
 
    بر ایرانیان  و تأثیر آن  عبّاسیان دولت

    ایرانیان  پشت  بھ خنجر عبّاسیان

سان  و آزادگان  موالي  و سعي  رنج  آنھا حاصل دولت.  بود  غدر و خیانت ، خود دولت  عبّاسیان  دولت  كھ  است  آن حقیقت -19-1 بود   خرا  
كھ  كساني  تمام  است  نكردند، سھل  سزا قدرداني  بھ  فداكار خویش  یاران  از این اما ھیچ فداكاري  در راه  را  ھا  كرده  آن بھ   ند،  غدر و   بود  
بدگماني  سبب  آنھا كرد بھ  در نشر دعوت  كھ  و كوشش  سعي  ھمھ ، با آن  خالل ي ابوسلمھ.  كردند  ھالك خیانت بددلي   فھ  و  شتھ  خلی شد  ك   .

پرورده  عبّاسیان  دولت  در واقع  نیز، كھ ابومسلم بدگماني ي  و آورده   بود، از  سگالي  او  مان  و بد ھا در ا ند  آن یان.  نما ین برمك ھا ھم   از آن
 .  نیافتند انگیز رھایي  غم  شوم  سرنوشت  نیز از این  سھل سزا را دیدند و خاندان

خویش  و یا پروردگان  پرورندگان  جاي ، بھ  عبّاسیان  كھ آمیزي  رفتار خدعھ این شگفت   ند  ست  كرد ین.  انگیز ا سبب  ھمھ با ا مده     آن ي  ع
ھداري...كشانیدند  مي  را تا حدّ بدبیني  آن  بود كھ  عبّاسي  خلفاي  و ھشیاري گربزي خویش  مسند دولت و در نگ تن   خون  از ریخ ستان     دو

سلمانان ي ، عامھ خواستند بدان  مي  بود كھ  آن  سبب  كارھا را تا حدّي شاید نیز این. گاشتند  برنمي وفادار خود نیز روي ند  را راضي  م .  كن
قھ  عقاید غالة  بھ  متھم ، كھ  و ابومسلم  ابوسلمھ  روزگار از دعاوي  در آن  واقعي  مسلمانان چون ھل  و زناد سخ  و ا تھ  تنا ند، الب سند   بود  خر

سھل  و خاندان  برامكھ  خاندان  و حشمت جاه. نبودند كھ   نیز  گاه   یاده  خالفت  در در قدرت  ز حدّ  مت  از  تھ  و عظ فق  یاف ند موا یل  بود  و   م
 .  آنھا نبود رضاي

گاه  را نیز در حدّ خاصي  ایرانیان این  - بودند   را رھا كرده  عربي  سیاست امیّھ  بني  بر خالف كھ -   عبّاس  آل ، خلفاي بنابراین شتند   مي  ن دا
شورش  را جلب  اعتماد عامھ  وسیلھ نھادند، تا بدان  آنھا را كنار مي  ضرورت  ھنگام و بھ ند و  شي  كن ھل  و سرك ّت  ا سن كھ   مان  را ھر ز   

با روي در ھر حال.  نمایند  چاره  از وقوع  آنھا راتھدید كند، قبل  و دولت  بود خالفت ممكن ند  مدن ، ھر چ كار آ سیان   سانھ  عبّا لت«   اف  دو
محو و »   شب ھزار و یك«   رؤیاھاي مثل»   شب شھر ھزار و یك« و ایجاد  پروردند، با تأسیس  را در سر مي  آن  تحقق  امویان كھ»  عرب

كن شد، لی سیان ناپدید  ضي  عبّا نیز را كھ   شدند  غداد، یك  دولت  ن لت سره  ب ساني  دو ین  خرا شد از ا سبب  با كھ   بود  سبت   بھ  ن  و   وزیران  
 .   است  دعوي  شاھد این  برامكھ  نیز ابقا نكردند و داستان  خویش آور ایراني  نام پروردگان

  بودند؟   كھ برمكیان

شگاه  آنھا، معبد نوبھار را كھ نیاكان.  بودند  بلخ آوران  و نام  از بزرگان  برمكیان این -19-2 یان  پرست بود اداره  آن  بودای شھر  ند  مي   . كرد
لق  پرستشگاه این  بھ  نیزكھ  وسیعي زمینھاي شت  تع نان  دا یار آ بود  دراخت پس  از آن حتي.   كھ   نیز  كان   ین  نیا ندان  ا ین  خا ھا   آی بودا را ر  

 .  آنھا ماند  در تصرف  زمینھا ھمچنان  از این قسمتي.  درآمدند  مسلماني  دین كردند و بھ

یان  نیز بر مي  آن  از نام  كھ  چنان  بود، البتھ  مردم  پرستشگاه  در بلخ نوبھار، كھ ِ بودای ید از آن بود آ سانھ مع.   عدھا در اف صص ھذا ب  ھا و ق
كھ انگیز آورده  شگفت  معبد در كتابھا توصیفھاي  این  و جالل  عظمت در باب.  بشمارند  مجوس ھاي  را از آتشكده  كردند آن سعي تھ اند    الب

بي ، بھ  اوصاف  آن  اما از تمام  نیست  خالي از اغراق كھ  برمي  خو ید  ین آ شكده  ا بد آت شتي ي  مع بوده  زرت ست  ن كھ  ا یي ، بل بد بودا بوده  مع   
 .  است

ین  بھ  ھجري  اول  قرن  اوایل آید مقارن ھا برمي ھا و افسانھ  از قصھ  كھ ، چنان  برمكیان ، این باري سالم  آی ند  ا فاي چندي.  درآمد با خل عد    ب
ھ  اموي  با خلفاي  ارتباط  این  پیدا كردند و در باب  ارتباط اموي كھ  آورده  عجیب ھاي  در كتابھا قصّ باورنكردني  شگفت اند  ست انگیز و  .   ا

اح  ابوالعباس ، بھ  خاندان  این آوران ، از نام  برمك ، خالدبن  امویان ، بعد از سقوط در ھر حال ّ ف ست  سَ قام  پیو فت  وزارت  و م  ي در دوره.   یا
مھ  بزرگ  یافتند و كارھاي  و مقام  برآمدند و جاه  عبّاسیان  در درگاه  و فرزندانش  را داشت  خویش  مقام ابو جعفر منصور نیز ھمچنان  ، ھ

ندك ، اندك  كھ چندان.   یافت  تمام  مكانت  بود، نزد وي  ھارون ي  پرورنده  خالد، كھ بن  یحیي  میان از آن.  آنھا بود در دست مھ  ا بر   ھ ھا   كار
فھ  و جعفر، نیز در درگاه  او، فضل فرزندان.  نبود  را جز نام  و خلیفھ رفت  او مي دست قدرت  خلی مام   فوذ ت بھ  و ن ند و چنان  دست     آورد
بھ  خالفت  در دستگاه  ھر كس  گرفتند كھ  دست  كارھا را بھ ي ھمھ ستگي   ھا واب شت  آن كار بازمي  ندا ندك ، از  ند و در ا مان ما نار   ز بر ك  
بھ  در دربار ھارون  و فرزندانش  یحیي  كھ  و عظمت  قدرت این.  رفت مي شم  دست   چار خ ند، نا شك  آورد یان  و ر خت  را مي  دربار .  انگی

ھاي یاده  خودسریھا و نافرمانی حدّ فضل ز فھ  از  چار خلی نیز نا فر  بھ  و جع ستوه  را  مي   ین   سبب  ھمھ آورد و ا كھ  مي ،  بدخواھان شد   و   
ّھم  ھر روز گستاخ حسودان ند  كفر و الحاد و طغیان  بھ تر شوند و آنھا را مت گواري.  و فساد بنمای نیز نمي جود و بزر ھا  بان توانست  آن   ز
سال.   گشت  را سبب  آنان  و نكبت  سقوط  پدید آمد كھ  و جھاتي  را ببندد و ناچار اسباب  و بدسگاالن طاعنان جري 187  در  بھ ھ فر را    جع
یاران  كشتند و از كسان  ھارون فرمان سیاري  و  نیز ب بھ  او  شكنجھ  حبس  را  حتي  و  شیدند و  ضل  ك حیي  ف بھ  و ی نیز  ندان   بھ  ز ند    افتاد

نت ثروت.  دچار آمدند  الیم عذابھاي سیار و بي  و مك ساب  ب مھ ح نیز ھ ھا  صادره  آن ساني  م شد و ك كھ   یك   ثروت  روز در اوج   مت     و نع
 .  داشتند  حاجت  شب  نان بودند، روز دیگر بھ
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یاي  گرفتار فقر و نامرادي  را چنین  برمكیان  توانگر و مقتدر و با حشمت  خاندان انگیز كھ  شگفت  و سقوط  نكبت این سر دن   كرد، در سرا
شگفتي  جھان ي  و ھمھ انگیز در انداخت  غم  و شھرتي  آوازه اسالم حیرت  را در  ند  و  ین.  افك جب از ا ست  رو ع كھ  نی ستان    و  پردازان  دا
ھ ھاي  شگفت ي  حادثھ  این ، در باب سرایان قصّ سانھ  عجیب انگیز، روایت شگفت ھاي  و اف نده انگیز و اغراق   میز آك ست آ صھ  ا سا ق  ھاي  و ب

شب ھزار و یك«  ھاي ، در قصھ  كھ چنان.   است  بازمانده  كھن  در كتابھا و تاریخھاي  خاندان  این  در باب  دالویز كھ  بدیع لطیف  سیماي»   
خادم  پري  لطیف  داستانھاي  از این در بسیاري.  دارد  خاص اي  جلوه جعفر برمكي سرور  مھ وار، جعفر نیز مانند م جا حریف ، ھ ندیم     و 

كھ  مي  و چنان  است خلیفھ مھ نماید،  ھاي ي  ھ ست  خالفت  دستگاه  كار بر د ین   شم  ا یر محت ني  وز ّذ ایرا ست  و متنف شبگردیھا و  در آن.   ا  
مھ  و میان  و بازار و كنار دجلھ گرد كوي»   شب شھر ھزار و یك«   را در این  خلیفھ  ھارون جوییھا كھ عشرت ستانھا، ھ جا در جنب  نخل   
فر برمكي  مي  نشان و جوش مھ دھد، جع مراه  ھ جا ھ ست   ستان  ا ثروت  و دا جالل   شرت  و  شادخواري جویي  و ع فھ  و   و   و وزیران  خلی

شارتي  و انعكاس جلوه»   شب ھزار و یك« دالویز  ھاي  قصھ  او در این درباریان سبت  بارز دارد و ا بھ  ن بت   سقوط  نك كھ  و  نیز در   برام  
 .   است  آمده  كتاب  این ھاي  قصھ طي

بھ  بسیار ھم  و حسودان  بدسگاالن  سبب  ھمین اند و شاید بھ  بسیار داشتھ  و حشمت ، قدرت  عبّاسیان  در دولت  برامكھ  خاندان باري عن ،    ط
ّ آنھا مي و دق یني  زندقھ  آنھا را بھ  كھ  رو است از این. اند پرداختھ  و ھجو و سب بد د ھم  و  بھ كرده  مي  مت ند و  فر و مجوسیّت ا   منسوب  ك

كھ پرستي  آتش  احیاي  بھ  و عالقھ  زرتشتي  مجوسان  بھ اما تمایل.   نیست  شك اند جاي  بودا داشتھ  آنھا آیین  نیاكان در اینكھ. اند داشتھ مي بھ     
ً مردود است  داده آنھا نسبت ندان  این  و بدخواھان  را دشمنان  ھمھ  و این اند، قطعا ساختھ  خا سیاري   بت اند و ب عد از نك نیز، ب سقوط  را    و 

ھ  و برانداختن  را در فرو گرفتن  ھارون اند تا اقدام آنھا پرداختھ شك مع.  دھند  جلوه  آنھا موجّ ست ھذا،  كھ  نی قدرت   شمت   كن  و ح ھا مم   آن
عدالت  حدود حق  حرمت  است نبوده گھ  و  شتھ  را ن ین  دا شد و از ا ست  با ید نی كھ  رو بع چھ   باب  آن ضل سریھاي  سبك  در  بن  ف حیي    در   ی

 .  باشد اند، درست  و جعفر آورده  یحیي  مظالم  در باب  دیگر كھ  داستانھاي اند و بعضي  گفتھ خراسان

ست  و اعجاب  شگفتي ي  روزگار مایھ  آن  در تاریخ  برمكیان  و حشمت  قدرت در ھر حال یان  بي ثروت.   ا ستي پا باد د شي  و  ھا   و زرپا  آن
كھ  مي چنان. آید  نظر مي آمیز بھ نیز افسانھ ید  ّط نما سل موال  ت بر ا ھا  یش  آن ً ب نا فھ ، احیا خود خلی بوده  از  ست   بھ  ا طوري   كھ   بر  ، چندان    

ّط  مملكت ي خزانھ   دست  بھ  است توانستھ  باشد نمي  از آنھا دستوري آنكھ ، بي  است  داشتھ  حاجت  مالي  خود، اندك  اگر خلیفھ اند كھ  بوده  مسل
 . بیاورد

ندان  این دید كھ  مي  خلیفھ ، وقتي و البتھ شم  خا یش  محت گر، ب مام  و توان بر ت خود او  شئون  از  مور و  لك  ا ّط  م سل شتن  ت ند، خوی  را در   دار
 .  داشت  و آزار آنھا وامي  دشمني ، او را بھ  و حقارت  ضعف  احساس دید و ھمین  آنھا ناچیز مي  و عظمت برابر قدرت

  استبداد یافتھ  مملكت  شئون ي  آنھا در ھمھ  بود كھ  این  كار برمكیان  و پریشاني  تباھي موجب«:  گوید كھ  مي  را درست  نكتھ  این  خلدون ابن
ّط  دولت  اموال ي بودند و بر ھمھ چیزي  اگر براي  ھارون  كھ تا جایي.  بودند  گشتھ  مسل خود،  مال  از بیت   ست  مي ال . شد  نمي  میسرش خوا

فھ  با بودن  كھ چندان.  بودند  با او انباز گشتھ  بودند و در فرمانروایي  گشتھ  چیره آنھا بر وي ھا خلی كت  آن مور ممل في  در ا صرّ یار و ت   اخت
ند   خود را گماشتھ  خاندان  بزرگان  دولتي  كارھاي ي در ھمھ.  آنھا بلندتر و مشھورتر بود ي تر و آوازه مآثر و آثار آنھا افزون.  نداشت  بود

گھ  گونھ  را بدین  خویش و بنیاد دولت ستوار ن شتند  مي  آباد و ا مارت وزارت. دا مانروایي  و ا حتي  و فر باني  و  فھ  در مھ  خلی مور  ي  و ھ  ا
 . »  آنھا قرار داشت  بود، در دست  وابستھ  شمشیر و قلم  بھ  و ھر آنچھ  و نظامي اداري

بھ  وزیران اما این ین  ھوشمند، تنھا  فا نمي  ا كھ  اكت ند  مام كرد فت  ز ست  خال كھ  را در د سا  ند، ب ین  مي  بگیر ستند آی یز   مسلماني خوا  را ن
جوف  واداشتند كھ ، رشید را بر آن گویند برامكھ.  دارند  خویش ھا و پندارھاي  اندیشھ دستخوش بھ  در  شداني  كع كھ  آت گذارد   در   پیوستھ  ب

شكده  بگذارند و كعبھ پرستي  بنیاد آتش خواھند در كعبھ  مي  اشارت  این  بھ  كھ رشید دانست.  بیفروزند و عود بسوزند  آتش آن سازند  را آت   .
عني این كي  م سباب  ی بت  از ا یان  نك ید  برمك بھ با توجھ.  گرد ین   تھ  ا كھ  نك كھ   یي  برام ً بودا ظاھرا نھ  بوده   ند  شتي ا ین  زرت یت ، در ا   روا
ین  ایرانیھا حتي دھد كھ  مي  نشان  روایات گونھ  این  تردید كرد، لیكن توان مي براي  در قلمرو د نیز  خویش   فوذ  ستقرار ن لت اي  لحظھ  ا   غف
 . اند كرده نمي

    برامكھ سقوط

ھاي چھ. اند  نوشتھ  شاعرانھ  و تاب  با آب پردازان  و داستان نویسان  را تاریخ  برمكیان  سقوط داستان -19-3 لھ  آھ سرد گ كھ   بت آمیز    در نك
ّاي  خاموش  لبھاي  از میان  خاندان  این و سقوط شاعران  و پر تمن سندگان   اع  و نوی ّ شتھ  طم بیرون  گذ یده ،  ست  تراو شیده  ا بت ، كو  و  اند نك

 .  دھند  جلوه  مجد و كرم  تاریخ  براي  بزرگي ي  فاجعھ ي  مثابھ  را بھ  خاندان  این سقوط

ثروت  كھ  است رسد آن  نظر مي  بھ  قطعي  آنچھ  میان در این سانھ  و جالل   نان  اف یده وار آ ھارون ي  د فھ    را  جوي  عشرت  زردوست ي  خلی
كرده خیره ست   بدان  ا شتھ  و  ست  وادا كھ  ا بھ   صادره   موال  م نان  ا مان  آ ھد  فر شیھاي مال.  د بھ بخ فراط   سریھاي  ا بیرون  و خود حدّ     از 

 .   است انگیختھ  را برمي  خلیفھ  و غیرت  نیز ناچار رشك  یحیي فرزندان
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باب  كھ  حكایاتي با آنكھ. اند رفتھ  مي  افراط  راه  مال آید، در بذل  بدانھابرمي  منسوب  و حكایات  از روایات  كھ ، چنان برامكھ شھاي  در    بخش
 حسد   و تحریك  جلب نظیر آنھا براي  بي  و مكنت  ثروت  گفت توان ، مي  نیست  خالي  شاعرانھ ، از اغراقھاي  است  ذكر شده وار آنان افسانھ
ھ.   است  بوده  كافي خلیفھ ند  مشوب  آنان  را در حق  خلیفھ  ذھن اند كھ  داشتھ  كوشش  و بدسگاالن  دشمنان  كھ خاصّ ین.  نمای خالل از ا   رو از 
ثیر آورده ابن.  آورد  دست  بھ توان  مي  قرایني  نكتھ  تأیید این  موجود، براي ھا و روایات قصھ ست  ا كھ  ا چون   كي   فر برم كاخ  جع بزرگ     

كاخ  در آن  ھزار ھزار درھم  و بیست خود را ساخت خرج   شان   كرد، بداندی ین   بھ  ا خبر را  فھ   قتي  خلی ند و سانیدند و گفت براي  ر فر    جع
قات  خرج  مال  چندین بنایي چھ  و مخارج  تواند كرد، سایر نف تا  ین  او  بود؟ ا ھد  حدّ خوا سخن   شگرف   تأثیر  شید  كرد و آن  در ر بھ     را 
 .  شمرد  بزرگ غایت

بن  علي  بن از اسحق.   است نگریستھ  مي  رشك ي  دیده  را بھ نظیر آنان  كم  و شھرت كران  بي  رشید ثروت آید كھ ، آشكارا برمي از روایات   
 ّ بھ نماید كھ  مي ، چنین  امیرالمؤمنین  اي گفتم«  گفت  مي  سخن  با من  برمكیان  در باب  روزي  ھارون  گفت اند كھ  كرده  نقل  عبّاس عبدهللا تو    

بدین اي  را تو خود برآورده ایشان.  نگري  مي  رشك ي  دیده  بھ  آنان  و نعمت مال گاه  و  سانیده  پای چھ.  اي  ر بھ  مي آن ند  ست كن جود تو فرّ و    ،
نون من.  پنداري  تو مي  كھ  نیست  چنین رشید انكار كرد و گفت.  كرد  تواني  خواھي  ھر چھ  آنان ي درباره.  تواند  و چاكران آنھا بندگان ،   اك

نھ  صورت  ندارد در این  كس  من  دارند، از فرزندان  ایشان  كھ  و مال  ملك چندان... ام  زنده  ایشان  طفیل بھ توانم  چگو حق   نان  در  یك  آ  دل  ن
 » ؟  باشم بین و نیك

ھارون دھد كھ  مي  نشان  روایت این نھ   ثروت ، چگو جالل   ین  و  ندان  ا مدتھا در عین  خا سكوت  خشم  را  بھ  و  یده   بت ي  د سادت  رقا   و ح
شیاري.   است دیده مي ستاني جھ نیز دا قل   كھ  مي  ن ند  ین ك ّد ا ست  مؤی ظر ا سد مي.   ن حیي چون«: نوی فت  ی كھ  دریا بر وي   شید را  حال  ر   

فت ھاشمي.  زد  و در كار خود با او رأي  برفت  داشت  دوستي  با وي  كھ  از ھاشمیان  یكي ي  خانھ  و بھ ، بر نشست  است  گشتھ دگرگونھ :   گ
 و   ضیاع  نیز صاحب  آنان اند و خواھد كھ  بسیار در رسیده  بسیار دارد و او را فرزندان  میل  خواستھ  و اندوختن  مال  گرد آوردن  بھ خلیفھ

نان  تو نزد خلیفھ  و عقار بسیار دارند و بداندیشان  ضیاع  تو ھمھ كسان. عقار گردند ضدّ آ بر  سخنھا ھمي ،  ند   مال. گوی گر در  نت ا   و مك
نت  و باشد كھ  یابي  و مكانت  قربت  وسیلت  بدین  واگذاري  خلیفھ  فرزندان  را بھ  و آن  نظر كني آنان مان  تو و یارا ند و آزار او در ا   از گز
 . »مانید

یان  و سقوط  نكبت  سبب  كھ  پیداست  قراین از این جز آن  برمك بوده   ست  ن كھ  ا ھارون   ستھ  مي   ست خوا موال  ا نان  ا صادره  آ ند در   را م  ك
ً امرا و وزراء را بھ  است  بوده  بسیار متداول  زمان  در آن  و استصفاء اموال  مصادره واقع   و مصادره  ناچیز حبس ھاي  بھانھ  و خلفا غالبا
 . اند  كرده اند و شكنجھ  بازداشتھ  در زندان  مال  تحصیل  طمع  خود را بھ  و بعد از آنھا نیز بارھا خلفا وزیران  از برامكھ قبل. اند كرده مي

ین مھ با ا سبب  ھ بت   ین  نك فھ  ا ضي  طای خان  را بع ستاني  از مورّ شقي ، در دا ستجو كرده  ع صھ  ج ند و ق شگفت اي ا ین   باب انگیز در ا   
حیي  خواھر خود را و جعفر بن رشید، عبّاسھ«: نویسند مي. اند آورده بھ  ی یت  را  ست  غا شتي  دو لي  دا ین  و ستي  ا كرد و   دو، صبر نتوان  
ز شرعي  بي  مجلس  در یك  ایشان جمع بود  از غیرت مجوّ بھ.  دور  ھر را  بھ  زني خوا فر داد  شرط  جع كھ   یان  آن شان  در م ظر و   ای جز ن  
بھ  و ھر دو جوان  بودندي  ھر دو خالي  و ایشان  برخاستي  رشید از مجلس  كھ  نباشد و بسیار بودي  گفتني سخن یت  و  پاكیزه  غا   صورت  

مد، آن  آمدند، پسري  جمع  طلبیدند و با ھم  فرصتي  در دارالخالفھ ، ھم  اطراف و متناسب سر را در مكھ  در وجود آ تا رشید   پ ستادند،   فر
سھ.   برادر فرستادند با معتمدان  شد او را پیش  حاصل  كردند پسري  دیگر مواقعھ نداند و نوبتي كي و گویند عبا با كنیز سرّ  نگ  را در    ج

نھ ھارون.   بگفت  با ھارون  حال  قصھ  از آن افتاد و او را بزد، كنیزك عزم  گرفت  در دل  عظیم ي  كی حج  و  چون   كرد و  بھ   ھ   ّ  رسید   مك
حج  را پوشانیدند و چون  انداختند و چاه  ھر دو را در چاھي  را حاضر كردند و بدید پس  نمود و ھر دو كودك ، تفحّص حال شت  از    بازگ

 . »  را برانداخت برامكھ

كي  عباسھ بازي  عشق  داستان این فر برم با جع سیاري   سانھ  موضوع پردازان  از قصھ  را ب خویش ھاي  اف نھ  كرده   خر  ند آ یھ  در آن ا  ي  ما
 . اند  پرداختھ  دلكش ھاي  افسانھ  آن  در باب  كھ  رو است ؟ از این  است  از حقیقت  بیش  و خیال افسانھ

خان  كھ  است  آن اما حقیقت   یكي  فقط اند بلكھ  نشمرده  برامكھ  نكبت  اصلي  را علت اند آن  را ذكر كرده  حادثھ  این  كھ  معتبر كساني ، از مورّ
شتھ  خاندان  آن  و نكبت  سقوط از اسباب لدون ابن. اند  پندا ت خ ین  در صحّ یت  ا بھ  روا سختي ،  ید مي   ند و آن  ترد عول ك ضوع  را مج   و مو

سخنان  را از این  خلیفھ  ھارون داند و شأن مي تر مي   قع  برتر و فرا سھ شمرد در وا ھارون ، عبا ھر  كھ ، چنان  خوا یات     از اخبار و روا
ست  بوده  سبب  ھمین اند و بھ  از خود او مرده  شوھر نیز پیش  و ھر سھ  است  بار شوھر كرده آید سھ برمي كھ  ا نواس   شاعر ظریف  ابو  ، 
ست  را اندرز داده  امین  خلیفھ  و در آن  است  سروده  ھجوآمیز و دلنشین ، شعري  طیبت ، بر سبیل سخن خوش كھ  ا كس   ھر  ھد   را مي   خوا

سھ  رساند او را بھ  ھالكت بھ تزویج  عبا ند   ساني.  ك ما ك كھ ا یوان  در شرح   نواس  د نام  ابو شوھران ،  سھ   نام  را آورده  عبا فر  ند، از جع  ا
 . اند شمرده  نمي  او را با جعفر درست  تزویج  روایت  این اند و پیداست نبرده

ین در ھر حال ً ا ظاھرا ستان ،  نگ  دا سانھ ، از ر خالي  اف ست   ظر مي بھ.   نی كھ  ن ید  ساختھ  آن آ سبب  را  تا  شند  بت  با سقوط  نك ندان  و    خا
یھ  باشند و از این  كرده  و سزاوار باشد، نقل مناسب»   شب ھزار و یك« شھر   دالویز این ھاي  با افسانھ  كھ اي  را در قصھ برمكي  و   رو ما

 . اند  و خواھر او گرفتھ  ابرش ي  جذیمھ  را از سرگذشت  داستان مضمون
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یش اي  تردید دارد افسانھ  آن  نیز در صحّت  خلدون  ابن ، كھ  عباسھ  داستان باري ست  ب بت براي.   نی سقوط  نك یان  و  یچ  برمك بوده  الزم  ھ   ن
ست كھ ا نان   ناھي  آ چك ، گ بزرگ  كو یا  كب   شده  مرت ثروت   یا  شند، آ شگفت كران  بي  با نان   كھ انگیز آ شم   فھ  چ خیره  خلی كرده  را  بود     
براي  بھ  آنان  براي  بزرگي  گناه  تنھایي  بھ  است توانستھ نمي ید؟  ین  شمار آ ناه  ھم كھ  گ بود  فھ   شت  خلی ضل  را ك حیي  و ف سالھا در   و ی  را 

نھ  جعفر و حبس  قتل در واقع.  داد  شكنجھ  زندان  تاریك ھاي دخمھ برادر او بھا پدر و  براي اي   بود  كھ   موال  آن نان  ا جود آ بھ  مو   تصرف  
ضل ، الزم  است  دورمانده  غاصبان  از دسترس  از زر و جواھر آنان  ھنگفتي  مبالغ رفت  مي  گمان  درآید اما چون خلیفھ بود ف حیي    را   و ی

 . اند بازستانند  كرده  پنھان رفت  مي  را گمان  آنچھ  نگھدارند و با فشار و شكنجھ سالھا در زندان

ین اند كھ ، در كتابھا آورده  باره  در این حكایتي عوي  ا ید مي  د ند  را تأی سد مي. ك یل: نوی بن خل ثم   كھ  ھی بھ   شید او را  ندانباني  ر حیي  ز  و   ی
بود  پیچیده  دستاري  از چاكران  آمد و با یكي  نزد من  از چاكران  با گروھي  مسرور خادم  كرد كھ  بود، حكایت  گماشتھ فضل شتم.   كھ پندا   

بیرون  یحیي  بن  فضل  كھ مسرور مرا گفت.  كند  تا از آنھا دلجویي  است  فرستاده  و كس  است  بر سر مھر آمده  برمك  با آل مگر خلیفھ   را 
كني  ما تسلیم  را بھ  اموال ي  تا ھمھ  بودم  تو را فرموده گوید كھ  مي  امیرالمؤمنین  ایستاد گفت  وي  پیش  فضل چون. آور شتم   كھ  و پندا ین     ا

مودم.  اي  داشتھ  خود نگھ  براي  بسیاري  مال  كھ ام  دانستھ  یقین  بھ اكنون.  اي كار را كرده كھ مسرور را فر گر وي   بر آن  ا قف  را  ھا وا   مال
چھ  ابا ھاشم  اي  گفت فضل.  بزنند ات  تازیانھ  دویست نگرداني ھر  مان   تو را فر جام  داده   ند ان فت.   ده ا سرور گ باس اي م   آن  صواب  اباالع

چھ  كھ  نداري  مقدّم  را بر جان  مال  كھ بینم گر آن مأمورم  ا بھ   جاي   سم  آرم   كھ  تر جان   برود   تو  ضل.   برآورد و گفت ف سر  شم  اي   ،   اباھا
 ، خروج  مخیر كردندي اي  تازیانھ  از دنیا و خوردن  خروج  و مرا میان  مرا بودي  جھان  و اگر ھمھ ام  نگفتھ  دروغ  امیرالمؤمنین ھرگز بھ

ین  و امیرالمؤمنین ار دنیا را برگزیدمي نیز مي  مي  ا خود  تو  ند و  ني دا كھ دا رض   ما عِ بذل   با  خود را  مال   شتیم  مي  مصون   نھ دا   چگو
 ؟   نگھداریم  عِرض  بھاي  را بھ امروز مال

شك  و غرور خویش  نخوت  فداي  قرار برمكیان از این فھ  و ر شده  و آز خلی كھ اند و خطاست   مان  آن ستان  گ ند، دا باط  بر ند و ارت ین  پیو   ب
صھ  این  كھ  است درست.   است  آنھا بوده  نكبت ي  عمده  سبب جعفر و عباسھ ً از روي  ق ظاھرا ستان  را  مھ  دا برش ي  جذی یا قصھ  ا  ھایي  و 

ست  كارھا دور نبوده گونھ ، این  ھارون  سودایي  تند و طبع  از مزاج  كھ  نیست اند، اما شك  ساختھ نظیر آن ھ.   ا كھ خاصّ ھم   ستانھاي     در دا
 . اند  كرده  نسبت  خلیفھ  مكرر بدین  كودكانھ جوییھا و تندخوییھاي  بھانھ گونھ  در تاریخھا و روایتھا، از این و ھم»   شب ھزار و یك«

 !   زبیده ي  بوزینھ بوسي دست

كاب  ملتزم  وي  مرد از درباریان  سي  كھ چنان.  داد  امارت  را مقام اي  بوزینھ  ھارون اند، كھ  آورده از جملھ -19-4 نھ  آن  ر ند  بوزی و .  بود
كس.   با او برنشستندي  و سواران  بستندي او را كمر شمشیر بر میان«   امر خلیفھ بھ كھ ھر  بھ   خدمت   گاه   فتي  در ندي  او ر تا آن  فرمود   

ین داستان»  بود  برداشتھ  چند دختر بكر را بكارت  بوزینھ آن... و  كند و خدمت بوس  را دست بوزینھ نھ  ا پاره  بوزی یات اي ،  كھ  حكا  در   را 
ّاران  نرون باب كالیگوال جب قل  روم  و  بھ  كرده  ن ند  مي ا خاطر  ین. آورد   نھ ا لق  بوزی بھ  تع یده   شت  زب كھ  دا خاتون   فھ   بود و  ي  خلی غداد   ب

ل ، امیران  كھ رفت  مي  مبالغھ  آن  و تعظیم ، در اكرام چندان ّ كي  نمي  خواري  آن  غیرتمند تحم كرد، ی ستند  ین توان میران  از ا نامش  ا ید  ،   یز
جاي  را بدان ، زبیده  آمد و شاعران  گران  و زبیده  او بر ھارون  و مرگ  را بكشت  بوزینھ ، این  مزید شیباني بن ند و  ھا گفت بود  آن  تعزیت   !

نھ  ھوسبازیھاي گونھ ، از این  است پنداشتھ  مي  خلدون  ابن  آنچھ  بر خالف  دارد، كھ  حكایت  خلیفھ  و تندخویي  از كژطبعي  ھمھ و این   كودكا
 .   است  ابا نداشتھ ھیچ

ین مھ با ا یي  ھ ندخویي  كژرأ سرداران  و ت گان ،  گاه  و بزر فھ ، در مي  خلی مان  مي  را گرا شتند و از او فر ند برده  مي دا چھ نھ. ا ھر  خر،    آ
جاه شتنداز  مال دا یل  و  ستي ، طف قت  ھ بود؟ در حقی ین  او  میران ، ا گان  ا براي  و بزر ضاي ،  فھ  ر یچ  خلی سوایي  از ھ ني  ر نگ  و زبو   ن
یبي  ھیچ  بود، در نظرشان  خلیفھ  رضاي ي ، اگر مایھ  مردم  مال  كردن  و غارت  خلیفھ  دشمنان نداشتند؛ كشتن شت  ع ین  ندا مھ  و ا ستي  ھ   پ

ب  را در راه و زبوني ل  خلیفھ  بھ  تقرّ ّ براي پایان  بي  و مكنت  بود اما ثروت  كوتاه ، ھر چند دورانش  و امارت كردند زیرا وزارت  مي  تحم   
 . آورد آنھا فراز مي

    و علویان برامكھ

  خـودداري  جنـایتي  از ھیـچ  و مكنـت  مـال  كسـب رفتنـد بـراي  مي  و كـارگزاري  امــیري  بـھ  كـھ  در جــایي  و عـامالن  امـیران ایـن -19-5
ھر   رو، مردم از این. كردند خواستند مي  مي  ھر چھ  مردم  و مال  بودند و با جان  و خودكامھ  گسیختھ  جا عنان ، ھمھ اینان. كردند نمي نیز   

شھ  فرصتھا و بھانھ داشتند و این  برمي  شورش آوردند سر بھ  مي  دست  بھ اي  و بھانھ جا فرصتي نیز ھمی بھ ھا  سندیھا  ثر ناخر بر ا   دست  
 . آمد مي

ال  از مظالم  رھایي  براي  و طبرستان  دیلم  مردم  كھ چنان ّ بن ، بر یحیي  خلیفھ  عم    ّ سني  عبدهللا مل  ح بر عا ند و  گرد آمد فھ   شوریدند  خلی .  ب
 .  آمیز است انگیز و شگفت  غم  برادرانش  سرگذشت  مثل  یحیي  این داستان

د نفس  وي  برادران چون ّ   چون  و ایشان  گریخت  و دیلم  دیار طبرستان  بترسید و بھ یحیي« شدند،   كشتھ  باخمري  قتیل  و ابراھیم  زكیھ  محم
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مردم  است  امامت  الیق  كردند معتقد شدند و دانستند كھ  او مشاھده صالحیت مع ،  بر او ج شوكتي   شدند و او را  تي   عدّ صل  و  شد، و   حا  
ستان  مرد بھ  را با پنجاه  برمك  خالد بن  بن  یحیي  بن فضل.   متفكر گشت  قضیھ رشید از این گان  طبر ستاد و گر ستان  فر بھ  و طبر .  او داد  

ّ   بن  آنجا رسید با یحیي چون شید  خط  بھ  خواست  نامھ  امان  یحیي  رسانید كھ  جایي  كرد و كار بھ  لطف  عبدهللا كھ چنان.  ر ھا و   قضاة    و فق
مان  مناسب  معني رشید را این.  باشند  گواه ھاشم  بني بزرگان مد و ا مھ  آ ھت اي  نا شت  ج كابر بني  و قضاة  او نو ما و ا شم  و عل گواه ھا   را 

فت  خدمت  بھ  با فضل  فرستاد و یحیي  یحیي  و ھدایا بھ  را با تحف  و آن گرفت شید در اول.   رشید ر لس ر كرام  مج عد از   او را ا كرد و ب  
بھ آن بس   قض  ح ستاد و در ن مان  فر توي  ا ھا ف ست  از فق ضي.   خوا شتند و بعضي بع جایز دا نھ   لھ في.    حیي الجم شید ی بن ، ر    ّ بدهللا  را   ع

 .  بماند  برمكیان  چند در دست  یك  طبرستان  حكومت  شد كھ  سبب  واقعھ و این»  كشت

ثروت  قسمتي  كھ  نیست  شك  ھمھ با این.  بود  توأم  و انصاف ، بیشتر با عدل  و امیران  سایر وزیران  بھ ، نسبت  رفتار برمكیان در واقع   از 
غارت  را ه  نیز از ھمین آمیز آنان  افسانھ كران  بي و مكنت ستم   گرد مي  و  مد   كھ چنان. آ شتھ   شید، والیت اند، ھارون  نو ستان الر بھ  طبر   
د بن ّ ھاي.  داد  و برادر او موسي  خالد برمكي  بن  یحیي محم نان آنھا ملك بھ  دھقا ھا مي  زور مي   ستمھا و ناروایی ند و  ند خرید جا . كرد ھر 
ھارون  ایشان  ظلم  نبود كھ  آن ي  را زھره  و جعفر كس  فضل از خوف«خواستند و   مي  قھر و ستم یافتند بھ  مي  نشان  خوبروي دختري بر    
 . » دارد عرض

  كرد؟   بود و چھ  كھ  عیسي  بن علي

كھ  و بیدادي  تاراج  در این چون. خبر نبود  غارتگریھا و نارواییھا پر بي گونھ ، خود از این  خلیفھ  كھ  است  آن اما حقیقت -19-6  وزراء و   
كھ چنان. شد  مي  فرستاده  خلیفھ  نیز بھ  سھمي  بودند ھمواره  گرفتھ  و امراء پیشھ حكام قتي   ضل ، و بن  ف حیي   كھ  برمكي  ی یك  را  ند در     چ

ستد   جاي  را بھ  ماھان  بن  عیسي  بن  تا علي ، باز خواند و خواست  داشت  و حكومت  والیت خراسان حیي« او فر كي]   با ی فت[   برم  و  بگ
ست رأي حیي.   خوا فت ی لي  گ مردي  ع ست   ستمكار ا ّار و  مان  جب ست  و فر ند را ظھ...  خداو بر مغای شید  حیي ي ر لي  ی سي ، ع بھ  عی   را 

كي]    یحیي  سوي  و منھیان  باز نمودي  نبود كھ  را زھره  و كس  گرفت  برستدن  افراط  بھ  برگشاد و مال  دست  فرستاد و علي خراسان  برم
سانیدي  گوش ، بھ  از آن  تا چیزي  ساختي  و حیلتي  داشتي  نگاه نبشتند و او فرصتي مي[  شید ر مي  ر یش  و مظلو كردي  پ گاه   تا نا   در راه  

م  از علي  ھر كس  رشید سوگند خورد كھ  رسید كھ  منزلت  تا كار بدان داشت  سود نمي  و البتھ  آمدي  خلیفھ پیش ّ ند آن  تظل كس  ك یك     را نزد
ماوراءالنھر و ري  خراسـان  شـدند علــي  خـاموش  مردمـان ي  و ھمـھ فرسـتد و یحـیي[    علـي  نزدیـك یعـني]   وي بال  و  گان  و ج  و   و گر

    و سپاھان  و كرمان طبرستان

یان  و حسادت  بود رشك  آورده  دست  بھ  نزد خلیفھ  كھ  و منزلتي مقام.  بود  كرده  او را خیره  در بغداد، مخالفان  افشین  و حشمت جاه   دربار
فت یك خال نایي بي. كرد  مي  را تحر سبت اعت بھ  او ن ضي   كان  بع فھ  از نزدی بار خلی شھایي  در كھ  و كوش براي   سب   قدرت  ك ستقالل     و ا

 .  انگیخت  آشكار بر ضدّ او برمي  دشمني  را بھ كرد، مخالفانش مي

ساخت اي ، ھدیھ  مال ، از آن پس.   ستد كز حدّ و شمار گذشت  و آن ، بكند و بسوخت  و نیمروز و سیستان و خوارزم كھ   یش  رشید را   از   پ
سخت  نزدیك  ھدیھ  بساختند و آن  از وي  پس  بود، و نھ  نساختھ او كس شید عرضھ  آن  بغداد رسید ن بر ر سخت   ند  شادمانھ  كرد بھ   شد و    
ب  بستھ  بود، میان  بزرگ  حاجب  كھ  ربیع  بماند و فضل تعجب پایمردي  برمك  آل  بود تعصّ سي  علي  را و  شید فضل. كرد  مي  عی  بن]   ر
سان  كھ اي  ھدیھ  باید كرد در باب  چھ را گفت[   ربیع ست  رسیده  از خرا فت  ا ست ؟ گ ید نش ظر با بر من ند را  حیي  خداو سرانش  و ی  و   و پ

اند   كرده  خیانت  چھ  ایشان  را كھ  و عام  بطرقد، و مقرر گردد خاص  برمك  آل  آرند و دلھاي  پیش  رابنشاند و بیستاند، تا ھدیھ دیگر بندگان
سان  آن ھدیھ[  بود   در خراسان  كھ  وقت  بدان برمكي]    یحیي  بن  فضل كھ قدار آورد از خرا كھ  م عاملي ،  یك   یش  از  شھر ب  آرد و   از آن  

دیگر .  آمد  خواست  پایان  بھ  ایشان ، و دولت  برمك  بود بر آل  كرده  گران  دل  آمد كھ  خوش  رشید را سخت  اشارت این.  فرستد  چندین علي
سرانش[   برمكي]    و یحیي  آمد و بنشست روز بر خضراء میدان ضل و دو پ شاند و ف یع  را بن قوم  رب ھي  و  گر و گرو ستادند و آن  دی   بای

كي  دست  بود بھ  ترك  آوردند ھزار غالم  میدان ھا را بھ ھدیھ مھ  ھر ی ن ي  دو جا لوّ سپاھاني  از ششتري  م سقالطون  و  حم  و  باجي  و مل   دی
ین  جامي  ھر یكي  دست  آمد بھ  ترك  ھزار كنیزك ھا و بر اثر ایشان  جامھ  بایستادند با این ، غالمان  و دیگر اجناس  و دیداري تركي یا   زر  
  رو و شارھاي  نیك  غایت  ھندو بھ  ھندو و صد كنیزك  شھرھا و صد غالم  عطر و طرایف  و كافور و عنبر و اصناف  پر از مشك سیمین
ند   پیل  پنج ، و با ایشان  نیكوتر از قصب  در سفطھاي  باریك  شارھاي و كنیزكان... داشتند  ھندوي  تیغھاي  و غالمان  پوشیده قیمتي  نر آورد

ع  زر و كمرھا و ساختھاي  با مھدھاي  و مادگان  و سیمین  زرین ھاي  دیبا و آینھ  با برگستوانھاي ، نران و دو ماده   جواھر بدخشي  بھ  مرصّ
ست  شاھین  و بیست  عقاب  دیبا و بیست  با جلھاي  خراساني  اسب  و دویست  گیلي  و اسبان و پیروزه ند دوی شتر آورد پاالن  و ھزار ا با   و   
سخت  و جوال ، در پاالن  دیباھا دركشیده  ابریشمین افسارھاي ستھ   شتر از آن  و سي  آرا مل صد  با مح ھد، بیست   ھدھاي  و م با م بزر و     

سخت  گاو و بیست  و صد جفت  بلور از ھر دستي صد پاره پانصد ھزار و سي ھر  متي  عقد گو ست  و سي  قی ید، و دوی ھزار مروار  صد 
 و   دیگر از لنگري  بودند و دو ھزار چیني  ندیده  پادشاھي  در سر كار ھیچ  از آن  ھر یك  كھ  و غیره  و كاسھ  از صحن  فغفوري عدد چیني

قالي  خانھ  و دویست صد شادروان  دیگر و سي  و خرد و انواع  كالن  چیني ھاي  و خمره  كالن ھاي كیسھ ست   نھ  و دوی  چون.   محفوري  خا
ند آن  و بوق  از لشكر برآمد و دھل  رسید، تكبیري  و میدان  خالفت  مجلس  بھ  نعمت  اصناف این نان  بزد كھ چ كس   ند آن   شت  مان یاد ندا  و   

فت  برمكي  یحیي  سوي الرشید روي ھارون.   بود و نشنوده نخوانده ین  كرد و گ سرت  ا گار پ بود در روز ھا كجا  ضل  چیز حیي  ف فت ؟ ی   گ
ندگاني ین ز باد ا میر دراز  مارت  ا گار ا ھا در روز سرم  چیز نھ  پ ندان ھاي  در خا ین  خداو بھ  ا بود  ھا  شھرھاي  چیز عراق   سان   .   و خرا
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 . »  خضراء برفت  از آن  كرد و برخاست  ترش  شد و روي  منغص  بر وي  ھدیھ  آن  كھ  شد چنان  طیره  سخت  جواب الرشید از این ھارون

سان  عیسي  بن  علي  این  كھ دانست  مي اما خلیفھ.   گشت  و تشویر خلیفھ  شرم ي  مایھ  داد البتھ  یحیي  كھ  دلنشین  پاسخ این عراق  در خرا  و   و 
 . كرد  مي خواست  مي  بود تا ھر چھ  كرده  را گشاده  علي  دست  بود كھ  خلیفھ  ھم لیكن.   است  مشغول  غارت دیگر شھرھا، بھ

كھ  عیسي  بن  علي  تنھا این  ھمھ با این نھ  نبود  مردم ي  خا نھ  را مي   تا خزا ند  سلطان ي ك بادان   عامالن.  دارد  آ شتر  میران بی مالك  و ا  و  ، ا
مال  را مي  مردم ضیاع ستھ ستدند و  بھ ي  و خوا یا را  غارت  رعا ند  مي   ین. برد كارگزاران ا شتگان   قع  و گما قام ، در وا خویش ، م  را از   
 .  نبودند  روگردان  بیداد و ستم  گونھ  از ھیچ  خویش  والیت گرفتند و در مدت  مي  اجازه  بھ خلیفھ

كھ  طمع  نیز جز بھ خلیفھ سترنج  آن ً د نا ھاي  احیا سالھ  چندین  تبھكاری نان ي   بھ  آ صادره«   عنوان  را  گز مؤاخذه»  م ستاند ھر ھا ب  شان از آن
ال مردم. كرد نمي ّ نان  خلیفھ  كھ اي  ستمدیده ي  درمانده  مردم  این براي. شدند  مي  خرد و فرسوده  ظالم ، در زیر بار جور و فشار عم بھ  آ   را 
ین  امیدي ، ھیچ فروخت  مي  بخس  ثمن  در مقابل  جبّار طمّاع  كارگزاران  مشت یك بودو از ا كھ  ن بود  مدّعي  رو  جا  ھر  تازه ،  بر  اي   سر   
 . كردند  مي  او را اجابت  دعوت آورد، مردم مي

  كرد؟   بود و چھ  كھ  آذرك  بن حمزة

ین  آذرك بن  حمزة  وقتي  كھ چنان -19-7 كھ  بر ضدّ ا ھا  فت  مي  ناروایی ست ر فت ، برخا كھ«:   و گ ین مگذارید  مان  ا جور   ظال بر ضعفا   
ند سان» كن ستان در خرا مان  و سی سیاري  و كر ستمدیدگان ، ب عوت  از  قھ  د شور و عال با  بت  او را  ند  اجا باره.  كرد ین ي در مزه  ا  و   ح

 .   است انگیز و درھم  و شگفت  پریشان  است  در كتابھا آمده  او آنچھ جنگھاي

ستان  افكنده  خلیفھ  در دل  و وحشت  سالھا بیم  او كھ دالوریھاي شأ دا یا من عروف  بود، گو مزه«   م میر ح شد شده»  ا شتھ.  با كھ نو  او از  اند 
یان  نیز كھ  از كساني بسیاري.  بود  طھماسب  زوین نسل ند، ایران با او بود ند   تھ.  بود لب ي نك جھ  جا ست  آن  تو كھ  ا یام   ین  در ق خوارج  ا    ،

نژادي  برتریھاي ي شدند و ھرگز مالحظھ  مي داستان  ھم  بودند، با عربان  ناراضي  خالفت  از دستگاه  كھ ایرانیاني یان   بود  در م ھ.  ن  خاصّ
سلمانان ي دانستند خلیفھ  نمي  الزم  بیشتر خوارج كھ عرب  م قریش  از  ین  و  شد و ھم مر موجب  با بادي  ا شار م عالیم  انت یان  و ت ھا در م   آن

 .  بود ایرانیان

سان  عیسي  بن  علي  حكومت ي  او در دوره نویسند كھ مي.   در تاریخھا نیست  چیز روشني  آغاز كار حمزه ي د رباره ستان  بر خرا  ، در سی
ال یكي«  اند كھ گفتھ.  برخاست ّ عروف  عالم ادبیھا كرد حمزه  آنجا بي  از عم مر م كرد، آن  بود وبر او ا مل   ست  عا كھ  خوا باه   ند،   او را ت  ك

شھ از این.  بود  بسیار توأم  و قساوت  با ظلم  در خراسان  عیسي  بن  علي فرمانروایي»  شد  كشتھ آخر عامل ضدّ او شورش  رو ھر گو بر    
خویش دانستند، در مخالفت  مي  جائر را واجب  بر حكومت  قیام  چون  اما خوارج  برخاست و آشوبي یش   قھ  ب سایر فر ب  از  شان ھا تعصّ   ن

 . دادند مي

مده  تفصیل  در كتابھا بھ  حمزه  جنگھاي داستان ست  آ كھ مي.   ا سند  قتي نوی مل  و فھ  عا یم  خلی ستان  از ب خت  او از سی مزه  گری مان«   ح  مرد
یك  بخواند و بگفت  را ھمھ سواد سیستان خراج  درم   مال   یش  و  بھ  ب سلطان   چون   ید  گاه  مدھ شما را ن شت   ند دا من  نتوا یچ  و  شما ھ   از 

یك  من  كھ  و نستانم نخواھم جاي  بر  خواھم   ست  ن ال. »  نش ّ فھ عم كھ  خلی با آن بر وي   بھ  بارھا در برا یب   گز از تعق ند ھر نو درآمد   وي  زا
ست  بھ  بار دست  شھرھا چندین  داد و بسیاري  بسیار رخ جنگھاي. آسودند نمي شت  د ین.   گ نھ در ا حوادث  گو طرف   ھر دو  شونت ،   و   خ

  تیـغ  را نـیز از دم  دبسـتان  كودكـان كردنـد و حـتي  ابقـا نمي  كـس ھا بـر ھیـچ  در شـھرھا و قریـھ خـوارج. دادنـد  مي  بسـیار نشـان قسـاوت
شان  در مسجدھا محصور مي  را با معلم  كودكان گاه. كشیدند  مي  سخت  نیز از آنھا انتقام گذراندند و دولتیان مي سر ای بر  سجد  ند و م  كرد

ضي فرو مي ند در بع نھ آورد نیز خا ھا  تش  جا مردي  مي ھا را آ ند و  خت زد بر دو در كھ  را  بھ   ھم   ند مي  مي   سپس آورد ستند و   دو   آن ب
بھ  راضي  را نیز كھ  ھر كس  را، بلكھ  و یارانش خلیفھ... بماند  بر ھر درختي  آن ي گشودند، تا پاره  را مي درخت كم   فھ  ح بود كشتني  خلی   

ندان  عیسي  بن  علي ي  جابرانھ  از فرمانروایي  كھ  رو كساني دانستند و از این مي سان  و فرز بھ  ناراضي  او در خرا ند،  یاري  بود مزه     ح
بھ اي ناچار نامھ.  كار فروماند  در این  عیس  بن  علي  باال گرفت  در خراسان  كار خوارج وقتي. برخاستند ھارون   گاه« را   و وي  نوشت    آ

ال كند و ھمھ  تاختنھا ھمي  و كرمان  خراسان  و بھ  است  برخاستھ  سیستان  از خوارج  مردي كرد كھ ّ ین  عم سھ  ا یت   شت  ناح   و دخل  را بك
 . »آید  نمي  دست  بھ  و كرمان  و سیستان  از خراسان  حبّھ  و یك  درم  و یك برخاست

نھ  خویش  تن  بھ  آن  فرونشاندن  براي  شد كھ  خلیفھ  و نگراني  بیم ي  مایھ  چنان  در خراسان  خوارج قیام شت  آن ي  روا یار گ   علي در ري.   د
فظ  را براي  خراسان  نمود و امارت  او را راضي  ھدایا و تحف  بود، با تقدیم  شده  واقع  مورد سخط  كھ  عیسي بن خود ح كرد   ما چندي.    ا

شتھ  كھ  شد در حالي بعد معزول كار گذ كار از  بود   لي.   یداد ع بن جور و ب سي   سان  عی شفتھ  را چنان  خرا كھ  برآ بود  بھ   ساني    و   آرام  آ
كرد   تھدید مي  سختي جوشید بغداد را بھ  مي  و كرمان  و سیستان  در خراسان  كھ  و سركشي خیز خشم  طوفان  موج این.  پذیرفت  نمي سكون

كھ  ھمھ  این ي  خود مایھ و خلیفھ عامالن  نارضاییھا را  یداد  بود مي  ب ست   ست  و نمي دان چاره خوا ید  درستي ي   مھ.  بجو كھ ھایي در نا  از   
ت  و اتمام نامھ  امان  عنوان  بھ گرگان براي  حجّ مزه   ستاد مي  ح ین توان  فر تھ  ا بھ  نك بي  را  فت  خو بي.   دریا كھ جوا نیز  بھ  حمزه    وعد و   
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ال  مردم  و نارضایي  خشم دھد كھ  مي  داد نشان  خلیفھ وعیدھاي ّ بوده گونھ  این  موجب  اندازه  تا چھ  خلیفھ  از عم شیھا  ھا و سرك ست  طغیان   ا
ً از آن براي  و نارضایي  خشم  این آید كھ  برمي  خوبي  بھ و مخصوصا خوارج ھایي  فرقھ   ظیر  چھ  ن تا  ندازه   طھ  ا سبي ي  نق كاء منا بوده  ات   

سیده  گوش  بھ  با كارگزارانت  من  از جنگ آنچھ«  نویسد كھ  مي  چنین  خلیفھ  بھ  حمزه  نامھ در این.  است ست  تو ر نھ  ا ست  از آن   كھ  ا من     
بدین  باشد كھ  دنیا در دلم  بھ ، یا رغبتي  دارم  با تو سر منازعھ در ملك سیلھ   خواھم  و بدان  ب سترس   یابم  د ین.    تري و در ا كار بر نام    و   و 

ال  بد سیرتي  با آنكھ حتي.  جویم  نیز نمي آوازه ّ حت  كھ  تو در رفتار با كساني  عم كم  ت شان  ح مھ  و والیت بر ھ ستند،  ست  ھ شكار ا چھ  آ   و آن
ستھ ، بر آنھا پیشي  سركشي  بھ  من  است  ھمگان اند معلوم  گرفتھ  مالھا و تبھكاریھا و نارواییھا پیش  خونھا و ربودن آنھا از ریختن  و  ام  نج

بھ  و كرمان  و فارس  و سیستان  خراسان  از حال  آنچھ كنم  مي گمان تو رسیده   ست   سخن  ا مرا از  ین   باب  در ا یاز مي  بي   ند ن ین. »ك  در ا
تھ  چندان  و نفرت  خشم  آتش زمان كھ  باال گرف بود  شاندن   سان  آن  فرون بھ  آ ظر نمي   مرگ  ن با  سید  فھ ر سان  ھمچنان  خلی گال  خرا   در چن
چون  عرب  را كھ  لیث  بن  رافع حتي.  یافت  مي اي  تازه ي  بھانھ  خویش  اظھار نارضایي برد و ھر روز براي  مي  رنج  و ناامني آشوب بود    

 .   است  معروف  او در تاریخ  قیام  كردند و داستان  یاري  برآورد مردم  شورش  در سمرقند سر بھ بر ضدّ دربار خلیفھ

ین شم ا یدي  خ كھ  و نوم ھارون ي  در دوره   ثر بي   بر ا مي   شي رح ل  و عیّا ّ ستي  و تجم ني پر فت  مي  او فزو سرانجام گر یان ،  بھ  ایران   را 
سكوت  بغداد در ظلمت  كھ  ھنگامي گویي.   برانگیخت  تازه جوییھاي چاره ستان شبھاي«   و  ست»   عرب ھاي م شیرین  رؤیا  و غرورانگیز   

 .  بود  دمیده  سپیده  و آذربایجان  و طبرستان  و سیستان  بود در خراسان خویش

گان«   دستبوس  بھ  و وزیران داد، امیران  مي رخ»   شب ھزار و یك«  ، ماجراھاي  دارالخالفھ ي  كشیده  فلك  سر بھ  باروھاي در پشت  بوزین
میرالمؤمنین خر مي»  ا گران مفت گان شدند، توان بھ  و بزر خدمت   عت   ندگان  و طا فھ  ب ھات  خلی ند  مي  مبا سخرگان شاعران. كرد  و   و م

قان ّ ناف  از اطراف  كھ طالھایي.  داشتند  بازارگرمي گویان  و دروغ متمل بھ  و اك شور  نوان  ك خراج  ع ثل   ھدایا م سیل  و  بھ   غداد مي   مد   ب آ
فا در   كھ  یغمایي  خوان بر این.  ریخت  شھر فرو مي  و عیّاران  و دلقكان  و خنیاگران  و شاعران  بر مطربان مانند باران ستبداد خل  جور و ا

كھ  جاي  عجم ، آزمندان  عرب  چشمان  بودند در كنار گرسنھ  شریك  و دھقان  و تازي  بود، ترك بغداد گسترده بود و   داشتند، ھر  غداد   در ب
 . برد  مي اي  بھره  و چپاول  تاراج  از این  داشت  و ارتباطي  نسبت  خلیفھ با درگاه

    قدرت  كسب  براي  ایرانیان  تازه كوشش

  را دنبـال  خــویش ھاي  كننـد نقشــھ  فرامـوش  ایـران ي  گذشـتھ  خـود رابــھ ي  عالقـھ آنكـھ  بي زادگـان  و بزرگ  دھقانـان  میـان در ایـن -19-8
ند مي نان. كرد كھ ای بھ   یران«    یران تاریخ«و »  ا یش»   ا ني« از  ب یران مردم«و »  ایرا قھ»   ا خواب  مي عال باز  شتند  یاي«  دا جد و  اح  م

ندان  آنھا گشتھ  بلھوسیھاي  بارھا قرباني  كھ  ایران دیدند اما مردم  را مي  خویش ي گذشتھ»  عظمت ً چ عا ند، طب فات  بود مورد الت قع   ھا وا   آن
 . شدند نمي

سانھ كران  بي  مشھور گشتند ثروت  و جوانمردي  بزرگواري  بھ  كھ برامكھ مدیون  اف خود را  نج آمیز  شش  ر یاي  و كو ني  رعا خویش  ایرا   
 . داشتند  نمي  مقدم جوییھا، آنھا ھرگز ایرانیھا را بر دیگران  بخششھا و نام بودند اما در ھنگام

بھ اي بازاري« كرد   و بازگشت  قصد كوچ  شد و از آمل  معزول كرد وقتي  مي  حكومت  بر طبرستان  چندي  كھ خالد برمكي بار    نار رود  ك
بازاري  حال این.   یافتیم  تو خالص  از ظلم  الحمد  بود گفت ایستاده تا  مود  ند بفر لد بگفت ند  با خا فت.  را بیاور مرا از والیت گ گر  شما   ا  
 . » بفرمود زد  بازاري  نكرد گردن  مرا معزول  تو كسي  كردند از انتقام معزول

  مورد دست  نیز در این  ایراني كردند، دقانان  مي  شركت  و مظالم  فجایع  بودند، در این  در داده  تن  خلیفھ  بندگي  بھ  كھ  وزرا و امرایي تمام
 .  نداشتند  عرب  از بزرگان كمي

 دولتي« ایجاد   آرزوي  زمانھ  بود، ھنوز حوادث  شخصي  منافع  فقط  واقعیشان خاستند محرك  برمي  كوشش  بھ  خلیفھ آنھا اگر بر صد منافع
گاه  ایرانیان  نام  و بھ  ایران  براي  رو بود كھ از این.  بود  نزدوده سره  یك  خاطرشان را از لوح»   عھد ساساني ي  شیوه  بھ با شكوه  گاه  و بي  

 . كردند  مي كوششھایي

 بــود   را برانداختــھ ، برامكــھ  ھــارون  كــھ از وقــتي.  كوششــھا بــود گونــھ  از این اي  نمونــھ  ایرانیــان ي  وســیلھ  بــھ  امیــن  بغــداد و قتــل ســقوط
 .  بودند  داده  از دست  اسالم  و نفوذ خود را در دولت  قدرت  ایران زادگان بزرگ

قع  با امین  كردن  و جنگ  مأمون  كردن یاري نھ  در وا براي اي  بھا بود  كھ   ین  آن گان  بزرگ  ا یران زاد قدرت  ا گر  بار دی فوذ از دست     و ن
 .  آوردند  دست  بھ  خالفت  خود را در دستگاه ي رفتھ

  بودند؟   كھ  سھل خاندان
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مأمون  با آغاز خالفت  برنیامد كھ چندي.  نومید نكرد  خویش جویي  را از برتري  عرب  طاھر، قوم  دست  بھ  امین  قتل ذلك مع -19-9 مام     ت
 .  برآمد  ھم  بھ  و انقالب  از شورش قلمرو خالفت

برادرش  سھل  بن  فضل  كھ نفوذ و قدرتي سن  و  مأمون  ح بار  تھ  در در شك  یاف ند، ر نھ  بود شراف ي  و كی عرب  ا یان   ضدّ ایران بر  بھ  را    
ّط.  ماند  درآمد و از كار بغداد فارغ  فضل ي  نفوذ و سیطره  تحت  كوركورانھ در آنجا مأمون.  بود  ساختھ  تحریك شدّت  بر   سھل  خاندان تسل

ستگاه مت د بان  حكو سخت ، عر سند مي  را  ھ. كرد  ناخر كھ خاصّ ندان   سھل  خا شتیھاي   سلمان  از زرت سالم  نوم ند و در ا شھرت  بود  و   
 .  نداشتند اي سابقھ

كھ  عراق ، حكومت  و اصرار فضل  تحریك  بھ  مأمون وقتي پس  را  تل   ین  از ق بھ  ام طاھربن   فاتح  حسین   سپرده   غداد  بود، از وي  ب باز     
مأمون  سھل  بن  فضل  درافتاد كھ ، در بغداد آوازه  یافت  افزوني  و نگراني  داد، نارضایي  سھل  بن  حسن  و بھ گرفت چیره  بر  شتھ   ست  گ   ا

سان یاران و او را از ك كرده  و  جدا  نھ   شتھ اي  و در خا ست  بازدا نون  ا بھ  و اك ھا را  ست  خودكار تھ  د بھ  گرف ھواي  رأي  و  خویش  و    
ً مایھ  اندیشھ این. راند  مي حكومت ندان چون.  بغداد گردید  عبّاسیان  و نگراني  بیم ي  مخصوصا سھل  خا بھ   شیّع   شھرت  ت سیان   شتند عبّا   دا

بھ ترسیدند كھ بغداد مي ھا  لھ  آن ت  حی قوّ فت  و  ندان ، خال سي  را از خا بھ  عبا ندان   قل  علي  خا ند  منت كایتي.  كن كھ ح ین   ھا در ا باب  تاریخ   
كھ  مي اند نشان آورده ین دھد  مردم  ا كار را  ندان   سھل  از خا ید نمي   ستھ  بع كھ مي. اند دان سند  ضل نوی كي«   روزي  ف كان با ی لت  از ار   دو
سلم  دولت  در این  من  سعي  گفت مأمون ست  از ابوم شتر ا فت.   بی سلم او گ لت  ابوم لھ  دو بھ  از قبی لھ   بھ  قبی برادر  تو از  سانید و  برادر   ر  

 . »  رسانم  قبیلھ  بھ  اگر عمر باشد از قبیلھ گفت.  رسانیدي

   بغداد در تالطم

نھ بدین -19-10 عراق  گو مردم  در  شتر  مانروایي  بی سن  از فر ني  ح ین ، نگرا شتند و ا ني  دا جب  نگرا شت  مو ھا گ  در   زودي بھ.   انقالب
من  و جزیره عراق جاز و ی مد  و ح ید آ شوبھا پد ّذان. ، شورشھا و آ مراء و متنف صیبین ا فارقین  در ن جان  و میا ّھ  و آذربای بھ  و ارمنی سر    

د بن  قیام  در یمن  موسي  بن  برآوردند، ابراھیم شورش ّ د بر بصره  بن عبّاس.   جعفر بر حجاز استیال جست  كرد و محم ّ ّط  محم سل فت  ت  و   یا
 .   او پیوست  بھ  موسي زید بن

جا سخت  از ھمھ  كوفھ  وضع  میان در این ناك   بود تر و خطر ین. تر  بي ا شھر  نھ آرام   كھ  فت مان جو  ھر ز براي  در  یام   بھ  ق فع   لي  آل  ن   ع
بود  ابوالسرایا، درآمده ، نامش  راھزن  و نفوذ یك  سیطره  تحت سره حاضر بود یك یك وي.   لوي   كھ  ع بن  را  ندي  طباطبا مي  ا ند چ بھ گفت   

بھ  شورش  او نشاند و سرانجام  جاي  را بھ  كرد و دیگري  او را مسموم  و سپس  برداشت خالفت یاري  او  مھ   ست  ھرث فرو نش ما چندي     ا
 .   دیگر گشت  خونین  حوادث ي بعد بغداد صحنھ

ند  رفتار مي اي  خوارمایھ ي  بازیچھ  چون  و والیت آنھا با حكومت.  بود  و سپاھیان  عیّاران  در دست  پیش بغداد از چندي با : كرد ھر روز 
تور حكومت ضعف. شوریدند  بر او مي كردند و ھر لحظھ  مي  بیعت كسي نان  و ف سخت ، آ ستاخ  را  چیره  گ كرده  و  حتي   بود  تاراج     از 

تھ  آنھا سخت  و تبھكاري كار رھزني. ورزیدند  نمي  دریغ شھر و آزار مردم كان  باال گرف بود كود نان   شكارا مي  و ز گر از   را آ ند، ا ربود
سي پول ك گزاف   بھ   صلھ  وام   یا  بھ   ئت  مي  مطال ند او جر شت كرد ناع  آن  از دادن  ندا ند  امت بھ.  ك گر  نھ ا سي ي  خا ند و زن  مي  ك  و  رفت

مت توانست بردند، او نمي  زور مي  را بھ فرزندش ھا مقاو ند  در برابر آن ندانش و زن.  ك بھ  و فرز ند، او نمي  زور مي  را  ست برد  در  توان
مت ھا مقاو بر آن ند برا كھ.  ك سا  كده ب غارت اي  دھ مال  مي  را  ند و  شم كرد ُرَف  و ح غداد مي  آن  و ط بازار ب كھ  را در  سا  ند، ب  از  فروخت

 .  نداشتند اي  چاره كردند و آنھا جز پرداخت  مي  مطالبھ  و كشتیھا باج  و بازرگانان مسافران

ني  را با نارضایي  سھل  بن  حسن  بغداد، فرمانروایي  گونھ بدین ّي  و نگرا سین طاھربن. كرد  مي  تلق فاتح  ح كھ ،  غداد  یان  ب سپاھیان  در م   
بھ  در فتح  نیز كھ  سردار عرب  اعین  بن ھرثمھ.  بود  ناراضي  انتخاب  از این  بسیار داشت نفوذ و قدرتي مأمون  بغداد  خدمت   كرده   بود     .

ضعف ي  را نشانھ  انتخاب  بغداد این عبّاسیان.   پرداخت  تحریك  بھ بر ضدّ وي مأمون   ستیالي   ضل  و ا یان  مي  ف براي شمردند و علو یام     ق
ني خواندند، چون مي»  زاده مجوس« تحقیر او را   بغداد بھ  عربان  كھ  سھل  بن حسن. شمردند  مي  مناسبي  را موقع  اختالف  این خویش   ایرا
ً نتوانست و شیعھ بس. شد  نمي  رو آشوبھا و شورشھا قطع از این.  كند  خود جلب  را بھ  اعتماد اعراب  بود، طبعا مھ ح مرگ  ھرث  او در   و 

یت  بھ  موسي  بن  علي انتخاب.  نمود  ناراضي  را سخت  عرب  كرد اما سپاھیان  تحكیم اي  او را تا اندازه  حكومت ، وضع خراسان ھد   وال  ع
یم.  آورد  خشم  بغداد را بھ  اما عبّاسیان  را كاست  علویان  نارضایي مأمون كھ آنھا از ب شان  آن سپري  دولت براھیم   گردد، ا بن   ھدي   بھ  م   را 
  در مرو بھ  ھمچنان ، مأمون  حال با این.   و مرجھا گشت  كشتارھا و ھرج ، بغداد باز صحنھ  بسیار گشت  و آشوب جنگ.  برداشتند خالفت
 . داد  مي  نشان انگیزي  شگفت اعتنایي  و بي  خونسردي  اعراب  بھ  بود و نسبت  غافل  وقایع برد و از این سر مي

قع مراء و وزراي در وا فوذ ا ثر ن بر ا ني   ین  ایرا یام ، در ا ضعف  ا قوم ،  عرب   بھ   یت   سید  نھا كھ.  ر سا  كوي ب برزن  در  یش  و  فھ  پ   خلی
مأمون  پیش  در راه  شامي  عرب یك. كردند  مي  شكایت  خویش  بھ  او نسبت التفاتیھاي آمدند و از بي مي فت   مد و گ مان اي«   آ میر ھ طور   ا  
بھ كھ یان   گري  مي  ایران بھ ن بان   شام  عر یت   نیز عنا ما   نھ بدین»  فر نایتي  بي  گو باره ع عراب ي  در سیل  ا شم ،  ضایي  خ نان  و نار  را   آ

خت برمي ضل.  انگی جود ف بن و سھل   فھ   یر خلی كھ  وز نیز  سروان   نژاد خ شھ  از  شاید نق بود و  شھ   شت ھایي ھا و اندی جب  دا ني  مو   نگرا
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 .  بود  خلیفھ نزدیكان

مارت  بغداد بھ مردم. خبر بود  بي  حوادث  این ي  از ھمھ افتاد اما مأمون  مي  شورشگران  دست  بھ  آشوب  براي اي در بغداد ھر روز بھانھ   ا
بن  فضل  ظاھر شدي  فتنھ  كھ ھرگاه«  داد لیكن  مي  او رخ  طرد و عزل  براي  فتنھ  ھمھ  نبودند و این  راضي حسن سھل   مأمون   شیده  از    پو

 »   است  علویان ھا جھت  فتنھ  آن گفت  و مي داشت مي

  بغداد   بھ بازگشت

شم سرانجام -19-11 مأمون  چ شوده   جب  گ شد و ع ست  آن   كھ  ا ضا   علي   كھ)  ع(الرّ قایق بود  براي  ح شن  وي  را  كرد و او را از   رو  
سخت  عراق  اوضاع در واقع.  نمود  آگاه  اوضاع وخامت شفتھ   نون  آ بود و اك بھ   بود  چار  ھد نا فھ  ولیع عالم  خلی كھ  ا ند  یرش  ك ضل  وز   ف

یاستین غرق  خون  را در سیل ، عراق  برادر فضل حسن.   است  داشتھ  مكتوم  را از وي  از حقایق ، بسیاري ذوالرّ كرده   فاتح   طاھر  بود و    
ّط  اوضاع  بر آن توانست  مي  بھتر ار ھر كس بغداد كھ ً فراموش  باشد در سوریھ  مسل  .  بود  شده  تقریبا

  سرخس  بود در حمام  عراق  عازم  با مأمون  كھ  وزیر را، ھنگامي  بعد فضل چندي.  كرد  را بیدار و نگران ، مأمون  حوادث  از این آگاھي
ست  كار واداشتھ  این  آنھا را بھ  مأمون  شدند كھ  مدّعي كشتند و كشندگان ضا   علي  از آن پس.   ا طوس)  ع(الرّ بھ نیز در  سبب ،  گوري     ان

عراق  والي  سھل  بن  حسن  اوقات  در ھمین  یافت  بود وفات  انگور مسموم  آن  بود و گویند كھ  خورده  از آن كھ نھ   نیز دیوا بھ   شد و او را    
 .  بازداشتند  خویش ي زنجیر بستند و در خانھ

ّط  بغداد درآمد و بر اوضاع  بھ  از آن ، پس خلیفھ یت  بھ  چندي  كھ  قرار، مأمون از این.   یافت  تسل كاء و حما یان  ات بان  ایران با عر  سره ، یك  
 ...  برد  بدانھا پناه  ایرانیان  از بیم  بود و دوباره  كرده  ارتباط قطع

سان  گشتھ  آن  دستخوش  وي  خالفت  را كھ  خطري خواست  مي  خلیفھ  كھ ھنگامي.  بود  گذشتھ اما وقت ستقل  بود، دریابد خرا ً م با شده  تقری   
ھم  فرستاده  خراسان  را بھ  الحسین  طاھر بن زیرا، مأمون. بود یش ي  كشنده  بود تا  برادر را از پ شم   خویش  چ ھم     اوضاع  دور دارد، و 

 .   یافت  استقالل ي  شد اما داعیھ  كار كامیاب طاھر نیز در این.  بخشد  و قراري  آنجا را آرام ي  و آشفتھ پریشان

ّت  را رھین ، خلیفھ  در ھر حال ، كھ وي عھ ي  را از خطبھ  خلیفھ  روز نام دید یك  مي  خویش  من نداخت  جم بدین  ا نھ  و  ستقالل  گو خود را   ا  
ُرد، اما خراسان ھر چند، روز بعد ناگھان.  كرد اعالم ندان  و مأمون  در رفت  بھ  خلیفھ  از چنگ  گونھ  بدین  م شد فرز بھ  ناچار  طاھر را    

 .  نماید  تصدیق  طاھر را بر خراسان  خاندان  فرمانروایي  آنجا بنشاند و در واقع امارت

 .  برانند  فرمان  استقالل  بھ  از ایران  پدید آورند و آشكارا در قسمتي  تازه  توانستند دیگر بار دولتي ، ایرانیان  دو قرن  در پایان  گونھ بدین

  خبر بود؟   چھ در خراسان

سان  شد كھ  بغداد سبب  بھ  مأمون بازگشت -19-12 صتھاي  در خرا تازه  فر بھ اي   ست   ستقالل  د تد جویان  ا بھ چنان.  بیف ظر مي   كھ  ن ید،   آ
ّع  مانند سنباد و استادسیس  كساني شكست شھ  داشتند، این  دیني ي  داعیھ ، كھ  و مقن سبب  اندی كھ  را  شد  نھ   براي  كوشش  ھرگو ھایي ،   از   ر

بود  اندر كار نباشند ممكن  دست  در آن زادگان  و بزرگ  نباشد و دھقانان  ملك  وصلت ي  بوتھ  در آن  كھ ، تا وقتي قید عربان ھد   و مفید نخوا
ین  مأمون ، با پیروزي و اینك گان ، دھقان  بر ام یران زاد مان  ا ند فرصتي  مي ، گ سب كرد بھ  منا ست   مده  د ست  آ قدرت.   ا كھ  و جاللي با    
یران زادگان  و بزرگ  دیگر بزرگان  بودند اكنون  و بغداد یافتھ  طاھر در خراسان خاندان بالد ا نیز احساس   كھ   ند  بت  كرد ھا   دولت  نو  آن

ندك  و امیران ، شاھزادگان  و خراسان  و آذربایجان  طبرستان  چون ، در بالدي  گونھ بدین.   است نیز فراز آمده ندك ، ا صت  ا لك  فر  جویي  م
ضاع  تا روزگار معتصم  ھارون  خالفت  رو، از اواخر دوران از این. یافتند جان  او ستان  آذربای سان  و طبر یھ  و خرا ني ي  ما فھ  نگرا   خلی

 . بود

بھ  خالفت  دشمنان  مقاومت نگریستند، كانون  مي  و مراقبت  دقت ي  را با دیده  خراسان  خلفا، اوضاع  كھ  از وقتي در واقع شمال   غرب     و 
مردم  این ي  حدود، اندیشھ  دشوار این  بلند و راھھاي كوھھاي.  گردید  منتقل ایران یران  سركشیھا و شورشھا را در  از . كرد  مي  تقویت  ا

 .  دشوار كردند  سخت  نبردھاي  خلفا درایستادند و سالھا با مسلمانان  و سپاھیان  با تازیان  نواحي  این  رو مدتھا مردم این

ند  مي  خاصي ي  و كینھ  نفرت  تازیان  بھ  نسبت ، مردم در طبرستان كھ چنان. ورزید سال   مردم ھجري 160   در  كوه ،  یدوار  یداد   ام ، از ب
فھ كارگزاران بھ  خلی ستوه   ند   یان.  آمد كھ فرمانروا ھا  شروین  آن سپھبد  مزد و  نداد ھر سمغان  و یان  والش  و م بر ضدّ تاز ھا را  ند آن   بود

بیرون  بر عربان  سراسر طبرستان  روز، مردم در یك.  پدید آمد  بزرگي  و آشوب  شورش  زمان  در اندك  سبب شورانیدند و بدان ند و     آمد
 .  باد كشتار گرفتند  را بھ آنان
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ین.  شدند  مردم ي  و كینھ  نفرت ي  بودند طعمھ  شده  مسلمان  كھ ، ایرانیان  از اعراب گذشتھ فرت ا نھ  ن ندان  و كی كھ  چ بود  حتي   ھایي    از   زن
تھ  شوھران  بودند، ریش  درآمده  عربان  عقد زناشویي  بھ  كھ ایرانیان نھ  خود را گرف بھ  برمي  از خا ند و  ست آورد مردان  د تا   مي   سپردند 

ست  خلیفھ بعدھا انتقام.  برافتادند سره  یك  و مسلمانان  عربان  طبرستان  در ھمھ  شد كھ آنھا را بكشند چنان نیز ھرگز نتوان ین ي  در اراده     ا
ّق  آشكارا با ھر چھ  كھ مردمي  ، سردار عرب  مھلب  یزید بن  نبود كھ  مدتي آخر، بس.  پدید آورد كردند، خللي  مي  بود ستیزه  عرب  بھ  متعل

خورد  را ھم  آرد كرد و نانش  گرداند و گندم  ھم  بگرداند و آسیاب ، آسیاب  عجم  از خون  بود كھ  سوگند خورده در گرگان ساني.   كھ ك  در   
ستند دل  نمي  را فرا یاد داشتند البتھ  گونھ  از این اي  بالد ھنوز حادثھ این نھ توان ند  تازیان ي  از كی ین.  بپرداز فرت ا نھ  ن مردم ي  و كی شدید    

 ...   انداخت طلبي  استقالل ي  اندیشھ ، مازیار را بھ  و معتصم  مأمون ي  دوره  مقارن  بود كھ  تازیان  خالفت  دستگاه  بھ نسبت

م ّ   بودند؟   كھ دینان خر

م ، آیین  و بابك  سھل  بن  بود جاودان  دیگرگونھ  وضع اما در آذربایجان -19-13 خرّ نان   تازه  دی كرده  را  ین   ند و ا شورش  بود م   نان  خرّ  دی
قط در آنجا نھ ین  ف یان  د ستگاه  تاز ید مي  و د فا را تھد كھ  خل براي كرد، بل شاھزادگان   میران   ني  و ا كھ  ایرا نیز  مواره   بھ  ھ نھ   ین ي  بھا   د

ین.  بود آوردند خطر بزرگي  فراز مي  خویش  نفع  و بھ  را بر ضدّ عربان ، مردم زرتشت ین ا مي  آی كھ  خرّ نده   ً بازما ظاھرا ین ي   مزدك  د   
 وجود داشتند،   آن  از پیروان  بسیاري ي  عده  و اصفھان  و دینور و ري  و ھمدان  و ارمنستان  و آذربایجان  و دیلمان بود و ھنوز در گرگان

شھ گان  دھقان ي با اندی گان زاد ھان  و امیرزاد كھ جوي  ج خواب   یاي   لت  اح سانیان  دو بود  را مي  سا سازگار ن ند  ھت بدین. دید كھ  ج بود    
كھ  پیداست ي  با خلیفھ  نھضت  این  و فرونشاندن  كردن  نیز در خفھ  ایراني  و بزرگان اشراف بن   مد  بي  اح بان  ا شاید متعصّ عرب  دواد و    
بن  ابي  از احمد بن گذشتھ. اند  كرده  و تحریك  سعایت  افشین در قتل د  ّ بدالملك  دواد، محم ھان  وزیر معتصم  زیات  ع ستان  و ھواخوا   و دو
 ّ ً حادثھ. ورزیدند  مي  و عداوت  رقابت  افشین  بھ  طاھر نیز نسبت عبدهللا بھ  رخ  میان  در این  مازیار كھ  منكجور و ماجراي ي اتفاقا فع  داد    ن

 .  كرد  بدگمان  افشین  بھ  را نسبت  شد و خلیفھ  تمام آنان

ین  مبارزه  براي  كھ  بودند چنان داستان  ھم تازیان با ا ین   طر، ا یان  خ كھ  ایران یان   خود از تاز فرت   شتند در دوستي  ن شدید دا شمنان   با د   
سنھ ي  شاھزاده  افشین  كھ  نیست عبث.  تردید نكردند اي  نیز لحظھ  خویش دیرین مان  اشرو فھ  فر مع  خلی ھر و ق م  را در ق نان  خرّ بھ دی جان     
بھ  جز مازیار كسي  طبرستان  از شاھزادگان  بود كھ  جھت  بدین  آمد و ھم پذیره یاري   بك   ست  با عده  برنخا جز و نیز  یاري  و او  ید    و نو

 .  نكرد  از بابك دیگري

م مدتھا بود كھ م  از ظھور بابك  بودند اما قبل  برخاستھ  بر ضدّ تازیان دینان  خرّ ناك  ھرگز كاري دینان ، كار خرّ شوار و خطر ّي  د شده  تلق   ن
م. بود نان خرّ ً باقي دی ظاھرا نده   پیروان ي ما مزدك   كھ   ند  سخط  بود ھر و  شیروان  از ق شینانش  جستھ  نو یز و جان ند و پرو نیز چنان  بود   

 .  بودند  مانده  آنھا غافل  از قھر و قمع  بودند كھ  گردیده  خویش  گرفتاریھاي سرگرم

م ، این  عبّاسي ي ، خلیفھ  عھد مھدي  مقارن در روزگار اسالم سعي  سربرآوردند و مانند سایر فرقھ دینان  خرّ نیز،  خون ھا  ند    ابومسلم  كرد
م علم  را سرخ  ایشان  كھ  گرگان  باطنیان  مھدي  خلیفھ در ایام«  اند كھ نوشتھ.  نمایند  خویش ي را بھانھ با خرّ نان  خوانند  ست دی كي  د ند   ی  كرد

نان  رایكي  و حرام  بیامدند، حالل  كردند و تا ري  خویش  و پسر او ابوالغرا را مقدّم  بستانیم  ما ملك  است  زنده و گفتند ابومسلم   داشتند و ز
ستان  والي  العال كھ  عمر بن  بھ  اطراف  بھ  نبشت  نامھ  كردند و مھدي را مباح بود   طبر ست[   كھ]   كي د بھ  ی ید و  شان  حرب  كن ید  ای .  رو

م  خراسان الرشید بھ  ھارون  كھ  وقت  شدند و در آن  پراكنده  جمع برفتند و آن و ...   اصفھان  كردند از ناحیت  خروج دینان  بود بار دیگر خرّ
ّ  ھارون.  از صدھزار بود  بیش  پیوستند و عدد ایشان  قوم  آمدند و با این بیرون...  و ھمدان  از ري  بسیاري مردم بن ، عبدهللا بارك    را از   م

بھ  بترسیدند و ھر گروه  فرستاد ایشان  ایشان  حرب  ھزار سوار بھ  با بیست خراسان جاي   خویش   شدند   باز  ین»   گر ا یت ا كھ  روا  از   را 
قل سیاسـتنامھ توان  ن شد ب بول   م  ق كرد، خرّ نان   بل دی یدان  ق بك  از ظھـور جاو نیز ھمـواره  و با شھرھا و روسـتاھا آشـكارا شـورش     در 

 . اند نموده  مي  را ترویج  خویش اند و آیین كرده مي

م  روایات اختالف ّ    دینان  در مورد خر

ین ؟ منابع  است  بوده  مربوط  مزدك  با آیین  اندازه  و تا چھ  است  بوده  چھ  آنان آیین -19-14 باب  موجود در ا بھ   قدري   تالف   كھ  اخ ند    دار
ھ.   یافت  سؤال  این  براي  روشني  در آنھا جواب  بتوان مشكل بات ي  ھمھ  كھ خاصّ  مقدسي.   است  آمیختھ  و سیاسي  دیني  آنھا با تقالید و تعصّ

پاكیزگي بھ. كنند  مي  برافرازند خودداري  طغیان  علم  كھ ، جز در ھنگامي  خون از ریختن«  نویسد كھ  آنھا مي ي درباره ند   سیار مقید با .  ب
 . »دانند  خود آنھا جایز مي  را با رضایت  زنان آمیزند و اشتراك  دیگر درمي  با مردم  و نكوكاري نرمي

میھ  الندیم ابن كھ  خود دستور داده  پیروان  بھ  مزدك گوید كھ داند و مي  مي  مزدك  را اتباع ، خرّ شھ  بود  ّت  در جستجوي  ھمی لذ شند و در     با
شترك  و خانواده زنان.  نمایند  سازند و با استبداد مبارزه  را پیشھ  و یاري  روا ندارند، دوستي  بر خود سختي  و نوشیدني خوردني  ھا را م

سپس  برنمي  و آزار كسي  كشتن  دارند و در پي  آنھا رفتار و كردار پسندیده  ھمھ با این. بدانند باره آیند و  بك ي  در كھ  با ید  نگ  گو  و   او ج
م  از آن  داد و پیش  رواج  آنان  و كشتار را در میان غارت  .  چیزھا آشنا نبودند  این  بھ دینان  خرّ
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میان  مي  كھ آلود كسي  غرض  با لحن  در سیاستنامھ الملك  نظام خواجھ یك خواھد باطنیھا و خرّ شمار آورد مي  را در  سد   عده«: نوی ما قا  ي ا
حج  نماز و روزه  چون  بگفتھ  شریعت اند و ترك  برداشتھ  خویش  از تن  رنج  كھ  است  آن  ایشان مذھب كات  و  حالل  و ز شتن  و  مر و   دا  خ

مي  انتشار آیین  سبب در باب» اند  دور بوده  از آن  است  فریضھ  و ھر چھ  مردمان  و زن مال سد  مي  بالد، بلعمي  این  مردم  در بین  خرّ : نوی
شرایع  تنگ  ایشان  اندر دل  نبود و مسلماني  نصیب  را از علم  ایشان  كھ  و خداوند نعمت  و دھقانان  جوان مردمان« بود و  سالم     و روزه  ا

وجل  خداي و از مناھي... بود  گران  برایشان  جنابت  و غسل  و قربان و حج ّ مذھب آمد، چون  نمي  را خوش ، ایشان  بازداشتن  دست  عز   در 
شان«:  گوید كھ  اثیر مي ابن.  » او بسیار شد  كردند و تبع  یافتند او را اجابت  آسان  ھمھ  این بابك فروع ای شان  از  سند و مردان مادر و   مجو  

مي  جھت  ھمین  را بھ آورند و آنان  در مي  خویش  نكاح خواھر و دختر را بھ بھ  مي  خرّ ند و  ین گوی سخ  آی كھ  تنا ند  ند و گوی  از   روح  معتقد
كي  برمي  از اكثر منابع  كھ  چنان  تناسخ اعتقاد بھ. »كند  مي  نقل  غیر حیوان  بھ حیوان كان آید ی م  از ار ید خرّ نان  عقا ست دی ست شگفت.   ا   ا

ّع سنباد و استادسیس. اند  شده  معتقد یا متمایل  تناسخ  آیین اند، بھ  برخاستھ  بر ضدّ تازیان  بعد از اسالم  كھ ھایي  بیشتر فرقھ كھ بھ  و مقن نیز    
شین  مي  بود كھ  كساني  دستاویز تمام  تناسخ  آیین در واقع.  معتقد بودند تناسخ خود را جان ستند  نان خوا گار   گذشتھ  قھرما ند و یاد مداد كن  قل
نده  كھن  دالوران دیرین ند  را ز ستان.  دار پیروان دو سلم  و  بھ  بوم ین   شھ  ا كھ  اندی ّع  وي  روح   كرده  حلول  در مقن ست   گرد وي  ا مع ،    ج

 . ورزیدند  نمي  دریغ  بابك  از یاري  است  درآمده  بابك  او، در تن  روان  آنكھ  گمان  بھ  سھل  بن  جاویدان شدند و یاران مي

ّع  را نیز مانند قیام  بابك  نھضت  كھ  است  بوده اي  وسیلھ  تناسخ ي  عقیده آیا این خاطره  مقن با  سلم ي ،  بوط  ابوم ست  مر ند؟ دور نی جھ  كن   خوا
یغ  دولت  صاحب  ابومسلم  بر كشتن  باشد كھ  آن  ایشان  سخن ابتداي«:  گوید الملك نظام شنده  در بر ك ند و  صلوات  او لعنت ي  خور ند   و   دھ

ین  ارتباط آنچھ»  العالم  الفتي  تازي  دانا خوانند و بھ  او را كودك  كھ  دختر بومسلم  پسر فاطمھ  فیروز و بر ھارون بر مھدي قھ  با ا با   فر  را 
ین  در نسب مردم«: نویسد  مي وي. كند  ذكر مي  بابك  نسب  در باب  دینوري  كھ  است كند روایتي  تأیید مي ابومسلم تالف  و آی ند   كرده  او اخ ا

میھ  از فرق  كھ  و فاطمیّھ  است  ابومسلم  بنت ي  فاطمھ  مطھّربن  او از فرزندان  كھ  است آید آن  نظر مي  بھ  نزد ما درست آنچھ بھ  خرّ   ھستند 
ّ   دختر پیغمبر صلوات  فاطمھ  منسوبند نھ  دختر بومسلم  فاطمھ ھمین  . علیھما  هللا

  كرد؟   بود؟ و چھ  كھ بابك

كھ  بود؟ بیشتر مطالبي  كھ  بابك اما این -19-15 نابع   باره  در م ند، غرض  او آورده ي  موجود در سانھ ا لود و اف ست آ ین.  آمیز ا بھ از ا   رو 
سلمان نویسان تاریخ.  او را دید  واقعي ھا سیماي  غبار افسانھ  از وراي توان  مي دشواري خاطره  كوشیده  م تیره ي اند  باه  او را  ند، و   و ت  كن

ب ً در بین نھضت.  دھند  و ناپسند جلوه  او را زشت اند سیماي  كرده ، سعي از تعصّ قھ  داشت ، طرفداراني  عامھ  او ظاھرا مورد عال ما   ي  ا
ل توانستند آن  نیز نمي  بود، ناچار مسلمانان  عقاید مزدكي  در صدد احیاي  وي  نبود و چون  و بزرگان دھقانان ّ  .  كنند  را تحم

نام  داشتھ  سعي  خاصي  و نیّت  با غرض دھد كھ  مي  نشان  خوبي اند بھ  كرده  او جعل  در باب  كھ ھایي افسانھ بك اند  لوده  با ند  را آ  بدین.  نمای
مدینان  بابك  تاریخ  مھم  قسمتھاي گونھ باقي  از آنچھ ذلك مع.   است  فرو رفتھ  ابھام  در ظلمت  و خرّ ست   پاره  ا تھ اي   لب ھاي  نك بھ  جا   دست  
 . آید مي

ً مي  كھ با لحني»  اخبارالطوال«   مؤلف دینوري.   است  اختالف  تبار و نژاد بابك ي درباره ندان  را مطمئن تواند انسان  كامال ند او را فرز   ك
 پدرش«:  گوید كھ  مي  است  آورده  را جمع  اخبار بابك  كھ  كسي ، از قول  الفھرست  مؤلف معذالك. شمرد  مي  ابومسلم ي دخترزاده» مطھّر«

  روغن وي.   گرفت  میمد مسكن آباد از روستاي  بالل  نام  بھ اي  و در قریھ  رفت  حدود آذربایجان بھ.  بود  مداین  از اھل فروش  روغن مردي
شت ریخت  مي در ظرفي فت  مي  و بر پ شد مي  آن ھاي  و در قریھ گر مد و  ستا آ ین نام»  ...كرد  رو كر »  الفھرست« در  فروش  روغن  ا ذ

یت  كھ اي نكتھ.   است  نوشتھ  را مرداس  پدر بابك  نام  اما سمعاني  است نشده ست«   در روا لب»  الفھر جھ ج ند، اصراري  مي  تو ست ك كھ  ا   
كردن براي سوا  بك  ر بھ  با كار برده   ند   شي روغن«پدر او را .  ا ھل فرو مدائن  از ا مادرش»    ني« را  و  یك ز شم   كھ  چ مدتي   مرد    با   
 .   آشكار است  راویان ي  و كینھ  آثار غرض  روایت در این. اند  كرده معرفي»  بود  گرد آمده  حرام  بھ فروش روغن

 !   بابك  درباره  مجعول روایات

باب آمیزي انگیز افسانھ  شگفت ، داستان  روایت  این ي در دنبالھ -19-16 كي  در  بك  كود ند  آورده  با كھ مي. ا سند  ند روزي«:  نوی مادر  گوی  
  كھ  یافت  را در زیر درختي مادر، وي. برد  مي  چراگاھي  را بھ  مردم  گاوھاي  زمان  در آن  بابك گشت  پسر مي  و در پي  رفت  بیرون بابك
بك چون. تراوید  مي  خون  و سر وي  از سینھ  ھر مویي  بود از بن  و برھنھ خفتھ خواب  با ثري  از  گر ا مد دی خون  برآ ست  از  ید دان كھ  ند   

كھ دیري مد  گیرد  برنخواھد آ باال  سر  كار پ ین» ...  سانھ ا كھ  اف نیز  ستانھایي   یل  دا سانھ  از قب یال«  ي  اف صر  و بخت دان بھ» الن طر  را   خا
ً براي مي غول  یك  را مثل  بابك  كھ  است  شده  ساختھ  آن آورد ظاھرا شام خون«و » خوار مردم«    في»  آ ند معر یات.  نمای یز  در روا گر ن  دی

 . اند  كرده  بسیار نقل  و مبالغھ  با اغراق  است  شده  را كھ كشتارھا و خونریزیھایي

 از امراء و رؤسا و سایر   پانصدھزار تن  قول  كمترین  انجامید بھ  طول  بھ  بابك  قیام  كھ  و دو سالي  بیست  این در طي«: گوید  مي مسعودي
شتگان حساب«   كھ  است  شده  نقل  مقدسي  از تاریخ الحكایات در جوامع. » رسید  قتل  بھ  مردم طبقات ند ك سلمان  كرد ھزار م ھزار    او را، 

ّدان«: نویسد  مي الملك نظام. » بود را كشتھ ّد گرفتار آمده  او یك از جال فت اي  كشتھ  تو چندكس  بود از او پرسیدند كھ  جال ّدان ؟ گ جال   او را 

Page 11 of 30

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-3\232.html



بیرون  است  ھزار مسلمان  و شش  سي ام  كشتھ  من اند اما آنچھ بسیار بوده ّدان   جال چھ  از  گر و آن شتھ  دی ھا ك كھ در اخباري. »اند  در حرب   
نھ  و وفور این كثرت.   است  داستانھا فراوان گونھ اند این  نوشتھ  بابك  بھ راجع یات  گو شان  روا كھ  مي  ن ھد  یاران د فھ   چھ  خلی تا  براي   حدّ    

ست. اند  ورزیده  او سعي  احوال  حقایق  بردن  و از میان  بابك رسوا كردن كھ پیدا چھ   ین  آن نابع  از ا ضت  م بك  نھ چھ  برمي  با تا  ید  ندازه آ   ا
جان  عراق  كوھستانھاي  و كشاورزان  روستاییان  در میان  بابك  نھضت  كھ  است  این  است  مسلم آنچھ.  خواھد بود  و در ھم آشفتھ ،   و آذربای

مدتي  نھضت نیز این.   است  بسیار داشتھ ھواخواھان  ً ظاھرا یش   بك  پ ھور با بھ  از ظ مده   جود آ پس  و بود و  نیز چندین   قرن  از او    دوام  
 .  داشت

م  مزدكیان  مدتھا شورشھا و آشوبھاي  دلیر و ھوشمند بود كھ  سرداري  فقط بابك شین  كار نیز وي در این.  كرد  را رھبري دینان  و خرّ   جان
میھ  از رؤساي  بود كھ  شھرك  بن جاویدان میان ، زن  جاویدان  از مرگ  پس نویسند كھ مي. شد  مي  محسوب  آذربایجان ي  خرّ   چنین  او با خرّ

كرده ي  را خلیفھ ، بابك جاویدان«   كھ گفت خود  ست   ھل  ا ین  و ا حي  ا بھ  نوا پیروي  را  كرده  او وصیّت   یدان  و روح   بھ  جاو یل  وي     تحو
 . »... و ظفر یابید  او فتح  بر دست  كھ  است  داده  و شما را وعده  است كرده

  افتاد؟   اتفاق  چگونھ  بابك قیام

م  آیین  نام  بھ ھجري 200   در سال  بابك  بود كھ  گونھ بدین -19-17   زودي بھ.   برخاست  مزدكي  جاویدان  نھضت ي  ادامھ  و براي دینان  خرّ
 .  او برخاستند  یاري  بھ  و روستاییان  از كشاورزان  زیادي ي  او بسیار شدند و عده پیروان

یت ي مسئلھ.  خود بود  گرفتاریھاي  سرگرم  خلیفھ  سالھا مأمون در این ھدي  وال لي  ع بن  ع سي   سالم  مو ضا علیھماال ئھ  الر كھ ھایي  و توط   
ً آل ایرانیان فھ  سھل  و مخصوصا ضدّ خلی بر  یھ   كرده  تھ شغول   ند او را م كرده  بود بود   سیان نارضایي.   كھ  عبّا غداد  مأمون  ب چار   را   نا
بك  براي  مناسبي كرد فرصت  مي سرگرم بود  با ھت بدین.   ستانھاي  ج جان  او در كوھ قدرت  آذربای تي   بھ  و قوّ حتي  دست   بھ  آورد  قول     
ھاي  و آذربایجان  ارمنیّھ  او در كوھھاي  گاه  بود و مأوي  كرده  را ھزیمت  سلطان  سپاه چند كرت«  بلعمي بو، جای سخت   كھ   سپاه  دشوار    

گذري  صد پیاده  كھ  رفتن آنجا نتوانستي ستاندي  در بودي  بای سوار  ھزار  گر  شتندي  ا سخت  بازدا ندھا  ھا و درب گر   و كوھ ندر یكدی بود ا  
ندي  را بدیده  آن  بود كھ  كرده  كوھھا حصاري  آن ، در میان شده من  خواند ستھ  و او ای جا در نش بودي  آن چون   مدي   شكر بیا گرد آن  ل   گردا

مي  نیافتندي  راه  و بدیشان كوھھا فرود آمدندي جا ھ مدي  و او آن سیار برآ گار ب تا روز بود  چون   سپاه ؛  من   ندي ، ا یك  یافت شب   شبیخون     
باره  بھ  سلطان  تا دیگر باره  كردندي  را ھزیمت  اسالم  و سپاه كردندي شكر دگر كردي  صد جھد ل گرد  ستادي   بدین  و فر لت  و  ست  حی   بی

 . » بماند سال

ند جوییھاي  او چاره  برانداختن  براي  و معتصم  مأمون  سال  بیست در این شكرھاي.  بسیار كرد براي ل سیار  كردنش  ب ستگیر  ستادند  د .  فر
ّل  عربان  نبودند بار دیگر استیالي  مایل  كھ  مردم  از نارضایي اما گذشتھ مواره  آن  سرماھاي  راھھا و سختي  كنند، تنگي  را تحم   حدود، ھ
كھ  اشروسنھ ي  امیرزاده  كاوس  خیدربن  معتصم ھجري 220  در سال. كرد  رو مي  رو بھ  و شكست  را با ناكامي  مسلمان سرداران بھ  را    

لتي  در بغداد براي  نژاد بود كھ  ایراني ي  امیرزاده  یك  افشین این.  فرستاد  بابك  جنگ  بود بھ  معروف افشین جاد دو ني  ای نداختن  ایرا   و برا
ّھم  مجوسي  تمایالت  و بھ  عجم  ھواداري  نیز او را بھ  خلیفھ دوستان. كرد ھا مي  توطئھ  تازیان بنیاد خالفت  . كردند  مي  مت

كاري  خالفت  برانداختن  براي  و در نھان  است  داشتھ  دوستي  او با مازیار و بابك گویند كھ مي ھا ھم با آن غداد  ست كرده  مي  ب سال.   ا ند   چ
كاوس  خیدربن  و افشین من«:   بود كھ  بود و گفتھ  كرده  را آشكارا اعتراف  نقشھ  مازیار دستگیر شد وجود این بعد كھ بك   سھ  و با ھر   از   

ستانیم  از عرب  دولت  بر آنكھ  و قرار داده ایم  كرده دیرباز عھد و پیمان لك  باز نداري  و م ندان  و جھا با خا قل  كسرویان   یم  ن لك مع. »  كن  ذ
 .  كار تردید نكرد  برود در این  آذربایجان  بھ  بابك  قھر و قمع  براي  او پیشنھاد شد كھ  بھ  خلیفھ  از طرف وقتي

  بودند؟   و مازیار كھ افشین

نگ  اگر چھ  بابك نھضت -19-18 ني  ر شت  ایرا ما نھضتي  دا كھ  ا بود  ھاي  ن ند خواب گز بتوا میرزاده  طالیي  ھر سنھ ي  ا   را تحقق  اشرو
  با برانداختن كردند، آرزو داشتند كھ  مي  ھمكاري  با مازیار و شاید با افشین  خالفت  دستگاه  برانداختن  براي  كھ  از ایرانیان كساني. بخشد

ً آنچھ ضت.  برآورند  ساساني  نظیر دولت خواندند احیاء كنند و دولتي  سپید مي  را خود دین خلفا ظاھرا بك اما نھ كھ  با ین   مزدك  آی شت     دا
ستان  اشروسنھ  شاھزادگان این.  و مازیار را نیز سودمند نبود آنھا را و افشین جز وصول  و طبر  ً ظاھرا بھ   مات   عالي  مقا ھدف   گر     دی

باره  از آنھا بازستانده  اسالم  را كھ كردند امتیازاتي  مي آنھا سعي.  بود اي  آنھا بھانھ  براي  و ایراني ایران. نداشتند بھ  بود دو ند  دست   .  آور
ساني  ھدف  بدین  وصول اما براي.  بود  حكومت  بھ  و وصول  ثروت  جمع  براي  خالفت  آنھا با دستگاه ي  مبارزه بنابراین كھ  ك بالد   را   در 

موي  از كشتن  امارت  بھ  رسیدن مازیار براي. خواندند  مي دادند و بر گرد خویش  مي  بودند نوید رھایي  ناراضي  و عرب آنھا از اسالم   ع
یران  خود او بھ ي  اندازه  بود و ناچار بھ  او نیز ایراني خود كھ قھ  مفاخر و مآثر ا شت  عال خودداري  دا كرد   شین.  ن براي اف لب   یت  ج   عنا

كردن  ناروا براي جوییھاي  از چاره  تازي ي خلیفھ بك  دستگیر  ید  دریغ  با ین.  نورز شین ھم بھ  اف یار را  خروج ، ماز یام   فھ  ق بر ضدّ خلی   
فھ  امید كھ  این كرد بھ  مي تشویق براي  خلی كردن  او را  ستگیر  مت  د یار بفرستد و حكو سان  ماز بال  خرا كھ  و ج بان  در دست  را   او   رقی
عني طاھر اسـت  خانـدان ی ھا بسـتاند و بـھ   كھ پیداسـت.  بسـپرد  وي  از آن  توانسـتند فـداي  چـیز را مي ھمـھ»  امیرزادگـان«   میـان  در ایـن  
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 .  كنند  خویش سودپرستي

شند  را تحقق  خویش  گردد تا آنھا بتوانند آرزوھاي  زوال ي  خلفا عرصھ  قدرت  بود كھ الزم كھ الزم.  بخ بود  ستمدیدگان   یان   ضدّ تاز بر    
مردم  گردد و نارضایي  نابودي ي  خلفا عرضھ برخیزند تا قدرت یان   تار تاز قھ  از رف نان ي  و عال بھ  آ یش   ین  ك یرین  و آی مواره  د خود ھ   

ھترین ، البتھ پس.  آورد  جمع خاست  برمي  خالفت  بر ضدّ دستگاه  كھ  ھر ایراني  را گرد علم  ایرانیان توانست مي نھ  ب كھ اي  بھا كن   بود   مم  
ّي  آیین  برانگیزد احیاي  سرداران  این  یاري  را بھ  نومید ایران ستمدیدگان جز  سرداران.  نبود  بھانھ  از یك  خود، بیش اما این.  بود  مل  ً  غالبا

ً   آنھا، با آنكھ  بین  بود كھ  جھت  ھمین بھ.  دیگر نداشتند ي دانستند اندیشھ  مي  حكومت  بھ  وصول ي  وسیلھ  را یگانھ  آن  كھ  ثروت جمع  ظاھرا
 . آمد  وجود نمي  بھ  پایداري كردند، دوستي  مي قیام»   ایران  عظمت احیاي«   براي ھمھ

كھ اما اسپھبد طبرستان.  برد  پناه  طبرستان  خورد بھ  شكست  در ري گویند سنباد چون مي یان   با تاز نیز  شمني   شت  د مال  دا مع  در    او ط
شت شتھ  دیـرین  عظمـت  احیـاي دھـد كـھ  مي  نشـان  واقعـھ ایـن.  كـرد و او را ك نھ  در واقـع  ایـران ي  گذ   و اغفـال  فریـب  بـراي اي  جـز بھا

مردم  فریبنده  سخنان  با این  كھ كساني.   است  نبوده  ایراني ستمدیدگان خویش   گرد  مع  را  سیدن آورده  مي  ج جز ر ند  بھ ا ثروت   قدرت   ،   و 
 . اند  دیگر نداشتھ ي اندیشھ

ً الزم از این  دھد كھ  مي  نشان  نكتھ این. اند كرده  مي  قرباني  خویش  ھدف  بھ  وصول  خود را نیز در راه  و رأي ، عقیده  است  شده  رو، احیانا
میرزاده چگونھ سنھ ي  ا كھ  اشرو مواره ،  غداد ھ یت  در ب یان  از حما مي  الف  ایران جان   چاره زد، در آذربای با  لھ   براي  و حی نداختن    و   برا
شتن یان ك شش  ایران مل. كرد  مي  كو ما عا گري ا كھ  دی بود  كار  نیز در  شاھزاده   سنھ ي   براي  اشرو نداختن  را  شمن«   برا فھ»  د  با خلی

 . كرد  مي داستان ھم

 !   در رقابت  و تازیان  بغداد، ایرانیان تركان

  دشمني  بھ  را سخت  خلیفھ  بود سرداران پدید آمده»  ایراني«و »  عرب«و »  ترك« نژاد   بین  در دربار معتصم  كھ  شدیدي رقابت -19-19
شتھ كدیگر وادا بود ی بار معتصم.   كانون در ئھ   سھ  توط سرداران ھاي  و دسی شتھ  وي   بود  گ ین.   فات ا ین  اختال سرداران  ب براي   صم     معت

 . زد  مي  را دامن  اختالفات  این  آتش  نیز گاه  رو خلیفھ از این.  بود  خوبي پناھگاه

خدمت  بھ  جھت  بدین اینھا را در واقع.  بود  گشتھ  تركان  و جوش ، بغداد شاھد جنب  معتصم ي از آغاز دوره كھ  درآورده   ند  بل  بود   در مقا
سال  مملوك ي  بنده ھزاران.  ایجاد كنند  و تعادلي ، موازنھ  خراسان  سپاھیان نیروي سوي  از آن  در ھر  حون   بھ  جی غداد مي   ند  ب ین. آورد  ا
ست  كھ پروایي  و بي  با تندي بندگان شتند، در د فھ  دا بھ  خلی بھ   كار مي بھ»  اي حربھ«  ي  مثا ند   ھت بدین. افتاد یت  ج مورد عنا  ً با قع  غال   وا

 . شدند تر مي  دلسردتر و مأیوس شد عربان تر مي  افزون  خلیفھ  در دستگاه  نفوذ تركان ھر چھ. یافتند  مي ، فرماندھي  سرعت شدند و بھ مي

بھ  جاي  ناخواه  خواه اما تازیان. كردند  نمي  خالي  ھرگز جاي  داشتند، در برابر تركان  و فرھنگي  نفوذ معنوي  كھ ایرانیان كان  خود را    تر
یھ  خالفت ، از اركان  مانند پیش  آنكھ  جاي  بھ  پس دادند و از آن ید آن ي  باشند ما ند  تھد كان.  بود صم تر كھ  معت مھ   ھاي ھاي  جا با و كمر   دی

مردم آمیز آنان رفتار ناھنجار و خشونت. شدند  مي  شناختھ  از سایر سپاھیان  خویش  لباس ي  وسیلھ  داشتند بھ زرین نیز  بھ   غداد را  ستوه  ب   
 . دادند  را آزار مي  و ضعیفان تاختند و كودكان  مي ، اسب  تنگ ھاي در بازارھا و كوچھ. آورد مي

نان دھد كھ  مي شود نشان  مي  بغداد نقل  از تاریخ  كھ حكایتي مردم  طرز رفتار آ با  نھ   بوده  چگو ست   صم«:   ا ند معت سراي  روزي گوی   از 
مھ  خود رود، در راه  سراي  بھ  كھ گشت  باز مي مأمون شكریان  ھ جا ل مھ   شتھ ، خی صم  افرا ند، معت بر زني  بود شت   كھ  گذ  و  گریست  مي  

مود  آن معتصم.  بود  او را برده  كودك  از لشكریان یكي!   پسرم پسرم:  گفت مي سر زن:  مرد را فرا خواند و فر با  پ مرد ا ھد  باز د بدو   را 
تاد  شنیده  دستش  استخوان  صداي  گرفت  دست  بھ  خواند و دستش  او را پیش معتصم. كرد بھ پس.  شد و مرد بیف سر را  تا پ مود  مادر   بفر  

ً وقتي.  بود  آورده  ستوه  بھ  بغداد را سخت ، مردم  رفتار تركان این. »باز دھند كي  زني  از تركان  یكي غالبا یا كود پیري   یا  كوري ،  یا   را   
ستوه  بھ  سخت  از تركان  مردم سرانجام. كردند  مي افتادند و ھالكش  در او مي رسانید مردم  مي گزندي ند   ند  نزد معتصم.  آمد ند و گفت  رفت

  مرا طاقت  گفت ، معتصم  سحرگاه  كنید گفتند با تیر آه  جنگ  با من  پرسید چگونھ  كنیم  با تو جنگ  نبري اگر لشكر خود را از بغداد بیرون
من  خلیفھ  شد كھ  موجب  و ھمین  نیست آن  .  را بنا كند  راي  شھر سرّ

میران  كھ  جا پیداست  بود و از ھمین  در بغداد چنین رفتار افراد سپاه ترك  ا قدرتي   فوذ و  با ن كھ   ستگاه   فت  در د شتھ  خال نھ  دا با  اند چگو  
ست«  دیدند كھ  از آنھا را مي  یكي  در روز روشن  گاه  بود كھ  رسیده  جایي  بھ  اندك كار آنھا اندك. اند كرده  مي  معاملھ مردم چادر زن د   در 

كھ  مسلمانان  اي گفت كرد و مي  فریاد مي  زن كشید و این  زور مي  بود و او را بھ  زده جواني سید  من  مرا فریاد ر ني   ین  ز كاره  ا ستم   ،   نی
من  مي  مكابره  مرا بھ  ترك  مرا دانند و این  ستر و صالح  كس  و ھمھ  دارم  محلھ  فالن  بھ  و خانھ  كسم دختر فالن بر  تا  ند برد  ساد ك و ... ف

شم  این رسید كھ  نمي  زن  فریاد آن  بھ  كس  و ھیچ گریست مي گردنكش  امیر محت نج  و  بود و پ سوار خیل   ھزار  شت   یچ  دا كس  و ھ با او     
شت  و ایرانیان  از اعراب  او بودند بیش  مادري  خویشان  كھ  تركان  بھ  معتصم  ھمھ با این. » كرد توانست  نمي سخن ماد دا حق  اعت با او   و   

ین و بھ»   نیست  از ترك  بھ  طایفھ  را ھیچ خدمت«   خود معتقد بود كھ  معتصم این. بود ھت  ھم میران  ج ترك  ا یش   مورد   ب مراء  سایر ا  از 
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 .  بود  پدید آورده  شدیدي  رقابت  معتصم  امیران  بین  تركان  بھ  خلیفھ  توجھ  او بودند و این عنایت

  امراء در بغداد  رقابت

ھم جنگھایي.  یابند  بیشتر راه  خلیفھ  در دل  راه  دارند تا مگر از این  خود را عرضھ كوشیدند ارادت  دیگر نیز مي امراي -19-20 كھ    در   
 .  خود را ابراز دارند  استعداد نظامي  داد كھ  مجال  امیران  این  داد بھ  رخ  معتصم زمان

بھ  یافتھ  بغداد از او شكست  بزرگ  از امیران  تن  بود، شش  كرده  قیام  بابك  كھ  سالي  بیست در طي ند  ین  بود ھت  ھم ستگاه  ج فت  د  از   خال
میان  و قمع قلع سي. كرد  مي  كسب  افتخار بزرگي  آن  فاتح  براي  بر آذربایجان  رو، استیالي از این. شد  مي  مأیوس  رفتھ  رفتھ  خرّ كھ ك بر     

مدینان بابك ق  امیران ي  بر ھمھ یافت  مي  دست  و خرّ  .   داشت  تفوّ

بود، و آن  علت یك.  تردید نكرد  آن  پیشنھاد كردند در قبول  افشین  را بھ  بابك  جنگ  وقتي  بود كھ  جھت  این بھ كار  مع  دیگر نیز در   در   ط
تھ زیرا این.  خواھد آورد  دست  بھ  جنگ  در این پنداشت  مي  افشین  بود كھ  و اموالي غنایم مواره  نك بھ  را ھ ید  شت  با خاطر دا كھ   ین     در ا

ً جز براي  امرا نیز مانند افراد سپاه ایام  . كردند  نمي  جنگ  مال  كسب  غالبا

یغ.  كردند  مي  معاملھ  خود را با عطایا و غنایم  و شجاعت  جالدت  بودند كھ  مزدوري  جنگجویان اینان بازوي ت ثل  و  خود را م گي    و   آزاد
نایم.  نداشتند  خود دریغ  خون  حتي  كس  ھیچ  خون  طال از ریختن  آوردن  دست  بھ فروختند و براي  مي  قدرت  صاحبان  بھ خرد خویش  و  غ

غارت  شھرھا و دھات  و پاي دست  بي  زبون  از مردم  و گاه  دشمن ي  جنگھا از بار و بنھ  در این  كھ اموالي براي  مي   ند،  یدي كرد ھا عا   آن
شین براي. شدند  مي  پذیره رویي  با گشاده  را ھمواره  رو جنگ از این.  بود سرشاري كھ  اف مھ ،  ند ھ مراي ي  مان فھ  ا مزدور خلی خود را     ،

 .  نبود  مأموریتي  چنین تر از قبول تر و مطبوع  آسان  ھیچ دانست  مي  و عظمت  و پاسدار قدرت  و نیستي خدمتگزار مرگ

حالم  تحقق  براي  كھ  بسیاري  و غنایم  اموال  وي  جنگ در این بھ  او الزم  ا بود  ست   مي  د جھ   بر خوا نیز  شان آورد، و  بان  تا گر   و رقی  دی
ق  یافتھ  و نفوذي  قدرت  خالفت  در دستگاه  كھ خویش ّط  بودند تفوّ ساني  بابك  اما برانداختن یافت  مي  و تسل بود  كار آ طي.  ن ست در  سال  بی   
 . دید  نمي اي  چاره  و نیرنگ  خدعھ  كار بردن  جز بھ  رو، افشین از این.  بود  استوار گرفتھ ھاي  و نفوذ او ریشھ قدرت

براي  فریبي كرد، دام  مي  بابك  جاي  بھ  در نھان  و بیگاه ، گاه  افشین  كھ دوستیھا و دلنوازیھایي صم   بود  خ پس.   عدھا،  نداختن ب   وي  از برا
كھ.  كنند  متھم  بابك  ھمكاري  كردند او را بھ  گردید سعي  و تركانش  خلیفھ ورزي  و كینھ  طمع  خود، قرباني  افشین وقتي ند  ھان گفت   او در ن

ّھام  اگر در این  است  بوده داستان  و ھم  و مازیار ھمدست با بابك توان  حقیقتي  ات شاید ب فت  باشد  كھ  گ شین   ین  اف تن  ا بھ  دو  شي  را   و   سرك
شوب شتھ  وامي آ ست دا نداختن  ا با برا تا  براي   ھا  متي  آن خار و عظ خود افت سب   حال  ك ھر  ند و در  شین  ك براي  اف نداختن   بك  برا  از   با

 .  كرد  خویش ورزي  و طمع طلبي  جاه  او را فداي  گونھ و بدین.   دوستي ي حربھ:  كرد  استفاده  خویش ھاي  حربھ ترین قاطع

شین  بابك كوشش ست  در برابر اف پیروزي  نخ ید و  با ام قرون   بود  م بك.   عھ با عي ھا و حصارھاي  در قل ستوار طبی با دشمنان  ا بھ   جان     
 . كوشید مي

  خبر؟   چھ  یا بیزانس از بوزنطیھ

قط نھ -19-21 حوزه  ف مت ي  در  سلماني  حكو كھ  م خارج  بل سالم   مرو ا براي  از قل نیز  فھ   با خلی كار  شش  پی  او در  پیروان. كرد  مي  كو
 . كردند  مي  تشویق  با خلیفھ  جنگ  را بھ  شرقي  نیز امپراطور روم بوزنطیھ

میھ غم ، بھ  بوزنطیھ زیرا قیصران.  بودند  یافتھ  مناسبي  پناھگاه  بوزنطیھ  در شھرھاي خرّ فا مي  ر باع  خل شیدند ات بك كو یت  با ند  را تقو .  كن
 .  پدید آورد  آشوبي  بود در بوزنطیھ  توانستھ  مأمون  از این  پیش چندي

ماس نامي او، تو كھ   ھل  را  صقلیھ  از ا سیاي   بود و در آ شوریده   صر  بر قی صغیر  یاري   بود  یل   ضدّ تئوف بر  كرد و او را  كھ   صر     قی
 .  نمود  بود تقویت بوزنطیھ

كرد  باشد بالد خود را پناھگاه  كرده  مثل  بھ ي  معاملھ  آنكھ قیصر نیز براي ھا  ھا را یاری قرار داد و آن ھا  می كھ مأمون.  خرّ سال   218   در 
سوس  آمده  بیرون  با روم  قصد جنگ  بھ ھجري كات  درگذشت  بود، در طر سھ  و تحری كھ ھایي  و دسی جاورت   غر روم  در م یان  ث   در جر

 .   یافت  دوام بود ھمچنان

سخت  و بابك  گرفت  تنگ  كار بر بابك  افشین ، وقتي  طبري  قول مطابق ھالك  كار خود  بر  ید و  خویش  د ین   ست  یق كرد، دان كھ   با    خود   
ست  من  را در جنگ  دالورانش  ھمھ  عرب  ملك  كرد كھ  نامھ  میخائیل  بن  تئوفیل  روم  پادشاه آید بھ  برنمي معتصم ست  داده  از د نون  ا   و اك
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ّاخ  خود جعفر بن  خیاط  است  ناچار شده  كھ  است  رسیده  جایي  بھ كارش نار و طب تاخ  دی خود ای نام   بھ   نگ  را  من  ج گاه   بر در ستد   او   فر
 .  كرد  تواني  بر او تاختن  تو نیز اگر خواھي  اكنون  است  نمانده دیگر كس

  داشت  نام  بارسیس  سردارشان  نیز كھ  علمان  از سرخ  كرد، جماعتي  دیار مسلمانان  آھنگ  ھفتاد ھزار كس  قولي قیصر با صدھزار و بھ
مرزي  زبطره  بھ وقتي.  بودند داد با وي  مي  بود و اجرا و جامگي  پذیرفتھ  خویش  را جزو لشكریان  آنان و امپراطور روم بالد  سالم  از    ا

 .  كرد  شھر را غارت رسید آن

 را  ، سردار اشروسنھ خلیفھ.  او را اسیر گرفتند  زدند و كسان  او را آتش سراي.  زنجیر بستند  را دستگیر كردند و بھ  افشین  معتصم كسان
كرده  بھ  شایان  خدمتھاي  ھمھ  آن كھ ست  او  بود از ریا حرس   عزول   بھ  م كرد و  ندان   ستاد  ز یتي.  فر ین روا نیز در ا گر  باب  دی .   ھست  

چون اند كھ گفتھ بیژن   سني   صم  اشرو نزد معت فت   كھ  و او را از قصدي  ر شین   كرده  اف ید، معتصم   بود بیاگاھان شین   ند و در   اف  را بخوا
 .  بردند  زندان  را فرو گرفتند و بھ  اشروسنھ  جھانجوي ي  شاھزاده  بود كھ  گونھ  فرستاد، بدین  محكمھ  بھ  و سپس  بازداشت  خویش كوشك

 ...  زد  بسیار اسیر كرد و شھر را آتش  و كودكان  و زنان  بسیار كشت مردان

تل  از اسارت  پس اما حتي.  بود  را گرفتھ  بابك  داد، افشین  رخ  حادثھ  این  كھ ھنگامي بك  و ق سرخ  با نیز  مدینان علمان   بھ  و خرّ سلمانان     م
 . دادند  مي ھا ترتیب ھا و توطئھ  دسیسھ  بر ضدّ خلیفھ  بوزنطیھ  و نزد امپراطوران آنھا در قسطنطنیّھ.  نشدند تسلیم

ند  آورده  دست  بھ  بوزنطیھ  امپراطوري  مھاجر در پایتخت  ایرانیان  كھ  است  و نفوذي  قدرت  یاد داشت  در اینجا باید بھ  كھ اي نكتھ از .  بود
خان ي گفتھ  . اند زیستھ  مي  از ایرانیان اي  عده  در قسطنطنیھ آید كھ  برمي  غربي  مورّ

  كرد؟   بود و چھ  كھ تئوفوبوس

 تئوفوبوس«    و از او پسري  یافت  وفات  فقر و تبعید در قسطنطنیھ  در حال  از نژاد ساسانیان  ایراني ي  شاھزاده  یك اند كھ نوشتھ -19-22
سلطنتي  خاندان  او بھ ، انتساب  سالگي در دوازده.  ماند ، باقي نام»  لوم   ید  مع ین.  گرد سي او آی فت  عی یھ  گر بھ  و در بوزنط خدمت   ظام     ن

ني  ھزار تن  سي  فرماندھي  و بھ  گرفت  زني  خواھر قیصر را بھ سرانجام.   گشت  ترقیش  سرعت استعداد او موجب. درآمد ھاجري  ایرا   م
  فرجام در باب. اند  بوده  مورد توجھ  بوزنطیھ  نزد قیصران  ایرانیان  كھ  گردید پیداست  بودند منصوب  گریختھ  از مسلمانان  مانند پدرش كھ

كھ نوشتھ. اند  كرده  نقل  جالب  روایتي  ایراني ي  شاھزاده كار این سي  آن اند  ني   ھزار ایرا كھ   نده  وي   سركرده  فرما ب ي  و  بود تعصّ ھا    آن
 آنھا را فرونشاند   شورش  و یوناني  رومي  با افواج  خواندند تئوفیل  خویش  را پیشواي  برآوردند و تئوفوبوس  شورش  داشتند، سر بھ قومي

شمش چون.  نزد او برند  را ببرند و در طشتي بفرمود تا سر تئوفوبوس.   بود  در بستر مرگ قیصر بوزنطیھ.  دستگیر شد و تئوفوبوس   چ
 .  بود  نخواھم  نیز تئوفیل  من  و زودا كھ  نیستي تو دیگر تئوفوبوس:   افتاد گفت  شاھزاده ي  سر بریده بھ

    بابك جنگھاي

خان  این  انجامید داستان  طول  مدتھا بھ  آذربایجان  جبال  و طبیعي  محكم  در حصارھاي  با افشین  پیكار بابك باري -19-23   جنگھا را مورّ
 . اند  نوشتھ  تفصیل بھ

جري 223تا  220 از   سال  سھ  جنگھا مدت این شت  دوام ھ نان.   دا كھ چ حواي   قول  از ف طبري   صم  برمي   ید معت براي آ مام   ین  ات ھم  ا ،   م
كرده  را اكرام افشین بود  بسیار  شتھ.   یت گذ جان  از وال ستان  آذربای كھ  و ارمن بدو داده   سپاه   بود  ستھ   یان  جنگ  و آالت  و خوا   و چھارپا

بود بسیار با او فرستاده یش.   مت پ شین  از عزی بن  اف د  ّ نیز محم سف   شده  یو مأمور  بھ   بود  جان   صارھایي  آذربای برود و ح كھ   بك  را    با
 .  بود از نو بسازد  كرده ویران

د بن ّ مدینان اي  بود و عده  در آویختھ  بابك  با سپاه  مأموریت  در این  یوسف محم بود  را اسیر كرده  بود و جمعي  را كشتھ  از خرّ قتي.   ما و  ا
 .  نیز مدد گیرد  و چاره  از حیلھ  بابك  برانداختن  از شمشیر براي  گذشتھ  رسید در صدد برآمد كھ  آذربایجان  بھ افشین

عھ  با بابك  افشین  كھ  جنگھایي  گونھ بدین با خد غاز  كرد از آ نگ   مراه  و نیر بود  ھ شین.   تازه اف بھ   جان   سیده  آذربای كھ  ر بود  بن   د  ّ   محم
میھ  با آنكھ  سردار دیگر خلیفھ ، یك بعیث صلح  پیمان  با خرّ شت   خویش  دا ھد  ست ، ع سپاه  بشك با  بك  و  بھ  با نت   عھ  خیا .   درآویخت  و خد

د بن  كھ  در حصار شاھي  بھ  سپھساالر بابك  نام  آمد، عصمت  آذربایجان  بھ  افشین  كھ گویند ھنگامي ّ مد  آن  كوتوال  بعیث  محم فرود آ .  بود 
د بن ّ ست  كرد، چون  مھمان  تن  را با ده  درآمد عصمت  شب  بفرستاد و چون  علوفھ  داشت  عادت  كھ  لشكر او چنان  براي  بعیث محم   آنھا م

د بن ّ .   تو را بكشم  تا درآیند و گرنھ  ده  آوازه  یك  را یك  خویش  سپاه  سران  و گفت  ببست  عصمت  دست پس.   آنھا را بكشت  بعیث شدند محم
بن  حصار مي  درون  را بھ  خویش  سرھنگان  یك  كرد ویك  چنین عصمت د  ّ ند و محم ھا را مي  بعیث خوا شت  آن ندگان ك سپاه ، بازما چون     

 .   و لشكرھا بر تنگناھا و حصارھا بداشت  گماشت  راھھا دیدبانان  بر ھمھ  افشین  از آن پس.  بگریختند  خبر بدانستند ھمھ این
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لول  دلتنگ افشین.  نكرد  مقابلھ  افشین  سر از حصار برنیاورد و با سپاه  ماه  بود، ھفت  ایمن  محكم  در حصارھاي  كھ اما بابك شد  و م در .  
بار درم معتصم.  بود  خواستھ  و درم  بود و از او خواستھ  نوشتھ  نامھ  معتصم بھ.  برآمد  و حیلھ صدد چاره شتر  با سي  صد  با  غالم    صد 

شین  روز راه  سھ  افشین  تا اردوگاه  كھ  جایي  بغا بھ چون.  فرستاد نزد وي»  كبیر بغاي«   ھمراه ترك مھ  بود برسید، اف بدو نا كھ   كرد  یك     
شین  مالھا فالن  این  درانداز كھ  و آوازه  كن  ھمانجا درنگ ماه نزد اف برم  روز  چون   تا  بك  جاسوسان ،  ین  با گر   ا بدو برسانند م خبر را   

بیرون  ھزار تن  با پنج  كردند و روز معھود بابك چنین.  آید  بیرون  تو كند و از حصار خویش  آھنگ  مال  این  تاراج براي مد  سوار  ما .  آ ا
بود  خود آورده بار ھمراه  بي  بود و شتران  گذاشتھ  جاي  بھ  شبانھ  درھمھا را ھم  دستور افشین بغا بھ لھ.   كھ اي حی شین   طرح  اف كرده   بود     

ین  جنگ  چندین  پس از آن...  آورد و بجست  چنگ  بھ  غنایم  بیند، مقداري  بزرگي  گزند و آسیب  آنكھ  بي  و بابك در نگرفت سپاه  ب بك    و   با
 . یافتند  ظفر مي  نوبتي  ھر كدام  ك  درگرفت افشین

مت بردند دلیرانھ  بسیار مي  و سرما رنج  استوار داشتند و از برف  پناھگاھھاي  كھ  بابك سپاھیان ند  مي  مقاو یاران. كرد ما  شین ا كھ  اف بھ     
شدند  ھالك  بسیاري  افشین از سپاه.    گذشت  گونھ  بدین دو سال. شدند  مي  ملول  رفتھ  نداشتند رفتھ  دشوار عادت  و راھھاي  سخت سرماي   .

 . فرستاد  مي اندازه  بي  و آلت  و عدّت  تازه  سپاه  ھمواره اما معتصم

بك  آن  فرسنگي  در یك چون.  كرد  تسخیر حصار بابك  آھنگ  افشین سرانجام مد، با فرود آ ني  حصار  ھا خورد یوه  خروار  از حصار   و م
ما مي  سوي  بھ  روز كھ  ده در این.  مایید  شما میھمان  فرستاد و گفت  افشین  لشكریان خود براي صار  ني  ح ید خورد جز   نیافتھ آی ما را  ید  ا

تو   كھ  و دانم  كار نیست  بھ ما را خوردني«   داد كھ  پیغام  بابك  فرستاد و بھ  بازپس  و ھمچنان  نزلھا نگرفت  آن افشین.  نبود  قدر چیزي این  
ست  ھزار مرد جنگي  سي  سپاه در این.   كني  ما را شماره  تا سپاھیان  كردي  كار بدان این میرالمؤمنین  ا با ا كھ  سي  و  سلمانند   صدھزار م
ند  تو باز نمي اند از جنگ  زنده  از ایشان  تن  با او یكدلند و تا یك ھمھ نون. گرد ني اك ھتر دا تو ب ھي   بھ ، خوا یي   ھار آ ھي  زن   جنگ  و خوا
 . » كني

فھ  بھ خواست  البد نمي  كھ بابك ھار خلی ید جنگ  زن پس  درآ ھاي  را برگزید  كم  در ند  حصار مح جا بما كرد و در آن شین.   گرد  اف بر  نیز   
ست  و خندق  ساخت حصار لشكرگاه بك  كند و ھمانجا نش صار با نگ  روزھا از ح ین  و رود مي  چنگ  با مد و چن فرا مي آ كھ   ند   از  نمود

گي  افشین سپاه.  انجامید  طول  نیز بھ  حال این. فرستادند  مي  شبیخون  بھ  را ھمواره  پروا ندارند اما شبھا گروھي  دشمن سپاه با تن  و   علف  
 .  شدند  تلف  بابك  از سپاه  داد و بسیاري  روي  سخت  و كشتارھاي  خونین  ایستادند جنگھاي  كار نیك سختي

ّف.  در كار فروماند  بابك سرانجام بك.  رفت  از گرد حصار دورتر نمي گشود و لشكر افشین  نمي  در حصار كاري از توق بر آن با كھ   شد    
بھ افشین.   گویم  سخني تر آید تا با وي  را گویید نزدیك ، افشین  بابك منم:   حصار برآمد و گفت بر بام.  سازد  حیلھ با افشین پاي   مد   یوار آ .  د

  قرار نھادند و لشكریان بر این.   بستان  زنھار خلیفھ  من  نواگیر و براي  او را بھ  است  پسر مھترم  من  گروگان  و گفت  زنھار خواست بابك
كھ  و با پنجاه  خود را برگرفت  كسان  در رسید بابك  شب  باز آمدند چون  خویش  جاي  حصار رھا كردند بھ افشین با وي  مرد   در حصار   
 .   گریخت  ارمنستان  سوي  و از آنجا بھ  كوھھا رفت  شد و بھ  بودند از حصار بیرون مانده

    بابك گرفتاري

بك گویند چون -19-24 ست  با باس  از حصار بج سافران  ل نان  م با كسان  و بازرگا شید و  ستان  پو خود در ارمن بھ   جایي   مد   فرود آ از .  
مده  بابك دانستند كھ.  و خبر برد  برفت ، امیر ارمنستان  سنباط  بن  نزد سھل چوپان.  بخرید  بود گوسفندي  حوالي  در آن  كھ چوپاني ست  آ .   ا
كھ  واداشتھ  را بدان  بود و آنان ھا فرستاده  نامھ  و ارمنستان  و بیلقان  و اران  آذربایجان  و امیران  حكام ي  ھمھ  بھ  از آن  پیش افشین بود   در   

 .  كنند  با او كمك  بابك فروگرفتن

فت  و بھ  برنشست  یافت  وقوف  ارمنستان  بھ  بابك  از آمدن  چون  سنباط  بن سھل بك  دیدار او ر طف  و با با ل كرام  را  بھ  و ا سراي   خویش     
شین.   است  نزد من  بابك  كھ  نوشت  نامھ  افشین  بھ  برد، و در نھان مھمان بر آن  وي اف ھا داد و  یدھا و دلگرمی كھ  را ام ند  قرار نھاد چون     

 .  كند  تسلیم  افشین  كسان  بودند بھ  كرده  معین  از پیش  كھ  رود او را در جایي  قصد شكار بیرون  بھ  با وي بابك

ین چون چن ند و  بك  كرد فت  با كھ  دریا سھل   بھ   نت  او را  سلیم  خیا شمن  ت شفت  مي  د ند برآ بھ ك فت  و  بھ«   او گ ین مرا  ھودان  ا   ارزان  ج
 . » دادم  دادند مي  اینان  از آنچھ  تو را بیش خواستي  و زر مي  اگر مال فروختي

سرخ حصارھاي.  و بند برنھاد  را بگرفت  بابك  با غدر و حیلھ  افشین  گونھ بدین یران علمان   شتھ  و خود ك ھا  شد و آن نده   ما   و پراك شدند ا  
 .   یافت  نیز دوام  از بابك  پس  نرسید و ھمچنان  پایان  بھ  آنان ھاي كوششھا و مبارزه

ا كرد  او را برنشاند و آھنگ  و كسان  بابك افشین  و   و تشریف  را بسیار بنواخت افشین.  بود اندازه ، بي  پیروزي  از این  خلیفھ شادي.  سامرّ
ا آورد، شبانگاه  را بھ  بابك  افشین چون.  كرد اندازه  بي اكرام شناس  بغداد و از مشاھیر معتزلھ القضاة  قاضي  دواد كھ  احمد بن  سامرّ بود نا   

بك  بھ  نسبت  خلیفھ  و وحشت  ھول  كھ پیداست.   گفت  را بدید و با او سخن  و بابك بدانجا رفت چھ  با تا  كھ   بود  حدّ  گام   تا ھن صبح   قت     طا
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ّروار بھ  .  را بدید  بابك  در شب  و ھم  رفت  افشین  سراي نیاورد و او نیز متنك

 ... برد  سر مي  بھ  اسارت  در آنجا بھ كرد اكنون  سالھا او را تھدید مي  كھ  دلیري  باور كند پھلوان توانست  بغداد نمي گویي

    بابك فرجام

صم -19-25 گر روز معت ست دی بر نش مردم   ھ ي  از دروازه  و  ّ طیره  عام تا م صف   شیدند   صم.  ك ست  مي معت مردم خوا تا  بك   بھ  با   را 
ند و  بفرمود تا فیلي.   نیست تر از فیل  مناسب  باید نشاند؟ گفتند ھیچ  او را بر چھ  پرسید كھ  خویش از كسان.  بینند  و خواري رسوایي  بیاور

بك باس با شیدند و كـاله  را ل با در پو بوه  زی بر سـر نھادنـد او را بـا ان مردم  سـمور  گاه   میرالمؤمنین  بـر در ھ ، بـھ  ا ّ ند  دارالعام .  درآورد
ھ  ار باب بود، بخواندند حاجب» نودنود«   او را كھ بفرمود تا دژخیم.  او را ببرد  و پاھاي  تا دست  خواست  دژخیم امیرالمؤمنین ّ  برآمد  العام

بك  داد تا ھر دو دست  فرمان  فراز آمد امیرالمؤمنین  وي و نودنود رابخواند چون طع  با ند  را ق سردي.  ك یي  و بي خون نھ پروا كھ اي  دلیرا   
 .  بود  قھرمانان ي  داد شایستھ  نشان  مرگ ي  در مواجھھ بابك

ھم  درآمد برادرش  بر معتصم  بابك گویند چون بود   بدانجا  فت وي.   بك اي«:   را گ كاري  با كردي   كھ   كس   نون   كرد اك كن  صبري  ن كھ     
 .   كنم  صبر چگونھ  دید كھ  خواھي گفت»  باشد  نكرده دیگري

مھ  خود زد و در روي  دیگر در خون  بریدند دست  دستش  یك چون«  اند كھ نوشتھ خون  روي  خود مالید و ھ خود را از  سرخ   خود  كرد     
ست  است  حكمتي  در این ؟ گفت  است  عمل  چھ این...   گفت معتصم پاي  شما ھر دو د من  و  نھ   ید و گو ید بر مردم  روي ي  بخواھ خون     از 

چون  كردم  خود سرخ  از خون  خویش  روي من.  برود زرد باشد  از روي  خون  باشد چون سرخ تا  خون   نم   بیرون  از ت كھ   ند  شود نگوی   
ّي  سردي  را بھ  شكنجھ  ھمھ  نیز این  مرگ  در دم  بابك باري. » زرد شد  از بیم رویش سخن  كرد و ھیچ  تلق یاورد  و دم  نگفت    معتصم.  برن

  شد؟   او چھ  بود و فرجام  كھ اما افشین.  شد  چنین  بابك سرانجام.  دو جسر، بر دار كردند  بغداد میان  شرقي بفرمود تا او را در جانب

 ؟   یا ضدّ قھرمان ؛ قھرمان افشین

  انجام  در نھان  خالفت  او بر ضدّ دستگاه  كھ ھایي از تحریكھا و توطئھ.  وانمود كنند  ایران  ملي اند از قھرمانان  را كوشیده افشین -19-26
جاب مي با اع یاد كرده  و تحسین داد  ند   نت. ا شكاري خیا كھ  آ سبت  را  بھ  او ن بك   كرد از روي  با یار  ستھ  مصلحت  و ماز ین  دان  اند، در ا

شاھزاده  او برمي  زندگي  از تاریخ  كھ  چنان افشین.   تردید است ھا جاي نكتھ ید  ھانجوي اي آ بود  ج مع.   ثروت جز ج براي   سب   قدرت  ك    ،
حتي  این  برسد و براي  خراسان  سلطنت  تا بھ خواست مي.   نداشت اي اندیشھ كار  فدا مي   خود را  برادر  پدر و  مال مي. كرد   تا   و  كوشید 
حتي  لشكریان  مقصود، بھ  این  كند و براي  جمع ثروت بھ  خود و  ستان   نت  دو نیز خیا خود  ید  مي   كھ براي. ورز بھ  آن ھاي   شیرین  آرزو   
 بود   را نپذیرفتھ  آنان  و آیین ، كیش  و ھرگز در باطن داشت  مي  را دشمن عربان. كرد  نمي  خود نیز دریغ  وجدان  برسد از فداكردن خویش

ّ جاه جاه  بود اما براي  خود وفادار مانده  دیرین  آیین بھ. كرد  مجبور مي  عربان ي  خلیفھ  خدمتگزاري  او را بھ  مال  و عشق اما حب مال     و 
قیر مي اعراب.  كند  تیغ ي  خود را طعمھ نژادان  و ھم كیشان ، ھم  مسلماني  نام ناچار شد بھ نان  را تح ما چ كھ كرد ا خود او مي   فت   براي گ   

مي  تن  داشت  نفرت  از آن  كھ  ھر كاري  بھ خاطر عربان حتي  در براي داد  ھا روغن   خاطر آن بھ   سوار مي  مي  دن شتر  بر  شد و  خورد و 
سان  بھ  رو بود كھ  طاھر از آن  او با آل دشمني... پوشید  مي نعلین شم  خرا شت  چ میران  دا بر ا شك  آن  و  ستي.  برد  مي  ر یار  دو با ماز  او 

باني  خدعھ  بھ  طاھر بود و سرانجام  بر ضدّ آل اي دسیسھ ین ، مازیار را نیز قر كرد  دوستي  ا ھا و توطئھ.   كھ ھایي تحریك فھ   بر ضدّ خلی   
نگ  كیش  و بھ  ایرانیان  خود ھرگز بھ ھاي در كوششھا و مبارزه. خورد  مي  آب  و طمع  بیم ي كرد بیشتر از سرچشمھ مي سان  و فرھ   مجو
 .   یافت توان  مي  دعوي  این  براي اي  و شواھد ارزنده ، مدارك  در تاریخ از تأمل. اندیشید نمي

  بود؟   كھ  كاووس ؟ خیدر بن  گذشت  چھ در اشروسنھ

بھ  حكومت  در آن  افشین  نیاكان ، كھ  اشروسنھ والیت -19-27 میراث  را  ین   ماوراءالنھر ب شتند، در  سیحون  دا قع   سمرقند وا بود  و  از .  
شرق بھ م نھ   غرب  فرغا بھ  و از م حدود مي   سمرقند م شمال. شد   چاچ  آن در  سمتي   نھ  و ق نوبش  از فرغا كش  و در ج یان   قرار   و چغان  
سرزمین این.  داشت بھ   سطھ   فور آب ي  وا عادن  و جود م بادان  و و بود، و گفتھ ، آ گر  كھ  و توان ند  عھ  در آن ا شت ، چھارصد قل .   وجود دا

 در   كھ  بودند جز در اشروسنھ  گرفتھ  مسكن  بالد خراسان  در تمام  و یماني  مضري ، اعراب  بالد شرق  از فتح  پس  كھ  است  نوشتھ یعقوبي
لھ  مي  را بلسان  اشروسنھ  شھر بزرگ باري. كردند  مي  منع  خویش  را از مجاورت ، اعراب آنجا مردم ند و از جم شھرھایش گفت كت     بنجی
شتند  آنھا بود در شھر بنجیكت  عمومي  لقب  افشین  كھ  والیت  آن فرمانروایان.  بود  و خرقانھ  و دارك  و رامین و ساماط قر دا ین.  م نان آی   آ

ً سمني ً بر آیین.  بود  یا مانوي ظاھرا ماز  ساختند مي  مي  را كھ  صورتھایي  جاھلي  اعراب  بودا بودند و مثل سمنیھا ظاھرا ستیدند و در ن پر
تان  بھ روي خویش  ب ند  مي   ندان. كرد بادت خردم ھا در ع گران  آن ین  ن ند و ا تان  آفریدگار بود شھا و ب لھ  نق خویش ي  را قب ما   مي   ند ا گرفت

ستش شمردند و مي  آفریدگار انباز مي ، بھ  را درخدایي  بتان جاھالن تان پنداشتند پر سیلھ  ب قرب ي  و بھ  ت ست   ین...  خدا ماني آی ین   نیز در ا   
  كھ بتاني. اند  بودا داشتھ  آیین  بلخ  برمكیان ، مثل  اشروسنھ  شاھزادگان دھد كھ  مي  نشان  قراین  بعضي  ھر حال  بود اما بھ حدود انتشار یافتھ

ین  وي كند كھ  مي  از این  حكایت اي اند تا اندازه  یافتھ  افشین ي در خانھ شتھ پرستي  بت  آی ست  دا قراین  ا گري  و  كھ  دی طي   چھ  در   ي  تاریخ
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 . كند  را تأیید مي  دعوي  نیز این  خواھد رفت  بدانھا اشاره  افشین زندگي

صون  و مسلمانان  از دستبرد تازیان امیّھ  بني ي  دوره  افشینھا، تا پایان ، سرزمین  اشروسنھ باري نده  م بود  ما بق.   قول بر ط بالذري   ، در   
د، آخرین  بن  مروان ایام ّ نام  نصربن  كھ  خراسان ، والي  اموي ي  خلیفھ  محم سیّار  شت   كاري  در اشروسنھ  دا ما  كرد ا غزا  یش   نبرد   از پ  

 .  نیافتند  بر آنجا دست  مأمون  نیز تا زمان  عبّاس  بني خلفاي

یاستین  سھل  بن  فضل  نیز بھ  داشت  نام  كاووس  كھ  اشروسنھ افشین.   غزا پرداخت  رسید در سند بھ  خالفت  بھ  مأمون چون ، وزیر و   دوالرّ
مالي  درخواست  صلح  كرد و از وي  نامھ  مأمون كاتب پذیرفت  و  سلمانان   تا م ند   غزا نكن بالد او  ین.  در  خواھش ا تھ   مد  او پذیرف ما .  آ ا
 .   بود نپرداخت  پذیرفتھ  صلح  براي  را كھ  سرپیچید و مالي  نیز از فرمان  بغداد كرد كاووس  و آھنگ  گفت  راترك  خراسان  مأمون چون

بھ  داشت  نام  گنجور و وزیر او نیز بود و طرادیس  كھ  كاووس  از نزدیكان یكي كي  فضل  دختر خود  سران ، ی كاووس  از پ تزویج   كرده     
كاووس  مي  را نزد كاووس  فضل  ھمواره  داشت  نزد امیر اشروسنھ  كھ بود و با نفوذ و حشمتي گر  سر دی كھ ستود و او را بر خیدر پ بھ     

عد، خیدربن چندي.  دھد  و ناچیز جلوه  خیدر را بنكوھد و در نظر پدر پست كوشید كھ نھادو مي  مي  برتري  مشھور است افشین كاووس  ب   
سگالي  از دورویي كھ طرادیس  و بد شفتھ   شت  برآ بود او را ك شم   نزد ھا بن  و  لي   خت  محورالخت ست  گری مھ  و از او درخوا تا نا بھ اي     

كاووس پدرش سندي   سد و خر ست  او را از وي  نوی ند  درخوا پس كاووس.  ك نیز  شتھ   شدن  از ك طرادیس   ني   بھ ، ز نام   ید   ام   را ) ؟( جن
 .  بود  خود گریختھ  از دھگانان  بود و نزد یكي  كرده تزویج

بھ  برآمد كھ  در صدد آن  گشت  آگاه  اشروسنھ  وضع  و نابساماني  از آشفتگي  كاووس  خیدر بن چون لھ   نت  حی مت  و خیا كھ ، حكو جا را    آن
سالم از این.  آورد  دست  بود بھ  واگذار شده  برادر دیگرش  فضل گویا بھ بھ  رو ا كرد و  یار  غداد رفت  اخت بھ.   ب جا،  مع در آن مت  ط   حكو

بھ  رفت  در بغداد نزد مأمون وي.  كرد  خیانت خود را تسلیم سنھ  و او را  سخیر اشرو خت  ت نھ بدین.   برانگی سرزمین  گو كان   حتي  نیا  ، و 
بھ.   فروخت  دشمنان  بھ  و امارت  حكومت  طمع پدر و برادر خود را بھ مأمون خیدر  شان   كھ  ن تح  داد  سان  اشروسنھ  ف صورت  آ ھد     خوا

  بھ  را كھ  راه ترین  و كوتاه ترین  نزدیك حتي.  فرا نمود  و خوارمایھ  بودند، او آسان  داده  جلوه  ھولناك  خلیفھ  براي  را دیگران  و آنچھ گرفت
ندان  وطن  بھ  شد، از خیانت  مرتكب  و مال  خاطر جاه  بھ  پس  از آن  را كھ  داد و جنایتھایي  نشان  خلیفھ رسید بھ  مي اشروسنھ خویش  و خا   
 . آغاز كرد

عرب  سپاه  از آمدن  كاووس چون.  فرستاد  اشروسنھ  غزاي  بھ  گران  را با سپاھي  خالد احول  ابي  احمد بن مأمون گاه   شت  آ سر   فضل  گ ، پ
كھ  قبل اما سردار عرب.   مدد خواست  عرب  دفع  براي  فرستاد و از آنان خود، را نزد تركان ضل  از آن كاني  ف با تر كھ   بھ   یاري   مده     او آ

 .  فرود آمد  اشروسنھ ي بودند فرا رسد بر دروازه

چون  بود كھ  كرده  گمان  امیر اشروسنھ كاووس بان   یك  عر تاه ترین  نزد كھ  راه ترین  و كو بان  را  شت  مي  از بیا ھي  نمي گذ ند را  دور و  دان
یك  راه  كھ اما عربان.  خواھد كشید  طول  مدتي  اشروسنھ  آنھا بھ  و رسیدن  خواھند گرفت دراز پیش تاه  نزد بن  و كو كاووس  را از خیدر    

گاه  گونھ  بدین  كھ كاووس.  بر سر او فرود آمدند پنداشت  مي  كاووس  بودند زودتر از آنچھ آموختھ بھ  نا سالم  دست   شد ا چار  تاد نا ھا اف   آن
كان  گشت  خبر آگاه  از این  چون فضل.  درآید  طاعت بپذیرد و بھ بان  تر لھ  را در بیا سالم  ی با او ا مد و  پدر آ نزد  خود  كرد و  پذیرفت    و   

 ...  شدند  ھالك  در بیابان  نیز از تشنگي زنھار بستد، تركان

نیز پسرش  ملك  او را بر بالد خویش مأمون.  خود اظھار كرد  و اسالم  رفت  بغداد نزد مأمون  بھ  كاووس گاه آن عد از او  ید ب  خیدر   گردان
 .   او گماشت  جاي را بھ

نھ بدین شین  گو بن  اف یدر  كاووس  خ كھ   بوم   برادر و زاد و  پدر و  بھ   خود را  بان   شمنان  عر تھ  و د بود از آن  فروخ پس   كھ   شید   در   كو
قدرت این.  آورد  دست  بھ  نفوذ و قدرتي  خالفت دستگاه فوذ و  براي  ن نیز  ست  مي  آن  را  كھ خوا نب   فھ  از جا مانروایي  خلی سان  فر  و   خرا

شود ماوراءالنھر سپرده ین براي.   كار الزم  ا كھ   بود  یچ   خدمتي  از ھ بھ   ستگاه   فت  د یغ  خال ند  در ین.  نك كھ از ا شید    در دشمني  رو كو
ندازه در این.  ورزد  رقابت  و ترك  عرب ، با سرداران ایرانیان تا ا نیز  كار  یادي ي   یاب  ز شت  كام ین  گ ما ا یابي  ا براي  كام بھ   مت  او    قی

 .  شد  تمام  گران خیانتھاي

ثل از این.  قرار دھد  و قدرت  ثروت  كسب  براي اي  را وسیلھ  خالفت  دستگاه  بھ  كرد خدمت  سعي افشین سرداران  رو م سالم   كاب  ا   در ر
بود   او آن  خدمتھا ھدف  این در تمام.  كرد  نیز خدمتھا عرضھ  روم  جنگید در غزاي  مأمون  در مصر براي چندي.   غزا پرداخت  بھ خلیفھ  

ست مي.  نماید تر معرفي تر و شایستھ  دیگر او الیق  كند و خود را از سرداران  را جلب  خلیفھ  مھر و عالقھ كھ با جلب خوا یت   فھ  عنا   خلی
سان  فرمانروایي  كھ  خویش  دیرین  آرزوھاي بھ یان  خرا ما طاھر بود برسد ا سان   بر خرا ّط   سل جراي  ت شتند و ا ین  دا براي  خیال  ا  او   را 

 ... كردند  مي مشكل

    خراسان  و اوضاع طاھریان
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ین.  بودند  خلفا پیوستھ  خدمت  بھ  و جاه  مال  نیز براي  ایراني  خاندان این.  بود  طاھریان  در دست  و سیستان خراسان -19-28 حال با ا با     
 آنھــا   كـھ  داشــتند، امـا اسـتقاللي  اسـتقالل ي داعیــھ. منـد كننــد  خـود عالقھ  را بـھ كوشـیدند خراسـانیان ، مي  خـویش  نـژاد ایرانــي تفــاخر بـھ

براي  آنھا موروثي  در خاندان  خراسان خواستند حكومت مي.  بود  خانوادگي  حكومت خواستند استقالل مي شد و  ین  با یچ  ا كار از ھ نھ     گو
ھم  بي  ایراني  و فرھنگ  تمدن  بھ كردند و ھم  مي  مباھات  خویش  نژاد ایراني  بھ ھم. كردند  نمي  مضایقھ اقدام ند،  نا بود ني اعت خود را ایرا   
 . ورزیدند  مي كرد مخالفت  آنھا را تھدید مي  و استقالل  قدرت  كھ  در صورتي  ایراني  با نھضتھاي دانستند و ھم مي

شدند  جنگ  مجبور بھ  مدتھا با خوارج  در سیستان طاھریان سان.   مت خرا گار حكو سالھا در روز نیز  نھ   تار فت ھا گرف خوارج ي  آن بود     .
ال  بودند اما ظلم  كرده  قیام  و خراسان  در سیستان  مدتھا بود كھ خوارج ّ قارن.  انگیخت  را بیشتر برمي  آنان  ظاھریان  و فشار عم ھور  م  ظ

ّ  بابك بھ  را داشت  خراسان  حكومت  مأمون  از طرف  طاھر كھ ، عبدهللا شكرھا  بك  حرب  در دینور بود، و ل م  با خرّ ستاد  مي دین   د . فر ّ محم
ّ   از جانب  كھ  حمید طاھري بن سراي  بگرفت  بعضي  شارع بسیار ستمھا كرد و از راه« در نیشابور بود   عبدهللا ندر  خویش  و ا »  درآورد  
ّ .  بسیار بكشتند  كردند و مردم  نیشابور تاختن ھاي  از دیھ  در یكي  خوارج  شد كھ  ستمھا موجب این طاھر  عبدهللا سان«  خوارج خرا   را از 
 .  بود  كرده  و تباه  را ویران  و سیستان كشیھا خراسان  خونریزیھا و آدم اما این»   بكشت  ار ایشان  كرد و بسیاري پاك

ال. كردند  مي  قیام  ستمدیدگان اي ھر روز در گوشھ ّ سركوبي  تنبیھ  نیز براي  طاھریان عم گاه  و  ھا  شدّت  آن مل   بھ  ع بر   مي  خرج   ند و  داد
ثر خشك ھجري 220   در سال  نیز كھ  سختي  و مرگ قحط. كردند  مي  و ناروایي  زشتي مردم شدن  بر ا ست   ند بُ ستان  رود ھیرم  را   و سی

كھ  و نفرت  ظالمانھ  چنان  خراسان  با مردم  طاھریان رفتار كارداران.  بود  نارضاییھا گشتھ  افزایش  بود، موجب  كشیده  آتش بھ بود  گیز   ان
ت«   بنویسد كھ اي  نامھ  آنھا طي ي  ھمھ  ناچار شد بھ امیر خراسان ید و   بیرون  بیدار شوید و از خیرگي  شما را تا از خواب  برگرفتم حجّ  آی

یت  بجویید و با برزگران  خویش صالح شاورزي  وال ید و ك مدارا كن كھ   قوت  ضعیف   گردد او را  بھ   ید و  جاي  دھ خویش   كھ   ید    بازآر
ّ ما را از دستھاي خداي وجل ّ . »  است  كرده  حرام  بر ایشان  و بیداد كردن  است  كرده  سالم  ایشان  و از زبانھاي  است  كرده  طعام  ایشان  عز

ال دھد كھ  مي  نشان  نامھ این ّ نھ  طاھریان  عم مردم  چگو ستمدیده مردم. اند دوشیده  را مي   كھ   نیز  ستخوش   غراض  د ستمكاران  ا ھواء    و ا
كام. اند دانستھ  نمي اي  چاره  و شورشگري اند جز سركشي شده  مي واقع ھم امرا و ح براي   شاندن   ین  فرون ین  ا شدّت  شورشھا در ع مل     ع

ً بھ  كھ اي وحشیانھ ّت اند، بھ برده  كار مي  بھ  حربھ ترین  قاطع  عنوان  غالبا كھ گرفتھ  برمي  حجّت  خویش  از كارداران  چندي  طور موق بھ اند    
ّ  قول اع  و عامالن  كارداران اما این»  آیند  بیرون  بیدار شوند و از خیرگي از خواب« طاھر   عبدهللا ّ گز نمي  طم ستمكار ھر ستند از   و  توان

 .  بشویند دادند دست  مي  امیر خراسان  را بھ  از آن اي  بھره  كھ عواید سرشاري

بود  مقتدر و منبع  حكومت  پایگاه  طاھریان  خاندان  براي ، خراسان  و آشفتگي  پریشاني  ھمھ با این ین.  عواید سرشار  شین از ا شم  رو اف   چ
مارت  كھ پنداشت شاید او مي.  بود  دوختھ  آن  بھ طمع با ا سان   مت  خرا تدري  وسیع  حكو بوم  و مق خویش  در زاد ند آورد   ید توا ین.  پد  از ا
 .  فروگذار ننمود  كوششي  مقصود از ھیچ  بدان  وصول  براي جھت

    با طاھریان رقابت

گامي -19-29 كھ ھن جان   بھ  او در آذربای نگ   بك  ج شتغال  با شت  ا ثھ  دا كھ  رخ اي  حاد بت  داد  ھاني  رقا شین  پن ّ   اف بدهللا بھ  و ع طاھر را    
ستاد  مي  اشروسنھ آورد بھ  مي  دست  بھ  و ارمنستان  در آذربایجان  را كھ  و ھدایایي  غنایم نویسند افشین مي.  كرد  تبدیل  آشكاري دشمني . فر

ین سان ا چار از خرا ھدایا نا مت   مرو حكو ّ  ، قل شت ، مي  عبدهللا سان گذ میر خرا قف  از آن  و ا شت  مي  وا ّ .  گ بدهللا ین ع طاھر ا بھ   خبر را    
ّ  معتصم.  فرستاد معتصم  .  آورد  دست فرستد بھ  مي  اشروسنھ  بھ  افشین  كھ  از ھدایایي  صورتي  فرمود تا عبدهللا

جان  و خواستھ  مال  ھر چھ افشین ستان  در آذربای بھ  و ارمن مي  دست   ستارھا مي   ھا و د بھ آورد در ھمیان ھاد و  سان ي  وسیلھ ن یاران  ك   و 
بھ خویش بوم   پدران  زاد خود مي   ستاد   كدام. فر شتگان ھر  ھاي  از گما نده  او ھمیان سیم  آگ قت  از زر و  خور طا خویش ، فرا یان   بر م   

سنھ  بھ  خراسان بستند و از راه مي ند  مي  اشرو قتي.  برد كھ و ین   ھاي  ا بھ  كاروان ھر،  طال و جوا سنھ   صد اشرو شابور مي  ق شت  از نی ،  گذ
 ّ  مالھا را   این ، از آنھا پرسید كھ پس.  بود از آنھا بستدند  در ھمیانھا بر میانشان  مالھا كھ  را بگرفتند و آن  طاھر فرمود تا كاروانیان عبدهللا

ّ .   است  افشین ھا از آن  مالھا و ھدیھ اید؟ گفتند این از كجا آورده شین  مي  دروغ  طاھر گفت عبدهللا گر اف ید ا ست  مي گوی ندین خوا مال  چ بھ     
 . اید  فراز آورده  دزدي  بھ  ھنگفت  مال  شما دزدانید و این  كنم  آن  ھمراه اي  تا بدرقھ نوشت  مي  من  فرستد؛ بھ جایي

ّ   گونھ بدین شكریان  او بستد و بھ  را از كسان  افشین ي  و خواستھ  مال  عبدهللا خویش  ل بھ سپس.  داد   شین   مھ  اف شت  نا كھ  نو ین   قوم  ا ین     چن
نم  آن  ھمراه  بدرقھ  بھ  تا نگھبانان  نسازي  و مرا آگاه  فرستي  اشروسنھ  بھ  مال  تو چندین  كھ  نپندارم گویند و من مي نك.   ك من ای مال  آن   بھ     

چون  توست  و اگر از آن  سزا است  خلیفھ  و بندگان  لشكریان  بھ  تو نیست  اگر از آن  كردم  تفرقھ  خویش سپاه مالي   كھ   بھ   ید  شكر داده  با   ل
 .  داد  خواھم شود برسد عوض

ین  را كھ  كدورتي  واقعھ این شین  ب ّ   اف بود قوي  و عبدهللا طاھر  ین   كرد و ا یب تر  قوي  دو رق براي   یان   بردن  از م بھ   كدیگر  شش  ی  و   كو
نان.  ابراز دارد  خاصي ، مھر و عنایت  افشین  بھ  نسبت  خلیفھ  شد كھ ، موجب  افشین  دست  بھ  بابك گرفتاري.  برخاستند ستیزه كھ چ سان     ك
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ا بھ و نزدیكان خت  خود را از سامرّ سیار بنوا ستاد و او را ب شریف  پیشباز او فر كرام  و ت مود  و ا سیار فر تاج.  ب ند  یني گوی نده  زر  از   آگ
د سبز و یاقوت بزرگ  دختر اشناس  كرد و فرمود تا اترجھ  با دو كمربند گرانبھا بدو ھدیھ  سرخ زمرّ سردار  ترك   شین   سر اف با پ كھ  را    

نام حسن شت   قد ازدواج  دا سم  ع ند و در مرا ّف  عروسي  بند شین  تكل ند و اف سیار كرد شاعران  ب ین  را  ستودند ا سیار  یھ  ب باني  ما  و   مھر
ً برمي  در دربار خالفت  را كھ  افشین  و سایر رقیبان  طاھریان ي  و كینھ ، رشك  خلیفھ دوستي  .  انگیخت  نفوذ داشتند طبعا

    افشین  بھ  خلیفھ بدگماني

  در   با بابك  نھادند كھ  تھمت  كنند بر وي  را بدو بدگمان  خلیفھ  آنكھ  رو، براي از این -19-30

ستھ  بھ  كھ  كتاب آن«: وزیر پرسید سخنان  و در آن اي  دیبا و زر و جواھر آرا ست   میز ھ ست  كفرآ چرا داري  چی سخ» ؟  و  كھ پا  آن«   داد 
جم انگیز حكیمان  عبرت  سخنان  ھم در آن.   است  رسیده  من  از پدر بھ  كھ  است كتابي ست  ع ھم  ھ تھ  و  شتگان ھاي  گف میز گذ من  كفرآ  از  ، 

ترك ھاي  و گفتھ گیرم  مي  بھره آمیز آن  حكمت سخنان مي  كفرآمیز را  ین من.  كنم   تاب  ا كھ  ك بھ  را  پدر  من  از  بھ   میراث   بھ  رسیده   بود    
گھ  كھ  را ھمچنان  و آن  برگیرم ھا را از آن  پیرایھ  آن  كھ  نداشتم  نیازي  یافتم زیورھا آراستھ شتم  بود ن سراي.   دا تاب در  نیز ك تو  لھ    و   كلی

 » ... تواند آورد  بیرون  كتابھا ما را از شمار مسلمانان  این  داشتن  كھ پندارم  نمي  و من  ھست  مزدك  و كتاب دمنھ

چھ  بابك  در باب گفت« تا او را بیازماید   بود خواست  شده  بدگمان  افشین  در حق  كھ معتصم. كند  مي  دارد و از او حمایت  سازگاري نھان   
شي  جنگ  و در كارھاي  و داھي  و قوي  جلد است  او مردي ؟ چھ  او را بگذاریم  كھ  بیني ؟ مصلحت بیني  مي صواب ندارد   و لشكرك ظیر   ن
خدمت باشد كھ ما را از  غي  وي   شد  فرا شین.  با فت اف میرالمؤمنین  گ یا ا كافري   كھ   خون  چندین   سلمانان   نده  ریختھ  م چرا ز شد  ید   با  با
 »   است اند دروغ  بدو رسانیده  آنچھ  كھ  بشنید دانست  سخن  این  چون ؟ معتصم گذاشت

مدین  بابك  سركوبي  كھ افشین.  نبود  بیش  تھمتي  در حقّ افشین  نسبت  این در واقع ل  خلیفھ  عنایت  جلب  براي اي  وسیلھ  را چون  خرّ ّ با تحم   
نگ  بود، و بابك  پذیرفتھ  لشكركشي  رنج  سال سھ لھ  را با نیر بھ  و حی نھ  آورده  چنگ   بود و ناجوانمردا كرده   سیر  كن  ا بود، مم بود در     ن

 .  باشد  كرده  با او سازشي نھان

سازش  كرده  خلیفھ  دوستي  چیز خود را فداي  و ھمھ  و زادبوم ، خانواده  و مال  جاه  طمع  بھ  كھ افشین بود از  ستي   سیري  و دو با ا كھ    در   
ھان  داشتھ توانست  مي  امیدي  چشم  بود، چھ  او سپرده دست تا در ن سازش  باشد  با او  كرده   براي   شد؟  شاھزاده  با سنھ ي   كھ  اشرو پدر و     

یش یار و ك شھر و د ین برادر و  ستانھ  و آی خود را در آ جاه ي    ّ حب مال   باني  و  كرده  قر كردن   تار  بود گرف بك   مدین  با پر  ي  وسیلھ  خرّ  
 . رسانید  مي  جیحون  سوي  و بالد آن  خراسان  حكومت ، یعني  خویش  دیرین  آرزوي  او را بھ شد كھ  مي  محسوب افتخاري

یرین  آرزوي  بھ  وصول  بود و براي  گشتھ  واقع  خلیفھ  خاص  مورد مھر و توجھ او اكنون خویش  د قط   یك  ف قدام   یش  ا گر در پ شت  دی ؛   دا
ّ   و نیرنگ  بود با خدعھ الزم  الزم.  او را بگیرد  قرار دھد و جاي  خلیفھ  و غضب  مورد سخط دانست  مي  خویش  رقیب  طاھر را كھ  عبدهللا

بھ قیام.  برسد  خراسان  امارت  او بھ  جاي  بیندازد و خود بھ  را از نظر معتصم  سردار طاھري بود كھ یار  مي  ماز ید  كھ  او نو بھ داد  ین     ا
 .  شود تواند نایل مقصود مي

  مازیار  قیام

سیلھ  كھن  دین  احیاي  اندیشھ  بود و این  توأم  كھن  دین  احیاي ي  با اندیشھ  ملك  وصلت ي  مازیار، بویھ در قیام -19-33 كھ اي ، و بود  مان     گ
 . تواند نمود  مي ، آسان  وي  مراد را براي  بھ  نیل رفت مي

ال  از جانب  كھ  و بیدادي  ظلم در واقع ّ جاد روح آمد، خود براي  وارد مي  خلفا بر ایرانیان  عم صیان  ای مردم  ع د در مرّ یت  و ت . كرد  مي  كفا
كس  میان نمود و در این  مي  سركشي  آماده  را ھمواره ، مردم  و نارضایي محرومي فھ  ھر  ضدّ خلی بر  یان  علم   شت  برمي  طغ مردم افرا  ، 

 . آمدند  گرد مي  بر وي  و ناراضي عاصي

خواري  كھ  ایراني  ستمدیدگان  مازیار نیز براي قیام یداد و  ال  جور و ب ّ سیار از عم عرب  ب یده   یدایش  د ند، پ ي  بود فرّ چاره  و راه  م  را  اي  
شارت مي ب ین. داد   كھ و از ا بود  ندي  رو  یھ  چ مردم ي  ما ید  شت  ام قع.   گ ین در وا قارن  ا سر  یار پ بن  ماز سپھبدزاده   مزد،  نداد ھر  ي  و

بھ وي.  رسید  عمویش  بھ  طبرستان  حكومت  یافت  وفات  قارن  پدرش چون.  بود طبرستان گاه   مأمون  در فت   نوازش  ر مورد  یت  و    و عنا
د نام مأمون.   قرار گرفت خلیفھ ّ ال  او را محم ّ لي  و رویان  طبرستان  نھاد و بر عم پس  و دماوند وا ید  فھ  گردان مھ ، خلی بھ اي  نا موي     وي  ع

مش چون.  كرد  دیار طبرستان مازیار آھنگ.  كند  تسلیم  وي  را بھ  والیت  آن  داد كھ  و فرمان نوشت ین  ع گاه  از ا خبر آ شت    در   سخت  گ
ندگان مازیار را یكي. رود  پیشباز مازیار مي  بھ  گفتي  فرا نمود كھ  آمد و چنان  خود از شھر بیرون  با كسان پس.  شد خشم پدرش  از ب كھ     

  تو را ناگاه  كھ  است  پیشباز تو آمده  بھ  آن  براي  فقط  و ھیئتي  وضع  با چنین  عمویت  كھ  بود ترسانید و او را گفت  سفر ھمراه با او در این
  خود را ھالك  كرد و عموي مازیار چنین.   كني  و ھالك  جداسازي  خویش  او را از اصحاب  بدو برسي  چون باید كھ.  كند فرو گیرد و تباه
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  پس از آن.   كردم  كرد ھالكش  مخالفت  عمم  چون  كھ  نوشت  نامھ  مأمون  آورد و بھ  را در ضبط  خویش  نیاكان  قلمرو حكومت نمود و تمام
یالن مازیار خود را گیل سپھبدان  گ سپھبد ا شاه  و ا نام  و پتشخوارگر ھاد  مي   بھ. ن ما  فھ ا گزار خلی مانبردار و خراج ظاھر فر بود    چون.  

مراي  كھ  جزو قلمرو طاھریان طبرستان سان  ا ند محسوب  خرا یار مي  مي  بود ست شد، ماز خراج بای بھ   خود را  بپردازد  آل   طاھر  در .  
 . كرد  مي  نیز چنین  معتصم ي  از دوره  و تا چند سال  مأمون  خالفت زمان

   مازیار و طاھریان

یك  خراجگزار مطیع  یك  بین  كھ  و وحشتي دشمني.  پدید آمد  و دشمني  طاھر وحشت  مازیار و آل  میان  رفتھ رفتھ -19-34   اما مغرور و 
اع خراجستان ّ بھ  و دشمني  وحشت این. ناپذیر خواھد بود  اجتناب  آن  منفور، وقوع  حال  و در عین  طم جایي   كھ   سید  شكارا از   ر یار آ  ماز

ّ   بھ  طبرستان  خراج فرستادن  .  طاھر سرپیچید  عبدهللا

خراج  مال  كھ  نوشت  بدو نامھ معتصم    ّ بدهللا نزد ع جواب  را  ستد و او  طاھر فر كھ   من  داد  بھ      ّ خراج  عبدهللا خواھم   كن  ن بھ  آن  داد لی   را 
چون  مي  معتصم  پیش  خویش  مازیار خراج  پس از آن.  فرستاد  خواھم  خلیفھ درگاه مال فرستاد و  بھ   مدان   صم  مي  ھ سید، معت نب ر   از جا

ّ   را بھ فرستاد تا آن  را مي خود كسي بدین  سال چندین.  برند  خراسان  دھند و بھ  معتمد عبدهللا نھ   شت  گو ین  گذ ّ   و ب بدهللا یار و ع ھر   ماز  طا
 .   نیرو گرفت  و دشمني وحشت

كھ  افشین  میان در این یان  نیز  با طاھر شمني   شت  د صتي  دا بھ  فر ست   شین.  آورد  د تح اف ثر ف بر ا جان   پیروزي  آذربای بك  و  بر با نزد     ،
ّ  از اختالف.  بود  بلند یافتھ  پایگاه معتصم پس امیدوار بود كھ.   داشت  نیز چشم  خراسان  والیت  بود و بھ  طاھر با مازیار آگاه  عبدهللا   بتواند 

ّ   كند و جاي  را جلب  خلیفھ  عنایت  بابك از سركوبي مي  بھ  میان  در این  كھ چیزي.  بگیرد  طاھر را در خراسان  عبدهللا ني  او امید   داد نگرا
ّ  خلیفھ  .  طاھر بود  از عبدهللا

ّ   معتصم در واقع ید  نمي  كافي  و جرئت  در خود اراده  خراسان  او از حكومت  عزل  اما براي  داشت  طاھر رنجش  از عبدهللا ین. د مھ با ا   ھ
بر آن  داللت شنید كھ  مي  سخناني  از خلیفھ  گاه  بھ  گاه افشین كھ  مي   سان  آل كرد  طاھر را از خرا عزول   كرد  م ھد  سبب.  خوا جش در    رن

ّ  معتصم ّ   كھ  وقت اندر آن«  اند؛ گویند كھ  كرده  نقل  طاھر حكایتي  از عبدهللا بود روزي  مأمون  حاجب  عبدهللا صم   مي  معت با قو مان     از غال
ِ مأمون  بھ خویش ّ .  وقت  آمد بي  در كھ ، تو را با چھار صد غالم  او را گفت معتصم.   غالم  با چندین  نیست  سالم  وقت  این  گفت عبدهللا   شاید 

ّ .   نشاید نشستن  مردم  مایھ  مرا با این برنشیني غالم  اگر من  گفت عبدهللا ھزار  شینم  با چھار  مع  برن ندر آن  ط نم  ا كھ  نك غالم   ھار  با چ تو    
 . » داد  ھر دو را بخواند و آشتي  خبر یافت  مأمون  و چون  گرفت  و خشم  بازگشت معتصم.  كني

    افشین بازي

نھ بدین -19-35 شین  گو كھ  اف    ّ بدهللا فرت  از ع طاھر ن شت   مت  و آرزوي  دا سان  حكو كھ  مي  را در دل  خرا شید  صت پرورد، كو   از فر
كرده  را جلب  خلیفھ ، عنایت  عموریھ  و فتح  آذربایجان او بر اثر فتح.  كند استفاده بود   فرت و از خشم.   صم  و ن سبت  معت نیز ن بھ      ّ   عبدهللا

كھ دانست مي.  بود طاھر آگاه    ّ بدهللا با ع یار  بھ  ماز طاھر  شمني   یي  د ھد خاست  و جنگجو ین.   برخوا كھ از ا شید  خروج  رو اندی یار     ماز
بود اش  دیرینھ  آرزوي  بھ  وصول  براي  خوبي فرصت مت آرزوي:  خواھد  سان  حكو كھ  خرا ماوراءالنھر  براي  و  سیدن   بدان  ر یچ     از ھ
 .  بود  نكرده  مضایقھ كوششي

ّ   قیام  بھ  مازیار را در نھان  وي  پس از این   پردامنھ  چندان  بابك  نھضت  مازیار نیز مثل  قیام خواست مي.  كرد  طاھر تحریك  بر ضدّ عبدهللا
ّ   باشد كھ و طوالني براي اي  تازه  كند تا مگر خود او را با سپاه  طاھر را عاجز و مأیوس  عبدهللا شاندن   نھ  فرون یار گسیل ي  فت ند و   ماز  كن

ّ   خراسان فرمانروایي نھ  گونھ  او بدین  كھ  داشت و گمان... او كنند  طاھر بگیرند و تسلیم  را از عبدهللا قط   ّ   ف بدهللا یب  از ع طاھر رق یرین     د
 .   خواھد یافت  و ماوراءالنھر فرمانروایي  بر خراسان  بلكھ  خواھد گرفت خود انتقام

ست  داده  بدو وعده  را خلیفھ  خراسان  والیت  داد كھ  كرد و پیغام  و اظھار دوستي  مازیار نوشت ھا بھ  امید، نامھ  این  بھ  افشین باري  و او   ا
ّ   حرب را بھ بن  با عبدهللا شویق   طاھر ت شت   مود و نو كھ  ن صم  وي   نزد معت ھواداري   كرد  از او  ھد  نھ بدین... خوا شین  گو یار را   اف  ماز

 .  وادار كرد سرانجامي  بي ي  جھانجویانھ  و قیام  نھضت  نمود و او را بھ  خویش طلبانھ  جاه ھاي  نقشھ قرباني

  مازیار  خروج

ھدف  حقیقت ي درباره -19-36 ضت  و  بھ  نھ یار  شواري  ماز كم توان  مي  د كرد  ح قط نھ.   چھ  ف خان  آن باب  مورّ شتھ  در  ھم  او نو  و  اند مب
ب پریشان ست  آمیختھ  مسلماني  و با تعصّ كھ  ا صل ، بل عھ  در ا مل  واق نیز عوا لف   ناقض  مخت بھ  و مت قدري   ست   كھ  ا عي  قضاوت    را   قط

 . كند دشوار مي
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ست  بود؟ بھ  چھ  برخاست  ستیزه  بھ  و مسلمانان  با عربان  خاطر آن  براي  مازیار كھ آیین لوم  در ست  مع ما از روي.   نی ضي ا قراین  بع تا     
یك  با افشین اند كھ نوشتھ.  داد  پاسخ توان  مي  سؤال  این  بھ اي اندازه بر  ین   باره  د بود در شین ي   ست  اف ید ا كھ  ترد ین   شتي  او د شتھ  زرت   دا
حوزه  سمني  مذھب انتشار و رواج. باشد مت ي  در  جدادي  حكو یافتن  ا تان  او، و  نھ  ب ین اش  در خا شھ  ا بھ  اندی ھن  را  مي  ذ كھ   ین آورد    آی

یي.   است  بوده  سمني  از آیین  نوعي افشین سمني اما بودا بودن  و  ندان   یار چ مل  ماز ست  محت ین.   نی سمني آی یي   ست  و بودا ید ا كھ  بع  در   
كن پذیرفت  مي  سمني  با او آیین  دوستي خورد و براي  مي  افشین  فریب اگر مازیار ھم.  باشد  بوده  رایج  و مازندران طبرستان بود در   مم  ن

 ...  آورد  دست  بھ  و ھواداراني  بتواند دوستان  طبرستان  مجوسان میان

مدین  بابك دین« مازیار  اند كھ  گفتھ بعضي بك  آیین در باب»  كرد  سرخ  و جامھ  بگرفت  خرّ نان  با كھ ، چ تھ  پیش   ین تر گف بر ا شتر  شد، بی   
بھ  مربوط  روایات  از مطاوي آنچھ.   است  بوده  مزدك  آیین ي  بازمانده اند كھ عقیده یام   یار و ق بادي  او برمي  ماز فوذ م نیز از ن ید  كي آ   مزد

مال  و كشاورزان  او دھقانان نویسند كھ مي. كند  مي در فكر او حكایت ستھ  را فرمود تا  ندان ي  و خوا تاراج  خداو خود را  ھا    بر آن ند و   كن
كي. كرد  مي  نیز مكاتبھ  مازیار با بابك اند كھ نوشتھ.  دارد  جلوه  زیادي ي  تا اندازه  مزدك  مازیار نفوذ تعالیم  فرمان در این. بشورند  شاید ی

ً زرتشتیھاي.  بود  مازیار ھمین  كامیابي  عدم از جھات ستان زیرا قطعا مایالت  طبر كي  ت م  مزد یني  و خرّ یار را نمي د سندیده  ماز ین. اند پ  آی
مي مزدكي كھ. شد  مي  مردود و مطرود شمرده  مسلمانان  نیز مثل  نزد آنان  و خرّ بھ كوھیار، برادر مازیار  نت   بھ  او خیا ید و او را    ورز
ّ رشك  كرد شاید گذشتھ  تسلیم عربان قھ  نیز از یك  مؤلفان بعضي. بود  نیز مي  خویش  زرتشتي  تأثیر تمایالت ، تحت طلبي  و جاه  از حس   فر

نام بھ یھ«    ستان»  مازیار یاد كرده در طبر یھ   م ھا را از خرّ ند و آن سرخ ا عني  جامگان  و  پیروان ی بك   ستھ  با باري  دان نابع اند  رتر،   م ّ تأخ  م
ّھم  زندقھ مازیار را بھ مي  از آیین  نیز نوعي اند كھ  كرده  مت  .  باید باشد  خرّ

عت  از خلع  مازیار پس اند كھ  از مآخذ نیز نوشتھ اي  در پاره  ھمھ با این مان«   طا شتي ھ ّار زرت یان  زن بر م ست   سلمانان  ب با م جور و   و   
.   است  كفر و ارتداد مازیار تعبیر شده  عنوان  بھ  منابع  در بعضي  كھ  است  پیشین  آیین  بھ  رجعت  ھمین آید كھ  نظر مي بھ. » كرد استخفاف

پیروان  و كسان  یاران  در میان  داد كھ  احتمال توان مي یك  مازیار  ھر  ین   شتھ  فرقھ  از ا ھم. اند ھا وجود دا ید  ست بع كھ  نی براي   یار    ماز
حال.   است  پذیرفتھ اي  تازه  آیین  ھر چندگاه  وقت  اقتضاي ، بھ  تاریخ  و كامجویان طلبان  جاه ي  ھمھ ، مثل  مقصود خویش  بھ وصول ھر   در 

یش آید كم  او برمي  و زندگي  قیام  از تاریخ آنچھ ین  و ب مان  ا ید مي  گ كھ  را تأی ند  قط ك یار ف براي  ماز ین  احیاي   ھن  د یام  ك كرده  ق ست  ن .   ا
ست  خالي  و قومي  دیني  از رنگ  او با آنكھ نھضت یك  نی شورش   كت   بوده طلبي  ممل ست   براي.   ا ستقل او  كردن  م مت   خویش  حكو بر     ،

كرده  استفاده  است  داشتھ  در دسترس  كھ  و سیاسي  و قومي  دیني  عوامل  خود از تمام  آرزوي  تأمین  و در راه  است  بغداد شوریده ي خلیفھ   
ین  نھضت  در تاریخ  و تحقیق مطالعھ.  است ید مي  دعوي  او ا ند  را تأی ین. ك ین از ا شاره  رو در ا شتھا از ا بھ  یاددا حوادث  آن   ند    ھر چ  ،

 .  كرد  خودداري توان مختصر باشد، نمي

  و چھار   و بیست دویست

ّ  دشمني -19-37 صیان  قیام  كرد و او را بھ  مازیار را تحریك طلبي زد غرور و جاه  مي  را دامن  آن  آتش  افشین  طاھر، كھ  عبدهللا بر   و ع  
شاورزان  با او بیعت  را مجبور كرد كھ  طبرستان مردم.  شورید  آشكارا بر خلیفھ ھجري 224  مازیار در سال.   واداشت ضدّ خلیفھ   كنند ك

نان و اموال.  بشورند  خویش را امر كرد بر خداوندان بھ  آ غارت  را  ند   قتي.  بر ضاع و بر او ّط   سلمانان ي ، ھمھ  گشت  مسل كار   م  را از 
شتگان یاران. بركنار كرد سان  و گما خود را از مجو گبران   یران  و  مود مسجدھا را و ید و فر سالم  برگز ثار ا ند و آ ند  كن حو نمای .  را م
حرارت  از ھمھ  كار بیش  در این  او در ساري ، عامل سرخاستان جدّ و  بھ   خرج   بھ وي.  داد   مان   ست  فر یار بی كس  ماز ھزار  مردم     از 

ساني  داد و در آنجا حبس  بود كوچ  واقع  و آمل  ساري  راه ي  بر نیمھ  را در ھرمزآباد كھ  و آمل ساري كھ  كرد اینھا ك ند  شورش  بود با   و   
شورش حبس. ورزیدند  مي  مازیار مخالفت خروج كار  ھا  سان  و بند آن كرد  را آ پس از آن.   باروي   شھرھاي   ساري   مل   شھ  و آ  را   و تمی
یران ند و ستان.  نمود عده سرخا گان  از بزرگ اي ،  ّذان زاد كھ  و متنف ھم  را  بھ  مت فت   بھ  مخال ند  ین  بود نھ  ا كھ  بھا بان   با عر ست    و   ھمد

 .  كردند  او آنھا را ھالك  فرمان  بھ  كرد كھ  كشاورزان ، تسلیم  و مظنون  خطرناك  اشخاص  عنوان ھمداستانند، بھ

. كند  مي  حكایت  و مرج  از وجود ھرج  و خونریزي  و تخریب  و غارت  و حبس  قتل رواج.   پایدار نیست  چندان  دیني  روح  نھضت در این
یش  در این مازیار و كارگزارانش بھ  ماجراھا ب چیز  ھر  مع  از  مال  ج ند   كھ مي.  پرداخت سند  لھ نوی با عج بھ  او  مع   خراج  ج خت    و   پردا

مھ« رسید   نھایت  بھ  میان  در این  و بیداد و استخفاف كار ظلم.  ستاند  زور و فشار از مردم  بھ  را در دو ماه  سال  یك خراج لك ي در ھ   مما
ّ ھمھ  خود مشغول  ضیاع  و عمارت  معیشت  بھ  كھ  را نگذاشت كسي ندقھا زدن  از براي  شوند اال گل  او قصرھا و خ كار  تار  كردن  و   گرف
 . »بودند

ین ضتي در چن كھ  نھ بھ   شتر  یك  بی ھرج   مرج   شباھت  و  شت   شم  دا نھ  خ فرین  و كی مردم  و ن عي   بود  و اجتناب ، طبی پذیر  مھ. نا  ي در نا
باب  طبرستان  مسلمانان  كھ آمیزي شكایت خروج  در  بھ   یار  فھ  ماز شتھ  خلی تاریخ  نو طبري اند و در  شده  درج   ست   ني توان  مي  ا  و   نگرا

 .  را آشكارا دید  و مرج  ھرج  یك  قربانیان نارضایتي

خت  مي  مردم  اموال  غارت  بھ  و شتابي  عجلھ  آنھا با چنین  تحقق  براي  كھ  داشت تري  عالي تر و خیالھاي  بزرگ ھاي آیا مازیار نقشھ ؟  پردا
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ستقالل  و تحصیل  اموال گویا او جز جمع. رسد  نظر مي بعید بھ گري  ا شت  مقصود دی ین.   ندا ھایي از ا كھ  رو مال بھ  را  یداد از     زور و ب
غارت مردم كرده   براي   بود،  صیل   ستقالل  تح فدا مي  ا كھ مي. كرد   سند  چون نوی بھ   ند و  ستگیر كرد صم  او را د ند از معت ا برد سامرّ   

 .  نكرد  قبول  درگذرد اما معتصم  بپذیرد و از كشتنش  بسیاري  مال  از وي  كھ درخواست

م باري ّ ّ   مازیار فرمان  سركوبي  بھ  كھ  را واداشت  معتصم ، شكایتھا و تظل بھ  دھد و عبدهللا مان  طاھر نیز  فھ  فر بھ  خلی لع   مع  ق یان  و ق   او م
ّ .  بست د بن  او فرستاد و معتصم  دفع  بھ  خراسان  سپاه  را بھ  حسین  بن  خود حسن  عموي عبدهللا ّ بن  ابراھیم  نیز محم صعب   عده  م با   اي  را 

 .  كرد  گسیل  خالفت از درگاه

ّ   كھ افشین تھ  پیش  كھ چنان.   داشت  و رقابت  طاھر دشمني  با عبدهللا نیز گف بھ تر  شد،  مھ   یار نا شت  ماز یام  نو كھ  و پ ّ   داد  بدهللا بر ع   در برا
ّ   در مقابل  مازیار چندان  بود كھ  آن  افشین ي  اندیشھ در واقع.  امیدوار باشد  وي  و ھواداري  یاري طاھر بایستد و بھ مت  عبدهللا طاھر مقاو   

میھ ي  فتنھ  مورد نیز مثل  در این  خلیفھ كند كھ یز   خراسان  دارد و حكومت  مازیار گسیل  دفع  مجبور شود او را بھ  خرّ ماوراءالنھر را ن  و 
 . بدو عطا نماید

  مازیار  شكست

19-38-  ّ بدهللا ما ع ست ا لي  توان ین  خی خود، ا ھم  زود  یش  م صیان  را از پ ببرد و ع ثل   یار را م شھ  ماز شین ھاي  نق قش  اف بر آب ، ن ند   .  ك
نھ  مي  مازیار رشك  بھ  نسبت  كوھیار، كھ ، نامش  داشت مازیار برادري ید  مي برد و با او كی قتي. ورز سپاھیان و سان   بھ  خرا   سركردگي  

ّ   عموي  حسین  بن حسن  آنھا   مازیار را بھ  حاضر است  داد كھ  كرد و پیام  مكاتبھ  رسیدند، كوھیار با حسن  حدود طبرستان  طاھر بھ  عبدهللا
 .  كند تسلیم

فت گاه آن.  كند  كمین  در موضعي  داد كھ  و پیام  نوشت  نامھ  حسن  بھ وي یار را گ كھ  ماز سن«    بھ ح ستن   ھار خوا تو مي  زن نزد  ید و در    آ
جایي  و بھ مازیار برنشست. » بگوید خواھد با تو سخن  برد، مي  دیگر را نام ، و جایي  است  موضع فالن كھ   یار موضع   سن  كوھ تھ  ح   گف

سن.   دیدار او شتافت بود، بھ گاه كوھیار ح با كسان  را آ كرد و او  سر راه   خود  فت   یار بگر بر ماز ست   یار خوا یزد ، ماز یار .  بگر كوھ
 .  بردند  سامرا نزد خلیفھ  اسیر نمودند و بھ  و جنگي  عھدي ھیچ او را دستگیر كردند و بي.  در او افتادند  حسن  و اصحاب نگذاشت

    توطئھ كشف

خود   از ارتباط  بیخودي  كردند و او در آن  او را مست  راه بردند در میان  مي  سامراء نزد خلیفھ  مازیار را بھ  وقتي اند كھ نوشتھ -19-39  
ّ .  كرد  و اسرار را فاش  گفت  سخن با افشین ند   را بازداشتھ  وي  در آن  كھ  بفرمود تا مازیار را از صندوقي گویند عبدهللا ند برآورد و « بود

ست  رحیم  پادشاه  امیرالمؤمنین  كھ  او نھاد و با او بگفت  پیش  خربزه  خود خواند و خروارھاي  مجلس بھ من  ا شفیع   شوم   مھ   تا از جری  ي  
ّ  مازیار گفت. تو بگذرد ّ   عذر تو خواستھ  انشاءهللا كھ  را عجب  شود عبدهللا قام  آمد  شتن  او در م ست  ك بھ  ا چھ   من  طمع   عذر  ھد  مي   . خوا

شد  و الیعقل  بدو پیمود تا مست  گران ھاي  آوردند و كاسھ  كشیدند و شراب بفرمود تا خوان   . ّ كھ عبدهللا سید  بھ  از او پر مروز  فظ  ا شما   ل  
یت  عذر تو بخواھم  كھ رفت بر كیف مرا  گر  ني  آن  ا ستظھر گردا شاط  م شت  افزون  ن ھد گ فت.  تر خوا یار گ تو را   روزي ماز گر   چند دی

ّ .  گردد معلوم بن  و افشین  من  و گفت  از سرّ خود برداشت  نمود و سوگند داد مازیار سرپوش  الحاح  آن  تفتیش  بھ عبدهللا كاووس  خیدر  با     
سري  خاندان  و بھ  بستانیم  عرب  دولت  كھ یكدیگر از دیرباز عھد كردیم قل  ك یم  ن فالن.   كن حل پریروز در  شین  م صد اف غام  قا سید و پی   ر

ّ .  كنم  مي  و ھالك برم  خود مي ي  خانھ  بھ  مھماني  بھ  را با فرزندان  روز معتصم  در فالن رسانید كھ تا مست  او را شراب عبدهللا   بیشتر داد 
فھ  نزد معتصم  او را در حال  بود و احوال  بردند كھ  موضع  ھمان  شد بفرمود تا او را بھ و الیعقل شت  خلی ست ظاھر آن» ...  بنو كھ  ا  در   

ّ   نام  روایت این ست  جاي  روایت  این در صحّت.  باشد  حسین  بن  حسن  جاي  طاھر بھ  عبدهللا شك  تردید ھ ما  ست  ا كھ  نی تاري   یار   گرف  ماز
گر او داده  و دشمنان  طاھریان  دست  نیز بھ  افشین  و برانداختن  فرو گرفتن  براي اي بھانھ ست  دی بھ باري.   ا یار  ست  ماز سان  د ّ   ك   عبدهللا

 .  گردید  بر آب  نقش  افشین  و خیالھاي  او فرو نشست نھضت. طاھر گرفتار آمد

یان  و حسادت  بود رشك  آورده  دست  بھ  نزد خلیفھ  كھ  و منزلتي مقام.  بود  كرده  او را خیره  در بغداد، مخالفان  افشین  و حشمت جاه   دربار
فت یك خال نایي بي. كرد  مي  را تحر سبت اعت بھ  او ن ضي   كان  بع فھ  از نزدی بار خلی شھایي  در كھ  و كوش براي   سب   قدرت  ك ستقالل     و ا

 .  انگیخت  آشكار بر ضدّ او برمي  دشمني  را بھ كرد، مخالفانش مي

  بودند؟   كھ  افشین دشمنان

یك  شده  تشكیل  مختلف ھاي دستھ.  بود  و دسیسھ  توطئھ  كانون  ھنگام  در این دربار معتصم -19-40 سعي  بود و ھر  فھ  مي   بھ كرد خلی   را 
د بن.  كند  خود جلب سوي ّ   و نفوذ خود را بیشتر توسعھ كوشیدند قدرت  مي  ھر كدام  دواد قاضي  ابي  وزیر و احمد بن  زیات  عبدالملك محم
فوق  داشتند براي  سعي  ھر یك  عجلي  دلف  مانند ابي  عرب  و بغا و سرداران  اشناس  مثل  ترك امري. دھند سب  و برتري  خود ت ند  ك .  نمای

رفتـار .  كــرد  مي  را تحریـك جویان  كینــھ  بــود و ناچــار حسـادت  شـده  واقـع  خلیفـھ  مــورد عنایــت  رقابتھــا و اختالفھـا افشــین  ایــن در میـان
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 . نمود  مي  تبدیل  نفرت  را بھ  حسادت  این  او گاه ي آمیز و مغرورانھ جسارت

لي  عیسي  بن  قاسم ابودلف كھ  عج یش   یاران  از آن  پ ین  از  د ام ّ مأمون  محم نزد  عدھا  بود و ب ب   قرّ كانتي  ت فت  و م ناموران  یا عرب ، از    
سوب بھ  مي مح سطھ شد و  ضل ي  وا سخاوت  ف شجاعت  و  بار معتصم  و ذوق  و  خود در در بوب   بود  مح مان.   صم در ز كھ  معت شین     اف

بك كرد در جنگ  غزا مي  او در بالد دیلم  از جانب  ابودلف  داشت  جبل والیت جان  با با او در آذربای نیز  ھایي   بود دالوری كھ   ھا     در جنگ
 .  بود  قرار داده داد او را منظور خلیفھ  مي نشان

باه  برانداختن  و براي نگریست  مي  رشك ي  دیده  او را بھ  پیشرفتھاي اما افشین كردن  و ت شھ   بھ  او نق ھا  كار مي ھا و نیرنگ بارھا از . برد  
بھ  بود كھ  در خواستھ معتصم كم   خدمتھاي  ح سندیده   كھ اي  پ كرده   ست   ست  ا لف ، د بر بود شاده  او  ند   گ مت« ك تش تا نع ستاند  والی و »  ب
 .  بود  را پذیرفتھ  خواھش این»   است  جایگاه  تا كدام  ایشان  میان  و عصبیّت عداوت«  دانست  مي  با آنكھ  معتصم باالخره

  دواد   ابي احمد بن

 بغداد بود  القضاة  قاضي  دواد كھ  ابي  بود اما احمد بن  بودلف  نیز در صدد ھالك افشین.  بود  واگذاشتھ  افشین ، بھ  را خلیفھ بودلف -19-41
ما .   است  ذكر شده  منابع  كرد، در غالب  ابودلف  رھایي  دواد براي  ابي  احمد بن  كھ كوششي.  رھانید  وي  را از چنگ فرا رسید و بودلف ا

لب  است  خود احمد آمده  از قول  بیھقي  در تاریخ  كھ روایتي ست  جا بھ تر ا ظر مي  و  كھ  ن ید  قل آ خالي  ن جا  یدتي  در این مد   از فا شد؛ اح  نبا
لف  ابي  استخالص ، براي اند بشنیدم  كرده  تسلیم  افشین  را بھ  بودلف  خبر كھ  این  از معتصم  چون  من گوید كھ مي تني د با  سان   ند از ك  و   چ

 ...   كردم  افشین ي  خانھ  آھنگ  خویش یاران

بھ چون سراي   لیز در  شین  دھ سیدم  اف اب  ر بھ  حجّ بھ  وي داران  و مرت لھ   یش  جم من  پ ند   بھ... دوید مرا  سراي و  پرده   ند و  فرود آورد   
خویش  قوم برداشتند و من ثال   بھ  دادم  را م تا  گوش   شینند و  لیز بن بھ  دھ من   ند  آواز  یان چون.  دار سراي  م سیدم   یافتم  بر شین   بر   اف  را 

شانده  ببستھ  و چشم  شلواري  بھ  و بودلف  بازكشیده  فرود صفھ  وي  پیش  و نطعي  صدر نشستھ ي گوشھ سیّاف  آنجا بن نھ  و  شیر برھ بھ  شم   
فداي گفتم... بیندازد  تا سرش  بگوید ده  منتظر آنكھ ، و سیّاف  در مناظره  با بودلف  و افشین  ایستاده دست مرا  خدا  میر  من  یا ا ناد  تو ك  از   

كھ  و نبخشم نبخشیدم:   گفت  و استخفاف  خشم بھ...  بخشي  من  را بھ  و وي  كني  تا بار خدایي  را آمدم  عیسي بھر قاسم میرالمؤمنین  وي     را ا
نم  خواھم  نگوید تا ھر چھ  سخن  وي  در باب  كھ  سوگند خورده  و دوش  است  داده  من بھ كھ  ك ست   من  روزگار دراز ا تا  ین   ندر ا  آرزو   ا

سم  كھ  زانو دارم  آھنگ  و بدید كھ  دادم  بوسھ  و بار دیگر كتفش  سود نداشت  كردم قراري  و بي  را بوسیدم  و سرش برخاستم... بودم ،   تا ببو
بت  ھیچ  را ببوسي  اگر ھزار بار زمین  خداي  خواھد بود؟ بھ  از این  تا كي  مرا گفت  خشم بھ ندارد و اجا سود  یابي   تم پس...  ن یر   اي  گف  ام

گاه  من  و تو حرمت  و كردم  آمد گفتم  آنچھ مرا از آزادمردي شتي  ن ني  ندا كھ  و دا فھ   مھ  خلی ندگان  و ھ چھ  وي  حضرت  ب نان   كھ  آ تو     از 
 تو را از   كھ  را عز و جل  خداي  و سپاس  است  روان  من  سخن  و مغرب  مشرق  دارند و بھ  از تو خردترند، مرا حرمت ترند و چھ بزرگ

سم فرماید كھ مي:  بشنو  امیرالمؤمنین پیغام.   گذشت  من  نشد و حدیث  حاصل  من  در گردن ، منت این لي  قا كش  عج عرّض  را م كن  و ت  و   م
َدَل  و اگر او را بكشي  است  كوتاه  تو از وي  دست  كھ  بازفرست  خانھ  بھ اكنون ھم  بر   بشنید لرزه  این  افشین چون.   كنم  قصاص  وي  تو را ب

بھ اندام تاد و  ست  او اف پاي  د فت  و  مرد و گ ین  ب غام  ا بھ  پی ند  قت  خداو تم گزاري  مي  حقی شنوده  آري ؟ گف گز  كھ اي ، ھر ھاي    او را   فرمان
فت  ھستي  تندرست ، گفتم  لبیك ، گفت  قاسم  اي  گفتم پس... ام برگردانیده ستم ؟ گ تم  ھ یچ ، گف حت  ھ فت  داري  جرا ندارم ؟ گ سھاي   خود را  ، ك  

مي  راه و ھمھ.   بازگشتم  خشم  بھ  و من ، گفتند گواھیم  است  و سالمت  است  باشید تندرست  گواه نیز گفتم شتن گفتم  با خود  تر   را محكم  آن  ك
من  افشـین  اكنـون  كـھ كـردم ثر  سد  بـر ا میرالمؤمنین.   در ر من ا غام  ایـن  گویـد  ندادم  پی سم   بازگردد و قا بھ چون...  را بكشـد  و    خـادم  
كردم.   برگوي  قصھ گفت...  حال  مرابدید بر آن  چون امیرالمؤمنین.   و بنشستم  و در رفتم مرا بارخواست... رسیدم غاز  چھ آ تھ  و آن بود   رف  

شین...  دادم  بر سر افشین  بوسھ  كھ  آنجا رسیدم  چون  بازگفتم  شرح بھ یدم اف كھ  را د كاله   مر و  با ك مد  سخن  بفسردم من.   از در درآ  را   و 
سم  من  دست خداوند دوش:   را گفت  امیرالمؤمنین  خشم  بھ  بنشست  افشین چون... ببریدم شاده  بر قا ین  گ مروز ا كرد ا غام   ست  پی ست  در   ھ

ّ   كھ  بودي  شنیده  تا كي  و كي  است  من  پیغام  گفت ؟ معتصم  او را نباید كشت  احمد آورد كھ كھ بھ  ما پیغامي  از ما و پدران  بوعبدهللا   گزارد 
حاح  پس  باشد؟ اگر ما دوش  راست  و نھ كسي كھ  از ال كردي   بت   تو را اجا كردیم   باب   سم  در  ست  قا ید دان كھ ، ببا چاكرزاده  آن   مرد   ي  

ّت  بر وي  جان  و بھ  او را بخواندي  كھ  بودي  خرد آن  ماست خاندان ھادي  من بھ  ن بي  و او را  عت  خو با خل نھ  و  باز خا ستادي    گاه  و آن  فر
ّ   كردن آزرده عرب و عجم.  سزد  و گوھر وي  از اصل  كند كھ  آن  ھر كسي تر بود و لكن  زشت  از ھمھ  بوعبدهللا چون   با   دوست  را   دارد 
 . »  دارتر باش  ھشیارتر و خویشتن  از این ؟ بازگرد و پس  ایشان ي  از شمشیر و نیزه  است  رسیده  بدیشان آنچھ

ما سرگراني.  برھاند  افشین  را از چنگ  عجلي  عیسي  بن  قاسم  ابودلف  دواد توانست  ابي  احمد بن  گونھ بدین نایي  و بي ا میزي اعت   غرورآ
شین اعتنایي  بي  خواھد آمد این  افشین ي  در محاكمھ  كھ  و چنان  گشت  وي  كدورت  داد موجب  او نشان  بھ  ماجرا نسبت  در این  افشین كھ   اف

 .  شد  تمام  او گران براي

شین  و مقام  جاه  كھ  داشت  را بر آن  معتصم  سرانجام وي.   داشت العاده  نفوذ فوق  خلیفھ ، نزد معتصم  معتزلي  پیشواي زیرا این ھد   اف  را بكا
بھ  سپاه  معتصم  او بود كھ ي  اشاره گویند بھ.  او بر حذر باشد و از قدرت ستھ  را  مي  دو د كرد نی بھ   شین  را  مي  اف بھ  و نی شناس  را  .  داد  ا

 را از   افشین  توانست  داشت  نزد معتصم  كھ احمد با نفوذ و قدرتي.   گرفت  دل  را بھ  احمد و معتصم ي  شد و كینھ  دلتنگ  باب  از این افشین
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 :   است  دعوي اند مؤیّد این  كرده  نقل  باب  در این  كھ حكایتي.  بیندازد نظر خلیفھ

ست  رأي  ابومسلم  در باب  خویش  از نزدیكان  ابوجعفر منصور با یكي  كھ  گفت  احمد با معتصم روزي فت  خوا كان«   گ ھة لو  ما آل  اال   فیھ
 ّ  .  برآمد  افشین  در صدد كشتن  از آن  و پس  كن  تو نیز بس  گفت معتصم.   را كشت  ابومسلم  و سپس  كن  بس منصور گفت»  لفسدتا هللا

بان  ابي  احمد بن  كھ  قرار پیداست از این بن گذشتھ. اند  كرده  و تحریك  سعایت  افشین  در قتل  عرب  دواد و شاید متعصّ بي  از احمد   دواد،   ا
د بن ّ ّ   و دوستان  و ھواخواھان  وزیر معتصم  زیات  عبدالملك محم سبت  عبدهللا نیز ن بھ  طاھر  شین   بت  اف عداوت  رقا ند  مي  و  ً . ورزید قا اتفا

 .  كرد  بدگمان  افشین  بھ  را نسبت  شد و خلیفھ  تمام  آنان  نفع  داد بھ  رخ  میان  در این  مازیار كھ  منكجور و ماجراي ي حادثھ

 ؟  گذشت  مي  چھ در آذربایجان

كھ  گونھ  منكجور بدین  عصیان داستان -19-42 چون  بود  شین   بك  اف كار با خت  از  بھ  بپردا شت  و  ا بازگ سامرّ جان   بر آذربای كھ ،  جزء     
   قلمرو حكومتش

نزد وي  را كھ  تا شخصي  فرستاد و درخواست  نزد معتصم كس«   از وفات گویند قبل مي شد  نھ  مورد اعتماد با ند  روا صم.  ك مدون معت   ح
َل  امیرالمؤمنین  و گفت  خواست  بودند، پوزش  گفتھ  وي  در حق  آغاز كرد و از آنچھ  سخن افشین.   را فرستاد  اسمعیل بن ث َ گو م من  را ب  و   

شت خواستند كھ  او مي  و یاران  گشت  و قوي  را بپرورد، تا فربھ اي  گوسالھ  كھ  است  مردي تو ھمچو آن بھ  گو ند و  شتن  او را بخور  او   ك
بر آن  نكرد و ھمھ  را اجابت  كردند آنان  و اشاره تعریض فاق   كھ  ات ند  ین  كرد ند ا شیربچھ  بگوی چرا مي   كھ پروري  را  چھ   چون  ب شیر    
كھ گفتند شیر است.   است  گوسالھ  این گفت.  خود بازگردد  اصل  شود بھ بزرگ ھي  از ھر  بپرس  خوا كھ   ھر  نزد  ند و   مي  و  شناختند رفت

ست  از شما بپرس  گوسالھ گفتند اگر در باب شیر ا كس.   بگویید  ھر  باب مرد از  نده  گوسالھ  در  شیر در ند  سید گفت ست  بپر تا   ا مود   بفر
ّ   شیر توانم  چگونھ ام  گوسالھ  آن من.  را سر ببریدند گوسالھ ّ   بود؟ هللا ید  عنایت  بھ  من  درك  هللا ظر فرمای مدون.  ن تھ ح ست  گف كھ  ا چون    از   

گام  در آن افشین.  بود  نزد او فرستاده  واثق  با پسرش  معتصم  او بود كھ  روي  در پیش  میوه  طبقي نزد او برخاستم ست  ھن چون  تندر بود    
 . »  است  گفتند مرده نزد او بازگشتم

شت  از نزدیكان  را كھ بود، منكجور نامي كي.   خود بود بگما جور در ی یھ منك سرزمین  آن ھاي  از قر كھ   بھ   بك   ّق  با شتھ  تعل مالي  دا بود    
جان صاحب.   داشت  پوشیده  خبر را از معتصم  این ولیكن.  بسیار یافت ید آذربای مھ  بر بھ اي  نا فھ   شت  خلی ین  نو حدیث  و او را از ا قف     وا

شد  منكجور بر آن.  و گفتگو درافتاد  مناظره  آنان میان.  نمود  را تكذیب  خبر را انكار كرد و گوینده  این اي  نامھ كرد، اما منكجور در طي  
نگ منكجور با آنان.  كند  برید را ھالك  صاحب  شدند و رھا نكردند كھ  مانع  اردبیل مردم.  برید را بكشد  صاحب كھ كرد  ج ین.   بھ ا خبر    

 .  او فرستد  جاي  بھ  كند و دیگري  منكجور را معزول  را فرمود كھ  رسید افشین معتصم

شین  و برادر زن  فرغانھ نویسند منكجور از مردم مي خروج  اف بود و  فھ   ضدّ خلی بر  بھ  او  شین  تحریك   جام  اف فت  ان طابق.   گر   بعضي م
بك ، یاران روایات ین  با نیز در ا بن   د  ّ ند و او محم گرد آمد بر او  ماجرا     ّ بدهللا ثاني  ع عده  ر ھان اي  و  فھ  از ھواخوا شت  خلی قتي.   را ك  و
  و كسان  نیز از نزدیكان  دیوداد را كھ  ساج  ابي  او بفرستد، افشین  جاي  را بھ  كند و دیگري  منكجور را معزول  كھ  گفت  افشین  بھ معتصم

ستاده  جنگ  در ظاھر براي  را افشین  سپاه در واقع.  كرد  گسیل  آذربایجان  بھ  گران خود او بود با سپاھي جور فر ھان  با منك ما در ن بود ا   
  منكجور این چون.  منكجور فرستاد  حرب  را بھ  بغا، سردار ترك  رو معتصم  بود از این  داده  منكجور فرمان  و ھواداري  یاري آنھا را بھ

بیرون  كرد و از اردبیل  ھمدست  رابا خویشتن  و رھزنان  و سالوكان  سر برتافت  خلیفھ سر از فرمان  یك خبر بدانست مد   فھ.  آ  سردار خلی
ست بھ او را شك كي  داد و او  عھ  ی بك ھاي  از قل فت  با مارت  و آن  ر ناه  را ع كرد و پ ندي   ید چ بل  گز جا مقا سرانجام  در آن ستاد  غا درای   ب

 منكجور را  در ھر حال.   زینھار بغا رفت  او خود بھ اند كھ  نیز گفتھ بعضي.  نمودند  تسلیم  سردار خلیفھ  او را دستگیر كردند و بھ یارانش
ا بردند و معتصم بھ مود  او را حبس  سامرّ ین.  فر ثھ  اوان درھم یام ي  حاد یان  ق نیز پا یار  فت  ماز شین  یا ین  و اف ھم  در ا ماجرا مت ھر دو    

 . گردید

    افشین سقراط

ھت بدین -19-43 بل  ج بھ  ق یار  شین  ار ورود ماز سامراء اف كھ   نیز  مت   مورد تھ بدگماني   قع  و  شده  وا شتھ   بود بازدا شمنانش   شد و د   
یش ، چند روزي  گونھ بدین.  كنند  بردارند و ھالك توانستند او را از میان كھ  پ بھ  از آن یار را  شین  ماز ند اف ا آور سامرّ یف   ند  را توق .  كرد

تھ  در وضعي  بود، اكنون  گذشتھ  خلیفھ  در راه  خویش  نیاكان  از زاد و بوم  و حتي  و آزادگي  و دوستي  از دین  كھ كسي قرار گرف كھ   بود    
پدران  سرزمین  كھ  افشین براي..  كند پرورد، خیانت  مي  سالھا در دل  كھ  آرزوھا و امیدھایي  بھ  یعني  خلیفھ  بھ بایست مي پدر    با  خود را   

كرده  تسلیم  خلیفھ و برادر بھ بك   بود و با بھ   یار را  ضاي  و ماز خاطر ر فھ   نھ  خلی بھ ، خائنا سوي   شانیده   فھ  دار ك بود خلی یھ   ھا تك گاه  تن   
 .  خود را بدو ببندد ي  و گذرنده  فریبنده  امیدھاي توانست  مي  وي  بود كھ استواري

حوادث یدھاي اما  قش ، ام بر آب  او را ن كرده   بود   صیان.   كھ ع جور  بھ  منك براي   فال  فریب  دستور او و  فھ  و اغ یھ  خلی شده  تھ با    بود   
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سركوب  معتصم  تركان كوششھا و دالوریھاي شتھ   بود  گ یام.   كھ ق یار  شین  ماز یدھا و وعده  اف با نو یدبخش ھاي   شویق  آن  ام ید و ت   را تأی
 .  بود ، فرو نشستھ  افشین ، دشمنان  طاھریان  دست كرد، بھ مي

تھ  و ایتاخ  مانند اشناس  ترك سرداران. گردید  او مي  زیان  چیز بھ  نیز ھمھ  خالفت در دستگاه تھ ، رف یش  رف فھ  مي  از او پ ند و در خلی  افتاد
سبت  خلیفھ  ھر روز ذھن  دلف  ابي  دواد و كسان  ابي احمد بن. یافتند  مي نفوذ و تأثیر بیشتري بھ  را ن ین   سردار خودخواه  ا مھ   جو،   ھنگا  

ّ  یاران. كردند تر مي تر و بدبین تیره یرین  دشمن  این  برانداختن  طاھر نیز براي  عبدهللا یچ  د نھ  از ھ شي  گو شتند  دریغ  كوش نھ بدین.  ندا   گو
یدي  او خشم  در روح  و بدگماني ترس.  بود  او آشكارا تغییر یافتھ  زیان  بھ  دربار خالفت وضع خت  برمي  و نوم فھ انگی حق  و خلی نیز در    

 .  بود  گشتھ  بدبین  و خدمتگزار خویش  دوست این

 دیگر   و دشمنانش  رقیبان  نفوذ و قدرت  كھ دانست مي.   است  گشتھ  او دگرگون  در حق  معتصم  رأي دید كھ  آشكارا مي افشین.  نبود اي چاره
جاي  براي  دیگر در دربار خلیفھ  و رقابت  توطئھ  ھمھ  با این فھمید كھ مي.  نخواھد داد  خودنمایي  او مجال  بھ  از این پس مني  او  ھد   ا  نخوا
 .   جز فرار نداشت اي چاره.  دور كند  طوفان  خود را از محیط ترسید و در صدد برآمد كھ. بود

  فرار  در جستجوي

شكھا   دارد تا با این  و مشغول  را سرگرم  و كسانش  بود معتصم الزم.  بگذرد  كرد تا با آنھا از آب  بسیار آماده  مشكھاي نخست -19-44  م
  راه شـاید از ایــن.  بـالد خـزر رود  بــھ  ارمــن  كنـد و از راه  را گـذاره  زاب گـاه آن.   گـیرد  را در پیـش  موصــل  بگــذرد و راه بتوانـد از آب

خویش  نیاكان  بر سرزمین  خود را از خطر برھاند و ھم  ھم توانست مي كھ   مع  روزي   سب  در ط جاه  ك مال   ستقالل  و    را از دست  آن ، ا
بھ  براي  نیز كھ  بسیاري ي  و خواستھ مال.  یابد  دست  بود دیگرباره داده ست   یت  آوردن  د یش  الزم  وال بود از پ نزد كسان   ستاده   خود فر   
 . بود

كھ  بود و از قضا حوادثي  كار در گرو حوادث اما این ین   ساعد ا شد رخ  م كار با نداد   ین.   شین از ا ست  رو اف ین  نتوان با ا شھ   خود را   نق  
 .  بیندیشد تري  خطرناك ي  خطر برھاند و ناچار شد چاره  از محیط آسوده

خود   وسیلھ  بخواند و زھر بخوراند مگر بدین  را با یارانش  بسازد و معتصم  خوردني  شد كھ  كرد و بر آن  جانگزا آماده  زھري  دفعھ این  
باري  او را اجابت  خود دعوت  اگر خلیفھ  بود كھ اندیشیده.  برھاند  در پرواز است  بر فراز سرش  كھ را از خطري   از او دستوري  نكند، 

نان پس.  را بخواند  خلیفھ  و دیگر تركان  و ایتاخ  اشناس گیرد كھ عام  آ چون  را ط تا  شاند  ھر چ ھد و ز نھ  د بھ ي  از خا نھ  او  خویش ي  خا   
مھ  خویش ي  را خانھ  و سردارانش  خلیفھ خواست  دیگر مي  روایتي بھ.  كنند  شوند و نتوانند او را دنبال بازگردند ھالك ند و ھ ھم  بخوا   را 

 .  مشكھا از رود بگذرد  آید و با آن  آغاز شود از شھر بیرون  شب  چون گاه آن. آنجا بكشد

مردم  اشروسنھ  خزر بھ  از راه توانست شد، شاید مي  مي  انجام  نقشھ اگر این سلمانان  رود و  بر م خزر را  نھ   شوراند و فت یاني  ب بر   و طغ  
 .   آشكار گشت  اشروسنھ ي  امیرزاده ي  و خدعھ  نیز درنگرفت  توطئھ اما این.  پدید آورد ضدّ خلیفھ

   آغاز توطئھ

 آنھا نیز  اند كھ نوشتھ.  بودند كشید از كار او واقف  مي  نقشھ  بر ضدّ خلیفھ  سردار اشروسنھ  كھ  ھنگام ، در ھمین  افشین سرھنگان -19-45
كان  با برخي  اشروسني  بیژن  بین  گفتگویي  میان در این.  داشتند  نگھباني  نوبت  معتصم  دیگر بر درگاه  سران مثل شین  از نزدی  داد   رخ  اف
 را   بیژن  مرد سخن این.  ببرد  بتواند ار پیش كنم  نمي  دارد گمان  در پیش  افشین  كھ  كاري  این  بود كھ  گفتھ بیژن.  كرد  را فاش  راز نھان كھ
خویش  از یاران  یكي ي  وسیلھ  بھ  كھ بیژن.  او برآمد  شد و در صدد ھالك  بدگمان  بیژن  در حق  برد و افشین  افشین بھ شھ   شین ي  از اندی   اف

 .  بیاگاھانید  اشروسنھ ي  امیرزاده ي  و او را از توطئھ  رفت  خلیفھ  سراي  بھ  ھنگام ، بترسید و شب  گشت  خود آگاه در حق

ّ  ي  نامھ  ھنگام در این ،   داشت  با او ارتباط  افشین  كھ مازیار ھم.   است  مازیار نیز دستگیر شده  شد كھ  رسید و معلوم  خلیفھ  طاھر بھ  عبدهللا
ّ  این ّ  ي  نامھ و شاید در این.  بود  كرده  طاھر فاش  راز را نزد عبدهللا تھ  اشارتي  افشین ي  خدعھ  طاھر نیز بدین  عبدهللا بود  رف حال.   ھر   در 

 .   داشت  بود اطالع  شده  تشكیل  بر ضدّ خالفت  كھ  افشین ي  از توطئھ معتصم

كھ  گفتھ خلیفھ.  او روند ي  خانھ  بھ  بود كھ  و جعفر خوانده  ھارون  را با پسرانش  بود و خلیفھ  كرده اي  مھماني سردار اشروسنھ شان  بود    ای
 .   رفت  افشین ي  خانھ  و بھ  بر نشست  خویش  و معتمدان  سوار از كسان  و با پنجاه  خود بیایم نتوانند آمد اما من

چون  كرده  را پنھان  خویش  و ھندوان  از زنگیان  بود و صد تن  خود را آراستھ  سراي افشین شارت  بود تا  ین  ا ند از كم فھ  ك ند و خلی   برآی
 .  كنند را ھالك

Page 26 of 30

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-3\232.html



ستاد و   درون  بھ  یك  را یك  و نزدیكان  كسان گاه  كجایند؟ آن  و فالن  دركشید و پرسید فالن  رسید عنان  افشین  در سراي  بھ  معتصم چون  فر
نان بیرون خود ھمچ ستاد   ندویي.  ای كھ ھ ھا  ھان  را از آن لیز پن سھ  در دھ ند عط فت  بود صم  گر كھ  معت یش   قت  پ بھ  از و سیلھ   بیژن ي  و   

 » ! ، غارت غارت«   زد و آواز درداد كھ  افشین  در ریش  بود دست  شده  سوء قصد آگاه  از این اشروسني

 را  ، سردار اشروسنھ خلیفھ.  او را اسیر گرفتند  زدند و كسان  او را آتش سراي.  زنجیر بستند  را دستگیر كردند و بھ  افشین  معتصم كسان
كرده  بھ  شایان  خدمتھاي  ھمھ  آن كھ ست  او  بود از ریا حرس   عزول   بھ  م كرد و  ندان   ستاد  ز یتي.  فر ین روا نیز در ا گر  باب  دی .   ھست  

چون اند كھ گفتھ بیژن   سني   صم  اشرو نزد معت فت   كھ  و او را از قصدي  ر شین   كرده  اف ید، معتصم   بود بیاگاھان شین   ند و در   اف  را بخوا
 .  بردند  زندان  را فرو گرفتند و بھ  اشروسنھ  جھانجوي ي  شاھزاده  بود كھ  گونھ  فرستاد، بدین  محكمھ  بھ  و سپس  بازداشت  خویش كوشك

    افشین ي محاكمھ

د بن القضاة  دواد، قاضي  ابي  از احمد بن  كھ اي محكمھ.  كشیدند  محاكمھ  را بھ ، افشین  از آن پس -19-46 ّ ، وزیر و   زیات  عبدالملك  و محم
ّھام.  آغاز كرد  بود در كار او بازجستن  شده  تشكیل  معتصم  از درباریان چند تن كھ  خلیفھ  بھ  او خیانت اما ات بود بل ھم  ن بدین  او مت كھ   بود    

یرین  آیین  بھ  در دل  است  آورده  ظاھر اسالم  بھ  دارد و با آنكھ  نیاكان ھنوز آیین خویش  د باقي   نده   ست  ما مردم اي عده.   ا نیز از  سغد و     
 .  بودند  حاضر آورده  شھادت  او را براي  سابق ھمكیشان

قان  بعضي  كھ ، چنان  محاكمھ این ّ ند و درست  گفتھ  از محق ھم ا ست   شن  دربار خالفت ، وضع  ھ شان  مي  را رو ند و ن كھ  مي ك ھد  ین د   آی
ً در مشرق  است  داشتھ  رواج  ھنوز ھمچنان  زمان  در آن شمنان سي  است  آزاد بوده  كلي  بھ  و مخصوصا شار آن  و ك نع  از انت  كرده  نمي  م
ً بھ  بوده  ظاھر مسلمان  و بھ  نام  بھ  اگر چھ  ایران  مردم ي  عامھ  و حتي است كھ اند و ھر زماني  داشتھ  خود عالقھ  دیرین  آیین اند، باز غالبا   

 . اند  كرده  تردید نمي  خویش  دیرین  كیش  بھ  و بازگشت  مسلماني  آیین اند، در ترك یافتھ  مي  و مجالي فرصت

د بن  محاكمھ  این دادستان ّ شاھزاده  بودند عبارت  احضار شده  با افشین  مواجھھ  براي  كھ  بود و كساني  زیات  عبدالملك ، محم یار   ي  از ماز
مردم  سغد بودند و نیز دو تن  از امراي  تركش  بین  و مرزبان طبرستان بدي  از  با مو سغد  براي   شھادت   شین   ضدّ اف بر  مھ  در آن     محاك

كھ مي. اند  ذكر كرده  تفصیل  را بھ  محاكمھ  این  جریان  و دیگران طبري. حضور داشتند سند  ین نوی ست  داوري  در ا كھ  نخ مرد را   از   دو 
ند گوشت  از تن  جامھ چون.  داشتند  بر تن  و پاره  ژنده ي  آوردند، آنھا جامھ  سغد بودند پیش اھل شان  برگرفت بر استخوان نده   بود  نما بن.    ا

ین آري«:  داد  پاسخ افشین» ؟ شناسي  دو مرد را مي این«:  پرسید  داشت  را بر عھده  محكمھ  ریاست  وزیر كھ زیات تن  ا سنھ  دو    در اشرو
یان  زدم  را ھزار تازیانھ  ھر كدام  مسجد، من  دیگر امام  بود و آن  مؤذن یكي.  ساختند مسجدي من  زیرا م شاھان   با پاد ماني   سغد پی تھ     رف
ند  ریختند و بتخانھ  را بیرون  تاختند و بتان  دو مرد بر بتكده این.  باشند  خویش  تا بر دین  را رھا كنم  ھر قومي بود كھ سجد كرد  من.  را م

 . »  زدم  بودند ھزار تازیانھ  شكستھ  بودند و پیمان  تجاوز كرده  از حدّ خویش آنھا را چون

ستھ  بھ  كھ  كتاب آن«: وزیر پرسید سخنان  و در آن اي  دیبا و زر و جواھر آرا ست   میز ھ ست  كفرآ چرا داري  چی سخ» ؟  و  كھ پا  آن«   داد 
جم انگیز حكیمان  عبرت  سخنان  ھم در آن.   است  رسیده  من  از پدر بھ  كھ  است كتابي ست  ع ھم  ھ تھ  و  شتگان ھاي  گف میز گذ من  كفرآ  از  ، 

ترك ھاي  و گفتھ گیرم  مي  بھره آمیز آن  حكمت سخنان مي  كفرآمیز را  ین من.  كنم   تاب  ا كھ  ك بھ  را  پدر  من  از  بھ   میراث   بھ  رسیده   بود    
گھ  كھ  را ھمچنان  و آن  برگیرم ھا را از آن  پیرایھ  آن  كھ  نداشتم  نیازي  یافتم زیورھا آراستھ شتم  بود ن سراي.   دا تاب در  نیز ك تو  لھ    و   كلی

 » ... تواند آورد  بیرون  كتابھا ما را از شمار مسلمانان  این  داشتن  كھ پندارم  نمي  و من  ھست  مزدك  و كتاب دمنھ

ند  موبد را پیش گاه آن فت.  آورد بد گ كھ مو ین«    مرد گوشت ا مرده   جانور  كھ   كرده  خفھ  را  شند مي   بھ  با نیز  مرا  خوردن خورد و    آن  
شت  آن  كھ پنداشت  و مي داشت وامي شت  گو جانوري  از گو كھ   تازه  سرش   ند  شد  ببر ین» تر با بد ا تھ مو كھ  نك فزود  ھر روز  وي«   را ا  

سپس كشت كرد و مي  مي  خفھ  سیاه  گوسفندي چھارشنبھ یانش  و  بر م شیر  مي  شم یان   مھ زد و از م فت  مي  راه  آن ي  دو نی شت ر  او   و گو
تھ  من  بھ روزي«   نھاد كھ  افشین  را بھ  تھمت و نیز این»  خورد مي ست  گف كھ  ا من   براي   ین   بان  ا چھ  عر ھر  كھ   فرت  از آن  را  شتم  ن   دا

  موي  نھ  یعني  است  نشده  كم  از تنم  مویي  تاكنون  جز آنكھ  كردم  بر پاي  و نعلین  و بر شتر سوار شدم  خوردم  دنبھ  روغن تا آنجا كھ.  كردم
ین  من بھ«   كرد و پرسید كھ  حاضران  بھ  روي افشین»  ام  شده  ختنھ  و نھ ام  سترده  آھك بھ كھ  بگویید آیا ا مرد  ین   سخنان  چن نزد   مي   ید  گو

ّل  بود و ندیمي  مرد موبد مجوس  خود در خور اعتماد تواند بود؟ این شما در دین فھ  متوك برادر خلی سلمان   خود را م كرد و  یار  فرا   اخت  
شین گاه آن» پذیرید؟  او اعتماد ندارید مي  دین  بھ  را كھ  كسي چرا شھادت«  ، گفت گفتند نھ»  او اعتماد دارید؟  دینداري آیا بھ. نمود   روي  اف

بوده  یا روزني  تو دري ي  و خانھ  من ي  خانھ آیا میان« موبد كرد و پرسید  بھ گز  ست  ھر كھ  ا كرده  از آن ؟  بر  سر  شي   حال  با من  و از    
نھ  بھ  تو را من مگر نھ«پرسید .   نھ گفت» ؟  باشي  شده واقف شتن ي  خا بردم  خوی یان   تو در م با  خود  ھادم  و راز  تو را از دوستي  ن  و   و 
نھ  صورت در این«:   گفت افشین»  گویي  تو مي  بود كھ ھمچنین«:  موبد گفت»  نبود؟  آیا چنین  كردم  آگاه  دارم  عجم  بھ  كھ اي عالقھ تو   در   
جایي  دوسـتي  در عھـد و پیمـان  و نـھ  اعتمـادي ي  خـود شایسـتھ دیـن   بـودم  تـو سـپرده  بـھ  دوسـتانھ  مـن  راكـھ ، رازي چـھ.    وفـادار و پابر

 . »  برمال كردي ناجوانمردانھ

بان.   نھ ؟ گفت شناسي  مرد را مي  این  پرسیدند كھ  آمد از افشین  پیش  تركش  بن  مرزبان گاه آن ین مرز تو ا ند  سي  را مي  شخص  را گفت  شنا
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  و افسون نیرنگ. گر  حیلھ اي«   كرد و گفت  افشین  بھ  روي  مرزبان پس.   است  مرزبان  را نیز گفتند این افشین.   است  افشین  این  آري گفت
بھ كار داري چند  شین» ؟   فت اف یش اي«   گ نادان  دراز ر چھ   یي  مي   فت» ؟ گو مھ  كشورت مردم«  گ نھ  نا بھ  چگو تو مي   سند؟    گفت» نوی

فت نوشتند؟ افشین  مي  آنھا چگونھ پرسید بھ. »نوشتند  مي  و جدّم  پدرم  بھ  كھ ھمچنان« گویم«   گ فت مرزبان»  ن مھ«   گ ھا در نا گر آن  ھاي م
فت» نوشتند؟  نمي  و چنان  تو چنین  بھ  اشروسنھ  زبان خود بھ یا معني» چرا«  گ سخنان  آن پرسید آ ین   ست  ا كھ  نی خداي بھ«    خدایان    از   

د بن. »  است  ھمین  آن چرا معني«  گفت» ؟  فالن  بن  او فالن ي بنده ّ فت  افشین  بھ  روي  زیات  عبدالملك محم كرد و گ سلمانان«    یا م گز  آ  ھر
سخ» ؟ اي  گذاشتھ  باقي  چھ  پروردگار شمایم  من  گفت  كھ  فرعون  براي  شود؟ پس  گفتھ  سخنان  گونھ  آنھا از این ي  درباره  كنند كھ احتمال  پا

كردم  اسالم چون. كردند  مي  خطاب  گونھ  بدین  آورم  اسالم  از آنكھ  و نیز مرا قبل ، پدر و جدّم مردم«داد  صلحت  اختیار  یدم  م كھ  ند خود     
 . » نكنند  سرپیچي  نگردد و از فرمانم  و تباه  ضایع  من  آنھا در حق  تا فرمانبرداري  فروتر نھم  خویش را از پدران

سلمان  خدا سوگند خوري  بھ  خیدر تو چگونھ  اي ویحك«   بود گفت  شرطھ ، صاحب  مصعب  بن  ابراھیم  بن اسحق تو را م شماریم  و ما   و   
مدّعي  فرعون  را كھ تو خود آنچھ عوي   بود د سخ» ؟ كني  ھمي   كھ پا ین«   داد  سوره ا یف   بر علي  را عج بن   شام   من  ھ بر  تو  ند و    خوا

ین»  را بر تو فرو خواند  نیز آن  تا فردا كسي ، باش خواني مي سخ ا بھ  پا شكارا  سھ ، آ سگالیھایي  دسی كھ كاریھا و بد یان   كان  دربار   و نزدی
كدیگر مي كار ی فا در  شتھ خل شاره دا ند  مي اند ا لي. ك بن ع شام   خر دوره  ھ مأمون ي  در اوا ست   حرس  ریا شت   سگاالن.   دا بھ بد   او را 

تا او را   از سرداران  را كھ  عنبسھ  بن  عجیف خلیفھ.  نمودند  او بدگمان  را در حق  كردند و مأمون  متھم  و خالف سركشي مود  بود بفر  او 
ھالك  ھشام  بن  حسین  كوشید تا او و برادرش حاضر آورد و عجیف ند  را  لي.  كرد نیزه سر ع بر  بھ  را  ند و  پس  برقھ  كرد ند و   از   برد

ّھام  این  و بھ  قرار گرفت  معتصم  بعد مورد سخط  نیز چند سال عجیف.  دریا افكندند  بھ چندي   مأمون  بن ، عبّاس  معتصم ي  برادرزاده  كھ  ات
یھ  تا بدان  عجیف  در حق  خلیفھ بدگماني.  كردند  بود او را بند نھادند و ھالك  واداشتھ  شورش  بھ را بر ضدّ خلیفھ كھ  پا بود  چون   یف     عج

عن  نزد خلیفھ  عجیف  بن  صالح ، پسرش  درگذشت در نصیبین پدر را ل بیزاري  آمد و  كرد و از او  ست   ست  ج كھ  و درخوا بھ   نام  او را    
قع  مي  ابراھیم  بن  اسحق  بھ  افشین  كھ  پاسخ در این.  بخوانند  معتصمي ، صالح  عجیف  بن  صالح  جاي  نكنند و بھ پدر منسوب بھ دھد در وا   

 . دارد  برمي  پرده  رقیبان ھاي ھا و ئوطئھ  از دسیسھ كند و با كنایھ  مي  اشاره  زمانھ  و تغییرات تصاریف

  و مازیار  افشین

طبري  با روایت  است  كرده  نقل  یعقوبي  آنچھ  باب رو كردند در این  را با او روبھ  مازیار سپھبد طبرستان گاه آن -19-47 فاوت  مشھور    ت
بھ  مازیار را با افشین  چون نویسد كھ  مي یعقوبي.  دارد بن  رو ند ا ضي رو كرد فت  دواد قا یار را گ ین:  ، ماز ست ا شین  ا كھ  اف عوي ،  تو د   
فت  بھ  روي افشین.   است  واداشتھ  و شورش  سركشي  او تو را بھ  كھ كني مي مردم دروغ«:   مازیار كرد و گ ست  از  بازار ناروا ست     پیدا
 . »  قرار مده  كار خود را دروغ رھاند فرجام  نمي  تو را از كشتن  خدا سوگند دروغ  بھ  است  زشت  اندازه  تا چھ  از پادشاھان كھ

كھ  من  بھ  من  وكیل  ابوالحارث  فرستاد جز آنكھ  رسولي  و نھ  نوشت  من  بھ اي  نامھ  نھ  افشین مازیار گفت خبر داد  قتي   شین  و نزد اف تھ     رف
نھ بدین.   است  كرده  او نكویي  جاي  و بھ  است  شمرده  او را گرامي است قول  طبق  گو بي   باط  یعقو یار ارت شین  ماز با اف خود را   سره  یك  

 . انكار كرد

سي  مرد را مي  پرسیدند، این  آوردند از افشین  مازیار را پیش  چون نویسد كھ  مي وي.   مشھورتر است  باب  در این  طبري اما روایت ؟  شنا
فت.   نیز مازیار است  این  گفتند كھ  افشین بھ.   است  مرد افشین  این  آري ؟ گفت شناسي  مرد را مي مازیار را گفتند تو این.   نھ گفت نون گ   اك

 .  شناختم

فت اي  نوشتھ  او نامھ گفتند آیا ھرگز بھ نھ ؟ گ كھ.    سیدند  یار پر شین از ماز یا اف مھ  آ بھ  نا شتھ   تو نو ست   فت.   ا لي گ برادرش  ب خاش ،  بھ     
ناداني  بھ  كند بابك  یاري  كھ  است  نمانده  كسي  و تو و بابك  سپید را جز من  دین این«:   كھ  كوھیار نوشت برادرم شتن   بھ  خوی شتن    داد و   ك

شیدم  بسي من كھ  كو مرگ   ھانم  او را از  لي  بر شد و گو ناداني  ن شت  و  كارش  او نگذا تا  كھ   بدانجا  ني   بھ  دا گر  تو ا ما  شید ا   شورش  ك
من  دفع  بھ  كھ  نیست  را كسي  قوم  این  كني  و نافرماني برخیزي جز  كھ  تو فرستند  سواران   شتر  ند آن  و دالوران  بی با من بھ گاه   مرا  گر    ا

كان  و مغربیان  عربان  كھ  گروه  سھ جز این.  تواند كرد  با ما جنگ  كھ  نیست  و دیگر كس  پیوست  تو خواھم  دارند بھ  تو گسیل سوي   و تر
ندان.  مغربیانند نیز سرخورند  كھ  مگسان این.   بكوب  آنھا بینداز و سرشان  پیش  استخوان ي  سگانند پاره  چون  عربان لیكن. باشند ما فرز  ا

مھ  بر آنان گاه  رسد آن  پایان  بھ  تیرھاشان  جنگ  ساعتي  تركانند پس  كھ شیطان بن  بتاز و ھ نداز  را از  ین.  برا بھ تا د مان   كھ  ھ قرار   در   
 . » بود بازگردد روزگار عجم

شتھ وگر خود چیزي. كند  نمي  الزام  بر من  ادّعا چیزي  دارد و این  ادّعایي  مرد بر برادر خود و برادر من این«:   گفت افشین بودم  بدو نو   
یاري  را بھ  خلیفھ  من  اعتماد كند نیز ناپسند نبود زیرا چون  بر من  كھ  كنم  متمایل  خویشتن  بھ تا او را چنان كرده  شمشیر  بودم   بود    ، روا 

كھ اي  بھره  و ھمان  كنم  تسلیم  خلیفھ  و بھ  بند آورم  تا مازیار را بھ  كنم  نیز او را یاري  حیلھ  بھ كھ    ّ بدهللا نون  ع طاھر اك گرفتن   یار   از   ماز
 .  بردند  مازیار را بیرون گاه آن»   و آبرو بیابم  جاه  و نزد خلیفھ  ببرم  من  است برده

شان  او برمي  از راز درون  آشكارا پرده  افشین  پاسخ این كھ  مي گیرد و ن ھد  میرزاده د سنھ ي  ا براي  اشرو شت  آن   یار نو با ماز ند     و خوا
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 .  باشد  كرده  خلیفھ  دستگاه  بھ  او خدمتي  بھ  نسبت  دھد و با خیانت  او را فریب  كھ  است داشتھ

نگ  دواد قاضي  ابي  ابن  تند گفت  سخنان  ابراھیم  و اسحاق  تركش  با مرزبان  افشین چون بر او با شین.  زد   فت اف ّ  اي  گ سان  اباعبدهللا  ، طیل
كھ  ابي ابن.  نھاد  را بر سر نخواھي  آن  ندھي  كشتن  را بھ  و تا جماعتي اي فرو گرفتھ تو مختون  دواد پرسید  ستي   فت  ھ نھ ؟ گ با .    سید  پر

فظ  مگر در اسالم  داد كھ ؟ جواب  بازداشت  كار چھ گردد، تو را از این  مي  حاصل  از آن شود و پاكیزگي  مي  تمام  بدان  اسالم آنكھ فس  ح   ن
  مرگ  و بیم زني  و شمشیر مي  تو نیز نیزه گفت.   ببرند بمیرم  را از تنم  پوست ي  پاره  آن  چون  كھ  ترسیدم گفت.   ھست ؟ گفت  كار نیست بھ

  و بر آن  سود برم  از آن  كھ  ناگزیر است  امري  جنگجویي  آن ؟ گفت  شوي تاب  بي  پوست اي  پاره  از بریدن گاه  آن  بازنداشت از جنگجوییت
ندارم  گمان گاه آن.  بود  نتوانم  ایمن  خویش  جان  در رفتن  از بھ  آن  و در انجام  نیست  ضرورت  كرد اما این صبر توانم كھ   ترك    از   آن  در 

 .   باشم  كرده  سرپیچي اسالم

فت  در مجلس  را كھ  كبیر، سردار ترك  بغاي  پس  كار او بر شما آشكار گشت  اكنون  را گفت  مجلس دواد حاضران  ابي ابن بود گ   حاضر 
 .  برد  محبس  سوي  وزیر بھ  و از باب  را فرو گرفت تا افشین

 .  رسید  پایان  بھ  اشروسنھ ي ، شاھزاده  افشین  و شكوه  قدرت  دوران  بود كھ  گونھ بدین

    افشین سرانجام

ست  نزد معتصم كس«   از وفات گویند قبل مي.  مرد  او در زندان اند كھ نوشتھ -19-48 صي  فرستاد و درخوا تا شخ كھ   ماد   را  مورد اعت  
نزد وي شد  نھ با ند  روا صم.  ك مدون معت بن  ح سمعیل   ستاد  ا شین.  را فر سخن اف چھ   كرد و از آن غاز  حق  آ تھ  وي  در  پوزش  گف ند،    بود

َل  امیرالمؤمنین  و گفت خواست ث َ چو آن  من  را بگو م تو ھم مردي  و  ست   كھ  ا سالھ   تا فربھ اي  گو بپرورد،  قوي  را  شت  و  یاران  گ  او   و 
ین  كردند كھ  اتفاق  بر آن  نكرد و ھمھ  را اجابت  كردند آنان  و اشاره  او تعریض  كشتن  او را بخورند و بھ  گوشت خواستند كھ مي   بگویند ا

بازگردد  اصل  شود بھ  بزرگ  شیر چون  بچھ  كھ پروري  را چرا مي شیربچھ خود  فت.   ین گ سالھ  ا ست  گو ست.   ا شیر ا ند  كھ گفت ھر    از 
باب  مي  و نزد ھر كھ  بپرس خواھي گر در  ند ا سالھ شناختند رفتند و گفت بپرس  گو شما  ست  از  شیر ا ید  ھر كس.   بگوی باب مرد از    در 
نده گوسالھ شیر در ست  بپرسید گفتند  سالھ  ا تا گو مود  ند  بفر سر ببرید سالھ  آن من.  را  نھ ام  گو توانم  چگو شیر     ّ بود؟ هللا    ّ من  درك  هللا بھ     
صم  او بود كھ  روي  در پیش  میوه  طبقي  از نزد او برخاستم  چون  كھ  است  گفتھ حمدون.  نظر فرمایید عنایت سرش  معت با پ ثق   نزد او   وا  

 . »  است  گفتند مرده  نزد او بازگشتم  بود چون  تندرست  ھنگام  در آن افشین.  بود فرستاده

ھ  آوردند و بر باب  بیرون  او را از زندان ي مرده.  باشند  كرده  قرار باید او را مسموم از این ّ گفتند   مي  چند نیز كھ  بر دار كردند بتاني العام
 . اند بیاوردند و ھمانجا با جسد او سوزانیدند  آورده  او بیرون ي از خانھ

قي  میوه  روزي معتصم«:  اند كھ  آورده  كتابھا چنین  كار او را در بعضي  فرجام داستان ھاده  بسیار بر طب خویش  ن سر   بھ]   كھ[ را ]    و پ
ّب  با الواثق ھرون[  بھ افشین.   رفت  افشین  مجلس  بر گرفتند و او بھ  با واثق  بر، میوه  نزد افشین  میوه  این  بود، گفت  ملق یوه   ست  م   نگری

ّ   الالھ و گفت ّهللا چھ  است اي  نیكو میوه ، چھ  اال من  آرزوي  اما آن یان   بود م ین   ست  میوه  ا چھ.  ھا نی تو را  سید  ست پر فت  آرزو شاه ؟ گ آلو،   
شین  كھ  خواست  واثق  نكرد و چون  میوه  طبق  آن  بھ  دست  و افشین  را بھر تو بفرستم  آن  ساعت  ھمین  گفت واثق گردد اف باز  فت     او را گ

مدون معتصم.  بدو رساند  از من  فرستد تا رسالتي  نزد من  بھ  خویش  از آن  و بگو تا ثقتي  برسان  را سالم امیرالمؤمنین بن  ح سمعیل    را   ا
بن  سلیمان  در حبس  كھ  متوكل  در ایام حمدون. بفرستاد ھب   ین  و بود ا یت   فت  حكا صم:   بازگ شین معت نزد اف مرا  من   با  فت  فرستاد و    گ

كي  كھ  نزد او دیدم  میوه  طبق  و آن  بشدم من.   او بسیار ننشیني  تو نزدیك باید كھ.  دراز كشد  سخن افشین تھ  از آن  ی فت  برنگرف مرا گ بود    
شین من بن ستم   من  بنش با  حدیث  و او  نت   فت  دھق ستمالت  درگر مرا ا تم من. كرد  مي  و  سخن  گف تم   صود خ بر مق گیر  صر  كن  مخت كھ     

كردي  من  جان  بھ  یا موالي  كھ  را بگوي  امیرالمؤمنین  كرد و گفت  كوتاه  سخن افشین.   ننشینم  كھ  است  مرا فرموده امیرالمؤمنین   احسانھا 
من  در حق  اكنون  فرمودي  من  و لشكرھا را متابعت  رسانیدي  رفیع  منزلت و مرا بھ سخنھاي   قت  بي   نامعلوم حقی بول   كني  ق بھ  و در آن     

كھ  با تو گفتھ آنكھ... كني  نمي  خود رجوع عقل ند  من ا فت  منكجور را  بر مخال شتھ   با آن... ام  دا یدان و  كھ  قا بھ   جور فرستادي  جنگ     منك
بھ  كرده  جنگ  و با مردان  داني  جنگ  حال  كھ تو مردي... نكنند  جنگ  كھ ام گفتھ نگ  و لشكرھا  برده  ج كان اي   كھ  ام با   دارد  شكر  ھتر ل  م
كھ داني  و مي  كني  قبول  من  سخنھا از دشمنان  تو چنین  باشد، نشاید كھ  سخنھا گوید؟ و اگر نیز ممكن  چنین كسي شان  غرض   كھ  ای   در آن

 گفتند   بعد از آن  آمدم  بیرون چون.   بود  بدو نرسیده  بود دست  كھ  ھمچنان  میوه  و طبق  او برخاستم  از پیش  گفت حمدون... گویند چیست مي
شین  پسرش  او را بھ  گفت  بمرد و معتصم افشین بیرون  را از محبس  نمایید اف یش   ند و پ سرش  آورد ند  پ موي.  انداخت سر  یش پ خود   و ر  
ند شین پس. بك بھ  اف ند و  نھ  رابرگرفت تاخ ي  خا بر دروازه  ای جا  ند و از آن كھ  برد جا  ند و از آن تھ  آویخت چوب  آویخ با  ند و  ند برگرفت   بود

مردي  صورت  آن شمردند در میان  او مي  متاع  كھ  وقتي بھ.  ریختند  را در دجلھ بسوختند و خاكسترش ند از چوب   شیده  دید بھ  ترا  زر   و 
 . » بودند  نبشتھ  در آن پرستان  صنم  و مذاھب  دیانت  یافتند كھ  دیگر دیدند و كتابھایي  بتان  و از ھر جنس  كرده و جواھر مرصع

نیز فریب  بابك  كھ چنان.  نرسید  خویش  آرزوي  بھ ، كھ  كار افشین  بود فرجام چنین یار  كاري  و ماز ند و  یش  او را خورد ند  از پ با .  نبرد
یران  و بعضي  خراسان  جدایي ، بھ  سرداران  و جھد این  سعي  ھمھ این مرو خالفت  دیگر ا ھي ، از قل غداد منت شت  ب یان.   گ قدرت طاھر  و   
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 .  را نوید داد  فرس  دولت  آنھا، آغاز نوبت  یافتند و حكومت استقالل

    طاھریان حكومت

ني طاھریان.   ھست  سخن ، خواند؟ اینجا، جاي  بعد از اسالم  ایران  مستقل ، آغاز حكومت توان  را مي  طاھریان آیا حكومت -19-49  ، ایرا
خود را از راه  حكومت  بھ  از وصول  قبل لیكن. كردند  تفاخر مي  و نژاد خویش  نسب  بھ بسا نیز كھ.  بودند  ھرات  پوشنگ و از مردم نیز    

طع خواستند با دربار بغداد ارتباط  مي  آمدند، چون  خراسان  بھ  كھ  از وقتي  ھمھ  بودند با این  بستھ  عرب ، بھ مواالت خود را ق ند، الزم     كن
كھ ستند  یان دان با ایران خود را  ند  ند  پیو ستوار نمای لوب سعي.  ا ند از ق مردم  كرد براي   لت   ستقرار دو خویش  ا گاه   مي  پای سازند  محك .  ب

شده  مسلماني  بود، اما از آیین  بغداد جدا شده  آنھا، ھر چند، از دولت دولت.   نداشت  ایراني  رنگ  آنھا، در ھر حال حكومت بود  جدا ن ار .  
یت ، از پشتیباني  مازیار و بابك  رو، بر خالف این یان  و حما بھ نصیب  بي  مسلمان  ایران ند و  ین  نماند سبب  ھم كھ   بود  ستند آرزوي     توان

ّق  خویش  و سلطنت استقالل پروري  از دلجویي  خویش  و رعایاي رفتار آنھا نیز با مردم.  بخشند  را تحق خالي  و داد بود   كھ مي.   ن سند   نوی
ھا سي  گشت  ھیرمند خشك  پدید آمد و آب  قحطي  در سیستان ھجري 220   در سال چون ھزار درم ، آن ھان صد  نزد فقی ین ،  تا ب ستادند    فر

شتھ  تباه  ایشان  حال  و ضعفا، كھ درویشان سیم  گ بود تق ند   ست درست.  كن كھ  ا ال   ّ سان  عم ھا در خرا یداد و درازدستي  آن مردم ، از ب بر    
شتن شتند امـا در آن  نمي  را نگـھ خوی گاري دا كھ  روز فت   طاط  در ضـعف  بغـداد روي  خال قدرت  داشـت  و انح ین ي  و اراده ،  ،   طایفـھ  ا
 .  داد  نجات  و مرج  ھرج  و آسیب  را از فتنھ خراسان

یال  و بابك  و سنباد و استادسیس  ابومسلم  كھ  حكومتھا دانست گونھ  از آن توان  آنھا را، نمي ، ھر چند دولت  گونھ و بدین یار خ جاد   و ماز  ای
 .  بود  ایران  استقالل ي  طالیھ  آنھا، در ھر حال  دولت پروردند، لیكن  را در سر مي آن
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