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  نام خداوند رحمان رحيمه ب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .گرفت و باز شكر خداي

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

  .اهللا

  

  لقاسم پايندهاابو

  1353135313531353شهريور                                                                                                                               



6 

 

  .بود زبير بن مصعب برادرش مدينه عامل، بود حج ساالر زبير بن عبداهللا سال اين در: گويد جعفر ابو

  .بود مطيع بن عبداهللا، سال آخر در كوفه عامل

  .بودند داده لقب قباع را او كه همانست و بود مخزومى ربيعه ابى بن عبداهللا بن حارث بصره عامل

  .بود هبيره بن هشام با بصره قضاى

  .بود خازم بن عبداهللا خراسان عامل

 ميانشـان  و كردنـد  مخالفـت  خـازم  بـن  عبداهللا با بودند خراسان در كه تميم بنى مردم سال همين در

  .شد جنگ

   خازم بن عبداهللا با خراسان تميميان جنگ سبب از سخن

 آنجـا  كه بيعهر مردم ضد بر را خازم بن عبداهللا خراسان تميميان كه بود اين گويند كه چنان آن سبب

 و يافـت  ظفـر  اوس بـر  و بكشـت  را آنهـا  از كسـانى  تا بودند داده كمك ثعلبه بن اوس جنگ در نيز و بودند

  .كرد اعتنايى بى آنها به نماند منازع و شد صافى چون و شد صافى او بر خراسان

 را وشـاح  بن يربك و بود كرده آنجا عامل و بود داده محمد پسرش به را هرات خازم ابن كه بود چنان و

 تمـيم  بنى از زنى، محمد مادر. بود پيوسته او به نيز را عطاردى دثار بن شماس، بود گماشته آنجا نگهبانى بر

 خازم ابن، رفتند محمد پسرش پيش هرات به، كرد اعتنايى بى تميم بنى با خازم ابن چون و صفيه نام به بود

 كـار  اين از دثار بن شماس، كنند منع هرات به ورود از ار تميم بنى كه داد دستور و نوشت شماس و بكير به

  .كرد منع ورود از را آنها بكير اما، شد تميم بنى با و آمد در هرات از و كرد امتناع

 هـرات  واليـت  در، كـرد  منـع  هـرات  به ورود از را تميم بنى وشاح بن بكير وقتى: گويد هنيد بن زهير

 بـه  و دهـم  مى تو به هزار سى كه فرستاد شماس پيش كس بكير، فتر آنها پيش نيز دثار بن شماس بماندند

 را خازم بن عبداهللا پسر محمد و شدند هرات وارد و نپذيرفتند اما، بروند كه ميدهم هزار تميم بنى از يك هر

  .كشتند

 تميم بنى چون و بود شده برون شكار براى هرات از خازم ابن پسر محمد: گويد كندى عزيز بن محمد

 هـر  و بنوشـيدند  شـب  آن و كردنـد  بنـد  بـه  و بگرفتنـد  را او و كردنـد  كمين بود كرده منع هرات ورود زا را

  .كرد مى ادرار او بر كرد خواست مى ادرار كدامشان

  ».بكشيد كشته تازيانه به كه يارتان دو عوض به را او كرديد چنين كه حال«: گفت دثار بن شماس

 داده جان تا بود زده تازيانه و بود گرفته را تميم بنى از كس دو محمد آن از پيش كه بود چنان: گويد

  .بودند

 مشـجعه  بـن  جيهان كه اند آورده اند داشته حضور محمد قتل هنگام كه قوم پيران گفته از: گويد راوى

 كسـانى  جزو و بداشت را اين سپاس خازم ابن و افكند او روى را خويشتن و كرد منعشان وى كشتن از ضبى

  .نكشت را او كشت قرتنا در كه



7    متشهجلد 

 سـعد  بـن  مالك بنى از كس دو دست به محمد قتل: گويد تميم بنى پيران از نقل به عمر ابى بن عامر

 كسـب  خـود  قوم براى كسيب«: گفت خازم ابن و كسيب ديگرى و داشت نام عجله يكيشان كه گرفت انجام

  ».آورد پديد خود قوم براى شر، عجله با عجله و كرد بدى

 بـن  بكير، رفتند مرو سوى كشتند را خازم ابن پسر محمد تميم بنى وقتى: گويد عدوى هنيد بن زهير

 به وى ياران و شماس وقتى، بكشت و آورد دست به شميخ نام به را عطارد بنى از يكى و كرد دنبالشان وشاح

ـ  را خـازم  ابـن  پسـر  محمد گرفتيم را شما انتقام« :گفتند سعد بنى مردم به، رسيدند مرو  مـرد  آن عـوض  هب

 را قريعـى  هـالل  بن حريش و شدند همسخن خازم ابن جنگ بر پس »كشتيم شد كشته مرو به كه جشمى

  .كردند خويش ساالر

  .كردند اتفاق خازم بن عبداهللا جنگ بر تميم مردم بيشتر: گويد مرداس بن طفيل

 از، بود سوار گروهى همسنگ يكيشان، بود نديده نظيرشان كس كه بودند سوارانى حريش همراه: گويد

 بـن  حجـاج  و عنبـرى  فلق بن ورد و نهشلى ظهير بن شعبة و صريمى ورقا بن بجير و دثار بن شماس جمله

  .عدوى حبيب بن عاصم و بود نظير بى تيراندازى كه عدوى ناشب

  .كرد نبرد خازم بن عبداهللا با سال دو هالل بن حريش: گويد

  .شدند خسته كشيد ازادر به ميانشان در شر و جنگ چون و: گويد

، كشـيده  درازا به ما ميان جنگ« :گفت بدو و بيامد كه زد بانگ را خازم ابن و بيامد حريش پس: گويد

 ايـن ، كشت را ديگرى كداممان هر بيا من هماوردى به، دهى مى كشتن به را خودت قوم و من قوم چه براى

  ».دادى انصاف هك پدرت به قسم«: گفت خازم ابن» .شود مى وى آن از سرزمين

 آنگـاه . نيافـت  دسـت  ديگرى  به هيچيك و آمدند جوالن به قوچ دو مانند و آمد وى هماوردى به پس

 حـريش  ركـاب ، افكنـد  صـورتش  بر را سرش پوست كه زد وى سر به ضربتى حريش و كرد غفلتى خازم ابن

  .گرفت بر را خويش شمشير و ببريد

 پوسـت  كه بود خورده ضربتى، بازگشت يارانش پيش و چسبيد خويش اسب گردن به خازم ابن: گويد

 گـروه  دو و گذشـت  روزهـا  خـازم  ابـن  خوردن ضربت از و ببود همچنان جنگ آن از پس، بود برده را سرش

 بـه  عطـاردى  دثـار  بـن  شـماس . رفت شهر ابر سوى جماعتى با ورقا بن بجير :شدند گروه سه و شدند خسته

 جاى بود آنجا كه قصرى در و رفت قرتنا سوى بشر بن عثمان. فتر سيستان سوى قولى به، رفت ديگر جانب

 بنـام  مـروروذ  هـاى  دهكـده  از يكـى  در و رفت او تعقيب به خازم ابن و رفت روذ مرو طرف به حريش. گرفت

  .رسيد بدو الملحمه قصر يا قريةالملحمه

 حـريش . بودند اى هخراب در و بودند شده پراكنده يارانش كه داشت همراه كس دوازده هالل بن حريش

  .بود كرده نصب خود استر به نيزه چند
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 داشت همراه دلير غالمى خازم ابن. آمد وى مقابله به خويش ياران با، رسيد بدو خازم ابن وقتى: گويد

 مگـر «: گفـت  حـريش  به ضبه بنى مردم از يكى، نساخت كارى كه زد بدو ضربتى و برد حمله حريش به كه

  »؟كند مى چه برده اين بينى نمى

 مـن  بـراى  سـنگين  چـوبى ، نيست كارگر وى سالح در من شمشير و دارد بسيار سالح«: گفت حريش

  »بجوى

 به كه داد بدو و بود يافته قصر در قولى به و ببريد وى براى عناب درخت از سنگينى چوب پس: گويد

 و كـرد  خـازم  ابن سوى رو آنگاه. بيفتاد حركت بى كه زد بدو ضربتى و برد حمله خازم ابن غالم به آن كمك

  »؟خواهى مى چه من از ديگر، واگذاشتم تو به را واليت كه من«: گفت

  ».گردى مى باز واليت به«: گفت

  »گردم نمى باز«: گفت

 چهل و، نيايد خازم ابن جنگ به ديگر و شود برون خراسان از آنكه شرط به كرد صلح وى با پس: گويد

  .داد بدو هزار

 مدتى و بپردازد را قرضش كرد تعهد و داد چيز بدو كه گشود خازم ابن بر را رقص در حريش پس: گويد

  .كردند گفتگو دراز

 آنـرا  و برخاسـت  حريش و بيفتاد بود نهاده حريش ضربت روى و بود خازم ابن سر بر كه اى پنبه: گويد

  .نهاد وى سر بر و گرفت بر

  ».بود ماليمتر پيشين زدن دست از زدنت دست اين، قدامه ابو اى«: گفت خازم ابن

  ».بود رسيده دندانهايت به شمشير بود نبريده ركابم دو اگر، درگذريد من از تو و خداى«: گفت

 بنـى  شـاعران  از يكى. شد پراكنده تميم بنى جمع و برفت وى پيش از و بخنديد خازم ابن پس: گويد

  :گويد باب اين در تميم

  .بودند كرده صبورى بودند حريش مانند اگر«

  .بودند شايسته سوارانى ملحمه قصر در و

  .بوديد نوشانيده خازم ابن به خون چندان ها نيزه سر با و

  ».شود فراوان آشفتگيهاى مايه كه

 كـه  داشـت  رمقـى  هنـوز ، شـد  كشته جنگ آن در عدوى ذويب بن زهير برادر ذويب بن اشعث: گويد

  »؟كشت ترا كى«: پرسيد برادرش

  »بود زرد يابوى بر كه زد مرا هنيز با كسى، دانم نمى«: گفت
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 و كشـت  مـى  را بعضـى  كـه  بـرد  مى حمله او بر ديد مى زرد يابوى بر را كس هر زهير پس آن از: گويد
 بـر  هـيچكس  و بود شده رها اردوگاه در كه پوشيدند چشم زرد يابوهاى از اردو مردم و كردند مى فرار بعضى

  .نشست نمى آن
  :مضمون اين به گفت ىشعر خازم ابن با جنگ درباره حريش

  سحرگاه و شبانگاه شمشير بردن«
  ببرد جاى از مرا دست استخوان

  ننهادم هم بر چشم منزلگاهى در كه بود سال دو
  ».بود متكايم سنگى روى دستم كه مگر

  .آمد در ششم و شصت سال آنگاه

   ششم و شصت سال مهم حوادث از سخن

 ابـى  بـن  علـى  بن حسين خونخواهى به كوفه در عبيد ابى بن مختار كه بود اين سال حوادث جمله از
  .كرد بيرون آنجا از را زبير ابن عامل عدوى مطيع بن عبداهللا و برخاست طالب

   كوفه در مختار ظهور و مطيع بن عبداهللا و مختار كار از سخن

  :نوشت آنها به مختار، بيامدند صرد بن سليمان ياران وقتى: گويد كثير بن اسماعيل
، كرد بزرگ را شما پاداش منحرفان نبرد و ستمگران از جدايى سبب به خدا، بعد اما«

 كـه  قـدمى  هـر  و پيموديـد  كـه  اى گردنـه  هر و كرديد كه خرجى هر، برداشت شما از گناه
 كـه  افزايشهايى با زد رقم برايتان نيكى عمل و افزود را تان درجه آن سبب به خدا برداشتيد

 بـين  ما خداى اذن به آيم برون من اگر كه باشيد خوشدل، نداند كس خدا بجز را آن شمار
 شما از كس هر ،خدا بكشم و كنم ناچيزشان و نهم شما دشمنان در شمشير مغرب و مشرق

 سـالم . نكند دور را منكران و گنهكاران جز و دهد گشايش يابد هدايت و جويد تقرب كه را
  ».يافتگان هدايت اى

 بود نهاده آستر و رويى ميان خويش كاله در كه را نامه اين القيس عبد مردم از عمرو بن سيحان: گويد
 شـميط  بن احمر و انس بن يزيد و حذيفه بن سعد و عبدى مخربه بن مثنى و شداد بن رفاعة پيش و بياورد

  .خواند فرو آنها بر را نامه و برد كامل بن عبداهللا و بجلى شداد بن عبداهللا و احمسى
 كـه  چنـانيم  و خوانديم را نامه ما: بگوى او به«: گفتند و فرستادند مختار وىس را كامل ابن پس: گويد

 پيغـام  و شـد  زنـدان  وارد و برفت كامل ابن: گويد» .كنيم چنين، آريم برون ترا و بياييم خواهى اگر، خواهى
 كه مكنيد چنين«: گفت آنها به و شد خرسند اند شده فراهم او بر شيعيان اينكه از، مختار و، بگفت را خويش

  ».شوم مى بيرون روزها همين من
  :نوشت و فرستاد عمر عبداهللا پيش زربيا نام به را غالمى مختار: گويد
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، انـد  بـرده  مـن  بـه  بيجا گمانهاى واليتداران و اند كرده زندان به ستم به مرا، بعد اما«
 بـه  ىخـدا  شـايد  بنويس ستمگر دو اين به مناسب اى نامه من باره در كناد رحمت خدايت

  »باد تو بر سالم و، دهد رهايى آنها دست از مرا تو منت و بركت و لطف
  :نوشت آنها به عبداهللا: گويد

 بـه . دانيد مى خودتان با مرا دوستى و عبيد ابى بن مختار با مرا خويشاوندى، بعد اما«
 را او، نگريستيد من نامه اين در وقتى كه دهم مى قسمتان هست شما و من ميان آنچه حق
  ».خداى رحمت با شما بر سالم و، كنيد رها

 1كفيالنـى  مختار براى رسيد محمد بن ابراهيم و يزيد بن عبداهللا به عمر بن عبداهللا نامه چون و: گويد
: گفت يزيد بن عبداهللا به يزيد بن حارث. بيامدند وى ياران از كس بسيار و شوند وى تن 2ضامن كه خواستند

  ».واگذار را بقيه و كن او ضامن را مشهور بزرگان از تن ده؟ خواهى ىم چه براى را اينان ضمانت«
 خواستند را مختار محمد بن ابراهيم و يزيد بن عبداهللا شدند وى ضامن چون و. كرد چنين نيز عبداهللا

 كـه  مـادام  و نيـانگيزد  حادثـه  كـه  دادنـد  قسـم ، رحـيم  رحمان و شهود و غيب داناى، يگانه خداى به را او و
 همـه  و بكشـد  كعبـه  در بـر  كـه  دارد عهده به شتر هزار كرد اگر و نكند قيام ضدشان بر آنهاست اب حكومت
  .باشند آزاد زن و مرد از وى مملوكان

  .رفت خويش خانه به و آمد برون آنگاه، خورد قسم آنها براى ترتيب اين به مختار
 كـه  احمقنـد  چـه ، بكشـد  خدايشـان «: گفت مى كه شنيدم مختار از آن از پس: گويد مسلم بن حميد

 تعهـدى  قسـم  قيـد  به وقتى كه چنانست ام كرده ياد آنها براى كه خدا قسم. بندم پاى قسمها اين به پندارند
 من قيام. كنم كفاره را قسم و پردازم بهتر چيز به و بگذارم را خويش قسم، ديدم آن از بهتر را چيزى و كردم

 از شـتر  هـزار  كردن قربان. كنم مى كفاره را خويش قسم، بدارم ايشان از دست كه آنست از بهتر اينان ضد بر
 آزادى امـا . بترسـم  آن از كـه  اسـت  چقـدر  شـتر  هـزار  بهـاى  مگر، است آسانتر من براى انداختن دهان آب

  ».باشم نداشته مملوكى هرگز و رسد سامان به كارم دارم دوست خدا به، مملوكانم
 و آمـد  وى پيش شيعيان، گرفت جاى خويش خانه در ندانز از شدن برون پس از مختار چون و: گويد

 از بـود  زنـدان  به وقتى كه بودند كس پنج. دهند رضا بدو كه كردند اتفاق و آمدند فراهم او بر و كردند رفت
   بيعت كسان با وى جانب

 عبداهللا و فتيانى شداد بن رفاعة و شميط بن احمر و انس بن يزيد و اشعرى مالك بن سايب: كردند مى
  .جشمى شداد بن

                                                           

  . كلمه متن. 1

 . كلمه متن. 2
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 و يزيـد  بـن  عبـداهللا ، زبيـر  ابـن  تـا  گرفـت  مى نيرو كارش و شدند مى فزون وى ياران همچنان و: گويد
  .فرستاد كوفه سوى آنها جاى به را مطيع بن عبداهللا و كرد معزول را محمد بن ابراهيم

 بـن  حـارث  بـا  بـود  عـدى  بنـى  مردم از كه را مطيع بن عبداهللا زبير ابن: گويد حارث بن الرحمن عبد
 عـاملى  بـه  را عبـداهللا  بـن  حـارث  و فرستاد كوفه عاملى به را مطيع بن عبداهللا، خواند پيش مخزومى عبداهللا

  .بصره
 بـرج  در ماه امشب، كسان اى«: گفت و بديد را آنها و رسيد حميرى ريسان بن بحير به خبر اين: گويد

  .مكنيد حركت) زن شاخ( است ناطح
 عبداهللا اما، ماند سالم و رفت خويش عمل سوى آنگاه، بماند اندكى و كرد وى عتاطا عبداهللا بن حارث

  .ديد محنت و تصادم خدا به: گويد» ؟خواهيم مى چيزى تصادم بجز ما مگر«: گفت مطيع بن
  »است وابسته سخن به بليه«: گفت مى عمر: گويد
، فرسـتاده  واليات به عامالنى بيرز ابن كه يافت خبر مروان بن الملك عبد: گويد الرحمن عبد بن عمرو

  »؟فرستاده بصره به را كى«: گفت
  »را عبداهللا بن حارث«: گفتند
  »نشسته خود و فرستاده را عوف، نيست آزاده عوف وادى در«: گفت
  »؟فرستاده كوفه به را كى«: گفت آنگاه

  »را مطيع بن عبداهللا«: گفتند
  ».ندارد ناخوش را فرار اما است دلير، كند مى خطا غالبا اما است بين تيز«: گفت
  »؟فرستاده مدينه به را كى«: گفت آنگاه

  »را مصعب برادرش«، گفتند
  ».خويش خاندان مرد و است دلير شير اين«: گفت

 رمضـان  از روز پـنج  پنجشنبه روز به پنجم و شصت سال رمضان در مطيع بن عبداهللا: گويد مخنف ابو
 كنم حرمت و دارم نكو ترا مصاحبت بمانى من با خواهى اگر«: گفت يزيد بن عبداهللا به و رسيد كوفه به مانده

  ».دارى حرمت اويند پيش كه مسلمانانى و وى بنزد روى زبير بن عبداهللا مؤمنان امير پيش اگر و
 خـراج  و رسـيد  مدينه به تا برفت ابراهيم و »رو مؤمنان امير پيش«: گفت طلحه بن محمد به او هم و

  .بداشت او از دست زبير ابن و »بود فتنه«: گفت و ادد كم را زبير ابن
 خويش نگهبانى بر را عجلى مضارب بن اياس. پرداخت مى خراج و نماز كار به كوفه در مطيع ابن: گويد

  .كند سختى الحال مشكوك مردم با و باشد داشته نكو رفتار كه گفت و گماشت
 در: گويـد  داشـته  حضـور  مصـعب  شـدن  كشته مهنگا و بوده روزگار آن در كه ازدى حارث بن عبداهللا

  :گفت آنگاه كرد او ثناى و گفت خدا حمد و رفت منبر به و بيامد مطيع بن عبداهللا كه بودم مسجد
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 شما غنايم خراج گفته و كرده شما مرزهاى و شما شهر عامل مرا زبير بن عبداهللا مؤمنان امير بعد اما«
 وفـات  هنگام خطاب بن عمر كه سفارشى و وصيت طبق و خودتان رضاى به جز را شما خراج مازاد، بگيرم را

 اسـتقامت  قرين و بترسيد خدا از فرستم نمى كرده مى عمل مسلمانان ميان كه عفان بن عثمان روش و كرده
 مكنيـد  مالمـت  مرا و كنيد مالمت را خودتان نكرديد اگر و نگهداريد را خردانتان بى. مكنيد اختالف و باشيد

  ».ميارم استقامت به را مشكوك منحرف و كنم مى عقوبت را عصيانگر دل دب خدا به كه
 رضـاى  به جز را ما خراج مازاد كه زبير ابن دستور اما«: گفت و برخاست اشعرى مالك بن سايب: گويد

، نكنـى  تقسـيم  خودمـان  ميـان  و بفرستى را ما خراج مازاد كه نيستيم راضى كه ميگوييم صريح نفرستى ما
 عمـل  مـا  واليـت  در مـرگ  وقـت  بـه  تـا  عليه اهللا رحمة طالب ابى بن على كه روشى جز روشى زني ما ميان
 همه كه شود عمل عثمان روش به خودمان باره در و ما غنيمت در كه نداريم حاجت و داشت نبايد كرده مى

 دكوشـي  مـى  كسـان  خيـر  در و بـود  كمتـر  آن ضرر چه اگر نيز خطاب بن عمر روش به. بود هوس و تبعيض
  ».نداريم حاجت

 گفتارمان و اوست راى چون نيز ما راى، گفت نكو و گفت راست مالك پسر سايب«: گفت انس بن يزيد
  ».او گفتار همانند

  .آمد فرود و »كنيم مى عمل شما با داريد خوش و داريد دوست كه روشى هر به«: گفت مطيع ابن
، ندهند دست از مسلمانانت، كردى شخوي خاص را فضيلت اين سايب اى«: گفت اسدى انس بن يزيد

 شهر مردم از يكى نداشتم خوش كه بگويم تو گفتار همانند چيزى و بايستم خواستم مى خاستم پا به خدا به
  ».كند عهده را او سخن رد نباشد شيعيان جمله از كه

 و اسـت  مختار اصحاب سران از مالك بن سايب«: گفت و رفت مطيع ابن پيش مضارب بن اياس: گويد
 گيرد سامان مردم كار تا بدار زندان در را او بيامد چون و بيايد كه بفرست كس، ندارم اطمينان مختار از من
  ».است قيام كار در و آمده فراهم وى كار كه اند آورده خبر و اند آمده من گيران خبر كه

 نزد به كه فرستاد ارمخت سوى را همدانى برسمى عبداهللا بن حسين و قدامه بن زايده مطيع ابن: گويد
 و كنند زين را مركبش تا بگفت و خواست را خويش هاى جامه او و »بيا امير پيش«: گفتند و شدند وارد وى

 بخوانـد  را تعالى و تبارك خداى گفتار بديد را اين قدامه بن زايدة چون و برخاست جاى از آنها با رفتن براى
  :كه

»ُكرُ إِذْ ومي ينَ  بِكذ ـ  الـَّ وك  أَو يْقُتلُـوك  أَو ليْثِبتُـوك  رُواَكَف ْخرِجـي كُـرُونَ  ومي كُـرُ  وماهللا ي رُ  اهللا و َخيـ 
  »30: 8 الْماكرِينَ

 بيرونـت  يـا  بكشـتندت  يا دارند بازت كه زدند مى نيرنگ تو درباره بودند كافر كه كسانى چون و: يعنى
  .است ماهرتر نيرنگبازان همه در هدا و ميكرد) اثر بى را ايشان( نيرنگ خدا و كردند مى نيرنگ آنها. كنند
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 تـب  گويـا  كـه  افكنيد من بر قطيفه«: گفت و بينداخت خويش از جامه و بنشست و فهميد آنرا مختار
  :مضمون بدين خواند تمثيل به را ازدى سهل بن العزى عبد شعر و »كنم مى احساس سخت لرزشى كه كردم

  كنند ترك را خويش جاى گروهى وقتى«
  نكنند خشونت و

  »نترسد آنها از كس
  »بگوييد وى با مرا حالت و رويد مطيع ابن سوى«: گفت آنگاه
  ».كنم مى چنين من«: گفت قدامه بن زايده

  ».بگوى وى با مرا عذر همدانى برادر اى نيز تو«: گفت مختار
 او خشـنودى  مايـه  كه يمنگو او باره در چيزى اگر خدا به«: گفتم خويشتن با: گويد عبداهللا بن حسين

  ».نكند هالك مرا يافت غلبه فردا وقتى كه ندارم اطمينان باشد
 خبـر  او بـه  دارى خـوش  تـو  چـه  هـر  و گـويم  مى ترا عذر مطيع ابن پيش من، بله«: گفتم پس: گويد

  ».دهم مى
  .ودندب اش خانه در نيز آنها از بسيار گروهى، بودند در بر يارانش، آمديم در مختار پيش از: گويد
 را سـخنت  خوانـدى  را آيـه  آن وقتـى «: گفـتم  قدامـه  بن زايده به. شديم روان مطيع ابن سوى: گويد

 بـرون  از را او بودنـد  كرده زين را مركبش و بود پوشيده لباس آنكه پس از كه دانستم را مقصودت و فهميدم
 آنچه كه بگويد تو به خواست مى كه بدانستم خواند تمثيل به را شعر  آن وقتى و داشتى مى باز ما همراه شدن

  ».آمد نخواهد مطيع ابن پيش و دانسته بفهمانى او به خواستى مى را
  .است داشته مقصودى چنين كه كرد انكار اما: گويد
 معلومم. گفت نخواهم باشيد نداشته خوش كه چيزى او باره در و تو باره در مكن ياد قسم«: گفتم بدو

 بـه  وى به نسبت دارد دل به خويش عموزاده به نسبت انسان كه را آنچه و دارى شفقت وى وى با تو كه شد
  »دارى دل

  .ماند غافل او از و كرد باور كه داديم خبر او به را مختار بيمارى و رفتيم مطيع ابن پيش، پس: گويد
 كـه  آرد فـراهم  خـويش  هاى خانه در را آنها كرد بنا و فرستاد خويش ياران طلب به كس مختار: گويد

  .كند قيام كوفه در محرم ماه در خواست مى
 برفت شريح پسر الرحمن عبد نام به بود معتبر سخت مردى كه شبام طايفه از وى ياران از يكى: گويد

 بديـد  را جشـمى  مالك بن قدامة و كندى جراد بن اسود و حنفى سعر ابى بن سعر و ثورى منقذ بن سعيد و
 مختـار ، بعـد  امـا «: گفـت  سـپس  و كرد او ثناى و گفت خدا حمد اهآنگ آمدند فراهم حنفى سعر خانه در كه
. نـه  يـا  فرسـتاده  ما سوى را او حنفيه ابن كه دانيم نمى و ايم كرده بيعت وى با، وادارد قيام به را ما خواهد مى

 هاجـاز  اگـر  بگوييم وى با كرده دعوتمان آن سوى و گفته ما با مختار را آنچه و رويم حنفيه ابن سوى بياييد
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 از چيزى كه نيست روا خدا به. كنيم مى كناره او از كرد منعمان اگر و شويم مى او پيرو، باشيم او پيرو كه داد
  ».بخواهيم بيشتر خويش دين سالمت از را دنيا كار

  ».برويم خواهى مى اگر، يافتى توفيق و آوردى صواب كه بدارد هدايت قرين خدايت«: گفتند
 عبد پيشوايشان. رسيدند حنفيه ابن پيش تا برفتند پس. بروند روزها همان كه كردند اتفاق پس: گويد

 وى بـا  را آنهـا  وضـع  و حـال  كه پرسيد كسان  حال از رسيدند حنفيه ابن پيش وقتى. بود شريح بن الرحمن
  .بگفتند

  ».داريم حاجتى تو نزد به«: گفتم حنفيه ابن به: گويد كندى جراد بن اسود
  »؟علنى يا است سرى«: گفت

  ».است سرى«: گفتيم
  ».كنيد صبر كمى پس«: گفت
 بـن  الـرحمن  عبـد . رفتـيم  وى طـرف  به كه خواند پيش را ما و رفت يكسو به پس بماند اندكى: گويد

 خـدا  كه هستيد خاندانى شما، بعد اما«: گفت سپس كرد او ستايش و گفت خدا حمد. كرد آغاز سخن شريح
 كـه  هر كه كرده بزرگ امت اين بر را حقتان و داده اعتبارتان ىپيمبر سبب به و كرده شما خاص را فضيلت

 خـاص  كـه  شـديد  دچـار  عليه اهللا رحمة حسين مصيبت به. ناچيز نصيب و دارد خطا راى باشد حقتان منكر
 شـما  جانب از گويد مى و آمده ما پيش ثقفى عبيد ابى بن مختار. بود نيز مسلمانان عامه مصيبت اما بود شما
 ضـعيفان  از دفـاع  و بيـت  اهل خونخواهى و سلم و عليه اهللا صلى او پيمبر سنت و خدا كتاب به ار ما و آمده

، كنـيم  پيـروى  او از دهـى  مى دستور اگر، ايم پيوسته او به و ايم كرده بيعت وى با قرار اين بر كه كرده دعوت
  ».كنيم مى كناره او از كنى مى منعمان اگر و كنيم مى او پيروى

 خـدا  حمـد  بـرديم  سـر  به را سخن چون و بشنيد او و گفتيم يارمان همانند سخنانى ىيك يكى: گويد
، كرده ما خاص را فضيلت خدا كه گفتى آنچه بعد اما«: گفت آنگاه گفت پيمبر صلوات و كرد او ثناى و گفت
 حسين تمصيب به ما ابتالى از آنچه. خداى حمد و، دارد بزرگ فضل خدا كه، دهد خواهد كه هر به آنرا خدا

 كـرده  او هديـه  خـدا  كه بود كرامتى و بود رفته رقم وى بر كه بود اى حادثه و بود خداى كتاب در اين گفتى
 شـدنى  خـدا  فرمـان  و رفت پايين ديگر قوم منزلت و رفت باال خدا نزد به گروهى منزلت آن سبب به كه بود

، اسـت  كرده دعوت ما خونخواهى به را اشم، يكى كه  گفتى آنچه. مقدر و است مقدار به خدا فرمان كه 1است
 را ايـن  بگيـرد  دشمنان از را ما انتقام خواهد كه خويش مخلوق از كس هر وسيله به خدا دارم دوست خدا به

  ».خواهم مى آمرزش خدا از شما و خودم براى و گويم مى

                                                           

 .38: 33و كانَ أَمرُ اهللا قَدراً مقْدوراً ...  47: 4و كانَ أَمرُ اهللا مفْعولًا . 1
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 هـر  وسـيله  به خدا دارم دوست: گفت كه داد اجازه ما به«: گفتيم مى و شديم برون وى پيش از: گويد
  »نكنيد: گفت مى نداشت خوش اگر. بگيرد دشمنان از را ما انتقام خواهد كه خويش مخلوق از كس

 خـويش  مقصـود  از و بـوديم  داده خبرشـان  خودمـان  رفـتن  از كه شيعيان از كسانى، بازگشتيم: گويد
  .بردند مى را ما انتظار بودند ما همرأى و بوديم كرده مطلعشان

 خبـرى  بـود  كـرده  بـيم  و بـود  نداشته خوش را اين و بود يافته خبر ما رفتن از ختارم كه بود چنان و
 نتوانسـته  امـا  دارد وا قيـام  به را آنها ما آمدن از پيش بود خواسته. دارد باز وى يارى از را شيعيان كه بياريم

 صـواب  بـه  اگـر  اند شده دنومي و اند افتاده حيرت به و اند آورده شك شما از چند تنى بود گفته مى مختار. بود
 و شـوند  مطـرود ، كننـد  دورى و شـوند  معترض و كنند بيم و نيابند توفيق اگر و گردند باز و بيايند رسيدند

  ».افتند بنوميدى
 خويش هاى خانه به آنكه از پيش و بيامدند خويش مركبهاى بر قوم كه نگذشت بيش اندكى و ماه يك

  ».آورديد شك و افتاديد فتنه به شما ؟داريد خبر چه«: گفت كه شدند وارد مختار نزد به روند
  ».كنيم يارى ترا اند داده دستور ما به«: گفتند
 از كسـانى  پـس «: گويـد » .كنيد فراهم من پيش را شيعيان، گويند مى اسحاق ابو مرا، اكبر اهللا«: گفت

 بودنـد  خواسـته  شـما  زا جمعـى . شـيعيان  گروه اى« :گفت كه آوردند فراهم بودند وى نزديك كه را شيعيان
 كه كسى پسر، رضايت مورد و است نجيب كه اند رفته هدايت امام سوى و بدانند ام آورده من را آنچه درستى

 آنهـا  به و اند پرسيده ام آورده شما سوى من آنچه درباره او از و، است بهتر برگزيده پيمبر بجز رهروان  همه از
 و منحرفـان  پيكـار  دربـاره  كـه  داده فرمـان  شما به. هستم وى يار و فرستاده و پشتيبان و وزير من كه گفته

 اطاعـت  مـن  از و شـويد  مـن  پيـرو  ام كرده دعوت بدان را شما كه پيمبرتان خاندان برگزيده افراد خونخواهى
  ».كنيد

 گـروه  اى، بعد اما«: گفت آنگاه كرد او ثناى و گفت خدا حمد و برخاست شريح بن الرحمن عبد: گويد
 پيش. كنيم تحقيق، عام طور به برادرانمان همه براى و خاص طور به خودمان براى خواستيم مى ما، شيعيان
 دسـتور  ما به كه پرسيديم كند مى دعوت آن سوى را ما مختار كه پيكار اين درباره و رفتيم على پسر مهدى

 خـدا  كـه  بيامـديم  خرسند خاطرهاى و آرام دلهاى با و بپذيريم را وى دعوت و باشيم وى يار و پشتيبان داد
 بـه  حاضـرتان  بايد. ايم يافته بصيرت و استقامت دشمنان نبرد كار در و برده آن از را ترديد و آشفتگى و شك

  ».باشيد آماده و شويد مهيا كه بگويد غايبتان
 مختـار  دربـاره  شـيعيان  و گفتـيم  وى هماننـد  سـخنانى  و برخاسـتيم  يكايك ما و بنشست پس: گويد

  .شدند متمايل بدو و شدند همسخن
  .پذيرفتيم را مختار دعوت كه بوديم كسانى نخستين پدرم و من: گويد شعبى



16  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 

 بـن  عبـداهللا  و انس ابن يزيد و شميط بن احمر، شد نزديك وى قيام و آمد فراهم وى كار وقتى: گويد
 اشتر بن ابراهيم اگر همدلند مطيع ابن با تو نبرد كار در كوفه بزرگان كه گفتند بدو شداد بن عبداهللا و كامل

 او كـه  نزنـد  زيانمان مخالفان مخالفت و شويم غالب دشمن بر خدا اذن به كه اميدواريم شود همدل ما با نيز
  ».دارد شمار پر و نيرومند اى عشيره و، شهره و بزرگ مردى پسر و است دلير جوانى

 افراد و حسين خونخواهى مأمور ما كه بگوييد و كنيد دعوتش و بينيدش به«: گفت آنها به مختار: گويد
  »ايم شده وى خاندان

: گفـت  و كـرد  سـخن  انـس  بن يزيد. رفتند وى پيش، پدرم و من جمله از و كسانى پس: گويد شعبى
 تو با نپذيرى اگر و است تو خير مايه بپذيرى اگر ،كنيم دعوت بدان ترا و كنيم عرضه تو به را كارى ايم آمده«

  ».ماند مكتوم تو نزد به اهيمخو مى و ايم كرده نيكخواهى
 باشد چين خبر و كند انگيزى فتنه من چون كسى كه داشت نبايد بيم«: گفت آنها به اشتر بن ابراهيم

  ».است همت دون و جو ماجرا و حقير مردم كار اين جويد تقرب حكومت به مردم غيبت وسيله به و
 وى پيمبـر  سـنت  و خدا كتاب به اند شده متفق آن بر شيعيان همه كه خوانيم مى كارى به ترا«: گفت

  ».ضعيفان از دفاع و منحرفان نبرد و بيت اهل خونخواهى و عليه اهللا صلى
 وقتـى  پـدرت ، تـو  اقبـال  خواهان و توام نيكخواه من«: گفت و كرد سخن شميط بن احمر آنگاه: گويد

 نـزد  به بپذيرى اگر كه خوانيم مى كارى به ترا، اويى جانشين كنى رعايت را خدا حق اگر تو و بود سرور بمرد
 انـدك  بـا  تـو  همانند كسى، كنى مى تجديد رفته دست از كه را چيزى و كنى مى پيدا را پدرت منزلت كسان

  ».افتخار با، نهاده پايه تو براى سلف كه نيست جايى آن از باالتر كه رسد مى جايى به كوششى
  .كردند ترغيب و خواندند شخوي كار به را وى و پرداختند بدو جماعت همه: گويد
 پذيرم مى وى خاندان و حسين خونخواهى مورد در را شما دعوت«: گفت آنها به اشتر بن ابراهيم: گويد

  ».سپاريد من به را كار آنكه شرط به
 و آمـده  مـا  پـيش  مهدى جانب از مختار كه نيست شدنى كار اين ولى، كارى اين شايسته تو«: گفتند

  ».كنيم وى اطاعت اند داده دستور ما به و است نبرد مأمور و فرستاده
 بود گفته ما به را آنچه و رفتيم باز مختار پيش ما و نداد پاسخشان و ماند خاموش اشتر ابن پس: گويد

  .بگفتيم وى با
  .خواند پيش را خويش اصحاب سران از كس چند و ده مختار آنگاه گذشت روز سه: گويد

  .بوديم لهجم آن از پدرم و من: گويد شعبى
 دانسـتيم  نمـى  مـا  و كـرد  مى عبور كوفه هاى خانه از و رفت مى ما پيشاپيش وى، برد همراه را ما: گويد

 متكاهـا  ما براى و داد ورود اجازه كه خواستيم اجازه وى از. بايستاد اشتر بن ابراهيم در بر تا دارد كجا آهنگ
 شـهادت  و را خـداى  سـپاس «: گفـت  مختـار  آنگـاه ، نشسـت  وى تشـك  بر مختار، نشستيم آن بر كه نهادند
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 اى نامـه  ايـن : بعـد  اما، باد او بر سالم و گويد درود محمد بر خدا. نيست يگانه خداى جز خدايى كه دهيم مى
 زمـين  روى مـردم  بهتـرين  اكنـون  كه، پيمبر وصى و مؤمنان امير پسر محمد، مهدى جانب از تو براى است
 تـو  از وى، بـود  زمـين  مـردم  همه بهترين خداى رسول و پيمبران پس از اين از پيش كه كسى پسر و است
 و باشد حجت تو ضد بر نامه نكنى اگر و شوى مقبل كنى چنين اگر كه باشى ما پشتيبان و يار كه خواهد مى

  »كند نياز بى تو از را وى دوستان و محمد يعنى، مهدى خدا كه باشد
 را خويش سخن چون و بود داده من به را نامه، بود شده برون خويش خانه از مختار وقتى: گويد شعبى

 و گرفـت  بـر  نامـه  از مهر و خواست چراغ كه دادم او به را نامه من »بده وى به را نامه«: گفت من به برد سر
  :بود چنين كه بخواند

  رحيم رحمان خداى نام به«
 كه مكن مى خدايى حمد من و، تو بر درود، اشتر مالك بن ابراهيم به مهدى محمد از
 خويشـتن  بـراى  كـه  را خـويش  منتخـب  و امـين  و وزيـر  من، بعد اما. نيست او جز خدايى

 خونخـواهى  به و كند نبرد من دشمن با كه ام گفته او به و ام فرستاده شما سوى ام پسنديده
 يـارى  مـرا  اگـر  كه خيزيد پا به وى با مطيعانت و ات عشيره و خودت، كند قيام من خاندان

 سـاالرى  و شود تو برترى مايه من نبرد، كنى كمك من وزير با و بپذيرى مرا دعوت و كنى
 از، يـابى  تسـلط  آن بـر  كه مرزى و منبر هر و شهر هر و نبرد عازم سپاهيان همه و سواران

 مـن  عهـده  بـه  اين انجام، قسم به مؤكد پيمان با و بود خواهد تو آن از، شام اقصاى تا كوفه
 هالكت به كنى دريغ اگر و يابى واال حرمت خداى نزد به آن وسيله به كنى چنين اگر. است

  »نشوى رها آن از هرگز كه افتى سخت
 من و نوشته نامه من به حنفيه ابن اين از پيش«: گفت برد سر به را نامه خواندن ابراهيم چون و: گويد

  ».نوشت مى پدرش نام و خودش نام به را نامه هميشه و ام نوشته نامه او به نيز
  »بوده ديگر روزگار آن و است ديگر روزگار اينك«: گفت رمختا

  »؟نوشته من براى حنفيه ابن را نامه اين كه داند مى كى«: گفت ابراهيم
.) پـدرم  و من بجز: گويد شعبى( جمع همه و كامل بن عبداهللا و شميط بن احمر و انس بن يزيد: گويد

  »نوشته تو براى كه است على بن محمد نامه اين كه دهيم مى شهادت: گفتند
 آر پـيش  دست«: گفت و نشانيد آن بر را مختار و رفت كنار تشك صدر از ابراهيم هنگام اين در: گويد

  ».كنم بيعت تو با تا
 شربت و بخورديم آن از كه خواست ميوه آنگاه، كرد بيعت وى با ابراهيم و برد پيش دست مختار: گويد

 بـه  وى تـا  نشسـت  بر مختار با و آمد برون ما با نيز اشتر ابن، برخاستيم سپس، بنوشيديم كه خواست عسل
  ».بيا ما با شعبى اى«: گفت و گرفت مرا دست گشت مى باز ابراهيم چون و رسيد خانه
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 تـو  نـه  كـه  دارم ياد به شعبى اى«: گفت آنگاه. شديم وى خانه وارد تا ببرد را ما و برفتيم وى با: گويد
  »؟دادند شهادت واقع طبق اينان وت نظر به. پدرت نه دادى شهادت

 و عربنـد  سواران يكه و شهر مشايخ و قاريان سروران اينان، شنيدى را ايشان شهادت«: گفتمش: گويد
  ».نگويند حق جز كسان چنين كه دانم

 و بـودم  دلبسـته  قيـام  بـه  امـا  بـودم  بدگمان آنها شهادت از خدا به اما گفتم وى با را سخن اين: گويد
 وى بـا  داشـتم  خاطر به شهادت درباره را آنچه و گيرد سرانجام كار كه داشتم دوست و بودم جماعت همراى
  ».نگفتم

 و اى صـفحه  آنگـاه » .شناسـم  نمـى  را شـان  همه كه بنويس من براى را آنها نام«: گفت من به اشتر ابن
  :نوشت آن در و خواست دواتى

  رحيم رحمن خداى بنام«
 شميط بن احمر و اسدى انس بن يزيد و رىاشع مالك بن سايب كه است چيزى اين

 شهادت. اند داده شهادت آن بر بنوشت را نامهايشان همه و نهدى عمرو بن مالك و احمسى
 و منحرفـان  نبـرد  در كه داده دستور و نوشته اشتر بن ابراهيم به على بن محمد كه اند داده

 ابـو  و عبـد  بن شراحيل نيز و كند يارى را او و كند پشتيبانى مختار از بيت اهل خونخواهى
 شهادت درباره شعبى شراحيل بن عامر و نخعى الرحمن عبد بن عبداهللا و، فقيه شعبى عامر
  ».اند داده شهادت شاهدان اين

  »؟كنى مى چه اين با، بدارد رحمت قرين خدايت«: گفتم
  »باشد بگذار«: گفت
 مختـار  نـزد  به آمد و رفت و كرد دعوت را خويش پيروان و برادران و عشيره، ابراهيم آن از پس: گويد

  .كرد آغاز
 رفت وى پيش كه بود اشتر بن ابراهيم دوست ازدى مسلم بن حميد: گويد ازدى عيسى ابى بن يحيى

 و رفـت  مـى  مختـار  پيش شامگاه هر ابراهيم كه بود چنان و. برد مى مختار نزد به خود با را او و داشت آمد و
 خـويش  كارهـاى  تـدبير  و ببودنـد  بدينسـان . رفت مى آنگاه رفت مى زوال به رو ستارگان تا ماند مى وى پيش

  قيـام  ششـم  و شصـت  سـال  االول ربيـع  چهاردهم شنبه پنج شب كه گرفت قرار اين بر رأيشان تا كردند مى
 اذان و خاسـت  پـا  بـه  اشتر بن ابراهيم شد غروب هنگام چون و بودند قرار اين بر همدالنشان و پيروان. كنند
 مـا  بـا  بـود  1مـيش  و گرگ هوا هنوز كه مغرب از پس آنگاه. بكرد مغرب نماز ما با و ايستاد پيش آنگاه گفت
  .بوديم مسلح همه و برفتيم كه داشت مختار آهنگ و شد روان

                                                           

 .رت است يا گرگگفتى براد مى: گويدبه جاى مثل عربى كه . 1
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 تو ضد بر روزه دو همين مختار كه بود گفته و بود رفته مطيع بن عبداهللا پيش مضارب بن اياس: گويد
  .كند مى قيام

 اطـراف  نگهبانان با كه فرستاد بازار سوى را، راشد، خويش پسر و شد برون نگهبانان با اياس سپ: گويد
 كـه  اسـت  بهتر ام فرستاده بازار سوى را پسرم«: گفت و رفت مطيع ابن پيش اياس آن از پس. گشت مى بازار

 از دل بـد  تـا  كنـى  انهرو مطيع مردم از گروهى با را خويش ياران از يكى كوفه بزرگ ميدانهاى از يك هر به
  ».بترسند تو ضد بر قيام

 قـوم  كـار  بـه «: گفت و فرستاد سبيع ميدان سوى را قيس بن سعيد بن الرحمن عبد مطيع ابن: گويد
 اى حادثـه  كـه  بـده  سامان روى مى آن سوى كه را ميدانى كار و نباشد خطرى آنها جانب از كه پرداز خويش

 بشـر  ميـدان  بـه  نيـز  را خثعمـى  كعـب  ابـى  بن كعب» .ندارم نسوبم سستى و عجز به ترا تا ندهد رخ آنجا
 الرحمن عبد، فرستاد سالم ميدان به را الجوشن ذى بن شمر، فرستاد كنده ميدان به را قيس بن زهر. فرستاد

 مـراد  ميـدان  بـه  را، رويـم  بن حارث بن يزيد، حوشب ابو، فرستاد صايديين ميدان به را سليم بن مخنف ابن
 طرفى و نباشد خطرى آنها طرف از كه پردازند خويش قوم كار به كه كرد سفارش آنها از يك هر به و فرستاد

 صـداى  وقتـى «: گفـت  و فرسـتاد  زار شوره به را ربعى بن شبث .كنند محكم شود مى فرستاده آن سوى كه را
  »رو آنها سوى شنيدى را كنندگان قيام

 ابراهيم. بودند گرفته جاى ميدانها اين در و بودند تهرف دوشنبه روز به كسان اين كه بود چنان و: گويد
 پـر  مردان از ميدانها كه بود شنيده. داشت مختار آهنگ كه آمد در خويش خانه از مغرب از پس نيز اشتر بن

  .اند گرفته ميان در را قصر و بازار، نگهبانان و شده
 بن عمرو خانه به تا برفتيم اش خانه از ابراهيم با مغرب پس از شنبه سه شبانگاه: گويد مسلم بن حميد

  .رسيديم حريث
 مسـتور  قبـا  زير آنرا و داشتيم زره همه كه يكصد حدود در بوديم سوار دسته يك اشتر ابن با ما: گويد

 ها زره و بود آويخته هامان شانه به كه نداشتيم شمشير جز سالحى و بوديم آويخته را شمشيرها، بوديم داشته
 از«: گفتـيم  رسـيديم  اسـامه  خانـه  به و گذشتيم قيس بن سعيد خانه از چون و. بود شده مستور قباها با كه

 بـه  تـا  بگـذريم  هاشان خانه از كه ببر نخيله محله طرف به را ما آنگاه. كنيم گذر عرفطه ابن خالد خانه طرف
  ».برسيم مختار خانه

 بـر  خـدا  بـه «: گفت داشت نمى خوشنا را قوم آن با تالقى و بود دلير و نورس جوانى كه ابراهيم: گويد
 مـا  نـزد  به كه بفهمانم آنها به و بترسانم را دشمن تا گذرم مى بازار وسط و قصر كنار و حريث بن عمرو خانه

  ».نيستند چيزى
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 عمـرو  خانـه  از كه پيچيد راست طرف به آنگاه گذشت مى هبار خانه از كه گرفتيم الفيل باب راه: گويد
 مـا  بـه  بـود  همراه مسلح نگهبانان با كه ديديم را مضارب بن اياس گذشت آن زا وقتى. گذشت مى حريث بن

  »؟ايد چكاره ؟كيستيد شما«: گفت
  ».اشترم پسر ابراهيم من«: گفت ابراهيم

 آور گمـان  تـو  كار خدا به ؟خواهى مى چه و است تو همراه كه چيست جماعت اين«: گفت مضارب ابن
 تـو  دربـاره  را خـويش  راى و ببـرم  اميـر  پـيش  تا كنم نمى رها ترا، ىگذر مى اينجا از شب هر ام شنيده، است

  ».بگويد
  ».برويم بگذار، نباشى پدر بى«: گفت ابراهيم

  ».كنم نمى چنين خدا به نه«: گفت
 را او و بـود  همـراه  نگهبـانى  ساالران با غالبا كه بود اياس با. قطن ابو نام به همدان مردم از يكى: گويد

 نيـزه  وى »آى مـن  نزديـك  قطن ابو اى« :گفت بدو ابراهيم. داشت دوستى نيز ابراهيم اب. داشتند مى حرمت
 او از خواهـد  مـى  اشـتر  ابـن  كـه  پنداشـت  بود وى با همچنان نيزه و شد ابراهيم نزديك. داشت همراه درازى

  .برود بگذارد كه كند وساطت مضارب ابن پيش كه بخواهد
 و برد حمله مضارب ابن به آن با و »است دراز خيلى نيزه اين« :گفت و بگرفت را او نيزه ابراهيم: گويد

 جـدا  را سـرش  و شـو  پيـاده «: گفت خويش قوم از يكى به و آمد در پاى از كه برد فرو وى گلوگاه به را نيزه
  ».كن

 مطيـع  ابـن  پـيش  و شـدند  پراكنـده  وى ياران و كرد جدا را مضارب ابن سر و شد پياده او پس: گويد
 بـن  سـويد  راشـد  جاى به و گماشت نگهبانان ساالرى به پدرش جاى به را اياس پسر راشد طيعم ابن. رفتند

  .فرستاد بازار سوى شبانه را قعقاع پدر منقرى الرحمن عبد
 شـد  وارد وى نـزد  بـه  چـون  و بـود  چهارشنبه شب به اين و، رفت مختار سوى اشتر بن ابراهيم: گويد

  ».كرد قيام امشب همين بايد كه شد اى حادثه اما ايم نهاده دهوع را پنجشنبه شب، قيام براى ما«: گفت
  »؟چيست حادثه«: گفت مختار
 اينـك  و كشـتم  را او نيز من، كند زندانم به خويش پندار به كه گرفت مرا راه مضارب بن اياس«: گفت

  »است در بر من ياران همراه او سر
  ».است فتح آغاز اين اهللا شاء ان و است نيك فال اين، دهاد نيك مژده خدايت«: گفت مختار
 نيـز  تـو . كن بلند مسلمانان براى آنرا و بيفروز ها نى در آتش و برخيز منقذ پسر سعيد اى«: گفت آنگاه

 پسـر  قدامـه  اى نيز تو و فيل پسر سفيان اى نيز تو ».بيا منصور اى«: بزن بانگ و برخيز شداد بن عبداهللا اى
  »!حسين خونيهاى اى«: بزنيد بانگ و خيزيد بر مالك

  :خواند مى مضمون اين به شعرى پوشيد مى سالح كه همچنان و »بياريد مرا سالح و زره«: گفت آنگاه
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  پيكر زيبا روى سپيد«
  درشت سرين و دارد روشن هاى گونه كه

  خطر صبحگاه به من كه داند
  ».پيشرو و دليرم
 كـه  گذارنـد  نمـى  را برادرانمان نهاده نهاميدا در مطيع ابن كه سران اين«: گفت مختار به ابراهيم آنگاه

 من با كه قوم از كس هر و روم قومم پيش همراهانم با من است بهتر. گيرند مى سخت آنها با و آيند ما سوى
 آيـد  مـا  سـوى  خواهد مى كه هر و بگوييم را خويش شعار و بگردم كوفه اطراف در آنها با و بيايد كرده بيعت
 اگـر  و نكنـى  شـان  پراكنـده  و نگهدارى هستند تو پيش كه كسانى با را وى آيد وت سوى تواند كه هر و بيايد

 بـا  يافتم فراغت كار اين از چون من و كنند دفاع تو از كه باشند كسانى آيند تو سوى و كنند شتاب حريفان
  ».آيم تو پيش شتاب به پياده و سوار

 نبـرد  اگـر ، كنـى  نبـرد  وى بـا  و روى اميرشان طرف به مبادا گرد باز من پيش شتاب با«: گفت مختار
 تـو  بـا  كسـى  آنكه مگر، كن رعايت ام كرده تو به كه را سفارش اين مكن نبرد هيچكس با باشد ميسر نكردن

  ».آغازد نبرد
 و رسـيد  خويش قوم پيش تا برفت مختار پيش از بود آمده كه سوارانى گروه با اشتر بن ابراهيم: گويد

 شـب  وقـت  دير تا و شدند فراهم وى با بودند پذيرفته را دعوتش و بودند ردهك بيعت وى با كه كسانى بيشتر
 كـه  مردمـى  از و داشـت  اجتنـاب  بودنـد  آن در اميـران  كـه  هـايى  كوچه از كه پيمود راه كوفه هاى كوچه در

 و رسـيد  سـكون  مسـجد  به و كرد گذر بودند آنها مراقب راهها بزرگ دهانه و ميدانها در مطيع ابن گروههاى
. نبود ساالرشان كس و نداشتند فرمانده كه آمدند وى سوى شتاب با جعفى قيس بن زحر سواران از اى هدست

  .برگشتند كنده ميدان به كه كردند هزيمتشان و بردند حمله آنها بر يارانش و اشتر بن ابراهيم
  :گفت مى و برد حمله آنها سوى و» ؟كيست كنده سواران ساالر«: گفت ابراهيم

 بـر  را مـا  ايم شوريده آنها سبب به و ايم آورده خشم تو پيمبر خاندان خاطر به ما كه دانى مى تو خدايا«
  ».رسان كمال به را ما دعوت و ده غلبه حريفان
: گفتنـد  ابـراهيم  بـه  كردنـد  هزيمتشـان  و آويختنـد  در هم با كه رسيد آنها به خويش ياران با چون و

  ».است قيس بن زحر گروه اين ساالر«
  »شويم جدا آنها از پس«: گفت
 راه به و شدند مى آن داخل گروهيشان رسيدند مى اى كوچه هر به و افتادند هم پى از جماعت آن گويد

  .رفتند خويش
 شـعار  و زدنـد  بانـگ  يـارانش  و بماند دير آنجا و رسيد اثير ميدان به تا رفت مى همچنان ابراهيم: گويد

 آنها به آسيبى شد اميدوار و يافت خبر اثير ميدان در بودنشان از منقرى بن عبداهللا بن سويد. بگفتند خويش
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 بـه  ميـدان  در سـويد  جمع كه ديد اشتر ابن ناگهان. يابد منزلتى مطيع ابن عبداهللا نزد به آن سبب به و بزند
 كه شويد پياده خداى نگهبانان اى«: گفت خويش ياران به ديد چنين اشتر ابن چون و بودند رسيده وى نزد

 پيـاده  چـون  و» .تريـد  شايسـته  اند زده غوطه پيمبر بيت اهل خون در كه بدكارانى اين از خدا نصرت به شما
 و شـدند  هزيمت كه كرد بيرونشان صحرا از كه زد ضربتشان چندان و برد حمله حريفان سوى ابراهيم شدند

 جمعى هر با اينان كه است رمقد كار اين«: گفت يكيشان. گرفتند مالمت به را همديگر و برفتند هم دنبال از
  ».كنند مى هزيمتشان شوند مى مقابل ما از

  .شدند بازار وارد تا راند عقب را آنها همچنان ابراهيم: گويد
 خدا كه. دان غنيمت افتاده آنها در كه را ترس اين و كن دنبالشان«: گفتند وى به ابراهيم ياران: گويد

  ».جويند مى چه و كنند مى دعوت كى سوى به اآنه و كنيم مى دعوت كى سوى به ما ميداند
 وضـع  و كند بدل اطمينان به را وى وحشت ما وسيله به خدا كه رويم يارمان سوى، نه«: گفت ابراهيم

ـ . بيفزايـد  يارانش و وى نيروى و بصيرت و شود خبردار ما تالش از نيز او و بدانيم را وى  دارم بـيم  عـالوه  هب
  ».باشد رفته وى سوى دشمن

 سـوى  آنگـاه ، كـرد  توقف آنجا لختى و رسيدند اشعث مسجد به تا برفتند يارانش و ابراهيم پس :گويد
  .دارند اشتغال جنگ به قوم و است بلند فريادها كه ديد و رفت مختار خانه

، بـود  فرسـتاده  وى مقابـل  را انـس  بـن  يزيد، مختار و بود آمده زار شوره جانب از ربعى بن شبث: گويد
 كه بودند جنگ به گروهها. بود نهاده وى مقابل را شميط بن احمر مختار و بود آمده نيز لىبج ابجر بن حجار

 آنكـه  از پيش و درآمده سرشان پشت از ابراهيم كه يافتند خبر يارانش و حجار و بيامد قصر جانب از ابراهيم
  .رفتند گذرها و ها كوچه به و شدند پراكنده برسد

 ربعـى  بن شبث به و بيامد بودند مختار ياران كه نهد بنى از كس ديكص حدود با طهفه بن قيس: گويد
 بـن  شـبث  آنگـاه . شـدند  هـم  با همه كه گشود آنها بر را راه كه بردند حمله بود جنگ به انس بن يزيد با كه

 و فرسـت  ميـدانها  اميـران  پـيش  كـس «: گفـت  و رفت مطيع ابن پيش و گذاشت وا آنها به را ها كوچه ربعى
 آنهـا  بـا  و كـن  حمله جماعت اين به آنگاه، آر فراهم خويش نزد به را كسان همه و آيند تو ىسو بده دستور

 نيـرو  قـوم  ايـن  كـار  كـه  كنند عهده را نبردشان كار كه فرست آنها مقابله به را خويش معتمدان و كن نبرد
  ».يافته سامان كارش و يافته تسلط و كرده قيام مختار و گرفته

 خويش ياران از جمعى با يافت خبر بود داده مطيع ابن به ربعى بن شبث كه مشورتى از مختار چون و
  .گرفت جاى  زايده بستان مجاور هند دير پشت زار شوره در و شد برون

 و بودنـد  فـراهم  خـويش  هـاى  خانـه  در آنها، زد بانگ را شاكر مردم و شد برون نهدى عثمان ابو: گويد
 چـون  و بود بشر ميدان در كعب. بود نزديكشان كعب ابى بن كعب كه شوند آشكار ميدان در نداشتند جرئت
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 را آنهـا  راههـاى  و هـا  كوچـه  دهانه و گرفت جاى ميدان در تا بيامد شوند مى برون شاكر مردم كه يافت خبر
  .گرفت

، حسين خونيهاى اى«: زد بانگ رسيد وى پيش خويش ياران از گروهى با نهدى عثمان ابو وقتى: گويد
 جـاى  هند دير در و كرده قيام وزيرشان و محمد آل امير كه بدانيد، يافتگان هدايت طايفه اى، ابي منصور اى

  ».كند رحمت خدايتان كه رويد وى سوى، فرستاده شما پيش بشارت و دعوت به مرا و گرفته
 ابـى  بـن  كعـب  بـا  آنگاه» !حسين خونيهاى اى«: زد مى بانگ و شدند روان ها خانه از كسان پس: گويد

  .گرفتند جاى اردويش در وى با و آمدند مختار سوى و گشود را راهشان تا آويختند در بكع
 پيوست مختار به و بيامد كس دويست حدود در خثعم مردم از جمعى با خثعمى قراد بن عبداهللا: گويد

 صـف  وى مقابـل  در عبـداهللا  امـا ، بود شده او متعرض كعب ابى بن كعب. گرفتند جاى اردويش در وى با كه
  .نكرد جنگ آنها با و كرد باز را راهشان هستند وى قوم از آنها كه بدانست و بشناختشان چون و بست

 سـعيد  بـن  الرحمن عبد چون و آمدند فراهم مراد ميدان در و شدند برون شب آخر شبام طايفه: گويد
 به نيز آنها نكنيد گذر سبيع ميدان از داريد مختار به پيوستن قصد اگر كه فرستاد آنها پيش كس يافت خبر

  .پيوستند مختار
 پيش و پيوستند بدو بودند كرده بيعت مختار با كه كس هزار دوازده از كس هشتصد و هزار سه: گويد

  .بود يافته فراغت سپاه آراستن از صبحگاه و شدند فراهم وى بنزد صبحدم از
 به، رفتيم وى پيش الجعد ابى نب نعمان و مسلم بن حميد و من كرد قيام مختار كه شبى: گويد والبى

  .رفتيم اردوگاهش به وى با و رفتيم اش خانه
 پـيش  دميـد  صـبح  چـون  و، بود يافته فراغت سپاه آراستن از كه بود ندميده صبح هنوز خدا به: گويد

 و خوانـد  را تـولى  و عـبس  سـوره  و النازعـات  و سوره آنگاه كرد صبح نماز ما با روشنى و تاريك در و ايستاد
  .باشد او از فصيحتر نمازى پيشواى كه بوديم يدهنشن

 به، آيند مسجد سوى داد دستور و فرستاد ميدانها مردم پيش كس مطيع ابن: گويد عبداهللا بن حصيرة
 بدانيـد «: زد بانـگ  بانگزن و» .آيند مسجد سوى كه بزن بانگ مردم به«: گفت نيز مضارب بن اياس بن راشد

، شدند فراهم چون و آمدند مسجد سوى مردم و» .شود برداشته او از حرمت نيايد مسجد به امشب كه هر كه
 هزار چهار با نيز را اياس بن راشد، فرستاد مختار مقابله به كس هزار سه حدود با را ربعى بن شبث مطيع ابن

  .فرستاد نگهبانان از كس
 بريـد  كوچـه  و سليم بنى محله پايين از آمد پس و بكرد صبح نماز مختار وقتى: گويد صيقل سعيد ابو

  »؟كيانند اينان كه مياورد خبر ما براى كى«: گفت مختار شنيديم بلندى صداى و سر
  »من، بدارد صالح قرين خدايت«: گفتم بدو
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 و روى آنها ميان تماشايى صورت به كه برو و بگذار را خويش سالح كرد خواهى را كار اين اگر«: گفت
  ».بياورى من براى را خبرشان

 رسـيدم  آنها پيش تا برفتم .گفت مى نماز اقامه اذانگويشان رسيدم نزديكشان چون و كردم چنان: گويد
 بـا  او و بـود  سـوارانش  سـاالر  ضـبى  حريث بن شيبان، داشت همراه انبوه سپاهى كه ديدم را ربعى بن شبث

 و كـرد  نمـاز  خـويش  يـاران  با و رفت پيش بگفت اقامه، اذانگوى چون و، بودند بسيار جمعى كه بود پيادگان
 متزلزل را شما خدا اميدوارم خدا به«: گفتم خويش با من و بخواند را »1: 99 زِْلزالَها اْلأَرض زْلزِلَت إِذا« سوره
  »بودى خوانده اين از درازتر سوره دو بود بهتر«: گفتند كسانى، بخواند را ضبحا العاديات و سوره آنگاه» .كند

 را عمران آل و بقره سوره بود بهتر گوييد مى شما و اند آورده هجوم شما هب ديلمان«: گفت شبث: گويد
  ».خواندى مى

  .بود كس هزار سه جمعشان: گويد
 وى پيش وقتى. بگفتم وى با را يارانش و شبث خبر و رسيدم مختار پيش تا بيامدم شتابان پس: گويد

 كـرده  بيعت مختار با كه بود كسانى از وى ،بيامد شتابان مراد محله جانب از حنفى سعر ابى بن سعر رسيدم
 اسـب  بر شد صبح چون و بود نتوانسته آمدن وى پيش مراقبان بيم از بود كرده قيام مختار كه شبى و بودند

 تو، باش خويش جاى به«: گفتند بدو. بود آنجا راشد بن اياس كه گذشت مراد طايفه ميدان از و بيامد خويش
  »؟كيستى
  .بگفتم وى با را شبث خبر نيز من. بگفت وى با را راشد خبر و آمد ارمخت پيش بتاخت او و

. فرسـتاد  ايـاس  بـن  راشـد  سوى پياده ششصد قولى به و نهصد با را اشتر بن ابراهيم مختار پس: گويد
 تـا  برويد«: گفت آنها به و فرستاد پياده ششصد و سوار سيصد با نيز را هبيره بن مصقلة برادر هبيره بن نعيم

 هـدف  و آغازيـد  حملـه  و كنيـد  شتاب و گيريد موضع پيادگان با شديد مقابل چون و، شويد مقابل شمند با
  ».شويد كشته يا باشيد يافته غلبه مگر نياييد من پيش و بيشترند شما از آنها كه مشويد تيراندازان

  .رفت راشد سوى ابراهيم: گويد
 بـن  نعـيم  بـود  فرسـتاده  شـبث  مسجد محل به كس نهصد با او از پيش را انس بن يزيد، مختار: گويد

  .رفت شبث سوى نيز هبيره
 سعر ابى بن سعر، رفتيم شبث سوى هبيره بن نعيم با كه بودم كسانى جزو من: گويد صيقل سعيد ابو

 سعر ابى بن سعر هبيره بن نعيم. كرديم سخت نبردى وى با، رسيديم وى پيش چون و بود من با نيز حنفى
 چندان را آنها، شد پهن و آمد بر آفتاب تا كرد نبرد آنها با و برفت پيادگان با او و گماشت سواران بر را حنفى
، سـوارانيد  بد چه حق براى! محافظان بد اى كه زد بانگشان ربعى بن شبث آنگاه. كرديم ها خانه وارد تا بزديم

  !گريزيد مى بندگانتان از
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، شـديم  هزيمـت  و شـديم  پراكنده كه آورد حمله ما به كه آمدند وى سوى آنها از جماعتى پس: گويد
 بـن  حسـان  وابسـته  خليـد  و مـن ، شد اسير و شد پياده وى با سعد، شد كشته و ورزيد ثبات هبيره بن نعيم

 ختنـه  زن پسـر  اى«: گفـت  بـدو  شـبث ، بود تنومند و منظر نكو مردى حسان، شديم اسير نيز ذهلى يخدج
 بـدو  شمشـيرت  بـا  كه بود اين كرد آزاد ترا كه كسى پاداش، اشتىبرد دست بازار در فروشى ماهى از! نكرده
  »بزنيد را گردنش، بزنى را گردنش و برى حمله

  .كشتند را او پس: گويد
  »؟حنفى برادر«: گفت و بشناخت را او و بديد را حنفى بن سعر آنگاه: گويد
  »آرى«: گفت
  »كنيد ول را اين، بدارد زشت ترا راى خدا؟ خواستى مى چه سبائيان اين پيروى از، تو واى«: گفت
 شـده  آزاد نيـز  مـن  بدانـد  اگر خدا به، كرد رها را عرب و كشت را شده آزاد«: گفتم خويشتن با: گويد

  »؟كيستى« :گفت گذرانيدند وى پيش از مرا چون و »كشد مى مرا هستم
  »اهللا تيم بنى از«: گفتم
  »؟شده آزاد يا عربى«: گفت
  ».خصفه بن يادز خاندان از، عربم«: گفتم
  »برو خود كسان پيش، آوردى سخن معروف معتبر از به به«: گفت
 بـا  و رفـتم  مختـار  سـوى  آنگـاه ، بـودم  دلبسـته  قوم با نبرد به كه رسيدم عجمان پيش تا برفتم: گويد

 زشـت  را آنهـا  از پـس  زنـدگى  خـدا  كه كنم مى كمك آنها با جان به و روم مى يارانم پيش«: گفتم خويشتن
  ».بدارد

 كشـته  خبر، بود آمده وى سوى شبث سپاه، بود رسيده من از زودتر حنفى سعر، رفتم آنها پيش: گويد
  .شدند غمين سخت اين از مختار ياران و رسيد نيز هبيره بن نعيم شدن

  .بگفتم وى با را خويش قصه و رفتم مختار نزديك: گويد
  ».نيست كردن سخن وقت اكنون كه خاموش«: گفت
 نيز را حارث بن يزيد، مطيع ابن. گرفت ميان در را انس بن يزيد و مختار و بيامد ربعى بن شبث: گويد

 بـه  را انـس  بـن  يزيـد  مختـار : بايستادند ها كوچه در بر كه فرستاد جرير لحام كوچه جانب از كس هزار دو با
  .بماند پيادگان با خود و گماشت خويش سواران

 جـاى  از مـا  از هيچكس و كردند حمله ما به بار دو ربعى نب شبث سواران: گويد والبى كعب بن حارث
 كرديد مى دشمن اطاعت و بوديد مقيم هايتان خانه در وقتى شيعه گروه اى«: گفت ما به انس بن يزيد. نرفت

 و كشـيدند  مى ميل را چشمانتان، بريدند مى را پاهايتان و دست، كشتند مى را شما بيت اهل دوستى سبب به
 از يكـى  خـدا  به، كرد خواهند چه يابند غلبه شما بر امروز قوم اين اگر پنداريد. آويختند مى ماخر هاى تنه بر
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 كه كنند مى كارى شما اموال و زنان و فرزندان با و كشند مى بسته دست را تان همه و گذارند نمى زنده را شما
 بـه  كارى ضربت و چشمانشان به رسا ضربت و صبورى و اخالص وسيله به جز خدا به، است بهتر آن از مرگ

 ديديد چون و باشيد مهيا حمله براى و شويد آماده سختى براى. يافت نخواهيد نجات آنها دست از سرهاشان
  ».كنيد حمله دادم تكان بار دو را خويش پرچم من

  .بوديم وى فرمان انتظار در و بوديم زده زانو و شديم آماده: گويد حارث
 وى با مراد محله در شد روانه اياس بن راشد سوى اشتر بن ابراهيم تىوق: گويد كندى خديج بن فضل

 خـدا  بـه  مكنيـد  بيم اينان فزونى از«: گفت خويش ياران به ابراهيم. بود وى با كس هزار چهار كه شد مقابل
 بـا  خـدا  و يافتـه  غلبه بسيار گروه بر خدا اذن به كه اندك گروه بسا و  است كس ده از بهتر كه كس يك بسا

  1 »است صابران
 كه ديدمش، شد روان پيادگان با وى خود و »رو آنها سوى سواران با نصر پسر خزيمه اى«: گفت آنگاه

 نبردشان و كردند نبرد كسان» .ببر قدم به قدم، ببر پيش را پرچمت«: گفت مى بدو و بود طفيل بن مزاحم با
 بانـگ  و بكشت را او و بزد نيزه با و برد ملهح بدو و بديد را اياس بن راشد، عبسى نصر بن خزيمة. شد سخت

  .شدند هزيمت راشد ياران و »كشتم را راشد، كعبه پروردگار به قسم« :زد
 و شد روان مختار سوى خويش همراهان و نصر بن خزيمة با اشتر بن ابراهيم راشد شدن كشته پس از

 آنهـا  نـزد  بـه  خبـر  با رسان مژده وقتى. ندبرسا مختار به را فتح مژده كه فرستاد پيش را الجعد ابى بن نعمان
  .افتادند نوميدى به مطيع ابن ياران و گرفت نيرو جانهاشان و گفتند تكبير، رسيد

 دسـت  بـاال  كـه  فرستاد هزار دو حدود در بسيار سپاه با را عبسى فايد بن حسان مطيع ابن پس: گويد
  .دارد باز بودند زار شوره در كه مطيع ابن ياران به وصول از را او و ببندد را ابراهيم راه عجمان

 وى سوى پيادگان با او خود و فرستاد فايد بن حسان مقابله به سواران با را نصر بن خزيمة نيز ابراهيم
  .شد روان

 گروه دنباله با فايد ابن حسان. شدند هزيمت كه نبرديم كار به شمشيرى و نزديم اى نيزه خدا به: گويد
، فايـد  پسـر  حسان اى«: گفت و شناختش بديد را او چون و برد حمله بدو نصر بن مةخزي، بود مانده جاى به
  »كن فرار اما، كوشيديم مى تو كشتن براى كه ديدى مى نبود خويشاوندى اگر خدا به

 وى سوى كسان عبداهللا ابو اى باشى روز تيره«: گفت و بينداخت را او و آمد در بسر حسان اسب: گويد
  .بزد را آنها شمشير با لختى كه گرفتند ميانش در و دويدند

 او كنـار  و بيامـد  و مـده  كشـتن  بـه  را خويشتن دارى امان عبداهللا ابو اى: كه زد بانگ نصر بن خزيمه
  .بداشت او از را كسان و بايستاد

  ».ام داده امان را او كه است من عموزاده اين«: گفت خزيمه، گذشت او بر اشتر بن ابراهيم: گويد
                                                           

 .249: 2كَم من فَئةٍ قَليَلةٍ غََلبت فَئةً َكثيرَةً بِإِذْنِ اهللا و اهللا مع الصاِبرِينَ . 1



 27    متشهجلد 

  ».كردى خوب«: گفت ابراهيم
 خويش كسان پيش«: گفت و نشاند آن بر را وى و بياوردند را حسان اسب تا بگفت خزيمه آنگاه: گويد

 بـر  حـارث  بن يزيد. بود گرفته ميان در انس بن يزيد با را او شبث كه آمد مختار طرف به ابراهيم: گويد »رو
 رود مـى  شـبث  سـوى  كه بديد را ابراهيم چون و داشت جاى رسيد مى زار شوره به كه كوفه هاى كوچه دهانه
: گفـت  و فرسـتاد  نصر بن خزيمة با را خويش ياران از گروهى ابراهيم، بدارد يارانش و شبث از را او كه بيامد

  .رفت ربعى شبث سوى يارانش با وى خود و »بدار ما از را حارث ابن يزيد«
 عقـب  آهسـته  آهسـته  يـارانش  و شـبث  كـه  ديـديم  آمد ما سوى ابراهيم وقتى: گويد كعب بن حارث

 بـه «: گفـت  ما به نيز انس بن يزيد. برد حمله آنها به رسيد وى ياران و شبث نزديك ابراهيم چون و روند مى
  .رفتند كوفه هاى خانه نزديك تا و شدند هزيمت كه كرديم آغاز حمله »بريم حمله آنها

 ازدحـام  هـا  كوچـه  دهانـه  بـر  و كـرد  هزيمت را او و برد حمله حارث بن يزيد به نصر بن خزيمة: گويد
 بـا  مختـار . بـود  نهـاده  ها خانه باالى ها كوچه دهانه بر تيرانداز گروهى حارث بن يزيد كه بود چنان و، كردند

 تيرانـدازى  او بـه  تيرانـدازان  رسيدند ها كوچه دهانه به وى ياران چون و آمد مى حارث بن يزيد سوى گروهى
  .شوند كوفه وارد طرف آن از نگذاشتندشان و كردند

 بـن  راشـد  شـدن  كشته خبر، رسيدند مطيع ابن پيش، بودند شده هزيمت زار شوره از كه كسان: گويد
  .ماند فرو خويش كار در و رسيد بدو نيز اياس

 از و نشـود  شكسته خاطرت مرد اى«: گفت مطيع ابن به زبيدى حجاج بن عمرو: گويد هانى بن يحيى
 و اسـت  بسـيار  مردم شمار كه بجنگ آنها با و كن روان دشمن سوى را آنها و برو ردمم ميان، نمان باز تالش
 نخسـتين  مـن ، كنـد  مـى  هالك و زبون را او خدا و كرده قيام مردم ضد بر كه طغيانگر اين بجز تواند با همه
  ».بفرست ديگرى با را گروهى و بفرست من با را گروهى. روم مى دشمن سوى كه كسم

 تـرين  شگفت مردم اى« :گفت آنگاه كرد او ثناى و گفت خدا حمد و آمد مردم نزد به عمطي ابن: گويد
 و گمراهنـد ، خبيث دينشان و است اندك شمارشان كه ايد وامانده گروه اين مقابل در شما كه هاست شگفتى

 و نيـد ك نبـرد  آنهـا  بـا  شـهرتان  حفـظ  براى داريد مصون آنها از را خويش حريم، رويد آنها سوى. كن گمراه
 خـدا  بـه . ندارنـد  بدان حقى كه شوند مى غنيمتتان شريك كسانى خدا به نه گر و داريد محفوظ را غنيمتتان

 اينـان  وقتـى ، دارنـد  خودشـان  از ساالرى كه هستند آنها ميان شما كردگان آزاد از كس پانصد كه ايم شنيده
  .آمد پايين آنگاه »شود ديگر دينتان و برود قدرتتان و نيرو شوند بسيار

  .كرد منع كوفه به ورود از را مختار كسان حارث بن يزيد: گويد
 بـارق  و احمـس  و مزينـه  هـاى  خانه سوى آنگاه، رسيد ميدان به تا برفت زار شوره از مختار، پس: گويد

 جدا كوفه مردم هاى خانه از و بود پراكنده قوم هاى خانه ،گرفت جاى هايشان خانه و مسجد نزديك به و رفت
  .ننوشيد آب مختار خود اما، كرد سيراب را خود ياران كه آوردند آب وى براى پس ،بود
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 امير نظرت به«: گفت كامل ابن به همدانى هديج بن احمر، دارد روزه وى كه پنداشتند وى ياران: گويد
  »؟دارد روزه

  »آرى«: گفت
  »بود بهتر نداشت روزه امروز اگر«: گفت
  »كند مى چه اندد مى بهتر و است معصوم او«: گفت
  »خواهم مى آمرزش خدا از، گفتى راست«: گفت
  »است جايى نكو جنگجو براى اينجا«: گفت مختار: گويد

، مانى مى اينجا تو و نهاد دلهاشان در ترس و داد پراكندگى به و كرد هزيمت را آنها خدا«: گفت ابراهيم
  ».كرد نخواهد چندانى قاومتم و كند دفاع كه نيست كس قصر مقابل در خدا به كه كنيم حركت

 بگذاريد اينجا داريد كاال و بار چه هر بماند اينجا ديده آسيب يا ناتوان و است پير كه هر«: گفت مختار
  ».رويم دشمن سوى تا

 ياران و فرستاد پيش را اشتر بن ابراهيم و نهاد آنها پيش را نهدى عثمان ابو، مختار. كردند چنان: گويد
  .است بيار بودند بوده زار شوره در كه رتصو همان به را خود

. آمـد  آنها سوى ثوريان كوچه از كه فرستاد كس هزار دو با را حجاج بن عمرو، مطيع بن عبداهللا: گويد
  .زد دور را او ابراهيم، مشو مقابل وى با و بزن دور را او كه فرستاد ابراهيم پيش كس مختار

 دنبال از مختار و رفت او سوى يزيد. رود حجاج بن روعم سوى گفت و خواست را انس بن يزيد مختار
 ابـراهيم  بـه  و كـرد  توقف و رسيد عبداهللا بن خالد نمازگاه محل به مختار تا برفتند همگى. شد روان ابراهيم

 بـازار  آهنـگ  محرز ابن كوچه راه از ابراهيم. شود كوفه وارد بازار جانب از و كند دنبال را خويش راه كه گفت
  .كرد

 فرسـتاد  او سوى را همدانى منقذ بن سعيد، مختار و بيامد كس هزار دو با الجوشن ذى بن شمر: گويد
 كوچه به تا برفت او و، برو خويش راه به و بزن دور را او كه فرستاد ابراهيم سوى كس و، كرد نبرد وى با كه

، بـود  آنجا -است ينچن درست و كس پنجهزار گفت يا- كس هزار دو حدود با مساحق بن نوفل. رسيد شبث
  .رويد مساحق ابن سوى كه دهد ندا بود گفته الرحمن عبد بن سويد به مطيع ابن

  .گرفت جاى بازار در و شد برون او خود و نهاد قصر در را ربعى بن شبث، مطيع ابن: گويد
 شـد  زديكن حريفان به وقتى ،ديدم مى را او بيامدند يارانش با اشتر ابن وقتى: گويد عبداهللا بن حصيرة

 بـا  و كنيـد  نزديـك  هم به را خويش اسبان«: گفت شدند پياده چون و، »شويد پياده«: گفت خويش ياران به
 و نهـاس  بـن  عتيبـة  خاندان و ربعى شبث گويند كه مكنيد بيم اين از و رويد آنها سوى كشيده شمشيرهاى

: گفت سپس .»اند آمده شما سوى ديگرى خاندانهاى و حارث بن يزيد خاندان و فالن خاندان و اشعث خاندان
  ».گريزد مى گرگ از بزغاله چنانكه، بگريزند مطيع ابن از، بچشند را شمشير ضربت اينان اگر خدا به«
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 خـويش  قباى پايين اشتر و كردند نزديك هم به را اسبانشان كه ديدم مى را يارانش و او: گويد حصيره
 محكـم  قبا روى آنرا و بود شده درست ها حله كناره از كه دنها خويش سرخ كمربند زير و برد باال و گرفت را

  ».بريد حمله آنها به فدايتان به داييم و عمه«: گفت خويش ياران به آنگاه بود پوشيده زره روى را قبا، كرد
، كردند ازدحام و افتادند هم دنبال به كوچه دهانه بر كه كرد هزيمتشان و نداد مهلتشان خدا به: گويد

  .كرد بلند او طرف به را شمشير و بگرفت را مركبش لگام و رسيد مساحق ابن به اشتر ابن
 تـو  و مـن  ميـان  آيـا ؟ خـواهى  مـى  من از انتقامى، خدا به ترا، اشتر پسر اى«: گفت مساحق ابن: گويد

  »؟است بوده دشمنى
 يـاد  را اشـتر  ابـن  رفتـار  اين بعدها و »باش داشته ياد به را اين«: گفت و كرد باز را وى راه اشتر: گويد

  .كرد مى
 سـه  مدت به را مطيع ابن و آمدند در مسجد به و شدند بازار وارد حريفان پى از تا برفتند پس«: گويد

  .كردند محاصره روز
، خورانيد خويش ياران به آرد بود محاصره قصر در كه روز سه اثناى در مطيع ابن: گويد صالح بن نضر

 از آن از پـس ، نبـود  محاصره بند در و رفت خويش خانه به كه حريث بن روعم بجز بودند وى با شهر بزرگان
  .رفت دشت سوى و شد برون خانه

 احمر و انس بن يزيد و اشتر ابن به را قصر محاصره و گرفت جا بازار سوى يك به و بيامد مختار: گويد
 مجـاور  كـه  بود قسمتى بر انس بن يزيد، بود مسجد مجاور كه بود قصر در بر اشتر ابن. واگذاشت شميط بن

 ابـو  خانـه  و عمـاره  خانـه  مجاور كه بود قسمت آن بر شميط بن احمر، بود الروميين دار كوچه و حذيفه بنى
  .بود موسى

 پـا  بـه  شـبث ، كردنـد  سـخن  وى با قوم بزرگان شد سخت وى ياران و مطيع ابن محاصره وقتى: گويد
 براى آنها خدا به، بينديش تواند با كه كسانى و خويش هدربار بدارد صالح قرين را امير خدا«: گفت و خاست

  ».ساخت نتوانند كارى خودشان و تو
  ».بگوييد من با را خويش رأى«: گفت مطيع ابن

 و شـوى  بـرون  و بگيرى امان مرد اين از ما براى و خودت براى كه است اين درست رأى«: گفت شبث
  »ندهى هالك به را همراهانت و خويشتن
 سـرزمين  بـه  مؤمنـان  اميـر  كـه  صورتى در، بگيرم امان او از كه ندارم خوش خدا به«: فتگ مطيع ابن

  ».دارد تسلط بصره سرزمين و حجاز
 جاى و روى خويش معتمدان و نيكخواهان از يكى پيش كوفه به تا نداند كس و شو برون پس«: گفت

  ».روى خويش يار پيش و شوى برون تا نداند كس ترا
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: گفت كوفه بزرگان و سعيد بن الرحمن عبد و مخنف بن الرحمن عبد و خارجه بن اسماء به مطيع ابن
  »؟داريد نظر چه گفت من با شبث كه راى اين درباره«

  ».گفت تو با شبث كه همانست ما رأى«: گفتند
  ».درآيد شب تا كنيم صبر پس«: گفت

 بـه  و شـد  نمودار مختار ياران بر قصر باالى از شبانگاه، ليثى عبداهللا بن عبداهللا: گويد ليثى المغلس ابو
 ببريد را گلويش پوست و خورد گلويش به كه انداخت وى سوى تيرى، نهدى عمرو بن مالك. گفت ناسزا آنها

  .بيفتاد پاى از و شد كج او و
  .يافت بهى بعدها و برخاست جاى از آن از پس: گويد
  »كرده بهمان و فالن كه كسى، مالك از بگير«: گفت نهدى خورد او به تير وقتى: گويد

 چنانكه خدا از و خواست را ما مطيع ابن، برديم شب به قصر در را سوم روز وقتى: گويد فايد بن حسان
 از كسـان  آن كـه  ام دانسـته : بعـد  اما«: گفت سپس، سلم و عليه اهللا صلى، گفت پيمبر صلوات و كرد ياد بايد

 و سـفلگان  و خـردان  بـى  و اوباش، كس دو يا يك بجز آنها هك ام دانسته، كيانند اند كرده چنين كه شما مردم
 يار به را اين من كه، نيكخواه و مطيعند و شنوا همچنان شما پيشگان فضيلت و بزرگان و شمايند فرومايگان

 انجـام  خـداى  قضـاى  تـا  ايـد  كرده نبرد وى دشمن با و ايد بوده مطيع شما كه گويم مى و دهم مى خبر خودم
  »شوم برون كه دارم نآ سر اينك، شده

 بزرگـان  و بداشتى دست ما اموال از خدا به، دهاد خير پاداش خدايت كه اميرى نيكو چه«: گفت شبث
 از هرگـز  تو اجازه بى خدا به، بردى سر به را خويش تكليف و بودى خويش يار نيكخواه و كردى حرمت را ما
  ».نبوديم شدنى جدا تو

  ».رود خواهد كه جا هر كس هر، دهد نيك پاداش خدايتان«: گفت
 يارانش آن از پس، كرد رها را قصر و رفت موسى ابو خانه به و شد برون روميان در طرف از آنگاه: گويد

  »؟امانيم در ما اشتر پسر اى«: گفتند و گشودند را در
  »امانيد در شما«: گفت
  .كردند بيعت مختار با و شدند برون پس: گويد

 بزرگـان  صـبحگاهان ، ببود آنجا شب و شد قصر وارد و بيامد مختار: يدگو جهنى عدوى عامر بن موسى
: گفت كرد وى ثناى و گفت خداى حمد و رفت منبر به و شد برون مختار. قصر در به و بودند مسجد در قوم

 روزگـار  آخـر  تـا  را او و، خسارت خويش دشمن به و كرد وعده نصرت خويش دوست به كه را خدايى حمد«
 مـا  به پرچمى مردم اى، افتاد نوميدى به آورد دروغ كه هر و، مسجل قضاى و شدنى انجام هوعد، كرد چنين

. مگرديد آن از و رويد هدف سوى، نگذاريد فرو و افرازيد بر را پرچم اند گفته، اند نهاده ما براى هدفى و اند داده
 ملعون، آرد سخن حادثه انكشتگ از كه مرد و زن بسيار چه، گرفتيم گوش را نيكدان سخن و دعوتگر دعوت



 31    متشهجلد 

 بيعـت  و آييـد  در مردم اى. بگرداند روى و آرد دروغ و كند فرمان خالف و كند پشت و كند طغيان آنكه باد
 علـى  بيعت پس از. راهها و ها دره را زمين و كرد بسته سقفى را آسمان كه كس آن به قسم كه كنيد هدايت

  ».ايد نكرده اين از رآميزت هدايت بيعتى، على خاندان و طالب ابى بن
 و آورد پـيش  دسـت ، آمدنـد  نيـز  قوم بزرگان، شديم وارد او بر نيز ما، شد وارد و آمد فرود آنگاه: گويد

 اهل خونخواهى و پيمبر سنت و خداى كتاب بر من با«: گفت مى او و كردند بيعت وى با و رفتند پيش مردم
 و باشد صلح به ما با كه كسى صلح و كند نبرد ما با هك كسى نبرد و ضعيفان از دفاع و منحرفان نبرد و بيت
 كسـى  چـون  و »خواهيم نمى شما از آنرا فسخ و كنيم نمى فسخ را شما بيعت، كنيد مى بيعت، بيعتمان به وفا
  .كرد مى بيعت او با، »خوب«: گفت مى

 بـا  سـپس  ،گفت امارت سالم و آمد وى پيش كه بينم مى را ضبى حسان بن منذر گويى خدا به: گويد
 نزد به شيعيان از گروهى با كه رسيد ثورى منقذ بن سعيد به شد برون قصر از چون و برفت و كرد بيعت وى

: گفـت  جمـع  خردان بى از يكى، داشت همراه نيز را حيان پسرش كه بديدند را او چون و بودند ايستاده سكو
  .بكشتند را دو هر و بردند حمله پسرش و او به پس »است ستمگران سران از اين خدا به«

 بـاب  ايـن  در اميرتـان  رأى ببينيم تا مكنيد شتاب، مكنيد شتاب كه زد بانگشان منقذ بن سعيد: گويد
  ؟چيست

  .شد نمودار اش چهره در آن اثر چنانكه داشت ناخوش آنرا و يافت خبر اين از مختار: گويد
 كـه  آنجا تا و كند جلب را بزرگان و آنها دوستى و دهد خوب وعده مردم به كرد بنا مختار آنگاه: گويد

  .گرفت پيش نيك روش توانست مى
 به مختار اما »است موسى ابو خانه در مطيع ابن كه اى دانسته«: گفت مختار به و آمد كامل ابن: گويد

 ابن و نداد پاسخش و كرد تكرار باز، نداد پاسخى او به مختار اما، گفت بار سه تا را سخن اين. نداد پاسخى او
  .ندارد خوش را اين كه بدانست كامل

 او بـراى  درم هـزار  يكصـد  درآمـد  شـب  چـون  و بـود  داشته دوستى مختار با پيش از مطيع ابن: گويد
 رفتنت مانع كه دانم مى و ام يافته خبر تو محل از كه شو برون و كن فراهم لوازم، اين با كه داد پيام و فرستاد

  .ندارى دست به كند كمك رفتنت براى كه چيزى كه نبوده اين جز
 ابـن  محاصـره  هنگام كه خويش ياران به و آورد دست به كوفه المال بيت از هزار هزار نه مختار: گويد

 از هزار شش به، داد درم پانصد كدام هر به، بودند كس هشتصد و هزار سه و كردند مى نبرد وى همراه مطيع
 قصر به ورود هنگام تا را بعد روز سه و شب آن و ندبود آمده وى پيش قصر محاصره از پس كه خويش ياران

 پيش نيك رفتار و داد خوب هاى وعده و كرد آغاز نيكى به مردم با. داد درم دويست كدام هر به بودند وى با
 نگهبانان ساالر را شاكرى كامل بن عبداهللا، شدند وى صحبتان هم و همدمان كه داد تقرب را بزرگان، گرفت

 وى حضـور  در عمـره  ابو كه روز يك. شد وى كشيكبانان ساالر عرينه وابسته، عمره ابو، نكيسا، كرد خويش
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 كـه  وى ياران از بعضى، داشت آنها با سخن روى، همه از و كنند مى سخن وى با بزرگان كه ديد بود ايستاده
  ».نگرد نمى ما هب و دارد عربان سوى رو اسحاق ابو كه بينى مى«: گفتند بدو بودند گان شده آزاد جمله از

  »؟گفتند مى چه، كنند مى سخن تو با ديدم كه اينان«: گفت و خواند پيش را عمره ابو مختار: گويد
 و اى بگردانيده ايشان از روى كه است ناگوار آنها براى بدارد صالح قرين خدايت«: گفت آهسته و گفت

  ».دارى عربان با روى همه
، مانـد  خـاموش  مـدتى  آنگـاه  »شمايم از من و منيد از شما كه اريدمد ناگوار را اين: بگو آنها به«: گفت

  :خواند را آيه اين سپس
  »22: 32 مْنَتقمونَ الْمجرِمينَ من إِنَّا«

  .گيريم مى انتقام تبهكاران از ما: يعنى
 لخوشـد «: گفتند همديگر با بشنيدند را اين شده آزاد غالمان وقتى: گويد، عامر بن موسى، االشعر ابو

  ».است كشته را آنها كه ديد خواهيد، باشيد
 بـرادر  حـارث  بـن  عبـداهللا ، بست وى براى پرچم مختار كه كسى نخستين: گويد عيسى صالح بن نضر

 بـه  را سـعيد  بـن  الـرحمن  عبـد ، فرستاد آذربيجان به را عمير بن محمد فرستاد ارمينيه به را او كه بود اشتر
 كـه  را نصـرى  عيسـى  ابى بن قدامة فرستاد جوخى سرزمين و مداين به را مسعود بن اسحاق، فرستاد موصل

 بـن  حبيـب ، فرسـتاد  ميانـه  بهقباذ به را قرظه بن كعب بن محمد فرستاد باال بهقباذ به بود ثقيف پيمان هم
 سعد با سوار هزار حلوان در، فرستاد حلوان به را يمان حذيفه بن سعد، فرستاد پايين بهقباذ به را ثورى منقذ

  .بود ذيفهح بن
 بـه ، دهـد  سـامان  را آنهـا  و كند نبرد كردان با كه گفت و داد مقررى او به درم هزار يك ماه هر: گويد

 حذيفـه  بـن  سـعد  پـيش  حلـوان  بـه  را خويش واليت اموال كه داد دستور و نوشت جبال در خويش عامالن
  .فرستند

 ابـن  بـا  بـود  داده دسـتور  و بود هفرستاد موصل به را قيس بن اشعث بن محمد، زبير بن عبداهللا: گويد
 آن از پـيش . بردارد را او نتواند زبير ابن دستور بى مطيع ابن اما، باشد وى مطيع و شنوا و كند مكاتبه مطيع

 زبيـر  ابـن  جـز  هيچكس با و بود مستقل موصل امارت در، محمد بن ابراهيم و يزيد بن عبداهللا امارت ايام در
 موصـل  و گرفت كناره آمد وى پيش امارت به مختار جانب از سعيد بن منالرح عبد چون و كرد نمى مكاتبه

 و بـود  كنـار  بر، گرفت مقر آنجا ديگران و  خويش قوم بزرگان از چند تنى با و رفت تكريت به و سپرد او به را
 يعتب وى با و آمد مختار پيش آن از پس، شود مى چه كارشان سرانجام و كنند مى چه مردم كه بود انتظار در

  .شد آهنگ هم خويش شهر مردم با و كرد
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 و كـرد  بـرون  را مطيـع  ابـن  و گرفـت  استقرار و يافت غلبه مختار وقتى: گويد ضبابى عبداهللا بن مسلم
 آن از پـس ، كـرد  مـى  قضـاوت  دعوى اهل ميان و نشست مى مردم براى شب و صبح كرد بنا، فرستاد عامالن

  ».دارد مى باز كسان ميان قضاوت كار از مرا ،دارم پيش در و كنم مى آنچه خدا به«: گفت
 بيمـارى  و شـد  بيمنـاك  مردم از آن از پس كرد آغاز قضاوت كه گماشت مردم بر را شريح پس: گويد

 شـهادت  عـدى  بـن  حجـر  ضـد  بـر  كـه  بوده كسانى جمله از و است عثمان طرفدار وى«: گفتند مى كه نمود
 و» .بـود  كرده معزول قضاوت كار از را او طالب ابى ابن على و ستا نرسانيده را عروه بن هانى پيغام و اند داده
 بيمـارى  دهنـد  مـى  نسـبت  او به را سخنان اينگونه و كنند مى او مذمت كه ديد و بشنيد را سخنان اين چون
 مالـك  بن عبداهللا و شد بيمار عبداهللا آن از پس، نهاد او جاى به را مسعود بن عتبة بن عبداهللا، مختار و نمود

  .گماشت قضاوت به وى جاى به را ايىط
 بـن  عثمـان  بد و دارد سخن شيعه از عمره ابو كه شنيد همام بن عبداهللا روزى: گويد عبداهللا بن مسلم

 وى براى شداد بن عبداهللا تا بود گير گوشه يافت غلبه مختار چون و زد وى صورت به تازيانه و گويد مى عفان
 و است تشبيبى عرب شاعران رسم به و است دراز كه( خواند شعرى و آمد مختار پيش روزى و خواست امان

 تخلص و بودند كرده وى همدلى كه قوم سران تالشهاى و وى اعمال و مختار به گريز و يار هجران از تذكارى
  :مضمون اين به) حنفيه ابن و مختار ستايش به

  نهاد منت مخالفان به وصى پسر وزير«
  شد آنها شفيع بهترين كسان ميان در و

   بازگشت خويش جاى به هدايت كه حقا
  جويند او از هدايت كه هدايتگر هاشمى سوى

  »اوييم مطيع و شنوا ما و
 و، گفـت  شـما  ثنـاى  شـنيديد  چنانكه«: گفت خود ياران به مختار خواند را خويش شعر چون و: گويد

 تا مرويد«: گفت خويش ياران به و رفت درون به و برخاست مختار آنگاه» .دهيد نيكو را او پاداش، گفت نيكو
  ».بيايم من

  »دارى من پيش حرير جامه يك و اسب يك«: گفت همام ابن به جشمى شداد بن عبداهللا: گويد
 مـن  پيش حرير جامه يك و اسب يك«: گفت بود وى زن اشعث دختر رباب كه نهدى طهفه بن قيس

  ».ندهد آنرا نندهما كه باشد داده او به چيزى يارش كه داشت شرم كه »دارى
  »؟دهى مى او به چه تو«: گفت انس بن يزيد به

 از اگـر  است بهتر او براى خداست پيش آنچه خواسته مى را خدا ثواب خويش گفته از اگر«: گفت يزيد
 به كه بود مانده چيزى من مقررى از، برسد او به كه ندارم چيزى خدا به دوخته چشم ما اموال به سخن اين

  »كردم كمك برادرانم
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 اگر همام ابن اى«: گفت و كرد پيشدستى شميط بن احمر كنند سخن همام با آنها آنكه از پيش: گويد
 را اموالشان گرفتن و كسان خشنودى اگر و بخواه خدا از را خويش پاداش داشتى منظور را خدا سخن اين از

 كه نيست آن سزاوار: گويد اخد منظور به و خدا براى جز سخنى كه هر خدا به كه 1بمك سماق خواستى مى
  ».گيرد وصله دهند عطايش

  »گرفتى كار را پدرت ابزار«: گفت همام ابن
 ابـن  بـه  و» ؟گـويى  مـى  چنـين  بـدكار  اى«: گفت همام ابن به و برد باال را تازيانه انس بن يزيد: گويد

 سـوى  رو و رجستندب نيز آنها ياران، جست بر و برد باال شمشير شميط ابن »بزنش شمشير با«: گفت شميط
 پنـاهى  را او مـن «: گفت و داد جاى خود سر پشت و گرفت را او دست اشتر بن ابراهيم اما، كردند همام ابن

، گويـد  مـى  نيك ثناى و است خشنود ما وضع از، آورده دوستى او خدا به؟ كنيد مى چنين وى با چرا، ام كرده
 و برجسـتند  مـذحجيان  .مريزيـد  را خـونش  و بگوييـد  ناسزا او عوض به، دهيد نمى عوض را او نيك ثناى اگر

» .يافـت  نخواهد دست او به هيچكس خدا به، نه، كرده پناهى را او اشتر ابن«: گفتند و شدند همام ابن حايل
: گفـت  آنها به و نشستند كه بشينند كرد اشاره دست با و آمد بيرون و شنيد را آنها صداى و سر مختار: گويد

 دادن عـوض  قـدرت  اگـر  و بدهيد داشتيد دادن عوض قدرت اگر، بپذيريد گفتند شما به نيكى سخن وقتى«
 وى كوشـش  و اسـت  تيـز  و تنـد  سخنش و است حاضر وى شر كه بترسيد شاعر زبان از اما، ندهيد نداشتيد
  ».كند مى ناجوانمردى شما با فردا و است آميز هيجان

  »؟بكشيمش«: گفتند
» .كـرده  پنـاهى  را او نيـز  اشتر بن ابراهيم برادرمان »ايم كرده اش اهىپن و ايم داده امانش ما، نه«: گفت

  .بنشست كسان با همام ابن پس
 حرير جامه يك و اسب يك و هزار يك و رفت خويش منزل سوى و برخاست ابراهيم آن از پس: گويد

  »نباشم يكجا به اينان با هرگز خدا به، نه«: گفت و بيامد آن با كه بخشيد او به
 همـام  ابـن  خـاطر  بـه  و آمدند فراهم مسجد در و بودند خشمگين كه بيامدند هوازن مردم آنگاه :گويد

 پذيرفتنـد  كه بپوشيد چشم ايد آمده فراهم آن سبب به كه چيزى از«: گفت آنها به مختار، بودند آورده خشم
  .)بگفت يزيد و شميط ابن ذم و هوازن مدح و ابراهيم ستايش در شعرى همام ابن و(

 مـا  ضـد  بـر  احمـس  و اسد بنى«: گفت مى و نشست مسجد در و بيامد شداد بن عبداهللا بعد روز: دگوي
  ».ندهيم رضا بدين هرگز خدا به؟ خيزند برمى

                                                           

 .وار، كه گويد سنگ به دندان بزن به جاى تعبير عربى، مثل. 1
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 نيـز  را شـميط  ابـن  و انـس  بن يزيد و خواند پيش را او و فرستاد كس و يافت خبر اين از مختار: گويد
 بود شيطان هاى وسوسه جمله از كردى آنچه شداد ابن اى«: گفت و كرد او ثناى و گفت خدا حمد و خواست

  ».بر توبه خدا پيشگاه به
  »كردم توبه«: گفت
  ».ببخش من به را كار اين و بپذير را عذرشان، رو آنها پيش تواند برادران اينان«: گفت
  ».تست آن از«: گفت

 و تاخـت  بودنـد  كوفه در كه وى قتل همدستان و حسين قاتالن به مختار سال اين در: گويد جعفر ابو
  .نيافت دست آنها به كه گريختند كوفه از نيز بعضيشان. بكشت آورد دست به كه را آنها از كس هر

  گريختند كه كسانى نام و شدند كشته كه كسانى نام و حسين قاتالن به مختار تاختن سبب از خبر

، آمد حكم بن مروان اطاعت به امش وقتى كه بود اين آمده حكم بن عوانة روايت در چنانكه قضيه سبب
 پـيش  از را هالكـتش  قصه و وى كار كه قينى دلجه بن حبيش ساالرى به حجاز سوى يكى فرستاد سپاه دو
 گـران  توبـه  كار و وى كار از كه بود زياد بن عبيداهللا آن ساالر كه فرستاد عراق به را ديگر سپاه، ايم كرده ياد

  .ايم داشته سخن الورد عين در شيعه
 غلبـه  آن بـر  كه را جاهايى همه فرستاد مى عراق سوى را زياد بن عبيداهللا وقتى مروان كه بود چنان و

  .دهد غارت به را شهر تمام روز سه يافت غلبه كوفه مردم بر اگر كه داد دستور و كرد وى آن از يافت مى
 و بودنـد  آنجـا  عيالن سقي  مردم كه شد متوقف آنجا و گذشت جزيره سرزمين به عبيداهللا: گويد عوانه

 كسـان  بودنـد  فهرى قيس بن ضحاك همراه كه قيس مردم از راهط مرج در مروان، بودند زبير ابن اطاعت بر
 بـه  سـال  يك عبيداهللا و بودند الملك عبد پسرش مخالف وى پس از و بودند مروان مخالفان آنها و بود كشته

 عامـل  موصـل  در كـه  سـعيد  بـن  الرحمن عبد و آمد صلمو سوى آنگاه، بماند عراق از و بود سرگرم آنها كار
  :نوشت وى به، بود مختار

 و شـده  موصـل  سـرزمين  وارد زيـاد  بن عبيداهللا كه دهم مى خبرت امير اى، بعد اما«
 به تو دستور و رأى تا روم مى تكريت سوى من، آورده من سوى را خويش پيادگان و سواران

  ».والسالم رسد من
  :نوشت بدو مختار

 كردى درست، فهميدم بودى كرده ياد آن در را آنچه و رسيد من به تو نامه، بعد اام«
 تـو  بـر  درود و اهللا شاء ان بيايد من دستور تا مرو هستى كه آنجا از، رفتى تكريت سوى كه
  ».باد

 را انس بن يزيد و فرستاد كس، رسيد مختار به سعيد بن الرحمن عبد نامه وقتى: گويد عامر بن موسى
 و گويم مى تو به، نباشد باطل همانند حق و نيست نادان همانند دانا! انس پسر يزيد اى«: گفت و خواند پيش
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 غالبـان  و ميمـونيم  مؤمنـان  مـا  كـه  نيـاورده  شـك  و نكرده مخالفت، نديده تكذيب و نگفته دروغ كه آنى تو
 زيتـون  كشـتزارهاى  تـا  آنـرا  و شـود  مى يافته آن دم و برد مى را تيردانها كه دارى اسبان كه تو، جو مسالمت

 مـن  كه آى فرود آن كناره بر و رو موصل سوى، است پيوسته هم به طوايفش و رفته فرو آن آب كه برى مى
  »فرستم مى تو كمك به مردان پى از مردان

 آنجـايم  كـه  مـرزى  بـا  مرا و بفرست من همراه گزينم برمى كه سوار هزار سه«: گفت بدو انس بن يزيد
  ».گذاروا فرستى مى

  ».برگزين خواهى مى را كه هر خداى نام به و برو«: گفت مختار
. گماشـت  شـهرى  مردم گروه بر را ازدى عوف بن نعمان. برگزيد سوار هزار سه و برفت يزيد پس: گويد

 اسـد  و مـذحج  بـر  را اسـدى  عـازب  بـن  رفـاء  و، گماشـت  همدان و تميم گروه بر را همدانى قيس بن عاصم
  .گماشت كنده و ربيعه گروه بر را حنفى سعر ابى بن سعر، گماشت

 موسـى  ابـو  ديـر  بـه  چون و شدند بيرون وى بدرقه به كسان و مختار، كرد حركت كوفه از آنگاه: گويد
 مده مهلتشان كردى تالقى دشمن با وقتى«: گفت بدو، گرفت بازگشت راه و گفت بدرود وى با مختار، رسيد

 بنويس من به شدى كمك محتاج اگر، آيد من پيش تو خبر روز ره، مكن تأخير آمد دست به فرصت چون و
 دهد مى نيرو را سپاهت و دهد مى دل ترا كار اين كه نكنى استمداد چه گر و فرستم مى كمك تو براى من اما
  ».ترساند مى را دشمنت و

  ».بس مرا كمك همين كه كن كمك خويش دعاى به مرا فقط«: گفت بدو انس بن يزيد
  .گفتند بدرود وى با آنگاه »كند تاييدت و برساند مقصدت به و باشد همراهت خدا«: فتندگ بدو كسان
 ان، نيافتم نصرت و شد تالقى آنها با اگر خدا به بخواهيد شهادت من براى«: گفت آنها به انس بن يزيد

  ».يافت خواهم شهادت اهللا شاء
 و اهللا شـاء  ان، واگذار واليت با را يزيد: دبع اما«: نوشت قيس بن سعيد بن الرحمن عبد به مختار: گويد

  »باد تو بر سالم
. بـود  مـداين  در را شب و برفت بعد روز، ببود سورا در شب و كرد حركت كسان با انس بن يزيد: گويد

 سـرزمين  از را آنهـا  سـپس ، بمانـد  آنجـا  شب و روز يك و آوردند شكايت راه سپردن در وى شتاب از كسان
  .آمد فرود تلى بنات در و رسانيد موصل سرزمين به را آنها و گذشت ناتراذا از و ببرد جوخى

 هـزار  سـه  كه گفتند خبرگيرانش پرسيد شمارشان از و يافت خبر توقفش جاى و وى آمدن از عبيداهللا
  .اند شده برون وى با كوفه از سوار

 و غنـوى  مخـارق  بـن  ربيعة آنگاه، فرستم مى كس هزار دو، كس هزار هر مقابل در من«: گفت عبيداهللا
 را مخـارق  بـن  ربيعـة  نخست. فرستاد كس هزار سه با را كدامشان هر و خواست را خثعمى حمله بن عبداهللا
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 يار بر افتاد جلو كدامتان هر كه نوشت آنها به و فرستاد را حمله بن عبداهللا آنگاه كرد صبر روز يك و فرستاد
  .جماعت همه و است خويش يار ساالر است كهنسالتر هآنك رسيديد هم با دو هر اگر و دارد ساالرى خويش

  .بود خسته و بيمار كه رسيد انس بن يزيد پيش تلى بنات در و افتاد پيش مخارق بن ربيعة: گويد
 پيـاده  وى بـا  كسـان  و بـود  خـرى  بـر  و بـود  بيمـار  كه شد برون انس بن يزيد: گويد صيقل سعيد ابو

 و بايسـتاد  جدا جدا گروه چهار بر و بودند گرفته را وى پهلوهاى و هابازو و رانها راست و چپ از كه آمدند مى
 بـا  »يابيـد  ظفـر  تـا  ورزيـد  ثبات دشمن مقابل در، يابيد پاداش تا كنيد صبورى، خدا نگهبانان اى«: گفت مى

 عـازب  بـن  ورقـاء  سـاالرتان  شـدم  هالك من اگر» 1.است ضعيف شيطان كيد كه كنيد نبرد شيطان دوستان
 سـاالرتان  شـد  هـالك  نيـز  او اگر، است عذرى ضمره بن عبداهللا ساالرتان، شد هالك نيز او اگر، است اسدى

  ».است حنفى سعر ابى بن سعر
 در و بـودم  گرفتـه  را وى دسـت  و بـازو  و رفـتم  مى پياده وى با كه بودم كسانى جزو من خدا به: گويد

  .است رسيده مرگش كه ديدم مى اش چهره
 بـر  را سـعر  ابى بن سعر و نهاد خويش راست پهلوى بر را عذرى ضمره بن هللاعبدا، انس بن يزيد: گويد

 ميـان  تختـى  روى را وى كه شد پياده او خود و كرد سواران ساالر را اسدى عازب بن ورقاء، نهاد چپ پهلوى
 آن از پـس ، اندازيـد  پيش پيادگان با مرا و شويد مقابل آنها با باز زمين در« :گفت آنگاه. دادند جاى پيادگان

  ».كنيد فرار وى پيش از خواستيد اگر و كنيد دفاع ساالرتان از خواستيد اگر
 و گرفتيم مى را او  پشت گاهى، شديم برون وى با ششم و شصت سال عرفه روز حجه ذى ماه به: گويد

 او اى لحظه كه شد مى چيره او بر درد آنگاه، داد مى را خويش دستور و »كنيد چنان و كنيد چنين«: گفت مى
  .آفتاب طلوع از پيش و بود صبحگاهى 2شفق هنگام به اين و پرداختند مى نبرد به كسان و خوابانيدند مى را

 بـه  مـا  چـپ  پهلـوى ، شـد  سخت جنگشان و آورد حمله ما راست پهلوى به دشمن چپ پهلوى: گويد
 منهـزم  را آنهـا  و بـرد  لـه حم سواران با اسدى عازب بن ورقاء. كرد هزيمت آنرا و برد حمله آنها راست پهلوى

  ».آورديم تصرف به را اردوگاهشان و كرديم هزيمتشان كه بود نيامده بر روز هنوز. كرد
 گريخته وى اطراف از يارانش كه، رسيديم قوم ساالر، مخارق بن ربيعة به: گويد عدوى عامر بن موسى

 ابـن  مـن ، آييـد  مـن  سـوى ، شـنوايى  و اطاعت اهل اى، حق دوستداران اى«: زد مى بانگ و بود پياده. بودند
  »مخارقم

 عبـداهللا  و اسدى ورقا ابن عبداهللا، كردم توقف و كردم بيم او از و بودم سال نو پسرى من: گويد موسى
  .بريختند خونش و بردند حمله بدو عذرى ضمره بن

                                                           

  .76: 4 ضَعيفاً كانَ الشَّيطانِ َكيد إِنَّ نِالشَّيطا أَولياء َفقاتُلوا. 1
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 وقتى، بودم وارد آن در عموهايم از يكى با و بودم بالغ نو جوانى: گويد، كبشه ابو، قينى مالك بن عمرو
 پهلـوى  بـه  را اش بـرادرزاده ، داد نكـو  آرايشى و بياراست را ما مخارق بن ربيعة رسيديم كوفيان اردوى مقابل
 مـردم  اى«: گفت و شد برون پيادگان و سواران با او خود و نهاد چپ پهلوى بر را سلمى ربه عبد، نهاد راست

 تقـوى  نـه ، انـد  شـده  برون آن از و اند كرده رها را اسالم كه جماعتى با و كنيد مى نبرد فرارى بندگان با، شام
  ».كنند مى سخن عربى به نه و دارند

  .كرديم نبرد آنها با كه وقتى تا است چنين واقعا كه پنداشتم خدا به: گويد
 ميـان  خـويش  شمشـير  بـا  كه ديديم را عراق مردم از يكى كردند آغاز نبرد كسان وقتى خدا به: گويد

  :خواند مى مضمون اين به شعرى و ودب افتاده كسان
   بيزارم حكميت طرفداران دين از«
  ».است بدى دين ما نظر به اين و

 را يارمـان  و كردنـد  هزيمـت  را مـا  آمـد  بر روز چون و، بود سخت روز از مدتى تا آنها و ما نبرد: گويد
 از راه سـاعت  يـك  فاصـله  بـه  حملـه  بـن  عبداهللا تا برفتيم فرارى ما. كردند تصرف را اردوگاهمان و، بكشتند
 انس بن يزيد مقابل در تا بيامديم وى با. گردانيد زمان با و رسيد ما به گفتند مى تلى بنات آنرا كه اى دهكده

 آرايشـى  بـه  آنگاه، بكرديم صبح نماز شد صبح چون و برديم سر به همديگر مراقبت به را شب و آمديم فرود
 بـر  را خثعمـى  قحـافى  اقيصر ابن و نهاد خويش راست پهلوى بر را خثعمى خزيمه بن زبير شديم بيرون نكو

 كـرديم  سـخت  نبـردى . بود اضحى روز به اين و، ايستاد پيش پيادگان و سوارگان با خود و نهاد چپ پهلوى
 مـا  و آوردنـد  تصـرف  به را اردوگاهمان و بكشتند ما از كس بسيار و كردند هزيمت رسوا وضعى به را ما آنگاه

  .بگفتيم وى با بوديم ديده را آنچه و رسيديم زياد بن عبيداهللا پيش تا برفتيم
 كـه  را غنوى مخارق ابن ربيعة سپاهيان و آمد ما سوى خثعمى حمله بن عبداهللا: گويد عامر بن موسى

 از سـپاه  دو و بـرفتيم  نيز ما، بيامدند شد صبح چون و آمد فرود تلى بنات در و آورد پس بودند شده هزيمت
 كـرديم  نبرد و برفتيم باز بكرديم ظهر نماز چون و بيامديم نيز ما و برفتند آنها آنگاه آويختند هم در زرو آغاز

  .كرديم هزيمتشان و
 فرار پس از شنوايى و اطاعت اهل اى كه داد مى ندا خويش ياران به و شد پياده حمله بن عبداهللا: گويد

، بـود  آن در چـه  هـر  با را اردوگاهشان و بريخت خونش و برد حمله بدو خثعمى قراد بن عبداهللا. كنيد حمله
 اشـاره  خـويش  دسـت  به، آوردند وى پيش اسير سيصد كه بود احتضار حال در انس بن يزيد. كرديم تصرف

  .شدند كشته آخر به تا و بزنيد را گردنهاشان كه كرد
 داد جـان  شب امهنگ» .است اسدى عازب بن ورقاء ساالرتان شدم هالك من اگر«: گفت انس بن يزيد

 و ماندنـد  فـرو  خـويش  كار در، ديدند چنين  يارانش چون و. سپرد خاكش به و كرد نماز او بر عازب بن ورقاء
 خبـر ، چيسـت  شـما  رأى قوم اى«: گفت ورقاء، كردند آغاز را وى دفن و بشكست وى مرگ از يارانش دلهاى
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 بازگشتن و، رفتن نهانى كردند بنا كه» .آيد مى ام سوى شام مردم از هزار هشتاد با زياد بن عبيداهللا كه آمده
  .كردند آغاز

 درباره كسان اى«: گفت و خواند پيش را خويش ياران سواران يكه و گروه چهار سران ورقا آنگاه: گويد
 خويش رأى، نيست شما رأى از برتر من رأى و هستم شما از يكى من؟ داريد راى چه دادم خبر شما به آنچه

 را شـما  و مـا  و آيد مى شما سوى بزرگانشان و سواران يكه و جماعت و شام بزرگ سپاه با زياد بنا. بگوييد را
 بـا  آنكـه  از پـيش  امروز اگر اند شده پراكنده ما از گروهى و شده هالك ما ساالر انس بن يزيد، نيست آن تاب
 پـس  آنها مقابل از را ما يارمان هالكت كه دانند مى گرديم باز خود به خود، برسيم آنها به و كنيم تالقى آنها
 يارمـان  مـردن  سـبب  بـه  كـه  گـوييم  و ايـم  كشته را ساالرشان كه باشند بيمناك ما از همچنان و است برده

 از ايـن  از بـيش  كه هزيمتى، شويم هزيمت اگر و ايم كرده خطر، كنيم تالقى آنها با امروز اگر اما، ايم بازگشته
  »ندهد سودمان اند داشته ما مقابل

  ».كند رحمت خدايت گرد باز، آوردى نكو رأى«: گفتند
 و كردنـد  گـويى  شايعه كسان و شدند خبردار بازگشتشان از كوفه مردم و مختار و بازگشت ورقا: گويد

  .اند شده هزيمت كسان و شده هالك انس بن يزيد كه بود چگونه قضيه ندانستند
 با را خبر و فرستاد مختار پيش بود سواد بطيانن از كه را خويش گيران خبر از يكى مداين عامل: گويد

 بـه  چـون  و برو«: گفت و كرد كس هزار هفت ساالر را او و خواند پيش را اشتر بن ابراهيم مختار، بگفت وى
  ».كنى تالقى دشمن با تا برو آنگاه، ببر خويش با را آنها رسيدى انس ابن سپاه

  .زد اردو اعين حمام در و شد برون ابراهيم: گويد
 دربـاره  و شـدند  فـراهم  كوفـه  در قوم بزرگان، بمرد انس بن يزيد وقتى: گويد، صالح بن نضر، زهير ابو

: گفتنـد  مـى ، باشد مرده وى كه نكردند باور و »شده كشته انس بن يزيد«: گفتند، كردند گويى شايعه مختار
 بـه  را ما غنيمت و نشانيد مركب رب و داد تقرب را ما آزادشدگان، شد اميرمان ما رضايت بى مرد اين خدا به«

  ».اند مانده محروم ما زنان بيوه و يتيمان و اند برخاسته نافرمانى به ما غالمان. كرد روزيشان و داد آنها
 كـه » .شـويم  مـى  فراهم پيرمان منزل در«: گفتند و كردند گاه وعده را ربعى بن شبث منزل پس: گويد

 خويش ياران با او و رفتند وى خانه به و آمدند فراهم پس. بود هبود كسى نيز جاهليت در اسالم جز به شبث
  .كردند گفتگو زمينه همين در آنگاه كرد نماز

 ،نيز آزادشدگان براى كه نبود اين از بدتر نظرشان به هيچيك بود كرده مختار كه كارها جمله از: گويد
  .بود نهاده همىس.) بود شده گرفته غنيمت به كه سرزمينهايى خراج يعنى( غنيمت از

  »ببينم را او من تا بگذاريد«: گفت آنها به شبث
 يـاد  را موضـوعى  هر و نگذاشت نگفته را خويش ياران اعتراضات از چيزى و بديد را مختار و برفت پس

  .پذيرفت خواستند مى را چه هر و »كنم مى شان راضى باب اين در«: گفت مى مختار، كرد مى
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  .آورد سخن غالمان از: گويد
  »دهم مى پس آنها به را غالمانشان«: گفت مختار
، داد ما به واليت اين با خدا كه بودند غنيمتى ما آزادشدگان«: گفت و آورد سخن آزادشدگان از: گويد

 رضـايت  آنهـا  بـراى  مقـدار  ايـن  به، داشتيم سپاسگزارى و ثواب و پاداش اميد كار اين از كه كرديم آزادشان
  »كردى شانشريك ما غنيمت در و ندادى

 بنـى  بـا  مـن  همراه، دهم  خودتان به را غنيمتتان و واگذارم شما به را آزادشدگانتان اگر«: گفت مختار
  »؟كنيد مى قرار و پيمان شود مى اطمينان مايه كه هايى قسم قيد به كار اين انجام براى و كنيد مى نبرد اميه

  ».كنم گفتگو آنها اب باب اين در و بروم يارانم پيش تا دانم نمى«: گفت شبث
  .نيامد مختار پيش ديگر و برفت پس: گويد
  .كنند نبرد مختار با كه گرفت قرار اين بر كوفه بزرگان رأى، پس: گويد
 بـن  الـرحمن  عبد و اشعث بن محمد و الجوشن ذى بن شمر و ربعى بن شبث: گويد حوشب بن قدامة

 گفـت  بـدو  و كرد او ثناى و گفت خدا مدح، كرد سخن شبث، رفتند خثعمى كعب ابى بن كعب پيش سعيد
 كه اعتراضاتى جزو و كند همدلى آنها با باب اين در كه خواست او از و اند كرده اتفاق مختار با نبرد كار در كه
 مـا  و فرسـتاده  ما سوى را او حنفيه ابن كه پندارد و شد اميرمان ما رضاى بدون وى«: گفت داشت مختار بر

 و يتيمـان  و گرفتـه  را غالمانمـان ، خورانيده مان آزادشدگان به را ما غنيمت. نكرده چنين وى كه ايم دانسته
  ».كنند مى بيزارى ما شايسته اسالف از سپاهيانش و او و كرده محروم را ما زنان بيوه

  .پذيرفت را دعوتشان و گفت مرحبا آنها به كعب ابى بن كعب: گويد
 در كه كردند دعوت او از و رفتند مخنف بن الرحمن دعب پيش كوفه بزرگان: گويد سعيد بن يحيى ابو

 و كـنم  نمـى  رهاتان كنيد قيام كه باشيد مصر اگر كسان اى«: گفت كه كند همدستى آنها با مختار نبرد كار
  ».كرد نخواهيد قيام كنيد اطاعت من از اگر

  »؟چرا«: گفتند
 شما سواران يكه و دليران خدا به ريدواگذا را همديگر و كنيد اختالف و شويد پراكنده دارم بيم«: گفت

 اينان. هستند وى با نيز شما آزادشدگان و غالمان بعالوه؟ نيستند وى با فالن و فالن مگر، هستند مرد اين با
 كينـه  و عربـان  شـجاعت  با او پس. توزترند كينه دشمنانتان از شما به نسبت آزادشدگانتان. دارند اتفاق هم با

 بر ميان از را او ديگران، بصره مردم يا شام مردم آمدن با بمانيد منتظر كمى اگر، كند مى نبرد شما با عجمان
  ».افتيد نمى همديگر جان به و دارند مى

  ».مبر تباهى به را اتفاقمان و ما راى و مكن مخالفت ما با خدا به ترا«: گفتند
  ».كنيد قيام خواهيد مى اگر، هستم شما از يكى من«: گفت
  ».برود او پيش از اشتر بن ابراهيم تا بمانيد منتظر«: گفتند و رفتند همديگر پيش اآنه پس: گويد
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  .خاستند پا به مختار ضد بر رسيد ساباط به اشتر ابن كه وقتى تا كردند صبر پس: گويد
 و جعفـى  قـيس  بـن  زحـر ، آمد سبيع ميدان به همدان مردم با، همدانى سعيد بن الرحمن عبد: گويد

  .آمدند كنده ميدان به اشعث نب محمد بن اسحاق
 كـه  برويـد  مـا  ميـدان  از«: گفـت  و رفـت  آنهـا  پيش حضرمى جبير: گويد مى حضر محمد بن سليمان

  »شويم شرى دچار خواهيم نمى
  »؟شماست ميدان اين«: گفت محمد بن اسحاق

  .برفتند آنها و »آرى«: گفت
، رفت آنها سوى نخيله مردم با نيز جرير بن بشير. آمد بشر ميدان به خثعمى كعب ابى بن كعب: گويد

 عبـد  پيش سبيع ميدان به قيس بن زحر و محمد بن اسحاق و آمد مخنف ميدان به مخنف بن الرحمن عبد
  .بود ازد قوم با كه رفتند مخنف بن الرحمن عبد پيش خثعم و بجيله مردم. رفتند سعيد بن الرحمن

 و رود آنهـا  سـوى  كـه  آراسـته  سـپاهى  مختار كه يافتند خبر، بودند سبيع ميدان در كه كسانى: گويد
 بـا  كـه  خواسـتند  آنهـا  از خويشاوندى و خدا نام به و فرستادند خثعم و بجيله و ازد مردم سوى كسان پياپى
 كـه  ايـن  از يافت خبر مختار چون و شدند فراهم سبيع ميدان در همگان و رفتند آنها سوى كه بيايند شتاب

  .شد دخرسن اند آمده فراهم يكجا به
 و ربعـى  بـن  شـبث . گرفـت  جا سلول بنى ميدان در قيس مردم با و برفت الجوشن ذى بن شمر: گويد

 حارث بن يزيد و ابجر بن حجار. گرفتند جا بازار در مضر قوم با ضبى ثروان بن ربيعة و عبسى فايد بن حسان
 در بودنـد  او پيرو كه مذحجيانى با زبيدى حجاج بن عمرو. گرفت جاى زار شوره و تمارين بين ما ربيعه قوم با

: گفـت  و كـرد  دريـغ  رفتن از او اما، بيا ما پيش كه فرستادند آنها پيش كس يمنيان. گرفت جاى مراد ميدان
  »باشم آمده شما پيش من كه اينست مثل، بكوشيد«

 كه اشتر بن ابراهيم پيش شتاب با كه كرد روانه توبه بن عمرو نام به اى فرستاده مختار روز همان: گويد
  .كنى حركت من سوى خويش همراهان همه با تا منه زمين به مرا نامه اين كه برود بود ساباط به

 چـه  هـر  مـن  كـه  ؟خواهيـد  مـى  چـه  بگوييد من به كه فرستاد آنها پيش كس مختار روز همان: گويد
  .كنم مى بخواهيد

  ».نفرستاده ترا او اما، فرستاده ترا هحنفي ابن اى پنداشته تو كه گيرى كناره ما از كه خواهيم مى«: گفتند
 اين در و فرستم مى را گروهى نيز من، فرستيد او سوى خويش جانب از را گروهى كه داد پيغام مختار

  .برسد اشتر بن ابراهيم تا كند معطلشان سخن اين با خواست مى كه، كنيد معلوم آنرا تا بنگريد كار
 آنهـا  بر را ها كوچه دهانه كوفه مردم. بدارند مخالفان از دست كه داد دستور خود ياران به مختار: گويد

  .رسيد مى آنها به، شدند مى غافل وقتى كه ناچيز اندكى جز رسيد نمى يارانش و مختار به آب و بودند بسته
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 طـارق  بـن  عقبة. كردند سخت نبردى وى با شاكر مردم و آمد ميدان طرف به سبيع بن عبداهللا: گويد
 بن عقبة. برفتند خويش عقبداران با گروه هر سپس، راند پس را آنها و بجنگيد وى با اعتىس و بيامد جشمى

 مـردم  نـزد  بـه  سـبيع  ميـدان  در سبيع بن عبداهللا و گرفت جا سلول بنى ميدان در قيس مردم نزد به طارق
  .گرفت  جاى يمنى

 فـراهم  يكجا به اگر«: گفت و رفت يمنى مردم پيش الجوشن ذى بن شمر: گويد اسحاق ابى بن يونس
 در، جـايى  چنـين  در خـدا  بـه ، وگرنـه  هسـتم  شـما  بـا  مـن  بجنگيم يكسو از و نهيم پهلو دو آن در كه آييد

  .رفت خويش قوم پيش سلول بنى ميدان به و »كرد نخواهم نبرد، مشخص سمت بى و تنگ هاى كوچه
 و رسـانيد  او بـه  را خبـر  وزهمانر شبانگاه رفت اشتر پسر سوى و شد برون مختار فرستاده وقتى: گويد

 يارانش و آمد فرود نيمشبان و پيمود راه شب سر همه و، گرديد باز كوفه سوى كه زد بانگ مردم ميان اشتر
 نمـاز  و پيمـود  راه شب همه و زد بانگ مردم ميان آنگاه. دادند ناچيز استراحتى را مركبان و بخوردند چيزى
 را شب و بيامد آنگاه. كرد پل دروازه بر را بعد روز پسين نماز و سپرد راه روز همه آنگاه. بكرد سورا در را صبح

 به مختار حركتشان سوم روز صبحگاه .بودند همراهش وى كوشاى و نيرومند ياران همه و گذرانيد مسجد در
  .رفت منبر

 مـا «: گفـت  و فرسـتاد  مختـار  پـيش  را المؤمن عبد خويش پسر ربعى بن شبث: گويد كلبى جناب ابو
 داشـته  اطمينـان  ما به جهت اين از، كنيم نمى جنگ تو با خدا به، نه، توايم راست دست كف و توايم رهعشي
  »باش

  .كرد خدعه مختار با اما داشت جنگ سر وى: گويد
 يمنـى  مـردم  سـران  از هيچيـك  نمـاز  وقت به آمدند فراهم سبيع ميدان در يمنى مردم چون و: گويد

 را كسـى  است اختالف آغاز اين«: گفت مخنف بن الرحمن عبد. گيرد پيشى او بر ديگرى كه نداشتند خوش
 شـداد  بـن  رفاعـة ، شماسـت  عشيره از شهر مردم قاريان سرور كه بيندازيد پيش است همه رضايت مورد كه

  ».شود پيشنمازتان بجلى فتيانى
  .داد رخ جنگ كه وقتى تا كرد مى نماز مردم با همچنان رفاعه و كردند چنين: گويد
 مختـار  اگـر «: گفتنـد  مـى  كه شنيد و رفت يمنى مردم پيش ازدى عمرو بن انس: گويد سرى بن وازع

 از يكـى » .آينـد  مـى  ما كمك به آنها آيد ما سوى اگر و رويم مى آنها كمك به ما رود ما مضرى برادران سوى
  .داد خبر وى به ار آنها گفته و رسيد مختار نزد به منبر باالى و برفت شتابان و بشنيد را سخن اين آنها

 صريح اما. آيند آنها كمك به رفتم مضريان سوى اگر كه هستند اين شايسته يمنى مردم«: گفت مختار
  »آمد نخواهند آنها كمك به مضريان روم يمنى مردم سوى اگر كه گويم مى

  .كرد مى حرمت و خواند مى پيش را مرد اين بعدها كه بود چنان و: گويد
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، نبـود  بنـا  همه اين بازار در وقت آن، داد آرايش بازار در را خويش ياران و آمد ودفر مختار آنگاه: گويد
  »؟روى گروه دو از يك كدام مقابله به دارى دوست«: گفت اشتر بن ابراهيم به آنگاه

  »خواهى تو كه گروه هر مقابله به«: گفت
 كـار  در و رود خويش قوم لهمقاب به ابراهيم نخواست و بود دورانديش مردى كه بينديشيد مختار: گويد

 ربعـى  بـن  شـبث  ساالرشان و بازارند در كه رو مضريان سوى«: گفت رو اين از، نكوشد بايد چنانكه نبردشان
  ».روم مى يمنى مردم سوى من و، عمير بن محمد با است

 هشهر يافت مى ظفر آنها بر كه ديگر كسان همه و يمنى مردم با رحمى بى و سختگيرى به مختار: گويد
  .رفت سبيع ميدان سوى مختار و رفت بازار سوى اشتر بن ابراهيم پس، بود

 پـيش  را احمسـى  بجلـى  شـميط  بن احمر و كرد توقف وقاص ابى بن سعد بن عمر خانه نزد به: گويد
 هـاى  خانـه  ميان از تا برو كوچه اين از«: گفت شميط ابن به، فرستاد نيز را شاكرى كامل بن عبداهللا. فرستاد
 اخنس آل خانه از تا برو كوچه اين از«: گفت نيز كامل بن عبداهللا به، »برسى سبيع ميدان مردم يشپ قومت

 كـس  شـبام  مـردم  كـه  گفـت  آنهـا  بـا  آهسـته  و خواند پيش را آنها آنگاه» .برسى سبيع ميدان  به شريق بن
  .اند آمده قوم مقابله به سر پشت از كه اند داده خبر من به و اند فرستاده

 و يافتنـد  خبر آنها آمدن از يمنى مردم، برفتند بود گفته مختار كه راهى از عبداهللا و شميط ابن: گويد
 اى كوچـه  در قـيس  بن زحر و اشعث بن اسحاق و همدانى. سعيد بن الرحمن عبد. كردند تقسيم را كوچه دو
 بـن  بشير و خنفم بن الرحمن عبد بود فرات سمت به كه اى كوچه در .ايستادند بود احمس مسجد پشت كه

  .ايستادند كعب ابى بن كعب و جرير
 عبـداهللا  ياران و شدند هزيمت شميط بن احمر ياران كه كردند سخت بسيار نبردى قوم دو آنگاه: گويد

  »؟بود خبر چه«: گفت كه آمدند مختار سوى شدگان هزيمت ناگهان و، نيز كامل بن
  ».شديم هزيمت«: گفتند
  »؟شد چه شميط بن احمر«: گفت

 جـدا  او از و شـدند  پيـاده  وى بـا  نيز يارانش از چند تنى، شد پياده گويان قصه مسجد نزد به«: گفتند
 يـاران . گفتند مى قصه و رفتند مى آنجا روزگار آن مردم كه، وداعه در بود داود ابو مسجد مقصودشان» .شديم

  ».كرد چه كامل ابن دانيم نمى«: گفتند كامل ابن
 جـدلى  عبداهللا ابو خانه به تا بيامد آنها روى پيش و آنها با و گرديد باز كه زد نگبا آنها به مختار: گويد

 سوى يارانت با«: گفت و بفرستاد بود خويش ياران از كس صد چهار با كه را خثعمى قراد بن عبداهللا و رسيد
 آماده و زنده اگر و نك نبرد قوم با او ياران و خودت ياران همراه و اويى بجاى تو شده هالك اگر رو كامل ابن
 و بكوشـند  وى بـا  بگـو  و بـده  او بـه  را يارانـت  باقيمانـده  و بـرو ، سوار همه، يارانت از كس يكصد با است كار
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 خودت. باد بشارت را او، كند نيكخواهى من با كه هر و كنند مى نيكخواهى من با واقع در كه كنند نيكخواهى
  ».برو سبيع ميدان مردم وىس  عبداهللا بن قطن حمام سمت از كس يكصد با

 از كسانى و بود ايستاده حريث بن عمرو حمام نزد به كه ديد را كامل ابن و برفت قراد بن عبداهللا: گويد
 و داد او به را خويش ياران از كس سيصد و كرد مى نبرد قوم با و بودند وى با بودند كرده پايمردى كه يارانش
 يـاران  بـه  و كرد توقف آنجا و رسيد القيس عبد مسجد به تا برفت ها كوچه در آنگاه. رفت سبيع ميدان سوى

  »؟چيست شما رأى« :گفت خويش
  »است تو كار تابع ما كار«: گفتند
 خـدا  بـه «: گفـت  آنهـا  بـه ، كـس  يكصد حدود در، بودند وى قوم از بودند وى با كه كسانى همه: گويد

 به. رسند هالكت به نبرد اين در ام عشيره بزرگان كه ندارم خوش خدا به اما، يابد غلبه مختار كه دارم دوست
 اند گفته شباميان شنيدم. كنيد توقف كمى، رسند هالكت به من دست به آنها كه دارم خوشتر بميرم اگر خدا

  »شويم معاف آن از ما و كنند چنين شباميان شايد، آيند مى آنها مقابله به سر پشت از
  »تست رأى رأى«: گفتند يارانش

  »بماند القيس عبد مسجد نزد به همچنان عبداهللا پس«: گويد
 شـريك  بـن  عبـداهللا  و پياده دويست با بود دلير بسيار مردى كه را نهدى عمرو بن مالك، مختار: گويد

 رسـيدند  بدو وقتى، بود مانده خويش جاى در كه فرستاد شميط بن احمر سوى سوار دويست با نيز را نهدى
  .كردند سخت نبردى آنجا و بودند گرفته فزونى و بودند يافته غلبه او بر قوم كه

 بـن  حسان جمله از و كس بسيار مضر مردم از كه كرد تالقى ربعى بن شبث با تا برفت اشتر ابن: گويد
 دست به مضر از يكى ندارم دوست خدا به كه برويد شما واى«: گفت آنها به ابراهيم بودند وى با عبسى فايد
. كـرد  هزيمتشـان  كـه  كردنـد  نبـرد  وى با و نپذيرفتند اما» .ميندازيد هالكت به را خودتان، شود هالك من

 دمى بود بستر بر كه مرگ از پيش. بمرد رساندند آنجا را وى وقتى كه بردند كسانش پيش را فايد بن حسان
 ضربت با مرگم كه خواستم مى هميشه بمانم زخم اين از پس كه نداشتم خوش خدا به«: گفت و آمد خود به

  .داد جان تا نگفت چيزى ديگر آن از پس» .باشد شمشير يا نيزه
 بـراى  را خـوش  خبـر  مختـار  .شـدند  هزيمت مضريان كه آمد مژده مختار براى ابراهيم جانب از: گويد

 خـود  مجـاوران  بـه  كوچـه  هـر  مـردم  و بودنـد  خـويش  حـال  به كسان، فرستاد كامل ابن و شميط بن احمر
  .پرداختند مى

 بـه  سـر  پشت از كه شدند همسخن و كردند خويش ساالر را القلوص ابو و آمدند فراهم يانشبام: گويد
 به بيگانه مخالفان ضد بر را خويش نيروى همه اگر« :گفتند ديگر بعضى به شان بعضى اما. بتازند يمنى مردم

  ».نيدك نبرد آنها با و ربيعه مردم سوى يا رويد مضريان سوى. است نزديكتر صواب به بريد كار
  »؟چيست تو راى القلوص ابو اى«: گفتند. كرد نمى سخن و بود خاموش القلوص ابو پيرشان: گويد
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  »123: 9 غْلَظةً فيُكم ْليجِدوا و الُْكفَّارِ من يُلونَُكم الَّذينَ قاتُلوا: فرموده ثناؤه جل خدا«: گفت
  .ببينند خشونتى شما در بايد، دكني كارزار شمايند مجاور كه كافران از كسان آن با: يعنى

: گفت آنگاه، بنشانيدشان آنگاه، ببرد نيزه سه يا دو اندازه به را آنها و خاستند پا به قوم پس »بپاخيزيد«
 كمى سوم بار و »خيزيد پا به«: گفت سپس بنشانيدشان آنگاه ببردشان آن از بيشتر چيزى و »خيزيد پا به«

  .بنشانيدشان باز و ببردشان بيشتر
  »؟كنى مى چنين چرا عربى مردم شجاعترين ما نزد به تو خدا به، القلوص ابو اى«: گفتند
 و دهيـد  نبرد به دل و آيد جا به دلهايتان خواستم، نيست نياموخته تجربه چون آموخته تجربه«: گفت

  ».دكر بايد چه كه دانى مى بهتر تو«: گفتند »بكشانم جنگ به بيم و حيرت حال به را شما نخواستم
 ابـو  و جنـدعى  كـه  آمد آنها مقابل كوچه دهانه بر شاكرى اعسر رسيدند سبيع ميدان به چون و: گويد

 و شـدند  وارد آنهـا  پـى  از كسـان  و شدند ميدان وارد و افكندند خاكش به و بردند حمله بدو كريب بن الزبير
  »حسين خونيهاى اى«: دادند پاسخشان شميط ابن ياران و »حسين خونيهاى اى«: زدند مى بانگ

  »عثمان خونيهاى اى« :گفت و بشنيد را بانگشان همدان مردم از مران ذى بن عمير بن يزيد: گويد
 خواهنـد  مـى  را عثمـان  خون كه كسانى همراه به من؟ چكار عثمان با را ما«: گفت بدو شداد بن رفاعة

  ».كنم نمى نبرد
 مـا  قوم در شمشير كه ديدى چون و كرديم وت اطاعت و بياوردى را ما«: گفتند وى با قومش از كسانى

  :مضمون اين به خواند مى رجزى و رفت آنها سوى رفاعه» .واگذاريد را آنها و برويد: گويى، افتاد كار به
  عليم دين بر و شدادم ابن من«

  »نيم اروى پسر عثمان دوستدار كه
  .شد كشته تا بجنگيد و

 بـا ، بـود  عابـد  مردى كه وى، نيز راسبى جرمى صهبان بن نعمان و شد كشته نيز عمير بن يزيد: گويد
 زحـر  بن فرات شدند كشته زار شوره در مهبذان حمام نزد به، بود عابد مردى نيز او كه فتيانى شداد بن رفاعة

 بـن  الـرحمن  عبـد ، شـد  كشـته  نيـز  سعيد بن عبدالرحمن، شد زخمدار قيس بن زحر، شد كشته نيز جعفى
 ازد مردم از كسانى و بود خود بى او و ببردند ها دست بر را او كسان و شد دارزخم كه كرد نبرد چندان مخنف
  .كردند مى نبرد وى اطراف

 كه نهد بنى از يكى. بردند مختار نزد به را آنها و كشيدند بيرون اسير پانصد وادعيان هاى خانه از: گويد
 مختـار  بـه  را اين. كرد مى آزادش رسيد مى عربى هر به شريك پسر عبداهللا نام به بود مختار اصحاب سران از

 حسـين  شدن كشته موقع آنها از كس هر بنگريد و بگذرانيد من جلو از را آنها« :گفت بدو مختار. دادند خبر
  ».بگوييد من به داشته حضور
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 داشـته  حضـور  حسين شدن كشته موقع كه گذشت مى مختار مقابل از كس هر كه شد چنان و: گويد
 و آورد مـى  پـيش  را او و »داشته حضور وى شدن كشته موقع كه است كسانى جمله از ينا«: گفتند مى، بود

 را كـه  هـر  يـارانش  كه شد چنان و كشت را آنها از كس چهار و هشتاد برود آنكه از پيش تا ميزد را گردنش
 كنـارى  بـه  را او بـود  زده مـى  زيانشـان  يـا  بـود  داشـته  مشـاجره  آنها با يا بود كرده مى آزارشان كه ديدند مى
 مختـار  به آن از پس. بود خبر بى مختار و شد كشته آنها از كس بسيار تا ريختند مى را خونش و كشيدند مى
 فراهم وى دشمن نزد به كه گرفت تعهد آنها از و كرد آزادشان و خواند پيش را اسيران باقيمانده و دادند خبر

 بـه  مختـار  همـراه  را او تا بگفت كه بارقى مرداس بن سراقة مگر، نخواهند حادثه يارانش و وى براى و نشوند
  .آرند مسجد

 آل خون در كه كسى مگر است امان در ببندد را خويش در كه هر«: زد بانگ مختار بانگزن آنگاه: گويد
  ».است داشته شركت محمد

 مـردم  نزديك«: گفتند آنها به و فرستادند را كسانى ابجر بن حجار و حارث بن يزيد: گويد شعبى عامر
 انـد  شده هزيمت اگر و »صرفان« بگويد آمد ما پيش كه شما از كس هر يافتند غلبه ديديد اگر و باشيد يمنى
  ».جمزان: بگويد

: گفـت  رسيد آنها به كه كسى نخستين و بيامدند فرستادگان، شدند هزيمت يمنى مردم چون و: گويد
  .برفتند آنها و» .رويد خويش هاى خانه به« :گفتند خويش قوم به و برخاستند حجار و يزيد پس »جمزان«

 خـويش  مركـب  بـر  و شد برون بود بوده حسين قتل حاضران جمله از كه زبدى حجاج بن عمرو: گويد
 يـا  بـرده  فرو را او زمين نيست معلوم، نديده را او كس كنون تا و گرفت واقصه و شراف راه و برفت و نشست
  .باريده سنگ او بر آسمان

 كـس  بود بوده على ابن حسين زن كه خليفه دختر جعفى عايشه شد كشته زحر بن اتفر وقتى: گويد
  .كرد خاك به را او و داد اجازه مختار كند خاك به را او پيكر، دهد اجازه كه خواست و فرستاد مختار پيش

  .فرستاد الجوشن ذى بن شمر پى از زربى نام به را خويش غالمان از يكى مختار: گويد
 كوفـه  از الغـر  اسبان بر ما رسيد ما به و بود ما پى در مختار غالم زربى: گويد ضبابى اهللاعبد بن مسلم

 بتازيد«: گفت ما به شمر رسيد ما نزديك چون و آمد پيش بود رو تند كه خويش اسب بر او و بوديم آمده در
  »بندد من در طمع غالم اين شايد، شويد دور من از و

 وقتـى  تا كشانيد خود دنبال به را او شمر، بست طمع شمر در غالم و شديم دور و بتاختيم پس: گويد
  .شكست هم در را پشتش و برد حمله او بر شمر، شد جدا خويش ياران از كه

 بـود  كرده مشورت من با اگر، زربى روز تيره«: گفت كه بگفتند او با را خبر و رفتند مختار پيش: گويد
  ».شود ونبر السابغه ابو دنبال به كه گفتمش نمى
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 هزيمـت  سـبيع  ميدان از را ما مختار وقتى: گويد كه هست ضبابى عبداهللا بن مسلم از ديگر روايت در
 مـن ، شـد  برون الجوشن ذى بن شمر، فرستاد شمر پى از را خويش غالم زربى و كشت را يمنى مردم و كرد
 آنجـا  از سـپس ، آمد فرود آنجا و برفت ساتيدما تا و گفتيم چنانكه بكشت را زربى شمر و بودم وى همراه نيز

 فرستاد دهكده به كس آنگاه گرفت جا بود اى تپه كنار كه رودى ساحل بر كلتانيه بنام اى دهكده كنار و برفت
 و »ببر زبير بن مصعب پيش شتاب با مرا نامه اين«: گفت  وى به و، بزد را او و بگرفت را آنجا بوميان از يكى و

  »الجوشن ذى بن شمر از، زبير بن مصعب به« :نوشت چنين آنرا عنوان
 همـان  مختار كه بود آنجا عمره ابو و داشت خانه چند كه شد اى دهكده وارد تا برفت بومى مرد: گويد

 بوميـان  از يكـى  مذكور بومى. باشد پادگان بصره مردم و وى ميان كه بود فرستاده دهكده اين به را او روزها
 بـومى  بـا  و بـود  ايسـتاده  كه حال آن در. كرد شكايت بود ديده شمر از كه رفتارى از وى با و بديد را دهكده
 مصـعب  به آن عنوان كه بديد بومى همراه را نامه و گذشت او بر عمره ابو ياران از يكى كرد مى سخن دهكده

 راه خفرس سه از بيش شمر و آنها ميان شد معلوم. بگفت آنها با كه پرسيدند بومى از را وى مكان. بود شمر از
  .نيست

  .كردند حركت وى طرف به پس: گويد
 ما كه رفتيم مى محل اين از بود بهتر«: گفتم بدو، بودم شمر با شب آن خدا به: گويد عبداهللا بن مسلم

  ».هراسيم در اينجا
 از را دلهاتان خدا، روم نمى اينجا از روز سه تا من خدا به، است پيشه دروغ بيم از اينها همه آيا«: گفت

  ».است آكنده ترس
 بـا  و شنيدم اسبان پاى صداى كه بودم بيدار و خواب من، بود بسيار ملخ بچه بوديم ما كه جايى: گويد

 را چشـمهايم  و شـدم  بيـدار  كه شنيدم واضحتر را صدا آن از پس »ملخهاست بچه صداى اين«: گفتم خودم
  ».نيست ملخ بچه اين خدا به نه«: گفتم و ماليدم

 ميـان  در را ما هاى خيمه و گفتند تكبير، شدند نمودار تپه از كه ديدم را آنها و زمبرخي خواستم: گويد
  .واگذاشتيم را خويش اسبان و كرديم آغاز دويدن و شديم برون ما و گرفتند

 را او پهلوى دو سفيدى گويى و بود ابرص وى داشت تن به خوشبافت اى حله كه گذشتم شمر بر: گويد
 نـداده  وى به سالح برداشتن و لباس پوشيدن فرصت كه زد مى ضربت آنها به نيزه با كه بينم مى حله روى از

  .كرديم رها را او و برفتيم ما و بودند
  .كشت را خبيث خدا، اكبر اهللا: شنيدم كه بودم پيموده راه لختى: گويد
 من و بردم عمره ابو پيش را او و ديدم بومى با را نامه كه بودم من خدا به: گويد عبيد بن الرحمن عبد

  .كشتم را شمر كه بودم
  »؟بگويد چيزى كه شنيدى شب آن آيا«: گفتمش: گويد راوى
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 شمشـير  و شـد  خيمـه  وارد و بينداخت را نيزه آنگاه، بزد را ما نيزه با مدتى و آمد بيرون، آرى«: گفت
  :گفت مى و خواند مى رجز و آمد برون و گرفت بر را خويش
  كرديد بيدار را دلير شير«

  زند مي را پشت و است عبوس كه
  نمانده وا دشمنى از هرگز

  »بوده قاتل و جوى نبرد پيوسته و
 بـن  سـراقة  شـد  روان قصـر  سـوى  و آمـد  در سبيع ميدان از مختار وقتى: گويد اسحاق ابى بن يونس

  .گذار منت من بر معد مردم بهترين اى كه زد فرياد بلند بانگ به مرداس
 و آورد بـرون  را او و فرستاد كس بعد روز و بداشت را او شب يك و فرستاد انزند به را او مختار: گويد

  :مضمون اينه ب خواند مى شعرى آمد مى چون و. خواند پيش
  ما كه بگوييد اسحاق ابو به«

  شد تمام ضررمان به كه خورديم تكانى
  ديديم مى چيز با را ضعيفان و آمديم برون

  بود خطا و غرور ما شدن برون اما
  داشتند سخن حسين قتل از كه گروههايى با

  يافتى ظفر خويش دشمن بر پيوسته
  يافت ظفر بدر جنگ در محمد چنانكه

  ،رسيد حنين به كه وقتى دره روز و
  كن مدارا يافتى تسلط كه اكنون

  حكومت كار در بوديم يافته تسلط ما اگر كه
  ».كرديم مى تعدى و ستم

 كـه  خـدايى  به مرداس ابن سراقة، بدارد صالح قرين دايتخ امير اى«: گفت رسيد مختار پيش چون و
 نبـرد  آسـمان  و زمـين  ميـان  ابلـق  اسـبان  بر كه ديده را فرشتگان كه كند مى ياد قسم نيست خدايى او جز
  ».اند كرده مى

  ».بگو مسلمانان با را اين و برو منبر باالى«: گفت بدو مختار: گويد
: گفـت  و كـرد  آزاد را او مختـار . آمـد  فـرود  و بگفـت  كسـان  اب را اين و رفت منبر به سراقه پس: گويد

  ».مبر تباهى به مرا ياران و برو خواهى مى جا هر، نكشم ترا خواستى مى اما اى نديده را فرشتگان كه دانستم«
: گفـتم  كـه  قسـم  آن چـون  نگفـتم  دروغ چنـدان  قسـمى  هـيچ  ضمن خدا به: گويد مرداس بن سراقة

  »كردند مى نبرد كه ديدم را فرشتگان«
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 نـزد  بصـره  در كه پيوست مخنف بن الرحمن عبد به و بگريخت كردند رها را سراقه وقتى: گويد يونس
  .بود زبير بن مصعب

  .پيوستند زبير بن مصعب به بصره به و شدند برون نيز كوفه سران و بزرگان: گويد
  :نمضمو اين به خواند مى شعرى شد برون كوفه از مرداس بن سراقة وقتى: گويد

   من كه بگوييد اسحاق ابو به«
  ام ديده رنگ تيره ابلق اسبان

  كنم مى نذر و منكرم را شما وحى من و
  كنم نبرد شما با مرگ هنگام تا كه

  نديديد شما كه ديد چيزى من چشمان
  هاييم ياوه داناى دومان هر و

  گويم نيز من، گويند سخن وقتى
  »گيرم بر سالح كنند سختى اگر و

: گفت، كردند اسير را بارقى سراقه وقتى: گويد پيرى از نقل به شعرى موسى ابو نسل از براد بن محمد
  ».داشتند سفيد لباس و بودند ابلق مركبان بر كه كردند اسير مرا كسانى؟ كرديد اسير مرا شما مگر«

 حاقاسـ  ابـو  بـه : كـه  گفـت  را شـعر  اين او و، كرد آزادش و» .بودند فرشتگان آنها«: گفت مختار: گويد
  ».آخر تا بگوييد

 اينـان ، شما واى«: گفت سبيع ميدان جنگ روز به همدانى قيس بن الرحمن عبد: گويد زياد بن عمير
  »؟اند تاخته ما به سر پشت از كه كيانند

  »شباميانند«: گفتند
  ».كند مى نبرد من با من قوم كمك به، ندارد قوم كه كسى، شگفتا«: گفت

 شود كشته آنكه از پيش و شد كشته روز آن، همدان ناعطيان از، بقالن ذى بن شرحبيل: گويد روق ابو
 جدايى در شتاب و، قصد بى جنگ و امام بى جنگ، است گمراه آن مقتول كه است شدنى كشته چه«: گفت

، بـودم  آمـده  قومم كمك به خدا به راجعون اليه انا و هللا انا، نمانيم بسالمت آنها از بكشيمشان اگر و. ياران از
 آنهـا ، نسـاختم  آنها براى كارى، ندادم نجات را آنها و نيافتم نجات شدن مغلوب از خدا به، شوند مغلوب بادام

  ».نساختند كارى نيز
  .بكشت را او و بينداخت تيرى هديج پسر احمر نام به همدان فايشيان از يكى: گويد
 ابـو ، حنفـى  سـعر  ابـى  بن سعر: داشتند دعوى كس سه همدانى سعيد بن الرحمن عبد مورد در: گويد

 او به بيشتر يا ضربت ده من: گفت مى الزبير ابو» .زدم او به اى نيزه«: گفت مى سعر، ديگر يكى و شبامى الزبير
 كـه  گروهى: گفتم من و كشى مى را خويش قوم سرور الرحمن عبد، زبير ابو اى«: گفت من به پسرش و زدم
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 يـا  بـرادران  يـا  پسران يا پدران چه گر و وى رسول و خدا مخالفان با كه نبينى دارند ايمان جزا روز و خدا به
  »1كنند دوستى باشند خويشاوندانشان

  ».ايد كرده خوب تان همه«: گفت مختار
 آنجـا  در: گويـد  صـالح  بـن  نضر بود شده كشته وى قوم از كس هشتاد و هفتصد سبيع نبرد در: گويد

 ربيعـه  مـردم  بـر  تـا  برفتنـد  آنگـاه ، دادند كشته چند و ده زاربا در مضريان. بود يمنى مردم از، فراوان كشتار
 بـه  و بازگشـتند  ربعـى  بن عكرمة و حصين برادر منذر بن شداد و حارث بن يزيد و ابجر بن حجار و گذشتند

 خـويش  خانـه  وارد و برفـت  زخمدار آنگاه. كرد سخت نبردى و تاخت قوم به عكرمه، رفتند خويش هاى خانه
 ديگـرى  خانـه  بـه  خويش خانه ديوار از خواست و آمد برون كه »گذرد مى محله در اهىسپ«: گفتند بدو شد

  .كرد بلند را او غالمش و نتوانست كه كند جستن
  .بود ششم و شصت سال حجه ذى از مانده روز شش چهارشنبه روز به سبيع ميدان جنگ: گويد
 و شد آماده حسين قاتالن به داختنپر براى مختار و رفتند بصره سوى و شدند برون قوم بزرگان: گويد

 صـورت  ايـن  در، روند راه ايمن و زنده كه واگذاريم اند كشته را حسين كه را كسانى گويد نمى ما دين«: گفت
 كمـك  آنهـا  ضـد  بـر  خـدا  از، ام پيشـه  دروغ انـد  گفته كه همانطور و هستم بدى كننده يارى محمد آل براى
 كه كرد آنها انتقامجوى و بزنم ضربتشان آن بوسيله كه اى نيزه و داد شمشيرى مرا كه خداى حمد، جويم مى

 بـه  انـد  كـرده  انكـار  را آنها حق كه را كسانى و بكشد را قاتالنشان كه است فرض خدا بر كه بگيرم را حقشان
  ».كنيد نابودشان تا كنيد دنبالشان آنگاه ببريد نام من براى را حسين قاتالن. افكند ذلت

 گـوارا  مـن  بـر  نوشـيدنى  و خـوردنى  كه بجوييد را حسين قاتالن«: گفت مختار: دگوي عامر بن موسى
  ».كنم پاكيزه آنها از را شهر و كنم پاك آنها از را زمين تا نباشد

 چند تنى بود كشته را ياسر بن عمار بن محمد كه همان دباس بن عبداهللا: گويد جهنى اعين بن مالك
 بـن  حمـل  و بـدى  نسير بن مالك و جهنى اسيد بن عبداهللا: جمله از، داد نشان مختار به را حسين قاتالن از

  .محاربى مالك
 برفت كه فرستاد آنها سوى بود وى اصحاب سران از كه را، نهدى عمرو بن مالك، نمر ابو، مختار: گويد

 دشـمنان  اى«: گفـت  آنها به كه آورد مختار نزد به شامگاهى و بياورد و بگرفت بودند قادسيه در كه را آنها و
 مـن  بـه  را علـى  بـن  حسـين ؟ كجاسـت  على بن حسين، خدا پيمبر خاندان و پيمبر و كتاب دشمنان و خدا

  »كشتيد گوييد او صلوات نماز اثناى در داشتيد دستور كه را كسى شما، بدهيد
  ».بگذار مان زنده و بنه منت ما بر فرستادند دلخواه به نا را ما بدارد رحمت قرين خدايت«: گفتند

  »؟نداديد آبش و نگذاشتيد زنده را او و ننهاديد منت پيمبرتان دختر پسر حسين به چرا«: گفت ختارم

                                                           

يرََتهم  أَو إِْخواَنهم أَو أَبناءهم أَو آباءهم كاُنوا َلو و رسوَله و اهللا حاد من يوادونَ اْلĤخرِ اْليومِ و بِاللَّه يؤْمُنونَ َقوماً َتجِد ال. 1 شـ58 ع :
22. 
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  »؟بودى ربوده را كالهش تو«: گفت بدى به مختار آنگاه: گويد
  »است خودش بله«: گفت كامل بن عبداهللا
  ».دهدب جان كه بزند غلط چندان بگذاريد و ببريد را اين پاى دو و دست دو«: گفت مختار
  .داد جان تا رفت او از خون همچنان و گذاشتند را او و كردند چنان: گويد
، سـعر  ابـى  بـن  سعر و كشت را جهنى عبداهللا، كامل بن عبداهللا، آوردند پيش را ديگران تا بگفت آنگاه

  .كشت را محاربى مالك بن حمل
 بـن  عبـداهللا ، مختار و داد اننش مختار به را حسين قاتالن از كسانى حنفى سعر: گويد صيقل سعيد ابو

  .گرفت مالك بن زياد نام به را آنها از يكى و رسيد ضبيعه بنى به تا برفتيم وى با كه فرستاد را كامل
  .گرفت خالد بن عمران نام به را آنها از يكى و رفت عنزه طايفه سوى آنگاه: گويد
 عجمـان  محل در اى خانه سوى گفتند ىم دبابه را آنها كه خود همراهان از كس چند با مرا آنگاه: گويد

 به و بياورديم را آنها كه بودند آنجا خوالنى قيس بن عبداهللا و بجلى خشكاره ابى بن الرحمن عبد كه فرستاد
 شـما  بـراى  روناس! بهشتى جوانان سرور قاتالن اى و صلحا قاتالن اى«: گفت آنها به كه كرديم وارد وى نزد

 و ببريدشـان  بـازار  سـوى ) بودنـد  برگرفتـه  بـود  حسين همراه كه روناسى از آنها كه( آورد پيش نحس روزى
  .بودند كس چهار آنها و كردند چنين» .بزنند را گردنهاشان

 عبـد  قبيلـه  سـوى  مـن  آمـد  مـا  سوى مختار سواران با اشعرى مالك بن سايب: گويد مسلم بن حميد
 و بودنـد  شـده  گـرم  سر آنها بگرفتن اما ندآمد من پس از صلخب پسران الرحمن عبد و عبداهللا، رفتم القيس

، بود همدان اعشى عموى پسر كه وهب پسر عبداهللا بنام بودند كرده گذر يكى خانه بر آنها با يافتم نجات من
 بكشـتند  بـازار  در را آنها و داد دستور كه بودند برده مختار پيش را همه بودند گرفته نيز را او كه عبد بنى از

  .ودندب نفر سه اينان كه
  :مضمون اين به بود گفته شعرى باب اين در مسلم بن حميد

  آسا حيرت كه نديدى مرا مگر«
  نيايم بود نزديك و يافتم نجات
  داد نجاتم خدا اميد
  ».نداشتم اميدى خدا از غير كه

 بن بشر و جهنى دهمانى خالد بن عثمان سوى را كامل بن عبداهللا مختار: گويد عدوى عامر بن موسى
 سـالح  ربودن و عقيل بن الرحمن عبد خون در و بودند داشته حضور حسين قتل در كه فرستاد بضىقا سوط

  .بودند داشته شركت وى لباس و
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 بنـى  گناهـان  همـه « :گفـت  و كـرد  محاصـره  را دهمان بنى مسجد پسينگاهى كامل بن عبداهللا: گويد
 نياريـد  من پيش را خالد بن عثمان اگر باشد من گردن به رستاخيزشان هنگام به تا خلقتشان آغاز از دهمان

  ».نزنم را تان همه گردن و
 كه يافتند ميدان در را آنها و برفتند وى طلب به سواران با و »بجوييم را او تا بده مهلت«: گفتيم: گويد

 نبرد كه خداى حمد«: گفت كه آوردند كامل ابن عبداهللا پيش را دو هر و روند جزيره سوى بودند خواسته مى
 بـه  طلـب  به بايد مى و افتاديم مى بزحمت بودند نيافته يكى آن با را يكى اين اگر، برداشت مؤمنان پيش از را

  ».داد دست به ترا و كرد مقرر را هالكت كه خداى حمد رفتيم مى اش خانه
 هك داد خبر مختار به و برفت و بزد را گردنشان رسيد الجعد بئر محل به چون و ببرد را آنها پس: گويد

 كـس  دو نيـز  اينـان ، »شـوند  سوخته تا شوند خاك به نبايد«: گفت و بسوزد آتش به را آنها و گردد باز گفت
  .بودند

  :مضمون اين به گفت شعرى جهنى عثمان رثاى در همدان اعشى: گويد
  كن گريه، جوانان جوان، عثمان بر ديده اى«

  مباد دور دهمان آل جوان كه
  كن ياد را شمايل نيكو همت بلند جوان

  همدان خاندان در كه
  ».نيست سوار يكه او همانند
 نگهبانان ساالر عمره ابو با را عدى بن حجر برادرزاده كندى هانى بن معاذ، مختار: گويد عامر بن موسى

 آورده را حسـين  سر كه بود همو، كردند محاصره را اصبحى يزيد بن خولى خانه و برفتند كه فرستاد خويش
  ».بجويد خانه در را او«: گفت معاذ به عمره ابو، شد نهان يزگاهآبر در خولى، بود

  »؟كجاست شوهرت«: گفتند كه آمد آنها پيش زنش
 را او و شـدند  وارد كـه  كـرد  اشاره آبريزگاه راه طرف به خويش دست به اما »كجاست دانم نمى«: گفت

  .كشيدند بيرونش و بود نهاده خويش سر بر زنبيلى كه يافتند
 را يكـى  عمره ابو، بيامد خويش ياران پى از آن از پس، گشت مى كوفه در مختار كه بود انچن و: گويد

 وى با را خبر و بود وى با نيز كامل ابن كه رسيد فرستاده به بالل ابو خانه نزد به مختار، بود فرستاده او سوى
 آنگـاه ، بريخـت  را خونش نشكسا كنار در و برد پس را او و رسيد خولى به و آمد آنها طرف به مختار. بگفت
  .گشت باز آنگاه، شد خاكستر تا نرفت آنجا از و بسوخت را او و خواست آتش

 بـود  آورده را حسـين  سـر  وقتـى  و نهار بن مالك دختر عيوف نام به بود حضرموت از خولى زن: گويد
  .بود گرفته دل به را وى دشمنى
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 را مردى فردا«: گفت خويش همنشينان با نسخ ضمن مختار روزى: گويد، األشعر أبو، عامر بن موسى
 فرشـتگان  و مؤمنـان  وى كشـتن  كـه  كشـم  مى، آويخته ابروهاى و رفته فرو چشمان و دارد بزرگ پاهاى كه

  ».كند مى خرسند را مقرب
 وى منظـور  كـه  افتاد خاطرش در و بشنيد را سخن اين و بود مختار پيش نخعى اسود بن هيثم: گويد

: گفـت  و خواسـت  را خـود  پسـر  عربـان  بازگشـت  خـويش  خانه به چون و، است اصوق ابى بن سعد بن عمر
 منظـورش  كـه  بدار خويش احتياط كه بگوى و بگوى چنان و چنين وى با و ببين را سعد ابن امشب همين«

  ».نيست تو جز
 خـدا «: گفت عمر. بگفت وى با را حكايت و خواست خلوت و رفت سعد بن عمر پيش هيثم پسر: گويد

» .دارد قصدى چنين من درباره چگونه، نهاده من با كه قرارها و پيمانها آن پس از، دهاد نيك پاداش ار پدرت
  .كرد مى دارى مردم و داشت نكو رفتارى تسلط آغاز در مختار كه بود چنان و

 سـبب  بـه  بـود  محترمتـر  كـس  همـه  از مختـار  پـيش  مخزومـى  هبيـره  بـن  جعـدة  بن عبداهللا: گويد
 مـن  براى، نيستم ايمن مرد اين از من«: گفت و كرد سخن وى با سعد ابن، داشت على اب كه اى خويشاوندى

  .كرد چنان عبداهللا و» .بگير او از امانى
  :بود چنين كه بودم خوانده و بودم ديده را وى نامه امان من: گويد

  رحيم رحمان خداى نام به«
 امان به تو. وقاص ابى بن سعد بن عمر براى عبيد ابى بن مختار از ايست نامه امان اين

 و باشـى  شـنوا  وقتـى  تـا  و دارى امـان  فرزندانت و خاندانت و كسانت و مال و جان به، خدا
 زده سر تو از سابقا كه اى حادثه سبب به باشى خويش شهر و خويش جاى به و آرى اطاعت
 سـعد  ناب كه ديگران و محمد آل شيعيان و 1خدا نگهبانان از كسانى و. شد نخواهى مواخذه

 و شـداد  بن عبداهللا و شميط بن احمر و مالك بن سايب. نكنند نيكى جز به وى با ببينند را
 امـان  به كه كرد قرار و پيمان خدا با خويش جانب از مختار و شدند شاهد كامل بن عبداهللا
 شـاهد  خويشـتن  بـر  را خدا و آرد پديد اى حادثه آنكه مگر، كند وفا سعد ابن درباره خويش

  ».است بس خداى شهادت كه كرد
 پديـد  اى حادثه كه وقتى تا سعد بن عمر به مختار امان«: بود گفته مى، على بن محمد، جعفر ابو: گويد

  ».كند حدث و رود آبريزگاه به وقتى كه داد مى معنى چنين، آرد
، رفـت  خـويش  حمـام  بـه  و شـد  بـرون  شبانگاه، آورد خبر چنان سعد بن عمر براى عربان وقتى: گويد

  .رسيد خويش خانه به صبحگاهان و گذشت روحا از و بازگشت و »روم خويش خانه به«: گفت خود با سپس

                                                           

  . م. ناميد مى اهللا شرطة را آنها و بود داده خويش انتظامى نيروى به مختار كه است عنوانى اين. 1
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 خـويش  غـالم  با داشتند وى درباره كه قصدى با را خويش امان بود رفته خويش حمام به وقتى: گويد
 و اى كرده رها را شخوي كسان و محل اى كرده تو اينكه از بزرگتر اى حادثه چه«: بود گفته غالمش. بود گفته
 خانـه  بـه  سـبب  همـين  بـه  »مده مرد اين به دستاويز خويش ضد بر و بازگرد خويش خانه به اى آمده اينجا

  .آمد باز خويش
 بـازش  كـه  هسـت  زنجيـرى  او گردن به، ابدا«: بود گفته كه بودند داده خبر مختار به را او رفتن: گويد

  »نتواند برود كه بكوشد اگر و گرداند مى
 پـيش  چون و. بياورد را او كه داد دستور و فرستاد سعد ابن سوى را عمره ابو، مختار صبحگاهان: دگوي

  »بيا امير نزد به«: گفت رسيد وى
 بكشـت  و بزد شمشير با را او عمره ابو و، بيفتاد و بلغزيد خويش جبه در و برخاست جاى از عمر: گويد

 پـيش  كه عمر بن حفص پسرش به مختار، نهاد مختار ىرو پيش و بياورد خويش قباى دامن در را وى سر و
  »؟شناسى مى را سر اين«: گفت بود نشسته او

، گفتى راست«: گفت مختار» .نباشد خوش زندگى وى پس از آرى«: گفت و آورد زبان بر هللا انا حفص
  .ندنهاد پدرش سر پهلوى را سرش و بكشتند را او تا بگفت و »ماند نخواهى زنده او از پس هم تو

 بـه ، نيسـت  همسنگى اما، حسين بن على جاى به يكى اين و حسين جاى به اين«: گفت مختار: گويد
  ».بود نخواهد وى انگشت يك معادل بكشم حسين جاى به را قرشيان چهارم سه اگر خدا

 و ناعطى نمران بن سعيد بن مسافر با را سرهايشان كشت را پسرش و سعد بن عمر مختار وقتى: گويد
  .نوشت وى براى اى نامه باب اين در و بردند حنفيه بن محمد پيش كه فرستاد تميمى عماره بن ظبيان

 بـن  يزيـد  كـه  بـود  ايـن  برانگيخـت  سـعد  بن عمر كشتن به را مختار كه چيزى: گويد عامر بن موسى
 و وى قيـام  و مختـار  از تـا  رفت ميانه در سخن و گفت سالم و رفت حنفيه بن محمد پيش انصارى شراحيل

  .كردند ياد بيت اهل خونخواهى به او دعوت
 وى بـا  هـا  كرسـى  بـر  حسين قاتالن اما ماست شيعه كه پندارد نده اهميتش«: گفت حنفيه بن محمد

  ».دارند مى صحبت و نشينند مى
 نـزد  بـه  آمـد  كوفه به چون و سپرد خاطر به حنفيه بن محمد از را سخن اين شراحيل بن يزيد: گويد

  »؟ديدى را مهدى«: پرسيد كه، گفت سالم و آمد مختار
  ».آرى«: گفت
  »؟رفت سخن چه و گفت چه تو با«: گفت
  .بگفت وى با را خبر، يزيد
 نـام  كـه  كسى همراه را سرهايشان و بكشت را پسرش و سعد بن عمر مختار كه نگذشت چيزى: گويد

  :مضمون اين به شتنو حنفيه ابن براى اى نامه آنها همراه و فرستاد حنفيه بن محمد براى برديم
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  رحيم رحمان خداى بنام«
 خـدايى  كـه  كنم مى خدايى حمد من و. مهدى اى تو بر درود، عبيد ابى بن مختار از

 يـا  انـد  كشـته  يا كه باشم شما دشمنان عقوبت كه برانگيخت مرا خدا، بعد اما. نيست او جز
 بن عمر سر، داد ظفر را شما ياران و بكشت را شما قاتالن كه را خداى حمد، فرارى يا اسير
 رحمـت  كه وى بيت اهل و حسين كشتن در كه آنها از .فرستادم تو براى را پسرش و سعد
 نيز را باقيمانده خدا، بكشتيم آورديم دست به را كه هر بودند داشته شركت، باد آنها بر خدا

 از سهـيچك  زمـين  عرصه بر كه بدانم تا پوشم نمى چشم آنها از من. داد خواهد ما دست به
 عمل آن مطابق و شوم آن پيرو كه بنويس من براى را خود راى مهدى اى. است نمانده آنها
  »خداى بركات و رحمت با باد تو بر سالم مهدى اى كنم

 و سـالح  كـه  فرستاد سنبسى طايى طفيل بن حكيم سوى را كامل بن عبداهللا، مختار آن از پس: گويد
 و خورد وى زير جامه به تيرم«: گفت مى و بود انداخته حسين به يرىت و بود گرفته بر را على بن عباس جامه
  ».نزد زيانى

 كمـك  او از و رفتند حاتم بن عدى پيش كسانش. بياورد و بگرفت را او و برفت كامل بن عبداهللا: گويد
 من تدس به وى كار«: گفت كه كرد سخن وى درباره كامل بن عبداهللا با و رسيد آنها به راه در كه خواستند

  ».است مختار، امير دست به نيست
  »روم مى او پيش«: گفت
  »موفقيت با برو«: گفت
 ميـدان  نبـرد  در كـه  وى قـوم  از چند تنى درباره مختار كه بود چنان و، رفت مختار سوى عدى: گويد

 انشيعي. بود پذيرفته را وى وساطت بودند نكرده كارى خاندانش و حسين درباره و بودند شده دستگير سبيع
 اى دانسـته  را وى گنـاه  كـه  خبيث اين درباره را حاتم بن عدى وساطت امير داريم بيم«: گفتند كامل ابن به

  ».بكشيم را او بگذار، بپذيرد
  ».شماست اختيار در«: گفت كامل ابن

: گفتنـد  بدو و نهادند هدف بود بسته بازوهايش كه را وى رسانيدند عنزيان محل به را او چون و: گويد
 را وى لبـاس  پـس  بنگـرى  و باشـى  زنده كه گيريم مى بر ترا لباس خدا به، گرفتى بر را على پسر هاى هجام«

  ».كردند برون
  :گفتى و كردى خويش تير هدف را او و انداختى تير حسين به«: گفتند آنگاه
 تـو  بـه  تيرهـايى  انـداختى  او بـه  تير چنانكه نيز ما خدا به. نزد زيانش و خورد زيرش جامه به من تير

  ».است بس برايت رسد تو به كدام هر كه اندازيم مى
  .بيفتاد  جان بى و خورد بدو بسيار تيرهاى كه كردند تيرباران را او يكباره: گويد
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  .بود او بر تير كه بس از بود خارپشتى گفتى: گويد بود ديده را او كشته كه كسى از نقل به جارود ابو
 چـه  بـراى  كه گفت بدو عدى .نشانيد خويش پهلوى را وى كه رفت مختار پيش حاتم بن عدى: گويد

  .است آمده
  »؟كنى تقاضا حسين قاتالن درباره كه دارى مى روا طريف ابو اى«: گفت مختار
  »اند بسته او به دروغ بدارد صالح قرين خدايت«: گفت
  »گذاريم مى وا تو به را او صورت اين در«: گفت
  »؟شد چه مرد آن«: گفت بدو مختار. شد وارد كامل ابن وقت همان در: گويد
  ».كشتند را او شيعيان«: گفت

 مـن  پـيش  آنكـه  از پـيش  را او و كردى شتاب چرا«: گفت نبود ناخرسند وى شدن كشته از كه مختار
 دوسـت  را چه هر و بپذيرند را وساطتش كه هست اين شايسته او و آمده وى درباره عدى اينك؟ كشتى آرى
  ».شود انجام دارد

  ».آمدند زور من از شيعيان«: تگف
 دربـاره  مـرا  وساطت، است تو از بهتر كه كسى پنداشتى اما، گفتى دروغ، خدا دشمن اى«: گفت عدى

  ».دارد باز كردى آنچه از ترا نبود كس و كشتى را او و كردى پيشدستى، پذيرد مى وى
 داد مـى  دستور كامل ابن به كه نهاد دهان بر انگشت مختار و گفت بسيار ناسزاى را او كامل ابن: گويد

 هـر  و، خشـمگين  كامـل  اين از و بود راضى مختار از كه برخاست عدى، بدارد دست عدى از و باشد خاموش
  .كرد مى شكايت او از ميديد را وى قوم از كس

 به بود القيس عبد قبيله از يكى كه فرستاد حسين بن على قاتل سوى را كامل بن عبداهللا، مختار: گويد
  .بود دلير مردى و عبدى منقذ پسر مره منا

. بـود  تنـدرو  اسـبى  بـر  كه شد برون دست به نيزه او و كرد محاصره را او خانه و برفت كامل ابن: گويد
  .نديد زيان اما بيفتاد پاى از كه بزد نيزه با را شبامى ناجيه بن عبيداهللا

 سـپس  رفـت  فـرو  آن در شمشـير  كرد مى دفاع چپ دست با اما زد مى شمشير با را او كامل ابن: گويد
  .شد شل دستش بعدها. پيوست مصعب به و برد جان كه ببرد را او شتاب با اسبش

 كـه  رقـاد  پسـر  زيد نام به فرستاد جنب طايفه مردم از يكى سوى را شاكرى عبداهللا مختار نيز و: گويد
 دستش اما ماند مصون تير از كه ودب گذاشته پيشانيش به را دستش، زدم آنها از يكى به تيرى«: بود گفته مى
  ».بردارد خويش پيشانى از دست نتوانست و دوختم پيشانيش به را

 پيشـانيش  به را او دست وقتى و بود عقيل بن مسلم بن عبداهللا جوان اين: گويد زبيدى االعلى عبد ابو
 را آنهـا  دادند كشتن به را ام چنانكه خدايا، كشاندند زبونى به و ديدند اندك را ما اينان خدايا«: گفت دوخت
  ».كن زبونشان كردند زبون را ما چنانكه و بكش
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 وى پـيش  كـه  بـود  مـرده « :بـود  گفتـه  مـى  و بكشت را او و افكند جوان آن به ديگرى تير آنگاه: گويد
 تكـان  چنـدان  داشت پيشانى به كه را تيرى و آوردم در شكمش از بود شده كشته بدان كه را تيرى، رسيدم

  ».نتوانستم كندن و بماند وى پيشانى در تير پيكان اما بكندم كه دادم
 شمشـير  بـا  او و ريختنـد  خانه به كسان و كرد محاصره را آنجا رسيد او خانه به كامل ابن وقتى: گويد

  ».بزنيد سنگ و تبر با مزنيد نيزه و شمشير با را او«: گفت كامل ابن بود دلير مردى كه بيامد كشيده
 رمقـى  هنـوز  »بياريـد   بيـرونش  دارد رمقـى  اگر«: گفت كامل ابن، آمد در پا از كه ندكرد چنين: گويد

  .بسوخت بود نرفته برون جانش و بود زنده هنوز كه را او و خواست آتش پس آوردند بيرونش كه داشت
 سـوى  كـه  شـد  معلوم، بود كرده مى حسين كشتن دعوى كه آمد بر انس بن سنان پى از مختار: گويد

  .كرد ويران را او خانه و ختهگري بصره
 و رفتـه  جزيـره  سـوى  و گريخته كه شد معلوم، آمد بر غنوى عقبه بن عبداهللا پى از مختار نيز و: گويد

 حرملـه  نـام  به اسد بنى از يكى و بود كشته را حسين خاندان جوانان از يكى غنوى ابن. كرد ويران را او خانه
  :گويد آنها درباره ليثى عقب ابى ابن كه بود هكشت را آنها جوانان از يكى نيز كاهل پسر

  هست ما خون از اى قطره غنى خاندان نزد به«
  ».شمار به و است ياد به كه ديگر اى قطره اسديان نزد به و

: بـود  گفتـه  مى كه خثعمى عروه پسر عبداهللا نام به آمد بر خثعم مردم از يكى پى از مختار نيز و: گويد
 مختـار  كـه  پيوسـت  مصـعب  به و گريخت وى دست از اما، ».نرسيد هدف به كه داختمان آنها به تير دوازده«

  .كرد ويران را او خانه
 بـا  را شـان  بعضـى «: بود گفته مى كه صبيح پسر عمرو نام به آمد بر نيز صداء مردم از يكى پى از: گويد

 وى سـوى  بودند گرفته امآر كسان وقتى هنگام شب» .نكشتم را آنها از هيچكس اما كردم زخمى و زدم نيزه
 گرفتند بر نيز را شمشيرش، بگرفتند را او كه داشت سر زير را خود شمشير و بود غافل و بود بام بر كه آمدند

  ».دور چه و بودى نزديك چه، شمشيرى بد چه كه كند لعنت خدايت«: گفت كه
 اجـازه  را خـويش  ارانيـ  شـد  صبح چون و بداشت قصر در را او كه آوردند مختار پيش را او پس: گويد

  »آيد در خواهد كه هر«: گفت و داد ورود
 و كـافران  گـروه  اى« :گفـت  مـى  و بـود  بنـد  در كـه  بياوردند را صبيح بن عمرو و بيامدند كسان: گويد

، ترسان نه لرزانم نه دارم دست به را شمشير دسته وقتى كه دانستيد مى بود دستم به شمشيرم اگر، بدكاران
 خلـق  بـدترين  شـما  كـه  ام دانسـته  كه نكشد مرا شما جز كسى ندارم  خوش باشد كشتن به من مردن وقتى

  »بزنم ضربت آن با را شما مدتى كه باشد دستم به شمشيرى داشتم خوش اما، خداييد
  .زد سيلى بود وى پهلوى كه كامل ابن به و برد باال را خويش دست آنگاه: گويد
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 محمد آل از كه پندارد او«: گفت سپس نگهداشت و بگرفت را وى دست آنگاه بخنديد كامل ابن: گويد
  ».بگوى ما با وى درباره را خويش دستور زده نيزه يا و كرده زخمدار را كسانى

 را او و »بميـرد  تـا  بزنيـدش  نيـزه  بـا «: گفت بياوردند را ها نيزه چون و »بياريد را ها نيزه«: گفت مختار
  .بمرد كه بزدند ها نيزه با چندان

 آنهـا  بـه  خانه بام از كه گذشتند ثقفى مسعود بن زرعة ابن خانه بر مختار ياران«: گويد هشام نب حكم
 پسـر  الملـك  عبد اما، كشتند را او هاى نوه الرحمن عبد و هبياط و شدند خانه وارد و بيامدند كه انداخت تير
 زن بـه  او و رسـيد  ختـار م پيش تا برفت شتابان و گريخت آنها دست از، بود خورده سرش به ضربتى كه وى

: گفـت  و خوانـد  پيش را وى آنگاه كرد مداوا را وى سر زخم تا بگفت جندب بن سمرة دختر ثابت ام خويش
  ».ايد كرده خشمگينشان و ايد تيرانداخته قوم به شما كه نيست من گناه«

 را ىكرسـ  متولى حوشب مختار، بود قادسيه نزديك اشعث دهكده در قيس بن اشعث بن محمد: گويد
 خسـته  و جاسـت  بـه  يـا  است سرگرم شكار به يا ديد خواهى كه برو وى سوى گفت و فرستاد كس يكصد با

  »بيار من براى را سرش يافتى دست وى به اگر، است گير گوشه و نهان يا، حيران و ترسان يا، است
 بـه  و آمـد  در آنجا از اشعث ابن محمد كرد محاصره را آنجا و رسيد وى قصر به تا برفت حوشب: گويد

 از كـه  دانسـتند  شـدند  داخـل  وقتـى ، آنجاسـت  اشـعث  پنداشتند و ببودند قصر دور به آنها. پيوست مصعب
 گـل  و خشت با و كردند ويران را اش خانه كه فرستاد كس مختار. بازگشتند مختار سوى و گريخته دستشان

  .كرد نبنيا بود كرده ويران سميه بن زياد كه را كندى عدى بن حجر  خانه آن
  .خواند مختار بيعت به را مردم بصره در عبدى مخربه بن مثنى سال اين در: گويد جعفر ابو

 عـين  در صـرد  بـن  سليمان همراه كه بود كسانى جمله از عبدى مخربه بن مثنى: گويد اسود بن عامر
 آنجـا  بـود  زندان به مختار وقت آن در، بازگشت كوفه به گران توبه بقيه با آن از پس، بود داشته حضور الورده
  .كرد بيعت وى با نهانى و آمد در زندان از مختار تا ببود

 نهـان  را خـويش  كـار  اما كن دعوت را مردم و رو بصره خويش واليت به«: گفت بدو مختار آنگاه: گويد
 برون كوفه از مطيع ابن وقتى. پذيرفتند ديگران و قومش از كسانى و كرد دعوت و رفت بصره سوى وى» .دار
 و نشست مسجدى در و خاست پا به مخربه بن مثنى كردند منع كوفه ورود از را الرحمن عبد بن عمرو و شد

 اردو آن نزديك و رفت الرزق مدينة سوى آن از پس، خواند مختار سوى را كسان و شدند فراهم او بر قومش
 قـيس  با بود وى نگهبانان ساالر هك را حصين بن عباد، قباع .كشتند شتر و آوردند فراهم آذوقه آنجا در و زد
 آنجـا  و رسـيدند  زار شوره به تا برفتند موالى كوچه از كه فرستاد آوران جنگ و نگهبانان از گروهى و هيثم بن

 را كسى مگر نگريست سو هر به عباد، نيامد برون هيچكس و بماندند خويش هاى خانه در مردم، كردند توقف
  »؟نيست اينجا تميم بنى از كسى« :گفت و نديد را كس اما، كند پرسش او از كه ببيند

  ».است شمس عبد بنى وابسته وراد خانه اينك«: گفت، الرباب عدى، عدى بنى وابسته االعور حنيفة
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  »بكوب را در«: گفت
 اينجـا  مـن ، تـو  واى« گفـت  و داد دشـنام  را وى عبـاد  و آمـد  بـرون  وراد كـه  بكوفت را در پس: گويد

  ».آيى نمى من پيش و ام ايستاده
  »خواهى مى چه دانم نمى«: گفت
  »برنشين و گير بر را خويش سالح«: گفت
 عباد. شدند متوقف آنها مقابل و بيامدند مثنى ياران تا كردند توقف همچنان قوم، كرد چنان وراد: گويد

 راه از و بازگشـت  عبـاد  و بماندنـد  وراد و هيـثم  بن قيس پس »باش خويش جاى به قيس با«: گفت وراد به
 درى: داشـت  در چهـار  الرزق مدينه. بودند متوقف زار شوره در همچنان كسان .رسيد كالء به تا برفت ذباحان

 درى كه سمساران مجاور درى و مسجد طرف به درى) فروشان سركه( خالالن طرف به درى، بصره سمت به
 آنهـا  بـه  و رفتند باال كس سى كه نهاد الرزق مدينة ديوار به و خواست نردبانى و كرد توقف آنجا. بود كوچك

  ».گوييد تكبير بامها روى، شنيديد تكبير صداى وقتى، باشيد بام روى«: گفت
 و تاخـت  آنهـا  به وراد» .آويز در قوم با«: گفت وراد به و بازگشت هيثم بن قيس پيش عباد آنگاه: گويد

 بر كه كسانى. شدند كشته كسانى نيز عباد ياران از. شدند كشته مثنى ياران از كس چهل و گرفت در جنگ
. شد فرارى، بود الرزق مدينة در كه هر و گفتند تكبير و شنيدند را تكبير و صدا و سر بودند الرزق دار بامهاى
 خـويش  يـاران  به هيثم بن قيس و عباد. شدند هزيمت شنيدند تكبير خود سر پشت از كه وى ياران و مثنى
 عبـد  قبيلـه  سـوى  يـارانش  و مثنـى . بگرفتند بود آن در چه هر با را رزقمدينةال، نرويد آنها تعقيب به گفتند
. فرسـتاد  القـيس  عبـد  قبيلـه  سوى را آنها كه بازگشتند قباع پيش همراهانشان و قيس و عباد رفتند القيس
  .كردند تالقى هم با كه بيامد مربد راه از عباد و برفت پل ناحيه از هيثم بن قيس

 خويش اسب بر زياد بود نشسته منبر بر و بود مسجد در كه رفت قباع پيش عتكى عمرو بن زياد: گويد
  ».كنيم مى نبرد آنها با وگرنه بيار پس ما برادران مقابل از را خويش سپاه مرد اى«: گفت و شد مسجد وارد

. آرنـد  اصالح به را مردم كار  كه فرستاد را مخزومى الرحمن عبد بن عمرو و قيس بن احنف قباع: گويد
 زبيـر  ابـن  بيعـت  بـر  شـما  مگـر «: گفـت  همگـان  و ازد و بكـر  مردم به احنف، رفتند القيس عبد قبيله وىس

  »؟نيستيد
  »كنيم نمى تسليم را برادرانمان ولى چرا«: گفت
 انـد  آسـوده  اينك كه مردمش بر را شهر اين و بروند خواهند مى كه واليتى هر به بگوييد آنها به«: گفت

  ».بروند خواهند مى كجا هر، نكنند تباه
: گفتنـد  يـارانش  و او به و رفتند مثنى پيش اصحابشان سران و عمرو بن زياد و مسمع بن مالك: گويد

 كه رويد خويش يار پيش هستيد امان در، شويد سركوب نخواستيم اما، نيستيم شما عقيده موافق ما خدا به«
  ».كمند شما عقيده موافقان
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 خويش رأى در هرگز«: گفت و بازگشت نيز احنف، برفت و پذيرفت را آنها مشورت و گفته مثنى: گويد
  ».نهادم خويش سر پشت را ازد و بكر و رفتم قوم اين پيش كه امروز جز نكردم خطا

. رفت مختار پيش كوفه به خود ياران از كمى تعداد با مثنى و بازگشتند قباع پيش قيس و عباد: گويد
 تميم بنى مردم از يكى عقبه قاتل، شدند كشته، شنى هردوان، بيعهر بن عقبة و رئاب بن سويد جنگ اين در
  »!من خونى«: گفت و زد زبان را وى خون عقبه برادر و شد كشته تميمى مرد آن از پس بود

 و بودند آمده وى سوى كه را عمرو بن زياد و مسمع بن مالك كار رسيد مختار پيش مثنى وقتى: گويد
 آنهـا  بـه  و بسـت  آنها در طمع مختار و بگفت مختار با بودند كرده دفاع وى از بصره از شدن برون وقت به تا

  :نوشت
 تعهـد  شـما  بـراى  را بهشـت  و دهم شما به خواهيد چه هر دنيا از تا، كنيد اطاعت و بشنويد، بعد اما«

  »كنم
  ».دهد مى ما به هم با را آخرت و دنيا كه كند مى بسيار بخشش اسحاق ابو«: گفت زياد به مالك: گويد
 وى همـراه  دهـد  درهـم  ما به كه هر، كنم نمى نبرد نسيه من ولى غسان ابو اى«: گفت شوخى به زياد

  ».كنيم مى نبرد
  :نوشت قيس بن احنف به مختار نيز و: گويد

  .ويند پيش كه كسانى و قيس بن احنف به مختار از«
 جهنم به را يشخو قوم احنف! مضر دست از ربيعه در ما واى، بعد اما. صلحيد به شما

 پيشـه  دروغ مـرا  ام شـنيده ، نـدارم  تسـلط  تقدير رقم بر من. نتواند آوردن بيرون كه برد مى
  »نيستم بهتر آنها از بسيارى از من و گفتند دروغزن من از پيش نيز را پيمبران، ناميد مى

: گفـت  آنها زا يكى، بود آنجا نيز قيس بن احنف كه نشستم اى حلقه در و شدم بصره وارد: گويد شعبى
  »؟كيستى تو«

  ».كوفه مردم از يكى«: گفتم
  ».ماييد آزادشدگان شما«: گفت
  »؟چگونه«: گفتم
  »ايم داده نجات، مختار ياران از، غالمانتان چنگ از را شما«: گفت
  »؟گويد مى چه شما و ما درباره همدان پير دانى مى«: گفتم
  »؟گويد مى چه«: پرسيد قيس بن احنف
  :گويد«: گفتم

  ايد كشته را غالمانى كه باليد مى خود به«
  ايد كرده هزيمت را سالح بى گروهى يكبار و
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  بياريد ياد به كنيد مى تفاخر اگر
  كرديم چه شما با جمل جنگ در كه
  زده خضاب به ريش پيران كه
  را از نفر گرد روى نكو جوانان و

  داشتند مى بر قدم موقرانه خويش زره در كه
  .كشتيم رشت چون نيمروز هنگام

  بخشيديم ما
  برديد ياد از را ما بخشش شما و
  كرديد كفران را واال خداى نعمت و
  كشتيد را خشبيان آنها مقابل در و

  ».بود بدى عوض شما قوم براى كه
  ».بيار را صفحه آن غالم اى«: گفت و شد خشمگين احنف: گويد
  :بود چنين آن در كه بياورد اى صفحه پس: گويد

  .. نامه آخر تا...  مضر دست از ربيعه در ما واى. قيس بن احنف به عبيد بىا بن مختار از«
  »؟شما از يا ماست از اين«: گفت احنف
 چـون  و بودنـد  جنگيـده  مختار با كه بود كسانى جمله از عامر بن مسكين: گويد سعدى عالء بن منيع

 كـه  گفـت  شـعرى  و وسـت پي عطـارد  ابـن  عميـر  بن محمد به و رفت آذربيجان سوى، شدند هزيمت كسان
  :است چنين آن مضمون
  ديد كه كرد شگفتى محبوبه«

  دارم سر به پيرى از پوششى
  برفته جوانيم كه بينى مى مرا اگر

  گذشته روزگاران مولدم از و
  دارم سال پنجاه و سال دو
  .روزگارهاست روزگارى هر از پيش و

  بوديم مرده پيش اين از كاش اى
  .كنند گانآزاد كه بوديم كرده چنان يا

   قريش ستاره از دريغا اى
  ».آوردند مختار پيش را سروى كه روز آن
  :گويد متوكل نيز و
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  كنند مى ناله و اند كشته را حسين«
  اطوارهاست را مردمش و روزگار كه

  وى پرچم زير دجال نگهبانان
  نيند مختار خوردگان فريب از گمراهتر

  كنيد بند به را دجالتان، قسى بنى اى
  باشيد آزادگان و خيزد بر غبار كه
  داشت غيب علم شما برادر اگر

  بودند كرده سخن آن از احبار
  بود روشن چيزى پيش از و

  بود آمده خبرها آن از كه
  درآيد دروغ شما وحى اميدوارم

  آيند شما سوى كسانى و
  غبار در دستهايشان به شمشيرهايشان كه

  ».باشد آتش همانند
 وانمـود  چنين و كند خدعه زبير ابن با كه فرستاد مدينه به سپاهى ختارم سال اين در: گويد جعفر ابو

 وادى در و بـود  فرسـتاده  زبيـر  ابن جنگ به مروان كه سپاهى با جنگ براى. فرستاده وى يارى به را آنها كه
  .بود گرفته جاى القرى

  ؟شد چه آن سرانجام و فرستاد را سپاه اين مختار چرا اينكه از سخن

 خـوش  و رفـت  بصـره  سـوى  وى كـرد  بـرون  كوفه از را مطيع ابن، مختار وقتى: گويد عامر بن موسى
 الرحمن عبد بن عمر تا بود بصره در همچنان و برود زبير ابن پيش خورده شكست و شده هزيمت كه نداشت

 و يافـت  غلبـه  كوفـه  در مختـار  وقتى كه بود چنان بصره به عمر آمدن سبب. ببودند بصره در دو هر و بيامد
 زبيـر  ابـن  بـا  اما كرد مى دعوت بيت اهل خونخواهى و حنفيه ابن براى شيعيان نزد به، گرفت استقرار كارش
  .نوشت مى نامه وى به و كرد آغاز خدعه

  :نوشت بدو
 در كـه  تعهدى و ام داشته دشمنانت ضد بر كه كوششى و من نيكخواهى از، بعد اما«
 دادم انجـام  را خويش تعهد چون اما، دارى خبر اى كرده من به نسبت كار اين انجام صورت

 انجام بودى كرده من با كه را تعهدى و كردى خست من با، بردم سر به را خويش تكليف و
 بـه  اگـر ، گيـرم  سـر  از گيرى سر از خواهى اگر، بودى ديده مرا عمل كه صورتى در، ندادى

  ».كنم نيكخواهى، راغبى من نيكخواهى
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 ايـن  از را شـيعيان  امـا  گيرد سامان كارش تا بدارد دست او از زبير ابن هك بود اين مختار منظور: گويد
  .ندارد خبر قضايا اين از اصال كه نمود مى چنان رسيد مى آنها به باب اين از چيزى اگر و كرد نمى مطلع قضيه

 مخزومـى  الرحمن عبد ابن عمر پس، جنگ به يا است صلح به مختار كه بداند خواست زبير ابن: گويد
  »كنم مى آنجا واليتدار ترا، شو آماده كوفه به رفتن براى«: گفت و خواست ار

  »آنجاست مختار كه صورتى در؟ چطور«: گفت
  ».مطيع و شنواست كه گويد مى وى«: گفت
  .كرد حركت كوفه سوى و كرد آماده لوازم درم هزار چهل تا سى او پس: گويد
  .بگفت وى با را خبر و بيامد مكه از مختار گير خبر: گويد

  »؟كرد فراهم لوازم مبلغ چه«: گفت بدو مختار
  »هزار چهل تا سى«: گفت
 آنچـه  برابر دو، ببر خويش با درم هزار هفتاد«: گفت و خواند پيش را قدامه بن زايدة مختار پس: گويد

 سـوار  دپانصـ  با نيز را ناعطى سعيد بن مسافر، كن تالقى وى با بيابانها در و، كرده خرج خويش حركت براى
 اين ايم شنيده كه است تو خرج برابر دو كه بگير را خرج اين: بگو او به و ببر همراه سر به خود دار نيزه دار زره

 كـه  كـرد  چنـين  اگر، برو و بگير، باشى كرده ضرر نخواستيم و اى افتاده خرج به و اى كرده فراهم لوازم مقدار
  ».سرند پشت اينان از دسته صد بگو و بده نشان او به را سواران وگرنه بهتر

 او بـه  را مال و كرد تالقى وى با بيابانهاى در و ببرد خويش با را سواران و گرفت بر را مال زايده: گويد
  .گردد باز گفت و كرد عرضه

  ».شود اجرا وى دستور بايد ناچار و كرده كوفه واليتدار مرا مؤمنان امير«: گفت عمر اما: گويد
 اينك«: گفت بديد را آنها عمر چون و خواست بود كرده نهان سو يك در كه را انسوار زايده پس: گويد

  »بيار را مال دارم نكو عذرى
 كـه  داد بـدو  را مال و »است فرستاده بوده او و تو ميان كه مناسباتى سبب به را مال اين«: گفت زايده

 بود عبداهللا بن حارث امارت ايام رد اين و شد همدم مطيع ابن با آنجا و رفت بصره سوى و بازگشت و بگرفت
  .كند قيام بصره در عبدى مخربه بن مثنى آنكه از پيش و

 آغـاز  او از كـه  بدانسـت  و دارند عراق سوى رو شام مردم كه يافت خبر مختار: گويد نعيم بن اسماعيل
 با پس، يايدب بصره طرف از زبير بن مصعب و آيند وى سوى مغرب طرف از شام مردم كه كرد بيم و كنند مى
  .كرد خدعه و مدارا و مسالمت زبير ابن

، مروان بن الملك عبد كرد مى مسالمت و خدعه زبير ابن با مختار كه اثنا اين در كه بود چنان و: گويد
  :نوشت زبير ابن به مختار و بود فرستاده القرى وادى به را حارث بن الملك عبد
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 تو براى كمكى كه خواهى اگر فرستاده تو سوى سپاهى وانمر بن الملك عبد كه ام يافته خبر، بعد اما«
  »بفرستم، بفرستم

  :نوشت بدو زبير بن عبداهللا: گويد
 تو پيش كه كسانى از و فرستى من واليت به سپاه كه ندارم ناخوش، دارى من اطاعت سر اگر، بعد اما«
 در، بـدارم  تـو  واليـت  از سـپاه  و كـنم  بـاور  را ات گفته بيايد تو بيعت چون و، بگيرى بيعت من براى هستند

 هستند القرى وادى در كه روند مروان پسر سپاه سوى بگو و كن شتاب، فرستاد خواهى كه سپاهى فرستادن
  ».والسالم، كنند نبرد آنها با و

 كه كرد روانه كس هزار سه با را او و خواست بود همدان مردم از كه را ورس بن شرحبيل، مختار: گويد
 وارد تـا  بـرو «: گفـت  بـدو  و نبود ميان آن در كس هفتصد از بيشتر عربان از و، بودند دشدگانآزا بيشترشان

  ».بيايد من دستور تا بنويس من به شدى آنجا وارد چون و شوى مدينه
 ورس ابـن  بـه  و فرسـتد  آنجا خويش جانب از اميرى، شدند مدينه وارد وقتى خواست مى مختار: گويد

  .كند نبرد وى با و كند محاصره را زبير ابن و رود مكه سوى كه دهد دستور
 بن عباس و كند خدعه وى با مختار كه كرد بيم زبير ابن اما، كرد حركت مدينه سوى ورس ابن: گويد

 آمـاده  نبـرد  براى را بدويان كه داد دستور بدو و فرستاد مدينه سوى مكه از كس هزار دو با را سهل بن سعد
  .كند

 خدعـه  آنهـا  با وگرنه بپذير آنها از ديدى من اطاعت كار در را قوم اگر«: گفت عباس به زبير ابن: گويد
  ».كنى نابودشان تا كن

 خـويش  ياران ورس ابن، رسيد ورس ابن به رقيم در تا بيامد سهل بن عباس، كردند چنين پس: گويد
 بن عباس، بود نهاده خويش راست پهلوى بر بود همدان مردم از كه را ثورى حمير بن سليمان، بود آراسته را

 بدو و رفت نزديك عباس. بودند چپ و راست پهلوى در سواران همه. بود نهاده چپ پهلوى بر را جدلى جعده
 ابـن  و بودند آرايش بى و خسته يارانش و عباس. رفت مى راه پيادگان ميان ورس ابن. شد پياده و گفت سالم
  .بود گرفته جنگ آرايش كه ديد آب سر بر را ورس

 ابن و »كنيم خلوت اينجا در«: گفت ورس ابن به آنگاه، گفت سالمشان و شد نزديك آنها به پس: ويدگ
  »؟نيستى زبير ابن اطاعت كار در مگر كناد رحمت خدايت«: گفت بدو كه آمد خلوت به ورس

  »چرا«: گفت بدو ورس ابن
 را شـما  يارتـان  كـه  تهگف من به زبير ابن كه است القرى وادى در كه رو وى دشمن سوى پس«: گفت

  .است فرستاده آنها سوى
 و رسـم  مدينـه  بـه  تـا  بروم اند داده دستورم، كنم اطاعت تو از اند نداده دستور من به«: گفت ورس ابن

  »بنگرم را خويش كار آمدم فرود آنجا چون
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 شمناند سوى را يارانت و ترا داده دستور من به، زبيرى ابن اطاعت كار در اگر«: گفت سهل بن عباس
  ».است القرى وادى در كه ببرم

، شـوم  مـى  مدينه وارد، شوم نمى تو پيرو، كنم اطاعت تو از كه اند نداده دستور من به«: گفت ورس ابن
  ».بگويد را خويش دستور كه نويسم مى يارم به آنگاه

 را كـارش  كه بگويد نخواست اما بدانست را وى مخالفت، بديد را او اصرار سهل بن عباس چون و: گويد
  ».روم مى القرى وادى سوى من اما، بكن خواهى مى چه هر است بهتر تو راى«: گفت و زده حدس

 ابن براى داشت همراه كه را گوسفند تعدادى و آمد فرود آب سر بر و بيامد سهل بن عباس آنگاه: گويد
 از يـارانش  و ورس ابـن  كـه  فرسـتاد  او بـراى  نيز كشته گوسفند و آرد مقدارى، كرد او هديه و فرستاد ورس

 بـدان  و بكشـتند  كـه  فرسـتاد  گوسـفند  يـك  آنها از كس ده هر براى سهل بن عباس، بودند بيتاب گرسنگى
 همـديگر  از كسـان  و كردند رها را خود آرايش ورس ابن ياران و شدند هم در آب بر گروه دو. شدند مشغول

  .بودند ايمن
 سـپاه  نيرومندان و دليران از كس هزار يك حدود رد ديد سرگرم را آنها سهل بن عباس چون و: گويد

 يـاران  بديد را آنها آمدن ورس ابن چون و، كرد ورس بن شرحبيل گاه خيمه سوى رو و آورد فراهم را خويش
 نگهبانان اى«: گفت مى و رسيد بدو سهل بن عباس كه بود نيامده وى سوى كس صد اما، زد بانگ را خويش

 خيانـت  آنها، هدايت و حقيد بر شما كه بجنگيد رجيم شيطان دوستداران و رفانمنح با، آييد من سوى، خدا
  ».اند كرده بدكارى و اند آورده

، شـد  كشـته  محافظان از كس هفتاد با ورس ابن، بود ناچيز كه كرديم نبردى خدا به: گويد يوسف ابن
 سلمان با كه كس سيصد جزب آمدند آن سوى كه برافراشت ورس ابن ياران براى امانى پرچم سهل بن عباس

 وى دسـتور  به افتادند سهل بن عباس دست به چون و بازگشتند جدلى جعده بن عياش و همدانى حمير بن
 رهاشـان  و بودنـد  نداشته خوش را آنها كشتن، قتل مأمور مردم كه كس دويست حدود در مگر شدند كشته
  .دادند جان راه در بيشترشان و بازگشتند كه بودند كرده

 بدانيـد «: گفـت  و ايستاد  سخن به بازگشتند آنها از كسانى و يافت خبر كارشان از مختار چون و: دگوي
  ».مقرر قضاى و بود شدنى كار اين، اند كشته را نيكوكار اخيار، شرور بدكاران كه

  :نوشت حنفيه ابن براى خثعمى مسعود بن صالح همراه مختار آنگاه: گويد
  رحيم رحمان خداى بنام«

 واليـت  و، كنند تر زبون را تو دشمنان كه بودم فرستاده تو سوى سپاهى من، عدب اما
 بـا  دين بى آن سپاه رسيدند مدينه نزديك چون و آمدند تو سوى، آرند تصرف به تو براى را

 چـون  و دادنـد  فريبشـان  خـدا  پيمـان  با و كردند خدعه آنها با خدا نام به و كرد تالقى آنها
 جانـب  از كـه  باشـد  چنـان  تـو  راى اگر، بريختند خونشان و تاختند آنها بر يافتند اطمينان
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 فرستى آنها سوى رسوالن خويش جانب از نيز تو و فرستم مدينه سوى انبوه سپاهى خويش
 ام فرسـتاده  آنهـا  سـوى  تـو  دستور به را سپاه و توام اطاعت در من كه بدانند مدينه مردم تا

 بيـت  اهـل  شـما  بـا  و شناسـند  مى بهتر را شما حق غالبشان كه ديد خواهى كه كن چنين
  ».باد تو بر سالم و، بيدينان و ستمگرانند همه كه زبير خاندان با كه دارند رأفت آن از بيشتر

  :نوشت مختار به حنفيه ابن: گويد
 و دارى مـى  بـزرگ  مـرا  حـق  كه دانستم و خواندم آنرا، رسيد من به تو نامه، بعد اما«

 آن وسـيله  بـه  كه دارم دوست بيشتر را چيزى كارها همه زا، دارى من كردن خرسند قصد
 سر من اگر بدان و كن اطاعت را خدا نهان و عيان در توانى كه آنجا تا، كنند اطاعت را خدا
 كنـاره  آنهـا  از ولـى  داشـتم  بسـيار  يـاران  و آمدند مى من سوى شتاب با كسان داشتم نبرد
  ».است بهتر حاكمان همه از او كه ندك حكم من براى خدا تا كنم مى صبورى و گيرم مى

 بـه «: گفـت  و داد بدو را نامه و گفت سالم و كرد بدرود و آمد حنفيه ابن پيش مسعود بن صالع: گويد
  ».بدارد دست خونريزى از و بترسد خدا از بگو مختار

  »؟اى ننوشته او براى را اين مگر، بدارد صالح قرين خدايت«: گفتمش: گويد مسعود بن صالح
 از و دارد فراهم را ها نيكى همه خدا اطاعت كه كند خدا اطاعت ام داده دستور او به«: گفت حنفيه بن ا

  ».دارد مى باز بديها همه
 خير مايه كه اند داده دستور كارى به مرا كه وانمود چنين مردم به رسيد مختار به وى نامه چون: گويد

  .رددا مى بر ميان از را خيانت و كفر و است گشايش و
 عبـداهللا  ابـو  ساالرشـان  و بودنـد  آنجا حج موسم و آمدند مكه به خشبيان سال اين در: گويد جعفر ابو

  .بود جدلى

   1مكه به خشبيان آمدن سبب از سخن

 و حنفيـه  بـن  محمد زبير بن عبداهللا كه بود اين آمده محارب بن مسلمة روايت در چنانكه قضيه سبب
 او بر امت كه كسى با بودند نخواسته كه را كوفه سران از كس هفده با ندبود وى با كه را خاندانش از كسانى
 و كـرد  تهديد سوختن و كشتن به و بداشت زمزم در بودند گريخته حرم سوى و كنند بيعت بود نكرده اتفاق

  .بود نهاده مدتى كار اين براى و كند عملى را تهديد نكردند بيعت اگر كه كرد پيمان خدا با

 كوفـه  مـردم  و مختـار  پـيش  كـس  كه گفتند بدو بودند حنفيه بن محمد با كه كسانى از بعضى: گويد
  .دهد خبر آنها به زبير ابن تهديد با بودند وى با كه را كسانى و خويشتن حال و فرستد

                                                           

 . م. بود كرده خويش مسلك نمودار را كرسى يك مختار كه رو اين از، بودند داده مختار ياران به كه بود عنوانى خشبيان. 1
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 و فرسـتاد  را كوفـه  مـردم  از كس سه حنفيه بن ا، رفتند خواب به زمزم در بر بانان كشيك وقتى. گويد
 ابـن  تهديـد  و بودنـد  وى با كه كسانى حال با را خويش حال و نوشت نامه كوفه مردم و مختار به آنها همراه

 بـاز  وى خانـدان  و حسـين  يـارى  از چنانكـه  كه خواست و داد خبر آنها به آتش به سوختن و كشتن به زبير
  .نمانند باز وى يارى از، ماندند

 آنها براى را نامه و زد بانگ مردم ميان كه ادندد وى به را نامه و آمدند مختار نزد به كس سه آن: گويد
 چنانكـه  انـد  بداشـته  ممنـوع  را آنهـا : است پيمبرتان خاندان باقيمانده و شما مهدى نامه اين«: گفت و خواند

 ابو، شوند سوخته آتش به يا شوند كشته روز به يا شب هنگام كه انتظارند در و دارند مى ممنوع را گوسفندان
 سويشـان  سـيل  پـى  از سـيل  چـون  سپاه پى از سپاه اگر و نكنم يارى بايد چنانكه را آنها راگ نيستم اسحاق
  ».شود واى دچار كاهلى زن پسر تا، نفرستم

 را تميمى عثمان بن ظبيان. كرد روانه، نيرومند مردم از سوار هفتاد با را جدلى عبداهللا ابو، مختار: گويد
 طـارق  بن عمير، كس يكصد با را قيس بن هانى، كس يكصد با را المعتمر ابو، كرد روانه كس چهارصد با نيز
  .كس چهل با را عمران ابن يونس، كس چهل با را

 فرسـتاده  او سوى سپاهيان كه نوشت على بن محمد به، قيس بن محمد و عامر بن طفيل همراه: گويد
  .شدند روان همديگر پى از كسان و است

 بـدو  سـوار  چهل با طارق بن عمير آن از پس، آمد فرود عرق ذات در كس هفتاد با تا برفت عبداهللا ابو
 وارد تـا  برفـت  آنهـا  بـا  كه شدند كس پنجاه و يكصد همگى كه، سوار چهل با نيز عمران بن يونس و پيوست
 زمـزم  بـه  تـا ، »حسـين  خونيهـاى  اى«: زدنـد  مـى  بانگ و داشتند همراه به 1كوبها كافر، شدند الحرام مسجد

 را بانـان  كشـيك ، بـود  مانـده  مهلت از روز دو كه بسوزاند را آنها كه بود كرده آماده هيزم يرزب -ابن، رسيدند
  ».واگذار زبير ابن خدا دشمن با را ما: گفتند و رفتند حنفيه ابن پيش و شكستند را زمزم چوبهاى و براندند

  »دارم نمى روا را خدا حرم در جنگ«: گفت حنفيه ابن
  »؟كنم مى رهاشان كنند بيعت كسانش و كند بيعت آنكه از پيش يدا پنداشته«: گفت زبير ابن
 نبـرد  تـو  بـا  چنـان  خـويش  شمشيرهاى با يا، كنى مى رهاشان يا خدا به، بله«: گفت جدلى عبداهللا ابو

  ».افتند ترديد به آن از ابطالگران كه كنيم
 چيـزى  دهم اجازه يارانم به اگر خدا به، نيستند بيشتر كس يك خوراك اينان خدا به«: گفت زبير ابن

  ».شود چيده سرهاشان كه نگذرد
 كارى يابى دست ما به آنكه از پيش كنى قصدى چنين اگر اميدوارم خدا به«: گفت بدو مالك بن قيس

  ».باشى نداشته خوش كه بيايد سرت به
                                                           

 نهضـت  در، بوده ايرانيان خاص گويى كه نام اين به بوده خصوصىم چوبهاى عربى جمع با كوب كافر، كوبات كافر متن كلمه. 1
 . م. افتادند مخالف عربان جان به كوبها كافر با خراسان روستاهاى مردم نيز ابومسلم
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 بـا  بيامـد  المعتمـر  ابـو  آن از پس. داد بيم فتنه از و بداشت تعرض از را خويش ياران حنفيه ابن: گويد
 وارد تـا  برفتند و بود آنها همراه نيز مال، دويست با عماره بن ظبيان و يكصد با قيس بن هانى و، كس يكصد
  »حسين خونيهاى اى«: آوردند بر بانگ و شدند الحرام مسجد

 علـى  دره سـوى  و شـدند  بـرون  همراهـانش  و حنفيه ابن و بترسيد بديد را آنها زبير ابن چون و: گويد
. داد نمـى  اجازه اما، خواستند مى اجازه وى مورد در حنفيه ابن از و دادند مى دشنام را زبير ابن وفيانك. رفتند

  .كرد تقسيم آنها بر را مال كه شد فراهم حنفيه ابن بر كس هزار چهار على دره در
 از كـرد  محاصـره  بودند خراسان در كه را تميم بنى مردم خازم بن عبداهللا سال اين در: گويد جعفر ابو

  .بودند كشته را محمد پسرش آنها از كسانى كه رو آن
 يكه از گروهى شدند پراكنده خراسان در تميميان خازم ابن ايام در وقتى: گويد عمى مرداس بن طفيل

 شـعبة  كردنـد  خويش ساالر را مزنى بشر بن عثمان و رفتند فرتنا قصر به، كس هشتاد يا هفتاد، آنها سواران
 ناشب بن حجاج و ضبى مشجعه بن جيهان و عدوى ذويب بن زهير و عنبرى فلق بن ورد و نهشلى ظهير بن

  .بودند وى با تميم بنى سواران جزو نيز، حر بن رقبة و عدوى
  .زد محكم خندقى و كرد محاصره را آنها و بيامد خازم ابن: گويد
 بـاز  قصر سوى سپس كردند مى نبرد وى با و شدند مى بيرون خازم ابن مقابله به كه بود چنان و: گويد

  .گشتند مى
 وى مقابله به قصر مردم و شد برون خويش خندق از آرايش با كس ششهزار با خازم ابن روز يك: گويد

  ».باشيد داشته وى تاب ندارم گمان كه گرديد باز خازم ابن مقابل از امروز«: گفت بشر بن عثمان. رفتند
 نشكسـته  را حريفـان  صـفهاى  و گردد باز اگر باشد قىطال زنش كه گفت عدوى ذويب بن زهير: گويد

 از، برفـت  و شـد  آن وارد زهيـر ، نبـود  آن در آب وقت آن و داشت آب زمستان كه بود رودى آنها كنار. باشد
 او و آمدنـد  هم دور به كه ريخت هم به را همه و برد حمله آنها به وقتى تا نشد متوجه كسى خازم ابن ياران

 بـه  تـا  نرفت او طرف به كس اما زدند مى بانگ او بر و كردند تعقيب را او رود طرف دو از كه بازگشت شتابان
  .بازگشت و گشودند راه كه برد حمله آنها به و آمد برون و بود رفته پايين كه رسيد جايى

 هاى نيزه به قالب بزنيد ضربت زهير به نيزه با خواهيد مى وقتى«: گفت خويش ياران به خازم ابن: گويد
 بـه  قـالب  كـه  آمـد  آنها مقابله به زهير روزى. بزنيد او لوازم به را قالبها يافتيد دست او به اگر و ببنديد خود
 زهير، آويختند او زره به نيزه چهار زدند ضربت او به چون و بودند كرده آماده او براى و بودند آويخته ها نيزه

 او و كردنـد  رهـا  را خـويش   هـاى  نيـزه  و بلرزيد هاشاندست كه برد حمله آنها به خواست مى و نگريست بدانها
  .شد قصر وارد تا كشيد مى خود با را نيزه چهار

 يكصد و دهم امانت اگر«: بگو وى با گفت و فرستاد زهير پيش را عدوى حر بن غزوان، خازم ابن: گويد
  »؟شوى مى من نيكخواه، كنم تو طعمه را باسان ملك و بدهم هزار
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  »؟اند كشته را ذويب بن اشعث كه شوم قومى نيكخواه چگونه! تو واى«: فتگ غزوان به زهير
 پراكنده و آييم برون بگذار كه فرستادند خازم ابن پيش كس كشيد درازا به آنها محاصره چون و: گويد

  .شويم
  »شويد تسليم من حكم به اينكه مگر، نه«: گفت خازم ابن

  »شويم مى تسليم تو حكم به«: گفتند
 ايـد  داده مـرگ  بـه  دل اگـر ، كشـند  مى را تان همه خدا به، شود عزادارتان مادرتان«: گفت آنها به زهير

 هـالك  بعضـى  و يابنـد  مـى  نجـات  تـان  بعضـى  يـا  ميريد مى همه يا شويم مى برون همگى، بميريد محترمانه
 اگـر ، گشـود  اهنـد خو شما براى مربد راه وسعت به راهى بريد حمله آنها به بايد چنانكه اگر خدا به، شوند مى

  »باشم شما سر پشت خواهيد اگر و باشم شما روى پيش من خواهيد
 و وى تـرك  غـالم  و حر بن رقبة با آنگاه دهم مى نشان شما به گفت كه نپذيرفتند را او گفته اما: گويد

  .شدند برون ظهير بن شعبة
 خـويش  يـاران  سـوى  زهيـر  امـا  برفتنـد  كـه  گشـودند  راه كه بردند سخت اى حمله قوم به پس: گويد

  ».كنيد من اطاعت اكنون، برفتند شعبه با غالمش و رقبه كه ديديد«: گفت و شد قصر وارد و بازگشت
  »دارند زندگى اميد و ندارند كار اين تاب ما از بعضى«: گفتند
 مـرگ  هنگـام  كـه  نيسـتم  آن من خدا به كنيد رها را يارانتان خواهيد مى، كند لعنت خدايتان«: گفت

  ».بنالم شما زا بيشتر
 را آنهـا  سپس، كرد بندشان در و فرستاد كس خازم ابن و آمدند فرود و گشودند را قصر در پس: گويد

 را آنها اگر«: گفت و كرد مخالفت موسى پسرش اما نهد منت آنها بر خواست مى كه بردند وى پيش يكى يكى
  ».آيد در پشتم از تا كنم مى تكيه شمشيرم بر ببخشى

 را همـه  تـا  بگفـت  آنگـاه  »گمراهيسـت  مايـه  گويى مى من به آنچه كه دانم مى خدا به«: گفت عبداهللا
  ».را كس سه مگر كشتند

 و بود زده خازم ابن به تيرى محاصره وقت به كه بود عدوى ناشب بن حجاج كس سه آن از يكى: گويد
 را دسـتش  يا بريزد را ونشخ يافت دست بدو اگر كه بود كرده ياد قسم خازم ابن و بود شكسته را وى دندان
 سخن خازم ابن با بودند گير كناره كه حنظله بنى تيره از تميم بنى مردم از كسانى و بود جوان وى، كند قطع

  ».ببخش من به را او، نادان و نورس است جوانى، منست عموزاده«: گفت يكيشان كردند
  ».نبينمت ديگر كه برو زود«: گفت و بخشيد بدو را حجاج پس: گويد
 را خويشـتن ، خازم بن ا پسر، محمد شدن كشته هنگام كه بود ضبى مشجعه بن جيهان ديگرى: گويد

 كه بود همو و بود سعد بنى از ديگر يكى» .كنيد رها را پا دو استر اين«: گفت خازم ابن و بود افكنده او روى
  .شويد جدا مضر سوار يكه از بود گفته، بودند پيوسته خازم ابن به وقتى
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 امـا ، بردارنـدش  خواسـتند  مـى  و بـود  بنـد  در وى، آوردنـد  خازم ابن پيش نيز را ذويب بن زهير: يدگو
 تو طعمه را باسان و كنم آزادت اگر«: گفت بدو كه نشست خازم ابن روى پيش تا بيامد پا يك بر و نپذيرفت

  »؟داشت خواهى سپاس چگونه كنم
  ».ودب خواهم تو سپاسدار نريزى مرا خون فقط اگر«: گفت

 نگه را شير و كشى مى را شير  بچه، دارى مى نگاه را بز و كشى مى را كفتار«: گفت خازم ابن پسر موسى
  » .دارى مى

 جـا  بـه  مسـلمانان  دشـمن  نبرد براى كى پس؟ بكشيم را زهير همانند كسى، تو واى«: گفت خازم ابن
  »؟بماند عرب زنان براى كى، ماند

  ».كشتمت مى بودى كرده شركت من برادر خون در نيز تو اگر خدا به«: گفت
 تـو  يـاد  بـه  را خـدا  زهيـر  مـورد  در«: گفـت  خازم ابن به و خاست پا به سليم بنى مردم از يكى: گويد

  »آورم مى
  »كن دخترانت نر را او«: گفت بدو موسى
  .بكشند را او داد دستور و شد خشمگين خازم ابن: گويد
  »هست حاجتى مرا«: گفت زهير: گويد
  »؟چيست«: گفت
 و نشـوند  تسـليم  گفتمشان كه مكن آميخته سفلگان اين خون با مرا خون و بكش جداگانه مرا«: گفت

 ترسانيدند مى را پسركت بودند كرده چنين اگر خدا به. آيند شما سوى كشيده شمشير با و بميرند محترمانه
 كـرده  چنـان  اگر. نپذيرفتند اما دمان غافل برادرش خونخواهى از كه داشتند مى مشغول خود به چنان را او و

  ».بكشد را كس چند تا شد نمى كشته آنها از هيچيك بودند
  .بريختند خونش و بردند كنارى به را او تا بگفت پس: گويد

 لعنـت  را خـازم  ابـن  خدا« :گفت مى كرد مى ياد آنها از وقتى، قيس بن احنف: گويد محارب بن مسلمة
 اگر، كشت نبود كرم يك همسنگ و بود احمق و ناچيز كودكى كه سرشپ عوض به را تميم بنى مردان، كند

  ».بود بس بود كشته او عوض به را يكيشان
 خويش نيزه بر و نپذيرفت، بردارند را ذويب بن زهير خواستند مى وقتى كه اند پنداشته عدى بنى: گويد

  .بجست  خندق از و آورد فراهم را خويش پاى دو و كرد تكيه
  :مضمون اين به گفت شعرى يافت خبر آنها شدن كشته از هالل بن حريش چون و: گويد

  آنها نبرد كار در مرا، مالمتگر اى«
  كرد نبايد مالمت

  گزيد را دالورشان من شمشير كه
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  نيامدم عقب من، مالمتگر اى
  شدند پراكنده كسان كه وقتى مگر

  نماند رفتن پيش براى كس و
  كرد نابود مرا، سالح، مالمتگر اى
  زند ضربت را دليران مدت دير كه هر و

  آيد باز زخمدار
  ريخت خواهد اشك من ديدگان

  گريست خون بايد كه بگرييد خون
  ورد و بشر ابن و زهير پس از مگر
  داشت توانم اميد غنيمتى خراسان در
  جنگ روز به كه بسا اى، مالمتگر اى

  نشستند مى عقب بد سواران وقتى
  »بودم بردن حمله كار در من

 جانـب  از بـود  زبيـر  بن مصعب مدينه عامل، بود حج ساالر زبير بن عبداهللا سال اين در: گويد جعفر واب
 بـا  كوفـه  كـار ، بود هبيره بن هشام با آنجا قضاى، بود مخزومى عبداهللا بن حارث بصره عامل، عبداهللا برادرش

  .ودب خازم بن عبداهللا با خراسان كار، بود يافته غلبه آنجا بر كه بود مختار
 ذى از مانـده  روز هشـت  اين و. كرد حركت زياد بن عبيداهللا با نبرد براى اشتر بن ابراهيم سال اين در

  .بود حجه
 مـردم  و سبيع مردم كار از مختار همينكه«: گويد بود داشته حضور جنگ اين در كه خديج بن فضيل

 كـرده  روانـه  پـيش  از كه جايى به را او كه بود نگرفته قرار روز دو از بيش اشتر بن ابراهيم، يافت فراغت بازار
، كـرد  حركـت  ششـم  و شصت سال حجه ذى از مانده روز هشت ابراهيم، شام اهل نبرد به يعنى، فرستاد بود

 آموخته تجربه و بودند داشته حضور جنگها در كه را خويش اصحاب بينان روشن و سواران يكه و سران مختار
 را اسـدى  حيـه  بن عبداهللا، شد برون وى با شهر مردم ساالرى به هدىن طهفه بن قيس، فرستاد وى با بودند
 بـن  حبيـب  گماشـت  ربيعـه  و كنده مردم ساالرى به را كندى جراد ابن اسود. كرد اسد و مذحج مردم ساالر
 ابـراهيم  بدرقـه  بـراى  مختـار . گماشت همدان و تميم مردم ساالرى به بود همدان مردم از كه را ثورى منقذ
 بـر  را كرسـى  و آمدنـد  وى روى پـيش  مختـار  ياران، رسيد حكم ام بن الرحمن عبد دير به چون و شد برون

 كرسـى  كـار  دار عهـده ، نگهداشـتند  پـل  بر آنرا كه بودند كرده بار بود كرسى حامل معموال كه سپيد استرى
، بخش نصرت دشمنانمان بر و، بيفزاى خويش اطاعت در را ما عمر پروردگارا« :گفت مى و بود برسمى حوشب

  ».دار مستورمان و مكن فراموشمان و باش داشته يادمان به
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  »آمين، آمين«: گفتند مى وى ياران و: گويد
  :گفت مى مختار كه شنيدم: گويد همدانى نوف ابن

  فرستادگان خداى به قسم«
  كشت خواهم صفى پس از را صفى كه
  ستمگر هزار يك پس از و

  »ديگر هزار يك
 سـوى  ابـراهيم  بـا  مختـار  .كردند سخت ازدحامى پل بر، رسيد آنها به اشتر ابن با مختار چون و: گويد

 رأس پلهـاى  بـر  بودنـد  آورده را كرسـى  كـه  آنها و بود الرحمن عبد دير پهلوى كه رفت الجالوت رأس پلهاى
 أسر پلهـاى  و الرحمن عبد دير پل بين ما مختار چون و خواستند مى نصرت خدا از و بودند ايستاده الجالوت
 كارهاى در :فراگير من از را چيز سه«: گفت اشتر ابن به و گردد باز خواست مى كه كرد توقف رسيد الجالوت

 بـا  شـد  تالقى كه هماندم رسيدى دشمن به وقتى و، كن شتاب رهسپردن در، بترس خدا از آشكارت و نهان
 در بـود  روز بـه  اگـر  و شو درگير نهاآ با صبح از پيش توانستى و بود شب هنگام به تالقى اگر، شو درگير آنها

  »كند حكم آنها درباره خدا تا مباش شب انتظار
  »؟سپردى ياد به كردم سفارش را آنچه«: گفت آنگاه
  »آرى«: گفت
  .بازگشت آنگاه »همراهت به خدا«: گفت
  .كرد حركت آنجا از خويش اردوى با كه بود اعين حمام محل در ابراهيم اردوى جاى: گويد

 داران كرسـى  پـيش  تـا  برفـت  خـويش  ياران با ابراهيم، بازگشت مختار وقتى«: گويد خديج بن فضيل
 ابـراهيم . خواسـتند  مـى  نصرت خدا از و بودند برداشته آسمان به را دستها و بودند فراهم آن دور به كه رسيد
 بنـى  روش نايـ  اوسـت  فرمـان  بـه  جـانم  كه خدايى به، مگير ما بر كنند مى خردان بى را آنچه خدايا«: گفت

  ».بودند خويش گوساله دور به كه است اسرائيل
  .برفتند داران كرسى، گذشتند پل از يارانش و ابراهيم چون و: گويد

  خواستند مى نصرت خدا از آن وسيله به وى ياران كه مختار كرسى از سخن

 از نقل به خالد بن معبد از نقل به يحيى بن اسحاق روايت در كه چنان كرسى كار آغاز: گويد جعفر ابو
 روزى تا بودم چنين و، بودم مانده نقره بى وقتى«: گويد طفيل كه بود آنجا از آمده هبيره بن جعدة بن طفيل
 خـاطرم  بـه ، كثيـف  نهايـت  بى بود نشسته اى كرسى بر كه ديدم را خويش همسايه فروش روغن و شدم برون

 كرسى كه دادم پيغام فروش روغن به و ازگشتمب پس، بگويم مختار به چيزى آن درباره است بهتر كه گذشت
 بـودم  داشته نهان تو از را چيزى«: گفتم و بردم مختار پيش آنرا فرستاد را كرسى او پس، فرست من پيش را

  »بگويم آنرا خواهم مى اينك و نبود روا داشتنش نهان كه
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  »؟چيست«: گفت
 در علـى  از كرامتـى  كه داشت عقيده گويى نشست مى آن بر هبيره بن جعدة كه بود اى كرسى«: گفتم

  ».هست آن
  ».بفرست آنرا، بفرست آنرا، بودى انداخته تأخير تاكنون را اين، اهللا سبحان«: گفت
 و كشـيدند  آن بـر  پرده زد مى برق و بود خورده روغن كه آمد در تازه چوب و شد شسته كرسى: گويد

  .داد جماعت نماز بانگ آنگاه .دادند من به هزار دوازده تا بگفت و، بردند مختار پيش
 روان مسـجد  سوى مردم. برد همراه را ربعى بن شبث و طلحه بن اسماعيل و من: گويد خالد بن معبد

 اسـرائيل  بنـى  در، هسـت  نيـز  امـت  ايـن  در آن نظيـر  بوده گذشته هاى امت در چه هر«: گفت مختار، بودند
 هماننـد  چيـزى  مـا  ميـان  اينـك ، بـود  آن در رونها خاندان و موسى خاندان تركه باقيمانده كه بود صندوق
 و برداشتند دست و خاستند پا به سبائيان. برداشتند را كرسى پوششهاى »برداريد آن از پرده، هست  صندوق

  .گفتند تكبير بار سه
  ».مشويد كافر مضريان گروه اى«: گفت و خاست پا به ربعى بن شبث: گويد
  .كردند بيرون و شدند مانع و كردند دور و زدند كنار را او: گويد

  .بود شبث از سخن اين كه پندارم خدا به: گويد يحيى بن اسحاق
 و آمـده  فـرود  باجميرا در شام مردم با زياد بن عبيداهللا اينك«: گفتند كه نگذشت چيزى: گويد طفيل

 و كـس  هفت سترا جانب از. بودند كشيده آن بر پرده و بود استرى بر كه ببردند بود قاطرى بر كه را كرسى
  ».بودند گرفته آنرا كس هفت چپ جانب از

 و بيفزود را فتنه، اين و بود نشده كشته آن بمانند هرگز كه شد كشته كس چندان شام مردم از: گويد
  .گراييدند كفر به كه رفتند پيش آن در چندان

 را كرسـى  و كردند سخن باره اين در مردم، بودم پشيمان بودم كرده آنچه از و گفتم هللا انا من و: گويد
  .نديدم آنرا ديگر و كردند نهان

  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در همدان أعشى: گويد صالح ابو
  هستيد سبائى شما كه دهم مى شهادت«

  شناسم مى را شما من شرك نگهبانان اى
  نيست موسى سكينه شما كرسى كه كنم مى ياد قسم
  ايد پيچيده آن بر ها پرده چه اگر
  نيست صندوق همانند ما نميا

  روند راه آن دور به خارف و نهد و شبام مردم گرچه و
  ام داشته دوست را محمد آل كه هستم كسى من
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  هست قرآنها در كه هستم وحيى پيرو و
   جوان و پير از قرشيان كه هنگامى و

  »شدم او پيرو نيز من« شدند عبداهللا پيرو
  :گفت باب اين در ليثى متوكل نيز و
  بگوى وى با ديدى را اسحاق ابو اگر«

  ندارم باور ترا كرسى من كه
  جهند مى بر آن چوبهاى دور به شباميان

  بندند مى بدان وحى شاكريان و
  است قرمز ديدگانشان آن اطراف در

  »ريزد مى آب آن از كه نخودهائيست گويى
 هبيـره  بـن  جعـدة  نخانـدا  به مختار: گويد كه است چنان هشام بن حكم روايت در كرسى حكايت اما
 ابـى  بن على كرسى«: گفت بود طالب ابى بن على تنى خواهر و طالب ابو دختر هانى ام مادرش كه مخزومى

  ».بياريد من براى را طالب
  ».بياريم كجا از آنرا دانيم نمى و نيست ما پيش خدا به«: گفتند
  ».آريد من پيش آنرا و برويد، نباشيد احمق«: گفت
 اى كرسـى  پـس ، پـذيرد  مى آنها از همانست اين، بگويند و بيارند اى كرسى اگر كه دبدانستن قوم: گويد

  .پذيرفت آنرا كه» .همانست اين«: گفتند و بياوردند
  .بستند بدان ديباج و حرير و بيامدند مختار اصحاب سران و شاكر و شبام مردم: گويد

 بـدان  ازد جنـدبيان  بعضـى  راچـ «: گفـت  رسـيد  زبيـر  ابـن  به كرسى خبر وقتى: گويد عامر بن موسى
  »؟پردازند نمى

 در كه بود اشعرى موسى ابو بن موسى شد آن متولى كه كسى نخستين بياوردند را كرسى وقتى: گويد
، بـود  عبـاس  بن فضل دختر كلثوم ام موسى مادر. بود داشته توجه بدو كه بود آمده مى مختار پيش كار آغاز
 تـا  بـود  كرسـى  متصدى و داد برسمى حوشب به را كرسى و شد شرمگين و كردند مالمت را وى آن از پس

  .رسيد هالكت به مختار
 وحيـى  امروز«: گفت مى و آمد مى خويش ياران انجمن به امامه ابو نام به اعشى عموهاى از يكى: گويد

  ».هست آن در آينده اتفاقات همه خبر و اند نشنيده آن همانند مردم كه اند ساخته ما براى
 از مختار ولى »داده دستور من به مختار«: گفت مى، بود نوف بن عبداهللا كار، اين: گويد امرع بن موسى

  .كرد مى بيزارى آن
  .آمد در هفتم شصت سال آن از پس 
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   هفتم و شصت سال حوادث از سخن

  .بودند وى با كه شام مردم از كسانى و بود زياد بن عبيداهللا شدن كشته سال اين حوادث جمله از

  زياد بن عبيداهللا قتل كيفيت زا سخن

 شام مردم از كسانى و داشتيم زياد بن عبيداهللا آهنگ، برفتيم اشتر بن ابراهيم با: گويد صيقل سعيد ابو
 بـا  شـود  عراق سرزمين وارد آنكه از پيش خواستيم مى كه نكرديم كج راه و برفتيم شتاب با، بودند وى با كه
  .كنيم تالقى وى

 شتاب با و رفتيم پيش موصل سرزمين در و رسيديم عراق سرزمين مرزهاى به وا از پيش خيلى: گويد
 فرسـخ  پنج موصل شهر تا آنجا از كه كرديم تالقى باربيثا نام به اى دهكده كنار بر خازر در و رفتيم وى سوى

  .بود
 دلير مردى كه بود نهاده  سپاه مقدمه بر بود نخع هبيل و تيره از كه را لقيط بن طفيل اشتر ابن: گويد

 آرايـش  بـا  اشـتر  ابـن . پيوسـت  وى بـه  نيز را حريث بن حميد رسيد زياد ابن نزديك به چون و بود جنگى و
 بـن  طفيـل  تنها نباشند پراكنده كه بود پيوسته خويش به را پيادگان و سواران همه و كرد مى حركت جنگى
  .آيد فرود دهكده اين در تا فرستاد پيشتازان با را لقيط

 پـيش  كس سلمى حباب بن عمير. آمد فرود خازر ساحل بر آنها نزديك و بيامد زياد بن يداهللاعب: گويد
 مـرا  بيـا  خـواهى  مـى  اگـر «: داد پيغام اشتر ابن .ببينم ترا امشب خواهم مى و توام با من كه فرستاد اشتر ابن

  »ببين
 هنگـام  ايـن  در. دنـد بو جزيـره  در بودنـد  مـروان  خانـدان  و مروان مخالفان كه قيس قبيله همه: گويد

 وى بـا  و آمـد  ابـراهيم  پيش شبانه عمير پس .بود بجدل ابن ساالرشان كه بودند كلب طايفه مروان سپاهيان
  .دهد هزيمت به را كسان كه كرد وعده و است زياد ابن سپاه چپ پهلوى بر كه گفت بدو و كرد بيعت

  ».بمانم منتظر روز سه يا دو و مبزني خندق كه است چطور تو نظر به«: گفت بدو اشتر ابن: گويد
؟ خواهنـد  مـى  چيـزى  ايـن  جز قوم اين مگر، ايم وابسته خدا به ما، مكن چنين«: گفت حباب بن عمير

 گـروه  تـاب  دراز مدت در كم گروه و هستند شما برابر چند و بسيارند آنها، است بهتر آنها براى طفره و تعلل
 شوند نزديك تو ياران با اينان اگر كه كن حمله آنها به اند آكنده شما ترس از كه كن نبرد قوم با، نيارد بسيار

  ».گيرند جرئت و شوند مأنوس آنها با بجنگند آنها با پياپى روزهاى و
 و كـرده  سفارش چنين نيز من يار آوردى درست راى، منى نيكخواه كه بدانستم اكنون«: گفت ابراهيم

  ».داده دستور همين
 مـا  كـه  ديده چيزها جنگ حوادث از و است آزموده جنگ پير كه مكن اوزتج وى راى از«: گفت عمير

  ».كن حمله مرد اين به صبحگاهان، ايم نديده
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 سـحرگاه  چـون  و ننهـاد   هم بر چشم و نهاد بانان كشيك شب همه اشتر ابن و برفت عمير آنگاه: گويد
 بـن  يزيـد  بـن  سـفيان ، كـرد  نمعي ساالران و كرد مرتب را خويش گروههاى و بياراست را خويش ياران شد

 نهـاد  چـپ  پهلـوى  بر را االحوص ابو برادر جشمى مالك بن على. نهاد خويش راست پهلوى بر را ازدى مغفل
 را همـه  كه بود اندك سوارانش شمار، گماشت سواران بر بود بوى مادرى برادر كه را عبداهللا ابن الرحمن عبد

 بـه  وى پـرچم ، گماشت پيادگان به را لقيط بن فضيل، دبودن قلب در و چپ پهلوى در كه پيوست خويش به
  .بود مالك بن مزاحم دست

 مردم سران و كرد صف به را آنها و بيامد آنگاه، كرد نماز كسان با تاريكى در، دميد صبح چون و: گويد
 چپ ىپهلو ساالر و فرستاد راست پهلوى به را راست پهلوى ساالر نهاد خودشان جاى به را كوفه ناحيه چهار

  .بود سپاه وسط در كه پيوست پيادگان به را پيادگان ساالر فرستاد چپ پهلوى به را
 آهسته وى با كسان و »كنيد روى پيش«: گفت كسان به و افتاد راه به و شد پياده ابراهيم آنگاه: گويد

 حريفـان  از ،نشسـت  آن بـر  كـه  بود حريف سپاه بر مشرف كه رفتند باال بزرگى تپه بر تا رفتند پيش آهسته
 و فرسـتاد  بود آرام نا اسبش و بود خويش اسب بر كه را سلولى زهير بن عبداهللا پس، بود نكرده حركت يكى
  ».بيار من براى را اينان خبر و شو نزديك خويش اسب بر«: گفت

 از يكى، اند آمده برون نوميدى و حيرت با قوم«: گفت و بيامد مدتى اندك پس از و برفت عبداهللا: گويد
  »پيشه دروغ مختار شيعه، تراب ابو شيعه! آهاى« :بود چنين گفت من به كه ناسزايى و بديد مرا آنها

  »است برتر ناسزاگويى از هست شما و ما ميان آنچه«: گفتمش
  ».كنيد مى جنگ امام بدون شما؟ خوانيد مى بچه را ما خدا دشمن اى«: گفت
 پيمبر پسر كه را زياد ابن عبيداهللا جنگيم مى خدا برپيم پسر حسين خونيهاى طلب به بلكه، نه«: گفتم

 حسـين  بـا  كه مان آزادشدگان از يكى عوض به را او تا بدهيد ما به كشته را بهشت اهل جوانان سرور و خدا
 عوض به و داديد ما به را او وقتى، بكشيم وى قصاص به كه دانيم نمى حسين همسنگ را او كه بكشيم كشته
 حكـم  خواهيـد  كـه  را مسـلمانان  صـلحاى  از يـك  هر يا خدا كتاب كشتيم، كشته كه انآزادشدگانم از يكى
  ».كنيم مى

  .ايد كرده خيانت و ايم آزموده را شما، حكمان يعنى، باب اين در ديگر يكبار«: گفت
  »؟چگونه«: گفتيم 

  ».نداديد رضايت آنها حكم به اما، نهاديم حكم در شما و خودمان ميان«: گفت
 حكمشـان  از كردند اتفاق يكى بر حكمان وقتى كه بود اين بر ما صلح، نياوردى درست حجت«: گفتم

 خـدا  و كردنـد  اخـتالف  و نكردنـد  اتفـاق  يكى بر اما، كنيم بيعت وى با و دهيم رضايت بدان و كنيم تبعيت
  ».نكرد هدايت و نداد خير توفيق را هيچكدامشان

  »؟كيستى تو«: گفت
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  .كرد هى را خويش استر او و» ؟كيستى وت«: گفتم آنگاه. بگفتم وى با
  ».است تو خيانت نخستين اين، نكردى انصاف من با«: گفتمش

 پرچمـى  نـزد  بـه  چـون  و گذشت پرچمداران بر و نشست بر و خواست را خويش اسب اشتر ابن: گويد
 قاتـل ، همرجانـ  پسـر  عبيـداهللا  اينـك ، خدا نگهبانان و حق شيعيان و دين ياران اى«: گفت مى كرد مى توقف

 فـرات  آب و شـيعيانش  و زنـانش  و دختران و وى ميان كه خداست پيمبر دختر فاطمه پسر على بن حسين
 بـا  و رود خـويش  عموزاده سوى حسين نگذاشت و نگريستند مى آب به و بنوشند آن از نگذاشت و شد حايل

 بـا  را او و بـرود  راخفـ  زمـين  در نگذاشت و گردد باز كسانش نزد و خويش جاى به نگذاشت و كند صلح وى
 پيمبـر  خانـدان  بـا  مرجانه پسر كه نكرد چنان اسرائيل بنى آزادگان با فرعون خدا به، بكشت خاندانش مردم
 شـما  پـيش  نيز را او و آورده را شما خدا اينك، بود داشته شان پاكيزه و ببرده آنها از ناپاكى خدا كه كرد خدا

 كه دانسته مى خدا كه، كند خنك وى خون ريختن به را دلتان تا ردآو فراهم اينجا در را شما اميدوارم آورده
  ».ايد آمده پيمبرتان خاندان خونخواهى به

 آنگـاه ، كـرد  ترغيبشـان  جهـاد  كار به و برفت كسان ميان چپ پهلوى تا راست پهلوى از ابراهيم: گويد
 بـر  را سـكونى  نمير بن حصين زياد ابن. آمدند وى سوى حريفان و گرفت جاى خويش پرچم زير و بازگشت

 الكـالع  ذى بـن  شرحبيل، بود نهاده چپ پهلوى بر را سلمى حباب ابن عمير. بود نهاده خويش راست پهلوى
  .رفت مى پيادگان با عبيداهللا خود. بود سواران ساالر

 مـردم  چـپ  پهلوى به شام مردم راست پهلوى با نمير بن حصين، شدند نزديك صف دو چون و: گويد
 كشـته  و ورزيـد  ثبـات  وى مقابل در شخصاً على .آورد حمله بود آن دار عهده جشمى مالك بن ىعل كه كوفه
 شدند كشته وى با نيز محافظان از گروهى. شد كشته نيز او كه گرفت را او پرچم على بن قرة آن از پس. شد

  .شد هزيمت چپ پهلوى و
 مالك بن على پرچم خدا پيمبر صحابى دهجنا بن حبشى زاده برادر سلولى ورقاء بن عبداهللا آنگاه: گويد

 مـن  سوى خدا نگهبانان اى«: گفت و بودند شده هزيمت كه رفت چپ پهلوى روى پيش و بگرفت را جشمى
 پـس  »رويـم  وى سـوى  بياييـد ، كند مى نبرد ساالرتان اينك«: گفت كه آمدند وى سوى بيشترشان و »آييد

 پيش خدا نگهبانان اى«: زد مى بانگ و بود كرده برهنه را خويش سر او كه ديد و رسيد ابراهيم پيش تا برفت
 و »نكرده بد آيد باز كه كسى كنند حمله باز كه كسانند آن شما فراريان بهترين اشترم پسر من كه آييد من

  .تاختند وى سوى يارانش
 ميـد ا كـه  بـر  حملـه  آنها چپ پهلوى بر كه فرستاد راست پهلوى ساالر پيش كس ابراهيم آنگاه: گويد

 بر بود مغفل بن يزيد بن سفيان كه راست پهلوى ساالر، شود هزيمت بود گفته چنانكه حباب بن عمير داشت
  .كرد سخت جنگى و ورزيد ثبات حباب بن عمير اما، برد حمله آنها
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 خـدا  بـه  كه است بيشتر كه كنيد گروه اين آهنگ«: گفت خويش ياران به بديد را اين ابراهيم چون و
  ».گيرند راست و چپ راه فرارى ترسيده پرندگان چون همگيشان ستيمشك آنرا اگر

، زديـم  ضـربت  ها نيزه با مدتى اندك رسيديم نزديكشان چون و رفتيم آنها سوى: گويد عازب بن ورقاء
 بـود  ميانـه  در كـه  آهـن  تصـادم  خدا به، كرديم نبرد روز از مدتى و برديم گرزها و شمشيرها به دست آنگاه

  ».بود عقبه بن وليد سراى ازرانگ بكوب همانند
  .كردند پشت ما به و كرد هزيمت را آنها خدا تا بود چنين: گويد

  ».ببر پيش آنها ميان را خويش پرچم«: گفت مى خويش پرچمدار به اشتر بن ابراهيم: گويد صادق ابو
  »ندارم پيشرفت راه، شوم فدايت«: گفت مى پرچمدار

  ».شوند نمى فرارى اهللا شاء ان و كنند مى نبرد تو ياران، بله«: گفت مى او و
 از زد مـى  كـه  هـر  به و برد مى حمله شمشير با ابراهيم، برد مى را خويش پرچم پرچمدار چون و: گويد

  .آمد مى در پاى
 حملـه  پـرچم  همـراه  چون و بودند برّگان گويى، راند مى خويش روى پيش از را پيادگان ابراهيم: گويد

  .بردند مى حمله هبيكبار يارانش، برد مى
 يارانش چون و ماند نمى جاى به خورد مى چه هر به كه بود آهنى عبيداهللا همراه روز آن: گويد مشرقى

 و بـود  برداشـته  بـود  عبيـداهللا  زن كـه  را، اسماء دختر هند، خويش خواهر، اسماء پسر عيينه، شدند هزيمت
  :خواند مى مضمون اين به رجزى و برد مى

  شد بريده ما ريسمانهاى اگر«
  جنگ هنگام كه بسا چه

  ».ام آورده در پاى از را نشاندار دلير
 كشـتار  و سخت نبردى پس از برد حمله وى ياران و زياد ابن به ابراهيم وقتى«: گويد خديج بن فضيل

 هزيمـت  را عبيـداهللا  يـاران  ابـراهيم  يـاران  كـه  ديد حباب بن عمير چون و شدند هزيمت، سوى دو از بسيار
  .آيم مى تو سوى اكنون هم كه فرستاد وى پيش كس، اند كرده

  ».بيمناكم تو بر آنها اندازى دست از كه شود آرام خدا نگهبانان هيجان تا ميا من پيش«: گفت ابراهيم
 پاهـايش  و بود افتاده يكسو به دستانش، داد مى مشك بوى كه كشتم را يكى«: گفت مى ابراهيم: گويد

 اسـت  زيـاد  عبيداهللا شد معلوم بكاويدند را او چون و، خازر رود كناره بر بود جداگانه پرچمى زير، ديگر سوى
 دستانش و بود افتاده مشرق سمت در پاهايش بود شده نيمه دو به كه بود خورده ضربت يك، شده كشته كه
  ».مغرب سمت در

 زيـاد  بـن  عبيداهللا او پنداشت مى، برد حمله سكونى نمير بن حصين به تغلبى جديره بن شريك: گويد
  .شد كشته نمير ابن و »بكشيد زاده روسپى با مرا زد بانگ تغلبى، آويختند همديگر گردن در، است
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 جنگ چون و بود ديده آسيب چشمش و، بود بوده عليه اهللا صلى على با تغلبى جدير بن شريك: گويد
 پيمـان  خـدا  بـا « :گفـت  داد رخ حسـين  قتـل  چون و ببود آنجا و رفت المقدس بيت سوى رفت سر به على
 وى مقابـل  در يـا  كشـم  مـى  را مرجانه پسر باشند حسين خونخواه كه يافتم كس مقدار فالن اگر كه كنم مى

  .آمد وى سوى كرده قيام حسين خونخواهى به مختار كه يافت خبر چون و »دهم مى جان
: گفت خويش ياران به وى كرد ربيعه سواران ساالر و فرستاد اشتر بن ابراهيم با را شريك مختار: گويد

 شـد  تالقـى  دشـمن  با چون و كردند مرگ بيعت  وى با كس سيصد و »ام كرده پيمان چنان و چنين خدا با«
 تصـادم  جـز  و برخاسـت  غبار و رسيدند عبيداهللا به تا شكست مى يكايك را صفها خويش ياران با و برد حمله
 بودند شده كشته زياد بن عبيداهللا و تغلبى، دشدن جدا هم از گروهها چون و شد نمى شنيده شمشيرها و آهن

  .نبود آنها با ديگر كشته و
  :مضمون اين به بود گفته شعرى تغلبى: گويد

  بينم مى آلوده را عيشى هر«
  ».اسب سايه در نيزه كوفتن زمين به بجز

 سفيان: داشتند وى كشتن دعوى كس سه و شد كشته الكالع ذى بن شرحبيل: گويد خديج بن فضيل
  .سلمى زهير بن عبيداهللا و اسدى عازب بن ورقاء، ازدى يزيد بن

 كسـانى  و رفتند آنها تعقيب به اشتر بن ابراهيم ياران شدند هزيمت زياد بن عبيداهللا ياران وقتى: گويد
  .بود آن در چيز همه كه آوردند تصرف به را آنها اردوگاه. بود بيشتر شدگان كشته از شدند غرق كه

 طـرف  از روزه دو همـين  اهللا شـاء  ان«: بـود  گفتـه  مى خويش ياران به وى، رسيد تارمخ به خبر: گويد
  ».اند كرده هزيمت را مرجانه بن عبيداهللا ياران كه رسد مى شما به فتح خبر يارانش و اشتر بن ابراهيم

 و بيامد كسان با و كرد خويش جانشين را اشعرى مالك بن سايب و شد برون كوفه از مختار پس: گويد
  .كرد منزلگاه ساباط در

  ».بودند شده برون وى با كه بوديم كسانى جزو پدرم و من«: گويد شعبى
 در شـب  تـا  روز يـك  خدا نگهبانان كه باشيد خوشدل«: گفت كسان به گذشتيم ساباط از وقتى: گويد

 نصـيبين  در بيشترشـان  و كشـتند  شمشـير  بـا  را آنهـا ، منزلگاهشان به نرسيده و نصيبين نزديك يا نصيبين
  .بودند محصور

 را مـا  و كرد مى سخن وى خدا به، رفت منبر به شديم فراهم او دور به و شديم مداين وارد وقتى: گويد
 كـه  خواند مى السالم عليهم بيت اهل خونخواهى و اطاعت كار در ثبات و تالش و اعتقادى نيك و كوشش به

 بزرگان شدن كشته و اردوگاهش تصرف و يارانش تهزيم و زياد ابن عبيداهللا شدن كشته از پياپى بشارتهاى
 نـداده  شـما  به را بشارت اين شود چنين آنكه از پيش مگر، خدا نگهبانان اى«: گفت مختار و .رسيد بدو شام
  »؟بودم
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  »بودى گفته را اين، خدا به، چرا«: گفتند
 ديگـر  حـاال ، شـعبى  اى« :گفت من به بود همدان مردم از كه ما همسايگان از يكى وقت اين در: گويد

  »؟آرى مى ايمان
 ايمـان  ايـن  بـه  هرگـز  ؟دانـد  مى غيب مختار كه بيارم ايمان؟ بيارم ايمان چيز چه به«: گفتمش: گويد

  ».آرم نمى
  »؟اند شده هزيمت آنها كه بود نگفته ما به مگر«: گفت

 در هزيمـت  امـا  انـد  شـده  هزيمت جزيره سرزمين از نصيبين در آنها كه گفت مى ما به وى«: گفتمش
  »موصل سرزمين از، بوده خازر

  ».ببينى را دردانگيز عذاب تا آرى نمى ايمان تو شعبى اى خدا به، نه«: گفت
  »؟بود كى گفت مى چنين كه همدانى مرد اين«: گفتم بدو: گويد راوى
 رمختا با حرورا جنگ در كه همدان ثوريان از حمير پسر سلمان نام به بود شجاع مردى خدا به«: گفت

  ».شد كشته
 بـر  را خـويش  عـامالن  و رفـت  موصل سوى خويش اردوگاه از اشتر ابن، بازگشت كوفه به مختار: گويد

 و دارا و سـنجار ، گماشـت  نصـيبين  بر را عبداهللا ابن الرحمن عبد خويش ناتنى برادر جمله از گماشت واليت
  .آورد تصرف به جزيره سرزمين از آنرا مجاور ناحيه

 در و شـدند  بـرون  بودنـد  شـده  هزيمت و بود كرده نبرد آنها با مختار كه كوفه مردم از گروه آن: گويد
  .بود ربعى بن شبث رفتند مصعب پيش كه كسانى جمله از. پيوستند مصعب به بصره

  .فرستاد آنجا را زبير بن مصعب خويش برادر و برداشت بصره از را قباع، زبير بن عبداهللا سال همين در
: گفـت  مى. كرد مى سخن ما با و آمد مى ما پيش زبير شده آزاد، سرح بن عمرو: گويد ياسر ابى بن وافد

  ».آمدند بصره به مكه از زبير بن مصعب با كه بودم كسانى با من خدا به«
 و رفـت  منبر به و شد وارد آنگاه خوابانيد مسجد در بر را خويش شتر و بيامد بسته روى مصعب: گويد

  »امير، امير«: گفتند كسان
: گفتنـد  و شـناختند  را او كـه  بگشـود  چهره مصعب و بيامد بود بصره امير كه عبداهللا بن حارث: گويد

  »زبير بن مصعب«
  .نشست منبر بر او از تر پايين پله يك و رفت باال او و »بيا باال، بيا باال«: گفت حارث به مصعب: گويد
  .كرد او ثناى و گفت خدا حمد و برخاست مصعب آنگاه: گويد
  :خواند را آيه اين آنگاه نكرد سخن بسيار خدا به: گويد
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ونَ  و  موسى َنبإِ من عَليك َنْتُلوا الْمِبينِ الْكتابِ آيات تلْك، طسم، الرَّحيمِ الرَّحمنِ اهللا بِسمِ« رْعـقِّ  فبِـاْلح 
ذَبح  منْهم طائَفةً يسَتْضعف شيعاً هلَهاأَ جعلَ و اْلأَرضِ في عال فرْعونَ إِنَّ. يؤْمُنونَ لَقومٍ يـ  مهنـاءأَب ِيي  وَتح سـي 

مهساءن ينَ من كانَ إِنَّهدفْس4 -0: 28 الْم«  
 موسى خبر از اى شمه است واضح كتاب هاى آيه اين، ميم. طاسين. رحيم و رحمان خداى نام به: يعنى

 را آن مردم و داشت تفوق سرزمين آن در فرعون خوانيم مى تو بر دارند وربا كه قومى براى درست را فرعون و
 نگـه  زنـده  را زنانشـان  و بريد مى سر را پسرانشان و شمرد مى زبون را ايشان از اى دسته كه، بود كرده ها فرقه
  .كرد اشاره شام سوى دست با اينجا در. بود تبهكاران از وى كه داشت مى

  :خواند را آيه اين آنگاه
»و نَّ أَنْ ُنرِيدَلى نَمينَ عُفوا الَّذُتْضعضِ في اساْلأَر و ملَهعةً َنجمأَئ و ملَهعينَ َنج5: 28 اْلوارِث«  

 و نهـيم  منـت  بودنـد  رفتـه  شـمار  به زبون سرزمين آن در كه كسان آن بر خواستيم مى ما ولى: يعنى
  .كرد اشاره حجاز سوى دست با اينجا در. كنيم وارثانشان و كنيم پيشوايانشان

  :خواند را آيه اين باز و
» ...و نَ ُنرِيورْعف هامانَ و ما وهُنودج منْهونَ كاُنوا ما مذَرح6: 28 ي«  

  .بنمايانيم ميكردند حذر آن از كه را حوادثى سپاهشان و هامان و فرعون به آنها دست به و: يعنى
  .كرد اشاره مشا سوى باز اينجا در و

 اميـران  ام شـنيده ، بصـره  مردم اى«: گفت، كرد سخن آنها براى آمد بصره به مصعب وقتى: گويد عوانه
  ».ام ناميده قصاب را خويشتن من و. دهيد مى لقب را خود

  .بكشت را او و رفت مختار سوى زبير بن مصعب سال همين در

   ىو شدن كشته حكايت و مختار سوى مصعب رفتن سبب از سخن

 از قسمتى و بود بريده آنرا دم كه بود استرى بر رسيد مصعب نزد به شبث وقتى: گويد بديل بن حبيب
  »كمك آى، كمك آى«: زد مى بانگ و بود دريده نيز را خويش قباى. بود بريده نيز آنرا گوش

 و. كمـك  آى كمـك  آى :زنـد  مـى  بانگ كه هست يكى در بر«: گفتند بدو و رفتند مصعب پيش: گويد
  »است چنان و چنين و دريده قبايش

  »بياريدش، كند نمى چنين او جز كسى است ربعى بن شبث اين، بله«: گفت مصعب
 بـدو  و شـدند  وارد مصعب نزد به و بيامدند نيز كوفه مردم بزرگان، بردند وى پيش را شبث پس: گويد

 تاختـه  آنهـا  بـر  آزادشدگانشان و مانغال اينكه و خويش بليه از و اند كرده اتفاق مختار مخالفت بر كه گفتند
  .رود مختار مقابله به آنها با كه خواستند يارى و بردند بدو شكايت و آوردند سخن بودند

 قصـر  در كه بود نداشته حضور كوفه جنگ در وى، آمد آنها پيش نيز قيس بن اشعث بن محمد: گويد
. شد آماده حركت براى يافت خبر كسان متهزي از چون و بود داشته مقر طيزناباد در قادسيه نزديك خويش
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 او سوى كس يكصد با را خثعمى قراد بن عبداهللا و دادند خبر را جايش كه پرسيد او درباره مختار اثنا اين در
 بدو و شد روان مصعب سوى صحرا راه از اند رسيده وى نزديك كه يافت خبر او و شدند روان چون كه فرستاد
 و داد تقرب اعتبارش سبب به را او مصعب. كرد ترغيب حركت به را وى رسيد مصعب نزد به چون و پيوست
  .كرد حرمت

  .كرد ويران آنرا و فرستاد اشعث بن محمد خانه سوى كس مختار: گويد
 كـرده  سـخن  وى بـا  بسـيار  كسان كه، رود كوفه سوى خواست مى وقتى مصعب: گويد يزيد بن يوسف

  »آيد من سوى صفره ابى ابن مهلب تا كنم ىنم حركت«: گفت اشعث بن محمد به، بودند
 باشـى  حاضـر  ما كار در كه بيا ما پيش نوشت بود فارس بر وى عامل كه مهلب به مصعب آنگاه«: گويد

 خـوش  را آمدن كه كرد دستاويز را خراج كار و نيامدند يارانش و مهلب اما »رويم كوفه سوى خواهيم مى كه
  .نداشت

 و رود مهلب پيش كه گفت كرد مى او از كه ترغيبها از يكى اثناى در اشعث بن محمد به مصعب: گويد
 مهلـب  پـيش  مصعب نامه با اشعث بن محمد پس. كرد نخواهد حركت نيايد مهلب تا گفت بدو و بياورد را او

 تـو  جز پيكى مصعب مگر! شود مى پيك تو همانند كسى محمد ابو اى«: گفت بدو بخواند را نامه چون و رفت
  ».نيافت

 مـا  حـرم  و فرزندان و زنان بر ما آزادشدگان و غالمان اما، نيستم كسى پيك من خدا به«: گفت حمدم
  ».اند يافته تسلط

 بصـره  مـردم  از هـيچكس  كه ترتيبى به، بسيار اموال و انبوه گروههاى با كرد حركت مهلب پس: گويد
  .نبودند چنان

 داده ورود اجازه كسان به كه آيد در وى پيش كه رفت مصعب در به، رسيد بصره به مهلب وقتى: گويد
 پـيش  كـه  بشكسـت  را او بينـى  و آورد در دسـت  مهلب .شناخت نمى را مهلب كه شد او مانع حاجب اما بود

  »؟شده چه«: گفت بدو كه بود روان اش بينى از خون و رفت مصعب
  ».زد مرا شناسمش نمى كه يكى«: گفت
  »است همين«: گفت حاجب و آمد در مهلب وقت اين در: گويد

  »برو خودت جاى به«: گفت بدو مصعب
 بـدو  و خواسـت  را مخنـف  بن الرحمن عبد. بزنند اردو بزرگ پل نزد به كه گفت را كسان مصعب آنگاه

  ».كن دعوت من بيعت به نهانى را آنها و آر من سوى توانى مى كه را كسانى همه و رو كوفه سوى«: گفت
 رخ و بودنـد  نشسـته  خـويش  هـاى  خانـه  در و برفتند وى اطراف از و دبازماندن او از مختار ياران: گويد

  .نمودند نمى
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. فرسـتاد  خويش مقدمه با بود تميم بنى مردم از كه را حبطى حصين بن عباد، شد برون مصعب: گويد
. گماشـت  چـپ  پهلـوى  بـر  را صفره ابى بن مهلب، گماشت خويش سپاه راست پهلوى بر را عبيداهللا بن عمر

 منذر بن مالك، داشتند جاى بصره ناحيه پنج از يكى در كه گماشت وائل بن بكر مردم بر را سمعم بن مالك
 از كـه  گماشت تميم مردم بر را قيس بن احنف بودند بصره ديگر ناحيه از كه گماشت القيس عبد  مردم بر را

 بـر  نيز را هيثم بن قيس، دندبو ديگر ناحيه از كه گماشت ازديان بر را ازدى عمرو بن زياد، بودند ديگر ناحيه
  .گماشت شهر بيرون مردم

 اى«: گفت و كرد او ثناى و گفت خدا حمد و خاست پا به خويش ياران ميان و يافت خبر مختار: گويد
 بـا  كـه  شـما  فراريان، پيمبر آل و پيمبر شيعيان و ضعيف پشتيبانان و حق ياران و دين اهل اى، كوفه مردم
 حـق  تا اند كشيده گمراهى به شما ضد بر را آنها و اند رفته خويش همانند فاسقان پيش بودند كرده ستم شما
 دروغ با خداى پرستش شويد هالك شما اگر خدا به. شوند كشته خدا دوستان و گيرد جان باطل و شود محو

 كنيد لهمقاب آنها با اگر كه كنيد حركت شميط بن احمر با، آميزد در وى پيمبر خاندان لعن و خداى به بستن
  ».كنيد مى نابودشان ارم و عاد مردم همانند اهللا شاء ان

 بـا  كـه  را شهر ناحيه چهار سران نيز مختار. زد اردو اعين حمام در و شد بيرون شميط بن احمر: گويد
 ديـده  چـون  كه، بود فرستاده مى اشتر ابن با چنانكه فرستاد شميط ابن همراه و خواست بودند بوده اشتر ابن

 ابن با را آنها مختار كه بودند گرفته كناره و بودند شده جدا او از كند مى سستى مختار كار در اشتر بنا بودند
  .كرد وى همراه انبوه سپاهى و فرستاد شميط

 بـه  تـا  برفـت  آنگـاه . گماشت خويش سپاه مقدمه بر را شاكرى كامل ابن و شد برون شميط ابن: گويد
 آن از پـس  و بياراستند را خويش سپاه كدامشان هر آنگاه زد اردو وى نزديك و بيامد نيز مصعب، رسيد مذار

  .رفتند همديگر مقابله به
 وهـب  بـن  عبـداهللا ، نهـاد  خـويش  سپاه راست پهلوى بر را شاكرى كامل بن عبداهللا، شميط ابن: گويد

 در كـه  كنـدى  اسـماعيل  بـن  كثيـر  و شد سواران ساالر سلولى عبد رزين. گماشت چپ پهلوى بر را جشمى
 سـاالر  بـود  عرينه وابسته كه را، عمره ابو، كيسان. پيادگان ساالر بود بوده اشتر بن ابراهيم همراه خازر جنگ

  .كرد آزادشدگان
: گفـت  و آمـد  وى پـيش  بـود  شـميط  ابـن  چـپ  پهلـودار  كـه  جشمى انس بن وهب بن عبداهللا: گويد

 آنها به اى پياده تو و سوارند اسبان بر آنها از كس بسيار كنند مى سستى نبرد هنگام به غالمان و آزادشدگان«
 و نيزه ضربات معرض به و بجنگند لختى اگر دارم بيم كه كنند تبعيت تو از و شوند پياده تو مانند بده دستور

 را سخن اين» .ورزند ثبات ناچار به كنى شان پياده اگر، واگذارند ترا و بگريزند خويش اسبان بر باشند شمشير
 خواسـت  مـى  و بودند ديده آنها از كوفه در كه رفتارى سبب به گفت مى غالمان و آزادشدگان با دغلى روى از

 شميط ابن اما، نبرد در به جان آنها از هيچكس و باشند پياده آزادشدگان و غالمان بود ضررشان به جنگ اگر
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 گـروه  اى«: گفـت  پـس . بجنگنـد  و ورزنـد  ثبـات  آنهـا  كه دارد نيكخواهى قصد كه پنداشت و نشد گمان بد
  »بجنگيد و شويد پياده من با آزادشدگان
  .گرفتند جاى پرچمش و او روى پيش و شدند پياده آنها: گويد
 ابـن  نزديـك  تـا  بيامـد  عبـاد ، بود كرده سواران ساالر را حصين بن عباد، بيامد زبير بن مصعب«: گويد

 بـن  عبداهللا مؤمنان امير بيعت و مبرشپي سنت و خدا كتاب به را شما ما«: گفت و رسيد وى ياران و شميط
  ».كنيم مى دعوت زبير

 و كنـيم  مى دعوت مختار امير بيعت و پيمبرش سنت و خدا كتاب به را شما ما«: گفتند نيز آنها: گويد
 خالفـت  آنها بر دارد حق كسى كه پندارد كه هر كه واگذاريم شورى به پيمبر خاندان در را خالفت كار اينكه
  ».كنيم مى نبرد وى با و بيزاريم او از ما كند

  .داد خبر بدو و بازگشت مصعب پيش عباد: گويد
  »كن حمله آنها به«: گفت مصعب

 جـاى  بـه  آنگـاه ، نرفـت  جاى از آنها از هيچكس و برد حمله وى ياران و شميط ابن به و بازگشت عباد
. بـرد  حملـه  يـارانش  و كامل ناب به مهلب آنگاه گرفت را وى جاى و بيامد مهلب آن از پس. رفت باز خويش

 بـه  و برفـت  مهلـب  آن از پـس  شد پياده كامل ابن. افتادند هم در گروه دو و بردند حمله نيز كامل ابن ياران
 بـا  قوم اين كه كنيد دليرانه حمله يك«: گفت خويش ياران به مهلب آنگاه. ببودند لختى و ايستاد خود جاى
  ».اند بسته طمع شما در آوردند كه اى حمله

 ثبـات  همـدان  مـردم  از كسـانى  بـا  كامل ابن اما بكردند پشت قوم كه كردند آغاز سخت اى حمله پس
 طـولى  و، ثـوريم  جـوان  من، شباميم جوان من، شاكريم جوان من: كه شنيد مى را شعارهايشان مهلب. ورزيد

 آنگـاه  كـرد  جنـگ  تىمد و برد حمله انس بن عبداهللا به معمر بن عبيداهللا بن عمر. شدند هزيمت كه نكشيد
 ميـان  وى يـاران . شـد  كشـته  تا كرد نبرد كه بردند حمله شميط ابن به جا يك به جماعت آن از پس برفت

 فرار كه كنيد فرار«: زد بانگ آنها به مهلب اما» .ثبات، ثبات، خثعم و بجيله مردم اى«: زدند مى بانگ خويش
  ».برد گمراهى به را كوششتان خدا، دهيد مى كشتن به برده دو اين با را خودتان چرا. شماست نجات مايه

 سـواران  آنگاه »بود من قوم از بسيار كشتار امروز«: گفت و نگريست خويش ياران به مهلب آنگاه: گويد
  .گرفتند صحرا راه و شدند هزيمت و شدند جدا هم از كه تاختند شميط ابن پيادگان به

 را گـردنش  گرفتـى  اسـيرى  بـه  را كه هر«: گفت و ادفرست سواران با را حصين بن عباد، مصعب: گويد
  »بزن

 اينك«: گفت و فرستاد بود كرده برونشان مختار كه كوفه سواران از انبوه گروهى با را اشعث بن محمد
 گرفتنـد  مـى  را آنهـا  از يـك  هـر  كه بودند بصره مردم از تر سخت هزيمتيان به نسبت اينان و »شما خونيهاى

  .ببخشند را او كه گرفتند نمى اسيرى و كشتند مى
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  .شدند نابود اندكى بجز همگى پيادگان، نيافتند نجات سواران از گروهى جز سپاه اين از: گويد
 در را نيـزه  و بـردم  فـرو  چشـمش  در را نيـزه  سـر  و رسـيدم  آنها از يكى به: گويد مزنى قره بن معاوية

  ».دادم مى تكان چشمش
  »؟كردى چنين«: گفتم بدو: گويد راوى
  ».بود حاللتر ديلمان و تركان خون از آنها خون ما نزد به آرى«: گفت
  .بود بصره مردم قاضى قره بن معاوية: گويد
  :مضمون اين به دارد شعرى نبرد اين درباره اعشى

  بجيله مردم كه اى شنيده آيا«
  ؟كشيدند چه مذار در

  بودند نيزه و شمشير ضربات معرض روز همه
  اريدب صاعقه آنها بر ابرى گويى

  افتادند هالكت به همگى آنجا در و
  كردى گذر كوفه از اگر 

  بگوى مختار ياران به
  شدند ناچيز كه
  كه فراريانشان و كشتگانشان از
  شدند مى كشته صحراها در

  شد خنك دلم
  نكرد خوشحال مرا قومم هالكت

  بودند رفته اختيار به چه اگر
  ننگ و زبونى آن از ولى
  رسيد اسحاق ابو به كه
  ».شدم سندخر

 راه آنگـاه ، بـود  نگرفتـه  بنيـان  واسط هنوز وقت آن، گذشت نيزار واسط مقابل از تا بيامد مصعب: گويد
 خرشـاذ  رود نـام  بـه  رودى از كـه  نشـانيد  ها كشتى  به قوم ضعيفان و بارهايشان با را پيادگان و گرفت كسكر
 خـديج  بـن  فضـيل  رسـانيد  فرات به را آنها رود اين از و قوسان نام به رفتند ديگر رود به رود آن از و برفتند
  :گفتند مى و كشيدند مى را خويش هاى كشتى و آمدند مى بيرون بصره مردم: گويد كندى

  را كشتى طناب كشيدن مصعب«
  را طنابدار بزرگ هاى كشتى كشيدن و
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  ».است كرده ما عادت
 خبـر  بودنـد  رفته شميط ابن راههم كه برادرانشان سرنوشت از بودند مختار با كه عجمانى وقتى: گويد

  1»گفت دروغ بار اين«: گفتند فارسى به يافتند
  .آمد قوم هزيمت خبر كه بودم نشسته مختار نزد به خدا به: گويد ثقفى عمير ابى بن الرحمن عبد

 »نشـنيده  آن مانند كسى هرگز كه اند كرده كشتارى غالمان از خدا به«: گفت و كرد من به روى: گويد
 در كـه  برد نام را عرب مردان از كسانى و »اند شده كشته فالن و فالن و كامل ابن و شميط ابن«: تگف آنگاه

  .بود بيشتر گروه يك از جنگ در شان يكى و بودند شده كشته جنگ
  ».است مصيبت اين خدا به«: گفتم: گويد
 خـوش  چـه  ،نـدارم  دوسـت  شميط ابن مرگ همانند را مرگى هيچ من و، نيست چاره مرگ از«: گفت

  ».شدن كشته مردانه است
  .بدهد جان تا كند نبرد چندان نرسيد مقصود به اگر كه گرفته خاطر به مرد اين كه دانستم: گويد
 در خـود  كسـان  بـا  تـا  برفت آيند مى وى سوى خشكى و آب راه از كه يافت خبر مختار چون و: گويد

 را فرات و بود، برسف رود و قادسيه رود و يحينسل رود و حيره رود، رودها تالقى محل كه آيد فرود سليحين
 را ايـن  چـون  و مانـد  گـل  در بصـره  مردم هاى كشتى و افتاد رودها در آن  آب همه كه بست رودها طرف به

 آنـرا  و رسيدند بند نزديك تا بيامدند تاخت به نيز سوارانشان، افتادند راه به و شدند برون ها كشتى از بديدند
  .گرفتند كوفه راه و شكستند

، شـد  حايـل  كوفـه  و آنهـا  ميان و آمد فرود حرورا در و آمد آنها سوى بديد را اين مختار چون و: گويد
  .بود برده آنجا حصار لوازم و بود كرده استوار مسجد با را خويش قصر

 كرده خويش جانشين كوفه بر را شداد بن عبداهللا و بود حرورا در كه آمد وى سوى مصعب پس: گويد
 منقـذ  بن سعيد، بود نهاده خويش راست پهلوى بر را كندى يزيد بن سليم. رفت مصعب مقابله به مختار، بود

 عبـداهللا  بـن  عمـرو ، بود وى نگهبانان ساالر روز آن خثعمى قراد بن عبداهللا، بود نهاده چپ پهلوى بر را ثورى
  .بود تهگماش پيادگان بر را نهدى عمرو بن مالك و بود گماشته سواران بر را نهدى

 را تيمـى  عبيـداهللا  بن عمير .بود نهاده خويش راست پهلوى بر را صفره ابى بن مهلب نيز مصعب: گويد
 خـود ، بود پيادگان ساالر بكرى مسمع بن مقاتل، بود سواران ساالر حبطى بن عباد، بود نهاده چپ پهلوى بر

  .بود آويخته دوش به كمانى و رفت مى راه و بود شده پياده مصعب
، راست طرف و مغرب جانب در و بيامد محمد. كرد كوفه مردم ساالر را اشعث بن محمد، مصعب: دگوي

  .گرفت جاى، مختار و مصعب بين ما
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 را خويش ياران از يكى، بصره ناحيه پنج از يك هر مردم با مقابله براى بديد را اين مختار چون و: گويد
، بود بكرى مسمع بن مالك ساالرشان كه فرستاد وائل بن بكر سوى را چپ پهلودار منقذ بن سعيد. كرد روانه
 ساالرشـان  كـه  فرسـتاد  القـيس  عبـد  سوى بود وى المال بيت دار عهده كه را شبامى شريح بن الرحمن عبد

 قـيس  ساالرشـان  كه فرستاد شهر بيرون مردم سوى را مخزومى قرشى جعده بن عبداهللا. بود منذر ابن مالك
. بود عتكى عمرو بن زياد ساالرشان كه فرستاد ازد مردم سوى را ناعطى سعيد بن مسافر. بود سهمى سهم بن

. بـود  قـيس  بـن  احنـف  ساالرشان كه فرستاد تميم بنى سوى را خويش راست پهلودار كندى يزيد بن سليم
  .بماند يارانش بقيه با خود و فرستاد اشعث بن محمد سوى نيز را اشعرى مالك بن سايب

 بـه  شريح بن الرحمن عبد و منقذ بن سعيد. شدند نزديك همديگر به و رفتند شپي قوم دو پس: گويد
 بردند حمله بود تيمى عبيداهللا بن عمرو ساالرشان و بودند چپ پهلوى در كه القيس عبد و وائل بن بكر مردم

 از يـز ن شـريح  بـن  الرحمن عبد و منقذ بن سعيد. آوردند مقاومت و كردند سخت نبردى آنها با ربيعه مردم و
 هـم  با كه شد مى بسا و برد مى حمله ديگرى آمد مى باز و برد مى حمله يكيشان وقتى نرفتند پس، آنها مقابل
  .بردند مى حمله

 بـا ؟ چيسـتى  انتظـار  در خـويش  مقابل گروه به حمله براى كه فرستاد مهلب پيش كس مصعب: گويد
  .كن حمله خويش ياران

 كشـتن  بـه  را تمـيم  و ازد مـردم  كوفـه  مـردم  تـرس  از ارمني دست به فرصت تا خدا به«: گفت مهلب
  ».دهم نمى

 مـردم  بـه  او و كـن  حملـه  خويش مقابل گروه به كه فرستاد جعده بن عبداهللا پيش كس مختار: گويد
 تيرهـاى  و نبـود  فـرار  اهـل  كـه  زد زانو مصعب، رسيدند مصعب پيش تا راند پسشان و برد حمله شهر بيرون

  .شدند جدا هم از گروه دو آنگاه كردند نبرد لختى و شدند پياده وى نزد به كسان، بينداخت را خويش
 جمـع  بـا  نفـس  تازه همه بود بصره گروه پنج از گروه دو بر كه فرستاد مهلب پيش كس مصعب: گويد

  »؟چيستى انتظار در قوم اين بر بردن حمله براى پدر بى«: گفت و، بسيار سواران و انبوه
 نبـرد  كسـان  روز آغاز از«: گفت خويش ياران به آنگاه، كرد صبر دراز چندان هن مدتى باز مهلب: گويد

 كمـك  خـدا  از و بريـد  حملـه  شماسـت  نوبـت  اينك و اند كرده نيكو نبردى آنها، بوديد ايستاده شما و كردند
  ».كنيد پايمردى و جوييد

 آنهـا  و شكستند هم در سختى به را مختار ياران و بردند سخت اى حمله بودند وى با كه كسانى: گويد
 پنجشنبه شب در كه همانم بر من خدايا«: گفت بود صفين اهل از كه نهدى عمرو بن عبداهللا. راندند عقب را

 يـاران  يعنـى  نيـز  كسـان  ايـن  از و بيزارم بودند شده هزيمت كه يارانش يعنى اينان كار از خدايا بودم صفين
  .شد كشته تا كرد نبرد خويش شمشير با آنگاه »بيزارم مصعب
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. نشسـت  بـر  كـه  بردند وى پيش بود پيادگان ساالر كه را، نمران ابو، نهدى عمرو بن مالك اسب: گويد
 بـر  وقتى مالك. بود افتاده آن در حريق كه بودند اى بيشه گفتى، شدند شكسته هم در شدت به مختار ياران

، بكشـندم  ام خانـه  در كه است آن از بهتر شوم كشته اينجا اگر خدا به، سود چه نشستن بر از«: گفت نشست
  »؟كجايند ثبات اهل، كجايند نصرت اهل

 هنگـام  بـه  ايـن  و بـرد  حمله اشعث بن محمد ياران بر كه آمدند وى سوى كس پنجاه حدود در: گويد
 را اشعث بن محمد او اند گفته ها بعضى، شدند كشته وى سمت در يارانش بيشتر با اشعث بن محمد. بود شب

 را او كنـدى  اشاءة بن الملك عبد كه پندارند كنده مردم، يافتند كشته وى پهلوى نيز را نمران ابو، بود كشته
 روبهـان  بـر ، يـاران  گروه اى«: گفت گذشت اشعث بن محمد كشته بر خويش ياران با مختار وقتى كه كشت
 را او قراد بن عبداهللا كه اند پنداشته خثعم مردم. شد كشته نمران ابو بردند حمله چون و »بريد حمله گر حيله
  .بود كشته

 سـان  بـدين . بود كشته را وى آنها غالمان از يكى كه شنيدم جشمى عمرو بن عوف از: گويد مخنف ابو
  .اند كشته را او تنهايى به كدام هر كه پنداشتند و داشتند را وى كشتن دعوى كس چهار

 نبـرد ، كـس  هفتـاد  حـدود  در، خويش ومق از گروهى با او و شدند هزيمت منقذ بن سعيد ياران: گويد
 زد ضـربت  و كرد نبرد ديگران از و خويش قوم از كس نود با نيز كندى يزيد بن سليم. شدند كشته تا كردند

  .شد كشته تا
 شب همه نداشت رفتن قصد و بود شده پياده آنجا، پرداخت نبرد به شبث كوچه دهانه بر مختار: گويد

 بـن  عاصم كه، شدند كشته ثبات اهل و وى ياران از كسانى شب آن در. برفتند وى اطراف از قوم تا كرد نبرد
  .بودند جمله آن از فايشى همدانى هديج بن احمر و ثورى همدانى خازم بن عياش و ازدى عبداهللا

 آنهـا  بـا  و بزنيدشـان  شمشـير  بـا  همدان گروه اى كه زدند مى بانگ شب آن همدانيان: گويد الزبير ابو
  .دبجنگي مردانه

 بـه  نيـز  تـو  برفتنـد  كسان، امير اى«: گفتند يارانش شدند پراكنده مختار اطراف از كسان وقتى: گويد
  ».گرد باز قصر در خويش جاى

 خـداى  نام به اند رفته كسان كه اكنون، نداشتم قصر به بازگشت قصد آمدم وقتى خدا به«: گفت مختار
  »شويم سوار

  .شد قصر وارد و بيامد آنگاه: گويد
 او خانـه  در و شدند مى فراهم ناعطى متكلفه دختر هند نزد به شيعه افراطيان: گويد عبداهللا بن رةحصي

  .كردند مى سخن مزنى قمامه دختر ليلى خانه در نيز و
  .نداشت دوست را او خواهرش و بود معتدل اما، بود على شيعيان از قمامه پسر رفاعه ليلى برادر: گويد
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 خبر با را بودنشان افراطى و زن دو اين خبر شراحيل بن يزيد و جدلى بداهللاع ابو كه شد چنان و: گويد
  .بودند رسانيده حنفيه بن محمد به كندى الحارث ابى و ليثى بطين و مرادى االحراس ابى

 از را آنها و نوشت نامه كوفه شيعيان به شراحيل بن يزيد همراه حنفيه ابن: گويد عيسى ابى بن يحيى
  :نوشت چنين، ادد بيم گروه اين

 مسـجدها  و انجمنها به، بعد اما: هستند كوفه در كه ما شيعيان به على بن محمد از«
 جان محافظت كه چنان. 1مگيريد همراز مؤمنان غير از و كنيد خدا ياد نهان و عيان و رويد

 بسـيار  دعـا  و روزه و نمـاز . بپرهيزيد دروغگويان از نيز خويش دين كار در كنيد مى خويش
 در كسـى  هـر . بخواهد خدا آنچه مگر رسانيد نتواند نفع و ضرر مخلوق از هيچيك كه كنيد
 كسى هر عمل خدا و 3برد نمى را ديگرى گناه بار گنهكارى هيچ و 2است خويش اعمال گرو

 مباشـيد  غافالن از و فرستيد پيش از نيكى خويش براى و كنيد نيك عمل ،4دهد مى سزا را
  ».باد شما رب سالم و

 متكلفـه  دختر هند خانه از نوف بن عبداهللا رفتند مى حرورا سوى كسان وقتى: گويد عبداهللا بن حصيرة
 بـه  پس، شوند هزيمت دشمنان كه شد نازل قضا و گرفت بلندى آسمان شنبه چهار روز«: گفت مى و آمد در
  ».كنيد حركت حرورا سوى خدا نام

 و خـورد  وى صـورت  بـه  ضربتى شدند مقابل نبرد براى گروه دو چون و كرد حركت نيز او خود: گويد
 نـوف  ابـن  اى«: گفـت  و بديد را او بود شنيده را وى گفتار كه نهدى شريك بن عبداهللا، شدند هزيمت كسان

  »؟كنيم مى هزيمت را آنها ما كه بودى نگفته مگر
 همه مايه و كند مى ثبت و كند مى محو خواهد را چه هر خدا كه اى نخوانده خدا كتاب در مگر«: گفت

  5»خداست نزد كتابها
 پيش كه كوفه مردم از كسانى و بودند وى همراه كه بصره مردم از كسانى با مصعب صبحگاهان: گويد

 بـود  شـيرين  چه، بود فتحى چه«: گفت بدو كه گذشت  مهلب بر و گرفت زار شوره راه و بيامد بودند رفته وى
  ».بود هنشد كشته اشعث بن محمد اگر

  »كناد رحمت را محمد خدا، گفتى راست«: گفت مصعب
  »!مهلب اى«: گفت آنگاه برفت اندكى: گويد
  »فرمانم حاضر، امير اى«: گفت
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  »شده كشته طالب ابى بن على بن عبيداهللا كه دانى مى«: گفت
  »راجعون اليه انا و هللا انا«: گفت مهلب

 داريـم  اكنون كه وضعى به وى حق، ببيند را فتح اين خواست مى كه بود كسانى از وى«: گفت مصعب
  »؟كشت را او كى دانى مى، نبود ما از كمتر

  »نه«: گفت مهلب
 را خـونش  شـناختندش  مـى  آنكـه  وجـود  بـا  اوسـت  پدر شيعه پنداشت كه بود كسى وى قاتل«: گفت

  »ريختند
 سـوى  نيـز  را اشـعث  بن محمد، بريد آنها از را آذوقه و آب و آمد فرود زار شوره در تا برفت آنگاه: گويد

  .فرستاد سبيع ميدان سوى نيز را مخنف بن الرحمن عبد، فرستاد بازار
  »؟كردى چه بودم سپرده تو به كه كارى درباره«: بود گفته مخنف بن الرحمن عبد به مصعب: گويد
 آنهـا  و دآمدن تو سوى داشتند تو با دل كه آنها، بودند دسته دو مردم بدارد صالح قرين خدايت«: گفت

 بـرون  ام خانـه  از نيـز  من، داشتند نمى مرجح او بر را كس و كردند نمى رها را او بودند عقيده هم مختار با كه
  »بيامدى تا نشدم

  »گفتى راست«: گفت مصعب
  .فرستاد كنده ميدان سوى را حصين بن عباد: گويد
  .ببريدند بودند مختار صرق در كه يارانش و مختار از را آذوقه و آب فرستادگان اين همه: گويد
 ميـدان  سـوى  نيـز  را حـر  بـن  عبيـداهللا  فرسـتاد  مراد ميدان سوى نيز را قيس بن زحر، مصعب: گويد

  .فرستاد صايديين
 و كرد مى دنبال صائديين ميدان در را مختار سواران كه ديدم را حر بن عبيداهللا: گويد خديج بن فضيل

 آنهـا  از و بود خويش سواران پى از او و راندند مى را وى سواران آنها نسوارا كه شد مى گاه، بود نبرد به آنها با
 ميـدان  طـرف  بـه  را آنهـا  و گشت مى باز خويش سواران با آنگاه، رسيد مى عكرمه خانه به تا كرد مى حفاظت

 آب اآنهـ  بـراى  كه زدند مى و بودند گرفته را سقا دو يا يك عبيداهللا سواران كه ديدم مكرر. راند مى صايديين
  .بودند پرداخته مى دينار دو يا دينار يك مشك هر مقابل در بودند زحمت به سخت كه آنها و بودند برده مى

 چندانى صدمه كه كردند مى ناچيز نبردى و شدند مى برون يارانش و مختار گاهى كه بود چنان و: گويد
 كثيـف  آب و زدنـد  مـى  آنهـا  بـه  نگسـ  ها خانه باالى از شدند مى برون وى سپاهيان وقتى. زد نمى حريف به

 از زن. رسـيد  مـى  زنانشـان  طـرف  از معيشتشـان  لـوازم ، بودند آورده جرئت آنها بر مردم، ريختند مى رويشان
 كـه  نمود مى چنان و بود پوشانيده را آن روى كه داشت همراه آب و تحفه و خوردنى و شد مى برون اش خانه
 نزديك چون و ببيند را خويشاوندى كه رود مى خود كسان سوى يا رود اعظم مسجد به نماز براى خواهد مى

  .داد مى خود خويشاوند يا شوهر به را آب و تحفه يا خوردنى و گشودند مى را در رسيد مى قصر
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 و كسـان  و كنـد  معـين  مراقبـت  جاهـاى  گفت بدو مهلب و يافتند خبر، اين از يارانش و مصعب: گويد
  .بميرند حصار در تا بگذاردشان و روند اآنه سوى كه نگذارد را فرزندانشان
 چاه در عسل تا بگفت مختار .نوشيدند مى چاه آب از شدند مى تشنه سخت وقتى كه بود چنان و: گويد

  .شدند مى سيراب چاه آب از  بيشترشان و بنوشند آن از و يابد تغيير آن طعم كه ريختند
 بـه  و بيامـد  جعطـى  حصين بن عباد شدند كنزدي قصر به تا گفت را خويش ياران مصعب آنگاه: گويد

 به وى ياران و رفت مى پيش مخزوم بنى مسجد نزديك به تا شد مى گاه و گرفت جاى جهينه مسجد نزديك
 ديـد  مـى  قصـر  نزديـك  را زنى هر و انداختند مى تير شدند مى نمودار قصر باالى از كه مختار ياران از كسانى

  :گفت مى
  »؟روى مى كجا و اى آمده كجا از؟ كيستى«

 بودند قصر در كه رفتند مى خود شوهران سوى كه گرفتند شاكر و شباميان از زن سه روز يك به: گويد
 در كه فرستاد را قيس بن زحر آنگاه، نشد متعرضشان و فرستاد پس را آنها مصعب، داشتند همراه خوردنى و

 بـالل  خانـه  نـزد  بـه  كـه  فرستاد نيز را حر بن عبيداهللا، گرفت جاى دادند مى كرايه پا چهار كه حدادان محل
 نيـز  را يزيـد  بـن  حوشب، كرد توقف پدرش خانه نزد به كه فرستاد نيز را الرحمن عبد بن محمد، كرد توقف

 چهـار  در تا سپرد راه و بيامد مهلب .كرد توقف حذيمه بنى كوچه دهانه بر، بصريين كوچه نزد به كه فرستاد
 بصره و كوفه جوانان از كسانى، بيامد السقايه دار طرف از مخنف بن منالرح عبد. گرفت جاى خنيس 1سوى

، دومـه  پسر«: زدند مى بانگ و نداشتند ساالرى كه آمدند بازار سوى، جنگ كار از خبر بى و بودند نامجرب كه
 بـه  بانتسا، بود طايف و مكه بزرگان از يكى اگر خدا به«: گفت و شد نمودار قصر باالى از مختار »دومه پسر

  »گرفت نمى عيب من بر را دومه
 خويش ياران از گروهى به و بست طمع آنها در بديد را نظميشان بى و وضع و پراكندگى چون و: گويد

 كس يكصد به نزديك و برد حمله آنها به كه شدند برون وى با كس دويست حدود در »بياييد من با«: گفت
  .گرفتند عجلى حيان بن فرات خانه سمت و برفتند يگرهمد دنبال از كه كرد هزيمتشان و كرد زخمى را

 هنگـام  بـود  درازقـد  بـس  از كـه  ضمضم پسر يحيى نام به، بصره اهل از، ضبه بنى از يكى آنگاه: گويد
 كـرد  مى رو كه هر به و برد حمله مختار ياران به بود كسان وحشت مايه و كشيد مى زمين به پاهايش سوارى

 و ببـرد  را سـرش  بـاالى  و پيشـانيش  كه بزد ضربتى و برد حمله بدو و بديد را وا مختار، يارست نمى مقاومت
  .بيفتاد بيجان

 قصر وارد نداشتند آنها مقاومت تاب كه مختار ياران و بيامدند سو هر از سران و اميران اين آنگاه: گويد
 ضـعفتان  مانـدن  حصورم از شما واى«: گفت آنها به مختار، شد سخت محاصره كار و ببودند آنجا در و شدند
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 كـه  نيسـتم  نوميد خدا به. باشيم شده كشته محترمانه شديم كشته اگر تا كنيم نبرد و برويم، شود مى فزون
  »دهد نصرت خدايتان، بكوشيد صميمانه اگر

  .ماندند عاجز و آوردند سستى اما: گويد
 تسـليم  حكمشـان  بـه  و نهـم  نمـى  آنهـا  دسـت  در دسـت  مـن  خـدا  به اما«: گفت آنها به مختار: گويد

 كسانى به و رفت پايين قصر از ريسمانى با دارد مقصود چه مختار كه ديد جعده بن عبداهللا چون و »شوم نمى
  .شد نهان آنها نزد به و پيوست خويش ياران از

 زن پـيش  كـس  و كـرد  شـدن  بـرون  آهنـگ  بديد را خويش ياران نوميدى و سستى وقتى مختار گويد
 حنـوط  و كـرد  غسـل  پـس ، فرستاد او براى بسيار خوش بوى كه فرستاد فزارى سمره دختر ثابت ام خويش

 وقـت  هـر  كـه  اشعرى مالك بن سايب. شد برون كس نوزده با و زد خود ريش و سر به را خوش بوى و ماليد
 موسـى  ابـو  دختـر  عمـره  سـايب  زن، بـود  جمله آن از شد مى وى جانشين كوفه در رفت مى مداين به مختار

 سـايب  چون و بود قصر در پدرش با و بود كرده محمد را وى نام كه بود آورده وى براى سرىپ و بود اشعرى
  .كردند رهايش بود كودك چون، گرفتند بودند قصر در كه را كسانى همه و شد كشته
  »؟چيست تو راى«: گفت سايب به شد برون قصر از مختار چون: گويد

  »؟دارى راى چه است تو آن از راى«: گفت
  »؟خدا رأى يا من راى«: گفت
  »خدا راى«: گفت
 يمامه به نجده كه ديدم و تاخت حجاز به زبير ابن ديدم، عربانم از يكى من، تو واى، احمق اى«: گفت

 آنهـا  از يكـى  ماننـد  و گرفتم را واليت اين و نبودم عرب مردان ديگر از كمتر نيز من، شام به مروان و تاخت
 خـون  در كـه  را كسانى و بودند مانده غافل آن از عربان كه بودم پيمبر ندانخا انتقام طلب به اينكه جز بودم
 اعتبـار  حفـظ  بـراى  نيسـت  همتت اگر، كوشيدم سخت كار اين در امروز تا و كشتم بودند داشته دستى آنها

  ».كن نبرد خويش
  »كوشمب خويش اعتبار حفظ براى كه ام بوده كاره چه من راجعون اليه انا و هللا انا«: گفت سايب
  »؟بيايم شما پيش كه دهيد مى امان مرا«: گفت و شد برون كس نوزده با: گويد

  »شوى تسليم ما حكم به بايد، نه«: گفتند
  .شد كشته تا زد ضربت خويش شمشير با و »پذيرم نمى خودم درباره را شما حكم هرگز«: گفت
 شـدم  كشته و شدم برون من وقتى«: گفت آنها به شوند برون وى با كه نپذيرفتند يارانش وقتى: گويد

 بـه  ايـد  ريخته را خونهاشان كه دشمنانتان شويد تسليم آنها حكم به اگر و شود مى بيشتر شما زبونى و ضعف
 بعضـى  و بكشـند  را تـان  بعضـى ، اسـت  من خونى اين: گويد شما از يكى درباره كدامشان هر و تازند مى شما

 كـرده  عمـل  او راى بـه  و بوديم كرده مختار اطاعت كاش اى كه گوييد و ببينند را آنها شدن كشته ديگرتان
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 پـيش  و كنـد  فرار شما از كسى اگر و دهيد مى جان محترمانه نيابيد ظفر اگر شويد برون من با اگر اما بوديم
 خواهيـد  زمـين  روى مردم زبونترين وقت همين در فردا شما. كنند حمايت او از اش عشيره و رود اش عشيره

  ».بود
  »بود گفته او كه شد چنان و« :گويد
 بنـى  مـردم  از تـن  دو، شـد  كشته زيانين روغنكشان محل نزديك روز آن كه اند پنداشته كسان: گويد

  .كشتند را او دجاجه ابن عبداهللا پسران طريفه نام به ديگرى و طرفه نام به يكى برادر دو، حنيفه
 درست رأيى يارتان ديروز، قوم اى«: گفت مسلى عبداهللا بن بجير، مختار شدن كشته از پس روز: گويد

 را سـرتان  گوسفندان مانند شويد تسليم قوم اين حكم به اگر بوديد كرده اطاعتش كاش اى كه گفت شما با
 كسى«: گفتند و نكردند او اطاعت اما، »بميريد محترمانه تا كنيد نبرد و شويد برون شمشيرهايتان با برند مى
 نكـرديم  او اطاعـت  و داد دسـتور  چنـين  مـا  به پذيرفتيم مى را او اندرز و كرديم ىم او اطاعت تو از بيشتر كه

  »؟كنيم مى تو اطاعت پندارى
 سـوى  را حبطـى  حصين بن عباد، مصعب. نهادند گردن دشمن حكم به و شدند تسليم قوم پس: گويد

 حصـين  بـن  عبـاد  بـه  ىجشـم  شداد بن عبداهللا، آورد مى بيرونشان و بست مى را بازوهايشان كه فرستاد آنها
 وقتـى  كـه  نيافـت  امـا  كند نبرد آن با كه بود ناچيزى آهن يا عصا جستجوى به قراد بن عبداهللا، كرد وصيت
  .بود شده پشيمان بستند را بازوانش و گرفتند را شمشيرش و رفتند او پيش

 را گردنش تا بدهيد من به بياريد را اين«: گفت و گذشت او بر اشعث بن محمد بن الرحمن عبد: گويد
  »بزنم

 جان تا زدم شمشير با را پدرت، بگويم دروغ اگر شد كافر و آورد ايمان كه باشم تو جد دين بر«: گفت
  ».داد

 را خـونش  بردنـد  نزديـك  چـون  و »آريـد  من نزديك را او«: گفت و شد پياده الرحمن عبد پس: گويد
  »نداشتى را تنشكش دستور اما، كشتى را او«: گفت و شد خشمگين عباد و بريخت

 گفـت  عبـاد  بـه  و بـود  قدر واال مردى كه گذشت جشمى شداد بن عبداهللا به الرحمن عبد نيز و: گويد
 بـه  را شـداد  بن عبداهللا خواهم مى«: گفت و رفت مصعب نزد به پس. كند سخن امير با وى درباره تا بداردش

 را او بيامـد  چـون  و بدهنـد  او بـه  را عبداهللا داد دستور مصعب »است من خونى كه بكشم را او كه دهى من
  .بزد را گردنش و گرفت

 كـه  بـودم  داده ديگـرى  به را وى بكشى را او خواهى مى كه دانستم مى اگر خدا به«: بود گفته مى عباد
  »كنى مى آزادش و كنى مى سخن او درباره امير با بودم پنداشته، بكشدش

: گفت، بود كشيده مى نوره و بود بالغ مردى و بود دادش نامش كه آوردند را شداد بن عبداهللا پسر: گويد
  »؟شده بالغ ببينيد«
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  .كردند آزادش و »است پسر، نه«: گفتند
 به را او آمد برون اگر و كند عرضه خويش برادر بر امان كه بود خواسته مصعب از سعيد بن اسود: گويد

 بـا «: گفـت  و نيامـد  برون و نپذيرفت اما ردك عرضه او بر امان و رفت خويش برادر نزد به پس. واگذارد اسود
  .شد كشته كسان ديگر با و بياوردند را او و بود قيس وى نام »كنم زندگى شما با آنكه از بهتر بميرم يارانم

 كس بسيار و آوردند مصعبش پيش وقتى، آزادشدگان از يكى قولى به و، مسلى عبداهللا بن بجير: گويد
 بخشيدن معرض به ترا و كرد دچار اسيرى به را ما كه خداى حمد«: گفت عبمص به بودند وى همراه آنها از
 و ببخشـد  خـدايش  ببخشد كه هر: وى خشم مايه يكى و خداست رضاى مايه يكى كه است مقام دو. آورد ما

 ملـت  بـر  و شماييم قبله اهل ما، زبير پسر اى. نماند امان در قصاص از كند عقوبت كه هر و بيفزايد را عزتش
 خطـا  آنها و ايم بوده صواب به ما يا اند كرده مخالفت من با همشهريمان برادران اگر، ديلم نه و تركيم نه، شما

 نبـرد  همـديگر  با شام مردم چنانكه كرديم نبرد پس، اند رفته صواب به آنها و ايم بوده خطا به ما يا و اند كرده
 كردند نبرد همديگر با نيز بصره مردم. پيوستند اتفاق به سپس پرداختند نبرد به و كردند اختالف كه كردند

 كنيد تساهل ايد يافته تسلط كه شما، پيوستند اتفاق به و كردند صلح سپس، كردند نبرد و كردند اختالف كه
  ».كنيد عفو ايد يافته قدرت كه شما

 آنها ستخوا و كرد رقت نيز مصعب و آوردند رقت كسان تا بگفت چندان آنرا امثال و سخن اين: گويد
 را ما يا! زبير پسر اى! كنى مى رهاشان«: گفت و خاست پا به اشعث بن محمد بن الرحمن عبد اما كند رها را

  ».را آنها يا نگهدار
 بزرگـان  و همـدان  مـردم  از كـس  پانصـد  با من پدر«: گفت و برجست همدانى الرحمن عبد بن محمد

 يـا  نگهـدار  را ما يا! كنى مى رها زند مى موج شكمهاشان در ما خونهاى كه را اينان تو و اند شده كشته عشيره
  ».را آنها

 چـون  و گفتنـد  اينگونـه  از سـخنانى  و برجسـتند  بـود  شده كشته آنها از يكى كه خاندانى و قوم هر و
 فردا، مكش را ما زبير پسر اى«: زدند بانگ يكجا به آنها و داد را كشتنشان دستور بديد را اين زبير بن مصعب

 مـا  بـه  شـويد  مقابـل  دشمن با يارانت و تو كه فردا خدا به. فرست شام سوى و كن خود سپاه پيشروان را ما
  »بود خواهد يارانت و تو آن از، يابيم ظفر اگر و باشيم كرده ضعيف را آنها شويم كشته اگر داريد احتياج

 از مـن  تقاضاى«: تگف بدو مسلى بجير پس، شد عموم رضاى پيرو و نپذيرفت آنها از مصعب اما: گويد
 تـا  كننـد  نبـرد  و شـوند  بيـرون  شمشيرهايشـان  بـا  گفتم آنها به كه نشوم كشته گروه ابن با كه است اين تو

  .بريختند خونش و بردند پيش را او پس »نكردند من اطاعت اما، بميرند محترمانه
 چـه  او بـه  روى خـدا  پيشـگاه  به وقتى، زبير پسر اى«: گفت مصعب به سعيد بن مسافر: گويد روق ابو

، اى كشته بسته دست اند پذيرفته خويش خونهاى درباره ترا حكم كه را مسلمانان از جماعتى كه گفت خواهى
 مـا  اگـر . نكشـند  مسـلمان  قصـاص  به جز را مسلمان كه بود اين خونهايشان درباره حق حكم كه صورتى در
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 ما ميان اكنون. كنيد رها را باقيمانده و بكشيد ايم كشته شما از كه كسانى شمار به ايم كشته را شما از كسانى
 خـراج ، اند بوده سواد و جبال در، اند نبوده حاضر شما و ما جنگهاى در روز يك حتى  كه هستند كسان بسيار

  »اند داشته مى امن را راهها و اند گرفته مى
 كشـيكبانان  سوى شبانه گفتمشان كه را قومى كند لعنت خدا«: گفت او و نشنيد را سخنش اما: گويد

 كردنـد  وادارم و نكردنـد  من اطاعت اما، رويم خويش عشاير پيش و برانيم را آنها و روند ها كوچه اين از يكى
 با مرا خون كه خواهم مى تو از، بدهند جان غالمان همانند خواستند و دهم تن زبونى و پستى و خفت به كه

  ».نياميزى آنها خون
  .بريختند خونش و دبردن يكسو به را او پس: گويد
 و كوفتنـد  مسـجد  كنـار  بـه  آهنـين  ميخ با و بريدند مچ از را مختار دست تا بگفت مصعب آنگاه: گويد

  »؟چيست اين«: گفت و بديد آنرا و بيامد يوسف بن حجاج كه وقتى تا بود همچنان
  .بكندند آنرا تا بگفت و »است مختار دست«: گفتند
  .فرستاد سواد و جبال ىسو را خويش عمال مصعب آنگاه: گويد
 مرا دعوت اگر«: گفت و خواند خويش اطاعت به را او و نوشت نامه اشتر ابن به مصعب آن از پس: گويد

 از چـه  هـر  و سـپاهها  سـاالرى  و شـام  باشد داشته قدرت زبير خاندان كه مادام آيى من اطاعت به و بپذيرى
  ».باشد تو آن از آرى تصرف به كه مغرب سرزمين

 دعوت اگر كه گفت و خواند خويش اطاعت به را وى و نوشت نامه بدو شام از نيز مروان بن لكالم عبد
  .تست آن از عراق آمدى من اطاعت به و پذيرفتى مرا

  »؟چيست شما راى«: گفت و خواست را خويش ياران ابراهيم: گويد
  ».شو بيرز ابن مطيع«: گفتند ديگر بعضى، »شو الملك عبد مطيع«: گفتند آنها از بعضى
 توانستم الملك عبد پيرو  بودم نكشته را شام مردم سران و زياد بن عبيداهللا اگر«: گفت اشتر ابن: گويد

 مـرجح  خودم عشيره بر را ديگرى عشيره يا خودم شهر مردم بر را ديگرى شهر مردم ندارم خوش بعالوه، شد
  ».رفت مصعب پيش اطاعت به او و بيا كه نوشت بدو مصعب و نوشت نامه مصعب به و» .دارم

  :بود چنين رسيد اشتر ابن به كه مصعب نامه: گويد كلبى جناب ابو
 جـادوگرى  بـه  و داشتند كفر دين كه را او پيروان و پيشه دروغ مختار خدا، بعد اما«
 خوانيم مى مؤمنان امير بيعت و وى پيمبر سنت و خدا كتاب به ترا ما. كشت بودند گراييده

 جـا  بـه  زبيـر  خاندان قدرت و باشم زنده من وقتى تا كه آى من پيش رىپذي مى را اين اگر
، گرفته خويش پيمبران از خدا كه قرارى و پيمان مؤكدترين و قسم به مؤكد پيمان به باشد

  ».والسالم تست آن از مغرب سرزمين همه و جزيره سرزمين
  :بود نوشته چنين او به نيز مروان بن الملك عبد: گويد
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 نـزاع  بـه  خالفـت  اهـل  بـا  و انـد  تاختـه  هـدايت  پيشـوايان  بـر  زبير اندانخ، بعد اما«
 من. آورد مى برايشان بد حادثه و كند مى رها خدايشان اند آورده الحاد حرم در و اند پرداخته

 و هستى كه مادام، پذيرفتى و كردى قبول اگر، كنم مى دعوت وى پيمبر سنت و خدا به ترا
 بـدين  كـه  است من گردن به خداى قسم به مؤكد پيمان، تست آن از عراق حكومت هستم

  ».كنم وفا
، خواست مشورت آنها از و بخواندند كه داد آنها به را نامه و خواست را خويش ياران ابراهيم پس: گويد

 پيـروى  موافق نيز من راى: گفت آنها به ابراهيم» .زبير ابن«: گفت مى ديگرى و »الملك عبد«: گفت مى يكى
 خودم عشيره بعالوه. ام كشته را يكى شام مقيم قبايل همه از كه كرد توانم كار اين چگونه اما ستا شام مردم

  .رفت مصعب سوى و »كنم نمى رها را شهرم مردم و
 مهلـب  كه بود سال همان و فرستاد كارش سوى را مهلب يافت خبر وى آمدن از مصعب چون و: گويد

  .گرفت جاى فرات قلمرو در
 بـن  نعمـان  دختـر  عميره و مختار زن جندب بن سمرة دختر ثابت ام مصعب: گويد ىخثعم علقمه ابو

  »؟گوييد مى چه مختار درباره«: گفت آنها به و خواند پيش بود مختار زن نيز او كه را انصارى بشير
  »گوييد مى او درباره شما كه گوييم مى همان؟ گفت توانيم مى چه او درباره«: گفت ثابت ام

  ».برو«: گفتند بدو
 زنـدان  بـه  را او مصعب و »بود خداى صالح بندگان از اى بنده كه كند رحمت خدايش«: گفت عمره اما

  .است بوده پيمبر مختار پندارد كه نوشت زبير بن عبداهللا به او درباره و كرد
  »بريز خونش و آر برون را او: نوشت بدو زبير بن عبداهللا«: گويد
 وابسـته  مطـر ، زد بدو شمشير ضربت سه مطر و بردند حيره و كوفه نبي ما شبانگاه را عمره پس: گويد

  »ام عشيره اى، خاندانم اى، پدرم اى«: گفت عمره ام، بود نگهبانان جزو و بود اهللا تيم بنى از قفل خاندان
 اى«: گفت و زد سيلى مطر به و بيامد و بشنيد را او بانگ، بشير بن نعمان بن ابان، انصار از يكى، گويد

  »كند قطع را راستت دست خدا، كردى قطع را او نفس ازادهزن
 بنى مردم كه كرد دعوى و »بوده مسلمان مادرم«: گفت و برد مصعب پيش و نكرد رها را او مطر: گويد

 وحشـت  اى حادثه كه كنيد رها را جوان: گفت مصعب. نداد شهادت وى براى كسى اما دهند مى شهادت قفل
  ».است ديده آور

 شـعرى  شـد  كشـته  مصعب وسيله به كه بشير بن نعمان دختر عمره درباره قرسنى ربيعه ىاب بن عمر
  :مضمون اين به دارد

  تر عجيب عجايب همه از من نزد به«
  است آزاده زيباى زن كشتن
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  نداشت گناهى و شد كشته گونه بدين
  بود اى كشته نيكو چه كه داند خداى و

  است مقرر ما بر كردن پيكار و شدن كشته
  ».است رفتن كشان دامن، زنان كار و

  .گفت سالم بدو و بديد را عمر بن عبداهللا، مصعب: گويد يوسف بن محمد
  »بمان زنده خواهى مى چه هر كشتى را قبله اهل از كس هزار هفت صبحگاه يك«: گفت بدو عمر ابن

  ».بودند جادوگران و كافران آنها«: گفت بدو مصعب
  ».بود كارى افراط بودى كشته را پدرت موروثى گوسفندان آنها مارش به اگر خدا به«: گفت عمر ابن

 بـدو ، زد مـن  پشـت  بـه  دسـت  و رسيد من به يكى كه رفتم مى راه نجف بيرون«: گويد غفله بن سويد
  »؟گويى مى چه پير درباره« :گفت نگريستم

  »؟پير كدام«: گفتم
  »طالب ابى بن على«: گفت
  ».دارم دوست زبان و دل و چشم و گوش به را او كه گيرم مى شاهد ترا«: گفتم
  »دارم دشمن زبان و دل و چشم و گوش به را او كه گيرم مى شاهد را تو نيز من«: گفت
  .شديم جدا هم از و شديم كوفه وارد تا برفتيم: گويد
  )»گذشت زمانى«: گفت يا. (گذشت سالها: گويد
 همچنـان  و نگريسـت  مـى  كسـان  چهره در و شد وارد دار عمامه مردى كه بودم اعظم مسجد در: گويد

 تغييـر  را خودم جاى نيز من. نشست آنها با كه نديد همدانيان ريش از احمقتر ريشهايى گويى و نگريست مى
  .نشستم آنها با و دادم

  »؟اى آمده كجا از«: گفتند بدو
  »شما پيمبر خاندان پيش از«: گفت

  »؟اى آورده چه ما براى«: گفتند
  .نهاد گاهى وعده فردا براى و »نيست گفتگو ينا محل اينجا«: گفت
 و بود سربى مهر يك آن زير كه بياورد داشت همراه كه را اى نامه او و بيامدم نيز من و بيامد فردا: گويد

 چنـين  پسـر . دانسـت  نمى نوشتن و بود سواد بى وى خود كه »بخوان را اين، پسر«: گفت و داد پسرى به آنرا
  :خواند

  .رحيم انرحم خداى بنام«
 امـا ، نوشـته  وى براى محمد آل وصى كه عبيد ابى بن مختار براى است اى نامه اين«

  »چنان و چنين، بعد
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  ».شوند آرام قوم تا نگهدار را نامه پسر«: گفت او و، شدند بيتاب گريه از قوم: گويد
 و» .رسيد نم به نجف بيرون شخص اين كه گيرم مى شاهد را خدا، همدان مردم اى«: گفتم من: گويد

  .بگفتم آنها با را وى قصه
 رونـق  را، هـا  قـرآن  كننـده  نـابود ، نعثل و بدارى محمد خاندان از را كسان خواهى مى هميشه«: گفتند

  »؟دهى
 شـما  بـه  مانـده  خـاطرم  در و ام شـنيده  طالـب  ابـى  بـن  على از را آنچه، همدان مردم اى: گفتم: گويد

 بـود  ما نظر به آن كردن نابود خدا به كه مگوييد قرآنها كننده بودنا را عثمان«: گفت مى كه شنيدم، گويم مى
  »كردم مى عمل وى مانند، بود نيز من عهده به كار اگر

  »؟اى شنيده على از را اين خدا به ترا«: گفتند
  »شنيدم او از خودم خدا به«: گفتم
 كـرد  و خواسـت  كمـك  آنها از و كرد توجه غالمان به موقع اين در. شدند پراكنده او دور از پس: گويد

  .كرد آنچه
 رفتـه  كسانى خالف به اما كرده ياد ايم آورده مختار درباره كه را آنچه از قسمتى واقدى: گويد جعفر ابو

 آغـاز  مخالفـت  زبيـر  ابن با مختار آمد بصره به زبير ابن مصعب وقتى وى پندار به. ايم گفته آنها از حديث كه
 جنگ وى با مذار در گفت و فرستاد او مقابله به را بجلى شميط بن راحم رفت وى سوى مصعب چون و كرد
  »است مذار در فتح«: گفت و كند

 بـزرگ  فتحـى  مـذار  در ثقيـف  مـردم  از يكى بودند گفته كه گفت مى رو آن از سخن اين مختار: گويد
 الـرحمن  عبد نبرد در كه بود يوسف ابن حجاج كس آن اما، است او خود كس آن كه بود پنداشته و كند مى
  .كرد فتح اشعث بن

 بـن  على بن عبيداهللا، رود مختار جمع سوى داد دستور حبطى عباد خويش دار مقدمه به مصعب: گويد
 همين به كه كرد حفر نهرى و گرفت جاى فرات كنار بر بصريان نهر محل در مصعب. بود وى با نيز طالب ابى

  .گرفت نام بصريان نهر سبب
 و آمدنـد  پـيش  يـارانش  و مصعب .آمد فرود آنها مقابل در و شد برون كس هزار بيست با مختار: گويد

 از هـيچكس «: گفت و فرستاد خود ياران پيش كس شبانگاه مختار. رسيدند بدو جنگى آرايش با شب هنگام
 آغـاز  حملـه  شـنيد  را ايـن  چـون  و! محمد اى: زند مى بانگ يكى كه بشنود تا نكند رها را خويش جاى شما

  ».كنيد
 مصـعب  سـوى  خـود  كسـان  با و »بندد مى دروغ خدا به، اين خدا به«: گفت مختار ياران از يكى: گويد

 يـاران  و مصـعب  بـه  آنگاه، »محمد اى«: بزند بانگ كه گفت را يكى و آمد بر مهتاب تا كرد صبر مختار. رفت
 .شـد  صـبح  تـا  كردند نبرد آنها با همچنان و راندند اردوگاهش به را او و كردند هزيمتشان و بردند حمله وى



 99    متشهجلد 

 و برفـت  فـرارى  مختـار  و بودند آميخته در مصعب ياران با وى ياران همه كه نبود مختار با كس صبحگاهان
  .شد كوفه قصر وارد

 هـر  و »شـده  كشـته «: گفتنـد  نديدنـد  را او و كردند توقف دمى بيامدند مختار ياران وقتى صبحگاهان
 سـوى  نيـز  آنهـا  از كس هزار هشت. شدند نهان كوفه هاى خانه در و شدند فرارى داشتند فرار تاب كدامشان

  .رفتند وى نزد به و يافتند قصر در را مختار، كند نبرد آنها همراه كه بودند نيافته را كس كه رفتند قصر
 جمله آن از اشعث بن محمد كه بودند كشته كس بسيار مصعب ياران از مختار ياران شب آن در: گويد

  .بود
 داشت محاصره در را مختار و بماند ماه چهار، گرفت ميان در را قصر و بيامد مصعب بحگاهانص: گويد

، يافتنـد  نمـى  تسـلط  او بـر  و كـرد  مى نبرد آنها با سمت يك از كوفه بازار در و شد مى برون مختار روز هر كه
 امـا ، خواسـتند  نامـا  و فرسـتادند  كـس  بودنـد  قصر در كه آنها شد كشته او چون و شد كشته مختار عاقبت
 از بقيـه  و بكشـت  را عربـان  از، حـدود  ايـن  در يا كس هفتصد، شدند تسليم وى حكم به تا نپذيرفت مصعب
  .بودند عجمان

 وى همراهـان  امـا ، واگذارد را عربان و بكشد را عجمان خواست مى مصعب شدند برون آنها وقتى: گويد
 دينشـان  كـه  صـورتى  در واگذارى را عربان و كشىب را عجمان خواهى مى تو كه است دينى چه اين«: گفتند

  »؟دارى ظفر اميد چگونه، است يكى
  .بزد را گردنهاشان و آورد پيش را همه پس: گويد

 كه محصورانى باره در مصعب شد كشته مختار وقتى كه آمده چنين محمد بن على روايت در: گويد جعفر ابو
 بـن  محمـد  و اشـعث  بن محمد بن الرحمن عبد، كرد مشورت خويش ياران با بودند شده تسليم وى حكم به

  ».بكش را آنها«: گفتند بود كشته را آنها از كسى مختار كه آنها همانند كسانى و الرحمن عبد
  »؟شود مى چه حسان بن منذر خون«: گفتند و بناليدند ضبيان

 بـر  آنهـا  سـيله و بـه  و بـده  اش عشـيره  بـه  دارى دسـت  بـه  را كـه  هر، امير اى«: گفت حر بن عبيداهللا
. داريـم  حاجـت  آنهـا  بـه  مرزهايمـان  در و ايم كشته آنها از نيز ما اند كشته ما از آنها اگر، بنه منت عشايرشان

 بيـوه  و يتيمـان  آن از آنها كه برند باز كارهايشان به تا بده صاحبانشان به دارى دست به كه نيز را ما غالمان
 ناسـپاس  و گرفتـه  باال تكبرشان و شده نمايان كفرشان كه بكش ار آزادشدگان اين اما، مايند ضعيفان و زنان
  ».اند شده

  »؟چيست تو راى بحر ابو اى«: گفت احنف به و بخنديد مصعب: گويد
  .گفت مى جمع آن تعريض به را سخن اين و »نكردم او اطاعت اما خواست مى مرا زياد«: گفت
  .بكشتند بودند كس ششهزار كه را جمع آن همه تا بگفت مصعب آنگاه: گويد
  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در اسدى عقبه: گويد
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  مؤكد پيمان وجود با«
  كشتيد بسته دست را كس هزار شش
  كرديد پلى را حبطى تعهد

  بود آماده عابران براى كه
  دادند فريبشان و خواندند را آنها كه صبحگاه آن

  نبودند خاينان نخستين
  ردندنك اطاعتم اما بودمشان گفته

  ».كنند نبرد كشيده شمشير با ها كوچه در كه
 سـال  رمضان از مانده روز چهارده اين و بود ساله سه و شصت شد كشته وقتى مختار، اند گفته چنانكه

  .بود هفتم و شصت
 بـن  مهلـب  رفت وى پيش اشتر  بن ابراهيم و يافت فراغت وى ياران و مختار كار از مصعب وقتى: گويد

  .گرفت اقامت كوفه در خود و فرستاد ارمينيه و آذربيجان و جزيره و موصل به را صفره ابى
 خويش پسر عبداهللا بن حمزة و برداشت بصره از را مصعب خويش برادر، زبير بن عبداهللا سال همين در

  .فرستاد آنجا را
 كـه  اند گفته چنان را سبب ها بعضى. بود چگونه كه اند كرده اختالف بصره از مصعب برداشتن سبب در

 بـن  عبيـداهللا  و رفت مختار مقابله به آنجا از تا ببود بصره در مصعب: گويد كه آمده محمد بن على روايت در
 را او كـه  رفت زبير بن عبداهللا پيش كشت را مختار وقتى. كرد خويش جانشين بصره در را معمر بن عبيداهللا
 و تـر  شايسـته  تـو  كـه  دانـم  مى خدا به هك گفت چنين را وى معزولى عذر و بداشت خود پيش و كرد معزول
 را موسـى  ابـو  كـه  اسـت  عـامر  ابن عبداهللا درباره عثمان رأى چون وى درباره من رأى اما اى حمزه از اليقتر

  .كرد واليتدار را او و برداشت
 چنـان  گاهى، سفيه و بود بخشنده و دست گشاده، آمد بصره واليتدارى به حمزه: گويد محمد بن على

 در، پوشيد نمى چشم حقير چيزهاى از كه شد مى ممسك چنان گاهى و نهاد نمى جا به چيزى كه بخشيد مى
 بديـد  آنـرا  چـون  و بود رفته بصره مرداب سوى و بود نشسته بر روزى گويند، نمود خردى كم و ضعف بصره
 كـه  رفـت  مـرداب  سوى سواره ديگر يكبار. »است كافى آنها تابستان براى كنند مدارا بركه اين با اگر«: گفت

  ».نيست كافى آنها براى كه گفتم و ديدم را اين ديگر يكبار«: گفت و بود رفته پايين آن آب
  ».رود مى پايين بعد و آيد مى باال كه است آبى اين«: گفت احنف
 مكه در است جايى نام كه »است قعيقعان اين«: گفت بديد را آنجا كوه چون و بود رفته اهواز به يكبار

  .ناميدند قعيقعان ار كوه و



 101    متشهجلد 

 او سـوى  شمشـير  با كرد تأخير چون و بفرستد زودتر را خراج كه فرستاد مردانشاه پيش كس او هم و
  »است تيز خيلى امير شمشير«: گفت احنف و بريخت را خونش و بزد و رفت

 دعبـ  خواسـت  مى و زد سر او از ناباب رفتار و كرد سفاهت بصره در حمزه وقتى«: گويد محمد بن على
  ».فرستد پس را مصعب كه خواست او از و نوشت زبير ابن به را قضيه احنف، بزند را بشر بن العزيز

  .فرستاد بحرين به نجديه خوارج نبرد براى را ليثى عمير بن عبداهللا كه بود حمزه: گويد
 همـراه  را بصـره  مـال  از فراوانـى  مقـدار  برداشت بصره از را حمزه زبير ابن وقتى: گويد محمد بن على

 عبيـد  بـن  عبيـداهللا  اما »ببرى را ما مقرريهاى گذارم نمى« :گفت و شد او متعرض مسمع بن مالك اما برد مى
 سـوى  و گرفـت  جـدايى  خـويش  پدر از و برد همراه را مال حمزه، بداشت دست مالك و شد مقرريها متعهد
 و داد پـس  و بود سپرده او به زىچي كه يهودى يك مگر ندادند آنرا كه سپرد كسانى به را مال و رفت مدينه

 امـا ، ببـالم  مروان بنى به وى وجود به خواستم مى كند لعنت خدايش«: گفت و يافت خبر وى كار از زبير ابن
  ».نداشت لياقت

 حكايتى فرستاد آنجا به دوباره و برداشت بصره از را او زبير بن عبداهللا كه مصعب درباره مخنف ابى اما
 كوفـه  بر مصعب وقتى: گويد كه آمده نيز راسبى المخارق ابو حديث از اند آورده او از كه روايتى و آورده ديگر

 را حمـزه  خـويش  پسر و بود كرده عزل را او عبداهللا كه بود معزول بصره از و ببود آنجا سال يك يافت تسلط
  .بود فرستاده آنجا

 بصـره  بـه  دوبـاره  را او كـه  رفـت  خـويش  برادر پيش مكه به مصعب آنگاه، گذشت سال يك بدينسان
  .فرستاد

 كوفـه  بـه  را عبـداهللا  ابـن  حـارث  و رفـت  بصـره  سـوى  يافت فراغت مختار كار از مصعب وقتى: گويند
  .گماشت

  .شد وى آن از كوفه و بصره ملك كشت را مختار مصعب وقتى: گويد عمر بن محمد اما
 سـيرت  اخـتالف . بـود  زبيـر  نبـ  مصعب كوفه بر وى عامل، شد حج ساالر زبير بن عبداهللا سال اين در
 هشـام  با بصره قضاى، بود مسعود بن عتبة بن عبداهللا با كوفه قضاى، ام كرده ياد بصره عامل درباره را نويسان

  .بود سلمى خازم بن عبداهللا خراسان عامل، بود مروان بن الملك عبد دست به شام، بود هبيره بن
  .آمد در هشتم و شصت سال آنگاه

   هشتم و شصت سال ممه حوادث از سخن

 فرستاد عراق امارت به دوباره را مصعب خويش برادر، زبير بن عبداهللا كه بود اين سال حوادث جمله از
 زيـرا ، كـرد  كوفـه  امير را ربيعه ابى بن حارث، مصعب، داد امارت دوباره را او چون و كرديم ياد آنرا سبب كه

  .گرفت اقامت بصره در بازگشت عراق به دوباره وقتى
  .شدند مداين وارد و رسيدند كوفه نزديك و آمدند عراق به فارس از ازارقه خوارج سال اين در
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   عراق به آنها بازگشت و ازارقه كار از سخن

 كه بود چنان و. فرستاد فارس امارت به را معمر بن عبيداهللا بن عمر، مصعب: گويد راسبى المخارق ابو
 و بودند رفته اصفهان اطراف و كرمان و فارس سوى بود كرده ارشانكشت اهواز در مهلب كه پس آن از ازارقه
 عامـل  عبيـداهللا  بـن  عمر و بود شده آنجا عامل كه شد آن اطراف و موصل راهى و برفت عراق از مهلب چون
 و كـرد  تالقـى  آنها با شاپور در كه شدند سرازير عبيداهللا بن عمر طرف به ماحوز بن زبير با ازارقه، شد فارس
 كـس  و برفتنـد  خـوارج ، نبـود  بسـيار  كشته طرف دو از ولى، يافت نمايان ظفرى آنها بر و كرد سخت جنگى

  .كردند ترك را نبردگاه و نشد متعرضشان
 را عبيـداهللا  ابـن  عمـر  نامـه  كـه  شـنيدم : گويـد  بصـره  مقـيم  قـوم  پيـران  از يكى از نقل به مخنف ابو

  :خواندند مى
  رحيم رحمان خداى نام به«

 تـابع  بيـدين  ازارقه با كه دهم مى خبر، بدارد صالح قرين خدايش كه امير هب، بعد اما
 نبـردى  آنهـا  بـا  روز از لختى مسلمانان همراه و كردم تالقى، دور به خدا هدايت از و هوس
 جمعى و نهاد ما دسترس به را هاشان شانه و بزد را پشتهاشان و روها خدا آنگاه كردم سخت

 را نامـه  اين. شدند كشته، اند زده خسران همگيشان و، بودند زده خسران و نوميد كه آنها از
 نابودشـان  خـدا  اميـدوارم  و روم مى قوم تعاقب به اسبم پشت بر كه نويسم مى امير به وقتى
  »والسالم اهللا شاء ان كند

 و رفت آنها سوى عمر و رفتند استخر سوى شتابان كه كرد تعقيب را آنها عبيداهللا بن عمر آنگاه: گويد
 اما يافت ظفر ازارقه به آن از پس. شد كشته پسرش و كرد سخت نبردى آنها با كه شد تالقى طمستان پل بر

 و گرفتنـد  نيـرو  و كردنـد  قـوا  تجديد و ببودند آنجا و رفتند كرمان و اصفهان سوى و بريدند را طمستان پل
 از را وى سـرزمين  و، بـود  آنجـا  عبيـداهللا  بـن  عمر كه آمدند فارس سوى آنگاه. گرفتند فزونى و شدند آماده
 كـه  ديـد  عبيـداهللا  بـن  عمـر  چون و. رفتند بيرون ارگان از و گرفتند شاپور راه: كردند طى نبود او كه محلى
 و نكند تحمل وى از را اين زبير بن مصعب كه كرد بيم دارند بصره سوى رو كرده طى را وى سرزمين خوارج

 اهـواز  سـوى  رو و بودند شده برون آنجا از كه بود وقتى به اين و رسيد نارگا به تا برفت دنبالشان از شتاب با
  .داشتند

 خـدا  بـه «: گفـت  و زد اردو بـزرگ  پـل  نـزد  بـه  و شد برون و يافت خبر خوارج آمدن از مصعب: گويد
 را نروزيهايشـا  ماهـه  هـر  كـه  ام نهاده وى با  سپاهى و ام نهاده فارس در را عبيداهللا بن عمر اينكه از دانم نمى
 كـه ، بـرم  مى فايده چه، دهم مى كمكشان مقرريهايشان معادل ساالنه و دهم مى مقرريشان سال هر و دهم مى

 بـه  مـردان  و ام بريـده  را وى دسـتاويز  كه صورتى در، آيند مى من سوى و كنند مى طى را او سرزمين خوارج
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 نزد به وى عذر بود شده فرارى آنگاه بود ردهك نبرد آنها با اگر خدا به، ام داده نيرويشان و ام فرستاده او كمك
  ».نيست محترمانه عملش و نيست پذيرفته فرارى عذر چه اگر. بود تر موجه من

 خبـر  خبرگيرانشـان  و گرفتنـد  مقـر  اهـواز  در و بيامدند بود ماحوز بن زبير ساالرشان كه خوارج: گويد
 پـا  به زبير پس، شده برون بصره از آنها آهنگ هب زبير بن مصعب و رسد مى پى از عبيداهللا بن عمر كه آوردند
 نيـرو  دو اين ميان كه است سرگردانى و تدبيرى بى، بعد اما«: گفت و كرد او ثناى و گفت خدا حمد و خاست
  »كنيم مقابله سمت يك از آنها با و رويم دشمن سوى، بمانيد

 دجلـه  سـاحل  از و گرفـت  نهروانات راه و گذشت جوخى سرزمين از، جمع با و كرد حركت پس: گويد
 و اطفـال  و بردند حمله مداين مردم به، بود آنجا عامل فزارى نجبه بن كردم كه رسيد مداين به تا كرد عبور
 در تيـغ  و رفتنـد  سـاباط  سـوى  آنگـاه  شد فرارى كردم، دريدند مى را شكمشان و كشتند مى را مردان و زنان
 زنى و بود قرآن قارى كه را ازدى يزيد ابى دختر بنانه، كشتند را ناجد بن ربيعة دار فرزند كنيز، نهادند مردم

 مـردان  كـه  ايـد  شنيده! شما واى«: گفت بودند كرده احاطه شمشيرها با را وى وقتى. كشتند بود زيبا سخت
 كـارى  خويشـتن  براى و گشايد نمى شما طرف به دست كه كشيد مى را كسى شما واى، باشند كشته را زنان
  »ناپيدا نبرد در و است زيور قرين كه كشيد مى را كسى ،كرد تواند نمى

  »بكشيدش«: گفت يكيشان: گويد
  »واگذاريد را او است بهتر«: گفت آنها از يكى اما

 آن پـس  »اى افتـاده   فتنـه  به و اى شده كافر و اى شده جمالش فريفته خدا دشمن اى«: گفت يكيشان
 خونش و بردند حمله زن آن به خوارج پس .شد جدا آنها زا كه داريم گمان و واگذاشت را آنها و برفت شخص

  .بريختند را
 و زنـان  كـه  اسـت  راضـى  كنيـد  مـى  آنچـه  از خدا پنداريد، اهللا سبحان«: گفت يزيد دختر ريطه: گويد

 دختر رواع. بردند حمله بدو اما، برفت و بگفت اين» ؟كشيد مى اند نكرده خطايى شما به نسبت كه را كودكان
 بـه  شمشير با و بردند حمله بدو چون و بود رويش پيش بود مادريش برادر دختر كه همدانى ريحش بن اياس

  .افتادند زمين به دو هر و رسيد رواع سر به شمشير نوك، زدند سرش
 چشـم  او از كـه  افتاد كشتگان ميان و آمد در پاى از آنگاه كرد نبرد آنها با مدتى شريح بن اياس: گويد

 از متوكـل  بن رزين نام به وائل بن بكر مردم از نيز آنها مردان از يكى. اند كشته را وى ندپنداشت كه پوشيدند
 آنهـا  از كـس  ناجـد  بن ربيعة دار فرزند كنيز و يزيد ابى دختر بنانه جز به برفتند خوارج چون و آمد در پاى

 بـه  پايـانى  چهار و بستند را خويش زخمهاى و دادند آب را همديگر و خاستند پا به ديگران، بود نشده كشته
  .رفتند كوفه سوى و گرفتند كرايه

 و بـود  مـا  بـا  كـه  بود يكى ام ديده كه كس ترسوترين«: گفت من به اياس دختر رواع: گويد مخنف ابو
 و، شـد  فـرارى  و انـداخت  مـا  پـيش  را خـويش  دختـر  گرفتنـد  را مـا  دور چون و داشت همراه را خود دختر
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 وقتى، شناخت مى را ما او نه و شناختيم مى را او ما نه كه بود ما با كه بود كىي ام ديده كه كسى محترمترين
 مـا  ديـدار  بـه  آن از پـس  كـه  بود بكرى متوكل رزين وى، بيفتاد ما ميان تا كرد دفاع ما از گرفتند را ما دور
 خداى صالح دگانبن از بودند بدويان وى ورثه. شد هالك حجاج امارت ايام در تا داشت دوستى ما با و آمد مى
  ».بود

 ابى بن حارث وقتى، بود  گماشته عامل 1استان بر را مخنف بن ابوبكر، زبير بن مصعب: گويد مخنف ابو
 آمدنـد  مـداين  به خوارج چون و، گماشت عملش بر را او ديگر بسال آن از پس. كرد كنار بر را او بيامد ربيعه

 و شد مقابل وى با كرخ در كه بود جمله آن از مخراق بن صالح كه فرستادند وى سوى را خودشان از جمعى
 عبـد  وى غـالم  يسـار  و ابـوبكر ، شـدند  پياده نيز خوارج شد پياده ابوبكر، شدند پياده آنگاه كردند نبرد لختى

  .شدند هزيمت يارانش ديگر و شدند كشته وى قوم از يكى و جعال ابى بن الرحمن
 شـو  بـرون «: گفتند و زدند بانگ و رفتند ربيعه ابى نب حارث پيش كوفه مردم: گويد خديج بن فضيل

 تـا  بـود  رغبت بى سخت و شد بيرون او پس» ،گذارد نمى باقى را كس كه رسيده نزديك ما دشمن اينك كه
 و گفـت  خـدا  حمد و ايستاد سخن به وى نزد به اشتر بن ابراهيم. ببود آنجا چند روزى و آمد فرود نخيله در

 را كـودك  و زن و مـرد  گـذارد  وانمـى  را كس كه آمده ما سوى دشمنى، بعد اما« :گفت سپس و كرد او ثناى
  »بده حركت دستور، ببر آنها سوى را ما، دهد مى ويرانى به را واليت و كند مى امن نا را راه و كشد مى

 وى پـيش  ربعى بن شبث تا بماند آنجا و آمد فرود عبدالرحمن دير در و كرد حركت حارث پس: گويد
، مـردم  چـون  و نبـود  كوشـا  امـا  كرد حركت حارث و بود گفته اشتر ابن كه گفت باب آن از سخنانى و رفت

  :مضمون اين به خواندند مى شعرى بديدند را وى كندى
  برد مى راه به عجيب را ما قباع«

  ».ماند مى ماه يك و رود مى روز يك
 او نـزد  بـه  تـا  داشـت  مى نگه را ردمم رسيد مى كه منزلى هر به و دادند حركت آنجا از را او پس: گويد

 كه بود وقتى به اين و رسيد صراة به تا كشيد طول روز چند و ده. آرند بر بانگ اش سراپرده دور و كنند فغان
 شهر  اهل از جمعى كه گفتند خبرگيرانشان چون و بودند رسيده آنجا سوارانشان نخستين و دشمن پيشروان

  :مضمون اين به خواندند مى شعرى مردم و بريدند را پل اند آمده آنها سوى
  رود مى آهسته قباع«
  ».رود مى روزه پنج دها تا دبيرى از

 بـه  اى دهكده در بود خيال آشفته كه سبيع مردم از يكى: گويد پدرش از نقل به اسحاق ابى بن يونس
، بگرفتند را او و دندآم وى دهكده به خوارج وقتى، بود سماك نامش و داشت اقامت آبشار نزديك به جوير نام

  .بكشتند و آوردند پيش را دختر، بگرفتند نيز را دخترش
                                                           

 . متن كلمه. 1
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 اسـت  بيمار من پدر مسلمانان اى«: گفت مى خوارج به و بود يزيد ام دختر نام سلولى ربيع ابو گفته به
 نـه خا بـه  و ام نيـازرده  را اى همسـايه  و ام نكـرده  زشت كار هرگز خدا به كه هستم دخترى نيز من، نكشيدش

  »ام ننگريسته كسى
 كه آمد در پا از آنگاه؟ چيست گناهم كه زد مى بانگ كرد بنا و بكشند كه آوردند پيش را او پس: گويد

  .كردند پاره پاره خويش شمشيرهاى با را او و بود مرده يا بود شده خود بى
 وقتـى  و بـود  ورنـق خ مـردم  از كه گفت من براى او نصرانى دايه را حديث اين: گويد سلولى الربيع ابو

  .بود بوده او با بود شده مى كشته
 صـراة  نزديك تا و آوردند همراه را يزيد بن سماك، ازارقه: گويد پدرش از نقل به اسحاق ابى بن يونس

  .رسيدند
 و زد مـى  بانگ ما به كرد بنا بديد را شان انبوهى و كسان جمع و رسيد ما اردوگاه نزديك چون و: گويد

 و زدنـد  را او گردن وقت اين در. خبيث و اندكند كه بياييد اينان طرف به كه بود كرده ندبل را خويش صداى
  .نگريستيم مى او به ما و بياويختند را پيكرش

  .كرديم خاك به و آورديم را او و رفتيم سوى آن به قوم مردان از يكى و من شد شب چون و: گويد
 مـن  بـا  را كسـان «: گفـت  ربيعـه  ابـى  بن حارث به راشت بن ابراهيم: گويد پدرش از نقل به مخنف ابو
  »آرم تو پيش را سرهايشان هميندم و روم سگان اين طرف به تا بفرست

: گفتند عمير بن محمد و حارث بن محمد و حارث بن يزيد و خارجه بن اسماء و ربعى بن شبث: گويد
  ».مكن آغاز جنگ آنها با و بروند بگذار، بدارد صالح قرين را امير خدا«

  .بردند مى حسد اشتر بن ابراهيم به گويى: گويد
 آمـده  آنهـا  مقابلـه  بـه  كه را شهر مردم جمع و رسيدند صراة پل به ازارقه وقتى: گويد عبسى زهير ابو

  .بماند همانجا و شمرد غنيمت را اين حارث و بريدند را پل، بديدند بودند
 قتـال  آغـاز ، بعـد  امـا « :گفـت  سپس كرد وا ثناى و خداى حمد و بنشست مردم براى وى آنگاه: گويد

  »است كشيدن شمشير همه آخر و زدن ضربت آنگاه، ها نيزه كردن بلند سپس، است تيراندازى
 اين وقت چه ولى كرد نيكو را صف و بدارد صالح قرين خدايش كه امير«: گفت و برخاست يكى: گويد 

 ما سپس، بود چنانكه كنند تجديد را پل اين بگو، است حايل دشمن و ما ميان شط اين كه كرد توانيم را كار
  ».نمود خواهد تو به آنها درباره خواهى مى را آنچه خدا كه ببر آنها طرف به را

 طـرف  بـه  و كردنـد  فـرار  كه برد خوارج طرف به را كسان و كردند تجديد را پل تا بگفت حارث: گويد
 سـواران  با پل نزد به و بيامدند آنها سواران از گروهى، رسيدند مداين به تا برفتند نيز مسلمانان. رفتند مداين

 را مخنـف  بن الرحمن عبد، ربيعه ابى بن حارث و برفتند مداين از سپس، كردند خورد و زد اندكى مسلمانان
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 رهاشـان  شـدند  بصـره  سرزمين وارد چون و كند برون بصره سرزمين از را آنها كه فرستاد كس هزار شش با
  .كند

 رفتنـد  اصـبهان  طـرف  به و شدند برون كوفه سرزمين از چون و كرد تعقيب را آنها رحمنال عبد: گويد
  .بود نداده رخ نبردى آنها و وى ميان اصال، نكرد نبرد آنها با و بازگشت

، كردنـد  محاصـره  را وى و، بـود  جـى  در كه آمدند فرود ورقاء بن عتاب نزديك تا برفتند خوارج: گويد
 شهر سوى كه بردند حمله او ياران به خوارج و نياورد آنها تاب اما كرد جنگ و شد نبرو آنها مقابله به عتاب

  .بود فرستاده آنجا را عتاب كه بود مصعب بن طلحة بن اسماعيل تيول وقت آن در اصفهان. رفتند باز
، كـرد  مى نبرد آنها با شهر در بر و شد مى برون يكبار روز چند هر و كرد مقاومت خوارج با عتاب: گويد

  .انداختند مى آنها طرف به سنگ و تير نيز حصار باالى از
 مردى، شد مى برون وى با و بود عتاب همراه شريح پسر هريره ابو نام به حضرموت مردم از يكى: گويد

  :مضمون اين به خواند مى شعرى و برد مى حمله خوارج به و بود شجاع
  جهنم سگان اى«

  را بانگزن هريره ابو حمله
  ؟بينيد مى چگونه

  زند مى بانگ شما به روز و شب كه
  پيشگان شرارت واى ماحوز ابن اى

  »؟بينيد مى چگونه را جى نبرد
 روزى. بود وى كمين در، بود هالل بن عبيدة گويند كه خوارج از يكى شد مكرر كار اين چون و: گويد

 برد حمله بدو هالل بن عبيدة. ودب گفته مى كه گفت چنان و بود كرده مى كه كرد چنان و شد برون هريره ابو
  .كردند مداوا و ببردند را او و بردند حمله عبيده به يارانش، زد او گردن به ضربتى شمشير با و

 آنهـا  و؟ شـد  چه زن بانگ هريره ابو، خدا دشمنان اى كه زدند مى بانگ قوم به ازارقه آن از پس: گويد
 بـرون  خوارج نبرد به باز و يافت بهى هريره ابو آن از پس. نيست چيزيش خدا دشمنان اى كه زدند مى بانگ
  »باشيم فرستاده مادرت پيش ترا كه داشتيم اميد خدا دشمن اى«: گفتند مى بدو كه شد

  ».كنيد مى سخن مادرم از چرا، فاسقان اى«: گفت هريره ابو
  »رود مى او پيش زودى به، آورد مى خشم مادرش مورد در«: گفتند مى خوارج
 اى«: گفـت  شـد  متوجـه  چـون  و »است جهنم مقصودشان، تو واى«: گفتند بدو هريره ابو اراني: گويد

  »رويد مى آن سوى كه شماست مادر اين، كنيد مى بيزارى مادرتان از كه ناسپاسيد چه خدا دشمنان
 و شد تمام شان آذوقه و شد تلف محصوران پايان چهار كه دادند ادامه ماه چند را محاصره خوارج: گويد

 امـا «: گفت سپس، كرد او ثناى و گفت خدا حمد و خواند پيش را آنها ورقاء بن عتاب پس، افتادند سختى به
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 و بميـرد  خـويش  بستر بر يكيتان كه مانده همين خدا به، ايد افتاده سختى به بينيد مى چنانكه مردم اى، بعد
 به را او كه نباشد كس و بميرد نيز او و بماند ارك اين از كه باشد و كند گور به را او بتواند اگر و بيايد برادرش

 يكـه . باشد سبك دشمن مقابل در نيرويتان كه نيستيد اندك شما. بترسيد خدا از، كند نماز او بر يا كند گور
 از شـما  از كسـى  كـه  پـيش  آن از داريد نيرو و حيات تا، خويشيد قوم صلحاى شما و شمايند با شهر سواران

 جان سر از و آيد وى سوى كه زنى مقابل در شما از كسى و رفت نتواند خويش دشمن سوى، واماندگى فرط
 ظفرتـان  آنهـا  بر خدا بجنگيد مردانه اگر اميدوارم خدا به كرد نتواند دفاع ورزد ثبات و كند صبورى و بجنگد

  ».يابيد غلبه و دهد
 پـس . ببـر  آنهـا  سـوى  را ما آوردى صواب و گفتى درست كه زدند بانگ وى به سو هر از كسان: گويد

 به صبحگاهان و خوردند شام وى نزد به كه كرد مهيا ايشان بر فراوان شام و آورد فراهم را مردم شبانه، عتاب
 حملـه  آنها به اردوگاهشان در نداشتند انتظار كه تاخت خوارج اردوى به و برد بيرونشان پرچمهايشان ترتيب

 بـن  زبيـر  بـه  مهاجمـان ، كردنـد  رهـا  را اردوگاه از قسمتى خوارج و بردند حمله آنها به اردوگاه كنار بر، شود
 قطـرى  طـرف  بـه  ازارقـه  و شد كشته تا كرد جنگ و شد پياده خويش ياران از گروهى با كه رسيدند ماحوز
  .كردند بيعت وى با و رفتند

 دنبال زا قطرى، بود گرفته بود خواسته چه هر اردوگاهشان از كه بازگشت خويش شهر به عتاب: گويد
 خبـر  از يكـى  خوارج گفته به. بماند ماحوز بن زبير اردوگاه در اما كند نبرد او با خواست مى گويى، بيامد وى

 كننـد  يـدك  را اسـبان  و نشينند اشتران بر قوم اين اگر: گفت مى عتاب شنيدم«: گفت و بيامد قطرى گيران
  ».شد نخواهند نابود، ديگر سرزمين به فردا و آيند فرود سرزمينى به امروز

  .واگذاشت را شهر مردم و برفت و شد برون بشنيد اين قطرى چون و: گويد
 به اما، رفتيم قطرى مقابله به كشيده شمشيرهاى با پياده بعد روز: گويد بوده آنها با كه عبسى زهير ابو

  .نديديم را آنها ديگر و كردند حركت خدا
 و شـد  فـراهم  او بـر  بسـيار  گروههـاى  تا بماند آنجا و رفت كرمان نواحى از يكى به قطرى آنگاه: گويد

 سـوى  ناشـط  دره از و كرد عبور اصبهان سرزمين از و بيامد آنگاه، شد قوى و گرفت مال و بخورد را سرزمين
  .گرفت اقامت اهواز سرزمين به و رفت ايذه

 اهـواز  سوى ارجخو كه داد خبر و نوشت وى به، بصره در زبير بن مصعب عامل، ربيعه بن حارث: گويد
 و موصـل  عامـل  كه فرستاد مهلب پيش كس مصعب .نيست ميدانشان مرد كسى مهلب جز و اند شده سرازير
 وى عمل به را اشتر بن ابراهيم و كند حركت آنها سوى و شود خوارج نبرد آماده كه داد دستور و بود جزيره

  .گماشت
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 نيـز  آنهـا ، رفـت  خـوارج  سـوى  خواسـت  مـى  كه كسانى با و برگزيد كسان و آمد بصره به مهلب: گويد
 و بودنـد  نديـده  آن سـختى  به كسان كه نبردى كردند نبرد آنجا ماه هشت و شد تالقى سوالق در و بيامدند

  .ماند باز نبرد از كه بزنند ديگر گروه به ضربتى چنان توانستند نمى گروه دو از هيچيك
  .نيافتند غزا امكان قحط شدت از كه داد رخ سخت قحطى شام در سال اين در: گويد جعفر ابو
 گل و باريد باران و زد اردو، قنسرين سرزمين از، حبيب بطنان در مروان بن الملك عبد سال همين در

  .بازگشت دمشق به سپس برد سر به آنجا را زمستان الملك عبد. دادند نام گل بطنان را آنجا و شد بسيار
  .شد كشته حر بن عبيداهللا سال همين در

   آن سبب و حر بن عبيداهللا شدن كشته خبر از نسخ

 قـوم  اخيـار  از كوشـش  و نماز و فضيلت و پارسايى به بود مردى حر بن عبيداهللا: گويد مجاهد بن على
 مـن  كـه  دانـد  مـى  خـدا «: گفـت  داد رخ معاويه و على ميان ها حادثه آن و شد كشته عثمان چون و، خويش
، بـود  معاويـه  بـا  و رفت شام سوى و بگفت اين، »كنم مى يارى را او نيز مرگ از پس و دارم دوست را عثمان
  .داشت عثمانى مسلك نيز او كه رفت معاويه پيش نيز مسمع بن مالك

 عليـه  علـى  تـا  بود وى با همچنان و داشت حضور صفين در وى با و ببود معاويه نزد به عبيداهللا: گويد
 رفتـه  سـبك  فتنـه  در كـه  رفت خويش ياران پيش و آمد كوفه به شد كشته على چون و، شد كشته السالم
 چنـان  و چنـان  معاويه كار و بوديم شام به ما دهد نمى سود را كسى، گيرى كناره، كسان اى«: گفت و، بودند

  »بود
  »بود چنان و چنان نيز على كار«: گفتند بدو قوم: گويد

  »شويد خويش كار دارختيارا و بگذاريد دستاويز آمد دست به فرصت اگر، قوم اى«: گفت عبيداهللا
  .داشتند سخنان گونه اين از و ديدند مى را همديگر و »بينيم مى را همديگر باز«: گفتند
 ابنـاى ، كننـد  نمى انصاف قرشيان«: گفت زاد ها حادثه آن زبير ابن فتنه از و بمرد معاويه چون و: گويد

  »؟كجايند آزادگان
 دسـتور «: گفتنـد  و شـد  فـراهم  او بر سوار هفتصد و مدندآ وى سوى) خليع( قبيله هر مطرودان: گويد

 جوانـان  به حر بن عبيداهللا، بمرد معاويه بن يزيد و بگريخت زياد بن عبيداهللا چون و: گويد »بگوى را خويش
 را اموالى و رفت مداين سوى آن از پس »كنيم كارى خواهيد اگر، شده روشن وضع كه اينك«: گفت خويش

 پـس . داشت مى بر آن از يارانش مقررى با را خويش مقررى و گرفت مى آوردند مى متحكو براى جبال از كه
 را آينـده  سـال  مقـررى  اما دارند مال اين در حقى كه داريد شريكانى كوفه در«: گفت خويش ياران به آن از

 در ترتيب همين به و نوشت) برائت( مفاضا بود گرفته آنچه مقابل در مال صاحب براى آنگاه »برداريد پيشكى
  .گشت مى واليات

  »؟گرفت مى نيز را بازرگانان و مردم اموال آيا«: گفتم: گويد راوى
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 او از غيورتر زنى آزاد مقابل در كه نبود عربى جهان همه در خدا به. اى نشناخته را االشرس ابو«: گفت
  ».بود ماهر ىشاعر كه كرد سبك مردم نزد به را او شعرش اما، دورتر به شراب و زشتى از و باشد

 ام وى زن تـا  بگفـت  و يافـت  خبـر  سواد در عبيداهللا اعمال از و يافت غلبه مختار تا بود چنين و: گويد
  »كشم مى را يارانش يا كشم مى را او خدا به«: گفت و بداشتند را حنفى سلمه

 زندان در و دش كوفه وارد شبانگاه و بيامد خويش جوانان با رسيد حر بن عبيداهللا به خبر چون و: گويد
 وى بـا  كه فرستاد كسانى مختار. آورد برون بود زندان به كه ديگر مرد و زن هر با را خويش زن و شكست را

  .شد برون شهر از تا كرد نبرد آنها با كه كنند نبرد
 را او خانـه  مختـار  همدلى به همدانيان شد مى مختار ياران و عامالن مزاحم، عبيداهللا آن از پس: گويد 
 عبـد  ملـك  كـه  رفـت  ماه سوى يافت خبر قضيه از چون و كردند غارت بداة و جبه در را ملكش و تندبسوخ

 سـوى  سـپس  كـرد  غارت بود آنجا كه را همدانيان امالك همه و كرد غارت آنرا و بود آنجا سعيد بن الرحمن
  .بگرفت آورد دست به همدانيان از مالى كجا هر و بازگشت سواد

، گرفـت  مى بود آنها نزد كه را اموالى و گذشت مى جوخى عامالن بر و رفت مى ينمدا به عبيداهللا: گويد
  .شد كشته مختار تا بود چنين و رفت مى جبل طرف به آنگاه

 مختـار  و زيـاد  ابن با با حر ابن«: گفتند او به مردم مصعب دوم واليتدارى در شد كشته مختار چون و
  .كرد زندان به را او مصعب و »كرده مى پيش از كهچنان تازد سواد به داريم بيم و كرد مخالفت
 پـيش  كـس  و رونـد  مصـعب  پـيش  وى درباره كه كرد سخن مذحج مردم از گروهى با عبيداهللا: گويد 

 كـرده  زندان به گناه بى مرا كه كنيد سخن وى با من درباره و رويد مصعب پيش«: گفت و فرستاد قوم سران
  ».اند داده بيم كرد نخواهم هرگز من كه كارهايى از را او و اند گفته من بد دروغگو جمعى كه

 مـن  كـه  باشـيد  جنـگ  آمـاده  و برداريد سالح«: گفت و فرستاد مذحج جوانان پيش كس نيز و: گويد
 و آمدنـد  بيـرون  قوم اگر و بايستيد در بر، كنند سخن وى با من درباره كه ام فرستاده مصعب پيش را كسانى
  »باشد نهان لباس زير سالحتان بايد، مشويد كسى متعرض هپذيرفت را آنها وساطت مصعب

 را آنها وساطت كه كردند  سخن وى با و شدند وارد مصعب نزد به و آمدند مذحج مردم از جمعى: گويد
  .كرد رها را عبيداهللا و پذيرفت

، بود فتهنپذير را آنها وساطت مصعب و آمدند بيرون كسان اگر بود گفته خويش ياران به، حر ابن: گويد
 »كنيـد  آشـكار  سالح«: گفت شد برون، حر ابن چون و كنم مى كمك شما با درون از من كه بتازيد زندان به
  .رفت خويش منزل سوى و نشد او متعرض كسى و برفت آنها با و بنمودند را خويش سالحهاى كه

 وى پيش تهنيت به كسان .كرد آشكار مخالفت، حر ابن و شد پشيمان وى كردن آزاد از مصعب: گويد
 آنهـا  همانند اما، نيايد صالح به شما گذشته خليفگان همانند كسانى با جز كار اين«: گفت مى آنها به و رفتند
 كه باشد چنين اگر و باشيم وى نيكخواه و دهيم وى دست به را كار زمام كه يابيم نمى خودمان ميان را كسى
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. تـوانگرتر  ما از نه و دليرترند ما از نبرد در نه. گيريم گردن به را آنها بيعت چرا، كند چپاول شود توانا كه هر
 چهـار  از پس ما و نيست روا خالق معصيت بر مخلوق اطاعت كه گفته ما به سلم و عليه اهللا صلى خدا پيمبر
 ضـعيف  و دنيـا  نيرومند، خالفكار و عصيانگرند همگى ايم نيافته ترس خدا وزير و صالح پيشواى، سلف خليفه
 و گلوهـا  و ايـم  بـوده  نهاونـد  و جلـوال  و قادسـيه  و نخيلـه  جنگـاوران  كه را ما حرمت حق چه به پس. آخرت

 حـريم  از، شناسـند  نمى را ما فضيلت و حق و شكنند مى و ايم برده شمشيرها و ها نيزه مقابل را پيشانيهايمان
 ام كرده آشكار خالف و ام نموده دشمنى اينك من، شماست از برترى، آيد پيش چه هر كه كنيد دفاع خويش

  ».نيست خدا تأييد به جز نيرويى و
 وى پـيش  را مـرادى  هـانى  بـن  سـيف ، مصـعب ، كرد تاز و تاخت و پرداخت آنها جنگ به آنگاه: گويد

  ».آيى در وى اطاعت به و كنى بيعت كه دهد مى تو به را بادوريا خراج مصعب«: گفت بدو كه فرستاد
 نيسـتم  ايمـن  آنهـا  از و پذيرم نمى چيزى من؟ نيست من آن از بادوريا غير و بادوريا خراج مگر«: گفت

 مالـدار  ترا و شوى من تابع خواهى مى، بينم مى عاقل و نوجوان را تو) بود جوان سيف وقت آن( جوان اى ولى
  .نپذيرفت  سيف اما» ؟كنم

 ابن اما كرد نبرد وى با و فرستاد حر ابن سوى گروهى با را رياحى قره بن ابرد مصعب آن از پس: گويد
  .زد صورتش به ضربتى و كرد هزيمت را او حر

 و كرد هماوردى وى با عبيداهللا كه فرستاد او سوى را -يزيد يا -زيد بن حريث مصعب آن از پس: گويد
  .بكشت را او

 بـه  كـه  فرسـتاد  حـر  ابن سوى را عمرو بن مسلم و خثعمى حارثه بن حجاج، مصعب آن از پس: گويد
  .كرد هزيمتشان و كرد نبرد آنها با حر ابن، كردند تالقى وى با صرصر رود نزديك

 را او و دهد مال و دهد امانش كه كنند دعوتش كه فرستاد وى پيش را جمعى مصعب آن از پس: گويد
 فلوجه مال با طيزجشنس آنجا دهقان كه رفت نرسى سوى و نپذيرفت اما، بگمارد خواهد مى كه واليتى هر به

 شيبانى هبيره بن مصقلة بن بسطام كه رسيد التمر عين به دهقان تا رفت وى تعقيب به، حر ابن. شد گريزان
 يكصد بسطام سواران كردند نبرد وى با و آمدند، حر ابن مقابله به كه برد پناه آنها به دهقان و بود آنجا عامل

  .بودند كس پنجاه و
: گفـت  او و طلبيـد  همـاوردى  بـه  بـود  خيـوان  مـردم  از كه را همدانى هاعان بن يونس، حر ابن: گويد

 هماوردى به پس »بخواند هماوردى به مرا كسى كه بمانم چندان نداشتم گمان، آنست آخر، روزگار بدترين«
. بيفتادنـد  اسـب  از دو هـر  و شدند گريبان و دست آن از پس، شد زخمى كه زد بدو ضربتى حر ابن. آمد وى
  .شد سوار آنگاه ببست را وى ازوهاىب و گرفت بر را يونس عمامه حر ابن

  .كرد اسير نيز را او كه برد حمله حر بن عبيداهللا به و آمد پيش خثعمى حارثه بن حجاج: گويد



 111    متشهجلد 

 بيـزار  ديگـر  يـك  از كـه  زدنـد  هم به ضربت چندان و كرد هماوردى مجشر با مصقله بن بسطام: گويد
 وى گردن به بسطام و برد حمله بسطام به بديد را اين حر ابن چون و، يافت تفوق او بر بسطام عاقبت، شدند

  .گرفت اسير را او و افتاد بسطام سينه بر حر ابن و افتادند زمين به دو هر كه آويخت
: گفـت  مـى  ديگـرى » .بودم تو با روز فالن من«: گفت مى يكى، گرفت بسيار اسير حر ابن روز آن: گويد

 آزادش حر ابن و داشت مى سود پنداشت كه گفت مى خنىس كدامشان هر و »بودم گرفته منزل شما نزد به«
  .كرد مى

 و يافتند را او كه فرستاد دهقان جستجوى به را خويش ياران از سوار چند نبرد از پيش، حر ابن: گويد
  .بگرفتند را مال

 آنجـا  عبيـداهللا  و گريخـت  تكريـت  از مهلب عامل، رفت تكريت سوى حر بن عبيداهللا آن از پس: گويد
 كـس  هـزار  يـك  با را همدانى كعب بن جون و رياحى قره بن ابرد، مصعب. پرداخت خراج گرفتن به و بماند
 بـه  جعفـى  مـردم  از يكـى  فرستاد آنها كمك به كس پانصد با را معقل بن يزيد نيز مهلب، فرستاد وى سوى

  :مونمض اين به گفت شعرى او و مكن نبرد آنها با آيد مى تو سوى بسيار جمع« :گفت عبيداهللا
  دهند مى بيم كشتن از مرا قومم«

  بيايد مقرر وقت چون اما
  مرد خواهم من

  كند توانگرمان نيزه شايد
  كنيم زندگى محترم كه
  ».شويم كشته و بريم حمله يا

 كس سيصد كه فرستاد پيش وى با را مرادى دلهم و داد او به را خويش پرچم و خواست را مجشر پس
 كس بسيار با ازدى جندب بن عمرو و شد زخمدار كريب بن جرير كه كرد نبرد آنها با روز دو و داشت همراه

  .شدند جدا هم از گروه دو شب هنگام و شدند كشته سوارانش از
 مـروان  بـن  الملـك  عبـد  پيش را شما«: گفت خويش ياران به و درآمد تكريت از عبيداهللا آنگاه: گويد 

 بـاز  كوفـه  سوى. باشم نترسانيده را وى ياران و مصعب و بميرم دارم بيم«: گفت سپس »شويد آماده، برم مى
  »رويم مى

 كوفـه  سـوى  آنگاه. بگرفت را آنجا المال بيت و كرد برون را آنجا عامل و رفت كسكر سوى آنگاه: گويد
. رفت اعور دير سوى و كرد نبرد وى با كه فرستاد را عبيداهللا بن عمر مصعب. آمد فرود جرير لحام در و رفت

 و فرستاد پس و گفت ناسزا او به مصعب و شد هزيمت حجار كه فرستاد او مقابله به را ابجر بن جارح، مصعب
 كس بسيار و كردند نبرد حر ابن با همگى كه كرد وى همراه نيز را عبيداهللا بن عمر و همدانى كعب ابن جون
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 پـرچم  و شد زخمى بود وى با، حر ابن پرچم كه نيز مجشر. شد سقط اسبانشان و شدند زخمدار وى ياران از
  .درآمد شب تا كردند سخت نبردى و آمد پس آنگاه شد هزيمت ابجر بن حجار عاقبت، داد طيئ احمر به را

 بـود  مـداين  در كـه  شـيبانى  رويم بن حارث بن يزيد به مصعب برفت كوفه از حر ابن آن از پس: گويد
 و شـد  تالقـى  باجسـرى  در كـه  فرسـتاد  را حوشـب  خويش پسر او و كند نبرد حر ابن با داد دستور و نوشت

 شـدند  حصارى كه شود مداين وارد كه برفت حر ابن آنگاه. كشت كسان آنها از و كرد هزيمت را وى عبيداهللا
 حواليـا  بـه  جـون ، فرستاد وى مقابله به را اسدى عبداهللا بن بشر و همدانى كعب بن جون، يزيد و برفت او و

 هزيمـت  را يارانش و بكشت را او حر ابن و كرد تالقى حر ابن با كه رستادف مرا تا سوى را بشر و گرفت جاى
 بـدو  حـر  ابـن  كـه  آمد وى سوى عبداهللا بن الرحمن عبد و كرد تالقى كعب بن جون با حواليا در آنگاه، كرد

 بـن  بشـر  آن از پـس . رفت تعقيبشان به كه شدند هزيمت يارانش و بريخت خونش و بزد نيزه با و برد حمله
 سوى و شد جدا وى از بشر و كردند سخت نبردى و شد تالقى سورا در كه آمد وى سوى عجلى الرحمن عبد

  ».كردم هزيمت را حر ابن«: گفت و رفت خويش عمل
 كارهايى سبب به دارند دوست كه است كسانى جمله از اين«: گفت بشنيد را اين مصعب چون و: گويد

  ».كنند ستايششان اند نكرده كه
  .گرفت مى خراج و كرد مى تاز و تاخت كه بماند سواد در حر بن بيداهللاع و: گويد
 وى پـيش  چـون  و پيوسـت  مروان بن الملك عبد به حر بن عبيداهللا: اند گفته چنانكه آن از پس: گويد

 كسـان  آن بـا  حر ابن پس. برسد پى از سپاه تا كند حركت گفت و فرستاد كوفه سوى كس ده با را او رسيد
 پيش بگويد و كند خبردار آمدنش از را وى ياران كه فرستاد كوفه سوى كس رسيد انبار به ونچ و شد روان
  .آيند وى

 او از و بـود  كوفه بر زبير ابن عامل كه رفتند عبداهللا بن حارث پيش و يافتند خبر اين از قيسيان: گويد
 آنهـا  بـا  لختـى  كردنـد  تالقـى  حـر  بـن  عبيداهللا با چون و كرد چنان كه بفرستد آنها با سپاهى كه خواستند
 وى ديگران و بگرفت را پايش دو و جست او بر نبطيان از يكى. زد گدارى به و شد غرق اسبش آنگاه بجنگيد

 غـرق  و آويختند هم در حر ابن و نبطى. است مؤمنان امير فرارى اين كه زدند مى بانگ و زدند مى پاروها با را
 بصـره  بـه  آن از پس و فرستادند كوفه سوى و بريدند را سرش و دندآور در آب از را حر ابن آن از پس شدند
  .بردند

 كه بود آن وى شدن كشته سبب: گويند، هست ديگرى قول حر ابن شدن كشته درباره: گويد جعفر ابو
 زبيـر  بـن  عبداهللا براى شعرى و دارد مى مقدم او بر را بصره مردم كه ديد مى و آمد مى مصعب پيش كوفه در

 در او هم و رود مى مروان بن الملك عبد سوى كه كرد مى تهديد و كرد مى گله مصعب از آن ضمن كه نوشت
 آن ضمن كه بود گفته عيالن قيس مردم هجاى در اى قصيده نيز و، بود گفته ديگر اشعار مصعب از گله مقام

  :بود آمده چنين
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  نديدى را عيالن قيس مردم مگر«
  دبودن زده خود ريشهاى بر روبنده كه
  را خود تيرهاى و

  ».بودند فروخته دوكها مقابل در
 اينـك ، برداشتم تو از را مروان  الملك عبد و زرقا ابن جنگ زحمت«: نوشت مصعب به حارث بن زفر و

  ».گويد مى هجا را قيس حر ابن
 من كه گفت او و كردند اسير و گرفتند را حر ابن سليم بنى از چند تنى كه شد چنان آن از پس: گويد

  :ام گفته چنين عيالن قيس درباره خويش قصيده در
  نديدى را عيالن قيس مردم مگر«

  ».آمدند ما بسوى تير و نيزه با كه
  .بكشت را او عياش نام به آنها از يكى و

  .آمد عرفات به پرچم چهار سال اين در: گويد جعفر ابو
 پـرچم  يـك  يـارانش  بـا  فيـه حن ابـن  بود پرچم چهار عرفات در هشتم و شصت سال به: گويد عون ابو

 يـارانش  با حنفيه ابن آنگاه. است مقدم جاى اكنون كه بود ايستاده جايى و داشت پرچم يك زبير ابن. داشت
  .بود چپشان طرف اميه بنى پرچم و بود آنها سر پشت حرورى نجده، ايستادند زبير ابن پهلوى و برفتند

 بنى پرچم آن از پس رفت آن پى از نجده آنگاه ،بود حنفيه ابن پرچم برفت كه پرچمى نخستين: گويد
  .برفتند آن پى از كسان و زبير ابن پرچم از پس، اميه

 و نجـده  و حنفيـه  ابـن  و شد تأخير وى رفتن چون و بود آمده زبير ابن با شب آن عمر ابن: گويد نافع
 وى دنبـال  از زبيـر  ابـن  و برفـت  و »است جاهليت كار منتظر زبير ابن«: گفت عمر ابن، بودند رفته اميه بنى

  .برفت
 حنفيـه  ابـن  پـيش ، رفتم آنها همه پيش، بودم بيمناك فتنه از: گويد پدرش از نقل به جبير بن محمد

 كسـانى  و، حـرام  شهر و حراميم مشعر در ما كه بترس خداى از القاسم ابو اى«: گفتم بود شعب در كه رفتم
  »مكن باهت را حجشان خدايند واردان اند آمده كعبه سوى كه

 مـن  جانـب  از زايـران  از هـيچكس  دارم نمـى  باز خانه از را كسى و ندارم قصدى چنين خدا به«: گفت
 را خالفـت ، كـنم  مـى  دفـاع  خـودم  از دارد مـن  از كـه  تقاضايى و زبير ابن قبال در فقط، ديد نخواهد آسيب

 پـيش ، كـن  سـخن  او بـا  و برو زبير ابن پيش، نكنند مخالفت من با، كس دو، آن درباره آنكه مگر خواهم نمى
  »برو نجده

  »گفتم وى با بودم گفته حنفيه ابن با آنچه مانند سخنانى و رفتم زبير ابن پيش«: گويد
  »مخالفانند اينان و اند كرده بيعت من با و اند آمده فراهم من بر مردم كه هستم كسى من«: گفت
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  »بدارى دست كه بينم مى اين در ترا خير«: گفتم
  »كنم مى نچني«: گفت
 وى نـزد  بـه  نيز عباس ابن وابسته عكرمه، بود خويش ياران با كه رفتم حرورى نجده پيش آنگاه: گويد

  »بخواه اجازه من براى خويش يار از«: گفتم بدو كه بود
 و كـردم  حرمـت  و رفـتم  وى پـيش  كه داد اجازه من به كه نكشيد طولى، رفت درون به او پس: گويد

  ».بگفتم نيز وى با بودم گفته كس دو آن با كه را سخنانى نظير
  »كنم مى نبرد وى با كند آغاز نبرد كه هر ولى كنم نمى آغاز نبرد هيچكس با من«: گفت
  ».ندارند تو نبرد سر كس دو آن كه ديدم چنين«: گفتم
  .بگفتم نيز آنها با بودم گفته كسان اين با كه را سخنانى نظير و رفتم اميه بنى پيروان پيش آنگاه: گويد

  ».آيد نبرد به ما با مگر نكنيم آغاز نبرد هيچكس با كه آنيم بر ما«: گفتند
  .نديدم حنفيه ابن از تر جوى مسالمت و تر آرام قومى، پرچمها اين جزو: گويد

 هشـام  بـا  بصره قضاى، بود مصعب برادرش كوفه و بصره بر زبير ابن عامل سال اين در: گويد جعفر ابو
 شام، بود سلمى خازم بن عبداهللا خراسان عامل، بود مسعود بن عتبة بن عبداهللا با كوفه ىقضا، بود هبيره بن
  .بود مروان بن الملك عبد دست به

  درآمد نهم و شصت سال آنگاه

 بـن  سـعيد  بـن  عمـرو  و رفت ورده عين سوى مروان بن الملك عبد: گويد واقدى چنانكه سال اين در
 بازگشت دمشق سوى و يافت خبر الملك عبد و شد حصارى آنجا رد كه كرد خويش نايب دمشق در را عاص

  .كرد محاصره را او و
 و بازگشـت  دمشـق  سوى رسيد حبيب بطنان به چون و شد برون وى با سعيد بن عمرو قولى به: گويد

  .بازگشت دمشق سوى نيز الملك عبد. شد حصارى آنجا
 كـه  چندان بازگشت دمشق به حبيب بطنان زا مروان بن الملك عبد وقتى كه: گويد حكم بن عوانة اما

 بـن  عمـرو ، بود آنجا كالبى حارث بن زفر كه داشت قرميسا آهنگ و كرد حركت آنگاه ببود آنجا خواست خدا
 و حريـث  بـن  حميـد  با شبانه و كرد خطر سعيد بن عمرو رسيد حبيب بطنان به چون و بود وى با نيز سعيد
 عبـد  نيابـت  به ثقفى حكم ام بن الرحمن عبد كه رفت دمشق سوى و بازگشت، كلبى هردوان، ابرد بن زهير

 وارد عمرو. كرد ترك را خود عمل و شد فرارى يافت خبر سعيد بن عمرو بازگشت از چون كه بود آنجا الملك
  .يافت تسلط آن خزاين و آنجا بر و شد دمشق

  .بود هفتادم سال به حادثه اين: گويد ديگرى
 بـن  سـعيد  بـن  عمـرو ، داشت زبير بن مصعب آهنگ و رفت مى عراق سوى دمشق از الملك عبد: گويد

 بـه  و باشـد  من آن از خالفت وى پس از كه كرد وعده من به پدرت روى مى عراق سوى تو«: گفت بدو عاص
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 پـس  از را خالفـت  پـس  نيسـت  نهـان  تـو  از كـردم  وى بـا  كه تالشى، كوشيدم  وى همدستى به قرار همين
  »ده من به خويشتن

 پـى  از نيز الملك عبد، رفت دمشق سوى و شد جدا او از عمرو و نداد بدو پاسخى الملك عبد اما :گويد
  .رسيد دمشق به و بازگشت او

 دسـت  او بـه  امـا  آمد بر حكم ام بن الرحمن عبد پى از، يافت تسلط دمشق بر عمرو وقتى: گويد عوانه
 و گفـت  خـداى  حمـد  و رفـت  منبر به او و آمدند فراهم مردم آنگاه كنند ويران را وى خانه تا بگفت و نيافت
 آنكـه  جـز  نايسـتاده  منبـر  ايـن  بر من از پيش قريش مردم از هيچكس مردم اى«: گفت سپس كرد او ثناى

 بـه  كند او عصيان كه هر و برد مى بهشتش به كند اطاعت او از كه هر كه جهنمى و دارد بهشتى كه پنداشته
 مـن  بـا  آن كـار  از چيـزى  و خداسـت  دسـت  به جهنم و بهشت كه مگوي مى شما به من اما برد مى جهنمش

  .آمد پايين آنگاه »داريد مقررى و برابرى حق من بر شما اما، نيست
 عبـد . بگفتنـد  را وى خبـر  كـرد  پرسـش  چون و نديد را سعيد بن عمرو الملك عبد صبحگاهان: گويد

  .كرد نبرد وى با روز چند و آورده تصرف به را آنجا عمرو كه ديد و بازگشت دمشق سوى الملك
 عبـد ، فرسـتاد  مـى  سـواران  بـا  را كلبـى  حريـث  بن حميد، سعيد بن عمرو وقتى كه بود چنان و: گويد

 عبـد  فرسـتاد  مـى  را كلبـى  ابرد ابن زهير، سعيد بن عمرو چون و فرستاد مى را كلبى ابرد بن سفيان، الملك
  .فرستاد مى او مقابله به را كلبى مالك بن حسان، الملك

 سعيد بن عمرو با سراج پسر رجا نام به كلب مردم از يكى، بودند هم مقابل سپاه دو روزى: گويد عوانه
  »بيا هماوردى به سليم پسر الرحمن عبد اى«: گفت بود الملك عبد با كه سليم بن الرحمن عبد به رجا، بود

 الـرحمن  عبد ركاب، زدند  ضربت همديگر به، رفت وى هماوردى به و »داد انصاف«: گفت الرحمن عبد
 كاههـاى  بـود  نبريـده  ركـابم  اگـر  خـدا  به«: گفت الرحمن عبد و يافت نجات وى دست از سراج ابن و ببريد

  ».ريختم مى بيرون را شكمت
 و بيامدنـد  كلب كودكان و زنان كشيد طول نبردشان چون و كردند نمى صلح الملك عبد و عمرو: گويد

 كشـتن  بـه  قرشـيان  قـدرت  راه در را خودتـان  چـرا : گفتند مالك بن سانح و ابرد بن سفيان به و گريستند
 بـاز  كـه  شدند همسخن چون و گردد باز وى حريف تا نگردد باز كه كردند ياد قسم كدامشان هر و دهيد مى

 كـه  خواسـتند  حريـث  ابـن  از و اسـت  كهنسـالتر  حريث ابن از سفيان كه داشتند معلوم و كردند نظر گردند
  .بازگشت

 امان را عمرو الملك عبد و نوشتند ميانه در مكتوبى و كردند صلح عمرو و الملك عبد آن از پس: گويد
  .بود پنجشنبه شامگاه به اين و داد
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 طنابهـاى  تا بيامد و شد برون سواران با و بود آويخته دوش به سياه كمانى سعيد بن عمرو: گويد عوانه
 الملـك  عبـد . بنشست و شد پياده عمرو، ريخت فرو گاه مهخي و افتاد وى اسب پاى زير الملك عبد گاه خيمه

  »اى شده قيس مردم همانند آويختن كمان اين با اميه ابو اى«: گفت عمرو به بود خشمگين
 خشـمگين  آنگـاه » .اميـه  بـن  عـاص  هماننـد ، بـود  بهتر آنها از كه ام شده كسى همانند ولى نه«: گفت

 پـيش  كـس  و شد دمشق وارد پنجشنبه روز به نيز الملك بدع شد دمشق وارد و برفت سواران با و برخاست
 روز چـون  و» .بـرو  اينجـا  از، نيسـت  تو شهر اينجا«: داد پيغام عمرو بده را كسان مقرريهاى كه فرستاد عمرو

 عمـرو . آى مـن  پـيش  كـه  فرستاد عمرو پيش كس دمشق به الملك عبد ورود از پس روز چهار شد دوشنبه
  .بود خويش كلبى زن پيش

 بن عمرو درباره و بود خوانده پيش را حميرى الصباح ابرهة بن كريب الملك عبد كه بود چنان و: ويدگ
  .بود كرده مشورت وى با سعيد

 ربطـى  مـن  به، دانم نمى تو شايسته را اين، شدند هالك كار اين در حمير مردم«: بود گفته بدو كريب
  »ندارد

 عمرو پيش معاويه بن يزيد بن عبداهللا بخواند را او كه آمد عمرو پيش الملك عبد فرستاده وقتى: گويد
 اين كه بينم مى، دارم دوست بيشتر خودم چشم و گوش از ترا خدا به اميه ابو اى«: گفت عمرو به عبداهللا، بود
  »نكنى چنين كه اينست من رأى، بروى او پيش كه فرستاده كس مرد

  »؟چرا«: گفت عمرو
 درهـاى  و گـردد  مـى  بـاز  اسـماعيل  اوالد بزرگان از بزرگى كه گفته االحبار كعب زن پسر تبيع«: گفت

  ».شود مى كشته كه گذرد نمى چيزى و شود مى برون آنجا از سپس، بندد مى را دمشق
 امـا ، نـدارد  كـار  اين جرأت وى. كند بيدارم زرقا ابن كه ندارم بيم باشم خفته اگر خدا به«: گفت عمرو

  »كرد من تن به را خويش پيراهن و آمد من خواب به عفان بن عثمان ديشب
  .بود سعيد بن عمرو دختر موسى ام شوهر، يزيد بن عبداهللا: گويد
 شب چون و» .اهللا شاء ان آيم مى تو پيش شبانگاه بگو و برسان سالمش«: گفت فرستاده به عمرو: گويد

 را خـويش  مشـير ش و كـرد  تـن  بـه  قهسـتانى  پيـراهن  و قهسـتانى  قبـاى  يك بين ما محكمى زره عمرو شد
 فـرش  روى برود كه برخاست وقتى، بود نيز كلبى حريث بن حميد و بود وى پيش عمرو كلبى زن. بياويخت

. گفـت  وى با را سخن همين نيز زنش» .نرو او پيش شنوى مى مرا حرف اگر خدا به«: گفت بدو حميد. لغزيد
  .برفت خويش غالمان از كس يكصد با و نكرد اعتنا آنها گفته به اما

 خبـر  چـون  و بودند آمده فراهم وى نزد به كه بود فرستاده مروان پسران پيش كس الملك عبد: گويد
 يـاران  در هـر  نزد به و بيامد كه داد اجازه بدو و نگهدارند را وى همراهان تا بگفت است در بر عمرو كه يافت
 عبـد  سوى چون و نبود وى با بچه غالم يك جز كه رسيد خانه صحن به عمرو عاقبت. داشتند مى نگه را وى
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 و بودنـد  نيز خزاعى ذويب بن قبيصة و كلبى مالك بن حسان ديد او دور به را مروان پسران نگريست الملك
 بـن  يحيى پيش! تو واى«: گفت و نگريست خويش بچه غالم به و كرد خطر احساس بديد را آنها جمع چون
  »فرمانم آماده«: گفت بود نفهميده را او گفته كه بچه غالم اما، »آيد من پيش بگو و برو سعيد

  »رو جهنم به و شو دور من پيش از«: گفت بدو سعيد
 مالقـات  خانه صحن در عمرو با و برخيزيد خواهيد مى اگر«: گفت قبيصه و حسان به الملك عبد: گويد

  .كند مطمئن را سعيد بن عمرو تا گفت آنها به شوخى به را سخن اين» .درازتريد كدامتان بينيد به و كنيد
 ديـوان  دار عهـده  قبيصـه » .دارد منصـب  كه است درازتر من از قبيصه، مؤمنان امير اى«: گفت حسان

  .بود خاتم
  »آيد من پيش بگو و برو يحيى پيش«: گفت و نگريست خويش بچه غالم به عمرو ديگر بار: گويد
  .گفت چه كه نفهميد اما »فرمانم آماده«: گفت بچه غالم
  »شو دور من پيش زا«: گفت عمرو
 شـد  وارد عمرو وقتى .ببستند را درها تا بگفت الملك عبد، شدند بيرون قبيصه و حسان چون و: گويد

 بـر  خويشـتن  بـا  را او و »بيـا  نزديكتـر  بدارد رحمت قرين خدايت اميه ابو اى« گفت و گفت آمد خوش او به
  »بگير را او يرشمش غالم اى«: گفت آنگاه. كرد سخن بسيار وى با و نشانيد تخت

  »... هللا انا مؤمنان امير اى«: گفت عمرو
  »؟باشى آويخته را خويش شمشير و بنشينى من با دارى انتظار«: گفت الملك عبد

 بـدو  الملك عبد آن از پس كردند سخن خواست خدا كه چندان آنگاه. بگرفت را او شمشير پس: گويد
  »اميه ابو اى«: گفت

  »فرمانم هآماد مؤمنان امير اى«: گفت 
 بند در داشتم تسلط تو بر و افتاد تو به چشمم وقت هر كه كردم ياد قسم كردى خلع مرا وقتى«: گفت

  »كنم آهنينت
  »؟كنى مى رها را او سپس. مؤمنان امير اى«: گفتند مروان پسران
  »؟كرد توانم مى چه اميه ابو با، كنم مى رها را او سپس«: گفت

  »كن اجرا را مؤمنان رامي قسم«: گفتند مروان پسران
  »كند اجرا را قسمت خدا مؤمنان امير اى«: گفت عمرو
 غـالم  اى«: گفت و افكند وى سوى و آورد در خويش تشك زير از آهنين بندى الملك عبد پس: گويد

  .كرد بند در را عمرو و بيامد غالم »كن بند به را او و بيا
  »مبر مردم ميان دبن با مرا خدا به ترا مؤمنان امير اى«: گفت عمرو
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 ميـان  آهنـين  بند با ترا كه نكند خدا؟ كنى مى مكارى نيز مرگ هنگام اميه ابو اى«: گفت الملك عبد
  ».داريم نمى بر تو از آسان را بند، بريم مردم

  .شكست جلوش دندان و خورد تخت به دهانش كه كشيد سختى به را وى آنگاه: گويد
 از بزرگتر كارى به كه نكند وادارت من استخوان يك شكستن، داخ به ترا مؤمنان امير اى«: گفت عمرو

  »بزنى دست اين
 بـه  قـريش  كـار  و گـذارى  مـى  ام زنده بگذارم ات زنده اگر كه دانستم مى اگر خدا به«: گفت الملك عبد

 رىديگ يكى اينكه مگر اند نيامده فراهم شهرى در ما همانند كس دو هرگز اما، كردم مى رهايت آيد مى سامان
  ».است كرده بيرون را

 زن پسـر  اى«: گفت بدانست را الملك عبد منظور و شكسته جلوش دندان كه ديد عمرو چون و: گويد
  »؟كنى مى ناجوانمردى چشم كبود

 عبـد ، ماليـد  مـى  دسـت   آن بـه  عمـرو  بيفتاد جلوش دندان و كشيد را عمرو الملك عبد وقتى«: گويند
 خشنود من از خاطرت هرگز آن از پس كه اى داشته عزيز چنان را خود دندان كه بينم مى«: گفت بدو الملك

  .زدند را او گردن تا بگفت و» .شود نمى
 كند نماز مردم با تا شد برون الملك عبد و گفت عصر اذان مؤذن: گويد كه است چنين عوانه روايت اما

  .رفت وى ىسو شمشير با العزيز عبد. بكشد را او كه گفت مروان بن العزيز عبد به و
 تـو  چون كه كند عهده كسى بگذار مكن عهده مرا كشتن، خويشاوندى حق و خدا به ترا«: گفت عمرو
  ».نباشد نزديك خويشاوند

، شـد  بسته درها و بيامد و كرد كوتاه را نماز الملك عبد. بنشست و بيفكند را شمشير العزيز عبد: گويد
 گفتـه  سـعيد  بـن  يحيـى  به را اين و نبود وى با عمرو بود آمده بيرون الملك عبد وقتى كه بودند ديده مردم
 ياران از ديگر كس بسيار با بودند وى با عمرو غالمان از كس هزار، ايستاد الملك عبد در بر و بيامد كه بودند

  .وى
 و حريـث  بـن  حميد» .برسان ما گوش به را صدايت اميه ابو اى«: زدند مى فرياد يحيى همراهان: گويد

 غالمـان  از يكـى ، بزدنـد  شمشـير  با را كسان و شكستند را كوچك در. بودند آمده يحيى با نيز رداب بن زهير
 بـه  را او ديوان صاحب عربى بن ابراهيم و زد الملك عبد بن وليد سر به ضربتى مصقله نام به سعيد بن عمرو
  .برد القراطيس بيت

  »؟نكشتيش چرا«: گفت العزيز عبد به و ديد زنده را عمرو بيامد و كرد نماز الملك عبد وقتى: گويد
  ».داد قسم خويشاوندى حق و خدا به مرا«: گفت
» .اى شـده  او ماننـد  هـم  تـو  شاشيد مى هايش پاشنه به كه كند زبون را مادرت خدا«: گفت الملك عبد

  .بود ليلى العزيز عبد مادر و بود العاص ابى بن مغيرة بن معاوية دختر عايشه الملك عبد مادر
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 داد تكان آنرا، بياورد را كوتاه نيزه چون و، »بيار را كوتاه نيزه! غالم«: گفت الملك عبد آن از پس :گويد
 اميـه  ابـو  اى«: گفت و بخنديد و شد زره متوجه و زد عمرو بازوى به دست تا نساخت كارى اما زد عمرو به و

  ».بيار را صمصامه! غالم؟ دارى هم زره
 بـر  و انداختنـد  زمـين  بـه  را عمـرو  تـا  بگفـت  و بياورد) داشت نام هصمصام كه( را شمشير غالم: گويد

  :خواند مى مضمون اين به شعرى و بريد را سرش و نشست اش سينه
  نمانى باز من عيبگويى و ناسزا از اگر، عمرو اى«

  »دهيد آبم گويد جانت مرغ كه بزنم چنانت
 چنين بكشد را خويشاوندى وقتى، شخص كه اند پنداشته و شد دچار سخت اى لرزه به الملك عبد آنگاه

 يـك  كـه  نديـدم  اين چون را كسى هرگز«: گفت كه نهادند تخت بر و برداشتند عمرو سينه از را او. شود مى
  »آخرت طالب يك نه كشت را او دنيادار

 زخمـى  را غالمانشـان  و آنها و ريختند مروان پسران سر بر خانه به همراهانش و سعيد بن يحيى: گويد
 او به را سر كه بيامد ثقفى حكم ام بن الرحمن عبد آنگاه .پرداختند يارانش و يحيى با نبرد به نيز آنها، كردند
 و انـداخت  مى مردم ميان و بياورد مال هاى كيسه و برفت مروان بن العزيز عبد .انداخت مردم ميان كه دادند
  .شدند پراكنده و ربودند را مالها بديدند را سر و نگريستند را مالها كسان چون

 را وى كـه  بكشـد  را عمرو كه گفت خويش غالم زعزعه ابو به رفت مى نماز به الملك عبد وقتى: گويند
  .افكند يارانش و مردم ميان را سرش و بكشت

 بـه  همه و گرفتند پس بودند افكنده مردم ميان كه را مالهايى تا بگفت الملك عبد شنيدم: گويد عوانه
  .بازگشت المال بيت

 بـرون  و بردند مسجد به را  وى تخت تا بگفت الملك عبد. بودند زده يحيى سر بر سنگى روز آن: يدگو
 سـوگند  پدرشان حرمت به، كجاست وليد، شما واى«: گفت نديد ميانه در را وليد چون و نشست آن بر و شد
  ».اند گرفته را انتقامشان باشند كشته را او اگر كه

  ».نيست چيزيش و خورده زخمى است من نزد به وليد اينك«: گفت و بيامد كنانى عربى بن ابراهيم
 و خاسـت  پا به العزيز عبد اما بكشند را او تا بگفت و آوردند الملك عبد پيش را سعيد بن يحيى: گويد

 عبـد  پـس » ؟بكشـى  را اميـه  فرزندان روز يك به خواهى مى. كند قربانت به مرا خدا مؤمنان امير اى«: گفت
  .كردند زندان به را يحيى تا بگفت الملك

 اى«: گفـت  و خاست پا به العزيز عبد باز و» .بكشيد را او«: گفت كه بياوردند را سعيد بن عنبسة آنگاه
 را عنبسـه  تـا  بگفت الملك عبد و »بپوش چشم اميه فرزندان كردن كن ريشه و كردن هالك از مؤمنان امير
  .كنند زندان به نيز
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 او سـر  بـه  داشت همراه كه خيزرانى چوب با الملك عبد كه بياوردند را بىكل اسود بن عامر آن از پس
  »!كنى مى قيام من ضد بر او با و كنى مى جنگ من با عمرو همراه«: گفت و زد

 نيكـى  مـن  بـا ، كردى دورم تو و داد تقربم، كردى اهانتم تو و كرد حرمتم عمرو آنكه براى، بله«: گفت
  »تو ضد بر و مبود وى با و كردى بدى تو و كرد

 دايى خدا به ترا، مؤمنان امير اى«: گفت و خاست پا به العزيز عبد و بكشند را وى تا بگفت الملك عبد
  .كردند زندان به را سعيد پسران تا بگفت آنگاه، بخشيد او به را عامر الملك عبد و »مكش مرا

 خدا حمد و رفت منبر به الملك عبد آن از پس، ببود زندان در بيشتر يا ماه يك سعيد بن يحيى: گويد
: گفـت  و خاسـت  پـا  بـه  قوم سخنوران از يكى خواست نظر وى كشتن درباره كسان از و كرد او ثناى و گفت

  »دشمن و است منافق كه بكشى را او كه اينست ما رأى خدا به ؟زايد مى مار جز به مار مگر مؤمنان امير اى«
 و اسـت  تـو  عمـوى  پسر يحيى مؤمنان امير اى«: گفت و برخاست فزارى مسعده بن عبداهللا آن از پس

 كـه  اى كـرده  چنـان  آنهـا  با نيز تو اند كرده كه اند كرده چنان آنها. اى دانسته كه است چنان وى خويشاوندى
 كشـته  اگر فرست خويش دشمن پيش را آنها دانم نمى روا نيز را آنها كشتن اما، نيستى ايمن آنها از، اى كرده
 انديشـه  ايشـان  كـار  در آمدنـد  بـاز  و ماندنـد  سالم اگر و اى يافته رهايى زحمتشان از يگرىد دست به شدند

  ».كنى مى
 كه فرستاد زبير بن مصعب سوى و كرد برون را سعيد خاندان و بست كار را وى راى الملك عبد: گويد

  ».شد كنده دم و بردى جان«: گفت بدو زبير ابن، شد وارد او نزد به يحيى و رسيدند وى پيش چون
  »بود كه چنانست دم خدا به«: گفت
 كـه  را صـلحى  مكتوب كه فرستاد سعيد بن عمرو كلبى زن نزد به كس الملك عبد آن از پس«: گويد

  »بفرست من براى بودم نوشته عمرو براى
 نزد به آن كمك به تا پيچيدم او كفنهاى در را صلح مكتوب بگو او به برو«: گفت فرستاده به عمرو زن

  ».كند محاجه تو با خويش ردگارپرو
 البنين ام عمرو مادر، رسيد مى هم به اميه بن الملك عبد و سعيد بن عمرو نسب كه بود چنان و: گويد

  .بود الملك عبد عمه العاص ابى بن حكم دختر
 و دبودن البنين ام از سعيد پسر دو، بود بوده كينه ديرين روزگار از عمرو و الملك عبد ميان: گويد عوانه

 از كـه  بودند رفته مى حكم بن مروان مادر پيش جوانى روزگار به و بودند مروان پسر دو معاويه و الملك عبد
، رفـت  مـى  معاويه و الملك عبد همراه نيز سياه غالم يك. نشستند مى صحبت به وى پيش و بود كنانه قبيله
 نهاد مى كدامشان هر پيش بشقابى و آورد ىم و كرد مى آماده برايشان غذايى مروان مادر رفتند مى آنجا وقتى

 تحريـك  همـديگر  ضـد  بـر  را سـعيد  عمرو و الملك عبد نيز و سعيد بن محمد و مروان بن معاوية پيوسته و
 مـروان  مـادر  و كردنـد  نمـى  سـخن  هـم  با كه شدند مى قهر هم از گاهى و افتادند مى هم جان به كه كرد مى



 121    متشهجلد 

 تـا  بـود  همـين  رفتـارش  رفتند مى وى پيش وقت هر و» .دارند تا دو نآ ندارند عقل تا دو اين اگر«: گفت مى
  .كرد ريشه دلهاشان در كينه

، بجنگيـد  مـروان  فرزنـدان  بـا  و شكسـت  را اطاقك در و شد مسجد وارد سعيد بن يحيى وقتى: گويند
 و عبـداهللا ، آوردنـد  مـردم  ميـان  را سـرش  و شـد  كشـته  عمرو چون و بود وى همراه قسرى يزيد بن عبداهللا

 كـه  وقتـى  تـا ، بماندند بودند مصعب نزد به كه سعيد فرزندان با و رفتند عراق به و نشستند بر خالد برادرش
  .كردند اتفاق مروان درباره جماعت

 ضد بر و بود زبير ابن با وى كه بود شكافته مرج جنگ در يزيد بن عبداهللا چشم كه بود چنان و: گويد
 يزيـد  خانـدان  شـما «: گفـت  كـه  رفـت  الملـك  عبـد  نزد به جماعت سال از پس بود كرده مى نبرد اميه بنى

  »؟ايد چگونه
  »محروم، محروم«: گفت عبداهللا

  1»نيست بندگان ستمگر خدا و ايد كرده پيش از كه است اعمالى سبب به اين«: گفت الملك عبد
 پـيش ، محمـد  و اسماعيل و سعيد و اميه، سعيد بن عمرو پسر چهار، جماعت سال پس از: گويد عوانه

 فضـيلتى  قومتـان  به نسبت خودتان براى پيوسته، خاندان شما«: گفت بديد را آنها چون و رفتند الملك عبد
 در جاهليت ايام در و بود قديم از بلكه نبود تازه بود شما پدر و من ميان آنچه، نداده شما به خداى كه قايليد

  ».بود ما اسالف ضد بر شما اسالف دل
  .گفت نيارست سخن و فروماند بود بزرگتر همه از كه مروع بن امية: گويد
 اى«: گفـت  و  خاسـت  پـا  به بود خردمندتر و هوشيارتر همه از و بود جمع ميانسال كه عمرو بن سعيد

 وعـده  و ببـرد  ميان از آنرا و آورد را اسالم خداوند كه نيست ما گناه بوده جاهليت در كه چيزى مؤمنان امير
 چـه  كـه  دانـى  مـى  بهتـر  تـو  و بوده ات عموزاده عمرو بوده عمرو و تو ميان آنچه اما، مجهن بيم و داد بهشت
 بـوده  او و تـو  ميـان  آنچـه  به را ما اگر بدينم قسم، است بس خدا حسابگرى و پيوسته خدا به عمرو، اى كرده

  »است بهتر آن پشت از ما براى زمين شكم كنى مؤاخذه
 را او مـن  يـا  بكشد مرا يا كه كرد مخير مرا پدرتان«: گفت و دآور رقت سخت آنها بر الملك عبد: گويد

 حقتان و خويشاوندى و منيد عالقه مورد شما اما داشتم مرجح خودم شدن كشته بر را او كشتن من و بكشم
  .داد تقرب و كرد رعايت و داد نكو جايزه و »كنم مى رعايت را

 چگونـه  كـه  سعيد بن عمرو و تو از شگفتا«: فتگ الملك عبد به معاويه بن يزيد بن خالد روزى: گويند
  ».بريختى را خونش و كردى غافلگيرش
  :مضمون اين به خواند شعرى الملك عبد

  شود آرام خاطرش تا دادم تقرب را وى«
                                                           

1 .كِبما ذل تميُك قَددأَيم اهللا أَنَّ و سِبظَلَّامٍ َلي ِبيدلْع182: 3 ل. 



122  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 

  يابم دست او بر تدبير به و
  دينم حفاظت و خشم سر از

  ».نيست كار نكو همانند بدكار طريقت كه
 كسى قوم اين در، بنا اين خداى به قسم«: گفت بدو و ديد مكه در را روعم بن سعيد يكى: گويد عوانه

  »افتاد هالكت به و كرد نزاع بود دستشان به آنچه درباره قوم با اما، نبود تو پدر همانند
 نهم و شصت سال به سعيد بن عمرو و مروان بن الملك عبد ميان محاصره حادثه، بود گفته مى واقدى

 كـرد  محاصره را وى و بازگشت حبيب بطنان از الملك عبد و شد حصارى دمشق در دسعي بن عمرو كه، بود
  .بود هفتادم سال به وى كشتن اما

 جمـره  نزديـك  بـه  و گفـت   است خدا خاص حكميت خيف نزد به منى در خوارج از يكى سال اين در
 بودند جماعتى، بود آورده در نيام از شمشير كه ديدم جمره نزديك به را او: گويد دينار بن سعيد. شد كشته

 و تاختند او بر مردم و گفت خداست خاص حكميت و دويد پيش ميانه در او بود بداشته را دستشان خدا كه
  .بريختند خونش

. بـود  مصـعب  بـرادرش  بصـره  و كوفـه  شهر و برد وى عامل. بود حج ساالر زبير بن عبداهللا سال اين در
  .بود خازم بن عبداهللا خراسان عامل، بود هبيره بن هشام با بصره قضاى. بود شريح با كوفه قضاى

  آمد در هفتادم سال آنگاه

 شـاه  بـا  الملك عبد و آوردند فراهم سپاه شام مسلمانان ضد بر و آمدند جنبش به روميان سال اين در
  .بود بيمناك مسلمانان بر او از كه بدهد او به دينار هزار يك جمعه هر كه كرد صلح روم

 ميان و آورد همراه بسيار مال و آمد مكه به زبير بن مصعب گويد عمر بن محمد چنانكه سال همين در
 بن جبير و صفوان بن عبداهللا براى. بود آورده فراوان بار و مركب و پا چهار، كرد تقسيم ديگران و خويش قوم

  .كشت بسيار قربان و فرستاد بسيار مال مطيع بن عبداهللا و شيبه
  .بود حج ساالر زبير بن هللاعبدا سال اين در

 بـوده  قضـا  و كمكها دار عهده پيش سال در كه بودند عامالنى همان سال اين در واليات بر وى عامالن
  .بودند

  .آمد در يكم و هفتاد سال آن از پس

   يكم و هفتاد سال حوادث از سخن

  .رفت عراق سوى بيرز ابن مصعب با جنگ براى مروان بن الملك عبد كه بود اين سال حوادث جمله از
 سـوى  مصعب و رسيد مى حبيب بطنان تا و كرد مى مصعب آهنگ پيوسته الملك عبد اند گفته چنانكه

 بـاز  دوبـاره  و رفتنـد  مـى  بـاز  خـويش  جـاى  به كدامشان هر و آورد مى هجوم زمستان آنگاه رفت مى باجميرا
  .آمدند مى
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 يكم و هفتاد سال از پيش اين و داشت عبمص آهنگ كه بيامد شام از الملك عبد: گويد محمد بن على
 و فرسـتى  بصـره  سوى مرا اگر«: گفت الملك عبد به كه بود وى با نيز عبداهللا بن خالد، بود هفتادم سال به و

  ».يابم غلبه بصره بر كه اميدوارم كنى روانه من دنبال از سپاهى
 اصمع بن عمرو پيش تا برفت نىنها خويش خاصان و غالمان با كه فرستاد را او الملك عبد پس: گويد

  .رسيد باهلى
 كـه  فرستاد حصين بن عباد پيش كس و كرد پناهى را خالد، اصمع بن عمرو: گويد محارب بن مسلمة

 خـويش  نايب را معمر بن عبيداهللا رفت مى بصره از مصعب وقتى كه بود چنان و بود معمر ابن نگهبانان ساالر
 را خالـد  مـن  كـه  داد پيغـام  او بـه . كند بيعت وى با حصين بن عباد كه داشت اميد اصمع بن عمرو، كرد مى

  .باشى من پشتيبان و بدانى را اين خواستم ام كرده پناهى
 فرسـتاده  بـه  و آمـد  مى فرود خويش اسب از كه رسيد عباد پيش وقتى اصمع بن عمرو فرستاده: گويد

  »آيم تو سوى سپاه با تا گيرم نمى بر خويش اسب از نمد خدا به، نه«: بگو بدو گفت
 مـن  كـه  خدا به و آيد مى ما سوى دم همين، عباد اينك، دهم نمى فريبت«: گفت خالد به عمرو: گويد

  ».برو مسمع بن مالك پيش ندارم ترا محافظت تاب
 فرستاد او پيش كس و يافت خبر عباد و آمد فرود اصمع بن على پيش خالد قولى به: گويد الحسن ابو

  .يمآ مى تو سوى من كه
 نمايـان  رانهايش، داشت تن به نازك قهستانى پيراهن يك، آمد در اصمع ابن پيش از خالد: گويد عوانه

 مـرا  آمـدم  تـو  پـيش  ناچار به«: گفت و رسيد مالك نزد به تا رفت تاخت به. بود برون ركاب از پاهايش و بود
  »كن پناهى

 نخسـتين  و فرسـتاد  ازد و وائـل  بن بكر طايفه پيش كس و شد برون خويش پسر با و» ،خوب«: گفت
 در نبردى اما ايستادند هم مقابل كه بيامد سواران با نيز عباد، بود يشكر بنى پرچم آمد وى سوى كه پرچمى

  .نبود ميانه
 بنـى  مردم از كسانى، يافت انتساب خالد به بعدها كه رفتند حارث بن نافع 1جفره سوى بعد روز: گويد

. بودند جمله آن از محكان بن مرة و بشر بن العزيز عبد و معاويه بن صعصعة كه بودند آمده خالد همراه تميم
 و حمـران  و بكـره  ابـى  بـن  عبـداهللا ، بودند زبيرى معمر ابن ياران، بودند جفرى، جفره انتساب به خالد ياران
 ورىمـزد  بـه  را كسـانى  وى. بـود  زبيريـان  از سـلمى  هيثم بن قيس بودند جفريان جمله از مهلب ابن مغيرة

 از انيـف  بـن  غطفـان  و دهم مى فردا«: گفت خواست مزد مزدوران از يكى كنند نبرد وى همراه كه گرفت مى
  :گفت مضمون اين به شعرى كعب بنى مردم

  كنى مى داورى بد چه، ها زنگوله اى«
                                                           

 .چاه يا زمين. 1
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  اكنون هم زدن نيزه اما باشد قرض به، نقد
  »ممسك و چاق اى نشسته در بر تو و

  .بود آويخته مى خويش اسب گردن به زنگوله چند قيس كه بود آن از اه زنگوله خطاب: گويد
 به ده و گرفت مى سى كدام هر  براى كه داشت غالمانى و بود حنظله ساالر قحيفى وبره بن عمرو: گويد

  :گفتند او درباره مضمون اين به شعرى و داد مى آنها
  كنى مى داورى بد چه وبره پسر اى«

  »هىد مى ده و دهندت مى سى
 عبيـداهللا  نيز الملك عبد .فرستاد معمر ابن كمك به كس هزار با را جعفى قيس بن زحر، مصعب: گويد

 كـه  فرسـتاد  را تـوأم  بن مطر و شود بصره وارد نخواست خالد اما فرستاد خالد كمك به را ظبيان بن زياد بن
  .گشتباز الملك عبد سوى او و اند شده پراكنده كسان كه داد خبر بدو و بازگشت

، شـد  خسـته  جنـگ  از و ديـد  آسيب مالك چشم، كردند نبرد روز چهار و بيست: گويد قتاده بن سكن
 امان در او خود و كند روانه را خالد كه شد صلح و كردند آمد و رفت عبداهللا بن يوسف جمله از و فرستادگان

 سـوى  نكند تأييد را عبيداهللا ناما مصعب داشت بيم چون و فرستاد برون بصره قلمرو از را خالد او پس. باشد
  .رفت ثأج

 اميـد ، مانـد  منحصر بصره به مصعب توجه همه، بازگشت دمشق سوى الملك عبد وقتى: گويد مسلمه
 و بودنـد  مانـده  بيشترشان كه بود داده امان را كسان معمر ابن. برفته كه شد معلوم اما، بگيرد را خالد داشت
 كس و ندهد او به كار كه كرد ياد قسم و آورد خشم معمر ابن بر عبمص. بودند رفته مصعب بيم از شان بعضى
  .كرد مالمتشان و گفت ناسزا و فرستاد جفريان پيش

 بـه  روى. آوردنـد  وى پـيش  را جفريـان  كـه  فرستاد كس مصعب: گويند بصرى راويان ديگر و مداينى
 و آميختنـد  مـى  در وى با گانس كه هستى سگى پسر تو، مسروح پسر اى«: گفت و كرد بكره ابى بن عبداهللا

 آنگـاه  آمد پيمبر نزد به طايف حصار از كه بود غالمى پدرت، آن همانند سگى هر از، آورد زرد و سياه و سرخ
  »برم مى باز نسبتان به را شما بماندم اگر خدا به، كرده زنا مادرتان با سفيان ابو كه آورديد شاهد

 عـين  در كـه  بودى نبطى كافر يك تو! يهودى زن پسر اى«: گفت و خواند پيش را حمران آنگاه: گويد
  »شدى گرفته اسيرى به التمر

 جـارود ؟ بود كى جارود و كيستى تو دانى مى، خبيث اى«: گفت نيز جارود بن منذر بن حكم به: گويد
 خـدا  بـه . گرفـت  انتسـاب  القـيس  عبـد  بـه  و رفـت  دريا ساحل به. كاوان ابن جزيره در بود پارسى كافر يك
 و داد فارسـى  مكعبـر  بـه  را خواهرش آن از پس. باشد داشته زشتى آنها از بيشتر كه شناسم نمى را اى هطايف
  .هستند وى خواهر پسران اينان، قباد پسر اى. بود نيافته آن از مهمتر اعتبارى هرگز
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، سـماهيج  از، هجـر  مـردم  از مگـر «: گفـت  بـدو  كه آوردند وى پيش را زهرانى فضاله بن عبداهللا آنگاه
  »برم مى باز نسبت به ترا خدا به؟ نيستى

  »؟باهله منسوب يكبار و تميم بنى بنده يكبار«: گفت و آوردند وى پيش را اصمع بن على آنگاه
 يك عمر روزگار به عمويت مگر مشتور پسر اى«: گفت كه آوردند وى پيش را بشر بن العزيز عبد آنگاه

» .افتـاد  زحمت به گرفت زنى به را خواهرت كه آن خدا به، رندبب را دستش و ببرند داد دستور كه ندزديد بز
  .بود مسمع بن مقاتل زن خواهرش

! كـار  چه معتبر مردم با ترا، استخرى زن پسر اى«: گفت كه آوردند وى پيش را اسدى حاضر ابى آنگاه
  ».منسوب نه دارى خويشاوند نه آنها از كه، اسد بنى به پيوسته قطرى اهل از تو

 سوى، بودى كرمان اهل از كافرى تو، كرمانى پسر اى«: گفت و آوردند وى پيش را عمرو بن ادزي آنگاه
  ».ماهرترى كشتى طناب كشيدن كار در كه! كار چه نبرد با ترا شدى مالح و آمدى فارس

 بنـدى  دسـته  مـن  ضـد  بـر «: گفـت  بدو كه آوردند وى پيش را العاص ابى بن عثمان بن عبداهللا آنگاه
 بـه  آمد آنها سوى را كه هر مردمش كه پيوست طايف به پدرت و بودى هجر مردم از كافرى كه تو؟ كنى مى

  »گردانم مى باز اصلت به ترا خدا به شوند نيرومند تا كنند مى پيوسته خويشتن
، بـودى  زنـدورد  مـردم  از كافرى تو زاده خبيث اى«: گفت كه آوردند وى پيش را نعمان بن شيخ آنگاه

 نسـب  بـه  ترا و آورد پسر دو و شد يشكر بنى مردم از يكى زن خواهرش و شد كشته پدرت ،كرد فرار مادرت
  ».پيوست آنها

 سـه  و، كـرد  ويـران  را هايشان خانه و تراشيد را ريشهايشان و سرها و زد يكصد كدام هر به آنگاه: گويد
 آنها و بداشت دير سپاهها در ار فرزندانشان و دهند طالق را زنانشان كه كرد وادارشان و بداشت آفتاب در روز

  .نگيرند زنى به را آزادگان كه داد قسمشان و بگردانيد بصره اطراف در را
 را محكـان  بـن  مـرة  وى، فرسـتاد  خالد فرارى ياران تعقيب به را اسدى يزيد بن خداش، مصعب: گويد

  :گفت مضمون اين به شعرى كه بگرفت و يافت
  بكشيد مرا اگر، اسد بنى اى«

  افروزد بر جنگ شآت وقتى
  كنيد جنگ تميميان با بايد
  داريد تساهل آيا اسد بنى اى
  »؟ببخشيد ام كرده لغزشى من اگر كه
  .بريخت خونش و آورد پيش را او خداش اما

  .بود مصعب نگهبانان ساالر خداش وقت آن در: گويد
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ـ  مالـك  خانه تا بگفت را مرثد بن عمرو بنى از يكى ذهل بن سنان، مصعب: گويد  ويـران  را مسـمع  ناب
  .آورد وى براى را مصعب بن عمر كه بود دخترى جمله از و گرفت مصعب بود آن در را چه هر و كرد

، شد برون الملك عبد نبرد براى تا ببود آنجا و رفت كوفه سوى كه وقتى تا ببود بصره در مصعب: گويد
 واليتدارى شرط به پذيرفتند را او وتدع همگى كه نوشت نامه عراق مروانيان به و آمد مسكن به الملك عبد

 و، ورقـا  بـن  عتاب و قبعثرى بن غضبان و ابجر بن حجار كه داد همگيشان  به را آنجا الملك عبد كه اصفهان
 جملـه  آن از عميـر  بـن  محمـد  و قيس بن زحر و سعيد بن الرحمن عبد بن محمد و حارثى عبداهللا بن قطن
  .بودند

 و بود معاويه بن يزيد ابن عبداهللا با راست پهلوى، بود مروان بن محمد با الملك عبد سپاه مقدمه: گويد
  .بود يزيد بن خالد با چپ پهلوى

  .بداشتند دست او يارى از كوفه مردم اما رفت الملك عبد مقابله به مصعب: گويد
 از، بـود  داده تكيه خويش اسب گردن بر افتاد راه به و شد برون مصعب: گويد شعبه بن مغيرة بن عروة

  »آى من نزديك عروه«: گفت و افتاد من به چشمش گرفت نگريستن را مردم راست و چپ
 و نشـد  تسـليم  زياد ابن حكم به كه على بن حسين كرد خوبى كار چه«: گفت رفتم وى نزديك: گويد

  :مضمون اين به خواند شعرى آنگاه» .گرفت جنگ به تصميم
  اند خفته طف در كه هاشميانى«

  ».اند شده محترم مردم مقتدايان
  .ندارد شدن كشته جز منظورى كه دانستم: گويد
 كسـانى  همه و انداخت كار به شمشير كشت را سعيد بن عمرو، الملك عبد وقتى: گويد حبوه بن رجاء

 وى بـراى  آنجـا  مردم و شام و داشت مصعب آهنگ وقتى و برداشت ميان از بودند كرده مخالفت وى با كه را
 بـا  شام مردم سران اما شوند آماده مصعب سوى حركت براى داد دستور و كرد سخن ردمم با بود شده صافى

 يافتنـد  ظفر اگر كه كند روانه سپاه و بماند خواستند مى بلكه نبود وى منظور با مخالفت. كردند مخالفت وى
 مصعب مقابله در مبادا كه بودند بيمناك مردم وضع درباره كه فرستد كمكشان به ديگر سپاههاى وگرنه بهتر

  .نباشد پادشاهى وى سر پشت و بيند آسيب
 بگمارى سپاهها اين بر را خويش خاندان از كسانى و بمانى جاى به است بهتر مؤمنان امير اى«: گفتند

  »كنى روانه مصعب سوى و
 كـه  را كسـى  شـايد  باشد داشته درست راى كه است ساخته قرشى يك از كار اين«: گفت الملك عبد

 در و بصـيرم  جنـگ  تدبير در كه بينم مى چنان را خويشتن باشد نداشته درست راى اما باشد دلير فرستم مى
 قرشـيان  همـه  از پـدرش ، اسـت  شـجاعت  خانـدان  از نيز مصعب .»دلير، كنند ناچارم آن به اگر، شمشير كار
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 مخالفـت  وى با يارانش و دارد دوست را تواضع. اطالع بى جنگ تدبير از اما است شجاع مصعب. بود شجاعتر
  ».كنند مى نيكخواهى من ياران اما، كنند مى

 بـه  الملـك  عبـد . آمد باجميرا سوى نيز مصعب، آمد فرود مسكن به تا شد روان الملك عبد پس: گويد
 پـيش  نخوانده و زده مهر همچنان را الملك عبد نامه اشتر بن ابراهيم نوشت نامه عراق مردم از خويش ياران

  ؟چيست آن در :پرسيد كه ددا بدو و آورد مصعب
  »ام نخوانده«: گفت ابراهيم
 وى آن از را عراق واليتدارى و بود خوانده خويش سوى را ابراهيم الملك عبد كه خواند را نامه مصعب

  .كرد مى
 ايـن  هماننـد  اى نامـه  نيـز  تـو  ياران همه به، نيست نوميد من چون هيچكس از خدا به«: گفت ابراهيم

  ».بزن را آنها گردن و بشنو من از، نوشته
  »بود نخواهند ما نيكخواه عشايرشان صورت اين در«: گفت
 اگـر  كـه  برگمـار  كسـان  و بـدار  آنجا و فرست كسرى ابيض به و كن آهنين بند در را آنها پس«: گفت

  »نهى منت عشايرشان بر آنها وسيله به شدى غالب اگر و بزند را گردنهايشان شدى مغلوب
 عـراق  مـردم  از مـرا  كه كند رحمت را بحر ابو خدا، پرداخت توانم نمى كار اين به ،نعمان ابو اى«: گفت

  ».ديد مى را ما وضع گويى داد مى بيم
: گفـت  هيـثم  بـن  قـيس  اما كنند خيانت مصعب با خواستند مى عراق مردم: گويد سرى بن القاهر عبد

 را هاتـان  خانـه  چشـيدند  را شـما  يشـت مع اگـر  خدا به، دهيد مى راه خودتان نزد به را شام مردم، شما واى«
 خوشـدل  فرسـتادم  مـى  كـارى  به را او اگر كه ديدم خليفه در بر را شام مردم سرور خدا به، كنند مى مصادره

 و بـود  خـويش  اسـب  بـر  آنهـا  سران از يكى اما داشتيم شتر هزار كدام هر، ما، تابستانى جنگهاى در. شد مى
  ».بود سرش پشت اش توشه

 محمد به و رفت پيش اشتر بن ابراهيم رسيدند هم نزديك مسكن جاثليق دير در سپاه دو وقتى: گويد
 نزد كه فرستاد را يزيد بن عبداهللا مروان بن الملك عبد .راند عقب بود كه جايى از را او و برد حمله مروان بن

 از يكـى  مبشـر  بن يحيى. شد كشته باهلى عمرو بن مسلم كه شدند مقابل سپاه دو و رسيد مروان بن محمد
 بـود  مصـعب  سـواران  سـاالر  كه ورقا بن عتاب. شد كشته نيز اشتر بن ابراهيم شد كشته نيز ثعلبه بنى مردم

  ».ببر پيش را خويش سواران«: گفت، عثمان ابو، حارثى عبداهللا بن قطن به مصعب. شد فرارى
  »روم پيش چرا، نيست چنين من راى«: گفت
  ».شوند كشته جهت بى مذحجيان خواهم نمى«: گفت
  »ببر را خويش پرچم«: گفت ابجر بن حجار به آنگاه
  »؟كثافت اين طرف به«: گفت
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  ».است تر پست و تر عفن، رويد مى عقب آن طرف به كه چيزى خدا به«: گفت
  »بكنم من كه نكرده چنين ديگر هيچكس«: گفت كه گفت چنين نيز الرحمن عبد بن محمد به

  ».ندارم ابراهيم نوناك كه! ابراهيم اى«: گفت مصعب
 عمـر  آيا«: گفت  رفته الملك عبد مقابله به مصعب كه يافت خبر خازم ابن وقتى: گويد سالم بن محمد

  »؟هست وى با عبيداهللا بن
  »كرده فارس عامل را او، نه«: گفتند
  »؟هست وى با صفره ابى بن مهلب آيا«: گفت

  »كرده موصل عامل را او نه«: گفتند
  »؟هست وى با حصين نب عباد آيا«: گفت

  »كرده خويش نايب بصره در را او نه«: گفتند
  :مضمون اين به خواند شعرى و» .خراسانم به نيز من«: گفت

  باش خوشدل و بكش و بگير مرا، جعار اى«
  ندارند حضور وى ياران كه مردى گوشت كه
  ».است تو چنگ در

 برو عمويت پيش مكه به و برنشين نتهمراها با، پسركم«: گفت عيسى پسرش به مصعب آنگاه«: گويد
  »شوم مى كشته كه واگذار مرا كردند چه عراق مردم كه بگو و

 پيـرو  آنهـا  كـه  رو بصره سوى خواهى اگر، برم نمى قرشيان پيش ترا خبر هرگز خدا به«: گفت پسرش
  »رو مؤمنان امير پيش آنجا از و جماعتند

 حـرم  وارد و ام كرده فرار ربيعه مردم سستى سبب به من كه كنند سخن قرشيان نبايد خدا به«: گفت
، مـن  خوى و عادت فرار نه و است ننگ مايه شمشير نه، دينم به قسم شدم كشته اگر، كنم مى جنگ. ام شده
  ».كن نبرد و برو خواهى مى تو اگر

  .شد كشته تا كرد نبرد و بازگشت عيسى پس: گويد
 كـه  داد پيغـام  مصـعب  بـه  خـويش  بـرادر  مـروان  بن محمد وسيله به الملك عبد«: گويد المهاجر ابى
  »دهد مى امانت ات عموزاده
  ».مغلوب يا شود  غالب مگر رود نمى جايى چنين از من همانند كسى«: داد جواب مصعب اما

 نزديك بدو عمرو بن زياد، داشت نبرد مصعب با كه بوديم ايستاده مروان بن الملك عبد با: گويد عياش
 بدى قصد مصعب وقت هر و بود من پيشه راستى همسايه طلحه بن اسماعيل! مؤمنان امير اى«: گفت و شد

  »بده امان گناهش از را او خواهى اگر داشت مى باز را او داشت من درباره
  »است امان در«: گفت
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 البختـري  أبـو «: زد بانـگ  و ايسـتاد  صف دو ميان و برفت بود تنومند سخت مردى كه زياد پس: گويد
  »؟كجاست طلحه بن اسماعيل

 شـد  نزديـك  او پـس  »دارم تو با سخنى«: گفت بدو كه آمد وى نزديك به و شد برون اسماعيل: گويد
 كمربنـد  در دسـت  زيـاد ، بسـتند  مـى  دار مغـزى  كمربنـدهاى  كسـان ، رسيد هم به اسبانشان گردن چنانكه

  .بود الغر مردى كه بكند زين از را او و زد اسماعيل
  ».نيست چنين مصعب به نسبت وفادارى اقتضاى، مغيره واب اى«: گفت البختري أبو

  ».ببينم كشته ترا فردا آنكه از دارم خوشتر را اين«: گفت
 اى كـه  زد بانـگ  مصعب ابن عيسى به مروان بن محمد، زد سرباز امان پذيرفتن از مصعب وقتى: گويد

  .دارى امان كه مده كشتن به را خويشتن! زاده برادر
  »رو او سوى، داده مانتا عمويت«: گفت مصعب

  »ام كرده رها شدن كشته به ترا كه بگويند قريش زنان نبايد«: گفت
  »كنم ذخيره خدا پيش ترا تا برو پيش من جلو«: گفت
  .شد كشته تا كرد نبرد عيسى پس: گويد
: گفـت  و بـزد  نيزه با و برد حمله بدو و بديد را او قدامه بن زايدة. شد زخمى و خورد تير مصعب: گويد

: گفـت  و كـرد  جـدا  را سـرش  و شد پياده ظبيان  بن زياد بن عبيداهللا و بيفكند را او و »مختار خونيهاى اى«
 بـدو  دينار هزار كه آورد مروان بن الملك عبد پيش را او سر پس، »بود كشته را زياد بن نابى من برادر وى«

 و، كشـتم  انتقام واسطه به، نكشتم تو طاعتا انگيزه به را وى«: گفت و كرد دريغ آن گرفتن از اما داد پاداش
 زيـاد  بـن  عبيـداهللا  كـه  انتقـامى  واگذاشـت  الملـك  عبد نزد به را سر پس »گيرم نمى چيزى، سر حمل براى
 بـن  مطـرف  خـويش  واليتـداريهاى  از يكـى  در مصـعب  كه بود آنجا از كشته را مصعب آن سبب به گفت مى

  .بود كرده هباناننگ ساالر را جاوه بنى مردم از، باهلى سيدان
 كـرده  راهزنـى  كه را نمير بنى مردم از يكى و ظبيان بن زياد بن نابى، مطرف: گويد مداينى الحسن ابو

 اهـواز  بـر  و برداشـت  بصره از را او مصعب وقتى. كرد رها و زد تازيانه را نميرى و كشت را نابى، بياورد بودند
 مقابـل  شـد  تالقى وقتى. شد برون وى آهنگ به و آورد فراهم را جمعى ظبيان بن زياد بن عبيداهللا، گماشت

 وى سـوى  شـتابان  ظبيـان  ابـن  و آمد وى سوى و كرد عبور نهر از مطرف بود ميانه در نهرى و ايستادند هم
  .كشت را او و بزد نيزه با و رفت

 بـه  اآنج و رسيد مكرم عسكر به تا برفت كه فرستاد ظبيان ابن پى از را مطرف بن مكرم، مصعب: گويد
  .نيافت را ظبيان ابن اما، شد شهره وى نام

  .بود پيوسته الملك عبد به برادرش شدن كشته پس از ظبيان ابن: گويد
  »است پدرت قاتل اين« :گفتند بدو، گذشت مطرف دختر بر بصره در ظبيان ابن: گويد محمد بن على
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  :مضمون بدين گفت شعرى ظبيان ابن و »رفت خدا راه در پدرم«: گفت
  خدا راه در نه درتپ«

  ».شد تلف ها درهم راه در بلكه
 بيعـت  وى بـا  كـه  خوانـد  بيعـت  به را عراق مردم مروان بن الملك عبد، شد كشته مصعب وقتى: گويد

 عبـد  شـد  كشـته  چـون  و. بـود  شده كشته جاثليق دير نزديك به دجيل نام به رودى كنار بر مصعب، كردند
  .سپردند خاك به عيسى پسرش با را او تا بگفت الملك

 او و مـا  ميـان  خـدا  بـه  كـه  سپاريد خاكش به«: گفت الملك عبد شد كشته مصعب وقتى: گويد عروه
  ».شناسد نمى نسب پادشاهى ولى بود قديم حرمت

 و آوردم در خويش قباى از اى نامه بودم ايستاده زبير بن مصعب پهلوى: گويد عامرى شريك بن عبداهللا
  ».است الملك عبد نامه اين«: گفتم

  ».بكن خواهى مى چه هر«: گفت
 واى«: آورد بر بانگ كه بگرفت را دخترى و شد وى اردوگاه وارد و بيامد شام مردم از يكى آنگاه: گويد

  .برگردانيد او از روى آنگاه نگريست بدو مصعب، »شدم ذليل
 وجود به تو مانند قريش كى«: گفت و، نگريست آن در كه بردند الملك عبد پيش را مصعب سر: گويد

  »آورد خواهد
  ».شد كشته مصعب«: گفتند كردند مى سخن حبى با مدينه در: گويد
  ».باد روز تيره قاتلش«: گفت

  ».كشت را او مروان بن الملك عبد«: گفتند
  »باد مقتول و قاتل فداى مادرم و پدر«: گفت
  »؟كشتى را صعبم برادرت«: گفت و آمد وى پيش حبى، رفت حج به الملك عبد آن از پس: گويد
  :خواند مضمون اين به شعرى الملك عبد

  بچشد را جنگ كه هر«
  بيند تلخ آنرا مزه

  ».اندازد سختى به را او و
 بـه  داد رخ الملك عبد و  وى ميان كه جنگى و كردم ياد كه مصعب قتل واقعه قولى به: گويد جعفر ابو

 يكم و هفتاد سال به رفت بصره سوى الملك عبد جانب از كه عبداهللا بن خالد قضيه و بود دوم و هفتاد سال
  .بود االخر جمادى ماه به مصعب شدن كشته و، بود

 ميان را بصره و كوفه و عراق كارهاى و شد كوفه وارد مروان بن الملك عبد سال اين در واقدى گفته به
  .بود دوم و هفتاد سال به اين الحسن ابو گفته به اما. كرد تقسيم خويش عامالن
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 سال االخر جمادى يا االول جمادى از گذشته روز سيزده شنبه سه روز به مصعب: گويد محمد بن على
  .شد كشته دوم و هفتاد

 مـردم . خواند بيعت به را كسان آنگاه. گرفت جا نخيله در آمد كوفه به الملك عبد وقتى گويند چنانكه
 بـه  مضـريان  از چگونـه  بودنتـان  انـدك  جـود و با قضاعه گروه اى«: گفت. ديد اندك را آنها و بيامدند قضاعه

  »؟ايد مانده سالمت
  »واالتر و نيرومندتريم آنها از ما«: گفت نهدى يعلى بن عبداهللا

  »هستند تو با كه ما از كسانى كمك به مؤمنان امير اى«: گفت» ؟كى كمك به«: گفت
  »شد نخواهد چيزى هكوف در كسى اينان وجود با«: گفت و بيامدند همدانيان و مذحجيان آن از پس
 ميـان  تـان  بـرادرزاده  جعفـى  گروه اى«: گفت بديد را آنها الملك عبد چون و آمدند جعفى طايفه آنگاه

  »؟ايد كرده نهان را او و شماست
  ».آرى«: گفتند
  »بياريد را او«: گفت

  »؟بود خواهد امان در«: گفتند
  »؟نهيد مى هم شرط«: گفت
 بـه  كـه  فرزند چون بلكه  نهيم مى شرط كه نيست تو حق از فلتغ سبب به خدا به«: گفت آنها از يكى

  ».نازيم مى تو به نازد مى پدر
  ».است امان در وى، ايد بوده سواران اسالم و جاهليت در كه هستيد اى قبيله نيكو خدا به«: گفت
، قبـيح  ابو اى«: گفت نگريست او در الملك عبد چون و داشت ايوب ابو كنيه يحيى، بياوردند را او پس

  »؟نگرى مى پروردگارت به رويى چه با، اى كرده خلع مرا تو
  ».است كرده خلقم كه رويى همان با«: گفت

  »!كنيزى بچه چه! مردى چه«: گفت و نگريست وى سر پشت الملك عبد برفت آنگاه كرد بيعت يحيى
  ».رفتيم وى پيش عدوان مردم ما آنگاه«: گويد جدلى خالد بن معيد
: گفـت  الملـك  عبـد ) بـود  زشـتروى  معبد( بودم او سر پشت من و بود من جلو منظر ونك مردى: گويد

  »؟كيان«
  »عدوان«: گفت دبير
  :مضمون اين به خواند شعرى الملك عبد

  عدوان قوم اين مردمند چگونه«
  اند بوده زمين ماران گويى كه
  كردند تعدى همديگر به
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  نكردند ديگر يك رعايت و
  كردند مى رضق اداى كه كسانى و سروران

  »اند بوده آنها از
  »بخوان را باقى«: گفت و كرد منظر نكو مرد به رو آنگاه
  »دانم نمى«: گفت
  :مضمون اين به خواندم را شعر باقى وى سر پشت از من و: گويد

  كند مى حكم كه داورى«
  شكند نمى را خود حكم و
  آنهاست از
  رسم و سنت مطابق كه كسى و

  تاوس با حج بردن پايان به
  »آنهاست از

  »؟بوده كى«: گفت و كرد منظر نكو مرد به روى و بگشت من از الملك عبد: گويد
  »دانم نمى«: گفت
  »االصبع ذو«: گفتم او سر پشت از من و: گويد
  »؟اند گفته االصبع ذو را او چرا«: گفت و كرد منظر نكو مرد به رو پس: گويد
  »دانم نمى«: گفت

  ».ببريد آنرا و گزيد را او انگشت مارى آنكه براى«: گفتم او سر پشت از من
  »؟بود چه نامش«: گفت و كرد منظر نكو مرد به روى پس

  »دانم نمى«: گفت
  »حارث بن حرثان«: گفتم وى سر پشت از من
  »؟تيره كدام از«: گفت و كرد منظر نكو مرد به رو پس

  »دانم نمى«: گفت
  »ناج بنى از«: گفتم او سر پشت از من و
  :مضمون اين به خواند شعرى ملكال عبد و
  كردى ميانشان كه ها كوشش و ناج بنى پس از«
  مينداز چشم شده تلف كه چيزى دنبال به

  آرم اصالح ميانشان كه گويم نيكى سخن وقتى
  »كنم نمى صلح ترتيب اين به: گويد وهيب
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  »؟است چند تو مقررى«: گفت و كرد منظر نكو مرد به رو آنگاه: گويد
  ».هفتصد«: گفت

  »؟هستى ها چندى جزو تو«: گفت من به
  ».ها سيصدى جزو«: گفتم
 وقتـى  و »بيفزاييد اين مقررى بر و كنيد كم چهارصد اين مقررى از«: گفت و كرد دبيران به روى پس

  .سيصدى او و بودم هفتصدى من برگشتم كه
 خـود  بـرادر  بـه  و ريستنگ اشعث بن اسحاق بن عبداهللا به، الملك عبد بيامدند كنده مردم آنگاه: گويد

  ».كن خويش ياران جزو را وى«: گفت و كرد را او سفارش، بشر
 داود نام به و داشتند داودى هاى خيمه كه آمد وائل بن بكر از كس دويست با قحذم بن داود آن از پس

 عبـد  برخاستند وى با نيز آنها و برخاست الملك عبد آن از پس نشست تخت بر الملك عبد با وى. بود شهره
 يكيشـان  بود نيامده من پيش يارشان اگر خدا به، بدكارانند اينان«: گفت و دوخت آنها دنبال به چشم الملك

  »كرد نمى اطاعت من از
 را او سپس. كرد كوفه واليتدار روز چهل مدت به را حارثى عبداهللا بن قطن اند گفته چنانكه آن از پس

  .كرد واليتدار را مروان بن بشر و برداشت
، پنـدارد  مـى  چنانكـه  زبيـر  بـن  عبداهللا اگر«: گفت و كرد سخن و رفت كوفه منبر به الملك عبد: ويدگ
: گفـت  آن از پس »كرد نمى محكم حرم در را خودش دم و كوشيد مى خويشتن به و شد مى برون بود خليفه

، كنـد  سـختى  يانگرعص مردم با و كند نيكى مطيع مردم با دادم دستور و گماشتم شما بر را مروان بن بشر«
  ».كنيد اطاعت و باشيد او شنواى

 بـه  و فرسـتاد  عامالن، واليتدارى را رويم بن يزيد و كرد همدان واليتدار را عمير بن محمد آنگاه: گويد
 بـه  را شـام  مـردم  كـه  را بـدكاران  ايـن : گفت سپس« .نكرد وفا بود كرده اصفهان درباره كسان با كه شرطى
  »بياريد كردند تباه را عراق مردم و داشتند وا خيانت

  ».اند كرده پناهى را آنها عشايرشان سران«: گفتند
  »؟داد تواند پناه من ضد بر كسى مگر«: گفت
 بن يحيى، بود شده پناهنده عباس بن عبداهللا بن على به اسد بن يزيد بن عبداهللا كه بود چنان و: گويد

 يزيـد  بـن  خالد به حكمى زيد بن عمرو و حارث بن فرز بن هذيل بود شده پناهنده او به نيز همدانى معيوف
  .شدند نمودار كه داد امان را آنها الملك عبد و بودند شده پناهنده معاويه بن

  .كردند منازعه رياست سر بر بصره در ابان بن عمران و بكره ابى بن عبداهللا سال اين در: گويد جعفر ابو
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 در و خاستند پا به بكره ابى بن عبداهللا و ابان بن حمران شد كشته مصعب وقتى: گويد محمد بن على
 يـاران  خـرج  مـن  جفره جنگ در، توانگرترم تو از من«: گفت بكره ابى ابن كردند منازعه بصره واليتدارى كار

  »پرداختم مى را خالد
 نـد ك كمك تو با اگر كه بخواه كمك اهتم بن عبداهللا از، ندارى را بكره ابى ابن تاب«: گفتند حمران به

. شـد  بصره نگهبانان ساالر اهتم ابن و يافت تسلط بصره بر و كرد چنان حمران» .نيايد زور تو از بكره ابى ابن
  .داشت منزلتى اميه بنى نزد به حمران

  »؟كيست اين«: گفت و بديد را حمران و بيامد بدوى پير يك«: گفت من به يكى: گويد نبيل عاصم ابو
  ».حمران«: گفتند
 كدامشان كه كردند مى  پيشدستى عاص بن سعيد و مروان و بود بگشته عبايش كه ديدم را اين«: گفت

  ».كند راست آنرا
 حمـران  كـه  گفـت  مى پدرم« :گفت. گفتم عامر بن عبداهللا فرزندان از يكى براى را اين: گويد عاصم ابو

  ».بمالد آنرا انكدامش كه كردند مى پيشدستى عامر بن عبداهللا و معاويه و كرد دراز را خويش پاى
  .فرستاد بصره واليتدارى به را عبداهللا بن خالد، الملك عبد سال همين در

 شد برون بكره ابى، مصعب شدن كشته از پس، ببود بصره بر مدتى اندك حمران: گويد محمد بن على
 ابـى  بن بيداهللاع خالد، كرد آن توابع و بصره واليتدار را خالد بن عبداهللا كه رفت الملك عبد پيش كوفه به و

 ابـن  و» !نيـايى  هرگـز ، آمـدى «: گفـت  بـدو  رفت حمران پيش چون و فرستاد بصره به خود نيابت به را بكره
  .بيامد خالد تا ببود بصره بر هابوبكر

  .بازگشت شام به الملك عبد سال اين در واقدى گفته به
  .كرد آنجا عامل را عبداهللا بن طلحة و بكند مدينه از را اسود بن جابر، زبير ابن سال همين در: گويد
 مدينه به عثمان شده آزاد عمرو بن طارق كه وقتى تا بود مدينه بر زبير ابن واليتدار آخرين اين: گويد

  .نوشت نامه بدو الملك عبد تا ببود مدينه در طارق و شد فرارى طلحه و آمد
  .بود حج ساالر زبير بن عبداهللا واقدى گفته به سال اين در

 و ايسـتاد  سـخن  بـه  يافـت  خبر مصعب شدن كشته از زبير بن عبداهللا وقتى«: گويد عثمان بن مصعب
  :گفت

 را ملـك  خواهـد  كـه  هر از و دهد خواهد كه هر به را ملك، اوست از فرمان و خلق كه را خدايى حمد
 اگر نكند ذليل باشد حق بر كه را كسى خدا، كند ذليل خواهد را كه هر و دهد عزت خواهد را كه هر، بگيرد

 وى بـا  خلق همه گرچه و ندهد عزت باشد وى دوستدار شيطان حزب و شيطان كه را كسى و باشد تنها چه
 كـه  آمـده  مصـعب  شـدن  كشـته  خبـر . خرسند و كرده غمين را ما كه آمده عراق از خبرى كه بدانيد. باشند

 رو اين از شديم غمين. ستا شهادت وى شدن كشته دانيم مى اينكه از شديم خرسند، باد او بر خداى رحمت
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 به آن پى از راى صاحب مردم آنگاه، يابد مى مصيبت هنگام به خويش كه دارد سوزشى خويشاوند جدايى كه
 دچـار  زبيـر  مصيبت به او از پيش، شدم دچار مصعب مصيبت به اگر، روند مى باز شايسته تسلى و نيك صبر
 بدانيد، من ياران از يارى و بود خدا بندگان از اى بنده بمصع، نبودم كنار بر نيز عثمان مصيبت از، بودم شده

 خـدا  به شده كشته او اگر، فروختند ناچيز قيمتى به و كردند تسليم را او، نفاق و خيانت اهل، عراق مردم كه
 در آنهـا  از يكـى  اسـالم  و جاهليـت  در خدا به، بميريم بسترهايمان بر كه نيستيم العاص ابى پسران چون ما

 دنيـا  كـه  بدانيـد . دهـيم  مى جان شمشيرها سايه زير يا شويم مى كشته نيزه به يا ما ولى نشده شتهك نبردى
 سبكسـر  چـون  آنـرا  كند اقبال اگر، نگيرد فنا ملكش و نيابد زوال قدرتش كه واالست خداى ملك از عاريتى

 بـراى  و گـويم  مى را سخن اين، نگريم آن بر خورده سرى تو دلسوخته چون كند پشت اگر و نگيرم گردنفراز
  ».خواهم مى آمرزش خدا از شما و خودم

 خورنق به و بساختند بسيار غذاى تا بگفت شد كوفه وارد و كشت را مصعب، الملك عبد وقتى: گويند 
 عبـد ، بيامد مخزومى حريث بن عمرو، نشستند خويش جاهاى به و شدند وارد كسان و داد عام اجازه و بردند

  .بنشانيد خويشتن با را او و »من تخت بر و ىآ من پيش«: گفت الملك
  »؟بوده انگيزتر رغبت و اى داشته دوست همه از بيشتر كه اى خورده غذايى چه تاكنون«: گفت سپس
  ».باشند پخته نيك و باشند زده نمك خوب كه چاقى بزغاله«: گفت
 كه باشند پخته يكن و باشد شده پاك خوب كه شيرى بزغاله از دارى خبر چه. نساختى كارى«: گفت

  ».باشند پخته روغن و شير مخلوط در كه آيد پى از دستش و بكشى را پايش
 اگر ما عيش بود خوش چه«: گفت مروان بن الملك عبد. خوردند غذا و بياوردند را ها سفره آنگاه: گويد

  :گويد سلف شاعر كه چنانيم ما ولى، بود پاينده چيزى
  دشو مى كهنه اى تازه هر، اميم اى«
  ».شود مى »گويا« به مبدل روزى كسى هر و

 ايـن «: گفـت  مى حريث بن عمرو به و گشت مى قصر در الملك عبد، يافتند فراغت غذا از چون و: گويد
  :بازگفت الملك عبد. داد مى خبر بدو عمرو و» ؟نهاده بنيان كى را خانه اين؟ كيست آن از خانه

  شود مى كهنه اى تازه هر اميم اى«
  ».شود مى »گويا« به مبدل روزى كسى هر و

  :خواند مضمون اين به شعرى و لميد وا و آمد باز خويش محل به آنگاه
  مرد خواهى كه كن عمل آرام«

  بكوش خويشتن براى انسان اى
  نبود گويا برفت وقتى بوده آنچه كه
  ».شود مى »گويا« دارد وجود آنچه و
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  .گشوده را قيساريه الملك عبد واقدى گفته به سال اين در
  .درآمد دوم و هفتاد سال آنگاه

   دوم و هفتاد سال مهم حوادث از سخن

 بـن  العزيـز  عبـد  و صـفره  ابـى  بن مهلب و بود خوارج قضيه سال اين حوادث جمله از: گويد جعفر ابو
  .عبداهللا

 آمـد  خبر، كردند نبرد سختى به سوالق در هشتماه مهلب و ازارقه كه پس آن از: گويد عبسى زهير ابو
 بـه  خوارج، رسيد خوارج به رسد وى ياران و مهلب به آنكه از پيش خبر اين و، شد كشته زبير بن مصعب كه
  »؟چيست مصعب درباره شما راى كه گوييد نمى ما به چرا«: گفتند و زدند بانگ آنها

  ».است هدايت پيشواى«: گفتند
  »؟هستيد وى دوستان آخرت و دنيا در شما و«: گفتند
  ».هستيم وى دوستان مرگ و زندگى در ما، آرى«: گفتند
  »؟گوييد مى چه مروان بن الملك عبد درباره«: گفتند
  »است حاللتر شما از وى خون ما نزد به و بيزاريم او از ما و است ملعون پسر وى«: گفتند
  »؟بيزاريد او از آخرت و دنيا در شما«: گفتند
  ».بيزاريم شما از كه همانطور، آرى«: گفتند
  »؟هستيد وى دشمنان مرگ و زندگى در شما« :گفتند
  ».شماييم دشمنان چنانكه، اوييم دشمنان آرى«: گفتند
 الملك عبد فردا كه بينيم مى چنان و كشت را مصعب شما پيشواى مروان بن الملك عبد پس«: گفتند

  »كنيد ىم لعنت را پدرش و كنيد مى بيزارى او از اكنون كه صورتى در كرد خواهيد خويش پيشواى را
  ».گوييد مى دروغ خدا دشمنان اى«: گفتند
 بيعـت  مـروان  ابـن  الملك عبد با مهلب و داشتند معلوم را مصعب شدن كشته، شد فردا چون و: گويد

  »؟گوييد مى چه مصعب درباره شما«: گفتند و آمدند آنها پيش خوارج آنگاه. كرد
 را خويشـتن  خواستند نمى كه »گوييم نمى شما با وى درباره را خويش گفتار خدا دشمنان اى«: گفتند

  .باشند كرده تكذيب خوارج پيش
 مرگ و زندگى در شما و شماست دوست آخرت و دنيا در او كه گفتيد ما به ديروز«: گفتند خوارج اما
  »؟گوييد مى چه الملك عبد درباره بگوييد ما به اينك، اوييد دوستان

  .نداشتند سخن اين جز اى چاره بودند كرده يعتب چون و »ما خليفه و ماست پيشواى«: گفتند
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 در كـه  گفتيد مى و كرديد مى بيزارى آخرت و دنيا در او از ديروز شما خدا دشمنان اى«: گفتند ازارقه
 وى دوست كه را پيشوايى كه صورتى در، شماست خليفه و پيشوا اكنون و هستيد او دشمنان مرگ و زندگى
  »؟ضاللتگرند كدامشان و هدايتگرند كدامشان و حقند بر يكيشان كدام اين بنابر است كشته بوديد

 خشـنوديم  بـدين  و اوسـت  دسـت  بـه  ما كارهاى كه ايم داده رضايت بدو خدا دشمنان«: گفتند آنها به
  »بوديم خشنود بدان چنانكه

  »دنيا بندگان و ستمگران دوست و شياطينيد برادران شما ولى، نه«: گفتند
 چـون  و. بصـره  بـر  را عبداهللا بن خالد و گماشت كوفه بر را مروان بن بشر روانم بن الملك عبد: گويد

 مقاتـل  و گماشـت  شاپور بر را مسمع بن عامر و گذاشت جا به اهواز كمكهاى و خراج بر را مهلب بيامد خالد
  .استخر بر را مهلب بن مغيرة و دارابگرد و فسا بر را مسمع بن مالك بن مسمع و خره اردشير بر را مسمع بن

 پى از كه فرستاد العزيز عبد كمك به و گماشت سپاهى بر را او و فرستاد مقاتل پيش كس آنگاه: گويد
، كرد آنها آهنگ نيز وى، رسيدند دارابگرد به و شدند سرازير وى طرف به كرمان جانب از كه برخاست ازارقه
 پيمـود  مى راه شبانگاه كه رسيد العزيز عبد مقابل تا بيامد كه فرستاد سوار نهصد با را محراق بن صالح قطرى

 كشته تا كرد نبرد و شد پياده مسمع بن مقاتل، شدند هزيمت وى كسان، نباشند جنگى آرايش بى كسان كه
 گذاشـتند  حراج به را او كه شد دستگير جارود بن منذر دختر زنش و شد هزيمت عبداهللا بن العزيز عبد، شد

 غيـرت  بـود  خوارج از كه شنى حديد ابو نام به وى قوم مردان از  يكى بود بازي زنى كه رسيد هزار يكصد به و
 گويند بزد را او گردن و »كرده مفتون را شما، مشرك زن اين كه بينم مى بدينسان، شويد دور«: گفت و آورد
» .ذم يا مكني مدح ترا دانيم نمى خدا به«: گفتند و بديدند را او منذر خاندان و رفت بصره سوى آن از پس كه
  »كردم تعصب و غيرت روى از را كار اين خدا به«: بود گفته مى

 قـوم  مشـايخ  از يكـى  كـه  دادند خبر مهلب به را وى آمدن. رسيد رامهرمز به تا بيامد العزيز عبد: گويد
 بگـوى  او بـه  و بده دلش آمده هزيمت به اگر برو وى پيش«: گفت و فرستاد بود سواران يكه از كه را خويش

 نيـرو  را او خـدا  و رسـد  مـى  بـدو  سـپاه  زودى به كه بگو او به نيز و باشند نكرده ديگران كه نكرده كارى كه
  ».يابد مى ظفر و دهد مى

 و غمـين  و گرفتـه  منـزل  آنجا كس سى حدود با كه ديد و آمد العزيز عبد پيش شخص آن پس: گويد
 حـاجتى  اگر« گفت و رسانيد را او پيام و است مهلب فرستاده كه گفت و گفت سالم بدو ازدى. است افسرده

  ».بگفت وى با را خبر و بازگشت مهلب پيش آنگاه. بگويد دارد
  »بگوى وى با را خبر و رو خالد پيش بصره به اينك«: گفت ازدى به مهلب: گويد
  »روم نمى او پيش خدا به! شده هزيمت برادرش كه بگويم و روم او پيش من«: گفت
  ».اى بوده وى نزد به من فرستاده و اى ديده را او كه برود نبايد تو جز كسى خدا به نه«: گفت مهلب
  .شد برون و» .داشت خواهد معلوم تو به روى وى پيش امسال اگر مهلب اى«: گفت
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 پيـاده  را تـو  و بـود  مـن  جـز  كسـى  اگر، كنى مى ايمنى احساس من طرف از تو خدا به«: گفت مهلب
  »رفتى مى دوان دوان فرستاد مى

 عـوض  تـو  بـه  نيز ما خدا به! نهى مى منت ما بر خويش بردبارى سبب به گويى«: گفت و آمد باز دىاز
 دشـمنت  از تـرا  و دهـيم  مـى  كشتن خطر به را خودمان تو مقابل در، ما كه دانى نمى مگر، بيشتر و دهيم مى

ـ  پيـاده  را مـا  و كـرد  مـى  خشونت ما با كه بوديم كسى با اگر خدا به كنيم مى محافظت  خـويش  كارهـاى  هب
 سـپر  و داديـم  مـى  جـاى  دشـمن  و خودمـان  بين ما را او، شد مى نيازمند ما يارى و نبرد به آنگاه فرستاد مى

  »كرديم مى خويش محافظ
  »گفتى راست، گفتى راست«: گفت مهلب
 را بـرادرش  خبر كه فرستاد خالد سوى و خواند پيش بود بوده وى با كه را ازدى جوان يك آنگاه: گويد

  .بگويد وى با
 تـن  بـه  سـبز  روپوشى و سبز اى جبه و بودند وى اطراف كسان كه رسيد خالد پيش ازدى جوان: گويد

  »؟اى آمده چه براى«: گفت و داد جواب كه گفت سالم بدو داشت
  »بگويم تو با ام ديده معاينه را آنچه تا فرستاده مرا مهلب، بدارد صالح قرين خدايت«: گفت
  »؟اى ديده چه«: گفت
  »بود شده هزيمت كه ديدم رامهرمز در را العزيز عبد«: گفت
  »گفتى دروغ«: گفت
 راسـت  اگـر  و بـزن  را گردنم بودم گفته دروغ اگر نگفتم تو به حق جز و نگفتم دروغ خدا به نه«: گفت

  »بده من به را خويش روپوش و جبه، بدارد صالح قرين خدايت، بودم گفته
 به باشى گفته دروغ كه صورتى در بزرگ خطر مقابل در كه است نآسا خواهى مى آنچه تو واى«: گفت

  »دادى  رضايت باشى گفته راست كه صورتى در مختصر چيزى
 الملـك  عبـد  بـه  و داشت معلوم را قوم هزيمت تا كنند نيكى وى با تا بگفت و بداشت را او پس: گويد

  :نوشت نامه
 را العزيز عبد من كه كنم مى ردارخب، بدارد مكرم خدايش كه را مؤمنان امير، بعد اما«

 العزيز عبد و كردند سخت نبردى و كردند برخورد وى با فارس در كه فرستادم خوارج پى از
 به فراريان و شده كشته مسمع بن مقابل، شده منهزم، بودند گريخته وى اطراف از مردم كه

 بـدان  و بيايـد  وى دستور و راى كه دهم خبر مؤمنان امير به را اين خواستم، اند آمده اهواز
  »خداى بركات و رحمت با باد تو بر سالم و اهللا شاء ان كنم كار

  :نوشت بدو الملك عبد: گويد
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 خـوارج  نزد به را برادرت كه بودى نوشته آن ضمن كه را اى نامه تو فرستاده: بعد اما«
 از، مـد آ مـن  نـزد  بـه  بـودى  كرده سخن مقتوالن قتل و هزيمتيان هزيمت از و اى فرستاده
 تـرا  راى خـدا ، اسـت  اهواز بر تو عامل وى: گفت كه پرسيدم مهلب محل درباره تو فرستاده

 و فرسـتى  مـى  خـوارج  نبـرد  بـه  است مكه مردم از بدوى يك كه را برادرت كه بدارد زشت
 نيكـو  و راى نكـو  اسـت  مـردى  كـه  گـذارى  مـى  وا خراج وصول به خويش پهلوى را مهلب

 كـه  كـن  مراقبـت ، زادگـان  جنگ فرزند جنگ فرزند، ديده جنگ و آزموده جنگ و سياست
 كـه  دادم پيغـام  بشـر  بـه . كـن  مقابله اهواز سوى آن و اهواز در آنها با و كنند حركت مردم

 مشـورت  و حضور بى شدى مقابل دشمن با وقتى، فرستد تو كمك به كوفه مردم از سپاهى
  »داىخ رحمت با باد تو بر سالم. اهللا شاء ان، مكن كارى مهلب

 مهلـب  واگذاشـتن  و بـرادرش  فرستادن مورد در را وى كار الملك عبد كه بود سخت خالد براى: گويد
  .كن كار مهلب مشورت و حضور با بود  گفته و بود نداده رضايت تنها وى راى به و بود نپسنديده

  :نوشت مروان بن بشر به الملك عبد: گويد
 كس پنجهزار، رود خوارج مقابله به دادم وردست و نوشتم عبداهللا بن خالد به، بعد اما«

 فراغـت  غـزا  ايـن  از چـون  و گمار آنها بر باشد تو پسند مورد كه را يكى و بفرست وى براى
 خـراج  و باشـند  خويش پادگانهاى در و كنند نبرد دشمن با كه فرست رى به را آنها يافتند
 كسـان  و گردانـى  بازشـان  و برسد بازگردانيدنشان وقت تا بگيرند را خويش غنيمتى اراضى
  »فرستى جايشان به ديگر

 آنهـا  بـر  را اشـعث  بـن  محمـد  بن الرحمن عبد و كرد معين را كوفه مردم از كس پنجهزار، بشر: گويد
  .نوشت وى براى را آنجا فرمان و »برو رى سوى بردى سر به را غزا اين وقتى«: گفت و گماشت

 كوفـه  فرسـتادگان  بـا  نيـز  محمـد  بن الرحمن عبد، رفت اهواز به و شد برون بصره مردم با خالد: گويد
  .رسيدند قوم اردوگاه و اهواز شهر نزديك تا بيامدند نيز ازارقه، رسيد آنها به اهواز در و بيامد

 آتـش  آنـرا  خـوارج  كـه  كـن  تصـرف  آنـرا  بينم مى بسيار هاى كشتى اينجا«: گفت خالد به مهلب: گويد
  .زدند آتش آنرا و رفتند ها كشتى سوى خوارج سواران از گروهى كه نگذشت چيزى و »زنند مى

 مـردم  از كـه  را قحذم بن داود، گماشت خويش سپاه راست پهلوى به را مهلب، عبداهللا بن خالد: گويد
  .گماشت چپ پهلوى به بود ثعلبه بن قيس بنى

 خنـدق  اچـر  زاده بـرادر « :گفت بدو بود نزده خندق كه گذشت محمد بن الرحمن عبد بر مهلب: گويد
  »؟اى نزده

  »ناچيزترند شتر باد از من نظر به آنها خدا به«: گفت
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 خـود  دور بـه  خنـدقى  تا  روم نمى اينجا از. عربند درندگان كه مدان ناچيز را آنها زاده برادر اى«: گفت
  .كرد چنان او و »بزنى

 شعرى شاعرشان و يدرس خوارج به »ناچيزترند شتر باد از آنها«: بود گفته كه الرحمن عبد سخن: گويد
  :مضمون اين به گفت

  مشو آرزو دستخوش حق طالب اى«
  است فاصله مدتها آرزو به وصول تا كه

  بخواه او از ثواب و كن كار پروردگارت براى
  كارهاست بهترين خداى ترس كه بدان و
  كن نبرد مخنثان با نشاندار سالح با

  ».روى مي شتر باد سوى صبحگاهان كه
 بيمنـاك  آنهـا  لوازم و شمار از كه رفت آنها سوى سپاه با خالد آنگاه ببودند روز يستب حدود در: گويد

 گفتـى ، برفتنـد  كه بردند حمله آنها به سواران و آوردند جرئت آنها بر مردم، كردند آغاز نشينى عقب و شدند
، عبـداهللا  بـن  خالـد ، ديدند نمى خويش در را قوم نبرد تاب كه رو آن از كردند پشت كه بودند سپاه دار دنباله
 بـن  الرحمن عبد .بازگشت بصره به او خود و فرستاد آنها تعقيب به بصره مردم از سپاهى با را قحذم بن داود

  .بماند اهواز در مهلب و رفت رى سوى محمد
  :نوشت الملك عبد به عبداهللا بن خالد: گويد

 ازارقـه  سوى كه مده مى خبر بدارد صالح قرين خدايش كه مؤمنان امير به، بعد اما«
 و تـاختيم  همـديگر  به، كرديم تالقى اهواز شهر نزد به، رفتيم مسلمانى خط از خارج بيدين
 چهـره  و آورد فـرود  مسـلمانان  و مؤمنـان  بر را خويش نصرت خدا كه كرديم سخت نبردى

 و مقابلـه  كـه  كشـتند  مـى  آنهـا  از و رفتند تعقيبشان به مسلمانان و بزد را خويش دشمنان
 داود آن از پـس ، كـرد  مسلمانان غنيمت بود اردوگاهشان در را چه هر خدا و نبود ىمقاومت

 تو بر سالم و اهللا شاء ان كند مى كنشان ريشه و نابود خدا، فرستادم دنبالشان به را قحذم بن
  »باد

  :نوشت مروان بن بشر به رسيد الملك عبد به نامه اين چون و: گويد
 هـزار  چهار با بفرست آزموده جنگ و باشد دلير كه را يكى خويش جانب از، بعد اما«

  ».روند فارس سوى بيدينان پى از كه سوار
 كـه  كسـى  بـه  فرسـتاده  آنهـا  دنبـال  از را قحـذم  بـن  داود كـه  نوشته من به خالد«

 اخـتالف  كه نكند مخالفت وى با كردند تالقى قحذم بن داود با وقتى بده دستور فرستى مى
  »باد تو بر سالم و كنند مى« دشمن به ويشخ ضد بر كه است كمكى قوم
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 سرزمين به تا برفتند كه فرستاد كوفه مردم از سوار هزار چهار با را ورقاء بن عتاب مروان بن بشر: گويد
 اسبانشـان  بيشـتر  تـا  كردنـد  مـى  ايشان جستجوى و رفتند قوم پى از و كردند تالقى قحذم بن داود با فارس
  .بازگشتند اهواز به پياده سپاه دو آن مردم بيشتر و شدند گرسنگى و محنت دچار و شد سقط

 گفت شعرى زنش كردن رها و شدنش فرارى و العزيز عبد هزيمت درباره رقيات قيس بن عبداهللا: گويد
  :مضمون اين به

  كردى رسوا را خويش سپاه، العزيز عبد اى«
  كردى رها راهها به افتاده پاى از را آنها و

  دادند مى جان و بودند تشنه يا كه
  بودند افتاده كشتگان ميان پاره پاره يا

  نكردى نبرد و نياوردى ثبات شهيدان با چرا
  گرفتى خويش سر شامگاهان و
  كردى رها ساالر بى را خويش سپاه و

   باش داشته خود با را ننگ اين عمر همه
  بردند مى اسيرى به كه را زنت كه
  ».بودى برده ياد از، كرد گريان را چشمان و

 و يافـت  تسلط بحرين بر و كرد قيام بود ثعلبه بن قيس بنى مردم از كه خارجى فديك ابو سال اين در
 كار و اهواز به خارجى قطرى آمدن: آمد فراهم عبداهللا بن خالد بر حادثه دو و بكشت را حنفى عامر بن نجدة

  .فديك ابو
 را او فـديك  ابـو  كـه  فرستاد فديك ابو مقابله به فراوان سپاهى با را عبداهللا بن امية خويش برادر خالد

 و رسـيد  بصره به روزه سه و بيامد خويش اسب بر اميه، كرد خويش آن از و بگرفت را كنيزش و كرد هزيمت
  .نوشت الملك عبد براى را ازارقه و وى حكايت خالد

 انـد  گفتـه  چنانكه .فرستاد مكه سوى زبير ابن با نبرد براى را يوسف بن حجاج، الملك عبد سال اين در
، رود بـاز  شـام  سـوى  خواسـت  مـى  الملـك  عبد وقتى كه بود اين، را ديگرى نه، فرستاد را حجاج اينكه سبب

 را زبيـر  بـن  عبـداهللا  كـه  ديـدم  خـواب  به مؤمنان امير اى«: گفت و ايستاد پا به وى نزد به يوسف بن حجاج
  »كن من عهده در را وى نبرد و فرست او سوى مرا، بكندم را او پوست و گرفتم

 مكتوبى الملك عبد. رسيد مكه به تا برفت كه فرستاد شام مردم از انبوه سپاهى با را او الملك عبد پس
  .امانند در آيند وى اطاعت به اگر كه نوشت مكيان براى

 يوسف بن حجاج، مروان بن الملك عبد شد كشته زبير بن مصعب وقتى: گويد زبير بن عبداهللا بن عباد
 بـرون  شـام  سـپاه  از كس هزار دو با دوم و هفتاد سال جمادى در كه فرستاد مكه به زبير ابن مقابله ىبرا را
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، فرسـتاد  مى حرم خارج عرفه به گروهها و آمد فرود طايف در و شد روان عراق راه از، نرفت مدينه سوى، شد
 حجاج سپاه و شد مى هزيمت زبير ابن سپاه پيوسته و كردند مى نبرد آنجا كه فرستاد مى گروهى نيز زبير ابن

  .گشت مى باز ظفر با
 محاصره را زبير ابن و شود حرم وارد خواست اجازه و نوشت نامه الملك عبد به حجاج آن از پس: گويد

 كه خواست و اند شده پراكنده يارانش بيشتر و گرفته كاستى زبير ابن نيروى كه داد خبر الملك عبد به و كند
  .فرستد كمك او براى

 خويش همراه سپاه با داد دستور و نوشت عمرو بن طارق به كه آمد حجاج پيش الملك عبد نامه: گويد
  .پيوست حجاج به و برفت خود ياران از كس پنجهزار با او و شود ملحق حجاج به

 از حجاج آمد در قعده ذى ماه چون و بود دوم و هفتاد سال شعبان ماه در طايف به حجاج ورود: گويد
  .كرد محاصره را زبير ابن و گرفت جاى ميمون بئر در و كرد حركت طايف

  .بود محاصره در زبير ابن كه شد حج ساالر حجاج، سال اين در: گويد
 سالح، بود محرم اما، نرفت آن سوى و نبرد طواف كعبه بر، شد مكه وارد حجه ذى اول در طارق: گويد

  .شد كشته زبير بن عبداهللا كه وقتى تا زد نمى خوش بوى و شد نمى زنان نزديك اما پوشيد مى
 از كه نكردند حج يارانش نه و وى نه سال آن اما، كشت شتر چند مكه در قربان روز به زبير ابن: گويد

  .ماندند باز عرفه در وقوف
 و حجـاج  يـاران  و شديم آن وارد باال از و رفتيم مكه سوى، كردم حج دوم و هفتاد سال به: گويد بابك

 بـا  حجـاج  آنگـاه ، بـرديم  طـواف  مروه و صفا و خانه بر، بودند ميمون بئر تا حجون بين ما كه ديديم را طارق
 و برفـت  آنجـا  از سپس داشت سر زره و تن زره و بود اسبى بر عرفه ارتفاعات بر كه ديدمش كرد حج كسان

. ديدم آنها نزد به سيارب خوردنى، بودند مسلح يارانش، نبرد طواف خانه بر و گرفت ميمون بئر راه كه ديدمش
 يكيشان از، بودند رفاه در حجاج ياران و. آرد و سويق و كيك: آورد مى خوردنى و آمد مى شام جانب از كاروان
  .بوديم نفر سه ما كه صورتى در بود بس ما براى رسيديم جحفه به وقتى تا كه درم يك به خريديم كيكى

 شـب  زبير ابن: گويد بود زبير ابن فتنه مطلعان از كه اسد بنى شده آزاد نافع از نقل به ثابت بن مصعب
  .شد محاصره دوم و هفتاد سال قعده ذى اول

 دعوت خويش بيعت به را او و نوشت نامه سلمى خازم بن عبداهللا به مروان بن الملك عبد سال اين در
  .دهد بدو سال هفت مدت براى را خراسان كه كرد

 بـا  شـهر  ابـر  در خازم بن عبداهللا شد كشته دوم و هفتاد سال به زبير بن مصعب: گويد محمد بن على
 نوشـت  خازم ابن به نميرى اشيم بن سورة همراه مروان بن الملك عبد. بود جنگ به صريمى ورقاى بن بجير

  .كنى بيعت من با آنكه شرط به باشد تو آن از سال هفت مدت به خراسان كه
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 تـرا  افتـد  اختالف عامر بنى و سليم بنى ميان خواهم نمى هك نبود اگر«: گفت سوره به خازم ابن: گويد
  »بخور را نامه اين، كشتم مى

 عبيداهللا بن سوادة را خازم بن عبداهللا فرمان كه است چنين واسع بن محمد بن ابوبكر روايت اما: گويد
 بـدو  و تادفرسـ  خـازم  ابـن  سـوى  را غنـوى  مكمل بن سنان الملك عبد كه اند گفته نيز ها بعضى، برد نميرى
 طايفـه  از كـه  رو ايـن  از فرستاده ترا الذبان ابو«: گفت سنان به خازم ابن و باشد تو طعمه خراسان كه نوشت

  ».بخور را او نامه اما، كشم نمى باشد قيس قبيله از كه را كسى من كه دانسته مى و هستى غنى
 نامه بود خازم ابن نايب و بود مرو به كه سعد بن عوف بنى مردم از، وشاح بن بكير به الملك عبد: گويد

 عبـد  براى و كرد خلع را زبير بن عبداهللا، وشاح بن بكير و كرد اميدوار و داد وعده و خراسان فرمان با نوشت
 بكيـر  ابن كه كرد بيم و يافت خبر خازم ابن، پذيرفتند را وى دعوت مرو مردم و كرد دعوت مروان بن الملك

 راه و كرد رها را بجير رو اين از شوند فراهم وى ضد بر شهر ابر مردم با مرو دممر و آيد وى سوى مرو مردم با
 بـه  آنـرا  كه اى دهكده در و كرد تعقيب را او بجير. رود خويش پسر نزد به ترمذ به خواست مى كه گرفت مرو

  .بود فرسخ هشت مرو تا آنجا از كه رسيد بدو گفتند مى شاهميغد پارسى
  .كرد نبرد ربجي با خازم ابن: گويد
 بـه  سـپاه  دو آمـد  بـر  آفتـاب  چون بودم قوم نبردگاه نزديك اى خانه در: گويد ليث بنى شده آزاد يك

: گفـتم  خـود  بـه  شد خاموش صداها آمد بر روز چون و شنيدم مى را شمشيرها خوردن هم به، آمدند جنبش
 بنـى  مـردم  از يكى و شدم رونب، ظهر از پيش يا، بكردم ظهر نماز چون و »است روز آمدن بر سبب به اين«

  »؟خبر چه« :گفتم كه رسيد من به تميم
 بـه ، بـود  شـده  بـار  اسـترى  بـر  كه ديدم را او و »است همين، شد كشته خازم ابن خدا دشمن«: گفت

  ».بودند داشته نگهش استر بر آن وسيله به و بودند بسته سنگ و ريسمان وى مردانگى ابزارهاى
 عمـار  و ورقـا  بن بحير. دورقيه ابن به ملقب بود قريعى عميره بن ركيع دبو كشته را او كه كسى: گويد

 بـر  وكيـع  آنگاه، بود آمده در پاى از تا بودند زده نيزه با و بودند پرداخته او به وكيع و جشمى العزيز عبد بن
  .بود كشته را او و بود نشسته اش سينه

  »؟كشتى گونهچ را خازم ابن«: گفت وكيع به واليتداران از يكى: گويد
 امـا  برخيـزد  خواست مى، نشستم اش سينه بر بيفتاد پا از چون و يافتم غلبه او بر نيزه بركت به«: گفت

 كشته ديگر جنگهاى در آن از پيش كه بود وكيع مادرى برادر دويله -»دويله خونيهاى اى«: مگفت و نتوانست
  .-بود شده

 كشـى  مى برادرت عوض به را مضر قوچ كند نتلع خدايت«: گفت و كرد تف من صورت به: گويد وكيع
  ».ارزيد نمى -خاك گفت يا -هسته مشت يك به و بود بومى يك كه

  .باشد او بيش دهانش آب مرگ هنگام به، حال اين در كه نديدم را هيچكس: گويد
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  »است  اين دليرى خدا به«: گفت و كرد نقل را حديث اين روزى هبيره ابن: گويد
 كه فرستاد مروان بن الملك عبد سوى را غدانه بنى از يكى بجير شد كشته خازم بنا كه هماندم: گويد

  .نفرستاد را سر اما دهد خبر بدو را خازم ابن شدن كشته
 را او سـر  خواسـت ، بـود  شده كشته خازم ابن كه رسيد وقتى و بيامد مرو مردم با وشاح بن بكير: گويد

 بكيـر  آنگـاه  بداشت و كرد بند به را بجير و بگرفت را سر و بزد ماقىچ با را او بكير و شد مانع بجير اما بگيرد
 الملـك  عبـد  پـيش  را سر چون و است كشته را خازم ابن او كه نوشت بدو و فرستاد الملك عبد سوى را سر

  »؟چيست اين«: گفت و خواند پيش را بجير فرستاده غدانى بردند
  »بود دهش كشته شدم جدا قوم از وقتى اما دانم نمى«: گفت

 عبـد  جانـب  از، بـود  عثمـان  شده آزاد طارق مدينه عامل، شد حج ساالر يوسف بن حجاج سال اين در
 بـود  عبداهللا بن خالد بصره عامل. بود عبداهللا بن عبيداهللا با آنجا قضاى، بود مروان بن بشر كوفه عامل، الملك
 گفتـه  بـه  و بـود  سـلمى  خـازم  بن عبداهللا ها بعضى گفته به خراسان عامل. بود هبيره بن هشام با آنجا قضاى
  .وشاح بن بكير ديگر بعضى

 پـس  از خـازم  بن عبداهللا كه: گويد بود خراسان عامل خازم بن عبداهللا دوم و هفتاد سال به: گويد آنكه
 نامـه  خازم ابن به زبير ابن شدن كشته از پس مروان بن الملك عبد و شد كشته زبير بن عبداهللا شدن كشته
 وى بـراى  را زبيـر  ابـن  سـر  و دهـد  وى به سال ده را خراسان كه كرد دعوت خويش اطاعت به را او و نوشت

 اطاعـت  الملـك  عبـد  از هرگز كه كرد ياد سوگند بردند خازم ابن پيش را زبير بن عبداهللا سر چون و فرستاد
 مدينه به آنرا و كرد نماز او بر و كرد كفن و ماليد حنوط و داد غسل را زبير ابن سر و خواست طشتى و نكند
 »زدم مـى  را گردنـت  نبودى فرستاده اگر«: گفت و خورانيد فرستاده به را نامه و فرستاد زبير ابن كسان پيش

  .بزد را گردنش و بريد را او پاى دو و دست دو كه اند گفته نيز ها بعضى

   كنيم مى ياد اسالم آغاز از را كاتبان آن ضمن كه فصلى

 بـن  اميـة  بـن  حرب نوشت عربى به كه عربان از كس نخستين كه هست هشام غير و هشام روايت در
 كسى نخستين و بود ادريس روزگار به كه بود بيوراسب نوشت فارسى به كه كسى نخستين و بود شمس عبد
  .بود كيموس پسر كاوغان پسر لهراسب كرد معين را منزلتشان و كرد مرتب را كاتبان طبقات كه

، چيزى از پرسش، چيزى پرسش: است گونه چهار سخن«: گفت خويش دبير به پرويز كه كنند حكايت
 آن از يكى اگر و نيابند بجويند آن براى پنجمى اگر كه گفتارهاست اساس اين، چيزى از خبر و چيزى فرمان
 دادى فرمان وقتى، كن توضيح پرسيدى چيزى وقتى، كن ماليمت خواستى چيزى وقتى. نباشد كامل بكاهد
  »گوى دقيق دادى خبر وقتى گوى قاطع

 او دربـاره  خداى كه الخطاب فصل و، بود داود گفت بعد اما كه كسى نخستين: گويد اشعرى موسى ابو
  .بود همين كرده ياد



 145    متشهجلد 

  .بود ايادى ساعده بن قس گفت بعد اما كه كس نخستين: گويد عدى بن هيثم

   سلم و عليه اهللا صلى پيمبر دبيران نام

 كعب بن ابى نداشتند حضور اگر و نوشتند مى را وحى عفان بن عثمان و السالم عليه طالب ابى بن على
 مـورد  چيزهاى وى حضور در سفيان ابى بن معاوية و عاص بن سعيد بن خالد. نوشتند مى آنرا ثابت بن زيد و

 شـد  مى گاه .نوشتند مى را قوم بين ما نياز مورد مطالب عقبه بن عالء و ارقم بن عبداهللا. نوشتند مى را حاجت
  .نوشت مى شاهان به پيمبر جانب از ارقم بن عبداهللا كه

 بـن  حنظلـة  و خزاعـى  خلـف  بن عبداهللا و ارقم بن عبداهللا و ثابت بن زيد نيز و بود عثمان ابوبكر دبير
  .ربيع

 نيـز  الطلحـات  طلحـة  پدر، خزاعى عبداهللا. نيز ارقم بن عبداهللا بودند ثابت بن زيد خطاب بن عمر دبير
  .بود بصره ديوان دبير

  .بود انصارى ضحاك بن جبيره ابو كوفه ديوان دبير
 فـردا  بـه  را امـروز  كـار  كـه  اينسـت  عمل قدرت«: گفت مى خويش عامالن و دبيران به خطاب بن عمر

  ».بگيريد را يك كدام و كنيد آغاز يك كدام از ندانيد و شود انبوه كارها كنيد چنين اگر كه ميفكنيد
  .نهاد ديوانها اسالم و عرب در كه دبو كس نخستين عمر
 ديـوان  دبيـر  انصـارى  جبيـره  ابو و. بود مدينه ديوان دبير الملك عبد. بود حكم بن مروان، عثمان دبير

 غالم هردوان كه عمران و اهيب، بود وى دبير نيز دهمان بنى مردم از، سعد بن عوف بن غطفان ابو. بود كوفه
  .كردند مى دبيرى نيز بودند وى

 بن عبداهللا. يافت كوفه قضاى زبير ابن جانب از آن از پس كرد مى على دبيرى همدانى نمران بن دسعي
  .كرد مى وى دبيرى نيز مسعود

  .كرد مى وى دبيرى نيز جبير بن عبداهللا: گويند
 ابراهيم نامش كه گويند: هست اختالف رافع ابى نام درباره. كرد مى وى دبيرى نيز رافع ابى بن عبيداهللا

  .الرحمن عبد قولى به و سنان قولى به و بود اسلم قولى به، ودب
 رومى منصور بن جون سر با وى خراج ديوان دبيرى. بود غسانى اوس بن عبيداهللا، معاويه هاى نامه دبير

 از بعضـى  دبيـر  نيـز  حجـاج  بـن  نصـر  بـن  عبيداهللا. كرد مى او دبيرى نيز غالمش دراج بن الرحمن عبد، بود
  .ودب وى ديوانهاى

  .بود سرجون وى ديوان دبير، بود مسلم بن ريان، يزيد بن معاويه دبير
  .كرد مى او دبيرى نيز الزعيزعه ابو: گويند

 رسـايل  ديوان دبير. داشت اسحاق ابو كنيه كه بود خزاعى ذويب بن قبيصة مروان بن الملك عبد دبير
  .بود غالمش كه بود الزعيزعه ابو وى
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. بـود  خشـنى  سـعيد  بن سليمان وى خراج ديوان دبير. بود عبسى) خليد يا( خالد بن قعقاع وليد دبير
 غالمـش  1مسـتغالت  دبير. بود جناح غالمش رسايل ديوان دبير. بود عمانى شعيب غالمش، خاتم ديوان دبير

  .بود ذويب بن نضيع
  .بود حميرى نعيم بن سليمان، سليمان دبير
 ابـو  دختـر  الحكـم  ام غـالم  رقيـه  ابـى  بن ليث وى رسايل ديوان دبير، بود سميع غالمش مسلمه دبير

 يمنيان وابسته سالمه بن نعيم، خاتم ديوان دبير، بود خشنى سعد بن سليمان، خراج ديوان دبير. بود سفيان
  .بود حبوه بن رجاء عهده در وى خاتم ديوان قولى به و بود فلسطين مردم از كه بود

  .بود فروه ابى بن مغيرة، مهلب بن يزيد دبير
، حبـوه  بـن  رجـاء  و بـود  سـفيان  ابـو  دختـر  الحكم ام غالم فروه ابى بن ليث، العزيز عبد بن عمر دبير

 كه بود خشنى سعد بن سليمان، خراج ديوان دبير. كرد مى وى دبيرى نيز زبير غالم، حكيم ابى بن اسماعيل
  .نيز صباح بن عدى و نشست او جاى به، غدانى قولى به و غسانى جبير بن صالح

  .بود العزيز عبد بن عمر معتبر دبيران از وى: گويد عدى بن هيثم
  .بود عبداهللا بن يزيد بنام مردى شود خليفه آنكه از پيش الملك عبد بن يزيد دبير
  .گرفت دبيرى به را سليحى يزيد بن اسامة آن از پس
 را خراسـان  خـراج  ديوان سيار بن نصر داشت مجاشع ابو كنيه كه بود كلبى وليد بن سعيد، هشام دبير

  .داشت عهده
  .بود رصافه كارش محل كه بود دينار بن شعيب هشام دبيران جمله از

 از. بود الملك عبد ابن سعيد غالم، سالم عهده در رسايل ديوان. بود شماخ بن بكير، يزيد بن وليد دبير
 عتبه بن عمرو وى حضور دبير .بود عمرو ابى بن االعلى عبد قولى به و عمرو ابى بن عبداهللا، وى دبيران جمله

  .بود
. بود وى خاتم ديوان دار عهده جمح بنى وابسته حارث بن عمرو، بود نعيم بن عبداهللا وليد بن يزيد دبير

  .داشت عهده در خشنى عرعره ابن ربيع قولى به و خشنى سليمان بن ثابت را رسايل ديوان
  .بود يمن مردم از هك بود عمرو بن نضر، صغير خاتم ديوان و خراج دار عهده
  .بود نيز فلسطين ديوان دار عهده كه بود جمعه ابى ابن وليد بن ابراهيم دبير
 جعدى محمد بن مروان با كه حمص مردم جز به كردند بيعت وليد پسر ابراهيم با فلسطين مردم همه

  .كردند بيعت
 زياد و خثعمى ربيع ابن بمصع و عامرى وهب بن عالء شده آزاد يحيى بن الحميد عبد با مروان دبيرى

  .بود الورد ابى بن
                                                           

  . متن كلمه. 1
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  .بود وى رسايل ديوان دار عهده قسرى خالد غالم، قيس بن عثمان
 ربيـع  بـن  مصعب نيز و داشت هاشم ابو كنيه كه بود حارث بن محمد بن مخلد مروان دبيران جمله از
  .داشت موسى ابو كنيه كه خثعمى

  :است مضمون اين به وى نخبه اشعار از يكى. اشتد واال مقامى بالغت در يحيى بن الحميد عبد
  برفت نيست بازآمدنى آنچه«
  بيامد نيست رفتنى آنچه و

  آمده كه جانشين اين از دريغا
  برفت و بود كه آن از دريغا و
   گريم مى اين از و گريم مى آن بر

  ديده مصيبت اى غمزده همانند
  گريد مى برفته كه عيبى غم از كه
  گريد مى مدهآ كه عيبى غم از و
  ديده از و خاطر در ريختن اشك از و

  ماند نمى باز
  برفت جوانى و مستى ضاللتهاى

  ».آورد پس را تقوى، باطل از ناتوانى و
 و بـود  سپرده برمك بن خالد به را ريطه خويش دختر العباس ابو، بود برمك بن خالد، العباس ابو دبير

 ام نيـز  العباس ابو زن سلمه ام. داد شير يحيى ام نام به خالد دختر شير از را وى، يزيد دختر خالد ام وى زن
  .داد شير ريطه دخترش شير از را خالد دختر يحيى

  .بود العباس ابو دختر ريطه غالم هيثم بن صالح عهده در رسائل ديوان
 سـان خرا مردم از كه بود باهلى نعمان بن حاتم شده آزاد، حميد بن الملك عبد، منصور جعفر ابو دبير 

  .داشتند عهده به واسط در را وى دبيرى تميمى طلحه ابى بن االعلى عبد و جعفى سعيد بن هاشم. بود
  .كرد مى جعفر ابو دبيرى نيز مخلد بن سليمان: كه گويند

  :مضمون اين به بود شعرى كرد مى تمثل بدان منصور جعفر ابو كه ها گفته جمله از
  باشد خاطر به نيازى دراز مدتى وقتى«
  قاطع تصميم مانند چيز يچه

  ».كرد نتواند آن عالج
  .بود معتبر مردان از كه حمزه بن عمارة نيز و، كرد مى وى دبيرى نيز ربيع

  :مضمون اين به است شعرى وى هاى گفته جمله از
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   آن در كه روزگارى از«
  ميار شكايت قرينى سالمت با

  است تن سالمت به توانگرى كه
  شدى پيشوا كه پندار چنان
  دنيا رفاه از بيمارى با مگر
  »؟برد توانى سود
  :مضمون اين به كرد مى تمثل حسحاس بنى غالم شعر به وى

  نماند حال يك به روزگار كه مكن زارى«
  ».كند پراكنده را مؤتلفان و ياران و

 كاتب حميد بن محمد. داشت عهده به را وى رسايل ديوان صدقه بن ابان، بود عبيداهللا ابو، مهدى دبير
 بـه  هسـت  شعرى را وى. بود گماشته خويش كار و وزارت به نيز را داود بن يعقوب. بود سپاه ديوان دار عهده

  :مضمون اين
  كارها دگرگونى از شگفتا«

  دهد مى رخ ناخواه و خواه كه
  روزگارند بازيچه، مردان

  ».است پيوسته روزگار حوادث كه
 كـه  يعقوب و محمد نام به بود پسر دو را وى( ونمضم اين به دارد شعرى يعقوب بن عبداهللا، وى پسر

  :گويد) بودند سخن شيرين شاعران هردوان
  ببرد پيرى، مرا عشق و تندخويى«
  كرد آلوده اشك را ديدگانم و
  ببرم خاطر از را او مگر كوشيدم 

  نشد ميسر اما
  بود زده رنگ روزگار كه را چيزى

   نيافت دوام من رنگ اما كردم رنگ
  بود دوام با رروزگا رنگ كه
  خير به مدت دراز جوانى ياد
  شدم جدا آن از گذشته سالهاى به كه
  آن همدمى روزهاى و

  ».بود خوابها همانند



 149    متشهجلد 

  :مضمون اين به دارد شعرى نيز داود بن يعقوب
  كن طالقه سه را دنيا«
  بجوى آن جز همسرى و

  بد است همسرى دنيا كه
  آميزد در وى با كه هر كه

  »ندهد اهميت
  .بود بخشنده مردى وى. گرفت وزارت به را صالح ابى بن فيض، داود بن يعقوب پس از مهدى

  .حميد بن محمد نيز و بود ليلى ابى بن زياد بن عبيداهللا، هادى دبير
 از تـر  خردمندانـه «: گفـت  و كـرد  بندى طبقه آنرا كه پرسيد عرب اشعار از را عبيداهللا ابو، مهدى روزى

  :گويد كه است عبد بن طرفة گفتار همه
  را بخيل ممسك گور«
  مالهى در گمشده تباهكار گور با

  بينم مى همانند
  آن بر كه بينى مى خاك توده دو

  اند نهاده سنگ هاى پاره
  گزيند برمى را كريمان مرگ كه بينم مى

  ربايد مى را بدكار سختگير مال نخبه و
  شب هر كه بينم مى گنجى را زندگى
  كاهد مى آن از چيزى

  بكاهد روزگار و ايام كه ار چه هر و
  شود نابود عاقبت

  گذارد نمى وا را كسى مرگ كه قسم دينم هب
  دراز است ريسمانى چونان

  ».اند گرفته را آن نهايت كه
  :مضمون اين به او ديگر شعر و
  پرداخت توانست ديگرى به كداممان هر«

  گشت مى باز رفت دست از كه چيزى اگر
  باشد ديگرى چيز با چه هر

  كردنست پراكنده كارش كه رروزگا
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  »كند مى پراكنده آنرا
  :مضمون بدين است شعرى كه لبيد گفتار هم و
  ؟چيست مرد هدف كه پرسيد نمى چرا«
  بطالت و است ضاللت يا، درآيد كه است مرگ يا

  است بيهوده خدا جز چيز همه كه بدانيد
  پذيرد مى زوال ناچار به نعمتى هر و

  چيست رشانكا تقدير كه دانند نمى كسان
  »است راغب خدا به است خرد صاحب كه هر
  :مضمون بدين است شعرى كه جعدى نابغه گفتار و
  جوانان و جوانى با دراز روزگارى«

   ام داشته كار سرو
  كه ام ديده ها حادثه و

  كند مى پير را پيشانيها
  نشينانند هم فقط، ياران

  روند آنجا كه جاييست فقط خاندان و
  افتادم جنگ بليه به من كه ندانى مگر

  آن از چيزى، اكنون و
  ».من آن از نه تست آن از نه
  :مضمون اين به است شعرى كه خشرم بن هدبة گفتار و
  آرد خرسندى روزگار وقتى«

  شوم نمى خرسند چندان
  روزگار گون گونه حوادث از و

  كنم نمى زارى
  روم نمى آن پى از كند رها مرا شر اگر
  شوم ناچار اگر اما
  گردانم نمى بر روى شر از

  اند نشناخته بايد كه چنان را روزگار كسان
  پوشد نمى چشم ندارند خوش آنچه از روزگار و

  كسان مال و، خاندان از روزگار كه
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  دارد نصيبى
  ».كند مى پاره پاره را گوشت كه قصاب همانند

 تمثـل  بدان يوستهپ مروان بن الملك عبد كه مضمون اين به شعريست كه زيد بن زيادة گفتار چون و
  :گويد جست مى

  آورد بياد را اميه جدايى بس از«
  گريستن و ناليدن بسيار بس از و
  آمد باز گمرهى از

  باشد كرده تجربه را زمانه كه كسى
  نكند بيم آن تغييرات از و

  نيست خردمند
  بينى مى چنانكه روزها و روزگار مگر

  يار جدايى و مال و خسارت جز به
  ؟هست چيزى

  شوى مى نزديك بدان، نيست آمد چه هر
  شود مى دور پيوسته است رفتنى آنچه اما
  نيست دور، است آمدن كار در آنچه 
  »نيست نزديك رفته دلخوشيهاى و
  :مضمون بدين است شعرى كه مقبل ابن گفتار و
  كرد زارى بديد را جوانى تغيير وقتى«

  است تر زشت تغييرها همه از پيرى
  اما راغبند زندگانى به مردم
  بينم مى چنان

  افزايد مى عقل تباهى دراز عمر كه
  باشى نيازمند ذخيره به اگر

  »باشد همانند نيك اعمال با كه يافت نخواهى اى ذخيره
  .بود خالد بن يحيى با مهدى وزارت
  .بود خالد بن يحيى بن جعفر با مهدى پسر رشيد وزارت

 هاى تازه آن وسيله به كه است حكمت ننشا خط«. گويد كه است اين جعفر دلنشين سخنان جمله از
  ».آرند نظام به آنرا هاى پراكنده و كنند مرتب را حكمت
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  »؟چيست رسا بيان«: گفتم يحيى بن جعفر به: گويد ثمامه
 و تامـل  به حاجت بى و اشتراك از دور به كند روشن ترا مقصود و برساند را معنى، كلمه اينكه«: گفت

  »تفكر
، اسـت  عاريـت  مال، رود مى دست به دست دنيا«: گفت مى كه شنيدم را الدخ بن يحيى: گويد اصمعى

  »آيندگانيم عبرت ما و مايند مشق سر ما اسالف
  .تعالى اهللا شاء ان كنيم مى ياد عباسى دولت از سخن هنگام را عباس بنى خليفگان دبيران بقيه
  .آمد در سوم و هفتاد سال آنگاه

   سوم و هفتاد سال مهم حوادث از سخن

  .بود زبير بن عبداهللا شدن كشته سال اين حوادث جمله از

  زبير بن عبداهللا شدن كشته كيفيت از سخن

  .داشت دوام روز هفده و ماه شش مكه دل در حجاج و زبير ابن ميان جنگ: گويد قبطيه بن عبيداهللا
 و هفتاد سال قعده ذى اول روز زبير ابن: گويد بود زبير ابن فتنه مطلعان از كه اسد بنى شده آزاد نافع

  .داشت محاصره در را وى روز هفده و ماه هشت حجاج و شد محاصره دوم
 از بـرق  و رعد صداى، زد  برق و بغريد آسمان و بود كار به كه ديدم را منجنيق: گويد ماهك بن يوسف

 قبـاى  امند حجاج، بداشتند دست و شدند متوحش اين از شام مردم پوشانيد آنرا و شد بيشتر سنگها صداى
 پرتـاب «: گفت و نهاد آن در و برداشت را منجنيق سنگ و كرد محكم خود كمربند زير و كرد بلند را خويش

  .كرد شركت سنگ پرتاب در آنها با وى خود و »كنيد
  .شدند شكسته شام مردم و بكشت را وى ياران از كس دوازده و آمد پياپى ها صاعقه صبحگاهان: گويد

 اينـك ، اسـت  تهامـه  صـاعقه  اين ام تهامه فرزند من، نكنيد شگفتى اين از شام مردم اى«: گفت حجاج
  ».رسيد خواهد نيز قوم آن به رسد مى شما به آنچه كه باشيد خوشدل، فتحيم نزديك

 نيـز  آنها كه بينيد نمى مگر« :گفت حجاج، ديدند آسيب زبير ابن ياران از كسانى و شد صاعقه نيز فردا
  ».اطاعت خالف به آنها و اطاعتيد رينق شما و بينند مى آسيب

 زبيـر  ابـن  يـاران  كـه  وى شـدن  كشـته  نزديك به تا داشت ادامه حجاج و زبير ابن ميان جنگ: گويد 
  .يافتند امان و رفتند حجاج پيش مكه مردم بيشتر و شدند پراكنده

 و بودنـد  شـده  پراكنـده  يـارانش  كـه  ديـدم  شد مى كشته كه روزى را زبير: گويد اسدى جهم بن منذر
 كـس  هـزار  ده نزديـك  چنانكـه  رفتند مى حجاج پيش و بودند كرده رها را او آور حيرت وضعى به همراهانش

  .رفتند وى پيش
 بودنـد  حبيب و حمزه پسرش دو رفتند حجاج پيش و كردند رها را زبير ابن كه كسانى جمله از گويند

  .گرفتند امان خويش براى كه
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  .رفت سماءا خويش مادر پيش زبير ابن، پس
 رفت خويش مادر پيش اند كرده رها را او كسان كه ديد زبير ابن وقتى: گويد والبى سليمان بن مخرمة

 مدت كه اند مانده من با كسانى اندك و اند كرده رها مرا، خاندانم و پسرم دو حتى، كسان، مادرجان«: گفت و
  »؟چيست تو رأى، دهند مى من به واهمبخ دنيا از را آنچه قوم اين، كرد توانند مقاومت و دفاع كمى

 كنـى  مـى  دعوت حق سوى و حقى بر كه دانى مى اگر، دارى خبر خودت كار از بهتر تو، خدا به«: گفت
 بازيچـه  تـرا  گـردن  اميـه  بنـى  كان پسر كه مگذار و اند شده كشته راه اين در تو ياران كه بكوش حق كار در

 تـو  همـراه  كـه  را يارانـت  و اى داده هالكت به را خويشتن كه ىهست بدى بنده اى خواسته مى دنيا اگر، كنند
 كار اين، شدم ناتوان كردند سستى يارانم چون و بودم حق بر گويى اگر. اى كشانيده هالكت به اند شده كشته

  »است بهتر شدن كشته؟ ميمانى مدت چه دنيا در مگر، نيست ديندار مردم و آزادگان
 و اسـت  همـين  نيـز  من راى خدا به«: گفت و بوسيد را خويش مادر رس و رفت نزديك زبير ابن: گويد

 ام كرده قيام رو اين از، ام نداشته دوست را دنيا زندگى و ام نپرداخته دنيا به ام كرده مى دعوت بدان نيز تاكنون
، افـزودى  مرا بصيرت كه بدانم ترا رأى خواستم مى ام آمده خشم به و اند پنداشته حالل را محرمات ام ديده كه

 روى از پسـرت  كـه  بـاش  تسـليم  خداى فرمان به و مخور بسيار غم، شوم مى كشته امروز من ببين مادرجان
 خيانـت  امان كار در و نشده منحرف خداى حكم از و نيازيده دست زشت كار به و نشده منكرى مرتكب عمد

 داده رضـايت  بـدان  كـه  ام نيافته برىخ عامالنم ستم از هرگز، نكرده ستم پيمانى هم يا مسلمانى با و نياورده
 تمجيـد  بـه  را ايـن  خـدايا ، نبـوده  برتر خدايم رضاى از من نزد به چيز هيچ. ام شده معترض بدان بلكه، باشم

  ».بياسايد من غم از خاطرش كه گويم مى مادرم تسليت به را اين واقفترى من كار از تو، گويم نمى خودم
 اگـر  و يـابم  خاطر تسالى تو از بايد چنانكه برفتى من از پيش گرا كه دارم اميد خدا از«: گفت مادرش

  »شود مى چه كارت سرانجام ببينم برو، باشد آرام خاطرم رفتم تو از پيشتر
 گـذار  فـرو  مـن  دربـاره  دعا از مرگ از پس و مرگ از پيش، دهاد خير پاداش خدايت مادرجان«: گفت

  »مكن
 كشـته  حـق  راه در تـو  باشـد  شـده  كشته باطل راه در كه هر كه مانم نمى وا تو دعاى از هرگز«: گفت

 مكه و مدينه گرماى در تشنگى و زارى اين و طوالنى داريهاى زنده شب اين بر خدايا«: گفت آنگاه »شوى مى
 رضـا  تـو  قضـاى  بـه  و كـنم  مـى  تو فرمان تسليم را وى خدايا، آور رحمت كرد من با و پدرش با كه نيكيها و

  »ده صابران و شاكران ثواب مرا اهللاعبد مورد در، دهم مى
  .نبود زنده روز پنج قولى به و روز ده از بيشتر آن از پس: گويد ثابت بن مصعب
 و بايستاد و رفت مادرش پيش سر زره و تن زره با زبير ابن: گويد عمويش از نقل به عبداهللا بن يعقوب

  .ببوسيد و بگرفت را او دست و شد نزديك آنگاه. گفت سالم
  »مباش دور است وداع اين«: گفت ااسم
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 بـدان  مادرجان. گذرد مى من بر كه دنياست روز آخرين اين پندارم كه ام آمده وداع به«: گفت زبير ابن
  »رساند نمى زيانم بكنند من با چه هر كه هستم گوشتى، شدم كشته من اگر

 بيا پيش. مشو عقيل ىاب ابن تسليم و كن كار خويش بصيرت مطابق، گفتى راست پسركم«: گفت اسما
  ».كنم وداع تو با تا

 اين«: گفت زد دست زره به چون و بركشيد به و ببوسيد را وى كه شد نزديك او به عبداهللا پس: گويد
  ».رود مى مرگ طرف به تو مانند كه نيست كسى رفتار

  ».بدهم دل ترا كه ام پوشيده را زره اين«: گفت
  »دهد نمى دل من به اين«: گفت
 جبه يك، زد باال را خود پيراهن  پايين و زد باال را خود هاى آستين آنگاه، آورد بيرون را زره سپ: گويد

  »كن جمع را لباست«: گفت مى مادرش. داد جا كمربند زير آنرا پايين كه بود پوشيده پيراهن زير حرير
  :مضمون اين به خواند مى شعرى و برفت زبير ابن آنگاه: گويد

  شناسم مى را خويش روز كه وقتى من« 
  كنم مى صبورى

  شناسند مى را روز ها بعضى كه
  ».شوند مى آن منكر سپس اما

 زبير و بود ابوبكر پدرت كه اهللا شاء ان كنى مى صبورى خدا به«: گفت و شنيد را او سخن پيرزن: گويد
  ».المطلب عبد دختر صفيه مادرت و

: گويد بود داشته حضور شام مردم با زبير ابن جنگ در كه حمص مردم از پيرى از نقل به يزيد بن ثور
 وارد آن از مـا  جـز  كسـى  و بود ما خاص كه ازدرى، پانصد، پانصد حمص مردم ما، ديدم را او شنبه سه روز«

 رجـز  هرگز بوديم شده هزيمت وى مقابل از كه آمد مى ما دنبال به تنهايى به او و رفتيم مى او سوى، شد نمى
  :بود چنين آن مضمون كه كنم نمى فراموش را وى

  بشناسم را خود روز وقتى«
  كنم مى صبورى

  شناسد مى را خويش روزهاى آزاده كه
  شناسند مى آنرا ها بعضى

  ».شوند مى آن منكر سپس اما
  .تويى شرافتمند و آزاده خدا به گفتم مى من و

 نخواهد كشته اشتمپند كه چندان شد نمى نزديك او به كسى و بود ايستاده ابطح در كه ديدمش: گويد
  .شد
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 زبيـر  ابـن  يـاران . بـود  پـر   شـام  مـردم  از كه ديدم را درها شنبه سه روز: گويد اسد بنى شده آزاد نافع
 شـهر  يك مردم از گروهى در هر بر و بودند گرفته فزونى آنها بر قوم و بودند كرده تسليم را كشيك محلهاى

 مـردم  آن از شـيبه  بنى در. بود حمص مردم آن از است هكعب در مقابل كه درى. ساالر يك با بودند نهاده را
 مـردم  آن از سـهم  بنـى  در. بود فلسطين مردم آن از جمح بنى در. بود اردن مردم آن از صفا در، بود دمشق

  .بود قنسرين
 حملـه  سـوى  ايـن  از يكبـار  زبيـر  ابن. بودند مروه و ابطح ناحيه بين ما عمرو بن طارق و حجاج: گويد

 دنبال به، شدند نمى نزديك او به كسان و بود اى بيشه در كه بود شيرى گفتى، سوى آن از ديگر بار و برد مى
  :گفت مى و كرد مى بيرونشان و دويد مى بودند در بر كه قوم

  .آخر تا» ... بشناسم را خود روز وقتى«
 بر او عهده از دبو يكى هماوردم اگر داشت مرد اگر شد مى فتحى چه صفوان ابو اى«: زد مى بانگ آنگاه

  ».آمدم مى
  »بود هزار اگر و خدا به بله«: گفت صفوان عبداهللا

 حجـاج  سـوم  و هفتاد سال االول جمادى هفدهم شنبه سه روز صبحگاه: گويد اسد بنى شده آزاد نافع
 چرتـى  و داد تكيـه  خـويش  شمشير حمايل به آنگاه، بود كرده مى نماز شب همه زبير ابن، بود گرفته را درها

 دو و كرد وضو زبير ابن، گفت اذان مقام نزد به او و »بگوى اذان سعد اى«: گفت و شد بيدار دم سپيده با، زد
 و ن سـوره  و كـرد  نمـاز  خـويش  ياران با او و گفت نماز اقامه مؤذن، آمد پيش آنگاه، بكرد را صبحگاه ركعت
 آنگـاه  كـرد  او ثنـاى  و گفـت  خـدا  حمد و خاست پا به و بگفت نماز سالم آنگاه خواند كلمه به كلمه را القلم
 را خويش هاى چهره پس، داشتند عمامه و سر هاى زره آنها كه »بنگرم كه بگشاييد را خود هاى چهره«: گفت

 ايم بوده عربان از خاندانى ما ايد كرده همدلى من با رضا سر از اگر زبير خاندان اى«: گفت زبير ابن و، گشودند
 كـه  مداريد بيم شمشيرها تصادم از، زبير خاندان  اى، بعد اما، ايم نديده ذلت اما ايم ديده حادثه خدا راه در كه
، نبوده آورتر رنج خوردن زخم از زخمها عالج و ام برخاسته كشتگان ميان از زخمدار ام بوده جنگى هر در من

 شمشير كه ام نديده را كس، كنيد مى محافظت را خويش چهره كه كنيد محافظت چنان را خود شمشيرهاى
، بدهـد  دسـت  از را خـويش  سـالح  كـه  كسـى ، باشد داشته محفوظ را خويش جان اما باشد شكسته را خود

 از پرسـش  بـه . پردازد خويش مقابل به كدامتان هر، بداريد چشم شمشيرها برق از، است دفاع بى زن همانند
 و. نخسـتينم  گـروه  در من پرسد مى من از كه هر» ؟كجاست زبير بن عبداهللا«: مگوييد و مشويد مشغول من

  :خواند مضمون اين به شعرى
  را زندگى كه نيستم كسى من«
  بخرم ناسزايى به
  مرگ بيم از يا
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  ».روم باال نردبانى بر
، رانـد  عقـب  حجون تا را آنها و برد حمله حريفان به او خود، كنيد حمله خداى بركت به«: گفت آنگاه

 بـر  كه را خون گرماى چون و شد خونين صورتش، بلرزيد و خورد صورتش به كه انداختند او طرف به آجرى
  :مضمون اين به خواند شعرى كرد احساس بود روان وى ريش و چهره

  خوريم نمى زخم پشت از ما«
  »ريزد مى ما قدمهاى بر خون ولى

  .ريختند او سر بر و
  »مؤمنانم امير واى«: زد بانگ كه داشتيم ديوانه كنيز يك: گويد
 بـه  حريـر  جامه. بودند كشته را او كه بود داده نشانش كسان به و بود افتاده كه بود ديده ار وى: گويد

: گفـت  طـارق . بايسـتاد  وى سر بر عمرو بن طارق با و برفت و كرد سجده كه رسيد حجاج به خبر. داشت تن
  »؟كرد نمؤمنا امير اطاعت خالف كه كنى مى كسى مدح«: گفت حجاج» .اند نزاده اين از مردتر زنان«

 پـيش  مـاه  هفـت  از كه نداشتيم عذرى نبود چنين اگر، بود خواهيم معذور رو همين از و، آرى«: گفت
 آسـيب  چندانكـه  ايم كرده مقابله وقت هر اما، حفاظ نه و حصار نه داشته خندق نه و ايم كرده محاصره را وى

  ».بيشتر بلكه و رسانيده آسيب ديده
  .كرد تأييد را طارق گفته و درسي الملك عبد به آنها سخن: گويد

 شمشـير  با، كشت را سياهى غالم كه بينم مى را زبير ابن گويى«: گويد ديگر راوى از نقل به الحسن ابو
 كـه  بـاش  صـبور  حـام  پسـر  اى«: گفـت  مى و گذشت مى او بر خويش حمله اثناى در و بود بريده را او پاشنه

  ».بايد صبورى جاها گونه اين در را عزيزان
 فرستاد مدينه به را عمرو ابن عمارة و صفوان بن عبداهللا و زبير ابن سر حجاج: گويد بكر ابى بن هللاعبدا

  .بردند مروان بن الملك عبد پيش سپس كردند نصب آنجا كه
 در مـروان  بن الملك عبد بيعت به بودند آنجا كه قرشيانى همه و شد مكه وارد حجاج آن از پس: گويد

  .آمدند
 مـاه  پـنج  كـه  كـرد  مدينه واليتدار را عثمان شده آزاد، طارق، الملك عبد، سال اين در :گويد جعفر ابو

  .كرد واليتدارى
 چهـارم  و هفتـاد  سـال  به وى وفات ديگر گفته به اما، بمرد مروان بن بشر سال اين در واقدى گفته به

  .بود
 ابـو  بـا  جنـگ  براى را معمر بن عبيداهللا بن عمر مروان بن الملك عبد، اند گفته چنانكه، سال همين در

 مـردم  و آمـد  كوفه سوى وى، ببرد خود با خواهد مى را كه هر شهر دو مردم از كه گفت بدو و فرستاد فديك
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 كـه  كـرد  راهى نيز را آنجا مردم و آمد بصره به آنگاه. كردند حركت  وى با كس هزار ده كه كرد راهى را آنجا
  .داد آنها به و بياورد را هايشان مقررى و روزيها كه كردند حركت وى با آنجا از نيز كس هزار ده

 را طلحـه  بـن  موسـى  بـن  محمـد  و نهـاد  راسـت  پهلـوى  بـه  را كوفه مردم، كرد حركت جمع با آنگاه
. كـرد  ساالرشـان  را موسـى  بـن  عمر خويش برادرزاده و نهاد چپ پهلوى بر نيز را بصره مردم. كرد ساالرشان

 و كرد صف به را خويش ياران عبيداهللا بن عمرو، رسيدند بحرين به تا فتندبر، نهاد قلب در را خويش سواران
 مسـتور  اسبان به را خويشتن و بودند زده زمين به آنرا و داشتند دست به نيزه كه نهاد روى پيش را پيادگان

  .بودند كرده
 فرارى كه زدند عقب را عبيداهللا بن عمرو چپ پهلوى و آوردند هجوم يكباره يارانش و فديك ابو: گويد

 كوفيـان  صـف  به قوم سواران يكه و الرحمن عبد ابن مجاعة و مغيره بن معن و مهلب بن مغيرة جز به شدند
 و بـود  افتـاده  كشـتگان  ميان بسيار زخمهاى با و شد زخمدار موسى بن عمرو، بود مانده استوار كه پيوستند

 نبـرد  بـه  و بازآمدنـد  و كردنـد  مالمـت  را همـديگر  انـد  نشده هزيمت كوفه مردم كه ديدند بصره مردم چون
 اردوگـاه  وارد و برداشـتند  را او، بـود  زخمـدار  كـه  گذشتند موسى بن عمرو به، نداشتند ساالر اما، پرداختند

 حمله بصره و كوفه مردم، گرفت وزيدن آنها ضد بر باد و زدند آتش آنرا و بود آنجا بسيار كاه كه شدند خوارج
 تسـليم  حكـم  بـه  كه كردند محاصره را خوارج و كشتند را فديك ابو و دادند غارت به را اردوگاهشان و بردند
. گرفـت  اسـير  هشتصـد  و بكشت را آنها از كس ششهزار حدود در عبيداهللا بن عمرو اند گفته چنانكه و شدند
  .بازگشتند بصره سوى و بگرفتند بود آبستن فديك ابو از كه را عبداهللا بن امية كنيز

 بـر  را مـروان  بن بشر خويش برادر و كرد معزول بصره از را عبداهللا بن خالد، الملك عبد، سال اين در 
 و آمـد  بصره سوى شد بشر آن از واليت دو هر وقتى .شد وى آن از كوفه و بصره واليتدارى كه گماشت آنجا

  .كرد خويش  نايب كوفه در را حريث بن عمرو
 بـن  عثمـان  جنـگ : گويند .كرد هزيمت را روميان و ردك تابستانى غزاى مروان بن محمد سال اين در

 كـس  هـزار  شصـت  روميان و بود كس هزار چهار با عثمان. بود سال همين در نيز ارمينيه در روميان با وليد
  .بكشت آنها از كس بسيار و كرد هزيمتشان عثمان كه بودند

 بـه  بصـره  و كوفه عامل .بود يمامه و يمن و مكه عامل كه بود يوسف بن حجاج با حج كار سال اين در
 قضاى. بود عبداهللا بن خالد بصره عامل و بود كوفه عامل بشر ديگرى گفته به، بود مروان بن بشر واقدى گفته
  .بود وشاح بن بكير خراسان عامل. بود هبيره بن هشام با بصره قضاى. بود حارث بن شريح با كوفه

  .آمد در چهارم و هفتاد سال آن از پس

   چهارم و هفتاد سال مهم وادثح از سخن

 را يوسف بن حجاج و برداشت مدينه از را عمرو بن طارق، الملك عبد كه بود اين سال حوادث جمله از
  .شد برون عمره قصد به سپس ببود آنجا ماه يك و آمد مدينه به گويند چنانكه كه كرد آنجا عامل
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. كـرد  ويـران  بـود  سـاخته  زبيـر  ابـن  كـه  را كعبه بناى يوسف بن حجاج گويند چنانكه سال همين در
  .نهاد در دو خانه براى و انداخت آن در را حجر كرد مى بنا را خانه زبير ابن كه هنگامى

  .برد اول ترتيب به را خانه حجاج، سال اين در
 گرفـت  سخت آنها با و كرد تحقير را مدينه مردم كه بود آنجا ماه سه و آمد مدينه به صفر ماه در آنگاه

 رفتـارى  سـلم  و عليـه  اهللا صلى پيمبر ياران با و دارد انتساب بدو كه بساخت مسجدى سلمه بنى محل در و
  .نهاد گردنهايشان به مهر و داشت سبك

 حجاج كه داشت گردن به مهر كه بود ديده را مالك بن انس وى كه اند كرده روايت يزيد بن اسحاق از
  .كند زبون وسيله بدين را او بود خواسته مى

 چـرا «: گفـت  و خوانـد  پيش را او و فرستاد سعد بن سهل پيش كس كه ديدم را حجاج: گويد عون بوا
  »؟نكردى يارى را عثمان، مؤمنان امير

  »كردم يارى«: گفت
  .نهادند وى گردن به سربى مهر تا بگفت و »گويى مى دروغ«: گفت

  .گماشت اوتقض به را خوالنى ادريس ابو الملك عبد، سال همين در واقدى گفته به
  .شد آنجا واليتدار و آمد بصره به كوفه از مروان بن بشر ها بعضى گفته به سال همين در
  .شد ازارقه جنگ دار عهده الملك عبد جانب از مهلب سال همين در

   خوارج كار و مهلب كار از سخن

  :نوشت بدو الملك عبد، آمده اسحاق ابو روايت در چنانكه، آمد بصره به بشر وقتى
 مـردم  و سـواران  يكـه  و سـران  فرست ازارقه سوى شهرش مردم با را مهلب بعد ماا«
 واگـذار  وى نظـر  به را جنگ كار. شناسد مى بهتر را آنها كه برگزيند را شهر معتبر و مجرب

 گروهـى  نيـز  كوفه مردم از، دارم اعتماد مسلمانان درباره وى نيكخواهى و تجربه به من كه
 و دليـرى  بـه  كـه  را سرسـخت  و مقـام  واال و معتبر و شناخته ممرد از يكى و بفرست انبوه

 كجا هر كه فرست خوارج سوى را شهر دو مردم. كن ساالرشان، باشد شهره آزمودگى جنگ
  ».باد تو بر سالم و آرد بر را آنها ريشه و كند  نابودشان خدا تا بروند دنبالشان به رفتند

 او و برگزينـد  خواهـد  مـى  را چـه  هر گفت بدو و بخواند كه داد بدو را نامه و خواند پيش را مهلب، بشر
 ناگوار بشر براى، برگزيند را كسان و آيد ديوان به تا بگفت بود يزيد پسرش دايى كه را ازدى سعيد بن جديع

 دل بـه  را او كينـه  و بفرستد را او جز كسى توانست نمى و بود آمده الملك عبد جانب از مهلب امارت كه بود
 نـزد  به را او و خواند پيش را مخنف بن الرحمن عبد، بشر آنگاه. بود كرده بشر به نسبت خطايى ىگفت گرفت
  .برگزيند را معتبرشان و دلير مردم سران و سواران كه داد دستور و فرستاد كوفه مردم
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 نزد به را خويش برترى و منزلت«: گفت و خواند پيش مرا مروان بن بشر: گويد مخنف بن الرحمن عبد
 مطـابق ، ام دانسـته  تـرا  دليرى و اعتبار و كفايت و لياقت كه كنم سپاه اين ساالر ترا خواستم مى، دانى مى من

 رأى و مكـن  وى اطاعت و) گفت مى مهلب ناسزاى( بنگر را فالن و فالن اين، كن عمل دارم تو از كه انتظارى
  »كن كوتاهى و آور كاستى كارش در و مپذير را وى

 عمـويم  پسـر  ضـد  بر مرا، نگفت من با چيزى مسلمانان كار در نظر و دشمن نبرد و اهسپ درباره: گويد
 اين كه انتظارى من وضع و مقام به پيرى از كه نادان و خصال كودك يا بودم خرد بى گويى، كرد مى تحريك

  .بود گذشته مرحله اين از من سن كه داشت شد نمى داشت من از جوان
  »؟دارى انديشه چه«: گفت ندادم نشان رغبتى وى اسخپ در من كه ديد چون و: گويد
 تـوانم  كارى نخواهم يا بخواهم آنچه درباره تو دستور اجراى جز مگر بدارد صالح قرين خدايت«، گفتم

  ».كرد
  ».يابى توفيق كه برو«: گفت
  .درآمدم او پيش از و گفتم وداع وى با پس: گويد
 عبـد ، زد خنـدق  و شد مقابل خوارج با و گرفت جاى رمزرامه به و شد برون بصره مردم با مهلب آنگاه

 الـرحمن  عبـد  بن محمد. بود كوفه شهريان گروه ساالر جرير بن بشر. بيامد كوفه مردم با مخنف بن الرحمن
 سـاالر  قـيس  بـن  زحـر ، بود ربيعه و كنده ساالر اشعث بن محمد بن اسحاق .بود همدان و تميم مردم ساالر

  .بود اسد و مذحج
 را همـديگر  اردو دو كـه  گرفـت  جاى مهلب نيمى و ميل يك يا ميلى يك در رامهرمز در رحمنال عبد

 مردم از كس بسيار و بود داده رخ بصره در كه رسيد مروان بن بشر مرگ خبر كه نگذشت روز ده و ديدند مى
 بـن  عمـرو  وفـه ك در وى جانشـين ، بـود  كرده خود جانشين را عبداهللا ابن خالد، بشر. بازگشتند كوفه و بصره

 بازگشـته  الـرحمن  عبـد  بـن  محمـد  و اشعث بن محمد بن اسحاق و قيس بن زحر كوفه مردم از بود حريث
 بـه  اما آورد پس را محمد و اسحاق كه فرستاد آنها پى از را جعفر خويش پسر مخنف بن الرحمن عبد. بودند
 روز يـك  امـا  نگردنـد  بـاز  كـه  گرفـت  تعهـد  آنها از آنگاه بداشت روز دو را دو آن. نيافت دست قيس بن زحر

 بـن  زحـر  به اهواز در آنها و نرسيدند ايشان به اما آمدند آنها پى از. گرفتند ديگر راهى و بازگشتند و بماندند
  .بودند آمده فراهم آنجا داشتند بصره آهنگ كه آنها از كس بسيار و رسيدند قيس

 را آنهـا  و بزنـد  مردم چهره به كه فرستاد را يكى و نوشت مردم به اى نامه و يافت خبر عبداهللا بن خالد
  :بود چنين كه خواند بودند آمده فراهم وى دور به كه مردم براى و آورد غالمش را وى نامه. برد پس

  رحيم رحمان خداى نام به« 
. رسـد  آنهـا  بـه  من نامه اين كه مسلمانانى و مؤمنان از كس هر به عبداهللا بن خالد از

 بـر  را جهـاد  خـدا ، بعد اما. نيست او جز خدايى كه كنم مى خدايى حمد من و شما بر سالم
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 بـراى  كنـد  جهـاد  كـه  هر و كرده واجب را زمامداران  اطاعت و داشته مقرر خويش بندگان
 كـه  هـر  و اسـت  نيـاز  بـى  او از خـدا ، واگذارد را خدا راه در جهاد كه هر و كند مى خويشتن
 تـن  بـه  كه شود آن خور در و آرد غضب او بر خدا كند حق به قائمان و زمامداران نافرمانى

 شود لغو عطايش و شود مصادره مالش كه آرد آن معرض به را خويشتن و بيند عقوبت خود
  .شود تبعيد بد شهرهاى و دور جاهاى به و

. ايـد  كرده كسى چه نافرمانى و ايد آورده جرئت كى به نسبت كه بدانيد، مسلمانان اى
، نيـارد  تسـاهل  نافرمـان  مردم با و ندارد سستى كه است مؤمنان ميرا مروان بن الملك عبد

 معرض به را خويشتن، است كار به مخالف ضد بر وى شمشير و عصيانگر ضد بر وى تازيانه
 و خـويش  جـاى  بـه ، خـدا  بنـدگان . نمانـدم  باز شما گويى نصيحت از من كه نياريد عقوبت
 قسم خدا به بينيد مى بد كه مرويد باز فتمخال و عصيان به و رويد باز خويش خليفه اطاعت

 اهللا شاء ان، ريزم مى را خونش آرم دست به را عصيانگرى هر نامه اين پس از كه كنم مى ياد
  »خداى رحمت با باد شما بر سالم و

 غـالم ، »كن مختصر«: گفت مى بدو زحر خواند مى را نامه از سطر دو يا سطر يك چون كه بود چنان و
 كه دهم مى شهادت، بفهمد شنود مى را آنچه خواهد نمى كه شنوم مى را كسى سخن خدا به« :گفت بدو خالد

  ».ندارد اعتنا است نامه اين در آنچه به
 چه ما دانى نمى كه گرد باز كسانت پيش و بخوان دارى دستور را آنچه عجمى برده اى«: گفت بدو زحر

 و زحـر  و نكردنـد  توجـه  وى نامه مضمون به كسان دبر سر به را خويش خواندن او چون و» .داريم خاطر در
 خانـدان  آن از كـه  رسـيدند  اى دهكـده  بـه  كوفه بيرون تا برفتند الرحمن عبد بن محمد و محمد بن اسحاق
  :نوشتند چنين حريث بن عمرو به و بود اشعث

 شدند پراكنده يافتند خبر كناد رحمت خدايش كه امير وفات از مردم وقتى، بعد اما«
 اطـالع  و اجازه بى كه داريم دوست و ايم آمده شهرمان سوى و امير سوى. نماند ما با كس و

  ».نياييم در كوفه به امير
  :نوشت آنها به حريث بن عمرو

 پيش و ايد آمده مخالفت و نافرمانى به و ايد كرده رها را خويش جاهاى شما، بعد اما«
  »نداريد امان و اجازه ما

 همچنـان  و رفتنـد  خـويش  هـاى  خانـه  بـه  و آمد در شب تا ماندند منتظر يدرس آنها به نامه اين وقتى
  .بيامد يوسف بن حجاج تا ببودند

 را اسـيد  بـن  خالـد  بن عبداهللا بن امية و برداشت خراسان از را وشاح بن بكير، الملك عبد سال اين در
  .كرد آنجا واليتدار
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   اميه واليتدارى و بكير عزل سبب از سخن

 دو آمـد  آنجـا  واليتـدارى  بـه  اميه كه وقتى تا خراسان بر وشاح بن بكير واليتدارى حسنال ابو گفته به
  .آمد چهارم و هفتاد سال به اميه و شد كشته دوم و هفتاد سال به خازم ابن كه بود سال

 ابـن  سـر  درباره بحير وقتى كه بود چنان آمده مفضل روايت در كه بطورى خراسان از بكير عزل سبب
 بـه  همچنان و بداشت را او وشاح بن بكير كرديم ياد پيش از كه كرد چنان بود كشته را او كه هنگامى خازم

 كـس  يافـت  خبـر  بكير چون و، كرد واليتدار را خالد بن عبداهللا ابن امية الملك عبد تا، بود محبوس وى نزد
 متفـق  وى بـراى  خراسـان  كـه  پنـدارد  بكيـر «: گفـت  نپذيرفت بحير اما كند صلح وى با فرستاد بحير پيش

  »ماند مى
 وى پـيش  ضـبى  حصين  بن ضرار. داشت امتناع بحير و كردند آمد و رفت آنها ميان فرستادگان: گويد

 بـه  شمشير و اويى چنگ در. خواهد مى عذر تو از و فرستد مى كس عمويت پسر، مباش لجوج«: گفت و رفت
 برون و بپذير را صلح، ندارى توفيق، ذيرىپ نمى اما، نكند رها باد آن بسبب بزى بكشدت اگر كه اوست دست

  ».باش خويش كار به و شو
 گرفت تعهد بحير از و فرستاد او براى هزار چهل بكير و كرد صلح بكير با و پذيرفت را رأى بحير: گويد

  .نكند نبرد وى با كه
 بـيم  نخراسـا  مـردم ، بودنـد  وى طرفدار بطون و مقاعس، بودند كرده اختالف خراسان تميميان: گويد

 مـروان  بـن  الملـك  عبد و يابد غلبه آنها بر مشترك دشمن و رود تباهى به واليت و شود جنگ باز كه كردند
 و نيارنـد  حسـد  او بر كه شود مى ميسر قرشى يك وسيله به تنها فتنه پس از خراسان سامان كه نوشتند نامه

  .نباشند متعصب او ضد بر
 مـردم  و آنجاسـت  تميمى اين بوده شر همه آن آنجا در و است مشرق مرز خراسان«: گفت الملك عبد

 كـه  انـد  خواسـته  برود دست از مردمش و مرز و اند بوده كه شوند چنان باز كه دارند بيم و اند افتاده تعصب به
  »باشند وى مطيع و شنوا كه سپارم قريش از يكى به را كارشان

  »فرست نجاآ را خودت از يكى مؤمنان امير اى«: گفت عبداهللا بن امية
  »بودى تو كس آن بودى نيامده پس فديك ابو مقابل در اگر«: گفت
 و كردنـد  رهـا  مـرا  كسان و نيافتم جنگاورى كه وقتى مگر نيامدم پس خدا به مؤمنان امير اى«: گفت

 مرار دهم هالكت به را باقيمانده مسلمانان جمع كه بهتر آن از ديگر گروهى سوى آمدن پس كه ديدم چنان
  ».نوشته تو براى رسيده بدو كه مرا عذر خبر نيز عبداهللا بن خالد، داند مى را اين الرحمن عبد بن

 مرار. بودند كرده رها را او كسان كه بود داده خبر و بود نوشته الملك عبد براى را اميه عذر خالد: گويد
 وى يـارى  از كسان و ماندن جنگاورى كه ورزيد ثبات  چندان گويد مى راست اميه مؤمنان امير اى«: گفت نيز
  ».ماندند باز
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  .كرد خراسان واليتدار را او الملك عبد پس: گويد
 كسـان  و شمرد مى خويش فرزند همانند را او و داشت دوست را اميه الملك عبد كه بود چنان و: گويد

 ابـو  مقابـل  از گرفـت  اميـه  كه گيرد عوض چنان هزيمت سبب به اميه چون كه نديديم را هيچكس«: گفتند
  ».شد خراسان واليتدار و كرد فرار فديك

 شـهر  ابـر  نزديـك  كـه  يافت خبر چون و پرسيد مى اميه عبور از و بود سنج در بحير وقت آن در: گويد
 آن از را اميـر  كـه  بنمـاى  من به نزديك راهى«: گفت زرير يا رزين نام به مرو اهل عجمان از يكى به رسيده
 بـه  و ببرد را او و دانست مى نيك را راه وى، »فراوان عطاى با دهم مى نتچنا و چنين و ببينم بيايد كه پيش
 بـه  اميـه  كـه  رسـيد  آنجـا  وقتى و برد نيشابور سوى را وى آنگاه. رفت سرخس سرزمين به سنج از شب يك

 و شـود  نكـو  اطاعتشان و شود آنجا مردم صالح مايه كه چيزها و خراسان از و بديد را او و بود رسيده ابرشهر
 وى خيانـت  از و داد خبـر  بـدو  بود گرفته بكير كه را مالهايى و كرد سخن وى با شود سبك واليتدار حمتز

  .داد بيمش
 و نشـد  وى عـامالن  و بكير متعرض، بود بزرگوار سرورى اميه. رسيد مرو به تا برفت اميه با آنگاه: گويد

 را او بكيـر  قـوم  از كسـانى . گماشـت  را رقاو بن بحير كه نپذيرفت بكير اما بگمارد نگهبانان بر را وى خواست
 چگونه او و تو ميان دانى مى كه داد ساالرى را بحير و نپذيرفتى را نگهبانان ساالرى«: گفتند و كردند مالمت

  ».است
 نـيم  و شوم نگهبانان ساالر اكنون، بردند مى رويم پيش نيزه نيم و بودم خراسان واليتدار ديروز«: گفت

  ».ببرم نيزه
  ».كن انتخاب خواهى را چه هر خراسان كارهاى از«: گفت بكير به اميه :گويد
  »طخارستان«: گفت
  ».باشد تو آن از«: گفت
 تـرا  رود طخارسـتان  بـه  بكير اگر«: گفت اميه به بحير اما كرد خرج بسيار مال و شد آماده بكير: گويد

  .دبمان او پيش گفت و شد بيمناك تا داد بيم را او پيوسته و »كند خلع
 بـه  كـه  پـيش  آن از حجـاج  گويد عمر بن محمد چنانكه، بود حج ساالر يوسف بن حجاج سال اين در

 و كوفـه  عامـل ، بـود  حجاج با مكه و مدينه، بود داده مخرمه بن قيس بن عبداهللا به را آنجا قضاى رود مدينه
 بصره قضاى و بود حارث بن شريح با كوفه قضاى، بود عبداهللا بن امية خراسان عامل، بود مروان بن بشر بصره

  .هبيره بن هشام با
  .دانيم نمى را اين صحت اما، كرد عمره سال اين در مروان بن الملك عبد: گويند

  .آمد در پنجم و هفتاد سال آنگاه 

   پنجم و هفتاد سال حوادث از سخن
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 مـرعش  جانب از روميان كه رفت تابستانى غزاى به مروان بن محمد كه بود اين سال حوادث جمله از
  .بودند آمده

  .كرد مدينه واليتدار را العاص ابى بن حكم بن يحيى الملك عبد سال همين در
  .سيستان و خراسان بدون، كرد عراق واليتدار را يوسف بن حجاج الملك عبد سال همين در
  .آمد كوفه به حجاج سال اين در

 بـن  حجـاج  بـه  عـراق  واليتـدارى  دربـاره  مروان بن الملك عبد نامه وقتى: گويد ياسر عمار نوه عبداهللا
 هنگام و شد برون بودند اصيل اسبان بر كه سوار دوازده با بود مروان بن بشر مرگ پس از اين و رسيد يوسف

  .شد كوفه وارد روز آمدن بر
 بـاالى  و رفـت  آنجـا  و كـرد  آغاز مسجد از حجاج، بود فرستاده حروريان مقابله به را مهلب، بشر: گويد

 از يـارانش  و وى پنداشـتند  كه »بياريد را مردم« :گفت. داشت سرخ حرير عمامه و بود بسته روى، رفت منبر
  :گفت و بنمود چهره آمدند فراهم مردم چون و كردند وى قصد و خوارجند
  نگرم مى ارتفاعات از و روشنگرم من«
  شناخت خواهيد مرا بردارم را عمامه چون و
 دهـم  مـى  مجـازات  آن همانند و كنم مى برابر آن معادل با و برم مى خويش جاى به را شر من خدا به 

  .روانست ريشها و ها عمامه ميان خونها كه بينم مى گويى. رسيده آن چيدن وقت و رسيده كه بينم مى سرها
 از مـرا  و كـرد  امتحان آنرا تيرهاى و كرد باز را خود تيردانهاى الملك عبد مؤمنان امير، عراق مردم اى

. ايد رفته گمراهى راه به و ايد افتاده فتنه به باز دير خدا به، فرستاد شما سوى و يافت تر سخت و رمحكمت همه
 بـه  خـدا  به. زنم مى بيگانه شتر چون و كنم مى قطع درخت چون و كنم مى پوست چوب چون را شما خدا به

 چـه  و بـود  چه و مگو بگو و بنديها دسته اين از. برم مى سامان به كنم مقرر چون و كنم مى وفا خويش وعده
 هـر . دارم مى مشغول تنش به را كدامتان هر يا باشيد مستقيم حق راه به يا خدا به، بداريد دست، بود خواهد

 رفـت  خانه به آنگاه» .دهم غارت به را مالش و بريزم را خونش بيابم روز سه از پس را مهلب همراهان از كس
  .نگفت اين از بيشتر چيزى و

 بزنـد  او بـه  خواسـت  مـى  و برداشـت  ريگ عمير بن محمد كشيد طول وى خاموشى كه غازآ در: گويد
 و» .نيسـت  بهتـر  ديدارش از گفتارش كه پندارم خدا به زشت چه و، است زبان بى چه بكشد خدايش«: گفت
: گفـت  خويش خطبه ضمن حجاج. بود خبر بى او و گرفت ريختن وى دست از ريگها كرد سخن حجاج چون

، رسيد مى فراوانى به طرف هر از روزيش و بود آرام و امن كه اى دهكده، زند مى مثلى خدا باد سياه روهايتان«
  »1كشيد آنها بر ترس گرسنگى پرده كردند مى كه اعمالى سزاى به خدا و شد خدا نعمتهاى منكر آنگاه

                                                           

1 .و ثَلًا اهللا َضرَبةً مَقرْي َنةً كاَنتنَّةً آمئْطميها مأْتُقها يغَداً رِزكانٍ ُكلِّ من رم مِ َفَكَفرَتا اهللا بِأَنْعاهللا فَأَذاَقه باسوعِ لاْلج و  فاْلخَـو 
 .112: 16 يصنَعونَ كاُنوا ِبما
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 آييد صالح به كه كنم نذليلتا چنان خدا به، آييد استقامت به و شويد فراهم، آنها امثال و آنهاييد شما
 بود چنان از و نكنيد پراكنى شايعه و آييد انصاف به يا قسم خدا به، آييد اطاعت به كه بكوبمتان سنگ چون و
 زنـان  كه بزنمتان شمشير با چنان يا بپوشيد چشم، گويى پراكنده و گفت فالن از نقل به فالن و بود چنان و

 هـر ، بگذريـد  بنديها دسته اين از. برداريد دست چون و چند از و اريدبگذ را باطل، يتيم فرزندان و شوند بيوه
، نـرود  دشمن جنگ به كس و نشود گرفته خراجى كنيد خو نافرمانى به اگر خدا به، شود سوار تنها كدامتان

 شهر به تمخالف و نافرمانى به و ايد كرده رها را مهلب ام شنيده .نرويد دلخواه به نبرند غزايتان به ناخواه به اگر
  »زنم مى را گردنش آورم دست به را كه هر روز سه از پس، قسم خدا به ايد آمده خويش
 كـه  بياريـد ) برائت( رسيد و فرستيد مهلب سوى را مردم«: گفت و خواست را سردستگان آنگاه: گويد 
  ».بگذرد مدت اين تا نشود بسته پل درهاى روز و شب. اند رسيده
 اى«: گفـت  و رفت منبر به و شد برون و شنيد تكبيرى بازار از رسيد سوم زرو چون و: گويد جعفر ابو 

، ترغيـب  هنگام كه نبود تكبيرها آن نوع از كه شنيدم تكبيرى، بد اخالق و نفاق و اختالف اهل و عراق مردم
 يىصـدا  كـه  دانسـتم  و شـود  گفته دادن بيم بمنظور كه بود تكبيرها جمله از بلكه دارند منظور بدان را خدا

 به شما از كس هر چرا! بيوگان ابناى و عصا بندگان و احمق كنيزان پسران اى. زايد مى آن از طوفان كه است
 شما از چندان خداى به قسم! نبيند را خويش پاى جاى و ندارد محفوظ را خويش خون و ننشيند خود جاى

  ».خلف عبرت و شود سلف عقوبت كه بكشم
 من، بدارد صالح قرين را امير خداى«: گفت و خاست پا به حنظلى تميمى ضابى بن عمير پس: گويد 

  »است جوانتر من از كه من پسر اينك، بيمارم و فرتوت پيرى و گروهم اين جزو
  »؟كيستى تو«: گفت
  »تميمى ضابى بن عمير«: گفت
  »؟شنيدى را ما سخن ديروز«: گفت
  »آرى«: گفت
  »؟رفتى مانعث مؤمنان امير غزاى به كه نبودى تو مگر«: گفت
  »؟چرا«: گفت
  »؟كردى را كار اين چرا«: گفت
  »بود فرتوت پيرى كه بود كرده زندان به را پدرم«: گفت
  :بود گفته كه نبود او مگر: گفت

  ايكاش و، نكردم و كردم قصد«
  ».بودم واداشته وى گريه به را عثمان زنان

  ».بزن را دنشگر و برخيز كشيكبان اى، است شهر دو صالح به تو كشتن نظرم به
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  .دادند غارت به را مالش و بزد را وى گردن و برخاست يكى: گويد
  »؟شناسى مى را اين«: گفت حجاج به سعيد بن عنبسة: گويند
  »نه«: گفت
  »است عثمان قاتالن از يكى اين«: گفت

 را گـردنش  تـا  بگفـت  آنگـاه » ؟نفرسـتادى  عوض مؤمنان امير سوى چرا خدا دشمن اى«: گفت حجاج
 روز سـه  پـس  از بـود  شـنيده  را بانگ كه ضابى بن عمير كه بدانيد زد بانگ تا بگفت را بانگزنى سپس. بزدند
 او از خداى حرمت برد سر به شهر در امشب، مهلب سپاه از كس هر كه بدانيد بكشتند را او تا بگفتم و بيامد

  .شود برداشته
 دربـاره  و بـود  رامهرمـز  بـه  كه فتندر مهلب پيش دستگان سر و كردند ازدحام پل بر كسان پس: گويد

  »كنيد مى جنگ دشمن با اكنون، آمده عراق به نرى مرد اكنون«: گفت مهلب. گرفتند او از نامه كسان وصول
 بـه  نـرى  مـرد «: گفـت  مهلب و گذشتند پل از مذحج مردم از كس هزار چهار شب آن در: گويد راوى

  »آمده عراق
 شما بر سالم، بعد اما«: گفت خواننده ميشد خوانده كسان براى الملك عبد نامه وقتى: گويد الحسن ابو

  »كنم مى خدا حمد من كه
 سالم جواب شما از كسى و گويد مى سالم شما به مؤمنان امير! عصا بندگان اى، نگهدار«: گفت حجاج

  »كن آغاز سر از را نامه كنم مى ادب ديگر جور را شما خدا به، كرده ادبتان جور اين نهيه اين! گويد نمى
 اميـر  بـر  سـالم : نگفـت  كـه  نمانـد  هيچكس، شما بر سالم بعد اما كه رسيد وى گفته به چون و: گويد

  .خداى بركات و رحمت با مؤمنان
. ايد آشفته را مهلب اردوى« :گفت و كرد سخن كسان با آمد كوفه به حجاج وقتى: گويد سعيد بن عمر

  .بود آلود خون كه آمد وى پيش يكى گذشت سوم روز ونچ و »نباشد اينجا وى سپاه از كسى سوم روز به
  »؟كرد چنينت كى«: گفت
 دروغ او دربـاره  و »زد مـرا  امـا  رود خـويش  اردوگـاه  سوى گفتمش كه برجمى ضابى بن عمير«: گفت

  .گفت
 اردوگاه از چرا«: گفت بدو بود فرتوت پيرى كه بياوردند را او فرستاد ضابى بن عمير پى از كس حجاج

  »؟ازماندىب خويش
 مـن  از كـه  ام فرسـتاده  خودم عوض به را پسرم، ندارم خوردن تكان نيروى و فرتوتم پيرى من«: گفت

 عقوبتم وگرنه خوب كه ام گفته راست اگر، كن پرسش گويم مى تو با آنچه درباره، جوانتر من از و است دليرتر
  ».كن
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 و زد سـيلى  وى چهـره  به و رفت انعثم كشته نزد به كه همانست اين«: گفت سعيد بن عنبسة: گويد
  .بزدند را گردنش تا بگفت حجاج و» .شكست را اش دنده دو و جست او بر

، شد مى خوانده مضرى رجز شنيدم كه رفتم مى راه به حيره و كوفه ميان خدا به: گويد سعيد بن عمرو
  »؟خبر چه«: گفتم و رفتم آنها سوى

، پـاى  پيچيـده ، رفتـار  لنـگ ، ثمـود  طايفـه  اين از عرب يفطوا بدترين از آمده ما نزد به يكى«: گفتند
  ».زد را گردنش و آورد پيش را قوم ساالر ضابى بن عمير كه ديده كوچك
 عبداهللا اسد بنى غاضره بنى مردم از يكى عامر بن ابراهيم بكشت را ضابى بن عمير حجاج وقتى: گويد 

  :مضمون اين به خواند شعرى زبير ابن پرسيد او از خبر و بديد بازار در را زبير بن
  گفتم بدو ديدم را ابراهيم وقتى«

  كار كه بينم مى چنان
  دشوار و شده پيچيده

  شو ملحق سپاه به و بشتاب و شو آماده
  نيست مفر مهلكه از سپاه جز كه

  برو، عمير، ضابى ابن پيش يا: برگزين
  مهلب پيش يا و

  است دلخواه نابه كار دو اين
  بايد آن از خالصى براى كه
  نشينى نوسال اسبى بر

  باشد سپيد برف چون كه
  بود وى روى پيش خراسان اگر كه شد چنان و

  ديد مى بازار جاى به آنرا
  ».نزديكتر يا و

 بـه  را ثقفـى  ايـوب  ابن حكم وى. بود سال همين رمضان ماه در اند گفته چنانكه كوفه به حجاج آمدن
 از پـيش  رسـيد  خالـد  به خبر چون و كند سختى عبداهللا نب خالد با«: گفت بدو و فرستاد بصره سوى امارت
 از آنكـه  از پيش و كردند بدرقه او از بصره مردم آمد فرود جلحا در و شد برون آنجا از آيد بصره به حكم آنكه

  .كرد تقسيم آنها ميان هزار هزار يك برود خود نمازگاه
  .بود حج ساالر روانم بن الملك عبد آمده معشر ابو روايت در چنانكه سال اين در
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 مدينـه  كـار  بـر  را عثمـان  بـن  ابـان  و رفت مروان بن الملك عبد پيش حكم بن يحيى سال همين در
 و كوفه عامل. بماند، بود بوده چنانكه مدينه كار بر گفت حكم بن يحيى به الملك عبد. كرد خويش جانشين

  .اوفى نب زرارة با بصره قضاى و بود شريح با كوفه قضاى. بود حجاج بصره
 جانشـين  كوفـه  در را، شـعبه  بن مغيرة بن عروة، يعفور ابو و رفت بصره به كوفه از حجاج سال اين در

  .آمد باز كوفه به. رستقباد حادثه پس از حجاج تا ببود همچنان كه كرد خود
  .بشوريدند حجاج بر بصره در سال همين در

   حجاج ضد بر بصريان شوريدن سبب از سخن

 از فاصـله  بـى  بكشـت  را ضابى ابن و آمد كوفه به كه پس آن از يوسف بن حجاج: گويد عبسى زهير ابو
 تهديدها همان و بود گفته كوفه مردم با آنچه همانند گفت سخنانى آنجا و رفت بصره سوى و شد برون آنجا

  .كرد تكرار را
  ».است كرده نافرمانى اين«: گفتند و آوردند وى پيش را يشكر بنى از يكى: گويد
 بيـت  بـه  نيـز  را خـويش  مقـررى  داشته معذور مرا و ديده آنرا بشر، دارم فتق من«: گفت يشكرى مرد

  ».ام داده پس المال
 شـدند  بـرون  و شـدند  متـوحش  بصـره  مـردم  رو اين از بكشت را وى و نپذيرفت او از حجاج اما: گويد

 مهلـب  و كردنـد  لگـدمال  را رهمـديگ  ديد مى سان را كسان كه كسى مقابل در رامهرمز پل سر بر كه چندان
  ».آمده مردم سوى نرى مرد«: گفت

 ضد بر كسان آنجا و، پنجم و هفتاد سال شعبان اول در، آمد فرود رستقباذ به و شد برون حجاج: گويد
 در كـه  فرستاد سر هيجده و كشت را جارود بن عبداهللا كه بود جارود بن عبداهللا ساالرشان، بشوريدند حجاج

 بودنـد  داشـته  اميـد  كه شدند غمين خوارج و گرفت نيرو مسلمانان پشت و كردند نصب مردم ميان رامهرمز
  .افتد اختالف و تفرقه مردم ميان

  .بازگشت بصره به حجاج آنگاه: گويد
 سـوى  كـه  كـرد  دعـوت  را بصره مردم وقتى حجاج كه بود چنان جارود بن عبداهللا حادثه سبب: گويد

 بصـره  بزرگان و سران، آمد فرود دستوى نزديك .رستقباد به شعبان آخر در و بيامد شوند روان و روند مهلب
  .بود فاصله فرسنگ هيجده  مهلب و او ميان و بودند وى با نيز

 افزايش، افزوده شما مقرريهاى بر زبير ابن كه چيزى«: گفت و ايستاد سخن به كسان ميان آنجا: گويد
  »كنم نمى تأييد آنرا من و است منافق فاسقى

 اميـر  افـزايش  نيسـت  منـافق  فاسقى افزايش اين«: گفت و خاست پا به عبدى جارود بن عبداهللا: ويدگ
  .كرد تهديد و كرد تكذيب را او حجاج اما »نهاده جاى به ما براى كه است الملك عبد مؤمنان
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 بنا كه كردند سخت نبردى و شدند او پيرو قوم سران و كرد قيام حجاج ضد بر جارود ابن، پس: گويد
 سـوى  و فرسـتاد  مهلب پيش يارانش از كس سيزده با را وى سر و شدند كشته وى ياران از گروهى و جارود
  :نوشت مخنف بن الرحمن عبد و مهلب به و بازگشت بصره

  ».والسالم كنيد حمله خوارج به رسيد شما به من نامه اين وقتى، بعد اما«
  .راندند برون هرمزرام از را ازارقه، مخنف ابن و مهلب سال همين در

   پنجم و هفتاد سال در آنها كار و خوارج راندن برون از سخن

 و هفتـاد  سـال  رمضـان  از مانـده  روز ده دوشنبه روز به كه حجاج نامه وصول با: گويد عبسى زهير ابو
 سـخت  ردنبـ . راندند برون رامهرمز از را آنها و بردند حمله ازارقه به رامهرمز در مخنف ابن و مهلب بود پنجم
 شـاپور  بـه  تا برفتند سپاهند عقبدار گفتى چنانكه جماعت آن و راندند پسشان و بردند حمله آنها سوى. نشد

  .گرفتند جاى آنها مقابل رمضان اول در و برفتند نيز الرحمن عبد و مهلب. آمدند فرود كازرون ناحيه در
: گفـت  مخنـف  بـن  الرحمن عبد  به مهلب كه گويند بصره مردم، زد خندق خويش دور به مهلب: گويد

 مـا  خنـدق «: گفتند و نپذيرفتند الرحمن عبد ياران اما »بزن بزنى خندق خويش دور به دانى مى صالح اگر«
  ».است شمشيرهايمان

 كـه  ديدنـد  چـون  و زننـد  شـبيخون  بـدو  كه رفتند مهلب سوى خوارج شبانگاه كه شد چنان و: گويد
 نبـرد  بـه  وى بـا  و نـزده  خنـدق  كـه  ديدنـد  و رفتنـد  مخنـف  بن الرحمن عبد سوى بداشته خويش احتياط

 خـويش  يـاران  از كسـانى  همـراه  و شـد  پيـاده  الرحمن عبد، شدند فرارى وى اطراف از يارانش كه پرداختند
  :مضمون اين به گفت شعرى باره اين در شاعرشان و شدند كشته وى اطراف نيز آنها و شد كشته كه بجنگيد
  تگانكش به مزين اردوگاه اين«
  ؟كيست آن از

  مقتول يا اند مرده همه كه
  بادها كه بينيشان مى

  ريزد مى آنها بر را ريگها
  كشان دامن آنكه پس از

  ».اند رفته مى
 شـما  پيش من نامه اين وقتى كه آمد الرحمن عبد و مهلب پيش حجاج نامه: گويند مى كوفه مردم اما

 خـوارج  بـه  پـنجم  و هفتـاد  سال رمضان از مانده روز ده چهارشنبه روز به آنها و كنيد حمله خوارج به رسيد
 پـس  از ايـن  و بـود  نداده رخ ميانشان سخت چنان نبردى آن از پيش كه كردند سخت جنگى و بردند حمله

 راندند پس اردوگاهش سوى را او و پرداختند صفره ابى بن مهلب به خويش نيروى همه با خوارج .بود نيمروز
 يكـى  مـا  دشـمن : گويد مى مهلب«: گفتند بدو كه فرستاد الرحمن عبد پيش را قوم صلحاى از چند تنى او و
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 الرحمن عبد و »كن كمك را خويش برادران كناد رحمت خدايت كشند مى چه مسلمانان كه بينى مى و است
 از كـه  ديدنـد  خوارج و شد پسينگاه چون و گرفت فرستادن او كمك به پياده پى از پياده و سوار پى از سوار

 گـروه  شـش  يا پنج رو اين از اند شده اندك وى ياران كه بدانستند رسد مى پياده و سواره الرحمن عبد اردوى
 عبـد  چـون  و رفتند مخنف بن الرحمن عبد سوى خويش نيروى و جمع با و نگهداشتند مهلب اردوى مقابل

 يـار  األحـوص  أبـو  قاريـان  الرسـا . شدند پياده وى با نيز قاريان شد پياده اند كرده وى آهنگ كه ديد الرحمن
 با همانجا و شد كشته كوفه در على بن زيد با همانكه عبسى نصر پدر نصر بن خزيمة و بود مسعود بن عبداهللا

 حملـه  آنهـا  بـه  خـوارج  شدند پياده وى با كس يك و هفتاد نيز الرحمن عبد قوم خواص از. شد آويخته وى
 از گروهـى  بـا  وى و شـدند  پراكنـده  وى اطراف از كسان آنگاه كرد سخت نبردى آنها با الرحمن عبد و بردند
 پـيش  كه بود كسانى جمله از الرحمن عبد بن جعفر پسرش. ماند جاى به بودند ورزيده ثبات كه صبور مردم
 وى پيـروى  انـدك  گروهى جز به اما روند پدرش پيش وى همراه كه زد بانگ را كسان و بود فرستاده مهلب

 پـا  از تـا  بجنگيـد  او و شـدند  حايل پدرش و وى ميان خوارج رسيد پدرش نزديك چون و بيامد او و نكردند
  .بيفتاد

 شـب  ثلـث  دو حـدود  در تـا  كرد نبرد بلند اى تپه بر خويش همراهان با مخنف بن الرحمن عبد: گويد
  .شد كشته گروه آن با سپس برفت

 حجـاج  بـراى  را وى شدن كشته و دكر نماز او بر و كرد گور به را وى و بيامد مهلب صبحگاهان: گويد
 را كوفه مردم و كرد اعالم را وى مرگ منى در كه نوشت مروان بن الملك عبد براى آنرا نيز حجاج كه نوشت
  .كرد مذمت

 هنگـام  بـه  گفـت  بدو و فرستاد مخنف بن الرحمن عبد سپاه ساالرى به را ورقا بن عتاب حجاج، گويد
 او گفتـه  بـر  و نداشت چاره حجاج اطاعت از اما نداشت خوش را اين او و باشد مهلب فرمانبردار و شنوا جنگ

  .كرد توانست نمى اعتراض
 بـود  مهلب با وى كار. پرداخت نبرد به خوارج با و گرفت جاى اردوگاه در و بيامد ورقا بن عتاب: گويند

 ديـد  چنين مهلب چون و كرد نمى مشورت مهلب با چيزى درباره تقريبا و داد مى انجام را خويش كارهاى اما
  .واداشت عتاب مخالفت به را وآنها كرد خويش همدل را مصقله بن بسطام جمله از و كوفه مردم از كسانى

 را او مهلـب  و دهد مقررى را يارانش بخواهد او از كه بود آمده مهلب پيش عتاب: گويد يزيد بن يوسف
  .نشانيد خويش نشيمنگاه بر

  .دهد مقررى را وى ياران كه خواست مهلب از گرفته قيافه و خشونت با آنگاه: گويد
  »!اينجايى تو بوگندو زن پسر اى«: گفت بدو مهلب: گويد
 مـادرم  خـدا  به«: گفت عتاب كه پندارند ديگران اما. گفت پاسخ بدو عتاب كه پندارند تميم بنى: گويد

  ».آرد جدايى تو و من ميان خدا كه دارم دوست و دارد بسيار خال و عم
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 پسـرش  امـا ، كنـد  بلنـد  وى طرف به را چوب خواست مى مهلب كه آنجا تا رفت سخن ميانشان: گويد
 از معتبـرى  و عـرب  پيـران  از پيرى، بدارد صالح قرين را امير خدا«: گفت و گرفت را چوب و برجست مغيره

  ».سته كار اين شايسته كه كن تحمل وى از اى شنيده او از ناخوشايند چيزى اگر، است قوم معتبران
 و آمـد  وى روى پيش مصقله بن بسطام و برفت وى پيش از و برخاست عتاب، كرد تحمل مهلب: گويد

 كـه  گفت بدو و كرد شكايت مهلب از و نوشت نامه حجاج به ديد چنين كه او و، گفت او بد و گفت ناسزا بدو
  .برد خود پيش را او كه خواست حجاج از و برانگيخته وى ضد بر را شهر خردان بى مهلب

 معتبـران  بـر  شـبيب  جانب از كه حوادثى سبب به داشت حاجت بدو حجاج كه رسيد وقتى نامه: گويد
 خـويش  پسر حبيب مهلب و واگذار مهلب به را سپاه كار و بيا كه فرستاد وى پيش كس و بود داده رخ كوفه

  .گماشت عتاب سپاه به را
  .گفتند  مفصل رثاهاى نفمخ بن الرحمن عبد درباره قوم شاعران از تن چند: گويد
  .كرد مى نبرد خوارج با و ببود شاپور در سال يك حدود در مهلب: گويد

. آمد جنبش به داشت صفريه خوارج عقيده كه القيس امرؤ بنى از يكى مسرح بن صالح سال همين در
  .كرد قيام كه بود صفريه از كس نخستين وى گويند

   پنجم و هفتاد سال به وى اعمال و قيام براى صالح جنبش از سخن

 و يزيـد  بـن  شـبيب  كرد حج پنجم و هفتاد سال به القيس امرؤ بنى از يكى مسرح بن صالح كه گويند
 شـبيب ، بـود  آمـده  حـج  بـه  نيز مروان بن الملك عبد سال همين در بودند وى با آنها امثال و بطين و سويد

 حجـاج  به بازگشت حج از چون و رسيد الملك عبد به آنها خبر از چيزى اما بكشد غافلگيرى به را او خواست
 خويش ياران و ماند مى ماه يك بيش و كم و آمد مى كوفه به صالح كه بود چنان و. باشد آنها پى از كه نوشت

  .گرفت دورى آنجا از و نبود وى جاى كوفه ديگر برآمد وى پى از حجاج چون و نهد وعده آنها با كه ديد مى را
  .آمد در مشش و هفتاد سال آنگاه

   ششم و هفتاد سال حوادث از سخن

  .كنيم مى سخن وى قيام سبب و مسرح بن صالح قيام از اكنون
 مسـرح  بـن  صالح كه بود چنان آمده خثعمى الرحمن عبد بن قبيصة روايت در چنانكه وى قيام سبب

 و بـود  موصـل  ينسـرزم  او دار بـه  وى. بـود   عبادت اهل و داشت زرد چهره، بود فروتن و زاهد مردى تميمى
  .گفت مى برايشان نقل و داد مى فقه تعليم و آموخت مى آنها به قرآن كه داشت يارانى

 بـن  صـالح  هاى نقل كه گفت مى كسان به داشت خوارج عقيده كه الرحمن عبد بن قبيصة: گويد راوى
  :بود چنين وى نقل، كرد چنان و بفرستد را كتاب كه خواستند او از اوست پيش مسرح
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 بـراى  انـد  شده كافر كه كسانى آنگاه، نهاد نور و ظلمات و آفريد را زمين و آسمانها كه را خدايى حمد«
  .1نهند مى همسنگ پروردگارشان
 و خلقـت  كـه  كنيم نمى پرستش ترا جز و آريم نمى رو تو به جز و كنيم نمى تو همسنگ را كسى خدايا

 محمد كه دهيم مى شهادت. است تو سوى به سرانجام و است تو جانب از زيان و سود و است تو آن از فرمان
 رسالتهاى كه اى پسنديده را او و اى كرده انتخاب را او كه است تو پيمبر و اى برگزيده را وى كه است تو بنده

 اندرز را امت و رسانيد را خويش رسالت وى كه دهيم مى شهادت نيز و. گويد اندرز را بندگانت و كند ابالغ ترا
 تـا  كـرد  نبرد مشركان با و پرداخت دين يارى به و كرد قيام عدالت كار به و كرد دعوت حق سوى به و گفت

  .سلم و عليه اهللا صلى ببرد را او خداى
 و فاسـقان  از جـدايى  و مـرگ  بسـيار  تـذكار  و آخـرت  رغبـت  و دنيا عالقگى بى و خدا ترس به را شما
 تن و كند مى راغب خداست نزد به آنچه به را بنده دنيا به عالقگى بى كه كنم مى سفارش مؤمنان دوستدارى

 پنـاه  بـدو  چنانكه ترساند مى پروردگار از را بنده مرگ بسيار تذكار و، دهد مى فراغت خدا اطاعت براى را وى
  :گفته خويش كتاب در خداى كه است مؤمنان خور در فاسقان از جدايى، گيرد آرام بدو و برد

»لِّ ال ولى ُتصع  أَحد منْهم داً ماتأَب ال و لى َتُقمع  رِهَقب مَكَفرُوا إِنَّه بِاللَّه و هولسر ماُتوا و و مُقونَ  ه فاسـ 
9 :84«  

 انكـار  را پيمبرش و خدا آنها، مايست وى قبر بر و مبر نماز مرده كه آنها از يكى قبر بر هيچوقت: يعنى
  .بمردند عصيان حال در و كردند

 راستى جمله از را شما و ما خدا خداست بهشت و رحمت و كرامت به وصول وسيله مؤمنان وستدارىد
  .بدارد صبوران و پيشگان

 كـه  انگيخـت  بر آنها ميان خودشان از پيمبرى كه بود اين مؤمنان بر خدا نعمتهاى جمله از كه بدانيد
 بود رءوف مؤمنان با كه داد توفيقشان شاندين كار در و كرد شان پاكيزه و صافى و آموخت حكمتشان و كتاب

  .عليه اهللا صلوات ببرد را وى كه وقتى تا رحيم و
 سنت به و كرد اقتدا وى هدايت به و شد كار دار عهده مسلمانان رضاى به صديق كار پرهيز وى از پس

  .كناد رحمت خدايش، پيوست خدا به تا كرد رفتار وى
 را خدا پيمبر سنت و كرد عمل خدا كتاب به كه سپرد او به را رعيت كار و كرد جانشين را عمر صديق

 خـويش  پروردگـار  به تا نياورد بيم مالمتگرى مالمتگر از خدا راه در و نكرد سستى حق كار در و داشت زنده
  .باد او بر خدا رحمت كه پيوست

                                                           

1 .دماْلح لَّهي لخََلقَ الَّذ ماواتالس و ضالْأَر لَ وعج الظُُّلمات و النُّور ينَ ثُمَكَفرُوا الَّذ هِمُلونَ ِبرَبدع1: 6 ي.  
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 داشـت  معوق را حدود و كرد تبعيض غنيمت كار در كه كردند زمامدار را عثمان مسلمانان عمر پس از
 و رفتنـد  وى سـوى  مسـلمانان  كـه  داشـت  عزيز را مجرم و داشت زبون را مؤمن و كرد ستم داورى كار در و

  .بودند بيزار او از پارسا مؤمنان و پيمبر و خدا و بريختند خونش
 خـدا  كـار  در را مـردان  كـه  نگذشـت  چيـزى  و كـرد  عهده را كسان كار طالب ابى بن على وى پس از
  .بيزاريم پيروانش و على از ما و كرد سستى و آورد تعويق و آورد شك ضاللت اهل كار در و داد حكميت

 شـدن  برون و ستمگر ضاللت پيشوايان و شده فراهم هاى دسته اين با نبرد براى كناد رحمت خدايتان
 خويش اموال و فروختند آخرت به را دنيا كه ما يقين صاحب مؤمن برادران به پيوستن و بقا دار به فنا دار از
 كشته كه مداريد بيم خدا راه در شدن كشته از و شويد آماده، كردند خرج سرانجام در خدا رضاى طلب به را

 زنانتان و فرزندانتان و پدرانتان از را شما و رسد مى شما به نامنتظر وقت به مرگ. است آسانتر مردن از شدن
 مالهـاى  و جانهـا  دلخـواه  به پس. بناليد آن از و داريد خوشنا شدت به را اين چه اگر كند مى جدا دنيايتان و

 جـزو  را شـما  و ما خدا، برگيريد به را چشمان سياه و شويد بهشت وارد امان به تا بفروشيد خدا به را خويش
  ».كنند مى سلوك آن مطابق و يابند مى هدايت حق از كه بدارد گويان ذكر و سپاسگزاران

: گفـت  آنهـا  بـه  روزى داشـتند  آمد و رفت وى پيش صالح ياران كه اثنا آن در: گويد علقمه بن عبداهللا
 اين و رفته ميان از عدالت اين و يافته رواج ستم اين، ايد نشسته پاى از كى تا و چيستيد انتظار در دانم نمى«

  .جسورتر پروردگار با و دورتر حق از و شوند مى گردنفرازتر و تر سخت مردم با پيوسته، زمامداران
 تـا ، بفرستيد همدلند، حق دعوت و باطل انكار كار در كه خويش ياران پيش كس و شويد آماده پس«

 قيـام  وقـت  چـه  كنيم مى قيام اگر كه بينديشيم كرد بايدمان آنچه در و ببينيم را همديگر و آيند شما پيش
  »كنيم

 ايـن  در كـه  اثنـا  آن در و بديدند منظور اين براى را همديگر و فرستادند كسان صالح ياران پس: گويد
  :بود چنين كه آمد مسرح بن صالح پيش شبيب از اى نامه با يشكرى وائل بن محلل بودند كار

 ترا دعوت من و بودى كرده دعوت كار اين به نيز مرا و بودى داشته حركت آهنگ كه دانستم، بعد اما«
، گيـريم  نمى برابر تو با را خودمان از يچكسه و مسلمانانى پير، پردازى مى كار اين به اكنون اگر كردم اجابت

 و بربايـد  مرگم دارم بيم و رسد مى شب و صبح اجل كه بگوى من با دارى موخر را روز آن دارى قصد اگر اما
 آن جمله از ترا و ما خداى. ماند مى متروك فضيلتى چه و است خسارتى چه و باشم نكرده جهاد ستمگران با

 دار در صـالحان  همنشينى و دارند منظور را او روى ديدار و وى رضوان و خدا خويش عمل از كه كند كسان
  ».باد تو بر سالم و، السالم

  :نوشت بدو صالح، آمد صالح پيش شبيب نامه اين با وائل بن محلل چون و: گويد
 آمـدن  و حركـت  خبر مسلمانان از يكى آنگاه شدم آزرده كه شد تاخير چندان تو خبر و نامه، بعد اما«

 بود آن در را چه هر، بيامد ات نامه با تو فرستاده، كنم مى ستايش، خويش پروردگار قضاى بر را خداى، داد ترا
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 هـر  بـه  را ما و بيا ما پيش. شده من قيام مانع تو انتظار فقط، قياميم براى آمادگى و تهيه كار در ما. فهميدم
 سر به را كارها وى حضور بى و بود نتوان نياز بى ىو راى از كه كسانى آن جمله از تو كه ببر خواهى مى كجا
  »باد تو بر سالم و برد توان نمى

 خويش برادر جمله از و خويش ياران از چند تنى و فرستاد كس رسيد شبيب به وى نامه چون و: گويد
 و محلمى، الصقير ابو، حجر بن ابراهيم و شيبانى تيمى حاتم بن صقر و يشكر وائل بن محلل و يزيد بن مصاد
 بديـد  را او چـون  و رفـت  مسـرح  بن صالح پيش دارا به و شد برون آنگاه، آورد فراهم را ذهلى عامر بن فضل
  ».بيشتر مجرمان طغيان و شود مى تر متروك سنت پيوسته كه كنيم قيام كند رحمت خدايت« :گفت

 بـا  ششـم  و فتاده سال صفر اول چهارشنبه شب براى و فرستاد خويش ياران پيش كسان صالح: گويد
 همگـى  و كننـد  قيام شب آن كه شدند آماده و ديدند تهيه و آمدند فراهم همديگر با كه نهاد قيام وعده آنها
  .آمدند فراهم وى نزد به ميعاد شب در

  .كرد سخن ما با آنها قيام از كه بودم مداين در شبيب با خدا به: گويد ازدى لقيط بن فروة
 كسان كشتن به من رأى، آمديم فراهم مسرح بن صالح پيش قيام شب كرديم قيام آهنگ وقتى: گويد

 تو راى مؤمنان امير اى«: گفتم و خاستم پا به پس، بودم ديده زمين در كه تباهى و تعدى و منكر بس از بود
 مـن ؟ كنـيم  دعوتشـان  نبـرد  از پيش يا بكشيمشان دعوت از پيش آيا؟ چيست ستمگران اين با رفتار درباره
 ما عقيده را كه هر كه اينست من راى، گويم مى تو با را خويش راى، بگويى من با را خويش راى نكهآ از پيش
 رها را خدا فرمان كه رويم مى ستمگر و طغيانگر و گمراه قومى سوى ما كه بكشيم، دور يا باشد نزديك، ندارد
  ».يافته تسلط آنها بر شيطان و اند كرده

 تـرا  كـه  هـر  و پـذيرد  نمى را دعوتت ندارد تو عقيده كه هر بدينم مقس، كنيم مى دعوتشان، نه«: گفت
  »است بهتر حجت اتمام و عذر رفع براى كردنشان دعوت و كند مى نبرد تو با ندارد محترم

 و خونهـا  دربـاره  ؟چيسـت  تـو  راى يـابيم  ظفر او بر و كند نبرد ما با كه كسى درباره«: گفتمش: گويد
  »؟گويى مى چه مالهايشان

 آن از و ماسـت  حـق  ببخشـيم  و گـذريم  در اگـر  و ماسـت  آن از گيـريم  غنيمت و بكشيم اگر« :گفت
  ».ماست

  .نيز ما بر و باد او بر خدا رحمت، صواب و گفت نيك سخن: گويد
 خـدا  از! خـدا  بنـدگان «: گفـت  خويش ياران به كرد مى قيام كه شبى مسرح بن صالح: گويد مخنف ابو
 آينـد  شـما  مقابل و كنند شما آهنگ كه كسانى مگر مكنيد شتاب مردم از هيچكس جنگ كار در و بترسيد

 زمـين  در و شكسـته  وى محرمـات  كـه  ايـد  آورده خشـم  خداى خاطر به كه كنيد مى قيام رو اين از شما كه
 عيـب  كسـانى  بـر  را كارهـايى  نبايـد . اند گرفته ناحق به را اموال و اند ريخته ناروا خون و اند كرده وى عصيان
 اسـبان  اينك. ايد پياده شما بيشتر. خويشتنيد اعمال همه مسئول شما كه شويد آن مرتكب خودتان و گيريد
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 آن وسيله به و نشانيد بر را خويش پيادگان و تازيد بدان، كنيد آغاز آن از، روستاست اين در مروان بن محمد
  »گيريد نيرو دشمنان بر

 پيادگانشـان  و نشـاندند  آن بـر  را خـويش  يادگانپ و بگرفتند را اسبان شب همان و برفتند پس: گويد
 آنهـا  بـيم  از سنجار مردم و نصيبين مردم و دارا مردم كه ببودند دارا سرزمين در روز سيزده، شدند سوارگان
  .شدند حصارى

  .كرد قيام كس ده و يكصد با قولى به و بيست و يكصد با كرد مى قيام كه شب آن صالح: گويد
 گرفت سبك را كارشان و يافت خبر وى قيام از بود جزيره امير هنگام آن در هك مروان بن محمد: گويد

 بدارد صالح قرين را امير خدا«: گفت بدو عدى. كرد روانه آنها سوى كس پانصد با را حارثى عدى بن عدى و
 بـا  ربيعـه  مردم از كسانى و بوده خوارج سر پيش سال بيست از كه فرستى مى كسى سوى كس پانصد با مرا
  ».است سوار يكصد از بهتر يكيشان و اند داشته درگيرى ما با و اند شهره من نزد به كه اند كرده قيام وى

  ».كن حركت آنها سوى كنم مى اضافه ديگر كس پانصد«: گفت محمد
 فرسـتاده  صـالح  سـوى  كـه  بـود  سـپاه  نخستين اين و شد روان حران از كس هزار با عدى پس: گويد

 رسيد دوغان به تا برفت، بود زاهدمنش مردى وى كشند مى مرگش سوى گفتى شد نروا عدى وقتى، شد مى
 فرسـتاد  مسـرح  بن صالح سوى عبداهللا پسر زياد نام به را خالد بنى مردم از يكى و آمد فرود آنجا كسان با و

 بـا  و روى ديگـر  واليـت  سـوى  و شوى برون واليت اين از كه خواهد مى تو از و فرستاده مرا عدى« :گفت كه
  ».ندارد خوش ترا با مقابله عدى كه كنى نبرد آنجا مردم

 و تو مقابل از شبانگاه تا و بدانيم تا بنماى، دارى ما عقيده اگر بگو بدو و گرد باز وى پيش«: گفت صالح
 اگـر ، بينديشـيم  خـويش  كار در دارى، بد پيشوايان و جباران عقيده اگر و رويم مى ديگر واليت به واليت اين

  »رويم ديگران سوى خواهيم اگر و كنيم آغاز تو از يمخواه
  .بگفت وى با را پيغام و برفت فرستاده: گويد
 خـوش  تـرا  غير با نبرد و تو با نبرد ولى نيستم تو عقيده هم من خدا به بگو بدو و بازگرد«: گفت عدى

  »كن نبرد من جز كسى با ندارم
  »برنشينيد«: گفت خويش ياران به صالح: گويد
 خويش ياران با و كرد رها را وى آنگاه كردند حركت تا بداشت خود پيش را مرد آن و نشستند رب پس

 ناگهـان  كـه  بـود  خبـر  بى و بود ايستاده نيمروز نماز به كه رسيد عدى بن عدى پيش دوغان بازار در تا برفت
  .زدند بانگ را همديگر بديدند را سواران چون و شدند نمودار سواران

 هنـدى  سـليم  بـن  سـويد  نهـاد  خـود  يـاران  راست پهلوى به سوار دسته يك با را شبيب، صالح: گويد
 و ايسـتاد  قلـب  در سـوار  دسته يك با او خود و نهاد خود ياران راست پهلوى در سوار دسته يك با را شيبانى



 175    متشهجلد 

، بـرد  لـه حم آنهـا  به تا بگفت را شبيب، اند ريخته هم در و ندارند آرايش كه ديدشان شد نزديك آنها به چون
  .نكردند نبرد و شدند هزيمت كه برد حمله آنها به سويد آنگاه

 بـن  صـالح ، گرفـت  خـويش  راه و نشست آن بر كه بياوردند را وى اسب كه بود نماز در عدى بن عدى
 پيشـتازان  و عـدى  فراريـان . شـد  متصرف بود آنجا كه را چه هر و گرفت جاى وى اردوگاه در و بيامد مسرح

 خواند پيش را سلمى جزء بن خالد و شد خشمگين كه رسيدند مروان ابن محمد پيش تا برفتند وى اصحاب
 پانصـد  و هـزار  يـك  بـا  و خواند پيش نيز را ربيعى جعونه بن حارث. فرستاد كس پانصد و هزار يك با را او و

 رسيد ترزود كدامتان هر، كنيد شتاب و رويد خبيث و اندك خارجيان اين سوى«: گفت آنها به. فرستاد كس
  ».دارد ساالرى خويش يار بر

 كـه ، پرسـيدند  مـى  مسـرح  بـن  صالح از و برفتند شتاب با و شدند برون وى پيش از دو آن پس: گويد
 آمـد  مـردم  نزد به كه رسيدند وى پيش تا برفتند  صالح پى از آنها و. است رفته آمد سوى وى گفتندشان مى

 خويش ياران با كدامشان هر و بودند رسيده او پيش هم با. دندز خندق و آمدند فرود شبانگاه. بود آمده فرود
 او خـود  و فرسـتاد  عـامرى  جعونـه  بن حارث مقابله به خويش ياران از گروهى با را شبيب، صالح، بودند جدا

  .رفت سلمى جزء بن خالد سوى
 نمـاز  صـالح ، درسيدن ما پيش پسينگاه آغاز در حريفان: گويد نبرد حاضران از يكى از نقل به مخنف ابو

 نكـرده  آن از سـختتر  كسـى  كه كرديم سخت نبردى بياراست آنها مقابله براى را ما آنگاه بكرد ما با را پسين
 هزيمتشـان  و بـرد  مـى  حملـه  آنهـا  از كـس  ده به ما از يكى، ديديم مى را ظفر خدا به كه شديم چنان و بود
 و آوردنـد  نمـى  ثبـات  مـا  سـواران  مقابل در نسوارانشا، شد مى چنين و كرد مى حمله كس بيست به، كرد مى

 وقـت  ايـن  در. شوند پياده كه گفتند خويش همراهان همه به و شدند پياده، بديدند را اين اميرشان دو چون
 و آمدنـد  مـى  مـا  جلـو  هـا  نيـزه  بـا  پيادگانشـان  بـرديم  مـى  حمله آنها به وقتى، نبود خواستيم مى چنانكه كار

 كـرديم  نبـرد  آنها با شبانگاه تا، تاختند مى ما به سوارانشان اثنا همين در و باريدند مى ما به تير تيراندازانشان
 حـدود  در بوديم زده آنها به بسيار زخم نيز ما، بودند زده ما به فراوان زخم، شد حايل آنها و ما ميان شب كه

 آنها از ما رسيد شب وقتى خدا به، بوديم كشته آنها از كس هفتاد از بيشتر نيز ما بودند كشته ما از كس سى
 و رفتيم نمى آنها سوى نيز ما آمدند نمى ما طرف به آنها اما بوديم ايستاده مقابلشان، ما از آنها و داشتيم نفرت
 هاى پاره و بياسوديم و كرديم نماز و آمديم اردوگاهمان به نيز ما رفتند باز اردوگاهشان به آنها شد شب چون
  »بخورديم نان

 شـما  راى، مـن  دوسـتان « :گفـت  و خوانـد  پـيش  را خويش اصحاب سران و شبيب، صالح آنگاه: گويد
  »؟چيست

 خـويش  خندق به و كرديم نبرد آنها با و كرديم تالقى قوم اين با ما كه اينست من راى«: گفت شبيب
  »بمانيم آنها مقابل نبايد، بردند پناه
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  »است چنين نيز من رأى«: گفت صالح
 موصـل  سـرزمين  وارد و سپردند را جزيره سرزمين تا برفتند و كردند ركتح شب هنگام به پس: گويد

 حارث، رسيد حجاج به خبر چون و كردند طى نيز را آنجا و رسيدند دسكره به تا پيمودند راه آنجا در و شدند
 زا هـزار  دو و قـديم  جنگـاوران  از هـزار  يك، كوفه مردم از كس هزار سه با را همدانى المشعار ذى عميره بن

 صـالح  رسـيد  دسكره نزديك چون و برفت كه فرستاد آنها سوى، بود كرده حواله تازگى به حجاج كه كسانى
 نام به رسيد اى دهكده به تا رفت وى دنبال به نيز عميره بن حارث، رفت خانقين و جلوال طرف به مسرح بن

 عميـره . بـود  كس نود با لحصا وقت آن در. جوخى سرزمين و موصل بين ما، بود موصل سرزمين از كه مدبج
 پهلـوى  بـر  را تميمى اروح بن زبير نهاد خويش راست پهلوى بر را شاكرى الرواع ابو بياراست را خويش ياران
 خود: بود كرده گروه سه را خويش ياران نيز صالح، بود پسينگاه از پس اين و برد حمله آنها به آنگاه نهاد چپ
 بود چپ پهلوى بر گروه يك با سليم بن سويد و بود راست پهلوى بر گروه يك با شبيب، بود گروه يك با وى

  .بود كس سى گروه هر و
 بـن  صـالح  امـا  رفـت  عقـب  سليم بن سويد، برد حمله آنها بر سختى به عمير بن حارث چون و: گويد

 كـه  دبو افتاده پيادگان ميان در، بيفتاد اسب از كه زد ضربت چندان شبيب، شد كشته و ماند جاى به مسرح
 اى كـه  زد بانـگ  و ديد كشته را او و رسيد مسرح بن صالح جاى به تا بيامد و رفتند عقب تا برد حمله بدانها
 بـه  را خويش پشت شما از يك هر«: گفت خود ياران به، آمدند وى پيش كه، آييد من سوى مسلمانان گروه
 خويش كار در و شويم قلعه اين ردوا تا زند ضربت بدو نيزه با آمد وى سوى دشمن چون و دهد ديگرى پشت

  »بينديشيم
 عميـره  بن حارث، بود شب هنگام بودند كس هفتاد شبيب با كه شدند قلعه وارد و كردند چنين: گويد

 آن از كـه  كنيـد  رهـا  آنرا شد آتش چون و بزنيد  آتش را در«: گفت خويش ياران به و گرفت ميان در را آنها
  ».آييم آنها سوى صبح تا شد نتوانند خارج

 بـر  بـاال  از خـويش  ياران از گروهى با شبيب، رفتند خويش اردوگاه سوى آنگاه كردند چنان بادر: گويد
  »؟نكرد خوار را شما خدا مگر، زنازادگان اى«: گفت قوم آن از يكى. شد نمودار آنها

 حقـى  بـه  نسبت را شما خدا زيرا كنيم مى نبرد شما با كه كنيد مى نبرد ما با شما، فاسقان اى«: گفتند
  »؟چيست ما مادران بر دروغزدن درباره خدا نزد به شما عذر اما، كرده نابينا آنيم بر ما كه

 آنرا و پسنديم نمى را آنها سخن خدا به اند گفته ما خرد بى جوانان را سخن اين«: گفتند قوم خردمندان
  »داريم نمى روا

 صبحگاهان اينان اگر خدا به، چيستيد انتظار در، كسان اى«: گفت خويش ياران به شبيب آنگاه: گويد
  »شويد مى هالك آرند حمله شما به

  »بگوى را خويش دستور«: گفتند
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 و شويم برون آنگاه، كنيد بيعت خواهيد مى كه خودتان از كس هر يا من با است پوش پرده شب«: گفت
  »دهد ظفر آنها بر را اشم خدا اميدوارم و ايمنند اين از كه بريم حمله آنها به اردوگاهشان در

 آتـش  بـر  كـه  كردنـد  تر آب به آنرا و بياوردند نمدها پس، بود آتش، در و شوند برون كه آمدند: گويد
 دل در يارانش و شبيب ناگهان و بودند غافل وى اردوى اهل و عميره بن حارث. كردند عبور آن از و افكندند

 ببردنـد  را او يارانش و افتاد در پا از كه زد ضربت چندان حارث، بردند حمله آنها به شمشيرها با اردوگاهشان
 سپاه اين. گرفتند جا مداين در تا برفتند و واگذاشتند آنها به بود آن در چه هر با را اردوگاه. شدند هزيمت و

  .كرد هزيمت آنرا شبيب كه بود سپاهى نخستين
  .شد كشته سال  اين االول جمادى از مانده روز سيزده شنبه سه روز به مسرح بن صالح: گويد

  .بود وى همراه نيز غزاله زنش و شد كوفه وارد شبيب سال همين در

  شد كوفه وارد شبيب آنكه سبب و آنجا در حجاج كار و وى كار و كوفه به شبيب ورود از سخن

 وقتـى  كه بود چنان آمده خثعمى الرحمن عبد بن قبيصة روايت در چنانكه كوفه به شبيب ورود سبب
 بـن  سـالمة  و رفـت  موصـل  طـرف  به كردند بيعت شبيب با وى ياران و شد كشته مدبج در مسرح بن حصال

 بـوده  غزاهـا  كار و ديوان در وقتى پيش از كه كند قيام وى با كه كرد دعوتش و بديد را شيبانى تيمى سياره
 او و شـود  غايـب  وى نـزد  از شـب  سـه  و برگزينـد  سـوار  سى كه كرد شرط سالمه .بود شناخته مى را او بود

  .پذيرفت
 كه بگيرد را خويش انتقام تا كرد آنها آهنگ، رفت عنزه طايفه سوى آنها با و گزيد بر سوار سى سالمه

  .بودند كشته را فضاله وى برادر
 بـه  شـجره  نـام  بـه  آبى نزد به و بود برفته كس هيجده با آن از پيش فضاله كه بود چنان قضيه: گويد

 را وى عنـزه  مردم چون و. بودند آنجا عنزه مردم و بود آنجا بزرگى درخت كه بود گرفته جاى، جال سرزمين
 بـر  و» .يـابيم  مى تقرب و گيريم مى عطيه و بريم مى امير پيش و كشيم مى را آنها«: گفتند همديگر به بديدند

 كشـتن  ركـا  در كه خداى حرمت به قسم« :گفتند بودند فضاله داييان كه نصر بنى. شدند سخن هم كار اين
 و بكشـتند  را آنهـا  و كردنـد  نبرد و بردند حمله آنها به عنزه مردم اما »كنيم نمى كمك شما با خويش فرزند

 كرد معين مقررى و داد جاى بانقيا در را آنها سبب همين به، آوردند مروان ابن الملك عبد پيش را سرهاشان
 و بـرادر  شـدن  كشـته  تـذكار  بـه  فضـاله  بـرادر  سيار بن سالمة و، اندكى جز به، نداشتند مقررى پيش از كه

  :مضمون اين به گفت شعرى او يارى از داييانش بازماندن
  كنند چنان نصريان« آنكه از پيش«

  مرد داييان كه نداشتم گمان
  »كنند تسليم شدن كشته به را او
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 بيعت شبيب با سالمه چون و. بود شبيب و مسرح بن صالح قيام از پيش سالمه برادر فضاله قيام: گويد
 بـه  تـا  كشـت  مـى  بنه به بنه را آنها و رسيد عنزه محل به تا برفت سوار سى با و كرد شرط چنان وى با كرد

  .بود بالغ پسرى كه بود افتاده خود فرزند روى و بود ميانشان در اش خاله كه رسيد آنها از گروهى
 قسـم ، ايـن  خويشـاوندى  حـق  بـه  تـرا ، سـالمه  اى«: گفـت  و آورد برون را خويش پستانهاى اش خاله

  »دهم مى
 وگرنه برخيز او روى از، ام نديده گرفت جاى درخت كنار بر كه وقتى از را فضاله من، خدا به نه«: گفت

  .بريخت را وى خون كه برخاست خويش پسر روى از زن و »كنم مى وصل هم به نيزه با را اطرافت
 چون شيبان بن تيم بنى طوايف از يكى و آمد راذان سوى خويش ياران با شبيب: گويد بكير بن مفضل

 ديـر  نـزد  به تا بيامدند و بودند آنها با نيز ديگر مردم از چند تنى. شدند برون فرار به شنيدند را او آمدن خبر
 يـا  بـود  كـس  هفتـاد  بـا  شبيب بود كس هزار سه به نزديك جمعشان. آمدند فرود حواليا مجاورت در خرزاد
  .شدند حصارى و بترسيدند او از آمد فرود آنها نزديك به چون و، بيشتر اندكى

 آن از سـايبانى  در سـاتيدما  دامنـه  در كـه  رفـت  خـويش  مادر سوى سوار دوازده با شبيب آنگاه: گويد
 مـن  مگر نشود جدا من از هرگز و دهم جاى خويش اردوگاه در و بيارم را مادرم«: گفت. داشت جاى بدويان
  ».بميرد او يا بميرم

 از جمعـى  بـه  و رسيدند دير نزديك و شدند برون جان بيم از شيبان بن تيم بنى مردم از تن ود: گويد
 دوازده گـروه  آن پيشاپيش شبيب، بودند آمده فرود  خوارج از دورتر اندكى، جال در كه پيوستند خويش قوم

 خبـر  بى كه رخوردب شيبان بن تيم بنى از جمعى به و شد برون بود دامنه در كه خويش مادر آهنگ به نفرى
 يـا  كنـد  گـذر  آنهـا  بـر  بودنـد  كه آنجا در شبيب كه پنداشتند نمى و بودند مقيم خويش اموال در جا همه از

 و اسـد  بـن  حوثرة كه بكشت را را پير مرد سى و برد حمله آنها بر خويش سواران با شبيب، شود آنها متوجه
  .بودند جمله آن از، بودند پيوسته جال به و آمده دير نزديك به كه كس دو همان، عاصم بن بربرة

  .بياورد دامنه از را او و رفت خود مادر پيش شبيب: گويد
 شـبيب  كه بود چنان و شد نمودار شبيب ياران بر باال از وايل بن بكر طايفه از، دير مردم از يكى: گويد

 پسـر  داشـت  نـام  سـالم  دشـ  نمودار وى ياران بر كه بكرى مرد. بود كرده خويش نايب را مضاد خويش برادر
د  إِنْ و: گويـد  كه ايد نشنيده را تعالى خداى گفتار مگر شماست و ما ميان قرآن قوم اى«: گفت كه حيان أَحـ 

  »6: 9 مأْمَنه أَبلْغه ُثم اهللا َكالم يسمع حتَّى َفأَِجرْه اسَتجارك الْمْشرِكينَ من
 بـه  را وى آنگاه بشنود را خدا گفتار تا، ده زينهار را وى خواست نهارزي تو از مشركان از يكى اگر: يعنى

  .برسان امانگاهش
  »چرا«: گفتند
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 نداشـته  مـا  بـا  ناخوشايندى رفتار كه دهيد امانمان آنگاه، شود صبح تا بداريد دست ما از، پس«: گفت
 حرام شما بر ما خونهاى و موالا پذيرفتيم آنرا اگر، كنيد عرضه ما بر را خويش كار و آييم شما پيش و باشيد
 و مـا  بـين  فيمـا  كـار  دربـاره  آنگـاه  بريـد  پس امانگاهمان به را ما نپذيرفتيم اگر و شماييم برادران ما و است

  ».بنگريد خودتان
  »باشد چنين«: گفتند
 عقيده و كردند عرضه آنها بر را خويش مقالت شبيب ياران، آمدند خوارج پيش، شد صبح چون و: گويد

 و پيوسـتند  همـديگر  به و آمدند فرود همگى و بياميختند آنها با و پذيرفتند را همه كه دادند شرح را خويش
 و كرديـد  صواب كار«: گفت كه بگفتند وى با را خويش خبر شبيب ياران و بودند صلح به بيامد شبيب چون

  »كرديد نكو و يافتيد توفيق
  .ماندند جاى به بودند آمده صلح به كه گروهى و دبرفتن وى با گروهى و كرد حركت شبيب آنگاه: گويد
 جـاى  آنهـا  ميان و بود شيبان بن تيم بنى با كه، الصقير ابو، محلمى حجر بن ابراهيم روز آن در: گويد

 راه آنگـاه ، رفـت  جـوخى  سرزمين مرزهاى و موصل سرزمين حدود به شب، كرد حركت شبيب با بود داشته
  .گرفت آذربيجان

 سـپس . شود طبرستان وارد بودندش گفته كه بيامد سپاهى با نيز خثعمى العاليه ابى بن سفيان: گويد
  .كرد صلح طبرستان فرمانرواى با و بازگشت كس هزار يك نزديك با و گردد باز گفتند بدو

  :كه رسيد وى نزد به حجاج نامه: گويد خثعمى علقمه بن عبداهللا
، همـدانى  عميـر  بن حارث سپاه تا بمان آنجا و گير جاى دسكره در و برو خويش همراهان با، بعد اما«

 سـوى  آنگـاه ، ديدگاهها سواران با بود كشته را مسرح بن صالح كه بود همان وى رسد تو به، المشعار ذى ابن
  ».كن نبرد وى با و كن حركت شبيب

 بـن  ارثحـ  سپاهيان به بصره و كوفه در. رسيد دسكره به تا شد روان رسيد بدو نامه اين چون و: گويد
 از حرمـت ، نرود العاليه ابى بن سفيان پيش دسكره به عميره بن حارث سپاه از كس هر كه زدند بانگ عميره

  .شود برداشته او
 ابجـر  ابـن  و بودنـد  كـس  پانصـد  كه نيز ديدگاهها سواران، رفتند وى سوى و شدند برون كسان: گويد

 ابـى  بـن  سـفيان  پـيش  كس و. ماندند جاى هب كه كس پنجاه جز به، آمدند وى سوى بود ساالرشان تميمى
 در و شـد  روان شـبيب  طلب به و كرد شتاب سفيان اما، آيم تو  پيش من تا مرو اردوگاه از كه فرستاد العاليه

 بـر  بـود  شـهران  بـن  عمـرو  بنى مردم از كه را خثعمى سفيان بن خازم و رسيد بدو كوهى دامنه در خانقين
 آنها مقابل صحرا به شبيب، نهاد خويش چپ پهلوى بر را شيبانى يرهعم بن عدى، نهاد خويش راست پهلوى

 با را مصاد خويش برادر كه بود چنان و. ندارد خوش را عدى با مقابله گفتى چنانكه گرفت ديگر راه آنگاه آمد
  .بود نهاده كمين اى رفته فرو جاى در كس پنجاه
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: گفتنـد  كـه  گرفـت  مشـرق  راه دامنـه  در و آورد فراهم را خويش ياران بديدند را شبيب چون و: گويد
  .برفتند وى پى از و »شد فرارى خدا دشمن«

 در و بسـپريم  را زمـين  تا مرويد آنها سوى شتاب با مردم اى«: گفت شيبانى عميره بن عدى اما: گويد
  »رفت توانيم آنها پى از وگرنه بپرهيزيم آن از باشند نهاده كمينى اگر و بگرديم آنجا

 كمـين  از كـه  ديـد  شـبيب  چـون  و رفتنـد  خـوارج  دنبـال  از شتابان و نشنيدند او از سانك ولى: گويد
 پـس ، آمدنـد  سويشان گذشت آنها از حريف كه ديدند كردگان كمين چون و بازگشت آنها طرف به گذشتند

 و نكـرد  نبـرد  آنها با كس كه زدند بانگ آنها به سر پشت از كردگان كمين و برد حمله آنها به جلو از شبيب
  .داد رخ هزيمت

 كه چندان، كرد نكو و سخت جنگى خوارج با و ورزيد ثبات كس دويست حدود يا العاليه ابى ابن: گويد
  .گرفته انتقام وى ياران و شبيب از پنداشت

 را قـوم  سـاالر  العاليـه  ابـى  ابـن  كـه  هست شما از كسى«: گفت خويش ياران به سليم بن سويد: گويد
  ».كنم مى تالش وى كشتن براى بشناسم را او اگر خدا به بشناسد

 كـه  بينـى  مـى  را سـفيد  پيشـانى  اسـب  صـاحب ، شناسم مى كس همه از بهتر را او من«: گفت شبيب
  »بده مهلت كمى دارى وى آهنگ اگر همانست او، هستند او جلو تيراندازان

 بـا  قعنـب  »برو آنها سوى سر پشت از و كن حركت كس بيست با قعنب اى«: گفت شبيب آنگاه: گويد
 و شدند پراكنده، دارد آنها آهنگ سر پشت از كه ديدند چون و بيامد آنها باالى سمت از و برفت كس بيست
 از كـه  زدنـد  هـم  بـه  ضربتى نيزه با و برد حمله العاليه ابى بن سفيان به سليم بن سويد. كردند رها را عرصه

 و گرفـت  را ديگـرى  گردن كدامشان هر سپس ،زدند ضربت هم به شمشير با آنگاه، نساخت كارى هاشان نيزه
 كه برد حمله آنها به شبيب، شدند جدا هم از آنگاه داشتند كشاكش همديگر با همچنان و غلطيدند زمين به

 آقـاى «: گفت و شد پياده خويش استر از و آمد وى پيش غزوان نام به سفيان غالمان از يكى. نشستند عقب
 تا كرد نبرد وى حمايت به غزوان كه گرفتند ميان در را او شبيب ياران اما نشست بر سفيان و »شو سوار من

  .بود غزوان همراه نيز سفيان پرچم. شد كشته
  :نوشت حجاج به و آمد فرود آنجا و رسيد مهروذ بابل به تا برفت العاليه ابى بن سفيان آن از پس: گويد

 تعقيـب  را شـدگان  بـرون  ديـن  از اين كه دهم مى خبر، بدارد صالح قرين خدايش كه را امير، بعد اما«
 و. يـافتيم  ظفـر  آنهـا  بـر  و بـزد  را هاشـان  چهره خدا و كردم نبرد آنها با و رسيدم آنها به خانقين در تا كردم

 و بردنـد  حملـه  كسـان  بـه  و آمدنـد  كمكشـان  بـه  بودنـد  نهـان  كـه  آنها از جمعى بوديم چنين كه هنگامى
 كشـتگان  ميـان  تـا  كـردم  نبـرد  آنها با و شدم پياده صبور و ديندار ممرد از كسانى با من، كردند هزيمتشان

 فرسـتاده  مـن  سوى امير كه سپاهى. هستم آنجا اينك. رساندند مهروذ بابل به و ببردند زخمدار مرا و افتادم
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 كه گويد مى سخنانى و بيامد آمدم مهرود بابل به چون و نبود جنگ در و نيامد كه ابجر بن سورة مگر بيامدند
  ».والسالم گويد مى معقول نا عذر و دانم نمى

 كوشـيده  چنـين  و باشـد  كـرده  عمل وى همانند كه كسى«: گفت بخواند را نامه حجاج چون و: گويد
  :نوشت بدو سپس »است كرده نكو باشد

 خويش كسان سوى شد سبك دردت وقتى، اى برده سر به را خويش تكليف و اى كوشيده نكو، بعد اما«
  »والسالم، يابى شپادا كه بيا

  :نوشت نيز ابجر بن سورة به حجاج: گويد
 سپاه كمك از و بگيرى نديده مرا دستور و آرى جرئت كه نبود تو خور در، سوره مادر پسر اى، بعد اما«

 كـه  فرست سپاهى پيش را خويش همراهان از كوش سخت مرد يك رسيد تو به نامه اين وقتى، بازمانى من
 بگشـتگان  دين از اين با تا برو آنها با و آيد تو پيش آنها با و برگزيند را آنها از كس دپانص كه است مداين در

 اسـت  كـردن  خدعـه  نيكو جنگ ترتيب بهترين كه كن خدعه دشمن با. كن عمل انديشانه دور. شوى مقابل
  »والسالم

 بود آنجا سوار هزار كه فرستاد مداين سوى را عميره بن عدى آمد سوره پيش حجاج نامه چون و: گويد
 اول امـارت  دوران بـه ، بود مداين امير كه رفت عصيفير ابن عبداهللا پيش آنگاه برگزيد را آنها از كس پانصد و

 وى پيش از عدى آن از پس. پوشانيد جامه و داد اسب و داد او به درم هزار عبداهللا و گفت سالم بدو، خويش
 طلب به او و بود مهروذ بابل به كه رسيد ابجر بن سورة شپي تا بيامد و كرد حركت خويش ياران با و آمد در

  .شد بيرون شب
. رسـيد  مـداين  بـه  تـا  برفت شبيب بود وى پى از سوره و كرد مى تاز و تاخت جوخى در شبيب: گويد 

 و شد شهر وارد شبيب و بود سست مداين قديم بناهاى اما شدند حصارى و كردند احتراز وى از مداين مردم
  .نشدند ها خانه وارد اما بكشت ديد را كه هر و خورد مى سپاه كار به كه آورد دست به آنجا از وانفرا اسبان

 خـويش  يـاران  بـا  كه »آيد مى تو مقابله به ابجر بن سورة اينك«: گفتند و آمدند وى پيش آنگاه: گويد
 يـاران  قتلگـاه  بـه  آنگـاه ، كردنـد  نمـاز  و كردند وضو و آمدند فرود آنجا. رسيد نهروان به تا برفت و شد برون

 از و خواستند آمرزش خويش ياران براى و رفتند بود كشته را آنها السالم عليه طالب ابى بن على كه خويش
 شرقى سمت در و ببريدند را نهروان پل آنگاه. شد دراز گريستنشان. بگريستند و كردند بيزارى يارانش و على
  .گرفتند جاى آن

 فـرود  نهـروان  به شبيب كه دادند خبر و آمدند خبرگيرانش. گرفت جاى طراثاق در و بيامد سوره: گويد
 يـا  كنيـد  مقابلـه  اينان با صحرا در كه شده كمتر«: گفت و خواند پيش را خويش اصحاب سران او پس. آمده
 مگـر ، نيسـتند  بيشـتر  يكصـد  از كـه  انـد  گفته من به. نيابند غلبه شما بر و نزنند آسيب را شما و باشيد سوار

 هـم  و كـنم  حركت دليرتان و نيرومند مردم از كس سيصد با و كنم نخبه را شما كه اينست من راى .اندكى
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 سابقا كه يارانشان قتلگاه در را آنها خدا كه اميدوارم خدا به، ايمنند شما شبيخون از كه روم آنها سوى اكنون
  ».آرد در پاى از اند شده كشته نهروان در

  »بكن ىخواه مى چه هر«: گفتند
 كـس  سيصد، خويش ياران جمله از و گماشت خويش سپاه بر را خثعمى قدامه بن خازم او پس: گويد

  .كرد حركت نهروان سوى آنها با و برگزيد دلير و چاالك و نيرومند مردم از
 كردنـد  خطر اعالم رسيدند آنها نزديك سوره ياران چون و بود نهاده بانان كشيك اما بود خفته شبيب

 كـه  ديدندشـان  رسـيدند  آنهـا  بـه  وى يـاران  و سـوره  چون و گرفتند آرايش و نشستند خويش اسبان بر كه
  .اند شده آماده و اند بداشته خويش احتياط

 و سـوره  تـا  زدنـد  ضربتشـان  و ورزيدند ثبات خوارج اما، بردند حمله آنها به يارانش و سوره پس: گويد
 رهـا  را نبردگـاه  كـه  برد حمله آنها به و زد بانگ را خويش اراني شبيب آنگاه. بگردانيدند آنها از روى يارانش
 شده هزيمت قوم نيرومندان و سواران بازگشت خويش اردوگاه سوى سوره بردند حمله آنها به خوارج. كردند
  .بگشت بود آن در شبيب كه راهى از و گرفت مداين راه و ببرد را آنها بودند

 آسـيب  را شـده  هزيمـت   اردوى مردم و بگيرد را او اردوى و رسدب او به داشت اميد و بود پى از شبيب
 هاى خانه به تا بيامد شبيب. شدند آنجا وارد و رسيدند مداين به كسان و سوره. بيامد آنها پى از شتاب با. بزند

  .بودند شده شهر وارد آنها كه وقتى به، رسيد مداين
 به سنگ ها خانه باالى از و بزدند تير با را خوارج، كسان و شدند برون مداين مردم و عصيفير ابن: گويد

  .انداختند آنها
 آنجـا  حجـاج  آن از اسب بسيارى تعداد كه گذشت كلواذا از و شد دور مداين از يارانش با شبيب: گويد

  .گرفت تكريت راه آنگاه شد روان جوخى سرزمين در سپس. برفت و بگرفت آنرا كه بود
 و رسـيده  نزديك شبيب اينك كه شد شايع مردم ميان، بود مداين در هسور سپاه كه اثنا آن در: گويد

  .رفت كوفه سوى و كرد حركت آنجا از سپاه همه و زند شبيخون مداين مردم به شب همان خواهد مى
 در زننـد  مـى  شبيخون ما به امشب گفتند و گريختند مداين از خدا به: گويد خثعمى علقمه بن عبداهللا

  .بود تتكري در شب كه صورتى
  .فرستاد را كندى سعيد بن جزل رسيد حجاج پيش سپاه باقيمانده وقتى: گويد

 سـياه  رو را سـوره  خـدا « :گفـت  رسيد حجاج پيش سپاه باقيمانده چون: گويد كندى خديج بن فضيل
  »اندازم مى زحمتش به خدا به رفت خوارج زدن شبيخون به و كرد تباه را سپاه و اردو كند

  .بخشيد را او بعد و كرد زندان به را رهسو آن از پس: گويد
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: گفـت  بـدو  و خوانـد  پـيش  بـود  جـزل  به ملقب كه را سعيد بن عثمان، حجاج: گويد خديج بن فضيل
 مكن شتاب سبكسر مردم مانند شدى مقابل آنها با چون و شو آماده گشتگان دين از اين سوى حركت براى«
  »فهميدى، باشى خدا پناه در عمرى ىبن برادر اى، مكش عقب ترسو و سست مردم مانند و

  »فهميدم بله بدارد صالح قرين را امير خدا«: گفت
  ».آيند تو پيش كسان تا بزن اردو الرحمن عبد دير در و كن حركت پس«: گفت بدو

 در ترس كه مفرست من همراه را كسى شده هزيمت سپاه اين از بدارد صالح قرين را امير خدا«: گفت
  »نباشند سودمند مسلمانان و تو براى آنها از هيچكس كه دارم بيم و گرفته جا دلهاشان

  »گفتى درست و آوردى نكو راى كه دانم چنان و است تو اختيار در اين«: گفت
 كـس  هزار چهار و كنيد حواله مردم به را سپاه«: گفت و خواند پيش را داران ديوان حجاج آنگاه: گويد

  »كنيد شتاب كار اين در و كس هزار ناحيه هر از، بزنيد بيرون را
 را كس هزار چهار و كردند حواله را سپاه و. نشستند داران ديوان و آمدند فراهم سردستگان پس: گويد

. كردنـد  حركـت  كـه  دادنـد  حركت نداى زدند اردو چون و روند اردوگاه سوى كه بگفت حجاج و زدند بيرون
 او از حرمـت  باشـد  مانـده  جـاى  بـه  كـه  كنيم پيدا را سپاه اين از كس هر كه زد بانگ حجاج زن بانگ آنگاه

  .شود برداشته
 برفت آنگاه فرستاد پيش از سپاه مقدمه با را كندى لينه ابى بن عياض، شد روان سعيد بن جزل: گويد

 او بـراى  درم هـزار  دو و اسـتر  دو و يابو يك و اسب يك عصيفير بن ا. ببود آنجا روز سه و رسيد مداين به تا
 چـه  هر و، بود كافى كردند حركت كه وقتى تا كسان روز سه براى كه بداد چندان علوفه و كشتنى و فرستاد

  ».گرفتند بر بود داده عصيفير ابن كه علف و كشتنى از خواستند
. رسـيد  او به جوخى سرزمين در و شد بيرون شبيب دنبال به كسان با سعيد بن جزل آن از پس: گويد

 يكجـا  بـه  و رفـت  مـى  اى دهكـده  بـه  اى دهكده از و روستايى به روستايى از و گرفت مى دورى وى از شبيب
 مقابـل  وى بـا  آرايـش  بـى  و اندك سپاهى با و كند پراكنده را خويش ياران جزل كه منظور اين به ماند نمى
  .شود

 اين چون و. زد مى خندق خويش دور به آمد مى فرود جا هر و كرد نمى حركت آرايش بى جزل اما: گويد
  .شدند راهى كه گفت خويش ياران به شبى شد طوالنى شبيب براى ارك

 هر بر، بوديم كس شصت و يكصد. خواند پيش را ما شبيب كه بوديم بيرما دير در: گويد لقيط بن فروة
 كـس  چهـل  بـر  را مصـاد  بـرادرش . بود كس چهل با نيز وى خود، گماشت را يكى خويش ياران از تن چهل

 آمده خبرگيرانش. فرستاد كس چهل با را وائل بن محلل، كرد روانه كس چهل با ار سليم بن سويد، گماشت
  .آمده فرود يزدگرد دير در يزيد بن جزل كه بودند گفته و بودند
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: گفـت  و زديـم  توبره خويش اسبان بر تا بگفت و داد آرايش و خواند پيش را ما كه بود وقت آن: گويد
 برويد ايم كرده تعيين وى براى كه اميرى با كدامتان هر و رنشينيدب كرد خوراك اسبان چون و شويد آماده«
: گفـت  و خوانـد  پـيش  نيـز  را مـا  اميـران » .كنيد پيروى آن از و باشيد داشته خويش امير فرمان به چشم و
 سر پشت از و گير باال سمت و برو«: گفت مصاد خويش برادر به »برم شبيخون اردو اين به امشب خواهم مى«
 جانـب  از سـويد  اى نيز تو. آيم مى كوفه جانب از خويش جلو سمت از نيز من، برو آنها سوى حلوان جانب از

 كـه  رويـد  سـو  همـان  از كـدامتان  هـر . رو آنها سوى مغرب جانب از محلل اى نيز تو و، رو آنها سوى مشرق
  ».بيايد من فرمان تا زنيد بانگشان و بريد حمله باز و بريد حمله و مگردانيد روى آنها از و ام گفته

 بـود  شـب  آغاز در اين و كرد خوراك ما اسبان وقتى، بودند شبيب با كه بودم چهل آن جزو من: گويد
 پادگـانى  آنجـا  قـوم  شـد  معلـوم ، رسيديم الخراره دير به تا برفتيم و شديم برون، بودند گرفته آرام كسان كه

  .است لينه ابى بن عياض ساالرشان و اند نهاده
. بـرد  حملـه  آنها به كس چهل با. بود رسيده او از پيش كه شبيب برادر مصاد رسيديم نجاآ به همينكه

 چنانكـه ، برسـد  آنهـا  بـه  سـر  پشت از و آيد در قوم  باالى سمت از و برود شبيب از پيش بود خواسته مى وى
 سپس كردند بردن و ورزيدند ثبات لختى كه انداخت جنگ آنها با بديد را گروه اين چون اما، بود گفته شبيب

 و آنهـا  ميـان ، گرفتنـد  پـيش  را بـزرگ  راه و شـدند  هزيمـت  كـه  كرديم حمله و رفتيم آنها سوى همگى ما
  .نبود بيشتر ميل يك حدود در بود يزدگرد دير در كه اردوگاهشان
 وارد آنهـا  همـراه  توانسـتيد  اگـر  و كنيـد  تعقيبشـان  مسـلمانان  گـروه  اى«: گفـت  مـا  به شبيب: گويد
 جـز  هدفى فرار حال به آنها. نبوديم غافل آنها از دمى و افتاديم دنبالشان به مصرانه ما و »شويد اردوگاهشان
  .كردند باران تير را ما و ندادند راهشان يارانشان رسيدند اردوگاه به چون و نداشتند اردوگاهشان
 به جزل، بودند داده رخب آنها به را ما آمدن بودند داشته كه خبرگيرانى خبر كه بود شده چنان و: گويد

 پادگـان ، بـود  نهـاده  ديديم الخراره دير در ما كه را پادگانى و بود كرده احتياط و بود زده خندق خويش دور
 پادگانهـاى  بـوديم  بـرده  حملـه  الخراره دير پادگان به ما چون و بود نهاده راه بر حلوان سمت در نيز ديگرى

 و كنيد نبرد بودند گفته بĤنها و بودند نداده راهشان اردوگاه مردم اام بودند شده فراهم و بودند آمده باز ديگر
  .برانيد خويش از تير با را حريف

 و حلوان سمت پادگان بر بود حجر بن عاصم يكى ديگر پادگان دو ساالر: گويد كندى حسين بن جرير
  .ديگر پادگان بر سكونى حارث بن واصل

 خوارج، اردو مردم و راند خندقشان سوى تا كرد آغاز حمله اآنه بر شبيب آمدند فراهم پادگانها چون و
: گفـت  خـويش  ياران به ندارد دسترسى آنها به كه ديد شبيب چون و، براندند خويش از و كردند باران تير را
 فـزارى  زفـر  بن حسين قلعه محل نزديك به چون و رفت حلوان جانب به راه از و »واگذاريد را آنها و برويد«

 اسـبان  و آييـد  فـرود «: گفت خويش ياران به - آمد وجود به محل آن در بعدها زفر بن حسين هقلع - رسيد
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 سـوار  آنگـاه ، كنيـد  نمـاز  ركعـت  دو و كنيد استراحت و كنيد اصالح را تيرهايتان و دهيد خوراك را خويش
  ».شويد

 سـوى  ديگـر  بـار  و گردانيـد  بـاز  را آنهـا  شبيب آنگاه، كردند چنان و آمدند فرود وى ياران، پس: گويد
 و برويد دادم آرايشتان بيرما دير در شب آغاز كه كه ترتيبى همان به«: گفت آنها به رفت كوفه مردم اردوگاه

  ».گيريد ميان در ام داده دستورتان پيش از چنانكه را اردوگاهشان
، بودنـد  افتـه ي ايمنـى  مـا  از كـه  بودنـد  برده خود پيش را پادگانها اردو مردم، برفتيم وى با پس: گويد

 اردوگاهشـان  و رسيديم آنها به صبحگاه از پيش، بود شده نزديك كه شنيدند را ما اسبان پاى صداى ناگهان
 آغـاز  ما سوى تيراندازى و آمدند ما نبرد به طرف هر از آنها، زديم بانگ آنها به سو هر از و كرديم محاصره را

  .كردند
 مـا  سوى كه فرستاد بود جنگ به آنها با كوفه سمت از كه مصاد خويش برادر پيش كس شبيب: گويد

  .كن باز حريفان براى را كوفه راه و بيا
 آنهـا  و شد صبح تا بوديم جنگ به آنها با سمت سه از ما و كرد رها را سمت آن و آمد وى پيش مصاد

 سـگان  اى كـه  زننـد ب بانـگ  ما به كردند بنا كه واگذاشتيم را آنها و افتاديم راه به كه بوديم نكرده هزيمت را
 يك حدود در ما و. آييم شما سوى تا بمانيد؟ رويد مى كجا شدگان برون دين از گروه اى؟ رويد مى كجا جهنم

  .شديم دور آنها از ميل نيم و
 آن مجـاور  نـواحى  و جرجرايا سوى و گرفتيم الروز براز راه آنگاه، بكرديم صبح نماز و آمديم فرود آنگاه

  .آمدند ام پى از آنها و رفتيم
 پى از كه بودم سپاهى همراه تجارت به من«: گويد نام قيصر يا غاضره اى شده آزاد از نقل به مخنف ابو
 فـرود  جا هر و كرد مى حركت آرايش با و رفت مى آنها پى از كه بود سعيد بن جزل ما ساالر، بودند حروريان

 را خـراج  و رفـت  مـى  ديگـر  جاهـاى  و خىجـو  سرزمين در و بود واگذاشته را او شبيب زد مى خندق آمد مى
  :شد خوانده  مردم براى كه نوشت جزل به اى نامه كشيد درازا به كار اين حجاج نظر به چون و شكست مى

 ديـن  از ايـن  دادم دسـتور  و فرسـتادم  قـوم  سـران  و شهر سواران با ترا من، بعد اما«
 و بكشـى  تا نكنى رهاشان و شوى مقابل آنها با تا كنى تعقيب را آور گمرهى گمراه گشتگان
 كه خوارج نبرد و حمله از را خندقها در زدن خيمه و ها دهكده در خفتن اما، كنى نابودشان

  »والسالم، يافتى آسانتر بودم گفته تو با
 و بـود  ناپذير تحمل جزل براى اين و خواندند ما براى را نامه كه بوديم مريم ابن دير و قطراثا در: گويد

 كرديم پراكنى شايعه اميرمان درباره ما و شدند روان خوارج تعقيب در مصرانه كه كنند حركت كسان تا بگفت
  .شد خواهد معزول گفتيم و
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: گفت و فرستاد سپاه اين ساالرى به را مجالد بن سعيد حجاج: گويد برسمى همدانى نعيم بن اسماعيل
 خـداى  از و انداز جنگ و مكن تعلل و مده مهلتشان و كن حمله آنها به شدى مقابل گشتگان دين از با اگر«

  ».بگرد آنها از گفتار چون باش آنها تعقيب در شير چون. مكن رفتار جزل مانند و بجوى كمك
 خـويش  اردوگـاه  در او و شـدند  مقابـل  وى با و رسيدند نهروان به تا بود شبيب پى در نيز جزل: گويد

  .زد خندق خود دور به و بماند
 حمد و ايستاد سخن به آنها ميان، ساالر عنوان با، شد كوفه مردم اردوگاه وارد و دبيام مجالد بن سعيد

 بـه  نسـبت  را اميرتـان  و كرديـد  سستى و مانديد وا، كوفه مردم اى«: گفت آنگاه: گفت او ثناى و كرد خداى
 ويرانـى  بـه  ار واليتتان كه ايد بوده حقير بدويان اين تعقيب به پيش ماه دو از شما كرديد خشمگين خودتان

 واليتـى  در و اند رفته آنها كه يابيد خبر كه وقتى مگر، شويد نمى برون و ايد مانده خندقها اين دل در. اند داده
  ».كنيد حركت آنها سوى خداى نام به، اند گرفته جاى شما واليت جز ديگر

 دور بـه  را اردو سـواران  ،داد حركـت  خـويش  همـراه  را كسـان  و شد روان مجالد بن سعيد پس: گويد
  .آورد فراهم خويش

  »؟كنى چه خواهى مى«: گفت بدو جزل: گويد
  ».روم شبيب مقابله به سواران اين با خواهم مى«: گفت
 خـداى  بـه  كه شو روبرو شبيب با باز صحراى در و باش پياده و سواره از سپاه همه با«: گفت بدو جزل

  .بهتر تو براى و است بدتر آنها براى تيبتر اين كه مكن پراكنده را خويش ياران، آيد مى تو سوى
  »بايست صف در تو«: گفت سعيد
 خدا، بيزارم تو كار اين از و ندارم موافقت كنى مى كه كار اين با من، مجالد پسر سعيد اى«: گفت جزل

  ».بشنوند حاضر مسلمانان و
 آن از شما بود وابناص اگر و داده توفيق خدايم بود صواب قرين اگر است چنين من راى«: گفت سعيد

  »هستيد برى
 را كندى لينه ابى بن عياض، بماند بود آورده برونشان خندق از كه كوفه مردم صف با جزل پس: گويد

، بـود  گماشته چپشان پهلوى بر، را رواسبى حميد ابو، عوف بن الرحمن عبد و بود نهاده آنها راست پهلوى بر
  .ببرد خويش با نيز را مردم و شد روان و رفت پيش مجالد ابن سعيد، بايستاد جماعت با جزل

 آنجـا  دهقـان  بـه  و بـود  آمده فرود قطيطيا در و بود رفته الروز براز سوى شبيب كه بود چنان و: گويد
  .بود كرده چنان او و كند فراهم غذايى و بخرد بايسته چيزهاى آنها براى كه بود گفته

 بـا  مجالـد  بـن  سعيد كه بود نخورده را غذا هنوز. دندببن را در تا بگفت و شد قطيطيا شهر وارد شبيب
 نزديـك  حصـار  به و بودند آمدن كار در كه بديد را سپاهيان و رفت حصار باالى دهقان. رسيد در سپاه مردم
  .بود بگشته رنگش آمد فرود چون و بودند شده
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  »؟شده دگرگون رنگت كه بينمت مى چرا«: گفت بدو شبيب
  »آمده تو سوى، طرف هر از سپاه«: گفت دهقان
  »؟است حاضر ما غذاى، نيست چيزى«: گفت
  »آرى«: گفت
  »بيار«: گفت
 و خواسـت  استرى آنگاه كرد نماز ركعت دو و كرد وضو و بخورد كه بياوردند را غذا، بود بسته در: گويد

 آنهـا  بـه  و شد برون خويش استر بر و گشودند را در تا بگفت آمدند فراهم شهر در بر سپاهيان. نشست آن بر
  »مانيد جاى به خواهيد مى اگر ام مدله ابو من است حكيم حكم خاص حكميت«: گفت و برد حمله

؟ كياننـد  اينان«: گفت مى و فرستاد مى او پى از و كرد مى فراهم را خويش سواران و كسان سعيد: گويد
  »سرند يك خورندگان مقدار به

 و آورد فـراهم  را خويش سواران همه، گرفتند ندگىپراك و شدند جدا هم از آنها كه ديد شبيب چون و
 يكبـاره  و بگفـت  اين، »بكشد مرا او يا كشم مى را او خدا به كه بنگريد را ساالرشان و بريد حمله آنها به گفت

  .شدند هزيمت كه برد حمله آنها بر
. مـرانم  ذى پسر من، آييد من سوى كه زد بانگ خويش ياران به و ماند جاى به مجالد بن سعيد: گويد

 مغـزش  تـا  كه زد سرش به شمشير با و برد حمله بدو شبيب نهاد زين 1قرپوس بر و بگرفت را خويش كاله و
  .رسيدند جزل پيش تا شد كشته آنها از كس بسيار و شد هزيمت سپاه بيفتاد بيجان و رفت فرو

 اى«: زد بانـگ  ينـه ل ابـى  بـن  عياض، آييد من سوى مردم اى كه برآورد بانگ و شد پياده جزل: گويد
  »نمرده و است زنده مبارك فال ميمون ساالر، رسيده هالكت به شما آمده نو ساالر اگر مردم

 كـه  بردنـد  مـداين   سـوى  و برداشـتند  كشـتگانش  ميـان  از كه چندان، كرد سخت نبردى جزل: گويد
 و، بـود  كوشيده كس همه از بيشتر ذهلى نهيك بن خالد روز آن. رفتند كوفه به سپاه هزيمتيان. بود زخمدار

  .دادند نجاتش و بود افتاده پاى از كه لينه ابى بن عياض نيز
 براز و مريم ابى دير بين ما نبردشان كه است چنان ديگر حديث اما، است كسان از گروهى حديث اين

  .نوشت نامه حجاج به جزل آن از پس و بود الروز
 كـه  داد امانشان و فرستاد بغداد بازار به كس و كرد عبور دجله از كرخ نزديك به و بيامد شبيب: گويد

، بـازار  از خواستند مى وى ياران كه دهد امانشان خواست بيمناكند او از كه بود يافته خبر و بود بازارشان روز
  .بخرند ديگر بايسته چيزهاى و جامه و اسب

 قصـر  مجـاور  كه رسيد الملك رعق به تا پيمود راه شب آغاز و گرفت كوفه راه خود ياران با آنگاه: گويد
 چـون  و، بـرد  سـر  بـه  قبـين  و سعد بن عمر حمام بين ما را شب و برفت شتابان بعد روز و، است هبيره ابن

                                                           

 .متن كلمه. 1
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 كرد روانه نخبه سوار هزار دو با و خواند پيش را سعدى الرحمن عبد بن سويد .يافت خبر وى محل از حجاج
، كـن  مقابله وى با پيادگان با آنگاه، كن معين چپ و سترا پهلوى، شو مقابل وى با، رو شب سوى«: گفت و

  »مكن تعقيبش و، مدار كارش شد دور تو از اگر
 او سـوى  و رسـد  مى شبيب كه يافت خبر، زد اردو زار شوره در و شد برون الرحمن عبد بن سويد: گويد

  .كشانند مى مرگ طرف به را كسان گويا كه بود چنان و رفت
 مردم از كس هر زد بانگ و زد اردو زار شوره در كسان با كه بگفت نيز را قطن بن عثمان، حجاج: گويد

 برداشـته  او از حرمـت ، نـرود  قطـن  بن عثمان پيش زار شوره در و كند سر به كوفه در را امشب كه سپاه اين
  .شود

 بـل مقا شـب  بـا  تا برود خويش همراهان كس هزار دو با تا بگفت را الرحمن عبد بن سويد نيز و: گويد
 گفتنـد  كـه  كـرد  مـى  ترغيبشان و داد مى آرايششان آنجا. رفت  زراره به و كرد عبور خويش ياران با وى. شود

 انتهـاى  تـا  و فرسـتاد  پـيش  را خويش پرچم، شدند پياده وى با يارانش همه و شد پياده سويد. رسيد شبيب
 سـمت  از و گذشـت  فرات از و فتيا گدارى و برفت و يافت خبر تو حضور از شبيب گفتند بدو كه رفت زراره

  »؟بينى نمى را آنها مگر«: گفتند او به سپس. دارد كوفه آهنگ دارى جاى آن در اينكه جز ديگرى
 و، رسـيد  الـرزق  دار بـه  شبيب، شدند سوار خوارج تعقيب در كه زد بانگ خويش ياران به سويد: گويد

  »اند زده اردو زار شوره در همگى كوفه مردم«: گفتند بدو، آمد فرود آنجا
 وارد خواسـتند  مـى  و شـدند  درهـم  و زدند بانگ همديگر به يافتند خبر شبيب حضور از كسان چون و

 آنهـا  بـا  سـواران  همـراه  و رسيده بĤنها و است دشمن پى از الرحمن عبد بن سويد گفتندشان كه شوند كوفه
  .كند مى نبرد

 دهقـان ، كنند آماده وى براى را گوسفندى تا بگفت آمد فرود دير به شبيب وقتى: گويد بشير بن عمر
  »؟شده چه«: گفت بدو، بود شده ديگر رنگش كه آمد پايين آنگاه و رفت باال

  ».آيد مى تو سوى انبوه جمعى خدا به«: گفت
  »؟شد آماده بريان«: گفت
  »نه«: گفت
  »بپزد بگذار«: گفت
  »اند گرفته ميان در را قصر خدا به«: گفت و رفت باال ديگر بار دهقان آن از پس«: گويد
 يـاران  بـا  و كـرد  وضـو  يافـت  فراغت چون و كرد آغاز خوردن آنها به اعتنا بى و »بيار را بريان«: گفت

: گفـت  آنگـاه . گرفـت  بـر  آهنـين  گـرزى  و بياويخـت  شمشير دو و پوشيد زره آنگاه، كرد نيمروز نماز خويش
  »كنيد زين من براى را استرى«

  »؟كنى مى زين استر روزى چنين رد«: گفت مصاد برادرش: گويد
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 و باش راست پهلوى بر تو فالن اى«: گفت و نشست استر بر آن از پس »كنيد زين را استر، بله«: گفت
 آنها روى به را در تا بگفت را دهقان و »باش قلب بر تو«: گفت نيز مصاد به »باش چپ پهلوى بر فالن اى تو

  .گشود
 كه چندان رفتند عقب يارانش و سعيد گفت مى »است خدا اصخ حكميت« و رفت آنها طرف به: گويد

  .گرفتند فاصله ميل يك به نزديك
 گروهى و» ،آييد من سوى، آييد من سوى مرانم ذى پسر من، همدان مردم اى«: گفت مى سعيد: گويد

 خـدايم «: گفـت  و نگريست مصاد به شبيب. اوست ضرر به نبرد كه بود دريافته، كرد روانه خود پسر همراه را
  »نكنم عزادارش را پسرش اگر كند تو عزادار

 از بيشـتر  آنهـا  از روز آن و شـدند  هزيمت يارانش و بيفتاد جان بى كه بكوفت گرز با را وى آنگاه: گويد
  .نشد كشته كس يك

 سوى مردم اى كه زد بانگشان جزل. رسيدند جزل پيش تا برفتند فرار به مجالد بن سعيد ياران: گويد
 اينـك  رسيد هالكت به شما آمده نو ساالر اگر، مردم اى«: گفت لينه ابى بن عياض. آييد من سوى، آييد من
 بـه  كسـانى  و آمدنـد  وى سوى كسانى و، »كنيد جنگ وى همراه و آييد وى سوى شماست فال مبارك امير

  »گرفتند خويش سر هزيمت
 در لينـه  ابـى  بـن  عيـاض  و كنهيـ  بن خالد و بيفتاد پاى از كه چندان، كرد سخت نبردى جزل: گويد

  .دادند نجات بود زخمدار سختى به كه را او تا كردند نبرد وى مقابل
 حجـاج  بـه  و كردند مداين وارد و ببردند را جزل، شدند كوفه وارد تا بيامدند هزيمت به كسان و: گويد

  .نوشت نامه يوسف بن
  :بود چنين نامه: گويد زهير شده آزاد ثابت

 كه سپاهى همراه من  كه دهم مى خبر بدارد صالح قرين خدايش كه را امير، بعد اما«
، بـردم  كـار  به آنها درباره را امير نظر و دستور برفتم بود فرستاده دشمن مقابله به آن با مرا

 را مردم كردم مى بيم خطر از همينكه و رفتم مى آنها سوى آوردم مى دست به فرصت وقتى
 نتوانست غافلگير مرا اما، كرد بسيار كوشش دشمن، بودم چنين پيوسته و داشتم مى آنها از

 از و كند تأمل گفتمش كه آمد من پيش باد او بر خداى رحمت كه مجالد بن سعيد تا، كرد
 با و نبرد من فرمان اما، نكند نبرد آنها با سپاه همه با جز گفتمش و كردم منعش شتابكارى

 و بيـزارم  وى كار از كه گرفتم شهادت به ار شهر دو مردم. رفت آنها سوى شتاب به سواران
 سوى مردم آنگاه، درگذرد او از خداى كه شد كشته و برفت اما، ندارم خوش كند مى را آنچه
 برايشـان  را خـويش  پـرچم  و خوانـدم  خـويش  سـوى  را آنهـا  و شـدم  پيـاده  كه آمدند من

 خود به وقتى، برداشتند انكشتگ ميان از مرا يارانم و افتادم پاى از تا كردم نبرد و برافراشتم
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 از كمتر به كسى شايد كه زخمى با مداينم در اينك، داشتم فاصله نبردگاه از ميل يك آمدم
 مـن  نيكخـواهى  از بـدارد  صـالح  قـرين  خدايش كه امير، يابد شفا آن مانند از يا بميرد آن

 سـش پر داشـتم  نبرد روز به كه وضعى و دشمنش با گرى خدعه و سپاهش و خودش درباره
  »والسالم ام بوده نيكخواه و ام كرده اخالص من كه شد خواهد وى معلوم كه كند

  :نوشت بدو حجاج: گويد
 كـرده  ياد آن در كه را چيزهايى همه و خواندم آنرا كه رسيد من به تو نامه، بعد اما«

 مـردم  بر تسلط و امير خواهى نيك از بودى گفته خويش درباره را آنچه و كردم فهم بودى
 سـوى  وى شـتاب  و سـعيد  كار در كه را آنچه و كنم مى تصديق دشمن با سختى و رتشه

  .پسنديدم ترا تأمل و وى شتاب، فهميدم بودى گفته دشمن
 آمـد  دست به فرصت وقتى كه بود چنان تو تامل و كشانيد بهشت به را او وى شتاب

 و كردى صواب. است خردمندى از نكردن تالش نبود دست به فرصت وقتى، نكردى رها آنرا
 بـن  حيـان ، نيكخواهى و مطيع و شنوا مردم از من نزد به و دارى پاداش كه كوشيدى نيك
 تـو  بـراى  درهـم  هـزار  دو، كند عالج را زخمت و كند مداوايت كه فرستادم تو پيش را ابجر

  »والسالم، كنى صرف آمدها پيش و خويش حاجات در كه فرستادم
 چيزهـاى  و داغ وسـيله  به كه بود فراس بنى مردم از حيان، آمد وى پيش كنانى ابجر بن حيان: گويد

 وى عيـادت  بـه ، فرستاد او براى درم هزار عصيفير بن عبداهللا. پرداخت وى مداواى به و كردند مى عالج ديگر
  .داد مى هديه و كرد مى مالطفت وى با و آمد مى

 پس، ندارد دسترس آنجا مردم به شهر وجود با كه بدانست و آمد مداين سوى شبيب آن از پس: گويد
 كـه  فرسـتاد  بغداد بازار مردم پيش كس كرخ از و رسيد آنجا به و كرد عبور دجله از و رسيد كرخ به تا برفت

  .بيمناكند او از بود شنيده كه بود بازارشان روز به اين و ديد نخواهيد زحمتى كه بمانيد خويش بازار در
 بـه  شـبيب . نهـاد  خويش ياران و خويش سر پشت را سليم بنى و مزينه هاى خانه و برفت سويد: گويد

 راه كوفـه  هاى خانه جانب از و نبرد پيش از كارى اما، بود شب هنگام به اين و برد سخت بسيار اى حمله آنها
. رفـت  حيـره  جانـب  بـه  و گذشت كوفه هاى خانه از تا نشد جدا او از و برفت وى دنبال از سويد. گرفت حيره
 تـا  جامانـد  بـه  و كرد رها را وى كرد عبور حيره پل از چون و رسيد حيره به تا بود وى پى از نهمچنا سويد
 ناحيـه  در و برفت نيز شبيب. رفت وى تعقيب به كه كن تعقيب را شبيب كه داد پيغام بدو حجاج. شد صبح

 بـه  خفـان  مـاوراى  از خشـكى  راه از و بـرد  حملـه  بـدو  يافـت  را خـويش  قوم مردم از كس هر فرات سفالى
 پناه سنگالخ زمينى به كه برد حمله آنها به و رسيد ورثه بنى مردم از كسانى به و رفت غلظه نام به سرزمينى

 بـدانها  شد تمام سنگها چون و كردند مى پرتاب وى به بود اطرافشان كه آسيا سنگ نوع از سنگهايى و بردند
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 از همگـان  مالـك  بن حمران و حنظله ابن مالك و مالك بن حنظلة كه بكشت را آنها از كس سيزده و رسيد
  .بودند جمله آن از ورثه بنى

  .گفت من براى ورثى عرفجه بن عطاء را حديث اين: گويد راوى
 يكى اسود بن فزر، رسيد خويش طايفه به بود وى قوم آن از آبى كه لصف كنار بر تا برفت شبيب: گويد

 خويش عموزادگان بود گفته مى و بود كرده مى منع اش يدهعق از را شبيب وى، بود آب سر صلت بنى مردم از
  ».كنم مى حمله فزر به باشم داشته اسب هفت اگر خدا به« بود گفته مى شبيب و نكند تباه را

 تيز اسبى بر و گريخت او از فزر گرفت را فزر سراغ رسيد آنها نزديك به سواران با شبيب چون و: گويد 
 را صـحرا  مـردم  كـه  شـبيب . گريختنـد  او از نيـز  ديگـر  كسان زد صحرا به و شد برون ها خيمه پشت از تك

 و حصاصـه  از و برفـت  فـرات  كناره از و گذشت مقاتل قصر از و برفت قطقطانه راه از و بازگشت بود ترسانيده
  .رفت آذربيجان نزديك نواحى طرف به آنگاه، شد دقوقا وارد تا برفت و گذشت انبار

 و كرد خويش نايب كوفه در را شعبه بن مغيرة بن عروة و رفت بصره سوى و ردك رها را او حجاج: گويد
 از انبار بازرگانان از يكى كه رسيد عروه به اى نامه آنجا بزرگ و مهروذ بابل دهقان ماذرواسب جانب از ناگهان
 اين خواستم شود كوفه وارد آينده ماه آغاز در دارد قصد شبيب كه گويد مى و آمده من پيش من واليت مردم

 آمدند من پيش من خراجگزاران از تن دو كه نگذشت چيزى و، بينديشى خويش كار در تا دهم خبر تو به را
  .آمده فرود خانيجار در شبيب كه گفتند و

 حجـاج  چون و بود بصره در كه فرستاد حجاج پيش و بپيچيد و بگرفت را اسب و ماذر نامه عروه: گويد
 از و حربى نام به رسيد اى دهكده به دجله كنار بر تا بيامد نيز شبيب، آمد كوفه وىس شتاب با بخواند را نامه
  »؟چيست دهكده اين نام«: گفت و گذشت آنجا

  »حربى«: گفتند
 بين قيافه كه هر بريد مى آنها خانه به كه جنگى و بسوزد بدان دشمنتان كه بود خواهد جنگى«: گفت

 بـه  تـا  بيامـد  و »بـرويم «: گفـت  يارانش به و برافراشت را خويش پرچم آنگاه» .زند مى فال باشد بين عيافه و
  .آمد فرود عقرقوفا

 دارد شـوم  نـامى  كـه  دهكـده  ايـن  از را ما بود بهتر مؤمنان امير اى«: گفت بدو سليم بن سويد: گويد
  »بردى مى

 اهللا شـاء  ان، كـنم  حركـت  دشـمن  سـوى  كه وقتى تا روم نمى آن از خدا به ام زده فال نيز من«: گفت
 خواهـد  دشـمن  آن از) هالكـت ( عقر و كنيد مى حمله آنها به آنجا در كه رسد مى شما دشمن به آن شئامت

  »بود
 مـانعى  كوفه به رسيدن براى اهللا شاء ان نيست كوفه در حجاج كسان اى«: گفت خويش ياران به آنگاه

  »برويم، نيست
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 شـتاب  بـا  شـبيب  كـه  نوشت حجاج به عروه، برسد كوفه به حجاج از زودتر كه كرد حركت پس: گويد
 كوفـه  طـرف  بـه  دو هـر ، نورديـد  مى در را منزلها حجاج و. كن شتاب، كن شتاب، دارد كوفه آهنگ و آيد مى
 نمـاز  و آمـد  فرود زار شوره در مغرب نماز هنگام شبيب، رسيد كوفه به نيمروز نماز هنگام حجاج. شتافتند مى

  .بكرد عشا و مغرب
 شـبيب . شـدند  كوفه وارد و نشستند خويش اسبان بر سپس، بخوردند غذايى اندك نشيارا و وى آنگاه

  .بزد خويش گرز با را قصر در و برفت شتاب با و رسيد بازار به تا بيامد
 بيامد سپس، بود نهاده جاى به بزرگى اثر كه ديدم زد قصر در به شبيب كه را ضربتى: گويد المنذر ابو

  .خواند عرىش و كرد توقف سكو نزد به و
 و وادعـى  مصعب بن عقيل .بودند نماز به آنجا كس بسيار غالبا كه ريختند اعظم مسجد به آنگاه: گويد

 عبـداهللا  بـن  ازهـر . بكشـت  را سـفيان  ابى ابن عنبسة شده آزاد، سليم ابى بن ليث ابو و ثقفى عمرو بن عدى
، اميـر «: گفتنـد  و بايستادند وى در بر، دبو نگهبانان ساالر كه گذشتند حوشب خانه به. كشتند نيز را عامرى
 بـدگمان  آنهـا  از گويى. نشيند آن بر كه آورد برون را وى بوى يا حوشب غالم ميمون» .خواهد مى را حوشب

  »درآيد يارت تا باش جا همين« :گفتند شود خانه وارد خواست مى، شده بدگمان كه بدانستند و شد
. بيفـزود  بدگمانيش بديد را آنها جمع چون و آمد برون و شد بدگمان قوم از و شنيد را گفتگو حوشب

 كشـتند  را غالمش ميمون كه بست را در و شد خانه وارد اما رفتند او سوى شتاب با كه گردد باز خواست مى
 بـدو  سـويد ، بـود  حوشـب  طايفه از كه گذشتند شيبانى نبيط بن جحاف به تا برفتند و بگرفتند را يابويش و

  »بيا پايين«: گفت
  »؟دارى كارم چه«: گفت
  »بپردازم بودم خريده تو از صحرا در كه را شترى بچه قيمت خواهم مى«: گفت

 نياوردى ياد به را خويش امانتدارى نيست قرض اداى جاى و نيست پرداخت وقت اينك«: گفت جحاف
 و يشاوندانخو كشتن به جز كه را دينى خدا سويد اى، اى نشسته خويش اسب بر كه تاريك شب هنگام مگر

  »كند سياه رو نپذيرد گمال و نيايد صالح به امت اين مردم خون ريختن
 نمـاز  مسـجد  در وى، ديدنـد  را حـارث  بـن  ذهـل  و رسيدند ذهل بنى مسجد به تا برفتند آنگاه، گويد

 خـونش  كـه  بردند حمله بدو رفت مى خويش منزل سوى كه رسيدند وقتى، شد مى طوالنى نمازش و كرد مى
 آنها از مرا انتقام ضعيفم من خدايا، برم مى شكايت تو به جهالتشان و ظلمشان و اينان از خدايا«: فتگ بريزند

  .بريختند را خونش تا زدند ضربت او به پس »بگير
  .شدند روان مردمه سوى و شدند برون كوفه از تا برفتند آن از پس: گويد
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 و رسـيد  بـدو  بود قبيصه بن هانى دختر يهناج مادرش كه ذهلى قعقاع بن نضر: گويد عياش بن ابوبكر
 دويـد  وى سخن ميان سويد »خداى رحمت با تو بر سالم امير اى«: گفت و كرد وحشت بديد را شبيب چون

  »مؤمنان امير اى«: گفت او و »مؤمنان امير اى بگو تو واى«: گفت و
 و برنشين خدا سوار اى ادندد ندا تا بگفت حجاج، گرفتند مردمه راه و شدند برون كوفه از عاقبت: گويد

 وى سوى كه كسى نخستين، بود وى غالمان از يكى با كه بود آنجا چراغى، بود قصر باالى وى، باش خوشدل
 اميـر  به، قطنم بن عثمان من«: گفت، بودند وى با كسانش از گروهى و غالمانش كه بود قطن بن عثمان آمد
  »ويدبگ را خويش دستور، هستم اينجا من كه دهيد خبر

  »بيايد امير دستور تا باش خود جاى به«: گفت بدو غالم: گويد
 صبح تا برد سر به، آمدند فراهم آنجا كه مردم از كسانى با را شب عثمان، بيامدند سو هر از مردم: گويد

 قدامـه  بـن  زايـدة ، فرستاد كس هزار دو با بود والبه بنى مردم از كه را اسدى غالب بن بشر حجاج آنگاه، شد
 عـين ، فرسـتاد  وابسـتگان  از كس هزار با را تميم بنى وابسته ضريس ابو، فرستاد كس هزار دو با نيز را قفىث

  .فرستاد كس هزار با نيز را مروان بن بشر وابسته اعين حمام صاحب
 بود گماشته سيستان به را طلحه بن موسى بن محمد مروان بن الملك عبد كه بود شده چنان و گويد

  .بود نوشته حجاج به و بود نوشته او براى را خويش فرمان و
 و فرسـت  سيستان سوى وى با و كن آماده كس هزار دو آمد تو پيش موسى بن محمد وقتى، بعد اما«

  .كند 1مكاتبه حجاج با كه بود گفته نيز موسى بن محمد به »كن شتاب وى فرستادن كار در
 امير اى«: گفتند نيكخواهانش ماند معطل انكس شدن آماده براى بيامد موسى بن محمد چون و: گويد

 محمـد  امـا  »داشت خواهد نظر چه و بود خواهد چگونه  حجاج كار دانى نمى كه رو خويش عمل سوى زودتر
 خارجيـان  ايـن  و شـبيب  مقابلـه  بـه «: گفت وى به حجاج، داد رخ شبيب حادثه تا بماند همچنان موسى بن
  ».روى مى خويش عمل سوى سپس كنى مى نبرد آنها با و روى مى

 نيـز  را عتكـى  عمـرو  ابـن  زياد و قرشى عامر بن عبداهللا پسر االعلى عبد ساالران اين جزو حجاج: گويد
  .فرستاد

 پسـر  ناجيـه  نـام  به حضرموت مردم از يكى، رفت مردمه سوى و شد برون كوفه از شبيب وقتى: گويد
 و كشـيد  بـرون  را او و شـد  حمـام  وارد شـبيب ، رفـت  حمام به وى، بود عبور باج دار عهده كه بود آنجا مرثد

 حجـاج  چـون  و بـود  آمده در بصره از حجاج با وى، رفت قعقاع بن نضر مقابله به شبيب آنگاه، بزد را گردنش
 اى«: گفـت  و بشـناخت  بديـد  يارانش با را او شبيب چون و. نهاد سر پشت را وى سپرد مى شتاب با را منزلها

  »داستخ خاص حكميت، قعقاع پسر نضر

                                                           

 .متن كلمه. 1
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 اليـه  انـا  و هللا انـا «: گفـت  و ندانست نضر اما، كند تلقين نضر به را سخن اين خواست مى شبيب: گويد
  »راجعون

 بـه  و» .كنى تلقين او به را خويش گفتار خواهى مى گويى مؤمنان امير اى«: گفتند شبيب ياران: گويد
  .بكشتند را او و بردند حمله نضر

 آنجـا  فرمانـدهان  ايـن  جمع كه را سمتى شبيب اما آمدند فراهم فرات سفالى ناحيه در ساالران: گويد
 فرستاد، سوار هشتصد و هزار يك، نخبه سپاهى با را قيس بن زحر حجاج. گرفت قادسيه راه و كرد رها بودند

 اگر كه باشد رفتن كار در اينكه مگر، كن نبرد وى با رسيدى او به جا هر و كن تعقيب را شبيب«: گفت بدو و
 وى با تا مشو دور آنجا از بماند اگر اما، كن رها را وى نكرد توقف تو مقابل و نيامد فرود يا نگشت باز تو ىسو

  »كنى نبرد
، كردند تالقى كه آمد وى سوى و يافت خبر وى آمدن از شبيب. رسيد سليحين به تا برفت زحر: گويد

 شـيبانى  كندى عدى بن عدى، نهاد خويش استر  پهلوى بر بود دلير مردى كه را نهدى كنار بن عبداهللا زحر
 هـم  بـه  آنرا و بشكافت را صف و كرد گروه يك را خود سواران همه نيز شبيب .نهاد خويش چپ پهلوى بر را

 پنداشـتند  كـه  شدند هزيمت يارانش و آمد در پاى از تا كرد نبرد و شد پياده او و رسيد زحر نزد به و ريخت
 باقى و شد اى دهكده وارد و افتاد راه به و برخاست كرد اثر او در سرما كه سحر مهنگا به اما، اند كشته را زحر
 صـورت  و سـر  بـه  شمشـير  و نيزه زخم چند و ده، بردند كوفه سوى آنجا از را وى كه برد سر به آنجا را شب

  .بود پنبه وى زخمهاى روى و چهره بر كه رفت حجاج پيش آنگاه. ببود آنجا روز چند، داشت
 يكى خواهد مى كه هر«: گفت بودند وى اطراف كه كسانى به و نشانيد تخت بر خويشتن با را وا حجاج

  ».كند نگاه اين به است شهيد اما رود مى راه كسان ميان كه بنگرد را بهشت اهل از
 هزيمـت  را سپاهشـان  يـك «: گفتنـد  بـدو ، اند كشته را قيس بن زحر پنداشتند كه شبيب ياران: گويد

  ».برويم خاطر آسوده اكنون، كشتيم را بزرگشان اميران از يكى و كرديم
 شـما  پـى  از كـه  را سـپاههايى  و اميـران ، سـپاه  ايـن  كـردن  هزيمـت  و مرد اين كشتن«: گفت شبيب

 راه در مـانعى  اهللا شـاء  ان كشـتيم  را آنهـا  اگـر  خدا به كه رويم آنها سوى بياييد انداخته ترس به اند فرستاده
  ».نيست كوفه گرفتن و حجاج به وصول

  »ايم تو اختيار در و هستيم تو راى تابع و مطيع ما«: گفتند
 در آنگـاه ، بـود  التمر عين ناحيه در كه كوفه نجران، رسيد نجران به تا ببرد شتاب با را آنها پس: گويد

 فرسـخى  چهـار  و بيست پايين بهفتاد در فرات سفالى ناحيه بار رود در كه گفتند جست خبر قوم جمع باره
  .اند آمده فراهم وفهك
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 كـه  را عقيل ابن وابسته غرق بن الرحمن عبد و يافت خبر آنها جانب به شبيب حركت از حجاج: گويد
 از كـه  بـده  خبرشـان  و برو اميران جماعت يعنى، جماعت اين پيش«: گفت و كرد روانه بود وى حرمت مورد
  ».است قدامه بن زايدة جماعت ميرا، پرداختند جنگ به اگر بگو و روند مى آنها سوى گشتگان دين

  .بازگشت و گفت آنها با را قضيه و رفت آنها پيش غرق ابن: گويد
 اميـر  قدامه بن زايدة كه داشتيم امير هفت رسيد ما نزد به شبيب وقتى: گويد جندب بن الرحمن عبد

 راسـت  پهلوى بر عتكى عمرو بن زياد: بودند داده آرايش جداگانه را خويش ياران اميران از يك هر، بود جمع
  .بودند ايستاده خويش ياران با اميران از يك هر، بود ما چپ پهلوى بر اسدى غالب بن بشر بود ما

، بود سپيد پيشانى و رنگ تيره اسبى بر وى، نگريست مردم به باال از و بايستاد اى تپه بر تا بيامد شبيب
 شد نزديك كسان به چون و بيامد سوار گروه سه با و بازگشت خويش ياران سوى آنگاه، بديد را سپاه آرايش

 كـه  سـوارى  گـروه ، بايسـتاد  ما راست پهلوى مقابل و برفت بود آن همراه سليم بن سويد كه سوار گروه يك
 مقابـل  و بيامـد  سـوار  گـروه  يك با شبيب. بايستاد ما چپ پهلوى مقابل و برفت بود آن با شبيب برادر مصاد
  .بايستاد قلب

 ترغيـب  را آنهـا  و بگشـت  مـردم  ميان چپ پهلوى تا راست پهلوى از و شد روان قدامه بن زايدة: گويد
، انـد  آمده شما مقابل خبيثان اندك گروه و پاكانيد و بيشتريد گروه شما خدا بندگان اى«: گفت مى و كرد مى

 و دهـد  مـى  رخ زىفيـرو  آنگـاه  باشـيد  قدم ثابت آنها به حمله سه يا حمله دو كار در، كند فدايتان به خدايم
 خورنـدگان  مقـدار  به نيستند كس دويست خدا به، بينيد نمى را آنها مگر. نيست آن مقابل در مانعى و حايل
 آنهـا  نبايـد ، بگيرند را غنيمتتان و بريزند را شما خونهاى اند آمده، گشتگان دين از و دزدانند اينان، سرند يك
 از آنهـا ، بسـيار  شـما  و اندكنـد  آنهـا  كه باشند نيرومندتر آن محافظت كار در شما از، غنيمت گرفتن كار در

 نكنيـد  حمله و رويد آنها مقابل ها نيزه با و نهيد فرو را چشمها، ايد پيوسته جماعت به شما و اند بريده جماعت
  .آمد باز خويش جاى به آنگاه» .دهم دستورتان تا

 از نيمـه  يـك  حدود با زياد اما رفت بعق صفشان كه برد حمله عمرو بن زياد به سليم بن سويد: گويد
  .بجنگيدند ها نيزه با لختى و برد حمله باره دو و رفت عقب اندكى سويد آنگاه. ورزيد ثبات خويش ياران

  .بودم آنها با روز آن من خدا به: گويد لقيط بن فروه
 نخواهند جاى از پنداشتيم كه چندان ورزيدند ثبات ما مقابل در كه زديم ضربت ها نيزه با لختى: گويد

 و بـرد  مـى  حملـه  شمشـير  بـا  و »مـن  سواران اى« :زد مى بانگ و كرد مى نبرد سختى به عمرو بن زياد. رفت
 او مقابـل  كسـى  و بـود  عـرب  مردم جنگاورتر و دليرتر كه ديدم را سليم بن سويد روز آن. جنگيد مى سخت

  .رفت نمى
: گفتنـد  بدو شبيب ياران، ريختند مى هم به كه نديديمشا و گرفتيم فاصله آنها از اندكى عاقبت: گويد

  »كن حمله آنها به، ريزند مى هم در كه بينى نمى مگر«
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 حمله سوم بار سپس، گذاشتند وا را آنها اندكى و »شوند سبك تا بگذاريدشان«: گفت شبيب اما: گويد
 وا خـورد  مى او به كه رىشمشي هر اما زدندش مى شمشير با كه ديدم را عمرو بن زياد. شدند هزيمت كه برد
 هيچكـدام  امـا  خـورد  او به شمشير بيست از بيشتر كه ديدمش. داشت زره كه شكست مى هم در و خورد مى

  .بود شب هنگام به اين و بود برداشته كوچكى زخم. شد هزيمت عاقبت، نزد آسيبش
 چنـدانى  نبـرد  ما با، رديمك هزيمت را او و برديم حمله عامر بن عبداهللا پسر االعلى عبد به آنگاه: گويد

 سـمت  در ما و برفتند فرار به و پيوست عمرو ابن زياد به آنگاه شده زخمى كه شنيدم و بجنگيد لختى، نكرد
  .ورزيد ثبات و بجنگيد سخت ما با كه رسيديم موسى بن محمد پيش مغرب

 چـپ  پهلوى بر هك غالب بن بشر به شبيب برادر مصاد: گويند لقيط بن فروة و جندب بن الرحمن عبد
 حـدود  در صـبور  مـردم  از كسـانى  و شد پياده ورزيد ثبات و نمود بزرگى و بكوشيد سخت كه برد حمله بود

 ناجـذ  بـن  عـروة . شـدند  كشـته  همگى تا زدند ضربت خويش شمشيرهاى با و شدند پياده وى با كس پنجاه
 شـده   شـهره  وى نـام  به پسرانش و بود فتهيا تولد ازديان ميان در كه بود نيز زراره مادرش و بود آنها با ازدى
  .بودند

 بـن  بشـر  جانشـين  كـه  تميم بنى وابسته ضريس ابو به شدند هزيمت يارانش و بكشتند را بشر چون و
 دو هـر  و بردند حمله اعين و او به آنجا و رسيد اعين محل تا كه كردند هزيمت را او و بردند حمله بود غالب

 زد بانگ و شد پياده وى رسيدند زايده پيش چون و راندند پيش قدامه بن ايدةز نزد به تا و كردند هزيمت را
 ايمانتـان  بـر  شـما  از كفرشـان  بـر  آنهـا  مبادا، آييد من سوى، آييد من سوى، زمين، زمين، مسلمانان اى كه

  .باشند تر قدم ثابت
 بـرد  حمله بدو خويش ياران از گروهى با شبيب آنگاه شد سحر تا بجنگيد آنها با شب همه زايده: گويد

  .بود افتاده وى دور به پيكرهاشان كه بكشت را يارانش و او و
 اى«: گفـت  مـى  و بود برداشته بانگ قدامه بن زايدة كه شنيدم شب آن: گويد جندب بن الرحمان عبد

 را نقـدمهايتا  و كنـد  ياريتان كنيد يارى را خدا اگر، داريد ايمان كه شما. ورزيد ثبات و كنيد صبورى! مردم
  .شد كشته تا نگردانيد روى و رفت پيش و كرد نبرد آنها با همچنان و 1»دهد ثبات

 نام به نيز ديگرى اما بود كشته او را قدامه بن زايدة كه گفت مى شيبانى الصقر ابو: گويد لقيط بن فروة
  .داشت سخن باب اين در وى با عامر پسر فضل

 بـه  شـبيب  آمدنـد  در بزرگ قصرى به واعين الضريس بوا بكشت را قدامه بن زائدة شبيب وقتى: گويد
 به را آنها كه بود دم سپيده هنگام »بخوانيد بيعت به را آنها و داريد بر كسان از شمشير«: گفت خويش ياران
  .خواندند بيعت

                                                           

 .7: 47 أَقْدامكُم يَثبت و يْنصرْكُم اهللا َتْنصرُوا إِنْ آمُنوا الَّذينَ أَيها يا. 1
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 كـرده  توقـف ، كردنـد  بيعت و رفتند وى پيش كه بودم كسانى جزو من: گويد جندب بن الرحمان عبد
 از را شمشـيرش  كنـد  بيعـت  او بـا  آمـد  مى كه هر، بود كرده توقف او اطراف در سوارانش و بود اسبى بر، بود

 بـدو  مؤمنان امارت عنوان به و شد مى نزديك شبيب به آنگاه، گرفتند مى را  سالحش و داشتند مى بر دوشش
  .شد مى رها آنگاه گفت مى سالم

 يـارانش  از گروهـى  و بود اردوگاه اقصاى در موسى بن محمد، دميد سپيده وقتى تا بوديم چنين: گويد
: گفت شنيد را اذان شبيب چون و گويد اذان تا بگفت را خويش اذانگوى دميد سپيده چون و بودند وى با نيز
  »؟چيست اين«

  »نرفته جا از كه است طلحه بن موسى بن محمد اين«: گفتند
 كـه  كنيـد  دور ما از را اينان، كند مى وادارش كار اين به وى گردنفرازى و حمق كه دانستم مى«: گفت

  »كنيم نماز و آييم فرود
  :خواند را آيه دو اين و كرد نماز خويش ياران با و ايستاد پيش آنگاه، گفت اذان و آمد فرود: گويد

  »1: 107 بِالدينِ يكَذِّب الَّذي رأَيتأَ« و »1: 104 لُمزَةٍ همزَةٍ لكُلِّ ويلٌ«
 نماز سالم آن از پس؟ نديدى كند مى جزا روز تكذيب كه را آنكه مگر. زن طعنه عيبجوى رب واى: يعنى

 جـاى  به ديگر گروهى و شدند هزيمت محمد ياران از گروهى كه برد حمله آنها به و شدند سوار آنگاه، بگفت
  .ماندند

 را آيات اين و دكر مى جنگ خويش شمشير با تاختيم بدو وقتى كه كنم نمى فراموش هرگز: گويد فروه
  :خواند مى

 اهللا َفلَـيعلَمنَّ  َقبلِهم من الَّذينَ َفَتنَّا َلقَد و. يْفَتُنونَ ال هم و آمنَّا يُقوُلوا أَنْ يْترَُكوا أَنْ النَّاس حسب أَ الم«
  »3 -1: 29 الْكاذِبينَ َليعلَمنَّ و صدُقوا الَّذينَ

 و شـوند  رهـا  داريـم  ايمـان  گوينـد  اينكـه ) محـض  به( اند پنداشته مردم اين مگر .ميم. الم. الف: يعنى
 كند معلوم گفتند راست كه را كسانى خدا تا  كرديم امتحان بودند ايشان از پيش كه را كسانى. نشوند امتحان

  .كند معلوم نيز را دروغگويان و
  .شد كشته تا زد ضربت همچنان و: گويد
 را چـه  هر و آمديم فرود ما آن از پس. بود كشته را او كه بود شبيب گفتند مى يارانم كه شنيدم: گويد

 جـاى  بـه  آنهـا  از هـيچكس  و شـدند  فرارى بودند كرده بيعت شبيب با كه آنها و بگرفتيم بود اردوگاه در كه
  .نماند

 وانمـر  بـن  الملـك  عبـد  كـه  اين جمله از اند گفته آوردم آنچه جز روايتى موسى بن محمد كار درباره
 عبـور  آنجـا  از كـه  واليتـى  هـر  عامـل  تـو « :نوشت بدو حجاج و بود داده سيستان واليت را موسى بن محمد

 فريبت كه فرستاد او پيش كس شبيب. بگردانيد وى سوى راه محمد و »است تو راه در شبيب اينك، كنى مى
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 انـد  داده دستورت كه كارى طرف به دارى حقى و اى همسايه تو، كرده خويش بالى سپر ترا حجاج و اند داده
  .نكنم آزارت كه كنم مى تعهد من و برو

 اصرار نبرد به او اما فرستاد كس باز و شد مقابل وى با شبيب. داشت اصرار وى نبرد به محمد اما: گويد
 شبيب جز هماوردى اما رفتند وى هماوردى به سويد آنگاه قعنب سپس و بطين كه خواست هماورد و داشت

  .نخواست
  »اعتناست بى ما به و خواهد مى ترا«: گفتند شبيب به

  »چنينند اشراف، انديشيد مى چه«: گفت
 همسايگى حق كه مده كشتن به را خودت خدا به ترا«: گفت، آمد وى هماوردى به شبيب آنگاه: گويد

  »دارى
 رطـل  دهدواز كـه  آهنينـى  عصاى با و برد حمله بدو شبيب و داشت اصرار وى نبرد به محمد اما: گويد

 آنچه و كرد گور به و كرد كفن را وى آنگاه، بيفتاد كه شكست هم در سرش با را خودش و زد بدو بود شامى
: گفت و خواست عذر خويش ياران از و فرستاد كسانش پيش و بخريد بودند گرفته غنيمت به وى اردوى از را
  ».كنم هبه بيدينان به ما گرفته غنيمت به را آنچه دارم حق و بود من همسايه كوفه در وى«

 حضـور  فديك ابى نبرد در وى با و بود فارس در عبيداهللا بن عمرو با موسى بن محمد: گويد عبيده ابو
 ام خـويش  دختـر  عبيـداهللا  بن عمرو. بود شهره جنگاورى و دليرى به و بود وى سپاه چپ پهلوى بر و داشت
 گذشـت  كوفه از، كرد سيستان واليتدار را وى كه ودب مروان بن الملك عبد زن وى خواهر، داد بدو را عثمان

 سيسـتان  بـه  دارد الملك عبد با كه اى خويشاوندى و دليرى با اين اگر«: گفتند حجاج به بود آنجا حجاج كه
  ».بدارد تو از را او برد پناه بدو اويى تعقيب به كه كسانى از يكى و رود

  »؟چيست تدبير«: گفت حجاج
 راه در شـبيب  كـه  گويى و آرى سخن وى جنگاورى و دليرى از و گويى سالم و روى او پيش«: گفتند

 آن افتخـار  و شـهرت  و كنـد  آسـوده  او از محمـد  دسـت  به ترا خدا كه دارى اميد و كرده خسته ترا و اوست
  ».شود وى نصيب

: گفـت  بـدو  شـبيب . آمد وى نبرد به كه رفت شبيب سوى موسى بن محمد و كرد چنان حجاج: گويد
 هنگـام  بـه  وى يـاران  كه دانم چنين. كرد خويش بالى سپر و داد فريب ترا كه دانستم را حجاج عهخد من«

  »شوى كشته آيد دريغم كه برو كارت دنبال و بشنو من از، آيى در پا از يارانت مانند كه كنند رها ترا خطر
  .بريخت خونش و كرد هماوردى وى با شبيب و نپذيرفت موسى بن محمد اما: گويد

 كرد بيعت شبيب با شب آن كه بود كسانى جمله از اشعرى موسى ابو پسر برده ابو: گويد الرحمان دعب
  »؟نيستى برده ابو تو«: گفت بدو شبيب كرد بيعت چون و

  »چرا«: گفت
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  ».بود حكمان از يكى اين پدر، من دوستان اى«: گفت خويش ياران به شبيب
  »؟نكشيم را اين چرا پس«: گفتند
  »ندارد گناهى كرده پدرش كه كارى سبب هب اين«: گفت

  »بله«: گفتند
 و انداختنـد  او بـه  تيـر  كه بودند آنجا اعين و ضريس ابو كه آمد قصرى سوى شبيب صبحگاهان: گويد

  .برفت آنگاه ببود آنجا شبيب روز آن، شدند حصارى
 يـاران  و نگريست نيك او و »شود ما مانع كه نيست كسى كوفه مقابل«: گفتند بدو شبيب ياران: گويد

 راه از را آنهـا  و »نداريـد  تكليفـى  ايد كرده آنچه از بيش«: گفت آنها به و بودند شده زخمى كه ديد را خويش
  »شد مقيم آنجا و رسيد خانيجار به تا ببرد بغداد و صراة و نفر

 كوفـه  دروازه كه دارد مداين آهنگ كه پنداشت گرفته نفر راه شبيب كه يافت خبر حجاج وقتى: گويد
 و انـداخت  وحشت به را حجاج، اين و بود وى دست به كوفه سرزمين بيشتر گرفت مى را مداين كه هر و بود

 خراج و جوخى كمكهاى و نماز و منبر و فرستاد مداين سوى و خواند پيش را قطن بن عثمان و فرستاد كس
  .سپرد بدو را 1استان

، برداشـت  آنجـا  از را عصـيفير  ابى بن عبيداهللا جاجح. رفت مداين به و شد روان شتاب با عثمان: گويد
 حرمـت  و رفت مى او عيادت به عصيفير ابى ابن. كرد مى مداوا را خويش زخمهاى و بود آنجا ماهى چند جزل
  .كرد مى

 جـزل . نكرد لطفى و نپرداخت بدو و نرفت جزل عيادت به آمد مداين به قطن بن عثمان چون و: گويد
 را قطن بن عثمان بخل و چشمى تنگ و بيفزاى را عصيفير ابى ابن بزرگوارى و مكر و بخشش خدايا«: گفت

  »كن فزون نيز
 و برگـزين  را كسـان «: گفت بدو و خواند پيش را اشعث بن محمد بن الرحمان عبد، حجاج آنگاه: گويد

  »برو دشمن اين تعقيب به
، خويش قوم از كس هزار شش و برگزيد را قوم سران و سواران او و برگزيند كس هزار شش: گفت بدو

 اردو الرحمان عبد دير در او و كند شتاب زدن اردو كار در گفت حجاج. زد بيرون حضرموت مردم از و، كنده
  :نوشت چنين كند روان را آنها خواست مى حجاج چون، زد

 ايـن  و ايـد  كـرده  دشـمن  به پشت نبرد روز به و ايد گرفته زبونان عادت شما، بعد اما«
 اگـر  كـه  كنم مى ياد قسم راستى به اما ام گذشته در شما از بارها و بارها. است رانكاف رسم
 و دشـتها  دل بـه  آن از كـه  دشـمنى  اين از كه كنم عقوبتتان چنان، كنيد تكرار را كار اين
 هـر  باشد تر سخت، شويد مى نهان كوهها پناهگاه و رودها رفتگى فرو در و گريزيد مى ها دره

                                                           

 . متن كلمه. 1
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 عذر كرد اخطار كه هر كه نشود خويش زحمت مايه و بترسد دارد القهع خويش جان به كه
 و نيسـت  زنده زنى مى بانگ كه را كسى اما بشنود زنى بانگ را اى زنده اگر، برداشت ميانه از

  »شما بر سالم
 يارانش و بماند آنجا شب و روز يك رسيد مداين به چون و شد روان كسان با الرحمان عبد پس: گويد 
  .افتادند راه به و كردند حركت كه زد حركت بانگ كسان ميان آنگاه، خريدند را خويش هاى بايسته

 و پرسيد وى زخمهاى از و رفت جزل پيش آن از پس، رفت قطن بن عثمان پيش الرحمان عبد: گويد
  .كرد سخن وى با و كرد جو و پرس او از لختى

 پروردگـان  اسـب  و آزمودگـان  جنـگ  و عـرب  سـواران  يكـه  مقابله به تو زاده عمو اى«: گفت بدو جزل
 يك. اند بيشه شيران آنها، اند نشسته آن پشت بر سپس، اند شده خلق اسب هاى دنده از گويى خدا به، روى مى

 نبـرد  آنهـا  با من، آيد پيش شوند دور او از اگر، كند حمله نكنى حمله اگر است كس صد از دليرتر سوارشان
 برتـرى  مـن  بـه  و انـد  زده آسـيب  مـن  به ام شده روبرو آنها با باز صحراى در وقتى، ام آزموده را آنها و ام كرده

 كـه  آنجـا  تـا . ام يافتـه  ظفر و ام داشته توفيقى ام كرده نبرد آنها با تنگنايى در و ام زده خندق چون و اند داشته
  »مكن مقابله آنها با خندق بيرون و آرايش بى توانى

 پيشـى  آن از اسـبى  كـه  ببـر  مـرا  اسـب  فسيفساء اينك«: گفت بدو كه كرد وداع جزل با سپس: گويد
  ».گيرد نمى

 راه شـبيب  رسـيد  وى نزديـك  چـون  و رفت شبيب سوى كسان با و گرفت را اسب الرحمان عبد پس
 سـرزمين  به او«: گفت و بماند رسيد حد سر به چون و برفت وى پى از الرحمان عبد گرفت رور شهر و دقوقا

  »كنند رها را وى يا كنند دفاع خويش اليتو از بايد است موصل
  :نوشت بدو يوسف بن حجاج اما: گويد

 خـونش  و برسى او به تا برو دنبالش به رفت كجا هر و كن تعقيب را شبيب، بعد اما«
 اوسـت  سـپاه  سـپاه  و اسـت  مؤمنـان  اميـر  حكومـت ، حكومت كه، برانى آنجا از يا بريزى را

  »والسالم
 عبـد  چـون  و ماند مى بجا شبيب شد روان شبيب پى از خواند را حجاج امهن الرحمان عبد وقتى: گويد

 و بداشته احتياط و زده خندق خويش دور به كه ديد مى اما آورد مى شبيخون شد مى نزديك وى به الرحمان
 الرحمـان  عبـد  كـه  يافـت  مـى  خبر چون و، شد مى روان او پى از الرحمان عبد. گذاشت مى وا را او و رفت مى

 پيادگان و سواران ديد مى رسيد مى نزديك چون و كرد مى وى سوى رو سواران با رود مى پيش و كرده حركت
 وا را او و رفـت  مـى  پـس ، اسـت  دور بـه  خلـل  و غافلگيرى از و انداخته پيش را تيراندازان و كرده صف به را

  .گذاشت مى
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 عبـد  وقتـى ، يابـد  نمـى  دسـت  وا بـه  و كنـد  نمى غافلگير را الرحمان عبد كه ديد شبيب چون و: گويد
 و سـنگالخ  زمينـى  در آنگاه رفت مى فرسخ بيست تا ده و كرد مى حركت رسيد مى او نزديك سپاه با الرحمان

 ده و كـرد  مى حركت وى رسيد مى شبيب نزديك چون و برسد الرحمان عبد تا ماند مى و گرفت مى جاى باير
  .شود نزديك الرحمان عبد تا ماند مى و آمد مى فرود تسخ و سنگالخ محلى در باز و رفت مى فرسخ بيست يا

 را اسبانشـان  و داد سـختى  و انـداخت  مشـقت  بـه  را سـپاه  ايـن  شبيب: گويد جندب بن الرحمان عبد
 خانقين از تا بود وى تعقيب در همچنان الرحمان عبد ديدند او از گوناگون محنتهاى كه كرد پا بى و فرسوده

 بـه  آمـد  فرود موصل هاى دهكده از يكى در تا برفت سپس، رسيد تامرا به و گذشت جلوال از آنگاه، كرد عبور
  .بود فاصله »حواليا« نام به رودى كوفه سرزمين تا آنجا ميان و بود واليت سرحد كه »بت« نام

 فـرو  در، گرفـت  جـاى  جـوخى  سـرزمين  بـه  بـاال  راذان و حواليـا  رود در و بيامـد  الرحمان عبد: گويد
  .بود حصار و خندق همانند كه پسنديد را آنجا و آمد رودف رود رفتگيهاى

 خواهيـد  اگـر ، شماسـت  و ما عيد روزهاى روزها اين كه فرستاد الرحمان عبد پيش كس شبيب: گويد
  .بگذرانيم را روزها اين تا كنيد متاركه

  .نداشت خوش متاركه و طفره از بيشتر را چيزى كه، »بله«: گفت الرحمان عبد
  :نوشت حجاج به قطن نب عثمان: گويد

 يـك  را جـوخى  همـه  الرحمـان  عبـد  كـه  دهم مى خبر بدارد صالح قرين خدايش كه را امير، بعد اما«
  »والسالم بخورد را مردمش و بكاهد را آنجا خراج كه كرده رها را شبيب و كرده خندق

  :نوشت بدو حجاج: گويد
 كـه  ديـنم  بـه  قسـم  كردم فهم بودى كرده ياد الرحمان عبد درباره را آنچه، بعد اما«

 شـوى  مقابـل  گشتگان دين از با كه كن شتاب و آنهايى امير كه رو سپاه سوى، كرده چنان
  »والسالم اهللا شاء ان دهد مى ظفر آنها بر خدايت كه

 عبـد  پـيش  و كـرد  حركـت  عثمـان  و فرسـتاد  مداين سوى را شعبه بن مغيرة بن مطرف حجاج: گويد
 عثمان، بود ترويه روز شنبه سه شب، بودند  زده اردو بت نزديك حواليا رود رب كه رفت كوفه مردم و الرحمان

  .كنيد حركت دشمن مقابله براى مردم اى كه داد ندا را مردم و بود استرى بر
، نيسـتند  جنـگ  آمـاده  كسـان  و است شب اينك خدا به ترا«: گفتند و دويدند او طرف به مردم: گويد

  ».ببر همراه آرايش با را مردم سپس، كن سر به را امشب
  »آنها آن از يا بود خواهد ما آن از فرصت كه كنم نبرد آنها با بايد«: گفت مى عثمان اما

  .شود پياده كه داد قسمش و گرفت را او مركب عنان و بيامد الرحمان عبد
 و تو راىب فردا كه، كنى مى فردا دارى آن آهنگ اكنون كه را آنها با نبرد«: گفت سلولى شداد بن عقيل

  »ببر آنها سوى را ما صبحگاهان و آى فرود، آمده شب و است غبار دو با وقت اينك، است بهتر سپاه
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 كه خواند پيش را بوميان، خراج عامل، افتاد زحمت به غبار از و وزيد او بر باد و آمد فرود عثمان: گويد
  .برد سر به آن در را شب كه كردند پا به وى براى اى پرده سرا

: گفتنـد  و بـود  گرفتـه  جاى آنها دير در كه رفتند شبيب پيش بت مردم شنبهچهار روز صبحگاه: دگوي
 تـو  با دارى تسلط آنها بر كه كسانى و كنى مى رحم پردازان سرانه و ضعيفان بر تو بدارد صالح قرين خدايت«

 بـاز  آنهـا  از زحمـت  و نگرى مى كارشان در و آرند مى تو پيش شكايت خود هاى گرفتارى از و كنند مى سخن
 ما دير در تو كه شوند خبردار اگر خدا به، پذيرند نمى عذر و شنوند نمى سخن و جبارانند قوم اين اما دارى مى

 دسـتاويز  ما ضد بر كه گير جاى دهكده كنار بر خواهى اگر، كشند مى را ما گفتگو بى بروى وقتى دارى جاى
  ».باشند نداشته

  .گرفت جاى دهكده كنار و شد برون آنگاه »كنم مى چنين«: گفت شبيب
 كسان با، بود چهارشنبه روز  به اين و آمد بر صبح چون و كرد مى ترغيب را قوم شب همه عثمان: گويد

 چنـين  در خـدا  بـه  تـرا  كه آوردند بر بانگ كسان و برخاست غبار و وزيد آنها روى به سخت بادى، شد برون
  .ماند جاى به روز آن و ماست وىر به رو باد كه مبر برون را ما روزى

 جـاى  بـه  نيامدنـد  قـوم  آن كه ديد چون و بيامدند يارانش و كند نبرد آنها با خواست مى شبيب: گويد
 و داد آرايـش  كوفـه  ناحيـه  چهـار  ترتيب به را كسان و شد برون عثمان، آمد در پنجشنبه شب چون و. ماند

 آنهـا  از» .كنيـد  حركـت  آرايـش  همـين  با«: گفت آنها به و داد جاى اردوگاه طرف يك به را ناحيه هر مردم
  »؟بود كى راستتان پهلوى بر«: پرسيد

  »بود سلولى شداد بن عقيل نيز ما چپ پهلوى بر. كندى قيس بن نهيك بن خالد«: گفتند
 پهلوهـا  بـر  را شـما  مـن  كـه  بايسـتيد  ايد بوده كه جايى به«: گفت و خواست را آنها عثمان پس: گويد

  »آيد بر ريشه از راذان هاى نخل تا روم نمى جاى از من خدا به، مشويد پراكنده و ورزيد باتث، گماشتم
  »شويم كشته يا يابيم ظفر تا كنيم نمى فرار نيز ما نيست خدايى او جز كه خدايى به قسم«: گفتند
  »دهد نيك پاداش خدايتان«: گفت
 رود سـمت  در را همـدان  و تميم مردم، كرد حركت آنگاه، بكرد صبح نماز كسان با تا ببود آنگاه: گويد

 شد پياده او خود و نهاد چپ پهلوى بر را اسد و مذحج و ربيعه و كنده مردم. بود چپ پهلوى كه نهاد حواليا
  .افتاد راه به پيادگان با و

 آنهـا  طرف به و گذشت رود از، بود كس يك و هشتاد و يكصد با روز آن، كرد حركت نيز شبيب: گويد
 بـرادر  يزيـد  بن مصاد. بود نهاده چپ پهلوى بر را سليم بن سويد بود خويش ياران راست پهلوى بر ىو، آمد

  .گرفتند مى پيشى همديگر از و بردند حمله آنگاه .بود نهاده قلب بر را خويش
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 كـردن  فـرار  كنيـد  فـرار  شـدن  كشـته  يـا  مردن از اگر«: گفت مى پيوسته عثمان: گويد صالح بن نضر
 محافظـت  را خـود  ديـن  كـه  آنهـا  1».شد نخواهيد برخوردار كمى مدت جز صورت اين در كه ندهد سودتان

  »؟هستند كجا كنند مى دفاع خويش غنيمت از و كنند مى
  ».شدند كشته رودبار جنگ در آنان، باشم آنها از يكى من شايد«: گفت سلولى حبشى شداد بن عقيل
 و بـرم  مـى  حملـه  آنها چپ پهلوى به رودخانه تسم از من«: گفت خويش ياران به شبيب آنگاه: گويد

 تا نرود جاى از دار قلب و برد حمله آنها راست پهلوى به من چپ پهلودار، كردم هزيمت را چپ پهلوى چون
 حمله قطن بن عثمان چپ پهلوى بر رودخانه سمت از خويش ياران راست پهلوى با آنگاه» .بيايد من دستور

  .شد كشته تا بجنگيد و شد پياده شداد بن عقيل. شدند هزيمت كه برد
  .شد كشته عبداهللا بن عباس عموى مرهبى همدانى عبداهللا بن مالك روز آن در

 حملـه  عثمان راست پهلوى بر شبيب چپ پهلوى با سليم بن سويد. شد قوم اردوگاه وارد شبيب: گويد
 پشـت  از شبيب كرد سخت نبردى و شد پياده راست پهلودار كندى نهيك بن خالد. داد هزيمت به آنرا و برد
 بـا  تا نشد جدا او از شبيب، بود وى با سپاه راست پهلوى و بود ربيعه و كنده مردم با خالد، برد حمله بدو سر

  .بكشت را او و بزد شمشير
 قلـب  سـوى  بودنـد  شـده  پياده وى با كه قوم سواران و بزرگان و دستگان سر با قطن بن عثمان: گويد

 قـوم  صـبور  مـردم  و بزرگان با رسيد آنها نزديك چون و بود آنجا پياده شصت با شبيب دربرا كه رفت خوارج
 و بـرد  حملـه  آنها به سر پشت از سواران با شبيب، كردند پراكنده را آنها كه زدند ضربت چندان و برد حمله

 خـويش  سـواران  بـا  يـز ن سليم بن سويد افكند مى رو به را آنها كه افتاد كار به پشتهايشان در ها نيزه ناگهان
 قطـن  بن عثمان، بجنگيدند لختى و آمدند باز بود كرده پياده را آنها شبيب كه نيز يارانش و مصاد، برد حمله

 و برد حمله عثمان به شبيب برادر مصاد. گرفتند ميان در را آنها و آوردند حمله خوارج آنگاه، كرد نكو نبردى
 را او خـوارج  آنگـاه ، ».يافـت  نفـاذ  خـدا  فرمـان «: گفت و گشتب خويش دور به كه زد بدو ضربتى شمشير با

  .بكشتند
 غالمـش  طرف به را خويش سالح، بود اى تپه بر وى، شد كشته روز آن نيز كندى ربيعه بن ابرد: گويد

 كه جعفى سبره ابى ابن، آمد در پاى از الرحمان عبد، شد كشته تا بجنگيد و داد بدو را خويش اسب و افكند
  ».برنشين«: گفت و بديد را او، بود استرى بر

  »؟نشيند مى سر پشت كى«: گفت الرحمان عبد
  ».نشينى مى جلو و اميرى تو، اهللا سبحان«: گفت سبره ابى ابن

 مـريم  ابـو  ديـر  سـوى  كه بزن بانگ مردم به«: گفت سبره ابى بن ا به و نشست بر الرحمان عبد: گويد
  .افتادند راه به و زد بانگ او كه، ».روند

                                                           

 .16: 33 قَليلًا إِلَّا ُتمتَّعونَ ال إِذاً و اْلَقْتلِ أَوِ اْلموت من َفرَرتُم إِنْ اْلفرار يْنفَعكُم َلنْ. 1
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 دويد مى اردوگاه در كه بديد بود داده بدو جزل كه را الرحمان عبد اسب سكونى حارث بن واصل: گويد
 امـا  جست مى كشتگان ميان در را او و شده هالك الرحمان عبد پنداشت و بگرفت آنرا شبيب ياران از يكى و

، بود او خود، برداشت را او و شد پياده خويش مركب از كه ديديم را يكى«: گفتند كرد پرسش چون و نيافت
  ».رفت راه اين از هميندم

 اسـترى  بـر  كـه  بـود  وى بـا  نيز واصل غالم، رفت وى دنبال به خويش يابوى بر حارث بن واصل: گويد
 مـا  بـه  سـوار  دو خدا به«: گفت الرحمان عبد به سبره ابى بن محمد رسيدند آنها نزديك چون و، بود نشسته
  ».رسيدند

  »؟بيشترند كس دو مگر«: گفت الرحمان عبد
  »؟نه«: گفت
  ».وانماند كس دو از كس دو«: گفت
 ا، رسيدند كس دو آن تا نداشت اعتنا آنها به گويى كه كرد مى سخن سبره ابى بن ا با همچنان و: گويد

  ».رسيدند ما به كس دو آن، بدارد رحمت قرين خدايت«: گفت سبره ابى بن
  ».شويم پياده«: گفت الرحمان عبد

 و بشناختشـان  بديد را آنها واصل چون و، رفتند آنها سوى و كشيدند را شمشيرها و شدند پياده: گويد
 را او كه زد پس چهره از عمامه آنگاه، ».شويد مى پياده اينجا نشديد شديد مى پياده بايد كه آنجا شما«: گفت

  .گفتند آمد خوش و بشناختند
 و اى مانـده  پيـاده  پنداشـتم  دويد مى اردوگاه در كه مديد را تو اسب وقتى«: گفت اشعث بن ا به واصل

 به تا برفت و نشست يابو بر و داد بدو را سبره ابى ابن استر الرحمان عبد پس، شوى سوار كه آوردم را يابويم
  .رسيد اليعار دير

 از كسـانى  و خوانـد  بيعت به را آنها و بداشتند كسان از شمشير تا بگفت خويش ياران به شبيب: گويد
  .كردند بيعت وى با و بيامدند بودند مانده جاى به كه پيادگان
 در كـه  بود يكى آنها آخرين كه كشتم را كوفيان از كس هفت رود دل در«: گفت بدو محلمى صقر ابو

  ».بريختم را خونش و پرداختم بدو آنگاه، بترسانيد مرا و زد بانگ و آويخت ام جامه
 كـس  ششصـد  يـا  هـزار  يـك  ديگر مردم از و بود شده كشته كس بيست و يكصد كنده مردم از: گويد

  .بودند شده كشته دستگان سر بيشتر روز آن. بود شده كشته
 شـده  كشته خثعم مردم از جمعى روز آن كه گفت مى من به خثعمى حازم بن قدامة: گويد مخنف ابو

  .بودند
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 پـيش  خانـه  باالى و آمدند وى سوى سوار دو، كرد سر به اليعار دير در را شب آن الرحمان عبد: گويد
 سخن آهسته و كرد خلوت الرحمان عبد با دراز مدتى سواران از يكى. ايستاد آنها نزديك نيز يكى، رفتند وى
  ».بود نوشته نامه وى به كه بود شبيب وى«: گفتند مى مردم، آمدند پايين يارانش و وى آنگاه، كرد مى

 كـه  ديـد  و رسـيد  مـريم  ابـو  دير به تا برفت و كرد كتحر شب آخر در الرحمان عبد آن از پس: گويد
 قصرها گويى كه بود انباشته هم روى علف و جو هاى توده سواران براى سبره ابى بن الرحمان عبد بن محمد

  .دادند علوفه را خويش اسبان و بخوردند كه بود كشته آنها براى بودند خواسته كه شتر چندان و بود
 و بيايـد  اى مانـده  اينجـا  كـه  بدانـد  شبيب اگر«: گفتند و آمدند فراهم مانالرح عبد پيش مردم: گويد

  ».رو كوفه سوى نيز تو اند شده كشته نيكانشان و اند شده پراكنده و اند برفته مردم، شوى او غنيمت
 تـا  بـود  نهان حجاج از كوفه در الرحمان عبد. بازگشتند نيز مردم كرد حركت كوفه سوى الرحمان عبد

  .گرفت امان كه وقتى
  .زدند سكه درهم و دينار تا بگفت مروان بن الملك عبد سال اين در
 زدن سـكه  كار كه بود كس نخستين و زد سكه دينار و درهم سال اين در الملك عبد: گويد الزياد ابى

  .داد انجام را
 دو و تبيسـ  زد سـكه  آن اساس بر الملك عبد كه جاهليت هاى مثقال: گويد پدرش از نقل به هالل ابو

  .بود جاهليت مثقال هفت، دينار ده و، كم حبه يك بود قيراط
  ؟شود مى واجب زكات دينار مقدار چه بر: پرسيدم مسيب بن سعيد از: گويد اسامه بن هالل
  ».مثقال نيم شامى مثقال بيست هر از«: گفت
  »؟چيست مصرى با شامى تفاوت«: گفتم
  ».بود كم حبه يك قيراط دو و بيست كه زدند مى سكه آن اساس بر را دينار كه همانست شامى«: گفت
  .زدند سكه اساس همين بر كه فرستادم دمشق به دينار مقدارى، شناختم مى آنرا: گويد سعيد

 واليتدار، عثمان بن ابان رجب ماه در و رفت مروان بن الملك عبد پيش حكم بن يحيى سال همين در
  .شد مدينه

  .شد گماشته قضا كار به، لوى بن عامر بنى مردم از، نوفل بن ابان سال همين در
  .يافت تولد مروان بن محمد بن مروان سال همين در
  .شد حج ساالر بود مدينه امير كه عثمان بن ابان سال اين در
، بـود  خالـد  بـن  عبـداهللا  بن ا امية خراسان عامل، بود يوسف بن حجاج بصره و كوفه عامل سال اين در

  .اعين بن زرارة با بصره قضاى و بود شريح با كوفه قضاى

  آمد در هفتم و هفتاد سال آنگاه

  .كشت را حويه بن زهرة و رياحى ورقا بن عتاب، شبيب سال اين در
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   حويه بن زهرة و ورقا بن عتاب شدن كشته سبب از سخن

 وقتـى  كـه  بـود  چنـان  آمـده  لقيط بن فروة و جندب بن الرحمان عبد روايت در كه بطورى، آن سبب
 هزيمـت ، بود فرستاده وى مقابله به اشعث بن محمد بن الرحمان عبد ساالرى به حجاج كه را سپاهى شبيب

 و شـد  سـخت  يـارانش  و او بـر  گرما، سخت گرماى و بود تابستان در اين و بكشت را قطن بن عثمان و، كرد
 سوى خواستند مى دنيا هك آنها از كس بسيار و كرد سر به آنجا را تابستان ماه سه و رفت بهراذان واليت سوى

 جمله از. بود طلبشان در اى مظلمه يا مال سبب به حجاج كه آنها از بسيارى نيز و، پيوستند بدو و آمدند وى
 بودند كرده بد وى با درقيط نهر دهقانان از تن دو كه عوف بن عبداهللا پسر حر نام به بود قبيله مردم از يكى

 و بـود  وى با بهراذان در و پيوست شبيب به و بريخت را خونشان و ردب حمله بدانها كه بودند گرفته سخت و
  .داشت حضور شد كشته كه وقتى تا وى جنگهاى همه در

 داد امـان  بودند رفته شبيب پيش اى مظلمه يا تعهدى از فرار به كه را كسانى همه حجاج وقتى: گويند
 دادخـواهى  به دهقان دو آن كسان. رفت ىو سوى ديگر كسان جزو نيز حر. بود زار شوره جنگ پس از اين و
 حجـاج ، بود نوميد خويش جان از كه كرد وصيت آوردند مى حجاج پيش را او وقتى، آمدند حجاج پيش او از

  »؟كشتى را خراجگزاران از كس دو خداى دشمن اى«: گفت بدو
  ».بود نيز اين از بدتر، بدارد صالح قرين خدايت«: گفت
  »؟بود چه«: گفت
 و دادى امان آمدند تو سوى كه را كسانى همه تو اما، جماعت از بريدن و اطاعت از شدن نبرو«: گفت

  ».اى نوشته من براى كه مكتوبى و تو نامه امان اينك
  .كرد آزادش و» .ام كرده چنين بله. بودى خطر نزديك«: گفت حجاج
 كـه  رفـت  مداين وىس و كرد حركت بهراذان از كس هشتصد حدود با شبيب برفت گرما وقتى: گويند

 بابـل  بـزرگ  ماذرواسـب  رسـيد  يمـان  بن حذيفة پلهاى به چون و بود آنجا عامل شعبه بن مغيرة بن مطرف
  :نوشت حجاج به مهروذ

 حذيفـه  پلهـاى  نزد به و بيامده شبيب كه دهم مى خبر بدارد صالح قرين خدايش كه را امير، بعد اما«
  ».دارد كجا آهنگ ندانم و گرفته جاى

 او ثنـاى  و گفـت  خـداى  حمد و ايستاد سخن به مردم ميان بخواند را وى نامه حجاج چون و«: گويند
  :گفت سپس و كرد

 كـه  فرستم مى كسانى طلب به يا كنيد نبرد خويش غنيمت و واليت از دفاع براى يا خدا به مردم اى«
  ».بخورند را تانغنيمت و كنند نبرد دشمنان با و باشند شما از شنواتر و تر مطيع خشم و سختى در

 امير، كنيم مى خشنود را امير و كنيم مى نبرد آنها با ما«: گفتند و خاستند پا به سو هر از كسان: گويد
  ».شد خواهيم وى خرسندى مايه كه فرستد آنها سوى را ما



 207    متشهجلد 

 پا به بگيرند را دستش آنكه مگر نداشت ايستادن تاب و بود فرتوت پيرى كه نيز حويه بن زهرة: گويند
 مردم همه يكباره، فرستى مى آنها سوى پاره پاره را مردم تو، بدارد صالح قرين را امير خداى«: گفت و خاست

 و فخـر  مايـه  را ثبـات  و دانـد  زشت را فرار كه بفرست را آزموده جنگ و دلير و قدم ثابت يكى و كن روانه را
  ».بزرگى

  ».كن حركت، چنانى تو«: گفت حجاج
 شمشـير  و بردارد زره و نيزه كه بايد يكى كسان ساالرى براى، بدارد صالح ينقر را امير خداى«: گفت

، ام فرسـوده  و اسـت  ضعيف ام ديده كه ندارم را كارها اين از چيزى تاب من و نشيند اسب پشت بر و بجنباند
 بـا  را يشخو راى و باشم اردوگاه در امير با و نشست توانم مركب بر كه بفرست قوم ساالر همراه كسان با مرا
  ».بگويم وى

 بـه  اسـالم  جانب از نيز و دهاد نيك پاداش، نخستين مسلمانان و اسالم جانب از خدايت«: گفت حجاج
 اى، كـنم  مـى  روانـه  را مردم همه من، آوردى راستى و كردى خواهى نيك كه دهاد نيك پاداش اخير دوران
  ».كنيد حركت مردم

  .كيست ساالرشان دانستند نمى و كردند آغاز حركت و برفتند مردم پس: گويد
  :نوشت مروان بن الملك عبد به حجاج: گويند

 آهنگ و است مداين نزديك شبيب كه دهم مى خبر بدارد گرامى خدايش كه را مؤمنان امير، بعد اما«
 و كشـد  مـى  را اميرانشان جا همه در كه اند مانده ناتوان وى نبرد از بسيار جنگهاى در كوفه مردم، دارد كوفه

 مـردم  دشـمن  با كه فرستد من سوى را شام مردم كه داند صالح مؤمنان امير اگر، شكند مى را سپاههايشان
  ».والسالم كند چنين بخورند را واليتشان و كنند نبرد كوفه

. فرسـتاد  وى سوى كس هزار چهار با را ابرد بن سفيان رسيد الملك عبد پيش حجاج نامه وقتى: گويد
  .فرستاد كس هزار دو با بود مذحج مردم از كه نيز را حكمى الرحمان عبد بن حبيب

. كيسـت  ساالرشـان  دانسـتند  نمـى  و شـدند  مـى  آمـاده  شـبيب  سوى رفتن براى نيز كوفه مردم: گويد
 وى. آيـد  وى پـيش  كـه  فرسـتاد  ورقا بن عتاب طلب به كس حجاج» .فرستد مى را فالن يا فالن«: گفتند مى

 قطـرى  مقابلـه  به مخنف بن الرحمان عبد ساالرى به مروان بن بشر كه هىسپا جزو و بود بوده مهلب همراه
  .بود داشته كوفه سواران ساالرى بود فرستاده

 پـس  از الرحمـان  عبد و آمد عراق واليتدارى به حجاج كه نبود سپاه ساالر بيشتر ماه دو الرحمان عبد
 را ورقـا  بـن  عتـاب  حجـاج  و بكشـت  را او قطرى رمضان آخر در و بود ساالر شعبان و رجب ماه به وى آمدن
 و باشـد  مهلـب  مطيـع  كه داد دستور بدو و بود شده كشته الرحمان عبد ساالرشان كه كرد كوفه سپاه ساالر

 از را وى كـه  بود نوشته حجاج به عتاب و بود افتاده كدورت مهلب و وى ميان و بود آمده گران عتاب بر اين
  .شد خرسند اين از، بيايد كه رسيد بدو حجاج نامه چون و برد شخوي نزد به و دارد معاف سپاه ساالرى
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 والـق  بـن  قبيصة و اعرج بنى طايفه از سعدى حويه بن زهرة جمله آن از و كوفه بزرگان حجاج: گويند
  »؟كنم سپاه اين ساالر را كى شما نظر به«: گفت و خواند پيش را تغلبى

  ».است برتر تو رأى امير اى«: گفتند
 بـا  كه اوست و رسد مى شما پيش بعد شب يا امشب كه ام فرستاده ورقا بن عتاب طلب هب كس«: گفت

  ».كند مى حركت سپاه
 پـيش  خدا به فرستى مى شكن سنگ سنگ كه بدارد صالح قرين را امير خداى«: گفت حويه بن زهرة

  ».شود كشته يا، يابد ظفر آنكه مگر گردد نمى باز تو
 نيكخـواهى  كـار  در كوشـش  پس از باشد خطا اگر، گويم مى را يشخو راى من«: گفت والق بن قبيصة

 مردم و گوييم مى ما. است داده توفيق خدايم باشد درست اگر و ام گفته مسلمانان عامه و امير و مؤمنان امير
 صبورى و اند شده فرارى و اند يافته هزيمت كوفه مردم، شده روان تو سوى شام جانب از سپاهى كه گويند مى
 ديگـر  جمعـى  بـا  و نيسـت  خودشان با دلهايشان گويى كه شده آسان برايشان فرار ننگ و اند گرفته بكس را

 شـب  هنگام به و بدارند خويش احتياط بگويى رسد مى تو كمك به كه شام سپاه به دانى مى صالح اگر. است
 مـردم . كنى مى نبرد رهنورد و سفرى و حركت پر و تندرو مردى با كه، كن چنين، باشند شبيخون انتظار در

 روانـه  تـو  سوى شام از كه قوم اين. ندارى اعتماد بايد چنانكه آنها به اما اى كرده آماده وى نبرد براى را كوفه
 ديگـر  سـرزمينى  بـه  ناگهان و است سرزمين يك به اينك كه چنانست شبيب. اند كوفه مردم برادران اند شده
  ».افتد هالكت به عراق و شويم هالك نيز ما شوند هالك آنها اگر، دشون غافلگير و تازد آنها به دارم بيم. است

  ».دادى نيك مشورت و آوردى نكو راى آفرين«: گفت حجاج
 كه فرستاد شام از شده روان سپاه سوى را عقيل بنى وابسته غرق بن الرحمان عبد حجاج آنگاه: گويند

  :بود چنين كه داد آنها به را حجاج نامه بودند آمده فرود هيت در كه وقتى و برفت
 كوفـه  بـه  تـا  گيريـد  التمـر  عين راه و كنيد رها را انبار و فرات راه رسيديد هيت مقابل وقتى، بعد اما«

  ».والسالم كنيد حركت شتاب با و بداريد خويش احتياط. اهللا شاء ان رسيد
 و رسـيد  در، سـد ر مـى  بـود  گفتـه  حجـاج  كه شب همان نيز ورقا بن عتاب، بيامدند شتابان قوم: گويد

  .زد اردو اعين حمام در و كرد حركت كسان با كه بگفت حجاج
 جـاى  پـايين  بردسير شهر در تا بيامد و كرد عبور دجله از آنجا و رسيد كلواذا به تا بيامد شبيب: گويد

 مطـرف  آمد فرود بردسير شهر به شبيب چون و .بود فاصله مغيره بن مطرف و وى ميان دجله پل كه گرفت
 قرآن آنها با كه فرست من پيش را خويش اصحاب سران از كسانى كه فرستاد شبيب پيش كس و بريد ار پل
  .بنگرم تو دعوت موضوع در و كنم مطالعه را

 فرستاد مطرف سوى را محلل و سويد و قعنب جمله از و خويش اصحاب سران از كسانى شبيب: گويد
 مطرف پيش از من فرستاده تا نشويد كشتى وارد كه فرستاد كس شبيب، شوند كشتى وارد خواستند چون و
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 پيش خويش ياران از من ياران شمار به كه فرستاد مطرف پيش كس شبيب بيامد فرستاده چون و گردد باز
  .بفرستى پس مرا ياران تا باشند گروگان من نزد به كه فرست من

 پيش را خويش ياران چگونه من پس، ندانى امين خويش ياران بر مرا كه تو«: گفت او بفرستاده مطرف
  ».بدانم امين آنها بر ترا و فرستم تو

 در مـا  كـه  دانى مى«: داد پيام بدو شبيب. بگفت وى با را پيام و بازگشت شبيب پيش فرستاده: گويند
  ».داريد مى روا آنرا و كنيد مى خيانت شما اما، داريم نمى روا خيانت خويش دين كار

 و شـده  آزاد زيـاد  ابـى  بـن  يزيـد  و مزنى حذيفه بن سليمان و اسدى يديز بن ربيع، مطرف پس: گويد
 كـه  كـرد  روانـه  را خويش ياران رسيدند شبيب پيش چون كه فرستاد او سوى را خويش بانان كشيك ساالر
 شـبيب  چـون  و نكردنـد  اتفـاق  چيزى بر اما بود ميانه در ها پيغام كه بماندند روز چهار و رفتند مطرف پيش

 شـام  مردم سوى و ورقا بن عتاب سوى حركت براى پيوندد نمى وى به و شود نمى او پيرو  طرفم كه بدانست
  .شد آماده

، پيش روز چهار از ثقفى اين«: گفت و خواند پيش را خويش اصحاب سران شبيب: گويد لقيط بن فروة
 شـام  از كـه  سـپاه  ايـن  بـا  و شـوم  برون سوار گروهى با بودم گفته خويش با، بداشت داشتم كه نظرى از مرا
 ايـن  از دور كـه  نبـود  مهـم  بودند بداشته نيز احتياط اگر كنم غافلگيرشان كه اميد اين به شوم مقابل آيد مى

 كه كوفه مانند شهرى نه و كنند تكيه بدو كه داشتند حجاج همانند اميرى نه كه شدم مى مقابل آنها با شهر
 اكنـون ، انـد  شده التمر عين وارد آنها گروه نخستين كه وردندآ خبر و آمدند خبرگيرانم امروز، برند پناه بدان

 در كوفـه  مـردم  جمع با وى كه اند گفته و اند آمده نيز ورقا ابن عتاب پيش از من خبرگيران، اند كوفه نزديك
  ».رويم ورقا بن عتاب مقابله به و كنيم حركت است كم آنها با ما فاصله اين بنابر، آمده فرود صراة

 جبـال  سـوى  رسـد  حجـاج  به فرستاده شبيب پيش كس اينكه و وى خبر ترسيد مى كه رفمط: گويد
  .شود مى چه عتاب و شبيب بين فيما كار بنگرد و بماند آنجا خواست مى و رفت

 جنـگ  اعـالم  تو به منصفانه نكردى بيعت من با كه اينك كه فرستاد مطرف پيش كس شبيب«: گويد
  ».كنم مى

 نبـرد  ما با وقتى پس، كند مى نبرد ما با ناچار به حجاج كه برويم«: گفت شخوي ياران به مطرف: گويد
  .رفت مداين به و كرد حركت پس» .باشيم داشته بيشتر نيروى كه كند

 بـازار  در و آمد وى سوى عتاب. فرستاد مداين سوى را مصاد خويش برادر و ببست را پل شبيب: گويد
 حركـت  آمـاده  كـه  جوانـانى  با را آورانشان جنگ و كوفه اهل جمع، حجاج كه بود چنان و گرفت جاى حكمه
 از كـس  هـزار  چهـل  هنگـام  آن در. جوانـان  جز به، بودند كس هزار چهل جنگاوران .بود داده حركت، شدند

  .بودند كس هزار پنجاه همگى كه رسيدند عتاب پيش حكمه بازار در جوانان از كس هزار ده و جنگاوران
  .انداخت راه به را عرب خاندانهاى مردم و قرشيان همه حجاج: گويد
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 منبـر  بـر  را او فرستاد مى شبيب مقابله به عتاب با را كسان حجاج وقتى: گويد جندب بن الرحمن عبد
 بماند كه دهم نمى اجازه هيچكس به. كنيد حركت ورقا بن عتاب با همگى كوفه مردم اى«: گفت مى كه ديدم
 وامانـده  و دارد برتـرى  و حرمت صبور مجاهد كه بدانيد، باشم اشتهگم خويش كارهاى به را او كه كسى مگر

 نبـرد  ماننـد  نيـز  نبـرد  اين در اگر نيست او جز خدايى كه كس آن به قسم. بيند مى خشونت و زبونى فرارى
  ».دهم مالشتان سختى به و كنم خشونت شما با كنيد عمل پيش

  .شدند روان بود حكمه بازار در كه عتاب سوى مردم و آمد فرود آنگاه: گويد
 حمـد ، ايستاد سخن به ما ميان، بوديم كس هزار، ديد سان را ما مداين در شبيب: گويد لقيط بن فروة

 دويسـت  يا يكصد كه را شما خداى كه بود چنان مسلمانان گروه اى«: گفت سپس، كرد او ثناى و گفت خدا
 كـنم  مـى  ظهـر  نماز من كه بدانيد، صدهاييد و صدها اكنون داد مى ظفر بوديد اين از كمتر يا بيشتر كمى يا

  ».كنم مى حركت شما با آنگاه
 خوشـدل  و برنشـين  خـدا  سـپاه  اى كـه  زدند بانگ مردم ميان آنگاه، بكرد ظهر نماز شبيب پس: گويد

 وى بـا  و گذشـت  سـاباط  از چـون  و كنند تاخير و بمانند عقب كردند بنا اما، كردند حركت وى ياران و. باش
 بـه  و باشـيم  رغبـت  بى دنيا به كه گفت و آورد سخن خدا ايام از و گفت نقل ما براى دراز مدتى، مآمدي فرود

 پسينگاه نماز ما با و ايستاد پيش آنگاه، گفت اذان تا بگفت را خويش مؤذن آن از پس. كرد ترغيبمان آخرت
 مـؤذن  و آمد فرود بديد را آنها چون و برد وى ياران و ورقا بن عتاب نزديك به را ما و كرد حركت آنگاه، كرد

 شـيبانى  سـيار  بن سالم وى مؤذن. كرد مغرب نماز ما با و ايستاد پيش آنگاه. گفت اذان كه بگفت را خويش
  .بود

 سوى شبيب كه بودند داده خبر و بودند رفته وى پيش ورقا بن عتاب خبرگيران كه بود چنان و: گويد
 بـود  آمـده  كـه  اول روز همان در كه بود چنان و بود داده آرايش و بود بياورده را كسان همه او و رود مى وى

 بـه  خبـر  چـون  و رود مـداين  سوى شبيب مقابله به خواهد مى كه نمود مى وا چنان روز هر و بود زده خندق
  .رفت او سوى و »آيد من سوى او كه دارم خوشتر روم وى سوى«: گفت رسيد شبيب

 بـدو  و نهاد خويش راست پهلوى بر را الرحمن عبد بن محمد كرد صف به را مردم عتاب چون و: گويد
  ».بيار ثبات و كن صبورى، معتبرى مردى تو ام برادرزاده«: گفت

  ».كنم مى نبرد كند ثبات من با يكى تا خدا به«: گفت
  »كن عهده را چپ پهلوى«: گفت بود تغلب بنى سوم يك بر كه نيز والق بن قبيصة به: گويد

 از ايسـتادن  نيروى، مانم جاى به خويش پرچم زير كه بس مرا همين، فرتوتم رىپي من«: گفت قبيصه
 هـردوان ، علـيم  بـن  نعـيم  و حلـيس  بن عبيداهللا اينك ولى، بردارند مرا آنكه مگر نتوانم ايستادن و برفته من

 بگمـارى  را كدام هر كه بگمار خواهى مى را كدامشان هر) بودند تغلبيان سوم يك بر كدامشان هر كه( تغلبى
  .است اليق و مصمم و دورانديش
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 پسر كه را يربوعى حارث بن حنظلة، گماشت خويش چپ پهلوى بر را عليم بن نعيم، عتاب پس: گويد
 شمشـيردار  مردان صف يك كه كرد صف سه را آنها و گماشت پيادگان بر بود خاندان پير و بود عتاب عموى
  .انتيرانداز ديگر صف و داران نيزه صف يك و بودند

 تـرس  بـه  و گذشت مى پرچم هر مردم بر و برفت چپ پهلوى تا راست پهلوى بين ما عتاب آنگاه: گويد
  .گفت مى نقل آنها براى و »كنند صبورى«: گفت مى و كرد مى ترغيبشان خداى

 دارم ياد به را آن از جمله سه كه گفت بسيار نقل و بايستاد ما پيش عتاب: گويد ازدى حارث بن تميم
 وى نزد به خدا مخلوق از هيچكس است بيشتر كسان همه از بهشت از شهيدان نصيب، اسالم اهل اى«: گفت

 هـر  1است كنان صبورى يار خدا كه كنيد صبورى: گويد كه بينيد نمى مگر. نيست صبور مردم از تر پسنديده
 بينيد نمى مگر، ندارد منفورتر ياغى مردم از را هيچكس خدا، دارد بزرگ منزلتى بپسندد را او عمل خداى كه
 تقربشـان  مايـه  خـدا  نـزد  بـه  اين كه دارند عقيده و برد مى حمله مسلمانان به شمشير با شما دشمن اين كه

  »؟كجايند گويان نقل جهنم اهل سكان و زمينند مردم بدترين آنها. است
 را عنتـره  شـعر  كـى «: گفـت  ديد چنين چون و نداد پاسخ بدو ما از كسى اما گفت را سخن اين: گويد

  »؟كند مى روايت
 ورقـا  بـن  عتـاب  اطـراف  از كه بينمتان مى گويى، هللا انا«: گفت. نداد پاسخ بدو هيچكس خدا به: گويد

  ».بوزد نشكو در باد كه ايد كرده رها را او و ايد گريخته
 بـن  ابـوبكر  و اشـعث  ابـن  محمد بن الرحمن عبد و حويه بن زهرة، نشست قلب در و برفت آنگاه: گويد

 عقـب  او از كـس  چهارصـد ، بـود  وى با كس ششصد، آمد پيش شبيب. بودند نشسته وى با نيز عدوى محمد
  »شوند ديده ما ميان ندارم خوش كه اند مانده عقب كسانى«: گفت. بودند مانده

 كـس  دويست با را وايل بن محلل، نهاد چپ پهلوى بر كس دويست با را سليم بن سويد، شبيب: گويد
 بـر  مهتـاب  و بـود  عشـا  و مغرب بين ما، رفت راست پهلوى طرف به كس دويست با وى خود و نهاد قلب در

  ؟كيست آن از پرچمها اين كه زد بانگشان، بود آمده
  ».است ربيعه پرچمهاى«: گفتند
 بـا  خـدا  به. داشته نصيبى يك هر از و بوده باطل يار مدتها و بوده حق يار مدتها كه پرچمهايى«: گفت

 خـاص  حكميـت ، المدله ابو، شبيبم من و ايد ربيعه شما، كنم مى ذخيره نيكى نبردتان از و نمك مى نبرد شما
  ».كنيد ثبات خواهيد مى اگر است حكيم

 بـن  قبيصة پرچمداران. كرد پراكنده را آنها و، خندق مقابل، بود بند روى برد حمله آنها به آنگاه: گويد
 و شـد  هزيمت تمامى به چپ پهلوى و شدند كشته و كردند تثبا عليم بن نعيم و حليس بن عبيداهللا و والق

  .شد كشته والق بن قبيصة كه آوردند بر بانگ تغلب بنى مردم از كسانى
                                                           

 .46: 8 الصاِبرِينَ مع اهللا إِنَّ اصِبرُوا. 1
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  :گويد تعالى خداى، ايد كشته را تغلبى والق بن قبيصة مسلمانان گروه اى«: گفت شبيب
»اتْلُ و ِهمَليأَ عي َنبالَّذ ناهنا آَتيَل آياتنْها خَفَانْسم هعطانُ َفأَْتب175: 7 اْلغاوِينَ من فَكانَ الشَّي«  

 او دنبال به شيطان و شد در به آن از و داديم) تعليم( بدو را خويش هاى آيه كه را كسى حكايت: يعنى
 پيغمبـر  پـيش  كـه ، شماسـت  عمـوى  پسر والق بن قبيصة مثل اين. بخوان آنها براى شد گمراهان از و افتاد

 قبيصـه  پيكـر  بـر  آنگـاه  آمـد  شـما  جنگ به كافران با سپس، آورد اسالم و رفت سلم و عليه اهللا صلى خداى
  ».بودى نيكروز بودى ورزيده ثبات خويش نخستين اسالم بر اگر تو واى« :گفت و. بايستاد

 عبـد  بـن  محمـد  آن ساالر كه برد حمله ورقا بن عتاب بر چپ پهلوى جانب از شبيب آن از پس: گويد
 همچنان و كردند نبرد نيكو و كرد نبرد همدان و تميم بنى از گروهى همراه راست پهلوى بر كه بود الرحمن
  .شدند پراكنده كه شد كشته ورقا ابن عتاب گفتند آنها به و بيامدند تا ببودند

 بـه  بشـبي  كـه  بـود  وى با نيز حويه بن زهرة، بود نشسته فرشى بر سپاه قلب در ورقا بن عتاب: گويد
، اندك لياقت و است بسيار شمار كه روزيست اينك حويه پسر زهره اى«: گفت زهره به عتاب. آمد آنها جانب

؟ كنـد  ثبات دشمن مقابل در كه نيست كسى، تميم مردان مانند سوار پانصد از دريغ مردم همه اين جاى به
  .واگذاشتند را او و شدند پراكنده وى اطراف از همه اما» ؟كند يارى جان به كه نيست كسى

، شـدى  مـى  آنها تسليم اگر خدا به و بود بايسته تو مانند كسى از كه كردى نكو عتاب اى«: گفت زهره
  ».كرد هديه ما به را شهادت عمر آخر در خدا كه هست اميد مرا كه باش خوشدل، نبود بيشتر اندكى تو بقاى

  ».خداى ترس به ترغيب و دهد مى نيكى براى كه دهد پاداشى بهترين خدايت«: گفت عتاب
، خاسـت  پـا  بـه  بودنـد  كرده ثبات وى همراه كه اندكى گروه با رسيد وى نزديك شبيب چون و: گويد

 بن الرحمن عبد بدارد صالح قرين خدايت«: گفت بدو كلبى يزيد بن عمار. بودند رفته چپ و راست از كسان
  ».شدند فرارى وى با كس بسيار و گريخت محمد

  ».كند مى چه كه دهد نمى اهميت جوان اين. بود گريخته نيز پيش ينا از«: گفت
 نبـردى  چنـين  به هرگز، بودم نديده نبردى چنين هرگز«: گفت مى و بجنگيد آنها با لختى آنگاه: گويد

  ».زياد فرارى و باشد اندك جنگاور كه بودم نشده مبتال
 وى قـوم  از خونى عتاب، بديد را او عمرو سرپ عامر نام به شبيب ياران از تغلب بنى مردم از يكى: گويد

 كنـد  مـى  سـخن  كه اين دارم گمان خدا به«: گفت و رفت شبيب پيش. بود سواران جمله از عامر. بود ريخته
  .بود او عتاب قاتل. بيفتاد كه بزد نيزه با و برد حمله بدو آنگاه »است ورقا بن عتاب

 و بود فرتوت پيرى، راند مى را كسان خويش شمشير با او و كردند لگد را حويه بن زهرة، سواران: گويد
 و ديـد  افتـاده  را او و بيامـد  شـبيب  آنگـاه . بكشت را او و بيامد شيبانى عامر بن فضل، نداشت برخاستن توان

  »؟كشت را اين كى«: گفت و بشناخت
  ».كشتم منش«: گفت فضل
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 جنگهـاى  در كه روزها بسا شدى كشته گمراهى بر اگر خدا به. است حويه بن زهرة اين«: گفت شبيب
 غـزاى  به كه هايشان دسته و دادى هزيمت به كه مشرك سوار بسا، نمودى لياقت و كوشيدى نيك مسلمانان

 كشـته  سـتمگران  يـارى  بـه  كه بود چنان خدا علم در اما گشودى كه جمعيتشان پر هاى دهكده و رفتى آن
  ».شوى

: گفـت  وايل بن بكر جوانان از يكى و خورد مى زهره غم كه ديدم را شبيب خدا به: گويد لقيط بن فروة
  ».خورد مى كافران از يكى غم مؤمنان امير شب آغاز از«

 دانى نمى تو كه ميدانم چيزها كارشان گذشته از من اما دانى نمى من از بهتر را آنها گمراهى تو«: گفت
  ».بودند ما برادران بودند مانده ثابت آن بر اگر و

  .شد كشته نيز عبداهللا بن خيثمة ابو، شد كشته نبرد در كلبى شبيب بن يزيد بن عمار: گويد
 و خوانـد  بيعتشـان  بـه  »بداريد آنها از شمشير«: گفت و يافت دست كسان و اردو اهل به شبيب: گويد

  .شدند فرارى شب همان و كردند بيعت وى با كسان هماندم
 در را چـه  هـر  شبيب: گويد» .كنند فرار كه وقتى تا«: گفت مى كرد مى بيعت آنها با وقتى شبيب: گويد

 كوفـه  راه رسـيد  اردوگـاه  به چون و بيامد مداين از برادرش كه فرستاد كس آنگاه آورد تصرف به بود اردوگاه
  .شد روان كوفه مردم طرف به آنگاه بماند قره بيت در خويش اردوگاه در روز دو. گرفت

 مـردم  از همراهانشـان  با مذحج مردم از، حكمى الرحمن دعب بن حبيب و كلبى اسود بن سفيان: گويد
 منبـر  بـر  و شـد  نياز بى كوفه مردم از آنها كمك به كه بودند داده نيرو را حجاج و بودند شده كوفه وارد شام

 به خواهد كه هر، كوفه مردم اى، بعد اما«: گفت آنگاه، كرد او ثناى و گفت خدا حمد و ايستاد سخن به كوفه
 مـا  پـيش  از، ندهـد  ظفـرش  خدا يابد ظفر شما وسيله به خواهد كه هر و ندهد نيرو خدايش گيرد نيرو شما

 نبـرد  بـه  ما همراه و گيريد جاى نصارى و يهودان با و رويد حيره سوى، نياييد دشمن جنگ به ما با و برويد
  ».نبوده حاضر ورقا بن عتاب جنگ در كه كسى و بوده ما كارگزار كه كسى مگر مياييد

 بـن  محمد و محمد ابن الرحمن عبد به من و شديم روان كسان تعقيب به خدا به: گويد لقيط بن روةف
 از امـا  اسـت  گل از پر كه بينم مى را الرحمن عبد سر گويى، رفتند مى پياده كه رسيدم همدانى الرحمن عبد
 شـده  كشـته  همانجـا  دمبـو  داده خبـر  شبيب ياران به را حضورشان اگر، بترسانمشان نخواستم و بگشتم آنها

  ».ندارم درست راى دهم كشتن به خودم قوم از را شما همانند كسانى اگر«: گفتم خويشتن با. بودند
  .آمد فرود صراة در تا برفت شبيب: گويد

: گفت و بخواند را مردم رسيد سورا به چون و كرد حركت كوفه آهنگ به شبيب: گويد سوار بن موسى
  » ؟آوريد مى من براى را سورا عامل سر كدامتان«
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 الخـراج  دار بـه  تـا  برفتند شتابان و شدند داوطلب وى ياران از كس دو و سويد و قعنب و بطين: گويد
 پـيش «: گفتنـد  و كردند خدعه كسان با و شدند الخراج دار وارد، بودند خراج گرفتن كار در عامالن، رسيدند

  »آييد امير
  »؟امير كدام«: گفتند
  ».آمده فاسق شبيب اين آهنگ به حجاج جانب زا كه اميرى«: گفتند
 خاص حكميت« و كشيدند شمشير رسيدند وى نزديك چون و خورد فريب بود خراج عامل آنكه: گويد

  .پيوستند شبيب به و برگرفتند بود مال چه هر و بزدند را وى گردن و گفتند »خداست
  »؟ايد هآورد چه ما براى«: گفت آنها به رسيدند شبيب پيش وقتى: گويد

  ».آورديم دست به مال چه هر با ايم آورده را فاسق اين سر«: گفتند
 فتنـه  مايـه  كـه  ايـد  آورده را چيـزى «: گفـت  شبيب. بود بار چهارپايى بر مخصوص هاى كيسه در، مال
  ».بيار را نيزه نيم غالم. است مسلمانان

. رسيد صراة به تا بريخت ها كيسه از مال .براندند را چهارپا تا بگفت و دريد را ها كيسه نيزه نيم با: گويد
  ».بينداز آب در مانده آن از چيزى اگر«: گفت شبيب

 وى نـزد  به، بيايد حجاج با آنكه از پيش، آمد شبيب مقابله به حجاج همراه ابرد بن سفيان آنگاه: گويد
 گفته حجاج اما »شوم بلمقا وى با رسد تو نزد به شبيب كه پيش آن از تا بفرست مرا«: بود گفته و بود رفته
 بـه  قلعه و باشد سرمان پشت كوفه و شوم روبرو شبيب با شما جمع با تا شويم جدا هم از ندارم خوش«: بود

  ».دستمان
  .شد كوفه وارد دوم بار براى شبيب سال اين در

   حجاج با وى جنگ و كوفه به شبيب ورود از سخن

 بـه  دسـكره  از نيـز  الرحمن عبد بن سبرة رسيد وفهك به شام سپاه كه پس آن از: گويد سوار بن موسى
 و. فرسـت  مداين سوى سپاهى رسيده من نزديك شبيب كه بود نوشته حجاج به مغيره بن مطرف، آمد كوفه

 را خـويش  ياران شد برون جبل آهنگ به مطرف چون و بفرستاد سوار دويست با را الرحمن عبد بن سبرة او
) الملك دسكرة( شاهى دهكده به چون و داشت مكتوم سبره از اما بگفت اآنه با را خويش مقصد و برد همراه
 مـن  بله«: گفت سبره. خواند خويش كار به را او و بگفت وى با را خويش مقصد و خواند پيش را سبره رسيد

  راه در و كـرد  حركـت  آنها با و آورد فراهم را خويش ياران و فرستاد كس برفت وى پيش از چون اما »توام با
  .رفته كوفه سوى شبيب و شده كشته ورقا بن عتاب كه داشت معلوم

، بـود  آمـده  فـرود  عمر حمام در نيز شبيب. بيطرى نام به رسيد اى دهكده به تا بيامد سبره پس: گويد
 كـه  ديـد  و رسـيد  حجـاج  نزد به تا برفت سواره و گذشت فرات از شاهى دهكده گدار از و كرد حركت سبره
  .اند هشد مغضوب كوفه مردم
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 و داد خبـر  خـويش  اطاعـت  از و بگفـت  وى با را خويش قصه و رفت ابرد بن سفيان پيش سبره: گويد
: گفت. نشده هزيمت كوفه مردم جنگهاى از هيچيك در و نبوده عتاب همراه و گرفته جدايى مطرف از اينكه

 و انـد  نداشـته  شـركت  هزيمتـى  در مـن  همـراه  هرگـز  كه منند با كس دويست و ام بوده امير عامل پيوسته«
  »اند نداشته دخالت اى فتنه در و مطيعند

 نكو و گفته راست«: گفت حجاج داد خبر بدو بود گفته سبره را آنچه و رفت حجاج پيش سفيان: گويد
  .بگفت سبره با را اين و برفت سفيان» .باشد داشته حضور دشمنان مقابله در ما با بگو. گفته

 و خواند پيش را ثقفى معاويه بن حارث، حجاج. گرفت جاى اعين حمام محل در تا بيامد شبيب: گويد
 قريـب  بـا  بودند حكومت عمل اهل كه كسانى و بودند نداشته حضور عتاب نبرد در كه نگهبانان از گروهى با

  .گرفت جاى راه در و برفت كس هزار قريب با كه كرد روانه شام مردم از كس دويست
 حملـه  رسيد وى نزد به چون و كرد حركت شتابان خويش ياران با و يافت خبر حارث آمدن از شبيب: گويد

 را پـل  و بيامـد  نيـز  شـبيب ، شدند كوفه وارد و بيامدند هزيمتيان كرد هزيمت را يارانش و بكشت را او و برد
 را معاويـه  بـن  حـارث  اول روز كـه  ببـود  خويش اردوگاه در روز سه و زد اردو كوفه سمت در آن پاى و بريد
 دهانـه  كـه  فرسـتاد  بودنـد  مسـلح  همـه  كـه  را خـويش  غالمـان  و آزادشدگان حجاج دوم روز به. بود تهكش

 كه بستند را خويش هاى كوچه دهانه و بيامدند نيز كوفه مردم. بستند بود سمت بدان كه را كوفه هاى كوچه
  .شوند مروان بن الملك عبد و حجاج خشم دچار نيايند اگر داشتند بيم

 تاكنون كه بساخت مسجدى ايوان نزديك فروشان علف مجاور زار شوره انتهاى در و يامدب شبيب: گويد
  .پاست به

 كرد روانه بود پوشيده 1زره كه را خويش آزادشدگان از يكى الورد ابو حجاج شد سوم روز چون و، گويد
 و بـرد  حملـه  بـدو  شـبيب  »است حجاج اين«: گفتند كرد وى همراه را خويش غالمان و بسيار پوشان زره و

  ».كردم آسوده او از را شما بود حجاج اين اگر«: گفت و بريخت خونش
 كـه  فرسـتاد  وضـع  همـان  و شـمار  همـان  به جمعى با را طهمان خويش غالم حجاج آن از پس: گويد

  »كردم آسوده وى از را شما بود حجاج اين اگر«: گفت و بريخت را خونش و برد حمله بدو شبيب
 اين از كه بياريد من براى استرى« :گفت و آمد در قصر از حجاج روز آمدن بر وقت به آن از پس: گويد

  »نشينم آن بر زار شوره تا جا
 عجمان، بدارد صالح قرين خدايت«: گفتند بدو. بود سپيد آن پاى و دست كه آوردند وى براى استرى

  »گيرند مى بد فال به روزى چنين در را استرى چنين سوارى

                                                           

 حفـاظ  بـراى  كه بوده هم به پيوسته آهنين صفحات بلكه حلقه نه اما زره همانند بوده چيزى كه آمده تجفاف كلمه متن در. 1
 بـه  و نيافتم آن معادل اى كلمه اما اند كرده مى تن به زره جاى به نيز مردان احيانا و اند بسته مى آن پهلوهاى به نبردگاه در اسب
  .م. بردم بكار را زره ضرورت حكم
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  ».پاست و دست سپيد و پيشانى سپيد روزى اينك كه آريد من پيش ار استر«: گفت
 در زار شـوره  بـاالى  و برفـت  بريد كوچه راه از و كرد حركت شام مردم با و نشست استر بر آنگاه: گويد

 وى سوى كه ديد را حجاج چون و بود سوار سيصد با  شبيب، آمد فرود بديد را وى ياران و شبيب چون و آمد
 كـه  دهـد  مـى  دستورم امير«: گفت و آمد حجاج پيش الرحمن عبد بن سبرة. آمد پيش خويش رانيا با آمده
  »؟باشم كجا

  ».كنيد نبرد شد نبردى و آمدند شما سوى اگر و بايست ها كوچه دهانه بر«: گفت
  .بايستاد كسان جماعت با و برفت سبره ابو پس: گويد
 اهـل  شـما ، شـام  مـردم  اى« :زد بانگ آنگاه ستنش آن بر و خواست را خويش پايه چهار حجاج: گويد

 زانـو  و نهيد فرو چشم، كند نمى باطل را شما حق ها كثافت اين باطل و يقينيد و صبورى و شنوايى و اطاعت
  ».شويد مقابل قوم اين با ها نيزه سر با و بزنيد

 و آمـد  آنها سوى شبيب، بودند سياه سنگستانى گفتى بردند باال را ها نيزه و زدند زانو كسان پس: گويد
 بـن  سـويد  بـا  دسـته  يك، بودند وى با دسته يك: دسته سه به، بياراست را خويش ياران رسيد نزديك چون
  .وايل ابن محلل با ديگر دسته و، سليم

 و ورزيدند ثبات كه برد حمله سويد »كن حمله آنها به خويش سواران با«: گفت سويد به شبيب: گويد
 حجـاج . بازگشـت  كـه  رفتند پيش و بزدند نيزه با و جستند يارانش و وى سوى رسيد ها نيزه نزديك به چون
  .ببر پيش مرا پايه چهار غالم اى، كنيد چنين، اطاعت و شنوايى اهل اى كه زد بانگ

، بودنـد  كـرده  سويد با كه كردند چنان نيز وى با كه كند حمله آنها به تا بگفت را محلل، شبيب: گويد
  .ببر نزديك مرا پايه چهار غالم اى. كنيد چنين اطاعت و شنوايى اهل اى هك زد بانگشان حجاج

 هـا  نيـزه  به چون و ورزيدند ثبات وى مقابل در كه آورد حمله خويش دسته با شبيب آن از پس: گويد
 به تا رفتند پيش و بزدند را او نيزه با شام مردم آنگاه ،بجنگيد آنها با دراز مدتى و جستند او روى پيش رسيد

 كوچـه  ايـن  مـردم  بـه  خـويش  سـواران  بـا  سـويد  اى كـه  زد بانگ بديد را آنها ثبات چون و پيوست يارانش
 حجاج طرف به سر پشت از و برانى هستند آنجا كه را كسانى شايد، بر حمله بود جرير لحام كوچه مقصودش

  .بريم حمله بدو روى پيش از نيز ما آيى
 تير او به ها كوچه دهانه و ها خانه باالى از كه برد حمله كوچه مردم به و شد جدا سليم بن سويد: گويد

  .بازگشت و انداختند
 خويش حفاظت به شام مردم از كس سيصد با را شعبه بن مغيرة بن عروة حجاج كه بود چنان و: گويد

  .نيارند حمله بدو سر پشت از كه بود گماشته يارانش و
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 هـر  و ايم فروخته خدا به را خويشتن ما اسالم اهل اى«: تگف ما به شبيب روز آن: گويد لقيط بن فروة
، صـبورى ، صـبورى ، ندهـد  اهميـت  ببيند خدا راه در كه را آزارى و رنج باشد فروخته خدا به را خويشتن كه

  »ديگرتان جنگهاى حمله مانند اى حمله
 يـاران  بـه  وردآ مـى  حملـه  آنهـا  بـه  كـه  بدانست حجاج چون و آورد فراهم را خويش ياران آنگاه: گويد

 از كـه  آسمان پروردگار به قسم، آريد ثبات حمله يك اين مقابل در اطاعت و شنوايى اهل اى«: گفت خويش
 رسيد آنها نزديك چون و آورد حمله يارانش همه با شبيب، زدند زانو آنها پس» .نيست فيروزى جز به آن پى

 رفتند پيش و زدند ضربت شمشير و نيزه اب چندان و جستند او روى پيش كه زد بانگ كسان جمع به حجاج
  .رسيدند زايده بستان محل به تا زدند عقب بودند جنگ به آنها با كه را يارانش و شبيب و

 آنگـاه » .زمين، زمين، خدا دوستان اى«: زد بانگ خويش ياران به شبيب رسيدند آنجا به چون و: گويد
  .گذاشت سليم بن سويد با را نيمه يك و شدند ادهپي آنها نيمه يك كه گفت خويش ياران به و شد پياده

 و شـنوايى  اهـل  اى، شـام   مـردم  اى كـه  زد بانـگ  آنگاه، رسيد شبيب مسجد به تا بيامد حجاج: گويد
 بيست نزديك، رفت مسجد باالى آنگاه. »است فتح آغاز اين اوست فرمان به حجاج جان كه خدايى به اطاعت

  »كنيد تيربارانشان آمدند ما نزديك اگر«: گفت آنها به، داشتند همراه تير كه رفتند باال وى با كس
 را خـود  جـاى  ديگـر  گـروه  مقابـل  در گـروه  دو از يـك  هـر  و جنگيدند سختى به را روز بيشتر: گويد
 در و ام باخته خون من كه كنم نبرد آنها با بده اجازه من به«: گفت حجاج به عتاب بن خالد آنگاه. نگهداشت

  »نيست يدترد نيكخواهيم
  »دارى اجازه«: گفت حجاج
  »برم مى حمله اردوگاهشان به و آيم مى سرشان پشت از«: گفت
  »بكن رسد مى نظرت به چه هر«: گفت
 شبيب برادر مصاد و شد اردوگاهشان وارد سر پشت از تا برفت كوفه مردم از گروهى با خالد پس: گويد

 بـه  خبر. زد آتش را اردوگاهشان و كشت را او كلبى اندف بن فروة، شد كشته نيز وى همسر غزاله، بكشت را
 بـر  بودنـد  وى بـا  كـه  پيادگانى همه و شبيب، گفتند تكبير يكباره به يارانش و حجاج .رسيد شبيب و حجاج
 دلهاشـان  در تـرس  حادثـه  ايـن  از كه كنيد حمله آنها به«: گفت شام مردم به حجاج، جستند خويش اسبان
  ».است افتاده

  .ماند جاى به عقبداران گروه با شبيب و كردند هزيمت را آنها و بردند حمله شام مردم: گويد
 پـل  از شـبيب  و شدند هزيمت كسان وقتى: گويد بوده شبيب همراه كه كسى از نقل به خارجى اصغر

  .كردند تعقيب را وى حجاج سواران برفت
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 مؤمنـان  اميـر  اى«: مشگفـت  انـداخت  پايين چرت حال به را خويش سر شبيب كه شد چنان و: گويد
 پايين چرت حال به را خويش سر دوباره و ماند اعتنا بى اما كرد نگاه» ؟كيست تو سر پشت ببين و كن توجه

  .انداخت
  ».رسيدند تو نزديك مؤمنان امير اى«: گفتم، رسيدند ما نزديك چون و: گويد
  .انداخت پايين چرت حال به را خود سر باز و نكرد اعتنا اما كرد نظر خدا به: گويد
 را او كه واگذاريد خدا آتش و سوزش در را او كه فرستاد خويش سواران سوى كس حجاج آنگاه: گويد

  .بازگشتند و كردند رها
  .بريد را پل كرد عبور شبيب وقتى: گويد عذرى عمرو ابو
ـ  تعقيب را ما نداد تكان را پل كه بودم وى با من شديم هزيمت وقتى: گويد فروه اما  پـل  از تـا  دنكردن
  .گذشتيم

 شـبيب  بـا  ايـن  از پيش خدا به«: گفت سپس، كرد خداى حمد و رفت منبر به و شد كوفه وارد حجاج
  ».بشكنند نشكو در نى كه گذاشت را زنش و شد فرارى خدا به، بودند نكرده نبرد

 يبشـب  وقتـى : گويد تيمى زفر بن مزاحم كه هست ديگر روايت كوفه در شبيب با حجاج جنگ درباره
 بـرد  مـى  سر به آنجا را شب كه وى نشيمنگاه در و داد اجازه ما به حجاج، بشكست را حجاج سپاه هاى دسته
 امـان  و انديشـه  كه ام خوانده كارى براى را شما«: گفت. بود رويش لحافى و بود تختى روى. رفتيم وى پيش

 را جنگاورانتـان  و شـده  ريمتـان ح وارد، آمده در شما جمع ميان مرد اين، دهيد مشورت من به هست آن در
  »دهيد مشورت من به، كشته

 ام اجـازه  اميـر  اگـر «: گفـت  و شد جدا صف از خويش پايه چهار با يكى، ماندند خاموش جا همه: گويد
  »كنم سخن دهد

  »بگوى«: گفت
، »نبـوده  1رعيـت  نيكخواه و نداشته را مؤمنان امير حرمت و نگرفته نظر در را خدا امير، خدا به«: گفت

  .نشست صف در خويش پايه چهار با و بگفت اين
 گويى، بياويخت تخت از را  خويش پاى و زد پس را لحاف و شد خشمگين حجاج، بود قتيبه وى: گويد

  »؟كرد سخن كه بود كى اين«: گفت، بينم مى را او پاى دو
 درست راى«: فتگ حجاج. كرد تكرار را سخن همان و آمد در صف از خويش پايه چهار با قتيبه: گويد

  »؟چيست
  »بجنگى وى با و روى وى سوى كه اين«: گفت
  »آى من پيش صبحگاهان و بجوى من براى اردوگاهى«: گفت

                                                           

 . متن كلمه. 1
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 بود كرده سخن حجاج با قتيبه درباره كه بود او، گفتيم مى لعنت را سعيد بن عنبسة و برفتيم ما: گويد
 صـبح  نماز حجاج، برفتيم سالح با و كرديم يتوص همگى صبحگاهان. بود درآورده حجاج ياران جزو را وى و

 »نيامده هنوز، نيامده هنوز«: گفت مى و شد مى برون دم به دم وى فرستاده آن از پس. رفت درون به و بكرد
 هنـوز «: گفـت  و آمـد  در فرسـتاده  بـاز ، بـود  شده پر كسان از اطاقك. كيست او منظور كه دانستيم نمى ما و

، سـرخ  حريـر  عمامـه  با داشت تن به زرد هراتى قباى يك، رفت مى راه مسجد در كه ديديم را قتيبه »نيامده
 كمربنـد  زيـر  را خويش قباى دامن، بود وى بغل زير گويى داشت كوتاه حمايل كه بود آويخته پهنى شمشير

 در آنگـاه  ببـود  مدتى، نماند معطل و شد وارد كه گشودند او براى را در خورد مى ساقهايش به زره، بود نهاده
 پرچمـى ، كـرد  سـخن  و خاست پا به آنگاه، كرد نماز ركعت دو حجاج. بياوردند وى با افراشته پرچمى و آمد

 الفيـل  بـاب  از را پـرچم ، كـرد  سخن و خاست پا به آنگاه، كرد نماز ركعت دو حجاج. بياوردند وى با افراشته
 بود در بر داشت سپيد پاى و دست و پيشانى كه موى سرخ استرى، شد برون آن دنبال از حجاج، بردند برون

 بـر  نيـز  قتيبـه ، نشسـتند  بـر  كسان، نپذيرفت آنرا جز اما، آوردند پيش را اسبها غالمبچگان نشست آن بر كه
 بزرگ زين كه بس از نمود مى انارى چون زين بر قتيبه داشت سپيد پاى و دست و پيشانى كه نشست اسبى

  .بود چهارشنبه روز به اين و بود آنجا شبيب اردوگاه كه رسيد رزا شوره به تا گرفت السقايه دار راه. بود
 هنگام چون و انداختند نبرد نيز صبحگاه جمعه روز پرداختند نبرد به پنجشنبه صبحگاه گروه دو: گويد

  .شدند هزيمت خوارج شد نماز
 آنگـاه ، بود تهكش را او كه بود فرستاده وى مقابله به اميرى حجاج، بيامد شبيب: گويد قتيبه بن حجاج

  .بود اعين حمام صاحب اعين يكيشان، بود كشته نيز را او كه بود فرستاده ديگر امير
 دو كوفـه  مسـجد  در بـود  كـرده  نـذر  كه بود وى با نيز غزاله، شد كوفه وارد و بيامد شبيب پس: گويد

  .بخواند آن ضمن را عمران آل و بقره سوره و كند نماز ركعت
  .كرد چنان و: گويد
  .بود ساخته نيين اطاقكهاى خويش اردوگاه در شبيب: گويد
 نيكخـواهى  قـوم  ايـن  نبـرد  در كـه  بينمتان مى، عراق مردم اى«: گفت و ايستاد سخن به حجاج: گويد

  ».فرستد من كمك به را شام مردم كه نويسم مى مؤمنان امير به، كنيد نمى
  ».اى نكرده نيكخواهى مؤمنان امير و خدا براى آنها نبرد در تو«: گفت و خاست پا به قتيبه: گويد

  .فشرد سختى به اش عمامه با را قتيبه گلوى حجاج: گويد حفص بن محمد
  »چرا«: گفت حجاج: گويد كه است چنين قتيبه بن حجاج روايت دنباله
 وى پـيش  از كـه  كنـى  مـى  همـراه  وى با را پا و سر بى مردم و فرستى مى را معتبر مرد«: گفت قتيبه

  »شود كشته تا كند مى نبرد و كند مى شرم او و گريزند مى
  »؟چيست درست راى«: گفت
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 كمـك  تـو  بـه  خـويش  هـاى  جان با و بيايند همراهت تو همانند كسانى و بروى خودت كه اين«: گفت
  ».كنند

  ».روم مى وى مقابله به فردا خدا به«: گفت حجاج، كردند لعنت را وى بودند آنجا كه كسانى: گويد
 را خويش قسم، بدارد صالح قرين را امير خدا«: گفت قتيبه. شدند حاضر كسان شد صبح چون و: گويد

  .كردند لعنت را او كسان باز و، »باش داشته ياد به
  »بجوى من براى اردوگاهى و شو برون«: گفت حجاج
، بـود  كثيـف  كـه  رسيد محلى به، كردند حركت و شدند آماده يارانش و حجاج برفت قتيبه پس: گويد

  »بيندازيد اينجا مرا جاى«: گفت بود زباله محل
  »است كثيف محل«: گفتند
 آن بـاالى  آسـمان ، اسـت  پاكيزه آن زير زمين، است تر كثيف خوانيد مى آن سوى مرا كه كارى«: گفت

  ».است پاكيزه نيز
  .نبود قوم جزو و بود مغضوب ورقا بن عتاب بن خالد. بستند صف كسان و آمد فرود پس: گويد
 از«: گفـت  شـبيب . آمدنـد  مـى  پياده، آوردند نزديك را خويش اسبان و بيامدند يارانش و بيبش: گويد

 بـاال  آنـرا  گرفـت  جاى سپرها روى آنها هاى نيزه وقتى و بلغزيد خودتان سپرهاى زير بپوشيد چشم تيراندازى
  ».شوند مى تهزيم خداى اذن به كه كنيد قطع را پاهايشان و خيزند بپا و گيريد جاى آن زير و ببريد

 و بيامـد  خـويش  خدمـه  بـا  عتـاب  بـن  خالـد . لغزيدنـد  مـى  آنهـا  طرف به و بيامدند خوارج پس: گويد
 روى شنيدند آنرا وز و جز و بديدند را آتش شعله چون و زد آتش را نيين اطاقكهاى و زد دور را اردوگاهشان
 رخ هزيمت و رفتند آنها پى از سانك و دويدند اسبانشان سوى، ديدند خويش خيمه در را آتش و بگردانيدند

  .داد
  .بست پرچم وى براى آنها نبرد براى و شد خشنود عتاب بن خالد از حجاج: گويد
 كوفـه  نزديـك  تـا  بيامـد  شـود  كوفه وارد دوم بار خواست مى و بود كشته را عتاب، شبيب وقتى: گويد

 آنها. آرند خبر وى براى شبيب از كه دكر او همراه را يكى و فرستاد را هانى بن سيف يوسف بن حجاج، رسيد
 بـه  خـوارج  از يكى بگريخت سيف و بكشت را كس آن و شد آمدنشان متوجه  كه رفتند شبيب اردوگاه سوى

 بـا  آنكـه  شرط به خواست امان خارجى آن از آنگاه، برجهانيد جويى از را خويش اسب سيف، آمد وى تعقيب
 خبـر  وى براى شبيب از كه بود فرستاده را يارش و او حجاج كه گفت داد امان را او چون و، گويد راست وى

  .ببرند
  »رويم مى او طرف به دوشنبه روز ما«: گفت خارجى

  .بگفت وى با را خبر و آمد حجاج پيش سيف: گويد
  »كرده حماقت و گفته دروغ«: گفت حجاج
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 معاويـه  بـن  حـارث  حجاج، داشتند كوفه آهنگ و كردند حركت خوارج، شد دوشنبه روز چون و: گويد
 و كـرد  هزيمـت  را يـارانش  و بكشـت  را او و رسـيد  وى بـه  زراره در شبيب كه فرستاد آنها مقابله به را ثقفى

  .بجويد وى براى منزلگاهى الرزق دار در فرات كنار بر كه فرستاد سوار باده را بطين و رسيد كوفه نزديك
 را ها كوچه دهانه كه بود فرستاده كوفه مردم از گروهى با را يزيد بن حوشب حجاج، بيامد بطين: گويد

 كمـك  به ديگرى سواران كه فرستاد شبيب پيش كس و نشد چيره آنها بر اما كرد نبرد آنها با بطين، گرفتند
  .برد جان كه كردند هزيمت را او و كردند پى را حوشب اسب كه فرستاد او

 حجـاج . گرفـت  جـاى  پل سوى آن و بيامد شبيب، زد اردو فرات كنار بر و رفت الرزق دار سوى بطين
 ببـود  آنجا روز سه و آمد فرود فرات و كوفه بين ما زار شوره در و برفت شبيب پس، نفرستاد او مقابله به كس

  .نفرستاد وى مقابله به را كسى حجاج كه
ـ  اردوگاهى كه فرستاد را مسلم بن قتيبه او و رود وى مقابله به شخصا كه گفتند حجاج به: گويد  راىب

 ندا كوفه مردم ميان حجاج، »كن حركت نيك فال به يافتم آسان را راه«: گفت و بازگشت و كردند آماده وى
  .بماندند خارجيان مقابل و گرفتند جاى اردوگاه در تا بيامدند وى با قوم سران، شدند برون كه داد

ـ  ربيعه ابى فرزندان وابسته قعنب، بود شبيب راست پهلوى بر بطين: گويد  بـر  كـس  دويسـت  قريـب  اب
 رياحى ورقا بن عتاب بن خالد، نهاد خويش راست پهلوى بر را رياحى ناجيه بن مطر، حجاج. بود چپ پهلوى

 جـاى  خالـد  و »مدار معلوم او به را خويش جاى«: گفت بدو و نهاد چپ پهلوى بر كس هزار چهار قريب با را
  .كرد نهان را خويش

 بـا  و بـرد  حملـه  بديـد  را او شـبيب  چون و كرد خويش همانند را خويش غالم الورد ابو، حجاج: گويد
 بـن  بكر وابسته كه نيز را كوفه اعين حمام صاحب اعين. بكشت را او و بزد داشت وزن رطل پانزده كه گرزى
  .بكشت را او شبيب كه كرد خويش همانند بود وائل

 و پيشـانى  ديـن  ايـن « :فـت گ و داشت سپيد پاى و دست و پيشانى كه نشست استرى بر حجاج آنگاه
  .برو پيش »دارد سپيد پاى و دست

  ».گويند مى عقيل ابى ابن مرا، ببر پيش را خويش پرچم«: گفت كعب ابو
 حملـه  نيز ناجيه بن مطر به، ببرد ميدان تا را آنها و برد حمله يارانش و عتاب بن خالد به شبيب: گويد

  .شدند پياده تا بگفت را خويش ياران و شد دهپيا حجاج وقت اين در. راندند عقب را او و كردند
 ضبى مهلهل بن مصقلة كه بودند حال اين در. بود وى با نيز سعيد بن عنبسة. نشست گليمى بر حجاج

  »؟دهى مى شهادت چگونه وى مورد در و گويى مى چه مسرح بن صالح درباره«: گفت و گرفت را شبيب لگام
  .كرد مى نظر حجاج و» ؟آشفته وضع اين در و حال اين در«: گفت شبيب
 چهل جز به و شدند جدا او از و »باشد بيزار تو از خدا«: گفت مصقله. كرد بيزارى صالح از شبيب: گويد

  .رفتند الرزق دار سوى ديگران، بودند وى ياران دليرترين كه سوار
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، كرد آغاز بردن و رفت آنها  سوى كه فرستاد عتاب بن خالد پيش كس و »كردند اختالف«: گفت حجاج
 سـوار  بـه  تـا  بگفت را علوان و بشناخت آنرا شبيب، آورد مى حجاج پيش را وى سر سوارى و شد كشته غزاله
 يعنـى  -وى«: گفـت  و سـپرد  خـاك  به و دادند غسل آنرا تا بگفت كه بياورد را سر و بكشت را او و برد حمله
 وى و آمـد  حجاج پيش نيز خالد، برفتند خويش عقبداران با خوارج آنگاه» .بود شما نزديك خويشاوند -غزاله

 جملـه  از و كـس  هشـت ، بـرد  حمله آنها به كه كند حمله شبيب به گفت بدو حجاج داد خبر قوم رفتن از را
  .راندند عقب ميدان تا و كردند تبعيت را او سنان و عويمر ابن و مهذب و عيسى و علوان و بطين و قعنب

 حكميـت ، خـوط  اى«: گفت بدو شبيب. آوردند وى پيش را وسىسد عمرو بن خوط حال آن در: گويد
  ».خداست خاص

  »خداست خاص حكميت«: گفت نيز او
 را قعقـاع  بـن  عمير، كرد رها را او پس »بود شده ترس دچار اما شماست ياران از خوط«: گفت شبيب

: گفـت  مى و يدنفهم را وى مقصود اما »خداست خاص حكميت عمير اى«: گفت بدو كه آوردند وى پيش نيز
  ».ببخش جوانيم به خدا راه در«

  .بكشتند را او تا بگفت و نفهميد اما، دهد نجاتش كه »خداست خاص حكميت«: گفت او به باز شبيب
 كـه  بودنـد  رفتـه  خالـد  تعقيب به كه بود كسانى انتظار در شبيب، شد كشته شبيب برادر مصاد: گويد

 از كـه  آمدند نمى او طرف به حجاج ياران، كرد بيدارش درهح بن حبيب كه گرفت چرت را وى، كردند تأخير
  .آورد فراهم را خويش ياران جان نيم زخميان و رفت الرزق دار سوى شبيب آنگاه. بودند بيمناك وى

 و مطـر ، انـد  كشـته  را او پنداشـتند  نديدند را او چون و بازگشتند شبيب محل به كس هشت آن: گويد
 پـى  از نفـرى  هشـت  گـروه . كننـد  تعقيـب  را نفرى هشت گروه گفت آنها هب كه بازگشتند حجاج پيش خالد

 شـان  محاصـره  بود آنها پى از كه خالد، بود آنجا كه شدند ديرى وارد و گذشتند مداين پل از تا رفتند شبيب
. افكندنـد  دجلـه  به اسب با را خويشتن و براندند فرسخ دو نزديك را وى و شدند برون وى مقابله به اما، كرد

  .كرد عبور داشت دست به را خويش پرچم كه حالى در آنجا از و زد دجله به اسب با نيز الدخ
 قـويترين  اسـبش  و است مردم نيرومندترين اين، اسبى چه، سوارى چه، بكشد خدايش«: گفت شبيب

  ».است زمين روى اسب
  »است عتاب بن خالد اين«: گفتند
 شـده  جهـنم  وارد چه اگر رفتم مى او پى از دانستم مى اگر خدا به است دار ريشه دليرى كار در«: گفت

  ».بود
: گفـت  و رفـت  منبر باالى آنگاه، شد كوفه وارد حجاج، شد هزيمت شبيب وقتى: گويد عذرى عمرو ابو

 در نـى  كـه  گذاشـت  وا را زنـش  و رفـت  فرار به خدا به، بودند نكرده نبردى چنين شبيب با تاكنون خدا به«
  ».بشكنند نشكو
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 بـه  شـام  مـردم  از كـس  هزار سه با را وى و خواند پيش را حكمى الرحمن عبد بن حبيب گاهآن: گويد
 كن نبرد او با كردى تالقى وى با كجا هر و باش حذر بر وى شبيخون از«: گفت بدو و فرستاد شبيب تعقيب

  ».شكست را دندانش و شكست را او شوكت خدا كه
 خـويش  عـامالن  پـيش  كس حجاج، رسيد انبار به ات برفت شبيب پى از الرحمن عبد بن حبيب: گويد

 اين بر كه آنها از كس هر و است امان در آيد ما سوى آنها از كس هر كه برسانيد شبيب ياران به كه فرستاد
  .گرفت مى امان و آمد مى بود وامانده جنگ از و نبود ثابت عقيده

 در آيـد  ما پيش شما از كس هر كه بود داده ندا آنها ميان حجاج، هزيمت روز به نيز آن از پيش: گويد
  .بودند شده پراكنده شبيب ياران از كس بسيار و، است امان

 چـون  و بيامـد  خويش ياران با و آمده فرود انبار در الرحمن عبد بن حبيب كه يافت خبر شبيب: گويد
  .بكرد مغرب نماز خويش ياران با و آمد فرود رسيد آنها اردوگاه نزديك

 بـودم  شام مردم جزو من زد شبيخون ما به و بيامد شبيب كه شب آن خدا به: گويد ىسكسك يزيد ابو
 يك هر بايد مى كه گفت و كرد گروه چهار را ما و آورد فراهم را ما الرحمن عبد بن حبيب آمد در شب وقتى

 كه. يدنيا آن كمك به ديگر گروه، پرداخت جنگ به گروهى اگر و دارد محفوظ را خويش سمت گروه چهار از
  .كنند مى جنگ شما با و زنند مى شبيخون شما به كه دانيد چنان، هستند ما نزديك خوارج اين ام شنيده

 حملـه  ما گروه چهار از يكى بر و زد شبيخون و بيامد شبيب تا بوديم خويش آرايش بر همچنان: گويد
، نرفت جاى از آنها از هيچكس اما. كرد نبرد آنها با دراز مدتى و بود عذرى سعيد بن عثمان ساالرشان كه برد

 و كـرد  نبـرد  نيـز  آنهـا  بـا . بود عامرى بجل بن سعد ساالرشان كه رفت ديگر گروه سوى و كرد رهاشان آنگاه
 سـعد  بن نعمان ساالرشان كه رفت ديگر گروه سوى و كرد رها نيز را آنها، نرفت جاى از گروه آن از هيچيك
 و بود خثعمى اقيصر ابن ساالرشان كه رفت ديگر گروه سوى آنگاه. فتيا نتوانست دست آنها به و بود حميرى

 از چهـارم  سـه  تـا  برد مى حمله ما به كه گشت ما دور به آنگاه، نساخت كارى اما كرد نبرد آنها با دراز مدتى
 داخ به، كرد نبرد ما با پياده دراز مدتى آنگاه، شود نمى جدا ما از گفتيم كه كرد سختى چندان و گذشت شب

 آنهـا ، كشـتيم  آنها از كس سى نزديك ما. شد بسيار ميانه در كشته و دريد چشمها و افتاد دستها آنها و ما از
 نـابود  را ما بودند بيشتر كس يكصد از ديديمشان مى چنانكه اگر خدا به، كشتند ما از كس يكصد نزديك نيز

 از نيـز  آنهـا ، شديم خسته آنها دست از كه ندنگرفت جدايى ما از و بودند ترتيب همين به خدا به، بودند كرده
 مـا  از يكـى  كـه  ديدم مى. بودند كرده  نفرت ما از نيز آنها، بوديم كرده نفرت آنها از ما، شدند خسته ما دست
 ما از يكى كه ديدم مى. بود ناتوان و خسته كه بس از زد نمى زيانش و زد مى خويش شمشير با را آنها از يكى

  .نداشت برخاستن تاب خستگى از و زد مى شمشير فاصله از و دكر مى نبرد نشسته
: گفـت  بودند شده پياده كه يارانش از كسانى به آنگاه نشست بر شبيب شدند نوميد ما از چون و: گويد

  .برفت ما پيش از و گرفت خويش راه گرفتند جا خويش اسبان پشت بر چون و »برنشينيد«
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 بسـيار  زخـم  و بوديم غمين سخت بازگشتيم حريفان پيش از تىوق: گويد شبيب درباره لقيط بن قروة
 ايـن  خـداى  ثـواب  راه در اما بود سخت بسيار داريم كه حال اين خواستيم مى دنيا اگر«: گفت ما به. داشتيم

  ».است آسان بسيار
  »گفتى راست مؤمنان امير اى«: گفتند يارانش: گويد
 آنها از كس دو ديشب«: گفت بدو و كرد سليم بن ويدس به رو كه كنم نمى فراموش را اين هرگز: گويد

 و شدم برون شما دارى طليعه به شبانگاه. مردم ترسوترين ديگرى و بود مردم دليرترين يكيشان كه كشتم را
 بايسـته  آنها از يكى. بخرند آنجا از را خويش هاى بايسته كه شدند اى دهكده وارد كه ديدم را آنها از كس سه

 علـف  تـو  گـويى « :گفـت  مـن  بـه  آمـدم  در وى بـا  نيـز  من، آمد در خويش ياران از پيش و خريد را خويش
  »نخريدى

  ».اند برداشته من از را كار اين زحمت كه هست رفيقانى مرا«: گفتمش
  »؟آمده فرود كجا ما دشمن اين تو نظر به«: گفتم بدو

  ».شوم مقابل نشبيبشا با دارم دوست خدا به آمده فرود ما نزديك كه ام شنيده«: گفت
  ».دارى دوست را اين«: گفتم
  »آرى«: گفت
 بيفتاد كه خدا به، كشيدم را خويش شمشير و »شبيبم من خدا به كه بدار خويش احتياط پس«: گفتم

  .شد حركت بى و
  .است مرده كه داشتم معلوم و بنگرم كه رفتم و، »خيز بر تو واى«: گفتمش

 سـوى  مـردم  كـه  وقت اين در«: گفت من به. آمد در دهكده از كه رسيدم ديگرى به و بازگشتم: گويد
 مـن  پى از او، برد مى مرا اسبم كه برفتم و نكردم سخن وى با من اما» ؟روى مى كجا روند مى خويش اردوگاه

  »؟خواهى مى چه«: گفتم و بگرفتم او راه، رسيد من به تا آمد
  »مايى دشمنان از تو خدا به«: گفت
  »آرى خدا به«: گفتم
  »بكشم ترا يا بكشى مرا تا رفت نخواهى خدا به«: گفت
 و دليرى كار در خدا به جنگيديم شمشير با لختى، آورد حمله من به نيز او، بردم حمله بدو پس: گويد

  .بريختم را خونش و بود وى شمشير از تر بران شمشيرم اينكه جز نبودم برتر او از جنگاورى
 نزديـك  بـه  ديگر بار تا سپرديم راه جوخى سرزمين در آنگاه رديمك عبور دجله از تا برفتيم: گويد قروه

 كرمـان  رهسـپار  آنجـا  از و رفتـيم  فـارس  سـوى  آنجا از و گرفتيم اهواز راه آنگاه، كرديم عبور دجله از واسط
  .شديم

  .رسيد هالكت به شبيب سال همين در هشام گفته به
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  .بود هشتم و هفتاد سال به وى هالكت واقدى گفته به اما

   شبيب هالكت سبب از سخن

 و كرد بخش ما ميان بسيار مال و فرستاد، شبيب يعنى، وى سوى را ما حجاج: گويد سكسكى يزيد ابو
 سفيان و رود شبيب مقابله به: گفت ابرد بن سفيان به آنگاه. داد چيز قوم مبتاليان و زخمداران از يك هر به

 فرستى مى كسى سوى را سفيان«: گفت و آمد ناگوار حكمى نالرحم عبد ابن  حبيب بر كار اين اما، شد آماده
  »ام كشته را اصحابش سواران يكه و ام كرده هزيمتش كه

  .فرستاد ماه دو از پس نيز را سفيان: گويد
 بازگشـت  راه و كـرد  حركـت  آنگـاه ، بياسودند يارانش و او و گرفت نيرو تا ببود كرمان در شبيب: گويد

 عامـل  و حجاج دختر شوهر كه ايوب بن حكم به حجاج .رفت او مقابله به اهواز دجيل پل پاى سفيان، گرفت
  :بود نوشته بود بصره بر وى

 سفيان به بگو و فرست شبيب مقابله به كس هزار چهار با را بصره مردم از معتبر و دلير يكى، بعد اما«
  »باشد او مطيع و شنوا و شود ملحق ابرد بن

 تالقـى  شـبيب  بـا  سفيان كه هنگامى اما فرستاد كس هزار چهار با را ىعتك عمرو بن زياد، حكم: گويد
  .بود نرسيده وى پيش هنوز، كرد

 ديد و كرد عبور سفيان طرف به شبيب، شد تالقى دجيل پل نزد به شبيب و سفيان ميان وقتى: گويد
 بر را فهرى حسان بن بشر گماشته سوارگان بر را عذرى صيفى مهاجرين: گرفته موضع پيادگان با سفيان كه

 يـاران  از گـروه  سـه  بـا  نيز شبيب نهاده چپ پهلوى بر را فزارى هبيره بن عمر و نهاده خويش راست پهلوى
 وائـل  بن محلل. بود گروه يك با نيز محلمى قعنب. بود گروه يك با سويد. بود گروه يك با وى :بيامد خويش

  .بود نهاده خويش اردوگاه در نيز را
 پهلوى بر كه قعنب و برد حمله سفيان چپ پهلوى بر بود شبيب راست پهلوى بر هك سويد وقتى: گويد

 نبـرد  را روز از مـدتى  و بـرد  حملـه  سفيان به شبيب خود برد حمله حريف راست پهلوى بر بود شبيب چپ
 مـا  بـه  بـار  سـى  از بيش يارانش و شبيب، بودند بوده آنجا در كه رفتند جايى به و شدند جدا عاقبت، كرديم

 :گفـت  مـا  بـه  ابـرد  بـن  سـفيان . بـوديم  نرفتـه  خويش صف از ها حمله از يك هيچ در كه بودند كرده ملهح
  »برند حمله آنها سوى پيادگان فقط شويد پراكنده«

 شـبيب  چون و رانديم پل طرف  به را آنها تا زديم ضربت آنها به شمشير و نيزه با پيوسته خدا به: گويد
 كـرديم  نبـرد  سـختى  بـه  آنهـا  بـا  شب هنگام تا. شدند پياده او با كس كصدي قريب و شد پياده رسيد پل به

 ضـربت  مـا  بـه  شمشـير  و نيزه با چندان شدند پياده وقتى. بود نكرده نبرد آن از تر سخت قومى هيچ چنانكه
  .بوديم نديده قومى هيچ از آنرا مانند كه زدند
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: گفت و خواست را تيراندازان هست تنشانياف ظفر بيم و ندارد آنها مقاومت تاب كه ديد سفيان چون و
 شـبانگاه  تيراندازان، بود داده رخ نيمروز هنگام گروه دو تالقى. بود شب هنگام به اين و، »كنيد تيربارانشان«
 آنها ساالرى به را يكى و بود كرده صف به جداگانه را تيراندازان ابرد بن سفيان .كردند تيراندازى آنها طرف به

  .بود گماشته
 حملـه  مـا  تيرانـدازان  به چون و بردند حمله آنها طرف به خوارج كردند تيراندازى لختى چون و: ويدگ

 شبيب، كردند تيراندازى لختى چون و داشتيم مشغول تيراندازان از را آنها و برديم حمله آنها به نيز ما بردند
  .آمدند در پاى از آنها از كس سى از بيشتر كه بردند حمله تيراندازان به و برنشستند يارانش و

 تـا  جنگيـديم  وى با ها نيزه با ما و آمد ما سوى راست يك و بگشت ما طرف به خويش سواران با آنگاه
  .بازگشت آنگاه، شد تاريك شب

 تـا  مكنيـد  تعقيبشـان  و بگذاريدشـان ، مـردم  اى«: گفـت  خـويش  يـاران  به سفيان وقت اين در: گويد
  »بريم حمله آنها به صبحگاهان
  .بروند ما مقابل از كه نداشتيم اين از خوشتر را چيزى و بداشتيم آنها از دست پس :گويد
 شد صبح وقتى كنيد عبور مسلمانان گروه اى«: گفت شبيب رسيديم پل به وقتى: گويد لقيط بن فروة

  »اهللا شاء ان رويم آنها سوى
 ماديـانى ، اسـب  روى پـيش ، مدبيا خويش اسب بر و بماند آخر در او و كرديم عبور او از پيش ما: گويد

 كشـتى  كنـار  بر شبيب اسب پاى سم و بلرزيد ماديان و جست ماديان بر وى اسب بود پل روى وقتى كه بود
  :گفت بيفتاد چون و افتاد آب در شبيب و آمد فرود

  »1برد پايان به بود شدنى انجام كه را كارى خدا تا«
  »2داناست و نيرومند) خداى( نظم اين«: گفت و آمد باال سپس، رفت فرو آب در وى پيكر همه آنگاه

 نبرد شبيب با كه بود شاميانى جمله از وى گفت من براى سكسكى يزيد ابو را حديث اين: گويد راوى 
، شبيب قوم از يكى اما. كرد حديث چنين بود بوده حاضر شبيب جنگهاى در كه نيز لقيط بن فروة. كردند مى
 و نداشـتند  راسخ عقيده و، كردند مى نبرد وى همراه شبيب عشيره از جمعى«: گفت مى، همام بن مرة بنى از

 در كينـه  و بود آورده درد به را دلهاشان قضيه اين و بود كشته كس بسيار آنها عشاير از شبيب كه بود چنان
 حملـه  همـام  بـن  مرة بنى بر، شيبان بن تميم بنى از مقاتل نام به شبيب ياران از يكى. داشتند هاشان سينه
  »؟شدى آنها كشتن مرتكب من دستور بى چرا«: گفت بدو شبيب .بود كشته را آنها از يكى و بود برده

  »كشتم نيز ترا قوم كافران. كشتم را خويش قوم كافران، بدارد صالح قرين خدايت«: گفت
  »؟كنى فيصل من راى بى را كارها كه منى اختياردار مگر«: گفت

                                                           

1 .يْقضيراً اهللا لولًا كانَ أَمفْع42: 8 م. 
2 .كيرُ ذلزِيزِ َتقْديمِ الْعل96: 6 الْع.  
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، بكشيم باشد ما عقيده خالف به را كه هر كه نيست ما دين جزو مگر دبدار صالح قرين خدايت«: گفت
  »؟بيگانه چه باشد خودى چه

  »چرا«: گفت
 قـوم  از ام كشته خودم قوم از آنچه دهم يك مؤمنان امير اى خدا به، كرد بايد كه ام كرده چنان«: گفت

  ».شوى توز كينه كافران قاتل با كه نيست روا مؤمنان امير اى تو براى و ام نكشته تو
  »نيستم توز كينه، اين بسبب«: گفت
 يـاران  آخـر  در وقتـى  كـه  گويند بود كشته كسان عشايرشان از كه بودند شبيب با بسيار كسان: گويد

» ؟بگيـريم  او از را خـويش  انتقام اكنون هم و ببنديم را پل خواهيد مى«: گفت ديگران با يكيشان بود خويش
  .شد غرق و افتاد آب در شبيب كه برميد و بترسيد اسب، شد جك ها كشتى، بريدند را پل سر

 عـام  حـديث  امـا ، گويند مى چنين نيز شبيب قوم از كسانى، گفت را حديث اين مرى مرد: گويد راوى
  .است اول حديث همان

 اميرتـان «: گفـت  و بيامـد  پلـدار  كـه  شديم مى آماده بازگشتن براى ما خدا به: گويد سكسكى يزيد ابو
  »؟كجاست

  »جاست همين«: گفتيم
  .»افتاد آب در آنها از يكى بدارد صالح قرين خدايت«: گفت و رفت او پيش پلدار: گويد

 را خويش اردوگاه و گرفتند بازگشت راه آنگاه. شد غرق مؤمنان امير كه زدند بانگ ديگر يك به خوارج
 رسيد پل نزد به تا بيامد آنگاه، تيمگف تكبير نيز ما گفت تكبير سفيان، نماند آنجا در هيچكس كه كردند رها

 از بيشـتر  كه آمد فرود آنجا، نيست آن در اى جنبنده شد معلوم، فرستاد آنها اردوگاه به را صيفى مهاجرين و
 كسان شنيدم. داشت تن به زره كه آورديمش در تا جستيم را شبيب صبحگاهان. داشت چيز ديگر اردوى هر
 زدند مى زمين به كه سنگ همانند بود سخت اى پاره، آوردند در را لشد و شكافتند را شكمش كه گفتند مى

  .جست مى باال انسان قامت مقدار به و
  ».افتاد ما دست به اردوگاهشان و كرد كمك را شما كه كنيد ستايش را خدا«: گفت سفيان
 بـاور  اما »شده كشته«: گفتند مى و دادند مى مادرش به را شبيب مرگ خبر: گويد ارقط يزيد بن خالد

 در من از آتشين تيرى كه ديدم شد متولد وقتى«: گفت و كرد باور »شده غرق«: گفتند بدو چون و كرد نمى
  »كند نمى خاموش آنرا آب جز كه دانستم و آمد

 بـه  عقبـه  بـن  وليـد  كه بود ربيعه بن سليمان سپاه جزو شبيب پدر: گويد عامرى ازدى لقيط بن فروة
، آمدنـد  بـاز  مسـلمانان  چـون  و، روميان ضد بر بود فرستاده شام مردم كمك به ارانشي با را او عثمان دستور
، كبـود  نه و بود سفيد نه كه سرخروى ديد كنيزكى شبيب پدر نعيم بن يزيد، بياوردند فروش براى را اسيران

  .سال آغاز رد بود پنجم و بيست سال به اين و آورد همراه و بخريد را او كه چشمگير و زيباروى و قد بلند
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 و بيفزود عصيانش كه بزد را او پس، نپذيرفت كه »شو مسلمان«: گفت آورد كوفه به را او چون و: گويد
 از آمد در وى بر چون و بياوردندش كه خواند پيش را وى آنگاه كردند درست را او تا بگفت ديد چنين چون

  .بود شنبه روز كه قربان روز به حجه ذى ماه هب بود پنجم و بيست سال به اين و بزاد را شبيب و گرفت بار او
 اسالم بخواهى اگر«: گفت بدو كرد مى سخن او با و داشت دوست شدت به را خويش صاحب، زن: گويد

  ».پذيرم مى خواستى كه را
  »خواهم مى«: گفت
 پيشـم  از كـه  ديـدم  خواب به«: گفت مى، بود مسلمان بزاد را شبيب وقتى و آورد اسالم زن پس: گويد

 روان آب در كـه  بود حال اين در، رسيد آفاق همه به و رسيد آسمان به تا برفت و پاشيد نور و درآمد شهابى
 كـردم  تعبير چنين را خويش خواب، ريزند مى خون كه زادم روز اين در را او من. شد خاموش و افتاد فراوان

  ».شود مى بزرگ سرعت به و گيرد مى باال كارش و ريزد مى بسيار خون من پسر اين كه
 نـام  به آبى سر بر قومش سرزمين به، برد مى صحرا به مادرش با را او شبيب پدر كه بود چنان و: گويد

  .لصف
 و بودنـد  آورده سـنگ  خويشـتن  بـا  بودنـد  آمـده  كـه  شام مردم سپاه: گويد رازى سويد ابى بن موسى

 با خواست و رسيد شبيب به سخنشان »دكن فرار  سنگ اين تا كرد نخواهيم فرار شبيب مقابل در«: گفتند مى
 يـاران  از كس هشت آنگاه، سپر دو اسب هر دم به، بست سپر آنها دم به و خواست اسب چهار كند حيله آنها

 بـه  تـا  برفت آنگاه .بردارد خويش با آبى قمقمه گفت بدو بود وى با نيز حيان غالمش. خواند پيش را خويش
 باشند داشته همراه اسب يك مرد دو هر و باشند اردوگاه اطراف در فتگ خويش ياران به رسيد اردوگاه كنار

 اردوگـاه  نزديـك  اى تپـه  روى آنها با. كنند رها اردوگاه در بيابد آنرا تيزى چون كه بزنند شمشير با را اسب و
  ».تپه اين روى وى گاه وعده يافتيد نجات كدامتان هر«: گفت و كرد وعده

 بـا  و آمـد  فـرود  بديـد  را اين چون و داشتند ناخوش بود گفته كه را كارى هب اقدام وى ياران اما: گويد
 خـاص  حكميـت  و آمد در آن پى از شبيب، دويد اردوگاه ميان اسبان. بود گفته آنها به كه كرد چنان اسبان

 بـن  حبيـب  كه ساالرشان اما، زدند مى ضربت را ديگر يك و افتادند همديگر جان به مردم. گفت مى خداست
 شـما  بـر  كـار  تـا  بيفتيد زمين روى است خدعه اين مردم اى«: زد بانگ و برخاست بود حكمى الرحمن عبد

 روى نيـز  او، شـدند  آرام آنها كه ديد چون و بماند اردوگاهشان در شبيب و كردند چنان: گويد» .شود روشن
 خـويش  هـاى  خيمـه  به و شدند آرام مردم چون و بود افتاده بسستى كه بود خورده گرزى ضربت افتاد زمين
 سـر  بـر  آب ايـن  از حيان اى«: گفت و بديد آنجا را حيان و رفت تپه سوى و شد برون كسان انبوه در، رفتند

 بـا  و بزنـد  را او گـردن  كـه  آمـد  صدد به حيان بريزد آن بر آب كه برد پيش را خويش سر چون و »بريز من
 مـن  امـان  موجـب  حجـاج  نـزد  بـه  و يابم نمى كسان اين كشتن از بهتر خيرى ذكر و حرمت« :گفت خويش
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 آن گشـودن  در چـرا « :گفـت  شـبيب  كـرد  تأخير قمقمه گشودن در چون و بلرزيد قصد اين از اما »شود مى
  .ريخت او بر آب كه داد حيان به و دريد را قمقمه و گرفت بر خويش پاپوش از كارد و» ؟كنى مى تأخير

 او گردن و بندم كار به را خويش نيت كه شد آن از انعم مرا لرزه و ترس خدا به«: گفت مى حيان: گويد
  »بزنم را

  .رفت خويش ياران پيش اردوگاه به شبيب آن از پس: گويد
 خلـع  را مـروان  بـن  الملك عبد و كرد قيام حجاج ضد بر مغيره بن مطرف سال اين در: گويد جعفر ابو

  .شد كشته آنجا و پيوست جبال به و كرد

   مروان بن الملك عبد كردن خلع و مطرف قيام سبب از سخن

 ميـان  كه منزلتى و داشتند پدر از كه اعتبارى بجز شعبه بن مغيرة پسران: گويد ازدى يزيد بن يوسف
  .بودند معتبر و بزرگ و شايسته نيز خودشان داشتند قوم

 شـاوندان خوي و قومند مردان كه بدانست، كرد سخن آنها با و بديدند را او و بيامد حجاج چون و: گويد
  .همدان بر را مغيره بن حمزة و مداين بر را مغيره بن مطرف و گماشت كوفه بر را مغيره بن عروة پس. وى

 خـدا  حمـد  و رفـت  منبـر  به. آمد ما پيش، مداين به شعبه بن مطرف«: گويد ازدى عبداهللا بن حصين
 كرده شما واليتدار مرا بدارد حصال قرين خدايش كه، حجاج امير، مردم اى«: گفت آنگاه، كرد او ثناى و گفت

 اگـر  و مـردمم  نيكروزتـرين  كردم عمل گفته او چنانچه اگر، كنم رفتار عدالت به و كنم حكم حق به گفته و
 شـما  بـراى  نيمـروز  از پـس  كـه  بدانيـد . ام كـرده  تباه را خويش نصيب و ام افكنده گناه به را خويشتن نكردم

 آنجا تا كه بگوييد من با را واليت صالح و خويش صالح موجبات و آريد من پيش را خويش حوايج نشينم مى
  »مانم نمى باز شما با نيكى از بتوانم كه

 و بودنـد  كسـان ، قـوم  خانـدانهاى  و شـهر  بزرگـان  از مـداين  در هنگـام  ايـن  در، آمد فرود آنگاه: گويد
  .بايست نمى رفتن آنجا سك بود اى حادثه انبار سرزمين يا جوخى سرزمين به اگر كه بودند آنجا جنگاوران

 سـران  از كه حارث بن حكيم  نشست ايوان در مردم براى و برفت آمد فرود منبر از مطرف وقتى: گويد
 قـرين  خـدايت «: گفت و آمد وى سوى گماشت المال بيت كار به را او حجاج بعدها و بود قوم معتبران و ازد

 كه را آنچه، بودى آمده فرود كه گويم پاسخ ترا كه آمدم، بودم دور تو از من كردى سخن وقتى، بدارد صالح
 بـراى  و دادى عـدالت  وعـده ، كنـد  هدايت قرين را شنونده و گوينده خدا، كردم فهم گفته تو با حجاج گفتى
 مـردم  و خـدا  رضـاى  جلـب  كـار  در كه كند اعانت دارى كه قصد اين بر خدايت، خواستى معونت حق عمل

  »هستى پدرت همانند
  .نشست وى پهلوى كه كرد خالى جا و »بيا من نزديك«: گفت دوب مطرف: گويد

 را مشـكوك  مـردم  بودند آمده مداين به كه بود عامالنى بهترين جمله از مطرف: گويد يزيد بن حصين
  .بود ستم مانع همه از بيش و كرد مى سركوب همه از بهتر
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 تشبيب از پس كه خواند عرىش و آمد وى پيش بود شاعر مردى كه ثورى همدانى اجدع بن بشر: گويد
  :گفت چنين و كرد ياد وى ياران و شبيب از يار ذكر و

  كه شيبان سواران«
  بود نشده شنيده آنها نظير

  بردند حمله وى گروه و حصين به
  بينداختند پاى از را او عيد شب به و

  داد كشتن به را مجالد ابن هاشان نيزه
  بود روذابار به كه گروهى هر
  بيابان و ننخلستا بين ما
  ها نيزه ضربت از

  ».شد پراكنده
  ».كنى ترغيب را ما اى آمده، تو واى«: گفت مطرف
  :نوشت حجاج به مطرف و بود آمده پيش ساتيدما از شبيب كه بود چنان و: گويد

 كه باشد امير راى اگر، آيد مى ما سوى شبيب كه دهم مى خبر بدارد مكرم خدايش كه را امير، بعد اما«
  ».است كوفه قلعه و در مداين كه كند چنين، دارم مضبوط را مداين تا دهد كمك سانك به مرا

 شـبيب . فرسـتاد  وى پيش كس دويست با را مخنف بن الرحمن عبد بن سبرة يوسف بن حجاج: گويد
 دبر شهر در تا بيامد و گذشت دجله از و آمد پيش كلواذا تا آن از پس، آمد فرود حذيفه پلهاى نزد به تا بيامد
 شـبيب  چون و. بود آنجا ابيض قصر و كسرى جايگاه كه بود قديم شهر در مغيره بن مطرف. گرفت جاى سير
 از كسـانى  كـه  فرسـتاد  شـبيب  پيش كس و بريد را شبيب و خويش بين ما پل مطرف گرفت جا بهرسير در

 شـبيب  »بنگـرم  شـما  دعوت موضوع در و بخوانم آنها با را قران كه فرست من پيش را خويش ياران صلحاى
 گـذرگاه  نزديـك  بـه  چون و بودند جمله آن از وائل بن محلل و قعنب و سليم بن سويد كه فرستاد را كسانى

 پـيش  از مـن  فرسـتاده  بـا  مشويد كشتى وارد كه داد پيام بĤنها شبيب روند پايين آن در خواستند و رسيدند
 ياران كه وقتى تا فرست من پيش را ويشخ ياران از چند تنى كه فرستاد مطرف پيش كس و. آيد باز مطرف

  .گردند باز من
، ندارى اطمينان من از خويش ياران درباره كه تو بگوى وى با و ببين را او«: گفت وى بفرستاده مطرف

  »؟باشم داشته اطمينان تو از آنها درباره و بفرستم تو سوى را خويش ياران چگونه من
 خيانـت  شـما  امـا  داريـم  نمـى  روا را خيانـت ، خويش دين در ما كه اى دانسته تو«: داد پيام بدو شبيب

  ».گيريد مي سبك آنرا و ميكنيد
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 را مغيـره  وابسته زياد ابن بن يزيد و مزنى حذيفه بن سليمان و اسدى يزيد بن ربيع مطرف پس: گويد
 طـرف م سـوى  را خـويش  ياران، افتادند وى بدست چون كه فرستاد وى سوى بود مطرف نگهبانان ساالر كه

  .فرستاد
  .بودم مطرف نزد به: گويد صالح بن نضر

 وى پـيش  شـبيب   فرسـتادگان  كـه  بـودم  وى نزد به يا بودم وى سپاهيان جزو گفت ندانم: گويد راوى
  .آمدند

، آمدند وى پيش وقتى. داشت نمى مكتوم ما از را چيزى و كرد مى حرمت را برادرم و من مطرف: گويد
 آنهـا ، بـوديم  كـس  سـه  مـا  و بودند كس شش آنها، نبود وى پيش صالح نب حالم برادرم و من جز هيچكس

 پروردگـار  از آنكـه  بر سالم«: گفت سويد آمدند نزديك چون و نداشتيم شمشير جز ما و داشتند كامل سالح
  ».بشناسد را هدايت اهل و هدايت و بترسد خويش

  »گفت سالم آنها به و بله«: گفت بدو مطرف
 چـه  بگوييـد  و كنيـد  سخن من با خويش كار از«: گفت آنها به مطرف، نشستندب گروه آن آنگاه: گويد

  »؟خوانيد مى چه سوى و خواهيد مى
 كتاب خوانيم مى آن سوى كه چيزى، بعد اما«: گفت سپس كرد او ثناى و گفت خدا حمد سويد: گويد

 غنيمـت  كـار  در ضتبعـي  داريـم  خويش قوم بر كه اعتراضى و، سلم و عليه اهللا صلى محمد سنت و خداست
  ».زور به تسلط و حدود نهادن معوق و است

 تـابع  مـورد  ايـن  در، ايد كرده اعتراض آشكار ستم به و ايد كرده دعوت حق سوى«: گفت آنها به مطرف
 دست و آيد فراهم شما و من كار تا، شويد من تابع كنم مى دعوتتان، بدان كه چيزى در نيز شما، هستم شما
  ».شود ىيك شما دستهاى و من

  »پذيريم مى، باشد حق خوانى مى آن سوى را ما كه چيزى اگر، بگويى خواهى مى چه بگو، بيار«: گفتند
 سـوى  و بجنگيم اند آورده كه بدعتها ضد بر گناهكار ستمكاران اين با كه كنم مى دعوت را شما«: گفت

 بـراى  را كـه  هـر  و باشد شورى هب مسلمانان ميان كار اينكه و، كنيم دعوتشان خدا پيمبر سنت و خدا كتاب
 كـه  داننـد  عربـان  وقتى كه، كرد خطاب بن عمر كه صورت همان به، كنند خويش خليفه پسنديدند خويش
 آنها جمله از، دشمن ضد بر يارانتان و شما تابعان و دهند رضايت است قريش از پسنديده يكى شورى منظور
  »گيرد انجام خواهيد مى كه كارى و شود بسيار

  ».پذيرفت نخواهيم تو از هرگز كه چيزيست اين«: گفتند و برجستند وى نزد از پس: گويد
: گفت و نگريست مطرف به سليم بن سويد شوند برون خانه صفه از بود نزديك و برفتند چون و: گويد

  »اى نهاده آنها اختيار به را خويشتن نيز تو خيانتگرند ستمگران قوم اين اگر، مغيره پسر اى«
  ».گفتى راست عيسى و موسى خداى به قسم«: گفت و آشفت بر سخن اين زا مطرف
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: گفـت  و بسـت  طمـع  وى در كـه  بگفتنـد  وى بـا  را شـبيب  گفتـار  و رفتنـد  شـبيب  پيش آنها: گويد
  »رود وى پيش شما از يكى صبحگاهان«

 دسـوي . بگفت وى با را خويش دستور و فرستاد مطرف پيش را سليم بن سويد شد صبح چون و: گويد
، بـروم  خواسـتم  نشسـت  و شـد  وارد چون و گرفتم اجازه وى براى كه بودم من، رسيد مطرف در به تا بيامد

  »داريم نمى پنهان تو از را چيزى كه بنشين«: گفت مطرف
  .بودم رفتار نرم جوانى وقت آن در، بنشستم من پس: گويد
  »؟كيست دارى نمى نهان او از را چيزى كه اين«: گفت سويد
  ».زهير بن مالك پسر، مقام واال است حترمىم«: گفت
  ».است تمام مرد باشد حرمتش مقدار به وى دين اگر، آوردى حرمت! به«: گفت

 ما به، بگفتيم مؤمنان امير حضور در بودى گفته ما با را آنچه«: گفت و كرد بدو روى سويد آنگاه: گويد 
 بـراى  راى ترتيـب  بـه  را خودشان بهترين مسلمانان كه اين كه ندانى مگر بگوييد وى با و ببينيد را او: گفت

 اگـر ، »اسـت  رفتـه  ايـن  بر سنت عليه اهللا صلى پيمبر پس از كه است خردمندانه راى، كنند انتخاب كارشان
 كـرد  توانـد  عهـده  را خـود  تكليف بهتر همه از كه را خويش كس ترين پسنديده ما كه بگوييد بدو، چرا گفت

  ».ماست كار دار عهده نكند تبديل و نيارد ييرتغ كه مادام و ايم برگزيده
 عربـان  وقتـى  كـه  گفتـى  شورى درباره آنچه بگوييد مطرف با«: گفت ما به مؤمنان امير«: گفت سويد

 كاسـتى  خـدا  پيش باشند كم اينكه از حق اهل، شود بسيار آنها از پيروانتان داريد منظور را قريش كه بدانند
 بـه  كـه  را خـويش  حق عقيده ما اينكه. نيفزايند بيكى خدا نزد به باشند بسيار اينكه از را ستمگران و نگيرند
 و ظـالم  اعانـت  تأييد و زبونى و گناهست بپذيريم شررى درباره ترا دعوت و كنيم رها ايم كرده قيام آن سبب

  »دانيم نمى بيشتر عربان ديگر از كار اين به نسبت را قريش حق ما كه. سستى
 بيشـتر  حقى كار اين به به نسبت قرشيان كه پندارد اگر و: داد ادامه چنين شبيب گفتار نقل به، سويد

 اهللا صـلى  اسـت  محمـد  خويشاوندى سبب به كه گفت اگر؟ است چنين چرا: بگو وى با، دارند عربان ديگر از
 خانـدان  بـر  نخسـتين  مهـاجران  يعنـى  سلف صلحاى كه نبود روا، خدا به، صورت اين در بگوى، سلم و عليه

 كـه  دانستند نمى آنها اگر. بود نمانده جا به كسى آنها جز اگر، نيز لهب ابو خاندان بر و كنند زمامدارى حمدم
 كـه  اسـت  كسـى  همـه  از تـر  شايسـته  كـار  اين براى و، باشد پرهيزكارتر كه آنست خدا نزد به كسان بهترين

 مـا . كردند نمى عهده را كسان امور انستندد نمى اگر، تواناتر امورشان كردن عهده به و برتر و باشد پرهيزكارتر
 شود ما پيرو اگر، اند جنگيده احزاب با و اند داده تغيير را خود و اند شده ستم منكر كه ايم بوده كسان نخستين

 بـا  كه مشركانيست از يكى نيز او نشود اگر و است مسلمانان از يكى نيز او و دارد ما همانند تكاليفى و حقوق
  .كنيم مى نبرد و دشمنى آنها

  »بنگريم خويش كار در تا برو امروز. كردم فهم گفتى را آنچه«: گفت بدو مطرف: گويد
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 مزنى حذيفه بن سليمان جمله از و خويش نيكخواهان و معتمدان از كسانى مطرف و برفت سويد پس
  .خواند پيش را اسدى يزيد بن ربيع و

 شمشير با بود نگهبانان ساالر كه شعبه بن مغيرة شده آزاد، زياد ابى بن يزيد و من: گويد صالح بن نضر
 و صالح به كه منيد دوستان و نيكخواهان شما، كسان اى«: گفت آنها با مطرف. بوديم ايستاده وى سر باالى
 و ام بـوده  آن منكـر  دل بـه  و ام داشته نفرت ستمگران اين اعمال از پيوسته خدا به، دارم اعتماد نكويتان راى

 قـوم  ايـن  و گرفـت  بزرگـى  آنهـا  گنـاه  چون و ام پرداخته آن تغيير به گفتار و كردار به ام انستهتو كه چندان
 چاره ستمگرانم مخالفت و مقاومت از باشم داشته يارانى اگر كه ديدم چنان، كنند مى نبرد آنها با كه بيامدند
 مـرا ، گفتنـد  چنان و چنين من به نيز آنها گفتم چنين و چنان آنها به و كردم دعوت را قوم اين پس. نيست

 خلـع  را حجـاج  و الملـك  عبـد  كننـد  پيـروى  ام گفتـه  آنها با آنچه و من راى از اگر و نيست اينان جنگ سر
  »كنم مى نبرد و روم مى آنها سوى و كنم مى

 هيچكس با و دار نهان را سخن اين پس شوى مى آنها پيرو تو نه شوند مى تو پيرو آنها نه«: گفت مزنى
  »مگوى

  .گفت اين همانند سخنانى نيز اسدى: گويد
 از رفتـه  اينـان  و تـو  ميـان  آنچه از كلمه يك خدا به«: گفت و زد زانو وى وابسته زياد ابن آنگاه: گويد

 گريـزان  ابرهـا  بـر  حجـاج  از اگر خدا به، كنند مى اضافه آن نظير كلمه ده كلمه هر بر و ماند نمى نهان حجاج
 مـردم  كـه ، كـن  فـرار  هستى كه اينجا از، كن فرار، كند نابود كسانت با ترا و دياب دست تو به تا بكوشد شوى

 از پـيش  و دارنـد  سخن رفته شبيب و تو ميان آنچه از، شبيب اردوگاه مردم نيز و، سو آن و سو اين از مداين
  ».بجوى مداين جز به جايى پس، رسد مى حجاج به خبر كنى شب را امروز آنكه

  .گويد مى او كه است چنين نيز ما راى، تندگف مطرف يار دو: گويد
  »؟كنيد مى چه شما«: گفت آنها به مطرف
  ».كنيم مى يارى جان به ترا حجاج غير و حجاج ضد بر و پذيريم مى ترا دعوت«: گفتند
  »؟كنى مى چه تو«: گفت و نگريست من به آنگاه: گويد
  ».كنم مى باتث تو همراه كنى ثبات وقتى تا كنم مى نبرد دشمنت با«: گفتم
  ».رفت مى انتظار همين تو از«: گفت
 و مايى جمله از شوى مى ما پيرو اگر«: گفت و آمد وى پيش قعنب كه سوم روز به تا ببود مطرف: گويد

  »كنيم مى نبرد تو با پذيرى نمى اگر
  »ايم انديشه در ما كه مياريد شتاب امروز«: گفت مطرف
 دسـكره  سوى و كنيد حركت تان همگى امشب كه فرستاد خويش ياران پيش كس مطرف آنگاه: گويد

 ديـر  بـه  چون و كردند حركت وى با نيز يارانش، شد روان شبانه آنگاه. است داده رخ اى حادثه اينجا كه رويد
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 همراهى به را وى كه رسيد بدو خثعم مردم از قحافى الرحمن عبد بن قبيصة و آمد فرود آنجا رسيد يزدگرد
  .گرفت جاى دسكره به تا برفت آنگاه، داد خرجى و داد مركب و جامه بدو و مدبيا كه خواند خويش

، نهـد  ميـان  در يـارانش  با را خويش مقصود بود ناچار، كند حركت دسكره از خواست مى چون و: گويد
 سـپس ، گفـت  صلوات را خدا پيمبر و بايد چنانكه كرد ياد را خدا و آورد فراهم را خويش اصحاب سران پس

 خويش منزل آيات در و داده احسان و عدل دستور و زده رقم خويش بندگان بر را جهاد خدا، بعد ماا«: گفت
  :فرموده
  »2: 5 اْلعقابِ شَديد اهللا إِنَّ اهللا اتَُّقوا و اْلعدوانِ و الْإِْثمِ عَلى َتعاوُنوا ال و  التَّْقوى و اْلِبرِّ عَلى َتعاوُنوا«

 خـدا  از، مكنيـد  همدسـتى  تجـاوزگرى  و بـدكارى  بـه  و كنيـد  همدستى يزكارىپره و نيكى به: يعنى
  .است مجازات سنگين، خدا كه بترسيد
 خواهـد  مى كه هر، ام كرده  خلع را يوسف بن حجاج و مروان بن الملك عبد كه دهم مى شهادت من و«

 هـر  خواهـد  كه هر و، صحبت حسن و بيند يارى كه بيايد من با است هماهنگ من راى با و باشد من همراه
 خدا كتاب به را شما، بيايد من همراه ندارد جور اهل با نبرد سر كه كسى ندارم خوش كه برود خواهد مى جا
 بـه  مسـلمانان  ميـان  كـار  اين آورد فراهم را ما كار خدا چون و خوانم مى ستمگران نبرد و وى پيمبر سنت و

  »ندبرگزين خويش براى خواهند را كه هر كه باشد شورى
  .كردند بيعت او با و برجستند وى ياران پس: گويد
 نهدى كناز بن عبداهللا و الرحمن عبد بن سبرة طلب به كس و رفت خويش جاى به مطرف آنگاه: گويد

 كـه  كـرد  دعوتشـان ، بود كرده دعوت را خويش ياران همه كه ترتيبى همان به و كرد خلوت آنها با و فرستاد
 رفتنـد  حجـاج  پيش داشتند همراه كه مطرف ياران از گروه آن با كرد حركت مطرف چون اما، دادند رضايت

  .يافتند حضور شبيب جنگ در وى با و بود جنگ به شبيب با كه
 بـن  سـويد  سـال  آن در حجاج رفت حلوان سوى و كرد حركت دسكره از خويش ياران با مطرف: گويد

 سوى مغيره بن مطرف كه يافت خبر چون و ودب فرستاده ماسبذان و حلوان عاملى به را سعدى الرحمن عبد
  .پذيرد نمى او از را اين حجاج كند ماليمت وى كار در اگر كه بدانست آيد مى وى سرزمين

 بـه  سـويد ، گرفتنـد  را حلـوان  تپه كردان، آورد فراهم مقابله براى را كردان و واليت مردم سويد: گويد
 براى شدنش برون و ماند مصون حجاج زحمت از و ماند كنار بر وى نبرد از كه داشت خوش و رفت وى طرف
  .بود بهانه رفع

 جبـل  سوى مداين از مطرف كه شنيد خثعمى جاريه بن حجاج وقتى: گويد خثعمى علقمه بن عبداهللا
  .شد روان وى دنبال از ديگران و خويش قوم از كس سى نزديك با كرده حركت

 بـن  سـويد  با وى نبرد در كه بوديم كسانى جزو و يديمرس بدو حلوان در، بودم آنها جزو نيز من: گويد
  .داشتيم حضور الرحمن عبد
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  .است گفته را حديث اين نيز صالح بن نضر: گويد راوى
 بـن  حجـاج  و شـد  خرسـند  مـا  آمدن از رسيديم مغيره بن مطرف پيش وقتى: گويد علقمه بن عبداهللا

  .نشانيد خويش پهلوى را جاريه
 پيادگـان  بـا ، آمـد  آنهـا  سوى خويش همراهان با سويد وقتى: گويند علقمه بن عبداهللا و صالح بن نضر

 روز آن، فرسـتاد  پـيش  سـواران  بـا  را قعقـاع  خـويش  پسر، نياورد بيرون ها خانه حدود از را آنها و كرد توقف
  .نبود بسيار وى سواران

  .بودند كمتر سيصد از: گويد علقمه ابن اما، بودند كس دويست كه ديدمشان: گويد صالح بن نضر
 كـه  فرستاد آنها سوى حريفان عده به نزديك گروهى با و خواند پيش را حارثه بن حجاج مطرف: گويد

  .بودند نام به سواران همه و داشتند وى جنگ سر و رفتند قعقاع طرف به
 ديـر  در آن از پـس  كه رستم نام به را خويش غالم آمدند او پسر طرف به كه ديد سويد چون و: گويد

: گفـت  بـدو  آهسته و آمد حارثه بن حجاج پيش وى .كرد روانه، شد كشته و بود سعد بنى پرچمدار ماجمالج
 داريـد  مـا  قصـد  اگـر  و نـداريم  شـما  نبرد سر ما كه برويد، رويد ديگر واليت به ما واليت از خواهيد مى اگر«

  ».كنيم دفاع داريم تصرف در آنچه از ناچاريم
 وى بـا  گفتى من به را آنچه و برو ما امير پيش«: گفت بدو حارثه بن حجاج بگفت را اين چون و: گويد

  ».بگوى
  .بگفت وى با بود گفته حارثه بن حجاج با كه را سخنانى و رفت مطرف پيش رستم پس: گويد

  »ندارم شما واليت و شما قصد«: گفت مطرف
 بشنوند و ببينند مردم اينكه جز نداريم چاره ما كه شوى برون ما واليت از تا برو راه اين از پس«: گفت

  ».ايم آمده تو مقابله به كه
 و رسـيدند  تپـه  بـه  تـا  گرفتنـد  پيش را راه و بيامد كه فرستاد حجاج طلب به كس مطرف پس: گويد

 حجاج، راست جانب از، شدند پياده وى با نيز يارانش بيشتر، شد پياده مطرف، هستند آنجا كردان شد معلوم
 و كردنـد  هزيمـت  را آنهـا  كه رفت باال حذيفه بن سليمان چپ جانب از و رفت باال كردان طرف به جاريه بن

 و كرد رها آنرا كه رسيدند همدان نزديك تا برفتند آنگاه، ماندند سالمت به يارانش و مطرف و بكشتند كسان
  .رفت دينار ماه سوى چپ سمت از

 بـه  نسبت حجاج و شود آنجا وارد تنخواس بود همدان عامل مغيره بن حمزة، مطرف برادر چون: گويد
  .شود بدگمان برادرش

  :نوشت حمزه خويش برادر به شد دينار ماه سرزمين وارد مطرف وقتى: گويد
 بـرادرت  بـه  سـالح  و مـال  از توانى چه هر، كشيده سختى به مصارف كار و شده بسيار، خرج، بعد اما«

  »كن كمك



236  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 

 را مطرف نامه شبانگاه و بيامد كه فرستاد وى پيش را هشعب بن مغيره شده آزاد زياد ابى بن يزيد: گويد
  »؟دادى كشتن به تو را مطرف، شود دارت عزا مادرت«: گفت بديد را او چون كه رسانيد حمزه پيش

 بـه  تـرا  كـاش  اى، داد كشـتن  به مرا و را خودش مطرف ندادم كشتن به را او من، شوم فدايت«: گفت
  »ندهد كشتن

  »؟كرد وادار كار اين به را او كى، تو واى«: گفت
  »كرد وادار كار اين به را او خاطرش«: گفت
 نامـه  و بگفت را خبرها و كرد نقل او براى را وقع ما و نشست حمزه پيش زياد ابى بن يزيد آنگاه: گويد

  »؟ماند مى نهان اين پندارى ولى فرستم مى او براى سالح و مال، بله«: گفت و بخواند كه داد او به را مطرف
  »بماند نهان ندارم گمان«: گفت
 يارى يعنى، يارى آسانترين در بمانم باز او از علنى يارى يعنى، يارى سودمندترين در اگر«: گفت حمزه

  »مانم نمى باز او از، نهانى
 در مـا . آورد مطـرف  پيش آنرا يزيد و فرستاد سالح و مال وى براى زياد ابى بن يزيد همراه پس: گويد

  .گرفتند مى منزل آنجا عجمان و بود اصفهان نزديك كه سامان نام به بوديم دينار ماه ىروستاها از يكى
 كس امير«: گفتند مى اردو مردم كه شنيدم برفت زياد ابى بن يزيد همينكه خدا به: گويد صالح بن نضر

  ».بخواهد سالح و خرج او از كه فرستاده خويش برادر پيش
، اهللا سـبحان «: گفـت  و زد خـود  پيشانى به دست كه بگفتم وى با را قضيه و رفتم مطرف پيش: گويد

  ».نباشد كه چيزى: گويد؟ ماند مى نهان كه چيست: گويد سلف
 قـم  در تا برفت و كرد حركت خويش ياران با مطرف برگشت ما پيش زياد ابى بن يزيد همينكه: گويد 

  .1گرفت جاى اصفهان و كاشان و
 پـيش  را جاريـه  بن حجاج شد آرام و گرفت جاى كاشان و قم در مطرف وقتى: گويد علقمه بن عبداهللا

 پـيش  يا بودى آنجا شد جنگ وقتى آيا كن سخن من با زار شوره جنگ در شبيب هزيمت از«: گفت و خواند
  »؟بودى رفته جنگ از

  »داشتم حضور، نه«: گفتم
  »؟بود چگونه كه بگوى من با را آنها حكايت«: فتگ

 را گمراهـى  و يابـد  ظفر بود گمراه چه اگر شبيب داشتم خوش«: گفت، فتمبگ را حكايت چون و: گويد
  ».بكشد

                                                           

 هسـت  آنچـه  از را اصفهان و كاشان و قم كه است راوى جغرافيايى درك از مطلب تشويش ظاهراً و است چنين متن عبارت. 1
 .م. هست مكرر كتاب روايات در ها تساهل گونه اين از داشتهپن مى هم به وصل محالت شايد و نزديكتر
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، شـود  هـالك  حجـاج  اگـر  كـه  بـود  داشته مى اميد كه رو آن از بود داشته آرزو چنين پنداشتم: گويد
  .شود مى انجام وى مطلوب

  .بفرستاد را خويش عامالن مطرف آنگاه: گويد
  .شد چيره او بر تقدير اما كرد نهخردمندا كارى مطرف: گويد صالح بن نضر

  :نوشت بجلى هارون بن بكير و ثقفى سرحان بن سويد به يزيد بن ربيع همراه: گويد
 كـه  كسانى با نبرد و خوانيم مى وى پيمبر سنت و خداى كتاب به را شما ما، بعد اما«

 غلبـه  حق چون و اند كرده رها را كتاب حكم و اند كرده خاص را غنيمت و اند بگشته حق از
 كـه  نهـيم  شـورى  بـه  امـت  ميان را كار اين، شد برتر خدا كلمه و شد مغلوب باطل و يافت

 بـرادر  بپـذيرد  مـا  از را ايـن  كه هر، برگزينند خويش براى را پسند مورد شخص، مسلمانان
 خـدا  از و كنـيم  نبرد وى با نپذيرد كه هر و ماست دوست مرگ و زندگى در و ماست دينى

 نبـرد  از كـه  خسارت اين و بس را ما وى ضد بر حجت همين كه اهيمخو كمك وى ضد بر
 را او كنـد  مـى  تسـاهل  ستمكاران با خدا كار در كه وهن اين و بس را او بازمانده خدا راه در

 و خـداى  كار بر ثبات بى اما، شمرد ناخوشايند آنرا و زد رقم مسلمانان بر را نبرد خداى. بس
  .رسيد نتوان او رضوان به وى دشمنان با نبرد

 حـق  به داريد او از اجابت اميد را كه هر و آييد حق سوى كند رحمت قرين خدايتان
 را ما دعوت و است موافق ما راى با كه هر، بشناسانيد بدو داند نمى را چه هر و كنيد دعوت

 كند هدايت را شما و ما خداى آيد من سوى داند مى خويش دشمن را ما دشمن و پذيرد مى
  ».والسالم مهربان و است پذير توبه او كه بپذيرد را شما و ما توبه و

 را خـويش  پيـروان  و رفتنـد  رى مـردم  از كسانى نزد به نهانى رسيد كس دو آن به نامه چون و: گويد
 پيش تا برفتند و نشود متوجه كس كه شدند برون خفا در رى مردم از كس يكصد نزديك با و كردند دعوت
  .رسيدند مطرف

  :نوشت چنين بود اصفهان بر حجاج عامل كه قبيصه بن راءب: گويد
 انبـوه  سـپاهى  هسـت  نياز اصفهان غير و اصفهان به بدارد صالح قرين خدايش كه را امير اگر، بعد اما«

 روان وى سـوى  شـهرها  از يكـى  از گروهـى  زيـرا ، بـردارد  ميان از را همراهانش و او كه فرستد مطرف سوى
 انـد  شـده  بسـيار  پيـروانش  و گرفتـه  مايـه  كـارش  كه شوند ملحق بدو هست نوناك كه جايى در كه اند شده

  ».والسالم
  :نوشت بدو حجاج: گويد

 كرد گذر تو بر وتاد بن عدى چون و بزن اردو خويش كسان با آمد تو پيش من فرستاده وقتى. بعد اما«
  »والسالم باش وى مطيع و شنوا و كن حركت وى همراه خويش ياران با
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  .زد اردو و شد برون خواند را حجاج نامه قبيصه بن براء چون و: گويد
 بـن  بـراء  سـوى  بريـد  اسـبان  بر ده ده و پانزده پانزده و بيست بيست را كسان يوسف بن حجاج: گويد

  .داشت كس هزار دو نيز او خود، فرستاد وى پيش را كس پانصد نزديك تا، فرستاد مى قبيصه
 زار شـوره  در شـبيب  بـا  كـه  نبردى در حجاج فتح خبر با همدانى سعد بن اسود كه بود چنان و: گويد

  .بگفت را خويش عذر وى رسيد حمزه پيش چون و كرد عبور جبال و همدان از و آمد رى سوى داشت
 معـزول  را او گرفت نظر در و »بودم شنيده را اين«: گفت، رسانيدم حجاج به را حمزه خبر: گويد اسود

 نگهبانان ساالر كه فرستاد عجلى سعد بن قيس پيش كس پس. كند مقاومت نكند تدبير اگر كرد بيم اما كند
 قـيس  بـراى  را همـدان  واليتـدارى  فرمان بودند همدان در نيز ربيعه و عجل بنى از بسيار گروهى، بود حمزه

  ».آيد تو  پيش من دستور تا و بدار و كن آهنين بند در را مغيره بن حمزه«: نوشت بدو و فرستاد
 مسـجد  وارد چون و بيامد خويش عشيره از بسيار گروهى با آمد قيس. پيش حجاج فرمان چون: گويد

 سـعد  بـن  قـيس  برفـت  حمزه چون و كرد نماز حمزه با. بودند گفته را پسين نماز اقامه كه بود هنگامى شد
  ».داد حمزه به بود فرستاده وى براى حجاج كه را اى نامه و برفت وى با نيز نگهبانانش ساالر عجلى

  »اطاعت و شنوايى«: گفت حمزه
 آنجا بر را خويش عامالن و كرد عهده را همدان كار و بداشت و كرد بند به را حمزه، قيس پس«: گويد

  :نوشت حجاج به و كرد خويش قوم از را عامالن همه و گماشت
 كردم آهنين ندب به را مغيره بن حمزة كه دهم مى خبر بدارد صالح قرين خدايش كه را امير، بعد اما«

 خدايش كه امير اگر، گرفتم دست به را وصول كار و گماشتم خراج بر را خويش عامالن و بداشتم زندان در و
 كـه  واليـتم  مـردم  از كسانى و خويش قوم با تا دهد اجازه، روم مطرف سوى كه دهد مى اجازه بدارد محفوظ
  »والسالم باشد بيشتر گرفتن خراج از دجها پاداش اميدوارم كه كنم جهاد وى با كنند مى من اطاعت

 حمزه حضور زيرا» .يافتيم ايمنى ناحيه اين از«: گفت و بخنديد بخواند را وى نامه حجاج چون و: گويد
 و دهـد  كمـك  مـال  و سـالح  بـه  را خويش برادر داشت بيم كه بود ناخوشايند سخت حجاج براى همدان در

 مطرف كار به و يافت اطمينان و برداشت را او تا كرد تدبير انهمچن و باشد داشته مخالفت سر كه بود نگران
  .پرداخت

 اگـر  كـه  بشـنيد  را وى گفته و بخواند را عجلى سعد بن قيس نامه حجاج وقتى: گويد عامر بن مطرف
 خـراج  سـرزمين  در عربـان  اينكه از دارم نفرت چه«: گفت، كنم جهاد وى با و روم مطرف سوى بخواهد امير

  ».گيرند فزونى
 معـزول  را او يابـد  فراغـت  چون كه دانستم شنيدم حجاج از را سخن اين وقتى«: گفت غرق ابن: گويد

  ».كند مى
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 سـوى  كـه  داد دسـتور  و نوشـت  بـود  رى عامل كه ايادى وتاد بن عدى به حجاج: گويد صالح بن نضر
  .باشد كسان ساالر او شدند فراهم چون و كند گذر قبيصه ابن بر و كند حركت مطرف

 پيش حجاج نامه كه بودم نشسته وى نشيمنگاه بر وتاد بن عدى با رى در: گويد ازدى سليم بن بداهللاع
  :بود چنين خواندم كه داد من به و بخواند آنرا كه آمد وى

 تـا  برو و كن حركت تواند با كه رى مردم از كسانى از چهارم سه با خواندى را نامه اين وقتى: بعد اما«
 كـه  وقتـى  تا كسانى ساالر تو، كرديد تالقى وقتى، كنيد حركت همگى آنگاه. كنى گذر هقبيص ابن بر جى در

 بـه  خـداى  رعايـت  و حفاظـت  و حمايت با، كرد بس مسلمانان از را وى زحمت چون و، بكشد را مطرف خدا
  ».گرد باز خويش عمل سوى

  »شو آماده و برخيز«: گفت من به خواندم را نامه وقتى: گويد
 جمعـه  يـك . كـرد  احضـار  را مردم از چهارم سه و خواست را دبيران و زد اردو و شد ونبر عدى: گويد

 مردم از كس نهصد با رسيد ما به قحافى قبيصه آنجا در، رسيديم جى به تا برفتيم و شديم روان كه نگذشت
  .بود آنها جزو نيز هبيره بن عمرو كه شام

 حركـت . كردنـد  مى وى اطاعت كه كسانى با وتاد بن عدى آنگاه، نمانديم روز دو از پيش جى در: گويد
 كوفـه  از حجـاج  كـه  بـود  قبيصه بن براء با نيز جنگاور هزار يك بود وى با رى مردم از جنگاور هزار سه كرد

 كـه  كـردان  از و اصـفهان  مـردم  از كس هزار يك نزديك و شام مردم از كس نهصد با بود فرستاده وى پيش
  .رسيد مغيره بن مطرف نزد به تا برفت آنگاه، ندشد مى جنگاور ششهزار به نزديك

 آن در و زد خنـدقى  خـويش  يـاران  براى يافت خبر آنها آمدن از مطرف وقتى: گويد علقمه بن عبداهللا
  .بيامد سپاه وقتى تا بودند

  .بودم خويش موالى با من وقت آن در: گويد زهير بن عبداهللا غالم يزيد
 بـراء  به، نهاد خويش راست پهلوى بر را زهير بن عبداهللا: بياراست ار كسان و بيامد وتاد بن عدى: گويد

 در باشـم  چـپ  پهلـوى  بـر  گويى مى من به«: گفت و آورد خشم براء »باش چپ پهلوى بر«: گفت قبيصه بن
 بر را عامر بن طفيل، مضر سوار يكه و است چپ پهلوى در سپاهم و هستم تو همانند ساالرى من كه صورتى

  »ام گماشته آن
، باش سواران ساالر و برو« :گفت خثعمى اقيصر ابن به كه رسانيدند وتاد بن عدى به را گفته اين: گويد

 پيـاده  و سـوار  و چـپ  پهلوى و راست پهلوى از باشى من مطيع اند گفته تو به بگو و برو قبيصه بن براء سوى
 تـو  از كـه  نكنـى  مـن  رضـاى  فخال كارى و كنى اطاعت و بگيرى دستور بايد تو، نيست مربوط تو به چيزى
  ».شوم دلگير

  .بود كرده مى حرمت را وى عدى: گويد
 و برفت كه كرد روانه شام مردم از كس يكصد با و گماشت ميسره بر را هبيره بن عمر عدى آن از پس: گويد
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 كه كن رهكنا ما از و برگير را خود پرچم«: گفت عامر ابن طفيل به وى ياران از يكى، بايستاد خويش پرچم با
  »ماست محل اينجا

 كـه  بسـته  مـن  بـراى  قبيصـه  بن براء را پرچم اين، كنم نمى مجادله شما با من«: گفت عامر بن طفيل
 مبـارك  بسـته  شما يار اين براى را پرچم اين از اگر است جمع همه ساالر شما يار كه دانيم مى، ماست ساالر
  ».اوييم مطيع و شنوا و است

 اگر است تو پرچم ما پرچم، بداريد دست خويش عموزاده و برادر از، آرام«: گفت آنها به هبيره بن عمر
  ».دهيم تو به را اين خواهى

  .بوديم نديده بردبار، روز آن وضع در آنها چون را كس دو هرگز: گويد
  .برد حمله مطرف سوى و شد پياده وتاد بن عدى: گويد

 اسـدى  يزيد بن ربيع، نهاد خويش راست پهلوى بر را جاريه بن حجاج، مطرف: گويد علقمه بن عبداهللا
 بـا  و بـود  شـده  پيـاده  او خـود  و گماشـت  عقبـداران  بر را مزنى صخر بن سليمان، گماشت چپ پهلوى بر را

  .بود پيادگان
  .بود شعبه بن مغيره پدرش وابسته زياد ابى بن يزيد با كه ديدمش: گويد
: گفـت  بجلى هارون بن بكير به مطرف شدند نزديك هم به و بردند حمله بيكديگر قوم دو وقتى: گويد

  ».كن سرزنششان زشتشان كارهاى از و كن دعوتشان پيمبر سنت و خدا كتاب به و رو آنها سوى«
 و سـر  زره و تن زره و بود خود بلند دم و سال ميانه رنگ تيره اسب بر شد روان هارون بن بكير: گويد

 بلنـد  صدايى با بود كرده محكم برد حاشيه از سرخ سربندى با را خويش زره. دست به نيزه و داشت بند ساق
 نهـان  از و نيسـت  او جـز  خدايى كه خدايى نام به، ما دعوت اهل و ما ملت اهل و ما قبله اهل اى«: زد بانگ
 خـدا  بـراى ، گوييـد  راسـت  و كنيـد  انصـاف  مـا  بـا  كـه  خواهيم مى شما از دارد خبر آشكارتان مانند نيز شما

، دانـد  مـى  آنها از خدا كه چيزهايى به نسبت مخلوق درباره خداى خاطر به، مخلوق براى نه نيدك نيكخواهى
 كار تبعيض و ستمگر را آنها مگر دهيد خبر يوسف بن حجاج از و مروان بن الملك عبد از مرا، دهيد شهادت

  ».كشند مى خشم انگيزه به و گيرند مى گمان موجب به كه دانيد نمى هوس تابع و
  .نيستند چنين گويى مى دروغ خدا دشمن اى كه آوردند بر بانگ سو هر از: گويد
 كـه  هـر  و، كنـد  هالك عذابى به را شما كه بنديد مى خدا به دروغ شما واى«: گفت آنها به بكير: گويد

 دربـاره  خـدا  و خواستم شهادت شما از داند نمى خدا كه دانيد مى چيزى آيا شما واى 1شود نوميد سازد دروغ
  »283: 2 َقْلبه آثم فَإِنَّه يْكتُمها من و«: گويد مى ادتشه

  ».است گناهكار وى دل كند نهان) را شهادت( آنرا كه هر و: يعنى«

                                                           

1 .َلكُميلَى َتْفَترُوا ال وباً اهللا عكَذ َتكُمحسذابٍ َفيبِع و قَد 61: 20  اْفَترى من خاب.  
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 شمشـير  با و برد حمله بجلى هارون بن بكير به و بيامد وى پرچمدار و وتاد بن عدى غالم صارم: گويد
: گفـت  و آمـد  پـيش  آنگـاه . بكشـت  و بزد شمشير با را او يربك، نساخت كار عدى غالم ضربت از، كردند نبرد

  :مضمون اين به خواند رجزى او و نيامد وى سوى هيچكس اما »سوارى مقابل در سوارى«
  !صارم اى«
  شدى روبرو تيز شمشيرى با
  »دار يال شيرى و

 سـاالر  و ودبـ  چپ پهلوى در كه هبيره بن عمر به بود راست پهلوى بر كه جاريه بن حجاج آنگاه: گويد
 همـديگر  وقتى، بودند نزديك دوستان طفيل و وى، شد رو به رو طفيل با و برد حمله بود عامر بن طفيل آن
  .بداشتند دست و بودند برده باال همديگر قصد به شمشير كه شناختند را

 نچنـدا  نـه  امـا  برفت جاى از وتاد بن عدى چپ پهلوى عاقبت، كردند نبرد دراز مدتى گروه دو: گويد
  .رفت باز خويش جاى به جاريه بن حجاج و، دور

 به كسان عاقبت، كردند نبرد دراز مدتى و برد حمله زهير بن عبداهللا به يزيد بن ربيع آن از پس: گويد
  .بكشتند را او و بردند حمله اسدى مرد

 بـن  حجـاج  به هبيره بن عمر آنگاه، رسيد وى نزد به تا رفت عقب مغيره بن مطرف چپ پهلوى: گويد
  .رسيد مطرف نزد به تا بداشت خويش احتياط حجاج، كرد نبرد دراز مدتى و برد حمله وى ياران و هبيره

 آنهـا  سـواران . بكشـت  را او و بـرد  حمله مزنى صخر بن سليمان به سواران با خثعمى اقيصر ابن: گويد
 مطـرف  نزديـك  بـه  جنـگ  اتـ  كردند نبرد سختى  به سواران گروه آنجا و رسيدند مطرف نزديك به تا برفتند
  .رسيد

 كـه  نهيـد  دل گفتـارى  بـه  بياييد كتاب اهل اى كه زد مى بانگشان مطرف روز آن: گويد صالح بن نضر
 غيـر  را بعضى ما از بعضى و نكنيم شريك وى با را كسى و نپرستيم را خدا جز كه باشد متبع شما و ما ميان
  .1نهادگانيم گردن ما كه باشيد گواه بگو كردند پشت اگر نگيرد خدايى به خدا

 و بـود  كشته را وى همو گويند بريد را سرش هبيره بن عمر و شد كشته تا كرد نبرد همچنان و: گويد
 به كه برد وتاد بن عدى پيش و بريد را او سر هبيره بن عمر اما، بودند رفته وى سوى كس چند كه بود چنان
  .يافت حرمت آن وسيله

  .كرد شايسته كوششى و كرد نبرد هبيره بن عمرو روز آن: گويد
 را شعبه بن مغيرة شده آزاد زياد ابى بن يزيد كه گفت مى ازدى سفيان ابى بن حكيم: گويد مخنف ابو

  .بود كشته بود مطرف پرچمدار كه

                                                           

 اهللا دونِ من أَرباباً بعضاً بعُضنا يتَّخذَ ال و َشيئاً به ُنْشرِك ال و اهللا اإِلَّ نَعبد أَلَّا بيَنكُم و بيَننا سواء كَلمةٍ  إِلى تَعاَلوا اْلكتابِ أَهلَ يا. 1
 .64: 3 مسلمونَ بِأَنَّا اْشهدوا َفُقوُلوا َتولَّوا فَإِنْ
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 بود گماشته خويش اردوگاه بر را ازدى عبداهللا بن الرحمن عبد مطرف، شدند مطرف اردوگاه وارد: گويد
  .بود عفيف و زاهد و پارسا مردى وى. شد كشته كه

 خوددارى. گويد. بود ديده خثعمى اقيصر ابن همراه را وى سر. گفت مى آنها غالم زيد: گويد مخنف ابو
  »اى كشته كرد مى بسيار خدا ياد و بود عابد و نمازگزار كه را او خدا به«: گفتم و نتوانستم

  »؟كيستى تو«: گفت و آمد من سوى او پس: گويد
  »؟شده چه«: گفت من موالى: دگوي

  .بگفت او با مرا سخن اقيصر ابن: گويد
  »است كم عقلش«: گفت
  .كرد نكويى آنها با و كرد  حرمتشان كه فرستاد حجاج پيش را كوش سخت مردم از كسانى عدى: گويد
 كه دخواستن امان ماهان ابن بكير براى و آمدند وى پيش بجيله مردم رفت باز رى به عدى وقتى: گويد

 مطـرف  با كه كس هر. داد امانش كه خواستند امان ثقفى سرحان بن سويد براى نيز ثقيف مردم. داد امانش
  .كرد رفتارى نكو و داد امانشان كه خواستند امان او براى اش عشيره بود بوده
ـ  بانگ كه بودند كرده محاصره وى اردوگاه در را مطرف ياران از كسانى كه بود چنان و: گويد  بـراء  اى«: دزدن
  ».كن وساطت ما براى براء اى. بگير امان ما براى

 همه كه بود گرفته اسير كس بسيار او هم. پذيرفت را وى وساطت عدى كه كرد وساطت آنها براى براء
  .كرد آزاد را

 حرمتش كه بود رفته الرحمن عبد بن سويد پيش حلوان نه كه گفت مى صالح بن نضر: گويد مخنف ابو
  .بود رفته كوفه سوى آن از پس، بود داشته عزت و بود كرده

 وى براى عدى از، بود آنجا ديوان جزو كه آمد رى به خثعمى جاريه بن حجاج: گويد علقمه بن عبداهللا
 كـه  اسـت  حجاج نامه اين و يافته شهرت خويش يار با كه است مشهور مردى اين«: گفت كه خواستند امان

  ».نوشته من به وى درباره
 نامه او و كردند سخن جاريه بن حجاج درباره عدى با كه بود كسانى جمله از من: گويد زبير بن عبداهللا

  :بود چنين كه آورد برون را يوسف بن حجاج
 و دارم خوش و خواهم مى را همين كه كند لعنت خدايش كشته را جاريه بن حجاج خدا اگر، بعد اما« 

  »والسالم اهللا شاء ان، فرست من پيش و كن بند به و بجوى را وى آنجا است زنده اگر
 بـه  او درباره اگر، كرد اطاعت و شنيد بايد ناچار و اند نوشته من به وى درباره«: گفت ما به عدى: گويد

  ».آمدم نمى بر وى طلب به و داشتم مى او از  دست و دادم مى امانش شما خاطر به بودند ننوشته من
 پيش كه بيامد عتاب بن خالد و شد معزول وتاد بن عدى تا بود ترسان همچنان جاريه بن حجاج: گويد

  .داد امانش كه كردم سخن حجاج درباره و رفتم او
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 قطـرى  بـا  آنهـا  از بعضـى ، افتاد خالف، فجاه بن قطرى ياران، ازارقه ميان سال اين در: گويد جعفر ابو
  .بماندند قطرى بيعت بر ديگر عضىب و كردند بيعت الكبير رب عبد با و شدند جدا او از و كردند مخالفت

  شد هالكشان موجب كه ارقه از خوارج ميان اختالف وقوع سبب از سخن

 سال يك نزديك ببرد وى اردوى از را ورقا بن عتاب، حجاج كه پس آن از مهلب: گويد يزيد بن يوسف
 نبـردى  و برد حمله آنها به نبستا نبرد در آنگاه، كرد نبرد، ازارقه خوارج، يارانش و قطرى با و ببود شاپور در

  .كرد سخت
 كـه  افتادند سختى به بودند كه آنجا و بود مهلب تصرف در فارس و بود خوارج تصرف در كرمان: گويد

 كرمـان  سـوى  و كردند حركت پس. بودند افتاده دور خويش واليت از و رسيد نمى آنها به چيزى فارس راه از
 يـك  از بيشتر مهلب. بود كرمان معتبر شهر جيرفت. گرفت جاى تجيرف در و برفت آنها پى از مهلب. رفتند
 حجـاج  آمـد  مهلب تصرف به فارس همه چون و. راند بيرونشان فارس همه از و كرد نبرد خوارج با آنجا سال

 حجـاج  بـه  رسـيد  مروان بن الملك عبد به خبر اين چون و بگرفت مهلب از و فرستاد آنجا را خويش عامالن
  :نوشت

 و بايـد  نيرويـى  را سـپاه  كه واگذار مهلب دست به را فارس كوهستان خراج ،بعد اما«
  »واگذار وى به را استخر واليت و بگرد دارا و فسا واليت. بايد كمكى را سپاهدار

 مايـه  كـه  گماشـت  آنجـا  بـر  را خـويش  عامالن مهلب و واگذاشت مهلب به را فارس حجاج پس: گويد
  .بود وى كار سامان و دشمن ضد بر او پيروزى

  :مضمون اين به دارد شعرى مهلب با عتاب مقام در ازدى شاعر
  كنيم مى دفاع دارابگرد قصرهاى از ما«
  »گيريم مى خراج رقاد و مغيره براى و

  .داشت حرمت مهلب نزد به كه بود عتيك طايفه از مردى زياد بن رقاد
  :نوشت بدو و فرستاد مهلب سوى را قبيصه بن براء، حجاج: گويد

 در را گشـته  ديـن  از خارجيـان  اين خواستى مى اگر دانم مى چنانكه خدا به، بعد اام«
 بـراء ، بخـورى  را خوبش اطراف زمين كه دارى دوست را آنها بقاى ادامه ولى كوفتى مى هم
 مسـلمانان  همه با آمد تو سوى وقتى وادارد آنها سوى حمله به ترا تا فرستادم را قبيصه بن
 من نظر به كه چيزهايى و گويى ياوه و تعلل از و كن نبرد سختى به آنها با و بر حمله آنها به

  »والسالم، درگذر مجاز نه و رواست نه تو براى
 و پرچمهايشـان  ترتيـب  بـه  را مردم و كرد روانه سوار گروهى با كدام هر را خويش پسران مهلب: گويد
  .كرد روانه هاشان ناحيه و صفهايشان
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 بـه  سوار هاى دسته .ببيند را آنها كه داد جاى آنها نزديك اى تپه بر را او كه دبيام قبيصه بن براء: گويد
 بسـيار  نبـردى  نيمروز تا صبح نماز از و بردند حمله پيادگان به نيز پيادگان. كردند آغاز حمله خوارج سواران
  .برفتند آنگاه كردند سخت

 و ام ديده تو پسران مانند سوارانى نه زهرگ خدا به«: گفت او به و آمد مهلب پيش قبيصه بن براء: گويد
 بـه  كننـد  مـى  نبرد تو با كه اينان چون دلير و صبور قومى نه و، تو سواران همانند سوارانى عربان ميان در نه

  ».است مقبول تو عذر خدا
 و خـويش  پسـران  و مـردم  بـا  مهلـب ، رسـيد  پسـين  هنگام چون و بازگشت كسان با نيز مهلب: گويد

  .كردند نبرد آنها با اول بار مانند و رفت خوارج سوى سواره گروههاى
 ميانشـان  نبـرد  و آمـد  مـا  سوار هاى گروه از يكى مقابله به آنها سوار گروههاى از يكى: گويد طلحه ابو

 بـه  آنهـا  از يكـى . شـد  حايـل  ميانشـان  شب تا كردند نبرد و نرفت جاى از گروه دو از هيچيك و شد سخت
  »؟ايد طايفه كدام از شما«: گفت ديگرى

  »تميم بنى از«: گفتند
  »هستيم تميم بنى از نيز ما«: گفتند آنها

  »؟ديدى چه«: گفت براء به مهلب و برفتند شبانگاه و: گويد
  »كند كمك آنها ضد بر ترا خدا مگر كه ديدم را قومى«: گفت
. دادنـد  بدو درم ارهز تا بگفت و داد جامه و مركب و جايزه و كرد نكويى قبيصه بن براء با مهلب: گويد

  .بگفت وى با بود ديده را آنچه و دانست معذور را مهلب و رفت حجاج سوى براء آنگاه
  :نوشت حجاج به مهلب آنگاه: گويد

 خـوارج  ايـن  كـار  در مـرا  كه رسيد بدارد صالح قرين خدايش كه، امير نامه، بعد اما«
 را وى فرسـتاده  و بـرم  حملـه  بـدانها  بود داده دستور و بود داشته متهم، دين از شده برون
 نابود قدرت من اگر خدا به، ديده چه كه بپرسد خويش فرستاده از، كردم چنين، كنم شاهد
 بـا  بـودم  بداشـته  دسـت  كـار  ايـن  از و داشتم هستند كه اينجا از را راندنشان يا آنها كردن

 خـدايش  كـه  يـر ام نيكخـواه  و بودم نكرده وفا مؤمنان امير با و بودم كرده خيانت مسلمانان
 خطـايى  چنـين  خـدا  پيشگاه در و باشد چنين من راى نكند خدا، نبودم بدارد صالح قرين
  ».والسالم باشم كرده

 هـيچ  در و نكـرد  هزيمتـى  را آنهـا  كـه  بجنگيد خوارج با و بود آنجا ماه هيجده مهلب آن از پس: گويد
  .بدارند دست خوارج جنگ از و بمانند وا كه زنند آسيب چنان را عراق سپاه كه نشد چنان نبردى
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 از يكـى  بـر  قطـرى  عامل كه ضبه بنى مردم از مقعطر نام به خوارج از يكى كه شد چنان سپس: گويد
 وى بـه  و بـود  دليـر  مـردى  كـه  را خـوارج  از يكـى  و رفت مى جايى به آنها از دسته يك با بود كرمان نواحى

  .بكشت بودند دلبسته
 را او تـا  بده ما دست به را ضبى مرد گفتند و دادند خبر بدو را ينا و دويدند قطرى پيش خوارج: گويد

  .بكشيم يارمان قصاص به
. كـنم  چنـين  كـرده  خطا تأويل كار در و كرده تأويلى كه يكى با كه نيست اين من راى«: گفت قطرى

  »بكشيد دارد دراز سوابق شما ميان و شماست معتبر مردم از كه را او كه نيست اين من راى
  ».بكشيم بايد«: دگفتن
  »نه«: گفت
 اى دسـته . كردند خلع را قطرى و كردند خويش ساالر را الكبير رب عبد و افتاد اختالف ميانشان: گويد

 نبـرد  هـم  بـا  شـب  و صـبح  مـاه  يك به نزديك و كردند بيعت قطرى با پنجم يا چهارم يك به نزديك آنها از
  .كردند

  :ونهگ بدين نوشت حجاج براى را اين مهلب: گويد
 خلـع  را قطـرى  بيشترشـان ، افكنـد  خودشـان  ميـان  را خـوارج  صولت خدا، بعد اما«

 شب و صبح و اند مانده قطرى با آنها از اى دسته و اند كرده بيعت الكبير رب عبد با و اند كرده
 اهللا شـاء  ان شـود  هالكشـان  سـبب  كارشـان  ايـن  كـه  اميدوارم و كنند مى نبرد همديگر با

  ».والسالم
  :نوشت بدو اجحج: گويد

 ايـن  وقتى، افتاده اختالف خوارج ميان بودى نوشته كه رسيد من به تو نامه، بعد اما«
 و كننـد  اتفـاق  مبادا، بر حمله آنها به جداييشان و اختالف حال همين در، رسيد تو به نامه

  »والسالم، شود تر سخت تو براى آنها مقابله
  :نوشت حجاج براى مهلب: گويد

 نيست اين من راى .كردم فهم بود آن در را چه هر و رسيد من به امير نامه. بعد اما«
 بـر  اگر. كنم نبرد آنها با كاهند مى را ديگر يك شمار و، كشند مى را همديگر كه وقتى تا كه
 چنـين  ،آمدند فراهم اگر و است هالكتشان مايه و خواهيم مى كه همانست ماندند حال اين

 شوكتشـان  و زبونترنـد  كـه  بـرم  حمله آنها به سپس باشند كرده ضعيف را همديگر تا نشود
  »والسالم. اهللا شاء ان. است كمتر

 كـارى  آنهـا  بـا  و كردند نبرد ماه يك تا كه كرد رها را خوارج مهلب و واگذاشت را او حجاج پس: گويد
  .نداشت
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 بيعـت  الكبيـر  رب عبـد  بـا  همگيشان و رفت طبرستان سوى خويش پيروان با قطرى آن از پس: گويد
 بكشت را آنها خداى كه شد چنان و كردند نبرد سخت وى با كه برد حمله آنها به مهلب وقت اين در. كردند

 كه گرفتند اسير آنها از و آمد تصرف به بود آن در چه هر با اردوگاهشان .نبرد در به جان اندكى جز آنها از و
  .بودند گرفته مى اسير را مسلمانان

 همين در بودند آنها با كه اى ازارقه و الكبير رب عبد و هالل بن عبيدة و قطرى تهالك: گويد جعفر ابو 
  .داد رخ سال

   ازارقه هالكت سبب از سخن

 در كـه  اختالفى سبب به بگفتيم پيش همين را خبرشان كه ازارقه كار وقتى كه بود چنان قضيه سبب
 بودند قطرى با شان بعضى و شدند الكبير رب عبد با شان بعضى و كشيد پراكندگى به داد رخ ميانشان كرمان

 بـن  يونس روايت در چنانكه و رسيد حجاج به خبر. شد روان طبرستان آهنگ  به گرفت سستى قطرى كار و
  .فرستاد قطرى تعقيب به شام مردم از انبوه سپاهى با را ابرد بن سفيان آمده يزيد

  .شد روان خوارج پى از و رسيد رى به تا برفت سفيان: گويد
 نوشـت  بـود  طبرستان در كه كوفه مردم از سپاهى ساالر، اشعث بن محمد بن اسحاق به حجاج: گويد

 از يكـى  در تـا  برفتنـد  و كـرد  حركـت  قطرى تعقيب به سفيان با نيز اسحاق و باش سفيان مطيع و شنوا كه
 پـايين  در قطرى. شدند پراكنده وى اطراف از يارانش كه كردند نبرد وى با و رسيدند بدو طبرستان هاى دره
  .رسيد دره عمق به تا بغلطيد و بيفتاد اسب از دره

 زيبايى به كه ديدم را عرب زن پانزده. نشناختمش اما افتاد كه ديدمش: گويد كندى محصن بن معاوية
 و بـردم  حملـه  آنها به من. بود آنها با نيز پيرزنى، بود خواسته پروردگارت كه بودند چنان نكو وضع و منظر و

 بـا  و زد يكسـو  به مرا خويش شمشير با پيرزن، رسيديم وى نزديك چون و بردم ابرد بن سفيان پيش را آنها
 پوست كه زدم صورتش به و گرفتم بر را شمشير بريد را گلويم پوست و بدريد را سر زره كه زد گردنم به آن

 اين چرا«: گفت و بخنديد زن پير كار از كه مردم بر سفيان پيش را جوان زنان. بيفتاد بيجان و دريد را سرش
  »؟كشتى بدارد زبون خدايش كه را زن

  ».بكشد مرا بود نزديك خدا به، زد ضربت من به چگونه نديدى مگر بدارد صالح قرين خدايت«: گفتم
  ».كند لعنت خدايش كنم نمى مالمت كردى كه كار اين از ترا و ديدم خدا به«: گفت
 سخت كه »ده آبم«: بود گفته كه بود رفته وى نزد به بود غلطيده قطرى هك آنجا، بوميان از يكى: گويد

  .بود تشنه
  »دهم آبت تا بده من به چيزى«: بود گفته بومى
 به آنرا بيارى برايم آب اگر  كه ندارم همراه چيزى بينى مى كه سالح اين جز خدا به تو واى«: بود گفته

  ».دهم مى تو
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  »بده من به را سالح اكنون هم، نه«: بود گفته
  »بيار برايم آب اول، نه«: بود گفته
 تهيگـاهش  بـه  كـه  بـود  غلطانيده قطرى طرف به بزرگ سنگى باال از و بود رفته بومى مرد پس: گويد

 را قطـرى  بـومى . بودنـد  رفتـه  وى سـوى  كـه  بـود  زده بانـگ  را كسان آنگاه، بود كرده ناكارش و بود خورده
 مردم از كس چند. بود پنداشته قوم معتبران از را او، كاملش سالح و كون وضع سبب به ولى بود شناخته نمى
 و اشـعث  ابـن  محمـد  بـن  صباح و مخنف بن الرحمن عبد بن جعفر و تميمى ابجر بن سورة جمله از و كوفه
 قطـرى  سـوى  بـود  دهقانـان  از كه معاويه بن نصر بنى وابسته صلت ابى بن عمر و اشعث بنى شده آزاد بادام
  .بودند كشته را او و ندبود رفته

 سر«: گفت و آمد آنها پيش كلبى كنانه بن الجهم ابو، بودند قطرى كشتن مدعى كسان اين همه: گويد
  »كنيد توافق تا دهيد من به را

  .بود كوفه مردم ساالر كه برد محمد بن اسحاق پيش كه دادند بدو را سر پس
 جعفـر . كـرد  نمـى  سخن او با كه نرفت وى يشپ بود بوده ميان در پيش از كه كدورتى سبب به جعفر

 بر سفيان چون و بود بوده شهريان ناحيه ساالر رى به وى نبود اسحاق با و بود ابرد بن سفيان همراهان جزو
 بـا  جماعـت  آن وقتى. ببرد خويش همراه و كرد انتخاب را سوارانشان يكه حجاج دستور به گذشت رى مردم

 بـدو  بـود  كلبـى  كنانـه  بن الجهم ابى دست به سر اما آغازيدند دعوى اسحاق نزد به آن درباره و بيامدند سر
  ».كن رها را گويان اختالف اين و ببر تو را سر«: گفت

 مـروان  بن الملك عبد پيش را سر آن از پس. رسيد حجاج نزد به تا ببرد را قطرى سر الجهم ابو: گويد
 مقررى ديوان در خردساالنش براى يعنى گرفت خوار شير مقررى و بردند ها هزارى دو صف به را وى كه برد

  .شد تعيين
 و بـود  كشـته  مـرا  پـدر  قطرى بدارد صالح قرين خدايت«: گفت و آمد سفيان پيش جعفر آنگاه: گويد

 مـن  مگـر  بپـرس  آنهـا  از و آر فـراهم  اند كرده وى كشتن دعوى كه كسان اين با مرا نداشتم او جز اى انديشه
 بـا  و آمدنـد  آنهـا  سـپس ، آمـد  در پـاى  از كـه  زدم بـدو  ضـربتى  و كردم پيشدستى هك نبودم آنها پيشاپيش

 يـاد  قسـم  خـدا  بـه  مـن  نپذيرفتند اگر و اند آورده راستى پذيرفتند را اين اگر بردند را او خويش شمشيرهاى
 مـن  هآنچـ  از و انـد  بـوده  وى قاتـل  كـه  كننـد  ياد قسم آنها خواهند نمى اگر و ام بوده قطرى قاتل كه كنم مى
  ».ندارم كار اين در حقى و ندارند خبر گويم مى

  »؟اى آمده ايم فرستاده را سر ما كه اكنون«: گفت
 بـودن  قطرى قاتل گروه اين ميان از خدا به«، گفتند بدو يارانش و برفت وى پيش از جعفر آنگاه: گويد

  ».است برازنده همه از بيش تو به
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 حصارى قصرى در قومس در كه رفت هالل بن عبيدة وگاهارد سوى ابرد بن سفيان آن از پس«: گويد 
 ميانشـان  در كه برد آنها بسوى را ما سفيان آنگاه. بجنگيد وى با چند روزى و كرد محاصره را او كه بود شده

 امـان  در آيـد  مـا  پـيش  و بكشـد  را خويش يار كس هر كه زد بانگشان كه بگفت را خويش بانگزن و گرفتيم
  .است

 بـه  آنگـاه ، بخوردنـد  را خـويش  اسـبان  و افتادند سختى به تا داشت محاصره در همچنان را آنها: گويد
  .فرستاد حجاج پيش را سرهاشان و بكشت را همه كه شدند بيرون وى مقابله

 را او جمـاجم  جنـگ  از پـيش  حجـاج  تـا  ببـود  آنجا و شد طبرستان و دنباوند وارد سفيان آنگاه: گويد
  .كرد معزول

  .بكشت را خالد بن عبداهللا بن امية، سغدى وشاح بن بكير سال اين در: گويد جعفر ابو

   كشت را عبداهللا بن امية وشاح بن بكير چرا اينكه از سخن

 الملـك  عبد عامل كه عبداهللا بن امية كه بود چنان آمده محمد بن مفضل روايت در چنانكه، اين سبب
. بـود  كـرده  طخارسـتان  واليتدار را وى نيز آن از پيش. گماشت النهر وراء ما غزاى به را بكير، بود خراسان بر

 بـدگويى  اميـه  پـيش  او از صـريمى  ورقاء بن بجير اما كرد بسيار مخارج و كرد آماده لوازم، حركت براى بكير
  .ماند جاى به بكير تا بگفت اميه و كردم بيان پيش از چنانكه. كرد

 سالح و اسب آوردن فراهم براى و شد آماده ماشتگ النهر وراء ما غزاى به را او وقتى آن از پس: گويد 
 و شد فاصله او و تو ميان نهر اگر گفت اميه به بجير آنگاه گرفت وام سغد بازرگانان و مردان از و افتاد خرج به

 من شايد باش جاى به كه فرستاد كس اميه، كند دعوت خويش سوى به و كند خلع را خليفه بديد را شاهان
  .باشى من اههمر و روم غزا به

  ».است من زدن زيان صدد در گويى«: گفت و آورد خشم بكير پس: گويد
، مانـد  جـاى  به چون و كند حركت بكير با تا بود گرفته وام غدانى لقوه بن عتاب كه بود چنان و: گويد

 اميـه  نآ از پـس . آمـد  در زنـدان  از كه پرداخت را او قرض بكير و افتاد زندان به كه گرفتند را وى طلبكاران
  .شد آماده غزا براى

 بـن  عبداهللا بن موسى كه رود ترمذ به آنگاه، رود بخارا غزاى به و كنند فراهم لوازم تا بگفت اميه: گويد
 جانشـين  خراسـان  بـر  را زياد خويش پسر اميه و آوردند فراهم لوازم و شدند آماده مردم پس. بود آنجا خازم
  .داد حركت دستور آنگاه، بماند چند روزى و زد اردو هنكشما در. كرد حركت او با نيز بكير. كرد

  »كند روانه را  مردم و بيايد دنبال از بگوى بكير به مانند جاى به مردم دارم بيم«: گفت بجير
  »كن عبور بكير«: گفت بدو اميه رسيد نهر به تا بيامد دنباله بر او و داد دستور بكير به اميه پس: گويد
  »كنند عبور تو پى از كسان و كن عبور بدارد صالح قرين را امير خداى«: فتگ غدانى لقوه بن عتاب
  .كردند عبور او از پس كسان و كرد عبور اميه پس: گويد
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، نوسـال  است پسرى كه ندارد مضبوط را خويش قلمرو پسرم دارم بيم«: گفت بكير به اميه آنگاه: گويد
  »پرداز وى كار به و بده رونق مرا پسر، گمارم مى آن بر را تو كه كن عهده را آنجا كار و گرد باز مرو سوى

 عبـور  نهـر  از و برگزيـد  داشـت  اعتماد آنها به و شناخت مى كه را خراسان مردم از سوارانى بكير: گويد
  .كرد

  .بود خزاعه وابسته ثابت خالد ابو با وى سپاه مقدمه رفت بخارا سوى اميه سپس: گويد
 بـه  را عشـايرمان  و خودمـان « :گفـت  بكيـر  بـه  لقوه بن عتاب برفت ميها و كرد عبور بكير وقتى: گويد

 امـا  آرد فـراهم  را مـا  كـار  كه جستيم مى قرشيان از اميرى آنگاه، داشتيم مضبوط را خراسان تا داديم كشتن
  ».برد مى زندانى به زندانى از و كند مى بازى ما با كه آمد اميرى

  »؟چيست تو راى«: گفت بكير
 را آنجـا  مـدتى  تا كه بمان مرو در و كن خلع را اميه و برو مرو سوى و بسوزان را ها ىكشت اين«: گفت

  ».بخورى
  ».آورد عتاب كه است همين درست راى«: گفت عنبرى عبداهللا بن احنف: گويد
  ».رسند هالكت به منند با كه سواران اين دارم بيم«: گفت بكير
 بخـواهى  چـه  هر مرو مردم از من شوند هالك تواند با كه اينان اگر، دارى بيم مردان نبودن از«: گفت

  »ميارم
  »افتند مى هالكت به مسلمانان«: گفت
 هزار پنجاه و دارم مى بر او از خراج شود تسليم كه هر كه زند بانگ بانگزنى كه است بس همين«: گفت

  ».تر مطيع و باشند ترشنوا اينان از تو به نسبت كه بيايند نمازگزاران از كس
  »شوند مى هالك وى همراهان و اميه«: تگف

 تـا  كنند دفاع خويش از كه دارند كامل وسايل سالح و دليرى و كس و لوازم، شوند هالك چرا«: گفت
  ».رسند چين به

 را مـردم  و كرد زندان به و بگرفت را اميه پسر و بازگشت مرو به و بسوخت را ها كشتى بكير پس: گويد
  .تندپذيرف كه خواند اميه خلع به

 وى براى تا بگفت و بازگشت و كرد صلح اى فديه اندك مقابل در بخارا مردم با و يافت خبر اميه: گويد
  .آوردند فراهم و گرفتند كه بگيرند كشتى

 خراسـان  بـه  مـن ، كنيد نمى شگفتى بكير كار از«: گفت بودند وى همراه كه تميم سران به اميه: گويد
 از، كردند ياد بود برده كه را اموالى و كردند شكايت او از و آوردند سخن او ضد بر و دادند بيم او از مرا، آمدم
 كه كردم عرضه او بر را نگهبانى آنگاه. نپرداختم عامالنش و وى كار از جستجو به و پوشيدم چشم اينها همه

 سـبب  بـه  ايـن  و دبمانـ  گفتم كه دادند بيم او از مرا اما، كردم واليتدار را او سپس داشتم معافش و نپذيرفت
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 مـرا  و كـرد  كفران را همه اين و سپردم بدو را كار و فرستادم پس مرو سوى را وى آنگاه. بود او با نظر حسن
  ».داد عوض بينيد مى چنانكه

 را هـا  كشـتى  بـود  گفتـه  بـدو  لقـوه  بـن  عتـاب ، نبـود  او كار اين، امير اى«: گفتند وى با جمعى: گويد
  ».بسوزاند

 در رسيد عتاب به وى  سخن چون و» ؟است بيشتر مرغ يك عتاب مگر؟ چيست لقوه بن عتاب«: گفت
  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين

  ديد خواهى سبكرو را دار جوجه مرغان«
  عربان همه از تر فرومايه اى
  كردى رها سستى و ترس روى از را خويش كار

  آمدى ما سوى حماقت روى از و
  ىديد خويش مقابل را سعد كوههاى وقتى

  ».بازگشتى نوح و موسى مقابل از
: گفت و واگذاشت را عبداهللا بن موسى و آمد مرو سوى و كرد عبور اميه شد آماده ها كشتى وقتى: گويد

  ».بردار من از را وى زحمت خدايا، كرد چنان من با و نداشت سپاس مرا نيكى و كردم نيكى بكير با خدايا«
 رفتـه  غـزا  بـه  اميه با و بود آمده باز سيستان از خازم ابن شدن كشته از پس كه زياد بن شماس: گويد

 پيش از كس هشتصد با را شماس اميه: گويد» .اهللا شاء ان دارم مى بر تو از را وى زحمت امير اى«: گفت بود
 را انيـف  بـن  مدرك كه آمد وى مقابله به بكير، بود نصر بنى آن از كه آمد فرود باسان به تا برفت كه فرستاد

 مـن  با كه نبود تو جز كسى تميم مردم ميان در«: گفت بكير. بود شماس همراه مدرك پدر اما داشت ههمرا
  .كرد تحقير را او و» ؟كند نبرد

 را وى نيكـى  سـپاس  و نكـردى  وفـا  اميـه  بـا  كه منى از تر بدعمل و حقيرتر تو«: داد پيغام بدو شماس
  ».نشد عامالنت زا هيچيك و تو متعرض و كرد حرمتت آمد وقتى كه نداشتى

  :گفت و كرد پراكنده را وى جمع و زد شبيخون او به بكير آن از پس: گويد
 را سـالحش  گرفتنـد  مى را كسى وقتى كه شد چنان و »بگيريد را سالحشان، مكشيد را آنها از كسى«

  .شدند پراكنده كه كردند مى رها و گرفتند مى
 جـاى  كشـماهن  در و بيامـد  اميـه ، آمـد  فرود وينهب نام به طى مردم آن از اى دهكده به شماس: گويد

 بـا  بكير كه فرستاد پيش را خزاعه وابسته قطبه بن ثابت اميه آنگاه. رفت باز وى پيش دثار بن شماس. گرفت
 بـود  داشته وى بر كه منتى سبب به را او خود و كرد پراكنده را او جمع و كرد اسير را ثابت و شد مقابل وى
  .كرد رها
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 بـن  خليـل  رستم ابو. بجنگيد وى با بكير كه بيامد كسان با اميه آنگاه، بازگشت اميه پيش ثابت: گويد
 نگهبـانى  سـاالر  اى«: زدنـد  بانگ بدو كه بكوشيد سخت روز آن در كه بود بكير نگهبانى ساالر عبشمى اوس

 كـه  نبـرد  جـاى  از تـرا  قـوم  اين بانگ پدر بى«: گفت بدو بكير. رفت عقب او و. بود بكير كنيز عارمه» !عارمه
  ».ببر پيش را خويش پرچم، كند دفاع او از كه دارد نرى عارمه

 در نيـز  اميـه ، گرفـت  جاى قديم بازار در و شد حصار وارد و نشست عقب بكير تا بجنگيدند پس: گويد
 ديگر روز، كرد حمايت آنها از بكير و نشستند عقب روز يك. شد مى يزيد ميدان در تالقى. گرفت جاى باسان

 او از هريم. كشيد مى زمين به آنرا كه خورد ضربت تميم بنى مردم از يكى پاى و شد تالقى ميدان انتهاى در
  ».فرست ما كمك به را فرشتگان و كن مددمان خدايا«: گفت وى. كرد مى حمايت

 و ردب حمله او و »پردازند نمى تو به فرشتگان كه كن دفاع خويشتن از، مرد اى«: گفت بدو هريم: گويد
  .فرست ما كمك به را فرشتگان خدايا كه بگفت را سخن همان باز

 كسـان  بـه  تـا  كرد حفاظت را او و گذارم مى وا فرشتگان با را تو واگذار را ما سخن اين با«: گفت هريم
  .پيوست

  ».قريش كننده رسوا اميه اى«: زد بانگ تميم بنى مردم از يكى: گويد
 ما را وى يافت دست او به چون و» .ببرد را سرش يافت دست او به راگ كه كرد ياد سوگند اميه«: گويد

  .بريد سر شهر پنجره دو بين
 ابـن  مـن «: زد بانـگ  و زد قطبـه  بـن  ثابـت  سـر  بـه  ضربتى وشاح بن بكير. شد تالقى ديگر روز: گويد

  ».وشاحم
 حريث، شدند تهزيم يارانش و رفت عقب بكير كه برد حمله بكير به ثابت برادر قطبه بن حريث: گويد

 ضربتى حريث. برد حمله بدو بكير و» .روى مى كجا بكير«: زد بانگ و رسيد پل نزد به تا رفت بكير تعقيب به
 شـهر  به و برداشتند را او يارانش و بيفتاد پاى از كه رسيد سرش به شمشير و بريد را سر زره كه زد او سر به

  .بردند
 رنگـين  هاى جامه در، آراسته آمدند مى بكير ياران صبحگاهان. كردند مى نبرد آنها با ترتيب بدين: گويد

 ما سوى تيرى كه هر زد مى بانگ بانگزنى و نشستند مى شهر اطراف و، سرخ و زرد هاى جامه زير و روپوشها و
  .انداخت نمى آنها به تير كس هيچ و اندازيم مى او طرف به را كسانش و فرزندانش از يكى سر اندازد

 صـلح  رو ايـن  از ماننـد  بـاز  او يارى از مردم شود دراز محاصره اگر كه كرد بيم و شد نگران بكير: گويد
 اميـه  بـه  و بودنـد  شـهر  در كسانشـان  كه داشتند خوش را اين نيز اميه ياران. داشت خوش را آن و خواست
  ».كن صلح وى با«: گفتند
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 او بابـت  هـزار  صـد  چهـار  كـه  دكـر  صلح بكير با و داشت دوست را سالمت اميه كه بود چنان و: گويد
 را بجيـر  سـخن  و گمـارد  بر، خواست كه خراسان واليتهاى از يك هر به را او و دهد چيز را يارانش و بپردازد
  .شود برون مرو از تا باشد امان در روز چهل مدت به بود بدگمان او از اگر و نشنود او درباره

 شهر وارد اميه و نوشت سنجان در بر خطى وى براى و گرفت امان الملك عبد از بكير براى اميه: گويد
  .شد

 مـرو  بـر  را وى رفـت  مـى  غـزا  به اميه وقتى بلكه، نرفت غزا به اميه همراه بكير گويند مى كسانى: گويد
  .شد مرو وارد و كرد صلح وى با سپس كرد نبرد وى با و آمد باز اميه. كرد خلع را او بكير پس، كرد جانشين

 ورود اجـازه  و كـرد  مـى  حرمـت  را وى پـيش  مانند و كرد عمل بكير درباره خويش دتعه به اميه: گويد
  .داد مى

 مشـورت  چنـان  كـه  بـودى  تـو «: گفـت  بدو و خواند پيش را لقوه بن عتاب و فرستاد كس اميه: گويد
  »؟دادى

  ».آرى، بدارد صالح قرين را امير خدا«: گفت
  »؟چرا«: گفت
  ».بودم زحمت به طلبكاران از و مداشت بسيار قرض و بود تهى دستم«: گفت
 در مسـلمانان  كـه  صـورتى  در. بسوختى را ها كشتى و انداختى هم جان به را مسلمانان تو واى«: گفت

  ».نترسيدى خدا از و بودند دشمن واليت
  ».خواهم مى بخشش خدا از، بود چنين«: گفت
  »؟است مقدار چه تو قرض«: گفت
  ».هزار بيست«: گفت
  »؟بپردازم ترا قرض تا دارى مى بر دست مسلمانان با دغلى از«: گفت
  ».كند تو فداى به خدايم، بله«: گفت
  »پردازم مى ترا قرض اما. گويى مى كه اينست جز گمانم«: گفت و بخنديد اميه: گويد
 از يـك  هـيچ  و بـود  بخشـنده  و ماليم و گير آسان مردى اميه كه بداد وى بابت هزار بيست پس: گويد

  .نداد عطيه وى همانند آنجا در خراسان عامالن
 مطـبخ  سيستان و خراسان« :گفت مى و بود متكبر سخت كه نداشتند خوش را وى، اين وجود با: گويد

  ».كند نمى كفايت مرا
 بكير كار حكايت و داد السائب ابى بن عطاء به را آن و كرد عزل خويش نگهبانى از را بجير اميه: گويد 

  .نوشت الملك عبد براى ودب بخشيده را او اينكه و را
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 شـفيق . كردنـد  مى پرداخت قرار گرفتن نايب براى كسان و داد حواله اميه به سپاهى الملك عبد: گويد
. كرد سختى كسان با و پرداخت خراج گرفتن به اميه. كرد پرداخت قرار جرم مردم از يكى با اسدى سليل بن

 مـردم  با اميه سختگيرى از بودند وى پيش نيز تميم بنى از جمعى و بود نشسته مسجد در بكير كه روز يك
 و بجيـر » .است كرده مسلط ما بر را دهقانان، خراجگيرى كار در«: گفتند و كردند وى مذمت و آوردند سخن
 بـاور  كـه  كـرد  نقـل  اميه براى را اين بجير. بودند مسجد در قدامه بن جارية بن العزيز عبد و حصن بن ضرار
  .سلمى المجشر ابى ابن مزاحم شهادت نيز و شد متوسل كسان آن شهادت به بجير. نكرد

  .بگردانيد او از روى اميه و» .كرد مى شوخى«: گفت كه پرسيد او از و خواند پيش را مزاحم اميه: گويد
 خلـع  به مرا بكير خدا به. بدارد صالح قرين را امير خدا«: گفت و آمد اميه پيش بجير آن از پس: گويد

  ».خوردم مى را خراسان و كشتم مى را قرشى اين نبودى تو اگر: گفت و كرد دعوت تو
  ».دادم چيز و دادم امانش كرد كه كارها آن وجود با كه كنم نمى باور را اين«: گفت اميه

 بـه  بكيـر  كـه  دادند شهادت كه آورد اميه پيش را جاريه بن العزيز عبد و حصين بن ضرار، بجير: گويد
 بـه  ترا كه كرد دعوت را ما و» .بودم كشته را مخنث قريشى اين، بوديد كرده من اعتاط اگر«: بود گفته آنها

  .بكشيم غافلگيرى
 چنين وقتى اما. ندارم گمان چنين وى درباره اما دانيد بهتر دهيد مى شهادت را آنچه شما«: گفت اميه

 عطاء خويش بانان كشيك ساالر و عبيده خويش حاجت به و» .باشد عجز نشان وى واگذاشتن ايد داده شهادت
 آنها برخاستم من و نشستند بجاى گردنفرازى با نيز اش برادرزاده دو و آمد بكير وقتى« :گفت السائب ابى بن
  ».بگيريد را

 خويش تخت از اميه نشستند  چون و بيامد خويش برادرزاده دو با بكير، نشست كسان براى اميه: گويد
  .بداشتند اش برادرزاده دو با را وى كه شد برون نيز بكير. شدند برون كسان. رفت اندرون به و برخاست

  »؟اى گفته چنان و چنين كه اى بوده تو«: گفت و خواند پيش را بكير اميه: گويد
  ».مشنو را تراشيده زن گفته و كن تحقيق. بدارد صالح قرين خدايت«: گفت
 بداشت نيز را عنبرى عبداهللا بن احنف. شتبدا و بگرفت نيز را عارمه وى كنيز، بداشت را او اميه: گويد

  ».اى كرده سخن بكير با خلع درباره كه اى بوده كسانى جمله از تو«: گفت و
 خلـع  بـه  را آنهـا  كه دادند شهادت جاريه بن العزيز عبد و ضرار و بجير. بياوردند را بكير بعد روز: گويد

  .است كرده دعوت غافلگيرى به وى كشتن و اميه
  ».منند دشمنان اينان، كن تحقيق بدارد صالح قرين خدايت«: گفت بكير: گويد
 تمـيم  بنى سران از كه عدوى واالن ابن نيز و بود شهر بيرون مردم سر كه عقبه بن زياد به اميه: گويد

  .ندادند جواب آنها اما» ؟كشيد مى را او«: گفت ذهلى خالد بن يعقوب به نيز و بود
  »؟كشى مى را او«: گفت بجير به آن از پس: گويد
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  .داد بدو را بكير پس» .آرى«: گفت بجير
: گفـت  و گرفـت  نيز را اميه و برخاست خويش جاى از بود بكير دوست كه ازدى اعلم قعقاع بن يعقوب

  ».اى كرده تعهد چنان وى براى كه آورم مى تو ياد به را خدا بكير مورد در امير اى«
  ».كشند مى را او اند دهدا شهادت ضدش بر كه قومش يعقوب اى«: گفت
: گفـت  او و» .كـن  رهـا  را اميـر «: گفت يعقوب به اميه نگهبانان ساالر ليثى السائب ابى بن عطاء: گويد

 اى«: گفت بجير به و رفت برون و افتاد خون و خورد بينيش به كه بزد شمشير دسته با را او عطا پس. »نه«
  ».مشكن را خود تعهد. اى بوده آنها جمله از تو و اند داده تعهد بكير به صلح هنگام به كسان، بجير

  ».ام نداده تعهد او به من يعقوب اى«: گفت
  .برگرفت، بود گرفته، خازم ابن ترجمان، ترجمان اسوار از كه را موصول، اميه شمشير بجير آنگاه: گويد
 چـه  هـر  رشـى ق ايـن  بگـذار ، كنـى  مـى  پراكنـده  را سعد بنى كار بكشى مرا اگر بجير«: گفت بدو بكير

  ».بكند من با خواهد مى
  ».نگيرد سامان سعد بنى كار باشيم زنده تو و من كه مادام، اصفهانى زن پسر اى، بخدا نه«: گفت بجير
  ».بكن خواهى مى چه هر، تراشيده زن پسر اى«: گفت
  .بود جمعه روز به اين و بكشت را او بجير پس: گويد
  .بخشيد بجير به را بكير كنيز عارمه و شتك نيز را بكير برادرزاده دو اميه: گويد
 از هم تو«: گفت و خواست زندان از را او كه كردند سخن اميه با عنبرى عبداهللا بن احنف درباره: گويد

  ».بخشيدم اينان به ترا«: گفت آنگاه. داد دشنام او به و» ؟دادى مشورت بكير به كه بودى كسانى جمله
 بـن  عمرو كه فرستاد خازم بن عبداهللا بن موسى مقابله به را خزاعه ممرد از يكى اميه آن از پس: گويد

 وى بـا  و خواستند امان موسى از آنها از گروهى. شد پراكنده سپاهش و كشت غافلگيرى به را او كالبى خالد
  .بازگشتند اميه سوى نيز بعضيشان و شدند

، افتادند سختى به يارانش و او و شد همحاصر و گذشت، بلخ نهر، نهر از، غزا آهنگ به، اميه سال اين در
 و بازگشـتند  مـرو  سـوى  داشـت  همراه كه سپاهى و او و يافتند نجات، بودند هالكت نزديك كه پس آن از و

  :مضمون اين به: گفت شعرى اميه هجاى به مخزومى خالد بن عبدالرحمن
  ديد خواهد را بدى سزاى كه بگوى اميه به«

  هست سزايى نيز را بدى كه
  كند رد يا كند تحمل ترا عتاب هك هر
  كنم نمى تحمل ترا عتاب من

  شوى مى مرتكب كه بديها ميان نيكى
  است شده محو قسمت به قسمت
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  نامها تقسيم هنگام به كه هر
  ».است كرده درست كارى ناميده اميه ترا
 حجاج بصره و كوفه امير، شد حج ساالر بود مدينه امير كه عثمان بن ابان سال اين در: گويد جعفر ابو

  .عبداهللا بن امية خراسان امير و بود يوسف بن
 سـال  و ششـم  و هفتـاد  سال به: كرد حج بار دو مدينه امارت روزگار به عثمان بن ابان: گويد معشر ابو

  .هفتم و هفتاد
 رب عبـد  و هـالل  ابن عبيدة و قطرى هالكت درباره. بود هشتم و هفتاد سال به شبيب هالكت: گويند

  .اند گفته چنين يزن الكبير
  .كرد تابستانى غزاى وليد سال اين در

  .آمد در هشتم و هفتاد سال آنگاه

   هشتم و هفتاد سال مهم حوادث از سخن

 و برداشـت  خراسـان  از را عبـداهللا  بـن  اميـة ، مـروان  بـن  الملك عبد كه بود اين سال حوادث جمله از
  .گماشت آنجا بر را خود مالنعا حجاج و پيوست يوسف بن حجاج به را سيستان و خراسان

   ايشان گماشتن سبب و گماشت سيستان و خراسان بر حجاج كه عامالنى از سخن

 بـر  را عبداهللا بن مغيرة و رفت بصره به كوفه از يافت فراغت قطرى و شبيب كار از حجاج وقتى: گويند
 مغيرة و كرد معزول را او سسپ كرد جانشين را حضرمى عبداهللا بن الرحمن عبد قولى به. كرد جانشين كوفه

  .آمد حجاج پيش بصره در بود يافته فراغت ازارقه كار از كه نيز مهلب. گماشت جايش به را عبداهللا بن
 و هفتـاد  سـال  به اين و، يافت فراغت ازارقه كار از صفره ابى بن مهلب وقتى: گويد راسبى المخارق ابو

 چون و خواند پيش را مهلب كوش سخت ياران و نشانيد خويش با را او حجاج كه آمد حجاج پيش، بود هشتم
 مركـب  آنها به و كرد مى تصديق را او سخن حجاج كرد مى سخن خويش ياران از يكى كوشى سخت از مهلب

 اينـان . آنهاسـت  حـق  امـوال  و عملنـد  اهـل  اينـان «: گفت و بيفزود را مقرريشان و داد خوب عطاهاى و داد
  »دشمنان شمخ مايه و هستند مرزها محافظان

 را كسى«: گفت بدو مهلب، گماشت خراسان و سيستان بر را مهلب حجاج: گويد اسحاق ابى بن يوسف
 گرفته خراج مردمش از و بوده زابل و كابل واليتدار كه باشد من از داناتر سيستان كار به كه دهم نشان تو به
  »؟كرده صلح و كرده نبرد آنها با و

  »؟كيست، آرى«: گفت
  »؟بكره ابى بن يداهللاعب«: گفت
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 آنجا عامل. سيستان بر را بكره ابى بن عبيداهللا و گماشت خراسان بر را مهلب حجاج: گويد المخارق ابو
 تا نداشت دخالت او كار در شد فرستاده عراق به  وقتى حجاج و بود الملك عبد عامل وى. بود عبداهللا بن امية

  .پيوست حجاج به را وى ومتحك و برداشت را او الملك عبد كه سال اين در
 بـاقى  بكـره  ابـى  بن عبداهللا و سيستان به بكره ابى بن عبيداهللا و رفت خراسان سوى مهلب پس: گويد

  .كرد سر آنجا را سال
، عـراق ، حجـاج  قلمـرو  بـه  هشـتم  و هفتاد سال آغاز در سيستان و خراسان: گويد محمد بن مفضل اما
 مهلـب  امـا . سيسـتان  بـه  را صـفره  ابـى  بن مهلب و گماشت خراسان به را بكره ابى بن عبيداهللا او و پيوست

: گفـت  و بديـد  بـود  حجـاج  نگهبـانى  ساالر كه را عبشمى عبيد ابن الرحمن عبد و نداشت خوش را سيستان
 او از بهتـر  را خراسـان  مـن  امـا  داده بكـره  ابـى  بـه  را خراسـان  واليت و داده من به را سيستان واليت امير«

 اميـر  بـا  اسـت  توانـاتر  سيسـتان  كار به هابوبكر ام شناخته را آنجا غفارى عمرو بن حكم ايام در كه شناسم مى
  ».سيستان به را هابوبكر و فرستد خراسان به مرا كه كن سخن

  ».كند كمك مرا كه كن سخن نيز فروخ زاذان با، خوب«: گفت
  »خوب«: گفت كه كرد سخن فروخ زاذان با مهلب: گويد
 توانـاتر  آن كـار  بـه  هابـوبكر  امـا  اى داده سيسـتان  واليت را مهلب«: گفت حجاج به الرحمن عبد: گويد

  ».است
  »گويد مى راست«: گفت فروخ زاذان

  »ايم نوشته را او فرمان«: گفت حجاج
  »است آسان وى فرمان تغيير«: گفت فروخ زاذان
  ».خراسان به را مهلب و فرستاد سيستان به را بكره ابى حجاج پس«: گويد
 گماشـته  آنجـا  به را وى عبداهللا بن خالد كه شد مطالبه مهلب از اهواز خراج بابت هزار هزار يك: گويد

 از هزار هزار يك حجاج. استخر واليت ترا و داد اهواز واليت مرا خالد«: گفت مغيره خويش پسر به مهلب. بود
 مهلـب  نـزد  بـه  مـالى  كـه  بـود  چنـان  و »تـو  عهده به نيمه يك و من عهده به نيمه يك كند مى مطالبه من

  .گرفت مى قرض شد مى معزول وقتى ،ماند نمى
  .كرد سخن عامر بن عبداهللا شده آزاد ماويه ابو با: گويد

 زن قشيرى خيره. داد مهلب به هزار سيصد وى. بود بوده عامر بن عبيداهللا المال بيت متصدى ماويه ابو
 را هـزار  پانصـد  و فروخـت  داشت كه را كااليى و ورزي و »نيست كافى تو تعهد براى مقدار اين«: گفت مهلب

  .فرستاد حجاج پيش آنرا كه فرستاد پدر پيش هزار پانصد نيز مغيره. كرد تكميل
 حجـاج . گفـت  وداع و رفـت  حجاج پيش وى. گماشت خويش مقدمه بر را حبيب پسرش مهلب: گويد

  .دادند بدو سبز استرى و هزار ده تا بگفت
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 راه روز بيسـت  رسـيدند  خراسـان  بـه  تا بودند بريد اسبان بر يارانش و برفت ،استر آن بر حبيب: گويد
 آن پـى  در وى رميـدن  و استر از و شد رمان استر و گذشت آنها روى پيش هيزم بارهاى ورود هنگام. پيمود

  .كردند شگفتى تندروى و خستگى
  .بيامد نهم و هفتاد سال به مهلب تا ببود آنجا ماه ده. نشد وى عامالن و اميه متعرض حبيب: گويد

  .اند كرده روايت معشر ابو از را اين. بود حج ساالر الملك عبد بن وليد سال اين در
 بن حجاج كرمان و سيستان و خراسان و بصره و كوفه امير، بود عثمان بن ابان مدينه امير سال اين در

. بـود  شـريح  بـا  كوفـه  قضـاى . يستانس در بكره ابى بن عبيداهللا و بود جانشين خراسان در مهلب، بود يوسف
  .بود انس بن موسى با اند گفته چنانكه بصره قضاى

  .فرستاد غزا به را حكم بن يحيى، الملك عبد سال اين در
  .آمد در نهم و هفتاد سال آنگاه

   نهم و هفتاد سال مهم حوادث از سخن

 آن شـدت  از بود نزديك نكهچنا شدند مبتال بدان شام مردم كه بود طاعونى سال اين حوادث جمله از
  .تلفات بسيارى و بود كه طاعونى سبب به، نكرد غزا كسى سال اين در اند گفته چنانكه و شوند نابود

  .كردند اندازى دست انطاكيه مردم به روميان سال اين در
  .رفت رتبيل نبرد بن عبيداهللا سال همين در

   رتبيل و عبيداهللا نبرد از سخن

 واليتدار را بكره ابى بن عبيداهللا و كرد خراسان واليتدار را مهلب حجاج وقتى: ويدگ راسبى المخارق ابو
 هشتم و هفتاد سال به اين و. سيستان سوى بكره ابى ابن عبيداهللا و رفت خراسان سوى مهلب، كرد سيستان

 او از خراجـى  آن از پـيش  و بـود  صـلح  به كه رفت رتبيل نبرد به سپس، ببود آنجا را سال بقيه عبيداهللا. بود
  .داد نمى و كرد مى دريغ شد مى گاه كه بودند گرفته مى

 كن نبرد رتبيل با تواند نزد به كه مسلمانانى با كه فرستاد بكره ابى بن عبيداهللا پيش كس حجاج: گويد
 را فرزنـدانش  و بكشـى  را جنگاورانش و كنى ويران را هايش قلعه و دهى غارت به را سرزمينش تا مگرد باز و
  .كنى سيرا

 كوفـه  مـردم  ساالر. كرد حركت بودند وى نزد به بصره و كوفه مردم از كه مسلمانانى با عبيداهللا: گويد
 نيـز  جمـع  اميـر  و بود بصره مردم ساالر عبيداهللا .بود بوده على ياران از كه بود ضبابى حارثى هانى بن شريح

 و هـا  قلعـه  و گرفت خواست چه هر اموال و ندگوسف و گاو از و رفت پيش رتبيل واليت در و شد روان كه بود
 بودنـد  تركـان  كـه  رتبيـل  يـاران . يافـت  تسلط آنها سرزمين از بسيار زمينهاى بر و كرد ويران را  حصارهايى
 هيجـده  كـه  رسيدند آنها شهر نزديك تا رفتند پيش مسلمانان و كردند تخليه سرزمينى از پس را سرزمينى
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 كردنـد  رهـا  روستاها در را مسلمانان و بستند را ها دره و ها گردنه رتبيل اراني. داشتند فاصله آنجا با فرسنگ
  .اند افتاده هالكت به كه پنداشتند و ماندند فرو خويش كار در كه

 آنهـا  بـه  مـالى  كه كنم مى صلح قوم اين با من كه فرستاد هانى بن شريح پيش كس هابوبكر ابن: گويد
  .كرد صلح درم هزار هفتصد بر و فرستاد كس و بروم بگذارند و بدهم

 حسـاب  مقرريهايتـان  بابـت  حكومـت  كنـى  صـلح  چـه  هـر  بر«: گفت و بديد را عبيداهللا، شريح: گويد
  ».كند مى

  ».شويم هالك كه است بهتر ندهند مقرريمان عمر همه اگر«: گفت
 رسـد  مـى  فـرا  كـه  روز و شـب  وقـت  هر، شده نابود لذتهايم، گذشته من از سنى خدا به«: گفت شريح

 بـدان  ندارم گمان برود دستم از اكنون اگر. ام بوده شهادت طالب پيش مدتها از. بميرم من تا رود نمى پندارم
  ».بميرم تا برسم

  ».كنيد يارى دشمنتان ضد بر را همديگر مسلمانان اى«: گفت آنگاه
  »اى شده خرف و پيرى تو«: گفت بدو عبيداهللا

 از كـس  هر مسلمانان اى، هابوبكر حمام و هابوبكر بستان: دبگوين كه است بس همين ترا«: گفت شريح
  ».آيد من پيش خواهد مى شهادت شما

  :مضمون اين به خواند مى رجزى شريح روز آن: گويد
  كنم مى تحمل را پيرى خويش غم با«

  ام بوده مشركان ميان روزگارها
  ام ديده را رسان بيم پيمبر آنگاه
  زني را عمر و را او صديق وى از پس

  ام ديده را شوشتر جنگ و مهران جنگ
  را نهر و صفين جماعت و
  را مشقر و باجميرات و

  ».است درازا چه عمر اين كه راستى
 رتبيل ديار از و يافتند نجات نيز ها بعضى و شد كشته خويش ياران از گروهى با تا كرد نبرد همچنان و
 كـه  آنها از كس هر و بردند پيش غذا بودند رفته نهاآ طرف به كه مسلمانانى و شدند خارج آنجا از تا بيامدند

 آنهـا  بـه  روغـن  كمـك  كـم . كردند احتراز دادنشان غذا از ديدند چنين كسان چون و بمرد شد سير و خورد
  .توانستند خوردن غذا تا خورانيدند مى

 ملـك ال عبـد  بـه  و شد نگران سخت و بياشفت بود داده رخ آنچه از رسيد حجاج به خبر چون و: گويد
  :نوشت
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 اين از دشمنان. نبرد جان اندكى جز آنها از و شد نابود بود سيستان در كه مؤمنان امير سپاه: بعد اما«
. انـد  يافتـه  تسـلط  قصرهاشان و ها قلعه همه بر و اند شده ديارشان وارد و اند آورده جرئت مسلمانان بر دستبرد

 اگـر . بدانم باب اين در را مؤمنان امير راى خواستم مفرست آنها سوى شهر دو مردم از انبوه سپاهى دارم قصد
 بيم اما، دارد را خويش سپاه اختيار مؤمنان امير نكند تأييد اگر و كنم چنان كند تأييد را سپاه اين فرستادن

  ».يابند تسلط مرز آن همه بر نرود وى مشركان و رتبيل سوى انبوه سپاهى زودى همين به اگر دارم
  .برفت آنجا از عبداهللا بن امية و رفت خراسان سوى امارت به مهلب سال اين در
 كه داد نشان را اشعرى موسى ابو پسر برده ابى و گرفت كناره قضا از قاضى شريح سال اين در قولى به

  .گماشت بر را برده ابو و داشت معاف قضا از را موسى ابو حجاج
 سـيرت  ديگـر  و واقـدى  .بـود  حـج  ساالر مانعث بن ابان هست معشر ابو روايت در چنانكه سال اين در
  .اند گفته چنين نيز نويسان

 مشـرق  همـه  و عـراق  عامل .بود مدينه امير مروان بن الملك عبد جانب از عثمان بن ابان سال اين در
 و بـود  خراسان جنگ دار عهده مهلب قولى به. حجاج جانب از بود مهلب خراسان عامل، بود يوسف بن حجاج
  .انس بن موسى با بصره قضاى و بود موسى ابو پسر برده ابو با كوفه قضاى .خراج دار دهعه مغيره پسرش

  .درآمد هشتادم سال آنگاه

  بود هشتادم سال به كه مهمى حوادث از سخن

 مكه و ببرد را حاجيان كه آمد مكه در سيلى آمده واقدى عمر بن محمد روايت در چنانكه سال اين در
  .)جحف( ببرد آنرا رسيد چه هر به سيل كه گفتند جحاف سال را اين و گرفت آب را

 را شـتران . گرفت نام جحاف سال جهت همين به ببرد مكه دل از را حاجيان و بيامد سيل: گويد ثعلبه
 را آب گـويى ، نبود چاره آنها درباره را كس و برد مى را آنها سيل كه را زنان و مردان و بود آن بر بار كه ديدم

  .بود آمده باال و بود رسيده ركن به كه بينم مى
  .داد رخ) جارف( كننده نابود طاعون بصره در سال همين در واقدى گفته به
  .رفت كش به و كرد طى را بلخ نهر مهلب سال همين در

 وى مقدمـه  بـر  زمانى عمرو بن زياد األدهم أبو، گرفت جا كش در مهلب وقتى: گويد محمد بن مفضل
 همسنگ آورى جنگ و اندرزگويى و تدبير به األدهم أبو كه چون بودند كس هزار جپن كه كس هزار سه با بود
  .بود كس هزار دو

 پسر مهلب، خواند ختالن غزاى به را او و بيامد ختالن شاه عموى پسر، بود كش در مهلب وقتى: گويد
 سـوى  خويش اردوى با نيز شاه عموى پسر، آمد فرود آنجا خويش اردوى با كه فرستاد وى با را يزيد خويش

 وى اردوگـاه  در و زد شـبيخون  خويش عموى پسر به سبل، بود سبل، پادشاه وقت آن در. گرفت جاى ديگر



260  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 

 اردوگاهشـان  از كـه  ايـن  سبب به و اند كرده خيانت وى با عربان كه پنداشت سبل عموى پسر، گفتند تكبير
  .بكشت را او و برد خويش قلعه به و كرد اسير را او سبل. اند بوده بيمناك وى خيانت از گرفته كناره

 وى بـراى  را فديـه  و بدهنـد  اى فديـه  كـه  كردند صلح او با و شد سبل قلعه وارد مهلب بن يزيد: گويد
  .بازگشت مهلب پيش او و بردند

 پسـر  سـبل  آنكـه  پـس  از چگونـه «: داد پيغـام  سبل مادر به بود كشته را او سبل كه كسى مادر: گويد
  ».فرزندى يك مادر تو و كشت را همه كه داشت برادر هفت وى! دارى را او بقاى يدام كشت را خويش عموى

  .دارند بسيار فرزند خوگان و دارد كم فرزند، شير كه داد پيغام سبل مادر: گويد
 كس هزار چهل كه شد مقابل بخارا امير با كه فرستاد ربنجن سوى را حبيب خويش پسر مهلب: گويد

. بكشـت  را آنهـا  از كس سه، هماوردى به حبيب غالم جبله و خواست هماورد كانمشر از يكى، داشت همراه
  .رفتند خويش ديار سوى مشركان و بازگشت اردو و بازگشت آنگاه

 نبرد و رفت آنها مقابله به كس هزار چهار با حبيب، آمدند فرود اى دهكده به دشمنان از گروهى: گويد
 قـولى  بـه . گفتنـد  محترقه را آنجا و بازگشت خويش پدر پيش و تسوخ را دهكده و يافت ظفر آنها بر و كرد
  .بود حبيب غالم جبله سوخت را دهكده آنكه

  »روى سغد ماوراى و سغد سوى اگر شود چه«: گفتند بدو، ببود كش در سال دو مهلب: گويد
  ».بازگردند مرو به سالم كه بود سپاه اين سالمت غزا اين از من نصيب كاش«: گفت
، رفـت  وى سـوى  عـدى  بـن  هـريم  خواسـت  همـاوردى  مهلب از و بيامد دشمنان از يكى زىرو: گويد

 هـريم  عاقبت، پرداخت وى به لختى مشرك و رسيد جويى به، بود پيچيده خود روى آنرا كه داشت اى عمامه
 بـه  سـوار  هـزار  و بـودى  شده كشته اگر«: گفت و كرد مالمت را او مهلب .برگرفت را سالحش و بكشت را او
  »نبودند تو همسنگ من نظر به، فرستادند مى من مكك

 و بيامـد  چـون  و بداشـت  را آنها و شد بدگمان مضر مردم از گروهى از، بود كش به مهلب وقتى: گويد
  ».بود ستم بداشتنشان بود صواب كار آنها كردن آزاد اگر«: نوشت بدو حجاج. كرد رها را آنها شد صلح

  ».كردم آزادشان شدم ايمن چون و بداشتمشان و شدم بيمناك آنها از«: گفت مهلب
  .بود قشيرى شيخ ابى بن الملك عبد بود بداشته مهلب كه كسانى جمله از: گويد
  .بگيرد اى فديه كه كرد صلح كش مردم با مهلب آنگاه: گويد
 خواسـته  كمـك  مهلب از وى خلع كار در كه آمد مهلب پيش حجاج خلع درباره اشعث ابن نامه: گويد

  .فرستاد حجاج پيش را اشعث ابن نامه او و بود
 سيسـتان  بـه  تركـان  اميـر  رتبيل نبرد براى را اشعث بن محمد بن الرحمن عبد حجاج سال همين در

  .فرستاد
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 كـه  روزى و فرسـتاد  سيستان به را اشعث ابن، حجاج چرا كه كرده اختالف باب اين در نويسان سيرت
  .بود كجا اشتگم مى رتبيل جنگ و سيستان به را او حجاج

 عبيـداهللا  سپاه خبر كه رسيد الملك عبد پيش يوسف بن حجاج نامه وقتى: گويد اسحاق ابى بن يونس
  :نوشت وى پاسخ به بود نوشته بود گذشته آنها بر كه حوادثى با رتبيل واليت در را بكره ابى بن

. رسـيد  مـن  بـه  بودى آورده سخن سيستان در مسلمانان بليه از كه تو نامه، بعد اما«
 و رفتند خويش آرامگاههاى سوى و بود رفته رقم آنها بر شدن كشته كه بودند جمعى اينان

 كـه  مـرزى  سـوى  سـپاه  فرسـتادن  دربـاره  مـرا  رأى اينكـه  اما. خداست عهده به پاداششان
 كـار  را خـويش  رأى كه است اين من رأى، بودى خواسته اند ديده آسيب آنجا در مسلمانان

  »باشى موفق و تهياف هدايت كه بندى
 نداشـت  منفورتر اشعث بن محمد بن الرحمن عبد از عراق در را هيچكس حجاج كه بود چنان و: گويد

  ».كردم كشتنش قصد ديدم را او وقت هر«: بود گفته مى و
 چـون  و آمـد  وى پـيش  اشـعث  بـن  محمد بن الرحمن عبد كه بودم نشسته حجاج پيش: گويد شعبى

  ».بزنم را گردنش كه كردم قصد خدا به! ببين را رفتنش راه«: گفت بديد را او حجاج
 سبيعى قيس بن سعيد در بر و گرفتم پيشى او از و شدم برون، رفت مى برون الرحمن عبد وقتى: گويد

 قيـد  به كه بگويم تو با سخنى خواهم مى، رويم درون به در از«: گفتم رسيد من پيش چون و ماندم او منتظر
  »نيارى سخن آن از است زنده حجاج ات و بماند تو پيش قسم

  .دادم خبر او به را حجاج گفته من و »خوب«: گفت
 هستم و هست او تا و نكوشم وى حكومت زوال براى اگر پنداشته حجاج كه باشم چنان خدا به«: گفت

  ».بمانم تالش از
 در و پرداخـت  بصره مردم از  كس هزار بيست و كوفه مردم از كس هزار بيست تجهيز بن حجاج: گويد

 فـراهم  كامـل  سـالح  و خوب اسبان كرد وادار و بداد تمام به را كسان مقررى، كرد تالش و بكوشيد باب اين
  .داد مى نكو كمك، كند مى سخنى وى شجاعت از كه ديد مى را كه هر و كرد آغاز را مردم ديدن سان. آرند

 الـرحمن  عبد آهنگ و بود حجاج با كه گذشت حصين بن عباد بر ثقفى محجن ابى بن عبيداهللا: گويد
 اسـب ، ام نديـده  ايـن  از نكـوتر  و جالبتر اسبى« :گفت عباد. ديد مى سان را مردم كه داشت ثقفى حكم ام بن

 بـر  عنبرى عطيه. افزود وى مقررى بر درم پنجاه و پانصد حجاج و» .است لندهور استر اين، سالح و نيروست
  ».كن نيكى اين با، الرحمن عبد اى«: گفت حجاج گذشت او

 اردو اهـواز  در كـه  فرسـتاد  را تميمى عمير بن عطارد، حجاج شد راست سپاه دو اين كار چون و: گويد
 بـن  محمـد  بن الرحمن عبد و داد راى تغيير سپس، فرستاد را كالبى عامرى حجر بن عبيداهللا آن از پس. زد

  .برداشت را حجر بن عبيداهللا و فرستاد را اشعث
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 او مخالفت از كه نفرست را او«: گفت و آمد حجاج پيش اشعث بن اسماعيل، الرحمن عبد عموى: گويد
  »نكرده تبعيت و اطاعت واليان از هيچيك از گذشته فرات پل از وقت هر خدا به. بيمناكم

 مـن  دسـتور  مخالفـت  و دارد عالقـه  مـن  به و برد مى حساب من از وى، كند نمى چنين«: گفت حجاج
 و رسـيد  سيسـتان  به هشتادم سال به و برفت كه فرستاد سپاه با را او و »رود نمى در به اطاعتم از و كند نمى
  .آورد فراهم را مردم رسيد آنجا چون

 و گفت خدا حمد و رفت سيستان منبر به: گويد بود بوده اشعث ابن همراه كه همدانى ارحبى الزبير ابو
 كـه  دشـمنتان  بـا  داده دسـتور  و گماشـته  شـما  مـرز  به مرا حجاج امير، مردم اى«: گفت آنگاه كرد او ثناى

 بـه  را خويشتن كه ماند جاى به شما از كسى مبادا، بجنگم كرده نابود را نيكانتان و داده غارت به را واليتتان
  ».زنيد اردو كسان با آنجا و رويد خويش اردوگاه سوى، آرد عقوبت معرض

 ابـزار  و لوازم كردن فراهم به را مردم و شد پا به آنها ىبرا بازارها، زند اردو اردوگاه در همه مردم: گويد
 مسـلمانان  بـه  كـه  آسيبى از و نوشت نامه اشعث ابن الرحمن عبد به و رسيد رتبيل به خبر. كرد وادار جنگ

 و خواسـت  صـلح  و اند كرده وادارش جنگ به آنها و نداشته خوش را كار اين كه گفت و خواست عذر بود زده
  .بپذيرد او از خراج كه كرد پيشنهاد

  .نپذيرفت او از و نداد پاسخ او به الرحمن عبد اما: گويد
. شـد  وى سـرزمين  نخسـتين  وارد و رفـت  رتبيـل  سوى سپاه با الرحمن عبد كه نگذشت چيزى: گويد

 ابـن . گذاشت مى وا وى به قلعه به قلعه و روستا به روستا را سرزمين و كشيد مى عقب را خويش سپاه رتبيل
. نهاد مى بريد شهرها بين ما و كرد مى او همراه يارانى و گماشت مى آنجا عاملى، گشود مى را شهرى ره اشعث

 را وى سـرزمين  از بسـيارى  چون و نهاد پادگان خطرناك جاى هر در و گماشت مراقبان ها دره و ها گردنه بر
 و بداشـت  رتبيـل  سـرزمين  در پيشـروى  از را مردم شد پر فراوان غنايم و گوسفند و گاو از دستش و بگرفت

 نيـك  را واليـت  و بگيـريم  آنـرا  خراج تا كنيم مى بس ايم گرفته آنها ديار از امسال كه مقدار همين به«: گفت
 سـال  هر به پيوسته و رويم آن ماوراى به آينده سال به آنگاه. آرند جرئت آن راههاى بر مسلمانان و بشناسيم
 هـاى  قلعـه  و فرزندانشـان  و گنجهـا  سـر  بـر  واليـت  اقصـاى  در اقبـت ع تا بكاهيم را آنها سرزمين از قسمتى

  ».كند هالكشان خداى تا نرويم واليتشان از و كنيم نبرد آنها با استوارشان
 بود كرده وى نصيب دشمن ديار در خدا كه را فتوحى و نوشت نامه حجاج به الرحمن عبد آنگاه: گويد

  .داد خبر وى به داشت دشمنان كار درباره كه نظرى و بود ساخته مسلمانان براى كه كارها و
 رتبيـل  واليت سوى و رسيد سيستان واليتدارى به كه اين سبب و اشعث ابن كار درباره ديگر راوى اما

 بود فرستاده كرمان به را سدوسى عدى بن هميان  حجاج كه بود آن سبب كه گويد و آورده ديگر سخن رفت
 و هميـان  امـا ، كنـد  كمـك  آنهـا  بـه  افتـاد  نياز كمك به را سند و يستانس عامل اگر و باشد پادگان آنجا كه
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 جـايش  بـه  و كـرد  هزيمـت  را وى كه فرستاد وى نبرد به را اشعث ابن، حجاج و شدند نافرمان وى همراهان
  .بماند

 بـه  را اشـعث  ابـن  فرمـان  حجـاج  و بمرد بود سيستان عامل كه بكره ابى بن عبيداهللا آن از پس: گويد
 كـرد  خـرج  آن بر مقرريهايشان بجز هزار هزار دو كه كرد مهيا آنها براى سپاهى و نوشت سيستان ىواليتدار

  .كند اقدام رتبيل ضد بر داد دستور اشعث ابن به و گرفت نام طاوسان سپاه كه
 چنين نيز واقدى عمر بن محمد .اند آورده معشر ابو از را اين. بود حج ساالر عثمان بن ابان سال اين در

  .است تهگف
  .بود الملك عبد بن سليمان حج ساالر سال اين در اند گفته ها بعضى

 عامـل . بـود  يوسف بن حجاج مشرق سراسر و عراق عامل. بود عثمان بن ابان مدينه عامل سال اين در
 بـا  بصـره  قضاى. بود موسى ابو پسر برده ابو با كوفه قضاى .حجاج جانب از، بود صفره ابى بن مهلب خراسان

  .بود انس بن ىموس
  .فرستاد غزا به را وليد خويش پسر الملك عبد سال اين در

  .آمد در يكم و هشتاد سال آنگاه

   يكم و هشتاد سال حوادث از سخن

  .بود سال اين در) گيلكيه( قاليقال فتح
 غـزا  بـه  را الملـك  عبد بن عبيداهللا خويش پسر يكم و هشتاد سال به الملك عبد: گويد محمد بن على

  .بگشود را قاليقال او و ادفرست
  .شد كشته خراسان در صريمى ورقا بن بحير سال همين در

  ورقا بن بحير شدن كشته كيفيت از سخن

 عثمـان  و بود كشته را وشاح بن بكير عبداهللا بن امية دستور به بحير كه بود آن وى شدن كشته سبب
 ترغيـب  گـرفتن  انتقام به بكير آل از را ابناء از يكى و گفت شعرى ابناء از، سعد بن عوف بنى از يكى رجا بن

  :مضمون اين به كرد
  كردى صبر بليه بر بخدا«
  كردى پر صافى شراب از را خويش شكم و

  برگزيدى را خواب و كردى رها را انتقام
  بودى سعد بن عوف مردم از اگر

  بودى كرده ور غوطه خويش در را بحير
  بخواب آسوده بگوى بحير به
  مدار باك عوف مردم يىانتقامجو از و
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  چرانند بزغاله مردم عوفيان كه
  بگذار را گوسفند

  رفت دست از انتقامتان كه
  شديد مشرق و مغرب مردم حكايت و

  بود بجاى بكير اگر كه خيزيد بپا
  »برد مي حمله آنها سوى سپاه با صبحگاهان

 از جوانى، برخيزند بكير خونخواهى به كه كردند پيمان سعد بنى از كس هفده: گويد مفضل بن محمد 
 كه بزد نيزه با و برد حمله بدو و بود ايستاده كه ديد را بحير و رفت خراسان سوى باديه از شمردل نام به آنها

 اسـبش  و برفـت  تازان اسب او و »است خارجى«: گفتند كسان. است كشته را او كه پنداشت و بيفتاد پاى از
  .شد كشته و بيفتاد آن از كه بلغزيد

 خـرى  و بفروخـت  كـه  داشـت  گوسفند چند، آمد در باديه از عوفى حرب بن صعصعة آن از پس: دگوي
 از يكـى «: گفـت  و كرد خوشرفتارى آنها با و شد همسايه بحير خويشاوندان با و رفت سيستان سوى و خريد
 به پس. شدند مأنوس وى با تا كرد مى مجالست و رفت مى آنها پيش پيوسته و» .يمامه مردم از ام حنيفه بنى
 اسـت  قـدر  واال خراسـان  در بحيـر  ام شـنيده ، اند گرفته من از زور به كه دارم ميراثى خراسان در«: گفت آنها
  ».كند كمك حقم گرفتن كار در مرا كه نويسيد بدو من براى اى نامه

  .ودب رفته غزا به مهلب وقت آن در. آمد مرو به كرد حركت صعصعه و نوشتند بحير به آنها پس: گويد
 بكيـر  شده آزاد صيقل. بگفت آنها با را خويش كار و بديد را عوف بنى از گروهى مرو در صعصعه: گويد

  »بيار من براى خنجرى« :گفت بدو صعصعه. ببوسيد را وى سر و برخاست
 آنگـاه . بـرد  فـرو  خـر  شـير  در بـار  چند و كرد سرخ آنرا كه كرد آماده وى براى خنجرى صيقل: گويد

 بداد را نامه و بديد را بحير و بود اخرون در كه رسيد مهلب اردوگاه به و گذشت نهر از و برفت مرو از صعصعه
 در ميراثى، برفت دست از سيستان در مالم، ام بوده بكره ابى ياران از ام حنيفه بنى مردم از يكى من«: گفت و

  ».گردم باز يمامه سوى و بفروشم آنرا ام آمده، دارم مرو
 مـن  از خـواهى  مى كمكى هر« :گفت بدو و داد جاى را وى و دادند بدو اى خرجى تا تبگف بحير: گويد

  »بخواه
  ».گردند باز كسان تا مانم مى تو پيش«: گفت
 وى مصـاحبت  به تا رفت مى مهلب مجلس و در به وى با و بماند ماه يك نزديك يا ماه يك آنگاه: گويد

  .شد شناخته
 و كرد نمى اطمينان هيچكس به و بود بيمناك غافلگيرى به شدن كشته از بحير كه بود چنان و: گويد

  .يافت اطمينان وى از، »وايلم بن بكر مردم از يكى«: گفت و بيامد وى ياران نامه با صعصعه چون
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 و داشـت  تـن  بـه  عبـايى  و پيراهنـى  بود نشسته مهلب مجلس در بحير، بيامد صعصعه روز يك: گويد
 و كـرد  مـى  سـخن  وى بـا  گـويى  افتاد او بر و شد نزديك بدو سپس و بنشست وى سر پشت. پاى به پاپوش
 اى«: زد بانـگ  او و، »اسـت  خـارجى «: گفتند كسان. برد فرو شكمش در و زد تهيگاهش به را خويش خنجر

  ».بكيرم خونخواه من، بكير خونيهاى
 برد مهلب پيش و رفتبگ را او بود مهلب نگهبانى ساالر وقت آن در كه الخرقا ابى پسر العجفا ابو: گويد

  »نيست چيزيش بحير، دادى كشتن به نيز را خودت، نگرفتى را انتقامت، باشى روز تيره«: گفت بدو كه
 دسـتم  در را شـكمش  بـوى ، مـرد  خواهنـد  شـود  تقسيم كسان ميان اگر كه ام زده بدو ضربتى«: گفت

  ».يافتم
  .ببوسيدند را سرش و رفتند ىو پيش زندان در ابناء از كسانى و بداشت را او مهلب پس: گويد
  ».مرد بحير«: گفتند صعصعه به، بمرد روز آمدن بر هنگام، بعد روز بحير: گويد
 عـوف  بنـى  زنـان  نـذرهاى  كـه  اكنـون  بكنيد من درباره داريد نظر و خواهيد مى چه هر اكنون«: گفت

 ايـن  فرصت خلوت در اباره خدا به شد خواهد چه كه دهم نمى اهميت، گرفتم را خويش انتقام و شد مسجل
  ».بكشم را او نهانى كه نداشتم خوش اما آمد دست به كار

 ابـو  تـا  بگفت آنگاه »باشد اين از صبورتر و اعتناتر بى مرگ به نسبت كه ام نديده را كسى«: گفت مهلب
  .بكشد را او بحير عموزاده سويقه

 بكشت را او و نپذيرفت سويقه ابو اما »مكشيد را اين، شد كشته بحير، تو واى«: گفت بدو طلق بن انس
  .داد دشنام را او انس و

 عبشـمى  طلـق  بن انس، فرستاد وى پيش را صعصعه، مهلب بميرد بحير آنكه از پيش: اند گفته ديگران
  ».بدار زنده را اين، اى كشته را بكير تو بحير اى«: گفت بدو

  ».باشى زنده تو و بميرم من نبايد خدا به، آريد من نزديك را او«: گفت بحير
 كن تحمل بدكار«: گفت و نهاد خويش پاى دو ميان را او سر و بردند وى نزديك را صعصعه پس: گويد

  ».است مانده جا به شر كه
 را او مـن  روى پيش تو و كنم مى سخن تو با او درباره من، كند لعنت خدايت«: گفت بحير به طلق ابن

  ».كشى مى
 اليـه  انا و هللا انا«: گفت مهلب و بمرد بحير آن از پس. بكشت تا زدب را او خويش شمشير با بحير: گويد

  .رفت دست از بحير غزا اين در »راجعون
 را خويش انتقام؟ كشتند را ما يار چه براى«: گفتند و آمدند خشم به ابناء و كعب بن عوف مردم: گويد

 بـزرگ  حادثه كه كردند بيم كسان هك چندان برخاستند منازعه به آنها با بطون و مقاعس مردم» .بود گرفته
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» .گيريـد  بكيـر  خون عوض به را بحير خون و گيريد گردن به را صعصعه خون«: گفتند قوم خردمندان. شود
  :مضمون اين به گفت شعرى صعصعه ستايش به ابناء از يكى بدادند را صعصعه خونبهاى پس

  وى همت كه بود جوانى چه«
  گذشت راقع سوى آن به درياها و بيابانها از

  .واداشت كوشش به را خويش همچنان
  ».يافت دست بحير به اخرون در تا

: گفـت  بكيـر  طايفـه  بـه  و رفـت  باديـه  سـوى  بود صعصعه طايفه از كه الكبير ربه عبد وكيع ابو: گويد
 گرفتـه  خونبهـا  دو صعصـعه  براى و دادند را او خونبهاى كه »شد كشته شما يار خونخواهى كار در صعصعه«

  .شد
 سـپاه  بـا  اشـعث  بـن  محمد بن الرحمن عبد سال اين در راسبى المخارق ابو روايت به: گويد جعفر واب

  .آمدند وى سوى نبرد براى و برخاست حجاج مخالفت به، بود وى با كه عراق
  .بود دوم و هشتاد سال به اين واقدى پندار به اما

   يكم و تادهش سال به وى كار و، حجاج با الرحمن عبد مخالفت سبب از سخن

 در خـويش  كارهاى درباره و رفت رتبيل واليت به هشتادم سال به الرحمن عبد كه گفتيم اين از پيش
 ابو روايت از يكم و هشتاد سال در را او كار اينك. كرد بايد چه بعد كه گفت بدو و نوشت نامه حجاج به آنجا

  .كنيم مى ياد راسبى المخارق
  :نوشت رحمنال عبد نامه پاسخ در حجاج: گويد

 نامـه  تو نامه، فهميدم بودى كرده ياد آن در را آنچه و آمد من پيش تو نامه، بعد اما«
 كه زبون اندك دشمنان با و است دلبسته آرامش به و دارد دوست را متاركه كه است كسى

 پسر اى دينت به قسم. كرده مدارا اند كرده نابود را مسلمانان اليق و كوش سخت سپاه يك
 مسـلمانانى  از دارى مى دست دشمن اين از من نيروى و سپاه با تو وقتى، الرحمن بدع مادر
 ضعف كه دانم چنان بلكه دانم نمى مدبرانه رأى را تو راى، پوشى مى چشم اند شده كشته كه
 و روى پـيش  سرزمينشان در بودم گفته كه مرا نظر. است واداشته بدين ترا خيالى آشفته و

  ».كن« عمل، كنى اسير را فرزندانشان و بكشى را جنگاوران و كنى نويرا را هايشان قلعه
  :بود چنين كه فرستاد آن پى از اى نامه آنگاه: گويد

 ظفرشـان  خدا تا گيرند اقامت و كنند زراعت بگوى تواند با كه را مسلمانانى، بعد اما«
  »آنهاست خانه آنجا كه دهد

  :بود چنين كه فرستاد ديگر اى نامه آنگاه



 267    متشهجلد 

 كـن  عمـل  بـودم  داده دشـمن  سـرزمين  در پيشروى درباره كه دستورى به، بعد اام«
  ».واگذار ام سپرده بدو كه كارى با را وى، است كسان ساالر محمد بن اسحاق وگرنه

 بـدو  و» .كـنم  مـى  تحمـل  را اسـحاق  زحمت من«: گفت خواند را حجاج نامه وقتى الرحمن عبد: گويد
  .كرد تعرض

  »مكن چنين«: گفت اسحاق
 كه پنداشت او اما، »كشم مى ترا گفتى كسى با اگر -بود قرآن مقصودش -اين پروردگار به قسم«: گفت
  .نهاد شمشير دسته به را خويش دست و است شمشير مقصودش

: گفـت  سـپس ، كـرد  او ثناى و گفت خداى حمد و خواند پيش را كسان الرحمن عبد آن از پس: گويد
 نظر شماست سود مايه كه چيزهايى همه به و دارم دوست را شما لحتمص و شمايم نيكخواه من، مردم اى«

 آنـرا  و كـردم  مشـورت  شـما  آزمودگان جنگ و خردمندان با كه داشتم نظرى دشمن و شما كار درباره. دارم
 آمده من براى وى از اى نامه و نوشتم حجاج اميرتان به آنرا، دانستند شما آينده و حال صالح به و پسنديدند

 ديـارى  همان، ببرم پيش دشمن سرزمين در را شما، شتاب با دهد مى دستور و خواند مى ضعيفم و تواننا كه
 اگـر  و كـنم  مـى  عمل، كنيد عمل اگر هستم شما از يكى من. اند رسيده هالكت به آن در برادرانتان ديروز كه

  ».پذيرم نمى نپذيريد
  ».نيستيم او  مطيع و شنوا و يريمپذ نمى خدا دشمن از، نه«: گفتند و برجستند كسان: گويد

، بـود  سخندان و شاعر وى كرد سخن روز آن كه بود كسى نخستين پدرم: گويد كنانى عامر بن مطرف
 گوينـده  كـه  دارد نظـر  همان شما درباره حجاج، بعد اما«: گفت كرد او ثناى و گفت خدا حمد كه پس آن از

 از يافت نجات اگر و شده، شد هالك اگر نشان اسب رب را غالمت: گفت مى خويش برادر به وقتى داشت سلف
 كـه  برانـد  دره و كـوه  از پر ديارى سوى را شما و افكند خطر به را شما كه دهد نمى اهميت حجاج. تست آن
 اگـر  و شود او قدرت فزونى موجب و آرد تصرف به را مال و بخورد را واليت، يافتيد غنيمت و يافتيد ظفر اگر

 خـدا  دشمن. ندارد نگاهشان و ندهد اهميت را رنجشان كه باشيد مبغوض دشمنان شما يافت ظفر دشمنتان
 خلـع  را او كـه  كسـم  نخسـتين  مـن  كـه  گيـرم  مـى  شاهد را شما كنيد بيعت الرحمن عبد با و كنيد خلع را

  ».كنم مى
  ».كرديم خلع را خدا دشمن، كرديم چنين، كرديم چنين«. زدند بانگ سو هر از كسان: گويد
 سـاالر  وى بـود  آمـده  الـرحمن  عبد وقتى. برخاست كه بود دومى تميمى شبث بن المؤمن عبد: گويد

 و كنـد  شـما  واليـت  را واليـت  اين هستيد تا كنيد حجاج اطاعت اگر خدا بندگان اى«: گفت بود او نگهبانى
 كـه  ودبـ  كـس  نخسـتين  وى ام شـنيده  كـه ، بدارد دير را شما داشت مى ديار از دور را سپاه كه فرعون چون

 بيعـت  اميرتـان  بـا . بميريـد  بيشترتان تا نبينيد را محبوبان هرگز كه دانم چنان و. داشت مى دير را سپاهيان
  ».برانيد ديارتان از را او و گرديد باز دشمنتان سوى و كنيد
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  .كردند بيعت وى با و جستند الرحمن عبد طرف به مردم پس: گويد
 همراه به وى با نبرد و من يارى و خدا دشمن، حجاج خلع رب كنيد مى بيعت من با«: گفت الرحمن عبد

  .كردند بيعت وى با مردم و، »كند برون عراق سرزمين از را او خدا كه وقتى تا من
  .نياورد سخنى الملك عبد خلع از وقت آن در: گويد
 بود داشتهب و بود زده را وى كه بود بوده الرحمن عبد با آنجا پدرش كه: گفت مى گوى نقل ذر بن عمر

 پـيش  را وى آمـد  پـيش  مخالفت كار چون و بود پرداخته محمد بن قاسم برادرش به همه وى آنكه سبب به
  .بود سخنور و گوى نقل و بيامد وى همراه كسان با نيز او و داد مقررى و پوشانيد جامه و داد مركب و خواند

 امـارت  را بكرى هميان بن عياض آمد باز سيستان از الرحمن عبد وقتى: گويد عبدى حارث بن منخل
 بـر  كـرد  صـلح  وى با و فرستاد رتبيل پيش كس آنگاه، كرد زرنك امير را تميمى عامر بن عبداهللا و داد بست
 آمد رتبيل سوى و شد هزيمت اگر و نباشد او بر خراج هست كه مادام يافت غلبه اشعث ابن اگر كه قرار اين
  .دهد پناه را وى

 بـر  اعشـى  گرفـت  عراق راه و كرد حركت سيستان از الرحمن عبد وقتى: يدگو عبسى وليد بن خشينة
  :مضمون اين به خواند مى شعرى و رفت مى او روى پيش اسبى

  كه كس آن ميان است فاصله بسيار«
  است ايوان در اش خانه
  ها دهكده و دارد ها گل كه خسرو ايوان

  است بوده زابلستان در آنكه و
  دارد دروغپرداز دو ثقيف

  دومين دروغپرداز و سلف روغپردازد
  شب يا روز يك پروردگارم

  دهد تسلط همدان نصف بر را ما
  يابد تسلى بوده چه هر تا
  رويم مى افكن فتنه كفرانگر سوى ما
   ايمان پس از كه
  است كرده طغيان كفر كار در

  است الرحمن عبد، قدر واال سرور ما همراه
  قحطان مردم از جمعى با
  خانمل چون شمار به
  .عدنان پسران از صدا و سر پر و انبوه گروهى و
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  بگوى شيطان دوستدار حجاج به
  همدان و مذحج جمع مقابل در

  آرد مقاومت
  نوشانند او به قاتل زهر جام كه
  »رانند مروانش پسر هاى دهكده سوى و

 و ستادفر او سوى سپاه حجاج. گماشت خويش مقدمه بر را عنبرى عمرو بن عطية، الرحمن عبد: گويد
  »؟كيست اين« .پرسيد حجاج. كرد مى هزيمت آنرا شد مى مقابل سپاهى هر با

  »عطيه«: گفتند
  :مضمون اين به دارد شعرى عطيه درباره اعشى

  را فارس دربندهاى وقتى«
  نهادى سرمان پشت يكى يكى

  كن روان سپاه با را عطيه
  »كند تو متوجه را آنها كه

 خـويش  يـاران  جـزو  را وى كه گرفت را سبيعى اسحاق ابو سراغ. ودب روان كسان با الرحمن عبد: گويد
 تـرا  سـراغ  كـه  روى نمـى  الـرحمن  عبد پيش چرا«: گفتند بدو »هستى من دايى«: بود گفته مى و بود نوشته
  .آيد وى پيش نخواست اما» ،گرفته

 نيز اسحاق ابو ،گماشت آنجا بر را تميمى عمرو بن خرشة و رسيد كرمان به تا برفت الرحمن عبد: گويد
  .داد رخ جماجم جنگ تا نكرد دخالت اى فتنه در و بماند آنجا

 عبد عامل حجاج كه ما« :گفتند و آمدند فراهم همديگر با مردم، شدند فارس وارد كسان وقتى: گويد 
  .شدند همسخن الرحمن عبد درباره و »ايم كرده خلع نيز را الملك عبد، ايم كرده خلع را الملك

 تيحـان  آمـده  تميمى الصلت ابو روايت در چنانكه كرد خلع را مروان بن الملك عبد كه ىكس نخستين
 چنانكه كنم مى خلع را ذبان ابو من مردم اى«: گفت و ايستاد سخن به كه، اهللا تيم بنى مردم از، بود ابجر بن
  ».كنم مى بيرون را پيراهنم اين

 وى بـا  و جسـتند  اشـعث  بن ا طرف به و كردند خلع را الملك عبد، اندكى بجز مردم آن از پس: گويد
 بـا  جهـاد  و ضـاللت  پيشـوايان  خلع و خدا پيمبر سنت و خدا كتاب بر كه بود چنين وى بيعت. كردند بيعت

  .كرد مى بيعت آنها با »آرى«: گفتند مى چون و؟ كنيد مى بيعت منحرفان
 و داد خبـر  بدو را الرحمن عبد ركا و نوشت نامه الملك عبد به رسيد حجاج به خلع خبر چون و: گويد

  .كند روانه وى سوى سپاه شتاب با كه خواست
  .گرفت جا بصره در و بيامد آنگاه: گويد
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 بـدو  و يافـت  خبـر  بـود  سيستان در كه همانوقت الرحمن عبد مخالفت از مهلب كه بود چنان و: گويد
  :نوشت

 بـه ، را خـدا ، را خـدا ، اى نهـاده  پاى محمد امت ضد بر دراز طغيانى مرحله به محمد پسر اى، بعد اما«
 را بيعـت  و مينـداز  تفرقـه  به را جماعت و مريز را مسلمانان خون و مده كشتن به را خودت و بنگر خويشتن

. بترسى مردم از بيشتر خويشتن بر خدا از كه است حق، دارم بيم خويشتن بر كسان اين از گويى اگر، مشكن
  ».باد تو بر سالم و ميار خداى عقوبت معرض به را ويشتنخ، حرام شكستن و خون  ريختن سبب به

  :نوشت حجاج به مهلب: گويد
 تـا  ندارد باز آنرا چيزى و شود سرازير باال از كه سيلى چون اند شده روان تو سوى عراق مردم، بعد اما«

 بـاز  را هـا آن چيـزى  و خـويش  فرزنـدان  و زنان مشتاق و حريصند حركت آغاز در عراق مردم. رسد قرارگاه به
 بـر  تـرا  خدا كه كن مقابله آنها با وقت آن در. ببويند را خويش فرزندان و افتند خويش كسان نزد به تا ندارد
  »اهللا شاء ان كند يارى آنها ضد

 نبوده من انديشه در خدا به كند چنان و چنين خدايش«: گفت بخواند را وى نامه حجاج چون و: گويد
  ».است كرده خويش عموزاده خواهى خير بلكه

 كـس  و آمـد  زيـر  به خويش تخت از شد بيمناك سخت رسيد الملك عبد به حجاج نامه چون و: گويد
 را وى سـخت  نگرانـى  چـون  و بخوانـد  كه داد بدو را نامه و خواند پيش را معاويه بن يزيد بن خالد و فرستاد

 بـود  خراسـان  جانـب  از اگـر  مكـن  بـيم  اسـت  سيستان جانب از حادثه اين اگر مؤمنان امير اى«: گفت بديد
  ».بترسى بايست مى

: گفت آنگاه، كرد او ثناى و گفت خدا حمد و ايستاد سخن به كسان ميان و شد برون الملك عبد: گويد
 به تا كن مسلط آنها بر را شام دليران خدايا، دارند شتاب من سرانجام در و اند يافته دراز مرا عمر عراق مردم«

  .آمد فرود آنگاه، »نرسند تو خشم به شدند واصل تو رضايت به چون و شوند واصل تو رضايت
 روز هـر . گرفت نديده را مهلب رأى و شد مى آماده اشعث ابن مقابله براى، بماند بصره در حجاج: گويد

 و هـا  نامـه . رسـيد  مـى  وى نزد به الملك عبد جانب از بريد اسبان بر شام سواران از كمتر و ده و پنجاه و صد
 از و آمـده  فـرود  واليـت  كدام به كه اشعث ابن خبر با رسيد مى الملك عبد نزد به روز هر نيز وى گانفرستاد

  .اند پيوسته بدو مردم از يك كدام و كند مى حركت واليت كدام
 و بودند آنجا بصره و كوفه مردم از كس هزار چهار، بودم كرمان ديوان جزو من: گويد خديج بن فضيل

  .كردند حركت وى با گذشت هاآن بر اشعث ابن چون
 جـاى  شوشـتر  بـه  تـا  برفـت  شـام  مردم با كند حركت اشعث ابن مقابله براى شد مصمم حجاج: گويد

 كـه  بـود  جمع ساالر، مطهر كه فرستاد پيش را طايى رميثه بن عبداهللا و جذامى يا حرعكى بن مطهر. گرفت
 سيصـد  بـا  بود كرده جدا خازنى ابان بن عبداهللا ساالرى به را گروهى اشعث بن ا، رسيدند دجيل به تا برفتند
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 را طـايى  رميثـه  بـن  عبـداهللا  رسيد آنها به حر بن مطهر چون و بودند بود وى سپاه و وى پيشتازان كه سوار
  .بودند شده زخمدار يارانش و بازگشت وى سوى و شد هزيمت عبداهللا گروه، برد حمله آنها به كه بگفت

 طرف به محل اين از«: گفت و آورد فراهم را آنها كه بودم اشعث ابن ياران جزو: گويد همدانى الزبير ابو
 مـا  سـواران  بيشتر زود خيلى خدا به، راندند دجيل به اسب بود گفته كه همانجا از كسان. كنيد عبور حريف
 و هشـتاد  سـال  قربـان  روز به برديم حمله طايى و حر بن مطهر به كه بودند نشده كامل هنوز و كردند عبور
  ».آورديم تصرف به را اردوگاهشان و بكشتيم را آنها از كس بسيار و كرديم هزيمتشان و يكم

 سـرجس  بـن  عبيـد  بن ا كعب ابو كرد مى سخن كسان با كه رسيد حجاج به هزيمت خبر وقتى: گويد
 محـل  كه كنيد حركت بصره سوى مردم اى«: گفت كه بگفت وى با را كسان هزيمت خبر و رفت منبر باالى
 گريافتنـد  بازگشـت  راه آنگاه: نداريد سپاه تحمل هستيم ما كه اينجا و است لوازم و آذوقه و جنگاوران و اردو
 كـس  و رسـيدند  زاويـه  يك كون را ى مانده دا وى دنبال از عراق مردم سواران، از كه را نها ا بنه و كشتند مى

 حجاج. كردند مى تصرف بود آنها به متعلق پيش و بگرفتند بود بصره بازار در كه را بازرگانان آذوقه كه فرستاد
 ابن حكم آنجا در وى عامل. واگذاشت عراق مردم به را بصره و آوردند وى تاب پرداخت نمى چيزى به و برفت
  .بود ثقفى ايوب

 نامـه  گرفت بازگشت راه و ديد را آسيب اين وقتى حجاج. شدند بصره وارد تا بيامدند عراق مردم: گويد
 اما، گفت ما به را درست راى، مرديست آزموده جنگ چه، خوب پدر«: گفت و بخواند آنرا و خواست را مهلب

  ».نپذيرفتيم
 و بـود  دار عهـده  را زكـات  و نمـاز  كـار  كـه  بود ايوب بن حكم بصره عامل هنگام آن در ديگر روايت به
 از كـه  گرفـت  جـا  رستقباذ به تا بيامد خويش سپاه با حجاج بود نگهبانى دار عهده مسمع بن عامر بن عبداهللا

 آنهـا  ميـان  كـه  گرفـت  جا شوشتر به و بيامد نيز اشعث بن ا. زد اردو آنجا و اهواز واليت از بود دستوى توابع
 و تـار  اشـعث  ابـن  آن از را پادگانى كه فرستاد كس هزار دو با را عكى حر بن مطهر، حجاج. بود فاصله رودى

  .يكم و هشتاد سال به بود عرفه شبانگاه به اين و كرد نبرد آنها با و بيامد شتابان اشعث ابن، كردند مار
. آمدنـد  وى پـيش  هزيمـت  بـه  باقيمانـده  و بكشتند را شام مردم از كس پانصد و هزار يك كه: گويند

 بـه  آنگـاه . كـرد  آن متعهـد  و كـرد  پخـش  خـويش  سپاه سران ميان كه داشت همراه هزار هزار پنجاه حجاج
  .شد انرو بصره سوى هزيمت

 عبـد  نبـرد  آهنـگ  مـا ، نيست چيزى كه حجاج«: گفت و كرد سخن خويش ياران با اشعث بن ا: گويد
  ».داريم الملك

 مقابـل  در را پل خواست مى مسمع بن عامر بن عبداهللا، يافتند خبر حجاج هزيمت از بصره مردم: گويد
 و شـد  بصـره  وارد حجـاج . بداشـت  تدس كار اين از كه داد رشوه بدو هزار يكصد ايوب بن حكم اما ببرد وى

  .گرفت پس او از را هزار يكصد و فرستاد عامر ابن پيش كس
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 از بودنـد  آنجـا  كـه  كسانى همه و شد بصره وارد محمد بن الرحمن عبد وقتى: گويد همدانى الزبير ابو
  .كردند  بيعت وى با الملك عبد خلع و حجاج نبرد بر، كهنساالن و قاريان

 شـتابان  بود يافته پيمبر صحبت كه الغافر عبد بن عقبة نام به، جهاضم تيره از، ازد مردم از يكى: گويد
  .كرد بيعت حجاج نبرد بر الرحمن عبد با و بيامد

 بـه  الـرحمن  عبد ورود. زد خندق بصره دور به نيز الرحمن عبد، زد خندق خويش دور به حجاج: گويد
  .بود يكم و هشتاد سال حجه ذى آخر در بصره

 چنين نيز واقدى، اند كرده روايت چنين معشر ابو از. بود حج ساالر الملك عبد بن سليمان سال اين در
  .است گفته

  .بود سال اين در ذئب ابى ابن تولد
 جنـگ  عامـل . بود يوسف بن حجاج، مشرق و عراق عامل، بود عثمان بن ابان مدينه عامل سال اين در
 ابـو  پسـر  بـرده  ابو با كوفه قضاى. حجاج جانب از بود مهلب بن مغيرة آنجا خراج عامل و. بود مهلب خراسان
  .بود اذينه بن الرحمن عبد با بصره قضاى، بود موسى

  .درآمد دوم و هشتاد سال آنگاه

   دوم و هشتاد سال حوادث از سخن

  .داد رخ الرحمن عبد و حجاج ميان زاويه در كه بود نبردهايى، سال حوادث جمله از
 دوم و هشتاد سال محرم در، بود حجه ذى آخر در بصره به الرحمن عبد ورود: ويدگ همدانى زبير بن ا

 كه كردند هزيمت را آنها عراق مردم و شد سخت نبردشان و كردند آغاز حمله سوى دو از روزى، كردند نبرد
  .شدند هزيمت ثقفيان و قرشيان همه و كردند نبرد آنها با خندقها كنار بر عراقيان و رفتند حجاج پيش تا

  :مضمون اين به دارد شعرى باب اين در حجاج غالم موهب بن عبيد
  مصعب اش عموزاده و براء«

  شدند گريزان
  شدند گريزان نيز قرشيان

  ».سعيد خاندان مگر
 از حمله كردند هزيمت را شام مردم عراق مردم كه روز همان ماه روز آخرين در، محرم در آنگاه: گويد

 چنانكـه  شكست صفشان و ريخت هم در ها نيزه .رفت عقب شاميان چپ و راست پهلوى و شد آغاز سوى دو
 نيـام  از را خود شمشير از وجب يك حدود در و زد زانو ديد چنين حجاج چون و شدند نزديك ما به عراقيان

 كـه  دانسـتم  خـدا  بـه  »آمد فرود او بر حادثه وقتى بود بزرگوار چه، مصعب بود مردى چه«: گفت و آورد در
  .ندارد فرار گآهن
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 مـن  بـه  تند اى اشاره پدرم اما، بزنم شمشير با را او و دهد اجازه كه كردم اشاره پدرم به چشم با: گويد
 برد حمله آنها به راست پهلوى از كه ديدم را كلبى ابرد بن سفيان نگريستم نيك چون و، ماندم آرام كه كرد

  ».بنگر و برخيز«: گفت من به »كرد هزيمت را دشمن خدا كه بشارت امير اى«: گفتم، كرد هزيمتشان و
  »كرد هزيمتشان خدا«، گفتم و نگريستم و برخاستم: گويد
  »بنگر و خيز بر زياد اى«: گفت
 قطـع  طـور  بـه ، بـدارد  صـالح  قـرين  خـدايت  است درست«: گفت و كرد نظر و برخاست او پس: گويد

  .افتاد سجده به او پس »اند شده هزيمت
  »دهى هالكت به را خاندانم و من خواستى مى«: گفت و داد دشنامم پدرم بازگشتم وقتى: گويد

 ازدى الغـافر  عبـد  بن عقبة، شد كشته نبردگاه در نهمى سفيان ابو پدر عوسجه بن الرحمن عبد: گويد 
 بـن  عـامر  بـن  عبـداهللا . شـد  كشـته  نيز حارثى رزام بن عبداهللا. شدند كشته يكجا به قاريان گروه و جهضمى

 كـه  تـاكنون  شده جدا من از اين دانستم نمى«: گفت كه آوردند  حجاج پيش را او سر و شد كشته نيز مسمع
  ».آوردند من پيش را او سر

 بن مفضل شده آزاد وى اند پنداشته بكشت را او و كرد هماوردى يكى با روز آن يحيى بن سعيد: گويد
 كـه  بـود  چنـان  و بديد صف دو ميان را وى رفتن راه حجاج چون و نصير نام به بود دلير مردى و بود عباس
  ».كنم نمى مالمت رفتن راه گونه اين بر را او هرگز«: گفت بود پسنديده نمى را وى رفتن راه ترتيب

 سـوى  كرمان از الرحمن عبد با كه هنگامى فارس در وى شد كشته نيز واثله بن عامر بن طفيل: گويد
  :مونمض اين به بود گفته شعرى بود آمده مى حجاج

  عذاب كه بگوييد حجاج به«
  است افكنده سايه او بر

  رسيم بصره و كوفه به وقتى
  »ندارد فرار راه زاده ملعون و« شود فرارى او

 در، داد تـو  بـه  دنيـا  در و بـود  تو خور در دانست مى خدا كه خواستى ما براى را چيزى«: گفت حجاج
  »كرد خواهد عذابت نيز آخرت

 بودنـد  وى بـا  كـه  كوفـه  مـردم  از كسـانى ، رفـت  كوفه سوى الرحمن عبد، شدند هزيمت كسان: گويد
  .داشتند رفتن نيروى كه بصره سواران از گروه آن نيز و رفتند همراهش

 و رفتنـد  مطلبى عباس بن الرحمن عبد طرف به بصره مردم رفت كوفه سوى الرحمن عبد وقتى: گويد
 اشـعث  ابـن  بـه  و برفـت  آنگاه، كرد نبرد سختى به اجحج با روز پنج آنها همدستى به كه كردند بيعت وى با

  .پيوستند اشعث ابن به و رفتند مطلبى پى از نيز بصره مردم از گروهى پيوست
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 زخـم  از و رفـت  صـفوان   سـوى  بـود  زخمى كه، الناقه انف بنى مردم از سعدى هالل بن حريش: گويد
 بـن  بكـر  بنى جمع ساالر وى شد كشته دگاهنبر در ثعلبه بن قيس بنى مردم از مقاتل بن زياد. بمرد خويش

  .داشت پيادگان ساالرى اشعث سپاه در و بود وائل
 حكـم  بـن  ايـوب  آنگاه ببود بصره در را صفر اول و محرم باقيمانده حجاج: گويد ثقفى ايوب بن هشام 

  .گماشت بصره بر را ثقفى
 بـن  حـرب  پيمـان  هم شجد كه را حضرمى الرحمن عبد، حجاج كه رفت كوفه سوى اشعث ابن: گويد

  .بود گماشته آنجا بر بود بوده اميه
  .داشت خود با را شام مردم از كس هزار چهار وى: گويد اسحاق ابى بن يونس
  .بودند كس هزار دو، بودند حضرمى الرحمن عبد با كه شاميانى: گويد جهنى الرحمن عبد بن سهم
، داشـتند  عهده به را مداين كار ورقا بن عتاب ناب و رياح بنى از، وراد بن حنظلة كه بود چنان و: گويد

 و رسـيد  كوفـه  نزديـك  تا بيامد يافت خبر اشعث ابن كار از وقتى داشت را كمكها كار يربوعى ناجيه بن مطر
 صلح به كه كرد محاصره را آنها مطر. شد حصارى قصر در داشت همراه كه شاميانى با وى بيم از حضرمى ابن

  .كرد صلح آنها با و واگذارند وى به را صرق و شوند برون كه آمدند
 بن مطر براى را قصر درهاى آمدند مى فرود قصر از شتابان كه ديدم را آنها: گويد اسحاق ابى بن يونس

 استرى لب و كشيد را خويش شمشير افتاد زحمت به مطر و كردند ازدحام در بر كسان، بودند گشوده ناجيه
 آمدند فراهم او بر كسان و شد قصر وارد سپس، بينداخت و بزد شدند مى ونبر قصر از كه را شام مردم آن از
  .داد درم دويست را كدام هر و

 آن از پس. گرفت درم كه بود كسانى جمله از السفر ابو، كرد تقسيم آنها ميان را ها درم كه ديدم: گويد
  .آمدند آنجا وى  دنبال از كسانى و رفت كوفه سوى هزيمت به اشعث ابن

  .بود سال همين در اشعث ابن و حجاج ميان الجماجم دير جنگ ها بعضى گفته به: گويد جعفر بوا 
  .بود سال همين شعبان در الجماجم دير جنگ: گويد واقدى

  بود سوم و هشتاد سال به ها بعضى گفته به اما

   رفت حجاج و وى ميان آنچه و آنجا به اشعث ابن رفتن سبب و الجماجم دير جنگ از سخن

 بـه  كوفـه  مـردم  رفـت  كوفـه  سـوى  اشعث ابن وقتى بودم زخمدار من: گويد ارحبى همدانى الزبير ابو
 مـن  راى«: گفـت  مـن  بـه  رسيد پل نزديك وقتى رسيدند بدو كه بود گذشته زبارا پل از و آمدند وى پيشواز
 چنـين ، برسـم  هـا آن بـه  زخميان با كه ندارم خوش من كه نبينند ترا زخم مردم كه بگردى راه از كه اينست

  »كن
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 مردم، گرويدند بدو مردم همه شد كوفه وارد اشعث ابن وقتى، بيامدند كسان و بگشتم راه از من: گويد
 تمـيم  مـردم  از گروهى اما. گرفتند را او اطراف حريث بن عمرو خانه نزديك به و آمدند همه از پيش همدان

  .نياوردند كسان نبرد تاب اما كنند نبرد او از دفاع به خواستند مى و رفتند ناجيه بن مطر پيش نبودند زياد كه
 را قصر و برفتند كه روند قصر باالى كسان كه نهادند و آوردند ها قرقره و نردبانها تا بگفت الرحمن عبد

 همـه  از و توام سواران بهترين من كه بدار زنده مرا«: گفت بدو كه آوردند الرحمن عبد پيش را مطر. گرفتند
  ».كارآمدترم

 بـا  مطـر . گذشـت  در او از و خواند پيش را وى آن از پس. بداشتند را مطر تا بگفت الرحمن عبد: گويد
 تسليم نيز مرزداران و پادگانها، بيامدند نيز بصره مردم. كردند بيعت او با و بيامدند مردم آنگاه. كرد بيعت وى

 كه بود شهره بدين كه بود مطلبى عباس بن الرحمن عبد آمدند وى پيش  بصره از كه كسانى جمله از. شدند
 عبد به خبر اين وقتى. بود كرده نبرد حجاج با آنجا در روز سه مدت به بصره از اشعث ابن شدن برون از پس

 او از پـس  روز سه قريشى جوانان اما كرد فرار كه بكشد را الرحمان عدى خدا«: گفت رسيد مروان بن الملك
  ».كردند جنگ

 بـه  ورود از را وى. رسـيد  عـذيب  و قادسـيه  بين ما تا پيمود راه دشت در و بيامد رهبص از حجاج: گويد
 بـه  بصـره  و كوفـه  مـردم  از انبـوه  سپاهى با را مطلبى عباس بن الرحمن عبد، اشعث ابن. شدند مانع قادسيه
. رسـيدند  سباعال وادى به تا پيمودند راه وى هماهنگ آنگاه. شود قادسيه وارد نگذاشتند كه فرستاد او مقابله
 آن از پـس . آمـد  فـرود  الجماجم دير در عباس بن الرحمن عبد و آمد فرود قره دير در حجاج تا برفتند آنگاه
 بود گفته مى حجاج بعدها. بود قره دير در همچنان حجاج و گرفت جا الجماجم دير در و بيامد نيز اشعث ابن
  .زد نمى فال گرفته جاى الجماجم دير در او و دارم جاى قره دير در من كه ديد وقتى الرحمن عبد مگر

 شـهر  دو قاريـان  نيـز  و آمدنـد  فـراهم  الجماجم دير در پادگانها و مرزداران و بصره و كوفه مردم: گويد
 جنگـاور  هـزار  يكصـد  هنگـام  ايـن  در. داشتند منفور را وى همگى كه شدند همسخن حجاج با جنگ درباره
  .داشتند همراه خويش آزادشدگان از را شما همين به و، بگيران مقررى جمله از، بودند

 رسيده كمك مروان ابن الملك عبد طرف از آمد فرود قره دير در كه پيش آن از نيز حجاج براى: گويد
 ايـن  بـه  رود جزيـره  ناحيـه  و هيـت  طرف به بود خواسته مى گيرد جاى قره دير در آنكه از پيش حجاج. بود

 آن از آن قيمتهاى كه جزيره به نيز و رسد بدو نزديك از شام كمك كه، دباش جزيره و شام نزديك كه منظور
 عـين  و فاللـيج . نيسـت  دور مؤمنـان  امير از منزلگاه اين«: گفت رسيد قره دير به چون اما، باشد نزديك بود

 دهز خنـدق  نيـز  اشـعث  ابن. بود زده خندق خود اردوگاه دور به اما آمد فرود آنجا و »ماست مجاور نيز التمر
  .بود

 را خـويش  خندق گروه دو از يكى كه بود چنان و كردند مى نبرد و شدند مى برون روز هر كسان: گويد
  .كرد مى نزديكتر حريف به را خويش خندق، ديد مى چنين ديگر گروه چون و كرد مى نزديكتر ديگر گروه به
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 و بودنـد  الملـك  عبـد  زدن به كه شام مردم و قريش سران چون و شد سخت گروه دو ميان نبرد: گويد
 بـا  نبرد از، حجاج برداشتن كند مى راضى را عراق مردم حجاج برداشتن اگر«: گفتند يافتند خبر او وابستگان

  ».ماند محفوظ آنها و ما خونهاى و آيند اطاعت به عراق مردم تا بردار را وى است آسانتر عراق مردم
 كه فرستاد مروان بن محمد خويش برادر پيش كس و فرستاد را عبداهللا خويش پسر الملك عبد: گويد

 خـويش  سـپاه  بـا  كدام هر و آمدند فراهم وى نزد به دو هر كه رود حجاج پيش گفت و بود موصل بسرزمين
 را مقرريهايشان و شود برداشته آنجا از حجاج كه كنند سخن عراق مردم با كه بود داده دستور آنها به. بودند

 زنـده  تـا  و گيـرد  جاى بخواهد كه عراق واليتهاى از يك هر به اشعث ابن، دهندب شام مردم مقررى چون نيز
 و شـود  برداشـته  عـراق  از حجـاج  پذيرفتنـد  را ايـن  اگر، باشد آنجا واليتدار است زمامدار الملك عبد و است

 و ردنبـ  دار عهـده  و است شاميان جمع ساالر حجاج بپذيرند نخواستند اگر و باشد عراق امير مروان بن محمد
  .باشند وى مطيع الملك عبد بن عبداهللا و مروان بن محمد

 از و بپذيرند داشت بيم كه نبود اين از تر دردناك و انگيزتر خشم و تر سخت حجاج براى چيز هيچ: گويد
  :نوشت الملك عبد به پس. شود برداشته عراق

 به كه گذرد نمى چيزى بردارى عراق مردم خاطر به مرا اگر خدا به، مؤمنان امير اى«
 و نديـدى  مگـر . كنـد  مـى  فـزون  را جرئتشـان  كار اين. آيند تو سوى و برخيزند تو مخالفت
 چـه  كـه  پرسـيد  آنها از چون و برخاستند عفان پسر ضد بر اشتر با عراق مردم كه نشنيدى

 كه بود  نرفته سر به سال برداشت را او چون و. عاص بن سعيد برداشتن: گفتند ؟خواهند مى
 تو براى خواهى آنچه در خدا، شود كارگر آهن، آهن در، بريختند خونش و رفتند وى سوى
  ».باد تو بر سالم و آرد نيكى

. شـود  عرضـه  عـراق  مردم به چيزها اين نبرد از جلوگيرى منظور به كه بود مصر الملك عبد اما: گويد
 مـن ، عـراق  مردم اى«: گفت و دش برون الملك عبد بن عبداهللا، آمدند فراهم حجاج با عبداهللا و محمد وقتى

  .كرد ياد را چيزها آن و »كند مى عرضه شما به چنان و چنين او و مؤمنانم امير پسر عبداهللا
 قوم سرور و سردار هيچ و آمدند فراهم اشعث ابن پيش و برفتند و »گرديم مى باز امشب«: گفتند: گويد

  :گفت سپس كرد او ناىث و گفت خداى حمد اشعث ابن. نيامد كه نبود سوارى يكه و
 مـردم  بـراى  فـردا  كـه  دارم بـيم  و است فرصتى آن گرفتن كه دهند مى شما به چيزى اكنون بعد اما«
 را شوشـتر  جنگ نيز شما گيرند مى حساب به را زاويه اگر، برابريد آنها با اكنون شود حيرت مايه رأى صاحب

 به را آنها شما و بيمناكند شما از قوم و توانا و نديدنيروم كه بپذيريد دارند مى عرضه را آنچه، داريد حساب به
 آنهـا  نـزد  بـه  و باشـيد  جسـور  آنهـا  به نسبت پيوسته هستيد كه وقتى تا بپذيريد اگر خدا به ايد برده كاستى
  »آييد شمار به نيرومند
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 و سـختى  در اينـك  و انداخته هالك به را آنها خداى«: گفتند و برجستند سوى هر از كسان اما: گويد
 خـدا  بـه  نـه ، داريـم  نزديـك  آذوقـه  و ارزان نـرخ  و بسـيار  شمار ما و اند ذلت و كمبودى و گرسنگى و تنگى
  .كردند خلع را الملك عبد ديگر بار و» .پذيريم نمى

 را الملـك  عبـد  جماجم در كه بودند كسانى نخستين، تيحان بن عمير و سلمى ذواب بن عبداهللا: گويد
  .بود كاملتر، بود فارس در كه اتفاقشان از، داد رخ جماجم در كه وى خلع كار در قوم اتفاق و، كردند خلع

  :گفتند و رفتند حجاج پيش الملك عبد بن عبداهللا و مروان بن محمد: گويد
  ».باشيم تو مطيع و شنوا داريم دستور ما كه كن كار خويش راى مطابق، سپاه و اردوگاه و تو اينك«

 شـما  بـراى  مـن «: گفت سپس» .ندارند هدفى شما جز كار اين در كه بودم گفته شما به: گفت حجاج
  »شماست قدرت من قدرت كه، كنم مى نبرد

  .گفتند مى سالم وى به امارت عنوان به كردند مى مالقات وى با وقتى پس آن از: گويد
 به را نبرد كار اما گفت مى امارت سالم ديد مى را آنها وقتى نيز حجاج سكسكى يزيد ابو پندار به: گويد

  .گرفت عهده به كه واگذاشتند وى
 محمـد  بـن  الرحمن عبد كه شنيدم آمدند فراهم جماجم در كسان وقتى: گويد كلبى سايب بن محمد

، ندارنـد  آن از درسـتتر  نسـبتى  خـدا  به، كنند مى عيب چشم كبود زن به را مروان پسران خدا به«: گفت مى
 بـه  قـريش  شـوكت  باشـد  قـريش  آن از خالفت اگر، اند صفوريه دممر از كافرانى العاص ابى پسران كه بدانيد
 كـه  كـرد  بلنـد  را خـود  صـداى  و، »قيسم بن اشعث پسر من باشد عربان آن از اگر و، شد شكسته من دست
  .بشنوند كسان

 نهاد خويش راست پهلوى بر را كلبى سليم بن الرحمن عبد، حجاج، شدند آماده نبرد براى آنگاه: گويد
 و گماشت خويش سواران بر را كلبى ابرد بن سفيان و نهاد خويش چپ پهلوى بر را لخمى تميم بن عمارة و

  .گماشت خويش پيادگان بر را حكمى حبيب بن الرحمن عبد
 بـر  را تميمـى  قره بن ابرد، گماشت خويش راست پهلوى بر را خثعمى جاريه بن حجاج نيز اشعث ابن

 سعد بن محمد و گماشت خويش سواران بر را هاشمى ربيعه بن عباس بن الرحمن عبد، گماشت چپ پهلوى
 زره اسبانشـان  كـه  گماشـت  سـوارانى  بـر  را حـارثى  رزام بن عبداهللا گماشت خويش پيادگان بر را وقاص بن

 شعبى عامر جمله از و قريش مردم از كس پانزده، گماشت قاريان بر را جعفى قيس بن زحر بن جبلة، داشت
  .بودند وى با ليلى ابى بن الرحمن عبد و طايى البختري أبو و جبير بن سعيد و

 و كوفـه  از عـراق  مـردم  لـوازم  كردنـد  مـى  نبرد و بردند مى حمله ديگر يك به روز هر آن از پس: گويد
، بودند سختى در شام و بصره مردم از برادرانشان اما بودند رفاه در خواستند مى چنانكه و رسيد مى آن اطراف

  .اند محاصره در گفتى كه بودند چنان و نداشتند گوشت و داشتند كم خوردنى و ودب گران قيمتهاشان
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 حجـاج  يكبـار . كردنـد  مـى  نبـرد  سختى به و آمدند مى عراق مردم سوى پسين و صبحگاه اين وجود با
  .شد كشته زحر بن جبلة كه روزى تا، آوردند مى نزديك آنها ديگر بار، برد مى نزديك را خويش خندق

 نزد به و دلير و معتبر نبرد در بود مردى كه فرستاد نخعى زياد بن كميل مقابله به را كسان، زرو آن در
 چون و رفتند نمى جاى از حريفان حمله از كه، داشت نام قاريان سوار دسته وى سوار دسته و، معتمد كسان
 نيـز  كسان، آمدند نبرد به دسته اين روزى. بودند شهره ترتيب اين به و كوشيدند مى جان به بردند مى حمله
 بيامـد  صف هفت با اشعث ابن، آورد حمله خويش صفهاى با آنگاه بياراست را خويش ياران نيز حجاج، آمدند

 سـوار  دسـته  سه، بود زحر بن جبلة با كه قاريان سوار دسته با مقابله براى حجاج، بود ديگرى پى از يكى كه
  .رفتند قاريان سوار دسته سوى كه گماشت اآنه بر را حكمى عبداهللا بن جراح و كرد معين

  .شد معين زحر بن جبلة مقابله براى كه بودم سپاهى جزو من خدا به: گويد سكسكى يزيد ابو
 آنهـا  از چيـزى  خـدا  بـه  و برد مى حمله يكبار سوار دسته هر، برديم حمله يارانش و او بر بار سه: گويد

  .نكاستيم
  .درگذشت نخراسا در مهلب بن مغيرة سال اين در

 سـال  رجـب  در و، وى كـار  همـه  بـر  بود پدر جانشين مرو در مهلب بن مغيرة: گويد محمد بن مفضل
  بدانستند او از مردم و رسيد يزيد به خبر. بمرد دوم و هشتاد

  .برداشتند فغان زنان تا بگفت و كند خبردار را وى خواست مى يزيد، نگفتند مهلب به اما
  »؟چيست اين«: گفت مهلب

  »بمرد مغيره«: ندگفت
، كـرد  مالمـت  را او خاصـانش  از يكى و شد چيره او بر ناليدن چنانكه بناليد و گفت هللا انا مهلب: گويد

 بـر  اشـك  داد مـى  دسـتور  بـدو  كارها درباره كه هنگامى، فرستاد مرو سوى و خواند پيش را يزيد، مهلب پس
  .بود سرازير ريشش

  .بود سرور كه گفت تسليت را يرهمغ مرگ و نوشت نامه مهلب به حجاج: گويد
  .داشت جنگ آنها مردم با كه بود النهر وراء ما كش مقيم مهلب بمرد مغيره كه وقتى: گويد
 بـن  عبـداهللا  و عتكـى  الـرحمن  عبد بن مجاعة كه شد روان سوار هفتاد قولى به و شصت با يزيد: گويد

 دست به كه زم بزرگ، اسكاف غزوان و جرموزى منخل بن هيثم و سيستانى دينار و يشكرى سمير بن معمر
  .بودند جمله آن از عتيك وابسته عطيه و زمى محمد ابو و، بود شده مسلمان مهلب

  »؟كيستيد شما«: پرسيدند و رسيدند آنها به تركان از كس پانصد نسف بيابان در: گويد
  »بازرگانانيم«: گفتند
  »؟كو بارهايتان پس«: گفتند
  »يما فرستاده پيش از«: گفتند
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  »بدهيد ما به چيزى«: گفتند
 آنگـاه ، برفتنـد  كـه  داد آنهـا  بـه  كمان يك و كرباس مقدارى و جامه مجاعه اما، كرد دريغ يزيد: گويد

  .آمدند آنها سوى باز و كردند نامردى
  ».شناختم مى بهتر را آنها من«: گفت يزيد
 بود وى با نيز خوارج از يكى، بود كوتاه اسبى بر يزيد، شد سخت نبردشان و كردند نبرد تركان با: گويد

 آنچـه  بيـار «: گفـت  بـدو ، بود درگذشته او از يزيد و »بدار زنده مرا«: بود گفته بود گرفته را او يزيد وقتى كه
 بـار ، بكشـت  را آنها از يكى و رسيد آنها سر پشت و آميخت در آنها با و برد حمله تركان به خارجى و »دارى
  .بازگشت يزيد پيش آنگاه، بكشت را يكيشان و افتاد جلو آنها از و رآميختد آنها با و برد حمله ديگر

 زمـى  محمد ابو، گرفت باال تركان كار، خورد تير يزيد ساق، بكشت را بزرگانشان از يكى نيز يزيد: گويد
 رفت منخواهي ولى ايم كرده نامردى ما«: گفتند و شدند يكسو به تا كرد پايمردى آنها مقابل در يزيد. بگريخت

  ».دهيد ما به چيزى يا بميريد شما يا بميريم همگى تا
  .داد نخواهد آنها به چيزى كه كرد ياد قسم يزيد: گويد

 خـدا  بـه  تـرا ، كشـيد  چه وى مصيبت از مهلب كه ديدى و شد هالك مغيره خدا به ترا«: گفت مجاعه
  »مده كشتن به را خودت

  »ماند نخواهم بيشتر خويش مدت از نيز من و نماند بيشتر خويش مدت از مغيره«: گفت
  .برفتند و بگرفتند كه انداخت تركان سوى زرد عمامه يك مجاعه: گويد
 دشمن به را ما محمد ابو اى« :گفت بدو يزيد. بيامد خوراكى و سوار چند با زمى محمد ابو آنگاه: گويد

  »؟كردى تسليم
  »بيارم خوراكى و كمك شما براى بودم رفته«: گفت
  :خواند مضمون اين به رجزى جماعت گوى رجز: گويد

  سعيد ابو شمشير اى، يزيد«
  دانند جماعت و سپاهيان و كسان

  ».بودى سرسخت تركان جنگ در كه
  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در اشقرى هم و
  وقتى كه دانند تركان«
  شد مقابل جمعشان با

  شكافت مى را ظلمات كه ديدند شهابى
  بيشه يرانش همانند جوانانى با

  صبورى و هميارى جزه ب كه
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  نبود پناهگاهشان
  ريخت مى قوم بر خون كه ديديم مى
  .نبودند آزرده و نداشتند باك اما
  چندان كه بودند اسبانى بر
  رفتند مى نبردگاه در
  بلعيدند مى خون كه
  شد تاريك شب كه وقتى تا مرگ قلمرو در

  گروه دو از هيچيك
  بكردند پشت نه
  ».شدند هزيمت نه و

  كرد حركت مرو آهنگ به آنجا از و كرد صلح اى فديه مقابل در كش مردم با مهلب سال اين در

   كش از مهلب آمدن باز سبب از سخن

 كـش  از چـون  و، بداشـت  را آنهـا  و شد بدگمان مضر مردم از گروهى از مهلب: گويد محمد بن مفضل
 تمـام  بـه  را فديـه  وقتى گفت و نهاد آنجا نيز را خزاعه شده آزاد قطبه بن حريث، گذاشت جا به را آنها بيامد

  .بده پس را گروگانها گرفتى
 اگـر  دارم بـيم  كـه  نوشـت  حريـث  بـه  و بمانـد  آنجا رسيد بلخ به چون و كرد عبور نهر از مهلب: گويد

  .سىر بلخ سرزمين به تا مكن رها را گروگانها گرفتى را فديه وقتى آرند حمله تو به بدهى آنها به را گروگانها
 اگـر ، رسم بلخ سرزمين به تا نگهدارم را گروگانها نوشته من به مهلب«: گفت كش شاه به حريث: گويد

 كـه  رسيد او نامه وقتى كه بگويم او به و بروم و بدهم را گروگانهايت دهى من به زودتر دارى عهده به را آنچه
 و بگرفـت  را صـلح  مـال  شـتاب  بـا  پـس : يدگو »بودم داده را گروگانها و بودم گرفته داشتند عهده به را آنچه

 و خـودت  براى«: گفتند و گرفتند او بر راه تركان. افتاد راه به و داد پس داشت دست به كه را آنها از كسانى
  ».داد فديه خويشتن براى نيز او و برخورديم مهلب بن يزيد به ما كه بده فديه همراهانت

 گرفـت  اسير و بكشت آنها از و كرد نبرد آنها با و »زاده يزيد مادر نيز مرا صورت اين در«: گفت حريث
  .داد پس نيز را فديه و كرد آزادشان و نهاد منت آنها بر كه دادند فديه اسيران مقابل در كه

 بنـده  ايـن «: گفـت  و رسـيد  مهلب به زاده يزيد مادر نيز مرا صورت اين در كه حريث سخن اين: گويد
  .شد خشمگين و »باشد دهزا را او خويشاوندش كه ندارد خوش

  »؟شد چه گروگانها«: پرسيد او از رسيد مهلب پيش بلخ به حريث چون و: گويد
  »كردم رها را آنها و گرفتم داشتند عهده به كه را چيزى«: گفت
  »؟نكنى رها را آنها كه بودم ننوشته مگر«: گفت
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 پـيش  از بـودى   بيمنـاك  آن از كـه  را چيـزى  و بـودم  كـرده  آزادشـان  كه رسيد تو نامه وقتى«: گفت
  ».برداشتم

 مطلعـش  بـودم  نوشـته  تـو  بـه  كـه  من نامه از جستى تقرب شاهشان و آنها به، گويى مى دروغ«: گفت
  .كنند برهنه را او تا بگفت و »كردى

 و كـرد  برهنـه  را او پـس  .دارد پـيس  كه پنداشت مهلب كه چندان بناليد شدن برهنه از حريث: گويد
  .بزد تازيانه سيصد

 خـوش  را شـدن  برهنه كه بود نكرده ام برهنه اما بود زده ام تازيانه ششصد داشتم خوش«: گفت ثحري
  ».داشتم شرم آن از و نداشتم

  .بكشد را مهلب كه كرد ياد قسم حريث آنگاه: گويد
 غالم دو به رفت مى مهلب سر پشت وقتى بود نشسته بر نيز حريث، بود نشسته بر مهلب روز يك: گويد

 مانـد  تنهـا  كـه  ديگـرى  آن و برفـت  و شد جدا او از و كرد دريغ يكيشان. بزنند ضربت را او كه گفت خويش
  .كند حمله مهلب به كه نياورد جرئت

  »؟ماندى باز وى كشتن از چرا«: گفت خويش غالم به بازگشت حريث وقتى: گويد
 تـو  بكشـم  را او اگـر  كـه  دانستم مى، نبودم نگران خودم درباره خدا به، داشتم بيم تو بر خدا به«: گفت

 را او مـانى  مى مصون شدن كشته از دانستم مى اگر و داشتم نظر تو با، شويم مى كشته نيز ما، شوى مى كشته
  ».بودم كشته

 بيمـار  او كه يافت خبر مهلب .است بيمار كه وانمود چنان و نرفت مهلب پيش حريث آن از پس: گويد
 از يكى مانند او كه بيار من پيش را برادرت«: گفت قطبه بن ثابت به و دارد وى كشتن قصد و كند مى نمايى

 بزنم را فرزندانم از يكى كه باشد گاه. بود وى تأديب و وى خاطر به كردم وى درباره آنچه و است من فرزندان
  ».كنم ادب و

 حريـث  ماا، رود  مهلب پيش و برنشيند كه خواست او از و داد قسم را او و رفت برادر پيش ثابت: گويد
 اطمينان او از، آيم نمى وى پيش كرد چنان من با آنكه پس از خدا به«: گفت و كرد بيم مهلب از و كرد دريغ
  ».ندارد اطمينان من از نيز او، ندارم

 موسـى  پيش بيا است چنين تو رأى اگر خدا به«: گفت بدو ديد چنين حريث برادر ثابت چون و: گويد
  .شوند كشته همگيشان و بكشد غافلگيرى به را مهلب حريث داشت بيم ثابت كه »رويم خازم بن عبداهللا بن

  .كردند حركت خويش عرب خاصان و خدمه از كس سيصد با پس: گويد
  .گذشت در صفره ابى بن مهلب سال اين در: گويد جعفر ابو 

   آن جاى و مهلب درگذشت سبب از سخن
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 بيمـارى  رسـيد  روذ مرو زاغول به چون و داشت مرو آهنگ بازگشت كش از مهلب وقتى: گويد مفضل
 آنجـا  كـه  را خـويش  فرزندان ديگر و حبيب پس، گرفت مانند طاعون اى بيمارى قولى به و افتاد تنش در باد

  »؟بشكنيد يكجا را تيرها اين توانيد مى«: گفت و شد بسته هم به كه بخواست تير چند و خواند پيش بودند
  »نه«: گفتند
  »؟بشكنيد آنرا شد پراكنده ىوقت توانيد مى«: گفت

  »آرى«: گفتند
 خويشـاوند  رعايت كه كنم مى سفارش شما به خويشاوند رعايت درباره. است چنين نيز جماعت«: گفت

 خويشاوند از بريدن كه ببريد خويشاوندان از مبادا. فزون را شمار و كند مى بسيار را مال و كند مى دراز را عمر
 فراهم را خويش كار و كنيد همديگر رعايت و كنيد دوستى، شود مى كاستى و ذلت مايه و دارد جهنم عذاب
 چـه  كننـد  مـى  اختالف مادر يك فرزندان، آيد فراهم كارتان تا كنيد نيكى همديگر با. مكنيد اختالف و آريد
 مـن  كـه  باشـد  گفتـار  از بهتر كردارتان، باشيد  جماعت قرين و حكومت مطيع. مختلف زنان فرزندان به رسد

 را مرد كه باشد كه، بپرهيزيد گفتار خطاى و گويى خيره از، باشد سخن از بيشتر عمل به مرد كه دارم خوش
 همـين  آيد شما پيش پسين و صبح كه كسى، بشناسيد را خويش مالزمان حق. افتد هالكت به و بلغزد قدم

، دهـد  جـان  تـو  روى پـيش  دهى وعده چون كه عرب مرد. برگزينيد امساك بر را بخشش، بس را او خدمت
 سـودمندتر  شـجاعت  از، نبـرد  كار در كه كنيد تدبير و تأمل نبرد كار در؟ كند مى چه كنى نيكى وى با وقتى
 از كـار  بـه : گوينـد  شود چيره دشمن بر و كند انديشى دور كسى اگر، آيد فرود قضا شود تالقى چون و است

 تبـاهى  و نكـرد  خطـر : گوينـد  نيافت ظفر تأمل سپ از اگر و كنند ستايش را او و يافت ظفر و آمد در راهش
 از خـويش  مجـالس  در نمانيـد  بـاز  صـلحا  رسـوم  و سـنت  آموختن و قرآن خواندن از. بود غالب قضا، نياورد

 پيش را آنها تا گمارم مى سپاه كار به را حبيب كنم مى خويش جانشين را يزيد. بپرهيزيد پرگويى و سبكسرى
  ».مكنيد مخالفت يزيد با، برساند يزيد

  ».داديم مى برترى را او ما بودى نداده برترى را يزيد اگر«: گفت مفضل: گويد
، يزيـد . رفت مرو سوى آنگاه كرد نماز او بر حبيب و بود كرده وصيت حبيب با، بمرد مهلب آنگاه: گويد

  .است كرده خويش جانشين را وى اينكه و نوشت الملك عبد براى را مهلب درگذشت
 حبيب فرزندانم سرور بود من دست به كار اگر بود گفته وصيت و مرگ هنگام به مهلب قولى به: گويد

  .گماشتم مى كار به را
  .دوم و هشتاد سال به بود حجه ذى در وى درگذشت: گويد
  :مضمون اين به گفت شعرى وى رثاى در تميمى توسعه بن نهار: گويد

  مهلب پس از كه بدانيد«
   برفت بخش غنا غزاى
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  بمرد بخشش و دستى گشاده و
  مروروذ در دو هر اين كه
  گرفت جاى وى گور در
  ماند نهان مغرب و مشرق از و

  كسان از يك كدام گويند وقتى
  ؟داد نعمت كسان به همه از بيش

  نداريم باك و بريم نام را مهلب
  را سنگالخ و هموار سرزمينهاى

  گشود ما روى بر
  گفتى كه سپاهيانى با

  دبودن مرغ شتر هاى دسته
  زديم مى بدان ها نيزه با كه
  آراستيم مى تازه ارغوان با آنرا گفتى و

  آن پيمان هم قبايل و قحطان مردم
  تغلب و بكر طوايف از

  آمدند فراهم آنجا
  بودند آورده پناه او پرچم به معد قبايل

  ».كردند مى او فداى به پدر و مادر و جان و
  .كرد خراسان واليتدار را مهلب بن ديزي مهلب مرگ پس از يوسف بن حجاج سال اين در
 روز سيزده وى برداشتن واقدى گفته به. برداشت مدينه از را عثمان بن ابان، الملك عبد سال همين در

  .بود اآلخر جمادى از رفته
 هشـام  چـون  و كـرد  مدينـه  واليتدار را مخزومى اسماعيل بن هشام، الملك عبد سال همين در: گويد

 بـن  نوفـل  كـه  بـود  حكـم  بن يحيى، برداشت مدينه قضاى از را عامرى مساحق بن فلنو شد مدينه واليتدار
 بـر  را وى شـد  واليتدار ابان و شد برداشته مدينه از يحيى همينكه و بود گماشته مدينه قضاى به را مساحق

  .بود روز سيزده و ماه سه و سال هفت مدينه در ابان واليتدارى مدت. گذاشت باقى مدينه قضاى
 به را زرقى خالد بن عمرو برداشت مدينه قضاى از را مساحق بن نوفل، اسماعيل بن هشام وقتى :گويد

  .گماشت جايش
 و كوفـه  واليتـدار  حجـاج  .بـود  حج ساالر عثمان بن ابان آمده معشر ابى روايت در چنانكه سال اين در

  .حجاج جانب از بود مهلب بن يزيد خراسان واليتدار، بود مشرق



284  http://bertrandrussell.mihanblog.com   خ طبرييترجمه تار 

 

  .آمد در سوم و تادهش سال آنگاه

   سوم و هشتاد سال حوادث از سخن

  .داد رخ الجماجم دير در كه بود اشعث بن محمد بن الرحمن عبد هزيمت سال اين حوادث جمله از

  محمد بن الرحمن عبد هزيمت سبب از سخن

 دبردنـ  حملـه  بـدو  پياپى شام مردم چون و بودم زحر بن جبلة سواران جزو من: گويد همدانى زبير ابو
 فرار از تر زشت مردم از هيچيك فرار، قاريان گروه اى«: گفت و زد بانگ ما به فقيه ليلى ابى بن الرحمن عبد
 و شـهيدان  پـاداش  نيكوترين را وى و ببرد باال را منزلتش صالحان صف در خدا كه، على شنيدم. نيست شما

 بـه  يا كنند مى  ستمى ببيند كه هر ممرد اى«: گفت مى شديم مقابل شام مردم با كه روزى به، دهد صديقان
 يابد پاداش شود آن منكر زبان به اگر و باشد برائت و سالمت قرين شود آن منكر دل به و خوانند مى منكرى

 ستمگران كلمه و شود برتر خداوند كلمه كه برخيزد آن انكار به شمشير با كه هر و باشد برتر خويش يار از و
 و حقند جاهل كه بدعتگر آور حادثه منحرفان اين با. شده روشن يقين از قلبش و يافته هدايت راه، رود پايين

  ».كنيد نبرد نيستند آن منكر و اند پرداخته ستم به و اند نشناخته آنرا
 اگـر  خـدا  به كه كنيد نبرد آنها با خويش دنياى و دين حفظ براى مردم اى«: گفت البختري أبو: گويد

  ».شوند مسلط دنيايتان بر و كنند تباه ار دينتان يابند غلبه شما بر
 بسـيط  در خدا به كه مداريد باك نبردشان از و كنيد نبرد آنها با، اسالم مردم اى«: گفت شعبى: گويد

  ».بشتابيد آنها سوى، جابرتر حكومت كار در و باشند ستمگرتر آنها از كه شناسيم نمى را قومى زمين
 و گنهكارنـد  كه نمانيد باز نبردشان از و كنيد نبرد آنها با قيني و همت با«: گفت جبير بن سعيد: گويد

  ».اند برده ميان از را نماز و اند كرده زبون را ضعيفان، ستمگر دين كار در و جبار حكومت كار در
 حمله صدق سر از برديد حمله وقتى«: گفت ما به جبله، شديم مهيا آنها به حمله براى: گويد الزبير ابو

  ».بشكافيد را صفشان تا مگردانيد روى و كنيد
 جدا هم از تا بزديم را گروه سه و نموديم نيرو و بكوشيديم نبردشان كار در و برديم حمله آنها به: گويد

 را جبله و بازگشتيم آنگاه. برفتند صف از كه زديم ضربتشان چندان و شكافتيم را صفشان تا برفتيم آنگاه شد
  .بود شده كشته چگونه ندانستيم و بود آمده در پا از كه ديديم

 و بودنـد  فراهم ما قاريان، كرديم توقف بوديم كه جايى به و بترسيديم و كرد متزلزل را ما، اين و: گويد
 از را خـويش  بـرادر  يـا  پـدر  وى مرگ با ما از يك هر گفتى، داشتيم سخن زحر بن جبلة مرگ از همديگر با

  .نمود مى تر سخت ما براى وى  مرگ آنجا در بلكه، بود داده دست
 بود شما از يكى وى، نكند اثر شما در چنين زحر بن جبلة مرگ«: گفت ما به طايى البختري أبو: گويد

 چشـيده  وى كـه  را آنچـه  تـان  همـه ، شـود  پـس  و پيش اجلش كه شد نمى و رسيد در هنگام به مرگش كه
  ».كنيد مى اجابت و كنند مى دعوتتان و چشيد مى
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 نوميـدى  و بـود  افتـاده  كار از زبانها، بود عيان هاشان چهره بر غم آثار، نگريستم يانقار چهره در: گويد
  .بود آشكار آنها

 يك و آمدند ما تعقيب به، رفتيم عقب كردند حمله ما به يارانش و جبله وقتى: گويد سكسكى يزيد ابو
 انتظـار  در او و كردنـد  مـى  يبتعق را ما ياران جبله ياران نگريستيم نيك. رفت سو يك به و شد جدا ما گروه

 كـه  اكنون، است زحر بن جبلة اين خدا به«: گفت ما از يكى، بود ايستاده اى بلندى بر خويش ياران بازگشت
  ».بكشيد را او شايد بريد حمله غافلند او از و دارند اشتغال نبرد به يارانش

 از چون و آورد حمله ما به شيرشم با بلكه، نرفت عقب كه دهم مى شهادت، برديم حمله بدو پس: گويد
 را ما يارانش وقت اين در. بيفتاد جان بى كه بينداختيم اسبش از و زديم ضربت بدو ها نيزه با آمد فرود بلندى
 خرسند ناليدنشان و گفتن هللا انا از، ديدند كشته را او چون و شديم دور آنها از، بديديم را آنها چون و بديدند
  .بدانستيم آوردنشان حمله و كردن نبرد ىاثنا در را اين و شديم

 بـن  بسطام تا بودند متزلزل وى شدن كشته از كسان، شد كشته جبله وقتى: گويد جهنى الرحمن عبد
  ».گيرد مى را جبله جاى، اين« :گفتند و گرفتند دل آمدنش از مردم و آمد ما پيش شيبانى مصقله

 شـد  كشـته  يكيتان وقتى اگر باشيد روسياه«: گفت و شنيد يكيشان از را سخن اين البختري أبو: گويد
 هـيچكس  گوييـد  و نهيد هالكت به دل، شود كشته مصقله ابن اكنون اگر، اند يافته تسلط شما بر كه پنداريد

  ».بود نوميد شما از بايد حقا، كرد توان نبرد وى همراه كه نماند
 شـام  مردم و حجاج سوى را او قتيبه كه ودب كرده تالقى قتيبه با راه در، بود آمده رى از بسطام: گويد

. بـود  نپذيرفتـه  ديگرى از هيچيك و بود خوانده عراق مردم و الرحمن عبد سوى را وى بسطام اما بود خوانده
  ».كنم زندگى شام مردم با كه آنست از بهتر بميرم عراق مردم با اگر«: بود گفته بسطام

 و »كـن  ربيعه سواران ساالر مرا«: گفت الرحمن عبد به بيامد وقتى بود بوده ماسبذان در بسطام: گويد
 آنرا هست خشونتى جنگ هنگام مرا، ربيعه مردم اى«: گفت ربيعه سواران به بسطام. كرد چنان الرحمن عبد

 تا، برد حمله ربيعه سواران با و برفت كسان با نبرد براى روز يك، بود دلير مردى بسطام: گويد» .كنيد تحمل
 نزديـك  چـون  و بيـاورد  را آنها كه گرفتند آزاده و كنيز از زن سى به نزديك آنجا و شد حريفان اردوگاه وارد

  .شدند حجاج اردوگاه وارد و برفتند كه فرستاد پس را آنها، رسيد خويش اردوگاه
 پس را آنها اگر خدا به، داشتند محفوظ را خويش زنان قوم اين، بود بهتر برايشان«: گفت حجاج: گويد

  »كردم مى اسير را زنانشان يافتم مى غلبه كه فردا، بودند ادهنفرست
 تـا  برد حمله خويش سواران گروه با همدانى مليل بن عبداهللا، كردند نبرد ديگرى روز آن از پس: گويد

 وى با بود ماهر تيراندازى كه نيز اسدى عبداهللا بن طارق .كرد اسير را زن هيجده و شد حريفان اردوگاه وارد
 پيـر  ايـن  حايـل «: گفـت  مـى  خويش ياران از يكى به اسدى، آمد در خويش خيمه از شام مردم از يرىپ. بود
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 خدايا«: گفت مى بلند صداى با پير كه شنيد اما »بزنمش نيزه با و برم حمله بدو يا بزنم تيرش به شايد مباش
  »كن فراهم سالمت به را آنها و ما

  »بكشم را كسى چنين ندارم خوش«: گفت اسدى مرد: گويد
 سـخن  همانند سخنى حجاج و كرد رهاشان آنگاه. بياورد، دور چندان نه، را زنان مليل ابن آنگاه: گويد

  .گفت پيشين
 بـن  جبلـة  سـوى  خويش گروه با عامر بنى مردم از كلبى نحيت بن وليد: گويد پدرش از نقل به هشام

 سـر  بـه  ضـربتى  كردند تالقى چون و بود چهارشانه مردى وليد شد سرازير وى سوى اى بلندى از و آمد زحر
  .بياوردند را او سر و افتاد يارانش در هزيمت و بيفتاد كه زد جبله

 اى«: گفـت  آنگـاه ، كرد نيزه دو بر آنرا آوردند حجاج پيش را زحر بن جبلة سر وقتى: گويد كلبى عوانه
 از يكـى  آنكـه  مگـر  شـود  خـاموش  كه نبوده اى فتنه هرگز خدا به، است فتح آغاز اين كه بشارت، شام مردم

  ».آنهاست بزرگان از اين، شود كشته آن اثناى در يمنى بزرگان
 سـوى  جاريه بن حجاج، خواست هماورد و بيامد شام مردم از يكى، آمدند نبرد به ديگر روز يك: گويد

 از يكـى  شـد  معلـوم ، ببردند را او و آوردند حمله يارانش، بينداخت را وى و بزد نيزه با و برد حمله و رفت او
  .الدرداء ابو نام به بود خثعم مردم

 همـاوردى  او بـا  بـودمش  شـناخته  اگـر ، نشـناختمش  افتاد كه وقتى تا«: گفت جاريه بن حجاج: گويد
  ».شود كشته من قوم از او همانند يكى ندارم خوش كردم نمى

 كـه  وى عموى پسر، استخو هماورد و آمد نبردگاه به، رواسبى عوف بن الرحمن عبد، حميد ابو: گويد
 بـه  آنگاه »كلبيم جوان من«: گفتند مى كدامشان هر و كردند نبرد شمشير با آمد وى سوى بود شام مردم از

  .شدند جدا، كردند پرسش ديگر يك از چون و» ؟هستى كى تو«: گفتند همديگر
 سـوى  يكـى  »آييد من سوى يكى يكى«: گفت و رفت حجاج گروه سوى حارثى رزام بن عبداهللا: گويد

، بيامـد  باز، شد چهارم روز چون و، كشت مى را يكى روز هر كه كرد چنين روز سه و بكشت را او كه آمد وى
  ».رو او مقابله به«: گفت جراح به حجاج طلبيد هماورد وقتى »نيارد خدايش، آمد«: گفتند

 جـراح  اى، تـو  واى«: گفت بدو بود وى دوست كه رزام بن عبداهللا و رفت او مقابله به جراح پس: گويد
  »؟آمدى من مقابله به چرا

  ».افتادم بليه به«: گفت
  »؟كنم خيرى كار خواهى مى«: گفت
  »؟چگونه«: گفت
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. كنـد  تو ستايش و كنى جلوه وى نزد به و برگردى حجاج سوى تو و شوم هزيمت تو مقابل از«: گفت
 خواهم نمى كه كنم مى تحمل ماندنت لمسا خاطر به تو مقابل از خويش هزيمت درباره را كسان گفته نيز من
  ».بكشم را تو چون يكى خويش قوم از

  »كن چنين«: گفت
  .كرد همسازى وى با كه آورد حمله پس: گويد
 كه بود همراهش وى غالم .شد مى تشنه زود و بود شده قطع حارثى كوچك زبان كه بود چنان و: گويد

 مصـممانه  جراح و كرد همسازى حارثى، داد مى آبش مغال شد مى تشنه كه همين و داشت همراه آبى قمقمه
 پـس . اسـت  مصـمم  تو كشتن به مرد اين كه زد بانگ بدو غالمش. داشت وى كشتن قصد كه برد حمله بدو

 بـه  قمقمه آب از«: گفت خويش غالم به و بيفتاد پاى از كه كوفت سرش به گرز با و رفت او طرف به حارثى
  .كرد چنان غالم و »بده آبش و بزن اش چهره

 تـو  و خواسـتم  سـالمت  تـو  بـراى  من دادى مرا پاداش جورى بد، جراح اى«: گفت حارثى آنگاه: گويد
  »بكشى مرا خواستى مى

  »نداشتم قصدى چنين«: گفت جراح
: گويـد  كيسـان  بـن  صـالح » .كنم مى رها طايفگى هم و خويشاوندى سبب به ترا كه برو«: گفت حارثى

 تميمى حريش بن قدامة نام به عراق مردم از يكى كه  بودم نبرد صف در وزر آن من«: گفت مى حرشى سعيد
 وى پيمبر سنت و خداى كتاب به را شما ما، شام زادگان عجم گروه اى«: گفت و ايستاد صف دو ميان و بيامد

  ».آيد من مقابله به شما از يكى پذيريد نمى اگر، كنيم مى دعوت
 و بكشـت  را كـس  چهـار  تـا  همچنان و بكشت را او كه آمد وى مقابله به شام مردم از يكى پس: گويد

  .نرود سگ اين مقابله به كسى: زد بانگ كه گفت را بانگزنى، ديد چنين حجاج چون
  .كردند خوددارى وى مقابله از مردم پس: گويد
 چنـان  تـو ، بـدارد  صالح قرين را امير، خداى«: گفتم و شدم نزديك حجاج به من: گويد حرشى سعيد

 ايـن ، انـد  شده هالك اجلشان سبب به اند شده هالك كه كسان اين. نرود سگ اين مقابله به كس كه اى ديده
 آنها از يكى كه بده اجازه اند آمده همراهم كه من ياران به، باشد رسيده اجلش اميدوارم و دارد اجلى نيز مرد

  ».رود وى مقابله به
 هـر  دهـم  مى اجازه يارانت به، است كرده وبمرع را مردم و است چنين سگ اين عادت«: گفت حجاج

  ».برود خواهد مى كه
 بانـگ  مرد آن چون و، داد خبر آنها به و رفت خويش ياران سوى حرشى سعيد: گويد كيسان بن صالح

 گـران  سـعيد  بـه  اين و بكشت را او قدامه و رفت وى هماوردى به حرشى ياران از يكى خواست هماورد و زد
  .حجاج سخن سبب به دبو ناپذير تحمل و آمد
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 را اميـر  خـدا «: گفـت  و رفـت  حجاج نزديك سعيد. خواست هماورد و زد بانگ قدامه آن از پس: گويد
  ».روم سگ اين مقابله به بده اجازه من به بدارد صالح قرين

  »؟است ساخته تو از كار اين«: گفت
  »خواهى كه چنانم آرى«: گفت سعيد
  »بينمب  را شمشيرت«: گفت حجاج
 مـن  نـزد  بـه  ايـن  از تر سنگين شمشيرى«: گفت حجاج. داد حجاج به را خويش شمشير او پس :گويد

 دانـم  نمى، نيرومند اسبت و است خوب ات زره«: گفت و نگريست سعيد به آنگاه. داد بدو را شمشير و »هست
  »دهد ظفر او بر مرا خدا اميدوارم«: گفت سعيد» ؟بود خواهى چگونه سگ اين با

  »برو خداى بركت با«: گفت حجاج
 مـن  و »بايسـت  خـداى  دشـمن  اى«: گفـت  رسـيدم  نزديكش چون و رفتم وى مقابله به: گويد سعيد

 مـن  يـا  زنـم  تـو  بـه  ضربت سه من و دهى فرصت يا: برگزين«: گفت، شدم خرسند وى كار اين از و ايستادم
  ».بزنم من كه دهى فرصت آنگاه، زنى من به ضربت سه و دهم فرصت

  »ده فرصت من به«: گفتمش
 زره بـه  و گرفتم دست دو با را شمشيرم من و »بزن«: گفت و نهاد زين 1قرپوس به سينه او پس: گويد

 ديـدم  چنان آنگاه، شدم دلگير خويش ضربت و شمشير از و نساخت كارى اما بود داده فرصت كه زدم او سر
 ضـربتى  پـس . كـنم  سست زدن ربتض كار در را وى دست يا كنم قطع آنرا يا كه بزنم او شانه به ضربتى كه

 شنيدند مرا كار و بودند اردوگاه در و نبودند حاضر كه نيز كسانى. شدم دلگير، اين از و نساخت كارى كه زدم
  .بود چنين نيز سوم ضربت. شدند دلگير

 مـرا  كـه  زد مـن  بـه  ضـربتى  او و دادم فرصـت  مـن  و »بـده  فرصـت «: گفت و كشيد شمشير او: گويد
 درآورد، كاردى يا، خنجرى خويش پاپوش از و نشست ام سينه بر و شد پياده خويش اسب از آنگاه. بينداخت

 كـردنم  رهـا  اندازه به من كشتن از، خدا به ترا«: گفت بدو ببرد را سرم خواست مى و نهاد من گلوى به آنرا و
  ».يافت نخواهى نيكنامى و اعتبار

  »؟كيستى تو«: گفت
  »حرشى سعيد«: گفتم
  ».بگو يارت با ديدى را آنچه و برو خدا دشمن اى، بهتر«: گفت
  »؟ديدى چه«: گفت كه رسيدم حجاج پيش تا برفتم شتابان من«: گويد سعيد
  »داند بهتر امير«: گفتم

                                                           

  .متن كلمه. 1
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 بـا  مگـر  بميـرد  هيچكس كه نيست روا«: گفتند مى جبير بن سعيد و طايى البختري أبو: گويد يزيد ابو
 از خواهد آخرت پاداش كه هر و دهيم آنش از خواهد دنيا پاداش كه هر است دار مدت مكتوبى كه خدا اجازه
  .بشكافند را صف تا بردند مى حمله آنگاه» 1دهيم آنش

  .كردم مى شمار را روزها من كه كرديم نبرد آنها با روز يكصد: گويد المخارق ابو
 در اشـعث  ابـن  همـراه  سوم و هشتاد سال األول ربيع ماه از رفته روز يك شنبه سه روز صبحگاه: گويد

 هزيمـت  نيمـروز  هنگـام  االخـر  جمـادى  از رفتـه  روز چهارده چهارشنبه روز به و گرفتيم جاى الجماجم دير
  .ديديم نمى ناچيزتر را آنها و نبوديم روز آن از جسورتر آنها به نسبت هيچوقت كه صورتى در، شديم

 مـا  مقابلـه  بـه  نيز آنها، رفتيم آنها مقابله به االخر جمادى از رفته روز چهارده، چهارشنبه روز به: گويد
 آن در، داشـتيم  برترى قوم آن بر كه نداشتيم بيمى هزيمت از. كرديم نبرد آنها با خوبى به روز بيشتر. آمدند
 تميمى قره بن ابرد نزديك تا بيامد خويش ياران راست پهلوى جانب از سواران با كلبى ابرد بن سفيان هنگام
 كسان و شد هزيمت كه نكرد جنگ چندان خدا به، بود محمد بن الرحمن عبد سپاه چپ پهلوى بر كه رسيد

 و انـد  داده امان را وى كه پنداشتند كسان نداشت عادت فرار به و بود دلير مردى كه شدند متحير وى كار از
  .دهد هزيمت به را كسان كه كرده قرار

 خـويش  سـر  كسـان  و ريخـت  هـم  در اصـفه  وى سمت در رفت هزيمت به تميمى ابرد چون و: گويد
 سوى خدا بندگان اى كه زد مى بانگ كرد بنا و رفت منبر به الرحمن عبد، نهادند روى سوى هر به و گرفتند

  .اشعثم ابن من، آييد من
 و بيامـد  نيـز  سلمى ذواب بن عبداهللا بايستاد اشعث ابن منبر زير و بيامد حارثى رزام بن عبداهللا: گويد

 ابن اى«: گفت. رسيد مى بدو تيرهايشان كه شدند نزديك بدو شام مردم تا ورزيد ثبات و ادبايست وى نزديك
 و سـواران  آنگـاه  شـدند  دور تـا  بـرد  حملـه  آنها به رزام ابن پس» .كن حمله سوارگان و پيادگان اين به رزام

 او و شـدند  دور تـا  ردب حمله او و »كن حمله آنها به ذواب ابن اى«: گفت كه آمدند شاميان از ديگر پيادگان
  .گفتند تكبير و شدند اردوگاهش وارد شام مردم تا نشد دور منبر از و ببود همچنان

: گفـت  و رفـت  منبـر  باالى، بود الرحمن عبد زن برادرش دختر مليكه كه ازدى يزيد بن عبداهللا: گويد
 بـا  مقابلـه  بـراى  را جمعـى  ديگـر  وقت به بروى اگر شايد، شوى اسير نيايى فرود اگر دارم بيم كه آى فرود«

 رهـا  را اردوگاه عراق مردم. آمد فرود اشعث ابن پس »كند هالكشان آن وسيله به خدا كه آرى فراهم دشمن
  .پرداختند نمى چيزى به و شدند هزيمت و كردند

 فلوجـه  در چـون  و بودنـد  وى با نيز خاندانش از كسانى، برفت هبيره بن جعدة ابن با اشعث ابن: گويد
 بـه  مصـقله  بن بسطام، نشستند آن در عبور براى و خواستند عبورى وسيله رسيدند جعده بنى دهكده مقابل

                                                           

 .145: 3 مْنها ُنؤْته اْلĤخرَةِ َثواب يرِد من و مْنها ُنؤْته الدْنيا َثواب يرِد من و مؤَجلًا كتاباً اهللا بِإِذْنِ إِلَّا َتموت أَنْ لَنفْسٍ كانَ ما. 1
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 و آنهاسـت  ميـان  كـه  بدانسـت  و ندادنـد  جواب بدو اما» ؟است كشتى اين در اشعث ابن«: گفت و رسيد آنها
  :خواند مضمون اين به شعرى

  نيابد نجات بيمناكى آن بر كه جانى«
  كشيد آتش به را واليت قيس

  ».شد گريزان بيفروخت چون و
 دختـرش ، نيامـد  فـرود ، بـود  خويش اسب بر و داشت سالح، رسيد خويش خانه به تا برفت آن از پس

 گريـه «: گفـت  و داد انـدرز  را آنهـا ، كردنـد  آغاز گريستن و آمدند نيز كسانش، آويخت او در و آمد وى پيش
 روزيتـان  اكنـون  آنكـه  بميـرم  اگر؟ بميرم تا مانم مى اشم ميان مدت چه شوم جدا شما از اگر پنداريد مكنيد

 بـا  آنگاه »دهد مى روزى را شما بودنم زنده وقت چون نيز من مرگ پس از و نمردنيست و است زنده دهد مى
  .شد برون كوفه از و گفت وداع خويش كسان

 و شمشـير  و زهني، بيامدم دوان من. شدند هزيمت كه بود نيمروز وقت به: گويد كلبى سايب بن محمد
  .بودم نينداخته را سالح از چيزى و رسيدم خود كسان پيش روز همان، بود همراهم سپر

 كـه  هـر  كه زد بانگ بانگزن و »مكنيد تعقيبشان، شوند پراكنده كه كنيد رهاشان«: گفت حجاج: گويد
 سـوى  الملك بدع بن عبداهللا و بازگشت موصل سوى مروان بن محمد، نبرد جنگ از پس. است امان در برود
  .واگذاشتند حجاج به را عراق و رفت شام

 خـويش  پهلوى بود سخندان مردى كه را عبدى كرب بن مصقلة و شد كوفه وارد و بيامد حجاج: گويد
 زشـت  و ناسپاسـى  ايـم  كـرده  نكـويى  آنهـا  بـا  كـه  را كسـانى  ،بگوى روبرو را كس هر صفت«: گفت و نشانيد

  ».كن تحقيرش و بگوى را او عيب دانى مى ىعيب كس هر از و بگوى را پيمانيشان
 كـافر  كـه  دهـى  مـى  شـهادت «: گفـت  مـى  بـدو  كنـد  بيعت خواست مى كس هر كه بود چنان و: گويد

  »؟اى شده
  .كشت مى را او وگرنه كرد مى بيعت وى با »بله«: گفت مى اگر

 وى وضـع  از كـه  آمد وى  پيش بود گرفته كناره كسان از فرات سوى آن كه خثعم مردم از يكى: گويد
  .پرسيد

 همراه كه آمدم و يافتى غلبه تو تا بودم كسان كار منتظر و بودم گرفته كناره آب اين سوى آن«: گفت
  ».كنم بيعت تو با كسان ديگر

  »؟كافرى كه دهى مى شهادت؟ ماندى انتظار در«: گفت
 شـهادت  خـويش  فـر ك بـه ، ام پرستيده را خدا سال هشتاد آنكه پس از اگر هستم مردى بد چه«: گفت

  ».دهم
  ».كشم مى ترا صورت اين در«: گفت
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 انتظـار  در شب و صبح و نمانده خرى شدن تشنه مدت از بيش من عمر از خدا به، بكشى اگرم«: گفت
  ».مرگم

  .بزدند را او گردن و »بزنيد را گردنش«: گفت
 شدن كشته از و ستادنفر رحمت او بر كه نبود گروه دو از كسى يا شامى و قرشى حجاج اطراف: گويند

  .نشد غمين وى
 مؤمنان امير عثمان از خواستى مى كه بودى تو«: گفت بدو و خواند پيش را نخعى زياد بن كميل: گويد

  ».يابم دست تو به خواستم مى هميشه؟ گيرى قصاص
 قصـاص  معرض به را خويشتن كه عثمان از؟ خشمگينى بيشتر كداممان از كه دانم نمى خدا به«: گفت

 من بر شن توده چون و مفشار من براى دندان، ثقفى مرد اى«: گفت آنگاه »درگذشتم او از كه من از يا دآور
 آب صـبحگاه  كه نمانده خرى شدن تشنه مدت از بيشتر من عمر از خدا به! منماى دندان گرگ چون و مريز
 بـه  گاه وعده كه بكن خواهى مى چه هر، ميرد مى صبحگاه و خورد مى آب شبانگاه ميرد مى شامگاه و خورد مى
  ».هست حساب شدن كشته پس از و خداست نزد

  »است تو ضد بر حجت«: گفت حجاج
  »است چنين باشد تو دست به داورى اگر«: گفت
  ».بكشيدش اى كرده خلع را مؤمنان امير و اى بوده عثمان قاتالن جمله از، بله«: گفت
 عـوف  بن عامر بنى از، بود كلبى كنانه بن الجهيم بوا وى قاتل. بكشتند و آوردند پيش را او پس: گويد

  .جمهور بن منصور عم پسر
 نـدارم  گمان كه بينم مى را مردى«: گفت بدو كه آوردند حجاج پيش را ديگر يكى كميل از پس: گويد

  ».دهد شهادت خويش كفر به
  ».مقتدر فرعون از كافرتر و، زمينم روى مردم كافرترين من، فريبى مى خودم مورد در مرا«: گفت
  .كرد رها را او و بخنديد حجاج: گويد
  .داشت كنار بر كوفه هاى خانه از را كوفه مردم و بماند كوفه در ماه يك حجاج: گويد

 و وى ميان مسكن در، شد هزيمت الجماجم دير در اشعث ابن كه پس آن از، سال اين در هم و :گويد 
  .داد رخ نبرد حجاج

   آن كيفيت و مسكن نبرد سبب از سخن

 گرفت جا مداين در و برفت وقاص ابى بن سعد بن محمد جماجم نبرد پس از: گويد سكسكى يزيد ابو
 عمـوزاده  حكـم  بـن  ايوب كه رفت بصره سوى قرشى الرحمن عبد بن عبيداهللا. آمد فراهم او بر كس بسيار و

 آمد وى پيش عبيداهللا و رفت بصره سوى اشعث بن الرحمن عبد آنگاه. بگرفت را شهر و بود آنجا عامل حجاج
  ».گرفتم تو براى را بصره و نداشتم تو از جدايى قصد«: گفت و
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 و كرد مهيا گذرگاهها بنزد را كسان و بماند آنجا روز پنج و كرد آغاز مداين از و شد برون حجاج: گويد
 و رفـت  آنهـا  ىسـو  حجـاج ، پيوسـت  اشعث ابن به خود ياران با يافت خبر آنها عبور از سعد بن محمد چون

 آمدند وى سوى اطراف از فراريان و كوفه مردم، بود دجيل كنار بر كه رفتند مسكن سوى اشعث ابن با كسان
. كردند مرگ پيمان مصقله بن بسطام با بيشترشان و گرفتند كردن مالمت را همديگر فرار سبب به، كسان و

  .باشد سمت يك از جنگ كه ختاندا آب سوى يك از و زد خندق خويش ياران براى الرحمن عبد
 مـاه  از روز پـانزده  و آمـد  وى پـيش  خراسان از كوفه سپاهيان از جمعى با قسرى جرير بن خالد: گويد

 كشـته  و شد كشته بود حجاج پادگانهاى دار عهده كه قينى غنيم بن زياد تا كردند نبرد سختى به را شعبان
  .كرد متزلزل سختى به را وى ياران و حجاج وى شدن

 اهـل  آنها و اطاعتيد اهل شما«: گفت مى و رفت مى راه ما ميان شب همه حجاج: گويد ازدى جهضم ابو
 نكـو  رسـمى  شما با را خداى، كوشند مى خدا خشم كار در آنها و كوشيد مى خدا رضاى كار در شما، معصيت

. دهـد  ظفرتـان  و رتنص آن دنبال به كنيد صبورى آنها مقابل در و بكوشيد صميمانه نبردى هر در كه هست
  »اهللا شاء ان ندارم شك ظفر در من كه رويد آنها سوى مصممانه صبحگاهان
  .بجنگيديم سخت و رفتيم آنها مقابله به شد صبح چون و بود داده آرايش را ما سحر هنگام: گويد
 سـواران  وقـت  آن در بـود  وى دور بـه  گروهـى  كه آمد ما پيش گروهى با مهلب بن الملك عبد: گويد

 بـا  من شايد، آر فراهم را پراكندگان اين الملك عبد اى«: گفت بدو حجاج بودند شده هزيمت ابرد بن يانسف
 البختـري  أبـو ، شـدند  هزيمـت  نيـز  عراق مردم و بردند حمله سو هر از كسان و كرد چنان و »برم حمله آنها

 شـدن  فـرارى  دم هر«: ودندب گفته شوند كشته آنكه از پيش شدند كشته بليلى ابى بن الرحمن عبد و طايى
  .شدند كشته و »است زشت ما براى

 را شمشيرها نيام كه رفت  پيش بصره و كوفه مصمم مردم از كس هزار چهار با مصقله بن بسطام: گويد
، يـافتيم  مـى  نجـات  آن از گريـزيم  مـى  مـرگ  از وقتـى  كـه  بـود  چنـان  اگـر «: گفت آنها به مصقله. شكستند

، گريـزيم  مـى  كجا، رسد مى ناچار به آنچه از، پس رسد مى ما به زودى به مرگ هك دانيم مى ولى گريختيم مى
 ذلـت  بـا  زنـدگى  از عـزت  با مردن باشيد نبوده حق بر اگر خدا به، بجنگيد حق راه در، حقيد بر شما قوم اى

  ».است بهتر
 عاقبـت  و دراندنـ  عقـب  را شام مردم بارها آن اثناى در كه كردند سخت نبردى يارانش و بسطام: گويد

 آمدند آنها مقابله به تيراندازان چون و. »نكند نبرد اينان با كسى آنها جز و بياريد را تيراندازان«: گفت حجاج
  .اندكى جزه ب شدند كشته يكسره گرفتند ميانشان در سو هر از كسان و

  .بكشت را او كه آوردند حجاج پيش و گرفتند اسيرى به را ضبى ربيعه بن بكير: گويد
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 از شـام  مـردم  اى«: گفـت  و شناخت مى دليرى به را او حجاج كه بياوردم را اسيرى: گويد الجهضم واب
 گردنش من كه آورده اسيرى به را عراق مردم سوار يكه، جوان اين كه است اين شما براى خدا كارهاى جمله

  .كشت را او و »بزنم را
 آنهـا  تعقيب به را لخمى تميم بن عمارة، حجاج، رفت سيستان سوى هزيمتيان همراه اشعث ابن: گويد

 شوش در و برفت الرحمن عبد پى از عماره. بود جمع ساالر عماره اما بود وى با نيز حجاج پسر محمد فرستاد
 كـردان ، رسـيدند  شاپور به تا برفتند كه شد هزيمت خويش ياران با آنگاه بجنگيد روز از لختى كه رسيد بدو
 نبـردى  آنهـا  بـا  گردنـه  سر بر تميم بن عمارة و آمدند فراهم وى دور به و ندپيوست الرحمن عبد جمع به نيز

 الـرحمن  عبد و واگذاشتند آنها به را گردنه و شدند زخمدار يارانش از كس بسيار با عماره عاقبت. كرد سخت
  .رسيد كرمان به تا برفت

  .داد رخ سوم و هشتاد سال محرم در بصره نزديك به زاويه نبرد: گويد واقدى
 كـه  عبدى لقيط بن عمرو، شد كرمان وارد محمد بن الرحمن عبد وقتى: گويد عبدى حابس بن منخل

 معقل نام به القيس عبد مردم از پيرى. آمد فرود كه داد ترتيب ضيافتى و بيامد بود كرمان عامل وى جانب از
  ».اى بوده ترسو كه ايم شنيده اشعث ابن اى خدا به«: گفت و بيامد

 سـواران  بـه  را سـواران ، فرسـتادم  پيادگـان  مقابـل  را پيادگان نبودم ترسو خدا به«: گفت الرحمن عبد
 وانگذاشـتم  حريـف  بـه  را عرصه و نشدم هزيمت نبردى هيچ در، كردم نبرد پياده، كردم نبرد سواره، پيوستم

 مـدت  كـه  افتـادم  در ملكـى  بـا  كند نبرد من همراه كه نبود كس و نديدم مقابل در جنگاورى كه وقتى مگر
  ».دارد معين

  .زد كرمان بيابان به و برفت خويش همراهان با الرحمن عبد آنگاه: گويد
 از يكـى ، رفتند او پى از شام مردم و رفت كرمان بيابان به اشعث ابن وقتى: گويد ثقفى ايوب بن هشام

 جلـده  ابـو  شـعر  از چيـزى  كوفه مردم از يكى كه ديد اى نوشته آنجا در. شد قصرى وارد بيابان در شام مردم
  :مضمون اين به، دراز اى قصيده از، بود نوشته را يشكرى
  دل داغ واى اندوه واى دريغ اى«
  داد رخ ما بر آنچه از

  واگذاشتيم را دو هر دنيا و دين
  كرديم رها را فرزندان و ها حليله

  كه بوديم ديندار مردم نه
  كنيم صبورى افتاديم بليه به وقتى

  اگر كه يمبود دنيا مردم نه و
  نيستيم اميدوار دينى به
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  كنيم دفاع دنيا از
  را خويش هاى خانه

  اشعريان و ها دهكده نبطيان و عك اوباش به
  »واگذاشتيم

 عبـداهللا  نام به تميم بنى مردم از يكى و بود سيستان شهر كه رسيد زرنگ به تا برفت اشعث ابن: گويد
 عبـد  چـون  و بـود  گماشته را وى الرحمن عبد كه بود آنجا عامل دارم بن مجاشع بنى طايفه از بعار عامر بن

 آنجـا  روزى چنـد  الـرحمن  عبـد ، شـود  شهر وارد نگذاشت و ببست را شهر در رسيد آنجا هزيمت به الرحمن
 سـوى  و كـرد  حركت ندارد دسترسى شهر به ديد چون و شود وارد و شود گشوده شهر در داشت اميد بماند
 گماشـته  آنجا بر را سندوسى هشام ابو پدر هميان پسر عياض نام به وائل نب بكر مردم از يكى كه رفت بست

  .بود
 عياض. آمد فرود آنجا و بيامد الرحمن عبد و »آى فرود«: گفت و كرد پيشواز اشعث ابن از عياض: گويد

 كرد ندب به را او و تاخت بدو، شدند پراكنده وى دور از و شدند غافل الرحمن عبد ياران چون و كشيد انتظار
  .يابد منزلت وى نزد به و بگيرد امان حجاج از وى تسليم با خواست مى كه

 و، شـد  روان وى پيشـواز  بـه  خـويش  سپاهيان با، بود يافته خبر الرحمن عبد آمدن از كه رتبيل: گويد
 هك كنى آزارش اگر خدا به كه فرستاد بكرى مرد پيش كس و آمد فرود آنجا و كرد محاصره را بست تا بيامد
 بـا  و بكشـم  پايين ترا تا نروم اينجا از، شود كم او از موى يك يا زنى زيانش يا افتد چشمش به چيزى خرده
  .كنم تقسيم سپاه ميان را اموالتان و كنم اسير را فرزندانتان و بكشم كسانت همه

 همـه  بـا  المتس حال به را الرحمن عبد ما و بده امان مال و جان به را ما«: داد پيغام بدو بكرى: گويد
  ».كنيم مى تسليم تو به اموالش

 را او و گشودند اشعث ابن روى بر را در كه داد امانشان و كرد صلح آنها با قرار اين به رتبيل پس: گويد
 و اعتمـاد  مورد گماشتم را او وقتى و بود من عامل شهر اين بر، اين«: گفت و آمد رتبيل پيش كه كردند رها

  ».بكشم را او بده اجازه، ديدى كه كرد چنان  من با و كرد خيانت اما و بود من اطمينان
  ».كنم نامردى وى با كه ندارم خوش و ام داده امان را او من«: گفت رتبيل: گويد
  »كنم تحقير و بيازارم و كشم فرو را او ده اجازه پس«: گفت
  »رواست كار اين«: گفت
 به را وى رتبيل. شد او واليت وارد رتبيل با آنگاه .كرد چنان بكرى مرد با اشعث بن الرحمن عبد: گويد

  .بودند وى با نيز هزيمتيان از كس بسيار داشت بزرگ و كرد حرمت و داد جاى خويش نزد
 امان اميد كه سرداران و سران از كسانى و الرحمن عبد ياران جمع و هزيمتيان بيشتر آن از پس: گويد

 بودند نپذيرفته را او امان اول بار و بودند كرده عمل حجاج ضد بر اشعث ابن همراه جنگها همه در و نداشتند
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 در كـه  رسيدند سيستان به تا آمدند وى جستجوى به و اشعث ابن پى از بودند كوشيده جان به وى ضد بر و
 بـه  كـه  شـد  فـراهم  كس هزار شصت به نزديك شهر مردم و سيستان مردم از پيروانشان و آنها جمع از آنجا

 نامـه  بـود  رتبيل نزد به كه الرحمن عبد به و كردند محاصره را وى و آمدند فرود بعار عامر بن اهللاعبد نزديك
  .دادند خبر بدو خويش جماعت و شمار و آمدن از و نوشتند

 شـايد  بيـا  مـا  سـوى  نوشتند اشعث ابن به. بود آنها نماز پيشواى، مطلبى عباس بن الرحمن عبد: گويد
، كنند بيعت شام اهل با نبرد براى ما با شايد و هست آنجا ما از بزرگ سپاهى كه كنيم حركت خراسان سوى

  .هست ها قلعه و مردان آنجا و است فراخ واليتى خراسان
 قلعـه  از تـا  كردند محاصره را بعار عامر بن عبداهللا و رفت آنها سوى خويش ياران با الرحمن عبد: گويد

  .بداشتند و دادند عذاب و زدندب را او تا بگفت الرحمن عبد و آوردند فرود
 و بـرويم  سيستان از«: گفتند بدو الرحمن عبد ياران، آمد آنها سوى شام مردم با تميم بن عمارة: گويد

  ».شويم خراسان سوى و واگذاريم وى به را اينجا
 خويش حكومت و سخت سر و دلير است جوانى، است خراسان در مهلب بن يزيد«: گفت الرحمن عبد

 بـر  دسـت  تعقيبتـان  از نيـز  شـام  مـردم ، آيد شما سوى شتاب با شويد آنجا وارد اگر، گذارد نمى وا اشم به را
  .نرسيد منظور به كه دارم بيم و آيند فراهم شما ضد بر شام مردم و خراسان مردم كه خواهم نمى دارند نمى

 مـا  تبعيـت  كـه  آنهـا  از كسـانى  شـديم  آنجا وارد اگر اميدواريم و هستند ما از خراسان مردم«: گفتند
 چـه  هـر  آنجا در. است پهناور و دراز سرزمينى خراسان، كنند مى نبرد ما با كه باشند آنها از بيشتر، كنند مى

  ».بنگريم را خويش كار يا، كند هالك را الملك عبد يا حجاج خدا تا بمانيم و رويم دور خواهيم
  »كنيد حركت خداى نام به«: گفت الرحمن عبد

 كـس  هزار دو با قرشى الرحمن عبد بن عبيداهللا ناگهان و رسيدند هرات واليت به تا فتندبر پس: گويد
 ميـان  اشـعث  ابـن  صـبحگاهان . گرفت آنها راه جز راهى و گرفت جدايى او از و شد برون اشعث ابن اردوى از

 در و بـودم  شـما  با نبرد اين در، بعد اما«: گفت آنگاه كرد او ثناى و گفت خدا حمد و ايستاد سخن به كسان
 بـه  كنيـد  نمى نبرد كه ديدم چون و نماند نبردگاه در شما از كس كه وقتى تا آوردم ثبات همراهتان نبرد هر

 و ايـم  شـده  فـراهم  كـه  بيا ما سوى كه آمد من پيش هايتان نامه آنگاه. ببودم آنجا و آمدم امانگاهى و پناهگاه
 خراسـان  سـوى  كـه  ديديد چنان و آمدم شما پيش نم. كنيم نبرد خويش دشمن با شايد شده يكى كارمان

 چنان الرحمن عبد بن عبيداهللا اينك. شويد نمى جدا من از و شويد مى فراهم من دور به كه پنداشتيد و شوم
 از كه روم مى يارم همان سوى نيز من، بكنيد خواهيد مى چه هر، بس شما از حادثه همين مرا، ديديد كه كرد

 در، ندارد خوش را اين كه هر و بيايد، بيايد من همراه خواهد كه شما از كس هر، دمآم شما نزد به وى پيش
  ».برود خواهد مى جا هر خدا پناه
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 ابـن  چـون  و مانـد  بجـاى  سـپاه  بيشتر، بماندند وى با گروهى و شدند جدا وى از آنها از گروهى: گويد
 گروه آن. رفت رتبيل نزد به اشعث بنا كردند بيعت وى با و رفتند عباس بن الرحمن عبد سوى برفت اشعث

 را او و بـود  عتيـك  طايفـه  از كـه  برخوردنـد  ازدى رقاد به آنجا و رسيدند هرات به تا گرفتند خراسان راه نيز
  .آمد آنها مقابله به مهلب بن يزيد و بكشتند

 عبـداهللا  و رفت كابل سوى، شد هزيمت مسكن نبرد در اشعث ابن وقتى كه گويد محمد بن مفضل اما
  .گفت او عيب و كرد نكوهش شدن فرارى سبب به را اشعث ابن و رفت هرات سوى الرحمن عبد بن

 كـه  جمعـى  با و پيوستند بدو اشعث ابن فرارى ياران كه آمد سيستان به عباس بن الرحمن عبد: گويد
 بـه  رو كىعت عبيد بن رقاد با آنجا كه گرفت جاى هرات در و رفت خراسان سوى بود كس هزار بيست گويند

  .بكشتند را او و شدند رو
  .بود مطلبى عباس بن الرحمن عبد همراه نيز القيس عبد مردم از منذر بن الرحمن عبد: گويد
 است گسترده ديگر واليتهاى كه فرستاد هاشمى مطلبى الرحمن عبد پيش كس مهلب بن يزيد: گويد

 من حكومت جزو كه رو واليتى سوى. دارند كمتر نيروى و شوند مى خورده من از آسانتر كه هستند كسان و
  .نكنم دريغ دهم بتو مالى سفر اين به كمك براى خواهى اگر، ندارم خوش ترا نبرد كه نباشد

 خواهيم مى ايم نيامده واليت اين به اقامت يا نبرد براى ما كه داد پيغام بدو هاشمى الرحمن عبد: گويد
  .نداريم تو مال به حاجتى و اهللا شاء ان برويم آنگاه بياساييم

 كسـى «: گفت رسيد يزيد به خبر چون و كرد آغاز گرفتن خراج هاشمى اما، برفت يزيد فرستاده: گويد
 و فرستاد كس هزار شش قولى به و هزار چهار با را مفضل پس »گيرد نمى خراج برود و بياسايد خواهد مى كه

  .شد روان وى پى از كس هزار چهار با خود
 بـراى  كـه  بيـنم  مـى  چنـين « :گفـت . بـود  رطل چهارصد كه كرد وزن سالح با را تنخويش يزيد: گويد

 نشست آن بر و خواست را، كامل، خويش اسب آنگاه» .برداشت تواند مرا اسب كدام، ام شده سنگين جنگيدن
 سه و رسيد پدر قبر پيش و كرد حركت مروروذ راه از و كرد جانشين مرو بر را خويش دايى يزيد بن جديع و

 الرحمن عبد پيش كس و رفت هرات سوى آنگاه. داد درم صد خويش همراهان از كدام هر به و ببود آنجا روز
 بيشـتر  اگـر  باشـد  تـو  آن از اى گرفته كه خراجى گرفتى خراج و شدى چاق و بياسودى« كه فرستاد هاشمى
  .كنم نبرد تو با كه ندارم خوش خدا به كه برو دهيم بيشترت خواهى

 هاشمى آنگاه. بود وى با نيز الرحمن عبد بن عبيداهللا. نخواست نبرد جز هاشمى الرحمن بدع اما: گويد
 بـه  آنهـا  از بعضى، خواند خويش سوى را آنها و داد خوب هاى وعده و فرستاد يزيد سپاهيان پيش كس نهانى
  ».كنم ناشتا را او كند شام مرا، اين كه پيش آن از گذشت گله حدود از كار«: گفت كه دادند خبر يزيد

 يزيد براى، شدند آماده نبرد براى و رسيدند هم نزديك سپاه دو و رفت هاشمى سوى يزيد آنگاه: گويد
  .گماشت نبرد كار به را برادرش مفضل و نشست آن بر كه نهادند اى كرسى
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ـ  بـه  و بيامـد  خويش اسب بر القيس عبد مردم از عينين خليد نام به هاشمى ياران از يكى: گويد  گبان
 بـه  پنداشـتند  كـه  چندان ماند خاموش مدت دير او و كند تحريك را يزيد خواست مى كه خواند شعرى بلند

  .برسان اينان گوش به را خويش صداى و بزن بانگ گفت را يكى آنگاه آمده هيجان
 پيش سپاه را خويش سواران« :گفت مفضل به يزيد. كرد تحقير را يزيد و خواند شعرى ديگر بار خليد 

 اطـراف  از كسان كه نرفت ميانه در جنگى چندان و شدند درگير گروه دو و رفت پيش سواران با او پس »برب
. ورزيدنـد  ثبـات  وى با همت اهل از جمعى و كرد پايمردى الرحمن عبد. شدند  پراكنده هاشمى الرحمن عبد
 بـود  الـرحمن  عبـد  روى پـيش  كه شيبانى حليس به قردوسى نجد بن سعد، كردند ثبات وى با نيز عبد بنى

 عبد ياران بر حريفان. آمدند او حمايت به يارانش اما، بينداخت اسبش از و بزد را او نيزه با حليس، برد حمله
 در كـه  را چـه  هـر » .بدارنـد  دسـت  تعقيبشـان  از«: گفـت  يزيد، شدند هزيمت آنها و گرفتند فزونى الرحمن

 اردوگـاه  بـه  را سـايب  ابـى  بـن  عطـاء ، يزيـد ، گرفتند سيرا را گروهيشان و آوردند تصرف به بود اردوگاهشان
 را آنهـا  كه آوردند يزيد پيش كه گرفتند زن سيزده» .دار مضبوط هست آنجا در را چه هر«: گفت و گماشت

  .فرستاد عراق به آنگاه، برد طبس دو سوى كه سپرد عطا بن مرة به
  »؟زد ترا نيزه با كى«: گفت نجد بن سعد به يزيد: گويد
  ».نيرومندترم سوارى حال در او از باشم پياده وقتى من خدا به اما، شيبانى حليس«: گفت
 او از پيـاده  يـا  باشـم  سـوار  مـن ، گويـد  مـى  دروغ خـدا  بـه «: گفت و رسيد حليس به سخن اين: گويد
  »نيرومندترم
  .رفت خازم بن عبداهللا بن موسى سوى و شد فرارى منذر بن الرحمن عبد: گويد
 بـن  هلقـام  و زهـرى  اسـود  بن عياش و عبيد بن موسى بن عمر و وقاص ابى بن سعد بن محمد: گويد

 عبد و مروان بن سوار و عقيل ابى خاندان از يكى و معمر بن عبيداهللا وابسته العلج ابو و حصين فيروز و نعيم
  .بودند اسيران جزو زهرانى فضاله بن عبداهللا و طلحه بن الرحمن

  .رفت مرو سوى الرحمن عبد بن عبيداهللا و رفت سند سوى هاشمى الرحمن عبد: گويد
 ابـن  و فرسـتاد  حجـاج  سـوى   نخـف  بن صبرة همراه را اسيران و رفت مرو سوى يزيد آن از پس: گويد

 را او يزيـد  كـه  كردنـد  سعايت الرحمن عبد ابن عبيداهللا درباره كسانى، كرد آزاد را فضاله بن عبداهللا و طلحه
  .كرد زندان به و بگرفت

 خويش نزد به را طلحه بن الرحمن عبد، مهلب بن يزيد: گويد حنيفه بنى مردم از يكى عماره بن برجا
، وى منـت  از سپاسدارى به ببيند را مهلب ابن يزيد جا هر كه بود كرده ياد قسم او و داد امان را او و بداشت

  .ببوسد را دستش و برود
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 قسـم  كـرد  پـدرت  از پـدرم  كـه  دعوتى حق به اتر«: گفت يزيد به وقاص ابى بن سعد بن محمد: گويد
 حدى تا كه دارد حديثى گفت يزيد پدر از پدرش دعوت درباره كه سخن اين و كرد آزادش يزيد و »دهم مى
  .است دراز

 بـن  عمـر  جمله از، فرستاد حجاج پيش را اسيران باقيمانده مهلب بن يزيد: گويد ثقفى ايوب بن هشام
  »؟بودى الرحمان عدى نگهبانى ساالر تو«: گفت بدو حجاج كه بود موسى

 تسـلط  مـا  بر ترا خدا. افتاد آن در بدكار و نكوكار كه بود اى فتنه بدارد صالح قرين را امير خدا«: گفت
  »اى كرده عقوبت را گنهكار ستمگران كنى عقوبت اگر و است تو بزرگوارى و بردبارى از ببخشى اگر داد

 و، فتادند آن در بدكاران كه گفتى دروغ افتاد فتنه به بدكار و ارك نيكو كه گفتى كه اين«: گفت حجاج
 و زدنـد  كنـار  را او پـس ، »دهـد  سودت شايد شدى معترف خويش گناه به كه اين. ماندند كنار بر نيكوكاران

 از بگوى من به«: گفت بدو حجاج و بياوردند را نعيم بن هلقام كه وقتى تا ماند سالمت به داشتند اميد كسان
  »؟شوى جانشين كه داشتى اميد؟ داشتى اميد چه الرحمن عبد روىپي

 الملـك  عبـد  بـه  نسـبت  تو كه برد مقامى به مرا كه داشتم مى طمع و داشتم اميد چنين، آرى«: گفت
  ».دارى

  .كشتند را او كه بزنند را گردنش گفت و شد خشمگين حجاج پس: گويد
 را گردنش«: گفت و بودند  نگهداشته كنارى به را وى كه نگريست عمر بن موسى به وقت اين در: گويد

  .كشتند نيز را اسيران بقيه آنگاه »بزنيد
 داده امـان  داشت كهن خاندانى و بود معتبر مردى كه را حجرى كندى قره ابى بن عمرو، حجاج: گويد

 خـوش  را اشـعث  او از پـيش  و نـدارى  خـوش  را اشـعث  ابن كه گفتى مى من به تو عمر اى«: گفت بدو، بود
 طرفـى  كـار  ايـن  از امـا ، نداشـتى  نـاخوش  را آنهـا  پيروى خدا به شدى الرحمن عبد پيرو آنگاه اى داشته نمى

  ».نبستى
 قتيبة پيش رى به كه هر كه بود زده بانگ حجاج بانگزن شدند هزيمت جماجم در كسان وقتى: گويد

  .بود جمله آن از شعبى عامر كه رفتند قتيبه پيش كس بسيار و، اوست امان رفتن همين، رود مسلم بن
  »؟كند مى چه و كجاست«: گفت و آورد سخن شعبى از حجاج روزى: گويد
  ».است رفته مسلم بن قتيبة پيش رى به ام شنيده امير اى«: گفت بدو مسلم بن يزيد
  ».آرند ما پيش را او كه فرستم مى كس«: گفت

 فرست من پيش را شعبى نگريستى من نامه اين در وقتى بعد اما«: نوشت قتيبه به حجاج پس: گويد 
  .كردند روانه حجاج سوى را شعبى و »باد تو بر سالم و

 و ديـدم  را مسـلم  ابى ابن بردند مى حجاج پيش مرا وقتى، بودم مسلم ابى ابن دوست من: گويد شعبى
  »گوى مشورت مرا«: گفتم
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  ».بخواه پوزش توانى مى چه هر اما دهم مشورت چه دانم نمى خدا به«: گفت
 كه ديدم چنان خدا به رفتم حجاج پيش وقتى. گفتند چنين نيز من دوستان و نيكخواهان ديگر: گويد

 به آنچه خالف به اند گفته من به كسان! امير اى«: گفتم آنگاه گفتم امارت سالم، كنم كار آنها رأى خالف به
 ضـد  بر خدا به، گفت نخواهم حق جز اينجا در خدا به اما بخواهم پوزش تو از، است شمار به حق، خداى نزد
 بـدكار  نيرومنـدان  نـه ، نبـرديم  پيش از كارى اما كوشيديم توانستيم چه هر و كرديم تحريك و برخاستيم تو

 و ماسـت  گناهـان  سـبب  به كنى وتسط اگر داد ظفر ما بر و كرد يارى ترا خدا، نكوكار پرهيزكاران نه بوديم
  ».اى داشته حجت ما ضد بر كه است تو بردبارى اقتضاى به ببخشى اگر و ايم كرده كه كارهايى

 چكـان  مـا  خونهـاى  از شمشيرش كه آيد ما پيش آنكه از دارم خوشتر ترا سخن خدا به«: گفت حجاج
  ».برو، دارى امان ما نزد به شعبى اى، نبودم و نكردم گويد و است

  »بيا شعبى«: گفت برفتم كمى چون: گويد
: گفت حجاج، گرفت آرام دلم و آوردم بياد دارى امان شعبى كه را وى گفتار اما، شد بيمناك دلم: گويد

  »؟يافتى چگونه را مردم ما از جدايى از پس شعبى«
 پيوسـته  تو پس از خدا به، بدارد صالح قرين را امير خدا«: گفتمش، بود كرده مى حرمت مرا وى: گويد

 امير همانند را كسى و دادم دست از را شايسته ياران و شدم ترس قرين، يافتم تنگ را عرصه، بودم خواب بى
  ».نيافتم

  .برفتم من و »برو شعبى«: گفت
  :گفت كه آوردند حجاج پيش را همدان اعشى: گويد حارثى قطن بن خالد

 خويش بيت، بخوان، قيس و است اشج بين ىبزرگوار: اى گفته كه را خويش شعر خدا دشمن اى، بيا«
  ».بخوان را

  »خوانم مى ام گفته تو درباره كه را شعرى«: گفت اعشى
  »بخوان«: گفت
  :مضمون اين به گرفت خواندن را شعرى او و: گويد

  كند مى كامل را خويش نور خدا«
  كند مى خاموش را بدكاران نور و

  دهد مى غلبه جا همه در را حق اهل
  باشد سخت سر را كه هر و
  كند مى اصالح شمشير ضربت با
  كند مى ذليل آنرا مردم و عراق و

  اند شكسته را محكم پيمان آنكه سبب به
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  آور حيرت گفتارى و اند آورده بدعت و
  ندارد راه خدا پيشگاه به كه
  اند شكسته بيعت پس از بيعت كه اين سبب به و

  اند كرده آن خالف فردا و اند بسته امروز كه
  را دلهاشان پروردگارشان

  است آكنده ترس از
  شوند نزديك كسان به بيم روى از تنها كه
  صبورى نه دارند گفتار راستى نه

  طلبى زياده و دارند گردنفرازى همه
  كرد پراكنده را جمعشان خداى كه ديدى

  كرد متفرق واليتها در و
  اند فتنه و ضاللت كشتگان، كشتگانشان

  شده فرارى و ذليل قومشان و
  برديم حمله يوسف ابن به كه صبحگاه آن
  انداختيم راه به خروش و جوش و

  اما سپرديم را خندق دو
  بود كمينگاه در كه رفتيم مرگ سوى

  بكوشيد ما صفهاى مقابل حجاج
  بود نهاده اى وعده كار اين براى و
  كرد مى جلوه آن خودهاى وقتى كه صفى با

  بود آن اطراف در برق گفتى
  رفتيم او سوى فشرده صفهاى با
  كشيد شمشير حجاج كه نگذشت چيزى و
  شد پراكنده و شد هزيمت ما جمع و

  وى درتق و سواران و مؤمنان امير سپاه
  شد مؤيد و عزيز
  ظفر اين را مؤمنان امير

  بودند حسودان و ستمگران كه قومى بر
  باد مبارك
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  خاستند پا به كه قومى
  داشتند شكايت خويش اميران ستم از و

  بودند ستمگرتر ستمگران همه از خودشان ولى
  يافتيم پيشوايان بهترين را مروان بنى

  ».برتر مردم همه از بزرگوارى و حلم به و
  .است دراز كه ديگر اشعارى با
، نگفتـه  نكـو  نـه «: گفت حجاج اما »گفته نكو بدارد صالح قرين را امير خدا«: گفتند شام مردم: گويد 

 ايـن  كه ستاييم نمى گفتار اين بر ترا ما خدا دشمن اى«: گفت آنگاه »داشته منظور چه آن از دانيد نمى شما
، نپرسـيديم  ايـن  از تـرا ، انـد  نشده مظفر و اند نيافته غلبه ما حريفان چرا كه اى گفته سفتأ روى از را سخنان

  »قيس و است اشج ميان بزرگوارى: گويى كه بيار را خويش گفته
  ».فرزند و پدر  اين از به به«: بود گفته كه رسيد آنجا به تا بخواند را شعر آن اعشى: گويد

  ».گفت نخواهى به به كسى براى هرگز اين از پس خدا به«: گفت حجاج اينجا در
  .بزد را گردنش و آورد پيش را او پس: گويد

 و بود فرستاده حجاج پيش و بود كرده اسير مهلب بن يزيد كه كسانى درباره مخنف ابو: گويد جعفر ابو
 ديگـر  با شد هزيمت اشعث ابن وقتى كه اين جمله از آورده ديگر وايتر مسكن نبرد در اشعث ابن هزيمتيان
 عمـر ، داشـت  تسـلط  آنجـا  بـر  معاويـه  بن نصر بنى وابسته الصلت ابى بن عمرو كه رفت رى سوى هزيمتيان

 را وى كه آمد رى سوى حجاج جانب از مسلم بن قتيبة آن از پس پيوستند بدو هزيمتيان، بود نام به سوارى
 ديگـر  و فرسـتاد  حجاج پيش و كرد اسيرشان مهلب كه گفتم پيش از كه كسان آن و بود كرده نجاآ واليتدار

 همراه كه كنيم مى خويش ساالر ترا گفتند الصلت ابى ابن عمر به، بودند رفته رى به كه اشعث ابن هزيمتيان
 تو پرچم زير اينان اگر اخد به پسركم«: گفت كه كرد مشورت الصلت ابو، پدرش با عمر. كنى نبرد قتيبه با ما

  ».شوى كشته فردا همين كه دهم نمى اهميت، بيايند
 سيسـتان  سـوى  و شـدند  هزيمت نيز يارانش و شد هزيمت اما شد روان و بست پرچم عمر پس: گويد

 آن از پس. بود رتبيل نزد كه نوشتند نامه محمد بن الرحمن عبد به و آمدند فراهم آنجا، هزيمتيان، گريختند
  .كردم ياد پيش از كه شد چنان مهلب بن يزيد با نهاآ كار

: گفـت  حبيب برادرش، فرستد حجاج پيش را اسيران خواست مى مهلب بن يزيد وقتى: گويد عبيده ابو
  »؟كرد خواهى نگاه يمنى مردم به رويى چه با بفرستى را طلحه ابن اگر«

  »كرد توان نمى دخالت حجاج كار در«: گفت يزيد
  ».است  منت ما بر را وى كه نفرست را طلحه ابن و ده معزولى به دل« :گفت
  »؟بوده چه او منت«: گفت
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  ».پرداخت طلحه كه بودند نگهداشته هزار دويست مطالبه به را مهلب جماعت مسجد در«: گفت
  :مضمون اين به گفت شعرى فرزدق و فرستاد را ديگران و كرد رها را طلحه ابن، يزيد پس: گويد

  هرات جنگ در طلحه ابن«
  بديد را خويش قوم وقتى
  ».يافت نكو قومى را آنها

 وقتـى «: گفـت  خـويش  حاجب به آوردند حجاج نزد به مهلب بن يزيد پيش از را اسيران وقتى: گويند
 شـهر  هنـوز  كـه  بـود  نى واسط در وى هنگام آن در، دنهادن را وى تخت »بيار را فيروز خواستم را آنها سرور
  »برخيز«: گفت فيروز به او و »بيار را سرورشان«: گفت خويش حاجب به آنگاه بود نشده بنيان واسط

 نه و آنهاست گوشت از تو گوشت نه كه شدى همراه اينان با چرا عثمان ابو اى«: گفت فيروز به حجاج
  »؟خونشان از خونت

  »بوديم آن در نيز ما گرفت را همه كه ودب اى فتنه«: گفت
  ».بنويس را خويش اموال«: گفت
  »؟چه آن از پس«: گفت
  ».بنويس اول«: گفت
  »؟است امان در جانم آن از پس«: گفت
  »بينديشم سپس. بنويس«: گفت
  .آورد سخن بسيار مال از و »هزار هزار دو، هزار هزار يك: بنويس، غالم«: گفت

  »؟كجاست مالها اين«: گفت حجاج
  ».است من پيش«: گفت
  »بده را همه«: گفت
  »؟است امان در جانم«: گفت
  »كشم مى ترا آن از پس و دهى مى خدا به«: گفت
  »نگيرى هم با را جانم و مال خدا به«: گفت

  .برد كنار را او كه »ببر كنارش«: گفت حاجب به حجاج
 اى، هـى «: گفت و خواند پيش را او حجاج. »بيار را وقاص ابى بن سعد بن محمد«: گفت حجاج سپس

 ابن و حسين مانند و ميمانى باز معاويه بن يزيد بيعت از، كسان همه از مغرورتر و گردنفرازتر و شيطان سايه
 با و بگفت اين، »شوى مى -بود الصلت ابى بن عمر منظورش -نصر بنى بنده بانگزن آن از پس، شوى مى عمر

  .شد خونين كه زد او سر به چندان داشت دست به كه چوبى
  »كن تساهل، اى يافته تسلط مرد اى«: گفت بدو محمد
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 در آمـد  بخشش جواب اگر بنويس مؤمنان امير به خواهى اگر«: گفت محمد. بداشت او از دست حجاج
  ».ىباش معذور باشد آن جز اگر و، ستايش مورد و شريكى آن

  .زدند را گردنش و »بزن را گردنش«: گفت آنگاه، بينديشيد دير حجاج
 در، ايسـتى  مـى  بافنده زن پسر باالى گرز با، زن بنده اى«: گفت و خواند پيش را موسى بن عمر آنگاه

 او دربـاره  كه را شعرى و برخيز؟ كجاست فرزدق، كنى مى سخن چنان و خورى مى شراب وى با فارس حمام
  :خواند مضمون اين به شعرى فرزدق و» .بخوان اى گفته

  كردى رنگ زنان براى را تآلت«
  نبرد روز به كه نبودى كسى اما

  »كنى رنگ را دليران
  »برداشتم تو قدر واال زنان از آنرا خدا به«: گفت
  .زدند را او گردن تا بگفت حجاج پس
 قـرين  را اميـر  خـدا «: گفـت  و بـود  نوسال پسرى كه خواند پيش را الرحمن عبد بن عبداهللا آن از پس

 بودنـد  جا هر، نبود من دست به كارى، مادرم و پدر همراه بودم كمسال پسرى ندارم گناهى من، بدارد صالح
  »بودم آنها با

  »؟بود پدرت همراه مادرت ها فتنه اين همه در«: گفت
  »بله«: گفت
  »پدرت بر خدا لعنت«: گفت
 همراهى از تو، خواست مى كه خواست آن اشعث ابن گيرم«: گفت و خواند پيش را نعيم بن هلقام آنگاه

  »؟داشتى اميد چه او
  ».كرد واليتدار ترا الملك عبد چنانكه كند عراق واليتدار مرا و شود وى آن از ملك داشتم اميد«: گفت
  »بزن را گردنش حوشب«: گفت

  .بزد را گردنش حوشب و» ؟فشارى مى را دمل، لطيفه پسر اى«: گفت بدو هلقام، برخاست حوشب
 چشـمت  حجاج اى«: گفت بدو بايستاد حجاج روى پيش چون و آوردند پيش را عامر بن عبداهللا آنگاه

  »؟درگذرى مهلب پسر كارهاى از اگر نبيند بهشت
  »؟كرد چه«: گفت

  :ضمونم اين به خواند شعرى عبداهللا
  خويش خاندان كسان كردن رها در وى«

  را مضر مردم اما كرده زرنگى
  است كشانيده تو سوى آهنين بندهاى در
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  خويش خاندان مرگ مقابل در ترا قوم
  وى نزد به تو قوم كه كرده سپر
  ».است بوده تر اهميت كم كم

! مربـوط  چـه  تو به اين«: گفت اما نشست وى قلب در سخن، بينديشيد دير و برد فرو سر اجحج: گويد
  .زدند را گردنش كه »بزن را گردنش

 را وى و برداشـت  خراسـان  از را مهلـب  بـن  يزيـد  كه وقتى تا بود حجاج خاطر در سخن اين اما: گويد
  .بداشت

 نـى  هاى تراشه كه بود اين داد بوى كه ها كنجهش جمله از، دادند شكنجه را فيروز تا بگفت آنگاه: گويد
 چون و ريختند مى او بر نمك و سركه آنگاه بدرد را تنش تا كشيدند مى زمينش روى و بستند مى او بر پارسى

 كسـان  پـيش  مالهـايى ، ام شده كشته من كه ندارند ترديد مردم«: گفت شكنجه مأمور به افتاد مرگ حال به
  ».بدهند را مال و ام زنده من كه بدانند تا بنمايانيد مردم به مرا، داد نخواهند شما به هرگز كه ام سپرده

 و، شناسد مى شناسد مى مرا كه هر«: گفت و زد بانگ كسان ميان كه بردند شهر در به را او پس: گويد
 او بـر  تهسـ  وى پـيش  من از چيزى كه هر، مالهاست كسان پيش مرا، حصينم فيروز من نميشناسد كه هر

  ».بگويد غايب به حاضر، ندهد كسى به آنرا از درم يك و است حالل
  .بكشتند را او تا بگفت حجاج پس: گويد
  .اند كرده روايت هذلى ابوبكر از را اين
  .اند آمده شهرها به و اند شده مسلمان ذميان كه نوشتند بدو حجاج عامالن: گويد شوذب ابن

. رود آنجـا  بـه  بايـد  دارد  اى دهكده از ريشه كه هر كه نوشت رهاشه ديگر و بصره به حجاج پس: گويد
 و »محمـدم  واى، محمـدم  واى«: زدنـد  مـى  بانـگ  و كردنـد  آغـاز  گريستن و، زدند اردو و شدند برون كسان

  .كنند نبرد حجاج با اشعث ابن همراه كه افتادند فكر به بصره نقاريا و، روند كجا دانستند نمى
 پسـرش  كه نگهداشت را آنها از يكى تنها كشت را كس هزار يازده زاويه جنگ در حجاج: گويد شيبانى

  »؟ببخشم را پدرت تو خاطر به خواهى مى«: گفت بدو و بود بوده حجاج مكتب در
  »آرى«: گفت
 گفـت  را بـانگزنى ، داد فريـب  امان عنوان به را كسان حجاج: گويد شتواگذا پسرش به را او پس: گويد

 امـا  بـرد  نـام  را قـوم  بزرگـان  از كسانى و »ندارند امان فالنى و فالنى كه بدانيد«: زد بانگ هزيمت هنگام كه
 دآمدن وى تسلط حوزه به و اند يافته امان كس چند اين جز مردم همه: گفتند عامه و. دارند امان مردم نگفت

 گذارم مى وا كسى با را شما كار اكنون«: گفت آنگاه، بگذارند را خود اسلحه: گفت آنها به آمدند فراهم چون و
 را همـه  و آورد پـيش  را آنها تا بگفت را لخمى تميم بن عمارة و »نيست اى خويشاوندى آنها و شما ميان كه

  .بكشت
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 و يكصـد  يا بيست و يكصد به كشت را آنها بسته دست حجاج كه كسانى شمار: گويد حسان بن هشام
  .رسيد هزار سى

 حجـاج  و اشعث ابن كه اين جمله از اند آورده گذشت آنچه جز ديگرى روايت اشعث ابن هزيمت درباره
 رود منتهـاى  كـه  خداش نام به بود رودى كنار بر اشعث ابن سپاه، آمدند فراهم ابرقباذ سرزمين از مسكن در

 بـه  و ماه يك. بود كرخ و سيب و دجله بين ما سپاه دو هر، آمد فرود افريذ رود كنار بر نيز حجاج، بود تيرى
 حريفـان  طـرف  بـه  راهـى  كردند مى تالقى گروه دو آنجا در كه راهى جز به حجاج و كردند نبرد، كمتر قولى
 داد نشان بدو كرخ پشت از را راهى كه آوردند وى پيش زورقا نام به را چوپان پير يك آن از پس. دانست نمى
 مـردم  معتبـران  از كـس  هزار چهار حجاج. گذشت مى باتالقها و زارها بيشه از و داشت طول فرسنگ شش كه

 ترا اگر، باشد تو با نيز درم هزار چهار اين، برود تو روى پيش بومى اين«: گفت سردارشان به و برگزيد را شام
 همراهـان  بـا  ديديشـان  اگر، بزن را گردنش بود گفته دروغ اگر و بده بدو را مال اين برد آنها اردوگاه نزديك
  ».باشد حجاج اى حجاج اى شعارتان و كن حمله آنها به خويش

 اشـعث  ابن سپاه و حجاج سپاه برفت خويش همراهان با او چون و، برفت پسين نماز هنگام سردار پس
 عبـور  سـيب  از و نشست عقب حجاج آنگاه، كردند نبرد شبانگاه تا و بود پسين نماز وقت به اين و شد مقابل

 بهتـر  گفتند بدو. كرد غارت بود آنجا را چه هر و شد وى اردوگاه وارد اشعث ابن، بود بسته پل آن بر كه كرد
  .كنى تعقيب را حجاج است

 بيارميدنـد  و بيفكندنـد  سالح وى ياران، بازگشت خويش اردوگاه سوى و» .ايم وامانده و خسته«: گفت
  .بودند يافته ظفر كه بودند ايمن خويش جان از كه

 كسى و زدند مى بانگ را خويش شعار و بردند حمله اشعث ابن كسان به گروه آن نيمشب هنگام: گويد
 سيالبى كه روى يشپ دجله و بود راست از دجيل، كند رو سو كدام به دانست نمى بود اشعث ابن گروه از كه
 طـرف  بـه  سـيب  از و شـنيد  را بانـگ  حجـاج ، بودند كشتگان از بيشتر شدگان غرق، بود روان آن در مانند بى

 اشـعث  ابـن  اردوگـاه  در گـروه  دو. كـرد  روان حريفان طرف به را خويش سواران و كرد عبور خويش اردوگاه
 بـا  و رسـيد  دجيل به تا برفت دجله كناره از و گرفت كناره نبردگاه از كس سيصد با اشعث ابن، كردند تالقى
  .شدند سرازير بصره طرف به ها كشتى در و كردند پى را خويش اسبان، گذشت آن از كشتى

 آورد مـى  دسـت  به را كه هر و كرد غارت بود آنجا را چه هر و شد اشعث ابن اردوگاه وارد حجاج: گويد
 و مصـقله  بن بسطام. بود كشتگان جزو شداد بن عبداهللا گويند بكشت را كس هزار چهار كه آنجا تا كشت مى
 كشـته  نيـز  ضـبى  بيعـه  بن بكير و، عبدى هردوان، مخرمه بن حكم و منذر بن بشر و رقاشى ضبيعه بن عمر

 مضـمون  ايـن  بـه  شعرى و نگريست مى را مبسطا سر او و آوردند حجاج پيش سپرى بر را سرهاشان و شدند
  :خواند مى

  گذرى مى مارنرى دره به وقتى«
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  را دره مار زحمت من تا بگذار و برو
  »كنم تحمل
 ايـن  از و بگيـر  را گوشـش  غـالم  ايد افكنده اينان با را روز تيره اين چرا«: گفت و ديد را بكير سر آنگاه

  »بينداز ميانه
  »بگذار مالك بن مسمع روى پيش را سر اين«: گفت سپس
  .بگريست نهادند مالك روى پيش را سر چون و: گويد

  »؟آنها غم از، گريى مى چرا«: گفت بدو حجاج
  »روند مى جهنم به كه غم اين از بلكه، نه«: گفت

  .نهاد بنيان را واسط حجاج سال اين در
 سـوى  كـه  بـود  كرده ررمق كوفه مردم بر سپاهى حجاج كه بود آن، اند گفته چنانكه واسط بناى سبب

 عم دختر با تازگيها همان كه اسد بنى مردم از كوفه جوانان از يكى، زدند اردو اعين حمام در و روند خراسان
، بكوفـت  سخت و آمد در پشت يكى، رفت خويش عم دختر سوى اردوگاه از شبانه بود كرده عروسى خويش
 هـر ، ايم افتاده زحمت به شامى اين از«: گفت شخوي مرد به عمو دختر، است شام مردم از مستى شد معلوم
  ».اند دانسته را اين و ام برده شكايت قومش پيران به او از، دارد بد قصد و بينى مى كه كند مى چنين شب

  »بيايد بگذار«: گفت مرد
: گفـت  شـامى . بود زده خوش  بوى و بود آراسته را خويش منزل زن، ببست را در و كردند چنان: گويد

 اردوگـاه  سـوى  مرد، شد گفته صبحدم اذان چون و .بيفكند را سرش و برد حمله بدو اسدى مرد و »وقتشه«
 تـرا ، ببريـد  را خويش يار كه فرست شاميان پيش كس، بكردى صبح نماز وقتى«: گفت خويش زن به و رفت
  ».بگوى وى با بوده نكهچنا را خبر برند مى حجاج پيش

 بـن  عنبسـة . بردنـد  وى نزد به را زن، دادند خبر حجاج به را شامى شدن كشته، كرد چنان زن: گويد 
  .بگفت وى با را قصه زن و؟، شده چه«: گفت زن به، بود تخت بر وى پيش سعيد

 بـه  و خداست مقتول هك كنيد گور به را يارتان«: گفت شامى كسان به آنگاه گفتى راست: گفت حجاج
  ».خونبها نه دارد قصاص نه. رود مى جهنم

 اردو و شـدند  برون همه كه، گيرد منزل كسى پيش نبايد هيچكس: زد بانگ حجاج بانگزن آنگاه: گويد
 اثنـا  آن در، آمد فرود كسكر اطراف در تا برفت و، بجويند منزلگاهى وى براى تا فرستاد كسان حجاج و زدند

 رسيد واسط محل به چون و گذشت دجله از و بيامد خويش خر بر راهبى بود گرفته جاى واسط محل در كه
 حجـاج  انداخت دجله در و برداشت و بكند را زهراب جاى و آمد فرود راهب، ريخت زهراب و كرد فراخ پا خر
  ».آريد من پيش را راهب«: گفت و ديد مى را اين

  »؟كردى ينچن چرا«: گفت، بياوردند را راهب چون و: گويد
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 در يكـى  وقتـى  تـا  كـه  شود مى ساخته مسجدى محل اين در كه يابيم مى خويش كتابهاى در«: گفت
  ».كنند عبادت آن در را خداى شمارد يكتا را خدا كه باشد زمين

  .نهاد بنا همانجا در را مسجد و كرد كشى خط را واسط شهر حجاج پس: گويد
 اسماعيل بن هشام و برداشت  مدينه از را عثمان بن ابان، الملك عبد، گويد واقدى چنانكه سال اين در
  .كرد آنجا عامل را مخزومى
  .اند كرده روايت معشر ابو از را اين، بود حج ساالر اسماعيل بن هشام سال اين در هم و
 يـاد  نيـز  را مدينـه  عامل، بودند پيش سال عامالن مانه، مدينه بجز واليات عامالن سال اين در هم و
  .آمد در چهارم و هشتاد سال آنگاه. كرديم

   چهارم و هشتاد سال حوادث از سخن

  .است گفته چنين واقدى بگشود را مصيصه و رفت روم غزاى به مروان بن الملك عبد سال اين در
، وى قتـل  سـبب . بود بوده اشعث ابن ياران جزو وى. كشت را قريه بن ايوب، حجاج، سال اين در هم و
 حجاج جانب از كه رفت مى يزيد بن حوشب پيش الجماجم دير از بازگشت از پس كه بود اين، گويند چنانكه

 اميـر  از اى نامـه  فـردا  پـس  يـا  فـردا  كه بنگريد ايستاده من با كه را اين«: گفت مى حوشب و بود كوفه عامل
  ».ندارم آن جراىا جز اى چاره كه رسد مى

  :رسيد حوشب به حجاج از اى نامه ايستاده حوشب كه روز يك
 دسـت ، نگريسـتى  من نامه اين در وقتى، اى شده آنها مرجع و عراق مردم منافقان پناهگاه تو، بعد اما«

  ».فرست من پيش خويش معتمدان از يكى همراه و ببند گردنش به را قريه ابن
 پـس  »داريـم  اطاعـت  و شـنوايى «: گفـت  و خواند كه افكند وى پيش اآنر خواند را نامه حوشب وقتى

 بـراى ، قريـه  ابـن  اى«: گفـت  بدو شد وارد وى نزد به چون و فرستاد حجاج پيش و كرد بند به را او حوشب
  »؟اى كرده مهيا چيز چه موقعى چنين

  ».نيكى و آخرت و دنيا. است مهيا كاروانى گويى كه كلمه سه، بدارد صالح ينقر را امير خدا«: گفت
  »كن توضيح گفتى را آنچه«: گفت
 و است عادل ميزان آخرت بخورد آن از بدكار و نيكوكار كه است آماده مال دنيا، كنم مى چنين«: گفت

 مـن  آن از اگـر  و كنم اعتراف شدبا من ضد بر چيزى اگر كه است اين يكى، ندارد راه آن در باطل كه مقامى
  ».گيرمبر باشد

  »نهى گردن آيد فرود تو بر كه شمشير به، نباشد چنين اگر و«: گفت
 اصـيلى  اسـب  كـه  كـن  خـاطرم  آسـوده  و گذر در من خطاى از، بدارد صالح قرين را امير خدا«: گفت

  ».نيابد هزيمت كه نيست دليرى و نلغزد كه نيست
  »دهم مى نشان تو به را جهنم خدا به نه«: گفت حجاج
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  »يابم مى آنرا گرمى كه كن راحتم پس«: گفت
  »بزن را گردنش و بيار پيش را او بان كشيك«: گفت

 را قريــه ابــن بــود بهتــر«: گفــت زد مــى غوطــه خــويش خــون در كــه نگريســت را او حجــاج چــون و
  .بينداختند و بردند ونبير را او تا بگفت آنگاه »بشنويم وى سخنان از كه گذاشتيم وامى

 برابر تو و من اگر خدا به«: گفت قريه ابن، كرد منع كردن سخن از را قريه ابن حجاج وقتى. گويد عوانه
  ».يافتى نمى دست من به يا گرفتيم مى آرام بوديم

  .بگشود را نيزك قلعه بادغيس در مهلب بن يزيد سال اين در

   مهلب بن يزيد دست به نيزك قلعه فتح سبب از سخن

 جسـت  مـى  فرصت قلعه گشودن براى يزيد، داشت مقر بادغيس قلعه در نيزك: گويد محمد بن مفصل
 و آمـد  باز و يافت خبر نيزك، رفت آنجا سوى و شده برون قلعه از نيزك كه يافت خبر و بود نهاده خبرگيران

  .برود آنجا از خويش فرزند و زن با و بدهد هست قلعه در كه را خزاينى كه كرد صلح يزيد با
  :مضمون اين به گفت شعرى باب اين در اشعرى معدان بن كعب

  كه هر كه بادغيس دژ«
  گرفت مى جا آن اوج در
  داشت تفوق شاهان بر
  ،كرد مى خواست مى چه هر و

  آن از پيش كه جاى بلند دژ
  بود دهكر آن قصد پادشاهى هر
  را او كه بود شده مقابل سپاهى با

  بود رانده عقب
  آن آتش پندارى است دور كه بس از
  است ستارگان از يكى شب هنگام به

  كرد محاصره آنرا وقتى
  شد تنگ سينه در دلهايشان

  شدند تسليم وى حكم به و
  عزت دوران پس از قلعه ساكن

  داد خراج و افتاد ذلت به
  كرد اعتراف لوبيتمغ و ذلت به و
  نيز پيش از و آن پس از
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  تو كه بود روزها
  برداشتى پيش از را ستم و محنت
   رسان روزى خداى

  كند مى تقسيم كسان ميان را روزى كه
  را كه هر و داد تو به را اين 

  ماند محروم كند محروم
  يكى با كه چنانست تو دست دو
  ديگر دست و خورانى مى زهر دشمن به

  است دايم آن بخشش
  وى گير عطا و يزيد عطاى

  نيل و است فرات همانند
  .باشد كرده طغيان كه وقتى
  باشد سرشار وقتى نيل و فرات

  بپوشاند را بلند زمينهاى و
  »نباشد تر بخشنده او از
  .برد مى سجده ديد مى آنرا چون و داد مى اهميت را قلعه نيزك: ويدگ

 بن يحيى، فرستاد مى حجاج براى كه را يزيد هاى نامه. نوشت حجاج براى را قلعه فتح خبر يزيد: گويد
  :نوشت چنين و بود هذيل طايفه پيمان هم كه نوشت مى عدوانى يعمر

 را گروهـى  و كشـتيم  را آنهـا  از گروهـى ، كرد ما مغلوب را آنها خداى، شديم مقابل دشمن با، بعد اما«
  ».پيوستند رودها دل و شيبها كنار و ها دره عمق و كوهها قله به گروهى و گرفتيم اسير

  »؟كيست يزيد دبير«: گفت حجاج
  ».يعمر بن يحيى«: گفتند
. بـود  فصـيحتر  كسان همه از كه ديد را او و فرستاد بريد اسبان بر را او كه نوشت يزيد به حجاج: گويد

  »؟اى زاده كجا«: گفت بدو
  »اهواز در«: گفت
  »؟كجاست از فصاحت اين و«: گفت
  ».سپردم خاطر به بود فصيح مردى كه را پدرم سخنان«: گفت
  »؟گويد ىم غلط سعيد بن عنبسة آيا بگو من به، بوده آنجا از«: گفت
  »بسيار، آرى«: گفت
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  »فالنى«: گفت

  »آرى«: گفت

  »گويم مى غلط نيز من، بگو من به«: گفت

 نـون  و دار زبـر  الـف  بـا ( را نَّاَ كـاهى  مـى  حرفى و ميفزايى حرفى، گويى مى نامعلوم غلط، آرى«: گفت

) زبـردار ( ناَ جـاى  بـه  را) زيـردار ( نا و آرى مـى ) دار تشـديد  نـون  و دار زير الف با( نّا جاى به) دار تشديد

  ».آرى مى

 او و »كشم مى ترا يافتمت عراق سرزمين به روز سه از پس اگر، دهم مى مهلتت روز سه«: گفت حجاج

  .بازگشت خراسان سوى

 عـامالن . انـد  كـرده  روايـت  معشـر  ابو از را اين، بود حج ساالر مخزومى اسماعيل بن هشام سال اين در

  .بردم نام سوم و هشتاد سال ضمن پيش اين از كه بودند عامالنى همان، سال اين در واليات

  .آمد در پنجم و هشتاد سال آنگاه

  پايان جلد هشتم
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