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  فصل چهل و هفتم
 
  اهللا دینان خذلهم اندر خروج خرمه

  
دینان یاد کند بنده تا خداوندا عالم خلـداهللا ملکـه را    و اکنون فصلی چند مختصر در باب خرمه -1

انـد   اند باطنیان با ایشان یکی شده دینان خروج کرده دربارة ایشان نیز دیداري درافتد. بهر وقتی که خرمه
یکـی شـوند و بـتن و مـال     دینان با ایشان  خروج کنند خرمهو ایشان را قوت داده و هرگاه که باطنیان 

  ایشان را قوت دهند که اصل مذهب هر دو در دین و در فساد و معنی یکیست.
] و مأیه در ایام مهدي باطنیان گرگان کـه ایشـان را سـرخ علـم     b140و در سنۀ اثنی و ستین [ -2

زنـده   ابومسـلم «دینان دست یکی کردنـد و گفتنـد    خوانند یعنی محمره، قوتی گرفتند عظیم و با خرمه
و پس ابوالمغراء نواسۀ ابومسلم را مقدم خـویش کردنـد و تـا    » است، ما ملک بستانیم و بدو باز دهیم.

ها  ها حالل داشتندي و زنان ایشان بر یکدیگر مباح بودي. پس مهدي باطراف بري بیامدند و همه حرام
راب ایشان شوند. برفتنـد و  العال که والی طبرستان بود دست یکی کنند و بح ها نبشت تا با عمربن نامه

دینـان خـروج    الرشید بخراسان بود و دیگر بـاره خرمـه   بپراگندند این جمع را. و در آن وقت که هارون
و کاپله و فابک و از دیگر روستاها. و قومی بسیار از ري و همدان  1کردند از ناحیت سپاهیان از پریدن

عبـداهللا بـن مالـک را از      ش از صد هزار شد. هارونو دشت بیه بیامدند و بآنها پیوستند، عدد ایشان بی
خراسان با بیست هزار سوار بجنگ ایشان فرستاد. ایشان از او بترسیدند و بجایگـاه خـویش شـدند و    

پـس هـر دو دسـت    » فرمان برادر او بـاش. «جواب آمد که .» 2مرا از ابودلف نگزیرد«بهارون نبشت که 
وة باطنیان قومی بسیار جمع شـدند و دسـت بفسـاد و غـارت     دینان دیگر بار بعش یکی کردند. و خرمه

حـد از ایشـان    بردند. ابو دلف عجلی و عبداهللا ناگاه تاختن بردند و ایشان را غافل یافتنـد. خلقـی بـی   
  بکشتند و زن و فرزند ایشان را ببغداد بردند و بمزید بفروختند.

  
  
  
  

                                                   
  P - : K: برون  C: بویدن  M، بریدین N. بریدین 1
 C اکزیر بود: ن K ناکزیرست:  Nد زریک، بP نه کزیرد. 2
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  دیگر خروج بابک
وج کرد از آذربایگان. اینها قصد کردند که بدوپیوندنـد.  بعد از این چون نه سال برآمد بابک خر -3

و بپراگندند. دیگر پـس  ] و از راه بازگشتند a141اند. بترسیدند [ شنیدند که لشکري براه ایشان فرستاده
و کاپلـه   1دینان خروج کردند از ناحیت سپاهان و پریدن و دوازده در ایام مأمون خرمهدر سال دویست 
ا ایشان پیوستند و فسادها کردنـد و بآذربایگـان شـدند و ببابـک پیوسـتند. و مـأمون       و کره و باطنیان ب

دینان جنگ کند و فرمـوده تـا اول بـا زریـربن      تا با خرمه 2محمدبن حمید طایی را بجنگ بابک فرستاد
هـا   کنـد و کـاروان   و در کوهستان عـراق والیـت مـی    علی بن صدقه حرب کند که او عاصی شده بود

مأمون نخواست و بمال خویش لشکر را روان کـرد و بجنـگ قـزوین و     3و هیچ از خزانۀ زد. برفت می
مراغـه و بیشـتر از   شد و زریر را بگرفت و قوم او را هـالك کـرد و پراکنـده کـرد. مـأمون قـزوین و       

هاي عظیم رفت و بآخر  آذربایگان او را داد. و پس بجنگ بابک رفت و میان او و بابک شش ماه جنگ
دینان سپاهان را بسـپاهان   و کار بابک باال گرفت و خرمه 4گ کشته شد و برایشان ظفر نیافتدر آن جن

باز فرستاد. و مأمون از کشتن محمدبن حمید سخت دل تنگ شد. در حال عبدالهله طاهر را کـه والـی   
. خراسان بود بجنگ بابک نام زد کرد و همۀ والیت کوهستان و آذربایگان آنچـه گشـاده بـود بـدو داد    

دینـان   گریخت محکم و جمع خرمه 5عبداهللا برخاست و بآذربایگان شد. بابک با او بس نیامد، در دژي
  بپرا کندند.

دینـان پـارس و سـپاهان و جملـۀ      دیگر چون سال دویست و هجده درآمـد دیگـر بـاره خرمـه     -4
نهاده بودنـد   کوهستان و آذربایگان خروج کردند بدان که مأمون بروم شده بود. و همه بیک شب وعده

] b141ها بتدبیر بابک راست آن شـب خـروج کردنـد و عـامالن شـهرها را [      شهرها و والیت 6و بهمۀ
ها غارت کردند و فرزندان مسلمانان را ببردگی ببردنـد. و   بکشتند و از مسلمانان بسیار بکشتند و خانه

سیر گرفتنـد. امـا در سـپاهان    در پارس مسلمانان جمع شدند و برایشان ظفر یافتند و بسیار بکشتند و ا
بن مـزدك، از در شـهر بیسـت هـزار      و سرایشان مردي بود علی 7دینان جمع شدند بدار و پریدن خرمه

شد و ابو دلف غایب بود و برادرش معقل بکره بود. بـا پانصـد سـوار     8مرد عرض کرد و با برادر بکره

                                                   
 P - : K ده: رون C ه: بوید N هبرید M ه. برید1

 N ستادندرف، PC ستادرف. 2

 N خانۀ، PCخزانۀ . 3

 PK-: N افت، یC یافت. ن4

 K یهی: د N : دز PC دزي. 5

  N: همه  PC همه. ب6
 PCK - : N و برندین ردا. ب7

 NC: بکوه  dبکره . 8
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بن مزدك کره بگرفت و غـارت کـرد و هـر کـه      مقاومت نتوانست کرد، بگریخت و ببغداد شد. و علی
ان بکشت و زنان و فرزندان عجلیان را برده کرد و ببرد. و از آنجا بآذربایگـان شـد تـا    یافت از مسلمان

دینان روي ببابک نهادنـد. ده هـزار و بیسـت هـزار و پـنج هـزار        همه جانبی خرمهببابک پیوندد. و از 
که آن را شارستانه خوانند گرد آمدند و بابک بایشـان   1شدند و میان کوهستان و آذربایگان بشهرکی می

  پیوست.
معتصم اسحق را با چهل هزار سوار بکارزار ایشان فرستاد و اسحق ناگـاه برسـر ایشـان شـد و      -5
در پیوست و آخر ایشان را بشکست شکستنی سخت. بابک بگریخت و لشـکر اسـحق شمشـیر     جنگ

دینـان بشـمردند،    کشتند. بیرون از زینهاري آنچه در این یک جنگ کشته آمـد از خرمـه   در نهادند و می
صد هزار مرد درآمد. و جمعی که قصد سپاهان کرده بودند مقدار ده هزار مرد برآمد با برادر علـی بـن   

هاي رئیسان شهر بر خویشتن بخشید و زن و فرزند با خویشتن آورده بود. امیر اصفهان  دك و سرايمز
] a142رئیسان و مردم شهر واعیان بجنـگ ایشـان [   2علی بن عیسی غایب بود. قاضی جغان ـ با کره و 

کردنـد و  شدند و از سه جانب ایشان درآمدند و ایشان را بشکستند و زنان و فرزندان ایشـان را بـرده   
  داشتند، هر چه بالغ بودند از پسران گردن بزدند و بچاهها انداختند. بشهر آوردند و ببندگی می

دینان پرداخت و افشین را نام زد کرد بکار زار بابک.  بعد از این بشش سال معتصم بشغل خرمه -6
دد بابک شـدند و در  دینی و باطنینی بود بم افشین لشکرها برداشت و روي ببابک نهاد و هر کجا خرمه

کردند و چند کارزارهاي سخت میان افشین و بابک رفت و از هـر دو جانـب    جمله دو سال جنگ می
کـرد  حد و اندازه مردم کشته شد. و عاقبت افشین حیلتی بکـرد، لشـکر خـویش را بیشـتر پراکنـده       بی

پـس افشـین کـس     بودنـد.  تر شدند و مـی  ها برکندند و بدو فرسنگ پس چنانکه در شب تاریک خیمه
مردي خردمند و پخته را بمن فرست تا با او سخنی چند بگویم که مصلحت ما هـر  «ببابک فرستاد که 
بابک را بگوي هـر کـاري را عـاقبتی    «بابک مردي را بدو فرستاد. افشین او را گفت » دو اندر آن است.

ته شدند و از ده یکی نمانده باشد، این سر آدمی گندنا نیست که بار دیگر بروید. مردمان من بیشتر کش
است. دانم که از جانب تو همچنین باشد. بیا تا صلحی بکنیم. تو بدین والیت که داراي قناعت کـن و  

باز گردم و از جهت تو از امیرالمؤمنین فرمان والیتـی بسـتانم و بفرسـتم و اگـر      3بصالح بنشین تا من
رسول از پیش افشین بیـرون آمـد. از   » را یاري کند.بیا تا بیکبارگی دستی بزنیم تا دولت ک 4فرمان نبري

] هزیمـت  b142بار گویی بر جناح [ کرد تا حد لشکر بدید و آنچه دیدي همه سبک هر جانبی نگاه می
                                                   

  N - : C شهر. ب1
 C چغان با کوه:  Mچغان با کره و :  Nچنان با کره و ، N چنان با کره و. 2

  N - : PCن م. 3
  N: بري  PCري نب. 4
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  اندي.
چون پیش بابک رسید پیغام گفت و اندکی لشکر باز نمود و جاسوسان همین خبر آوردند. بـر   -7

بایـد  « 1گ بزرگ بکنند. پس افشین کس بدان لشکرها فرسـتاد کـه  آن اتفاق افتاد که بعد از سه روز جن
هـا و   که روز مصاف در شب بیایید و بر دست راست و چپ مسافت یک فرسنگ و نیم فرسنگ کـوه 

ها روان و پنهان شوید. چون من بهزیمـت بـروم و از لشـکرها بگـذرم      ها و دره ها بود، از پس کوه دره
از پـس   2من ایستند و بعضی بغارت لشکرگاه مشغول شوند شما مسافتی دور و ایشان بعضی در قفاي

  »ها بیرون تازید و از راه دره بر ایشان بگیرید تا باز دره نتوان شد و من رجعت کنم. کوه
پس روز مصاف بابک لشکر از تنگ بیرون آورد، زیادت از صد هزار سوار و پیاده بـود. لشـکر    -8

دیده بودند از لشکرها، لشکر زیـادتی ندیدنـد. پـس جنـگ در      افشین بچشم ایشان تحقیر آمد از آنچه
پیوستند و از هر دو جانب جنگی سخت بکردند و بسیار کس کشته آمد و بوقت زوال افشین بهزیمت 

لشـکر هرچـه   » علم بدار و بایسـت. «دار را گفت  علم 3رفت و از لشکرگاه که از یک فرسنگ بگذشت
بغارت مشغول مشوید تا بیکبارگی دل از افشین و لشـکرش  «بود  ایستادند. و بابک گفته رسیدند می می

شدند و پیـاده در لشـکرگاه افتادنـد و بغـارت      بود با بابک در قفاي افشین میهرچه سوار » فارغ کنیم.
هـا از چـپ و راسـت بیـرون او کندنـد و همـه        سوار خویشتن از پس کوهمشغول شدند. بیست هزار 

. راه دره برایشان بگرفتند و پس شمشیر در نهادنـد و افشـین بـا بیسـت     دینان دیدند صحرا پیادة خرمه
هزار سوار رجعت کرد. بابک را و لشکرش را در میان گرفتند و هر چند کوشید بابک راه گریز نیافت. 

کشتند. زیادت از هشـتاد هـزار    تاختند و می می] a143افشین در رسید و او را بگرفت و تا نماز دیگر [
ین کشته آمد. و غالمی را با ده هزار سوار و پیاده زیر دژ بابک بگذاشت و خود با اسـیران  د مردم خرمه

  و بابک ببغداد شد و بعالمتی بابک را در بغداد بردند.
اي سگ چرا در جهان فتنـه انگیختـی و چـرا چنـدین     «چون چشم معتصم بر بابک افتاد گفت  -9

هر چهار دست و پایش ببریدند. چون یـک دسـت    هیچ جواب نداد. فرمود تا» هزار مسلمان بکشتی؟
اي «ببریدند دست دیرگ در خون زد و در روي مالید و همه روي را از خون سرخ کرد. معتصم گفت 

» آخر بگـوي چـه حکمتـی اسـت.    «گفتند » در این حکمتی است.«گفت » سگ باز این چه علم است؟
م از خون سرخ باشد و چـون خـون از   شما هر دو دست و پاي من بخواهید بریدن و گونۀ مرد«گفت 

ها ببرند خون در تـن وي بنمانـد. مـن روي خـویش      ها و پاي تن برود روي زرد شود. هر که را دست
                                                   

 NK - : Cی : م Pکه . 1

  N - : PCشما . 2
:  C از لشکرها کم از یک فرسنگ بکذشت:  K : چون از یک فرسنکی لشکرکاه در کذشت Nو از لشکرکاه کذشته (؟) که از یک فرسنک . 3

  Pو چند یک فرسنک برفت و پس 
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تـا  پس فرمـود  » بخون سرخ کردم تا خون از تنم بیرون شود نگویند که از بیم و ترس رویش زرد شد.
دند و بابک را در میان آن پوسـت گرفتنـد   هاش باز کردند و همچنان تازه بیاور پوست از گاوي با شاخ

چنانک هر دو شاخ بر دو بناگوش آمد. و بدوختند و پوست خشک شد. پس همچنان زنـده بـرادرش   
  ماندند تا بسختی بمرد.

و از اول خروج او تا گرفتن او مجلدي است هر چه بزرگتر و یک جالد او گرفتار شده بـود،   -10
ام  بابک را چندین مرد جالد بود، آنچه مـن کشـتم  «گفت » اي؟ کشتهتو چند کس را «از او پرسیدند که 

  .»1اند از مسلمانان ها کشته که دیگر جالدان در جنگ وسه هزار مسلمان است بیرون از آن سی
معتصم را سه فتح برآمد که هر سه قوت اسالم بود، یکی فتح روم، دوم فتح بابک، سوم فـتح   -11

  شده بود. 2] یکی برنیامده بودي اسالمb143ز این هر سه [مازیار گبر بطبرستان که اگر ا
  

  حکایت
بن اکثم حاضر بود. معتصم از مجلس  روزي معتصم بمجلس شراب نشسته بود و قاضی یحیی -12

اي شد و ساعتی بود. بیـرون آمـد و شـرابی بخـورد و بازبرخاسـت و در       شراب برخاست و در حجره
اي دیگر شد و ساعتی بود. بیرون آمد و در گرمابـه شـد    جرهاي دیگر شد و بازبرخاست و در ح حجره

و دو رکعت نماز کرد و بمجلـس بازآمـد. قاضـی    و غسلی بکرد و سبک بیرون آمد و مصلی خواست 
هـاي   نماز شکر نعمتـی از نعمـت  «گفت » نه.«گفت » دانی این چه نماز بود که بکردم؟«یحیی را گفت 

گفـت  » یا امیرالمؤمنین آن چه نعمت است؟«یحیی گفت » شت.خداي عزّوجل که مرا امروز بارزانی دا
در این ساعت سه دختر را دختري ببردم که هر سه سه دختر سه دشمن من بودند، یکی دختر ملـک  «

  »روم و یکی دختر بابک و یکی بازیار گبر.
*  *  *  

کردند و تا سنۀ  دینان در ناحیت سپاهان و فسادها و در ایام واثق دیگر بار خروج کردند خرمه -13
کردند و کره را بغارتیدند دیگر باره و خلقی بکشتند و باز مقهـور گشـتند. و    ثلثمایه هجري خروج می

دینان و باطنیان با او گـرد آمدنـد و    هاي سپاهان مأوي گرفت و خرمه خروج کرد و در کوه 3یا ریزدشاه
واند سال فتنـۀ   کشتند. سی دك طفل را میغارتیدند و پیر و جوان و کو هاي می زدند و دیه ها می کاروان

هاي محکم بدست آورده بود.  توانستند کردن، عاجز آمدند که کوه او برداشت و لشکرها با او هیچ نمی

                                                   
 CK - : N : مسلمان P مسلمانان. 1

 P - : C(اسالم را خلل رسیدي) :  B: + تباه  K + ضعیف. 2

  PCازبربادشاه : ب M: بازیزدشاه  N اریزشاه. ب3
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تا بآخر گرفتار شد و سرش در صـفاهان در آویختنـد و بـدین فـتح بهمـه بـالد اسـالم بشـارت نامـه          
ر جزو جزوي گفته نیاید و هر که خواهد تـا بـر همـه    فرستادند. اگر همه یاد کنیم دراز گردد و از هزا

] واقف شود تاریخ طبري و تاریخ اصفاهان و تاریخ a144دینان [ ها و فسادهاي باطنیان و خرمه خروج
  عباس برخواند تا معلوم گردد.  1خلفاي بنی

دیـن   اند آنچـه از کارهـاي   اما قاعدة مذهب خرمیه آن است که رنج از تنهاي خویش برداشته -14
با دشمنان  3و گرفتن روزه و کردن حج و اجتهاد کردن 2مسلمانی است چون قیام کردن و نماز گزاردن

خداي عزّوجلّ و سرشستن[از] جنایت و حرام داشتن خمر و بجاي آوردن زهـد و پرهیـز و هـر چـه     
. و هر دور بودن، و جوینده نیستند هیچ شریعت دینی و گرفتن راه ملت مصطفوي 4فریضه است از آن

کـه بـر کشـتن ابومسـلم     گاه که مجمعی سازند و یا جماعتی بهم شوند ابتداي سخن ایشـان آن باشـد   
الدوله دریغ بخورند و پیوسته لعنت کنند بر کشندة ابومسلم و صلوات دهنـده بـر مهـدي بـن      صاحب

نجا معلـوم گشـت   العالم. از ای فیروز پسر فاطمه دختر ابومسلم که او را کودك دانا خوانند و بتازي فتی
دینان و باطنیان هر سه یکی اسـت و پیوسـته آن خواهنـد تـا اسـالم را       که اصل مذهب مردك و خرمه

ت آل رسـول بمسـلمانان      چون بر گیرند. و خویشتن را براست گویی و زاهدي و پرهیزکـاري و بمحبـ
که امت محمد را  نمایند تا مردم را صید کنند، چون قوت گرفتند و مردم بدست آوردند در آن کوشند

السـالم بـیش از آن    السالم براندازند و بزیان آرند و کافران را بر امت محمد علیـه  و دین محمد را علیه
  رحمت است که ایشان را.

کننـد و طبلـی    و این مقدار از افعال و اقوال ایشان بدان یاد کرده شـد کـه ایشـان چـاهی مـی      -15
کننـد و شـغل    اند ترغیب کـار ایشـان مـی    یشان را اجابت کردهو کسانی که دعوت ا 5زنند دیگر بار می

کنند. و خداوند عالم خلداهللا ملکه که همۀ جهان از  هم پشتی یکدیگر می 6سازند و معونت و ایشان می
انـد و از مسـتحقان    اند بر جمع کردن مـال حـریص کـرده    و جهانیان بندگان وي] b144آن وي است [

این توفیر است. از دامن دریدن و در وصـل آسـتین کـردن هرگـز پیـرهن      نمایند که  گیرند و می بازمی
سلطانه بیاد آید که ایشان عزیـزان و بزرگـان را در    درست نشود. سخنان بنده آنگاه خداوند عالم را دام

ها رسد و شر و فتنۀ ایشان آشکار شود و در این  هاي ایشان بگوش این چاه انداختن گیرند و آواز طبل

                                                   
  N - : PCKنی . ب1
  NPK - : Cکزاردن . 2
  P - : CK: جهاد  Nاجتهاد کردن و . 3
  NP - : CK از آن. 4
  P - : CK : دیکریار N کربار. دی5
  N - : Cو . 6
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که هر چه بنده گفت راست گفت و هر چه ممکن بود از نصیحت و شفقت دریغ نداشـته   رخنه بداند
هـا. ایـزد تعـالی     است و شرط بندگی و هواخواهی بجاي آورده است دولت قـاهره را ثبـت اهللا ارکـان   

چشم بد و دست بد از روزگار او دور داراد و هرگز دشـمنان او را بـدین مـراد و آرزو مرسـاناد و تـا      
ن درگاه و بارگاه و دیوان را بمردان دین آراسته داراد و از هواخواهان دولت خالی مگردانـا و  قیامت ای

  1 هر روز فتح ملکش بارزانی داراد.

                                                   
  N+ محمد و آله . 1


