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  به نام خداوند رحمان رحيم

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

  .حكايت نسبتاً دراز گفته آيدنباشد، شمه اي از اين  چند هفته ديگرهست دورتر از 

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   

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

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  

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

  .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 

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

  .گرفت و باز شكر خداي

پانزدهم كه با ختم آن، طبري پارسي، ترجمه تـاريخ گـران سـنگ هـرودت مشـرق،      اينك شما و جلد 

صـلة تـاريخ   «جمـه  محمد بن جرير طبري، به پايان مي رود و از پي آن دفتري هست، نه چندان مفصـل، تر 

از عريب بن سعد قرطبي، شامل حادثات پس از طبري، تا به سال سيصد و بيسـتم و آغـاز خالفـت    » الطبري

  .نام كرده ام و ياري و نيرو از خداست و توفيق از او» دنباله تاريخ طبري«القاهر باهللا، كه آنرا 

  ابوالقاسم پاينده                                                                                                                             

 1354135413541354بهمن ماه                                                                                                                               
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 درگذشت؟ چگونه و شد خلع مهتدى چرا اينكه از سخن

 خـويش  مقرريهاى كه آمدند جنبش به دور و سامرا كرخ ساكنان سال اين رجب از رفته روز دو گويند

 سـخن  آنهـا  بـا  كه فرستاد سويشان خويش برادر عبداهللا با بود آنها سر كه را طبايغو مهتدى خواستند، مى را

 پسر نصر ابو شب همان» .كنيم سخن روبرو مؤمنان امير با خواهيم مى«: گفتند و نپذيرفتند آنها از اما دند،كر

 خانـه  وارد دوريان و كرخيان از جمعى. جانفروش نزديك بود، سن در كه رفت خويش برادر اردوگاه سوى بغا

 پنجشـنبه  و چهارشـنبه  روز بـه  و ردك بسيار سخن آنها با مهتدى. بود چهارشنبه روز به اين و شدند، جوسق

 اردوگـاه  در بغـا  بن موسى. كند مى چه بغا بن موسى بدانند كه بودند منتظر مردم. ببريد كسان از را پرداخت

 كـه  كنـد  نبـرد  جانفروش با شوند مرتب يارانش وقتى كه داشت آن سر و بود داده ماهه يك مقررى خويش

 .داشت خراسان راه آهنگ كه برفت موسى و داد رخ اختالف

 براى مهتدى اينكه علت و رفت خراسان راه سوى آن سبب به موسى و داد رخ كه اختالفى علت درباره

 و كـرد  كنـاره  جـانفروش  مقابله از موسى اينكه سبب اند گفته بعضيها: اند كرده اختالف شد برون تركان نبرد

 مسـاور  مقابـل  موسـى  بـا  كـه  را ايكبـاك ب مهتـدى  كـه  بـود  آن رفت خراسان  راه سوى و كرد رها را او نبرد

 و كنـد  پيوسـته  خويش به را موسى سپاه كه داد دستور و نوشت بدو و كرد استمالت داشت، جاى جانفروش

 بايكبـاك  بـه  نامـه  وقتـى  .فرستند وى بنزد بند در را آنها يا بكشد را مفلح و بغا بن موسى و باشد آنها ساالر

 همـه  ضـد  بـر  تدبير اين زيرا شوم نمى خرسند اين از«: گفت و برد بغا بن موسى نزد به و برگرفت آنرا رسيد

  »چيست؟ تو راى كند، آن همانند من با نيز فردا كند، كارى تو با امروز وقتى ماست،

 يـاريش  مفلـح  و موسـى  ضد بر و اويى مطيع كه بگويى بدو و شوى سامرا به كه بينم مى چنان«: گفت

  ».كنيم مى تدبير وى كشتن درباره پسس يابد اطمينان تو از كه دهى مى

 خويش منزلهاى به بودند آمده جانفروش نزد از كه وى كسان و درآمد مهتدى نزد به و برفت بايكباك

 رهـا  را اردوگـاه  بكشى، را مفلح و موسى بودم داده دستور آنكه با«: گفت و آورد خشم وى بر مهتدى رفتند،

  ».آوردى نفاق آنها كار در و! كردى

 بزرگتر آنها سپاه كه شد مى ميسرم كشتنشان و يافتم مى دست آنها به چگونه مؤمنان، امير اى« :گفت

 يـارانم  و سپاه با بلكه نگرفتم، انتقام وى از اما رفت چيزى مفلح و من ميان نيرومندترند، من از و است من از

 شـمارى  بـا  موسى كه دهم نيرو را كارت و كنم يارى آنها ضد بر ترا كه آمدم دربودند اطاعت به كه كسانى و

  ».باشد مانده اندك

 .برند اى خانه به را او داد دستور و» .بنه را خويش سالح«: گفت
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 خانـه  بـه  تـا  كـرد  نبايد چنينش بازآيد سفرى چنين از وقتى من، چون يكى مؤمنان، امير اى«: گفت

  ».بگويم كسانم و يارانم با را خويش دستور و روم خويش

 ديـر  چون و برگرفتند را او  سالح پس» .كنم گفتگو تو با بايد مى كه نيست راهى كار ينا براى«: گفت

 خـويش  يار«: گفت و كرد سعايت آنها ميان بايكباك حاجب خاقان بن احمد بازماند يارانش از وى خبر مدت

 .فتندگر ميان در را جوسق و بجوشيدند تركان كه» .بجوييد افتد او بر اى حادثه كه پيش آن از را

 و كـرد  مشـورت  بـود  وى نـزد  به كه منصور جعفر ابو نواده على بن صالح با بديد، را اين مهتدى وقتى

  »چيست؟ تو راى«: گفت

 نـزد  به نيز مسلم ابو تويى، كه نبود مقدم و دلير چنين تو نياكان از هيچكس مؤمنان، امير اى«: گفت

 آنهـا  نـزد  بـه  را مسلم ابو سر وقتى هست، خويش اراني نزد به ترك اين كه بود آن از معتبرتر خراسان مردم

 گرفت، مى خويش پروردگار را او و پرستيد مى را وى كه بود كس آنها ميان كه صورتى در شدند، آرام افكندند

  ».دليرتر و ترى مقدم منصور از تو كه شوند آرام كنى چنان اگر

 سـاخته  مـى  مـيخ  كرخ در كه بود بوده رىآهنگ وى مباشر -پسر بود محمد نامش كه را كرخى مهتدى، پس

 بزنـد  را بايكباك گردن تا بگفت -بود شده وى مالزم و معتمد و بود شده مهتدى خواص جزو بغداد در و بود

 مهتدى خواستند، مى را بايكباك و بودند كشيده صف جوسق در مسلح تركان وقت آن در. بزد را گردنش كه

 عقب كه افكند آنها طرف به و بگرفت را سر عتاب. افكند ميانشان را ىو سر تا بگفت را سردار عتاب بن عتاب

 و فرغانيـان  طلـب  بـه  كـس  مهتدى. بكشت را او و برد هجوم عتاب به آنها از يكى و 1بجوشيدند آنگاه رفتند،

 كـه  بودنـد،  كـرده  بيعـت  سويق و درم دو سر بر وى با كه فرستاد تركان و اشروسنيان و اوكشيان و مغربيان

 نبـرد  كـه  تركـانى  از قـولى  به كردند، سخن بسيار آن درباره مردم و شد كشته ميانه از كس بسيار و مدندبيا

 سـيزده  بـود،  شـنبه  روز به اين هزار، قولى به و هزار دو قولى به شد، كشته كس هزار چهار به نزديك كردند

 .سال همين رجب از رفته روز

 بـرادر  طغوتيا، بيامدند، آنها از كس هزار ده نزديك و شد يكى كارشان و آمدند فراهم تركان همه پس

 و تركـان  از گروه آن بجز بيامد، كس پانصد به نزديك با بايكباك حاجب خاقان بن احمد بيامد، نيز بايكباك

 .بودند آمده طغوتيا با كه عجمان

 كه كرد مى دعوت را مردم و داشت گردن به قرآن -بود وى با نيز على بن صالح -شد برون نيز مهتدى

 بـا  كه رفتند خويش ياران سوى بودند مهتدى با كه تركانى گرفت باال شر وقتى. كنند يارى را خويش خليفه

 كـه  بمانـد  بودند، شتافته وى سوى كه عامه از گروهى و مغربيان و فرغانيان با مهتدى و بودند بايكباك برادر

 هزيمتشـان  و ريخـت  هم در را آنها آرايش و برد هحمل انتقامجوى اى زده هيجان چون بايكباك برادر طغوتيا

 .بگردانيدند روى فرار به كه بكشت آنها از كس بسيار و كرد

                                                           

 .م. اند تهجاشوا، كه از جوش پارسى فعل عربى ساخ: كلمه متن. 1
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 خليفـه  مـردم  گـروه  اى« :زد مى بانگ و بود وى كف در برهنه شمشير برفت، فرارى و بتاخت مهتدى

 احمد و بود بابك دار از پس كه رسيد يزدادى، محمد بن عبداهللا صالح، ابو خانه به تا» .كنيد يارى را خويش

 ديگرى از و رود باال اى خانه از كه پوشيد سپيد و بنهاد سالح و شد خانه وارد. بود آنجا كمك عامل جميل بن

 كرد مى پرسش او درباره و بيامد سرباز سيصد با خاقان بن احمد. نيافتند و جستند را وى بگريزد، و آيد فرود

 شمشير با و افكندند وى سوى تيرى رود، باال كه كرد شتاب مهتدى. است جميل ابن خانه در كه بدانست تا

 به را وى تا نشانيد وى پشت را تيمارگرى و نشاند استرى يا اسبى بر را وى خاقان بن احمد آنگاه. شد دريده

 هدربـار  و افكندنـد  مى صورتش به دهن آب و زدند مى مشت وى به و درآمدند وى نزد به كه رسانيد اش خانه

 بـه  كرخـى  كه شد مقر هزار ششصد به كه كردند مى پرسش او از بود فروخته كه چيزها خورده و اثاث بهاى

 دينـار  هـزار  ششصـد  دربـاره . يافتند محبوس وى بنزد را الحال معلوم خسف بود، سپرده بغداد در كسان نزد

  .كشت را او تا فشرد را اش خايه كه دادند يكى به را او و گرفتند او از اى رقعه

 دهيم نمى رضايت«: گفتند و آمدند فراهم تركان ابناى كه بود آن اختالف آغاز و سبب اند گفته بعضيها

 نامـه  بودنـد  جـانفروش  مقابـل  كه بايكباك و بغا بن موسى به و» .باشيم داشته مؤمنان امير بجز ساالرى كه

 حيـر  در نيـز  مهتـدى  جمعه، روز به ه،وزيري ناحيه در رسيد پلى به تا بيامد خويش مردان با موسى نوشتند،

 رجب، از رفته روز سيزده شد، شنبه روز وقتى. سالح با رفت، جوسق سوى سپس شد، آنها نزديك و زد اردو

 نـزد  بـه  وابسـتگان  از يكـى  .رفـت  خراسـان  طـرف  به كس هزار دو حدود با موسى و آمد اطاعت به بايكباك

 را بايكبـاك  مهتـدى  پس. بكشد جوسق در ترا كه نهاده دهوع موسى با بايكباك كه گفت بدو و رفت مهتدى

 مردم آنگاه بود، بداشته پسين وقت به تا شنبه روز به كه بدارند را او و برگيرند را وى سالح تا بگفت و بگرفت

 آنها از هيچكس و بيامدند يكشنبه صبحگاه و برفتند آنگاه. خواستند مى را او كه شدند برون دور مردم و كرخ

 و فرغانيان با و بكرد را نيمروز نماز مهتدى رسيدند جوسق به وقتى. بود نيامده سالح با كه نبود پياده يا سوار

 آن از كمينـى  رفتنـد،  آنهـا  تعقيب به چون و رفتند پس مقابلشان از تركان شد، برون آنها مقابله به مغربيان

 يكى گذشت، الوزير ابو در بر و بگريخت تدىمه. شد كشته مغربيان و فرغانيان از انبوه جمعى و درآمد تركان

 بـن  احمد خانه وارد كه تاختند وى پى از تركان. شماست خليفه اين مردم اى كه زد مى بانگ وى غالمان از

 از را او و گرفتنـد  ميـان  در را ناحيـه  آن همـه  تركـان  .رفـت  باال ديگر خانه سوى به اى خانه از و شد جميل

 و پيـراهن  كـه  را وى. بـود  خـورده  وى تهيگـاه  به ضربتى درآوردند، بازيار عمر بن عبداهللا غالم آن از اى خانه

 غـارت  را مـردم  از گروهـى  و ثوابه بنى هاى خانه و كرخى خانه و ببردند الغر اسبى بر داشت، تن به شلوارى

 .كردند

. بردنـد  خيـارجو  خانـه  بـه  بـود  شـهره  فتيان ابن نام به كه را متوكل بن احمد شد دوشنبه روز چون و

 .شدند نمى متعرضشان كه ستودند مى را عامه و گشتند مى خيابانها در تركان
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 اين رجب از رفته روز يك  دوشنبه روز به كرخ و سامرا دور مردم كه بود آن سبب: اند گفته ديگر كسان

 عبداهللا و نارتكي صول پسر طبايغو و كيغلغ مهتدى. آمدند فراهم آن باالى و كرخ در و آمدند جنبش به سال

 .بازگشتند خالفت خانه به و شدند آرام تا كردند همى سخن آنها با كه فرستاد را خويش برادر

 به و آورده سخن موسى برادرش و او درباره مهتدى كه يافت خبر كبير بغاى پسر محمد، نصر، ابو آنگاه

 سه چهارشنبه شب به و شد مناكبي خويش جان بر آنها و وى از كه آنهاست نزد به مالها كه گفته وابستگان

 .بگريخت رجب از رفته روز

 وقتى به رسيد بدو نامه دو. داد مى امان جان، به را همراهانش و وى آن در كه نوشت نامه چهار مهتدى

 اطمينـان  آن از كه رسيد بدو صغير فرج همراه ديگر نامه دو. بود محمديه در برنمكاتكين پسر ابرتكين با كه

 آنهـا  بـا  نيـز  كيغلـغ  شـدند،  بداشـته  كه شد خالفت خانه وارد بكالبا و حبشون برادرش با و بازگشت و يافت

 بـه  گرفتنـد،  دينار هزار پانزده او نماينده از و خواستند مال او از و بداشتند جدا آنها از را نصر ابو. شد بداشته

 نيمه دوشنبه روز به افكندند، قنات چاههاى از يكى در را وى و شد كشته رجب از رفته روز سه شنبه سه روز

 كـافور  مثقال سيصد و مشك مثقال سيصد. بود گرفته بو كه بردند منزلش به و درآوردند چاه از را وى رجب

 .كرد نماز او بر مأمون بن حسن و نشد تمام بو اما ريختند او بر و خريدند وى براى

 با و سپارد بايكباك به را سپاه داد ستورد و نوشت نامه بغا بن موسى به بداشت را نصر ابو وقتى مهتدى

. كنـد  قيـام  جـانفروش  نبرد كار به و بگيرد را سپاه كه نوشت نيز بايكباك به بيايد سامرا به خويش وابستگان

 بـه  خبـر  ايـن . بازگردنـد  سامرا سوى كه شدند همسخن و بخواند آنرا كه رفت موسى نزد به نامه با بايكباك

 و كـرد  ترغيبشـان  اطاعـت  بـه  و آورد فـراهم  را وابسـتگان  كـه  دارند وى لفتمخا سر اينكه و رسيد مهتدى

 و تركان از يك هر براى و بدارند دست  وى كار در اخالل از و باشند وى با خالفت خانه در كه داد دستورشان

 پـانزده  نزديك يارانشان و گروه دو از درم، يك مغربيان از يك هر براى و كرد معين درم دو روزانه امثالشان،

 .بود جمله آن از ترك نام كاملى كه آمدند فراهم او بر ديگر قصرهاى و جوسق در كس هزار

 مراقـب  بود، طبايغو قوم سردار بود، بلخى مسرور با خالفت خانه سرپرستى كيغلغ شدن بداشته پس از

 .بود تكين پسر عبداهللا بداشتگان

 احتيـاط  و يافتنـد  خبـر  بداشتگان ديگر و بشونح و نصر ابو شدن بداشته از بايكباك و مفلح و موسى

 روز بـه  مهتـدى  عاقبـت . رفـت  ها نامه و فرستادگان مهتدى و آنها ميان پنجشنبه روز به بداشتند، را خويش

. نيامد كسى اما برد، مى را قوم آن آمدن انتظار كه شد برون خويش جمع با رجب از رفته روز يازده پنجشنبه

 به سامرا راه از مفلح با موسى كه پيوست صحت به خبر اين رجب، از رفته روز دهدواز شد، جمعه روز چون و

 و دراز سـيماى  و بـارس  پسـر  علـى  و اسـاتكين  و يـارجوخ  و بايكبـاك  شنبه روز به. اند شده كج جبل طرف

 يـاران . برفتنـد  بقيـه  و شـدند  بداشته وى نايب خاقان بن احمد و بايكباك. رفتند خالفت خانه به خطارمش

  »اند؟ كشته را نصر ابو چرا و اند بداشته را ما سردار چه براى«: گفتند و آمدند فراهم تركان ديگر و ايكباكب
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 كـه  برفت يكشنبه روز به و بازگشت كه نبود پيكارى ميانشان اما رفت، آنها سوى شنبه روز به مهتدى

 بـر  را بلخـى  مسـرور  آورد، فـراهم  را انفرغاني و ببرونى تركان و مغربيان نيز او بودند، آمده فراهم وى ضد بر

 .بود قلب در سرداران ديگر و طبايغو و اساتكين با مهتدى. نهاد چپ پهلوى بر را جوخ يار نهاد، راست پهلوى

 سـر  مهتدى خواستند، را بايكباك. شد آغاز جنگ و شدند نزديك هم به قوم دو شد، گرم آفتاب وقتى

 طغوتيـا،  بديدنـد  آنـرا  وقتـى . درآورد خـويش  قبـاى   دامـن  از عتـاب  بن عتاب را سر افكند، آنها سوى را وى

 آنها با و بگشتند مهتدى چپ و راست پهلوى برد، حمله مهتدى جمع به خويش خواص از جمعى با برادرش،

 .شد كشته گروه دو از جمعى و شدند هزيمت مهتدى نزد از بقيه شدند،

 و شـدند  پراكنـده  كسـان . شـد  كشـته  كس هشتاد و هفتصد بود گفته كه اند آورده بغا پسر حبشون از

 معـروف  در از و شد برون مصاف در از و ببست بود شده وارد آن از كه را درى شد، خالفت خانه وارد مهتدى

: زد مـى  بانـگ . رسيد العامه باب نزد به و رفت واثق دربند به آنجا از رسيد، مسرور بازارچه به و برفت ايتاخ به

 او و نكردنـد،  وى اجابـت  عامه اما» .كنيد نبرد خويش خليفه از دفاع براى مؤمنانم، امير من مردم، گروه اى«

 را كه هر و رفت زندان در به پس آيند، وى يارى به كه نديدشان و زد مى بانگ و رفت مى خيابان در همچنان

 .نكرد وى ابتاج كسى و كردند فرار همه اما كنند، مى يارى را او كه پنداشت و كرد آزاد بود آن در

 سـاالر  جميـل  ابـن  كـه  رفـت  يزدادى محمد بن عبداهللا صالح، ابو خانه سوى نكردند، وى اجابت وقتى

 بردنـد  جوسق به و درآوردند امالك ديوان سمت از را وى آنگاه شد، آنجا وارد كه داشت منزل آنجا نگهبانان،

 .رفت غارت به نيز جميل بن احمد خانه بداشتند، خاقان بن احمد نزد به آنجا و

 سـرداران  از بـود  زبيـرى  احمـد  بـن  نصـر  مغربى، سرداران از شدند كشته نبرد در كه كسانى جمله از

 .شد كشته برد آنها نزد به را بايكباك سر وقتى كه عتاب، بن عتاب شاكرى

 .كشت خويش دست به را بسيارى عده نبردگاه در مهتدى: اند گفته چنانكه

 رضـايت  خلـع  به خواستند مى .رفت سخت گفتگوهاى او و آنها ميان شد بداشته مهتدى كه پس آن از

 .داد شدن كشته به دل و نپذيرفت اما دهد،

 با كه بود نوشته سرداران از  جمعى و بايكباك و بغا بن موسى براى اى رقعه خويش دست به وى: گويند

 چنين يكيشان يا آنها با اگر و نكند قصدى چنين و نكشد را ايشان ناگهانى و غافلگيرى به و نكند خيانت آنها

 خالفـت  بـه  خواسـتند  را كه هر كه باشد آنها دست به كار و باشند آزاد وى بيعت از يافتند خبر آن از و كرد

 .داشتند روا را وى كار شكستن سبب همين به و بنشانند،

 را متوكـل  نفرزنـدا  از جمعـى  و رفـت  خالفـت  خانه به يارجوخ كسان، هزيمت از پس كه بود چنان و

 شـنبه  سه روز به كردند، بيعت فتيان، ابن به معروف متوكل بن احمد با و برد خويش خانه به را آنها و درآورد

 .كردند اهللا على المعتمد را او نام و رجب، از رفته روز سيزده
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 سالم وى كه كردند مهتدى، وفات شاهد را واثق بن محمد رجب، از مانده روز دوازده پنجشنبه، روز به

 ديگر اثر شمشير از ديگرى و است تير از يكى كه برداشته نبرد در يكشنبه روز به كه زخم دو آن جز و است

 بگور منتصر مقبره در و كردند نماز او بر مؤمنان امير برادران از چند تنى و الواحد عبد بن جعفر. نيست او بر

 .شد

 سـالم  معتمـد  بـه  و رجب، از مانده روز ده شنبه روز به رفت، سامرا به مفلح همراهى به بغا، بن موسى

 .گرفتند آرام مردم و رفت خويش منزل سوى و پوشيد خلعت كه گفت

 و كرخ مردم رجب، از رفته روز يك شد، دوشنبه شب وقتى: گويد بوده قوم كار شاهد گفت مى كه يكى

 خـويش  بـرادر  مهتـدى  آمدنـد  مى جنبش به آنها وقتى كه بود چنان و. آمدند فراهم و بشوريدند همگى دور

 فرسـتاده  مى چنانكه فرستاد، آنها سوى را خويش برادر عبداهللا نيز روز آن در فرستاد، مى آنها سوى را عبداهللا

 كـه  كـرد  تعهـد  و كـرد  سـخن  آنهـا  با اند، شده روان جوسق آهنگ به كه ديد رسيد آنها نزد به چون كه بود

 را خـويش  شكوه و شويم مؤمنان امير نزد به تا گرديم نمى باز گفتند و نپذيرفتند اما دهد، انجام را نيازهاشان

 .بگوييم وى با

 مسـرور  و كيغلغ و حبشون و بغا، بن محمد نصر ابو وقت آن در. بازگشت آنها نزد از عبداهللا پس: گويد

 بگفـت،  مهتدى با بود رفته آنها و وى ميان را آنچه عبداهللا وقتى. بودند خالفت خانه در ديگر جمعى و بلخى

 آنهـا  بـه  جوسـق  نزديـك  برفت، عبداهللا. رساند وى نزد به و بيارد را جمعيشان و رود باز آنها بنزد داد دستور

 امـا  بفرسـتند  وى همـراه  را خودشـان  از گروهـى  و بماننـد  خـويش  جاى به كه كرد سخن ايشان با و رسيد

 .نپذيرفتند

 از همگـى  رسند، مى گروه آن كه بودند خالفت انهخ در وى با كه كسانى رسيد، نصر ابو به خبر چون و

 بن عيسى دبيران، از و كيغلغ نايب الطون و بلخى مسرور بجز خالفت خانه در و شدند برون نزاله در مجاورت

 هـزار  چهار نزديك كه كردند پر را خانه و درآمدند احمر قصر در مجاورت از وابستگان. نماند كس فرخانشاه،

 كـه  بـود  ايـن  گفتگـو  از هدفشـان  كردنـد،  شـكوه  وى بـا  خويش وضع از و رفتند هتدىم نزد به بودند، كس

 كـه  شـوند  وادار دبيـران  و اميران و شود پيوسته مؤمنان امير برادران به كارهاشان و شوند معزول اميرانشان

 .است رهزا هزار پنجاه و صد آن مقدار: گفتند مى دهند، پس اند برده خيانت به سلطان اموال از را آنچه

 خالفت خانه در را روز آن بپذيرد، بودند خواسته را آنچه و بنگرد كارشان در كه داد شان وعده مهتدى

 برفت درنگ بى بغا پسر نصر ابو. خريد سويق آنها براى كه فرستاد را كرخى مباشر بن محمد مهتدى ببودند،

 شدند پراكنده وى از شبانگاه كه وستپي بدو كس پانصد نزديك و زد اردو دوانى اسب محل نزديك حير در و

 .رفت محمديه سوى و بماند كس صد از كمتر با و

: شـد  گفته آنها به خواستند، همى بودند خواسته مى آغاز در را آنچه وابستگان چهارشنبه، روز صبحگاه

 رسـد  چه نيست آسان شما براى اميران، اين دست از كار كردن برون و است دشوار كارى خواهيد مى آنچه«
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 بـه  تا كنيد مى ثبات كار اين بر كه پنداريد اگر بنگريد، خويش كار در شود، مطالبه آنها از نيز اموال اينكه به

 آنچه بر اما» .دارد نكو نظر شما با مؤمنان امير است، ديگر صورت اگر و بپذيرد شما از مؤمنان امير رسد انجام

 از و بماننـد  گفتـه  اين بر كه كنند ياد قسم بيعت صيغه هب كه گفتندشان شدند، مصر بودند خواسته آغاز در

 اين. باشند مؤمنان امير دوستدار و نيكخواه و كنند نبرد كند، نبرد آنها با باب اين در كه هر با و بازنگردند آن

 دسـت  بـه  كارهـا . كردنـد  بيعت كس هزار به نزديك روز آن در شد .گرفته بيعت پيمان آنها از و پذيرفتند را

 عيسـى  -نوشـتند  نصر ابو به اى نامه خويش جانب از آن از پس. داشت وزير مقام كه بود فرخانشاه بن ىعيس

 گفتند و كردند اعتراض سبب بدون خالفت خانه از وى رفتن به آن ضمن كه -نوشت آنها براى فرخانشاه بن

 در ديدند، خالى را الفتخ خانه چون و بگويند وى با را خويش حاجت كه بودند كرده مؤمنان امير آهنگ كه

 .شوند نمى مزاحمش و برند مى باز خويش حال به را وى بازآيد اگر و بماندند آن

 و بيامـد  عشا و پسين ميان كه نوشت نصر ابو به را اين همانند خليفه جانب از نيز فرخانشاه بن عيسى

 آنها روى پيش وابستگان بودند، وى با ديگر جمعى و بكالبا و كيغلغ و حبشون برادرش شد، خالفت خانه وارد

 و گفـت  سـالم  و رسـيد  وى نـزد  به خويش همراهان با نصر ابو بنشست، مهتدى .سالح با همگى برخاستند،

 .رفت پس و زد بوسه را مهتدى فرش و پا و دست و شد نزديك

  »چيست؟ تو راى گويند مى وابستگان آنچه درباره محمد اى«: گفت و كرد مخاطب را وى مهتدى

   »گويند؟ مى چه«: گفت

 يـا  آنهـا  كـار  از چيـزى  در و ايـد  كـرده  خودكامگى كارها در و ايد؟ برده را اموال شما گويند مى«: گفت

  » .نگريد نمى باشد صالحشان موجب كه چيزى

 بـوده  مـن  دسـت  بـه  كـارى  نـه  و ام بوده ديوان دبير نه كه چكار، اموال با مرا مؤمنان، امير اى«: گفت

  ».است

 ».يارانتان و دبيرانتان و برادرت پيش و است تو پيش بجز مگر كجاست، الهام پس«: گفت

 گرفتند را نصر ابو دست و رفتند پيش آنها از جمعى و تكين پسر عبداهللا و شدند نزديك وابستگان پس

 از غالمـى  برگرفتند، را وى شمشير و» .ايستد مى او روى پيش شمشير با مؤمنان امير دشمن اين«: گفتند و

 نصـر  ابو از را آنها كه رفت پيش و كشيد را خويش شمشير و درآمد ثيتل نام به داشت حضور كه نصر ابو نآ

 خانه در و زد، او سر به شمشير با و كرد پيشدستى تكين پسر عبداهللا بود، خليفه سوى وى پيشرفت. بازدارد

 را بغا بن محمد بود، وى ديكنز كه شد اطاقى وارد و برخاست مهتدى. نكشيد شمشير كه نماند كس خالفت

 بكشـند  را غـالم  خواستند مى قوم آن بداشتند، نيز را وى ياران بقيه. بردند خانه اطاقهاى از يكى به و گرفتند

 دادند او به پيراهنى خزانه از تا بگفت آنگاه» .هست نظرى باره اين در مرا« :گفت و داشت بازشان مهتدى اما

 .شد بداشته و دبشوين وى سر از خون تا بگفت و
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 دسـتور  واثق بن عبداهللا به آنگاه شد مى گرفته بيعت و بودند شده بسيار كسان چهارشنبه روز صبحگاه

 رفتن دستور كه خراسان سرداران جمله از. رود رفيف سوى ديگران و فرغانيان و شاكريان از كس هزار با داد

 بـن  احمـد  و دينـار  بـن  الرحمـان  عبد بن ارونه و عتاب بن عتاب و بود واثقى يحيى بن محمد بودند يافته

 .ديگر كسان و فريدون

 نيسـت  درست ناحيه آن سوى رفتنشان كه گويند مى سرداران اين كه يافت خبر واثق بن عبداهللا آنگاه

 سـردارانى  به را سپاه و بازگردند كه بنويسند مفلح و موسى به خواستند آن از پس كرد، خوددارى رفتن از و

 از بعضـى  بـه  هـايى  نامـه  با بنويسند اى نامه آنها به باب اين در كه كردند اتفاق و كنند تسليم دندبو آن با كه

 خواسـته  سـامرا  در يارانشـان  كـه  چيزهـا  درباره كوچكتران به هايى نامه و بگيرند آنها از را سپاه كه سرداران

 .بود شده پذيرفته آنچه و بودند

 انجـام  را دسـتور  مفلـح  و موسـى  اگر بنگرند كه دستور اين با دبنويسن را سرداران هاى نامه داد دستور

 تسـليم  بـود  شده داده فرمان كه كسانى به را سپاه و نشدند روان خالفت در سوى خويش غالمان با و ندادند

 .فرستند خالفت در به و كنند بند به را آنها نكردند

 سـامرا  از سـال  اين رجب از رفته روز نجپ جمعه شب به كه فرستادند آنها از كس سى با را ها نامه اين

 .كردند حركت

 و شـد  معـين  درم دو روزانـه  كـدام،  هر بود، شده گرفته بيعت آنها از خالفت خانه در كه كسانى براى

 .بود كنجور، پسر دايى تكين، پسر عبداهللا دست به گروه آن ميان اين پخش

 او تـا  بگفت زد اش تازيانه كه پس آن از و شد بدگمان كنجور از رسيد وى ياران و موسى به خبر وقتى

 و رفـت  سـن  بـه  بـود،  حديثـه  در كـه  رسيد بايكباك به خبر وقتى. بود سن در موسى وقت آن در. بدارند را

 و رسـانيدند  را هـا  نامـه  و رسيدند آنها به فرستادگان آمد، فراهم سن در سپاه درآورد، بداشتنگاه از را كنجور

 بـه  تـا  شدند روان آن از پس .كنند ياريشان كه گرفتند بيعت آنها از و خواندند گاهاردو مردم بر آنرا از بعضى

 .رجب ماه از رفته روز يازده پنجشنبه روز به رسيدند، رفيف پل

 تـا  بگفت و بازگشت سپس پيمود، راه اندكى و ديد سان را مردم و رفت حير سوى مهتدى روز اين در

 كـس  هـزار  بـه  نزديـك  موسـى  سپاه از جمعه روز صبحگاه. كنند بپا حير در و ببرند را ها سراپرده و ها خيمه

 .خشنگ و كوتكين جمله از بود بازگشته

 بـه  را خـويش  چـپ  پهلـوى  و سپرد كوتكين به را خويش راست پهلوى رفت، حير سوى مهتدى آنگاه

 سـى مو آنچـه . رفـت  همـى  سـپاه  دو ميـان  فرسـتادگان  آنگـاه . گرفـت  جـا  قلـب  در او خود و سپرد خشنگ

 بـا  كـه  بود اين خواستند مى موسى از قوم آنچه اما رود، آنجا و شود اى ناحيه واليتدار كه بود اين خواست مى

 .نپذيرفت صورت ميانه در كارى روز آن در. كند گفتگو آنها با و بيايد خويش غالمان
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 نزديك با تند،بازگش مفلح و موسى. بازآمد بازآيد، موسى نزد از خواست مى كه هر شد شنبه شب وقتى
 برفتند كرخى عيسى با همانشب وى سرداران از جمعى و بايكباك. داشتند خراسان راه آهنگ كه كس، هزار

 .شدند خالفت خانه وارد و بيامد خويش همراهان با بايكباك شنبه روز صبحگاه .بردند سر به وى با را شب و
 نـزد  بـه  همگـى  .شـد  گرفتـه  ديگران و ارمشخط و خاقان بن احمد و اساتكين و يارجوخ و بايكباك شمشير
 وى روى پـيش  داد دستور مهتدى كه بايكباك مگر بروند كه يافتند دستور و گفتند سالم و رسيدند مهتدى
 آن از پـس . برشمرد بود كرده اسالم و مسلمانان با كه كارها با را وى گناهان و پرداخت وى به آنگاه بايستد،

 سـاعت  پنج از بيشتر و ببستند او بر را در و بردند خانه اطاقهاى از يكى به را او و گرفتند را وى راه وابستگان
 كرد، سخن كسى نه و بود حركتى نه. گرفت استقرار كار و زوال، وقت به شنبه روز به شد، كشته كه نگذشت

 .نبودند غمزده تمام به اما بودند، معترض بايكباك كار به كه اندك چند تنى مگر
 اعتـراض  شـدند  مـى  خالفـت  خانه وارد آنها با كه فرغانيان همسنگى به تركان شد شنبهيك روز چون و
 پس. يابند تقدم آنها بر مغربيان و فرغانيان تا بكشند را آنها سران كه بوده چنين تدبير كه پنداشتند و آوردند
 اعتـراض  ايـن،  بر كرخ هناحي در تركان. ماند مغربيان و فرغانيان به خانه و شدند برون خالفت خانه از همگى
 مهتـدى  .بودنـد  آمـده  فـراهم  آنهـا  با بايكباك ياران كه رو آن از افزودند آن بر را بايكباك خواستن و آوردند
 مقابـل  در كه دانيد مى اگر«: گفت و بگفت آنها با را تركان اعتراض و برد خويش نزد به را فرغانيان از گروهى

 پـيش  آن از ناتوانيد آنها مقابل در كه پنداريد اگر و ندارد ناخوش را ماش نزديكى مؤمنان امير ايستيد مى آنها
 ».كنم خشنود دلخواهشان انجام به را آنها شود دشوار كار كه

 و كننـد  مـى  مقهورشـان  و كننـد  مـى  مقاومت آنها با شوند همسخن مغربيان با اگر كه گفتند فرغانيان
 گونـه  بـدين . رود آنهـا  سوى كه گفتند مهتدى به و شمردندبر تركان بر مغربيان تقدم درباره چيزها بسيارى

 ما كه شد روان آنها سوى. مغربى پيادگان بيشتر و بودند فرغانى سواران، بيشتر. برنشست آنگاه نيمروز تا ببود
 با كس هزار از كمتر تركان از و كس، هزار شش اينان و بودند هزار ده نزديك تركان. بودند قطايع و كرخ بين
 .بودند يارجوخ با نيز جمعى بودند، وصيف بن صالح ياران كه بود آنها

 نيـز  وصـيف  بـن  صـالح  ياران .گرفت كناره خويش همراه تركان با يارجوخ كردند تالقى گروه دو وقتى
. بودنـد  نهـاده  كمينشان آنجا كه درآمد سكو پشت از طاشتمر. رفتند خويش هاى خانه سوى و شدند هزيمت

 مهتـدى  ياران بر هزيمت آنگاه. تير و نيزه و شمشير با بود، نبرد ميانشان روز از لختى و كردند تصادم قوم دو
 و شد نوميد بازگشتشان از كه وقتى تا كرد مى نبرد و خواند همى خويش طرف به را آنها كرد، ثبات وى. افتاد

 نبرد اثناى در كه بايىق با بود، تنش به زره .داشت دست به خطدار شمشيرى وقت اين در. شد هزيمت نيز او
 قـوم  پيكـار  بـه  را مـردم  و رسـيد  بابك دار نزد به تا برفت پس. بود نقشدار سفيد حرير كه بود داشته تن به

 وى لگـام  در رسـيدند  زنـدان  در بـه  وقتـى . عياران از گروهى مگر نكرد وى پيروى كسى اما. كرد مى ترغيب
 تا نكردند رها را وى اما بگردانيد آنها از روى. كند آزاد سته زندان در را كه هر كه خواستند او از و آويختند
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 برفـت  و ماند تنها او و يافتند اشغال زندان در به و برفتند وى نزد از عياران. كنند آزاد را زندانيان داد دستور
 و شـد  بسته درها شد، خانه آن وارد بود، آن در جميل بن احمد كه رسيد يزداد بن صالح ابو خانه محل به تا
 بـن  احمـد  كـه  خواسـت  شلوارى و پيراهن. بود وى ران بر اى نيزه ضربت. برگرفت را خويش سالح و جامه او

 سى به نزديك تركان از جمعى. ايستاد نماز به و بنوشيد آبى و بشست خويش چهره از خون داد، بدو جميل
 را آنهـا  آمـدن  وقتـى . شـدند  خانـه  اردو تـا  زدند را در و رسيدند  صالح ابو خانه به تا بيامدند يارجوخ با كس

 بود، رفته بام روى درآمدند قوم وقتى. رفت باال بود خانه در كه پلگانى از و بدويد و برگرفت شمشير بدانست
 پلـه  از مـرد  آن و. نخـورد  او به شمشير، اما بزد را او شمشير با كه رود باال وى گرفتن براى خواست يكيشان

 هالك كه بدانست و برداشت سبك زخمى و خورد او سينه به تيرها از يكى اختنداند وى طرف به تير. بيفتاد
 بـر  يكيشـان  روى پـيش  و گرفتند را او. بينداخت را خويش شمشير و آمد فرود و شد تسليم كه است شدنى
 غارت ار جوسق و بود قطايع در كه بردند يارجوخ خانه به را او تا برفتند بود آمده كه راهى از و نشاندند اسبى
 .نماند آن در چيزى كه كردند

 بـه  و درآوردنـد  بـود  بداشته جوسق در و بود شهره فتيان ابن نام به كه را متوكل بن احمد آن از پس
 .نكردند كارى وى درباره و ببود آنها نزد به مهتدى. شود آنها نزد به كه خواستند او از و نوشتند موسى

 جوسـق  بـه  را او چهارشنبه روز به و كردند بيعت متوكل بن احمد با قطايع در شد شنبه سه روز وقتى
 دهد رضايت شدن خلع به مهتدى كه خواستند روزها اين در. كردند بيعت وى با خواص و هاشميان و بردند

 و هاشـميان  جمـع  بـه  را وى پنجشـنبه  روز بـه  درگذشت، چهارشنبه روز به و نكرد اجابتشان و نپذيرفت اما
 روز به كرد، نماز او بر الواحد عبد بن جعفر و دادند غسلش آنگاه كردند، نمودار را اش چهره و بنمودند خواص

 .ششم و پنجاه و دويست سال رجب از مانده روز دوازده پنجشنبه
 رفت، العامه دار به و برنشست متوكل بن احمد و بيامد رجب از مانده روز ده شنبه روز به بغا بن موسى

 .كردند عام بيعت وى با كه رجب، از اندهم روز هشت دوشنبه روز به
 كـه  نپـذيرفت  افتـاد  دستشـان  بـه  مهتـدى  وقتـى «: بـود  گفته كه اند آورده قرشى عيسى بن محمد از

 كارهاى و كرد ورم پاهايش و دستها تا ببردند جاى از را پايش دو و دست دو انگشتان كند، خلع را خويشتن
 ».داد جان تا كردند وى با ديگر

 بـرادر  آهنـگ  و شـد  بـرون  سـامرا  از وى كـه  انـد  گفته بغا بن محمد نصر، ابو شدن كشته بسب درباره
 وى بـه  رفيـف  در كـه  فرسـتاد  نصـر  ابو سوى را فرغانيان و مغربيان از جمعى مهتدى. داشت موسى خويش
 .شد بداشته كه بياوردند را او و رسيدند
: گفت بدو كه بود آمده در مهتدى نزد به نگفت سالم به نصر ابو تركان مخالفت از پيش كه بود چنان و

  »!برود و بكشد را وصيف بن صالح كه آمده خويش غالمان و سپاه با موسى برادرت محمد ابو اى«
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 در حال عين در و است تو مطيع و است تو بنده موسى برم، مى خدا پناه به ترا مؤمنان، امير اى«: گفت
  » .است سرسخت دشمنى مقابل

 رى بـه  علـوى  ايـن  داشـت،  نكـوتر  سياسـت  ملـك  كار در و بود او از سودمندتر ما ىبرا صالح«: گفت
  ».بازگشته

 سـوى  هـر  بـه  را او و بكشـت  را يـارانش  و كرد هزيمت را وى داشت چاره چه مؤمنان امير اى«: گفت
  ».بباشد رى در هميشه بگويى آنكه مگر اينست، وى كار پيوسته و بازآمد او بازگشت، چون و كرد فرارى

  ».نگهدارد خويش براى و بگيرد را مالها اينكه از بيشتر نكرد كارى تو برادر كه بگذر اين از«: گفت
 و او به مقدار چه اى رسيده خالفت به تو وقتى از كه بنگرند اين در«: گفت و كرد درشتى وى با نصر ابو

  ».گيرند پس و گرندبن نيز رسيده برادرانت و تو به آنچه در گيرند، پس و رسيده خاندانش مردم
 كردنـد،  غـارت  ثوابـه  ابـن  خانه با را وى خانه و بداشتند و زدند تازيانه و گرفتند را او كه بگفت مهتدى پس
 و بگريختنـد  كـه  كـرد  روا را مفلـح  دبيـر  قطـان  وهـب  بن سليمان و ثوابه ابن و مخلد بن حسن خون آنگاه
 باقيمانـده  و اشـتاختيان  و ديلميـان  و طبريان و ياناشروسن و فرغانيان مهتدى آنگاه. شد غارت هايشان خانه

 1زد هـم  به را آنها ميان و خواست يارى مفلح و موسى ضد بر آنها از و بياورد را وصيف فرزندان و كرخ تركان
 چه هر كنيد يارى مرا اگر بكشندم، دارم بيم من و كردند خويش خاص را غنيمت و گرفتند را مالها«: گفت و
  » .كنم مى افزون را مقرريهايتان و دهم مى شما به ايد داده دست از را

 وى بـا  نـو  از و بماندند جوسق در. كنند مخالفت موسى با و كنند يارى را وى كه پذيرفتند گروهها آن
 بعضى و كرد معين درم دو روزانه كدامشان هر براى و خريدند شكر و سويق آنها براى تا بگفت و كردند بيعت
 .دادند خوردشان به گوشت و نان روزها

 با. پيوستند آنها به هاشم بنى. كردند عهده شرابى بغا بن عبداهللا و وصيف بن احمد را مهتدى سپاه كار
 بـدكارگان  ايـن «: گفـت  مـى  و خواسـت  مى يارى مردم از و گشت مى بازارها در و نشست برمى هاشميان بنى

 كمـك  را مؤمنـان  اميـر  انـد،  كرده خويش خاص را درآمد و تازند مى وابستگانشان به و كشند مى را خليفگان
 بـه  آن از پـس . كردنـد  سـخن  نيـز  هاشميان بنى ديگر و منصورى على بن صالح» .دهيد نصرت را او و كنيد

 داد دستور و است سپاه همه ساالر كه كند پيوسته خويشتن به را سپاه همه كه داد دستور و نوشت بايكباك
 .بگيرد را مفلح و موسى كه

 وى جـاى  بـه . اسـت  زنـده  پنداشـتند  كه جستند مى را بغا بن نصر ابو رسيد، هالكت به مهتدى وقتى
 به و ببردند نيز را بايكباك پيكر. بردند كسانش نزد به و يافتند كشته را وى و بشكافتند آنرا و شدند رهنمون

 .كردند گور
 .كنند مى چنين بميرد ىوقت خويش سرور با كه شكستند شمشير هزار بغا بن محمد قبر بر تركان
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 بفشرد را وى خايه كه گفتند را يكى كند خلع خويشتن از را خالفت كه نپذيرفت مهتدى وقتى: گويند
 .بمرد تا

  :مضمون اين به خواند شعرى افتاد احتضار به مهتدى وقتى: گويند
   پردازم مى خود كار به بتوانم اگر«

  » .اند شده مانع جستن از را خر گوره اما
 بيست كه خواستند او از را مالها و نكردند كارى وى درباره شد بداشته بغا بن محمد كه روز آن: دگوين

 از يكـى  در و فشـردند  را گلويش و دريدند را شكمش. كشتند را وى آن از پس. داد آنها به دينار هزار چند و
 بـرونش  مهتـدى  كـردن  گيردسـت  پس از روز يك وابستگان تا ببود، آنجا همچنان و افكندند قناتش چاههاى
 .كردند گورش به و آوردند

 و سى وى عمر همه و بود روز پنج و بيست و ماه يازده سررفت به كارش وقتى تا مهتدى خالفت همه
 .بود سال هشت

 قامـت  كوتاه و شانه چهار و شكم بزرگ و سرخموى و چهره عبوس و طاس نيمه و پيشانى گشاده وى
  . بود قاطول زادگاهش دراز، ريشى با بود،

 .رفت بصره به زنگيان ساالر نبرد براى جعالن سال اين در

  بصره در زنگيان ساالر و جعالن كار از سخن

 زنگيان ساالر اردوگاه و وى ميان تا برفت آنجا از خويش سپاه با رسيد بصره به جعالن وقتى كه گويند
 و زينبـى  بمانـد،  خـويش  خنـدق  در ماه شش و زد خندق همراهانش و خويش دور به پس. بماند فرسخ يك
 آنهـا  بـا  جعـالن  كه روزى به بودند شده آماده را خبيث نبرد كه بصره مردم از كسانى و هاشميان بنى و بريه

 نشد اندازى سنگ و تيراندازى بجز ميانشان در شد تالقى چون و رفتند زنگيان ساالر مقابله به بود نهاده وعده
 و بود تنگ اسبان جوالن براى زارها بيشه و نخلستانها سبب به محل كه يافتن راهى وى مقابله براى جعالن و

 .بودند سواران بيشتر جعالن ياران
: گفـت  زنگيـان  سـاالر  كشـيد  درازا بـه  خندقش در جعالن بودن وقتى كه اند آورده حسن بن محمد از

 شـبيخون  او بر و بگيرند ار خندق راههاى كه بفرستم نهانى را خويش ياران از جمعى كه است اين من راى«
 بـه  باقيمانـده  و بكشـت  را وى مـردان  از جمعـى  كه برد شبيخون او بر خندقش در و كرد چنين كه» .كنند

 .بازگشت بصره سوى و واگذاشت را خويش اردوگاه جعالن پس .شدند هراسان سختى
 سـعدى  و باللى از را خويش جنگاوران زينبى، كند شبيخون جعالن بر خبيث كه پيش آن از كه بود چنان و

. انداختند نبرد وى با سوى دو از كه بود رفته آنها سوى 1در هزار ناحيه و نافذ نهر ناحيه از و بود آورده فراهم
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 بـه  كـه  بكشـتند  آنها از كس بسيار و كردند مغلوبشان زنگيان و نكردند ثبات كه آمدند شان مقابله به زنگيان
 .شد عيان سلطان بر وى ناتوانى و بماند آنجا و رفت هبصر سوى نيز جعالن. بازگشتند هزيمت

 .رود وى سوى نبرد براى يافت دستور حاجب سعيد و شد بركنار خبيث نبرد از جعالن سال اين در
 ابـو  بـه  معروف نهر غربى سمت به بود داشته منزل آنجا در كه زارى شوره از زنگيان ساالر سال اين در
 .رفت الخصيب
 بود آمده فراهم كه را دريا كشتيهاى از كشتى چهار و بيست زنگيان ساالر اند گفته چنانكه سال اين در

 صـاحبان  بـه  بريدنشـان،  راه و وى همـراه  زنگيـان  و زنگيان ساالر خبر چون كه بگرفت داشت بصره آهنگ و
 و اول كـه  شـود  جزيـره  چون تا ببندند هم به را خويش كشتيهاى كه بودند شده متفق بود رسيده ها كشتى

 را خويش ياران و رسيد زنگيان ساالر به كشتيها خبر ببرند، دجله در آنرا سپس باشد، پيوسته هم به آن آخر
 .مهياست غنيمت اين كه گفت آنها به و كرد ترغيبشان و خواند آن سوى

 بـه  رسـيده  مـن  نزديك كشتيها كه شنيدم وقتى«: گفت مى زنگيان ساالر كه شنيدم: گويد الحسن ابو
 مـن  و دارى پـيش  در بـزرگ  فتحـى  كـه  شـد  گفتـه  و آمـد  خطابم كردم، آغاز تضرع و دعا و رخاستمب نماز

 كـه  نگذشت چيزى و رفتند آن سوى زورقها در من ياران شد، نمودار كشتيها كه نگذشت چيزى و نگريستم
  ».دگرفتن اسيرى به بود آن در برده چه هر و بگشتند را كشتيها جنگاوران و آوردند تصرف به آنرا

 غارت به آنرا روز سه كه نبود شناخته آن مقدار كه گرفتند، غنيمت به شمار بى گزاف مالهاى كشتيها از
 سـال  همـين  رجب از مانده روز پنج .كردند جدا وى براى را باقيمانده تا بگفت سپس واگذاشت خويش ياران

 .بسوختند را ابله و بكشتند كس بسيار آنجا و شدند ابله وارد زنگيان

 رسيدند آنجا زنگيان چگونه اينكه و ابله شدن سوخته خبر از خنس

 بصره سوى و شد دور بود مقيم آن در كه عثمان ساحل در زنگيان ساالر خندق از جعالن وقتى: گويند
 كشتيها و پيادگان با عثمان، ساحل ناحيه از و فرستاد مى ابله مردم سوى ها دسته پيوسته زنگيان ساالر رفت،

 .تاخت مى معقل نهر ناحيه سوى وى هاى دسته و كرد مى نبرد آنها با رسيد مى وى بنزد دجله يهناح از كه
 عبـادان  بـه  كـه  شـدم  راغب و بودم دل دو ابله و عبادان ميان«: بود گفته كه اند آورده زنگيان ساالر از

 بـه  آنهـا  از نبايـد  كـه  كندنزدي دشمنان ابله مردم: گفتند من به. كردم روانه مردان كار اين براى و آورم روى
  ».بازگردانيدم ابله طرف به بودم كرده روانه عبادان سوى كه را سپاهى من و. شد مشغول ديگران

 و دويسـت  سـال  رجـب  از مانده روز پنج چهارشنبه شب تا بودند نبرد به ابله مردم با همچنان زنگيان
 ابلـه  در پسـرش  و االحـوص  ابـو . شدند ابله دوار ابله نهر و دجله سمت از زنگيان شب اين در. ششم و پنجاه
 بـا  آن در آتش و بود پيوسته هم به بناها و بود شده ساخته ساج چوب با كه افتاد آنجا در آتش. شدند كشته

. بسـوخت  و رسـيد  عثمان ساحل به تا بگسترد را حريق هاى شعله و برخاست سخت بادى. رفت پيش سرعت
 بـيش  سوخته كاالهاى. آوردند تصرف به را غارتيها. شدند غرق كس ياربس و شدند كشته بسيار مردم ابله در
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 به معروف نصير با معقل نهر در كه پسرانش از يكى و طوسى حميد بن عبداهللا شب آن در. بود شده غارت از
 .شدند كشته بودند اى كشتى به حمزه ابى

 .كردند تسليم بدو را خويش قلعه و شدند زنگيان ساالر تسليم عبادان مردم سال اين در

 شدند؟ زنگيان ساالر تسليم عبادان مردم چرا اينكه خبر از سخن

 عبـادان  مـردم  دلهـاى  كردنـد،  چنـان  ابلـه  مردم با خبيث ياران زنگيان وقتى كه بود آن سبب: گويند
 تسـليم  وى بـه  را خـويش  شهر و شدند تسليم و شدند بيمناك خويش حرمتهاى و جانها بر و گرفت سستى
 كـه  بردنـد  وى نزد به بود سالح چه هر و بگرفتند بود آنجا برده چه هر و شدند آن وارد وى ياران هك كردند
 .كرد پخش خويش ياران ميان

 .گرفتند اسير را مدبر بن ابراهيم و شدند اهواز وارد زنگيان ساالر ياران سال اين در

 شدند؟ اهواز وارد زنگيان ساالر ياران چرا اينكه خبر از سخن

 عبـادان  مـردم  و كردنـد  كـه  كردند چنان آن مردم با و گرفتند را ابله خبيث ياران وقتى كه بود چنان
 شده گرفته آنجا از كه را سالحى و پيوست خويش زنگى ياران به و بگرفت را بردگانشان كه شدند وى تسليم

 در آنجـا  ردممـ  كـه  فرسـتاد  جبـى  سـوى  را خـويش  يـاران  و بست طمع اهواز در كرد، پخش آنها ميان بود
 آنـرا   مـاوراى  و كردنـد  غارت و سوختند و كشتند و شدند وارد كه بگريختند آنها از و نكردند ثبات مقابلشان

 بـا  بود، وى با جنگ كار و بود آنجا واليتدار يكسين بن سعيد وقت آن در كه رسيدند اهواز به تا كردند ويران
 بـا  كـس  بسـيار  و گريختند زنگيان مقابله از مردم نيز آنجا .بود وى با امالك و خراج كار كه مدبر بن ابراهيم

 و غالمـان  بـا  مـدبر  ابـراهيم  و شد يكسو به بودند وى با كه سپاهيانى بن با يكسين بن سعيد. نكرد نبرد آنها
 .كرد ثبات خويش خادمان

 بـه  ضـربتى  كه پس آن از را محمد بن ابراهيم و آوردند تصرف به آنرا و شدند شهر وارد زنگيان عاقبت
 بـود،  دوشنبه روز به اين و گرفتند، تصرف به داشت برده و اثاث و مال چه هر و كردند اسير خورد وى چهره

 .ششم و پنجاه و دويست رمضان ماه از رفته روز دوازده
 شدند هراسان سختى به بصره مردم شد چنان نيز اهواز در ابله، رخداد پس از زنگيان ساالر كار چون و

 .كردند بسيار گويى شايعه آنها عوام و شده پراكنده مختلف شهرهاى در و برفتند مردمش از بسيارى و
 يحيـى  آن ساالر كه فرستاد سپاهى بسطام بن شاهين نبرد براى زنگيان ساالر سال همين حجه ذى در

 .بازگشت وى مقابل از و نساخت كارى شاهين نبرد در يحيى. بود بحرانى محمد بن
 بـه  زنگيـان  سـاالر  نبرد براى سلطان جانب از حاجب، به معروف صالح، بن سعيد سال همين رجب در

 .رفت بصره
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 رفتـه  جبـل  سـوى  واثـق  بن محمد مخالفت به وى همراه كه بغا بن موسى ياران ميان سال همين در
 و وسىم. بود انبوه جمعى با مساور. خانقين ناحيه در داد، رخ نبردى جانفروش الحميد عبد بن مساور و بودند

 . بكشتند را وى ياران از بسيار گروهى و كردند هزيمت را مساور كه بودند كس دويست يارانش

  اهللا على المعتمد خالفت

 ايـن  و شد، ناميده اهللا على المعتمد و كردند بيعت فتيان ابن به معروف جعفر، بن احمد با سال اين در
 .رجب از مانده روز چهارده بود شنبه سه روز به

 خبـر  محمـد  بيعـت  و واثـق  بن محمد مرگ از بود، خانقين در كه را بغا بن موسى سال، اين در هم و
 .رسيد سامرا به رجب از مانده روز ده كه دادند

 .شد گماشته وزارت به خاقانى يحيى بن عبداهللا شعبان، از رفته روز دو
 وى مقابلـه  بـه  انبـوه  پاهىسـ  بـا  ميكال بن شاه كه كرد قيام كوفه در طالبى زيد بن على سال اين در
 جان شاه و بشكست را يارانش از بسيار جمعى و كرد هزيمتش و كرد تالقى وى با زيد بن على شد، فرستاده

 .برد سالمت به
 ليث، پسر احمد نام به آنجا كردان از يكى با بود فارس مردم از كه تميمى واصل بن محمد سال اين در

 بـر  واصل بن محمد و شد كشته حارث كه كردند نبرد وى با و تاختند فارس عامل شرابى سيما بن حارث به
 .شد چيره فارس

 كـه  طالبى زيد بن على نبرد براى كنجور و شد فرستاده جانفروش مساور نبرد براى مفلح سال اين در
 .بود كوفه به

 .يافت تسلط رى بر طالبى زيد بن حسن سپاه رمضان، ماه در سال، اين در هم و
 .كرد بدرقه را او معتمد و رفت رى سوى سامرا از بغا بن موسى شوال، از رفته روز يازده ،سال اين در
 كـه  يكـى  از. داد رخ نبـردى  دمشـق،  در به شيخ، بن عيسى پسران از يكى و اماجور ميان سال اين در

 بـرون  مشـق د شهر از اماجور داد رخ نبرد اين  كه روزى به كه شنيدم بود داشته حضور اماجور بنزد گفت مى
 الصـهبا  ابو نام به عيسى سرداران از يكى و شيخ بن عيسى پسر جست، مى اردوگاهى خويش براى و بود شده

 از انـدك  گروهى و شده بيرون اماجور كه يافتند خبر چون و بودند دمشق شهر نزديك به خويش اردوگاه در
 تـا  بـود  خبـر  بى آمدنشان از اماجور. درفتن وى سوى خويش همراهان با و بستند طمع او در ويند، با يارانش

 عيسى ابن و وى با كه جمعى و شد كشته الصهبا ابو كه درگرفت گروه دو ميان نبرد و شدند روبرو او با وقتى
 .شد هزيمت بود

 مـردان  از كـس  هـزار  بيست نزديك با روز آن در الصهبا ابو و عيسى ابن«: گفت مى كه شنيدم يكى از
  ».كس چهارصد تا دويست مقدار اب اماجور و بودند خويش

  .شد سامرا سوى مكه از متوكل بن احمد ابو سال اين حجه ذى از رفته روز سيزده چهارشنبه روز به
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 و قاضـى  كريزى عبيداهللا بن محمد و النصر، ابو به معروف مروزى، عبداهللا بن اسماعيل سال همين در
 از كـه  فرستادند شيخ بن عيسى سوى ارمينيه تدارىوالي فرمان با را الموت عرق به معروف خادم، بن حسين

 .رفت ارمينيه سوى شام از او و رود آنجا سوى امان با شام
  .بود منصورى احمد بن محمد حج ساالر سال اين در
 .درآمد هفتم و پنجاه و دويست سال آن از پس 

 بود هفتم و پنجاه و دويست سال به كه معتبرى حادثات خبر از سخن

 بـن  اسماعيل و طغتا سال همين شعبان در معتمد و رفت فارس به ليث بن يعقوب كه بود آن جمله از
 واليتهاى و طخارستان و بلخ واليتدارى متوكل بن احمد ابو. فرستاد وى نزد به را انصارى سعيد ابو و اسحاق
 را ايـن  كـه  هـاد ن وى براى مالى ساالنه و نوشت وى براى را غيره و سند و سيستان و كرمان چون آن مجاور

 .برفت و پذيرفت
 گرفتـه  كابـل  از آنـرا  گفـت  مى كه هايى بت با بيامد ليث بن يعقوب فرستاده سال همين االخر ربيع در

 .است
 بـرادر  بـه  را يمـن  نيـز  و حـرمين  و مكـه  راه عاملى و كوفه واليتدارى معتمد، صفر از رفته روز دوازده

 و دجلـه  واليـت  و واسط و سواد و بغداد واليتدارى رمضان از رفته روز هفت آن از پس داد، احمد ابو خويش
 و بصـره  واليتدارى و كند عهده را وى اعمال بغداد عامل كه داد دستور و داد بدو نيز را فارس و اهواز و بصره

 جعفـر  بـن  منصـور  يـارجوخ  كه شود داده يارجوخ به صالح بن سعيد جاى به بحرين، و يمامه و دجله واليت
 .اهواز مجاورت تا گماشت دجله واليت و بصره به را دينارى

 سـاالر  اردوگـاه  مقابل اقامت و دجله سوى رفتن به را حاجب سعيد كه يافت دستور بغراج سال اين در
 كـه  كارى براى سال همين رجب در حاجب بن سعيد و كرد چنين بغراج: گويند چنانكه. كند ترغيب زنگيان
 .برفت بود يافته دستور

  حاجب سعيد مقابل از زنگيان متهزي از سخن

 بـه  معروف نهر كنار بر يافت آنجا را زنگيان ساالر آن از سپاهى رسيد، معقل نهر به سعيد وقتى: گويند
 امـوال  و زنـان  و كـرد  هزيمتشـان  و كـرد  نبـرد  آنهـا  با و ريزد، مى معقل نهر در كه نهرهايى از يكى مرغاب،
 دهـان  در زخمـى  جمله از كه برداشت زخم چند نبرد اين در سعيد .بگرفت بود آنها دست به كه را اى غارتى

 برفـت  سپس. ببود آنجا شبى و رسيد منصور جعفر ابو عسكر به معروف محل به تا برفت سعيد آنگاه. بود وى
 آرايـش  را خـويش  يـاران  كـه  بمانـد  آنجـا  چند روزى و آمد فرود فرات سرزمين از هطمه نام به محلى در تا

 زنگيان ساالر آن از سپاهى كه يافت خبر آنجا اقامت ايام در. شد مى آماده زنگيان ساالر مقابله براى و داد مى
 بـزرگ  مـادر  شـوهر  عمران. كرد هزيمتشان و كرد آنها آهنگ خويش ياران از جمعى با و است فرات كنار بر
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 جمـع  آن و خواسـت  امان راجبغ از عمران اين بود، ميان آن در بود شهره انكالى نام به كه زنگيان ساالر پسر
 .شد پراكنده

 بـود  نهـان  زارهـا  بيشـه  در كـه  را اى زنگى فرات ساكنان از زن يك كه ديدم مى: گويد حسن بن محمد
 .نبود مقاومت زن آن قبال در را وى و رسانيد مى سعيد اردوگاه به و گرفت مى را او و يافت مى

 سـپس  كـرد،  نبـرد  وى بـا  پياپى روز چند و كرد عبور دجله غرب به خبيث نبرد آهنگ به سعيد آنگاه
 .داشت نبرد وى با شعبان بيشتر و رجب باقى و بماند آنجا و بازگشت هطمه در خويش اردوگاه به سعيد

 بـود  آن وى رهايى سبب گويند چنانكه. شد رها خبيث حبس از مدبرى محمد بن ابراهيم سال اين در
 بـه  آنجـا  در وى حضور از بحرانى چون و بود بداشته بحرانى حمدم بن يحيى منزل از اى خانه باال در وى كه

 مسكنشـان  كـه  را كـس  دو بداشـت،  آنجـا  در و آورد فـرود  خويش خانه اطاقهاى از يكى به را او بود زحمت
 از خويش سمت از تا كرد ترغيبشان و داد چيز آنها به كه بودند گماشته او بر بود ابراهيم منزلگاه به چسبيده

 از يكـى  و غالـب  ابـو  نام به برادرزادگانش از يكى و او و بكندند راهى بود آنجا ابراهيم كه محلى به زمين زير
  .شدند برون بود بداشته وى با كه هاشم بنى

 .بكشتند همراهانش با را او و كردند نبرد يارانش و سعيد با خبيث ياران سال اين در 

  وى همراهان و عيدس شدن كشته و حاجب سعيد با زنگيان نبرد از سخن

 اقامـت  معقـل  نهـر  در انبـوه  سـپاهى  با كه فرستاد بحرانى محمد بن يحيى نزد به كس خبيث: گويند
 و بفرسـتد  الليـث  ابـو  و جـامع  بـن  سـليمان  ساالرى به را خويش ياران از كس هزار كه داد دستور و داشت

 .اندازند نبرد وى با فجر عطلو وقت به تا بروند سعيد اردوگاه آهنگ به شبانه كه داد دستورشان
 و كردنـد  نبرد آنها با و يافتند غافل را او و رسيدند سعيد اردوگاه نزد به كس دو آن كرد، چنين يحيى

 و افتادند ضعف به يارانش و سعيد بسوختند، را سعيد اردوگاه زنگيان روز آن در بكشتند، ايشان از كس بسيار
 مال از كه بود بازمانده آنها از آذوقه آنكه سبب به نيز و بودند هديد كه شبيخونى سبب به يافت خلل كارشان

 خراج كار در و بود اهواز جنگ عامل وقت آن در كه خياط جعفر بن منصور اما بود شده حواله ايشان بر اهواز
 .بود كرده تأخير آن فرستادن در داشت دست نيز

 را عملـى  و بـود  وى با كه را سپاهى و رود باز سلطان در به يافت دستور شد چنان صالح بن سعيد كار وقتى
 و زدنـد  شـبيخون  وى يـاران  بـه  زنگيـان  وقتـى  كـه  رو آن از كند تسليم جعفر بن منصور به داشت آنجا كه

 .1شد فراخوانده داشت آنجا كه عملى از كه وقتى تا نداشت جنبشى و ماند بجاى سوزانيدند را اردوگاهش
 يـاران  از بسـيار  جمعى آن در كه بود نبردى زنگيان ساالر و خياط جعفر بن منصور ميان سال اين در

 .شدند كشته منصور
                                                           

رود و من به  متن چنين است، چنانكه ديديم كمى پيش سعيد كشته شد، و اينجا هنوز از او مانند زندگان سخن مى. 1
 .م. التزام متن، عبارت را چنانكه بود آوردم
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 بود زنگيان ساالر و جعفر ابن منصور ميان كه نبردى از سخن

 كـرد،  مـى  حفاظـت  را مردمش و بماند آنجا بغراج شد فراخوانده بصره از حاجب سعيد وقتى كه گويند
 و كـرد  مـى  همراهـى  بصـره  تا آنرا شذا كشتى با سپس كرد مى همفرا آورد مى آذوقه كه را كشتيهايى منصور
 .شد كمياب زنگيان نزد به آذوقه

 شـذائى  كشـتى  با را ديگر كشتيهاى و كش يدك شذاهاى و بياراست را خويش ياران منصور آن از پس
 كنـار  بـر  كـه  قصـرى  بـر  برفت، بود خويش اردوگاه در كه زنگيان ساالر آهنگ به و كرد فراهم بود وى با كه

 و رسيدند زنگيان اما شد خبيث اردوگاه وارد سوى آن از و بسوخت آن اطراف با را قصر و رفت باال بود دجله
 غـرق  آنها از كس بسيار و بردند پناه آب به باقيمانده و بكشتند را يارانش از كس بسيار و نهادند او بر كمينى

 كـه  رسيد معقل نهر در بحرانى محمد بن يحيى اردوگاه به سر پانصد نزديك اند گفته چنانكه روز آن در. شد
 .كنند نصب آنجا را همه تا بگفت

 و بود كشته را زنان از بسيار گروهى كه يافتند را كن خفه يك زلزل بركه نام به بغداد از محلى در سال اين در
 هزار دو تا بگفت شنيدم بردند، معتمد بنزد را وى بود، كرده خاك به بود داشته سكونت آن در كه اى خانه در

 كـه  زدنـد  1عقـابين  چـوب  با را هايش خايه جالدان وقتى تا نمرد اما ارژن، چوب چهارصد و زدند او به تازيانه
 .بسوختند را پيكرش آن از پس بياويختند، آنجا و بردند بغداد به را او سپس بمرد،

 .دش هزيمت سيما بن ابراهيم و شد كشته بسطام بن شاهين سال اين در

 شد؟ هزيمت سيما بن ابراهيم و شد كشته بسطام بن شاهين چرا اينكه از سخن

 در و بمانند آنجا كه فرستد اهواز سوى سپاهى كه بود داده مشورت و بود نوشته خبيث به بحرانى كه گويند
 بـراى  ار ابـان  بـن  علـى  خبيـث . نرسند سپاه آن به سواران تا ببرد را اربك پل اينكه و كرد ترغيبش كار اين

 سـيما  بـن  حـارث  بـا  ابـراهيم  برخورد وى به گشت بازمى فارس از كه سيما بن ابراهيم. كرد روانه پل بريدن
 ابـان  بن على وقتى. پل و اهواز ميان است صحرايى كه 2»اربك دشت« به معروف صحراى در بود پل نزديك

 وى طـرف  به سو چند از رسيدند صحرا به سواران چون و داشت نهان يارانش با را خويشتن وى رسيد پل به
 ضـربت  رفتند، وى تعقيب به فندم تا سواران و شد هزيمت على و بكشت را زنگيان از كس بسيار و شد برون
 .رفت جبى سوى و گرفت خويش سر و بازماند اهواز سوى رفتن از كه رسيد پايش كف به اى نيزه

 و نوشت نامه بدو شاهين. شد واليتدار يماس بن ابراهيم و شد فراخوانده يكسين بن سعيد وقت اين در
. بـود  خيزرانيـه  در ابـان  بـن  علـى  آمد، جبى نهر زبانه آهنگ به فرات راه از سيما بن ابراهيم. بيامدند همگى
 هـم  بـه  رفـت،  مـى  آن سـوى  كه محلى در ابراهيم با پنداشت و بيامد موسى نهر راه از نيز بسطام بن شاهين
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 علـى  بنزد موسى نهر از يكى. رسيد زودتر شاهين اما بودند، نهاده وعده ابان بنا على نبرد براى كه رسند مى
 به معروف نهر كنار بر پسين وقت به و شد روان او سوى على. داد خبر بدو را شاهين رسيدن و رفت ابان بن
 شـاهين  انيـار  درگرفت، ميانشان نبرد و كردند تالقى دارد جاى جبى نهر و موسى نهر بين ما كه العباس ابو

. شدند فرارى و بكردند پشت كه بكوفتند سختى به را آنها زنگيان سپس كردند، سخت نبردى و كردند ثبات
 وى آنكـه  سـبب  بـه  حيـان  نـام  به وى عموزادگان از يكى و بود شاهين. شد كشته روز آن كه كس  نخستين

 ابراهيم ورود و شد ابان بن على زدن به خبرگيرى. شدند كشته كس بسيار نيز وى ياران از. بود قوم پيشاپيش
 كـه  رفـت  جبـى  نهر سوى درنگ بى او و بود شاهين كار از وى فراغت از پس اين و داد خبر بدو را سيما بن

 .بود خبر بى شاهين كار از و بود زده اردو آنجا سيما بن ابراهيم
 شـدن  كشته شد، كشته بسيار گروهى كه كرد سخت نبردى آنها با و رسيد آنجا عشا نماز وقت به على

 .بود عشا نماز و پسين بين ما ابراهيم با نبرد و شاهين
 تـب  روز آن در«: گفت مى كرد، مى سخن رخداد اين از ابان بن على كه شنيدم: گويد حسن بن محمد

 مـن  نـزد  از بودنـد  كـرده  چنـان  شاهين با كه پس آن از من ياران بود، آمده بودم مبتال بدان كه آورى لرزش
 رسيدم اردوگاه به وقتى نرسيدند سيما بن ابراهيم اردوگاه به من با كس پنجاه از بيشتر و بودند شده دهپراكن

 شـد  آرام حركتشـان  وقتـى  شـنيدم،  مى را اردوگاه مردم سخن و صدا و سر و افكندم آن نزديك را خويشتن
 .كوفتم درهمشان و برخاستم

 بـدو  خبيـث  نامـه  كه بازگشت كرد، هزيمت را سيما بن ابراهيم و بكشت را شاهين ابان، بن على وقتى
 .شود آنجا بصره مردم با نبرد براى كه رسيد

 كردند؟ چه آنجا ورود هنگام و شدند بصره وارد چگونه زنگيان اينكه از سخن

. كـرد  پيوسـته  خياط جعفر ابن منصور به را وى عمل سلطان برفت، بصره از صالح بن سعيد وقتى كه گويند
 بـراى  ديگـر  و بود افتاده ضعف به منصور كار. كرديم ياد پيش از كه بود چنان خبيث ياران كار و منصور كار

 آنهـا  بـه  آذوقـه  كه يافتند گشايش بصره مردم. كرد بس 1كاروانها بدرقه به و نرفت  خبيث اردوگاه سوى نبرد
 گشـايش  بصـره  دممـر  كـه  رسـيد  خبيـث  بـه  خبر اين. بودند بوده زحمت به آذوقه نرسيدن از كه رسيد مى

 بن منصور و زد اردو خيزرانيه در كه فرستاد جبى ناحيه به را ابان بن على پس بود، ناگوار او بر اين و اند يافته
 بـود،  بوده كه شد چنان آذوقه كميابى از بصره مردم وضع و داشت مشغول بصره تا كاروانها بدرقه از را جعفر
 .بودند نبرد به رهبص مردم با مصرانه شب، و صبح خبيث ياران

 در و بـرد  هجـوم  بصـره  به و آرد فراهم را خويش ياران شد مصمم خبيث رسيد، سال اين شوال وقتى
 اطراف هاى دهكده ويرانى و محاصره زحمت و پراكندگيشان و آنجا مردم ضعف از كه بكوشد آن كردن ويران
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 شـنبه  سـه  شـب  بـه  كه بود دانسته و بود نگريسته نجوم حساب در خبيث كه بود چنان و .داشت خبر شهر
 .رود مى خسوف به ماه ماه، از رفته روز چهارده
 بكوشيدم بصره مردم نفرين كار در«: گفت مى كه شنيدم: بود گفته مى كه اند آورده حسن بن محمد از

 كه است نانى چون بصره كه شد گفته من به شدم، مخاطب. شود ويران زودتر كه خواستم خدا از تضرع به و
 كـه  كـردم  تأويـل  را نان شدن شكسته. شود ويران بصره شود شكسته نان نيمه وقتى خورى مى آن اطراف زا

  » .رفت مى ويرانى به بصره آن از پس و رفت مى آن انتظار روزها همان در كه است ماه خسوف
 بـه  ار بصـره  ويرانـى  كـه  شـنيدند  مكـرر  و كردند سخن آن از بسيار وى ياران و گفت مى را اين: گويد

  .بود كرده موكول ماه خسوف
 خوانـد  بدويان سوى رفتن براى بود بوده وى ياران از يكى بحرين در كه را دارمى يزيد بن محمد آنگاه: گويد

 موسـى  بـن  سـليمان  خبيـث، . بماندنـد  قندل در و شدند وى نزد به آنها از انبوه جمعى كه كرد روانه را او و
 دسـتور  موسى بن سليمان به. كنند تصرف آنرا و روند بصره سوى كه نگفتشا و فرستاد آنها سوى را شعرانى

 .دهد 1تمرين كار اين براى را بدويان  كه داد
 از كـه  گفـت  و كـرد  پيوسـته  بدو را بدويان از گروهى و انداخت راه به را ابان بن على داد، رخ 2كسوف وقتى
 داشـت  محاصـره  در را بصـره  مردم وقت آن كه بحرانى محمد بن يحيى به رود، بصره سوى سعد بنى جانب
 .كرد پيوسته بدو را بدويان باقيمانده و رود آنجا عدى نهر سمت از كه گفت
 از گروهـى  بـا  بغراج وقت آن در. بود ابان بن على كرد آغاز نبرد بصره مردم با كه كسى نخستين: گويد شبل

 از خـويش  همراهـان  بـا  يحيـى . شـدند  مايـل مت بدو مردم و كرد نبرد آنها با روز دو و بود بصره در سپاهيان
 از مانده روز سيزده جمعه نماز وقت به مهلبى ابان بن على. داشت پل آهنگ كه شد روان انس قصر مجاورت

 يكشنبه صبحگاه. پرداخت زدن آتش و كردن كشتار به را شنبه روز و شنبه شب و جمعه روز و شد وارد شوال
 آن و بازگشت كه زدند پس را او و رفتند وى مقابله به جمعى با بريه و بغراج كه شد روان بصره سوى يحيى

 شـده  پراكنـده  سـپاهيان  كه درآمد و شد روان بصريان سوى دوشنبه صبحگاه سپس. ببود گونه بدين را روز
 بـازش  كـه  نبـود  او مقابل هيچكس و بود رفته سويى به خويش همراهان با بغراج و بود گريخته بريه و بودند
 .بدارد

 بـانگزن . داد امانشـان  كـه  خواسـت  امـان  او از بصره مردم براى و بديد را وى مهلبى يحيى بن ابراهيم
 جلـو  و برفتنـد  همگـى  بصـره  مـردم  شـود،  حاضر ابراهيم خانه به خواهد مى امان كه هر كه زد بانگ ابراهيم
 و راهها و ها كوچه تا بگفت و گرفت بهره فرصت از بديد را نشان آمد فراهم يحيى چون و كردند پر را ها خوان
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 آنجـا  كـه  كسـانى  همه و داد را كشتنشان دستور خويش ياران به و آورد خيانت آنها با و بگرفتند را دربندها
 در جعفـر  بـن  عيسـى  قصـر  در و برفـت  محمد بن يحيى روز آن سپس .اندك بسيار مگر شدند كشته بودند

 .گرفت جاى خريبه
 محلـه  در و بودم بصره حوزه در فرستاد، كس بصره نبرد براى ينخا وقتى: گويد دارمى عدى بن فضل

 .داشتم اقامت سعد بنى
 انـد  داشـته  عيسى قصر آهنگ و اند گذشته مى كه ديده را سوارانى كه گفت و آمد ما بنزد شبانگاه يكى: گويد

 بـرفتم،  مـن » .نكـ  معلـوم  مـا  بـراى  را سـواران  اين خبر و شو برون«: گفتند من به يارانم. بود خريبه در كه
 به كه علويند ياران جمله از آنها«: گفتند. پرسيدم سواران 1حال از ديدم، را اسد بنى و تميم بنى از جماعتى

 بن يحيى. دارد سعد بنى 2ناحيه آهنگ و رسد مى بصره به شب آن فرداى على و اند شده پيوسته ابان بن على
 سـعد  بنـى  مردم از خويش ياران به«: گفتند من به» .دارد مهلب آل ناحيه آهنگ خويش جمع با نيز محمد

  ».بريد برون را آنها گيرد ميانتان در سپاه آنكه از پيش بماند محفوظ حرمتهاتان خواهيد مى اگر بگو
 بريه بنزد كس و شدند آماده كه بگفتم آنها با را بدويان خبر و برگشتم خويش ياران نزد به: گويد فضل

 و آمد آنها نزد به سپاهيان از جمعى و غالمان بقيه با فجر طلوع وقت به كه بگفتند وى با را خبر و فرستادند
 آنهـا  نـزد  بـه  سـعدى  جنگـاوران  و تميم بنى وقت اين در .رسيدند حمان بنى به معروف خندق به تا برفتند

. بودنـد  اسـبان  پشـت  بر كه شدند نمودار بدويان و زنگيان جمع و ابان ابن على كه نگذشت چيزى و رسيدند
 تمـيم  بنى از كسانى و داد رخ هزيمت و بازگشت خويش منزل به و شد زده وحشت قوم تالقى از پيش بريه
 بريه. گذشت مربد آهنگ به او و برنخاست دفاع به هيچكس بيامد، على. شدند پراكنده بودند آمده فراهم كه

 بريـه  خانـه  مقابـل  مربد در شدند، وى سوى آنها از جمعى كه داد كمك نداى و فرستاد تميم بنى بنزد كس
 خانه زنگيان. شدند پراكنده وى هزيمت سبب به مردم و شد هزيمت خويش خانه از بريه آن از پس. شد نبرد
  بصـره  مردم شدند، مى كشته بودند آنجا كه كسانى. بردند غارت به بود آن در كه را چه هر و سوختند را وى
 بـه  علـى  بـود،  پيوسته ميانشان نبرد روز آن پايان تا. بودند گرفته نيرو اآنه بر زنگيان و بودند افتاده ضعف به

 از يـارانش  و علـى  كـه  رسـيد  بدو بصريان از جمعى با شيث ابو غالم فتح. سوخت آنرا و درآمد جامع مسجد
 شيبان بنى مقبره به معروف محل در و بازگشت على. شدند كشته زنگيان از جمعى و رفتند عقب آنها مقابل

 شـد  معلوم برآمدند، بريه جستجوى به. نيافتند اما كنند نبرد وى همراه كه جستند مى قدرتى مردم .زد دوار
 .بود شده گريزان كه

 نبـود  وى مقابل در كس كه بشد يكشنبه صبحگاهان. نشد بصره سوى ابان بن على شنبه روز صبحگاه
 .يافت ظفر بصره بر و
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 بـه  كـه  بـود  چنان و. بودم آنجا مقيم شدند بصره وارد انزنگي كه وقت آن در: گويد سمعان بن محمد
 و دويسـت  سال شوال از رفته روز ده جمعه روز به. يافتم مى حضور بريه به معروف محمد بن ابراهيم مجلس
 بـا  شهاب كه شنيدم. بود وى نزد به نيز عنبرى عالء بن شهاب. داشت حضور وى. يافتم حضور هفتم و پنجاه

 فـراهم  سـوار  انبـوه  جمعى كند، اجير آن با را بدوى مردان كه فرستاده صحرا به مال ،خائن كه گفت مى وى
 .شود بصره وارد خويش پيادگان و آنها با خواهد مى و آورده

 .نبود بصره در سوار چند و پنجاه بجز سلطان سپاه از وقت آن در: گويد
 .بود محبوب و طاعم بدويان ميان بريه كه »كنند نمى بدى من با بدويان«: گفت بريه
 از نقـل  بـه  كـه  شـنيدم  و ديـدم  را دبير ايوب بن احمد برفتم، بريه مجلس از وقتى: گويد سمعان ابن

 كـه  پيوسته صحت به وى نزد به كه گفت مى بود، بصره بريد عامل وقت آن كه شيعى الرحيم عبد بن هارون
 .كرده جمعه نماز كس نه با شعبان از رفته روز سه خائن

 .گفتم كه بودند چنان خائن خبر از غفلت در آن مقيم قدرت و بصره مردم انسر: گويد
 شهر، معروف دسته دو ميان نبرد و بود شده بسيار آن در با و بود، گزيده را بصره مردم محاصره: گويد

 سـواران  صـبحگاهان  سـال  اين شوال از مانده روز سيزده شد جمعه روز وقتى. بود درگير سعديان، و بالليان
 علـى  شد مربد سوى كه را سپاهى. خريبه و مربد و سعد بنى ناحيه از: آوردند هجوم بصره سوى سه از ائنخ

 عبـد  ابـن  يحيـى  غـالم  رفيـق،  به را گروه يك بود، كرده گروه دو را خويش ياران وى. برد مى راه به ابان بن
 .رفت مربد سوى ديگر گروه اب بخويشتن او و شوند سعد بنى سوى داد دستورشان و سپرد خاقانى، الرحمان

 در را خـويش  ياران كه بود بحرانى ازرق محمد بن يحيى ساالرشان آمدند خريبه جانب از كه سوارانى
 جان به محاصره و گرسنگى از كه بصره مردم توانان كم از كسانى. بود آنها ميان در و بود آورده فراهم يكسو
 و رفتنـد  مربـد  سـوى  گروهى شدند گروه دو بودند بغراج با هك سوارانى. رفتند گروهها اين سوى بودند آمده

 سمت از كه زنگيانى با يارانش، و شيث ابو غالم فتح سعدى، جنگاوران از جمعى. رفتند خريبه سوى گروهى
 كـارى  بودنـد  شده برون خبيث گروههاى مقابله به كه بصره مردم اندك از. كردند نبرد بودند آمده سعد بنى

  .شدند ور حمله خويش پيادگان و سواران با ومق آن و برنيامد
 و زهـران : برخاست سوى سه از آتش سه وقت يك به ناگهان بودم جامع مسجد در روز آن: گويد سمعان ابن

 مردم و شد بزرگ خطر. بود جمعه روز بامداد اين، و بودند نهاده وعده افروزان آتش گفتى حمان، بنى و مربد
 شـتابان  نيـز  مـن . دويدنـد  خـويش  هاى خانه سوى بودند مسجد در كه كسانى .كردند يقين هالكت به بصره
 كه رسيدند من به كوچه در بصره مردم شدگان هزيمت. بود مربد كوچه در وقت آن در كه رفتم منزلم سوى
 آويختـه  شمشـيرى  و بـود  استرى بر بود، دنبالشان هاشمى جعفر بن قاسم رفتند، مى باز جامع مسجد سوى
 شـهر  وارد شـما  دشـمن  اينك كنيد، مى تسليم حرمتهاتان با را شهرتان شما  واى«: زد مى بانگ دممر به بود،
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 و منهزمـان  ميان آنجا در و شد خالى مربد كوچه و برفت او و نگرفتند گوش او از و نپرداختند او به اما» .شد
 .1دويد مى آن در ديده كه بود اى فاصله زنگيان

 سـواران  نگريسـتم،  بـاال  از و بستم را در و شدم ام خانه وارد ديدم نينچ وقتى: گويد سمعان بن محمد
 پارچـه  كـه  دسـت  به اى نيزه و رنگ تيره اسبى بر بود يكى آنها پيشاپيش كه زنگى پيادگان با ديدم را بدوى
 آن كـه  كـرد  دعوى ابان بن على كردم، پرسش مرد آن درباره بردند خائن شهر به مرا وقتى بود، آن بر زردى

 .اوست پرچم زرد پرچم و بوده وى مرد
 پس بود، زوال پس از اين و. رسيدند عثمان در به و شدند برون ديد از مربد كوچه در و شدند وارد قوم: گويد

 رو آن از و انـد  رفتـه  جمعـه  نمـاز  براى قوم آن كه پنداشتند بصره مردم جاهالن و غوغاييان. بازگشتند آن از
 آنجـا  كـه  انـد  كـرده  بـيم  و آينـد  آنها سوى 2چهارگوش از بالليان و سعديان جمع دان ترسيده كه اند بازبگشته

 پس آن از بازگشتند، بودند حصن بنى و زهران ناحيه در كه نيز كسانى همه و بازگشتند باشند، نهاده كمين
 .دارد نمى بازشان آن از كسى كه بدانستند و شدند چيره شهر بر و كردند غارت و سوختند كه

 آن مـدافع  را كسـى  كـه  آمدنـد  بصره به دوشنبه صبحگاهان. بودند غايب شنبه يك و شنبه روز :گويد
 .يافتند امان و شدند فراهم مهلبى يحيى بن ابراهيم در بر مردم نيافتند،

 بـه  بود محمد ابن يحيى ياران از كه مندلقه به ملقب مهلبى عثمان بن حسن: گويد سمعان بن محمد
 آنجـا  كه را آهنين هاى پوش سينه و شوم يشكر بنى مقبره سوى: گفت من به حيىي صبحگاه آن«: گفت من
 رسـانيدم،  يحيـى  بن ابراهيم خانه به تا ببردم كسان سر بر را پوش سينه چند و بيست و شدم آنجا بيارم، بود

 و محاصـره  سـختى  و گرسـنگى  از كـه  كننـد  حاضـر  غـذا  شان براى كه كند مى مهيا آنرا داشتند گمان مردم
 .بودند رنج در سخت خستگى

 .آمد باال آفتاب تا گرفتند مى فزونى و شدند مى جا به جا شدند، بسيار ابراهيم در بر جمع: گويد
 بـه  معـروف  هشام مادرم بزرگ پدر خانه به خودم منزل از مربد كوچه از روز آن من: گويد سمعان ابن

 بـا  تمـيم  بنـى  كه بود شده شايع مردم ميان كه بود آن سبب به اين و بود تميم بنى محله در كه رفتم داف
 گفتنـد  آمدند، يحيى بن ابراهيم خانه مقابل رخداد خبر با خبرگيران كه بودم آنجا در. اند رفته صلح به خائن

 از كـه  هـر «: گفـت  آنگـاه  گرفتند، ميان در را جمع آن كه داد دستور را زنگيان بحرانى محمد بن يحيى كه
 سرشـان  پشـت  را در و رفتنـد  درون بـه  اندك جمعى» .درآيد يحيى بن ابراهيم نهخا به است مهلب خاندان
 بـن  محمـد » .نگذاريد باقى را آنها از هيچكس و بكشيد را آنها مردم، اينك«: گفتند زنگيان به سپس بستند،
 كـه  ودب كشتن دستور عالمت اين و »كيلو«: گفت زنگيان به و شد برون اصبهانى الليث ابو به معروف عبداهللا

 .افتاد كار به مردم در شمشير و شناختند مى آنرا
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 صـداى . شـنيدم  مى شدند مى كشته كه را آنها كردن ضجه و گفتن شهادت من: گويد عثمان بن حسن
 .بود شده شنيده بود دور بسيار محل آن از كه نيز طفاوه در كه گرفت باال چندان گفتنشان شهادت

 ابان بن على. پرداختند دستگيرشدگان كشتن به زنگيان شدند كشته كرديم ياد كه جمعى وقتى: گويد
 از چـه  هـر  بـه  آتش. بسوخت را پل تا حبل از و رفت كالء سوى و سوخت را جامع مسجد و شد وارد روز آن

 يافتنـد  مى را كه هر و آمدند مى پياپى شب و صبح آنگاه گرفت، مى آن در رسيد مى كاال و اثاث و دام و انسان
 اقـرارش  بـه  داشـت  مالى كه هر داشت، جاى سيحان به وقت آن در كه كشانيدند مى محمد بن ىيحي نزد به

: بـود  گفتـه  كه اند آورده شبل از .كشت مى را او بود چيز بى كه هر و بكشد را او و بگيرد را مالش تا گرفت مى
 و شد بصره به زود حصب شنبه سه روز به يحيى شدند، كشته يحيى بن ابراهيم در بر جمع آن كه پس آن از«

 بـن  علـى  رسيد خبيث به خبرها وقتى. نشد نمايان كسى اما. شوند نمايان تا داد همى امان نداى مردم ميان
 و بـود  وى دلخـواه  و پسـند  بود كرده يحيى كه كشتارى كه نهاد تنها آنجا در را يحيى و ببرد بصره از را ابان
  ».بود كرده دارى خود تباهى از سعد بنى ناحيه در كه داشت مى منسوب قصور به را مهلبى ابان بن على

 و شـدند  وى سـوى  كـه  بود فرستاده خبيث نزد به را سعد بنى از گروهى ابان بن على كه بود چنان و
 .رفتند عبادان سوى و نيافتند وى نزد به خيرى

 جانشـين  صـره ب در را شبل كه وانمايد چنان كه داد دستور و نوشت او به خبيث ببود، بصره در يحيى
 شـدند  نمايـان  چـون  و شوند نمايان اند شهره مالدارى به كه آنها و شدگان نهان و گيرند آرام مردم تا كند مى

 .شوند رهنمون اند كرده نهان كه خويش مالهاى و ها دفينه به كه كنند آزارشان
 چه هر بود شناخته توانگرى به آنها از كس هر بردند، مى وى نزد به را جمعى روز هر. كرد چنين يحيى

 مـردم  شـد،  مـى  كشـته  بيـدرنگ  بـود  معلوم وى چيزى بى كه هر و كشت مى را او و كرد مى تصفيه داشت را
 .ببرد بصره از را خويش سپاه خبيث و شدند گريزان

 آنجا در خويش ياران انگيز وحشت رفتار از و داد ويرانى به را بصره خاين، وقتى: گويد حسن بن محمد
 و گفتم نفرين را بصره مردم شدند مى بصره وارد يارانم كه روزى صبحگاه«: گفت مى كه يدمششن يافت خبر
 آنـرا  كـه  نمودند من به را بصره گفتم، مى دعا خويش سجده در و كردم سجده و بكوشيدم سخت دعا كار در

 ايستاده هوا در كه مديد زمين و آسمان ميان را يكى. بودند نبرد به آنجا در كه ديدم را خويش ياران و بديدم
 چـپ  دسـت  و بـود  ايسـتاده  وى .بـود  وصول گماشته سامرا، خراج ديوان در كه معلوف جعفر صورت به بود

 واژگـون  آن مـردم  بـا  را بصره خواست مى و بود برده باال را خويش راست دست و بود آورده پايين را خويش
 عهـده  را ايـن  مـن  ياران اگر من، ياران نه اند كرده عهده فرشتگان را بصره كردن ويران كه دانستم پس. كند

 در مـرا  و دهنـد  مـى  نصرت مرا فرشتگان. رسيدند نمى شود مى نقل آن از كه سخت مرحله بدين بودند كرده
  ».دهند مى ثبات گرفته سستى دلشان كه مرا ياران از كس هر و دهند مى كمك نبردم



 خ طبرييارترجمه ت     32

 انتسـاب  علـى  ابـن  زيـد  بـن  يحيى به كرد نويرا را بصره كه پس آن از خبيث: گويد حسن بن محمد
 و عيسـى  بـن  احمـد  بن على كه شدند وى نزد به بصره مقيم علويان از جمعى كه بود رو آن از اين و گرفت
 احمد به انتساب رسيدند وى نزد به وقتى بودند، جمله آن از حرمتهاشان و زنان از گروهى با على بن عبداهللا

 .گرفت انتساب زيد بن يحيى به و كرد رها را عيسى بن
 حسـن  بـن  قاسـم  داشـتند  حضـور  خبيث نزد به نوفليان از جمعى كه هنگامى: گويد حسن بن محمد

 فرزندان از من«: گفت كه شنيدم و »زيدى ابن عيسى بن احمد فرزندان از تو كه بوديم شنيده«: گفت نوفلى
  ».زيدم بن يحيى فرزندان از نيستم، عيسى

 وقـت  به كه دخترى بجز نداشت فرزند كه هست اتفاق يحيى درباره كه گفت ىم دروغ را اين اما: گويد
 .درگذشت شيرخوارگى

 يـك  جمعـه  روز به او و فرستاد بصره به زنگيان ساالر با نبرد براى را مولد محمد سلطان، سال، اين در
 .كرد حركت سامرا از قعده ذى از رفته روز

 كرد؟ چه بصره در مولد اينكه از سخن

 بصـره  در و برفـت  نيز بريه .آمد فرود ابله در رفت، بصره سوى وقتى مولد، به معروف محمد كه گويند
 از وقتـى  يحيـى  كـه  بـود  چنان و. آمدند فراهم او بر شدگان فرارى از بصره مردم از كس بسيار و گرفت جاى
 .گرفت جاى عونى به معروف نهر كنار بر برفت بصره

 سـپاه  با او و شود نهراوا سوى داد دستور و نوشت يحيى به بيثخ بيامد مولد محمد وقتى: گويد شبل
 سستى نبرد از و يافت استقرار و گرفت آرام آنجا در مولد عاقبت. كرد نبرد مولد با و بماند روز ده و رفت آنجا
 كشـتى  وى براى اصفهانى الليث ابو همراه و برد شبيخون او بر كه داد دستور و نوشت يحيى به خبيث. آورد

 آنها با پسين تا بعد روز و شب بقيه و بپاخاست خويش ياران با مولد و برد شبيخون او بر يحيى فرستاد، ذاش
. گرفتند غنيمت به بود آن در را چه هر و شدند وى اردوگاه وارد زنگيان و برفت و بكرد پشت آنگاه. كرد نبرد

 دنبـال  حوانيت تا را وى كه كند دنبال را مولد محمد داد دستور نوشت كه نوشت خبيث به را آن خبر يحيى
 و بـرد  غارت به بود ها دهكده در را چه هر و كشيد نبرد به را آنجا مردم و گذشت جامده بر و بازگشت و كرد
  .بازگشت معقل نهر به سپس ببود، آنجا مدتى و زد اردو جاله در آنگاه ريخت، خون توانست چه هر
 تسـلط  1هورهـا  بـر  بودند باهله از كه يارانش و وى. گرفت را باهلى احمد بن سعيد مولد، محمد سال اين در

 .بودند كرده تباه و ناامن را راه و بودند يافته
 .يافت تسلط آنجا بر و كرد مخالفت سلطان با فارس در واصل بن محمد سال اين در
 .بود عباسى اسحاق بن فضل حج ساالر سال اين در
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. بكشـت  را او و بپاخاسـت  روم شـاه  توفيـل  بـن  ميخائيل ضد رب سقالبى به معروف بسيل سال اين در
 وى. شد روم شاه سقالبى، وى از پس .بود كرده فرمانروايى مملكت بر تنهايى به سال چهار و بيست ميخائيل

 .بود سقالبى مادرش كه رو آن از گفتند سقالبى بود شاهى خاندان از كه را
 .درآمد هشتم و پنجاه و دويست سال آنگاه

 بود هشتم و پنجاه و دويست سال به كه مهمى حادثات خبر از نسخ

 كه زنند تازيانه را او تا بگفت سلطان و بردند سلطان در به را باهلى احمد بن سعيد كه بود آن جمله از
 .شد آويخته و بمرد كه سال، همين االول ربيع ماه در زدند، اش تازيانه هفتصد اند گفته چنانكه

 از كـس  چهـارده  با بود كرده مى قضاوت عبادان در وى جانب از كه را زنگيان ساالر قاضى سال اين در
 .زدند گردن سامرا العامه باب نزد به بودند شده اسير بصره ناحيه در كه زنگيان

 .كرد نبرد اند داده كمك را جانفروش مساور گفتند مى كه بدويانى با تكريت در مفلح سال اين در
 .بكشت را آنها از كسانى و كرد هزيمتشان و كرد نبرد يعقوبى كردان با ىبلخ مسرور سال اين در
 حسـين  بـن  محمد به را فارس امالك و خراج و درآمد سلطان اطاعت به واصل بن محمد سال اين در

 .كرد تسليم فياض
 و مضـر  ديـار  واليتـدار  را خـويش  بـرادر  احمـد  ابـو  معتمد، االول ربيع از مانده روز ده دوشنبه، روز به
 سـوى  كـه  داد خلعـت  مفلح با را او و بنشست االخر ربيع ماه هالل پنجشنبه روز به و كرد عواصم و قنسرين

  .بازگشت و كرد بدرقه بزكوار تا را احمد ابو و برنشست عامه با معتمد شدند، روان بصره
 .شد كشته خياط دينار بن جعفر بن منصور سال اين در 

  وى كار چگونگى و خياط دينار بن منصور شدن كشته سبب از سخن

 منصـور  نبرد براى تا بگفت را مهلبى ابان بن على يافتند، فراغت بصره كار از خبيث ياران وقتى: گويند
 وى مقابل در ماه يك و شد برون على مقابله به كه بود اهواز به منصور وقت آن در. رود جبى سوى جعفر بن

 خبيث. بود اندك مردانى با منصور وقت آن در بود، خيزرانيه در كه رفت مى على اردوگاه سوى منصور. بماند
 اصـبهانى  الليـث  ابـو  بـه  را كشـتيها  كار فرستاد، ابان بن على نزد به خويش ياران دليران از پر كشتى دوازده
 وى مخالفـت  بـه  و شـد  علـى  نـزد  بـه  الليـث  ابو .باشد ابان بن على مطيع و شنوا كه داد دستور بدو و سپرد

 ابـو . بود وى با كشتى چند و بيامد نبرد براى بود، آمده مى چنانكه منصور. كرد خودكامگى وى با و برخاست
 از آن در و يافـت  دسـت  بـود  وى بـا  كـه  هـايى  كشتى به منصور و تاخت بدو ابان بن على مشورت بى الليث

 همـه  بـا  نيـز  بـان ا ابـن  علـى  رفـت،  خبيـث  نزد به و گريخت الليث ابو. بكشت كس بسيار زنگيان و سفيدان
 .بازگشت منصور نبرد براى خويش مردان با على آنگاه. ببودند ماه يك و برفت خويش همراهان

 منصـور، . آرنـد  خبـر  وى بـراى  سـپاهيانش  و منصور از كه فرستاد پيشتازانى يافت، استقرار على وقتى
 را او همراهـان  بيشتر بكشت، را او و برد شبيخون سردار آن بر ابان بن على بود، كرنبا مقيم كه داشت عاملى
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 و بسـوخت  را اردوگـاه  و آورد بدسـت  اسـبانى  گرفـت،  غنيمـت  به بود وى اردوگاه در را چه هر و بكشت نيز
 .رسيد جبى نهر دنباله به تا بازگشت همانشب

 او مقابلـه  بـه  خويش ياران از كمى گروه با على. رسيد خيزرانيه به تا برفت رسيد منصور به خبر وقتى
 او از يـارانش  و شـد  هزيمـت  منصـور . بـود  پيكار ميانشان نيمروز وقت به تا روز همان برآمدن از و شد نبرو

 او بـه  بودنـد  كرده تعقيب مهران بن عمر نهر تا را وى كه زنگيان از  گروهى. افتاد دور آنها از و شدند پراكنده
 به آنگاه نماند، وى با سالحى و شد تمام تيرهايش و بشكست هايش نيزه تا برد حمله آنها به پيوسته. رسيدند

 آب در و كـرد  كـوتهى  پاهايش اما برجست كه زد بانگ داشت زير در كه را اسبى و بگذرد كه رفت نهر كنار
 .رفت فرو

 منصـور  ديد وقتى زنگيان از يكى كه بود آن نهر از منصور دادن عبور در اسب قصور سبب: گويد شبل
 پـيش  سـياه  برجست، اسب چون و گرفت سبقت او از و برفت شنا با دارد رعبو آهنگ و رود مى نهر طرف به

 از سـياهان  از غالمـى  و آورد بـرون  سـر  منصـور  آن از پـس  رفتنـد،  فرو هم با كه زد عقبش و رفت آن روى
 كس بسيار وى همراهان از. برگرفت را اش جامه و بريد را سرش و رفت پايين ابرون نام به مصلح سردستگان

 بـه  را منصـور  عمـل  قلمـرو  يارجوخ آن از پس. شد كشته وى با نيز منصور، برادر جعفر، بن خلف شد، كشته
 .سپرد اصغجون

 بـدو  شـنبه  سه روز به كه پيكانى بى تير به شد كشته مفلح سال اين االول جمادى از مانده روز دوازده
 آنجا و بردند سامرا به را پيكرش داد، جان روز آن فرداى چهارشنبه روز به. خورد پيشانيش پهلوى به و رسيد

 .كردند گور به

 رسيد؟ او به تير چگونه اينكه و مفلح شدن كشته سبب از سخن

 ديگـر  و بصـره  در كـه  يافتنـد  خبـر  معتمـد  بـرادرش  و متوكـل  بن احمد ابو وقتى كه گفتيم پيش از
 بصره به سامرا از لعين بردن براى احمد ابو شده، فجيعى اعمال چه مسلمانان با آن نزديك اسالم سرزمينهاى

 وقت آن در. گذشتند الطاق باب از كه ديدم بغداد در رفتند مى آن با مفلح و احمد ابو كه را سپاهى من. رفت
 و ايـم  ديـده  بسـيار  سپاههاى خليفگان از«: گفتند مى بغداد پيران از جمعى كه شنيدم داشتم، منزل آنجا من

 از» .باشـد  داشـته  بسـيار  جمـع  و شـمار  و كامـل  تجهيـزات  و سالح و كون لوازم كه ايم نديده سپاه اين مانند
  .بودند سپاه اين پى از كس بسيار بغداد بازاريان
 رسـد،  خبيـث  محل به احمد ابو آنكه از پيش بحرانى، محمد بن يحيى كه اند آورده حسن بن محمد از

 كـرد  بـيم  و نداشت خوش را اين اام. شود عباس نهر سوى كه خواست اجازه خبيث از و بود معقل نهر مقيم
 بيشـتر  و شد برون كه داد اجازه او تا كرد اصرار يحيى. باشند پراكنده يارانش و رسد وى نزد به سلطان سپاه
 .برفتند وى پى از خبيث اردوگاه مردم
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 صبح كه بود خبيث اردوگاه مردم غنيمتگاه بصره بود، جبى مقيم زنگيان از انبوه جمعى با ابان بن على
 وى. انـدكى  جز به نبود، كس اردوگاه در وقت آن در .ببرند آرند مى دست به چه هر كه رفتند مى آنجا شب و
 بـود  انگيز هول و انبوه سپاهى بيامد، بود آن در مفلح و داشت همراه كه سپاهى با احمد ابو تا بود حال اين بر

 بودنـد  آنجـا  خبيـث  سـپاه  از كه كسانى همه رسيد معقل نهر به وقتى. بود نيامده خبيث سوى آن مانند كه
 بوده آنجا كه را خويش سپاه طران از سر دو و افتاد هراس به اين از خبيث. پيوستند بدو هراسان و گريختند

 شـمار  كثـرت  و سپاه بزرگى از را آنچه آنها اند؟ كرده رها را خويش محل چرا كه پرسيد و خواند پيش بودند
 سـپاه  آن بـا  مقابلـه  تـاب  خويش همراه گروه با اينكه و بگفتند وى با بودند ديده لوازمشان كمال و آن مردم

 .اند نداشته
 كيست؟ سپاه سردار اند دانسته آيا كه پرسيد آنها از

  ».گويد راست باب اين در ما با كه نيافتيم را كسى اما بدانيم، را اين كه كوشيديم«: گفتند
 دربـاره  خبرهـايى  بـا  فرسـتادگان  بدانند، را خبر كه فرستاد زورقها در را خويش پيشتازان خبيث پس

 و تـرس  ايـن،  و بودنـد  نيافتـه  خبر آن ساالر و سردار از هيچكدامشان و بازگشتند آن اهميت و سپاه بزرگى
 داد دستور و بگفت وى با را آمده سپاه خبر و فرستاد ابان بن على نزد به كس شتابان و بيفزود را وى هراس

 .شود  وى وىس خويش همراهان با
 شـد  بـرون  خبيث بود، چهارشنبه روز كه رسيد نبرد روز چون و گرفت جا وى مقابل و رسيد در سپاه

 مقابـل  كـه  را جنگـاورانى  و بودند وى با وى دسته از كه را كسانى وضع و بگردد خويش اردوگاه در پياده كه
 را روز آغاز از لختى لغزيد، مى آن بر قدمها و بود تر زمين بود، باريده سبك بارانى روز آن در. بنگرد بودند وى
 كـه  سـپاهى  از و فرسـتد  ابـان  بن على نزد به اى نامه كه خواست كاغذى و دوات و بازگشت آنگاه پيمود، راه

 دلف، ابو كه بود حال اين در .بفرستد مرد تواند، مى چه هر كه دهد دستور و دهد خبرش بود شده او نزديك
 پيش و شدند هزيمت مقابلشان از زنگيان و آمدند باال قوم آن كه گفت بدو و بيامد سياهان، سرداران از يكى
 .رسيدند چهارم طناب به تا زند پسشان كه نبود كس آنها روى

 كـه  دروغگويى، كنى مى نقل آنچه در كه شو دور من از«: گفت و كرد توبيخش و زد بانگ او به خبيث
  » .گويى مى چه دانى نمى و برفته ىجا از دلت و اى شده هراسان جمع كثرت از

 سـجان  ابـراهيم  بـن  جعفر به كه بود چنان و. پرداخت خويش دبير به او و برفت خبيث نزد از دلف ابو
 .آرد حركتشان به نبرد محل به رفتن براى و دهد ندا زنگيان ميان كه بود داده دستور

 دسـت  زورق دو بـه  وى يـاران  و اند شده برون و كرده دعوت را زنگيان كه داد خبر بدو و بيامد سجان
 ناشناس تيرى كه گذشت اندكى و برفت كه برود پيادگان آوردن حركت به براى كه داد دستور او به. اند يافته

 .داد رخ هزيمت و نشد شناخته تيرانداز كه رسيد مفلح به
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 وى نـزد  بـه  سـرها  بـا  خبيث زنگيان و بكشتند كسان آنها از و گرفتند نيرو خويش حريفان بر زنگيان
 بـود،  بسـيار  سـرها  روز آن در. انداختنـد  وى روى پـيش  و بودنـد  گرفته خويش دندانهاى به را سرها آمدند،
 هديـه  همـديگر  بـه  آنـرا  و گرفتنـد  كردن تقسيم را كشتگان  گوشت زنگيان كرد، پر را چيز همه كه چندان

 .دادند مى
 ابـو  حضـور  اسـير  كرد پرسش او از سپاه سر درباره هك بردند خبيث نزد به را فرغانيان ابناى از اسيرى

 شـد  مـى  هراسان چيزى از وقتى كه بود چنان و. شد هراسان احمد ابو ياد از كه بگفت وى با را مفلح و احمد
 كـه  كسى اگر و شنوم نمى را وى نام جز به من كه نيست مفلح بجز سپاه اين در«: گفت. شمرد مى دروغ آنرا
 و» .بـود  وى همراهى به منتسب و وى تابع مفلح و بود تر آوازه بلند وى نام بود سپاه اين با گويد مى اسير اين

 از و شـدند  هراسـان  سـخت  آمدنـد  شـان  مقابلـه  بـه  احمد ابو ياران وقتى خبيث، اردوگاه مردم كه بود چنان
 بسـيار  روز آن رد. نبـود  آن بر پلى وقت آن كه بردند پناه الخصيب ابو نهر به و گريختند خويش جايگاههاى

 .شد غرق نهر در كودك و زن از كس
 كـه  رسيد وقتى رسيد، خبيث نزد به خويش ياران جمع با ابان بن على كه نگذشت چيزى نبرد پس از

 را پراكنده هزيمتيان كه نشست عقب ابله سوى احمد ابو و بمرد مفلح كه نگذشت چيزى نداشت، نيازى بدو
 .بماند آنجا و رفت االسد ابو نهر سوى آن از پس. شود آماده نو از و آرد فراهم

 او بـه  تيرى كه يافت خبر وقتى. شده كشته چگونه مفلح كه دانست نمى خبيث: گويد حسن بن محمد
 .است بوده او تيرانداز كه كرد دعوى نداشت، آنرا انداختن دعوى هيچكس و بود رسيده

 آنـرا  كـه  داد مـن  بـه  و بيـاورد  آنرا خادمم واح افتاد، من روى پيش تيرى«: گفت مى كه شنيدم: گويد
  ».خورد مفلح به و بينداختم

 كـه  وقتى تا بود خويش اسب بر همچنان او داشتم، حضور آنجا در من كه گفت مى دروغ: گويد محمد
  .رسيد بپايان نبرد و آوردند را سرها و آمد وى نزد به هزيمت خبر با رسان خبر

 ديگـر  جاهاى و واسط و سامرا و السالم مدينة در و افتاد مردم يانم با، و دجله واليت در سال، اين در
 .رسيدند هالكت به بسيار مردم

 .شدند كشته يارانش، از جمعى با خرسخارس روم، ديار به سال، اين در
 .شد كشته سال همين در و شد اسير زنگيان ساالر يار بحرانى محمد بن يحيى سال اين در

  آن چگونگى و زنگيان سردار بحرانى يحيى نشد كشته و شدن اسير از سخن

 دهانـه  بر رسيد، عباس نهر به محمد بن يحيى وقتى«: بود گفته كه اند آورده دبير سمعان بن محمد از
 در سواران اين. شدند مقابل وى با بود، اهواز عامل وقت آن در كه اصغجون، ياران از سوار هفتاد و سيصد نهر

 بـا  كـه  ديـد  چنـان  را خويش همراهان كثرت و دانست ناچيزشان بديد را آنها ىيحي وقتى بودند، مقيم آنجا
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 مقابـل  آنها با برگيرند سپرى جمع آن خطر رفع براى آنكه بى وى ياران و نبود ترس جاى وى براى بودنشان
  .كردند زخمدار را آنها از كس بسيار و انداختند زنگيان طرف به بسيار تير اصغجون، ياران. شدند

 بسيار جمعى و داد عبور آنها طرف به داشت همراه كه را سوار بيست و يكصد ديد چنين يحيى ىوقت 
 نهـر  در همراهـانش  و بحرانـى  رفتنـد،  پـس  مقابلشان از اصغجون ياران كه كرد پيوسته آنها به را پيادگان از

 .بود نشسته گل به كاروانها كشتيهاى و بود كم آب كه بود وقتى به اين و رفتند پيش عباس
 هـر  و آوردنـد  تصرف به آنرا زنگيان و برفتند خويش كشتيهاى از بديدند را زنگيان داران، كشتى وقتى

 بـه  معـروف  هور سوى كشتيها آن با بود، گرانقدر و معتبر غنيمتهاى كه گرفتند غنيمت به بود آن در را چه
 مهلبـى  ابان بن على و بحرانى ميان كه بود رقابتى سبب به اين و كردند رها را مرسوم راه و رفتند صحنا هور
 را  راهى. گرفت گوش را آنها مشورت كه نرود رسد، مى على اردوگاه به كه راهى از گفتند بدو يحيى ياران. بود
 كـرد،  رها داشت همراه كه را سوارانى و افتاد هور دل در تا برفت كه كردند معين رسيد مى مذكور هور به كه
 .شود زنگيان سردار اردوگاه سوى آنها با داد دستور و كرد مراهشانه را اصبهانى الليث ابو

 و بود داده خبرش بود آمده كه سپاهى ورود از و بود فرستاده بحرانى بنزد كس خبيث كه بود چنان و
 سـوى  پيشـتازان  بحرانى رو اين از. نشود روبرو آنها از كسى با كه كند احتياط خويش راه در بود داده دستور
 سـپاه  بازگشت سبب. بود آمده االسد ابو نهر سوى ابله از احمد ابو سپاه برفتند پيشتازان وقتى. رستادف دجله

 و نوشـتند  احمـد  ابـو  به صحناة هور و عباس نهر مجاوران ديگر و بسطام بن رافع كه بود آن االسد ابو نهر به
 ابـو  نهـر  به زودتر و رود دجله سوى عباس نهر از خواهد مى اينكه و بگفتند را وى جمع كثرت و بحرانى خبر

 وى نـزد  از يـا  رود وى نـزد  بـه  كـه  نگـذارد  را كـس  و بـدارد  احمد ابو از آذوقه و زند اردو آنجا و رسد االسد
 .بازگردد

 و شد هراسان آن از و نمود بزرگ وى نزد به سپاه آن كار كه بازآمدند احمد ابو خبر با يحيى پيشتازان
 گرفتنـد  وبا هور آن در آمد و رفت از كه افتادند محنت به سخت يارانش و او و شتبازگ بود آمده كه راهى از
 .شد بسيار ميانشان بيمارى و

 او و نهـاد  خـويش  مقدمـه  بر را جامع بن سليمان محمد، بن يحيى رسيدند، عباس نهر نزديك چون و
 سلطان. شوند برون عباس نهر از خواستند مى و كشيدند مى را كشتيهايشان كه ببرد را زنگيان گروه نخستين

 نيز پياده و سوار گروهى بود، نهاده آنرا اصغجون و كرد مى حفظ آنرا دهانه كه داشت زورقها و كشتيها نهر، در
 بـه  را خويشـتن  و كردند رها را خويش كشتيهاى و شدند هراسان آن از يارانش و الليث ابو كه بود كشتيها با

 .شدند روان خبيث اردوگاه سوى و گرفتند انزيد راه و رسانيدند عباس نهر غرب
 پـل  بـر  خـويش  سپاه ميان در وى. بود نرسيده او به خبرشان از چيزى و بود غافل آنها وضع از يحيى

 كـه  ديـد  مـى  را خـويش  زنگـى  يـاران  و بـود  تنـد  آب جريـان  كـه  تنـگ  جايى در بود ايستاده عباس قورج
 .ماند مى سالم بعضى و شد مى غرق بعضى كه كشيدند مى را كشتيهايشان
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 سـختى  آن و آب جريـان  شدت از زده شگفت او و بودم وى با من وقت آن در: گويد سمعان بن محمد
 مـا  بـه  دشـمن  وضـع  اين در اگر تو نظر به« :گفت و كرد من به رو داشتند، كشتيها كشيدن از وى ياران كه

 سپاهى با ترك طاشتمر كه بود نرفته سر به وى سخن هنوز »بود؟ خواهد بدتر ما از يك كدام كار كند حمله
 سـپاه  در صـدا  و سر و دررسيد بود فرستاده آنها سوى االسد ابو نهر به ابله از بازگشت هنگام به احمد ابو كه
 .افتاد وى

 كـه  آمـد  مـى  عبـاس  نهر غرب سمت از كه ديدم را سرخ علمهاى برخاستم، نگريستن به: گويد محمد
 و كردند عبور شرقى سمت به و افكندند آب در را خويشتن جملگى، بديدند آنرا زنگيان وقتى. بود آنجا يحيى
 و برخاسـت  يحيى وقت اين در. نماند كس چند و ده از بيشتر وى با و ماند خالى بود آن در يحيى كه محلى

 آمـده  كـه  قومى با داشت خويش با كه گروهى با و بست كمر به اى بقچه و برگرفت را خويش شمشير و سپر
 كه شد زخمى نيز بحرانى شدند، زخمى بيشترشان كه كردند تيرباران را آنها طاشتمر ياران شد، مقابل ودندب

 نشد شناخته و شدند پراكنده وى از ديدند زخمدار را او يارانش چون و رسيد وى چپ ساق و بازو به تير سه
 بـه  ايـن  و كرد، عبور نهر شرقى متس به آن با و شد كشتيها از يكى وارد و بازگشت او و آيند، وى سوى كه

 .بود روز برآمدن وقت
 و شدند هراسان سخت بديدند را او بليه زنگيان چون و شد سنگين بود رسيده بدو كه زخمها از يحيى

 .نداشتند خويش نجات جز هدفى و كردند رها را نبرد كه افتاد ضعف به دلهايشان
 در آن، تصرف پس از و آوردند تصرف به بود نهر ىغرب سمت كشتيهاى در كه را غنائمى سلطان، ياران

 دست به آنجا كه را كشتيهايى و دادند عبور نهر شرق سمت به را آنها و نشانيدند اندازان نفت كشتيها از يكى
 اسير و بود شده كشته آنها از كس بسيار كه پس آن از و برفتند، يحيى نزد از زنگيان. بسوزانيدند بود زنگيان

 .رفـت  خـويش  راه به كس هر زد پرده تاريكى و آمد شب چون و بودند، فرار حال در روز اقيماندهب بود، شده
 بـه  را طبيبى و نشست سفيد جنگاوران از يكى آن از زورقى در بديد، را خويش ياران پراكندگى يحيى وقتى

 سـوى  كـه  اشـت د اميـد  و داشـت،  كه زخمها سبب به نشانيد، خويش نزد به خيش ابى به معروف عباد، نام
 نهر در كه را زورقها و كشتيها زورق، مالحان. رسيد نهر دهانه نزديك تا برفت پس رفت، تواند خبيث اردوگاه

 غربى سمت به رو اين از شوند، مى دستگير كه كردند يقين و شدند هراسان آن مقابل از عبور از و بديدند بود
 تـا  شـد  روان پياده بود، سنگين يحيى .بود آنجا كه تزارىكش در انداختند، زمين به همراهش با را او و رفتند
 پياده و برخاست بود وى همراه كه طبيب عباد شد صبح چون كرد، بسر خويش جاى در را شب آن و بيفتاد
 را يحيـى  بودن و كرد اشاره آنها به و بديد را سلطان ياران از كسانى ببيند، را كسى مگر كرد مى نظر و برفت
 .كرد تسليمشان را او و آورد وى نزد به را اآنه و داد خبر

 وقتـى . شـد  گرفته كه شدند رهنمون بدو و بديدند را او و گذشتند يحيى بر گروهى كه آنند بر جمعى
 .كرد وى براى بسيار غمخوارى و بناليد سخت رسيد زنگيان، ساالر خبيث، به يحيى خبر
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 فرسـتاد،  معتمد نزد سامرا به را او نيز احمد ابو ،بردند احمد ابو نزد به را بحرانى ازرق محمد بن يحيى
 باال مردم مقابل در را او سپس شد، ساخته كه بسازند سكويى دوانى اسب محل نزد به حير در تا بگفت معتمد
 .زدند اش تازيانه آنگاه. بديدند را او كه بردند

 روز كـه  روز، آن فرداى رسيد، سامرا به شترى بر رجب، از رفته روز نه چهارشنبه، روز به يحيى: گويند
 دستها آنگاه زدند، آن دسته با زدند، يحيى  به تازيانه دويست وى روى پيش و برنشست معتمد بود، پنجشنبه

 .بسوختند را او و بريدند ديگر يك خالف به را وى پاهاى و
 كشـته « :گفـت  رسيد زنگيان ساالر به آن خبر و شد كشته بحرانى يحيى وقتى: گويد حسن بن محمد

 شـدن  كشـته : شد گفته من به شدم، مخاطب پس شدم، غمين شدت به آن از و بود سخت من بر وى شدن
 حريصى از«: گفت و بودم آن جزو نيز من كه كرد روى جمعى به آنگاه» .بود حريص كه بود بهتر تو براى وى
 از را گرانقـدرتر  افتاد، حيىي دست به كه بود آن در بند گردن دو كه آورديم دست به غنيمتى كه بود آن وى
 بخشـيدم،  بـدو  كـه  ببخشـم  بـدو  آنـرا  كـه  خواسـت  مـن  از و داد نشـان  من به را تر پست و داشت نهان من

 اى داشته نهان كه را بندى گردن: گفتم و خواندم پيش را او شد، نموده من به بود داشته نهان كه بندى گردن
. باشـد  گرفتـه  چيـزى  آن جز كه شد منكر و بياورد بودم شيدهبخ وى به كه را بندى گردن او و. آر من نزد به

 و برفـت  و شـد  زده حيـرت  ديـدم،  مـى  آنـرا  كه گرفتم، گفتن وى با آنرا وصف و شد نموده من به بند گردن
  ».كند استغفار دادم دستور و بخشيدم، بدو كه ببخشم وى به آنرا كه خواست من از و بياورد را بند گردن

 كردنـد،  عرضه من به را پيمبرى«: گفت من به زنگيان ساالر روزها از يكى: بود هگفت سمعان بن محمد
  ».نپذيرفتم آنرا اما

  »چه؟ براى«: گفتم
  ».باشم نداشته آنرا تحمل تاب كردم بيم كه دارد زحمتها آنكه براى«: گفت

 .رفت واسط به زنگيان، ساالر محل نزديك از بود، آن در كه محلى از متوكل، بن احمد ابو سال اين در

 رفت؟ واسط به متوكل ابن احمد ابو چرا اينكه از سخن

 از وى همراهـان  ميـان  بمانـد،  آنجـا  و شـد  االسد ابو نهر سوى احمد ابو وقتى كه بود آن سبب: گويند
 نجـات  مرگ از كه آنها تا بماند آنجا همچنان و افتاد آنها در مرگ و شد بسيار بيمارى سپاهى، غير و سپاهى

 و كننـد  نو را لوازم تا بگفت و زد اردو آنجا و بازگشت آورد. باذ سوى آنگاه. يافتند بهى بيمارى از بودند يافته
 غـالم  و سـرداران  از آنـرا  و كننـد  اصـالح  را گذرها و زورقها و كشتيها و دهند مقررى را وى همراه سپاهيان

 جاهايى آهنگ كه گفت را خويش نسردارا از جمعى. شد روان خبيث اردوگاه سوى و كرد پر خويش وابسته
 در و باشـند  وى بـا  كـه  بگفـت  نيـز  را آنها از گروهى ديگر، جاهاى و الخصيب ابو نهر چون برد، نام كه كنند
 الخصيب ابو نهر سوى قوم بيشتر كردند، تالقى گروه دو و داد رخ نبرد وقتى كنند، نبرد هست وى كه جايى
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 ديگـر  يـا  او در زنگيـان  مبـادا  نرفت خويش جاى از اما بماند، خويش نيارا از كمى گروه با احمد ابو و رفتند
  .آرند طمع بودند، زنگيان مقابل مسكن زار شوره در كه يارانش
 جنگ و گرفتند فزونى او بر بدانستند، را وى وضع و بديدند را احمد ابو ياران پراكندگى زنگيان وقتى 

 زنگيـان  آن از منزلهـايى  بـا  را قصـر  چند احمد ابو ياران و شد بسيار گروه دو از زخمى و كشته كه درگرفت
 آنجـا  احمـد  ابو كه محلى به را خويش جماعت همه زنگيان. گرفتند پس را زنان از بسيارى گروه و بسوختند

 تـا  كرد، ترغيب را خويش ياران و افتاد نبرد ميان در و شد نمايان كشتى بر موفق، احمد ابو پس بردند، بود،
 آنهـا  با مقاومت وى، همراهان اندك شمار با كه بدانست كه آمدند وى سوى چندان زنگيان جمع از كه وقتى
 بـه  كـه  داد دسـتور  خويش ياران به پس. آنهاست از گيرى كناره در دورانديشى كه ديد چنان و نيست ميسر
 ابـو  نـد، گرفت جـا  خـويش  كشـتيهاى  در مردم بيشتر وقتى. بازگشتند خويش كشتيهاى  به آهستگى و آرامى
 از و بردند پناه ها تنگه و زارها بيشه به كه ماندند جاى به مردم از جمعى اما رفت، خويش كشتى به نيز احمد
 نبـرد  بـه  ايشـان  بـا  و كردنـد  شـان  پراكنـده  و تاختند آنها به زنگى گرفتگان كمين. شدند بريده خويش ياران

 .بكشتند را آنها از بسيار گروهى و كردند پيكار ختىس به زنگيان با و كردند دفاع خويشتن از آنها. پرداختند
 را وى نخوت اين، و بردند زنگيان ساالر نزد به سر ده و صد و شدند كشته كه دررسيد مرگشان عاقبت

 .بيفزود
 زنگيـان  سـوى  كـه  آراسـت  همـى  را خـود  ياران و بماند و رفت باذآورد به سپاه با احمد ابو آن از پس

 .بازگردد
 به احمد ابو و بسوخت اردوگاه و افتاد احمد ابو اردوگاه سوى يك در آتشى طوفانى، زهاىرو از يكى در

 وى بـا  كـه  يارانش بيشتر رسيد، واسط به چون و بود، سال همين شعبان در اين و كرد حركت واسط آهنگ
 .شدند پراكنده بودند،

 يكشـنبه  روز كـه  روز آن فرداى داد، رخ صيمره در انگيز هول و سخت اى زلزله رمضان، از رفته روز ده
 فـرو  ديوارهـا  و شـد  ويـران  آن از شهر بيشتر كه شد شنيده بود بوده پيش روز آنكه از تر عظيم اى زلزله بود،

 .شد كشته كس هزار بيست حدود در آنجا مردم از اند گفته چنانكه و ريخت
 هزار سلف، ناسزاگويى به شد، هاقام وى ضد بر شهادت كه فقعس ابو نام به را يكى سامرا العامه باب در

 .رمضان ماه از رفته روز هفت بود پنجشنبه روز به اين و بمرد، كه زدند تازيانه بيست و تازيانه
 كـرد،  نمـاز  او بـر  متوكـل  پسـر  عيسى ابو و بمرد يارجوخ رمضان، ماه از رفته روز هشت جمعه، روز به

 .يافت حضور نيز معتمد بن جعفر
 هزيمـت  را حسـن   يـاران  موسى، كه بود نبردى زيد بن حسن ياران و بغا بن موسى ميان سال اين در

 .كرد
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 همـراه  جانفروشان از اسيرانى و بازگشت سامرا به جانفروش، مساور مقابل از بلخى مسرور سال اين در
 .بود كرده جانشين بود حديثه در كه خويش اردوگاه بر را جعالن. داشت

 كـه  بـود  نبردى ميانشان و شد مقابل مساور با آنجا و رفت بوازيج يهناح به بلخى مسرور باز آن از پس
 .بازگشت حجه ذى از مانده روز چند آنگاه كرد، اسير را وى ياران از گروهى مسرور

 .ناميدند قفاع آنرا مردم كه افتاد اى بيمارى بغداد مردم ميان سال اين در
 بـه  سـالمت  بـه  برفتند كه آنها و بازگشتند رعاءق از تشنگى بيم از گزاران حج بيشتر سال اين در هم و

 .رسيدند مكه
  .بود اسحاق بن فضل حج ساالر سال اين در
 .درآمد نهم و پنجاه و دويست سال آنگاه 

 بود نهم و پنجاه و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

ـ  روز چهـار  جمعه روز به كه برفت واسط از متوكل بن احمد ابو كه بود آن جمله از  ربيـع  مـاه  از دهمان
 .كرد جانشين خبيث نبرد بر و ناحيه آن بر را مولد محمد و رسيد سامرا به االول

 .بود كنجور شدن كشته جمله آن از نيز و

 شد؟ كشته كنجور چرا اينكه از سخن

 بازگشـت  دسـتور . شـد  روان سامرا آهنگ به آنجا از اجازه بى و بود كوفه واليتدار وى كه بود آن سبب
 امـا  بدهـد،  آن از را خويش ياران مقررى كه شد فرستاده وى نزد به مالى اند گفته چنانكه نپذيرفت، اما يافت

 شـدند  روان وى سوى سامرا از سرداران از گروهى. االول ربيع در رسيد، عكبرا به تا برفت و نشد قانع اين به
 سـر  را او و ديگـر،  كسان با دند،بو جمله آن از اتامش پسر موسى و مفلح الرحمان عبد و تكين و ساتكين كه

 بر آمد، بدست او از دينار هزار چند و چهل .االول ربيع ماه از مانده روز يك بردند، سامرا به را سرش و بريدند
 زدنـد  تازيانه هزار العامه باب نزد به را دبير آن االخر ربيع ماه به آن از پس. نهادند مالى نيز وى نصرانى دبير
 .بمرد كه

 .كرد غارت را آنجا و يافت غلبه آن اطراف و مرو بر شتردار شركب سال اين در
 و پوشـنگ  و هرات بر را خويش عامالن و بماند قهستان در و برفت بلخ از ليث بن يعقوب سال اين در
  .بازگشت سيستان به سپس گماشت بادغيس
 كـرد،  محاصـره  را ابورنيشـ  و مخالفت، به گرفت، جدايى ليث بن يعقوب از سگزى عبداهللا سال اين در

 دو بـه  را او عاقبـت . بيامدنـد  و برفتند ميانشان كه كرد روانه وى جانب به فقيهان و رسوالن طاهر بن محمد
 .گماشت قهستان و طبس

 آنجا در و شدند االهواز سوق وارد بطى نهر خلف بن يحيى و مهلبى سال همين رجب از رفته روز شش
 .كشتند نيز را اآنج كمك عامل بكشتند، بسيار مردم
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 جنگى عامل شدن كشته چگونگى و االهواز سوق به خلف بن يحيى و مهلبى ورود سبب از سخن

 بود آنجا سلطان جانب از كه

 ندانست آنرا خبر و ماند نهان زنگيان سردار از بود، باذآورد در كه احمد ابو اردوگاه حريق كار كه گويند
 تبـاهى  به كه بگفتند وى با را خبر و رفتند وى نزد به خبر با دانعبا مردم از كس دو كه روز سه پس از مگر

 پيوسـت،  بـدو  را سـپاه  بيشـتر  و كرد روانه را مهلبى ابان بن على ببريد او از را آذوقه چون و. بازگشت كردن
 سـليمان  .شـد  پيوسته بدو بود بحرانى محمد بن يحيى با كه سپاهى و شد روان وى با نيز جامع بن سليمان

 .بودند مهلبى ابان ابن على با كسان ديگر شدند، پيوسته بدو سواران و شد روان نيز شعرانى وسىم بن
 بـن  علـى . بودند وى با سرداران از جمعى و نيزك كه اصغجون نام به بود يكى با اهواز كار وقت آن در

 وى مقابلـه  بـه  ويشخـ  يـاران  با و يافت خبر على آمدن از اصغجون. شد روان آنها سوى زنگيان جمع با ابان
 كـه  بـود  اصـغجون  ضـرر  بـه  نبرد روز آن در شدند، مقابل دستماران به معروف صحراى در سپاه دو شتافت،

 حسـن  و شار به معروف هرثمه بن حسن شد، غرق اصغجون شدند، كشته وى ياران از بسيار گروهى و نيزك
 .شدند كشته روز آن نيز زاوشار به معروف جعفر بن

. شدند هزيمت و نكردند ثبات ما ياران رفتيم، زنگيان مقابله به اصغجون با روز آن: دگوي شار بن حسن
 و شـدم  پيـاده  بود من پاى زير كه كوتاهى دم اسب از ديدم چنين وقتى شد، ناپديد اصغجون و كشته نيزك
 ايـن  در غالم اما يابم، نجات آن بر و برانم نهر در آنرا و بگيرم بود من با كه را يدكى اسب دم كه ديدم چنان

 بـر  او جويم، خالصى وى با كه رفتم جعفر بن موسى نزد به. كرد رها مرا و يافت نجات و كرد پيشدستى كار
 من بر كسان نشستم، آن بر و رفتم آن سوى ديدم، زورقى. نپرداخت من به و برفت آن با و نشست اى كشتى
 پشت بر من شد، وارونه و كردند غرق آنرا تا ويختندآ زورق در برنشينند، من با خواستند مى و گرفتند فزونى
 از كه چندان كردند، همى تيراندازى من به و رسيدند من به زنگيان برفتند، من نزد از كسان و نشستم زورق

 آن در كـه  افكنيـد  من نزد چيزى و بداريد دست من به تيراندازى از«: گفتم و شدم بيمناك خويش هالكت
 حسن شدم، آنها سوى و گرفتم دست به آنرا كه كردند دراز من طرف به را اى نيزه» .ومش شما نزد به و آويزم

 رخ هزيمت وقتى شود، رسان پيام سپاه ساالر و وى ميان كه كرد آماده و نشاند اسبى بر برادرش را جعفر بن
 .گرفتند را او و درآمد سر به اسبش اما شد، شتابان نجات طلب به داد

 شار بن حسن فرستاد، وى نزد به بسيار علمهاى و سرها و نوشت خبيث به را نبرد حكايت ابان بن على
 وارد ابـان  بـن  على. برند زندان به را اسيران تا بگفت خبيث فرستاد، نيز را روح بن احمد و جعفر بن حسن و

 .ادفرست خبيث نبرد براى را بغا بن موسى سلطان كه وقتى تا كرد تباهى و بماند آنجا و شد اهواز
 بـود،  قعده ذى از مانده روز سه اين و كرد حركت سامرا از خبيث نبرد براى بغا بن موسى سال اين در

 .داد خلعت وى به آنجا و كرد بدرقه ديوار دو پشت تا را وى معتمد
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 رفـت،  اهـواز  بـه  زنگيـان  سـاالر  نبـرد  بـراى  بغا بن موسى جانب از مفلح بن الرحمان عبد سال اين در
 .آورد باذ به سيما بن ابراهيم و رفت بصره به نيز اجكند بن اسحاق

 سـردار  يـاران  بـا  باذآورد، و بصره و اهواز در ابراهيم و اسحاق و الرحمان عبد كار از سخن

  نهم و پنجاه و دويست بسال زنگيان
 دنبـر  وى با و رفت مهلبى  سوى سپس بماند، اربك پل نزد به روز ده رسيد اهواز به مفلح وقتى: گويند

 از و كـرد  سـخت  نبـردى  و بازگشـت  وى نبـرد  بـه  باز و شد آماده و برفت كه كرد هزيمت را او مهلبى كرد،
 تـا  برفت خويش زنگى همراهان با و شد هزيمت ابان بن على گرفت، بسيار اسير و كرد فراوان كشتار زنگيان

 وقتـى  .بـود  افتاده دلهاشان در ترس كه بازنگشتند اما فرستد پس را آنها خواست مى خبيث رسيدند، بيان به
 عبـد . بماندنـد  وى شـهر  در و شـدند  وارد همگـى  كـه  شـوند  وى اردوگاه وارد كه داد شان اجازه بديد را اين

 كه فرستاد الرحمان عبد مقابله به را ابان بن على خبيث، زد، اردو آنجا در كه رفت المهدى حصن به الرحمان
 وقـت  آن در برفـت،  دكـر  بـه  معـروف  محـل  آهنگ به على آن از پس .نيافت دست او بر اما كرد نبرد وى با

 را او ابـراهيم  بـاز  و كـرد  نبـرد  ديگـر  بـار  شد، هزيمت كه كرد نبرد على با و بود باذآورد به سيما بن ابراهيم
 نهر به تا ببردند زارها بيشه و ها جنگل از را وى كه ببرد خويش همراه بلدانى و برفت شبانگاه كه كرد، هزيمت
 بـه  كـه  فرستاد او سوى وابستگان از گروهى با را طاشتمر رسيد الرحمان عبد به وى خبر وقتى رسيد يحيى

 شدند برون آن از فرار به كه زد آتش را آنجا طاشتمر بود، العبور صعب علف و نى از محلشان كه نرسيد على
 .گرفت آنها از اسيرانى و

 مفلح بن الرحمان عبد به خبر. بماند آنجا خويش همراه نيارا با و رسيد نسوخ به تا برفت ابان بن على
 نوشت خبيث به و رفت السدره نهر سوى ابان بن على. بماند و رسيد آنجا به و شد روان عمود سوى كه رسيد

 جمعـى  كـه  فرسـتاد  وى براى كشتى سيزده كه فرستد كشتى وى براى كه خواست و خواست كمك او از و
 همراهـان  بـا  الرحمـان  عبـد . رسـيد  الرحمـان  عبد به تا برفت كشتيها با على. بودند آن در وى ياران از انبوه

 شد شب چون و ببودند هم مقابل را روز آن سپاه دو. نشد نبردى ميانشان اما شد، برون وى مقابله به خويش
 سليمان رفت،ب آنها با و برگزيد داشت اطمينان ثباتشان و دليرى از كه را جمعى خويش ياران از ابان بن على
 از -ماند نهان وى كار كه گذاشت جا به را خويش سپاهيان ديگر -بود وى با نيز شعرانى به معروف موسى بن

 از الرحمـان  عبد رسانيد، آسيبها يارانش و او به و زد شبيخون وى اردوگاه به و برفت الرحمان عبد سر پشت
 به نيز الرحمان عبد برفت، و گرفت آنرا على كه دكر رها را خويش كشتيهاى از كشتى چهار و گرفت كناره او

 آنهـا  بر را طاشتمر و كرد آماده را خويش مردان از كسانى و بماند آنجا و رسيد دوالب به تا برفت خويش راه
 آنجـا  از كـه  كردنـد  نبـرد  وى بـا  و رسيدند بدو آزر بيابان حدود در كه فرستاد ابان بن على سوى و گماشت
 شـده،  هزيمـت  وى مقابـل  از على كه نوشت الرحمان عبد به طاشتمر و رفت السدره رنه سوى و شد هزيمت

 كشتيهاى شدند، مهيا نبرد براى وى ياران و بماند آنجا و رسيد عمود به تا برفت خويش سپاه با الرحمان عبد
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 نبـردى  ن،ابـا  بـن  على با و رفت السدره نهر دهانه سوى كه گماشت آن بر را طاشتمر و كرد آماده را خويش
 عبـد  بازگشـت،  خبيـث  نـزد  به هزيمت به على و گرفتند وى از كشتى ده و شد هزيمت على كه كرد بزرگ

 نوبت به سيما بن ابراهيم و مفلح بن الرحمان عبد كه شد چنان و زد اردو بيان در و برفت درنگ بى الرحمان
 .كردند مى هراسان را وى اردوگاه مردم و كردند مى نبرد وى با و رفتند مى خبيث اردوگاه سوى

 .بود بريده خبيث اردوگاه از را آذوقه و داشت جاى بصره در كنداج بن اسحاق وقت آن در
 يـاران  داشـت  بيم سيما بن ابراهيم و مفلح بن الرحمان عبد آمدن از كه روز هر خبيث كه بود چنان و
 اسحاق با كه فرستاد مى بصره ناحيه به را آنها از گروهى آن از پس. رود بسر نبرد تا كرد، مى فراهم را خويش

 و شـد  بركنـار  خبيـث  نبـرد  از بغـا  بـن  موسى كه وقتى تا ببودند، سان بدين ماه چند كنند، نبرد كنداج بن
 .رسيد خبيث به آن خبر و گماشتند آن بر را بلخى مسرور

  .شدند آن وارد يارانش و يافت غلبه قومس بر زيد بن حسن سال اين در
 بـن  محمـد  كـه  بود نبردى ديلمى جستان پسر وهسودان و قزوينى فضل بن محمد ميان سال اين در

 .كرد هزيمت را وهسودان فضل،
 را او و تاخـت  تكـين  بـر  كيغلـغ  كـه  هنگامى به -گماشت رى بر را صالبى بغا، بن موسى سال اين در

 .رفت آنجا كه -بكشت
 را آنجـا  مـردم  و آمـد  فـرود  ملطيـه  ابـل مق سپس يافت، غلبه سميساط بر روم فرمانرواى سال اين در
 اقريطشـى،  نصـر  قـابوس،  محمد بن احمد و كردند هزيمتش و كردند نبرد وى با ملطيه مردم كرد، محاصره
 .بكشت را بطريقان، بطريق

 را بيشترشـان  و تاختنـد  آنها بر عامه كه فرستادند سامرا به را شده اسير زنگيان از جمعى سال اين در
  .كردند لختشان و بكشتند
 .شد نيشابور وارد ليث يعقوب سال اين در 

 كرد نيشابور در ليث بن يعقوب آنچه از سخن

 وارد خواست و رسيد آن نزديك وقتى كرد، نيشابور آهنگ سپس شد، هرات سوى ليث يعقوب: گويند
 طاهر بن دمحم اما نداد، اجازه كه كند، پيشواز وى از كه خواست اجازه و فرستاد كس طاهر بن محمد شود،

 شـوال،  از رفتـه  روز چهـار  شـد،  نيشـابور  وارد آنگـاه  فرستاد، وى پيشواز به را خويش خاندان مردم و عموها
 در و رفـت  وى نـزد  و برنشسـت  طـاهر  بـن  محمـد . آبـاد  داود نـام  به آمد فرود شهر سوى يك به و شبانگاه،

 و مالمـت  كـارش  در قصـور  سـبب  بـه  را او سپس كرد، پرسش او از كه شد وارد وى نزد به يعقوب گاه خيمه
 را طـاهر  بـن  محمـد  آن از پـس  گمـارد،  او بر كس كه داد دستور را سرى بن عزيز و برفت آنگاه. كرد توبيخ

 .بداشت را وى خاندان مردم و طاهر بن محمد آن از پس گماشت، نيشابور بر را عزيز و برداشت
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 روز ده يعقوب هاى نامه .فرستاد يعقوب وىس را زيرك بن حاتم رسيد سلطان به رخداد اين خبر وقتى
 بـن  احمد ابو با نشست جوسق ايوان در معتمد بن جعفر گويند، چنانكه و رسيد سلطان به قعده ذى از مانده

 وضـع  از را آنچه يعقوب فرستادگان شد، داده اجازه يعقوب فرستادگان به يافتند، حضور نيز سرداران متوكل،
 محمد و اند شده چيره خراسان بر مخالفان و جانفروشان كه گفتند و كردند ياد بود رسيده بدو خراسان مردم

 رود آنهـا  سوى كه اند خواسته او از و اند نوشته نامه يعقوب به خراسان مردم كه گفتند. است ضعيف طاهر بن
 و اند هرفت وى سوى آنجا مردم رسيده نيشابور فرسخى ده به چون و رفته خراسان سوى او و كند كمكشان و

 .شده آن وارد كه اند كرده تسليم بدو را شهر
 تأييـد  را يعقـوب  عمـل  مؤمنان امير كه گفتند و كردند سخن يحيى بن عبيداهللا و احمد ابو آن از پس

 مؤمنـان  اميـر  دسـتور  بـى  بايد نمى بازگردد، گماشته آن بر را وى كه كارى به كه دهد مى دستور و كند نمى
 .است مخالفان همانند وگرنه است دوستان از كند چنين اگر كه بازگردد دباي مى باشد، كرده چنين

 سـه  كـه  دادنـد  خلعتـى  كدام هر به و دادند جايزه آنها به فرستادند، پس را يعقوب فرستادگان سپس
 عبد خدا دشمن سر اين«: مضمون اين به بود اى رقعه آن بر و بود اى نيزه بر كه بودند آورده سرى. بود جامه
  ».كشت را او ليث بن يعقوب و داشت خالفت دعوى هرات در پيش سال سى از كه است خارجى مانالرح

  .شد حج ساالر بريه، به معروف عباسى، محمد بن ابراهيم سال اين در
 .درآمد شصتم و دويست سال آنگاه 

 بود شصتم و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 زورق در را وى. كشت را معمرى هارون بن محمد نفروش،جا مساور كردان از يكى كه بود آن جمله از
 وى خونخـواهى  بـه  االخـر  جمـادى  در  ربيعـه  مـردم . برد مساور نزد به را سرش و بكشت و يافت سامرا بريد

 .شد فرستاده مساور راه بستن براى سرداران از جمعى با بلخى مسرور و برآمدند
 .بكشت را كوفه مانرواىفر علوى زيد بن على زنگيان، سردار سال اين در
 طبرسـتان  وارد و كـرد  هزيمـت  را وى و كرد نبرد طالبى زيد بن حسن با ليث بن يعقوب سال اين در

 .شد

 رفت؟ طبرستان سوى چرا اينكه و زيد بن حسن با ليث بن يعقوب نبرد از سخن

 داشـت  رقابت رياست سر بر سيستان در سگزى عبداهللا كه گفتند من به يعقوب كار مطلعان از گروهى
 يعقوب وقتى. نيشابور به رفت، طاهر بن محمد نزد به و جست وى دست از عبداهللا كرد، مغلوب را او يعقوب و

 طـاهر  بن محمد و وى كار كه پس آن از يعقوب پيوست، زيد بن حسن به و گريخت عبداهللا رفت نيشابور به
 آن نـواحى  و اسفرايين از طبرستان به يشخو راه در و رفت وى تعقيب به گفتيم، پيش اين از كه شد چنان

 دينـدارى  بـود،  كشـى  بـديل  نـامش  و بـود  حديث طالب شناختم، مى را او من كه بود يكى آنجا در. گذشت
 به آمد فرود آنجا يعقوب وقتى. بودند كرده وى اجابت ناحيه آن مردم عامه و كرد مى معروف به امر و نمود مى
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 كـه  كـرد  ماليمت وى با همچنان و است وى با و اوست همانند ديندارى رد كه داد خبر و فرستاد پيام بديل
 چـون  و بـرد  طبرسـتان  بـه  خويشـتن  با را او و كرد بندش به يافت دست او به چون و رفت وى نزد به بديل

 .آمد وى مقابله به زيد بن حسن رسيد ساريه نزديك
 نـزد  به را سگزى عبداهللا كه خواست وا از و فرستاد زيد بن حسن بنزد كس يعقوب كه اند گفته من به
 بن حسن اما حسن، نبرد براى نه كرده طبرستان آهنگ عبداهللا سبب به كه برود وى نزد از تا فرستد يعقوب

 چيـزى  و كردنـد  تالقـى  سپاهشـان  دو. كـرد  نبـرد  اعـالم  بدو يعقوب و كرد امتناع بدو عبداهللا تسليم از زيد
 آنجـا  از و درآمـد  ساريه به يعقوب. رفت ديلم سرزمين و شرز وىس و شد هزيمت زيد بن حسن كه  نگذشت

 روان شـرز  سوى زيد بن حسن طلب به آمل از آنگاه گرفت، آنجا مردم از را سال يك خراج و رفت آمل سوى
 روز چهـل  انـد  گفتـه  مـن  به چنانكه. شد باران دچار آنجا در و رسيد طبرستان كوهستانهاى از يكى به تا شد

 و بـود  رفتـه  كـوهى  بـر  اند گفته من به چنانكه. يافت رهايى سختى به بود كه جايى از يعقوب و باريد، پياپى
 بـود  وى با كه مركوبها بيشتر و بيارند دوش بر را وى كسان، آنكه مگر نبود ميسر آيد، فرود خواست مى چون
 .درآيد شرز به زيد بن حسن دنبال به كه كرد آن آهنگ آنگاه شد، تلف

 رود، حسـن  سوى آنجا از خواست مى كه رسيد راهى به يعقوب كه گفت من به ناحيه آن مردم از يكى
 سـپس  نگريسـت،  مى را راه و رفت آنها روى پيش آنگاه كنند، توقف كه گفت را خويش ياران و ايستاد آن بر

 راهى نباشد، وى سوى اين جز راهى اگر«: گفت و بازگردند كه داد دستورشان و بازگشت خويش ياران سوى
  ».نيست او سوى

 راه اين به بگذاريدش :گفتند مردانشان به ناحيه آن مردم زنان«: گفت مى گفت، من به را اين كه كسى
  ».كنيم اسيرش شما براى و بگيريم را او كه ما با كنيم، مى بس را او زحمت درآمد اگر كه درآيد

 مـن  بـه  چنانكـه  ديـد،  سـان  ار خـويش  مـردان  شد، روان طبرستان حدود از و بازگشت يعقوب وقتى
 دسـت  از وى بنـه  و شـتر  و اسب بيشتر گشت بازمى آنجا از همينكه و بودند ناپديد آنها از هزار چهل اند گفته
 .بود رفته

 گرگان از اينكه و كرد ياد حسن سوى را خويش رفتن آن در و نوشت اى نامه سلطان به يعقوب: گويند
 و بـود  كـرده  ويـران  را پلهـا  زيـد  بـن  حسن كه رفت ساريه ىسو سپس گشود، را آنجا و رفت طميس سوى

 هـاى  دره پناه در و بود زده اردو ساريه در بر زيد بن حسن بود، كرده كور را راهها و بود برداشته را »گذرها«
 و طبريـان  بـا  بيامـد  مقتدرانـه  پـس  كـرد،  مى همدلى وى با ديلم، فرمانرواى جيالد، پسر خرشاد بود، بزرگ

 را او مـن  و بودنـد  آمـده  فـراهم  وى بـا  كه ايانى جزيره و شاميان و جبليان و قميان و خراسانيان و ديلميان
 و كردم اسير را طالبيان از كس هفتاد و نبوده آن همانند من روزگار در كه بكشتم را گروهى و كردم هزيمت

 .بودند وى با نيز ديلميان رفت، شرز سوى زيد بن حسن سپس بود، رجب ماه به اين
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 مجاورت به كه كسانى بيشتر اند گفته چنانكه و شد سخت گرانى اسالم شهرهاى بيشتر در سال اين در
 بغـداد  در. برفت آنجا از بريه، يعنى بود، مكه در كه عاملى و رفتند مدينه سوى گرانى شدت از بودند مكه در
 دوام ماه چند اين، و پنجاه، و يكصد به گندم و رسيد دينار بيست و صد به جو بار شش شد، گران قيمت نيز

 .يافت
 .شد گماشته آن بر بكتمر و كشتند را حمص واليتدار منجور بدويان، سال اين در
 رى بـه  وى رفـتن  سـبب  .رفت رى ناحيه به طبرستان از بازگشت هنگام ليث، بن يعقوب سال اين در

 صـالبى  سـوى  سـگزى  عبداهللا ردك هزيمت را زيد بن حسن يعقوب، وقتى كه بود آن اند گفته من به چنانكه
 يـا  كـه  كـرد  مخيـر  را او و نوشـت  صـالبى  به شد، نزديك رى به يعقوب وقتى. برد پناه بدو يعقوب از و رفت

 چنانكـه  .شود آماده وى نبرد براى يا شود دور وى قلمرو از و برود آنجا از تا كند تسليم بدو را سگزى عبداهللا
 صالبى قلمرو از و كشت را او يعقوب كه كرد تسليم يعقوب به را او و زيدبرگ را عبداهللا تسليم صالبى اند گفته
 .برفت

 .شد كشته ازدى احمد بن عالء سال اين در

 شد؟ كشته ازدى احمد بن عالء چرا اينكه از سخن

 را او و نوشـت  مـرى،  على بن عمر الردينى، ابو به سلطان بماند، كار از و شد فلج احمد بن عالء: گويند
 عالء از را آنجا كه رفت آذربيجان سوى الردينى ابو .بود بوده عالء آن از پيش آن از كه كرد آذربيجان رواليتدا
 بـا  ديگـر  كسان و جانفروشان از جمعى. اى قبه در شد، برون الردينى ابو نبرد براى رمضان ماه در عالء. بگيرد

 .شد كشته عالء و بودند الردينى ابو
 آن قيمـت  كه بردند چيز چندان او قلعه از و فرستاد عال تركه بردن براى را گروهى الردينى ابو: گويند

 .رسيد درم هزار هفتصد و هزار هزار دو به
 .گرفتند مسلمانان از را لولوه روميان سال اين در
  .بود شهره بريه نام به كه بود محمد بن ابراهيم حج ساالر سال، اين در

 .درآمد يكم و شصت و دويست سال آنگاه

 بود يكم و شصت و دويست سال به كه حادثاتى خبر از سخن

 رو آن از بسوخت، را شالوس و بازگشت طبرستان به ديلم سرزمين از زيد بن حسن كه بود آن جمله از
 .كرد ديلميان تيول را آنها امالك و بودند، كرده همدلى يعقوب با كه

 و خراسـان  گـزاران  حج همه داد دستور طاهرى عبداهللا بن عبيداهللا به سلطان كه بود آن جمله از نيز و
 سـپس  آورد، فـراهم  سـال  همين صفر در را آنها كه آرد فراهم بودند بغداد به كه را گرگان و طبرستان و رى

 و نگماشـته  خراسـان  بـر  را ليـث  بن يعقوب سلطان كه داشت مى اعالم آنها به كه شد خوانده آنها بر مكتوبى
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 معتـرض  طـاهر  بن محمد گرفتن اسير و خراسان به يعقوب ورود به كه كنند ارىبيز او از داد مى  دستورشان
 .بود

 .درگذشت صفار يعقوب اردوگاه، در واثق بن عبداهللا سال اين در
 در بكشـت،  جدان كرخ در بود، خراسان راه عامل كه را حفص بن يحيى جانفروش، مساور سال اين در

 اما برفت، مسرور پى از نيز متوكل بن احمد ابو شد، روان وى طلب به بلخى مسرور سپس االخر، جمادى ماه
 .نرسيدند او به و شد دور مساور

 .رسيد هالكت به جعفرى، سليمان بن داود هاشم، ابو سال اين االول جمادى در
 ابـن  كـه  داشـت  نبـردى  طاشـتمر  و مفلح بن الرحمان عبد با رامهرمز در واصل بن محمد سال اين در

 .كرد اسير را مفلح ابن و بكشت را طاشتمر واصل،

  آن سبب و رامهرمز در مفلح ابن و طاشتمر با واصل ابن نبرد از سخن

 بـود  سـلطان  عامل فارس در كه را سيما بن حارث واصل، ابن كه بود آن سبب اند گفته من به چنانكه
 بعالوه شد، پيوسته موسى به يمامه، و بحرين و بصره و اهواز و فارس آن از پس يافت، تسلط آنجا بر و بكشت

 آنجا واليتدار را وى و فرستاد اهواز به را مفلح بن الرحمان عبد بغا، بن موسى .بود داشته مشرق عمل از آنچه
 مفلـح  ابـن  اينكـه  و رسـيد  واصل ابن به بغا بن موسى كار اين خبر. پيوست بدو نيز را طاشتمر كرد، فارس و

 كه اى خارجى نبرد براى بود، بوده اهواز مقيم پيش آن از مفلح ناب. دارد وى آهنگ و شده روان فارس سوى
 پيوسـت  واصـل  ابن به اوباش داود ابو. كردند تالقى رامهرمز در رفت، وى سوى واصل ابن. بود بصره ناحيه به
 و بكشت را طاشتمر و كرد اسير را او و يافت ظفر مفلح ابن بر واصل ابن. دهد كمك مفلح ابن ضد بر را او كه

 .بكشت را او تا بود وى دست در همچنان مفلح ابن و برداشت ميان از را مفلح ابن اردوگاه
 ابـن  كـردن  رهـا  دربـاره  بود، فرستاده واصل ابن نزد به را اسحاق بن اسماعيل سلطان، كه بود چنان و

 كـه  وانمـود  نـان چ يافـت  فراغت مفلح ابن كار از واصل ابن چون و. نپذيرفت او از را اين واصل ابن اما مفلح،
 آنجا بسيار جمعى با سيما بن ابراهيم كه رسيد اهواز به تا برفت و بغا، بن موسى نبرد براى دارد، واسط آهنگ

 تـاب  را وى و اند يافته تسلط مشرق نواحى بر كسان بسيار و شده سخت كار كه ديد بغا ابن موسى وقتى بود،
 متوكل بن احمد ابو به واليتها اين و شد معاف آن از كه شود معاف مشرق واليتهاى از كه خواست نيست آنها

 مشرق واليتهاى از نيز وى عامالن. رفت سلطان در به واسط از بغا بن موسى و شد آن واليتدار و شد پيوسته
  .برفتند
 بـن  الرحمان عبد كه پس آن از و. شد گماشته زنگيان سردار نبرد بر و اهواز بر الساج ابو سال اين در 

 .رفت اهواز به وى رفت، فارس سوى مفلح
 كه دوالب، ناحيه در بود، نبردى مهلبى ابان بن على و الساج، ابو داماد الرحمان، عبد ميان سال اين در

 و شـدند  اهـواز  وارد زنگيـان  و نشسـت  عقب مكرم عسكر طرف به الساج ابو و شد كشته الرحمان عبد آن در
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 نبـرد  و اهـواز  عاملى از الساج ابو آن از پس بسوختند، را ها خانه و ندكرد اسير را زنان و بكشتند را آنجا مردم
 موسى كه وقتى تا بود جا به كار اين در همچنان و گماشتند آن بر را سيما بن ابراهيم و شد برداشته زنگيان

 .برفت اهواز از نيز او و برفت مشرق كار از بغا ابن
 پيوسـته  احمـد  ابو به مشرق كار چون و شد گماشته خراسان راه بر بلخى اوس بن محمد سال اين در

 سـردار  نبـرد  و بحـرين  و يمامـه  و دجله واليت و بصره و اهواز به را بلخى مسرور سال همين شعبان در شد،
 .گماشت زنگيان

 .نوشتند بدو را اين و رمضان، ماه به شد، بلخ نهر ماوراى واليتدار سامانى احمد بن نصر سال اين در
 از كـه  بـود  اهواز در واصل ابن وقت آن در شد، روان فارس سوى ليث بن يعقوب سال نهمي شوال در

 را سـپاهش  و كـرد  هزيمـت  را وى يعقـوب  كـه  قعده، ذى ماه به كرد، تالقى يعقوب با و رفت فارس به آنجا
 عقوبي آنچه بهاى گويند. بگرفت بود آن در كه را چه هر و فرستاد واصل، ابن قلعه خرمه، به كس و بشكست

 .كرد اسير نيز را واصل ابن دايى مرداس رسيد، درم هزار هزار چهل به گرفت آنجا از
 بـا  آنكـه  سـبب  بـه  كردنـد،  نبرد كرد مهران بن موسى و زم مردم با ليث بن يعقوب ياران سال اين در

 .شد هزيمت مهران بن موسى و بكشتند را آنها و بودند كرده همدلى واصل بن محمد
 عهد واليت را جعفر خويش پسر و بنشست العامه دار در معتمد شوال، از رفته روز وازدهد سال، اين در

 و مصر و افريقيه و پيوست بدو نيز را بغا بن موسى سپرد، بدو را مغرب و كرد اهللا الى المفوض را نامش و داد
 نيـز  را احمـد  ابـو  ويشخـ  برادر سپرد، بدو را حلوان و كدك مهرگان و خراسان راه و ارمينيه و جزيره و شام

 راه و كوفـه  و سواد و بغداد و پيوست بدو را بلخى مسرور و سپرد بدو را مشرق و جعفر پى از داد عهد واليت
 و زنجان و رى و دينور و كرخ و قم و اصبهان و فارس و اهواز و دجله واليت و كسكر و يمن و مدينه با را مكه

 پرچم دو آنها از يك هر براى. سپرد بدو را سند و سيستان و انكرم و گرگان و طبرستان و خراسان و قزوين
 نرسيده كمال به خالفت كار براى جعفر و نمود رخ او بر مرگ حادثه اگر كه نهاد شرط و سفيد، و سياه: بست
 مكتـوب  هاى نسخه و گرفتند بيعت مردم از باب اين در. جعفر آن از سپس باشد، احمد ابو آن از خالفت بود،

 در مفوض جعفر بياويزد، كعبه در كه فرستادند شواربى محمد بن حسن همراه نسخه يك و كردند اكندهپر را
  .فرستاد وى نزد به مولد بن محمد همراه را فرمان و كرد مغرب واليتدار را بغا بن موسى شوال،

 وى اردوگاه از خويش ياران از هزار چند با و شد جدا ليث بن يعقوب از زيدويه بن محمد سال اين در 
 او بـراى  خلعتـى  سامرا از و بماند اهواز در الساج ابو با و پذيرفت را او كه رفت الساج ابو سوى و گرفت كناره

 .بفرستد خراسان به وى با را طاهرى طاهر بن حسين كه خواست سلطان از زيدويه ابن آنگاه شد، فرستاده
 را او اند گفته چنانكه. شد روان سامرا از احمد ابو مقدمگى به بلخى، مسرور حجه، ذى از رفته روز هفت

 ذى مـاه  از مانده روز نه سپس كردند، بدرقه او از وليعهد دو و دادند خلعت سردارانش از كس چهار و سى با
 .شد روان سامرا از وى دنبال از موفق، حجه
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 .بود عباسى اسحاق بن فضل حج ساالر سال اين در
  .درگذشت مكه به كرد، حج كه پس آن از ،شواربى محمد بن حسن سال اين در

 .درآمد دوم و شصت و دويست سال آن از پس

 بود دوم و شصت و دويست سال به كه حادثاتى خبر از سخن

 بـا  را اسحاق بن اسماعيل سلطان و محرم، ماه به رسيد، رامهرمز به ليث بن يعقوب كه بود آن جمله از
 وقتـى  زيـرا  درآورد، زندان از بودند بداشته كه را ليث بن عقوبي كسان سلطان نيز و فرستاد وى سوى بغراج

 به كه يعقوب ياران از كس هر با را وصيف وى غالم سلطان شد، كه شد چنان طاهر بن محمد درباره وى كار
 ربيـع  مـاه  از رفته روز پنج اين، و كرد، آزادشان رسيد رامهرمز به يعقوب كه پس آن از و بداشت بود وى نزد

 .بود االول
 در احمـد  ابـو  رسيد، سامرا به وى نزد از پيامى با و بيامد يعقوب نزد از اسحاق بن اسماعيل آن از پس

 و خراسـان  داده دسـتور  مؤمنـان  اميـر  كـه  گفت آنها به و خواند پيش را بازرگانان از جمعى و بنشست بغداد
 حضـور  بـا  ايـن،  و شـود  واگذار يثل بن يعقوب به السالم مدينة نگهبانى و فارس و رى و گرگان و طبرستان

 .بود يعقوب، يار نصر، بن درهم
 وى بـه  يعقـوب  كـه  آنچه جواب با فرستاد يعقوب نزد به سامرا از را درهم اين معتمد، كه بود چنان و

 نـزد  بـه  درهـم  همـراه  نيـز  را تركشـه  بن محمد و سيما بن عمر بود، خواسته خويشتن براى و بود داده پيام
 .فرستاد يعقوب

 او احمـد  ابو و وى، نزد از پيامى با رسيدند، بغداد به زيدويه ابن فرستادگان سال اين االول ربيع ماه رد
 .داد خلعت را

 وى كـه  گفتنـد  و بازگشـتند  سـلطان  نزد به بودند رفته يعقوب سوى كه كسانى سال همين در سپس
 .شود سلطان در به خويشتن به آنكه مگر دهد نمى رضايت نوشته وى براى بدانچه كه گويد مى

 چيز و كرد حرمت و پذيرفت را او كه رفت وى سوى الساج ابو كرد، حركت مكرم عسكر از يعقوب آنگاه
 قـائم  در االخر جمادى از رفته روز سه شنبه، روز به معتمد آمدند، باز يعقوب جواب با فرستادگان وقتى. داد

 شنبه، سه بروز سپس. پيوست بدو را مولد محمد و دكر جانشين سامرا در را جعفر خويش پسر زد، اردو سامرا
 بـه  االخـر،  جمـادى  از رفتـه  روز چهارده چهارشنبه، روز. كرد حركت آنجا از االخر جمادى از رفته روز شش
 پـيش  را احمد ابو خويش برادر زعفرانيه از .آمد فرود آنجا و رسيد زعفرانيه به و گذشت آنجا از و رسيد بغداد

 رسـيد  شـكافى  به آنجا و رسيد واسط فرسخى يك به تا برفت مكرم عسكر از خويش سپاه اب يعقوب فرستاد،
 روز شش و ببست را شكاف تا بماند آنجا گذشت، نتواند آنجا از كه بود آورده پديد دجله در بلخى مسرور كه

 بـه  عقـوب ي جانـب  از كثيـر  بـن  محمـد  آن از پس .رسيد ماذبين به و گذشت آنجا از االخر جمادى از مانده
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 بـه  يعقـوب . رفـت  نعمانيه سوى خويش سپاه با مسرور. گرفت جاى وى مقابل و رسيد بلخى مسرور اردوگاه
 .شد آن وارد االخر جمادى از مانده روز شش و رسيد واسط

 كومـا  بنـى  سـيب  بـه  تـا  كرد حركت زعفرانيه از االخر، جمادى از مانده روز يك شنبه، روز به معتمد
 كـه  سويى به و بود آمده وى سوى دجله غربى سمت از بلخى مسرور رسيد، بدو بلخى رمسرو آنجا در. رسيد

 .آمدند فراهم وى نزد به سپاهيانش تا بماند كوما بنى سيب در چند روزى معتمد كرد، عبور بود آنجا اردوگاه
 در دمعتم. رفت سلطان اردوگاه طرف به عاقول دير از سپس رفت، عاقول دير طرف به واسط از يعقوب

 ابـو . فرستاد يعقوب پيكار براى را احمد ابو خويش برادر و -بود وى نزد به نيز يحيى بن عبداهللا -بماند سيب
 بـا  وى خـود  و خـويش  چـپ  پهلوى بر را بلخى مسرور و نهاد خويش راست پهلوى بر را بغا بن موسى احمد

 .گرفت جا قلب در مردانش نخبه و خواص
 و كوما بنى سيب ميان رسيد، اضطربد نام به محلى به رجب، از رفته روز چند يكشنبه، روز به سپاه دو

 بسيار گروهى و كرد هزيمت آنرا و برد حمله احمد ابو راست پهلوى بر يعقوب چپ پهلوى آنجا در. عاقول دير
 طغتـاى  محمـد  و تـرك  طباغوى و بود ترك سيماى بن ابراهيم سردارانشان از جمله آن از كه بكشت آنرا از
 .كسان ديگر با مغربى مبرقع بنام يكى و كتر

 حمله وى ياران و يعقوب به و بود جاى به احمد ابو سپاه باقيمانده هنوز. بازگشتند منهزمان آن از پس
 حسـن  جملـه  از شدند، كشته يعقوب اصحاب دليران از جمعى كردند، سخت نبردى و كردند ثبات كه بردند

 يعقـوب  دسـت  دو و گلـو  بـه  تيـر  سه لباده، نام به يكى و بود عقوبي مقدمه بر كه كثير بن محمد و درهمى
 بـن  محمـد  و ديرانـى  آنگاه داشت، دوام پسين نماز وقت آخرين تا گروه دو ميان نبرد گويند، چنانكه. رسيد
 كـه  شـد  چنـان  و. آمدنـد  فـراهم  بودند احمد ابو اردوگاه در كه كسانى همه و رسيدند احمد ابو نزد به اوس

 براى خويشتن به سلطان ديدند كه رو آن از نمودند ناخوشدلى وى همراه نبرد از يعقوب همراهان از بسيارى
 يـاران  كـه  بردنـد  حملـه  بودنـد  كرده ثبات وى همراه نبرد بر كه كسانى و يعقوب به و يافته حضور وى نبرد

 .شدند جدا اهنبردگ از و برفتند تا كرد پايمردى خويش ياران خواص با يعقوب .شدند هزيمت يعقوب
 نبود آسان آن بردن كه درم و دينار چندان با شد گرفته استر و اسب هزار ده وى اردوگاه از كه گويند

 او بر كه كسى يافت، نجات بود آهنين بند در كه طاهرى طاهر بن محمد. مشك هاى كيسه فراوان مقدارى با
 مكتوبى. گرفت خلعت خويش مرتبت مناسب و شد احضار طاهر بن محمد آنگاه كرد، رها را وى بود گماشته

 پيوسـته  صفار، ليث بن يعقوب به موسوم دين از شده برون ملعون«: بود آمده آن در كه شد خوانده مردم بر
 تسـلط  آنجـا  بر و رفت خراسان فرمانرواى سوى چنانكه آورد، ناباب حادثات كه وقتى تا داشت اطاعت دعوى
 اميـر  در سوى كرد، اندازى دست آنجا مالهاى به و رفت فارس به مكرر د،كر عهده آنرا حادثات و نماز و يافت

 از نبـود  آن خـور  در كه را آن از قسمتى مؤمنان امير كه خواهد مى چيزهايى كه وانمود چنان و آمد مؤمنان
 و زنجـان  و قـزوين  و فـارس  و رى و خراسـان : كنـد  وا سـر  از نيكى به و آرد صالح به را وى كه پذيرفت وى



 خ طبرييارترجمه ت     52

 تيول به گرانقدر امالك و كنند ياد كنيه با را وى هايش نامه در تا بگفت و سپرد بدو را السالم مدينة بانىنگه
 ملعـون  كـه  وقتى. نپذيرفت اما داد، بازگشت دستور وى به بيفزود، را وى سركشى و طغيان اين، اما داد، وى
 كـرده  نمايـان  را علمهايى يعقوب. شد روان وى دفع براى مؤمنان امير بود واسط و السالم مدينة ميان راه در
 پـيش  را مسلمانان وليعهد باهللا الموفق احمد ابو خويش برادر مؤمنان امير. بود صليب آن از بعضى بر كه بود

 پهلـوى  كنار در نيز سيما بن ابراهيم راست، پهلوى در بود، وى با نيز بغا، موساى عمران، ابو. قلب در فرستاد،
 و يعقـوب . بـود  ميسره پهلوى كنار در نيز ديرانى بود، چپ پهلوى در نيز بلخى، مسرور م،هاش ابو. بود راست

 بـه  طـاهر  بـن  محمـد  عبـداهللا  ابو و خورد بسيار زخمهاى تا كرد نبرد وى با كه شتافتند نبرد كار به يارانش
 تسليم بود، وى آن از را آنچه ملعون و برفتند شده غارت و زخمدار و منهزم و شد گرفته آنها دست از سالمت

 .كرد
 ».رجب از رفته روز يازده شنبه سه روز به مورخ شد، نوشته«

 بود رفته آنجا وى كه نوشت واصل ابن به را فارس واليتدارى و بازگشت خويش اردوگاه به معتمد آنگاه
 .بود آورده فراهم را جمعى و

 بودند وى با نيز سرداران از جمعى و ساتكين و مسرور برفت، احمد ابو. بازگشت مداين به معتمد آنگاه
 .كرد بلخى مسرور تيول آنرا و بگرفت را الساج ابو منزلهاى و امالك از چيزى و

 بازگشـته  كـار  به كه رسيد بغداد به رجب از مانده روز چهارده دوشنبه روز به طاهرى طاهر بن محمد
 را هـيچكس  و برنداشـت  را هـيچكس  آمـد،  فـرود  طـاهر  بـن  عبداهللا خانه در و گرفت خلعت رصافه در. بود

 .شود داده او به درم هزار پانصد شد داده دستور نگماشت،
 .بود شعانين عيد روز به بود صفار و سلطان ميان كه نبردى
 :مضمون اين به گفت شعرى صفار قصه تذكار و احمد ابو ستايش به طايى فيد بن على بن محمد

   باد، خاموش بانگش كه كالغ«
   برآورد بانگ

   محبوبان ياد از و
   كرد مشتاق را دلم

   زد بانگ را دوريشان
   شد اشكبار ام ديده رفتنشان از و

   را مسلمانان وليعهد
   هست محترم هاى نسب

   آراسته ها منصب به كه
 .برسد بدان كس كه بلند هاى مرتبت و
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 بود آمده مرتب گروههاى با صفار

   شدند حادثه دستخوش كه
   رسانيد، بدو سريع هالك قضا و
 .رسان هالكت قضاى بود نيك چه و

   خويش، كيد به لعين ابليس
 .بود كرده گمراه را او
   خويش دروغ وعده از و

  .بود داده فريب را وى
   شدند پيمان هم چون و

   سوار، هاى دسته و سپاهها ميان كه پنداشت
 .دارد توانى و نيرو

   رفت وى سوى ميمون سپاههاى
   دندبر هجوم ظفر پرچم با كه
   دليرانش كه انبوه جمع با

 .تيرانداز و دار نيزه و بودند دار زره
   شد نمودار منصور پرچم با نخست گروه

   بود خداى بران شمشير مجمد آن از كه
   مسلمانان عهد ولى باهللا موفق و

 .بود تر تيزتك ثاقب شهاب از كه
   بود طالع بدر كسان ميان در گويى

 .ميدرخشيد ستارگان ميان خويش بنور كه
   شدند مقابل نيزه و شمشير با وقتى

   كردند، آغاز زدن ضربت جنگاوران و
  آن از باالتر و برخاست غبار و

   كه بود درخشان ابرى
 .ريخت مى رسا تيرهاى باران

   نافذ راى كمكه ب
   بشكست را گروهها

 .كرد جدا يار از را يار و
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   منظر نكو موفق بر آفرين
 .بر حمله و است اراستو نبرد هنگامه ب كه
   عرب سوار يكه اى
   كسان ميان در كه

   زاى حادثه روزگار رخدادهاى با مقابله براى
   سر سخت خيانتگر غاصب سپاه و

   وى همانند ديگر كسى
  ».نيست نامبردار

 .فرستاد ميشان دشت و هور ناحيه به را خويش سپاهيان زنگيان سردار سال اين در

 فرستاد؟ ميشان دشت و هور به را خويش سپاهيان گيانزن ساالر چرا اينكه از سخن

 بـود،  پيوسـته  بـدان  آنچـه  و مشرق واليتهاى از را بغا بن موسى معتمد، وقتى كه بود آن سبب: گويند
 بـه  ليـث  بـن  يعقوب و داد بلخى مسرور به را دجله واليت كار احمد ابو و داد خويش برادر به آنرا و برداشت

 .ماند خالى سلطان كسان از مداين سوى آن و مداين بجز دجله واليت رسيد، واسط به و آمد احمد ابو آهنگ
. بـود  فرستاده باذآورد  به اتامش پسر موسى جاى به را ترك جعالن پيش آن از مسرور، كه بود چنان و

 پـيش  آن از سـليمان  و بود اتامش پسر موسى مقابل در زنگيان ساالر جانب از جامع بن سليمان وقت آن در
 جعـالن  و شـد  برداشته اتامش پسر وقتى بود، كرده اندازى دست وى سپاه به برود باذآورد از اتامش پسر كه
 وى با كه فرستاد وى مقابله به حفص پسر ثعلب نام به را بحرانيان از يكى سليمان شد، گماشته وى جاى به

 .گرفت او از پياده و سوار تعدادى و كرد نبرد
 كـه  زورقهـايى  بـا  مهـدى  -پسـر  احمـد  نام به را جبى مردم از يكى خويش انبج از نيز زنگيان سردار

 آنجـا  در و تاخـت  مـى  مـذار  اطـراف  هاى دهكده -به جبايى مرد. فرستاد المرأه نهر به بودند آن در تيراندازان
 كـه  ادد خبـر  و نوشت زنگيان سردار به جبايى اين. ماند مى آنجا و گشت بازمى المرأه نهر به و كرد مى تباهى

 پس اند رفته آنجا از واسط به يعقوب ورود وقت به وى سپاهيان و مسرور كه مانده خالى سلطان مردان از هور
 از يكى به روند، حوانيت سوى كه داد دستور خويش سرداران از جمعى و جامع بن سليمان به زنگيان سردار

 تـا  برود جبايى با كه داد دستور شناخت مى را هور گذرگاههاى و راهها كه عمار پسر عمير نام به نيز باهليان
 .گيرد جاى حوانيت در

 دشـت  و هـور  ناحيـه  بـه  سـپاهيان  كه شد مصمم زنگيان ساالر وقتى: گويد عبادانى عثمان بن محمد
 موسوم نهر دهانه بر موسى بن سليمان و زند اردو مطوعه در داد دستور جامع بن سليمان به فرستد، ميشان

 موسـى  بن سليمان شدند، روان كه آمد آنها نزد به وى اجازه تا بماندند و كردند چنان كه ندز اردو يهودى به
 روى پـيش  زورقهـا  در جبـايى  رفت، حوانيت سوى جامع بن سليمان و رفت قادسيه به معروف دهكده سوى
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 ارسـرد  اردوگـاه  آهنـگ  كـه  شـد  سـرازير  و شد دجله به كشتى سى با ترك اب. بود جامع بن سليمان سپاه
 زد، آتـش  و كـرد  انـدازى  دست بدان كه بود صلح به خبيث با كه گذشت ها دهكده از يكى به داشت، زنگيان
 كـه  بمانـد  ماه يك گرفت، را وى راه سليمان شود، وى بازگشت مانع كه نوشت موسى بن سليمان به خبيث

 .رفت هور سوى و يافت رهايى  عاقبت و كرد مى نبرد
 كـه  بـود  نصير بود آنجا كه كسى و بود نيامده دجله به ترك اب وقت آن در كه بود گفته خادم جباش

 .داشت حمزه ابو شهرت
 عتيـق،  نهـر  نـام  بـه  رسـيد  محلى به كرد حركت حوانيت آهنگ به جامع بن سليمان وقتى كه گويند

 و كـرد  هـزيمتش  و كـرد  نبرد وى با جبايى كه بود شده مقابل وى با رميس و بود رفته ماديان راه از جبايى
 از گروهـى  برد، پناه زارها بيشه به و بگريخت رميس. بگرفت وى از كشتى چند و سى و زورق چهار و بيست

 ياران به درآمد عتيق نهر از سليمان وقتى. يافت نجات كه آوردند برونش آنجا از و رفتند وى سوى جوخانيان
 به تا برفت رميس زد، دستبرد آنها به و دكشي نبردشان به و كرد مقابله آنها با و برخورد رميس شده هزيمت

 سـليمان  نـزد  به زورق پنجاه و صد با بالليان دليران و معاريف از جمعى. رسيد مساور دشت به معروف محل
 چيست؟ او روى پيش پرسيد آنها از كه رسيدند

 و خورد فريب اين از سليمان» .نيست سلطان غالمان و ياران از هيچكس واسط و تو ميان«: گفتند بدو
 واسـط  در«: گفت و آمد وى نزد به بالليان از يكى رسيد، جازره به معروف محل به تا برفت و كرد تكيه بدان

  ».كرد مقابله تو با آن در كه كشتى پنج همان با معاذ ابو بجز كند دفاع آن از كه نيست كسى
 آمـده  وى بنزد امانخواهى به كه بالليانى همراه و آورد فراهم را خويش ياران و شد آماده سليمان پس

 برگزيد خويش همراهى براى زورق ده با كه اندك جمعى بجز كرد روانه را آنها و نوشت نامه خبيث به بودند
 نهر آهنگ به آنگاه. داشت نگه خويش نزد به بودند داده خبر چنان بدو واسط باره در كه نيز را كس دو آن و

 جـاى  از معـاذ  ابـو  كشتى كه وزيد سخت بادى. شد پيكار ميانشان و يدرس بدو راه در معاذ ابو شد، روان ابان
 .كرد پشت آنها به شتاب با او و يافتند غلبه او بر يارانش و سليمان و برفت

 بـه  كودكـان  و زنـان  و كـرد  غـارت  و بسوخت و شد آن وارد و رسيد ابان نهر به تا برفت سليمان آنگاه
 بـا  و بودنـد  مقـيم  سـنداد  نهـر  در وى امـالك  در كـه  رسـيد  احمد واب نمايندگان به خبر اين. گرفت اسيرى

 سـليمان  و كشتند آن در را زنگيان از بسيارى گروه كه كردند نبرد وى با و رفتند سليمان مقابله به جماعتى
 .رفتند خويش اردوگاه سوى و شدند هزيمت همراهانشان و مهدى بن احمد و

 نصر بن يعقوب نهر كنار بر و يافت استقرار حوانيت در معجا بن سليمان وقتى: گويد عثمان بن محمد
 آن از پـس  اين، و هست؟ آن در كى سلطان ياران از اينكه و بداند را واسط خبر كه فرستاد را يكى آمد فرود
 و رفـت  بـاز  سـليمان  نزد به خبرگير. بودند رفته آنجا از يعقوب آمدن سبب به يارانش و بلخى مسرور كه بود
 .است رفته سلطان سوى يعقوب كه ددا خبر بدو
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 مقابلـه  بـه  الرحـال  وصيف نام به را يكى رود سيب سوى واسط از آنكه از پيش مسرور كه بود چنان و
 و بگرفت وى از كشتى هفت و بكشت را او و كرد نبرد وى با سليمان كه كشتى چند با بود فرستاده سليمان

 كننـد  مـى  گـذر  آنهـا  بـر  كـه  را سلطان ياران تا افكند يتحوان در را كشتگان و بكشت آورد بدست را كه هر
 .بترساند

 بـه  باهليان از يكى با را خويش نايب عمار بن عمير برفته واسط از مسرور كه يافت خبر سليمان وقتى
 شود دور رسد مى بدان سوار و كشتى كه محلى از كه كرد مشورت آنها با و خواند پيش شريك پسر احمد نام
 روان آن از بگريزد، خبيث اردوگاه سوى آنجا از خواست وقت هر كه باشد پيوسته راهى به كه بجويد جايى و

 خـوش  باهليـان  امـا  شـود،  حصـارى  آنجـا  زارهاى بيشه و طهيثا در و رود عقرماور سوى كه گفتند بدو .شود
 بـيم  سـلطان  ياران تعقيب از و بود آلوده وى كارهاى به دستهايشان كه برود ميانشان از سليمان كه نداشتند
 .داشتند

 و فرسـتاد  عتيق نهر سوى زورقها با را جبايى رفت، طهيثا سوى برور نهر راه از خويش ياران با سليمان
 را سياهان از جمعى بازگردد، وى سوى شتابان رسند مى آن، در كه سلطان ياران و كشتيها خبر با داد دستور

 نـام  بـه  معروف دهكده در و رسيد عقرماور به تا برفت و كنند نهروا را وى مانده عقب ياران كه جانهاد به نيز
 فراهم خويش نزد به را دشت مردم و باهليان سران و آمد فرود اى جزيره در طهيثا نهر شرقى سمت بر مروان
 و كـرد  تأييد را وى راى و نوشت نامه بدو خبيث داد، خبر بدو بود كرده را آنچه و نوشت نامه خبيث به. آورد
 .فرستد وى نزد به هست سليمان نزد به گوسفند و پا چهار و آذوقه آنچه داد وردست

 چـه  هر او از پيش قوم آن شد معلوم. نيافت چيزى آنجا و رفت سليمان نخستين اردوگاه سوى مسرور
 آن وى پنداشـت  مـى  كـه  شـد  سرازير هورها سوى سليمان طلب به ترك اب. اند برده بوده اردوگاهشان در را

 كـه  ديـد  چـون  و بازگشـت  و نيافت سليمان از اثرى و برفت اما رفته، خبيث شهر سوى و كرده رها را ناحيه
 را وى داشت بيم كه را راهى آورند تاخت مسرور سپاه ماندگان عقب به تا فرستاده حوانيت به سپاهى سليمان

 دسـت  بـه  سليمان از چيزى كه ددا خبر بدو و رسيد مسرور به تا برفت ديگر راه از و كرد رها برساند آنها به
 .نياورده

 بـا  را جبـايى  و مانـد  جـاى  به سليمان رفتند، وى نزد به بودند گرفته كه اى آذوقه با سليمان سپاهيان
 جبـايى  كه شد چنان و. كند تدبير آن بردن كار در و بشناسد را آذوقه و خوردنى محلهاى كه فرستاد زورقها

 كرد منع را او و نپسنديد را اين سليمان. سوخت مى را آن يافت مى آنجا اى آذوقه كه رسيد مى اى ناحيه هر به
» .نهـيم  جـاى  بـه  آنـرا  از چيـزى  كـه  نيست درست و ماست دشمن كمك آذوقه اين« :گفت مى. بازنماند اما

 وى بـه  كـه  رسـيد  جبـايى  بـه  خبيث نامه و كرد شكوه باره اين در جبايى كار از و نوشت خبيث به سليمان
 .باشد وى دستور فرمانبر و كند اطاعت و شنوايى سليمان از داد ىم دستور
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 آهنگ و روانند وى سوى زورقها و كشتيها و پياده و سواره با خشيشا و اغرتمش كه يافت خبر سليمان
 شـدن  آماده شان مقابله براى و بداند را آنها خبر كه فرستاد را جبايى و شد هراسان سخت كه دارند وى نبرد

 به اند، رسيده طنج باب به آنها كه آورد خبر و بازگشت وى سوى هزيمت به جبايى كه نگذشت زىچي گرفت،
 سـپاه  آن مقابـل  در و بـازگردد  كـه  داد دسـتور  بـدو  بود، سليمان اردوگاه وقت آن در كه جايى فرسخى نيم

 روان مقصد سوى را ىجباي وقتى. رسد بدو سليمان تا دارد مشغول اردوگاه به رسيدن از آنرا و كند ايستادگى
 طهيثا نهر از و آمد فرود شتاب با پس. آمد مى پيش كه ديد را سپاه و كرد نظر آنجا از و رفت بامى روى كرد،

 رسـيدند،  طـنج  بـاب  بـه  تا برفتند وى پى از نيز يارانشان و زنگيان سرداران از جمعى برفت، پياده و گذشت
 .شدند روان وى اردوگاه سوى نشتابا كه واگذاشت را آنها و بكرد پشت اغرتمش
 نگـذارد  كـه  بـود  داده دستور بود كرده معين خويش سپاه بر كه جانشينى به سليمان كه بود چنان و

 آن و كننـد  مخفى را خويشتن توانند مى چه هر و شود نمايان اغرتمش سپاهيان از كسى به سياهان از كسى
 آنهـا  ضـد  بر شنيدند آنرا چون و بشنوند را وى طبلهاى صداى وقتى تا روند پيش نهر در كه واگذارند را قوم

 .كنند اغرتمش آهنگ و شوند برون
 شد مى جدا طهيثا از كه بود فاصله نهرى سپاه آن و وى ميان كه چندان بيامد خويش سپاه با اغرتمش

 آنجـا  را خويش زورقهاى و رسيد طهيثا به و شد هزيمت خويش زورقهاى با جبايى. مروان بنى جاروره نام به
 هـر  به و شدند هراسان سخت اغرتمش از سليمان اردوگاه مردم. بازگشت سليمان اردوگاه سوى پياده و نهاد

 و رفتنـد  آنها مقابله به و خاستند بپا الندا ابو نام به سياهان از سردارى با آنها از گروهى شدند، پراكنده سوى
 زنگيـان  بـرد،  حملـه  قـوم  آن سـر  پشت از سليمان. شتنددا بازشان اردوگاه به ورود از و. گرفتند نبردشان به

 شدند هزيمت اغرتمش ياران. كنند عبور آنها سوى كه افكندند آب در را خويشتن و زدند را خويش طبلهاى
 ران زيـر  كه ابلق اسبى بر خشيش. نهادند ايشان در تيغ و بردند حمله آنها به بودند طهيثا در كه سياهانى و

 و بيفكندند پاى از را او و رفتند وى بطرف سياهان رود، باز خويش اردوگاه سوى خواست مى كه بيامد داشت
 سـوى  وقتى كه بود چنان و. بردند سليمان نزد به را سرش و شد كشته  كه افتاد كار به او در شمشيرهايشان

 را وى سـخن  امـا » .ببريد خويش يار پيش و نكشيد مرا خشيشم، من«: بود گفته آنها به بودند رفته خشيش
 .بودند نگرفته گوش

 اسـبى  بر و رسانيد زمين به را خويشتن تا برفت و شد هزيمت بود خويش ياران دنباله در كه اغرتمش
 چنـد  و گرفـت  انجـام  مقصودشـان  و رسانيدند اردوگاهشان به تا كردند دنبال را آنها زنگيان برفت، و نشست
 با كه هايى كشتى به بودند رفته هزيمتى سپاه تعقيب به كه كسانى .گرفتند بود بوده خشيش با كه را كشتى

 را كشتيها و بازگشت شتاب به رسيد اغرتمش به خبر وقتى. يافتند دست بود آن در مالى و بود بوده اغرتمش
 .گرفت پس آنها از
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 چگـونگى  و نبرد خبر و بازگشت خويش اردوگاه به بود آورده بدست چند اسبى و ها ربوده كه سليمان
 در بـود  گرفته كه را كشتيهايى و فرستاد او براى انگشترش با را خشيش سر و نوشت زنگيان سردار به را آن

 .نهاد جاىب خويش اردوگاه
 روز يك و بگردانيدند وى اردوگاه در آنرا كه داد دستور خبيث رسيد، خشيش سر و سليمان نامه وقتى

 آنجا را سر كه داد دستور و بود اهواز نواحى در وقت آن در كه فرستاد ابان بن على نزد به آنرا سپس بنهادند،
 .كند نصب

 آنجـا  و رفتنـد  حوانيت ناحيه به سويى از كدام هر سياهان سرداران از جمعى و جبايى با سليمان آنگاه
 كشته كه كردند نبرد وى با داشت، كشتى سيزده كه رسيدند ترك وصيف يار عون ابى ابن برادر تميم ابو به

 .گرفتند را او كشتيهاى از كشتى يازده و شد قغر و شد
 دو كـه  بـود  تا هشت تميم ابو كشتيهاى جباش گفته به اما است، عبادانى عثمان بن محمد روايت اين

 بيشتر و گرفت غارتى و سالح سليمان،. برفت خويش سرنشينان با و يافت خالصى بود مانده عقب كه كشتى
 و نوشـت  نامه خبيث به و بازگشت خويش اردوگاه به سپس كرد، نابود دبودن كشتيها اين در كه را سپاهيانى

 .داشت نگه خويش اردوگاه در را ها كشتى و داد خبر بدو را تميم ابو كشتن
 .كرد غارت را آنجا و بگرفت را طيب زيدويه، ابن سال اين در
 .شد گماشته قضاوت به شواربى محمد بن على سال اين در
 .شد جبل سوى و شد برون بغداد از طاهرى طاهر بن حسين سال، آخر به اندهم روز يك سال، اين در
 .شد رى واليتدار كيغلغ و درگذشت صالبى سال همين در
 شـرقى  سـمت  قضـاى  بـه  اسـحاق  بن اسماعيل و درگذشت يعقوب بن على سال همين االخر ربيع در

 .آمد فراهم او بر سمت دو هر قضاى و شد گماشته نيز بغداد
 را او بدويان كه رفت، مى آن سوى و بود شده سيبين عامل وى شد، كشته عتاب بن محمد سال اين در

 .كشتند
 .داشت رقه آهنگ كه رفت انبار به بغا بن موسى سال همين رمضان نيمه در
 راه در و گشـت  بـازمى  آنجـا  از كه بود موصل خراج عامل وى شد، كشته مفلح، يار قطان، سال اين در

 .شد كشته
 .شد مكه راه عامل لطفى، سهل بن احمد دبير حسين، بن على كفتمر، رمضان ماه در سال ينهم در
 چنانكـه  داد، رخ پيكـارى  قصابان و فروشان حنوط ميان مكه در ترويه از پيش روز يك سال همين در

 .شد كشته آنها از كس هفده و شود، تعطيل حج كار كردند بيم مردم
 .گريخت واصل ابن و يافت غلبه ارسف بر ليث بن يعقوب سال همين در
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 اوباش داود ابو و بكشت را آنها از كس بسيار كه بود نبردى ليثويه بن احمد و زنگيان ميان سال اين در
 .كرد اسير بود پيوسته زنگيان به كه را

 داود ابو شدن اسير سبب و ليثويه ابن احمد و زنگيان ميان نبرد از سخن

 شـوش  در شـد  آنجا وقتى كه فرستاد اهواز واليت ناحيه به را ليثويه نب احمد بلخى مسرور كه گويند
 بـه  بـود  شـده  اهـواز  واليتدار صفار جانب از كه كرد مرد هزار عبيداهللا بن محمد كه بود چنان و. گرفت جاى

 هنگـام  از محمد كه بود شده معمول اين. رود ليثويه سوى كه انداخت طمع به را وى و نوشت زنگيان سردار
 دارد مـى  وى جانب از را اهواز واليت كه انداخت مى توهم اين به را او و نوشت مى نامه بدو زنگيان سردار مقيا
 عامل ابان بن على آنكه بشرط پذيرفت را اين خبيث گيرد، استقرار آنجا در وى كار تا كند مى مدارا صفار با و

 خـويش  برادر ابان، بن على. پذيرفت بيداهللاع بن محمد كه باشد وى جانشين عبيداهللا بن محمد و باشد آنجا
 به را اوباش داود ابو نيز عبيداهللا بن محمد كه كرد روانه ديگران و سياهان از بسيار جمعى با را ابان بن خليل
 آنجـا  كـه  سـلطان  ياران ديگر و ليثويه ابن كه نرسيدند آنجا به اما رفتند، شوش سوى كه فرستاد آنها كمك
 بودند، شده اسير نيز جمعى و بود شده كشته آنها از كس بسيار بازگشتند، پس. داشتند شانباز آنجا از بودند
 .آمد فرود شاپور جندى در تا برفت ليثويه بن احمد آن از پس

 بـن  محمـد  خواسـت،  كمـك  ليثويـه  ابن ضد بر عبيداهللا بن محمد از و شد روان اهواز از ابان بن على
 را مسرقان و برفتند همگى رسيد وى نزديك به چون و رفت على سوى اشاناوب و كردان از جمعى با عبيداهللا

 سـوار  سيصد با را خويش ياران از يكى عبيداهللا بن محمد. رفتند مى آن سوى دو از كه نهادند خويش بين ما
 رممك عسكر به تا برفتند عبيداهللا بن محمد و ابان بن على آن از پس شد پيوسته ابان ابن على به كه فرستاد
 .رسيدند

 بـه  محمـد  آنگاه كردند، گفتگو و كردند ديدار كه شد ابان بن على نزد به تنهايى به عبيداهللا بن محمد
 نـام  بـه  صـفار  يـاران  از پيـرى  و خادم نام به كرد سران از يكى با را على بن قاسم و بازگشت خويش اردوگاه
 .گفتند سالم وى به و رفتند على نزد به كه فرستاد ابان بن على سوى طالقانى

 وارد عبيـداهللا  بـن  محمـد  و رسـيد  فـارس  پل به على كه وقتى تا بودند مؤتلف همچنان على و محمد
 اتفـاق  وى پيكـار  بـر  عبيـداهللا  بـن  محمـد  و ابان بن على كه يافت خبر ليثويه بن احمد شد،) تستر( شوشتر

 بن محمد بود، رسيده فارس پل به جمعه روز به على شد، شوش سوى و شد برون شاپور جندى از و اند كرده
 دعا شوشتر منبر بر را وى و زنگيان سردار و كند سخنرانى سخنران روز آن كه بود نهاده وعده وى با عبيداهللا

 وى براى و يابد حضور جمعه مراسم در كه فرستاد را الوهاب عبد پسر بهبود و بماند اين انتظار در على .گويد
 بهبود. گفت عبيداهللا بن محمد و صفار و معتمد دعاى و بپاخاست سخنران يد،دررس نماز وقت چون. آرد خبر

 اهـواز  سـوى  داد دسـتور  خويش ياران به و برنشست و برخاست دم در على. بازگشت على نزد به خبر اين با
 كـه  كرمـانى  يحيـى  بـن  محمد با را صالح بن محمد خويش برادرزاده فرستاد، خويش از جلوتر را آنها و روند
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 كـه  شكست بود آنجا كه را پلى كردند عبور چون و بماند او خود و كرد همراه آنها با بود وى دبير و انشينج
 .نكنند تعقيب را وى سواران

 بـا  شـب  آن در سـپاهيان  رفتنـد،  جلـوتر  كه بودم على ياران از گروه آن از من: گويد حسن بن محمد
 وى يـاران  امـا  بـود،  صلح به خبيث با كه رسيدند ممكر عسكر به سپيده دميدن وقت به و شدند روان شتاب
 .گرفتند غارت به چيزهايى و تاختند مكرم عسكر به و كردند پيمان خالف

 نداشـت،  آن تغييـر  توان كه يافت خبر بودند كرده آنچه از و رسيد خويش ياران دنبال از ابان بن على
 شوشـتر  بـه  تـا  بازگشـت  شـتابان  يافت خبر لىع رفتن از ليثويه بن احمد وقتى. رسيد اهواز به تا برفت پس

 افتـاد  ليثويـه  ابن دست به اوباش داود ابو و كرد فرار محمد. تاخت وى ياران و عبيداهللا بن محمد به و رسيد
  .بماند شوشتر در او خود و فرستاد معتمد، سلطان، در به را او كه

 بود پيوسته ابان، بن على برادر بان،ا بن محمد به كه زنگيان سردار ياران از يكى دارمى عدى بن فضل
 در و رفـت  رى سـوى  خـويش  سـپاه  بـا  ابان بن على گرفت، استقرار شوشتر در ليثويه بن احمد وقتى: گويد

 دادند خبر بدو و بازگشتند كه بيارند را وى خبرهاى كه فرستاد پيشتازان و آمد فرود برنجان نام به اى دهكده
 بن على پس. اند رسيده باهليين به موسوم دهكده به او سواران نخستين و است روان وى سوى ليثويه ابن كه

 نقـل  آنهـا  بـراى  خبيـث  از را اين و داد مى ظفر وعده و داد مى مژده را خويش ياران شد، روان وى سوى ابان
 رفـت،  وى سـوى  بودند سوار چهارصد نزديك كه خويش سپاه با ليثويه ابن رسيد، باهليين به وقتى. كرد مى

 ابان بن على با كه بدويان از جمعى. شد بسيار سلطان ياران سپاه و رسيدند آنها كمك به سوارانى آن از سپ
 پراكنـده  نيـز  پيادگـان  بيشـتر . شـدند  هزيمت ابان بن على سواران باقى و خواستند امان ليثويه ابن از بودند
 همچنـان  و شـد  پياده ابان ابن على. شد سخت گروه دو ميان نبرد. كردند ثبات آنها از اندك گروهى و شدند
 كـه  بـود  وى روى پـيش  الحديد، ابو غالم به معروف فتح، بنام يارانش از غالمى كرد، نبرد خويشتن به پياده
 و شـناختند  را او و بديدند را على شعرانى، به معروف رومى، بدر و سلهب نصر ابو. گرفت كردن نبرد او همراه
 از نيـز  فتح. افكند آن در را خويشتن و رسيد مسرقان به تا برفت فرار به او و دادند خبر حضورش از را كسان

 او و پيوست ابان بن على به رومى به معروف نصر اما شد، غرق فتح. بيفكند وى با را خويشتن و رسيد وى پى
 خـورده  شكسـت  و خـورد  وى سـاق  بـه  كـه  رسـيد  على به تيرى انداخت زورقى در و كشيد بيرون آب از را
 .شدند كشته بسيار گروهى سياهان شجاعان و دليران از و زگشتبا

  .بود حج ساالر اسحاق بن فضل سال اين در
 .درآمد سوم و شصت و دويست سال آنگاه

 بود سوم و شصت و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 اسـير  ار او و يافـت  ظفـر  واصـل  بـن  محمد بر ليث، بن يعقوب يار سرى، بن عزيز كه بود آن جمله از
 .گرفت
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 و كردنـد  هزيمت را وى كه داد رخ نبردى بدويان و دالجويه موسى ميان انبار ناحيه در سال همين در
 موسـى  كـه  فرستاد بدويانى تعقيب به خويش سرداران از گروهى با را احمد خويش پسر احمد ابو. بشكستند

 .بودند شكسته را دالجويه
 و كـرد  پراكنـده  را وى جمـع  و زد شـبيخون  وى بـه  شبى و تاخت اوس ابن به ديرانى سال همين در

 .رفت واسط سوى و يافت نجات اوس ابن. كرد غارت را اردوگاهش
 .شد كشته و شد دستگير كه ببريد را راه و بپاخاست موصل راه در فرغانيان از يكى سال همين در
 شوشـتر  از ليثويـه  بـن  احمد رسيد نوبندجان به چون و بيامد فارس از ليث بن يعقوب سال همين در

 علـى  برادر با شوشتر از رفتن از پيش ليثويه ابن كه بود چنان و. شد اهواز به سال، همين در يعقوب، و برفت
 .بود يافته ظفر وى زنگيان از بسيار جمعى به آن اثناى در كه بود داشته نبردى ابان بن

  ابان بن على و ليثويه ابن احمد ميان نبرد از سخن

 هزيمـت  بـود  ميانشـان  باهليين در كه نبردى در را او ليثويه ابن وقتى كه اند آورده ابان بن ىعل درباره
 خـويش  يـار  اردوگـاه  سـوى  و نماند آنجا در رفت، اهواز به و رسيد كه رسيد آن وى به نبرد اثناى در و كرد

 و بازگشـت  اهواز سوى گاهآن. يافت بهبود تا كرد معالجه بود رسيده بدو كه را زخمهايى و رفت زنگيان سردار
 ابـن  سـوى  انبـوه  سپاهى با سهل ابو به معروف صالح بن محمد اش برادرزاده با را ابان بن خليل خويش برادر

 بـه  كه ليثويه ابن. برفتند خويش همراهان با آنها. داشت جاى مكرم عسكر در وقت آن در كه فرستاد ليثويه
 ليثويـه  ابـن . شـد  تالقـى  گـروه  دو ميان و رسيد مقابلشان مكرم عسكر فرسخى يك در بود آمده آنها آهنگ

 تعقيـب  بـه  و بستند طمع او در زنگيان و نشست عقب ليثويه ابن درگرفت جنگ وقتى كه بود نهاده كمينى
 به ليثويه ابن .شدند پراكنده و شدند هزيمت و درآمد سرشان پشت از كمين. گذشتند كمين از تا رفتند وى
 دسـت  بـه  كـه  سرهايى با ليثويه ابن. برفتند خورده شكست كه برآورد آنها از را يشخو مقصود و تاخت آنها

 كـه  فرسـتاد  مسـرقان  سوى ليثويه بن احمد مراقبت به را انكلويه ابان بن على. بازگشت شوشتر به بود آورده
 يـاران  حركـت  از ابان بن خليل چون و كرد روانه وى سوى را خويش اصحاب دليران از سوار سى ليثويه ابن
 آنها سوى رسيدند، او به چون و نشست، آنها كمين در خويش همراهان با يافت خبر انكلويه سوى ليثويه ابن

 در كه بردند ابان بن على نزد به را سرهاشان و شدند كشته همگى و نيافت نجات ايشان از هيچكس كه رفت
 .فرستاد خبيث نزد به آنرا كه بود اهواز

 .گريخت ناحيه آن از ليثويه ابن و آمد وازاه به صفار وقت اين در

  سوم و شصت و دويست سال به اهواز در صفار كار از سخن

 آن در سـلطان  جانب از كه هر و آمد فرود آنجا رسيد، شاپور جندى به ليث بن يعقوب وقتى كه گويند
 آنجـا  نزديـك  چـون  كه فرستاد اهواز به عنبر پسر حصن نام به را يكى خويش جانب از او و برفت بود ناحيه
 آنجـا  و شد اهواز وارد حصن. آمد فرود السدره نهر در و شد برون آنجا از زنگيان ساالر يار ابان بن على رسيد
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 تـا  زد مـى  آسـيب  ديگـر  گروه به گروه هر و بردند مى هجوم همديگر به ابان بن على ياران و  وى ياران بماند،
 آن در كـه  داشت سخت نبردى وى همراهان و حصن با و رفت زاهوا سوى و شد آماده ابان بن على كه وقتى
 عسكر به يارانش و حصن. آورد بدست بسيار غنايم و گرفت اسبانى و شدند كشته يعقوب ياران از كس بسيار
 و رفـت  السدره نهر به آنجا از سپس داد، غارت به بود آن در را چه هر تا بماند اهواز در على. گريختند مكرم

 و كـرد  نبـرد  وى بـا  بهبـود . كنـد  نبرد بود دورق مقيم كه صفار ياران از يكى با داد دستور و وشتن بهبود به
 .كرد آزادش و نهاد منت او بر كه گرفت اسير را وى و بكشت را مردانش

 بـرادر  عنبـر،  ابـن  فضـل  و نشـد  روان اما شود روان وى سوى يعقوب كه برد مى انتظار على آن از پس
 اهـواز  اقامت به و كنند خوددارى خبيث ياران با پيكار از كه داد دستورشان و فرستاد وى كمك به را حصن،

 را ايـن  علـى  امـا . بمانند اهواز در وى ياران كه اين و خواست متاركه او از و نوشت ابان بن على به. كنند بس
 .ببرد بود آنجا كه را اى آذوقه آنكه مگر نپذيرفت

 چشـم  بـود  اهواز در كه اى علوفه درباره صفار با نيز على. كرد وشىپ چشم آذوقه آن بردن درباره صفار
  .بداشتند دست همديگر از صفار و على ياران و كرد پوشى

 .درگذشت جانفروش الحميد عبد بن مساور سال اين در
 نـام  بـه  خـويش  خادمـان  از يكـى  با تصادم از كه درگذشت، خاقانى يحيى بن عبيداهللا سال همين در

 و قعـده،  ذى از رفته روز ده جمعه روز به شد، روان خون وى گوش و بينى از و بيفتاد خويش اسب از رشيق
 حسن بعد روز. زده گام وى جنازه همراه و كرد نماز او بر متوكل ابن احمد ابو. بمرد افتادن پس از ساعت سه
 بـن  حسن و قعده، ذى زا مانده روز سه شد، سامرا به بغا بن موسى آن از پس. شد گرفته وزارت به مخلد بن

 پس. حجه ذى از رفته روز شش شد، گرفته وزارت به وهب بن سليمان وى جاى به و گريخت بغداد به مخلد
 گماشته نيز موفق و مفوض دبيران كار به بود، گماشته بغا بن موسى دبيران بر كه سليمان بن عبيداهللا آن از

 .دادند  كيغلغ به را يحيى بن عبداهللا خانه و شد
 وادار را مردم و يافت تسلط آنجا بر و كرد برون نيشابور از را طاهر بن حسين شركب، برادر سال اين در

 بنـام  و بـود  آنجـا  خوارزمشـاه  برادر كه رفت مرو سوى حسين. دهند بدو را خويش مالهاى سوم يك كه كرد
 .گفت مى دعا طاهر بن محمد

 .كردند ليمتس) روم( جبار به را لؤلؤه سقالبيان سال اين در
  .بود حج ساالر اسحاق بن فضل سال اين در

 .درآمد چهارم و شصت و دويست سال آنگاه

 بود چهارم و شصت و دويست سال به كه حادثاتى خبر از سخن

 را صـيغون  و رفتنـد  آنجـا  وى از پـيش  كه فرستاد صيمره به سپاهى صفار يعقوب كه بود آن جمله از
 .گذشت در وى نزد به كه ندبرد صفار سوى اسيرى به و بگرفتند
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 آنهـا  نيز معتمد. زد اردو قايم در بود وى همراه نيز بغا بن موسى كه احمد، ابو محرم، از رفته روز يازده
 آنجـا  بغـا  بـن  موسـى  رسـيدند  بغداد به چون و برفتند سامرا از صفر از رفته روز دو آن از پس كرد، بدرقه را

 .كردند گورش به اآنج و بردند سامرا به را وى كه درگذشت
 .درگذشت معتز مادر قبيحه االول، ربيع ماه به سال، اين در
 را او و شـدند  يـار  وى ضد بر العزيز عبد بن دلف و عياض ابن كه شد دينور به ديرانى ابن سال اين در

 .بازگشت حلوان به خورده شكست او و بگرفتند را امالكش و مالها و كردند منهزم
 .گرفتند اسير را كاوسى رشيد بن بداهللاع روميان سال اين در

  روميان بدست كاوسى رشيد ابن عبداهللا شدن اسير چگونگى از سخن

 و شد روم سرزمين وارد شام مرزهاى مردم از كس هزار چهار با رشيد، بن عبداهللا كه بود آن چگونگى: گويند
 كـرد  حركـت  بدندون از چون و بازگشت وى و گرفتند غنيمت مسلمانان كه رفت 1مسكنين و حصنين سوى

. گرفتنـد  ميـان  در را آنها و رفتند وى سوى خرشنه و كوكب و قره بطريق و قذيذيه بطريق و سلوكيه بطريق
 كس ششصد يا پانصد بجز شدند، كشته تا كردند پيكار و كردند پى را خويش اسبان و شدند پياده مسلمانان

 نيـز  رشيد بن عبداهللا. بكشتند را جمع آن روميان. برفتند و )زدند( نهادند خويش اسبان تهيگاه بر تازيانه كه
) روم( جبـار  سـوى  بريد همراه آن از پس بردند، لولوه به را وى كه شد اسير خورد ضربت چند كه پس آن از

 .بردند
 عامـل  زنگيـان  سـردار  جانـب  از كه جامع بن سليمان و شد گماشته واسط بر مولد محمد سال اين در

 .شد آن وارد و كرد برون واسط از را او و كرد پيكار محمد با بود آن مجاور نواحى

  آن چگونگى و واسط عامل مولد بن محمد با زنگيان ساالر عامل جامع بن سليمان نبرد از سخن

 و حوانيـت  ناحيـه  بـه  زنگيـان  سـاالر  جانب از كه جامع، بن سليمان وقتى كه بود آن چگونگى: گويند
 را وى سـپاه  و كـرد  نبـرد  اغـرتمش  بـا  و كرد هزيمت را سلطان عامل ترك جعالن بود، شده فرستاده هورها

 شـود  وى سـوى  كه خواست اجازه و نوشت كرد، غارت داشتند همراه را آنچه و بكشت را خشيش و بشكست
 .دهد سامان را خويش منزل كارهاى و كند تازه  ديدارى كه

 مقيم وقت آن در كه تازد بخارى اردوگاه به فتگ بدو جبايى مهدى بن احمد فرستاد را نامه اين وقتى
 فرسـنگى  پـنج  در كـه  اكرمهر نام به رسيد جايى به و شد روان بردودا سوى و پذيرفت را اين كه بود، بردودا

 من و بمانى اينجا تو كه است اين درست راى«: گفت سليمان به جبايى رسيد بدانجا وقتى. بود تكين اردوگاه

                                                           

اولى تثنيه حصن كه در ياقوت بصورت الحصنان آمده با توضيح اينكه جاى مشخصى . تعبير متن حصنين و المسكنين. 1
مسكنين را كه در متن با الف و الم تعريف . ايد صورت كلمه حفظ ميشد و مجرور كردن آن درست نمينمايداست، بنابر اين ب

 .م. آمده در منابعى كه بدست داشتم نيافتم بقرينه پيداست كه آن نيز محل مشخصى بوده است
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 را خـويش  دلخـواه  و باشند وامانده بيايند وقتى كه كنم شان خسته و بكشانم تو سوى را قوم و بروم زورقها با
  ».دهى انجام آنها درباره

 مهدى بن احمد سحرگاهان .بياراست بود كه آنجا در را خويش پيادگان و سواران و كرد چنين سليمان
 آمـاده  را خـويش  پيادگان و سواران نتكي. كرد نبرد وى با لختى و رسيد تكين اردوگاه به و برفت زورقها در

 بـا  تكـين  يـاران  كـه  داد خبـر  بـدو  و فرستاد سليمان سوى غالمى و نشست عقب وى مقابل از جبايى. كرد
 وى از كـه  رو آن از. بود روان جبايى دنبال از كه ديد را سليمان فرستاده،. روند مى وى سوى خويش سواران
 جانـب  از اول خبـر  هماننـد  خبـرى  بـا  ديگـر  اى فرستاده ازگردانيد،ب اردوگاهش به را او و بود نرسيده خبرى
 به را زنگى سرداران از يكى و بحرانى حفص بن ثعلب بازگشت، خويش اردوگاه به سليمان وقتى. بيامد جبايى

 كمينشـان  بـود  تكـين  سـپاه  چپ پهلوى مجاور كه جايى به صحرا در و فرستاد زنگيان از جمعى با منينا نام
 .درآيند سرشان پشت از گذشتند آنجا از تكين سواران وقتى كه داد تورشاندس و نهاد

 كرد بلند را خويش صداى كرده مرتب را كمين كار و خويش سواران سليمان كه بدانست جبايى وقتى
 وارد بـودم  گفته بشما انداختند، هالكتم به و دادند فريبم«: گفت مى خويش ياران به بشنوند، تكين ياران كه

  ».يابيم نجات آن از ندارم گمان كه بيفكنيد ورطه اين در را خودتان و من كه بوديد مصر اما نشويد ااينج
 در 1بلبل كه زدند مى بانگ و بكوشيدند وى تعقيب در و آوردند طمع شنيدند را وى سخن تكين ياران وقتى
 .است 2قفس

 كمـين  محـل  از تـا  افكندنـد،  مـى  او طـرف  به تير و بودند وى تعقيب به آنها و رفت مى آهسته جبايى
 سـليمان  بـود،  نهـان  ديوارهـا  پشت خويش ياران و سواران با كه رسيدند سليمان اردوگاه نزديك و گذاشتند

 بـه  را خـويش  زورقهـاى  سـر  جبايى درآمد، سپاه سر پشت از نيز كمين رسيد، سپاه روى پيش و برد هجوم
 كـه  افتادند دنبالشان به زنگيان و افتاد آنها بر هزيمت وىس هر از و گردانيد بر بودند نهر در كه كسانى طرف

 كـرد  توقف سليمان آنگاه كردند، طى فرسنگ سه نزديك كه چندان. گرفتند برمى جامه و سالح و كشتند مى
  .است بهتر چيز همه از سالمت و مانديم سالم و گرفتيم غنيمت كه گرديم مى باز«: گفت جبايى به و

 ايـن  درسـت  راى. افتاده مؤثر آنها درباره ما حيله و ايم، كرده هراسان را لهاشاند كه نه،«: گفت جبايى
  ».كنيم پراكنده را جمعشان و برانيم اردوگاهشان از را آنها شايد بكوبيمشان امشب كه است

 نبـرد  وى با و رسيد آنجا مغرب وقت به و شد تكين اردوگاه سوى و كرد پيروى جبايى راى از سليمان
 عقـب  وى مقابـل  از يـارانش  و سـليمان  كه كرد سخت نبردى و بپاخاست خويش همراهان با كينت. انداخت
 سـواران  از گروهـى  بـا  را شـبل  سـپس  بياراسـت،  را خويش ياران و كرد درنگ سليمان آن از پس. نشستند
 بـا  كـه  داد دستور نيز را جبايى كرد، همراه وى با نيز را خويش پيادگان از جمعى و فرستاد صحرا به خويش
 تـا  برفت خويش ياران پيشاپيش و شد روان پياده و سوار از همراهانش با نيز او خود. برود نهر دل در زورقها

                                                           

  .كلمه متن. 2و  1
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. كردنـد  رها را خويش اردوگاه و شدند پراكنده همگى و نكرد مقاومت وى مقابل در هيچكس. رسيد تكين به
 سوى بود آورده دست به كه غنيمتها با و زد آتش را اردوگاه و گرفت غنيمت به يافت آنجا را چه هر سليمان
  خـويش  منزل به كه داد مى اجازه و بود رسيده كه يافت را خبيث نامه رسيد آنجا وقتى .رفت خويش اردوگاه
 تميم ابو از كه كشتيهايى با بود گرفته تكمين اردوگاه از كه را علمهايى و كرد جانشين را جبايى كه بازگردد

 سـال  االول جمـادى  در ايـن  و رسـيد،  خبيـث  اردوگاه به تا برفت و برد همراه بود گرفته تكين و خشيش و
 .بود چهارم و شصت و دويست

 و دويست سال معتبر حادثات از سخن و شوند واسط وارد توانستند زنگيان چگونه اينكه از سخن

  چهارم و شصت

 روان زنگيـان  سـاالر  سوى تندداش تكين با زنگيان كه نبردى پس از جامع بن سليمان وقتى كه گويند
 مازوران سوى آذوقه طلب به زورقها در بود نهاده جاى به سليمان كه سپاهى با خلف، بن يحيى جبايى، شد،
 بـود  وى بـا  كـه  را كشـتيهايى  و شـدند  وى متعـرض  جعـالن  ياران .بودند وى با نيز سياهان از جمعى. رفت

 رسيد او به دهكده مردم هاى نامه و رسيد طهيثا به ات بازگشت خورده شكست كه كردند هزيمتش و بگرفتند
 بـن  سـليمان  كه اند يافته خبر وقتى يشكرى على بن محمد و مؤمنان امير وابسته منجور كه داد مى خبر كه

 آنجـا  در و انـد  آمده دهكده آهنگ به و اند كرده فراهم را خويش ياران و اند آمده فراهم نيست طهيثا در جامع
 و اند رفته حجاجيه دهكده سوى خويش جاى از اند يافته نجات كه آن مردم از كسانى و اند ختهسو و اند كشته

 جعـالن  يـاران  از آنچه با را دهكده مردم هاى نامه مضمون و نوشت سليمان به جبايى .اند گرفته اقامت آن در
 .داد خبر بدو بود ديده

 نبـرد  آهنـگ  كـه  وانمود چنان رسيد آنجا چون كه فرستاد طهيثا به شتاب با را سليمان زنگيان، ساالر
 پيادگان و سواران و كرد روانه زورقها در خويش روى پيش را جبايى و بياراست را خويش سپاه و دارد جعالن
 و كنـد  نمايـان  را اسبان و بماند جعالن اردوگاه مقابل در و رود مجازروان به كه داد دستور و كرد وى همراه
 كـه  اندك  گروهى بجز سپاهش همه با وى خود نكند، نبرد آنها با اما ببينند آنرا عالنج ياران چنانكه بچراند

 سوى آنگاه. رسيد عمرقه و ربه به معروف هور دو به تا برفت هورها در و برنشست بود نهاده جا به اردوگاه در
 سخت نبردى وى اب رسيد وى نزد به چون و تلفخار نام به بود محلى در وقت آن در كه رفت على بن محمد

 برادران از يكى و آورد تصرف به فراوان هاى غنيمت و گرفت بسيار اسبان و بكشت كس بسيار آن در كه كرد
 .برد بدر جان على بن محمد اما بكشت را على بن محمد

 بـدو  شـيبان  بنـى  از سوارانى رسيد دهكده و براق بين ما صحراى به همينكه و بازگشت سليمان آنگاه
 بنـى  سـران  از يكـى  بـود  يافتـه  دست آنها به تلفخار در سليمان كه كسانى جمله از كه بود چنان و. رسيدند
 بـود  بـوده  وى زير كه را ماديانى و بود گرفته اسير را وى آن از كوچكى پسر و بود كشته را او كه بود شيبان
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 گرفتـه  سـليمان  بـر  راه رس صحرا اين در سوار صد چهار با بود رسيده وى قوم به آن خبر چون و بود گرفته
 .بودند

 كـه  بـود  نوشته طف در خويش نايب عمار بن عمير به بود رفته مى على بن محمد سوى وقتى سليمان
 .شناخت مى را راهها آن كه بود كرده خويش بلد را او و بود آمده وى پيش

 كـه  عمـار  بـن  عمير مگر .فرستاد پيش را خويش ياران همه بديد را شيبان بنى سواران سليمان وقتى
 كشـته  و رسيد خبيث به خبر كه ببردند را سرش و بكشتند را او و يافتند دست او بر شيبان بنى و ماند تنها

 اين و فرستاد خبيث نزد به بود، گرفته على بن محمد ديار در كه را آنچه سليمان. آمد گران او بر عمير شدن
 .بود سال همين رجب آخر در

 آن در كـه  رفـت  حسـان  دهكـده  به و بپاخاست خويش ياران از جمعى با سليمان رسيد شعبان وقتى
 و بگريخت وى از جيش. كرد نبرد وى با و بود آنجا حمرتكين پسر جيش نام به سلطان سرداران از يكى وقت

 خـويش  اردوگـاه  سـوى  و گرفـت  اسـبانى  و بسـوخت  و كـرد  غارت آنرا و يافت دست دهكده آن به سليمان
 .بازگشت

 روانه مساور بر سوى زورقها با را جبايى و رفت حوانيت سوى شعبان، از رفته روز ده ليمانس آن از پس
 ابـان  نهر به را آن بود خواسته مى كه بود آن در جعالن آن از اسب تعدادى كه يافت اى كشتى آنجا در و كرد

 و بكشـت  بودنـد  آن رد كـه  را كسانى و تاخت ها كشتى بدان جبايى. بود رفته آنجا سوى شكار به كه فرستد
 .بازگشت طهيثا سوى و بود اسب دوازده كه بگرفت را اسبان

 بـرون  را مردمش و كرد نبرد آنجا در و رفت رمانا تل سوى شعبان، از مانده روز سه سليمان آن از پس
 ن،رمضـا  ماه از رفته روز ده سپس،. بازگشت خويش اردوگاه به آنگاه آورد، تصرف به بود آن در چه هر و كرد

 .بود مازروان در جعالن و بود آنجا در ترك اب وقت آن در كه رفت جازره به معروف محل سوى
 مـردم  از يكـى  همـراه  او و بفرسـتد  وى بـراى  كشتى كه بود نوشته خبيث به سليمان كه بود چنان و
 سـليمان  دنـز  به ها كشتى با صقر وقتى. بود فرستاده سليمان براى كشتى ده حسين پسر صقر نام به عبادان
 مرتـب  به دارد وى آهنگ سليمان كه رسيد جعالن به خبر وقتى. دارد جعالن آهنگ كه وانمود چنان رسيد
 وى كه كرد نبرد وى با و تاخت بدو رسيد اب محل نزديك به سليمان چون و پرداخت خويش اردوگاه كردن

 .بگرفت كشتى شش و داد انجام وى به نسبت را خويش دلخواه و بود يافته غافل خويش آمدن از را
 و اسب و بسوخت آنرا كه بود ساحل بر نيز كشتى دو يافت، وى اردوگاه در كشتى هشت: گويد جباش

 .گشت باز خويش اردوگاه به و گرفت بسيار ربوده و سالح
 پسـر  دائـى  احمد، بن جعفر و جبايى با و دارد بخارى تكين آهنگ كه وانمود چنان سليمان آن از پس

 تاخـت  بدان رسيد جعالن اردوگاه به ها كشتى چون و كرد آماده كشتيهايى انكالى، به معروف ،ملعون خبيث
 و كـرد  هزيمـت  رصـافه  سـوى  را وى و تاخت جعالن به خشكى جانب از نيز سليمان. آورد تصرف به را آن و
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 بسيار با گرفت  جعالن آن از استر سه و اسب كره دو و اسب هفت و بيست و گرفت پس را خويش كشتيهاى
 .بازگشت طهيثا به و سالح، و غارتى

 دربـاره  نيـز  را عبادانى مرد خبر. باشد رفته يادى تكين از اينجا در كه داشت انكار جباش: گويد محمد
 .نبود جعالن جز هدف گفت مى و دانست نمى تكين

 شـده،  كشـته  كه كردند شايع چنانكه بود، مانده نهان اردوگاهش مردم از سليمان خبر كه بود چنان و
 آشكار بود داشته جعالن با كه نبردى و وى خبر سپس شدند، هراسان سخت و شده، كشته وى با نيز جبايى

 سـالحهايى  و علمهـا  و نوشـت  خبيـث  بـه  بـود  كرده را آنچه و بيامد سليمان تا بماندند و شدند آرام كه شد
 .فرستاد

 آنجـا  وقـت  آن در كـه  تاخـت  جـامع  بن مطر به و رفت رصافه سوى قعده، ذى در سليمان، آن از پس
 خبيـث  بـراى  علمهـايى  و داد غـارت  بـه  آنرا و بسوخت را رصافه و آورد بدست بسيار غنيمتهاى و بود مقيم

 را عيد كه شد سرازير خبيث شهر سوى چهارم و شصت و دويست سال حجه ذى از رفته روز پنج و برداشت
 بـدان  و رفت حجاجيه به معروف دهكده به جامع بن مطر وقت اين در. باشد خويش منزل در و بگذراند آنجا

 جانـب  از سـيد  پسـر  عـدوى  سـعيد  نـام  به حجاجيه مردم از يكى. كرد اسير را آنجا مردم از جمعى و تاخت
 حرجليـه  بـه  بودنـد  وى بـا  كه سردار چهار و حفص بن ثعلب با را او و شد اسير كه بود آنجا قاضى سليمان،

 .بود طهيثا يمىن و فرسخ دو در كه بردند
. بود زده دستبرد بدانجا مطر كه رسيد ناحيه بدان وقتى و رفت مطر مقابله براى پياده و سوار با جبايى

 سال، اين حجه ذى از مانده روز دو شنبه، سه روز به سليمان و نوشت سليمان براى را خبر و بازگشت آنجا از
 .بازگشت

 نـام  به محلى به سليمان بماند، شديديه در و بيامد ثويهلي بن احمد و شد فراخوانده جعالن آن از پس
 .بكشت را او و كرد نبرد وى با كه يافت آنجا طرناج نام به را ليثويه ابن سرداران از يكى و رفت ابان نهر

 .شد كشته  مازروان در طرناج و بود بينك شد كشته محل آن در كه كسى: گويد جباش
 و كرد نبرد وى با كه بود آنجا جامع بن مطر اردوگاه وقت آن در كه رفت رصافه به سليمان آن از پس
 سـال  االول ربيـع  مـاه  بـه  ايـن  و بسـوخت  كشتى دو و گرفت او از كشتى هفت و داد غارت به را اردوگاهش

 .بود چهارم و شصت و دويست
 .بود كشتى شش شد گرفته روز آن در آنچه و بود شديديه در نبرد اين: گويد جباش

. بـود  داده جـاى  آن در را خـويش  يـاران  و معتبر سرداران كه برفت كشتى هفت با سليمان آن از پس
 جنـبال  و كوفـه  ناحيه به ليثويه ابن وقت آن در كه بود چنان و. كرد نبرد وى با شديديه در كه بخارى تكين
 در. بگرفت آن نگاورانج و سالح و ابزار با بود وى با كه را كشتيهايى و يافت غلبه سليمان بر تكين. بود رفته
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 داشت مضبوط را نواحى آن و رفت شديديه به ليثويه ابن آنگاه. شدند كشته سليمان سرداران بيشتر نبرد اين
 .گماشت واسط بر را مولد بن محمد احمد، ابو كه وقتى تا

 ردنبـ  وى با كه بماند روز دو و رفت وى سوى سليمان رسيد شديديه به ليثويه ابن وقتى: گويد جباش
 به بودند شتافته وى همراه كه كسانى با ليثويه ابن و نشست عقب وى مقابل از سليمان سوم روز به. كرد مى

 شـود  غـرق  بـود  نزديك كه پس آن از و افكند بردودا دهانه در را او و بازگشت سليمان كه رفت، وى تعقيب
 .بگرفت را ليثويه ابن اسبان از اسب هفده سليمان و يافت خالصى

 و هـزار  يـك  حدود با را ابان بن خليل كه خواست كمك او از و نوشت خبيث به سليمان: گويد محمد
 محمد نبرد آهنگ رسيد، سليمان نزد به كمك اين وقتى. بود وى با نيز مذوب فرستاد، وى سوى سوار پانصد
 شـهر  و شد كشته آنجا كس بسيار و شدند واسط وارد زنگيان و گريخت مولد كه كرد نبرد وى با و كرد مولد

  آنگاه كرد، دفاع پسين وقت به تا روز آن كه بود آنجا بخارى كنجور وقت آن در. شد سوخته و رفت غارت به
 جبـايى . مذوب به معروف عبداهللا با بود ابان بن خليل جامع، بن سليمان سواران ساالر روز آن در. شد كشته

 سـياهان  از كـه  بود خويش سرداران با جامع ابن سليمان. بود كشتيها در مهربان، پسر زنگى و بود زورقها در
 پيادگان و سواران با برادرش دو و شعرانى موسى بن سليمان. بودند سياهان از نيز آنها كه پيادگانش و بودند

 .بودند دل يك هم با قوم همه و بودند سليمان
 كند تباهى كه رفت بالجن سوى خويش سپاه همه با و شد روان واسط از جامع بن سليمان آن از پس

 از و نوشـت  ابـان  بـن  علـى  برادرش به را اين خليل كه افتاد اختالف ابان بن خليل و وى ميان آرد، ويرانى و
 علـى  غالمان و ياران با كه يافت اجازه خليل دارد، معاف سليمان با بودن از را وى كه خواست زنگيان سردار

 اردوگاه در روزى چند سليمان. ماند بجاى سليمان نزد به بدويان با مذوب اما. بازگردد خبيث شهر به ابان بن
 آنجـا  روز نود كه فرستاد جنبال به را مذوب و جبايى و زد اردو آنجا و رفت امير نهر سوى آنگاه بماند خويش
 .بود زده اردو امير نهر در همچنان سليمان و ماندند

 .بود زده اردو شديديه در سليمان: گويد جباش

 سامرا به بغداد از وهب بن سليمان رفتن از سخن

 موفق بن احمد. بود وى با نيز وهب بن حسن رفت، سامرا سوى بغداد از وهب بن سليمان سال اين در
 را وى و آورد خشـم  او بـر  معتمـد  شـد  سـامرا  بـه  وقتى. كردند بدرقه او از سرداران بيشتر و بلخى مسرور و

 از مانـده  روز سـه  و داد غارت به ابراهيم و وهب پسرش دو هاى خانه با را وى خانه و كرد بندش به و بداشت
 .گرفت وزارت به را مخلد بن حسن قعده ذى

 نزديـك  سـامرا  به احمد ابو  وقتى بود، وى با نيز سليمان بن عبداهللا. شد روان بغداد از موفق آن از پس
 و گرفـت  جـاى  مؤيـد  جزيره در خويش همراهان با احمد ابو. زد اردو آنجا و رفت غربى سمت به معتمد شد،

 رفـت،  دجلـه  بـه  اى كشـتى  بـه  معتمـد  حجه ذى از رفته روز چند. داشتند آمد و رفت ميانشان فرستادگان
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 موسـى  ابـن  احمد و كيغلغ و بلخى مسرور و احمد ابو معتمد. شد وى نزد به زورقى در نيز احمد ابو برادرش
 ابو اردوگاه مردم بود ترويه روز كه حجه، ذى از رفته روز شته شد، شنبه سه روز چون و داد خلعت را بغا بن

 و مخلـد  بـن  حسـن  بازگشـت،  جوسـق  به معتمد و شد رها وهب بن سليمان رفتند، معتمد اردوگاه به احمد
 احمـد  شـد،  نوشته نامه كسانشان مالهاى و مالهايشان گرفتن درباره كه كردند فرار شيرزادى صالح بن احمد

 نهان متوكل پسر موسى ابو گريختند، تكريت به بودند سامرا مقيم كه سردارانى و شد اشتهبد االصبغ ابى بن
 خـراج  گـرفتن  به دست و رفتند موصل به بودند شده تكريت به كه سردارانى آنگاه. شد عيان آن از پس شد،
 .زدند

  .شد حج ساالر كوفى هاشمى محمد بن هارون سال اين در
 .درآمد مپنج و شصت و دويست سال آنگاه

 بود پنجم و شصت و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 ناحيه در داد، رخ زنگيان ساالر سردار جامع بن سليمان و ليثويه بن احمد ميان كه بود نبردى جمله از
 .جنبال

  آن سبب و داد رخ جنبال در جامع بن سليمان و ليثويه ابن ميان كه نبردى از سخن

 از و داد خبر زهيرى به موسوم نهر وضع از را وى و نوشت زنگيان ساالر به جامع بن سليمان كه گويند
 و اسـت  نزديـك  مسـافت  كه گفت مى كند، خرج برار و كوفه سواد تا آن حفر ادامه براى كه خواست اجازه او

 راىب خبيث. شود مى ميسر هست كوفه سواد و جنبال نواحى در كه اى آذوقه حمل يابد ادامه آنجا تا نهر وقتى
 بابـت  از را وى نيازهـاى  كـه  نوشت سليمان به و بصرى، يزيد پسر محمد نام به فرستاد را يكى كار اين انجام
 .شود مقيم وى نزديك به خويش سپاه با و برآرد مال

 نهر در فعلگان و گرفت اقامت شريطيه در ماه يك به نزديك و برفت خويش سپاه همه با سليمان پس
 .نهاد

 و چـين  از كـه  بـود  چنـان  و .تاخت مى بودند وى اطراف كه شاپور خسرو مردم به مانسلي اثنا اين در
 و كـرد  نبـرد  وى بـا  جنـبال،  بـر  احمد ابو عامل ليثويه، ابن كه وقتى تا رسيد مى بدو آذوقه آن مجاور نواحى

 ... بكشت را وى سردار چهارده
 ) ...بكشت سردار هفت و چهل گويد حسن بن محمد(

 بسـوخت،  را وى كشـتيهاى  و داد غـارت  بـه  را او اردوگـاه  و نيايد شمار به فزونى از هك مردم چندان و
 و رسيد طهيثا به تا برفت خورده شكست پس. بود پرداخته مى آن كشيدن به كه بود نهرى همان در كشتيها

 نام به را ملوانى سر و بماند برتمرتا به معروف محل در و برفت آنگاه رسيد حادثه اين پى از جبايى بماند، آنجا
 .گماشت كشتيها بر مهربان پسر زنگى
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 كارهـاى  و ببـرد  خالفت در به و كند بند به را شامرج كه بود فرستاده را نصير سلطان، كه بود چنان و
 نه و رسيد مهربان پسر زنگى به تمرتا بر نهر در برد مى دربند را شامرج كه پس آن از نصير. كند عهده را وى

 ... گرفت پس را كشتى شش زنگى كه تگرف او از كشتى
 گرفتـه  پـس  را كشـتيها  از چيزى مهربان پسر زنگى كه داشت انكار جباش حسن، بن محمد گفته به(

  .) ببرد را كشتيها همه نصير كه پندارد و باشد
 تـا  بـود  طهيثا در  همچنان سليمان. رفت وى سوى كه نوشت نامه سليمان به و رفت طهيثا سوى و... 

 .رسيد بدو موفق نآمد خبر
 ابـن  كـرد،  محاصـره  آنجا در را وى و تاخت طويل سيماى به انطاكيه در طولون بن احمد سال اين در

 .بكشت را سيما و بگشود را آنجا تا بود انطاكيه مقابل همچنان طولون
 .بكشت را او و بپاخاست العزيز عبد بن دلف ضد بر اصفهان در مماه بن قاسم سال اين در

 سـر  را العزيـز  عبـد  ابن احمد و بكشتند را او و بپاخاستند قاسم ضد بر دلف ياران از جمعى آن از پس
 .كردند خويش

 بود سال همين محرم در اين و شد وى نزد به و پيوست ليث بن يعقوب به مولد بن محمد سال اين در
 .بگيرند را وى امالك و مالها تا داد دستور سلطان و

 رفتـه  مى اى قافله همراهى به وى. كشتند دمم در را عيار، به معروف جعالن، بدويان، سال اين در هم و
 فرسـتاد،  وى قاتالن تعقيب به را وابستگان از جمعى سلطان. بود االول جمادى در اين و كشتند، را او كه بود
 بازگشـتند،  بغداد به سپس رسيدند، التمر عين تا بودند رفته آنها تعقيب به كه كسانى و گريختند بدويان اما

 بغداد در و داشت دوام روزى چند و بود شده سخت سرما روزها آن در زيرا بودند، مرده سرما از آنها از جمعى
 .افتاد برف

 كسانشان از چند تنى با را آنها كه بدارند را وى پسر و وهب بن سليمان تا بگفت احمد ابو سال اين در
 و سـليمان  خانـه  نگهبـانى  بـراى  و شـد  غـارت  سليمان كسان زا چند تنى خانه و بداشتند احمد ابو خانه در

 بگيرنـد،  كسانشان امالك و مالها با را امالكشان و مالها شد داده دستور شدند، گماشته كسان عبداهللا پسرش
 خـوش  را كـه  هـر  كـه  بردنـد  جـايى  بـه  را آنها و شد توافق دينار هزار نهصد بر آنگاه .سليمان بن احمد بجز

 .رفت توانست شاننزد به داشتند
 بغا بن موسى پسر فضل و ارخوز پسر ينغجور و كنداجيق پسر اسحاق و اتامش پسر موسى سال اين در

 اما رفت آنها پى از احمد ابو. رفتند سفينتين سوى و كردند عبور بغداد پل از سپس. زدند اردو شماسيه در بر
 .آمدند فرود صرصر در و بازنگشتند
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 از رفته روز دوازده اين و داد خلعت را وى و كرد خويش دبير را مخلد بن صاعد احمد، ابو سال اين در
 نزدشـان  بـه  را احمـد  خـويش  پسـر  احمد ابو آنگاه رفت، سرداران نزد به صرصر به صاعد. بود االخر جمادى
 .داد خلعتشان احمد ابو و بازگشتند وى با و كرد گفتگو آنها با كه فرستاد

 بـه  و آمدند اذنه به روميان از كس هزار سى با روم بطريقان از كس پنج اند، گفته چنانكه سال، اين در
 اسـير  كه بود مانده آنجا و بود شده عزل كه بود بوده مرزها واليتدار وى( كردند اسير را ارخوز و شدند مصلى

 رفتـه  شـان  مقابله به كه را آنها از كس صد چهار و هزار يك و) شدند اسير وى با كس چهارصد نزديك و شد
 .بود سال همين االول جمادى در اين و برفتند، چهارم روز به و كشتند بودند

 نهـر  كنـار  بـر  ارخـوز  پسـر  ينغجور و كنداجيق پسر اسحاق و اتامش پسر موسى سال همين رجب در
 .زدند اردو ديالى

 بـن  حمـد م عامـل  طـاهر،  بـن  حسين و يافت غلبه نيشابور بر خجستانى عبداهللا بن احمد سال اين در
 .بود ،عبداهللا بن احمد خجستانى، و حسين ميانجى شتربان، شركب برادر. بماند آنجا و رفت مرو به طاهر،

 .شد ويران طوس سال اين در
 .شد گرفته وزارت به بلبل بن اسماعيل سال همين در
 روعمـ . نشست جايش به ليث بن عمرو برادرش و درگذشت اهواز به ليث بن يعقوب سال اين در هم و

 وى نـزد  بـه  را االصـبغ  ابـى  بـن  احمـد  سال همين قعده ذى در كه است مطيع و شنوا كه نوشت سلطان به
 .فرستاد
 بـه  كـه  پيش آن از مكه، راه در را بلخى مسرور بن على اسد، بنى بدويان از گروهى سال اين در هم و
 بـرادر  او و بـود  كـرده  مكه راه لعام را بلخى مسرور بن محمد احمد، ابو كه بود چنان و. كشتند برسد مغيثه

 .گماشت آن بر را مسرور بن على خويش
 بـا  بـود  شده اسير و بود بوده مرزها عامل كه را كاوس بن رشيد بن عبداهللا روم شاه سال اين در هم و
 .بود كرده وى هديه كه قرآن چند با فرستاد طولون بن احمد نزد به مسلمان اسيران از گروهى

 آن در كـه  را كشـتى  چهار و شدند) ب تشديد با( جبل به زورق سى در زنگيان از گروهى سال اين در
 .برفتند سپس بگرفتند بود آذوقه

. پيوست برقه به احمد خويش پدر مخالفت به خويش پيروان با طولون بن احمد بن عباس سال اين در
 از احمـد  وقتـى . بـود  كرده ينجانش مصر كار بر را وى بود رفته مى شام به وقتى احمد پدرش گويند چنانكه

 بـا  داشـت  پـدرش  كـه  اثـاث  چه هر و بود مصر خزانه در كه مال چه هر عباس گشت، بازمى مصر سوى شام
 پدرش نزد به و يافتند دست او بر كه فرستاد وى سوى سپاهى احمد رفت، برقه به و برداشت ديگر چيزهاى

 آن در كه را گروهى بود سرزده پسرش از كه كارى سبب به و بداشت خويش نزد به را او كه گردانيدند بازش
 .بكشت بودند كرده پيروى وى از كار
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 اسـير  و بسـوختند  مـردمش  هاى خانه بيشتر با را آنجا بازار و شدند نعمانيه وارد زنگيان سال همين در
 .رفتند بغداد به سواد مردم و رفتند جرجرايا سوى و گرفتند

 سـند  و كرمـان  و سيسـتان  و اصـبهان  و فـارس  و خراسـان  بر را ثلي بن عمرو احمد، ابو سال اين در
 بـه  االصبغ ابى بن احمد با عمرو شدن گماشته درباره را خويش نامه و گرفت شاهدان باب اين در و گماشت

 .فرستاد آن با نيز را خلعت و پرچم و فرمان و فرستاد وى نزد
 آشـكار  سـلطان  مخالفـت  كه ليثويه بن عبداهللا و رفت نيل سوى بلخى مسرور سال همين حجه ذى در

 دنبالشـان  بـه  بلخـى  مسرور. شد احمدآباد به خويش همراهان با و شد دور آنجا از برادرش ياران با بود كرده
 در و كردنـد  پيشدسـتى  بودنـد  وى بـا  كـه  كسانى و ليثويه بن عبداهللا اما كند، نبرد آنها با خواست مى رفت،
 گردن به را خويش كمربند و شمشير ليثويه بن عبداهللا. آوردند اطاعت و ىشنواي و شدند پياده مسرور مقابل

 او از كـه  بودنـد  كـرده  وادار بـود،  كـرده  آنچـه  به را وى كه كرد مى ياد قسم و خواست مى عذر و بود آويخته
 .دادند خلعت وى همراه سرداران از چند تنى و او به كه داد دستور و پذيرفت

 .شد اهواز وارد بلخى مسرور گرى مقدمه هب بخارى تكين سال اين در

  رفت آنجا كه وقتى اهواز در تكين كار از سخن

 گماشـت  آنجا بر را بخارى تكين وى گماشت، اهواز بر را بلخى مسرور احمد، ابو وقتى: گويد حسن بن محمد
 بـا  و كـرد  شوشـتر  آهنـگ  بـود  شـده  اهواز به كه مهلبى ابان بن على رسيد آنجا وقتى رفت، اهواز سوى كه

 نزديـك  و كـرد  هراسـان  را آنجا مردم و گرفت ميان در را آنجا ديگران و خويش زنگى ياران از بسيار گروهى
 بـن  علـى  بـا  بنهاد خويش از سفر جامه همينكه و رسيد آنجا تكين وقت اين در. كنند تسليم را شهر كه بود
 على و شدند پراكنده و شدند هزيمت و شدند هكشت كه بود زنگيان ضرر به نبرد كه كرد نبرد وى ياران و ابان

 .است نامبردار 1كودك باب نبرد اين، و برفت زبون و خورده شكست بودند مانده وى با كه كسانى با
 بـدو  ديگـران  و اوبـاش  از بسـيارى  گروهـى  و گرفـت  جاى شوشتر در و برفت بخارى تكين آن از پس

 جـاى  مسـرقان  شـرقى  سـمت  در و رفت وى  طرف به خويش ياران از بسيار جمعى با ابان بن على. پيوستند
 از جمعـى . نهـاد  وى بـا  نيـز  را زنگـى  پيادگـان  نهـاد،  غربى سمت در سوار جمعى با را خويش برادر و گرفت

 پـل  بر داد دستورشان كه بيامدند ديگر گروهى و حمامى به معروف حسين و انكلويه جمله از زنگى سرداران
 .گيرند جاى فارس

 غالمى برد وى براى را خبر اين كه كسى شود، مى مهيا وى ضد بر ابان بن على كه رسيد ينتك به خبر
 نبيـذ  نوشـيدن  بـه  كـه  گفت و اند گرفته جاى اهواز پل بر قوم آن كه داد خبر بدو و رومى وصيف نام به بود

 بـه  شـبانه  خـويش  نيـارا  از جمعى با تكين. اند پراكنده آذوقه آوردن فراهم براى را خويش ياران و سرگرمند

                                                           

 .كلمه متن. 1
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 انـدرون  و جمامى به معروف حسين و انكلويه زنگى، سرداران جمله از و كرد نبرد آنها با و شد روان طرفشان
 بـر  كـه  را آنچه و پيوستند ابان بن خليل به و شدند هزيمت بقيه. بكشت داشت صالح ابو كنيه كه مفرح با را

 شـد  مقابل وى جمع و ابان بن على با تا برفت مسرقان شرقى سمت بر تكين. بگفتند وى با بود، گذشته آنها
 شـد،  اسـير  جعفرويـه  نام به بود سواران از كه على آن از غالمى. شد هزيمت و نياورد مقاومت وى با على كه

 و نوشت تكين به ابان بن على. بازگشت شوشتر به تكين و بازگشتند اهواز سوى خويش جمع با خليل و على
 هـا  مالطفـت  و هـا  نامه تكين و على ميان بداشت، را او كه كند خوددارى جعفرويه كشتن از كه خواست او از

 و گرفته سستى تكين اطاعت كه رسيد خبر مسرور به داشت، ناخوش آنرا و رسيد مسرور به آن خبر كه رفت
 .است شده متمايل بدو و گراييده ابان بن على به

 رسيد مسرور به خبر وقتى :گويد بود بوده بخارى تكين ياران از كه بادغيسى مأمونى عبداهللا بن محمد
 حركـت  اهـواز  واليت آهنگ به آنگاه. بدانست درستى به را وى كار تا كرد درنگ آورده، نفاق وى با تكين كه

 به تا برفت اهواز از سپس رفت، شابرزان راه از كرد، مى ستايش وى كار از و نمود مى خرسندى تكين از و كرد
 همراهـان  و سرداران از جمعى از نيز و اين از و رسيده مسرور به وى خبر كه بود دانسته كينت. رسيد شوش
 اطمينـان  تكـين  كـه  چندان رفت، ها نامه تكين و مسرور ميان. بود بيمناك بودند بوده وى پيروان كه مسرور
. كـرد  عبـور  وى سـوى  گفـتن  سالم به كه فرستاد تكين نزد به كس و شد شوشتر رود كنار بر مسرور يافت،

 همانـدم  بديدنـد،  را ايـن  تكـين  سـپاهيان  وقتـى . گماشت او بر كس و گرفتند را شمشيرش تا بگفت مسرور
 را تكـين  سـپاه  باقيمانـده  و رسيد مسرور به خبر رفتند، زنگيان ساالر طرف به آنها از گروهى شدند، پراكنده

 .پيوستند بدو كه داد امان
 .شدند مسرور اردوگاه به كه بودم آنها از يكى من: گويد مأمونى عبداهللا بن محمد
 و رسـيد  در مـرگش  تا بود بداشته وى دست به همچنان و سپرد جعالن بن ابراهيم به را تكين مسرور

 سـال  بـه  ديگـر  بعضـى  و بـود  پنجم و شصت سال به كرديم ياد كه تكين و مسرور كار از قسمتى. درگذشت
  .ششم و شصت

 .بود حج ساالر اشمىه محمد بن هارون سال اين در
  .شد مكه وارد غلبه به بود وى همراه كه زنگيانى با مخزومى عيسى بن المغيرة ابو سال اين در

 .درآمد ششم و شصت و دويست سال آنگاه

 بود ششم و شصت و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 نايـب  سـامرا،  و بغـداد  ىنگهبـان  بـر  را طـاهرى  عبـداهللا  بن عبيداهللا ليث، بن عمرو كه بود آن جمله از
 و رفـت  خـويش  منزل به عبداهللا بن عبيداهللا آن از پس. داد خلعت را او احمد ابو و صفر، ماه در كرد، خويش
 .فرستاد وى براى طال چماق عمرو و كرد تن به را ليث بن عمرو خلعت
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 و وى آنگـاه  د،كـر  بـرون  بود آنجا عامل كه را طلمجور و يافت تسلط رى بر اساتكين سال اين صفر در
 قزوين وارد و كردند صلح وى با و بود آنجا عامل كيغلغ برادر ابرون كه رفتند قزوين سوى كوتكين از پسرش
 سوى سپس. بكشت را او اساتكين و گرفتند را وى امالك و مالها و گرفتند را عجلى فضل بن محمد و شدند

 .آمد در رى به و يافت غلبه آنها بر كه كردند پيكار وى با آنجا مردم كه بازگشت رى
 پنجاه و دويست حدود در و است ربيعه ديار از كه آمد يسمى تل به روم هاى دسته از يكى سال اين در

 .بازگشتند روميان و آمدند جنبش به موصل مردم و نصيبين مردم. گرفت اسير و بكشت را مسلمانان از كس
 گشـت  بـازمى  بغداد به ليث بن عمرو اردوگاه از كه اثنا آن در الساج ابو االول، ربيع ماه در سال، اين در

 .بود درگذشته طاهرى عبداهللا بن سليمان سال همين محرم در او از پيش. درگذشت شاپور جندى در
 .گماشت اصفهان به را دلفى العزيز عبد بن احمد ليث، بن عمرو سال اين در
 .شد مكه راه و حرمين عامل الساج ابو بن محمد سال اين در هم و
 سوى و بود، بوده بخارى تكين با كه شد گماشته اهواز كار از قسمت آن به اغرتمش سال اين در هم و

 .شد آن وارد رمضان ماه در و رفت اهواز
 كه فرستاد ابان بن على نبرد براى را جامع بن مطر و اب و اغرتمش مسرور، كه گويد حسن بن محمد

 بـا  بـود  جعفرويه كه درآوردند بودند تكين بداشته كه را كسانى و بماندند آنجا و رسيدند شوشتر به تا برفتند
 برفتنـد  سپس. كرد عهده را آنها كشتن جامع بن مطر شدند، كشته همگى كه زنگيان سردار ياران از جمعى

 خليـل  .فرسـتاد  پـيش  از را خويش برادر خليل و شد روان آنها سوى ابان بن على رسيدند، مكرم عسكر به تا
 را پـل  گرفـت  فزونـى  آنهـا  بر زنگيان جمع چون و رسيد وى پى از نيز على بماند، مقابلشان و شد آنها سوى

 بـا  خليـل  شـد،  اهـواز  بـه  و برفـت  خويش ياران جمع با ابان ابن على. درآمد شب و شدند يكسو به و بريدند
 .بماند مسرقان در خويش همراهان

 اربـك  پـل  شـرقى  سـمت  در و اند آمده وى سوى عجام بن مطر و اب و اغرتمش كه رسيد وى به خبر
 روان آنهـا  سـوى  على نوشت، ابان بن على برادرش به را اين خليل. كنند عبور وى طرف به كه اند آمده فرود
 نـزد  بـه  كـه  شود وى نزد به كه داد دستور و فرستاد خليل نزد به كس و رسيد نزدشان به پل كنار بر تا شد
 .رفتند السدره نهر سوى كردند، رها را وى اردوگاه و شدند هراسان بودند هوازا در كه على ياران. رفت وى

 على. شدند جدا هم از سپس بودند، نبرد به را روز آن و شد نبرد سلطان سرداران و على ميان آنجا در
 كـس  و انـد  پيوسـته  السدره نهر به همگى وى ياران كه ديد و نيافت آنجا را كسى و رفت اهواز سوى ابان بن

 سرداران. بماند السدره نهر در و رفت آنها دنبال به و نشد ميسر كار اين اما. آرد پسشان كه فرستاد آنها سوى
 كـس  كـرد،  آغـاز  شـدن  آماده نبردشان براى ابان بن على. گرفتند جاى مكرم عسكر در تا بازگشتند سلطان

 اغرتمش. شد على نزد به بودند وى با كه خويش ياران از گروه آن با كه فرستاد الوهاب عبد پسر بهبود پيش
 را خويش برادر ابان بن على. شدند روان وى سوى و رود آنها سوى است مصمم على كه يافتند خبر يارانش و
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 هـم  بـه  دوالب در گـروه  دو بـود،  پيوسـته  بـدو  نيز را زرنگى بن احمد و بهبود و بود نهاده خويش مقدمه بر
 و شد مقابل قوم با تا برفت خليل بنهاد، كه نهد كمين را بهبود كه داد توردس ابان بن خليل به على. رسيدند

 زنگيان و شد برون كمين و رفتند عقب آنگاه بود، سلطان ياران نفع به روز آن آغاز كه درگرفت ميانشان نبرد
 را او بهبود هك بيفتاد بود وى زير كه اسبى از شد، اسير جامع بن مطر كردند، هزيمتشان و درآويختند آنها با

 بـه  را مطر بهبود وقتى شدند، كشته سرداران از جمعى و صغراج به معروف سيماى برد، على نزد به و گرفت
 داشـته  زنـده  را جعفرويـه  اگر«: گفت و نپذيرفت على اما بگذارد، اش زنده كه خواست او از مطر برد على نزد

 از پس. بزد را گردنش خويش دست به و كردند ديكنز وى به را مطر تا بگفت و» .گذاشتم مى زنده ترا بودى
 شوشـتر  به تا برفتند بودند يافته نجات آنها همراه كه  كسانى با اب و اغرتمش. شد اهواز وارد ابان بن على آن

 .كنند نصب وى شهر ديوار بر آنرا تا بگفت كه فرستاد خبيث نزد به را سرها ابان بن على رسيدند،
 در جنـگ  و رفـت  مـى  وى يـاران  و اغرتمش سوى ابان بن على پس آن از كه بود چنان و: گويد راوى

 بـر  كـه  فرسـتاد  ابان بن على نزد به را خويش سپاهيان بيشتر خبيث. بود پيوسته او زيان يا سود به ميانشان
 صـلح  كـه  داشـت  خـوش  را صـلح  نيز ابان بن على داد، صلح به دل او و گرفتند فزونى وى ياران و اغرتمش

 دهكـده  سـوى  كـه  بـود  آن وى تاختنهـاى  جملـه  از. كرد آغاز را اطراف به تاز و تاخت ابان بن على و كردند
 بـه  بود كرده مورد اين در را آنچه و آورد بدست آن از بسيار غنايم و شد چيره آن بر و رفت بيرود به معروف
 .ماند بجاى و فرستاد بود گرفته كه را غنيمتهايى و نوشت خبيث

 احمـد  وقتى كه رو آن از شد جدا بغايى موسى بن احمد اردوگاه از كنداجيق پسر سحاقا سال اين در
 همـين  بـه  نپسـنديد،  را ايـن  اسحاق و گماشت ربيعه ديار به را اتامش پسر موسى رفت جزيره به موسى بن

 هايشانمال و كرد هزيمتشان و كرد نبرد يعقوبى كردان با و شد بلد سوى و گرفت جدايى وى اردوگاه از سبب
 .بكشت را او و شد روبرو جانفروش مساور ابن با آنگاه گرفت نيرو آن از و بگرفت را

 .بكشتند را كرخى، عيسى خويش، عامل حمص مردم سال همين شوال در
 لؤلـؤ  كـه  بـود  آن سبب كرد، اسير را اتامش پسر موسى طولون، بن احمد غالم لؤلؤ سال اين در هم و

 را آنها كه شد برون مستى حال به شبى بود، العين رأس مقيم اتامش پسر موسى و بود تميم بنى رابيه مقيم
 احمـد  با لؤلؤ شوال ماه به آن از پس. فرستادند رقه سوى و كردند اسير را وى و كردند كمين او بر كه بكوبد

 از اربسـي  گروهـى  و شـد  هزيمت لؤلؤ كه شد روبرو بودند همراهشان كه بدويانى و وى سرداران و موسى بن
 كـه  بازگشـتند  موسى ابن احمد اردوگاه هاى بنه طرف به بدويان و عقيلى صفوان ابن شدند، كشته وى ياران

 قرقيسـيا  تـا  هزيمـت  بـه  يافتند خالصى كه آنها از  كسانى و ريختند سرشان بر لؤلؤ ياران بردند غارت به آنرا
  .گريخت صحرا به نيز صفوان ابن. ندرسيد آنجا قعده ذى در و رفتند سامرا و بغداد به سپس رسيدند،
 العزيـز،  عبـد  ابن احمد و بود نبردى بكتمر و دلفى ابو العزيز عبد بن احمد ميان سال همين شوال در 
 .رفت بغداد به كه كرد هزيمت را بكتمر
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 به و شد هزيمت او از حسن كه تاخت زيد بن حسن به غافلگيرى به گرگان در خجستانى سال اين در
 رجـب  و االخـر  جمـادى  در ايـن  و يافـت،  تسلط طبرستان نواحى بعضى و آمل بر خجستانى و پيوست آمل

 .بود سال همين
 كـه  بـود  آن سـبب  .خوانـد  خويش بيعت به را طبرستان مردم عقيقى محمد بن حسن سال همين در

 و تانىخجسـ  كـار  چون و بود كرده خويش نايب ساريه در را وى بود رفته مى گرگان به وقتى زيد، بن حسن
 اسـير  حسـن  كـه  وانمود چنان ساريه در عقيقى گريخت، آنجا از حسن و شد كه شد چنان گرگان به حسن
 حسن آن از پس. كردند بيعت وى با گروهى كه خواند خويش بيعت به بودند وى نزد به كه را كسانى و شده

 او و يافت دست او بر تا كرد هحيل وى درباره حسن آن از پس كرد نبرد وى با كه رسيد عقيقى نزد به زيد بن
 .بكشت را

 .زد آتش را شهر و كرد غارت را گرگان بازرگانان اموال خجستانى سال همين در
 را او و يافت غلبه عمرو بر خجستانى كه بود نبردى ليث بن عمرو و خجستانى ميان سال اين در هم و
 عمـرو  سـوى  آنجا در كه را آنها از جمعى و ردك برون آنجا از را عمرو عامل و شد نيشابور وارد و كرد هزيمت
 .بكشت داشتند گرايش

 .افتاد فتنه علويان و جعفريان ميان آن اطراف و مدينه در سال اين در

 داد رخ علويان و جعفريان ميان مدينه در كه اى فتنه چگونگى از سخن

 بـن  اسـحاق  بـا  آن اطراف و القرى وادى و مدينه كار سال اين در كه بود آن چگونگى اند گفته چنانكه
 اسـحاق  عامـل  بـه  القرى وادى مردم .گماشت القرى وادى بر عاملى خويش جانب از او و بود جعفرى محمد

 و شـد  بيمـار  آنجـا  و رفـت  القرى وادى سوى اسحاق بكشتند، نيز را اسحاق برادر دو بكشتند، را او و تاختند
 وى ضـد  بـر  جعفـر  بـن  موسـى  بـن  حسـن  اما خت،پردا مدينه كار به محمد ابن موسى وى برادر. درگذشت
 بـن  حسـن  عمـوزاده  محمد، بن احمد القاسم ابو آن از پس. كرد راضى دينار هشتصد به را وى كه بپاخاست

 محمـد  بـن  احمد. يافت تسلط مدينه بر و بكشت را وى و بپاخاست موسى ضد بر طبرستان، فرمانرواى زيد،
 جـار  به كس او و بود شده گران آنجا در قيمتها آورد، نظام به را همدين و رفت وى نزد به زيد بن حسن نواده

 از پس گرفت، آرام مدينه و شد ارزان قيمت كه برداشت را خراج و كرد تضمين را بازرگانان مالهاى و فرستاد
 .رسيد آنجا الساج ابو كه وقتى تا سپرد حسنى مرد به را مدينه سلطان، آن

 زنگيـان  سـاالر  نزد به آن از قسمتى و بردند غارت به آنرا و تاختند هكعب پوشش به عربان سال اين در
 .افتادند سخت محنتى به سال اين در گزاران حج و شد

 بـه  كردنـد،  حركـت  كـه  شـدند  خوانده حركت به مردم و درآمدند بيعه ديار به روميان سال همين در
 .نبود ميسر روم سرزمين به رفتن را مردم كه وقتى و سرما هنگام
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 كـرد،  غـزا  طرطـوس  مردم از كس سيصد با شام، مرزهاى بر طولون بن احمد نايب سيما، سال اين در
. كردنـد  سـخت  نبـردى  و بودنـد،  كس هزار چهار نزديك آنها آمدند، شان مقابله به هرقله واليت در دشمنان

 .شد كشته بسيار گروهى نيز مسلمانان از بكشتند، كس بسيار دشمنان از مسلمانان
 كنـداجيق  پسـر  آن، در كـه  بـود  نبـردى  ايـوب  بـن  اسحاق و كنداجيق پسر اسحاق ميان سال ناي در

 گروهـى  و بگرفـت  بـود  وى اردوگاه در كه را چه هر و راند نصيبين به را او و كرد هزيمت را ايوب بن اسحاق
 او از سـحاق ا شـد،  آنجـا  وارد و رفـت  نصـيبين  بـه  اسحاق دنبال از كنداجيق پسر بكشت، را يارانش از بسيار

 وى ضـد  بـر  بـود  ارزن در كه زراره بن موسى پسر المغرا ابو از و بود درآمد كه شيخ بن عيسى از و بگريخت
 بـا  فرسـتاد  خلعتهـا  كنـداجيق  پسـر  بـراى  سـلطان . شدند همدست كنداجيق پسر ضد بر كه خواست كمك

 مخالفانش پوشانيد، خلعت او به كه يعقوب بن يوسف همراه ارمينيه، و ربيعه ديار و موصل عاملى به پرچمى
 جـاى  بـه  كارهاشـان  بر را آنها كه -دينار هزار دويست -بدهند بدو مالى كه خواستند صلح و فرستادند كس
 .نهد

 را وى الساج ابى ابن كه كرد پيكار وى با مخزومى ابن و رسيد مكه به الساج ابى بن محمد سال اين در
 .بود سال همين ترويه روز به ناي و داد غارت به را مالش و كرد هزيمت

 .بازگشت دينور به بكتمر و رفت جبل به كيغلغ سال اين در
 .درآمدند رامهرمز به زنگيان سردار ياران سال اين در

 شدند؟ رامهرمز وارد زنگيان سردار ياران چگونه اينكه از سخن

 صـلح  شـدند  مقابـل  قتـى و خبيـث،  يـار  ابان، بن على و كرد عبيداهللا بن محمد كه كرديم ياد پيش از
 كه بود منتظر و بود گرفته دل به را محمد كينه بود سفر اين در كه رخدادها سبب به على كه گويند. كردند
 خبيـث  پسـر  بـه  پـس  يابد، نجات او از خواست مى و بود دانسته را اين عبيداهللا بن محمد برساند، او به بدى

 على دست كه سپارد بدو را اش ناحيه كه بخواهد خبيث زا كه خواست وى از و نوشت نامه انكالى به معروف
 نوشت خبيث به و بيفزود وى به نسبت را على خشم و كينه اين، و فرستاد هديه وى براى و شود كوتاه او از
 او از و كنـد  نبـرد  محمـد  بـا  خواسـت  اجـازه  و است مصر او  خيانت كار به محمد كه كرد تأييد و داد خبر و

 بـدو  باره اين در خبيث. كند وى نبرد دستاويز را اين و فرستد على نزد به را خويش احيهن خراج كه بخواهد
 على پس. كرد تعلل و زد طفره او اما نوشت، نامه عبيداهللا بن محمد به مال فرستادن درباره على و داد اجازه
 مقـيم  عبيـداهللا  بـن  محمد وقت آن در كه تاخت رامهرمز به و رفت وى سوى و شد آماده محمد مقابله براى
 عبيـداهللا  بن محمد. داد غارت به آنرا و درآمد رامهرمز به على و بگريخت و نكرد مقاومتى محمد اما بود، آنجا

 را محمـد  علـى،  كار اين. بازگشت غنيمت با على و پيوست بيلم، و اربق قلمرو از خويش، پناهگاه دورترين به
 را اين كه داد دستور و نوشت او و داد خبر خبيث به را اين على كرد، سازش تقاضاى و نوشت و كرد هراسان
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 آنـرا  على كه فرستاد درم هزار دويست عبيداهللا بن محمد پس. كند وادار مال فرستادن به را محمد و بپذيرد
 .بداشت دست وى قلمرو و عبيداهللا بن محمد از و فرستاد خبيث نزد به

 شكسـته  و شـدند  هزيمت زنگيان كه داشتند نبردى بيثخ زنگيان با داريانى كردان سال اين در هم و
 .شدند

 شد؟ نبرد زنگيان و داريانى كردان ميان چرا اينكه از سخن

 از على و فرستاد كرديم ياد پيش از را آن مبلغ كه را مالى مرد، آزاد بن عبيداهللا بن محمد وقتى گويند
 داريـان  نـام  بـه  محلـى  در كه كردانى ضد رب وى از و نوشت نامه على به بداشت دست وى عمل قلمرو و وى

 در كه خواست اجازه و نوشت خبيث به على. باشد وى ياران و على آن از آنها غنايم كه خواست كمك بودند
 و بـاش  بجـاى  تـو  و بفرسـت  را الوهـاب  عبد پسر بهبود و ابان بن خليل: نوشت بدو كه خيزد، بپاى باره اين

 سـبب  به كه باشند تو دست به كه بگيرى گروگانهايى عبيداهللا بن محمد از تا مكن روانه را خويش سپاهيان
 .نكند انتقامجويى كه نيست  اطمينان و اى كرده خونى را وى كه باشى امان در وى خيانت از آن

 بن محمد كه خواست گروگان او از و نوشت عبيداهللا بن محمد به بود داده خبيث كه را دستورى على
 ،عبيداهللا بن محمد كه غنيمتهايى حرص .رفت طفره گروگان دادن از اما داد، پيمان و ردك ياد قسم عبيداهللا

 همراهشان نيز عبيداهللا بن محمد مردان فرستاد، را سپاهيان كه كرد وادارش بود، افكنده آن طمع به را على
 درگرفت، نبرد و آمدند مقابله به آنجا مردم بودند، داشته آن آهنگ كه رسيدند محلى به تا برفتند كه بودند،
 از عبيـداهللا  بـن  محمد ياران و بكوشيدند جان از كردان آن از پس. يافتند غلبه كردان بر كار آغاز در زنگيان
 كـه  بـود  چنـان  و. رفتنـد  هزيمـت  به و شدند مغلوب و شدند شكسته هم در زنگيان كه بازماندند آنها كمك
 شـدند  هزيمـت  اگـر  كـه  بـود  داده دستورشـان  و بود كرده هيام آنها مقابله براى را قومى عبيداهللا بن محمد

 را گروهيشـان  و آوردند دست به آنها از هايى ربوده و تاختند آنها به و شدند متعرضشان كه شوند متعرضشان
 .گشتند باز وضعى بدترين به زنگيان كه بگرفتند آنرا و كردند پياده اسبانشان از

. كرد مالمتش سخت و نوشت بدو خبيث و نوشت خبيث به بود هرسيد وى ياران به كه را آنچه مهلبى
 خويشتن و او ميان را گروگانها و نكنى اطمينان عبيداهللا بن محمد به كه بودم گفته تو به پيش از«: گفت مى

 و افكنـد  هالكـت  خطر به ترا كه بود همين شدى، خويش هوس پيرو و كردى رها مرا دستور اما. كنى وثيقه
  ».افكند هالكت خطر به نيز را سپاهت
 كار و نمانده نهان من از ابان بن على سپاه ضد بر تو تدبير كه نوشت عبيداهللا بن محمد به خبيث نيز و

 و كـرد  البـه  و نوشـت  بـدو  و شـد  هراسـان  خبيث نامه مضمون از عبيداهللا بن محمد. ماند نمى عقوبت بى تو
 فرستاد بودند گرفته آنها از على شده هزيمت ياران به ضتعر هنگام به وى ياران كه را اسبانى و كرد فروتنى

 :گفت و
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 و كـردم   تهديدشـان  و رفـتم  بودنـد  تاختـه  بهبـود  و على به كه قوم اين نزد به همراهانم همه با من«
  ».فرستادم و گرفتم پس آنها از را اسبان اين تا دادم بيمشان

 نامه باز محمد فرستد، مى وى سوى انبوه سپاهى كه كرد تهديدش و نوشت بدو و آورد خشم خبيث اما
 محمد براى را آن همانند و كرد تعهد وى براى مالى و داد پيام نيز بهبود به. نمود زبونى و كرد البه و نوشت

 علـى  نزد به بهبود. داشت نفوذ او در و بود مسلط ابان بن على بر وقت آن در كه كرد تعهد كرمانى يحيى بن
 را علـى  راى كـه  چنـدان  كـرد  همـدلى  كرمانى يحيى بن محمد با عبيداهللا بن محمد كار در و رفت ابان بن

 ايـن  و رفتنـد  خبيث نزد به آنگاه كردند، آرام داشت خاطر به كه را اى كينه و خشم و كردند ديگر وى درباره
 كـه  وانمـود  چنـان  خبيـث  كـه  بگفتنـد  چنـدان  و بـود  رسـيده  بدو عبيداهللا بن محمد نامه كه بود وقتى به

 پـذيرم  نمـى  او از ديگـر «: گفت اما. اوست دلخواه كه شده چنان عبيداهللا بن محمد با و پذيرفته را گفتارشان
  ».كند خطبه من نام به خويش قلمرو منبرهاى بر آنكه مگر

 كه نوشتند عبيداهللا ابن محمد به آنرا و بازگشتند بود بريده آنها با خبيث كه ترتيبى به كرمانى و بهبود
 .رفت مى طفره منبرها بر وى دعاى از همچنان اما پذيرفت بود خواسته خبيث را آنچه و داد پاسخ او

 نيافـت  دست بدان اما رفت آن سوى و شد آماده متوث گشودن براى آنگاه ببود، مدتى على آن از پس
 كه كرد آماده رهاابزا و نردبانها و بازگشت نوميد كه برخاستند دفاع به آن مردم از كس بسيار و بود استوار كه
 .شد آماده و آورد فراهم را خويش ياران و رود باال ديوار بر آن با

 واليـت  مقـيم  مسرور وقت آن در كرده، متوث آهنگ على كه بود دانسته بلخى مسرور كه بود چنان و
 اآنجـ  آفتـاب  غـروب  از پيش و شد روان آن طرف به مسرور رفت مى متوث سوى دوباره على وقتى بود، اهواز
 هزيمـت  وضـعى  زشتترين به بديدند را مسرور سواران نخستين وى ياران وقتى بود، متوث مقابل على. رسيد
 گريـزان  ابـان  بـن  علـى . شـد  كشته آنها از كس بسيار و كردند رها بودند آورده كه را ابزارهايى همه و شدند
 نبـردى  متـوث  از بازگشـت  پـس  از على. رسد مى احمد ابو كه آمد مكرر خبرهاى كه نگذشت چيزى و برفت

 هر كه سخت تأكيد با رسيد بدو خبيث نامه و بگشود را طهيثا و الخميس سوق احمد، ابو كه وقتى تا نداشت
 .برفت كه رود وى اردوگاه سوى زودتر چه

  .بود حج ساالر كوفى هاشمى محمد بن هارون سال اين در
 .درآمد هفتم و شصت و دويست سال آنگاه

 بود هفتم و شصت و دويست سال به هك حادثاتى از سخن

 عمرو كرد هزيمت را ليث بن عمرو خجستانى، عبداهللا بن احمد وقتى كه بود آن سال حادثات جمله از
 محمـد  سلطان، و داشت متهم طاهر بن حسين و خجستانى با مكاتبه به را طاهرى طاهر بن محمد ليث، بن
 محمـد  دعاى خراسان منبرهاى بر خجستانى و حسين و بداشت را وى خاندان مردم از چند تنى و طاهر بن
 .گفتند طاهر بن



 خ طبرييارترجمه ت     80

 سـردار  يـار  جـامع  ابن سليمان كه دجله واليت هاى دهكده بيشتر بر موفق بن العباس ابو سال اين در
 .يافت تسلط آن امثال و عبدسى چون بود يافته تسلط آن بر زنگيان

 ايـن  در زنگيان كار و وى كار و دجله توالي هاى دهكده بر العباس ابو تسلط چگونگى از سخن

  ناحيه

 و ايـم  كـرده  يـاد  پيش از كه كردند چنان آنجا در و شدند واسط وارد زنگيان وقتى كه گويد حماد بن محمد
 زنگيـان  نبـرد  و واسـط  ناحيـه  به رفتن براى را العباس ابو خويش پسر رسيد متوكل بن احمد ابو به آن خبر

 بسـتان  بـه  و برنشسـت  احمـد  ابـو  العباس، ابو حركت هنگام به. شد  شتابان كار ينا براى العباس ابو و خواند
 از و ديـد  سـان  را العبـاس  ابـو  يـاران  و ششم، و شصت و دويست سال االخر ربيع ماه به رفت، هادى موسى

 و وضـع  نكـوترين  و پوشـش  بهتـرين  بـا  بودنـد  كـس  هـزار  ده پيادگان و سواران همه. يافت خبر شمارشان
 .كامل ساخت با همه پيادگان، براى 1گذرها با بود همراهشان به نيز زورقها و كشتيها لوازم، ينكاملتر

 آنگـاه . رسيد فرك به تا برفت و برنشست وى بدرقه به احمد ابو افتاد، راه به هادى بستان از العباس ابو
 سـوى  آنگـاه  پيوسـتند،  وبد يارانش و شد كامل وى شمار تا بماند فرك در چند روزى العباس ابو و بازگشت

 .رفت عاقول دير به سپس بماند، نيز آنجا و رفت مداين
 وقتى: گويد اند، بوده العباس ابو همراه سفر اين در همگى كه مختلف راويان از نقل به حماد بن محمد

 مقدمـه  بر را وى كه زورقها و كشتى فرمانده حمزه، ابو به معروف نصير، از آمد فرود عاقول دير به العباس ابو
 و كشـتيها  و پيادگـان  و سـواران  بـا  جـامع  بـن  سليمان كه داد مى خبر بدو كه آمد نامه بود فرستاده خويش
 و پيادگان با نيز شعرانى موسى بن سليمان. اند آمده فرود بردودا جزيره به تا او، از پيش جبايى و آمده زورقها
 پـس  الصلح، فم به آن از پس رسيد، جرجرايا به تا شد انرو العباس ابو پس. آمده ابان نهر به زورقها و سواران

 خبـر  و بيامد آنها از يكى .بداند را خبرها تا فرستاد پيشتازان و رسيد صلح به تا برفت و نشست اسب بر آن از
 پـايين  بغـا،  بن موسى بستان در آخرشان و است صلح در اولشان كه اند آمده سپاهشان و جمع و قوم كه داد

 از و بديدنـد  را زنگـى  پيشـروان  يـارانش . گرفت ميانبر راه و بگشت معمول راه از بدانست را اين وقتى. واسط
 بـراى «: گفتنـد  مـى  شدند، مصر تعقيبشان در و خوردند فريب و آوردند طمع چندانكه رفتند پس آنها مقابل
 العبـاس  ابـو  زديـك ن چون و» .است داشته مشغول شكار به را خويشتن شما ساالر كه بجوييد ساالرى پيكار

 نصـير  بـه  كه داد دستور و رفت  زنگيان سوى داشت همراه كه پيادگانى و سواران با بود صلح در كه رسيدند
 ابـو  بازگشـت،  آنهـا  سـوى  نصـير  كـه » .بازگرد آنها سوى اى؟ مانده عقب سگان اين از چه براى«: زدند بانگ

 را زنگيـان  سـوى  هر از العباس ابو ياران بود، ىو با نيز ملوان سر شعيب بن محمد نشست، زورقى بر العباس
 و كشـتند  مـى  كـه  كـرد  وى ياران و العباس ابو آن از را بازوهايشان خدا و شدند هزيمت كه گرفتند ميان در
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 چنـد  و كشـتى  پـنج . بود تالقى محل فرسنگى شش در كه رسيدند عبداهللا دهكده به تا كردند مى تعقيبشان
 دسـت  به كشتيهاشان از آنچه. شدند اسير نيز كسانى خواستند، امان آنها از هىگرو گرفتند، زنگيان از زورق
  .بود احمد ابو بن العباس ابو فتح نخستين اين و شد غرق آمد

 بـدان  صـلح  در كـه  را محلـى : گفتنـد  بدو العباس ابو ياران و سرداران رسيد سر به روز آن نبرد وقتى 
 .رود واسط سوى آنكه جز نپذيرفت اما شوند، نزديك بدو زنگيان مبادا كند اردوگاه بود رسيده

 موسـى  بـن  سـليمان  بـزد  را هاشان چهره خدا و شدند هزيمت وى همراهان و جامع بن سليمان وقتى
 .پيوست امير نهر به نيز جامع ابن سليمان برفت، الخميس سوق تا و شد هزيمت ابان نهر از نيز شعرانى
 جـوانى  ايـن  بودنـد  گفته و بودند زده راى بودند شده مقابل لعباسا ابو با زنگيان وقتى كه بود چنان و

 نيروهـاى  همه برخورد نخستين در كه است اين درست راى نيست، مجرب و آزموده جنگ كه كار تازه است
 ما مقابل از كه شود آن موجب و شود هراسان شايد ببريم جاى از را وى تا بكوشيم و افكنيم وى بر را خويش

 .افكند آنها بر را خويش عقوبت و نيرو خداى اما بكوشيدند و شدند فراهم و كردند انچن پس برود،
 جمعـه  روز بـه  ايـن  و شد واسط وارد وضعى بهترين به تا برفت و برنشست العباس ابو نبرد روز فرداى

) سـاكن  ممـي  بـا ( عمـر  سـوى  آنگاه خواستند، امان او از بسيار جمعى و بكرد را جمعه نماز تا ببود آنجا بود،
 را خـويش  اردوگـاه «: گفـت . كرد شمار را خويش سپاه اينجا در و بود واسط فرسنگى يك در كه شد سرازير
  ».باشد امان در زنگيان از باال سمت از كه نهم مى واسط  پايين

 باالى را خويش جايگاه كه بودند گفته بدو ميكال پسر شاه و حمزه ابو به معروف نصير كه بود چنان و
  ».گيريد جاى بردودا دهانه در نيز شما نميگيرم، جاى عمر در جز«: گفت آنها به و نپذيرفت او و هدن واسط

 جـاى  عمـر  در پوشـيد،  چشـم  آنهـا  آراى از چيزى گرفتن گوش و خويش ياران مشورت از العباس ابو
 نهاده رقهازو در را خويش غالمان و خواص كرد، مى نبرد قوم با شب و صبح پرداخت كشتى بساختن و گرفت

 .كس دو زورقى هر در بود،
: نهـاد  سـمت  سه در و كرد گروه گروه را خويش ياران و گرفت فراهمى و شد آماده سليمان آن از پس

 نگذشت چيزى و شد مقابل آنها با العباس ابو. بردودا از گروهى و تمرتا از گروهى و آمد ابان نهر از گروه يك
 تمرتـا  راه گروهـى  مـازروان،  در گروهى و ماندند جاى به الخميس وقس در آنها از گروهى شدند، هزيمت كه

 رفتـه  ماديـان  بـراه  كـه  شـدند  گروهى كمك به نيز آنها از جمعى. گرفتند ماديان راه ديگر گروهى و گرفتند
 اراههـ  و هـا  دهكده نزد به و بازگشت آنگاه. رسيد مساور بر نهر به تا بازنگشت آنها تعاقب از العباس ابو بودند،

 .دهد آسايش را خويشتن تا بماند آنجا و رسيد خويش اردوگاه به تا بودند، وى همراه نيز بلدها ماند، مى
 كـه  انـد  شـده  آماده و اند آمده فراهم زنگيان كه داد خبر و آمد العباس ابو نزد به گيرى خبر آن از پس

 نوجـوانى  وى كـه  انـد  گفتـه  و آيند ىو اردوگاه طرف به سوى سه از كه دارند آن سر و بكوبند را وى اردوگاه
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 كرديم ياد كه سمت سه آن از و نهند كمينها كه اند شده همسخن و است مغرور بخويشتن كه ناآزموده است
 .شوند وى سوى

 برتمرتـا  در را كس هزار ده نزديك بيامدند، زنگيان. شد آماده آمدنشان براى و شد محتاط العباس، ابو
 اردوگاه مردم كه فرستادند اردوگاه به زورق بيست .هثا قس در نيز تعداد همين هب نزديك بودند، نهاده كمين

  منعشان زنگيان تعقيب از العباس ابو اما بگذرند، بود آن در كمينهايشان كه محلهايى از و خورند فريب آن از
 يـاران  العبـاس  ابو .بيامدند زورقها و كشتيها در سليمان و جبايى نگرفت، نيرنگشان كه بدانستند چون و كرد

 ابـو . رود آنهـا  مقابله به خويش كشتيهاى در كه گفت حمزه ابو به معروف نصير به بود، آراسته نكو را خويش
 و خواسـت  بود ناميده غزال كه را خويش كشتيهاى از يكى و شد پياده بود نشسته آن بر كه اسبى از العباس

 و يـاران  از جمعـى . برگزينـد  پاروزنـان  كشـتى  آن براى كه داد دستور را شعيب بن محمد خويش ملوان سر
 به و شوند روان نهر كنار بر وى همراه تا بگفت را سوارانشان و داد آنها به نيزه و برگزيد نيز را خويش غالمان

 در كـه  را اسـبانى  بعضـى  تـا  بگفـت . ببرد را راهتان نهرها كه وقتى تا نمانيد رهسپردن از توانيد تا گفت آنها
 عاقبـت . بـود  رصـافه  تـا  رمـل  دهكـده  حد از نبرد عرصه. درگرفت گروه دو ميان نبرد .دهند عبور بود بردودا

 كـه  پـس  آن از جبايى و سليمان. آوردند تصرف به كشتى چهارده العباس ابو ياران و افتاد زنگيان بر هزيمت
 هـيچكس  و برفت هشانسپا همه شد، گرفته لوازم و زيور با اسبانشان و گريختند پياده بودند هالكت نزديك

 .دادند دست از داشتند همراه كه را اثاث و لوازم همه و رسيدند طهيثا به تا نيامد واپس آنها از
 زنگيـان  از كـه  را زورقهـايى  و كشتيها تا بگفت و بماند عمر در خويش اردوگاه در بازگشت، العباس ابو

 نمودار آنها از هيچكس و ببودند روز بيست انزنگي آن از پس. نهند آن در مردان و كنند اصالح بودند گرفته
 سـيخهاى  و بكند چاهها سنداد نهر باالى. گشت بازمى و آمد مى پيشتازان با يكبار روز سه هر جبايى. شد نمى

 در رهگـذران  كه كرد اسبان راه همانند و كرد نهان آنرا محل و بپوشانيد حصيرها با آنرا و نهاد آن در آهنين
. شدند مى برون وى تعاقب به سواران و شد مى آن مردم متعرض و آمد مى اردوگاه كنار به سپ آن از. روند آن

 از يكى در فرغانيان از يكى اسب بودند، كرده مى چنانكه كردند تعقيب را وى سواران، كه بيامد روزها از يكى
 و كردند حذر آن از و يافتند رخب بود كرده جبايى كه تدبيرى از وى افتادن از العباس ابو ياران و افتاد چاهها

 .بازماندند راه آن پيمودن از
 نهـر  در بسـيار  گروهـى  با داشتند، اصرار كار اين بر و آمدند مى اردوگاه سوى نبرد براى روز هر زنگيان

 ساالر به سليمان. كردند خوددارى نبرد از ماه يك اندازه به نداد سودشان كار اين چون و بودند زده اردو امير
 مدت در باشد، داشته پارو چهل كدام هر كه فرستد وى كمك به زورقهايى كه خواست او از و نوشت يانزنگ

 .داشتند سپر و نيزه و شمشير آن، مالحان و بود جنگاور دو زورق هر در كه رسيد بدو زورق چهل روز بيست
 و آمدنـد  مـى  نبـرد  براى روز هر پيش، مانند و كرد العباس ابو اردوگاه مقابل را خويش جايگاه جبايى،

 احـوال  ايـن  خـالل  در و كردنـد  نمـى  ثبـات  و كردنـد  مـى  فرار رفتند مى آنها مقابله به العباس ابو ياران چون
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 زورقهـاى  و زدنـد  مـى  تير با بود ديدشان معرض به كه را اسبانى و بريدند مى را پلها و آمدند مى پيشتازانشان
 .سوختند مى آتش به را نصير نوبتى

 و نهـد  كمينـى  آنها براى رمل دهكده در كه ديد چنان العباس ابو آن از پس ببودند، سان بدين ماه دو
 كـه  داد دسـتور  العبـاس  ابـو . آرنـد  طمع آن در كه فرستاد آنها سوى سپاه پيشاپيش زورق چند كرد، چنان

 دليـرى  بـه  كـه  را خـويش  نخبـه  غالمـان  از گروهـى . زيـرك  بـراى  نيز زورقى كنند، آماده وى براى زورقى
 در را يمـن  زورق، يك در را حجاجى رشيق نهاد، زورق يك در را مونس و بدر نشانيد، زورقها در شناخت مى
 هـر  در و كـرد  آمـاده  زورق پـانزده . زورق يـك  در را وصيف و نذير زورق، يك در را يسر و خفيف زورق، يك

 .نهاد سپاه روى پيش آنرا و نهاد جنگاور دو زورقى
 زورقها از تعدادى زنگيان .رفتند پيش روز آن كه بودم كسانى از من: گويد ملوان سر شعيب بن محمد

 قـوم  ايـن  كه زدم بانگ بلند صداى با و برفتم شتاب با من گرفتند نيز اسيرانى بگرفتند بود رفته پيش كه را
 زورقى طرف به و بپاخاست خورد، مى چاشت وقت آن در شنيد، مرا صداى العباس ابو گرفتند، را ما زورقهاى

 از كسـانى  و نمانـد  خويش ياران شدن پيوسته منتظر و افتاد پيش سپاه از بودند، كرده مهيا او براى كه رفت
 .شدند روان وى پى از بودند سبكرو كه آنها

 آب در را خويشـتن  كـه  افكنـد  دلهاشـان  در ترس خداى بديدند، را ما وقتى رسيديم، زنگيان به: گويد
 را زنگيـان  زورقهـاى  از زورق يـك  و سـى  روز آن .داديم نجات را خويش ياران ما و شدند هزيمت و افكندند
 .يافت نجات زورق سه با جبايى گرفتيم،

. بازگشـت  و شد خونين انگشتش كه انداخت تير چندان داشت دست به كه كمانى با العباس ابو: گويد
. بازداشـت  كار اين از را ما خستگى شدت اما رسيديم مى بدو دارم گمان بوديم كوشيده جبايى تعقيب در اگر
 بـه  وقتـى . نكـرد  آنهـا  تعاقب آهنگ بازگشتند، بردودا دهانه در خويش جاهاى به يارانش بيشتر و العباس ابو

 زنگيان از كه را زورقهايى داد دستور و دهند بازوبند و طوق را وى همراهان تا بگفت بازگشت خويش اردوگاه
 شـاپور  خسـر  مقابل دجله در داشت همراه كه كشتيهايى با داد دستور حمزه ابو به. كنند اصالح بودند گرفته
 .گيرد جاى

 بـه  و شـود  حجاجيه به معروف دهكده به تا برود مازروان در كه ديد چنان العباس ابو آن از پس: گويد
 نصـير  به بشناسد، كند مى عبور آن از زنگيان زورقهاى كه را راههايى و شود خبر با آنجاها از و برسد امير نهر

 امـا  شـد،  روان مقصود اين براى نصير. برفت او از پيش داشت همراه كه زورقهايى و كشتيها با كه داد دستور
 محمـد . نشسـت  آن بر و خواست زورقى العباس ابو آنگاه كرد، امير نهر ناحيه آهنگ و كرد رها را مازروان راه
 در مـرا «: گفـت  محمد به و اوست روى پيش نصير كه اشتپند و شد مازروان وارد بود، وى با نيز شعيب بن
 .بروند وى سر پشت از تا بگفت را زورقها و كشتيها و» .بدانم را نصير خبر تا ببر پيش نهر اين
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 از كس ده كه رسيد ما به اى كشتى راه در رسيديم، حجاجيه نزديك تا برفتيم: گويد شعيب بن محمد
 درآمد ما تصرف به كشتى و افكندند آب در را خويشتن زنگيان شديم، نآ سوى شتابان بودند، آن در زنگيان

. پرسـيديم  او از را وى كشـتيهاى  و نصـير  خبـر  و گـرفتيم  را او كه يافتيم  زنگى يك آن در بود، جو از پر كه
 بودنـد  جسـته  مـا  دسـت  از كـه  زنگيـانى . بگرفت را ما حيرت و» .نشده نهر اين وارد زورقى و كشتى«: گفت
 غارت براى و رسيدند گوسفندانى به بودند ما با كه مالحانى دادند، خبر ما حضور از را خويش ياران و دبرفتن

 .برفتند آن كردن
 نـام  بـه  زنگى سرداران از يكى كه نگذشت چيزى ماندم، العباس ابو با من تنها: گويد شعيب بن محمد

 وقتـى . آمدند زنگيان از كس ده نيز ديگر سوى از رسيدند، ما به نهر سوى يك از زنگيان از گروهى با منتاب
 داشـتم  دسـت  به كه اى نيزه با نيز من داشت، همراه را تيرهايش و كمان شد، روان العباس ابو بديديم را اين

 آمـدن  زنگيان اما شدند زخمدار زنگى دو. انداخت مى زنگيان سوى تير او و كردم مى دفاع او از نيزه با برفتم،
 دو از زنگـى  هـزار  دو به نزديك. بودند وى با نيز غالمان رسيد، ما به كشتى در زيرك. ندشد فزون و گرفتند

 ابو و راند پسشان حقارت و ذلت با و كرد كفايت را كارشان خدا اما بودند، گرفته ميان در را ما مازروان سوى
 ابـو . بودنـد  گرفتـه  مـت غني به بسيار گاوميش و گاو و گوسفند وى ياران. بازگشت خويش اردوگاه به العباس
 بودند كرده رها گوسفند كردن غارت براى را او و بودند بوده وى با كه را مالحانى از كس سه تا بگفت العباس
 وقت به كه دادند ندا مالحان ميان تا بگفت و داد مقررى ماه يك بودند مانده جاى به كه را آنها و زدند گردن
 .باشد روا خونش كند چنين كه ره و نشود برون زورقها از هيچكس پيكار

 عمـر  در خـويش  اردوگـاه  در العبـاس  ابو. پيوستند طهيثا به تا برفتند هزيمت به همگى زنگيان: گويد
 حصـارى  طهيثا در و آورد فراهم را خويش ياران و سپاهيان جامع بن سليمان. ببود گونه بدين مدتى و بماند
 نام به خودشان از يكى كه داشتند انبوه سپاهى نيز صينيه در كرد، چنان الخميس سوق در نيز شعرانى شد،
 را چـه  هـر  غالت از و كردند ويران كرد، توانستند ويران را چه هر صينيه سپاهيان. بود آن ساالر سندى نصر

 .كردند معمور بودند مقيم آن در كه را جاهايى و ببردند توانستند، مى بردن
 و بغـايى  موسـى  بـن  فضـل  و كمشـجور  و شـاه  جملـه  از يشخو سرداران از گروهى العباس ابو: گويد

 زورقهـا  و كشتيها در زيرك و نصير با نيز العباس ابو خود. فرستاد صينيه ناحيه به اسبان بر را محمد برادرش
 هـرث  بـه  تـا  برفتنـد  سـپاهيان  دادند، عبور خشكى راه به مساور بر از را اسب دسته يك تا بگفت و نشستند
 بردنـد  دجله غربى سمت به و دادند عبور كه دهند عبور هرث طرف به را اسبان تا بگفت سالعبا ابو. رسيدند

 .ببردند العمال دير راه از آنرا تا بگفت و
 چيـزى  و بردنـد  پنـاه  كشـتيها  و آب بـه  و شدند هراسان سخت آنها از بديدند را سواران زنگيان وقتى

 كشـته  آنهـا  از گروهـى  كـه  شدند تسليم نيافتند هىپناهگا چون و رسيد آنها به زورقها و كشتى كه نگذشت
 را كشتيهايشـان  العبـاس  ابو ياران. افكندند آب در را خويشتن گروهيشان و شدند اسير ديگر گروهى و شدند
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 باقيمانـده  و گرفتنـد  نيـز  را سـندى  نصـر  ساالرشان زورق آوردند، تصرف به آنرا و بود برنج از پر كه گرفتند
 بـه  غنيمـت  بـا  العبـاس  ابـو  .رفتند الخميس سوق به گروهى و رفتند طهيثا به آنها از گروهى. شدند هزيمت
 .بود كرده برون آنجا از را زنگيان و بود گشوده را صينيه كه بازگشت خويش اردوگاه

 از پـرواز  حـال  در كلنـگ  يك بوديم نبرد به زنگيان با صينيه در كه اثنا آن در: گويد شعيب بن محمد
 و برگرفتند آنرا كه افتاد زنگيان روى پيش و شد دريده كه انداخت او به تيرى كه گذشت العباس ابو نزديك

 .شد هزيمتشان سبب و بيفزود را ترسشان اين و است العباس ابو تير كه بدانستند و بديدند آن در را تير
 .بود ديگر روزى به انداخت كلنگ به العباس ابو كه تيرى قصه كه اند آورده موثق روايتگرى از
 عبدسى در زنگى، هردوان لؤلؤ، و دلف ابو بن ثابت ساالرى به انبوه سپاهى كه رسيد خبر العباس ابو به

 از كـه  نخبـه  سـواران  گروهى با رفت عبدسى سوى همراهانشان و آنها نبرد آهنگ به العباس ابو پس هست،
 كـرد  سـخت  نبردى و رسيد عشاناجتما محل به سحرگاهان بود، برگزيده  خويش شجاع ياران و دلير غالمان

 ساالرشـان  بـه  العبـاس  ابـو . شدند هزيمت و شدند كشته دليرشان مردان و قهرمانان از كس بسيار آن در كه
 پيوسـت،  خـويش  سـرداران  از يكى به را او و داشت اش زنده و نهاد منت او بر و يافت دست دلف ابو بن ثابت
 نجـات  بودنـد  زنگيـان  دسـت  به كه زنانى از بسيار گروهى روز آن در. داد جان آن از كه رسيد لؤلؤ به تيرى

 فـراهم  زنگيـان  كـه  را چيزهايى همه و دهند پس كسانشان به و كنند رها را آنها تا بگفت العباس ابو. يافتند
 .بگرفت بودند آورده

 بـا  تـا  دهند آسايش را خويشتن وى ياران تا بگفت و بازگشت خويش اردوگاه به العباس ابو آن از پس
 .دهد آرايش آنجا رفتن براى را خويش ياران داد دستور و خواند پيش را نصير. رود الخميس سوق سوى آنها

 نخواست اما» .ببينم آنرا و بروم من بده اجازه و بمان جاى به تو است، تنگ الخميس نهر«: گفت نصير
 آن دربـاره  بـود  بايسته را آنچه احمد ابو پدرش آمدن از پيش و ببيند را آنجا خويشتن به تا كند رها را نصير
  .دارد آمدن آهنگ كه بود رسيده بدو احمد ابو نامه همانوقت كه بداند

  ».شوم الخميس سوق وارد بايد ناچار«: گفت من به شد، مصر العباس ابو: گويد شعيب بن محمد
 بيشـتر  باشد،ن بسيار برى مى همراه كشتى در كه كسانى شمار كرد خواهى چنين ناچار اگر«: گفتمش

 خـوش  را كشتى در ازدحام نهر تنگى وجود با كه دست به نيزه كس سه و تيرانداز ده نباشد، غالم سيزده از
  ».ندارم

 دهانـه  بـه  تـا  بـود  وى پيشـاپيش  نصير شد روان مقصد سوى و شد آماده رفتن براى العباس ابو: گويد
 از سـردارى  برفـت،  كشـتى  پانزده با نصير. دكر چنان كه» .فرست پيش مرا«: گفت بدو نصير. رسيد برمساور

 او و داد اجـازه  كـه  شـود  روان وى پيشـاپيش  كه خواست اجازه العباس ابو از دالجويه نام به وابستگان جمله
 بـه  كـه  نهـرى  و رسـيد  ابرق نهر و براطق دهانه به سپس رسيد، بسامى به تا برفت نيز العباس ابو شد، روان
 نهـر  بـه  نهـر  ايـن  گرفت، براطق نهر راه نصير -رسد مى جدا راه سه به نهر سه اين -رسد مى عبدسى و رواطا
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 دهانـه  بـر  العبـاس  ابو. بود ناميده منيعه آنرا و بود الخميس سوق در كه رسيد مى شعرانى موسى بن سليمان
 و آمدنـد  مـا  سـوى  زنگيان از انبوه گروهى آنجا در .نرسيد او از خبرى و بود غايب مدتى نصير. بماند نهر اين

 شـهر  اطـراف  ديوار تا بوديم ما كه آنجا از -شدند حايل ديوار به وصول و ما ميان و شويم نهر وارد نگذاشتند
 و مـا  نبرد كشتيها، در ما و بودند زمين بر آنها ايستادند، نبرد به ما با آنجا در -بود فرسنگ دو مقدار شعرانى،

: زدند همى بانگ ما به زنگيان نداشتيم، خبر نصير از .بود وستهپي سختى به نيمروز وقت به تا روز آغاز از آنها
 .هستيم دنبالتان به ما برويد كجا هر كنيد؟ مى چه گرفتيم، را نصير كه

 اجـازه  او از شـعيب  بـن  محمـد  شـد،  غمـين  شـنيد  آنهـا  از را سخن اين العباس ابو وقتى: گويد راوى
 ابـو  بـه  تـا  برفـت  پاروزن بيست با زورقى در او و داد جازها كه دارد معلوم را نصير خبر تا شود روان خواست،

 شهرشـان  در و بـود  زده آن در آتش و. بود شده نزديك بودند زده بدكاران كه بندى به كه رسيد نصر حمزه
 او و بودند گرفته را حمزه ابو كشتيهاى از يكى زنگيان. بود يافته ظفر آنها بر و بود كرده سخت نبردى و نيز،
 .گرفت پس آنها از بودند گرفته را آنچه تا كرد نبرد

 خبـر  و رسانيد بدو را از همراهانش و نصير سالمت مژده و بازگشت العباس ابو نزد به شعيب بن محمد
 در تـا  بازگشـت  و گرفت اسيرى به را زنگيان بسيار گروهى روز آن نصير. شد خرسند اين، از كه بگفت را وى
 .رسيد وى نزد به ودب كرده توقف العباس ابو كه آنجا

 چنـين  و» .كـنم  نبرد آنها با امروز شبانگاه تا روم نمى خويش جاى از«: گفت العباس ابو بازگشت نصير وقتى
 زنگيان. داشت نهان آنها از را باقى و كنند نمودار آنها به بود وى با كه را كشتيهايى از يكى تا داد دستور كرد،

 تـا  رفتنـد  همى آهسته بودند كشتى در كه كسانى كردند، تعقيب نراآ و آوردند طمع ديدند كه اى كشتى در
 نهـان  كشـتيهاى  كـه  رسيدند جايى به تا رفتند همى مالحان آويختند، آن سكان در و رسيدند بدان  زنگيان

 كه را اى كشتى وقتى. بود نهاده خويش سر پشت را كشتيها و بود نشسته زورقى بر العباس ابو. بود آنجا شده
 گرفتـه  را كشـتى  سـكان  همچنان زنگيان كه رسيد وقتى و رفت آن سوى بديد بودند آويخته آن در زنگيان
 كـه  داشـت  تن به 1نمدى العباس ابو انداختند، مى آجر و تير و بودند گرفته ميان در سوى هر از آنرا و بودند

 .بود زره آن زير
 چهـل  بـود  مـن  تن به كه اى لباده از يمدرآورد تير پنج و بيست العباس ابو نمد از روز آن: گويد محمد

 زنگيان زورقهاى از زورق شش بر را العباس ابو خدا. سى و بيست و پنج مالحان ديگر لباده از و درآوردم، تير
 رفتنـد،  كنـاره  طـرف  بـه  يـارانش  و العباس ابو. شدند هزيمت و يافت نجات دستشان از نيز كشتى داد، ظفر

 ترسـى  سـبب  به پرداختند نمى چيزى به و شدند هزيمت كه رفتند نگيانز سوى سپر و شمشير با جنگاوران
 .بود افتاده دلهاشان در كه

                                                           

  .م. عربى معنى مناسبى براى آن نيافتم و در برهان قاطع به معنى نمد آمده كيز كه در منابع: كلمه متن. 1
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 اردوگـاه  بـه  آنگاه داد، چيز و داد خلعت را مالحان و بازگشت غنيمت با و سالمت به العباس ابو: گويد
  .بيامد موفق تا بماند آنجا و بازگشت عمر در خويش

 نبرد آهنگ به السالم مدينة از و زد اردو فرك در متوكل بن احمد ابو ،سال اين صفر از رفته روز يازده
 علـى  خويش يار به زنگيان ساالر كه بود يافته خبر كه بود آن سبب اند گفته چنانكه. شد برون زنگيان ساالر

 و رود جـامع  بـن  سـليمان  سوى خويش همراهان همه با كه بود داده دستور بدو و بود نوشته مهلبى ابان بن
 كـه  كسـانى  و يـارانش  تـا  بماند فرك در روزى چند احمد ابو. آيند فراهم احمد ابو بن العباس ابو نبرد براى
 .بود كرده مهيا كشتيها و گذرها و زورقها آن از پيش. پيوستند بدو ببرد همراه را آنها خواست مى

 و سـواران  و غالمـان  و  ابسـتگان و بـا  االول، ربيع از رفته روز دو شنبه، سه روز به گويند، چنانكه آنگاه،
 بـه  سپس رسيد، سيب به تا برفت آنجا از سپس شد، مداين روميه سوى و شد روان فرك از خويش پيادگان

 فرسـخى  يـك  در سـپس  صـلح،  در سـپس  آمد، فرود جبل در آنگاه قنى، سپس جرجرايا، سپس عاقول، دير
 و سـرداران  از نخبـه  سـواران  گروهـى  بـا  اسالعبـ  ابـو  پسـرش . برد بسر آنجا شب و روز يك آمد فرود واسط

 و كوشـى  سـخت  كـه  پرسـيد  او يـاران  وضـع  از احمد ابو آمد، وى پيشواز به آنجا در خويش معتبر سپاهيان
 ابـو  پـس . پوشـانيدند  آنهـا  بـه  كه دهند خلعت را آنها و وى تا بگفت احمد ابو بگفت، وى با را نيكخواهيشان

 كـرد،  حركـت  آب راه از احمد ابو فردا صبحگاه. بماند را روز آن و گشتباز عمر در خويش اردوگاه به العباس
 بودنـد  شده مى مقابل خائن ياران با كه ترتيبى به و جنگ وضع با خويش سپاهيان همه با العباس ابو پسرش

 مـد، آ فرود آنجا احمد ابو كه رسيد شيرزاد نهر در وى اردوگاه به تا رفت همى او پيشاپيش و كرد پيشواز او از
 دهكـده  مقابـل  سـنداد،  نهـر  كنـار  بـر  و كرد حركت االول، ربيع ماه از مانده روز دو پنجشنبه، روز به سپس
 را او و آيد فرود بردودا دهانه مقابل دجله شرق در كه داد دستور العباس ابو خويش پسر به آمد، فرود عبداهللا

 همـراه  كـه  نبـرد  لوازم با تا بگفت را ويشخ پسر سپس. بداد را سپاه مقررى آنگاه گماشت، خويش مقدمه بر
 زيرك جمله از و خويش مردان و سرداران نخبه با العباس ابو. رود مساور بر دهانه سوى وى پيشاپيش داشت
 و سـواران  بـا  احمـد  ابو آن از پس كرد، حركت زورقها و كشتيها ساالر نصير، حمزه ابو و مقدمه، ساالر ترك،

 بجـا  اردوگـاه  در را خويش پيادگان و سواران از بسيارى و سپاهيان بيشتر. شد روان خويش برگزيده پيادگان
 پيشـواز  به بودشان كشته كه شعرانى ياران از سرهايى و خويش پيادگان و اسيران با العباس ابو پسرش نهاد،
 يـارانش  و وى بـا  و بـود  رسيده شعرانى نزد به وى سپاه بيايد احمد ابو پدرش آنكه از پيش همانروز. آمد وى

 را اسيران گردن داد دستور احمد ابو بود، گرفته اسير گروهى و بود كشته آنها از كس بسيار و بود كرده نبرد
 .زدند كه بزنند

 مـاه  از رفته روز هشت شنبه سه روز به آنگاه،. بماند آنجا روز دو و آمد فرود برمساور دهانه بر احمد ابو
 آنـرا  زنگيـان  سـاالر  كـه  شهرى آهنگ به داشت همراه كه جنگ لوازم و سپاه همه با سال، همين االخر ربيع
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 بـر  وى مقابـل  سواران -برفت برمساور در كشتيها بر و كرد حركت بود الخميس سوق در و بود ناميده منيعه
 .رسيد مى شعرانى شهر به كه رسيد براطق نهر مقابل تا -رفتند مى برمساور شرقى سمت

 شـعرانى  كـه  رو آن از كـرد،  آغاز جامع بن سليمان نبرد از پيش را موسى بن سليمان با نبرد احمد ابو
 رويـش  پـيش  از را او و بيايـد  وى سر پشت از شعرانى كند آغاز جامع ابن از اگر كرد بيم و بود وى سر پشت

 به. نهند براطق نهر سمت دو بر و دهند عبور را اسبان تا بگفت و كرد وى آهنگ سبب اين به بدارد، مشغول
 بـه  كشـتيها  در سـپاهيان  بيشتر با نيز احمد ابو برود، زورقها و كشتيها در داد دستور العباس ابو خويش سرپ

 .برفت وى دنبال
 وى با سستى به العباس ابو پيشين هاى مقابله در كه زنگى غير و زنگى از وى همراهان و سليمان وقتى

. آيـد  مـى  پـيش  نهـر  در زورقهـا  و كشـتيها  و رواننـد  نهر سوى دو از پياده و سوار كه ديدند بودند كرده نبرد
 دسـتخوش . آمـد  شـان  مقابلـه  بـه  را كه هر و رفتند ديوار بر العباس ابو ياران. شدند پراكنده و شدند هزيمت
 بسـيار  مـردم  آنجـا  در و شدند شهر وارد العباس ابو ياران. شدند پراكنده پيروانشان و زنگيان كردند، شمشير
 يافتـه  نجـات  كـه  كسانى با شعرانى. كردند تصرف بود شهر در را چه هر و كردند اسير ربسيا مردم و بكشتند
 به باقيمانده و شدند غرقه آنها از كس بسيار كه برفتند هورها تا آنها تعقيب به احمد ابو ياران. گريخت بودند،
 سـوى  كـه  داد توردسـ  خـويش  يـاران  بـه  احمد ابو آفتاب غروب از پيش شنبه سه روز. گريختند زارها بيشه

 .بازگردند خويش اردوگاه
 سـواق  در كـه  اى رنگـى  زنـان  بجـز  بـود  داده نجات را مسلمان زن پنجهزار نزديك گشت مى باز وقتى

 تسـليم  كسانشان به تا ببرند واسط به و آرند فراهم را زنان همه تا بگفت احمد ابو. بود آورده بدست الخميس
 .شوند

 داد اجـازه  مـردم  به و رفت شهر سوى صبحگاهان بعد روز و كرد بسر قبراط نهر كنار را شب احمد ابو
 و كنند ويران را شهر ديوار داد دستور. برگيرند بود چه هر و آرند تصرف به بود آنجا زنگيان اثاثيه از را چه هر

 از غلـه  چه هر. بازگشت خويش اردوگاه به آنگاه. بسوزانند بود مانده آنجا كه را كشتيها و كنند پر آنرا خندق
 دستور كه بود افتاده وى بدست بود بوده شعرانى تصرف به كه روستاهايى و ها دهكده در برنج، و جو و گندم

 .كنند خرج وى اردوگاه مردم و سپاهيان و غالمان و وابستگان مقرريهاى بر آنرا بهاى و بفروشند آنرا داد
 چـه  هـر  با شعرانى فرزندان .شدند گريزان دبودن برده جان كه كسانى با برادرش دو و شعرانى سليمان

 بـه  اينكه و بود آمده سرش به آنچه با را خويش خبر و پيوست مذار به وى خود. برفت دستش از داشت مال
 .نوشت خاين به برد پناه مذار

 بود رسيده بدو آنچه و نبرد درباره شعرانى سليمان نامه وقتى: گويد كرمانى، واثله ابو هشام، بن محمد
 و گشـود  را نامـه  همينكـه  كرد، مى سخن او و بودم وى نزد به من رسيد، خاين به مذار به شدنش هزيمت و

 همينكـه . برگشت آنگاه برخاست، حاجت به آنگاه شد، گشوده شكمش بند افتاد، هزيمت موضوع به چشمش
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 و برخاست باز بود هبرخيزانيد را وى كه رسيد جايى به چون و پرداخت آن خواندن به و گرفت را نامه نشست
 .كرد چنين بار چند

 جرئـت  كشـيد،  درازا بـه  كار چون و بپرسم وى از نخواستم اما است بزرگ بليه كه نياوردم شك: گويد
  »نيست؟ موسى بن سليمان نامه اين«: گفتم و آوردم

 به وى از چيزى كه اند كرده نبردى وى با اند آمده وى مقابل كه كسانى دارد، كننده خرد خبرى«: گفت
  ».نبرده سالمت به را خويشتن جز چيزى و نوشته مذار از را نامه اين نمانده، جاى

 خـوددارى  و داشتم مى نهان كه بود افتاده دلم در مسرتى چه داند مى خدا شمردم، بزرگ را اين: گويد
 بـه  مـود ن مـى  دليـرى  و كـرد  مـى  صبورى رسيده بليه بر  خاين. بودم خوشدل گشايش نزديكى از و كردم مى

 كه داد دستور و داشت حذر بر بود رسيده شعرانى به آنچه مانند اى حادثه از را او و نوشت جامع بن سليمان
 .دارد محفوظ را خويش ناحيه و باشد خويش كار بيدار

 بن سليمان و شعرانى اخبار كه ماند برمساور در خويش اردوگاه در روز دو موفق: گويد حماد بن محمد
 وى كـه  داد خبـر  بدو و بود فرستاده كار اين براى كه كسانى از يكى. يابد اطالع وى محل از و دبدان را جامع

 سـواره  و دادنـد  عبـور  دجلـه  غرب در كسكر سرزمين به را اسبان تا بگفت پس. زده اردو حوانيت دهكده در
 بسـيار  گروهى و نسپاهيا بيشتر. شد روان كثيثه سوى بر پياده كشتيهاى و شذا كشتى تا بگفت و شد روان
 .بماند آنجا كه داد دستور بغراج به و نهاد جاى به برمساور دهانه در را مركوب و پياده

 كه رود حوانيت به شتابان زورقها و كشتيها با داد دستور العباس ابو به و رسيد صينيه به احمد ابو پس
 شـبانگاه  العباس ابو. تازد بدو يافت او زا غفلتى اگر و بداند بود آنجا مقيم كه را جامع بن سليمان درست خبر

 شـهره  نيـرو  و دليـرى  بـه  كه سياهان سرداران جمله از. نيافت آنجا را سليمان و رفت حوانيت سوى همانروز
 كـرده  خـويش  پيـرو  را آنها قيامش آغاز در كه بودند فاسق قديم ياران از كه يافت را الوليد ابو و شبل بودند،

 حفـظ  بود آنجا كه را بسيارى غالت تا بود نهاده جاى به محل آن در را سردار دو اين جامع بن سليمان. بود
 و بكشـت  را مردانشـان  از كسـانى  و برد نهر در تنگى محل به را كشتيها و كرد نبرد آنها با العباس ابو كنند،
 تكيـه  آنهـا  ربـ  كـه  بودنـد  جـامع  بن سليمان مردان دليران و نخبه اينان. كرد زخمى تير با را بسيارى مردم

 .شد حايل گروه دو ميان شب تا داشت دوام ميانشان نبرد داشت،
 صـينيه  نبـرد  روز دربـاره  شـعيب  بـن  محمد كه كلنگى مورد در العباس ابو كار: گويد حماد بن محمد

 .بود آمده وى چپ طرف از كلنگ و بود روز اين در بود آورده
 كه داد خبر كرد، پرسش او از جامع بن سليمان محل از. خواست امان العباس ابو از يكى روز آن: گويد

 خويش پدر نزد به سليمان اقامت محل درباره درست خبر با العباس ابو وقت اين در دارد، جاى طهيثا در وى
 و بـود  شهره طهيثا نام به كه همانجا در بود، ناميده منصوره آنرا كه بود خويش شهر در سليمان كه بازگشت
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 را آن داشـتند  دستور كه چيزهايى بسبب بودند حوانيت در كه الفداء ابو و شبل بجز ودند،ب آنجا يارانش همه
 .كنند حفظ

. گذشـت  مى آنجا از طهيثا راه كه كند حركت بردودا طرف به داد دستور بدانست را اين احمد ابو وقتى
 كـه  داد دسـتور  بـود  ادهنهـ  جايشان به مساور بر در كه كسانى به و رفت پيش زورقها و كشتى با العباس ابو

 روان بـردودا  سوى بود، داده دستور چنان العباس ابو به كه روزى فرداى احمد ابو. شوند بردودا سوى همگى
 آنجـا  هفتم و شصت و دويست سال االخر ربيع ماه از مانده روز دوازده جمعه روز به و پيمود راه روز دو شد،

 اصـالح  را پلها كشتيهاى و بدهند را مقررى تا بگفت و رداختپ خويش سپاه امور اصالح به و بماند كه رسيد
 بغـراج  و برداشـت  اسـبان  بـراى  راه اصالح و نهر بستن براى بسيار لوازم و عمله. ببرد خويش همراه كه كنند
 .نهاد جاى به بردودا در را ترك

 مانده اردوگاه در جبغرا با كه جعالن خويش غالم به بازگردد بردودا به خواست مى وقتى كه بود چنان و
. ببـرد  بـردودا  بـه  بـود  مانده وى نزد به كه سالحى و اسبان با آنرا و بكند را ها خيمه كه بود داده دستور بود

 افتـاد  دلهاشـان  در و بودند غافل مردم كه داد ندا اردوگاه در و كرد علنى عشاء وقت به را دستور اين جعالن
 رهـا  را خـويش  كاالهـاى  و بازارها كسان، و گرفتند خويش سر و داده رخ كه است هزيمتى سبب به اين كه

 سـوى  كه داشتند آن آهنگ. نپرداخت كس به هيچكس و رسيده آنها نزديك دشمن كه گمان اين به كردند
 و گرفتند آرام كه شد عيان آنها بر خبر حقيقت آنگاه افتادند، راه به شب تاريكى در و بازگردند بردودا اردوگاه

 .فتنديا اطمينان
 دلفـى  ابـو  العزيـز  عبـد  بـن  احمد ياران و ترك كيغلغ ياران ميان قرماسين ناحيه در سال اين صفر در

 يـاران  از كسانى با العزيز عبد بن احمد آن از پس. رفت همدان سوى و كرد هزيمتشان كيغلغ كه بود نبردى
 سـوى  و شـد  هزيمـت  كيغلـغ  كه دكر نبرد او با و رسيد وى نزد به صفر ماه در بودند آمده فراهم كه خويش
 .رفت صيمره

 جـامع  بن سليمان و شدند طهيثا وارد يارانش و احمد ابو االخر، ربيع ماه از مانده روز سه سال، اين در
 .شد كشته آنجا در جبايى مهدى بن احمد و كردند برون آنجا از را

  جبايى شدن كشته و طهيثا به وى ياران و احمد ابو ورود چگونگى از سخن

 بـا  نبـرد  لـوازم  از كـه  را آنچـه  و داد مقررى خويش ياران به بردودا در احمد ابو وقتى: گويد حماد بن محمد
 از مانـده  روز ده بود، يكشنبه روز به اين و شد روان طهيثا سوى كرد، اصالح كرد، خواست مى اصالح زنگيان

 با نيز كشتيها رفت، مى اسب بر خويش سواران همراه احمد ابو. هفتم و شصت و دويست سال االخر ربيع ماه
 مهـروذ  بـه  معـروف  نهـر  بـه  تا افتاد راه به نيز زورقها و كشتيها و گذرها افتاد، راه به لوازم و سالح و پيادگان

 آن و روز آن بزننـد  پـل  مهـروذ  نهر بر تا بگفت و آمد فرود آنجا احمد ابو. بود جوزيه دهكده مقابل كه رسيد
 را كسان و سرداران و گذشت او سپس. گذشتند پل از وى حضور با ها بنه و سواران نصبحگاها و ببود را شب
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 شهر ميلى دو در و بود پسنديده خويش توقف براى احمد ابو كه محلى تا آنها و شوند طهيثا سوى داد دستور
 آنجـا  در را خـر اال ربيع ماه از مانده روز هشت شنبه سه و دوشنبه روز احمد ابو. برفتند بود جامع بن سليمان

 از سـرما  و بـاران  بـه  كه شد سخت سرما و كرد نكو بارشى آسمان وى توقف ايام در. بماند خاين ياران مقابل
 و سـرداران  از گروهى با احمد ابو جمعه روز شامگاه. نكرد نبرد را جمعه بقيه و روزها اين و ماند مشغول نبرد

 جـامع  بـن  سـليمان  ديـوار  نزديـك  به و بجويد اسبان هجوالنگا براى را محلى كه برنشست خويش وابستگان
 درگرفـت  جنگ و شد برون وى سوى ها كمين جا چند از و شدند روبرو وى با آنها از بسيارى جمع كه رسيد

 شـدند،  برون بودند شده آن وارد كه تنگناهايى از تا كردند دفاع و شدند پياده سواران از جمعى. شد سخت و
 .شدند اسير زيرك سرداران از چند تنى با احمد ابو سرداران و غالمان جمله از 1دارعلم وصيف نام به غالمى

 وى مغـز  بـه  و دريـد  رسـيد  جـا  هر به كه زد جبايى مهدى بن احمد بينى سوراخ به تيرى العباس ابو
 آمـد  انگـر  سخت او بر جبايى بليه. بردند خاين اردوگاه به بود مرگ حال در كه را او و بيفتاد پا از كه رسيد

 كـرد  مـى  معالجـه  و ببـود  چند روزى جبايى. بود تر قدم ثابت وى اطاعت كار به و كارسازتر يارانش همه از كه
 او بـر  و كـرد  كفن و داد غسل بخويشتن را او و شد وى نزد به و بناليد سخت او بر خاين و شد هالك سپس

 جبايى مرگ از و گفت وعظشان و پرداخت شخوي ياران به آنگاه شد، گور به تا بايستاد قبرش بر و كرد نماز
 وقت رسد، بدو خبر آنكه از پيش كه گفت اند آورده چنانكه. بود برق و رعد پر شبى در وى وفات. آورد سخن
 رحمـت  او بـراى  و گفتنـد  مـى  وى دعـاى  كه بود شنيده را فرشتگان ترنم كه بود، بدانسته جبايى روح قبض

 .خواستند مى
 از مرا و بود بوده حاضران جمله از وى آمد، من نزد به هشام بن محمد واثله واب: گويد حسن بن محمد

 .بود گفته وى كه گفت چنان و آمد من نزد به نيز سمعان بن محمد برد، شگفتى به بود شنيده آنچه
 .برفت غمزده و شكسته جبايى گور از خاين
 رخ االخـر  ربيع ماه از مانده روز هارچ جمعه شامگاه كه نبردى از احمد ابو وقتى: گويد حماد بن محمد

 پيشواز به بازگشت وقت به و بپاخاستند سپاهيان همه بود، رسيده وى اردوگاه به خبر گشت، مى باز بود داده
 دستور شدند فراهم اردوگاه مردم وقتى. بود مغرب وقت به اين و فرستاد، پس  اردوگاه به را آنها كه رفتند وى

 .باشند آماده را نبرد و باشند كشيك به را شب آن كه يافتند
 ها دسته را آنها و بياراست را خويش ياران احمد ابو االخر، ربيع ماه از مانده روز سه شنبه، روز صبحگاه

 شـكافت  مى را طهيثا شهر كه نهرى از را زورقها و كشتى تا بگفت و بود ديگر يك پى از پياده و سوار كه كرد
 غالمـان  سـرداران  و رسـيد  شهر ديوار به تا رفت زنگيان سوى و ببرند وى همراه بود شهره منذر نهر نام به و

 پيش اين با پيادگان .داد جاى شوند، بيرون وى مقابله به آن از زنگيان رفت مى بيم كه جاهايى در را خويش
 و شد ادهپي آنگاه گماشت، كسان درآيند آن از كردگان كمين رفت مى بيم كه جاهايى به و نهاد سواران روى

                                                           

 .كلمه متن. 1
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 سـالح  آنگـاه  خواسـت،  نصـرت  مسلمانان و خويشتن براى جل و عز خدا از تضرع به و كرد نماز ركعت چهار
 نبرد به را غالمان و رود ديوار سوى كه داد دستور را العباس ابو خويش پسر و كرد تن به و خواست را خويش
 .كرد چنان او و كند ترغيب
 كـرده  خنـدقى  بود، ناميده منصوره آنرا كه خويش شهر ديوار لمقاب جامع، بن سليمان كه بود چنان و

 با و برانگيختند را آنها سردارانشان اما بماندند، آن از و شدند هراسان عبور از رسيدند بدان غالمان وقتى بود،
 نشهرشـا  ديـوار  از كه رسيدند زنگيان به و كردند عبور آن از و تاختند خندق به جسورانه و شدند پياده آنها
 را قـوم  آن وضع زنگيان چون و گذشتند خندق از نيز سواران از گروهى. نهادند آنها در سالح و نگريستند مى
 دنبالشـان  احمـد  ابـو  يـاران . بگردانيدنـد  روى هزيمت به بديدند را هجومشان و بودند آمده شان مقابله به كه

 .شدند آن وارد شهر اطراف از و كردند
 كه بودند نهاده ديوارى خندق هر جلو و بودند كرده استوار خندق پنج با را شهر زنگيان كه بود چنان و

 هر از احمد ابو ياران و ايستادند مى مقاومت به رسيدند، مى كه خندقى و ديوار هر به و كنند مقاومت آن بنزد
 را شهرشـان  كـه  نهـرى  از زورقهـا  و كشـتى  زنگيـان  هزيمـت  پس از. راندند مى پسشان ايستادند، مى كه جا
 را كسانى. كرد مى غرق رسيد مى بدان و بود آنجا كه را زنگيان زورقهاى و كشتيها و شد شهر وارد  شكافت مى
 به پيوسته جاهاى و شهر از زنگيان كه چندان كردند، اسير و كشتند و كردند دنبال بودند نهر سوى دو بر كه
 از گروهـى  بـا  جـامع  بـن  سليمان. آورد صرفت به را همه احمد ابو و بود، فرسنگ يك نزديك كه برفتند آن

 مـردم  كودكـان  و زنـان  از هزار ده نزديك احمد ابو. افتاد وى ياران بر اسارت و كشتار گريخت، خويش ياران
 خـرج  آنها بر و دارند محفوظشان داد دستور و داد نجات را كوفه اطراف و آن به پيوسته هاى دهكده و واسط
 .كردند تسليم كسانشان به و بردند واسط به را آنها كنند،

 بود گرانمقدار سخت و بود شهر آن در كه پا چهار و خوردنى و مال و ذخيره چه هر يارانش و احمد ابو
 در و برنـد  وى المـال  بيت به و بفروشند بود گرفته كه را ديگر چيزهاى و غالت داد دستور. آوردند تصرف به

 توانستند مى را چه هر جمله آن از كه كنند مصرف بودند وى گاهاردو در كه سپاهيانى و وابستگان مقررى كار
 شـامگاه  كـه  كسانى و علمدار وصيف روز آن. شد گرفته اسير تعدادى سليمان فرزندان و زنان از. ببردند برد،

. بودنـد  نيافته را آنها كشتن فرصت زنگيان كه درآمدند زندان از و يافتند نجات بودند شده اسير وى با جمعه
 پلـى  نـام،  منـذر  نهر اين بر تا بگفت احمد ابو. بردند پناه شهر اطراف زارهاى بيشه به فراريان از بسيارى وهگر

 ويران را شهر ديوار تا داد دستور و بماند طهيثا در روز هفده احمد ابو. رفتند آن غرب سمت به مردم و زدند
 تعقيـب  بودند برده پناه زارها بيشه به كه را نىكسا داد دستور. كردند چنان كه بركنند، آنرا خندقهاى و كنند
 بـه  را آنها از يكى چون و شتافتند آنها طلب به كسان كرد، معين مزدى بيارد را يكيشان كه هر براى و كنند

 كـه  پيوسـت  مـى  خـويش  غالمـان  سرداران به را وى و داد مى خلعتش و گذشت مى در او از آورد مى وى نزد
 .كند منصرفشان يارشان اطاعت از و كند استمالتشان خواست مى
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 و زنگيان از كسانى و فرستاد جامع بن سليمان جستجوى به زورقها و كشتى با را نصير احمد، ابو آنگاه
 دجلـه  وارد و بگـذرد  هورهـا  از تا بكوشد سخت آنها  تعقيب در داد دستور و بودند، گريخته وى با كه ديگران

 بـه  و نرسـد  الخصـيب  ابو نهر به دجله از كشتى تا بود آورده پديد فاسق كه را بندهايى داد دستور. شود كور
 كـرده  بيرونشـان  فاسق كه آنجا مردم از كسانى تا بماند طهيثا در داد دستور زيرك به. كند باز نرود او طرف
 .يابد دست آنها به تا كند دنبال بودند زارها بيشه در كه را زنگيانى داد دستور بدو. آيند پس بود،

 .درگذشت رشيد دختر حبيبه ام سال همين االخر ربيع ماه رد
. بازگشـت  بـردودا  اردوگـاه  بـه  داد سـامان  داد، خواسـت  مـى  سـامان  را چه هر كه پس آن از احمد ابو

 آنجا در كه سپاهيانى به و بود آشفته را آنجا مهلبى كه آرد صالح به را آنجا كار و رود اهواز سوى خواست مى
 .بود رفته سوى بدان او از پيش العباس ابو و. بود يافته تسلط آن واليتهاى بيشتر بر و بود تاخته بودند

 سوى اسب بر كه كنند آماده است بايسته را آنچه داد دستور و بماند چند روزى رسيد، بردودا به وقتى
 وى همـراه  سـپاهيان  براى آنجا در و كنند اصالح را منزلگاهها و راهها كه فرستاد را كسانى. رود اهواز واليت
 مدت در رسيد، وى نزد به بود بازآمده طهيثا از كه زيرك كند حركت واسط از آنكه از پيش. كنند مهيا آذوقه
 نهاده جاى به آرامش حال به را آنها و بودند آمده باز بودند، بوده آن در زنگيان كه نواحى آن مردم وى بودن

 .بود
 بـرود  زورقها و كشتى در خويش اصحاب برگزيدگان و دليران با و شود آماده داد دستور او به احمد ابو

 ياران از كس هر با نبرد و زنگى منهزمان تعقيب و دجله كردن پاك كار در حمزه ابو با و رسد كور دجله به تا
 در بـود،  نبردى فرصت اگر و رسند وى شهر به الخصيب ابو نهر در تا كنند همدستى رسند مى بدو كه فاسق

 بـه  و بگويـد  پاسـخ  بـه  را خـويش  دستور تا بنويسند، احمد ابو به را خويش عمل و كنند نبرد وى اب شهرش
 بـود،  نهـاده  جايشـان  به واسط اردوگاه در كه كسانى بر را هارون خويش پسر احمد ابو. كنند كار آن اقتضاى
 خـويش  پسـر  به. كرد چنان و كند حركت  خويش سير سبك ياران و مردان با كه شد مصمم و كرد جانشين

 .ببرد دجله در وى قرارگاه به كشتيها در را مانده جاى به سپاهيان رسيد وى نامه وقتى داد، دستور هارون
 از احمد ابو هفتم، و شصت و دويست سال يعنى سال، اين االخر جمادى از رفته روز يك جمعه، روز به

 طيـب،  سـپس  جـوخى،  در آن از پس آمد، ودفر بازبين در كرد، حركت آن واليتهاى و اهواز آهنگ به واسط
 وقـت  آخـر  تا روز آغاز از و بودند، زده پلى آن بر كه شوش رود كنار بر سپس درستان، سپس قرقوب، سپس

 .آمد فرود آنجا و رسيد شوش به تا برفت سپس داد، عبور را خويش سپاهيان همه تا بماند آنجا ظهر
 او و آيـد  وى نـزد  بـه  كه بود داده دستور بود اهواز بر وى عامل كه مسرور به احمد ابو كه بود چنان و
 مسرور كه رسيد وى نزد به خويش سرداران و سپاهيان با بود آمده فرود شوش در احمد ابو كه روزى فرداى

 .بماند شوش در روز سه و داد خلعت را وى همراهان و
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 قلـوص،  بـه  معروف بود، بصرى موسى نب احمد بودند شده اسير طهيثا در كه فاسق ياران از كسانى جمله از
 بـود،  آن از مـرگش  و بود خورده زخم چند كه پس آن از قلوص،. بود بوده او قديم ياران و وى خواص از كه

 جملـه  از هـم  و. كننـد  نصب واسط پل بر و ببرند را سرش تا بگفت احمد ابو شد هالك وقتى. بود شده اسير
 و بود گرفته پدرش از زور به را او خبيث كه بود كرمانى محمد بن عبداهللا بودند شده اسير روز آن كه كسانى

 مردمى كه وى معتمدان گروهى نيز سياهان جمله از. بود گماشته آنجا نماز و قضا بر و بود فرستاده طهيثا به
 و فرومانـد  خويش كار در رسيد بدو اسارتشان خبر چون كه بودند شده اسير بودند جنگاور و نيرومند و دلير

 ديـرين  يـاران  از يكى و كس هزار سى نزديك با وقت آن كه مهلبى به هراس، فرط از و شد ياوه نيرنگهايش
 نامـه . رود وى سـوى  و كنـد  رها هست او بنزد كه را اثاث و آذوقه همه داد دستور و نوشت بود اهواز در وى

 همـين  بـه  و روانسـت  آن اليتهاىو و اهواز سوى احمد ابو كه بود رسيده او به خبر كه رسيد مهلبى به وقتى
 كـرد  جانشين آن بر را كرنيائى يحيى ابن محمد و كرد رها بود وى بنزد را چه هر و بود 1پريده عقلش سبب

 آن در. برفـت  مهلبـى  پـى  از و كرد رها بود شده سپرده بدو  كه را آنچه و شد آكنده ترس از كرنيائى دل اما
 را همـه  كـه  بـود  آن اطراف و اهواز و جبى در پا چهار و خرما و گون گونه حبوبات فراوان بسيار مقدارى وقت
  .كردند رها

 از بـدان  پيوسـته  نـواحى  و باسـيان  و فنـدم  كـار  وقـت  آن در كـه  نيـز  الوهاب عبد بن بهبود به فاسق
 نزد به خرما و آذوقه چه هر نيز بهبود. رود وى نزد به كه نوشت و بود وى با فارس، و اهواز بين ما هاى دهكده

 و فاسق ضد بر وى نيروى مايه اين و آورد تصرف به آنرا همه احمد ابو كه كرد رها بود فراوان بسيار و بود وى
 .شد فاسق ضعف

 پراكنـده  بود خبيث اردوگاه و اهواز بين ما كه هايى دهكده در وى ياران شد برون اهواز از مهلبى وقتى
 بودند مهلبى با كه مردمى از. كردند برون بودند صلح به نگيانز با كه را مردمش و دادند غارت به آنرا و شدند
 احمـد  ابـو  از و نوشـتند  نامه و بماندند اهواز نواحى در و ماندند باز بدو پيوستن از پياده و سوار از كس بسيار
 هبخشـيد  بود آورده دست به طهيثا در كه را خبيث ياران وى كه بودند يافته خبر كه رو آن از خواستند امان
 .بود

 به فاسق دستور سبب .پيوستند الخصيب ابو نهر به بودند رفته وى همراه كه يارانش از كسانى و مهلبى
 در كه وحشت و ترس حال آن در يارانش، و احمد ابو داشت بيم كه بود آن روند وى سوى كه بهبود و مهلبى

 انتظـار  او كـه  نشد چنان كار اما اشند،نب وى نزد به همراهانشان و بهبود و مهلبى و روند وى سوى بودند، آن
 .داشت

 در خبيـث  كـه  بندهايى و آورد تصرف به بودند نهاده جاى به بهبود و مهلبى را آنچه تا بماند احمد ابو
 سـوى  شـوش  از احمـد  ابـو  آنگـاه . شـد  اصـالح  وى گـذرگاههاى  و راهها و شد گشوده بود آورده پديد دجله
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 كـه  فرسـتاد  كـس  كـه  بـود  كمياب اردوگاه در علوفه كه بود چنان و دبمان آنجا روز سه و رفت شاپور جندى
 هـر  بـه  و بگيرند را اهواز واليتهاى خراج تا بگفت و رفت شوشتر سوى شاپور جندى از آنگاه بيارند، و بجويند
 كـرد  عبيـداهللا  بـن  محمـد  نزد به را االصبغ ابى بن احمد. بفرستند زودتر را مالها كه فرستاد سردارى واليتى
 نزد به كسى فاسق جانب از رسد اهواز واليتهاى به احمد ابو آنكه از پيش كه بود، داشته مى بيم وى -فرستاد

 خطـايش  از و ببخشـد  را او كـه  دارد آن سـر  احمد ابو كه بگويد و كند دلگرم را او كه داد دستور و -آيد وى
 بلخـى،  مسـرور  بـه . شـود  االهـواز  سوق به و كند شتاب مالها فرستادن در كه دهد دستورش و بپوشد، چشم
 از و كنـد  احضـار  بودند وى همراه كه را سپاهيانى و غالمان و وابستگان كه داد دستور اهواز در خويش عامل
 كرد احضارشان كه كند، آماده خبيث نبرد براى را آنها و بدهند را مقرريهاشان كه دهد دستور و بگذراند نظر

 .دادند مقررى و دگذرانيدن نظر از يكايك را آنها و
 چنـان . رسـيد  اهـواز  بـه  و برفـت  آنجـا  از سـپس  كرد، منزلگاه را آنجا و رفت مكرم عسكر سوى آنگاه

 آذوقه كار روز، آن اما است، بس را وى سپاهيان كه رسيده آنجا به آذوقه چندان وى از پيش كه پنداشت مى
 مردم وضع و نرسيد اما بود آذوقه يدنرس منتظر و بماند روز سه شدند، آشفته سختى به كسان و شد سخت

 .شد مى جمع پراكندگى موجب اين، و شد بد
 قـديم  پل يك سپاهيان كه شد معلوم چيست؟ آذوقه رسيدن دير سبب كه برآمد جستجو به احمد ابو

 رگانانباز و بودند بريده گفتند، مى اربك پل آنرا بود، بوده رامهرمز و االهواز سوق بين ما كه را عجم بناهاى از
 پـل  سـوى  و برنشسـت  احمـد  ابو. اند كرده خوددارى راه آن پيمودن از پل، شدن بريده سبب به بران آذوقه و

 داد دستورشان و آورد فراهم بودند مانده اردوگاه در كه را سياهانى بود، االهواز سوق فرسنگى دو در كه رفت
 چنان و شد اصالح پل همانروز تا نرفت آنجا از و كرد خرج انگيز رغبت مالهاى و بيارند سنگ پل اصالح براى
 وضعشـان  و يافتنـد  فراوانى اردوگاه، مردم و بيامد آذوقه با كاروانها و گذشتند آن از كسان و بود بوده كه شد
 فراهم اهواز هاى واليت از كه آرند فراهم كشتى دجيل بر بستن پل براى تا داد دستور احمد ابو هم و. شد نكو
 نيـاز  بدان كه را ابزارهايى و خويش كارهاى وى ياران تا بماند اهواز در روز چند. كرد آغاز را پل بستن و شد

 بـود  رسـيده  اسبان به علوفه نرسيدن سبب به كه اى سختى و شد نكو اسبانشان وضع و دادند سامان داشتند
 .برفت

 رسـيد  بودنـد  گرفته اقامت زاالهوا سوق در و بودند بازمانده مهلبى از كه گروهى هاى نامه وقت اين در
 آنهـا  بـا  كـه  آمدنـد  وى نـزد  بـه  آنها از كس هزار نزديك داد، امانشان كه بودند خواسته امان احمد ابو از كه

 بدو سپاهيانش وقتى. كرد معين مقررى برايشان و پيوست خويش غالمان و سرداران به را همه و كرد نكويى
. زد اردو مأمون قصر به معروف محل در دجيل غربى كناره بر و كرد عبور پل از و بست پل دجيل بر رسيدند،

 و بداشـت  را آن شر خدا كه شدند انگيز هول اى زلزله دستخوش مردم آنجا در شب همان. بماند آنجا روز سه
 .ببرد آنرا بليه
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 را خويش پسر العباس ابو كند عبور دجيل بر شده بسته پل از كه پيش آن از احمد ابو كه بود چنان و
 بود، مبارك نهر به معروف محل آن، و بود فرستاده كند منزلگاه را آنجا داشت قصد كه كور دجله از محلى به
 نهـر  سـوى  بودنـد  مانده وى با كه سپاهيانى همه با نيز او كه بود نوشته خويش پسر هارون به. بصره فرات از

 .آيد فراهم آنجا سپاهها همه كه رود مبارك
 نزد به االصبغ ابى بن احمد آنجا در. آمد فرود عباس قورج در و شد روان مأمون قصر از احمد ابو آنگاه

 كرده پيشكش وى به محمد كه ها هديه و بود كرده صلح آن بر عبيداهللا بن محمد با كه چيزهايى با آمد، وى
 .چيزها ديگر و شكارى سگ و اسب از بود،

 احمـد  ابو كه چاههايى آب بجز نبود آب دهكده اين در. آمد فرود جعفريه در و شد روان قورج از آنگاه
 قـورج  از كـار  ايـن  بـراى  را محمد بن عبيداهللا وابسته سياه سعد و كنند حفر وى اردوگاه در بود داده دستور
 فـراهم  آذوقـه  مقـدارى  آنجا در. بماند محل آن در شب يك و روز يك. بود شده حفر كه بود فرستاده عباس
 آنجـا  شـد،  روان بشـير  بـه  معروف محل سوى آنگاه. گرفتند توشه و يافتند گشايش آن از مردم كه بود شده
 نمـاز  از پـس  و شـد  روان مبـارك  نهـر  آهنگ به شب آخر بماند، شب و روز يك و يافت باران آب از اى بركه

 سـالم  بـدو  و كردنـد  پيشـواز  او از راه در هـارون  و العباس ابو پسرانش بود، دور منزلى كه رسيد آنجا نيمروز
 و شصـت  و دويسـت  سـال  رجب نيمه بود، شنبه روز به اين و رسيد مبارك نهر به تا برفتند، وى با و گفتند
 .هفتم

 دربـاره  نصير و زيرك رسيد، مبارك نهر به كه وقتى به تا بود درآمده واسط از احمد ابو كه وقت آن از
 .بودند كرده كارى بود ردهك آن مأمور را زيرك احمد، ابو كه طهيثا به فرارى زنگيان تعقيب
 رسـيدند،  ابله به تا برفتند آمدند، فراهم كور دجله در نصير و زيرك وقتى: گويد باب اين در حماد بن محمد

 فرستاده زنگى از پر 1زورق بسيارى تعداد خبيث كه گفت و آمد نزدشان به امانخواهى به خبيث ياران از يكى
 ابـراهيم  بـن  محمد اين. داشت عيسى ابو كنيه كه ابراهيم پسر حمدم نام به خويش ياران از يكى ساالرى به

 و بـود  يسار زنگى نام بود، برده همراه را وى بصره ويرانى هنگام به زنگيان از يكى كه بود بصره مردم از يكى
 و بمرد كه وقتى تا كرد مى دبيرى كارش مورد در يسار براى محمد كه شد چنان و. بود فاسق نگهبانان ساالر

 بـن  محمـد  ايـن  و سـپرد  بـدو  را يسار كارهاى بيشتر و گرفت باال خبيث نزد به جبايى مهدى بن احمد كار
 وى مرتبـت  در ابـراهيم  بن محمد اين و بمرد جبايى كه وقتى تا بود، وى دبير كه پيوست بدو نيز را ابراهيم

 بـراى  و پوشـيد  جنگ ابزار و هادن يكسو به را قلم و دوات پس. نهد جبايى جاى به را او خبيث كه آورد طمع
 شـوند  مـى  آن وارد كـه  را سپاهيانى و بماند دجله در گفت و فرستاد سپاه اين با را او خبيث. شد آماده پيكار
. رفـت  مى يزيد نهر به معروف نهر سوى بود وى همراه كه جمعى با گاهى و بود دجله در گاهى كه براند پس
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 سـپاه  آن از كه يكى. بودند وى با ديگران و سياهان از دليرانى و وذىب غالم به معروف عمرو و سالم بن شبل
 وى  كـه  داشـت  معلومشـان  و گفـت  آنهـا  با را ابراهيم بن محمد خبر آمد نصير و زيرك نزد به امانخواهى به

 نهـر  بـه  كـه  نهرهـايى  از خواهند مى و -بود زده اردو المراه نهر در نصير وقت آن در -دارد نصير سپاه آهنگ
 درآيند سپاه سر پشت از كه رسند شرطه به معروف محل به تا شوند رهسپار رسد مى 1شيرين شكاف و عقلم
 .تازند آن بر سوى دو از و

 شـيرين  شـكاف  آهنـگ  نيز زيرك بازگشت، خويش اردوگاه سوى ابله از رسيد نصير به خبر اين وقتى
 وى همراهان و ابراهيم بن محمد كه پنداشت چنان زيرا رسيد، ميشان به معروف محل به آن انتهاى از و كرد

 پس آن از و رسيد آنها به راهشان در و بود برده مى گمان كه شد چنان و .روند مى نصير سپاه سوى راه آن از
 سـوى  و شدند هزيمت كه داد غلبه آنها بر خدايش كوشيدند نيك و كردند صبورى وى مقابل در زنگيان كه

 كـه  شـدند  رهنمـون  آنهـا  سوى را زيرك بود، يزيد نهر همان كه بودند نهاده كمين آنجا در كه رفتند نهرى
 كـه  كسـانى  جملـه  از -كـرد  اسير را گروهى و بكشت را گروهيشان و رفت آنها سوى وى كشتيهاى و زورقها

 چـه  هـر  و -بـوذى  غالم به معروف عمرو با داشت، عيسى ابو كنيه كه بود ابراهيم بن محمد گرفت اسيرشان
 خبيـث  اردوگـاه  بـه  كـه  بـود  يافتگـان  نجات جزو شبل. بود زورق سى حدود در كه بگرفت بود آنها با زورق

 با بود گرفته كه را زورقهايى و كشتگان سرهاى و اسيران و شد برون شيرين شكاف از ظفر با زيرك. پيوست
 ابو به را خويش حفت و ظفر و نبرد حكايت و رفت واسط سوى كور دجله از زيرك. داشت همراه كشتيها ديگر
 شدند هراسان بودند آن واليت و دجله در كه فاسق پيروان همه كه بود آن زيرك كار عواقب از. نوشت احمد

 ابو به را خبرشان كه خواستند امان بودند المراه نهر در كه حمزه ابو از آنها از كس هزار دو اند گفته چنانكه و
 را آنها و كند معين برايشان مقررى و بدارد امانشان مشمول و يرندبپذ را آنها كه داد دستور او و نوشت احمد

 .گيرد كارشان به دشمن نبرد در و بياميزد خويش ياران با
 جـا  بـه  وى با كه سپاهى با كه رسيد هارون پسرش به احمد ابو نامه كه وقتى تا ببود واسط در زيرك

 نوشت بود المرأه نهر در كه نيز نصير به احمد ابو .تبرف هارون با نيز زيرك و رود، مبارك نهر سوى بود مانده
 .رسيد وى نزد به آنجا كه رود وى نزد به مبارك نهر در داد دستور و

 فاسـق  اردوگـاه  سوى زورقها و كشتى با بود رفته مى مبارك نهر سوى وقتى العباس ابو كه بود چنان و
 ميانشـان  نيمـروز  وقت آخر تا روز آغاز از و بود تهتاخ بدو بود الخصيب ابو نهر در كه وى شهر در و بود رفته
 ياران از جمعى با منتاب نام به بود جامع بن سليمان پيوستگان از كه خبيث سرداران از يكى و بود شده نبرد

 .كرد شكسته را يارانش و خبيث كه بود چيزها جمله از اين و بود آمده وى نزد به خواهى امان به خويش
 پـدر  العبـاس  ابـو  وقتـى  .داد اسـب  و بخشـيد  چيز و داد خلعت را منتاب و بازگشت ظفر با العباس ابو

 تـا  بگفـت  احمـد  ابو. بود آمده وى نزد به امانخواهى به كه گفت و بگفت وى با را منتاب خبر بديد را خويش
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 امـان  كـه  بـود  زنگـى  سـرداران  از كـس  نخسـتين  منتاب. اسب چند با بخشيد چيز و دهند خلعت را منتاب
 .استخو

 و شصـت  و دويست سال رجب نيمه بود شنبه روز به اين و گرفت، جاى مبارك نهر در احمد ابو وقتى
 بـدو  اى نامـه  كه بود اين كرد خبيث درباره كه كارى نخستين آمده حماد بن محمد روايت در چنانكه هفتم،
 ها مال و ها ناموس و داده انىوير به كه واليتها و شهرها و شكسته كه حرمتها و ريخته كه خونها از كه نوشت

 گفت بدو. بازگردد و برد توبه تعالى خداى سوى به كرده ناحق به كه پيمبرى و رسالت دعوى و داشته روا كه
 جمـع  بـه  و بـدارد  دسـت  خداسـت  خشـم  مايـه  كـه  كارهـايى  از اگر آماده، امان و است گشوده توبه راه كه

 .يابد وافر بهره دنيا از توبه سبب هب و شود محو وى گذشته گناهان درآيد مسلمانان
 از خبيـث  يـاران  اما برسانند را نامه كه خواست پيك فرستاد، خبيث نزد به خويش پيك با را نامه اين
 كـه  بردنـد  خبيـث  بنـزد  آنـرا  و گرفتند بر كه افكند طرفشان به را نامه پيك. كردند خوددارى نامه رسانيدن

. بمانـد  خويش غرور بر و نداد پاسخى نامه به و كرد فزون را تمردش و جلجا بود آن در كه اندرزها اما بخواند
 .بود كرده دريغ نامه پاسخ از خبيث اينكه و بگفت وى با بود كرده را آنچه و بازگشت احمد ابو بنزد فرستاده

 و بـود  مشـغول  زورقهـا  و كشتى بازديد به چهارشنبه و شنبه سه و دوشنبه و شنبه يك و شنبه روز احمد ابو
 زورقهـا  و كشـتى  در و گزيـد  برمى تيراندازان و كرد مى مرتب آن در را خويش غالمان و وابستگان و سرداران

 در و بود ناميده مختاره آنرا كه خبيث شهر سوى خويش ياران با احمد ابو رسيد پنجشنبه روز وقتى. نهاد مى
 و نگريسـت  آن در و رسيد شهر نزديك وقتى. بود وى با نيز العباس ابو پسرش .شد روان بود الخصيب ابو نهر
 كمانهـاى « و هـا  ارابـه  و منجنيقهـا  و شده كور بدان وصول راههاى و دارد استوار خندقهاى و ديوارها كه ديد
 وضـعى  چنان سلطان پيشين مخالفان از هيچيك و آمده، فراهم آن ديوارهاى بر ابزارها ديگر و» 1تيرى چند

 خبيث ياران وقتى. نمود مى سخت كار كه ديد چندان را جمعشان و ورانشانجنگا شمار كثرت. بودند نداشته
 .بلرزيد زمين كه چندان برخاست صدايشان بديدند را احمد ابو

 را كسـانى  و رود پيش شهر ديوار سوى كه داد دستور العباس ابو خويش پسر به احمد ابو وقت اين در
 مجـاور  بنـدر  به را خويش كشتيهاى چنانكه رفت، نزديك و كرد چنان كه كند باران تير بودند ديوارها بر كه

 و تيرهاشـان  و آمدند فراهم و شدند بود شده نزديك بدان كشتيها كه محلى به فاسقان. چسبانيد خائن قصر
 انداختنـد  مـى  سـنگ  خـويش  دسـت  بـا  عوامشـان  رسيد، مى پياپى فالخنهايشان و ها ارابه و منجنيقها سنگ

 و خـائن  كـرد،  ثبات  العباس ابو. شد مى ديده آنجا سنگى يا تيرى شد مى نظر تىكش كجاى هر به كه چندان
 پيكارشـان  به كه كسانى از هيچيك از آنرا همانند كه ديدند چنان را صبوريشان و كوشش و تالش وى ياران
  .بودند نديده بودند آمده
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 را خويشـتن  و بازگردنـد  خـويش  جايگاههـاى  به كه داد دستور وى همراهان و العباس ابو به احمد ابو
 .كردند چنان كه كنند مداوا را خويش زخمهاى و دهند آسايش

 و لوازم همه و خويش زورقهاى با و خواستند امان احمد ابو از زورقها جنگاوران از كس دو وقت اين در
 آنها به و ندداد مزين كمربندهاى و ديبا خلعتهاى را جنگاوران تا داد دستور كه آمدند وى نزد به آن مالحان

 نكـو  سـخت  آنـرا  كـه  دادنـد  سپيد هاى جامه و سرخ حرير خلعتهاى را مالحان كه داد دستور نيز و داد چيز
 ايـن،  و ببيننـد  را آنهـا  همگنانشـان  كه جايى به برند، نزديك را آنها تا بگفت و داد چيز را همگيشان يافتند،
 و انـد  شـده  بخشوده يارانشان كه ديدند باقيماندگان وقتى. بودند زده فاسق به كه بود نيرنگى انگيزترين خشم
 و شدند شتابان آن سوى و برخاستند همچشمى به كار اين در و آوردند رغبت گرفتن امان به اند ديده نكويى

 .آوردند رغبت بود شده آماده شان براى آنچه در
 دربـاره  كـه  داد دسـتور  چنان زني آنها درباره كه شدند احمد ابو نزد به زورقداران از تعدادى روز آن در
 داد دستور اند، يافته غنيمت آنرا و اند گراييده امانخواهى به زورقداران كه ديد خبيث چون و بود داده يارانشان

 كـه  گماشـت  نهـر  آن دهانـه  بـر  را كسـانى  و برنـد  الخصيب ابو نهر به بودند دجله در كه را آنها از كسانى تا
 مقابله به را الوهاب عبد ابن بهبوذ. كنند نمايان را وى كشتيهاى كه داد دستور نيز و. شوند برون نگذارندشان

 خـويش  يـاران  بـا  وى. داشـت  بيشتر لوازم و شمار و بود نيروتر به وى حمايتگران همه از بهبوذ. فرستاد آنها
 ابو بود، شده پراكنده احمد ابو كشتيهاى هنگام اين در. بود مد گرفتن نيرو و رسيدن وقت به اين و شد روان

 بسـر  پيكـار   پنداشـت  مـى  كـه  بود مانده آنجا و بود رفته دجله مشرق به داشت همراه كه كشتيهايى با حمزه
 .نيست حاجت بدو و رسيده

 ببرند پيش را وى كشتيهاى داد دستور احمد ابو شد، نمايان داشت همراه كه كشتيهايى با بهبوذ وقتى
 خـويش  غالمـان  و سرداران به برد، هجوم بهبوذ به داشت همراه كه ايىكشتيه با داد دستور العباس ابو به و

 و بودنـد،  آن در غالمـان  سرداران كه زيرك و العباس ابو كشتيهاى .برند هجوم وى همراه كه داد دستور نيز
 آوردنـد  طمـع  وى همراهان و العباس ابو در فاسق ياران. درگرفت پيكار. بود كشتى دوازده شدند، پيكار وارد

 تعقيـب  بـه  را وى يـاران  و العبـاس  ابو. شدند هزيمت زنگيان كردند ثبات چون اما بود، كم كشتيهايشان هك
 و برداشـت  تيـر  زخم چند و رسيد او به نيزه ضربت دو راندند، خبيث قصر عرصه به را او كه فرستادند بهبوذ

 بـود  مرگ حال در كرد، رها دبو او ياران و وى بعهده كه را كارى و گرفت سستى سنگ ضربات از بازوهايش
 .راندند الخصيب ابو نهر به را وى كه

. شـد  كشـته  عميـره  نـام  به وى آزموده جنگ و دلير و توانا سرداران از يكى بهبوذ همراهان از روز آن
 كشـتى  و شدند غرق يا شدند كشته كشتى مردم و يافتند دست بهبوذ كشتيهاى از يكى به العباس ابو ياران

 كـه  بـود  آمـده  باب اين در احمد ابو دستور كه شدند روان كشتيهايشان با وى ياران و العباس واب. شد گرفته
 .بازگردد سپاه و رود دجله شرق به كشتيها
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 الخصـيب  ابـو  نهر به وى كشتيهاى در كه را كسانى ديد بازگشت كار در را احمد ابو سپاه فاسق وقتى
 هزيمتى آنكه بى را آنها و شود آرام وى ياران هراس كار اين با كه شوند نمايان كه داد دستور بودند گريخته

 آنهـا  طـرف  بـه  را خـويش  كشـتيهاى  كه بگفت را خويش غالمان از جمعى احمد ابو. ببرد پس باشند، كرده
 از يكـى . بكردنـد  پشـت  هراسـان  و شـده  هزيمـت  بديدنـد  را ايـن  چون كه بروند آنها آهنگ به و برگردانند

 سـرازير  داشـتند  همـراه  كـه  را سـپيدى  پرچم و خواستند امان احمد ابو از آن مردم ماند، عقب كشتيهاشان
 .دادند شان جامه و گرفتند چيز و  عطيه و يافتند امان كه شدند وى سوى خويش كشتى با و كردند

 بازدارنـد  شدن برون از و برند پس نهر به را خويش كشتيهاى زنگيان كه داد دستور فاسق وقت اين در
 .بود روز آخر رد اين و

 هنگـام  بـه  روز ايـن  در .بازگردنـد  مبـارك  نهـر  در اردوگاهشان سوى وى ياران تا داد دستور احمد ابو
 و كشـتيها  در و پـذيرفت  را آنهـا  كه خواستند امان وى از زنگى غير و زنگى از بسيار مردم احمد ابو بازگشت

 العبـاس  ابـو  پيوستگان جزو را نامهايشان و ددهن شان عطيه و چيز و خلعت كه داد دستور و ببردشان زورقها
 .بنويسند
 بمانـد،  آنجـا  را يكشـنبه  و شـنبه  و جمعه روز و رسيد خويش اردوگاه به عشا پس از و برفت احمد ابو

 روز شـش  دوشـنبه  روز به. باشد نزديكتر خبيث مقابله به كه برد جايى به را خويش اردوگاه شد مصمم آنگاه
 و غـالم  و وابسته از سردارانش و العباس ابو برنشست، كشتى به هفتم و شصت و دويست سال رجب از مانده

 نهـر  مقابل كه رسيد، جطى نهر به معروف نهر به دجله شرق در تا برفت. بودند وى با نصير و زيرك جمله از
 آنجـا  ار نصـير  و زيرك و العباس ابو .كرد مقرر خواست مى را آنچه و كرد توقف آنجا. است يهودى به معروف

 برگزيده جطى نهر در كه محلى به كه دادند ندا كسان ميان تا بگفت و بازگشت خويش اردوگاه سوى و نهاد
 داد دسـتور  شد بسته پل نهرها بر و شد بسته اصالح اسبان عبور براى راهها كه پس آن از. كنند حركت بود،
 نهـر  بـر  تا برفت خويش سپاهيان همه با رجب از مانده روز پنج شنبه سه روز صبحگاه ببرند، نيز را اسبان كه

 هيچيك در. بود آنجا هفتم و شصت و دويست سال شعبان از رفته روز چهارده شنبه روز تا و آمد فرود جطى
 بودنـد،  وى بـا  سواران همه برنشست، پيادگان و سواران با شنبه، يعنى روز، اين در نكرد، نبردى روزها اين از

 و رسـيد  فـرات  به تا برفت و سالح، و زره با همه داد، جاى زورقها و كشتيها در را نداوطلبا و پياده سپاهيان
 يـا  بودنـد،  كس هزار پنجاه به نزديك احمد ابو پيروان و ياران وقت اين در. گرفت جاى فاسق اردوگاه مقابل
 زن شمشير از كردند، مى  دفاع يا كردند مى پيكار همه كه داشت كس هزار سيصد نزديك فاسق. بيشتر اندكى

 .منجنيق يا ارابه يا فالخن با انداز سنگ يا تيرانداز و دار نيزه و
 لشكر سياهى تماشاييان اينان و انداختند مى سنگ خويش دست به كه بودند كسانى تر، ضعيف همه از

 .شدند مى انباز آنها با كار اين در نيز زنان داشتند، دلبستگى زدن فرياد و زدن نعره به كه بودند افزاى
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 بـراى  امان كه زدند بانگ داد دستور كه نيمروز وقت به تا بماند، فاسق اردوگاه مقابل روز آن احمد ابو
 زده بانگ كه مضمون همان به نوشتند ها نامه امان تا بگفت و خبيث، مگر است گسترده سرخ و سياه از مردم
 يـاران  دلهاى كه افكندند خبيث اردوگاه سوى و داد نكويى وعده را كسان آن، در و آويختند تيرها بر و بودند

 گروهى روز آن در .شد متمايل بدو بود داده خويش احسان و عفو از كه ها وعده آن طمع هم و بيم از دين بى
 اردوگاه سوى آن از پس داد، چيزشان و داد شان عطيه كه بود آورده را آنها كشتى كه آمدند وى سوى بسيار

 .بازگشت جطى نهر در خويش
 از جمعـى  بـا  تغالعـز  پسر جعفر ديگرى و بكتمر يكى وابستگانش از سردار دو. نبود نبردى روز اين در

 .بيفزود آمدنشان از احمد ابو همراهان نيروى كه آمدند وى نزد به خويش ياران
 اردوگـاه  مقابـل  بصره فرات در كه رفت اردوگاهى سوى و كرد حركت جطى نهر از احمد ابو آن از پس

 داشـته  كـافى  گنجـايش  كـه  ببرنـد  را نهر و بزنند پل آن نهرهاى بر و كنند اصالح آنرا بود گفته و بود فاسق
 اردوگـاه  ايـن  در. هفـتم  و شصـت  و دويست شعبان نيمه بود، يكشنبه روز به اردوگاه اين در وى نزول. باشد
 .كرد معين آنجا در را خويش ياران سران و سرداران جاى و بماند
 بـه  معـروف  نهـر  مقابـل  آن آخر كه نهاد اردوگاه آغاز در بود زورقها و كشتيها ساالر وى سپاه رد كه را نصير

 تركـان  نهر نام كه -الخصيب ابو نهر بين ما يارانش با را العباس ابو دار مقدمه ترك زيرك بود،» 1كور جوى«
 ابـو  گاههـاى  خيمـه . بود ركزي مجاور خويش، سپاه با وى حاجب جهستار پسر يعلى. نهاد  مغيره نهر و -دارد

 غالمـان  و وابسـتگان  بـا  را خـويش  وابسـته  راشـد . بـود  جابيل دير به معروف محل مقابل پسرش دو و احمد
 مخلد بن صاعد. نهاد هطمه به معروف نهر بر زنگى و مغربى و طبرى و ديلمى و روم و خزر و ترك از خويش

 معـروف  نهر بر سپاهش با را بلخى مسرور. نهاد راشد اهسپ باالى غالم، و وابسته از سپاهش با را خويش وزير
 موسـى . نهـاد  هالـه  بـه  معـروف  نهـر  بر سپاهشان با را بغا بن موسى پسران محمد، و فضل نهاد، سندادان به

 جطـى  نهر كنار بر را او و كرد خويش دار دنباله را ترك بغراج. بود آنها مجاور خويش ياران و سپاه با دالجويه
 .شدند مقيم و گرفتند جاى آن در همه كه داد، جاى

 بايـد  مـى  ناچـار  كه بدانست كه ديد چنان را وى جمع كثرت و محل استوارى و خبيث وضع احمد ابو
 و كند احسان وى با آمد باز كه آنها از كس هر و دهد امان را يارانش و گيرد محاصره به را وى و كند صبورى
 تـا  بگفت بود، آب در نبرد وسايل و بيشتر كشتى نيازمند. شوند هپراكند تا گيرد سختى به را ضاللت مصران
 بـود  ناميـده  موفقيـه  آنـرا  كـه  نهرى كنار بر وى اردوگاه به و بيارند آذوقه تا فرستند دريا و خشكى به كسان

 بـه  را يكـى  .فرسـتند  موفقيـه  در وى المـال  بيـت  به را مالها كه نوشت اطراف در خويش عامالن به .برسانند
 و خبيـث  آذوقـه  راه كـه  محلهـايى  در آنـرا  بايد مى كه بيشتر كشتيهاى ساختن براى فرستاد جنابا و سيراف
 خور در كه را كس هر كه بنويسند اطراف در وى عامالن به تا بگفت. دهد جاى بريد مى آنجا از را وى پيروان
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 پيـاپى  آذوقـه  كه بماند نتظارا در ماه، يك حدود در يا ماه، يك. بفرستند است راغب بدان و است ديوان ثبت
 و بپاشـد  بازارهـا  آنجـا  در. رسـانيدند  موفقيـه  شهر به و كردند مهيا كاال و التجاره مال اقسام بازرگانان. رسيد

 از بـود،  شده بريده پيش آن از كه رسيد دريا از ها كشتى شدند، بسيار آن در شهر هر از آمارگران و بازرگانان
 را مـردم  و ساخت جامع مسجد احمد ابو .بودند بريده آنرا راه بود سال ده از تربيش يارانش و فاسق كه رو آن

 وسـايل  همـه  احمـد  ابو شهر در. زد سكه درم و دينار آنجا در و بپاكرد خانه سكه كنند، نماز آن در تا بگفت
 و بـزرگ  ىشـهرها  در كـه  آنچه از ساكنانش كه چندان شد، برده آنجا به معاش لوازم  همه و آمد فراهم رفاه

 و يافتنـد  گشـايش  كـه  شـد  داده وقت به مقررى و شد فرستاده مالها. نداشتند كم چيزى شد مى يافت كهن
 .بود آن اقامت و موفقيه شهر به رفتن راغب كس همه و شد نكو وضعشان

 پسـر  بهبـوذ  بـه  بود گرفته جا موفقيه، خويش، شهر به احمد ابو كه پس آن از روز دو خبيث كه بود چنان و
 بـدان  و رسـيد  حمزه ابو سپاه سمت به و كرد عبور زورقها با كسان غفلت وقت به كه داد دستور الوهاب عبد

 آنكـه  از جلـوتر  پـيش،  از كـه  را 1كوخ چند و گرفت اسير را گروهى و بكشت را وى ياران از گروهى و تاخت
 .بسوخت بود بوده آنجا در بسازند، بنايى كسان

 اردوگـاه  از كـه  نگذارند را كس و باشند فراهم وى ياران كه داد دستور نصير به احمد ابو هنگام اين در
 كـه  دهنـد  كشـيك  زورقهـا  و كشـتيها  بـا  ابرسان و قندل و روذان ميان آخر تا اردوگاه اطراف در و شود دور

 .بكشند شد آنجا كه را فاسق ياران از كس هر و باشد آن در پيادگان
 بن محمد. بود روذان ميان در زنگيان از كس هزار چهار با همدانى جعفر بن ابراهيم خبيث، سرداران از

 پانصد و هزار با نام دور سردارى و بود قندل در كس هزار سه با ابان بن على برادر الحسن، ابو به معروف ابان،
 .بود ابرسان در جباييان و زنگيان از كس

 يـاران  از بسـيار  مـردم  آن در كـه  رفـت  ردهانب ميانشان و تاخت بدو و كرد آغاز همدانى از العباس، ابو
 به و برد جان بود كرده مهيا خويشتن براى كه زورقى در همدانى شدند، اسير نيز گروهى شد، كشته همدانى

 بـه  بـود  بوده زنگيان دست به كه را چه هر العباس ابو ياران. داشت الحسن ابو كنيه كه پيوست مهلبى برادر
 .بردند ويشخ اردوگاه به و آوردند تصرف

 امـان  باشد، امان راغب  كس هر به بود داده دستور العباس، ابو خويش پسر به احمد ابو كه بود چنان و
 شـدند  وى بنـزد  امانخواهى به زنگيان از گروهى .كند احسان تعهد وى براى شود وى نزد به كس هر و دهد
 خلعت قدرشان اقتضاى به را كدامشان هر ات داد دستور كه فرستاد خويش پدر بنزد را آنها و داد امانشان كه
 .دارند كه يارانشان آنها را ببينندچيز دهند و در مقابل نهرابوالخصيبرب و

 امـانش  شد مى وى سوى كه زنگيان غير و زنگيان از كس هر بود، نيرنگ به خاين با همچنان احمد ابو
 .بود بريده آنها از را معاش لوازم و آذوقه و بود گرفته تنگنا به و داشت محاصره به را ديگران و داد مى
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 معروف نهر از رسيد مى آن واليتهاى از و آنجا از كه بازرگانى كاالى اقسام و اهواز آذوقه كه بود چنان و
 بـا  و رسد مى آذوقه و بازرگانى كاالى اقسام با كاروانى كه يافت خبر بهبوذ شبها از يكى. كرد مى عبور بيان به

 آنها به انكارو مردم غفلت وقت به رسيد كاروان چون و كرد كمين نخلستان در و برفت خويش دلير مردمان
 احمـد  ابـو  كـه  بود چنان و. برگرفت آن اموال از خواست مى را آنچه و گرفت اسير و بكشت ايشان از و تاخت
 نيـاورده  بهبـوذ  تاب فرستاده اين اما بود، فرستاده كاروان اين همراهى براى جمعى با را خويش ياران از يكى
 .نبود ساخته آنها از كارى آنجا در و بود تنگ سواران براى محل نيز و بودند بسيار وى همراهان كه بود

 آمد گران او بر بود رسيده مردم بازرگانى و جان و مال به كه اى بليه رسيد، احمد ابو به خبر اين وقتى
 نهرها ديگر و بيان دهانه بر. داد آن همانند بود رفته دستشان از آنچه جاى به و دهند عوض را آنها تا بگفت و

 كـافى  تعداد. رسيد مى وى بنزد يا ساخت مى آنچه از نهاد، كشتيها رفت توانستند نمى آن نارهك بر سواران كه
 بـه  كه داد دستور و سپرد العباس ابو خويش پسر به آنرا كار و نهاد آن در مردان كه رسيد وى نزد به كشتى

 و رفـت  دريا دهانه به كشتيها اب كار اين براى العباس ابو. بگمارد رسد مى آذوقه فاسقان به آنجا از كه كجا هر
 .كرد استوار نهايت به را آنجا كار و نهاد سرداران راهها آن همه در

 حمدان و المغرا ابو و شيخ بن عيسى و ايوب بن اسحاق با را كنداج بن اسحاق سال اين رمضان ماه در
 نصـيبين  سـوى  كنـداج  بـن ا كـه  بـود  نبردى يمن و بكر و تغلب و ربيعه قبايل از آنها پيوستگان و جانفروش
 ميـان  و آمدنـد  فـرود  آمد در آنها كرد، تصرف را اموالشان و كرد تعقيبشان »آمد« نزديك تا و كرد فراريشان

 .بود نبردها ايشان و كنداج ابن
 بود آن وى شدن كشته چگونگى اند گفته چنانكه. شد كشته زنگى صندل سال اين رمضان ماه در هم و

 تاختن آهنگ به هفتم، و شصت و دويست سال يعنى سال، همين رمضان ماه از فتهر روز دو خبيث ياران كه
 نوميـد  و رفتنـد  آنهـا  مقابله به و يافتند خبر عبورشان از مردم كردند، عبور زيرك اردوگاه و نصير اردوگاه به

 .يافتند دست صندل اين به و راندند پسشان
 كنيـزان  رفتـار  آنها با و داشت مى مكشوف را شانسرهاي و مسلمان زنان آزاد چهره وى گويند، چنانكه

 بـه  كـه  داد مـى  زنگـى  كافران از يكى به را او و زد مى وى چهره به كرد مى مقاومت آنها از يكى اگر و كرد مى
 آنگـاه . انداختند او به تير و ببستند را وى تا بگفت بردند احمد ابو نزد به را وى وقتى. بفروشد بها ترين پايين

  .بكشتند را وى تا ددا دستور
 .خواستند امان احمد ابو از زنگيان نزد از بسيارى گروه سال همين رمضان ماه در 

 خواستند امان احمد ابو از زنگيان از گروهى اينكه سبب

 ابـو  از مهـذب،  نام به خبيث، ياران دليران و سران و آوران نام از يكى كه بود آن سبب اند گفته چنانكه
 كه گفت و رسيد وى نزد به افطار وقت به كه آوردند احمد ابو نزد به كشتى بر را وى كه خواست امان احمد
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 بـراى  هسـتند،  وى اردوگـاه  سـوى  عبـور  كار در وقت همان در زنگيان و آمده خواستن امان و نيكخواهى به
 .قومند قهرمانان و دليران فرستاده كار اين براى فاسق كه كسانى و زدن، شبيخون
 را راهشـان  كشـتيها  با و شوند عبورشان مانع و كنند نبرد آنها با كه بفرستند كسان تا فتبگ احمد ابو

 غيـر  و زنگـى  از خواهان امان و بازگشتند هزيمت به شده دانسته عبورشان كه بدانستند زنگيان وقتى. ببندند
 به هفتم و شصت و ستدوي سال رمضان ماه آخر تا كه آنها از كسانى شمار آمدند، پياپى و شدند بسيار زنگى

  .رسيد كس پنجهزار به سياه و سپيد از رسيدند احمد ابو اردوگاه
 اند شده هزيمت يارانش و ليث بن عمرو و شده در نيشابور به خجستانى كه آمد خبر سال اين شوال در

 آنها از كس هر و كرده ويران را مسلم بن معاذ آل هاى خانه و گرفته پيش بد رفتار آنجا مردم با خجستانى و
 يـاد  يافتـه،  تسلط آن بر كه خراسان شهرهاى منبرهاى بر و گرفته را امالكشان و زده تازيانه آورده بدست را

 .اند داشته متروك ديگران دعاى و معتمد، و اند گفته وى دعاى و داشته متروك را طاهر بن محمد
 كشـته  زنگيـان  از بسـيار  روهـى گ آن، در كـه  داشت نبردى زنگيان با العباس ابو سال همين شوال در

 .شدند

  داشت زنگيان با هفتم و شصت و دويست سال شوال در العباس ابو كه نبردى چگونگى

 را نيرومندانشان و دليران خويش ياران از گروه هر از فاسق كه بود آن چگونگى اند گفته من به چنانكه
 شـمار . كـرد  چنـان  مهلبى. برد شبيخون احمد ابو اردوگاه به و كند عبور آنها با داد دستور مهلبى به. برگزيد
 نزديـك  و بودنـد  زنگـى  بيشترشـان  كه بود كس پنجهزار نزديك زنگى غير و زنگى از كردند عبور كه كسانى

 آخـر   بـه  سردارانشـان  كـه  شـدند  مصـمم  و كردند عبور دجله شرق طرف به بود، همراهشان سردار دويست
 و زورقهـا  و كشـتى  با آنها از بسيارى گروه و باشند احمد ابو اردوگاه پشت كه شوند زار شوره مجاور نخلستان

 زار شوره سوى كه خبيث سرداران از كسانى درگرفت ميانشان نبرد چون و روند احمد ابو اردوگاه جلو گذرها
 .تازند آنها به دارند اشتغال خويش مقابل حريفان نبرد به اردوگاه مردم كه غفلت حال آن در اند رفته

 بـه  صـبحگاهان  كـه  بمانـد  فـرات  در شـب  آن سـپاه . رسد مى مقصود به راه اين از كه پنداشت يثخب
 بودند كرده كه اتفاقى با را خبرشان و خواست امان احمد ابو از بود آنها با كه مالحان از غالمى تازند، اردوگاه

 .بگفت وى با
 خبيـث  يـاران  كـه  روند محلى به و ندكن حركت كه بگفت را غالمان و سرداران و العباس ابو احمد، ابو
 نگذارندشان كه فرستاد نخلستان پشت زار شوره سوى سواران با را خويش غالمان سرداران از جمعى. آنجايند

 سـوى  نخلستان از تا بگفت را پيادگان بستند، را دجله راه تا بگفت را زورقداران و كشتيداران. برسند آنجا به
 كـه  راهـى  همـان  از نجـات  طلب به بردند، نمى آنرا انتظار كه شدند روبرو ترتيبى با كاران بد وقتى .روند آنها

 دسـتور  و رسـيد  موفـق  به بازگشتشان خبر. گرفتند پيش را بارويه جويث راه و بازگشتند شتابان بودند آمده
 .ندشو عبورشان مانع و رسند نهر آن به آنها از زودتر و بروند ها كشتى با زيرك و احمد ابو كه داد
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 را خويش ياران تا داد دستور بود وى غالمان از بسيار گروهى سردار كه ثابت نام به خويش غالمان از يكى به
 خويش ياران با ثابت. كند نبرد آنها با بودند كجا هر و برسد خدا دشمنان محل به و ببرد زورقها و 1گذرها بر
 وى جمـع  بـه  و كردند ثبات زنگيان. كرد دراز نبردى و كرد مقابله آنها با و رسيد زنگيان به بارويه جويث در

 طمـع  او در زنگيـان  و بودنـد  نرسـيده  بتمـام  آنهـا  كه بود خويش ياران از كس پانصد حدود با ثابت .تاختند
 غريق يا اسير يا شدند كشته كه داد تسلط آنها بر را وى خدا كه تاخت آنها بر و كوشيد جان به ثابت. بستند

 و گرفتنـد،  را وى نهر و دجله در زورقها و ها كشتى و كرد مى شنا خويش توان اندازه به كه ىآب در ور غوطه يا
 .نيافت خالصى اندكيشان بجز سپاه آن از

 نيـز  را اسـيران  بودند، كرده آويزان كشتيها در را سرها بود، وى با نيز ثابت بازگشت، ظفر با العباس ابو
 بـه  بديدنـد  را آنها زنگيان وقتى. كنند هراسان را يارانشان كه دادند عبورشان زنگيان شهر بر و بودند آويخته
 .بردند موفقيه به را سرها و اسيران كردند، يقين خويش هالكت

 داده نفـوذ  آنهـا  در را توهم اين و انداخته خطا به را خويش ياران زنگيان ساالر كه يافت خبر احمد ابو
 پـس . انـد  بـوده  گرفتگان امان اسيران، و شوند هراسان تا اند مودهن آنها به كه بوده نقشها آويخته، سرهاى كه

 بـه  كشـتى  يك از منجنيقى با آنرا و برد فاسق قصر مقابل و كند فراهم را سرها تا بگفت العباس ابو به موفق
 .بيفكند وى اردوگاه

 ار خـويش  يـاران  سـرهاى  كشـتگان،  كسـان  افتـاد،  شهرشـان  در سـرها  چون و كرد چنان العباس ابو
 .است كرده فريبكارى و گفته دروغ فاجر كه شد معلومشان و بگريستند و شناختند
 را وى مقدمـه  آن، در كـه  داشـتند  نبـردى  عجلـى  هيصـم  با الساج ابى ابن ياران سال همين شوال در

  .آوردند تصرف به آنرا و يافتند غلبه اردوگاهش بر و كشتند
 در كـه  داشت نبردى عمر ابن نهر در زنگيان ساالر سپاههاى از يكى با زيرك سال همين قعده ذى در

 .بكشت بسيار مردم زنگيان از آن

  زنگيان ساالر سپاه با زيرك نبرد چگونگى از سخن

 كـه  كشتيهايى به آنرا و بساختند وى براى كه بسازند كشتيهايى بود داده دستور زنگيان ساالر: گويند
 و كـرد  گروه سه زنگى بن احمد و رومى نصر و بهبوذ ميان را خويش كشتيهاى آنگاه پيوست، داشت نبرد در

 تيراندازان كه بود كشتى پنجاه نزديك. نهاد وى عهده به شود تلف يكيشان دست در كه را كشتى هر غرامت
 سـمت  به و بروند دجله در داد دستورشان و بكوشيدند سالحشان و لوازم اكمال در و نهاد آن در داران نيزه و

 .كنند نبرد موفق ياران با و دكنن عبور شرقى

                                                           

از سياق كلمه پيداست كه چيزى بوده براى عبور دادن كسان از پهناى رود و در واقع . المعابر، جمع معبر: كلمه متن. 1
  .م. رفته است ى بردن سپاه در طول رود نيز بكار مىپل متحرك بوده است و به وقت ضرورت برا
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 به بود داده آنرا ساختن دستور كه كشتيها همه كه رو آن از بود، كم موفق كشتيهاى شمار وقت آن در
 رسـيد  مـى  زنگيـان  بـه  آذوقـه  آنجـا  از كه نهرهايى دهانه و دريا دهانه به داشت، آنچه و بود نرسيده وى نزد

 ابـو  به معروف نصير. گرفت مى ديگرى پى از يكى را موفق كشتيهاى و گرفت باال فاجر ياران كار. بود پراكنده
 وى كشـتيهاى  كه رو آن از زد، باز سر بود، كرده مى پيش از چنانكه ضدشان، بر اقدام و زنگيان نبرد از حمزه

 موفـق  اردوگاه مردم. داشت عهده را آن كار و بود نصير با موفق كشتيهاى بيشتر وقت آن در آنكه با بود، كم
 ايـن  در. تازنـد  آنهـا  اردوگاه به داشتند كه بيشتر كشتيهاى با زنگيان كه داشتند بيم و شدند هراسان اين، از

 بـا  داد دسـتور  العبـاس  ابـو  بـه  رسيد، آنها نزد به بسازند جنابا در بود داده دستور موفق كه كشتيهايى وقت
 متعـرض  دجلـه  در زنگيان داشت بيم كه برساند اردوگاه به را كشتيها و كند پيشواز آن از خويش كشتيهاى

. آوردند طمع آن در بديدند، آنرا زنگيان كه رسانيد نصير اردوگاه به تا ببرد آنرا و ماند سالم كشتيها .شوند آن
 جـدا  بـراى  و ببندنـد  را كشـتيها  آن راه داد دستور خويش ياران به و ببرند را وى كشتيهاى تا بگفت خبيث
 وصيف نام به بود دلير مردى كه العباس ابو غالمان از يكى. آوردند هجوم كار اين براى كه بكوشند آن كردن

 و نشسـتند  عقـب  كـه  بـرد  هجـوم  زنگيان به داشت همراه كه كشتيهايى با و آورد شتاب حجراى به معروف
 به كه ردندب حمله بدو زنگيان افتاد، جدا خويش ياران از و رسانيد الخصيب ابو نهر به را آنها تا كرد تعقيبشان

 از و شـد  كـج  و افتاد هم در كشتيهايشان از يكى پاروهاى با وى كشتيهاى از يكى پاروهاى و رسيد تنگنايى
 بـه  ديـوار  از زنگيـان  گرفتند ميانش در سو هر از و آمدند وى اطراف به ديگران شكست هم در كناره تصادم
 زنگيـان  و شـدند  كشـته  تـا  كـرد  نبـرد  سـختى  به آنها با خويش همراهان با وصيف شدند، سرازير وى طرف

 .كردند الخصيب ابو نهر وارد و گرفتند را كشتيهايشان
 داد دسـتور  بـدو  احمد ابو بياورد، سالم بود آن در كه مردانى و سالح با را جنابى كشتيهاى العباس ابو

. كـرد  چنـان  كه ببرد، زنگيان از سو هر از را آذوقه و كند نبرد آن همراه و كند عهده را كشتيها همه كار كه
 سـامان  كشـتيها  همـه  كار چون و دادند جا آن در برگزيده داران نيزه و تيراندازان و كردند اصالح را كشتيها
 از كه عادتى به چون و كرد مى تباهى و شد مى آن بسوى خبيث كشتيهاى كه نهادند جاهايى در آنرا و گرفت
 بـا  كه بگفت را داران كشتى ديگر و رفت زنگيان سوى ويشخ كشتيهاى با العباس ابو بيامد، بود داشته پيش

 خـدا  زدنـد،  مى سنگ و نيزه و تير با را آنها و درآميختند زنگيان با كه كردند چنان كه برند هجوم وى هجوم
 ابـو  نهـر  بـه  تـا  برفتنـد  آنهـا  پـى  از يـارانش  و العبـاس  ابـو  بدادنـد،  پشت هزيمت به كه بزد را هاشان چهره

 مالحـانش  و جنگـاوران  همـه  بـا  نيز را كشتيهايشان از تا دو شد، غرق آنها از كشتى سه دند،ران الخصيبشان
 .زدند گردن را زنگى دستگيرشدگان تا بگفت العباس ابو. گرفتند

 خوددارى خويش قصر عرصه از كشتيها فرستادن برون از رسيد، چه وى ياران به كه ديد خبيث وقتى
 تهـى  موفـق  كشـتيهاى  از دجلـه  كه هنگامى به مگر نكنند، دور كناره از اآنر كه گفت را خويش ياران و كرد
 .باشد
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 كـه  خواسـتند  امان خبيث ياران سران و بهراسيدند سخت بكرد زنگيان با را نبرد اين العباس ابو وقتى
 حفاظـت  كـه  بـود  عمـى  حـارث  بن محمد اند گفته  چنانكه خواستند، امان كه سرانشان جمله از. يافتند امان

 موفـق  آمـد،  بدر خويش ياران از گروهى با شبانگاه وى. بود وى با موفق اردوگاه مجاور ديوار و منكى دوگاهار
 .كرد معين او براى خوب مقررى و لوازم و يراق با داد اسب چندين و پوشانيد خلعت و داد چيز بسيار را وى

 همـراه  بـود  وى عموهـاى  تـر دخ از يكى كه نيز را زنش بود خواسته مى حارث بن محمد كه بود چنان
. بداشـت  را او مـدتى  كـه  بردند خبيث نزد به و بگرفتند را او زنگيان. شد وامانده وى پيوستن از زن اما بيارد

 .شد فروخته كه زنند بانگ وى درباره بازار در و درآرند را وى تا بگفت سپس
 با كه بود خبيث مردان دليرترين از گويند چنانكه كه بود بردعى به معروف احمد امانخواهان، جمله از
 داد بسيار چيز و داد خلعت را همگى كه منينه و انكلويه ابن و بود مديد زنگى سرداران از نيز و بودند مهلبى

 .كرد نكويى بودند آمده همراهشان كه يارانشان همه با و داد، اسب و
 و سرداران سران از كه را الندا ابو و شبل شد، بسته يارانش و وى بر راهها و ببريد خبيث از آذوقه وقتى

 غيـر  و زنگيـان  از كـس  هـزار  ده با تا بگفت داشت اعتماد نيكخواهيشان به و بودند وى معتمد و قديم ياران
 مسـلمانان  بـه  و شـوند  هـور  سوى نهرها اين از و بروند االسد ابو نهر و المرأه نهر و دير نهر آهنگ به زنگيان
 و واسـط  و السـالم  مدينـة  از كـه  چيزها ديگر و آذوقه تا بگيرند يافتند آذوقه و خوردنى چه هر و برند تاخت
 .شود بريده رسيد مى موفق اردوگاه به آن اطراف

 و خوانـد  پـيش  را العبـاس،  ابو دار مقدمه زيرك، خويش وابسته رسيد موفق به آنها حركت خبر وقتى
 و كشـتيها  در زيـرك . كـرد  پيوسته بدو را نخبه مردان از گروهى و رود آنها سوى خويش ياران با داد دستور
 آنجـا  و رسـيد  دير نهر به تا برفت و برداشت سبك كشتيهاى و زورقها در را پيادگان شد، روان شتابان قايقها
 رسـيد،  عمـر  ابـن  نهـر  به تا شد روان عدى نهر در سپس رفت، شيرين شكاف به پس. نيافت زنگيان از اثرى
 بـا  و خواسـت  خير خدا از جهادشان كار در اما شد، هراسان آن فزونى از كه عىجم با رسيد بدو زنگيان سپاه

 پراكنـده  و افكنـد  دلهاشـان  در تـرس  خداى كه برد هجوم آنها به خويش اصحاب قدمان ثابت و بينان روشن
 نيـز  بسـيار  جمعـى  شـدند،  غرق مقدار همان و بكشت را ايشان از كس بسيار و نهاد آنها در سالح كه شدند،

 كشـتيهايى  .كـرد  غرق كرد توانست غرق را آنچه و بگرفت توانست، گرفتن آنچه كشتيهايشان از .گرفت يراس
  . رفت موفق اردوگاه به داشت همراه كه سرانى و اسيران با و بود چهارصد نزديك بود گرفته كه

 وى اهسـپ  و شـهر  سـوى  فاسق نبرد براى بخويشتن موفق ماه، آن از مانده روز شش حجه، ذى ماه در
 .رفت

 رفت؟ فاسق شهر سوى موفق چرا اينكه از سخن

 آنهـا  از كـس  هـر  كـه  بديدند را خويش بليه فاسق ياران سران وقتى كه بود آن سبب اند گفته چنانكه
 و. شـد  نمـى  نمايـان  آنها از كسى است، سخت محاصره در بماند شهر در كه هر و شود مى كشته شود نمايان
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 شدند، مايل امان به شود، بخشوده جرمش و بيند نيكى شود، برون امان با آنها از كس هر كه بدانستند چون
 هراسان سخت اين، از خبيث. شدند مى احمد ابو نزد به امانخواهى به و گريختند مى سوى هر از فرصت هر در

 هسـت  وى اردوگـاه  از فـرار  بـراى  راهى دانست مى كه طرف هر به و است شدنى هالك كه كرد يقين و شد
 كسـان  نيـز  نهرهـا  دهانه بر. دارند مضبوط را نواحى آن كه داد دستورشان و گماشت محافظان و شيكبانانك

 كـار  در كـه  بكوشـند  رخنـه  و گذر و راه هر بستن در و بازدارند آنجا از شدن برون از را كشتيها كه گماشت
 .نيارند طمع وى شهر از شدن برون

 نبـرد  براى سپاهى اينكه و خواستند امان و دادند پيام موفق به زنگيان، ساالر فاجر، سرداران از جمعى
 .بيابند راهى شدن وى نزد براى كه بفرستد خبيث

 آن در. رود غربـى  نهـر  به معروف محل به خويش ياران از جمعى با كه داد دستور العباس ابو به موفق
 به گذرها و زورقها و كشتى با خويش ياران نخبه با العباس ابو. كرد مى محافظت را نهر اين ابان بن على وقت

 يـاران  درگرفـت،  گروه دو ميان نبرد و شدند آماده وى نبرد براى يارانش و مهلبى شد، روان غربى نهر آهنگ
 بـه  زنگيـان  از بسيار جمعى با را جامع بن سليمان فاسق،. كردند مغلوب را زنگيان و يافتند برترى العباس ابو

 ابـو  آن از ظفـر  روز آن در. بـود  پيوسـته  جنگ پسين وقت به تا روز آغاز از زرو آن در. فرستاد مهلبى كمك
 بسيار گروهى كه شدند وى نزد به بودند خواسته امان كه خبيث سرداران از گروه آن بود، وى ياران و العباس

 .بود همراهشان سوار غير و سوار زنگى
 راه در. بازگشـت  و بازگردنـد  شـتيها ك سـوى  كـه  داد دسـتور  خـويش  ياران به العباس ابو وقت اين در
 آن در را زنگيـان  شـمار  وى يـاران . رسـيد  تركان نهر به معروف محل به تا كرد گذر خبيث شهر از بازگشت

 بيشـتر  وقـت  آن در. كردنـد  آنهـا  آهنـگ  و بسـتند  طمع بودند آنجا كه زنگيانى در و ديدند اندك نهر محل
 پـيش  بسـيار  راههـا  آن در و رفتنـد  باال و شدند نزديك زمين به پس بودند، بازگشته موفقيه نهر به يارانشان

 بدسـت  آنجا را كه هر و بودند آنجا يارانشان و زنگيان از گروهى كه شدند ديوار باالى آنها از گروهى و رفتند
 همـديگر  كمـك  بـه  و آمدنـد  فـراهم  نبردشان براى زنگيان و يافت خبر حضورشان از فاسق. بكشتند آوردند

 .رسيدند
 محـل  آن بـه  آنهـا  از كـس  بسيار و اند شده هم گرد و اند آمده فراهم خبيثان كه ديد العباس ابو قتىو

 و بازگشت آنها سوى بودند كشتى به وى با كه خويش ياران از كسانى با اندكند، آنجا در وى ياران و اند آمده
 و رسيدند وى كمك به زورقها و كشتى در حركت آماده غالمان كه خواست كمك وى از و داد پيام موفق به
 .كردند هزيمتشان و يافتند غلبه زنگيان بر

 نهر در بسيار جمعى با ديد، زنگيان بر را العباس ابو ياران غلبه وقتى جامع بن سليمان كه شد چنان و
 روى نبرد اثناى در كه گرفت جا العباس ابو ياران سر پشت و رسيد عبداهللا به معروف نهر به و گرفت باال راه
 به طبلهايش و درآمد سرشان پشت از رفتند، مى زنگى هزيمتيان طلب به و داشتند خويش مقابل حريفان به
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 غالمـان  از جمعـى  و بازگشـتند  آنهـا  طـرف  به زنگى هزيمتيان و شدند پراكنده العباس ابو ياران. درآمد صدا
 باقيمانـده  از العباس ابو. افتاد يانزنگ دست به نيزه نيم و علم چند و شدند كشته وى سپاهيان ديگر و موفق
 .بازگشت آنها با و ماندند سالمت به بيشترشان كه كرد دفاع خويش ياران

 همـه  بـا  كـه  شـد  آن سر بر موفق. گرفت نيرو دلهاشان و آورد طمع به را يارانشان و زنگيان نبرد، اين
 عبـور  براى كه داد دستور غالمان و سرداران ديگر و العباس ابو به و كند عبور خبيث نبرد براى خويش سپاه
 كـرد  معـين  عبور براى را روزى. كنند پخش آنها بر و آرند، فراهم را گذرها و كشتيها داد دستور. شوند آماده

 تـا  مانـد  منتظـر  موفق .بود پيوسته بسيار روزهاى به باد وزش كه شد كار اين مانع و وزيد سخت بادهاى كه
  .گرفت شدن آماده فاجر پيكار و عبور براى آنگاه رفت، بسر بادها وزش

 شصت و دويست سال حجه ذى از مانده روز شش چهارشنبه، روز به شد آماده خواست مى آنچه وقتى
 دستور العباس ابو به. ببرند كشتيها بر بسيار اسبان داد دستور. كرد عبور كامل لوازم و بسيار جمع با هفتم، و

 سـر  پشـت  از منكـى،  بـه  معروف نهر انتهاى از و برود آن همراه پياده، و سوار از خويش سرداران همه با داد
 يـاران  شـود  ناچار خبيث تا رود غربى نهر سوى كه داد دستور را خويش وابسته بلخى مسرور .درآيد فاجران
 و بـود  وى يـاران  از كـه  العبـاس،  ابـو  غـالم  رشـيق،  و حمزه، ابو به معروف نصير، به. كند پراكنده را خويش
 بـا  و رونـد  الخصـيب  ابـو  نهـر  دهانـه  بـه  كـه  داد دستور بود، نصير كشتيهاى همانند شمار به وى اىكشتيه

 آن در نخبه جنگاوران و بود كرده آماده بسيار كشتيهاى  وى كه كنند نبرد رسد مى آنجا كه خبيث كشتيهاى
 .بود نهاده

 انكـالى  بـه  معـروف  خـويش  پسر به آنرا كه رفت خبيث شهر سوى يك به خويش همراهان همه با احمد ابو
 بود گماشته آن حفاظت به را همدانى جعفر بن ابراهيم و جامع بن سليمان و ابان بن على و بود كرده استوار

 سـپاه  بيشـتر  و بود كرده مهيا آنجا در تيراندازان بود، نهاده آن در 1تير چند كمانهاى و ها ارابه و منجنيقها و
 .بود آورده فراهم آنجا را خويش

 جمـع  كه سويى به داد دستور خويش سياه و دار نيزه و تيرانداز غالمان به موفق كردند، تالقى گروه دو وقتى
 آب، پر و پهناور بود نهرى كه بود فاصله آنها و وى ميان تركان به معروف نهر. شوند نزديك بود آنجا فاسقان

 .گذشـتند  شـنا  بـه  كـه  كردنـد  ترغيبشـان  ورعبـ  به و زدند بانگشان كه بماندند رفتن از رسيدند آن به وقتى
 كمانهـاى  و تير چند كمانهاى با و انداختند مى آنها به سنگ دستها و فالخنها و ها ارابه و منجنيقها با فاسقان

 بـه  و گذشـتند  نهـر  از تا كردند صبورى آن همه قبال در كه انداختند، مى تير پرتاب، افزارهاى ديگر و 2پايى
 بـا  غالمـان . بـود  نرسيده آنها به كسى بودند كرده آماده ديوار كردن ويران براى كه لگانىفع از. رسيدند ديوار

 به را خويش راه آنها و كرد آسان را كار اين خدا كردند، عهده را ديوار تراشيدن داشتند همراه كه سالحهايى

                                                           

  .م. كرده يك جور كمان بوده كه به يك وقت چند تير رها مى. القسى الناوكيه: تعبير متن. 1

 .قسى الرجل: تعبير متن. 2
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 علمهـاى  از يكـى  و رفتند يوارد باالى كه رسيد، بودند كرده آماده كه نردبانهايى از يكى. گشودند ديوار باالى
 گروه دو از كس بسيار و كردند نبرد سختى به خويش حصار از دفاع براى فاسقان. كردند نصب آنجا را موفق
 غالمـان  از يكى شكم به تيرى نبرد اين اثناى در. شدند دور آن از و كردند تسليم را حصار سپس شد، كشته
 حصـار  بر موفق ياران وقتى .بود غالمان بزرگان و سرداران از وى داد، جان آن از كه ثابت نام به خورد موفق

 رهـا  را ناحيـه  آن و بسـوختند  بود آن در كه را تير چند كمانهاى و ها ارابه و منجنيقها يافتند تسلط فاسقان
 .واگذاشتند و كردند

 ابان بن على ،كرد منكى به معروف نهر آهنگ سواران همراه خويش، ياران با العباس ابو كه شد چنان و
 ابو كردند تالقى وقتى برسد، خويش مقصود به نگذارد و ببندد را وى راه كه شد روان خويش ياران با مهلبى
 ابـو . بازگشـت  فـرار  بـه  مهلبـى  و بكشـت  را يـارانش  از كس بسيار و كرد هزيمت را وى و يافت غلبه العباس
 ورود بـود  پنداشته كه رسد فاسق شهر به آنجا از خواست مى كه رسيد جايى به منكى نهر انتهاى در العباس

 كه كرد وادار را خويش ياران و ديد العبور صعب و پهناور را آنجا شد خندق وارد چون اما است، آسان آنجا از
 پديـد  آن در هـايى  رخنـه  و رسـيدند  ديـوار  به و گذشتند شنا به نيز پيادگان. بگذرند آن از خويش اسبان بر

 از وقتـى  كـه  كردنـد  تالقى جامع بن سليمان با پيشروانشان درآمدند، و شد ميسرشان نآ از ورود كه آوردند
 كه موفق غالمان از كس ده كردند، نبرد وى با بود، آمده ناحيه آن از دفاع براى بود يافته خبر مهلبى هزيمت

 بـار  دچنـ  و راندنـد  پـس  بودنـد،  بسـيار  جمعـى  كـه  را يـارانش  و جـامع  بـن  سـليمان  بودند قوم روى پيش
 .بازگشتند خويش جاهاى به كه وقتى تا كردند، دفاع خويش ياران ديگر از و كردند شان پراكنده

 و يـاران  و خـويش  پسـر  بـه  آنـرا  حراست فاسق كه محلى بر موفق ياران وقتى: گويد حماد بن محمد
 توانسـتند  كـه  چنـدان  بودنـد  رسـيده  بـدان  كه را ديوارى و يافتند غلبه بود سپرده خويش آور نام سرداران

 و رسيدند ايشان نزد به خويش ابزارهاى و كلنگها با بودند شده آماده كردن ويران براى كه كسانى تراشيدند،
 كـه  شـود  كشـيده  آن بر كه بود كرده مهيا پلى فاسقان خندق براى موفق. آوردند پديد ديوار در شكاف چند

 نيز خويش دوم حصار از و شدند هراسان بديدند ار اين خبيثان وقتى. كردند عبور كسان بيشتر و شد كشيده
 .شدند گريزان بودند برده پناه بدان كه

 تعقيبشـان  موفـق  يـاران  بكردنـد،  پشـت  هزيمت به يارانش و فاجر شدند، خاين شهر وارد موفق ياران
 خانـه  ند،رسـيد  سمعان ابن به معروف نهر به تا كشتند مى را او رسيدند مى كه آنها از كس هر به و كردند مى
 نهر بر فاجران. كردند ويران را خانه و بسوختند بود آن در را چه هر كه افتاد موفق ياران دست به سمعان ابن
 هجوم مهلبى ابان بن على به موفق غالمان از يكى. كردند سخت دفاعى و كردند مقاومت باز دير سمعان ابن
 از و واگذاشـت  غالم به و كرد رها را روپوش او و فتبگر را وى روپوش غالم بكرد، پشت وى از فرار به كه برد
 ابـن  بـه  معـروف  نهر از و بردند هجوم زنگيان به مردانه موفق ياران. برد جان بود، هالكت نزديك كه پس آن

 هزيمـت  يارانش كه يافت خبر چون و رسانيدند، فاسق ميدان كنار به را آنها كه چندان زدند پسشان سمعان
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 فاسق كه موفق ياران .برنشست خويش ياران از گروهى با اند، درآمده وى شهر اطراف از فقمو ياران و اند شده
 او و شدند پراكنده همراهانش و ياران كه بردند هجوم بدو و رفتند وى طرف به ميدان كنار بر شناختند مى را
 هنگام به اين و زد وى اسب چهره به خويش سپر با كه چندان شد نزديك بدو پيادگان از يكى. نهادند تنها را

 سـالمت  بـه  كـه  بازگردنـد  كشتيهايشـان  سـوى  كـه  داد دسـتور  خويش ياران به موفق. بود خورشيد غروب
 و منزلهـا  سـوختن  و كردنشـان  زخمـدار  و كشـتن  از و داشتند همراه خبيثان از سر زيادى تعداد بازگشتند،
 .بودند كرده خواستند مى آنچه بازارهاشان

 كـه  بودنـد  خواسـته  امـان  العباس ابو از فاجر سواران و سرداران از گروهى روز غازآ در كه بود چنان و
 جـزر  گرفـت،  وزيـدن  شـمال  سخت باد و شد تاريك شب. كند توقف كشتيها، در آنها برداشتن براى بايد مى

 كـه  طلبيـد  كمـك  بـه  و كـرد  تحريض را خويش پيروان خبيث .نشست گل به كشتيها بيشتر و يافت شدت
 مردم از كسانى و كردند اندازى دست بدان و بردند هجوم مانده جاى به كشتيهاى بر و بيامدند آنها از جمعى

 .كشتند را آن
 ايشـان  از جمعى و تاخت آنها به كه بود وى ياران و بلخى مسرور مقابل غربى، نهر در بهبوذ روز آن در

 را موفـق  يـاران  خرسـندى  ايـن،  و ادافتـ  وى دست به اسبانشان از تعدادى و گرفت اسير گروهى و بكشت را
 .كاست

 رشـيق  با آنجا در كه بود فرستاده دجله به را خويش كشتيهاى همه خبيث روز آن در كه بود چنان و
 ابـو  نهـر  بـه  باقيمانـده  و بسـوخت  و كـرد  غـرق  و بكوفـت  را وى كشتيهاى از تعدادى رشيق كه كنند پيكار

 .گريختند الخصيب
 و قنـدل  و امير نهر سوى گريز و پراكندگى به كه بود رخدادها يارانش و قفاس براى روز آن در: گويند

 و محمـد  شـعرانى،  موسـى  بـن  سليمان برادر دو روز آن در. كرد وادارشان ها دهكده ديگر و عبادان و ابرسان
 .بازگشتند كه رسيد آنها به موفق ياران بازگشت خبر كه وقتى تا گرفتند باديه راه و شدند گريزان عيسى،

 ابـو  از و فرسـتادند  كـس  و شدند بصره سوى و گريختند بودند فاسق اردوگاه در كه بدويانى از جمعى
 و خلعت آنها به كه داد دستور و برد موفقيه به را آنها و فرستاد كشتى و داد امانشان كه خواستند امان احمد
  .كردند چنين كه كنند معين جيره و مقررى برايشان و دهند چيز

 و بـود  سـردار  و سـرور  كه بود مغربى صالح بن ريحان خواستند، امان كه فاجر بزرگ سرداران جمله از
 يـاران  از جمعـى  و خـويش  براى و نوشت نامه و ريحان. داشت عهده به انكالى نام به را خبيث پسر حاجبى
 ابـو  دار مقدمـه  سردار، زيرك همراه گذر و زورق و كشتى زيادى تعداد شد پذيرفته كه خواست امان خويش
 ريحـان  و رسيد مطوعه به معروف محل به تا برفت يهودى به معروف نهر از كه شد فرستاده او سوى العباس،

 كـه  بودنـد  نهـاده  وعده پيش از كه بود چنان و. يافت آنجا بودند، آمده همراهش كه را وى ياران از كسانى و
 با دهند خلعتها را ريحان تا بگفت كه برد موفق خانه به را آنها برسد، وى همراهان و ريحان به آنجا در زيرك
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 وى و داد جايزه و خلعت مقامشان ترتيب به نيز را يارانش. داد كالن اى عطيه را او و يراق، با همه اسب، چند
 كه رسانيد خبيث خانه  مقابل تا ببرد را يارانش و ريحان كه يافت دستور العباس ابو. پيوست العباس ابو به را

 اند، ديده احسان و اند شده امان مشمول وى ياران و ريحان كه بدانستند زنگيان و كردند توقف كشتى در آنجا
 احسـان  و نيكى خويش ياران همانند و خواستند امان ديگران و ريحان مانده جاى به ياران از جمعى هماندم
 .ديدند

 سـال  حجـه  ذى از مانـده  روز يـك  يكشنبه روز به بود، چهارشنبه روز نبرد پس از ريحان، يافتن امان
 .هفتم و شصت و دويست

 رسـيد  سمنان به وقتى .دارد عراق آهنگ گفت مى و شد روان خجستانى عبداهللا بن احمد سال اين در
 .بازگشت خراسان به خجستانى آن از پس .كردند استوار را خويش شهر و شدند حصارى وى از رى مردم

 نيـز  بسيارى جمع. گرما شدت سبب به بود بدأة از اين و گشتندباز مكه راه از بسيار مردم سال اين در
 .بود بدأة در همه اين و تشنگى، از نيز بسيارى بمردند، گرما شدت از كس بسيار برفتند كه آنها از برفتند،
 بـا  ليـث  بـن  عمـرو  آن از عـاملى  نيـز  و وى سواران با طولون بن احمد آن از عاملى سال اين در هم و
 خليـل  ابـراهيم  مسـجد  در را خـويش  علـم  اينكه درباره همديگر با و آمدند فراهم حج مراسم در وى سواران

. اوسـت  يـار  آن از واليـت  كـه  داشـتند  دعـوى  كـدام  هـر  .كردنـد  نزاع بكوبند منبر راست سمت بر الرحمان
 نـد، بود زنگيـان  از كـه  محمد بن هارون وابستگان. شدند برون مسجد از مردم بيشتر و شد كشيده شمشيرها

 كوتاه را خطبه بود مكه عامل كه هارون. ايستاد خواست مى كه جايى به او و كردند كمك را ليث بن عمرو يار
 .بود حراست كار به اندك گروهى با مخزومى مغيره ابو وقت آن در. ماندند سالمت به مردم و كرد

 .شد تبعيد سامرا از طباع سال اين در هم و
 درهم وزن و بود دانگ ده دينار وزن زد، سكه درم و دينار خويشتن ىبرا خجستانى سال اين در هم و
 :بود چنين آن نقش و دانگ هشت

: بود چنين آن ديگر  سوى بر و »اهللا رسول محمد اهللا، اال اله ال باهللا القوة و الحول و هللا القدرة و الملك«
  ».عبداهللا بن داحم الوافى«: ديگر سوى بر و» .السعاده و باليمن اهللا على المعتمد«

  .بود حج ساالر هاشمى محمد بن هارون سال اين در
 .درآمد هشتم و شصت و دويست سال آن از پس

 بود هشتم و شصت و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 روز بـه  خواسـت،  امـان  موفـق  احمـد  ابـو  از سـجان،  بـه  معروف ابراهيم، بن جعفر كه بود آن جمله از
 .محرم غره شنبه سه

 كه بود داشته هفتم و شصت و دويست سال حجه ذى آخر در احمد ابو كه بود نبردى آن، سبب: گويند
 رخـداد  ايـن  از خبيـث . گريخت فاجر اردوگاه از مغربى صالح بن ريحان آن متعاقب و كرديم ياد اين از پيش
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 جايزه و خلعت را وى داد دستور احمد ابو. بود وى معتمدان از يكى سجان اند، گفته چنانكه زيرا. شد هراسان
 پيوسـته  العبـاس  ابو به سجان. دادند ضيافت هاى بايسته و كردند معين مقررى و اسب، چند با دادند، چيز و

. بديدنـد  را او يارانش و فاسق كه برد فاسق قصر مقابل كشتى در را سجان كه داد دستور بدو احمد ابو و شد
 بـدكارى  و دروغگـويى  از كـه  گفت و اند خورده فريب خبيث از كه داد خبر آنها به و كرد سخن آنها با سجان

 كـه  خواستند امان سردار غير و سردار از زنگيان از بسيار مردم بردند را سجان كه روز آن در .شده واقف وى
 .شدند مى روان خبيث نزد از و خواستند مى امان پياپى كسان. ديدند نيكى

 ربيـع  مـاه  تـا  بود، هفتم و دويست سال حجه ذى از اندهم روز يك به گفتم كه نبردى پس از احمد ابو
 .داد مى استراحت را خويش ياران و نرفت خبيث نبرد به االخر

 واليـت  آن بـه  بود فارس عامل وى جانب از كه ليث بن محمد با نبرد براى ليث بن عمرو سال اين در
 .داد غارت به را اردوگاهش و كرد هزيمت را وى و رفت

 بـه  كس او و كردند غارت را آنجا يارانش و شد استخر وارد عمرو. برد جان چند تنى با ليث بن محمد
 بـه  عمـرو  آن از پـس  بردنـد،  عمـرو  نزد به اسيرى به و آوردند بدست را وى كه فرستاد ليث بن محمد طلب
  .بماند آنجا و رفت شيراز

 سـخت  بـارانى  روز سـه  مدت به آن از پس شد، زلزله بغداد در ماه، از رفته روز پنج االول، ربيع ماه در
 .داد رخ آنجا در صاعقه چهار و باريد

 بـه  وى مقابله به احمد، پدرش،. رفت خويش پدر جنگ به طولون بن احمد پسر عباس سال همين در
 .بازگشت آنجا به وى با كه بازگردانيد مصرش به و يافت ظفر او بر و شد اسكندريه

 در آن از پيش كرد، عبور فاسق شهر طرف به موفق احمد ابو سال، اين االول ربيع از مانده روز چهارده
 كـه  بـود  بازداشـته  وى از را آذوقه و بود كرده محاصره را او و بود گرفته سخت فاسق بر موفقيه اقامت اثناى

: انـد  گفتـه  چنانكه. بودند خواسته امان موفق از وى ياران از كس بسيار كه چندان بود گرفته سستى نيرويش
 وى شهر از قسمت آن سوى داد دستور العباس ابو خويش پسر به كند عبور فاسق طرف به خواست مى ىوقت
 محلـى  طرف به نيز احمد ابو. كرد مى حفاظت خويش معتبر سرداران و ياران و پسر وسيله به را آنجا كه رود

 نهـر  دهانـه  به كه داد ستورد خويش وزير صاعد، به. بود سمعان ابن نهر و منكى نهر بين ما كه رفت ديوار از
 كـه  داد دسـتور  بلخى مسرور به. كند پشتيبانى وى از كه داد دستور نيز زيرك به. رود كور جوى به معروف

 به. كنند ويران را خويش مجاور ديوار كه كرد همراه را فعلگان از گروهى كدامشان هر با. رود غربى نهر سوى
 نهـر  سمت هر به. نشوند در خبيث شهر به و نكنند كارى ديوار دنكر ويران از فزون كه داد دستور آنها همه
 بـا  كـه  داد دستورشـان  و بودنـد  آن در تيرانـدازان  كـه  گماشـت  كشتيها بود فرستاده را خويش سرداران كه

. كننـد  حمايـت  پردازنـد  مـى  آنهـا  از دفـاع  به كه پيادگانى و كنند مى ويران را ديوار كه فعلگانى از تيراندازى
 نبرد به خبيث ياران. رسيدند فاجر شهر به شكافها آن همه از احمد ابو ياران و افتاد ديوار در بسيار شكافهاى



 خ طبرييارترجمه ت     114

 در و افتادنـد  شـهر  راههاى در و برفتند دور آنها تعقيب به و كردند هزيمتشان احمد ابو ياران اما آمدند، آنها
 پس. بكشتند و بسوختند و رفتند دورتر ودندب رسيده پيش بار كه آنجاها از و شدند پراكنده گذرها و ها كوچه

 دانستند مى خودشان كه جاهايى از كمينهاشان بردند، هجوم احمد ابو ياران به و آمدند باز خبيث ياران آن از
 از شـدند،  حيـران  بودنـد،  در شـهر  به كه احمد ابو ياران از كسانى. شدند برون بودند خبر بى آن از ديگران و

 وارد كـه  بـود  كـس  رسـيدند،  دجلـه  بـه  بيشترشان تا رفتند، مى پس دجله سوى و ندكرد مى دفاع خويشتن
. شـد  كشته كه بود كس و گرفتند را وى نشينان كشتى و افكند آب در را خويشتن كه بود كس و شد كشتى
 ثبـات  سـمعان  ابـن  خانـه  مقابـل  احمد ابو غالمان از گروهى. آوردند بدست هايى ربوده و سالح خبيث ياران
 بودنـد  كسـانى  آخرين اينان بودند، آنها با غالمان سرداران از جمعى با مفلح خواهرزاده موسى و راشد. ندكرد
 از نيـز  آنهـا . شـدند  حايـل  كشـتى  و آنهـا  ميان و شدند فزون و گرفتند ميانشان در زنگيان كردند، ثبات كه

 در ديلميـان  از غالم سى به يكنزد. نشستند آن بر و رسيدند كشتى به تا كردند دفاع خويش ياران و خويش
 سـى  آن و برفتنـد  سالمت به كه پرداختند كسان از دفاع و حمايت به و بماندند زنگيان غير و زنگيان مقابل

 .شدند كشته همگى خواستند، مى كه كردند چنان فاجران با كه پس آن از ديلمى
 خويش ياران با احمد ابو .نمود مى گران سخت آنها بر بود رسيده كسان به نبرد اين در كه هايى آسيب

 سـرپيچى  وى دسـتور  از چـرا  كـه  كـرد  مالمتشان و آرند فراهمشان كه داد دستور و بازگشت موفقيه نهر به
 وى دسـتور  بـا  ديگر بار اگر كه كرد تهديدشان و اند كرده عمل سرانه خود وى نظر و تدبير كار در و اند كرده

 كردند شمار كه كنند شمار را وى شده ناپديد ياران تا بگفت گاهآن. ديد خواهند سخت عقوبت كنند مخالفت
 نكـو  آنهـا  بنـزد  ايـن  كه كرد معين كسانشان و فرزندان بر را آنها مقررى كه بردند وى نزد به را نامهايشان و

 رعايـت  انـد  داده جـان  وى اطاعـت  در كه را كسانى بازماندگان وى ديدند كه بيفزود را نيتشان حسن و افتاد
 .كند مى

 نابود را آنها كه داشت نبردى رسانيدند مى فاسق به آذوقه كه بدويان از قومى با العباس ابو سال اين در
 .كرد

  داشت فاسق رسان آذوقه بدويان با العباس ابو كه نبردى از سخن

 موسـى،  پسـر  احمـد  نـام  بـه  را خـويش  قديم ياران از يكى كرد، ويران را بصره فاسق وقتى كه گويند
 و بـدويان  كـه  شـد  مجـالى  فاسق براى بصره. داشت عهده به را آنجا كار كه گماشت آن بر قلوص، به فمعرو

 بـه  رسـيد  مـى  بـدانجا  چـه  هر و بردند مى بدانجا بازرگانى كاالى اقسام و آذوقه و شدند مى آن وارد بازرگانان
 خـواهرزاده  خبيـث،  و شـد  اسـير  قلوص و گشود را طهيثا احمد ابو كه وقتى تا شد، مى حمل خبيث اردوگاه
 بيم فاجر آمد فرود بصره فرات بر احمد ابو وقتى. گماشت اطراف و بصره بر بشران پسر مالك نام به را قلوص

 پس. بود عتبه ابن به معروف نهر كنار بر سيحان در مالك وقت آن در. كند تاختن مالك به احمد ابو كه كرد
 از جمعـى  و دهـد  انتقـال  دينـارى  بـه  معروف نهر كنار به را شخوي اردوگاه كه داد دستور و نوشت مالك به
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 طـرف  بـه  را جمعـى  نيـز  و بفرسـتد  وى اردوگاه به پياپى آنرا و بفرستد ماهى شكار براى را خويش همراهان
 و بدانـد  آوردنـد  مى آذوقه كه را آنها از كسانى آمدن تا كند روانه گذشتند مى آن از صحرا از بدويان كه راهى
 .بفرستد خبيث نزد به اند آورده را آنچه و برود خويش ياران با بيامدند بدويان از ىگروه چون

 ديگـرى  و ريـان  يكيشـان  كه را بسمى دهكده مردم از كس دو و. كرد چنان قلوص، خواهرزاده مالك،
 از جمعـى  و بكوشـيدند  ريـان  و خليـل . كرد  روانه بودند بوده خبيث اردوگاه مقيم هردوان و داشت نام خليل
 كـوچكى  زورقهاى در را هور ماهى و شدند مقيم آنجا و رفتند بسمى دهكده به و آوردند فراهم را طف مردم

 بـه  پيـاپى  داد، مى عبور رفت، نمى آن در عادى زورقهاى و كشتى كه آب كم هاى رخنه و تنگ نهرهاى از كه
 خبيث اردوگاه به پياپى هور ماهى گفتيم كه آنجا در كس، دو اين اقامت بسبب. فرستادند مى خبيث اردوگاه

 تا بودند، گشايش در وى اردوگاه مردم و رسيد مى آوردند مى صحرا از كه چيزها با نيز بدويان آذوقه رسيد، مى
 امان احمد ابو از نقاب، به معروف عمر، پسر على نام به بود پيوسته قلوص به كه فاجر ياران از يكى كه وقتى

 آنجـا  در وى اقامـت  سبب به و دارد اقامت دينارى نهر در كه بگفت وى با را نبشرا بن مالك خبر و خواست
 .رسد مى خبيث اردوگاه به بدويان محموالت و هور ماهى

 فرستاد بود آنجا قلوص خواهرزاده كه محلى به ها زورق و كشتى با را خويش وابسته زيرك موفق، پس
 آن مـردم  رو اين از گرفت، اسير را جمعى و بكشت را اآنه از جمعى و كرد نبرد اردوگاهش مردم و وى با كه

 يهـودى  بـه  معروف نهر انتهاى به جمعى با را وى كه رفت خبيث بنزد فرار به مالك و شدند پراكنده اردوگاه
 بـه  آذوقـه  فيـاض،  زار شـوره  مجـاورت  از و زد اردو فياض به معروف نهر به نزديك محلى در آنجا كه فرستاد
  .سيدر مى خبيث اردوگاه
 بـه  رسد، مى فاجر اردوگاه به سوى، آن از آذوقه اينكه و يهودى نهر انتهاى در وى اقامت و مالك خبر 

 را خبرى واقع تا رود فياض نهر و امير نهر سوى كه داد دستور العباس ابو خويش پسر به او و رسيد احمد ابو
 شتر صحرا از كه يكى ساالرى به برخورد انبدوي از جمعى به و شد روان سپاه .دارد معلوم بود رسيده بدو كه
 آن از. كـرد  اسـير  را بقيـه  و بكشت را شان جمعى و تاخت آنها به العباس ابو. بود آورده خوردنى و گوسفند و

 گوسـفند  و شتر همه. بگريخت و كرد تاختن داشت ران زير كه ماديانى بر وى نيافت، نجات سرشان بجز قوم
 بـه  كـه  كرد رها را او و بريد را اسيران از يكى دست العباس ابو. شد گرفته ودندب آورده بدويان كه خوردنى و

 با العباس ابو آنچه از قلوص خواهرزاده مالك. داد خبر آنها به بود گذشته وى بر را آنچه و رفت خبيث اردوگاه
 ابـو  بـه  و گرفت تخلع و ديد نيكى و يافت امان كه خواست امان احمد ابو از و شد هراسان بود كرده بدويان
 .گرفت جيره و شد معين وى براى مقررى كه شد پيوسته العباس

 محل در كه داد دستورش و گماشت وى جاى به جنيد پسر احمد نام به را قلوص ياران از يكى خبيث
 كند همراهى را هور از رسيده ماهى خويش ياران با و بزند اردو الخصيب ابو نهر انتهاى و شير دهر به معروف

 .برساند خبيث اردوگاه به و
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 فرسـتاد  سپاهى با ترمدان نام به را وابستگان سرداران از يكى و رسيد احمد ابو به جنيد بن احمد خبر
 بن شهاب موفق،. شد قطع رسيد مى خبيث اردوگاه به كه هور ماهى و زد اردو روحيه به معروف جزيره در كه

 اردوگـاه  بـه  آذوقـه  بـردن  از را بدويان كه فرستاد سوار وهىگر با را عنبرى، هردوان حسن، بن محمد و عالء
 كـه  ببرنـد،  آنجـا  از خواهند مى كه خرما چه هر و نهند بازارى شان براى بصره در داد دستور بازدارند، خبيث
 .بود همين خبيث اردوگاه به رفتنشان سبب

 اقامـت  عيسـى  قصـر  هبـ  معـروف  محـل  در و برفتند بودند يافته كه دستورى انجام به محمد و شهاب
 .گرفتند مى خرما آنها از و بردند مى آنها نزد به آوردند مى صحرا از را آنچه بدويان گرفتند،

 ارخـوز،  پسـر  قيصر نام به را فرغانى سرداران از يكى و برداشت بصره از را ترمدان احمد، ابو آن از پس
 در داد دستور و فرستاد زورقها و كشتى با نيز را حمزه ابو به معروف نصير. فرستاد وى جاى به فرغانه، اخشاذ
 .كرد چنان او و بپيمايد، را غربى نهر و معقل نهر و ابله نهر و بماند دبيس نهر و البصره فيض

 و ببريد وى ياران و خبيث از  آذوقه بصره در قيصر و نصير اقامت سبب به وقتى: گويد حماد بن محمد
 نهـر  از و رفتند قندل سوى امير نهر راه از و كردند ديگر تدبير بازماند اآنه از كشتى بكمك دريا و هور آذوقه

 ايـن  از دريـا،  مـاهى  دريافت و دريا و خشكى از گيريشان آذوقه و رسيدند دريا و خشكى راههاى به مسيحى
 شرقى سمت در بارويه، جويث در كه داد دستور العباس، ابو غالم رشيق، به و رسيد موفق به خبر .بود سمت
 خـويش  يـاران  نخبـه  از داد دسـتور  العبـاس  ابو به. بكند استوار خندقى و كند اردوگاه امير، نهر مقابل دجله

 و بـدارد  اميـر  نهر دهانه بر را كشتيها داد دستور رشيق به. كند پيوسته رشيق به كشتى سى و كس پنجهزار
 و قندل و دبا به آنجا از زنگيان كه رسد گذرگاهى به تا برود امير نهر در كه نهد نوبتى كشتى پانزده هر براى
 نوبتشان چون و كنند نبرد وى با شد نمايان آنها بر خبيثان از كسى اگر و باشد آنجا و رفتند مى مسيحى نهر
 جـايى  در رشيق كردند، چنين. بگيرند را جايشان اند بوده مقيم نهر دهانه بر كه يارانشان و آيند باز رفت بسر
 رفتنـد،  مـى  مسيحى و قندل و دبا نهر به آنجا از كه فاجران راههاى و زد اردو بزند، اردو دبو يافته دستور كه

 .شد سخت برايشان محاصره كار و افتادند تنگنا به نداشتند دريا و خشكى به راهى چون و شده بريده
 .كرد دستگير را او مادر و كرد نبرد خجستانى با شركب، برادر سال اين در
 .كرد دستگير را حلوان واليتدار سيما بن عمر و بپاخاست حسن بن شبث پسر لسا اين در هم و
 عبـد  بن احمد نزد به را وى عمرو. آمد باز ليث بن عمرو نزد از االصبغ ابى بن احمد سال اين در هم و

 فرستاد دينار هزار چند و سيصد بود آورده دست به آنچه از عمرو و بيامد مالى با كه بود فرستاده دلفى العزيز
 بـا  غيـره،  و مـزين  جامـه  سيصـد  و عـود  من دويست و عنبر من پنجاه و بود مشك من پنجاه كه اى هديه با

 و بود فرستاده آنچه بهاى كه دينار، هزار دويست معادل غالم، و اسب تعدادى و نقره و طال ظروف و مقدارى
  .شد مى دينار هزار پانصد بود كرده هديه
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 كـرد  سختى آنها با سيما بن عمر سبب به و شد حلوان واليتدار ريمال، پسر خليل كيغلغ، سال اين در
 .دهند سامان را شبث ابن كار و دهند نجات را سيما ابن كردند تعهد كه كرد شان مؤاخذه شبث ابن گناه به و

 هبصر ورود كار در را زنگيان كه تميم بنى از قومى به موفق، بن العباس ابو غالم رشيق، سال همين در
 صـحرا  از بـدويان  اين از قومى كه رسيد خبر بدو كه بود آن چگونگى. تاخت بودند كرده كمك آن سوختن و

 كشـتيهايى  انتظـار  در اميـر  نهـر  انتهـاى  در و برنـد  مى خبيث شهر به گوسفند و شتر و خوردنى از اى آذوقه
 شد روان آنها سوى كشتى با رشيق. ببرد دارند همراه آنچه با را آنها و برسد فاجر اردوگاه پشت از كه هستند

 بيشترشان و تاخت آنها به بودند غافل كه وقتى به و بود اسحاقى به معروف نهر كه رسيد توقفشان محل به و
 شده برون خبيث اردوگاه از آذوقه حمل براى كه بودند بازرگانان اينان. گرفت اسير را گروهيشان و بكشت را

 بودنـد  كرده بار آن بر آذوقه كه خرانى و شتر و گوسفند و آذوقه اقسام از تندداش همراه را آنچه رشيق. بودند
 كشـتيها  در را سرها تا بگفت موفق برد، موفقيه به داشت همراه كه كشتيهايى در سرها با را اسيران و بگرفت
 در آنـرا  و نمودب بودند آورده بدست يارانش و رشيق كه را آنچه و بياويختند آن در را اسيران و كردند آويزان
 رشـيق  كـه  بدانند تا دهند عبور خبيث اردوگاه بر را اسيران و سرها تا بگفت آنگاه. بگردانيدند اردوگاه اطراف
 .كردند چنان و كرده نابود را بياران آذوقه

 بـين  مـا  آذوقـه،  حمل درباره كه بود بدويان از يكى بود، كرده دستگيرشان رشيق كه كسانى جمله از
 اردوگـاه  در را وى و ببريدنـد  را پـايش  و دست تا داد دستور موفق. بود كرده مى سفر بدويان و نزنگيا ساالر

 رشـيق  يـاران  دسـت  به آنها از كه را اموالى و زدند كه بزنند را اسيران گردن تا بگفت آنگاه انداختند، خبيث
 .گردانيـد  بـاز  اردوگـاهش  بـه  را او و دهند جايزه و خلعت را رشيق تا بگفت و بخشيد خودشان به بود افتاده
 رشـيق  نزد به كه را آنها از كس هر تا بگفت احمد ابو. شد بسيار خواستند مى امان رشيق از كه كسانى شمار

 و خبيـث  از آذوقـه . شد بيشتر اردوگاهها همه از جمعشان كه شدند زياد چندان و كنند پيوسته بدو رفت مى
 تنهاشـان  و زد زيانشـان  محاصـره  شد، بسته آنها بر بودند داشته كه راهها همه و ببريد سوى همه از يارانش

 و ديـده؟  نان كى كه پرسيدند مى او از و خواست مى امان يا شد مى اسير آنها از يكى كه شد چنان و شد الغر
 بـدين  خبيث ياران كار وقتى. است ديده نان پيش سال دو يا سال يك كه گفت مى و كرد مى شگفتى اين از

 .بيفزايد را محنتشان و زيان تا برد تاخت آنها بر پياپى كه ديد چنان وفقم شد گونه
 كـه  بودند نيازمند ماندند فاسق نزد به كه آنها و آمدند احمد ابو نزد به امان با بسيار مردم وقت اين در

 دهپراكنـ  بـود  دور اردوگاهشـان  از كـه  نهرهايى و ها دهكده در قوت طلب به و كنند حيله خويش قوت براى
 محلهايى به وى سپاه غالمان سردستگان و سرداران از جمعى تا بگفت و رسيد احمد ابو به قضيه خبر. شدند
 اطاعـت  از كـه  آنهـا  از كـس  هـر  و بخوانند اطاعتشان به و كنند استمالتشان و روند مى آنجا زنگيان كه روند

 صـبحگاه  و آوردند رغبت كه كرد معين دستمزدى آنها براى. بيارند را سرش و بكشند را او كرد، دريغ آوردن
 .نيارند آنها از اسير يا سر تعدادى با را زنگيان از جمعى كه نبود روزى و بودند آمد و رفت به شبانگاه و
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 هر بگذرانند، نظر از را آنها تا بگفت شدند بسيار موفق نزد به زنگى اسيران وقتى: گويد حماد بن محمد
 غالمـان  با و كرد نكويى وى با و نهاد منت او بر برداشت، توانست مى سالح و داشت توانى و نيرو آنها از كس
 تـوان  و بـود  ضـعيف  آنهـا  از كـس  هـر . بدانند كرد مى آنها با كه را احسانى و نيكى تا بياميخت خويش سپاه

 توردس بود بازمانده دير كه داشت زخمى يا نداشت، سالح برداشتن توان و بود فرتوت پيرى يا نداشت جنبش
. بيفكنند آنجا و برند خبيث اردوگاه سوى را آنها و توشه، با بدهند چند درمى و بپوشانند او بر جامه دو تا داد

 وى بـا  انـد،  ديـده  معاينـه  آنرا كه موفق كارى نيكو از ميروند كس هر بنزد كه داد مى دستورشان آن از پيش
. است چنين شوند اسير يا روند، وى سوى امان به كه زنگيانى همه درباره موفق راى كه بگويند و كنند سخن

 و اطاعـت  و وى سـوى  بـه  چنانكـه  رسـيد،  بـود  زنگيان ساالر ياران استمالت كه خويش منظور به كار اين از
 نبـرد  بـه  خـويش،  يـاران  بـا  و خويشتن به شب و صبح العباس، ابو پسرش و موفق. شدند متمايل مسالمتش

 ابـو  به تيرى نبردها اين از يكى در. زدند مى زخم و گرفتند مى اسير و ندكشت مى كه بودند وى ياران و خبيث
  .يافت بهى آن از و كرد زخمدار را وى كه رسيد العباس

 .شد كشته خبيث يار بهبوذ سال اين رجب در

  زنگيان ساالر يار بهبوذ شدن كشته چگونگى از سخن

 مـال  و بريـد  مـى  راه و بـرد  مـى  هجـوم  يـث خب ياران همه از بيشتر الوهاب عبد پسر بهبوذ، كه گويند
 كـه  را نهرهايى و شد مى برون مكرر سبك زورقهاى با وى. بود آورده فراهم گزاف مالى راه اين از و گرفت مى
 از كه نهرى به و گرفت مى آنرا رسيد مى موفق ياران آن از اى كشتى به چون و كرد مى طى رسيد مى دجله به
 ايـن  بـراى  كه بهبوذ ياران از جمعى رفت مى دور و شد مى روان وى تعقيب به ىكس اگر. برد مى بود آمده آن
 مكرر كار اين چون و ميكردند نبرد وى با و بريدند مى را راهش و بردند مى هجوم بدو بود كرده شان مهيا كار
 علمهـاى  هماننـد  و كرد موفق كشتيهاى همانند آنرا و نشست اى كشتى بر كردند، مى حذر او از كسان و شد
 و كشـت  مى و تاخت مى آنها به يافت مى غفلتى اردوگاه مردم از چون و برفت دجله در آن با و نهاد آن بر وى

 مال به و بريد مى را راهها و رفت مى دير نهر و شيرين شكاف و معقل نهر و ابله نهر به آنجا از. گرفت مى اسير
 را نهرهـايى  همه كه ديد چنان يافت خبر بهبوذ مالاع از موفق وقتى. كرد مى اندازى دست رهگذران خون و

 در وى يـاران  و بهبـوذ  تباهكـارى  از كـه  نهد كشتيها بزرگ نهرهاى دهانه بر و ببندد بود آسان آن بستن كه
 شد بسته بود ميسر آن بستن كه نهرهايى و شد حراست راهها اين وقتى. شود امن مردم راههاى و ماند امان

 نهـر  دهانه بر گماشته نشينان كشتى كه بماند فرصت انتظار در آمد، حايل بود كرده مى آنچه و بهبوذ ميان و
 موفق ياران زورقهاى و كشتيها همانند زورقهايى و كشتيها بر آمد بدست فرصت اين چون و كنند غفلتى ابله،
 بـود  نهاده آن در خويش شجاع و نيرومند و دلير ياران و بود كرده نصب آن بر علمهايشان چون علمهايى كه
 و رسيد نافذ نهر به و كرد گذر رسيد مى يهودى نهر به كه گذرگاهى از و كرد عبور الخصيب ابو نهر انتهاى از
 مردم كه وقتى به رسيد، بود شده نهاده نهر حفاظت براى كه زورقهايى و كشتيها به و رفت ابله نهر به آنجا از
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 ابلـه  نهـر  از و بگرفـت  كشـتى  شـش  و گرفـت  اسـيرانى  و كشتب را جمعى و تاخت آنها به و بودند، غافل آن
 .بازگشت

 وى راه يهودى نهر از كشتى با كه داد دستور العباس ابو به و رسيد موفق به بود كرده بهبوذ آنچه خبر
. بازدارد رسيد مى امانگاهش به كه راهى از را او و رسد گذرگاه به بهبوذ از زودتر وى كه داشت اميد ببندد، را
 سـعيدى  بـه  معـروف  نهـر  به و بود گرفته پيشى بهبوذ كه رسيد مطوعه به معروف محل به وقتى العباس واب

 برسـد،  بدان كه آورد طمع و بديد را بهبوذ كشتيهاى العباس ابو. رسيد مى الخصيب ابو نهر به كه بود رسيده
 را گروهى و بكشت را بهبوذ رانيا از گروهى العباس ابو شد، درگير نبرد كه رسيد بدان و بكوشيد آن طلب در

 وى بـا  و شـدند  وى سـوى  بهبوذ ياران از بسيارى جمع. خواستند امان وى از نيز آنها از جمعى گرفت، اسير
 و نهـر  از جاهـايى  در بهبـوذ  كشـتيهاى  و بـود  جـزر  حال در آب كردند، دفاع سختى به او از و كردند كمك

 .يافتند نجات زحمت به يارانش باقيمانده و وى كه افتاد گل به بود رفته آن از آب كه گذرگاه
 رسـيد  مـى  آنها به آذوقه آنجا از كه را راههايى و بود وى ياران و خبيث محاصره كار در همچنان موفق

 و دهنـد  جـايزه  و خلعت را آنها كه داد دستور موفق و گرفتند فزونى خواستند مى امان كه زنگيانى. بست مى
 .كنند معين مقررى و يراق، و لگام و زين با بدهند خوب اسبهاى

 قـوت،  طلـب  به تنگدستى و سختى سبب به خبيث ياران از جمعى كه رسيد موفق به خبر آن از پس
 و كشـتى  در شـتاب  با كه داد دستور العباس ابو خويش پسر به و اند شده پراكنده ها دهكده در خرما و ماهى

 از را كسـان  آن و ببـرد  همـراه  را خـويش  قهرمانـان  و ردليـ  ياران و شود ها دهكده آن سوى سبك، زورقهاى
 .بازدارد زنگيان ساالر شهر به بازگشت
 ياران با داد دستور بهبوذ به و يافت خبر العباس ابو شدن روان از خبيث برفت، كار اين براى العباس ابو

 .برسد آن اطراف و انابرس و قندل به تا ماند نهان وى خبر كه برود ناشناس نهرهاى و گذرگاهها از خويش
 از گروهـى  كـه  رسـيد  وى به العباس ابو زورقهاى از يكى راه در برفت، خبيث دستور انجام براى بهبوذ

 نشينان زورق كرد، آن آهنگ و آورد طمع زورق در بهبوذ .بودند آن در زنگيان از جمعى با وى تيرانداز غالمان
 يـارانش  افتـاد،  آب در كـه  خـورد  بـدو  زورق جنگاوران از سياه غالم يك دست از ضربتى كردند، نبرد وى با

 آنجـا  بـه  را بهبـوذ  امـا  رفتنـد،  خبيـث  اردوگـاه  سوى هزيمت به و برداشتند را او و شدند وى نزد به شتابان
 .كرد بس را وى شر خدا و نرسانيدند

 فتوح از خبيث كشتن. بناليدند سختى به او بر و آمد گران سخت يارانش و فاسق بر بهبوذ مرگ رخداد
 وى با را خبر و خواست امان او از مالحان از يكى كه وقتى تا ماند نهان احمد ابو از وى هالكت اما بود، بزرگ
 و جـايزه  بـدو  كـه  بياوردنـد  كه بياورند بود كشته را وى كه را غالمى تا بگفت و شد خرسند آن از كه بگفت
 جايزه بودند بوده زورق آن در كه را كسانى همه ات بگفت و بيفزود را وى مقررى و بخشيد طوق و داد خلعت

 .دهند چيز و خلعت و
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 فصـح  عيـد  سوم يكشنبه .بود شعانين عيد ماه، دوم يكشنبه. بود يكشنبه رمضان ماه آغاز سال اين در
 .بود ماه سلخ پنجم يكشنبه و بود نوروز چهارم يكشنبه و بود

 .بود زنگيان ساالر ايلمتم وى يافت، ظفر ذوائبى بر احمد ابو سال اين در
 را احمد يدكوتكين،  كه شد نبرد العزيز عبد بن احمد و اساتكين، پسر يدكوتكين، ميان سال همين در
 .يافت غلبه قم بر و كرد هزيمت
 كـرد  مـرد  بن عبيداهللا بن محمد سوى را سردارى احمد ابو دستور به ليث بن عمرو سال اين در هم و
 .برد عمرو نزد به و كرد اسير را وى كه فرستاد

 بـين  مـا  شـام،  در بكـار،  نـام  به هاشمى صالح بن الملك عبد فرزندان از يكى سال همين قعده ذى در
 كالبـى  كه كرد نبرد وى با كالبى عباس ابن كرد، دعوت احمد ابو سوى و كرد قيام حمص، و حلب و سلميه

 بازگشت كه فرستادن بكار مقابله به انبوه هىسپا با بودن نام به را سردارى طولون، ابن يار لؤلؤ، شد، هزيمت
 .نبود وى با كسى چندان و

 .نمود مخالفت طولون ابن با لؤلؤ سال اين در
 ابو به پيوستن آهنگ وى كه بود شنيده كه بكشت را زنگيان شاه پسر زنگيان، ساالر سال اين در هم و

  .دارد احمد
 .حجه ذى ماه در بكشت، را او غالمش د،ش كشته خجستانى عبداهللا بن احمد سال اين در هم و
 بكشـتند  واسط، ناحيه در دهكده، در را يشكرى على بن محمد الساج، ابى ابن ياران سال اين در هم و

 .شد نصب بغداد در سرش و
 را كفتمـر  كمشـجور،  ابـن  و كرد نبرد كفتمر حسين بن على با كمشجور، بن محمد سال اين در هم و

 .بود حجه ذى ماه به اين و دكر آزادش سپس گرفت اسير
 مراسم خبر كه را اى خريطه وى كه بود آن سبب. شد اسير حرون، به معروف علوى، سال اين در هم و

 او و بگرفت را حرون و فرستاد كس مكه، راه بر الساج ابى ابن نايب و بگرفت راه در فرستادند مى آن در را حج
 .فرستاد موفق نزد به را

 كـه  بـود  هاشـمى  محمـد   بـن  هارون مكه عامل. شد مكه سوى مخزومى المغيره بوا سال اين در هم و
 عـين  سـوى  مخزومـى . كرد مقاومت مخزومى با آنها كمك به و آورد فراهم كس هزار دو حدود در را جمعى
 و بسـوخت  را آنجـا  مردم خانه و كرد غارت را خوردنيها و رفت جده سوى آنگاه كرد، كور آنرا و رفت مشاش

 .شد مى بدر اوقيه دو مكه در نان
 مردم با حدث و مرعش مردم .زد اردو ملطيه مقابل و شد برون روم، جبار صقلبى، زن پسر سال اين در

 .كردند تعقيب سريع تا را او و شد هزيمت جبار كه كردند كمك ملطيه
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 چنـد  و ده و كـرد  تابسـتانى  غـزاى  شام مرزهاى ناحيه از طولون، ابن عامل فرغانى، خلف سال اين در
 .شد دينار چهل كدام هر سهم و گرفتند غنيمت كسان. بكشت را روميان از كس هزار

  .بود راهها و حادثات عامل الساج ابى ابن شد، حج ساالر هاشمى محمد بن هارون سال اين در
 .درآمد نهم و شصت و دويست سال آن، از پس 

 بود نهم و شصت و دويست سال به كه حادثاتى خبر از سخن

 و بـود  شـتر  بـر  بردند، احمد ابو اردوگاه به را حرون به معروف علوى محرم، ماه در كه بود آن جمله از
 جـايى  در و ببردنـد  و نشـاندند  اى كشـتى  در را وى آن از پـس . دراز كالهـى  بـا  داشـت  تن به ديبايى قباى

 .بشنود را فرستادگان گفتار و ببيند را او زنگيان ساالر كه نگهداشتند
 لخت را كاروانيان و بريدند را حج كاروانهاى از يكى راه سميرا، و توز بين ما بدويان، سال اين ممحر در

 .بسيار مردم و بارها با ببردند، را شتر پنجهزار نزديك و كردند
 جمعـه  روز بـه . شد نهان كه بود گرفته همچنان و گرفت ماه چهاردهم، شب در سال، همين محرم در

 و آفتاب گرفتگى شد، نهان كه بود گرفته همچنان و گرفت خورشيد غروب، وقت به نيز محرم از مانده روز دو
 .بود هم با محرم ماه در ماه

 سـبب . كردنـد  غـارت  را وى خانه و بپاخاستند خليجى ابراهيم ضد بر بغداد مردم سال، همين صفر در
 پـيش  كـس  خواسـتند،  كمـك  ىو ضـد  بر سلطان از بكشت، و زد تير به را زنى وى آن از غالمى كه بود آن

 و بكشـتند  را گروهـى  و زدنـد  تيـر  بـه  را مردم غالمانش و كرد مقاومت اما ببرد، را غالم كه فرستاد خليجى
 را غالمـانش  بگريخـت،  خليجـى . بودنـد  سـلطان  يـاران  از كـس  دو جمله آن از كه كردند زخمدار را گروهى
 چه هر با را خليجى اسبان طاهرى، عبداهللا بن محمد آن از پس. كردند غارت اسبانش با را اش خانه و گرفتند

 شـاهد  و كنـد  تسـليم  وى به آنرا كه داد دستور عبيداهللا به و آورد فراهم توانست كه وى شده غارت اموال از
 .است داده پس وى به را اموال و اسبان كه گرفت

 دو و فرسـتاد  جـده  ىسـو  سـپاهى  و رفت طايف به مكه از بازگشت از پس الساج ابى ابن سال اين در
 .بگرفتند بود آن در سالح و مال كه را مخزومى آن از كشتى

 و طخشى را ديگرى و صديق را يكى كه را فرغانى سرداران از كس سه خشنك پسر رومى سال اين در
 .بگريخت و خورد زخم چند صديق كرد، بند به و بگرفت گفتند مى طغان را سومى

 شـام  مرزهـاى  عامل وى جانب از كه طولون، بن احمد يار خلف، االول، ربيع ماه در سال، اين در هم و
 خلـف  ضـد  بـر  مرز مردم از گروهى. بداشت را او و تاخت خاقان، بن فتح وابسته خادم، يازمان بر آنجا در بود

 منبرهـا  بر و داشتند متروك را طولون ابن دعاى مرز مردم گريخت خلف دادند، نجات را يازمان و برخاستند،
 مرزهـاى  سـوى  آنگـاه . رسيد دمشق به تا شد روان مصر از رسيد طولون ابن به خبر چون و. كردند لعن را او

 و ببسـتند  البحر باب و الجهاد باب بجز را شهر درهاى طرسوس مردم و يازمان آمد، فرود اذنه در و رفت  شام
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 بمانـد،  اذنه در طولون ابن. دشدن حصارى طرسوس در و رسيد آن اطراف و اذنه نزديك تا كه گشودند را آب
 .بماند آنجا و رفت دمشق به آن از پس رفت، حمص به سپس رفت، انطاكيه سوى و بازگشت آنگاه

 حلـب  و حمص مخالفت، وقت به كرد، مخالفت خويش صاحب با طولون، ابن غالم لؤلؤ، سال همين در
 دو وى، بـرادر  و سـعيد  و كـرد  غارت ار آنجا و رفت بالس سوى لؤلؤ. بود وى دست به مضر ديار و قنسرين و

 جـدايى  طولـون  ابن از و شود وى بنزد كه نوشت نامه احمد ابو به آن از پس. كرد اسير را كالبى، عباس پسر
 .نهاد خويش براى شرطهايى و گيرد

 از جمعـى  و كـرد  حركت آنجا از كه بود رقه به لؤلؤ وقت آن در. پذيرفت بود خواسته را آنچه احمد ابو
 لؤلـؤ، . كـرد  نبـرد  وى با كه بود آنجا عقيلى صفوان ابن كه شد قرقيسيا سوى و ببرد را ديگران و رافقه مردم

 .شد روان بغداد آهنگ به لؤلؤ و گريخت، صفوان اين. سپرد مالك بن احمد به آنرا و بگرفت را قرقيسيا

  موفق احمد ابو خوردن تير خبر از سخن

 خبيـث  آن از كـه  قرطاس نام به انداخت رومى غالم يك را تير ،خورد تير موفق احمد ابو سال اين در
 .كند ويران آنرا ديوار كه بود شده خبيث شهر وارد احمد ابو كه بود آن پى از رخداد اين و بود،

 و ها گنجينه در زنگيان ساالر شد، هالك خبيث بهبوذ وقتى كه بود آن قضيه چگونگى اند گفته چنانكه
 دويست وى دارايى كه بود پيوسته صحت به خبيث نزد به كه بست طمع بود آورده همفرا بهبوذ كه مالهايى

 .بـود  حـريص  آن بـر  و جسـت  مـى  اى حيلـه  هر به را اين و بسيار، نقره و طال و جواهر بعالوه بود، دينار هزار
 بناهاى بعضى و دبكاوي را وى هاى خانه بعضى زد، تازيانه را آنها و بداشت را بهبوذ ياران و خويشان و دوستان

 مال طلب به كه رفتارى. نيافت باب اين از چيزى اما بيابد، اى دفينه آن در كه طمع اين به كرد ويران را وى
 و وى از دورى بـه  را آنهـا  و كـرد  تبـاه  را وى يـاران  دلهاى كه بود چيزها از يكى بود كرده بهبوذ دوستان با

 .واداشت مصاحبتش به عالقگى بى
 جـايزه  كار در و شدند شتابان وى سوى رغبت به كه دهند امان نداى بهبوذ ياران ميان تا بگفت موفق

 .شدند پيوسته خويش همگنان به مستمرى و خلعت و
 بسـيار  فـاجر  اردوگـاه  سـوى  احمد ابو عبور جنبيد مى دجله در موجها كه بادها وزش هنگام به چون و
 خويش ياران و خويشتن براى مغيره نهر و جابيل ردي بين ما دجله غربى سمت در كه ديد چنان بود، سخت
 اردوگـاه  و كنند مهيا را خندق جاى و ببرند را نخلها داد دستور رو اين از زند، اردو آنجا در كه بگشايد جايى

 آنگاه باشد، امان در غافلگيريشان و فاجران شبيخون از تا بدارند استوار ديوارها با و كنند احاطه خندقها به را
 براى عملگان و خويش مردان با صبحگاهان كه داشت نوبتى آنها از يك هر نهاد، نوبت به را خويش رانسردا

 .شد مى روان شود مهيا آنجا بايد مى كه اردوگاهى كار دادن سامان
 نوبت به را همدانى جعفر بن ابراهيم و جامع بن سليمان و مهلبى ابان بن على كار، اين مقابل در فاسق

 حضـور  سـليمان  نوبـت  روزهـاى  در انكـالى  بـه  معـروف  خبيث پسر بود، نوبت به روزى آنها از كي هر نهاد،
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 بن ابراهيم جاى به را وى خبيث آن از پس. يافت مى حضور نيز ابراهيم نوبت روز در كه شد مى گاه يافت، مى
 دو و عرانىشـ  موسـى  بـن  سـليمان  خبيـث، . يافت مى حضور نوبتش در وى با جامع بن سليمان و نهاد جعفر

 .شدند مى غايب وى غيبت با و يافتند مى حضور وى حضور با كه پيوست انكالى به نيز را برادرش
 شوند پيوسته بدو خواهند مى  كه كسانى راه و شود وى مجاور نبرد كار در موفق اگر كه بدانست خبيث

 وى تـدبير  افكنـد،  مى وى اراني دل در هراس اردوگاه دو نزديكى آنكه خاصه شود، نزديك بگريزند او سوى و
 .شود مى تباه كارهايش همه و گيرد مى كاستى

 نگذارندشـان  و كننـد  نبـرد  كنند مى عبور روزها به كه سردارانى با كه داد دستور خويش ياران به پس
 از يكـى  گرفـت،  وزيـدن  سـخت  بادهـاى  روزهـا  از يكى. كنند اصالح دارند بدان انتقال قصد كه را اردوگاهى

 كه شمرد غنيمت را سردار آن ماندن تنها فرصت فاسق بود، غربى سمت در اردوگاه كار براى موفق نسردارا
 را خـويش  سـپاه  همه و نبود ميسر دجله از وى عبور سخت بادهاى سبب به و بود بريده خويش ياران از وى

 آن همـراه  كـه  كشـتيهايى . گرفـت  فزونـى  او بر خويش مردان با و فرستاد غربى سمت بر مقيم سردار سوى
 سـنگها  طـرف  بـه  را كشتى باد كه رو آن از يافت نمى بود ايستاده مى كه آنجا ايستادن براى راهى بود سردار

 .بودند بيمناك آن شدن شكسته از نشينان كشتى و برد مى
 ايشـان  از گروهـى  به و زدند پس جايشان از را آنها و گرفتند نيرو وى ياران و سردار آن ضد بر زنگيان

 و كردنـد  تعقيبشـان  زنگيـان  و بردند پناه آب به گروهى. شدند كشته همگى و كردند ثبات كه يافتند تدس
 و رسـيدند  كشتيهاشـان  بـه  و يافتنـد  رهايى بيشترشان اما كشتند، را كسانى و كردند اسير را آنها از كسانى

 و بناليدند بسيار فاسقان يابى فرصت اين از مردم. كردند عبور موفقيه نهر سوى و افكندند آن در را خويشتن
 .پرداختند بدان سخت

 حيلـه  از و اسـت  مشـقت  مايه دجله غربى سمت در گرفتن جا درباره وى راى كه ديد چنان احمد ابو
 مقـر  كـه  يابـد  دست محلى به يا زند شبيخون اردوگاه به و بجويد فرصتى كه نيست امان در يارانش و فاسق

 وى يـاران  از خطرناك جاهاى پيمودن در زنگيان و سخت، راهها و بود راوانف زارها بيشه آنجا در كه شود وى
 .بود تر آسان برايشان كار اين و بودند تواناتر

 هـدف  را فاسق ديوار كردن ويران و بگشت دجله غرب به گرفتن جا درباره خويش راى از سبب اين به
 نهـر  مجـاورت  از را ديـوار  ويرانـى  تا بگفت رو ينا از بكشاند، خويش ياران براى گذرگاه و راه آنجا از تا كرد،

 .كنند آغاز منكى به معروف
 بـراى  را جـامع  بـن  سـليمان  و ابان بن على و انكالى خويش پسر كه بود آن باب اين در خبيث تدبير

 گرفتنـد  فزونـى  آنهـا  بر موفق ياران اگر و بروند خويش نوبت روز به يك هر كه فرستاد كار اين از جلوگيرى
 .آيند فراهم مهاجمان از دفاع براى همگى
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 كمـك  همـديگر  بـا  و انـد  آمـده  گـرد  ديوار كردن ويران از جلوگيرى براى خبيثان كه ديد موفق وقتى
 وى ياران توجه و كوشش و تالش كه يابد حضور آن در و كند عهده بخويشتن را كار اين شد مصمم كنند مى

 بسـيار  زخمـى  و كشـته  دسته دو هر از و شد سخت گروه دو بر و شد پيوسته نبرد و كرد چنين شود، فزون
 .بازمانند پيكار از كه نبود روزى و بود نبرد به فاسقان با شبانگاه و صبحگاه كه بماند چند روزى موفق. شد

 و بـود  منكى نهر بر كه پل دو سبب به روند خبيثان سوى توانستند نمى احمد ابو ياران كه بود چنان و
 سـر  پشـت  بـه  را آنهـا  كه رسيدند مى راهى به آنجا از و گذشتند مى آن از زنگيان شد مى گرم پيكار همينكه

 بـود  ديـوار  كـردن  ويـران  كـه  مقصودشـان  انجام از و بردند مى هجوم ايشان به كه رسانيد مى احمد ابو ياران
 در كـه  راهـى  زا را فاسـقان  و كند تدبير پل دو آن كردن ويران براى كه ديد چنان موفق. داشتند مى بازشان

 خـويش  غالمـان  سـرداران  از چنـد  تنى به پس. دارد باز رسيدند مى يارانش سر پشت آنجا از پيكار گرم گرما
 پلهـا  حراسـت  از آنهـا  كـه  بجويند فرصتى و كنند خدعه زنگيان با و كنند هدف را پل دو اين كه داد دستور
 كه كند مى كمكشان و است بايسته پلها بريدن راىب كه افزارهايى و اره و تبر كه داد دستورشان. بمانند غافل

 .كنند آماده برند، بسر شتاب با را خويش مقصود
 بـه  زنگيـان . شـدند  منگـى  نهـر  بـه  نيمـروز  وقـت  بـه  و بستند كار بودند يافته كه را دستورى غالمان

 بود الندا ابو آمد آنها سوى شتاب با كه كسانى جمله از. آوردند شتاب و كردند پيشدستى و آمدند شان مقابله
 از لختى و گرفت در زنگيان و موفق ياران ميان نبرد. بودند كس پانصد از بيشتر كه خويش ياران از گروهى با

 .كردند نبرد را روز
 .زدند پس پلها از را آنها و يافتند غلبه فاسقان بر احمد ابو غالمان آن از پس
 پيكـرش  از وى يـاران  بينداخت پا از را او و رسيد قلبش به كه خورد الندا ابو سينه به تيرى اثنا آن در

 فرصـت  پلهـا  بريـدن  بـراى  موفـق  غالمان سرداران .بكردند پشت هزيمت به و برداشتند را آن و كردند دفاع
 كشته و بازگشتند سالمت به و فرستادند احمد ابو نزد به آنرا چوب و بردند دجله به و ببريدند آنرا كه يافتند
 بگفت و شدند خرسند بسيار اين از اردوگاه مردم و وى كه دادند خبر موفق به را پلها بريدن و االند ابو شدن

 .دهند كالن جايزه بود افكنده الندا ابو به تير كه را كسى تا
 در زنگيـان  نـزد  بـه  كـه  مقدارى به ديوار از و شد مصر وى ياران و خبيث نبرد به احمد ابو آن از پس

 سرعت آن كردن ويران كه داشتند مشغول ديوار دفاع از شهرشان در نبرد به را آنها و دكردن ويران شد توانند
 كـه  افتـاد  موفـق  يـاران  دسـت  بـه  ناحيه اين همه و رسيد جامع ابن سليمان و سمعان ابن خانه به و گرفت

 چـه  هر و شد ويران خانه دو اين. كنند منعشان بدانجا وصول از يا برانند آنجا از را آنها توانستند نمى فاسقان
 .رفت غارت به بود آن در

 ميمونه آنرا و بود نهاده دجله كنار بر سايبانى زير كه رسيدند زنگيان ساالر آن از بازارى به موفق ياران
 .بود ناميده
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 پرداخـت  بـدان  و رفت آن سوى كه كند بازار آن آهنگ كه بگفت را العباس ابو دار مقدمه زيرك موفق
 كرد ويران آنرا و بود ساخته جبايى براى زنگيان ساالر كه كرد اى خانه آهنگ موفق آنگاه. شد ويران بازار كه
 خـويش  يـاران  به سپس. داد غارت به بود بدان پيوسته كه بود فاسق هاى خزينه در يا بود آن در را چه هر و

 سـخت  فاسقان .بود كرده نام جامع مسجد آنرا و بود ساخته بنايى آنجا در خبيث كه روند محلى سوى گفت
 و حمايـت  كـه  انـداخت  مـى  توهمشـان  ايـن  بـه  و كـرد  مى ترغيبشان كار بدين خبيث كه كردند دفاع آن از

 .كردند مى تبعيت وى راى از و داشتند مى باور را وى گفتار كه است واجب ايشان بر مسجد بزرگداشت
 وقت آن در. كشيد درازا به اروزه محل آن سر بر نبرد و شد سخت موفق ياران بر مسجد به وصول كار

 در چنانكـه  كردنـد،  دفاع جان سر از و بودند وى با داشتند ثبات سر كه كسانى و فاسق ياران دليران و نخبه
 كـه  كسى و افتاد مى و رسيد مى بدو شمشير ضربت با تير يا خورد مى نيزه ضربت يكيشان و ايستادند مى آنجا

 وى يـاران  ديگـر  در و بماند خالى آنها از يكى جاى مبادا ايستاد مى يشجا به و زد مى كنار را او بود پهلويش
 .افتد خلل

 داد دستور العباس ابو به كردند، مى دفاع دراز روزهاى كه بديد را گروه آن دفاع و ثبات احمد ابو وقتى
 ببرد، ركا اين براى را خويش غالمان و اصحاب دليران و بود آن در خبيث مسجد بناى كه كند سمتى آهنگ

 شتاب با يافتند مى دست جايى به چون كه پيوست بدو بودند شده آماده كردن ويران براى كه نيز را فعلگانى
 را فاسـقان  از كسانى و رفتند باال تيراندازان و بنهادند كه نهند ديوار بر نردبانها تا بگفت. كردند مى ويران آنرا
 موفـق . نهـاد  مـردان  بود العباس ابو كه محلى تا جبايى خانه محل از و كردند باران تير بودند ديوار پشت كه

 بـذل  كردند مى ويران شتاب با را يارانش هاى خانه و بازارها و فاسق ديوار كه كسانى به بازوبند و طوق و مال
 مسـجد  آنـرا  خبيـث  كـه  بنـايى  و شـد  آسان سخت و دراز نبردى پس از نمود مى سخت كه كارى و كرد مى
 و خوشـدل  آن بـا  كـه  بردنـد  موفق نزد به و برداشتند آنرا كه رسيدند آن منبر به و شد ويران بود ناميده مى

 .بازگشت خويش، شهر موفقيه، سوى خرسند
. كـرد  ويـران  جبـايى  خانـه  تا انكالى خانه حد از آنرا و پرداخت ديوار كردن ويران به موفق آن از پس

 و شـد  سوخته و شد غارت كه رسيدند خبيث هاى خزانه از خزينه چند و ديوانها از ديوان چند به موفق ياران
 زحمـت  بـه  را خويش همراه كس، و بود داشته مستور ديگر يك از را كسان كه ابرى سخت بود روزى به اين
 موفـق  بـه  فاسـقان  تيرهـاى  از تيـرى  كه بودند حال اين در. شد نمودار موفق بر فتح آثار روز آن در .ديد مى

 روز به اين و. رسيد وى سينه به كه بود انداخته بود خبيث با كه قرطاس نام به رومى مغال يك را تير. رسيد
 .نهم و شصت و دويست سال االول جمادى از رفته روز پنج بود، دوشنبه

 معالجـه  به شب آن .بازگشت موفقيه شهر به و داشت مكتوم بود رسيده بدو تير از كه را محنتى موفق
 دوسـتان  دلهـاى  كـه  رفـت  بـاز  نبـرد  به داشت زخم آن از كه دردى با سپس بماند، و پرداخت خويش زخم

 علـت  بـود،  كرده وادار بدان را خويشتن كه حركت اين و نيابد راه بدان سستى و توهم و دهد نيرو را خويش
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 بـه  آن عـالج  بـراى  و شـدند  بيمنـاك  او بـر  كه چندان گرفت باال آن كار و شد سخت كه افزود شدت را وى
 شـد  آشفته رعيت و سپاه و اردوگاه رو اين از. افتاد حاجت كردند مى زخمها معالجه در كه كارهايى مهمترين

 دلهاشـان  كـه  موفقيـه  شـهر  مقيمـان  از جمعـى  كه آنجا تا شدند بيمناك خويشتن بر فاسق كردن نيرو از و
 معتمدانش و ياران از كسانى. آورد خلل موفق سلطه در علت، سختى و شدند بيرون آنجا از بود شده هراسان

 امـا  .باشـد  وى نايب كه نهد جاى به را كسى و رود السالم مدينة به خويش اردوگاه از كه دادند مشورت بدو
 و مانـد  بجـاى  علـت  سـختى  با و گيرد فراهمى خبيث كار پراكندگى وى رفتن از كرد بيم و نپذيرفت را اين

 كـه  خـويش  خاصـان  و سرداران بر كه داد عافيت را وى و نهاد منت خداى اما. گرفت فزونى وى سلطه خلل
 .گرفتند نيرو كه شد نمايان بود بوده پرده به آنها از مدتى

 فاسـق  نبـرد  بـراى   توانست و يافت بهى چون و داشت دوام موفق آسايش و نقاهت سال اين شعبان تا
  .گرفت سر از را نبرد كار و داد كار اين به دل خيزد، بپاى

 آرزوهـاى  و هـا  وعـده  را خـويش  يـاران  بـود،  پيوسـته  صحت به خبيث نزد به حمدا ابو بليه خبر وقتى
 خـويش  منبـر  بـر  رسـيد،  بدو نشستنش كشتى بر و احمد ابو شدن نمودار خبر چون و بود داده مى نادرست

 اند ساخته كه است تمثالى اند ديده كشتى در كه را كسى و ندارد اساس و است باطل اين كه كرد مى ياد قسم
 .اند انداخته خطا به را نهاآ و

 داشـت،  مصر به پيوستن آهنگ و كرد حركت معتمد االول، جمادى نيمه شنبه روز به سال، همين در
 بـا  االخـر  جمادى ماه در سپس بيامد، احمد ابو نزد از مخلد بن صاعد. پرداخت شكار به و بماند كحيل در اما

 و جيغويه پسر گفتند مى احمد را يكى كه طولون بن احمد آن از سردار دو. رفت سامرا به سرداران از گروهى
 عامـل  كه رسيد كنداج بن اسحاق قلمرو به معتمد وقتى. رسيدند رقه به كالبى، عباس پسر محمد را ديگرى
 بـه  سـامرا  از معتمـد  همـراه  كه خطارمش و خاقان بن احمد و تينك به كنداج ابن بود، جزيره همه و موصل
 نوشـته  او به. بگرفت را بردگانشان و اسبان و اموال و كرد بند به را آنها و تاخت دندبو شده روان مصر آهنگ

 .شد داده كنداج بن تيول به بغا بن فارس امالك و آنها امالك بگيرد، را معتمد نيز و آنها كه بود شده
 از آن از پيش رسيد، كنداج ابن قلمرو به معتمد وقتى كه بود آن كردم ياد كه كسانى گرفتن چگونگى

 آنهـا  همانند و آنهاست با كه وانمود چنان او و بود رسيده كنداج ابن به ها نامه آنها گرفتن درباره صاعد جانب
 از را وى معتمد همراهان كه بود چنان و. نيست روا وى مخالفت و است خليفه كه دارد معتمد اطاعت به دل

 بـر  كـه  شد مصر اند گفته چنانكه معتمد اما. كند كار نضدشا بر مبادا كه بودند داده حذر كنداج ابن بر عبور
 وى طـرف  به راه، در و دارم شكار سر. من غالم و است من وابسته وى«: گفت آنها به و كند عبور كنداج ابن

 چنانكه تا، شد، روان آنها با و رفت ديدارشان به كنداج ابن رسيدند وى قلمرو به چون و. »هست فراوان شكار
 غالمـانى  و تبعه صبحگاهان. آرد فرود جايى در برسد، طولون ابن قلمرو به كه پيش آن از را عتمدم اند، گفته

 همراه كه سرداران با كنداج ابن. كردند حركت بودند آمده وى با سامرا از كه كسانى و بودند معتمد همراه كه
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 ايد، شده نزديك دارند اقامت قهر در كه وى سرداران و طولون ابن قلمرو به«: گفت و كرد خلوت بودند معتمد
 آيـا . وى سـپاه  جـزو  و شـويد  مـى  او زيردست شما و اوست فرمان فرمان، شديد طولون ابن نزد به شما وقتى
  »شماست؟ همانند يكى نيز او دانيد مى كه صورتى در دهيد مى رضايت بدين

 در سـرداران  كـه  بـود  كردهن حركت معتمد هنوز و برآمد روز تا بود گفتگو آنها و وى ميان باب اين در
 ايـن  در تـا  برخيزيـد «: گفت آنها به كنداج ابن. بودند نكرده اتفاق چيزى درباره و بودند گفتگو به وى حضور

  ».نگيرد باال آن در صدا كه بداريد را مؤمنان امير مجلس حرمت و كنيم گفتگو ديگر محلى در باب
 وى پرده سرا بجز اى پرده سرا كه برد خويش پردهسرا به معتمد پرده سرا از و بگرفت را آنها دست پس

. نكننـد  حركـت  وى حركت با جز كه بود گفته خويش اطرافيان و غالمان و فراشان به پيش از كه بود نمانده
 غالمـان  و شد، حاضر قيدها. درآمدند بودند وى با كه سردارانى و وى نزد به كنداج ابن ياران و غالمان بيشتر

 و شـدند  بنـدى  چـون  و كردند، شان بند به و بردند هجوم بودند آمده معتمد با سامرا از كه سردارانى به وى
 پدران و خويش الملك دار از چرا كه گرفت مالمت به را او و رفت معتمد نزد به كنداج ابن رفت بسر كارشان
 مردم و معتمد خواهد مى كه كسى با وى كه وقتى به آنهم گرفته، جدايى خويش برادر از و شده برون خويش

 در همچنـان  كه وى همراهان با را معتمد آنگاه است، نبرد كار در دهد زوال به را ملكش و بكشد را خاندانش
 .رسانيد سامرا به تا ببرد بودند بند

. كـرد  عهده بود يافته تسلط آن بر خجستانى كه را خراسان واليتهاى همه هرثمه بن رافع سال اين در
 بود كرده فقير را آنجا مردم و بود گرفته پيش از را خراسان واليت چند خراج هرثمه نب رافع كه بود چنان و
 .بود داده ويرانى به را واليت و

 شـدند،  كشـته  جعفريـان  از كس هشت كه بود نبردى جعفريان با را حسنيان و حسينيان سال اين در
 .ندداد نجات را مدينه عامل عباسى عباس بن فضل و يافتند تفوق جعفريان
. كـرد  طوق رحبه و فرات راه و انبار عامل را الساج ابى ابن موفق، بن هارون سال، اين االخر جمادى در

 حسـين  بـن  علـى  نـام  بـه  را كمكها گماشت آن سواد و كوفه خراج و كمكها بر نيز را طايى محمد بن احمد
 طـايى  و شـد  هزيمـت  يصمه كه شد روبرو عجلى هيصم با كوفه در محمد، بن احمد. كرد كفتمر به معروف

 .گرفت را او امالك و اموال
 حير به مشرف قصر در كه برد سامرا به را معتمد كنداج، بن اسحاق سال اين شعبان از رفته روز چهار

 .گرفت جاى
 آويختنـد  او بر نيز حمايل با شمشير دو. گرفت خلعت كنداج ابن سال همين شعبان از رفته روز هشت

: گرفـت  خلعت باز آن از پس روز دو. شد ناميده شمشير دو صاحب و وى چپ از ىديگر و وى راست از يكى
. بـود  نشـان  جواهر همه كه آويختند او بر شمشيرى و نهادند سرش بر تاجى پوش، شانه دو با ديبا قباى يك

 .كردند چاشت وى نزد به و رفتند اش خانه به وى همراه سرداران، و مخلد بن صاعد و موفق بن هارون
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 .بردند غارت به بود آن در كه را چه هر و بسوختند را فاسق قصر احمد، ابو ياران سال همين شعبان در

  آن غارت و زنگيان ساالر قصر سوختن چگونگى از سخن

 و بـود  داشـته  كه ترتيبى به يافت بهى بود رسيده احمد ابو به كه زخمى وقتى: گويد حسن بن محمد
 افتـاده  ديوار در كه را شكافها بعضى خبيث كه بود چنان و. بازگشت كرد ىم نبرد فاسق با شبانگاه و صبحگاه

 در روزها از يكى. كنند ويران نيز آنرا به پيوسته جاهاى و كنند ويران آنرا تا بگفت موفق بود، ساخته نو از بود
 ناحيـه  آن در فاسـقان  و بـود  پيوسـته  منگى نهر مجاورت در نبرد روز آن در برنشست، پسين وقت  نخستين

 موفـق . كننـد  مى نبرد آنها با آنجا در فقط پنداشتند و بودند داشته مشغول بدانجا را خويشتن و بودند فراهم
 نبـرد  كـار  همينكـه  كرد، آغاز نبرد فاسقان با و شد نزديك منگى نهر به تا برفت بود كرده مهيا را فعلگان كه
 ابـو  نهـر  زيـر  كه رسند كور جوى نهر به تا شوند هسپارر شتابان تا بگفت را ملوانان سر و پاروزنان گرفت باال

 و شـد  نزديـك  بـود،  خـالى  مردان و جنگاوران از كه رسيد كور جوى به وقتى. شد مى جدا دجله از الخصيب
 و گرفتنـد  جـاى  نهـر  دل در و رفتند پيش جنگاوران .كردند ويران را نهر آن مجاور ديوار كه ببرد را فعلگان

 را قصـرها  كردنـد،  غـارت  بـود  آنجا در را چه هر و رسيدند فاسقان قصرهاى بعضى به كردند، بزرگ كشتارى
 به و گرفتند نيز را فاجران اسبان از اسب تعدادى دادند، نجات بودند، آنجا در كه را زنان تعدادى و بسوختند

 ويران و گيانزن نبرد به صبحگاهان. گشت باز سالمت و ظفر با آفتاب غروب وقت به موفق. بردند دجله غرب
 .بود پيوسته خبيث خانه به كه رسيد انكالى خانه به ويرانى تا پرداخت كار بدين و رفت ديوار كردن

 نيافـت  اى چـاره  خويش شهر به ورود از موفق ياران منع و ديوار ويرانى از جلوگيرى براى خبيث وقتى
 در آب كـه  گفـت  بـدو  مهلبـى  ابـان  نب على كند، تدبير چه بليه اين براى ندانست و فروماند خويش كار در

 و بكننـد  خندقها جا چند در نيز و وامانند، آن عبور از تا كند روان رفتند مى آن در موفق ياران كه زارى شوره
 شـدند  هزيمتـى  دچـار  و رسـانيدند  شـهر  بـه  را خويشـتن  اگـر  و دارد بازشـان  شـهر  به ورود از آن سبب به

 بـود  كـرده  راه آنـرا  خبيـث  كـه  ميدانى در و خويش شهر جاى ندچ در. نباشد آسان كشتيها به بازگشتشان
 .رسيد وى خانه به نزديك خندقها اين و كردند چنين

 كه ديد چنان بود كرده نصيب فاسق شهر ديوار كردن ويران كار در خدايش كه توفيق آن پى از موفق
 بـه  فاسـقان  و پرداخت كار بدين شود، ميسر آن از پياده و سوار عبور كه كند پر را گودالها و نهرها و خندقها

 كه چندان شد، بسيار سخت گروه، دو از زخمى و كشته و كشيد درازا به و يافت دوام نبرد كه پرداختند دفاع
 نزديـك  نبـرد  وقـت  بـه  گـروه  دو آنكـه  سبب به كردند شمار هزار دو حدود در را زخميان روزها آن از يكى

 .براند جاى از را خويش مقابل گروه گروهى هر كه دبو آن از مانع خندقها و بودند همديگر
. بـرد  هجـوم  آن بر و بزند آتش را خبيث خانه دجله سمت از كه شد آن سر بر ديد، چنين موفق وقتى

 بـه  كشـتى  همينكه و بود نهاده بسيار مدافعان و جنگاوران خويش خانه براى خبيث كه بود آن كار اين مانع
 هـا  ارابه و منجنيقها و فالخنها و انداختند مى تير و سنگ قصر باالى از و آن رديوا از شد، مى نزديك وى قصر
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 موفـق . نبـود  ميسـر  وى خانـه  زدن آتش رو اين از ريختند، مى آنها بر و گداختند مى سرب و افتاد مى كار به
 اقسـام  بـه  را كنفـى  پارچـه  و بكشند آن بر گاوميش پوست و بسازند چوبين سايبانهاى كشتى براى تا بگفت
 آن بـا  را كشـتى  چنـد  و كردنـد  چنين. بپوشاند آن بر و كنند اندوده شد مى آتش سوختن از مانع كه داروها

 را آنهـا  و دادند جاى آن در ماهر اندازان نفت گروهى با را خويش انداز تير و دار نيزه دلير غالمان و بيندودند
 .كرد آماده زنگيان، ساالر فاسق، خانه سوختن براى

 خبيث، دبير سمعان، ابن محمد نهم، و شصت و دويست سال شعبان از مانده روز دوازده جمعه، زرو به
 محمـد  كه بود آن وى خواستن امان چگونگى آمده حسن بن محمد روايت در چنانكه. خواست امان موفق از
 .داشت خبر وى گمرهى از كه نداشت خوش را آن اما بود دچار خبيث همدمى به

 ميسـر  امـا  جسـتيم،  مى چاره شدن خالص براى همگى و بودم همداستان سمعان ابن اب نيز من: گويد
 نجات تدبير به وى گرفت، سستى كارش و شدند پراكنده يارانش و شد محاصره دستخوش خبيث وقتى. نبود

 يىتنهـا  بـه  و نبـرم  همراه را كسى يا را فرزندى كه ام داده بدان دل«: گفت و كرد مطلع آن از مرا و پرداخت
  »كنى؟ مى عمل ام كرده قصد من چنانكه نيز تو آيا يابم، نجات

 او بـر  را خـاين  كه نهى مى بجا سال خرد پسرى كه گفتى كه است چنان درست راى تو درباره«: گفتم
 ننـگ  كـه  دارم خويش با زنانى من اما بماند، تو بر آن ننگ كه بيارد اى حادثه يا كند خشونتى كه نيست راه
 كه را آنچه و برو خويش منظور پى از. كنم فاجر اين خشونت دستخوش را آنها توانم نمى و ماند مى من بر آن
 ميسـر  فرزنـدم  بـا  مـرا  نجات خداى اگر. بگوى دانى مى فاجر همدمى از ناخشنودى و مخالفت در من نيت از

 .يمكن صبورى و باشيم هم با رفت ما بر تقديرى اگر و شوم مى پيوسته تو به زودى به كرد،
 و رفـت  موفـق  اردوگـاه  به كه كرد روانه عراقى نام به را خويش نماينده سمعان بن محمد: گويد راوى

 در كشـتى  كـرديم  يـاد  كـه  روز آن در. كـرد  مهيـا  او براى كشتى و گرفت وى براى خواست مى كه را امانى
 .شد موفق اردوگاه سوى كه رسيد وى نزديك به زار شوره

 سـال  شـعبان  از مانـده  روز يازده شنبه روز يعنى يافت، امان آن در معانس بن محمد كه روزى فرداى
 از افـزار  كاملترين و وضع نكوترين با را وى خانه سوختن آهنگ و خبيث نبرد موفق نهم، و شصت و دويست

 كـه  داشـت  همـراه  را خـويش  زورقهاى و كشتيها ديگر و گفتيم كه را داروها به اندوده كشتيهاى گرفت، سر
 العبـاس  ابـو  خـويش  پسـر  به موفق. بودند آن در پيادگان كه گذرهايى با بودند، آن در غالمانش و انوابستگ
 ابـو  نهـر  شـرق  در بود خاين خانه مقابل كه رود كرنبايى، به معروف يحيى، بن محمد خانه سوى داد دستور

 بـود  آن مجـاور  كـه  را خـاين  سـرداران  هـاى  خانه و آنرا كه بگفت و داشت راه دجله به و نهر به كه الخصيب
 آهنگ به تا بگفت بودند دار سايبان كشتيهاى در كه را كسانى. دارد باز وى يارى و كمك از را آنها و بسوزاند
 قصـر  ديوار به را خويش كشتيهاى و كردند چنان كه بروند بود دجله بر مشرف كه خبيث بناهاى و ها پنجره

 خـدا  كردند، نبرد و كردند ثبات فاسقان. باريدند آنها بر آتش و كردند نبرد سختى به فاجران با و چسبانيدند
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 موفق غالمان و گرفتند كناره بودند آن مدافع كه بناهايى و ها پنجره از كه داد نصرت آنها بر را احمد ابو ياران
 آنهـا  بـر  خبيثـان  كـه  شـده  آب سـرب  و سـنگها  و تيرهـا  از بودنـد  كشـتيها  در كه كسانى و بسوزانيدند آنرا

 به رو همين از و بود ساخته كشتى بر كه سايبانهايى سبب به ماندند، سالمت به ديگر چيزهاى و ريختند ىم
 را غالمانى و بازگشتند كه بازگردند بودند كشتى در كه كسانى تا بگفت موفق آنگاه. يافت دست خبيث خانه

 وقتى. ماند مد گرفتن باال و آمدن ظارانت در و نهاد آن در را ديگر گروهى و آورد برون داشتند جاى آن در كه
 بـر  كه را خاين قصر اطاقهاى داد دستور موفق و بازگشت خبيث قصر سوى دار سايبان كشتيهاى شد، چنان
 آنـرا  خبيـث  كـه  هايى پرده به و شد مشتعل اطاقها اين در آتش كردند، چنان كه بسوزانند بود مشرف دجله

 و گرفـت  نيرو سوختن براى آتش كه پيوست بود آن درهاى بر كه ىهاي پرده و بود كرده خويش خانه سايبان
 بـود  وى منـزل  در كـه  چيزها ديگر و اثاث و ها ذخيره و اموال براى كه نداد فرصت وى همراهان و خبيث به

 رفتند باال خبيث قصر بر خويش ياران با موفق غالمان. گذاشت بجاى را همه و شد برون فرار به كنند، درنگ
 و كردنـد  غـارت  بـود  نكـرده  نابود آتش را چه هر چيزها ديگر و زيور و جواهر و نقره و طال گرانقدر ثاثا از و

 و خبيـث  هـاى  خانـه  ديگـر  بـه  موفـق  غالمـان . دادند نجات بود كرده شان برده خبيث كه را زنانى از گروهى
 داده روز آن در ايشـان خد كـه  تـوفيقى  از مردمان. افروختند آن در آتش و درآمدند انكالى پسرش هاى خانه
 نبردشان به بود ميدان مجاور كه خبيث قصر در بر و فاسقان شهر در آنها از جمعى. شدند شادمان سخت بود

 و كرنبـايى  خانـه  در نيز العباس ابو. گرفتند اسير و كردند زخمدار و بكشتند را آنها از كس بسيار و ايستادند
 كه را محكمى و بزرگ آهنين زنجير العباس ابو روز آن در. كرد چنان ويرانى و غارت و سوختن از آن اطراف
 آنرا كه آورد تصرف به و ببريد رفت نتواند آن در كشتى كه بود بريده را الخصيب ابو نهر آن وسيله به خبيث

  .ببردند  وى كشتيهاى از يكى در
 فاسـق  فرزنـد  و مـال  و جان بر روز آن در. بازگشت ظفر نكوترين با كسان، با مغرب نماز وقت به موفق

 كه اسيرانى. فرزند و زن مصيبت و پراكندگى و فرار و هراس از بودند، كشيده او از مسلمانان كه رسيد همان
 نزديك كه برداشت سخت زخمى روز آن در انكالى پسرش، شكم شدند، رها داشت دست به مسلمان زنان از

 .شود تلف آن از بود
 .شد غرق نصير سال، همين شعبان از رفته روز يازده بود يكشنبه روز كه روز آن فرداى

 احمد ابو سردار نصير غرق چگونگى از سخن

 معـروف  نصـير  و رفت خبيث نبرد به صبحگاهان موفق شد، روز آن فرداى وقتى: گويد نصير بن محمد
 پـل  دو زبجـ  بـود،  سـاخته  الخصيب ابو نهر بر ساج چوب از خبيث كه رود پلى سوى تا بگفت را حمزه ابو به

 را خويش ياران بودند جبايى خانه مجاور كه فاجرانى نبرد براى تا بگفت نيز را زيرك. بود بوده آن بر كه ديگر
 .فرستد انكالى خانه مجاورت به آنها نبرد براى را خويش سرداران از جمعى نيز و برد آنجا



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  131  پانزدهمجلد 

 آنـرا  مـد  كـه  شـد  الخصيب ابو نهر وارد خويش كشتيهاى از تعدادى با مد شروع با و آورد شتاب نصير
 نهـر  بـه  نيـز  نداشتند ورود دستور كه موفق غالمان و وابستگان كشتيهاى از تعدادى. چسبانيد پل به و ببرد

 و ملوانـان  سـر  چنانكه پيوست همديگر به كشتيها. افكند نصير كشتيهاى بنزد و ببرد را آنها مد كه درآمدند
 سـوى  دو از آنـرا  و آمدنـد  فراهم كشتيها نزد به و بديدند را اين گيانزن. نبود ميسر كارى و تدبير را پاروزنان

 كشـتيها  وارد زنگيـان  افكندنـد،   آب در را خويشتن بيم و هراس با پاروزنان. گرفتند ميان در الخصيب ابو نهر
 از كه وقتى تا كرد نبرد خويش هاى كشتى در نصير. شدند غرق بيشترشان كشتند، را جنگاوران بعضى شدند،
 .شد غرق و افكند آب در را خويشتن و شد بيمناك شدن اسير

 آنهـا  بـر  را روز بـاقى  سـوخت،  مى و كرد مى غارت را منزلهايشان و بود نبرد به فاسقان با روز آن موفق
 .داشت تفوق

 ثبـات  خويش ياران با و كردند مى دفاع خاين قصر از روز آن كه بود كسانى جمله از جامع بن سليمان
 تا بود نرفته پس آن از و بود خويش جاى به سليمان. بود پيوسته همچنان او و موفق ياران ميان ردنب و كرد

 وى تعقيـب  بـه  غالمان. شد هزيمت كه شدند نمودار وى سر پشت از موفق سياه غالمان از كمينى كه وقتى
 بـر  دهـان  با و شد زخمدار سليمان ساق وقت اين در. گرفتند مى اسير آنها از و كشتند مى را يارانش و رفتند
 كردند دفاع وى از يارانش از گروهى .بسوخت آتش به وى پيكر از چيزى و افتاد بود داده رخ حريق كه محلى

 و گرفتند سستى فاسقان. بازگشت سالمت و ظفر با موفق. يافت نجات شود اسير بود نزديك كه پس آن از و
 .ديدند مى را خويش كار بسامانى نا كه شدند بيمناك سخت

 از چنـد  روزى و رمضـان  مـاه  و شـعبان  مـاه  باقيمانده آن سبب به و شد بيمار مفاصل درد از احمد ابو
 بايسـته  فاسقان مقابله براى را آنچه داد دستور يافت بهى و برفت بيمارى چون و. بازماند فاسق نبرد از شوال

 .شدند آماده كار اين براى وى ياران همه و كنند مهيا بود
 .بود سال اين در شيخ بن عيسى تدرگذش

. گويند لعن را او منبرها بر داد دستور و گفت لعن را طولون ابن العامه، دار در معتمد سال اين در هم و
 اعمـال  بـر  را كنـداج  بن اسحاق و گفت لعن را طولون ابن و رفت جامع مسجد به جمعه روز به مفوض جعفر

 مـاه  در .شـد  سـپرده  بـدو  نيز خاص نگهبانى شد، سپرده بدو قيهافري تا شماسيه در از و گماشت طولون ابن
 يافتنـد  را پيكى. كرد دعوت خليفه يارى به را آنها و نوشت شام مردم به طولون بن احمد سال همين رمضان

 را جـواب . بـود  آن در خبرهايى كه داشت همراه جواب، وى، نايب از هايى نامه و داشت طولون ابن آهنگ كه
 .گرفتند او از اسبانى و برده و مال و شتندبدا و گرفتند

 آنهـا  بـه  سـپس  كردنـد،  هزيمت را وى كه بود نبردى بدويان و الساج ابى ابن ميان سال اين شوال در
 بـه  سـال  همين شوال در كه فرستاد بغداد به اسيران با را سرها و گرفت اسير و بكشت آنها از و زد شبيخون

  .رسيد آنجا



 خ طبرييارترجمه ت     132

 صامغان و درآباذ و زور شهر واليتدار را مخلد بن صاعد مفوض، جعفر سال اين والش از مانده روز يازده
 بن احمد بجز پيوست، بدو را بغا بن موسى سرداران و كرد فرات توابع و كدك مهرگان و ماسبذان و حلوان و

 را آنچـه  ،شوال از مانده روز هشت شنبه، روز به نيز صاعد. اساتكين و كنداجيق بن اسحاق و كيغلغ و موسى
 بـه  كه را واليتهايى و داد الساج ابى ابن به فرمانى خويش جانب از و سپرد لؤلؤ به بود سپرده بدو مفوض كه

 طـوق  رحبـه  و فرات راه و انبار دار عهده موفق بن هارون جانب از پيش از وى كه واگذاشت بدو داشت عهده
 عهده به آنچه بر را وى شد پيوسته صاعد به كار ناي چون و بود رفته آنجا رمضان ماه در و بود شده مالك بن

 .نهاد باقى بود داشته
 وى بـا  رحبـه  مردم ورود از پيش. شد مالك بن طوق رحبه وارد الساج ابى ابن سال اين شوال آخر در

 سـوى  السـاج  ابـى  ابـن  آن از پـس  .گريخـت  شـام  سوى مالك بن احمد و يافت غلبه آنها بر كه كردند نبرد
 .گرفت دورى آن از عقيلى صفوان ابن و درشد بدان و رفت قرقيسيا
 ثمر كه داشت نبردى فاسق شهر در زنگيان با احمد ابو سال، اين شوال از رفته روز ده شنبه، سه روز به

 .رسيد خويش مقصود به و بود بخش

  زنگيان ساالر شهر در احمد ابو نبرد چگونگى از سخن

 را پلـى  بـود  مشغول خويش بيمارى به احمد ابو كه مدت آن در خداى دشمن خبيث: گويد حسن بن محمد
 اسـت،  كـرده  استوار آنرا پنداشت كه افزود چيزها آن بر و كرد نو بود مانده فرو آن نزد به نصير كشتيهاى كه

 زد بنـدى  سـنگ  با آن مقابل و پوشانيد آن بر آهن و پيوست همديگر به آنرا و نهاد ساج 1دكلهاى آن مقابل
 هراس بدان ورود از كسان كه كند تند الخصيب ابو نهر در را آب جريان و كند تنگ را كشتى ورود محل كه

 .كنند
 ابو نهر سوى داد دستورشان و فرستاد غالمان از كس هزار چهار با را خويش سرداران از كس دو موفق

 مقابل و بود كرده صالحا آنرا فاسق كه رسند پلى به تا غرب از يكى و برود آن شرق از يكيشان: روند الخصيب
 را پل كه فرستاد آنها با نيز فعلگان و نجاران برانند، پل از را آنها و كنند نبرد خبيث ياران با و بود زده بند آن
 وارد مد وقت به كه نفت، به آلوده نى از پر كنند، مهيا كشتيها تا بگفت. ببرند بود نهاده آن جلو كه حايلها با

 .بسوزند را پل و افروزند آن در آتش و شوند الخصيب ابو نهر
 از را جنگـاوران  تا بگفت و رسيد الخصيب ابو نهر دهانه به تا برفت و برنشست سپاه با موفق روز آن در

 آن. دارنـد  مشـغول  پل از دفاع براى هميارى از را آنها كه بفرستند خبيث، اردوگاه باالى و پايين از جا، چند
 ابـان  بن على و پسرش انكالى ساالرى به زنگى، غير و زنگى از خاين، ياران .ندبرفت خويش ياران با سردار دو

 از دفاع به فاسقان. يافت دوام و گرفت در گروه دو ميان نبرد. شدند آنها مقابله به جامع بن سليمان و مهلبى
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 بعـد  مـا  زرگب پل بدو وصول و  است ضررشان مايه آن بريدن كه بودند دانسته كه كردند نبرد سختى، به پل
 و شـد  بسيار گروه دو ميان زخمى و كشته رو اين از ميشود، آسان بود زده الخصيب ابو نهر بر خبيث كه آن

 .بود پيوسته پسين نماز وقت به تا نبرد
 ببريدند را پل فعلگان، و نجاران و گذشتند آن از و زدند پس پل از را فاسقان موفق، غالمان آن از پس

 محكـم  چنـان  را حايلها و پل اين فاسق كه بود چنان و. شكستند هم در بود نهاده گفتيم كه حايلها با آنرا و
 و نـى  كـه  را كشـتيهايى  تـا  بگفت موفق. نبود ميسر نجاران و فعلگان براى سرعت به آن بريدن كه بود كرده
 و رسـيد  پل به كشتيها. كردند چنين كه بفرستند آب همراه و بزنند آن در آتش و كنند وارد بود آن در نفت
 وارد كه شد ميسر كشتيها براى نهر ورود و بريدند آنرا و يافتند دست حايلها بريدن به نجاران و بسوخت آنرا

 پـل  به را آنها و راندند عقب جاهايشان از را فاجر ياران و گرفت نيرو غالمان كوشش كشتيها ورود با و شدند
 كـه  خواسـتند  امـان  نيـز  آنها از گروهى شدند، كشته اجرانف از كس بسيار و رسانيدند بود آن پى از كه اول

 كـه  وضـعى  به و ببينند را آنها يارانشان كه بدارندشان جايى به و دهند خلعت آنها به هماندم تا بگفت موفق
 .شوند راغب اند يافته آنها

 ابو نهر در سپاه شب، تاريكى در كه نخواست موفق. بود مغرب از پيش اين و رسيدند اول پل به غالمان
 موفقيـه  نهـر  بـه  سـالمت  با كه بازگردند كسان داد دستور آرند، بدست فرصتى فاجران و رود پيش الخصيب

 منبرها بر كه بنويسند اطراف به بود كرده وى نصيب خدا كه را ظفرى و فتح كه داد دستور موفق. بازگشتند
 كه دهند پاداش اطاعتشان نيكى و تالش رمقدا به را وى كوش نيك غالمان كه داد دستور نيز و شود خوانده
 .كردند چنين و شود فزون دشمن نبرد كار در تالششان و كوشش

 بـا  خبيـث . رفت الخصيب ابو نهر دهانه به زورقها و كشتيها در خويش غالمان و وابستگان از گروهى با موفق
 كشتى چون و شود تند جريان و باشد تنگ گذرگاه كه بود كرده تنگ را نهر بود ساخته سنگ از كه برج دو

 همـه  كـه  كنند ويران را برج دو آن تا بگفت موفق. نباشد آسان آن كشيدن برون و رود فرو شود مى نهر وارد
 ديدند و بيامدند باقيمانده كردن ويران براى بعد روز و بازگشتند 1عملگان سپس كردند، كار آن در را روز آن
 و نهند كشتى دو در ارابه دو تا بگفت پس .اند برده اول حال به بود شده ويران را آنچه شب همان فاجران كه
 گماشت آن بر را كشتيبانان از جمعى شود، مستقر تا بيفكنند آنرا 2لنگرهاى و دهند جاى الخصيب ابو نهر در
 بـراى  روز يـا  شـب  بـه  كه را خبيث ياران از كس هر تا بگفت را داران ارابه. كنند ويران را برج دو تا بگفت و

. بازماندند آن از و كردند دارى خود محل آن به شدن نزديك از فاجران كه بزنند تير با بيايد برج بناى تجديد
 نهـر  در ها كشتى آمد و رفت راه و بردند بسر خواستند مى را آنچه تا پرداختند سنگها برداشتن به گماشتگان

 .گرفت وسعت
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 .ببريد وى از آذوقه سوى هر از و رفت آن شرق به الخصيب ابو نهر غرب از فاسق سال اين در

  دجله غرب به انتقال از پس كارشان و وى ياران و زنگيان ساالر وضع از سخن

 ابـو  نهـر  در كـه  منزلهـايى  بـه  وى بسـوخت  و كرد ويران را زنگيان ساالر منزلهاى موفق وقتى: گويند
 و عيال و گرفت جاى بود بوده قلوس، به روفمع موسى، بن احمد آن از كه منزلى در و برد پناه بود الخصيب
 نزديك الحسين ابو نام به بازارى به را خويش بازارهاى و آورد فراهم خويش دور به آنجا در را خويش فرزندان

 مـردم  بـر   وى كـار  زوال و گرفـت  سستى سخت، كارش وقت اين در داد انتقال بود برده پناه بدان كه محلى
 نـان  رطـل  يك وى نزد به چنانكه ببريد، وى از چيز همه و بترسيدند وى سوى آذوقه بردن از كه شد روشن
 دنبـال  كـه  رسـيد  آنجـا  بـه  كارشان سپس خوردند، حبوبات آن از پس خوردند، جو كه شد درم ده به گندم
 آن از پس. خورد مى و كشت مى را او ماند مى تنها مردى يا كودكى يا زنى با يكيشان چون و رفتند مى كسان

 خورد، مى را گوشتش و كشت مى را او ماند مى تنها وى با چون و تاخت مى ضعيف بر قوى زنگى كه شد انچن
 و شـكافتند  مـى  را مردگـان  گور كه شدند چنان آن از پس خوردند، مى را خويش فرزندان گوشت آن از پس

 عقوبـت  كردنـد  مى نينچ كه را آنها از هيچيك خبيث و خوردند مى را گوشتشان و فروختند مى را كفنهاشان
  .كرد مى آزادش شد مى دراز وى حبس مدت چون كه زندان به مگر كرد نمى

 غـارت  و فـرارى  و شـد  غارت بود آن در چه هر و شد سوخته و شد ويران فاسق خانه وقتى كه گويند
 بـه  نيز را شرقى سمت كه ديد چنان احمد ابو گرفت جاى آن شرق در و برفت الخصيب ابو نهر غرب از شده

 العبـاس  ابـو  خويش پسر به پس. شود غربى سمت در وى وضع چون خبيث وضع نيز آنجا در تا دهد ويرانى
 غالمان و ياران از جمعى و كند توقف الخصيب ابو نهر در كشتى، در خويش، ياران از گروهى با كه داد دستور
 آنهـا  با نيز فعلگان و بود آنجا بايىكرن خانه كه فرستد جايى به الخصيب ابو نهر شرق در و برگزيند را خويش
 .كنند ويران بينند مى چه هر فاجر ياران منزلهاى و ها خانه از كه فرستد

 بـود  وى قـديم  يـاران  و خبيث سپاه سرداران از يكى كه همدانى كرد، توقف همدانى قصر مقابل موفق
 آهنـگ  كـه  داد دسـتور  خويش وابستگان و سرداران از گروهى به موفق. داشت عهده به را محل آن حفاظت

 غيـر  و زنگـى  از خبيث ياران از بسيار گروهى با محل آن بودند، همراهشان به نيز فعلگان كند، همدانى خانه
 زخمى و كشته و گرفت در نبرد. بود آنجا در تيره چند كمانهاى و منجنيقها و ها ارابه و بود شده استوار زنگى
 بـزرگ  كشـتارى  آنها از و نهادند آنها در شمشير و راندند عقب را ثانخبي موفق، ياران كه وقتى تا شد بسيار
 ابـو  يـاران  و موفـق  يـاران  عاقبت. كردند چنان گذشتند مى آنها بر كه فاسقانى با نيز العباس ابو ياران. كردند

 راآنـ  كه رسيدند همدانى خانه به و كردند هزيمتشان و شدند آهنگ هم خبيثان ضد بر و رسيدند بهم العباس
 اطـراف  در بـود  آن بر وى نام كه فاجر علمهاى از سفيد، علمهاى و بود نهاده آن بر ها ارابه و بود كرده استوار
 .بود نهاده خانه
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 امـا  نهادند آن بر بلند نردبانهاى پس استوار، و بود بلند ديوار كه روند باال خانه ديوار بر نتوانستند موفق ياران
 در طناب و بودند كرده آماده محلى چنين براى كه را 1قالبهايى موفق غالمان زا بعضى نرسيد ديوار نهايت به
 به و بيفتاد ديوار باالى از علمها كه كشيدند آنرا و كردند محكم فاسق علمهاى بر و بينداختند بودند كرده آن

ـ  رفتـه  خانـه  باالى احمد ابو ياران كه كردند يقين خانه مدافعان. افتاد موفق ياران دست  و بترسـيدند  كـه  دان
 خانـه  بـر  كه را ها ارابه و منجنيقها و رفتند باال اندازان نفت. كردند تسليم آنرا اطراف و خانه و شدند هزيمت

 آتـش  بـود  آن اطـراف  كه را فاجران هاى خانه همه و بسوختند بود آن در كه همدانى اثاث و كاال همه با بود
 و كشـتيها  در را آنهـا  تـا  بگفـت  موفق و دادند نجات را مسلمان اسير زنان از بسيارى تعداد روز آن در. زدند

 .بود پيوسته پسين نماز از پس تا روز آغاز از نبرد روز آن در. بدارند نيك و برند موفقيه سوى گذرها و زورقها
 وى خـدمت  دار عهـده  اش خانـه  در كـه  وى خاص غالمان از جمعى و فاسق ياران از گروهى روز آن در

 و خلعـت  و كننـد  نيكـى  آنها با تا بگفت و داد امانشان موفق كه خواستند امان ايستادند مى سرش بر و بودند
 .كنند تعيين شان براى مقررى و دهند جايزه

 گروهى. ببينند آنرا وى ياران كه بدارند وارونه كشتيها جلو را فاسق علمهاى كه بگفت و بازگشت موفق
 بـه  پيوسته بود همدانى خانه پشت كه شدند رهنمون خبيث آن از رگىبز بازار به را موفق خواستگان، امان از

 ايـن  اگـر  كه گفتند موفق به. بود ناميده مباركه را بازار اين خبيث بودند، زده  الخصيب ابو نهر بر كه اولى پل
 شـان نزد از اسـت  بديشـان  قوامشـان  كـه  بازرگانانشـان  و مانـد  نمى زنگيان براى بازارى ديگر بسوزاند را بازار
 از سـپاهيان  بـا  كه شد مصمم موفق. خواهند مى امان ناچار به و شوند مى زده وحشت آن سبب به و روند مى
 بـود  اول پل مجاور كه بازار سمت يك از كه داد دستور العباس ابو به. كند آن اطراف و بازار آهنگ سوى سه

. بـرود  آن آهنـگ  بـه  همدانى خانه رمجاو سمت از كه داد دستور نيز خويش وابسته راشد به. كند آن آهنگ
 را آنچه گروه هر .بروند آن آهنگ به شاكر ابو نهر از كه بگفت را خويش سياه بردگان سرداران از سردار چند

 آنهـا  مقابلـه  بـه  و انـد  شـده  روان سويشـان  سـپاهها  كـه  يافتند خبر زنگيان كردند، عمل بودند يافته دستور
 جامع بن سليمان و انكالى و مهلبى. داد كمك را خويش ياران فاجر. شد سخت و گرفت باال نبرد بپاخاستند،

 سـختى  بـه  و كردنـد  مى دفاع آن از و بودند بازار آن در بود فرستاده خبيث كه كمكى و خويش ياران همه با
 زده آن در آتـش  و بودنـد  رسيده بازار طرف يك به محل آن به ورودشان آغاز در موفق ياران .كردند مى نبرد

 گرفته ميان در را آنها آتش و بودند نبرد به گروه دو كه شد چنان و. بود افتاده بازار بيشتر در آتش كه ودندب
. سوخت مى را بعضيشان كه شد مى و افتاد مى جنگاوران سر بر و ميگرفت آتش بودند برآورده كه سايبانها. بود
 بـه  وى يـاران  و موفـق  شـدند،  جـدا  گرهمـدي  از سپس بودند، چنين شب رسيدن و آفتاب غروب وقت به تا

 بازرگانـان  و بـازار  اهل و بود سوخته بازار. رفتند خويش طغيانگر بنزد فاسقان و بازگشتند خويش هاى كشتى
 جـاى  خبيـث  شـهر  باالى بود يافته نجات كه خويش اموال و كاال بقيه با و. بودند رفته آنجا از خاين، اردوگاه
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 مبـادا  ببرند بازار اين از را خويش كاالى و التجاره مال بيشتر كه بود شده گفته آنها به پيش از. بودند گرفته
 .شود تكرار آنها براى بود، آن اطراف سوختن و همدانى خانه به موفق دستيابى روز به آنچه همانند رخدادى

 كه كرد چنان راهها كردن كور و خندقها حفر كار در نيز دجله شرقى سمت در خبيث نبرد اين از پس
 كردن استوار به وى توجه بيشتر. بكند  غربى نهر تا كور جوى حد از پهناور خندقى. بود كرده غربى سمت در
 جـوى  حـد  از. بـود  آنجا در وى ياران مسكنهاى و منزلها بيشتر كه بود كور جوى نهر تا كرنبائى خانه بين ما

 نبردى آنجا در اگر و بود آن اطراف خندق و واردي و بودند كرده خالى كه بود جاها و بستانها غربى نهر تا كور
 .رفتند مى آن حفاظت و دفاع براى خويش محل از شد مى

 و دراز نبـردى  پـس  از و كنـد  ويـران  غربى نهر تا را ديوار باقيمانده كه ديد چنان موفق هنگام اين در
 غيـر  و زنگيـان  جمع از مركب سپاهى با بود غربى نهر شرقى جانب در فاسق. داد انجام را كار اين دير، مدتى

 ديوار از قسمتى از و بودند خبيث ياران شجاعان و دليران اينان .بودند خندقها و بلند ديوار پناه در كه زنگيان
 راه موفق ياران سر پشت به آن اطراف و كور جوى از نبرد وقت به و كردند مى دفاع بود نزديك كه غربى نهر
 كننـد  ويران آنرا ديوار و كنند نبرد بودند آنجا كه كسانى با و كنند محل آن آهنگ تا بگفت موفق. يافتند مى

 خويش وابستگان و غالمان سرداران از چند تنى و العباس ابو به موقع اين در. كنند بيرون را آنجا حصاريان و
 مهيـا  كـه  كسانى اب موفق آنگاه. دادند انجام بودند يافته دستور را آنچه كه شوند آماده كار اين براى كه گفت
. دهنـد  جاى دباسين به معروف محل تا كور جوى حد از را كشتيها تا بگفت و رفت غربى نهر سوى بود كرده

 و درگرفت نبرد. داشتند نيز ارابه تعدادى شد، نهاده ديوار بر نردبانها و رفتند غربى نهر سوى دو به جنگاوران
 آنگـاه  شد، سوخته بود آن بر كه ها ارابه و شد ويران ديوار جاى چند. بود پيوسته نيمروز از پس تا روز آغاز از

 چند و بودند داشته موفق ياران كه توفيقى بجز نبود، تفوق ديگرى بر را هيچيك و شدند جدا هم از گروه دو
 ند،داشت دردانگيز و بزرگ اى بليه زخمها زحمت از گروه دو. بودند سوخته را ها ارابه و بودند كرده ويران را جا

 انـدازه  بـه  را كـس  هـر  و كننـد  مـداوا  را زخميـان  تـا  بگفت و بازگشت موفقيه به خويش ياران همه و موفق
 .داد جايزه بود خورده كه زخمهايى
 گونـه  بـدين  داشـت  كه نبردها همه در موفق رفتار بكشت را او خداى كه وقتى تا فاسق با نبرد آغاز از

 .بود
 بـدان  ديگـر  جاهـاى  همـه  از و رود بـدانجاى  كه ديد چنان سپس. بماند مدتى موفق نبرد، اين از پس

 غربى نهر بين ما آنچه و كردند مى ثبات و بودند شجاع بودند آن در كه كسانى و بود استوار سخت كه پردازد
 ويـران  ابـزار  از را آنچـه  پـس  نبود، ميسر بردارد ميان از را اينان كه پيش آن از كرد خواست مى كور جوى و

 را دار شمشـير  سـپاهيان  و دار نيزه و تيرانداز جنگاوران و گرفت بسيار فعلگان و كرد آماده بود ستهباي كردن
 كشـتى  تعدادى. فرستاد ديد مى مناسب كه جايى به را پيادگان. كرد آنجا آهنگ پيشين بار همانند و برگزيد

 ثبـات  مقابلشـان  در نيـز  موفق ياران. كردند سخت ثباتى فاسقان شد، پيوسته و درگرفت نبرد كرد، نهر وارد
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 كـه  بيامدند خويش سپاه با جامع بن سليمان و مهلبى كه خواستند كمك خويش طغيانگر از فاسقان كردند،
 كـه  فرسـتاد  بـرون  كمينـى  كـور  جوى مجاور از سليمان. بردند هجوم موفق ياران به و گرفت نيرو دلهايشان

 همـه  بـه  اما بازگشت موفق. بكشتند را آنها از جمعى و دندرساني كشتيهاشان به تا راندند پس را موفق ياران
 جمعشـان  تـا  كـرد  مـى  نبـرد  جـا  چنـد  از فاسقان با بايد مى كه شد معلوم. بود نرسيده بود خواسته مى آنچه

 دست خواست مى بدانچه و شود سبك رفت مى دشوار جايگاه اين سوى كه كسى بر فشارشان و شود پراكنده
 مـردان  داد دسـتور  خـويش  سرداران ديگر و العباس ابو به. گيرد سر از را نبردشان شد مصمم رو آن از يابد،
 مـردان  داد دسـتور  و گماشـت  نهرمنگـى  بـه  را خويش وابسته مسرور. كنند عبور و برگزينند را خويش دلير

 كـه  ينندبب و دارد مشغول را فاجران دلهاى تا برد بدان پيوسته نخلستانهاى و كوهها و محل آن به را خويش
 و برد كور جوى سوى را خويش ياران كه داد دستور العباس ابو به. هست تدبيرى ضدشان بر نيز سوى آن از

 .بود غربى نهر پايين كه برسد دباسين محل به تا كند مرتب جاها آن در را كشتيها
 و قلعـه  در و برونـد  خويش ياران با تا بگفت را خويش غالمان و سرداران و رفت غربى نهر سوى موفق

 دربـاره  وى اراده يـا  كنـد،  نصيب فتحشان خداى تا نيايند باز مقابلشان از و كنند نبرد آنها با فاسقان پناهگاه
 .گماشت ديوار كردن ويران براى نيز را كسانى شود، انجام آنها

 هآورد طمعشان به داشتيم سخن آن از كه پيشين نبرد دو كه بيامدند شتابان خويش عادت به فاسقان
 فرمـود  نـازل  آنها بر را خويش نصرت خداى بكوشيدند، مردانه مقابلشان در و كردند ثبات موفق غالمان. بود
 كـه  كردنـد  پراكنـده  را آنهـا  و بردنـد  هجومى و گرفتند نيرو موفق ياران .براندند جاهايشان از را فاسقان كه

 را منزلهايشان و كردند ويران آنرا و دافتا موفق غالمان بدست كه كردند رها را خويش حصار و شدند هزيمت
 بزرگ كشتارى آنها از و كردند تعقيب را قوم شدگان هزيمت كردند، غنيمت بود آن در را چه هر و بسوختند

 آنهـا  بـا  و ببرندشـان  داد دسـتور  موفق. دادند نجات را مسلمان اسير زنان از بسيار جمعى قلعه اين از. كردند
 اردوگـاه  بـه  آنگـاه . كردند چنان كه بازگردند كشتيهاشان به كه داد دستور خويش ياران به نيز و كنند نيكى

 .بود رسيده خويش مقصود به محل اين در كه بازگشت موفقيه در خويش
 .بسوخت الخصيب ابو نهر شرقى سمت در را وى منزلهاى و شد فاسق شهر وارد موفق سال اين در

  يانزنگ ساالر شهر به موفق ورود چگونگى از سخن

 بـه  شود وى شهر وارد كه كرد آن آهنگ و كرد ويران را خبيث خانه كه پس آن از احمد ابو كه گويند
 گشـاده  جنگـاوران  آمـد  و رفـت  بـراى  راه كه پرداخت فاسق قصر و الخصيب ابو نهر سوى دو راههاى اصالح
 السـالم  مدينـة  به آنرا و ندندبك كه بكنند بود كنده بصره اروخ قلعه از كه را خبيث قصر در داد دستور. باشد
 شـد  مى آن از مانع نبرد هنگام به كه ببرد بود الخصيب ابو نهر بر كه را اولى پل شد مصمم آن از پس .بردند

 پر كنند آماده بزرگى كشتى تا بگفت پس. كنند كمك را همديگر وى اردوگاه نواحى از مختلف گروههاى كه
 از نگذارد چسبانيدند پل به را كشتى وقتى كه كنند نصب دراز كلىد كشتى ميان در و نفت، به آغشته نى از
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 كشـتى  .بيافت را فرصت اين، روز آخر در چون و. بماند فاسقان پراكندگى و غفلت انتظار در آنگاه. بگذرد آن
 گرفتـه  نيـرو  مـد  كردند، رها و زدند آن در آتش و شد نهر وارد تا كشيد آنرا ديگر كشتى كه فرستاد پيش را
 و شدند انبوه آن اطراف و پل بر و شدند بسيار و آمدند فراهم و يافتند خبر زنگيان. رسيد پل به كشتى و دبو

 سـوراخ  را كشتى و رفت آب در يكيشان پاشيدند، آب و ريختند آن بر خاك و زدند آجر و سنگ با را كشتى
 و گرفتند آنرا و كردند غرق را تىكش و كردند خاموش آنرا فاسقان كه بود كرده مشتعل را پل از اندكى كرد،

 .آوردند تصرف به
. ببـرد  را پـل  تـا  كنـد  نبرد آنها با چندان پل سر بر شد مصمم بديد، را زنگيان كار اين احمد ابو وقتى

 سالح با خويش ياران همه با داد دستورشان و كرد معين را خويش غالمان سرداران از كس دو كار اين براى
 آنگاه. برند مى پل آن با كه ابزارهايى و. كنند مهيا اندازان نفت و كنند عبور درست ازملو و محكم زره و كامل
 .فرستاد نهر شرقى سمت از را ديگرى و برود نهر غرب از سرداران از يكى تا بگفت

 ابـو  نهـر  دهانـه  آهنـگ  به و نشست زورقها و كشتيها بر خويش غالمان و خادمان و وابستگان با موفق
 .نهم و شصت و دويست سال شوال از رفته روز چهارده بود، شنبه روز صبحگاه به اين و ،برفت الخصيب

 ياران از كسانى با و رسيد آنجا زودتر رود پل نزد به الخصيب ابو نهر غرب از داشت دستور كه سردارى
 چيزهـاى  و نـى  و زد آتـش  را پـل . شدند كشته آنها از جمعى كه كرد آغاز نبرد بودند آن گماشته كه فاسق

 كسـانى  آن از پس. رفتند عقب بودند آنجا كه خبيث ياران از كسانى .افكند آن بر بود آمده فراهم كه سوزان
 به داشتند پل سوختن درباره كه را دستورى و رسيدند در كنند پل آهنگ شرقى جانب از داشتند دستور كه
 .بستند كار

 خـويش  سـپاهيان  با بود داده دستور جامع بن سليمان و انكالى خويش پسر به خبيث كه بود چنان و
 آهنـگ  بودنـد  مقابلشان كه سردار دو آن .كردند چنين كه شوند آن بريدن مانع و كنند دفاع پل از و بمانند
 از و بسـوختند  آنـرا  كـه  شد ميسر پل سوختن و شدند هزيمت تا كردند سخت نبردى آنها با و كردند ايشان

 و سـاختند  مـى  آن در را وى نبـرد  افزارهاى همه و زورقها و فاسق تيهاىكش كه رفتند اى محوطه سوى آنجا
 و شـدند  هزيمت جامع بن سليمان و انكالى. بسوختند بود نهر در كه زورقها و كشتيها از اندكى بجز را همه

 دفـاع  آن از را روز از لختـى  زنگيـان  .رسـيدند  خبيث آن از زندانى به الخصيب ابو نهر غرب در موفق غالمان
 آنجا كه را زنانى و مردان همه و يافتند غلبه آن بر موفق غالمان عاقبت كه درآوردند آن از را گروهى و كردند
 بودنـد  كـرده  عهـده  كـه  را پل از قسمت آن وقتى بودند شرق سمت در كه موفق غالمان .دادند نجات بودند

 و كردنـد  غـارت  آنرا و شدند وى خانه وارد بود، فاسق قديم سرداران از كه رسيدند مصلح خانه به بسوختند،
 بـود  مانده جاى به پل ميان. بسوختند توانستند را چه هر خويش راه در و كردند اسير را وى زنان و فرزندان

 آنجـا  كـه  كسانى جمله از ببردند، كه ببرند آنجا كشتى چند تا بگفت موفق. بود ساخته محكم آنرا خبيث كه
 بـرده  همراه آن بريدن براى كه را كسانى و رسيدند ها دكل به كه خويش انيار از گروهى با بود زيرك رفتند
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 باقيمانـده  بردنـد،  برون نهر از و كشيدند آنرا سپس ببريدند آنرا كه فرستادند پل سوى ها اره و تبرها با بودند
 و شـدند  روان نهـر  سوى دو از خويش ياران همه با سردار دو. شد نهر وارد موفق كشتيهاى و كرد سقوط پل

 مسـلمان  اسـيران  از بسـيارى  و بازگشـتند  سـالم  يارانش همه و موفق. شدند هزيمت سوى دو از فاسق ياران
 كـرد  نكويى آنها با و داد پاداش را آورندگان كه آوردند موفق نزد به فاسقان از سر زيادى تعداد يافتند، نجات

 .داد شان جايزه و
 از يـارانش  همـه  و فاسـق  وى بازگشت از پيش بازگشت، جاآن از برآمده روز از ساعت سه موفق روز آن

 بـه  آنـرا  موفـق  يـاران  كـه  كردند تخليه آنرا غرب و رفتند الخصيب ابو نهر شرقى سمت به زنگى غير و زنگى
 هـاى  رخنـه  و كردند ويران بود فاسقان با نبرد از مانع كه را وى ياران و فاسق قصرهاى همه و آوردند تصرف
 و بيفـزود  را خاين ياران ترس كه بود چيزها جمله از اين و كردند گشاده بود الخصيب ابو رنه بر كه را تنگى

 امـان  و آوردنـد  رغبت امانخواهى به گيرند جدائى وى از نداشت گمان كه يارانش و سرداران از بسيار گروهى
 خويش همگنان به خلعت و جايزه و مقررى كار در و ديدند نيكى و شدند پذيرفته و بيامدند پياپى كه يافتند

 .شدند پيوسته
 داد دسـتور  .رفـت  مـى  آن بـر  خـويش  غالمـان  بـا  و فرستاد مى نهر به كشتى پيوسته موفق آن از پس

 بـه  وى ياران خواست مى بسوزانند، بود آن دل در كه را كشتيها و بود نهر سوى دو بر كه را فاجران منزلهاى
 نهايـت  بـه  و بسـوزاند  را دوم پل خواست مى كه شود آسان انش براى آن سپردن و شوند ورزيده نهر در رفتن

 .برسد فاجران جاهاى
 نهـر  از جايى در روزى رفت مى الخصيب ابو نهر به و پرداخت مى فاسق نبرد كار به موفق كه اثنا آن در

 را بيـث خ آن از منبـرى  و خواست امان او از فاسق ياران از يكى كه بود، جمعه روز به اين و بود، كرده توقف
 در كـه  نيـز  را خبيـث  قاضى آورد، موفق نزد به ببرد وى نزد به آنرا بود داده دستور و بود غربى سمت در كه

 .شد زنگيان ضعف مايه كه بود چيزها جمله از اين و داشت همراه به بود بوده وى شهر
 نزد به و بود آورده فراهم بود مانده وى براى كه را دريارو غير و دريارو كشتيهاى همه خبيث كه بود چنان و

 از گروهـى  بـه  موفـق . بود آورده فراهم آنجا را خويش دلير مردان و ياران و سرداران نيز و. بود نهاده دوم پل
 را چه هر هست آنجا در كه دريارو كشتيهاى از و شوند نزديك پل به داد دستور خويش دلير مردان و غالمان

 و فـاجر  احتيـاط  كـار،  ايـن  و كردند چنان 1مامور غالمان. بگيرند انستندتو را چه هر و بسوزانند توانستند  كه
 كـه  داشـت  ملـزم  آن حراست و حفظ به خويش ياران همه با را خويشتن و بيفزود دوم پل از را وى حفاظت

 كـن  ريشـه  مايـه  اين، و نهند قدم بدان موفق ياران و برود وى دست از نيز غربى سمت و كنند اى حيله مبادا
 .شود ىو شدن

                                                           

  .كلمه متن. 1
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 غربـى  سـمت  به گروه پس از گروه را خويش غالمان و بماند روزى چند اول پل سوختن پس از موفق
 دوم پـل  نزديـك  و سـوختند  مـى  بود جامانده به فاجران منزلهاى از را آنچه كه داد مى عبور الخصيب ابو نهر
 غربـى  سـمت  بـر  خـويش  نزلهاىم در آنها از جمعى كه كردند مى نبرد آنها با پل سر بر زنگيان كه شدند مى

 فاسق اردوگاه گذرگاههاى و راهها و رفتند مى محل اين به موفق غالمان. بودند مانده جاى به دوم پل نزديك
 و انـد  شـناخته  را راه ايـن  وى يـاران  و غالمـان  كه بدانست موفق چون و. شناختند مى بود نهان آنها از كه را

 را خبيـث  اردوگـاه  غربى سمت كه برود دوم پل سوختن براى كه شد مصمم اند، دانسته را آن از عبور ترتيب
 .نباشد فاصله الخصيب ابو نهر جز ميانشان و باشند عرصه يك در زنگيان با وى ياران كه آورد تصرف به نيز

 به اين و كند، غربى سمت آهنگ خويش غالمان و ياران با داد دستور العباس ابو به موفق موقع اين در
 بـه  خـويش  ياران با كه داد دستور بدو. نهم و شصت و دويست سال شوال از مانده روز هشت بود، شنبه روز

 بـه  خيابـان  ايـن  -بـرود  آن مجـاور  خيابان از و بود كرده نام جامع مسجد آنرا فاجر كه رود ساختمانى محل
 محـل  بـه  چـون  و -يافت مى حضور آن در عيد روزهاى به و بود كرده نمازگاه آنرا خبيث كه رسيد مى محلى

 .بگردد بود شهره مهلبى برادر عمرو ابو نام به كه كوهى طرف به آنجا از رسيد نمازگاه
 زيرك كه داد دستور و  پيوست بدو را كس هزار ده به نزديك خويش پياده و سوار غالمان و سرداران از
 هجوم از دارند كمينى آنجا در فاسقان اگر كه نهد، جاى به نمازگاه صحراى در يارانش با را خويش دار مقدمه

 زنگى مقاتل ابو كوه و عمرو ابو كوه بين ما كوههاى در تا بگفت را غالمان سرداران از جمعى. ماند امان در آن
 سـرداران  از جمعى به. بود خصيب ابو نهر در كه رسند دوم پل محل به كوهها اين از همگى و شوند پراكنده
 و گيرنـد  جـاى  انكـالى  پسـرش  خانـه  و فاسـق  خانـه  بين ما خويش ياران با كه گفت العباس ابو به پيوسته

 پيوسـته  رسند مى كوهها از كه غالمانى نخستين با كه باشد آن نزديك و الخصيب ابو نهر ساحل از گذارشان
 نفـت  از گروهـى  بـا  اره و تبر و كلنگ چون را بايسته افزارهاى داد دستورشان. روند پل سوى همگى و شوند

. بسـوزانند  بـود  ميسر آن سوختن را چه هر و ببرند بود ميسر آن بريدن كه را چه هر كه ببرند همراه اندازان
 العباس ابو با آنچه همانند گروهى با برود، الخصيب ابو نهر شرقى جانب از تا بگفت نيز را خويش وابسته راشد

 .كند نبرد آن مدافعان با و كند پل آهنگ و بود
 و تيرانـداز  دلير غالمان كه بود كرده مهيا كشتى تعدادى شد، الخصيب ابو نهر دوار كشتى در احمد ابو

 همراهشـان  نيـز  را پـل  بريـدن  براى بايسته افزارهاى بود، داده جاى آن در پسنديد مى كه را خويش دار نيزه
 و گرفـت در گـروه  دو ميـان  نبرد سوى دو هر از. فرستاد الخصيب ابو نهر در خودش از پيش آنها و بود كرده
 و خـويش  سـپاه  بـا  بـود  فاسـق  پسـر  انكـالى  وى ياران و العباس ابو مقابل غربى سمت در .شد سخت پيكار

 و بـود  زنگيـان  سـاالر  فـاجر  همراهـانش  و راشد مقابل در نيز شرقى سمت در سپاهش، با جامع بن سليمان
 .سپاهشان بقيه با مهلبى
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 و نداشـتند  كـس  سـر  كـه  شـدند  هزيمـت  فاسـقان  آنگاه بود نبرد روز از رفته ساعت سه تا روز آن در
 كه بود چنان و. نبود شمار به فزونى از كه شد گرفته بر فاسقان از سر چندان و افتاد كار به آنها در شمشيرها

 سـرها  بـه  جنگاوران كه بيندازند الخصيب ابو نهر در آنرا تا داد مى دستور آوردند مى موفق نزد به سرى وقتى
 بـود  نهاده الخصيب ابو نهر در كه اى كشتى سرنشينان به. بكوشند خويش دشمن تعقيب در و نشوند مشغول
 چنـين  كـه  براننـد  تيـر  با كنند مى دفاع آن از كه را زنگيانى و بسوزانند آنرا و شوند نزديك پل به داد دستور
 خواسـتند  مى و بيامدند شده هزيمت و زخمدار سليمان، و انكالى وقت اين در. كردند مشتعل را پل و كردند

 عقبدارانشـان  بـا  را خويشتن بود، حايل پل و آنها ميان آتش اما كنند، عبور الخصيب ابو نهر شرقى سمت به
 آن از سـليمان  و انكالى و شد غرق آنها از بسيار گروهى كه افكندند الخصيب ابو نهر در بودند همراهشان كه

 .يافتند نجات بودند رسيده هالكت نزديك كه پس
 بـه  كه افكندند آن بر مشتعل نى از پر اى كشتى كه بودند آمده فراهم پل بر بسيار گروهى سوى دو از

 و شـدند  پراكنـده  خبيـث  شهر اطراف در سوى دو از سپاه شد، بريده و كرد كمك پل سوختن و شدن بريده
 بـه  كـه  دادنـد  نجـات  چندان اسير كودكان و زنان از و بسوختند را بازارهايشان و قصرها و ها خانه از بسيارى

 .برسانند موفقيه به و ببرند كشتيهايشان در را آنها جنگاوران تا بگفت موفق. نبود شمار
 خانـه  و قلـوص  موسى بن احمد خانه در بود شده سوخته فاسق منزلهاى و قصر وقتى كه بود چنان و
. بـود  داده جـاى  قلوص، دهخواهرزا مالك، خانه در را انكالى خويش پسر و بود گرفته جاى ابراهيم بن محمد
 از جاهـايى  و شدند در بدان و برفتند داشت مقر آنجا در خبيث كه جاهايى آهنگ به موفق غالمان از جمعى

 .شد گريزان خبيث .بسوختند بود مانده سالم اول حريق از فاسق، آن از كه را چه هر و بسوختند آنرا
 وى سكونت محل خانه به نزديك محلى در كه را علوى زن چند. شد معلوم وى اموال جاى روز آن در
 .داد چيزشان و كرد نيكى آنها با و ببرند وى اردوگاه به را آنها تا بگفت موفق دادند، نجات بودند محبوس

 فاسـق  كه رفتند زندانى  سوى بودند، پيوسته العباس ابو به كه يافتگانى امان و موفق غالمان از جمعى
 ياران و فاسق با كه را سپاهيانى از بسيار جمعى و بگشودند آنرا بود، ساخته الخصيب ابو نهر شرقى سمت در

 نـزد  بـه  غلهاشـان  و بندها با را همه درآوردند، آنجا از ديگر كسان بودند شده اسير و بودند كرده مى نبرد وى
 .ببرند شان موفقيه سوى و بردارند آنها از آهن تا بگفت كه بردند موفق

 اقسـام  ديگـر  و چراغـدار  كشـتى  و كوچـك  كشـتى  و دريارو كشتى و نيروبر ىكشت چه هر روز آن در
 از روز آن كه ها ربوده و غارتيها همه با آنرا موفق و بردند دجله به نهر از بود مانده الخصيب ابو نهر در كشتى
 .واگذاشت خويش غالمان و ياران به بود گزاف و گرانقدر بسيار و بود آمده بدست خبيث اردوگاه

 .رفت زيرك خانه به و رسيد آنجا قعده ذى در و شد سرازير واسط سوى معتمد سال اين در
 وى نـزد  بـه  اى فرسـتاده  بـاب  اين در و خواست امان موفق احمد ابو از فاسق پسر انكالى سال اين در

 پـى  از فرستاد، پس را وى فرستاده و پذيرفت بود خواسته را چه هر موفق كه خواست چيزهايى و كرد روانه
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 چنانكـه  و يافـت  خبـر  خويش پسر كار از انكالى پدر فاسق. بازداشت نبرد از را موفق كه بود آمدها پيش آن
 و موفق ياران نبرد براى كوشش كه بگردانيد خواهى امان درباره را وى راى چندانكه كرد مالمت را وى گويند

 .گرفت سر از را كردن نبرد بخويشتن
 احمد ابو از وى براى كه فرستاد كس بود فاسق اصحاب سران از يكى كه انىشعر موسى سليمان سال اين در

 يافت خبر آنگاه. بود كرده پيش از كه خونريزيها و تباهيها سبب به نداد امان را وى احمد ابو اما بخواهد، امان
 را وى كه پذيرفت احمد ابو پس اند، افتاده وحشت به نداده امان را شعرانى اينكه از فاسق ياران از گروهى كه

 كشـتى  بـود  نهـاده  وعـده  شـعرانى  كـه  محلـى  بـه  تا بگفت و آرد صالح به را فاسق ياران ديگر تا بدهد امان
 بيـاورد،  كشـتى  در را آنهـا  كـه  بيامدند سردارانش از 1جمعى و برادرش و شعرانى. كردند چنين كه بفرستند

 بـرد  موفق نزد به را شعرانى العباس، ابو. بود كرده مى حفاظت را الخصيب ابو نهر انتهاى وى كمك به خبيث
 چيـز  نيـز  را وى ياران دهند، چيز را وى تا بگفت و كرد وفا بود داده وى به كه امانى به و نهاد منت او بر كه

 كريمانـه  هاى جيره را يارانش و وى نيز و .يراق و زين با گرفت اسب چند شعرانى. دادند نيز خلعتشان دادند،
 در را وى داد دسـتور  و كـرد  العبـاس  ابـو  ياران جمله از را سليمان .پيوست العباس ابو به را هاآن و وى و داد

 .شود بيشتر وى امان به اطمينانشان كه بنمايند فاسق ياران به الخصيب ابو نهر در محلى
 رغي و زنگى سرداران از بسيار گروهى كه بود نشده دور الخصيب ابو نهر از خويش محل از كشتى هنوز

 بـه  جـايزه  و خلعـت  كـار  در را ايشـان  و داد چيزشان كه بردند احمد ابو بنزد را آنها كه خواستند امان زنگى
 .پيوست پيشينانشان
 و يافـت  خلـل  بود شده مى مضبوط وى وسيله به كه خبيث اردوگاه انتهاى خواست امان شعرانى وقتى

 جاى الخصيب ابو نهر انتهاى در را او و ذاشتواگ سالم بن شبل به را شعرانى كار خبيث. گرفت سستى كارش
 بـن  شبل فرستاده كه بود نرسانيده شب به بود نموده فاسق ياران به را شعرانى كه را روز آن موفق هنوز. داد

 تـا  بدارنـد  سـمعان  ابـن  خانـه  نزد به كشتى چند كه بود خواسته و خواست مى امان كه رسيد وى بنزد سالم
 فرسـتاده  پس اش فرستاده و شد داده امان شبل به. آيد وى نزد به خويش همراه دانمر و سرداران با شبانگاه

 از جمعى و فرزندان و عيال .رسيد كشتى بنزد شب آخر كه شد متوقف كشتى بود خواسته كه آنجا در و شد
 از ىجمعـ  و بود رسيده خبيث به شبل خبر كشيدند، بر سالح وى ياران. بودند وى با نيز مردانش و سرداران
 كردنـد  نبرد آنها با يارانش و شبل رسيدند بدو بازدارند، كشتى به رسيدن از را وى تا بود فرستاده كه زنگيان

 از پـيش  و بـرد  موفقيه در موفق قصر سوى را آنها كه رسيدند كشتى به سالم و كشتند را آنها از چند تنى و
 و داد وى بـه  بسـيار  خلعتهـاى  و دهند قدر سنگين چيزى را شبل تا بگفت موفق. رسانيد آنجا صبح دميدن

 سخت وى نصرت كار در كه بود وى قديم ياران و خبيث  خواص از شبل اين. لگام و زين با بخشيد اسب چند
 و داد خوب جيره و مقررى را يارانش و او و بخشيد خلعت و داد چيز نيز را شبل ياران .بود بوده مؤثر و كوش

                                                           

  .حراقه. 1
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 كـه  جايى به و فرستاد كشتى در را وى ياران و شبل. شدند پيوسته موفق انغالم سرداران از يكى به همگى
 سران رغبت كه آمد گران سخت دوستانش و فاسق بر اين و. كردند متوقفشان ببينندشان پيروانش و خبيث
 وادارش كـه  شـد  روشـن  موفق بر چنان شبل فهمى نيك و خواهى نيك. ديدند مى امان گرفتن در را خويش

 يافتـه  امـان  دليران از جماعتى با داد دستور بدو. نهد وى عهده به كرد مى خبيث با كه را ها يلهح بعضى كرد
 آنها به را شبيخون كار و برد شبيخون خبيث اردوگاه به شوند، پيوسته شبل اين به بود داده دستور كه زنگى

 بـه  و كرد عمل بود يافته كه را دستورى شبل. شناختند مى را خبيث اردوگاه راههاى آنكه سبب به واگذاشت
 از تعـدادى  بـا  را زنگيـان  از انبـوه  جمعـى  و برد هجوم بدان سحرگاهان و شناخت مى را آنجا كه رفت محلى

 گماشته بود وى خانه وقت آن در كه عيسى ابو خانه از دفاع براى خبيث جانب از كه زنگى دليران و سرداران
 را زنگى سرداران از جمعى و كرد بزرگ كشتارى آنها از و تاخت هاآن بر بودند، غافل كه يافت آنجا بودند شده
 كـه  بـرد  موفـق  نـزد  به را آنها و بازگشت سالم خويش همراهان با و گرفت آنها از بسيار سالح و گرفت اسير

 .داد بازوبند را شان بعضى و بخشيد خلعت و داد نكوشان جايزه
 خـواب  از و شـدند  هراسـان  سـختى  بـه  آنهـا  داد، رخ خـاين  يـاران  و شبل ياران ميان نبرد اين وقتى

 دلهاشان در وحشت و بودند ترس به كه بود جنبش به پيوسته اردوگاه و بودند كشيك به شب هر و بازماندند
 .شد مى شنيده موفقيه در آنها كشيكبانى بانگ و صدا و سر كه چندان بود، افتاده

 بـا  را آنهـا  و فرسـتاد  مى خبيث  سوى ها دسته يبالخص ابو نهر سوى دو از روز و شب موفق، آن از پس
 ايـن  اثنـاى  در و. داشت مى بازشان قوت طلب از و داشت مى وا بيداريشان شب به و افكند مى محنت به نبرد

 دست كارهايى به باره اين در و كردند مى تمرين را خبيث شهر به ورود و شناختند مى راهها وى ياران نبردها
 كـه  انـد  شـده  چنـان  وى يـاران  كـه  بدانسـت  موفـق  كه وقتى تا بود مانعشان آن انجام زا مهابت كه زدند مى
 عـام  مجلـس  به پس. برود الخصيب ابو نهر شرقى جانب در فاسق با نبرد براى كه شد مصمم بود، بايسته مى

 را آنها كه كنند احضار سپيد و زنگى از را پيادگانشان و سواران سران و يافته امان سرداران تا بگفت و نشست
 و جهالـت  و ضـاللت  و كرد مخاطبشان آنگاه. شنيدند مى را وى سخن كه ايستادند چنان و آوردند وى نزد به

 يادشان به بود كرده مى وادارشان بدان فاسق كه را خدا معصيتهاى و بودند بوده آن در كه را حرمتها شكستن
 با و داد امان و درگذشت لغزش از و بخشيد را خطا اما بود روا وى بر خونهايشان آن سبب به كه گفت و آورد

 و پيوسـت  مطيعـان  و دوسـتان  به را آنها و خوب مقررى با داد فراوان چيز و كرد تفضل آورد پناه بدو كه هر
 خداى اطاعت به كه كارى هيچ اينكه و كند، مى واجب آنها بر را اطاعتش و وى حق نهاد آنها بر كه منت اين

 آنهـا  كـه  بكوشـند  وى يـاران  و خـاين  خـداى،  دشـمن  نبرد در كه نيست آن از بهتر دكنن سلطان رضايت و
 همـه  از بهتـر  كـرده  آمـاده  فرار براى كه را پناهگاههايى و وى شهر معابر تنگناهاى و خبيث اردوگاه راههاى

 خدا تا شندبكو وى هاى قلعه به ورود و خبيث به تاختن كار در و كنند نيكخواهى كه آنند خور در و دانند مى
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 آنهـا  از كـس  هر و يابند مى فزونى و بينند مى احساس كردند چنين اگر و دهد تسلط يارانش و او بر را ايشان
 .شود پايين مرتبتش و شود ناچيز منزلتش و بيفتد سلطان نظر از آرد قصور

 اعـت اط و شـنوايى  سـر  كه گفتند و برخاست وى احساس به اقرار و موفق دعاى به آنها همگى صداى
 شود وى تقرب موجب كه كارى هر در را خويش جانهاى و خونها و وى دشمن با نبرد كار در كوشش و دارند

 هماننـد  را ايشـان  و دارد اطمينـان  آنهـا  بـه  شـده  معلوم كه داده نيرو را  همتشان وى دعوت اين و دهند مى
 و درست همت تا كنند نبرد آن در كه كند آنها خاص را اى ناحيه كه خواستند او از .داند مى خويش دوستان

 .شود معلوم اند بوده آن در كه جهالت آن از دوريشان و اخالصشان و شود نمايان دشمن ضد بر آنها تالش
 وى نـزد  از چـون  و داشـته  نيـك  اثـر  او در آنها نمودن اطاعت كه گفت آنها به و پذيرفت را اين موفق

 .بودند خرسند بود داده كه خوب هاى وعده و بود گفته پاسخشان به كه نيك سخنان از برفتند
 را وى خانـه  و درآمـد  فاسـق  شـهر  به الخصيب ابو نهر شرقى سمت در موفق سال همين قعده ذى در

 .كرد غارت بود آن در را چه هر و كرد ويران

  وى خانه كردن ويران و زنگيان ساالر شهر به موفق شدن وارد از سخن

 بـود  الخصـيب  ابـو  نهـر  شرقى جانب به كه وى شهر در فاسق به شد، مصمم احمد ابو وقتى كه گويند
 بود وى اردوگاه در كه آنچه بر كه آرند فراهم گذرها و كشتيها آن اطراف و هور و دجله از تا بگفت. برد هجوم

 و زورقها و كشتيها در كه را كسانى. بود بسيار سپاه كه نبود، بس وى سپاه براى اردوگاه كشتيهاى كه بيفزايد
 ماهانـه  مقـررى  المـال  بيـت  از كـه  بودنـد  ملـوان  هـزار  ده نزديـك  كه كردند شمار بودند بر اسب كشتيهاى

 آن در خـويش  كارهـاى  بـراى  كسـان  و شـد  مـى  بار آن بر آذوقه كه اردوگاه مردم كشتيهاى بجز گرفتند مى
 وقتـى . بـود  آن در مـالح  هك داشتند وى ياران و سرداران از يك هر كه ها جريبى و زورقها بجز و نشستند مى

 خـويش  غالمان و وابستگان و سرداران و العباس ابو به آورد رضايت آن شمار از و شد كامل گذرها و كشتيها
 .كنند فراهم فراهم لوازم و شوند آماده دشمن مقابله براى كه داد دستور

 بـا  كـه  داد دستور العباس ابو به. كنند پراكنده پياده و سوار حمل براى را گذرها و كشتيها داد دستور
 هشـت  نزديـك  با را خويش غالمان و سرداران از چند تنى. رود الخصيب ابو نهر غربى سمت به خويش سپاه
 مهلبـى  نام به شهره خانه از و رود فاسق اردوگاه انتهاى سوى داد دستور و پيوست بدو يارانشان از كس هزار

 از كـه  بـود  داده جاى آن نزديك را خويش ياران از كس بسيار و بود كرده استوار را خانه اين خبيث، .بگذرد
 .رسيد نتواند آنجا به آسان هيچكس و باشد داشته اطمينان خويش اردوگاه مؤخره

 آن پشت از و رود الخصيب ابو نهر غربى سمت به خويش ياران با كه داد دستور العباس ابو به احمد ابو
 هـزار  بيسـت  نزديـك  پياده و سوار از بسيار گروهى با كه داد دستور نيز خويش وابسته راشد به. درآيد ناحيه
 دبيـر  كرنبـايى  نـام  بـه  شهره خانه كنار به كه گفت را گروهيشان. رود الخصيب ابو نهر شرقى سمت به كس

 اى خانه به تا بروند نهر كناره از كه داد دستورشان. بود الخصيب ابو نهر شرقى سمت شاخه بر كه روند مهلبى
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 كـه  گفت را خويش غالمان از گروهى. بود شهره عيسى ابو نام به و بود گرفته منزل آن در خبيث كه دبرسن
 ياران با كه گفت را آنها از ديگر گروهى. بود الخصيب ابو نهر پايين كه روند شاكر ابو نام به شهره نهر دهانه بر

 و نهند سواران روى پيش را پيادگان كه ددا دستور آنها همه به روند، كور جوى به شهره نهر دهانه به خويش
 چـه  كـه  داد ظفر آنند در كه وى فرزندان و كسان و خانه به خدايشان اگر روند، خاين خانه سوى همگيشان

 برسـند  آنها به كنند عبور العباس ابو با اند يافته دستور كه كسانى آنجا كه روند مهلبى خانه سوى وگرنه بهتر
 .شوند يكى فاسقان ضد بر و

 همگيشـان  و بسـتند  كار بودند يافته دستور را آنچه غالم، و وابسته سرداران ديگر و راشد و العباس ابو
 خويش كشتيهاى و بپاخاستند نهم، و شصت و دويست سال قعده ذى از رفته روز هفت دوشنبه، روز شامگاه

 دوشنبه نيمروز نماز هنگام از كشتيها. شدند روان نيز پيادگان برفتند، همديگر پى از سواران. انداختند براه را
 گفته موفق كه رسيدند محلى به اردوگاه پايين در عاقبت رفت مى دجله در شنبه سه شب عشاى  وقت آخر تا

 مسطح كه كنند پر آنرا نهرهاى و جويها و كنند پاك را آن زارهاى بيشه و علفزارها و كنند پاكيزه را آنجا بود
 گذرانيـدن  نظـر  از براى ميدانى با بود ساخته آنجا قصرى و بود گرفته وسعت نآ اطراف و بود شده گشاده و

 خـويش  يـاران  به خبيث كه را اى وعده كار اين با خواست مى كه بود، فاسق قصر مقابل كه سواران و پيادگان
 خـدا  تـا  فتر نخواهد آنجا از كه بدارد گروه دو معلوم و كند باطل رود مى آنجا از بزودى احمد ابو كه داد مى

 .كند داورى دشمنش و وى ميان
 كس هزار پنجاه نزديك همگيشان كردند، بسر فاسق اردوگاه مقابل آنجا در را شنبه سه شب سپاهيان

 قـرآن  و گفتنـد  مـى  تهليـل  و گفتنـد  مـى  تكبير كه ترتيب كاملترين و وضع بهترين با پياده و سوار از بودند
 و لـوازم  و جمـع  كثرت از وى ياران عقول و خبيث عقل كه افروختند مى آتش و كردند مى نماز و خواندند مى

 .شد خيره شمار
 و غالمـان  از آنرا كه بود كشتى پنجاه و يكصد وقت آن در. نشست كشتى بر موفق دوشنبه روز شامگاه

 از كـه  بود نهاده مرتب آن آخر تا خاين اردوگاه اول از و بود كرده پر خويش دار نيزه و تيرانداز دلير وابستگان
 از كشـتى  چنـد . باشد كناره نزديك كه بود انداخته چنان نيز آنرا لنگرهاى باشد، سپاه گاه تكيه وى سر پشت

 نهر وارد وقتى كه بود نهاده آن در را خويش غالمان سرداران خواص و بود برگزيده خويش براى را جمله آن
 وى همراه كه داد دستورشان و برگزيد را پيادگان و سواران از كس هزار ده. باشند وى با شود مى الخصيب ابو
 او كـه  كننـد  عمـل  چنـان  نبـرد  وقـت  بـه  و كننـد  توقـف  وى توقـف  با و بروند الخصيب ابو نهر سوى دو از

 .دهد مى دستورشان
 وى سرداران و سران از يك هر و شد روان زنگيان ساالر فاسق، نبرد براى موفق شنبه سه روز صبحگاه

 به خويش سپاه با خبيث شد، روان وى ياران و فاسق  سوى سپاه. بود داده دستورشان كه رفتند محلى سوى
 بـه  خـويش  شهر باقيمانده از فاسقان. شد بسيار زخمى و كشته گروه دو از و درگرفت نبرد و آمد شان مقابله
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. بخشيد ظفر شانخداي و كردند نبرد مردانه و كردند ثبات موفق ياران. كردند جانفشانى و كردند دفاع سختى
 اسـير  را جنگاورانشـان  و دليـران  از بسـيار  گروهـى  و كردند بزرگ كشتارى آنها از كه شدند هزيمت فاسقان
 بـه  خـويش  جمـع  بـا  آنگاه. زدند نبردگاه در را گردنهاشان تا بگفت كه بردند موفق نزد به را اسيران. گرفتند
 را خـويش  اصـحاب  دليـران  و بود برده پناه خانه به خبيث كه رسيد آنجا به وقتى و برفت فاسق خانه آهنگ
 پراكنده آن اطراف از يارانش و كرد تسليم را خانه نساختند كارى چون اما بود، آورده فراهم آن از دفاع براى

 را همه كه بود آن در بود مانده سالم كه خبيث اثاث و مال باقيمانده كه شدند خانه وارد موفق غالمان. شدند
 فاسـق . بودند يكصد از بيشتر كودك و زن از كه گرفتند را وى اناث و ذكور فرزندان و حرمتها و كردند غارت
 و كـاال  چـه  هـر  با را اش خانه پرداخت، نمى مالى يا كسى به كه رفت مهلبى خانه سوى گريزان و يافت نجات
 موفقيـه  بـه  را آنها تا گفتب كه بردند موفق نزد به را خبيث فرزندان و زنان. زدند آتش بود مانده آن در اثاث
 .بدارند نيكشان و گمارند آنها بر كس و برند

 مهلبى خانه سوى و بودند كرده عبور الخصيب ابو نهر از العباس ابو سرداران از گروهى كه بود چنان و
 وقتى. وندش پيوسته آنها به يارانشان كه بودند نمانده انتظار در و روند، آنجا بودند يافته دستور كه بودند رفته

 يـاران . بودند برده پناه بدانجا خبيث خانه از پراكندگى پس از زنگيان بيشتر كه بودند رسيده مهلبى خانه به
 بود كرده اسير مهلبى كه را مسلمانان فرزندان و ها حرمت شدند، غارت سرگرم و شدند در خانه به العباس ابو

 .گشت مى باز الخصيب ابو نهر در خويش تىكش به آن با آورد مى بدست چيزى كه هر و گرفتند مى
 كـرده  كمـين  آن در كـه  جا چند از سرگرمند غارت به و كمند آنها باقيمانده شدند متوجه كه زنگيان

 نهـر  بـه  تا كردند تعقيبشان زنگيان و شدند پراكنده كه راندند پسشان جاهايشان از و رفتند آنها سوى بودند
 گرفتـه  كـه  را اثاث و زنان از چيزى و كشتند را پيادگانشان و سواران زا گروهى اندك و رسيدند الخصيب ابو

 .گرفتند پس بودند
 رفته الخصيب ابو نهر شرق در خبيث خانه آهنگ به كه موفق ياران و غالمان از گروهى كه بود چنان و

 طمـع  آنهـا  در زنگيـان  رو ايـن  از. بودنـد  شده سرگرم خويش كشتيهاى به ها غنيمت بردن و غارت به بودند
 تعقيبشـان  بـود  زنگيان اردوگاه جزو كه گوسفند بازار محل تا و راندند پسشان و ريختند سرشان بر و بستند
 كسان تا راندند پس را زنگيان و كردند ثبات خويش دليران و ياران يارى به غالمان سرداران از جمعى. كردند

 احمـد  ابو وقت آن در يافت دوام ميانشان نبرد ينپس نماز وقت به تا و بازگشتند خويش جاهاى به و بيامدند
 هزيمـت  زنگيـان  و كردنـد  چنـان  كه برند هجوم فاسقان به صادقانه همگى كه داد دستور خويش غالمان به

 .رسيدند خبيث خانه به تا فتاد بكار آنها در شمشير و شدند
 دستور و ببرد پس بودند كوشيده نيك كه را خويش ياران و غالمان كه ديد چنان موفق هنگام اين در

 بـه  بودنـد  كشتيها در كه خويش همراهان با و بماند نهر در موفق بازگشتند موفق و آرام كه داد بازگشتشان
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 سـبب  به زنگيان و كردند آن وارد نيز را خويش اسبان و شدند خويش كشتيهاى وارد تا پرداخت حفاظتشان
 .ماندند باز يبشانتعق از بود رسيده آنها به نبرد آخر در كه آسيبى
 نهر در كشتى پنج با را خويش سرداران از يكى بود گفته العباس ابو به موفق روز آن در كه بود چنان و

 غير و زنگى ياران خبيث، و بود آنجا كه را معتبرى هاى خرمن و بفرستد خبيث اردوگاه انتهاى به الخصيب ابو
 سـوختن  كه بسوزانيد را ها خرمن بيشتر و كرد چنان العباس ابو. بسوزاند داد مى قوت آنجا از را خويش زنگى

 تكيه آن جز خويش قوت براى كه انداخت ضعف به را وى ياران و فاسق كه بود چيزها مهمترين جمله از آن
 .نداشتند گاهى

 آفـاق  بـه  بـود  شـده  وى نصـيب  يـارانش  و خبيث ضد بر روز آن در كه را توفيقى داد دستور احمد ابو
 .كردند چنين و شود خوانده مردمان بر كه بنويسند
 بـه  سـامرا  از احمـد  ابـو  دبيـر  مخلد بن صاعد سال همين حجه، ذى از رفته روز دو چهارشنبه، روز به
 ده نزديـك  آمدنـد  كه پيادگانى و سواران شمار قولى به كه داشت خويش با انبوه سپاهى رسيد، وى اردوگاه

 سـامان  را كارهايشـان  و كند نو را سالحشان و دهد استراحت را شخوي ياران داد دستور بدو موفق بود، هزار
 .شوند آماده خبيث نبرد براى كه دهد دستورشان و دهد

 لؤلؤ، نامه كه بود كار اين در. پرداخت بود يافته دستور بدانچه خويش رسيدن از پس چند روزى صاعد
 در وى بـا  كه آيد وى بنزد خواست مى اجازه احمد ابو از كه رسيد وى سرداران از يكى همراه طولون، ابن يار

 آن سر كه را فاسق نبرد لؤلؤ رسيدن انتظار و داد وى به آمدن اجازه احمد ابو باشد، داشته حضور فاسق نبرد
 از ديگـران  و سـياهان  و بربـران  و روميـان  و تركان و فرغانيان از انبوه سپاهى با لؤلؤ. انداخت پس بود داشته
 يـاران  همـه  بـا  رسـيد  لؤلـؤ  بـه  رفـتن  اجازه درباره احمد ابو نامه وقتى. بود رقه مقيم لونطو ابن ياران نخبه

 به و شد روان احمد ابو سوى آنگاه. بماند آنجا مدتى و شد السالم مدينة وارد تا شد روان مضر ديار از خويش
 احمـد  ابـو  .رسيد وى نزد به احمد ابو اردوگاه در هفتادم، و دويست سال محرم از رفته روز دو پنجشنبه، روز

 بودنـد،  نشسـته  منزلتهاشان، ترتيب به نيز سرداران و صاعد و العباس ابو پسرش نشست، مجلس به وى براى
 بـراى  الخصـيب  ابـو  نهر مقابل كه اردوگاهى در گفت بدو العباس ابو. درآوردند وى بنزد نكو وضعى به را لؤلؤ
 و سـرداران  بـا  صـبحگاهان  كـه  گفـت  بدو. آمد فرود آنجا در خويش ياران با كه آيد فرود بود شده آماده وى

 محـرم  از رفتـه  روز سـه  جمعه روز صبحگاه لؤلؤ. رود وى خانه به احمد ابو به گفتن سالم براى خويش ياران
 نـزديكش  كه گفت سالم را وى و رسيد موفق بنزد. بودند وى با نيز بودند پوش سياه كه وى ياران. شد روان
 خلعـت  سردارانش از كس پنجاه و يكصد با را وى تا بگفت و داد نيك  وعده يارانش و او به و داد تقرب و برد

 چندان مال هاى كيسه و جامه اقسام از و نقره، و طال به مزين لگامهاى و زين با داد بدو بسيار اسبان و دهند
 او بنزد كه منزلتى قدر به را كس هر نيز وى سرداران به تا بگفت. ببردند او روى پيش ميبرد، غالم يكصد كه

 اردوگـاهش  بـه  وضـعى  نكوترين با را او و داد وى تيول به گرانقدر ملكهاى. دهند جامه و اسب و چيز داشت



 خ طبرييارترجمه ت     148

 از فهرسـتهايى  گفـت  لؤلـؤ  بـه . شد معين علوفه و آذوقه يارانش و وى براى و فرستاد الخصيب ابو نهر مقابل
 برابر دو را كدام هر تا داد دستور. بداد آنرا كه بدهد او به لتشانمنز ترتيب به مقرريشان مبلغ و خويش ياران
 پرداخت بود شده مقرر آنچه و بداد را مقرريها شد، آماده فهرستها چون و بدهند بود بوده مقرر وى براى آنچه
 .آرد راهمف لوازم و شود آماده وى ياران و فاسق نبرد و دجله غرب به عبور براى داد دستور لؤلؤ به آنگاه .شد

 از بود، شده ويران بود آن بر كه پلهايى و بود رفته فاسق دست از الخصيب ابو نهر وقتى كه بود چنان و
 بـه  كـه  شـود  تند آنجا در آب جريان كه بود نهاده تنگ مدخلى بند ميان و بود نهاده بندى نهر در سوى دو

 فاسـق  بـا  نبـرد  كه ديد چنان احمد ابو. شد نتواند برون مد هنگام به و رفت نتواند آن در كشتى جزر هنگام
 دفـاع  آن از سـخت  فاسـقان  امـا . پرداخـت  كـار  ايـن  به و بردارد پيش از را بند اينكه مگر شد نخواهد ميسر

 بود آسان برايشان آن مراقبت رو اين از. بود هايشان خانه ميان كه افزودند مى آن بر شب و روز هر و كردند مى
 .بود دشوار بردارد ميان از آنرا خواست مى كه كسى كار و

 شوند ورزيده زنگيان كار در كه فرستد نبرد به را لؤلؤ ياران از گروه پى از گروه كه ديد چنان احمد ابو
 نـزد  بـه  نبرد براى را خويش ياران از گروهى كه داد دستور لؤلؤ به. بشناسند را شهرشان معبرهاى و راهها و

 لؤلؤ اقدام و دليرى از موفق. كرد چنان كه بيارد بند كردن ويران براى نيز گانفعل تا داد دستور. بيارد بند آن
 زنگيان از بسيارى جمع مقابل در ايشان از كمى گروه ثبات و زخمها رنج بر صبوريشان و وى ياران شجاعت و

 آنهـا  بـا  و داد چيـز  آنهـا  به بمانند، محفوظ و نباشند خطر در كه ببرد را خويش ياران تا بگفت. شد خرسند
 .گردانيد بازشان اردوگاهشان به و كرد نكوئى

 بودنـد  بنـد  مدافعان كه خبيث ياران با ديگران و لؤلؤ ياران همراه پيوسته و بود مصر بند كار در موفق
 كـرد  مـى  نبـرد  سـوى  چنـد  از پيـروانش  و فاجر با كوشيدند، مى آن كردن ويران براى فعلگان و كرد مى نبرد

 امــان وى از سرانشــان از گــروه از پــس گــروه و كشــت مــى را جنگاورانشــان و ســوخت مــى را هاشــان خانــه
 .خواستند مى

 زارهـا  سـبزه  و هـا  مزرعـه  آن در كـه  بـود  مانـده  زمينهايى وى ياران و خبيث براى غربى نهر ناحيه در
 آهنگ و شد واقف اين از العباس ابو. كردند مى عبور زمينها طرف به آن از كه بود پل دو غربى نهر بر. داشتند

 خويش ياران و غالمان از داد دستور و داد اجازه وى به كه خواست اجازه موفق از باب اين در كرد، ناحيه آن
 در خـويش  ياران از گروهى با را زيرك و رفت غربى نهر سوى و كرد چنان العباس ابو. برگزيند را دلير مردان
 سوى خويش اصحاب نخبگان و دليران از جمعى با كه تبگف نيز را خويش غالم رشيق نهاد، كمين نهر غرب
 دسـتور  زيرك به. تازد زنگيان به زمينها آن در و درآيد زنگيان پشت از غفلت هنگام به كه رود عميسيان نهر
 .رود آنها مقابله به شدند هزيمت رشيق مقابل از زنگيان كه ديد وقتى كه داد

 سپيد غالمان از بماند، غربى نهر دهانه در بود نهاده آن در نخبه جنگاوران كه كشتى چند با العباس ابو
 هراسان را آنها شد نمودار فاجران بر غربى نهر شرق در رشيق وقتى. داشت همراه كافى تعداد خويش سياه و
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 آنها العباس ابو وقتى. بگريزند خويش اردوگاه سوى خواستند مى و برفتند نهر غرب به عبور آهنگ به كه كرد
 آنها در شمشير و رسيدند زنگيان به كه فرستاد آن سوى دو به را پيادگان و درآمد نهر به ها كشتى با دبدي را

 كـه  گريختنـد  نيـز  جمعـى  شدند، اسير نيز گروهى شد كشته بسيار مردم آن كناره دو بر و نهر بر كه نهادند
 ابـو  يـاران . نبردنـد  جـان  ايشـان  زا معدودى جز و بكشتند را آنها و رفت شان مقابله به خويش ياران با زيرك

 دو آن العبـاس  ابو. بينداختند آنرا بيشتر و واماندند آن بردن از كه گرفتند اسلحه چندان جمع آن از العباس
 در را آنهـا  كـه  رفـت  موفق بنزد سرها و اسيران با و برند دجله به آنرا چوبهاى و حايلها تا بگفت و بريد را پل

 .ببريد آنها از بردند مى غربى نهر مزارع از فاسقان كه هاسود و بگردانيدند اردوگاه
 وارد را وى فرزنـدان  و زنگيـان  سـاالر  عيـال  نهم، و شصت و دويست سال يعنى سال، اين حجه ذى در

 .كردند بغداد
 .ناميدند الوزارتين ذو را صاعد سال اين در
 داشت نام محمد يكيشان شتند،دا نبردى همراهشان سپاه و طولون ابن سردار دو سال اين حجه ذى در

 از مانـده  روز دو چهارشـنبه  روز بـه  كه بود فرستاده را آنها طولون ابن. داشت نام غنوى ديگرى و سراج پسر
 دو كـدام  هر را فروشان حنوط و قصابان. پياده هزار دو و سوار هفتاد و صد چهار با رسيدند مكه به قعده ذى

 .ادندد هفت كدام هر را سران دادند، دينار
 روز سـه  بـاغمردى  پسـر  جعفر. بود عامر ابن بستان در بود مكه عامل وقت آن در كه محمد بن هارون

 و سـوار  بيسـت  و صـد  بـا  رفت وى پيشواز به هارون. رسيد مكه به سوار دويست نزديك با حجه ذى از رفته
 جعفـر  كـه  بودند آمده راقع از كه كسانى از پياده دويست و ليث بن عمرو ياران از سوار سى و سياه دويست

 كمـك  را جعفـر  نيـز  خراسان مردم گزاران حج. كردند تالقى طولون ابن ياران با گروه اين. گرفت نيرو بدانها
 اسبان و گريختند كوهها در باقيمانده شد، كشته مكه دل در طولون ابن ياران از كس دويست نزديك. كردند

 گوينـد  كـه  درآمـد  جعفـر  تصـرف  به غنوى سراپرده .بداشت دست نبرد از جعفر و رفت غارت به اموالشان و
 مكتـوبى  الحـرام  مسـجد  در. داد امـان  را قصـابان  و فروشان حنوط و مصريان .بود آن در دينار هزار دويست

 .نيز بازرگانان اموال و ماندند بسالمت مردم و شد خوانده طولون ابن لعن درباره
 .بود حج ساالر هاشمى محمد بن هارون سال اين در

  .رسيد سر سال تا نرفت سامرا از سال اين در بود، شده مغرب همه واليتدار كه كنداج بن اسحاق
 .درآمد هفتادم و دويست سال آنگاه 

 بود هفتادم و دويست سال به كه معتبرى حادثات از سخن

 .كرد سست را زنگيان ساالر كار كه بود نبردى زنگيان ساالر و احمد ابو ميان سال اين محرم در
 زحمت و شدند اسير همدانى جعفر بن ابراهيم و جامع بن سليمان و شد كشته فاجر سال اين صفر در

 .برخاست پيش از فاسق كسان
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 بود زنگيان ساالر با هفتادم و دويست سال صفر و محرم در كه نبردى از سخن

 ابو: گويند. آورديم سخن آن ربارهد وى ياران و احمد ابو كار و بود آورده پديد خبيث كه بندى از اين از پيش
 در مد، و جزر هنگام به كشتى ورود و رسيد مقصود به آن مورد در تا كرد مى نبرد بند آن بنزد پيوسته احمد

 نرخهـا  بـود،  حاصـل  آسـانى  به خواست مى چه هر بود مقيم كه آنجا در احمد ابو. شد آسان الخصيب ابو نهر
 وى ياران و خبيث نبرد به مردم .شد مى فرستاده وى نزد به مالها واليات از و رسيد مى پياپى آذوقه بود، ارزان
 واليـت  جـزو  كـه  بـود  آن اطراف و 1ايذه عامل آمدند وى نزد  به داوطلبى به كه كسانى جمله از. بودند راغب
 كـه  ىوقتـ  تـا  كـرد  مـى  نبرد خويش ياران همراه خويشتن به كه پياده و سواران از بسيار جمعى با بود اهواز

 .شد كشته خبيث
 يكى سردارى به كس هزار دو حدود در بيامدند بسيار مردم بحرين مردم از اند گفته چنانكه وى از پس

 تـا  بگفـت  و درآمدنـد  وى بنـزد  قـوم  سـران  و سـردار  و بنشسـت  آنها براى احمد ابو كه القيس عبد مردم از
 كس هزار نزديك آنها، از پس. دهند شان جيره تا بگفت و گذرانيد نظر از را جمع مردان همه. دهند خلعتشان

 پيرو. نشست آنها براى موفق .داشت نام سلمه ابو كه بود داوطلبان از پيرى سرشان كه آمدند فارس واليت از
 آن از پـس . كـرد  مقـرر  جيـره  آنها براى و دهند خلعتشان داد دستور كه رسيدند وى نزد به يارانش سران و

 بـا  شـد  مصـمم  شـد  حاصل كرديم ياد كه بند آن درباره وى مقصود چون و آمدند پىپيا واليتها از داوطلبان
 از. كننـد  مرتـب  را اسب بر و آب بر نبرد افزار و كنند مهيا را گذرها و كشتيها داد دستور كند، تالقى خبيث

 كـه  رو آن از برگزيـد،  داشـت  اعتماد جنگ هنگام به كوشيشان سخت و دليرى به كه را كسانى پياده و سوار
 .بود بسيار نهر و خندق آن در و دشوار، و بود تنگ نبرد مواضع

 بجـز  بيشتر، يا بودند كس هزار پنجاه نيز پيادگان از. بود سوار هزار دو نزديك برگزيد كه سوارانى عده
 هـا  كشـتى  كـه  را بسـيارى  جمـع  موفقيـه  در. نبودنـد  ديوان به اما كردند عبور كه اردوگاه مردم و داوطلبان

 و ياران با داد دستور العباس ابو به موفق. بودند سواران از بيشترشان كه نهاد بجا نداشت را بردنشان ايشگنج
 همـان  بـه  مهلبـى،  خانه مقابل رود شرقى جانب به بود پيوسته بدو كه ها كشتى و پيادگان و سواران غالمان
 مخلد بن صاعد به. بود رفته نهم و شصت و دويست سال قعده ذى از رفته روز ده شنبه، سه روز به كه محلى

 دهانـه  از را خـويش  غـالم  و وابسته سرداران و رود، شرقى جانب به شاكر ابو نهر و نيزار از كه داد دستور نيز
 بـه  نزديـك  پيـاده،  و سـوار  از جمعـى  با موفق وابسته دو لؤلؤ و راشد. داد جاى غربى نهر تا الخصيب ابو نهر

 به معروف نهر تا شاكر ابو نهر از. گرفتند جاى شاكر ابو نهر تا كرنبايى خانه حد از همديگر پى از هزار، بيست
 شـبل  به. بود آن همانند نيز غربى نهر تا كور جوى. نهر از بودند غالم و وابسته سرداران از جمعى كور، جوى

 مهلبى خانه پشت هب آنجا از و رود غربى نهر سوى بودند پيوسته بدو كه كسانى و خويش ياران با داد دستور

                                                           

 .ايذج: كلمه متن. 1
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 برند حمله فاسق طرف به همگى كه داد دستور مردم به آنگاه. درآيد آنجا از جنگ درگيرى هنگام به و رسد
 بـر  الخصـيب  ابـو  نهر دهانه بر داد دستور كه بود سياهى علم حمله نشان. نگيرد پيشى ديگرى از هيچكس و

 دوشـنبه  روز بـه  موفق عبور. بنوازند آنها براى صدا پر بوقى و كنند نصب كرنبايى خانه از بلند و استوار جايى
 نمـودار  از پـيش  بودنـد  كـور  جوى نهر بر كه آنها از يكى. هفتادم و دويست سال محرم از مانده روز سه بود،

 بـه  را آنها و آمدند يارانش و وى مقابله به زنگيان كه رسيد مهلبى خانه نزديك و كرد آغاز هجوم نشانه شدن
 نبـرد  كـار  در كه كسان اين بر كه نداشتند خبر ديگر مردم .كشتند را آنها از جمعى و راندند پس مواضعشان

 .دور همديگر از گروهها فاصله و بود بسيار جمع، كه رسيده چه بودند آورده شتاب
 خود جاهاى در پيادگان و سواران و رفتند بودند يافته دستور كه جاهايى به مردانشان و سرداران وقتى

 پـى  از گـروه  مردم و شد نهر وارد كشتى بر و بدمند بوق در و بجنبانند را علم داد دستور موفق گرفتند، قرار
 شـتابجوى  گـروه  آن بـر  غلبـه  سـبب  به و بودند نفس تازه و بودند آمده فراهم كه زنگيان. بردند هجوم گروه
 جوالنهـا  پـس  از و كردنـد  تالقى اآنه با نافذ بصيرت و درست همت با سپاه. آمدند مقابله به بودند شده جرى

 و كردند ثبات احمد ابو ياران. راندند پسشان محلشان از شد كشته آنها از كس بسيار و بود گروه دو ميان كه
 بـه  احمـد  ابـو  يـاران  و بدادنـد  پشـت  هزيمـت  بـه  كه كرد مغلوبشان را فاسقان و كرد نصيبشان ظفر خداى

 در. گرفتنـد  ميـان  در را فاجران سوى هر از احمد ابو ياران. فتندگر اسير و كشتند همى  كه رفتند تعقيبشان
. شد غرق آنها از كور جوى در نيز، آن همانند نيامد، در شمار به كه بكشت آنها از كس چندان خداى روز آن

 بودند اسير آنجا در كه را مسلمان كودكان و زنان و مردان و آوردند تصرف به را فاسق شهر همه موفق ياران
 و جـامع  بـن  سـليمان  بـا  را محمـد  و خليـل  برادرش دو نيز و مهلبى ابان بن على عياالن همه. دادند جاتن

 پسـرش  و مهلبـى  همراه به خويش ياران با فاسق. بردند موفقيه شهر به را آنها و آوردند دست به فرزندانشان
 بـر  رفتنـد  محلـى  سوى و دندش فرارى زنگى غير و زنگى سرداران از چند تنى و جامع بن سليمان و انكالى

 .بود شمرده مى يارانش و خويشتن پناهگاه شهر، سقوط فرض به آنرا فاسق كه سفيانى نهر كنار
 ابـو  نهـر  دل در كـه  مهلبـى  خانـه  در بودنـد  يافتـه  ظفـر  كه احمد ابو ياران شد، هزيمت خبيث وقتى

 طلب به و شدند سرگرم آن اطراف و خانه سوختن و بود خانه در آنچه كردن غارت به و بماندند بود الخصيب
 بـه  كشـتى  بـا  احمد ابو. بود آمده فراهم خانه آن در وى ياران و خبيث اموال باقيمانده شدند، پراكنده غارت
 كـه  شد جدا سپاه باقيمانده از و بود وى با خويش پياده و سوار ياران با نيز لؤلؤ شد، روان سفيانى نهر آهنگ

 بـا  موفـق . بازگشـتند  خـويش  كشـتيهاى  بـه  بودنـد  آورده تصـرف  به آنچه با نيز آنها بازگشته، كه پنداشتند
 آنهـا  تعقيـب  به يارانش و لؤلؤ بودند، هزيمت حال به كه رسيد وى ياران و فاسق اردوگاه به خويش همراهان

 اسـق ف .كردنـد  عبور وى پى از نيز يارانش شد نهر وارد خويش اسب با لؤلؤ گذشتند، سفيانى نهر از تا رفتند
 و كردنـد  آغـاز  نبـرد  همراهـانش  و وى بـا  و رسـيدند  او به نيز به يارانش و لؤلؤ رسيد، قريرى نهر به تا برفت

 وى ياران و لؤلؤ. گذشتند قريرى نهر از تا بودند تعقيبشان به لؤلؤ ياران و برفتند هزيمت به كه راندند پسشان
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 كـوهى  بـه  نهـر  سوى آن و گذشتند آن از كه راندند مساوان نهر طرف به را آنها و كردند عبور زنگيان پى از
 و فاسـق  تعقيـب  بـه  روز آخـر  و بودنـد  كـرده  ديگـر  سپاه بدون يارانش و لؤلؤ منحصرا را كار اين. بردند پناه

 .كرديم ياد كه رسيدند جايى به پيروانش
 كشـتى  در را او موفـق . بود كرده ستايش درخور كارى و بازگشت كه داد بازگشت دستور وى به موفق

 در موفـق . افـزود  منزلـت  و كرد حرمت و داد خلعت بود كرده فاسقان با آنچه خاطر به و ببرد خويش همراه
 هـيچكس  رسيد مهلبى خانه مقابل وقتى. بودند وى همراه نيز لؤلؤ ياران بازگشت، الخصيب ابو نهر به كشتى

 روان خويش قصر آهنگ به و شد مگينخش سخت كه اند بازگشته كه بدانست و نديد آنجا را خويش ياران از
 ديـده  آنـرا  هـاى  نشانه كه داشت يقين فيروزى به رود، اردوگاه سوى خويش ياران با داد دستور لؤلؤ به و شد
 بيـرون  شهرشـان  از و بـود  كرده هزيمت را يارانش و فاسق خداى كه بودند خوشدل همگى نيز مردمان بود،

 يافتـه  نجات بود دستشان به كه اسيرانى همه و بود رفته غارت به سالحشان و ذخيره و مال همه و بود كرده
 .بودند

 كـه  جـايى  در و بودنـد  كرده مخالفت وى دستور با كه بود خشمگين خويش ياران به نسبت احمد ابو
 نـزد  بـه  كه آرند فراهم را وى وابسته و غالم سرداران كه داد دستور پس بودند، نمانده بود كرده شان متوقف

 آنهـا  بـا  و داشـت  منسوبشـان  زبونى به و كرد توبيخشان بودند كرده كه كارى از احمد ابو و شدند همفرا وى
 .كرد گويى درشت

 بـه  و رفتـه  فاسـق  سـوى  كه بودند دانسته نمى و بودند پنداشته بازگشته را وى كه آوردند عذر آنها اما
 كه وقتى تا نرفتند خويش جاى از و دندش مى شتابان وى سوى دانستند مى را اين اگر كه رسيده وى اردوگاه

 و دهد ظفر خدايشان تا بازنگردد آنها از هيچكس رفتند خبيث سوى وقتى كه كردند پيمان و شدند قسم هم
 كـه  خواسـتند  موفق از. كند داورى فاسق و آنها ميان خداى تا بمانند خويش جاهاى در بازماندند اين از اگر

 طمع تا شود بازگردانيده موفقيه به كنند مى عبور آن بر نبرد سوى رفتن وقت به كه هايى كشتى دهد دستور
 تـرك  را خويش خطاى كه آنها براى احمد ابو. شود بريده آن از بازگردند فاسق نبرد از خواهند مى كه كسانى

 را اندرزهايى و شوند آماده عبور براى داد دستورشان و داد احسان وعده و كرد مسئلت خير پاداش كردند مى
 .بگويند خويش ياران به اند شنيده كه

 و. بماند بود بايسته آنچه اصالح براى را جمعه و پنجشنبه و چهارشنبه و شنبه سه روز موفق آن از پس
 كه داد دستور خويش وابستگان و غالمان سرداران و خواص از خويش معتمدان به رسيد سر به كار اين چون

 خـويش  وابسـتگان  و غالمان سرداران و العباس ابو به جمعه روز شامگاه. كنند عمل بايد چگونه عبور وقت به
 محـل  بـه  خـويش  يـاران  بـا  كه گفت را العباس ابو. شوند روان بود كرده معين كه جاهايى سوى به تا بگفت
 سـپاه  بـا  گفـت  بـدو . بـود  بـرده  پناه بدان) ؟( خبيث كه جايى و بود سفيانى نهر پايين كه رود ريحان عسكر

 عسـكر  بـه  سـوى  آن از را خـويش  سـپاه  و رسد الخصيب ابو نهر نيمه به آنها با تا برود مغيره نهر در خويش
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 نيمه در و رود امير نهر سوى كه داد دستور و فرستاد را خويش سياه غالمان سرداران از يكى. برساند ريحان
 و بمانند فاسق اردوگاه مقابل دجله شرقى جانب در كه گفت را خويش غالمان و سرداران ديگر. بماند آن راه

 .روند وى نبرد به صبحگاهان كه باشند آماده
 جاهايشـان  در را آنها و گذشت مى مردانشان و سرداران بر كشتى بر موفق شنبه شب و جمعه شبانگاه

 وى سوى بود كرده معين كه ترتيبى به صبحگاهان كه كرد مى جا به جا بود نهاده فاسق اردوگاه مقابل در كه
 .برند ومهج

 رفت الخصيب ابو نهر سوى كشتى بر موفق هفتادم، و دويست سال صفر از رفته روز دو شنبه، صبحگاه
 قرار خويش جاى در پيادگان و سواران و شدند برون خويش كشتيهاى از و كردند عبور مردم تا بماند آنجا و

 سوى كه داد دستور مردم به و دانيدندبازگر شرقى سمت به را گذرها و كشتيها كه داد دستور و آنگاه گرفتند
 سـپاه  بازداشتن براى فاسقان داشت گمان كه رسيد جايى به تا برفت آنها پيشاپيش خود و برند هجوم فاسق
 .كنند مى ثبات

 آن سـوى  بـود  بازگشته شهرشان از سپاه كه پس آن از دوشنبه روز به يارانش و خاين كه بود چنان و
 شتابجويان كه ديد موفق. ندهد رخ نبردى و بگذرد دراز روزهاى داشتند اميد و ودندب مانده آنجا و بودند رفته

 آنها و اند كرده آغاز نبرد وى ياران و فاسق با و اند گرفته پيشى سپاه عمده قسمت از پياده و سوار و غالمان از
. پـردازد  نمـى  ديگـرى  به اآنه از هيچكس و اند شده پراكنده و اند شده هزيمت كه اند زده پس جاهايشان از را

 از جمعـى  بـا  فاسـق . گرفتنـد  مـى  اسـير  يا كشتند مى را او رسيدند مى كه هر به كه رفت آنها تعقيب به سپاه
 جـامع  بـن  سليمان و انكالى پسرش. افتاد جدا مهلبى جمله آن از و سپاه دليران و سران از خويش مدافعان

 آن .كردنـد  گـروه  دو ايـن  آهنگ وى پياده و سوار غالمان و موفق ياران از انبوهى گروه .افتادند جدا او از نيز
 مقابـل  فاسـق  اصحاب شدگان هزيمت با بود داده جايشان ريجان عسكر در موفق كه العباس ابو ياران از گروه
 آنهـا  و ببست را فاجران راه و رسيد در بود گرفته جاى امير نهر در كه سردارى. نهادند آنها در سالح و شدند

 بـه  و بكشـت  را وى مـدافعان  از جمعـى  و كـرد  نبـرد  وى با و رسيد جامع ابن سليمان به گرفت، پيكار هب را
 اسارت از مردم قرار، نه و داشت پيمانى نه كه برد موفق نزد به و گرفت اسيرى به را او و يافت دست سليمان
 يـاران  همـه  از سـليمان  كه كردند يقين فيروزى به و شد بسيار صدا و سر و تكبير و شدند خوشدل سليمان

 سـپاه  نـادر . شـد  اسـير  بود سپاه سران از يكى كه همدانى جعفر بن ابراهيم وى از پس. بود آمدتر كار فاسق
 در و كننـد  بند به را آنها تا بگفت موفق. شد اسير بود، فاجر قديم ياران از يكى كه نيز حفار به معروف فاسق

 .كردند چنين كه دهند جاى العباس ابو آن از اى كشتى
 جـاى  از را آنهـا  كـه  آوردند هجومى موفق سپاهيان به بودند مانده جدا فاسق با كه زنگيانى آن از پس

 ابـو  نهـر  در و بكوشـيد  خبيـث  تعقيـب  در بديـد  را آنهـا  سسـتى  موفق چون و گرفتند سستى كه زدند پس
 موفق. بكوشيدند تعقيب كار در وى با و داد نيرو را وى غالمان و وابستگان دلهاى اين، و رفت پيش الخصيب
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 رسان مژده كه نگذشت چيزى .رسيد وى نزد به فاجر شدن كشته خبر رسان مژده كه بود الخصيب ابو نهر در
. كـرد  تأييد وى نزد به را خبر نيز سرداران از يكى اوست، كف  گفت مى و داشت همراه كفى كه بيامد ديگرى

 آورد موفق نزديك آنرا و داشت همراه را خبيث سر كه بيامد اسبى بر تاخت به لؤلؤ ياران از غالمى آن از پس
 بـه  افتـاد  زمين بر خدا سجده به موفق و بشناختند آنرا كه داد نشان يافته امان سرداران از جمعى به آنرا كه

 سـجده  خـداى  شـكر  بـه  غالمـانش  و موفق وابستگان و سرداران و العباس ابو. بود داده بدو كه نعمتى سبب
 مقابل و نهند اى نيزه بر را فاجر سر داد دستور موفق. گفتند سپاس و كردند ستايش بسيار را خداى و دندكر
 سـپاس  بـه  صداهايشان و بدانستند را فاسق شدن كشته خبر درستى و بديدند آنرا مردم كه كنند نصب وى

 .شد بلند خداى
 مهلبى نماند، وى با مهلبى بجز اصحابش سران از و گرفتند ميان در را خبيث موفق ياران وقتى: گويند

 از پيش. يابد نجات كه افكند آن در را خويشتن و رفت امير نهر سوى و كرد رها را او و شد گريزان وى نزد از
 بـه  و بـود  مانـده  آنجـا  و بود رفته دينارى نهر سوى و بود شده جدا خويش پدر از خبيث پسر انكالى نيز آن

 .بود برده هپنا علفزارها و زارها بيشه
 الخصـيب  ابو نهر آن با و بود شده نصب كشتى در وى روى پيش اى نيزه بر خبيث سر بازگشت، موفق

 .پيمود مى را
 داد دسـتور  و شـد  آن وارد و رسـيد  دجلـه  بـه  كـه  وقتـى  تا نگريستند مى را وى نهر سوى دو از مردم
 آن بر مردم كه بياوردند كه آرند پس بود هكرد عبور دجله شرقى جانب به آن بر روز آغاز در كه را كشتيهايى

 نيـز  همـدانى  و جامع بن سليمان بود، نيزه بر او روى پيش خبيث سر. شد روان موفق آن از پس. كنند عبور
 سليمان با سر و نشيند كشتى بر كه داد دستور العباس ابو به رسيد موفقيه به وقتى بودند آويخته كشتى در
 آنها اردوگاه مردم همه تا بود موفق اردوگاه آغاز كه رود جطى نهر به آنها با و دباشن بجاى همچنان همدانى و
 همـدانى  و سليمان تا بگفت كه بازگشت احمد ابو خويش پدر نزد به سپس كرد، چنين العباس ابو. ببينند را
 .كنند پاكيزه و اصالح را سر و بدارند را

 آن در. آمدنـد  پياپى بودند برگزيده را او همراهى و دبودن داشته مى اقامت خبيث با كه زنگيانى: گويند
 بـود  ديده را شجاعتشان و فزونى كه دهد امانشان كه ديد چنان موفق. آمدند آنها از كس هزار به نزديك روز

 زنگـى  مردان و سرداران از كسانى. شوند مسلمانان و اسالم زحمت مايه كه بمانند آنها از كسانى داشت بيم و
 و غرقه و كشته آنها از كس بسيار نبرد، در. بودند كس پنجهزار نزديك آمدند دوشنبه و يكشنبه روز بقيه كه

 و رفتنـد  دشـت  سـوى  و شـدند  جدا آنها از زنگى هزار به نزديك. نيست دانسته شمارشان كه بود شده اسير
 .گرفتند بردگى هب را آنها كه افتادند بدويان بدست ماندند سالم كه آنها و مردند تشنگى از بيشترشان

 بـه  بودند، زنگى بزرگمردان و معتبر سرداران كه خويش پيروان با انكالى و مهلبى كه يافت خبر موفق
 كنند سختگيرى آنها با كه داد دستورشان و فرستاد طلبشان به را خويش دلير غالمان اند، مانده خويش جاى



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  155  پانزدهمجلد 

 هيچكس و يافت دست همراهانشان و آنها به فقمو و شدند تسليم ندارند مفرى كه بدانستند يقين به چون و
 موفـق . بودنـد  آمده موفق نزد به امان با فاجر شدن كشته پس از كه بودند گروهى همانند اينان .نماند آنها از

 .كردند چنين كه بدارند و كنند بند به را انكالى و مهلبى تا داد دستور
 بـود  قرطـاس  بـود  نيامده امانخواهى به و بود تهگريخ خبيث اردوگاه از شنبه روز به كه كسانى از يكى

 خبيث اردوگاه در را وى كه يكى و رسيد رامهرمز به گريز به قرطاس. بود انداخته موفق به تير كه كس همان
 پـدر  از العباس ابو فرستاد بند در و بگرفت را وى كه شد رهنمون بدو را شهر عامل و بشناخت را او بود ديده

 .بكشت را او كه داد العباس ابو به را وى كه واگذارد بدو را قرطاس نكشت كه خواست خويش
 قهرمانان و دليران از اند، گفته  چنانكه درمويه، اين. خواست امان احمد ابو از زنگى درمويه سال اين در

 صـره ب جـزو  كه بود فرستاده فهرج نهر انتهاى به را وى شود هالك آنكه از پيش دراز مدتى فاجر. بود زنگيان
 و وى. بمانـد  هـور  بـه  پيوسـته  زار بيشـه  و نخـل  پر و سخت محلى در آنجا در درمويه دجله غرب در و است

 چـون  و بريدنـد  مى را رهگذران راه بودند ساخته خويش براى كه سير سبك زورقهاى در آنجا در همراهانش
 از اگر و. بردند مى پناه آن رهاىزا بيشه به و شدند مى در تنگ نهرهاى به رفتند مى تعقيبشان به داران كشتى
 و بردند مى خويش پشت بر آنرا و شدند مى برون خويش هاى كشتى از نبود ممكن عبور تنگى، سبب به نهرى

 را كه هر و تاختند مى آن اطراف و هور هاى دهكده بر آن اثناى در و بردند مى پناه نيافتنى دست جاهاى آن به
  .كردند مى رتغا و كشتند مى آوردند مى دست به

 كه بودند محلى در آنها شد، كشته فاجر كه وقتى تا بودند مشغول كارها بدين وى همراهان و درمويه 
 گشـوده  وى محـل  و شـد  كشته خبيث وقتى .نداشتند خبر بود گذشته يارشان بر آنچه از و بگفتم آن وصف

 كـردن  عبـور  دجلـه  از رهگـذران  و رفتنـد  بازرگـانى  كاالى بردن و كسب طلب به و شدند ايمن مردم و شد
 و اشـرار  از جمعـى . انـداخت  وحشـت  بـه  را مـردم  اين، و كرد غارت و كشت و تاخت آنها به درمويه گرفتند،
 وى عمـل  از و بمانند وى با و روند وى سوى كه داشتند آن سر و شدند آماده درمويه رفتار تقليد به بدكاران
 در نبـرد  كـار  بـه  كـه  آنهـا  چـون  كسانى با را خويش سياه غالمان از سپاهى شد مصمم موفق. كنند پيروى
. كرد مهيا سالح اقسام و كوچك كشتيهاى كار اين براى. كند روانه داشتند بصيرت نهرها تنگناى و زارها بيشه

 را وى كـه  ديد چنان موفق. خواست مى امان يارانش و وى براى كه بيامد درمويه فرستاده كه بود كار اين در
 .ببرد بودند بوده مبتال بدان مردمان كه را وى ياران و فاجر شر مايه و دهد امان

 آهنـگ  بـه  موفـق  اردوگاه از كه تاخت مردم از گروهى به وى كه بود آن درمويه خواستن امان سبب: گويند
 را زنانى و كرد غارت و بكشت را آنها كه بود همراهشان  زن چند و رفتند مى السالم مدينة به خويش منزلهاى

 كشـته  فاسـق  كـه  دادند خبر بدو جست، خبر آنها از افتادند وى بدست زنان وقتى .بگرفت داشتند همراه كه
 و انـد  شـده  دسـتگير  وى سـرداران  و فاسق اصحاب سران ديگر و جامع بن سليمان و انكالى و مهلبى و شده

 در درمويـه  رو اين از. كرده نيكى نايشا با و پذيرفته را آنها كه اند رفته موفق نزد به امانخواهى به بيشترشان
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 از را خـويش  1جـرم  بخشـش  و بـرد  پناه امان به كه نديد مفرى اين جز خويشتن براى و فروماند خويش كار
 خـويش  همراهـان  همـه  بـا  رسيد بدو امان چون و شد پذيرفته كه فرستاد كار اين براى كس. بخواهد موفق
 و محنـت  دستخوش خبيث ياران ديگر چون و بودند بسيار و نكو جمعى رسيد، موفق اردوگاه به تا شد روان
 .رسيد مى آنها به مردم آذوقه و اموال كه بودند نشده محاصره رنج

 وى بنـزد  مردم اثاث و اموال از كه را چه هر ديدند نيكى يارانش و او و يافت امان درمويه وقتى: گويند
 سران و او و افتاد مؤثر وى توبه كار در اين، و داد پس صاحبانش به آشكارا را همه و كرد نمايان بود يارانش و

 پيوسته خويش غالمان سرداران از يكى به را آنها موفق و گرفتند چيز و گرفتند خلعت سردارانش و اصحابش
 .كرد

 مـردم  بـر  را فاسـق  شـدن  كشته و زنگيان سقوط كه بنويسند اسالم شهرهاى به كه داد دستور موفق
 و كردند چنين. بازگردند خويش وطنهاى به و دهند ندا آن اطراف و واسط مردم و دجله واليت و ابله و بصره
 موفقيـه  شـهر  بـه  سـوى  همه از و شدند كه شتابان دهند دستورشان بودند يافته فرمان آنچه انجام به مردم
 از يكـى . گيـرد  فزونـى  مـردم  انـس  و ايمنـى  وى اقامـت  از كه بماند موفقيه شهر در موفق آن از پس. رفتند

 پسـر  عبـاس  نـام  بـه  داشـت  خبر وى نيكرفتارى از و پسنديد مى را او روش كه را خويش وابستگان سرداران
 و ابلـه  و بصـره  قضاى. بماند آنجا و رود بصره به داد دستورش و گماشت دجله واليت و ابله و بصره بر تركس
 بـه  زنگيـان،  سـاالر  خبيـث،  سـر  با را العباس ابو خويش پسر. داد حماد بن محمد به را واسط و دجله واليت
 مدينـة  بـه  تـا  برفـت  خـويش  سپاه با العباس ابو. شوند خوشدل و ببينند آنرا مردم كه فرستاد السالم مدينة
 و شـد  در شـهر  بـه  نكـو  وضـعى  به و سال، اين االول جمادى از مانده روز دوازده شنبه روز به رسيد، السالم
 .آمدند فراهم آن براى مردمان و ببرند وى يشاپيشپ اى نيزه بر را خبيث سر داد دستور

 به. پنجم و پنجاه و دويست سال رمضان ماه از مانده روز چهار بود، چهارشنبه روز به زنگيان ساالر قيام
 روزى تا كرد قيام كه هنگامى از وى روزگار و شد كشته هفتادم و دويست سال صفر از رفته روز دو شنبه روز
 سـال  رمضـان  از مانـده  روز سـيزده  اهواز به وى ورود. بود روز شش و ماه چهار و سال چهارده شد كشته كه

 شوال از مانده روز سيزده شهر سوختن و آنجا مردم كشتن و بصره به وى ورود. بود ششم و پنجاه و دويست
 .بود هفتم و پنجاه و دويست سال

 شـعر  شـد  گفتـه  بـاب  ايـن  در كه عارىاش جمله از. گفتند بسيار اشعار مخذول و موفق درباره شاعران
 :مضمون اين به بود اسلمى محمد بن يحيى

   آورد را نبردى خبر رسان مژده وقتى«
   بود اسالم كار در كه را اى سستى كه

   بخشيد نيرو
                                                           

  .كلمه متن. 1
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   مردم همه از را آنكه خدا: گفتم
   است بهتر مردم براى

  دهد پاداش بهترين
   كرد نمى يارى را خداى كسى وقتى كه

   براى كه بود كسى تنها
 بود فرسوده كه دينى كردن نو

   كه انتقامهايى گرفتن و
   بود دشمنان فناى مايه

   بكوشيد
   كه آباديهايى تا
   بود شده ويران و بود برفته جاى از
   آيد پس و

   بود رفته دست از كه غنيمتى
   شود كافى

   بود رفته غارت به بارها كه شهرهايى و
   بود سوخته و
   بود دهمان خالى و

   شود تجديد
   نبردى از مؤمنان دلهاى و

   كرد روشن را ما گريان ديدگان كه
   شود خوش

   انجمن هر در خداى كتاب و
   شود خوانده

   طالبيان دعوت و
   شود خوار

   خويش ياران از آزماى نبرد كه
   دنيا لذت از و خويش نعيم از و

   پوشيد چشم
 ».گرفت غزا راه و
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 .است دراز اى قصيده كه
 :گويد باب اين در او هم و
 شد؟ چه بيدين دروغگوى ستارگان«

   حاذق نه بود طبيب نه كه
   راستگوى ساالرى سعد دست كه
   كشانيد نحوست به را او
   بيفتاد پاى از خويش تنگناى در و
   شد تسليم بيشه شيران به و
   اى جرعه مرگ جام از و

  ».نوشيد مزه بد
 :گفت چنين او درباره نيز خالد بن يحيى

   هاشم خاندان خليفگان زاده اى«
   كردند مى تفضل مشمول را مردم كه
  راندند مى حريم از را خويش دشمن و
 .بودند نشاندار نبرد روز به و

   كهنگى پس از را دين كه شاهى
   كرد تجديد

 .داد رهايى بندها از را اسيران و
   زمانه صولت از كه تويى

   كسانى پناهگاه
   رغبتى صاحب هر و

 .شود مى وى سوى سؤال به
 عمرها و آرزوها بخشنده اى

   بود گرفته باال كه را نفاق هاى آتش
 .كردى خاموش

  ! خليفگان زاده اى
   دارى درست عزم كه
   پاك، دامن و
   كردى نابود را شدگان برون دين از
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   شدند زده حيرت كه
   را خويش زوال و

 .بدانستند يقين به
   را دورانديش رأى هاى عزيمت
   باريدى آنها بر باران همانند

 .كرد آكنده هول از را دلهايشان كه
   كرد طغيان ملعون پليد وقتى

  رسا نيزه و تيز شمشير با
   كردى وى آهنگ

   بريده مفصلهاى و رگها با را او و
   كردى رها
   وى اطراف در پرندگان كه
   بود آمد و رفت به
   بود كرده كه اعمالى سبب به او و
   زاى سستى سنگين زنجيرهاى با
 .بود سرازير آن آتش و جهنم قعر به

  كه كسى كشتن با را دين
   كرد مى مكارى آن با

   دادى رونق
 .رهانيدى كودكان قاتل از و

   نمود صولت عراق در موفق
   دليران صولت و

  ».كرد هراسان را مغربها مردمان
 :گويد او درباره خالد بن يحيى هم و
   ويران منزل اى«

  ! ببارد باران تو عرصه در هپيوست كه
 :گوى جواب من به

 شدند؟ كجا همسايگان كه بگوى

   مگر و آمد؟ پس دنيا مگر
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 بازگشتند؟ سفريان

   ويرانى پس از خانه چگونه
   نمانده آن ساكن از نشانى كه

 گويد؟ مى جواب

   مردمش هجرت كه منزلهاست اين
   گريانيد مرا

   شد تنگ من بر دنيا و
 .برفت من از صبر و

   بودند، جماعتى گويى
 .بود شده زده آنها بر شوم بانگ كه
 بود، داده خبر هالكتشان از روزگار و

   كرد اثر آنها بر دهر تغييرات كه
 .آيد دهر از كه آنست محنتها بدترين و

   وليعهد ميمنت از اما
   و شد خوش جهان
   گرفت رونق آن گياه

   شد ديگر كارها و
   دبازآمدن وطنها به فراريان و
   نماند اثر جايى به ملعون از و
   وليعهد شمشير از و

   گرفت درازى هدايت دست
   درخشيد دين روى و
   شد، كن ريشه كفر و

   خداى راه در كه
   بود شايسته چنانكه

   كرد پيكار كافران با
   آن نصرت و سالمت كه خاطرى با

  »باد دراز
 .است دراز اى قصيده كه
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 :گويد محمد بن يحيى هم و
 .مشغولم تو از كه مدار مشغول مرا«

   ندارد استماع گوش كه را كسى
 .مگوى مالمت

  مگوى مالمت رحيلم از مرا
 .رحيلم و سفر و حركت دلبسته من كه

   شود تنگ من بر شهرى وقتى
 ماند؟ بايد چه براى

   آن صاحب كه همتى
   نگيرد دورى خفتن لذت از و باشد بيدار
   مباد بيدار

   آنكه بيم از آنكه و
   شود هراسان اش همسايه
   نباشد هراسان

  ».مباد ايمن
 .است دراز اى قصيده نيز اين كه

 ميلـى  شـش  قلميـه،  تنگـه  ناحيـه  در روميـان  كـه  رسـيد  السـالم  مدينة به خبر سال اين االول ربيع ماه در
 ديگـر  بطريق چهار كه است بطريقان بطريق اندرياس ساالرشان و كس، هزار نزديك اند، آمده فرود طرسوس،

 بطريـق  بـا  را بطريقـان  بطريـق  زد، شبيخونشـان  و رفـت  آنهـا  سـوى  شـبانگاه  خادم، زمان يا. است او همراه
 نقـره  و طال صليب هفت كرد، فرار بود خورده زخم چند كه قره بطريق. بكشت را ناطلق بطريق و 1كابادوكيه

 همـين  و اسـتر  و اسب هزار پانزده. دبو جواهر به مرصع طالى از كه بود آن جزو اعظم صليب گرفتند، آنها از
 ديبا علم هزار ده به نزديك و بسيار ظروف و نقره و طال به مزين شمشيرهاى با شد، گرفته آنها از زين مقدار

 .سمور لحافهاى و ها جامه و بسيار ديباى و
 هجـوم  دوب شبانگاه كه االول ربيع ماه از رفته روز هفت بود، شنبه سه روز به اندرياس طرف به حركت

  .شد كشته آنها از كس هزار هفتاد اند پنداشته ها بعضي شد، كشته روميان از كس بسيار و بردند
 از رفتـه  روز ده پنجشـنبه  روز بـه  درگذشـت،  السـالم  مدينة در موفق احمد ابو بن هارون سال اين در
 .االول جمادى

                                                           

 .قباذيق: كلمه متن. 1
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 مدينـة  بـه  طولـون  بـن  احمد تدرگذش خبر شعبان، از رفته روز شش سال، همين در اند گفته چنانكه
 .سال اين قعده ذى از رفته روز هيجده بود، دوشنبه روز به وى درگذشت اند گفته ها بعضي. رسيد السالم

 .درگذشت طبرستان به علوى زيد بن حسن شعبان، ماه در يا رجب ماه در يا سال، همين در
 نيـزه  نـيم  بـا  طـاهر  بـن  محمـد . دشـ  بـرون  شهر از آرايش با و درشد بغداد به معتمد شعبان نيمه در

 .رفت سامرا به آن از پس آمد، فرود قطربل مقابل رفت، مى وى پيشاپيش
 .شدند مبادله يازمان بدست ساتيدما مردم رجب، سلخ در سال، همين در
 بـن  صاعد بر بغداد در موفق بن العباس ابو ياران سال، همين شعبان از مانده روز هفت يكشنبه، روز به

 برانندشـان،  كه رفتند آنها مقابله به صاعد ياران .خواستند مى را مقرريها و بشوريدند بود موفق وزير كه مخلد
 از كسـانى  كردند، پيكار بودند، يحيى بازار درهاى داخل صاعد ياران و رفتند پل عرصه به العباس ابو پيادگان

 آغـاز  دادن مقررى بعد روز حگاهانصب. شد حايل ميانشان شب تا شدند، زخمدار نيز جمعى شد، كشته ميانه
 .كردند سازش و شد
 و آن توابـع  و رقـه  عامـل  دعبـاش  ابـن . رفت نبردى دعباش ابن و كنداج بن اسحاق ميان سال اين شوال در

 .سلطان جانب از بود، موصل عامل كنداج ابن. طولون ابن جانب از بود، عواصم و مرزها
 كـرخ  فروشان ساج و دباغان محل و  بشكست عيسى نهر ،سريه دريا بغداد، غربى سمت در سال اين در

 .كوفت هم در آنرا نزديك يا خانه هزار هفت: گويند. رفت آب زير
 .شد كشته سقالبى پسر به معروف روم، شاه سال اين در
  .بود حج ساالر عباسى محمد بن هارون سال اين در

 .درآمد يكم و هفتاد و دويست سال آنگاه
 .القرنين ذو روزگار از سال نودمين و صد و هزار و بود حزيران نهم و بيست وشنبهد روز سال اين آغاز

 بود يكم و هفتاد و دويست سال به كه معتبرى حادثات از سخن

 مدينـه  وارد علـوى  جعفر بن حسين پسران على و محمد كه آمد خبر صفر غره در كه بود آن جمله از
 و انـد  گرفتـه  مالى آنها از جمعى از و اند خواسته مالى آن مردم از و اند كشته را آنجا مردم از جمعى و اند شده
 ابـو . انـد  نكـرده  جماعـت  و جمعه نماز سلم و عليه اهللا صلى خداى پيمبر مسجد در جمعه چهار مدينه مردم

 :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در علوى فضل بن العباس
   شد ويران مصطفى نكوى هجرت خانه«
 .بگريانيد را لمانانمس آن ويرانى و

   كن گريه قبر و جبريل مقام بر ديده اى
 .نيز مبارك منبر بر
   پرهيزگارى بر كه مسجدى بر و



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  163  پانزدهمجلد 

   ماند خالى عبادتگران از و بود گرفته بنيان
   كن، گريه

  پيمبران خاتم به آنرا خداى كه طيبه بر و
 .بود داده بركت
   كردند ويران آنرا كه را كسانى خداى

   كردند اطاعت ملعون زده خسران از و
  ».بدارد زشت

 كه گفت آنها به و بردند معتمد نزد به بودند بغداد در كه را خراسان گزاران حج از كسانى سال، اين در
 را خراسان كه گفت و كرد لعنت را وى آنها حضور در و كرده معزول بود سپرده بدو آنچه از را ليث بن عمرو

 بـر  را ليـث  بـن  عمرو كه داد دستور او هم. بود شوال ماه از مانده روز چهار ،اين و. سپرده طاهر بن محمد به
 .بگفتند كه گويند، لعنت منبرها

 بـن  عمـرو  نبرد براى واسط از محمد ابو اردوگاه از مخلد بن صاعد سال، اين شعبان از مانده روز هشت
 .شد روان فارس سوى ليث

  .شد مكه راه و مدينه عامل طايى دمحم بن احمد سال، همين رمضان از رفته روز ده
 كه طواحين، در داد، رخ نبردى طولون بن احمد پسر خمارويه و موفق بن العباس ابو ميان سال اين در

 ابـو  يـاران  و رفـت  مصر سوى و نشست خرى بر وى از فرار به خمارويه و كرد هزيمت را خمارويه العباس ابو
 وى مقابـل  در كسـى  كـه  پنداشت و گرفت جاى خمارويه سراپرده در العباس ابو. پرداختند غارت به العباس
 به بودند آن جزو وى ياران و سرداران از جمعى و دست چپ سعد و بود نهاده خمارويه كه كمينى اما نمانده،
 آنهـا  به خمارويه كمين بودند، آمده فرود و بودند نهاده سالح العباس ابو ياران وقت آن در. درآمد وى مقابله
 طرسوس سوى خويش ياران از اندك گروهى با العباس ابو. شدند پراكنده قوم و شدند هزيمت كه برد هجوم
 از خمارويـه،  اردوگـاه  و العبـاس  ابـو  اردوگـاه  بود، اردوگاه دو در مال و اثاث و مركوب و سالح چه هر و رفت

 .بود  سال اين لشوا شانزدهم روز به نبرد اين اند گفته چنانكه. رفت غارت به همه و برفت دست
 حج كار دارى عهده به كه طايى آن از غالمى بر بود مكه واليتدار كه الساج ابى بن يوسف سال اين در

 نيـز  گـزاران  حـج  كردنـد،  نبرد الساج ابى ابن با سپاهيان از جمعى. كرد بند به را او و تاخت بود رفته گزاران
 مدينـة  بـه  را او و شد بند در كه كردند اسير را الساج ىاب ابن و دادند نجات را طايى غالم تا كردند كمكشان

 .بود داده رخ الحرام مسجد درهاى بنزد ميانشان نبرد بردند، السالم
 بـه  بـود  آن در اثاث چه هر و كردند ويران بود عيسى نهر سوى آن كه را عتيق دير مردم، سال اين در

 بـن  حسـين . كردنـد  ويـران  را طاقهـا  و ديوارها بعضى و بكندند را چيزها ديگر و چوبها و درها و بردند غارت
 بازشان دير باقيمانده كردن ويران از و رفت آنها سوى طاهر بن محمد جانب از بغداد نگهبانان ساالر اسماعيل
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 و سـلطان  يـاران  ميـان  بـود  نزديك كه چندان داشتند آمد و رفت دير طرف به مردم و وى روز چند. داشت
 بناى تجديد اند گفته چنانكه. شد ساخته بودند كرده ويران مردم آنچه روز چند از پس. دهد رخ نبردى مردم

 .بود مخلد بن صاعد برادر مخلد بن عبدون نيروى به دير
 .بود حج ساالر عباسى محمد بن هارون سال اين در

  . درآمد دوم و هفتاد و دويست سال آنگاه
 .القرنين ذى ششم و نود و صد و رهزا سال و حزيران هيجدهم بود، جمعه سال اين آغاز

 بود دوم و هفتاد و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 اختالفـى  سـبب  به كردند، برون طرسوس از را موفق بن العباس ابو طرسوس مردم كه بود آن جمله از
 .شد برون بغداد آهنگ به آنجا از سال همين  محرم نيمه در العباس ابو. بود داده رخ يازمان و وى ميان كه

 از مانـده  روز دوازده شـنبه  سـه  روز به درگذشت، موفق حبس در وهب بن سليمان سال اين در هم و
 .صفر

 كردنـد،  ويـران  بـود  شده ساخته كه را عتيق دير از قسمت آن و آمدند فراهم مردم سال اين در هم و
 .االخر ربيع ماه از رفته روز هشت

 شاهى دهكده سوى و گفت »خداست خاص حكميت« سانخرا راه در جانفروش يك سال اين در هم و
 .كرد غارت و كرد كشتار و رفت

 موصـل  شـهر  وارد جـانفروش  هارون و حمدون بن حمدان كه رسيد السالم مدينة به خبر سال اين در
 .است كرده نماز جامع مسجد در كسان با جانفروش و اند شده

 با طواحين در كه نبردى از بازگشت به موفق بن باسالع ابو االخر، جمادى از رفته روز نه سال، اين در
 .رسيد بغداد به بود داشته طولون ابن پسر

 آنها براى. درآوردند بودند وى با كه كس دو با را علوى ذوايبى و زدند نقب مطبق درون از سال اين در
 شد، معلوم خبرشان. ندبرنشست فرار به و شوند، برون تا داشتند مى جاى به شب هر كه بود شده مهيا اسبانى
 طـاهر  بـن  محمـد . گرفتنـد  بودند شده برون وى با كه را كسانى و ذوايبى و شد بسته جعفر ابو شهر درهاى

 خـالف  بـه  را وى پـاى  و ذوايبى دست داد دستور موفق. نوشت بود واسط در كه موفق به را خبر و برنشست
 از رفتـه  روز سـه  دوشـنبه،  روز بـه  كردنـد،  داغ و بريدنـد  غربى سمت در پل، جايگاه در كه ببرند، ديگر يك

  .بود آنجا خويش اسب بر طاهر بن محمد وقت آن در االخر، جمادى
 همـه  بـه  موفـق  .درآمـد  واسـط  بـه  رجـب  مـاه  به و بيامد فارس از مخلد بن صاعد سال اين در هم و 

 را دسـتش  و شـدند  يـاده پ وى بـراى  و كردند پيشواز كه. كنند پيشواز وى از كه داد دستور خويش سرداران
 .ببوسيدند
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 روز بـه  شـد،  غارت هايشان خانه و بگرفت را وى كسان و مخلد بن صاعد واسط، در موفق، سال اين در
 كسـان  و عبدون برادرش گرفتند، بغداد در نيز را صالح ابو و عيسى ابو صاعد پسر دو. رجب از روز نه دوشنبه

 بـن  اسماعيل موفق، بودند گرفته را صاعد كه همانروز. بود روز كي به همه اين و گرفتند سامرا در نيز را وى
 .كرد بس وى به ديگران، از دبيرى، كار در و گرفت دبيرى به را بلبل

 در و شده ويران جامع مسجد و ها خانه و شده زلزله مصر در االخر جمادى در كه آمد خبر سال اين در
 .اند كرده شمار آنجا در جنازه هزار روز يك

 بودنـد  نگذاشـته  سـامرا  مـردم  كـه  بـود  آن سبب اند گفته چنانكه. شد گران بغداد در نرخ سال اين در
 كـه  بـود  شـده  مـانع  غله كردن پخش و كوفتن از را ملكداران طايى شود، سرازير بغداد سوى آرد كشتيهاى

 سـامرا  بـه  گـر دي چيزهـاى  و خرمـا  و صـابون  و روغـن  بردن از نيز بغداد مردم. شود گران نرخها خواست مى
 .بود رمضان نيمه به اين و كردند جلوگيرى
 مسجد از شوال نيمه در شدند، آماده طايى به هجوم براى و بناليدند نرخ گرانى از مردم سال همين در

 ياران طايى رفتند، وى سوى كرخ ناحيه از بود، كوفه در و بصره در بين ما كه شدند روان او خانه سوى جامع
 صحن در و در بر نيزه و شمشير با نيز را خويش مردان بزدند، تير با را مردم كه فرستاد هابام روى را خويش

 شـب  هنگام تا همچنان و شدند زخمدار نيز آنها از گروهى شدند، كشته مردم از كسانى. داد جا خويش خانه
 كرد آرام را مردم و برنشست طاهر بن محمد. آمدند باز زود صبحگاه و برفتند درآمد شب چون و كردند نبرد

 .گردانيد بازشان طايى نزد از و
 روز هشـت . درگذشـت  هاشمى بريه بن اسماعيل شوال از مانده روز يازده شنبه سه روز به سال اين در

  .درگذشت هاشمى عبداهللا بن عبيداهللا نيز سال همين شوال از مانده
 و انكالى كه بود چنان و. زدند ورمنص اى انكالى بانگ و داشتند جنبشى واسط در زنگيان سال اين در

 بن عبداهللا بن محمد خانه در زنگى سرداران از ديگر كسانى و همدانى و شعرانى و جامع بن سليمان و مهلبى
. بودنـد  محبـوس  سـعيدى  فتح نام به موفق غالمان از غالمى دست به السالم مدينة در البطيخ، دار در طاهر
 يكـى  و آورد برونشان يكى يكى و رفت آنها نزد به فتح. بفرستد را كس شش اين سر كه نوشت فتح به موفق

 ببست آنرا سر و شد افكنده آن در پيكرهاشان و برداشت را خانه آبريزگاه سر بريد، را سرشان موفق غالمان از
 .فرستاد موفق نزد به را سرهاشان و

 بـه  آنـرا  كه داد دستور و سيدر طاهر بن محمد به مقتول شش اين پيكر درباره موفق نامه سال اين در
 از بـود  تركيـده  پوستهايشـان  از قسـمتهايى  و بـود  گرفتـه  بو و بود كرده باد كه را پيكرها كه بياويزد پل نزد

 سـه  و شرقى سمت در را پيكر سه بود، كس دو بين ما محملى هر كه ببردند محملها در و درآوردند آبريزگاه
 وقـت  بـه  طاهر بن محمد. بود سال همين شوال از مانده روز هفت ،اين و بياويختند، غربى سمت در را پيكر

 .داشت حضور آنجا و برنشست پيكرها شدن آويخته
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 .رفتند آن سوى مردم و گرفت سامان سلم، و عليه اهللا صلى خدا، پيمبر مدينه كار سال اين در
 .كرد تابستانى غزاى يازمان سال اين در
  .بود حج الرسا هاشمى محمد بن هارون سال اين در

 .درآمد سوم و هفتاد و دويست سال آنگاه

 بود سوم و هفتاد و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 مـاه  شـانزدهم  روز بـه  بـود،  نبردى صفار ليث بن عمرو و دلفى العزيز عبد بن احمد ميان سال اين در
 اسـحاق  كـه  رقـه،  در بـود  دىنبـر  الساج ابى بن محمد و كنداج بن اسحاق ميان سال اين در هم و  اول ربيع

 .االول جمادى از رفته روز نه بود، شنبه سه روز به اين و شد، هزيمت
 اند تاخته او بر روم جبار پسر سه كه گفتند و بيامدند طرسوس از يازمان فرستادگان سال اين در هم و

 .اند برداشته پادشاهى به را خودشان از يكى و اند كشته را او و
 مـال  و كـرد  بنـد  به بود آمده وى بنزد امان با طولون ابن نزد از كه را لؤلؤ احمد، ابو سال اين در هم و

 هـزار  صد چهار بگرفت وى مال از آنچه: گويند .سال همين قعده ذى از مانده روز هشت كرد، مصادره را وى
 .بود دينار

 ايـن  درخـور  مـرا  كـه  ختمشنا نمى گناهى مالم، كثرت بجز خودم براى«: بود گفته كه اند آورده لؤلؤ از
  ».باشد كرده رفتار

 ديگر نبردى كنداج ابن اسحاق و الساج ابى بن محمد ميان حجه، ذى از رفته روز چهارده سال، اين در
 .بود كنداج ابن ضرر به كه بود

  .بود حج ساالر عباسى محمد بن هارون سال اين در
 .درآمد چهارم و هفتاد و دويست سال آنگاه

 بود چهارم و هفتاد و دويست سال به كه ىحادثات از سخن

 روان كرمان به ليث بن عمرو نبرد براى احمد ابو االول ربيع ماه از مانده روز دوازده كه بود آن جمله از
 .شد

 بـه  مسـلمانان  بـا  و گرفـت  غنيمت و اسير و رسيد مسكنين به و رفت غزا به يازمان سال اين در هم و
 .بود سال همين رمضان ماه به اين و آمد، باز سالمت
 مـردم  ميـان  و بـرد  هجوم  بازرگانان اموال به و شد سامرا »دور« وارد فرغانى صديق سال اين در هم و
 .بريد مى راه كه شد دزدى آنگاه بود، بوده راه نگهبان آغاز، در صديق اين. كرد بسيار تباهى

  .بود حج ساالر هاشمى محمد بن هارون سال اين در
 .درآمد پنجم و هفتاد و تدويس سال آنگاه
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 بود پنجم و هفتاد و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 كـه  حادثـاتى  سـبب  بـه  فرستاد سامرا به سپاهى طايى سال، همين محرم ماه در كه، بود آن جمله از
 نآ از پـس  بـود،  كـرده  آزاد زنـدان  از بود بوده اسير طايى نزد به كه را خويش برادر و بود آورده آنجا صديق
 شد مصمم صديق. داد امانش و كرد آرزومندش و داد وعده و فرستاد پيام صديق به و رفت سامرا سوى طايى

 كار اين از را وى بود، شجاع مردى گويند چنانكه كه هاشم، بنام غالمانش، از يكى اما رود، وى نزد به امان با
 بـا  را او طـايى . شـد  طـايى  نـزد  بـه  و دشـ  سـامرا  وارد خـويش  ياران با و نپذيرفت وى از اما داشت، حذر بر

 و بداشـت  را آنها و ببريد وى ياران از جمعى پاى و دست با را هاشم و صديق پاى و دست گرفت، همراهانش
 ببيننـد،  آنـرا  مردمـان  كه بودند كرده نمايان را شان بريده پاهاى و دستها. برد السالم مدينه به محملهايى در

 .بداشتند را آنها سپس
 هاى خانه و رفت سامرا كرخ سوى و كرد تباهى سامرا ناحيه در و گرفت اوباشى راه عبدى فارس سال، اين در
 هزيمـت  را او طـايى  و كردند نبرد كه رسيد بدو حديثه در و رفت وى سوى طايى كرد، غارت را 1خشنج آل

 كنـد،  عبـور  دجلـه  از كـه  نشست اى كشتى در و شد دجله سوى طايى آن از پس. بگرفت را هايش بنه و كرد
 عبور آن از شنا به و انداخت دجله در را خويشتن طايى آويختند، كشتى دنباله به و رسيدند بدو عبدى ياران
 مـاهى  از مـن  مگـر  دارد گمـان  چه عبدى«: گفت و بتكانيد آب در را خويش ريش درآمد آن از چون و كرد

 .بود وى مقابل غربى سمت در يزن عبدى آمد فرود شرقى سمت در طايى آنگاه» .نيستم شناگرتر
 :مضمون اين به دارد شعرى طايى بازگشت درباره محمد بن على

   نيايد هرگز كه بيامد طايى«
   كرد زشت را زيبا اعمال همه

   كلماتش نرمى از گويى
  ».كند مى جويدن زحمت به كه است دختركى

 چنين كه بدارند و كنند بند به را ىطاي تا بگفت احمد ابو رمضان، از رفته روز چهارده سال، همين در 
 نگهبـانى  و سـامرا  و خراسـان  راه و آن سـواد  و كوفه عامل وى. نهادند مهر بود وى آن از را چه هر و كردند،
 .بود خاصه امالك از چيزى و مسكن و قطربل و بادوريا خراج و بغداد

 و برداشتند سالح و كردند وبآش وى ياران كه بداشت را العباس ابو خويش پسر احمد ابو سال اين در
 چنانكـه  و رسـيد  رصـافه  در بـه  تـا  برفت و برنشست احمد ابو. شد آشفته اين از بغداد و برنشستند غالمانش

 مـن  از پسـرم  بـه  نسـبت  پنداريـد  مگـر  شـود  مى چه را شما«: گفت وى غالمان و العباس ابو ياران به گويند
  » .آرم استقامت به را وى كه بود نياز و است من پسر وى مهربانتريد،
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 .سال همين شوال از رفته روز شش بود، شنبه سه روز به اين و بنهادند، سالح و برفتند كسان پس
  .بود حج ساالر هاشمى محمد بن هارون سال اين در

 .درآمد ششم و هفتاد و دويست سال آنگاه

 بود ششم و هفتاد و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 و علمهـا  بـر  سـال  همين در و شد پيوسته ليث بن عمرو به السالم مدينة نگهبانى هك بود اين جمله از
 .بود محرم ماه به اين و نوشتند را وى نام بود پل جايگاه در كه سپرها و ها نيزه نيم

 انـد  گفتـه  چنانكـه . رفت جبل سوى السالم مدينة از احمد ابو سال اين االول ربيع از رفته روز چهارده
 گـزاف  مـالى  را اذكـوتكين  كه داد خبر بدو اذكوتكين دبير ماذرائى كه بود آن جبل سوى به وى رفتن سبب
 چيـزى  بـود  داده خبـر  بدو كه مالى از اما رفت، جبل سوى كه شود وى آن از مال آن برود اگر و هست آنجا

 دلفـى  العزيـز  عبـد  بـن  احمد آهنگ كه رفت اصفهان سوى سپس. رفت كرخ سوى نيافت آنرا چون و نيافت
 كـه  كرد رها آن فرش با را خويش خانه و شد دور شهر از خويش عيال و سپاه با العزيز عبد بن احمد داشت،

 .آمد فرود آن در احمد ابو
 از فـرار  بـه  الساج ابى بن محمد كند، حركت خراسان در از خويش سراپرده از احمد ابو كه پيش آن از

 از السـاج  ابـى  ابـن  عاقبت كه بود بوده نبردها طولون ابن و ىو ميان آن از پيش آمد، وى نزد به طولون ابن
 ابـن . بودند بسيار بودند طولون ابن با كه مردانى و بودند اندك وى همراهان كه بود مانده ناتوان وى مقاومت

 .برد جبل سوى خويش با را وى و داد خلعت بدو كه پيوست بدو و رسيد احمد ابو به الساج ابى
 در كه شده شكافته قبر هفت شقيق بنى تپه نام به صله نهر كنار بر اى تپه بر كه مدآ خبر سال اين در

 كـه  بـود  جـوانى  يكيشـان . خاست برمى مشك بوى هاشان مژه از كه نو كفنهاى با بوده درست پيكر هفت آن
 دو بر. بود سالم چشمش دو پلكهاى و چانه و لب دو و بينى گونه دو و گوش دو و پيشانى و داشت بلند موى
. بـود  ضـربتى  اثـر  وى تهيگـاه  در. بود كشيده سرمه كه بود چنان و بود نوشيده  آب گويى بود رطوبتى لبش

 ريشـه  كـه  بود ديده و بود كشيده را يكيشان موى كه گفت من به ما ياران از يكى. نهادند باز او بر را كفنش
 رنگ به سنگى حوضى همانند بود چيزى بود قبرها اين كه اى تپه در: گويند. بود محكم زنده موى همانند آن

 چيست؟ نشد دانسته كه بود اى نوشته آن بر كه مس

 نـام  و بـود  نگهبـانى  جايگاههـاى  در كه را سپرهايى و ها علم و ها نيزه نيم شد داده دستور سال اين در
 .ودب شوال از رفته روز يازده اين و بيفكنند، را وى نام و بردارند بود آن بر ليث بن عمرو

  .شد حج ساالر بود، طايف و مدينه و مكه واليتدار كه هاشمى محمد بن هارون سال اين در
 .درآمد هفتم و هفتاد و دويست سال آنگاه 

 بود هفتم و هفتاد و دويست سال به كه حادثاتى از سخن
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 انـد  گفتـه  هچنانكـ . گفـت  دعا طولون، بن احمد پسر خمارويه نام به طرسوس، در يازمان كه بود آن جمله از
 سـالح  و 1بـارانى  پنجـاه  و صد و اسب پنجاه و صد و جامه پانصد و دينار هزار سى خمارويه كه بود آن سبب
 دينار هزار پنجاه آن از پس كه گفت دعا وى نام به رسيد يازمان به چيزها اين چون و بود فرستاده وى براى
 .فرستاد او براى

 كـه  داد رخ شـرى  الصـقر،  ابى ياران بربران و الساج، ابى ابن خادم وصيف، ميان االول ربيع ماه اول در
 تـا  بود شام در از آنها ميان نبرد. شدند كشته بربران از كس هفت و خادم غالمان از كس چهار و كردند نبرد

 شر روز دو پى از آنگاه. شدند پراكنده كه كرد سخن ايشان با و رفت آنها سوى و برنشست الصقر ابو. كوفه در
 .كرد آرامشان و رفت آنها سوى و برنشست الصقر ابو كه گرفتند سر از را

 بـه  اى مظلمـه  كس هر كه دهند ندا داد دستور و شد گماشته مظالم بر يعقوب بن يوسف سال اين در
 را زندانيان از هيچكس كه گفت نگهبانان ساالر به. شود حاضر دارد كسان از يكى يا اهللا لدين الناصر امير نزد
 .بيند روا را آزاديشان و شود، عرضه يوسف بر حكايتشان كه كسانى مگر كندن رها

 بغـداد  بـه  پيادگـان  و سوارگان از بزرگ سپاهى با طولون ابن سرداران از يكى شعبان روز نخستين در
 .رسيد

  .بود حج ساالر هاشمى محمد بن هارون سال اين در
 .درآمد هشتم و هفتاد و دويست سال آن از پس

 بود هشتم و هفتاد و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 مـدت  به بود، مفلح خواهرزاده موسى ياران و بربران و خادم وصيف ياران ميان كه بود نبردى جمله از
 اول در ايـن  و بـود،  شـده  كشـته  ميانه از كس چند و ده كه پس آن از كردند، سازش آنگاه پياپى، روز چهار
 كشته يكى آن اثناى در كه داد رخ نبردى يونس ياران و نصريان ميان قىشر سمت در آن از پس. بود محرم
 .شدند جدا سپس شد،

 انـد  گفتـه  چنانكـه  تـا  رفـت  واسط سوى الصقر ابو فرمان به الساج، ابى ابن خادم وصيف، سال، اين در
 و بـود  داده بـدو  بـزرگ  هاى جايزه و بود پرورده را يارانش و وى الصقر ابى ابن آنكه سبب به باشد وى كمك

 شـده  بيمنـاك  خويشتن بر وى از و رسد مى احمد ابو كه بود يافته خبر الصقر ابو. بود داده را يارانش مقررى
 و هـا  جـايزه  و بخششـها  بـراى  و بود كرده تلف بود بوده احمد ابو المالهاى بيت در را هرچه كه رو آن از بود،

 .بود نمانده چيزى داد مى سرداران به كه ها خلعت
 از جمعـى  و خواست را نيامده سال خراج ملكداران از شد تمام بود بوده المال بيت در كه مالى چون و

 مـردم  بـا  باب اين در كه بود، زغل پرداخت مى كار اين به وى جانب از كه كسى. بداشت سبب اين به را آنها
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. مانـد  مشـغول  كسـان  مطالبـه  از صـقر  ابو و بيامد احمد ابو بگيرد آنها از را اين آنكه از پيش اما كرد سختى
 .محرم از مانده روز سه بود جمعه روز به وصيف حركت

  .شد دنباله گيسو سپس كرد، طلوع گيسودارى ستاره سال اين محرم از مانده روز دوازده
 توان كه چندان بود، شده سخت وى نقرس درد وقت اين در بازگشت، عراق به جبل از احمد ابو سال اين در

 بود وى با خادمى و نشست مى تخت بر كه بود آن بر اى قبه كه بودند ساخته او براى تختى. داشتن برنشستن
 آن از پس نهاد، مى آن بر برف كه رسيد جايى به كارش و كرد مى خنك كننده خنك چيزهاى با را او پاى كه

ـ  بـه  نفر بيست هر بردند، مى را وى تخت 1حمال چهل. شد الفيل داء پايش بيمارى  كـه  شـد  مـى  گـاه . تنوب
: گفـت  بردنـد  مى را او كه كسانى به روزى گويند. بنهند را وى كه داد مى دستورشان و شد مى سخت دردش

 امـا  بخـورم،  نان و ببرم بار خويش سر بر باشم، شما از يكى چون داشتم خوش ايد؟ شده خسته من بردن از«
 كـه  بندم مى بگير مقررى هزار يكصد بر را خويش دفتر«: بود گفته بيمارى اين در او هم و» .باشم سالمت به

  ».نيست من از بدحالتر آنها ميان
 آب بـر  رفتنـد،  وى پيشـواز  بـه  مردم رسيد، نهروان به احمد ابو محرم، از مانده روز سه دوشنبه روز به
 فرك به جمعه شب. رسيد زعفرانيه به تا دجله در سپس ديالى، نهر در آن از پس برفت، نهروان در و نشست

 از رفتـه  روز هشت شد، پنجشنبه روز چون و. درآمد خويش خانه به صفر از رفته روز دو جمعه روز به و شد
 را العبـاس  ابو بود، داده دستور و بود درآمده وى خانه از الصقر ابو آن از پيش. شد شايع وى درگذشت صفر،

 ابو درگذشت شايعه. بماند خويش خانه در را روز آن الصقر، ابو .بودند بسته او بر هم پى از را درها و نگهدارند
 .بود گرفته را او بيخودى كه شد منتشر احمد

 وى خانـه  بـه  و بياوردنـد  آنجا از را پسرش و معتمد كه فرستاد مداين سوى كس الصقر ابو جمعه روز
 ابـو  بـا  دل كـه  احمـد  ابـو  غالمـان  وقتـى  .نشد احمد ابو خانه به و بماند خويش خانه در الصقر ابو. رسانيدند

 درهاى بديدند، بود گذشته احمد ابو بر را آنچه داشتند، حضور كه العباس ابو غالمان سران و داشتند العباس
: بود گفته كه اند آورده بود بوده جايگاه آن در العباس ابو با كه غالمى از .شكستند را العباس ابو بر شده بسته

 را شمشـيرى . دارنـد  من جان آهنگ اينان: گفت شد، مى شكسته كه شنيد را قفلها صداى العباس ابو وقتى«
 به برو تو: گفت من به. بود وى كنار در نيز شمشير .بنشست آماده و كرد برهنه و برگرفت بود وى نزد به كه

  ».يابند نمى دست من به هست من در جان تا خدا
 ابـو  غـالم  كـه  بـود  وشـكير م وصيف درآمد وى نزد به كه كسى نخستين شد، گشوده در چون و: گويد

 او بـراى  نيكـى  جـز  كـه  بدانسـت  و بينـداخت  خـويش  دسـت  از را شمشـير  بديـد  را او چـون  و بود العباس
 خويش چشمان احمد ابو وقتى. بود بيخودى حال در كه نشانيدند پدرش نزد به و ببردند را وى. خواهند نمى

 .داد تقربش و خواند نزديكش و بديد را او بگشود را
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 هنگـام  جمعـه  روز بـه  رسـيد،  السالم دار به بودند فرستاده وى آوردن براى كس كه روز همان معتمد
 و محمد و العزيز عبد با وليعهد اهللا الى المفوض جعفر پسرش. صفر از رفته روز نه جمعه نماز از پيش نيمروز

 احمـد  ابـو  كـه  رسيد الصقر واب به خبر آنگاه. آمد فرود الصقر ابو نزد به بودند، وى با ديگرش، پسران اسحاق،
 و سـرداران  الصـقر  ابـو . بـود  شـنبه  روز به اين و كند معلوم را خبر كه فرستاد را اسحاق بن اسماعيل نمرده،

 چنـان  نيز را پل تا خويش خانه از. كرد پر سالح و مرد از آنرا اطراف و خويش خانه و آورد فراهم را سپاهيان
 از كسـانى . كردنـد  مـى  نبرد الصقر ابو ياران با كه بودند گروهى پل وىر شرقى سمت بر. ببريد را پل دو. كرد

 .داشت جاى بستان در بر خويش ياران با شركب برادر طلحه ابو شدند، زخمى نيز كسانى شد، كشته ميانه
 وى سـوى  كه سرداران از كس نخستين. است زنده احمد ابو كه گفت الصقر ابو به و بازگشت اسماعيل

 سـوى  كه بود كس گرفتند، رفتن مردم آن از پس كرد، عبور عيسى نهر از كه بود الساج ابى بن محمد رفت،
 بـرون  بغـداد  از كـه  بـود  نيـز  كـس  گشت، مى باز خويش خانه به كه بود نيز كس كرد، مى عبور احمد ابو در

 سـوى  نشپسـرا  و وى پيوست صحت به وى نزد به احمد ابو بودن زنده و ديد چنين الصقر ابو وقتى. شد مى
 خانـه  در او و نكـرد  پرسشى او از و نگفت چيزى الصقر ابو با بود رفته آنچه از احمد ابو. رفتند احمد ابو خانه

 .بماند احمد ابو
 آن از پـس . نشسـتند  زورقى بر و رفتند پايين بكتمر و پسرانش و او مانده تنها خانه در كه ديد معتمد وقتى

 خانـه  كـه  برد خويش خانه به و برداشت خويش كشتى در را آنها كه رسيد نزدشان به دلفى ليلى ابو كشتى
 همـه  بـا  را او كـه » .روم خـويش  بـرادر  نـزد  به خواهم مى«: گفت بدو معتمد. پل سر بر بود جهشيار بن على

 پـا  وى حرمتهـاى  چنانكـه  شد غارت بود آن در چه هر و الصقر ابو خانه. برد احمد ابو خانه سوى همراهانش
 شد غارت نيز واثقى ابن خانه. شد غارت نيز وى دبير سليمان بن محمد خانه. شدند برون روپوش بى و برهنه

 بـود  آن در كـه  هر و شد، سوراخ ديوارها شد شكسته زندان در. شد غارت نيز وى كسان خانه. شد سوخته و
 شـد،  گرفتـه  دبـو  آنجـا  در چـه  هـر  و شد غارت پل جايگاه دو شد، برون نيز بود مطبق در كه هر شد، برون
 كـه  داد خلعـت  را الصـقر  ابـو  و خويش پسر احمد ابو. رفت غارت به بود الصقر ابو خانه نزديك كه هايى خانه

 ابـو  بـا  الصـقر  ابـو  .برفتنـد  الطـاق  بـاب  تا شنبه سه بازار از داشتند بتن خلعت همچنانكه و برنشستند همگى
 شـده  غـارت  كه رفت خويش خانه به آب راه از رالصق ابو سپس. بود صاعد خانه كه رفت وى خانه به العباس

 نگهبـانى  بـه  را خـويش  غـالم  بـدر  العبـاس،  ابو. نشست آن بر كه بردند وى براى حصيرى 1شاه خانه از. بود
 اين و كرد، جانشين غربى سمت بر را نوشيرى عيسى و شرقى سمت بر را شاه پسر غانم بن محمد و گماشت
 .بود سال همين صفر از رفته روز چهارده

 در پنجشنبه شب و گذشت در موفق احمد ابو صفر، از مانده روز هشت چهارشنبه روز به سال، اين در
 .نشست مردم گويى تسليت براى پنجشنبه روز به العباس ابو. شد گور به خويش مادر گور نزد به رصافه
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 لقـب  و مفـوض  پـى  از خالفـت  تصـدى  بـه  كردند، بيعت العباس ابو با غالمان و سرداران سال اين در
 او پـى  از و معتمـد  نـام  بـه  جمعـه  روز به. دادند مقررى را سپاهيان و پنجشنبه، روز به گرفت، باهللا المعتضد
 .بود صفر از مانده روز هفت اين و خواندند خطبه معتضد العباس ابو نام به سپس مفوض،
 و گرفتنـد  را وى كسـان  و الصـقر  ابـو  صـفر،  از مانـده  روز چهـار  دوشـنبه،  روز بـه  سـال  اين در هم و

 روز به. شدند نهان كه جستند مى بود ايشان بدست سواد ديوان كه را فرات پسران. رفت غارت به منزلهاشان
 .شد گماشته وزارت به و گرفت خلعت سليمان بن عبيداهللا سال، همين صفر از مانده روز سه شنبه، سه

 مدينـة  بـه  را وصـيف  خـويش  غـالم  كـه  ادفرست واسط به كس الساج ابى بن محمد سال اين در هم و
 در و كرد غارت را طيب شهرك كرد، دريغ بغداد به بازگشت از و رفت اهواز سوى وصيف اما آرد، پس السالم
 .كرد تباهى شوش

 مطالبـه  او از مالهـايى  و بداشـتند  را او كه شد دستگير فرات بن محمد بن احمد ابو سال اين در هم و
  .آمد بدست وى همراه مالى و شد بداشته كه كردند دستگير ىو با نيز را زغل كردند،

 على كه بود كشته را وى هرثمه بن رافع شده، كشته صفار برادر ليث بن على كه آمد خبر سال اين در
 .بود پيوسته رافع به و بود كرده رها را خويش برادر

 .شده گران مصريان نزد به نرخها و شده كم نيل آب كه آمد خبر سال همين در

  قرمطيان كار آغاز از سخن

 آنجـا  از كارشان آغاز اند، آمده جنبش به كوفه سواد در قرمطيان نام به قومى كه آمد خبر سال اين در
 گرفتـه  اقامـت  نهـرين  نام به سواد از محلى در و بود آمده كوفه سواد به خوزستان ناحيه از يكى كه بود بوده
 بسـيار  نمـاز  و خـورد  مى نان خويش كسب از و بافت مى خرما برگ ود،نم مى تجمل از بيزارى و زاهدى و بود
 بـى  بـه  را او و كرد مى سخن وى با دين كار از نشست مى وى نزد به كسى چون و ببود اين بر مدتى. كرد مى

 محل آن در اين، و است نماز پنجاه شب و روز هر به مردمان بر مقرر نماز كه گفت مى و خواند مى دنيا رغبتى
 بـر  همچنـان . كند مى دعوت پيمبر خاندان از امامى سوى كه گفت آنها به سپس. يافت شيوع وى از بود، كه
 وى. نشسـت  مى دلهاشان به كه گفت مى آنها با سخنانى باب اين از و نشستند مى وى با كسان ببود، حال اين
. بودند خريده را آن بازرگانان از گروهى كه بود نخلستانى بقال نزديك نشست، مى بقالى نزد به دهكده آن در

 او از و آمدنـد  بقـال  آن بنـزد . آوردنـد  فراهم آنجا در بود چيده نخلها بار از چه هر كه داشتند نيز اى محوطه
 بـه  را آنها بقال. كند حفاظت شان براى بودند، چيده نخلها از را آنچه كه بجويد آنها براى را يكى كه خواستند

 ».خواهيد مى كه چنانست كند حفاظت را شما محصول كه بپذيرد اگر«: گفت و شد رهنمون مرد آن
 بـراى  كـه  شـد  چنان و پذيرفت معين درمهايى مقابل در را حفاظت كه كردند سخن وى با باب اين از

 از خرما رطل يك افطار هنگام به و داشت مى روزه و كرد مى نماز را خويش روز بيشتر و كرد مى حفاظت آنها
 .داشت مى فراهم آنرا هسته و گشود مى روزه بدان و گرفت مى بقال



 http://bertrandrussell.mihanblog.com  173  پانزدهمجلد 

 حسـاب  را خـويش  مـزدور  ايـن  دستمزد و شدند بقال نزد به ببردند را خويش خرماى بازرگانان وقتى
 داده بقـال  بـه  كه را اى هسته بهاى و كرد حساب بود گرفته بقال از كه را خرمايى مزدور. دادند بدو و كردند

 را او و تاختنـد  او بـر  و شـنيدند  بـود  رفته هسته درباره بقال و وى ميان را آنچه بازرگانان. كرد كم آن از بود
  »فروختى؟ نيز آنرا هسته خوردى را ما خرماى كه نبودى راضى همين به«: گفتند و بزدند

 كه فروخواند آنها بر را وى حكايت و» .نزده دست شما خرماى به او مكنيد، چنين«: گفت آنها به بقال
 مـردم  نـزد  بـه  وى حرمت سبب بدين و بكرد كه كند بهلشان كه خواستند او از و شدند پشيمان وى زدن از

 آن در. بـود  افتـاده  راه كنـار  بر مدتى و شد بيمار آنگاه. بودند يافته خبر وى زهد از كه گرفت فزونى دهكده
 بـه  دهكـده  مـردم  كـه  قرمـز،  سخت قرمز داشت، چشمانى و برد مى بار خويش گاوان بر كه بود يكى دهكده
 كرميتـه  ايـن  با بقال. است چشم قرمز معنى به نبطى به كه ناميدند مى كرميته را او چشمانش قرمزى سبب
 پرستارى او از و باشند وى مراقب كند سفارش خويش كسان به و برد خويش خانه به را بيمار كه كرد سخن
 .رفت مى وى منزل به نيز آن از پس ت،ياف بهى تا ببود وى نزد به مرد آن و بكرد كه كنند

 از ناحيه آن مردم. كرد توصيف آنها براى را خويش مذهب و خواند خويش كار به را دهكده مردم آنگاه
 امـام  بـراى  را ايـن  كـه  گفت مى و گرفت مى او از دينار يك شد مى در وى دين به كسى وقتى. پذيرفتند وى
 از  نقيـب  دوازده آنگـاه . پذيرفتند مى وى از كه كرد مى دعوت را ها دهكده آن مردم و ببود بدينسان. گيرد مى
 حواريـان  چـون  شـما « :گفـت  آنهـا  بـه  كنند، دعوت خويش دين به را مردم كه داد دستورشان و گرفت آنها

 كارهـاى  از اسـت  واجـب  آنهـا  بـر  بـود  گفته كه مقرر نماز پنجاه به ناحيه آن كشتكاران »ايد مريم بن عيسى
 كـوتهى  آبـادانى  كـار  در وى كشـتكاران  كه يافت خبر و داشت امالكى ناحيه آن در هيصم. ندندبازما خويش

 و وانمـوده  آنهـا  بـه  را دينـى  مذهب يك و آمده آنها نزد به يكى كه گفتند كرد، پرسش باب اين در. اند كرده
 .اند بازمانده خويش هاىكار از بدان و است نماز پنجاه روز و شب هر به كرده فرض آنها بر خدا آنچه كه گفته

 را خـويش  قصه كه كرد پرسش كارش از بردند، وى بنزد را او كه فرستاد كرميته طلب به كس هيصم
 را در و بداشتند اطاقى در را وى تا داد دستور پس .كشت خواهد را وى كه كرد ياد قسم او و بگفت هيصم با
 در كـه  كنيزانـى  از يكـى . شـد  سرگرم نوشيدن به و نهاد خويش متكاى زير را كليد هيصم. كردند قفل او بر

 وى متكـاى  زيـر  از را كليـد  بخفـت  هيصـم  چون و آورد رقت وى بر و شنيد را مرد آن حكايت بود وى خانه
 .نهاد خود جاى به را كليد و زد قفل را در و آورد برون را مرد و بگشود را در و برگرفت

 ناحيـه  آن مردم و شد شايع خبر اين. نيافت را وى و گشود را در و خواست را كليد هيصم صبحگاهان
 خويش ياران از جمعى و شد نمودار ديگر جاى در آن از پس» .رفت آسمان به«: گفتند و شدند مفتون بدان

 اين قدرت و كند بدى من با تواند نمى هيچكس«: گفت كه كردند پرسش وى حكايت از كه بديد را ديگران و
 .شد بزرگ آنها چشم در كه» .ندارد را كار
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 بـه  و نشد، دانسته وى از چيزى و رفت شام ناحيه سوى و شد بيمناك خويش جان بر مرد آن، از پس
 .قرمط گفتند و شد سبك آنگاه شد، ناميده كرميته گاوان، صاحب يعنى بود، بوده وى منزل در كه مردى نام

 نـزد  بـه  وى كـه  بـود  گفته و بود هكرد نقل وى براى كه كسى از آورده ما ياران از يكى را حكايت اين
 كرد پرسش آنها از زكرويه درباره و بود خواسته حبس از را قرمطيان از گروهى او كه بود بوده داود بن محمد

 جمـع  از پيـرى  بـه  آنهـا  و پرسيد وى حكايت و قرمط از نيز و بود، كشته را زكرويه كه بود آن پس از اين، و
 هـر  اسـت،  مطلعتـر  وى حكايت از مردم همه از و است زكرويه سلف اين«: گفتند بدو و كردند اشاره خويش

 .بگفت وى با را حكايت اين كه پرسيد او از داود ابن» .بپرس او از خواهى مى چه
 گـاوان  بر را سواد هاى غله كه كوفه سواد از بود مردى قرمط«: بود گفته كه اند آورده داود بن محمد از
  ».داشت قرمط لقب و ودب حمدان وى نام. برد مى خويش

 محمد، بن احمد طايى، .گرفتند فزونى كوفه سواد در و شد آشكار مذهبشان و قرمطيان كار آن از پس
 پس. گرفت مى گزاف مالى راه اين از و داشت مقرر دينار يك ساالنه آنها از يك هر بر و يافت خبر كارشان از
 چنـان  و انـد  آورده اسـالم  بجـز  دينـى  كه وانمودند سلطان به را قرمطيان كار و بيامدند كوفه از جمعى آن از

 از را كارشـان  طـايى  و كننـد،  بيعـت  دينشـان  بر آنها با آنكه مگر رواست محمد امت بر شمشير كه بينند مى
 در دراز مدتى آنها از يكى. برفتند كه نگرفت گوش آنها از و نكرد توجه آنها به كسى اما. دارد مى نهان سلطان
 .گشت تواند نمى باز خويش شهر به طائى بيم از كه ميگفت و داد مى نامه و بماند مالسال مدينة

 چنين آن در كه آوردند مكتوبى كه بود اين اند كرده حكايت قرمطيان اين مذهب از كه چيزها جمله از
 :بود آمده

 سـوى  دعـوتگرى  بـه  گويـد  نصرانه نام به است اى دهكده از كه عثمان بن فرج رحيم، رحمان خداى نام به«
 جبريـل  او و است حنفيه بن محمد بن احمد او و است مهدى او و است كلمه او و است عيسى او كه مسيح،

 و اى ناقه تو و حجتى تو و دعوتگرى تو كه گفت بدو و شد نمودار او بر انسانى پيكر در مسيح كه گويد و است
 ركعـت  دو اسـت،  ركعـت  چهـار  نماز كه شناسانيد بدو و زكريايى بن يحيى تو و القدسى روح تو و اى دابه تو

 اهللا اكبـر،  اهللا: گويد كه اينست نماز هر در اذان و آن، رفتن فرو از پيش ركعت دو و خورشيد برآمدن از پيش
 ان اشـهد  اهللا، رسـول  يوحنـا  ان اشـهد  اهللا، رسـول  آدم ان اشهد بار، دو اهللا، اال اله ال ان اشهد اكبر، اهللا اكبر،

 اينكـه  و اهللا رسول محمدا ان اشهد اهللا، رسول عيسى ان اشهد اهللا، رسول موسى ان اشهد اهللا، سولر ابراهيم
 المقـدس  بيـت  طـرف  بـه  قبلـه . خواند يافته نزول حنفيه بن محمد بن احمد بر كه را استفتاح ركعت هر در

: اينسـت  سـوره  رد،كـ  نبايـد  كار آن در كه است دوشنبه روز جمعه روز. است المقدس بيت به نيز حج است،
 عـدد  لـيعلم  ظاهرهـا  للناس مواقيت االهلة ان قل. باوليائه الوليائه المتخذة باسمه تعالى و بكلمته هللا الحمد«

 انـا  و االلبـاب  اولـى  يا اتقون سبيلى، عبادى عرفوا الذين اوليائى باطنها و االيام و الشهور و الحساب و السنين
 و بالئـى  علـى  صـبر  فمـن  خلقـى  امـتحن  و عبادى ابلو الذى انا و الحكيم العليم انا و افعل عما اسأل ال الذى
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 فـى  مهانا اخلدته رسلى كذب و امرى عن زال من و نعمتى فى اخلدته و جنتى فى القيته اختبارى و محنتى
 اال عزيـز  ال و وضـعته  اال جبار على يعل لم الذى انا و رسلى السنة على امرى اظهرت و اجلى اتممت و عذابى

 هـم  اولئـك  مـؤمنين  به و عاكفين عليه نبرح لن قالوا و جهالته على داوم و امره على اصر الذى ليس و للتهاذ
  1».الكافرون

 را اين» .الظالمون يصف عما تعالى و العزة رب ربى سبحان«: بگويد خويش ركوع در و كند ركوع آنگاه
 .»اعظم اهللا اعظم، اهللا ،اعلى اهللا اعلى، اهللا«: بگويد كند سجده چون و بگويد، بار دو

 و اسـت  حـرام  نبيـذ  نوروز، و است مهرگان كه است روز دو سال هر به روزه كه است اين وى شرايع از
 واجب كشتنش كند، نبرد وى با كه هر. نماز وضوى همانند وضويى مگر نيست غسل جنابت در. حالل شراب
 دار پنجـه  حيـوان  و دار نيش حيوان. شود گرفته او از جزيه نكند، نبرد وى با كه مخالفان از كس هر و است

  ».نشود خورده
 زكرويه سلف از ما ياران از يكى زيرا بود، زنگيان ساالر شدن كشته از پيش كوفه سواد به قرمط رفتن 

 مـذهبى  بـر  مـن  گفـتم  بدو و رسيدم بدو شدم، زنگيان ساالر سوى«: گفت من به قرمط: بود گفته كه آورده
 همـه  بـا  كـرديم  اتفاق مذهب آن درباره اگر كن، گفتگو من با است، من سر پشت مشيرش هزار صد و هستم
 كـه . بـده  امـان  مـن  به: گفتمش. روم مى تو نزد از بود، ديگر صورت اگر و آيم مى تو سوى منند با كه كسانى

  ».بداد
 به دارد، خالفتم سر او كه شد معلوم وى با من گفتگوى پايان در و كردم گفتگو وى با نيمروز تا: گويد

 .رفتم كوفه سواد به و شدم برون وى شهر از و شدم روان من برخاست، نماز
 غـزاى  يازمان همراه و درآمد طرسوس شهر به عجيفى احمد سال، اين االخر جمادى از مانده روز پنج
 وقتـى  هب كه بود آن وى گذشت در سبب .درگذشت يازمان غزا اين در. رفت پيش سلندوه تا و كرد تابستانى

 سـپاه  اما بودند قلعه فتح نزديك خورد، وى هاى دنده به منجنيق سنگ از اى پاره بود سلندوه قلعه مقابل كه
 .درگذشت راه در بعد روز به او و كرد حركت

 .شد گور به آنجا و بردند طرسوس به مردان دوش بر را وى رجب، از رفته روز چهارده جمعه روز به
  .بود حج ساالر هاشمى دمحم بن هارون سال اين در

 .درآمد نهم و هفتاد و دويست سال آنگاه

 بود نهم و هفتاد و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

                                                           

هاى نو آمده مقايسه كند و  اين قسمت متن را عيناً آوردم تا خواننده سياق آنرا ببيند و با بعضى رسايل و الواح فرقه. 1
 .م. اند گرفته شگفتى كند كه گويى اين گروهها همه از يك چشمه آب مى



 خ طبرييارترجمه ت     176

 و راه بر گوى فال و منجم و گوى نقل كه دهند ندا السالم مدينة در كه داد فرمان سلطان كه بود آن جمله از
 .نفروشند فلسفه و 1منطق و كالم اىكتابه كه دادند قسم را وراقان. ننشيند جامع مسجد در

 معتضـد  با روز آن در هم و شد خلع عهد واليت از مفوض جعفر محرم، از مانده روز هشت سال، اين در
 شد انشاء ها نامه معتضد عهد واليت و جعفر خلع درباره. باشد خالفت متصدى معتمد پى از وى كه شد بيعت

 معتضـد  جانـب  از. عهـد  واليـت  بـه  شـد  خوانده خطبه معتضد امن به جمعه روز به شد، فرستاده شهرها به و
 و نصـب  و نهى و امر كار و داده او به را عهد واليت مؤمنان امير كه شد نوشته واليتداران و عامالن به ها نامه
 .سپرده وى به بود بوده موفق با كه را عزل

 .شد گرفته قر،الص ابو دبير جراده، االول ربيع ماه از رفته روز پنج سال اين در
 السـالم  مدينـة  به شود گرفته آنكه از پيش روز چند و بود فرستاده هرثمه بن رافع نزد به را وى موفق

 .بود رسيده
 بـدو  كـه  زور شـهر  از مسـلم،  بـن  منصـور  طلحه، ابو االول، جمادى از مانده روز شش سال، همين در
 جمـادى  از مانده روز چهار اين و كردند زندان به و گرفتند دبيرش عقامه با را او كه آمد باز بود شده پيوسته

 .بود االول
 مكنـون،  و موسى بن محمد ميان طرسوس در االول، جمادى از مانده روز نه شنبه، روز به سال اين در

 ديـده  را راغب حلب در جف پسر طغج كه بود آن سبب اند گفته چنانكه. شد پيكار موفق، وابسته راغب غالم
. داد راغب به خوب هاى وعده وى جانب از و ببيند را او خواهد مى احمد پسر  خمارويه كه بود گفته بدو و بود
 بـا  را مكنـون  خـويش  خـادم  و رفـت  مصـر  سوى خويش آن از غالم پنج و بيست با و شد برون حلب از وى

 نوشـت  موسـى  پسر لنگ محمد به طغج. فرستاد طرسوس به خويش سالح و مال با داشت همراه كه سپاهى
 سـوى  كه است مكنون غالمش همراه بود وى همراه كه غالم و سالح و مال چه هر و فرستاده را راغب او كه

 .بگيرد دارد همراه چه هر با را او شود مى وارد كه هماندم بايد مى و شده طرسوس
 وى همـراه  سـالح  و مـال  بـر  كـس  و بگرفـت  را او و تاخت او بر لنگ شد، طرسوس وارد مكنون وقتى

 مكنـون  دسـت  بـه  و بگرفتند را لنگ و بازداشتند مكنون از را وى و تاختند لنگ به طرسوس مردم. تگماش
 كرده لنگ كه را كارى و نوشتند احمد پسر خمارويه به و شده حيله دستخوش راغب كه بدانستند و بداشتند

 رهـا  را لنـگ  تا آيد ما نزد هب كه كن رها را راغب«: گفتند و اند گماشته او بر كس اينكه و دادند خبر بدو بود
  ».كنيم

 بـه  فرسـتاد  وى همـراه  نيـز  را طغـان  بـن  احمد. فرستاد طرسوس به را او و كرد رها را راغب خمارويه
 آزاد موسـى  پسـر  لنـگ  محمد رسيد، طرسوس به راغب وقتى. كرد معزول آنها از را لنگ و مرزها واليتدارى

                                                           

 .جدل: كلمه متن. 1
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 شـنبه  سـه  روز بـه  شد، شهر آن وارد راغب با شام، مرزهاى و طرسوس واليتدارى به نيز طغان بن احمد. شد
 .شعبان از رفته روز سيزده

 يكشنبه روز به كه بود چنان و درگذشت معتمد رجب، از مانده روز يازده دوشنبه، شب به سال اين در
 .درگذشت شبانگاه و خورد بسيار و خورد شام و بود نوشيده بسيار شراب حسنى قصر در كناره بر

 .بود روز شش و سال سه و بيست اند گفته چنانكه وى خالفت

 معتضد خالفت

 نگهبانى بر را خويش غالم بدر وى. كردند خالفت بيعت باهللا المعتضد العباس ابو با شب همان صبحگاه
 و خاصـه  حاجب. گماشت كشيكبانان به را شاه بن محمد گماشت، وزارت به را سليمان بن عبيداهللا. گماشت

 .كرد خويش نايب را سمرقندى خفيف صالح، و شد امين به عروفم صالح عامه،
 و آمـد  معتضـد  نـزد  بـه  هـا  هديـه  بـا  صـفار  ليث بن عمرو فرستاده سال همين شعبان از رفته روز دو

 بـراى  كـه  پرچمـى  و خلعت با كرد روان فرستاده با را نوشرى عيسى معتضد،. خواست را خراسان واليتدارى
 خلعـت  عمـرو  رسيدند، خراسان به سال همين رمضان ماه در .خراسان واليتدارى به بود، بسته ليث بن عمرو

 .شد نصب وى خانه صحن در روز سه مدت به پرچم و پوشيد
 بـود  وى عهـده  بـه  بلـخ  نهـر  سـوى  آن كه را كارى و رسيد احمد بن نصر درگذشت خبر سال اين در
 .كرد عهده احمد بن اسماعيل برادرش

 به مصر از جصاص ابن به معروف عبداهللا بن حسين شوال، از رفته روز سه نبهدوش روز به سال، اين در
 خادم بيست و طال استر بار بيست. داشت همراه ها هديه و بيامد طولون بن احمد پسر خمارويه از فرستادگى

 هاى زهني نيم كه بسيار نقره به مزين زينهاى با اصيل اسب بيست بر مرد بيست و نشاندار پارچه صندوق دو و
 و بـود  طـال  تـا  پنج جمله آن از كه لگام و زين با اسب هفده با مزين، كمرهاى و ديبا قباهاى با داشتند نقره
 نزد به جصاص ابن وقتى. زرافه يك با لگام، و زين با استر پنج و منقش، جلهاى با اسب سى با بود، نقره باقى

 .داد خلعت همراهانش از كس هفت و بدو رسيد معتضد
 را او خـودم «: گفـت  معتضد كه بود معتضد بن على با خمارويه دختر همسرى درباره جصاص ابن سفر

 .كرد خويش همسر را او و» .گيرم مى همسرى به
 .گرفته كنداجى بن اسحاق بن محمد از را ماردين قلعه عيسى بن احمد كه آمد خبر سال اين در
 جـاى  به الحميد عبد بن محمد و درگذشت ودب وى با امالك ديوان كه محمد بن ابراهيم سال اين در

 .شوال از مانده روز چهار يا سه بود چهارشنبه روز به ابراهيم درگذشت. شد گماشته وى
 خلعـت  و شـد  دينـور  واليتـدار  موفق وابسته راشد شوال، از مانده روز هفت شنبه، روز به سال اين در

 .رفت خويش كار سوى عده،ق ذى از رفته روز ده پنجشنبه، روز به آن از پس. گرفت
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 سـرداران  بود، گرفته حسنى نزديك كه رفت نمازگاهى به و برنشست معتضد سال همين قربان روز در
 در و گفـت  تكبيـر  شـش  اول ركعت در كه گويند. كرد نماز مردم با آنجا در. برنشستند وى با نيز سپاهيان و

 در ديگـر  و كرد تعطيل را عتيق نمازگاه. نشد دهشني وى خطبه اما رفت منبر به آنگاه تكبير، يك دوم ركعت
 .نكرد نماز آن

 رافع وقت آن در. كند پيكار هرثمه بن رافع با كه شد نوشته دلفى العزيز عبد بن احمد به سال اين در
 بـن  رافـع  كـه  كردنـد  تالقـى  قعده ذى از مانده روز هفت پنجشنبه روز به رفت، وى سوى احمد بود، رى به

 .درآمد بدان العزيز عبد ابن كه درآمد رى از و شد هزيمت هرثمه
 شـانزده  كـه  كرد مى حج كه بود بار آخرين اين و شد حج ساالر هاشمى محمد بن هارون سال اين در

  .بود بوده حج ساالر سال اين تا چهارم و شصت سال از سال
 .درآمد هشتادم و دويست سال آنگاه

 بود هشتادم و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

. گرفت را شيلمه به معروف سهل بن حسن بن محمد و مهتدى بن عبداهللا معتضد، كه بود آن جمله از
 را وى كـه  پيوسـت  موفق به امانخواهى به سپس بود، بوده وى با زنگيان ساالر روزهاى آخرين تا شيلمه اين

 .داد امان
 وى كـه  گفـت  و كـرد  سعايت معتضد نزد به شيلمه درباره يافتگان امان از يكى كه بود اين گرفتنشان سبب
 كـرده  تبـاه  را سـپاهيان  غيـر  و سپاهيان از گروهى و است ندانسته را وى اسم كه كند مى دعوت مردى براى
 بـه  امـا  كشـيد  اقـرار  به را او معتضد گرفتند، بود شهر همان از كه اش برادرزاده با را صيدنانى مرد يك. است

 زير اگر«: گفت و نكرد اقرار چيزى به اما كرد، پرسش خواند مى وى سوى كه مردى درباره نكرد، اقرار چيزى
  ».دهم نمى خبر او از ترا كنى 1كردناك مرا اگر. داشتم نمى بر وى از قدم بود، من قدمهاى

 آتـش  بـر  و بسـتند  خيمـه  چوبهـاى  از چـوبى  بـر  را وى آنگاه برافروختند، آتشى تا بگفت معتضد پس
 غربـى  سـمت  بـر  پـايين  پل نزد به و زدند را گردنش آن از پس. شد پاره پاره شپوست كه چندان بگردانيدند
 محرم از رفته روز هفت شيلمه آويختن. شد آزاد و شد معلوم وى برائت تا بود بداشته مهتدى پسر. بياويختند

 .بود
 مـن  درباره آنچه«: گفت» .كنى مى دعوت مهتدى پسر براى ام شنيده«: گفت شيلمه به معتضد: گويند

  ».طالبم ابو پسر خاندان دوستدار من اينست، جز گويند مى
 اقـرار  ات بـرادرزاده «: گفـت  بـدو  بود، كرده اقرار كه بود كشيده اقرار به را وى برادرزاده كه بود چنان و

  ».نيست پذيرفته وى گفتار گفته، شدن كشته بيم از را سخن اين و سال نو است پسركى اين«: گفت» .كرده
                                                           

كبابى باشد كه گوشت آنرا در آب جوشانيده باشند و : گردناج بر وزن اسفناج: در برهان قاطع چنين آمده: كلمه متن. 1
 .م. ظاهراً كلمه متن با تحريف گاف و جيم به كاف همين كلمه گردناج پارسى است. بعد از آن به سيخ كشند و كباب كنند
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 .كردند آزاد را صيدنانى و شيلمه برادرزاده آن از پس دراز مدتى
 بشـر  بستان در و شد روان شيبان بنى آهنگ به بغداد از معتضد يكشنبه، روز به صفر، از رفته روز يك

 خانـه  بـر  را خـويش  حاجب امين، صالح و شد روان آنجا از چهارشنبه روز به آن از پس. آمد فرود هارون بن
 خـويش  پناهگـاه  را آنجـا  شيبان بنى كه جزيره سرزمين در محلى آهنگ به. كرد نجانشي بغداد بر و خويش

 پس .پيوستند خويشتن به را عياالنشان و اموال دارد را آنها آهنگ وى كه يافتند خبر چون و برفت كردند مى
 بسـيار  ،كـرده  بزرگ كشتارى و تاخته بدانها و رفته بدويان سوى سن از شبانگاه كه رسيد معتضد نامه آن از

 چنـدان  اموالشـان  از سپاه مردم و گرفته را فرزندان و زنان اند، شده غرق بزرگ و كوچك زاب در آنها از كس
 فزونى مردم دست در كه شد گرفته چندان شترانشان و گوسفندان از. اند مانده عاجز آن بردن از كه اند گرفته
 به تا كنند حفاظت را فرزندان و زنان داد دستور .درم پنج به شتر و شد فروخته درم يك به گوسفند و گرفت،
 شـيبان  بنى. بازگشت بغداد به سپس رفت، بلد به آنجا از و رفت موصل سوى معتضد آن از پس رسند، بغداد

 از مرد پانصد اند گفته چنانكه كه دادند او به گروگانها و درگذرد آنها از كه خواستند مى او از آمدند، وى نزد به
 بـا  عيسـى  بن احمد نزد از االصبغ ابى بن احمد بازگشت السالم مدينة آهنگ به معتضد وقتى رفت،بگ را آنها

 هفـت  چهارشـنبه  روز به رسيد، وى نزد به استرها و اسبها و هديه و بود گرفته كنداج بن اسحاق از كه مالى
 .االول ربيع ماه از رفته روز

 در كـه  شـديد  پيكارى و سخت اى محاصره پس از الساج ابى بن محمد كه آمد خبر االول ربيع ماه در
 بـه  را او و گرفتـه  داده امان را يارانش و  وى كه پس آن از را حسين بن عبداهللا و گشوده را مراغه بوده ميان
 .است كشته را وى آن از پس كشيده، اقرارش به اموالش همه درباره و بداشته و كرده بند
 بوده االول ربيع ماه آخر در وى درگذشت. رسيد دلفى العزيز عبد بن احمد درگذشت خبر االخر ربيع ماه در

 غـارت  را 1منشـى  محمد بن اسماعيل خانه و بودند خواسته را خويش مقرريهاى سپاهيان آن از پس كه بود،
 اما كرد عهده را كار عمر آن از پس برخاستند، نزاع به رياست سر بر العزيز عبد پسران بكر و عمر. بودند كرده

 .ننوشت چيزى او واليتدارى درباره معتضد
 .فرستاد را آنجا مردم از جمعى سرهاى و گشود را عمان ثور، بن محمد سال اين در

 درگذشـت،  معتمـد  بـن  جعفـر  سـال  ايـن  االول ربيع ماه از رفته روز دوازده يكشنبه روز به كه گويند
  .بود كرده همدمى وى با بارها معتضد و شد نمى نمايان و شد نمى برون كه بود معتضد خانه در وى اقامتگاه

 .بازگشت بغداد به بود برده بدويان به كه يورشى از معتضد سال همين در
 بـه  وارد سـال  همين االول جمادى در ليث بن عمرو كه آمد خبر االخر، جمادى در سال، اين در هم و
 .شده نيشابور

                                                           

  .كلمه متن. 1
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 پـنج  و بيسـت  كـه  فرسـتاد  موصل راه از را خوارج از كس دو و سى الساج ابى بن يوسف سال، اين در
 .بداشتند نو زندان در را آنها از كس هفت و بياويختند و زدند گردن را آنها از كس

 طرسـوس  وارد تابستانى غزاى براى خمارويه جانب از ابا بن احمد رجب، از رفته روز پنج سال، اين در
 بلقسـور  تـا  و رفتنـد  غـزا  بـه  طرسوس امير فىعجي همراه همگى و شد وارد نيز حمامى بدر وى از پس شد،

 .رسيدند
 شـهر  گفتنـد  مـى  چنانكـه  و رفتـه  تـرك  ديـار  غـزاى  بـه  احمد بن اسماعيل كه آمد خبر سال اين در

 و كشته را آنها از كس بسيار و گرفته اسير كس هزار ده نزديك و خاتون زنش با را او و گشوده را پادشاهشان
 درم هزار غنيمت تقسيم هنگام به مسلمان سوار و نيست دانسته آن شمار هك گرفته غنيمت به بسيار اسبان
 .است گرفته

 بغـداد  بـه  را وى تـابوت  و درگذشت دينور به موفق، وابسته راشد، سال اين رمضان ماه از مانده روز دو
 .كردند حمل

 .درگذشت بلخى مسرور سال اين شوال از رفته روز سيزده
 از رفته روز دوازده شوال، ماه در كه آمد دبيل از اى نامه حجه، ذى ماه به ،سال اين در اند گفته چنانكه

 بـه  و يافته دوام تاريكى و بوده تاريك دنيا شب آن صبحگاه اما شده، روشن شب آخر در و گرفته ماه ماه، آن
 شـده  شـب  سـوم  يـك  چون و يافته دوام شب سوم يك تا كه گرفته وزيدن سخت و سياه بادى پسين وقت

 و نمانده جا به خانه، صد مقدار به اندكى، جز آن منزلهاى از و بوده ويران شهر همه صبحگاهان و آمده زلهزل
 از پـس  و اند كرده گور به و اند آورده در آوار زير از كه اند كرده گور به را كس هزار سى نامه نوشتن وقت به تا

 .شده زلزله آنجا ديگر بار پنج ويرانى
 .بود مرده هزار پنجاه و صد بودند درآورده آوار زير از آنچه مجموع كه اند ردهآو آنها از يكى از
  .بود حج ساالر ترنجه ابن به معروف هارون، بن محمد بكر، ابو سال اين در

 .درآمد يكم و هشتاد و دويست سال آن از پس

 بود يكم و هشتاد و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 السـالم  مدينـة  به مضر ديار بر سلطان عامل عباس، بن ترك محرم، از رفته روز ده كه بود آن جمله از
 حرير هاى جبه و كالهها و بودند شتران بر كه سميساط فرمانرواى االغر ابو ياران از كس چند و چهل با رسيد

 تـرك . دشـدن  بداشـته  آنجـا  در كـه  شدند فرستاده نو زندان به آنجا از كه برد معتضد خانه به را آنها. داشتند
 .بازگشت و گرفت خلعت

 او و داشته نبردى دلفى العزيز عبد بن عمر با الساج، ابى ابن خادم وصيف، كه آمد خبر سال همين در
 السـاج  ابـى  بن محمد خويش موالى نزد به سال همين االول ربيع ماه در وصيف آن از پس كرده، هزيمت را

 .رفته
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 خمارويـه  جانـب  از جـف  پسر طغج االخر، جمادى نيمه نبهپنجش روز به سال اين در اند، گفته چنانكه
 .گشود را ملوريه و رسيد طرايون به و رفت غزا به آن از پس شد، طرسوس وارد تابستانى غزاى براى

 مسـجد  نـام  به محلى در همانجا و درگذشت كوفه به طايى محمد بن احمد جمادى، از مانده روز پنج
 .شد گور به سهله

 .شد كم آب طبرستان و ىر در سال همين در
 علـى  محمـد،  ابو. كرد دينور ناحيه آهنگ و رفت جبل سوى معتضد سال، همين رجب از رفته روز دو

 بـر  را االصـبغ  ابـى  بـن  احمـد  گماشـت،  دينور و همدان و قم و ابهر و زنجان و قزوين و رى بر را معتضد بن
 العزيـز  عبـد  بن عمر. سپرد نصرانى عمرو بن حسين به را رى امالك و وى سپاه مخارج گماشت، وى دبيران
 و كـرد  شتاب بازگشت براى آذوقه كميابى و نرخ گرانى سبب به. گماشت كرج و نهاوند و اصبهان بر را دلفى

 .رسيد بغداد به رمضان ماه از رفته روز سه چهارشنبه روز به
 امـان  معتضـد  بـن  علـى  از كـس  هـزار  نزديـك  با رى، بر رافع عامل كوره، على بن حسن سال اين در
 .فرستاد معتضد خويش پدر نزد به را وى كه خواست

 بـه  دسـت  و گرفتنـد  اسير را انف سيما پسر و درآمدند سامرا به بدويان قعده، ذى ماه در سال، اين در
 حمـدون  بـن  حمـدان  آهنـگ  كه رفت موصل  به دوم بار معتضد قعده ذى از مانده روز شش. گشودند غارت
 دعـوت  وى سـوى  و شـده  متمايل وازقى جانفروش هارون به وى كه بود رسيده خبر دوب كه رو آن از داشت

 كـه  كردان و بدويان و وى ميان نبرد درباره آمد حرمى نجاح نزد به جدان كرخ از معتضد نامه آنگاه. كند مى
 :بود داده رخ قعده ذى سلخ جمعه روز به
   رحيم، رحمان خداى بنام«

 و كـردان  بر ستايش، را او و خدا، كه وقتى به جمعه، شب شد، نوشته شب تاريكى وقت به مكتوب اين
 رانـيم،  مـى  گوسفند و گاو كه چنانيم. عيالهاشان با آوردم بدست آنها از چيز دنيا يك و بخشيد نصرت بدويان
 حايـل  آنهـا  و ما ميان شب كه بود كار به آنها در شمشيرها و ها نيزه هنوز .ايم رانده مى قديم سالى به چنانكه

 در آيـد،  مى كرخ به من پى از من سپاه و بريم مى نهايت به را كار فردا. شد روشن كوهها سر بر ها آتش و شد
 بسـيار  ستايش را خداى. نبرد جان آنها از هيچكس و بود ميل پنجاه طول در كشتنشان و آنها با من آويختن

 و پيمبـر  بـر  خـداى  درود و اسـت  نجهانيـا  خـداى  كه ستايش را خداى. است فرض ما بر خداى سپاس كه
  ».بسيار سالم با وى خاندان
 دلـه  يـك  كـه  شدند همقسم بودند يافته خبر معتضد حركت از كردان و بدويان وقتى كه بود چنان و

 فرزنـدان  و عيالهـا  و همديگر، پهلوى بياراستند، دسته سه به را خويش سپاه و آمدند فراهم پس كنند، پيكار
 .نهادند اى دسته آخر در را خويش
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 ايشـان  از كـس  بسـيار . بكشت آنها از و كرد نبرد آنها با كه بودند نخبه سواران وى سپاه بيامد، معتضد
 حمـدان  دست به كه ماردين قلعه آهنگ به شد روان موصل سوى معتضد آن از پس. شدند غرق زاب در نيز
 سـپاه . نهـاد  بجـاى  قلعـه  در را خويش پسر و بگريخت يافت خبر معتضد آمدن از وى وقتى بود، حمدون بن

 برنشست معتضد بعد روز. كردند نبرد آنها با را روز آن بودند آنجا در كه كسانى آمد، فرود قلعه مقابل معتضد
  ».فرمانم آماده«: داد پاسخ كه زد، بانگ را حمدان ابن سپس. رسيد در به تا رفت باال قلعه طرف به و

 داد دستور شدند وارد كه كسانى به و بنشست در بر معتضد. دبگشو كه» .بگشاى را در تو واى«: گفت
 پـى  از كـس  آنگـاه . شـد  ويـران  كه كنند ويران آنرا داد دستور سپس. بياوردند بود قلعه در اثاث و مال آنچه

 بـود  شـده  سـپرده  كـه  را وى آن از امـوالى  و كردنـد  تعقيـب  سختى به را او كه فرستاد حمدون بن حمدان
 بـه  كـه  بـود  آن در بسـيار  سپاه با شداد نام به مردى كه حسنيه نام به رفت شهرى به تضدمع آنگاه. گرفتند

 را اش قلعـه  و بگرفـت  را او و يافـت  غلبـه  او بـر  معتضد. داشت اى قلعه شهر در مرد آن و بودند هزار ده قولى
 .كرد ويران

 انـد،  شـده  بسـيار  باران و سخت سرماى دچار مردم رفتن اثناى در كه آمد خبر مكه راه از سال اين در
 .اند شده تلف آن از كس پانصد از بيشتر كه سرمايى

 ظفـر  مسلمانان كه بود نبرد روز دوازده ميانشان و رفتند روميان غزاى به مسلمانان سال اين شوال در
  .بازگشتند و گرفتند بسيار غنيمت و يافتند

 .درآمد دوم و هشتاد و دويست سال آنگاه

 بود دوم و هشتاد و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 نامـه  شـهرها  و هـا  ناحيـه  در عامالن همه به داد دستور سال اين محرم در معتضد كه بود آن جمله از
 و اندازنـد  عقب حزيران يازدهم روز به تا آنرا و نكنند آغاز است عجمان نيروز كه نيروز از را خراج كه نويسند

 بـه  وى نامـه  و بـود  آنجـا  معتضـد  كه شد نوشته موصل از باب اين در ها نامه .ناميدند معتضدى نيروز را اين
 و داشـته  منظـور  را آنهـا  بـا  ماليمـت  و مردم رفاه كار اين از كه داد مى خبر بدو كه رسيد يعقوب بن يوسف
 .كرد چنان كه بخواند مردم بر را وى نامه بود داده دستور

. بياورد بود گرفته زنى به را او معتضد كه را ارويهخم الجيش ابو دختر مصر، از جصاص ابن سال اين در
 شـنبه  شـبانگاه  و شدند بغداد وارد محرم از رفته روز دو يكشنبه روز به بود، وى با نيز دختر عموهاى از يكى

 موصـل  در و بـود  غايـب  معتضد وقت آن در. دادند جاى مخلد بن صاعد خانه در و كردند حرم وارد را دختر
 .بود

 ديگـر  رسوم و آتش افروختن و آب پاشيدن از بودند كرده مى عجم نيروز در آنچه از مردم سال اين در
 .شدند ممنوع
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. شـوند  وى نـزد  بـه  كـه  نوشت حمدون بن حمدان و ايوب بن اسحاق به موصل از معتضد سال اين در
 و مـوال ا و شـد  حصـارى  خـويش  هاى قلعه در حمدون بن حمدان اما شد، شتابان كار بدين ايوب بن اسحاق
 نصـر  و موشـكير  وصـيف  همراهـى  بـه  فرسـتاد،  وى سوى سپاهيان معتضد،. كرد نهان را خويش هاى حرمت
 وى يـاران  و كـوره  علـى  بن حسن به موصل سرزمين در الزعفران دير نام به محلى در كه آنها، جز و قشورى
 رسـيدند  مى كه بديد را نسپاهيا نخستين حسين وقتى. بودند مقيم حمدان آن از اى قلعه مقابل كه رسيدند

. كننـد  ويران آنرا داد دستور كه كرد تسليم را قلعه و رفت معتضد نزد به حسين. يافت امان كه خواست امان
 دجلـه  بين ما باسورين، به معروف بود رفته محلى به وى برفت، حمدان جستجوى به شتابان موشكير وصيف

 يـارانش  و وى يافت خبر آمدنشان از وقتى. كردند عبور وى سوى وصيف ياران بود، بسيار آب. بزرگ نهرى و
 براى كه افكند زورقى در را خويشتن حمدان. شدند كشته بيشترشان تا كردند دفاع خويشتن از و نشستند بر

 خـويش  همـراه  نيز مالى بود، وى با نيز يحيى پسر زكريا نام به وى نصرانى دبير بود، شده مهيا دجله در وى
 آن از شود پيوسته بدويان به خواست مى. بود ربيعه ديار سرزمين از كه رفت دجله غربى سمت به و برداشت

 دنبـال  از سـپاهيان  از انـدك  گروهى. بودند شده حايل بودند شرقى سمت در كه كردانش و وى ميان كه رو
ـ  آمده فرود آنجا كه رسيدند ديرى نزديك تا برفتند وى دنبال از همچنان و كردند عبور حمدان  چـون  و ودب

 در را مال و انداختند زورقى در را خويشتن كه بود وى با نيز دبيرش بگريخت، و شد برون دير از بديد را آنها
 رسيدند، بدو تا برفتند حمدان پى از آب بر و اسب بر سلطان ياران. شد برده معتضد نزد به كه نهادند بجا دير

 خويش، نماينده آن از اسبى بر و رفت دجله شرق در ويشخ آن از ملكى سوى بيراهه از و آمد برون زورق از
 شـد،  پناهنـده  بـدو  و رسـيد  ايوب بن اسحاق خيمه به معتضد اردوگاه در تا پيمود راه شب همه و برنشست

 كـه  فرستاد وى كسان جستجوى به سواران و نگهدارند را وى تا بگفت و برد معتضد سراپرده به را او اسحاق
 امـانخواهى  بـه  پيـاپى  ديگران و كردان سران آنگاه آورد، بدست را غالمانش و ويشانخ از گروهى و وى دبير

 .بود سال همين محرم آخر در اين و آمدند
 و وى مـال  و بداشـتند  و كردنـد  بند به و گرفتند را طاشتمر پسر بكتمر سال همين االول ربيع ماه در

 .گرفتند را هايش خانه و امالك
 دو در. بردنـد  معتضـد  بنزد را احمد پسر خمارويه دختر االخر، ربيع ماه از هرفت روز چهار سال، اين در

 بـود  كنـاره  مجـاور  كـه  را هايى كوچه در .نكند عبور دجله از يكشنبه روز هيچكس كه دادند ندا بغداد سمت
 ذارندنگ كه گماشتند را كسانى دجله سوى دو بر. كشيدند پرده رسيد مى دجله به كه خيابانهايى بر و ببستند
 بيامـد،  معتضـد  خانـه  از كشـتى  شـد،  كرده عشا نماز وقتى. شوند نمودار كناره بر خويش هاى خانه از كسان

 آمـاده  انـداز  آتـش  كشـتى  چهار بايستادند، صاعد خانه مقابل داشتند، همراه شمع كه بودند آن در خادمانى
 و كـرد  حركـت  انداز آتش هاى كشتى د،بيام كشتى وقتى. بودند داده جاى صاعد خانه نزد به آنرا كه بود شده
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 از رفتـه  روز پـنج  شنبه سه روز و بود معتضد خانه در را دوشنبه روز بانو شد روان جماعت روى پيش كشتى
  .شد نمودار او بر االول ربيع ماه

 بن عمر به و گرفت را دلف ابى ابن آن از اموالى و رسيد كرج به و رفت جبل سوى معتضد سال اين در
 وى مقابـل  از و فرستاد معتضد براى آنرا كه خواست بود، وى نزد  به كه را جواهرى و نوشت دلفى زيزالع عبد

 .گرفت دورى
 .دادند او به استرهايى و اسبان و شد آزاد طولون ابن غالم لؤلؤ، معتضد رفتن از پس سال، اين در
 بـن  يوسف اما. باشد نسىقال فتح كمك كه فرستادند صميره سوى را الساج ابى بن يوسف سال اين در

 خـويش  راه در و بود مراغه در كه گريخت محمد خويش برادر سوى بودند وى مطيع كه كسانى با الساج ابى
 ايـن  بـه  گفـت  شـعرى  بـاب  ايـن  در طاهرى عبداهللا بن عبيداهللا. بگرفت آنرا و برخورد سلطان آن از مالى به

 :مضمون
   طاهر، خاندان شما، ياران! هدايت امام اى«

 .گذرد مى روزگار و بينند مى جفا سببى بى
 .اند مانده و اند آميخته شكر با را صبر آنها
   بينند مى عنايت و گيرند مى عطيه ديگران اما
  » .كنند مى فرار و

 .خويش پسر احمد ابو نزد به فرستاد رى به را وزير سليمان بن عبداهللا معتضد، سال اين در
 عطـار  ورد بـن  محمـد  نزد به دينار هزار دو و سى طبرستان از لوىع زيد بن محمد سال اين در هم و
 خانه به كه كردند سعايت وى درباره كند، پخش مدينه و مكه و كوفه و بغداد در وى كسان ميان كه فرستاد

 فرسـتاده  وى نـزد  بـه  مـال  ايـن  هماننـد  ساله هر كه گفت كردند، پرسش او از باب اين در و شد احضار بدر
 خبـر  معتضـد  به بدر. كند مى بخش كند، بخش آنها بر دهد مى دستور كه علوى كسان ميان نراآ كه شود مى
 .پرسيد را وى دستور و راى و ،.اوست بدست مال و مرد كه گفت بدو و داد

 يـاد  بـه  گفـتم  تـو  بـا  كه را  خوابى مگر بدر اى«: گفت بدر به معتضد كه اند آورده حسنى عبداهللا ابو از
  »ندارى؟

  » .مؤمنان امير اى ه،ن«: گفت
 تـو  بـه  كـار  ايـن  دانـم  مـي  :گفـت  و خواند پيش مرا ناصر كه گفتم تو با كه ندارى ياد به مگر«: گفت

 .بود خواهى چگونه طالب ابى بن على خاندان با بنگر رسد، مى
 ناحيـه  آهنـگ  خـويش  سـپاه  بـا  و ام شده برون بغداد از گويى كه ديدم خواب به«: گفت معتضد آنگاه

 تـوجهى  و كرد مى نماز و بود ايستاده اى تپه بر كه گذشتم يكى به. كردند مى نظر من در مردم و دارم ننهروا
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 سـوى  كـردم  شگفتى داشتند، توجه سپاه به كسان آنكه با من، سپاه به اعتنائيش بى و وى از نداشت، من به
 .رفتم پيش» .بيا شپي«: گفت من به برد بسر را خويش نماز وقتى ايستادم، رويش پيش و رفتم وى

  »شناسى؟ مى مرا«: گفت
  ».نه«: گفتم
 برگرفتم آنرا. بود وى روى پيش بيلى »بزن زمين به و برگير را بيل اين طالبم، ابى بن على من«: گفت

 .زدم زمين به بار چند و
 هدربـار  كـن  سفارش آنها به رسند، مى خالفت به تو فرزندان از زدى كه ضربتها مقدار به«: گفت من به
 .كنند نيكى من فرزندان

 او بـه  و كـن  آزاد را مـرد  آن و كـن  رها را مال«: گفت» .آوردم بياد مؤمنان امير اى«: گفتم: گويد بدر
 ورد بـن  محمد بفرستد، آشكارا فرستد مى وى بنزد را آنچه كه بنويسد طبرستان به خويش يار به بده دستور

 .شود كمك كار اين در محمد با كه داد ستورد و» .كند بخش آشكارا كند، مى بخش را آنچه نيز
 .درگذشت معتضد  حبس در مسلم، بن منصور طلحه ابو سال همين شعبان ماه از مانده روز يازده

 معتضد و رسيد بغداد به رى از وزير سليمان بن عبيداهللا رمضان، از رفته روز هشت سال، اين در هم و
 .داد خلعت بدو

 معتضـد  بـراى  ،عبـداهللا  بـن  محمـد  دختـر  قاسم ام كنيز ناعم، سال، نهمي رمضان از مانده روز هشت
 .كرد شغب را كنيز نام و كرد جعفر را وى نام كه آورد پسرى

 سوى دشت راه از دمشق از ماذرايى احمد بن ابراهيم حجه، ذى از مانده روز دوازده سال، اين در هم و
 سـر  بسـترش  بر را احمد پسر خمارويه كه داد خبر ضدمعت به و رسيد بغداد به روزه يازده كه شد روان بغداد
 .بود بريده سر را او خاصش خادمان از يكى. اند بريده

 بـه  روزه هفـت  دمشـق  از ابـراهيم  قولى به. بود حجه ذى از رفته روز سه خمارويه شدن كشته: گويند
 .شدند هكشت بودند، متهم وى كشتن به كه خمارويه خادمان از كس چند و بيست. رسيد بغداد

 ابـن  به وى براى اى نامه و فرستاده خمارويه براى هايى هديه جصاص ابن همراه معتضد كه بود چنان و
 هالكـت  از معتضـد  رسـيد  سـامرا  بـه  وقتـى  شـد،  روان بود شده آن مامور كه كارى براى او و سپرد جصاص
 بغـداد  بـه  حجـه  ذى از اندهم روز هفت و بازگشت كه بازگردد داد دستور و نوشت بدو و يافت خبر خمارويه

  .رسيد
 .درآمد سوم و هشتاد و دويست سال آنگاه 

 بود سوم و هشتاد و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 ناحيـه  به جانفروش هارون سبب به معتضد سال، همين محرم از مانده روز سيزده كه بود آن جمله از
 مـاه  از رفتـه  روز نـه  شنبه سه روز به وى به فتنيا دست درباره معتضد نامه. يافت دست او بر و رفت موصل
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 از جمعـى  بـا  را حمـدان  بـن  حسـين  كـه  بود آن هارون به يافتن دست چگونگى رسيد، بغداد به االول ربيع
 بـه  حمـدان  بـن  حسـين : گويند. فرستاد وى سوى خويش ياران ديگر و خويش خاندان از پيادگان و سواران
  ».هست حاجت سه مؤمنان امير نزد به مرا آوردم ؤمنانم امير بنزد را او اگر«: گفت معتضد

  » .بگوى«: گفت
 نـزد  به را وى كه پس آن از را ديگر حاجت دو و شود آزاد پدرم كه است اين حاجتم نخستين«: گفت

  » .خواهم مى آوردم مؤمنان امير
  » .برو ميشود، برآورده«: گفت معتضد

  ».گزينمبر را آنها كه دارم نياز سوار سيصد به«: گفت
 .موشكير همراه به فرستاد وى با سوار سيصد معتضد

 مخالفـت  دهـم  مـى  دسـتور  او به آنچه با كه دهد دستور موشكير به مؤمنان امير كه خواهم مى«: گفت
  ».نكند

 همراهـان  و وصيف به رسيد، دجله گدار به تا برفت حسين داد، دستور موشكير به باب اين در معتضد
 تـو  بـر  هـارون  تـا  مشو دور اينجا از ندارد، اين جز فرارى راه هارون«: گفت بدو و نندبما گدار بنزد گفت وى

  ».ام شده كشته من كه رسد تو به خبر يا بيايم من تا شوى مى وى عبور مانع بگذرد،
 هارون و شدند كشته طرف دو از كسانى كرد، نبرد وى با و رسيد بدو كه برفت هارون طلب به حسين

 محـل  ايـن  در مـا  مانـدن «: گفتنـد  بـدو  يـارانش  بمانـد،  گـدار  نزد به روز سه وصيف. دش هزيمت جانفروش
 مـا،  نـه  باشـد  او آن از فتح و بگيرد را جانفروش حسين، شايد. ماست زيان مايه اين و كشيد بدرازا نامسكون

 ».برويم آنها پى از كه اينست درست
 از حسـين  كرد، عبور و رسيد گدار حلم به هزيمت به جانفروش هارون. برفت و شد آنها مطيع وصيف

 اثـرى  و نيافـت  خبـرى  نيـز  هـارون  از. نديد بودشان نهاده كه جايى در را وى ياران و وصيف و بيامد وى پى
 طوايـف  از يكـى  سوى و كرد عبور وى پى از. يافت خبر وى عبور از تا كرد همى پرسش هارون خبر از. نديد
 و بتـازد  آنهـا  بـر  خواسـت  مـى . داشتند نهان او از را وى كار كه كرد پرسش آنها از هارون درباره و رفت عرب

 و گرفتـه  را اسبانشان بعضى و گذشته آنها بر هارون كه گفتند بدو. رسد مى او پى از معتضد كه داد خبرشان
 بـدو  روز چنـد  از پـس  كـه  برفـت  او پى از حسين نهاده، آنها بنزد بوده وامانده و خسته كه را خويش اسبان
 وى با و بود مصر هارون نبرد به حسين اما كرد، تهديد و داد قسم را وى. بود كس صد حدود با هارون. رسيد
 .كرد نبرد

 و بگرفتنـد  را او و تاختنـد  او بـر  حسين ياران و افكند هارون بر را خويشتن حمدان بن حسين: گويند
 و بگشـايند  را حمدون بن حمدان دهاىبن داد دستور معتضد. قرار و پيمان بى تسليم به و بردند معتضد بنزد
 .دهد خلعت و كند آزاد را او كه بيايد تا كنند نيكى وى با و دهند گشايش را وى
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 هشت و بازگشت السالم مدينة سوى وى افتاد معتضد دست به و كرد اسير را هارون حمدان، ابن وقتى
 .بياراست را سپاه و مدآ فرود شماسيه در بنزد و رسيد آنجا االول ربيع ماه از مانده روز

 خلعـت  نيز را وى كسان سران از جمعى و بخشيد طال طوق و داد خلعت را حمدان بن حسين معتضد
 در را وى و روان تخـت  همانند نهادند، فيل بر چيزى جانفروشى براى و بياراستند ديبا پوشش با را فيلى. داد
 .نهادند سرش بر درازى اىديب كاله و پوشانيدند او بر ديبايى پيراهن و نهادند آن

 سـهام  مـازاد  كـه  بنويسـند  نـواحى  همه به داد دستور معتضد سال، اين االول جمادى از مانده روز ده
 بـاب  اين در ها نامه. كنند كنار بر آنرا عامالن و كنند منحل را ميراث ديوان و دهند خويشاوندان به را ميراث

 .شد خوانده منبرها بر و شد فرستاده
 محمد نام به و درآمد و رفت آنجا هرثمه بن رافع و درآمد نيشابور از صفار ليث بن عمرو سال همين در

 رفته روز ده آن از پس» .بدار صالح قرين را حق دعوتگر خدايا«: گفت و خواند خطبه پدرش و طالبى زيد بن
 مـردم  و زد خنـدق  خويش اردوگاه دور به و زد اردو شهر بيرون و بازگشت نيشابور سوى عمرو االخر ربيع از

 .كرد محاصره را نيشابور
 خاقـان  و كنـداجيقى  اسـحاق  بـن  محمـد  سـال  همين االخر جمادى از رفته روز چهار دوشنبه روز به
 سـرداران  از جمعى با حسنج ابن و طغج، برادر جف، بن بدر و بندقه به معروف كمشجور بن محمد و مفلحى

 .رسيدند بغداد به امانخواهى به
 را خمارويـه  بن جيش بودند خواسته مى كه بود آن معتضد نزد به امانخواهى به آمدنشان ببس: گويند

 كـه  بدانستند و بودند وى همراه نيز اينان و بود برنشسته وى. رسانيدند بدو را خبرشان. بكشند غافلگيرى به
 چند. نهادند بجاى را خويش كسان و اموال و گرفتند دشت راه و شدند برون همانروز شده، خبر با كارشان از

 مكـه  راه بـه  كوفـه  بـاالى  منـزل  سـه  يا دو عاقبت. بمردند تشنگى از آنها از گروهى و شدند سرگردان روزى
 در آنهـا  بـراى  و نوشـت  را نامهايشـان  كه فرستاد كوفه به را سپاه ساالر سليمان، بن محمد سلطان،. رسيدند

 روزى. شد فرستاده آنها براى خوراكى و خيمه و قررىم رسيدند بغداد نزديك وقتى. كرد معين مقررى كوفه
 را بقيه و لگام و زين با داد اسبى را سردارانشان از يك هر و داد خلعتشان كه رفتند معتضد بنزد درآمدند كه

 .بود كس شصت شمارشان داد، خلعت
 در كـه  رفـت  جبـل  سـوى  وزيـر  سليمان بن عبيداهللا االخر، جمادى از مانده روز چهارده شنبه، روز به
 .كند نبرد دلف ابى ابن با اصبهان
 غـزاى  بـه  انبـوه  جمعـى  بـا  سـقالبيان  كه آمد طرسوس از اى نامه اند، گفته چنانكه سال، اين در هم و
 قسـطنطنيه  بـه  تـا  انـد  كـرده  ويـران  را روميـان  آن از بسـيار  هاى دهكده و اند كشته آنها از و اند رفته روميان
 شـاه  پيش كس روم جبار آنگاه. اند بسته را خويش شهر درهاى روميان اند، رانده نجابدا را روميان و اند رسيده

 كشيم؟ مى را همديگر مردمان چه براى يكيست شما و ما دين كه فرستاده سقالبيان
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 بـر  مـا  از يكـى  آنكـه  مگـر  روم نمى تو مقابل از و منست پدران ملك اين كه داده پيغام سقالبيان شاه
 .كند غلبه ديگرى
 انـد  بـوده  وى بنـزد  كـه  را مسـلمانانى  نيافته، سقالبيان فرمانرواى از رهايى براى راهى روم شاه چون و

 و انـد  كـرده  چنـان  كه دهند يارى سقالبيان ضد بر را وى كه خواسته آنها از و داده سالحشان و آورده فراهم
 فرستاده كس و شده بيمناك يشتنخو بر مسلمانان از ديده چنين روم شاه چون و. اند رانده پس را سقالبيان

 .كنند ناسازگارى وى با مبادا كرده شان پراكنده شهرها در و گرفته ايشان از سالح و برده پسشان و
 و انـد  تاختـه  خمارويه بن جيش به بربر و مغربى سپاهيان كه آمد خبر مصر از سال اين رجب نيمه در

 احمـد  بـن  علـى  جـيش،  دبيـر . برگماريم را تو عموى تا كن كناره ما از نيستيم، خشنود تو امارت از اند گفته
 عمـوى  بـه  جـيش  انـد،  آمـده  ديگر روز و اند برفته كه بروند روز آن كه خواسته و كرده سخن آنها با ماذرايى،
 را سرهايشـان  و زده ديگـرش  عمـوى  گـردن  بـا  را او گردن و تاخته دهند مى امارت را او اند گفته كه خويش

 و انـد  كشـته  نيـز  را مادرش اند، كشته را او و اند برده هجوم خمارويه بن جيش به سپاهيان. افكنده آنها سوى
 بـرادرش  جـاى  به را خمارويه پسر هارون و اند سوخته و اند كرده غارت نيز را مصر اند، كرده غارت را اش خانه

 .اند نشانيده
 آن دهانـه  بر كه را سنگى و ببرند پيش و كنند حفارى را دجيل داد دستور معتضد سال اين رجب در

 و دينار هزار چهار تيولداران و ملكداران از كار اين براى گويند چنانكه. بردارند پيش از شد مى آب مانع و بود
 .كردند عهده را كار اين معتضد خدمه از يكى و زيرك دبير. كردند خرج آن بر و گرفتند بيش اندكى

. طغـان  بـن  احمـد  دسـت  به گرفت، انجام روميان و سلمانانم ميان اسيران مبادله سال اين شعبان در
 :بود چنين رسيد طرسوس از باب اين در كه اى نامه گويند

   رحيم، رحمان خداى نام به«
 شـعبان  از رفتـه  روز چهـار  پنجشنبه، روز به كه داد ندا مردم ميان طغان بن احمد كه دهم مى خبرت

 كـه  رفـت  المـس  سوى شعبان از رفته روز پنج وى. باشند رحاض مبادله براى سوم، و هشتاد و دويست سال
 از و بكـرد  را جمعه نماز. شوند برون وى با روز همين در كه بود داده دستور مردم به. است مسلمانان اردوگاه
 بـا  داوطلبـان  و سـرداران  و وابستگان و شهر سران. بودند وى با وابستگانش و راغب نشست، بر جامع مسجد
 برون وى با شعبان، از رفته روز هشت دوشنبه، روز به تا همچنان مردم. شدند برون وى مراهه وضعى بهترين

 و زن و مـرد  از مسلمان شدگان مبادله جمع. گرفت انجام روز دوازده مدت به گروه دو ميان مبادله. شدند مى
 شـعبان،  از مانـده  روز هفـت  شـنبه،  سـه  روز بـه  روم شـاه  فرستاده. بود كس چهار و پانصد و هزار دو كودك

. كرد رها را روميان مبادله، براى مسلمانان فرستاده الباقى عبد بن يحيى روز همين در. كرد رها را مسلمانان
  ».بازگشت خويش همراهان با امير آنگاه
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 بر را دميانه و رفت دريا به ماه همين در مبادله، اين از بازگشت از پس طغان بن احمد اند گفته چنانكه
 او خـود  و فرسـتاد  طرسـوس  كار به را باغمردى بن يوسف آن از پس كرد، جانشين طرسوس در شخوي كار

 .بازنگشت آن سوى
 اى نامـه  جـامع  مسـجد  منبـر  بـر  السـالم  مدينة در سال، اين رمضان ماه از رفته روز ده جمعه، روز به
 و شـنوايى  و امـانخواهى  بـه  دلفـى  العزيـز  عبد بن عمر شعبان، از مانده روز سه شنبه، روز به كه شد خوانده
 امير در به آنها با كه نهاد گردن اطاعت به و رفته سليمان بن عبيداهللا و بدر بنزد مؤمنان امير انقياد و اطاعت
 و وى از كـه  برده بدر خيمه به را وى كرده، پيشواز او از و رفته عمر سوى  سليمان بن عبيداهللا. شود مؤمنان
 اى خيمـه  سـوى  و داده خلعت خاندانش سران و عمر به بدر. گرفته بيعت مؤمنان امير براى يارانش و خاندان

 بـن  عبيـداهللا  و بـدر  نـزد  به امانخواهى به العزيز عبد بن بكر آن از پيش. اند رفته بود شده فراهم برايشان كه
. كند نبرد او با و رود وى سوى آنكه شرط به بودند گماشته عمر برادرش عمل بر را وى كه بود رفته سليمان

 وى عمـل  بـر  رو ايـن  از ترا ما درآمد، سلطان اطاعت به برادرت«: گفتند بكر به آمد امانخواهى به عمر وقتى
  ».رويد او در به شماست كار در نگريستن واالى مرجع مؤمنان امير اكنون اما بود، نافرمان كه گماشتيم

 بكر. است العزيز عبد بن عمر جانب از كه وانمود چنان و كرد عهده را اصبهان كار نوشرى عيسى آنگاه
 جـاى  در داد دسـتور  و نوشـت  بـدر  بـه  كه نوشتند معتضد به را اين. بگريخت خويش ياران با العزيز عبد بن

 نـزد  بـه  رى به وزير سليمان بن عبيداهللا و بماند بدر. شود معلوم وى كار سرانجام و بكر خبر تا بماند خويش
 بـه  را موشـكير  وصـيف  معتضـد . پيوسـت  اهـواز  به دلفى العزيز عبد بن بكر. رفت معتضد بن على محمد، ابو

 بـدانجا  انـد  گفتـه  چنانكـه  كه رسيد فارس حدود به تا برفت بغداد از وى تعقيب به كه كرد روان وى تعقيب
 پى از وصيف و كرد حركت شبانگاه بكر .كردند بسر همديگر نزديك را شب و نكرد نبرد وى با اما. بود پيوسته

 .نرفت وى
 را وى عربـان  و بكـر  كـه  داد دسـتور  و نوشـت  بدر به. بازگشت بغداد به وصيف و رفت اصفهان به بكر

  .داد دستور نوشرى عيسى به باب اين در بدر و كند تعقيب
 در را او روز همـان  .درگذشـت  شـواربى  محمـد  بـن  علـى  سال، اين شوال از رفته روز هفت جمعه روز

 .بود بوده قضا دار عهده جعفر ابو شهر در ماه شش مدت وى. بردند سامرا به تابوتى
 وارد آمـد  مى اصفهان از كه  دلفى العزيز عبد بن عمر سال، اين شوال از مانده روز چهار دوشنبه، روز به

 بـه  سـرداران  و عبيـداهللا  بـن  قاسـم . كننـد  پيشواز او از تا بگفت را سرداران معتضد گويند چنانكه. شد بغداد
 و زين با داد اسبى و داد خلعت بدو كه رسيد معتضد حضور به بنشست، عمر براى معتضد. رفتند وى پيشواز

. داد خلعـت  سردارانش از كس دو و العزيز عبد بن احمد اش، برادرزاده با نيز پسرش دو به .طال به مزين لگام
 كرده فرش وى براى را خانه .وردندآ فرود پل، نزد به بود، بوده عبداهللا بن عبيداهللا آن از كه اى خانه در را وى

 .بودند
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 وى كه شد خوانده سرداران بر بود، آمده صفار ليث بن عمرو از كه اى نامه معتضد خانه در سال اين در
 پـنج  نبـرد  و دارد وى تعقيب سر و عمر و برفته فرار به او و كرده هزيمت را او و كرده نبرد هرثمه بن رافع با

 .بوده رمضان ماه از مانده روز
 قعـده،  ذى از مانده روز سيزده يكشنبه، روز به و قعده، ذى از رفته روز دوازده شنبه، سه روز به را نامه

 بود دوانى اسب عرصه در كه وقتى به رسيد معتضد نزد به ليث بن عمرو از اى خريطه گويند چنانكه. خواندند
 هزيمـت  پـس  از كه داد مى خبر كه شد خوانده انسردار بر ليث بن عمرو نامه و رفت العامه دار به آنجا از كه

 بود رفته طوس به رافع فرستاده، وى دنبال به خويش سرداران از ديگر يكى با را بلخى عمرو بن محمد رافع،
 رافع انگشتر. شد كشته آنجا در و پيوست خوارزم به تا برفتند وى پى از و شد هزيمت كه كردند نبرد وى با و
 .دهد مى خبر سلطان به كه داده فرستاده به پيغامى سر، درباره كه بود نوشته و بود فرستاده نامه با را

 بـر  هرثمـه  بـن  رافـع  شـدن  كشته درباره ها نامه سال، اين قعده ذى از مانده روز هشت جمعه، روز به
 .شد خوانده منبرها

  .درآمد چهارم و هشتاد و دويست سال آنگاه

 بود چهارم و هشتاد و ويستد سال به كه معتبرى حادثات از سخن 

 رافـع  سر با صفار ليث بن عمرو فرستاده محرم، از رفته روز چهار پنجشنبه، روز به كه بود آن جمله از
 بـه  آنگـاه  كننـد،  نصـب  شـرقى  سمت جايگاه در نيمروز تا را آن داد دستور كه آمد معتضد نزد به هرثمه بن

 نـزد  بـه  سـر  بـا  وقتى را فرستاده. برند باز سلطان انهخ به سپس. كنند نصب آنجا شب تا و برند غربى سمت
 .دادند خلعت رسيد معتضد

 انـد  گفته چنانكه. بود نبردى طرسوس در دميانه و راغب ميان صفر، از رفته روز هفت پنجشنبه، روز به
 ادعـ  معتضد وابسته بدر براى و كرد ترك را احمد پسر خمارويه دعاى موفق، وابسته راغب، كه بود آن سبب
 و دويسـت  سـال  بـه  كـه  اسيران مبادله از طغان ابن وقتى. افتاد اختالف طغان بن احمد و وى ميان و گفت

 طرسـوس  كـار  به را دميانه و برفت و نيامد در طرسوس به و نشست دريا به بازگشت بود بوده سوم و هشتاد
 و باشـد،  وى جانشـين  طرسـوس  بر كه فرستاد را باغمردى بن يوسف درآمد، سال اين صفر چون و. گماشت

 ميانشـان  و نداشتند خوش بدر دعاى درباره را راغب عمل گرفت نيرو او از دميانه و درآمد طرسوس به چون
 .فرستاد معتضد بنزد بند در را يتيم ابن و باغمردى ابن و دميانه و يافت ظفر آنها بر راغب كه افتاد فتنه

 بكـر  بـا  نوشرى عيسى كه رسيد جبل از اى خريطه سال همين از دوشنبه، روز به صفر، از مانده روز ده
 بـا  او و داده غـارت  بـه  را اردوگـاهش  و كشته را او مردان و كرده نبرد اصفهان حدود در دلفى العزيز عبد بن

 .است برده جان اندك گروهى
 تخلعـ  يعقـوب،  بـن  يوسـف  عمر، ابو سال، همين االول ربيع ماه از رفته روز چهارده پنجشنبه، روز به

 بزرگشاپور و مسكن و قطربل قضاى و منصور جعفر ابو شهر قضاى به شواربى محمد بن على جاى به و گرفت
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 كـه  وقتـى  از جعفر ابو شهر. بنشست جامع مسجد در دعوى اهل براى روز همين در و شد گماشته رازانين و
 بـى  روز، چهـار  و مـاه  پـنج  تمـد  به شد، گماشته قضا به عمر ابو كه وقتى تا بود درگذشته الشوراب ابى ابن

 .بود مانده قاضى
 نصـرانى،  غالـب  آن از نصـرانى  خادم يك سال، همين االول ربيع از رفته روز سيزده چهارشنبه، روز به

 را، پيمبـر  كـه  شد داده شهادت وى درباره و بردند زندان به را او كه شد گرفته وصيف نام به سلطان، طبيب
 خـادم  ايـن  سـبب  بـه  عامه از جمعى روز آن فرداى سپس. شد بداشته كه تهگف ناسزا سلم، و عليه اهللا صلى

 داده خـادم  ضـد  بـر  كه شهادتى سبب به كه خواستند او از و زدند بانگ عبيداهللا ابن قاسم به و آمدند فراهم
 بردان پل تا الطاق باب مردم االول، ربيع از مانده روز سيزده شد، يكشنبه روز چون و. بزند حد را او بود شده

 را آنهـا  وزيـر  بـن  الحسين ابو. رفتند سلطان در به و بخواندند را همديگر و آمدند فراهم آن مجاور بازارهاى و
 و خواندنـد  دروغگـو  را او كـه  رسـانيده  معتضـد  بـه  را خادم خبر كه داد خبر آنها به زدند، بانگ بدو كه بديد

 خانـه  سـوى  سـپس  .شـدند  گريـزان  آنها از كه ندتاخت مردانش و ياران به و گفتند وى با ناخوشايند سخنان
 يكى تاختند، كنندگان منع به كه شدند ورودشان مانع اما درآمدند، دوم و اول در از و ثريا، به. رفتند معتضد

 وى نـزد  بـه  را آنها از جمعى. نوشت معتضد به را آن و دادند خبر بدو كه كرد پرسش خبرشان از و شد برون
 فرستاد قاضى يوسف نزد به همراهشان را سمرقندى خفيف كه گفتند وى با و پرسيد نهاآ از را خبر كه بردند

 بـه  وى درباره را خويش اطالع حصل ما و بنگرد خادم كار در كه دهد دستور يوسف به كه گفت خفيف به و
 .دهد خبر معتضد

 نزديـك  كردنـد  هك ازدحامى سبب به درآمدند يوسف نزد به وقتى كه رفت يوسف نزد به آنها با خفيف
 آن از پس. ببست جمع بر را آن و رفت درون به درى از و گريخت آنها از يوسف. بكشند را يوسف و را او بود
 .نبود اجتماعى وى درباره را مردم و نرفت سخنى خادم از

 خواستند او از و آمدند سلطان نزد به طرسوس مردم از گروهى سال همين ماه همين در گويند چنانكه
 طولون ابن دست به پيش آن از طرسوس .ندارد واليتدار شهرشان كه گفتند مى. بگمارد آنها بر اليتدارىو كه

 وعده و داد پيامشان باب اين در كه بودند رانده برون شهر از را وى عامل و بود كرده بدى آنها با كه بود بوده
 با آيد ما سوى تو جانب از كه هر«: گفتند شود، شهرشان وارد وى آن از غالمى كه نپذيرفتند اما داد، نكويى

 .پوشيد چشم آنها از كه» .كنيم مى نبرد وى
 ظلمت آسمان، در مصر در سال، همين االول ربيع ماه از مانده روز سه پنجشنبه، روز به گويند چنانكه

 ديگـر  و ديوارهـا  ديـد،  مـى  سرخ را او و نگريست مى ديگرى چهره به يكى كه چندان شد نمودار اى سرخى و
 كـه  شـدند  برون خويش هاى خانه از مردم بودند، چنين عشا نماز هنگام به تا پسين از. بود چنين نيز چيزها

 .كردند مى زارى وى پيشگاه به و خواندند مى را خدا
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 بغداد بازارهاى و محالت در حزيران، از رفته روز يازده االول، جمادى از رفته روز سه چهارشنبه، روز به
. شد داده ندا چنين نيز پنجشنبه روز به. نپاشند آب نيروز روز به و نيفروزند آتش نيروز شب كه شد داده ندا

 امير كه شد داده ندا نگهبانى، ساالر يكسين، بن سعيد در بر السالم مدينة شرقى سمت بر جمعه روز شبانگاه
 كـه،  آنجـا  تـا  كردند افراط باب اين در مردم. نهاده آزاد آب پاشيدن و آتش افروختن كار در را مردم مؤمنان
 .پاشيدند آب نگهبانى متصديان بر پل جايگاه در اند، گفته چنانكه

 حريص اين بر و زدند مى عقيق اى بانگ وى به ديدند مى را سياه خادمان از كس هر مردم سال اين در
 ابـن  نـزد  بـه  اى رقعـه  با را سياهى خادم جمعه شبانگاه معتضد. شدند مى خشمگين اين از خادمان كه شدند

 كـه . عقيـق  اى: زد بانـگ  بدو مردم از يكى رسيد پل بسر شرقى سمت در خادم وقتى. فرستاد نديم حمدون
 و زدنـد  پـس  را او و آمدند فراهم خادم ضد بر مردم از گروهى. بگرفت را او و گفت ناسزا را زننده بانگ خادم
 خبـر  بدو بودند كرده وى با كه را رفتارى و بازگشت طانسل نزد به كه شد گم بود وى با كه اى رقعه و بزدند

 .بزند تازيانه و بگيرد پردازد مى خادمان به را كه هر و برنشيند كه بگفت را خادم مخلدى طريف معتضد. داد
 خـادمى  و برنشسـت  پيـاده  و سـوار  از جمعى با االول، جمادى از رفته روز سيزده شنبه، روز به طريف

 خـادم  بـه  را كه هر كه داشت كه دستورى سبب به رفت، الطاق باب سوى و فرستاد دخو روى پيش را سياه
 پارچـه  يكيشـان  گوينـد  كـه  گرفـت  را كـس  هفت الطاق باب در گويند چنانكه. بگيرد ميزند عقيق اى بانگ

 زنيـ  آنجا رفت، كرخ سوى و كرد عبور طريف. زدند تازيانه شرقى سمت نگهبانى جايگاه در را آنها. بود فروش
 شـتران  بـر  را همـه  زد، تازيانـه  شـرقى  سـمت  نگهبـانى  جايگاه در را آنها و بگرفت را كس پنج و كرد چنان

 آن. زند عقيق اى بانگ آنها به و پردازد سلطان خادمان به كه است كسى سزاى اين كه زدند بانگ و نشاندند
 .كردند آزادشان شبانگاه و بداشتندشان روز

 اى نامه داد دستور و گويد لعن منبرها بر را سفيان ابى بن معاوية. شد مصمم باهللا المعتضد سال اين در
 اينكه و داد بيم عامه آشفتن بر از را وى سليمان بن عبيداهللا. شود خوانده مردم بر كه كنند انشاء باب اين در

 .نكرد اعتنا وى گفتار به اما هست، فتنه خطر
 داد دستور كه بود اين كرد آغاز كه چيزى نخستين كرد، خواست مى را كار اين وقتى معتضد كه گويند

 بـه  دادن شهادت و كردن سخن و آمدن فراهم و پردازند خويش كارهاى به بايد مى كه دهند دستور عامه به
 بـر  نشسـتن  از را گويـان  نقـل  و شـود،  پرسش هست آنها نزد به كه شهادتى از مگر كنند، رها را سلطان نزد

 شـد،  خوانده بازارها و محالت در السالم مدينة سمت دو در كه كردند ها نسخه باب اين در و كنند منع راهها
 مانـده  روز چهار جمعه، روز به سپس. شد خوانده سال اين االول جمادى از مانده روز شش چهارشنبه روز به
 نيـز  را ديگران و گوى فتوى نشينان حلقه .كردند منع جامع مسجد دو در نشستن از را گويان نقل ماه، آن از
 .كردند منع مسجد خان جلو در نشستن از نيز را فروشندگان. كردند منع مسجد دو در نشستن از
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 نقـل  و نشـوند  فـراهم  ديگرى با گويى نقل بر مردم كه دادند ندا جامع مسجد در االخر جمادى ماه در
 .شدند ممنوع نشستن از نشينان حلقه و گويان

 جـدلى  يـا  منـاظره  بـر  كـه  كسانى كه زدند بانگ جامع مسجد دو در دبو جمعه روز كه يازدهم روز به
 كسانى به. است كرده تازيانه مستحق را خويشتن كند چنين كه هر و شود برداشته آنها از حرمت آيند فراهم

 .نكنند ياد نيكى به او از و نفرستند رحمت معاويه بر شد گفته دادند مى آب جامع مسجد دو در كه

  اميه بنى درباره معتضد، مكتوب از سخن

 منبـر  بـر  جمعـه  نمـاز  از پس بنويسند معاويه لعن درباره داده دستور معتضد كه مكتوبى گفتند مردم
 امـا  بشـنوند  را مكتـوب  خواندن كه رفتند اطاقك طرف به بكردند را جمعه نماز مردم وقتى. شود مى خوانده
 .نشد خوانده

 كـه  درآرند بنويسند معاويه لعن درباره بود داده دستور مونمأ كه را مكتوبى داد دستور معتضد: گويند
 انشـاء  معتضـد  بـراى  را مكتـوب  ايـن  قـولى  به گرفتند، آن روى از را مكتوب اين نسخه و درآوردند ديوان از

 .كردند
   رحيم، رحمان خداى نام به«
 و اسـت  عيـان  تشقـدر  و است يگانه وحدانيت در كه را رحيم عزيز حكيم حليم بزرگ واالى خداى ستايش
 در مورى هموزن و نيست نهان او از چيزى و است واقف دلها مكنون از كه حكمت، و است مشيت به خلقتش

 چيـز  همـه  شـمار  از و رساسـت  چيز همه به علمش ماند، نمى مخفى او از زيرين زمينهاى و برين آسمانهاى
 پرسـتش  بـراى  را خلـق   كـه  را دايىخـ  سـپاس . رازدان و داناست كه نهاده مدتى چيز هر براى و است واقف

 سابق علم در عصيانگر عصيان و مطيع اطاعت و كرد خلق خويش معرفت براى را بندگان و آورد پديد خويش
 را نجـات  راههـاى . كـرد  بيان شان براى كرد نبايد را آنچه و كرد بايد را آنچه و بود، مقرر وى پيشين فرمان و

. نگذاشـت  عـذر  جـاى  و كرد تمام برايشان حجت. داشت حذرشان بر هالكت طرق از و داشت مقرر آنها براى
 خـويش  مطيعـان  و دوسـتان  را آن پيروان و داد حرمتشان بدان و برگزيد آنها براى را خويش پسنديده دين

 روى از يابـد  مـى  هـالك  كـه  هـر  تا دانست خويش عصيانگران و دشمنان را آن مخالفان و منحرفان و شمرد
 .داناست و شنوا خدا كه 1يابد حيات برهان روى از يابد مى حيات كه هر و يابد هالك برهان

 خويش رسالت براى را او و برگزيد خويش مخلوق همه از را خويش پيمبر محمد كه را خداى سپاس«
 بـر  را بخش روشنى و روشن كتاب و فرستاد خويش بندگان همه به پسنديده دين و هدايت با و كرد انتخاب

 به بود يافتنى هدايت را كه هر كرد، تأييد قوى برهان و قدرت به داد خبر غلبه و نصرت از را او و كرد نازل او
 گمراهـى  به كرد پشت را كه هر و بخشيد نجاتش كورى از كرد اجابت را وى كه هر و كرد هدايت وى سبب
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 با كه را خويش وعده و كرد مقهور را وى مخالف و كرد مهيا را وى نصرت و داد غلبه را وى كار خداى تا برد
 را خويش رسالت و رسانيد را خدا قرآن چون و كرد خويش فرستادگان ختم را او و كرد محقق بود كرده وى

 واالترين و روندگان جايگاه بهترين به بود هدايتگر و پسنديده كه را او گفت، اندرز را خويش امت و كرد ابالغ
 پـاكترين  و تر پاكيزه و بزرگتر و برتر و كاملتر و بهتر كه برد خويش رستگار بندگان و مرسل پيمبران منزلت

 .وى پاكيزه خاندان و باد او بر خداى درود
 كـه  كرد رسوالن سرور و پيمبران ختم وارثان وى يافته هدايت اسالف با را مؤمنان امير كه را خداى ستايش

 و نبـوت  ميراثهـاى  و حكمـت  ودايـع  حافظـان  و وى مـؤمن   بندگان آرندگان باستقامت و دينند بپادارندگان
 گرچـه  و دهد غلبه را خويش دين همه خداى تا غلبه و تأييد و مناعت و قدرت به منصوران و امت خليفگان
  » 1.نخواهند مشركان

 اعتقادشـان  و انـد  افتـاده  شـبهه  بـه  خويش دين در كه يافته خبر عامه از گروهى وضع از مؤمنان امير
 برهان بدون و اند كرده سخن آن از تأمل و معرفت بى كه اند افتاده عصبيتى در هوس غلبه به و گرفته تباهى

 جل و عز خداى كه اند رفته مبتدع هوسهاى به متبع سنتهاى از و اند كرده تبعيت ضاللت خاندان از بصيرت و
  ».50: 28 الظَّالمينَ اْلَقوم هديي ال اهللا إِنَّ اهللا من هدى ِبَغيرِ هواه اتَّبع ممنِ أَضَلُّ من و«: فرموده

 سـتمكاران  گروه خدا كه كيست كند پيروى خدا هدايت بدون را خويش هوس آنكه از ستمگرتر: يعنى
 بـا  و اند برگزيده را اختالف و تفرقه و اند آورده شتاب فتنه سوى و اند شده برون جماعت از. كند نمى هدايت را

 واجـب  را وى لعنـت  و كرده برونش دين از و بريده خدا عصمت از و گرفتهبر او از را روشنى خداى كه كسى
 كرده سست را كارش و شمرده حقير خدايش كه را ملعون، شجره اميه، بنى از يكى و اند آورده دوستى كرده،

 هالكت از وى وسيله به خدايشان كه رحمت و بركت خاندان از كسى با و دارند، مى بزرگ انداخته زبونى به و
 ذُو اهللا و يشـاء  مـن  ِبرَحمته يْختَص«: فرموده جل و عز خداى. اند آورده مخالفت داده نعمتشان و داده نجات
  ».105: 2 اْلعظيمِ اْلَفضْلِ

 .است بزرگ كرمى داراى خدا و كند خود رحمت خاص خواهد را كه هر: يعنى
 موجـب  آن انكـار  از دارى خـود  كـه  ديد چنان و دانست بزرگ سخت بود شنيده را آنچه مؤمنان امير

 به كه خداى مقرر تكليف در اهمال و سپرده بدو را كارشان  خداى كه مسلمانانى تباهى و است دين در حرج
 .معاندان از گيرى جلو و شلكان بر حجت اقامه و جاهالن كردن روشن و است مخالفان آوردن استقامت

 و برانگيخـت  خـويش  ديـن  بـا  را محمد وقتى جل و عز خدا كه يدگو مى شما به مؤمنان امير مردم، گروه اى
 خـويش  پروردگـار  بـه  را آنهـا  و كـرد  آغاز خويش قوم و كسان از كند آشكار را خويش كار كه داد دستورش

 و كردنـد  وى اجابـت  كـه  آنهـا . كـرد  ارشادشان و گفت اندرزشان و رسانيد بشارتشان و داد بيمشان و خواند
 بـه  بعضيشان كه وى نزديك اقوام از بودند اندك گروهى كردند پيروى را دستورش و تندداش باور را گفتارش
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 كردند مى او يارى نشدند وى دين پيرو چه اگر ديگر بعضى و شدند مؤمن بود آورده خويش پروردگار از آنچه
 بـه  و باشـند  نخبه آنها از كسانى كه بود گذشته خداى علم در كه بودند وى مشفق و داشتند عزيز را وى كه

 كوشش وى يارى به پيمبر قرابت رعايت به. شود سپرده آنها به وى پيمبر ميراث و خداى خالفت وى مشيت
 اطمينان وى پشتيبانان و ياران از و دادند مى سركوب را وى معاندان و كردند مى دفع را وى مخالفان و كردند

 غياب، در و جستند مى را دشمنان اخبار و فتندگر مى بيعت شدند مى وى يارى به كه كسانى از و جستند مى
  .1كردند مى تدبير وى براى حضور چون نيز

 بدو ايمان و خدا پيمبر تصديق و وى اطاعت و خدا دين به كه رسيد هدايت وقت و رفت سر به مدت تا
 ناپاكى و دكر دين بيت اهل و رحمت بيت اهل را آنها خدا كه نكو رغبت و هدايت و استوار نصرت با درآمدند

 مقرر را فضيلتشان و شدند خالفت محل و نبوت وارثان و حكمت معدن كه كرد شان پاكيزه و ببرد آنها از را
 وى مقابله و تكذيب و مخالفت و معاندت به پيمبر عشيره بيشتر. داشت ملزم اطاعتشان به را بندگان و داشت

 خواسـتند  مى او سوى كه را كسانى رفتند، وى نبرد به كردند، دشمنى كردند، تهديد و آزار را وى پرداختند،
 همـه  از مخالفـت  و دشـمنى  در كـه  كسـى  جمله آن از كردند مى شكنجه را وى پيروان داشتند، مى باز رفت

 همـه  در و بـود  وى آن از رفـت  مـى  بـاال  اسالم ضد بر پرچمى هر و بود پيشقدم نبردى هر در و بود سختتر
 كـه  اميـه  بنى از يارانش و بود حرب بن سفيان ابو بود سر و ساالر) مكه( فتح و خندق و احد و بدر از نبردها

 نفاق كه اند شده لعنت خداى پيمبر زبان بر مورد و محل چند در نيز آن از پس اند شده لعنت خداى كتاب در
 .بود شده مقرر خداى علم در كفرشان و

 غلبـه  خـدا  كار و كرد مقهور را او شمشير كه وقتى تا كرد دشمنى آورد، مخالفت كرد، نبرد سفيان ابو
 نكنـده  دل آن از و بـود  كـافر  نهان در كه دل، به نه شد، مسلمان گفتار به پس نبودند، خوشدل آنها و يافت
 قلوبهم المؤلفة جزو را او و نيز، مسلمانان شناخت، مى گونه بدين را او سلم و عليه اهللا صلى خداى پيمبر بود،
 صلى خويش پيمبر زبان به خدايشان، كه لعنتها جمله از پذيرفت، احوالشان به علم با را پسرش و را او و آورد
  :كه بود اين آورد خويش كتاب در و كرد سلم و عليه اهللا

»رَةَ ووَنةَ الشَّجْلعاْلُقرْآنِ في الْم و مفُهفَما ُنَخو مهزِيد60: 17 َكِبيراً ُطْغياناً إِلَّا ي.«  
 امـا  دهـيم  مى بيمشان ايم، نكرده) مردم امتحان براى جز( هست قرآن در كه ملعون درخت با: ... يعنى

 .داشت منظور را اميه بنى آيه اين از كه ندارد اختالف هيچكس و. فزايدشان نمى سخت طغيان جز
 ار خـر  معاويـه  و آيد مى خرى بر كه ديد را سفيان ابو وقتى كه خداست پيمبر گفتار جمله آن از هم و

 ».كند لعنت را راننده و سوار و كشنده خداى«: فرمود راند مى آنرا پسرش يزيد و كشد مى

                                                           

كند و نقش اين ربا  پوشى مى نويسنده مكتوب با اين عبارات اخير، كفر عباس را كه تا جنگ بدر استمرار داشت پرده. 1
دارد حتى به روزگار اسالم از معامالت ربا كه جنگ با  ا كه در خطبه حجة الوداع نام وى آمده و معلوم مىخوار بزرگ برده طال ر

 .م. كرده است دارد به اين عذر كه وى در ايام اقامت مكه براى پيمبر جاسوسى مى داشت، بزرگ مى خدا بود دريغ نمى



 خ طبرييارترجمه ت     196

 گـوى  چـون  را خـالف  مناف عبد بنى اى: كه اند آورده سفيان ابو گفتار از كه است روايتى جمله آن از هم و
 خـداى  نـت لع آن سبب به كه است صريح كفر اين و. جهنمى نه و هست بهشتى نه كه كنيد دست به دست

 لعنـت  مـريم  پسر عيسى و داود زبان به گراييدند كفر به كه اسرائيل پسران از كسان آن چنانكه رسد مى بدو
  1.كردند مى تعدى و ورزيدند عصيان آنكه براى شدند

 را او كـه  كسـى  بـه  و ايسـتاد  احـد  بلندى بر بود شده كور وقتى كه است روايت اين جمله آن از هم و
 ديد سلم و عليه اهللا صلى پيمبر كه رويا آن نيز و زديم پس را وى ياران و محمد كه بود اينجا گفت كشيد مى
 :فرمود نازل چنين خدا و نديد خندان را وى كسى آن از پس و بود غمين آن سبب به كه

»ْلنَا ما وعا جي الرُّؤْيالَّت ناكيْتَنةً إِلَّا أَرلنَّاسِ ف60: 17 ل.«  
 بنى از كسانى وى گويند كه .ايم نكرده مردم امتحان براى جز كرديم نمودار تو به كه را رؤيائى و: يعنى

 .جهند مى وى منبر بر كه ديد را اميه
 را وى حركـت  تقليـد  كـه  را العـاص  ابى بن حكم اهللا صلى خداى پيمبر كه بود اين جمله آن از هم و

 ديـد  را او پيمبر وقتى كه گذاشت جاى به او در دايم نشانى پيمبر دعاى به خداى و كرد تبعيد بود كرده مى
 كـه  كـرد  مـروان  آنچه بعالوه. ماند باقى حال اين بر عمر همه و »باش چنين«: گفت بدو نمايد مى لرزش كه

 شـد  ريختـه  آن از پـس  يا فتنه اثناى در ناحق خون چه هر كه آورد پديد بود اسالم در كه را فتنه نخستين
 .بود وى كار نتيجه

» .3: 97 شَهرٍ أَلْف من َخيرٌ اْلقَدرِ َليَلةُ« :كه قدر سوره در فرمود نازل خويش پيمبر بر خداى آنچه نيز و
 .است اميه بنى ملك منظور كه است بهتر ماه هزار از قدر شب يعنى

 اما نويسد، چيز وى روى پيش وى دستور به كه خواست را معاويه پيمبر كه بود اين جمله آن از هم و
 چنـان  و» .نكند سير را شكمش خدا«: فرمود پيمبر و كرد بهانه را خويش خوردن و نهاد معطل را وى انفرم
» .شـوم  مى خسته بلكه كشم نمى دست غذا از سيرى سبب به خدا به«: گفت مى و شد نمى سير هرگز كه شد

  :فرمود سلم و عليه اهللا صلى خداى پيمبر اينكه جمله آن از هم و«
 آن از هم و. شد نمايان معاويه و شود مى محشور من دين غير بر كه آيد مى من امت از يكى دره اين از

 هم و» .بكشيد را او ديديد من منبر بر را معاويه وقتى«: فرمود سلم و عليه اهللا صلى خداى پيمبر اينكه جمله
 :فرمود كه است پيمبر به منتسب مشهور حديث جمله آن از
 از پـيش  كـه  اكنـون  منان، يا حنان يا زند مى بانگ و جهنم تر پائين طبقه در ستا آتشين تابوتى در معاويه«

  ».2ام بوده تباهكاران از و ام آورده نافرمانى اين

                                                           

  .78: 5لسانِ داود و عيسى ابنِ مرْيم ذلك ِبما عصوا و كاُنوا يعتَدونَ   لُعنَ الَّذينَ َكَفرُوا من بني إِسرائيلَ على. 1

 .91: 10آلĤْنَ و َقد عصيت َقبلُ و ُكْنت من اْلمْفسدينَ . 2
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 بود برتر مسلمانان همه از اسالم در وى مقام كه بوده طالب ابى بن على با نبرد به وى اقدام جمله آن از هم و
 با و كرد مى نزاع وى حق درباره خويش باطل با و. تر بنام و مؤثرتر همه از و بود پيشتر همه از مسلمانى در و

 پيوسـته  پـدرش  و وى كـه  كـرد  خواسـت  مـى  چنان و كرد مى پيكار وى ياران با خويش ياغيان و ضاللتگران
 نـور  آنكـه  جـز  خواهـد  نمـى  خـدا « و كنند انكار را وى دين و كنند خاموش را خدا نور كه بودند خواسته مى

 را خـرف  مردم خويش سركشى و مكارى با كه» 1.باشند داشته كراهت كافران گرچه و كند آشكار ار خويش
 از پيش از سلم و عليه اهللا صلى خداى پيمبر كه كسان همان افكند، مى خطا به را جهالت اهل و داد مى فريب

 را تو آنها و خوانى مى بهشت هب را آنها تو كشند، مى ترا سركش گروه«: بود گفته عمار به و بود داده خبر آنها
 و بود رفته در به اسالم قيد از و بود كافر آخرت به و بود برگزيده را حاضر كه رو آن از» .خوانند مى جهنم به

 نخبـه  از شـمار  بـى  گروهـى  خـويش  ضـاللت  راه و خـويش  فتنـه  در كه چندان داشت مى روا را ناحق خون
 و كردنـد  مـى  پيكـار  خدا راه در و دادند مى نصرت را وى حق و دكردن مى دفاع خداى دين از كه را مسلمانان

 ديـن  بـا  و نماند بپاى و ماند باطل وى احكام و نكنند اطاعت و كنند عصيان را خداى تا بكشت كوشيدند مى
 برتـر  خـدا  كلمه اما شود، برتر باطل دعوت و گيرد باال ضاللت كلمه كه ننهند گردن آنرا و كنند مخالفت وى

 در و مغلوب آن مخالف حيله و غالب وى فرمان و است روان و متبع وى حكم و است منصور وى يند و است
 آن از پس كه خونها با را خونها آن و كرد عهده بود آن از پس كه پيكارها با را پيكارها اين گناه و. كوفته هم

 روز بـه  تـا  آن عـامالن  ههمـ  گنـاه  و آن گنـاه  كه آورد پيش را تباهى روشهاى و گرفت گردن به شد ريخته
 مغـرور  را او فرصـت  بداشت، آن اهل از را حقوق و داشت روا مرتكبان بر را محرمات است، بار او بر رستاخيز

 .بود وى كمين در خداى اما كشانيد، گناه به را او مهلت و كرد
 و فضـيلت  اهـل  و تابعـان  و صحابه اخيار از كسانى كه بود آن شد وى لعنت موجب كه چيزها از نيز و
 و ملك و عزت تا آنها، امثال ديگر كسان با عدى بن حجر و حمق بن عمرو چون. كشت بسته دست را ديانت
 مؤْمنـاً  يْقتُـلْ  مـن  و«: فرمايـد  مى جل و عز خدا. خداست آن از قدرت و ملك و عزت اما شود وى آن از غلبه

  »93: 4 عظيماً عذاباً َله أَعد و َلعَنه و عَليه اهللا بَغض و فيها خالداً جهنَّم َفجزاؤُه مَتعمداً
 غضـب  او بـر  خدا و باشد آن در جاودانه كه است جهنم او سزاى بكشد عمد به را مؤمنى كه هر: يعنى

 .دارد مهيا او براى بزرگ عذابى و كند لعنتش و آرد
 آورد جرئت خداى به كه بود آن شد وى پيمبر و خداى لعنت مستحق آن سبب به كه چيزها جمله از

: يعنـى  »5: 33 اهللا عنْد أَقْسطُ هو لĤبائِهم ادعوهم«: فرمايد مى تعالى خداى. كرد سميه بن زياد نسب دعوى و
  .است تر منصفانه خدا بنزد اين كه بخوانيد پدرانشان نام به را پسرخواندگان
 وابسـتگان  بـه  جز و كند دعوى را خويش پدر جز كه هر: ايدفرم مى سلم و عليه اهللا صلى خداى پيمبر

 بـا  آشـكارا  وى. سنگ زناكار آن از و است پسر آن از فرزند: گويد او هم و. است ملعون جويد انتساب خويش
                                                           

 .32: 9و يأْبى اهللا إِلَّا أَنْ يتم ُنوره و َلو َكرِه اْلكافرُونَ . 1



 خ طبرييارترجمه ت     198

 نهـاد  بستر براى جز را فرزند و آورد مخالفت سلم، و عليه اهللا صلى وى، پيمبر سنت و جل و عز خداى حكم
 به را او غير و سلم، و عليه اهللا صلى را، پيمبر همسر حبيبه ام انتساب اين با و نزند زيان را، كارزنا زناكارى كه

 قرابتـى  و بود كرده حرام خداى كه كرد نمايان را روهايى و برد وى پيمبر محرمات و خداى محرمات معرض
 ايـن  هماننـد  خللى و بود داشته عممنو خدا كه داشت روا را چيزى و بود نهاده دور آنرا خدا كه كرد اثبات را
 .بود نشده آن همانند تغييرى دستخوش دين و بود نيفتاده اسالم در

 شـرابخواره  متكبر يزيد خويش پسر سوى را خدا بندگان و كرد بازيچه را خدا دين كه بود آن جمله از
 هراس و دادن بيم و تهديد و سطوت و قهر با مسلمانان اخيار از وى براى و خواند باز، ميمون يوزباز خروسباز
 و بدكارى و مستى و داشت خبر وى خبث از و دانست مى را وى سفاهت كه صورتى در گرفت، بيعت افكندن

 پيمبـر  و خـدا  عصيان آن سبب به و بود آورده فراهم يزيد براى كه قدرتى چون و. ديد مى معاينه را وى كفر
 اسالم در كه كرد نبردى حره اهل با و پرداخت مسلمانان زا مشركان انتقامجويى به شد راست او بر بود كرده
 و نشـانيد  فـرو  را خـويش  خشـم  و درآورد پـاى  از را پارسـايان  آن اثناى در كه نبود آن از تر زشت و تر شنيع

 ابـراز  به و داده انجام خداى دشمنان سبب به را خويش مقصود و  گرفته انتقام خداى دوستان از كه پنداشت
 :گفت شرك اظهار و كفر

   بودند بوده بدر به كه من پيران كاش اى«
   خزرجيان كه بودند ديده

 .نالند مى شمشير ضربت از
   كشتيم را شما سروران گروه

   آورديم اصالح به را بدر انحراف و
   بازگشت اعتدال به كه
   كردند غريو خرسندى از كه
 .آفرين يزيد اى گفتند و
   داحم فرزندان از اگر نباشم خندف از
   نگيرم انتقام وى هاى كرده از

   يافت نزول وحيى نه و آمد خبرى نه كه
  ».بودند دلبسته ملك به هاشميان بلكه
 بـاز  وى، پيمبـر  و وى كتـاب  و وى ديـن  و خـداى  بـه  كـه  كسى گفتار و است دين از شدن برون اين

 .ندارد ايمان آمده خدا نزد از آنچه و خدا به و گردد نمى
 فاطمه پسر و على ابن حسين خون كه بود آن كرد كه خطايى بزرگترين و كستش كه حرمتى بدترين

 دين در و خداى پيمبر نزد به كه منزلتى و مقام وجود با ريخت سلم، و عليه اهللا صلى را، خداى پيمبر دختر
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 سـرور  كـه  بـود  داده شـهادت  بـرادرش  و وى دربـاره  سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر و بود داشته فضيلت و
 بـا  مخالفـت  و خـداى  پيمبـر  دشـمنى  و ديـن  انكار و خداى با جسارت روى از را اين و بهشتند اهل جوانان
 و ترك  كافران از جمعى وى خاندان و حسين كشتن با گويى كه كرد وى حرمت گرفتن سبك و وى خاندان

 از را فـرعش  و لاصـ  و ببريـد  را وى عمر خداى كه نداشت باك خداى سطوت و عذاب از و كشت مى را ديلم
 خور در خداى نافرمانى سبب به كه را عقوبتى و عذاب و گرفت وى از داشت دست به را آنچه و درآورد ريشه

 .كرد مهيا برايش بود، آن
 و نهادند معوق را وى احكام و دادند تغيير را خدا كتاب كه كردند مروان بنى آنچه بعالوه بود همه اين

 آن مقابل منجنيقها و شمردند روا را آن حرمت و كردند ويران را وى خانه و كردند خويش خاص را خدا مال
 دريـغ  آن حرمـت  شكسـتن  از و نماندنـد  بـاز  آن كـردن  ويران و سوختن از و افكندند خانه به آتش و نهادند
 بـود  داشـته  ايمنشـان  آن سبب به خدا كه را كسانى و كردند سركوب و كشتند را خانه پناهندگان و نكردند

 و جـور  از را زمـين  و شـدند  خداى انتقام خور در و شد مقرر برايشان عذاب كه وقتى تا براندند و سانيدندبتر
 آنها بر خداى سطوت و شدند غضب مشمول و شد عام خداى بندگان بر تجاوزشان و ستم و كردند پر تعدى
 آنهـا  از را بنـدگان  وى فـت خال بـا  كه كرد مهيا را وى بران ميراث و پيمبر خاندان از كسى خداى آمد، فرود

 و بـود  كـرده  مهيا اينان كافر قدماى براى را مجاهدشان نياكان و مؤمن گذشتگان خداوند چنانكه داد، نجات
 را مشـرك  كـافر  پـدران  خونهـاى  پدرانشـان  بدست چنانكه ريخت، ارتداد حال در را خونهايشان آنها، بدست
 حق و داد نيرو را زبونان و جهانيان، پروردگار را خدا سپاس و كرد نابود را ستمگران گروه خداى و بود ريخته

ذينَ  عَلى نَمنَّ أَنْ ُنرِيد و«: فرمود شأنه جل او چنانكه داد پس مستحقانش به را  و الْـأَرضِ  فـي  اسُتضْـعُفوا  الـَّ
ملَهعةً َنجمأَئ و ملَهعينَ َنجزبـون  سـرزمين  آن در كـه  كسـان  آن بر يمخواست مى ما ولى: يعنى» .5: 28 اْلوارِث 
 .كنيم وارثانشان و كنيم پيشوايانشان و نهيم منت بودند رفته بشمار

 حكم و برند انجام به  كه داده دستور و كنند اطاعتش كه داده فرمان جل و عز خدا كه بدانيد مردم اى
 از بسيارى اما كنند، پيروى كه دهفرمو فرض سلم و عليه اهللا صلى را، خويش پيمبر سنت و بپذيرند كه كرده

 خـدا  جـاى  بـه  را خـويش  راهبـان  و جبـران  سفاهت، و جهالت اهل بگشتگان، و منحرفان و پيشگان ضاللت
 :فرموده جل و عز خداى .اند گرفته پروردگارها

  .كنيد نبرد كفر پيشوايان با: يعنى» .12: 9 الُْكْفرِ أَئمةَ َفقاتُلوا«
 بـه  و بازگرديـد  اوسـت  رضـاى  مايـه  بدانچه و كنيد بس خداست خشم مايه چهآن از مردمان گروه اى 
 كـرده  منعتـان  آنچه از و باشيد بند پاى داده فرمانتان بدانچه و دهيد رضايت برگزيده برايتان خدا كه چيزى
 هـدايتتان  بـدانها  خـداى  كه رحمت خاندان اهل و عيان راههاى و روشن حجت و راست راه از و كنيد دورى

 رسانيده، معاشتان و دين صالح و امان و آرامش به دولتشان سايه در و داده نجاتتان تعدى و جور از و ودهفرم
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 بـه  جـز  خـداى  تقـرب  كه كسى از و گوييد لعن كرده لعنتش وى پيمبر و خداى كه را كسى و كنيد پيروى
 .كنيد دورى نيست، ميسرتان وى جدايى

 لعنـت  را پسـرانش  و حكـم  بن مروان و معاويه پسر يزيد و پسرش معاويه و حرب بن سفيان ابو خدايا،
 تبـديل  و احكام دهندگان تغيير و پيمبر مخالفان و دين دشمنان و ضالل رهبران و كفر پيشوايان خدايا. كن

 پوشـى  چشم و دشمنانت دوستى از تو پيشگاه در خدايا. كن لعنت را حرام خون ريزندگان و كتاب كنندگان
 :اى فرموده چنانكه كنم مى ارىبيز عصيانگرانت از

 .1كنند دوستى وى رسول و خدا مخالفان با كه نبينى دارند ايمان جزا روز و خدا به كه گروهى
 مبـين  كسـان  اعمـال  كه بشناسيد آنرا رهگذر تا بنگريد ضاللت راههاى در بشناسيد، را حق مردم، اى
 مالمتگـرى  مالمـت  از خـداى  كار در. كنند مى هپيوست صالح به يا ضالل به را آنها پدرانشان و است حالشان
 را شـما  اسـت  پروردگـار  معصـيت  موجـب  اطـاعتش  كه كسى اطاعت و مكار مكر و فريبكار فريب و نهراسيد
 .نكند منحرف

 كنيم، مى حفاظت شما ميان را خداى فرمان كه ماييم كرد، هدايت ما سبب به را شما خداى مردم، اى
 را آنچـه  و شـويد  متوقف كنيم، مى متوقفتان كه آنجا داريم، مى بپاى را خدا يند كه خداييم پيمبر وارثان ما

 و ايمـان  راه در كنيد مى اطاعت هدايت پيشوايان و خدا خليفگان از وقتى تا كه كنيد اجرا دهيم مى فرمانتان
 او از و كنـد  مـى  مسـئلت  را توفيقتـان  و طلبد مى گناه از دورى شما براى خدا از مؤمنان امير .رويد مى تقوى

 وى پيشگاه به وقتى كه دارد محفوظ شما براى را خويش دين و برد رشاد و هدايت به را شما كه خواهد، مى
 دارد تكيه او بر كه بس خداى را مؤمنان امير شما كار در. باشيد وى رحمت مستوجب و طاعت قرين رويد مى

 خدا وسيله به جز توانى و قدرت را مؤمنان امير كه جويد مى كمك خداى از كرده عهده آنرا كه امورتان در و
 .باد شما بر درود و نيست

  ».چهارم و هشتاد و دويست سال به نوشت سليمان بن عبيداهللا القاسم ابو«
 از جلـوگيرى  بـراى  داد دستورش و كرد احضار را قاضى يعقوب بن يوسف سليمان، بن عبيداهللا: گويند

 اميـر  اى«: گفت بدو و كرد سخن باب اين در معتضد با و برفت عقوبي بن يوسف. كند تدبير معتضد تصميم
  ».كنند جنبشى مكتوب اين استماع وقت به و شوند آشفته مردم كه دارم بيم مؤمنان

  ».نهم مى آنها در را خويش شمشير آوردند سخنى يا كردند جنبش مردم اگر«: گفت
 سـبب  بـه  مـردم  از بسـيارى  و كننـد  مـى  امقيـ  ناحيـه  هـر  در كه طالبيانى با مؤمنان امير اى«: گفت
 هست؟ مكتوب اين در مدحشان كه كنى مى چه شوند مى متمايل بدانها مĤثرشان و پيمبر خويشاوندى

 از طالبيـان  زبـان  و شوند متمايل آنها به بيشتر بشنوند را اين مردم چون و) گفت اين نظير چيزى يا(
  ».راستوارت حجتشان و شود درازتر هست اكنون آنچه
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 .نداد دستورى مكتوب درباره آن از پس و نداد بدو پاسخى و ماند خاموش معتضد
 بـه  كه رفت صفار ليث بن عمرو سوى بغالغر بن جعفر سال، اين رجب از مانده روز چهارده جمعه، روز

 اههمـر  معتضـد  جانـب  از هـايى  هديـه  با نيشابور بر وى واليتدارى نشان به پرچمى و ها خلعت و بود نيشابور
 .داشت

 و بـدر  بـود،  طبرسـتان  بـه  كـه  پيوسـت  علوى زيد بن محمد به دلفى العزيز عبد بن بكر سال، اين در
 .بودند جبل كار اصالح به داشتند را بكر كار سرانجام انتظار كه سليمان بن عبيداهللا

 شد گشوده ،كلوب پسر و موفق وابسته راغب، دست به قره، روم، قلمرو از سال، اين در اند گفته چنانكه
 .رجب ماه از بود جمعه روز به اين و

 كـه  نماى انسان يكى پنجشنبه، شب يا شعبان، از رفته روز دوازده چهارشنبه، شب به اند گفته چنانكه
 چيست كه ببيند كه رفت وى سوى خدمه از يكى. شد پديدار ثريا در معتضد خانه در داشت بدست شمشير

 وى نـزد  از فـرار  بـه  خادم رسيد، خادم تن به شمشير و ببريد را وى مرك كه بزد شمشير با را خادم كس آن
 از اثـرى  امـا  جسـتند،  را او بعد روز و شب باقى. شد نهان آن در و شد بستان كشت وارد كس آن و بازگشت

 آنجـا  تا كردند سخن بسيار آن درباره گمان روى از كسان و شد زده وحشت اين از معتضد. نيامد بدست وى
 كسان خويش خانه ديوار بر معتضد كه چندان شد، نمودار بارها كس آن سپس. بوده جيان از وى: دگفتن كه

 نيـز  و نشود بند انداختند آن بر قالب اگر كه نهاد سفالين هاى لوله و كرد استوار را آن سر و ديوار و گماشت
 توانـد  خانـه  وارد نقبى از يا ديوار از كسى آيا كه كردند سخن باب اين در آنها با و بياوردند زندان از را دزدان
 شد؟

 بندشـان  كـه  فرستاد را گروهى كوفه از مر بن كرامة سال، اين شعبان از مانده روز هشت شنبه، روز به
 مكاتبـه  آنهـا  بـا  كـه  كردنـد  اقـرار  دبير صدقه ابن هاشم ابو درباره كه قرمطيانند از آنها كه گفت و بود نهاده

 .كردند زندان به مطامير در و گرفتند را هاشم ابو كه انست،ايش سران از يكى و كرده مى
 خانـه  به و آوردند فراهم را منترخوانان و ديوانگان سال، اين رمضان ماه از رفته روز هفت شنبه، روز به
 بـه  معتضد كردند، خانه وارد را آنها. بود شده مى نمودار او بر كه كسى سبب به بود، ثريا در كه بردند معتضد

 و شـد  آشفته و شد غشى بود آنها با كه اى ديوانه زن بديد، را آنها وقتى. شد نمودار آنها بر و رفت اى خانه باال
 و داد درم پـنج  آنهـا  از يـك  هـر  بـه  گوينـد  چنانكـه . برفت آنها نزد از و شد منزجر معتضد كه شد مكشوف

 .كردند بيرونشان
 دربـاره  آنها از كه بود فرستاده آنها نزد به كس شود نمودار منترخوانان بر آنكه از پيش كه بود چنان و

 بودنـد  گفته آنها از گروهى شد؟ توانند مى واقف وى وضع از آيا كه كند پرسش شد مى نمودار او بر كه كسى
 و چيسـت؟  كـه  پرسـند  مى را شخص آن خبر جن از بيفتاد چون و خوانند مى منترى ديوانگان از يكى بر كه

 .كنند بيرون را آنها تا گفت بديد، را غشى زن چون
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 شـفيع  بـه  ليلى ابو به معروف دلفى العزيز عبد بن حارث كه آمد خبر اصبهان از سال اين قعده ذى در
 گرفته را او دلفى العزيز عبد بن عمر برادرش كه بود چنان و كشته، را او و تاخته بود گماشته وى بر كه خادم

 .بـود  كـرده  زنـدانش  بـه  آنجـا  و بود دز به كه بود فرستاده دلف ابو نآ از اى قلعه سوى و بود نهاده بند و بود
 بـه  خانـدان  وابسـته  شـفيع   كه بود قلعه اين در داشتند جواهر و گرانقدر اثاث و مال چه هر دلف ابو خاندان
 از عمـر  وقتـى . بودنـد  وى بـا  نيـز  عمـر  خاصان و غالمان از جمعى بود، گماشته قلعه حفاظت و آن حفاظت
 ابـو  بمانـد،  شفيع دست در بود آن در چه هر با قلعه بگريخت سلطان نافرمانى به بكر و خواست مانا سلطان

 بـه  جـز  است من بدست آنچه و تو درباره«: گفت و نپذيرفت كه كرد سخن وى با خويش آزادى درباره ليلى
  ».كنم نمى كار عمر فرمان

. كـرد  مـى  وى خدمت كه بود ليلى ابو با نوسال غالمى«: بود گفته كه اند آورده ليلى ابو آن از كنيزى از
 وى نـزد  بـه  نوسـال  غالم همان خفت، نمى وى نزد به و رفت مى وى نيازمنديهاى براى كه بود نيز ديگر يكى
 نـزد  بـه  سوهانى كه كن تدبيرى«: گفت. شد مى برون وى نيازمنديهاى براى كه غالمى به ليلى ابو. خفت مى
 .ببرد وى غذاى جزو را وهانس و كرد چنان او و» .آرى من

 و رفـت  مى بود آنجا ليلى ابو كه اطاقى به بخوابد خواست مى وقتى شب هر خادم شفيع كه بود چنان و
 زير برهنه شمشيرى خواب وقت به خفت، مى و زد مى قفل روى به را در خويش بدست سپس و ديد مى را او

 .بردند وى نزد به كمسال كنيزكى كه برندب وى بنزد كنيزكى بود خواسته ليلى ابو بود، وى بستر
 بـود،  زده سـوهان  بـود  قيـد  در كـه  را ميخى ليلى ابو«: بود گفته كه اند آورده ليلى ابو كنيزك دلفا از
  ».كرد مى برون خويش پاى از را آن خواست مى وقت هر چنانكه

 جـامى  كـه  خواسـت  او از ليلى ابو .بنشست وى با و آمد ليلى ابو بنزد خادم شفيع شبها از يكى: گويد
 .برفت خويش كار براى خادم آن از پس كرد، چنان كه بنوشد وى با چند

 روى را لحـاف  و نهاد آن بر انسان جاى به هايى جامه بيفكندم، را وى بستر كه گفت مرا ليلى ابو: گويد
 قفـل  را در و بنگرد مرا كه آمد شفيع وقتى«: گفت و بنشينم، بستر پايين داد دستور من به. انداخت ها جامه
  ».است خفته او بگو پرسيد، تو از من درباره و بزند

 از پس. شد نهان بود اطاق در مجاور سكويى روى كه اثاثى و فرش ميان و برفت اطاق از ليلى ابو آنگاه
 قفل را در شفيع و» .است خفته وى«: گفت بدو كه كرد پرسش كنيز از و نگريست بستر به و بيامد شفيع آن
 زيـر  از را شمشـير  و درآمـد  ليلـى  ابو بخفتند، بودند، قلعه داخل خانه در وى با كه كسانى و خادم وقتى. زد

 بپاخاسـتند،  هراسان خفتند مى شفيع دور به كه غالمانى. بكشت را او و برد هجوم بدو و برگرفت شفيع بستر
 از يكى اگر. ليليم ابو من«: گفت نهاآ به و گرفت كناره آنها از داشت دست به را شمشير همچنان كه ليلى ابو

 شـما  بـا  خـواهم  مـى  چـه  هر تا درآييد خانه اين از امانيد، در شما. كشم مى را او آيد پيش من طرف به شما
  ».بگويم
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 قلعـه  در كـه  كسانى. بنشست قلعه در بر و بيامد ليلى ابو. شدند برون و گشودند را قلعه در پس: گويد
 فـرود  قلعه از شد صبح وقتى. داد قسمشان و داد نيكى وعده و كرد سخن آنها با ىليل ابو آمدند، فراهم بودند

 قيـام  سـلطان  مخالفـت  به و داد چيز آنها به و آورد فراهمشان و فرستاد ها زم اهل و كردان سوى كس و آمد
 .كرد

 بـه . لسا اين حجه ذى از مانده روز دوازده بود، شنبه شب ليلى ابو دست به خادم شدن كشته: گويند
 و برگرفـت  خادم بستر زير از را شمشير سپس بريد، سر بود برده وى نزد به غالم كه كاردى با را خادم قولى

 .رفت غالمان طرف به آن با
 اقليمها بيشتر كه دادند مى وعده مردم به منجمان بود، چهارم و هشتاد و دويست سال كه سال، اين در

 و نهرهـا  در آبهـا  فزونى و باران كثرت سبب به اين و ماند نمى سالم كىاند جز بابل اقليم از و رود مى آب زير
 آب. نديدنـد  بـاران  اندكى جز سال آن در و شدند دچار خشكسالى به مردم اما بود، خواهد چاهها و ها چشمه
 ستسـقا ا نماز به بار چند بغداد در و افتاد نياز استسقا نماز به را مردم كه چندان رفت، فرو چاهها و ها چشمه

 .شدند برون
 العزيـز  عبـد  پسـر  ليلـى  ابو و نوشرى عيسى ميان سال، اين حجه ذى از مانده روز يك گويند چنانكه

 و رسيد ليلى ابو گلوى به تيرى گويند چنانكه كه پنجشنبه، روز به اصفهان، فرسخى دو در بود نبردى دلفى
 .بردند اصفهان به و گرفتند بر را او سر شدند، هزيمت يارانش و بيفتاد خويش اسب از كه بكشت را او

 .بود حج ساالر اترجه به معروف هاشمى عبداهللا بن محمد سال اين در
 .درآمد پنجم و هشتاد و دويست سال آنگاه

 بود پنجم و هشتاد و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 بـه  ببريـد،  را گزاران حج راه اجفر در طى مردم از گروهى با طايى مدرك بن صالح كه بود آن جمله از
 كـاروان  بـه  بـدويان . كـرد  نبرد وى با بود كاروان امير كه كبير حى. محرم از مانده روز دوازده چهارشنبه روز

 .بگرفتند را مملوك و آزاد زنان از گروهى و برگرفتند بود آن در بازرگانى كاالى و مال چه هر و يافتند دست
 .گرفتند را مردم موالا از دينار هزار هزار دو معادل: گويند

 شد خوانده مكتوبى معتضد خانه در خراسان گزاران حج از گروهى بر سال اين محرم از مانده روز هفت
 .آنجا از احمد بن اسماعيل عزل و النهر وراء ما بر صفار ليث بن عمرو واليتدارى به

 وابسـته  بـدر  جانـب  از جبـل  از سـرداران  از گروهـى  با كامه وصيف سال، همين صفر از رفته روز پنج
 همـراه  را ليلـى  ابو به معروف دلفى العزيز عبد بن حارث سر كه شد بغداد وارد سليمان بن عبيداهللا و معتضد
 كـه  ببخشـد  وى به را سر كه خواست معتضد از ليلى ابو برادر ثريا، در بردند، معتضد خانه به را آن و داشتند

 و دلفـى  العزيز عبد بن عمر به روز همين در. داد اجازه كه ندك خاك به را آن كه خواست اجازه .بخشيد بدو
 .بخشيد خلعت بودند آمده كه سردارانى از جمعى
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 روز ده يكشـنبه  شب به كه گفت مى و بود نوشته كوفه از بريد متصدى سال همين در اند گفته چنانكه
 و شـد  سـياه  سـپس  ببود، مغرب مازن وقت به تا و برخاست زرد بادى كوفه نواحى در االول ربيع ماه از مانده
 و انگيـز  هـول  رعدهاى با باريد سخت بارانى آسمان آن، از پس بودند، تضرع به خدا پيشگاه به همچنان مردم

 با آمد فرود سياه و سپيد سنگهاى آن اطراف و آباد احمد نام به اى دهكده در ساعتى از پس پيوسته، برقهاى
 فرسـتاده  را سـنگها  از يكـى  عطاران، صاليه سنگ همانند بود اى رفتگىفرو آن ميان در كه گون گونه رنگهاى

  .بديدند را آن كه مردم نزد به و بردند ديوانها به كه بود
 و بودنـد  آمـده  طرسـوس  از كـه  كسـانى  همراهـى  بـه  بغـداد  از اخشاد ابن االول، ربيع از مانده روز نه

 براى معتضد، وابسته فاتك، روز اين در هم و. شد هفرستاد آنجا اميرى به شود واليتدارشان يكى خواستند مى
 از كارهايشان دادن سامان و جزيره و شام مرزهاى و مضر ديار و ربيعه ديار و موصل عامالن كار در نگريستن

 .داشت عهده به كه نواحى اين بريد كار بعالوه شد، برون بغداد
 نمـاز  پـس  از االول، ربيع ماه از مانده روز پنج آنجا، كه آمد خبر بصره از سال همين در گويند چنانكه

 بودند، نديده آنرا نظير كه باريده پياپى بارانهاى سپس سياه، آنگاه شده، سبز سپس برخاسته زرد بادى جمعه
 نهـر  از بـاد  و بـوده  درم پنجـاه  و يكصـد  بـود  شده گفته چنانكه يك، هر وزن كه افتاده درشت تگرگى آنگاه

  .بشماره نخل، يكصد معقل نهر از و بكنده بيشتر و نخل پنجاه حسين
 .درگذشت حلوان به ريمال بن خليل سال اين در

 طبرسـتان  بـه  دلفـى  العزيـز  عبـد  بـن  بكـر  كـه  رسـيد  سلطان به خبر االخر، جمادى از رفته روز پنج
 خبر اين كه كسى به دينار هزار: گويند چنانكه .شده گور به همانجا و بود، گرفته كه اى بيمارى از درگذشته،

 .شد داده بود آورده را
 تسـلط  ناحيه آن بر وى داد، الساج ابى بن محمد به را ارمينيه و آذربيجان كار معتضد، سال همين در

 .مركب چند با فرستاد او براى خلعتها معتضد. بود يافته
 و رفتـه  دريـا  غـزاى  به موفق، وابسته خادم، راغب كه آمد خبر شعبان، از رفته روز سه سال، همين در

 هـا  كشتى در كه را رومى هزار سه اند، بوده آن در كه روميانى همه با داده، ظفر بسيار هاى كشتى بر را او خدا
 .اند آمده باز بسالمت همگان و گشوده، را روميان دژهاى از بسيارى و بسوخته را ها كشتى و زده گردن اند بوده

 درآمد احمد بن محمد پسرش و درگذشته خشي عيسى بن احمد كه آمد خبر سال همين حجه ذى در
 معتضد سال همين حجه ذى از مانده روز يازده .پرداخته بدر متصرفات كار به جويى، غلبه سبيل بر اطراف، و
 امـين  صـالح  شـدند  بـرون  وى بـا  نيز غالمان و سرداران و محمد ابو پسرش شد برون آمد آهنگ به بغداد از

 .سپرد بدو را ديگر چيزهاى و پل دو كار و مظالم به سيدگىر و كرد جانشين بغداد در را حاجب
 معتضد نزد به را ميز قاطر وصيف بودند، وى با كه مصرى سرداران و خمارويه پسر هارون سال اين در

 بـا  و كنـد  واگذار آنها به مقطوع خراج به داشتند تصرف به كه را شام و مصر كه خواستند مى او از فرستادند،
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 نيـز  را فـتح  بـن  عبـداهللا  فرستاد، پس را او معتضد آمد، بغداد به وصيف. كند رفتار پدرش نندهما نيز هارون
 كـار  ايـن  بـراى  سـال  همين آخر و بنهد شرطهايى و بگويد آنها با رو به رو را پيامهايى كه فرستاد وى همراه
 .شدند برون

 و رسـيد  سلندو تا و رفت زاغ به ديگران و طرسوس مردم با اخشاد پسر حجه، ذى ماه در سال، اين در
 .بود ششم و هشتاد و دويست سال به طرسوس به وى بازگشت كرد، فتح

 .بود حج ساالر هاشمى عبداهللا بن محمد سال اين در
 .درآمد ششم و هشتاد و دويست سال آنگاه

 بود ششم و هشتاد و دويست سال به كه معتبرى حادثات از سخن

 گروگـانى  بـه  فرسـتاد  بغـداد  بـه  را المسـافر  ابـو  خويش پسر ساج،ال ابى بن محمد كه بود آن جمله از
 رفتـه  روز هفت شنبه، سه روز به گويند چنانكه بود، كرده سلطان براى نيكخواهى و اطاعت درباره كه تعهدى

 .نبود بغداد در وقت آن در معتضد. داشت همراه غيره و اثاث و اسب از هايى هديه. رسيد سال همين محرم از
 آن مقابـل  خـويش  سـپاه  با و بود رسيده آمد به باهللا المعتضد كه آمد خبر سال اين االخر ربيع ماه در

. بـود  بسته بودند درآمد كه پيروانش بر نيز و وى بر را آمد شهر درهاى شيخ بن احمد محمد. بود آمده فرود
 ميان سپس بود، االول يعرب از مانده روز چند اين و بود كرده پراكنده آمد اطراف را خويش سپاهيان معتضد

 نهاده منجنيقها خويش ديوار بر نيز آمد مردم. بود نهاده منجنيقها آنها مقابل معتضد كه بود رفته نبردها آنها
 بـن  محمـد  االول جمـادى  از مانـده  روز يازده شنبه روز به. بودند افكنده همديگر سوى سنگ آن با و بودند
 او از كه بود خواسته امان آمد مردم و كسانش و خويشتن براى و بود فرستاده معتضد بنزد كس شيخ، احمد

 بنـزد  كـه  بـود  شـده  برون دوستانش و ياران از خويش همراهان با احمد بن محمد روز همان و بود پذيرفته
 كـه  بودنـد  رفتـه  اى سـراپرده  سـوى  سپس بود داده خلعت را اصحابش سران و وى كه بودند رسيده معتضد

 در و بود رفته شيخ احمد بن محمد هاى خانه و منزلها به خويش اردوگاه از معتضد و بود شده آماده شان براى
 .االولى جمادى از مانده روز ده يكشنبه روز تاريخ به بود نوشته السالم مدينة به مكتوبى باب اين

 مسجد برمن بر و رسيد السالم مدينة به االول جمادى از مانده روز پنج آمد فتح درباره معتضد مكتوب
 .شد خوانده جامع

 وى هـاى  نامه جواب با بود، مقيم درآمد كه رسيد معتضد نزد به مصر از فتح بن عبداهللا سال همين در
 چهارصد سال هر و كند تسليم را عواصم و قنسرين كه بود پذيرفته كه بود نوشته خمارويه پسر هارون به كه
 و شـود  تجديد شام و مصر بر وى واليتدارى كه بود خواسته و فرستد بغداد المال بيت به دينار هزار پنجاه و

 بدر و پذيرفت بود خواسته را چه هر معتضد. فرستد وى نزد به باب اين در را خويش خادمان از يكى معتضد
 مصـر  بـه  منظـور  ايـن  بـراى  آمد از كه فرستاد وى سوى خلعت و واليت فرمان با را فتح بن عبداهللا و قدامى
 معتضـد . گرفتنـد  تحويل هارون ياران از را عواصم و قنسرين كارهاى االول جمادى در معتضد عامالن. رفتند
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 روز هفـت  شـنبه،  روز بـه  سـپس  بماند، درآمد را االخر جمادى از روز سه و بيست و االول جمادى باقيمانده
 مضـبوط  راىبـ  كـه  سـپاهيانى  بـا  را على خويش پسر و كرد حركت رقه سوى آنجا از االخر، جمادى از مانده

 دبيـر  وقـت  آن در. نهاد درآمد بود پيوسته بدو مضر ديار و ربيعه ديار و عواصم و قنسرين و ناحيه آن داشتن
 بـه  را آن عـامالن  بـا  مكاتبـه  و نـواحى  اين كارهاى در نظر كه بود نصرانى عمرو بن حسين معتضد، بن على

 .شد ويران كه شود ويران آمد ديوار داد دستور معتضد. سپرد عمرو بن حسين
 هزار چهار بود فرستاده كه مالى مبلغ رسيد، بغداد به نيشابور از صفار ليث بن عمرو هديه سال اين در

 بـا  مـنقش  جلهـاى  با اسب پنجاه و يكصد و كارى، نقره مزين لگامهاى و زينها با اسب بيست با بود درم هزار
 .االخر جمادى از مانده روز هشت بود پنجشنبه روز به اين و باز، تعدادى و خوش بوى و ها جامه

 و بـدويان  از گروهـى  و كـرد  ظهـور  بحـرين  در جنابى سعيد ابو نام به قرمطيان از يكى سال همين در
 بسـيار  يـارانش . االخر جمادى در بود، سال اين آغاز در اند گفته  چنانكه وى قيام. آمدند فراهم او بر قرمطيان

 كـه  قطيف نام به رفت جايى به آنگاه. بكشت را خويش اطراف هاى هدهكد مردم و گرفت نيرو كارش و شدند
 محمد بن احمد. دارد بصره آهنگ كه گفت و بكشت بودند آنجا كه را كسانى و بود منزل چند بصره تا آنجا از

 رسـيده  بـدو  قرمطيان اين عزم از را آنچه بود سپرده بدو بصره واليت و بصره كمكهاى وقت آن در كه واثقى
 ديوارى كه نوشت آنجا، امالك و خراج و زكات كار دار عهده هشام، بن محمد و او به كه نوشت سلطان هب بود

 ديـوار  و كننـد  خـرج  داد دسـتور  كـه  شد تخمين دينار هزار چهار و بيست آن مخارج كه بسازند بصره براى
 .شد ساخته

 هـر  بـه  و بردند هجوم ها كدهده به و شدند انبار سوى شيبان بنى بدويان از گروهى سال اين رجب در
 بـود  آنجـا  كمكهاى دار عهده كه كمشجور محمد بن احمد. براندند را گوسفندان و كشتند را او رسيدند كس

 و مولـدى  نفـيس  كـه  داد خبـر  بـدو  را كارهايشان و نوشت سلطان به و نياورد تابشان اما رفت آنها مقابله به
 بـه  كـه  فرسـتاد  وى كمك به السالم مدينة از كس هزار ديكنز با را حاج بن مظفر و زرنگى محمد بن احمد
 و كردنـد  هزيمتشـان  بـدويان  كـه  كردنـد  نبـرد  آنهـا  با انبار، از منقبه نام به محلى در و رفتند بدويان محل

 .شدند پراكنده و شدند غرق فرات در بيشترشان و كشتند را يارانشان
 بدويان رسيد، اند كرده هزيمتشان بدويان اينكه و دنبر اين خبر با رجب از مانده روز شش حاج ابن نامه

 عباس كه شد نوشته معتضد به آنها خبر. كردند مى تاز و تاخت و تباهى ها دهكده در كه بماندند ناحيه آن در
 در سـرداران  اين. فرستاد بدويان نبرد براى رقه از را سرداران از گروهى و كوتكينى خفيف و غنوى عمرو بن

 حركـت  انبـار  اطراف از خويش محل از كه رسيد بدويان به خبرشان و رسيدند هيت به سال ناي شعبان آخر
 عـين  در بـدويان . بماندند آنجا و شدند انبار وارد سرداران. آمدند فرود آنجا و رفتند التمر عين سوى و كردند
  مـاه  و شـعبان  باقيمانـده  رد ايـن  و بودند، كرده انبار اطراف در چنانكه كردند تباهى نيز كوفه اطراف و التمر

 .بود رمضان
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 در كه داد دستور و بود طرسوس به كه فرستاد احمد ابو وابسته راغب، نزد به كس معتضد سال اين در
 و واگذاشـت  اردوگـاهش  در روز يك را وى رسيد، رقه به وقتى. شد معتضد نزد به راغب. شود وى نزد به رقه
 از رفته روز نه دوشنبه روز به حادثه خبر. بگرفت بود همراهش كه را چه هر و بداشت و بگرفت را او بعد روز

 .بمرد راغب روز چند از پس. رسيد السالم مدينة به شعبان
 مال و گرفتند را وى ياران و راغب غالم مكنون، طرسوس در رجب، از مانده روز شش شنبه، سه روز به

 .ردك عهده را آنها گرفتن اخشاد پسر كردند، مصادره را وى
 عـين  و كوفـه  اطـراف  بـه  بدويان مقابله به را خازن مونس معتضد، سال همين رمضان از مانده روز ده

 همراهـان  بـا  مـونس . پيوسـت  بدو نيز را سرداران ديگر و اذكوتكينى خفيف و عمرو بن عباس فرستاد، التمر
 وارد بعضيشـان  و انـد  تهبرف خويش محل از بدويان كه ديد و رسيد نينوى به معروف محل به تا برفت خويش
 بـه  سپس بماند، خويش جاى در روزى چند مونس. اند شده شام صحراى وارد ديگر بعضى و مكه راه صحراى

 .بازگشت السالم مدينة
 و سـپردند  جـراح  داود بـن  محمد به را مشرق ديوان سليمان بن عبيداهللا و معتضد سال اين شوال در

 را فـرات  ابن و سپردند جراح داود بن على به نيز را مغرب ديوان. ندبرداشت آن از را فرات بن محمد بن احمد
 .برداشتند آن از

 .درآمد هفتم و هشتاد و دويست سال آنگاه

 بود هفتم و هشتاد و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 و نهـاد  بندشـان  و بگرفـت  وى كسان از گروهى با را شيخ احمد بن محمد معتضد، كه بود آن جمله از
 سـليمان  بـن  عبيـداهللا  نزد به وى خويشاوندان از يكى اند گفته چنانكه زيرا بداشت، طاهر ابن خانه در را هاآن

 عبيـداهللا . بگريـزد  خـويش  كسان و ياران از گروهى با كه دارد آن سر محمد كه بود داده خبر بدو و بود رفته
 چهارشـنبه،  روز بـه  عبيـداهللا  و گيـرد ب را محمد كه داد دستور و نوشت بدو معتضد نوشت، معتضد به را اين

 .كرد چنان سال، اين محرم از رفته روز چهار
 و انـد  شده انبوه و اند آمده فراهم طى قبيله كه رسيد سلطان به االغر ابو نامه سال همين ماه همين در

 ضـمن  كـه  روانكـا  همينكـه  و اند گرفته را گزاران حج كاروان راه و اند گرفته كمك اند توانسته كه بدويانى از
 و سـواران . انـد  كرده نبرد آنها با گذشته معدن از ميل چند و ده رفته مى السالم مدينة سوى مكه از بازگشت
 انـد،  داشـته  همـراه  را خـويش  سـران  و حرمتهـا  و هـا  خيمـه  كه اند آمده گزاران حج مقابله به بدوى پيادگان

 از مانـده  روز سه پنجشنبه، روز همه و گرفته در نهميا در نبرد. است بوده كس هزار سه از بيشتر پيادگانشان
 نبرد نيمروز وقت به تا جمعه صبحگاهان. اند شده جدا همديگر از شب هنگام به. اند بوده نبرد به را حجه، ذى

 فـراهم  ديگر پراكندگى، از پس و اند شده هزيمت بدويان و داده نصرت را خود دوستان خداوند آنگاه اند كرده
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 از يكى كه اصفر ابن سعيد با را خويش مكتوب و اند كرده حركت سالمت به گزاران حج همه با او و اند نيامده
 .است فرستاده بود كرده عهده را مدرك بن صالح دستگيرى و است وى عمان بنى سران

 سـر  و مـدرك  ابـن  صـالح  سـر . رسـيد  السـالم  مدينة به االغر ابو محرم، از مانده روز سه شنبه، روز به
 خانـه  سـوى  بـود،  وى پيشـاپيش  صـالح   عموزادگـان  از اسـير  چهار با صالح آن از سياه غالمى سر و جحنش
 و كردنـد  نصب شرقى سمت در باال پل سر را سرها. بخشيد بدو طال از طوقى و داد خلعتش كه رفت معتضد
 .بردند زندان به را اسيران

 و بردنـد  هجـوم  هجـر،  اطـراف  بـه  كـه  فتگر باال بحرين در قرمطيان كار سال، اين االول ربيع ماه در
 مـاه  ايـن  آخر در كه خواست كمك و نوشت واثقى محمد بن احمد. شدند نزديك بصره حدود به شان بعضى
 بـه  كـه  برگزيننـد  سـپاهى  تا بگفت معتضد. بود آن در كس سيصد كه شد فرستاده وى سوى كشتى هشت
 .فرستد بصره

 كارهاى در و بنشست وى خانه در معتضد وابسته بدر االول يعرب ماه از رفته روز يازده يكشنبه، روز به
 .كرد نظر كمكها و امالك و خراج و مردم عام و خاص

 زمـام  ديـوان  متصـدى  كاتب، الحميد عبد بن محمد االخر، ربيع ماه از رفته روز يازده دوشنبه، روز به
 ايـن  بـر  حفصى محمد بن جعفر اهم همين از رفته روز سيزده چهارشنبه، روز به. گذشت در مغرب، و مشرق
 .نشست آن در و رفت ديوان به روز همان و شد گماشته ديوان

 جنابى سعيد ابو نبرد و بحرين و يمامه بر را غنوى عمرو بن عباس معتضد، سال اين االخر ربيع ماه در
 زد اردو ركف در چند روزى عباس. كرد پيوسته بدو را كس هزار دو نزديك و گماشت وى همراه قرمطيان و
 .كرد حركت يمامه و بحرين سوى آنجا از و رفت بصره سوى آنگاه. آمدند فراهم او بر يارانش تا

 پسـر  درگذشت از پس كه ثابت ابو و آمد طرسوس قلميه در به دشمن سال، همين در اند گفته چنانكه
 و بـود  گماشـته  طرسـوس  بر را وى بود رفته مى غزا به اخشاد پسر وقتى -شد روان بود طرسوس امير اخشاد
 و شد اسير كه. برفت دشمن جستجوى به ريحان نهر تا ثابت ابو -بود كار اين بر وى بمرد غزا اثناى در چون
 را مرز پيران آمد، باز خويش غزاى از وقتى بود، غزا به سالمت تنگه در كلوب ابن. شدند تلف  وى همراه مردم
 كـار  و كردنـد  اتفـاق  اعرابى بن على بر كه كند عهده را رهايشانكا كه كنند تراضى اميرى بر كه آورد فراهم

 گروهى و كرده جانشين را او پدرش گفت مى بود، آورده مخالفت نخست ثابت ابى ابن. سپردند بدو را خويش
 ماه آخر در اين و داد، رضايت ثابت ابى ابن و گرفت را ميانه كلوب ابن اما آورد، فراهم شهر مردم نبرد براى را

 را ثابت ابو كه آمد خبر بازگشت طرسوس به چون و بود غزا به روم ديار در نغيل وقت آن در. بود االخر ربيع
 .اند برده قسطنطنيه به قونيه قلعه از مسلمانان از گروهى با

 عبداهللا را كارش و گذشت در بود وى با ربيعه ديار كمكهاى كار كه ايوب بن اسحاق االخر، ربيع ماه در
 .كرد عهده مهيث بن
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 اسماعيل كه رسيد سلطان به اى نامه االول، جمادى از مانده روز پنج چهارشنبه، روز به اند گفته چنانكه
 عمـرو  كه بود چنان اسماعيل و عمرو خبر. داده غارت به را وى اردوگاه و كرده اسير را صفار عمرو احمد، بن
 بـه  او كـه  وقتـى  بـه  و داد بـدو  را واليـت  آن كـه  كند رالنه وراء ما واليتدار را وى كه بود خواسته سلطان از

 احمـد  بن اسماعيل نبرد براى عمرو. النهر وراء ما واليتدارى به فرستاد او سوى پرچم و ها خلعت بود، نيشابور
 مـن  دسـت  به النهر وراء ما تنها دارى، دست به پهناور جهانى تو كه نوشت بدو احمد بن اسماعيل شد، برون
 امـا . باشـم  مقـيم  مرز اين در بگذار مرا و باش قانع هست تو دست در آنچه به. هستم مرز يك در من و است
 بـا  كـه  خـواهم  اگـر «: گفـت  كـه  كردنـد  سـخن  وى بـا  آن از عبور سختى و بلخ نهر از. نپذيرفت او از عمرو
  ».توانم كنم، عبور و زنم بند آن بر مال هاى كيسه

 از و آورد فراهم دهقانان و بوميان با بودند وى با كه را انىكس شد نوميد وى بازگشت از اسماعيل وقتى
 محصور همانند كه بگرفت را او اطراف اسماعيل آمد، فرود بلخ در و برفت عمرو. كرد عبور غربى سمت به نهر
 .نپذيرفت او از را اين اسماعيل اما شد جدايى خواستار اند گفته چنانكه و شد پشيمان بود  كرده آنچه از و شد

 رسيد زارى بيشه به خويش راه در و بگريخت و شد هزيمت عمرو كه بود نرفته ميانه در نبردى چندان
 و برفت اندك گروهى با و» .برويد آشكار راه در«: گفت خويش همراهان همه به است، نزديكتر راه گفتند كه

 بـدو  و برفتنـد  همراهـانش . كـرد  نتوانسـت  تـدبيرى  و بيفتاد و رفت فرو گل در اسبش كه شد زار بيشه وارد
 و عمـرو  كـار  از معتضـد  وقتـى  گوينـد  چنانكـه . گرفتند اسيرى به را او و بيامدند اسماعيل ياران نپرداختند،

 .كرد نكوهش را عمرو و ستود بود كرده آنچه بر را اسماعيل يافت خبر اسماعيل
 برذعه از الساج، ابى ابن خادم وصيف، كه رسيد سلطان به خبر سال اين االول جمادى از مانده روز يك

 كـه  خواسـت  و نوشـت  معتضد به وصيف. رفته ملطيه به خويش ياران با الساج ابى ابن مخالفت به و گريخته
 .فرستاد وى سوى را حرمى رشيق و شود وى نزد به داد دستور و نوشت او به معتضد .گمارد مرزها بر را وى

 فرسـتاده  را آنها الساج، ابى ابن خادم وصيف، كه رسيدند سلطان بنزد كس سه رجب از رفته روز هفت
 كـه  داد دسـتور  معتضـد : گوينـد . فرسـتد  خلعـت  وى بـراى  و گمـارد  مرزهـا  بر را وى كه بود خواسته و بود

 مرزهـا  آهنگ و گرفته جدايى الساج ابى ابن خويش يار از وصيف سبب چه به كه آرند اقرار به را فرستادگان
 كـه  بـوده  يـارش  و وى ميان توافقى با وصيف جدايى كه گفتند آوردند، اقرارشان به زدن تازيانه با كه كرده؟
 آن بـر  و رونـد  مضـر  سـوى  همگى و شود ملحق بدو نيز يارش هست اكنون كه رسيد جايى به وصيف وقتى

 .آوردند سخن آن از و شد شايع مردم ميان در اين شوند، مسلط
 دسـت  بـه  كـه  شد گماشته  فارس امالك و خراج بر عباس بن حامد سال، اين رجب از رفته روز يازده

 مقـيم  حامد. دادند عباس بن احمد برادرش به را وى تصدى به مربوط هاى نامه. بود بوده صفار ليث بن عمرو
 سـوى  كـه  شـد  نوشـته  بـود  اصبهان در كه نوشرى عيسى به. دجله واليت و بود آنجا واليتدار كه بود واسط
 .كند عهده را آنجا كمكهاى و شود فارس



 خ طبرييارترجمه ت     210

  بصره از غنوى عمرو بن عباس شدن برون

 داوطلبـان  و بـود  شـده  پيوسته بدو كه سپاهيانى با غنوى عمرو بن عباس سال اين در اند گفته چنانكه
 پيشـتازان . شـد  روان بودند وى بنزد كه قرمطيانى و جنابى سعيد ابو سوى بودند، شتافته وى سوى كه بصره

 و سعيد ابو با شبانگاهى و رفت آنها سوى و نهاد جا به را خويش سپاه عمده باسع. رسيدند آنها به سعيد ابو
 خـويش  محـل  بـه  گـروه  هـر  و شـد  حايـل  ميانشان شب آنگاه كردند، آغاز نبرد كه شد مقابل وى همراهان
 سـوى  بودنـد،  كس سيصد نزديك و بودند عباس همراه كه ضبه بنى بدويان از كسانى شب هنگام. بازگشتند

 نبردى و شدند عباس سوى قرمطيان صبحگاهان .كردند پيروى آنها از بصره داوطلبان سپس. ازگشتندب بصره
 يـاران  از گروهـى  بـا  بـود  شيخ، عيسى بن احمد غالم نجاح، كه عباس چپ پهلودار آن از پس. كردند سخت

 همـه  بـا  احنجـ  و رفتنـد  پـيش  آنها ميان كه برد حمله سعيد ابو چپ پهلوى بر مرد يكصد حدود در خويش
 اسير عباس. شدند هزيمت كه بردند هجوم عباس ياران به يارانش و جنابى آنگاه. شد كشته خويش همراهان

 بـه  بـود  عبـاس  اردوگـاه  در كـه  را چـه  هر جنابى و شدند اسير كس هفتصد به نزديك نيز وى ياران از شد،
 .آورد تصرف

 سـپس . كشـت  را همگى و بياورد بود گرفته يراس كه را عباس ياران از گروه آن جنابى نبرد روز فرداى
 رفته روز چهار و بود رجب آخر در نبرد اين اند گفته چنانكه .بسوخت را همه و افكندند آنها بر هيزم تا بگفت

 .رسيد بغداد به آن خبر شعبان از
 از يـن ا و داد، امان را مردمش و درآمد آنجا به و شد هجر سوى جنابى سال همين در اند گفته چنانكه

 بصـره  آهنـگ  بـه  پوشـش  و توشـه  بـى  عمـرو  بـن  عبـاس  ياران فراريان. بود عباس نبرد از وى بازگشت پس
 جامه و خوردنى كه چهارپا چهارصد نزديك با گروهى بصره از -بودند نبرده جان آنها از اندكى جز -رفتند مى

 آن بـار  بـا  را چهارپايان اين و فتندر آنها سوى اسد بنى گويند چنانكه. شدند روان آنها سوى بود آن بر آب و
. بود رمضان ماه به اين و بكشتند، را عباس ياران فراريان و بودند آن همراه كه را كسانى از جمعى و بگرفتند

 خويشـتن  بـر  قرمطيـان  هجـوم  از كـه  برونـد  آنجا از كه كردند قصد و شد آشفته سخت رخداد اين از بصره
 .داشت بازشان كار اين از بود بصره كمكهاى دار عهده كه ثقىوا محمد بن احمد اما بودند بيمناك

 در عمـرو  بـن  عبـاس  كـه  رسـيد  سلطان به اى خريطه ابله از رمضان، از رفته روز هشت گويند چنانكه
 .است كرده رها را او آن از خادمى و وى جنابى سعيد ابو كه رسد مى دريا هاى كشتى از اى كشتى

 گوينـد . رفت ثريا به معتضد خانه به و رسيد السالم مدينة به عمرو بن سعبا رمضان از رفته روز يازده
  »كنم؟ آزاد ترا خواهى مى«: گفت و خواند پيش را وى آن از پس ببود جنابى نزد به نبرد از پس روز چند وى

  ».آرى«: گفت
 از كسـانى  و دنشـان  مركبانى بر را او و» .بگوى فرستاد من سوى ترا آنكه با ديدى را آنچه و برو«: گفت

 همـراه  كـه  مردانـى  به و كرد همراهشان بود شان بايسته آب و توشه از را آنچه و پيوست بدو را خويش ياران
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  اى كشتى به و رسيد سواحل از يكى به تا ببردند را وى. برسانند امانگاهش به را وى داد دستور فرستاد عباس
 .شد ابله سوى و برداشت را او كه برخورد

 از معتضد. شوال از رفته روز يازده پنجشنبه روز به. فرستاد منزلش سوى و داد خلعت را سعبا معتضد
 چنـان  و داشت نهان را اين اما شد روان الساج ابى ابن خادم وصيف، طلب به شماسيه در از خويش گاه خيمه
 .دارد مضر ديار آهنگ كه وانمود

 كه جنبال قرمطيان كه رسيد سلطان به خبر ماه نهمي از رفته روز يازده جمعه روز به اند گفته چنانكه
 را كودكان، و زنان جمله از مسلمانان، از گروهى و اند تاخته طايى، غالم بدر، خويش واليتدار به بود سواد جزو

 .اند سوخته را منزلها و اند كشته
 و دوشنبه روز و آمد فرود سياه كليساى در خادم وصيف طلب به معتضد قعده، ذى از رفته روز چهارده

 گيـران  خبـر  كند، حركت مصيصه راه از خواست مى پيوستند، بدو مردم تا ببود آنجا را چهارشنبه و شنبه سه
 كوتاهترين درباره و كرد احضار را خبره اهل و مرز رهنوردان. دارد زربه عين آهنگ خادم كه آمدند وى نزد به
 جيحـان  از را وى قعـده  ذى از رفتـه  روز هفده نجشنبهپ روز صبحگاه كه كرد پرسش آنها از زربه عين به راه

 وى پـى  از نيـز  را مسـعر  بـن  جعفـر  فرسـتاد،  پيش كوره على پسر حسن با را على خويش پسر دادند، عبور
 مـونس  سـپس  خـادم،  مـونس  سـپس  مفلحى، خاقان سپس .فرستاد جعفر پى از را كمشجور سپس فرستاد،

 خيمه وى براى آنجا در و رسيد زربه عين به تا برفت آنها پى از اقىاط غالمان با سپس. فرستاد پى از را خازن
 .برفت سرداران پى از خادم آهنگ به و نهاد آنجا خويش سپاه عمده با را سمرقندى خفيف زدند،

 خـادم  مونس به را وى كه آوردند معتضد نزد به را او شد، گرفته خادم كه آمد مژده پسين نماز از پس
 نـدا  اردوگـاه  در و دهنـد  امـان  را خادم ياران كه داد دستور بود، اردوگاه نگهبانى ساالر وقت آن در كه سپرد
 از حرمت ندهد پس صاحبانش به آنرا و شود يافت خادم اردوگاه غارتى از چيزى وى بار در كس هر كه دهند

 .دادند پس بودند هبرد غارت به اردوگاهشان از كه را چيزهايى آنها از بسيارى به مردم و شود، برداشته وى
 از. قعـده  ذى از مانـده  روز سـيزده  بـود،  پنجشنبه روز به خادم شدن اسير و نبرد اين اند گفته چنانكه

 و سـى  كـرد،  دسـتگير  را خـادم  كه وقتى تا كرد حركت شماسيه در از خويش گاه خيمه از معتضد كه روزى
 .بود روز شش

 سوم روز صبحگاه. ببود آنجا روز دو بازگشت، زربه نعي به بگرفت، را خادم معتضد وقتى گويند، چنانكه
. بـود  كمياب شهرشان در آذوقه كه برود آنها نزد از كه خواستند او از و آمدند فراهم وى بنزد زربه عين مردم

 كه مبارك، بن خليفة االغر، ابو بجز آمد، فرود مصيصه در خويش سپاهيان همه با و كرد حركت سوم روز به
 عيـال  خادم كه بود چنان و. شود ملطيه ناحيه و مرعش سوى مبادا بگيرد را خادم راه كه بود فرستاده را وى

 كـه  يافتنـد  خبـر  بودنـد  فـرارى  كه خادم ياران وقتى. بود فرستاده مرعش به را خويش ياران عيال و خويش
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 وى امـان  بـه  و پيوسـتند  معتضـد  اردوگـاه  بـه  دهنـد  پس را اثاثشان داده دستور و داده امان آنها به معتضد
 .درآمدند

 يكشنبه روز تا كه قعده ذى از مانده روز ده بود، يكشنبه روز به مصيصه به معتضد ورود: گويند چنانكه
 از كـه  نغيـل  جملـه  از رفتنـد،  وى سوى كه شوند وى سوى كه نوشت طرسوس سران به. بماند آنجا در بعد

 بداشت ديگر كسان با را اينان كه ديگر، جمعى و دسمهن ابن نام به يكى و پسرانش از يكى با بود مرز سران
 چنانكـه  زيـرا  بـود  آزرده آنها از برد، بغداد به خويشتن با بود بداشته كه را كسانى كرده رها را جمع بيشتر و

 غـزا  آن بـر  مسـلمانان  كـه  را دريـارو  كشـتيهاى  همـه  داد دستور. بودند كرده مكاتبه خادم وصيف با گويند
 بـه  واداشـت  كـار  بدين را وى كه بود يازمان غالم دميانه گويند. بسوزانند آن ابزارهاى همه با بودند كرده مى

 آن در كهـن  كشـتى  پنجـاه  بـه  نزديك. شد سوخته كشتيها همه .داشت طرسوس مردم با كه اى كينه سبب
 و شـد  سـوخته  كـه  شد نمى ساخته آن همانند وقت آن در و بود شده خرج آن بر گزاف مالهاى كه بود ميانه
 هجوم آنها بر دريا به اينكه از و گرفتند نيرو روميان كرد، سست را بازوهايشان و شد مسلمانان زيان  مايه اين

 .شدند ايمن برند،
 اتفـاق  وى بـر  كـه  مرزهـا  مـردم  خواست به گماشت، شامى مرزهاى بر را كوره على بن حسن معتضد،

 اسـكندريه،  سـپس . آمـد  فـرود  الحسـين  فندق در يندگو چنانكه و كرد حركت مصيصه از آنگاه. بودند كرده
 صـبحگاهان  قربـان  دوم روز بـه . كـرد  قربان تا بماند آنجا و رسيد انطاكيه به حجه ذى از رفته روز دو سپس
 نـاغوره  سوى سپس .بماند روز دو آنجا در كه حلب سپس اثارب، در سپس آمد، فرود ارتاح در و كرد حركت
 طالـب  ابـى  بـن  علـى  مؤمنان امير المال بيت كه جزيره سمت در فين،ص و خساف سوى سپس كرد، حركت

 رقـه  سپس دامان، بطن سپس سر، دو سپس رفت، بالس سوى سپس بود، بوده ديگر سمت در عنه اهللا رضى
 .بماند آنجا حجه ذى از مانده روز دو تا و درآمد آنجا به حجه ذى از مانده روز هشت كه

 .شده كشته علوى زيد بن محمد كه رسيد سلطان به خبر شوال از مانده روز پنج

  علوى زيد بن محمد شدن كشته چگونگى از سخن

 سـپاهى  بـا  گرفته اسير را ليث بن عمرو احمد، بن اسماعيل كه يافت خبر زيد بن محمد وقتى: گويند
 در آنچه از احمد، بن اسماعيل قلمرو كه پندار اين به بود بسته طمع آن در كه شد روان خراسان سوى انبوه
 دارد نمـى  بـاز  خراسان از را او كسى و كند نمى تجاوز بود، بوده خراسان بر صفار ليث بن عمرو واليتدارى ايام
 بـدو  اسماعيل شد مستقر آنجا و رسيد گرگان به وقتى. نداشت آنجا عاملى سلطان و بود شده اسير عمرو كه

. نپـذيرفت  او از را ايـن  زيـد  ابـن  امـا  گـذارد،  وا بدو را گرگان و رود باز طبرستان سوى كه خواست و نوشت
 بـر  هرثمـه  بـن  رافـع  واليتـدارى  ايام در كه هارون بن محمد نام به را يكى اسماعيل اند گفته من به چنانكه

 گروهـى  اسـماعيل . شد كار اين آماده كه گرفت نظر در زيد بن محمد نبرد براى بود بوده وى نايب خراسان،
 سـوى  هـارون  بن محمدد.فرستاد زيد ابن نبرد براى را او و پيوست بدو را خويش يانسپاه و مردان از بسيار
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. شد هزيمت هارون بن محمد سپاه كه كردند سخت نبردى و كردند تالقى گرگان در به كرد، حركت زيد ابن
 زيـد  بـن  محمـد  سـپاه  كه بود ريخته هم در علوى صفهاى كه وقتى به بازگشت هارون بن محمد آن از پس
 خورد، ضربت چند زيد ابن. شد كشته آنها از كس بسيار اند گفته چنانكه و بدادند پشت فرار به و شد يمتهز

 بـن  محمـد  نبرد اين از پس روز چند. آورد تصرف به را وى اردوگاه هارون بن محمد و شد اسير زيد پسرش
 بـن  اسماعيل نزد به را وى پسر زيد،. شد بگور گرگان در به و گذشت در بود رسيده بدو كه ضربتهايى از زيد

 .رفت طبرستان سوى هارون بن محمد و بردند احمد
 بـر  غـافلگيرى  بـه  غيره و ميسان رود نواحى در طايى، غالم بدر، قعده ذى از رفته دوازده شنبه روز به
 داشـت ب دست آنها از سواد ويرانى بيم از سپس كرد، بزرگ كشتارى آنها از اند گفته چنانكه و تاخت قرمطيان

. بكشـت  آورد بدسـت  را آنهـا  از كـس  هـر  و برآمـد  سرانشـان  طلب به و بودند سواد عملگان و كشاورزان كه
 روى قرمطيـان  از كـه  اى حادثه سبب به بود داده نيرو خويش غالمان و سپاهيان از گروهى به را بدر سلطان،

 .بود نموده
  .بود حج ساالر داود بن عبداهللا بن محمد سال اين در

 .درآمد هشتم و هشتاد و دويست سال آنگاه

 .بود هشتم و هشتاد و دويست سال به كه حادثاتى خبر از سخن

 از بسيار خلق و داده رخ با و آذربيجان در كه رسيد سلطان به خبر كه بود آن جمله از اند گفته چنانكه
 كفنشـان  نمـدها  و باهـا ع در و انـد  آورده نمى بدست كفن خويش مردگان براى مردم كه چندان اند، مرده آن
 راههـا  در را مردگـان  اند، يافته نمى را كسى مردگان كردن گور به براى كه بود شده چنان سپس اند، كرده مى
 .اند كرده مى رها و اند افكنده مى

 عامالن و شدند فارس به صفار، ليث بن عمرو نواده طاهر، ياران صفر، از مانده روز دوازده سال، اين در
 .راندند برون آنجا زا را سلطان

 يـاران  از گروهـى  و غالمان درگذشت، آذربيجان در افشين به ملقب الساج ابى بن محمد سال، اين در
 كنـاره  آنها از مخالفت به الساج ابى بن يوسف و كردند خويش امير را محمد، پسر ديوداد، و آمدند فراهم وى

 .گرفت
 بـن  طـاهر  يـاران  كه بود آمده آن در كه رسيد اهواز ريدب متصدى نامه االخر، ربيع ماه از مانده روز دو

 .دارند اهواز آهنگ و اند شده سنبيل به صفارى محمد
 غـالم  اشناس، با بود، شده فرستاده احمد بن اسماعيل سوى كه فتح بن عبداهللا االول، جمادى آغاز در
 بـود  كـرده  مخير را عمرو احمد، ناب اسماعيل كه گفتند من به. كردند بغداد وارد را ليث بن عمرو اسماعيل،

 .فرستاد را او كه برگزيد را فرستادن كه فرستد مؤمنان امير در به را وى يا بماند اسير وى نزد به كه
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 اسـماعيل  نامه: گفت مى كه آمد اهواز بريد متصدى نامه االول، جمادى از رفته روز دو اند گفته چنانكه
 دسـتور  و گماشـته  سيستان بر را وى سلطان كه داده خبر و دهرسي صفارى محمد بن طاهر نزد به احمد بن

 نيـز  طـاهر . رود مـى  سيستان به آنگاه كند نبرد وى با كه فارس، به رود مى طاهر سوى او و رود آنجا كه داده
 همراهان با داده دستور و نوشته بوده ارگان مقيم خود سپاه با كه خويش عموزاده به و شده، برون نبرد براى

 .گردد باز وى بنزد فارس به خويش
 دسـتور  و كرد فارس واليتدار را خويش وابسته بدر معتضد، االخر، جمادى از رفته روز نه سال، اين در

. است يافته تسلط فارس بر صفارى محمد بن طاهر كه بود يافته خبر كه رو آن از كند، حركت آن سوى داد
 .كرد حركت غالمان و سپاهيان از انبوه گروهى با بدر. پيوست بدو را سرداران از جمعى و داد خلعت را وى

 جانـب  از احمـد،  ابـن  اسماعيل غالم اشناس، و فتح بن عبداهللا سال، اين االخر جمادى از رفته روز ده
 دو هـر  كـه  طال از شمشيرى و تاج و شتر يك با رفتند سامان بن احمد بن اسماعيل سوى خلعتها با معتضد
 آنـرا  و كنـد  پخـش  خراسـان  سپاههاى از يكى بر كه درم هزار هزار سه و ديگر هاى هديه با بود نشان جواهر
 اسـماعيل  نزد به معتضد كه مالى قولى به. فرستد آنجا بودند سيستان به كه محمد بن طاهر ياران نبرد براى

 دستور و نوشت بلج عامالن به را باقيمانده و فرستاد بغداد از آنرا از قسمتى كه بود درم هزار هزار ده فرستاد
 .كنند تسليم فرستادگان به را آن كه يافتند

 طـاهر  كسان و بود فارس سرزمين نزديك كه رسيد جايى به معتضد وابسته بدر سال، همين رجب در
 خـراج  آنجـا  در وى عـامالن  و شـدند  فارس وارد بدر ياران شدند، برون آنجا از بودند فارس در كه محمد بن

 .گرفتند
 بنى گفت مى كه رسيد مكه عامل حاج بن عج نامه سال، اين رمضان ماه از رفته روز دو ندا گفته چنانكه

 كه اند كرده هزيمتش و اند كرده نبرد -بوده علوى وى كه بود گفته -بود يافته تسلط صنعا بر كه يكى با يعفر
 يكى و اند كرده هزيمتش باز و اند كرده نبرد وى با و اند رفته وى سوى كه شده حصارى آنجا و رفته شهرى به
 آنجا در و اند شده صنعا وارد يعفر بنى كرده، فرار كس پنجاه حدود با او خود و اند گرفته اسير را وى پسران از
 .اند خوانده خطبه معتضد نام به

 پـدرش  سـپاه  كه داد ديو خويش برادرزاده با بود اندك گروهى با كه الساج ابى بن يوسف سال اين در
 بـه  يوسف بماند، اندك جمعى با او و شدند هزيمت ديوداد سپاه كه كرد نبرد بود وى با الساج ىاب بن محمد
  ماه از مانده روز هفت پنجشنبه، روز به و گرفت موصل راه و نپذيرفت اما بماند وى با كه كرد پيشنهاد ديوداد
 .بود هبود آذربايجان ناحيه در آنها ميان نبرد رسيد، بغداد به سال، همين رمضان
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 را رومـى  هـاى  قلعـه  بسـيارى  و كـرد  تابسـتانى  غزاى كوره، على بن حسن عامل محمد، بن نزار سال اين در
 آن از علمهـايى  و بسـيار  هـاى  صـليب  بـا  را 1شماسـان  و بزرگـان  از كافر چند و شصت و كافر يكصد بگشود،
 .فرستاد بغداد به را همه و كرد طرسوس وارد روميان

 ناحيـه  به بسيار كشتيهاى در روميان كه رسيد رقه از بازرگانان هاى نامه حجه، ذى از رفته روز دوازده
 و زن و مـرد  از را مسلمانان از كس هزار پانزده از بيشتر و اند آمده زمين راه از نيز بعضيشان اند، آمده يكسوم
 .اند برده نيز را ذمه اهل از گروهى آنها بجز اند، برده و اند رانده كودك

 شـدند،  هراسان سخت آنها از بصره اهل و شدند نزديك بصره به جنابى سعيد ابو ياران سال، همين در
 .كرد منعشان كار اين از واليتدارشان اما روند، ديگر جاى به و بگريزند آنجا از خواستند مى كه چندان

 در و ببردنـد  را وى پيكـر  كـه  شـد  كشـته  الساج، ابى ابن خادم وصيف، سال، همين حجه ذى آخر در
 .بريدند را سرش درگذشت چون و نشد كشته و درگذشت او قولى به بياويختند، شرقى سمت

  .بود حج ساالر داشت، بكر ابو كنيه كه محمد بن هارون سال اين در
 .درآمد نهم و هشتاد و دويست سال آن از پس

 بود نهم و هشتاد و دويست سال به كه كارهايى از سخن

 سوى طايى، محمد ابن احمد غالم شبل، كه شدند پراكنده كوفه سواد در نقرمطيا كه بود آن جمله از
 يافـت  دسـت  آنهـا  از كـس  هـر  بـه  و كنـد  تعقيـب  را قرمطيان كه شد داده دستور او به و شد فرستاده آنها

 ديگـر  بـا  و كـرد  دسـتگير  فوارس ابى ابن نام به را آنها از ساالرى شبل. فرستد سلطانشان در به و بگيردشان
 كـه  داد دسـتور  سپس كرد پرسش وى از و خواست را او معتضد محرم، از مانده روز هشت. فرستاد يانقرمط

 اى قرقـره  بـه  را وى دستان از يكى اند گفته چنانكه. ببردند جاى از را اعضايش سپس بكندند را وى دندانهاى
 دو آن از پـس . كردنـد  رها گونه بدين مغرب وقت به تا نيمروز از و آويختند ديگر دست به سنگى و آويختند

 را پيكرش روز چند پس از. بياويختند شرقى سمت بر را او و زدند را گردنش و ببريدند را وى پاى دو و دست
 .بياويختند آنجا ديگر قرمطيان با و بردند ياسريه به

 بـرون  كانشد و خانه از داشت دكان يا خانه شماسيه در بر كه را كه هر االول، ربيع ماه از رفته روز دو
 خـويش  بـراى  داشـت  نظر در معتضد آنكه سبب به» .برويد و برگيريد را هايتان قفس«: گفتند آنها به كردند،

 آنگـاه  كردنـد  حفـارى  آنرا از قسمتى كشيدند خط را ديوار محل. گيرد سكونت آن در كه كند بنيان اى خانه
 آن در و شـود  جابجـا  كه بود داده آنرا ختنسا دستور معتضد كه كردند آغاز دجله كنار بر را اى دكه ساختن
 .رود بسر قصر و خانه بناى تا گيرد اقامت

                                                           

 .به گفته المنجد خادمان كليسا، به رتبه مادون كشيش. 1
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 ابـو  و يعقـوب  ابـن  يوسف شب آن صبحگاه. درگذشت معتضد دوشنبه شب به سال اين االخر ربيع در
 بـن  قاسـم . شـدند  احضـار  سـلطان  خانـه  بـه  يوسـف،  بن محمد عمرو ابو و العزيز، عبد بن الحميد عبد حازم
 در كـه  بود كرده وصيت. يافتند حضور او بر نماز در خواص و حرم اهل و عمرو ابو و حازم ابو و وزير هللاعبيدا
 در و ببردنـد  حسنى قصر از را وى شبانگاه و بكندند را وى گور آنجا در كه شود گور به طاهر بن محمد خانه
  .كردند گور به آنجا

 در عبيداهللا بن قاسم بود، نهم و هشتاد و دويست سال كه سال، اين االخر ربيع ماه از مانده روز هفت 
 درباره و گفتند تسليت بدو را معتضد مرگ كه داد ورود اجازه را مردم و نشست حسنى قصر در سلطان خانه

 كه كنند بيعت باهللا المكتفى با نو از كه داد دستور سرداران و دبيران به و گفتند تهنيت مكتفى بيعت تجديد
 .پذيرفتند

  باهللا المكتفى فتخال

. بفرستاد دم در و نوشت مكتفى به خبر اين درباره هايى نامه عبيداهللا بن قاسم درگذشت، معتضد وقتى
 دسـتور  بـود  وى دبير وقت آن در كه نصرانى عمرو بن حسين به رسيد بدو خبر وقتى بود، رقه مقيم مكتفى

 رقـه  از آنگـاه . كـرد  چنـان  حسين بدهد، را آنها مقررى و بگيرد بيعت بودند وى اردوگاه در كه كسانى از داد
 مضـبوط  را آنجا كه فرستاد جزيره مغرب نواحى و مضر ديار و ربيعه ديار به كسان و كرد حركت بغداد سوى
 .دارند

 به چون و شد وارد حسنى قصر در خويش خانه به مكتفى االخر، جمادى از رفته روز هشت شنبه، سه روز به
 .كنند ويران بود ساخته مجرمان براى پدرش كه را 1زيرزمينهايى داد دستور شد، خويش منزل

 .بخشيد بدو خلعت و داد كنيه خويش زبان به را عبيداهللا بن قاسم مكتفى، روز همين در
 چنانكـه . شـد  بگـور  حسـنى  قصر نزديك روز آن فرداى و درگذشت صفار ليث بن عمرو روز همين در

 دسـت  بكشد، را عمرو داد دستور حرمى صافى به اشاره با بازماند تكلم از وقتى مرگ هنگام به معتضد گويند
 و معتضـد  حال از كه نكرد چنان صافى اما. بود چشم يك كشتن منظورش كه نهاد خويش چشم و گردن به

 دربـاره  عبيداهللا بن قاسم از گويند چنانكه شد بغداد وارد مكتفى وقتى. داشت خبر وى مرگ رسيدن نزديك
 بـا  دارد قصـد  كه گفت و شد خرسند وى بودن زنده از مكتفى» .آرى«: گفت است؟ زنده آيا كه پرسيد عمرو

 كـرده  مـى  بسيار نيكى و بود فرستاده مى  هديه رى به وى اقامت ايام در مكتفى براى عمرو كه كند نيكى وى
 كـه  فرستاد كس نىنها و نداشت خوش را اين عبيداهللا بن قاسم :گويند. دهد پاداش را وى خواست مى و بود

 .بكشت را عمرو
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 كـه  هـارون  بـن  محمـد  بـا  رى مردم از گروهى كه آمد خبر آن، از مانده روز چهار سال، اين رجب در
 و انـد  كـرده  مكاتبـه  بـود  كـرده  طبرسـتان  عامل را او علوى زيد بن محمد كشتن پس از محمد بن اسماعيل

 به درآرند، شهر به را وى كه شود رى سوى كه اند هخواست او از و پوشيده سپيد و كرده خلع هارون بن محمد
 بـا  هـارون  بـن  محمـد . بـود  داشـته  بـد  رفتار آنها با گويند، چنانكه واليتدارشان، ترك اوكرتمش، آنكه سبب

 نام به سلطان سرداران از يكى با بكشت نيز را وى پسر دو و بكشت و كرد هزيمت را او و كرد نبرد اوكرتمش
 .يافت تسلط آن بر و شد رى وارد هارون بن محمد آن از پس. بود لغكيغ برادر كه ابرون

 .يافت دوام آن در زلزله بسيار شبهاى و روزها و شد زلزله بغداد در سال اين رجب در
 .بود سال اين در معتضد غالم بدر شدن كشته

  باهللا المعتضد غالم بدر شدن كشته سبب از سخن

 فرزنـدان  غيـر  بـه  را خالفـت  معتضـد  پس از بود كرده قصد هللاعبيدا بن قاسم كه بود آن سبب گويند
 از را خالفـت  كه نيستم كسى من«: گفت و نپذيرفت او از بدر اما كرد، گفتگو بدر با باب اين در. دهد معتضد
  ».بگردانم است من نعمت ولى كه مواليم فرزندان

 و بـود  معتضد سپاه ساالر وى هك نيست بدر مخالفت براى راهى كه بدانست و بديد را اين قاسم وقتى
 مـرگ  وقتـى . گرفـت  دل در را بـدر  كينه كردند، مى اطاعتش وى غالمان و خدمه و داشت تسلط وى كار بر

 بيعـت  وى بـراى  و گرفـت  خالفت پيمان بود رقه در كه مكتفى براى قاسم بود، فارس در بدر داد رخ معتضد
 بود كرده را آنچه گرفت بيعت آنها از قاسم و كردند خالفت بيعت وى براى مكتفى پدر غالمان چون و گرفت

 براى خويش جان بيم از قاسم بيامد آنجا از وقتى. بود فارس در بدر هنوز. آمد بغداد به او و نوشت مكتفى به
 بود داشته قصد قاسم معتصم، زندگى در كه بگويد وى با و شود مكتفى نزد به بدر مبادا بكوشيد بدر هالكت

 بن محمد مكتفى گويند چنانكه. بگرداند وى فرزندان از را خالفت معتصم مرگ پس از كه ودب شده مصمم و
 كـه  داد دستورشـان  و فرستاد بودند بدر با كه سردارانى بنزد ها نامه و پيامها با را سران از جمعى و كمشجور

 را موفـق،  خـادم  يانس،. رسيد نسردارا به نهانى ها نامه .كنند رها را او و گيرند جدايى بدر از و روند وى بنزد
 روان مـال  آن بـا  يـانس . دهد خويش ياران به مكتفى بيعت كار در كه درم هزار هزار ده با فرستاد بدر سوى

 السـالم  مدينـة  بـه  يـانس . بگرفـت  وى از را مـال  آن و فرسـتاد  كس بدر رسيد اهواز به وقتى كه گويند. شد
 از و گرفتنـد  جـدايى  بدر از آنها از گروهى رسيد بدر، به وستهپي سرداران به مكتفى هاى نامه وقتى. بازگشت

 و كنـداجى  اسحاق بن محمد و مفلحى خاقان و غنوى عمرو بن عباس كه رفتند السالم مدينة سوى وى نزد
 .ديگر كسان با بودند جمله آن از اذكوتكينى خفيف

 از كـس  چنـد  و سـى  اند، گفته هچنانك رفتند، مكتفى نزد به شدند السالم مدينة به سرداران اين وقتى
 ايـن  از كمتـر  را ديگـر  بعضـى . درم هزار يكصد كدام هر داد، جايزه را سرانشان از جمعى و داد خلعت را آنها

 وى آمـدن  خبر وقتى. كرد حركت واسط آهنگ به رجب در بدر .نداد جايزه و داد خلعت را بعضى داد، جايزه
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 آن از و گرفتنـد  را وى سرداران و غالمان از گروهى گماشت، بدر خانه به كس رسيد، مكتفى به واسط سوى
 .بداشتند را نوشرى عيسى زاده برادر منصور و جبلى عريب و كبير نحرير جمله

 هـر . دهـم  نمـى  امارت شما بر را هيچكس«: گفت آنها به و درآورد خويش بنزد را سرداران اين مكتفى
 و سـپرها  از را بدر نام داد دستور. برآرد را شما نيازهاى كه ام گفته بدو. ببيند را وزير دارد نيازى شما از كس

 .كنند محو بود آن گماشته معتضد وابسته النجم ابو كه علمها
 بـه  نامـه  چـون  و. فرستاد ها جمازه بر را وى و داد سعيدى زيدان به آنرا و نوشت مكتفى به اى نامه بدر

 واسـط  ناحيـه  بـه  سپاهى با را كوره على ابن حسين و گماشت زيدان ابن بر كس و بگرفت آنرا رسيد مكتفى
 بـه  سـال  همـين  شـعبان  از مانده روز يك آن از پس. فرستاد خويش مقدمه بر را او مكتفى قولى به فرستاد،

 .فرستاد بدر سوى اى نامه با را يوسف بن محمد مغرب وقت
 از يـك  هر واليتدارى و بود دهدا پيام بدو مكتفى بود شده جدا فارس عمل از بدر وقتى كه بود چنان و
 و پيادگـان  از يـك  هر با بود داده دستور و بود كرده عرضه بدو جبال، يا رى يا اصبهان بخواهد، كه را نواحى

 .بماند آنجا واليتدارى به آنها با و برود خواهد كه نواحى اين از يك هر به سوارگان
 سـخن  بـراى  فرصـتى  عبيداهللا بن قاسم» .شوم يمموال بدر بايد ناچار«: گفت و نپذيرفت را اين بدر اما

 بـدو  خواهـد  كـه  را نـواحى  ايـن  از يـك  هر گفتيم بدو مؤمنان امير اى«: گفت مكتفى به و يافت وى درباره
 بدر نبرد و مقابله به را او و داد بيم وى غايله از را مكتفى و» .آيد تو در به دارد اصرار اما رود، آنجا كه سپاريم

 .برانگيخت
 كه دانست يقين به و اند بداشته را كسانش و غالمان و اند گماشته او خانه به كس كه رسيد بدر به خبر

 .برد وى بنزد و كند خالص را هالل پسرش حيله به كه فرستاد كس و هست شرى
 سـمت  قاضـى  حـازم،  ابو آنگاه .كنند حفاظت را پسر داد دستور و شد خبردار اين از عبيداهللا بن قاسم

 بـه  مؤمنـان  اميـر  جانب از و كند خوشدلش و ببيند را او و رود بدر سوى داد دستور و خواند پيش را شرقى
 .دهد امانش فرزند و مال و جان

  ».برسانم بدر به وى جانب از تا بشنوم مؤمنان امير از را اين كه دارم نياز«: گفت بدو حازم ابو: گويند
 بـن  محمـد  عمـر،  ابـو  آن از پس» .بخواهم اجازه مؤمنان امير از تو براى باب اين در تا برو«: گفت بدو

 را وى دسـتور  درنـگ  بـى  كـه  بود داده دستور حازم ابو به كه داد دستور چنان بدو و خواند پيش را يوسف،
 .پذيرفت

 واسـط  از بدر وقتى. برد بدر سوى آنرا كه داد عمر ابو به مكتفى جانب از اى نامه امان عبيداهللا بن قاسم
 و سـمعان  بـن  احمـد  و مستأمن، يانس وى، داماد و نوشرى عيسى چون غالمانش بيشتر و ارانشي شد روان

 .رفتند مكتفى گاه خيمه به امانخواهى به و شدند جدا او از صغير نحرير
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 بود، ديالى نهر كنار بر كه رفت خويش گاه خيمه به بغداد از مكتفى سال اين رمضان ماه از رفته روز دو
 از ديگـر  جمعـى  بـا  بگفـتم  را نامشـان  كه گروه آن به و زد اردو آنجا در. شدند برون وى اب نيز سپاهش همه

 و كـرد  بنـد  بـه  را آنهـا  از كـس  نه سپس. گماشت كس نيز آنها از جمعى به. داد خلعت سپاهيان و سرداران
 .ببرند تازه زندان به دربند همچنان را ايشان داد دستور

 را آنچـه  و داد بـدو  را نامـه  امـان  و بديد را بدر واسط نزديك يوسف نب محمد عمر ابو اند، گفته چنانكه
. شـد  روان وى با بدر، افكن آتش كشتى در و بگفت وى با مكتفى جانب از بود گفته وى به عبيداهللا بن قاسم

 نكـردا  از بسيار مردم و سپاهيان از جمعى با بودند مانده وى با كه بدر غالمان. برد مى شرقى سمت بر را وى
 اطاعـت  و شـنوايى  بـه  بدر كه رفت چنان عمر ابو و بدر ميان. رفتند مى دجله كنار بر وى همراه جبل، اهل و

 بودنـد  مانـده  وى بـا  كـه  خويش ياران و غالمان به رفت، نعمانيه به و كرد عبور دجله از بدر. شود بغداد وارد
  آمـده  وى بنـزد  نامـه  امان با عمر ابو كه داد خبر آنها به. نكنند نبرد كسى با و نهند فرو سالح كه داد دستور

 .است
 از گروهـى  و بـود  كشـتى  يـك  در كـه  رسيد وى به كنداجى اسحاق بن محمد بود روان كه اثنا آن در

 و كـرد  خوشـدل  را وى كـه  پرسـيد  او از خبر بدر رفت، افكن آتش كشتى به محمد. بودند وى با نيز غالمان
 .خواندند مى امير نام به ار او حال همه در و گفت نيكو سخنان
 بـا  و آمدى فراهم بدر با وقتى بود، گفته بدو و بود فرستاده را محمد عبيداهللا بن قاسم كه بود چنان و

 لؤلـؤ،  ،عبيـداهللا  بن قاسم. داد خبر بدو و فرستاد قاسم نزد به كس او پس. بده خبر من به شدى يكجا به وى
  ».ام گرفته نظر در كارى براى ترا«: تگف و خواند پيش را سلطان، غالمان از يكى

  » .اطاعت و شنوايى«: گفت
 بـين  مـا  و برفت اى كشتى در لؤلؤ» .آر من نزد به را او سر و بگير گنداجيق پسر از را بدر و برو«: گفت

: گفـت  بـدو  و رفـت  بـدر  كشتى به خويش كشتى از و رسيد وى همراهان و بدر به اضطربد و كوبا بنى سيب
  ».برخيز«

   »چيست؟ خبر«: گفت بدر
 رسـانيد  اى جزيـره  به تا ببرد و نشانيد خويش كشتى به را او سپس» .نيست تو براى اى نگرانى«: گفت

 را آن و خواسـت  داشـت  همـراه  كـه  را شمشـيرى  و برفت وى با و برد جزيره آن به را وى. بود صافيه در كه
 نمـاز  ركعـت  دو تـا  دهـد  فرصتش خواست وا از دانست يقين به را خويش شدن كشته بدر وقتى. كرد برهنه

 بود جمعه روز به اين و بزد را گردنش و آورد پيش را او سپس بكرد نماز ركعت دو كه داد مهلتش لؤلؤ .كند
 و بازگشـت  خـويش  كشـتى  به و برگرفت را وى سر آن از پس. رمضان ماه از رفته روز شش نيمروز، از پيش
 كـه  بود جانهاده به را وى پيكر داشت، همراه نيز را بدر سر بازگشت، ديالى نهر كنار بر مكتفى اردوگاه سوى

 پيكـر  و نهاد  تابوتى در آنرا كه برگرفت نهانى را پيكرش كه فرستاد را يكى وى عيال آن از پس. بماند همانجا
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 كردند گور به آنجا در اند گفته چنانكه و بردند مكه به آنرا رسيد حج ايام چون و داشتند نهان خويش بنزد را
 .بود كرده آزاد را خويش مملوكان همه شود كشته آنكه از پيش و بود كرده وصيت چنين كه

 و خانـه  و مسـتغالت  و امـالك  سـلطان  بدر، شدن كشته از پس سال اين رمضان ماه از رفته روز هفت
 .كرد تصرف را وى مال همه

 مدينـة  سوى و كرد حركت كه سيدر مكتفى نزد به رمضان ماه از رفته روز هفت بدر شدن كشته خبر
 محـل  از آنكـه  از پيش و بردند وى سوى را بدر سر. بازگشتند نيز بودند وى با كه سپاهيانى بازگشت، السالم
 .داشتند نگاه وى خزانه در و كردند پاكيزه را سر داد دستور. رسيد وى نزد به كند حركت خويش اردوگاه

 بـاب  ايـن  در آنچـه  سـبب  بـه  بازگشت، خويش خانه به گينغم و گرفته دوشنبه روز به قاضى عمر ابو
 او دربـاره  و اسـت  بـوده  او بـدر  شـدن  كشـته  سبب كه گفتند و كردند سخن عمر ابو درباره مردم. بود كرده

 :مضمون اين به است شعرى جمله از كه گفتند شعرها
   بگوى منصور شهر قاضى به«
   را امير سر برگرفتن سبب چه به
 داشتى؟ روا

   دادى بدو مكتوب قرار و پيمان كه پس نآ از
   كردى ياد ها قسم وى براى و

   بود دروغ داند مى خدا كه
   را وى دستهاى تو دستهاى كه گفتى

   ببينى را تخت صاحب كه وقتىه ب تا نميكند رها
   امت، همه از دروغگوتر اى آزرم، كم اى
 !نادرست شهادت كننده ادا اى
   نيست قاضيان درخور كار اين

   نيز پل مأموران از آن امثال و
 .نيست شايسته

   ماهها بهترين جمعه روز آن در
  ! زد سر تو از كارى چه

   كشتى را او كه كسى
 .داد جان سجده پس از رمضان در
   يعقوب بن يوسف پسران اى

   اند خورده فريب شما از بغداد مردم
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   كند پراكنده را جمعتان خداى
 .وزير اين زندگى در و

 .بنمايد بمن را شما ذلت
   را عادل داور پاسخ

 .كن آماده منكر، و نكير پى از
   شويد حازم ابو فداى شما همه
  ».است قرين استقامت با كارها همه در كه

 با بود آمده مى مكتفى نزد به رسانى پيام به بدر جانب از كه را سعيدى زيدان رمضان، از رفته روز هفت
 شـده  دستگير آنها از پس كه بدر ياران از ديگر كس هفت و بودند شده ندب به كه بدر سرداران از كس نه آن

 .بداشتند آنجا زندان در و بردند بصره به بند در همچنان و بياوردند پوشيده سر اى كشتى در بودند
 در را زيـد  بـن  محمـد  كه بود هارون بن محمد غالمان از يكى كرد عهده را بدر كشتن كه لؤلؤ گويند

 سـلطان  نـزد  بـه  امان با هارون بن محمد غالمان از گروهى با وى بود، كشته رى در را رتمشاك و طبرستان
 .بود آمده

 موفـق  احمـد  ابـو  پسـر  الواحـد  عبد سال، اين رمضان ماه از مانده روز چهارده دوشنبه، شب اند گفته چنانكه
 بـود  فرسـتاده  مونس خانه هب همراهش را وى 1دايه مادرش بود شده گرفته وقتى اند گفته چنانكه. شد كشته

. فرستادند بانويش خانه به را دايه سپس ببود، گونه بدين روز سه يا دو كه آوردند جدايى دايه و وى ميان كه
 بـه  و اسـت  مكتفـى  خانه در گفتند مى بدو كرد مى پرسش وى خبر از الواحد عبد مادر وقتى كه بود چنان و

 وى مـاتم  و شد نوميد وى از درگذشت مكتفى چون و بود واراميد وى بودن زنده به مادرش كه است سالمت
 .بپاكرد را

  نهم و هشتاد و دويست سال مهم كارهاى بقيه از سخن

 احمـد  بـن  اسـماعيل  از اى نامـه  سـال  ايـن  شـعبان  از مانـده  روز نـه  كه بود آن سال حوادث جمله از
 طبرسـتان  در ديلمى جستان ابن و وى نيارا ميان كه نبردى خبر درباره رسيد سلطان به خراسان فرمانرواى

 جـامع  مسجد دو در باب اين در اسماعيل نامه. بودند كرده هزيمت را جستان ابن وى ياران اينكه و بود بوده
 .شد خوانده بغداد

 خـويش  ياران از گروهى با بدر شدن كشته پس از بدر، ياران از فرغانى اسحاق نام به يكى سال اين در
 نبـرد  آن در االغر ابو كه بود نبردى االغر ابو و وى ميان آنجا در و پيوست صحرا ناحيه هب سلطان مخالفت به
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 فرغانى نبرد براى بسيار گروهى با خازن مونس آنگاه. شدند كشته وى سرداران و ياران تعدادى و شد هزيمت
 .شدند روان كوفه به

 پيوسـته  بـدو  مـرد  پنجهزار و شد رى كمكهاى عامل و گرفت خلعت مفلحى خاقان قعده، ذى سلخ در
 .شد

 آنها با و آورد فراهم بدويان غير و بدويان از بسيار گروههاى كه كرد ظهور شام در يكى سال همين در
 آخـر  در ايـن  و كمكها، عاملى به بود، آنجا خمارويه ابن هارون جانب از جف پسر طغج كه رفت دمشق سوى
 .شدند كشته بسيار مردم اند گفته چنانكه كه شد ياربس نبردهاى مرد آن و طغج ميان. بود سال همين

 آنجا در وى ظهور چگونگى و كرد ظهور شام در كه مردى خبر از سخن

 و شـد  مصـر  آنها تعقيب در و فرستاد كوفه سواد قرمطيان سوى سپاهها پياپى معتضد كه وقتى گويند
 بنـزد  قرمطيـان  كه ديد چنان بود مطقر دعوتگر گفتيم كه مهرويه پسر زكرويه شد كشته آنها از كس بسيار
 و اسد بدويان كه كوشيد رو اين از نيست، ساخته آنها از كارى و ندارند خويش جان از دفاع مجال سواد مردم
 را وى دعـوت  اگـر : گفـت  و خوانـد  خـويش  عقيـده  به را آنها كند، گمراه را بدوى قبايل ديگر و تميم و طى

 .نپذيرفتند را وى دعوت اما هستند وى موافق آنها همانند نيز ندا كوفه سواد در كه قرمطيانى بپذيرند
 نگهبانى را غيره و تدمر راه دمشق و كوفه بين ما سماوه دشت در كلب مردم از گروهى كه بود چنان و

 سويشـان  را خـويش  پسـران  زكرويه بردند، مى خويش شتران بر را بازرگانان كاالى و رسانان پيام و كردند مى
 اسـماعيل  بن محمد و طالب ابى بن على به) زكرويه پسران. (كردند آميزش و كردند بيعت آنها با كه فرستاد

 از پـس  .پذيرفتند را آنان كه اند برده پناه آنها به و بيمناكند سلطان از كه گفتند و گرفتند انتساب جعفر ابن
 يعنـى  آنهـا  از هيچكس كه واندندخ قرمطيان عقيده به را ايشان و كردند نفوذ جمع آن در زكرويه پسران آن

 دويست سال آخر در كه وابستگانشان و ضمضم بن عليص بنى به معروف تيره مگر نپذيرفتند، را اين كلبيان
 را او و كردند بيعت داشت القاسم ابو كنيه كه يحيى به موسوم زكرويه پسر با سماوه ناحيه در نهم و هشتاد و

 عبـداهللا  ابو وى كه بود  گفته و بود خوانده چنين را خويشتن و بود كرده حيله آنها با وى كه دادند لقب شيخ
 ديگر قولى به. است يحيى بن عبداهللا بن محمد كه بود گفته قولى به. است جعفر بن اسماعيل بن محمد پسر

 بـه  پسرى اسماعيل بن محمد قولى به. است جعفر بن اسماعيل بن محمد بن عبداهللا بن محمد كه بود گفته
 بن محمد و بوده وى دعوتگر محمود ابو نام به پدرش كه بود گفته آنها به زكرويه پسر. بود نداشته عبداهللا منا

 از اگـر  اسـت  مأمور نشيند مى بر آن بر كه شترى و دارد تبعه هزار يكصد مغرب و مشرق و سواد در اسماعيل
 كه گفت و نمود آنها به را خويش ناقص زوىبا و كرد كاهنى آنها براى. يابند مى ظفر كنند پيروى آن عبور راه
 دين پيرو و گرفتند فاطميان نام و شدند صميمى وى با و گراييدند بدو االصبغ بنى از گروهى. است آيت اين
 آهنـگ  اسـت  مضر ديار از كه فرات غربى سمت بر رصافه ناحيه در معتضد، وابسته ديلمى، سبك. شدند وى
 گذشـتند  اى دهكـده  هـر  بـه  و بسوختند را رصافه مسجد و بكشتند را او و دكردن غافلگير را وى كه كرد آنها
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 و بـود  شـده  داده خمارويـه  بـن  هارون به مقطوع خراج به كه رسيدند شام واليتهاى به تا بكشتند آنرا مردم
 آنـرا  شـد  مقابل كه طغج آن از سپاهى هر با و بماند آنجا يحيى. بود سپرده جف پسر طغج به آنرا كار هارون

 شـيخ  سـوى  را طولـون  ابـن  غـالم  كبير بدر مصريان،. كرد حصارى دمشق در را طغج عاقبت و كرد هزيمت
 پسـر  يحيـى  خدا كه كرد نبرد آنها با دمشق نزديك به يحيى شد، همدست وى نبرد بر طغج با كه فرستادند

  .بكشت را خدا دشمن زكرويه
 نفـت  و زد او بـه  ضـربتى  نيـزه  نيم با ربرانب از يكى كه بود آن وى شدن كشته سبب اند گفته چنانكه 
 كـه  شـد  مصـريان  ضـد  بر پيكار آنگاه بود، پيكار گرماگرم در اين و بسوخت را او و افكند وى به آتش اندازى
 كـه  كردنـد  اتفـاق  بودند آنها با كه اصبغيان غير و اصبغيان ديگر و عليص بنى وابستگان آنگاه نشستند عقب

 نبيـره  عبـداهللا  بـن  احمـد  گفت مى كه داشتند منصوب را او و دارند منصوب را شيخ برادر زكرويه بن حسين
 ضـد  بـر  را علـيص  بنـى  وابسـتگان  شـيخ  كه بود چنان و. بود ساله چند و بيست وى است، محمد بن جعفر

 پـس  از كـه  زكرويـه  پسـر  حسين با آنگاه كردند زبونشان و بكشتند را گروهيشان كه برانگيخت آنها اصيالن
 خـالى  او و كردند بيعت است محمد بن جعفر بن اسماعيل نواده گفت مى و بود گرفته احمد نام يشخو برادر

 عبـداهللا  نـام  كـه  مهرويـه  پسـر  عيسى عمويش پسر. اوست آيت اين كه گفت و بنمود داشت چهره در كه را
 بدو مدثر لقب مداح كه است محمد، بن جعفر نواده احمد، بن عبداهللا نيز او گفت و رفت وى بنزد بود گرفته

 كسـان  از نوجوانى. اوست هم آمده قرآن سوره در كه مدثر از مقصود گفت و كرد خويش جانشين را او و داد
 و حمص واليت بر و مصريان بر احمد. كرد او عهده در را مسلمان اسيران كشتن و داد لقب مطوق را خويش

 سـال  به رخدادها اين همه. شد ناميده مؤمنان ميرا نام به آن منبرهاى بر كه يافت تسلط شام واليتهاى ديگر
 .بود نودم و دويست و نهم و هشتاد و دويست
 پسين وقت به آنگاه .كردند پسين نماز بغداد در تابستان دل در مردم سال همين حجه ذى نهم روز به

 پوشـيدن  و آتش از شدن گرم و سوخت به را مردم سرما شدت از كه چندان شد، سرد هوا و وزيد شمال باد
 .بست يخ آب كه چندان گرفت فزونى همچنان سرما و افتاد نياز جبه و دار مغزى جامه

 وقـت  آن در انـد  گفته چنانكه. داد رخ نبردى هارون بن محمد و احمد بن اسماعيل ميان رى در سال اين در
 رفـت  خويش ياران 1..... روى پيش و شد هزيمت هارون بن محمد. بود كس هزار هشت نزديك با هارون اين

. شـد  آنجـا  وارد پناهنـدگى  بـه  كـه  رفتند ديلم سوى و شدند روان وى دنبال به يارانش از كس هزار نزديك
 .رفتند سلطان در به وى ياران هزيمتيان از كس هزار نزديك اند گفته چنانكه

 شد گماشته هجزير مرزهاى تابستانى غزاى به سيما بن قاسم سال، اين االخر جمادى از رفته روز چهار
 .شد داده بدو دينار هزار دو و سى و

 .بود حج ساالر هاشمى الملك عبد بن فضل سال اين در
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 .درآمد نودم و دويست سال آنگاه

 داد رخ نودم و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 فرمـان  و خلعـت  بـا  را يكى مكتفى سال همين محرم از رفته روز دو كه بود آن سال حادثات جمله از
 .فرستاد هايى هديه فتح ابن عبداهللا همراه نيز و فرستاد احمد بن اسماعيل نزد به رى واليتدارى

 قرمطـى  گفـت  مى كه آمد رقه از عيسى بن على نامه سال اين محرم از مانده روز پنج اند گفته چنانكه
 غـالم  سبك، ساالرى هب سلطان ياران از گروهى و رفته رقه به بسيار گروهى با شيخ، به معروف زكرويه، پسر

 .اند شده هزيمت سلطان ياران و شده كشته سبك كه اند كرده نبرد وى با و اند رفته وى مقابله به مكتفى،
 قرمطـى  مقابلـه  بـه  سـپاهى  دمشـق،  از جـف  پسـر  طغج كه آمد خبر االخر ربيع ماه از رفته روز شش

 و كـرده  هزيمـت  را سپاه و كرده نبرد آنها با قرمطى كه بشير نام به خويش آن از غالمى ساالرى به فرستاده
 .كشته را بشير

 شـد،  طرسـوس  واليتـدار  و گرفت خلعت نصر، بن احمد العشائر، ابو االخر ربيع ماه از مانده روز سيزده
 .داشتند او از مرزها مردم كه شكايتى سبب به شد معزول آنجا از حاج بن مظفر

 بـه  دمشق از داشت االخر ربيع از مانده روز هفت تاريخ هك تجار هاى نامه سال، اين االول جمادى نيمه
 بجـز  كشـته،  را او ياران و كرده هزيمت را طغج بارها شيخ به ملقب قرمطى كه دادند مى خبر كه رسيد بغداد

 بـرون  نبـرد  بـراى  و شـوند  مى فراهم مردم تنها بازمانده، شدن برون از و بمانده اندك گروهى با طغج اندكى،
 بـن  يوسـف  بنزد و شدند فراهم بغداد بازرگانان از گروهى روز همين در. اند رسيده هالكت زديكن و شوند مى

 مـردم  خبـر  و رود وزير بنزد كه خواستند او از و بخواند كه دادند بدو را دمشق تجار هاى نامه و شدند يعقوب
 .كند مى چنين كه داد وعده او و بگويد وى با را دمشق

 يـار  شـدند،  احضار سلطان خانه به محمد پسرش و يوسف و حازم ابو االخر، جمادى از مانده روز هفت
 دربـاره  مكتفـى  آنگـاه . شـد  داده مقطـوع  قـرار  فـارس  خراج درباره و شد احضار نيز صفارى محمد بن طاهر

 .فرستاد وى براى خلعتهايى فرمان همراه و داد خلعت را يارش بداد، را طاهر فرمان فارس واليتهاى
 راه و گريخـت  السـالم  مدينـة  از خوارزمى، سعيد ابو به موسوم خواسته، امان سردار الول،ا جمادى در

 حـدود  تـا  بـدان  پيوسته كارهاى و تكريت كمكهاى دار عهده كه نون غالم به موسوم عبداهللا به گرفت موصل
 بـا  سعيد ابو اما. گرفت را او راه عبداهللا گويند. بگيرد را او و بگيرد را وى راه كه شد نوشته بود موصل و سامرا

 زور شـهر  سـوى  سعيد ابو آنگاه. بكشت غافلگيرى به را او سعيد ابو و آمدند فراهم نبرد به كه كرد خدعه وى
 سعيد ابو آن از پس. كردند اتفاق سلطان نافرمانى بر و شد وى داماد و آمد فراهم كرد الربيع ابى ابن با و رفت

 .شدند پراكنده بودند دهآم فراهم وى با كه كسانى و شد كشته
 با نيز داوطلبان از گروهى .رفت طرسوس به خويش كار سوى العشائر ابو االخر، جمادى از رفته روز ده

 .داشت همراه روم شاه براى مكتفى از هايى هديه و شدند بيرون غزا براى وى
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 بنا آنجا در خواست مى كه شد برون سامرا آهنگ به مكتفى پسين از بعد االخر، جمادى از مانده روز ده
 هايى خيمه به آنگاه. درآمد سامرا به االخر، جمادى از مانده روز پنج شنبه، پنج روز به. يابد انتقال بدان و كند
 خوانـد  پيش پرداختند مى بنا كار به كه را كسانى عبيداهللا بن قاسم و بودند زده جوسق در وى براى كه رفت

 كـه  را بنـايى  بـردن  بسـر  مـدت . گفتنـد  بسـيار  و زدنـد  تخمـين  مكتفـى  ىبرا آنرا نياز -مورد مال و بنا كه
 .كردند طوالنى نيز كرد  خواست مى

 وانمايـد  بزرگ را مال مقدار و مخارج كار و بگرداند داشت باب اين در كه نظرى از را وى كرد بنا قاسم
 خـواب  از وقتـى  فـت، بخ سـپس  كرد چاشت كه خواست چاشت آنگاه. بگردانيد داشت كه تصميمى از را او و

 روان بغداد سوى كه داد دستور عبيداهللا بن قاسم به و نشست كشتى بر و رفت كناره به و برنشست برخاست
 اثنـاى  در مكتفـى  همراهـان  كـه  رو آن از. بازگشـتند  راه از برسند سامرا به آنكه از پيش كسان بيشتر .شود

 .رسيدند آنها به بازگشت
 و حرم و پسران امالك بر بزرگترشان گرفتند، خلعت عبيداهللا بن قاسم پسر دو رجب از رفته روز هفت

 بـن  حسين با كارها اين. شد گماشته مكتفى پسر احمد ابو دبيران كار به كوچكترشان و شد گماشته مخارج
 بـن  حسـين  ،عبيـداهللا  بـن  قاسم كه بود چنان و. شد معزول آنها شدن گماشته با كه بود بوده نصرانى عمرو
 نزد به عمرو بن حسين آن از پس. است كرده سعايت مكتفى نزد به وى باره در كه بود داشته متهم را عمرو

 را مكتفـى  دل و كـرد  مى تدبير وى ضد بر همچنان قاسم و نمود دشمنى عبيداهللا بن قاسم به نسبت مكتفى
 .رسيد داشت كه مقصودى به او درباره تا كرد مى تر رنجه وى به نسبت

 دو شـيخ،  بـه  ملقـب  زكرويـه،  بن يحيى شدن كشته درباره شعبان، از مانده روز چهارده جمعه، روز به
 چنـان  و بودنـد،  كشته دمشق در به را وى مصريان كه شد خوانده السالم مدينة جامع مسجد دو در مكتوب

 كه ودب پيوسته بودند نبرد به وى با كه مصريشان كمكهاى و دمشق سپاهيان و مردم و وى ميان نبرد كه بود
 شـترى  بـر  خـويش  بنه با زكرويه بن يحيى اين. بود كشته ايشان از بسيار مردم و بود شكسته سپاهها آنها از

 و بود پوشيده مى روى و بود نهاده مى سر به بدوى عمامه و بود كرده مى بتن فراخ هاى جامه و بود نشسته مى
 با كه بود داده دستور خويش ياران به. بود ستهننش اسبى بر شد كشته كه وقتى تا بود كرده قيام كه وقتى از

 اگـر  بـود  گفتـه  آنهـا  به. خيزد بپا خود به خود شتر، كه وقتى تا بكشند را آنها چه اگر نكنند، نبرد هيچكس
 .شويد نمى هزيمت كنيد چنين

 سـوى  آن مـردم  كـرد  مى اشاره بودند آنجا در وى محاربان كه سويى به خويش دست به وقتى: گويند
 شـيخ،  بـه  ملقـب  زكرويه، بن يحيى كه وقتى .كشانيد گمراهى به را بدويان وسيله بدين و شدند مى تهزيم
 كشـتگان  ميـان  در را شـيخ  خـويش،  بـرادر  او و پيوسـتند  زكرويـه  بن حسين برادرش به بدويان شد كشته

 بـا  عبداهللا پسر گرفت، احمد نام و كرد پيمان خويش براى آنگاه كرد، خاكش به و بيافت را او و كرد جستجو
 و كردند جستجو كشتگان ميان را او و يافتند خبر شيخ شدن كشته از بدر ياران آن از پس. العباس ابو كنيه
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 مـردم  بيشـتر . بود كرده مى دعوت برادرش كه كرد مى دعوت چيزى همان به نيز زكرويه بن حسين. نيافتند
 مـردم  كه گويند. رفت دمشق سوى و گرفت نيرو و تگرف باال كارش و پذيرفتند وى از ديگر كسان و ها باديه
 يافت غلبه آنجا بر و رفت حمص اطراف به آنها نزد از سپس. دادند بدو كه خراجى بر كردند، صلح وى با آنجا

 آنجا مردم كه رفت حمص شهر سوى سپس. گرفت مهدى نام و خواندند خطبه وى نام به آنجا منبرهاى بر و
 بـه  آنجـا  از سـپس . شد آن وارد كه گشودند وى بر را شهر درهاى و آمدند وى تاطاع به خويش جان بيم از

 آن از پـس . بكشـت  نيـز  را كودكـان  و زنـان  بكشت را آنجا مردم و رفت ديگر جاهاى و النعمان معرة و حماة
 وىسـ  سپس. نماند آنها از اندكى جز اند گفته چنانكه كه آنجا تا بكشت، آنرا مردم بيشتر و رفت بعلبك سوى

 كـه  داد امانشان و كرد صلح آنها با كه داشتند باز ورود از را او و كردند نبرد وى با آنجا مردم كه رفت سلميه
 و بودنـد  سـلميه  در آنها از جمعى كه كرد آغاز هاشم بنى از نخست. درآمد بدان و گشودند وى بر را شهر در

 سـپس . بكشـت  را پايـان  چهـار  سپس. بكشت را همگى و پرداخت سلميه مردم به آن از پس. بكشت را آنها
 در آنگاه. بود نمانده آنجا در اى جنبنده اند گفته چنانكه و برفت سلميه از آن از پس. بكشت را مكتبها كودكان
 .كرد مى امن نا را راهها و سوخت مى و گرفت مى اسير و كشت مى كه شد روان  اطراف هاى دهكده

 قرمطـى  كـه  پـس  آن از بـود  گفتـه  كه اند آورده الحسين ابو نام هب بود بوده محول در بر كه طبيبى از
 هست من شانه بر كه را چيزى خواهم مى«: گفت و آمد من نزد به زنى كردند، بغداد وارد را يارانش و خالدار
  »كنى؟ معالجه

   »چيست؟«: گفتم
  » .زخم يك«: گفت
 منتظـر  كنـد،  مـى  معالجـه  را زخمها و كند مى معالجه را زنان كه هست زنى اينجا كحالم، من«: گفتم

 تو زخم سبب«: گفتم و پرسيدم وى حال از ديدم گريان و غمين و گرفته را او بنشست، كه» .بمان وى آمدن
  »چيست؟

  » .است دراز من قصه«: گفت
 رفتـه  بودنـد  مـن  بنـزد  كه كسانى وقت آن در» .بگوى راست و بگوى من براى را خويش قصه«: گفتم

 .بودند
 مـن  بنـزد  وى خواهران. بود كشيده درازا به وى غيبت و بود رفته من نزد از كه بود پسرى امر«: گفت

 و موصل سوى پس. بود رفته رقه ناحيه به وى شدم، مشتاق بدو و شدم نيازمند و افتادم سختى به كه بودند
 را او و گشـتم  مـى  و افتـادم  قرمطـى  اردوگـاه  بـه  تا جستم، مى را او جا همه در و رفتم رقه سوى و بلد سوى

  ».پسرم«: گفتم و آويختم او در و بديدم را او كه بودم حال اين در .جستم مى
   »مادرم؟«: گفت
  ».آرى«: گفتم
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   »شدند؟ چه من خواهران«: گفت
 و بـرد  خويش خانه به مرا .كردم شكوه بود رسيده ما به وى از پس كه اى سختى از و» .خوبند«: گفتم

 .دادم خبر بدو كه گرفت پرسيدن ما خبارا از و بنشست من روى پيش
   »چيست؟ تو دين بگوى من به درگذر، اين از«: گفت
   »شناسى؟ نمى مرا مگر پسرم،«: گفتم
   »نشناسم؟ ترا چگونه«: گفت
   »پرسى؟ مى من دين از چرا پس دانى مى مرا دين و شناسى مى مرا كه تو«: گفتم
  » .هستيم آن بر كنون ما كه آنست درست دين و است باطل بوديم آن بر ما آنچه همه«: گفت

 آنگاه. واگذاشت مرا و شد برون ديد چنان مرا وقتى. شدم شگفتى به وى از و شمردم بزرگ را اين من
 دسـت  و واگذاشتم آنرا من اما» .كن طبخ آنرا«: گفت و فرستاد من بنزد بود بايسته مرا آنچه و گوشت و نان

 پسـرم  كـه  بكوفـت  را در يكـى . داد سامان را خويش منزل كار و كرد طبخ نراآ و بيامد آن از پس. نزدم بدان
 دادن سامان از چيزى آمده تو بنزد كه زن اين«: گفت مى و كرد مى پرسش او از كه بود مردى رفت، وى بنزد
  » .آرى« :گفتم بدو پرسيد من از »داند؟ مى را زنان كار

 روى پيش. بود وضع حال در كه ديدم را زنى درآورد، اى نهخا به مرا. برفتم وى با كه »بيا من با«: گفت
: گفـت . بـود  بـرده  وى بنزد مرا كه مردى. نكرد سخن من با او اما كردم، آغاز كردن سخن وى با و نشستم او
 و آورد پسرى تا ببودم من» .درگذر وى كردن سخن از و بده سامان را وى كار چكار؟ وى كردن سخن با ترا«

 حق كه ميار حشمت من با! كس اى«: گفتم. كنم نرمى و كنم سخن وى با كردم بنا و دادم انسام را وى كار
  »كيست؟ كودك اين پدر اينكه و بگوى من با را خويش قصه و خويش خبر است، مقرر تو بر من

  »دهد؟ تو به چيزى بخواهى او از كه پرسى مى وى پدر از مرا«: گفت
 ».دانمب ترا خبر خواهم مى ولى نه،«: گفتم
: گفـت  ديـدم،  تـر  زيبـاروى  كس همه از را او من و كرد بلند را خويش سر» .ام هاشمى زنى من«: گفت

 كـه  گرفت مرا سرشان آن از پس. بريدند سر را كسانم همه و برادران و مادر و پدر آمدند، ما سوى قوم اين«
 مـرا  خواسـتند » .كنيد پاك را او«: گفت و داد خويش ياران به و آورد برون مرا آنگاه. ببودم وى بنزد روز پنج

  » .ببخش من به را او«: گفت كه بود وى نزد به سردارانش از يكى. شدم گريان كه بكشند
 خويش شمشيرهاى كه بودند ايستاده وى بنزد يارانش از كس سه. برگرفت مرا او و» .بگير را او«: گفت

 و سر و بكشند مرا خواستند» .كشيم مى را او وگرنه بده ما به را او دهيم، نمى تو به را او«: گفتند و كشيدند را
 هـر  از«: گفـت  دادنـد،  خبـر  بـدو  كـه  كرد پرسش خبرشان از و خواند پيش را آنها قرمطيان سر كردند، صدا

  .است كدامشان از مولود اين كه داند مى خدا هستم، چهارشان هر با من بگرفتند، مرا پس» .باشد چهارتان
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. گفتم تهنيت را او من و» .گوى تهنيت را او«: گفت من به زن آمد، مردى شد شب آنكه از پس: گويد
 پـاره  يـك  و گفـتم  مى تهنيت را كدامشان هر كه ديگرى باز و آمد ديگرى سپس داد، من به اى نقره پاره كه

 رحري پوشش و بود وى روى پيش شمعى كه بيامدند مردى همراه گروهى شد سحر وقتى. داد مى من به نقره
: گفـتم  بـدو  و بپاخاسـتم  مـن » .گـوى  تهنيـت  را او«: گفـت  من به زن بود، بلند آن از مشك بوى كه داشت

 من به اى نقره پاره او و گفتم دعا را او و »داد تو به را پسر اين كه خداى ستايش كرد، سفيد را رويت خداى«
: گفتم زن آن به صبحگاه بماندم، اطاقى در نيز من بماند، اطاقى در را شب باقى مرد آن. بود درم هزار كه داد

  ».بده نجات مرا و كن رعايت من درباره را، خدا را، خدا شد، واجب تو بر من حق خدا به كس اى«
 به او و آمدم وى دلبستگى به من گفتم و بگفتم وى با را پسرم خبر پس »بدهم؟ نجاتت كى از«: گفت

 وضـعى  بـدترين  در را آنهـا  كه دارم خرد دختران. يستن من دست به او از چيزى و گفت چنان و چنان من
  ».برسم دخترانم به  كه بده نجات اينجا از مرا ام، گذاشته بجاى

  ».كند مى خالص ترا او كه بخواه آمد همه از پس كه مرد اين از«: گفت
 :گفـتم  و ببوسـيدم  را پـايش  و دست و رفتم وى روى پيش رفت مى وقتى ببودم، شب تا روز آن: گويد

 دختـران  مـرا  كـرد،  توانگر تو دست به مرا خداى دادى من به آنچه با شده، واجب تو بر من حق! من سرور«
  ».باشند تو نزد به و كنند خدمت ترا كه بيارم تو بنزد را دخترانم و بروم دهى ام اجازه اگر. هست خرد

   »كنى؟ مى چنين«: گفت
  » .آرى«: گفتم
 جـاى  بهمـان  و فالن به را وى تا برويد وى با«: گفت و خواند شپي را خويش غالمان از گروهى او پس

 .ببردند و نشاندند اسبى بر مرا آنها پس» .بازگرديد و واگذاريد را وى آنگاه برسانيد،
 مـن  بـه  بودند من همراه كه قوم آن چنانكه بيامد، تاخت به پسرم رفتيم مى راه به كه اثنا آن در: گويد

 را دخترانـت  و روى مـى  كـه  اى گفتـه  بدكاره اى« :گفت و رسيد من به پسرم. مبودي رفته فرسنگ ده گفتند
 به و رسيد من به شمشير نوك. شدند وى مانع قوم آن بزند، ضربت مرا كه كشيد را خويش شمشير »ميĤرى؟

 بياوردند مرا آنها .شد دور من از وى كردند، وى قصد و كشيدند را خويش شمشيرهاى قوم آن. خورد ام شانه
  ».رسيدم اينجا من. برفتند و واگذاشتند مرا آنگاه. بود گفته يارشان كه رسانيدند جايى به تا

 همى و را، پسرم بنگرم، آنها كه شدم برون بياورد، را وى اسير ياران و قرمطى مؤمنان، امير وقتى: گويد
 ديـدم  ميانشـان » .مدمآ اينجا من و كردند وصف من براى را محل اين كنم، معالجه را خويش زخم تا گشتم

 تخفيف خدايت«: گفتم بدو. بود نوسال جوانى وى. گريست مى و داشت سر به دراز كالهى و بود شترى بر كه
  ».ندهد نجات و نيارد

 عـالج  را زخمـش  كه كردم  سفارش بدو و رفتم وى بنزد زن با بيامد طبيب زن آن وقتى: گويد طبيب
 زخم بر را خويش دست«: گفت. كردم پرسش وى درباره طبيب نز از رفتنش از پس. داد بدو مرهمى و كرد
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» .يابد بهى آن از ندارم گمان شد، برون من دست زير از زخم، از دم برآورد دم چون و. برار دم: گفتم و نهادم
 .بازنگشت ما نزد به ديگر برفت چون و

 قاسم. بداشت و بگرفت را انىنصر عمرو بن حسين ،عبيداهللا بن قاسم سال، اين شوال از مانده روز يازده
 وقتـى . بگيـرد  را او كـه  داد دسـتورش  تا گفت مى وى بد و كرد مى سعايت مكتفى نزد به وى درباره پيوسته
 ويران را همسايگانش هاى خانه و برآمدند وى طلب به كه گريخت شيرازى نام به وى دبير. گرفتند را حسين
 .نشد يافت اما دارد، بهمان و نفال بيابد را او كه هر كه زدند بانگ و كردند

. شود برون بغداد از آنكه شرط به فرستادند منزلش به را عمرو بن حسين ماه همين از مانده روز هفت
 سه. رفت واسط ناحيه سوى تبعيد، صورت به و شد برون عمرو بن حسين بود، آن از پس كه اى جمعه روز به

 .تنددرگرف وى دبير شيرازى قعده ذى از مانده روز
 نبـرد  بـه  رفـتن  بـراى  و بدهنـد  را سـپاهيان  مقررى تا بگفت مكتفى سال، اين رمضان از مانده روز دو
 .شد پرداخت سپاهيان به دينار هزار صد يكبار به و شوند آماده شام ناحيه به قرمطى

 كـرده  حملت 1خالدار به معروف زكرويه پسر از آنچه از و بودند نوشته مكتفى به مصر مردم كه بود آن سبب
 تحمل برادرش از وى از پيش آنچه از نيز و كشته، مردم و كرده ويران را شهرها وى كه كردند شكايت بودند
 .اند نمانده آنها از اندكى جز و اند كشته را مردانشان برادر دو كه بودند، كرده

 و سـرداران  دنـد، بپاكر شماسـيه  در بـه  و بردنـد  برون را مكتفى هاى خيمه رمضان ماه از رفته روز پنج
 از خـويش  گاه خيمه از مكتفى سحرگاه، رمضان، ماه از  رفته روز دوازده. بودند وى با نيز سپاهيانش و غالمان

  .گرفت موصل راه و كرد حركت درشماسيه
 يارانش همه و آمد فرود حلب نزديك بطنان دره در و رفت حلب سوى االغر ابو سال، همين رمضان ماه نيمه 
 از كه شدند رود وارد و كردند برون را خويش هاى جامه وى ياران از گروهى گويند چنانكه. آمدند فرود وى با

 و بيامـد  خالـدار  به معروف قرمطى سپاه كه بودند حال اين در بود، گرم سخت روزى كه شوند خنك آن آب
 را اردوگـاه  و كشـت ب را آنهـا  از بسـيار  گروهى و كوفت درهمشان و تاخت آنها به 2طوقدار به معروف قرمطى

 نجات وى با كس هزار به نزديك شد، حلب وارد و يافت نجات خويش ياران از گروهى با االغر ابو. كرد غارت
 بـه  كـه  را فرغانى مردان و سرداران از گروهى كه بود چنان و. پياده و سوار از بود كس هزار ده با وى يافتند،

 .نيافتند خالصى اندكى بجز عجم آن از و بودند پيوسته بدو بودند سلطان در
 بـا  شهر، مردم و بودند مانده وى با كه يارانش از كسانى و االغر ابو رفت، حلب در به قرمطى آن از پس

 اردوگاه از كه اثاثى و مال و سالح و مركب با قرمطيان رفت، ميانه در كه نبردى پس از و كردند نبرد قرمطى
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 آنجـا  و رسـيد  رقه به تا برفت داشت همراه كه سپاهيانى با مكتفى. برفتند آنها مقابل از بودند گرفته االغر ابو
 .فرستاد قرمطى سوى سپاه پى از سپاه و آمد فرود

 دمشق از اى نامه :گفت مى كه رسيد السالم مدينة به عبيداهللا بن قاسم از اى نامه شوال، از رفته روز دو
 در تيـغ  و كـرده  هـزيمتش  و كـرده  نبرد خالدار قرمطى با وى كه رسيده بدو طولون، ابن يار حمامى، بدر از

 و حمـدان  بـن  حسـين  مؤمنـان  اميـر  و اند رفته صحرا سوى اند برده جان كه آنها از كسانى و نهاده وى ياران
 .است فرستاده وى پى از را ديگر سرداران
 بـه  وى: گفت مى كه آنجا، امير بانوا ابن از رسيد بحرين از اى نامه اند، گفته چنانكه ايام، همين در نيز و

 .يافته دست قلعه مردم به و برده هجوم قرمطيان آن از اى قلعه
 كـه  بانوا، ابن از رسيد، بحرين از ديگر اى نامه سال، همين قعده ذى از رفته روز سيزده گويند، چنانكه

 و كـرده  نبرد كند هعهد را مطيعانش كار وى از پس كه بوده بنا كه جنابى سعيد ابو خويشاوند با كه گفت مى
 انـد  يافته كشتگان ميان را او يارانش هزيمت از پس و بوده قطيف مقيم شده هزيمت اين كرده، هزيمت را او

  .است گشوده را آنجا و شده قطيف وارد بانوا ابن .اند بريده را سرش كه
 :بود چنين بود نوشته خويش عامالن از يكى به خالدار قرمطى كه ها نامه از يكى 
   رحيم، رحمان خداى نام هب«
 اهللا، بحكـم  الحـاكم  اهللا بامر القائم اهللا، لدين الناصر باهللا، المنصور مهدى، عبداهللا بن احمد خدا بنده از
 و مسـلمانان  امـام  و مؤمنـان  اميـر  خداى، پيمبر فرزندان برگزيده و خداى مردم مدافع خداى، كتاب دعوتگر

 كننـده  نـابود  متجـاوزان،  شـكننده  درهم ظالمان، كننده درو انيان،جه بر خداى خليفه منافقان، كننده زبون
 مخالفـان،  كـن  پراكنده نورجويان، نور بينان، روشن چراغ تباهكاران، كننده هالك منحرفان، كشنده ملحدان،

 .بسيار سالم با باد وى پاك خاندان و وى بر خدا درود كه وصيان، بهترين فرزند و مرسلين سنت دارنده بپا
   كرد حميد بن عفرج به

 بـر  كه دارم مسئلت وى از و نيست خدايى او جز كه كنم مى خدايى ستايش تو نزد به من تو، بر سالم
 .فرستد درود خداى پيمبر محمد، من جد
 بيهـوده  و ستم و اند كرده تو ناحيه در آنچه و خداى كافر دشمنان اخبار و بود، تو نزد به كه رخدادها بعد، اما

 از كـه  ديـديم  چنـان  و شـمرديم  بـزرگ  آنـرا  كـه  رسيد ما به اند آورده سرزمين آن در كه اى تباهى و سرى
 فسـاد  به زمين در كه خويش ستمگر دشمنان از آنها وسيله به خدا كه فرستيم آنجا كسانى خويش سپاهيان

 بـه  را آنهـا  و فرسـتاديم  حمص شهر به مؤمنان از گروهى با را خويش دعوتگر عطير،. بگيرد انتقام كوشند مى
 كجـا  هر را خدا دشمنان و آيند تو ناحيه به كه ايم گفته آنها به. هستيم آنها پى از نيز ما داديم كمك سپاهها
 پـيش  ما براى بوده مرسوم امثالشان درباره كه را ترتيبى بهترين آنها درباره خدا كه اميدواريم. بجويند باشند

 كـه  وى نصـرت  و خـدا  بـه  و بدارى محكم هستند تو بنزد كه را ما دوستان دلهاى و را خويش دل بايد. آرد
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 زودتـر  را ناحيـه  آن رخدادهاى و اخبار و باشى داشته اعتماد داده، ما به ملحدان و عصيانگران درباره پيوسته
 درودشان و«. گوييم مى تو تسبيح خدايا. اهللا شاء ان .ندارى نهان ما از را آنجا كار از چيزى و فرستى ما نزد به

 مـن  جد بر خداى درود و 1».است جهانيان پروردگار خاص ستايش كه است اين دعايشان ختم و است سالم
  ».بسيار سالم با وى خاندان و خدا پيمبر محمد

 :وى به قرمطى عامالن از يكى مكتوب از اى نسخه
   رحيم، رحمان خداى نام به«
 .باهللا المنصور مهدى، امام احمد خدا، بنده به

 وى بر خداى درود كه وصيان بهترين فرزند« تا كرديم ياد پيش از كه است اى نامه همانند نامه مقدمه
  ».بسيار سالم با باد وى پاك خاندان و

 :است چنين آن از پس
   عنقايى عيسى بن عامر از«

   خداى بركات و رحمت با مؤمنان امير بر درود
 و نعمـت  و كرامـت  و سـالمت  و نصـرت  و تأييـد  و عزت و بدارد دراز را مؤمنان امير بقاى خدا بعد، اما
 .بيفزايد او بر را خويش تفضل و احسان و كند بيشتر وى بر را خويش نعمتهاى و كند مستمر را وى سعادت

 از يكـى  كـه  داشـت  مـى  معلوم كه رسيد من به كند دراز را بقايش خدا كه مؤمنان امير من سرور نامه
 ابـن  و خـدا  دشـمنان  الفصـيص  بنى با تا اند شده روان ما ناحيه به وى سرداران از يكى با منصور، سپاههاى

 خـدا  كـه  او و بكوبند، درهم امالكشان و كسانشان با و بجويند باشند كجا هر را آنها و كنند نبرد خائن دحيم
 تـوانم  كـه  هايم عشيره و ياران از كس هر با وى نامه ديدن وقت به كه بود داده دستورم بدارد دايم را عزتش

 دستور چه هر و كنم چنان كنند مى چه هر و بروم آنها با و بپاخيزم سپاه پشتيبانى و يارى و آنها مقابله براى
 .كردم فهم را نامه مضمون دهم، انجام دهند مى

 بـه  و بودنـد  رسـيده  منصور سپاهيان كه رسيد من به وقتى نامه اين. بدارد عزيز را مؤمنان امير خداى
 بـود  رسـيده  آنها به دعوتگر احمد بن مسرور نامه چون و بودند كرده اندازى دست يمدح ابن ناحيه از سويى

 مضـمون  بـه  رسـيد  مـن  به احمد بن مسرور نامه آن از پس. بودند رفته كنند ديدار افاميه شهر در را وى كه
 بـه  كـه  را خـودم  هـاى  عشيره و ياران كه داد مى دستورم و آوردم مكتوب همين آغاز در آنرا مفاد كه اى نامه

 كـه  بود وقتى به وى نامه رسيدن .بود داشته حذرم بر تخلف از و روم وى سوى و آرم، فراهم باشند دسترس
 شهر به پياده و سوار از كس هزار نزديك با مفلح، غالم دين، از منحرف سبك كه پيوست درستى به ما نزد به

 خـدا  كـه  مؤمنان، امير بنده وليد، بن احمد .است مشرف ما ناحيه بر و ماست شهر نزديك و آمده فرود عرقه
 و فرسـتادم  خويش ياران همه بنزد نيز من فرستاد كس خويش ياران همه نزد به بدارد، طوالنى را وى بقاى
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 كه بدانيم را خائن اين اخبار كه فرستاديم عرقه ناحيه به خبرگيران آنگاه آورديم، فراهم خويش نزد به را آنها
 را او و دهـد  ظفـر  وى بـر  خويش قدرت و منت به خدا اميدواريم .رويم سوى بدان نيز ما تا دارد كجا آهنگ
 نبود مشرف ما شهر بر و بود نيامده فرود ناحيه اين به دين از منحرف اين و نبود حادثه  اين اگر. كند مغلوب

 آنجـا  در ناحيـه  آن رفـان منح نبرد براى كه سردارانى با و ماندم نمى باز افاميه شهر به رفتن از يارانم جمع با
 اميـر  خـويش  سـرور  بـه . كنـد  داورى مـا  ميـان  است داوران بهترين كه خداى تا شدم مى همدست مقيمند،
 اگر و بداند تا دادم خبر احمد بن مسرور از را خويش ماندن باز سبب بدارد، دراز را وى بقاى خدا كه مؤمنان

 را آنچـه  و باشـد  وى راى بـه  رفتـنم  روم، افاميـه  وىسـ  كـه  دهد دستورم بدارد، مداوم را عزتش خدا كه او،
 سالمت و عزت و كند كامل مؤمنان امير بر را خويش نعمت خداى و. اهللا انشاء بندم، كار به دهد مى دستورم

 با مؤمنان امير بر سالم بدارد عاقبت و عفو قرين را او و كند خوش او بر را خويش كرامت و بدارد دايم را وى
 وى خانـدان  مـردم  و پيمبر محمد بر خداى درود و جهانيان پروردگار را خدا ستايش و خدا، بركات و رحمت

  ».نيكوان و پاكانند كه
 متصـدى  دبيـر  سـليمان  بـن  محمـد  و فرسـتاد  خالدار سوى سپاههايى ،عبيداهللا بن قاسم سال اين در

 اطاعـت  و شـنوايى  وى از داد دستورشان و پيوست بدو را سرداران همه و گماشت وى نبرد بر را سپاه ديوان
 و شـنوا  كـه  شـد  نوشـته  بودند رفته وى از پيش كه سردارانى به و شد روان انبوه سپاهى با رقه از وى. كنند
 .باشند وى مطيع

 خواسـته  مكتفـى  از. ساالر ديگرى و بود خادم يكيشان كه بيامدند روم پادشاه فرستاده دو سال اين در
. داشـتند  همـراه  روم فرمـانرواى  از نيـز  هايى هديه .شوند مبادله بودند وى بدست كه مسلمان اسيران كه بود

 .گرفتند خلعت و شد پذيرفته آنها تقاضاى
  .بود حج ساالر الملك عبد بن فضل سال اين در
 .درآمد يكم و نود و دويست سال آنگاه 

 بود يكم و نود و دويست سال به كه مهمى امور از سخن

 .داد رخ خالدار و سلطان ياران نميا كه بود نبردى جمله از

 بود خالدار و سلطان ياران ميان كه نبردى از سخن

 بـه  رفـتن  و وى نبـرد  براى خالدار سوى السالم مدينة از مكتفى حركت از اين از پيش: گويد جعفر ابو
 و خالـدار  نبـرد  بر دبير سليمان بن محمد گماشتن و حمص و حلب بين ما خويش سپاههاى پراكندن و رقه

 .ام آورده سخن وى به خويش سرداران و سپاه كار سپردن
 و وى بـه  و نوشـت  سـلطان  سرداران و عبيداهللا بن قاسم خويش وزير به مكتفى درآمد سال اين وقتى

 كـه  رسيدند جايى به تا شدند روان خالدار سوى آنها پس. بپاخيزند وى ياران و خالدار ضد بر داد دستور آنها
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 ياران با محرم، از رفته روز شش شنبه سه روز به آنجا، در. بود ميل دوازده حماة و آنها ميان اند گفته چنانكه
 .شدند مقابل قرمطى
 مانـده  عقـب  يارانش از گروهى با وى خود و بود فرستاده پيش را خويش ياران قرمطى كه بود چنان و

 سلطان ياران ميان پيكار. بود هادهن سر پشت را لشكر سياهى و داشت همراه بود آورده فراهم كه را مالى بود،
 و شدند كشته مردانشان از كس بسيار و. شدند هزيمت قرمطى ياران. شد سخت و گرفت در قرمطى ياران و

 تعقيب به محرم، از رفته روز هفت چهارشنبه، شب سلطان ياران. شدند پراكنده صحراها در باقيمانده و اسير،
 بـرادران  از يكـى  بـه  مـالى  گويند، چنانكه بديد، را خويش ياران تهزيم و شكست قرمطى وقتى. رفتند آنها

 ظهـور  محلـى  در وى كـه  وقتى تا رود صحراها سوى داد دستور بدو و  داشت الفضل ابو كنيه كه داد خويش
 بـر  رومـى  غـالم  يـك  و طوقـدار  خويش، يار و مدثر نام به خويش عموى پسر با خالدار. آيد وى پيش و كند

. فرات راه توابع از داليه نام به رسيد محلى به تا شد روان كوفه آهنگ به صحرا راه از و تگرف بلدى و نشست
 وارد وى بگيرد، بود نيازشان مورد را آنچه كه فرستاد را خويش همراهان از يكى. شد تمام آنها علوفه و توشه
 كه پرسيدند كارش از رد،ك نظر جلب وى پوشش. بخرد چيزى كه بود شهره طوق ابن داليه بنام كه شد داليه
 كـه  خبـزه  ابـو  نـام  بـه  بـود  مـردى  وى. گفتند ناحيه آن پادگان متصدى به را وى خبر. نداد صريحى پاسخ

 بـر  گروهى با خبزه ابو. بود فرات راه و رحبه كمكهاى بر مؤمنان امير عامل كشمرد محمد بن احمد جانشين
 همـان  در اى تپـه  پشـت  كـس  سـه  بـا  خالدار كه داد خبر كه كرد پرسش كارش درباره مرد آن از و نشست
 آنهـا  خبزه ابو و كشمرد ابن. برد خويش يار بنزد را آنها و بگرفتشان و رفت آنها سوى خبزه ابو .است نزديكى

 اسـير  و بكشتند آوردند بدست كه را قرمطى ياران همه كه پس آن از سپاهيان. بردند مكتفى بنزد رقه در را
 .آمدند باز و كردند

 :نوشت چنين وزير به را فتح سليمان، بن مدمح
   رحيم، رحمان خداى نام به«

 كـه  بـودم  نوشـته  بـدارد،  عزيز خدايش كه وزير، به را يارانش و لعين قرمطى خبر پيشين هاى نامه در
 با قروانه به معروف محل در محرم، از رفته روز شش رسيد، شنبه روز چون و. اهللا انشاء باشد، رسيده اميدوارم

 غيـره  و راسـت  پهلوى و چپ پهلوى و قلب ترتيب به را آنها عليانه، نام به رفتم محلى سوى ياران سپاه همه
 از يكـى  نعمـان،  بـن  اسـماعيل  بـرادرزاده  نعمـان  كـافر،  قرمطـى  كه آمد خبر كه بودم نرفته چندان. ببرديم

 آنجا از كه تمنع نام به آمده فرود محلى در او و فرستاده پياده گروهى و سوار هزار سه با را خويش دعوتگران
 نـواحى  ديگر و فصيصى ناحيه و النعمان معرة در كه پيادگانى و سواران همه و است راه ميل دوازده حماة تا

 كـه  بلـدى  از. نكـردم  آشـكار  و داشـتم  نهـان  مردم همه و سرداران از را اين. اند آمده فراهم وى بنزد اند بوده
» .اسـت  ميل شش«: گفت. است فاصله مقدار چه آن و ما ميان كه كردم سشپر محل آن درباره بود همراهم

 و داد حركـت  را مـردم  همـه  وى. شود روان آنجا سوى كه گفتم بدو و كردم توكل جل و عز خداى به من و
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 بديدنـد  را ما وقتى. بديديم را پيشتازانشان و بودند آرايش حال به كه ديدمشان رسيديم، كافران به تا برفتيم
 مـن  بدسـت  كـه  سرانشان از يكى چنانكه و شدند دسته شش به آنها. رفتيم آنها سوى نيز ما. آمدند ما ىسو

 ابـو  و صـافى  و رجـاء  و العـذاب  ابو و عليصى هارون غالم و الحمل ابو و عليصى مسرور داد، خبر من به افتاد
 پشـت  سـوار  صـد  چهـار  از كبمر كمينى. سوار پانصد و هزار با نهادند، خويش چپ پهلوى بر را علوى يعلى

 دليرانشان از جمعى و حمارى و الحطى ابو با نهادند را عليصى نعمان نيز قلب، در نهادند خويش چپ پهلوى
 حميد، و الجراح ابو و سديد و بود كليب نيز راستشان پهلوى در. پياده هزار سه و سوار چهارصد و هزار يك با

 نيـز  سـوار  دويسـت  سـوار،  چهارصد و هزار يك با امثالشان زا جمعى و عليصى بن حسين و عليصى، همگان
 بـه  توكـل  و شويم پراكنده آنكه بى بوديم، روان آنها سوى ما و آمدند مى ما سوى همچنان. بودند نهاده كمين

 .داشتيم جل و عز خدا
 وىپهلـ  در كـه  اى دسـته  بديـديم  را همديگر وقتى. بودم كرده ترغيب را ديگران و غالمان و ياران من
 .بود چپ پهلوى در كه كردند حمدان بن حسين آهنگ و آوردند حمله ها تازيانه با بود راستشان

 روبـرو  آنهـا  با ها نيزه با خويش ياران ديگر با دهد، نيكويش پاداش و بدارد مبارك خدايش كه حسين،
 هجـوم  آنهـا  بر قرمطيان ديگر بار. شدند هزيمت مقابلشان از كه بشكستند كافران سينه در را ها نيزه و شدند

 برخـورد  نخسـتين  در بـدكاره  كـافران  از كـه  گرفتند زدن را هاشان چهره و برگرفتند را شمشيرها كه آوردند
 هزيمت به قرمطيان. نقره طوق صد چهار با گرفتند اسب پانصد حسين ياران از و درآمد پاى از كس ششصد

 آن اثنـاى  در و آوردنـد  مـى  هجوم پيوسته و شتندبازگ او سوى كه رفت تعقيبشان به حسين و بكردند  پشت
 جـان  آنهـا  از سـوار  دويست از كمتر بجز و كرد نابودشان جل و عز خدا تا افتادند مى پاى از گروه پى از گروه

 .نبردند
 و شـيبان  بنى مردم و همراهانشان و خادم يمن و سيما بن قاسم به بود چپشان پهلوى بر كه اى دسته

 شـدند  گريبان و دست و بشكستند آنها در را ها نيزه و شدند روبرو آنها با ها نيزه با كه دندآور حمله تميم بنى
 .شد كشته بدكاران از بسيار گروهى و

 پهلـوى  سـوار  سيصـد  با را او من كه لؤلؤ، با برد حمله آنها به مبارك بن خليفة قرمطان حمله وقت به
 از. بودنـد  نبـرد  بـه  تمـيم  بنـى  و شيبان بنى با قرمطيان وقت آن در. خليفه ياران همه و بودم، كرده خليفه
. طـوق  يكصـد  و گرفتنـد  اسـب  سيصـد  آنها از شيبان بنى .كردند تعقيب را آنها و شد بزرگ كشتارى كافران
 .گرفتند آن همانند نيز خليفه ياران

 با بودم استر پهلوى و قلب بين ما كه نيز من. آمدند ما سوى بودند وى با قلب در كه كسانى و نعمان
 راست پهلوى در آنها با كه كسانى و كمشجور بن محمد و قشورى نصر و خاقان. بردم حمله خويش همراهان

 و قمـى  مبـارك  و كيغلـغ  پسر دو و كنداجيقى اسحاق بن محمد و .موشكير وصيف با بردند حمله نيز بودند
 بشر و بكتمرى وصيف و كبير حى و نحمدا بن عبداهللا و حاج بن مظفر و طليق بن مهاجر و محمد بن ربيعة
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 مهاجمـان  بـه  حملـه  از كـه  آنها و بردند حمله حريف قلب به كه كسانى همه. قراطغان بن محمد و بكتمرى
 كافران با ميل پنج مسافت تا پيادگانشان و سواران كه بودند راست پهلوى در بودند بازمانده مهران بن حسين

 بـر  كـافران  جانـب  از كـه  كـردم  بيم. گذشتيم نبردگاه از ميل نيم وقتى .كشتند مى آنها از و كردند مى پيكار
 دور به را مردم و آوردم فراهم را آنها كه پيوستند من به تا بماندم پس. باشد اى حيله لشكر سياهى و پيادگان
. بـود  دهش آورده مرحله نخستين از كه بود آنجا مؤمنان، امير نيزه نيم مبارك، نيزه نيم. آوردم فراهم خويش
 خـويش  پيادگـان  و سـواران  بـا  بودم كرده معين وى براى كه ترتيبى به نوشرى عيسى .بردند حمله مردمان
 جـا  همه از مردم همه كه وقتى تا نرفت خويش جاى از و داشت مى مضبوط عقب صفهاى از را لشگر سياهى

 مـن . آمدنـد  فـرود  مردم همه. مبپاكرد بودم كرده توقف كه همانجا در را خويش خيمه من. آمدند من نزد به
. فرستادم پيشتازان من و گرفتند قرار اردوگاه در مردم و بكردم مغرب نماز كه وقتى تا بودم متوقف همچنان

 غالمان و سرداران همه. كردم ستايش بسيار بود كرده ما نصيب كه نصرتى بر را خداى و گرفتم منزل سپس
 كـه  رسـيدند  بغايـت  آن خواهى نيك و مبارك دولت اين نصرت ركا در كسان ديگر و عجمان با مؤمنان امير

 .بدارد بركت قرين را همگيشان خداى
 مبادا برديم، بسر اردوگاه از برون صبحگاه تا كه شديم برون همگى سرداران و من بياسودند مردم وقتى

 .خواهم مى شكر توفيق و نعمت اكمال خداى از. دهد رخ اى حيله
 سلميه سوى سپس .روم مى حماة سوى خداى يارى و منت به بدارد، عزت قرين را وزير ما سرور خداى

 هسـت  نياز مرا است، رفته آنجا پيش روز سه از كه اند سلميه در اند مانده كافر با كه كافران اين از كسانى كه
 همگـى  براى و نويسد نامه تميم بنى و تغلب و شيبان بنى از عرب هاى تيره ديگر و سرداران همه به وزير كه

 كوشش غايت از كوچك و بزرگ از آنها از هيچكس كه كند مسئلت خير پاداش بوده نبرد اين در آنچه درباره
  .خواهم مى نعمت اكمال او از و كرد تفضل آنچه بر ستايش را خداى و نماندند باز

: گفتنـد . شـد  افتـه ي البغـل  ابو و العذاب ابو سر و الحمل ابو سر آرند فراهم را سرها دادم دستور وقتى 
 مؤمنـان  اميـر  حضـرت  به سرها با و برگيرند را سرش و بجويند را او كه دادم دستور. شده كشته نيز نعمان«

  ».اهللا انشاء. كنند حمل
 حريـرى  كـاله  بـود،  شترى بر كردند رقه وارد عام منظر در را خالدار محرم از مانده روز چهار دوشنبه روز به

 .بودند وى روى پيش شتر دو بر نيز طوقدار و 1پوش گليم. نت به ديبا جبه و داشت بسر
 خادمـان  و غالمان و خواص با و نهاد بجاى سليمان بن محمد با را خويش سپاههاى مكتفى آن از پس

 و پـوش  گلـيم  و قرمطـى . بـود  وى بـا  نيـز  عبيداهللا بن قاسم شد، روان بغداد به رقه از و كرد حركت خويش
 شـد  بغداد به وقتى. بود سال همين صفر آغاز در اين و ببرد خويش با نيز را نبرد اسيران از جمعى و طوقدار
 پـس . باشـد  فيـل  پشـت  بـر  دكـل  كه كند بغداد وارد دكلى بر آويخته را قرمطى شد مصمم اند گفته چنانكه

                                                           

 .المدثر. 1
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 اطاق ببا چون كنند، ويران بود دكل از كوتاهتر و كرد مى عبور آن از فيل كه را درهايى طاق كه داد دستور
 .ديگر درهاى و الرصافه باب و

 غـالم  دميانـه  و يافـت  ناپسـند  بـود  شده مصمم آن بر كه را كارى مكتفى اند گفته چنانكه آن، از پس
 چنانكـه  فيـل،  پشـت  از آن ارتفـاع  كـه  نهـاد  فيل پشت بر اى كرسى و ساخت قرمطى براى اى كرسى يازمان
 .بود نيم و ذرع دو اند، گفته

 وى روى پـيش  را اسـيران  .شـد  بغـداد  وارد االول، ربيـع  مـاه  از رفته روز دو نبه،دوش صبحگاه مكتفى
 نوسال وى. بود ميانشان در طوقدار داشتند، حرير كالههاى و ها جبه و بند در و بودند شتران بر كه بردند مى
 كـه  روز آن از بودنـد،  نهـاده  وى دهان در لگام همانند را شده خراطى چوب يك بود، نيامده بر ريشش و بود

 چنين وى اب .كرد مى تف آنها بر و داد مى دشنام گفتند مى او نفرين كه را مردمى كردند رقه وارد را وى وقتى
 .نگويد دشنام را كسى تا كردند

 بيسـت  در ذراع بيسـت  بسـازند  سكويى شرقى سمت عتيق نمازگاه در تا داد دستور مكتفى آن از پس
 .روند باال سكو بر آنجا از كه ساختند آن براى ها پله و ذراع ده ارتفاع به ذراع

 نهاده بجاى سليمان بن محمد نزد به را خويش سپاههاى رقه از بازگشت هنگام مكتفى كه بود چنان و
 بنـد  به و بجست بودند بوده ناحيه آن در كه را قرمطى نگهبانان و قاضيان و سرداران سليمان بن محمد. بود
 پنجشـنبه  شـب  و شـد،  روان السـالم  مدينـة  سـوى  فرات راه از بودند مانده بجا ىو با كه سردارانى با و كرد

 و مفلحـى  خاقان جمله از بودند وى با سرداران از جمعى. رسيد انبار در به االول ربيع ماه از رفته روز  دوازده
 سـليمان  بـن  محمـد  از يافتنـد  دسـتور  بودنـد  بغداد به كه سردارانى. ديگران و كنداجيقى اسحاق بن محمد
 .درآيند وى با و كنند پيشواز

 يـك  گرفـت،  خلعت رسيد ثريا به چون و. بود وى روى پيش اسير چند و هفتاد. شد بغداد وارد محمد
 و طوق با گرفتند، خلعت بودند آمده وى با كه سردارانى همه. طال بازوبند دو با شد داده وى به نيز طال طوق

 .برند زندان به را اسيران كه شد داده دستور. شدند فرستاده خويش منزلهاى به و بازوبند،
 را آن و برگرفـت  اى كاسـه  بردند مى وى نزد به كه خوانى از مكتفى زندان در كه اند گفته خالدار درباره

 سـپس  برفـت،  آن از بسـيار  خون كه بريد آن با را خويش رگهاى از يكى و گرفت بر آنرا از اى پاره و شكست
 چنـين  چـرا  كه پرسيد او از بدانست را اين بود گماشته وى خدمت به كه كسى تىوق. بست را خويش دست
 بـاز  نيـرويش  و يافـت  بهى تا واگذاشتند را او پس» .آوردم برون آنرا و بود گرفته فزونى خونم« :گفت كرده؟

 .آمد
 بنزد كه ددا دستور را غالمان و سرداران مكتفى االول، ربيع از رفته روز هفت رسيد، دوشنبه روز وقتى

 حضـور  بـراى  نيز مردم از كس بسيار يافتند، حضور كه يابند حضور بود داده را آن ساخت دستور كه سكويى
 بـن  محمد با بود السالم مدينة نگهبانان ساالر وقت آن در كه نيز واثقى محمد بن احمد. شدند برون آنجا در
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 رقـه  از خويشـتن  بـا  مكتفـى  كـه  را اسيرانى. دنشستن آن بر و يافتند حضور سكو نزد به سپاه، دبير سليمان،
 عقيده كه بغداد مردم از جمعى با بودند آمده فراهم كوفه از و بودند بوده زندان در كه قرمطيانى با بود، آورده

 سـكو  نـزد  بـه  و بودند شتران بر كه بياوردند ديگر واليتهاى از قرمطى غير اوباش گروهى و داشتند قرمطيان
 سيصد جمعشان گويند. بودند گماشته را كس دو آنها از يك هر به نگهداشتند، شتران بر و كردند حاضرشان

 را خالـدار  بـه  معـروف  قرمطـى  زكرويـه  بن حسين. كس شصت و سيصد قولى به و بود كس چند و بيست و
 كشـيده  آنهـا  بـر  پـرده  كه بود، وى با نيز پوش گليم عمويش پسر كجاوه، يك در بود استرى بر كه بياوردند

 از كـس  چهـار  و سـى . بنشـانيدند  و بردند باال سكو به را آنها .بود همراهشان نيز پياده و سوار گروهى. بودند
 چنـان . بزدند را گردنهاشان و ببريدند را پاهايشان و دستها ديگرى از پس يكى و .آوردند پيش نيز را اسيران

 كه آويختند مى پايين طرف به و بريدند مى را وى راست دست و افكندند مى رو به و گرفتند مى را يكى كه بود
 بريـده  را آنچـه  و راسـت،  پـاى  سپس چپ، دست سپس بريدند، مى را وى چپ پاى سپس ببينند، آنرا مردم
 را سـرش  و زدند مى را گردنش و كشيدند مى را سرش و نشانيدند مى را او سپس انداختند، مى پايين به بودند

 قسـم  و كردند مى استغاثه و ناليدند مى كه بودند اسيران اين از اندكى گروه. دافكندن مى پايين به را پيكرش و
 .نيستند قرمطيان از كه كردند مى ياد

 بسـر  بودنـد  قرمطـى  اصحاب بزرگان و سران از كه كس چهار و سى اين كشتن وقتى اند گفته چنانكه
 پيش را قرمطى سپس. بزدند را دنشگر و ببريدند را او پاى دو و دست دو و آوردند پيش را پوش گليم رفت

. برفت خويشتن از كه كردند داغ و ببريدند را پايش دو و دست دو سپس. زدند او به تازيانه دويست و آوردند
 را خـود  چشـم  كـرد  بنـا  كـه  نهادند شكمش و تهيگاهها در و افروختند آن در آتش و گرفتند بر چوبى آنگاه
 بر كه كسانى برآوردند چوبى بر را سرش و زدند را گردنش بميرد هك كردند بيم چون و بست، مى و گشود مى

 .گفتند تكبير نيز ديگر كسان گفتند، تكبير بودند سكو
 كننـد  مـى  چـه  وى بـا  ببينند كه بودند شده حاضر آنجا كه كسانى و سرداران شد كشته قرمطى وقتى

 نزد به كه را اسيرانى باقى گردن تا بماند جاآن در عشا نماز وقت به تا خويش ياران از گروهى با واثقى. برفتند
 .برفت سپس زدند، بودند كرده حاضرشان سكوها

 بغداد در باال پل سمت در را قرمطى پيكر. بردند پل نزد به نمازگاه از را كشتگان سرهاى روز آن فرداى
 چند. كردند پر و فكندندا آن در را كشتگان پيكر و كندند سكو كنار بر چاههايى چهارشنبه روز به. بياويختند

 .كردند چنان كه كنند ويران را سكو كه شد داده دستور بعد روز
 ميگشـت  بـاز  خويش، عمل قلمرو فرات، راه از كه سيما بن قاسم االخر، ربيع ماه از مانده روز چهارده«

 بـود،  آمـده  وى دنـز  بـه  امـان  با و بود عليص بنى مردم از كه را خالدار قرمطى ياران از يكى رسيد، بغداد به
 كه بود آن وى يافتن امان سبب. داشت محمد ابو كنيه و بود بوده قرمطى دعوتگران از يكى وى داشت همراه

 در قرمطى سران از زيرا كند، نيكى او با بيايد امانخواهى به اگر كه بود داده وعده و بود داده پيام بدو سلطان
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 گريخته نامعلوم محلى به نبرد وقت به كه بود عليص بنى تگانوابس از وى. بود نمانده كسى او جز شام نواحى
 و وى. بـود  آورده رغبـت  كـردن،  اطاعـت  و گرفتن امان به خويش جان بيم از آنگاه بود، يافته خالصى و بود

 آنهـا  بـه  مـالى  و شـد  نكويى آنها با و يافتند امان كه آمدند بغداد به بودند كس چند و شصت كه همراهانش
 و فرسـتادند  طـوق  بـن  مالك رحبه به سيما بن قاسم با همراهانش با را قرمطى و بردند نزدشان كه شد داده
 ببودنـد،  وى بـا  مـدتى  رسـيد  خويش عمل قلمرو به آنها با سيما بن قاسم وقتى. شد معين مقررى شان براى

 و انسـت بد را آنهـا  قصـد  قاسـم . شـدند  وى ضـد  بـر  و كردنـد  اتفـاق  سـيما  بن قاسم با خيانت درباره سپس
 و علـيص  بنـى  بقيـه  و كرد اسير را ايشان از گروهى و كرد نابودشان و نهاد آنها در شمشير و كرد پيشدستى

 بـه  زكرويه، خبيث، تا بماندند آن اطراف و سماوه سرزمين در مدتى و نشستند خويش جاى به وابستگانشان
 كه وى امام و شوند مى كشته برادرش و شيخ كه اينست رسيده بدو كه ها وحى جمله از گفت و داد پيام آنها
 .يابد مى ظفر و شود مى نمودار آنها پى از رسد مى وحى بدو

 بـراى  را عبيـداهللا  بـن  قاسـم  الحسين، ابو دختر مكتفى االول، جمادى از رفته روز نه پنجشنبه، روز به
 .دينار هزار يكصد صداق به گرفت زنى به داشت احمد ابو كنيه كه محمد خويش پسر

 كـوه  دره از كـه  گفت مى كه آمد جبى ناحيه از اى نامه سال، اين االول جمادى آخر در گويند، نانكهچ
 و گوسـفندان  انـد،  شده غرق بسيار مردم و رفته آب زير فرسخ سى نزديك و آمده آن اطراف و جبى به سيل
 آنها بجز اند يافته را دگانش غرق از كس دويست و هزار يك شده، ويران ها دهكده و منزلها و برده آب را غالت

 .اند نشده يافت كه
 و سـران  از گروهـى  بـا  داد، خلعت را سپاه، دبير سليمان، بن محمد مكتفى، رجب، غره يكشنبه روز به
 و كيغلـغ  پسـر  دو و االغر، ابو به معروف مبارك، بن خليفة و كنداجيقى اسحاق بن محمد جمله از سرداران،

 آنگـاه . باشـند  سـليمان  بـن  محمـد  مطيع و شنوا كه داد دستورشان و اران،سرد ديگر و كمشجور پسر بندقه
 از جمعـى  زد، اردو آنجا و رفت شماسيه در به خويش گاه خيمه به داشت تن به خلعت كه سليمان بن محمد

 مصـر  و دمشـق  آهنـگ  كـه  بـود  آن بـراى  شدنشان برون. زدند اردو وى با بودند شده برون كه نيز سرداران
 شـده  آشكار سلطان بر يارانش ضعف و وى ضعف كه بگيرند خمارويه پسر هارون دست از را كارها تا داشتند

 .بود كشته را آنها از بسيارى قرمطى و بودند برفته دست از مردانش و بود
 نزديـك  و بودنـد  شده پيوسته بدو كه مردانى با سليمان بن محمد رجب، از رفته روز شش آن، از پس

 .كند شتاب رفتن در كه يافت دستور و كرد حركت شماسيه در زا بودند كس هزار ده
 آمـده  خراسـان  از كه احمد بن اسماعيل نامه السالم، مدينة جامع مسجد دو در رجب از مانده روز سه

 و بودنـد  كرده مسلمانان آهنگ بسيار جمعى و انبوه سپاهى با تركان كه بود گفته آن در كه شد خوانده بود،
 كه سپاهى با را خويش سرداران از يكى او و است ترك سران خاص كه بود تركى قبه فتصده اردوگاهشان در

 با سپاه سردار. شدند برون داوطلبان از بسيار مردم كه داد حركت نداى مردم ميان و فرستاد بود پيوسته بدو
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 تركـان  بـه  انصـبحگاه  بودنـد،   غافل كه رسيدند آنها به وقتى مسلمانان. رفت تركان سوى خويش همراهان
 به مسلمانان و رفت غارت به اردوگاهشان و شدند هزيمت باقيمانده شد، كشته آنها از كس بسيار كه تاختند
 .بازگشتند خويش بجاى غنيمت با و سالمت

 فرسـتاده  مرزها به مرد هزار يكصد همراه صليب يكصد روم فرمانرواى كه آمد خبر سال اين شعبان در
 اسـير  انـد  آورده بدسـت  كـه  را مسلمانان از كس هر و اند برده هجوم و اند رفته ثحد سوى آنها از جمعى كه

 .اند كرده بپا حريق و اند كرده
 بـدويان  كـه  گفت مى كه رسيد سلطان به سيما بن قاسم از اى نامه رحبه از سال، همين رمضان ماه در

 اند شكسته پيمان بودند گرفته امان سلطان و وى از و بودند بوده قرمطى ياران كه وابستگانشان و عليص بنى
 كنند هجوم رحبه به عيد نماز به مردم اشتغال هنگام فطر روز به كه اند داشته آن آهنگ و اند آورده خيانت و
 كس پنجاه و يكصد و كردم حيله آنها با من كنند، غارت و بپاكنند حريق و بكشند آوردند بدست را كه هر و
 آن از قوم سران از گروهى كه را اسيران من. شدند غرق فرات در كه آنها بجز. دمكر اسير و كشتم را ايشان از

 .آورم مى همراه سركشتگان با اند جمله
 از كـه  داد مـى  خبر كه رقه، از آمد، معدان ابى از اى نامه سال، اين رمضان ماه آخر در اند، گفته چنانكه

. داده ظفر داشته انطاكيه شهر در روميان با كه زايىغ در را زرافه غالم خدا كه رسيده وى بنزد خبر طرسوس
 غلبـه  و شمشـير  بـه  آنـرا  زرافـه  غالم و درياست ساحل بر و است قسطنطنيه همسنگ شهر اين كه اند گفته

 را اسير هزار چهار و گرفته اسير تعداد اين همانند و كشته آنجا در را كس هزار پنج اند گفته چنانكه و گشوده
 بـار  آن بـر  گرفته غنيمت به كه را ها پرده و اثاث و نقره و طال و گرفته روميان از مركب شصت و داده نجات
 خوشـدل  ايـن  از مسـلمانان  كـه  شده تخمين دينار هزار داشته حضور غزا اين در كه مردى هر سهم و كرده
 مـاه  از رفتـه  روز ده پنجشنبه روز به شود، خبردار اين از وزير كه فرستم مى شتاب با را نامه اين من. اند شده

  »شد نوشته رمضان
  .بود حج ساالر عباسى عبداهللا بن فضل سال اين در

 .درآمد دوم و نود و دويست سال آنگاه

 بود دوم و نود و دويست سال به كه معتبرى حادثات از سخن

 وى كـه  گفـت  و بغـداد  بـه  فرسـتاد  سـلطان  بنـزد  را يكى بصره، از محمد بن نزار كه بود آن جمله از
 بصـره  به و گرفته را او كه فرستاده وى پى از كس نزار و شده واسط به و كند قيام سلطان ضد بر خواسته ىم

 بغـداد  به اى كشتى در را همه نزار و اند كرده بيعت وى با شد مى گفته كه گرفته را گروهى نيز بصره در. برده
 ايـن  و رفتنـد  بصـريان  توقفگاه به سرداران از گروهى و داشتند نگاهشان بصريان توقفگاه در كه بود فرستاده

 وى همـراه  نيـز  كس سى .شترى بر بود، رويش پيش وى آن از خردسال پسرى اى، بختى بر. بياوردند را مرد
 و گريسـتند  مى و كردند مى استغاثه بيشترشان .داشتند حرير هاى جبه و كالهها همگيشان و شتران بر بودند،
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 خرمـا  محـل  از را آنهـا . داننـد  نمـى  چيـزى  اند داده نسبت آنها به آنچه از و گناهند بى كه كردند مى ياد قسم
 زنـدان  در و ببرنـد  را آنهـا  داد دسـتور  كـه  رسانيدند مكتفى خانه به تا دادند عبور خلد و كرخ در و فروشان
 .بدارندشان »نو« به معروف

 طرسوس مردم و مصيصه مردم .آورد هجوم آن اطراف و مرعش به رومى اندرونقس سال اين محرم در
 .شدند كشته مسلمانان از گروهى با بكار ابى بن الرجال ابو و برفتند نبرد براى

 مكتفـى . رفـت  مصـر  حدود به خمارويه پسر هارون جنگ براى سليمان بن محمد سال، اين محرم در
 و شـود  نيـل  وارد و رود مصـر  بـه  و نشيند دريا به كه داد دستورش و فرستاد بغداد از را زمان يا غالم دميانه
. انـداخت  سختى به را آنها و بماند آنجا و رسيد پل به تا شد  نيل وارد و برفت كه ببرد، مصر سپاهيان از لوازم

 .نوشت نامه بودند آنجا كه سردارانى به و شد فسطاط نزديك تا برفت خشكى راه از سپاه با سليمان بن محمد
 سـرداران  آنگاه. شكست را آنها رخداد اين و بود قوم سر كه بود حمامى بدر شد وى سوى كه كسى نخستين

 را ايـن  بودنـد  وى بـا  كـه  كسانى ديگر و هارون چون و آمدند وى سوى امانخواهى به پياپى ديگران و بصرى
 روزها از يكى آن از پس شد، نبردها ميانشان گويند چنانكه و كردند حركت سليمان بن محمد سوى بديدند،

 نيـزه  مغربيـان  از يكـى . كند آرامشان تا برفت هارون. برخاستند پيكار به كه افتاد اختالف نهارو ياران ميان
 وارد خـويش  همراهـان  بـا  كـه  رسـيد  سـليمان  بـن  محمد به خبر. بكشت را او و انداخت وى سوى كوتاهى
 نـد بود كـس  چنـد  و ده كـه  را همگيشان و آورد تصرف به را كسانشان و طولون آل هاى خانه و شد فسطاط
 صـفر  در نبـرد  ايـن . نوشت را فتح خبر و كرد مصادره را اموالشان و بداشت و كرد بندشان به و كرد دستگير

 و بفرسـتد  را آنهـا  بـه  وابسته سرداران و طولون آل همه كه شد نوشته سليمان بن محمد به بود سال همين
 .كرد چنان او و رستدف بغداد به را همه و نگذارد بجا شام در نه مصر، در نه را هيچكدامشان

 عبيـداهللا  خانه شرقى سمت در بود، اول پل سر بر كه ديوارى سال، اين االول ربيع ماه از رفته روز سه
 آن از پس و شكست هم در را او و بود آويخته ديوار نزديك به كه افتاد قرمطى زكرويه بن حسين بر طاهرى،

 .نشد يافت وى از چيزى
 نـام  بـه  خليجـى  بـه  معروف مصرى سرداران از يكى كه رسيد سلطان به خبر سال، اين رمضان ماه در
 سـليمان  بـن  محمـد  از كـرده،  استمالتشان كه ديگران و سپاهيان از جمعى با مصر حدود انتهاى در ابراهيم،

 جمعـش  و اند شده وى با فتنه دوستداران گروهى راه، در و رفته مصر سوى سلطان مخالفت به و مانده عقب
 كرده، وى پيكار آهنگ بوده مصر كمكهاى عامل وقت آن در كه نوشرى عيسى رفته مصر به وقتى شده بسيار

 خـالى  را مصـر  و  رفتـه  اسـكندريه  سوى وى مقابل از و نياورده وى تاب خليجى همراهان فزونى سبب به اما
 .شده آنجا وارد خليجى كه كرده
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 دعـوت  مغـرب  كـار  دادن سامان و خليجى نبرد براى را معتضد، وابسته فاتك، سلطان، سال همين در
 بـدو  انبـوه  سـپاهى  با نيز را سرداران از جمعى. كرد او مشاور كارها در و پيوست بدو نيز را حمامى بدر كرد،

 .پيوست
 دعـوت  مصـر  سـوى  رفتن براى آنكه سبب به حمامى بدر و فاتك سال، همين شوال از رفته روز هفت

 رفتـه  روز دوازده حمامى بدر و فاتك آن از پس. شوند روانه زودتر نديافت دستور و گرفتند خلعت بودند شده
 .شدند روان شوال از

 .شام مرزهاى و آنجا واليتدارى به شد، طرسوس وارد بردوا پسر رستم سال، همين شوال نيمه در
 از مانـده  روز شـش  آن، روز نخسـتين  و بود اسيران مبادله روميان و مسلمانان ميان سال اين در هم و

 كس دويست به نزديك و هزار شدند، مبادله كه مسلمانانى جمله اند، گفته چنانكه. بود سال همين قعده ذى
 بـود  مانده دستشان به كه رومى اسيران بقيه با مسلمانان و برفتند و آوردند خيانت روميان آن از پس. بودند

 و شد چنان داندرونقس كار وقتى. قاضى مكرم ناب با بود بسته العشائر ابو را متاركه و مبادله پيمان. بازگشتند
 و شـد  واليتـدار  رسـتم  و شـد  معـزول  العشـائر  ابو بكشت، را او غير و الرجال ابو و برد هجوم مرعش مردم بر

 .بود وى بدست مبادله
 .اسطانه نام به بود يكى روميان جانب از مبادله متصدى

 .بود حج ساالر عباسى الملك عبد بن فضل سال اين در
 .درآمد سوم و نود و دويست سال آنگاه

 بود سوم و نود و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 نزديكـى  در بود شده مسلط مصر بر كه خليجى كه آمد خبر صفر از مانده روز پنج كه بود آن جمله از
 كـه  ردهكـ  هزيمـت  وضـعى  ترين زشت به را آنها و كرده نبرد سرداران از گروهى و كيغلغ بن احمد با عريش
 كه كيغلغ، بن ابراهيم جمله از شدند، دعوت وى مقابله به رفتن براى السالم مدينة مقيم سرداران از گروهى

 .شدند روان
 از كـه  قابوس ابو نام به صفارى محمد بن طاهر سرداران از يكى سال، اين االول ربيع از رفته روز هفت

 بـه  گويند چنانكه محمد بن طاهر كه بود آن سبب. سيدر بغداد به امانخواهى به بود شده جدا سگزيان سپاه
 سـبكرى  همدسـتى  به ليث بن على بن ليث. رفت سيستان سوى شكار براى و بود مشغول شكار و سرگرمى

 .بـود  طـاهر  آن از نـام،  و بود وى با طاهر قلمرو امور تدبير كه يافت تسلط فارس كار بر ليث بن عمرو وابسته
 و پـذيرفت  را او سـلطان  كه شد سلطان در به و شد جدا آنها از كه افتاد اختالف ابوسق ابو و آنها ميان آنگاه

 كه خواست و نوشت سلطان به صفارى طاهر. كرد حرمت و داد چيز نيز را همراهانش از گروهى و داد خلعت
 خـويش  با آنرا و گرفته خراج او و سپرده بدو را فارس واليتهاى بعضى كه گفت مى فرستد، پس را قابوس ابو
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 امـا . دارد محسـوب  وى پـاى  بـه  بوده فارس مال از را آنچه فرستد، نمى پس را او اگر كه بود خواسته و ببرده
 .نپذيرفت طاهر از را چيزى باب اين از سلطان

 بـا  خالـدار  بـه  معـروف  زكرويـه  بـن  حسين برادران از يكى كه آمد خبر سال، همين از ماه، همين در
 راه از آنهـا  بـا  كـه  انـد  آمـده  فـراهم  او بر دزدان و بدويان از گروهى و بپاخاسته فرات راه از داليه در گروهى،
 بـراى  حمـدان  بـن  حسـين . كرده نبرد آنجا مردم با و كرده تباهى ناحيه آن در و رفته دمشق سوى خشكى

 همـين  لاالو جمـادى  در قرمطى ابن. شد روان سپاهيان از انبوه گروهى با كه شد دعوت وى مقابله به رفتن
 اند، نداده راه بدانجا را وى كه رفته طبريه سوى وى كه آمد خبر آن از پس. بود شده روان دمشق سوى سال

 سوى سپس كرده، غارت را آنجا و كشته زن و مرد از را آن مردم و شده آن وارد و كرده نبرد طبريه مردم با
 .رفته صحرا

 با آنجا مردم كه شده صنعا شهر سوى بوده يمن احىنو در كه دعوتگرى كه آمد خبر االخر ربيع ماه در
 شـهرهاى  ديگـر  بر اند، نبرده جان اندكى جز كه بكشته را آنجا مردم و يافته ظفر آنها بر و اند كرده پيكار وى

 .يافته تسلط نيز يمن

  زكرويه ابن برادر كار درباره سخن دنباله

 را كودكان كه را يكى شد كشته پسرش خالدار كه پس آن از مهرويه پسر زكرويه: گويد داود بن محمد
 ابو كنيه و سعيد پسر بود، عبداهللا وى نام فرستاد، فلوجه توابع از زابوقه نام به اى دهكده به بود داده مى تعليم
 بـه  را آنهـا  و گشـت  همـى  كلب قبايل بر او پس. دارد مكتوم را خويش كار تا گرفت نام نصر كه داشت غانم

 كه كيال پسر مقدام نام به زياد بنى از يكى مگر نكرد وى اجابت آنها از هيچكس اما اند،خو مى خويش عقيده
 بـه  وى براى را كلب هاى تيره ديگر از اوباشى و عليصيان از سفلگانى و فواطم به منتسب اصبغيان از طوايفى
 بـود  كيغلـغ  پسر احمد اردن و دمشق بر سلطان عامل وقت آن در. كرد شام ناحيه آهنگ و كشانيد گمراهى

 تسـلط  آن بر و بود رفته مصر سوى و بود كرده مخالفت سليمان بن محمد با همانكه -خليج ابن پيكار به كه
 اذرعـات  و بصـرى  شـهر  دو سـوى  و شمرد غنيمت را اين سعيد بن عبداهللا. داشت اقامت مصر در -بود يافته
 شـدند  تسـليم  چـون  و داد امانشـان  سـپس . ردكـ  نبـرد  آنجا مردم با و بود بثنيه و حوران واليت از كه رفت

 شـد  روان دمشق آهنگ به آنگاه كرد، مصادره را اموالشان و كرد اسير را فرزندانشان و بكشت را جنگاورانشان
 جاى به فضل بن صالح با را آنها كيغلغ پسر احمد و بودند شده معين دمشق حفاظت براى كه آنها از گروهى

 دادن بـا  سـپس  بكشتند، آنها از كس بسيار و يافتند غلبه آنها بر قرمطيان كه تندرف وى مقابله به بود، نهاده
 سـوى  كه نياوردند طمع دمشق شهر به كردند، پراكنده را وى سپاه و بكشتند را صالح و دادند فريبشان امان
 بودند شده نمفتو كه دمشق سپاهيان از گروهى و. بودند رانده پس شهر از را آنها مردمش و بودند رفته آنجا

 را وى كـه  كـرد  نبـرد  آنهـا  بـا  اردن، بـر  كيغلغ بن احمد عامل مردى، بغا ابراهيم بن يوسف پيوستند، بدانها
 را زنـان  و كردنـد  غارت را طبريه شهر و بكشتند را او و كردند خيانت وى با سپس دادند، امانش و بشكستند
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 تعقيـب  بـه  معتبر سرداران با را حمدان بن حسين سلطان،. بكشتند آنرا مردم از گروهى و گرفتند اسيرى به
 بـه  حمدان ابن خبر چون و بودند شده طبريه وارد خدا دشمنان كه وقتى به شد دمشق وارد كه فرستاد آنها
 آبـى  از آنها كرد، مى تعقيبشان سماوه صحراى در و رفت آنها دنبال به حسين .رفتند سماوه سوى رسيد آنها
 مانـد  باز كردنشان دنبال از حسين و رسيدند حاله و دمعانه آب دو به تا كردند مى كور آنرا و رفتند مى آبى به
 .بازگشت رحبه سوى پس. نداشت آب كه

 غافـل  آن مـردم  كـه  صبحگاهان و رفتند هيت دهكده سوى شبانه بود، كرده گمراهشان كه نصر با قرمطيان
 از كـس  هـر  و كـرد  غـارت  را هيـت  اطراف كه عبان،ش از مانده روز نه برد، حمله بدانجا آفتاب طلوع با بودند
 بـه  بـود  وى دسترس به فرات در كه را هايى كشتى و بسوخت را منزلها و بكشت آورد بدست را دهكده مردم
 كـاال  و مـال  هرچـه  و بكشت كودك و زن و مرد از را كس دويست نزديك هيت از گويند چنانكه .داد غارت

 گنـدم  1خـروار  دويسـت  نزديـك  كـم  دست كه كرد بار مركوب هزار هس گويند چنانكه و بگرفت آورد بدست
 روز و بود شده هيت وارد كه را روزى بقيه. داشت نياز بدان كه كاال. خرده و عطر و پارچه چندان و برد همراه

 شـهر  مردم و بود آورده بدست هيت اطراف از را همه اين رفت، صحرا سوى مغرب از پس و ببود آنجا را بعد
 .بودند شده حصارى ديوار لداخ در

 روان هيت سوى قرمطى ابن سبب به انبوه سپاهى با سرداران از جمعى با كنداجيقى اسحاق بن محمد
  .رفت وى پى از نيز خازن مونس بعد روز چند و شد

 آن مـردم  كـه  وقتى به بردند، هجوم هيت به صبحگاهان قرمطيان«: بود گفته كه اند آورده داود بن محمد از
 اسـحاق  بـن  محمـد  سلطان، آن از پس. داشت مصونشان  هجوم از هيت ديوارهاى وسيله به خدا بودند، غافل

 آنهـا  بـه  اسحاق بن محمد كه بودند نمانده آنجا روز سه از بيش فرستاد، آنها مقابله به شتاب با را كنداجيقى
 خودشان و وى بين ما بهاىآ كه ديد و رفت آنها سوى محمد. گريختند آب دو طرف به آنجا از و شد نزديك

 نوشـته  نيـز  حمدان بن حسين به. شد فرستاده وى سوى توشه و مشكها و شتران حضرت، از. اند كرده كور را
 كلبيـان  وقتـى . آينـد  فـراهم  نبردشـان  بـر  اسـحاق  بـن  محمد و وى تا رود آنها سوى رحبه جانب از كه شد

 .كشـتند  را او و جستند او بر و شدند همسخن ر،نص خدا، دشمن ضد بر رسيده نزديكشان سپاه كه بدانستند
 كـرده  آنچه به كه رفت خالفت در سوى و كشت را او بتنهايى قايم پسر گفتند مى گرگ را او كه آنها از يكى
 و دانسـتند  قدر بود كرده را آنچه و گرفت خوب جايزه كه بخواهد امان قوم باقيمانده براى و جويد تقرب بود
 سـر  بـه  اسـحاق،  بن محمد پيشتازان. بگريخت سپس ببود، روزى چند كه بداشتند دست وى قوم تعقيب از

 و كردنـد  نبـرد  همـديگر  بـا  قرمطيـان  نصر، از پس. بردند السالم مدينة به و ببريدند آنرا و يافتند دست نصر
 از ىگروه. گريخت طى ناحيه سوى بود آورده بدست كه اموالى با كيال بن مقدام شد، ريخته خونها ميانشان

 آنهـا  مجـاور  بودنـد،  مقيم التمر عين اطراف در كه رفتند اسد بنى سوى پسنديدند نمى را كارهايشان كه آنها
                                                           

 .م. شود اند كه به تقريب همان خروار مى كر، كه آنرا برابر پنج بار خر گرفته: كلمه متن. 1
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 در را آنهـا  كـه  خواسـتند  و خواسـتند  عـذر  بودنـد  كـرده  آنچـه  از و فرستادند سلطان نزد به هيئتى و شدند
 دلبسـتگى  قرمطيـان  دين به كه فاسقان دهباقيمان. پذيرفتند آنها از را اين كه گذارند بجاى اسد بنى مجاورت
 هايشان ريشه و پردازد آنها به باز كه نوشت حمدان بن حسين به سلطان. داشتند تصرف به را آب دو داشتند

 به معروف احمد، پسر قاسم نام به بود، سواد مردم كشتكاران از كه را خويش آن از دعوتگرى زكرويه. برآرد را
 زده نفرت جمع آن از را او قاسم پسر گرگ عمل كه گفت و فرستاد آنها بنزد لحانا،ت نهر روستاى از محمد ابو

 در و رسيده قرمطيان غلبه هنگام كه گفت و اند رفته بدر دين از آنها كه كرده رنجه آنها از را وى دل و كرده
 كـه  همانست نهاآ وعده روز و اند كرده بيعت وى با كس هزار صد چهار كوفه سواد در و كس هزار چهل كوفه

 و آورده خـويش  دشمن فرعون و سلم، و عليه اهللا صلى خويش، كليم موسى قصه در خويش كتاب در خداى
 كـار  كه دهد مى دستورشان زكرويه ،».1شوند مجتمع مردم نيمروز كه است آرايش روز شما گاه وعده«: گويد

 روز صـبحگاه  و رونـد  كوفـه  سـوى  امـا  ندكن مى حركت شام سوى كه وانمايند چنان و دارند نهان را خويش
 كوفـه  از كـس  كه برند هجوم بدان سوم، و نود و دويست سال حجه ذى از رفته روز ده پنجشنبه، روز قربان،
 محقق اند گفته مي آنها به وى فرستادگان كه را خويش وعده و شود مى ظاهر آنها بر زكرويه دارد، نمى بازشان

 رسـيدند  كوفـه  در به و بستند كار را وى دستور قرمطيان. ببرند خويش همراه نيز را احمد بن قاسم .كند مى
 چنانكـه . بودنـد  بازگشـته  نمازگاهشـان  از كوفـه  بـر  سلطان عامل عمران بن اسحاق همراه مردم كه وقتى به

 از ىقول به و صواره مردم از بود، مهرويه پسر ذبالنى سرشان كه بودند آن، حدود در يا سوار، هشتصد اند گفته
 بـر  كـه  بودند همراهشان نيز پيادگان از جمعى داشتند، خوب افزار و جوشن و زره سواران همه. جنبال مردم

 بيسـت  نزديـك  و ربودند را گروهى هاى جامه. تاختند بدو رسيدند كه مردم از كس هر به. بودند آمده مركب
 عمران بن اسحاق. زدند »برگيريد حسال« بانگ و شدند آن وارد و شتافتند كوفه سوى مردم. بكشتند را كس
 بودنـد  شده كوفه وارد كنده در به معروف در از قرمطيان از سوار يكصد نزديك. بپاخاست خويش ياران با نيز
 پسـرها  بـا  و كردنـد  نبـرد  آنهـا  بـا  و بزدنـد  سنگ با را نان و آمدند فراهم سلطان ياران از جمعى و مردم كه

 سپاهيانى و عمران بن اسحاق .كردند بيرونشان شهر از و بكشتند را نهاآ از كس نيست نزديك و بكوفتندشان
 بـه  شـبانگاه  كه داد دستور كوفه مردم به اسحاق. ايستادند نبرد به قرمطيان با و شدند برون بودند وى با كه

 يوسـته پ قربان روز پسينگاه تا ميانشان در پيكار. بشوند شهر وارد و نيابند غفلتى قرمطيان كه باشند كشيك
 و كردند اصالح را خويش خندق و ديوار كوفه مردم. شدند هزيمت قادسيه سوى به قرمطيان آن از پس. بود

 كمـك  و نوشـت  سلطان به عمران بن اسحاق. ايستادند خويش شهر كشيك به روز و شب به سلطان ياران با
 وصـيف  و على بن طاهر جمله از كرد، دعوت وى سوى حركت براى را خويش سرداران از جمعى كه خواست

 از جمعـى  و خـرزى  رايـق  و صـفوانى  جنـى  و افشـينى  خادم بشر و بغايى موسى بن فضل و سوارتكين پسر
 شـدند،  روان حجـه  ذى نيمـه  شـنبه  سـه  روز به گروهشان نخستين. پيوست بدان را ديگران و شرابى غالمان
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 داد دسـتور  را بدويان سران ديگر و اسيم بن قاسم .بود خويش ياران ساالر كس هر و نكرد ساالر را هيچكس
 مقابلـه  بـه  كـه  آرند فراهم ديگر نواحى و خانيجار و دقوقاء و فرات راه و ربيعه ديار و صحراها از را بدويان كه
 سوى باب اين در ها پيام بودند، پراكنده شام و مصر نواحى در سلطان ياران آنكه سبب به روند، قرمطيان اين
 مـردان  بـا  بودنـد  رفتـه  عمـران  بن اسحاق كمك به كه كسانى كه آمد خبر آنگاه تندياف حضور كه رفت آنها

 و دارد مضـبوط  آنـرا  كـه  انـد  نهاده كوفه در وى مردان با را عمران بن اسحاق و اند رفته زكرويه سوى خويش
 است، روز هد يكشنبه، صحرا در كه صوار نام به است راه ميل چهار قادسيه تا آنجا از كه اند رفته محلى سوى

 نبـرد  به وى با حجه، ذى از مانده روز نه دوشنبه، روز به و شده مقابل آنها با زكرويه آنجا در. عرض ناحيه در
 از ميـل  يـك  را داران بنه سلطان ياران .بود حجه، ذى از مانده روز ده يكشنبه، روز نبرد قولى به. اند ايستاده

 بـه  روز آغاز كه گرفت باال ميانه در پيكار. ننهادند آن نزد به را جنگاوران از هيچكس و دادند فاصله خويشتن
 بود، نهاده سرشان پشت كمينى زكرويه. يابند ظفر آنها بر بود نزديك كه چندان بود وى ياران و قرمطى ضرر

 سـر  پشـت  را شمشـير  سـلطان  يـاران . پرداخـت  آن غارت به و رفت گاه بنه طرف به كمين شد نيمروز وقتى
 را آنها و نهادند سلطان ياران در شمشير يارانش و قرمطى. شدند هزيمت وضعى زشتترين به و ديدند خويش
 و كردند ثابت بودند غالم يكصد نزديك كه غيره و خزر از شرابى غالمان از گروهى. كشتند خواستند چنانكه

 يـاران  گـاه  هبنـ  قرمطيـان . شـدند  كشـته  همگى زدند آسيب سخت را قرمطيان كه پس آن از و كردند پيكار
 شده زخمدار كه كسى يا نيافت  نجات بود خوب اسبش كه كسى جز سلطان ياران از. كردند تصرف را سلطان

 ايـن  در. شـد  كوفـه  وارد و كشـانيد  را خويشـتن  پيكار ختم از پس و افكند كشتگان ميان را خويشتن و بود
 بـار  آن بر افزار و سالح كه شد گرفته زهجما سيصد بود فرستاده خويش مردان با سلطان كه چيزها از گاه بنه
 .استر پانصد با بود

 در كـه  آنهـا  و حماالن و غالمان بجز شدند كشته نبرد اين در كه سلطان ياران از كسانى تعداد: گويند
 .بودند كس پانصد و هزار يك بودند گاه بنه

 مجاور در كه رفت منهايىخر سوى قرمطى. گرفتند نيرو گرفتند نبرد اين در آنچه از يارانش و قرمطى
 محـل  از آنگاه. برد خويش اردوگاه به و كرد بار سلطان استران بر و گرفت بر جو و خوردنى آنجا از و بود وى

 كشـتگان  بـوى  كه برو آنرا مثنيه نهر بنام محلى نزديك تا برفت عرض ناحيه در ميل پنج و كرد حركت نبرد
 .كرد مى آزارشان
 كـه  رسـيدند  كوفـه  در به وقتى بود داده پيام آنها به زكرويه كه بدويانى كه دان آورده داود بن محمد از

 هاى خانه وارد و شدند پراكنده سوى دو از كه بودند بازگشته خويش نمازگاه از عمران بن اسحاق با مسلمانان
 بانگ و» .ستخدا پيمبر پسر اين«: گفتند. بودند زده اى قبه زكرويه دعوتگر احمد بن قاسم براى. شدند كوفه

. بود شده آويخته السالم مدينة پل در بر كه بود زكرويه بن حسين مقصودشان. زدند »حسين خونيهاى اى«
 و نمودنـد  سـفيد  علمهـاى . بـود  زكرويـه  مقتـول  پسـر  دو مقصودشان كه محمود يا و بود احمد يا شعارشان
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 آنهـا  رانـدن  پـس  و مقابلـه  بـه  راهشهم و عمران بن اسحاق بفريبند را كوفه عوام وسيله بدين خواستند مى
 طالـب  ابـو  خانـدان  از جمعى شدند، كشته آوردند ثبات وى مقابل در كه قرمطيان از كسانى و كردند شتاب
 كـه  كردنـد  نبـرد  و يافتنـد  حضـور  نيـز  مردم از جمعى. كردند نبرد عمران بن اسحاق همراه و يافتند حضور

 يوسـف  نهـر  و سـالحين  بخـش  انتهاى كه رسيدند عشيره كدهده به همانروز و رفتند پس زبونى با قرمطيان
 در اى حفـره  از را او كـه  فرسـتادند  مهرويـه،  پسر زكرويه خدا،  دشمن نزد به كس و صحرا، مجاورت در است
 بدسـت  را وى صـور  دهكـده  مـردم . آورد برون دريه، دهكده در بود، مانده نهان آن در دراز ساليان كه زمين

 از جمعـى . بردنـد  سـجده  او بـر  بديدنـد  را او وقتـى  ناميدنـد،  مى اهللا ولى را او و ،ميزدند خوش بوى خويش
 آنها بر مردم همه از بيشتر احمد بن قاسم كه داد خبر آنها به يافتند، حضور نزدش به وى خواص و دعوتگران

 كار را وى دستور اگر و آورده پس باز دين به را آنها بودند رفته برون دين از كه پس آن از وى كه دارد منت
 آن ضـمن  و گفـت  رمزهـا  آنهـا  بـراى  رساند، مى آرزوهايشان به را آنها و كند مى محقق را هاشان وعده بندند

 .بگردانيد نزول مورد از آنرا كه آورد قرآن از هايى آيه
 شدند معترف ديگران و نبطى و وابسته و عرب از داشت رسوخ دلشان در كفر به عالقه كه كسانى همه

 به زكرويه. كردند پيدا يقين آرزوها به وصول و نصرت از و آنهاست پناهگاه و مرجع و واال و سرور زكرويه كه
 دسـت  به كارها. كردند نمى نمودار بودند، اردوگاه در كه كسانى به و ناميدند مى سرور را وى انداخت، راهشان

 بـه  و برفت كوفه واليت از فرات آبخور آخرين ات آنها با زكرويه. داد مى انجام خويش راى به آنرا كه بود قاسم
 سـواديان  ميـان  فرستادگان كه بماند آنجا روز چند و بيست. آيند مى وى بنزد سواد مردم همه كه گفت آنها
 تيـره  قرين كه آنها مگر نپيوست آنها به كسى سواديان از اما شوند، ملحق وى به كه خواست مى و فرستاد مى

 همـه  بـه  فرسـتاد،  وى سوى سپاهيان سلطان،. فرزندانشان و زنان با بودند مرد انصدپ نزديك كه بودند روزى
 دو مقيم قرمطيان مبادا. روند كوفه سوى كه نوشت بود فرستاده هيت و انبار داشتن مضبوط براى كه كسانى

 نحريـر  و صفوانى جنى و افشينى بشر كه رفتند كوفه سوى شتاب با سرداران از جمعى. بازگردند آنجا به آب
 بـا  صوار دهكده نزديك. سرايى به معروف ديگر غالمان با بودند جمله آن از مؤمنان، امير غالم رائق، و عمرى

 بـه  را خـويش  هـاى  خانه قرمطيان كشتند، سوارانشان از گروهى با را پيادگانشان و كردند نبرد خدا دشمنان
 هزيمتشـان  و بازگشتند آنها سوى قرمطيان آنگاه .پرداختند بدان و شده آن وارد  كه واگذاشتند سلطان ياران

 .كردند
 داود بن محمد مجلس وارد را زكرويه خويشاوند جمله از و قرمطيان از گروهى كه وقتى به گويند كه يكى از

 در كـه  1سـردابى  در بود، نهان من خانه در زكرويه«: بود گفته قرمطى اين كه اند آورده بوده آنجا بودند كرده
 بـر  را تنـور  آمـد  مـى  جسـتجو  بـه  كسـى  وقتى. كرديم مى جا به جا آنرا كه داشتيم تنورى ما. تداش آهنين
 روزگـار  بـه  ايـن  و ببود گونه بدين سال چهار. افروخت مى آن در آتش و ايستاد مى زنى و نهاديم مى 2سرداب

                                                           

  . كلمه متن. 2و  1
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 بـه  مـن  منـزل  از آن از پـس  كـنم،  نمى قيام است زندگان جزو معتضد كه وقتى تا«: گفت مى» .بود معتضد
 را اطـاق  در روى شـد  مـى  گشوده خانه در وقتى بودند، ساخته خانه در پشت اطاقى آنجا در كه رفت اى خانه
 معتضـد  تا بود گونه بدين وى حال. ديد نمى بود آن در وى كه را اطاقى در شد مى وارد كه كسى و گرفت مى

  ».دكوشي قيام براى و فرستاد دعوتگران وقت آن در كه درگذشت
 آنـرا  رسـيد  مردم و سلطان به بود داده رخ سلطان ياران و قرمطى ميان صوار در كه نبردى خبر وقتى

 اسـحاق  بـن  محمـد  آن از سـاالرى،  و شـدند  دعوت حركت براى كردم يادشان كه سردارانى. شمردند بزرگ
 آنهـا  بـه  و شـدند  پيوسـته  بـدو  كس، هزار دو حدود در نمر، و شيبان بنى بدويان از گروهى. شد كنداجيقى

 .شد داده مقررى
 سـلطان  در بـه  و رسيدند بغداد به مكه از كس ده حدود در گروهى االول، جمادى از مانده روز دوازده

 بودند بيمناك بود كرده قيام يمن در كه كسى از كه فرستد شهرشان سوى سپاهى كه خواستند او از و شدند
 .است شده آنها نزديك گفتند مى و

 بـود  رسـيده  سلطان بنزد كه شد خوانده بغداد منبر بر اى نامه رجب، از رفته روز دوازده ه،جمع روز به
 وى بـا  و انـد  آمده فراهم بود يافته تسلط صنعا بر كه خارجى آن ضد بر يمن شهرهاى ديگر و صنعا مردم كه

 آن از پـس . رفتـه  مـن ي نـواحى  از يكـى  بـه  كه اند پراكنده را گروههايش و اند كرده هزيمتش و اند كرده نبرد
 ذى از رفته روز پنج حاج، ابن. كرد يمن واليتدار و داد خلعت را حاج بن مظفر شوال، از رفته روز سه سلطان،

 .درگذشت تا ببود آنجا و رفت يمن در خويش كار سوى و كرد حركت قعده،
 كـه  بپاكردنـد  شماسـيه  در بـر  و بردنـد  بـرون  را مكتفى هاى خيمه سال، اين رجب از مانده روز هفت

 اى خريطـه  فاتك جانب از مصر از ماه آن از مانده روز شش اما. خليج ابن سبب به رود شام سوى خواست مى
 آخـرين  در و بـوده  ميانشـان  در بسـيار  پيكارهـاى  و انـد  رفتـه  خليجى سوى سرداران و وى گفت مى كه آمد

 و يافتـه  ظفـر  آنهـا  بر كه اند شده هزيمت بقيه و اند شده كشته وى ياران بيشتر داده رخ ميانشان كه پيكارى
 اهـل  از مـردى  بنـزد  آنجـا  در و شده فسطاط وارد و شده گريزان خليجى اند، آورده تصرف به را اردوگاهشان

 شـده  نهـان  ياران ديگر و خليجى به اند گرفته قرار آنجا چون و اند شده فسطاط وارد دوستان شده، نهان شهر
 كسانى ديگر و خليجى كه نوشت فاتك به مكتفى. بداشته خويش نزد به و فتهگر را آنها كه شده رهنمون وى

 بـرده  شماسيه در به كه را مكتفى هاى خيمه آن از پس فرستد، السالم مدينة به اند شده دستگير وى با كه را
 .دآوردن پس بود گذشته تكريت از كه آنرا و آرند پس را وى هاى خزانه كه فرستاد كس و بردند پس بودند

 ابـى  بـن  محمد وابسته بشر همراه مصر از بودند شده اسير وى با كه آنها از جمعى با را خليجى فاتك،
 شماسـيه  در از را وى شـد  سـال  همين رمضان ماه نيمه پنجشنبه روز چون و فرستاد السالم مدينة به الساج
 هاى جبه و كالهها همه كه بردند مى شتران بر وى روى پيش را كس يك و بيست. كردند السالم مدينة وارد

 بنـزد  امـانخواهى  به صفار عمرو اردوگاه از كه اشكال، ابن و بينك، پسر دو اند، گفته چنانكه كه داشتند حرير
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 را او و رسـيد  مكتفى نزد به خليجى وقتى. بودند جمله آن از سياه خادم مزاحمى صندل و بود، آمده سلطان
 نـزد  بـه  را آنها كه بدارند نو زندان در را ديگران تا بگفت نيز و دارندب خالفت خانه در را او تا بگفت نگريست

 بـه  را حسـن  بـن  عبـاس  خويش، وزير مكتفى آن از پس. بود وى با بغداد نگهبانى كه فرستادند عمرويه ابن
 .داد خلعت نيز را افشينى بشر داد، ها خلعت فتح اين كار در وى تدبير حسن سبب

 بغـداد  بـه  نيـزه  بـر  بـود،  كـرده  غارت را هيت كه را نصر به موسوم قرمطى سر شوال، از رفته روز پنج
 .آوردند

 با آنجا مردم و اند آورده هجوم قورس به روميان كه رسيد السالم مدينة به خبر شوال، از رفته روز هفت
 و انـد  كشـته  نيز را تميم بنى سران. اند كشته را بيشترشان و اند كرده هزيمتشان روميان كه اند كرده نبرد آنها
 .اند رانده را قورس مردم باقيمانده و اند سوخته آنرا مسجد و اند شده شهر وارد

  .بود حج ساالر هاشمى عبداهللا بن فضل سال اين در
 .درآمد چهارم و نود و دويست سال آن از پس

 بود چهارم و نود و دويست سال به كه معتبرى حادثات از سخن

 بـرون  وى بـا  نيـز  رستم محرم آغاز در. شد طرسوس وارد غزا آهنگ به لغكيغ ابن كه بود آن جمله از
 نزديـك  شدند، آلس سوى و كرد نصيبشان فتح خدا كه برفتند سلندوا تا و -بود رستم دوم غزاى اين و -شد

 .بازآمدند سالمت به و كردند بزرگ كشتارى روميان از و افتاد دستشان به كس پنجهزار
 معروف محل از قرمطى، مهرويه پسر زكرويه، كه رسيد السالم مدينة به خبر م،محر از رفته روز دوازده

 .است ميل چهار واقصه و وى ميان كه رسيده جايى به و شده برون گزاران حج آهنگ به مثنيه نهر به
 سـلمان  بـه  موسـوم  آب نـزد  بـه  تا برفتند مشرق سمت از صحرا در آنها كه اند آورده داود بن محمد از
 كـاروان  انتظـار  در آنجا داشت گزاران حج آهنگ كه زكرويه. بود فاصله بيابانى سواد، و آنها ميان هك رسيدند

 و دادنـد  بيمشـان  منزلگـاه  مـردم  رسـيد،  واقصـه  به كاروان محرم از مانده روز هفت يا شش. بماند نخستين
 حسـن  .يافتنـد  نجـات  و نماندند و كردند حركت كه است ميل چهار قرمطيان و آنها ميان كه دادند خبرشان

 آنهـا  از و شـد  واقصه به قرمطى شد دور كاروان وقتى. بودند كاروان اين در ابراهيمى سيما و ربعى موسى بن
 حضـور  از را كاروانيـان  كـه  داشـت  مـتهم  را آنهـا . نمانـد  واقصه در كه گفتند بدو. كرد پرسش كاروان درباره

 خـويش  قلعـه  در واقصه مردم. بسوخت را علف و بكشت را آنجا عالفان از جمعى و اند كرده خبردار قرمطيان
 .رفت زباله سوى واقصه از سپس. بماند آنجا چند روزى قرمطى. شدند حصارى

 از سـپس . رفتنـد  طف هاى چشمه سوى زكرويه تعقيب به سپاهيان: بود گفته كه اند آورده داود بن محمد از
 از سـپاه  نخبه سواران از گروهى با كشمرد بن عالن .ستا سلمان در وى كه بودند يافته خبر كه برفتند آنجا
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 كـه  پـس  آن از و رفـت  راقصه سوى آنجا از سپس. آمدند فرود سبال در تا رفت زكرويه سوى 1مكه جاده راه
 را آنهـا  و گذشت اسد بنى از هايى طايفه به خويش راه در زكرويه. آمد فرود آنجا بود گذشته نخستين كاروان

 آنهـا  آهنگ جاده، از و داشت مكه از بازگشته گزاران حج آهنگ وى. ببرد خويش با و رفتگ هايشان خيمه از
 .كرد

 از رفتـه  روز يـازده  يكشـنبه،  روز به زكرويه كه آمد كوفه از 2پرنده خبر سال، اين محرم از مانده روز چهارده
 كه پرسيده آنها از. اند كرده بردن سختى به وى با كه بسته را خراسانيان كاروان راه عقبه در مكه راه در محرم،
 برويـد «: گفتـه  آنها به» .گزارانيم حج حج ما و نيست ما ميان در سلطانى« :اند گفته هست؟ شما ميان سلطان

  ».ندارم شما قصد من كه
 و اند برده مى فرو شتران در را ها نيزه يارانش تاخته، آن بر و برفته آنها پى از شده روان كاروان چون اما

 اند ريخته گزاران حج سر بر خبيث ياران و اند ريخته درهم كاروان. شده مى فرارى كه اند دريده مى را آن شكم
 اسـير  انـد  خواسته كه را زنان از كس هر و كشته را زنان و مردان اند، كشته مى را آنها اند خواسته مى چنانكه و

 .اند آورده تصرف به بوده كاروان در را چه هر و اند گرفته
 رخداد و پرسيد وى از خبر كه رسيد كشمرد بن عالن به بود گريخته كاروان اين از كه كسانى از كىي
 دوم كـاروان  فـردا  يـا  امشـب  نيست، اندكى جز قوم، آن و تو ميان«: گفت و گفت او به را خراسانيان كاروان

  ».را خدا را، خدا آنها درباره گيرد، قوت دلهاشان ببينند، را سلطان آن از علمى اگر كه رسد مى
 معـرض  بـه  را سلطان ياران گفت و داد بازگشت دستور خويش همراهان به و بازگشت دم همان عالن

 .رسيد بدو دوم كاروان و بيامد زكرويه آن از پس. برم نمى شدن كشته
 راه از كـه  فرسـتادگان  از گروهى همراه گزاران، حج با را وى رفتار و فاسق خبر سلطان كه بود چنان و

 و بـود  نوشـته  بودنـد  آن در كه دبيران و سرداران از كسانى و سوم و دوم كاروان سران به بودند بگشته جاده
 مدينـه  يـا  فيـد  سـوى  يا روند، بصره و واسط سوى و بگردند جاده از و كنند حذر وى از كه بود داده دستور

 مـردم  .نكردنـد  توقف و نماندند و نشنيدند اما رسيد، بدانها ها نامه اين. برسند ايشان به سپاهيان تا بازگردند،
 به وقتى. بودند كاروان با نيز همدانى على بن احمد و عقيلى نصر بن احمد و قمى مبارك بودند، روان كاروان
 مـردار  با را چاهها و ها بركه و بودند كرده كور را آن آبهاى و بودند كرده حركت واقصه از كه رسيدند فاجران

 از رفته روز دوازده دوشنبه، روز به. بودند كرده پر بود دريده آن شكم و بودند داشته مراهه كه اسبانى و شتر
 خـويش  يـاران  بـا  العشـائر  ابو كردند، نبرد آنها با دوم كاروان مردم. رسيدند عقبه منزلگاه به قرمطيان محرم،

 رفـت،  سـخت  پيكارى آنها نميا. بود كاروان دنباله در خويش همراهان با قمى مبارك. بود كاروان پيشاپيش
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 يافتند غفلتى دارانشان دنباله از فاجران اما يابند، ظفر آنها بر بود نزديك و راندند عقب را قرمطيان كه چندان
 درهمشـان  شـتران  كـه  نهادنـد  شترانشـان  شـكم  و پهلو در را خويش هاى نيزه و بردند هجوم سمت آن از و

 بـه  كـه  آنهـا  بجـز  بكشـتند  را همه و نهادند ايشان در شمشير و يافتند دست كاروانيان به قرمطيان كوفتند،
 امانشان و رسيدند شمشير از رستگان به كه فرستادند عقبه ميلى چند تا را سواران آن از پس. گرفتند بردگى
 و مـال  و گرفتنـد  اسـيرى  به خواستند را كه هر زنان از و بكشتند را همگيشان فاجران و بازگشتند كه دادند
 و آوردند فراهم را كشتگان. شد اسير العشائر ابو. شدند كشته پسرش و قمى مبارك. آوردند تصرف به ار كاال
 گردنش و ببريدند را وى پاى دو و العشائر ابو دست دو آن از پس. شد بزرگ اى تپه چون كه نهادند هم روى

 بودنـد  افتاده كشتگان ميان كه ميانزخ از گروهى. كردند آزاد نبود رغبتشان مورد را كه هر زنان از. بزدند را
 و يافـت  نجـات  كه بود كس و داد جان كه بود كس. برفتند و كشيدند را خويشتن شب هنگام به و گريختند

 آنهـا  بـه  آب و گشـتند  مى كشتگان ميان خويش كودكان با قرمطيان زنان كه بود چنان و. بودند اندك اينان
 .كردند مى هالكش ردك مى سخن آنها با كه هر و كردند مى عرضه

 كـه  انـدك  بسـيار  گروهى بجز شدند، كشته همگى كه بود مرد هزار بيست نزديك كاروان در قولى به
 را او كه كسى يا گريختند، بعد و افتادند كشتگان ميان زخمدار يا بردند جان توشه بى و داشتند دويدن توان

 .گرفتند خويش خدمت به بردگى به
 .بود دينار هزار هزار دو معادل گرفتند كاروان اين از كه درىگرانق اثاث و مال: گويند

 تـوانگر  سـال  اين در كه رسيد ما به مصرى زنان سكه هاى نامه«: بود گفته كه اند آورده 1زنان سكه از يكى از
 همانند وضعى كه كسانى و اند رفته السالم مدينة سوى كه مصرى سرداران و طولون ابن خاندان كه شويد مى
 را زيور و نقره و طال ظروف. كنند حمل السالم مدينة به مصر از را مالشان  كه اند فرستاده كس اند داشته آنها

 سـوى  كـه  كاروانهـايى  بـا  كه بيارند السالم مدينة به گزاران حج همراه كه اند برده مكه به و اند ريخته شمش
  ».رفت دست از همه و شد حمل شد مى روان السالم مدينة

 كـاروان  كردنـد،  مـى  غـارت  و كشـتند  مى را كاروان اين دوشنبه روز به قرمطيان كه اثنا آن در: گويند
 كـاروان  اين چون سرانجامشان و كردند نبرد آنها با و رفتند سويشان قرمطيان از جمعى كه بيامد خراسانيان

 .شد
 كرد، روا را رمتهاشانح و بگرفت را اموالشان و يافت فراغت گزاران حج دوم كاروان كار از زكرويه وقتى

 .كرد پر اسب و انسان مردارهاى از را آنجا چاههاى و ها بركه رفتن از پيش. كرد حركت عقبه از وقت همان
 مدينـة  بـه  محرم، از مانده روز چهارده جمعه، روز شامگاه سلطان كاروانهاى از دوم كاروان بريدن خبر

 كـه  را دبيـر  داود بـن  محمد وزير، حسين بن عباس. مدآ گران سلطان بر و مردم همه بر اين و رسيد السالم
 بمانـد  آنجـا  و رود كوفه سوى كه كرد دعوت داشت عهده به را سپاه ديوان و مشرق امالك و خراج ديوانهاى
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 به دادن براى بسيار مالهاى و شد برون بغداد از محرم از مانده روز يازده او و فرستد، قرمطى سوى سپاهها كه
 .برد همراه سپاهيان

 بـيم  كه فرستاد خويش پس و پيش از پيشتازان و آمد فرود آنجا و رفت زباله سوى زكرويه آن از پس
 در بازرگانـان  اموال كه بود سوم كاروان انتظار در وى. برسند بدو بودند قادسيه مقيم كه سلطان ياران داشت

 در ريگـزار  كنـار  بـر  بطـان  و شـقوق  بين ما آنجا و شقوق سوى سپس رفت، ثعلبيه سوى آن از پس بود، آن
 كه سياه صالح و بود آن در مولدى نفيس سرداران جمله از كه بماند كاروان انتظار در طليح به موسوم محلى
 ابـى  بـن  ابراهيم بود نهاده محمل در گرانقدر جواهرى معتضد كه بود چنان و داشت همراه را خزانه و محمل
 ميمون با بود قافله اين در بود، وى با آن اصالحات مخارج و مكه راه كار و مدينه و مكه قضاى كه نيز اشعث

 فـرات  و هـزلج  ابن به معروف محمد بن احمد و بود وى با امالك و  خراج زمام ديوان كار كه دبير ابراهيم بن
 عبـاس  بـن  على و بود، حرمين بريد متصدى كه حسن، بن عباس خويشاوند اسماعيل، بن حسن و احمد بن

 .نهيكى
 در چند روزى كه رسيد آنها به وى ياران و خبيث زكرويه خبر رسيدند، فيد به كاروان اين مردم ىوقت

 با سلطان كه سپاهيانى با كشمرد ابن كه بود چنان و. گيرند نيرو سلطان جانب از بودند منتظر و بماندند فيد
 .بود بازگشته قادسيه سوى راه از بود فرستاده وى از پس و پيش و وى

 حـدود  بـا  حامـد  بـود،  آنجا فيروز پسر حامد نام به سلطان عامل كه رفت فيد سوى زكرويه آن از پس
 مردان از را ديگر قلعه و برد پناه فيد قلعه دو از يكى به قرمطى مقابل از بودند مسجد در وى با كه مرد يكصد

 كـه  سـپاهيانى  بـا  را خويش عامل كه خواست مى آنها از و فرستاد همى پيام فيد مردم براى زكرويه. كرد پر
 چـون  و نپذيرفتنـد  خواست مى را آنچه اما دهد، مى امانشان كنند چنين اگر و كنند تسليم وى به بودند آنجا

 .نيافت دست آنها از چيزى به و كرد نبرد آنها با نپذيرفتند
 حفير وىس سپس رفت، نباج سوى و شد دور ندارد را آنجا مردم تاب كه ديد قرمطى وقتى: گويد راوى

 .اشعرى موسى ابو
 وى بـا  نيـز  سـرداران  از گروهى كه كرد روانه را سوارتكين پسر وصيف مكتفى، االول، ربيع ماه آغاز در

 مقابل قرمطى با االول ربيع ماه از مانده روز هشت شنبه، روز به وصيف. برفتند خفان راه از قادسيه از و بودند
 نبرد آن از پس. كردند بسر كشيك با را شب و شد حايل يانشانم شب سپس. كردند پيكار را روز آن كه شد

 كه رسيدند زكرويه خدا دشمن به و كردند بزرگ كشتارى آنها از سلطان سپاه كه گرفت سر از را قرمطيان با
 بـا  شـد،  اسـير  و رسـيد  مغزش به كه زد بدو ضربتى شمشير با بود بكرده پشت كه وقتى به سپاهيان از يكى

 اردوگاه در را چه هر سپاه. همسرش و دبيرش و پسر جمله از خويشاوندانش و خواص از عىجم و جانشينش
 .شكافتند را شكمش  كه بمرد سپس بماند روز پنج زكرويه. آورد تصرف به بود وى
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 بودنـد  مانـده  زنـده  قرمطـى  دسـت  بـه  كه گزار حج اسيران با وصيف بياوردند، حال همان به را وى و
 .بازگشت
 و اسـبان  بـا  گرفـت  دشـمن  از اسـير  هـزار  چهـار  و رفت غزا به طرسوس از كيغلغ ابن ،سال همين در

 طرسـوس  از وى رفتن. آورد اسالم و آمد وى نزد به امان با بطريقان از يكى. كاال مقدارى و بسيار گوسفندان
 .بود سال همين محرم آغاز در غزا اين براى

 كـار  بـه  روم فرمـانرواى  جانـب  از وى. خواست انام و نوشت سلطان به بطريق، اندرونقس سال اين در
 وى قلعـه  در كه را مسلمانان از كس دويست نزديك و شد برون كه شد داده امان بدو بود، مرزها مردم نبرد
 .آورد برون بودند بوده اسير

 وى قلعـه  در كـه  مسـلمانانى  بـه  او و بگيرد را وى كه بود فرستاده كس روم فرمانرواى كه بود چنان و
 وى گـرفتن  بـراى  كـه  بطريقـى  شبانگاه كه فرستاد بيرون آنها با را خويش پسران از يكى و داد سالح دندبو

 بـه  بـود  اردوگاهشـان  در را آنچـه  و بكشـتند  را وى همراهان از بسيار مردم و بردند هجوم بود شده فرستاده
 .گرفتند غنيمت

 را او خواست مى كه بود شده برون اندرونقس گآهن به مرزها مردم با االول، جمادى در رستم كه بود چنان و
 و رواننـد  آنهـا  سـوى  مسـلمانان  كـه  يافتنـد  خبر بطريقان. رسيد قونيه به نبرد آن پس از رستم. دهد نجات

 فرستاد 1درياييان از جمعى با را خويش دبير رستم. فرستاد رستم نزد به را خويش پسر اندرونقس. بازگشتند
 و بودند وى با كه مسلمان اسيران از كسانى همه و اندرونقس شد، صبح چون و ندبرد بسر قلعه در را شب كه

 خـويش  اثـاث  و مال با داشتند همĤهنگى وى راى با كه نصرانيانى و بودند آمده وى نزد به كه آنها از كسانى
 و انانمسـلم  اسـيران  و انـدرونقس  بـا  آنگـاه  كردنـد،  ويـران  را قونيـه  مسلمانان. شد مسلمانان اردوگاه سوى

 .بازگشتند طرسوس به بودند اندرونقس با كه نصرانيانى
 پيشين نبرد از كه زكرويه، ياران از گروهى و حمدان بن حسين ياران ميان سال اين االخر جمادى در
 و زنـان  از گروهـى  و بكشت را آنها از جمعى كه شد نبردى رفتند، مى شام سوى فرات راه از و بودند گريخته

 .گرفت اسير را كودكانشان
 بـه  ديگـر  جمعى و خادم بسيل و بود اليون پسرش دايى يكيشان كه روم شاه فرستادگان سال، اين در

 در مسـلمانان  از كـه  را اسـيرانى  خواسـت  مى او از كه مكتفى براى وى جانب از اى نامه با رسيدند درشماسيه
 كنـد  روانه روم ديار به را اى فرستاده مكتفى و كند مبادله بودند اسالم ديار در كه روميانى با بودند، روم ديار
 اتفـاق  كـار  درباره كه آيد فراهم روم شاه با او خود و كند فراهم بودند روم ديار در كه را مسلمان اسيران كه

 فرسـتاده  بـا  را آنهـا  كـه  آينـد  فـراهم  وى بنزد مرزها رومى اسيران تا بماند طرسوس در خادم بسيل و كنند
 از اى هديـه . كردنـد  بغدادشـان  وارد آن از پـس . ببودنـد  شماسيه در بر روز چند. برد همبادل محل به سلطان
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 روم فرمانرواى كه چيزها و شد پذيرفته آنها از كه مسلمان اسيران از كس ده با داشتند همراه روم فرمانرواى
 .شد پذيرفته نيز بود، خواسته

 بـه  شـام  از وى همراه جمعى با را او ست،ا سفيانى گفت مى كه شد دستگير شام در يكى سال، اين در
 .است سر آشفته شد گفته كه بردند سلطان در

 به ديگرى و بود شهره حداد نام به يكيشان كه گرفتند را كس دو مكه راه در بدويان سال اين در هم و
 بـه  را آنها نزار كه كردند تسليم نزار به كوفه در را آنها است، زكرويه زن برادر منتقم كه شد گفته. منتقم نام
 كـه  كردند مى دعوتشان و بودند رفته آنها نزد به كس دو اين كه كردند مى نقل بدويان از. فرستاد سلطان نزد
 .كنند قيام  سلطان ضد بر

 سـلطان  نزد به يارانش از كس شصت با كيال نام به را يكى شام راه از حمدان بن حسين سال، اين در
 .بودند خواسته امان او از و بودند بوده يهزكرو ياران از اينان. فرستاد

 .رسيد بغداد به بطريق، اندرونقس سال اين در
 ضد بر سال همين رمضان ماه در كه اسد و نمر و كلب بدويان و حمدان بن حسين ميان سال، اين در

 .رسانيدند حلب در تا و كردند هزيمت را او كه بود نبردى بودند آمده فراهم وى
 .كردند محاصره فيد در را سوارتكين پسر وصيف طى، بدويان ال،س اين در هم و

 بـدويان  مقابلـه  بـه  آن از پـس . بود محاصره در روز سه بود، شده فرستاده حج موسم امارت به وصيف
 كـه  گزارانى حج با وصيف و شدند هزيمت بدويان كه بكشت را ايشان از كسانى و كرد نبرد آنها با و شد برون

 .كرد حركت بودند وى همراه
  .بود حج ساالر هاشمى الملك عبد بن فضل سال اين در

 .درآمد پنجم و نود و دويست سال آنگاه

 بود پنجم و نود و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 از يكـى  بـه  اصـبهان  شـهر  از سـلطان  مخالفـت  بـه  مسـمعى  ابـراهيم  بـن  عبداهللا كه بود آن جمله از
 و كـردان  از كـس  هزار ده به نزديك اند گفته چنانكه و بود اصبهان گىفرسن چند در كه رفت آن هاى دهكده
 از پنجهـزار  نزديـك  و سـرداران  از جمعـى  رود، وى مقابله به يافت دستور حمامى بدر. پيوستند بدو ديگران

 .شدند پيوسته بدو سپاهيان
 نبـرد  ارتكينسو پسر  وصيف با كه تاخت، طى بدويان به غافلگيرى به موسى بن حسين سال همين در

 .گرفت اسير را سوارانشان از گروهى و بكشت را آنها مردان از كس هفتاد اند گفته چنانكه و بودند، كرده
 ما و خراسان عامل احمد، بن ابراهيم ابراهيم، ابو ماه، آن از رفته روز چهارده صفر، ماه در سال، اين در

 كـه  گوينـد . كـرد  عهـده  را وى كارهاى و شد رپد جانشين اسماعيل بن احمد پسرش و درگذشت النهر وراء
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 علـى  بـن  طاهر به آنرا و بست پرچمى خويش دست به و بنشست مكتفى االخر ربيع ماه از رفته روز چهارده
 .برد اسماعيل بن احمد بنزد را پرچم كه داد دستور و داد خلعت را او و سپرد

 بـدو  مكتفـى  و شـد  فرسـتاده  مسـمعى  هيمابرا بن عبداهللا سوى دبير، عبداهللا بن منصور سال، اين در
 كـه  كرد گفتگو وى با شد وى نزد به چون و رفت عبداهللا سوى منصور. داد بيمش اختالف عاقبت از و نوشت

 نايب و بود وى با نيز عبداهللا بن منصور -كرد حركت خويش غالمان از گروهى با و بازگشت سلطان اطاعت به
 و شـد  خشـنود  وى از مكتفـى  كـه  رسيد سلطان در به تا -كرد ينجانش خويش كار بر اصبهان در را خويش
 .داد خلعت پسرش و او به و داد اش جايزه

 وى يـاران  بر و كرد نبرد بود يافته غلبه موصل نواحى بر كه كرد يك با موسى بن حسين سال اين در
  .نيافتند را او كه برد پناه كوهها به و گريخت كرد داد، غارت به را وى اموال و اردوگاه و يافت ظفر

 بـود  يافتـه  تسـلط  آن بـر  يمـن  در خارجيان از يكى كه را آنچه از قسمتى حاج، بن مظفر سال اين در
 .بگرفت حكيمى بنام را خوارج سران از يكى و بگشود

 فتح شد، بغداد وارد اغلب، بن اهللا زيادة مضر، ابو فرستاده رمضان، ماه از مانده روز سيزده سال، اين در
 .بود فرستاده مكتفى براى اغلب ابن كه داشت همراه نيز هايى هديه بود، وى با نيز اعجمى

 از شدگان مبادله شمار گرفت، انجام روميان و مسلمانان ميان اسيران مبادله قعده، ذى در سال، اين در
 .بود كس هزار سه زن و مرد

 ماه شش و سال شش وى خالفت. ذشتدرگ باهللا المكتفى ماه، آن از رفته روز دوازده قعده، ذى ماه در
. بود يافته تولد چهارم و شصت و دويست سال به كه بود ساله دو و سى درگذشت كه روزى. بود روز نوزده و

 با نكوموى و كمرنگ و بود باال ميانه مكتفى. جيجك نام به بود ترك كنيز يك مادرش. داشت محمد ابو كنيه
 .انبوه ريش و سر موى

  اهللاب المقتدر خالفت

 المقتـدر  لقب شد، بيعت معتضد بن جعفر با وقتى. كردند بيعت باهللا، المعتضد پسر جعفر، با آن از پس
 هشـت  بود، جمعه شب به وى تولد. داشت روز يك و بيست و ماه يك و سال سيزده وقت آن در. گرفت باهللا
 .شغب نام به بود كنيزى مادرش. داشت الفضل ابو كنيه. دوم و هشتاد و دويست سال رمضان ماه از مانده روز

 را مكتفـى  شد، بيعت مقتدر با وقتى. بود المال بيت در دينار هزار هزار پانزده وى بيعت روز به: گويند
 .شد گور به طاهرى عبداهللا بن محمد خانه از جايى در و كردند نماز او بر و دادند غسل

 گروهى آن در كه بود نبردى سپاهيان و حاج نب عج ميان منى، اقامت ايام از دوم روز به سال، اين در
 منـى  در كـه  كسـانى  خواستند، مى را المقتدر بيعت جايزه سپاهيان كه بود آن سبب. شدند زخمدار و كشته
 سـران  از يكـى  كه را محمد بن ربيعة عدنان ابو خيمه منى در سپاهيان و گريختند عامر ابن بستان به بودند

 تشـنگى  و راهزنـى  از راه در بازگشـت  اثنـاى  در گشـتند،  مى باز مكه از كه انىكس .كردند غارت بود كاروانها
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 كـه  گفـت  مى كه شنيدم را يكى. دادند جان تشنگى از آنها از گروهى اند گفته چنانكه و ديدند بزرگ اى بنيه
 .نوشيد مى آنرا سپس. كرد مى زهراب خويش كف در شخص

 .ودب حج ساالر هاشمى عبداهللا بن فضل سال اين در
 .درآمد ششم و نود و دويست سال آنگاه

 بود ششم و نود و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 كه كسى درباره و كردند اتفاق مقتدر خلع بر قاضيان و دبيران و سرداران از جمعى كه بود آن جمله از
 كردند گفتگو وى با ابب اين در و شد متفق معتز بن عبداهللا بر آنها راى كه كردند گفتگو نشيند وى جاى به
 بـدو  مقاومـت  بـى  كـار  كـه  گفتنـد  بدو. نباشد پيكار و خونريزى كار اين در آنكه شرط به پذيرفت آنها از كه

 انـد  داده رضـايت  بدو دبيران و سرداران و سپاهيان از هستند آنها سر پشت كه كسانى همه و شود مى تسليم
 قاضـى  يعقـوب  بـن  احمـد  المثنى، ابو و جراح داود بن مدمح كار اين سر. كرد بيعت آنها با ترتيب بدين كه

 بن عبداهللا با و بكشند غافلگيرى به را مقتدر كه بودند كرده توافق سرداران از گروهى با داود بن محمد. بودند
 مقتـدر  وجـود  بـا  وى كـار  كـه  ديـد  عباس وقتى. بود آنها همانند نيز حسن بن عباس راى. كنند بيعت معتز

 را او و جسـتند  او بـر  ديگـران  وقـت  اين در. يافت تغيير بود گرفته كه تصميمى درباره وى ىرا است استوار
 و سـوارتكين  پسـر  وصـيف  و حمدان بن حسين با بود عجمى بدر كرد، عهده را وى كشتن كه كسى .كشتند

 و دبيران و سرداران بود يكشنبه روز كه روز آن فرداى. االول ربيع ماه از مانده روز يازده بود، شنبه روز به اين
 كه كسى دادند، لقب باهللا الراضى را او و كردند بيعت معتز ابن عبداهللا با و كردند خلع را مقتدر بغداد قاضيان

 دبير ازرق، سعيد بن محمد كرد، عهده را نامهايشان خواندن و دادن قسم و گرفت بيعت وى براى سرداران از
 .بود سپاه

 تـا  صـبحگاه  از درگرفـت،  سـخت  نبـردى  خالفـت  خانه غالمان و انحمد بن حسين ميان روز اين در
 .نيمروز

 وى اطـراف  از بـود   آورده فـراهم  معتـز  ابـن  بيعت براى داود بن محمد كه گروههايى روز اين در هم و
 و نشـانيد  كشـتيها  بـر  را خالفـت  خانـه  غالمـان  از گروهى داشت، نام مونس كه خادمى زيرا شدند، پراكنده
 داود بـن  محمد و معتز ابن كه رسيدند اى خانه مقابل وقتى. ببرد دجله بر بودند آن در غالمان كه را كشتيها

 و سـرداران  و سـپاهيان  از كسـانى  و شـدند  پراكنده كه كردند بارانشان تير و زدند بانگ آنها به بودند آن در
 بـه  بودنـد  كرده بيعت معتز ابن با كه آنها از بعضى. گريخت نيز معتز ابن گريختند، بودند خانه در كه دبيران
 را آنهـا  كـه  شـدند  نهان ديگر بعضى. بودند داشته بازشان وى بنزد رفتن از كه آوردند عذر و پيوستند مقتدر

 ديگر كسان جزو نيز معتز ابن و كردند غارت را حسن بن عباس و داود ابن هاى خانه مردم،. كشتند و گرفتند
 .شد گرفته
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 افتـاد،  بـرف  پسـين  نمـاز  وقـت  تا صبحگاه از بغداد در االول، ربيع ماه از ندهما روز چهار شنبه، روز به
 نشـده  ديـده  اين مانند بغداد به هرگز كه گويند. بود برف انگشت چهار نزديك بامها بر و ها خانه در چندانكه

 .بود
 عمرويه نب محمد و قاضى يوسف بن محمد سال، همين االول ربيع ماه از مانده روز دو دوشنبه، روز به

 المثنـى  ابو كه كردند تسليم خازن مونس به ديگر جمعى با را سپاه، دبير ازرق، و جصاص ابن و المثنى ابو و
 خريدنـد،  وى از را خـويش  جـان  بعضيشـان  كه برد خويش خانه به را ديگران و واگذاشت سلطان خانه در را

 .شدند آزاد كه شد شفاعت ديگر بعضى درباره و كشت را بعضيشان
 طـاهر  سبكرى كه بود نبردى ليث بن عمرو غالم سبكرى و صفارى محمد بن طاهر ميان سال، اين رد

 .فرستاد سلطان سوى محمد بن يعقوب برادرش، با را او و كرد اسير را
 فرسـتاده  حمـدان  بـن  حسين تعقيب به سپاهيان و سرداران از گروهى با سيما، بن قاسم سال اين در

 نوشـت  حمـدان،  عبداهللا حسين، برادر به و رسيد داليه و رحبه و قرقيسيا به تا رفتب كار اين براى قاسم. شد
 غربـى  سـمت  بر سودقاينه و تكريت بين ما اعمى نام به محلى در برادرش و او كه كند تعقيب را برادرش كه

 .شد داده بدو كه خواست امان و فرستاد كس حسين و شد هزيمت عبداهللا .كردند تالقى دجله
 فـرود  حـرب  بـاب  بنزد و رسيد بغداد به حمدان بن حسين سال، اين االخر جمادى از مانده، زرو هفت

 .شد كاشان و قم واليتدار و گرفت خلعت كه رفت سلطان در به روز آن فرداى و آمد
 خلعـت  وى، فرسـتاده  و الساج ابى بن يوسف دبير نصرانى، دليل ابن االخر، جمادى از مانده، روز شش

 كار سوى يافت دستور و شد فرستاده خلعت وى براى شد، آذربيجان و مراغه واليتدار الساج بىا ابن و گرفت
 .رود خويش

 طرسـوس  سـوى  تابستانى غزاى براى يافت دستور و گرفت خلعت خادم مونس سال، اين شعبان نيمه
 .فتبر اطاقى غالمان و سرداران از جمعى و انبوه سپاهى با و شد روان كار اين براى كه رود

  .بود حج ساالر هاشمى عبداهللا بن فضل سال اين در
 .درآمد هفتم و نود و دويست سال آنگاه

 بود هفتم و نود و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 رفـت،  روم سرزمين به تابستانى غزاى به ملطيه مرز از انبوه سپاهى با خادم مونس كه بود آن جمله از
 از رفتـه  روز شـش  و گرفـت  اسـير  را كـافر  چند و يافت ظفر روميان بر مونس. بود وى با نيز سلمى االغر ابو

 .رسيد سلطان به آن خبر محرم
 از را سـبكرى  و يافـت  تسلط آن بر و رفت فارس سوى سپاهى با صفارى على بن ليث سال، همين در

 واليتـدار  بود، ادهفرست سلطان نزد اسيرى به را محمد بن طاهر كه را، سبكرى سلطان پيش آن از. براند آنجا
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 ماه در كه رود فارس سوى على بن ليث نبرد براى كه داد دستور خادم مونس به مقتدر پس. بود كرده فارس
 .رفت آنجا سوى سال همين رمضان
 غـزاى  بـراى  سـپاهيان  از انبـوه  گروهـى  بـا  را سـيما  بـن  قاسم مقتدر، شوال ماه در سال اين در هم و

 .فرستاد روم ديار به تابستانى
 شـد،  هزيمـت  آن در ليـث  كه بود نبردى صفارى على بن ليث و خادم مونس ميان سال، اين در هم و
 ياران و خواستند امان مونس از آنها از فراوانى گروه و شدند كشته يارانش از بسيار گروهى و شد اسير سپس

 .درآمدند بود يافته تسلط آن بر ليث كه نوبندجان به سلطان
  .شد حج ساالر هاشمى عبداهللا اهللا فضل سال اين در

 .درآمد هشتم و نود و دويست سال آنگاه

 بود هشتم و نود و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 .رفت روم سرزمين به تابستانى غزاى به سيما بن قاسم كه بود آن جمله از
 غـالم  كرى،سـب  نبـرد  بـراى  سـرداران  از جمعى و سپاهى با را ديلمى كامه وصيف مقتدر، سال اين در

 .فرستاد ليث بن عمرو
 و كـرد  هزيمت را سبكرى آن در وصيف كه بود نبردى كامه وصيف و سبكرى ميان سال، اين در هم و

 قتـال  نـام  بـه  وى سپاه ساالر خواستند، امان وصيف از وى ياران از بسيار جمعى و راند برون فارس قلمرو از
 بـن  احمـد  كه رفت اسماعيل بن احمد سوى فرار به داشت همراه كه اى ذخيره و مالها با سبكرى و شد اسير

 .بداشت و كرد دستگير را او و بگرفت داشت همراه را آنچه اسماعيل
 رخـج،  و بست ناحيه در بود، نبردى ليث بن على بن محمد و اسماعيل بن احمد ميان سال، همين در

 .كرد اسير را ليث ابن اسماعيل، بن احمد آن در كه
 .شد حج ساالر الملك عبد بن لفض سال اين در

 .درآمد نهم و نود و دويست سال آنگاه

 بود نهم و نود و دويست سال به كه حادثاتى از سخن

 بـه  طرسـوس  ناحيـه  از بود مرزها واليتدار نفيس )1بن( بنى جانب از كه بردوا پسر رستم كه بود آن جمله از
 و برفت آن مقابل از سپس گرفت، محاصره به را ارمنى مليح قلعه. بود وى با نيز دميانه رفت، تابستانى غزاى
 .بسوخت را الكالع ذى حومه

 كـه  داد مـى  خبر كه سلطان براى وى از اى نامه با بيامد اسماعيل بن احمد فرستاده سال، اين در هم و
 و انـد  رانـده  بـرون  انـد  بوده آنجا كه را صفار ياران از كسانى و اند شده آن وارد وى ياران و گشوده را سيستان

                                                           

 .م. درست است» بنى بن نفيس«آمده ولى به احتمال نزديك به يقين، » بنى نفيس«در چاپ اروپا و چاپ قاهره . 1
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 معـدل  وقـت  آن در. اند رفته وى بنزد امانخواهى به اند بوده وى با كه يارانش همه با ليث بن على پسر معدل
 و عيـالش  و او اسـماعيل،  پسر و بوده رخج و بست مقيم كه رفته اسماعيل بن احمد بنزد و بوده زرنگ مقيم

 به باب اين در خريطه. است فرسخ شصت رخج و بست تا سيستان فاصله. فرستاده هرات سوى را همراهانش
 .رسيد سلطان به صفر از رفته روز ده دوشنبه روز

 زكرويـه  سرداران از يكى نيز او كه االغر ابو. رسيد بغداد به امانخواهى به زكرويه يار عطير، سال اين در
 .بود وى با بود بوده

. شد بداشته و شد خشم مورد فرات بن محمد بن على ماه، آن از رفته روز چهار سال، اين حجه ذى در
. شـد  گرفتـه  شـد  يافـت  آنهـا  از و وى آن از چـه  هـر  و گماشـتند  كس كسانش هاى خانه و وى هاى خانه به

 گرفتـه  وزارت بـه  خاقـانى  عبيداهللا بن محمد و شد غارت كسانشان و برادرزادگانش هاى خانه و وى هاى خانه
 .شد

  .شد جح ساالر الملك عبد بن فضل سال اين در
 .درآمد سيصدم سال آنگاه

 بود سيصدم سال به كه حادثاتى از سخن

 فرسـخ  چهـار  تـا  اسـت،  مصر واليت از برقه -آمد بغداد به برقه عامل از اى فرستاده كه بود آن جمله از
 بـر  اينكـه  و بـود  كرده قيام وى ضد بر كه خارجى يك خبر با -است مغرب واليت از آن بعد ما و آن، ماوراى
 بـه  كـه  داشت همراه كشتگان از هايى بينى و گوشها و كشته را وى ياران از جمعى و يافته دست وى اهاردوگ

 .خارجى علمهاى از علم صد با بود ها نخ
 گرگـان  و سـگان  سـال  اين در كه گويند. شد بسيار مردم ميان آفات و امراض بغداد در سال همين در

 .كرد مى هالك را او گزيد مى را كسى چون و جست مى را پايان چهار و اسبان و مردم و شدند هار باديه
  .شد حج ساالر هاشمى الملك عبد بن فضل سال اين در

 .درآمد يكم و سيصد سال آنگاه

 بود يكم و سيصد سال به كه حادثاتى از سخن

 عبد و عبداهللا پسرش دو با را او و كرد معزول وزارت از را عبيداهللا بن محمد مقتدر، كه بود آن جمله از
 .كرد خويش وزير را عيسى بن على و بداشت الواحد

 نـوع  يـك  و دادند نام حنين آنرا كه بود وبا قسم يك آنجا در. شد شايع بغداد در وبا سال اين در هم و
 .بود كشنده طاعونى ماسرا ولى بود خطر بى حنين. دادند نام ماسرا آنرا كه بود

 بن على خانه به است محمد ابو اش كنيه و دارد نام حالج ندگفت مى كه را بازى شعبده مرد سال اين در
 دعـوى  وى گفتنـد  مى كه شنيدم مردم از گروهى از. بود  وى با نيز يارانش از يكى كردند، حاضر وزير عيسى
 بـه  و آوردنـد  مـى  فرودشان سپس نيمروز تا روز هر بياويختند، روز سه را يارش و حالج. بود كرده مى ربوبيت
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 چندان شدند وى مفتون ديگران و قشورى نصر جمله از گروهى و بود بداشته دراز مدتى. بردند مى زندانشان
 دو و آوردنـد  برونش زندان از كه گرفت باال كارش و كردند نفرين را وى گويان عيب و كردند فغان مردم كه

 .دبسوختن آتش به را وى آن از پس. زدند را گردنش سپس پايش، دو با بريدند را دستش
 يـاد  آن در كـه  رسـيد  طرسوس از اى نامه و كرد تابستانى غزاى حمدان بن حسين سال، اين در هم و

 .بكشته را روميان از بسيار خلقى و گشوده بسيار هاى قلعه وى كه بود شده
 از يكـى . شـد  كشته النهر وراء ما و خراسان فرمانرواى احمد بن اسماعيل بن احمد سال، اين در هم و
 رفتند، وى نزد به اش قبه در كه ديگر غالم دو با بريد، را سرش بود، غالمانش نزديكترين كه وى كتر غالمان
 .نشدند يافت و گريختند سپس

 احمـد،  غالمـان . شـد  اختالف احمد بن اسحاق پدرش عموى و احمد بن نصر ميان سال، اين در هم و
 پـدر  شدن كشته پس از وى. بودند نصر با حسال و مركوب و مال با سردارانش از جمعى و دبيران و نصر، پدر

 مـردم  نصـر . داشـت  نقـرس  بيمـارى  و بـود  سـمرقند  در احمد ابن اسحاق وقت آن در. رفت بخارا به خويش
 كـار  و فرسـتادند  سـلطان  بـه  هايى نامه كدامشان هر اما كنند، رياست بيعت وى با كه كرد دعوت را سمرقند
 عمـران  نـزد  به را خويش هاى نامه اند گفته چنانكه اسحاق. استندخو مى خويشتن براى را احمد بن اسماعيل
 احمـد  بـن  حماد بنزد را خويش هاى نامه احمد بن نصر .كرد چنان او و برساند سلطان به كه فرستاد مرزبانى
 .كرد چنان نيز او و برساند سلطان به كه فرستاد

 احمـد،  بن اسحاق با بخارا مردم از وى انيار و احمد بن نصر شعبان، از مانده روز چهارده سال، اين در
 را سمرقند مردم و اسحاق يارانش، و نصر آن در كه داشت  نبردى سمرقند مردم از وى ياران و پدرش، عموى

 ايـن . گريختنـد  و شـدند  پراكنـده  اسحاق از كه كردند هزيمت بودند پيوسته بدو كه نواحى آن مردم ديگر با
 .ادد رخ ميانشان بخارا در به نبرد

 مـردم  سوى كردند، هزيمت را يارانش و احمد بن اسحاق كه پس آن از بخارا مردم سال، اين در هم و
 و يافتنـد  ظفـر  سـمرقند  مـردم  بـر  بخـارا  مـردم  نيـز  آن در كه رفت ميانشان ديگر نبردى و رفتند سمرقند

 اسـير  را احمـد  بـن  اقاسـح  و شدند سمرقند وارد زور به و كردند بزرگ كشتارى آنها از و كردند هزيمتشان
 .سپردند احمد بن نصر بن عمرو آن از پسرى به بود وى بدست كه را كارى و گرفتند
 رانده آنجا از سلطان عامل و شدند برقه وارد بودند، مغرب مردم كه بصرى، ابن ياران سال، اين در هم و

 .شد
 .شد گماشته آن راجخ و مصر واليتهاى بر ماذرايى على بن محمد بكر، ابو سال اين در هم و
 چنانكـه . شـد  كشـته  بـود  كـرده  قيـام  هجر و بحرين ناحيه در كه جنابى سعيد ابو سال، اين در هم و

 .كشت را او وى، آن از خادمى اند گفته
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 گفتنـد  چنانكـه  و افتـاد  آن مـردم  ميـان  مرگ و شد شايع بغداد در آفات و امراض سال، اين در هم و
 .بود شهر نبيرو مردم و حربيان ميان بيشتر

 .شد اسكندريه وارد مغربيان و بربران با بصرى ابن سرداران از يكى سال، اين در هم و
 .بود خواسته كمك او از كه رسيد مصر از سلطان عامل تكين نامه سال، اين در هم و

 .بود حج ساالر الملك عبد بن فضل سال اين در
 .درآمد دوم و سيصد سال آنگاه

 بود دوم و سيصد سال به كه حادثاتى از سخن

 به فرستاد تابستانى غزاى براى سوار هزار دو با را الباقى عبد پسر 1... وزير عيسى بن على كه بود آن جمله از
 نشد ميسرشان تابستانى غزاى اما بود، طرسوس واليتدار سلطان جانب از كه الساج، ابى ابن خادم بشر، كمك

 .رفب و سخت سرماى در كردند، زمستانى غزاى و
 و شـد  برون آمل از يافت تسلط طبرستان بر كه پس آن از اطروش، علوى، على بن حسن سال اين در

 ثباتى آمل در وى سپاه كه فرستاد وى مقابله به سپاهى رى فرمانرواى صعلوك بماند، آنجا و رفت شالوس به
 هماننـد  را كسـى  حـق،  بپاداشـتن  و رفتـار  حسـن  و عدالت به مردم. بازگشت آنجا به على بن حسن و نكرد

 .نديدند اطروش
 از كـس،  دويسـت  با گويند .يافت تسلط آن بر و شد اسكندريه وارد بصرى ابن يار حباسه سال، اين در

 .شد آنجا وارد دريا
. سـفط  نـام  بـه  مصـر  فسطاط منزلى يك در رسيد محلى به بصرى، ابن يار حباسه، سال اين در هم و
 .آمد فرود اسكندريه و فسطاط بين ما جايى در و شد دور آنجا از سپس

 .دادند نيرو مال، و سالح و مرد به را وى و رفت مصر سوى حباسه نبرد براى مونس سال، اين در
 دو و جصـاص  ابـن  بـه  معـروف  عبداهللا بن حسين االول، جمادى از مانده روز هفت سال، اين در هم و
 .نهادند او بر بند و شد اشتهبد سپس شد، مصادره بود وى آن از چه هر و گرفتند را پسرش
 وى يـاران  و حباسـه  و سلطان ياران ميان مصر در االول، جمادى از مانده روز شش سال، اين در هم و

 بـود  ديگـر  نبـردى  آن از پس روز يك. شدند زخمى نيز جمعى شدند، كشته گروه دو از جمعى كه شد نبرد
 همـين  االخـر  جمادى از مانده روز چهار. بود ومس نبرد سال همين االخر جمادى در سپس. يكى اين همانند

 كـرده  هزيمـت  را مغربيان سلطان ياران آن، در كه بود داده رخ ميانشان كه نبردى درباره رسيد اى نامه سال
 .بودند

                                                           

  .متن افتادگي دارد. 1
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 سـرزمين  غـزاى  از آن در كـه  رسيد سلطان به طرسوس، بر سلطان عامل بشر، از اى نامه سال، اين در
 پنجـاه  و يكصـد  اينكه و بود كرده ياد بود گرفته كه اسيرها و غنيمتها و بود گشوده جاآن در كه ها قلعه و روم

 .بود كس هزار دو نزديك اسيران مقدار و بود گرفته اسير را بطريقان از كس
 آنها با و اند كرده تالقى مغربيان و حباسه با سلطان ياران كه آمد خبر مصر از رجب، از مانده روز يازده

 شكست بقيه و اند كرده اسير و اند كشته را آنها از كس هزار هفت و اند شده هزيمت مغربيان كه اند كرده نبرد
 .است بوده االخر جمادى سلخ پنجشنبه، روز به نبرد و اند گريخته خورده،
. بازگشتند مغرب سوى و برفتند اسكندريه از بودند وى همراه كه مغربيانى و حباسه سال، اين در هم و
 اين در و رود وى بنزد امان با كه بود كرده گفتگو مصر در سلطان عامل با حباسه آن از پيش اند گفته چنانكه

 در وى يـاران  ميـان  كـه  بـود  اختالفـى  سبب به اند گفته چنانكه حباسه رفتن. بود رفته ميانه در ها نامه باب
 .بود داده رخ كرد، حركت آنجا از كه محلى

 كشـتارى  آنهـا  از و تاخت آنجا بدويان به آن نزديك و الذئاب وادى احيهن در خادم يانس سال، اين در
 و اموال از هاشان خيمه در و كرد غارت را هاشان خيمه و كشت را آنها از كس هزار هفت گفتند كه كرد بزرگ
 .نبود شمار به بسيارى از كه آوردند بدست چندان بودند، گرفته راهزنى به كه بازرگانان كاالى

 .درگذشت مأمون، كنيز بدعه حجه، ذى از رفته روز شش
 .بود حج ساالر الملك عبد بن فضل سال اين در
 مكـه  بازگشتگان به صحرا فرسخى سه در حاجر از بدويانى سال، همين حجه ذى دوم و بيست روز به
 و براندنـد  خواسـتند  چـه  هر شترهاشان از و بگرفتند بود همراهشان نقد آنچه و ببريدند را آنها راه و تاختند
 .گرفتند كنيزان و مماليك از آنچه بجز گرفتند، آزاد زن هشتاد و دويست اند گفته چنانكه

 قـرين  خـدايش  كـه  اسـت  طبـرى  جريـر  ابن تاريخ آخر اين و رسيد بسر كتاب خداى يارى و حمد به
 .كناد رحمت

 از را آنچه و آورديم بابها رسيديم، حاضر روز در كه جايى به آخر تا اول از كتاب اين در: گويد جعفر ابو
  .كنيم مى ياد سماع روايت به اندازد تأخير به را اجل خداى اگر هست پس اين

* * *  
 مـتن  ترجمـه  سـه،  و پنجـاه  و سيصد و هزار يك اسفند شانزدهم شنبه، شب به نيمشب، به دقيقه ده

 از و بـودم  كـار  بـه  شـب  نيمه تا را شبها بيشتر كه روز شبانه تالش نيم و سال سه پس از رسيد، بسر طبرى
 هماننـد  مـدت  اين در. بود توان كه آنجا تا نيز، نيمروز از پس و نيمروز از پيش تا بامداد، پنج گاهى و چهار،

 اصـالح  و شـده  ماشـين  اوراق خوانـدن  و مـتن  ترجمـه  به وقتم همه. گريز مردم و بودم گير گوشه معتكفان،
 بسـتن  بهـم  و عظيم قرآن ترجمه پس از و داد كه توفيق اين زا سپاس را خدا و شد مى بسر چاپ هاى نمونه
 چـون  نـام ه بـ  متـون  ديگـر  و خداست، كالم تالى قدر، و حرمت به كه آن ترجمانى و الفصاحه نهج هاى مايه
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 از بيشـتر  ديگـر،  متـون  و اسالم سياسى تاريخ و عرب تاريخ و التنبيه و الذهب مروج و) ص( محمد زندگانى
ه بـ  كـه  نيـز،  را مفصـل  بسيار گرانسنگ متن اين او توفيق به نيست، صفحه هزار ده از مترك كه مجلد پانزده
 و. افزودم دارد دراز راهى نسبى غناى تا كه فارسى  كتابخانه بر است، مادر كتابهاى جمله از تاريخ متون صف

 .است قاصر او شايسته سپاس از ام، گشوده زبان كه سپاس را او باز
 هست آنچه از توفيقشان طومار كه ايران، فرهنگ بنياد اولياى گرم عالقه دراز راه اين در كه بگويم بايد

 و شـوق  انگيـزه  دهـاد،  نيـك  پـاداش  خدايشـان  كـه  بنياد، همكاران پيوسته و دريغ بى مراقبت و باد، درازتر
 تاًنسـب  تىمـد  در كـه  كتـاب  چاپ خاصه توانكاه سير اين كه داشت اطمينان شد نمى نبود اگر و بود دلگرمى

 .نكند پر را ديگر سالهاى و رود بسر دراز بيش و كم هاى وقفه بى شد، انجام كوتاه
 بـى  را طبرى مقدار گران كتاب و بنگرند عنايت ديده به را كار حاصل آشنايى ديار اهل كه هست اميد

 ببيننـد  پارسـى  امهج در تاريخ، بافت و قالب از بيرون مفصل اشعار از چيزى و مكرر راويان بجز كاست، و كم
 سپاس را خدا هم باز. ام كرده دشوارتر بوده آنچه از را خويش كار آن، التزام به كه متن حالت و سياق حفظ با

 .اوست واالى ذات از كمرنگى سايه كهكشان، پر جهان و گاه تكيه نيكو و است ياور نيكو كه
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