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  به نام خداوند رحمان رحيم

رسانيد و وعده ن عباسيان را تا به سال سيصد و دوم اچنانكه ديديم، طبري در متن تاريخ، حادثات دور

اما چنان مي نمايـد كـه در آسـتانه هشـتاد     . داد كه اگر فرصتي بود، حادثات ساليان بعد را نيز بر آن بيفزايد

سالگي حنبليان متعصب كه به خانه نشيني طبري منجر شد، اشتر رهوار طبع صبور اين مـرد پركـار چنـان    

  .و دهم كه زنده بوده، چيزي بر متن نيفزوده خفته كه هرگز هواي استمرار تالش نكرده و تا به سال سيصد

گرفته، دنباله هاي مكرر افزوده اند كه از جمله دنباله » تاريخ الكبير«بري كه به حق عنوان طبر تاريخ 

ابن سعد، اخبار بني عباس را تا به سال سيصد و بيسـتم  . عريب بن سعد قرطبي، شهرت و رواجي يافته است

القاهر رسانيده و فارغ از مالحظات فقيهانه طبري، از واقعيات آن زمان نكته ها و كشته شدن مقتدر و خالفت 

  .آورده كه چهره زشت و احياناً سياه روزگار را خوب نمودار مي كند

متداول، يادي از اين نويسنده نكته ياب نيافتم و چون ديگـر نويسـندگان و    متأسفانه در متون اعالم و

  .زندگي رجال، محروم مانده اند وي را از خالل نوشته اش بايد شناخت گويندگاني كه از لطف گزارشگران

  

  ابوالقاسم پاينده

    1354135413541354اسفند ماه 
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   مهربان بخشنده خداى نام به

  1.آمد در پنجم و نود و دويست سال آنگاه

  عباس بنى اخبار از داد، رخ سال اين در آنچه از سخن

...............  

   وفات وقت به تا وى كار و باهللا المكتفى بيمارى از سخن

 در. ناليـد  مى بود وى احشاى در كه اى تباهى و خويش اندرون در اى بيمارى از احمد، بن على مكتفى،

 چندان ببرد، را عقلش و كرد بدحال را وى كه گرفت سخت اسهالى و شد سخت وى بيمارى سال اين شعبان

 از چيزى مكتفى و فرستاد حسن بن عباس وزيرش، بنزد و برگرفت دستش از را وى انگشتر حرمى صافى كه

  .كرد نمى  درك اين

 بـدين  بود، بيمناك سخت او از و برسد معتز بن بداهللاع به كار كه نداشت خوش عباس كه بود چنان و

 احضـار  خـويش  خانـه  به را وى شبانه بكوشيد، رسد معتمد بن محمد عبداهللا ابو به خالفت آنكه براى جهت

 ايـن  اگـر «: گفت بدو و كرد سخن محمد با وى حضور در و كرد احضار را قاضى يوسف بن محمد تنها و كرد

  »دارم؟ چه تو نزد به كشانيدم تو سوى را كار

  ».است تو سزاوار كه دارى منزلت قرب و امتياز و پاداش همان من نزد به«: گفت بدو معتمد بن محمد

 اگـر  نكنى، دريغ من از را صورت دو از يكى كه كنى ياد سوگند من براى خواهم مى«: گفت بدو عباس

 بكـنم،  كوشش نهايت تو براى مال ردنآو فراهم و تو اطاعت كار در و كنم نيكخواهى خواهى، مى مرا خدمت

 بر را كسى دست و كنى حفظم و بدارى مرا حرمت داشتى، مرجح را ديگرى اگر ام، كرده تو غير براى چنانكه

  ».نگذارى گشاده من سبب به ديگرى بر يا من مال و جان

 از نكشـانى،  من سوى را كار اين تو اگر«: گفت بدو بود نيكرفتار و خردمند مردى كه معتمد بن محمد

  ».باشى تو آن وسيله و سبب اينكه به رسد چه دارى، كه لياقتى و كفايت سبب به نتوانم، پوشيدن چشم تو

  » .كنى ياد قسم من براى باب اين در خواهم مى«: گفت بدو عباس

  » .نكنم وفا نيز قسم با نكنم، وفا تو با قسم بى اگر«: گفت

 تر شايسته كردن ياد قسم از كه باش خشنود وى از مينه به«: گفت عباس به قاضى يوسف بن محمد

  ».است

  » .آوردم رضايت و شدم قانع«: گفت عباس

                                                           

آغاز كرده، يعنى سالهايى كه طبرى نيز حوادث آنرا آورده و تا آغاز سـال دويسـت و    291را از سال  مؤلف دنباله تاريخ. 1

در سالهاى بعد نيز تا سال سيصـد و دوم كـه در   . مطالب طبرى را نقل كرده كه براى پرهيز از تكرار حذف شد نود و پنجم عيناً

  .ف شد و به نشان آن چند نقطه در متن افزوده شداى مطالب طبرى را تكرار كرده كه حذ پاره. متن طبرى آمده
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  ».كنم بيعت تو با تا كن دراز را خويش دست«: گفت بدو عباس آنگاه

  »شد؟ چه مكتفى«: گفت بدو محمد

  » .شده تلف كه پندارم است، خويش كار پايان در او«: گفت

 بميرد، اگر كنم، دراز بيعتى به دست اوست، پيكر در مكتفى جان وقتى تا هك نكند خدا«: گفت محمد

  » .كنم مى چنين

  .برفتند حال اين بر و» .گفت وى كه است همين درست«: گفت يوسف بن محمد

 كـه  بينـد  چنان مؤمنان امير اگر«: گفت بدو حرمى صافى آمد، خود به و شد سبك مكتفى آن از پس

 بـدارد،  را آنهـا  و گمارد آنها بر كس خويش خانه در و فرستد معتمد بن محمد و معتز بن عبداهللا سوى كس

  ».اند كرده گويى شايعه آنها درباره و اند كرده ياد آنها از كار اين درباره كسان كه

  » .نه«: گفت بدو صافى »آورده؟ پديد ما ضد بر بيعتى هيچكدامشان كه دارى خبر«: گفت بدو مكتفى

  » .مشو آنها معترض. بينم نمى آنها بر گناهى مردم، گويى ايعهش در«: گفت مكتفى

 چيزى باره اين در چون و بگردد وى پدر فرزندان از كار كه كرد بيم و كرد اثر مكتفى در سخن اين اما

  .پرداخت مى بدان سخت و كرد مى دنبال را معنى و كشيد مى را سخن شد مى گفته بدو

 در كـه  خشـمى  از شـد،  فلجى دچار وزير حسن بن عباس محبس در رمضان ماه در معتمد، بن محمد

 بـر  داشـت  كـه  هـا  قبـه  از يكـى  در را او تا بگفت عباس بود، رسيده بدو نگهبانان ساالر عمرويه ابن با مناظره

  .پرداخت ديگرى تمايل جلب به و بردند اش خانه به را او صورت بدين كه ببرند استرش بهترين

 پرسـش  جعفـر  الفضل ابو خويش برادر درباره شد، سخت مكتفى بيمارى ه،قعد ذى آغاز در آن از پس

 را كار كه گرفت شاهد را آنها و كرد احضار را قاضيان پس. است بالغ او كه پيوست درستى به وى بنزد و كرد

  .نهد مى وى براى خويش پى از

   مكتفى گذشت در از سخن

 و بمرد پنجم و نود و دويست سال قعده ذى از فتهر روز ده شنبه، شب به احمد بن على باهللا، المكتفى

 كـه  روزى. بـود  روز نـوزده  و سال شش خالفتش .طاهرى عبداهللا بن محمد خانه در شد، گور به دوشنبه روز

 يـك  مادرش بود، محمد ابو اش كنيه. بود زاده چهارم و شصت و دويست سال به كه بود ساله دو و سى بمرد

 بود، مستكفى عبداهللا القاسم ابو فرزندانش،. انبوه ريش و نكو موى با پريده رنگ و بود نكوروى بود، ترك كنيز

 ام و محمـد  ام و موسـى  و جعفـر  و فضـل  و الصمد عبد و عيسى و الملك عبد و عباس و احمد، ابو محمد، و

  .الواحد امة و ساره و اسما و العزيز امة و العباس ام و سلمه ام و الفضل

 حرمى صافى. بود بوده مى خلفا فرزندان جايگاه كه بود طاهر ابن خانه در عتضدم بن جعفر: گويد راوى

 صـافى  از قرار اين بر حسن بن عباس. برد قصر به را او و برفت وى آهنگ به يكشنبه شب از مانده ساعت دو
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 قصـر  به باسع با را او و بود دجله كنار بر و بود ساكن آن در كه ببرد وى خانه به را مقتدر كه بود شده جدا

  .آمد شمار به صافى خردمندى و دورانديشى از اين و كرد كج عباس خانه از را او راه صافى اما ببرد،

  مقتدر خالفت از سخن

 سـال  قعـده  ذى از رفته روز سيزده يكشنبه روز به كردند، بيعت احمد بن جعفر مقتدر، با سال اين در

 بـوده  جمعه روز به تولدش كه داشت، روز يك و بيست و سال سيزده وى وقت آن در. پنجم و نود و دويست

 بود كنيزى مادرش و بود الفضل ابو اش كنيه. دوم و هشتاد و دويست  سال رمضان ماه از مانده روز هشت بود،

  .شغب نام به

 حصـير  تـا  بگفـت . ديد نهاده را تخت و آمد در بدان وقتى بود، حسنى به معروف قصر در مقتدر بيعت

 از و كـرد  مـى  بلنـد  را خويش صداى پيوسته و كرد نماز ركعت چهار شد، گسترده وى براى كه بيارند نمازى

 و حرمى صافى دست به بيعت كار. كردند بيعت وى با مردم و نشست تخت بر آن از پس. جست مى خير خدا

 آن از پس .رفت سر به بيعت تا داشتند، حضور نيز احمد پسرش و وزير حسن بن عباس بود، معتضدى فاتك

  .شد گور به طاهرى عبداهللا بن محمد خانه از محلى در و دادند غسل را مكتفى

 صـولى  بود، دينار هزار هزار پانزده المال بيت موجودى كردند بيعت مقتدر با كه روزى به: گويد طبرى

  .بود دينار هزار ششصد عامه المال بيت موجودى كه كرده حكايت و كرده ياد را اين

 دبيرى و داد نكو خلعتهاى را حسن بن عباس احمد ابو وزير خويش، بيعت دوم دوشنبه، روز به مقتدر

 بـر  كـردن  عرضـه  كـار  شـود،  روان وى بدست كارها و كنند ياد كنيه به را او تا بگفت و سپرد بدو را خويش

  .خويش برادر دو محمد و هارون دبيرى و خويش مادر بانو دبيرى با سپرد، احمد پسرش به را خويشتن

 را سـواران  داد، بيعت مقررى را سپاهيان نوشت، نواحى و واليتها به بيعت درباره 1وار بخشنامه مكتوبى عباس

  .نهاد باقى بودند آنچه بر را ديوانداران و ماه، شش را پيادگان و ماه سه

 اتـك ف. نهاد باقى حاجبى بر را او و داد خلعت بود بوده وى حاجب كه را مكتفى وابسته سوسن مقتدر،

 بن احمد داد، خلعت نيز را بغداد نگهبانى ساالر عمرويه، ابن و مكتفى، غالم يمن، و خازن موسى و معتضدى

 را دمشـق  زنـدان  بودنـد  خواسته مى كه بود آورده را گروهى مقتدر بيعت روز به وى داد، خلعت نيز را كيغلغ

 نيـز  را خدمـه  از بسـيارى . بگردانيدنـد  و نيدندنشـا  شـتران  بر را آنها كه كنند، بپا اى فتنه آنجا در و بشكافند

 نداشـت  كـارى  كـه  هـر  و بـودى  كارش بر و نهادن باقى براى خلعت داشت كارى آنها از كس هر داد خلعت

  .بود وى كردن حرمت براى خلعت

 باز مقرريها داشتن روان و نوشيدنى و غذا در گشادگى از بود بوده كه ترتيبى به را خالفت رسوم مقتدر

 و سـرداران  بر را قربان پخش رسم بيفزود، را مقرريشان و كرد، پخش دينار هزار پانزده هاشم بنى ميان برد،

                                                           

  .على نسخه واحده: تعبير متن. 1
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 هـزار  و گوسـفند  و گـاو  هزار سى عرفه روز و ترويه روز به و آورد باز نديمان و قاضيان و ديوانداران و عامالن

 او بـر  جل و عز خداى از حقى و ندارد ىمدع و است زندان به را كه هر تا داد دستور. كرد پخش آنها بر شتر

 كـه  دادنـد  خبـر  بدو. باشد كرده رسيدگى را كارشان قاضى يوسف بن محمد كه پس آن از كنند، رها نيست

 بـراى  اجـرت  بـى  كـه  زده زيان را ناتوانگران بود كرده بنا الطاق باب عرصه در مكتفى كه ها مستغل و دكانها

 هزار ماه هر«: گفتند پرسيد، آن درآمد از بود، گشاده هايى عرصه كه .بودند نشسته مى آنجا در خويش تجارت

  ».دارد درآمد دينار

 كـه  داد دستور و» .دارد اهميت چه خيرشان دعاى جلب و مسلمانان صالح قبال در مقدار اين«: گفت

  .برند باز بود بوده كه ترتيبى به و كنند ويران آنرا

 به آنرا و گرفت دست به را كارها باشد، مقتدر از تر سال كم كه نرسيد خالفت به هيچكس عباس بنى از

 كردنـد  نمـى  تحميـل  او به را كارها بسيارى اگر. شد آنها محبوب و برد صالح به را عام و خاص كار و برد راه

 تبـاه  را وى كارهـاى  بسـيارى  اطرافيـانش  ديگـر  و مـادرش  امـا  بودنـد،  مرفه معاشى در وى خالفت با مردم

  .كردند مى

..........................  

  .آمد در ششم و نود و دويست سال آنگاه

.........  

   عباس بنى اخبار از ششم و نود و دويست سال رخدادهاى از سخن

 و منزلت و سپرد عباس به را كارها همه بود، بوده مكتفى ايام در كه كرد روان چنان را كارها مقتدر... 

 سـبك  را آنهـا  و شـد  ديگـر  سرداران، به نسبت عباس .واگذاشت بدو را هىن و امر كار و بيفزود را وى حرمت

 سـبك  را مـردم  هـاى  دسته همه و كرد نهان آنها از روى و شد سخت مردم به نسبت وى فزاى گردن گرفت،

 و پذيرفتنشـان  كـار  در و داشـت  درسـت  نيـت  خادمـان  و سرداران همه با آن از پيش كه صورتى در گرفت،

 دسـتور  و رفتنـد  مـى  قـدم  به او روى پيش كه بود چنان و. كرد لجبازى آنها با اما كرد، ىم انصاف ديدارشان

 را او عـام  و خاص رو اين از كرد، ترك را آنها به دادن فرا گوش و متظلمان براى توقف. داد نمى سوارشدنشان

 درباره بغداد شاعران از يكى و شد بسيار وى بدگويى و كارش به تعرض و او به طعنه و شمردند ناپذير تحمل

  :گفت وى

   خويش امام از احمد ابو اى«

   مباش گمان خوش

   بپرهيز روزگار از و

   كرده هالك را شاهان بسيار كه

  .كرده فنا و
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   ايم ديده كه وزير بسا اى

  .خفته گور در كه

  شدند؟ كجا ديديشان مى كه آنها

   برفتند نسل به نسل

  بپرهيز گردنفرازى مركوب از

  .گوى نكو مردم با و

   صبحگاهان آنكه كه باشد

   شنود مى تهنيت

  .باشد معزول شبانگاه

   است مطاع فرمانش آنكه

   نكند نرمى كه باشد زشت

   كه كن چنان را مردم

  ».باشند داشته ترا روزگار آرزوى

 و بـود  نوشيده وى نزد به روزى كه بود اين گفت مى عباس از حمدان بن حسين كه ها شناعت جمله از

 نـزد  بـه  خـويش  غالمـان  از يكـى  همـراه  و آورد در انگشتش از را وى انگشتر عباس شد مست سينح چون

 و شـو  حاضـر  اكنـون  هم است، تو آواز شنيدن راغب وزير كه گويد مى مواليت«: گفت بدو و فرستاد كنيزش

  » .است نشانه تو نزد به كه من انگشتر اينك مكن، تأخير

 بود رسيده پيامها وى از كه زند سر وى از باب اين از چيزى شتمدا بيم كه بودم چنان و: گويد حسين

 حذرش بر و بودم داشته محفوظ را كنيز و بودم ديده كنيزم عنوان به وى خط به هايى نامه و بودم دانسته كه

  .بود نپذيرفته او از و بود نداده گوش غالم آن گفته به كه بودم داشته

 پيمبـر،  حق در و گفت مى كفر عباس كه بود شنيده كه كرد ىم ياد مؤكد قسم حسين كه بود چنان و

 سـپس  بـود،  خديجـه  مـزدور « :بود گفته سختى ضمن اينكه جمله از گفت، مى سبك سلم، و عليه اهللا صلى

  » .زد سر وى از ديدى آنچه

 و داشـتند  اعتقـادى  چنين وى درباره نيز سرداران ديگر و يافتم اعتقاد وى كشتن به وقت آن از: گويد

 عهـده  را وى كشتن كه كسى بكشتند، را او و جستند او بر قوم هنگام اين در. كرد اتفاق وى دشمنى بر دلها

 از مانده روز يازده بود شنبه روز به اين و تكين، سوار پسر وصيف و حمدان بن حسين و بود عجمى بدر كرد

  .مذكور سال

  معتز ابن بيعت از سخن
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 عبداهللا پى از كس و كردند خلع را او بغداد قاضيان و دبيران و رانسردا شد، خلع مقتدر روز آن فرداى

 وى سـپس  بود، فرات و دجله كنار بر كه بردند ماذرايى احمد بن ابراهيم خانه به را وى و فرستادند معتز بن

 او و كردند بيعت معتز بن عبداهللا با و شدند احضار قاضيان و بردند مكتفى خانه به مخرم كشتى بر آنجا از را

 وزارت بـه  را جراحـى  داود بـن  محمـد  بود، برگزيده خويش براى كه بود لقبى اين ناميدند، باهللا المنتصف را

. دادنـد  مى سوگند قاضيان حضور در را مردم كه بود چنان و. گماشت سپاهيان دادن سوگند به را او و گرفت

 بن محمد خواند مى را نامشان و بود نشانداد قسم دار عهده و گرفت مى بيعت سرداران از و مردم از كه كسى

 معتـز  ابـن  بـا  كـه  خواستند او از و كردند احضار را قاضى شواربى على ابن عبداهللا. بود سپاه دبير ازرق سعيد

 بيعت از كه را المثنى ابو. زدند اش سينه به كه »شد؟ چه مقتدر جعفر«: گفت و كرد من و من كه كند بيعت

  .كشتند بود كرده خوددارى

 كـه  كسى مهمتر بودند، كرده اتفاق وى بر دولت اهل كه گيرد مى سر وى كار كه نداشتند ترديد مردم

  .بماند او از حمايت و وى كار تأييد به مقتدر خانه در كه بود حاجب سوسن بازماند، وى از

 زا بـود،  سـخت  نبـردى  بـود،  آنجـا  مقتـدر  كـه  اى خانه غالمان و حمدان بن حسين ميان، روز اين در

 وعـده  و كـرد  احضـار  را غالمـان  و كـرد  حمايـت  مقتـدر  از و كـرد  ثبـات  حاجب سوسن. نيمروز تا صبحگاه

 دفاع او از و كردند حمايت مقتدر از همگان كه داد دل را خازن مونس و خادم مونس و صافى داد، افزايششان

  ...كردند

 آن از قاضـى   يعقـوب  بـن  احمـد  كه شدند كشته وى با نيز جمعى شد، كشته و شد گرفته معتز ابن... 

 روا وى با بيعت و است كودك او« :گفت كه» .كن بيعت مقتدر با«: گفتند بدو. بريدند را سرش كه بود جمله

  ».نيست

 تقدم و معتز ابن از رضايت بر عامه و خاصه كه نديدند تر شگفت مقتدر و معتز ابن كار از كسان: گويد طبرى

 و مقتدر دولت كار از مردم حقا. بود شدنى انجام و مقدر خداى فرمان اما ند،بود كرده اتفاق مقتدر خلع و وى

 و روزگـار  و رفتـار  هماننـد  كسـان  و بودند حيرت به آن بنيان ضعف و سست اساس وجود با آن مدت درازى

  .1بودند شنيده نه و بودند ديده نه وى خالفت طول

 بـن  محمـد  بن على مقتدر االول، ربيع از دهمان روز هفت دوشنبه روز به: گويد صولى يحيى بن محمد

 فـرات  ابـن . بـود  عطـش  بـازار  در كه رفتند اش خانه به و نشستند بر وى با مردم و داد وزارت خلعت را فرات

 طاهر و داد اجازه او به مقتدر كه كرد سخن بودند كرده بيعت معتز ابن با كه آنها از گروهى كردن رها درباره

 را جصـاص  ابـن  به معروف جوهرى عبداهللا بن حسين و ماذرايى احمد بن ابراهيم و محمد بن نزار و على بن

 بـه  و مـاه  سه سواران به دومين، جايزه داد، عطيه بودند مانده باقى وى با كه را دوستانى و غالمان. كرد آزاد

 دربـاره  كـه  ادد دستور بدو و گماشت آن توابع و بغداد سوى دو نگهبانى بر را خادم مونس. ماه شش پيادگان

                                                           

 .چنان مي نمايد كه اين عبارات از گفته شفاهى طبرى نقل شده زيرا در متن طبرى بدان نمي خوريم. 1
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. بدهـد  دينـار  هـزار  ده بيـارد  را داود بـن  محمـد  كه هر به و زند بانگ رقاص محمد و يمن و داود بن محمد

 بـر  را جعفر خويش برادر وزير بن محمد بن على. داد بغداد سمت دو قضاى خلعت را شواربى على بن عبداهللا

 بخشهاى و كوفه بر را نزار اوست، جانشين اديوانه آن بر جعفر كه كرد شايع و گماشت مغرب و مشرق ديوان

 االغـر  ابو و گماشت كوفه بر را طولونى نحج و كرد عزل را نزار سپس. برداشت آن از را مسمعى و گماشت آن

  .داد تابستانى غزاى خلعت را، سلمى مبارك بن خليفة

 وى از و شـد  انبـدگم  او از مقتـدر  چنانكـه  كرد، طغيان و كرد جبارى و گرفت باال حاجب سوسن كار

 از و گير بر خواهى را كه هر مردان از«: گفت بدو مقتدر آنگاه. كرد مشورت فرات ابن با وى درباره نبود، ايمن

 به آنرا كه كن رها را خالفت خانه و كن عهده دارى خوش كه را كارى هر و بگير خواهى چه هر سالح و مال

  ».سپارم خواهم كه هر

  ».كنم نمى رها شمشير به جز آنرا و ام گرفته شمشير به كه است كارى«: گفت و نپذيرفت سوسن اما

 صـافى  درآمـد  ميدان به وى با كه روزها از يكى كرد، مشورت سوسن كشتن درباره فرات ابن با مقتدر،

 كنـد،  عيادت وى از كه شد پياده سوسن بيمارم، كه نشست ميدان راههاى از يكى در و نمود بيمارى حرمى

 بـه  را او و بگرفتنـد  را شمشـيرش  و تاختنـد  بدو بودند جمله آن از ديگر سرداران و خاصه نتكي كه گروهى

 و شـدند  پراكنده بشنيدند را اين بودند وى همراه كه يارانش و غالمانش از كسانى چون و آوردند در اى خانه

 و خـرد  بـه  هك شد داده قشورى، به معروف حاجب، نصر به حاجبى و بمرد حبس در روز چند پس از سوسن

  .بود شهره فضل

 كارهـا  بـر  نصـرانى  دبيـران  و بـود  گرفته باال نصرانيان كار حسن بن عباس ايام آخر در كه بود چنان و

 دسـتور  متوكـل  كـه  داد دسـتور  چنان آنها مورد در و دادند خبر مقتدر به كارشان درباره بودند، يافته تسلط

  . نيافت دوام آنها درباره كار اين اما بيندازند خدمت از را آنها و برند فرو و كنند ردشان كه بود داده

.......  

 كـه  شود طرسوس سوى روميان غزاى براى يافت دستور و گرفت خلعت خادم مونس شعبان، نيمه در

 و نداشـت  خـوش  را موسى حضور حرمى صافى كه بود چنان. شد برون سرداران از گروهى و انبوه سپاهى با

 فرسـتاد  تابستانى غزاى به را او و بكوشيد وى كردن دور كار در فرات ابن وزير با د،نباش بغداد در خواست مى

 األغـر  أبـو  از و نوشـت  مقتدر به و نداد رضايت بدو مونس اما كرد، وى همراه را مبارك، بن خليفة االغر، ابو و

 خـالف،  بـى  دند،بو همسخن كسان اما شد، بداشته و بازگشت كه بازگردد كه نوشت بدو مقتدر كرد، نكوهش

  .نبود وى از تر بيباك و تر دست گشاده و دليرتر عجم، و عرب از مردى سوار االغر، ابو روزگار به كه

  .آمد در هفتم و نود و دويست سال آنگاه

   عباس بنى اخبار از بود سال اين در كه رخدادها از سخن
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 و دينارها و سپرها و علمها بر را ىو نام داد دستور و يافت تولد پسرى مقتدر براى سال، اين محرم در

  .نزيست مولود اين اما بنويسند، نشانها و درمها

 بـا  خـويش  غـزاى  در كـه  رسـيد  سلطان به خادم مونس نامه محرم، از رفته روز شش سال، همين در

 رگبز كشتارى روميان از و كرده هزيمتشان و يافته غلبه آنها بر رفت، ششم و نود سال در آن ياد كه روميان

 آن از پـس  شد خوانده عامه براى بغداد در باب اين در وى نامه گرفته، اسيرى به آنها از بسيار كافران و كرده

  .بازگشت مونس

 كرد، الوقت دفع و نداد داشت عهده بر فارس اموال از كه را مالى صفارى محمد بن طاهر سال، اين در

 بـا  را طـاهر  كه خواست اجازه و كرد ضمانت را الم پرداخت و فرستادن و نوشت ليث بن عمرو غالم سبكرى

 آنهـا  ضـد  بـر  يـارانش  و سـبكرى  پس. شد پذيرفته او از اين كه فرستد سلطان در به اسارت، به برادرش، دو

 دو و طـاهر  و يافـت  تسـلط  كرمـان  و فـارس  بر سبكرى عاقبت و رفت ميانشان سخت نبردى و آمدند فراهم

  .گرفت خلعت سبكرى فرستاده و كردند واردشان سرباز عماريهاى رد كه فرستاد سلطان سوى را برادرش

 يافـت  خبـر  بـود  كـرده  محمـد  پسـران  يعقـوب  و طاهر با سبكرى آنچه از ليث بن على بن ليث وقتى

 سـبكرى  كـه  كردنـد  سـخت  نبردى و  رفت وى مقابله به سبكرى شد، روان فارس آهنگ به و شد خشمگين

 هزار پنج نزديك و شد فرستاده فارس به خادم مونس خواست، كمك او زا و آمد سلطان نزد به و شد هزيمت

 كـار  در را مـونس  كه شد نوشته جبل و اهواز و اصفهان كمك عامالن به. شد پيوسته او به غالمان و ياران از

 خـراج  و امـالك  و فرسـتاد  وى بـا  را عبرتاى جعفر بن محمد وزير، فرات ابن. كنند كمك على بن ليث نبرد

 از امـا  داد، وعـده  بدانها جعفر بن محمد كه شدند نيازمند خويش مقرريهاى به سپاهيان سپرد، بدو را فارس

 يـاران  از يكـى . رسـيد  بـدو  ضـربتى  و كردند غارت را اردوگاهش و تاختند او بر و نياوردند رضايت وى وعده

  .شد گرفته او از دينار هزار يكصد: گويد مونس

 مقتدر براى الراضى محمد العباس ابو هفتم، و نود سال االخر ربيع از رفته روز پنج شنبه چهار شب به

  .فجر طلوع از پيش حنينا، دير در شد، زاده

 و ليـث  كـه  نوبندجان ناحيه در بود، نبردى على بن ليث و خادم مونس ميان سال، همين حجه ذى در

 اسـير  عنبر بن فضل و درهم نب حسين بن على و اسماعيل برادرش با را ليث مونس و شدند هزيمت يارانش

 همراهـان  و آوردنـد  در فيلى بر را ليث برد، بغداد به خود روى پيش را آنها و افتادند وى چنگ به كه گرفت

  .شدند بداشته سپس داشتند، بسر دراز كالههاى و بودند نما انگشت كه شتران بر را وى

.....  

 و برداشـت  مردم از زحمت كه سپردند شيبانى محمد بن ورقاء به را مكه راه مردم كار سال، همين در

 و شد نكو آنجا در ورقاء اثر و برداشت ميان از كردند مى غارت و كردند مى كشتار راه در كه را بدويان زحمت

  .بازگشتند بود كرده وى آنچه از سپاسگزار، و درودگوى گزاران، حج تا بود ناحيه آن در همچنان
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 آمده مكه در كه سيلهايى بسبب گرفته، آب را كعبه ركن چهار كه مدآ خبر سال، اين االول جمادى در

 ديـده  آن همانند نوين و ديرين روزگار به كه بوده سيلى و آمده بر زمزم آب و گرفته آب نيز را طوافگاه بود،

  .بود نشده

 بـه  قريش گورستان در و درگذشت صناديقى به معروف طاهرى طاهر بن محمد سال، همين شوال در

  .كرد نماز او بر بهلولى اسحاق بن احمد قاضى و شد گور

  .فقيه اصبهانى داود بن محمد نيز و درگذشت قاضى يعقوب بن يوسف سال، همين رمضان ماه در

 جـاى  بـه  را خاصه تكين، سلطان، و درگذشته مصر عامل نوشرى عيسى كه آمد خبر ماه، اين در هم و

  .شد روان مصر سوى بغداد از كه گماشت وى

 مغـرب  و مشرق ديوان دار عهده وى درگذشت وزير برادر فراتى، محمد بن جعفر سال، همين شوال در

  .مشرق ديوان بر را فصل ديگرش پسر و گماشت مغرب ديوان بر را محسن پسرش وزير بود،

 بـود  كهنسال بود، آواز خوش ماهران جمله از وى. درگذشت گر نغمه زرزور بن قاسم سال اين در هم و

  .بود رسيده سالگى ودن به و

  .آمد در هشتم و نود و دويست سال آنگاه

   عباس بنى اخبار از سال اين رخدادهاى از سخن

 كـافر  پنجاه با بود وى با اسير بسيار گروهى. آمد باز روم تابستانى غزاى از سيما بن قاسم سال، اين در

 و طـال  هـاى  صليب كه داشتند دست به را روم علمهاى آنها از جمعى. شدند نما انگشت و بودند شتران بر كه

  .االول ربيع ماه از مانده روز چهارده بود چهارشنبه روز به اين و بود، آن بر نقره

 موفـق،  غـالم  كامـه،  وصـيف . يافت تسلط خويش قلمرو بر و آورد مخالفت سبكرى سال، اين در هم و

 غـالم  بـدر،  و حمـدان  بـن  حسـين  جملـه  از .شـدند  برون وى با نيز سرداران سران شد، روان وى نبرد براى

 را روى يا قتال و كردند هزيمتش و كردند نبرد سبكرى با شيراز در به. حمامى به معروف كبير بدر و نوشرى،

  .رفت كرمان ناحيه به بنه و مال با وى سپاه و بگريخت وى از سردارانش از يكى .كردند اسير

 بود، اسماعيل بن احمد غالم سيمجور، بود كرده راسي را وى كه كسى شده، اسير سبكرى كه آمد خبر

 سـيزده  داشت، سر به دراز كالهى كردند، وارد فيلى بر را او بيامد، سبكرى يار قتال با كامه وصيف آن از پس

 و دادنـد  خلعـت  را وصـيف . حرير از داشتند، دراز كالههاى و ها جبه كه شتران بر بودند وى روى پيش اسير

 شوال از مانده روز يازده دوشنبه روز به. بياوردند را سبكرى آن از پس. نشان جواهر طالى از طوقى و بازوبند

 كرده نما انگشت و بودند نشانده فيلى بر را وى سرداران، ديگر با داشت حضور وى ورود هنگام وزير فرات ابن

 فيلـى  بـر  بـود  وى سر شتپ على بن ليث ميرفتند وى پيشاپيش زنان سنج و بازان مهره. دراز كالهى با بودند

  .بود باشكوه سخت روزى و اسب با گرفت خلعت فرات ابن ديگر،

  .بود داشته حضور روز آن كه: گويد صولى يحيى بن محمد
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 صافى آوردم، ياد به بود گفته ما به باهللا المقتدر بيعت روز به حرمى صافى كه را حديثى روز آن: گويد

 دفتـرى  در معتضـد  بـود،  معتضد دامن در و بودم كودك كه وقتى به مديد را باهللا المقتدر خليفه«: گفت مى

 گـويى «: گفـت  مى و زد مى مقتدر شانه به حال آن در بود، نگريسته مى آن در اوقات بسيارى كه نگريست مى

  ».دارند دراز كالههاى كه آرند مى تو بنزد شتران و فيالن بر را پارس شاهان كه بينم مى

 گفته اين كه خواست مى خدا از و گفت مى حديث اين مقتدر بيعت روز به افىص كه بود چنان و: گويد

  .كند محقق را

 جمله، از. بود فرستاده آنرا اسماعيل بن احمد كه خراسان، از آمد، مقتدر نزد به ها هديه سال همين در

 در آن هماننـد  كه ها هتحف و سمورها و بارها و بسيار مشك با ها جامه و بودند اسبان و مركبان بر كه غالمانى

  .بود نشده ديده پيشين هاى هديه

 در آنهـا  خيانت از و كشيد حسابشان به و بنشست پرداخت دبيران براى وزير فرات ابن سال، همين در

 كـه  را مـالى  و بودنـد  جمله آن از وى دبيران كه وانمود، آنرا از اندكى و يافت اطالع دينار هزار يكصد حدود

  .بگرفت مانكت او بامدار يافت

 دسـتور  را محمـد  وى پسـر  مقتدر. شد فلج قاضى، شواربى على بن عبداهللا سال، اين االخر جمادى در

 چنانكه كرد، نظر او و شود معلوم بيماريش وضع و وى حال تا كند عهده را مردم كار پدر جانشينى به كه داد

  . داشت روان وى همانند را كارها و بود كرده مى نظر پدرش

  .آمد در نهم و نود و دويست سال آنگاه

   عباس بنى اخبار از بود نهم و نود و دويست سال به كه رخدادها از سخن

....  

 آورد خشـم  فرات ابن محمد بن على خويش وزير بر مقتدر ماه، آن از رفته روز چهار حجه، ذى ماه در

 هـايش  خانه و شد گرفته شد تياف كسانش و وى آن از آنچه و گماشتند هايش خانه بر كس و شد بداشته كه

 بـدويان  به وى كه گفتند مى كردند، بد كار كسانش زنان و زنانش با نگهبانان و شد غارت وضعى زشتترين به

 وزارت. شـد  گرفته وزارت به خاقانى عبيداهللا بن محمد. دراز خبرى ضمن آرند، هجوم بغداد به كه بود نوشته

 كه صولى گفته به كه بجستند را وى ذخاير و فرات ابن اموال. روز دوازده و هشتماه و بود سال سه فرات ابن

  .آمد فراهم دينار هزار هزار هفت داشت كه ها سپرده با بود بوده اخبارشان مطلع و شاهد

 آن بهاى كه باشد اثاث و ملك و نقره و طال چندان مالك و برسد بوزارت كسى ايم نشنيده هرگز: گويد

  .فرات بنا بجز: برسند هزار ده به

  .ام كرده ياد الوزرا كتاب در را آن كه بود بسيار فضايل و جليل كارهاى را وى: گويد صولى
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 و وى وصـف  بـا  كه كرد مى نماز تركع يكصد كه پس آن از مگر كرد، نمى سخن آنها با اما بردند مى وى براى

 هر و داد تغيير را عامالن گرفت، خلعت پدر جانشينى به عبداهللا پسرش. گشتند مى باز بودند ديده او از آنچه

  .كرد عزل داشت تمايل وى خاندان و فرات بن على به را كه

  .نرمضا ماه از مانده روز چهارده پنجشنبه روز به درگذشت، موشكير وصيف سال اين در

  .درگذشت محدث خرقى سال اين در هم و

.......  

  .درآمد سيصدم سال آنگاه

   عباس بنى اخبار از بود سيصدم سال به كه رخدادها از سخن

 متعـرض  ميـراث  كـار  در و بدارنـد  دسـت  مردم از مواريث مطالبه از كه داد دستور مقتدر سال اين در

 بليـه  در مالگيران و عامالن از مردم آن از پيش .ستني وارث شود معلوم كه كسى مورد در مگر نشوند، كسى

  .بودند پياپى زحمت و

 از جمعـى  نبـرد   بـراى  را خـويش  يـاران  از گروهـى  اجيقـى  كند اسحاق بن محمد سال، اين در هم و

 را خـويش  شمشيرهاى و دستها و بودند كرده تباهى آنجا در و بودند آمده بصره بازار به كه فرستاد قرمطيان

 چنـدان  زدند، سختشان اى صدمه قرمطيان رسيدند، آنها به اجيق كند ابن ياران وقتى. بودند گشوده مردم بر

 بـه  اسـحاق  بـن  محمـد  كـه  بود چنان و. شدند كشته اجيق كند ابن ياران از گروهى و كردند هزيمتشان كه

 محمد سلطان، .بازگشت شهر سوى بدانست را نيرومنديشان و قرمطيان كار چون و بود شده برون آنها كمك

 نبـردى  بـه  و بماندند بصره در كه فرستاد اجيق كند ابن يارى و كمك به بسيار مردان با را فارقى عبداهللا بن

  .نزدند دست

 الهيـثم  ابـو . گرفتند را اش، برادرزاده احمد، بن على و ماذرايى احمد بن ابراهيم سال، همين شعبان در

 و خاقـان  ابـن . وزير با فرستادند، المال بيت به را آن از هزار پنجاه كه كرد مطالبه آنها از هزار پانصد ثوابه بن

 ابـن  كه كرد مطالبه گروهى از گزاف مالى ثوابه، ابن. كردند پاخت و ساخت گزاف مالى بر ثوابه ابن و پسرش

  .نديگرا و قاضى الشوارب ابى ابن جمله از شد، تقسيم جمعى بر بقيه و فرستاد آنرا از هزار بيست جصاص

 تسـلط  او بر عبداهللا پسرش اينكه و شد نمودار وزير خاقانى عبيداهللا بن محمد كار سستى سال، اين در

 در. شـد  نمـودار  كارهايش همه و محمد راى آشفتگى .پرداخت مى كارها به وى مشورت بى و شخصا و داشت

 دو بـا  عمـل  ماه، ازدهي در كه چندان. شد باب پاخت و ساخت. گماشت مى كار يك به را كس چند هفته يك

 سـالم  او به و شد مى وارد بود شناخته مى را وى دراز روزگارى كه يكى كه بود چنان. داد كس يازده به را ريا

  .شناختش نمى ديد مى را او باز كه ساعتى از پس و. فالن پسر فالنم من بگويد تا شناختش نمى اما گفت مى
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 چند كه آمده در آن زير از بسيار آب و رفته فرو تل نام به كوهى دينور در كه آمد خبر سال، همين در

 بود رخدادى اين و افتاده دريا به و رفته فرو لبنان جبل از بزرگى پاره كه آمد خبر نيز و. رفته آب زير دهكده

  .بود  نشده ديده آن همانند كه

 مكتـوب  نسخه. وردهآ كره استرى آنجا در گفت مى كه آمد دينور بريد متصدى نامه سال اين در هم و

  :بود چنين وى

 به و كند مى بيدار را غافالن دلهاى خويش عبرتهاى به كه را خدا ستايش رحيم، رحمان خداى نام به«

 در كه خالق پروردگار كند، مى خلق نمونه بى بخواهد را چه هر. كند مى هدايت را عارفان عقل خويش آيتهاى

 آن از استرى كه گفت و داد خبر قرماسين مراقبت و خبر اشتهگم .كند مى بندى نقش بخواهد چه هر رحمها

 آن ديـدن  از را شگفتيشـان  و مردم اجتماع و زاده اى كره مرى، على بن احمد ياران از برده، ابى نام به مردى

 خلقـت  كـره  خلـوقى،  و بـود  رنگ تيره استر. آورد من بنزد را كره و استر كه فرستادم كس. بود كرده وصف

 حسابخواهى و ندارد خواهى باز حكمش كه قدوس ملك است منزه .آويخته دم با داشت تمام اىاعض و كامل

  ».است سريع وى

 عبـاس  بن احمد بديد، را وى فهمى كند و وزير عبيداهللا بن محمد ناتوانى مقتدر وقتى كه شد چنان و

 را وزارت كـه  بيارد را البغل ىاب ابن به معروف محمد بن احمد كه فرستاد اهواز به را هاشمى موسى ام برادر،

 بـن  احمد رسيد، سلطان خانه نزديك وقتى رسيد، واسط به تا بياورد را او و رفت وى سوى احمد. سپارد بدو

 بـه  وزيـر  عبيـداهللا  بن محمد. فرستاد وى براى دينار هزار سه و گفت وزارت سالم محمد بن احمد بن عباس

 و خدمه از گروهى با و رفت خالفت خانه سوى و نشست بر و يافت خبر خويش خبرگيران و اطرافيان وسيله

 كرده توجه وى شدن گماشته به كار آغاز در كه معتضد فرزنددار كنيز براى و كرد، پاخت و ساخت حرم اهل

  .فرستادند فارس واليتدارى به را او و كرد خراب را البغل ابن كار كه كرد تعهد دينار هزار پنجاه بود،

 بود سر همه از جوانمردى و فهم و جاللت و ادب به كه طاهرى عبداهللا بن عبيداهللا ال،س اين شوال در

 به قريش گورستان در و كرد نماز او بر هاشمى الصمد عبد بن احمد سالگى، يك و هشتاد سن در درگذشت،

  .شد گور

  .حجه ذى از هماند روز هفت شنبه روز به درگذشت فضل بن الواحد عبد الفضل، ابو سال، اين در هم و

....  

  .آمد در يكم و سيصد سال آنگاه

   عباس بنى اخبار از بود يكم و سيصد سال به كه رخدادهايى از سخن

 بـود  دوشنبه روز به اين و رسيد، بغداد به مكه، از بازگشت هنگام جراحى، عيسى بن على سال اين در

 شمشـير  و خلعـت  و شد سپرده او به وزارت كه بردند مقتدر خانه به را او تأخير بى كه محرم، از رفته روز ده

 بـر  روز آن كـه  بـود  چنـان . بداشتند و گرفتند را الواحد عبد و عبداهللا پسرش دو و عبداهللا بن محمد. گرفت
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 به را عيسى بن على و دهند خلعتشان كه بودند داده شان وعده كه بودند رفته خالفت خانه به و بودند نشسته

  .بودند داشته گمان كه شد آن خالف به كار و كردند تسليم على به را نهاآ اما كنند، تسليم آنها

 را ملـك «: گفت بدو و كرد مناظره وى با و نشست مجلس بن عبيداهللا بن محمد براى عيسى، بن على

 پاخـت  و سـاخت  رشـوه  به واليتداريها بر و دادى سفارش به را كارها و دادى هدر به را اموال و كردى ويران

  ».افزودى سلطان مخارج بر دينار هزار هزار از بيش ساالنه و كردى

  » .نكردم ديدم، مى صواب آنچه جز«: گفت

 رشـوه  ثوابـه  ابـن  الهيـثم  ابـو  دسـت  بـه  بـود،  بوده مأنوس وى با كه كسى گفته به عبيداهللا بن محمد

 كـه  چنـدان  و كـرد  نمـى  عمـل  كرد، مى پاخت و ساخت آنها با رشوه به كه كسانى همه تعهد به و گرفت مى

  :است اين جمله از كه گفتند بسيار اشعار وى درباره

   ندارد رهايى حماقت از كه وزيرى«

  .كند مى معزول ساعتى از پس و گمارد مى كه

   شوند وى نزد به رشوه اهل وقتى

   باشد بيشتر بضاعتش كه هر

  .است مقربتر وى نزد به

   نيست نامنتظر او از كار اين و

  ».است برده انج قحطى از پير، كه

 مـردى  شـود  ديگر كارش كه پيش آن از وى اند، گفته عبيداهللا بن محمد دوستداران و مطلعان چنانكه

 بخشنده و بود خط خوش و كالم شيرين و سخن نيكو و بليغ دبيرى نيز عبداهللا پسرش بود، خردمند و زيرك

 بـه  دينـار  هـزار  نـود  خويش مال از اشتغال مدت در. كرد مى معتبر كمكهاى و داد مى سنگين هاى عطيه كه

  .داد خويش اميدواران از كس بسيار به و كرد او غير به كه بخششها بجز بخشيد، حمدون بن عبداهللا

 او بـه  را مهـدى  عسـكر  و شرقى سمت قضاى و آوردند رضايت قاضى يوسف بن محمد از سال، اين در

 رصـافه  مسـجد  سـوى  و برنشسـت  خليفه خانه از گرفت، خلعت سياه عمامه يك با عبايى و اى جبه سپردند،

  .شد خوانده او بر شدنش گماشته فرمان آنگاه كرد، نماز ركعت دو و رفت

 نيز كردان از گروهى خاسته، بپا موصل در حمدان، بن عبداهللا الهيجاء، ابو كه آمد خبر سال، همين در

 ميانشان و رفتند موصل مردم يارى به اهيانسپ .بود كرد مادرش كه بودند الهيجاء، ابو داييان كردان اويند، با

  .سلطان اطاعت از برون كرد، ساالرى آنها بر و رفت كردان سوى الهيجاء ابو. شد بزرگ كشتارى

 به وى از و آوردند تظلم اجيقى، كند اسحاق بن محمد خويش، عامل از بصره مردم سال، اين در هم و

 خواسـت  نمـى  كـه  مقتـدر،  بـا  مشورت پى از كرد،  معزول هاآن از را وى كه كردند شكوه وزير عيسى بن على

 بـه  را اجيقى كند اسحاق بن محمد آن از پس گماشت، بصره بر را طولونى نحج باشد، كرده كارى خودسرانه
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 علـى  نيز و .مقتدر دايى غريب، دبيرى و گماشت خالفت خانه ديوان به را مخلد بن سليمان و گماشت دينور

 جانشـين  را علـى  بـن  حسين و عثمان بن سعيد و گماشت سپاه ديوان به را خويش ادربر ابراهيم عيسى، بن

  .كرد وى

 را وى كـه  بود وى با نيز الهيجاء ابو آمد، در السالم مدينة به خادم، مونس سال، اين االخر ربيع ماه در

 بـه  بـود  داشته عهده به كه حاجبى بعالوه قشورى نصر. شد داده خلعت الهيجاء ابو و مونس به بود داده امان

 همـه  بـر  را خـادم  هاللـى  يمن و شد گماشته صغرى مناذر و كبرى مناذر و شاپور جندى و شوش واليتدارى

  .كرد جانشين اينجاها

 اسـير  را آنها از كس هزار بيست نزديك و آوردند هجوم مسلمانان بر خراسان در تركان سال، همين در

 انبوه سپاهى با بود خراسان واليتدار كه اسماعيل بن احمد. كشتند كه كسانى و بردند كه اموالى بجز كردند،

 مـردى  و داد نجـات  را اسـيران  بعضـى  و بكشـت  ايشـان  از بسـيار  مـردم  و كرد تعقيبشان و رفت آنها سوى

 مدينـة  نگهبـانى  و كنـد  ستايش تركان درباره وى كار از كه فرستاد سلطان بنزد حمادى نام به را سالخورده

  .شد نوشته وى براى آن فرمان و شد پذيرفته كرمان تنها كه بخواهد را كرمان و فارس يتوال و السالم

 و شـدند  آزاد عبـداهللا  پسـرش  بـا  بـود  بـوده  وزير كه عبيداهللا بن محمد سال، همين االخر جمادى در

  .بمانند خويش هاى خانه در يافتند دستور

 و گرفـت  خلعـت  نيـز  كـرد  خالـد  بن على سيراف، واليتدار. گرفت خلعت حر بن قاسم سال، همين در

  .شد حلوان واليتدار

 وى روى پـيش  .نشسـت  بـر  حسـنى  بـه  معـروف  قصـر  از مقتدر بن محمد العباس ابو سال، همين در

 غالمـان  و بودنـد  وى بـا  سرداران همه .مغرب واليتدارى به بود بسته وى براى مقتدر پدرش كه بود پرچمى

 بود چپش طرف خادم مونس و بود وى راست طرف عيسى ابن على. دبودن وى دور به خادمان جمع و اطاقى

 گوش چهار در. بودند وى با نيز مردم. بازگشت آب راه از و برفت بزرگ خيابان از. رويش پيش حاجب نصر و

 مشـك  را اسب بده اجازه مؤمنان امير حق به«: گفت و كرد نثار او بر ساده درمهاى و آمد پيش يكى حرشى

: گفتنـد  بـدو  برميـد،  كه كرد آغاز كردن اندود مشك را اسب چهره مرد، و كرد توقف العباس بوا» .كنم آگين

. كـرد  مـى  آگين مشك را آن پاهاى و دست و يال كرد بنا» .كن اندود را پيكرش بقيه و بگذار را اسب چهره«

  ».كنيد شناسايى ما براى را مرد اين«: گفت خويش اطرافيان به مقتدر بن محمد

 سـپاهها  تـدبير  و شـام  واليتهاى نظارت و مصر واليت بر ماذرايى، على بن محمد بكر، ابو سال، اين در

 نيـز  سـيما  بن قاسم روز، همين در. رمضان ماه نيمه بود، پنجشنبه روز به اين و گرفت خلعت و شد گماشته

  .شد گماشته برقه واليت و اسكندريه بر و گرفت خلعت

 واليتـدار  وى .درگذشـته  راسـبى  احمـد  بـن  علـى  كـه  آمـد  بـر خ االخـر،  جمـادى  در سال، همين در

 آن از دينـار  هـزار  صـد  چهار و دينار هزار هزار ساله هر و آن حدود آخر تا بود ماذرايا و شوش و جنديشاپور
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 و جنـگ  دار عهـده  و كند شركت وى با كارها اين در كه نبود وى با سلطان ياران از هيچكس. كرد مى وصول

 جاى به طال دينار هزار هزار بود آمده خبر چنانكه. بود خويش واليت كارهاى ديگر و سسع و امالك و خراج

 جامـه  هـزار  از بيشـتر  و شتر و استر و اسب هزار يك و نقره و طال ظرف دينار هزار يكصد معادل و بود نهاده

 وى براى آن در كه داشت كارگاه هشتاد بسيار، درآمد و داشت وسيع امالك همه اين بجز. طاقى نفيس حرير

  .بافتند مى حرير غير و حرير هاى جامه

 بـراى  پيادگان و سواران از گروهى با را فضل بن الواحد عبد مقتدر رسيد، راسبى درگذشت خبر وقتى

 بنگـرد،  آن در كـه  فرستاد را خادم مونس آنگاه بنگرد، آن در كه بفرستد را كسى تا فرستاد وى مال حفاظت

 هاى خانه در نظر كار و گرفت خلعت مسمعى عبداهللا بن ابراهيم. رسيد مونس به زافگ مالى وى از كه گويند

  .كرد عهده را راسبى

 باز وى جنازه از سران از هيچكس درگذشت، رمضان ماه از مانده روز هشت شنبه روز به خادم، مونس

 واال منزلـت  سـلطان  نـزد ب مونس. شد گور به رصافه ناحيه در و كرد نماز او بر قاضى يوسف بن محمد. نماند

 و بنشسـت  كه شد گماشته بود بوده وى عهده به كه سپاهها نظارت كار به حسن پسرش بمرد چون و داشت

 پخـش  بودند بدو پيوسته كه سرداران از گروهى بر مونس كارهاى ديگر. داد آزادى و كرد عقوبت و كرد نظر

 پـدر  مقام دارى عهده به را مونس بن حسن. شدند گماشته مقتدر پسر العباس ابو مالزمت به وى ياران و شد

 كـه  طـاهرى  عبيداهللا بن محمد. شد معزول ماه دو از پس و يابد نمى دوام كارش كه بدانست و ندادند خلعت

 موسـى،  پسـر  خزرى. شد گماشته وى جاى به شرابى بدر و شد معزول بود بوده شرقى سمت بر مونس نايب

 كـار  بـه  لؤلـؤى  شفيع. شد گماشته جايش به اشروسنى اسحاق و شد لمعزو نيز غربى، سمت بر مونس نايب

  .گرفت نام اكبر شفيع و شد گماشته بريد

 بـه  بسترش بر اند، كشته غالمانش را خراسان فرمانرواى اسماعيل بن احمد كه آمد خبر شعبان، ماه در

 پس بودند، شده همسخن وى كشتن بر كه بود كرده هراسان را آنها از بعضى كه بود شده چنان و. غافلگيرى

 نصـر  نامه. كردند بيعت احمد بن نصر پسرش با و داشتند مضبوط را كار و شدند فراهم غالمانش ديگر آن از

 كـه  رسـيد  وى عموهاى پسر و عموها هاى نامه شود، تجديد وى براى فرمان بود خواسته كه رسيد مقتدر به

 ختم بدو كار و كرد واليتدار را احمد پسر تنها خليفه اما خواستند، مى را خراسان نواحى از يكى كدامشان هر

  .شد

 ابـن  ميـان  كـه  بـودم  اى منـاظره  شـاهد  وزيـر  عبيداهللا بن محمد روى پيش سال اين در: گويد صولى

: گفـت  جصاص ابن به خويش سخن ضمن ماذرايى احمد بن ابراهيم. بود ماذرايى احمد بن ابراهيم و جصاص

  ».باشى نگفته دروغ و باشى نرفته باطل به گفتى آنچه در اگر باشد، صدقه مالم از دينار هزار صد«

 باطـل  تـو  و باشـم  نگفتـه  راست من اگر. باشد صدقه مالم از دينار پيمانه يك«: گفت بدو جصاص ابن

  ».باشى نگفته
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 دينـار  پيمانـه  يـك  از بـيش  دينـار  هزار يكصد دانى نمى كه است تو جهالت از«: گفت بدو ماذرايى ابن

  » .كردند شگفتى آنها سخن از مردم و است

 معلـوم  آزمـايش  بـه  را ايـن «: گفـت  بگفـتم  وى با را خبر و شدم حامد بن بكر ابو نزد به: گويد صولى

 چون و بود، دينار هزار چهار آن در كه كرد وزن سپس. كرد پر دينار از آنرا و خواست كوچكى پيمانه» .كنيم

  .بود گفته ماذرايى چنانكه بود، دينار هزار شش و نود بزرگ پيمانه در نگريستم

 محـرم،  از مانـده  روز چهـار  درگذشت فاريابى، به معروف محدث، محمد بن جعفر بكر، ابو سال اين در

  .شد گور به شونيزيان گورستان در و كرد نماز او بر پسرش

  .بود ودهب دهم و دويست سال به مولدش. درگذشت محدث ناجيه محمد بن عبداهللا سال، همين در

 مـرگش . بـود  حلـب  امـالك  و خـراج  كـار  دار عهـده  وى بمرد، رجايى حسن بن حسن سال، همين در

  .رسيد االول ربيع ماه از مانده روز پنج شنبه، روز به كه آوردند، السالم مدينة به را تابوتش. بود ناگهانى

 عسـكر  قضـاى  بـر  وى .درگذشـت  احنـف،  به معروف قاضى، شواربى عبداهللا بن محمد سال، همين در

 اهـواز  و واسـط  و دجلـه  واليـت  و بصـره  و هبيره ابن قصر و تل و ها زاب و ها نهروان و شرقى سمت و مهدى

 جمـادى  از رفتـه  روز نه يكشنبه بروز شد، گور به الشام باب مقام در وى كنار در و .بود خويش پدر جانشين

  .بود ساله سه و هشتاد وقت آن در .االول

 بـه  معـروف  حسـنى،  و طـالبى  يكـى  كه آمد خبر اسماعيل، بن احمد شدن كشته پى از سال، اين در

  .خواند مى بخويشتن و كرده قيام طبرستان در اطروش،

 طـالبى  و عباسـى  هاشميان بنى نقيب وى. درگذشت هاشمى الصمد عبد بن احمد سال همين آخر در

 ابن را آنچه خواستند و بناليدند اين از شميانها كه سپردند موسى ام برادر به بود دار عهده وى را آنچه و بود

 مـرگ  روز بـه  الصـمد  عبـد  بن احمد. شد پذيرفته كه دهند محمد پسرش به بود داشته عهده به الصمد عبد

  .داشت سال دو و هشتاد

............  

  .درآمد دوم و سيصد سال آنگاه

   عباس بنى اخبار از بود دوم و سيصد سال به كه رخدادهايى از سخن

 و نشسـت  بـر  پيادگان و سواران و سپاهيان از گروهى با مقتدرى، به معروف خادم، شفيع سال اين در

 شـفيع  پيوسـت،  بدو نيز نگهبانان ساالر شرابى بدر رفت، جصاص ابن به معروف احمد بن حسين خانه سوى

 بـر  اسـب  و بـرده  و اثاث و فرش و جواهر و مال از بود جصاص ابن خانه در را چه هر و گماشت درها به كس

 ابن خانه در. طال ظرفهاى و است جواهر آن در گفتند مى كه بردند مهرزده صندوقهاى وقت همان در .گرفت

 مصـر  گرانقـدر  هـاى  جامـه  از وى خانـه  در هم و نبود، معلوم آن ارزش كه يافتند سلطانى فرش يك جصاص

 در كـه  يافتند وى آن از گزاف مالهاى آن بستان در و بكندند را جصاص ابن خانه. آمد بدست صندوق پانصد
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 بـه  بـود  كـه  صورت همان به و بودند اندوده سرب با را آن سر كه ها قمقمه و بود شده مدفون سبز هاى كوزه

 سرگذشت از مردم. غل يك با نهادند او بر آهنين رطلى پنجاه بند و گرفتند را جصاص ابن. بردند مقتدر خانه

  .رفت خويش خانه به كه كردند رهايش و گرفتند او از دينار هزار يكصد ههم اين پى از كردند، سخن وى

 گرفتـه  جواهرى جصاص ابن آل ما از آنچه درست گفته به: گويد بانو، دبير الحميد، عبد بن الحسن ابو

 معادل بستان، بهاى و ملك بهاى كردن حساب بى خدمه، و اسب و فرش و خانه و ظرف و نقره و طال از شد،

  .بود دينار هزار ششهزار

 يـاران  ميـان  گفـت  مـى  كـه  رسـيد  سلطان قصر به ماذرايى على بن محمد نامه رجب در سال، اين در

 اسـير  نيـز  آن همانند شد، كشته كس هفتهزار شيعى ياران از و بود نبردى قيروان فرمانرواى سپاه و سلطان

 برسـند  برقـه  بـه  آنكـه  از پـيش  انبيشترش و گرفتند خويش سر و شدند هزيمت شان باقيمانده و شد گرفته

 و انـد  آورده پديـد  بزرگ حوادث ناحيه آن در و اند شده برقه وارد شيعيان كه رسيد بازرگانان نامه اما. بمردند

  .است بوده آنها از غلبه

 بـه  روز يـك  شنبه، سه روز هر در نشست مظالم رسيدگى به عيسى بن على سال اين در: گويد صولى

 و پيمبرم احمد من«: گفت كرد، مناظره وى با. است پيمبر گفت مى كه آوردند را يكى داشتم، حضور وى نزد

 آن بـر  خـردى  برجسـتگى  كردند، برهنه را وى پشت» .است من پشت بر نبوت انگشتر كه است اين ام نشانه

 بنـدش  بـه  و بزنند را او چهره تا بگفت آنگاه» .نيست نبوت انگشتر است، حماقت برجستگى اين«: گفت .بود

  .بدارند مطبق در را وى و كنند

 كـه  جـده  ابـو  نـام  به رسيد شماسيه در به قيروان فرمانرواى سرداران از يكى سال، اين رمضان ماه در

 و بردنـد  سـلطان  خانـه  بـه  را سـردار . داشتند خليفه آهنگ كه داشت همراه را خويش ياران از كس دويست

  .باشند اجيقى كند اسحاق بن محمد با كه دندفرستا بصره سوى را يارانش و وى و دادند خلعت

 اى خانـه  و داد بدو خلعت و كرد رها خويش زندان از را قتال به معروف صفارى مقتدر، سال، همين در

 در دوسـتان  با موكب روزهاى در تا بگفت و كرد  معين مقررى وى براى. گيرد منزل آنجا در كه كرد او تيول

 بـا  كـه  بود كسانى جمله از وى داد، بدو خلعت و كرد رها نيز را كرد ليث بن محمد. يابد حضور خالفت خانه

  .بودند گردانيده شتر بر و بودند كرده واردشان ليث

 و داشت قرمز پاپوش و جبه آمد، مقتدر دايى غريب، در به خوشبوى و خوشپوش يكى سال، همين در

 كـه  شـد  وى مـانع  دربان. خواست ورود اجازه .داشت همراه به نيز غالمى بود، اسبى بر حمايل، با نو شمشير

 بـى  گفـت  سـالم  را وى و نشسـت  دايـى  پهلوى آنگاه شد، وارد و كرد خشونت وى با و كرد مالمت را دربان

  .امارت عنوان

   »گويى؟ مى چه بدارد عزيز خدايت«: گفت بدو. ديد زشت را وى كار كه غريب
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 جز توانم نمى كه هست خليفه براى اندرزى من نزد به و طالبم، ابى بن على فرزندان از يكى من«: گفت

  » .دهد مى رخ بزرگ كارى شود تأخير بدو من وصول اگر كه است مهم چنان و بگويم وى با

 وزيـر  عيسـى  بـن  علـى  پـى  از كـه  بگفـت  آنها با را وى كار و بانو، نزد به و آمد در مقتدر نزد به دايى

 چيست، كه بگويد آنها با را اندرز كه كوشيدند دايى و حاجب نصر و وزير كرد، احضار را مرد دايى،. فرستادند

 و كردنـد  خليفـه  نزديـك  را او و گرفتنـد  را شمشـيرش  بردنـد،  خليفه نزد به را او عاقبت كرد، خوددارى اما

 اى خانه به داد دستورش سپس. نشد واقف آن از كس كه گفت مقتدر به چيزى شدند، دور خادمان و غالمان

. كننـد  خـدمتش  كه گماشت او بر خادمانى و كند تن به كه داد بدو خلعتى بود، شده مهيا وى ىبرا كه رود

 و بشـنوند  او از كـه  كننـد  حاضـر  را طالب ابو خاندان پيران و طالبيان نقيب طومار ابن تا بگفت مقتدر آنگاه

. برنخاسـت  آنها از يچكسه براى و بود نشسته بلند طبرى پاالن يك بر آمدند در وى نزد به بدانند، را كارش

 باديه از و است رضا جعفر بن موسى بن على بن حسن بن محمد  وى كه گفت. پرسيد وى نسب از طومار ابن

  .آمده

 و» .داشـت  دنبالـه « :گفتنـد  مـى  گروهـى  كه بود چنان و» .نداشت دنباله حسن«: گفت بدو طومار ابن

 گويد مى اين«: گفت طومار ابن عاقبت. ماندند تحيرم وى كار در كسان و» .نداشت دنباله«: گفتند مى گروهى

 آن تيغه و سازنده درباره و بفرستيد الطاق دار به را شمشير است، ساخته نو وى شمشير اما آمده، باديه از كه

  ».كنيد جو و پرس

 هب آنرا كه كردند احضار را يكى و شناختند آنرا كه فرستادند الطاق باب شمشيرسازان نزد به را شمشير

   »فروختى؟ كى به را شمشير اين«: گفتند بدو. بود فروخته بود آنجا كه پرداختگرى

 وى جانب از را حلب مظالم كار و بود فرات ابن ياران از پدرش و دارد ضبعى ابن نام كه يكى به«: گفت

 كـه  كـرد  اراقـر  كه آوردند فراهم طالبيان نسب مدعى اين با را وى و كردند احضار را پير ضبعى» .كرد عهده

 آورد رقت او بر كه چندان بگريست وزير روى پيش پير. فروماند سخن در و شد مضطرب مدعى. اوست فرزند

  .تبعيد يا شود بداشته يا كه بخواهد بخشش مرد آن عقوبت از كه داد وعده بدو و

 پس» .كرد تسخ عقوبت و كرد نما انگشت مردم ميان را اين بايد«: گفتند و بناليدند هاشميان بنى اما

 بغـداد  سـمت  دو بـر  عرفـه  روز و ترويـه  روز بـه  و نشـاندند  شترى بر مدتى از پس و بداشتند را مدعى آن از

  .بداشتند مصريان زندان در غربى سمت در را او سپس كردند، نما انگشت

 نبـرد  بـه  نصـر  پسـرش  و بـود  شـده  كشته اسماعيل بن احمد كه شد آشفته خراسان كار سال اين در

 ايـام  در كـه  صعلوك، به معروف على، بن احمد .رفت اختالفها عمويش و وى ميان و داشت اشتغال عمويش

 گسـيل  وى سـوى  اى فرسـتاده  و نوشت مقتدر به بود بوده واليتدارى وى جانب از اسماعيل بن احمد زندگى

 آن قبـال  در گـزاف  مالى و شد خواستار را واليتها اين توابع و طبرستان و گرگان و قزوين و رى كار و داشت

 كـه  مـالى  از مقتـدر . واليتدارى به فرستاد وى سوى ها نامه كه چندان كرد، توجه بدو حاجب نصر. كرد تعهد
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 بپـا  وى بـراى  خوانى هاللى ماههاى از ماه هر در داد دستور و داد جايزه نصر به درم هزار صد بود شده تعهد

  .داشت درآمد درم هزار صد سال هر كه داد بدو لهاتيو رى در سلطان امالك از و درم پنجهزار به دارند

 شـود،  ملحـق  بـدو  كـه  برنشسـت  وزيـر  عيس بن على نشست، بر ميدان آهنگ به مقتدر سال، اين در

 اسـبش  بـر  و دارنـد  بپـا  را وى موكـب،  همراهان داد دستور خليفه. انگيز الم افتادنى بيفتاد، و كرد رم اسبش

  :است اين جمله از كه شد گفته اشعارى وى درباره. ندببرد و برداشتند را وى كه بنشانند

   است دل تيرگى از تو سقوط على، اى«

  .كار سستى و عاجل زبونى و

   شديم خوشدل بلكه نشديم غمين

  .بود نكو فالى ما اميدهاى براى كه

   دادى هدر به غرب و شرق در را مال

  ».نشد ميسر مال آوردن فراهم را امام و

  .داشتند دشمن را او مردم رو اين از بود، بخيل عيسى بن على: گويد راوى

 خاصـه  تكـين  يافتـه،  تسـلط  آن جـز  و برقـه  بـر  و شده اسكندريه وارد افريقيه فرمانرواى كه آمد خبر

 از كـه  آمـد  گران وى مردان و مقتدر به اين و كرد استغاثه سلطان به و خواست كمك و نوشت مصر واليتدار

 دربـاره  كـه  بودنـد  گرفتـه  مى سبك بود كرده قيام وى دعوت به كه را عبداهللا ابو و شيعى عبيداهللا كار پيش،

  .بودند كرده كنجكاوى وى كار باطن و مقام و نسب

: گويـد  بـود  شـيعه  اخبار حافظ كه مصرى، سراج بن على الحسن، ابو از نقل به صولى يحيى بن محمد

 پسـر  مكـرم،  عسـكر  مـردم  از بود سالم ابن  عبداهللا بن عبيداهللا بود كرده قيام افريقيه كار به كه عبيداهللا اين

 سـبب  بـه  مهـدى  را ،عبيـداهللا  جـد  سالم،. وى وابستگان از و بود بوده زياد نگهبانان ساالر كه باهلى، سندان

  .بود كشته زندقه

 داشت منزل باهله سهم بنى طايفه با بصره در وى جد كه گفت من به سراج ابن بجز ديگر راوى: گويد

 فـراهم  مال او براى امام سبب به كه دارد اطراف در دعوتگران و داند مى را قائم امام جاى كه داشت ىدعو و

 و نمـود  زاهـدى  مـردم  به كه محتسب صوفى عبداهللا ابو نام به فرستاد مغرب ناحيه به را يكى پس. كنند مى

 سـلميه  در مدتى عبيداهللا اين. كرد باهت اغلب اهللا زيادة بر را قيروان و كرد دعوت امام اطاعت به را آنها نهانى

 مالى و يافت دست بدو سليمان بن محمد جستند، مى را وى آنجا در كه رفت مصر به آنگاه بود داشته اقامت

 عبيـداهللا  آنگاه. راند برون قيروان از را او و بشوريد اغلب ابن بر محتسب آن از پس كرد، رهايش و گرفت او از

 ورود آغاز در عبيداهللا كه بود چنان و» .كردم مى دعوت اين سوى«: گفت مردم هب محتسب و رفت وى نزد به

 اين براى«: گفت محتسب پرداخت سماع و ميگسارى به عبيداهللا وقتى. بود شهره بصرى ابن نام به قيروان به

 محتسـب  سوى نىنها خنزيز ابن نام به را مغربيان از يكى عبيداهللا. كرد اعتراض وى كار به و» .ايم نكرده قيام
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 گرفت، بسيار مالهاى و گشود را آنجا تا كرد محاصره را طرابلس و شد مسلط واليت بر بكشت را او كه فرستاد

 آنجـا  در و آمـد  اسـكندريه  بـه  عبيداهللا پسر. بيامد مصر آهنگ به وى سپاه و يافت استيال برقه بر آن از پس

  .كردم مى نقل آنرا از اى شمه نبود آميخته كفر به اگر و مانده جا به كه خواند بسيار هاى خطبه

 كرد روانه را خادم مونس مقتدر، كرده اندازى دست مصر سمت به قيروان فرمانرواى كه آمد خبر وقتى

 يـك  ذكاء و كيغلغ پسر دو به شوند، مصر سوى كه نوشت شام واليتهاى عامالن به. فرستاد وى با سپاهيان و

 سـال  االول ربيـع  مـاه  بـه . شـوند  پيوسته تكين به عبيداهللا نبرد براى هك نوشت خراسانى قابوس ابو و چشم

 بغـداد  تـا  مصـر  از داد دستور وزير عيسى بن على. شد روان مصر سوى كه داد خلعت را مونس دوم و سيصد

 آمده حباسه سردارش و وى پسر با  كه عبيداهللا سپاه كه آمد خبر. برسد او به اخبار روز هر كه نهند جمازگان

 مالى و داد صدقه درم هزار يكصد روز همان كه رسانيد مقتدر به را مژده عيسى بن على. اند شده هزيمت ودب

 بـه  را وى آن از ملكـى  اهللا شـاء  ما پسر بازگشت، على وقتى. نپذيرفت كه داد جايزه عيسى بن على به كالن

  .كرد پراكنده جل و عز خداى سپاسگزارى به را همه كه فروخت دينار هزار چهار

 از مغـرب  مـردم  از بسـيارى  وقت آن در. شد مصر وارد االول، جمادى ماه در سپاهيان، با خادم مونس

 بـدى  از مـاذرايى  على بن محمد. بود بازگشته قيروان به نيز عبيداهللا پسر بودند، رفته آن اطراف و اسكندريه

 بر درم كيسه دويست مقتدر. بود يازن بدان سپاهيان براى كه مالها و نوشت آنجا سپاهيان كثرت و مصر وضع

  .فرستاد وى براى بغداد شرقى سمت نگهبانان ساالر اسلم بن جابر همراه به جمازه دويست

 به مونس و رسيده آنها به مكرر خبرهاى شيعى عبيداهللا مرگ درباره كه آمد خبر مصر از قعده، ذى در

 حلـب  از را چشم يك ذكاء و گماشت دمشق بر را او و برداشت مصر از را تكين مقتدر. بازگشت بغداد آهنگ

  .فرستاد مصر به

 و برداشـت  آن اطراف و هبيره ابن قصر كارهاى از را كريزى بكر ابو بشر، بن ابراهيم ابو سال، همين در

  .رسانيدند السالم مدينة به تابوتى در را او و داد جان كه چندان زد، تازيانه و برد مطالبه معرض به

 از مردم و بود گفته مى حديث وى. درگذشت داشت محمد ابو كنيه كه حسن بن قاسم سال، همين در

 جنازه از عادلى و فقيه و قاضى هيچ و بود االولى جمادى از مانده روز دو وى درگذشت. بودند كرده روايت او

  .نماند باز او

 پسـر  بكـر  ابـو . تدرگذش مأمون وابسته عريب، كنيز بدعه حجه، ذى از رفته روز شش سال، همين در

 را همه كه داد دستور باهللا المقتدر. كاال و امالك و جواهر با ماند بجا بسيار مال وى از. كرد نماز او بر مهتدى

  .بود نزده دست بدو مردى هيچ و داشت سال شصت مرگ وقت به بردعه بگيرند،

 حسينيان از يكى بريدند، د،بودن وى با كه را بسيارى جمع و خراسانى حاتم راه مكه راه در سال اين در

 سـالمت  بـه  كه هر و داشتند روا را حرمتها و بگرفتند را اموال و تاختند آنها بر طائى مدرك بن صالح بنى با

  .ماند سالمت به حاتم كاروان بجز ديگر، كاروانهاى همه. داد جان تشنگى از ماند
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  .آمد در سوم و سيصد سال آنگاه

   عباس بنى اخبار از بود سوم و دسيص سال به كه رخدادها از سخن

 روستانشـينان  و بدويان از گروهى و بشوريده واسط ناحيه در طالبيان از يكى كه آمد خبر سال اين در

 فرمانرواى كه بودند يافته خبر كه بود آن سبب .رباح پسر محرز نام به داشتند ساالرى بدويان. اند پيوسته بدو

 بود فرستاده سلطان حضرت به دينار هزار سيصد بود، شده فراهم وى نزد هب كه مالى از بصره و اهواز و فارس

 فرسـتادگان  براى راه در و بستند طمع مال گرفتن و كردن غارت در كه بود شده مى حمل كشتى سه در كه

 بصـره  بـه  ديگر كشتى دو و رفت پيش و گريخت ها كشتى از يكى يافتند، خبر ها كشتى مردم. نهادند كمين

 آنـرا  مسجد و تاختند آنجا مردم به و رفتند واسط عقر سوى نيافتند دست چيزى به كه شورشيان و بازگشت

  .داشتند روا را حرمتها و بسوختند

 و -بود توابع و دجله واليت و كسكر امالك و خراج دار عهده وى -يافت خبر آنها كار از عباس بن حامد

 غالمان و فرستاد داشت عهده به را واسط كمكهاى ارك وى جانب از كه را خزرى به معروف يوسف بن محمد

 بـه  را طولونى لؤلؤ كه نوشت سلطان براى را خبر پيوست، بدو بود گرفته مزدورى به كه گروهى با را خويش

 قيـام  آنهـا  بـا  كـه  بدويانى بيشتر و رباح بن محرز و طالبى كه وقتى تا نرسيد بدو لؤلؤ اما فرستاد، وى كمك

  .شد اسير آنها از بدوى يكصد به نزديك و شدند كشته بودند كرده

 شدند، السالم مدينة وارد االول جمادى ماه در كه فرستاد را اسيران و نوشت مقتدر براى را فتح حامد،

 كـه  گفتنـد  آنها از جمعى و آوردند بر بانگ و بناليدند كه بودند سوار شتران بر داشتند، سر به دراز كالههاى

 كـه  بكشـد  را تبهكار و كند آزاد را گناه بى كه فرستند پس حامد نزد به را آنها دارد توردس مقتدر گناهند، بى

  .بياويخت و بكشت واسط پل بر را همه

 بـرون  مسـلمانان  ضـد  بـر  و انـد  گرفتـه  فراهمى روميان كه آمد خبر االول، جمادى در سال، همين در

 مـردم  از بسـيار  گروهـى  بـر  نيـز  آنها از جمعى .اند يافته ظفر طرسوس مردم غزاكنان از گروهى بر و اند شده

 بـاره  ايـن  در كـار . انـد  گرفتـه  اسير را مسلمانان از كس هزار پنجاه نزديك و اند يافته ظفر شمشاط و مرعش

 رخ روميـان  ضـرر  بـه  بسيار نبردهاى آن از پس كه فرستاد مرز آن به مرد و مال سلطان عاقبت و شد بزرگ

  .داد

 يكـى  بر كرد، جنايتى السالم مدينه در مستى حال در مقتدر، دايى غريب، رپس هارون سال همين در 

 بكشـت،  را او سـببى  بـى  و بكوفـت  تبرزينى با را سرش و برخورد وى به شبانگاه كه جوامرد، نام به خزران از

 محفـوظ  بودنـد  كـس  صـد  كه آنها از را وى بكشند، را او كه جستند مى را هارون و بشوريدند جوامرد رفقاى

 ايـن  از وقتـى . نكردنـد  نظـر  كارشان در اما شود گرفته وى از حق كه خواستند و كردند آمد و رفت داشتند،

. بـود  كرده جنبش سلطان ضد بر كه رفتند الساج ابى ابن اردوگاه سوى و شدند برون همگيشان شدند نوميد

 بـاز  داشت كه روشى از را وى كه بود فرستاده الساج ابى ابن نزد به را حاجب نصر داماد حرمى رشيق مقتدر
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 را وى آن از پـس  نويسد، نامه مقتدر به بود نگذاشته و بود بداشته خويش نزد به را او الساج ابى ابن اما دارد،

  .آورد رضايت او از مقتدر كه مالى، و فرستاد ها هديه و كرد رها

 را كبيـر،  رايـق  مسـلم،  ابـو  سـلطان،  و گرفت باال موصل نواحى در حمدان بن حسين كار سال اين در

 وى. داشـت  خـرد  و ديـن  و عفـت  و تر، واالمقام و بود كهنسالتر معتضدى غالمان همه از كه فرستاد او سوى

 بـود،  كس هزار پانزده با وى كرد، نبرد حمدان بن حسين با بودند، وى با نيز غالمان و سرداران سران برفت،

 جنگ و دلير سوارى يكه كه ترك محمد بن حسن جمله آن از بكشت را حمدان ابن سرداران از جمعى رايق

  .ارمنى مشعر ابو پسر داماد شيخ ابو و بود آور

 ايـن  با خواست مى بگيرد، امان وى براى كه خواست و فرستاد رايق نزد به را جمعى حمدان بن حسين

 عمـارى  بـاده  بودند وى اب نيز بدويان و كردان گرفت، باال راه حسين آنگاه. دارد باز خويش نبرد از را وى كار

 سرداران كه بود رفته آمد به و بود آمده باز غزا از خادم مونس كه بود چنان و .بودند آن در وى حرمتهاى كه

 داده عبـور  رودى از را خـويش  هاى بنه و ياران كه وقتى به رسيدند بدو كه فرستاد حسين پى از را غالمان و

 كـه  آويخت در آنها با بود، وى با نيز عماريها داشت، عبور آهنگ و ودب ايستاده سوار پنجاه با بخويشتن و بود

 بـه  بديدنـد  را ايـن  كردان وقتى. شد اسير نيز الصقر ابو پسرش شدند، تسليم عيالش و كردند اسيرش عاقبت

 همـراه  مـالى  گريختنـد،  الغطريـف  ابـو  اش برادرزاده و حمزه حمدان، پسر. كردند غارت آنرا و تاختند اردوگاه

 آنها و بگرفت بود همراهشان كه را مالى و بود حاجب نصر غالم سيما عامل. دريافت را اين آمد عامل اشتند،د

  .برگرفتند را سرش و بمرد محبس در الغطريف ابو كه شد گفته آن از پس بداشت، را

 بغـداد  آهنـگ  بـه  مـونس  آن از پـس . بود شعبان نيمه پنجشنبه روز به حمدان بن حسين دستگيرى

. بودنـد  مـونس  همـراه  كسـانش  بيشـتر  بـا  بودنـد  وى همانند كه برادرانش و حمدان بن حسين. كرد تحرك

 و چرخانيـد  مـى  را دار يكـى  بـود،  اى كرسـى  آن زيـر  كه بردارى آويخته حالت به نهادند، شترى بر را حسين

 را دار هكـ  را مـردى  كـه  بود او بر گشاد ديباى روپوش يك گشت مى چپ و راست به خويش جاى از حسين

 بـود  كـرده  فـرار  السـالم  مدينة از كه حسين پسر الصقر، ابو. ديد نمى را او كس كه بود پوشانيده گردانيد مى

 سـر  بر دراز كاله نهادن از الصقر ابو كه بود چنان و. داشت تن به ديبايى قباى و بود شترى بر وى روى پيش

 كـه  كسـان  اين بيشتر سر به پدرت كه نه سر به نراآ پسركم« :بود گفته بدو حسين اما بود ورزيده ابا خويش

  .بود كرده اشاره صفاريان از گروهى و قتال به و» .نهاده دراز كاله بينيشان مى

 پيش حاجب نصر برنشست، باهللا المقتدر پسر محمد العباس، ابو. بودند كرده نصب ها قبه الطاق باب در

 پـى  از حسين برادرش و عيسى بن على و بود مونس وى سر پشت داشت، همراه را نيزه نيم كه بود وى روى

: گفـت  بـدو  هاشـميان  از يكـى  رسـيد  يحيـى  بـازار  بـه  حسين وقتى. سپاه جمع در پوش، سياه انبوه گروهى

  ».كرد مغلوب ترا كه را خداى ستايش«
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 دنـابو  را دولـت  اين دشمنان و كردم پر پرچمها و ها خلعت از را صندوقهايم خدا به«: گفت بدو حسين

 سـلطان  بـه  مـن  چـون  يارانى فقدان از آنچه از رسيده من به آنچه انداخت، حال اين به مرا جانم بيم كردم،

  ».است كمتر رسد مى

 نـذير  بـه  را وى آن از پـس  دادنـد،  جـاى  مقتدر روى پيش را او و رسانيدند خالفت خانه به را حسين

  .بداشت خالفت خانه اطاقهاى از يكى در را او كه دادند حرمى

 يكـى  يا مونس نزد به ورود از را آنها خواستند، مى اضافه و كردند آشوب پيادگان و غالمان سال اين در

 اصطبل در را وى اسبان و بسوزانيدند آنرا در و رفتند وزير حسين بن على خانه سوى داشتند، باز سرداران از

 خطـاى  بـه  و شـدند  وارد كـه  شـد  آمـد  و ترف باب اين در ميانشان آنگاه زدند، اردو نمازگاه در و بريدند سر

 اضـافه  وعـده  آنهـا  به مونس بودند، بسيار جمعى پيادگان و بودند كس هفتصد غالمان. شدند معترف خويش

  .شدند راضى كه شد افزوده اندك چيزى و داد

 جملـه  آن از كـه  بياوردنـد  را حسـين  يـاران  از اسير پنج ماه، آن از مانده روز پنج رمضان، ماه آخر در

 در و گرفتنـد  را حمـدان  پسران ابراهيم و عبيداهللا آن از پس ناجى، پسر على نام به يكى و بود پسرش حمزه

  .كردند رهاشان آن از پس بداشتند دايى غريب خانه

 اسحاق و شد گماشته مكه راه و كوفه كمكهاى بر شيبانى محمد بن رقاء و صفر، ماه در سال، همين در

 بخـش : آن بخشـهاى  از تـا  چهـار  و كوفـه  شـهر  و بـود  مكـه  راه بر وى فرمان. شد معزول كوفه از عمران بن

 بـرايش  و دادنـد  خلعـت  بـدو . سـورا  بخـش  و خرب و خطرنيه و بابل بخش و دقال با فرات بخش و سليحين

  .شد بسته پرچمى

 سـلطان  مال« :گفت بدو و كرد خشونت موسى ام برادر عباس بن احمد با عيسى بن على سال اين در 

 ام. نوشت آن تفصيل به اى نامه و »برى، مى مقررى دينار هزار هفت هاللى ماههاى از ماه هر اى، كرده نابود ار

  .بداشت وى از دست تا كرد نرمى عيسى بن على با همچنان موسى

 ديگـران  و گـزاران  حـج  بر آنها از و نگريست قرمطيان كار در بخويشتن عيسى بن على سال همين در

 را سيراف از خريد و داد هديه آنها به و داشت مشغول اطاعت به دعوت و پيام و مكاتبه با را هاآن شد، بيمناك

 آن از پـس . داشتند منسوب خطا به را او مردم اما داشت بازشان و كرد دفعشان بدينسان كرد، آزاد شان براى

. بـود  صـواب  همـه  بود ردهك على آنچه كه بدانستند كردند چه آنها كه ديدند و شد سختى قرمطيان با وقتى

 ايـن  در كـه  يافتند وسيله حسودانش. است قرمطى وى كه بودند گرفته عيب عيسى بن على بر سبب، بدين

  .باشد شده قرمطى كه بود آن از رفتارتر نيكو و خردمندتر مرد، اما بخواهند توضيح او از باب

 عمـران،  بن اسحاق كه پس آن از دان،زن در و كوفه به درگذشت اكبر ثوابه پسر الهيثم ابو سال اين در

 الهيـثم  ابـو  كشـتن  بـراى  اسـحاق  ابو كه شد  گفته. بود گرفته خويشتن براى و سلطان براى او از گزاف مالى

  .كند آشكار بود گرفته خويشتن براى وى از را آنچه مبادا كرد تدبير
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 همـه  سـلطان  و گذشـت  در قبـا  دير مردم از نصرانى ديرانى فرخانشاه بن يحيى بن فضل سال اين در

 مقتـدرى  شـفيع . شـد  گرفتـه  او از كه بود نزديكى به وى آن از دينار هزار پنجاه و صد بگرفت، را وى امالك

  .كردند شمار را وى امالك و تركه كه شد فرستاده قبا به خادم و غالم چند همراه

 رفـت،  مـى  مكـه  زيارت به كه اثنا آن در قادسيه به درگذشت، ادريس بن ادريس عادل، سال همين در

 آنرا كه برد مى همراه مالى و كرد مى حج ساله هر بود، گرفته باال سلطان نزد به منزلت و بازرگانى در وى كار

  .كرد مى خرج محتاجان بر

 دارم، الزم مخارجى حج براى سال هر«: گفت مى كه شنيدم وى از روزى: گويد صولى يحيى بن محمد

  ».است دينار پنجهزار كه كنم مى خرج خير كار در آنچه بجز

 آن از نيمـروز  هنگـام  حجـه،  ذى از رفتـه  روز هفت ناگهانى، به درگذشت، سلمى االغر ابو سال اين در

  .يافتند مرده را او و بجنبانيدند نماز براى را وى آن از پس بخفت، بود كرده چاشت كه پس

  .بود هاشمى الملك عبد بن فضل حج ساالر سال اين در

  .آمد در چهارم و سيصد لسا آنگاه

   عباس بنى اخبار از بود چهارم و سيصد سال به كه رخدادها از سخن

 بـه  معروف شعرانى محمد بن خالد كه گفت مى كه رسيد كرمان بريد متصدى نامه سال اين محرم در

 عنـوان  و شـده  سـلطان  مخالف بود،  گماشته سيستان و كرمان خراج به را وى وزير على بن على كه يزيد ابو

 حمـامى  بـدر  نبرد به وى با تا كرده، تعهد مالها شان براى و آورده فراهم خويشتن بر را كسان و گرفته امارت

 نقـد  بـه  آنـرا  از قسمتى و كرده تعهد گزاف مالى بودند وى با كه سردارانى براى .كنند قيام فارس فرمانرواى

  .بود سليقه كج و راى سست مردى عرانىش. اند آمده فراهم او بر پياده و سوار هزار ده كه داده

 از يكـى  بـدر . كنـد  شـتاب  او كـار  در و فرسـتد  شعرانى سوى سپاهى كه نوشت حمامى بدر به مقتدر

 بـدو  انبوه سپاهى فارس، مردان و خويش سپاهيان از و فرستاد شعرانى سوى درك نام به را خويش سرداران

 به كه كرد تعهد و كرد ترغيب اطاعت به را او و نوشت رانىشع يزيد ابو به سپاه فرستادن از پيش بدر. پيوست

 از مـن  خـدا  به كه داد پاسخ بدو يزيد ابو. داد بيمش نافرمانى عواقب از و گيرد باال وى منزلت و ماند سالمت

 ال و دركـاً  َتخـاف  ال« كـه  شـد  نمودار من بر جل و عز خداى گفته اين و گشودم را مصحف كه ندارم بيم تو

 سـتاره  يـك  مـن  طـالع  در عالوهه ب »بترس نه و كن بيم نه) دشمنان( گرفتن از و«: يعنى »77: 20  شىَتْخ

  .»برساند آرزو نهايت به مرا بايد مى كه هست) ؟( بيبانى

  .گرفتند اسيرى به را او كه وقتى تا شد محاصره كه فرستاد او سوى را سپاه بدر پس،

  :اينست جمله از كه شد گفته شعرانى درباره اشعارى

   گوى بهتان يزيد ابو اى«

  .مباش مغرور بيبانى ستاره به
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   كه اى پيشه جهالت سرانجام كه بدان

   باشد، فروخته بهتان و سركشى به را هدايت

  .است شدن كشته

   داشتى واال منزلت سلطان از

   سلطان به نسبت ترا كه بود كى

  »كرد؟ مغرور

 نو زندان ديوار بر و رسانيدند السالم مدينة به را سرش مرده، راه در يزيد ابو اين كه آمد خبر آن از پس

  .كردند نصب

 دسـت  بـه  شـد،  گماشته آن بر خليل، بن حسن و شد معزول بصره امارت از طولونى يمن سال اين در

  .بود وى آن از بصره امارت كه مقتدرى شفيع

   مدو بار براى فرات بن على وزارت و وزير عيسى بن على دستگيرى از سخن

 منزلهـاى  و گرفتنـد  را وزير عيسى بن على حجه، ذى از رفته روز هشت شنبه، دو روز به سال اين در

 بـن  علـى  روز همين در. بداشتند مقتدر خانه در را وى شد، غارت كسانش و اطرافيان منزلهاى و وى برادران

 خـويش  خانه در پس گام،ل و زين با شد داده بدو اسبى و گرفت، خلعت هفت و رسيد وزارت به فرات محمد

 آوردن خشم هنگام به كه را وى امالك بيشتر و بود شهره وهب بن سليمان خانه نام به كه بنشست مّخرم در

 بودنـد،  شـده  نهـان  وى سـبب  بـه  كه وابستگانش و پروردگانش از كسانى و دادند پس بود، شده گرفته او بر

  .شدند آشكار

 مـن  يك هر شمع بهاى گرفت خلعت و رسيد وزارت به فرات ابن كه صبحگاهى كه اند گفته وى درباره

 كاغـذ  بهـاى  نيـز  و. رفـت  مى كار به وى سبب به و برد مى كار به شمع كه بس از شد، افزوده طال قيراط يك

 گرفت خلعت كه روزى. آوردند شمار به وى فضائل از را اين مردم و برد، مى كار به كاغذ كه بس از شد افزوده

 بـرف  رطـل  هـزار  چهـل  وى خانـه  در شب آن و روز آن در كه گفت من به فضل ابن بود، گرم سخت روزى

  .شد مصرف

 او بـر  هاشميان بود، وى با نيز يارش خلف بن موسى رفت، جامع مسجد به و نشست بر محمد بن على

 داد دستور خويش همراهان به فرات ابن. بناليدند خويش مقرريهاى درباره و اند كرده رها را ما كه زدند بانگ

 دستور و نپسنديد را اين مقتدر كه كردند روى زياده سخن، در هاشميان نكنند سخن چيزى درباره آنها با كه

 بـدو  و خواسـتند  پوزش و شدند فرات ابن نزد به هاشمى پيران بدارند، خالفت خانه از را دارانشان مرتبت داد

 غالمان از جمعى آورد رضايت آنها از تا كرد سخن ايشان درباره خليفه با وى بوده، ما جاهالن كار اين: گفتند

  .باشند وى با بود كجا هر و برنشينند وى با كه پيوست فرات ابن به را اطاقى
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 برجـى  آن، حصـار  برجهـاى  در قنـدهار  در كـه  بـود  آمـده  آن در كه آمد نامه خراسان از سال اين در

 كـدام  هـر  گوش در كه بوده سر نه و بيست جمله از ى،علف سبدهاى در بوده، آن در سر پنجهزار كه اند يافته

 زبير، بن جناب حسان، بن شريح: بوده چنين نامها و سر صاحب نام به ابريشم، نخ با شده بسته بوده، اى رقعه

 بـن  عمـر  عـروه،  بـن  هانى حسنه، بن هاتم سلمى، معاذ بن طلق ،عبداهللا بن حارث تميمى، موسى بن خليل

 سليمان عماره، سليمان بن عبداهللا سعدى، زبير بن فرقد زبير، بن خبيب بن جابر دنى،م عباد بن جرير عالن،

 كنـدى،  عتـاب  بـن  سـعيد  حيـان،  بن عمرو عمرو، بن سهيل بن عقيل پرچمدار طرخان بن مالك عماره، بن

 انعثمـ  دامـاد  صبح بن مطرف بجلى، عبداهللا عباده، جبريل عالء، بن غيالن عروه، بن هارون انس، بن حبيب

  .عنه اهللا رضى عفان بن

 و بـود  خـويش  حال به آن موى بود، خشكيده آن پوست اينكه جز بودند يافته خويش حال به را سرها

  .بود هجرت هفتادم سال از ها رقعه و بود نيافته تغيير

  .شد گماشته آن بر ضبى محمد بن نزار و شد معزول بغداد نگهبانى از طولونى يمن سال اين در

 و پارسا بود مردى وى .درگذشت طاهر بن محمد برادر طاهرى طاهر بن العزيز عبد سال ناي محرم در

  .كرد نماز او بر طاهر بن مطهر و شد گور به قريش گورستان در نكوكار، و نيكرفتار

 جمـادى  مـاه  بـه  درگذشت، خراسانى نصر ابو نام به داشت نيز عادل عنوان كه محدثى سال همين در

  .االولى

 دوسـت  ادب مـردى  وى درگذشت، وزير، عباس بن احمد الحسن، ابو شعبان، ماه به سال ينا در هم و

  .بودند وزارت اهل وى كسان و بود كرده وزارت نامزد را خويشتن و بود

  .درگذشت طولون ابن غالم لؤلؤ سال اين در هم و

 عيسـى  بن على درشبرا آنكه از پيش ماه دو درگذشت، عيسى، بن داود سليمان، ابو سال اين در هم و

  .نماند باز وى جنازه از بزرگان از هيچكس و شود گرفته

 شنبه دو روز به. رمضان ماه در بيامد، حج آهنگ به دينور از اسحاق بن محمد بن طرخان سال اين در

 بـدو  را پدر مرگ وزير و بود خبر بى رفت، وزير عيسى بن على نزد به و برنشست شوال ماه از مانده روز يازده

 پـدرش  كارهـاى  بـر  وى بـراى  و گرفـت  خلعت پنجشنبه، روز به بعد، روز سه بناليد، سخت كه گفت تعزيت

 گفتگـو  وى بـا  بـود  بوده پدرش با كه كارها باره در. كرد خويش نايب را او و نوشت برادرش به بستند، پرچم

 اسـحاق  بن محمد تابوت. فرستاد وى جانب از دبيرش حمد كه دينار هزار شصت به بريدند وى با را كار شد،

  .سپردند خاك به غربى سمت در وى خانه در و بياوردند شوال از مانده روز چهار را

  .بود حج ساالر هاشمى الملك عبد بن فضل سال اين در

  .آمد در پنجم و سيصد سال آنگاه

   عباس بنى اخبار از بود پنجم و سيصد سال به كه رخدادها از سخن
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 كـه  جـوان  يك و پير يك داشتند ساالر دو شدند، السالم مدينة وارد روم شاه فرستادگان سال اين در

 خـرج  و جيـره  و دادنـد  منزلشـان  بـود  بـوده  صـاعد  آن از كه اى خانه در بود، همراهشان كافر چهار و بيست

 از ن،ببردندشـا  بـزرگ  خيابان از. العامه باب در بردند خليفه خانه به را آنها روز چند از پس. دادند بسيارشان

 و كردنـد  پيـاده  اسبشان از را ساالر دو العامه باب نزد به بودند، بسته صف آنها براى خالفت خانه تا مخرم در

 خليفـه  از ذراع يكصـد  حـدود  در را آنها بودند، كرده زينت فرش اقسام به را ها اطاق كردند خالفت خانه وارد

 بـا  كـه  بود ايستاده نيز ترجمان بود، ايستاده ىو روى پيش وزير محمد بن على وقت آن در. نگهداشتند دور

 شـده  آمـاده  چندان فرش و جواهر و نقره و طال ابزار از. كرد مى سخن خليفه با نيز وزير كرد، مى سخن وزير

 و ها زرافه و فيلها ساحل، دو بر .بردند دجله كنار بر سپس بگردانيدند، را آنها. بود نشده ديده آن نظير كه بود

 به شد داده دستور. بود بطال مزين ديباى عباهاى خلعتها دادند، خلعت آنها به بود، آماده يوزپلنگها و ها درنده

 آنها. بودند آمده همراهشان كه كسانى با شد، حمل كشتى در كه بدهند درم هزار بيست ساالر دو از يك هر

 خانه به و دادند عبور پل زير از را اآنه بود، شده بسته صفها دجله هاى كناره ديگر بر بردند، غربى سمت به را

  .محرم از مانده روز شش بود، پنجشنبه روز به اين و بردند صاعد

 مالى و كرد خشونت او با و گرفت را وى فرات ابن و بيامد مكه از ماذرايى احمد بن ابراهيم سال اين در

  .كرد تقسيط او بر را بقيه و داد نقد به را قسمتى كه كرد مطالبه او از

 و شـود  مصـر   سوى كه نوشت شام كارهاى دار عهده بسطام بن احمد بن على به فرات ابن سال اين در

 بكشد مطالبه به را برادر دو على، بن محمد بكر، ابو برادرش با بگيرد، را زنبور ابو به معروف احمد، بن حسين

 مـال  فرسـتد،  السالمشـان  مدينة به بود، فرستاده وى بنزد بغداد از كه ها جمازه بر آنگاه وادارد اقرارشان به و

  .فرستد السالم مدينة به نيز را شده گرفته

 ابـن  بودند، كرده نيكويى وى با و بودند يافته دست بسطام ابن به برادر دو آن، از پيش كه بود چنان و

 كارشـان  به نيز بغداد در سلطان اطرافيان از يكى. كرد نكويى كارشان در و كرد نرمى آنها با تالفى به بسطام

 را خويش خدمه معتمدان از خادمى و فرستاده كس آنها كشتن براى وزير كه شد گفته خليفه به. كرد توجه

 خـادمى  حضـور  بى كه داد دستور بسطام ابن به و مصر به آنجا از و فرستاد دمشق به صحرا راه از ها جمازه بر

 داشـت  خـوش  را ايـن  بسطام ابن. نكند خشونت آنها اب و نكند گفتگو برادر دو با شده فرستاده وى نزد به كه

. بـود  برداشته خويشتن براى گفتند مى كه بود گرفته آنها از گزاف مالى و بود كرده بدى نهايت به آنها با زيرا

 دربـاره  او بـا  كـه  بود وى با نرمى منظور به نيز اين كرد، عهده الطيب ابو برادرش را بسطام ابن با گفتگو كار

 را الطيـب  ابـو . شود انجام وى حضور با گفتگو كه دادند مصر فرمانرواى تكين به را او و نكردند ىسخت كارش

 كه كنيم مى ياد آنرا كه گفت شعرى وى درباره مصر شاعران از يكى و داشتند منسوب سستى به كار اين در

  :است آمده آن در گرفتن اقرار و قوم كردن شكنجه زشت روش

   وى وسيله به وندخدا كه الطيب ابو اى«



 33    دنباله تاريخ طبري

   كرد نمودار را عدالت

  .آيد نمى تو از ظفر

   ماندى منتظر و كردى تأمل

   كردنت تأمل پس از مگر

  ! هست انتظارى و توقف

   بكوش بخيل خيانتگر كار در

   بگير اقرار وى از و

  .اوست ويرانى مايه گرفتن اقرار كه

  شد؟ چه ارژنى چماقهاى زدن

  ؟شد چه گويى درشت و دادن هراس

  شد؟ چه كردن سختى و زدن گردنى پس

  شد؟ چه آويختن دهانه و

  كو؟ زبانيها بد و تنگ بندهاى

   زدنها ضربت و داشتن پا به

   ها كوفتن سر و ماليدنها گوش

   ها نهادن قيد به لب و فشردنها خايه و

  شد؟ چه

   فشردنها گلو و كندنها ريش

  .ها نگهداشتن و ها بداشتن و

   زهاچي اين با جز سلطان كه

  .شود نمى خشنود تو از

   است عار مايه تو نرمى كه كن سختى پس

  .رسد مى تو به تو مال وسيله بدين و

  ».است تو با اختيار و برگزيدن كه گير گوش

 احمـد  بـن  محمد الحسن ابو وى. بغداد به گرفتند، را ماذرايى احمد بن ابراهيم خواهرزاده سال اين در

 فـرات  ابـن  بـود،  بـوده  علـى  بـن  محمـد  بكر ابو و زنبور ابو نايب و بود كرده مى دبيرى حمامى بدر براى بود،

  .گرفت بود وى خانه در كه را چه هر و كشيد غرامت به را وى كه ميكرد مطالبه او از مالهايى

 بـد  رفتار بصره در بود  بصره امير مقتدرى شفيع جانب از كه خليل، بن حسن كه آمد خبر سال اين در

 بـر  او و انـد  شـوريده  وى ضـد  بـر  كـه  نهاده ها پرداخت بازارها بر و زده زشت كارهاى به ستد و گرفته پيش
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 مسـجد  در كـه  را عامـه  از گروهـى  و اند تاخته مسجد به وى سواران و سوخته را جامع اطراف بازار و نشسته

 اش خانه در را او و اند هگرفت فزونى بصره مردم آن از پس اند، نكرده جمعه نماز روز آن در كه اند كشته اند بوده

 بودنـد  كـه  وقتـى  تـا  بودنـد  آمده فراهم او بر خليل ابن ياران. نمير بنى به معروف محل در اند كرده محاصره

 كرد واليتدار را خويش ياران از يكى و كرد معزولش كه كند معزول را او داد دستور مقتدرى شفيع به مقتدر

 كـه  بـود  چنان و. كردند رها را خليل ابن وى رفتن وقت به بصره ممرد و شد روان كه خزاعى دلف ابو نام به

  .بودند كرده جلوگيرى جمعه نماز از تمام ماه يك و بودند كرده رها را زندانيان بصره مردم

 و اسـت  علوى گفت مى امانخواهى، به بيامد، صحرا كلب نام به الساج ابى ابن سپاه از يكى سال اين در

 پناهندگان، جزو شد، معين وى براى دينار سيصد .بود گريخته وى از كه بود كرده بند هب را او الساج ابى ابن

  .كند گفتگو نسبش درباره وى با تا فرستاد كس نهانى كه نوشتند الساج ابى ابن به را اين و

 ابن. بود كرده ازدواج بود عون ابى بن محمد بن حسن دختر كه ناظره ابى ابن زن با وى كه بود چنان

 سـاالر  محمـد،  بـن  نـزار  بـه  را او پـس  بـود،  ساختگى وى نسب كرد، گفتگو وى با و شد احضار نقيب مارطو

  .كرد زندان به را وى كه كردند تسليم بغداد، نگهبانان

 ابـى  ابـن  كـه  آن از پـس  السـاج،  ابـى  ابن نبرد براى آمد در رى به خادم مونس سال، همين شوال در

 ياران از چيزى يا شود وى تبعه خاقان ياران از هيچكس نگذاشت و بود هكرد هزيمت را مفلحى خاقان الساج،

 و نوشـته  الساج ابى ابن به عيسى بن على كه داد خبر بدو و رفت باهللا المقتدر نزد به فرات ابن. بگيرد خاقان

 را خنس  اين باهللا المقتدر. وى مخالفت به تدبير و خليفه، ضد بر مكارى به شود رى سوى كه داده دستورش

 خانه در مقتدر نزد به على -پرسيد آن درباره عيسى بن على از شد، برون او چون و گرفت، گوش فرات ابن از

 بـدو  است صعلوك برادر آن از ام كشانيده آن سوى را الساج ابى ابن كه اى ناحيه«: گفت -بود بداشته خالفت

 اجـازه  مؤمنـان  اميـر  از كـار  اين براى. شود كشته كدامشان كه نميدادم اهميت و كند نبرد وى با كه نوشتم

 مـن  نـزد  بـه  او دسـتخط  اكنـون  و بكرد كه كند دستخط كه خواستم وى از داد، اجازه آن درباره كه گرفتم

 گشـايش  بداشـتنگاهش  در عيسـى  بن على بر كه نهاد نكو اثر مقتدر در اين و كرد حاضر را دستخط ،»است

  .نكرد سختى وى با و آورد

 بغـداد  به تابوتى در را وى رسيد، خراسان راه عامل و سردار عنزى عثمان شدن كشته برخ سال اين در

 و زدنـد  تازيانـه  را وى كرد، عالن غالمان از بود كرد مرد يك كه شد دستگير وى قاتل نيز آن از پس آوردند

  .داد جان تا نهادند آهنين سنگين بند

 بـوى  اقسـام  كـه  رسيد باهللا المقتدر نزد به عمان، فرمانرواى هالل، بن احمد هاى هديه سال، همين در

 طـوطى  از روانتر كه سياه چينى پرنده يك جمله از دريا، هاى تحفه از هايى تحفه با نيزه تعدادى و بود خوش

  .بود سياه آهوى چند جمله آن از هم و فارسى، و هندى به كرد، مى سخن
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 شـيعه  سـردار  حباسـه  نبـرد  در كـه  پس آن از بيامد، مصر از فرغانى سيما بن قاسم سال اين در هم و

 در مغربيان شمشير و بودند شده هزيمت مصر مردم كه بود چنان و. بود داشته نكو اثر و بود كوشيده سخت

 و شدند هزيمت يارانش و حباسه و داد رهايى را همه و پيوست بدانها قاسم كه وقتى تا بود، افتاده كار به آنها

 يـاد  را وى عمـل  حسـن  و قاسـم  معتبر كار كه رسيد آنجا بريد متصدى و مصر مردم هاى نامه. برفتند شبانه

 مهـم  كارهـاى  بـه  و معتبـر،  تيولهاى و دهد مى فراوان عطيه را وى سلطان كه نداشت ترديد او و بودند كرده

 افسـرده  كـه  چندان داشتند، باز ورود از و نگهداشتند آنجا در را وى رسيد شماسيه در به چون اما گمارد، مى

 دليـر  مردى قاسم. پنداشتند نعمتى وى براى را اين و درآيد كه دادند اش اجازه پس آن از. آورد ماللت و شد

 سـال  ايـن  آخـر  در تـا  بـود  بيمـار  و غمـين  آمد در بغداد به كه وقت آن از درست، نيت و بسيار فتوح با بود

  .حجه ذى از مانده روز هفت جمعه روز به درگذشت،

 بـر  مـردم  1طبقات و سلطان خاندان و شد گور به رصافه در كه بمرد مقتدر آن از دخترى سال اين در هم و

  .شدند حاضر وى جنازه

  .صفر ماه به درگذشت، محدث 2طرازگر زكريا بن قاسم سال اين در هم و

 نمانـد  بـاز  وى جنازه از بزرگان و سرداران از هيچكس و بمرد دايى غريب پسر قاسم االخر ربيع ماه در

  .رفت غريب نزد به تعزيت به و برنشست فرات ابن كردند گور به را پسر آن صبحگاه كه روزى شبانگاه

 داشت، اقامت رقه در و بود مضر ديار عامل وى رسيد، غنوى عمرو بن عباس درگذشت خبر ماه اين در

 ديـار  كار وى درگذشت از پس. شد فرستاده مقتدر نزد به بود نهاده جاى به اسب و سالح و اثاث و مال آنچه

 كـه  نشد نمودار آنجا در باشد رضايت مورد كه كارى او از و كرد عهده آنرا بكمترى وصيف و شد آشفته مضر

  .داشت مضبوط را آنجا كه شد گماشته مضر ديار بر صفوانى جنى و شد معزول

 در و درگذشـت  مسـمعى  ابراهيم بن عبداهللا االخر، ربيع ماه از مانده روز نه شنبه، روز به سال، اين در

 دانشـور،  و بـود  خردمنـد  مسـمعى  عبـداهللا . شـد  گور به خراسان، در به بود گرفته تيول به كه، خويش خانه

 بود دانشور نيز پسرش داشت، خوب حافظه و بود شنيده بسيار حديث رياشى از و بود نوشته حديث كتابهاى

  .بود پدر از كمتر اما

  .درگذشت بغداد به صفار، ليث بن عمرو غالم سبكرى سال همين در

. درگذشـت  مقتـدر   دايـى  غريب االخر جمادى از مانده روز هشت شنبه چهار روز به سال اين در هم و

 بـا  وزيـر  محمـد  بن على شد، گور به عيسى قصر در و كرد نماز او بر موسى ام برادر هاشمى عباس بن احمد

  .يافت حضور وى جنازه بر قاضيان و سرداران و خويش اطرافيان همه

                                                           

 .كلمه متن. 1
  .مطرز: كلمه متن. 2
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 را وى بقـاى  و نـدارد  خـوش  نظـر  وزيـر  فرات ابن با مقتدر كه بود دانسته حاجب نصر كه بود چنان و

 ابـن  كـه  داد خبـر  و فرسـتاد  مقتدر بنزد كس نصر پس كند، مى كار وى كردن سرنگون براى و دارد ناخوش

 را خـويش  فرمـان  دارى عـزم  اگـر «: گفت بدو و يافته حضور جنازه بر خويش اطرافيان و كسان همه با فرات

  ».يافت نخواهى تسلط جمعشان بر گونه بدين كه است ممكن اكنون كنى روان آنها درباره

 هارون به روز، آن از پس جمعه يك» .نيست آن وقت اكنون كه انداز تأخير به را اين«: داد پيام مقتدر

 بـراى  نيـز  آن از پـس  گماشتند، بود، هداشت عهده به پدرش كه كارها همه بر را او و دادند خلعت غريب پسر

  .بستند پرچمى وى

 بـود،  رسـيده  باال خيلى سن به وى درگذشت، اسحاق بن مصعب شعبان، سلخ يكشنبه روز به سال همين در

 بـن  اسـحاق  فرزنـدان  باقيمانـده  از كـس  آخـرين  وى كـرد،  نماز او بر مكه جماعت امام الملك عبد بن فضل

 ابلـه  و دراز ريـش  كرد، مى بسيار خطا سخن در بود، كند زبانش رسيد، مى بدو اسحاق وصايت كه بود ابراهيم

 اسـت  اى نامه جمله از دارد، مغلوط هاى نامه و خبرها. بود كرده روايت و بود نوشته حديث بود، پارسا اما بود،

 را آن من و شد يافت وى خط به نامه اين. نوشته خويش كسان به قادسيه از رفته مى حج به كه هنگامى كه

 بـه ( قبران كار نويسم مى شما به قادسيه از را نامه اين رحيم، رحمان خداى نام به«: كنم مى نقل بود چنانكه

 سه )بگويد بجاى( بگود) بوده وى نماينده( الورود ابو) پسر جاى به( پس به بودم برده ياد از را ها1)قربان جاى

 يكمـى  و بيسـت  خودم من و بيست مادرم و پدر با كنيز، هدوازد يك، و بيست براى كند، 2قبران و بخرد گاو

  ».اهللا انشاء كنيد، عجله باب اين در 3)يكمى جاى به(

  :مضمون اين به بود گفته شعرى وى درباره همسايگانش از يكى

   صدقه بنى اى«

   گيرد مى صدقه بزودى اسحاق وصى

   است اسحاق خالف به مهارت در كه

   است نمودار وى حماقت كند سخن آنكه بى و

   گويد عوضى آنرا گويد سخنى اگر

  ».لحقه گويد حلقه جاى به

 بغداد شرقى سمت نگهبانى ساالر وى. اشروسنى اسحاق درگذشت به آمد خبر فارس از سال همين در

  .بود بوده

  .داشت حضور وى با نيز پدرش بود، حج ساالر الملك عبد بن فضل پسر سال اين در

                                                           

 .احاضى به جاى اضاحى: كلمه متن. 1
 .يضحىيحضى به جاى : كلمه متن. 2
  .حاود به جاى حادى: كلمه متن. 3
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  .رآمدد ششم و سيصد سال آنگاه

   عباس بنى اخبار از بود ششم و سيصد سال به كه رخدادها از سخن

 چهارشنبه روز به بود، بوده الساج ابى بن يوسف و خادم مونس ميان كه نبردى از آمد خبر سال اين در

 مـونس  بـه  هزيمـت  حـال  در سـبكى  نصـر . بودند شده هزيمت وى ياران و مونس كه صفر، از مانده روز پنج

 اما بگيرد، بود وى بدست كه را مالى و كند اسير را او بود خواسته مى بود، وى روى پيش مالى هك بود رسيده

 شدند اسير  سرداران از گروهى نبرد اين در. مشو دارد همراه آنچه و وى متعرض كه بود داده پيام بدو يوسف

 مـونس  سـپاه  در كـه  ىكسان و كرد آزادشان سپس داد، اسبشان و داد خلعتشان و كرد حرمتشان يوسف كه

  .بودند شده اسير كه داشتند خوش بودند

 در جمعـه  روز هـر  كـه  بگفت داشت نام ثمل كه را خويش پيشكار كنيز مقتدر، مادر بانو، سال اين در

 آن از بسـيار  عيـب  و نپسـنديدند  را اين مردم. كند نظر مردم هاى نامه در و نشيند مظالم رسيدگى به رصافه

 احضار را الحسن ابو قاضى و بنشست ديگر روز. نساخت كارى و بنشست روز نخستين. دگرفتن خرده و گفتند

 و بردند سود آن از ستمديدگان كه درآمد بدرستى دستخطها، و برد بسامان آنرا و كرد نكو را وى كار كه كرد

  .شدند دلخوش بدان بودند، زده نفرت وى كردن نظر و نشستن از كه مردم

 چهـار  از يـك  هـر  در كـه  داد دستور بود، بغداد نگهبانى ساالر كه طولونى، يمن به تدرمق سال، اين در هم و

. نـرود  مظلمـه  كسـى  بـر  تـا  دهـد  فتوى مسايلشان درباره و بشنود را مردم تظلم كه بنشاند را فقيهى ناحيه

 مأمورانى و ندك عهده آنرا و نكند بار مردم بر شد مى نوشته آن در ها واقعه كه را 1كاغذى بهاى داد دستورش

  .نگيرند دستمزد دانگ دو از بيش روند مى مردم با كه

 بـرد،  بـدانجا  را حرمتهـا  بعضـى  و شـد،  مقيم آن در مدتى و يافت خوش را زبيديه مقتدر، سال اين در

 جمعـى  و نشست دادنشان غذا براى شنبه روز به و كرد مرتب زبيديه، اطراف در هاشان، خيمه در را سرداران

  .كرد بخش آنها بر بسيار مال و بنوشيد حرمتها با داد، چيز را آنها از

 مـن  بـه  گويم، سالم او به كه بودم رفته حاجب نصر آهنگ به روز آن در: گويد صولى يحيى بن محمد

 وى پـيش  از كـردم،  چنـان  كه برسانم مقتدر به و كنم وصف را روز نكويى آن در و بسازم شعرى داد دستور

  ».است صولى آن از اين«: گفت و داشت همراه درم پنجهزار كه آمد موسى ام آن زا خادمى كه بودم نرفته

  :بود چنين شعر آغاز بود، پسنديده را شعر مؤمنان امير

   است ديگر عتابى را وى روز هر«

   كند مى بار من بر گناهى

  ».ندارم گناهى اما

                                                           

 .كلمه متن. 1
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  :ام گفته كه آنجا تا

   اوست مقابل افروز نور سعد ستارگان«

   كند مى نهان را او شخص نه كه

  .كند مى خاموش را نورش نه و

   شد، نمودار غرب افق از خالفتى خورشيد

  .برآيد غرب از خورشيد كه نبود گمانم

   گرفت نكويى خليفه جعفر از افق

   يافت، روشنى دور و نزديك آن روشنى از و

   مبراست هوس از كه باهللا مقتدر از

  ».دارد آشكار نسب خداى پيمبر از و

 بـد  و كردند گويى شايعه وزير، فرات ابن درباره مردم كرد، هزيمت را خادم مونس الساج، ابى ابن وقتى

 و پرداختنـد  بدو حسودانش و دشمنانش داشتند، منسوب او گرى بيهوده به را رخداد همه و گفتند بسيار وى

 كـه  بردند عيسى بن على نزد به سلطان خانه از و شد نوشته اى رقعه عاقبت برانگيختند، وى ضد بر را خليفه

 را آنها از كس هر تا كند سخن آنها درباره خويش دانسته به كه بودند برده نام را گروهى رقعه در بود، بداشته

 اصـالح  شـروى : نوشـت  آن زير كه بود عيسى بن ابراهيم نامها جمله از برگيرند، وزارت به كرد اشاره بدو كه

 بـن  حامـد  نـام  زيـر  دين، بى ستمگر: نوشت البغل ابى ابن نام زير خونريز،: تنوش بسطام ابن نام زير نپذيرد،

 ناحيه شناسمش نمى: نوشت ماذرايى احمد بن حسين نام زير كهنسال، و عفيف و توانگر عاملى: نوشت عباس

 بـن  سـليمان  نـام  زيـر  بـاك،  بى  احمقى: نوشت خاقانى عبيداهللا بن احمد نام زير برد، راه كفايت با را خويش

  .اهللا اال اله ال: نوشت الحوارى ابى ابن نام زير نوكار، دبيرى: نوشت مخلدى حسن

 ايـن  در نيز حاجب نصر .دهند عباس بن حامد به را وزارت كه شد اين بر مشاورانش و مقتدر راى پس

 روز بـه  .بيارد را حامد كه فرستاد بويح ابن نام به را خويش حاجب مقتدر. شمرد صواب آنرا و كرد كمك باب

 و خاندان از كس هر با گرفتند، را فرات بن محمد االخر، ربيع ماه از مانده روز سه پسينگاه، از بعد پنجشنبه،

 از محسـن  پسـرش . بـود  روز نـوزده  و مـاه  پنج و سال يك وزارتش مدت. يافتند دست او بر كه وى اطرافيان

 را وى نمانـد  نهان كارش اما درآمد، العالء بوا بن حسين منزل به و گريخت بود آن دار عهده كه مغرب ديوان

  .بردند سلطان خانه به و گرفتند

 نصـر  خانـه  در و شد بغداد وارد شبانگاه االولى، جمادى از رفته روز دو دوشنبه، روز به عباس بن حامد

 ،گرفـت  خلعت و رسيد مقتدر بنزد صبحگاه شنبه سه روز به كرد، بسر را شب بود سلطان خانه در كه حاجب

 ضـعف  اطرافيـانش  و سلطان. نماند باز وى از هيچكس و بودند كرده پيشواز او از بغداد تا سابس نهر از مردم

 از را عيسـى  بـن  علـى . باشـد  داشـته  كمكـى  بايـد  مـى  ناچار كه ندانستند و بديدند را وى كهنسالى و حامد
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 كـه  داد مـى  خبر حامد به كه داشت اههمر خليفه از اى نامه. فرستادند وزير حامد بنزد و درآوردند بداشتنگاه

 معـاف  كـه  خواسـت  معافيت پياپى وى بلكه نكرده كنار بر وزارت از ناپسند چيزى يا خيانت سبب به را على

 كمـك  او از و كنـى  خـويش  نايـب  را او و كنـد  عهده را ديوانها كه فرستادم تو نزد به را وى«: بود گفته. شد

  ».سازگارتر پاكت نيت با و است مناسبتر تكارهاي آمدن فراهم براى اين كه گيرى

 پهلـوى  و كـرد  حرمت را او درآمد وى بنزد عيسى بن على وقتى كه داد وزير به را نامه مقتدرى شفيع

  .قبول و نوشت سپاس آن پاسخ به و خواند را رقعه نشست، يكسو به و نپذيرفت او اما. نشانيد خويش

  .گفتند بسيار دعاى را آنها مردم و برنشستند جمعه مازن براى عيسى بن على و وزير حامد آن از پس

 بـن  محسـن  عباس، بن حامد .لؤلؤى شفيع حضور با شد فرات ابن با گفتگو دار عهده موصلى حماد ابن

 و زدن تازيانـه  و زدن سـيلى  كـار  در خواسـت،  آنهـا  از مـال  و كـرد  احضـار  را خلـف  بن موسى و فراتى على

 رسم وزراء فرزندان بر را اين. بدارد عزيز را وزير خداى«: گفت بدو خلف بن ىموس كرد، افراط دادنشان دشنام

 وزير روى پيش از را وى بيفزود، را وى عقوبت و آورد خشم به را حامد اين، كه» .دارى فرزندان نيز تو. مكن

  .دش رها كه كنند رها را وى داد دستور باهللا المقتدر كرد، سختى نيز محسن با شد تلف و ببردند

: گفتـه  مـى  بدو گويى كه ديده خواب به را خويش برادر كه وانمود چنان رسيد فرات ابن به خبر وقتى

 را وى گيـرد،  گوش او از خليفه كه خواست فرات ابن پس» .مانى مى سالمت به كه مده آنها به را خود مال«

 بـن  هـارون  و بنخـاس  پسـر  وسفي نزد به وى آن از دينار هزار هفتصد كه كرد اقرار خليفه بنزد كرد، احضار

 به گرفت، آنها از كه كردند اقرار مال بودن به و كرد احضارشان حامد هست، يهودى، و صراف هردوان عمران

 دويست حدود در نيز آن از پيش شد گرفته كه بود كسانش از يكى نزد به كه كرد اقرار نيز دينار هزار يكصد

  .شد دينار هزار هزار بودند گرفته كسانش و وى از چهآن مجموع بودند، گرفته وى از دينار هزار

. بيايـد  بود داده دستور و بود، فرستاده ماذرايى احمد بن حسين سوى ها جمازه سلطان كه بود چنان و

 مـاه  بـه » .اوست كارهاى از كشيدن حساب براى«: گفتند نيز و است وزارت اين كه كردند گويى شايعه مردم

 بـا  نيـز  مـالى  فرسـتاد،  نيـز  مـالى  داد، بانو و خليفه به گرانقدر هاى هديه و سيدر بغداد به شش سال رمضان

  .فرستد سلطان بنزد آنرا كه داد دستور و داد پس كه كرد پيشكش عيسى بن على به ها هديه

 ابـن  وقتـى  كـه  شد مقر احمد بن حسين. آمدند فراهم وى با گفتگو براى گروه و بياوردند را فرات ابن

 اقرار را مال وصول فرات ابن بود، فرستاده وى  براى دينار هزار سيصد بود رسيده وزارت به دوم ربا براى فرات

 احمـد  بن حسين. نهادند او بر را باقى و شد پذيرفته آن از بعضى كه كرد ياد آن خرج براى را مواردى و كرد

 آن سوى قعده ذى از مانده زرو شش كه -شد فرستاده شام به نيز برادرش -شد فرستاده باز مصر كارهاى به

 مطالبه احمد بن على بن محمد اش برادرزاده و احمد بن حسين از آنچه همه كه درآمد خليفه دستخط. رفت

  .كنند بس درم هزار دويست به را همه بايد مى و بود شده الغا بودند كرده
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 سـرداران  از يكـى  كه سبكرى خواهرزاده قدام بن احمد كه آمد خبر ششم، و سيصد سال ترويه روز به

 كه نوشته نامه سلطان به و شده مسلط واليت بر و كشته را او و تاخته او بر بود، سيستان امير احمد بن كثير

 كثير اين كرديم ياد وى شدن كشته از اين از پيش كه محمد بن خالد يزيد ابو. مقاطعه به دهد، بدو را واليت

  .بود داشته حاجبى به را

 وقتـى  بـه  تاختند عيسى بن على به بود شده تأخير مقرريهايشان كه هاشميان از ىگروه سال، اين در

 و دريدند را روپوشش و داشتند منسوب زنا به را او و گفتند دشنام بدو بود، درآمده عباس بن حامد نزد از كه

 آنها سرداران و ختندپردا نبرد به نيز آنها با كه كردند رها هاشميان دست از را على سرداران،. كردند اش پياده

  .زدند سختى به را

. دربنـد  شـوند،  تبعيـد  بصره به اينكه و داد هاشميان درباره سخت دستورهاى كه رسيد مقتدر به خبر

. بدارنـد  زنـدان  در را آنها كه داد دستور .ببردند سرپوشيده كشتى يك در سپس. زدند تازيانه را آنها از بعضى

 پهلوى كه كرد اى خانه وارد و نشانيد خران بر بند در را آنها بصره امير طولونى سبك رسيدند، بصره به وقتى

. داشـت  نهـان  را ايـن  اما كرد، بخش آنها بر مالهايى و داد خوب وعده و گفت خوش سخنان آنها با بود زندان

 نحرمتشـا  بيشـتر  و كرد احضارشان و كرد نكويى آنها با طولونى سبك كند، رهاشان كه آمد نامه آن از پس

 روز ده بصـره  در اقامتشان. شد كرايه آنها براى زورقهايى و داد چيزشان آنگاه. ساخت شان براى غذايى و كرد

  .دادند چيز آنها به عيسى بن على و برادرش و موسى ام و حامد. بود

  .بود وديعه وى نزد به فرات ابن از كه شد گرفته دينار هزار صد قاضى يوسف بن محمد از سال، اين در

 اى وليمـه  و رفـت  مكتفـى  پسر احمد ابو خانه به عروسى به عبيداهللا بن قاسم دختر سال، اين در هم و

  .دينار هزار بيست از بيشتر شد، خرج آن بر گزاف مالى كه شد داده ترتيب آنها براى

 بـر  تكـين  داماد الصمد، عبد بن محمد و شد معزول بغداد نگهبانى از محمد بن نزار سال، اين در هم و

  .بود حاجب نصر سرداران جمله از تكين. شد گماشته آن

  .صفر از رفته روز هفت چهارشنبه روز به درگذشت، عمران بن اسحاق سال، اين در

 قاضـى  بهلول، ابن كه بود بوده وى عهده به اهواز قضاى. درگذشت خلف بن محمد سال، اين در هم و

  .نشست جايش به شرقى، سمت

 بـه  سلطان و گذشته در حجاز امير حاج، به عج كه آمد خبر االول، جمادى زآغا در سال، اين در هم و

  .بگيرد را وى جاى كه نوشت برادرش

 شـافعى  مـذهب  باقيمانـده  عالمان همه از وى. درگذشت قاضى سريجى عمر بن احمد سال، همين در

  .شد گور به االخر ربيع از هماند روز پنج شنبه، سه روز به. پرداخت مى مذهب آن به همه از بهتر و بود عالمتر
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 بـن  محمد بن على كه بود چنان و. شد كشته قولى به بمرد، زندان در حمدان بن حسين سال، اين در

 آن دربـاره  و دهـد  سـلطان  به وى بابت از گزاف مالى كه بود كرده تعهد بگيرند را حسين آنكه از پيش فرات

  .بداشت دست كه كند حيله خليفه با خواهد مى كه شد فتهگ انداختند، گفتگو باره اين در اما سپارد، كفيالن

  .بود موسى ام برادر عباس، بن احمد بكر، ابو حج ساالر سال اين در

  .درآمد هفتم و سيصد سال آنگاه

   عباس بنى اخبار از بود هفتم و سيصد سال به كه رخدادها از سخن

 با الساج ابى بن يوسف نبرد كار در كه شد فرستاده خادم مونس سوى حمدان بن عبداهللا سال، اين در

 وارد نما انگشت را وى و شد اسير و شد هزيمت الساج ابى ابن و كرد نبرد وى با اردبيل در كه كند كمك وى

 كه داشت سر به دراز كالهى بود، وى تن به بود پوشيده صفار ليث بن عمرو كه ديبايى روپوش. كردند بغداد

 بـود  شـده  وى با كه را رفتارى مردم. كردند واردش خراسان در از و بود سوار اى ىبخت بر. بود آن بر ها زنگوله

  .بود نكرده اى نكوهيده كار بود يافته دست آنها به يا بود كرده اسير كه كسانى با كه داشتند ناخوش

 كـس  السـاج  ابـى  ابـن  بر مقتدر. گرفتند خلعت نيز اصحابش سران پوشيد، جامه و گرفت اسب مونس

  .آرند گشايش وى نوشيدن و خوردن در داد دستور و بداشت خالفت خانه در را او و گماشت

 بـوده  الساج ابى بن اين سپاه مدبر و كاره همه وى. بود گريخته نبرد وقت به الساج ابى ابن غالم سبك

 تـو  زدبن كه بنويس سبك به گفت يوسف به مونس. بودند گريخته وى با نيز الساج ابى ابن مردان بيشتر بود،

 كـه  داد پاسـخ  نوشـت،  سـبك  بـه  و كرد چنان الساج ابى ابن. كند مى نرم تو به نسبت را خليفه اين، كه آيد

  .آمد خواهم اطاعت به وقت آن است، چگونه تو درباره احسانشان و كنند مى چه تو با بدانم تا كنم نمى چنين

  :اينست ملهج از كه گفت اشعارى بود زندان به كه وقت آن در الساج ابى ابن

   خردمند حجر ابن چون«

   بود كارآزموده مردى كه

  :گويم مى

   ندارم باك آن از بيايد مرگ اگر

  .مانم نمى حسرت و تأسف قيد در و

   شنوم درود بازگشت وقت به كه اميدوارم

   را يونس رحمان، روزى چنانكه

  .گفت درود

   مردمان روى پيش و

   بيابم وى لطف خور در پاداشى

  ».باشم وى ارگز سپاس و
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 دختـران  جانب از و كنند فراهم بود گفته مقتدر كه اى هديه با برنشست پيشكار موسى ام سال اين در

 بـود،  آن در پيـاده  و سـوار  گروهى كه بزرگ، موكبى با دهند، حمامى بدر پسران شوهرانشان، به دايى غريب

 هـر  با نقره، زيور اسب شش داشت، طال زيور اسب شش كشيدند، مى او روى پيش لگام و زين با اسب دوازده

 و گرانقـدر  جامه تخته چهل با داشت، طال حمايل كه شمشيرى با داشت، طال بند كمر كه بود خادمى اسبى

  .بود شوهرانشان به زنان آن هديه همه اين نقش، بى مسكوك دينار هزار صد

 عيسـى  بن على كه بيايد بودند شتهنو بدو كه آمد، بغداد به مصر از بسطام پسر القاسم ابو سال، اين در

 بـا  گرانقـدر  اى هديـه  بيامـد  وقتـى  بكشد، مطالبه به را او خواست مى و بود آورده فراهم اى مخمصه وى براى

 بدو كه كرد خلوت وزير حامد با برداشتند، او از را عيسى بن على مطالبه كه داد بانو و خليفه به گزاف مالهاى

 بـه  كـه  رفـت  اى مشـاجره  ميانشـان  و شـد  عيسى بن على و وزير حامد انمي شكرآب سبب اين و كرد توجه

 پسـران  احمد، و على عهده به كه كارها مورد در كه برانگيخت را وزير حامد اين، و كشيد دشنام و زشتگويى

 بـر  را حسن بن عبيداهللا حامد، و شد پذيرفته وى از اين كه كند تعهد سنگين مالهاى خليفه براى بود عيسى

 اجـازه  خليفـه  از  آن از پـس . كرد آشفته را وى كه رسيد بدو عبيداهللا از خيانتى خبر آن از پس ماشت،گ آن

 را آنچـه  و شـد  سـرازير  اهـواز  بـه  آنجـا  از سـپس  بمانـد،  آنجـا  چند روزى و رفت واسط به بغداد از و گرفت

 كـرد،  خرج و بخشيد آنچه جزب كرد، ادا ماهانه قسط به بود كرده عهده كه را اموالى و داد سامان خواست مى

 خلعـت  كـه  آمـد  بغـداد  بـه  قعده ذى غره در. كرد خرج دينار هزار صد و بخشيد دينار هزار صد كه اند گفته

  .گرفت اسب و گرفت

 بـه  را دوات كرد، شكوه بدو خويش جوهاى نابودى از مقتدرى شفيع كه ديدم را او روزى: گويد صولى

 نيز خادم مونس براى نوشت، خروار صد نيز موسى ام براى نوشت، وا براى جو خروار صد و كشيد خود طرف

  .نوشت خروار صد

 در آنگاه. رسيده اسكندريه به و آمده آنجا مغرب فرمانرواى كه آمد مكرر خبرهاى مصر از سال، اين در

 نزديك رانبرب از كه بود داده رخ نبردى آنها و سلطان ياران ميان االول جمادى در كه آمد خبر االخر جمادى

 بـار  كـه  كـرد  معين را خادم مونس مقتدر، پس. آن همانند سلطان ياران از و بود شده كشته كس هزار چهار

 سران با مقتدر، مؤمنان امير بن محمد العباس ابو شد، برون هفت سال رمضان ماه به او و رود مصر سوى دوم

  .بود راه در را هفت سال قىبا و شد روان رمضان آخر كرد، بدرقه گاهش خيمه تا را وى قوم

  .درگذشت خاقانى عبيداهللا پسر احمد ابو صفر، از رفته روز چند سال، اين در

 بود كسانى جمله از وى .درگذشت بانو دبير الحميد عبد بن محمد آن، از مانده روز شش صفر، آخر در

 امـور  و كارها در كه بود بيراند مشايخ از ممسك، و بود توانگر مردى. نپذيرفت اما شد عرضه او بر وزارت كه

 بـانو . گرفـت  طـال  دينـار  هزار يكصد او باقيماندگان از باهللا، المقتدر مادر بانو .كرد شد مى تكيه آنها بر ديوانها
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 دقـت  بـه  را كـار  احمـد . بـود  بـوده  بانو پيشكار ثمل دبير وى گرفت، دبيرى به را خصيبى عبيداهللا بن احمد

  .بود پسنديده آن در وى تأثير و داشت مضبوط

  .بود حج ساالر هاشمى عباس بن احمد سال اين در

  .درآمد هشتم و سيصد سال آنگاه

   عباس بنى اخبار از بود هشتم و سيصد سال به كه رخدادها از سخن

 مصـر  بـه  را او مقتدر بيامد مصر از خادم مونس محرم، از رفته روز چهار پنجشنبه روز به سال، اين در

 در را شيعى القاسم ابو مونس،. رفت آن ياد پيش سال در چنانكه كند، نبرد شيعه با آنجا در كه بود فرستاده

 بيـرون  او و بودنـد  رفتـه  مونس سوى مصر مردم سران و سرداران و قاضيان. بود يافته آشفتگى حال به فيوم

 مـردم  امـوال  از را هسپا مقررى مونس بود، گرفته را مصر امالك و فيوم خراج القاسم ابو .بود آمده فرود شهر

 كه پيوست خويشتن به را سپاهيان مونس بود، فروخته سپاه پرداخت براى آنرا امالك بعضى و بود داده مصر

 مونس كه بود رفته شعرها و ها مكاتبه مصر مردم و شيعى القاسم ابو ميان. گرفت نيرو بدان مصر مردم دلهاى

 چشـم  آن يـاد  از سـبب  همـين  بـه  كه بسيار دشنام و بود تعرض و توبيخ آن در كه فرستاد خليفه بنزد آنرا

 شـيعى  شـعر  نخسـتين . كـرديم  چنين نيز پاسخ درباره آورديم، نبود زشت چندان كه را آن برخى پوشيديم،

  :بود چنين

   برفته عقلهاتان خداى، مشرق مردم اى«

   افتاده فريب به ادب، و فهم كمى از يا

  د؟كني مى حج كى با كنيد؟ مى نماز كى با

  كنيد؟ مى غزا كى براى

  .گوييد پاسخ دروغ بى

   غزايتان و حج و نماز شما، اى و

   نارواييهاست به مشغول ميگساران با

   دهد مى شفا را بيمار شمشير دم كه بدانيد

  .بدانست وصول شايسته« باشد طلب معرض به حق وقتى و

   را آسايش كه بينيد نمى مرا مگر

   فروختم شبانگاه سير به

  .پرداختم خداى كار به و

  .نمود مى واجب چنانكه شايستگى به

  .است توفيق مايه صبر كه كردم صبورى و

   رأى صاحب مرد كه باشد بسا
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  .بگردد صواب از و كند خطا كه كند شتاب

   خداى كه وقتى تا

   دهد نيرو را خويش دين كه كرد اراده

   محتسبى چونان كه

   كردم قيام خداى فرمان به

   دادم، ندا ار مغرب مردم و

   كريم پروردگار به كه كسى نداى

   دارد، اعتماد

   كند دوستى وى با كه هر و

  .نشود نوميد

   شدند بزرگوارى شاه سوى شتابان كه

   درآمدند وى اطاعت به عربان جمله از و

   شدم، شما سرزمين سوى خداى سپاه با پس

  حجابها خالل از مرگ چهره كه وقتى به

  .بود شده نمودار

   آوردم اصيل اسبان آن ههمرا

  .كشيدند مى يدك آنرا شيران همانند مردانى كه

  بود »جدم« شعارشان

  »پدرم« دعوتشان و

   نزديك و دور با گفتارشان و

  .بود من گفتار

   شد چنان ستايش را خداى و

   ايد دانسته كه

   شد، من آن از غلبه و نصرت و ظفر و

  .است چنين شما با من رسم بباشم تا و

   كه نبردى و شما اينك

  ».است فروزان آتش همانند

 و كـرديم  ثبـت  آنرا از بيتهايى كه گفت دراز اى قصيده و بود يافته گفتن جواب دستور كه گويد صولى

  :گويد كرديم حذف آنرا از بسيارى پيشين قصيده چون
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   روزگار و شگفتم در«

   نباشد، خالى شگفت از

   آورد ما نزد به دروغ كه خطاگويى از

  .پست و مغلوط شعرى و

   كرد، خطا گفت آنچه در

  .افتاد دور به صواب از و

   صواب طريق از وى راه

   گرفت، دورى

  .ندانستند آنرا 1اعراب توضيح عربان و

   داشت درست راى و بود خردمند اگر

   ها، قصه و ها قصيده گفتن از

  .ماند مى باز

   دروغ و سفاهت آرنده پيش اى

  كيستى؟ تو بگوى من به

  .است نمودار بودن منكوب تو چهره در كه

   بودى احمد خاندان از اگر

   گيرى مى اوج بدان كه نسبى

  .ماند نمى نهان مردمان از

   را، حرمتها بودى آنها از اگر

   شهاب چون هايى نيزه با كه

   كنند، مى دفاع آن از

   داشتى، نمى روا

   كشتى، نمى را كودكان شهر هر در و

  .شدى نمى زشتى مرتكب مادرانشان با و

   را مصون زنان ناموس

   داشتى، روا

   گرفتى اسالم قلمرو از كه را كسانى و

  .فروختى اسيران چون
                                                           

 .به كسر الف. 1
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   بسوختى كه قرآنها بسيار چه

  .است باد معرض به آن خاكستر كه

   شدى، قرآن مضمون كافر

   دادى، تغيير آنرا آيات و

   بريدى را دين طناب كفر، سر از و

  .نشد بريده اما

   خونهايتان از ما يرهاىشمش

   شد سيراب

  .نيافتيد نجات فرار به جز آن از و

   است روشن ما دست به شمشير

  .شود مى تاريك شما در و

   شما و است آتش ما دست به

  .ايد بوده آن هيزم

  كسانيد؟ چه شما بگو من به

  كنيد؟ مى سخن واال بزرگان از چرا و

   آنها بر شاهى كه هستند قومى آنها

  .شده كشيده آن طنابهاى و دهز خيمه

  .آنهاست با پرسيدى، كه ما حج و غزا

   كن چاك گريبان شنيدى كه سخن اين از

  .كن سر ناله و

   خداى مغرب مردم اى

   شد تاريك تان براى كارتان

   ايد افتاده جنگ و نكبت در كه

   باشد مركبى سوار، براى دنيا اگر

  ايد آورده بدست آنچه با

  ».شماست آن از آن دم

 داد راه خويشـتن  نـزد  به مرا ساختم، را شعر اين خليفه دستور به وقتى: گويد صولى يحيى بن محمد

 سـرور «: گفـت  خليفه به عيسى بن على يافتم فراغت آن خواندن از چون و خواندم وى براى را شعر همه كه
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 سـفاح  بـراى  حميد ابو با كه بود همو و بود يازدهم نقيب صولى محمد وى جد است، صولى تو بنده اين! من

  ».گرفت بيعت

  .گفتم دعا و كردم سخن كه داد، مى سخن اجازه گفتى كه نگريست من به: گويد

  .دهند من به درم هزار ده كه داد دستور آنگاه: گويد

 آنهـا  با كه داد مى شان وعده و درآيند وى اطاعت به كه كرد دعوتشان و نوشت مكه مردم به القاسم ابو

 را كسى ما و كند، مى دفاع آن از كه هست پروردگارى را خانه اين كه دادند پاسخ بدو. باشد تهداش نكو رفتار

  .گزينيم نمى خويش سلطان بر

 دريـغ  ديگرى با شدن روبرو از كدامشان هر مصر، در مونس و بماند فيوم در همچنان شيعى القاسم ابو

  .شد بد بودند ميانشان در كه كسانى وضع و داشتند

 سـبب  بـه  است عباس بن حامد كار از اين، كه پنداشتند مردم و شد گران نرخها بغداد در سال اين در

 بشوريدند وى ضد بر كه داشته ممنوع بغداد به را آذوقه آوردن كه اوست و بود كرده مقتدر براى كه تعهدى

 در وى. بردنـد  حمله د،الصم عبد بن محمد نگهبانان، ساالر خانه به و بگشودند را زندانها و گفتند دشنامش و

 به را وى لوازم و اسبان از بعضى بود، جهشيار بن على آن از كه داشت منزل مشهور خانه آن در شرقى سمت

. بردنـد  حملـه  بـدو  نيـز  آنجـا  در كـه  يافت انتقال غربى سمت در خراسان در به الصمد عبد ابن. بردند غارت

 بـاب  در عامه از گروهى و رفتند پس كه رفت آنها  سوى مسلح و انبوه سپاهى با الصمد عبد بن محمد عاقبت

 نصـر . بـدتر  و بـود  تـر  سـخت  مردم براى اين كه كرد معين نرخ فروشان آرد براى سلطان. شدند كشته الطاق

  .گرفت سامان نرخ كار و بود صواب اين كه نكنند، تعيين شان براى نرخ و واگذارند را مردم گفت حاجب

  .بود حج ساالر موسى ام برادر ،عباس بن احمد سال اين در

  . درآمد نهم و سيصد سال آنگاه

   عباس بنى اخبار از بود نهم و سيصد سال به كه رخدادها از سخن

 چندان گرفت، فزونى وزير عباس بن حامد ضد بر بغداد مردم آشوب نرخها گرانى سبب به سال اين در

 درهـم  ابـن  بـه  و گشودند را زندانها عامه، .كرد نبرد آنها با الطاق باب در سلطان و رسيدند عصيان حد به كه

 هـارون  رو اين از كردند، حمايت او از آنها از بعضى اما بكشند را او خواستند مى تاختند، كمكها متصدى نايب

 و رفـت  مقتدر نزد به ديد چنين عباس بن حامد وقتى. برنشستند ديگران و ياقوت و نازوك و دايى غريب بن

  ».اى كرده كامل او بر را خويش نعمت باشد آن انجام به تو رأى اگر كه هست نيازها اتر بنده«: گفت

   »چيست؟ دهم، مى انجام«: گفت

 اند پنداشته و بينى مى كه اند كرده چنان عامه كه كنى فسخ مرا تعهد كه اينست نيازم نخستين«: گفت

  .پذيرفت را اين مقتدر» .است من جانب از گرانى اين كه
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 بغـداد  بـه  هسـت  آنجـا  كـه  اى آذوقـه  بـا  را خويش عامالن كه رود واسط سوى كه خواست او از حامد

  .نپذيرفت را اين مقتدر. فرستد

  .نپذيرفت را اين كه بدارد معافش وزارت از كه خواست او از

 غره در سپس گرفت، سامان نرخها كار تا نماند باز آذوقه حمل كار در كوشش از و رفت واسط به حامد

  .داشتند سپاس را كارش و كردند پيشواز وى از مردم كه آمد باز االخر بيعر ماه

 خلعت بدو مقتدر و بود نپذيرفته كه بود كرده عرضه عيسى بن على به را وزارت مقتدر كه بود چنان و

 تخواس اما بود، وزير رسم چنانكه شود خليفه نزد به آن با كه سياه جامه يك با بود، داده چيزش و بود داده

  .نكرد رها را جبه و شود معاف اين از كه

 و كـرد  بـرون  آنجـا  از را كتامه مردان و شيعه سردار و برد هجوم اسكندريه به غالم ثمل سال، اين در

 زندانشان در كه را كسانى همه و كرد تصرف را همه كه آورد بدست آنها از آذوقه و كاال و اثاث و بسيار سالح

 ابـو  نبـرد  و مقابلـه  براى و شدند فراهم مصر فسطاط در كه رفت خادم مونس مكك به آنگاه كرد، رها بودند

 كوتـاه  را منزلهـا  مـونس  بودنـد،  آنهـا  بـا  نيـز  سرداران ديگر و صفوانى جنى رفتند، فيوم سوى شيعى القاسم

 كند رفمنص ما از را آنها خدا شايد رويد، مى مرگ راه در«: گفت. كردند سرزنش را او باره اين در كه كرد مى

  ».است كرده پيش از چنانكه كند كفايت را كارشان و

 را وى همراهـان  از بسيارى و كرد هزيمت را او و شد روبرو القاسم ابو سرداران از يكى با صفوانى جنى

 روز يـك  بازگشـت،  افريقيـه  سوى فيوم از و شد بيمناك كه رفتند القاسم ابو سوى فرار به باقيمانده بكشت،

 كـه  گرفـت  پـيش  آب كـم  راهـى  بسوخت، آتش به را باقيمانده و ببرد را خويش سبك كاالى صفر، از مانده

  .دادند جان تشنگى از مردانش از بسيارى

   حالج منصور ابن حسين خبر از سخن

 و بزننـد  او به تازيانه هزار داد دستور كه بگفتند مقتدر با را حالج منصور بن حسين خبر سال، اين در

  .بسوزند آتش به و بكشند را او سپس ببرند، ار پايش دو و دست دو

 چنـان  كسـانى  به و داد مى فريب را جاهالن و رفت مى شهرها در خبيث، و گمراه بود مردى حالج اين

 كـه  نمـود  وامى چنان سنت اهل به كند، مى دعوت محمد خاندان از رضايت مورد شخص سوى كه نمود وامى

 بـود،  معتزلى داشتند اعتزال مذهب كه كسانى با و) بود شيعه داشتند شيعه مذهب كه كسانى با است، سنى

 بـرد  مى كار به حقه همچنان و بود آزموده را كيمياگرى بود، پرداخته طب به بود، باز شعبده و تردست بعالوه

 و جـل  و عـز  خـدا  بـر  و آورد سخن حلول از و كرد خدايى دعوى آنگاه فريفت، را نادان مردم آن وسيله به تا

 كفـر  و واژگونـه  سخنان و بود حماقتها آن در كه شد يافت او از كتابهايى. بست بزرگ دروغهاى وى نپيمبرا

 بـود  چنـان  و. منم ثمود و عاد كننده هالك و نوح قوم كننده غرق كه بود آمده او كتابهاى از يكى در. عظيم

 بـاز  شـما  پيكرهـاى  بـه  را آنهـا  ارواح مـن  محمدى، تو موسايى، تو نوحى، تو«: گفت مى خويش ياران به كه
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. شـد  مـى  نازل آنها بر هوا از ناگهان و شد مى غايب آنها نزد از كه اند پنداشته او پيرو جاهالن بعضى» .ام آورده

: گفـت  بـود،  جمـع  در نوبخـت  بن سهل ابو ريخت، فرو آن از درمها و داد تكان گروهى براى را خويش دست

 بسيار گروهى و بياورم ايمان تو به من تا باشد آن بر پدرت نام و تو نام كه ده من به درم يك و بگذار را اين«

  ».بيارند ايمان من با

   »نشده؟ ساخته چيزى چنين كه صورتى در چگونه،«: گفت

  » .بسازد را نساخته كند، حاضر نيست، حاضر كه را چيزى كه هر«: گفت

 كـه  ديـدم  جـاهلى  را  وى كردم، سخن او با و ديدم مكرر را مرد اين من: گويد صولى يحيى بن محمد

. پوشـيد  مـى  پشـمينه  و نمود مى زاهدى كه فاجرى و نمود مى فصاحت كه گفتارى كند و كرد مى نمايى عاقل

 بنـد  بـه  را او و يافـت  خبر وى حالت اين از كه بود راسبى احمد بن على يافت دست بدو كه كسى نخستين

. نوشـت  بـود  بدانسـته  وى درباره آنچه با را وى حكايت و كرد نما انگشت را او و شترى، بر برد بغداد به و كرد

 بـا  كه كرد احضار نيز را فقيهان كرد، احضار را او يكم و سيصد سال به خويش وزارت ايام در عيسى ابن على

 اخبـار  و لغـت  و شـعر  از دانست، نمى چيزى حديث و فقه و قرآن از. ماند فرو سخن در كه كردند گفتگو وى

 سـمت  در سـپس  شـرقى،  سـمت  در زنده را وى تا داد دستور آنگاه زد، سيلى و بكوفت را وى هك نيز، كسان

 كسان به سنت وسيله به كرد بنا. شد بداشته خليفه خانه در آن از پس ببينند، را او مردم كه آويختند غربى

  .شد آزاد آن از پس است، درست گويد مى آنچه پنداشتند جست، مى تقرب

 بـه  خلـف  بـن  موسى و بود كرده تعقيب را حالج خويش وزارت نخستين در فرات ناب كه بود چنان و

 دسـت  بـدو  سـال  همـين  در آن از پس بود، گريخته خويش آن از غالمى با او كه بود آمده بر وى جستجوى

 بـرد  مـى  خويش مجلس حاضران نزد به را حالج. بود وى نزد به كه كردند تسليم وزير حامد به را او و يافتند

: گفـت  و كـرد  احضار سمرى نام به را حالج دوستان از يكى روزى. كندند مى را ريشش و خورد مى سيلى كه

  »شد؟ مى نازل شما بر هوا از ناگهانى اين، كه نگفتى مگر«

   »چرا«: گفت

  »رود؟ نمى بخواهد كجا هر چرا پس بند، بى و تنها ام، كرده رها ام خانه در را او من«: گفت بدو

 ضد بر شهادتهايى خواست، فتوى حالج درباره آنها از و كرد احضار را فقيهان و قاضى وزير، حامد آنگاه

 ثابـت  وى بر را آنچه مقتدر. نمود مى واجب را وى كشتن كه آمد فراهم بود شده شنيده او از آنچه درباره وى

 نوشت الصمد، عبد بن محمد خويش، نگهبانان ساالر به و بدانست بودند داده  فقيهان كه را فتوايى و بود شده

  .كرد چنين كه ببرد را پايش دو و دست دو و بزند اش تازيانه هزار و ببرد پل عرصه به را وى كه

  .بود نهم و سيصد سال آخر در اين و بسوخت آتش به را او سپس

  .بود عباس بن احمد حج ساالر سال اين در
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 و كشـته  عاقبـت  و شد شهره بود منصور بن حسين نامش كه حالج كار سال اين در

  1.شد سوخته

  2بود بريدن اعضاء و شدن كشته كه وى كار سرانجام و حالج منصور بن حسين خبر از سخن

 غالمـان  و داران پـرده  و اطرافيان از جمعى حالج كه رسيد خبر وى، وزارت ايام در عباس، بن حامد به

 آنچـه  و كننـد  مـى  او خـدمت  جنيان و كند مى زنده مرده وى اينكه و داده، فريب را وى ياران و حاجب نصر

 كردنـد  ادعا جمعى. آورد مى عمل به بخواهد چه هر پيمبران معجزات از و كنند مى حاضر وى نزد به بخواهد

 پيمبر وى كه كردند سعايت هاشميان از يكى و دبيران از يكى و سمرى از گروهى شده، متمايل بدو نصر كه

 كـرد،  گفتگو آنها با حامد و بگرفتند را آنها. الظالمون يقول عما تعالى و اهللا عز است، خدا حالج و است حالج

 مـرده  كـه  اسـت  خـدايى  وى كه پيوسته درستى به آنها نزد به و كنند مى دعوت حالج سوى كه شدند مقرر

  .كند مى زنده

 يـا  ىخـداي  دعوى من كه نكند خدا«: گفت و كرد تكذيبشان و شد آن منكر كه بگفتند حالج با را اين

 نيـك  كـار  و كنم مى بسيار روزه و نماز و) جل و عز( كنم مى عبادت را خدا كه هستم يكى من كنم، پيمبرى

  ».آن جز نه كنم، مى

 را شـاهدان  و فقهـا  سـران  از جمعى و قاضى، ان دو هر بهلول، بن جعفر ابو و عمر ابو عباس، بن حامد

 كـه  چيـزى  تا دهند، نمى فتوى وى كشتن درباره كه دگفتن. خواست فتوى آنها از حالج كار در و كرد احضار

 چـه  گـر  و انـد  گفتـه  چيزى وى ضد بر كه را مدعيانى گفته و شود معلوم آنها نزد به باشد وى كشتن موجب

  .اقرار يا دليل با مگر پذيرفت توان نمى گويند روياروى

 كه گفت و آورد سخن وى درباره كه بود بصره مردم از يكى كرد عيان را حالج كار كه كسى نخستين

 وى كه بوده كسانى جمله از او و كنند، مى دعوت وى سوى و اند پراكنده شهرها در كه شناسد مى را وى ياران

 آشـكار  بـا  و شـد  بـرون  وى جمـع  از و شد جدا وى از كه شد معلوم وى بازى حقه سپس بود، داشته باور را

 اين بر نيز انبارى، دبير اوارجى العزيز عبد بن هارون لى،ع ابو. جويد مى تقرب جل و عز خدا به وى كار كردن

 كـه  بـود  آورده آن در را وى هاى حيله و حالج هاى حقه كه بود كرده فراهم كتابى وى شد متفق وى با گفته

 كـه  هـر  و بـود  گشـايش  در و بـود  مقـيم  سـلطان  خانه در حالج وقت آن در. شد مى يافت گروهى دست در

 بـن  حسـين  يكى: داشت نام دو حالج بود، حاجب نصر نزد به وى .يافت مى اجازه ودش وى نزد به خواست مى

                                                           

دربـاره حـالج آمـده، ديگـر اخبـار وى را از منـابع       » دنباله«دخويه متصدى چاپ اروپا به مناسبت مطالبى كه در متن . 1
  .م .به هم پيوستيم 66مختلف فراهم كرده و در ذيل صفحات جا داده كه ترجمه آنرا از اينجا تا صفحه 

 .ابن مسكويه: تجارب االمم. 2
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 او درباره و بود افتاده مؤثر او بر فريبش و بود داده فريب را نصر وى. پارسى احمد بن محمد ديگرى و منصور

  .رفت مى سخن بسيار اطرافيان ميان

 كردنـد،  حاضر على مجلس در را او كند، سخن وى با كه فرستاد عيسى بن على نزد به را حالج مقتدر

 و كن بس حد همين به«: گفت بدو آهسته و رفت  پيش على سوى حالج: گويند. گفت درشت سخنى وى با

 بـا  گفتگو از عيسى بن على پس. باب اين از سخنانى و» .كنم مى وارونه تو بر را زمين نه گر و ميفزاى چيزى

  .بردند عباس بن حامد نزد به را او وقت اين در. گرفت كناره وى كار از و شد هراسان وى

 وى نزد به چندى و سلطان، خانه در بودند، برده حالج نزد به را حالج يار سمرى دختر كه بود چنان و

 و دانسـت  مـى  حـالج  از كـه  اخبارى درباره او از كه بردند عباس بن حامد نزد به را وى آنگاه بود، بوده مقيم

  .كند پرسش بود داشته وى احوال از كه مشاهداتى

 علـى  ابـو  بـود،  داشته حضور عباس بن حامد نزد به زن اين ورود وقت به كه گويد زنگى بن القاسم ابو

 حامـد  بشنود، كند مى نقل را آنچه تا بود داشته حضور حوارى بن القاسم ابو جانب از نيز بازيار نصر بن احمد

  داند؟ مى چه حالج درباره كه پرسيد او از

 كـه  بخشـيد  بـدو  بسيار چيزهاى درآمد وى بنزد چون و برد حالج نزد به را او سمرى پدرش كه گفت

  .كرد ياد آنرا اقسام

 دربـاره  كـه  چيزهـا  جملـه  از. صورت نيك و بود گفتار شيرين و كلمات نيكو زن، اين: گويد القاسم ابو

 فرزنـدانم  همـه  از مـن  نـزد  بـه  كه مداد زنى به پسرم سليمان به ترا«: بود گفته بدو كه بود اين گفت حالج

 را او وضـع  از چيـزى  يـا  رود مـى  سـخنى  شـوهر  و زن ميـان  بناچـار  اسـت،  نيشـابور  مقيم وى. است عزيزتر

 و كـن  نظـر  آن بر و بايست درشت نمك و خاكستر بر و برو بام بر روز آخر و بدار روزه را روز آن پسندى نمى

  ».بينم مى و شنوم مى كه بگوى من به پسندى نمى او از را آنچه و بدار من سوى رو

 پـايين  او خـود  و بود من با نيز حالج دختر شدم مى فرو خانه به بام از كه صبحگاه روز يك«: گفت مى

 سـجده  را وى«: گفـت  دختـرش  ديديم، مى را او و ديد مى را ما كه بود چنان شديم پله روى وقتى بود، رفته

  ».كن

  »كند؟ مى سجده خداى بر جز كسى مگر«: گفتم

 در خدايى و آسمان در خدايى آرى،: گفت و شنيد گفتم مى دخترش به كه مرا سخن حالج«: گفت مى

  ».وحده اهللا اال اله ال زمين،

 مشك از پر كه درآورد و كرد آستين در را خويش دست و خواند خويش نزد به مرا روز يك«: گفت مى

 نزد به وقتى زن كه بنه خود خوش بوى جزو را اين :گفت نم به آنگاه. كرد چنين بار چند و داد من به و بود

  ».باشد نيازمند خوش بوى به شود مى مرد



52  http://bertrandrussell.mihanblog.com   تاريخ طبري هالنبد 

 

 بلنـد  آنجـا  از را حصير گوشه: گفت بود حصيرى بر اطاقى در كه وقتى به بخواند مرا سپس«: گفت مى

 زير كردم، بلند را حصير كرد، اشاره اطاق گوشه به و. بردار خواهى مى چه هر هست حصير زير آنچه از و كن

  ».كرد خيره مرا ديدم آنچه و بود شده پهن اطاق كف همه در دينار آن

  .شد كشته حالج تا ببود حامد خانه در و داشتند نگه را زن: گويد

 و سـمرى  و حيـده  آنهـا  جمله از گماشت آنها بر خبرگيران و بكوشيد حالج ياران جستجوى در حامد

 را وى خانـه  شـد،  نهـان  حمـاد  ابـن . افتادند وى دست به هاشمى مغيب ابن به معروف قنايى على بن محمد

 بـه  را بعضـى  بود شده نوشته چينى كاغذ بر كه قنايى منزل از نيز و گرفتند آن از بسيار دفترهاى و كاويدند

 شاكر و بشر ابن وى ياران نام جزو. داشت نكو چرم جلد و بودند پيچيده ديبا حرير در و بودند نوشته طال آب

 دعوتگران آنها كه گفتند كرد، پرسش آنها درباره بودند افتاده وى دست به كه حالج ياران از حامد يافتند، را

  .خراسان در ويند

 بيشـتر  جواب اما بفرستند حضرت به را آنها كه نوشتيم نامه بيست از بيشتر: گويد زنگى بن القاسم ابو

 فرسـتاده  آمدنـد  بدست همينكه و جويند مى را آنها كه بود شده گفته رسيد، كه جوابها ضمن و نيامد ها نامه

  .اند نشده فرستاده تاكنون اما شوند مى

 دعـوت  دربـاره  كـه  سفارشها و بودند رفته اطراف به كه وى ياران هاى نامه از موجود كتابهاى در: گويد

 به اى مرتبه از و برند حالى به حالى از را كسان كه بود داده دستورشان بود، شگفتيها بود كرده آنها به كسان

 قـدر  بـه  و كننـد  سـخن  فهمشان و عقلشان باقتضاى قومى هر با اينكه و برسند، مقصد نهايت به تا اى مرتبه

 و نويسـندگان  جـز  كه رمز كلمات به بودند داده كسان هاى نامه به كه جوابها و كردنشان، اطاعت و پذيرفتن

  .دانستند نمى آنرا گيرندگان

. برخاسـت  خـويش  مجلـس  از كـه  بوديم حامد روى پيش پدرم و من روزى: گويد زنگى نب القاسم ابو

 همچنان و شد حاضر پدرم روى پيش صراف عمران بن هارون نشستيم، آن ايوان در و رفتيم العامه دار سوى

 كه دكر اشاره هارون به و بيامد بود گماشته حالج بر كه حامد غالم كه بود حال اين در كرد مى سخن وى با

 بازگشت آنگاه بود، غايب ما نزد از اندكى. چيست سبب دانستيم نمى ما و برخاست شتاب با او كه برود وى با

  .كرد پرسش وى خبر از و كرد حيرت وى وضع از پدرم. بود پريده سخت رنگش و

 آمده در حالج نزد به كه گفت من به رفتم، وى سوى و خواند مرا حالج، به گماشته غالم وقتى«: گفت

 سـقف  از خويش پيكر با را اطاق كه ديده را حالج. داشته همراه ببرد، او براى بايد مى روزه هر كه را طبقى و

 دسـت  از را طبـق  و شـده  هراسـان  ديـده  آنچـه  از نبوده، جايى آن، در چنانكه كرده پر آن اطراف و زمين تا

  ».بود كرده تب و لرزيد مى غالم. بازگشته شتاب با و بينداخته

 وارد كـه  داد وى نـزد  به ورود اجازه و بيامد حامد فرستاده بوديم شگفتى به وى گفته از كه اثنا آن در: گويد

 را خـويش  حكايـت  و داشت تب كه كرد پرسش او قضيه از و خواند پيش را وى رفت، سخن غالم از و شديم
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 از سـخنانى  و( اى كـرده  راسهـ  حالج 1نيرنگ از«: گفت و داد دشنامش و كرد تكذيبش كه كرد نقل او براى

  ».گمشو كند، لعنت خدايت) باب اين

  .بود تبدار دراز مدتى همچنان و برفت غالم: گويد

*  *  *  

 ايـن «: گفـت  و داشـت  همـراه  اى مرده پرنده كه فرستاد حالج نزد به را خادمى مقتدر كه اند كرده حكايت2(

 درست كنى مى دعوى آنچه اگر بمرد، اينك و تداش مى دوست را وى كه است العباس ابو پسرم آن از طوطى

 :گفـت  و كـرد  پيشـاب  و رفت بود آن در كه اطاقى كنار به حالج: گويد راوى» .كن زنده را طوطى اين است

 شـنيدى  من از آنچه با ديدى را آنچه و بازگرد خليفه نزد به كند، نمى زنده مرده باشد چنين حال را كه هر«

  ».بگوى وى با

 نخستين حال به را پرنده بكنم، او به اى اشاره كمترين اگر كه دارم را كسى من بله،«: گفت آن از پس

  ».برد مى باز

: بگـوى  بـدو  و بـرو «: گفت خادم به كه بگفت مقتدر با بود شنيده و بود ديده را آنچه و بازگشت خادم

  ».كن اشاره خواهى مى كه هر به گردد، باز زندگى به پرنده اين كه اينست مقصود«

 زانوهـاى  بـر  آنـرا  كردند، حاضر وى نزد به بود مرده كه را پرنده ،»آر من نزد به را پرنده«: گفت حالج

 زنـده  پرنـده  برداشـت،  را خـود  آستين آنگاه راند، زبان بر كلماتى و بپوشانيد خويش آستين با و نهاد خويش

 بـن  حامـد  پـى  از كـس  مقتـدر  بگفت، وى با بود ديده را آنچه و برد باز مقتدر نزد به آنرا خادم كه بود شده

  ».كرده چنان و چنان. حالج«: گفت و فرستاد عباس

 امـا  ،»شـوند  مـى  وى مفتـون  مـردم  نه گر و نمايد مى صواب وى كشتن مؤمنان، امير اى«: گفت حامد

  .كرد ترديد وى كشتن در مقتدر

 مكـه  بـه  گـزاران  حـج  كـه  پـس  آن از: گويـد . رفتم مكه به وى همراه سالى: گويد حالج ياران از يكى

 واليـت  بـه  اينجا از كه دارم آن سر من كه گرد باز بازگردى خواهى مى اگر«: گفت و بماند مكه در بازگشتند

  ».روم هند

  .رفت مى سفر به بسيار و كرد مى بسيار سياحت حالج: گويد

  .داشت هند آهنگ كه نشست دريا بر آن از پس: گويد

                                                           

 .نيرنج، معرب نيرنگ: كلمه متن. 1
نيز ميان پرانتـز  » دنباله«نيست، در متن » تجارب االمم«از اينجا تا قسمتى از صفحه بعد كه با سه ستاره جدا شده در . 2

  .م. آمده
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 وى بـا  و رفـت  وى سـوى  و گرفـت  را زنى سراغ رسيديم، آنجا وقتى م،برفت هند ديار تا حالج با: گويد

 همـراه  پيچيده كالفى زن شد، دريا كنار به وى با زن آن، از پس نهاد، وعده بعد روز به وى با زن كرد، سخن

  .نردبان همانند بود، آن در ها گره كه داشت

 نـخ  آن در را خـويش  پـاى  كـه  بـود  چنـان  و. رفت باال نخ آن بر و گفت كلماتى زن آن، از پس: گويد

 آهنـگ  زن اين خاطر به«: گفت من به و بازگشت حالج. شد نهان نظرها از كه چندان رفت، مى باال و نهاد مى

  )».داشتم هند

*  *  *  

 كند حج قصد انسان اگر كه بود چنين آن در كه يافت را حالج كتابهاى از يكى حامد آن از پس: گويد

 بـدان  كسـى  و نرسد بدان ها نجاست از چيزى كه بسازد چهارگوشى بناى خويش نهخا در نشود، ميسرش اما

 آنگـاه  دهد، انجام شود، مى انجام مكه در كه را مناسكى و كند طواف آن اطراف رسيد حج ايام وقتى. درنيايد

 غذا آن و كند حاضرشان خانه آن در و كند فراهم آنها براى باشد ميسرش كه غذايى و آرد فراهم را يتيم سى

 كدامشـان  هـر  بـه  و بشـويد  را دستهايشـان  آنگـاه  كنـد،  عهـده  خويشتن به را خدمتشان و دهد ايشان به را

 حـج  جاى به اين و بدهد) است زنگى القاسم ابو از ترديد( درم سه يا درم هفت را يك هر و بپوشاند پيراهنى

  .باشد

 و نگريسـت  حـالج  بـه  قاضـى  عمر ابو برد سر به را فصل اين وقتى خواند، مى را كتاب اين پدرم: گويد

  »اى؟ آورده كجا از را اين«: گفت

  ».بصرى حسن االخالص كتاب از«: گفت

 اسـتماع  مكـه  در را بصـرى  حسـن  االخـالص  كتـاب  آوردى، دروغ الدم مهدور اى«: گفت بدو عمر ابو

  ».نيست آن در گفتى آنچه از چيزى ايم، كرده

 مقصـودش » .بنـويس   گفتـى  را آنچه«: گفت بدو حامد» .الدم رمهدو اى«: گفت عمر ابو همينكه: گويد

 مشـغول  كـه  نگذاشـت  را او حامد داشت، مشغول حالج، با گفتگو به را خويشتن عمر ابو اما بود، الدم مهدور

 او از پـس . نوشـت  را وى خـون  بـودن  روا و نبود ميسرش مخالفت كه چندان كرد اصرار وى با و كند نمايى

 حرام، خونم و است مصون من پشت«: گفت بدانست را حال صورت حالج وقتى. وشتندن نيز مجلس حاضران

 سـنت  دربـاره  سنت، مذهبم و است اسالم من اعتقاد كند، مباح آنرا كه كنيد تأويلى من ضد بر كه روانيست

 تكرار را ارگفت اين پيوسته و» .كنيد رعايت من خون درباره را، خدا را، خدا هست، وراقان نزد به من از كتابها

 بـه  آنـرا  حامـد  و شد كامل حاضر، عالمان خط به مكتوب تا نوشتند مى را خويش خطهاى گروه آن و كرد مى

  .فرستاد باهللا المقتدر نزد
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 نگهبانـان  جايگاه در را وى اى داشته عرضه كه است چنان وى درباره قاضيان فتواى اگر كه آمد جواب

 بزن را گردنش آن از پس ببرند، را پايش دو و دست دو بده دستور مردن اگر بزن، اش تازيانه هزار و كن حاضر

  .بسوزان را پيكرش و كن نصب را سرش و

 و بگيرد را حالج كه داد دستورش و بخواند كه داد بدو را دستخط و كرد حاضر را نگهبانان ساالر حامد

 همسـخن » .بگيرنـد  وى از را حـالج  كـه  دارد بيم كه گفت و كرد ابا اين از اما. كند اجرا وى درباره را فرمان

 اسـتران،  بـر  نيـز  گروهـى  باشـند،  وى همـراه  غالمانش از گروهى و بيايد شب شدن تاريك از پس كه شدند

 بـه  گـوش  كـه  كـرد  سفارش بدو درآرند، قوم انبوه در و نهند استران از يكى بر را حالج كه استربانان همانند

 او از را تازيانـه  كنم، مى روان نقره و طال تو براى فرات و دجله در كه گفت تو به اگر«: گفت بدو ندهد، حالج

  ».بكشى را وى اى يافته فرمان چنانكه تا مگير، بر

 غالمان. ببرد شد ياد كه ترتيبى به را او شب همان و كرد چنان نگهبانان، ساالر الصمد، عبد بن محمد

 بـه  جايگـاه  دور به را شب وى، مردان و الصمد عبد نب محمد. رسانيدند پل به را او تا برنشستند وى با حامد

 بردنـد،  جايگـاه  عرصـه  بـه  را حـالج  قعده، ذى از مانده روز شش شد، شنبه سه صبحگاه چون و كردند، سر

 زده كـه  بزنـد  او بـه  تازيانه هزار كه داد دستور جالد به نبودند، شمار به كه آمدند فراهم عامه از انبوه جمعى

  .نخواست بخشش و نگفت آخ اما شد

 بـراى  كه بخوان خويش نزد به مرا«: گفت الصمد عبد بن محمد به رسيد تازيانه سيصد به وقتى: گويد

  ».است قسطنطنيه فتح همانند خليفه نزد به كه دارم اندرزى تو

  ».نيست راهى تو از تازيانه برگرفتن براى اما اين، از بيشتر و گويى مى چنين كه اند گفته من به«: گفت

 آن از پـس  پـايش،  سـپس  شـد،  بريـده  دستش آن از پس زدند، بدو تازيانه هزار تا ماند خاموش الجح

  .بردند خراسان به را او سر سپس شد، سوخته پيكرش و شد زده گردنش

. بـود  شـده  حـالج  هماننـد  كه بود حالج دشمنان از يكى خورد تازيانه آنكه كه كردند ادعا حالج ياران

 كه گفتند مهمالتى باب اين در بودند، كرده سخن وى با و بودند ديده را حالج كه ندكرد دعوى آنها از بعضى

 و نفروشـند  چيـزى  حـالج  كتابهـاى  از كـه  دادنـد  قسمشان و كردند احضار را وراقان .نيست نوشتن خور در

  .بود روز هشت و ماه هفت و سال هشت شد كشته كه وقتى تا شد دستگير كه وقت آن از حالج مدت نخرند،

*  *  *  
 ديگـر  بـار  كـرد،  مـى  پارسايى دعوى يكبار .بود گرفته راسبى هاى خانه در را حالج كه كرد مى حكايت حامد1

  »شدى؟ خدا اين پى از چگونه«: گفت بدو آن از پس است، مهدى وى كه گفت مى

  »د؟كر وادار وى تصديق به ترا چيز چه«: گفت بدو حامد. بود شدگان گرفته جزو سمرى: گويد راوى

                                                           

  .همدانى. 1



56  http://bertrandrussell.mihanblog.com   تاريخ طبري هالنبد 

 

 پـاى  بـه  را خـويش  دست دارم دوست را خيار كه گفتم بدو رفتم، استخر به وى با زمستان در«: گفت

  ».داد من به و درآورد سبز خيارى برف ميان از و زد كوهى

   »خوردى؟ آنرا«: گفت بدو حامد

  » .آرى«: گفت

 را او غالمـان  پـس » .يـد آور درد به را فكش زناكار، هزار صد و زناكار، هزار پسر اى گفتى دروغ«: گفت

  .داشتيم بيم اين از كه زد مى بانگ او و بزدند

 انسان دست به چون اما آورد مى در ميوه كه بود ديده نيرنگ مدعى يك از كه كرد حكايت حامد: گويد

  .شد مى پشكل رسيد مى

 مغيث ابو نيهك را او حالج و بود داشته بكر ابو كنيه كه هاشمى بود يكى بود گرفته كه كسانى جمله از

  .بود كرده مى مراقبتشان و بود كرده مى پرستارى را وى ياران كه بود، داده

 آن در كـه  گرفتنـد  مهـر  بـه  سـر  اى جعبـه  وى خانه از و گرفتند نيز را) كذا( قناتى بن على بن محمد

  .جويد شفا آن از كه بود گرفته آنرا كه وى مدفوع و حالج پيشاب از پر بود ها شيشه

 بـا  و كـردم  بـد  انـت،  اال اله ال« :كه گفت نمى اين از پيش يافت مى حضور حالج وقتى كه ودب چنان و

  ».آمرزد نمى تو جز را گناهان كه بيامرز مرا كردم، ستم خويشتن

 كـه  بـود  وى پيكر خاكستر سبب به كه كردند دعوى حالج ياران و گرفت فزونى دجله كه شد چنان و

 آنها به و خرى بر بودند ديده مزوان راه در را وى كه كردند دعوى وى ياران از جمعى. بودند افكنده دجله در

  .نبودم من شده كشته آن اند پنداشته گاوان اين چنانكه كردم، خودم صورت به را  اسبى من«: بود گفته

  .كشتند ستم به را او بود گفته مى حاجب نصر

  :اينست حالج شعر جمله از

   منديد آسوده هرگز را خويش قلب«

   مرا كه بود تواند چگونه و

  .اند كرده مهيا تيرگى براى

   شگفتا اى و رفتم غرور راه به

   خطرناك راه در كه كسى از

  .جويد مى نجات

   هستم موجها ميان من گويى

   كند مى وارونه مرا كه

  .برد مى پايين و باال و

   جگر، در آتش و دارم دل به غم
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   است من شاهد گريه

  ».بخواهيد شهادت ام ديده از

  :اوست شعر از هم و

   را شما غم از شكايت جام،«

   كرد آسان من براى

   نيست گله جام از را نوشان باده

   نزارم و بيمار كه گويم دعوى به گيرم

  .است خار همه من خوابگاه چرا پس

   كه وصالى و انگيز غم است هجرانى

  .شوم نمى خرسند آن از

   گردد همى من نامرادى به فلك چرا

   شود بيشتر اشكم چه هر و

   كند فزونتر را آشفتگيم

   كه هستم شمعى گويى

  ».ريزد مى فرو و گريد مى

  :اوست شعر از هم و

   است حريص ممنوع، چيز به جان«

  .است گون گونه حادثات ريشه و

   هست كشش افتاده دور چيز به را جان

   كند، مى تباه را نزديك چيز جان، و

   است تدبيرى پى در كس همه

   آن با كه دارد اميد كه

  ».بكشاند را سود و براند را زيان

  :راست او هم و

   هست من بر بليه چه هر«

   منست از

   گرفتند مى من از مرا كاش اى

   بيازمايى مرا راز كه خواستى مى

   من مقصود از كه صورتى در
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  .داشتى خبر

   نيست اى بهره تو غير از مرا

  » ىبيازما مرا خواهى كه گونه هر به

 بدانست نيز را راز راز و بدانست را راز و رسيد كشف مقام به حالج كه اند كرده دعوى صوفيان از بعضى

  :كرد دعوى خويشتن براى گفتار اين ضمن را اين و

   حق اهل شورهاى«

   است من شور مؤيد

   راز اهل رازهاى و

  ».است آشكار من نزد به

  :اوست از هم و

   نيست ماعضاي از عضوى كه داند خدا«

   اوست مراد نهايت تو ياد كه مگر

   منى، دم در تو زنم دم وقتى

   جانم كه است تو سببه ب و

   روانست خويش مجارى در

   تو جدايى پس از ام ديده اگر

   نگريسته تويى بجز

  باد محروم بينايى از

   دورى پس از جانم اگر يا

   گرفته الفت ديگر مخلوقى با

  ».نرسد مراد به هرگز

 بينـد  آزار تـو  راه در آنكه با چگونه كنى، محبت بيازاردت آنكه با تو خدايا«: بود گفته كه كنند حكايت

  :خواند چنين و» .نكنى محبت

   منست بيمارى مايه ام ديده«

  .دلم دستاورد و دلم از واى

   اى انداخته من بر را بيمارى كه اى

  ».كن يارى بيمارى قبال در مرا
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 حالج نشد، يافت كه كرد تجويز سيب وى براى طبيب بود، شده بيمار رىقشو نصر ابن كه بود چنان و

 كجـا  از را ايـن «: گفتنـد  و كردنـد  شـگفتى  اين از كه داد آنها به سيبى و كرد اشاره هوا به خويش دست به

  »آوردى؟

  » .بهشت از«: گفت

  » .هست كرمى سيب اين در اما نيست، تغييرپذير بهشت ميوه«: گفت بدو حاضران از يكى

 كارش از را وى پاسخ كه» .افتاده آن بر بال از چيزى و آمده فنا خانه به بقا خانه از كه رو آن از«: گفت

  .شمردند نكوتر

. كشـيد  مى خط خاك بر و بود نشسته كه ديدش درآمد، حالج نزد به زندان به شبلى كه كنند حكايت

 را حقى هر خدايا«: گفت و برداشت انآسم به چشم حالج آنگاه شد ملول كه چندان بنشست وى روى پيش

 بينـى  مـى  چگونـه  شـبلى،  اى«: گفت سپس» .وثيقتى را پيمانى هر و طريقتى را خلقى هر و هست حقيقتى

  » .رسانيده خويش انس بساط به و گرفته خويشتن از را او مواليش كه را كسى

   »باشد؟ چگونه اين«: گفت شبلى

 خويش قلب به و است مأخوذ خويشتن از كه داده پس باز شقلب به و گرفته خويشتن از را وى«: گفت

 كـه  كـس  آن خوشا رسانيدن، قرب به قلبش، به بردنش باز و است دادن عذاب خويشتن از گرفتنش. مرجوع

  :خواند چنين آنگاه» .باشد طالع وى قلب از حقيقت خورشيد و كند وى اطاعت

  برآمد شبانگاه تو دوستدار خورشيد«

  .ندارد غروب هرگز هك بخشيد روشنى و

  .كند مى طلوع شب پى از روز خورشيد

  ».كند نمى غروب هرگز دلها خورشيد اما

 كشـيد،  مـى  بـرون  را كـالم  جـان  و بـود  بدانسته را دلها راز كه گرفت نام حالج رو آن از حالج: گويند

  ».كشد مى برون را پنبه خالص حالجى، با حالج چنانكه

 آمـد  باز چون و رفت حاجتى به حالج بود، نشسته مى حالجى دكان رب واسط در كه بود چنان قولى به

  .ناميد حالج را او و ديد شده حالجى بود بسيار كه را پنبه

 را او ديگر بعضى بود، دانسته مى را خداى اعظم اسم وى: گويند و اند پذيرفته را حالج صوفيان از بعضى

  .بود فريبكارى: گويند و پذيرند نمى

 به«: گفت بدو بود، شده بريده دستش كه وقتى به فرستاد حالج بنزد را نيشابورى اطمهف شبلى: گويند

 چشانيد، تو به را آهن تيزى و كردى برمال آنرا اما كرد امين خويش رازهاى از رازى بر ترا خداى: بگوى حالج

 به فاطمه ونچ و »چيست؟ كه تصوف از كن پرسش او از سپس سپار، خاطر به را وى جواب داد پاسخت اگر

  :خواند چنين وى رسيد حالج نزد
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  .شد مغلوب صبر وقتى 1...«

   تو همانند كسى مورد در

   شود دريده پرده كه خوش چه

   كنند مالمتم مردم اگر

  .منست عذرگوى تو روى

   تمام ماه اى

   تمام ماه گويى

  ».است نيازمند تو روى به

  .است باهلى خليع ضحاك بن حسين از شعر اين

  ».نكردم برمال را او از رازى خدا به شبلى اى: بگوى بدو و شو بكر ابو نزد به«: گفت فاطمه هب آنگاه

  »چيست؟ تصوف«: گفت بدو

  » .نكردم فرق بليت از را نعمت هيچوقت خدا به آنم، در من آنچه«: گفت

  .گفت باز وى با را حالج سخنان و رفت شبلى نزد به فاطمه

  » .من براى دوم پاسخ و شماست براى اول پاسخ مردم، گروه اى«: گفت شبلى

  :گفت و زد بانگ شد بريده پايش و دست وقتى: گويند

   روزگار كه محبتى حرمت به«

   بود نياورده طمع آن كردن تباه در

   بليه هجوم هنگام

   بود باك نه مرا

   ديدم محنت نه

   بريدند كه مرا بند و عضو هر

  ».بود آن در شما از يادى

  :بود نوشته حالج بردار صوفيان از يكى

   رازها براى تو سينه بايد مى«

   ناگشودنى باشد اى قلعه

   راز از سفلگان فقط

  ».كنند مى مال بر آنرا و كنند مى سخن

*  *  *  
                                                           

  .متن افتاده دارد. 1
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 روز بـه  شـد،  آويختـه  شـرقى  سـمت  بـر  زنـده  حـالج  منصـور  بن حسين) سيصدم سال( سال اين در هم و1

  .االخر ربيع از مانده روز دوازده شنبه، و جمعه روز به ،نيز غربى سمت بر. پنجشنبه و چهارشنبه

 الرحمن عبد دست به و گرفتند را حالج منصور بن حسين شوش در) يكم و سيصد( سال اين در هم و

 را او سـپس  بود، آن در مرموز چيزهاى كه آمد بدست او از ها رقعه و ها نامه افتاد، راسبى احمد بن على نايب

 بـر . نما انگشت دو هر ديگر، شتر بر بود، وى با وى آن از غالمى شترى، بر كردند، السالم نةمدي وارد و ببردند

 بن على سپس شد، زندان به آن از پس بشناسيد، را او است قرمطيان دعوتگران از يكى اين كه زدند بانگ او

 شعر و اخبار و حديث و فقه از نخوانده، قرآن كه شد معلوم و كرد گفتگو وى با و كرد احضار را او وزير عيسى

 هـايى  رساله از برايت بياموزيم تو به را فرايض و طهارت«: گفت بدو عيسى بن على دانست، نمى چيزى لغت و

 تـرا  شعشعانى، نور مباركباد نويسى مى مردم به چند تا تو واى. است سودمندتر گويى مى چه آن در ندانى كه

 بياويختنـد،  نگهبـانى  جايگـاه  در شـرقى  سمت بر زنده را وى تا ادد دستور آنگاه» .هست مبرم نياز تأديب به

 بـا . كردنـد  بداشته آنجا و بردند سلطان خانه به را وى آنگاه .بديدند را او مردم كه غربى، سمت در آن از پس

 جسـتند  مى تبرك وى از و شدند مايل وى به كه كرد استمالت را خالفت خانه اهل از كسانى سنت به تظاهر

  .اهللا انشاء بيايد وى اخبار كه خواستند مى گفتن دعا و

  درگذشتند) نهم و سيصد( سال اين در كه كسانى از سخن

 گبـرى  محمـى  وى جد ،عبداهللا ابو قولى به و داشت مغيث ابو كنيه كه حالج، محمى، بن منصور بن حسين

 صوفيان با و رفت بغداد به هآنگا شوشتر، در قولى به و شد بزرگ واسط در حسين. فارس بيضاى مردم از بود،

 وقتهـا  بعضى پوشيد، مى پشمينه وقتها بعضى. بود كار آشفته. بديد را آنها جز و ثورى و جنيد و كرد آميزش

 كـرد  مى حركت سپاهيان هيئت در قبا با و پوشيد مى عمامه و جبه اوقات بعضى پوشيد، مى رنگين هاى جامه

 نامـه  مغيـث  عنـوان  بـه  وى بـا  كسـانى  رفت، تركستان و النهر اءور ما و خراسان و هند به بگشت، شهرها در

 شد، مجاور و كرد حج 4مجبر كسانى و ناميدند مى 3مصطلم را او كسانى 2مقيت عنوان به كسانى و نوشتند مى

: گفتنـد  مـى  گروهـى  كردنـد،  اخـتالف  وى درباره مردم ساخت، اى خانه و اندوخت ملك و آمد بغداد به آنگاه

 يـا (» .اسـت  اسرار واقف«: گفتند مى گروهى» .كرامتهاست صاحب«: گفتند مى ديگر گروهى» .است جادوگر«

  .5)رياكار

                                                           

  .ابن جوزى: المنتظم. 1

 .مبغوض. 2
 .راندازريشه ب. 3
 .اصالحگر. 4
  .اى بر انتخاب يكى از دو معنى نيست توان گرفت و قرينه منمس كه معنى واقف اسرار و رياكار را از آن مى: كلمه متن. 5
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 خرفى و كرد مى نمايى عاقل كه ديدم جاهلى نشستم، وى با و كردم ديدار را حالج: گويد صولى بكر ابو

 يافت مى خبر چون و است صوفى و زاهد كه بود آن وى ظاهر نمود، مى زاهدى كه بدكارى و كمال به متظاهر

 وا چنـان  و شـد  مـى  امـامى  داشـتند  امامـت  عقيده اگر شد، مى معتزلى دارند اعتزال عقيده شهرى مردم كه

 كسـان  و بود تردست. شد مى سنى ديد مى را سنت اهل اگر. هست وى نزد به آنها امام از دانشى كه نمود مى

 شـهرها  در بـود  زرنـگ  جهالـت  وجـود  بـا  بـود،  ودهآزم را كيمياگرى بود، پرداخته طب به كرد، مى مفتون را

  .رفت مى

 پسـر  حسـين  نـام  بـه  بـود  كشـتى  در من با يكى فرستاد، هند سوى مرا معتضد: گويد محاسب احمد

  »اى؟ آمده اينجا چه براى«: گفتم بدو شديم برون كشتى از وقتى منصور،

 يوسـف  بن احمد الحسن ابو» .كنم دعوت تعالى خداى سوى را خلق و بياموزم جادو آنكه براى«: گفت

  .آيد خوش را گروه هر كه ترتيبى به كرد مى دعوت چيزى به وقتى هر به حالج: گويد

 ها نوشيدنى و ها خوردنى و حالج به مردم آن، واليت و اهواز در وقتى: گفتند من به وى ياران از گروهى

 ابـو  بـا  شدند، باخته دل ناميد مى قدرت اىدرمه آنرا كه درمهايى و آورد مى برون آنها براى موسم غير در كه

 شـود،  مـى  حيلـه  آن درباره كه مانده محفوظ جاهايى در چيزها اين«: گفت آنها به .كردند سخن جنابى على

 چنان اگر آرد، در آن از خار دسته دو بگوييد و نباشد وى منزلگاه كه ببريد خويش هاى خانه از يكى به را وى

  ».داريد باور را وى كرد

  .شد برون اهواز از و هستند صدد اين در گروهى اينكه و رسدى حالج به وى سخن: ويدگ

 را او خويشـتن  دسـت  بـه  افتـد  مـن  دسـت  به اگر«: گفت مى و گفت مى لعن را حالج عثمان بن عمرو

  ».بگويم يا كنم تأليف آن همانند كه توانم«: گفت. خواندم را خداى كتاب از اى آيه» .كشم مى

 ديـده  را وى رفتار نكويى كه دادم منصور بن حسين حالج، به زنى به را دخترم: گويد قطعا يعقوب ابو

  .است كافر و خبيث و گر حيله و جادوگر وى كه شد معلوم مدتى اندك از پس اما بودم،

 آنـرا  كـه  ام آورده كتـابى  در را او اخبـار  من و است بسيار حالج اشعار و گفتارها و اعمال: گويد مصنف

 مـرد  ايـن . بنگرد آن در بخواهد را وى اخبار كه هر ام، داده نام »الحالج بمحال القاطع اللجاج لمجال عالقاط«

 از بـود،  چنـين  نيـز  اشعارش. آميخت مى ناروا چيزهاى به آنرا سپس نكو، سخنان و. گفت مى صوفيانه كلمات

  :اينست وى به منسوب اشعار  جمله

   وى ناسوت آنكه باد مقدس«

   را او نافذ هوتال جلوه راز

   كرد عيان

   آشكارا خويش خلق در آنگاه

   نوشنده و خورنده صورت به
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   شد آشكار

   را او وى، خلق چنانكه

   بيند را چشم چشم، چنانكه

  ».ديدند معاينه

 از كـه  كرد گمراه را جمعى و كردند مناظره وى با و بداشتند و گرفتند را او يافت شيوع وى خبر وقتى

 زنـده  را مـرده  و خداسـت  او«: گفتنـد  نـادان  مردم گروهى كه آنجا تا و جستند مى شفا وى پيشاب نوشيدن

  ».كند مى

 كـه  بود راسبى احمد بن على الحسين ابو پرداخت، حالج كار به كه كسى نخستين: گويد صولى ابوبكر

 سيصد سال االخر ربيع در اين و كرد نما انگشت را آنها و شتر دو بر كرد، بغداد وارد وى آن از غالمى با را وى

 بـه  قائـل  و دارد خـدايى  دعوى حالج كه شده اقامه شاهد وى نزد به كه نوشت اى نامه آنها همراه. بود يكم و

  .است حلول

 كـه  كردند مناظره وى با كه كرد احضار نيز را فقيهان كرد، احضار را او عيسى بن على سال، همين در

 بـه  را وى آنگاه شد، بداشته آن از پس داند، نمى چيزى قرآن غير و قرآن از كه شد معلوم ماند، فرو سخن در

  .شد بداشته كه بردند خليفه خانه

. كـرد  مـى  دعوت محمد خاندان از رضايت مورد شخص سوى خويش كار آغاز در قولى به: گويد صولى 

 نمـود،  مـى  وا اننـاد  به را خويش شعبده از چيزى كه بود چنان و. خورد تازيانه كه كردند سعايت وى درباره

 بن سهل ابو كرد مى دعوتشان كه كسانى جزو. خداست وى كه كرد مى دعوت را وى يافت مى اطمينان وقتى

 نصـر  كه چندان گرفت باال كارش آن از پس» .برويان موى من سر جلو«: گفت بدو كه كرد، دعوت را نوبخت

  ».بكشند را او خواهند مى ضيانراف و است سنى حالج«: بودند گفته بدو كه كرد دفاع او از حاجب

  .ثمود و عاد كننده هالك و نوحم قوم كننده غرق من: كه بود آمده وى كتابهاى در

 بـه  و »موسايى تو« :گفت مى ديگرى به و »نوحى تو«: گفت مى خويش ياران از يكى به كه بود چنان و

 از كتابهايى وزير، عباس، بن حامد» .ندا آورده باز شما اجسام به را آنها ارواح كه محمدى تو«: ميگفت ديگرى

 روز بـه  و نكنـد  افطـار  و بـدارد  روزه شب سه و روز سه انسان وقتى: بود آمده چنين آن در كه بود يافته وى

 بـه  اگر و. كند نياز بى رمضان ماه روزه از را وى پس آن از كند، افطار آن با و بگيرد كاسنى برگ چند چهارم

 همـه  روز يـك  بـه  اگر و. كند نياز بى نماز از را وى پس آن از صبحگاه تا اول از كند، نماز ركعت دو شب يك

 روزه چنـد  روزى و كنـد  بنيـان  اطاقى اگر و. كند نياز بى زكات از را وى دهد صدقه را خويش روز آن دارايى

 قبـر  نـزد  بـه  شقري گورستان در اگر و كند نياز بى حج از را وى كند طواف آن بر برهنه بار چند آنگاه بدارد،

 نمـك  و جـوين  نـان  انـدكى  بـا  جـز  و بدارد روزه و گويد دعا و. كند نماز و بماند آنجا روز ده و رود شهيدان
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 احضـار  حامد نزد به قاضيان و فقيهان پس. كند نياز بى عبادت از عمر باقى در را وى اين، نكند، افطار درشت

  »شناسى؟ مى را كتاب اين«: شد گفته بدو. شدند

  » .است بصرى حسن السنن كتاب اين«: گفت

   »ندارى؟ اعتقاد هست كتاب اين در آنچه به مگر«: گفت بدو حامد

  ».كنم مى  پرستش را خدا است آن در آنچه مطابق كه است كتابى اين چرا«: گفت

 بـدو  عمـر  ابـو  عاقبت كرد، سخن وى با آنگاه» .است اسالم شرايع نقض اين«: گفت بدو قاضى عمر ابو

 حـالج  كشـتن  بـه  و كردنـد  پيـروى  او از نيز فقيهان .نوشت را وى خون بودن روا و» .الدم مهدور اى«: گفت

 اند داده فتوى وى كشتن به قاضيان اگر: نوشت كه نوشتند مقتدر به را اين .كردند روا را خونش و دادند فتوى

 تلـف  اگـر  بزنـد  او به تازيانه هزار و يابد حضور نگهبانان ساالر الصمد عبد بن محمد اند، كرده روا را خونش و

  .بزنند را گردنش نشد،

 هماننـد  پاالنـدار،  استران بر بودند وى با نيز يارانش از جمعى كردند، حاضر را حالج عشا پس از: گويد

. كردند سر به وى دور به را شب و ببردند را وى. ببرند قوم انبوه در و بنهند آن از يكى بر را وى كه استربانان،

 خـويش  بنـد  در. بكشـند  را او كـه  آوردنـد  بيـرونش  قعـده،  ذى از مانـده  روز شـش  شنبه، سه روز اهصبحگ

  :گفت مى و كرد مى گردنفرازى

   ستم از چيزى به من همدم«

   نيست منسوب

   نوشيد مى آنچه همانند

   نوشانيد من به

  .كند مى مهمان درباره مهمان چنانكه

   آمد گردش به جام وقتى

   خواست يرشمش و چرمين سفره

   اژدها با تابستان به كه هر

  ».باشد چنين نوشد، باده

 و بريدند، را سرش و بريدند را پايش آن از پس بريدند، را دستش آن از پس زدند، بدو تازيانه هزار پس

  .افكندند دجله در را خاكسترش و سوختند را پيكرش

 تالش چندان و برفتم مردم جزو بكشند، ار او كه آوردند برون را حالج وقتى: گويد حيويه بن عمرو ابو

 بـاز  شـما  بنـزد  روز سـى  پـس  از من كه مباشيد هراسان اين از«: گفت خويش ياران به ديدم، را او كه كردم

  ».گردم مى
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 و بوده باز حقه مردى كه كند مى فاش را مرد اين حال و نيست ترديد آن در كه است درست روايت اين

  .است كرده مى بازى مردم عقل با مرگ وقت به تا

  :خواند چنين بكشند را او كه آوردند برون را منصور بن حسين وقتى: گويد العالء ابو قاضى

   جستم قرارگاهى سرزمين، هر در«

   نيافتم قرارگاهى سرزمينى هيچ در اما

   مرا كه شدم خويش مطامع پيرو

   كرد خويش بنده

  ».بودم آزاد بودم كرده قناعت اگر

 از تن سه بنشست، بغداد نگهبانى جايگاه در نازوك كه بود اين دوازدهم و سيصد سال حوادث جمله از

 مـذهب  از كـه  خواسـت  آنهـا  از. منصـور  ابن و شعرانى و بود حيدره كه كردند حاضر وى بنزد را حالج ياران

 سرهايشان و بياويخت بغداد شرقى سمت در را آنها سپس شد، زده گردنهاشان و نپذيرفتند كه آيند باز حالج

  .نهادند زندان ديوار بر غربى سمت در را

*  *  *  
 مكـى  عثمـان  بـن  عمرو و جنيد مصاحبت حالج كه بود چنان و ام آورده فراهم كتابى در را حالج اخبار من1

 سـرش  در امـا  بـود،  كشـيده  تنهـايى  و بـود  ديـده  گرسـنگى  و بـود  گشـته  آفـاق  در كار آغاز در. بود داشته

 كه كرد مسلط او بر را كسى خدا شد برون ايمان دايره از و كرد تمرد وقتى. بود اى ازىگردنفر و طلبى رياست

 و جادو كه بانگزن هر پيروان و جاهالن و عاميان از جمعى دادند، فتوى وى كفر به عالمان  گرفت، انتقام او از

 را او كـه  چنـدان  شدند شمفتون بودند ديده برند مى كار به متأخر صوفيان كه را وى اشارات و حال و شعبده

  .شدند معتقد خداييش به و شمردند خدا

 نكـو  هـاى  محمـل  بـه  را وى گفتارهاى و پرداخته عذرجويى به او درباره االنوار مشكاة در حامد ابو امام

  .است دور به عربى مخاطبه روش از كه كرده تأويل

 و انـد،  داشـته  منسوب جادوگرى به را حالج صوفيان از بعضى: گويد الصوفيه تاريخ در نقاش، سعيد ابو

 حكايـت  حـالج  درباره را صوفيان اختالف سلمى عبدالرحمن ابو. اند داشته منسوب زندقه به را او ديگر بعضى

. كرده توضيح را وى ضاللت و جادوگرى و كرده رد را وى خطيب،. است نزديكتر رد به وى: گويد سپس كرده

 فتـوى  خـونش  بـودن  روا بـه  حالج روزگار عالمان بيشتر كه گفته خلكان ابن شمرده، گمراه را او جوزى ابن

  .اند داده

  .بود باز حقه فريبكارى حالج: گويد سعدان ابى بن بكر ابو

                                                           

  .ذهبى: تاريخ االسالم. 1
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 آن هماننـد  كـه  تـوانم  مـى « :گفـت  خوانـدم،  مى قرآن من كه شنيد حالج: گويد مكى عثمان بن عمرو

  ».بگويم

  ».كشم مى ترا قطعا يافتم تسلط تو بر اگر«: گفتم بدو

  .بود خبيث كافرى حالج كه اند گفته خلدى جعفر و اقطع يعقوب ابو

*  *  *  

  .درآمد دهم و سيصد سال آنگاه

   عباس بنى اخبار از بود دهم و سيصد سال به كه رخدادها از سخن

 از نزديكـى  بـه  اى نامـه  پيشكار، موسى ام گويند. سخت اى بيمارى شد، بيمار باهللا المقتدر سال اين در

 فاش وى خواص همه و مادرش و باهللا المقتدر بر اين كرد، سخن وى با خالفت تصدى از و فرستاد وى كسان

 و گرفتنـد  آنهـا  از مالهـايى  و عبـاس،  بـن  احمـد  بـرادرش  و محمـد  ام خواهرش با گرفتند، را موسى ام. شد

 شـد،  بسـيار  جويىعيب و گويى شايعه عباس بن احمد درباره شد، گرفته داشتند كسان نزد به كه هايى سپرده

 گفته. كند عهده را وزارت كه آرند مى برون را فراتى محمد بن على: گفتند شد برده نام كسانى از وزارت براى

 البغـل،  ابـى  ابـن  شـد  گفتـه  حوارى، ابن: شد گفته. كنند مى مجبور وزارت تصدى به را عيسى بن على شد،

  :بود آمده چنين آن در كه ندندافك بود آن در سلطان كه اى خانه در و نوشتند اى رقعه

   اگر كه بگوى خليفه به«

   دارى انصاف داورى كار در

  كيست؟ ما وزير بگوى من به

  .بشناسيم و شويم مقر تا

   نيرو سست پيرى كه است؟ حامد

   است وامانده و

   بخيل، عيساى ابى ابن يا

  .عطا كم و است ممسك كه

   مشورت براى زيدان نزد به آنكه با

   دچر مى علف

   بگوى زود است؟ بسطام ابن يا

   معطر ظريف يا تانى با جوان يا

   نماى عفت پير يا

   ندانيم كه ايست آمده نو يا

  ».گردد مى سوى كدام از
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  .البغل ابى ابن نماى، عفت پير و بود خصيبى ابن تانى با جوان

 نگهبـانى  و كرد معزول را او و ديد ناتوان عامه با مقابله در را بغداد نگهبانان ساالر سلطان، سال اين در

 كـه  بـرد  راه چنـان  را كار و شد معلوم وى عمل شدت نخستين روز به كه داد معتضدى نازوك به را خويش

 اطاعـت  بـه  كـه  چنـدان  كرد نبرد آنها با و داد گوشمال بود تند آتششان كه را پيادگان. بود نبرده كس هيچ

 داشت، جاى زاهريه و دجله در شد گماشته كار به كه وقتى. دگرفتن او از تذلل با را خويش نيازهاى و آمدند

 حاجب نصر كرد، پراكنده را آنها و گرفت كمك غالمان از نازوك. بسوزند آنرا كه بودند كرده وى خانه آهنگ

 الشـتا  سـوق  ناحيـه  در كه بود يافته خبر زيرا داد كمك ضدشان بر را او بود وى شدن گماشته سبب كه نيز

 بـه  و بگرفت را عروس و برفت آنها از جمعى با پيادگان ابناى از يكى بودند، برده مى شوهرش زدبن را عروسى

 و كردند اعتراض سخت اين بر مردم .فرستاد كسانش سوى را او سپس كرد، بد كار وى با و برد خويش خانه

 و كرد قطع را مرد آن مقررى كه بود اين كرد توانست حاجب نصر  آنچه همه و شمردند بزرگ بود چنانكه آنرا

 صـالبت  كارشـان  در و گرفت سخت پيادگان با كه داد مشورت نازوك تصدى درباره سپس كرد، تبعيد، را او

  .كردند سپاسگزارى آنها درباره وى عمل از و نمود

  .بود الملك عبد بن اسحاق حج ساالر سال اين در

  .درآمد يازدهم و سيصد سال آنگاه

   عباس بنى اخبار از بود يازدهم و سيصد لسا به كه رخدادها از سخن

 رو آن از نهادنـد،  نـام  ويرانى سال را آن كه چندان بود، سخت مردم بر آن، اطراف و بغداد در سال اين

 بـن  علـى  و وزير عباس بن حامد و شد گماشته وزارت به سوم بار براى سال اين در فراتى محمد بن على كه

 دوشـنبه  شب قرمطيان و جنابى آنگاه. االخر ربيع از مانده روز نه بود، بهپنجشن روز به اين و گرفت را عيسى

  .شدند بصره وارد وى وزارت از پس روز چهار

 بـا  كه كسى جانب از وقت همان عيسى بن على و حامد گرفتن و فرات ابن وزارت خبر كه بود چنان و

 كـه  كردنـد  حكايـت  معتمد بصريان از سانىك زيرا بود، رسيده آنها به بود كرده مى مكاتبه وى ياران و جنابى

 چـه  خويشـتن  از پير اين كردن دور از شما سلطانك شما، واى«: بودند گفته مى آنها با ورود روز به قرمطيان

  ».بيند مى چه وى از پس كه دانست خواهد داشت؟ منظور

 ابـن  وزارت و ىعلـ  و حامـد  گرفتن خبر كه آن از پس اما گويند، مى چه فهميديم نمى ما«: گفتند مي

 آن درسـتى  بـه  و زدنـد  حـدس  آنـرا  وسيله مردم چنانكه و بود چه قرمطيان منظور كه دانستيم رسيد فرات

  ».بود رسيده آنها به اى پرنده بال بر خبر همانوقت شدند معتقد

 وقـت  بـه  بود، بصره در سردار، مفلحى سبك. شدند مربذ وارد سواران كردند، تباهى بصره در قرمطيان

 در آهنـگ  و رسـيد  مربـد  ميـان  وقتى. است افتاده هراسى پنداشت كه شد برون و شنيد را بانگ دم هسپيد

 بعضـى  بكشـتند،  را او و بردنـد  حملـه  و بديدنـد  را او بودنـد  ايستاده خيابان سوى دو بر كه قرمطيان داشت
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 خيابـان  در روز آن بانگاهش تا بصره مردم. بردند جان و رفتند تاخت به باقيمانده كشتند، نيز را وى همراهان

 وقتـى  كـه  يافتنـد  ظفـر  آنها بر آتش كمك با قرمطيان. نبود آنها با اى سلطه اما كردند نبرد قرمطيان با مربد

 مربـذ  هـاى  خيابـان  در قرمطيـان  شـدند،  هزيمـت  بصره مردم .سوختند مى آنرا آوردند مى تصرف به را محلى

 شهره عمر نهرابى نام به كه رسيدند بصره نهر كنار به تا ندگذشت سمره بنى كوچه و جامع مسجد بر و برفتند

  .بود كرده حفر آنرا العزيز عبد بن عمر به عبداهللا كه بود

 از هـيچكس  و بود بصره بيرون كه رفتند مى اردوگاهشان سوى بصره از شبانگاه قرمطيان كه بود چنان

  .برفتند آنگاه ببودند گونه بدين چند روزى. كرد نمى سر به بصره در را شب بيم، از آنها

 سـوى  سـپاهى  بـا  را زرنگى بن جعفر و نفيس بن بنى بود رسيده سلطان به خبر وقتى كه بود چنان و

 ديگـر  سـپاه  با را او و بود گماشته بصره نگهبانى بر را فاروقى عبداهللا بن محمد آن از پس بود، فرستاده بصره

  .بود فرستاده

 و بكشـت  مـردم  كـه  نهـاد  بـاز  را محسـن  خـويش  پسر دست بود، نخشمگي مردم با بار اين فرات ابن

 كـرد  آمـد  و رفت باره اين در كه كسى شدند، او كاره همه و يافتند تسلط مقتدر مادر بر بگرفت، را اموالشان

 بـر . بـود  خواجـه  كه عبداهللا بن بشر مقتدر، مادر نصرانى دبير و بود وى با كار همه كه بود سياه، خادم مفلح،

 تبعيد همانند كه شدند مزاحمش و فرستادند رقه سوى شماسيه در از را وى تا كردند حيله مظفر سمون ضد

  .بود وى كردن

 مانـده  او بر دينار هزار هزار بود كرده تعهد كه مالى از و بود شده نهان عباس بن حامد كه بود چنان و

 عهده به دينار هزار هزار«: گفت بدو و آمد در حاجب نصر نزد به و رسيد سلطان در به تا كرد حيله پس بود،

 را دينـارى  هزار هزار و بداريد خويش نزد به مرا و بگيريد من از دينار هزار پانصد و دينار هزار هزار است من

 خليفه به را اين نصر منهيد، باز من بر را آنها دست و كنيد محاسبه او پاى به كرده تعهد من از فرات ابن كه

 سلطان المال بيت كه ماند مى ما حبس در مردى و دهد مى بيشترى مال«: گفت و كرد تأييد آنرا كه داد خبر

  ».است

 مـن  بـه  را او بايـد  شـود،  مـى  تباه من كار همه: گفت خادم مفلح به محسن كردند، گفتگو باب اين در

 سيلى كه دادند راتف ابن به را حامد و بگشتند صواب از تا كرد اصرار بانو و مقتدر به همچنان مفلح» .بدهند

 دم كـه  پوشانيد مى بدو ميمونى پوست و برد مى را او نوشيد مى محسن همينكه و خورد مى تازيانه و خورد مى

 زشـتى  كارهاى حامد درباره. نوشيد مى حال اين در و بزند سيلى و برقصاند را او كه گفت مى را يكى و داشت

 سـلطان  بـه  چيـزى  چندان وى مال از .دارد نمى روا آنرا دخردمن و دار دين مرد و نيست مردمان كار كه كرد

 و كشـت  را او كه بود عامل كه دادند بزوفرى به و فرستادند واسط به را وى شد، تلف بود داده آنچه و نرسيد

 او بر پياپى روز چند و آمدند فراهم مردم كند، گورش به كه داد كسى به و برد واسط مردم نزد به را اش جثه

  .گفتند درود شگور بر و
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 مطالبه او از مالى و است قرمطى به متمايل و است خاين عيسى بن على كه گفت سلطان به فرات ابن

 بـدو  و گماشـت  او بر را خويش ياران از يكى و كرد تبعيد يمن به را او سپس درآورد، آنرا از قسمتى كه كرد

 يـاران  از يكـى  سـبب  بـه  بداشـت،  كار ينا از را وى دست خداى اما كند، حيله على كشتن براى داد دستور

 يعفـر  ابـن  ياران شد برون مكه از على وقتى. بود گماشته على بمراقبت را وى كه بريد متصدى لؤلؤى شفيع

 شـده  گماشته على بر كه را كسى خواستند و شدند حايل او، بر گماشته مأموران و وى ميان و بديدند را وى

 مخالفـت  بـود  وى بـا  كـه  مأمورى اما ببرد، را سرش  كه بود خوابانيده ار وى مكه در كه رو آن از بكشند بود

  .بود كرده دفاع او از و بود كرده

 علـى  نـزد  به وى برادر رسيد يعفر ابن به خبر چون و كرد جلوگيرى گماشته كشتن از عيسى بن على

 در را گماشـته  و ددا منـزل  بـزرگ  اى خانـه  در و كـرد  حرمت را او و داشت همراه سنگين هاى هديه كه شد

 عيـالش  و خـويش  قتـل  مخـالف  مأمور آن به دراز روزگارى تا عيسى بن على بعدها داد، منزل ديگر اى خانه

  .داد مى مقررى

 نصر كه بود چنان و شد كشته مهدى حصن نام به محلى در كه فرستاد اهواز به را حوارى ابن محسن،

 نصر به كه وقتى تا رفت، مى آنگاه نشست، مى وى نزد به شب نيم تا و كرد مى مدارا پدرش و محسن با حاجب

 وى پـدر  نـزد  از كـه  وقتـى  به را نصر تا كرده تعهد دينار هزار بيست غالم بيست براى محسن كه رسيد خبر

. نشست نمى بر كامل سالح و بسيار غالمان با جز و كرد حذر حذر از كه بكشند معابر از يكى در شود مى برون

  .نشد ميسرش كار اين اما كرد، حيله جور همه نصر محو براى محسن

 اگـر  كه بگويد و كند غافل را وى كه فرستاد كس نهانى و كرد حيله نيز مقتدرى شفيع ضد بر محسن

 علـى،  ابـو  و را حسن بن سليمان القاسم، ابو .نپذيرفت را اين اما آورد، مى دست به گزاف مالى رود مرز سوى

 كند، تلف را آنها كه نوشت مسمعى عبداهللا بن ابراهيم به و كرد تبعيد شيراز به نيز را مقله بن على بن محمد

 گرفتـه  كنـاره  كارها از و بود پيشه راستى مردى كه را دبير عبداهللا بن نعمان. داشت سالمت به خدايشان اما

 از كـه  را ىيكـ  و فرسـتاد  واسـط  سوى و كرد تبعيد بود پرداخته خويش، آن از ملكى درآمد و خانه به و بود

 پسـر  عبـداهللا  و عيسى بن ابراهيم. بريد سر را او واسط در كه فرستاد وى پى از بود العذافر ابى ابن مصاحبان

 نصر. برآمد دبير موصلى حماد ابن پى از. بكشت را آنها كه فرستاد كس و كرد تبعيد واسط به نيز را ماشاءاهللا

 دهـم  مى شما به بعد كه من عهده به وى جانب از دينار ارهز يكصد بده من به را حماد ابن: گفت بدو  حاجب

 و بـد  و كـرد  خشـونت  حمـاد  ابن با و نكرد را كار اين محسن اما داريد، نگه اش خانه در را وى آنكه شرط به

  .بكشت را وى كه داد پاسخ بدو حماد، ابن كه گفت ناسزا

 مال از را محسن مخارج همه فرات، ابن كارى بى و نكبت ايام در محمد، بن احمد بكر، ابو كه بود چنان

 حسد او بر محسن كه كرد اقبال بدو و كرد حرمت را وى رسيد وزارت به فرات ابن وقتى بود، داده مى خويش

 خانـه  از خـويش  همـراه  را وى شـبانگاه  كه گرفت تصميم. كرد آغاز كردن حيله وى كردن تلف براى و آورد
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 كه دهد دستور را يكى رسد مى دجله ميان چون و بود مخرم در كه ببرد پدرش خانه سوى كشتى در خويش

  .بود مد هنگام وقت آن در افكند، دجله در را وى

 كـه  اى دوستى سبب به داد خبر من به را اين محرمانه مزبب، نام به محسن آن از خادمى: گويد صولى

 محسـن  خانـه  بـه  ديگـر  كه كردم خبردار كرد خواست مى وى درباره آنچه از را احمد من. بود او و من ميان

  .نبود مدتى چندان كه برد سر به را كارشان خدا وقتى تا ننشست بكشتى وى با و نرفت

 بـه  وقتـى  بودم متمايل آنها به بسيار من و كرد اقامت من نزد به نكبتشان ايام در محسن: گويد صولى

 مجلـس  مالزم داد دستور و كرد خويش خواص جزو مرا فرات ابن بودند افتاده دور آن از كه رسيدند مرتبتى

 امـا » .برگمـارم  بـدان  تـرا  تـا  خـواهى  مى كارى چه بنگر«: گفت و افزود من مقررى بر دينار هفتاد. باشم وى

 عاقبـت . شـد  سرسـنگين  مـن  بـا  وزير كه كرد سعايت من از پدرش نزد به چين، سخن يك وسيله به محسن

 كينـه  بـر  محسـن  امـا  برفت، بود گرفته دل در آنچه و يرفتپذ مرا عذر و داد گوش بدان كه گفتم اى قصيده

  :ايم كرده مختصر آنرا كه شعر آن از چيزى اينك بماند خويش

   قطب به و ما ملك آسياى سنگ به«

  بزرگوار سروران پسر و سرور و

   بزرگوار و همت واال وزير و

   عالى مرتبت صاحب و

  :بگوى

   اى آورده در حادثات چنگ از را ملك كه اى

   اويى هاى تفضل جمله از تو آنكه به قسم

   دروغگوى زن تهمت حسود آنچه از

   نبوده چيزى گفته شما به

   را شما كه نبوده موجبى

  .نگويم سپاس و ستايش تفريح و جد هنگام به

   كنم كفران را شما هاى نعمت من

  ! بدارد آن سپاس دشمنتان و

  ! است آور شگفتى اين حقا

   سيدبپر خويشتن از را اين

   نيست نامعلوم شما نزد به من راى كه

   داديد چينان سخن به گوش چرا

   ببينم تخته بر را هايشان پاره كه
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   گيرد مسكن ديارشان در مرگ و

   شوند غضب و واى دچار يا

   شماست سرمايه شما دوست

  ».نباشد دم همانند شود تباه سر اگر و

 روز به بود، آمد كار سخت و داشت واال منزلتى نسلطا نزد به وى درگذشت، موفقى يانس سال اين در

: گفـت  و نپـذيرفت  تسـليت  و كرد آغاز گريستن كه گفتند تعزيت وى سبب به را حاجب نصر وى درگذشت

 پيـرى  كـه  يافت تواند چگونه وى چون مردى خليفه«: گفت نيز و »نگيرد جبران  كه رسيد ملك به اى بليه«

. داد مى جاى را خادمان و غالمان و سواران يكه از جنگاور هزار يك اش خانه ديوار نزد به مطاع، و نيكخواه بود

 كه پيش آن از رسيد، مى آنجا شمار اين با هماندم زد مى بانگ قصر از يكى يا داد مى دستور سلطان دسته اگر

  ».شوند خبردار آن از وى همانند كسان ديگر

 و امـالك  بـود،  بسـيار  سـخت  كـه  گفت اندرز وى اموال درباره را خليفه حاجب، نصر بمرد يانس وقتى

 يـانس «: گفت مقتدر به حاجب نصر. نبود دانسته آن اندازه كه داشت چندان خانه و فرش و كاال و مستغالت

 پسر كه داد مشورت بدو و »نهاده جا به كه مالها ديگر بجز دارد درآمد دينار هزار سى كه نهاده جا به امالكى

 سواران همه و كنند گورش به كه دهد دستور و كند نماز او بر كه فرستد يانس خانه به را العباس ابو خويش

 بـا  بيشـتر  و او از برتر و يانسم جاى به شما براى من: بگويد آنها به و كند حاضر را وى اطرافيان و خادمان و

 نهـان  وى از آن از چيـزى  كـه  كنـد  شمار را وى تركه آنگاه »كنم مى تفقد شما درباره و كنم مى نكويى شما

  .آورده تصرف به را مال و كرده جلب را مردان ستايش سان بدين ماند، نمى

 وى نـزد  از نصـر  چـون  امـا  شـد،  آشـكار  او بر گفتارش صواب و گرفت گوش را حاجب نصر انرز مقتدر

 را آن اكثر كه كند تصرف را تركه كه داد دستور محسن به و بگردانيدند را وى راى پسرش و فرات ابن برفت،

 و هـا  مخـده  كـه  چندان گرفت، خويشتن براى را تركه بيشتر و كرد خيانت خليفه با آن درباره و برد ميان از

 از و كردنـد  مـى  پـر  بود دينار هفتاد كدام هر بهاى كمترين كه شقيرى دبيقى هاى طاقه از را ارمنى متكاهاى

 پارچه و رشيدى و گرانقدر قصب با ست،ا آن داخل پشم اينكه عنوان به شد مى فروش و خريد محسن جانب

 پـر  عـود  و عنبر از را بزرگ متكاهاى و بالشها گردنفرازى و طغيان سر از. كرد چنين نيز نيشابورى و شعيبى

  .داد مى تكيه بدان و كرد مى

 ابـو  بـه  معروف دبير، محمد بن احمد كه بود اين كنند مى ياد پسرش و فرات ابن از كه چيزها جمله از

 او تركه كثرت بمرد سال اين در بود، شمار به دبيران سران و مشايخ از و بود بوده ديوانها دار عهده كه صخره،

 در و رفـت  محسن نزد به ورثه از يكى. بگمارند او خانه و خزانه به كس داد دستور كه دادند خبر مقتدر به را

 كه كرد سخن باب اين در خويش پدر با محسن. كرد تعهد او براى مالى توقيف، رفع و گماشته برداشتن قبال

. بودند برداشته مردم از مزاحمت مواريث درباره مكتفى و معتضد«: گفت بدو و رفت مقتدر نزد به و برنشست
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 ميـراث  دربـاره  كـه  بنويسـند  فرمـانى  دهـد  دسـتور  و كند زنده را آنها رسوم من سرور كه است آن من رأى

  ».نشوند كس متعرض

 ابـن  و شـد  تسـليم  دبيـر  ورثه به خانه پس. دهد مى اندرز را او پنداشت كه پذيرفت او از را اين مقتدر

  :بود چنين آن متن كه نوشت مواريث رهايى درباره مقتدر جانب از مكتوبى فرات

   رحيم رحمان خداى نام به«

 جل و عز اخد به را وى كه. دارد مى مرجح را چيزهايى كارها همه در باهللا المقتدر مؤمنان امير بعد، اما

 خدا كه باشد سودمند رعيت همه براى و كند جلب او سوى را خدا گشاده رحمت و جزيل ثواب و دهد تقرب

 وى خاندان و وى طبع در شده مى بار آنها بر كه را جور رسوم ابطال و آنها به رسانيدن سود و رعيت به توجه

 خداى به مؤمنان امير كند، عمل پيشه فضيلت پيشوايان ماثور به و كند كار سنت و كتاب احكام به كه نهاده

  .جويد مى اعانت او از و اوست تسليم و كند مى توكل

 سـتم  بـه  را اموالشان و كنند مى تحمل خويش مواريث كار در مردم كه را زحمتى وزير محمد بن على

 كـه  كردند شكايتى چنين نيز باهللا المعتضد به كه بود چنان و داد خبر باهللا المقتدر مؤمنان امير به گيرند مى

 بـدو . كـرد  پرسـش  آنهـا  از مواريـث  عمـل  درباره و نوشت قاضى، هردوان الحميد عبد و يعقوب بن يوسف به

 از پـس  پيشـوايان  و مسعود بن عبداهللا و عباس بن عبداهللا و طالب ابى بن على و خطاب بن عمر كه نوشتند

 خداى كتاب در كه سهامى از چه، هر كه داشتند رأى چنان كند رحمت خدايشان كه امت اين عالمان و آنها

 ميراث به برند ارث به را باقيمانده كه نباشد خويشاوندانى را متوفى و باشد فزون شده معين بران ميراث براى

  أَولـى  بعضُـهم  اْلأَرحـامِ  أُولُـوا «: كـه  خويش كتاب در جل و عز خداى گفتار رعايت به شود داده نزديك بران

 بـه  سـزاوارترند،  بيكـديگر ) ميـراث  كار در( خدا كتاب در خويشاوندان و: يعنى» 75: 8 اهللا كتابِ في ،ِببعضٍ

 دايى چون ندارند جل و عز خداى كتاب در سهمى كه كسانى بردن ميراث درباره خداى پيمبر سنت اطاعت

 در كـه  نبـود  اهللا علـى  معتمدال ايام در جز قاضيان نظر بى مواريث كار در عامالن دخالت. جد و خواهرزاده و

 كنند ابطال بود شده روان مواريث درباره معتمد ايام در كه را آنچه داد دستور معتضد و نكرد صواب باب اين

 و خـداى  كـه  را آنچـه  هـر  كـه  اند كرده روايت ثابت بن زيد از آنچه سبب به كنند، خوددارى بدان عمل از و

 دسـتور  باهللا المقتدر مؤمنان امير. دهند آنها به شود داده خويشاوندان به كه. اند كرده واجب دانشور پيشوايان

  .شود عمل بدان و شود روان گونه بدين كار كه داد

   »يازدهم و سيصد سال رمضان از مانده روز چهارده پنجشنبه روز به شد نوشته«

 را وى تركه همه كه گرفت شاهد خالد ابن ورثه بر دبير و شد فرستاده باب اين در مقتدر مكتوب وقتى

 كرد زندانشان به و گرفت را مالشان همه كه فرستاد آنها نزد به كس محسن اند گرفته آنرا و كرده تسليمشان

  .داد هراسشان و

  .بود حج ساالر الملك عبد بن فضل سال اين در
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  .درآمد دوازدهم و سيصد سال آنگاه

   عباس بنى راخبا از بود دوازدهم و سيصد سال به كه رخدادها از سخن

 را گـزاران  حج راه قرمطيان و جنابى كه بغداد، به رسيد، خليفه نزد به خبر محرم آغاز در سال اين در

 اينكـه  و انـد  شـده  تلـف  ديگـران  و سلطان خاندان و مردم عامه و اند گرفته اسير و اند كرده كشتار و اند بريده

 به چون و اند بوده سالم مسير آغاز در و اند رفته اول وانكار با مردم و كرده عهده را راه كار حمدان بن عبداهللا

 خراسـانى  بـن  محمـد  نزار به الهيجاء ابو نامه و اند كرده توقف كه رسيده آنها به قرمطيان خبر اند رسيده فيد

 شـاريان  كاروانهـاى  و كـرده  درنـگ  نـزار . شـوند  فراهم تا كند درنگ آنجا كه بوده اول كاروان در كه رسيده

 آنهـا  به وى قرمطى ياران و جنابى اند آمده فراهم هبير در همگان چون و رسيده پياپى خوارزميان و وزيريان

 به بازگشت درباره و اند بوده فراهم فيد در كه رسيده كاروانها ديگر به خبر اند، كشته را بيشترشان و اند رسيده

 جنابى اما اند شده روان و اند شده عازم سپس .اند نشده سخن هم باب اين در كه اند كرده مشورت القرى وادى

. آورده در پـاى  از را او كـه  داشـته  زخمهـا  امـا  گريخته نزار و شده اسير سردار، الهيجاء ابو و بريده را آنها راه

 مازج. پسرش و كشمرد بن محمد بن احمد و عمو، بدر بن احمد با شده اسير حمدان بن حسين آن از پسرى

 و بـدر . شـده  اسـير  بـوده  كـاروان  سـاالر  كه نيز بانو، غالم نحرير،. غالم فلفل با دهش اسير محمل برنده خادم

 شـهرتى  و حرمـت  و شـدند  مـى  كاروانهـا  مدافع و ساالر و بودند نام به سواران كه طايى غالم هردوان مقبل،

 اند گرفته ار محمل قرمطيان. اند شده اسير بودند، سردار دو هر كه نيز پسرش و خزرى اند شده كشته داشتند

 كـه  كسانى. شمار از بيرون اند گرفته چندان نيز مردم اموال از. بوده سلطان آن از كه ها تحفه و جواهر همه با

 چنـدان  و بود افتاده قرمطيان دست به نقره و طال دينار هزار هزار نزديك كه گفتند مردم به بودند برده جان

 بوده سوار هشتصد قرمطى سپاه همه اينكه و بود، اين از ربيشت آن بهاى كه چيزها ديگر و خوش بوى و كاال

 چه هر و بودند شده بدويان طعمه بودند برده جان قرمطيان دست از كه كسانى همه. اند بوده پياده باقيشان و

 داده جان گرسنگى و تشنگى از مردم آن بيشتر و بود رفته غارت به بود مانده آنها با و بودند كرده نهان كه را

  .دندبو

 بـه  وى نـزد  بـه  مـرد،  و مـال  خسـارت  از بـود  رسيده مقتدر به آنچه و بود رسيده مردم به آنچه وقتى

 غمين غايت به آن از طبقات همه و نمود بزرگ سخت عامه و خاصه نزد به و وى نزد به اين، پيوست درستى

 نصـر . رود قرمطـى  مقابلـه  به ات بيايد رقه از كه بنويسد خادم مونس به داد دستور فرات ابن به خليفه. شدند

 رهسپردن در و شد روان فرات راه از خويش خواص با مونس. بيايد زودتر و كند شتاب كه نوشت بدو حاجب

  .رسيد بغداد به االول ربيع ماه غره در و آورد شتاب

   شدنشان كشته و پسرش و فرات ابن دستگيرى از سخن

 پسـرش  محسـن  گرفتنـد،  را وزير فراتى محمد بن على خر،اال ربيع ماه از رفته روز نه شنبه سه روز به

 تفتـيش  وى سـبب  به را بغداد هاى خانه همه داشت تصميم و بكوشيد سخت وى طلب در سلطان شد، نهان
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 و شـود  مـى  گرفتـه  مـالش  و اسـت  هـدر  خـونش  شود پيدا كه كس هر نزد به كه دهند ندا داد دستور. كند

 و بيامـد  يكى بود، نشده شنيده آن نظير كه چندان گرفت سخت باب ينا در مردم با. شود مى ويران اش خانه

 بـرد  هجوم بدو كه فرستاد كس شبانگاه شد، رهنمون محسن جاى به را او و بگفت حاجب نصر با را وى خبر

 همـان  بـه  را وى. بـود  زده روبند و بود سترده را خويش ريش و بود شده زنان همانند محسن. بگرفت را او و

 كـه  بداننـد  مـردم  تـا  زدنـد  طبـل  شبانگاه ندادند، تغيير را او وضع و بياوردند پوشش همان با و ودب كه حال

 ديـدن  براى و گرفتند  فزونى مردم. ببينند را او تا شدند خليفه خانه به مردم صبحگاهان. اند گرفته را محسن

  .بودند يافته آن در را وى كه بود پوششى همان با محسن كردند، ازدحام وى

 بـه ( را او و شـد  برداشته وزارت به كه كردند احضار را خاقانى، محمد بن عبداهللا القاسم، ابو آن از پس

 برفتـه  وى از پـدر  روزگار كارى تازه كه مجرب و كهنسال بود مردى. گرفت وزارت خلعت و نشانيدند) مسند

 جلـوه  را كارش و بود داده مشورت وى درباره كه بود خادم مونس بود، يافته تسلط او بر آرامش و وقار و بود

 را يكـى  كه بود آن نشستن پى از وى كار نخستين. دهد بدو وزارت كه بود كرده ترغيب را مقتدر و بود داده

 آنهـا  بـا  مالهـا  كار در كه گماشت كشيدنشان حساب به و پسرش و فرات ابن با گفتگو به الشر نقد ابن نام به

 يكـى  نهانى دستگيريشان آغاز در. اند شدنى هالك كه بودند دانسته رازي نشدند مقر چيزى به اما كرد سختى

 و شـوند  بداشـته  سلطان خانه در آنكه شرط به بود كرده تعهد آنها جانب از گزاف مالى كه بودند فرستاده را

 و مـونس  قوم، سران اما داد، گوش بدو و كند چنين شد مصمم مقتدر. ننهند باز آنها بر را دشمنانشان دست

 داشـتند  مطالبـه  او از و بودنـد  فرات ابن دشمن همگيشان كه نازوك و مقتدرى شفيع و نصر و لؤلؤى فيعش

 گفتنـد  غالمـان  بـه . بگردانيدنـد  خالفت خانه در آنها نگهداشتن از را خليفه راى تا بكوشيدند و آمدند فراهم

 جـز  ما و دارد بر وزارت به چهارم بار را فرات ابن دارد عزم سلطان كه بگويند و برگيرند سالح و كنند آشوب

 به را مردان و كرده تباه را كارها و آورده ملك در كه بزرگى حادثات سبب به دهيم نمى رضايت وى كشتن به

 و نوشـت  مقتدر به اخبار، نقل معتمد و بود بريد متصدى كه لؤلؤى شفيع كردند، چنان غالمان. داده هالكت

 بكشـند،  را پسـرش  و فرات ابن داد دستور مقتدر. وانمود بزرگ عصيان، ىبرا را كسان آمادگى و غالمان قيام

 كـه  فرسـتد  وى نـزد  بـه  را سرهاشان و بزند را گردنهاشان بود فرات ابن آن از كه اى خانه در گفت نازوك به

 رد را دو هـر  كه دادند لؤلؤى شفيع به را جعبه فرستاد، اى جعبه در را سرها و داشت روان را اين وقت همان

  .كرد غرق دجله در و كرد سنگين ريگ با آنرا و و نهاد اى توبره

 بـود  خـويش  پـدر  نايـب  كه حاجب نصر بن محمد فرات، ابن دستگيرى از پيش روز چند سال اين در

  .درگذشت

. بسيار محاسن با ديدم گهر واال و رفتار نكو و همت واال و منش بزرگ جوانى را او خدا به: گويد صولى

  .نهاد جاى به كتاب دينار هزار دو از بيشتر و بود حديث كتابهاى و علم آوردن فراهم راغب
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 در بمانم ماه دو يا ماه يك و بروم وى با كه گفت مرا رفت مى آن اطراف و موصل امارت به وقتى: گويد

  .بازگشت هنگام به نسيه دينار هزار و رفتن وقت به نقد دينار هزار قبال

 خـويش  منـزل  در مـن  و داد انجـام  بـود  گفتـه  را آنچه بتقريب او نشد، ميسر وى با من حركت: گويد

  .آورد بغدادش به و نياورد صبر او از پدرش آن از پس ببودم،

 و پـذير  تسـليت  كه گفتند تسليت را او و درگذشت وزير پدر خاقانى عبيداهللا بن محمد سال همين در 

 تحمـل  را مـردم  پـذيرفتن  اما شد، بيمار پدر رگذشتد پى از وزير، سال اين االخر جمادى ماه در بود، صبور

 حال و درآمد رمضان ماه هالل تا بود حال اين در. بيمار سخت و بود افتاده او و رفتند مى وى نزد به. كرد مى

  .يافت بهى بيمارى از و شد خوب وى

 كه چندان بود كرده كار وى ضد بر مقتدر نزد به و بود گرفته دورى حاجب نصر از وزير كه بود چنان و

 بـه  كـه  كنـد  مـى  خرسند را مونس نصر، درباره كار اين كه بود پنداشته وزير. بود شده وى دستگيرى مصمم

 وقتـى . بودنـد  جـان  يك چون واقع در اما بودند، همديگر مخالف مردم نزد به .بود آب شكر ميانشان او تصور

 وى بـا  را نصر خبر و كرد پيشواز مونس از ينمدا پايين كه فرستاد او سوى را خويش دبير نصر بيامد، مونس

 بر كه حقى به قسم بگوى بدو«: گفت دبير  به. دانست مى خويشتن همانند را نصر كه ديد چنان را او و بگفت

 پيشـواز  ناچـار  اگـر  نيسـت،  تكلفـى  تـو  بر مرا كه نكنى رها را سلطان خانه و نكنى پيشواز من از كه دارم تو

  .كرد پيشواز او از يكشنبه بازار در نصر و» .باشد نزديك همان كرد، خواهى

  .اهللا شاء ان بيايد خود جاى در وى خبر كه بود سيزدهم سال آغاز در مونس ورود

 و اسـب  بـا  و حـج  آهنـگ  به رسيدند السالم مدينه به خراسانيان از بسيار مردم سال اين قعده ذى در

 خبـر . بـود  كوفـه  اميـر  وقت آن در كه فرستاد ورقاء بن جعفر با را نخست كاروان سلطان شدند، آماده سالح

 حقيقـت  تـا  بماننـد  و كنند درنگ كه گفت را مردم و رسيد جعفر به كاروانها انتظار به وى حركت و قرمطى

 رسـد  زبالـه  نزديـك  چون و برفت پيش از تندرو و سبكرو گزاران حج و خويش ياران با جعفر بداند، را اخبار

 انتظـار  در و بودنـد  مقـيم  كه يافتند را جنابى ياران كردند، مخالفت وى دستور با و رسيدند وى پى از مردم

 خـورد  و زد بديدند را جعفر وقتى ببرد، آنها از خبرى كه بگذرد آنها از كسى بودند نگذاشته كاروانها، رسيدن

 كـه  آنهـا  از كـس  بسيار و داد نجات را خويشتن ورقاء ابن شد، حايل ميانشان شب سپس كردند، آغاز وى با

 كوفه سوى فرار به و كردند رها را خويش محملهاى و شترها تندرو گزاران حج شدند، كشته بودند وى همراه

 فراهم كه بودند كوفه در سبكرى طريف و طرسوسى ثمل و صفوانى جنى كرد، تعقيبشان قرمطى. بازگشتند

 و كردنـد  ثبات وى مقابل و كردند نبرد رمطىق با شبانگاهى و شدند فراهم آنها نزد به نيز شيبان بنى آمدند،

 كـرد  اسير را صفوانى جنى كرد، هزيمتشان و برد حمله آنها به وقت زود صبحگاهان اما گرفتند، انتقام وى از

 چيزهـايى  بيشتر و بماندند كوفه در قرمطيان. شدند فرارى بغداد سوى بقيه و بكشت را سپاهيان از جمعى و

  .رفت بحرين سوى قرمطى آنگاه .بكندند بود كوفه در كه را آهنينى درهاى و فتندگر بود بازارها در كه را
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 بود، آنها با مكه در عيسى  بن على كه شد انجام شام و مصر مردم حج اما نشد حج عراق از سال اين در

 چـون  و سـپرد  بدو تمام به را مغرب كار و باشد شام و مصر كارهاى دار عهده كه نوشت بدو محمد بن عبداهللا

 آنجـا  وقتـى  كـه  كـرد  روان كوفه به را خادم مونس مقتدر،. رفت مصر و شام به مكه از على رفت سر به حج

 و رود واسـط  سـوى  كـه  نوشت بدو سلطان آنگاه ببود، كوفه در چند روزى. بود رفته آنجا از جنابى كه رسيد

 حكايـت  حاجـب  نصـر  چنانكـه  اما تنساخ كارى رفتن اين از بماند، آنجا و رفت واسط به مونس. بباشد آنجا

  .كرد خرج دينار هزار هزار نزديك سفر اين در بودند، مطلع اين از كه كسانى و بود كرده

  .بود حج ساالر الملك عبد بن فضل سال اين در

  .درآمد سيزدهم و سيصد سال آنگاه

   عباس بنى اخبار از بود سيزدهم و سيصد سال به كه رخدادها از سخن

 بـه  را او و كـرد  سـعايت  مقتـدر  نـزد  به حاجب نصر ضد بر وزير خاقانى محمد بن بداهللاع سال اين در

 تـا  شود وى نزد به كه نوشت بود واسط در كه خادم مونس به مقتدر. كرد وادار نصر كردن دستگير و كشتن

 وى ىكـاردان  به و داد مى گوش بدو مقتدر كه باشد وى رضاى و راى با و وى حضور با حاجب نصر دستگيرى

 سرور اى خدا به«: گفت بدو كرد مشورت وى با نصر كار در مقتدر و رسيد بغداد به مونس وقتى .بود نيازمند

 و شوم جدا تو قصر از كه نبود ميسرم نبود، وى خدمت و نيكخواهى اگر. نيابى وى جاى به را كسى هرگز من

 آن از پـس . داشـت  وا درنـگ  به را وى كه ردك مخالفت او درباره مقتدر با و» .باشم غايب تو كار در حضور از

 آن از را مـونس  و گرفت گوش را سخنانشان و داد تقرب را مونس و را او و داد راه خويشتن به را نصر مقتدر

 كه بود دانسته وى -بود اين گفت مقتدر به نصر كه سخنانى جمله از. داد لقب مظفر آمد باز غزا از كه هنگام

 در سستى ايجاد منظور به مؤمنان امير ضد بر كه كارها بسيار  چه«: -بود داشته ىقصد چه اش درباره مقتدر

  »بگشت او از كه كرد كفايت آنرا ما كوشش به خدا و بود خبر بى آن از و بود شده آماده وى قدرت

 از هيچيـك  بـه  نسبت بباشند تا و نكرده آنها درباره بدى قصد هرگز كه كرد ياد قسم آنها براى مقتدر

  .كرد نخواهد ناخوشايندى هاآن

 بيمـار  وى. گرفت سستى وزير محمد بن عبداهللا كار و يافت تأييد مونس از و گرفت نيرو نصر كار پس

 ديوانـدار  كلـواذانى،  محمـد  بـن  عبيداهللا. بود افتاده كه شدند مى وارد او بر مردم بماند، خويش خانه در و شد

 قنـانى  ابن و داشت عهده به را خالفت سراى ديوان كه نصرانى وليد ابن مالك و دبيرش نصرانى بنان و سواد،

 و كارهـا  بودنـد  وى حاجبـان  كـه  سعيد پسر دو و بود وى با المال بيت و خاصه ديوان كه برادرش و نصرانى

  .كردند عهده را وى هاى نگريستن

 گـران  نـرخ  وى اربروزگ كه بود اين كرد، مردم منفور را او و كرد سست را وزير كار كه چيزها جمله از

  .بيفزايد ببغداد را آذوقه ورود كه نيافت تدبيرى و وسيله كه شد
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 براى كه كوششها و ميشد وى ضد بر كه تدبيرها درباره مقتدر با گفتگو هنگام نصر كه چيزها جمله از

ـ  از جمعـى  كـه  بـود  ايـن  بود نكرده توضيح او براى اما بود آورده زبان به شد مى انجام وى به تاختن  دويان،ب

 خليفـه  چـون  و بنشـينند  وى راه نزديـك  ثريـا  قصر به خليفه رفتن و برنشستن بوقت كه بودند كرده توطئه

 و كنند قيام سپس آورند در پا از را او و تازند برون بود مسابقه عرصه ديوار در كه شكافى از رسيد آنها مقابل

 كند فاش مقتدر بر آنرا خواست مى نصر توق اين در. خارجيند كه قرار اين بر گويند خداست خاص حكميت

 روشـن  خليفـه  بـر  كار دارم بيم كه مكن«: گفت بدو كه كرد مشورت خويش معتمدان از يكى با آن درباره و

 سـعايت  تـو  ضد بر و شود تو دشمن شود مى بدين متهم كه كس آن و كنى، بيمناك و هراسان را او و نشود

 بـا  را غالمـان  كـرد  نشستن بر عزم اگر. ببندى را ديوار شكاف تا شود ثريا سوى و برنشيند كه مگذار اما كند

 نامشان  كه سرداران اين از كسانى همه استمالت براى نيز و نگهدارى مخوف جاهاى آن در و كنى آماده لوازم

 شـده  بركنـار  واليتـى  از آنهـا  از كـس  هـر  بكوشـى،  انـد  شـده  آنهـا  منظور پيرو كه كسانى و اند گفته تو با را

 آنها كه توانى اگر و كنى ايمنش باشد هراسان كه هر دهى، زيادتش خواهد مى زياده كه هر كنى، اليتدارشو

  ».كنى پراكنده كنى، پراكنده واليتها در را

 از بعضى واليتدارى در كرد، كار بود داده مشورت چنين كه كسى راى مطابق بود، خردمند مردى نصر

  .ربيعه ديار به را ديگرى و فرستاد وفهك سواد به را يكى بكوشيد، گروه آن

 جلـب  داشت نفوذ مقتدر در كه را پيشكار ثمل نظر نصر، و گراييد صفا به مونس و نصر ميان كار وقتى

 كسى درباره و آوردند سخن وى عزل درباره شد، كه شد فاش چيزها آن وزير محمد بن عبداهللا كار از و كرد

 مقتـدر  مـادر  بـراى  كـه  بـود  خصيبى احمد با ثمل راى. كردند رتمشو باشد وزارت شايسته وى جاى به كه

  .شد مصمم او درباره مقتدر و شد تمام كارش تا كرد كمك باره اين در وى با نيز نصر بود، كرده مى دبيرى

   خصيبى احمد تصدى و وزير خاقانى گرفتن از سخن

 او بـر  كـس  منـزلش  در و شـد  يردسـتگ  رمضـان  ماه از رفته روز يازده وزير، خاقانى محمد بن عبداهللا

 وزارت خلعـت  خصـيبى  عبيـداهللا  بن احمد العباس ابو روز اين در. بود بوده ماه هيجده وى تصدى. گماشتند

 مشـرعة  در وهـب  بـن  سـليمان  خانـه  در صبحگاه بعد، روز. رفت االنصار قنطرة در خويش منزل به و گرفت

 خدمت در كه وضعى و بود يافته خليفه وزارت سبب هب كه منزلتى از شدند بيمناك او از مردم نشست الصخر

  .داشت بدو نسبت پيشكار ثمل كه توجهى و بود كرده مى او دبيرى و بود داشته بانو

 دست به دينار هزار هزار آنها مال از و بودند هراسان او از فرات ابن و خاقانى اصحاب زدگان نكبت همه

 امـا  رفـت،  قصـر  سـوى  و برنشسـت  وزير، خصيبى آن از پس. داد سامان آن با را خويش لوازم كه رسيد وى

 نجات آنجا از زحمت به و برد پناه كناره به كه كردند تيراندازى او به عيسى قصر نزديك اى جزيره از سپاهيان

 و داشـت  مـن  بـا  نظـر  كار اين درباره كه كسى باد خدا ملعون«: گفت نشست خويش جايگاه در وقتى .يافت
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 بـراى  آنرا نيز من نداشت خوش من براى را اين دارم اعتماد او راى و بدو كه كسى. وانمود ونگ بدان مرا ورود

  ».نافذ خداى فرمان و است غالب مقدر ولى نداشتم خوش خويشتن

 بن محمد الفرج، ابو نهاد، جاى به اهواز و فارس و سواد ديوان بر را كلواذى محمد بن عبيداهللا خصيبى

 پسـر  اسـحاق  نـام  به بود پيرى كه نيز را وى عموى پسر نهاد، باقى سپاه ديوان و زمام ديوان بر نيز را جعفر،

  .نهاد مغرب ديوان بر ضحاك

 تنگدسـتى  و بـود  كـم  مال و بودند مسلط واليت بر قرمطيان كه نبود حج مراسم سال اين در را مردم

 در وزيـر . بود نزدشان به كه متىنع مزيد بجز نبود ضدشان بر حجتى كه شد مى مطالبه مال كسانى از برقرار،

 دختـر  و فراتـى،  محمـد  بـن  علـى  مادر دوله، از و محسن زن از كه چندان آورد اصرار كسان ضد بر باب اين

 و كردنـد  سخن بسيار باب اين در مردم كه كرد مطالبه گزاف مالهاى حجاج ابن احمد زن و خلف، بن موسى

  .شمردند ناپسند غايت به آنرا

  .درآمد چهاردهم و سيصد سال آنگاه

   عباس بنى اخبار از بود چهاردهم و سيصد سال به كه رخدادها از سخن

 جويى بهانه باب اين در و گرفت شدت جست مى مال مردم نزد به كه وزير خصيبى مطالبه سال اين در

 متصدى ،فتح بن نصر. بگرفت وضعى سختترين به آنرا يافت خبر آن از و بود مالى كس هر بنزد و كرد بيشتر

 آنها. خواست مى مال وى دختر و كنيز از خصيبى بود، درگذشته سال اين  االول ربيع ماه در عامه، المال بيت

 بـا  بـود  مـردى  نصـر  كه زيرا نيافت آنها نزد به مالى چندان اما كرد، سختى آنها با و بداشت خويش نزد به را

  .داشت ها تمن آنها بر و بود كرده نكوييها مردم با كه درست امانت

 نبـرد  بـراى  جبـل  از را السـاج  ابـى  ابـن  كه داد دستور خصيب ابن خويش وزير به مقتدر سال اين در

 و حاجـب  نصـر  بـر  بغداد به وى ورود اما. شد روان السالم مدينه آهنگ به كه خواست را او كه بيارد قرمطى

 رود واسـط  به نوشت بدو مونس. ودب گران غالمان ديگر و دايى، غريب پسر هارون، و مقتدرى شفيع و نازوك

 قرمطـى  سـوى  وى رفتن اما رفت، واسط به الساج ابى ابن. باشد آنجا از قرمطيان با وى غزاى و بباشد آنجا و

 كه خواست مى كه مالها و بود نهاده كه شرطها سبب به نگرفت، سر رى جانب به كردنش حركت و شد تأخير

  .شد وى توقف موجب اين و نشد فتهپذير وى شرايط بود، كمياب نهايت به مال

 به خصيبى كه ديد وقتى .كند قيام وى لوازم و امالك كار به كه گرفت دبيرى مقتدر مادر سال اين در

 را وى جاى كه بجوى من براى دبيرى«: گفت پيشكار ثمل به است مشغول مملكت امور در نظر و وزارت كار

 نشسـته  خويشـتن  خانـه  به وى. گرفت وى براى را محمد ناب الرحمن عبد كه» .نشيند وى محل به و بگيرد

 را او كارهاى و شد مقتدر مادر دبير كه درآوردند اش خانه از را وى بود كرده بس خويش آن از ملكى به و بود

. بودنـد  پرداختـه  علـم  به كه آنها جمله از و بود دبيران مشايخ از يكى پدرش بود، كفايت با مردى. كرد عهده

 شود جدا خليفه مادر خدمت از تا بود نكرده عهده را وزارت كه كرد آرزو و آمد گران وزير خصيبى بر وى كار
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 آن سبب به و جست مى تقرب آن با خصيبى كه مالها كه همچنان. بود بوده سودمندتر خليفه از وى براى كه

  .رفت مى سستى به رو وى كار گرفت مى كاستى كرد مى سختى مردم با

   عيسى بن على وزارت و وزير، خصيبى دستگيرى از سخن

 داد دسـتور  چهاردهم و سيصد سال به قعده، ذى از رفته روز يازده پنجشنبه، روز به مقتدر آن از پس

. كرد عهده نگهبانان، ساالر نازوك، را كار اين .نزديكانش و پسرش با بگيرند را وزير خصيبى عبيداهللا بن احمد

 بود نظارت دار عهده مغرب در عيسى بن على. شدند نهان بودند جسته كه كسانش از گروهى و وى ديوانداران

  .بيايد تا شد وى نايب كلواذى محمد بن عبيداهللا شد، گرفته وزارت به كه

 شتاب وى رسيدن در و بيارد رقه راه از را او كه فرستاد وى نزد به را طولونى رنحج برادر سالمه مقتدر،

 و سيصـد  سـال  بقيـه  و داشـت  مضبوط را كار محمد بن عبيداهللا. بود ماه چهارده خصيبى وزارت مدت. كند

  .كرد عهده آنرا چهاردهم

 ام از مقتدر. درگذشت نيز محمد ام وى خواهر درگذشت، موسى، ام برادر عباس، بن احمد سال اين در

 گذشـت،  آن ياد چنانكه بود، گرفته او از شدنش متهم وقت به كه را امالكش و ها خانه و آورد رضايت موسى

  .داد پس بدو

  .بود حج ساالر السميع عبد بن طالب ابو سال اين در

  .درآمد پانزدهم و سيصد سال آنگاه

   عباس بنى اخبار از بود پانزدهم و سيصد سال به كه رخدادها از سخن

 در كسـان  همـه . صـفر  از رفتـه  روز پنج چهارشنبه، روز به رسيد، بغداد به عيسى بن على سال اين در

 خواسـت  داد، خلعـت  و داد وزارت را او كه رفت باهللا المقتدر نزد به كردند، پيشواز او از انبار سوى آن و انبار

 او از  خيـانتى  امـا  كند، گفتگو وى با اموال درباره كه سپرد بدو را خصيبى نداشت، معافش اما باشد معاف كه

. نـدارد  مقررى گر نفله و اى كرده نفله«: گفت دوب. باشد گرفته سلطان مال از چيزى كه ندانست و نكرد معلوم

  .داد پس آنرا كه» .بده پس اند داده تيولت به كه را امالكى و اى گرفته مقررى را آنچه

 هـزار  سـى  آن بهـاى  و گرفتـى  جصاص ابن از كه را جواهرى تسبيح«: گفت خليفه به عيسى بن على

  »كردى؟ چه بود دينار

  » .است خزانه در«: گفت

 خـويش  آسـتين  از تسـبيح  علـى . نشـد  يافـت  و بجستند كه بجويند آنرا دهد دستور كه خواست او از

 جـواهر  خزانـه  اگـر  خريـدم،  و شـناختم  آنـرا  كـه  كردند عرضه من به مصر در را تسبيح اين«: گفت درآورد،

 يشخـو  خدمـه  و داران خزانـه  به مؤمنان امير كه صورتى در ماند؟ مى محفوظ چيز چه آن جز نماند محفوظ

  ».دهد مى تيول به گسترده امالك و بخشد مى گزاف اموال
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 شـد  مـتهم  تسبيح درباره پيشكار زيدان آمد، گران وى نزديكان ديگر و مقتدر، مادر بانو، بر سخن اين

  .نبود دسترس جواهر خزانه به را او جز كه

 روز هـر  بـود،  نكـرد  نظـر  بـه  شب و روز به و داشت مضبوط را كار توانست كه آنجا تا عيسى بن على

 ديگران چنانكه كرد، نمى جويى بهانه مردم از گرفت، نمى را هيچكس مال نشست، مظالم رسيدگى به شنبه سه

 بود محتاط. كرد منسوخ را حسابسازى كرد قطع را ها اضافه بودند، ايمن وى ايام در گناهان بى. بودند كرده مى

. بـردارد  را جاها ديگر و مكه راه محافظان بعضى كه كرد وادارش مال كمبود ضرورت. نكنند اى حيله او با كه

  .برندارد قضا از را يوسف بن محمد و سواد ديوان از را كلواذى كه آمد وى نزد به مقتدر دستخط

  ».شود مى من انديشه بار و من آشفتگى مايه باب اين در دستوردادن نداشتم، قصدى چنين«: گفت

 موسم مال و نهد مكه  راه بر عياالنشان با را اسد بنى از سوار زارپنجه كه گفت مقتدر به عيسى بن على

 قرمطـى  نبـرد  بـراى  و واگـذارد  هست كه آنجا را الساج ابى ابن و است بس را آنها كه دارد مقرر شان براى را

  .شد مى خرج الساج ابى ابن بر كه مالى چهارم يك از كمتر به شوند فرستاده شيبان بنى از كس پنجهزار

 يافتـه  دينـار  هزار هزار سه آنرا كه بود كرده نظر خواست مى الساج ابى ابن آنچه در على كه بود نچنا

 دينـار  نهصـد  نوبـت  هـر  نـازوك  دبيـر  كه داشت معلوم. بود دينار هزار هزار شيبان بنى و اسد بنى مال بود،

 را دينـارى  هزار سياه فلحم مقررى از »اوست آقاى عهده به وى مقررى« :گفت و كرد لغو آنرا برد مى مقررى

 مظفـر  مـونس . نهـاد  جـاى  بـه  گرفت مى نوبتيان جزو كه را دينار هزار و كرد كسر گرفت مى غالمان جزو كه

 تو منزلت و مهابت سبب به« :گفت بدو بماند، گفت و رفت وى پى از عيسى بن على. رود مرز به خواست مى

 كرده عهده قلنسوه كه را وقف كار. بماند كه» .شود مى تسس من تدبير بروى اگر ام، گرفته نيرو خويش كار بر

 بـراى  و كـرد  معين مقررى وى براى دينار بيست و صد پيوست، بدو نيز را نازوك دبير سپرد، شيرزاد به بود

 و برداشـت  كوفـه  از را يـاقوت . بود داشته مقررى دينار هشتصد كارها، اين براى قلنسوه. دينار سى وى نايب

  .رود آنجا الساج ابى ابن كه وقتى تا گماشت آن بر را لرحمنا عبد بن احمد

 شـرم  ام كـرده  وى بـا  ايـن  از پـيش  كـه  ستمى از«: گفت بديد را عيسى بن على كوشش مقتدر وقتى

 مـاذرايى  احمـد  بـن  حسـين  بـه  آنرا و دهند پس وى به را آن تا داد دستور »ام گرفته وى از مال كه كنم مى

 كـرده  مكه و مدينه مردم وقف كه پيوست امالكى به آنرا و خريد امالكى مال دانب عيسى بن على. داد حواله

  .بود

 كـرده  نيكـى  وى بـا  و بودنـد  پرورده را وى كه انبارى ميمون ابو نام به بود يكى فرات بنى اطرافيان از

 از گفت، هجا را او انبارى و كرد بس آن از قسمتى به كه دارد بسيار مقرريهاى كه ديد عيسى بن على بودند،

  :است اين وى وزارت هنگام به على درباره انبارى مشهور شعر

   بيامد شام از شوم«

  .تازد همى سمج مردم با كه
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   دود مى خويش مرگ سوى كه است شتابان

  .است كوتاهتر سالى از وى مدت

   مباشيد شادمان ملك وزيران اى

   روزگارها همه از روزگارتان كه

  »است كوتاهتر

 و نكـرد  توجـه  وى نامه به اما بباشد، جبل در كه بود نوشته الساج ابى ابن به عيسى بن على كه بود چنان و

 داشـتند،  نـاخوش  بغـداد  بـه  را وى ورود سلطان ياران .داشت بغداد ورود آهنگ كه شد حلوان سوى شتابان

 واسط به الساج بىا ابن. رسد مى بدو آنجا از مال كه داشت وى معلوم و رود واسط سوى كه نوشت بدو مونس

 .نـداد  تغيير را اين اما شد، بسيار ضدشان بر نفرين و فغان كه كردند سرى بيهوده مردم با آنجا يارانش و رفت

 بـا  را خـويش  كـار  و كنـد  مى عمل عدالت و انصاف به كند نبرد خويش دشمن با بخواهد كه هر گفتند مردم

 از پس. نپذيرفت اندرز اما گفتند، اندرزش شناختند مى را الساج ابى ابن كه كسانى. كند نمى آغاز ستم و جور

 تالقى آن از پس رسيد، كوفه به او از زودتر قرمطى و كرد كندى رفتن در اما رفت، قرمطى سوى واسط از آن

 بغـداد  آهنـگ  كـه  برفـت  قرمطى آن از پس. گرفت اسير را او و كرد هزيمت را الساج ابى ابن قرمطى. كردند

 سـلطان  سپاه با الهيجاء ابو و دايى غريب پسر هارون و حاجب نصر و مظفر مونس گذشت، باران پل از داشت،

 پيش خويش ياران از نصر. است كرده حركت آنها سوى كه بودند يافته خبر كه شدند برون قرمطى آهنگ به

 پل نام به پلى نزد به. شد آكنده هراس از دلهايشان و كردند فغان سلطان ياران افتاد، اختالف ميانشان افتاد،

 و شـدند  وى پيرو اردوگاه مردم بيشتر نكند عبور آنها سوى قرمطى كه ببرند آنرا خواستند و كردند درنگ نو

 فزونـى  كـه  قرمطيـان . انداختند تير آنها به سلطان ياران رسيدند  بدان يارانش و قرمطى وقتى. شد بريده پل

 نبـرد  ايشان با و كند عبور آنها سوى شد مصمم نصر شدند، پراكنده محل آن در و بازگشتند بديدند را مردم

 و بودنـد  آن در تيرانـداز  گروهـى  كـه  فرسـتاد  فـرات  بـه  كشـتى  چنـد  سلطان نگذاشت، را او مونس اما كند

 وى 1لشـكر  سـياهى  و قرمطـى  بنـه  شـدند،  قرمطيان عبور مانع تيراندازان. بود مكتفى غالم سبك ساالرشان

 كشـتيها  وسـيله  بـه  شبانه عبور براى خواست مى نصر. بود بداشته آنها نزد به الساج بىا ابن و بود انبار مقابل

 تـب  حاجـب  نصـر  اما. دهند رهايى را الساج ابى ابن كه اميد اين به برند، حمله لشكر سياهى به و كند حيله

 خويش المغ مونس. شد فاش كرد خواست مى آنچه و ببرد را وى عقل شب دو و روز دو كه سنگين تبى كرد،

. رسيدند قرمطى لشكر سياهى به انبار در و گذشتند فرات از شبانه كه فرستاد كس هزار دو نزديك با را يلبق

 و شـدند  هزيمـت  سـلطان  يـاران  امـا  بودنـد،  اندك سوارانى قرمطى لشكر سياهى و بود انبوه سپاهى با يلبق

  .بود اسيران جمع در نيز اعرابى ابن شدند، اسير آنها از جمعى

  .بزد را همگيشان گردن و نشست مجلس به آنها براى بيامد قرمطى وقتى
                                                           

 .سواد عسكره: تعبير متن. 1



82  http://bertrandrussell.mihanblog.com   تاريخ طبري هالنبد 

 

 و كـنم  مى حرمت ترا من«: گفت بدو و خواند پيش بود بداشته آن در كه جايى از نيز را الساج ابى ابن

  »!كنى مى تحريك من ضد بر را خويش ياران تو اما كنم گذشت تو درباره دارم قصد

 پس، ندارم را آنها براى فرستادن پيام و نوشتن نامه امكان من كه دانى مى تو«: گفت بدو الساج ابى ابن

  »گناه؟ چه مرا آنها كار از

  .زدند را گردنش تا داد دستور پس» .دارند طمع تو در يارانت باشى زنده وقتى تا«: گفت بدو

 معـين  را كسـى  و كنـد  مى كار وى كشتن براى مقتدر مادر كه رسيد خبر مظفر مونس به سال اين در

 مـرز  سوى كه خواست و كرد احتياط و شد هراسان كه بكشد را او شود مى خالفت خانه وارد وقتى كه كرده

  .شد آشفته قرمطى كار رخداد سبب به وى كار آن از پس شد، پذيرفته او از اين، كه رود

 بـه  و گرفت خلعت ياقوت كه رسيد فارس امير مسمعى عبداهللا بن ابراهيم درگذشت خبر سال اين در 

  .شد كرمان واليتدار نيز الصمد عبد بن محمد. شد گماشته وى جاى

  .بود حج ساالر عباسى عبداهللا بن عبيداهللا احمد، ابو سال اين در

  .درآمد شانزدهم و سيصد سال آنگاه

   عباس بنى اخبار از بود شانزدهم و سيصد ساله ب كه رخدادها از سخن

 را دسته يك. كرد بزرگ كشتارى آنها از و كرد نبرد رحبه مردم با قرمطى جنابى سليمان سال، اين در

 از بسـيار  گوسـفند  و شتر پنجهزار و كردند غارت را آنها و كردند نبرد بدويان با كه فرستاد ربيعه ديار به نيز

 ختسـ  نبردى آنها با رقه مردم. كنند نبرد آنجا مردم با كه رفتند رقه سوى قرمطيان آن از پس براندند، آنها

 نزديـك  كه افكندند آنها به زهرآلود تيرهاى و ريختند آنها بر آجر و خاك و آب هاشان خانه باالى از و كردند

  .بازگشتند آنجا از خورده شكست و داد جان آنها از كس يكصد

   مقله بن على بن محمد وزارت و وزير، عيسى بن على دستگيرى از سخن

 خانـه  در و شـد  دسـتگير  وزير عيسى بن على االول، ربيع از تهرف روز ده شنبه، سه روز به سال اين در

 ابـن  بـه  معـروف  على، بن محمد على، ابو سوى دايى غريب بن هارون آن از پس. گماشتند او بر كس خليفه

 چهـارده  پنجشـنبه،  روز به بود، ميانشان در كه تعهدها و ها پيام پى از و برد مقتدر خانه به را او و رفت مقله

 وزارت خلعـت  را او و سـپرد  بدو را خويش كارهاى و داد بدو را خويش وزارت مقتدر االول، ربيع از رفته روز

  .داد

 ديـوان  بـر  نيـز  را جعفـر  بـن  فضل. نهاد جاى به سواد ديوان بر را كلواذى محمد بن عبداهللا مقله، ابن

 مغـرب  ديـوان  بـر  را كرخـى  قاسـم  بـن  محمـد  .فرستاد فارس كارهاى نظارت به را او و نهاد جاى به مشرق

 كوچـك  ديـوان  و گماشت خاصه ديوان بر را على بن حسن خويش برادر .بود آمده مضر ديار از وى گماشت،

 ديـوان  بـه  را علـى  بن عباس خويش برادر. يافت مى صدور آن از تغييرات و اضافات و ها نامه كه خالفت خانه

 خفيـف  بن ابراهيم. نگهداشت سپاه اصلى ديوان رب را صيرفى سعيد بن عثمان گماشت، سپاه ديوان و فراتيال
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 نگيرنـد  غرامت و مصادره به را كسى داد دستور كرد، روان نيكويى به را كارها. گذاشت باقى خرج ديوان بر را

 بود كرده عهده كه وزيران تيولهاى ديوان بر را جانى بن احمد كه آنجا تا نشوند، كسى آوردگان بر متعرض و

 بـر  را او و بـود  بـوده  چنانكـه  نشـانيد  روى پيش را عيسى بن على دبير نصرانى ايوب بن هيمابرا و نهاد باقى

 مقرريشـان  ماه هر در و بودند خليفه خانه مالزمان كه را مصافى پيادگان كار. نهاد جاى به حسابدارى ديوان

 يافتنـد،  امـان  و گرفتنـد  آرام بـدو  و شـدند  خوشـدل  او از مـردم . كـرد  تعهد شد مى دينار هزار بيست و صد

  .شمردند خوشدلى روزگار را وى روزگار و گرفت باال هاشان همت و شد گسترده آرزوهايشان

 خلعـت  وزيـر،  علـى  ابـو  پسران الحسن ابو و الحسين ابو و القاسم ابو االولى جمادى غره در آن از پس

  .بود داده كنيه را وى مؤمنان امير كه رو آن از گرفت خلعت او خود آن از پس ديوانها، دارى عهده به گرفتند

 از بيش وى ستايش در و باشد رسيده وزارت به كسى خاقانى عبيداهللا از پس كه دانم نمى: گويد صولى

 و شعردوسـت  وى كـه  باشند گفته گفتند مقله ابن درباره آن از بعد و وزارت هنگام به و وزارت از بيش آنچه

 پسرش خوشنويسى و سخندانى و دانى آداب و راى استقالل و هوشيارى .داد مى پاداش را شعر و بود شعردان

 وى جـوانى  كـه  بـود  مقلـه  ابن دوم وزارت در اين غالب. گفتند سخنها آن از مردم كه بود چنان  الحسين ابو

  .برفت وى از كودكى خوى و گرفت رونق

 و خوش خط و افتظر و نيك رفتار به كه نديديم وزيرى درگذشت عبيداهللا بن قاسم كه وقتى از: گويد

 بعـالوه . باشـد  سـر  مقلـه  ابن على بن محمد از خليفگان در نفوذ و نكو بالغت و قلم بر تسلط و خوب حافظه

  .بود ماهر نكو دستخطهاى پى و خوب شعر حفظ و لغت بر تسلط و كلمات اعراب كار در وى اينها

 پسـر  و گماشـت  سـرداران  مـام ز ديـوان  بـر  محمد بن عبيداهللا جاى به را القاسم ابو خويش پسر وزير،

 بـن  اسـحاق  گماشـت،  خدمـه  از جامانـده  بـه  و موسى ام از شده ضبط امالك ديوان بر را عيسى ابو خويش

  .گذاشت جاى به بود كرده عهده كه آن جز و واسط كارهاى بر را اسماعيل

 هـزار  صـد  خويش مال از و رفت او سوى هللا حسبة حاجب نصر. بازگشت كوفه به قرمطى سال اين در

 و بكوشـيد  قرمطـى  مقابلـه  در نصـر . كـرد  كمـك  بـدان  را وى و داد بـدو  سلطان آنچه بجز كرد، خرج دينار

 در و شد بيمار راه در بصر اما برانگيخت، قرمطى با نبرد به را همتشان و گفت اندرز را خويش همراه سپاهيان

 حاجبى به وى جاى به معتضد وابسته ياقوت، الفوارس، ابو و بردند بغداد به تابوتى در را او و بمرد رمضان ماه

  .بيامد تا شد وى نايب الفتح ابو پسرش و بود فارس امير وقت آن در وى. شد گماشته

  آوردند پديد مكه غير و مكه در قرمطيان كه حادثاتى از سخن

 ماعاجت هنگام به شد، آنجا وارد و رفت مكه سوى كناد، لعنت خدايش كه، قرمطى جنابى، سال اين در

 كعبـه  هـاى  پرده در كه را مسلمانان الحرام مسجد در و كرد نبرد مكه مردم با. حج مراسم آغاز و گزاران حج

 برهنـه  آن پوشـش  از را كعبـه  و بكند را كعبه درهاى ببرد، آنرا و بكند را االسود حجر بكشت، بودند آويخته

 در برگرفـت،  بودنـد  داده زينت آن وسيله به ار كعبه و بود آن در خليفگان آثار از كه را چيزهايى همه و كرد
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 قـوچ  شـاخ  و ماريـه  گوشوار دو با برگرفت، داشت وزن مثقال چهارده اند، گفته مكه مردم چنانكه كه را، يكتا

 هفـده  و طال دوك يك و طبق يك با بود جواهرنشان و داشت طال روپوش دو هر كه موسى عصاى و ابراهيم

. بودنـد  نهاده كعبه باالى در و بود انسان قامت از كوتاهتر كه نقره محراب سه با بود كعبه در كه نقره قنديل

  .نشد آورده پس چيزى آن جز اما آوردند پس را حجر سالها پى از بعدها

 كـه  بـود  چـوب  از نـاودان  بكند، را ناودان كه رفت كعبه بام به كناد، لعنت خدايش كه جنابى،: گويند

 دور كعبـه  از را قرمطيـان  و افكندنـد  وى طـرف  به تير قبيس ابو كوه از هذيل بنى مردم. داشت طال روپوش

  .نيافتند دست ناودان كندن به كه كردند

 بـا  عبس و ذهل و رفاعه بنى از بدويان از جمعى كه نفليان نام به شدند، پيدا قرمطيانى فرات سواد در

 موسـى  پسـر  عيسـى  نـام  بـه  داشـتند  خودشـان  از سرانى. آوردند تباهى و كردند سرى بيهوده كه بودند آنها

 و كردند بزرگ نبردهاى. اعمى ابن نام به يكى و رفاعه بنى از حريث پسر مسعود و قرمطى عبدان خواهرزاده

  .كردند وصول نيز را درآمدها گرفتند، جزيه او از كرد مخالفت آنها ابداعى سوم بار كه هر

 و بكشـت  را بسياريشـان  و كـرد  نبـرد  قرمطيـان  اين با كه فرستاد واسط به را غريب بن هارون مقتدر،

  .شدند آويخته و شدند كشته كه برد السالم مدينة سوى آنها از اسير دويست

 نـام  بـه  هسـت  وى با نيز ديلمى يك كرده، قيام رى به حسنى قاسم بن حسن كه آمد خبر شعبان در

 اسـفار  نـام  به ديلمى يك كه آمد خبر شوال در سپس. گريخته خراسان سوى رى عامل و كاكى، پسر ماكان

 رو به رو اسفار اين با قزوين ناحيه در غريب بن هارون و آمده رى به نيز قاسم بن حسن ياران از شيرويه پسر

 باقيمانـده  سـپس  گريختـه  تنهـايى  بـه  هارون و كشته را مردانش بيشتر و  كرده هزيمت را او اسفار كه شده

  .اند پيوسته بدو يارانش

 مردم روزگار اين در رفت، آن سوى بغداد از و شد گماشته بصره امارت به ورقاء بن اهيمابر سال اين در

  .نديدند او از عفيفتر اميرى

 پيوسـته  بـدو  سرداران سران و شد گماشته جبل واليتهاى همه به شد كوفه به غريب بن هارون وقتى

 نحريـر  الصـمد  عبـد  بن محمد جاى به گماشت نهاوند و همدان كمكهاى به را كيغلغ پسر العباس ابو شدند،

 عبـداهللا  كـه  داد خلعت خالفت خانه در را دو هر و حمدان، بن عبداهللا جاى به گماشت دينور به نيز را خادم

 بـه  آن ياد و آوردند مقتدر ضد بر كه حادثاتى در نازوك با وى همدستى سبب. شد آزرده اين از حمدان، بن

  .بود همين بيايد زودى

 دو و وى بـيش  آن از شـد،  گماشـته  اهـواز  خـراج  بـه  بريدى، محمد بن احمد ،عبداهللا ابو سال اين در

 بود شده شهره لياقتشان و بودند نهاده نكو آثار و بودند داشته بسيار كارهاى الحسين ابو و يوسف ابو برادرش

  .گرفت باال كارشان كه بود راغب برآوردنشان و پروردن به سلطان و
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 كوشـش  و نمـود  مشكالت حل طرق به آشنايى و كاربرى و كاردانى چندان حمدم بن احمد عبداهللا ابو

 و كردنـد  مـى  خـدمتش  كه كسانى رعايت و بزرگوارى و كرم در شد، شهره مردم ميان كه سلطان، ارضاى در

 وى خواست مى سلطان. شد نمى خشنود كردنشان توانگر از كمتر به كه چندان بود باك بى بودند پيوسته بدو

 از كمتـر  كـارى  بـه  كدامشان هر و نداشتند خوش را اين اما كنند، عهده را دنيا كارهاى بيشتر رادرشب دو و

  .كردند بس بود خورشان در آنچه

 كـه  بهلـول  ابـن  جـاى  بـه  كـرد  عهـده  را مدينه قضاى اشنانى، حسن بن عمر الحسن، ابو سال اين در

 حسـين  و شـد  معاف كه شود معاف كه خواست اشنانى ابن آن از پس. بود آشفته كارش و بود شده كهنسال

 مدينـه  قضـاى  عـوض  به بهلولى، احمد بن محمد طالب ابو و شد گماشته مدينه قضاى به شواربى عبداهللا بن

  .شد گماشته انبار و اهواز قضاى به بود داشته پدرش كه

  .درگذشتند رقه به على بن ليث و خصيبى ضحاك بن اسحاق ابو سال اين در هم و

  .بود حج ساالر رفت پيش از وى ياد همانكه سال اين در

  .درآمد هفدهم و سيصد سال آنگاه 

   عباس بنى اخبار از بود هفدهم و سيصد سال به كه رخدادها از سخن

 اش خانه حرمت سپاهيان، و كردند خلع را او و شوريدند وى ضد بر مقتدر سرداران بعضى سال اين در

 بـود  آن سبب. شد تجديد او بيعت و شد برده باز خالفت به آن از پس. دبردن غارت به را مالش و شكستند را

 بـن  عبـداهللا  شـد  بغـداد  نزديـك  و بودند فرستاده قرمطيان سوى را او كه بيامد رقه از مظفر مونس وقتى كه

 را او دارد قصـد  مقتدر كه گفتند بدو و كردند تحريكش مقتدر ضد بر و بديدند را او حاجب نازوك و حمدان

 ابـن  مقتـدر  كـه  گذشـت  پيش از آنچه سبب به نهد، جايش به را غريب، پسر هارون، و كند معزول اميرى از

 در افتاد، موثر مونس خاطر در سخنان اين و بود، رنجانيده نيز را نازوك و بود كرده معزول دينور از را حمدان

 پسـر  العباس ابو مقتدر. نرفت خليفه خانه سوى و رفت خويش خانه سوى و درآمد بغداد به محرم روز اولين

 مـونس  ديدار به را وى رغبت و مقتدر اشتياق كه فرستاد وى نزد به خويش وزير مقله بن محمد با را خويش

 رفـتن  وى كه كردند گويى شايعه مردم. بوده آن سبب به وى نرفتن و است بيمار كه آورد عذر بگفتند، وى با

 آنهـا  بـه  مـونس  يـاران  شدند، مونس خانه در به حضرت مالزم فىمصا پيادگان. ندارد خوش را خليفه نزد به

 برون خانه از پس، بوده، مقتدر دستور به پيادگان عمل كه افتاد مونس خاطر در. راندند پس را آنها و تاختند

 همـه  بـا  نـازوك . پيوسـتند  مى بدو پياپى يارانش زد، اردو و رفت شماسيه در به و  نشست اى كشتى در و شد

  .محرم از رفته روز نه بود، شنبه روز به اين و زد اردو مونس با و شد برون يشخو سپاه

 سـوى  را غريـب  پسـر  هارون كه داد وعده مونس به و شد بيمناك آن از يافت خبر اين از مقتدر وقتى

  .داد او به ميشود، وى رنجش رفع و استمالت مايه پنداشت مى كه را چه هر و فرستد مرز
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 و آزردگـى  سبب دانم نمى نازوك، اما«: بود آمده آن در كه نوشت اى نامه سپاه ردمم و مونس به مقتدر

 خواسـت،  مـى  كه وقتى به و نكردم كمك او به كرد مى نبرد وى با هارون وقتى خدا به چيست؟ وى دلخورى

 شرنجـ  مايـه  كـه  چيزى از حمدان بن الرحمن عبد اما. ببخشد او به را بدگمانيش خدا نگرفتم، را وى دست

 را او خواستيم مى است، دلبسته بدان دانستم نمى كه دينور از وى شدن معزول مگر ندارم خبر باشد شده وى

 مـن  از اگـر . نـدارم  دل بـه  دارد، خـوش  خويشتن براى آنچه جز هيچكس براى. بريم آن از معتبرتر كارى به

 تسـليم  كـرده  من خاص خدا كه را حقى و هستم تسليم خداى فرمان به من بردارم، را بيعت كه خواهيد مى

 كـار  در. نهـم  نمـى  خويشـتن  بـر  حجتـى  و عنه، اهللا رضى كرد، عفان بن عثمان كه كنم مى همان و كنم نمى

 مسـلمان  ياغيـان  و كافران درباره خدا كه مواردى در مگر زنم نمى دست داشته ممنوع خدا بدانچه خونريزى

 كه است كسانى با خداى كه باشم رستگار آخرت در ارماميدو كه خواهم نمى يارى خداى از بجز كرده، معين

  ».نيكوكارانند خودشان كه آنها و كنند پرهيزگارى

 تـا  رويـم  مـى  خليفـه  خانه به«: گفتند و برجستند سپاه سران شد خوانده اردوگاه در مقتدر نامه وقتى

 خانـه  از داشتند سالح كه را كسانى همه رسيد مقتدر به خبر اين وقتى» .بشنويم او خود از گويد مى را آنچه

 خـويش  اطـراف  را پسرانش خواند، مى آنرا كه بود وى دامن در مصحفى نشست، خويش تخت بر و كرد برون

  .ندارند باز درآمدن از را كس و بگشايند را درها داد دستور بود، ايستانيده

 يابـد،  خبـر  زودتر خليفه يامپ از و بداند را 1حقيقت تا رفت خاصه در سوى بدانست را اين مظفر مونس وقتى

 سـوى  كـه  گفت حاجبان به. نباشد ميسر آن جبران كه شود رخدادى مبادا درآيد وى نزد به كه نخواست اما

 وضعى به فرستاد منزلهاشان به را مردم و نهاد ايشان نزد به را خويش ياران از جمعى و روند باز خالفت خانه

 را مـردم  آرامـش  وسـيله  بدين كه رفت خويش خانه به نيز وى. بودند خوشدل سالمت از همگيشان كه نكو،

  .محرم از رفته روز ده بود، دوشنبه روز به اين و كند، خوش را خليفه دل و بيفزايد

 بـر  سـالح  با سواران، ديگر و نازوك ياران ديگر بار ماه، اين از رفته روز سيزده شد، پنجشنبه روز وقتى

 از را تـدبير  كار نازوك. بردند عتيق نمازگاه سوى دلخواه نابه را او و درفتن مظفر مونس خانه سوى و نشستند

 بـر  سـالح  بـا  نازوك شد صبح وقتى. كردند بسر گونه بدين را شب آن. برد راه خويشتن به را كار و گرفت او

 ردوا و سـوزانيدند  را در يـك  يافتنـد،  بسته را درها بودند، وى با نيز مردم رفت، سلطان خانه سوى و نشست

  .بودند شده فراهم خانه در بر سوار هزار دوازده به نزديك. شدند خانه

 و رفـت  دجله سوى مقله بن محمد. رفتند قصر درون به پسرانش و وى شنيد را آنها بانگ مقتدر وقتى

 بـه  تـا  شـدند  خانـه  درون بـه  خـويش  اسبان بر يارانش و نازوك. رفت خويش خانه به و نشست اى كشتى بر

 از و درآمـد  خانـه  بـه  بديد را اين مونس وقتى. بودند وى جستجوى و طلب به كه رسيدند يفهخل نشستنگاه

 بـرون  و مقتـدر  بردن برون براى وى. بگفت مونس با را وى جاى كه كرد پرسش مقتدر درباره خدمه از يكى
                                                           

 .كلمه متن. 1
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 نهـان  آنجا رد كه فرستاد خويش خانه به آنها همراه را خويش معتمدان و كرد تدبير پسرانش و مادرش بردن

 را روح بـن  حسين. فرستاد منزلش به را او و آورد در بود بداشته خالفت خانه در كه را عيسى بن على. شوند

 را خانه سپاهيان. فرستاد منزلش به و آورد در بود بداشته بودند كرده مطالبه او از كه مالى سبب به نيز او كه

 خـوش  بوى و فرش و جامه و جواهر چندان و شكستند را حرمت و كردند محو را خالفت آثار و كردند غارت

  .نداشت اندازه كه گرفتند

 اتفـاق  حمـدان  بـن  عبـداهللا  و نـازوك . گماشت آن درهاى و قصر به را خويش ياران مونس آن از پس

 مـونس  كردند، حاضر خالفت خانه در را او شنبه شب به و بنشانند خالفت به را معتضد بن محمد كه كردند

 بـه  مـونس  آنگاه. كرد سخن وى با و خواست اى كرسى معتضد بن محمد براى. يافت حضور آنها با نيز مظفر

 بن عبداهللا .داشت عهده به را نگهبانى و حاجبى كه رو آن از بماند خالفت خانه در نازوك. رفت خويش خانه

 نهرمعلـى،  در را دايـى  غريـب  پسـر  هارون خانه كه فرستاد كسان شبانه نازوك. رفت خويش خانه به حمدان

 غارت به مردم هاى خانه شنبه شب تمام. شد سوخته دو هر كه شرقى سمت در را او خانه نيز و كردند غارت

 زنـدانهايى  و شد رها بود مالربا و جنايتكار و دزد چه هر. بود شومتر شبها همه از بغداد مردم براى و رفت مى

 خانـه  از جـرائم،  اهـل  ديگـر  و ديلمـى  موسـى  پسر عيسى و جنابى يار ،عبداهللا. شكستند بودند آن در كه را

  .گريختند سلطان

 را كسانى و كرد اعتراض غارت رخداد به و برنشست نازوك كه وقتى تا بود گونه بدين حال صبحگاهان

  .شد سبكتر اندكى كار كه زد گردن بود شده يافت نزدشان به مردم كاالى كه

 بـا  را قاضـى  يوسـف  بن محمد. گفتند خالفت سالم را او و اميدندن اهللا بامر القاهر را، معتضد بن محمد

 آن از پـس . كرد امتناع كار اين از اما كنند، وادار خلع به را مقتدر كه فرستادند مظفر مونس خانه به گروهى

 طال دينار هزار بيست و صد مقررى بابت آنها براى. اضافه دينار يك و خواستند مقررى شش مصافى پيادگان

 هـر  در  مقرريشان مبلغ و بود كس هزار دوازده سواران شمار. بودند پياده هزار بيست كه رو آن از بود تهبايس

 بجـز «: گفتنـد . نپـذيرفت  را اضـافه  و كرد تعهد پيادگان براى را مقررى سه نازوك. بود دينار هزار پانصد ماه

 وى بنـزد  مـال  كـه  انـداخت  عقـب  را سپاهيان پرداخت نازوك» .گيريم نمى اضافه، دينار يك و مقررى شش

  .نشد داده آنها به چيزى يكشنبه روز و شنبه روز اما. كردند اصرار آن گرفتن كار در. نبود فراهم

 عجيـب  وى، خـادم  و نـازوك  رفتنـد،  خالفت خانه به مال مطالبه براى پيادگان زود صبح دوشنبه روز

 وى بـا  و دادنـد  مى دشنام را نازوك. شدند هليزد وارد پيادگان درآمدند، شعيبى به معروف صحن به صقالبى،

 در آن از پـس  بـود،  انداختـه  عقـب  را آنها اضافه و مقررى كه رو آن از كردند مى تهديد و كردند مى خشونت

 .بودند كرده نبرد او با و بودند داشته دشمنى وى با امارتش آغاز در كه تاختند نازوك به و بردند هجوم خانه

 كه را معبرها و راهها خويش كار كردن استوار و خويش حفاظت براى نازوك كشتند، را نازوك خادم عجيب،

 از يكـى  از كه برفت دانست يقين به را شر وقوع و بديد را پيادگان عمل وقتى. بود بسته بود، سلطان خانه در
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 نـام  بـه  ديگـرى  و فرمظ نام به بود، چهره زرد مردى كه پيادگان از يكى. يافت بسته آنرا كه كند فرار معبرها

 هـاى  پـرده  از يكـى  دكـل  بـر  وى پيكر هماندم. كشتند را او و رسيدند بدو ضفدع به ملقب يربوع پسر سعيد

 برجست قاهر. خواهيم نمى را باهللا المقتدر خويش، خليفه بجز ما كه برآوردند بانگ و شد آويخته دجله مجاور

 رفت خويش محل به و نشست اى كشتى در و شد رونب قصر درهاى از يكى از خويش خادمان از گروهى با و

  .بود طاهر ابن خانه در كه

 نفيس بن بنى خانه و نازوك خانه وقت همين در. ديديم مى دجله از را چيزها اين همه ما: گويد صولى

  .رفت غارت به

 را پيادگـان  دسـتگان  سـر  دوشـنبه  شـب  بديد، كارها بر را نازوك چيرگى وقتى مظفر، مونس قولى به

 را او سـبب  همـين  بـه  شود انجام مقتدر خلع خواست نمى كه كرد توافق كردند آنچه درباره آنها با و خواست

  .نماند غافل او از شبى برد  خويش خانه به را او كه وقتى از و كرد نهان

 دانسـت،  مـى  خليفه را او و بود قاهر روى پيش حمدان بن عبداهللا شد، كشته نازوك كه وقت همان در

 را جبه. كرد تعهد وى براى مالى و خواست غالمان از يكى از پشمين اى جبه حمدان ابن گريخت، قاهر وقتى

 پيوسـته  و يافتنـد  خبر وى كار از خادمان و غالمان از گروهى. برفت درها از يكى آهنگ به شتابان و بپوشيد

  .بريدند را سرش و كشتند را او تا افكندند وى به تير

   خالفت به رمقتد بازگشت از سخن

 نمـودار  مـردم  بر و بازگردد خالفت خانه به كه خواست او از و آورد برون را باهللا المقتدر مظفر، مونس

 اى كشتى در بشرى خادمش با را وى تا كرد اصرار چندان اما دارد معافش كار اين از كه خواست مقتدر. شود

  .فرستاد پس

 دادند خبر مقتدر به را او شدن كشته كرد، پرسش دانحم بن عبداهللا درباره شد قصر وارد مقتدر وقتى

 نـازوك  را آنچـه  كـار  آغـاز  از وى كـه  بـود  پيوسـته  درسـتى  بـه  وى بنـزد  كه رو آن از شد، آزرده اين از كه

 مردم براى مقتدر آن از پس. رسيد كه رسد مى بدانجا كار كه بود نداشته گمان و بود خواسته نمى خواست مى

 مـن  عهـده  به شما آن از مقررى شش«: گفت پيادگان به. كرد سخن آنها با ويشتنخ به و نشست مجلس به

 سـپاهيان  ديگـر  بـه » .اسـت  مـن  عهده به شما ماه چهار مقررى«: گفت غالمان به» .اضافه دينار يك و است

 بنـزد  باشد رسا بدين كه چيزى است، من عهده به كدام هر براى دينار پنج اضافه و ماه چهار مقررى«: گفت

 دسـتور  كـه  كسـانى  امالك با را خودم امالك و فروشم مى مانده فرشهايم و ها جامه از را آنچه اما نيست، من

  ».فروشم مى است روان آنها بر من

. بپـردازد  بـود  كـرده  تعهـد   كسـان  بـراى  را آنچـه  تا بكوشيد مقتدر. كردند تازه بيعت وى با مردم پس

 وزن را ظرفهـا  كه بازداشتند آن زدن سكه از را وى و آوردند ابشت آن از پس زد سكه را نقره و طال ظرفهاى

  .پرداخت بود كرده تعهد را آنچه تا داد مى درم و دينار جاى به و كرد مى
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 روز بـه  بـود،  كرده احضار را وزير على بن محمد بودند، نشانده خالفت به را قاهر وقتى كه بود چنان و

 وقتـى . نپرداخـت  كـارى  بـه  و نكرد عملى اما دارد، روان را كار كه بود داده دستورش و يكشنبه، روز و شنبه

  .داشت سپاس وى رفتار از و كرد احضارش بازگشت خويش حال به مقتدر

 همه به بود برده سامان به را وى كار و بود كرده خدا كه را باهللا المقتدر خالفت تجديد على، بن محمد

  .خوب و نوشت نكو و نويس، پيش بى كرد امالء أملت بى را مكتوب نوشت، اطراف عامالن و اميران

 بـر  را معتضـد  وابسـته  رايـق  پسـر  دو محمـد  و ابـراهيم  مقتدر، كه وقتى تا بود آشفته بغداد در كارها

 خوبى به هردوان بود، وى سفارش و مظفر مونس مشورت به اين، و داد خلعتشان و گماشت خويش نگهبانى

 خـويش  سـمت  در بغـداد  در شـبانه  كدامشـان  هـر  داشـتند،  مضبوط دقت به را شهر و پرداختند كار اين به

 ابـراهيم  كـه  كـرد  مى استيفا را حقوق و داشت مى بپا را حدود كه بود او بود، بيشتر محمد تالش. گشتند مى

  .دل نازك و بود رحيم

 تخلعـ  نيـز  پسـرش  حاجبى، تصدى به گرفت خلعت كه بيامد فارس از االول، ربيع ماه غره در ياقوت،

 على بن محمد و مونس كه كسانى از گروهى. بودند كرده هزيمت كرمان از را سيستانيان كه رو آن از گرفت

  .شدند گماشته كارها به بودند داده مشورت آنها درباره

 و ملكهـا  و مالهـا  داد دسـتور  پـس . نشد رسا سپاه مقرريهاى به بود كرده آماده كه ظرفها و مقتدر مال

 بـن  عبـداهللا  وزير، مقله ابن و نهاد آن براى خاص ديوانى و بگيرند پس بود كرده كسان لتيو كه را ها مستغل

 كـرد،  عهده را ديوان محرم آخر در عبداهللا. گذاشت نام المرتجعه  ديوان آنرا و گماشت ديوان آن بر را محمد،

 حسين و كرد معاف ار او كه شود معاف خواست وزير از كه كردند سختى وى با مال مطالبه كار در سپاهيان

  .نهاد جايش به را ماذرايى احمد ابن

 را خودشان از يكى شهر هر در خراج گرفتن براى و يافته تسلط جزيره مرزهاى بر دشمن كه آمد خبر

 بودنـد  ناحيه آن نزديك كه كسانى به و كرد روان كردنشان برون براى را سبكرى طريف سلطان اند، گماشته

 نزد از كه اند شوريده وى ضد بر مسافر ابو ياران آذربيجان در كه آمد خبر نيز و. دكنن حركت وى با كه نوشت

 به اند كرده توافق سرداران از يكى درباره و اند كشته را او تا اند كرده اش محاصره آنجا در كه رفته مراغه به آنها

  .داشت مى سرگرم را عامه كه آمد مكرر خبرهاى آنگاه. اند كرده خويش ساالر را او و مفلح، نام

 ثمل. درگذشتند مصر به ماذرايى احمد بن حسين و خصيبى العباس ابو پسر الحسين، ابو سال، اين در

  .درگذشت بود مقتدر مادر خدمت به كه نيز پيشكار

 سال به مولدش كه سالگى، صد وقت به درگذشت، محدث منيع دخترزاده القاسم، ابو سال، همين در 

 بـن  نزار معد، ابو. بود آنجا كمك عامل كه درگذشت موصل به نيز صغير نحرير. بود دهبو چهاردهم و دويست

  .درگذشت نيز ضبى محمد
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 جنابى اما شد، حج ساالر العزيز عبد بن حسن خويش پدر نيابت به عباسى حسن بن عمر سال، اين در

  .بازداشت حج از را وى

  .درآمد هيجدهم و سيصد سال آنگاه 

   عباس بنى اخبار از بود هيجدهم و سيصد سال به كه رخدادهايى از سخن

 صـفوانى  جنى غالم نجم، كند، هجوم آنجا مردم به كه آمد شمشاط ناحيه به ارمنى مليح سال، اين در

 را وى يـاران  و ملـيح  و رفـت  وى سـوى  داشـت،  عهـده  به را رقه كارهاى و بود مضر ديار كمكهاى عامل كه

 بـا  فرسـتاد  خليفه بنزد بغداد به داشت الغنائم ابو كنيه كه منصور نام به را خويش پسر و داد سخت شكستى

 كرد بغدادشان وارد سال اين االول ربيع ماه در كه بودند بنام سران از كس ده جمله آن از كه اسير چهارصد

  .نما انگشت و بودند شتران بر كه

 بـه  و كردنـد  تبـاهى  كوفـه  نزديـك  بـه  و كردنـد  قيـام  كـالب  بنى و نمير بنى بدويان سال، همين در

 از گروهـى  بـا  كوفـه،  اميـر  ورقـاء،  ابن محمد الفوارس، ابو. كردند ناامن را راه و كردند اندازى دست مسلمانان

 بـا  خويشتن به نبود، وى با آنها جز سپاهى و رفت آنها سوى طالبى و عباسى هاشميان بنى و كوفه محترمان

 عباسـى  شيبان عموى پسر و علوى عمر ابن كردند، اسير را وى كه كرد ثبات نبردشان بر و كرد نبرد بدويان

 از و دادنـد  فديـه  پذيرفتند كه خواستند فديه آنها از گرفتند، اسير بود موسى بن عيسى فرزندان از كه نيز را

  .شدند رها بدويان دست

. قاسم بن مدمح جاى به شد، گماشته بصره نگهبانى بر و گرفت خلعت عمرويه بن عبداهللا سال، اين در

 سـوى  علـى . حمـدان  بـن  سـعيد  جاى به واسط، و نهروان كمكهاى عاملى به گرفت خلعت نيز يلبق بن على

 شده، برون راه بريدن براى خويش عادت به حسين ابو به معروف كرد اسحاق كه يافت خبر و شد روان واسط

 كـردان  همـه  بـر  را او سلطان كه داد دهوع و كرد مالطفت وى با و داد پيام بدو. ويند با نيز كردان از گروهى

 را او سـپس  داد، اسب و داد خلعت بدو كه كرد سر وى بنزد را شب و آمد يلبق ابن سوى اسحاق دهد، تقدم

 را آنچـه  و آمدند فراهم على بنزد واسط سران. آيد وى نزد به صبحگاه ديگر روز كه فرستاد اردوگاهش سوى

 بـدو  چنانكـه  بـود  كرده خرج دينار هزار صد اگر كه فهمانيدند بدو. ودب كرده وى براى كرد آن درباره خداى

 مرد صبحگاه چون و كند مى اعتراض كار اين بر سلطان برود وى دست از اگر و. يافت نمى دست، يافته دست

 محـل  بـه  و برنشست دم در و بگرفت بودند همراهش كه كسانى همه با را وى آمد يلبق بن على نزد به كرد

 ابـو  االول جمـادى  از رفتـه  روز هشت. كرد اسير را جمعى و بكشت را آنها از بسيار مردم و رفت وى اردوگاه

 كـه  كردنـد  بغـداد  وارد علـى،  پسـرش  و مونسى يلبق، روى پيش نما انگشت ديگر كس چهارده با را الحسين

  .نشدند كشته و شدند بداشته

 جـاى  به سمت، دو هر در شد، گماشته دادبغ نگهبانى به و گرفت خلعت ياقوت بن محمد سال، اين در

  .كرد عهده نيز را محتسبى معتضدى، رايق پسران محمد و ابراهيم
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  بغداد در پياده سپاهيان با نبرد از سخن

 مصافى پيادگان كه بود اين بود بزرگ مسلمانان و سلطان بر آن بركت كه سال اين رخدادهاى جمله از

 بـر  بودند، خواسته كه اى اضافه با گرفتند مقررى سپس و كردند چنان مقتدر درباره و كشتند را نازوك وقتى

 حفاظـت  كـار  به غالمان از ما«: گفتند و كردند بپا ها خيمه خالفت خانه اطراف در. شدند مسلط خالفت كار

 فزونى هزار بيست تا شمارشان و پيوستند ايشان به نبودند آنها از كه كسانى» .تريم شايسته وى قصر و خليفه

 سـخت  قاضـيان  بـا . شـد  مـى  دينـار  هزار سى و هزار يكصد ماه هر براى شد مى داده آنها به كه مالى و يافت

 حمايـت  جنايتكـاران  از كننـد،  بـرون  خـويش  دست از و كنند رها را موقوفات كه خواستند آنها از و گرفتند

 سـبك  وزيـر  بـا  و خليفـه  بـا  سردارانشـان  كردند، اندازى دست مسلمانان به. نهادند معطل را حدود و كردند

 هـر  را وى نيـاز  و نپذيرد آمد مى كه روز يا شب وقت هر را آنها از يكى توانست نمى كه چندان كردند رفتارى

 اردو نمازگـاه  در و خواسـتند  را خويش مقرريهاى و بشوريدند سواران تا بودند حال بدين. نكند انجام بود چه

 نزديك وقتى داشتند، وزير على بن محمد پسر القاسم، ابو خانه آهنگ و شدند بغداد وارد آنها از بعضى زدند،

 بـر  تير و شدند فراهم سواران. بگذرند خيابان از نگذاشتند و زدند پسشان بودند آنجا كه پيادگانى رسيدند آن

 آنهـا  در سـواران  وقـت  ايـن  در شدند، هزيمت وضعى زشتترين به پيادگان. كشتند را يكيشان و باريدند آنها

 پيادگان نبرد بر ايشان با و فرستادند پيام اطاقى غالمان به آنها درباره و شمردند فرصت را اين و بستند طمع

 بـدان  را سـواران  و شـد  كـار  ايـن  انجام دلبسته و رسيد نگهبانى ساالر ياقوت بن محمد به خبر. كردند اتفاق

 را درسـت  راى و كـرد  اشارتى سواران به نيز و داشت استوار آنرا و كرد آمد و رفت باره اين در و كرد ترغيب

 بـه  است خشمگين پيادگان از خليفه خاطر كه بود دانسته كه نبرند، گمان بدو بطوريكه كرد، تدبير و وانمود

  .بودند كرده مى وى ضد بر كه زشتكاريها سبب

 از را آنهـا  و تاختنـد  مصـافى  پيادگـان  بـه  اطـاقى  غالمان محرم، از مانده روز هشت چهارشنبه، روز به

 را بسـيارى  غالمـان  بغداد، نگهبان ساالر ياقوت ابن. برفتند هزيمت به كه باريدند آنها بر تير و براندند مصاف

 و بكشـند  را او شود ديگر سمت سوى سمتى از خواهد مى كه هر كه داد دستور آنها به و فرستاد ها كشتى در

 آنها تعاقب در و شدند مانع پل عبور از را پيادگان. بترسانند را او و بزنند تيرش به گذرد مى آنها بر مالحى هر

. دادنـد  كمـك  آنهـا  ضد بر نيز عامه. بماند بغداد در آنها از هيچكس نبايد كه دادند ندا ميانشان كردند، اصرار

 شـان  بـراى  اهواز و بصره و كوفه سوى رفتن. شد نتوانستند فراهم آنها از كس دو و شد گشوده آنها بر دستها

 عامـه  بـا  سواران. نماند آنها از كس و كردند محوشان بودند كجا هر و تاختند آنها به سوى هر از شد، ممنوع

 امـان  كـه  بسوزانيدند را منزلهاشان و كردند غارت را آنها و بود سياهان مقر كه جايى رفتند، عمار باب سوى

 ابن شد لغو آنها اضافات و شدند بداشته سرانشان شد، برداشته آنها از كشتن كه طلبيدند بخشش و خواستند

  :بود چنين كه شد فرستاده عامالن و سرداران سوى كه نوشت متنى آنها درباره وزير مقله

   رحيم، رحمان خداى نام به«
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 و تفصـيل  و اجمـال  و رسـيده  تـو  به كه شد چنان حضرت در مصافى پيادگان كار بدارد، عزيز خدايت

 كـن  ريشـه  بـا  وى پـى  از مـردم  و مؤمنان امير ما سرور براى جل و عز داىخ. اى دانسته را آن سبب و جهت

 كـه  ديـد  چنـان  مـا  سـرور  وى تفضـل  و خـداى  منـت  به. عام و كافى و آشكار خير خواست، خير كردنشان

 او، و. آسـانتر  گناهشان و بود سبكتر خيانتشان كه سياهان مگر آورد، نتواند صالح به را گروه اين از هيچكس

 تصـفيه  امتحـان  بـا  را آنها و نهد جاى به را قديمشان مقرريهاى كه ديد چنان بدارد، واال را وى اىر خدا كه

 در كـه  داد دستور بدارد، واال را دستورش خدا كه وى، .نيست چاره پياده از را سپاهها كه دانست مى كه كند

 به داشت توان اميد قامتشاست به و باشد سبك زحمتش و بود توان ايمن وى شر از كه را كه هر وى حضرت

 از كسـانى  كـه  پيادگانند تو امثال نزد و تو بنزد. او از توفيقش و خداست به مؤمنان امير تكيه. گيرند خدمت

 كـه  كسى اگر شناسى، مى بهتر آيند مى باز صالح و درستى به كه را كسانى و دارد خلل اطاعتشان كه را آنها

 خواسـتى  را كـه  هـر  و بدار خويش مقررى بر و نگهدار را او باشد قانع خويش مقررى اصل به خشنودى او از

  ».است دهنده كمك خدا و است تو با وى كار كنى عوض

  مخلد ابن وزارت و وزارت از مقله ابن برداشتن از سخن

 برداشته وزارت از مقله ابن على بن محمد ماه، از مانده روز چهارده چهارشنبه روز به االول، جمادى در

 ابـو  نگهبانـان،  سـاالر  يـاقوت  بـن  محمد. شد بداشته آنجا در و شد گماشته او بر كس خالفت خانه در و شد

 خلعـتش  و داد بدو را خويش وزارت كه رفت خليفه بنزد كه كرد حاضر را مخلدى حسن بن سليمان القاسم،

 داشته سكونت آن در وى از پس وزيران و فرات ابن كه رفت اى خانه به بود او بر كه خلعتهايى با سليمان .داد

  .رفت خويش منزل به و رفت خويش كشتى به آنجا از سپس بودند،

 كسانى از بسيارى نهاد،  بجاى كرمان و فارس و اهواز و سواد ديوانهاى بر را كلواذى عبيداهللا مخلد، ابن

 كسـى  و گماشت مشرق ديوان بر را سليمان ابن احمد خويش پسر نهاد، جاى به بودند ديوانها ديگر بر كه را

 العبـاس  ابـو . گماشـت  فراتيان ديوان بر نيز را محمد ابو پسرش. كند عهده وى براى آنرا كه كرد وى نايب را

 كرد مى عزل كه سپرد بدو را تدبير و گماشت كرمان و فارس كارهاى نظارت بر را خصيبى عبيداهللا بن احمد

 بن على. گرفت پيش نكو روش كه گماشت مصر هاىكار بر را ماذرايى على بن محمد بكر ابو. كرد مى نصب و

 بـراى  وقـت  آن تـا  بـود  درآمـده  حبس از كه وقتى از على داد، مى كمك خويش راى به را مخلد ابن عيسى،

  .يافت دوام وى نشستن نيز آن از پس بود، نشسته مى مظالم به رسيدگى

 غـارت  را وى اصطبل و شدند عيسى بن على خانه سوى و شوريدند سواران سال، اين االخر جمادى در

 بـود  مرسومشـان  كـه  را اى اضـافه  سـپاه  پيادگان آن از پس. كشتند را وى حاجب سالم، بن عبداهللا و كردند

 كارشان در و كرد نرمى آنها با و رفت سويشان ياقوت بن محمد. گرفتند بر سالح و بشوريدند و كردند مطالبه

. كردنـد  نبـرد  آنها با و شدند كشيده سواران سوى و بماندند پيش حال به و نكرد قانعشان اين اما كرد، مدارا

 منزلهاشـان  به آتش و باريدند آنها بر تير و رفتند سويشان ياقوت ابن ياران از جمعى و حمدان بن سعيد پس
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 آن از پـس  بريدنـد،  را پـل  شـد  كشته آنها از بسيار گروهى آنكه پس از و گريختند نهروان سوى كه افكندند

 آنهـا  بـه  سـپيد  سـرداران  از جمعى و آمدند فراهم آنها با پوستان سپيد از بسيار گروهى و رفتند سطوا سوى

 بـراى  را مظفـر  مـونس  سـلطان . كردنـد  مطالبه مال ناحيه آن عامالن از. بود ساجى نصر ساالرشان. پيوستند

 سـلطان  بدانچـه  كـه  كـرد  دعوتشان و كرد نرمى آنها با و رفت سويشان كه كرد نامزد شورشيان سوى رفتن

 در واسـط،  نمازگـاه  در و شـدند  مصـر  خـويش  گمراهى در و كردند ابا كه كنند قناعت كرده معين شان براى

 در را بريـده  نخلهـاى  و شكستند را سدها و بكندند چاهها خويش اردوگاه اطراف و آمدند فراهم غربى، سمت

  .بازمانند ايشان به حمله از سواران كه كردند بپا رسيد مى آنها به كه راههايى

 از آب بـر  و اسـب  بر بودند وى همراه كه كسانى با آنگاه آمد، فرود آنها نزديك تا گذشت آب از مونس

 شـان  بعضـى  و شـدند  كشته بيشترشان كه نهادند ايشان در شمشير و رفت آنها سوى بودند يافته كه گدارى

 امـان  سـياهان  بعضـى . شد دستگير نيز انىدير الحسين ابى ابن شد، اسير ساجى نصر ساالرشان شدند، غرق

 .نهـاد  بجاى واسط نگهبانان بر را يلبق بن على كرد، شان پراكنده اطراف در و ببرد را آنها مونس كه خواستند

  .بازگشت بغداد به شعبان از مانده روز ده مونس و داد رخ رجب از مانده روز پنج نبرد اين

 و كرد اسير بود، كرده قيام كفرغرثا در كه عزون نام به ار جانفروش يك حمدان بن حسن سال، اين در

 اين و شد زندان به آن از پس. درآوردند بغداد به نما انگشت و نشاندند فيلى بر را وى كه فرستاد سلطان بنزد

 جانفروش يك حمدان بن سعيد بن حسن و حمدان بن نصر السرايا ابو آن از پيش ماه يك. بود حجه ذى در

 دو بـر  نيز پسرش دو شد، بغداد وارد فيلى بر كه فرستادند بود كرده قيام رادفيه در كه را بجيله نوابستگا از

  .وى ياران آن از شتر صد با بودند وى پيشاپيش شتر

 از جمعـى  كـه  گفـت  و رفت سلطان خانه به شيخ، ابو به معروف بربر، بزرگان از يكى قعده، ذى ماه در

 وى سپاهيان، از كس هزار سه نزديك و اند كرده بيعت باهللا، المكتفى بن محمد احمد، ابو با دبيران و سرداران

 فـاش  شـيخ  ابـو  خبر. كنند متوقف اش خانه در را باهللا المكتفى پسر كه داد دستور سلطان. اند كرده اجابت را

 در كه دايى پسر بنزد فرستادند، جبل به را شيخ ابو. بكشند را او سپاهيان مبادا كه شدند بيمناك او بر و شد

  .باشد وى سپاه

 محمـد  بـن  عبـداهللا  اينكـه  و بصره، به سعديان و بالليان ميان نبرد وقوع از آمد خبر قعده، ذى ماه در

 اند سوخته را هايشان محل و اند كرده هزيمت را سعديان كه داده كمك را بالليان بصره، كمك عامل عمرويهى

  .اند بازگشته آنجا به تضرع و خواست به تىمد پى از سپس اند، شده بيرون بصره از كه

 بصره مردم به آميز بالغت مكتوبى باب اين در عيسى بن على رسيد رخداد اين خبر وقتى: گويد صولى

 وى بنـزد  مـن  آورد، مـى  يادشان به را آن بد عاقبت و كرد مى منعشان ورزيدن تعصب از آن ضمن كه نوشت

 دهـد  من به آنرا كه گفت خويش دبير به برد بسر آنرا امالى وقتى د،كر مى امالء را مكتوب كه وقتى به رفتم

  .بخوانم كه
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» .دارد مكتـوبى  ورزيدن .تعصب درباره عباس بن ابراهيم«: گفتم بدو نمود، نكو من بنزد مكتوب: گويد

  »چيست؟ ندارم، خبر آن از«: گفت

 نـام  بـه  آمـد  مـا  نـزد  به أىر سرمن به شام مردم از دبيرى كه گفت مرا كندى محمد بن عون«: گفتم

 را هيچكدامشـان  و گرفـت  نمـودن  كوچـك  را رأى سـرمن  دبيـران  مصـر،  عبـدكان  بنى از عمرو پسر عبداهللا

  ».پسنديد نمى

 ضـعف  بـه  را او خدا به پسركم«: گفت و شد سرگران آن از كه بگفتم پدرم با را وى حديث: گويد عون

  ».كنم مى حقير خودش نزد به را وى و برم مى

 اسـحاق  شدن كشته درباره پيامى كه وقتى به درآورد وى بنزد و برد عباس بن ابراهيم سوى را او پس

 شگفتى به را او كه شنيد چيزى شامى بود، آمده ورزيدن تعصب از سخن آن، در و كرد مى امالء اسماعيل بن

 كـه  كرد مى امالء ىچيز كه شنيدمش اند، نزاده وى همانند زنان كه است كسى اين«: گفت پدرم به و كشيد

  ».بود آن در روشن اى انديشه

 را خـويش  دشـمن  خداى: بود چنين كه كرد نسخه بود كرده امالء كه را پيام از قسمت آن پدرم: گويد عون

 سوى كه سرى و اند آويخته آنرا خداى دوستان كه پيكرى و خداى عذاب سوى شتابان روحى كرده، گونه سه

 بـه . انـد  داده مـرگ  آرزو جـاى  به را وى و اند كشانيده بندى به پناهگاهى از نراآ كه برند مى خدا خالفت خانه

 بـرد  مى دور به خطر از را آنها و برايشان را خويش دوشيده و داد مى مايه را خويش ابناى تعصب قديم روزگار

 و رفـت  مـى  ربسـ  رضاع دوران گرفتند، مى آرام و نشستند مى بر و شدند مى ايمن يافتند، مى اطمينان چون و

 و رسـيد  مى تلخى شيرين، طعمه جاى به و شد مى روان خون شير، جاى به و رسيد مى شير از برگرفتن وقت

 و شـدن  اسـير  و شـدن  كشـته  از خسـارت،  به مسرت از و ناخوشى، به خوشى از و برد مى ذلتشان به عزت از

 و آويخـت  مـى  او در مگـر  رود آن آتـش  در و برافـروزد  را فتنه كه بود كس كمتر. ديدن ستم و شدن مغلوب

 و داشـت  مـى  مفتون را او بنقد كه چندان برد مى سستى به را او كيد حق، كمك به و گرفت مى را گلوگاهش

 و هسـت  اى زبـونى  جهـان  اين در را آنها كه باطل، از بيزارى موجب و حق عبرت و شد مى زنه آتش بعد براى

  1.نيست بندگان ستمگر خدا كه است تر سخت آخرت عذاب

 و انـد  تاختـه  او بر بود يافته تسلط رى بر كه ديلمى شيرويه پسر اسفار ياران كه آمد خبر حجه ذى در

 بـه  ديلمـى  يك وى بجاى و گريخته خويش غالمان و خواص از چند تنى با او و بكشند را وى اند خواسته مى

  .زيار پسر مرداويج نامه ب آمده رى

 محمد خانه در االول جمادى از رفته روز يازده يكشنبه شب به كه بود آن سال اين رخدادهاى جمله از

 آن بر دينار هزار دويست كه گفتند مى شد، حريق بود كرده بنيان دجله كنار بر الزاهر در كه مقله بن على بن

 داشته سكونت آن در وزارت از پيش كه نيز كهن هاى خانه بسوخت، بود آن در چه هر با خانه. بود كرده خرج
                                                           

 .لعبيداولئك لهم خزى فى الدنيا و لعذاب االخرة شد، و ما اهللا بظالم ل. 1
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 عـابران  تماشـاگه  چنانكه بردند غارت به سرب، و آهن و چوب از بود، مانده باقى را آنچه مردم و بسوخت بود

 آن از پـس . رفـت  ميـان  از بـود  معتبـر  مبلغـى  ساالنه و رسيد مى سلطان به الزاهر اجاره از آنچه و شد دجله

 بن محمد كار اين، كه گفتند مردم. شتدا ممنوع شدن آنجا از را عابران و ببندند آنرا درهاى تا بگفت سلطان

  .بود بوده وى دل در مقله بن على بن محمد از كه اى كينه سبب به بود ياقوت

 بـه  داد خلعـت  را عبـداهللا  ابـو  خويش پسر مقتدر شوال، از مانده روز شش دوشنبه روز به سال اين در

. پـل  نزديـك  بـود  جراده در كه رفت خويش خانه سوى و نشست بر خلعت با كه كرمان، و فارس دارى عهده

 درگذشـت،  نصر وقتى. بود سپرده بدو را وى و بود كرده تربيت حاجب نصر بدست را خويش پسر اين مقتدر

 بـدو  نصـر  كه تفاوت اين با بود، كرده مى سرپرستى او، از پيش نصر چنانكه كرد، عهده را او سرپرستى ياقوت

  .بود جسته مى تقرب وى به و بود داده مى هديه

 از كه قرهاطيه نام به نهروان، و ديالى نهر كنار بر بود خريده ملكى كه ديدم را حاجب نصر: گويد صولى

 عبـداهللا  ابـو  به آنرا سپس كرد، خرج آن بر دينار هزار هيجده و. خريد پاره پاره آنرا كه بود بوده نوشجانى آن

 و وى براى كرد مى هديه عبداهللا ابو به را ملك كه روزى به. ارزيد مى دينار هزار سى كه كرد هديه مقتدر پسر

 آنجـا  روز دو و رفتنـد  آنجـا  وى بـا  غالمان و سرداران سران كه ساخت) ضيافتى( آنجا در العباس ابو برادرش

 اسب را شان بعضى داد، سنگين هاى جايزه را خادمان و غالمان و كرد خرج آنها بر گزاف مالى نصر كه ببودند

  .لگام و زين با داد

 و بره از بود، شده بريده سر روز دو اين در كه را آنچه كه كرد حكايت مرا نصر نمايندگان از يكى: گويد

  .بود رسيده هزار چهار به كه بود كرده شمار پرنده، و دراج اقسام از آن جز و مرغ و بزغاله

 كه كرد دعوت مرا شد، حركت مصمم و گرفت خلعت واليتدارى سبب به عبداهللا ابو وقتى: گويد صولى

 ابـو  از مـن  نداشـت،  خـوش  را اين مقتدر پسر العباس ابو امير اما باشم، وى مصاحبان شمار در و بروم وى با

  .بريد داد مى من به كه را اى مقررى و شد خشمگين من از كه رفتم طفره عبداهللا

 و داشـت  نكـو  ىتغزلـ  كـه  نوشتم بدو اى قصيده و افتاد عقب وى رفتن كه يافتم خبر آن از پس: گويد

  .آن همانند ستايشى

 ابيـاتى  كه ديدم چنان و كرده ياد كرده تأليف دولت اخبار در كه الورقه كتاب در را قصيده همه صولى

 و بـوده  مطلـع  اخبارشان از اينكه بعالوه بوده، همدم آنها با صولى كه شود معلوم تا بيارم كتاب اين در آنرا از

 قصـيده  از هـايى  بيـت  اينـك . نباشد غايب شنونده چون حاضر مخبر كه هدانست مى را روزگارشان رخدادهاى

  :صولى

   كند مى ستم روزگار«

   است ستمگر نيز محبوب

   دو اين از ستمديده
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  گريخت؟ تواند كجا به

   وزيد ديدار بر جدايى باد

   كرد روى من دل بر غمها و

   است تندرست كدام ديدگان، بيمار اى

  د؟نكن بيمار را وى تو عشق كه

   است حرام تو بر من به پيوستگى مگر

  .زده حرمان و« است افتاده دور وصل خواستار يا

   داشتم نهان را دلدادگى

   بنگرى، دقيق اگر و

   دلدادگى داشتن نهان

  .دشوار است كارى

  ! كنم تحمل را محبوب خصومت كى تا

   خواهد چنانكه روزگارم كه

  .كند مى دشمنى من با

   من، نزد به را هارون عبداهللا ابو

  .قديم و هست نو هاى مكرمت

   كه است آسمان بدر وى

   كند مى طلوع سعد اوج در

  .آنند ستارگان كسان و

   درخشان خليفه هفت از را بزرگى

  .اند نبوده تيره هيچيك كه برده ارث به

   من روزگار براى تو زندگى، نسيم اى

   شود ركود دستخوش وقتى

  .نسيمى همانند

   ام يدهچش ترا بخشش طعم

  .شود نمى يافت آن همانند كه

   بردار كمان شاهدان به مرا

  .مگذار وا« كنند نمى داورى اطالع روى از كه

   بدگمانى، وى از آنكه



 97    دنباله تاريخ طبري

   اى برده گمان آنچه از

  .است كنار بر

   شوم مى روان وى، بر اگر اكنون

  .مانم مى نيز من بمانى اگر و

   بنماى من به رضايت از نشانى

  .مباد ترا كه ن،م روزگار كه

  .است تيره

   كنند انصاف اگر ستايش، اين نظم

  .است برتر منظم مرواريد از

  .كشد همى تو درباره را معانى دنباله كه

  ».است بخشش پيشاهنگ ستايش، و

  .شعبان سلخ شنبه يك روز به بمرد، مكه در نيشابورى ابراهيم بن محمد بكر ابو سال اين در

  .بود عباسى حسن بن عمر حج، ساالر سال اين در

  .درآمد نوزدهم و سيصد سال آنگاه

   عباس بنى اخبار از بود نوزدهم و سيصد سال به كه رخدادها از سخن

 و نوشته طبرى جرير بن محمد كتاب دنباله به كه خويش كتاب در فرغانى احمد بن عبداهللا محمد، ابو

 سليمان از را خويش مقرريهاى بغداد در سواران، زا گروهى محرم، در سال اين در: گويد كرده نام المذيل آنرا

 بـه  آجـر  خانـه  باالى از وزير غالمان كردند، درشتى وى با و گفتند دشنامش و كردند مطالبه وزير حسن بن

 در و شـد  بـرون  ديگـر  در از وزيـر  بردنـد،  هجوم خانه به سواران. شد كشته دوستان از يكى كه افكندند آنها

  .برفتند وى در از كه رفت عيسى بن على نهخا سوى و نشست اى كشتى

  .كرد عهده را السالم مدينة محتسبى بطحا، بن ابراهيم سال اين در

 مدينة مردم. سالمت به همگى شد، بغداد وارد مردم با حج از بازگشت در ورقانى خادم مونس صفر، در

 در آوردنـد،  برون جواهر و زيور و هجام و بستند آذين را بازارها و نمودند خوشدلى و خرسندى اين از السالم

 خلعـت  وى بـا  نيـز  را جمعى داد، راه خويش نزد به را او و داد خلعت را مونس سلطان. نهادند ها قبه خيابانها

 دچار سخت اى گرسنگى به راه در كه گفتند گزاران حج. صفر از رفته روز ده بود، پنجشنبه روز به اين و داد

  .بخورند را همديگر گرسنگى از بود نزديك و نداشت آبادانى راه، كه بودند شده
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 سـوراخ  را ديـوار  و بسـوختند  را ميـدان  در و كردنـد  خليفه خانه آهنگ عوام غوغاييان و مالربايان صفر نيمه

 كـرد  تعهـد  آنها براى يلبق. بودند وى با نيز غالمان ديگر و يلبق رفت، 1گوش هشت مجلس به خليفه. كردند

 ابـو  خانـه  آهنـگ  و بشـوريدند  بـاز  آن از پس. برفتند كه كند خرج آنها بر و ببرد ميان از را نگرانيهايشان كه

 بعـد  روز و برفتنـد  كه شد كشته آنها از يكى و. شد نبرد آنها با وى خانه از كه كردند  حمدان بن سعيد العالء

 كـه  آب، روى بر بود، هنهاد زورقها در داشت چه هر با را خويش حرمتهاى العالء ابو رفتند آن سوى صبحگاه

 پى از و رفتند مطبق سوى و زندانها سوى سپس بسوزانيدند، را وى در. نيافتند دست داشتند انتظار آنچه به

 نگهبانـان  جايگـاه  در آن از پـس  شـد،  كشته بسيار گروهى جويان فتنه از. گشودند را زندانها مدافعان، با نبرد

  .بود بريده سر را الثامى ابن شد تهگف كه كشتند ذباح نام به را يكى و نشستند

 و فرسـتاد  اسـبان  بـر  را خـويش  غالمـان  و ياران و رفت آنها سوى زورق با ياقوت ابن بعد روز صبحگاه

 آنهـا  از الطـاق  بـاب  گـران  ريختـه  بـازار  تـا  حسـين  رحبه از همچنان و نهاد غوغايى عاميان در تير و شمشير

  .بداشتند دست و ماندند باز مردم كه كشت مى

 سـوى  شرابى خادم نسيم نيز االول ربيع در غزا، آهنگ به رفت مرز سوى سبكرى طريف صفر، آخر در

 على ابو كه رفت روم سوى دريا غزاى به كشتى يازده مصر فسطاط از. كرد بدرقه او از مظفر مونس رفت، مرز

  .بود آن در اطاقى يوسف

  .شود مى يكى هم با كمتر كه بود روز يك به يهود شعانين و پارسيان نوروز سال، اين در

 را آن مجـاور  ناحيـه  و ربيعـه  ديار و گرفت خلعت حمدان پسر العالء ابو االول، ربيع از رفته روز هشت

  .يافت غزا دستور و كرد عهده

  .كردند عهده را بصره كارهاى رايق پسران بكر، ابو و اسحاق ابو ماه، اين در هم و

 و انـد  كرده تباهى و اند شده انبار سوى انبوه گروهى به بدويان كه آمد خبر سال اين االخر، ربيع ماه در

 بـدويان  بـه  كـه  شـده  بـرون  او پـى  از نيز پدرش يلبق رفته آنها سوى فراوان سپاهى با يلبق بن على كشتار،

 نبـردى  پى زا و اند شكسته را آنها ماه اين از مانده روز سيزده يكشنبه روز به اند كرده نبرد آنها با و اند رسيده

  .سنگين غنيمت اند، گرفته غنيمت ياران و گرفته اسير و اند كشته آنها از و اند شده هزيمت بدويان سخت

 بنى هاى خانه كه روز، هنگام به خوالن، نام به محلى در داد رخ حريقى فسطاط شهر به االخر، ربيع در هم و

  .2است رفته ميان از حريق در ديگران و خوالن

 بـدر  كـه  كردنـد  السـالم  مدينة وارد را ارمنيان از كس پنج و هفتاد االول جمادى از مانده روز چهارده

 و كردنـد  نمـا  انگشـت  را آنهـا . بـود  كـرده  نبـرد  آنهـا  بـا  كه بود كسانى جمله از بود فرستاده را آنها خرشنى

                                                           

  .المثمن: كلمه متن. 1

 .فذهبت فيه: تعبير متن. 2
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 و بـود  فرسـتاده  را هـا آن نصـرى  بشر و بودند كرده قيام كوفه سواد در كه را قرمطى اسيران هم و. بگردانيدند

  .بگردانيدند السالم مدينة در را آنها و شدند نما انگشت كه كردند وارد بودند كس يكصد

 ها كشاكش ميانشان و گرفت فزونى پسرش و ياقوت با مظفر مونس اختالف سال، اين االخر جمادى در

 سمت در و دادند خاقان بن مداح به شرقى سمت در را وى كار و شد برداشته نگهبانى از ياقوت پسر كه بود

  .مقتدر وابسته مسرور به غربى

 برداشته آنجا از راشدى و شد گماشته آن توابع و دمشق شهر بر طغج، بن محمد بكر، ابو ماه همين در

 بدو نامه چون و شد فرستاده طغج ابن براى واليتدارى درباره خليفه مكتوب. شد داده باز بدو رمله كار و شد

 خرسند طغج ابن آمدن از دمشق مردم شد، برون رمله سوى راشدى و شد روان دمشق سوى گدرن بى رسيد

  .شد آنجا وارد وضعى بهترين به و شدند

 السالم مدينة از را پسرش و ياقوت كه خواست او از و داد پيام خليفه به مونس سال، اين رجب آغاز در

 و نشـد  منـع  كـه  خواست شدن برون اجازه و شد آزرده هخليف كار از كه نپذيرفت او از را اين اما كند، بيرون

 دسـتور  پسـرش  و ياقوت كه رسيد خبر بدو. بود شماسيه رقه در كه رفت خويش  گاههاى خيمه به خشمگين

 در كـه  كـرد  جلـب  خـويش  سـوى  را مصـافى  پيادگـان  مـونس  پس. بكشند را او و كنند وى آهنگ اند يافته

 مطالبـه  يـاقوت  پسـر  از را خويش مقرريهاى باقيمانده ياران، آن از سپ شدند، وى با و پيوستند بدو شماسيه

 خانـه  اطـراف  كه را خويش هاى خيمه آن از پيش .پيوستند مونس به همگيشان و كرد تهديدشان كه كردند

 هـزار  هفـت  و سـوار  هزار شش نزديك وى اردوگاه در و گرفت نيرو مونس كار. دريدند شمشير با بود خليفه

 خـويش  سرداران مونس نفروشند، سالح آنها به كه داد دستور فروشان اسلحه به ياقوت پسر. شد فراهم پياده

 خواهد مى كه سالحى خريد از را وى ياران از كسى مبادا كه كرد تهديدشان و فرستاد فروشان اسلحه سوى را

 بـه  تو با را مال اين«: دگفتن بدو و بردند مونس براى بسيار مال طبرى ابن و اصطفن و بشر و يلبق. دارند باز

 ميان را مال و گفت سپاس را آنها مونس» .داريم نياز و دارى نياز بدان كه است وقتى اينك و ايم آورده دست

  .كرد پخش آمدند مى وى آهنگ به كه كسانى و خود ياران

 و شـفيع  و عيسـى  بـن  على و وزير حسن بن سليمان پيوست بدو سپاه و گرفت نيرو مونس كار وقتى

 آنها بر مونس طرفداران رسيدند شماسيه در به مونس گاه خيمه به چون و رفتند وى سوى و برنشستند مفلح

 را آنهـا  خواهنـد  مـى  كه وانمودند چنان مونس اطرافيان بگرفتند، را آنها و زدند اسبانشان چهره به بشوريدند

 و كـرد  آشـفته  را او و رسـيد  مقتدر به خبر بودند، بداشته روز آن. شدند نگران خويش جانهاى از كه بكشند

 فرستاد پسرانش و ياقوت نزد به كس خليفه. كنند برون بغداد از را پسرش دو و ياقوت كه شد توافق ميانشان

 بـرون  مـاه  همين از رفته روز هشت چهارشنبه روز به صبحدم تاريكى در كه برويد خواهيد مى كجا هر به كه

 و كمربنـد  و شمشـير  و زيـن  و سـالح  و مـال  كـه  كشـتى  چند و چهل با آب، راه از اطرافيان همه با شدند،

  .ديگر كشتى هشت با داشت، بار ديگر چيزهاى
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 خـويش  خانـه  بـه  مـونس . كرد رها بود بداشته وى با كه كسانى ديگر با را عيسى بن على مونس، آن از پس

 پسـر  كـه  كسانى از هيچكس كه شد داده ندا السالم مدينة در و بسوخت را پسرش و ياقوت خانه و بازگشت

 انديشـه  شود داده بدو حاجبى كه كسى درباره مونس آنگاه. نشوند نمايان اند داده كمك و يارى را ياقوت ابن

 ام و خديجـه  لقـب  كـه  چنـدان  بـود،  آنهـا  در كـه  حقـارتى  سبب به افتاد، رايق پسران بر وى انتخاب و كرد

 و زدنـد  بوسـه  را وى پـاى  و دسـت  كـه  داد آنها به را حاجبى و فرستاد پيام آنها درباره بودند، يافته الحسين

 آنهـا  روى پـيش  مـونس  غالمـان  برفتند، و» .بود چنين نيز پدرمان ما از پيش 1.استاذيم بندگان ما«: گفتند

  .رسيدند منزلهاشان به تا رفتند مى

 آنهـا  ورقاء ابن دند،كر وارد كس دو با را جانفروش مضر بن مفرح رجب، از مانده روز ده دوشنبه روز به

  .شدند نما انگشت شتر دو و فيل يك بر كه بود فرستاده خراسان راه از را

   كلواذى وزارت و وزير حسين بن سليمان دستگيرى از سخن

 مـال  وى ايـام  در كـه  رو آن از شـد،  دسـتگير  وزيـر  حسن بن سليمان رجب، از مانده روز شش شنبه روز به

 از پـيش  كه شد نمايان چيزها وى وزارت ايام در سليمان از نيز و بود ستهپيو سپاهيان شورش و بود كمياب

 شايسـته  كـه  خليفه حضور در قبيح كلمات اداى و مضحك امثال نقل و ركيك گفتار چون بود بوده نهان آن

 نامناسـب  سخت را او همانند كسى وزارت و گفتند او هجاى شاعران و شمردند حقير را او مردم. نبود وزيران

» .2بنوشـان  ميم و بخوان آواز برايم سليمان اى«: آن آخر در كه گفت اشعارى وى درباره ياقوت ابن. نستنددا

  :بود گفته  وى درباره دريد ابن هم و بود كرده تضمين را

   فزايد همى كاستى را وزير سليمان«

   رود باز حقارت به كه است شايسته و

   است آورتر زيان خالط ابو از

  3».كندگفتارتر حفص بن رجالف ابو از و

 بـود،  يكشنبه روز به اين و گرفت خلعت و شد گماشته وزارت به كلواذى محمد بن عبيداهللا القاسم، ابو

  .سال همين رجب از مانده روز چهار

 و شـده  مقابـل  ديلـم  فرمـانرواى  4اشـكرى  بـا  كيغلغ، پسر احمد العباس، ابو كه آمد خبر سال اين شعبان در

 از ديلمـان  انـد،  بمانده وى با كس بيست كه چندان اند، پراكنده وى از يارانش و اند كرده يمتهز را او ديلمان

                                                           

 .كلمه متن. 1
 .گر و ساقى حضور وى بوده تنزل داده است شعر از ابو نواس است و شاعر، وزير را به مقام غالم ابو نواس كه نغمه. 2
زگـار بـه زيانكـارى و كنـد     انـد در آن رو  از سياق گفتار خوب معلوم است كه اين دو كس كه به متون اعـالم ره نيافتـه  . 3

 .اند گفتارى شهره شهر بوده
  .متن اشكر، نسخه بدل يشكرى. 4
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 اقامت آنجا در و اند شده متصرف را آنجا هاى خانه و اند شده اصبهان وارد و اند رفته وى شده هزيمت ياران پى

 كـه  كسـانى  بـه  نگريسـته  را آنهـا  كيغلـغ  ابن چون و رسيده آنها پى از ديلمان از جمعى با اشكرى .اند گرفته

 تنهـايى  بـه  انـد  نمـوده  كيغلـغ  ابن به را وى چون كه بدهيد نشان من به را اشكرى گفته اند بوده وى اطراف

 بدو كه كرده پرسش وى درباره آيد مى پيش كه ديده را او چون و بوده اندام درشت ديلمى. كرده وى آهنگ

 طرف به داشته دست به كه را داسى ديلمى پرداخته، ديگرى به هاآن از يك هر است، كيغلغ ابن اين اند گفته

 و رفته فرو ساقش و عضله در و رسيده وى پاپوش به و دريده را وى پوشش كه افكنده كيغلغ پسر العباس ابو

 از كـه  زده سـرش  باالى به ضربتى خويش شمشير با و برده حمله بدو كيغلغ ابن دوخته، زين پهلوى به آنرا

 انـد،  شـده  پراكنده ديلمى ياران فرستاده، خود روى پيش را آن و گرفته بر را سرش كه بيفتاده خويش اسب

 هاى نيزه و شمشيرها شهر مردم بوده، روى پيش سر و شده اصبهان وارد وى اند، بازگشته نيز  كيغلغ ابن ياران

 و گرفـت  جـاى  خويش خانه در يغلغك ابن. اند كشته را همه و اند بوده آنجا كه اند نهاده ديلمانى در را خويش

 كهنسـالى  وجود با وى دليرى و شجاعت از مردم و شد نكو مقتدر نزد به وى آبروى و گرفت استقامت كارش

  .كردند شگفتى

 و انـد  آمـده  فـرود  عتيق نمازگاه در و اند شده كوفه سوى قرمطيان كه آمد خبر شعبان، از مانده روز ده

 در روز پـنج  و بيست و اند شده كوفه وارد سوار دويست با نيز آنها از گروهى. اند شده مقيم و اند زده اردو آنجا

 آنجـا  بخصـوص  را نميـر  بنـى  از بسـيار  گروهـى  و اند آورده بر را خويش نيازهاى و اطمينان، با اند ببوده آنجا

 غارت بوده آن در گراندي و سلطان آن از بسيار غالت كه را انبارهايى و اند نهاده جا به را اسد بنى و اند كشته

  .اند كرده

 و كرد، حيله چندان آنها با و رسيد جنابى سعيد ابو بن سليمان اردوگاه به خراسانى زكرى سال اين در

 داشـتن  روا چون شدند تسليم داد دستورشان بدانچه و كردند پرستش را او و شدند رسوا بدان كه زد نيرنگ

  .بريزد را ديگران و خويشتن خويشاوندان و فرزند و برادر خون مرد اينكه و محارم

 ابـن  قصـر  به شدند پراكنده كوفه سواد در آنها وقتى كه بود آن قرمطيان نزد به زكرى يافتن راه سبب

 خـويش  بنـده  گرفتند مى اسيرى به كه را كسانى قرمطيان. گرفتند اسير را مردم از گروهى و رسيدند هبيره

 سر از يكى شد، اسير ديگر كسان جزو زكرى اين داشت، اى دسته سر اناسير از دسته هر بر جنابى. كردند مى

 سـخنان  و كرد گردنفرازى بگيرد خدمت به را او خواست چون و شد وى مالك بود اسيران ساالر كه دستگان

 خبر. بداشت وى از دست و شد بيمناك وى از بديد را زكرى جرأت و كالم قدرت وقتى. گفت بدو ناخوشايند

 دل بـدو  و بشـنيد  را سـخنش  و كرد خلوت وى با و كرد احضار را زكرى هماندم كه رسيد جنابى سليمان به

 در را وى كنند، پيروى دستورش از و شوند وى مطيع كه داد دستور خويش ياران به و شد وى مطيع و بست

 خـويش  واليـت  به و ببردند را وى داشت، مشغول را قرمطيان زكرى خبر داشت، نهان مردم از و نهاد اى قبه
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 از پـس . دارد خبـر  هست خاطرشان و دلها در آنچه از و داند مى غيب وى كه بودند معتقد چنان و بازگشتند

  .بود آن در رخداد اين كه وقتى به بيايد آن ياد چنانكه شد نابوديشان و هالك سبب زكرى آن

 السـالم  مدينـة  شـرقى  تسم از كردند او پيروى كه سپاهش از كسانى و پسرش با ياقوت سال، اين در

 را آنجـا  كـار  و بود واسط در يلبق بن على فارس واليت در داشتند خويش كارهاى آهنگ كه آب راه از برفت

 و كانجور و منخلى سيماى چون بودند او با بود فرستاده وى سوى مونس كه غالمانى از جمعى. داشت عهده

. كند نبرد وى با و رود ياقوت مقابله به كه كردند وادار را يلبق ابن دسته اين. ديگران و خاقانى تكين و شفيع

 ارتكـاب  از را وى و نوشـت  خويش پسر به و كرد اعتراض سختى به كار اين بر كه رسيد يلبق پدرش به خبر

 را وى و كننـد  پيشـواز  يـاقوت  از كـه  بگويـد  واسـط  در خويش نايبان به كه داد دستورش و داد بيم كار اين

 دربـاره  وى پسـر  از كـه  نوشـت  نيـز  سـرداران  بـه . شود برون واسط از تا باشند او وىر پيش و كنند خدمت

 عبـور  غربى سمت از كه خواست او از و نوشت نيز ياقوت به. نكنند اطاعت داشت آن آهنگ اگر ناخوشايندى

 ياقوت تا ببود وى نزد به روزى چند و رفت خويش پسر بنزد يلبق آن از پس. سپاه دو شدن فراهم بيم از كند

  .برفت واسط از و كرد عبور

 از و كردنـد  نبـرد  آنهـا  بـا  سـپاهيان  ديگـر  و يلبق كه بشوريدند بغداد در پيادگان سال، اين شعبان در

 پيادگـان  از بسـيارى  شمار و شدند زخمى سواران از جمعى بود، پيوسته ميانشان نبرد پسين نماز تا صبحگاه

  .برفتند و شدند پراكنده بندها در و ها كوچه در گروه دو آن از پس شدند كشته

  .گماشتند آن بر را قاسم بن حسين و برداشتند وزارت از را كلواذى اينكه از سخن

 است كاردان كه پنداشتند قدر، واال مردم نزد به و بود بزرگ دبيران از يكى كلواذى محمد بن عبيداهللا

 بسيار اعتراض و بود كمياب مال كه نبود خوشدل آن از و پرداخت وزارت به ماه دو. برد مى سامان به را كار و

 وزارت شايسـته «: گفـت  و شـود  معـاف  كه خواست پس. بازمانده مال فرستادن از عامالن و پيوسته آشوب و

 وى اطرافيـان  از هـيچكس  بـه  و نديـد  زبـونى  نكردند، خشونت وى با. برداشتند وزارت از را وى كه» .نيستم

 مصـون  و محفـوظ  را وى خانه كه داد دستور خليفه گرفت، قرار آنجا در و رفت خويش خانه به نشد، تعرض

  .دارند

 به و بود كوشيده مى وزارت طلب به را خويش روزگار همه قاسم، بن حسين الجمال، ابو كه بود چنان و

 حرمت نزدشان به كه چندان بود كرده مى پاخت و ساخت آنها با و بود جسته مى تقرب وى اطرافيان و مونس

 شمايند از من كسان«: گفت مى آنها به و جست مى تقرب نصرانى دبيران به وى. كرد پر را ديدگانشان و يافت

 و بيفتاد وى جد عبيداهللا دست از صليبى معتضد روزگار به كه ميگفت» .اند بوده شما بزرگان از من نياكان و

 آنـرا  بـدانيم  آنكه بى و جويند مى تبرك بدان ما زنان پيره كه است چيزى اين«: گفت بديدند آنرا مردم چون

  .جست مى تقرب وى ياران و مونس يعنى آنها به اين امثال و اين به» .نهند مى ما هاى جامه در
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 بـا  كـه  دادنـد  خلعـت  بدو روز همان و گماشتند وزارت به را الجمال ابو رمضان، ماه سلخ شنبه، روز به

 همچنان گرفت، پيشابش راه در بودند، وى با نيز مردم طبقات. برنشست سرداران ديگر همراه خويش خلعت

 و كـرد  پيشـاب  آنجـا  و رفـت  سعدى فتح بن محمد خانه به و شد پياده داشت تن به را خليفه خلعتهاى كه

  .رفت خويش خانه به و نشست بر آنجا از و بيفزايند را وى جيره و  مقررى تا بگفت

  .فرستادند قنا دير سوى را عيسى بن على شوال از مانده روز هفت

 و خشـكى  بـه  طرسـوس  در خداى كه فتحى درباره شد، خوانده هايى نامه رصافه جامع در ماه، اين در

  .بود كرده ثمل نصيب دريا

 بـه  دايـى  پسـر  بازوبنـد،  بـا  گرفت طوق و گرفت خلعت كيغلغ بن احمد العباس، ابو ماه، اين در هم و

 خلعتشـان  واليتـدارى  سـبب  بـه  و جبـل  بر محمد پسرش و اصفهان بر ياقوت و شد گماشته فارس كارهاى

  .دادند

 مقتـدر  نـديم  كه گرفت خلعت الدوله ولى پسر الدوله، عميد وزير، قاسم بن حسين سال، اين شوال در

  .بود شده

 تنـدى  آتشـين  سـرخى  قبله سمت در السالم مدينة آسمان در ماه اين از مانده روز پنج جمعه، روز به

 در الدوله ولى پسر الدوله، عميد وزير، قاسم بن حسين روز اين در بود، نشده ديده آن دهمانن كه شد نمودار

  .كردند شگفتى آن از مردم كه حمايل و شمشير با داشت تن به اى چاچى كرد، نماز رصافه مسجد

 ابـو  از نيابت به بود حج ساالر بود مكه مردم از كه رقطه به معروف هاشمى على بن جعفر سال، اين در

  .حسن بن عمر حفص

  .درآمد بيستم و دويست سال آنگاه

   عباس بنى اخبار از بود بيستم و دويست سال به كه رخدادها از سخن

 و كرد خلع را مقتدر آن از پس رفت موصل به بغداد از و كرد مقتدر مخالفت مظفر مونس سال، اين در

 السـالم  مدينـة  از را آنها و كرد دور حاجبى از را پسرش و ياقوت مونس، وقتى كه بود آن سبب. بكشت را او

  اينكـه  و داشـت  آنهـا  از اطاعـت  اميد برگزيد، وى حاجبى و مقتدر مالزمت براى را رايق پسر دو و كرد برون

 بـود  نشسـته  خويش خانه در اى افتاده كار از چون و داشت نقرس بيمارى مونس. كنند مخالفت وى با كمتر

 كـه  بـود  پيوسته خويشتن به را او و بود سپرده بدو را سپاه و بود نهاده شخوي جاى به را خويش غالم يلبق

 و گرفت نيرو رايق پسران كار رو اين از. كرد مى وى نيابت نهى و امر و سپاه لوازم ترتيب و خليفه ديدار براى

 دهـد  لبـق ي به را حاجبى خواهد مى مونس كه شد گفته آنها به. بودند وى نزديك كه يافتند تسلط خليفه بر

 ابـن  و مفلـح  چـون  بودنـد  خليفه حضرت به كه را كسانى و گرفتند دورى او از و شدند بدگمان مونس از كه

. فرسـتادند  ها پيام ديگران و دايى پسر و پسرش و ياقوت بسوى و برانگيختند وى ضد بر ديگران و وزير قاسم

  .كرد دور بودند وى با كه كسانى و درمقت از را وى اين، و پيوست بدرستى وى بنزد و رسيد مونس به خبر
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 مقتـدر  از بودنـد  كـرده  آنهـا  بـراى  رائـق  پسـران  كـه  سازى زمينه با ساجى و اطاقى غالمان آن از پس

 بـد  و باشـند  معاف يلبق اطاعت از كه خواستند و يابند راه وى بنزد نشيند مى سالم به وقت هر كه خواستند

  .ودب پيوسته يلبق به را آنها كه گفتند مونس

 يافتنـد  راه وى بنـزد  كسـان  و نشست سالم براى مقتدر محرم، از رفته روز پنج شد دوشنبه روز وقتى

 خـويش  كار در مقتدر. دادند بدو خلعت و كرد بركنار آنها از را يلبق كه يافتند راه بدو نيز ساجيان و اطاقيان

 ضد بر كه پيوست درستى به وى بنزد و شد عيان مونس بر كار كه كرد كار خويشتن راى به و نمود استقالل

  .دارند وى قصد كه بدانست و اند كرده تدبير وى

 در بـه  مـونس  بنشسـت،  سـالم  بـه  بـاز  مقتدر ماه، همين از رفته روز هشت شد، پنجشنبه روز چون و

 و رسـيد  مقتـدر  به خبر. كردند غارت را وزير قاسم بن حسين خانه وى ياران و زد اردو آنجا و رفت شماسيه

 از كـه  شـد  داده ندا بود آورده خشم آنها بر كه پيادگان از كسانى به كنند، پر مردان از را قصر كه داد ستورد

 و شـدند  نمودار پيادگان شد، داده آنها به مقررى بر اضافه دينار يك وعده شدند، آشكار كه دارد رضايت آنها

  .رفت او سوى نيز يلبق وستند،پي بدو خاصانش شدند، نهان مونس ياران و گرفت نيرو خليفه كار

 بـين  مـا  مقتـدر  رفـت  سر به جامع مسجد در مردم نماز وقتى ماه، همين از رفته روز نه جمعه، روز به

 كس هفت كه بزرگش پسران و بود سرش بر سايبانى سياه، عمامه و تافته قباى با نشست بر پسين و نيمروز

 سـوى  خاصه در از. بودند وى روى پيش و وى با نيز رانسردا و اميران همه. سواره بودند، رويش پيش بودند

 از پس شد آن وارد كه بودند كرده بپا او براى بلندى ديباى قبه آنجا در بود، ميدان كنار بر كه رفت جايگاهى

 نـزد  بـه  را خـويش  نايـب  بشرى مونس، شنبه روز به. گفتند او دعاى مردم و شد نمودار عامه بر و درآمد آن

 بـرون  تعقيـب  از فـرار  به بلكه نشده برون عصيان و خلع به وى كه عذرخواهى و رضاجويى به فرستاد مقتدر

 بيفزود وى دورى و هراس رسيد مونس به خبر وقتى. نهادند او بر بند و زدند سيلى و گرفتند را بشرى شده،

 شدند بازار وارد شتند،دا نياز بدان چيزهايى و سالح خريد براى او ياران دهند مقررى را وى ياران تا بگفت و

 خريـد  وقت به كه فرستاد شهر به را خويش سرداران از يكى مونس كه وقتى تا كردند منعشان كار اين از اما

 به وى نزد از سپاهيانش از بسيارى و رفت بردان به مونس آن از پس يافت، حضور خواستند مى كه چيزهايى

 و سيمايى قاسم بن محمد و دلف بن قاسم دلف، ابو برفتند وى نزد از كه كسانى جمله از. شدند سلطان خانه

  .بودند سرداران از كسان ديگر

 بصـره  از كه نيز عمرويه ابن. آمد فرود نجمى در و شد، بغداد وارد دايى غريب پسر هارون محرم، نيمه

 از پـس  شـد،  فراهم او بر سمت دو نگهبانى و گرفت خلعت مسرور آمد، مرو از شرابى نسيم. شد وارد آمد مى

 نيـرو  كـارش  و شدند فراهم او بر مقتدر سرداران كه شد وارد ياقوت بن محمد محرم از مانده روز هشت آن،

 از بـاب  اين در ها نامه و گرفت نيز كنيه شد، الدوله عميد وى لقب و گرفت خلعت نيز وزير الحمال ابو گرفت
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 ها سكه به وى نام و شد فرستاده عامالن به الدوله ىول عبيداهللا بن قاسم پسر وزير الدوله عميد  على ابو جانب

  .الراضى به ملقب مقتدر، پسر العباس ابو دبيرى به دادند خلعت نيز را پسرش. شد نوشته

 بـه  وى نـزد  از مونس ياران از بسيارى و شدند همسخن مقتدر ياران و آمد فراهم بغداد در سپاه وقتى

 بزرگ و كوچك از غالمانش از كس يكصد نزديك و گرفت آب راه انبرد از ناچار به مونس رفتند سلطان خانه

 با برفتند خشكى راه از مونس غالمان باقى و پسرش و يلبق. بودند همراهش وى آن از سياه غالم صد چهار با

 و هنـد  بـرادر  خطا جمله از. بودند وى با كس هفتاد نزديك نيز قرمطيان سران از كس، پانصد و هزار نزديك

 روى دشـمن  از هيچكدامشـان  كـه  بودنـد  جنگـى  مبـرز  دليران همگان كه جهور پسر اسد و صدام پسر زيد

 فـراهم  مـونس  بنزد گچ قصر در كسان زد، اردو شرقى سمت در و رفت راى من سر به مونس. گردانيدند نمى

 فـرارى  او از و نيسـتم  سـرورم  نافرمـان  من«: گفت آنها به و داد خوبشان وعده و كرد سخن آنها با كه شدند

 غفلـت  از تـا  كـنم  دورى ديدم بهتر اند، جسته تسلط من سرور به و اند كرده دشمنى من با طبقه اين نيستم،

 سـرورم  آنكـه  مگـر  روم، نمـى  فراتـر  موصل از اين وجود با بنگرم، آنها با خويش كار در من و آيند باز خويش

  ».روم مى آنجا كه برگزيند برايم را شام سوى رفتن

 مـن  با خواهد مى كه هر و گردد باز گردد باز خليفه در به خواهد مى كه هر«: گفت آنها اب سخن ضمن

 بازگردى اگر و شويم مى روان شوى روان اگر توايم، مطيع ما«: گفتند و دادند نكو پاسخ بدو كه» .بيايد بيايد،

  ».بازگرديم

 يكى نزد به عكبرا در كه مالى راىب فرستاد، قرمطيان از كس ده با را زعفران به معروف على ابو مونس،

 همراهـان  مقـررى  مـونس  كـه  آورد وى نـزد  به را مال آن از هزار پنجاه كه بود سپرده خويش نمايندگان از

  .داد آنها به اضافه دينار پنج و بداد را خويش

 خـاموش  در آمد، گران مونس بر اين، و بسوخت قصر سقفهاى از يكى ببود، گچ قصر در مونس روز آن

 و بـود  غمـين  قصـر،  حريـق  رخـداد  سـبب  به برفت، آن از پس نشد، ميسرش كار اين اما بكوشيد، آن دنكر

  .داشت موصل آهنگ

 طغـج  ابـن  و حمـدان  بنى چون رسيد مغرب سرداران همه به مقتدر، جانب از وزير قاسم ابن هاى نامه

 و ارمينيـه  شـاهان  و آذربيجـان  و جزيـره  و ربيعه ديار واليتداران و مصر فرمانرواى تكين و دمشق فرمانرواى

 بـا  و ببندند را همرانشان و زعفران و پسرش و يلبق و مونس راه داد مى دستورشان كه شام و جزيره مرزهاى

  .كنند دستگيرشان و كنند نبرد آنها

 و داشت نهان بودند وى همراه كه كسانى همه از آنرا و شد غمين كار اين از و رسيد مونس به خبر اين

  .بودند بازگشته همراهانش بيشتر وقت اين در گرفت، كريتت راه

 از سپاسـدارتر  و معتمـدتر  خـويش  بنزد رود، كجا سوى كه بينديشيد خويش كار در مونس آن از پس

  ».ام آورده بر را آنها من و منند فرزندان آنها«: گفت مى رفت مى آنها ياد وقتى كه نديد حمدان بنى
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 آن بـا  و بگيـرد  را سـپرده  و بگـذرد  او بر كه خواست. بود اى سپرده نحمدا بن حسين نزد به را مونس

 را ايـن  امـا  اند كرده فراهم كسان او نبرد براى و اند آمده فراهم حمدان بنى كه بود يافته خبر. شود رقه سوى

  .شد روان حمدان بنى سوى تكريت از پس،. داشت آنها به كه اعتمادى سبب به نكرد باور

 كه گفتند گروهى كرد، مشورت گيرد پيش بايد كه راههايى درباره خويش همراهان با حركت، از پيش

 آنست صواب«: گفتند مونس به زعفران و يلبق .شود فرات كنار به سپس رود، هيت سوى و كند طى را صحرا

 صـحرا  از عبـور  آنكـه  يكـى  هسـت،  اين در گون گونه مصلحتهاى كه شوى موصل سوى نمايد رخ چه هر كه

 نشـان  آمـد  فـراهم  و حمدان بنى خبر وقتى نگويند آنكه ديگر. هست فراوان آب راه اين در و نيست ميسرت

  ».آسانترند ديگران از شدى، دچار آنها نبرد به اگر آنكه سوم شد، بيمناك رسيد، بدو

 و نديد آنها از اى فرستاده خويش راه در. شد روان حمدان بنى آهنگ به و آمد موافق راى اين را مونس

 اجـازه  او از و رسيد بدو حمدان، بن داود سليمان، ابو دبير نصرانى بشرى كه وقتى تا نشنيد، ايشان از چيزى

 بـن  حسين پيام نيز و خويش يار پيام و كرد خلوت مونس با و محرم، از مانده روز يك شنبه روز به خواست،

 ولـى  شناسـند  مـى  را وى منـت  حـق  و ويند ارسپاسگز آنها كه رسانيد بدو را السرايا ابو و العالء ابو و حمدان

 را مونس نعمت كنند، اطاعت را خويش سلطان اگر شوند؟ رها چگونه اند افتاده آن در كه اى بليه از دانند نمى

 خلـع  بـه  كننـد  خـويش  سلطان نافرمانى و كنند اطاعت را مونس اگر و اند كرده كفران هست نزدشان به كه

 دچـار  وى نبـرد  به و نشوند رو به رو وى با تا بگردد واليتشان از كه بودند هخواست او از .شوند منسوب كردن

  .نشوند

 بـه  كـه  رو آن از آمدم شما سوى. داشتم انتظار اين جز شما از بگوى، آنها به من از«: گفت بدو مونس

 ميسـر  شـما  از گشـتن  كنيـد،  مـى  عمل انتظار خالف به اگر. داشتم سپاس اميد شما از و داشتم اعتماد شما

 بر مرا ام كرده شما با كه ها نكويى اميدوارم شويم، مى روان سويتان به فردا ما دهد رخ شما از چه هر و نيست

  ».شود نمى جدا من از خداى فضل نكند يارى مرا اگر دهد، يارى ضدتان

 محسـن  بـود  موصـل  ريگـزار  در حمـدان  بنى سپاه كرد، سر به جهينه مرغ قصرهاى در را شب مونس

 بـود  گرفتـه  نظـر  در پـيش  از چنانكه مونس. بود آنجا از موصل مدخل كه بود اى تنگه بر پيشتازان با نزعفرا

 بـه  شـب  آخـر  در زعفـران،  محسن على، ابو برفتند، خشكى راه از سپاهيان .شد روان آب راه از زود صبحگاه

 سـى  بـه  نزديـك  و كشت ار آنها از گروهى كه بودند فرستاده تنگه سوى آنرا كه برخورد حمدان بنى مقدمه

 او كمك به مردانى بودند، زعفران همراه  كه كسانى بر عالوه نيز يلبق. كرد تصرف را تنگه و كرد اسير را كس

  .بود فرستاده

 مـونس  اردوگـاه  در كه كسانى همه. كردند آغاز نبرد كسان صفر، از رفته روز سه يكشنبه روز صبحگاه

 محسـن  بـن  احمـد  از فرغانى. سپيد و سياه از پياده سى و ششصد و بودند سوار سه و چهل و هشتصد بودند

  .شود مى نقل او از ها حكايت بيشتر و بود بوده مونس اردوگاه در خويش پدر با وى كه آورده چنين زعفران
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 دو بودنـد،  آورده فراهم ديگران و بدوى قبايل و عجم و عرب از كه داشتند انبوه سپاههاى حمدان بنى

 حريفـان  نبـرد  كـار  در بودند همراهشان كه سردارانى و پسرش و يلبق و مونس كردند، تالقى شآراي با گروه

 معتبـر  سـرداران  و معتمـدان  از و شـدند  تقسـيم  چـپ  و راست پهلوى و مقدمه به. بردند كار به دقت نهايت

 حمـدان  بـن  داود. بـرد  حمله حمدان بنى مقدمه بر آنها مقدمه آن از پس. نهادند كسان گروه هر در خويش

 حمـدان  بنـى  چپ پهلوى بر يلبق راست پهلوى. بينداخت را او و شد درون اش زره آستين از كه خورد تيرى

 خويشتن به يلبق آن از پس. شدند غرق دجله در بيشترشان كه كوفت هم در و ببرد جاى از آنرا و برد حمله

 هزيمـت  بودنـد  آنجـا  كـه  را كسانى و برد حمله حمدان بنى سپاه قلب به بودند قلب در كه خويش مردان با

 و كردند غنيمت را اردوگاهشان شد اسير حمدان بن السرايا ابو آن از پسرى. پرداختند كشتارشان به و كردند

  .شدند پراكنده همگيشان

 بـا  بـود  داده وعـده  خـويش  ياران به كه را هايى جايزه و درآمد موصل به صفر از رفته روز چهار مونس

 حمدان پسر العالء ابو. پيوستند وى اردوگاه به حمدان ابن مردان و غالمان از بسيار گروهى. داد آنها به اضافه

 معلثايـا  كوهسـتان  بـه  حمدانى عبداهللا بن حسين. شدند بغداد راهى سلطان از خواهى كمك به السرايا ابو با

 را او جمـع  و كرد هزيمتش و رفت وى سوى يلبق. شدند فراهم وى بر آنجا در غالمانش از گروهى و برد پناه

  .كرد پراكنده

 پسـر  بـه  را مجـاور  ناحيـه  و نصـيبين  يلبق. كرد عبور غربى سمت به خورده شكست و فرارى حسين،

 يانس به را عمر بنى جزيره و سپرد چشم يك يمن به را نصيبين و رفت يلبق محل به نيز وى. سپرد خويش

  .خفيف بن عبيداهللا ابو به را حديبه و سپرد

 او سوى بودند، رفته وى نزد از كه كسانى و رسيد بغداد مردم به وى فتوحات و غلبه و مونس هاىخبر

 به اينان -آنند در نفيس ابن پسران و اند آمده فراهم روميان از سپاهى كه يافت خبر مونس. كردند آغاز رفتن

 مـونس . برند هجوم مسلمانان بر كه دارند ملطيه آهنگ و -بودند گريخته روم به مقتدر خلع نخستين هنگام

 آرزومند و داد وعده را او و كرد دعوت) ب بضم( بنى بنام را نفيس ابن پسران از يكى نوشت، نامه روم ديار به

. كرد منصرف ملطيه از را سپاه و آمد موصل به بنى .كند منصرف ملطيه از را روميان كه خواست او از و كرد

 آميـزش  وى بـا  كه شد مأنوس وى با و كرد حرمتش و داد عتشخل و شد خرسند سخت وى آمدن از مونس

  .كرد مى ميگسارى و كرد مى

 از همراهانشـان  و يلبـق  و مـونس  كـه  كس، سيصد حدود با رسيد مونس بنزد ارزن از نيز خرشنى بدر

 وى آمدن از كه كس صد چهار حدود با رسيد آنها بنزد حلب از نيز سبكرى طريف شدند، خرسند وى آمدن

 توفيقهـاى  و شـد  دراز موصل در مونس اقامت چون و. بود پياپى يلبق و مونس فيروزيهاى. شدند خرسند نيز

 و كردنـد  آغـاز  وى سـوى  گريـز  بودنـد،  حضرت به كه سلطان مردان گرفت باال مهابتش و يافت استمرار وى

 بود الساج ابى ابن غالم بالدوا رسيد مونس بنزد كه كسانى جمله از يكى گرفت، نيرو وى به نسبت محبتشان
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 كـه  شـد  رو به رو سلطان آن از سپاهى با خويش راه در بالدوا. سوار دويست حدود با بود قهرمان شجاعى كه

 و بـرد  مونس بنزد آنرا و بگرفت برند بغداد به خواستند مى و بود همراهشان كه را مال بارهاى و بشكست آنرا

  .بخشيد مردانش و او به

 بريـده  سـلطان  كمـك  از اميدش و بود شده تنگ او بر زمين كه حمدانى هللاعبدا بن حسين آن از پس

 مـاه  هفـت  از ما«: گفت بدو و شد خرسند حسين آمدن از مونس شد، وى بنزد و خواست امان مونس از بود

 بـى  بـود،  موصل در مونس كه مدتى همه و داشت سپاس او از حسين» .توايم ضيافت در تو بدلخواه نا پيش

  .بود ايستاده وى خدمت به عمامه و هجب با شمشير

 در اوضـاع  آشـفتگى  و وى جاى به جعفر بن فضل نهادن و وزير قاسم بن حسين عزل از سخن

  بغداد

 آنچـه  و شـده  صافى او بر كار بغداد از مونس رفتن با كه برد گمان قاسم، بن حسين الجمال، ابو وقتى

 او از مال سختى به سپاهيان شد، بسيار وى ضد بر وبآش و كرد نابايسته كارهاى رسيده كمال به خواسته مى

 در زشـتى  بـه  خليفـه  خانه در كسان كشانيد، نوميدى به خواست مى آنچه در را وى اميد خدا و خواستند مى

 از پيوسته و داشت ناخوش را او مقتدر. كردند اهانت وى سبب به نيز را خليفه. كردند اهانتش و آويختند وى

 بـه  را فراتـى  جعفـر  بن فضل و بگيرند را الجمال ابو داد دستور االخر ربيع اواخر در اقبتع بود، زحمت به او

 ابو و فضل. بود شهره سبكسرى و هزل از دورى و دبيرى و دانش و فضل به عام و خاص بنزد كه نهاد جايش

 از مـردم  و مودن رغبت و دلبستگى بدان رسيد وزارت به چون و بودند فرات خاندان كسان بهترين از الخطاب

  :گفت وى درباره شاعران از يكى و كردند شگفتى اين

   كرد وامانده را مقله ابن آنچه در«

   كرد وامانده نيز را او از پيش وزيران و

  اى؟ آورده طمع

   كرده منصوب ترا كه كسى كار

   افتاده ادبار به چنان

   ادبار وجود با كه

  .نداريم توفيق اميد وى از

   رخدادها كه مبيني مى چنان ترا

   رسد مى تو به پياپى

  ».آيد مى جا يك به ناخوشايندها و

 در بود العطش سوق در كه رفت اى خانه سوى خويش هاى خلعت با گرفت خلعت جعفر بن فضل وقتى

  .بود نبوده وى متقدمان رسم كه شمردند ناپسند را اين و بنوشيد و خواست آب و شد تشنه راه
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 جنـبش  بـه  را بغـداد  مـردم  و آمدند فراهم سلطان خانه در جبال و مرزها دممر االول، جمادى آغاز در

 گرفتـه  خـراج  ديگران و آنها از اينكه و كردند ياد رسيد مى آنها به روميان و ديلمان از كه را بلياتى و خواندند

 اند شده تباه مردم اينكه و دارند باز آنها از را دشمنشان و دارند مصون را مردم عامه آن، وسيله به كه شود مى

 .آوردند رقت به را دلها آن امثال و سخنان اين با. كرده اندازى دست آنها به دشمن و شده تباه مرزهايشان و

 و اطاقـك  اطـراف  كوچـك  سـتونهاى  و منصور، شهر در رفتند، جامع مسجد سوى و خاستند بپا آنها با مردم

 چنـدان  انداختند او به سنگ و تاختند خطيب حمزه به شدند، گفتن خطبه مانع و شكستند را منبر چوبهاى

 را كسـى  بدكاره اى«: گفتند بدو و كشيدند زمين بر را وى بكندند، را صورتش پوست و كردند زخمدارش كه

 مشـغول  مرزهـا  و حـرمين  كـار  در نگريستن از زنا و غنا به و كند نمى نظر مسلمانان كار در كه گويى مى دعا

  ».نيست معاد منتظر و ترسد نمى عقوبتى از و كند مى پخش خدا دشمنان ميان را خدا مال مانده،

 نخستين در كه كردند چنان االخر جمادى اول در نيز اين از پس ببودند گونه بدين پسين نماز وقت تا

 تيرانـدازى  آنهـا  به خانه باالى از كه بشكنند آنرا خواستند و رفتند وزير جعفر بن فضل در به بودند، كرده بار

 را كارشـان  اصالح و شد ميانجى كارشان در و نشست بر خاقان بن احمد. شدند  كشته آنها از چند تنى و شد

  .كرد تعهد

 بيـرون  آن از را خـويش  غالمان و زد نقبى حاجبان خانه در قاسم بن حسين رجب، از رفته روز هشت

  .شد فرستاده بصره به و شد دستگير و شدند او متوجه كه شود برون خويشتن به خواست مى و فرستاد

  مقتدر شدن كشته و بغداد به مونس رفتن از سخن

 خبـر  و شـدند  بسـيار  وى بنـزد  بودنـد  خواسته امان مونس از كه خليفه مردان و عراق سرداران وقتى

 ميـان  كشـيد،  نمـى  مـال  مطالبه به را مردم كه ديد چنان را وزير جعفر بن فضل و رسيد بدو بغداد آشفتگى

 سـركوبى  بـراى  او از و پـذيرد  سـامان  اوضاع مونس آمدن با كه شد اميدوار وزير و رفت ها نامه وزير و مونس

 پيام مونس به پس. شود ميسرش بود آشفته كه خليفه امور اصالح وى حضور با و گيرد كمك افكنان تباهى

 اميـد  كـارى  در و آورد رغبـت  آن در و شـد  مايل آشتى به مونس كرد، ترغيب آشتى به را او و بيايد كه داد

  .نداد كمك آن بر را وى تقدير كه بست

 همراه به را خويش مردان و سرداران. شد برون موصل از شوال، از مانده روز سه يكشنبه، روز به مونس

 وقتـى . گماشـت  ناحيه آن واليتهاى ديگر و بعربايا و نصيبين و موصل بر را خويش معتمدان از كسانى و برد

 علـى  ابـو  و جمـال  بدو و مفلح چون رفتند، وى سوى امانخواهى به ديگران و سرداران رسيد بردان به مونس

 مخالفـت  بـه  بودنـد  يافته خبر مونس آمدن از كه اطاقى غالمان. ديگر گروهى و هود ابن و افشينى بشر دبير

 در كه نوشت ها نامه مقتدر به مونس .خواستند مى اضافه و مال آنها از كه بماندند شعيبى در دايى پسر و وزير

 كـه  گـرفتم  دورى وى از رو ايـن  از ام، نشده برون وى اطاعت از و نيستم مؤمنان امير عصيانگر«: گفت مى آن

 كـار  ام، آمده درش به وى مردان با اينك. بكشانند مطالبه به مرا خواستند مى بودند وى بنزد كه من دشمنان
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 گروه دو براى اين اما. كند مى وادار من نبرد به را منانمؤ امير كه ام شنيده. نيست خونريزى و سازى فتنه من

 كند فرمان من سرور. است مردان هالكت و بليه رخداد و نابودى و تفرقه و پراكندگى مايه بلكه ندارد سودى

  ».شود مى خوش او از دلهاشان و شوند مى وى سوى آنگاه بدهند، مرا همراه سپاهيان مقررى كه

 مفلح و كرد صبوحى خويش خانه در وى قولى به شد، خرسند آن از و گرفت گوش را وى گفتار مقتدر

  .رخداد اين خرسندى از كردند، صبوحى هاشان خانه در دايى پسر و

 را وى بازگشـت  و داشـتند  منفـور  را مـونس  كـه  ديگـران  و مفلـح  و يـاقوت  و رايـق  پسران آن از پس

 وادارش و» .اسـت  تـو  ضد بر اى خدعه و حيله اين ايدش است، تو كاستى و ناتوانى اين«: گفتند خواستند نمى

 كه كسانى همه«: گفتند بدو. كند مونس نبرد آهنگ و فرستد شماسيه در به را خويش هاى خيمه كه كردند

 بـه . گرفتند تهديد به را وى باب اين در» .گذارند مى تنها را وى و شوند مى جدا او از ببينند ترا اگر مونسند با

 چهارشـنبه،  روز بـه  و فرستاد شماسيه به را خويش هاى خيمه مقتدر شوال، از مانده روز چهار شنبه، سه روز

. كـرد  نمـاز  آنجـا  و رفت العامه دار به و كرد وضو آن از پيش شد، برون خويشتن به ماه، آن از مانده روز سه

: گفتنـد  بدو كه اند گفته من به كه آنجا تا شد برون دلخواه نابه و بود مردد آن درباره و نداشت خوش را رفتن

  ».جوييم مى تقرب بدو تو تسليم با نيايى مونس نبرد به ما همراه اگر«

 پيمبـر  كـه  ديد خواب به رفت مى مونس سوى آن صبحگاه كه شب آن در كه كرد نقل مقتدر از ذكى

 با را اين و شد انهراس اين از كه» .كن افطار من نزد به امشب جعفر اى«: گفت مى بدو سلم و عليه اهللا صلى

 قضـا  امـا  بگريسـت،  و كرد نمايان را خويش پستانهاى و نشود برون مقتدر كه كوشيد او و گفت خويش مادر

  .بيامد بليه و بود غالب

 در ديـدم،  رود مونس سوى آنكه از پيش را مقتدر«: گفت دارم، اعتماد بدو كه حاجب نايب يك: گويد

  ».ببينند ترا مردم تا كن شتاب من سرور :گفت مى و داشت مى وا شتاب به را او رايق ابن العامه، دار

  » .كنم شتاب كجا سوى شئامت چهره اى«: گفت

 هـاى  جامـه  رود مـونس  سـوى  خواسـت  مى مقتدر وقتى كه كرد نقل خادم تكين از زعفران ابن: گويد

 روز ايـن،  سـپارم،  مى خدا به ترا مادر«: گفت خويش مادر به و نشست چرمين متكايى بر و بپوشيد را خويش

  :خواند تمثيل به را رومى بن على گفته سپس» .است على بن حسين

   آرد پيش چيزها تو روزگار كه باش آرام«

   ندارى خوش يا دارى خوش كه

   بگريزى آن از و كنى حذر مقدر كار از اگر

  ».روى همى آن سوى

 را شـهر  كـه  بودنـد  ديـده  اش انـه خ از شـدن  بـرون  وقـت  به را مقتدر كه بغداد مردم از گروهى: گويد

 تن به شوشترى اى نقره ديباى خفتان يك كه گفتند و دادند خبر مرا داشت، شماسيه، رقه آهنگ و پيمود مى
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 پشـت  و سينه و ها شانه بر بود بوده سلم و عليه اهللا صلى پيمبر آن از كه بردى زربفت، سياه عمامه با داشت،

 و انگشتر. بود قرمز چرم آن حمايل كه سلم، و عليه اهللا صلى بود، آويخته را پيمبر شمشير الفقار، ذو بود، وى

 ابو را اسب اين. بود سوار بود، شهره قابوس نام به كه اقبال به معروف اسب بر داشت، راست دست به را چوب

 صخـا  شمشـير  يـك  چپش ران زير. نو زيور با بود اسب بر قرمز مغربى زين يك بود، كرده هديه بدو قابوس

 با داشت تن به منقش رومى ديباى از خفتانى كه بود رويش پيش الواحد، عبد احمد، ابو پسرش. بود سوارى

 البى نصر ابن كه بود او روى پيش سپيدى پرچم بود، سرش پشت وزيرش فراتى جعفر بن فضل. سپيد عمامه

 بردند مى آنرا ياران كه بود زرد لمع دو با سپيد علم دو. برد مى سمرقندى خفيف بن احمد را بيرق. برد مى آنرا

  .بود آن سر بر مصحفها كه داشتند همراه هايى نيزه و

 در بود، داده رخ سپاه دو ميان نبرد وقت آن در. رسيد شماسيه رقه به تا برفت سان بدين مقتدر: گويد

 حمدان بن الوليد ابو. اآنه ضرر به و شد مونس ياران آن از ساعتى از پس اما بود مقتدر سپاه با غلبه روز آغاز

 اطرافيـان  كـه  وقتـى . شـدند  اسـير  بودند مقتدر راست پهلوى در سرداران از گروهى با كه كيغلغ بن احمد و

 و بود خرشنى بدر مونس، سپاه قلب در. شدند اسير تا كردند ثبات خويشتن به دو اين آوردند، خيانت مقتدر

 و رايـق  پسـران  و مقتـدرى  شـفيع  و سياه مفلح و الواحد عبد پسرش، و مقتدر كه اعور يمن و يلبق بن على

 يانس و بود يلبق مونس راست پهلوى در. بودند مقابلشان اطاقيان و ياقوت بن محمد و دايى غريب بن هارون

  .بودند خواسته امان آنها از كه بغداد سپاهيان از كسانى و يلبق غالمان و مونسى

 رود، وى سـوى  و كنـد  درنگ كه داد پيام بدو پدرش ت،رف پس اندكى يلبق ابن شد سخت نبرد وقتى

 پشـت  از كـه  گرفتند دجله كنار راه و بردند هجوم كه كنند هجوم كه داد پيام خويش راست پهلوى به يلبق

 همـه  و بردنـد  حمله يكجا بودند آنها با كه كسانى و پسرش و يلبق شد، آشفته سپاه اما آيند، در مقتدر سپاه

 يارانش و غالمان از وى روى پيش نماند، كس تنها او جز كه چندان شدند، هزيمت بودند مقتدر با كه كسانى

  .هروى رشيق نام به حاجبان نواب از يكى مگر نشد كشته هيچكس

 داده رخ نبـرد  يـاقوت  ابـن  و دايى پسر و يلبق بن على ميان كه بود ديده مقتدر وقتى كه بود چنان و

 اميـر  اى«: گفـت  و بديد را او حمدان بن سعيد اما .انداز آتش كشتى سوى يا رود باز گاه خيمه به خواست مى

» .شوند پراكنده و شوند هزيمت اى برفته كه ببينند تواند، اطراف كه كسانى اگر افتاده، چشم به چشم مؤمنان

 ونهار مگر نبود هيچكس كسانش از وى موكب در. بود نيمروز نماز وقت به اين و بازگشت نبردگاه به او پس

 عيسـى  بـن  ابـراهيم  و مؤيـدى  قصـى  بـن  ابـراهيم  و منتصرى على بن العزيز عبد و معتمدى العزيز عبد بن

 الواحـد  عبـد . ديگـر  كسـان  آن از پس بودند، اطاقيان شدند هزيمت كه وى ياران از كسان نخستين. متوكلى

 اسـير  را صـفعان  بـه  ملقب نعمانى، يلبق مونس، مردان از و برد هجوم چند پيادگان از گروهى با مقتدر پسر

  .داشت باز وى از را آنها مقتدر اما بكشند، را او خواستند بود، ماهر سوارى يكه كه كرد
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 يـاورى  چـون  امـا  بكوشيد سخت و كرد ثبات همچنان دايى پسر هزيمت پى از ياقوت ابن روز، آن در

 وى اطراف عامه از جمعى فقط. دمان تنها مقتدر و شد هزيمت نيز مقتدر پسر الواحد عبد. شد هزيمت نيافت

 و خـدا  پيمبـر  و خـدا  نام به و كنند ثبات كه خواست مى آنها از و كرد مى ترغيب نبرد به را كسان وى. بودند

 يلبـق  بـن  علـى  موكـب  كـه  وقتى تا ماليد مى خويش چهره به قرآن و جست مى توسل آنها به وى پيمبر برد

 اسـبى  بـر  كـه  بيامد وى همراه سوارى. بود نگرفته سستى آن از اام بود برداشته زخم چند نبرد در كه بيامد

 راسـت  شانه به ضربتى شمشير با داشت سر به نيز اى حلقه ريز زره داشت، تن به اى زره بود، سوار رنگ تيره

 دسـت  بـه  برهنـه  شمشـير  كـرد،  سنگين را او و بريد را شمشير حمايل از بند يك شمشير ضربت زد، مقتدر

 مقتدر سوار آن وقتى برد، مونس سوى را او كه برد مقتدر اسب عنان به دست مونس ركابدار فعنا بود، مقتدر

 آن از پـس . نكـرد  درنـگ  مقتـدر  بنـزد  و برفت زد ضربت وقتى سوار كرد، رها را وى عنان نافع زد، ضربت را

 بنـزد  -نـدارم  يـاد  بـه  را رفيقشان نام -سيمجور ديگرى و داشت نام بهلول يكيشان كه آمدند سوار سه سوار،

 گرفـت  وى دسـت  از را شمشـير  يكيشـان . شـنيدند  مى را وى سخن و كردند مى سخن او با ايستادند، مقتدر

 چهار سرخ ياقوت انگشتر .داد بدو كه خواست مى را وى انگشتر سومى گرفت، بر او از را خفتان و برد ديگرى

 را خـويش  پيراهن آستين مقتدر. آورد درد به ار او كه زد وى پيشانى به شمشير با سه آن از يكى بود، گوش

 جلو را خويش چپ دست مقتدر كه زد بدو را سوم ضربت ديگرى كند، پاك  خويش چهره از خون كه كشيد

 او بـر  پيـاده  گروهـى  افتـاد،  زمين به او و افتاد وى ساق بر بزرگ انگشت بريد، را بزرگش انگشت كه برد آن

 شـوال  از مانـده  روز دو بـود،  چهارشنبه روز به اين و شد برده مونس بنزد كه بريدند را سرش و آمدند فراهم

 بناليد سخت نگريست بدان مونس وقتى بود، بكتمرى سراج برد را مقتدر سر كه كسى. بيستم و سيصد سال

  .شد آشفته بسيار وى شدن كشته از و شد غمين و

 داوطلبـان  از يكـى  مانـد،  برهنـه  قتدرم پيكر. بود مونس غالم نقيط، كشت را مقتدر كه كسى قولى به

 كـه  وقتـى  تـا  افكنـد  آن بر علفى و برگرفت را خرقه عجمان از يكى آن از پس افكند، وى عورت بر اى خرقه

 عهـده  را وى كـار  كـه  داد قاضـى  الشوارب ابى ابن به آنرا و پيوست بدان را سر كه بردند مونس بنزد را پيكر

  .كند

 را او كـه  هست نيز قولى. شد گور به شماسيه رقه در قولى به كردند، رگو به پدرش بنزد را وى: گويند

 در كردنـد،  مـى  نفـرين  را قـاتلش  و كردند مى نماز وى شدن كشته محل در پيوسته رعيت. افكندند دجله در

  .بزرگ اى محوطه با كردند بپا مسجدى آنجا

 وى خالفـت  دوران .زرو شـش  و مـاه  يـك  و بـود  سال هشت و سى شد كشته كه وقتى به مقتدر سن

 و عبـاس  احمـد  ابو و الراضى به ملقب بود محمد العباس ابو: وى فرزندان. بود ماه يازده و سال چهار و بيست

 بـه  ملقـب  فضـل  القاسـم  ابو و المتقى، به ملقب ابراهيم اسحاق ابو و الواحد، عبد على ابو و هارون عبداهللا ابو

  .الصمد عبد محمد ابو و الملك عبد محمد ابو و اق،اسح يعقوب ابو و على الحسن ابو و المطيع،
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  .كرده ياد را آنها از تا شش فقط نكرده ياد را همه اين فرغانى

 و نشـانيد  خالفـت  بـه  را قـاهر  تـا  نشـد  بغداد وارد و بماند شماسيه در به خويش هاى خيمه در مونس

 رسـيد،  بسـر  آنهـا  تعاقب و داد امانشان كه خواستند  امان او از بودند شده هزيمت مقتدر نزد از كه سردارانى

 مشورت براى را سرداران و خورد تأسف بود داده رخ مقتدر درباره آنچه از داد اطمينانشان و كرد آرام را مردم

  .رفت سخن آنها ميان باب اين در كه كرد احضار بعدى خليفه درباره

 از و كنند حاضر بودند آن در خليفگان فرزندان كه را طاهر ابن خانه دربان، بالل كه داد دستور مونس

 به ملقب محمد كه برد نام گروهى از بالل. كرد پرسش بودند آن در كه خليفگان فرزندان از كسانى درباره او

 بـدو  داشـت،  بـاز  او از را سـرداران  و داشـت  نفـرت  او از مونس. شدند متمايل بدو كه بود جمله آن از القاهر

 مـونس  پـس » .آيـد  اسـتقامت  به وى با ما كارهاى كه اميدواريم و ندارد ادرم و است سالخورده وى« :گفتند

  .بيايد وى ياد پس اين از چنانكه بياوردند را او و پذيرفت وى درباره را رايشان و شد آنها مطيع قاهر درباره

 تصـدى  براى طاهر ابن خانه از را قاهر كه الحرم، شيخ ايسر، رقيق كه گفت من با ذكى الفهم ابو: گويد

 اتفـاق  مكتفـى  پسر احمد ابو و قاهر درباره دراز گفتگويى پس از سرداران كه بود گفته بدو بود آورده خالفت

  .كردند

 هـر  تقـدم  و كنـد  سخن كدامشان هر با خلوت به مونس كه فرستادند آنها آوردن براى مرا: گويد ذكى

 ابو به قاهر رفت مى راه به آنها با وقتى برفت آوردنشان براى ذكى دارند، مقدم را وى شد معلوم كه آنها از يك

 دل در را آنچه كنند عرضه ما از يك هر به را خالفت كه اند خوانده را ما كه ندارم ترديد«: گفت مكتفى احمد

 از پـس  و كنم، ابا آن پذيرفتن از خوانند مى آنم سوى كه وقتى به من خالفتى، راغب اگر بگوى، من با دارى

  ».كند مى بيعت تو با كه شمبا كس نخستين آن

 من منى، پير و منى بزرگ و منى عموى كه گيرم تقدم تو بر كه نيستم كسى من«: گفت بدو احمد ابو

  ».كند مى بيعت تو با كه كسم نخستين

 و مـونس  بنـزد  وقتـى  آن از پـس . نهـاد  آن بـر  را خويش كار بناى شد معلوم قاهر بنزد وى راى وقتى

 كردند عرضه بدو را خالفت و داشت، كه اى برترى سبب به كردند، آغاز احمد ابو با گفتگو شدند وى اطرافيان

 مـادر  كـه  بودنـد  دانسته و داشت مادر كه رو آن از نبود استوار وى بر آنها رغبت كه كرد ابا آن تصدى از اما

  .دادند باهللا القاهر به را كار جهت بدين كرد مى ها چه خالفت كار در مقتدر

 مونس خيمه مقابل اى خيمه در را قاهر بود، داشته حضور كار اين در كه گفت من به زعفران ابن: گويد

 خـرج  بجـز  پـذيرفت  را همـه  كـه  شد، مى نهاده قاهر بر شرطها و رفت مى ميانشان ها پيام پيوسته و نشانيدند

  .داشتند معذورش و. نيست او بنزد مالى گفت نهادند، او عهده به كه سپاهيان بيعت

 خواستند هايى جامه او براى عبا، يك و داشت تن به پيراهن دو آوردند بيعت براى را او كه روزى: گويد

 جعفر. نشد يافت باشد آن خور در كه چيزى اما كمربند، و شمشير يك با باشد عامه براى نشستن خور در كه
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 كمربند و عمامه با بود عبا كي كه بپوشيد آنرا قاهر كه آورد در داشت تن به كه را خويش هاى جامه ورقا بن

 چنانكه كردند بيعت وى با و گفتند بدو خالفت سالم كه بنشست خيمه در آن از پس. حمايل با شمشيرى و

  .بيايد آن ياد

   باهللا القاهر محمد با بيعت از سخن

 بـود،  منصـور  ابـو  قاهر، محمد كنيه. بود متوكل جعفر بن موفق طلحه بن معتضد احمد بن محمد وى

 خالفت بيعت وى با بيستم و سيصد سال شوال از مانده روز دو پنجشنبه روز به بود، داشته نام قبول رشماد

  .داشت سال پنج و سى كه وقتى به كردند

 و وى ميـان  و بياوردنـد  بـود  بـوده  آنجـا  در خليفگان ابناى با كه طاهر بن عبداهللا خانه از را وى وقتى

 روزى به را وى گرفت تمامى ميانشان كار و رفت پيش از آن ياد هك گذشت آن نهادنها شرط از مظفر مونس

 نمـاز  ركعـت  چهـار  و خواست حصيرى آمد در بدان چون و بردند، خالفت خانه سوى شد گفته آن تاريخ كه

 نايـب  را او و كرد حاضر را كلواذى محمد بن عبيداهللا. گرفت باهللا القاهر لقب و نشست شاهى تخت بر و كرد

 بـه  تـا  داد دستور .بود فارس به و بود غايب مقله ابن بود، داده بدو كه وزارت بر كرد مقله بن على بن محمد

 حضـورش  داشـت  كه زخمها سبب به چون و داد يلبق ابن به را حاجبى. نويسند نامه مقله ابن نام به عامالن

 روز چـون  و داد قـان خا بـن  احمـد  بـه  را سـمت  دو نگهبانى .داد نيابت حاجبى بر را خرشنى بدر نبود ميسر

 ابنـاى  و خليفگـان  ابناى ديگر و اهللا على المتوكل فرزندان پى از قاهر قعده، ذى از رفته روز دو شد، دوشنبه

 آنهـا  از كلـواذى  .بنشستند كه داد دستورشان و داد تقربشان و داد راه خويش بنزد را آنها و فرستاد ابنايشان

 دعـا  را او و گفت تهنيت بدو و كرد مصافحه وى با كه پس آن از معتمدى العزيز عبد بن هارون. گرفت بيعت

 اكنون كرد، اثر وضعشان در و زد زيانشان كه ديدند ستمى تو كسان مؤمنان امير اى«: گفت بدو خطاب گفت

  ».گيرد مى سامان مقرريهايشان رسيدن مرتب با وضعشان خواهند، نمى را ملكى دادن باز يا تيول

 شـما  كـار  از كـنم،  نمـى  بـس  بدين شما درباره و بدهند مرتب را مقرريهايشان دهم مى دستور«: گفت

 ابـو  آنهـا  جملـه  از. داشـتند  سـپاس  سـخن  اين از را وى همگان» .كرد مى غمينم كه رسيد مى من به خبرها

  .گفتند دعا را وى همگان و كرد سخن منتصر بن محمد عبداهللا

 مردم كه نمود قناعت و جويى صرفه و دورنگرى و ىسخت چندان نشست خالفت به كه كار آغاز از قاهر

 شود چه«: گفتند بدو. بياوردند اش خانه از آنرا كه بپوشد كه خواست مى اى جامه. گرفتند دل به را وى مهابت

  »برگيرند؟ تو براى اى جامه ها، جامه خزانه از اگر

  ».نزنيد آن به دست«: گفت

 آنرا كه كردند عرضه بدو بودند نهاده مى خليفگان روى پيش زهرو همه كه را ها ميوه و حلوا و غذا اقسام

  »خرند؟ مى چند به را اين روز هر«: گفت ميوه درباره. شمرد بسيار

  » .دينار سى به«: گفتند بدو
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 هـر  او غيـر  براى كه بود چنان و» .جور دوازده به خوردنى از و كنم مى بس دينار يك به اين از«: گفت

  .كرد بس كرد مى كفايت را وى بدانچه او و بودند كرده مى تدرس حلوا جور سى روز

 بـا  را مقتـدر  پسـران  عبـداهللا  ابـو  و العبـاس  ابو شب، آغاز قعده، ذى از رفته روز پنج پنجشنبه، روز به

 زدند تازيانه را او و كردند مطالبه مال مقتدر مادر از روز همين در. خواندند طاهر بن عبداهللا خانه به مادرشان

  .بداشتند ويزانآ و

 مـادر  بـه  شد، خواست مى برون مونس نبرد براى مقتدر وقتى: گويد بود بوده مقتدر با كه منجم ذلفاى

 آنچـه  از باشـد  مـن  بـا  مـالى  بايد ناچار ندارم، دينار يك و ام افتاده اى بليه چه در كه بينى مى«: گفت خويش

  ».كن كمك من به دارى

 اى ذخيـره  آن از پس گرفتى، من از دينار هزار هزار سه بود انرو بغداد سوى قرمطى كه روزى«: گفت

  .بياورد وى براى دينار هزار پنجاه و» .بينى مى آنچه جز نمانده من براى

 درد چه به دارم پيش در كه بزرگ كار اين در و سازد مى كارى چه من براى دينارها اين«: گفت مقتدر

 امـا  بياسـايم،  و شوم كشته شايد روم مى بتوانم كه وضع هر و صورت هر به من«: گفت بدو سپس» .خورد مى

  ».شود مى آويخته درخت اين بر وارونه و شود مى شكنجه و ماند مى من پى از كه است كسى آن از گرفتارى

 درخـت  همـان  بـه  و گرفتند را مقتدر مادر خدا به بود، درختى خالفت هاى خانه از يكى در: گويد ذلفا

 خادم بشرى به را وى امالك فروش و خواستند او از  مالى و زدند تازيانه را شفيع روز ينهم در. كردند آويزان

 كردنـد  دسـتگير  نيـز  را مقتدرى شفيع. گرفتند را مقتدر خانه اطرافيان نيز و شد هدر آن بيشتر كه سپردند

 را خاقان بن احمد. ددادن يلبق بن على به را اصطبل و بريد. سپردند حرمى ايسر رشيق به را بستانها و مطبخ

 مـال،  كمبـود  از. گرفتنـد  نيـز  را خادم يانس. كرد عهده آنرا چشم يك يمن و برداشتند سمت دو نگهبانى از

 خليفه در به و بشوريدند عاقبت. را بيعت مال نيز و خواست مى را مقرريها سپاه كه بود آشفته همچنان كارها

 كردند، نبرد زندان گماشتگان با و شد گشوده زندان. آمدند در شعيبى دهليز به العامه باب در و آمدند فراهم

 و زد تازيانـه  را او و بگرفـت  را عامـه  از يكى و شد برون چشم يك يمن. كردند كمكشان كار اين در نيز عامه

 داد پيـام  آنهـا  به قاهر .گرفت باال سپاهيان سرى سخت و شوريدگى كار اما شدند پراكنده عامه كه بياويخت

 خشـنود  را مـردان  ايـن  يلبق كه كرد سفارش مونس به قاهر. است يلبق نزد به مال نيست من بنزد ىمال كه

  .ام نكرده عهده شرط اين با را خالفت كه گيرم مى كناره وگرنه دارد باز من از و كند

 بـه  كـه  را سپاهيانى .نشست كار به و گرفت خلعت و رسيد بغداد به حجه ذى از رفته روز نه مقله، ابن

. مقـررى  سه كدام هر مونس اصحاب سپاهيان به و داد مقررى يك بيعت بابت كدامشان هر به بودند حضرت

 را او امـالك  و كرد دستگير را طبيب عيسى بگرفت، را مالهايشان و گشود مردم به دست مقله ابن آن از پس

 خانـه  بنيـاد . گرفـت  مـال  رسـيد  خاطرش به كه كجا هر از و كرد آغاز را سلطان امالك فروش آنگاه. بگرفت

 ويـران  را مقتـدر  پسران هاى خانه. انداخت آن در را زاهر بستان از جريب بيست نزديك و كرد آغاز را خويش
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 اهـل  بـر  مگـر  نبـود  روان وى نهـى  و امـر  كـه  چندان يافتند تسلط قاهر بر مونس اطرافيان و يلبق ابن. كرد

  .دبودن بداشته وى بنزد كه مقتدر فرزندان و اش خانه

 فرزنـدان  سوى نوشيد مى وقتى. بود خود به كمتر و بود بار و بند بى ميگسارى كار در قاهر: گويد راوى

 پسـر  احمـد  ابـو  بود، داده جاى الفاخر نام به اى خانه در بود گرفته كه را وى برادران و راضى رفت، مى مقتدر

 پسر احمد ابو و مقتدر فرزندان با و شد مى آنها زدبن شبانگاه قاهر. بود بداشته آنها با و بود آورده نيز را مكتفى

 با آنگاه» !خالفتى نامزد تو« :گفت مى راضى به اما نوشانيد، مى آنها به خويش دست به و كرد مى نرمى مكتفى

 را وى انگشـتان  داشـت  همـراه  كـه  چـوبى  بـا  شـد  مى بسا كرد، مى اشاره بدو داشت دست به كه اى نيزه نيم

 بـاز  او از را مقتـدر  تقـدير  امـا  بوسـيد،  نمـى  را دسـتش  و شد نمى وى مطيع راضى همه ينا با اما كوفت، مى

  .داشت مى

 و كرد مى تفتيش بردند مى قاهر نزد به و خالفت خانه به كه را چيزها همه بود حاجب كه يلبق بن على

  .افزود مى را قاهر آزردگى و خشم همه اين و كرد مى سختى او با

 و وى كـه  گفـت  آنهـا  بـه  و داد هديـه  آنهـا  بـه  جـواهرى  و يافت ارتباط پسرش و يلبق با نهانى راضى

 و يلبـق . كننـد  رها وى دست از را بداشتگان اين كه خواست آنها از و بيمناكند خويشتن بر قاهر از برادرانش

 غيبـت  در و نشسـت  خانـه  جايگاههـاى  از يكى در يلبق شبها از يكى .كردند اتفاق آنها كردن رها در پسرش

 او از مـال  و بـود  داده شـكنجه  را او سخت قاهر كه برد برون آنها با نيز را بزرگ مادر و برد برون را آنها قاهر

 آنجـا  در بزرگ مادر. كرد آنها خاص را جايى خويش حرم خانه در و برد خويش خانه به را همه. بود خواسته

  .ردك گور به رصافه خيابان در و كرد نيكو كفنى در را وى كه بمرد

 قضـاى  احمـد،  بن عبداهللا و شد بركنار مصر قضاى از حمادى ابراهيم بن احمد عثمان ابو سال، اين در

  .كرد عهده را آنجا

 سـپاهيان  و شـد  آشـفته  آنجـا  اوضاع كه رسيد مصر به مقتدر شدن كشته خبر سال، اين قعده ذى در

 بشوريدند نيز تكين ضد بر سپاهيان. كردند مطالبه آنها از مال و گماشتند بازرگانان بر كسان و كردند آشوب

 گرفت سلف به مالها آنها از بيعت پرداخت براى و آورد فراهم را مصر بازرگانان كه خواستند او از بيعت مال و

  .برخيزد مقتدر خونخواهى به  آنكه شرط به

  .بود حج ساالر هاشمى حسن بن عمر حفص ابو سال اين در

   پايان
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