
بیه َ   منازعه محمدبن حنفیه با عبداللَّه بن زبیر و ظھور خَش
 1اللَّه بھرامى   دكتر روح

علیه السالم و مادرش زنى  محمد بن حنفیة معروف به ابن حنفیه، فرزند امام على
علیـه السـالم جمـاعتى كـه  پس از شھادت امـام حسـین. ى حنفیه بود به نام خوله

ً جريان سیاسى راديكال وغالى شیعه بودند، با مرگ يزيد و در جنبش مختار،  عمدتا
جماعتى معروف به كیسانیه مولـود ايــن نظريــه . امامت او را در عراق ترويج كردند

ه  اين مسأله سبب دشمنى سرسختانه. بود ى مدعى زبیرى خالفت، يعنى عبداللـَّ
به  بن زبیر با ابن حنفیه شد؛ چرا كــه بــا ظھــور مختـار او ابـن حنفیــه را رقیـب خــود 

 .شمار آورد
گیرى دشمنى عبداللَّه بن زبـیر بـا ابـن  ھاى شكل ى حاضرى نحوه و زمینه در مقاله

حنفیه، روابط و مواضع سیاسى ابن حنفیه و ظھور جماعـت خشـبیه در حمايـت از 
 .گیرد ابن حنفیه مورد بررسى قرار مى

َیه: ھاى كلیدى واژه ب َ  .محمد بن حنفیه، عبدهللا بن زبیر، مختار ابن ابى عبید ثقفى، كیسانیه، خش

  مقدمه

به شـدت دچـار تزلـزل  64به دنبال مرگ يزيد بن معاويه در محرم سال  ھجرى خالفت امويـان 
صدى مقـام  شد و ستیزه و كشمكش و جنگ بر سـر ت ھاى داخلـى شـديد میـان مسـلمانان 

فترت خالفـت امويـان بـه شـمار آورد؛ زيـرا  اين دوران را در واقـع بايـد دوره. خالفت روى داد ى 
ً به شام و بخش قدرت امويان به پايین كى از  ترين حد خود رسیده و قلمرو آنھا صرفا ھـاى كوچ

اى،  ھــاى قبیلــه ى عصــبیت جــا نــیز میــان خــود امويــان در نتیجــه جزيــره محــدود شــده و در آن
مده بـود كشاكش به وجـود آ در ايـن . ھاى سختى میان كلبى و قیسى و شمالى و جنوبـى 

نه كوشـیدند بـا توسـعه زمان چندين مدعى خالفت ظھور كردند و ھر يـك مـى مرو  ى دام ى قل
در حجاز عبدهللا بـن زبـیر بـه . ى سیاسى خود را فراھم آورند ھاى خالفت و سلطه خود زمینه

ســوى خــودش دعــوت كــرد؛ در كوفــه شــیعیان و تــوابین بــه جنبــش درآمــده و خــون خواھــى 
یامبر را بـه خالفـت  حسین علیه السالم را مطرح كردند و در صدد بودند كه يكى از اھل بیت پ

ید ثقفـى در میـان شـیعیان ظھـور كـرد و بـه  برسانند؛ پس از سركوب آنھا، مختار بن ابـى عب
لف  سوى محمد بن حنفیه، فرزند امام على علیه السالم دعوت كرد؛ خـوارج نـیز در نقـاط مخت

به تكاپو افتادند و در ھر جاى بیرقى برافراشته شد، به طورى كه در يك سال در مراسم حج، 
مدت  چھار بیرق جداگانه برافراشته شد؛ در شام، امويان مروان را برگزيدند، اما خالفت كوتاه 

پس از يـك دوره گیرى، عبـدالملك بـن  مروان مشكل آنھا را حل نكرد و، در نھايت،  ى كوتـاه در
ھـا در  شمار داخلى، تھديـدات رومـى او با مشكالت بى. مروان به عنوان ولیعھد او خلیفه شد

اى و مخالفان و رقباى جدى نظیر مختار و عبدهللا بن زبیر و  ھاى قبیله مرزھاى غربى، عصبیت
در حجاز نیز با آن كه عبدهللا بن زبیر، اكـثر منـاطق شـرقى خالفــت را تحـت . رو بود خوارج روبه

شرايط  فرمان خود داشت، ظھور مختار در كوفه و دعوت او به سوى محمد بن حنفیه او را در 
شفت و . مختار نماينـدگان او را از كوفــه بـیرون كـرد. دشوارى قرار داد ايـن امـر ابـن زبـیر را برآ

محمد بن حنفیه را كه در اين زمان در مكه ساكن بود تحت فشار قرار داد تا بــا او بیعـت كنـد، 
باز زدنـد سیاسـت كلــى . ولى ابن حنفیه و ھاشمیان، از جمله ابن عباس، از بیعت با او سر 

تار و  ھاشمیان در اين زمان پرھیز از وارد شدن در درگیرى لى ظھـور مخ ھاى سیاسى بود، و
سبت بـه  دعوت به سوى ابن حنفیه شرايطى را براى آنھا ايجاد كرد كه باعث شد ابن زبـیر ن

ما ابـن  ابن حنفیه و ھاشمیان سوءظن بیش ترى بیابد و از آنھا بخواھد كه با او بیعـت كننـد؛ ا
كه ابـن  حنفیه از اين امر پرھیز كرد و ھم پاى فشـرد، تـا ايـن  چنان بر سیاست اعتزالى خود 

بدالملك كشـته شـد و ابـن  ھجرى به دست حجاج بـن يوسـف، نماينـده 73زبیر در سال  ى ع
. حنفیــه نــیز پــس از فــروكش كــردن منازعــات سیاســى، بــا عبــدالملك بــن مــروان بیعــت كــرد
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ھور  منازعه بدهللا بـن زبـیر، تـأثیرات آن در تحـوالت حجـاز و عـراق و ظ ى محمد بن حنفیـه و ع
یه از مبــاحثى اسـت  مد بـن حنف مباحث عقیدتى و سیاسى در میان ھواداران و شیعیان مح

 .دھیم كه در ادامه مورد بحث و بررسى قرار مى

  تھديد و حبس ابن حنفیه

شش نفـرى  ريشه مان رقابـت زبـیر در شـوراى  ھاى دشمنى و رقابت علويان و زبیريان، بـه ز
صدى . گردد عمر براى تصدى مقام خالفت باز مى براى ت یب  زبیر در اين شورا به عنوان يك رق

لى  او ھر چند در دسته بندى درونى شورى. خالفت مطرح شده بود علیـه السـالم  به نفـع ع
ِ مردم بر عثمان و كشته شدن وى طبیعى بود كه ھم چون قبل، به  كنار رفت، پس از شورش

ً بـر . تصدى مقام خالفت امیدوار باشد مدتا ھاجر ع صار و م مان، مـردم اعـم از ان اما پس از عث
سالم اتفـاق كردنـد و او را بـه خالفـت برگزيدنـد على بود كـه بـا . علیه ال زبـیر نـیز از كسـانى 
علیه السالم بیعت كرد، اما بالفاصله به ھمراه طلحه، كه او نیز از نامزدھاى قبلى مقـام  على

ھبرى  خالفت بود، به سوى مكه و از آن مل را ر صره رھسـپار شـد و جنـگ ج به سـوى ب جـا 
ھده  2.كردند بر ع در اين میان عبدهللا بن زبیر نقش بسیار مؤثرى در تشويق و ھدايت پـدرش 

مايالت  از ھمین زمان 3.كرد شويق مىى كار ت داشت و حتى در مواقع ترديد او را به ادامه ھا ت
ثر در سـپاه . ابن زبیر براى تصدى مقام خالفت پديـدار شـد ندھان مؤ او در جنـگ يكـى از فرما

علیـه السـالم سـخنانى  در ھمین گیرودار جنگ جمل بود كه على بن ابـى طالـب 4.جمل بود
علیـه  ى میزان دشمنى عبدهللا بن زبیر با علــى ى عبدهللا بن زبیر گفت كه نشان دھنده درباره

بدهللا«: السالم و فرزندان وى است شه  5.»مازال الزبیر منا اھل البیت حتى شب ابنـه ع عاي
مى كه نسبت به على به  علیه السـالم و فرزنـدانش حسـادت  نگ جمـل  ورزيـد، در جريـان ج
بدهللا  موقعیت خواھرزاده اش عبدهللا بن زبیر كمك كرد و حتى امامت نماز را به دستور او به ع

ھاى رقابت محمد بن حنفیه و عبدهللا بن زبیر نیز در ھمین جنگ رقم  ريشه 6.بن زبیر سپردند
بدهللا بـن . خورد و شكل گرفت ابن حنفیه در جنگ جمل در مقابل سپاھى قرار داشـت كـه ع

بت در ايـن جنـگ . كشید زبیر و پدرش در رأس آن بودند و پرچم سپاه على را بر دوش مى عاق
پدرش قـرار  نه در كنـار  یه پیروزمندا خورد و ابـن حنف سرش عبـدهللا شكسـت  زبیر كشته و پ

نگ رقـم  حسادت. داشت ین ج یه نـیز در ھم ھاى شخصى ابن زبیر نسبت به محمـدبن حنف
صحبت مـى خورد؛ زيرا از پھلوانى گفتـه شـده . شـد ھا و قدرت و نیروى او در اين جنگ بسیار 

مى زمانى كه از قدرت بازوى ابن حنفیه ھنگام پاره كردن زره به  اى محكم كـه  خواسـت آن را 
بیر كـه  علیه السالم درآورد سخن مى ى قامت امام على بن ابیطالب اندازه رفت، عبدهللا بـن ز

مى خود را از پھلوانان عرب مى بن حنفیـه رقابـت  اش  چھـره 7كـرد، دانست و در اين مورد بـا ا
بدهللا بـن . شد پیچید و از اين تعريف و تمجید ناراحت مى درھم مى به ھر حال تمام سوابق ع

كه نسـبت بـه شـخص ابـن  زبیر در دشمنى نسبت به خاندان على علیه السالم و حسادتى 
ً بر رقابـت ين رقابـت پـس از  حنفیه داشت بعدا با ابـن حنفیـه افـزوده شـد و ا ھـاى سیاسـى 

علیه السـالم و دعــوت مختـار بـه خـون خواھـى او و اعــالم نماينـدگى و  شھادت امام حسین
به ھاشـمیان و  سبت  غض و عــداوت شـديدى ن دعوت به سـوى ابـن حنفیـه آشـكار شـد و ب

یه در آغـاز ھمیـن سـخت  8.علیه السالم در او به وجود آورد خاندان على گـیرى  محمد بن حنف
تا بـه قــول خـودش در حـرم  بود كه براى پرھیز از وارد شدن در مسائل سیاسى به مكه آمـد 

سخت گیرى و دشمنى ابن زبیر بر ابن حنفیه و بنى ھاشـم بـه خاطـر . امن الھى پناه بجويد
شده بـود؛ لـذا  مرو او در عـراق، فـارس و حجـاز  تھديداتى بود كـه از سـوى مختـار متوجـه قل

 .بررسى چگونگى بروز و تشديد اين دشمنى در رابطه با رفتار مختار قابل فھم است
شدن بـه  با يزيـد و پناھنـده  ابن زبیر، پس از به خالفت رسیدن يزيـد، ضـمن امتنــاع از بیعـت 

فان جـدى يزيـد بـود ى كعبه، ھم چون حسـین بـن علــى خانه كى از مخال او . علیـه السـالم ي
علیه السالم زنـده بـود  ديد و تا ھنگامى كه امام حسین علیه السالم را رقیب خود مى حسین

علیه السالم راه براى  گیرى نكرد؛ پس از شھادت امام حسین ادعاى خود را به طور آشكار پى
يد؛  طرح ادعاھاى سیاسى او ھموار شد و با مرگ يزيد كامالً اوضاع را براى خويش مساعد د

شم بـه آرزوى خـويش جامـه ى  لذا در صدد برآمد تا با كسب بیعت از بزرگان قريش و بـنى ھا
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گان قــريش، يعـنى عبــدهللا بـن  تن از بزر عمل بپوشاند، اما تالشـش بـراى جلـب حمايـت دو 
كامى مواجــه شـد با نا پى . عباس و محمد بن حنفیه و كسانى ھمچون مختـار  وى ابتـدا در 

یه و ابـن عبـاس بـه عنـوان بزرگـان بنــى  بن حنف جلب نظر ھاشمیان برآمد، اما چـون محمـد 
ھا اعمـال كـرد ھاشم، حاضر به بیعت با وى نشدند او سیاست ايـن . ھاى شديدترى علیـه آن

تـر  ھاى عبدهللا بن زبـیر را بیــش موضوع با ظھور يك مدعى جديد به نام مختار در كوفه نگرانى
علیه السالم خود  كرد و در میان خاندان على كرد؛ چرا كه مختار به سوى اھل بیت دعوت مى

یه اعـالم كـرد را وزير و امین اھل بیت و نماينده او بـر كوفـه مسـلط شـد و . ى محمد بـن حنف
جا بیرون كرد؛ لذا ابن زبیر به محمد بـن حنفیـه بـه عنـوان  نمايندگان سیاسى ابن زبیر را از آن

شديدترى او را  يك رقیب خطرناك براى خود مى نگريست و به دنبال آن بود تا با اعمـال فشـار 
براى او بیعت ابن عباس به عنوان بزرگ ھاشمیان و نیز محمد بن . وادار به بیعت با خود نمايد
علیه  خواھى امام حسین داران پر حرارتى در كسوت خون كه طرف -حنفیه به عنوان يك رقیب 

ھاى زيركى ھمانند مختار و ابراھیم بن اشتر به حمايت از او  السالم پیدا كرده بود و شخصیت
عامربن واثلــه  برخاسته بودند و رجال معروفى چون سعد بن مالك اشعرى، ابوعبدهللا جدلى، 

بن مخربـه عبـدى از او طـرف مى كنانى ابوالطفیـل و مثـنى  سى  -كردنـد  دارى  یت اسا اھم
 .داشت

ى شیعه در كوفه بود كه پس از ناكامى در كمـك  مختار، چنان كه گفته شد، از رجال برجسته
به مسلم بن عقیل به دست ابن زياد گرفتار و با وساطت عبدهللا بـن عمـر از زنـدان ابـن زيـاد 

وى ابتدا در تـالش بـود كـه بـا ابـن . جا بود رفت رھايى يافت و به سوى مكه كه ابن زبیر در آن
ولـى از  9 ھجرى صورت گرفــت 62ھا براى اتحاد با ابن زبیر در سال  اين تالش. زبیر متحد شود

فت آن در  10.جا كه با او به توافق نرسید از بیعت با او خوددارى كرد و براى مدتى بـه طـايف ر
بود، ولـى احتمـاالً در  نه سـاكن  اين زمان ھنوز ابن حنفیه به سوى مكه نیامـده بـود و در مدي

از تاريخ دقیق حركت ابن حنفیـه . ى لشكركشى يزيد به مدينه او اين شھر را ترك كرد بحبوحه
عام حره مدتـى  از مدينه به مكه اخبار دقیقى در دست نیست و به احتمال زياد او پس از قتل

ى لشكركشى سپاه يزيد به سـوى مكـه  مختار نیز پس از قتل عام حره و ادامه. در مدينه بود
اتحاد او بـا ابـن زبـیر در  11.آمده و با ابن زبیر متحد شده و تحت شرايطى با او بیعت كرده بود

 62رسـاند كـه مختـار از اواخـر سـال  ھجرى صورت گرفت و اين امر مى 64قبل از محرم سال 
ھجـرى او را در  64در محـرم سـال . ھجرى را در طائف گذرانده اسـت 64ھجرى تا آغاز سال 

یر  ى مكه مى صف سپاھیان ابن زبیر در زمان محاصره بینیم و لذا او اندكى قبل از اين با ابن زب
 .متحد شده بود

آيد، مختار تـا  ى سپاه يزيد برمى ى مكه به وسیله آن چنان كه از اخبار وقايع مربوط به محاصره
سپاه يزيـد مـى 64ماه ربیع االول سال  امـا رفتـار  12جنگیـد، ھجرى در كنار ابـن زبـیر و علیـه 

عث شـد كـه  نامناسب ابن زبیر و كم توجھى او به مختار و نیز رويداد مرگ يزيد در اين سال با
ضاع عـراق و  بار او به عـراق رھسـپار شـود اخ مختار متوجه عراق شود، ولى قبل از اين كـه 

را ) گـران رھـبر توبـه(جـا و اجتمـاع شـیعیان برگـرد سـلیمان بـن صـردخزاعى  شورش مردم آن
به نـام  دريافت كرده بود، به ھمین منظور در رمضان اين سال به سوى كوفه رفـت و در آن جـا 

 .ابن حنفیه شروع به دعوت كرد
شواھد و جزئیات دقیقى در مورد ارتباط مشخص مختار با ابن حنفیه قبل از ورودش بـه كوفــه 

علیـه  اما احتماالً او قبل از ورود به كوفه با ابن حنفیه و امام على بن حسین. در دست نداريم
ى  دو احتمـال دربـاره. داشـته اسـت -كه معلوم نیست به چه صورت بـود  -السالم ارتباطاتى 

بن  ى اقامت كوتاه احتمال نخست اين كه او در دوره: اين ارتباط وجود دارد مدتش در طائف، با ا
علیه السالم در ارتباط بوده و در آن موقع تأيیدات خـود را از ابـن  حنفیه و امام على بن حسین

بن زبـیر و قبـل از رفتــن . حنفیه به دست آورده است دوم اين كه اين ارتباط پس از جدايى از ا
مدت  براى  به كوفه بوده است؛ چرا كه او پس از بازگشـت از طـائف مـدتى در مكـه اقامــت و 

در اين زمـان بـه احتمـال، . كوتاھى با ابن زبیر ھمكارى كرده و با مرگ يزيد از او جدا شده بود
به سـوى او دعـوت  ى او به سوى كوفه رفته و در آن ضمن ارتباطات با ابن حنفیه و با اجازه جا 

 .علیه السالم اقدام نموده بود خواھى امام حسین را آغاز كرده و به خون
در باب فرض نخست بايد سخت ترديد كرد؛ زيرا قراين موجود و وقايع بعـدى چنیـن ارتباطـات و 
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حوادث كنـار  با وجود اين كـه مختـار حـدود يـك سـال از صــحنه. كند يا تأيیداتى را ثابت نمى ى 
یت طائف بـود، از فعال شھر  عى در  ھـا و تـالش كشیده و در زادگـاھش در  ھـاى او ھیــچ اطال

ــراھم آوردن  ــراى ف ــن دوره، ب ــار در اي ــه مخت ــن احتمــال وجــود دارد ك ــى اي دســت نیســت، ول
شد و ايـن تـالش مشروعیت قیـام خـود تـالش توانسـت در قالـب  ھـا مـى ھـايى انجـام داده با

بوده باشـد ھايى با امام على بن حسین مالقات یه  مد بـن حنف امـا اگـر . علیـه السـالم و مح
یابیم، بـاز  چنین فرضى را قبول كنیم و يا حتى اشارات و يا تأيیداتى در اين باره نیز در منـابع ب

ھايى توفیقى به دست آورده  توانیم اين فرض را تأيید كنیم كه مختار با وجود چنین تالش نمى
 -بازگشت او از طايف به مكه و اتحادش بـا ابـن زبـیر . ى مثبتى عايدش شده باشد و يا نتیجه

علیه السالم، نه محمد بن حنفیه و نه حتى ابن عباس حاضر به بیعت  كه نه على بن حسین
به  -با او بودند  دلیلى بر اين امر است كه مختار در صورت در پیش گرفتن چنین سیاسـتى و 

یاورد؛  دست آوردن تأيید آنھا براى قیام خود، نمى توانست به اتحاد و پیوند بـا ابـن زبـیر روى ب
مده و  ى اقامت يك ساله ولى از آن جا كه او در پايان دوره ى خود در طايف به سوى ابن زبـیر آ

دھـد كـه او تأيیـدى از امـام  نشـان مـى 13 با وساطت عباس بن سھل با ابن زبیر اتحـاد كـرده
ھجرى  64علیه السالم و ابن حنفیه به دست نیاورده بود؛ چرا كه او در سال  على بن حسین

پــس از سـپرى شـدن اقامـت در طـايف بــه مكـه بازگشـت و اتحـاد خـود را بــا ابــن زبـیر تحــت 
 14.شرايطى عملى ساخت و در صف متحدان او وارد شد و با سپاه يزيد جنگید

ترى دارد؛ چرا كه بر اسـاس اكـثر منابـع  خوانى بیش اما احتمال دوم با روند حوادث و وقايع ھم
رسـاند كـه او پـس از  ايـن امـر مــى. تاريخى، مختار قیام خود را بـه نـام ابـن حنفیــه آغـاز كـرد

ً  ناكامى ھاى نخستین، پیش از آن كه از ابن زبیر جدا و راھى كوفه گردد، با ابن حنفیه مجـددا
باره  ھايى داشت و يا مكاتباتى بین آنھا صورت گرفت و موافقت مالقات ھـايى ضـمنى در ايـن 

علیه السـالم را  كسب كرد و يا حداقل از سكوت ابن حنفیه رضايت او به خون خواھى حسین
دھـد كـه او بـدون كسـب چنیـن  روند طبیعى حوادث و جنبش مختار نشان مـى. استنباط كرد

صورت ضـمنى، نمـى علیـه  خواھـى حسـین توانسـت در رأس جنبــش خـون تأيیدى حداقل به 
 .السالم قرار گیرد و يا به سوى ابن حنفیه دعوت كند

علیـه  جا كه مختار قبل از پیوستن به ابن زبیر نیز در صدد خون خواھى امام حسـین البته از آن
تار از  ين كـه مخ صورت ديگـرى بازسـازى كـرد و آن ا السالم بود، بايد ھر دو احتمال باال را به 

ياد، ھمـان طـور كـه گفتـه شـد، قصــد خـون خواھـى  ھمان آغاز خروج از كوفـه در زمـان ابـن ز
علیــه الســالم را داشــت و ايــن موضــوع را بــر زبــان آورده بــود، ولــى قصــد داشــت بــه  حســین
ى عمل بپوشاند؛ البته در اين مورد خواھان نقش  ى اتحاد با ابن زبیر به نیت خود جامه وسیله

بن زبیــر  15پذيرى ابن زبیر از ايده و نظر خود بـوده اسـت؛ ى خود و حتى اطاعت برجسته امـا ا
باره نمى ست در تار نتوان قرار دھـد و مخ ھت  كامالً در ايـن ج چه  خواست حركت خود را  ى آن
سد و بـراى ھمیـن منظـور، بـدون  خواست و پیش بینى مى مى به نتیجـه بر كرد با ابـن زبـیر 

ى اقامت يك ساله در طائف كه نزديك  در اين دوره. توافق از او جدا شد و مدتى به طائف رفت
مى مدينه، محل سكونت ابن حنفیه و امام على بن حسین بايسـت بـه  علیه السالم بـود، او 

سین عنوان يكى از شیعیان كوفى مالقات بن  ھايى با على بـن ح مد  علیـه السـالم و يـا مح
حنفیه صورت داده و قصد و نیت خود را به طور غیر مستقیم يا آشكار مطرح كرده باشد، ولـى 

ثه نه على بن حسین ى كـربال ديگـر چنـدان  علیه السالم و نـه محمـد بـن حنفیــه پـس از حاد
تمايلى به دخالت مستقیم در امور سیاسى نداشتند و پاسخ صريح و روشنى نـیز بـه مختـار 

ً در پاسخ درخواست مختـار،  بر اساس برخى اخبار، على بن حسین. ندادند علیه السالم بعدا
جود دارد، . به خاطر پرھیز از اين امر، به طرد وى پرداخت ضى و البته در اين مورد روايات متناق

اما واضح است كه در اين مرحله در صورت طرح ھرگونه پیشنھادى بـه ايـن دو نفـر، پاسـخى 
ً به مسأله اتحاد با ابن زبیر انديشید و به مكه بازگشت و با ابـن زبـیر متحـد  نگرفت؛ لذا مجددا

البته براى مختار با وجود اين اتحاد، اين راه ھمواره باز بود كه در شرايط مناسبى دوبـاره . شد
ً فراھم شد  .اھداف خود را در پیش بگیرد؛ و اين شرايط بعدا

او پس از بازگشت به مكه با وساطت عباس بن سھل با ابن زبیر آشتى و تحت شـرايطى بـا 
فت، در  او بیعت كرد و در نبردى كه بین سپاھیان يزيد با عبدهللا بن زبیر و پـیروانش صـورت گر

يد جنگیـد جدا كـرد، فرصـت پیـش . كنار ابن زبیر و خوارج علیه سپاه يز بن زبـیر  آنچـه او را از ا
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ى ناشى از مرگ يزيد، بر ھم خوردن نظم سیاسى عراق و فراھم آمدن شرايط مناسـب  آمده
بن  علیه السالم و مالقات و گفـت براى از سرگیرى موضوع خون خواھى امام حسین وگـو بـا ا

ھم ابـن حنفیـه  اين گفت. حنفیه بود وگو به صورت مخفى صورت گرفت؛ چرا كه ھم مختــار و 
در اين جا بود كه مختار تأيیداتى از ابـن حنفیــه گرفـت، . ھر دو سخت تحت نظر ابن زبیر بودند

یت ابـن حنفیـه در دادن . اما اين تأيیدات به صورت ضمنى صورت پـذيرفت عدم قاطع در واقـع، 
صله از ابـن زبیـر  جواب مثبت و يا منفى به مختار اين فرصت را براى او فراھم ساخت كه بالفا

یه از . جدا و راھى كوفه شود در اين زمان مرگ يزيد نیز شرايط را بـراى خـارج شـدن ابـن حنف
یام  عزلت كامل مھیا ساخت و وى با اظھار نظرھاى خود در واقـع نـه تنھـا مختـار، بلكــه ھــر ق

اى را كه بتواند داد اھل بیت را بستاند مورد تأيید قرار داد؛ اما ھمواره بر ايـن امــر  جويانه انتقام
ته بـه معنـاى  تأكید كرد كه از خون ريزى بیھوده در میان مسلمانان پرھیز دارد و اين سخن الب

یب و يـا كشـتن قـاتالن امـام حسـین بود پرھیز از تعق یر . علیـه السـالم ن بن زب در ايـن زمـان ا
 64ورود مختار به كوفه در اواخر سال . جا مسلط شده بود نمايندگانى به كوفه فرستاد و بر آن

ھجرى و بنا به اخبارى در ماه رمضان اين سال بود و اين درست زمانى بـود كـه تـوابین برگـرد 
غات بـه  16.ى خروج و نبرد با امويان بودند سلیمان بن صرد اجتماع كرده و آماده با تبلی ورود او 

علیـه الســالم باعــث شـد كــه جمعـى از شــیعیان از  خواھــى حســین نــام ابـن حنفیـه و خــون
شدند و در . سلیمان بن صرد جدا شوند و به مختار دل ببندند به ھر حال توابین از كوفه خارج 

ھبرى ابـن زيـاد  65ربیع االول سال  ھجرى در عین الورده در مصاف با سپاھیان امويان تحت ر
 17.قتل عام شدند و جز اندكى از آنان باقى نماند كه به كوفه بازگشتند

تار و  ندگان ابـن زبـیر بـود، گرف نترل نماي در اين زمان، مختار كه فعالیت ھايش دركوفه تحـت ك
ستاد و  محبوس شد و زمانى كه بقاياى توابین بازگشتند، پیام تسلیتى از زندان براى آنان فر

ندان مكاتبـه مـى كـرد و مـژده  وآنان را به پیروزى و قیام وعده داد و با جماعتى از شیعیان از ز
سیله او براى تحقق منظور خود مخفیانه نامـه. داد كه به زودى آزاد خواھد شد مى ى  اى بـه و

بار شـفاعت او را نـزد  يكى ازمعتمدان خود براى عبدهللا بن عمر نوشت تا براى بار دوم و ايـن 
ھدات .  ابن زبیر بكند تا نمايندگانش در كوفه او را آزاد كنند به ھر حال با اين عمل و بـا دادن تع

و ســوگندھاى مؤكــد او را آزاد ســاختند، ولــى مختــار پــس از آزادى خــود بــى درنــگ در پیــش 
يارانش در تدارك قیام كوشید و سوگندھا و تعھدات سپرده شده را با قبول فديه قابـل جـبران 

مردان برجسـته گیرى اھداف خود نیز مصمم دانست و در پى ى  تر شد و با ھمراھى ده تن از 
يش  اقدامات وى در كوفه و زمزمـه. شیعه براى آماده كردن پیروان خود براى قیام اقدام كرد ھا

به نام دعوت به سوى ابن حنفیه،عبدهللا بن زبیررا مجبور كردكه ابن حنفیه را تحت كنترل قرار 
بـر اسـاس اخبـار . در اين زمان ابن حنیفه و ابن عباس از مدينه به سوى مكه آمده بودند.دھد

سى بـه سـوى مكـه  تاريخى، او و ابن عباس براى پرھیز از فتنــه و دور شـدن از حـوادث سیا
با  ى خدا پناھنده شدند و اين حادثه بعد از واقعه آمدند و به خانه ھم زمـان  ى حره، يا حداقل 

ى  رسد كه ورود محمد بن حنفیه به مكه بالفاصله بعد از واقعـه به نظر نمى 18.آن اتفاق افتاد
بن محمـد  حره اتفاق افتاده باشد؛ چرا كه در واقعه ندان او بـه نـام جعفـر  ى حـره يكـى از فرز

ً ابن حنفیه مى 19كشته شد بايست مدتى را در سوگ فرزندش در مدينه به سر ببرد؛  و طبعا
حوادث حــره  يد و از  بارى مـردم مدينـه بـا يز عى و اج اما منابعى كه در مورد بیعت دسته جم

مراه  اند از ابن حنفیه نام نبرده سخن رانده اند، در حالى كه فرزندان او، عبدهللا و حسن، به ھ
كه  ى خود، امام على بن حسین عموزاده علیه السالم در اين زمان در مدينه بودند و ھنگامى 

البته بر خالف ديگـران  -علیه السالم را براى بیعت فراخواند   مسلم بن عقبه، على بن حسین
ى دو جوانـى كـه ھمـراه او  علیه السالم دربـاره از امام -او را مجبور به بیعت نكرد و آزاد گذارد 

سن ھسـتند بودند پرسید، امام بدهللا و ح در ايـن . علیه السالم جـواب داد كـه عموزادگـانم ع
گويا با وقوع حوادث و شورش مردم، او با احتیـاط . زمان ھیچ نامى از ابن حنفیه به میان نیامد

حره، مدينـه را  رسد كه او، مدتى پس از واقعـه در نھايت به نظر مى. از حوادث كناره گرفت ى 
در اين زمان بود كه عراق با شنیدن ايـن اخبـار در نـاآرامى فـرو رفـت؛ . به سوى مكه ترك كرد

عراق رفـت و ھمـه  عراق بـه سـوى  ناآرام  مختار نیز پس از شنیدن اخبار مرگ يزيد و اوضاع 
ــام محمــد بــن حنفیــه در كوفــه انجــام داد و بعــد از قتــل ــه ن عــامِ كشــندگان  اعمــال خــود را ب

علیه السالم، چنان كه گفته شد، سرھاى آنان را به ھمراه اموال و ھدايايى براى ابن  حسین
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رفت و آمد شیعیانِ ابن حنفیه در مكه و اقدامات مختار به نام او در عراق، ابن . حنفیه فرستاد
ى  ى آن بـر بخـش عظیمـى از حیطـه ى مختـار بـر كوفـه و در نتیجـه زبیر را برآشفت؛ زيرا غلبه

فرمانروايى ابن زبیر، يعنى موصل، جزيره، حلوان، ارمنستان، آذربايجان، رى، ماھین، اصـفھان 
ساخت و چـون وى  گران  بیر را سـخت ن ناطق، ابـن ز و جبال و اعزام فرمانداران مختار بدان م
چنین ديد در صدد برآمد تا از طريق محمد بن حنفیه، مختار بن ابى عبید را وادار به اطاعـت از 

یه  ابن زبیر پیروزى. خود سازد ھاى مختار را مرھون استظھار و پشت گرمى به محمد بن حنف
ين  مى ند و بد ستى ابـن حنفیـه را وادار بــه بیعـت بـا خـود ك ديد؛ لذا در صدد برآمد تا بـا سیا

 20.صورت، مختار را از داشتن مشروعیت محروم و آن گاه كار او را يكسره سازد
یه خواسـت . بدين منظور فشارھاى سیاسى خود را بر ابن حنفیه تشديد كرد وى از ابن حنف

شرايطى  كه با او بیعت كند، اما ابن حنفیه از اين امر سر باز زد و اعالم كرد كه من در چنیـن 
يت و آزار ابـن حنفیـه و سـرزنش او و . كنم بیعت نمى به اذ صود،  ابن زبیر براى رسیدن به مق

بــنى ھاشــم اقــدام كــرد، بــه طــورى كــه دســتور داد تــا نــام پیامبرصــلى هللا علیــه وآلــه را از 
فوق خطبه ماعتى از  ھاى نماز بیندازند و اين امر بنى ھاشم را  ساخت؛ چـون ج العـاده آزرده 

فت صلى هللا علیـه :مسلمانان اين موضوع را بر او عیب گرفتند، گ كر محمد كـه مـن در دل، ذ
ظاھر ھرگـاه نـام او را  وآله و احترام او را زياد برپا مى دارم، اما چون او خانـدان بـدى دارد و در 

گردن مى مى ھـاى خـود را فــراز مـى شـنوند  نام او را در خطبـه و منـبر ن او در  21.بـرم گیرنـد، 
یه السـالم و بـنى ھاشـم كـرد ھاى خود شروع به ناسزاگويى به على ابن ابیطالب خطبه . عل

بن زبیـر  ابن حنفیه و عبدهللا بن عباس نیز كه بزرگان بنى ھاشم در مكه بودند، از اين عمـل ا
 .برآشفتند و علیه او به خطبه ايستادند

او به نقل از ولید بن ھشام مخزومـى آورده : گويد مسعودى به نقل از كتاب االخبار نوفلى مى
 :است

علیه السالم پرداخت، چـون  ابن زبیر خطبه خواند و در آن به سرزنش و وھن على بن ابیطالب
علیه السـالم رسـید، بیامــد و در جلـوى ابـن زبـیر بـراى او  خبر به محمد بن حنفیه، پسر على

شت  اى جماعت قريش روى: كرسى آماده كردند و او روى آن قرار گرفت و گفت ھاى شـما ز
یه السـالم بـدگويى مـى چطور در حضور شما از على! باد ند عل تیرى بـا صـالبت از ! كن علـى 

چـون . كشت سالح خدا علیه دشمنان او بود و دشمنان خدا را به سبب كفر و شركشان مى
گوينـد؛ ولـى مــا فرزنــدان  در مــورد او دلشــان آكنـده از كینــه اســت بـه باطــل از او سـخن مـى

ھـاى آنھـا  اگر روزگار قدرتى به كف ما بنھد، اسـتخوان. شناسیم برجسته انصار او را خوب مى
مى را پراكنده مى كه آن روز ديگـر پیكرھايشـان  كنیم و پیكرھايشان را بیرون  آوريـم در حـالى 

 22.پوسیده است و سیعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون
 

 :گويد مسعودى مى
اگـر : وقتى كه ابن حنفیه سخنانش به انتھا رسید، ابن زبیر دنباله خطبه خود را خواند و گفت

یه دوبـاره  فرزندان فاطمه سخن بگويند معذورند، اما ابن حنفیه چه مى گويد؟ و محمد بن حنف
ِ ام: برخاست و در پاسخ ابن زبیر گفت مگر فاطمـه دختـر ! رومان چرا من سخن نگويم اى پسر

بنى ھاشـم  گر فاطمـه دخـتر اسـد  ست و م محمدصلى هللا علیه وآله مادر بـرادرانم نبـوده ا
مادربزرگم نبوده است؟ مگر فاطمه دختر عمرو بن عائذ مادربزرگ پدرم نبــوده اسـت؟ بـه خـدا 

ضررى بـه  اگر به خاطر خديجه بنت خويلد نبود، در مورد بنى اسد ھمه چیز را مى گفتم و اگر 
 23.كردم رسید در مقابلش شكیبايى مى من مى

تـرى علیـه او بـه  ھاى سخت وقتى ابن زبیر سرسختى و مخالفت ابن حنفیه را ديد، سیاست
جل تعییـن  براى آنھـا ضـرب اال اجرا گذاشت و حتى او و بنى ھاشم را تھديد به مـرگ كـرد و 

او . ايـن سیاسـت ابـن زبــیر بـدان ســبب بـود كــه ســخت از دو جبھـه تحــت فشـار بـود. نمـود
بن  مى بايست كار خود را با مختار و ابن حنفیه روشن كند تـا بـه دشـمن ديگـرش عبــدالملك 

 .ھاى جديدترى در پیش گرفت مروان بپردازد؛ لذا در مقابل ابن حنفیه و مختار سیاست
فت نخسـت، . به ھمین منظور، ھم زمان دو سیاست را علیه مختار و ابن حنفیه در پیـش گر

ضوع كـه مختــار  با او و دوم، طـرح ايـن مو عت  به پـذيرش بی متقاعد كردن محمــد بـن حنفیـه 
ايـن سیاسـت . گوست و ھیچ گونه مأموريتى از سوى ابن حنفیه ندارد شخصى كذاب و دروغ
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ھواداران و نزديكـان مختـار تأثیـر  كه به صورتى گسترده علیه مختار تبلیغ مـى حتى بـر  شـد، 
فه و . گذاشته بود تار در كو بود تـا بـا گـردآورى مخالفـان مخ از سوى ديگر، ابن زبیر در پى آن 

بود، جبھـه حدى  ھدايت و جذب آنھا به سوى بصره كه ھنوز در دست كارگزاران ابن زبیر  ى وا
سوى بصـره و  از اشراف كوفه و مردم آن ھت، يعـنى از  جا علیه مختار تشـكیل و او را از دو ج

به  ابـن زبـیر فرمانـدھى سیاسـى و نظـامى جبھـه. حجاز تحـت فشـار قـرار دھـد صره را  ى ب
تار نـیز سیاسـت . برادرش مصعب بن زبیر و مھلب بن ابى صفره واگذار كرد از سوى ديگــر مخ

بدى و برخـى از  او به مثنى بن مخربه. اى در مواجھه با ابن زبیر در پیش گرفت محتاطانه ى ع
نه شیعیان برجسته ھـاى مناسـبى بـراى حضـور او در بصـره فراھـم  ى بصره كمك نمود تـا زمی

اما تركیب نیروھـاى بصـرى و قــدرت  24سازند تا آرام آرام بصره را نیز به قلمرو خود اضافه كند؛
مختار پس از اين در سیاست جديـدى سـعى . جا اين اجازه را به او نداد ھواداران زبیرى در آن

ى مشترك با امويان و عبدالملك بن مروان  كرد تا ضمن مكاتباتى با ابن زبیر راھى براى مقابله
جست و جو كند؛ اما ابن زبیر كه اعتمادى به قول و قرارھاى مختار نداشت، به پیشـنھادھاى 

ـردار بـراى خـود مـى. او وقعى ننھاد ُ خواسـت و بـراى ايـن  او مختار را ھمچون يك امیر فرمان ب
مختـار در ايـن . منظور سعى كرد با طرح پیشنھادھايى وفادارى او را نسبت بـه خـود بیازمايـد

خواست ابتكار عمل را در دست بگیرد و در فرصت مناسبى بر نیروھاى ابن زبیر  سیاست مى
يان و نـیز بـه  غلبه كند؛ از اين رو نیروھايى را به منظور اتحاد بـا ابـن زبـیر بـراى مقابلـه بـا امو

به سـوى حجـاز گسـیل كـرد یه،  بن حنف حامى ا بـه ھـر حـال، . عنوان يك نیروى مسـتقل و 
نیروھاى مذكور در بین راه و در پى ترفند فرمانده سپاھیان ابن زبیر قتل عـام شـدند و ھمیــن 
شود يل  . امر باعث شد كه اعتماد و احتمال ھمكارى میان ابن زبیر و مختار بـه طـور كامـل زا

نیرو  مختار بالفاصله پس از اين شكست طى نامه اى به ابن حنفیه، منظور خود از اعزام ايـن 
پس از اين . را حمايت از او اعالم كرد و خواستار تأيید و ھمراھى او براى غلبه بر ابن زبیر شد

ھه ابن زبیر به سیاست خصمانه مختار به طور كامل وقوف يافت و به فكر تقويت بیش ى  تر جب
 .بصره افتاد

ً در صدد برآمد كه تأيیداتى  پس از قتل عام سپاھیان مختار به وسیله ى ابن زبیر، مختار مجددا
اى بـه شـرح زيـر بـه  بـدين منظـور، نامــه. براى مقابله با ابـن زبـیر از محمــد بـن حنفیـه بگـیرد

 :ى شخصى به نام صالح بن مسعود براى ابن حنفیه فرستاد وسیله
شھرھا را  اما بعد؛ من سپاھى را به سوى شما فرستادم كه دشمنان شما را خوارتر كنـد و 

آمدند و در نزديكــى مدينـه، سـپاه ابـن  به تصرف تو درآورند اما ھنگامى كه به سوى شما مى
زبیر ملحد با خدعه و سوگند و پیمان خدا، آنان را فريب داد و چـون بـه آنھـا اعتمـاد كردنـد بـه 

اگر شما موافقت داشـته باشـید، سـپاھى را . ناگاه بر آنان يورش آوردند و خون آنھا را ريختند
به جانب مدينه بفرستم و شما نیز نمايندگانى به سوى آنان بفرست تا مردم بداننــد كـه مـن 

ام زيرا در اين صورت اكثر آنھـا را  در اطاعت شما ھستم و اين سپاه را به فرمان شما فرستاده
 25.سالم بر شما باد. رعايت كرده؛ چرا كه آنھا بیش از ابن زبیر ملحد به شما توجه دارند

من الھــى  ابن حنفیه كه سخت مورد سوءظن ابن زبیر بود و ھمواره معتقد بـود كـه در حـرم ا
شد و در عیـن حـال نامـه ى مختــار را  نبايد خون ريزى و جنگ ايجاد شود، به اين امـر راضـى ن

 :بدون پاسخ نگذاشت و نظر خود را در اين باره بدين شرح به مختار نگاشت
اى و بـراى  اما بعد؛ نامه شما به من رسید و آن را خواندم و دانستم كه حق مرا بزرگ داشـته

عت كننـد و  رضايتمندى من عمل كرده خدا را اطا اى؛ ولى من پیش از ھر چیزى دوست دارم 
توانى آشكارا و پنھان خدا را اطاعت كـنى و بـدانى كـه مـن اگـر چنیــن  شما نیز ھر چقدر مى

يافتم، ولى من عزلـت  آمدند و ياوران فراوانى مى قصدى داشتم مردمان شتابان به سويم مى
باره ام و صبر را پیشه كـرده گزيده او بھتريـن . ى مــن جـارى كنــد ام تـا خداونـد حكـم خـود را در

 26.حاكمان است
 

تار آوازه ين حادثـه و در شـرايطى كـه مخ ى  با تشديد دشمنى میان مختار و ابن زبیر پس از ا
امامت محمد بن حنفیه را در عراق پراكنده ساخت طبیعى بود كه ابن زبیر ديگر ابن حنفیـه را 
تار بـه نـام ابـن حنفیــه  كه در مكه مستقر بود تحمل نكند؛ چرا كه تمام اين امور از سـوى مخ

ــت صــورت مــى ــع نمــى. گرف ــن امــور من ــار را از اي ً مخت ــه تكــذيب او  او رســما ــرد و آشــكارا ب ك
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مى. كرد پرداخت و با ابن زبیر نیز بیعت نمى نمى بن زبـیر  بايسـت در مقابـل  از سـوى ديگـر، ا
ند امـوى،  یب قدرتم خورد بـا رق مدعى اموى نیز ايستادگى كند؛ لذا در تالش بود تا قبـل از بر
يعنى عبدالملك بن مروان، كار عراق را يكسره سازد؛ بنابراين تصمیم گرفت محمد بن حنفیـه 

بال  را كه سیاست آشكارى در قبال مختار در پیش نگرفته و از ھرگونه موضع گیرى قــاطع در ق
تار  كرد به بیعت وادار نمايد؛ چرا كه با اين عمل مى او خوددارى مى توانست مبناى ادعاى مخ

. را كه مدعى بود از سوى ابن حنفیه به كوفه اعزام شده است بدين صورت بى اعتبار سـازد
. در پى اتخاذ اين سیاست، ابن زبیر، محمد بن على را فراخواند و از او خواست كه بیعت كند

به  در اين جا بود كه ابن حنفیه تحت فشار بیش تر قرار گرفت و عبدهللا بن عبـاس در اعـتراض 
تا بـه . اقدامات ابن زبیر به حمايت از او پرداخت عبدهللا بن زبیر دوباره از ابـن حنفیـه خواسـت 

بیعت راضى شود، ولى ابن حنفیه و ابن عباس و جمعى از اصحاب او ازبیعت خوددارى كردند 
 :و ابن حنفیه گفت

 27.اذلم يبق أحد من الناس غیرى ابايعك
ھا را   17، 15ابن زبیر نیز ابن حنفیه را به ھمراه جمعى از اصحاب او و بنى ھاشم كه تعداد آن

ظرف دو مـاه  تر از آن نیز ياد كرده و بیش اند در زندان عارم محبوس و آنان را تھديد كرد كه اگـر 
ستور داد ھــیزم با او بیعت نكنند، ھمه شید؛ و د ھد ك ھـاى  ھـا و چـوب ى آنھا را به آتـش خوا

ابن زبیر دسـتور داد تـا راه . فراوانى بر در زندان جمع كردند تا براى برپا كردن آتش آماده باشد
با  ھرگونه گفت ھا را  وگوى آنان با مردم را ببندند و نگھبانـانى را بـر آنھـا گماشـت تـا ارتبـاط آن

ً بـراى نجـات از . بیرون از زندان قطع كند تا مجبور به بیعت شوند بار مسـتقیما ين  ابن حنفیه ا
بیه  دست ابن زبیر از مختار كمك خواست و مختار عده َ اى از نیروھاى كوفى خود را كه به خَش

 .معروف شدند به كمك ابن حنفیه فرستاد تا او را نجات دھند

بیه نجات ابن حنفیه و شكل َ   گیرى خَش

تار بـود و نقـش  شكل بیه يكى از مراحل اساسى در تحوالت تاريخى در جنبش مخ َ گیرى خَش
كردن . ى نظريات سیاسى و عقیدتى كیسانیه داشـت بسیار قابل توجھى در توسعه روشـن 

ى محمـد بـن  گیرى آن براى شناختن جنبـش كیسـانیه و نظراتشـان دربـاره اين جريان و شكل
 .پردازيم در اين مبحث به بحث و بررسى منشأ اين مسأله مى. حنفیه حايز اھمیت است

بى را منسوب  منابع مربوط به انساب به وجه تسمیه َ بیه اشاره كرده و خَش َ بى يا خَش َ ى خَش
بیه دانسته َ اند ھـر  گفته.اى از شیعه و روافض به شمار آمده است اند كه فرقه به جماعت خَش

بى«كسى كه بدان طايفه و فرقه منسوب بوده  َ نوان  28.شده است نامیده مى» الخَش اين ع
بن معتمـر از .  ھايى از زيديه را به ھمیــن نـام خواندنـد چنان شايع شد كه بعدھا گروه صور  من

يد اى بـا زيـد داشـت، مـى ى صـمیمانه فقھا و علماى مشھور در اوايل قرن دوم كـه رابطـه : گو
بیه عنوانى بود براى دوست َ ولى اين واژه قدمـت  29.علیه السالم داران على بن ابیطالب خَش

شد و از ھمین جا بود كـه ايـن عنـوان،  ترى دارد و به پیروان ابن حنفیه و مختار گفته مى بیش
غالة و  ى شـیعیان و بـه ويـژه جريـان ھم چون سـبائیه، بـه طـور كلـى دربـاره ھـاى راديكـال و 
 .نخستین بار در جنبش مختار به كار رفت

بیه با جنبش مختـار  نگارى و بسیارى از منابع تاريخى كامالً نشان مى منابع فرقه َ دھد كه خَش
پیوند ناگسستنى دارد و بسیارى از پیروان مختار و ابن حنفیه، پیش از آن كه به نام كیسانى 

بــراى روشــن شــدن ايــن امــر بــه بررســى . شــدند معــروف شــوند بــا ايــن عنــوان خوانــده مـى
بیه و عقايد آنھا در اين شكل َ  .پردازيم گونه منابع مى گیرى خَش

ند جھــت قابـل بررسـى  یه و جنبـش مختـار از چ بیه در ارتبـاط بـا محمـد بـن حنف َ موضوع خَش
 :است

مى نخست اين كه بر اساس آنچه از منابع تاريخى، فرھنگ نامه آيـد ايـن  ھا، انساب و فرق بر
بن زيـاد شـركت  واژه درباره یدهللا  ى جمعى از ھواداران مختار كه با ابن اشـتر در جنــگ بـا عب

ضور . اند به كار رفته است داشته انتساب اين عنوان به ھمراھان ابن اشتر احتماالً متـأثر از ح
جع بـه ايـن . دو عنصر عرب و ايرانى حاضر در سپاه ابن اشتر بود اطالعات موجود در منـابع، را

بیان تأكید دارد كه جماعتى از سپاھیان ابن اشتر به دلیـل ايـن كـه سـالحى جـز  َ گونه از خَش
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بى«چوب در دست نداشتند به  َ بیه خوانـده» خَش َ ابـن رسـته . انـد معروف شدند و آنان را خَش
بیه دسته:  گويد در اعالق النفیسه در اين باره مى َ ايـن گـروه، از يـاران و . انـد اى از رافضیه خَش

ين كـه اكثــر  اصحاب ابراھیم بن اشتر بودند كه در زمان برخورد با عبیدهللا بن زياد، بـه خـاطر ا
ـبیه  َ آنان سالحى نداشتند و به جاى شمشیر چوب دستى به دست گرفته بودند به آنھا خَش

ته اسـت 30.اند گفته كه : ابوزيد بلخى نـیز گف ـبیه يـاران ابـراھیم بـن مالـك اشـتر بودنـد  َ خَش
نان  تر اسلحه عبیدهللا بن زياد را كشتند و از آن رو خشبیه نامیده شدند كه در آن روز بیش ى آ

ب«از  َ ست 31.بود» خَش ھى از رافضـه دانسـته و گفتـه ا یه دينـورى نیزآنـان را گرو بن قتب : ا
تر ياران او غیر از چوب سـالحى  ھنگامى كه ابراھیم بن اشتر با عبیدهللا بن زياد جنگید، بیش

شدند فاتیح العلـوم اطالعــات جديـدى  32.نداشتند و از اين رو خشبیه نامیده  خوارزمـى در م
بیه با سپاھیان ابراھیم بن اشتر ارائـه مـى درباره َ مل اسـت ى پیوند خَش او . دھـد كـه قابـل تأ

بیه را ھمان  َ ـبیه گروھـى بـوده داند و اظھـار مـى مى» صرخابیه«خَش َ انـد كـه بـه  دارد كـه خَش
به آنھـا داده. اند صرخابیه مشھورند و به صرخاب طبرى منسوب خاطر  انـد كـه  اين نام را بدان 

ــا خــود حمــل  ــر حكومــت شــوريدند و در آن شــورش غــیر از چــوب ســالحى ب ــار ب ھمــراه مخت
 33.كردند نمى

ساب آورده اسـت كـه البتـه بـه لحـاظ  ً اين فرقه را يكى از فرق زيديه بـه ح خوارزمى اشتباھا
عات او . اى متأخر از مختارند تاريخى با جنبش مختار ھمخوانى ندارد؛ زيرا زيديان فرقه اما اطال

يز  ى صرخاب طبرى و مسأله درباره بن اشـتر حا تار و ا ـبیه و ســپاه مخ َ ى پیوستگى او با خَش
وى صرخاب طبرى را يكى از طبريانى دانسته كه در سپاه مختار بوده اسـت و . اھمیت است

مل و  ياد قابــل تأ یدهللا بـن ز با عب اين امر با توجه به تركیب ســپاھیان ابـن اشـتر در مواجھـه 
ھاى تاريخى، بسیارى از سپاھیان او در نبرد با عبید بن زياد، از  مطابق داده. بررسى است

جود دارد  تشكیل مى) حمراء(ايرانیان  شدند كه شمارى از آنھا ديلمیان بودند و ايـن احتمـال و
در عیـن حـال . كه صرخاب طبرى از جمله ايرانیان فعال در سپاه مختار و ابن اشتر بوده باشـد

بوده گفته شده است كه بسیارى از سپاھیان ابن اشتر مجھز به اسلحه كه  ھاى چوبى  انـد 
سابقه اند و كاربرد سالح نامیده مى 34»كافركوبات«آنھا را به فارسى  ى  ھاى چوبـى در ايـران 

سلح بـه  شتر م كھنى دارد و در منابع تاريخى تأيید شده اســت كـه سـپاھیان عجمـى ابـن ا
ـبیه از نھضــت مختـار  مستندات فوق كامالً نشان مى. اند چوب و كافر كوب بوده َ كه خَش دھـد 

ـبیه  َ كه آنـان را نـیز خَش ھى كوچـك از زيـديان  با گرو موارد  سرچشمه گرفته، ولى در برخى 
تار . اند خلط گرديده است نامیده سپاھیان مخ بیه را به  َ اكثر منابع تاريخى نیز اين گروه از خَش

بیان كه در جزيـره: گويد مسعودى مى.  اند و ابن اشتر منسوب كرده َ ى قرقیسـا  گروھى از خَش
بودند، پس از كشته شدن مختار مدتى را تا ھنگام رويارويى سـپاھیان عبـدالملك و ابـن زبیــر 

مى كه ابـن  ھمراه ابن اشتر در نصیبین و قرقیسا ماندند او ھم چنین اشـاره  ند پـس از آن  ك
ھم چنـان در  بیان  َ اشتر براى اتحاد با ابن زبیر به سوى مصعب بن زبیر رفت، جماعتى از خَش

در زمانى كه سپاه عبدالملك بن مروان براى سركوبى زفربن حارث راھى نصیبین . جا بودند آن
بیان مواجه گشت و عبــدالملك ايـن گـروه را محاصـره كـرد َ . و قرقیسا شد، با جماعتى از خَش

لى «كردند  اين گروه به سوى امامت محمد بن حنفیه دعوت مى: گويد مسعودى مى يدعون ا
صره، خالفــت عبـدالملك را پذيرفتنــد و   35.»امامة محمـد بـن الحنفیـه امـا پـس از مـدتى محا

 .تسلیم او شدند
ھان ابـن اشـتر  مطلب ديگرى كه مى ـبیه بـه پـیروان مختـار و ھمرا َ توان در بـاب انتسـاب خَش

مطرح ساخت، موضوع كرسى چوبى بود كه مختار آن را از جعد بن ھبیرة گرفتـه بـود و گفتـه 
به  شد كرسى امام على مى شیعه،  علیه السالم است و اين موضـوع بـراى برخـى از غـالة 

خى قبايـل جنـوب بـه سـبايى  ويژه گروه به بر یل وابسـتگى  ً به دل ھايى از شیعیان كه عمدتا
بردارى از شور و غلیـان انقالبـى و  مختار براى بھره. معروف شده بودند، مورد تقدس واقع شد

ى تبلیغاتى كند، آنھـا را از  توانست از آنان استفاده اى كه بدان وسیله مى ايجاد تحرك و انگیزه
كرد و اين باعث شد كه عقايد كھن بدويان جنوب و برخى اسـرائیلیات كـه  اين امر منعى نمى

در میان قبايلى چون شبام، بنى نھد و بـنى شــاكر وجـود داشـت، در شـكل تقـدس كرسـى 
. آوردنـد آنھا اين كرسى را مقدس شمرده، آيینى برگـرد آن بـه جـا مـى 36.مذكور پديدار شود

طراف  اين گروه ھمراه سپاھیان ابن اشتر به جنگ ابن زياد رفتند و شور و ھیجان خاصـى در ا
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حت سـاخت؛ چـرا كـه  كرسى نشان دادند به طورى كه اعمال آنھا ابن اشتر را به شـدت نارا
امـا چـون  37كردنـد؛ اى از غالة اين كرسى را ھم چون تابوت بنى اسـرائیل سـتايش مــى عده

ھا نیاز داشت از اين اعمال ممانعتى  مختار در شرايطى قرار گرفته بود كه به حمايت اين گروه
شتھار  به نظر مى. آورد به عملى نمى مل مؤثـرى در ا رسـد پرسـتش ايـن كرسـى چوبـى عا

بى بوده باشد َ بیه را به صورت عنوان عام . ھمراھان غالى ابن اشتر به خَش َ بعدھا عنوان خَش
 .آمیزى براى شیعیان و پیروان مختار به كار بردند و طعنه

مان  ضت مختـار معـروف سـاخت، بـه ز ـبى را در نھ َ بیه و خَش َ اما جريان ديگرى كه عنوان خَش
لى . محبوس شدن ابن حنفیه توسط ابن زبیر مربوط است پیش از اين گفته شد كه به طور ك

بود؛ امــا در بـاب  سیاست ابن حنفیه در مقابل شرايط سیاسى موجـود، سیاسـتى اعتزالـى 
بن حنفیـه انجـام داد وى سیاسـت سـكوت  مختار با وجود ھمـه به نـام ا شى كـه او  ى كوش

بود ھل بیـت خشـنود  ھى ا ھى و خـون خوا . اختیار كرد و در عین حال از موضـوع انتقـام خوا
سیاستى كه تابع شرايط سیاسى و قرار گرفتن بین دو مدعى قدرتمند اموى و زبـیرى بـود و 
نابراين در چنیـن شـرايطى تـرجیح داد كـه از  مشخص نبود چـه كسـى غالـب خواھـد شـد؛ ب

به ى  حوادث سیاسى عزلت جويد و با مدعیان مذكور بیعت نكند تا زمانى كه شرايط بـراى غل
 .يكى فراھم آيد

تل نمـود، وى پـس از مشـورت بـا  در چنین شرايطى كه ابن زبیر او را محبـوس و تھديـد بـه ق
ید ثقفـى در  اطرافیان و ھمراھان خود صالح را در آن ديد كه نامه تار ابـن ابـى عب براى مخ اى 

براى اين منظور به طور مخفیانه با كسـانى در . كوفه بنويسد و از او علیه ابن زبیر يارى بجويد
تن از  ھار  بیرون از زندان ارتباط برقرار كرد و در حالى كه تحت نظارت نگھبانان ابن زبیر بـود، چ
شده بـه  شیعیان خود را مأمور كرد كه ظرف مدتى معین، قبل از انقضـاى فرصـت وعـده داده 

بـراى  38.اى را براى مختار به كوفه ببرند تا براى نجات آنھا اقـدام كنـد ى ابن زبیر، نامه وسیله
شیر، ابـا  تحقق اين منظور، ابن حنفیه، طفیل بن عامر فرزند عامر بن واثله كنانى محمد بن ب
نان  دانى را مأمور و به آنھا توصیه كرد كه به دور از چشم نگھبا ْ م َ المعتمر و ھانى بن قیس الھ
ابن زبیر، مخفیانه ظرف مدت بیست و شش روز، نامـه را بـه كوفـه بـرده، بـراى نجـات آنھـا از 

شدند . مختار كمك بخواھند نمايندگان ابن حنفیه دور از چشم عوامل ابن زبیر رھسپار كوفــه 
در اين نامه محمد بـن حنفیـه از . ى ابن حنفیه را به مختار رسانیدند نامه 39 و در مسجد كوفه

ند  شتى ھمان سد و بـه سرنو ً قبـل از آن كـه موعـد مـذكور فــرا بر سريعا مختار خواسته بـود 
شود؛ زيـرا ھـر  برادرش امام حسین تا مايـه پشـیمانى ن علیه السالم دچار شود، او را دريابـد 

يعقوبى متن نام محمد بن حنفیه به مختار  40.لحظه در معرض تھديد و قتل و سوزاندن است
 .را چنین آورده است

  بسم هللا الرحمن الرحیم

سول هللا الـى مختـار بـن أبـى عبیـد و مـن قبلـه مـن  من محمد بن على و من قبله مـن آل ر
لف هللا الـذى ال ! المسلمین، أما بعد فان عبدهللا بن زبیر أخذنا، فحبسنا فى حجرة زمزم، و ح

 41.»اله اال ھو لنبايعه، او لیفرمنھا علینا بالنار، فیاغوثاً 
ى محمد بن  چون نامه به مختار رسید در مسجد كوفه ندا در داد و شیعیان را جمع كرد و نامه

مه ين نا كه ا نده حنفیه را براى آنان خوانـد و مـردم را تحـريض كـرد  ھدى شـما و بازما ى  ى م
 ِ خاندان پیامبرصلى هللا علیه وآله است كـه او را ھمچـون گوسـفندان در انتظـار شـب و يـا روز

من قصد دارم سپاھى براى نجات او بـه . كنند اند و با آتش تھديد مى كشته شدن نگه داشته
ين منظـور . سوى ابن زبیر بفرستم يارى او فراخوانـد و سـپاھیانى بـراى ا آن گاه مــردم را بـه 

ھاى جداگانه و كوچـك  اند كه او حدود چھار ھزار نفر را به صورت دسته منابع گفته. بسیج كرد
ابتدا ابوعبدهللا جدلى را با ھفتاد نفـر، سـپس . از پى يكديگر به سوى عبدهللا بن زبیر فرستاد

ظبیان بن عثمان تمیمى را با چھار صد نفر، ابوالمعتمر را با يكصد نفـر، ھـانى بـن قیــس را بـا 
ھـاى  يكصد نفر، يونس بن عمران و عمیربن طارق را ھر يك با چھل نفر پیشاپیش و در دسـته

نان  آن گاه پس از آن سپاھى گران. جداگانه روانه كرد يارى آ تر شامل بیش از دو ھزار نفر بـه 
ابن ابى الحديد در مـورد وضـع زنـدانیان آورده . فرستاد و در كل حدود چھار ھزار نفرمى شدند
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چون ابن زبیر ابن حنفیه و ھمراھانش را تھديد به قتل و سوزاندن كـرد، سـوگند خـورد : است
ماده اى كه مى كه يا تا پیش از جمعه مرگ باشـند رسد بیعت كنند و يـا آ یش از فـرا . ى  وى پ

خواست آنان را بسوزاند، ولى مسـوربن مخرمـة زھــرى وسـاطت كـرد و از  رسیدن جمعه مى
چون جمعه فرا رسید، محمــد بـن : ابن زبیر خواست تا به آنھا تا روز جمعه فرصت دھد و گويد

مه حنفیه خود را آماده سپس جا سپید  ى مرگ كرد؛ آب خواست و غسل شـھادت كـرد و  اى 
خواست و به عنوان كفن بر تن كرد و بدن خود را حنوط بسـت و ترديـدى نداشـت كـه كشـته 

فرا رسـیدند تار  شكريان مخ چـون  42.خواھد شد؛ ولى پیش از آن كه ابن زبیر اقدامى كند، ل
عبدهللا بن زبیر سوگندھاى شديدى ياد كرده بود كه آنھا را تا غـروب خورشـید بسـوزاند، ابـن 

بن حنفیــه گفـت انشـاء هللا : عباس به محمد بن حنفیه پیشنھاد كرد كه با او بیعت كند؛ امـا ا
كه  حائلى نیرومند مرا از او در امان مى بود  دارد و ابن عباس چشم به غروب خورشید دوخته 
 43.ناگھان سپاھیان مختار فرا رسیدند

صورت  مختار به سپاھیان خود دستور داده بود تا مى توانند مقصد خود را مشخص نكرده، بـه 
ھاى كوچك حركت كنند؛ و برخى روايات حاكى از اين است كـه ايـن سـپاه  پنھانى و در دسته

شاپیش  مركب از چھار ھزار نفر بود؛ ولـى ابوعبـدهللا پیشـنھاد كـرده بـود كـه دسـته ھـايى پی
خـودش نیـز . حركت نمايند تا زودتر به مقصد برسند و از كشته شدن زندانیان جلوگـیرى كننـد

تر حركت كرد و به مكه رسید و به سـوى زمـزم  ى ديگر سريع قراول با دو دسته به عنوان پیش
شمیان دربنـد را آزاد  صحابش و ھا یه و ا رفت و نگھبانان ابن زبیر را پراكنده ساخت و ابن حنف

صحابش در آن. كرد له و  چون خبر به ابن زبیر رسید، بـا جمعـى از ا جـا حاضـر شـد و بـه مجاد
ابن حنفیه ھر دو دسته را بـه . تھديد ابوعبدهللا پرداخت و قصد داشت به مقابله با آنھا بپردازد

بیر يـاران ابوعبـدهللا و ابـن . آرامش و حفظ حرمت حرم خدا فراخواند كه ابـن ز حال  ین  در ھم
ابوالمعتمر با صد سوار و ھانـى . ى سپاھیان مختار فرا رسیدند كرد، دنباله حنفیه را تھديد مى

بن حنفیـه آورده  بن قیس با يكصد سوار و ظبیان بن عماره با دويست نفر و اموالى كه بـراى ا
حالى كـه . بود وارد شدند و به دنبال آنھا سپاھیان ديگر فرارسیدند آنان وارد حرم شدند و در 

علیه السالم سر دادند و ابـن زبـیر از  كافركوب ھايى در دست داشتند صداى يا لثارات حسین
بیه«اين وضع ھراسان شد و آنھا را  َ نه . خطاب كـرد» خَش ھر گو یه يـاران خـود را از  ابـن حنف

لى ريزى در خانه خون شعب ع بیرون بـرد ى خدا بازداشت و آنان را بـه سـوى  یه السـالم  . عل
بود در میـان  حدود چھار ھزار نفر با او اجتماع كردند و او اموالى را كه مختار برايش فرسـتاده 

به صورت يك عنوان سیاسـى » خشبیه«از آن زمان نام  44.سپاھیان و ياران خود قسمت كرد
ً ھـم چـون فرقـه شتر درآمـد و بعـدا اى  و ھوادارانه براى پیروان محمد بن حنفیه، مختار و ابن ا

ـبیه نـه  -سیاسى  َ بیه خوانده شـدند؛ لـذا عنـوان خَش َ بى يا الخَش َ عقیدتى تصور شد و الخَش
صورت  تنھا به صورت عنوان برجسته مد، بلكــه بـه  اى براى ھــواداران ابـن حنفیـه و مختـار درآ

در ابتدا اين عده ھمـان كسـانى بودنــد . اسمى عام و كلى براى اكثر شیعیان نیز به كار رفت
مد بـن  ضمن جـدال بـا ابـن زبـیر مح كه از كوفه براى نجات ابن حنفیه به سوى مكه رفتنـد و 
حنفیه را از زندان عارم نجات دادند و ھمراه او در شعب ساكن شدند و تا رفع تھديـدات كامـل 
به او وفـادار  از ابن حنفیه و كشته شدن ابن زبـیر و تـا زمــان بیعـت ابـن حنفیـه بــا عبـدالملك 

بیه يك جريان عقیدتى قوى را در میان كیسانیه به وجود آوردنـد كـه تـأثیرات . ماندند َ گروه خَش
نوان. جدى در افكار كیسـانیه داشـت قع ع ـبى نخسـتین نـام در وا َ سبايى و خَش ھـاى  ھـاى 

 .كیسانیان بود
بیه در مكه مـورد  َ اكنون نظر مورخان را براى روشن شدن اطالق اين نام و چگونگى ظھور خَش

گر منابـع . دھیم بررسى قرار مى بن اثـیر و دي مبرد، ا طبرى، بالذرى، ابـن سـعد، مسـعودى، 
بیه از سوى ابن زبیر را به گروھى از يـاران مختـار و  َ تاريخى متأخر، ھر يك انتساب عنوان خَش
ابن حنفیه كه براى نجات ابن حنفیه وارد حرم مكه شـده بودنـد و ھــر كـدام چـوب دسـتى در 

 .اند دست داشتند تأيید كرده
كه مـى 66طبرى سـال  بیه در م در ايـن سـال : گويـد دانـد و مـى ھجـرى را سـال ظھـور خَشَ

بیه به مكه آمدند و حج برپا داشتند و امیرشان ابوعبـدهللا جـدلى بـوده اسـت َ طـبرى  45.خَش
علت ظھور آنان محبوس شدن محمد بن حنفیه و ھفده تن از رجـال بـنى ھاشـم و : گويد مى

نا بـه درخواسـت ابـن حنفیــه، . ى ابن زبیر بوده است اھل بیت به وسیله پس از اين موضوع ب
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قرار  مختار سپاھیانى براى حمايت از آنان فرستاد كه در رأس ھمه جدلى  بدهللا  ى آنھـا ابوع
شدند. داشت فراد كـافركوب در دسـت داشـتند. اين سپاھیان به تدريج وارد كعبه  و  46ايـن ا

مزم رسـیدند» يالثارات الحسین«رفتند و شعار  بن حنفیــه را از زنـدان . سردادند تا به ز آنـان ا
ريزى و جدال در  نجات دادند و از او خواستند تا ابن زبیر را به آنھا واگذارد، ولى ابن حنفیه خون

ابن زبیر چـون مشـاھد . حرم امن الھى را روا ندانست و از آنھاخواست كه از اين امر بپرھیزند
به  كرد افراد مذكور چوب دستى شعار يالثـارات » كـافركوب«ھايى موسوم  در دسـت دارنـد و 

ابن حنفیه . شود ، ترسید دھند و تعداد آنھا ھر لحظه زيادتر مى علیه السالم سر مى الحسین
لى ياران خود را از جدال و خون شعب ع یه بـه سـوى  علیـه  ريزى باز داشت و آنھا با ابـن حنف

بود ھزار نفـر رسـیده  بـالذرى در بـاب  47.السالم رفتند در حالى كه تعداد آنھا به حدود چھار 
بیه اطالعات بھترى مى تسمیه َ مى ى اين گروه به خَش مورد  يد دھد و در ايـن  زمـانى كـه : گو

ھايى فراھم آورده بود كه با آن آتـش برافــروزد  سپاه مختار وارد مكه شد، عبدهللا بن زبیر چوب
تش مـى چـون سـپاھیان مختــار وارد شـدند . كـرد و محمد بن حنفیه و اصحابش را تھديد بـه آ

یه و » علیه السـالم خواھان حسین اى خون«: تكبیرگويان فرياد زدند و سـپس محمـد بـن حنف
ھمراھان او را آزاد ساختند و از او خواستند تا دست آنھا را در برخورد با ابن زبـیر آزاد بگـذارد؛ 

در ايـن موقـع ابـن . دانـم ريزى را در حرم خداوند روا نمى ولى ابن حنفیه گفت كه جنگ و خون
 :زبیر فرياد برآورد

ً كـأنى قاتـل حسـین،  بیة الذين اعتزلونى فى سـلطانى يبغـون حسـینا َ واعجبا من ھذه الخَش
 48.وهللا لو قدرت على قتلته لقتلتھم

 
مى ـبیه نامیــده اسـت  َ يد بالذرى آن گاه علت اين كه چرا ابن زبـیر ايـن افــراد را خَش بـدان : گو

ھـايى را كـه ابـن زبـیر بـراى آتـش  سبب كه سپاھیان مختار چون وارد شدند ھـر كـدام چـوب
چوب مذكور  ھا را  فراھم كرده بود به دست گرفتند و يا اين كه چـون افـراد  ست داشـتند، آن د

ھــا و  ى حمــل چمــاق رســد كــه نظــر طــبرى دربــاره بــه نظــر مــى 49.خَشــبیه صــدا زده اســت
تر باشد؛ چرا  شد صحیح گفته مى» كافركوبات«ھاى از پیش آماده شده كه به آنھا  دست چوب

یل از  كه مسلمانان ھرگونه حمل سالح در كعبه و خون ین دل به ھم حرام دانسـته و  ريزى را 
ھايى براى خود تدارك ديده بودند و ابن زبیر نیز احتماالً به خاطــر  دستى ھا و چوب پیش چماق

ست اين كه آنھا چنین چوب دستھايى در دست داشته بیه خطاب كرده ا َ ايـن . اند آنان را خَش
به ھر حـال چـه اينـان  50.نظر از سوى بالذرى و ابن اثیر نیز كامالً مورد تأيید قرار گرفته است

ى خود  آماده» كافركوبات«ى ابن زبیر را برداشته باشند و چه  ھاى فراھم آمده به وسیله چوب
را حمل كرده باشند فرقى ندارد، اما گفته ابن زبیر باعث شد كه از اين زمان به بعد ايـن عـده 

بیه بنامند َ ساكن شـدند و ابـن . را خَش شعب  بیان با محمدبن حنفیه بـاقى ماندنـد و در  َ خَش
ھا تقسـیم كـرد عه،  51.حنفیه اموالى را كه مختار براى او فرستاده بود بین آن پـس از ايـن واق

ـبى نامیدنـد َ مه. تمام كسانى را كه با او در شعب ساكن بودنـد خَش به ھ عدھا نـه تنھـا  ى  ب
بیه  َ ھمراھان او بلكه به اكثر پیروان مختار و ابن اشتر در عراق، نصیبین و قرقیسا و حجاز خَش

بیه«گفته شد و  َ بى«يا » خَش َ سى در كنـار زبیريـان، خـوارج و » خَش به عنوان يك جريـان سیا
مى و ھم 52امويان بشمار آمد كردنـد و  چون يك حزب مستقل كه به سوى ابن حنفیه دعـوت 

قدام بـه  به صـورت مسـتقل ا خاطر  ین  مد و بـه ھم ساب آ به امامت او اعتقاد داشتند به ح
 .برگزارى آيین حج كردند

محمد بن عمر به من خبر داد كه ھشام بن عماره از سعید بن محمد بـن : گويد ابن سعد مى
گزارد و در ھمیـن سـال : گويد جبیر از پدرش مى در ايام حج در اين سال ابن زبیر با مردم حج 

بیه َ ـبیه او را  محد بن حنفیه نیز باخَش َ اى كه ھمراه او بودند حج گزارد و چھار ھــزار نفـر از خَش
 53.ھمراھى كردند و با او در شعب فرود آمدند

كه ايـن عــده از چـوب بـه  رسد كه رعايت احترام و حرمت خانه به نظر مى شد  ى خدا سـبب 
ى ابن حنفیه بود كه  اين عمل در واقع رعايت اين ايده. عنوان سالح در حرم خدا استفاده كنند

ته نشـود ھمواره تأكید مى لف از . كرد در حرم خدا خونى ريخ ين در رويـدادھاى مخت پـس از ا
بیه در حوادث سیاسى سخن به میان آمده است َ  .خَش

در زمانى كه مصعب بن زبیر سپاه خود را براى مقابله با سپاھیان مختـار : گويد مسعودى مى
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ـبیه نامیــده مـى َ فه بودنـد و خَش تار كـه از مـردم كو شـدند او را  آماده ساخته بود، پـیروان مخ
صعب بـن زبــیر كـه از . كردند ھمراھى مى بر اساس اين اطالعات، به سال شصت و ھفتـم م

صره حركـت كـرد و در  طرف برادر خود عبدهللا بن زبیر به حكومت عراق منصوب شده بـود، از ب
مختار . ھاى سختى شد و مختار شكست خورد جا با مختار درگیر جنگ حرورا فرود آمد و در آن

به قصر حكومتى كوفه پناه برد و ھر روز گروھى از مردم كوفه را به جنـگ مصـعب و يـاران وى 
ـبیه  فرستاد و گروه بسیارى از شیعه مى َ كه خَش ند  تار بود ى كیسانى و غیر كیسانى بـا مخ

مصعب بن زبیر بقاياى ياران مختار را كـه : گويد باز مسعودى در اين باره مى. شدند نامیده مى
پس از  در قصر بودند امان نداد و آنان نیز مقاومت كردند و مصعب به ناچار آنھا را امان داد؛ اما 

تار كشـته  آن كه تسلیم شدند، ھمه ياران مخ فر از  ى آنھا را كشت و از جملـه ھفـت ھـزار ن
علیه السالم بودند و مصعب بن زبـیر تمـام  خواھان حسین ى آنھا از جمله خون شدند كه ھمه

بیه مى َ بیة «. گفتند آنھا را كشت و آنھا را خَش ّوا الخَشَ و منه خلق كثیر من الشـیعة قـد سـم
بیان كه آنھا را از ھمراھان ابـن : و نیز گفته شد 54.»من الكیسانیة و غیرھم َ جماعتى از خَش

اند، در سال ھفتاد و يكم، زمانى كه سپاه عبدالملك بن مروان به قرقیسا آمدند  اشتر دانسته
جا به سوى نصیبین  و زفر بن حارث عامرى كالبى، متحد ابن زبیر محاصره و تسلیم شد، از آن

نوز  و موصل رفت كه عده اى از عامالن و وابستگان زفر بن حارث و ياران مختار بن ابى عبید ھ
جا بودند و در نھايت اين گروه پس از مدتى محاصره و پايدارى تسلیم عبدالملك شدند و به  آن

سوى ابـن  آن: گويد مسعودى مى. خالفت او گردن نھادند بیه بودند كه به  َ ھا جماعتى از خَش
 55.كردند حنفیه دعوت مى

بیه از آن َ ً از روى  جا كه يك عنوان برآمده از يك انديشه خَش صرفا ى سیاسى و اعتقادى نبود و 
پیروان ابـن حنفیـه و مختـار داده شـده اسـت، در  سرزنش و تحقیر به وسیله ى مخالفـان بـه 

ً در منابع ادبى، فرھنگ منابع فرقه خى  نامه نگارى چندان منعكس نشده، بلكه عموما اى و تاري
بیه«حمیرى در حورالعین از . انعكاس يافته است َ َـداء و  به عنوان يك فرقه» الخَش ى معتقد به ب
در جريان جنبش مختار جمعى از  56.كند ھاى فكرى كیسانیه است ياد مى نسخ كه از ويژگى

. ى اخبار و حوادث آينده در رويدادھاى زمان خود قايل شـدند غالة كوفه به نوعى از بداء درباره
خود  شور و شوقى كه آنھا براى پیروزى بر رقباى خود داشتند باعث شد در پیش بیــنى ھـاى 

ى مختار با دشمنان زبیرى و اموى، خود را پیروز میدان بدانند و زمانـى  ھاى دوره از نتايج جنگ
قرآن اســتناد مـى ھا شكست مى كه در برخى از اين جنگ يه از  ين آ  57:كردنـد خوردنـد، بـه ا

 58.»يمحوهللا ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب«
َداء را كه يكى از معتقدات كیسانیه بود، از ويژگى ھاى فكـرى  در واقع حمیرى اين برداشت از ب

بیه برمى َ بیه به عنوان يك فرقه بـا خـط مشـى سیاسـى . شمارد و از اعتقادات خَش َ  -اما خَش
اعتقادى، جداى از كیسانیه نبود، بلكه عنوانى بود كه به داليل مختلف كه ذكـر شـد، و ھمـه 

عروف شـده البتـه ايـن احتمـال ھـم وجـود دارد كـه . انـد مربوط به جنبش مختارند بـدين نـام م
ً از موالى بودند، از سر فقر و ندارى، از چوب ھـاى  دسـتى جمعى از سپاھیان مختار كه عموما

ين اسـم در دوره. خود به جاى سالح استفاده كرده باشند اى از جنبـش  مھـم آن اسـت كـه ا
يه، نامــى  بیه و مختار مختار تا برترى يافتن عنوان كیسـان نسـبت بـه اسـامى سـبايیه، خَشَ

 .غالب براى ھواداران ابن حنفیه و معتقدان به امامت او بود
ى شـیعیان و ھــواداران  آمـیز از ســوى مخالفـان بـراى كلیــه بعدھا ھمین اسم به صورت طعـن

بیه به گروه علیه السالم به كار مى على َ ھايى از زيديه نیز داده شد  رفت؛ چنان كه عنوان خَش
بیه، كیسـانیه و زيديـه را درھـم  و به خاطر اين اشتراك لفظى برخى از مورخان فرقه نگار خَشَ

ما . اند آمیخته چنان كه نام سرخابیه كه منسوب به سرخاب طبرى بود و ماھیت واقعى آن بر 
شد كـه برخـى از فرقـه يد ايـن سـرخابیه را بـا  مشخص نیست، باعث  نگـاران و محققـان جد

تر معروف به جاروديه و منسوب به ابـى الجـارود زيـاد  سرحوبیه كه از فرق زيديه است و بیش
اشتباه بگیرند، لذا سرخابیه را از فرق زيديه به شمار  59ابن منذر سرحوب، از زيديان ھستند،
ى زمانى مختار تا ظھور قیام زيـد،  اند، در حالى كه فاصله آورده و آن را به مختار مرتبط دانسته

ھـاى  نگاران كھن، در تحقیقات و فرھنگ نامه سال است و اين اشتباه فرقه 50حداقل بیش از 
صاحب بیان االديان، الخَشبیه را يكى از فرق زيديـه بـه  60.اى جديد نیز تكرار شده است فرقه

نج سیم بنـدى پ كى از آنھـا را تحـت عنـوان  گانـه شمار آورده و در تق يه، ي فرق زيد ى خـود از 
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ــبیه يــاد كـرده اسـت َ ـبیه را پــیروان  61.خَش َ عمادالــدين طبرسـى نـیز در اســرار االمامــة الخَش
مى ياد كـرده و  نوان يكـى از فـرق زيديـه  شمار آورده و از آن بـه ع يد سرخاب طبرى بـه  : گو

ب يوم الحرب« َ م اصحاب سرخاب الطبرى و كان سالحھم الخَش ُ بیه و ھ َ بع  62.»الخَش ايـن منا
ـبیه َ لط كـرده كه موضوع خَش ھم خ به  تار و زيديـه را  نابع متأخرنـد، و در منابـع  ى مخ انـد از م

 .نگارى بدين صورت نیامده است نخستین تاريخى و فرقه
ـبى  َ ـبیه وجـود دارد و كـاربرد خَش َ نوان خَش به ھر حال، ارتباطى به طور عموم بین تشـیع و ع

چون سـبايى در دوره شیعیان بــه كـار رفتــه اسـت و  ى گـروه اى دربـاره ھم  فى از  ھـاى مختل
بیان پیرو مختار و ابن حنفیه  شباھت َ ً از مـردم فرودسـت و  -ھاى اجتماعى بین خَش كه عمدتا

يا برخى عقايـد مشـترك،  -اند  جنگیده ھايشان مى دست اند و در مواقع جنگ با چوب فقیر بوده
تـوان در سـخن  اين حقیقت را مـى. ى شیعیان نیز به كار برود باعث شد كه اين نام براى ھمه

بن علـى دريافـت كـه  ھواداران سرسـخت زيـد  منصور ابن معتمر، از فقھاى بزرگ شیعه و از 
بى گفته بود درباره َ علیه السـالم  به ھر كسى كه دوست دار على بن ابیطالب:  ى عنوان خَش

بى مى َ داران زيد و علماى زيديـه  با وجود اين نظر كه از سوى يكى از طرف 63.گفتند بود، خَش
يديان  ماند كه فرقه گفته شد، شكى باقى نمى بیه در میان ز َ اى مشخص و واضح به نام خَش

اى  وجود نداشته، بلكه خشبیه عنوان كلى براى شیعیان بوده است؛ البه گفته شده كه عده
از ياران زيد چون چوبى را كه زيـد بـر آن بـه دار آويختـه شـده بـود حفـظ كـرده بودنـد، بـه آنھـا 

بیه مى َ مى ابن تیمه درباب وجه تسمیه 64.گفتند خَش ین نظـر را دارد و  بیه ھم َ يد ى خَش : گو
 علت اين كه پیروان زيد

بیه گفته َ به اند آن بود كه عده را خَش ى دار  اى از پیروان او به صورت مخفى و شبانه به پاى چو
بى معـروف شـدند رفتند و آن را زيارت مى او مى صـاحب تحفـة اثنـى  65.كردنـد، لـذا بـه خَشَ

بیه را پس از قیام زيد بن على بـن حسـین َ مى عشريه نیز ظھور خَش ند كـه  علیـه السـالم  دا
ً با سالح چوب نبرد كــرد بـه  66.معتقد بودند در عصرى كه امام معصومى وجود ندارد بايد صرفا

ـبیه چنـان نـام و آوازه َ اى  ھر حال، اگر چنین امرى نـیز درسـت باشـد، زيـديان معـروف بـه خَش
شأت گرفتـه باشـد نداشته بى از اين گروه ن َ نوان . اند كه عنوان خَش ين كـه ايـن ع عـالوه بـر ا

یش از شـكل سابقه و قدمت بیش گـیرى قیـام زيـد، عنوانـى  ترى دارد و چنان كه گفته شد، پ
مى كامالً معروف بود و قبل از اين كلیه ـبى  َ انـد، بـه  گفتـه ى پیروان مختار و ابن حنفیـه را خَش

ھـاى ديگـر نـیز نسـبت داده شـده  طورى كه به صورت عنوانى فراگیر درآمده و بعدھا به گـروه
ھاى . است يرا ورود نیرو ثر بـود؛ ز مدتى بسـیار مؤ بیه در تحوالت بعـدى كیسـانیه بـراى  َ خَش

ھا در  ند و سـكونت آن مختار تحت امر چند تن از فرماندھان نظامى عراق كه از مردم كوفه بود
 .سیاسى در جريان كیسانیه بر جاى گذاشت -جوار محمد بن حنفیه، تحولى عقیدتى 

بیه در میان سپاه مختار و طرف داران ابن حنفیـه ظھـور كردنـد َ بر اساس آنچه گفته شد، خَش
ھجرى به مدت ھفت سال تمــام بـه حمايـت از ابـن  73و تا كشته شدن ابن زبیر در سال  67

صیبین، كوفـه و مـدين شـام،  حنفیه پرداختند و در شعب علـى علیـه السـالم، طـائف، ايلـه، ن
با او بودنـد ھمه با كشـته شـدن مختــار در سـال . جا به حمايت از او پرداختــه،يا   67ھـر چنـد 

ً پس از سخت ـبیان بـه كوفـه  ھجرى و بعدا َ بن حنفیـه جمـاعتى از خَش یه ا گیرى ابـن زبـیر عل
ھـاى ابـن  گیرى اى نیز در نصیبین و قرقیسا ساكن بودند، در زمانى كه سخت بازگشتند و عده

به مكـه   ً بیانى كه به كوفه رفته بودنـد مجـددا َ زبیر بر ابن حنفیه تشديد شد، جماعتى از خَش
 .بازگشتند و در كنار ابن حنفیه ھم چنان وفادار ماندند

مى ياد  سى  بیان به عنوان يك جريان واحـد سیا َ بل  در طول اين مدت از خَش كه در مقا شـد 
ى امامـت  ھواداران زبیريان، جماعت خوارج و امويان ھم چون يك حزب سیاسى كه از انديشه

ست كرده محمد بن حنفیه دفاع مى شده ا مدت . انـد پديـدار  عى از ايـن جريـان در طــول  جم
علیه السالم در مكه باقى مانده و با وجود پريشانى و  مذكور ھمراه ابن حنفیه در شعب على

نان  تزلزلى كه پس از كشته شدن مختار در میان آنھا ايجاد شده بـود در برابـر ابـن زبـیر ھمچ
شود؛ چـرا كـه . مقاومت كردند كشته شدن مختار باعث شد كه موقعیت آنھا بسیار تضــعیف 

بیان تقسیم  ھايى را به سوى ابن حنفیه مى  قبل از آن مختار مال َ فرستاد و او آن را میان خَش
كرد، ولى كشته شدن مختار، ھم به لحاظ مالى و ھم سیاسى آنھا را در تنگنا قـرار داد،  مى

یه البتـه آرمـان. ولى ھم چنان در كوه، دشت و شھر با ابن حنفیه بودنـد ـبیان  ھـاى اول َ ى خَش
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آنان قبل از ھـر چـیز، بـا توجـه بـه تبلیغـات . براى حمايت از امامت ابن حنفیه تعديل شده بود
مختار، امیدوار بودند كه او بر ابن زبیر و ديگر رقبا پیروز شود، اما كشته شدن مختار اين امر را 
ً در جھــت رسـیدن بــه قــدرت سیاســى حاضـر بــه  نـاممكن سـاخت و ابـن حنفیـه نـیز شخصــا

بیان بـه  به َ كارگیرى زور و توسل به خشونت و قدرت نظامى نبود؛ از اين رو تعدادى از اين خَش
علیـه السـالم و  اى ھمچنان به خاطر احترام به ابن حنفیه و خاندان على عده. كوفه بازگشتند

ھاشــمیان تــا ھنگــام بیعــت بــا عبـدالملك در كنــار ابــن حنفیــه بــاقى ماندنــد و پــس از آن كــه 
تعـداد . نامه داد، از اطراف او پراكنده شـدند ى ھمراھانش امان عبدالملك به ابن حنفیه و ھمه

ند قبــالً خـود را تسـلیم  بن اشـتر در نصـیبین و قرقیسـا بود بیان كـه از پـیروان ا َ ديگرى از خَش
تار بودنـد، پـس از  مراه مخ بیان مستقر در كوفه كـه ھ َ عبدالملك ساخته، اما جماعتى از خَش

به ھر حال، پس . شكست مختار به دست مصعب بن زبیر، تسلیم و جملگى قتل عام شدند
ھايى كـه  از شكست مختار بقیه بیان، چه آنھايى كه در سرزمین جزيره بودند و چـه آن َ ى خَش

فرادى ظھـور  ـبیان ا َ در حجاز بودند تسلیم عبدالملك بن مروان شدند؛ اما از میـان ھمیـن خَش
سترس بـه آينـده موكـول  كردند كه انديشه ى امامت ابن حنفیه را ھمچـون يـك آرمـان قابـل د

بن . كرده، نوعى از موعود گرايى را ترويج كردنـد كان ا ـبى از نزدي َ فراد معـروف خَش له ا از جم
ندف : گويـد ابوالفـرج مـى. حنفیه، خندف اسدى و كثیر عزه شـاعر معـروف كیسـانى بودنـد خ

بیان ھمراه ابن حنفیه بوده و او بود كه كثي َ  اسدى از خَش
بیه درآورد َ مدبن حنفیـه را از  كثیر عزه در دوره 68.ر عزه را به مذھب خَش اى كه ابـن زبـیر، مح

ستايش و امامـت  شعب على علیه السالم از مكه خارج ساخت ھمـراه او بـود و اشــعارى در 
بدالملك در طــائف،  ابن حنفیه سرود و به ھمراه او به سوى شام رفت و پس از ناامیـدى از ع

بود با او ھمـراه  ـبیان معـروف، انديشـه. در جبل رضـوى  َ كى از خَش نوان ي به ع ى  او بـود كـه 
ترويج نمـود  ى ائمـه مھدويت و رجعت ابن حنفیه را بر اساس نظريه يا اسـباط اربعـه  ى اربعـه 

سن كثیر در اشعار خود از امام على( سالم و  علیـه السـالم، حسـین علیه السالم، ح علیـه ال
ثیر آمـده اسـت). محمد بن حنفیه به عنوان اسباط اربعه ياد كرده است نابع در مـورد ك : در م

بیاً « َ ً يقول بالرجعة« 69،»كان خَش بیا َ ً يـؤمن بالرجعـة«و  70»كان خَش بیا َ بـه ھــر  71.»كان خَش
بیان نقش مھمى در تحوالت فكرى و سیاسى كیسانیه داشـته َ انـد؛ چـرا  جھت، جماعت خَش

حت تأثیـر  ين حـوادث و ت يان ا كه بخشى از مواضع سیاسى و آراى عقیدتى كیسـانیه در جر
ــبیه معــروف شــدند شــكل گرفـت َ ھـاى تفكـر نجــات  سرچشــمه. ھمیــن گروھـى كـه بــه خَش

بخشى، رجعت و غیبت ابن حنفیه، تبعید او به طائف، ايله، جبل رضوى از اين پس در پیوند با 
يان و فرقـه. اين گروه شكل گرفت كه ھمواره ھمراه ابن حنفیه بودند بیان يـك جر ً خَشَ ى  بعدا

ند و ايـن توضـیح در منابـع  سیاسى ومذھبى دانسته شدند كه پیروان مختار و ابن حنفیه بود
ً خشبیه تحت الشعاع نام كیسان قرار گرفت. به كار رفته است  .اما بعدا

  تبعید ابن حنفیه

مدعى قدرتمنــد خالفـت،  67پس ازكشته شدن مختار در رمضان سال  يارويى دو  ھجـرى، رو
عبدالملك توانسته بود با دورى . يعنى عبدالملك بن مروان و عبدهللا بن زبیر اجتناب ناپذير شد

ى میان دو دشمن خود، يعنى مختار و ابن زبیر و حل برخى از مشكالت و اختالفـات  از منازعه
ابن زبیر نیز توانسـت . درونى میان امويان، خود را براى مقابله با نیروھاى ابن زبیر آماده سازد

مرو خالفـت، از  رقیب خطرناكى مانند مختار را از سر راه خود بـردارد و قسـمت اعظمـى از قل
ى خود درآورد؛ اما براى او به دست آوردن بیعـت  حجاز تا مرزھاى شرقى ايران را تحت سلطه

مى تار حامـى . شـد ھاشمیان كه ھنوز در حجاز بودند، يك موضـوع مھــم تلقـى  ند مخ ھـر چ
كه از جدى ابن حنفیه را از سر راه برداشته بود، ولى كس ب بیعت ابـن حنفیـه و ابـن عبـاس 

توانسـت  بزرگان بنى ھاشم و حجاز بودند ھم چنان مورد توجه او بود؛ چرا كه اين موضوع مى
جاز تقويـت كنـد موقعیت او را درمقابل عبدالملك بـن مــروان در منطقـه شمیان . ى ح ید ھا تأي

بود، ولـى  ھم ثر  چنین در تثبیت مشروعیت سیاسى او در انظار مردم مدينه و مكه بسیار مؤ
جز زبـان   ابن زبیر مى دانست كه ابن حنفیه در اين مورد با وى بیعت نخواھد كـرد؛ لـذا زبـانى 

بیه را متقاعـد . برد تھديد و زور به كار نمى او تحت ھر شرايطى درصدد بود ابن حنفیـه و خَشَ
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بن زبیـر  كند كه ديگر پس از مختار عصر مخالفت آنان به سر آمده است و آنان بايد با عبـدهللا 
ظار خواھنــد داشـت كار . بیعت كنند، وگرنه سرنوشـت سـختى در انت پـس از يكسـره شـدن 

ً درصــدد برآمــد كـه  مختار، قلمرو او تحت امر مصعب بن زبیر و عبدهللا بن زبیر درآمد و او مجددا
بدين منظور برادر خود عروة بن زبیر را كه . ابن حنفیه را تحت فشار قرار دھد تا با او بیعت كند

عت ابـن  از فقھاى حجاز بود، به سوى محمد بن حنفیه فرستاد تا او را متقاعد سازد كـه در بی
عروة بـن زبـیر تأكیـد . زبیر وارد شود محمد بن حنفیه از پیشنھاد ابن زبیر در خشم شد و بـه 

ھد بـود بـا  كرد تا وقتى مردم بر يكى از مدعیان خالفت توافق نكنند، به ھیچ وجه حاضـر نخوا
موى را كـه در تمـام . احدى از آنھا به خالفــت بیعـت كنــد مدعى ا مروان،  وى عبـدالملك بـن 

عالم  بیر ا سرزمین شام و مصر سلطه داشت رقیب قدرتمند ابن زبیر برشمرد و به عروة بن ز
كرد كه اگر مردم بر يكى از اين دو توافق كردند و كالً به خالفت و سلطنت يكى از آن دو گردن 

عت درآيـد و بیعـت كنـد شد بـه اطا قت او حاضـر خواھـد  عـروة بـن زبـیر كـه  72.نھادند، آن و
اى از مالقات با ابن حنفیه نگرفته بود به سوى عبدهللا بن زبیر بازگشـت و بـرادرش را از  نتیجه

 .اين موضوع آگاه كرد
چون فشارھاى ابن زبیر بر محمد بن حنفیه پس از كشته شدن مختـار بـن ابـى عبیـد ثقفـى 

اى خواند و خطـاب بـه  افزايش يافت، محمد بن حنفیه در میان ياران خود به پا خاست و خطبه
بیانى كه در اين مدت با او باقى مانده بودند گفت َ یا  اكنـون عـداوت و كینــه: خَش ھل دن ورزى ا

باز گرديـد  به شما توصیه مى. نسبت به من افزايش يافته است كنم كه ھر كدام به بالد خود 
حرم اقامـت دارم تـا ايـن كـه . و از سوى من ھیچ سرزنش و دِينى بر شما نیست من در اين 

جمعى از اصحابش نظیر ابوعبدهللا جدلى، عبـدهللا بـن . خداوند براى من گشايشى ايجاد كند
ستند و سـخنانى در فضـیلت ابـن  كدام بپـا خا سلع ھمدانى و محمد بن بشـر شـاكرى ھـر 

ستند او را  حنفیه و وفادارى یچ وجـه حاضـر نی به ھ شان به او بیان داشتند و اعالم كردند كه 
بیان بـه سـوى كوفـه . تنھا بگذارند َ ابن حنفیه نیز براى آنھا دعا كرد، با اين حال جمعى از خَش
در چنیــن شــرايطى كــه ابــن حنفیـه و شــیعیانش تحــت فشــار ابــن زبــیر بودنــد  73.بازگشــتند

خواھد آزادانه  عبدالملك بن مروان از او دعوت كرد تا به سرزمین شام بیايد و در ھر جا كه مى
سر راه »ايلـه«ابن حنفیه به سوى ديار شام رفــت و در . زندگى كند ساحلى بـر  ، شـھركى 

ندارى شام سـاكن شـد و آوازه عوت ابـن  ى زھـد و دي ما عبــدالملك از د شام پیچیـد؛ ا اش در 
شود یه و شـیعیانش . حنفیه پشیمان شد و به او پیغام داد تا از قلمــرو شـام خـارج  ابـن حنف

لى ً به سوى مكه باز گشتند و در شـعب ع بر  مجددا ستقر شـدند و چـون خ علیـه السـالم م
غام داد يارانـش  بازگشت و استقرار ابن حنفیه در شعب به اطالع عبدهللا بن زبیر رسید بدو پی

گر بـرود و يـا تـن بـه بیعـت بدھنـد ابـن حنفیـه در مقابـل . را از شعب خارج كند و به جـايى دي
سرزمین امـن  تھديدات ابن زبیر به فرستاده اش گفت كه به او پیغام برساند كه اين جا حرم و 

عى از . جا بیرون برود خداست و به ھیچ وجه حاضر نخواھد بود از آن چون اخبار مـذكور بـه جم
ياران ابـن حنفیـه كـه از مــردم  ياران ابن حنفیه رسید، دوباره به مكه رجعت كردند و بـه ديگــر 
كوفه بودند پیوستند و بدو گفتند تا زمانى كه دست ابن زبیر از سرشان كوتاه نشود، او را رھا 

خى از رجـال  74.نخواھند ساخت عدوى و بر ً عروة بن زبیر به ھمراه عبدهللا بن مطیـع  مجددا
ند  قريش به سوى ابن حنفیه رفتند و وارد شعب شده، نزد محمد بن حنفیه رفتنـد و بـدو گفت
ضع نقـل  كه امیرالمؤمنین ابن زبیر نزول شما را در اين شعب نھى كرده است و بايد از اين مو

ياران ابـن حنفیــه بـه مجادلـه بـا رسـوالن عبـدهللا بـن زبیــر . مكان كنید و به جاى ديگرى برويد
كرد و  پرداختند و ابن حنفیه در حالى كه در حق ابن زبیر نفرين مى كرد با يارانش مكه را تـرك 

فت از شعب على ضوى در نزديـك طـائف ر عبـدهللا بـن   75 علیه السالم به سوى ينبع و جبل ر
یه بـا او  با ابـن حنف فت و بـه خـاطر رفتـارش  بن زبـیر ر عباس با شنیدن اين اخبار به سـوى ا

بن  76.مجادله كرد و سخت به سرزنش او پرداخت ابن زبیر عبدهللا بن عباس را تھديد كـرد و ا
. عباس براى پرھیز از درگیرى با ابن زبیر، با حالت قھر، مكه را ترك كرد و به سوى طائف رفـت

باس در  ابن حنفیه از رضوى به سوى ابن عباس آمد و در آن ين كـه ابـن ع شد تـا ا جا ساكن 
 77.جا وفات كرد و ابن حنفیه بر او نماز گزارد آن

سیله ابن حنفیه تا ھنگام رويارويى ابن زبیر با سپاھیان اموى و محاصره جاج  ى مكه به و ى ح
گام  بن يوسف در طائف ماند و پس از اين كه ابن زبیر محاصره شد به شعب بازگشت و تا ھن
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مقاومت ابن حنفیـه در برابـر  78.ھجرى در شعب ساكن بود 73كشته شدن ابن زبیر در سال 
له عبدهللا بن زبیر، تأثیرات مھمى در نظريه سانیه، چـه در مرح گـیرى  ى شـكل ى سیاسى كی

یه و  امامت ابن حنفیه و چه در تكامل و توسعه ياران مختـار و ابـن حنف ى اين نظريه، در میان 
شت  چنین در شكل ھم بیه كه از وفاداران ابن حنفیه بودند، دا َ گیرى گروھى خاص به نام خَش

فراد، برخـى مبلغـان ابـن حنفیـه و مروجـان . ى امامت او را تقويت كرد و نظريه از میان ھمین ا
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 .484عمادالدين الحسین بن على الطبرسى، اسرار االمامه، تحقیق و تصحیح قسم الكالم، ص . 62
يب 368ابى سعد عبدالكريم بن محمـد منصــورالتمیمى السـمعانى، ھمـان ،ص . 63 ؛ عزالـدين ابـن االثـیر الجـزرى، اللبــاب فـى تھذ

 .286؛ و عبدالرحمن السیوطى، ھمان، ص 300، ص 1االنساب، ج 
 .255عباس اقبال آشتیانى، خاندان نوبختى، ص . 64
  .8، ص 1ابن تیمیه، منھاج السنة النبويه فى النقض كالم الشیعه و القدريه، ج . 65
 .15غالم حلیم صاحب دھلوى، تحفة اثنى عشريه، ص . 66
 .53؛ عزالدين ابن االثیر الجزرى، الكامل فى التاريخ، جزء چھارم، ص 124 - 123محمد بن جرير طبرى، ھمان، ص . 67
 .17ابى الفرج االصبھانى، االغانى، جزء نھم، ص . 68
 .94؛ على بن حسین مسعودى، ھمان، ص 33و جزء ھشتم، ص  155ھمان، جزء پنجم، ص . 69
 .19ھمان، ص . 70
؛ ھمــو، سـیر 227، تحقیق الدكتور عمـر عبدالسـالم، ص 7شمس الدين الذھبى، تاريخ االسالم و وفیات المشاھیر و االعالم، ج . 71

 .152االعالم النبالء، جزء پنجم، تحقیق شعب االرنووط، ص 
 .355احمد بن اعثم الكوفى، ھمان، ص . 72
 .357 - 356ھمان، ص . 73
 .357ھمان، ص . 74
 .363 - 361ھمان، ص . 75
جزء چھـارم، ص 116 - 113؛ اخبار الدولة العباسیه، ص 367 - 364ھمان، ص . 76 تاريخ،  ؛ عزالدين ابن االثیر الجزرى، الكامل فى ال
54. 
 .98 - 97على بن الحسین المسعودى، ص . 77
 .109ھمان، ص . 78

 :منابع

 ).1321قاھره، (ابن تیمیه، منھاج السنة النبويه فى النقص كالم الشیعه و القدريه  -
 .4ج ) 1977 / 1397بیروت، دارالصادر، (ابن خلكان، وفیات االعیان  -
سین قراچـانلو  - نشـر امیركبــیر، (ابن رسته، احمد بن عمر، االعالق النفیسه، بـه اھتمـام ح

1365.( 
 .4ج ) 1985 / 1405بیروت، دارصادر، (ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى  -
قم، (ابن عنبه، جمال الدين احمد بن على الحسین، عمده الطالب فى انساب آل ابیطالـب  -

1417 / 1996.( 
االسدى، سیف به نعمرالضبى، الفتنه و وقعة الجمل، جمع و تصنیف، احمـد راتـب عرمـوش  -
 ).1993 / 1413بیروت، دارالنفائس، (
 )تا بیروت، داراحیاء التراث العربى، بى(االصبھانى، ابى الفرج، االغانى  -
ھران، (ى محمدرضـا موحـدى  ھاى اسالمى، ترجمه نامه فرقه االمیر، شريف يحیى، فرھنگ - ت

 ).1378نشر باز، 
یق عبـدالعزيز الـدورى  -  / 1398بیروت، (البالذرى، احمـد بـن يحـیى، انسـاب االشـراف، تحق

1978.( 
قى  - يان، تصــحیح محمدت البلخى، ابوالمعالى محمدبن نعمت علـوى فقیـه بلخـى، بیـان االد

 ).1376تھران، نشر موقوفات ايرج افشار، (هللا پیشنماززاده  پژوه و قدرت دانش
تاريخ، تحقیـق و حواشـیه خلیـل عمـران المنصـور  - بـیروت، (بلخى، احمد بن سھل، البدء و ال

 ).1991 / 1417دارالكتب العلمیه، 
بــیروت، منشــورات محمـدعلى بیضـون، (الجــزرى، ابــن االثـیر، اللبـاب فـى تھـذيب االنسـاب  -

 .1ج ) 2000 / 1420دارالكتب العلمیه، 
 ).1998 / 1418بیروت، دارالكتب العلمیه، (، الكامل فى التاريخ  -
 ).1363تھران، انتشارات فلسفه، (حقیقت، عبدالرفیع، جنبش زيديه در ايران،  -
ھران، (الحمیرى، ابوسعید بن نشوان، الحور العین، تحقیق و ضبط و تعلیق كمال مصطفى  - ت
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1972.( 
ھران، (ى حسین خـديو جـم  الخوارزمى، محمد بن احمد بن يوسف، مفاتیح العلوم، ترجمه - ت

 ).1363انتشارات علمى و فرھنگى، 
 ).1896نول كشور، (الدھلوى، غالم حلیم صاحب، تحفة اثنى عشريه،  -
 ).1987 / 1407بیروت، دارالكتل العلمیه، (الدينورى، ابن قتیبه، المعارف،  -
یات المشـاھیر و االعـالم، تحقیــق الـدكتور عمـر  الذھبى، شـمس - تاريخ االسـالم وف الـدين، 

 ).1988 / 1418دارالكتاب العربى، (عبدالسالم 
 ).1990 / 1410بیروت، مؤسسه الرساله، (، سیراالعالم النبالء، تحقیق شعب االرنووط  - -
مر  - سمعانى، عبدالكريم بن محمد بن منصور التمیمى، االنساب، تقـديم و تعلیـم عبــدهللا ع

 ).1991 / 1411بیروت، دارالكتب العلمیه، (البارودى 
ير االنسـاب، تحقیــق محمـد احمـد عبـدالعزيز و  - السیوطى، عبدالرحمان، لب اللباب فى تحر

 ).1991 / 1411بیروت، دارالكتب العلمیه، (اشرف احمد عبدالعزيز 
به اعتنـاء دورويتـا كرافوالسـكى  - فى بالوفیـات،  بك، الوا لدين خلیـل ابـن اي الصفدى، صـالح ا
 ).1981 / 1401بیروت، داراالندلس، (
 ).نا جا، بى بى(صفوت، احمد زكى، جمھرة الخطب العرب  -
نشر (الطبرى، عمادالدين الحسین بنى على، اسرار االمامه، تحقیق و تصحیح قسم الكالم  -

 ).1380 / 1422آستان قدس رضوى، 
، 1418بیروت، (الطبرى، محمدبن جرير، تاريخ الطبرى، تقديم و مرابطه صدقى جمیل العطار  -

1998.( 
مد بـن الحسـن، رجـال الطوســى، تحقیـق جـواد  - الطوسـى، شـیخ الطايفــه ابــى جعفــر مح

 ).1415قم، مؤسسه النشر االسالمى، (القیومى االصفھانى 
 .3ج ) 1986 / 1406بیروت، دارالكتب العلمیه، (الكوفى، احمد بن اعثم، الفتوح  -
ــة،  - ــاس الھداي ــدهللا، مقی ــامى، الشــیخ عب ــة ) (ضــمیمه تنقیــح المقــال(المامق نجــف، مطبع

 ).1352المرتضويه، 
ید ھنـداوى،  - مل فـى اللغـة و االدب، تحقیـق عبدالمج بـیروت، (المبرد، محمد بـن يزيـد، الكا

 ).1999 / 1419دارالكتب العلمیه، 
 ).تا بیروت، دارصادر، بى(المسعودى على بن الحسین، التنبیه و االشراف  -
 ).تا بیروت، دارالكتب العمیه، بى(، مروج الذھب  - -
ضیحات كـاظم مديرشـانه - چـى  مشكور، محمدجواد، فرھنگ فـرق اسـالمى، بـا مقدمـه و تو
 ).1375مشھد، آستان قدس رضوى، (
غه، تحقیـق محمـد ابوالفضـل ابـراھیم  - بـیروت، (المعتزلى، ابن ابى الحديد، شـرح نھـج البال

1967 / 1386.( 
ھران، (المفید، ابوعبدهللا محمدبن محمدبن نعمان، االرشـاد، تصـحیح محمـد بـاقر بھبـودى  - ت

 ).1380انتشارات االسالمیه، 
 ).1422قم، مؤسسه النشر االسالمى، (المیانجى، على االحمدى، مواقف الشیعه  -
لبى  - بـیروت، دار (نامعلوم، اخبارالدوله العباسیه، تحقیق عبدالعزيز الدورى و عبــدالجبار المط

 ).للطباعة و النشر
ــا،  - ــى، تحقیــق عبــداالمیر مھن ــاريخ الیقوب ــى، ت ــیروت، منشــورات (الیعقوبــى، احمــد بــن اب ب

 .2ج ) 1993 / 1413مؤسسة االعلمى للمطبوعات، 
  

  

  

82زمستان ـ  16   فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره

Page 19 of 20

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\144.htm



  

Page 20 of 20

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\144.htm


