز همان و شد مى برون عجيف نزد از خبر كه بود چنان و بتازند

  .بخترى بن ابراهيم نيز و بود منصور بن محمد بود، عجيف مخارج دار عهده معتصم
 زد، اردو كس پنجهزار يا صافيه نام به واسط زير اى دهكده در رسيد، واسط به عجيف وقتى: گويد راوى

  .بست را آن تا ببود آنجا مچنانه و بردودا، نام به آمد مى دجله از كه رفت نهرى سوى عجيف خود
 خراسانى سردار وضاح بن نعيم بن هارون و زد اردو نجيدا نام به واسط زير اى دهكده در عجيف: گويند

 تـا  ببود آنجا و رفت بردودا سوى كس پنجهزار با عجيف و. صافيه نام به فرستاد، محلى به كس پنجهزار با را
. كرد محاصره سوى هر از را حريفان و بست نيز كردند مى شد و آمد نآ از كه را ديگر نهر چند و بست را نهر
 پانصد و كرد پيكار آنها با گرفت، را راههايشان چون و عروس نام به بود نهرى بست عجيف كه نهرها جمله از

 در بـه  را همگيشـان  سر و بزد را اسيران گردن بكشت، نبرد در را كس سيصد و گرفت اسير را ايشان از كس
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 رئـيس  يافت، دست آنها از كس بسيار بر و ببود زطها مقابل در روز پانزده عجيف آن از پس فرستاد، صممعت
 بـا  مـاه  نـه  عجيف گويند چنانكه بود، سملق پيكار مباشر و كاردار عثمان، پسر محمد نام به بود مردى زطها
  .بود پيكار به آنها

  . بود حج ساالر عباس بن صالح سال اين در
  .آمد در بيستم و دويست سال آنگاه

  بود بيستم و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 امـان  او از كـه  بـود  كـرده  مقهورشـان  چنـان  وى آورد، بغـداد  بـه  را زطها عجيف كه بود آن جمله از
 و خونهـا  آنكـه  شرط به نوزدهم، و دويست سال حجه ذى ماه به رفتند، وى بنزد و داد امانشان كه خواستند
 هـزار  دوازده جنگاورانشـان  كـه  بود كس هفتهزار و بيست اند گفته چنانكه شمارشان. باشد امان در مالهاشان

 در آنگـاه  .كـودك  و زن و مـرد  از بـود  آورده بشـمار  را آنهـا  از كـس  هـزار  هفت و بيست عجيف .بودند كس
 يك و داد جايزه اردين دو خويش ياران از يك هر به رسيد زعفرانيه به وقتى را بياوردشان و نهاد كشتيهاشان

 بغـداد  بـه  تـا  داشـتند  همـراه  نيز را بوقها كه داد آرايش نبرد ترتيب به زورقهاشان در را زطها. ببود آنجا روز
 زطها. زو نام به زورقى در بود شماسيه در معتصم وقت آن در. ششم و دويست  سال به عاشورا روز به رسيدند

 شماسـيه،  مقابـل  در آخرشان و بود قفص در آغازشان دميدند، ىم بوقها در و گذشتند وى مقابل از آرايش با
 تسليمشـان  سـميدع  بـن  بشـر  به و دادند عبور شرقى سمت به را آنها سپس ببودند، كشتيهاشان در روز سه

 نابودشان و بردند حمله آنها به روميان كه زربه عين به بردند مرزشان به آنگاه برد، خانقين به را آنها كه كردند
  .نبرد جان آنها از يكى كه كردند

  :مضمون اين به دارد شعرى زط شاعر
   بميريد بغداد اهل اى«

   شهريز و برنى خرماى شوق از كه
  .باد پاينده خشمتان

   زديم آشكارا را شما كه بوديم ما
   نداشتيد سپاس را خداى پيشين نعمتهاى

   نكرديد حرمت را وى بخششهاى و
   خويش دولت ابناى از اى بنده از
   توز و بلج و زمان يا از
   فرج و افشين و شناس و

  .بجوييد يارى
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  اند آراسته طال و ديبا به كه آنها
   كنند مى تن به چينى منقش جامه و
   دارند آويخته كمرها به چرمين تازيانه و
   فيروز فرزندان و بهله بنى و

   هندى شمشيرهاى با را هاشان كله
  .شكافند مى

   كنيد ما قصد ما جايگاه در وقتى
  .شويد مى ما شكار كه كنيد حذر

   زط پيكار كه كنيد اعتراف
  .نيست آسان تريد خوردن چون

   بكوبيم چنانتان و ايم آزموده جنگ ما
  .شود زبون تخت صاحب كه
   نوروز و فطر و قربان عيد در
   خدا كه بگرييد خرما بر

  ».بگرياند را چشمانتان
 روانـه  بابـك  پيكـار  بـراى  را او و كرد جبال واليتدار را اوس،ك پسر حيدر افشين، معتصم، سال اين در

 سـوى  سـپس  زد، اردو بغـداد  نمازگـاه  در وى االخر، جمادى از رفته روز دو بود، پنجشنبه روز به اين و كرد،
  .شد روان برزند

   وى قيام و بابك كار از سخن

 هزيمت را سلطان سپاههاى ود،ب بد وى شهر و دهكده بود، يكم و دويست سال به بابك قيام كه گويند
 اردبيـل  بـه  را يوسف بن محمد سعيد ابو رسيد معتصم به كار وقتى. بكشت را وى سرداران از گروهى و كرد

 راه حفاظـت  بـراى  و بسازد بود كرده ويران بابك كه را اردبيل و زنجان بين ما هاى قلعه داد دستور و فرستاد
. كـرد  بنيـاد  بود كرده ويران بابك كه را هايى قلعه و شد روان اين، اىبر سعيد ابو .نهد پادگان آنجا در مردان
 كـرد،  ساالرشـان  معاويـه  نام به را يكى و فرستاد سوار دسته يك خويش تازهاى و تاخت از يكى ضمن بابك
 كـه  رسـيد  يوسـف  بـن  محمـد  سعيد ابو به خبر اين بازگشت و برد هجوم ها ناحيه از يكى بر و شد برون وى

 جمعـى  و بكشت را وى ياران از جمعى و كرد نبرد وى با و گرفت را او راه و شد برون و آورد فراهم را كسان
 سرها سعيد ابو .بود بابك ياران هزيمت نخستين اين. گرفت پس بود آورده دست به را آنچه و گرفت اسير را
  .فرستاد باهللا المعتصم نزد به اسيران با را
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 آن از بـود  اسـتوار  اى قلعـه  در بعيـث  بـن  محمد كه بود چنان و. دكر بعيث بن محمد را ديگر هزيمت
. بود فرسنگ دو به نزديك آن پهناى كه بود گرفته رواد بن وجناء از را آن بعيث ابن كه شاهى نام به خويش

 صلح به بابك با بعيث ابن. بود استوارتر شاهى اما تبريز، نام به بود نيز ديگر اى قلعه آذربيجان واليت در را وى
 كرد، مى نكويى و كرد مى ضيافت كه گرفتند مى جا وى نزد به فرستاد مى را خويش هاى دسته بابك وقتى بود،

  .شد عادت آنها براى و گرفتند انس وى با كه چندان
 اى دسته با بود وى اسپهبدان از كه عصمه نام به را خويش ياران از يكى بابك كه شد چنان آن از پس

 و فرستاد وى براى ضيافت بايسته و گوسفند جارى عادت به بعيث ابن گرفت، جا بعيث ابن نزد به كه فرستاد
 و داد غذاشـان  بعيـث  ابن برفت، كه رود، باال وى نزد به خويش ياران سران و خواص با كه داد پيام عصمه به

 همـراهش  كـه  را وى يـاران  از كسـانى  و كـرد  بند به را او و تاخت عصمه به آنگاه كرد، مستشان تا بنوشانيد
 و رفت مى باال كه خواندند مى نام به را مرد بخواند، نام به يكايك را خويش ياران كه گفت بدو و بكشت بودند

  .شدند فرارى و بدانستند را اين كه وقتى تا بزنند، را گردنش تا گفت مى
 از معتصم. بود داود ابى اوباشان از اوباشى محمد، پدر بعيث. فرستاد معتصم نزد به را عصمه بعيث، ابن

 عصمه آن از پس. بگفت وى با را آن در نبرد ترتيب و آنجا راههاى كه كرد، پرسش بابك واليت درباره عصمه
  .بود زندان به واثق روزگار به تا همچنان

 در را يوسـف  بـن  محمـد  و كـرد  مرمت را اردبيل و برزند بين ما هاى قلعه رسيد برزند به افشين وقتى
 در بـود،  جزيـره  مـردم  از سـردارى  كه نيز را  غنوى هيثم. بكند آنجا خندقى كه داد جاى خش امن به محلى

 از كـه  را چشـم  يـك  علويه. بكند آن اطراف خندقى و كرد مرمت را آنجا قلعه كه نهاد ارشق نام به روستايى
 اردبيـل  از كاروانها و هگذرانر كه شد چنان و. نهر قلعه نام به نهاد اردبيل مجاور اى قلعه در بود ابنا سرداران

 را آنهـا  نهـر  قلعـه  صاحب آنگاه رسند، نهر قلعه به تا كرد مى 1شان بدرقه كه بود آنها با كس و شدند مى برون
 سـاالر  بـه  را او تـا  شد مى برون بود آمده وى ناحيه از كه كسى با هيثم غنوى، هيثم نزد به تا كرد مى 1بدرقه
 نهـر  قلعه ساالر و هيثم وقتى كند، 1بدرقه آمدند مى اردبيل وى جانب از كه را ىكسان و كند تسليم نهر قلعه

 خويش همراهان نيز هيثم. كرد مى تسليم هيثم به را خويش همراهان نهر قلعه ساالر رسيدند، مى راه نيمه به
 خويش يار از زودتر كيشاني اگر شدند، مى روان آنان با آن و اينان با اين و كرد مى تسليم نهر قلعه ساالر به را
 كـه  دهنـد  خويش يار به را خويش همراهان كدام هر و بيايد ديگرى تا گذشت نمى آنجا از رسيد مى محل به

 طرف به را خويش همراهان غنوى هيثم آنگاه. افشين اردوگاه سوى آن، و كند 1شان بدرقه اردبيل سوى اين،
 همراهـان  يـارانش  و سـعيد  ابـو  بودند، مانده راه نيمه در و ودندب شده برون كه كرد مى بدرقه سعيد ابو ياران
 سعيد ابو كه كرد مى تسليم سعيد ابو ياران به را خويش همراهان نيز هيثم كردند، مى تسليم هيثم به را خود

 ارشـق  سوى بودند دستشان در كه كسانى با يارانش و هيثم و رفتند مى خش سوى كاروان مردم با يارانش و
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 كـه  جـايى  بـه  را آنهـا  كه كنند تسليم يارانش و چشم يك علويه به را آنها و رسند آنجا بعد روز تا ندرفت مى
 رفتنـد  مـى  افشـين  اردوگـاه  سـوى  سـپس  و خـش  سـوى  همراهانش و سعيد ابو. برسانند داشتند آن آهنگ

. رسانيد مى افشين ردوگاها به را آنها و گرفت مى وى از را كاروان مردم و آمد مى وى نزد به افشين كاروانساالر
 نزد به را وى يافت مى راه پادگانها از يكى يا سعيد ابو نزد به جاسوسان از يكى وقتى. بود روان گونه بدين كار

  جـايزه  و كـرد  مـى  بخشـش  بلكه زد نمى تازيانه را آنها و كشت نمى را جاسوسان افشين فرستادند، مى افشين
: گفـت  مـى  جاسـوس  به و كرد مى برابر دو را آن و بود داده مى چه آنها به بابك كه پرسيد مى آنها از و داد مى

  ».باش ما جاسوس«
 بسـيار  بابـك  ياران از افشين نبرد آن در كه ارشق، در داد، رخ افشين و بابك ميان نبردى سال اين در

 بـذ  هكـ  رفت خويش شهر سوى آنجا از سپس گريخت موقان سوى بابك هزار، از بيش قولى به بكشت، كس
  .داشت نام

   افشين و بابك ميان نبرد وقوع سبب از سخن

 و سـپاه  مقـررى  بـراى  فرسـتاد،  افشـين  براى مالى بزرگ بغاى همراه معتصم كه بود آن سبب: گويند
 آمـاده  و رسيد يارانش و بابك به وى خبر آمد، فرود اردبيل در چون و رسيد اردبيل به مال آن با بغا. مخارج
 خبـر  بـدو  و رفـت  افشين پيش جاسوس صالح. ببرند را وى راه رسد افشين نزد به بغا كهآن از پيش كه شدند

  .ببرند رسد تو به كه پيش آن از را وى راه كه اند شده آماده يارانش و بابك و آورده مالى بزرگ بغاى كه داد
 كمـين  جـا  چنـد  در بابـك  فرستاد، افشين نزد به را او سعيد ابو و رفت سعيد ابو نزد به صالح قولى به

 از گروهـى  بـا  ناشـناس  سـعيد  ابو. بداند را بابك خبر درستى و كند حيله كه نوشت سعيد ابو به افشين. نهاد
 افشـين  پس. بديدند بود كرده وصف برايشان صالح كه جاهايى در را سوختها و ها آتش و برفت خويش ياران

. نوشت افشين به را صالح خبر درستى نيز سعيد بوا رسد، نزدش به او راى تا بماند اردبيل در كه نوشت بغا به
 قصـد  كـه  وانمايـد  چنـان  كـه  نوشت بغا به افشين آنگاه كرد نكويى وى با و داد خوب وعده صالح به افشين
 زنـد  بـر  آهنـگ  گويى چنانكه شود روان اردبيل از و كند 1قطار را آن و ببندد شتران بر را مال و دارد حركت

 به مالند همراه كه آنها تا نگهدارد را قطار سپرد، راه فرسنگ دو حدود در يا رسيد هرن پادگان به چون و دارد
  .گردد باز اردبيل به مال با كرد عبور كاروان چون و كنند عبور برزند طرف

 دادند خبر بدو و رفتند وى سوى بابك جاسوسان آمد فرود نهر كنار بر تا برفت كاروان كرد، چنان بغا،
 وعده بغا با كه روزى در افشين بازگشت، اردبيل به مال با بغا. رسيده نهر به كه اند ديده و شده حمل مال كه

 ابـو  خنـدق  بيـرون  و آمـد  فـرود  و رسيد خش به آفتاب غروب با .نشست بر برزند از پسين هنگام بود، كرده
 و بپيچنـد  را چمهاپر تا بگفت. نيفراشت پرچمى و نزد طبلى نشست، بر نهانى شد صبح وقتى زد، اردو سعيد
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 بـود،  روان غنوى هيثم جانب به نهر از روز آن كه كاروانى. برفت شتابان و باشند خاموش كه بگفت را كسان
 بـا  و دانسـت  نمـى  هيـثم  امـا  رسـد  بـدو  راه در كـه  شد روان هيثم جانب به خش از نيز افشين كرد، حركت

  .داشت نهر آهنگ و كرد حركت بودند وى همراه كه كاروانيانى
 به مال كه داشت گمان شد، روان نهر راه از و گرفت آرايش خويش سپاهيان و پياده و سوار با نيز بابك

 سـوى  بابـك  سـپاه  كرد، مى بدرقه هيثم طرف به بودند وى سمت در كه را كسانى نهر ساالر آيد، مى او طرف
 را وى همراهان بكشتند، را وى كه دكر نبرد آنها با نهر ساالر. است او با مال كه نداشتند ترديد و رفت مى وى
 از مـال  كـه  بدانسـتند  و گرفتنـد  غيـره  و اثـاث  از بـود  آنهـا  بـا  را چـه  هـر  و كشتند رهگذر و سپاهى از نيز

 را خفتانهايشـان  و هـا  نيزه نيم و ها زره و نهر مردم لباس و گرفتند را نهر ساالر پرچم است، رفته دسترسشان
 برون از وقت اين در. بگيرند نيز را وى همراهان و غنوى هيثم تا نشوند تهشناخ كه كردند تن به و برگرفتند

 توقـف  نهـر  سـاالر  محـل  غيـر  در و بودنـد  نهر قلعه مردم گويى چنانكه بيامدند و نداشتند خبر افشين شدن
 و فرستاد را خويش عموى پسر و كرد شگفتى ديد آنچه از و كرد توقف خويش جاى در و بيامد هيثم .كردند

  »اى؟ كرده توقف چه براى بگو و برو منفور اين سوى«: تگف
 گشـت  باز هيثم سوى نشناخت، را آنها و شد نزديكشان بديد را قوم آن چون و برفت هيثم عموى پسر

  ».شناسم نمى را قوم اين من«: گفت و
 ندبرفت چون كه فرستاد خويش جانب از سوار پنج و »ترسويى؟ چه كند زبون خدايت«: گفت بدو هيثم

 گفتند و شدند متعرضشان و رفتند آنها روى پيش كه شدند برون خرميان از كس دو رسيدند، بابك نزديك و
 كشته را وى ياران و علويه كافر،«: گفتند و گشتند باز هيثم پيش تاخت به سوار دو آن اند شناخته را آنها كه
 همـراه  كـه  اى قافله نزد به و كرد حركت شتبازگ براى هيثم» .اند گرفته را بيرقهاشان و پرچمها) خرميان( و

 انـدك  انـدك  را آنها كه بماندند يارانش و وى نشوند، گرفته كه گردند باز و بتازند تا بگفت و رسيد بود آورده
 تـا  شـد  عقبدارشـان  هماننـد  و بـدارد  مشغول كاروان از را خرميان كه كرد مى متوقفشان اندكى و برد مى راه

 از كـى «: گفت خويش ياران به و بود ارشق قلعه كه بود مى آن در هيثم كه رسيد اى هقلع به كاروان كه وقتى
 بـه  اسـب  يك با باشد وى آن از درهم هزار ده و دهد خبرشان كه رود مى سعيد ابو نزد به و امير نزد به شما
  ».بگيرد آن جاى به را خود اسب همانند تركيد اسبش اگر كه اسبش، جاى

 خويش همراهان با بابك شد، قلعه وارد هيثم برفتند، تاخت به خوب اسب دو بر هيثم ياران از كس دو
 پـيش  كـس  و نشسـت  قلعه روى به رو اى بلندى بر نهادند، وى براى اى كرسى آمد، فرود قلعه مقابل و برفت
 ششصد ،كرد نبرد وى با و نپذيرفت هيثم اما كنم، ويران آنرا من كه برو و كن خالى را قلعه كه فرستاد هيثم
 همراهان با بابك. كرد نبرد وى با پس داشت، استوار خندقى و بودند هيثم با قلعه در سوار صد چهار و پياده

  .بنوشد جنگ درگيرى وقت به بود وى عادت چنانكه كه نهاد خود روى پيش شراب و بنشست خويش
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 مقدمه به بديد دور از را آنها كه هماندم رسيدند، افشين به ارشق فرسخى يك از كمتر در سوار دو آن
 و برافرازيـد  را پرچمهـا  و بزنيـد  طبل«: گفت آنگاه» .تازند مى سخت كه بينم مى سوار دو«: گفت خويش دار

: بزنيد بانگ سوار دو آن به«: گفت آنها به برفتند، شتابان و كردند چنين وى ياران »بتازيد، سوار دو آن سوى
  ».ايم آماده ايم، آماده

 به جا فرصت و بود نشسته كه رسيدند بابك به تا خوردند مى هم به و تاختند مى كتحر يك به كسان
 بابـك  پيادگـان  از شـد،  درگيـر  جنـگ  و رسيدند بدو كسان و سپاه كه وقتى تا نيافت نشستن بر و شدن جا

 در ينافش. شدند پراكنده او از يارانش و شد موقان وارد و بگريخت چند تنى با وى نبرد، در به جان هيچكس
  .بازگشت برزند در خويش اردوگاه سوى سپس برد، سر به را شب و بماند آنجا

 پيادگـان  كه بيامد سپاهى شبانگاه كه فرستاد »بذ« سوى كس آنگاه بماند، موقان در روزى چند بابك
 زهـا رو از يكـى  بـود،  زده اردو برزنـد  در همچنـان  افشـين . شـد  بذ وارد تا كرد حركت موقان از آنها با بودند،

 همراه 1كش آب صالح نام به سعيد ابو جانب از يكى. گذشت بابك بر رفت مى برزند سوى خش از كه كاروانى
 بـود  صالح با را كه هر و بكشت را كاروانيان و بگرفت را كاروان و رفت وى طرف به بابك اسپهبد .بود كاروان

 بـه  رفـت،  غـارت  بـه  كااليشان و شدند هكشت كاروانيان همه برد، جان كسانى با پاپوش بى صالح بكشت، نيز
 آذوقـه  كـاروان  كـه  رو آن از افتـاد  قحط افشين اردوگاه در بود، شده گرفته كش آب از كه كاروان اين سبب

 بـه  كسـان  كه كند شتاب و كند حمل آذوقه كه داد دستور و نوشت مراغه فرمانرواى به افشين. بود برده مى
 نزديـك  و داشـت  بـار  آذوقـه  كه فرستاد وى سوى بزرگ كاروانى مراغه فرماندار .اند افتاده گرسنگى و قحطى

 آنها سوى. كرد مى بدرقه را آن كه بود كاروان با نيز سپاهى غيره، و اسبان و خران جز به بود آن در گاو هزار
 به آخر تا بود آن در چه هر با را كاروان كه آذين يا بود طرخان ساالرشان كه آمد بابك سپاه از دسته يك نيز

 وى سوى خوردنى كه نوشت سيروان فرمانرواى به افشين. شدند دچار سخت اى مضيقه به مردم. دادند غارت
 و مـال  بـا  نيـز  بغـا  رسيد كسان فرياد به سال آن در و كرد حمل افشين سوى بسيار خوردنى او و كند حمل
  .رسيد وى نزد به مردان

  .بود قعده ذى در اين و رفت قاطول سوى معتصم سال اين در

  رفت؟ قاطول سوى معتصم چرا اينكه از سخن

: گفـت  من به و فرستاد مرا نوزدهم و دويست سال به معتصم: كه اند آورده خالد، بن احمد الوزير، ابو از
 حربيان اين كه دارم بيم كه كنم بنيان شهرى آن در كه بجوى من براى را محلى سامرا ناحيه در احمد، اى«
 و خشـكى  از شـدم  بدگمان آنها از اگر و باشم آنها دست باال بايد مى بكشند، مرا غالمان و دزنن بانگ يكبار به

  ».بردارم ميانشان از و آيم آنها سوى آب
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  ».برگير دينار هزار يكصد«: گفت من به
  ».گيرم مى بيشتر و فرستم مى كس شدم بيشتر محتاج اگر گيرم، مى بر دينار پنجهزار«: گفتم: گويد
 محـل  خريـدم،  درم پانصـد  بـه  دير صاحبان نصرانيان از را سامرا و رفتم محل به من و »خوب«: گفت

 كـردم،  كامـل  خواستم مى را آنچه تا خريدم را ديگر محل چند خريدم درهم پنجهزار به نيز را خاقانى بستان
 و برفت قتىو. رود آنجا بيستم و دويست سال به شد مصمم كه بردم وى پيش را 1چكها و شدم سرازير آنگاه

 پـيش  همچنـان  زدنـد،  هـا  خيمـه  نيز كسان زدند، او براى ها پرده سرا و ها قبه آنجا در رسيد، قاطول نزديك
  .نهاد بنيان سامره در دوم و بيست و صد سال به تا زدند مى او براى ها قبه و رفت مى

 گـردش  كجـا  شد مى ملول بغداد اقامت از رشيد وقتى«: پرسيد من از معتصم: گويد كبير خادم مسرور
  »كرد؟ مى

  ».قاطول در«: گفتمش: گويد
 نيـز  وى كـه  اسـت  بپـا  آن حصار و آثار كه بود نهاده بنيان شهرى آنجا در رشيد كه بود چنان و: گويد

 رقـه  سـوى  رشيد آوردند عصيان و خاستند پاه ب شام در شام مردم وقتى داشت، بيم سپاه از معتصم همانند
  .ماند ناتمام قاطول شهر و گرفت اقامت آنجا و رفت

  .كرد جانشين بغداد در را هارون خويش پسر رفت مى قاطول سوى معتصم وقتى
 را وى تـرك  غالمـان  پيوسـته  كه بود آن قاطول به معتصم رفتن سبب: گفت من بن محمد بن جعفر 

 و راههـا  در و بودنـد  خشـن  عجمـانى  غالمـان،  كـه  رو آن از يافتند، مى كشته ها حومه در ديگرى پى از يكى
 زخمـدار  را بعضيشـان  و كشيدند مى زير به اسبانشان از و گرفتند مى را آنها ابنا و تاختند مى بغداد خيابانهاى

  .شدند مى تلف زخم از يكيشان كه شد مى بسا و كردند مى
 را معتصـم : گفـت  مى. ديدند مى آزار آنها از مردمان و بردند شكايت اين، از معتصم، نزد به تركان: گويد

 پيرى رسيد حرشى گوش چهار به وقتى گشت، مى باز نمازگاه از سواره فطر يا قربان عيد روز به كه بود ديده
  ».اسحاق ابو اى«: گفت و رفت او طرف به كه ديد را

  .بداشت وى از را آنها و كرد اشاره آنها به معتصم بزنند، را پير كه دويدند پيش سپاهيان: گويد
 را كـافران  ايـن  و شـدى  مـا  همسايه چرا ندهد، خيرت پاداش همسايگى سبب به خدا«: گفت بدو پير

 را مردانمـان  و كردى شوهر بى را زنانمان و پدر بى را ما كودكان آنها سبب به و دادى جاى ما ميان و آوردى
  .شنيد مى را همه اين معتصم و» .دادى كشتن به

 آمـد  بعـد  سال وقتى. نديدند سواره را او روزى چنان در بعد سال تا و رفت خويش خانه به آنگاه: گويد
 نرفـت،  بغـداد  در خـويش  منـزل  به آن از پس بكرد، كسان با را عيد نماز و شد برون روزى چنان در معتصم

  .بازنگشت آنجا به و شد برون بغداد از و كرد  قاطول ناحيه به رو را خويش اسب بلكه
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  .كرد زندان به را او و آورد خشم مروان بن فضل بر معتصم سال اين در

 پيوستگى سبب و كرد؟ زندان به را او و آورد خشم مروان ابن فضل بر معتصم چرا اينكه از سخن

   معتصم به وى

 نوشت مى وى براى كه بود پيوسته عامالن از يكى به بود بردان مردم از يكى كه مروان بن فضل: گويند
 پـيش  مـروان  بن فضل. جرمقانى يحيى نام به معتصم آن از رفت دبيرى نزد به آنگاه داشت، خوش خطى كه

 انبـارى  حسـان  بـن  علـى  فضـل،  بـراى . نشست جايش به فضل بمرد جرمقانى چون و نوشت مى خط او روى
 مـأمون  اردوگـاه  بـه  وى بـا  كه بود وى دبير فضل و رسيد كه رسيد جايى به معتصم تا بود چنين. نوشت مى

 بغداد به مأمون درگذشت از پيش فضل آنگاه گرفت، دست به را رمص اموال و رفت مصر به وى با سپس رفت،
 بـا  معتصـم  كـه  وقتـى  تـا  نوشت مى خواست مى چه هر او زبان از و كرد مى روان را معتصم دستورات كه آمد

 وقتى. بود وى دست زير مالها گنج و ديوانها همه. شد خالفت) صاحب( كاره همه فضل و بيامد خليفه عنوان
 روان را آن فضـل  اما دهد عطا را طرب عمله و گر نغمه كه داد مى دستور بدو كرد بنا آمد بغداد به اسحاق ابو

  .شد گران اسحاق ابو بر كه كرد نمى
 دسـتور  وى بـراى  معتصم بود دلقك كه 1هفتى به معروف ابراهيم كه گفت من به جهرويه بن ابراهيم

 بـدو  بـود  داده دسـتور  معتصم را آنچه فضل اما بدهد ىو به آنرا كه داد دستور مروان بن فضل به و داد مالى
 آن در وى براى و بود شده بنيان بغداد در وى خانه كه پس آن از بود، معتصم نزد به هفتى كه روز يك. نداد

 ها كشته و ها سبزه اقسام و نگريست مى آن در كه رفت مى بستان در و خاست بپا معتصم بودند، كرده بستانى
 ضمن و بود بوده همنشين وى با رسد معتصم  به خالفت كه پيش آن از هفتى. بود او با نيز تىهف ديد، مى را

  ».رسى نمى مقصود به هرگز خدا به« :كه بود اين بود گفته مى وى با كه ها طيبت
 از رفـتن  در معتصـم  انـدام،  سـبك  و الغـر  مردى معتصم و بود تنومند و باال ميانه مردى هفتى: گويد

 و نگريسـت  مـى  او سـوى  ديـد  نمى خويشتن با را هفتى و رفت مى جلوتر او از چون و گرفت ىم پيشى هفتى
 دسـتور  و كـار  ايـن  چـون  و. برسـد  بدو كه خواند مى رفتن در شتاب به را او و »آيى؟ نمى راه چرا«: گفت مى

 همراه اى فهخلي با پنداشتم بدارد صالح قرين خدايت«: گفت بدو طيبت به هفتى شد، مكرر هفتى به معتصم
  »رسى نمى مقصود به هرگز خدا به روم، مى راه به پيكى با دانستم نمى و روم مى

 خالفت پس از باشم، نرسيده بدان كه مانده مقصودى مگر تو واى«: گفت و بخنديد او گفته از معتصم
  »گويى؟ مى چنين نيز
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 بـه  است، تو آن از اسمى فقط خالفت از اى، رسيده مقصود به اكنون كه پندارى مگر«: گفت بدو هفتى
 وى دستور و دهد مى دستور كه است مروان ابن فضل خليفه،. رود نمى طرفتر آن گوشت دو از دستورت خدا
  ».شود مى روان دم در

   »نشده؟ روان من دستور كدام«: گفت بدو معتصم
 دستور آنچه از كنون تا اما اى داده دستور مقدار فالن و فالن من براى پيش ماه دو از«: گفت بدو هفتى

  » .اند نداده من به اى حبه اى داده
  .بينداخت را او تا گرفت دل در مروان بن فضل از را اين معتصم: گويد

 بـن  احمـد  كه بود اين آورد پديد وى كار در كه چيزى نخستين شد متغير او به نسبت وقتى: قولى به
 و گماشت كارها همه و خراج نظارت به را منصور بن نصر و گماشت خاص مخارج نظارت به را خراسانى عمار
 داد مـى  انجـام  بـود،  داشـته  عهده به مأمون براى پدرش را آنچه زيات الملك عبد بن محمد. ببود گونه بدين
 دستان به كه چيزها جمله از«: نوشت مى آن بر و كرد مى تهيه را جمازگان لوازم و ها سراپرده و سايبانها  يعنى

 شمشيرى و پوشيد مى سياه روپوشى يافت مى حضور خانه در وقتى وى »گرفت صورت لكالم عبد بن محمد
 »چكـار؟  شمشـير  و سياه جامه با ترا بازرگانى، يك فقط تو«: گفت بدو مروان بن فضل. آويخت مى حمايل با

 دليل .بدهد حساب نصرانى يعقوب بن دليل به كرد وادار را او فضل كرد، ترك چون و كرد ترك را اين محمد
  .نپذيرفت او از چيزى دليل اما كرد عرضه بدو هايى هديه محمد نشد، او زحمت مايه و كرد نكويى وى كار در

 آهنگ به معتصم است، نادرست ما نزد به اين كه بيستم قولى به و رسيد، نوزدهم و دويست سال وقتى
 رفت، نتوانست كه كرد منصرف را ىو دجله طغيان اما كند، بنيان سامرا در خواست مى و كه شد برون قاطول
 بـن  فضـل  بـر  رسيد، قاطول به چون و شد برون ديگر بار آن از پس رفت، شماسيه به و بازگشت بغداد سوى
 صـورت  بـود  دستشـان  بـه  را آنچـه  كه داد دستورشان و صفر، ماه در آورد، خشم وى خاندان مردم و مروان
 گفتگو به آن درباره را وى يافت، فراغت حساب از چون و كشيدند بحساب بود خشم مورد كه را فضل دهند،
 بداشت نيز را وى ياران. ميدان خيابان در بود، بغداد به كه ببرند اش خانه به و بدارند را وى تا بگفت و نكشيد

 نام به موصل راه در اى دهكده به را فضل و بداشت را دليل كه نهاد جايش به را زيات الملك عبد بن محمد و
 سـامرا  در معتصـم  كـه  بنيانها بيشتر و شد وزير الملك عبد بن محمد ببود آنجا همچنان كه كرد عيدتب سن
 و رسـيد  خالفـت  بـه  متوكل تا ببود خويش مقام در همچنان و شد او دست به غربى و شرقى جانب در كرد

  .بكشت را الملك عبد بن محمد
 ديدار طمع كس كه يافت جايى معتصم لد در گرفت وزارت به را مروان بن فضل معتصم وقتى: گويند

 مقـام  و وضـع . كنـد  1اعتراض وى اراده و نهى و امر به يا  كند، تعرض وى با اينكه به رسد چه نداشت را وى
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 را مالهايى و كرد مى مخالفت معتصم دستورهاى بعضى با حرمت و تقرب  اتكاى به كه وقتى تا بود چنين وى
  .داد نمى بود نياز مورد وى مهم كارهاى براى كه

 بـن  فضل به شنيدم كه شد بارها. يافتم مى حضور معتصم مجلس در: گويد كه اند آورده دواد ابى ابن از
  ».فرست من نزد به مال مقدار بهمان و فالن«: گفت مى مروان

  » .نيست موجود«: گفت مى فضل
  » .كن فراهم جورى يك«: گفت مى
   »كنم؟ پيدا كى پيش دهد؟ مى من به مال مقدار اين كى كنم، فراهم جور چه«: گفت مى

 بـر  روزى شـد  مكرر فضل از كار اين چون و. شد مى معلوم اش چهره از كه بود ناگوار او بر اين و: گويد
 من كه اند آورده چيزها تو و من ميان كسان العباس ابو اى«: گفتم او به خلوت در و رفتم وى پيش و نشستم
 تـو  و مـن  ميـان  كـه  كسـانى  ام شـناخته  را 1اخالقـت  كه هستى كسى تو .ندارى خوش نيز تو و ندارم خوش
 نيكخـواهى  از من حال هر به شمار، باطل آنرا كردند تحريك حقى درباره ترا اگر اند، شناخته آنرا نيز اند افتاده

 پاسـخهاى  نمؤمنا امير به بارها كه بينمت مى مانم، وانمى است فرض من بر تو به نسبت حقا آنچه انجام و تو
 تحمـل  نيـز  خـويش  پسـر  از را ايـن  سلطان. آزارى مى را دلش و آورى مى خشم به را او كه گويى مى درشت

  .شود غليظ و شود مكرر اگر خصوص به كند، نمى
   »چه؟ مثال عبداهللا ابو اى«: گفت
 1مصرف ريقط فالن در كه داريم نياز مال مقدار فالن به«: گويد مى تو به كه شنومش مى بارها«: گفتم

  .نكنند تحمل را آن خليفگان كه است چيزى اين و »دهد؟ مى من به را اين كى«: گويى مى تو و »كنيم
  »چكنم؟ نيست، موجود كه خواهد مى من از چيزى وقتى«: گفت
 مهيـا  تـا  بگـذران  چند روزى و ،»كنم مى تدبيرى كار اين در مؤمنان امير اى«: بگو: كن چنين«: گفتم

  » .بينداز عقب را باقى و بفرست وى نزد به خواسته را آنچه از اى پاره و شود
  » .كنم مى رفتار دادى مشورت آنچه مطابق و كنم، مى چنين بله،«: گفت
 گفـت  مـى  گونـه  آن از سـخنى  معتصـم  وقت هر بودم، كرده ترغيب ندادن به را او گويى خدا به: گويد

  .نداشت خوش او كه داد مى جواب گونه همان
 بـود،  وى پـيش  تـازه  2نـرگس  دسـته  يـك  كه رفت معتصم نزد به روزى شد، بسيار اين چون و :گويد

  » .بدارد زنده خدايت العباس ابو اى«: گفت آنگاه و بجنبانيد و برگرفت آنرا معتصم
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 از را خـويش  انگشـتر  چـپ  دسـت  بـا  معتصـم  و بگرفـت  خويش راست دست به را نرگس دسته فضل
 الملـك  عبـد  ابن دست در و گرفت او دست از و» .بده مرا انگشتر«: گفت بدو آهسته و كرد برون وى انگشت

  .نهاد
  .شد حج ساالر عباس بن صالح سال، اين در
  .آمد در يكم و بيست و دويست سال آنگاه 

  بود يكم و بيست و دويست سال به كه حادثاتى خبر از سخن

 و شـد  هزيمـت  بغـا  سـركه  هشـتاد  جانـب  در بـود  بـزرگ  بغـاى  و بابك ميان كه بود نبردى جمله از
  .رفت غارت به اردوگاهش

  .كرد هزيمت را او و كرد نبرد بابك با افشين سال همين در

   آن چگونگى و نبرد اين خبر از سخن

 بود، فرستاده افشين براى وى همراه معتصم كه مردانى و گذشت آن ياد كه مالى با كبير بغاى: گويند
 پس از و داد مقررى را خويش ياران افشين بود، افشين مخارج و سپاه ررىمق براى مال رسيد، افشين نزد به

 حميـد  بـن  محمـد  خنـدق  در و بزند دور را سر هشتاد كه فرستاد سپاهى با را كبير بغاى و شد آماده 1نيروز
  .بماند آن در و كند استوار و كند حفر آنرا و گيرد جاى

 آهنگ به نيز سعيد ابو كرد، حركت برزند از ينافش گرفت، جاى آن در و رفت محمد خندق سوى بغا،
 آن دور بـه  و بكنـد  خنـدقى  آنجا در افشين. رسيدند هم به دروذ نام به محلى در كرد، حركت خش از بابك

 ميـان  كـه  گرفـت  جاى خندق در بودند آمده وى سوى كه داوطلبانى همه و سعيد ابو با او و ساخت ديوارى
  .بود فاصله ميل شش بذ و وى

 هشـتاد  باشـد،  داده دستورى يا باشد نوشته افشين آنكه بى و برگرفت، توشه و شد آماده بغا آن زا پس
 بـا  را كـس  هـزار  آنگـاه  بمانـد  آنجـا  روز يك و گرفت جاى آن ميان در و شد بذ دهكده وارد و زد دور را سر

 آن با كه را كسانى همه و داد غارت به را علوفه و برفت بابك سپاههاى از يكى. كرد روانه داشت كه اى علوفه
 بـه  را آنها از كس دو و بگرفت را اسيران بعضى. كرد اسير آورد دست به را كه هر و بكشت برخاستند نبرد به

  ».بگوييد وى با آمده يارتان سر بر را آنچه و رويد افشين پيش«: گفت آنها به فرستاد، افشين جانب
 اردوگـاه  مـردم . بجنبانيـد  را پـرچم  و بديد را آنها 2نكوهبانا ساالر رسيدند، افشين نزديك كس دو آن

 آنهـا  بـه  بودنـد،  برهنـه  كه كس دو آن اما. كردند بذ آهنگ و نشستند بر و» .سالح سالح،«: آوردند بر بانگ
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 آنكـه  بـى «: گفـت  بگفتنـد  وى بـا  را خـويش  قضيه كه برد افشين پيش و بگرفت را آنها دار مقدمه. رسيدند
  ».زد كارى به دست باشم داده دستورى
 خبـر  بـدو  را ايـن  و نوشت افشين به و بازگشت حميد بن محمد خندق سوى شده هزيمت همانند بغا

 بـن  احمـد  و كاووس پسر فضل خويش برادر افشين. شكسته هم در سپاه كه داد خبر و خواست كمك و داد
 بـرادر  دو از ىيكـ  و سـهل  بـن  حسـن  نگهبانـان  ساالر و سكزى چشم يك جناح و جوشن بن احمد و خليل

 خرسند آمدنشان از اردوگاه و مردم و زدند دور را سر هشتاد كه فرستاد او سوى را سهل بن فضل خويشاوند
 او بـه  و بـرد  مـى  هجـوم  بابك سوى بود برده نام كه روزى در كه داد خبر و نوشت بغا به افشين آنگاه. شدند

  .باشند كرده نبرد وى با سوى دو هر زا كه برد هجوم بابك به روز همان در كه بود داده دستور
 طـرف  به و آمد در حميد ابن محمد خندق از نيز بغا. آمد در دروذ از بابك آهنگ به روز آن در افشين

 بـارانى  و گرفـت  وزيـدن  سرد بادى. زد اردو حميد بن محمد گور پهلوى 1اى بلندى بر و رفت باال سر هشتاد
 .بازگشـت  خـويش  اردوگـاه  بـه  بغـا  و نتوانسـتند  كردن صبر اد،ب شدت و سرما شدت از كسان و باريد سخت
 و كـرد  هزيمت را بابك و كرد نبرد خرميان با بود بازگشته خويش اردوگاه به بغا كه وقتى به بعد روز افشين
. گرفت جاى بابك اردوگاه در و بود بوده اردوگاه در وى همراه كه زنى و بابك خيمه با بگرفت، را وى اردوگاه

 بـود  بوده وى مقابل سر هشتاد در كه سپاهى كه ديد و رفت باال سر هشتاد طرف به و شد آماده بعد وزر بغا
 سر هشتاد از آنگاه. افتاد وى دست به قماش و ريز خرده مقدارى و رفت آن محل به بغا بازگشته، بابك سوى

 را آنهـا  بـود  وى مقدمـه  بـر  كـه  سياه داود بودند  خفته كه رسيد غالمى و مردى به شد سرازير بذ آهنگ به
 آنهـا  بـه  و بيامد وى فرستاده بود شده هزيمت بابك كه شب آن در« :گفتند كرد، پرسش ايشان از و بگرفت
 ايـن  جـز  خبرى و» .2بود برده خوابشان و بودند بوده مست غالم و مرد آن» .روند وى پيش بذ در داد دستور

 را آن كـه  هسـتيم  محلـى  در«: داد پيغـام  سـياه  داود بـه  بغـا  بـود،  پسـين  نمـاز  هنگام به اين دانستند نمى
 كـوهى  انـد،  خسـته  پيادگـان  و اسـت  شـب  وقـت  اكنون ايم، بوده آن در اول بار كه همانجا يعنى شناسيم مى

 جستجو به سياه داود ،»زنيم اردو آن در را امشبمان كه باشد داشته را ما اردوى گنجايش كه بجوى محفوظ
 را وى اردوگـاه  و افشـين  پرچمهـاى . نگريسـت  باال از و بجست را آن قله و رفت باال هاكوه از يكى بر آمد، بر

 سـرازير  كـافر  سـوى  صـبحدم  و صـبحگاهان  تـا  ماسـت  محل اينجا«: گفت نمود، مى 3خيال همانند كه بديد
  ».اهللا انشاء. شويم مى

 بـرف  بسـيارى  و ماسـر  شـدت  از شـد  صبح چون و آمد بسيار برف و باران و سرما و ابر شب آن در اما
 ابـر  و تـاريكى  شـدت  از. دهد آب را خويش اسب يا گيرد بر آب و آيد فرود كوه از كه نداشت توان هيچكس
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 بـاران  و شد تمام داشتيم همراه كه اى توشه«: گفتند بغا به كسان شد سوم روز چون و. بودند شب در گفتى
  ».رويم كافر اين سوى يا بازگرديم يا كه آى فرود حال هر به افكند، زحمتمان به

 مقابـل  از افشـين  و بود ريخته هم در را او اردوى و بود برده شبيخون افشين بر بابك ابرى روزهاى به
  .بود گشته باز خويش اردوگاه به وى

 خوش دنيا و بود صاف كه ديد را آسمان رسيد دره دل به وقتى شد سرازير بذ آهنگ به و زد طبل بغا
 دار مقدمـه  و چـپ  و راست پهلوى ترتيب به را خويش ياران بغا پس. بود بوده آن رب كه كوهى سر بجز بود،

  پهلـوى  تا برفت. است خويش اردوگاه محل در افشين كه نداشت ترديد و رفت پيش بذ آهنگ به و بياراست
  .بود نمانده ميل نيم رفتن باال از بيش بذ هاى خانه بر شدن مشرف و وى ميان و رسيد بذ كوه

 پيشـتازان  داشـت،  خويشـاوندى  بذ در و بود جمله آن از بعيث ابن غالم كه بودند جمعى بغا مهمقد بر
   »فالن؟«: گفت بدو و بشناخت را غالم يكيشان و رسيدند آنها به بابك

   »هستى؟ كى«: گفت
  ».كنم سخن تو با تا بيا پيش«: گفت و بگفت را خويش نام بود همراه وى خاندان مردم از كه كسى
 افشـين  بـه  مـا  كـه  گـردد  باز بگو دارى توجه كه هر به و گرد بر«: گفت بدو كه رفت وى نزديك غالم

 باز شتاب با ايم، كرده آماده سپاه دو شما مقابله براى ما شد، هزيمت خويش خندق سوى او و زديم شبيخون
  ».ببرى جان شايد گرد،

. بشناخت را وى بعيث ابن كه بگفت وى با را مرد آن نام و داد خبر بعيث ابن به را اين و بازگشت غالم
  .كرد مشورت خويش ياران با و كرد توقف بغا. داد خبر بغا به را اين بعيث ابن

  ».نيست چيزى چنين است، خدعه اين است، نادرست اين«: گفتند بعضيشان
 اردوى رود، كـوه  قلـه  بر كه هر شناسم مى را آن من كه است كوهى قله اين«: گفت 1كوهبانها از يكى 
 محـل  آن بـه  بـاال  از و رفتنـد  باال داشتند نيرويى كه آنها از جمعى و كاوس بن فضل و بغا» .ببيند را افشين

 كسان كه ديدند چنان و كردند مشورت پس. است رفته كه كردند يقين و نديدند را افشين اردوى نگريستند،
  .گردند باز آيد در شب كه پيش آن از و روز آغاز در

 راهى از ها گردنه و ها تنگه بيم از. برفت شتاب با و افتاد پيش داود. داد بازگشت دستور سياه دداو به بغا
 و بـود  شـده  وارد آنجا از بار نخستين كه گرفت پيش را راهى و نرفت بود شده وارد سر هشتاد به آنجا از كه

 كـه  كـرد  روانـه  نيـز  را پيادگـان  ببرد، را كسان. نبود اى تنگه جا يك به جز آن در و زد مى دور را سر هشتاد
  .انداختند مى راه در را خويش سالحهاى و ها نيزه و بودند شده سخت ترسى و وحشت دستخوش
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 همينكـه  شـدند،  نمودار بابك پيشتازان. رفتند مى داران دنباله با سرداران جمع و كاوس بن فضل و بغا
 آنها از يكبار و شدند مى نمودار آنها بر يكبار رفتند مى باال آن بر بابك پيشتازان شدند مى فرود كوهى از اينان
  .بود سوار ده تعدادشان كردند، مى تعقيبشان گونه بدين و شدند مى نهان

 آنهـا  بـه  بابـك  پيشتازان كند، نماز و كند وضو كه شد پياده بغا شد، پسينگاه و ظهر نماز بين ما وقتى
 سـپاه  بـر  بغا ايستادند، بديدند، را وى چون و بايستاد بلشانمقا و بكرد نماز بغا. شدند نمايان و شدند نزديك
 آنهـا  بر ديگر گروهى ها تنگه و كوهها از يكى در و آويزند در وى با يكسو از پيشتازان كه شد بيمناك خويش

 مـا  كـردن  مشغول براى را اينان كه دارم بيم«: گفت و كرد مشورت بودند وى نزد به كه كسانى با. بزنند دور
  ».ببندند ما ياران بر را ها تنگه كه روند پيش يارانشان و بدارند رفتن از را ما كه باشند نهاده

 بايد بيمناك ما ياران بر شب از. شبند مردان بلكه نيستند، روز مردان اينان«: گفت بدو كاوس بن فضل
 تنگـه  ايـن  از تا نيايد فرود شد شب نيمه هم اگر و كند شتاب رفتن در كه فرست سياه داود پيش كس. بود

 وقـت  آنهـا  بـا  رونـد،  نمـى  بينند مى خويش مقابل را ما وقتى تا اينان كه كنيم مى توقف اينجا ما و كند عبور
 نيـز  ما ياران ندانند، را ما محل آمد تاريكى وقتى بيايد تاريكى تا زنيم مى عقبشان كمك كمك و گذرانيم مى
 نجات ديگر راهى يا سر هشتاد راه از بستند ما روى به را گهتن اگر شوند مى برون دسته دسته و سپرند مى ره

  ».يابيم مى
 كسـان . نيسـت  پيوسـته  بهـم  آن آخر و اول و شده پراكنده سپاه«: گفت و داد مشورت بغا به ديگرى 

 آن سـوى  كسـى  كـه  هست بيم. نيست آن با كس و  است استران بر سالح و مال. اند افكنده را خويش سالح
 عبـد  آن از دبيـرى  بـا  را وى خواسـتند  مـى  كـه  بـود  اسارت به آنها با جويدان ابن» .بگيرد سيرا و مال و رود

  .كنند مبادله بود، كرده اسيرش بابك كه حبيب بن الرحمان
 سـياه  داود پـيش  كـس  بزند، اردو مردم، با شد مصمم آوردند سخن اسير و سالح و مال از بغا با وقتى

 بسـيارى  از كـه  رفـت  1مـورب  كوهى طرف به داود .بزن اردو آن بر ىديد محفوظ كوهى كجا هر كه فرستاد
 راه آنجا در و بود ديوار همانند كه جايى كوه كنار بر. زد اردو آن بر و نبود آن بر نشستن جاى را كسان شيب
 و بودند وامانده و خسته كسان كرد، پياده نيز را كسان شد پياده و بيامد بغا. كردند بپا اى خيمه بغا براى نبود

 ديگـر  طـرف  از دشمن. دادند مى كشيك پايين جانب از و ماندند آرايش حال به بود، شده تمام هايشان توشه
 بغـا  زدند، شبيخون اردوگاه به و كوفتند هم در آنرا و رسيدند بغا خيمه به تا آويختند كوه در آمد، آنها سوى
. شـد  كشـته  نيز جوشن ابن شد، كشته سكرى جناح. شد زخمدار كاوس بن فضل. يافت نجات تا برفت پياده
 آن بـر  و بيافـت  اسبى شد برون اردوگاه از پياده بغا. شد كشته نيز سهل بن فضل خويشاوند برادر دو از يكى

 آورد فـرود  حميـد  بن محمد اردوگاه طرف به و برد باال سر هشتاد بر را او كه گذشت بعيث ابن بر و بنشست
 تعاقـب  را كسـان  و گرفتنـد  را اسير جويدان ابن و سالح و اردوگاه و مال نخرميا .رسيد آنجا شب دل در كه
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 پـانزده  بغـا . بـود  حميد بن محمد خندق در كه رسيدند بغا نزد به تا گذشتند فرارى و پراكنده كسان. كردند
. گـردد  بـاز  مراغه سوى داد مى دستور كه آمد وى نزد به افشين نامه تا بماند حميد بن محمد خندق در روز

 آن در افشـين . بازگشـت  افشين سوى بودند آمده وى با افشين اردوگاه از كه كسانى همه با كاوس بن فضل
  .بيامد بعد سال بهار كه وقتى تا كرد پراكنده قشالقهايشان در را مردم سال

  .شد كشته طرخان نام به بابك سرداران از يكى سال اين در 

   بابك سردار طرخان، شدن كشته سبب از سخن

 ايـن  زمسـتان  وقتى بود، وى سرداران از يكى و داشت بزرگ منزلتى بابك بنزد طرخان اين كه گويند
 وى مراقـب  افشـين  كند، قشالق مراغه ناحيه به خويش آن از اى دهكده در خواست اجازه بابك از بيامد سال
  .داشت بابك نزد به كه مقامى سبب به يابد دست او بر خواست مى و بود

 تـرك  بـه  افشـين . كنـد  قشالق كه سر هشتاد كنار بر رفت خويش دهكده به طرخان داد، اجازه بابك
 وصـف  و -رود دهكـده  آن سوى شبانه كه داد دستورش و نوشت بود مراغه در كه ابراهيم بن اسحاق وابسته

  .بفرستد و بگيرد اسير را وى يا بكشد را طرخان و -بگفت را آن
 بنـزد  را سـرش  و بكشـت  را طرخـان  رسـيد،  وى نـزد  به بش دل در و رفت طرخان سوى شبانه ترك

  .فرستاد افشين
 نزديـك  و شـد  برداشـته  بندهايشـان  كه بندها با بيامدند، وى واليت مردم و ارتكين صول سال اين در
  .نشانيدند اسبها بر را آنها از كس دويست

  .فرستاد بند با را او و آورد خشم حضارى رجاء بر افشين سال اين در
  .بود مكه واليتدار وى شد، حج ساالر داود بن محمد سال اين در
  .آمد در دوم و بيست و دويست سال آنگاه 

  بود دوم و بيست و دويست سال به كه حادثاتى خبر از سخن

 آن از پـس  وى، كمـك  بـه  فرسـتاد  افشين سوى را خياط دينار بن جعفر معتصم، كه بود آن جمله از
  .مخارج و سپاه مقررى براى فرستاد دينار هزار هزار سى وى با و كرد روانه جعفر پى از را ايتاخ

  .بود نبردى آذين نام به بابك سرداران از يكى و افشين ياران ميان سال اين در

   آن سبب و بابك سردار آذين با افشين ياران نبرد خبر از سخن

 و بيسـت  و دويسـت  سـال  و آمد بهار و رفت سر به يكم و بيست و دويست سال زمستان وقتى گويند
 وى نـزد  بـه  بـود  برزنـد  در كـه  وقتى به همه اين كه فرستاد مال و كمك افشين براى معتصم و آمد در دوم

. بماند افشين با مدتى خياط جعفر اما بازگشت، و داد افشين به بودند وى با كه را مردانى و مال ايتاخ رسيد،
 ابـو  بـه  و بكند خندقى آنجا در و رود كالن نام به رسيد محلى به و برفت بود ميسر كه وقتى به افشين آنگاه
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 در و بـود  فاصـله  ميـل  سه ميانشان كه رفت وى مقابل رود كالن روستاى جانب از برزند از كه نوشت سعيد
 سـرداران  از يكـى  كه داد خبر بدو و آمد يكى .بماند رود كالن در روز پنج و كرد بپا اردوگاه خندقى در آنجا
 از گفته و الروذ روذ به مشرف فرستاده كوهى به را خويش خانواده و زده اردو افشين مقابل ينآذ نام به بابك

: بـود  گفتـه  بـدو  بابك. كنم نمى اى قلعه وارد را خويش خانواده و شوم، نمى حصارى مسلمانان، يعنى يهودان،
ـ ! شوم حصارى يهودان از من«: بود گفته او و» .كن قلعه وارد را خويش خانواده«  وارد را آنهـا  هرگـز  خـدا  هب

  .بود داده انتقال كوه اين به را آنها و» .كنم نمى اى قلعه
 با بود، سعيد ابو سرداران از كه نيز را مداينى خالد بن حسين كرد، روانه را سعدى عالء بن ظفر افشين

 يك كه شدند سرازير اى تنگه به تا برفتند روذ كالن از شبانه كه كرد وى همراه كوهبانان و سواران از جمعى
 بـه . رفت مى ديگرى پى از يكى و كشيدند مى را خويش اسبان كسان بيشتر .گذشت مى زحمت به آن از سوار
 آنجـا  در سوار حركت  كه -بروند پياده كوهبانان و باشند الروذ روذ كنار دم سپيده از پيش كه داد دستور آنها

 بود نزديكى آن در كه سوارى هر به آنگاه رسيدند الروذ روذ كنار سحر از پيش. روند كوه باالى و -نبود ميسر
 نيـز  كوهبانـان  گذشـتند،  و شـدند  پيـاده  سـواران  بيشتر. آرد در را خويش لباس و شود پياده كه داد دستور
  .بياوردند را آنها و بگرفتند را وى فرزندان از يكى و آذين خانواده و رفتند كوه باالى و گذشتند همگى

 شـدند،  تنگه وارد كه فرستاد را پيادگان اين وقتى افشين. اند گرفته را اوى خانواده كه تياف خبر آذين
 كوههـاى  قله بر و باشند داشته همراه پرچمهايى كه گفت كوهبانان به و ببندند آنها بر را تنگه كه داشت بيم
 او از كـه  ديدنـد  را كسى گرا و باشند مشرف وى ياران و عالء بن ظفر بر آنجا از كه محلهايى در باشند، بلند

  .بجنبانند را پرچمها شدند بيمناك
 آذيـن  خـانواده  از كـه  كسانى با خالد بن حسين و عالء ابن وقتى بودند، كوهها قله بر را شب كوهبانان

 شدند سرازير آنها طرف به آذين پيادگان بودند، نرسيده تنگه به هنوز و بودند راه در و بازگشتند بودند گرفته
 را زنـان  از يكـى  و شدند كشته ميانه از كسانى كه پرداختند نبرد به آنها با شوند تنگه وارد كه آن از پيش و

  .بديدند را آنها بود كرده 1مرتبشان افشين كه كوهبانانى و گرفتند پس
. ببندد آنها بر را تنگه كه سپاهى و كند نبرد آنها با كه سپاهى بود، فرستاده سپاه دو آذين بود، چنان و

 تـازان  كـه  فرسـتاد  خـويش  ياران از سوار دسته يك با را كيدر بن مظفر افشين آمد جنبش به پرچمها وقتى
 چـون  و رسـيدند  آنجـا  كـه  فرسـتاد  آنهـا  پـى  از نيز را بخاراخذاه فرستاد، مظفر پى از نيز را سعيد ابو برفت،

 بـن  ظفـر  و پيوسـتند  خويش ياران به و شدند سرازير تنگه از بديدند را آنها بودند تنگه بر كه آذين پيادگان
 نبـرد  در كـه  آنهـا  جـز  و يافتنـد  نجـات  بودنـد  همراهشـان  كه يارانشان از كسانى و خالد ابن حسين و عالء

 كه را زنانى از يكى و آمدند افشين اردوگاه سوى همگى و نشد كشته آنها از كس بودند شده كشته نخستين
  .داشتند همراه بودند گرفته
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 روز به اين و دادند غارت به را شهر و شدند آن وارد مسلمانان و شد گشوده بابك شهر بذ، سال اين در
  .سال همين رمضان ماه از مانده روز ده بود جمعه

  بود؟ چه آن سبب و شده گشوده چگونه اينكه و بابك شهر بذ، كار از سخن

 كمك پيشين پيشرفتهاى فخال به برود، روذ كالن از و شود بذ نزديك شد مصمم افشين وقتى: گويند
 محلـى  بـر  و رفـت  مـى  ميل چهار. رفت مى پيش گرفت خواست مى جاى آن در كه منزلگاهى طرف به كمك
 اردوگاه آهنين خارهاى ميان اما زد، نمى خندق زد، مى اردو شد مى سرازير الروذ روذ طرف به كه اى تنگه كنار
 شود، مى جا به جا سپاه همچنانكه كند نوبتى را كسان كه بود داده دستور و بود نوشته او به معتصم. كرد مى

 خـويش  اسبان پشت بر بعضى و باشند اردوگاه در قوم از بعضى بمانند، اسبان پشت بر دسته يك شب هنگام
 اگـر  و زننـد  شـبيخون  مبـادا  روز، و شـب  به شود، مى جا به جا سپاه كه ترتيبى به ميل يك فاصله به باشند
  .باشند اردوگاه در پيادگان و باشند ،آماده بود اى حادثه

 و مـا  ميان و ايم نشسته صحرا در بنشينيم، تنگنا در اينجا چند تا«: گفتند و بناليدند خستگى از كسان
 كـه  جاسوسـانى  و كسان از ماست، مقابل دشمن گويى كه كنيم مى عمل چنان و است فرسنگ چهار دشمن

 ببـر  پـيش  را ما ايم، مرده وحشت از ما و است فرسنگ چهار مندش و ما ميان داريم، شرم گذرند مى ما ميان
  ».ضررمان به يا باشد سودمان به يا كه

 از و داده دسـتور  چنـين  مرا مؤمنان امير ولى است حق گوييد مى آنچه كه دانم مى من خدا به«: گفت
  ».ندارم اى چاره آن

 بـه  را شـب  نوبـت  ترتيـب  كـه  ادد مى دستورش كه آمد وى نزد به معتصم نامه كه نگذشت چيزى اما
 الروذ روذ به تا شد سرازير خويش خاصان با آنگاه ببود گونه بدين روز چند كند، رعايت بود كه صورت همان
 كرده نبرد وى با آن روى پيش سال به بابك كه مرتفعى محل بر مشرف رسيد جايى به تا رفت پيش و رسيد

 با نيز وى نكردند نبرد وى با اما بديد آنجا را خرمى سواران زا اى دسته نگريست آن بر چون و بود مشرف بود
  »نداريد؟ شرم مگر ايستيد مى و آييد مى چرا«: گفت كافران از يكى. نكرد نبرد آنها

 آنها مقابل نيمروز نزديك تا همچنان و نشود آنها نزديك كس و نروند آنها سوى كه داد دستور افشين
 كـه  رفت آن از پيشتر و شد سرازير ديگر بار آنگاه ببود، آنجا روز دو و ازگشتب خويش اردوگاه به آنگاه ببود،

 بود كرده توقف آنها مقابل اول بار كه مدت همان به و برود كه داد دستور سعيد ابو به آنگاه. بود رفته اول بار
 خـويش  همـراه  بـه  1كيـك  و آب مشـكهاى  برداشـت،  خويشـتن  بـا  بودند فعلگان كه را كلغريان كند، توقف

 توقـف  آنهـا  مقابل اول روز همانند باز داد دستور و فرستاد را سعيد ابو رسيدند الروذ روذ به چون و برداشتند
 آنجا تا كنند، استوار رفت مى كوه سه آن طرف به كه را راههايى و كنند حمل سنگ كه گفت را فعلگان. كند
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 خنـدقى  رفـتن،  بـاال  محـل  تا سنگها آن پشت راهها، از يك هر بر تا داد دستور آنگاه. شد ها قلعه همانند كه
 بـاز  او و گـردد  باز كه داد دستور را سعيد ابو آنگاه. نگذاشت راه يك بجز كوهها آن سوى رفتن براى و بكنند
  .بازگشت خويش اردوگاه سوى نيز افشين گشت،

 مقـدارى  بـا  داد كيكـى  پيادگـان  از يـك  هر به شد استوار قصر و رسيد ماه دوم روز وقتى: گويد راوى
 سرازير آنگاه. كنند حفظ را آن كه گماشت خويش اردوگاه به را كسانى و داد جو و توشه را سواران و سويق،
 چنـين  كـه  ببرنـد  همـراه  هست، نيازشان مورد چه هر و آب و روند باال ها قلعه سر بر گفت را پيادگان. شدند
 توقـف  كـه  صورت همان به كند توقف قوم مقابل در كه فرستاد را سعيد ابو و زد دو سوار يك به وى .كردند

 خندق جاى آنگاه. برنگيرند را اسبان زين كه گفت نيز را سواران. بمانند سالح با گفت را كسان. بود كرده مى
 پيـاده  سـواران  و وى. وادارد شتابشان به كه گماشت كس و كنند كار آن در گفت را فعلگان و كشيد خط را

 بكـرد  را پسـينگاه  نمـاز  وقتـى . پرداختنـد  خويش اسبان تيمار به و كردند توقف سايه در درخت وزير شدند
 كـه  گفت را پيادگان. روند باال بود كرده استوار را آنجا كه كوههايى قله به پيادگان همراه كه گفت را فعلگان

 خورشـيد  شـدن  زرد هنگـام  بـه . بخوابنـد  كوههـا  باالى كه بگذارند را فعلگان اما نخوابند و باشند كشيك به
 دسـته  و سـوار  دسته هر فاصله. نهاد حريفان مقابل در و كرد ها دسته را آنها و نشينند بر كه گفت را سواران

 حفـظ  بـه  كـه  نباشد ديگرى متوجه هيچكدامتان كه داد دستور ها دسته همه به بود رس تير يك ديگر سوار
 را كس كه پردازد خويشتن به دسته هر نشود رديگ كس متوجه شما از كسى شنيديد صدايى اگر پردازد، وى

  .گيرند نمى صدا با
 كشـيك  و بودنـد  كوههـا  قلـه  بـر  نيـز  پيادگان. بودند اسبان پشت بر صبحگاه تا سوار هاى دسته: گويد

 در آنها از گروه هر و نكنند اعتنا شدند كسى متوجه شب هنگام اگر كه بود داده دستور پيادگان به. دادند مى
  .ننگرد بكسى كسى و كنند حفظ را خندقشان و را كوهشان و بمانند شخوي جاهاى

 داد دستور بود پيادگان و سواران دار عهده شب هنگام كه كس آن به آنگاه صبحگاه، تا ببود گونه بدين
 كرد تقسيم كسان ميان را آن بيامد دهم روز چون و بودند خندق كندن كار در روز ده. بنگرد را آنها وضع كه
  .بفرستند يارانشان بندهاى و خودشان هاى بنه پى از تدريج به كه بگفت را دارانسر و

 ايـن  در يـارانش  و وى كـه  گفـت  داشت همراه 1خيار و خربزه و كمبزه و آمد وى پيش بابك فرستاده
 ايـن  بـا  را وى كـه  خواسـته  بابك و اند خورده مى سويق و كيك فقط يارانش و او كه اند بوده زحمت به روزها

  .كند خوش يزهاچ
 ببينـد،  را اردوگاه خواست مى داشت، منظور چه كار اين از من برادر دانم مى«: گفت فرستاده به افشين

  ».زحمتيم به ما گفته راست برسانم، منظورش به را او و بپذيرم را او نيكى كه كسم ترين شايسته من
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 آنچه و اى ديده بود اينجا را آنچه كه ببينى را ما اردوگاه تا روى باال بايد تو اما«: گفت فرستاده به نيز و
  ».ببينى نيز باشد سوى آن كه را

 را برزنـد  خنـدق  و. روذ كالن خندق ببيند، را خندق تا ببرند باال و بنشانند اسبى بر را او تا بگفت پس
ـ  و نمانـد  نهان وى بر آن از چيزى و كند تأمل آن در و بنگرد را گانه سه خندقهاى ببيند، نيز  خـويش  يـار  هب

  .دهد خبر
: گفـت  بـدو  و كرد رها و آورد پس خويش نزد به را او سپس رسيد، برزند به تا كردند چنان فرستاده با

 اين و شدند مى اردوگاه آوران آذوقه متعرض كه بود خرميان جمله آن از وى» .گوى سالم من از را او و برو«
  .بود كرده بار دو يا يكبار را كار

. زدنـد  مـى  بانـگ  و رسـيدند  افشين خندق ديوار نزديك تا آمدند سوار دسته سه به نخرميا آن از پس
 را خـويش  اسبان و كردند چنين شب سه يا شب دو نگويد، چيزى آنها از هيچيك كه گفت كسان به افشين
 پيـاده  و سـوار  دسـته  چهار افشين كردند عادت كار اين به چون و كردند چنين بارها. تاختند مى ديوار پشت
 بار هر كه وقتى در چون و نهاد، گيران خبر حريفان بر. كردند كمين ها دره در كه كرد آماده آنها مقابله براى

 كـه  پيادگانى و سواران كردند صدا و سر و زدند بانگ خويش عادت به و شدند سرازير بودند، شده مى سرازير
  .گرفتند را راهشان و بردند هجوم آنها به بودند شده مرتب

 برويشـان  را گردنـه  كـه  شـدند  متوجـه  چـون  و فرسـتاد  آنها سوى پياده دسته دو شب دل در ينافش
 بودنـد  كرده مى كه را كارى آن ديگر و كردند عبور و رفتند كوهها باالى و شدند پراكنده راه چند در اند بسته
 خرميـان  از هـيچكس  بـه  كـه  آمدنـد  باز الروذ روذ خندق به تعاقب از كسان صبح نماز هنگام. نكردند تكرار

  .بودند نرسيده
 از يـك  هـر  رفت مى خندق در به مشعلها و شمع با و زد مى طبل شب نيمه هفته هر افشين آن از پس

 بـر  بـزرگ  سياه پرچمهاى افشين .ايستادند مى خويش جاهاى به كه بودند شناخته را خويش دسته سپاهيان
 و بـود  راست نشود لنگ آن بردن از كه نهاد نمى اسبان رب و برد مى استران بر كه بود پرچم دوازده داشت، مى

 پانصـد  نزديـك  كوچك پرچمهاى بود، يك و بيست وى بزرگ طبلهاى. برد مى استر دوازده بر آنرا چب به يا
 دميـد  مـى  سپيده چون و ايستادند مى بعد به شب ربع از خويش ترتيب مطابق گروه هر وى ياران. بود  پرچم

 نمـاز  تـاريكى  در او و گفـت  مـى  اذان وى روى پـيش  گـوى،  اذان نشسـت،  مى بر ويشخ گاه خيمه از افشين
 حركت نشان. كرد مى آغاز پيشروى و بزنند را طبلها داد مى دستور سپس كردند مى نماز كسان آنگاه كرد، مى

 ترتيـب  بـه  هـا  تنگـه  و كوههـا  در مسيرشـان . بودنـد  بسيار مردم كه بود طبلها خاموشى و صدا وى، توقف و
 مگر رفتند، مى آن در رسيدند مى اى دره به چون و رفتند مى آن بر رسيدند مى كوهى به چون بود هاشان صف
 بـه  رسـيدند  مـى  كـوه  آن بـه  وقتـى  كه نبود ميسرشان آن از آمدن فرود و شدن بر كه بود بلند كوهى آنكه

  .گشتند مى باز خويش جاهاى و بندى صف محل به و پيوستد مى سپاهها
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 مـردم  و كـرد  مـى  خـوددارى  طبلها زدن از كند توقف خواست مى وقتى بود، طبلها زدن كت،حر نشان
 وقتـى . رفـت  مـى  انـدك  انـدك . كردنـد  مـى  توقف بودند، جا هر يا اى دره به يا كوهى بر طرف، هر در همگى

 ميـدن د از بـود  بـذ  و الـروذ  روذ ميان كه را ميل شش اين. كرد مى توقف اندكى رسيد مى خبرى يا كوهبانى
 رود باال بود بوده آن بر نبرد پيش سال به كه بلندى آن بر خواست مى وقتى. پيمود مى تمام، نيمروز تا سپيده

 خرميان از كسى و دارند محفوظ را وى راه كه نهاد مى گردنه بر پياده ششصد و سوار هزار يك با را بخاراخذاه
  .نگيرد را او راه و نيايد در

 زيـرا  فرسـتاد،  مى اى دره به را پيادگان از سپاهى آيد، مى وى سوى سپاه كه شد مى متوجه بابك وقتى
 افشـين . كردنـد  مـى  كمـين  ببندد را راه بخواهد كه كسى با مقابله براى و بود آن بر بخاراخذاه كه گردنه آن

 افشين روى به كه فرستاد مى آن سوى را خويش سپاه بابك كه را گردنه آن كه نهاد مى جاى به را بخاراخذاه
. بود ايستاده گردنه بر پيوسته بخاراخذاه بود بلندى آن بر بذ داخل در افشين كه وقتى تا و كند حفظ ببندد،
 سـعيد  ابـو  بـه  بايسـتد،  بـود  بذ و وى ميان كه مانند خندق اى دره بر كه داد مى دستور بخاراخذاه به افشين
 دسـتور  نيـز  خليـل  بن احمد به بايستد،  خويش ياران از دسته يك با كه داد مى دستور نيز يوسف بن محمد

  .بود بذ هاى خانه پهلوى دره كنار بر دسته سه سان بدين ايستاد مى ديگر دسته يك با كه داد مى
 سـپاه  از كسى كه ايستاد مى دسته سه اين مقابل اى تپه بر كه فرستاد مى آذين همراه سپاهى نيز بابك

 توقـف  فقـط  كردنـد  عبور وقتى كه داد مى دستورشان و داشت بذ در آهنگ افشين. نرود بذ طرف به افشين
  .بدارند دست نبرد از و كنند

 يـاران  دارنـد  وى آهنـگ  و انـد  كـرده  حركـت  خندق از افشين سپاههاى كه شد مى متوجه وقتى بابك
 اما ،يافت خبر اين از افشين. ماند نمى وى با اندك گروهى جز و كرد مى پراكنده ها كمين صورت به را خويش
 انـد  شده برون همگى خرميان كه رسيد بدو خبر آن از پس دانست نمى كردند مى كمين آن در كه را جاهايى

 بـراى  چـرمين  فرش رفت مى باال محل آن بر وقتى افشين. اند نمانده وى با بابك ياران از ناچيز گروهى جز و
  .بود بابك قصر در بر مشرف هك نشست مى بلند اى تپه بر و نهادند مى اى كرسى و گستردند مى وى

 از يافتنـد  مـى  دستور بودند دره سوى اين در وى با كه كسانى. بودند ايستاده و بودند ها دسته به مردم
 دره سـوى  آن در خليـل  بن احمد و يارانش و خياط جعفر و سعيد ابو با كه كسانى شوند پياده خويش اسب
 كه را خويش پيادگان. ماندند مى اسبانشان پشت بر مچنانه و بودند دشمن نزديك كه شدند نمى پياده بودند

 آنـرا  و كنـد  پيـدا  را كمينها جاى كه اميد اين به كنند 1تفتيش را ها دره كه كرد مى پراكنده بودند كوهبانان
 سـر  در و نوشيدند مى نبيذ بابك روى پيش خرميان. بود تفتيش كار در نيمروز از پس تا سان بدين بشناسد،

 خـويش  خنـدق  طرف به و شد مى روان كرد مى نيمروز نماز افشين كه وقتى. زدند مى طبل و ميدندد مى ناها
 خليـل،  بـن  احمد سپس بود، سعيد ابو شد مى سرازير كه كسى نخستين. بود الروذ روذ در كه شد مى سرازير

                                                           

 .كلمه متن. 1
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 را بابـك  كـه  بـود  چيزها  جمله از وى بازگشتن و آمدن اين. گشت مى باز افشين آنگاه. دينار بن جعفر سپس
 هاشـان  بـوق  در و زدنـد  مـى  را هايشان سنج استهزاء سر از شد مى نزديك بازگشت چون و كرد، مى خشمگين

 آنهـا  پى از آنگاه. كنند عبور آن از كسان همه تا شد نمى دور بود آن بر كه اى گردنه از بخاراخذاه. دميدند مى
  .گشت مى باز

 خويش عادت به افشين آمدند، تنگ به شد مى شان درباره كه تيشىتف و مقابله از خرميان روزها از يكى
 از بعضـى . گذشـت  نيـز  خليـل  بـن  احمد. گذشت دره از سعيد ابو. بازگشتند ترتيب به نيز ها دسته بازگشت،

 بـر  و آمدنـد  بـرون  آنهـا  از سـوار  ده و گشودند را خويش خندق در خرميان. گذشتند نيز خياط جعفر ياران
 جعفر برخاست، سپاه صدا و سر از. بردند حمله بود، مانده جا به محل آن در كه خياط جعفر ياران از كسانى
 رانـد،  پسشـان  بـذ  در بـه  برد حمله سواران آن به و بازگشت خويش ياران از دسته يك با خويشتن به خياط
 يـاران  از اى عـده . دبودن نبرد به سوى آن در يارانش و جعفر. بازگشت افشين و افتاد سپاه در صدا و سر آنگاه
 بابـك،  يـاران  از نه و افشين ياران از نه نبود، آنها با پياده شد، برون سوار تعدادى با بابك. پيوستند بدو جعفر

 وى بـراى  آمـد،  بـاز  افشين. شدند زخمدار سوى دو از گروهى و كردند، مى حمله اينها و كردند مى حمله آنها
 و سـوخت  مـى  جعفـر  خشـم  از و نشسـت  بود نشسته مى آن در كه خويش محل در و نهادند، كرسى و فرش

 در غيـره  و بصره مردم از داوطلبان از گروهى گرفت، باال صدا و سر» .كرد تباه مرا منظور و ترتيب«: گفت مى
 و شـدند  سرازير افشين دستور بى داوطلبان اين كند، مى نبرد كه ديدند را جعفر چون و بودند دلف ابو دسته

 و روند باال بود نزديك و زدند آسيبهايى اندك و آويختند آن در و رسيدند بذ كنار به و رفتند هدر سوى آن به
  .شوند بذ وارد

 بـذ  وارد اميـدوارم  كـه  فرسـت  من كمك به تيرانداز پياده پانصد كه«: فرستاد افشين پيش كس جعفر
 دسـته  يعنى بينى، مى نيز تو كه دسته اين جز بينم، نمى كس بسيار خويش روى به رو كه اهللا، شاء ان شوم،
  .آذين

  .كن خالص نيز را خويش ياران و گير خالصى اندك، اندك كردى، تباه مرا كار كه داد پيام بدو افشين
 بـود،  نهاده بابك كه كمينهايى برخاست، بودند آويخته بذ به كه داوطلبان صداى و سر بازگشت، جعفر

 آن از ديگر كمين جستند، برون بخاراخذاه سپاه زير از و وردندآ بر نعره كه شده درگير جنگ كه بردند گمان
  .جست برون نشست مى آن بر افشين كه اى بلندى سوى

 بودنـد،  نرفتـه  جـاى  از آنهـا  از هـيچكس  و بودنـد  ايستاده آنها سر بر كسان آمدند، جنبش به خرميان
  ».داشت معلوم ما براى را اينان جاهاى كه را خداى ستايش«: گفت افشين

 مرا مؤمنان امير من سرور« :گفت و آمد افشين پيش جعفر بازگشتند، داوطلبان و يارانش و جعفر آنگاه
 پانصـد  فقـط  كردى رها مرا حاجت هنگام به بنشينم، اينجا كه نفرستاده مرا دانى، مى كه فرستاده نبردى به

  ».بودم ديده بودند، من روى پيش كه را كسانى كه اش، خانه دل يا شوم، بذ وارد كه بود بس پياده
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 و بخاراخـذاه  بـر  كـه  بنگـر  خويش سر پشت به بلكه منگر تست روى پيش را آنچه«: گفت بدو افشين
  » .اند تاخته يارانش

 و بيـايى  بـاال  محل اين به توانستى نمى بود تو دست به كار اگر«: گفت خياط جعفر به كاوس بن فضل
  » .بگويى من و من

  » .ام آماده بيايد كه هر مقابله براى من اينك«: گفت خياط جعفر
  » .شناسانيدم مى خودت به ترا هميندم نبود، امير مجلس اگر«: گفت فضل

  .بازگرداند ديوار از را داوطلبان كه داد دستور دلف ابو به و كردند خوددارى كه زد بانگ آنها بر افشين
  » .گرديد باز«: گفت داوطلبان به دلف ابو

 را ما چگونه ام گرفته ديوار از را سنگ اين كه اينك«: گفت و داشت همراه سنگى هك بيامد آنها از يكى
  »ميارى؟ پس

 ايـن  سـر  پشـت  از كـه  بود سپاهى مقصودش» .تست راه بر كى فهمى مى بروى اگر اكنون هم«: گفت
  .بود تاخته بخاراخذاه به گروه

 خير پاداش مؤمنان امير از هم و نخويشت از خدايت«: گفت سعيد ابو به جعفر روى به رو افشين آنگاه
 كه گويد بسترد خويش سر كه هر كه نيست چنان بصيرى، آن بردن راه و سپاه كار در كه دانستم نمى دهد،

 پـايين  كه كسان اين اگر. است بهتر ندارد رغبت كه جايى در كردن نبرد از دارد رغبت كه جايى در ايستادن
 چگونـه  را پـوش  پيـراهن  داوطلبـان  ايـن  آوردند، مى تاخت -كرد اشاره بود كوه پايين كه كمينى به و -تواند
 در. داشـت  سالمتشـان  كه را خداى سپاس كند؟ فراهمشان كه بود كى و شد مى چگونه وضعشان ديدى؟ مى

  ».نماند اينجا هيچكس تا مرو، و بمان اينجا
 و سـواران  و هـا  دسـته  مپـرچ  كرد، مى آغاز بازگشت وقتى كه بود اين وى رسم شد، روان افشين آنگاه

 نزديـك  و بـود  رس تيـر  يـك  دسـته  اين و آن ميان و بود ايستاده ديگر دسته شدند، مى سرازير آن پيادگان
 مانـده  خـالى  آن بـراى  راه و انـد  كرده عبور بود رفته آن از پيش كه اى دسته كسان همه كه ببيند تا شد نمى
 اى دسـته  هر بود، چنين پيوسته شد، مى سرازير يادگانشپ سواران با ديگر دسته و شد مى نزديك آنگاه. است
  .شد نمى نيز مؤخر گرفت، نمى پيشى ديگر دسته بر اى دسته هيچ. گردد مى باز دسته كدام پى از دانست مى

 كـه  مانـد  نمـى  بخاراخـذاه  جـز  كـس  هـيچ  و شـدند  مى روان ها دسته همه كه وقتى تا بود سان بدين
  .كرد مى خالى را نهگرد و شد مى سرازير بخاراخذاه
 از سـپاه  كه همين. بازگشت كه بود كس آخرين سعيد ابو بازگشت، ترتيب همين به افشين روز آن در

 آمـاده  چـه  ايشـان  بر دانستند مى ديدند، مى بود بوده آن در كمين كه را محلى و گذشت مى بخاراخذاه محل
  .بود شده
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 و شـدند  پراكنـده  بگيرند بود كرده مى حفظ راخذاهبخا كه را محلى بودند خواسته مى كه كافرانى آنگاه
  .رفتند باز خويش جاهاى به

 خرجـى  و توشـه  و علوفـه  تنگـى  از داوطلبان بماند، الروذ روذ در خويش خندق در چند روزى افشين
 راه كنـد  نمى صبورى كه هر و كند صبورى كند، مى صبورى شما از كس هر«: گفت بدانها بردند، بدو شكايت
 مـن  با سرما و گرما در و منند با وى بگيران مقررى و مؤمنان امير سپاه كه گردد باز سالمت به تاس گشاده

  ».بيفتد برف تا روم نمى اينجا از من مانند، مى
 بوديم، گرفته را بذ اين بود گذاشته را ما و بود گذاشته را جعفر اگر«: گفتند مى و برفتند داوطلبان پس

  ».واهدخ نمى گذرانيدن وقت بجز او
 دارد، گذرانيـدن  وقت قصد و خواهد نمى پيكار افشين كه زدند مى كه زبانها زخم و داوطلبان گويى پر 

 بـه «: بـود  گفته بدو سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر كه بود ديده خواب در كه بود گفته يكيشان. رسيد بدو
 كسان» .كند سنگباران ترا كه گويم را ههاكو اين نكوشى وى كار در و نكنى نبرد مرد اين با اگر بگو، افشين

  .بود نهانى گويى آوردند سخن اين از آشكار اردوگاه در
 بـه  را مرد اين كه دارم خوش«: گفت و كرد احضارشان و فرستاد داوطلبان سران طلب به كس افشين

  ».بينند مى گون گونه خوابهاى كسان كه بنمايانيد من
 بدو و برد نزديك و داد تقربش و گفت سالم بدو كه آوردند وى پيش مردم از جماعتى همراه را مرد آن

  ».گويى مى پيام تو كه مدار شرم و ميار وحشت كن، حكايت من براى را خويش خواب«: گفت
  ».ديدم بهمان و ديدم فالن«: گفت
 اگـر  بـود،  چـه  مخلوق اين از وى مقصود كه اين و داند مى كس همه از بيش را چيز همه خدا«: گفت

 بـر  مـا  از را وى زحمـت  و كـرد  مى سنگباران را كافر كند سنگباران را كسى بگويد كوهها اين به خواست مى
 حاجـت  و كـرد  مـى  سـنگباران  را وى بردارم، او از را كافر زحمت كه كند مى  سنگباران مرا چگونه داشت، مى

 كـه  دارد خبر من قلب از وى. ماند نمى نهان خدا از رازى هيچ كه دانم مى من. كنم پيكار او با من كه نداشت
  ».خواهم مى چه مسكينان، اى شما، براى

 و مقصـود  كـه  مـدار  محـروم  آن از را مـا  است پيش در شهادت اگر امير، اى«: گفت داوطلبان از يكى
 نصـيب  فتحمان خدا شايد رويم، پيش تنهايى به تو اجازه با تا واگذار را ما خداست، رضاى و ثواب ما مطلوب

  ».كند
 اهللا انشاء خواهد، مى خدا را كار اين كه پندارم چنين. است آماده هاتان همت كه بينم مى«: گفت افشين

 بـه  شـد  چنين دم همين اما نبود، چنين من راى كه داند مى خدا. راغبند نيز مردم و راغبيد شما. است نيكو
 خوش كه روز هر خداى بركت به ،نيكوست و باشد خواسته را اين اميدوارم شنيدم، شما از كه سخنانى سبب
  ».نيست خدا كمك به جز نيرويى و قوت كه بريم هجوم بدانها تا كنيد عزيمت داريد
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 كـه  هـر  بمانـد،  داشت بازگشت قصد كه هر. دادند بشارت را خويش ياران و شدند برون خوشدل قوم،
 داد دسـتور  نهادنـد،  وعده را روزى مردمان. بازگشت شنيد را اين و بود رفته راه روز چند مقدار و بود نزديك

  .است پيكار خواهان دريغ بى كه كرد عيان و شوند آماده كسان همه و پيادگان و سواران و سپاه
 بـر  زخميـان  براى اى كجاوه آنكه جز نماند، استرى اردو در. برداشت توشه و مال و كرد حركت افشين

 بـود  نيـاز  مـورد  چه هر ديگر، چيزهاى و سويق و كيك برداشت، خويش همراه را پيشگان طبابت نهادند، آن
 بـود،  نهـاده  مـى  كـه  محلى در نهاد گردنه در را خداه بخارا و رفت باال بذ سوى تا رفتند پيش مردم. برداشت

  .بود كرده مى چنانكه نشست آن بر و نهادند وى براى كرسى و گستردند چرمين فرش آنگاه
 جعفـر  به» .كنيد بس بدان است آسانتر شما براى طرف هر بگو داوطلبان به«: گفت دلف ابو به افشين

 چه هر دهم، مى تو به بخواهى مردانى اگر اندازان، نفت و داران كمان با است تو روى پيش سپاه همه«: گفت
  ».شو نزديك خواهى مى كه محلى هر از و كن عزيمت خداى بركت به و بگير خواهى مى و دارى نياز

  » .بودم آنجا در كه كنم لىمح آهنگ خواهم مى«: گفت
  » .شو آن سوى«: گفت
» .نرود شما از هيچكس و باش من روى پيش يارانت همه با تو«: گفت و خواند پيش را سعيد ابو آنگاه

 وينـد  بـا  كـه  مردانـى  همه با جعفر بگذار و بمان جا اين يارانت با تو«: گفت و خواند پيش را خليل بن احمد
  » .فرستيم مى وى سوى و كنيم مى كمكش خواست، سوارانى يا پيادگان اگر كند، عبور

 بـار  كـه  همانجا از و شدند سرازير دره سوى كه كرد روانه بودند داوطلبان از كه را وى ياران و دلف ابو
 و بـرد  حمله جعفر. آويختند ديوار به بودند كرده روز آن چنانكه و رفتند، باال بذ در سوى بودند رفته باال اول
 افشـين . آوردنـد  مقاومت وى با دراز لختى كافران. بايستاد در بر و بود، كرده اول بار چنانكه بكوفت ار بذ در

 و رود؟ مـى  پـيش  كـى  :بگو و شو جعفر ياران سوى«: گفت. داشت همراه دينار كيسه يك كه فرستاد را يكى
  ».ريز او بر دينار از پر مشت

 بـا  ببـر،  همـراه  را مـال  ايـن  و شو داوطلبان سوى«: گفت و داد خويش ياران از يكى به ديگرى كيسه
 آب متصدى» .بده چيز بدو ديدى كوش نيك كه را داوطلبان از كس هر بگوى دلف ابو به بازوبندها، و طوقها

 كـه  ببـر  همراه آب و سويق ببينم، خويش چشم به ترا كه باش آنها با نبردگاه دل در برو«: گفت و داد ندا را
  .كرد چنين سويق و آب مورد در نيز جعفر ياران با ،».نباشند بازگشت حتاجم و نمانند تشنه قوم

 دارد، دسـت  بـه  تبـرى  كه ديدى نبردگاه در را داوطلبان از كس هر«: گفت و خواست را كوهبانان سر
 بدسـت  تبـر  را كوهبانان كرد چنين نيز جعفر  ياران با. داد بدو درم كيسه يك و» .دارد من نزد به درم پنجاه

 از كـس  هـر  به را اين«: گفت و بود بازوبند و طوق آن در كه فرستاد جعفر پيش صندوقى. فرستاد آنها ىسو
 كـه  كنـى  مـى  تعهـد  مـن  جانـب  از تـو  و دارنـد  من نزد كه آنست بجز اين و بده، خواستى كه خويش ياران

  ».بنويسم مؤمنان امير به را نامهايشان و شود افزوده مقرريشان
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 جعفـر  يـاران  مقابلـه  بـه  و گشـودند  را در خرميـان  آنگاه. شد طوالنى و گرفت باال در نزد به نبرد، كار
 از و گرفتنـد  آنها از پرچم دو و بردند حمله داوطلبان به نيز ديگر سوى از. زدند كنارشان به در از و درآمدند

 گرفتند سستى نبرد كار در و كرد اثر آنها در كه چندان كردند، زخميشان سنگ با و افكندند فرودشان ديوار
  .شدند متوقف و

 همراه كه سپرهايى پشت و دويدند پيش آنها از كس بيست نزديك كه زد بانگ خويش ياران به جعفر
 و كردنـد  مى روى پيش اينان طرف به آنها نه كه بماندند همديگر از جدا و حريفان مقابل و زدند زانو داشتند

  .بكردند را نيمروز نماز كسان تا ببودند سان بدين رفتند، مى آنها طرف به اينان نه
 از را ديگر ارابه يك و نهاد در بر بود جعفر كه سوى آن از را ها ارابه از يكى. بود آورده هايى ارابه افشين

 ميرانـد  پيش را آن دراز مدتى جعفر بود، جعفر سوى از كه اى ارابه. بودند داوطلبان كه سوى آن از دره طرف
 اردوگـاه  سـوى  و بكندند جاى از را ارابه و بكوشيدند جعفر ياران آن از پس افتاد، خرميان و اآنه ميان ارابه تا

 بودند ديوارشان بر آنها بود، بكار ميانشان در سنگ و تير و بودند هم از جدا و مقابل همچنان گروه دو. بردند
 نگـران  بديـد  را اين افشين چون و پرداختند نبرد به آن از پس. بودند نشسته سپرهاشان زير اينان و در بر و

 داوطلبـان  جاى به تا كرد روانه بود كرده آماده آن از پيش كه را پيادگانى و آرد طمع قوم در دشمن، كه شد
  .بود آن جزو پيادگانى كه فرستاد جعفر سوى نيز دسته يك. بايستادند

 جـايى  نبـرد  براى اما ت،هس من با آمد كار مردان كه نيست مردان كمى از من گرفتارى«: گفت جعفر
  .شد قطع نبرد آنگاه» .اند ايستاده آن بر  كه هست مرد دو يا يك براى محل اينجا. روند پيش كه نيست

  .گرد باز خداى بركت به كه داد پيام بدو افشين
 از كه كسانى با را زخمداران كه فرستاد بود آن بر كجاوه و بود آورده كه را استرانى افشين بيامد، جعفر

 سـوى  كـه  گردنـد  بـاز  تـا  بگفت را كسان و نهادند آن در نداشتند رفتن راه تاب و بودند ديده آسيبى سنگ
  .برفتند داوطلبان بيشتر و شدند نوميد سال آن در فتح از كسان و بازگشتند الروذ روذ در خويش خندق

 مـرد  هـزار  1مقـدار  هك را انداز تير پيادگان شد شب دل چون و شد آماده جمعه دو پى از افشين آنگاه
 چيزهـاى  و داد سـياه  پرچمهـاى  بعضيشان به كيك، يك و داد مشك يك كدامشان هر به و كرد روانه بودند
 ناشناس كوههاى در را شب همه كه كرد روانه بلدها آنها با و فرستاد خورشيد غروب هنگام به را آنها و ديگر

  .كرد مى توقف آن بر آذين كه اى تپه سوى آن درسيدن بلند كوهى به و پيمودند راه بيراهه از سخت، و
 نماز و ديدند را افشين پرچمهاى كه وقتى تا نشود مطلع حضورشان از كس كه بود داده دستور آنها به

 و شـوند،  سـرازير  كـوه  باالى از و بزنند را طبلها و كنند ها نيزه بر را پرچمها بديدند، را نبرد و بكردند را صبح
 چنـين  آنها .بيايد وى جانب از خبر تا نخورند تكان نديدند را پرچمها اگر اما بزنند، سنگ و تير با را خرميان
 رفته شب از لختى رفتند، كوه باالى. بودند كرده آب دره از را مشكها رسيدند، كوه قله به سحر هنگام كردند،
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 چـون  و نشـيند  مـى  بر سحر هنگام او كه شوند مسلح و آماده كه فرستاد سرداران نزد به كس افشين كه بود
 كـه  داد دستورشان و كرد روانه بودند وى با كه را فرغانه مردم از سردارانى و ترك بشير برفت شب از اى پاره
. بـود  آن بـر  آذيـن  كـه  بـود  كـوهى  زير تپه. گيرند جاى بودند گرفته آب آن از كه اى دره پايين تپه يك زير

  .كند مى كمين كوه آن پايين رود وى ىسو سپاه وقت هر كافر كه بود دانسته افشين
 هنگام آنها. دارند كمين حالت به سپاهى آنجا در خرميان دانست مى كه رفتند آنجا به فرغانيان و بشير

 كه فرستاد سرداران پيش كس آنگاه ماندند، خبر بى كارشان از اردوگاه مردم بيشتر كه طورى به برفتند شب
  .كند مى حركت سحر هنگام امير كه دشوي سوار سالح با كه باشيد آماده

 و انـدازى  نفـت  ابـزار  با را اندازان نفت فرستاد، بيرون نيز را كسان و شد برون افشين آمد، سحر وقتى
 بـه  تـا  نشسـت  بـر  و بزد طبل و بكرد را صبح نماز. بود فرستاده مى بيرون كه ترتيبى به فرستاد بيرون شمع
 چنانكـه  نهادنـد،  كرسـى  و گسـتردند  چرمين فرش وى براى. كرد ىم توقف آنجا در نوبت هر كه رسيد جايى
 بخـارا  روز آن امـا  ايسـتاد،  مى بود هميشگى جاى كه اى گردنه بر روز هر خداه بخارا بود چنان .بود وى رسم
 شـگفتى  آرايش اين از وقت آن در مردم .نهاد مقدمه در خليل بن احمد و خياط جعفر و سعيد ابو با را خداه

 از پيش كه صورتى در گيرند، ميان در را آن و شوند نزديك بود آن بر آذين كه اى تپه به گفت آنها هب كردند،
  .بود كرده مى منعشان كار اين از روز آن

 در خيـاط  جعفـر  رسـيدند،  تپـه  دور بـه  تا برفتند بگفتم را نامشان كه چهارگانه سرداران اين با كسان
 بخارا پهلوى خليل بن احمد و بود سعيد ابو پهلوى خداه بخارا بود، وى پهلوى سعيد ابو بود، بذ پهلوى سمت
  .شدند اى حلقه چون تپه دور به همگى و بود خداه

 بـه  بود داشته جاى آذين توقفگاه تپه زير كه كمينى شد معلوم برخاست، صدا و سر دره پايين از آنگاه
 و سر سپاه مردم. بود درگير ميانشان جنگ مدتى .اند پرداخته نبرد به آنها با كه تاخته فرغانيان و ترك بشير

 و اسـت  تـرك  بشير اين مردم اى: دهند ندا كه بگفت افشين آمدند، جنبش به كسان و شنيدند را صدايشان
  .نخوريد تكان اند، برخورده كمينى به و ام فرستاده را آنها من  كه فرغانيان

 چنانكه را ها پرچم شنيدند، را اين بودند رسيده وهك باالى و بودند رفته پيش كه تيرانداز پيادگان وقتى
 مـا . سـياه  پرچمهاى آمد، مى بلند كوهى از كه ديدند پرچمهايى مردم. بردند باال بود داده دستورشان افشين

 برده باال را پرچمها بودند، سرازير آذين كوه طرف به باال از پرچمداران بود، فرسخ يك نزديك كوه و سپاه بين
  .داشتند آذين آهنگ و بودند گرفته پيش را رازيرىس و بودند

 خرميـان  از كـه  را خويش همراه پيادگان از گروهى آذين بديدند، را پرچمداران آذين سپاه مردم وقتى
 اينـان  كـه  فرسـتاد  آنها پيش كس افشين .شدند بيمناك ديدنشان از مسلمانان اما فرستاد، آنها سوى بودند،
  .دهند مى يارى آذين ضد رب را ما كه هستند ما مردان
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 و رفتنـد  بـاال  آنهـا  طـرف  بـه  و بردنـد  حملـه  وى يـاران  و آذين به يارانش و خياط جعفر وقت اين در
  .ريختند دره به را يارانش و آذين كه بردند سخت چنان اى حمله

 چنـد  تنى همراه به معاذ، پسر محمد يا محمد، پسر معاذ نام به بود سعيد ابو سمت در كه آنها از يكى
 ابو سواران و رود، مى آن در اسبان دست كه شده حفر چاههايى آنها اسبان پاى زير كه شد معلوم برد، حمله
 پـر  آن بـا  را چاهها اين و بكنند را خويش منزلهاى ديوار كه فرستاد را كوهبانان افشين. افتادند آن در سعيد
  .ردندب حمله خرميان به يكباره كسان آنگاه كردند، چنين كه كنند

 حملـه  او بـر  كسـان  چـون  بود، آن بر سنگى كه بود كرده آماده گاوى كوه باالى آذين كه بود چنان و
  .بردند حمله سوى هر از آنگاه غلطيد، پايين به كه گشودند آنرا راه كه راند آنها طرف به را گاو بردند

 بـرون  بـود  افشـين  مقابـل  كه درى از بذ سوى يك از اند گرفته ميان در را او ياران كه ديد بابك وقتى
 كـه  بيامد بودند وى همراه كه جمعى با -داشت فاصله ميل يك بقدر بود آن بر افشين كه اى تپه تا در، -شد

  »كيست؟ اين«: گفتند آنها به دلف ابو  ياران. گرفتند مى را افشين سراغ
  » .دارد افشين آهنگ كه است بابك«: گفتند

 را بابـك  كـه  فرسـتاد  را يكـى  افشـين . داد خبـر  او بـه  را ايـن  و دفرسـتا  افشـين  نزده ب كس دلف ابو
  ».است بابك او بله،« :گفت و بازگشت افشين سوى آنگاه نگريست، او در و شناخت مى

 سـخن  و را وى سـخن  كـه  رسـيد  محلـى  به تا شد وى نزديك و رفت بابك سوى و نشست بر افشين
  ».خواهم مى امان مؤمنان امير از«: گفت بدو بابك ودب درگير آذين ناحيه در پيكار شنيد، مى را يارانش

  ».شود مى داده تو به امان بخواهى وقت هر بودم، كرده عرضه تو به را اين«: گفت افشين
 آمـاده  و بـردارم  را خـويش  خانواده كه دهى من به مهلتى آنكه شرط به خواهم، مى اكنون هم«: گفت

  ».شوم
 كـه  دهـم  مـى  اندرزت اكنون .اى نپذيرفته مرا اندرز اما ام، داده ندرزا ترا بارها خدا به«: گفت بدو افشين

  .فرداست از بهتر شوى بيرون امان با امروز همين
  » .سرم اين بر و پذيرفتم امير اى«: گفت

  » .بفرست بودم خواسته كه را گروگانهايى پس«: گفت بدو افشين
  » .بدارند دست نتيارا بگو اند، تپه اين بر فالن، و فالن اما بله،«: گفت
 را آن و شده بذ وارد فرغانيان پرچمهاى: كه گفتند بدو دارد باز را مردم كه رفت افشين فرستاده: گويد

  .اند برده قصرها باالى
 پرچمهـا  بـا  كسـان  .شـدند  وارد نيز مردم و شد وارد افشين. زد بانگ را مردم و نشست بر افشين پس

 بـه  مـردم  كـه  بود، نهاده كمين را مرد ششصد بود قصر چهار كه شخوي قصرهاى در. رفتند بابك قصر باالى
 درهـاى  كمينـان . شد پر مسلمانان از آن ميدان و بذ خيابانهاى. رفتند قصرها باالى پرچمها با و رسيدند آنها
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 هشـتاد  مجاور دره وارد تا برفت بابك. پرداختند نبرد به مسلمانان با و شدند بيرون پياده و گشودند را قصرها
 نفـت  ميكردنـد،  نبـرد  بسختى خرميان. بودند مشغول نبرد به قصرها در بر سردارانش همه و افشين. شد سر

 قصـرها  كـردن  ويـران  بـه  مسـلمانان  اثنـا  اين در ريختند، همى آنها بر آتش و نفت كه كرد احضار را اندازان
  .شدند كشته همگيشان تا بودند مشغول

 افشين درآمد شب وقتى .گرفت بودند آنها با بذ در كه شان خانواده از كسانى با را بابك فرزندان افشين
  .گشت باز الروذ روذ خندق به افشين. بودند ها خانه در خرميان بيشتر. بازگشتند كه داد بازگشت دستور

 خـويش  خنـدق  سـوى  افشين كه بدانستند وقتى بودند، شده دره وارد وى با كه يارانش و بابك گويند
 وارد آنگـاه  برداشتند، نيز را خويش مالهاى و برگرفتند توشه توانستند كه چندان و گشتند زبا بذ سوى رفته،
  .بود سر هشتاد مجاور كه شدند اى دره

 ويـران  را قصـرها  تـا  بگفت و بايستاد 1شهر در و شد بذ وارد و شد برون افشين درآمد، بعد روز چون و
 فرسـتاد  بـاال  را كوهبانان پس نيافتند، را كافران از كسى و بگشتند شهر اطراف در كه فرستاد پيادگان. كنند

 خانه و بسوخت را بابك قصرهاى و ها خزينه تا كرد را كار اين روز سه. بسوختند و كردند ويران را قصرها كه
  .كرد ويران و بسوخت را آن مگر نگذاشت شهر در قصرى و

 شـاهان  بـه  افشـين . اسـت  گريختـه  ويشخ ياران از بعضى با بابك كه بدانست و بازگشت افشين آنگاه
 و رفته اى دره به و گريخته داشته همراه كه گروهى با بابك كه داد خبرشان و نوشت آنجا بطريقان و ارمينيه

 را خـويش  ناحيـه  كدامشان هر كه داد دستورشان و. گذرد مى شما بر كه شده برون ارمينيه طرف به آنجا از
  .بشناسند و بگيرند را وى آنكه مگر دنگذر آنجا از هيچكس و دارند محفوظ

 يـك  كـه  بسـيار  درخت و علف با بود اى دره. است دره در وى كه دادند خبر و بيامدند جاسوسان آنگاه
 آنجـا  كـس  هر و توانست نمى شدن فرود بدانجا  سپاه و آذربيجان به ديگرش طرف و بود ارمينيه به آن طرف
  .ناميدند مى جنگل را دره و بود جنگل يك. داشت آب و درخت كه بس از شد، نمى ديده شد مى نهان

 آن از توانـد  مى بابك يا و شود مى سرازير جنگل سوى به راهى آنجا از دانست مى كه كجا هر به افشين
 و جنگـاور  پانصـد  تـا  صـد  چهـار  از نهاد، سپاهى جاها آن از يك هر و راه هر بر و فرستاد كس شود برون راه

 كـه  كننـد  حراسـت  را راه شبانگاه كه داد دستورشان و بنمايند آنها به را راه كه ستادفر كوهبانان همراهشان
  .نشود برون آنجا از كس هيچ

. بـود  سـپاه  پـانزده  سپاهها اين. فرستاد مى آذوقه خويش اردوگاه از سپاهها اين از يك هر براى افشين
  .بود آن در بابك امان و بود آن بر طاليى مهر كه رسيد مؤمنان امير نامه تا ببودند گونه بدين

 فرزندش بزرگتر كه بابك بزرگ پسر يك و بودند خواسته امان وى از كه را بابك ياران از كسانى افشين
 و نداشـتم  اميـد  مؤمنـان  امير از كه بود چيزى اين«: گفت اسيران و او به و خواند پيش بود، جمله آن از بود
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 وى نـزد  بـه  و گيـرد  مـى  آنـرا  شـما  از كـى  بنويسد، امانى هست، كه حال اين در او براى كه بردم نمى طمع
  »برد؟ مى

 كه نيست ما ميان كس هيچ ما ميان امير اى«: گفت يكيشان نياورد، جرئت بدين آنها از كس هيچ اما
  ».رود وى نزد به اين با كند جرئت

  ».شود مى خرسند اين از او تو، واى«: گفت بدو افشين
  ».دانيم مى تو از بهتر را اين ما بدارد، صالح قرين را امير خداى«: گفت
  ».برسانيد او به را نامه اين و كنيد من بذل را خويشتن بايد ناچار«: گفت

 افشـين  و» .دهـى  مقـررى  را ما عياالن كه كن تعهد امير اى«: گفتند بدو و برخاستند آنها از كس دو 
  .كرد تعهد را اين

 بابـك  پسر رسيدند، وى به تا گشتند مى جنگل در همچنان و شدند روان و گرفتند را نامه كس دو آن
 وى براى كه درآيد امان به كه بود خواسته او از و بود داشته وى معلوم را خبر و بود نوشته اى نامه آنها همراه
  .نزديكتر سالمت به و است نيكتر

 مـا  عيـاالن  شب آن«: فتندگ »كرديد؟ مى چه شما«: گفت و بخواند آنرا كه دادند بدو را بابك پسر نامه
 امـان  و بگيرنـدمان  كـرديم  بـيم  كـه  بـوديم  جـايى  بـه  آييم، نزدت به كه دانستيم نمى ترا جاى شدند، اسير

  ».خواستيم
 بر چگونه بدكاره زن پسر اى تو اما شناسم، نمى را اين«: گفت داشت همراه را نامه كه كس آن به بابك

 را نامـه  و بـزد  را گـردنش  و گرفـت  را او و »آيى؟ من نزد به ارهبدك زن پسر آن نزد از كه آوردى جرئت اين
  .نگشود و بست اش سينه به زده مهر همچنان

 مـن  بـه  كـه  -بـود  خـودش  پسـر  مقصـودش  -بـدكاره  زن پسـر  آن به و برو«: گفت ديگر آن به آنگاه
 تو به كار روزى تا بودى كرده دنبال را خويش دعوت و بودى پيوسته من به اگر: نوشت بدو و بگو، نويسد، مى

 زن پسـر  اى. بـوده  خـراب  ات بـدكاره  مـادر  كـه  پيوست درستى به من نزد به اكنون اما بودى، من پسر رسد
 شـاه  كننـد،  يـادم  يا باشم كجا هر و ام داشته ساالرى عنوان من بمانم، زنده اين از پس من كه شايد بدكاره،
 زنده كه روز يك اى، نه من پسر كه دهم مى شهادت. نيست آن در خيرى كه هستى 1اى تخمه از تو اما باشم،
  ».زبون باشى اى بنده و باشى زنده سال چهل كه بهتر آن از باشى ساالر و باشى

 بردند، باال جاها از يكى از را وى كه كرد همراه مرد آن با را كس سه و برفت خويش جاى از بابك آنگاه
 از يكـى  كـه  راهـى  كنـار  از و شد تمام اش توشه تا ببود لجنگ آن در همچنان او و پيوستند، بابك به سپس

 آب از كه بماند راه بر بود نتوانسته سپاه و نبود آن در آب كه بود كوهى  راه محل. شد برون بود آن بر سپاهها
 آنـرا  كـه  بودنـد  نهـاده  راه بر سوار دو و كوهبان دو. بود رفته آب نزديك و بود شده دور راه از سپاه .بود دور
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. بودند نوبتى راه، بر كوهبان دو و سوار دو روز هر. بود ميل نيم و يك نزديك راه و سپاه ميان كنند، راستح
 كوهبان دو و سوار دو و نديدند را كسى و شدند برون يارانش و بابك كه بودند آنجا نيمروز، هنگام به روز يك

 و مـادرش  و معاويـه  و عبداهللا برادرش دو اب شد برون بابك پس. نيست آنجا سپاهى بردند گمان و نديدند را
 دو و سـوار  دو. شـدند  روان ارمينيـه  آهنـگ  به و آمدند در راه از. داشت نام كلندانيه دختر كه زنانش از يكى

 كـه  ديديم سوارانى ما كه بود ساالرشان الساح ابو كه فرستادند سپاهيان نزد به كس و بديدند را آنها كوهبان
  .بودند كيان ندانيم و گذشتند مى

 ناشـتا  و بودنـد  آمده فرود آبى چشمه بر كه نگريستند آنها در دور از و شدند روان و نشستند بر كسان
 معاويه بگريخت، او نشست، بر بود وى با كه هر و نشست بر و بدويد كافر بديدند، را كسان چون و كردند، مى

 و بابك مادر و معاويه الساج ابو بود، وى با بابك آن از غالمى. گرفتند بود وى همراه كه را زنى و بابك مادر و
 رفـت،  مى وار كمين كوهها در و شد ارمينيه كوهستان وارد تا برفت بابك. فرستاد اردوگاه سوى را زن دو آن

  .شد خوردنى محتاج عاقبت
 هاىديدگاه به و بودند داشته محفوظ را خويش اطراف و نواحى ارمينيه، بطريقان همه كه بود چنان و
 همگـى  ديدبانها و كنند شناسايى و بگيرند را او مگر نگذرد آنها از كس، هيچ كه بودند كرده سفارش خويش
  .بودند محتاط

 گـاو  بـا  هـا  دره از يكـى  در كـه  ديـد  را كشتكارى و كرد نظر اى بلندى از افتاد، گرسنگى به بابك چون
 ببر، خويشتن با درهم و دينار چند و شو روف كشتكار اين نزد به«: گفت خويش غالم به زد، مى شخم خويش

  ».بده او به و بگير هست وى با نان اگر
 از را وى شريكش،. شد فرو كشتكار نزد به غالم. بود رفته خويش حاجت به كه داشت شريكى كشتكار،

 چـه  شـريكش  كه ديد مى و بود هراسان خويش شريك نزد به رفتن از كه ايستاد دور جاى همان و بديد دور
 همچنـان  شـريكش  داد، غالم به را آن و برگرفت را نان و برفت كشتكار داد، چيزى كشتكار به غالم. كند مى

 داده او بـه  چيـزى  كـه  نبـرد  گمـان  و گرفته زور به را وى نان كه برد گمان و نگريست مى بدو و بود ايستاده
 نـان  و دارد سـالح  و شمشـير  هكـ  آمده آنها سوى مردى كه داد خبر آنها به و دويد ديدگاه سوى پس. است

  .گرفته دره در را شريكش
 سـنباط  پسـر . رسانيد سنباط پسر به را خبر و نشست بر بود سنباط پسر كوههاى در كه ديدگاه ساالر

: گفت بدو بود، وى نزد به غالم كه رسيد كشتكار به وقتى رفت، وى سوى شتابان و نشست بر گروهى همراه
  »كيست؟ اين«

  ».دادمش كه خواست نان من از و گذشت من بر كه است مردى ينا«: گفت كشتكار
  »كجاست؟ آقايت«: گفت غالم به
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 چـون  و بـود،  شده پياده كه رسيد بدو و رفت غالم دنبال به. »كرد اشاره بابك به و» .آنجاست«: گفت
 دستش و شد نزديك و شد پياده خويش اسب از وى خاطر به سنباط، پسر. بشناخت را او بديد را بابك چهره

  »كجا؟ به من سرور«: گفت آنگاه ببوسيد، را
  .برد نام كه را جايى يا» .دارم روم ديار آهنگ«: گفت

 به كه باشد تو شايسته و بشناسد را تو حق من از بهتر كه را كسى نه و يابى مى را جايى نه«: گفت بدو
 مـن  نـزد  به سلطان ياران از كس هيچ و نيست كارى سلطان و من ميان شناسى، مى مرا جاى باشى، وى نزد

 آنهـا  از كـه  توانـد  خانـدان  مردم هستند آنجا كه بطريقانى همه واقفى، من شهر و من كار از. شوند نمى وارد
  ».اى داشته فرزندان
 هسـت  زيبـا  خواهرى يا دخترى بطريقان از يكى بنزد كه دانست مى بابك وقتى كه بود رو آن از اين و

 همـه  و گرفـت  مـى  را زن و برد مى هجوم او بر فرستاد نمى بابك پيش را او اگر ،فرستاد مى وى طلب به كس
  .برد مى خويش شهر به زور به و گرفت مى غيره و اثاث از را بطريق مال

 ايـن  تـوام،  بنـده  مـن  و است تو منزل كه باش من قلعه در و من نزد به«: گفت بدو سنباط پسر آنگاه
  ».بينديش خويش ارك در آنگاه باش، آن در را زمستان
: گفت بدو. كرد اعتماد سنباط پسر سهل گفتار به و بود افتاده سختى و زحمت به بابك كه بود چنان و

 تـو  بنـزد  مـن . بمانـد  ديگـر  يكـى  و بيابند را ما از يكى شايد باشيم، يكجا به برادرم و من كه نيست درست«
 نـداريم  جانشـينى  شد، خواهد چه دانيم نمى رود، ىم) استيفن( اصطفانوس پسر بنزد برادرم عبداهللا و مانم مى
  ».كند قيام ما دعوت به كه

  ».بسيارند فرزندانت«: گفت بدو سنباط پسر
 بدو كه بفرستد اصطفانوس پسر قلعه به را خويش برادر كه شد مصمم و» .نيست خيرى آنها در«: گفت

  .داشت اعتماد
 بـه  بابـك  و رفـت  اصطفانوس پسر قلعه به عبداهللا صبحگاهان. رفت او قلعه به سنباط پسر با بابك پس

  .گرفت اقامت سنباط پسر نزد
: نوشـت  بـدو  افشـين  اوست قلعه در و وى نزد به بابك كه داد خبر بدو و نوشت افشين به سنباط پسر

 وى بـراى  خـويش  نامـه  در و» .دارى بخـواهى  چه هر مؤمنان امير نزد به و من نزد به باشد درست اين اگر«
  .كرد مسئلت يرخ پاداش

 و فرسـتاد  سنباط پسر بنزد را او و كرد وصف خويش معتمد خاصان از يكى براى را بابك افشين آنگاه
 را او و ببينـد  را بابـك  كه دارد خوش و فرستاده وى بنزد را خويش خاصان از يكى كه داد خبر و نوشت بدو

  .كند  وصف افشين براى
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 وقتى به مگر ديد توانى نمى را وى«: گفت مرد آن به و شود هراسان بابك كه شد نگران سنباط پسر اما
 را مـا  بومى طباخان جامه خواستيم، غذا ما كه ديدى وقتى. خورد مى غذا و است سرگرم خويش طعام به كه
 كه چنان است، سرگرم خويش طعام به وى وقت آن در برى، مى چيزى يا آرى مى طعام گويى بيا، و كن بر به

  ».كن وصف خويش يار براى را وى و برو آنگاه بگذران، نظر از را او خواهى مى
 مـرد  ايـن «: گفـت  بود، ناشناس كه نگريست بدو و برداشت سر بابك كرد، چنان طعام وقت به مرد آن
  »كيست؟

 بـه  را اين و »پيوسته ما به پيش مدتى از و است نصرانى كه خراسان مردم از يكى«: گفت سنباط پسر
  .كرد تلقين اشروسنى مرد

  »اينجايى؟ كى از«: گفت بدو بابك
  ».سال فالن و فالن از«: گفت
  »اى؟ شده مقيم اينجا چگونه«: گفت
  » .ام گرفته زن اينجا«: گفت
  ».هست زنم كه جايى از: گويد كجايى؟ از: گويند كسى به وقتى. گفتى راست«: گفت
 وى بـراى  بـود،  ديـده  بابـك  از آنجا در را چه هر و داد خبر او به و بازگشت افشين بنزد كس آن آنگاه

  .كرد وصف
 كه داد دستورشان و نوشت نامه بدو آنها همراه و فرستاد سنباط پسر بنزد را بوزباره و سعيد ابو افشين

 بگويـد  سـنباط  پسـر  را چـه  هر كه داد دستور و فرستد سنباط پسر پيش كافران از يكى با راه از را وى نامه
  .نكنند وى مخالفت

 پسـر  و بمانند بود كرده آن وصف كه جايى در كه نوشت آنها به سنباط پسر. كردند چنين كس دو آن
: گفـت  بدو. شود برون شكار براى كه كرد ترغيب را بابك كه وقتى تا فرستاد، آنها براى آذوقه و توشه سنباط

 آنچـه  و 1باشـه  و بـاز  و شـويم  برون اگر شود چه اى، دلگرفته قلعه اين دل در تو و است خوش اى دره اينجا«
  ».ببريم ماللتى شكار به غذا وقت تا و ببريم همراه است نياز مورد

  .نشينند بر صبحگاهان كه شد بنا و» .خواهى اگر«: گفت بدو بابك
 يكيشان كه داد دستورشان و داد خبر آنها به را خويش عزم و نوشت بوزباره و سعيد ابو به سنباط پسر

 چـون  و سـپرند،  راه وار كمين صبح نماز هنگام و سپاهشان، با ديگر، سوى از ىديگر و بيايد كوه سوى اين از
  .بگيرند را آنها و شوند سرازير بديدند را وى و بابك چون و بنگرند دره باالى از رسيد آنها بنزد وى فرستاده

 و ردكـ  روانه سعيد ابو سوى اى فرستاده سنباط پسر نشستند، بر بابك و سنباط پسر وقتى صبحگاهان،
 بـه  را يكـى  آن و بيـار  جـاى  فالن به را يكى آن«: گفت فرستادگان از يك هر به و بوزباره، سوى اى فرستاده
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 بـر  خواسـت  مـى  ،»بگيريدشان همينانند،«: بگوييد بديدند را ما چون و و باشيد ما مراقب باال از و جاى، فالن
 منـزل  از را وى كه نداشت خوش كه» .گرفت را ما و آمد كه بود سپاهى اين«: بگويد و انمايد دگرگونه بابك

  .كند تسليم آنها به خويش
 پسـر  و بابـك  كـه  رسـيدند  اى دره بـاالى  تا ببردند را آنها و رفتند بوزباره و سعيد ابو بنزد فرستاده دو

 از آن و سـوى  ايـن  از اين شدند، سرازير بابك طرف به خويش ياران با بديد را آنها چون و بودند آنجا سنباط
 و سـپيد  اى عمامـه  و داشـت  سـپيد  اى جبه بابك. داشتند همراه به را شقها با كه بگرفتند را آنها و سوى، آن

 و بايستاد بودند كرده احاطه را وى كه بديد را سپاهها چون و داشت دست به اى باشه قولى به. كوتاه پاپوشى
  ».آى فرود«: گفتند بدو گرفت، نگريستن بوزباره و سعيد ابو به

  »هستيد؟ كى شما«: فتگ
  » .ام بوزباره من«: گفت ديگرى و» .سعيدم ابو من«: گفت يكيشان

 سـنباط  پسـر  سـوى  بـه  سـر  نگريست، مى او در سنباط پسر. شد پياده و بگردانيد پا و »خوب«: گفت
 طلـب  و بودى خواسته مال اگر فروختى، يهودان به اندك چيزى به مرا«: گفت و گفت دشنام را او و برداشت

  » .دهند مى اينانت كه بودم داده آن از بيشتر ترا بودى كرده
  » .برنشين و برخيز«: گفت بدو سعيد ابو

 برزند باالى افشين شد، اردوگاه نزديك چون و بردند افشين سوى و برداشتند را او پس »خوب«: گفت
 بابك و نشست سياهى هخيم در افشين شدند، وصف دو به تا بگفت را كسان و زدند وى براى اى خيمه رفت،

 بابـك  كـه  آنهـا  از يكى داشت بيم كه آيد در صف دو ميان عربى هيچ نگذارند داد دستور افشين. بياوردند را
  .كند زخمدار يا بكشد را او آورده وى براى اى بليه يا كشته را كسانش
 اسيرشـان  بابـك  كـه  ميگفتند كه بودند آمده فراهم افشين بنزد بسيار كودكان و زنان كه بود چنان و

 آن در و كننـد  آمـاده  آنها براى بزرگ جايگاهى تا بود گفته افشين. دهقانان و عربان از آزادگانند و بود كرده
 هر و بنويسند هستند، كجا هر خويش كسان به كه داد دستورشان و كرد مقرر برايشان مال و داد سكونتشان

 يـا  حـرم  يـا  شناسـد  مـى  را او كـه  آورد مـى  شـاهد  دو و شناخت مى را كنيزى يا كودكى يا زنى و آمد مى كه
 آنهـا  از كـس  بسـيار  و بگرفتند را آنها از كس بسيار و بيامدند كسان. داد مى وى به را اسير اوست خويشاوند

  .بيايند كسانشان بودند منتظر كه بماند
 پياده را بابك. بود فاصله ميل نيم بابك و وى ميان ببندند صف دو كسان داد دستور افشين كه روز آن

 در افشين. بايستاد افشين روى پيش و بيامد تا افتاد راه به صف دو ميان پاپوش، و عمامه و جبه با كه كردند
 جايگـاه  در كـه  كودكانى و زنان چون و ببردند سواره را وى كه ببرند اردوگاه به را او گفت آنگاه كرد، نظر او

  .شد بلند صداهايشان  كه چندان گريستند و زدند بانگ و دزدن خويش هاى چهره به بديدند را او بودند
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 بـر  خـداى  لعنت گرييد، مى او بر امروز اما كردند اسيرمان: گفتيد مى ديروز شما«: گفت آنها به افشين
  » .باد شما

  » .كرد مى نيكى ما با«: گفتند
  .گماشت او بر را خويش ياران از يكى و كردند اطاقى وارد را بابك تا بگفت افشين پس

 بـن  عيسـى  نـزد  بـه  عبـداهللا  برادرش بود، گرفته اقامت سنباط پسر نزد به بابك وقتى كه بود چنان و
 او بـر  كس و بداشت اردوگاه در خويش نزد به و بگرفت را بابك افشين وقتى بود، رفته اصطفانوس بن يوسف

 كـه  نوشـت  اصـطفانوس  پسـر  هب افشين. است اصطفانوس پسر نزد به كه گفتند بدو را عبداهللا جاى گماشت
 افتـاد  افشين دست به عبداهللا چون و فرستاد افشين پيش را وى اصطفانوس پسر. فرستد وى پيش را عبداهللا

  .كنند حفاظتشان كه گماشت آنها بر را گروهى و بداشت اطاق يك در برادرش با را او
 نزد به آنها با كه داد دستور و نوشت بدو معتصم گرفته، را برادرش و بابك كه نوشت معتصم به افشين

 از بنگر ببرم، سفر به ترا خواهم مى من كه فرستاد بابك بنزد كس رود عراق سوى خواست مى وقتى. رود وى
  مايلى؟ چيز چه به آذربيجان واليت

  » .ببينم را شهرم دارم ميل«: گفت
 وقـت  بـه  تا و بگشت آن در كه فرستاد بذ سوى بابك همراه را كسانى مهتابى شب يك در افشين پس

 بـه  را خـويش  يـاران  از يكى افشين. بردند باز افشين نزد به را وى آنگاه نگريست، را ها خانه و كشتگان صبح
 معـاف  او از خـواهى  مـى  چـرا «: گفـت  افشـين . شود معاف وى حفاظت از كه خواست بابك. بود گماشته وى

  »شوى؟
 آزار مـرا  آن بـوى  و خوابـد  مـى  مـن  سـر  نـزد  بـه  اسـت  چرب دستش آيد مى وقتى آنكه براى«: گفت

  .داشت معاف را او افشين و» .دهد مى
 طـرف  دو ديـوداذ  و بوزباره و بود شوال از رفته روز ده بود برزند در كه افشين نزد به بابك وصول وقت

  .بودند وى
  .بود حج ساالر داود بن محمد سال اين در

  .آمد در سوم و بيست و صد سال آنگاه

  بود سوم و بيست و دويست سال به كه ثاتىحاد خبر از سخن

 نـزد  بـه  وى رسـيدن  كه گويند. رسيد معتصم نزد به برادرش و بابك همراه افشين كه بود آن جمله از
 برزنـد  از افشـين  كـه  وقتـى  از كـه  بود چنان و. سامرا به صفر، از رفته روز سه بود پنجشنبه شب به معتصم
  .فرستاد مى وى سوى خلعتى و اسب روز هر معتصم رسيد، سامرا به وقتى تا بود كرده حركت

 گردنـه  تـا  سـامرا  از برف، از راه خرابى سبب به و داشت وى اخبار و بابك كار به كه توجهى از معتصم
 به يكى از تا آمد مى تاخت به خبر با كه بود سوارى آن با و بود نهاده ميان الغر اسبى فرسخ هر سر بر حلوان
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 روز يـك  بـه  كه بودند كرده مرتب را مرغ اسبان نيز آذربيجان تا حلوان از. دست به دست برساند، ديگر يكى
. بودند مرغ اهل از جوانانى اسبان بر. شد مى روان ديگر اسب و شد مى عوض آنگاه تازاندند، مى را آن روز دو يا

 بـود  داده دستورشان و زرو و شب به بود نهاده 1ديدبانها كوهها سر بر آنها براى. بود فرسخى سر بر اسبى هر
 يـار  همينكه و شد مى آماده شنيد مى را بانگ بود او مجاور آنكه وقتى. بزنند بانگ رسيد آنها به خبر وقتى كه
 او از را) خريطـه ( چـرمين  كيسـه  و بـود  ايسـتاده  راه كنـار  بـر  رسـيد  مـى  بودند زده بانگ را آمدنش كه وى
 پلهـاى  بـه  افشـين  وقتـى . كمتـر  يـا  رسيد مى روزه چهار امراس تا افشين اردوگاه از چرمين كيسه. گرفت مى

 سـامرا  بـه  بابـك  با افشين وقتى. كردند پيشواز او از معتصم خاندان مردم با معتصم بن هارون رسيد، حذيفه
 را بابـك  و برفـت  ناشـناس  دواد، ابـى  بن احمد شب دل در. داد جاى مطيره در خويش قصر در را وى رسيد
 و نيـاورد  صـبر  معتصـم . بگفـت  وى بـا  را بابك وصف و گشت باز معتصم پيش آنگاه رد،ك سخن او با و بديد

 تأمـل  وى در و بديـد  را او و شد وارد وى نزد به ناشناس و رفت بابك سوى حير ديوار دو ميان از و برنشست
  .شناخت نمى را او بابك كرد،

 صـف  مطيـره  تـا  عامه در از از انكس پنجشنبه، يا دوشنبه روز به بنشست، بابك براى معتصم بعد، روز
 و برداشـت  بايـد  چـه  بـر  را اين« :گفت بنمايد، كسان به و كند نما انگشت را او خواست مى معتصم. كشيدند
  »كرد؟ بايد نما انگشت چگونه

  » .نيست فيل از نماتر انگشت چيزى مؤمنان، امير اى«: گفت حزام
 بـا  كردنـد،  وى تـن  بـه  ديبـايى  قبـاى  تا بگفت و كنند آماده را فيل تا بگفت و» .گفتى راست«: گفت

  .بود تنها وى. سمور از مدور كالهى
  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در الملك عبد بن محمد

   اند كرده رنگ آن رسم مطابق را فيل«
   برداشته را خراسان شيطان و

   كنند نمى رنگ را فيل اعضاى
  ».مهم اى حادثه براى مگر

 احضـار  را قصابى. بردند مؤمنانش امير نزد به عامه در از بودند، وى ديدار به عامه رد تا مطيره از مردم
 و شـد  بـرون  عامه در از حاجب بياورند، را وى جالد تا بگفت آنگاه كند، قطع را پايش دو و دست دو كه كرد

 شد، العامه دار وارد و امدبي وى تا برخاست! نود نود! نود نود بانگ. بود بابك جالد نام كه نود، نود: زد مى بانگ
 اميـر . بيفتـاد  بابـك  و كـرد  قطع را آن كند، قطع را بابك پاى دو و دست دو كه داد دستور بدو مؤمنان امير

 در را پيكـرش  و فرسـتاد  خراسـان  بـه  را سرش .بدرد را شكمش و ببرد را سرش تا گفت يكيشان به مؤمنان
  .است هشهر وى دار محل كه بياويخت گردنه نزد به سامرا
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 در كـه  برنـد  ابـراهيم  بـن  اسحاق نزد به طبرى شروين پسر همراه را عبداهللا بابك، برادر تا بگفت آنگاه
 بـرادرش  بـا  كـه  كنـد  چنان وى با و بزند را عبداهللا گردن كه داد دستورش و بود وى جانشين السالم مدينة
  .بياويزد را او و بودند، كرده

  »كيستى؟ تو« :گفت شروين پسر به بابك برادر داهللاعب رسيد، بردان به وى با طبرى وقتى
  » .طبرستان شاه شروين پسر«: گفت
  ».كند عهده را كشتنم كه كرد آماده من براى را دهقانان از يكى كه را خدا ستايش«: گفت
  .بود كشته را بابك كه بود همو و بود وى نزد به نود نود» .كند مى عهده اين ترا، كشتن«: گفت

  »نه؟ يا بخورانى من به چيزى كه اند گفته آيا بگو من به. است بومى اين و منى يار تو«: گفت بدو
  » .بگو خواهى مى چه هر«: گفت
  » .كن مهيا 1اى پالوده من براى«: گفت
 ابـو  اى«: گفـت  سپس. شد پر تا بخورد آن از كه كردند مهيا او براى اى پالوده شب دل در: گويد راوى

  ».اهللا انشاء. دهقانم من كه دانست خواهى فردا فالن
  »بنوشانى؟ من به نبيذى توانى مى«: گفت آنگاه
  ».مخور بسيار اما آرى،«: گفت
  ».خورم نمى بسيار«: گفت
 سـپس  صبح، نزديك به تا بنوشيد، ماليمت با را آن و نشست كه بياوردند شراب رطل چهار پس: گويد

 دو تـا  داد دستور ابراهيم بن اسحاق. رسانيد پل سر و ردب السالم مدينة به را او و كرد حركت سحر هنگام به
 مدينـة  در كـه  بياويزنـد،  را او تـا  داد دسـتور . نكرد سخن و نگفت چيزى كه كنند قطع را او پاى دو و دست
  .شد آويخته پل دو ميان شرقى سمت در السالم

 و سعيد ابو افشين، رفت، سنباط پسر سهل نزده ب شد، فرارى بابك وقتى كه اند آورده احمد بن طوق از
 كـه  فرستاد افشين نزده ب بابك همراه را معاويه خويش پسر سهل گرفتند، او از را بابك كه فرستاد را بوزباره
 نشان جواهر كمربند يك با -گرفت مؤمنان امير از وى براى را اين -دهند معاويه به درم هزار يكصد تا بگفت

  .دش بطريق سبب بدين سهل و بطريقى تاج و
 شـاه  اصـطفانوس  خواهرزاده را او كه بود يوسف بن عيسى بود، وى نزد به بابك برادر عبداهللا كه كسى

  .گفتند مى بيلقان
 مـن  پسـر  بابـك  خـدا  به الحسن ابو اى«: بود گفته كه آورده مطر نام به اوباش از يكى از مره بن على

  ».بود
   »چگونه؟«: گفتم: گويد
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 جـاى  وى نـزد  بـه  من بود، رواد ابن بوميان از چشم يك ترتوميذ رشماد بوديم رواد ابن پيش«: گفت
 زدگـى  شهوت از و بديدم را او روزى شست، مى را هايم جامه و كرد مى خدمت مرا بود، تنومند زنى. گرفتم مى

  ».نهادم رحمش در را بابك و جستم او بر عزوبت طول و سفر
 گـرفتم،  جـاى  منزلى در بود زاييدن كار در وى رفتم، باز سپس داشتم، غيبتى آن از پس: گفت سپس

 شـايع  و »كنـى؟  مـى  رها مرا و گيرى مى منزل اينجا كردى پر مرا شكم وقتى«: گفت و آمد من نزد به روزى
  .است من از بچه كه كرد

  ».است من پسر او خدا به بداشت، دست من از و. كشم مى ترا ببرى مرا نام اگر خدا به«: گفتم
 هزار ده نشست مى بر كه روز هر كمكها و آذوقه و مقرريها بجز بود، بابك مقابل نافشي كه وقت آن در

  .درم پنجهزار نبود نشستن بر كه روز هر و داشت جايزه درم
 كـس  پانصـد  و هزار پنج و پنجاه و هزار دويست بود كشته سال بيست مدت در بابك كه كسانى جمع

 و ليـث  بـن  ابـراهيم  و طوسـى  حميـد  بن محمد و على بن زريق و محمد بن عيسى و معاذ بن يحيى بر. بود
 زنـان  از شـدند،  اسـير  بابـك  بـا  كس نه و سيصد و هزار سه. گرفت اسير را احمد يافت، غلبه جنيد بن احمد

 بـه  كه بابك فرزندان از كسانى شد، گرفته كس ششصد و هفتهزار بودند وى دست به كه كودكان و مسلمان
  .عروسانش و دختران از زن هفده با بودند مرد هفده افتادند افشين دست

 از كـه  داد بـدو  درم هزار هزار بيست پوشانيد، نشان جواهر 1پوش شانه دو و داد تاج را افشين معتصم،
 را او و كنـد،  پخش خويش سپاه مردم ميان را درم هزار هزار ده و بود وى جايزه درم هزار هزار ده جمله آن

 به اين و دهند جايزه را شاعران تا بگفت و گفتند او ستايش و رفتند افشين نزد به شاعران. كرد سند واليتدار
  .االخر ربيع از رفته روز سيزده بود پنجشنبه روز

  :مضمون اين به بود طايى تمام ابو شعر گفتند وى درباره كه اشعارى جمله از
   كرد زبون را بذ نبرد،«

   رفته فرو خاك در اكنون كه
   نيست مقيم آنجا كس وحوش جز و

   افتد كار به پيكار در شمشير اين وقتى
  .بخشد نيرو را دين اين

   كه بود بكرى قدرت
   مشرق نر افشين،

   آورد تصرف به شمشير با آنرا
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   روبهان كه شد چنان و
   زند همى بانگ آن ميان در
   ديروز كه صورتى در

  ».بود غران شيرى
 را شهرشـان  و كـرد  اسيرشـان  و تاخت زبطره مردم به روم، فرمانرواى ميخائيل، بن توفيل سال اين در

 جاهـاى  و مسـلمانان  هـاى  قلعـه  از هايى قلعه مردم و آنجا مردم به و رفت ملطيه سوى درنگ بى و كرد ويران
 دسـت  به كه را مسلمانانى و گرفت اسير را مسلمان زن هزار يك از بيشتر اند گفته چنانكه و برد هجوم ديگر
  . بريد را هاشان بينى و گوشها و كشيد ميل را چشمانشان و ريدب اعضاء افتادند وى

 بريـدن  اعضـاء  و زنـان  گرفتن اسير و ملطيه و زبطره به روم فرمانرواى هجوم سبب از سخن

   مسلمان مردان

 هالكـت  نزديـك  كه بود كرده مقهور را وى و بود گرفته سخت بابك با افشين كه بود آن سبب: گويند
 جـرجس  پسر توفيل روم شاه به است، ناتوان افشين نبرد از كه كرد يقين و رسيد كتهال نزديك چون و بود

 يعنى( خويش خياط كه آنجا تا كرده روان را خويش جنگاوران و سپاهيان عرب شاه كه داد خبر بدو و نوشت
 وى ىسـو  رفـتن  قصـد  اگر نمانده كس وى در بر و فرستاده را) ايتاخ يعنى( خويش طباخ و) دينار بن جعفر
  .شود مانعت كه نيست كس تو مقابل در بدانكه دارى

 معتصـم  آيـد،  جنـبش  به  روم شاه اگر كه داشت اميد بود نوشته روم فرمانرواى به كه نامه اين از بابك
 چيـزى  و ماند باز وى از و شود مشغول بدو و برد روم سپاه سوى وى مقابل از را خويش سپاهيان از قسمتى

  .برخيزد بود آن دچار كه سختى آن از
 سـپاهى  آنها از كس هزار چند و هفتاد كه شد برون بيشتر قولى به و كس هزار يكصد با توفيل: گويند

 كـرده  قيـام  جبال واليت در اينان بودند، وى با نيز سرخپوشان از گروهى. رفت زبطره تا و تبعه بقيه و بودند
 بارسـيس  ساالرشـان  بودند، پيوسته روم به بود ردهك نبرد آنها با مصعب ابن ابراهيم بن اسحاق چون و بودند

 آنها از خويش مهم كارهاى در كه بود كرده جنگاورشان و بود داده زنشان و بود داده مقرريشان روم شاه .بود
  .گرفت مى كمك

 بودنـد  آن در كـه  را زنانى و فرزندان و بكشت بودند آنجا كه را مردانى و شد زبطره وارد روم شاه وقتى
 هم و جزيره و شام مرزهاى مردم و رسيد سامرا به خطر بانگ اند گفته چنانكه بسوخت، را شهر و گرفت اسير
  .داد اهميت سخت را اين معتصم و نداشت سالح و اسب كه كس آن بجز شدند برون جزيره مردم

 يك نشست، خويش اسب بر آنگاه زد، خطر بوق خويش قصر در رسيد معتصم به خبر اين وقتى: گويند
 شـدن  بيرون نگيرد، آرايش سپاه تا اما بست، خود زين پشت به توشه كيسه يك يا آهنين قالب يك و طناب

 را اسحاق بن الرحمان عبد شهر، قاضى السالم، مدينة مردم از .نشست العامه دار در گويند چنانكه و نتوانست
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 بـود  كـرده  وقـف  كه امالكى بر را آنها و عدول از كس هشت و بيست و سيصد با سهيل بن شعيب با برگزيد
 خـويش،  غالمـان  براى سوم يك و خداى براى سوم يك و نهاد خويش فرزندان براى را سوم يك. كرد شاهد
  .رفته االولى جمادى از شب دو بود، دوشنبه روز به اين و زد، اردو دجله غرب در آنگاه

 كـرد  روان زبطـره  سوى  سرداران زا گروهى با را 1كوتاه محمد و فرعانى عمر و عنبسه بن عجيف آنگاه
 پس. رفته خويش ديار سوى كرديم، ياد آنچه انجام از پس روم شاه كه ديدند اما. باشند آنجا مردم كمك كه

  .يافتند آرامش و گشتند باز خويش هاى دهكده به كسان تا بماندند، آنجا اندكى
  »استوارتر؟ و است تر مقاومت پر روم شهرهاى از يك كدام«: گفت يافت دست بابك بر معتصم وقتى

 و نصـرانيت  چشم كه نشده آن متعرض مسلمانان از هيچكس بوده اسالم وقتى از كه عموريه«: گفتند
 روم ديـار  سوى غزا آهنگ به معتصم سال اين در» .است معتبرتر قسطنطنيه از نزدشانه ب و است آن  2بنك
 و بيست و دويست سال به قولى به و بود چهارم و بيست و دويست سال به سامرا از وى حركت قولى به. رفت
  .بود كشته را بابك كه پس آن از دوم،

 و آهنى ابزار و مشك و قمقمه و استر و چرمين حوضهاى و ابزار و لوازم و سالح از لوازم چندان: گويند
 را اشـناس  خـويش  مقدمـه  بـر . بود نياورده فراهم آن مانند اى خليفه هيچ او از پيش كه بود كرده مهيا نفط،
 بـر  بود، دينار بن جعفر چپش پهلوى بر بود، ايتاخ وى راست پهلوى بر بود، وى نايب ابراهيم بن محمد. نهاد
 دريا نزديك است سلوكيه در كه بماند، لمس رود كنار بر شد روم ديار وارد وقتى بود، عنبسه بن عجيف قلب

 مبادله شود، انجام روميان و مسلمانان ميان اسيران همبادل وقت هر و هست راه روز يك طرسوس تا آنجا از و
  .آنجاست

 تنگه از و شود روان آنجا از داد دستورش و فرستاد سروج سوى را افشين يا كاوس، پسر حيدر معتصم،
 اشـناس  سپاه و خويش سپاه براى. شود وارد روز آن در داد دستور و برد نام وى براى را روزى آيد، در حدث

 كـه  جـايى  بـه  سـپاه  دو كـه  داشـت  فاصـله  چندان افشين ورود براى مقرر روز از كه كرد معين را روزى نيز
  .رسيد توانست آنقره يعنى شود، فراهم آنجا در سپاهها خواست مى

 از مهمتـر  هدفى روم ديار در كه رود عموريه سوى گشود آنرا چون و آيد فرود آنقره در داشت نظر در
  .نبود باشد وى مقصد كهآن از تر شايسته و شهر دو اين

 وى منتظـر  صفصـاف  در كـه  داد دستورش و درآيد طرسوس تنگه از كه داد دستور اشناس به معتصم
 مقدمـه  بـا  را وصـيف  اشـناس  پى از معتصم .رجب از مانده روز شش بود جمعه روز به اشناس حركت. بماند

  .شد روان رجب از مانده روز شش جمعه روز به معتصم خود. كرد روان خويش

                                                           

  .كلمه متن. 1

سى اصيل، به گفته برهان قاطع مخفف بنه، اما ظاهراً در اينجا تحريفى است از بـن، بـه معنـى ريشـه و     كلمه متن، فار. 2
 .م. پايگاه
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 شـاه  كه داد مى خبر بدو كه مطامير، از رسيد، بدو معتصم از اى نامه رسيد اسقف مرغ به اشناس وقتى
 دسـتور  بـدو  و كوبـد  درهـم  را آنهـا  و بمانـد  گدار بر و بگذرند لمس از سپاهها خواهد مى و اوست روى پيش

  .بماند اسقف مرغ در كه داد مى
 تـا  بمانـد  منتظـر  كه بود گفته اشناس به خويش نامه در ممعتص بود، معتصم دنباله بر دينار بن جعفر

 روان آنگـاه  برسد داشت همراه را چيزها ديگر و توشه و منجنيقها و بارها و بود درب تنگه در هنوز كه دنباله
 ديـار  وارد و رسـد  دشت به و شود برون تنگه از خويش همراهان با دار دنباله تا بماند داد مى دستور بدو. شود
  .ودش روم

 دسـته  يـك  با را خويش سرداران از يكى كه رسيد معتصم نامه تا بماند اسقف مرغ در روز سه اشناس
 بـا  را فرغـانى  عمـرو  اشـناس . بپرسـند  او از را همراهـانش  و شاه خبر و بجويند را روميان از يكى كه بفرستد
 روان قلعـه  دور بـه  يكـى  وىجسـتج  بـه . رسيدند قره قلعه به تا پيمودند راه را شب كه فرستاد سوار دويست
 وى همـراه  قـره  در كـه  سـوارانى  همه با عمرو و داد خطر بانگ آنها درباره قره دار قلعه. نشد ميسر اما شدند،
 كـه  بـود  بـزرگ  كـوهى  ايـن . شـد  نهان) راء تشديد و دال مه ضب( دره و قره بين ما كوهى در و برفت بودند

  .بود هگرفت ميان در قره روستاى نام به را روستايى
 آنجـا  در را شـب  و رفـت  دره  سـوى  زده خطر بانگ آنها درباره قره دار قلعه دانست مى كه فرغانى عمرو

 كـه  چندان بتازند سرعت به داد دستورشان و كرد دسته سه را خويش سپاه دميد، صبح چون و كرد، كمين
 با بيارند، شناختند مى بلدان كه هايىجا از يكى به را او كه داد دستورشان .بداند را شاه خبر كه بيارند اسيرى

  .كرد همراه بلد دو دسته هر
 كـه  گرفتنـد  را روميـان  از چنـد  تنـى . شـدند  پراكنده سمت سه در و شدند روان صبح هنگام ها دسته

 دره سواران از كه را روميان از يكى عمرو. بودند شهر بيرون از شان بعضى و بودند شاه سپاه مردم از بعضيشان
 آن فرسـنگ  چهـار  هسـتند،  او نزديك وى سپاه و شاه كه داد خبر بدو رومى .پرسيد خبر او از و تبگرف بود

 كمين سرشان باالى كوه همين در و نشسته بر و زده خطر بانگ آنها درباره ديشب قره دار قلعه و لمس، سوى
 بگفت داشت همراه كه را ىبلدان و بماند بود نهاده وعده خويش ياران با كه جايى در همچنان عمرو اما. كرده

 قره دار قلعه داشت بيم كه رو آن از بود، فرستاده كه باشند هايى دسته مراقب و شوند پراكنده كوهها سر بر تا
 در عمـرو  بـا  و بيامدنـد  كـه  دادند عالمت و بديدند را ها دسته بلدان. رود ها دسته از يكى سوى آنها سمت از

  .رسيدند هم به بودند نهاده وعده وى با كه آنجا جز محلى
 بـوده  شـاه  سـپاه  در كه را كسانى از اى عده كردند، حركت اردوگاه آهنگ به سپس شدند، پياده اندكى آنگاه

 فزونتر شاه كه دادند خبر بدو پرسيد، خبر آنها از اشناس .بردند اشناس پيش لمس در كه بودند گرفته بودند،
 بـا  لمس سوى آن و كنند عبور لمس از اش مقدمه و معتصم كه دارد انتظار و مانده جاى به پيش روز سى از

 آمـده  واليـت  ميـان  بـه  و كرده حركت ارمنياق طرف از بزرگ سپاهى كه آمده خبر تازگى به. كند نبرد آنها
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 دستور را اش، خاله پسر خويش، خاندان مردم از يكى شاه و رسيده شاه سر پشت و) بود افشين سپاه مقصود(
  .شده برون افشين ناحيه آهنگ به خويش سپاه از گروهى با روم شاه و باشد جانشين وى سپاه بر كه داده

 معتصـم، . بگفـت  وى با را خبر كه فرستاد معتصم سوى بود داده بدو را خبر اين كه را مرد آن اشناس
 وى نامه هآنك شرط به كرد تعهد درم هزار ده كدامشان، هر آنها، براى و فرستاد خويش اردوگاه از بلد گروهى

 داشت بيم كه بماند جاى به نيز او مانده، جاى به مؤمنان امير كه داد خبر بدو نامه ضمن برند، افشين بنزد را
 كـه  بلدانى از خويش جانب از نيز وى كه داد دستور و نوشت اى نامه نيز اشناس به. كند نبرد وى با روم شاه

 را وى نامه كه آنها از يك هر به كرد تعهد و كند روان پيكى روميانند، همانند و شناسند مى را راهها و كوهها
 اميـر  نامـه  تـا  بمانـد  خـويش  جـاى  بـه  رود، مى او سوى روم شاه كه بنويسد به و بدهد، درم هزار ده رسانيد
  .رسد بدو مؤمنان

 بسـيار  روم بـالد  در آنكـه  سبب به نرسيد بدو آنها از كسى و شدند روان افشين سوى فرستادگان پس
 پيشروى دستور و نوشت اشناس به رسيد اردوگاه به دار دنباله با معتصم بارهاى و ابزارها وقتى. بود رفته پيش
 و آمـد  مى فرود اين بود، فاصله منزل يك ميانشان بود، وى پى از نيز معتصم .كرد آغاز پيشروى اشناس داد،
 و آب بابت از معتصم سپاه و رسيدند قرهآن منزلى سه به تا نرسيد آنها به خبرى افشين از. كرد مى حركت آن

 تـا  زدنـد  را گردنشان كه داد دستور و گرفت اسير چند خويش راه در اشناس. افتاد سخت اى مضيقه در علف
 نيـز  سـپاهت  اى، مضـيقه  در چنين تو برى؟ مى سود چه من كشتن از«: گفت پير. بماند آنها از فرتوت پيرى
 بـر  عـرب  شاه آنكه بيم از اند گريخته آنقره از كه هستند گروهى ينجاا نزديك است، توشه و آب كمبود دچار
 بفرسـت  من با را گروهى. دارند همراه به بسيار جو و خوراكى و آذوقه و هستند، ما نزديك آنها آيد فرود آنها
  ».كن آزاد مرا آنگاه كنم، تسليمشان را آنها كه

 اشـناس . نشسـتند  بـر  وى بـا  كـس  پانصـد  زديكن. برنشيند دارد توانى كه هر زد بانگ اشناس بانگزن
 افتـاد،  پـيش  آنگـاه . افتادند پيش وى با داشتند توانى كه كسانى و رسيد اردوگاه ميلى يك به تا كرد حركت

 سـر  پشـت  كه را خويش ياران و بايستاد آنگاه. بتاخت سختى  به ميل دو نزديك و زد تازيانه را خويش اسب
 را اسـير  مرد. فرستاد پس بود، نپيوسته دسته به اسبش ناتوانى سبب به كه را كه هر گرفت، نگريستن بودند

 وى بـراى  چنانكـه  .كن آزادش نمود تو به بسيار غنيمت و اسير اين، وقت هر«: گفت و داد كيدر بن مالك به
  ».ام كرده تعهد

 در را خـويش  ناسـبا  كسـان  بسـيار،  علف با رسانيد اى دره به و ببرد را آنها شب تاريكى وقت به تا پير
 از تـا  بـرد  راهشان به آنگاه شدند، سيراب تا بنوشيدند آب و خوردند شام كسان شد، سير تا كردند رها علفها

 وى همـراه  بلـدان  و كيـدر  بـن  مالـك  به. كرد حركت آنقره سوى بود كه محلى از اشناس شود برون جنگل
  .روند وى نزد به آنقره به بود داده دستور
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 بلـدان . برد نمى بيرونشان آن از و گردانيدشان مى كوهى دور به برد، راه را آنها شب دهباقيمان كافر، پير
  ».گرداند مى دور به را ما مرد اين«: گفتند كيدر بن مالك به

 طلب به كه قومى گويند، مى راست«: گفت پير كرد، پرسش بودند گفته بلدان آنچه درباره پير از مالك
 سـنگها  بـه  كـه  را اسـبان  سـم  صداى شوم، برون كوه از شب هنگام اگر دارم مبي كوهند، اين بيرون آنهاييد

 ايـن  در صـبح  تا ترا. بكشى مرا نبينيم را كسى و شويم برون كوه از چون و شوند گريزان و بشنوند خورد مى
 ىنخـواه  مـرا  كه شوم مطمئن تا نمايم مى تو به را آنها و رويم مى آنها سوى شد صبح چون و گردانم مى كوه

  ».كشت
  ».بياساييم تا آر فرود كوه اين در را ما تو واى«: گفت مالك
  ».خواهى چنانكه«: گفت

: گفت دميد صبح چون و 1دميد  صبح تا بگرفتند را خويش اسبان لگام و آمدند فرود سنگها روى كسان
  ».بگيرند يافتند آنجا را كه هر و چيست آن باالى بنگرند و روند باال كوه اين بر كه بفرستيد را كس دو«

 شب آنقره مردم«: پرسيد آنها از كافر. آوردند فرود و يافتند را زنى و مردى رفتند، كوه فراز كس چهار
  .بردند نام بودند برده سر به آنجا شب كه را محلى آنها »بردند؟ سر به كجا را

  ».دندش رهنمون را ما تا داديم امانشان ما كه كن آزاد را كس دو اين«: گفت مالك به
 را آنقـره  سپاه باال از و بودند برده نام كه برد محلى به را قوم كافر، آنگاه كرد، آزاد را كس دو آن مالك

 كـه  زدنـد  بانـگ  را كودكان و زنان بديدند را مسلمانان سپاه چون و بودند زارى شوره كنار بر كه نمود آنها به
 بود سنگ جاى نه كه كردند مى نبرد ها نيزه با و ايستادند نهاآ مقابله به زار شوره كنار بر و شدند، زار شوره وارد

 داشـتند،  كهنه زخمهاى كه يافتند را چند تنى اسيران ميان در گرفتند، آنها از اسير گروهى. اسب جاى نه و
  ».ايم بوده افشين و شاه نبرد در«: گفتند. كردند پرسش آنها از زخمها آن درباره. پيشين ايام از

  » .كنيد نقل ما براى را 2قضيه«: گفتندشان
 سپاهى كه آمد وى نزد به پيكى كه وقتى تا بود زده اردو لمس فرسخى چهار در شاه كه گفتند آنها به

 در داد دسـتور  بدو و كرد جانشين سپاه بر را خويش خاندان از يكى شاه پس درآمده، ارمنياق طرف از بزرگ
 ارمنياق وارد كه سپاهى با و برود او تا كند نبرد آن با درآمد وى بر عرب شاه مقدمه اگر و بماند خويش جاى
  .بود افشين سپاه مقصود. كند نبرد  شده

 و تـاختيم  آنهـا  به صبح نماز هنگام شدند، روان شاه با كه بودم آنها جمله از من بله«: گفت ساالرشان
 شـد  نيمـروز  چون و شدند كندهپرا طلبشان در ما سپاهيان و كشتيم را پيادگانشان همه و كرديم هزيمتشان

                                                           

و تفـاوت ميـان دو تعبيـر    » انفجر الصـبح «در همه اين سرگذشت، صبح دميد به جاى تعبير عربى صبح شكافت آمده . 1
 .م. ى دو قوم استتازى و پارسى نمودارى از تفاوت سليقه صحرايى و سليقه مدن

  .كلمه متن. 2
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 آنهـا  با ما. آميختند در ما با و شكافتند را ما سپاه كه چندان كردند سخت نبردى ما با و آمدند باز سوارانشان
 سپاه محل به آنگاه پسينگاه، وقت به تا ببوديم سان بدين است، دسته كدام در شاه دانستيم نمى و درآميختيم

 نهـاده  جا به را آن كه لمس در شاه اردوگاه محل به. نخورديم بر او به و شتيمبازگ بوديم بوده آن در كه شاه
 جانشين سپاه بر را او شاه كه شاه خويشاوند مرد آن پيش از كسان و شكسته سپاه كه ديديم و بازگشتيم بود

 را خـويش  پاهس و آمد ما نزد به اندك جمعى با شاه صبحگاه برديم، بسر سان بدين را شب. اند برفته بود كرده
 هـا  قلعـه  و شـهرها  به و بزد را گردنش و بگرفت بود كرده جانشين سپاه بر كه را كس آن و يافت شده مختل
 شـاه  كـه  جـايى  به و بزنند تازيانه آوردند دست به اند بازگشته شاه سپاه از كه را كسانى از يك هر كه نوشت
 شـاه  بـا  و زنـد  اردو آنجـا  و آيند فراهم او بر كسان تا گردانند باز رفت مى آنجا سوى و بود برده نام آنها براى
 عـرب  شـاه  اگر و بماند آنجا كه فرستاد آنقره به بود خواجه كه را خويش خادم يك نيز و. كند مقاومت عرب
  ».كند حفاظت را مردمش آمد فرود آنجا

 و انـد  كـرده  رهـا  را اآنج آنقره مردم كه ديديم برفتيم، وى با نيز ما رفت، آنقره به خواجه«: گفت اسير
 عموريـه  سـوى  كه داد دستور و نوشت بدو شاه .داد خبر بدو را اين و نوشت روم شاه به خواجه» .اند گريخته

  .رود
 مـا  و زارند شوره در«: گفتند من به پرسيدم، بودند، كرده آنجا آهنگ آنقره مردم كه جايى از من: گويد

  ».پيوستيم آنها به
 رهـا  را بـاقى  و نگهداريـد  ايـد  گرفتـه  را چـه  هر كنيد، رها تمام به را مردم اين«: گفت كندر بن مالك

 خـويش  راه در و بازگشـتند  اشـناس  سـپاه   آهنـگ  بـه  و كردنـد  رها را جنگاوران و اسيران مسلمانان» .كنيد
 نقـره آ به تا شد روان اشناس سپاه سوى اسيران با و كرد رها را اسير پير مالك،. براندند بسيار گاو و گوسفند

 داد خبر معتصم به بود گفته وى با اسير را آنچه و پيوست بدو معتصم بعد روز و بماند روز يك اشناس. رسيد
 بـه  اينكه و داد مى سالمت خبر كه آمد ها مژده افشين جانب از رسيد سوم روز چون و. شد خرسند آن از كه
  .آنقره به رسد، مى مؤمنان امير نزد

 يـك : كرد سپاه سه را سپاه آنگاه ببودند، آنجا چند روزى و رسيد آنقره به روز آن فرداى افشين: گويد
 تـا  سـپاه  هر از و راست، پهلوى در افشين و بود قلب در معتصم بود، چپ پهلوى بود، آن در افشين كه سپاه
 اه دهكده و باشند داشته چپ پهلوى و راست پهلوى كه داد دستور سپاهى هر به بود، فرسنگ دو ديگر سپاه

 سـوى  سـپاه  هر مردم رسيد، آمدن فرود وقت چون و بگيرند آوردند دست به آن در اسير چه هر و بسوزند را
 بـه  سـپاهها  تـا  كردنـد  مى چنين. داشت فاصله منزل هفت كه عموريه تا آنقره از. روند خويش سران و ساالر

  .رسيد عموريه
 پنجشـنبه  روز كـه  بود اشناس شد اردو كه كسى نخستين رسيد، عموريه به سپاهها وقتى: گويد راوى

 علف و آب كه جائى در آمد، فرود آن ميلى يك در آنگاه زد شهر دور به دور يك شد وارد آفتاب طلوع از پس
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 آمد سوم روز به افشين آنگاه زد، شهر دور به دور يك و نشست بر معتصم آمد، در بعد روز آفتاب چون و. بود
 بـه  آنهـا  از كدام هر به و كرد تقسيم سرداران ميان زد مى دور كه ترتيب انهم به را شهر دور مؤمنان امير و

. رسـيد  سـردار  يـك  بـه  برج بيست تا برج دو از كه كرد واگذار را برجهايى يارانش بودن بسيار و اندك مقدار
  .بردند پناه حرز به و شدند حصارى عموريه مردم

 گرفتـه  زن آنهـا  از و بـود  شده نصرانى او و ودندب كرده اسيرش عموريه مردم كه بود مسلمانان از يكى
 و شـد  نمايان بديد را مؤمنان امير چون و داشت  محبوس را خويشتن شدند حصارى عموريه مردم وقتى بود،

 باريـده  كـه  سخت بارانى از كه هست شهر از جايى كه گفت بدو و رفت معتصم نزد به و آمد مسلمانان پيش
 را آنجا كه نوشت عموريه عامل به روم شاه. بيفتاد آنجا از ديوار و برد هجوم آن بر آب و تاخت آن بر رود بود

. رفـت  مـى  محلـى  سـوى  كـه  شـد  برون قسطنطنيه از شاه كه وقتى تا كرد سستى كار اين در اما كند بنيان
  .نشده بنيان كه ببيند و بگذرد ديوار بر و كند عبور ناحيه آن بر شاه كه كرد بيم واليتدار

 و كـرد  بنـا  سـنگ،  يـك  سـنگ  يك سنگ، با را ديوار نماى و فرستاد صنعتگران پى از را تداروالي پس
  .بود بوده چنانكه نهاد ها غرفه آن باالى آنگاه نهاد، خالى شهر جانب از را آن پشت

 در را او خيمـه  تا بگفت معتصم .ساخت واقف بود گفته را آن وصف كه سمت آن از را معتصم كس آن
  .برداشت شكاف محل آن از ديوار و نهاد بنا مقابل منجنيقها و دندكر پا به آنجا

 ديگـر  بـه  يك هر كه آويختند آن بر بزرگ چوبهاى بديدند، را ديوار شدن شكافته عموريه مردم وقتى
 چوب روى و آويختند مى ديگر چوبى و شد مى شكسته رسيد مى چوب به منجنيق سنگ چون و بود چسبيده

  .بشكافت ديوار يافت، تمركز آنجا بر منجنيقها وقتى بپوشانند، را ديوار هك نهادند مى پاالنها
 عربـى  كه يكى با را نامه .دادند خبر بدو را ديوار كار و نوشتند روم شاه به اى نامه خواجه و ياطس پس

 بـه  و ندگذشت خندق از كه فرستادند برون كوتاه ديوار از را آنها فرستادند، رومى غالم يك و گفت مى روان را
  .افتادند فرغانى عمرو به پيوسته شاهزادگان سمت

  »كجاييد؟ از«: گفتند و نشناختند را آنها مسلمانان درآمدند، خندق از كس دو آن وقتى
  ».شماييم ياران از ما«: گفتند
   »هستيد؟ كى ياران از«: گفتند

 آنها نشناختندشان، چون و كنند ياد آنها براى را وى نام كه شناختند نمى را سپاه سرداران از كسى اما
 نـزد  بـه  را آنهـا  نيـز  اشـناس  فرسـتاد،  اشناس نزد به را آنها نيز عمرو. بردند اربخا پسر فرغانى عمرو پيش را

 روم شـاه  بـه  ياطس از يافت اى نامه همراهشان كرد، تفتيششان و كرد پرسش آنها از معتصم. فرستاد معتصم
 اينجا به آمدنش و شده تنگ آنها بر جا و گرفته ميان در را شهر بسيار جمعى با سپاه كه داد مى خبر بدو كه

 شبانگاه و بنشاند هست قلعه در كه اسبانى بر را خويش ياران خواص و برنشيند كه دارد آن آهنگ بوده، خطا
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 دبـر  مـى  جان كه هر. بشود است شدنى چه هر تا برد حمله سپاه به و شود برون و بگشايد را قلعه در خبر بى
  .رود شاه پيش و يابد رهايى حصار از وى تا شود كشته شود مى كشته كه هر و ببرد جان

 بود وى با كه رومى غالم و بود گوى عربى كه مرد آن به تا داد دستور بخواند را نامه اين معتصم وقتى
  .داد خلعتشان و آوردند اسالم كه بدادند اى كيسه

 بـرج  ايـن  در يـاطس  گفتند كه گردانيدند عموريه دور به را كس دو آن تا بگفت آمد بر آفتاب چون و
 در كـه  بود رويشان پيش يكى نگهداشتند، بود آن در ياطس كه برجى مقابل مدت دير را آنها تا بگفت. است
 را منظورشـان  روميـان  همـه  و يـاطس  بود، همراهشان نامه و داشتند تن به نيز را خلعتها بود، برداشته مهارا

  .دادند دشنامشان حصار باالى از و بدانستند
 بـه  قـوم  ميـان  در كشـيكبانى  شب هر كه داد دستور معتصم. كردند دور را آنها تا بگفت معتصم آنگاه

 در شـبانگاه  مبـادا  بباشـند  آن بـر  و برنـد  بسـر  اسب بر سالح با را شب و يابند حضور سواران كه باشد نوبت
 سـر  بـه  اسـبان  پشـت  بـر  سالح با نوبت به شبانه سانك بدينسان. شود برون عموريه از كسى و شود گشوده

 شده وصف  معتصم براى كه همانجا از ريخت فرو برج دو ميان ديوار كه وقتى تا داشت زين اسبان و بردند مى
 كـه  پنداشـتند  و آمدند بنگريستن و شنيدند را سقوط صداى سپاه مردم. اند نكرده استوار را آن بنيان كه بود

 خبرشـان  و بگشـت  سـپاه  مـردم  بـر  كـه  فرستاد كس معتصم كه وقتى تا درآمده، ها ستهد از يكى بر دشمن
  .شدند خوش دل و كرده سقوط كه بوده ديوار صداى اين كه داد مى

 در بديـد،  را آن ديـوار  بلندى و خندق وسعت و آمد فرود عموريه مقابل معتصم، وقتى كه بود چنان و
 بـه  بيـارد  بـزرگ  منجنيقهـاى  كه ديد چنان بود، رانده بسيار فندگوس خويش راه در وى. كرد تدبير باب اين

 منجنيقها. باشد دقيق و مطمئن آن كار و باشد داشته مرد چهار گنجايش منجنيق هر كه ديوار، بلندى مقدار
 هر به شود، داده اردوگاه مردم به گوسفندان كه كرد تدبير چنان و بود چرخها آن زير كه نهاد ها كرسى بر را

 خـاك  از آكنده پوستهاى آنگاه كند، آكنده خاك از را آن پوست و بخورد را آن گوشت كه گوسفند يك كس
 كـس  ده گنجايش ارابه هر كه كرد آماده بزرگ هاى ارابه و كرد چنين خندق با. افكنند خندق در و بيارند را

 را پوسـتها  كـرد،  چنـين  شـود،  پـر  خندق كه چندان بغلطاند آكنده پوستهاى بر كه كرد مرتب آنرا و داشت
 آن كـردن  برابـر  و افتاد نامرتب بودند، بيمناك روميان سنگ از كه نيفتاد منظم و برابر پوستها اما بيفكندند،

 و بغلطانيدنـد  و بياوردنـد  را اى ارابـه  آنگـاه  شد، برابر چندانكه بريزند خاك آن روى تا داد دستور. نبود ميسر
 خالصـى  آن از بسـيار  تـالش  بـا  و بماندند آن در كسان و كرد گير اپوسته آن به رسيد خندق نيمه به چون

 ها ارابه و شد گشاده عموريه كه وقتى تا كرد شد نمى آن درباره 1تدبيرى و ببود آنجا همچنان چرخ اما يافتند،
  .شد سوخته و شد بيهوده چيزها ديگر و نردبانها و منجنيقها و

                                                           

بايد به ياد داشت كه در زبان تازى علم مكانيك يونـانى  . در اينجا به معنى تالش و تدبير بوسيله ابزار. حيله: كلمه متن. 1
  . م. اند را علم الحيل ترجمه كرده
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 بود اشناس كرد آغاز نبرد كه كسى نخستين كرد، نبرد كافش سر بر آنها با معتصم شد، بعد روز وقتى
 دور به كه را بزرگ منجنيقهاى تا بگفت معتصم. كرد توانستند نمى نبرد آن در و بود تنگ محل. وى ياران و

 بـه  دوم روز نبـرد . بكوبنـد  را محـل  آن تا بگفت و نهاد شكاف اطراف را آن و آوردند فراهم بود پراكنده ديوار
  .رفتند پيش و كردند پيكار نيك كه بود وى ياران و ينافش عهده

 و بودنـد  وى بـا  سـرداران  خواص و افشين و اشناس بود، ايستاده شكاف مقابل خويش اسب بر معتصم
  ».بود نكو سخت پيكار امروز،«: گفت معتصم. بودند پياده نبودند خواص از كه سردارانى ديگر

  » .بود ديروز زا نكوتر امروز پيكار«: گفت فرغانى عمرو
 ناهـار  كه رفت خويش گاه خيمه به معتصم و شد نيمروز چون و كرد خوددارى و بشنيد را اين اشناس

 نزديـك  خويش گاه خيمه در به اشناس وقتى .كنند ناهار كه رفتند خويش گاههاى خيمه به نيز سرداران كند
 جمله آن از نيز خليل بن احمد و غانىفر عمرو بود، رسمشان چنانكه شدند، پياده وى حرمت به سرداران شد

  .رفتند مى راه وى روى پيش اشناس گاه خيمه نزد به بود عادتشان چنانكه و بودند
 كرديـد  مـى  نبرد ديروز بايد مى رويد، مى راه من جلو چه براى زادگان روسپى اى«: گفت آنها به اشناس

 جز كسى ديروز گويى بود، ديروز از نكوتر يكارپ امروز كه نگوييد ايستيد مى مؤمنان امير روى پيش وقتى كه
  ».برويد گاههايتان خيمه به! كرد مى پيكار شما

 زاده روسـپى  غالم اين بينى مى«: گفت ديگرى به يكيشان برفتند خليل بن احمد و فرغانى عمرو وقتى
  »نبود؟ آسانتر شنيديم امروز اينكه از روم ديار به شدن وارد مگر كرد، چه ما با امروز

 از را وى زحمت خدا زودى به العباس ابو اى«: گفت خليل بن احمد به داشت خبرى كه فرغانى عمرو
  ».باش خوشدل دارد، مى بر تو

 بودند آن در كه را كارى عمرو پرسيد، همى او از اصرار با و هست وى نزد به خبرى كه انديشيد احمد
 و معتصـم  و كنـيم  مـى  بيعت او با آشكارا  زودى هب و شده تمام كارش مأمون بن عباس«: گفت. داد خبر بدو

  ».كشيم مى را ديگران و اشناس
 بدو كه باشى كسانى جزو و گيرى پيشى و روى عباس نزد به كه گويم مى تو به«: گفت بدو آن از پس

  ».اند گرويده
  ».گيرد انجام ندارم گمان كه است كارى اين«: گفت بدو احمد
 بـن  سـلمة  خويشـاوند  سـمرقندى  حـارث  سـوى  را او و» .رفته سر به و گرفته انجام«: گفت بدو عمرو

 كـرده  عهـده  را آنهـا  از گرفتن بيعت و عباس نزد به را كسان رسانيدن كار كه شد رهنمون وضاحى عبيداهللا
  .بود

  ».شوى ما ياران جزو تا كنم، مى فراهم حارث با ترا من«: گفت بدو عمرو
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 آن از اگـر  و شـمايم  بـا  نيـز  مـن  گيرد، مى سرانجام ديگر روز ده تا اكنون از كار اين اگر«: گفت احمد
  ».بود نخواهد كارى شما و من ميان بگذرد

  .كرده ياد او از خليل بن احمد نزد به عمرو كه گفت بدو و بديد را عباس و برفت حارث
 كـار  در و بداريـد  او از دسـت  بدانـد،  را مـا  كـار  از چيـزى  خليلى كه نداشتم خوش«: گفت بدو عباس

  .بداشتند دست وى از كه» .بماند خودشان ميان سخن بگذاريد مكنيد، انبازش خودتان
 آنهـا  بـا  نيـز  تركـان  و مغربيـان  بخصوص، بود، مؤمنان امير ياران عهده به جنگ شد، سوم روز چون و
ـ  پيكـار  گرفـت،  گشادگى شكاف محل و كردند نكو و كردند پيكار كه بود ايتاخ كار اين متصدى بودند،  دينب
  .شد بسيار روميان ميان زخمى تا بود، گونه

 هر براى بودند، كرده تقسيم را برجها بود، آمده فرود آنها نزد به معتصم وقتى سرداران، كه بود چنان و
 وندوا نام به بود روم سرداران از يكى بود گماشته ديوار شكاف محل به كه كسى. برج چند وى ياران و سردار

  نـه  كه بود يارانش و وى عهده به جنگ و كردند پيكار سخت روز و شب يارانش و وى. است گاو معنى به كه
  .نفرستادند وى كمك به را روميان از يكى او غير نه و ياطس

 و مـن  عهـده  بـه  پيكار« :گفت و رفت روميان سوى بود گماشته شكاف بر كه سردارى آمد شب وقتى
 تيـر  مدتى اندك كه نهيد شكاف بر را خويش ياران. نباشد زخمدار كه نمانده من با هيچكس و منست، ياران

  ».رود مى دست از شهر و شويد مى رسوا نه گر و بيندازند
 تـو  از مـا  و اسـت  سـالم  مـا  سـمت  در ديـوار «: گفتنـد . فرستند او كمك به را كسى كه نپذيرفتند اما

  ».نيست ما زدن به كمكى تو براى كه ات ناحيه و دانى خود كنى، كمكمان كه خواهيم نمى
 امـان  فرزنـد  و زن بـراى  او از و رونـد  معتصـم  مؤمنـان  امير بنزد كه شدند مصمم يارانش و وندوا پس

  .كنند تسليم بدو چيزها ديگر و سالح و كاال و اثاث خرده از هست، آن در چه هر با را قلعه و بخواهند
 آهنـگ  من«: گفت شد، رونب و گماشت شكاف طرف دو به را خويش ياران سردار، آن شد، صبح وقتى

  .گردد باز آنها نزد به تا نكنند نبرد گفت خويش ياران به و ،»دارم مؤمنان امير
 پـيش  شـكاف  طـرف  بـه  مسـلمانان  گرفـت،  جـاى  او روى پـيش  و رسيد معتصم نزد به تا برفت پس

 آنها اما مياريد، شتاب كه كردند مى اشاره خويش دست به و كردند مى خوددارى پيكار از روميان اما رفتند مى
  .بود نشسته معتصم روى پيش نيز وندوا رفتند، مى پيش

. گرفتند جاى شكاف كنار بر روميان با مسلمانان تا بماند و نشاند آن بر را وى و بخواست اسبى معتصم
 وارد كه كرد اشاره مسلمانان به خويش دست به وى بود، معتصم روى پيش على بن الوهاب عبد وقت اين در

  »شده؟ چه«: گفت بدو معتصم. زد خود ريش به دست و كرد نظر وندوا. شدند شهر وارد كسان و د،شون
  ».كردى خيانت من به اما  بشنوى مرا سخن نيز تو بشنوم، را تو سخن خواستم مى بودم آمده«: گفت
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 مخالفـت  تـو  بـا  كـه  بگـوى  خـواهى  مى چه هر من، عهده به بگويى خواهى مى چه هر«: گفت معتصم
  ».كنم ىنم

  »كنى؟ نمى مخالفت من با چگونه ايد، شده شهر وارد كه اكنون«: گفت
 بگـوى  خواهى مى چه هر و باشد تو آن از كه بزن خواهى مى چه هر به را خويش دست«: گفت معتصم

  ».دهم مى تو به كه
 از گروهـى  بـود،  داشـته  مى جاى آن در كه بود برجى در ياطس بماند، معتصم گاه خيمه در وندوا پس

 عموريـه  گوشـه  در كه بودند رفته بزرگى كليساى به نيز آنها از گروهى بودند، آمده فراهم وى دور به روميان
. بسـوختند  آخـر  بـه  تـا  همگى كه كشيدند آتش به را كليسا مسلمانان، .كردند مى نبرد سختى به آنجا و بود

 شدند مقتول يا كه افتاد آنها در شمشير بودند، وى دور به روميان ديگر و يارانش و بود خويش برج در ياطس
  .مجروح يا

: زدنـد  بانگ بود، اشناس سپاه مجاور كه ايستاد ياطس مقابل تا بيامد و برنشست معتصم هنگام اين در
  ».مؤمنان امير اينك ياطس، اى«

  ».نيست اينجا ياطس«: كه زدند بانگ برج باالى از روميان
  » .ايستاده اينجا مؤمنان رامي كه بگوييد بدو. هست چرا،«: گفتند
  » .نيست اينجا ياطس«: گفتند

  ».ياطس اينك ياطس، اينك«: زدند بانگ روميان كرد عبور چون و برفت خشمگين مؤمنان امير پس
 بـود  شـده  آمـاده  كـه  را نردبانهـايى  از يكـى  تا بگفت آنگاه. بايستاد آنجا و بازگشت برج مقابل معتصم

 بـاال  آن بـر  يوسـف،  بـن  محمد سعيد، ابو غالم رومى حسن بود، آن در ياطس كه نهادند برجى بر و بياوردند
  ».آى فرود و شو تسليم وى حكم به مؤمنان، امير اينك« :گفت بدو كرد، سخن وى با ياطس رفت،

  .كرده سخن وى با و ديده را ياطس كه داد خبر معتصم به و آمد فرود حسن آنگاه
  » .آيد فرود بگو او به«: گفت بدو معتصم
 در معتصم ايستاد، برج باالى و درآمد برج از بود آويخته شمشيرى كه ياطس رفت، باال ديگر بار حسن

 پـيش  و آمـد  فـرود  ياطس آنگاه داد، حسن به را آن و برگرفت خويش گردن از را شمشيرش نگريست، مى او
  .زد او به اى تازيانه كه بايستاد معتصم روى

 پس. بردند مؤمنان امير گاه خيمه به را او و» .بياريدش«: گفت و رفت خويش گاه خيمه به معتصم آنگاه
 ترجمـان  بسيل به معتصم. شد پر اردوگاه كه چندان بياوردند سو هر از را زن و مرد اسيران مسلمانان، آن از

  .نهد يكسو به را رومى قدر واال و معتبر مردم و كند تشخيص را اسيران كه داد دستور
 بـه  را اشـناس  گماشـت،  هـا  قسمت به را خويش سرداران و داد دستور معتصم نگاهآ كرد، چنان بسيل

 چيزهـايى  بـه  نيـز  را افشـين . زنـد  بانـگ  آن بر كه داد دستور و رسيد مى وى ناحيه از كه گماشت چيزهايى
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 اش ناحيـه  دربـاره  نيز ايتاخ به. بفروشد و زند بانگ كه داد دستورش و ميايد بدست وى ناحيه از كه گماشت
 داود ابـى  بـن  احمـد  جانـب  از اينان از يك هر با. داد دستور چنين نيز خياط بن جعفر به .داد دستور چنين
  .نگهدارد را شمار كه گماشت را يكى

 را باقيمانده تا بگفت و رسيد فروش به داشت طالب آنچه شد، نهاده فروش به روز پنج بمدت ها قسمت
  1.زدند آتش

  .بازگردد طرسوس سرزمين سوى كه كرد حركت معتصم آن از پس
 ايتـاخ  كـه  غنيمتـى  بـر  كسـان  شود روان بازگشت براى معتصم كه پيش آن از شد، ايتاخ روز چون و

 معتصم به كه بود كرده وعده كسان با عجيف  كه بود روزى همان اين و آوردند، تاخت بود آن فروش دار عهده
  .تازد

 از و شدند دور او روى پيش از كسان. كشيد مشيرش و برفت تاخت به و نشست بر خويشتن به معتصم
  .بازگشت خويش گاه خيمه به او و بداشتند دست غنيمت غارت

 كسـى  اگر گيرد، رواج فروش كه نزنند بانگ بار سه از بيش اسير مورد در كه گفت شد بعد روز چون و
 ده ده و پنج پنج بردگان بر ،كردند مى چنين پنجم روز به بفروشند، ترتيب همان به نيفزود، بانگ سه پس از

  .زدند مى بانگ يكجا را بسيار كاالى و زدند مى بانگ يكجا
 بـود،  داشـته  گسـيل  اى فرسـتاده  عموريـه،  مقابـل  در معتصم آمدن فرود آغاز در روم شاه: گويد راوى

 تـا  نجـا آ از كـه  آوردنـد  فـرود  گرفتنـد  مـى  آب آن، از مسلمانان كه آبى محل در را وى تا داد دستور معتصم
 اجـازه  بگشـود  آنرا چون و گشود را عموريه كه وقتى تا شود وى نزد به كه نداد اجازه و بود ميل سه عموريه

  .بازگشت كه گردد باز روم شاه پيش كه داد
 شود، برون وى پى از خواهد مى روم شاه كه بود يافته خبر زيرا بازگشت، مرزها آهنگ به معتصم آنگاه

 و بازگشـت  عموريـه  سوى سپس برفت، منزل يك 2بزرگ راه از پس كند، اندازى ستد سپاه به خواهد مى يا
 هر به و كرد پخش سرداران بر را اسيران و رفت جور دره راه به بزرگ راه از آنگاه گردند باز تا بگفت را كسان

 نزديـك . دندكر پخش خويش ياران بر را آنها نيز سرداران كند، حفاظتشان كه داد را آنها از گروهى سردارى
 آنهـا  بـا  رهسـپردن  از عطـش  شدت از كه اسيران از كس هر نبود، آن در آب كه برفتند راهى در ميل چهل

 و مردم و شدند تشنگى دچار و شدند دشت وارد جور دره راه از كسان. زدند مى را گردنش كرد، مى خوددارى
 بود، افتاده پيش سپاه از كه معتصم خت،گري و كشت را سپاهيان از يكى اسيران از يكى. افتادند همى اسبان
 تشـنگى  از كسان دره آن در بود، آورده بود آمده فرود كه جايى از كه داشت همراه آب آمد مردم روى پيش
  .شدند تلف
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 بسـيل  معتصـم  هنگـام  اين در. اند كشته را ما سپاهيان از يكى اسيران اين كه گفتند معتصم به كسان
 سـپس  بردنـد،  يكسـو  بـه  را آنهـا  كه كند تشخيص داشتند منزلتى كه را سيرانا از كسانى تا بگفت را رومى
 كـس  ششهزار زدند، گردن را همگيشان و بردند پايين ها دره در و بردند باال كوهها از را باقيماندگان تا بگفت
  .ديگر جاى و جور وادى در شدند كشته جا دو در كه بودند

 اردوگـاه  دور بـه  بـود  كـه  آنجـا  در شـد،  طرسوس وارد تا شد روان مرز آهنگ به آنجا از معتصم آنگاه
 و نوشـيدند  مى آن از كسان و بود پر حوضها نيز عموريه اردوگاه تا آب محل از بودند، نهاده چرمين حوضهاى

  .شدند نمى خسته آب جستجوى در
 از مانـده  روز نجپ بود، پنجشنبه روز به اند گفته چنانكه بود، داده رخ روم شاه و افشين ميان كه نبردى

 پـنج  و پنجاه از پس و رمضان، از رفته روز شش بود جمعه روز به عموريه مقابل معتصم گرفتن جاى. شعبان
  .برفت روز

 شـعرى  بـود  بـوده  روم شاه و وى ميان كه نبردى تذكار و افشين ستايش به باهلى ضحاك بن حسين
  :مضمون اين به گفت

   حسن ابو براى معصوم«
   كرد بنيان عزتى

   محكم ستونى از استوارتر
   آنچه از مجدها همه كه

   عجم شاهان كاووس پسران براى
  .است فروتر كرد، بنيان

   خداى تقدير كه است شمشيرى افشين
  است كشيده معتصم دست به آنرا
   نگذاشت وا را كس بذ در

   ارم امثال همانند مثلها بجز
   كشانيد تسليم به آنرا بابك و

  .پشيمانى هماهنگ و بود، بند دو در كه
   زد كارى ضربتى را توفيل و

   كرد هزيمت و شكست به را وى جمع دو هر كه
   بكشت را بيشترشان

   يافت نجات آنكه و
   بود گوشتى همانند
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  ».قصاب پيشخوان بر
  .گويند لعن را او تا بگفت و بداشت را مأمون بن عباس معتصم، سال اين در

  گويند؟ لعن را او داد دستور و بداشت را أمونم بن عباس معتصم چرا اينكه از سخن

 كـه  نبردى سبب به فرستاد، روم ديار سوى را عنبسه بن عجيف معتصم وقتى كه بود آن سبب: گويند
 بـاز  مخـارج  كـار  در را عجيـف  دسـت  بـود،  داشته كوتاه محمد و فرغانى اربخا بن عمرو با زبطره در روم شاه

 اين و داشت مى منسوب قصور به را وى اعمال و عجيف كار معتصم. بود باز افشين دست چنانكه بود نگذاشته
 بـا  و بـود  كرده مأمون درگذشت هنگام به آنچه از را مأمون بن عباس رو اين از. بود شده روشن عجيف براى

 را آنچه كه كرد تشجيعش و كرد سرزنش بود كرده قصور خويش كار در و بود كرده بيعت معتصم اسحاق ابو
  .كند 1تالفى كرد كه

 بود وضاح بن عبيداهللا خويشاوند كه كرد معين سمرقندى حارث نام به را يكى و پذيرفت را اين عباس
 خويش 2سفير و فرستاده را او عباس مداراگر، و خردمند و اديب بود مردى حارث. بود مأنوس وى با عباس و

. كردنـد  بيعـت  وى بـا  و آمدنـد  گرد او بر نسردارا از گروهى تا گشت، مى اردوگاه در كه كرد سرداران نزد به
 معتمـد  يـاران  از يكى معتصم سرداران از يك هر براى پس كردند، بيعت عباس با نيز سرداران خواص بعضى

 از يك هر داديم، دستور وقتى«: گفت و گماشت كار بدين و كرد معين بودند كرده بيعت وى با كه را خويش
 كسـى  به كه بود چنان و. كردند تعهد او براى را اين» .بتازد ايم نهاده وا عهده به را كشتنش كه كسى به شما
  ».بله«: گفت مى او و» .بكشى را فالن بايد تو فالن، اى«: گفت مى بود كرده بيعت وى با كه

 بـر  را افشـين  خـواص  از يكـى  گماشـت،  معتصم بر بود كرده بيعت وى با كه را معتصم خواص از يكى
 و گماشـت  اشـناس  بـر  بـود  كـرده  بيعـت  وى با و بود تركان از كه را اشناس خواص از يكى گماشت، افشين
 داشتند عموريه و آنقره آهنگ و شوند تنگه وارد خواستند مى وقتى .بودند كرده تعهد وى براى را اين همگى

 از سپاه و دارد همراه كسانى اندك معتصم كه گفت عباس به عجيف بود، شده وارد ملطيه سمت از افشين و
 گردنـد  بـاز  غـزا  از اينكه از مردم كه گردد باز بغداد به و بكشد را او و تازد وى به تنگه در. است پراكنده وى

  .شوند مى خرسند
 را عموريـه  و شدند روم ديار وارد كه وقتى» .كنم نمى تباه را غزا اين«: گفت و نپذيرفت او از عباس اما
 اسـت  دسترس به مرد اين و شد گشوده عموريه .خوابى به كى تا خفته اى«: گفت عباس به عجيف گشودند،
 دهـى  مى دستور و نشيند مى بر شتابان رسد بدو خبر اين چون و كنند غارت را اثاث اين كن وادار را گروهى

  ».بكشند را وى آنجا
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 اتنهـ  آمـدن  وقـت  به  چنانكه بماند تنها و برسد تنگه به تا مانم مى منتظر«: گفت و نپذيرفت عباس اما
  ».است دسترس به اينجا از بهتر آنجا در بود،

 بعضـى  ايتـاخ  اردوگـاه  در كه كنند غارت را اثاث كه بود داده دستور كسانى به عجيف كه بود چنان و
 بـا  كه مردانى جمله از عباس. شدند آرام كسان و بيامد تاخت به و نشست بر معتصم و شد، غارت كهنه اثاث
  .كنند كارى وى دستور بى نداشتند خوش كه نكردند كارى نيز آنها. نگرفت كارب را كسى بود نهاده وعده آنها

 كه داشت خويشاوندى معتصم خاصان جزو فرغانى، عمرو. بود رسيده فرغانى عمرو به خبر اين روز آن
 اميـر  كـه  داد خبرشـان  و بنوشـد  آنهـا  نـزد  كه آمد عمرو پسر نزد به پسر شب آن بود، نياورده ريش پسرش
 دستور من به و آورد خشم مؤمنان امير امروز«: گفت و دويد مى وى روى پيش او و نشست بر شتابان مؤمنان

  ».بزن آمد تو روى پيش كه هر: گفت و كنم برهنه را شمشيرم كه داد
 كمتـر  شب هنگام احمقى تو پسركم،«: گفت بدو بيند، آسيب كه كرد بيم و بشنيد پسر از را اين عمرو

 از چيـزى،  يا آشوبى يا شنيدى بانگ اين همانند بانگى اگر. بمان خويش خيمه در و باش مؤمنان امير نزد به
  ».خبرى بى اردوگاهها كار از هنوز و اى ناآزموده پسرى تو كه مشو برون خويش خيمه

 از را اقطـع  ابـن  افشين، .كرد حركت مرز آهنگ به عموريه از معتصم. گرفت بخاطر را عمرو گفتار پسر
 وى نـزد  بـه  راه در و بـرد  هجـوم  بود كرده معين كه محلى به داد دستورش و فرستاد معتصم هرا بجز راهى
 و بياسـايد  تـا  بماند آنجا كه رسيد محلى به تا برفت و شد روان مرز آهنگ به معتصم و برفت اقطع ابن. رسد

 به بود آورده بدست كه غنايمى با اقطع ابن. كنند عبور داشتند، رو پيش كه اى تنگه از كسان و دهد آسايش
 بود ميل دو اندازه به اردوگاه هر فاصله و جدا افشين اردوگاه و بود جدا معتصم اردوگاه. رسيد افشين اردوگاه

 گاه خيمه به كند، عيادت را وى كه نشست بر صبح نماز هنگام به معتصم شد، بيمار اشناس آنجا در. بيشتر يا
 در افشين شد، برون بازگشت آهنگ به معتصم آنگاه. بود پيوستهن بدو هنوز افشين كرد، عيادتش و رفت وى
  »دارى؟ جعفر ابو آهنگ«: گفت بدو معتصم رسيد، بدو  راه

 طـرف  بـه  خليـل  بـن  احمد و فرغانى عمرو اشناس عيادت از معتصم بازگشتن وقت به كه بود چنان و
. بخرند پسنديدند را چه هر ميانه آن از و ندببين بود آورده اقطع ابن كه را اسيرانى تا رفتند مى افشين اردوگاه

 بـدو  و شـدند  پيـاده  كـه  رسيد آنها به داشت اشناس آهنگ كه افشين. شدند روان افشين اردوگاه سوى پس
 اردوگاه سوى آنها و بازگشت و رفت اشناس بنزد افشين. نگريست آنها به دور از اشناس حاجب گفتند، سالم

 حـراج  را اسـيران  كـه  ماندند منتظر و ايستادند سوى يك به بودند، نياورده را اسيران هنوز كه رفتند افشين
  .بخرند آن از و كنند

 آهنگ كه رسيدند افشين به خليل بن احمد و فرغانى عمرو«: گفت و رفت اشناس بنزد اشناس حاجب
  ».شدند روان وى اردوگاه سوى و گفتند سالم بدو و شدند پياده. داشتند وى اردوگاه
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 عمـرو  آيا بنگر و شو افشين اردوگاه سوى«: گفت بدو و خواند پيش را سعدى سعيد بن محمد اشناس،
  »چيست؟ آنها قصه و اند رفته كى پيش بنگر و بينى؟ مى را خليل بن احمد و فرغانى

 اينجـا  چـرا «: گفتشـان  .بودنـد  مانـده  خويش اسبان پشت بر كه رسيد آنها به و برفت سعيد بن محمد
  »ايد؟ ايستاده
  ».بخريم را آن از چيزى و بيارند را اقطع ابن اسيران منتظريم و ايم ايستاده«: فتندگ

  ».بخرد برايتان كه برگماريد اى نماينده«: گفت آنها به سعيد بن محمد
  ».بخريم بينيم مى را آنچه جز نداريم خوش«: گفتند
 مقصـودش ( اينـان  بـه « :گفـت  خويش حاجب به اشناس داد، خبر اشناس به را اين و گشت باز محمد

  ».نرويد آنجا و اينجا و است بهتر برايتان كه باشيد خويش اردوگاه در بگو،) بود خليل ابن و عمرو
 خبـر  مـأمور  بنزد كه شدند، همسخن و شدند غمين اين از كه كرد مطلعشان و رفت آنها سوى حاجب

 مـا «: گفتنـد  و رفتنـد  خبـر  مأمور بنزد. بدارد معافشان اشناس پيوستگى از كه بخواهند او از و روند اردوگاه
 و گفتـه  دشناممان شمارد، مى حقير را ما مرد اين .كند پيوسته خواهد كه هر به را ما مؤمنانيم، امير بندگان

  ».كند پيوسته خواهد مى كه هر به را ما مؤمنان امير بردارد، گام ما ضد بر كه داريم بيم و كرده تهديدمان
 بود چنان و داد رخ صبح نماز هنگام صبحگاهان حركت،. رسانيد معتصم به را اين همانروز خبر مأمور 

 مؤمنان امير سپاه با سرداران همه و افشين و اشناس .رفت مى جدا كدام هر شد، مى رهسپار سپاهها وقتى كه
 و بـود  چپ پهلوى بر افشين. بردند مى راه به را آن كه گماشتند سپاهها به را خويش جانشينان و شدند روان

 را خليـل  ابن احمد و فرغانى عمرو«: گفت بدو رفت معتصم نزد به اشناس وقتى. بود راست پهلوى بر اشناس
  ».اند زده احمقى به را خويشتن كه كن ادب

 بـا  خليـل  ابـن . يافت را عمرو .شد خليل ابن و عمرو جوياى و رفت خويش اردوگاه به تاخت به اشناس
 و» .بياريـد  تازيانـه «: گفـت . بردند وى پيش را فرغانى عمرو. گيرد پيشى نروميا از كه بود رفته چپ پهلوى
 وى عمـوى  كرد، سخن وى با عمرو درباره و آمد اشناس نزد به عمويش. نياوردند تازيانه كه بماند تنها ديرى

 رد را وى. بپوشـانيد  او بـه  1طاق قباى يك و ببريدش«: گفت اشناس. بود ايستاده همچنان عمرو. بود عجمى
 وى بـا  هـم  را ايـن «: گفـت . بيامـد  تاخـت  بـه  خليل بن احمد. ببرند اردوگاه به كه استرى بر نهادند محملى
 سغدى سعيد بن محمد به را دو هر و كردند وقت اين در عمر قرين و كردند پياده اسبش از را او كه» .بداريد
 برايشان نرم فرشهاى و نهاد مى خوانى و زد مى آنها براى اى گوشه در اى خيمه وى كند، حفاظتشان كه دادند

  .بود نخورده دست و بود سپاه در غالمانشان و ها بنه نهاد، مى آب حوضى و گسترد مى

                                                           

 .م. اند پوشيده در فرهنگها همين قدر هست كه طاق يك جور پوشش بوده، ظاهراً قبايى كه به توقيفى مى. 1
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. بـود  معتصـم  سپاه دار دنباله بغا بود، دار دنباله اشناس. رسيدند الصفصاف جبل به تا ببودند سان بدين
 آن در كـه  را سـخنانى  و شـنيد  را عمرو بودن شتهبدا عمرو خويشاوند فرغانى، پسر رسيد، صفصاف به وقتى
  .بگفت معتصم با بمان، ات خيمه در ديدى آشوبى وقتى. بود گفته عمرو كه بود رفته عمرو و وى ميان شب

 اين» .آرى من نزد به و بگيرى وى از را عمرو و بيايد اشناس تا مكن حركت فردا«: گفت بغا به معتصم
 و عمرو كه بيامد سعيد بن محمد. بود اشناس انتظار در و كرد توقف خويش پرچمهاى با بغا. بود صفصاف در

 وى بنـزد  را عمرو اكنون هم كه گفته من به مؤمنان امير«: گفت اشناس به بغا بودند، وى با خليل بن احمد
  ».برم

 را روعم بغا،. باشد وى قرين كه نهادند محمل در خليل بن احمد با را يكى و كردند پياده را عمرو پس
. كننـد  مى چه وى با ببيند كه فرستاد عمرو بنزد را خويش غالمان از يكى خليل بن احمد برد، معتصم پيش
  .دادند ايتاخ به را وى آنگاه. ببود لختى كه بردند مؤمنان امير بنزد را عمرو كه داد خبر بدو و گشت باز غالم

 گفتـه  خويش خويشاوند پسر آن با كه خنىس از مؤمنان امير بود شده وارد عمرو وقتى كه بود چنان و
 از چيـزى  مـن . نفهميـده  و بوده مست پسر اين«: بود گفته و بود كرده انكار او كه بود كرده پرسش او از بود

  .رسيد بدندون تنگه در به تا برفت معتصم و دادند ايتاخ به را او تا بگفت پس» .ام نگفته كرده ياد وى آنچه
 دنباله بر وى كه كنند عبور مؤمنان امير سپاههاى بود منتظر كه بماند ندونبد تنگه بر روز سه اشناس

. هسـت  وى نزد به اندرزى مؤمنان امير براى كه داد خبر بدو و نوشت اشناس به اى رقعه خليل بن احمد. بود
 تادفرسـ  وى نزد به را يوسف، بن محمد سعيد، ابو و خصيب بن احمد بود، مقيم بدندون تنگه نزد به اشناس

  .گويد نمى مؤمنان امير به جز آنرا گفت كه بپرسند او از را اندرز كه
 اميـر  جـان  بـه  مـن   كـه  كنيـد  ياد قسم و گرديد باز«: گفت. بگفتند اشناس با را اين و گشتند باز آنها

  ».بميرد تا بزنم اش تازيانه نگويد من به را اندرز اين اگر كه ام كرده ياد قسم مؤمنان
 بيـرون  بودند نزدش به كه را كسانى همه وى دادند، خبر خليل بن احمد به را اين و دگشتن باز دو آن

 آنها به بود، گفته وى به عباس كار در فرغانى بن عمرو را آنچه كه بماندند سعيد ابو و خصيب بن احمد كرد،
 اشـناس  نزد به كه بگفت آنها با را سمرقندى حارث خبر و داد شرح شان براى دانست مى را چه هر و داد خبر

 بـه  آهنـى  بياوردند، سپاهيان از آهنگر دو كه فرستاد آهنگران طلب به اشناس. دادند خبر بدو را اين و رفتند
  .كردند چنان آنها و» .بياريد هميندم و بسازيد من براى خليل بن احمد قيد همانند قيدى«: گفت و داد آنها

 تاريكى، هنگام شب آن .برد مى بسر خليل ابن دنز به سعدى سعيد بن محمد با را شب اشناس حاجب
 به و كرد بند به را وى كه برد اشناس نزد به و كشيد بيرون را او و رفت سمرقندى حارث خيمه سوى حاجب
  .ببرد را او نيز حاجب برد، مؤمنان امير نزد به را وى كه داد دستور حاجب

 آمد وى بنزد حارث رفت، خويش اردوگاه به اشناس وقتى بود، مصادف صبحگاه نماز با اشناس حركت
  »چى؟«: گفت اشناس. بود پوشيده خلعت و بود وى همراه معتصم جانب از يكى كه
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  » .شد عباس پاى در بود من پاى به كه بندى«: گفت
 عبـاس  خبـر  مـأمور  كه بود شده مقر او و بود پرسيده كارش از بودند برده معتصم بنزد را حارث وقتى

 امـا . بـود  گفتـه  وى بـا  بودنـد  كـرده  بيعـت  عباس با كه سرداران از كسانى همه با را خويش كار همه و بوده
  .بود رفته نام كس بسيار از و بودند بسيار كه نشد پذيرفتار سرداران ضد بر داد، خلعت و كرد رها را او معتصم

 آرزومنـد  و كـرد  رهـا  و خواند  پيش را وى شد برون تنگه از وقتى. بود حيرت به عباس كار در معتصم
 آن از پـس  فرسـتاد،  گـاهش  خيمـه  به و خورد غذا وى با .گذشته در او از كه انداخت توهمش اين به و كرد،

 داد قسـم  را او و كرد مستش كه چندان بنوشانيد بدو و نشست نبيذ به وى با و خواند پيش را او شب هنگام
  .ندارد پوشيده را خويش كار از چيزى كه

 و بـرد  نـام  بودنـد  لغزيده وى كار به كه را كسانى همه و داد شرح معتصم براى را خويش قضيه عباس
 حـارث  سـپس  نگهداشـت،  و نوشـت  را آن معتصـم  كـه  بـوده،  چـه  ايـن  سبب كدامشان هر مورد در كه اين

 نقـل  عبـاس  آنچـه  همانند كرد نقل وى براى كه كرد پرسش او از ها سبب درباره و خواند پيش را سمرقندى
 مگر كشيدم امتحانت به«: گفت حارث به سپس كردند، بند به را عباس تا بگفت معتصم آن از پس. بود كرده
  ».جستى و نگفتى اما بيابم، راهى خونت ريختن براى و بگويى دروغ

  » .نيستم دروغگو من مؤمنان، امير اى«: گفت
 داد دستور. گرفتند ار همگى كه آمد بر سرداران آن پى از سپس داد، افشين به را عباس معتصم آنگاه

 يـك  روز هـر  و بيندازنـد  آفتـابش  در منزلگاه در و روپوش بى پاالنى بر بنشانند استرى بر را خليل بن احمد
. داد ايتـاخ  بـه  سـرداران  ديگر ياد و گرفت شده، گرفته سرداران ديگر جزو را عنبسه بن عجيف بدهند، نانش

  .روپوش بى پاالنهاى بر بردند، مى استران بر راه در را يارانش و عجيف داد، اشناس به را خليل ابن
 گرفتنـد،  سيسـتان،  نـام  به خراسان از اى دهكده مردم از سر، پسر بود، سر نامش كه را سهل پسر شاه

 نيكـى  تـو  بـا  زاده، روسـپى  اى«: گفت بدو بود، او روى پيش نيز عباس كه وقتى به خواند پيش را او معتصم
  ».نداشتى سپاس اما كردم

 مرا اين اگر -بود عباس مقصودش -است تو روى پيش كه است اين زاده روسپى«: گفت سهل پسر شاه
  ».زاده روسپى بگويى من به كه نشست توانستى نمى مجلس اين در اكنون بود، گذاشته

  .نيز يارانش و شد كشته كه بود سرداران از كس نخستين او و زدند را گردنش تا بگفت معتصم
  .فرش بى اى كجاوه در برداشت استرى بر و آويخت او بر بسيار آهن كه داد خايتا به را عجيف 

 غـذاى . خواسـت  غذا و بود گرسنه عباس آمد فرود منبج در معتصم وقتى بود، افشين دست در عباس
 و بمرد، منبج در هم كه پيچيدند اى پشمينه در را او و ندادند خواست آب چون و بخورد كه دادند او به بسيار
  .كرد نماز او بر برادرانش از يكى
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 و خوانـد  پـيش  را بسـتان  صاحب بود، بستانى در آمد فرود نصيبين در معتصم وقتى فرغانى، عمرو اما
. بكند را آن و كرد آغاز بستان صاحب» .قامت يك اندازه به -بود نموده بدو كه جايى در -بكن چاهى«: گفت
 سـخن  او بـا  معتصـم  بـود،  نوشيده نبيذ جام چند و بود تهنشس بستان در معتصم خواند، پيش را عمرو آنگاه
 و كردنـد  اش برهنـه  »كنيـد  اش برهنـه «: گفـت  رسيد، او روى پيش تا نكرد، سخن معتصم با نيز عمرو نكرد،
 بسـتان  صـاحب . رفـت  بسـر  آن كنـدن  كه وقتى تا شد مى كنده همچنان چاه زدند، را او تركان زدند، تازيانه
 تـا  زدنـد  همچنان و زدند چوب با را عمرو پيكر و صورت تا بگفت معتصم وقت اين رد» .كندم را چاه«: گفت

  .بيندازيد آتش در و بكشانيد چاهش طرف به گفت آنگاه. بيفتاد
  .ريختند او بر خاك و شد افكنده چاه در و داد جان تا نگشود زبان و نكرد سخن روز آن در عمرو

 سـاالر  پـيش  را وى .بمـرد  كجـاوه  در بلد، از باالتر كمى د،رسي باعيناثا به وقتى عنبسه، بن عجيف اما
 و افكنـد  او بـر  را ديوار و برد ويرانى ديوار كنار به را وى شود، گور به آنجا در دادند دستور و افكندند پادگان

  .شد دفن آنجا
 از او رهبا در معتصم. بود  ابراهيم بن محمد دست به عجيف: گويد كه اند آورده ريدانى حسن بن على از

  »نمرده؟ عجيف محمد،«: گفت و پرسيد محمد
 اى«: گفت عجيف به و رفت خويش گاه خيمه به محمد آنگاه» .ميرد مى امروز من سرور«: گفت محمد

  »دارى؟ ميل چه صالح، ابو
  ».پالوده حلواى و 1سپيدبا«: گفت
 آب همچنان ندادند، اام خواست آب و بخورد كه كردند آماده خوراكى جور همه وى براى تا بگفت پس

  .شد گور به باعيناثا در و داد جان تا كند، مى جان و خواست مى
 را اشـناس  داد دسـتور  وقـت  هـر  كـه  بود كرده تعهد عباس براى كه ترك شخص آن اما: گويد راوى 
 تا بگفت معتصم. داشت نمى نهان او از روى روز به يا شب به و بود وى همدم بود، عزيز اشناس نزد به بكشد،

 وى بنـزد  آبى كوزه و نانى روز هر. گرفت گل را در و بداشت اطاقى در خويش نزد به را او اشناس. بدارد را او
 پسـركم، «: گفـت  بدو كه كرد سخن وى با ديوار پشت از و رفت وى سوى پسرش روزها از يكى .انداختند مى
 ايـن  در همچنان پسرش» .يابم خالصى مهست كه اينجا از توانستم مى برسانى، من به كاردى توانستى مى اگر
  .كشت را خويشتن آن با كه رسانيد وى به كاردى تا كرد مى تدبير كار

 كـار  از چيـزى  به بختاشه كه ببخشند بختاشه پدرش به را او تا بگفت معتصم بختاشه، پسر سندى اما
 رهـا  را وى تـا  بگفـت  و» .نشـود  پسرش مصيبت دچار پير اين«: گفت معتصم. بود گرفته نمى آلودگى عباس
  .كردند
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 بـراى  چـاهى  جزيـره،  در سامرا، در كه داد سعدى سعيد بن محمد به را او اشناس خليل، بن احمد اما
  »شد؟ چه خليل بن احمد«: گفت اشناس به و كرد پرسش او درباره معتصم روزها از يكى. بكند وى

 و پوشـانيده  آنـرا  سـر  و كنـده  وى براى چاهى كه است سعدى سعيد بن محمد نزد به«: گفت اشناس
  ».اندازد وى پيش نان و آب كه نهاده سوراخى

  » .شده چاق ترتيب بدين كه پندارم«: گفت معتصم
  .شود پر چاه و بميرد تا ريزد چاه به آب گفت سعيد بن محمد به اشناس پس

 اشـناس  .نشـد  پـر  چاه و نشد غرق كه برد مى فرو را آب ريگ اما ريخت مى وى بر آب همچنان محمد
  .كردند گورش به و بمرد سپس ببود وى پيش روزى چند. بدادند كه دهند، خجندى غطريف به را او تا بگفت

 از كـه  بـود  بـرده  نام عباس كه بود كسانى شمار در و بود مراغه واليتدار وى ختلى، نضر بن هرثمة اما
 وى بخشش معتصم از و كرد سخن او درباره افشين. بيارند آهنين بند در را او كه نوشت معتصم اوست ياران

 وى بـه  مؤمنـانش  اميـر  كـه  داد خبر و نوشت هرثمه به اى نامه افشين .بخشيد افشين به را او كه خواست را
 و بـود  بند در كه رسانيدند دينور به شبانگاه را وى. رسد بدو آنجا در كه كرد، شهرى واليتدار را او و بخشيده

  .بود دينور واليتدار صبحگاهان و رسيد بدو نامه شب هنگام ندند،افك كاروانسرا در آهنين بند با
 همگـى  نمانده، محفوظ نامشان كه ديگران و فرغانيان و تركان از كسانى با شدند، كشته سرداران باقى

 پسـران . شـد  ناميده لعين عباس، روز آن و رسيد سامرا به حالت نيكوترين و سالمت به معتصم. شدند كشته
 آن از پـس  و شـدند  بداشـته  وى خانه از زيرزمينى در كه داد ايتاخ به بودند مأمون فرزندان زا كه را سندس
  .بمردند

  .كرد زخمدار را او خادمانش از يكى شد، زخمى ابراهيم بن اسحاق شوال، در سال، اين در
  .بود حج ساالر داود بن محمد سال اين در

  .درآمد چهارم و بيست و دويست سال آنگاه

  بود چهارم و بيست و دويست سال به كه ادثاتىح از سخن

 دامنـه  مردم با و كرد آشكار معتصم مخالفت طبرستان در ونداهرمز پسر قارن پسر مازيار آنكه جمله از
  .كرد نبرد آنجا شهرهاى و

  برد؟ هجوم دامنه مردم به و كرد آشكار مخالفت معتصم با مازيار چرا اينكه از سخن

 ايشـان  نـزد  بـه  خـراج  و داشـت  رقابـت  طـاهر  خانـدان  بـا  قـارن  پسـر  ازيارم كه بود آن سبب: گويند
 او نزد«: گفت مى اما فرستد، طاهر بن عبداهللا بنزد را خراج داد مى دستور و نوشت مى بدو معتصم. فرستاد نمى
  ».فرستم مى مؤمنان امير نزد بلكه فرستم، نمى
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 يكـى  معتصم رسيد، مى همدان به مال و ادفرست مى معتصم سوى را خراج مازيار وقتى كه بود چنان و
 بـاز  خراسـان  بـه  كـه  كنـد  تسليم طاهر بن عبداهللا يار به و بگيرد را آن كه داد مى دستور خويش جانب از را

  .كشيد سختى به كارشان تا كرد همچشمى طاهر خاندان با مازيار و بود چنين كار سالها همه در. فرستد
 خاندان خواهد مى وى كه داشت مى معلوم كه شنيد مى سخنى صممعت از گاهى افشين كه بود چنان و

 هـيچكس  كـه  يافت منزلتى معتصم نزد به و يافت ظفر بابك بر افشين وقتى. كند معزول خراسان از را طاهر
 اميـدوار  يافـت  خبر طاهر خاندان با مازيار رقابت از چون و آورد طمع خراسان واليتدارى در نبود مقدم او بر

 بـه  را او و فرسـتاد  مـى  مازيـار  سـوى  ها نامه نهانى افشين پس. شود طاهر بن عبداهللا عزل سبب ،اين كه شد
 انـد  داده خراسان واليتدارى  وعده را او و است مودت سر بر وى با كه گفت مى و كرد مى استمالت مĤبى دهقان

 دربـاره  طاهر بن عبداهللا. ندك خوددارى طاهر ابن عبداهللا براى خراج فرستادن از كه شد مازيار محرك اين و
 خشـمگين  وى به نسبت و كرد دل بد او از را معتصم كه چندان فرستاد، معتصم سوى مكرر هاى نامه مازيار

  .كرد
 را آن اطراف و طبرستان جبال و نداد خراج و آورد مخالفت و بپاخاست كه داشت آن بر را مازيار اين و
  .داد مى اميد واليتدارى كار به و كرد مى خرسند را افشين كه بود چيزها جمله از اين و گرفت

 و نوشـت  مازيار به نيز افشين. كند نبرد مازيار با كه داد مى دستور و نوشت طاهر بن عبداهللا به معتصم
 دلخواه چنانكه وى درباره معتصم نزد به كه داد مى خبر بدو و كند نبرد طاهر بن عبداهللا با كه داد مى دستور
 مقابله طاهر بن عبداهللا با مازيار كه نداشت ترديد او و نوشت مى نامه افشين به نيز مازيار. كند مى عمل اوست

  .فرستد مازيار سوى را او غير و را او كه كند نيازمند را معتصم كه چندان كند مى مقاومت او با و كند مى
 بيعت به را مردم شد، تمخالف مصمم مازيار وقتى: گويد كه اند آورده 1طبرى ثقفى حفص بن محمد از

 امالك كشاورزان بداشت، اسپهبد برج در و گرفت گروگانها آنها از و كردند بيعت وى با دلخواه به نا كه خواند
  .برند غارت به را اموالشان و خيزند بپا امالك صاحبان ضد بر تا بگفت را

 عرضـه  بـدو  كمـك  و بـود  ردهكـ  مـى  ترغيـب  را او و بود نوشته مى نامه بابك به مازيار كه بود چنان و
 كه دارد آن آهنگ مؤمنان امير كه كردند شايع كسان يافت، فراغت بابك كار از معتصم چون و. بود كرده مى

  .مازيار نبرد براى كند، روانه رى سوى را افشين و رود، قرماسين سوى

                                                           

صـدر   نظير اين نسبت مزدوج و مضاعف در اين كتاب و در همه متون مربوط به تاريخ دوران اسالم به خصوص پـس از . 1
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 ملـك  كـه  آنهـا  با ،كنند مساحى را واليت تا بگفت شد خبر با كسان گويى شايعه از مازيار چون: گويد
 از بود بيشتر آنچه آمد، محاسبه معرض به نداد مقاطعه كه هر نبود كارى دادند 1مقاطعه سه ده به را خويش

  .نيامد حساب به بود كمتر اگر و شد، گرفته او
 مـتن  فضـل،  پسر شاذان نام به بود يكى وى خراج عامل نوشت، خويش خراج عامل سوى اى نامه آنگاه

  :بود چنين نامه
  رحيم رحمان خداى نام به«

 دربـاره  طبرستان و خراسان جاهالن كه پيوسته صحت به ما نزد به و آمده خبر مكرر
 مـا  2دولت ضد بر و دهند مى دل بدان و سازند مى خبر ما ضد بر و كنند، مى گويى شايعه ما

 و تندفرسـ  مـى  دشمنانمان نزد به رسوالن و گيرند مى عيب تدبيرمان از و آوردند مى تعصب
 و رفـاه  و آرامـش  و امنيـت  و منكرنـد  را نعمتهـا  كـه  برنـد  مى حادثه و فتنه انتظار ما براى

 بـه  نـاظرى  يا سردارى كه همين شمارند، مى ناچيز كرده آنها خاص خداوند كه را گشايشى
 گردن و بهمان، و فالن گويند، آيد مى ما نزد به بزرگ يا كوچك اى فرستاده يا رسد، مى رى

 دروغ آن مـورد  در را شـان  افسـانه  بارهـا  خداى كه روند مى گفتگوها به و كشند ىم او سوى
 كند نمى منعشان آن تكرار از نخستين رخداد اما كشانيده، نوميدى به را آرزوهاشان و كرده

 را آن ناخوشايندى و كنيم مى تحمل را اين همه. دارد نمى بازشان آن از بيم و نمايى ظاهر و
 امـا  هسـتيم،  سالمتشـان  و صالح طالب و خواهيم، مى را همگيشان بقاى كه خوريم مى فرو

 ترغيبشـان  مايه تأديبشان، از ما خوددارى و كند مى فزون را لجاجشان بقايشان به ما عالقه
 و است معزول گويند داريم مؤخر آنها از را خراج آغاز مرافقت و رعايت روى از اگر. شود مى
 بـاز  ايـن  از كنـيم،  نرمـى  يـا  كنـيم  خشـونت  اگر داده، رخ ىا حادثه گويد اندازيم پيش اگر

  .رويم مى باز او سوى و كنيم مى تكيه او بر است، بس را ما خداى مانند، نمى
 در و ببنـدد  را خويش قلمرو خراج كه بنويسند رويان و آمل 3بندار به ايم داده دستور

 را آنچـه  و كن تمام را خراجگيرى و نبدا را اين ايم، داده مهلتشان 4ماه تير سلخ تا باره اين
 باقى تو بر درم يك ماه تير ختم از پس كه كن وصول تمام به دارند عهده به تو ناحيه مردم
 و باش خويش مراقب. نباشد آويختن جز به ما نزد به تو سزاى كردى، اين خالف اگر. نباشد

 كـه  مبـادا  كـن،  نبالد را عباس به نوشتن. بكوش خويش كار در و كن دفاع خويش جان از
 از ايـن  اميـدواريم  كـه  بنويس من به نمايد مى رخ تو از كه را جديتى و كوشش. آورى عذر
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 مؤمنان، امير كه اند كرده شايع روزها اين در. دارد بازشان تعلل از و كند مشغولشان شايعات
 نمديـ  بـه . فرسـتد  مـى  رى به را افشين و شود مى قرماسين سوى بدارد، گرامى خدايش كه

 و كند مى خرسند وى وجود به را ما خداى، كند چنين بدارد، مؤيد خدايش كه او، اگر قسم
 -ام كرده خو وى تفضلهاى و فايدتها به كه -كند مى اميدوارمان و دهد مى دلگرمى او جوار به
 سـبب   بـه  بـدارد،  گرامى خدايش كه وى،. شوند مى كوفته سر ما دشمنان و وى دشمنان و

 يـاوه  خاصـانش  دربـاره  كـه  كسى سخن يا گويد مى شايعه عامالنش درباره هك گويى شايعه
 خويش ملك اطراف در تصرف و خويش مرزهاى و نهد نمى ياوه را خويش كارهاى گويد، مى
 سوى جز كند، روانه سردار و فرستد سپاه اگر بدارد، گرامى خدايش كه وى،. كند نمى رها را

  .كند نمى روانه و فرستد نمى مخالف
 و. برساند غايب به حاضرشان كه بخوان تواند نزد به كه خراجگزارانى بر را ما نامه اين

 كـه  تـا  بنمايد را خويش سيرت بكاهد آنرا بخواهد كه هر كن، خشونت آنها با وصول كار در
 از غيـره  و 1تكاليف كار در آنها كه آرد، فرود او بر آورد، مى فرود وى امثال بر را آنچه خداى
 را آنهـا  خـراج  خليفگـان  امـا  انـد،  گرفتـه  سرمشق آن مجاور واليتهاى و رى و گانگر مردم

 ديلمان پيكار و جبال مردم نبرد در كه رو آن از برداشتند، آنها از را بدهيها و دادند تخفيف
 و كرد بس بدارد عزيز خدايش كه مؤمنان امير از را همه اين خدا اما بود، نياز آنها به گمراه
  ».ستايش را خدا و كرد ياران و سپاهيان را ديلمان و جبال مردم

 دادن خراج به را مردم بود، وى خراج عامل كه رسيد فضل پسر شاذان نزد به مازيار نامه چون و: گويد
 يك ماه چهار هر در شد مى گرفته ماه دوازده در خراج كه بود چنان و گرفت ماه دو در را خراج همه و گرفت
  .سوم

 بـود  شـده  گرفتـه  گروگـان  وى از كـه  بـود  كسانى جمله از و عطار يزداد پسر داشت على نام كه يكى
 بـر  بـود  مازيار جانشين كه دادند خبر اين از را سرخاستان صالح ابو شد، بيرون مازيار قلمرو از و شد گريزان
 شما به شاه چگونه«: گفت مى. گرفت كردن توبيخشان و آورد فراهم را ساريه شهر مردم همه صالح ابو. ساريه

 و اند كرده ياد قسم كه است كسانى جمله از يزداد پسر على اينك! كند اعتماد شما به چگونه و كند اطمينان
 به شما. نهاده جاى به را خويش گروگان و شده برون و شكسته پيمان آنگاه اند، داده گروگان و اند كرده بيعت
 و كنـد  اعتمـاد  شـما  به شاه چگونه پس نداريد، خوشنا را قسم شكستن و كردن تخلف و كنيد نمى وفا قسم

  ».گردد باز شماست دلخواه كه رفتارى به چگونه
  » .نگريزد ديگرى تا كشيم مى را گروگان«: گفتند بعضيشان

   »كنيد؟ مى چنين«: گفت
                                                           

 .وظايف: كلمه متن. 1
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  » .آرى«: گفتند
 بـود  پـدرش  گروگـان  كـه  را يـزداد  علـى  پسـر  حسـن  كه داد دستور او به و نوشت دار گروگان به پس

 بـه  كـه  را كسـى  و شـدند  پشيمان بودند گفته صالح ابو به آنچه از مردم آوردند ساريه به را او چون. بفرستد
  .گرفتند كردن مالمت بود داده مشورت وى كشتن

 را چيـزى  شـما «: گفـت  آنهـا  به بود شده حاضر نيز گروگان آورد، فراهم را آنها سرخاستان آن از پس
  » .بكشيد را او انگروگ اينك ايد، كرده تعهد

 واليـت  ايـن  از كه را كسى تو بدارد صالح قرين خدايت«: گفت بدو دبير الرحمان عبد پسر الكريم عبد
 اگـر  دهى، مهلتش ماه دو كه خواهيم مى تو از هست، تو نزد به گروگان اين. اى داده مهلت ماه دو شود برون

  » .كنى مى روان وى درباره را خويش راى نيامد باز پدرش
 پيش بازويه پسر بود رستم نامش كه را خويش كشيكبانان ساالر و آورد خشم جماعت بر او پس: گويد

 اجـازه  بدو كه كند نماز ركعت دو دهد اجازه كه خواست او از پسر. بياويزد را پسر كه داد دستور بدو و خواند
 نمـازش  از را پسـر  پـس . بودنـد  هافراشت او براى دارى كه لرزيد مى سخت و كرد دراز را خويش نماز وى. داد

  .بمرد دار باالى و شد خفه تا فشردند آن با را وى گلوى و كشانيدند دار باالى و كشيدند
 را خنـدقيان  تا بگفت پادگانها مردم به روند، آمل سوى كه داد دستور ساريه مردم به سرخاستان آنگاه

: گفـت  آنهـا  بـه  و رفت آمل سوى ساريه مردم با سرخاستان. كردند  حاضرشان كه كنند حاضر عربان و ابنا از
 اگـر  دهم، پس را اموالتان و امالك و كنم شما شاهد را آمل مردم و كنم آمل مردم شاهد را شما خواهم مى«

  ».دهيم مى خويشتن از ايم گرفته شما از كه را آنچه برابر دو شديد، نيكخواهى و اطاعت بند پاى
 جـدا  يكسو به را ساريه مردم و آورد فراهم ونداسنجان پسر خليل صرق در را آنها رسيدند آمل به وقتى

 وى از آنها از يكى كه آنجا تا نوشت را آمل مردم همه نام و گماشت آنها به را لوزجان مردم و نهاد ديگران از
 مسلح دانمر و بود نمانده جاى به آنها از هيچكس و آمدند فراهم تا كرد تطبيقشان نامها با آنگاه. نماند نهان
 را گماشـتگان  و گماشـت  مسـلح  مـرد  دو آنهـا  از يـك  هر به و كردند بصف را همه و گرفتند ميان در را آنها

 كوهى به تا براند بسته بازوهاى با را آنها سپس بردارند، را سرش كند، سستى رفتن در كه هر كه داد دستور
 و نهـاد  آهنـين  بند به را آنها و داشت فاصله سخفر هشت ساريه شهر با و آمل با كه آباد هرمزد نام به رسانيد
 بيسـت  و دويست سال به اند آورده حفص بن محمد از چنانكه اين، و. رسيد هزار بيست به شمارشان بداشت،

 و بيسـت  و دويسـت  سـال  بـه  انـد  گفته اند دريافته را اين كه جماعتى و خبر اهل از وى غير اما. بود پنجم و
 و دويسـت  سال به مازيار شدن كشته كه رو آن از است، نزديكتر صواب به من نزد هب گفتار اين و بود چهارم
  .بود آن از پيش سال يك كرد طبرستان مردم با آنچه و بود، پنجم و بيست

 حفـص  بـن  محمـد  از كـه  ترتيبـى  به گرديم مى بر آمل مردم با وى رفتار و مازيار قصه خبر به اكنون
  .اند آورده
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 بنـد  كـه  كنـد  چنـين  بودنـد  بـوده  مـرو  بـه  وى با كه ابنا و عرب سران با كه شتنو نيز درى به: گويد
  .گماشت آنها بر مردان زندانشان در و بداشت و نهاد آهنينشان

 بـه  و آورد فـراهم  را  خـويش  يـاران  آمـد  نظـام  بـه  قـوم  بـا  وى كار و يافت قدرت مازيار چون و: گويد
 1كـرد  ويـران  را ديـوار  كرناهـا  و طبلها نواختن با او و كند نويرا را آمل شهر ديوار كه داد دستور سرخاستان

  .كرد چنين نيز آنجا در و رفت ساريه شهر سوى آنگاه
 واليـت  از و بـود  گرگان مرز در كه فرستاد طميس شهر سوى را كوهيار خويش برادر مازيار آن از پس
 هـر  و گريخت گريخت، كه هر داد عام لقت به را آنجا مردم و كرد، ويران را شهر و را ديوار كه بود طبرستان

 مازيـار  خـويش  برادر به و برفت آنجا از كوهيار و رفت طميس سوى سرخاستان آنگاه. افتاد افتاد، بليه به كه
 مـردم  بـه  آنهـا  روزگـار  بـه  تركـان  كـه  بسـودند  ساخته تركان و خودشان راميان ديوار اين خسروان پيوست

 بـا  زد اسـتوار  خنـدقى  آن دور بـه  و زد اردو و بمانـد  طميس در انسرخاست. بودند برده مى هجوم طبرستان
  .گماشت آن بر معتمد مردانى و نهاد آن براى محكم دژى و كشيكبانى، براى برجها

 نيشـابور  سـوى  آنهـا  از كسانى شدند، بيمناك خويش شهر بر و اموال بر و شدند هراسان گرگان مردم
 حسـين  بن حسن خويش عموى طاهر ابن عبداهللا رسيد، معتصم به نيز و طاهر بن عبداهللا به خبر. گريختند

 خنـدق  مقابل داد دستور بدو و كند حفاظت را گرگان كه پيوست بدو بزرگ سپاهى و فرستاد مازيار سوى را
 خنـدق  پهنـاى  كه زد اردو و آمد فرود بود كنده سرخاستان كه خندقى مقابل به حسين بن حسن. زند اردو
 كـه  فرسـتاد  قـومش  به كس هزار چهار با نيز را جبله بن حيان طاهر بن عبداهللا. بود صلهفا اردوگاه دو ميان
 بـا  را ابـراهيم  بـن  اسحاق برادر ابراهيم ابن محمد خويش جانب از نيز معتصم. زد اردو شروين كوههاى كنار

. پيوسـت  بـدو  دبودنـ  خالفـت  بدر كه طبريانى، با نيز را سردار طبرى قارن بن حسن كرد، روانه انبوه جمعى
 الساح ابو شود، طبرستان وارد رى جانب از كه فرستاد رى شهر به را دنباوند فرمانرواى هار، حسن بن منصور

  .فرستاد دنباوند الزر به نيز را
 بـن  على و خويش نگهبانان ساالر مهران، پسر ابراهيم گرفت، ميان در را مازيار سو هر از سپاهها وقتى

: كه فرستاد بودند محبوس وى نزد به كه شهرها مردم سوى كشيكبانان ساالر جانشين با را نصرانى دبير ربن
 شـما  دربـاره  -معتصـم  يعنى -مرد اين كه كردم زندان به را شما من آورده، هجوم من به سوى هر از سپاه«

 ردهكـ  اسـيرش  كـه  مسـلمانان  از زنى درباره يوسف بن حجاج كه ام شنيده. نكرد اما فرستد، من نزد به كس
 هـاى  گنجينـه  و رفت سند غزاى به كه چندان آورد خشم سند فرمانرواى به بودند برده سند ديار به و بودند

                                                           

اند، امـا عبـارت    مي زدهتوان پنداشت كه ضمن ويران كردن ديوار طبل و كرنا . فخر به بالطبول و المزامير: عبارت متن. 1
جالب آنكه در صحيفه يوشع، از متون عهد عتيق، باب ششم آيه بيستم دربـاره محاصـره   . بى اشكال تحمل اين احتمال را ندارد

آنگاه قوم صدا زدند و كرناها را نواختند و چون قوم آواز كرنا را شنيدند و قوم به آواز بلند صدا زدنـد حصـار   «: آريحا چنين آمده
 .م. كه مقارنه آن با عبارت طبرى موجب انديشه و تأمل است» .به زمين افتادشهر 
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 و دهد نمى اهميت كس هزار بيست به مرد اين اما فرستاد، شهرش سوى و گرفت پس را زن تا كرد خرج مال
 او پيكـار  بـه  منيـد  سـر  پشـت  شـما  وقتـى  تـا  مـن . كنـد  پرسش شما درباره كه فرستد نمى من نزد به كس
 را او باشـد  نيرومند و جوان شما از كس هر كنم، مى آزادتان من و بدهيد من به را سال دو خراج. پردازم نمى
 را او خونبهـاى  نكـرد  وفـا  كـه  هـر  دهـم،  مى پس را مالش كرد وفا من با شما از كس هر برم، مى پيكار براى

  ».كنم مى دربانان و محافظان زوج را وى باشد ناتوان يا پير كه هر ام، گرفته
 دو خراج من«: گفت ننوشيده آب پيش سال بيست از گفتند مى و زاهد پسر داشت نام موسى كه يكى 

  ».كنم مى عمل بدين و پردازم مى تو به را سال
 همه از سپهبد نزد به كه كنى نمى سخن تو چرا«: گفت صقير پسر احمد به كشيكبانان ساالر جانشين

 كـارى  اين و دهى مى تكيه وى متكاى بر و خورى مى غذا وى با كه بودمت ديده و اى بوده قبالترا خوش قوم
  ».ترى شايسته كار بدين موسى از تو و نكرده تو جز هيچكس براى شاه كه است

 وضـع  از غفلـت  روى از را شـما  پاسـخ  كنـد،  عمل درم يك وصول براى تواند نمى موسى«: گفت احمد
 از پـيش  كـرد  نمى محبوس را ما هست ما نزد به درمى كه دانست مى شما يار اگر ت،گف مردم همه و خويش

 او بـه  بخواهـد  ملـك  مـال  اين مقابل در اگر كرد، تصفيه داشتيم ذخيره و مال چه هر كند محبوسمان آنكه
  ».دهيم مى

  ».شما آن از نه است شاه آن از امالك«: گفت دبير رين پسر على
  » .باش خاموش سخن اين از محمد ابو اى خدا به ترا«: گفت مهران بن ابراهيم
  » .شنيدى كه گفت من با سخنى اين، كه وقتى تا بودم خاموش«: گفت بدو احمد
 بـه  سـعايتگران  از گروهـى  بگفتند، مازيار با را وى تعهد و برفتند زاهد موسى تعهد با فرستادگان آنگاه

 مردم از »بيشتر يا كمتر يا داد تواند هزار بيست فالن داد، تواند هزار ده فالن«: گفتند و پيوستند زاهد موسى
  .خواستند مى مال خراجگزار غير و خراجگزار

 موسى تعهد اينكه و خواست مى مال و فرستاد باز را فرستادگان مازيار گذشت، اين از چند روزى وقتى
 و شد بار او بر گناه و شد محقق احمد گفتار. بود نشده انجام كارى و نديد آن از اثرى اما كنند، انجام را زاهد

 خراجگـزاران  غيـر  و خراجگـزاران  ميان خواسته مى موسى و بپردازند كه ندارند چيزى قوم كه بدانست مازيار
  .آرد پديد شر صنعتگران، و بازرگانان يعنى

 بود برگزيده ار آنها كه بودند سرخاستان نزد به جوانانى ديگران، و سرداران ابناى از آمل، مردم از: گويد
 خـويش  خانـه  در بـود  بيمناك آنها از كه را جوانان اين از كس شصت و دويست. داشتند شجاعت و دليرى و

 دهقانـان  برگزيـده  كشـتكاران  بنـزد  كس آنگاه. آرد مى فراهمشان گفتگو براى كه وانمود چنان و آورد فراهم
. نيسـتم  ايمـن  مكاريشـان  و خيانـت  از من و رنددا سياهپوشان و عربان با دل ابنا، كه گفت آنها به و فرستاد

 كـس   سـپاهيانتان  در و شويد ايمن تا بكشيد را آنها. ام آورده فراهم بيمناكم آنها جانب از كه را مشكوكاتشان
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 كشتكاران به شبانگاه و ببندند را جوانان بازوهاى تا بگفت آنگاه باشد، مخالف شما ميل با وى ميل كه نباشد
 را آنهـا  و بردنـد  بود آنجا كه قناتى سوى را جوانان كشتكاران كردند، تسليمشان آنها به كه كنند تسليمشان

 آوردند ندامت خويش كار از آمد باز كشتكاران عقل چون و گشتند باز و افكندند قنات چاههاى در و بكشتند
  .شدند هراسان آن از و

 از. فرسـتاد  برگزيـده  كشـتكاران  بنـزد  كس بدهند بدو كه ندارند چيزى قوم كه بدانست مازيار چون و
 واگذاشـتم  شما به را ملكداران حرمتهاى و ها خانه«: گفت و بودند كشته را جوان شصت و دويست كه همانها

 را ملكداران همه نخست و شويد محبس سوى«: گفت آنها به» .شود مى شاه آن از كه زيبايشان دختران مگر
 نياوردند كار اين جرئت قوم آن اما» .كنيد تصرف ام بخشيده شما به هك را حرمتها و منزلها آن از پس بكشيد

  .نكردند بود داده دستورشان را آنچه و كردند، حذر و بترسيدند و
 -كردنـد  مـى  گفتگو حسن كشيكبانان با شب هنگام بودند گماشته ديوار بر كه سرخاستان ياران: گويد

 اتفـاق  سرخاستان كشيكبانان با و شدند مأنوس همديگر با كه چندان -بود ميانشان در خندق پهناى تنها كه
 و حسن خبر بى حسين پسر حسن ياران. كردند تسليم و كنند تسليم حسن كشيكبانان به را ديوار كه كردند

 ديـوار  از كـه  ديدنـد  را جمعى حسن ياران) ديگر. (شدند وارد سرخاستان اردوگاه به محل آن از سرخاستان،
  .بشوريدند نگريستند همديگر به كسان چون و شدند درون آنها با و شدند مى درون

 اى«: گفـت  مـى  و كرد مى منعشان و زد مى بانگ را قوم كرد بنا كه رسيد حسين بن حسن به خبر اين
  ».شويد راوندان قوم مانند دارم بيم قوم

 بـه  سرخاستان هاردوگا در را پرچم و برفتند بود، حسين بن حسن ياران از كه رنجويه پسر قيس ياران
 جـز  او و شـدند  درون بـه  ناگهـان  و شكستند را ديوار عربان كه رسيد سرخاستان به خبر. كردند نصب ديوار

  .نداشت اى انديشه گريختن
 يـاران  وقتى حسين ابن حسن. شد برون گريز به زيرپوش با و شنيد را بانگها بود، حمام در سرخاستان

 نصرتشـان  و دار محفوظشـان  آوردند تو اطاعت و كردند من عصيان اخداي«: گفت. برد نتوانست باز را خويش
  ».ده

 مـانع  بـى  كسـان  و شكستند آنرا و رسيدند حصار در به تا كردند مى دنبال را قوم همچنان حسن ياران
  .رفتند تعاقب به نيز جمعى يافتند، تسلط بود اردوگاه در چه هر بر و شدند درون

 كه راه، چپ بر رسيدم جايى به اثنا آن در رفتم، تعاقب به: گويد كه دان آورده سگزى يوسف بن زرارة از
 تـو  واى«: زدم بانـگ  ببيـنم  را كسـى  آنكـه  بـى  و دويـدم  آن در نيـزه  با سپس شدم، بيمناك آن در گذر از

  1»زينهار«: زد بانگ كه بود آنجا تنومند پيرى »كيستى؟
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 سرخاسـتان  صـالح  ابو برادر شهريار شد معلوم بستم، را بازوهايش و بگرفتمش و بردم حمله بدو: گويد
  .بود اردوگاه ساالر

 بـه  كسـان  شد، حايل تعاقب و ما ميان شب،. دادم منصور بن يعقوب خويش سردار به را او پس: گويد
  .زد را گردنش كه بردند حسين بن حسن نزد به را شهريار بازگشتند، اردوگاه

 محنت به هراس و تشنگى از و بود بيمار وى رسيد، ويشخ اردوى فرسخى پنج به تا برفت صالح ابو اما
 پشـت  بـر  و بست را خويش اسب و رفت كوهى دامنه به و آمد فرود بود راه راست بر كه زارى بيشه در. افتاد

 كـه  كـرد  نظـر  او در جعفـر . بديدند را او ونداميد پسر جعفر نام به يارانش از يكى با غالمانش از يكى. بيفتاد
  ».ام افتاده محنت به تشنگى از كه آبى، جرعه جعفر، اى«: گفت خاستانسر. بود خفته

  ».برگيرم آب اينجا از آن با كه ندارم همراه ظرفى«: گفتم: گويد
  ».ده آبم آن با و برگير مرا 1جعبه سر«: گفت سرخاستان

 بـه  چرا. داد تهالك به را ما شيطان اين«: گفتم آنها به و رفتم يارانم از چند تنى طرف به: گويد جعفر
  ».نگيريم امان خويشتن براى و نجوييم تقرب سلطان به وى سبب

   »آريم؟ دست به چگونه را او«: گفتند جعفر به
» .تـازم  مـى  وى بـه  مـن  و كنيد يارى مرا لختى«: گفت و برد سرخاستان سر باالى را آنها جعفر: گويد
 و يافتند تسلط او بر كه افكند او بر را ويشتنخ و گرفت بر بزرگ چوبى جعفر. بود افتاده پشت به سرخاستان

  .بستند هم به چوب با را وى بازوهاى
  ».دهند نمى شما به چيزى عربان كه كنيد رهايم و بگيريد من از درم هزار صد«: گفت آنها به صالح ابو

  » .بيار«: گفتند
  » .بياريد ترازويى«: گفت

  »يافت؟ توان كجا ترازو اينجا«: گفتند
 دهـم  مـى  قرار و پيمان بياييد، منزل به من با بدهم، شما به كه يافت توان چيزى كجا از جااين«: گفت

  » .دهم بيشترتان و بدهم آنرا كه
 تازيانـه  سرهاشـان  بـه  و آمدنـد  آنها روى پيش حسن سواران. بردند حسين بن حسن سوى به را او اما

  .بودند خويش هاى جان انديشه در همه آنها و گرفتند، را سرخاستان و زدند
 سـرداران  وى داشـتند،  پـا ه بـ  حسن روى پيش را او چون و بردند وى نزد به را صالح ابو حسن، ياران

 خواست را ديگران و قراط بن فتح و ضبى قطقطى محمد بن عبداهللا و ازدى مغيره بن محمد چون طبرستان
   »است؟  سرخاستان اين«: پرسيد آنها از و

  ».آرى«: گفتند
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  » .بكش برادرت و پسرت عوض به را او و برخيز«: گفت مغيره بن محمد به
  .شد كشته و افتاد او بر شمشيرها و زد ضربت او به شمشير با و رفت وى طرف به برخاست، محمد

  شاعر ابوشاس خبر از سخن

. فهـيم  و اديـب  خراسـان،  بـه  پـرورده  عـراق،  مـردم  از بـود  جوانى حسين، بن غطريف شاعر، شاس ابو
 بـر  وقتـى . آموخـت  مـى  او از را عربـان  روشـهاى  و اخـالق  كـه  بـود  كرده خويشتن مالزم را ىو سرخاستان
 از گروهـى  داشـت،  همـراه  بارهـايى  و اسبان و بود وى اردوگاه در شاس ابو داد، كه داد رخ چنان سرخاستان

 ابـو . برداشـت  مزخـ  چند و بردند غارت به بود وى با كه را چه هر و بردند هجوم او بر حسن ياران از بخاريان
 و گرفـت  دسـت  به جامى و نهاد دوش بر و گرفت بر داشت خويشتن با كه را اى كوزه و برفت شتاب با شاس
 از كـه  پسـرى  و گريخـت  خويش گاه خيمه از زخمدار قوم غفلت از فرصتى در و» .خدا راه در آب«: زد بانگ

 را شاعر. بود حسين بن حسن دبير ،داهللاعب. بديد را او گذشت، مى طبرى قطقطى محمد بن عبداهللا گاه خيمه
 بردند خويش خيمه به را وى .داد مى آب و داشت دوش به اى كوزه. شناختند را او عبداهللا خادمان شناختند،

 تمـام  بـه  حرمت و پوشانيد جامه و داد اسبش كه شد برده وى پيش كه دادند خبر وى حضور از را يارشان و
  ».بگوى امير درباره اى قصيده«: گفت بدو و بگفت ينحس ابن حسن با را وى وصف و كرد

  ».بدانم شعر چگونه شد محو بود ام سينه در خداى كتاب از آنچه هول، از خدا به«: گفت شاس ابو
  .ببود خويش اردوگاه در همچنان و فرستاد طاهر بن عبداهللا پيش را سرخاستان، صالح، ابو سر حسن

 سـوى  حسـين  بـن  حسـن  بـا  طاهر، بن عبداهللا وابسته جبله بن حيان كه اند آورده حفص بن محمد از
 بـر  را او كـه  كـرد  تعهـد  و كـرد  ترغيب اطاعت به را او و نوشت نامه شهريار پسر قارن به و بود آمده طميس

 بـرادر  بـا  را وى مازيـار . بـود  وى برادر پسر و بود مازيار سرداران از قارن. دهد شاهى جدش و پدر كوهستان
 و بـود  پيوسـته  آنهـا  به را خويش اقرباى و معتمد سرداران از چند تنى و بود نهاده قارن پسر عبداهللا خويش

 كنـد  وى تسليم گرگان حد تا را ساريه شهر و كوهستان كه كرد تعهد قارن برانگيخت، را او ميل حيان چون
  .كند جدش و پدر كوهستان شاه را او كرد وفا خويش تعهد به وقتى آنكه شرط به

 و آورد نوشته به بود خواسته را چه هر طاهر بن عبداهللا و نوشت طاهر بن عبداهللا به را اين يانح: گويد
 وفـاى  نشـان  را آن كه زند سر قارن از عملى تا نرود پيش و نشود كوهستان وارد و بماند كه نوشت حيان به

  .باشد اى خدعه وى جانب از مبادا دانست، توان وى
 بـه  خـويش  سـرداران  همه با بود مازيار برادر كه را قارن پسر عبداهللا قارن نوشت، قارن به را اين حيان

 در را آنها مسلح، تمام يارانش گرفتند، آرام و گذاشتند فرو سالح و بخوردند چون و كرد دعوت خويش غذاى
 بندشـان  بـه  شـدند  وى نزد به چون كه فرستاد جبله بن حيان بنزد و ببست را بازوهايشان كه گرفتند ميان
 غمـين  ايـن  از و رسـيد  مازيار به خبر. شد قارن كوهستان وارد و نشست بر خويش جمع با حيان آنگاه. كرد
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 ايمنى از خلل اما تواند، حبس در خياط و كفاش از مسلمانان، از هزار بيست«: گفت بدو برادرش كوهيار .شد
  »كنى؟ مي چه سندمحب به تو نزد به كه اينان با آيد، خويشاوندانت و خاندان مردم و گاه

  .كنند رها بودند وى حبس در كه را كسانى همه تا بگفت مازيار پس: ويدگ
 و خويش دبير نصرانى، ربن پسر على با خواند پيش را خويش نگهبانان ساالر مهران پسر ابراهيم، آنگاه

 بـه  بـود  وى نزد به و بود دشت مردم از كه جهبذ، روزبهار پسر يحيى و خويش خراج عامل فضل پسر شاذان
 بشـئامت  را شما خواهم نمى اند، شده آن وارد عربان و است بدشت شما امالك و منزلها و حرمتها«: گفت آنها

 كـه  داد رفتنشـان  اجـازه  و داد چيزشان آنگاه» .بگيريد امان خويشتن براى و رويد خويش منزلهاى به اندازم
  .گرفتند امان خويشتن براى و رفتند خويش منزلهاى سوى

 كوهستان به جبله بن حيان ورود و وى اردوگاه غارت و سرخاستان شدن دستگير از ساريه مردم تىوق
 آنهـا  از كـه  تاختند شهريز، پسر مهربستانى نام به بود، مازيار عامل ساريه در كه كسى به يافتند خبر شروين
 پـى  از حيـان . آوردند برون دبو آنجا را كه هر و گشودند را زندان در مردم. برد بدر را خويش جان و گريخت

 كـه  را موسـى  بـن  محمد و يافت خبر سارى به حيان ورود از مازيار برادر كوهيار. رسيد ساريه به رخداد اين
 حيـان  سـوى  و داشـت  زيـن  كه نشانيد استرى بر را او و كرد رها خويش محبس از بود بوده طبرستان عامل

 تسـليم  را مازيـار  آنكـه  شـرط  به كند، وى آن از را جدش و پدر كوهستان و بگيرد امان وى براى كه فرستاد
  .كرد مى مؤكد صقير بن احمد و موسى بن محمد ضمانت به را اين و كند حيان

 »كيسـت؟  ايـن «: گفت حيان بگفت، وى با را كوهيار پيام و رسيد حيان نزد به موسى بن محمد وقتى
  .بود احمد مقصودش

  » .شناسند مى را او طاهر بن عبداهللا يرام و خليفگان كه است واليت پير«: گفت
 1خرماباذ پادگان سوى موسى بن محمد با كه داد دستور بدو بيامد، كه فرستاد احمد پيش كس حيان

 شـب  هنگام و برد مى پناه ها جنگل به روزها بود، گريخته مازيار از كه اسحاق نام به داشت پسرى احمد. رود
  .بود آنجا مازيار قصر كه بود اسپهبد قدح راه بر هك ساراشريان نام به رفت مى ملكى به

 يـدك  كـه  داشتند همراه اسبانى گذشتند من بر مازيار ياران از گروهى بودم ملك آن در: گويد اسحاق
  .ديگر چيزهاى با بود

 بـه  را اسـب  نشسـتم،  آن بـر  برهنه و جستم بود پيكر درشت اى رگه دو كه اسبان از يكى بر من: گويد
 آنـرا  حيـان  نشسـت،  اسب آن بر رود خرماباذ سوى خواست مى احمد وقتى. دادم پدرم به و ردمب ساريه شهر
 ديـدم  اسـبى  بـر  را پيـر  ايـن «: گفت و بود قارن ياران از كه نگريست لوزگان به حيان آنگاه. پسنديد و بديد

  ».بوده مازيار آن از اسب اين«: گفت بدو لوزگان. ام ديده كمتر آن همانند كه نجيب
  .بنگرد آن در كه فرستد وى نزد به را اسب خواست او از و فرستاد احمد بنزد كس انحي
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 را آن دسـتان  كـرد  1تفتـيش  آنـرا  و نگريسـت  آن در دقت به چون و فرستاد وى نزده ب را اسب احمد
 مازيـار  آن از ايـن «: گفـت  احمـد  فرستاده به و داد لوزگان به را آن و شد رغبت بى بدان و يافت ديده آسيب
  ».است مؤمنان امير آن از مازيار مال و است

 و فرستاد كس احمد آنگاه آورد خشم لوزگان بر آن سبب به كه داد خبر احمد به و گشت باز فرستاده
  .داد دشنام را او

 اسـب  يـك  و يـابو  يـك  بـا  داد، پس احمد به را اسب و» .نيست گناهى كار اين در مرا«: گفت لوزگان
  .داد پس وى به را دو هر كه گفت خويش فرستاده به احمد. شهارى

 پيـرى  نـزد  به كس جوال اين«: گفت و شد خشمگين بود كرده وى با حيان كه رفتارى از احمد: گويد
 بـه  خـويش  كـار  در چرا تو، واى«: نوشت كوهيار به و» .كرد كه كند مى چنان وى با و فرستد مى من همانند

 جـوال  بـرده  ايـن  امان به و كنى مى رها را عبداهللا امير موىع حسين بن حسن همانند كسى اى، افتاده 2غلط
 تـوز  كينـه  را حسـين  بـن  حسـن  و بـرى  مـى  فرو را خويش منزلت و كنى مى تسليم را خويش برادر روى، مى

  ».اى پرداخته خويش بندگان از يكى به و اى كرده رها را وى كه كنى مى خويش
 شـوم،  وى نزد به فردا پس كه ام نهاده وعده مرد اين با ،افتادم غلط به كار آغاز در«: نوشت بدو كوهيار

 بـا  اگـر . دهـد  غارت به اموالم با را هايم خانه و كند نبرد من با و شود من مخالف كنم تخلف اگر كه دارم بيم
 باطـل  آنـم  طالـب  كه كار اين و افتد دشمنى شود روان ميانمان در خونها و بكشم يارانش از و كنم نبرد وى

  ».شود
 بنويس او به و فرست وى بنزد را خويش خاندان مردم از يكى رسيد وعده روز وقتى«: نوشت بدو مداح

 محملى در نيافتى بهى اگر كه كنى مى معالجه روز سه و داشته بازت حركت از كه رسيده تو به اى بيمارى كه
  ».بگذرد وقت و بپذيرد را اين كه ميكنيم وادارش ما روى، مى وى پيش

 بـه  خـويش  اردوگـاه  در وى. (نوشـتند  نامه حسين بن حسن به كه موسى بن محمد و قيرص بن احمد
 فـتح  و سرخاسـتان  شـدن  كشـته  دربـاره  خويش نامه جواب و بود طاهر بن عبداهللا دستور انتظار در طميس
 تـو  دسـت  از نـه  گر و كنيم تو تسليم را كوهستان و مازيار كه بيا ما نزد به و برنشين«: نوشتند بدو) طميس

  ».ميار توقف. رود مى
 نامه وقتى. كند شتاب رهسپردن در كه دادند دستور و فرستادند فضل، پسر دبير، شاذان همراه را نامه

 شـد  صـبح  همينكـه . رسـيد  سـاريه  به تا سپرد شب همان را راه روز سه و نشست بر هماندم رسيد حسن به
 بـه  فرسخى يك در و شنيد را حسن طبلهاى اىصد حيان. بود كوهيار وعده روز روز، آن. رفت خرماباذ سوى

 آنرا و اى گشوده را شروين كوهستان اى؟ پرداخته بدينجا چرا و كنى؟ مى چه اينجا«: گفت بدو حسن. رسيد او
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 اى كـرده  چه هر و كنند خيانت تو با و شود ديگر قوم راى كه دارى اطمينان چه اى آمده اينجا و اى كرده رها
 آهنـگ  اگـر  كـه  بـاش  قـوم  مراقب و بنه اطراف در را خويش پادگانهاى و گرد باز نكوهستا به. شكند درهم

  ».نشود ممكنشان كردند خيانت
  ».دهم حركت دستور مردانم به و كنم بار را هايم بنه خواهم مى بازگشتم كار در«: گفت حيان
 بسـر  ساريه شهر در ار امشب  فرستم مى تو پى از را مردانت و را هايت بنه من برو، تو«: گفت بدو حسن

  ».كن حركت صبحگاه فردا آنگاه. برسند تو به تا بر
 بدو طاهر بن عبداهللا نامه آنگاه. كرد حركت ساريه سوى هماندم بود داده دستور حسن كه چنان حيان

 مال بيشتر و بود كوهستان جاى استوارترين و بود ونداهرمز كوهستان از لبوره. كند اردوگاه را لبوره كه رسيد
 خواهـد  مـى  امـوال  آن و كوهستان آن درباره آنچه از را قارن كه بود داده دستور او به عبداهللا. بود آنجا مازيار

 آنچـه  بـا  بـود  اسـپاندره  در كـه  را مازيار ذخاير نيز و ببرد داشت آنجا مازيار كه را اموالى قارن. ندارد باز كرد
 در اسـب  آن سـبب  بـه  كـه  آنچه همه و آورد تصرف به را همه اين و ببرد داشت سلتان قدح در سرخاستان

  .رفت ميان از بود افتاده حيان خاطر
 خـويش  ياران ساالرى به را حسين بن محمد او جاى به عبداهللا و درگذشت جبله بن حيان آن از پس

  .گذارد باز خواهد مى چه هر در را قارن دست كه داد دستور بدو و فرستاد
 او بـا  نهـانى  و رفتند وى بنزد صقير بن احمد و موسى بن محمد .رفت خرماباذ سوى حسين بن حسن

 رفت حسن بنزد و رفت خرماباذ به كه نوشت كوهيار به و كرد مسئلت خير پاداش آنها براى كه كردند گفتگو
 پـس  را وى آنگـاه  نهـاد  وعـده  را روزى و پذيرفت خواست كه را چه هر و كرد حرمت و كرد نيكى وى با كه

  .فرستاد
  .است كرده مؤكد آنرا و گرفته امان برايش كه داد خبر بدو و رفت مازيار پيش ركوهيا

 اميـر  جانـب  از و بود نوشته نامه كوهيار به ابراهيم بن محمد جانب از قارن پسر حسن كه بود چنان و
ـ  بـود  كرده تعهد ديگران براى را آنچه و داد پاسخ بدو كوهيار بود، كرده تعهد را خواستنيها مؤمنان  وى راىب

 بـن  محمـد  آن از پـس . شد متمايل او سوى و دارد بازشان نبرد از كه بود آن براى همه اين و كرد تعهد نيز
  .رسيد حسين بن حسن به خبر و نشست بر آمل شهر از ابراهيم

 شـد  نزديك نيمروز وقتى بود، بوده گفتگو به السعدى ابو نزد به وى كه اند آورده مهران پسر ابراهيم از
  .بود حسن گاه خيمه در از وى راه شد، برون خويش منزل نگآه به

 تـركش  غـالم  سـه  جز و بود نشسته بر تنها كه ديدم را حسن رسيدم وى گاه خيمه مقابل وقتى: گويد
  .نبود وى همراه كسى

  .گفتم سالم بدو و انداختم ميانه در را خويشتن: گويد
   »ت؟كجاس آرم راه«: گفت نشستم بر چون و» .برنشين«: گفت
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  » .دره اين از«: گفتم
   »برو من روى پيش«: گفت
  .آرم ميلى دو به رسيدم اى تنگه به تا برفتم: گويد
 سوار هزار كه است انگيز هول جايى اين، بدارد، صالح قرين را امير خداى«: گفتم و شدم هراسان: گويد

  » .نشوى درون و گردى باز كه است اين من راى. كند نمى عبور آن از كمتر
 آرم به تا نديديم را هيچكس خويش راه در. بود آشفته عقلم و برفتم كه برو، كه زد بانگ من به: گويد

   »كجاست؟ هرمزدآباذ راه«: گفت من به آنگاه. رسيديم
  » .نعل اين در و است كوه اين بر«: گفتم
  » .شو رهسپار آن طرف به«: گفت
 تواند با كه مخلوق اين و ما جان و خويش جان درباره ،را خدا را، خدا بدارد، عزيز را امير خداى«: گفتم

  » .كن رعايت
  » .بوگندو زن پسر اى برو،«: زد بانگ من به: گويد
 يـا  بكشد، مازيارم اينكه از دارم خوشتر را اين كه بزن را گردنم تو بدارد عزيز خدايت«: گفتمش: گويد

  » .نهد من بر گناه عبداهللا امير
 بـا  نبـود،  جـاى  بـه  دلم اما شدم روان كرد، خواهد عقوبتم پنداشتم كه چندان كرد تندى من با: گويد

: گويد مى و كند مى سرزنشم كه دارند مى مازيار نزد به مرا و گيرند مى را همگيمان هميندم«: گفتم خويشتن
: گفت نم به رسيديم هرمزدآباذ به خورشيد شدن زرد با و بوديم حال اين بر اى؟ آمده من ضد بر رهنمايى به
  »بود؟ كجا مسلمانان زندان اينجا در«

  » .محل اين در«: گفتم
 كسـان  خبـر  بـى  كه رو آن از رسيدند مى ما به پاره پاره سواران بوديم، دار روزه ما شد، پياده پس: گويد

  .بودند دانسته بود رفته وقتى و بود برنشسته
 طالقانيـه  بـه  خواهم مى طلحه ابو اى«: گفت بدو و خواند پيش را منصور بن يعقوب حسن، پس: گويد

 هـاى  حيلـه  با توانى كه چندان بيشتر، يا ساعت سه يا ساعت دو را ابراهيم بن محمد عبداهللا ابو سپاه و شوى
  » .دارى مشغول خويش

  .بود فرسنگ سه يا دو طالقانيه و وى ميان: گويد
: گفـت  و خوانـد  پـيش  را جويهزن بن قيس بوديم، ايستاده حسين روى به رو كه هنگامى: گويد ابراهيم

  » .بگير موضع تنگه بر خويش ياران با و است فرسخ يك از كمتر اينجا تا كه رو لبوره تنگه به«
 و سـوخت  مى رويشان پيش شمع كه ديدم را سوارانى آمد در شب و بكرديم را مغرب نماز وقتى: گويد

   »كجاست؟ لبوره راه ابراهيم، اى«: گفت من به آمدند، مى لبوره راه از
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  » .آيند مى راه آن از كه بينم مى هايى شعله و سواران«: گفتم
 با بود مازيار كردم نظر. شد ما نزديك ها شعله تا كاريم چه در دانستم نمى و بودم زده حيرت من: گويد

 نبـ  طـاهر  به و نداد جوابش اما گفت، امارت سالم حسن به و آمد پيش مازيار. شدند پياده درنگ بى. كوهيار
  » .خودتان پيش ببريدش«: گفت بلخى اوس ابراهيم

 و رفتنـد  كوهيار بنزد ديگر كس چند با وى شب آن كه اند آورده گيالن خواست پسر وميدوار برادرم از
 ديـوارى  چهـار  در را عربـان  اين همه بده اجازه من به .مايى سروران جانشين تو كه بترس خداى از«: گفتند
 تـو  بـراى  روزگـاران  به حرمت اين كه ندارند فرار براى راهى و گرسنه و اند زده تحير سپاهيان اين كه بدارم
  .بماند

  » .نيست وفا را آنها كه مكن اعتماد دهندت مى عربان آنچه به
 خانـدان  مـردم  و مازيـار  و كرده مرتب ما ضد بر را عربان كوهيار كه شد معلوم» .نكنيد«: گفت كوهيار

  .كند مخالفت و منازعه وى با كه نباشد كسى و باشد تنها شاهى كار در تا كرده تسليم حسن به را وى
 و فرسـتاد  خرمابـاذ  سـوى  بلخـى  اوس و ابـراهيم  بـن  طـاهر  همـراه  را مازيـار  حسـن  آمد، سحر وقتى
 روان كانيـه  سوى بابك دره راه از و نشست بر حسن آنگاه. دهند گذر ساريه شهر از را وى كه داد دستورشان

 گـرفتن  براى شود هرمزدآباذ سوى خواست مى محمد رسيدند هم به وقتى رسد ابراهيم بن محمد به كه شد
   »دارى؟ كجا آهنگ عبداهللا ابو اى«: گفت بدو حسن .مازيار

  » .دارم مازيار آهنگ«: گفت
  » .فرستادم آنجا را وى و شد من پيش است ساريه در مازيار«: گفت

 مازيار و آرد خيانت حسن به بود خواسته مى كوهيار كه دبو چنان و بماند زده حيرت ابراهيم بن محمد
 بـا  كوهستان دل در وقتى كوهيار و كرد پيشدستى باب اين در حسن اما. كند تسليم ابراهيم بن محمد به را

 بـا  كـه  بيـنم  نمـى  تـرا  مصلحت«: نوشت كوهيار به صقير بن احمد. شد بيمناك وى نبرد از شد رو به رو وى
 از» .مباش دل دو اند نوشته وى براى اى كرده كه تعهدى با ترا خبر كنى دشمنى و اختالف طاهر ابن عبداهللا

  .كرد تسليم حسن به را مازيار و كرد بيم رو اين
 بـود  آنجـا  كـه  را مازيار قصر در و رفتند هرمزدآباذ به ابراهيم بن محمد و حسين بن حسن آن از پس
 مازيـار  بـرادران  پـى  از كس و خرماباذ به رفتند حسن اردوگاه به آنگاه. كردند غارت را وى مال و بسوزانيدند
 رفـت   ساريه شهر سوى حسن آنگاه. گماشتند آنها بر كسان و شدند بداشته مازيار خانه در آنجا كه فرستادند

 دربـاره  و فرسـتاد  موسـى  ابـن  محمـد  نزد به كس حسن. بداشتند حسن خيمه نزديك را مازيار. ببود آنجا و
 مقيـد  آن با را مازيار كه فرستاد حسن براى را قيد محمد .كرد پرسش وى از بود نهاده او بر زيارما كه قيدى

  .كرد
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 سخن وى با خاندانش مردم و مازيار مال درباره كه رفت حسن نزد به ساريه شهر به ابراهيم بن محمد
 كـه  آمـد  حسـن  نـزد  به عبداهللا نامه بماندند، وى دستور انتظار در و نوشتند طاهر بن عبداهللا به را اين كند،

 معتصـم  مؤمنـان  اميـر  نزد به را آنها كه كند تسليم ابراهيم بن محمد به را خاندانش مردم و برادران و مازيار
 را وى امـوال  همـه  كـه  داد مى دستور حسن به. بود نرفته اشارتى مازيار كسان اموال به عبداهللا نامه در. ببرد

  .آرد تصرف به و كند مصادره
 نـزد  بـه  مـالش  كـه  گفت. كرد پرسش او از اموالش درباره و كرد احضار را مازيار و فرستاد كس حسن

 مكتوبى و كرد احضار را كوهيار. بودند ساريه مردم پارسايان و سران از كس ده و برد نامشان كه است گروهى
 نهـاد،  وى عهـده  بـه  اوست ندارا گنجينه و داران خزانه نزد به بود گفته مازيار كه را مالهايى وصول و نوشت
  .گرفت شاهد خويشتن بر و كرد تعهد را آن كوهيار

  .شوند شاهد او بر و شوند مازيار بنزد تا بگفت بود كرده حاضر كه را شاهدانى حسن آنگاه
 بـا  را وى صـقير  بن احمد كه كردم بيم رفتيم مازيار نزد به وقتى: گويد كه اند آورده شاهدان از يكى از

 ايـن  در» .نكنـى  يـاد  گفتـى  اشـاره  به را آنچه و بدارى دست او از دارم خوش«: گفتم بدو كند، آزرده سخن
 و نـود  دارم همـراه  و ام برداشـته  امـوالم  از آنچـه  كـه  باشـيد  شاهد«: گفت مازيار .ماند خاموش احمد هنگام

 آن در كه گرفته تپوس سبدهاى بار هشت و سرخ ياقوت پاره شانزده و زمرد پاره هفده و است دينار ششهزار
 از پـر  بـزرگ  اى جعبه و نشان گوهر طالى از خنجرى و گوهر و طال از شمشيرى و تاجى و است جامه اقسام
 خبـر  مـأمور  و طـاهر  بن عبداهللا دار خزانه وى( صباح بن محمد  به را اين و) نهاد ما روى پيش را آن و( گوهر

  » .كردم تسليم كوهيار به و) بود اردوگاه
   »شديد؟ شاهد مرد اين بر«: گفت كه رفتيم حسين بن حسن نزد به اهآنگ: گويد

  » .آرى«: گفتيم
 نـاچيز  و اندك من نظر به كه شود دانسته خواستم و برگزيدم خويشتن براى را ترتيب اين من«: گفت

  ».است
 و ينشـرو  و وى جد و مازيار براى جعبه آن گوهرهاى خريد كه اند آورده دبير نصرانى بن پسرر على از
 كه بگويد تا بود آورده حسين بن حسن پيش را همه اين مازيار. بود شده تمام درم هزار هزار هيجده شهريار

 حسن اما داده، او به را پدرش كوهستان و داده ايمنى فرزندان و مال و جان به را او و آمده وى نزد به امان با
  .بود خوددارتر دينار يا درم گرفتن در كسان همه از كه پوشيد چشم آن از و كرد خوددارى اين از حسين بن

  .كرد روانه حربى ابراهيم بن على و ابراهيم بن طاهر همراه را مازيار حسن، شد صبح چون و
 برده منزل سه را مازيار بفرستند، منصور بن يعقوب همراه را وى كه رسيد طاهر بن عبداهللا نامه سپس

  .كرد روانه منصور بن يعقوب با و آورد پس را او و فرستاد كس حسن. بودند
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 اسـتر  چند بيارد، بود كرده تعهد كه را اموالى داد دستور مازيار برادر كوهيار به حسين بن حسن آنگاه
  .بفرستند وى همراه 1سپاهى داد دستور و داد بدو اردوگاه از

 كوهسـتان  وارد چون و برفتند استران با غالمانش و وى» .ندارم نياز آنها به«: گفت و نپذيرفت كوهيار
 هزار كه ديلم، مردم از مازيار مملوكان كند، بار كه كرد مرتب و آورد برون را مالها و بگشود را ها خزينه و شد

 اكنـون  كـردى،  عربان تسليم را او و آوردى خيانت ما صاحب با«: گفتند و تاختند او بر بودند كس دويست و
 آن و بكشـتند  را او آمد در شب چون و نهادند آهنين بند و بگرفتند را او پس» .ببرى را مالهايش كه اى آمده
  .بردند غارت به را استران و را مالها

 خـويش  جانـب  از سـپاهى  نيـز  قـارن  فرستاد، كوهيار قاتالن سوى سپاهى رسيد، حسن به خبر وقتى
 شـهريار  نام به مازيار ادگانعموز از يكى كه گرفت را آنها از تعدادى قارن، فرستاده. بگيرند را آنها كه فرستاد

 فرستاد طاهر بن عبداهللا نزد به را او قارن. بود بوده محركشان و غالمان سر كه بود جمله آن از مصمغان پسر
  .بمرد رسيد قومس به چون كه

 از را ابـراهيم  بـن  محمـد  داشـتند،  ديلـم  آهنـگ  كه يافتند جنگل در و دامنه در را ديلميان اين جمع
 بگرفتند را راهشان و رسيدند آنها به كه فرستاد را ديگران و طبريان خويش جانب از كه ددادن خبر محلشان

  .فرستاد ساريه شهر به ابراهيم بن على همراه را آنها كه كردند دستگيرشان و
  .رويان به روذبار راه از بود شلنبه از بود، آمده كه وقتى به ابراهيم، بن محمد ورود

 همـه  كـه  2... نـام  بـه  بـود  وى عموزادگـان  از يكـى  طـرف  از وى هالكت و ارمازي كار تباهى قولى، به
 مـوروث  تقسيم همانند آنها ميان در اين و بود مازيار دست به دشت و داشت دست به را طبرستان كوهستان

  .بود
 ميـان  در ونـداهرمز  كوهسـتان : تاست سه طبرستان كوهستان كه اند آورده طبرى حفص بن محمد از

 پسـر  شـروين  كوهسـتان  سـوم . قارن پسر انداد پسر ونداسنجان برادرش كوهستان دوم. ستانطبر كوهستان
  .باب پسر خاب

 او و فرستاد كوهيار برادرش قولى به و خويش عموزاده اين پيش كس بود گرفته قوت مازيار كار وقتى
 بـراى  را مازيار قتىو. درى نام به گماشت كوهستان به خويش جانب از واليتدارى و كرد خويش در مالزم را

 تـو «: گفـت  و خوانـد  پـيش  را كوهيـار  خـويش  بـرادر  يـا  عموزاده افتاد، نياز مردان به طاهر بن عبداهللا نبرد
 آشـكار  او بـر  بود نوشته بدو كه را هايى نامه و افشين كار و» .شناسى مى نيكتر ديگرى از را خويش كوهستان

 و نوشـت  درى بـه  مازيـار  آنگـاه » .دار محفـوظ  من راىب را كوهستان و شو كوهستان طرف به«: گفت و كرد

                                                           

ن و به تعبير طبرى احياناً توان دريافت كه سپاه، به تعبير آن زما از خالل اين تفصيل دقيق و جالب اين نكته را نيز مى. 1
 .م. يك دسته و چيزى همانند آن بوده است

 .متن افتادگي دارد. 2



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  271  سيزدهمجلد 

 و فرسـتاد  طـاهر  بن عبداهللا مقابل را او و پيوست بدو سپاهيان برفت چون و رود وى پيش كه داد دستورش
 گمـان  زيـرا  اسـت،  كـرده  اسـتوار  را كوهسـتان  كار كوهيار برادرش يا خويش عموى پسر وسيله به پنداشت
 درخـت  و تنگـه  بس از نبود، راه نبرد و سپاهيان براى آنجا در كه آيد ديدپ خللى كوهستان جانب از نداشت

 مـردم  و جنگـى  مردان و كرد محكم يارانش و درى وسيله به بود خطر مايه كه نيز را جاهايى. بود آن در كه
  .پيوست بدو را خويش اردوگاه

 مازيـار  سـوى  سـان خرا مـردم  از انبـوه  سـپاهى  بـا  را حسين بن حسن خويش عموى طاهر بن عبداهللا
 پسر يعقوب نام به فرستاد وى همراه نيز را خبر مأمور يك. كرد روانه را ابراهيم بن محمد نيز معتصم. فرستاد
  .بنويسد را سپاه اخبار كه قوصره به معروف هادى وابسته پوشنگى ابراهيم

 بـدو  تـا  كردنـد  آغـاز  پيشروى مازيار طرف به سپاهها و رسيد حسين بن حسن بنزد ابراهيم بن محمد
 در مازيار. است كرده استوار رسند مى كوهستان به آنجا از كه را محلى كه نداشت ترديد مازيار. شدند نزديك

 از را او و بـود  كـرده  وى بـا  مازيـار  كـه  رفتـارى  سـبب  بـه  مازيار عموزاده .بود اندك گروهى با خويش شهر
 كـه  را چه هر و نوشت نامه حسين بن حسن به رو اين از داشت، دل به را او كينه بود كرده دور كوهستانش

 بن عبداهللا بنزد را مازيار عموزاده نامه حسن. داد خبر بدو نوشته نامه مازيار به افشين اينكه و بود سپاهها در
  .فرستاد  معتصم نزد به مردى همراه آنرا عبداهللا و فرستاد طاهر

 خواست مى را آنچه و نوشتند نامه كوهيار قولى به و مازيار عموزاده به حسين بن حسن و عبداهللا آنگاه
 كـه  كوهسـتانى  كـه  بـود  داده خبر طاهر بن عبداهللا به مازيار عموزاده كه بود چنان و. كردند تعهد وى براى

 به سهل بن فضل جانب از مازيار وقتى و بوده نياكانش و پدرش و او آن از مازيار از پيش است، آن در اكنون
 تحقيـر  و كرد خويش در مالزم را او و گرفت وى دست از را كوهستان آن شد، گماشته نطبرستا واليتدارى

  .كرد
 تـدبير  او درباره و تاخت مازيار به او اگر كه شد شرط مازيار عموزاده براى طاهر بن عبداهللا نزد به پس

. نكننـد  نبـرد  وى بـا  و نشـوند  وى متعـرض  آن دربـاره  و آيـد  وى تصرف به بود بوده چنانكه كوهستان كرد،
 عموزاده. كرد مؤكد آنرا و نوشت وى براى اى نامه باب اين در طاهر ابن عبداهللا. داد رضا اين به مازيار عموزاده

  .كند كوهستان وارد را آنها كه نهاد وعده مردانشان و حسين بن حسن با مازيار
 درى بـا  مقابلـه  اىبـر  كـه  داد دسـتور  حسـين  بـن  حسن به طاهر بن عبداهللا رسيد وعده هنگام وقتى

 بـه  كوهسـتان  در كـه  كرد روانه خويش سرداران از يكى ساالرى به انبوه سپاهى شب دل در و كند پيشروى
  .برد آنشان بدرون و كرد تسليم آنها به را كوهستان او و رسيدند مازيار عموزاده

 كـه  شـد  متوجـه  ناگهـان  بـود  خـويش  قصر در كه مازيار. كرد پيكار بود وى مقابل كه سپاهى با درى
 محاصـره  را مازيـار  پـس . كنـد  مـى  پيكار ديگر سپاه با درى و اند كرده توقف قصرش در بر سواران و پيادگان

  .شود تسليم معتصم مؤمنان امير حكم به كه داشتند وا را وى و كردند
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 شد، اسير كه رسيدند بدو شكارگاه در سواران بود، مشغول شكار به مازيار: گويد طبرى سعيد بن عمرو
 كه سپاهى با درى ببرد، را مازيار حسين، بن حسن .گرفتند بود آن در را چه هر و شدند وى قصر وارد زور به

 طاهر بن عبداهللا سپاه كه شد متوجه ناگهان بود، خبر بى مازيار دستگيرى از  وى كرد، مى نبرد بود وى مقابل
 شود، ديلم واليت وارد خواست مى كه برفت و شد هزيمت او و شدند پراكنده وى سپاهيان. است او سر پشت
 كـه  بـود،  خـويش  ياران از چند تنى با كه رسيدند بدو و رفتند وى تعقيب به حريفان. شدند كشته وى ياران

 مازيـار  فرسـتادند،  طاهر بن عبداهللا بنزد و برگرفتند را سرش شد، كشته و پرداخت نبرد به آنها با و بازگشت
 مؤمنان امير از بنمايد وى به را افشين هاى نامه اگر كه داد وعده بدو طاهر بن داهللاعب افتاد، وى دست به نيز

  .اوست نزد به ها نامه كه داند مى كه گفت بدو عبداهللا. گذرد در او از كه بخواهد
 با و گرفت را ها نامه طاهر بن عبداهللا. بود نامه چند كه يافتند و جستند را ها نامه كرد، اقرار بدين مازيار

 بـه  مگـر  ندهـد،  دسـت  از را مازيار نه و ها نامه نه كه داد دستورش و فرستاد ابراهيم بن اسحاق نزده ب مازيار
 دست به خويش دست با را آن و كرد چنين اسحاق. نكنند حيله مازيار و ها نامه درباره كه مؤمنان امير دست
 تازيانـه  را مازيـار  تا بگفت نشد، مقر بدان كه كرد پرسش ها نامه درباره مازيار از معتصم .رسانيد مؤمنان امير
  .شد آويخته بابك پهلوى و داد جان كه چندان زدند

 اسـپهبدان،  اسـپهبد  گـيالن،  گيل به مأمون عبداهللا از«: بود نوشته مى مازيار به مأمون كه بود چنان و
  ».مؤمنان امير وابسته قارن پسر محمد، خرشاد بشوار

 كـه  شـنيد  وقتى پيوست، بدو را سپاه مازيار كه پس آن از كه بود آنجا از رىد كار سستى آغاز: گويند
 پسـران  جعفـر  و محمـد  و كرد روانه را بزرجشنس خويش برادر آمده فرود دنباوند به ابراهيم بن محمد سپاه

 نآ از جلـوگيرى  بـراى  كه داد دستورشان و پيوست بدو رويان مردم و مرز مردم از كسانى با را كالرى رستم
  .شوند رى و رويان مرز به سپاه

 و بـود  نوشته نامه بودند وى ياران از كه رستم پسران جعفر و محمد به قارن بن حسن كه بود چنان و
 و مرز دو مردم و رستم پسران كرد تالقى ابراهيم بن محمد سپاه با درى سپاه وقتى. بود برانگيخته را ميلشان

 بـر  شـدند،  ابـراهيم  بـن  محمـد  با و گرفتند اسير را او و برخاستند درى برادر بزرجشنس ضد بر رويان مردم
 پسـران  جعفر و محمد خيانت از چون و مرو نام به محلى در بود خويش قصر در كسانش با درى .وى مقدمه
 بابـت  ايـن  از يافت، خبر بزرجشنس برادرش شدن اسير و آنها از رويان و مرز دو مردم كردن پيروى و رستم
 كـه  شدند پراكنده بيشترشان و افتادند خويش جانهاى انديشه به و گرفتند سستى يارانش .شد غمين سخت

  .كردند مى تدبير خويش براى و خواستند مى امان
 را ميلشـان  كـه  شـدند  وى در بـه  آنهـا  از كـس  هـزار  چهـار  انـدازه  به كه فرستاد ديلميان پى از درى
 گـويى  برفـت،  و برداشـت  مـال  خويشـتن  بـا  و نشست رب آنگاه. داد چيزشان و كرد آرزومندشان و برانگيخت

 ديلمان بنزد كه داشت آن آهنگ اما كند، پيكار ابراهيم بن محمد با و دهد نجات را خويش برادر خواست مى
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 و رفـت  وى سـوى  خـويش  سـپاه  بـا  ابـراهيم  بن محمد. جويد كمك ابراهيم ابن محمد ضد بر آنها از و شود
  .بود سخت پيكارى ميانشان

 بـرون  فـرار  بـه  و شكستند را خويش بندهاى زندانيان و شدند گريزان زندان مراقبان برفت درى وقتى
 و بودند بوده مازيار زندان در كه ساريه مردم از گروه آن شدن برون. پيوست خويش شهر به كس هر و شدند
 بـود،  شـعبان  مـاه  بـه  حفص بن محمد گفته به اين، و افتاد، اتفاق روز يك به بودند درى زندان در كه اينان

 بيست و دويست سال به اين كه گويد ديگرى اما. پنجم و بيست و دويست سال به ماه آن از رفته روز سيزده
  .بود چهارم و

 و كوه بين ما دريا، كنار بر ابراهيم بن محمد و درى كه وقت آن در: گويد كه اند آورده قحذء بن داود از
 بـه  بـود  دليـر  و شـجاع  مـردى  كـه  درى -بود پيوسته ديلم به جنگل و دريا و -رسيدند هم به دريا و جنگل

 كـه  شـد،  نمـى  هزيمـت  و بـرد  مـى  حملـه  سـپس . راند مى پسشان تا برد مى هجوم محمد ياران به خويشتن
 اسـيرش  و برد حمله بدو حاجبه پسر فند نام به ابراهيم بن محمد ياران از يكى. شود  جنگل وارد خواست مى
 محمـد . بگرفتند بود وى با اسب و مال و اثاث چه هر و كردند تعقيب را يارانش سپاهيان د،بر پس باز و كرد
 از كه كرد دراز را خويش دست. خواندند پيش را درى. بكشند را درى برادر بزرجشنس داد دستور ابراهيم بن

 تـه  بـر  درى سپـ . ديگـر  پـاى  و ديگـر  دست نيز و شد، قطع ران از كه كردند دراز را پايش شد، قطع مرفق
 ياران به ابراهيم بن محمد. بزنند را گردنش داد دستور محمد نياورد اضطراب و نكرد سخن و نشست خويش

  .ببرد دربند را آنها و يافت ظفر درى
  .شد يمن واليتدار دينار بن جعفر سال اين در
 عمرى، معتصم، قصر در و گرفت زنى به را اشناس دختر اترنجه افشين، پسر حسن، سال اين در هم و

 كـه  گفتنـد  مـن  بـه . يافتند حضور وى عروسى در سامرا مردم بيشتر. االخر جمادى ماه در. كرد زفاف وى با
  .كرد مى تفقد را حاضران خويشتن به معتصم و ماليدند مى خوش بوى نقره 1تغار يك از را عامه

  .برخاست مقاومت به ورثان در ورثانى عبداهللا سال اين در
  .آورد مخالفت آذربايجان در افشين خويشاوند اشروسنى منكجور سال همين در 

  آورد؟ مخالفت آذربايجان در اشروسنى منكجور چرا اينكه از سخن

 گماشت آذربايجان بر را منكجور اين بازگشت، جبال از و يافت فراغت بابك كار از افشين وقتى: گويند
 بـه  گـزاف  مـالى  وى، منزلهاى از يكى در بابك هرش در منكجور. بود وى دست به و بود افشين عمل جزو كه

 بريـد  متصـدى . نكـرد  واقـف  آن از را معتصـم  نـه  و افشـين  نـه  كه نگهداشت خويش براى آنرا و آورد دست
 داد، خبـر  او بـه  را ايـن  و نوشـت  معتصـم  بـه  كـه  الرحمان عبد پسر عبداهللا بنام شيعه بود  مردى آذربايجان

                                                           

 .كلمه متن. 1
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 كـه  چنـدان  افتـاد  گفتگـو  الرحمان عبد بن عبداهللا و منكجور ميان. شمرد دروغ را اين و نوشت نيز منكجور
 آنچه از را وى كه خواست كمك اردبيل مردم از عبداهللا و كرد الرحمان عبد بن عبداهللا كشتن آهنگ منكجور
  .كرد نبرد آنها با منكجور و كردند حفظ كرد، خواست مى وى درباره منكجور

 افشـين . كنـد  معـزول  را منكجـور  كه بفرستد را يكى داد دستور فشينا به و رسيد معتصم به خبر اين
 بنـزد  را اوبـاش  و كـرد  خلع يافت خبر اين از منكجور چون و فرستاد را خويش سپاه معتبر سرداران از يكى

  .كرد نبرد وى با و بديد را او سردار اين كه شد برون اردبيل از و آورد فراهم خويش
 اى قلعـه . بـود  كـرده  ويران را آن بابك كه شد آذربايجان هاى قلعه از يكى سوى و شد هزيمت منكجور

 از بيشـتر  و شـد  حصـارى  آن در و كرد مرمت و كرد بنيان را آن كه نيافتنى، دست كوهى بر استوار بود بوده
 سـردارى  بـه  و كردنـد  تسـليمش  و تاختند او بر بودند قلعه در او با كه منكجور ياران. بماند آنجا در ماه يك

 افشين از وى كار درباره و بداشتند را او تا بگفت معتصم و برد سامرا به را وى كه بود نبرد به وى با كه دادند
  .شد گمان بد

  .بود بزرگ بغاى بود شده فرستاده منكجور نبرد براى كه سردارى قولى به
  .شد وى نزد به امان با منكجور شد روبرو منكجور با بغا وقتى قولى به و

  .شد آويخته بابك پهلوى سامرا در و بمرد رومى ياطس سال اين در
  .كرد نماز او بر معتصم و درگذشت مهدى بن ابراهيم رمضان، ماه به سال، اين در هم و

  .بود حج ساالر داود بن محمد سال اين در
  .درآمد پنجم و بيست و دويست سال آنگاه 

  بود پنجم و بيست و دويست سال به كه حادثاتى خبر از سخن

  .شد معتصم بنزد امان با محرم ماه در ورثانى كه بود آن جمله از
  .رسيد سامرا به منكجور با بزرگ بغاى سال اين در هم و
  .كرد جانشين را اشناس و رفت سن سوى معتصم سال اين در هم و
  .داد طوق و داد بوى تاج و نشانيد اى كرسى بر را اشناس معتصم، االول، ربيع ماه در سال، اين در هم و
  .شد سوخته مرتد غنام سال اين در هم و
 بودنـد  وى نـزد  كـه  شاكريانى به آنكه سبب به آورد خشم دينار بن جعفر بر معتصم سال اين در هم و

 آن از پس كرد، آنجا واليتدار را ايتاخ و برداشت يمن از و بداشت اشناس نزد به را وى روز پانزده و بود تاخته
  .آورد رضايت جعفر از

  .شد كشيكبانان ساالر يحيى بن اسحاق و شد معزول كشيكبانان از افشين سال اين در
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 وارد را او و رفـت  دسـكره  سـوى  ابراهيم بن اسحاق و كرد روانه را مازيار طاهر بن عبداهللا سال اين در
  :1مضمون اين به گفت شعرى زيات الملك عبد بن محمد و شوال ماه به كرد، سامره

 مگـر  كننـد  نمى رنگ را فيل اعضاى داشته را خراسان شيطان و اند كرده رنگ آن سمر مطابق را فيل«
  ».مهم اى حادثه براى

  .كردند وارد پاالندار استرى بر را او كرد، خوددارى فيل بر نشستن از مازيار
 چنـان  و .بياوردنـد  افشين با را وى تا داد دستور و قعده ذى پنجم روز به نشست العامه دار در معتصم

 و بـود  نوشـته  مـى  نامـه  او بـه  افشـين  كه شد مقر مازيار. بودند بداشته را افشين آن از پيش روز يك كه بود
 را مازيار تا گفت و بردند محبسش به را افشين تا بگفت  آنگاه بود، شمرده مى صواب را وى عصيان و مخالفت

  .بمرد دم در و دادند او به كه خواست بآ زدند، او به تازيانه پنجاه و تازيانه صد چهار كه زدند تازيانه
  .بداشت را او و آورد خشم افشين بر معتصم سال اين در

  بداشت؟ را او و آورد خشم افشين بر معتصم چرا اينكه از سخن

 به ارمينيه مردم از اى هديه وقتى بود مقيم خرميان سرزمين به كه بابك نبرد روزگار به افشين: گويند
 را آن خبـر  عبداهللا و گذشت مى طاهر بن عبداهللا قلمرو از اين و فرستاد مى اشروسنه به آنرا رسيد مى وى نزد

 افشـين  كـه  را هايى هديه همه داد مى دستور و نوشت مى طاهر بن عبداهللا به معتصم. نوشت مى معتصم براى
  .كرد چنان طاهر بن عبداهللا و كند مشخص فرستد مى اشروسنه سوى

 حمل خويش ياران كمربند در آنرا شد مى آماده افشين نزد به درم و دينار از مالى وقتى كه بود چنان و
 بـن  عبـداهللا  بـه  را اين. برد مى خويش كمربند در دينار بيشتر و هزار از مرد يك كه توانشان اندازه به ميكرد
 آمـده  فـرود  نيشـابور  در داشـتند  همـراه  را ها هديه كه افشين فرستادگان كه روزها از يكى. دادند خبر طاهر
 از را آن كـه  يافـت  ها كيسه كمربندهايشان در و بكاويد و گرفت را آنها و فرستاد كس طاهر بن عبداهللا بودند
  ايد؟ آورده كجا از را 2مال اين كه گفتشان و گرفت ايشان

  » .اوست مالهاى اين و است افشين هاى هديه اين«: گفتند
 به را اين و نوشت مى من به بفرستد مالهايى چنين استخو مى افشين برادرم اگر آورديد، دروغ«: گفت

  ».دزدانيد شما است، گزاف مالى اين كه كنند 3بدرقه و حراست آنرا دهم دستور تا داد مى خبر من
 را قـوم  آن گفتـار  و  نوشـت  افشـين  به و داد خويش سپاهيان به و بگرفت را مال طاهر بن عبداهللا پس

 خبرم و ننويسى من به و باشى فرستاده اشروسنه سوى مالى چنين كه ندارم باور«: گفت و كرد ياد وى براى
 اميـر  كه مالى جاى به دادم، خويش سپاه به آنرا من نبوده، تو آن از مال اين اگر. كنم بدرقه را آن كه ندهى

                                                           

  .اين شعر را درباره بابك نيز گفته بود. 1

  .م. در همه جاى اين كتاب كلمه مال عموماً به معنى پول و نقد آمده است. 2

 . بذرقه: كلمه متن. 3
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 جانـب  از لما وقتى باشد، تو آن از اند گفته قوم اين چنانكه مال اگر و. فرستد مى من نزد به سال هر مؤمنان
 بـه  آنرا من كه است تر شايسته مال بدين مؤمنان امير باشد اين جز اگر و دهم مى پس تو به آمد مؤمنان امير
  .كنم تركانشان ديار روانه خواهم مى كه رو آن از دادم سپاه

 را قـوم  آن كـه  خواسـت  او از و است يكى مؤمنان امير مال و وى مال كه داد خبر و نوشت بدو افشين
 ميـان  اخـتالف  سـبب  ايـن  و برفتنـد  كـه  كرد رها را آنها طاهر بن عبداهللا. روند اشروسنه سوى كه كند رها

  .شد افشين و طاهر بن عبداهللا
 كـه  شـنيد  مـى  سـخنى  معتصم از گاه به گاه افشين كه بود چنان و. بود وى مراقب عبداهللا آن از پس

 بنا و آورد طمع آنجا واليتدارى در افشين كند، زولمع خراسان از را طاهر خاندان خواهد مى كه داد مى نشان
 پـردازد،  مى او از دفاع به سلطان نزد به كه كند تعهد و برانگيزد مخالفت به را وى و نويسد نامه مازيار به كرد

 بن عبداهللا و بفرستد مازيار نبرد براى را او كه شود مى محتاج معتصم شود، مخالف مازيار اگر كه گمان اين به
  .گذشت آن ياد كه شد چنان مازيار كار و كند مى خراسان واليتدار را او و كند مى معزول را هرطا

 به وى نوشتن نامه و افشين كار از و كرديم حكايت پيش از كه بود چنان آذربيجان در نيز منكجور كار
 دسـتور  و افشين نظر با اين كه شد محقق وى بنزد داشت منكجور كار در او از معتصم كه اى بدگمانى مازيار

 وضـع  تغييـر  و دريافـت  را ايـن  افشـين  شـد،  متغير افشين از معتصم سبب، اين به پس بوده منكجور به وى
 مشـكهايى  خـويش  قصـر  در شد مصمم گويند چنانكه و كند چه ندانست و بدانست معتصم نزد به را خويش
 و بگـذرد  زاب از مشكها  آن بر و گيرد صلمو راه حيله به وى سرداران و معتصم كارى پر روز به و آرد فراهم
 و كـرد  آمـاده  بسـيار  زهر پس. شد دشوار كار اين اما .رود خرز ديار سوى آنجا از و شود ارمينيه واليت سوى

 نپذيرفت را وى دعوت معتصم اگر بنوشاند آنها به و بخواند را سردارانش و معتصم و بسازد غذايى شد مصمم
 اجـازه  او از ديگـران  و ايتاخ و اشناس چون ترك سرداران) كردن مهمان( درباره نمؤمنا امير كارى پر روز به

 بـرون  وى نـزد  از چـون  و كنـد  مسمومشـان  و بنوشاند مى و دهد غذايشان شدند وى نزد به چون و بخواهد
 هـاى  بنـه  بـا  و رسـد  زاب بـه  تـا  ببرد اسبان پشت بر را عبور لوازم و مشكها آن و شود برون شب آغاز شدند

 كند رها دجله بر را مشكها آنگاه دهد، عبور شنا به شود ميسر كه چندان را اسبان و بگذرد مشكها بر خويش
 خواهـد،  امـان  و رود خزر واليت سوى آنگاه - بود وى قلمرو جزو ارمينيه واليت -شود ارمينيه واليت وارد و

 ضـد  بـر  را خـزران  و رود بـاز  اشروسنه واليت سوى ترك واليت از و رود تركان واليت به خزر واليت از آنگاه
  .نشد ميسر اينش و كشيد درازا به كارش اما بود اين تهيه در .برانگيزد اسالم مردم

 چنـان  و بودنـد،  نوبت به سرداران ديگر چون مؤمنان امير خانه در نيز افشين سرداران كه بود چنان و
 ايـن «: گفت بدو واجن و رفت گفتگويى بود شده واقف افشين كار از كه يكى و اشروسنى واجن ميان كه شد
 افشـين  بـراى  را آن و برفـت  بـود  شنيده را واجن سخن كه كسى» .گيرد نمى انجام و بينم نمى شدنى را كار

 بشـنيد  گفت وى درباره افشين را آنچه. داشت واجن با دل كه افشين خاصان و خادمان از يكى. كرد حكايت
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. انـد  رسـانيده  افشـين  بـه  را او گفته كه داد خبر بدو و رفت وى پيش شتبازگ نوبت از واجن وقتى شبانگاه و
 خفته معتصم. رفت مؤمنان امير خانه به و نشست بر شب دل در هماندم و شد بيمناك خويش جان از واجن

  ».دارم اندرزى مؤمنان امير براى« :گفت و رفت ايتاخ بنزد. بود
  » .بخفت مؤمنان امير نبودى؟ اينجا اكنون هم مگر«: گفت ايتاخ
  ».كنم صبر فردا تا كه نيست ميسرم«: گفت بدو واجن
 خـويش  منزل به امشب بگو« :گفت معتصم. دهد خبر معتصم به را واجن گفته كه زد را يكى در ايتاخ

  ».آيد من نزد به زود فردا و رود باز
  » .برود جانم بروم امشب اگر«: گفت واجن

 و نگهداشـت  خـويش  نزد به را او ايتاخ. نگهدار خويش نزد به را او امشب كه داد پيغام ايتاخ به معتصم
 وى بـا  دانسـت  مـى  را چـه  هـر  كـه  رسانيد معتصمش نزد به صبحدم نماز با و ببرد را او زود شد، صبح چون
  .بگفت

 افشـين . خواند پيش را افشين و فرستاد را او و خواند پيش را دبير دنقش بن حماد بن محمد معتصم،
 از پـس . شد بداشته قصر در كه بدارندش، و گيرند بر را او سياه جامه داد دستور معتصم. سياه امهج با بيامد

 آنگـاه . شـد  شـهره  افشـين  بنام و كرد نام لولوه را آن و ساخت وى براى بلند بداشتنگاهى قصر داخل در آن
  .كند حيله افشين بن حسن با كه نوشت طاهر بن عبداهللا به معتصم
 بـود  داده خبر و بود نوشته طاهر بن عبداهللا به مكرر هاى نامه اسد بن نوح درباره حسن كه بود چنان و

 امير آنچه از را وى و نوشت اسد ابن نوح به طاهر بن عبداهللا كند، مى تجاوز وى حدود و وى امالك به نوح كه
 و باشد مهيا وى براى و كند فراهم را خويش ياران داد دستور و كرد خبردار بود نوشته حسن درباره مؤمنان
 عبـداهللا  بنـزد  و كنـد  بنـد  بـه  را وى رسـيد  وى نزد به خويش واليتدارى نامه با افشين بن حسن كه همين
  .فرستد

 را او و كرده معزول را اسد بن نوح كه داد خبر بدو و نوشت افشين بن حسن به طاهر بن عبداهللا آنگاه
 شد روان سالح و يار اندكى با افشين بن حسن .فرستاد وى نزد به را نوح عزل نامه و كرده ناحيه آن واليتدار

 و كرد بند به و بگرفت را او اسد بن نوح. است ناحيه آن واليتدار داشت گمان كه رسيد اسد بن نوح نزد به تا
 بـراى  كـه  بداشتنگاهى كه بود چنان و. فرستاد معتصم نزد به را او نيز عبداهللا فرستاد، طاهر بن عبداهللا بنزد

 نوبـت  به آن زير  كسان و بود جاى وى نشستن مقدار به آن ميان و بود مناره همانند بود شده ساخته افشين
  .بودند

 بن اسحاق با بود، آنجا داود ابى بن احمد بودم، معتصم خانه در: گويد كه اند آورده عيسى بن هارون از
 سـران  از گروهـى  نبـود،  سـخت  بداشتگى در هنوز بياوردند، را افشين. زيات الملك عبد بن محمد و ابراهيم
 را كسـى  داران مرتبـه  از خانـه  در. دهنـد  كوفـت  سـر  داشـت  كـه  وضـعى  از را افشين كه بودند شده احضار
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 زيـات  الملـك  عبـد  بن محمد او گفتگوى طرف. كردند روانه را كسان ديگر و منصور فرزندان بجز نگذاشتند،
 از يكـى  كـه  تـركش  پسـر  مرزبـان  و موبد و بود طبرستان انرواىفرم مازيار بودند شده احضار كه كسانى بود

  .سغد مردم از كس دو و بود سغد شاهان
 عبـد  بـن  محمـد  .داشـتند  ژنـده  هاى جامه كه خواند پيش را كس دو آن الملك عبد بن محمد: گويد

 بـه  دمحمـ . بود ريخته آن گوشت كه بنمودند را خويش پشتهاى »چيست؟ شما قضيه«: گفت آنها به الملك
  »شناسى؟ مى را دو اين«: گفت افشين

 هـر  بـه  من و كردند بنياد مسجدى اشروسنه در كه نماز پيشواى آن و است اذانگوى اين آرى،«: گفت
 ديـن  بـه  را قـوم  هـر  كه هست اى شرطنامه و پيمان سغد شاهان و من ميان زيرا زدم، تازيانه هزار كدامشان
 را بتان و تاختند بود آن در اشروسنه مردم يعنى قوم بتان كه اى نهخا به اينان. واگذارم رسومشان و خودشان

 كـرده  تعـدى  كـه  زدم تازيانـه  هـزار  كدامشان هر به اين سبب به من و كردند مسجد را آن و ريختند بيرون
  ».بودند داشته ممنوع معبدشان از را قوم آن و بودند

 در كـه  اى آراسـته  ابريشم و گوهر و طال با را آن و هست تو نزد به كه چيست كتاب آن«: گفت محمد
  ».هست خدا كفر آن

 كه كفرى و هست عجم هاى نوشته از چيزى آن در و ام برده ارث به پدرم از كه است كتابى اين«: گفت
 وادار حـاجتم  و يـافتم  آراسـته  را كتـاب  ام، كرده مى رها را آن جز و ام گرفته مى بهره نوشته از من. كردى ياد

 منزل در كه مزدك كتاب و دمنه و كليله كتاب چون واگذاشتم، بود چنانكه آنرا و برگيرم آن از زيور كه نكرد
  ».برد مى برون اسالم از اين كه نداشتم گمان .هست تو

 و داشـت  مـى  وا آن خـوردن  بـه  مرا و خورد مى را شده خفه اين،«: گفت و آمد پيش موبد آنگاه: گويد
 با را آن وسط كشت، مى سياه گوسفند يك شنبه چهار روز هر. است رترآبدا ذبيحه از آن گوشت كه پنداشت
 بـا : گفـت  مـن  به روز يك. خورد مى را آن گوشت و گذشت مى گوسفند نيمه دو ميان از آنگاه زد مى شمشير

 شـتر  بـر  و خـوردم  روغن آنها خاطر به كه چندان شدم، همراه داشتم ناخوشايند كه چيزها همه در قوم اين
  ».نكرده ختنه و نكشيده نوره يعنى نيفتاده، من از موى يك كنون تا اما كردم پا به علينن و نشستم

 اى مجوسى موبد »است؟ معتمد خويش دين در گويد مى سخن اين كه اين بگوى من به«: گفت افشين
  .كرد مى همدمى وى با و بود شده مسلمان متوكل دست به كه بود

  » .نه«: گفتند
  »پذيريد؟ مى دانيد نمى عادلش و نداريد اعتماد بدو كه را كسى شهادت رمنظو چه به پس«: گفت
 مـن  بـه  آن از كـه  بـود  روزنـى  يا درى تو منزل و من منزل ميان آيا«: گفت و كرد موبد به روى آنگاه

  »بدانى؟ آنجا از مرا خبرهاى و بنگرى
  ».نه«: گفت
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 و بـودن  عجـم  از و گفـتم  مـى  تـو  با را خويش راز و پذيرفتم مى خويش نزد به ترا كه نبود مگر«: فتگ
   »كردم؟ مى سخن تو با مردمش به و آن به رغبتم

  » .چرا«: گفت
 گفتـه  تو با كه را رازى كه. بزرگوار خويش پيمان در نه و معتمدى خويش دين در نه اين بنابر«: گفت

  ».كردى فاش بودم
  »شناسى؟ مى را اين« :گفتند زبانمر به آمد، پيش تركش پسر مرزبان و رفت كنار به موبد پس: گويد
  » .است افشين اين بله«: گفت

   »است؟ مرزبان اين«: گفتند افشين به
  » .است مرزبان اين«: گفت

   »كنى؟ مى تو در تو و پرى مى شاخ به شاخ كى تا ابله،«: گفت بدو مرزبان
   »گويى؟ مى چه دراز ريش«: گفت افشين
  » .يسندنو مى چگونه تو به 1مملكتت مردم«: گفت
  » .اند نوشته مى جدم و پدرم به كه همانگونه«: گفت
  » .بگو«: گفت
  » .گويم نمى«: گفت

   »نويسند؟ نمى چنين و چنين تو به اشروسنى به مگر«: گفت مرزبان
  » .چرا«: گفت
  »فالن؟ پسر فالن وى بنده از خداوندان خداى به كه نيست اين عربى به آن تفسير مگر«: گفت
   »چرا«: گفت

 بـراى  پـس  شـود،  گفتـه  چنـين  آنهـا  به كه كنند مى تحمل مسلمانان و«: گفت الملك عبد بن حمدم
  2».شمايم واالى خداى من: گفت مى خويش قوم به كه ماند چه فرعون

. درآيـم  اسـالم  بـه  كه پيش آن از نيز، من درباره و بود قوم عادت اين من جد و من پدر درباره«: گفت
  ».گيرد تباهى من به نسبت قوم  اطاعت كه نهم آنها از تر پايين را خويشتن كه نداشتم خوش

 ترا قسم ما و كنى مى ياد قسم خدا نام به ما نزد به چگونه حيدر، اى تو، واى«: گفت ابراهيم بن اسحاق
  »داشت؟ فرعون كه دارى دعوى همان اما بريم مى مسلمان جاى به ترا و داريم مى باور

. خـوانى  مـى  مـن  بـر  تو و خواند هشام بن على بر عجيف كه است اى سوره اين الحسين، ابو اى«: گفت
  »خواند؟ مى تو بر آنرا كى فردا كه باش منتظر

                                                           

 . كلمه متن. 1
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  »شناسى؟ مى را اين« :گفتند افشين به. آوردند پيش را طبرستان فرمانرواى مازيار آنگاه: گويد
   »نه«: گفت

   »شناسى؟ مى را اين«: گفتند مازيار به
  » .است فشينا اين آرى،«: گفت

   »است مازيار اين«: گفتند افشين به
  » .شناختم را او اكنون آرى،«: گفت

   »نوشتى؟ نامه او به آيا«: گفتند
   »نه«: گفت

   »نوشت؟ نامه تو به«: گفتند مازيار به
 جـز  و تـو  و مـن  جز كسى را سپيد دين اين كه نوشت كوهيار من برادر به خاش برادرش آرى«: گفت

 بگـردانم  او از را مرگ كه كوشيدم من و داد كشتن به را خودش حمقش سبب به بابك كرد، نمى يارى بابك
 كـه  ندارند را كسى من جز قوم اين كنى، مخالفت تو اگر. افتاد آن در كه كشانيد جايى به را وى حمقش اما
 نبـرد  ما با كه نماند كسى آيم تو سوى من اگر. منند با جنگاوران و دليران و سواران كه فرستند تو مقابله به

 بـا  را سـرش  و انـداز  وى پـيش  اى پـاره  .است سگ همسنگ عرب. تركان و مغربيان و عربان تا، سه جز. كند
 ساعت يك مدت در تركان يعنى شيطانها اوالد. سرند يك  خورندگان مغربيان، يعنى مگسان، اين. بزن چماق

 كـه  شود مى چنان اين و كنند مى نابود را همگيشان و دتازن مى آنها به سواران آنگاه شود، مى تمام تيرهايشان
  ».بود بوده عجم روزگار به

 اگر كند، نمي ملزم مرا كه كند مى اى دعوى من برادر ضد بر و خويش برادر ضد بر اين،«: گفت افشين
 كـه  نيسـت  اعتـراض  جاى يابد، اطمينان من جانب از و كشانم خويش سوى را او كه باشم نوشته را نامه اين

 را اين گردن پشت كه دهم يارى نيز حيله به را او دارم حق كنم مى يارى خويش دست به را خليفه من وقتى
 خليفـه  نـزد  بـه  وى سـبب  بـه  طاهر بن عبداهللا چنانكه يابم، منزلت وى نزد به كه آرم خليفه پيش و بگيرم
  ».است يافته منزلت

  .بردند كنار به را مازيار آنگاه
 دواد ابى ابن كرد، سخن چنان ابراهيم بن اسحاق با و كرد سخن چنان تركشى زبانمر با افشين وقتى

 شـانه  به و كنى مى بلند را عبايت خويش دست با عبداهللا ابو اى تو«: گفت بدو افشين. كرد سرزنش را افشين
  ».دهى كشتن به را جمعى آن وسيله به كه وقتى تا نهى نمى خويش

   »اى؟ شده پاكيزه تو«: گفت دواد ابى ابن
  » .نه«: گفت
   »نجاست؟ آن از پاكى و است اسالم كمال سبب كه ماندى باز اين از چرا«: گفت
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   »نيست؟ احتياط اسالم دين در مگر«: گفت

  »!چرا«: گفت

  » .بميرم ببرم را پيكرم عضو اين اگر داشتم بيم«: گفت

 پوستى بريدن از اما دارد، نمى بازت نبرد در حضور از اين و زنند مى ضربت شمشير و نيزه با ترا«: گفت

  »!دارى هراس

 اسـت  چيزى اين اما كنم، مى صبورى آن بر دهد رخ وقتى و آيد مى پيش كه است ضرورتى آن«: گفت

 بـرون  موجب آن ترك كه دانستم نمى. درآيد جانم آن، سبب به كه نيستم ايمن و كشم مى خويش سوى كه

  ».است اسالم از شدن

  ».بگيرش) ترك موساى پدر بزرگ بغاى به: (بغا اى شد، عيان شما بر وى كار«: گفت دواد ابى ابن

 انتظار شما از امروز از زودتر را اين من«: گفت. كشيد را او و انداخت افشين كمربند به دست بغا: گويد

 سوى وزيرى در از و گرفت را قبا اطراف گردنش نزده ب آنگاه برگردانيد سرش روى را قبا دامن بغا» .بردم مى

  .برد بداشتنگاهش

  .فرستاد سامرا به را اشناس دختر اترنجه و افشين بن حسن طاهر، بن عبداهللا سال اين در

  .بود داود بن محمد حج ساالر سال، اين در

  .آمد در ششم و بيست و دويست سال آن از پس 

   سيزدهم جلد پايان
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