
  

 72 - 66(نقش ابراھیم بن مالك اشتر نخعى در حــوادث سیاسـى عــراق 
 1)ھجرى

  2 على غالمى دھقى: دكتر خلیل شاكر حسین ترجمه
حوّالتِ سیاســى عـراق  (اين نوشتار، نقش ابراھیم پسر مالك اشعر نخعى را در ت

با وجـود آگـاھى انـدك مـا از زنـدگى ابــراھیم پیـش از . كند بررسى مى) ق72 - 66
قیام مختار، پیوستن او به آن قیام، مشروط بــر صــحّت نامـه محمـد حنفیــه بـه او، و 

چنین در  او ھم. غلبه بر اشراف كوفه كه مخالف مختار بودند، بسیار برجسته است
پـس از آن از . نبرد خازر امويان را شكست داد و موجب تثبیت مختــار در كوفــه شــد

 .مختار جدا شد و زبیريان و مروانیان در صدد جذب او برآمدند
ــت  ــت، نخس ــته اس ــیز دانس ــار را دو چ ــراھیم از مخت ــدايى اب ــل ج ــنده، عام نويس

ّم مبارزه ابراھیم بر اساس مبانى فكـرى و دادخواھـى  بدعت ھاى دينى مختار و دو
او در نھايت، با تعلّق خاطرى كه بــه عـراق داشــت در . نه عصبیت و مصلحت فردى

. قمــرى كشـته شــد 72نبرد مصعب بن زبیر بر ضدّ مروانیان شركت كرد و در ســال 
تار را نقـد و بررسـى  گفتنى است مترجم برخى ديـدگاه ھـاى نويسـنده دربـاره مخ

 .كرده است

شتر، تشـیع، اشــراف كوفــه، مصـعب بـن زبـیر، : ھاى كلیدى واژه عراق، كوفه، مختار، ابراھیم بـن ا
 .عبدالملك بن مروان

ست نـداريم تـا بتوانیــم  ھاى دقیق و تازه ى زندگى ابراھیم بن مالك اشتر آگاھى رباره اى در د
اى كه دولـت اسـالمى،  نقش وى را در حوادث سیاسى عراق نشان دھیم؛ حوادث سیاسى

ّت خالفـت علــى بــن ابـى ّـان و در مـد علیـه السـالم،  طالـب پس از كشته شدن عثمان بـن عف
سالم، نقـش  بـا پشـتیبانى از امــام علـى -پدر ابـراھیم  -شاھد آن بود و مالك اشتر  علیـه ال

به حضـور و شـركت  شايان ذكر است كه برخى پژوھش. مؤثرى در استحكام آن داشت گران، 
ّ معاوية بـن  طالب ابراھیم ھمراه پدرش در پیكار صفین، كنار على بن ابى علیه السالم و بر ضد

ما در منابع نخستین، اسمى از ابـراھیم در دوران  4با اين وجود، 3.اند سفیان، اشاره كرده ابى
لى سن بـن ع ماجراى مصـالحه بـا  تصدى خالفـت از سـوى ح علیـه السـالم و پـس از آن در 

ى ھرگونه نقش ابراھیم،  چنین ما شاھد سكوت نخستین منابع درباره ھم. يابیم معاويه، نمى
یدايش حركـت . علیه السالم ھستیم در برابر شھادت حسین بن على اين سكوت، در زمـان پ

یز  5  -محل تولد و شھر ابراھیم نخعى  -توابین به رھبرى سلیمان بن صرد خزاعى در كوفه  ن
 .ادامه دارد

ّا ما دو اشاره از مورخان متقدم در اختیار داريم كه، ابـراھیم در ھنگـام  ى نخست اين اشاره: ام
ى دوم  اشـاره 6.اش در حركت مختار ثقفى در كوفه، جوان بوده اسـت اقدام به نقش برجسته

ست؛ ھنگـامى اسـت كـه ديـد ابـراھیم فرماندھــى  كه بر زبان عبیداللَّه بن زياد جارى شده ا
خازر، كه والـى . بـر عھـده دارد 7سپاه كوفه را براى جنگ با سپاه شام، در نبرد  او ھنگـامى 

كى در حـال  براھیم را در گذشـته، كود عراق بود، از اين جرأت ابراھیم شگفت زده شد؛ زيرا ا
بود بر ايـن دو اشـاره 8.بازى با كبوتران ديـده  ى مورخـان متقـدم، بـر ايـن بـاوريم كـه  مـا در برا

عث شـده اسـت در برابـر  ِ مھمـى اسـت كـه با ّ و سال بوده و ھمیـن، عامـل ابراھیم كم سن
شت . رويدادھا، به چشم نیايد اگر ابراھیم، در رويدادھايى كه به آنھـا اشـاره شـد نقشـى دا

 .كردند منابع اصلى، به آنھا اشاره مى
عراق  ى خود را در صحنه به ھر صورت ابراھیم نخعى جايگاه برجسته بـه جـز   -ى رويـدادھاى 

یاورده بـود -ھجرى  66عبید ثقفى در سال  ھمكارى با حركت مختار بن ابى ست ن ايـن . به د
فاق نظـر دارنـد قابـل ذكـر اسـت كـه . مطلبى است كه تمـام منـابع متقـدم و متـأخر بـر آن ات
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طه ابراھیم، نمى فه، غو يدادھاى كو ست خـود را در رو ور سـازد؛ زيـرا آن رويـدادھا نتايـج  خوا
ماده  داشت؛ گذشته از اين مطمئنى به دنبال نمى كار آ ين  براى ا يا خـود را  بود آ كه معلـوم ن

سته مـى كـه اعتقـاد داشـت ويژگـى ساخته يا اين قش  ھـايى دارد كـه وى را شاي سـازد تـا ن
ين مطلـبى بـود  باره ايفا كند؛ نه اين رھبرى، در اين شته باشـد، و ا كه نقش ثانوى و جزيى دا

بینیم ابراھیم، ھنگامى كه ھیـأتى از  رو است كه مى از اين. شد كه ابراھیم به آن راضى نمى
ند رھــبرىِ  خواھند كه به حركت مختار ملحق شود؛ او درخواست مى اشراف كوفه از او مى ك

شود به وى واگـذار  ست،  ته ا طـبرى و ابـن اعثـم ھـر دو از  9.حركتى كه مختار بـه راه انداخ
شت؛  ابومخنف روايت كرده اند كه مختار ثقفى، براى به دست آوردن پیروزى به ابراھیم نیاز دا

ابــراھیم جــوان دالور و نیرومنــد و فرزنــد مــرد بــزرگ و ...زيـرا يــارانش بــه وى گفتــه بودنـد كــه، 
 10.ى توانمند و پرشمارى دارد اى است و عشیره بلندآوازه

ساخت ھیأت نمايندگى نزد مختار بازگشت و او را از مشروط بودن ھم براھیم بـاخبر  . كـارى ا
كنند و ابن اثیر نیز تكرار كـرده، مختـار سـه روز او را بـه  چه طبرى و ابن اعثم تأكید مى بنابر آن

ھى  11حال خود واگذاشت؛ پس از سه روز، در حالى كه گروھى از بزرگان كوفـه وى را ھمرا
مختــار سـخن را آغــاز كـرد و اھـداف حركـتى كـه انتظــارش را . كردنــد، نـزد ابــراھیم رفــت مـى
اى از سـوى  در ھمین حال نامـه. كشیدند، بیان نمود و از ابراھیم درخواستِ ھمكارى كرد مى

بن چه طبرى، اب متن آن نامه، بنابر آن. محمد بن حنفیه، به ابراھیم رسید بالذرى و ا ن اعثم، 
 :گونه بود اند، اين اثیر گزارش كرده

خدايى را كـه جـز او  از محمد مھدى به ابراھیم بن مالك اشتر؛ سالم بر تـو، حمـد و سـپاس 
ا بعد، من وزير و امین خويش را كه براى خود انتخاب كرده بـودم، نـزد شـما . خدايى نیست ّ ام

ِ اھـل بیتـم دسـتور دادم فرستادم و او را به جنگ با دشمنان و خـون تو نـیز بـه . خواھـى پـس 
در صورتى كه . برد، به كمك او قیام كن ى خويش و ھر كس كه از تو فرمان مى ھمراه عشیره

ترى خواھـى  من فضـیلت و بر به سـبب ايـن كـار نـزد  مرا يارى كنى و دعوتم را پذيرا شوى، 
ھر شـھر و منـبر و مـرز  افزون بر اين، زمام سواره نظام و تمام سپاھیان جنـگ. داشت جـو در 

 12.میان كوفه و شام، در اختیار توست
كرد و گفـت ابراھیم به شیوه عتراض  من نامـه : ى نگارش نامه ا روز گذشـته ابـن حنفیـه بـه 

ا در نامه ّ ى پیشین جز اسـم خـود و اسـم پـدرش، چیـز  نوشت و من نیز به او نامه نوشتم؛ ام
آن نامه در زمانى نوشته : مختار در توجیه نگارش اين نامه گفت 13.ديگرى به من ننوشته بود

بود، از  14.شده است و اين در زمان ديگر يد كـرده  ابراھیم كه در اين زمـان در اصـل نامـه ترد
یه  داند كه اين نامه چه كسى مى: ترى خواست و پرسید مختار توضیح بیش ى محمد بن حنف

مل در  15به من است؟ بن كا ه  گروھى از حاضران كه زيد بن انس، احمر بن شمیط و عبداللـَّ
ست  در اين 16.میان آنھا بودند، گواھى دادند كه نامه، از محمد بن حنفیه است جـا ضـرورى ا

ّث مشـھور  -گفته شود، كه شعبى  ند كـه در ايـن  -محد و پـدرش شـراحیل از شـاھدانى بود
ما ھـر دو از دادن شـھادت خـوددارى كردنـد مدن نـزد . ديدار حضور داشتند، ا مختـار پیـش از آ

ست كـه  ابراھیم، نامه را به شعبى تحويل داده بود و پس از اين مد از او خوا كه نزد ابـراھیم آ
 17.نامه را به ابراھیم بدھد تا آن را بخواند

بر  نخست درباره: ى دو چیز اختالف نظر دارند مورخان نخستین درباره ى موضع شـعبى، در برا
ى عواملــى  ى محمد بن حنفیه و دوم پیرامون شخصیت كسى است كه از شعبى درباره نامه

تالف در ايـن  سار كـرده اسـت؛ اخ ِ شھادت دادن او ھمراه ديگر شاھدان شده، استف كه مانع
 :نويسد است كه استفسار كننده مختار، يا ابراھیم نخعى بوده است؟ دينورى مى

رو نزد شھود رفت و از  ى آمدن نامه از سوى ابن حنفیه، دچار شك گرديد؛ از اين شعبى درباره
كه بـا چشـم خـود  تك آنان استفسار نمود؛ ھمه تك ند  يك نفـر، پاسـخ داد ى گواھان، به جـز 

 .نويسد اند كه ابن حنفیه به مختار نامه مى ديده
 :آن يك نفر، ابو عمره بود كه در پاسخ شعبى گفت

تار ثقفـى، نـزد  به خدا سوگند، من او را در حین نوشتن نامه نديدم؛ اما ابواسحاق، يعنى مخ
 18.اى از سوى ابن حنفیه آورد، ما او را تصديق كرديم ما ثقه است و وقتى نامه

به سبب ھمین ترديد، شعبى كوفه را ترك كرد و به حجاز رفت و در ھیچ يك از حـوادث بعـدى 
 :اما ابن اعثم كوفى آورده است 19.حضور نیافت
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ين يا او در ا ّت نامه را سؤال كـرد، كـه آ بـاره  مختار از شعبى سبب خوددارى از گواھى به صح
سخ داد ً ابـراز كنـد ديـد؛ پا : شك دارد؟ او كه اصرار مختار را كه خواسته بود نظـرش را صـراحتا

 20.ى شاھدان ترديد ندارد؛ زيرا آنھا شھود حقّى ھستند درباره
 :كند كه اما ابن اعثم تأكید مى

 21.دانست و يقین داشت كه مختار خودش، نامه را نوشته است شعبى، مى
 :كند طبرى يادآورى مى

ھى، ھماننــد ديگــر  اين ابراھیم بـن اشـتر بـود كـه از شـعبى دربـاره ناعش از گوا ى علّـت امت
يدم، شـھادت  شاھدان بر اسـاس آن: شاھدان، استفسار كرد و شعبى پاسخ داد من د چـه 

دادند و ايشان، قاريان بزرگ قرآن، ريـش سـفیدان شـھر و شھسـواران عربنــد و مــن معتقـدم 
يد ى سـخنانش مـى شـعبى در ادامـه.  گوينـد اينان جز حق، نمـى من ايـن سـخنان را بـه :  گو
ا  ّ ى گواھى آنان، در معرض اتھام بودم؛ با اين حـال،  درباره -به خدا سوگند  -ابراھیم گفتم، ام

كر مـى كـردم و  چون از طرفى دوست داشتم از كوفه بیرون بروم و از طرف ديگر، ماننـد آنھـا ف
گذشـت، آگـاه   بـاره در درونـم مــى چه در ايـن خواستم ايـن مسـأله تمـام شـود، او را از آن مى

 22.نساختم
 :نويسد طبرى در ادامه مى

ّت نامه، اطمینان حاصل نمايد، به عنوان كارى واقع ابراھیم چون مى گرايانه كه  خواست از صح
نام كسـانى را  ست تـا  در آينده رخدادھاى ناگھانى را به دنبال خواھد داشت، از شعبى خوا

ــه شــھادت داده ّت نام ــه صــح ــه ب ــن ك ــل اي ــه دلی ــراى او بنويســد؛ ب ــد ب ــه ان ــان را  كــه ھم ى آن
 23.شناخت نمى

د روايتى آورده است كه ّ ا ابوالعباس مبر ّ  :ام
مه ّت نا ئن  ابراھیم، فردى را نزد ابن حنفیه فرستاد تا از صـح ست، مطم تار آورده ا اى كـه مخ

سخ  تار، پا ید مخ مه و تأي ستن نا شود؛ ابن حنفیه نیز، بـه طـور غــیر مسـتقیم، بـا معتــبر دان
 24.ابراھیم را داد

ّد را اشتباه خوانده و مى  :نويسد دكتر ديكسون روايت مبر
د را تأيیـد كنــد، وجـود نـدارد ّ یه ھمـان . در منابع متقدم و متأخر مطلبى كه روايت مبر ابـن حنف

جوابى را به ابراھیم داد كه بـه ھیـأت اعزامـى از كوفـه بـه حجـاز داده بـود؛ ھیـأتى، كـه از او 
ّت ادعاھاى مختار، استفسار كرده بودند درباره ما را بـه ايـن امـر رھنمـون . ى صح لب  اين مط

ّد میان دو حادثه، خلط كرده است مى  25.سازد كه مبر
اين در حالى است كه طبرى و يعقوبى اتفاقِ نظر دارند كه ھیأت نمايندگى، از كوفه به حجاز 

او به صورت كلّى و بـدون . ى درستى ادعاھاى مختار، سؤال كردند رفته و از ابن حنفیه درباره
ست ھـر : ويژگى خاصى، پاسخ داد به خدا سوگند، دوست دارم خداوند از دشمنانمان، به د

ندگى بـه كوفـه بازگشـتند در . خواھد، انتقام ما را بگیرد كس از آفريدگانش كه مى ھیأت نماي
ّد موضع مختار بودند  26.حالى كه مؤي

كارايى ويـژه تار، بـه آن نـیرو و  كت مخ به حر اى داد؛ بـه  به ھر حال، پیوستن ابراھیم نخعـى 
ّد بودند به وى پیوستند طورى كه ھمه ابراھیم در آغاز كـار، تمــام . ى كسانى كه در كار او مرد

قرار داد خدمت ايـن حركـت  ما را از . امكانات خويش را بـراى رسـیدن بـه پـیروزى، در  طـبرى 
. سـازد سازى حركت و نقشى كه ابراھیم براى تدارك اين كار ايفا نمود، آگاه مى جزيیات آماده

 :نويسد او به نقل از ھشام بن محمد كلبى مى
ّ حركت بود، تشكیل جلسه مى ابراھیم ھر روز در خانه  .داد ى مختار كه مقر

 :طبرى اين نكته را نیز افزوده كه
.شـدند ھا نمايان مى ى مختار، ھر شب زمانى بود كه ستاره زمان رفت و آمد ابراھیم به خانه

27 
ند كـه حركـتِ  پس از پايان يافتن عملیات آماده ظر كرد سازى نیروھا، ابراھیم و مختار اتفـاق ن

 28.ھجرى، اعالن كنند 66االول سال  ربیع 14خويش را در شب پنج شنبه، مصادف با 
ِ عبداللَّه بن مطیع، والى كوفه از سوى عبداللَّه بن زبیر،  اياس بن مضارب عجلى، ريیس پلیس

مر نشـان مـى. از تحركات ابراھیم و مختار و تدابیر آنھا نسبت به خروج، باخبر شد دھـد  ايـن ا
مان  ى او جاسوسانى داشته كه والى كوفه و صاحب شرطه به ز ستیابى  اند كه موفـق بـه د
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صــاحب شــرطه، والــى كوفــه را از تــدابیر ابــراھیم و مختــار آگــاه ســاخت و . انــد حركــت شــده
ھر فرمانـده خواسـت، .  فرماندھان و ياران خود را گرد آورد و آنھا را در جريان امور قرار داد او از 

مت خود را به عھده بگیرد و طرف َ دارانش را جمع كند تا حركت مختار و ابراھیم  سرپرستى س
.ى كامل گردد و در ھمان خاستگاه نخستین، آن را شكست دھـد و دوستداران آنھا، محاصره

29 
نده شـدنِ نیروھـاى والـى كوفـه در  ترى دربـاره طبرى، ابن اعثم و بالذرى جزيیات بیش ى پراك

بن . دھنـد ھاى اصــلى، در اختیـار مـا قــرار مـى ھا و كوچه شھر، به ويژه در محلّه عبـدالرحمن 
ّه تیره - 30 ى سـبیع سعید بن قیس ھمدانى به محل كعـب بـن ابـى كعـب بـه  -ى ھمـدان  از 

ى  ى كنده، شـمر بـن ذى الجوشـن بـه محلّـه زحر بن قیس جعفى به محلّه 31ى بنشر، محلّه
ى مـراد و  ى صائديین، يزيدبن حارث بـن رويـم بـه محلـه سالم، عبدالرحمن بن مخنف به محلّه

.اينان در آن مناطق مسلّحانه، موضع گرفتنـد. ى سبخه اعزام شدند شبث بن ربعى به محلّه
32 

نج منابع نخستین درباره  14شـنبه،  ى علّتِ جلو افتادن زمان حركت مختار و ابراھیم به شب پ
به . ھجرى اتفاق نظر دارنـد 66االول سال  ربیع بود كـه، ابـراھیم ھـر شـب  قرار  ماجرا بـدين 
عى بـود كـه بــا . شد رفت، جايى كه اجتماعات در آن برگزار مى ى مختار مى خانه بنابراين طبی

طبرى، ابراھیـم  بنا به گفتـه. ھا پراكنده بودند، برخورد كند نیروھاى والى كوفه كه در كوچه ى 
ّا مى با  اين امكان را داشت كه از برخورد با نیروھاى والى كوفه، پرھیز كند؛ ام خواست آنھا را 

 :اين سخن به مبارزه بطلبد
ترسانیم و به  كنیم و دشمن خويش را مى ما از وسط بازار كنار قصر، عبور مى! به خدا سوگند
گروھـى از پسـر عموھـاى ابـراھیم او را ھمراھـى  33.دھیم كه نزد ما، خوارند آنھا نشان مى

فه، بـه آنھـا . رسید كردند كه شمار آنھا به صد تن مى مى اياس بن مضارب، ريیــس پلیـس كو
مود اعتراض كرد و از انگیزه یس . ى حركت و ھويتشـان سـؤال ن خود را بـه ريیــس پل ابـراھیم 

ا او، با روشى تحريك كننده و فتنه ّ ّفى كرد؛ ام انگیز، اصرار داشت كـه آنـان ھمـراه وى نـزد  معر
كار تـو ! به خدا سوگند: وى به ابراھیم گفت. ى ايشان تحقیق كند امیر كوفه بروند تا او درباره

مد  شھر، رفــت و آ با ھمراھانـت در  تو ھــر شـب  شك برانگیز است، به من خبر رسـیده كــه 
بدانى رأى او  شوى تا اين نه، به خدا قسم، از من جدا نمى. كنى مى كه تو را نزد امیر ببرم تا 

 34.ى تو چیست درباره
با ريیــس  ابراھیم تصمیم گرفت كه ماجرا را به سود حركتِ خويش و مختار به پايـان رسـاند و 

قاطع خـويش، سسـت  پلیس كوفه، ھمراه و ھم صحبت نشود؛ تا اين كه يــارانش در تصـمیم 
نام ابـوقطن را  رو دست به كار زيركانه از اين. نگردند اى زد و مردى از ياران اياس بن مضارب به 

خواھد او را نزد  كه ابراھیم مى آن مرد به گمان اين. ى دوستى داشت، صدا زد كه با او سابقه
بوقطن متوجـه  ابراھیم، با حركت ماھرانه. ريیس پلیس میانجى قرار دھد، نزد وى آمد اى كه ا

. اى او را به خاك انداخت ى او را گرفت و ريیس پلیس را نشانه گرفت و با ضربه آن نشود، نیزه
ى كوفـه، بـه والـى  اين كار، سبب فرار ياران اياس گرديد و خـبر كشـته شـدن صـاحبِ شـرطه

 35.رسید
چــه ابــراھیم بــا ابــوقطن انجــام داد، تــدبیرى از پیــش  آيــا آن: جــا ســؤالى مطــرح اســت در ايــن

به خصـوص كـه  انديشیده شده بود، يا اين كه او تنھا از غفلت ابوقطن استفاده كرده اسـت؟ 
 .اند گونه امور نقش داشته روابط دوستانه و قبیلگى در بسیارى از اين

طبرى و . در تاريخ كشته شدن اياس بن مضارب، نزد مورخان نخستین، اختالف نظر وجود دارد
ايـن دو مـورخ، ايـن نظـر را بـا . شنبه شب، كشته شـده اسـت بالذرى بر اين باورند كه او سه

مى طرح  براھیم خطـاب بـه مختـار م سخن ا به  ند كـه مــى استناد  فردا، شـب : گويـد كن ما 
چاره ى خروج ھسـتیم؛ زيـرا حادثـه شنبه آماده پنج مده كـه  یش آ اى جـز خـروج در شـب  اى پ
یس پلیــس كوفـه، شـب سـه 36.شنبه نداريم پنج شـنبه  اما ابن اعثم كوفى تأكید دارد كـه ري

رساند اياس بن مضـارب از ابـراھیم پیشـى  دينورى خبرى آورده كه مى 37.كشته شده است
به  گرفت و او را از تردد زياد به خانه فت و آمـد خـود را  ما ابـراھیم ر ى مختار برحـذر داشـت، ا

مت  خانه یس پلیـس كوفـه بـراى او ايجـاد مزاح تار اطـالع داد كـه ري ى او قطع نكـرد و بـه مخ
كت در  افزون بر اين ابراھیم درباره. كند مى كرد تـا اعــالن حر نى  ى كشتن اياس با مختار رايز
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ّن را به تأخیر نیندازد ى او نھـاده شـده بـود،  بر عھده -كشتن اياس  -چه  ابراھیم آن. زمان معی
 38.انجام داد

ّل الفتح يـا  39 ابراھیم، مختار را از كشته شدن ريیس پلیس كوفه آگاه ساخت و مختار آن را او
ّل الظفر نامید كرد  مختار، دادن آموزش 40.بنابر قول ابن اعثم او شروع  ھاى الزم به يارانش را 

آورى تاك و نـى،  او به يكى از يارانش دستور داد تا با جمع.  اى براى آغاز حركت باشد تا نشانه
ِ دست گرفته، در كوچه ند آتش بیافروزد و آنھا را بر سر یز . ھا بگردا يارانش ن كى ديگـر از  بـه ي

یه السـالم يا لثارات الحسین: يا منصور أمت، و سومى بانگ بزند: فرمان داد تا ندا در دھد .عل
مه  شايان توجه است كه ھدف از طرح اين 41 ى عناصـرى بـود  گونه شعارھا، دستیابى بـه ھ

مى فان آن را بـه چـالش  كشـید؛ زيـرا در كوفـه، زمینـه بـراى پـذيرش  كه وضع موجـود و مخال
ّعاھا، فراھم بود اين  42.گونه شعارھا و اد

ى نقش مھم و سرنوشت ساز ابراھیم، اتفاق نظر دارنـد؛  ى منابع متقدم و متأخر، درباره ھمه
بر والـى  ھاى وى نقش بارزى، در آماده زيرا تالش مت نیروھـا در برا تار و مقاو ياران مخ سازى 

كننـد كـه كوفـه از سـوى  منابع تاريخ اسـالم يـادآورى مـى. كوفه و سرانجام در پیروزى داشت
قرار مـى دادنـد و  نیروھاى والى شھر اشغال شده بود و ھر حركتى را براى شورش، در تنگنا 

ته. شدند مانع از پیوستن ياران، به كاروان مى براھیم بـه مختـار  بـه گف بالذرى، ا طبرى و  ى 
اش برود و با دادن شعارھاى حركت، موجب پیوستن آنھا به كـاروان  پیشنھاد كرد تا نزد طايفه

تار  ھم 43.ى محاصــره را بشـكند خواسـت حلقـه او با اين كار مى. گردد چنیـن ابـراھیم بـا مخ
كه ناچار شود،  ھماھنگ كرد كه او با نیروھاى والى كوفه نجنگد و آغازگر جنگ نباشد مگر اين

 44.تا اين كه، نیروھاى ھر دو در يك جا گرد ھم آيند
اش برساند و كسانى را كه به او پیوسته بودنـد ھمـراه خــود  ابراھیم توانست خود را به قبیله

ھاى كوفه موجب شود افرادى كه دو دل بودند و از نیروھاى والى  سازد و با عبور آنھا در كوچه
حل. ترسیدند، به وى بپیوندند كوفه مى به م ھـايى كـه نیروھـاى  با اين كه او از نزديك شـدن 

خوددارى مـى والى كوفه در آن كـرد، امـا توانسـت برخـى نیروھـاى او را در  جا حضور داشـتند 
ھد محلّه یس جعفـى، شكسـت د پـس از آن، سـويد بـن . ى كنده، به فرمانـدھى زبـیر بـن ق

عبدالرحمن منقرى و يارانش را پراكنـده سـاخت و آنھـا را از شـھر بـیرون كـرد، بـه طـورى كـه 
ست؛ اينـان بـا ھـر گروھـى از مـا برخـورد : ھا گفت گوى آن سخن گويـا ايـن كـار خواسـت خدا

 45.دھند كنند آنھا را شكست مى مى
يب پسـر اشـتر در ثبـات  جا ضرورى است كه اين پـیروزى ذكر اين مطلب در اين جب فر ھـا، مو

ظر برخـى  قدمش نگرديد، بلكه او ھماھنگى میان خود و مختار را ادامه داد و در ھمان حال، ن
ّ كرد و خطاب به آنان گفت نه، بلكـه : اصحابش در تعقیب برخى نیروھاى شكست خورده را رد

ما او را از تنھــايى و بـى رويم تا خداوند به وسیله مى -مختار  -نزد دوستمان  كسـى ايمـن  ى 
فزوده مـى به تـوان او و يـارانش ا ايـن در حالـى . شـود گرداند و بداند ما يار اويیم؛ با اين كـار، 

ھد داد ظار  ھمـان 46.است كه من مطمئن نیستم در آينده چه روى خوا كه ابـراھیم انت گونـه 
داشت، نیروھاى والى كوفه، به فرماندھى شبث بن ربعى رياحى، به مختـار ھجـوم بردنـد و 

از . او توانست يكى از فرماندھان مشھورش به نام يزيد بن انـس را، در برابرشـان بسـیج كنــد
خويش، احمـر بـن  سوى ديگر نیز حجار بن ابجر عجلى ھجوم آورد و مختار فرمانده ى معـروف 

ھاى والـى . شمیط را به نبرد با وى فرستاد ِ نیرو ابراھیم با يك حركت ماھرانـه، از پشـت ســر
ھا را فرمانـدھى مـى لى آن جر عج بن اب كـرد و پـس از  كوفه پیش رفت، نیروھـايى كـه حجـار 

مراه نیروھايـش  آگاھى از نقشه ى ابراھیم براى يورش و قرار دادن او در حالت انفعالى، به ھ
تـوان مختـار و  شبث بن ربعى ھنگامى كه يقین كرد بـه آسـانى نمــى. نشینى كرده بود عقب

ين مطلـب را گـزارش . يارانش را شكست داد، فرار كرد فه، ا او به عبداللَّه بن مطیع، والى كو
داد و بـه او سـفارش كـرد، پیـش از آن كـه وضـعیت خطرنـاك گـردد، تمـام نیروھـايى را كـه در 

عزام كنـد محلّه ھايش ا گرد آورد و بـراى شكسـت دادن مختـار و نیرو فه دارد،  از  47.ھـاى كو
نه گزارش ابن اعثم چنین برمى به گو ور  اى شـعله آيد كه آتش جنگ آن شب تا صبح روز بعد، 

لةالھرير را در صـفین فرامـوش كردنـد مردم، لی ثم و  48.شد كه  گزارش طـبرى، ابـن اع نابر  ب
ند؛  گرد آورد بالذرى از جزيیات اين رويارويى، ھر دو طرف، نیروھاى خويش را براى نبردِ پايانى 

بود نبردى كه نتیجه ھاى . ى آن به سود مختار  له، بـا نیرو مختـار پـس از پـیروزى در ايــن مرح
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له كه در مح ئده،  قرار داشـت، مسـتقر  خويش در پشت دير ھند در كنار بستان زا سبخه  ى 
او شـمار نیروھـاى . در واقع ما جزيیات اين نبرد سھمگین را، وامدار ابن اعثم ھستیم 49.شد

 :ھاى مختلفى بودند، به صورت زير بیان كرده است والى كوفه را كه به شكل دسته
 اى مركب از چھار ھزار سواره نظام به فرماندھى شبث بن ربعى؛ دسته . 1
 جو به فرماندھى راشد بن اياس؛ اى مركب از سه ھزار جنگ دسته . 2
 جو به فرماندھى حجار بن ابجر عجلى؛ اى مركب از سه ھزار جنگ دسته . 3
 جو به فرماندھى غضبان بن قبعثرى؛ اى مركب از سه ھزار جنگ دسته . 4
 جو به فرماندھى شمر ذى الجوشن؛ اى مركب از سه ھزار جنگ دسته . 5
 جو به فرماندھى عكرمة بن ربعى؛ اى مركب از ھزار جنگ دسته . 6
 جو به فرماندھى شداد بن منذر؛ اى مركب از ھزار جنگ دسته . 7
 50.جو به فرماندھى سويد بن عبدالرحمن اى مركب از ھزار جنگ دسته . 8

ِ .  كند شايان توجه است كه طبرى اين جزيیات را مثل ابن اعثم گزارش نمى بالذرى نـیز شـمار
ساخته  ماده  با مختــار را كـه بـراى رويـارويى آ براى نـبرد  سپاه اعزامى از سوى والى كوفه، 

 51.كند است، بیان نمى
قرار  از میان داده ما  یار  فى در اخت نى كـه بـالذرى، طـبرى و ابـن اعثــم كو ِ فراوا ھاى تـاريخى

ى معنـوى بـااليى برخـوردار نبودنـد،  شود كه سربازان والى كوفه از روحیـه اند، معلوم مى داده
كر شـده . منـد بودنـد برخالف نیروھاى پسر اشتر و مختار كه از روحیات بااليى بھره مورخـانِ ذ

كه دو  كنند كه جنگ گزارش مى ست كردنـد  جويان سپاه والى كوفـه از امـام جماعـت، درخوا
ِ قرآن را در نماز صـبح، پیـش از آغــاز جنـگ، بخوانـد سوره از سوره ايـن درخواسـت . ھاى طويل

ياد بكشـد و  -يكى از فرمانـدھان آنھـا  -باعث شد كه شبث بن ربعى رياحى  بـر سـر آنـان فر
ست  در میــدان جنـگ فــرود آمـده 52 تركان و ديلمیان! عجب مصیبتى: بگويد انـد و شـما درخوا

ید تر مى ھاى طوالنى قرائت سوره بود كـه سـوره! آرى. كن مام جماعـت واجـب  قره و  بر ا ى ب
 53.عمران را قرائت كند آل

نگ  ند و ج براى حملـه ريخت در ھر حال، دو لشكر رو در روى ھم قرار گرفتند و ھر يك طرحى 
ند مورخان نخستین مانند طبرى، بالذرى و ابن اعثم گـزارش كـرده. آغاز شد ابـراھیم، پسـر : ا

سپاه  او در اين پیكار، راشد بن اياس، فرمانـده. مالك اشتر نقش بزرگى در اين نبرد داشت ى 
مان او در ديگـر  نیرومند كوفه را كشت و ھمین سبب شد كه روحیه ى ساير نیروھاى تحت فر

تار و  ابراھیم موفق شد محاصـره. ھا، ضعیف گردد دسته بن ربعـى بـراى مخ شبث  اى را كـه 
نیروھاى والى  54.نیروھايش به وجود آورده بود، بشكند و سپاه شبث را مجبور به فرار گرداند

چه كوفه، پراكنده شدند و از صحنه ند ھـا و راه ى جنگ بازگشتند و به كو . ھاى كوفـه پنـاه برد
براى بـرانگیختن اراده تحريك ھت ادامـه ھاى والى كوفـه  فرارى ج گر  ى نیروھــاى  نگ، دي ى ج

شبث بن ربعى تالش  55.ھاى شكست در افق، پديدار شده بود سودى نبخشید؛ زيرا نشانه
ى نیروھاى والى كوفه را كه در برابر ھجوم سپاه ابراھیم و مختار مقاومـت نشـان  كرد تا اراده

ّا سستى آنھا باعث گرديد والى كوفه، به ھمراه غالمان و يارانش به  داده بودند، برانگیزاند؛ ام
ابراھیم سه روز والى كوفـه را در . ھايشان فرار كنند قصر پناھنده شود و ساير نیروھا به خانه

 56.قصرش محاصره كرد
عبداللَّه بن مطیع، والى كوفه، اين امكان را يافت كه به صورت ناشناس به بیرون قصر راه يابد 

ھنگامى كه مختار از اين ماجرا باخبر شد، چون . ى يكى از آشنايانش پناھنده شود و به خانه
ــا او رابطــه ســاير .  ى دوســتى داشــت، اموالــى را بــراى وى فرســتاد و او بــه بصــره گريخــت ب

مان داد محاصره در ايـن  57.شدگانِ در قصر، از ابراھیم پسر اشتر درخواست امان كردند و او ا
جز بصـره  ھنگام، مردم با مختار بیعت كردند و او بر تمام كوفه و سرزمین طراف آن، بـه  ھاى ا

فت سلط يا براى مناطقـى . كه مصعب بن زبیر بر آن غلبه يافته بود، ت او كـارگزاران خـويش را 
مع: مانند ّن كرد و شروع به ج .آورى خـراج نمـود ارمینیه، آذربايجان، رى، ماھین و اصفھان معی

58 
اى كه مركزيت حكومت و استمرارش در آن منطقـه  موقعیت جغرافیايى عراق، براى ھر خلیفه

اين حقیقت، بـه صـورت يكسـان از مسـلّمات، نـزد . پروراند، مھم و قابل توجه بود را در دل مى
 .زبیريان و مروانیان بود
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ِ به دست گرفتن حكومـت، بـه عــراق اھتمـام  الزم به يادآورى است كه مروانیان، از ھمان آغاز
داشتند؛ به خصوص بعد از جدا شدن عراق از مركز حكومت در دمشـق، پـس  اى ابراز مى ويژه

یچ خلیفـه. از مرگ يزيد پسر معاويه بدالملك بـن مـروان، ھ شى چـون ع گـاه از ايـن  ى دوراندي
 .ى دولتش خشنود نبود وضعیتِ پاره پاره

مت در  از اين رو، ابن اعثم، طبرى و بالذرى گزارش كرده بدالملك پـس از تثبیـت حكو اند كـه ع
عزام كـرد عراق ا ه بـن زيـاد بـه  صر، ســپاه نیرومنـدى را بـه فرمانــدھى عبیداللـَّ او . شــام و م

ّز كرد كه مھم عبیداللَّه را به آموزش كردن مصـعب بـن زبـیر و مختـار  ھايى مجھ نابود  ترين آنھا 
ھاى میان مسیر شـام  عبدالملك تمام سرزمین. ثقفى و در نھايت عبداللَّه بن زبیر در مكّه بود

.شد را در اختیار وى قرار داد كرد و به زودى بر آنھا مسلّط مى تا جايى كه خورشید طلوع مى
كـرد و ناچـار بايـد  به دنبال آن، يورش سپاه شام به زودى وضعیت جديدِ كوفه را تھديد مى 59

بن . شد جلوى نیروى مھاجم گرفته مى يد  به فرمانـدھى يز فه  ً سـپاھى را از كو مختـار فـورا
يزيـد . انس اسدى براى رويارويى با سپاه شام در جھت شمال به سوى موصل روانه ساخت

ست  بن انس با برخى از نیروھاى شامى روبه ھا را شك رو شد و در ھمان برخـورد نخسـت آن
ّى میان دو لشكر صورت گیرد، مرگ يزيد بن انس فرا رسـید  پیش از آن 60.داد كه رويارويى جد

قب و روحیه به ع به سـوى كوفــه گرديـد ى سپاه كوفه ضـعیف و منجـر  در ايـن . نشـینى آنھـا 
اس بايد اقدام سريعى صورت مى ّ ين موقعیت حس ند؛ در ا جـا  گرفت تا خطر شامیان را دفـع ك

طر موجـود را برطـرف نمايـد او بـا سـپاه ديگـرى كـه  مختار، ابراھیم را بر اين كار گماشت تا خ
مى ھى  بیرون  سواره نظامِ سپاه يزيد بن انس نیز آن را ھمرا صل  صد مو كـرد، از كوفـه بـه ق

 61.رفت
ّـى رخ داد  كند كه ابراھیم تازه به ساباطِ مدائن رسیده بود كه حادثه طبرى گزارش مى ى مھم

ى  فرسـتاده: حادثـه ايـن بـود. ى مسیر بالفاصله به كوفـه بـاز گـردد و ناچار شد به جاى ادامه
ّ وى شـورش كـرده 62 مختار براى ابراھیم خبر آورده بود كه اشراف كوفه ند بر ضد ابـن اعثـم . ا

ندك : كند كوفى تأكید مى فه و ا براھیم از كو تار، بـیرون رفتـن ا ّ مخ سبب شورش آنھا بر ضـد
ست درسـت در زمـانى كـه مختــار در موقعیـت  63.بــودن يـاران وى در شـھر بـود ابــراھیم توان

ايـن نكتـه قابـل . ى محاصـره را بشـكند خطرناكى قرار داشت خود را به كوفه برساند، و حلقه
براى رسـیدن  توجه است كه مختار با شورشیان به گفت و گو و مذاكره پرداخت تـا زمــان الزم 

كشـى نیـز  پروا در برابـر اشـراف كوفـه، در ايـن وقــت او افزون بر نبردِ بى. ابراھیم، فراھم گردد
ھنگامى كه ابراھیم وارد كوفه شد، موضـع مختـار ثقفـى تغیــیر كـرد و اشـراف  64.موفق شد

كوفه نیز به تاكتیك نظامى روى آوردند مبنى بر اين كه با ابراھیم و مختار در حالى كه در كنار 
 .ھم ھستند، نجنگند

يد دربـاره در اين 65.ھا در طرف ديگر قرار گرفتند قبايل ربیعه و مضر در يك طرف و يمنى ى  جا با
شمن  موضع ابراھیم توجه ويژه طرف از د ّر نمود با ھر  اى نمود؛ زيرا ھنگامى كه مختار را مخی

ضر را بـه  خواھد بجنگد، مختار ثقفى جنگ با يمنى كه مى ھا را برگزيد و درگیرى با ربیعـه و م
صورت  به گمان اين كه ابراھیم با يمنى. ابراھیم، واگذار كرد به  به جھـت خويشـاوندى،  ھـا، 

ّى نخواھد جنگید صیتى ماننـد  66.جد واقعیت اين است كه مختار فراموش كرده بـود كـه شخ
 .كرد جنگید بلكه، از روى مبانى فكرى خويش پیكار مى ابراھیم از روى عصبیت نمى
ِ ما بر اين عقیده ھا خیرخواھــى  منابع اصلى براى آن اند كه ابراھیم در جنـگ بـا ربیعـه و مضـر، 

دانست آنھا توان مقابله با وى را ندارنـد، چنـد بـار از آنـان  با اين استدالل كه از پیش مى. كرد
منى. خواست تا جنگ را رھا كنند ست  در پى شكسـت ي نیز س ضر  ھـا از مختـار، ربیعـه و م

 67.اين جنگ نزد مورخان وقعةالسبیع نامیده شد. گرديده و فرار كردند
سپاھى متشـكل از  بار ديگــر ابـراھیم در رأس  پس از گذشت دو روز از فرو نشاندن شورش، 

جه شتم ذى ح  68.ھجـرى، از كوفـه بـیرون رفـت 66ى سـال  ياران نخبه و آگاه، روز شنبه، ھ
نورى و مسـعودى آورده سپاھش در : انـد طبرى، بالذرى، ابن اعثم، ابن خیــاط، دي ابـراھیم بـا 

چنین طبرى،  ھم 69.اى دور از موصل، در پنج فرسخى نھر كوچكى به نام خازر، اردو زد منطقه
بر  ابن اعثم، بالذرى و ابن اثیر گزارش كرده ستاى بارشـیا يـا بنا اند كه سـپاه كوفـه، نزديـك رو

خازر  70.ى خـازر، اردو زد گزارش دينورى در منطقه ھر  كانى را در سـاحل ن نیز م شام  سـپاه 
ست، اختـالف گـزارش. يافته در برابر سپاه كوفه اردو زد ھـاى  مطلـبى كـه توجـه بـه آن الزم ا
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ّ وقوع پیكار و نام نھــرى اسـت كـه جنــگ در نزديكـى آن رخ داده اسـت . تاريخى، پیرامون محل
ـا مقدسـى گزارشـى  71.كند مسعودى در گزارش اين جنگ، آن را به نھر خازر منسوب مى ّ ام

یان جنگـى كـه در خـازر . آورد و به جاى خازر، نھر زاب را نام برده اسـت منفرد مى گويـا وى م
سپاه  -اتفاق افتاد، با پیكار زاب  َّه بـن علـى و  به فرمانـدھى عبدالل كه میان سپاه عباسـى 

موى، رخ داد  شام به فرماندھى مروان بن محمد، آخرين خلیفه ست 72خلـط -ى ا  73.كـرده ا
باقى مــى بنابر اين به سبب اختالف روايات، اين سخن در حد يك فرضیه . مانـد ى استنتاجى، 

صیفِ منطقـه كه يـاقوت حمـوى نـیز در مقـام تو خان  اين در حالى اسـت  خازر، سـخن مور ى 
 74.كند كه وقوع جنگ در خازر بوده است نخستین را تأيید مى

شود كه، چه عواملى مانع شد كه عبیداللَّه بن زياد، زمانى كه  جا اين سؤال مطرح مى در اين
عراق  پسر اشتر مشغول فرونشاندن شورش اشراف كوفه بود، از فرصت استفاده نكند و بـه 

ند باره كمكى به ما نمى ھجوم نیاورد؟ منابع تاريخى نیز در اين بود، بـیرون رفتـن . كن ھـر چـه 
ّك سپاه شام از جھت شمال به سـوى عــراق  سريع ابراھیم از كوفه، نشانه ى واضحى بر تحر

 75.باره اشاراتى دارند گونه كه طبرى، بالذرى، ابن اعثم و ابن اثیر در اين است؛ ھمان
اى دارد؛ زيرا ابـراھیم جـاى  جايگاه جغرافیايى كه پیكار خازر در آن رخ داد، به حق اھمیت ويژه

نه ین امــر زمی بر  بلندى را كه مشرف بـر سـپاه شـام بـود برگزيـد و ھم ى كمیـن و شـبیخونِ 
كه . دشمن را براى وى فراھم ساخت اين يكى از عوامل پیروزى بر سپاه شام بود؛ سپاھى 

ِ نظـامى،  در ساحل نھر خازر مستقر شده بود؛ استقرار در چنین جايى از ديدگاه كارشناسـى
كرد و به آسانى تـوان تحـرك و  ى سپاه را براى دشمن آسان مى نادرست است؛ زيرا محاصره

شت. گرفت جايى را از سپاه مى جابه شام آمـادگى و تـوان الزم را ندا از . افزون بر اين، سپاه 
ّ ديگرى كه موجب فرار و شكسـت  سوى ديگر، مورخان نخستین گزارش بر اساس عامل مھم

نى  سپاه اموى و باعث از دست دادن روحیه آنان گرديد، درگیرى میان تیره ھاى قیسـى و يما
ّ سپاه شام در سر مى ھا و نقشه و توطئه قابـل ذكـر  76.پروراندند ھايى بود كه قیسیان بر ضد

ِ قیسیان، در شكست سـپاه شـام اھمیـت زيـادى  است كه دينورى در اخبار الطوال، به نقش
 :نويسد او مى. داده است

دو تن از رھبران قیسى كه يكى از آنھا عمیر بن حباب سلمى بود، شبانه وارد اردوگاه شدند 
و با او توافق كردند كه ھنگام وقوع جنگ، از سپاه شـام جـدا شـوند كـه ايـن جـدايى موجـب 

 .شد ى لشكر شام مى شكست روحیه
 77.ى خود با ابراھیم عمل كردند كند كه قیسیان به وعده دينورى تأكید مى

فه پافشـارى  توجه به اين نكته ضرورى است كه دينورى بر فراوانى حضور ايرانیان در سپاه كو
اين در حالى است كه مورخان . داند كند به طورى كه آنھا را عامل پیروزى سپاه كوفه مى مى

قدار بـه ايرانیـان بھـا نمـى: نخستین مانند ند و  طبرى، بالذرى، يعقوبى و ابن اعثم ايـن م دھ
صورت قابـل  ھا، بـه  نورى در شـمار آن نقش مھمى براى آنھــا قائـل نیسـتند؛ آن چنـان كـه دي

ى  ى عالقـه ھاى تاريخى درباره شايان ذكر است كه در گزارش 78.اى، مبالغه كرده است توجه
 :كند طبرى گزارش مى. قیسیان به شكست سپاه شام، اختالف وجود دارد

ِ سرنوشـت يدار و  عمیر بن حباب خود را به ابراھیم رساند و پیش از آغاز اين پیكار سـاز بـا او د
پیروزى  كارى نكنـد و بـراى  بیعت كرد و در اين ديدار به ابراھیم وعده داد كه با سپاه شام ھم

مى. سپاه كوفه در جنگ درنگ نخواھد كرد پرورانـد،  او، ابراھیم را از حفر خندقى كـه در سـر 
 79.منصرف ساخت

ا ابن اعثم روايت ديگرى پیش روى ما قرار داده ّ  :ام
میر بـن حبـاب و دادن امـان بـه او،  ابراھیم با فرستادن يكى از افراد برجسته ى خويش نـزد ع
نگ . توانست او را به سوى خويش جذب كند به دنبال آن پسر حباب، شبى كـه فـرداى آن ج

به  رخ مى مد و  داد، به ھمراه ھزار نفر از ياران سواره نظام خويش از اردوگاه ابن زياد بـیرون آ
 .ابراھیم پیوست

یر  ابن اعثم نیز روايت طبرى و بالذرى را درباره ى منصرف ساختن ابراھیم از حفر خندق و درگ
یه ضعیف روح ى شـامیان و  شدن با سپاه شام، و خوددارى از يارى سپاه شام را كه موجب ت

ند كـه  80.كند شد، تأيید مى ى كوفیان مى باال رفتن روحیه در ھر حـال، قیسـیان عالقمنـد بود
تـر مورخـان ھــم،  بیـش. را از يمانیـان بگیرنــد 81انتقـام كشـته شـدگانِ خــويش در مـرج راھــط
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ين اند و فقط درباره پیوستن آنھا به ابراھیم را آورده كـه كـدام طـرف نخسـت  ى چگونگى آن و ا
 .اقدام نمود، اختالف دارند

 :گويد جا، دينورى روايت منحصر به فردى آورده است و مى در اين
ياد و عمـیر بـن  فرماندھى سپاه شام بر عھده ى حصین بن نمیر سكونى بود و عبیداللَّه بن ز

 82.حباب تحت فرمان او بودند
 .تر منابع نخستین، اختالف دارد اين روايت، با اجماع روايات تاريخى نزد بیش

فردا آغـاز خواھـد  دو لشكر، شب را در حالى سپرى كردند كه برآوردشان اين بود كـه جنـگ، 
شب را بـا آمـاده. اى جز آن نیست شد و چاره ِ  بر اين اساس، ابراھیم  كار سـازى بـراى ايـن پی
گیر نشود، نگھبانى  كه غافل او براى اين. ساز، سپرى كرد و چشمانش بر ھم نیامد سرنوشت

ّت بخشید با وجود تأكید عمیر بن حباب بر حمايت از سپاه كوفه، ابراھیم به  83.اردوگاه را شد
سخن او اعتماد نكرد و احتیاط الزم را براى رويارويى با سپاه شام، از قیسى و يمانى، اتخـاذ 

سپاه شـام  84.نمود، تا خود را از ھر خدعه و نیرنگى حفظ نمايد شمار  شايان ذكر است كه 
مى تر بود و اين امر تأثیر خود را بر روحیه از سپاه كوفه، بیش شت ى سربازان كوفى  اگـر . گذا

یب سـپاه كوفــه بـر مقاومـت و پـیروزى و كنـار نھـادن تـرس و  ِ قـاطع ابـراھیم و ترغ ايستادگى
ى كوفیــان  تــابى نبــود، ايــن برتــرى شــمار ســپاه شــام، تــأثیرات منفــى خــود را بــر روحیــه بــى
 85.گذاشت مى

طبرى، بالذرى، ابن اعثم و دينورى بر تیزھوشى و آگـاھى ابـراھیم در جنــگ تأكیـد دارنـد، بـه 
 :كند طورى كه طبرى گزارش مى

نات آن،  شام و امكا ابراھیم يكى از افراد مورد وثوق خويش را بـراى اطـالع از وضـعیت سـپاه 
 86.ى دقیق، امكان نبرد با آنھا را فراھم سازد اعزام كرد تا با محاسبه

كرد، و بـر  ماده  یش از طلـوع فجـر آ افزون بر اين، سپاه خويش را از جھت نظامى و روحـى، پ
ى بزرگـى كـه بـر سـپاه  اقدام سريع ابراھیم سبب شد كه سپاه او بر تپـه. شامیان حمله برد

اين حركت نظامى از جانب پسر اشـتر، . گیر كنند شام مشرف بود، دست يابند و آنھا را غافل
 .نخستین پیروزى روحى براى نیروھايش بود

مد،  یش آ ھا پ براى آن ھر دو لشكر، پیش از آغاز نبرد حتمى، به سـبب مشـكالت فـردى كـه 
شته اسـت جنگ را متوقف كردند؛ امرى كه در جنـگ سابقه دا ثم . ھـاى پیشـین نـیز  ابـن اع

 :نويسد مى
 87.حصین بن نمیر سكونى در اثر بیمارى مرد

ّا طبرى روايتى بر خالف وى آورده و تأكید مى  :كند ام
شكر در اوج درگـیرى  ى میمنه حصین بن نمیر فرمانده كه دو ل بود و در حـالى  ى سـپاه شـام 

 88.بودند، كشته شد
 :ابومخنف روايت منحصر به فردى آورده

 89.حصین بن نمیر در جنگ اسیر شد و او را به كوفه فرستاده، به دستور مختار كشته شد
ا منابع متقدم و متأخر اين روايت را تأيید نمى ّ ثم و  بـا ايـن. كنند ام كـه طــبرى، بـالذرى، ابـن اع

انـد، سـاير  چه در آن رخ داده است را، به تفصـیل گـزارش كـرده دينورى جزيیات پیكار خازر و آن
سیار . انـد ى جزيیات دقیق و مطلوب، متفاوت عمـل كـرده مورخان در ارائه گزارش ب برخـى بـه 

بود، . انـد كوتاه و مختصر بسنده كرده و برخى ديگر فقط نتايج و پیامدھاى آن را آورده ھـر چـه 
يان رسـید جنگ از سپیده ايـن درگـیرى پیامــدھاى  90.ى صبح آغاز و ھنگام غروبِ آفتاب بـه پا

ّى به دنبال داشت؛ زيرا به سبب آن، سلطه طراف  مھم عراق و ا ّتى از  مد ى خالفت اموى تـا 
ه بـن زيـاد و حصـین : چون آن برچیده شد، افزون بر اين فرماندھان مشھور شامى ھم عبیداللـَّ

 91.بن نمیر سكونى و شرحبیل بن ذى الكالع از بین رفتند
شام  -ى سرنوشـت عمـیر بـن حبـاب  منابع اصلى درباره ندھان ســپاه  ظر  -از فرما اختـالف ن

 :گويد باره آورده است؛ روايت نخست مى بالذرى دو گونه روايت در اين. دارند
ّ كوفیان جنگید  .عمیر فرار را عار دانست و ھمراه سپاه شام بر ضد

 :گويد روايت دوم مى
ِ نبرد جزء نخستین فراريان سپاه شام بود  92.وى از ھمان آغاز
از روايـت ايـن دو مـورخ . اى جنگیــد اما طبرى و ابن اعثم تأكید دارند كه عمیر بن حباب با بھانه
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شود كه وى پس از نبرد، از سپاه شام جدا شد؛ به اين دلیل كه ابراھیم، او را به  فھمیده مى
ِ عبــدين گماشـت؛ ھمـان كرده اسـت واليت كفرتوثا و طور شاره  ھم ا نه كـه، ابـن اثـیر   93.گو

دينورى بیش از ديگر مورخان بر نقش عمیر بن حباب در شكست دادن سپاه شام، بـه سـبب 
كرده اسـت انتقامِ كشته شدگان تیره ھط، تأكیــد  مسـعودى نـیز در  94.ى قیسـى در مــرج را

 95.كند باره نظر دينورى را تأيید مى اين
شام  الجوشن را در میان كشـته قابل ذكر است كه مقدسى نام شمر بن ذى سپاه  شـدگان 

ید نیسـت؛ زيـرا شـمر در  96آورده، و اين روايتى است كه در برابر منابع تاريخى ديگر، قابل تأي
 97.اين نبرد شركت نداشت

طبرى، ابن قتیبه، ابن اثیر، ذھبى و . ى تاريخ اين جنگ، میان مورخان اختالف وجود دارد درباره
ين  686 98 آب 16ھجرى، برابـر بـا  67ابن كثیر روز دھم محرم سال  میـالدى، را زمـان وقــوع ا

ّا مسعودى، ابن اعثم و خلیفة بن خیاط، سال . دانند حادثه مى ھجرى را به عنوان تاريخ  66ام
 99.اند آن ذكر كرده

جا اقامت گزيد و بنابر روايت طبرى و  به دنبال پیكار خازر، ابراھیم وارد شھر موصل شد و در آن
ان، رھـا، سمیسـاط، كفرتوثـا،  ّ ابن اعثم، كارگزاران خـود را بـه منـاطق جزيـره، قرقیسـیاء، حـر

ى پسر  به روايت يعقوبى موصل، ارمینیه و آذربايجان زير سلطه. سنجار و میافارقین اعزام كرد
ّال خويش را به آن مناطق فرستاد يت پذيرفتنــى . اشتر قرار گرفت و او عم ظر مـا ايـن روا بـه ن

ساس  100.ھا از نظر جغرافیايى در امتداد موصل قرار دارند است؛ چون اين سرزمین بـر ايـن ا
حت سـلطه 101برخى از روايات، به ويژه روايت دينورى، ى پسـر اشـتر قـرار  كـه منــاطقى را ت

دھد، كه در ھمان زمان تحت فرمان عبدالملك بن مروان بودند و از نظر جغرافیايى به مركز  مى
 .پذيريم ترند، نمى حكومت او نزديك

قى نزد عرا ايـن پـیروزى، . ھا بـه دنبــال داشـت به طور طبیعى، پیروزى ابراھیم پیامدھايى را 
صعب، . حكومت مختار را در كوفه تثبیت كرد اين در حالى بود كه عبداللَّه بن زبیر و بــرادرش م

يت و قاطعیتِ مختار را با تالش ّ پـس از پیكــار خـازر نـام . دانسـتند ھاى ابـراھیم مــرتبط مـى جد
یب سرسـخت  ابراھیم، به عنوان فرمانده اى مشھور، آشكار گرديد و عبدالملك بن مروان و رق

 .خواستند او را به سوى خود جلب كنند او عبداللَّه بن زبیر، مى
تاد مام مورخـان بـه ايـن . گفتنى است كه پس از اين جنگ، میان ابراھیم و مختار جدايى اف ت

مى حقیقت اشاره كرده شت حت اش در  اند كه ابراھیم، از مختار جدا شد و او را در برابر سرنو
ما،  داشـته. مقابله با يورش مصعب بن زبیر و نیروھاى بصرى او، تنھــا گذاشـت تاريخى  ھـاى 

جدايى و  بسیار اندك و ناكافى است، به طورى كـه پـژوھش ِ تـاريخ را در كشـف علــل ايـن  گـر
خـالى كـردن از يـارىِ مختــار، بـا مشـكل  ھاى ابـراھیم، در شـانه دادن صورت روشنى از انگیزه

ترين لحظات زنـدگى مختــار كـه بـا خطـر  گیرى در حساس اين جدايى و كناره. سازد مواجه مى
شايد نخستین علّتى كه باعث دورى . يورش مصعب از بصره مواجه شده بود، به انجام رسید

شد، جسـارت مختــار در برخــى بـدعت بددينى جستن ابراھیم از مختـار  : ھـا بـود ماننـد ھـا و 
داد و آن را شـبیه  علیه السالم نسـبت مــى طالب كه به على بن ابى 102 اى ى كرسى مسأله

داران و خادمــانى داشــت كــه دور آن را  تــابوت بــنى اســرائیل قــرار داده بــود؛ تــابوتى كــه پــرده
گام ديـدار بـا . پوشاندند گرفتند و با حرير مى مى جب شـد تـا ابـراھیم ھن ايـن رفتـار مختـار مو

 :عبیداللَّه بن زياد، از برخى رفتارھاى نابخردانه، بیزارى جسته و بگويد
ايـن ! خدايا ما را به سبب رفتار نابخردان مؤاخذه نفرما، به خدايى كه جـانم در دسـت اوسـت

 103.ى خويش آوردند سنت بنى اسرائیل بود، ھنگامى كه رو به گوساله
سر اشـتر .  ابراھیم از فريب كارى مختار در جذب مردم به سوى خود آگاه بود بارھا به گـوش پ

ند كند كه جبرئیل و میكائیـل نـزد او مــى رسید كه مختار ادعاى اعجاز كرده و گمان مى مى . آي
ند فرشـتگان، بـراى  شنید كه مختار از برخى يارانش مى ابراھیم مى ھى دھ خواست كه گوا

و  105كــرد و ادعــاى پیــامبرى داشــت، او روايـات غیـبى نقــل مــى 104.انــد يــارى او فــرود آمــده
سبیع 106داد؛ انگیز انجام مى كارھاى شگفت شراف  107 چنان كه ايـن كارھـا را در پیكـار  بـا ا

.كوفه انجام داد و در پیكار خازر اصرار داشت كه سپاه كوفه بـه طــور يقیــن پـیروز خواھـد شـد
108 

تر ابراھیم و مختار گرديد و آن اين  ى ديگرى نیز رخ داد كه موجب جدايى بیش جا مسأله در اين
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كرد و بـر ھمیـن اسـاس، بـا  بود كه ابراھیم بر اساس اصول، ايدئولوژى و دادخواھى رفتار مى
تار در جھـت مصـلحت فـردى رفتـار  مختار بیعت كرده بود؛ اما براى ابراھیم روشن شد كه مخ

كار گرفتـه اسـت مى خود بـه   ِ سیدن بـه منـافع شخصـى . كند و ابراھیم و يـارانش را بـراى ر
 109.اند بسیارى از محققان، شخصیت مختار را بررسى كرده و ادعاھاى وى را صحیح دانسته

بود لت رسـیده  تازه بـه دو . برخى از آنان بر اين باورند كه او فردى فرصت طلب، چند چھره و 
جاسـت كـه  جالـب ايـن 110.ھاى صادقانه داشته است گروھى ديگر تأكید دارند كه وى انگیزه

گـو و  تر مورخان، به ويژه مورخان متأخر، اعتمادى بـه ادعاھـاى مختــار ندارنـد و او را دروغ بیش
با  واقعیت ھر چـه باشـد مـا دربـاره. دانند فريب كار مى ى موضـع ابـراھیم نسـبت بـه مختــار، 

 .رو ھستیم اى در منابع اصلى روبه اطالعات پراكنده
نده  ابن به مصـعب بـن زبـیر پناھ اعثم از زبان محمد بن اشعث كندى، كه پس از پیكار سـبیع 

 :شد، گزارش كرده است
اى  ورزد و امـروز بـه جـز دسـته ى جزيره چیره گشته و با مختار مخالفت مـى ابراھیم بر منطقه

 111.كوچك، ھیچ سپاھى ندارد
فه،  بنا بر اين گزارش، بايد گفت كه يكى از علت ھاى جرأت مصـعب بـن زبـیر در يـورش بـه كو

بود پس از پناھنده شدن اشرافِ آن شھر به او، يقین او به كناره .گیرى ابراھیم از يارى مختار 
 :نويسد اعثم به آن اشاره كرده و مى اين مطلبى است كه ابن 112

ھا كـرده و از يـاريش دسـت  مختار مى دانست كه ابراھیم از وى ضربه ديده است؛ زيرا او را ر
 113.برداشته است

خى كوفیـان، بـراى  بدون شك وقتى به مختار گزارش رسید كه مصعب بن زبیر، بـه تحريـك بر
مود حمله به كوفه آماده مى او بـه روشـنى . شود، از ابراھیم درخواسـتِ يـارى و مسـاعدت ن

ِ كوفیان بـا مصـعب، بـدون حمايـت ابـراھیم، بـه  دانست كه جايگاھش، در برابر ھم مى پیمانى
مذار،. مخاطره خواھد افتاد در  114آنچه وى از آن ترس داشت رخ داد؛ زيرا نیروھايش در پیكار 

ى مشـھور مختــار،  برابر نیروھاى مصعب بن زبیر، شكست خوردند و احمر بن شمیط، فرمانده
نگارى مختار براى ابراھیم و يارى خواستن از او، تا وى  رغم نامه على. در اين جنگ كشته شد

را از شكست حتمى نجات دھد، ابراھیم سكوت اختیـار كـرد و ھیـچ واكنشـى نشـان نـداد و 
ابـن اعثـم . مختار را در حالى كه مرگ او به دست مصعب حتمى بود، به حال خود واگذاشـت

 :گويد سخن صريحى را از زبان مختار آورده كه چشم به كمك ابراھیم دوخته، مى
من چـاره اى  عجب مصیبتى است امروز، اى كاش ابراھیم در كنارم بود؛ اما او مرا رھـا كـرد و 

 115.جز تن دادن به مرگ ندارم
طبرى اشاره دارد كه برخى ياران مختار وقتى متوجه سستى ابراھیم در حمايت از او شدند، 
نیز شـركت  وى را رھا كرده و به مختار پیوستند؛ افزون بر اين، آنان در جنگ با سـپاه مصــعب 

 116.جستند
در اين . ى زبیريان در آمد پس از كشته شدن مختار در كوفه، تمام عراق و توابع آن زير سیطره

نا بـر . ھنگام، مصعب الزم ديد كه به ابراھیم نامه بنويسد و او را بـه سـوى خـود جـذب كنــد ب
تن نامــه را آورده كـه در آن . اعثم، مصعب ابتدا به پسر مالك اشتر، نامه نوشت روايت ابن او م

ياد كـرده و ابـراھیم را، ضـمن دادن امــان، بـه بیعـت بـا خـويش دعـوت  از كشته شدن مختـار 
در صورت پاسخ مثبت به دعوت مصعب، سرزمین جزيـره و آنچـه از سـرزمین مغـرب، . كند مى

یم  كه با شمشیر بر آن دست يافته است، تا زمانى كه آل زبیر حكومت دارند، در اختیــار ابراھ
به كـرد 117.باشد صعب بـن زبـیر بـا ابـراھیم مكات روايـت . بالذرى نیز روايت كرده است كـه م

طبرى و بالذرى با آنچه ابن اعثم نقل كرده، تفاوتى در مضمون ندارد، گر چه در برخى الفاظ با 
ياد شـده گـزارش كـرده 118.اند ھم مختلف انـد، آورده  دينورى روايتى مخالف با آنچه مورخـانِ 

 :نويسد است؛ او مى
اين ابراھیم بود كه پس از اطمینان از شكست و كشته شدن مختار، به مصعب نامـه نوشـت 

 119.و از او امان خواست
مه بـه مصـعب و  به نظر ما، روايت دينورى پذيرفتنى نیست؛ زيرا ابراھیم مجبور بـه نوشـتن نا
ضع ضـعیفى قـرار نداشـت و عبـدالملك بـن مــروان،  بود، چـون در مو درخواسـت امـان از وى ن

ند ى اموى، دوست داشت فرماندھى ھم خلیفه لب ك او . چـون ابـراھیم را بـه سـوى خـود ج
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 .گرايى ابراھیم شكست خورد تالش خود را به كار گرفت، اما در برابر اصول
يابیم كه عبدالملك دنبال فرصت بود تا اوضاع عراق با كشته شدن مختار،  از سوى ديگر درمى

شت از اين. آشفته و بحرانى گردد براھیم، نامـه نو خان  ى او چنـان متـن نامـه. رو بـه ا كـه مور
ند نامـه نخستین آورده . ى مصـعب بـن زبـیر اسـت اند، در سبكِ نگارش، از آغـاز تـا پايـان ھمان

ى امــوى بــر شايســتگى آل مــروان در حكومــت، تأكیــد دارد و پســر مالــك اشــتر را بــه  خلیفــه
او پیشاپیش ابراھیم را تطمیع كرده كه در صورت پـذيرش، . كند بردارى از خود دعوت مى فرمان

تا زمــانى كـه آل مــروان  عبدالملك تمام سرزمین مشرق و ھـر جـا كـه او بـر آن سـلطه دارد، 
 120.حكومت دارند، در اختیار ابراھیم باشد

يرا ايـن مسـأله  يا شـد؛ ز ابراھیم نظـر يـاران و سـربازان خـويش را، در برابـر ايـن تحـوالت، جو
ــراى ھمــه ــود، بلكــه ب ــت داشــت شخصــى نب ّ ــدالملك و  او نامــه. ى آنھــا اھمی ى مصــعب و عب

اطرافیان او بر يك رأى ھم داستان نبودند؛ گروھـى . پیشنھادھاى آنان را به يارانش نشان داد
به مصــعب بودنـد  121.پیشنھاد پیوستن به عبدالملك را داشتند و گروھى، خواستار پیوستن 

ِ روشن، نشان دھد او تصمیم گرفـت كـه . ابراھیم توانست موضع قاطع خويش را با اعالن نظر
مام زنـدگى او  به مصعب بن زبیر بپیوندد، با اين استدالل كه شھر و عشیره اش در عراقند و ت

سانى تمـام ايـن ارزش در آنجا سپرى شده و نمى به عنـوان  تواند به آ موش كـرده،  ھـا را فرا
ندد به او بپیو يز . پیشتیبانِ عبدالملك بـن مـروان،  از سـوى ديگــر، پیوسـتن بـه شـامیان را جا

شايد پاسخ او  122.دانست، چون در پیكار خازر آنان را آزرده و بر جان خود امنیت نداشت نمى
شن سـازد به آنھـا گفـت. به يارانش، ديدگاه وى را در اين موضوع، رو طاب  اى در  قبیلـه: او خ

یدهللا بـن زيـاد  شام نیست مگر اين شده و مردانشـان را در جنـگ بـا عب كه مـن بـا آن درگـیر 
جز طايفـه بنابراين با كسى كه سرزمینى به جز سرزمین من و طايفه. ام كشته من  اى به  ى 

خو گرفتــه برگزيند، ھمراه نخواھم بود و پیوستن به عراق را بیش .ام تر دوست داشته و با آن 
شین او متناقــض  123 كه بـا مواضـع پی از اين نقطه نظر، ابراھیم پسر اشتر، طرفى را برگزيد 

رو، بـه كوفـه رفـت و بـا  از ايـن. ى قبلى قرار ندھـد نبوده و او را در كشمكش، با اصول و سیره
عت بخشـید و دسـتور داد . مصعب بن زبیر بیعت كرد مصعب او را نزديك خود نشاند و به او خل

مصعب، گزارش ايـن مسـأله را بـه . ھداياى نفیسى به او بدھند و وى را به منزلش روانه كرد
 124.برادرش عبدهللا بن زبیر نوشت، او بسیار خوشحال گرديد

با پیوستن ابراھیم به مصعب، قدرت زبیريان در عراق افزايش يافت و دولـت عربـى بـه صـورت 
موصل، جزيره، عراق، حجاز، يمن، ارمینیه و آذربايجان در قلمرو ابن زبـیر، و : زير تقسیم گرديد

 125.شام، مصر و مغرب نیز در تصرف عبدالملك بن مروان قرار گرفت
ى عراق به  ى مصعب بن زبیر و از كسانى بود كه در اداره ابراھیم جزء نزديكان و افراد برجسته

بن زبـیر درگـیر خـاموش : گويند منابع نخستین ما مى.  شد او اعتماد مى ھنگامى كه مصـعب 
چنیـن  ھـم 126.ى زبیريان و مروانیان در بصـره بـود، ابـراھیم را والـى كوفـه قـرار داد كردن فتنه

به عنــوان واسـطه مى كوفیان در امور مھــم، ابـراھیم را  نزد مصـعب، بر گزيدنـد؛ چنـان كـه  ى 
، اتفاق افتاد و مصعب پس از آن كه نقطه نظر ابراھیـم  مسأله ّ ى زندانى شدن عبیدهللا بن حر

 127.را فھمید، با درخواست وى موافقت كرد
كه آيا ابراھیم پس از بیعت با مصعب، والى موصل باقى ماند يا نه؟ خـبر دقیقـى وجـود  در اين

بنابر روايت بـالذرى، مصـعب، ابـراھیم را . باره، اختالف دارند ھاى تاريخى در اين ندارد و گزارش
كرد از واليت موصل عزل و مھلب بن ابـى نابر روايـت ديگـرى مصـعب، . صـفره را جانشـین او  ب

نان  نگ آ ابراھیم را بر واليت موصل گماشت و مھلب را كه با وضعیت خوارج آشناتر بود، بـه ج
 :نويسد اين در حالى است كه طبرى مى 128.فرستاد

ھجرى راھى پیكار با مصـعب شـد، پسـر اشـتر،  71ھنگامى كه عبدالملك بن مروان در سال 
 .والى موصل و جزيره بود

قاء شـده  اين نشان مى نوان والـى آن منطقـه، اب شته و بـه ع دھد كه ابراھیم به موصل بازگ
 129.است

ى مستقل تجزيه شده بـود، بـراى شـخص دورانديشـى  وضعیت دولتِ عربى كه به دو منطقه
بود كه . مثل عبدالملك بن مروان، خوشـايند ن ِ متقـدم و متــأخر اتفـاق نظـر دارنـد  مام منـابع ت

ماد خـويش را گـرد آورد و نظـر آنھـا را دربـاره  عبدالملك ھمـه فراد مـورد اعت ين  ى يـاران و ا ى ا
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مى . وضعیت دولت عربى، جويا شد صورت نظا ھمه عزمِ خود را جزم كردند كه مسأله را بـه 
سود زبیريـان شد و چـه بـه  چه بـه سـود امويـان با ند؛  سپاه  از ايـن. پايان دھ رو، عبـدالملك 

سپس در  ند و  نیرومندى را تدارك ديد و به عراق يورش برد تا ابتدا به مصعب بن زبیر حمله ك
گر  از اين. اين تدابیر از چشم و گوش مصعب، پنھان نبود 130.مكّه به برادرش عبدهللا رو، بار دي

سخى آن اردو زد تـا  فت و در ده فر براى رويارويى با عبدالملك آماده گشت و از كوفه بـیرون ر
 131.مردم در آنجا به او بپیوندند و عبدالملك را شكست دھند

جه بودنـد و آن  اى پديد مى جا مسأله در اين آيد كه افرادِ پیش از مصعب بن زبـیر نـیز بـا آن موا
بود لل مسـتقیم و . سستى عراقیان و شانه خالى كردن آنھا از جنـگ  مورخـان نخسـتین، ع

سنده  ھـاى پراكنـده گیرى را به ما ارائه نـداده و فقـط بـه اشـاره ھاى الزم اين كناره توجیه اى ب
نده را گـرد آورد بـه انديشـه. كنند مى ين اشـارات پراك ى  در عین حال، بر پژوھنده اسـت كــه ا

ھاى اصلى، كـه مورخــان بـر آن تأكیـد  شايان توجه است كه يكى از علّت. روشنى دست يابد
عده ى  دارند، روشى است كه عبدالملك اموى به كار گرفت تا با تطمیع افراد و خريدن آنھا و و

ھم وجـود داشـت البته علّت. ھا را به خود جذب كند مال و منصب، شخصیت از : ھاى فرعـى 
فرا  ى سیاسى جمله خستگى مردم عراق از جنگ، و وضعیت بحران زده اى كه شـھر آنھـا را 

عراق از سیاسـت . گرفته بود، و آنان خواھان عافیت و ثبات جامعه بودند افزون بر ايـن، مـردم 
تار و فتنـه يارانِ مخ بیر در برابـر  صره، ناخشـنود  خونین مصعب بن ز یان در ب ى زبیريـان و مروان

حال  آنان ھمگى به اين نتیجه رسیدند كه مصعب را در برابر سرنوشت قطعـى. بودند اش بـه 
فادار مانـد و قربـانى ديـدگاه تنــگ . ى او گرديـد نظرانـه خود رھا كنند؛ به جز ابراھیم كه بـه او و

ياران مختـار ھـم در كشـتن مصـعب، مشـاركت جسـت در  البته شايان ذكر است كه يكى از 
تار،: داد حالى كه شعار مى ھد كُنــده كه نشـان مـى 132يا لثـارات المخ سوزان انتقـام،  د ى 

 .خاموش نشده و مصعب بدون توجیه الزم براى خود، دشمنانى آفريده بود
یش گرفـت و بـا اشـراف عــراق، بـه ويـژه  يه را پ ستِ معاو در ھر حال، عبـدالملك ھمـان سیا

ثروت داد اشراف كوفه، مكاتبه كرد و به آنھا وعده ھا . ى رياست و  صدر كسـانى كـه بـه آن در 
صعب بـرد و او نامـه را . نامه نوشت، ابراھیم پسر اشتر بود او پس از دريافت نامه، آن را نزد م

 :عبدالملك، خطاب به ابراھیم چنین نوشته بود. گشود
كرده دانم كه تو از ترس سرزنش ديگران، فرمان من مى خود و افـراد  بردارى از من را رھـا  اى؛ 

شـود، در اختیـار  ى فرات و آنچه با آب آن سیراب مـى تحت فرمانت به سوى من بیا كه منطقه
 133.والسالم. توست

توجھى مصـعب بـن زبـیر، نسـبت بـه  ھجرى، در برابر غفلت و بى 72ى تحوالتِ سال  پژوھنده
علیه السالم و فرزندانش و مختار ثقفى با مردم عراق، بـه ويـژه  طالب آنچه براى على بن ابى

با  مصعب در دو مورد سھل. شود كوفیان رخ داد، شگفت زده مى انگارى كرد؛ يكى در مواجھه 
صفره به جنگ با خوارج ازارقه،  ى عبدالملك به اشراف كوفه و ديگرى اعزام مھلب بن ابى نامه

بدالملك،  در حالى كه پیشنھاد مھلب اين بود كه كنار او بماند و نیروھـاى وى را در نـبردِ بـا ع
مصــعب مأموريــت ضــربه زدن بــه عبــدالملك را ناديــده گرفــت، در حــالى كــه  134.تقويــت كنــد

يا حـدأقل آنھـا را تـا  مى ند  توانست كسانى را كه عبدالملك به آنھا نامه نوشته بود، گردن بز
فه . روشن شدن موضعشان زندانى كند اما مصعب، پیشنھاد ابراھیم را رھا كرد و اشـراف كو

ند را به حال خود واگذاشت تا ھر چه مى جام دھ بر خــیره. خواسـتند، ان سـرى  ابـراھیم در برا
 135.مصعب، از وى خواست در ھنگام نبرد، اشراف كوفه را به يارى او اعزام نكند

اشــراف كوفــه نــیز از تــاريكى شــب . عبــدالملك بــا ســپاه پرشــمار خــويش در مســكن اردو زد
شمار آن بـر  استفاده كرده و به اردوگاه او پیوستند و عالوه بر نیروى موجودِ سـپاه شـام، بـه 

ّ مصعب افزودند از . مصعب پس از، از دست دادن فرصت، به ابلھانه بودن نظر خود پى برد. ضد
ى خود را كنار نھاده و با عبدالملك ھمراه شدند؛  طرفانه ى ربیعه نیز موضع بى سوى ديگر تیره

رو شدند، كه ابـراھیم در خـطّ  دو سپاه در حالى با ھم روبه 136.در نتیجه مصعب نومید گرديد
.اى جنگید كه تاكنون كسى مانند آن را نديده بود مقدم سپاه مصعب، قرار داشت؛ او به گونه

نـبرد . پسر اشتر با مقاومتى كه از خود نشان داد توانست، سپاه شام را به عقـب برانـد 137
ّاب بن ورقـاء را كـه  وى نزديك بود كه ماجرا را به سود سپاه عراق خاتمه دھد؛ اما مصعب، عت
نگ، ابـراھیم را تنھـا  به عبدالملك نامه نوشته بود، به يارى ابراھیم فرستاد و او با فريـب و نیر
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جدا  در نتیجه جنگ. در میان میدان رھا كرد جويان اموى دور او حلقه زدنـد و سـرش را از بـدن 
. ى پـیروزى بـه شـمار آورد او ايـن را نخسـتین نشـانه. نمودند و آن را نزد عبدالملك فرسـتادند

ھا ماندنـد مراه پسـرش عیسـى و شـمار انـدكى از يـارانش تن به ھ او از فرمانـدھان . مصعب 
بدالرحمن بـن سـعید : كوفى مانند مد بـن ع جر و مح جار بـن اب حارثى، ح قطـن بـن عبـدهللا 

ا آنھا حركتى نكردند خواست كه براى نبرد با شامیان پیش ّ سبت . روى كنند، ام خیانـت آنـان ن
مى. به مصعب و درسـتى رأى ابـراھیم آشـكار گرديـد صعب  فت در ايـن ھنگـام بـود كـه م : گ

فت  138.امروز ديگر او در كنار من نیست! كجاست ابراھیم او در اين جنگ به استقبال مرگ ر
سر او را . ى عبدالملك به او و پسرش را نپذيرفت  نامه  و امان مصعب جنگیــد تـا كشـته شـد و 

 .ى دولت خويش سازد اى كه توانست عراق و توابع آن را ضمیمه براى عبدالملك بردند، خلیفه
حالى كـه طـبرى . ى تاريخ كشته شدن ابراھیم در دير جاثلیق اختالف دارند مورخان درباره در 

شته شـدن او دانسـته، 71سال  ابـن عسـاكر، ابـن سـعد، مسـعودى،  139ھجرى را زمانِ ك
سال  شته 72دينورى و دائرة المعارف اسالمى،  ند ھجـرى را نو ايـن تـاريخ بـه نظـر مـا   140.ا

ند محاصـره تر مى منطقى بدهللا بـن زبـیر و كشـته  آيد؛ زيرا با حوادث بعدى، به ويژه بـا رو ى ع
 .شدن او سازگارتر است

 :ھا نوشت پى

 .ى حوزه علمیه قم و دانشجوى دكترى تاريخ اسالم آموخته دانش. 1
دور ابــراھیم بـن مالـك االشـتر «اى اسـت بـا عنـوان  ى مقالـه اين نوشتار ترجمه. 2

تألیـف » ھجــرى 72 - 66النخعى فى احداث العراق السیاسیة آبان الحكم االموى، 
 1406، سـال 27ى  ى المؤرخ العربى، شماره دكتر خلیل شاكر حسین كه در نشريه

 .ھجرى سال دوازدھم، در بغداد منتشر شده است
ــاده. 3 ــالمیة، م ــارف االس ــرة المع ــراھیم، ص  دائ ــوى؛  1011ى اب ــان فرانس ــه زب ب

؛ محمــد بـن جريـر 170عبــداالمیر ديكســون، بررســى سیاســى خالفــت امــوى، ص 
 .به بعد 49، ص 5طبرى، تاريخ االمم و الملوك، ج 

در منابع نخستین به حضور ابراھیم در پیكــار صــفین و گـرفتن پـرچم بـه دســتور . 4
. 603نصــر بـن مـزاحم منقـرى، پیكـار صـفین، ص . پدرش مالك، تصريح شده اســت

 )مترجم(
نبايد میان ابراھیم نخعى، پسر مالك اشتر با ابراھیم نخعـى، محـدّث مشـھورى . 5

كه در خدمت آل مروان بـود و نـام پـدرش يزيـد بــن اسـود اســت، بــه ســبب تشـابه 
ِ محــدّث، ر درباره. اسمى خلط نمود به، المعــارف، ص : ك. ى ابراھیم نخعى ابــن قتی

 ).مترجم. (279، ص 6؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 463
 .57، ص 4ابن اثیر، الكامل فى التاريخ، ج . 6
خازر، نھر : نويسد ياقوت حموى مى. 337، ص 2ياقوت حموى، معجم البلدان، ج . 7

ه بـن  میان اربل و موصل را گويند و آن جايى است كه در زمان مختـار، بیــن عبیداللـَّ
 66زياد و ابراھیم بن مالك اشتر نخعى نبردى درگرفت و عبیداللَّه فاسـق در سـال 

 )مترجم. (ھجرى كشته شد
؛ ابن عبدربه اندلسى، عقـد الفريـد، 175، ص 6ابن اعثم كوفى، كتاب الفتوح، ج . 8
 .377 ،ص4 ج
ــم، ھمــان، ج 16، ص 6طــبرى، ھمــان، ج . 9 ــن اعث ــالذرى، انســاب 96، ص 6؛ اب ؛ ب

 .55، ص 4؛ ابن اثیر، ھمان، ج 385، ص 6االشراف، ج 
 .؛ ابن اعثم، ھمان؛ بالذرى، ھمان15، ص 6طبرى، ھمان، ج . 10
 .386؛ بالذرى، ھمان، ص 97 - 96؛ ابن اعثم، ھمان، ص 16طبرى، ھمان، ص . 11
 .58طبرى، ھمان؛ بالذرى، ھمان؛ ابن اعثم، ھمان؛ ابن اثیر، ھمان، ص . 12
گفتـنى اســت . ؛ ابن اثیر، ھمـان386؛ بالذرى، ھمان، ص 17طبرى، ھمان، ص . 13

ى قبلى محمد حنفیه وصـف مھـدى نبـود و ھمیـن امـر موجــب شــد كـه  كه در نامه
 )مترجم. (ى دوم ترديد كند ابراھیم در اصالت نامه
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 .طبرى، ھمان؛ ابن اثیر، ھمان. 14
 .طبرى، ھمان؛ ابن اثیر، ھمان. 15
 .؛ ابن اثیر، ھمان386طبرى، ھمان؛ بالذرى، ھمان، ص . 16
 .ابن اثیر، ھمان. 17
 .427ابوحنفیه دينورى، االخبار الطوال، ص . 18
 .ھمان. 19
 .98ابن اعثم، ھمان، ص . 20
 .ھمان. 21
 .216؛ ابن اثیر، ھمان، ص 17طبرى، ھمان، ص . 22
 .طبرى، ھمان. 23
 .90، ص 3ابوالعباس المبرد، الكامل فى اللغة و االدب، ج . 24
 .75عبداالمیر ديكسون، ھمان، ص . 25
 .14؛ طبرى، ھمان، ص 258، ص 2يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ج . 26
؛ ابــن 386؛ بالذرى، ھمـان، ص 98؛ ابن اعثم، ھمان، ص 18طبرى، ھمان، ص . 27

 .58اثیر، ھمان، ص 
؛ ابــن 386؛ بالذرى، ھمـان، ص 99؛ ابن اعثم، ھمان، ص 19طبرى، ھمان، ص . 28

 .58اثیر، ھمان، ص 
389؛ بالذرى، ھمان، ص 19 - 18؛ طبرى، ھمان، ص 100ابن اعثم، ھمان، ص . 29

 .59 - 58؛ ابن اثیر، ھمان، ص 
معجـم . جا سكنى گزيـد اى است كه حجّاج بن يوسف ثقفى در آن سبیع، محلّه. 30

 .187، ص 3البلدان، ج 
ى بشــر آمـده  در كتاب طبرى به جاى بنشـر، كلمـه. 18، ص 6طبرى، ھمان، ج . 31

تن مقالـه، اشـتباه تايپــى  است؛ به نظر مى رسد بشر درسـت اسـت و بنشـر در م
 )مترجم. (است

بـه  389؛ بــالذرى، ھمــان، ص 101؛ ابن اعثم، ھمان، ص 19طبرى، ھمان، ص . 32
 .57بعد؛ ابن اثیر، ھمان، ص 

، بــا 57؛ ابــن اثــیر، ھمــان، 19؛ طــبرى، ھمــان، ص 101ابــن اعثــم، ھمــان، ص . 33
 .389ى ابن اثیر؛ بالذرى، ھمان، ص  تغییرات انداكى در عبارات وارده در نوشته

؛ ابن 389؛ بالذرى، ھمان، ص 102؛ ابن اعثم، ھمان، ص 20طبرى، ھمان، ص . 34
 .57اثیر، ھمان، ص 

 .58؛ ابن اثیر، ھمان، ص 389؛ بالذرى، ھمان، ص 20طبرى، ھمان، ص . 35
 .389؛ بالذرى، ھمان، ص 20طبرى، ھمان، ص . 36
 .101ابن اعثم، ھمان، ص . 37
 .427دينورى، ھمان، ص . 38
 .58؛ ابن اثیر، ھمان، ص 390؛ بالذرى، ھمان، ص 20طبرى، ھمان، ص . 39
 .102ابن اعثم، ھمان، ص . 40
 .58؛ ابن اثیر، ھمان، ص 390؛ بالذرى، ھمان، ص 20ھمان؛ طبرى، ھمان، ص . 41
 .73عبداالمیر ديكسون، ھمان، ص . 42
؛ ابن 390؛ بالذرى، ھمان، ص 103؛ ابن اعثم، ھمان، ص 21طبرى، ھمان، ص . 43

 .58اثیر، ھمان، ص 
 .58؛ ابن اثیر، ھمان، ص 21طبرى، ھمان، ص . 44
؛ بــالذرى، ھمــان، ص 103؛ ابــن اعثــم، ھمــان، ص 22و  21طــبرى، ھمــان، ص . 45

 .59و  58؛ ابن اثیر، ھمان، ص 391
 .59؛ ابن اثیر، ھمان، ص 104؛ ابن اعثم، ھمان، ص 22طبرى، ھمان، ص . 46
 .ھمان. 47
 .104ابن اعثم، ھمان، ص . 48
 .105؛ ابن اعثم، ھمان، ص 59؛ ابن اثیر، ھمان، ص 22طبرى، ھمان، ص . 49
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بـا انــدكى تفـاوت در شـمار . 23؛ طــبرى، ھمـان، ص 105ابن اعثم، ھمان، ص . 50
 .نیروھاى والى كوفه

 .392و  391؛ بالذرى، ھمان، ص 23و  22طبرى، ھمان، ص . 51
چون بخش زيادى از نیروھاى مختار را موالــى ايرانـى تـازه مسـلمان، تشـكیل . 52

ھـا را بـر  ى ديلم، كنايه از كافر دانستن آنھا دارد تا احساســات عـرب دادند؛ واژه مى
 )مترجم. (ضدّ آنان برانگیزند

 .107؛ ابن اعثم، ھمان، ص 24طبرى، ھمان، ص . 53
 .107؛ ابن اعثم، ھمان، ص 27و  26طبرى، ھمان، ص . 54
؛ 111و  110ابــن اعثـم، ھمــان، : ك. براى آگاھى از جزيیات دقیق اين واقعـه، ر. 55

 .به بعد 63ابن اثیر، ھمان، ص 
؛ ابــن اعثـم، ھمـان، ص 429؛ دينــورى، ھمـان، ص 32 - 29طــبرى، ھمــان، ص . 56

 .68؛ ابن اثیر، ھمان، ص 112
 .70؛ ابن اثیر، ھمان، ص 393؛ بالذرى، ھمان، ص 116ابن اعثم، ھمان، ص . 57
؛ 395؛ بــالذرى، ھمــان، ص 139؛ ابـن اعثــم، ھمــان، ص 34طـبرى، ھمــان، ص . 58

 .429دينورى، ھمان، ص 
؛ بـالذرى، ھمــان، 143 - 139؛ ابن اعثم، ھمــان، ص 40 - 38طبرى، ھمان، ص . 59

 .72؛ ابن اثیر، ھمان، ص 395ص 
 .41و  40طبرى، ھمان، ص . 60
 .396؛ بالذرى، ھمان، ص 148ابن اعثم، ھمان، ص . 61
و  437دينـورى، ھمــان، ص . دينورى، اسـامى قبايـل شورشـى را آورده اسـت. 62

 )مترجم. (438
 .75؛ ابن اثیر، ھمان، ص 46؛ طبرى، ھمان، ص 149ابن اعثم، ھمان، ص . 63
؛ ابن 397؛ بالذرى، ھمان، ص 149؛ ابن اعثم، ھمان، ص 47طبرى، ھمان، ص . 64

 .75اثیر، ھمان، ص 
 .ھمان. 65
ابــن اعثــم، . باشـد به بعد موجود مى 48جزيیات اين واقعه در كتاب طبرى، ص . 66

 .به بعد 74؛ ابن اثیر، ھمان، ص 397؛ بالذرى، ھمان، ص 150ھمان، ص 
 .82ابن اثیر، ھمان، ص . 67
؛ بــالذرى، ھمــان، ج 159، ص 6؛ ابن اعثم، ھمان، ج 81، ص 6طبرى، ھمان، ج . 68

 .82، ص 4؛ ابن اثیر، ھمان، ج 423، ص 6
و  432؛ دينـورى، ھمـان، ص 173؛ ابن اعثــم، ھمــان، ص 86طبرى، ھمان، ص . 69

؛ ابن خیاط، ھمــان، ص 97، ص 3؛ مسعودى، مروج الذھب و معادن الجوھر، ج 433
 .423؛ بالذرى، ھمان، ص 164

؛ 87؛ ابـن اثـیر، ھمــان، ص 173؛ ابــن اعثــم، ھمــان، ص 86طــبرى، ھمــان، ص . 70
 .433دينورى، ھمان، ص 

ى درگــیرى را  مسعودى در كتاب ديگرى منطقه. 97، ص 3مسعودى، ھمان، ج . 71
مسـعودى، التنبیـه و االشـراف، ص . زاب، در سرزمین موصل، گزارش كـرده اســت

 )مترجم. (270
ــرا يــاقوت در معرفــى منطقــه. 72 ــه اســت؛ زي ــا خلطــى صــورت نگرفت ى خــازر  گوي

لى و الموصــل: نويسد مى يـاقوت . و ھو نھر بین اربل و الموصل ثمّ بیــن الـزاب االع
بنابراين ھر كدام از خـازر يــا زاب را نـام ببريــم . 337، ص 2حموى، معجم البلدان، ج 

 )مترجم. (روند محل وقوع جنگ به شمار مى
گفتــنى اســت كــه در دائــرة المعــارف . 22، ص 2مقدســى، البــدء و التــاريخ، ج . 73

ّـا  ى ابراھیم، وقوع جنـگ را در خــازر ذكـر مـى در ماده 1012االسالمیه، ص  كنــد؛ ام
بـالقرب مـن المــدائن بـدون تعییــن : نويسـد سپس دچار اشتباه بزرگى شـده و مـى

 .كه كدام مدائن مراد است اين
 .337، ص 2ياقوت حموى، ھمان، ج . 74
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؛ ابن 421؛ بالذرى، ھمان، ص 173؛ ابن اعثم، ھمان، ص 86طبرى، ھمان، ص . 75
 .102و  101اثیر، ھمان، ص 

نورى، ھمـان، ص 174؛ ابـن اعثـم، ھمــان، ص 86طبرى، ھمـان، ص . 76 ؛ 432؛ دي
 .261ابن اثیر، ھمان، ص 

 .432دينورى، ھمان، ص . 77
ھنگامى كــه وارد اردوگـاه : عمیر بن حباب به ابراھیم گفت: نويسد دينورى مى. 78

تو شدم غم مرا فرا گرفت؛ زيرا تا خود را به تو رساندم ھیچ كسى را نديدم كــه بـه 
 )مترجم. (432دينورى، ھمان، ص ) ھمه ايرانى بودند(زبان عربى سخن بگويد 

 .86طبرى، ھمان، ص . 79
 .175ابن اعثم، ھمان، ص . 80
ھجرى، جنگـى   65يا  64اى نزديك دمشق است كه در سال  مرج راھط منطقه. 81

در اين جنگ، ضحاك بن قیس فھرى كه مخالف . میان قیسیان و يمانیان اتفاق افتاد
معجم البلدان، ج : ك. باره ر در اين. مروانیان بود، كشته شد و مروان به قدرت رسید

 )مترجم. (73و  72؛ محمد سھیل طقّوش، دولت امويان، ص 21، ص 3
 .433و  431دينورى، ھمان، ص . 82
؛ ابـن 424؛ بـالذرى، ھمـان، ص 175؛ ابـن اعثــم، ھمـان، 87طبرى، ھمان، ص . 83

 .102اثیر، ھمان، ص 
 .ھمان. 84
نفـرى يـا اندكـى  12000نفر، در برابر سپاه  80000يا  60000شمار سپاه شام . 85

 .ھمان. تر سپاه كوفه، تخمین زده شده است بیش
 .ھمان. 86
 .178ابن اعثم، ھمان، ص . 87
 .424؛ بالذرى، ھمان، ص 295؛ دينورى، ھمان، ص 90طبرى، ھمان، ص . 88
 .109سید محسن امین عاملى، أصدق االخبار فى األخذ بالثأر، ص . 89
نورى، ھمـان، ص 90؛ طــبرى، ھمـان، ص 181ابن اعثـم، ھمـان، ص . 90 ؛ 433؛ دي

عارف االسـالمیة، ص 424؛ بالذرى، ھمـان، ص 21مقدسى، ھمان، ص  ؛ دائـرة الم
1011. 

 .259ھمان؛ يعقوبى، ھمان، ص . 91
 .425بالذرى، ھمان، ص . 92
 .105؛ ابن اثیر، ھمان، ص 181؛ ابن اعثم، ھمان، ص 90طبرى، ھمان، ص . 93
قام. 433و  432دينورى، ھمان، ص . 94 ى عمـیر،  جويانــه دينورى افزون بر نقش انت

دينورى، ھمان، . بر انتصاب او از سوى ابراھیم، بر واليت كفرتوثا تصريح كرده است
 )مترجم. (434ص 
 .98، ص 3 معادن الجوھر، ج مسعودى، مروج الذھب و. 95
 .21، ص 2مقدسى، ھمان، ج . 96
به روايت دينورى، شمر جزء كسانى بود كه از ترس مختار فرارى بودنـد و پـس . 97

از پیكار خازر، به دســت احمـر بـن شــمیط دسـتگیر و كشـته شـد و ســر او را بـراى 
دينـورى، ھمـان، . مختار و به دستور وى براى محمد بن حنفیه به مدينـه فرسـتادند

طبرى كشته شدن شمر را پیــش از پیكـار خـازر، نقــل كـرده . 445 - 444و  438ص 
 )مترجم. (53، ص 6طبرى، ھمان، ج . است

ھاى تقويم اسكندرانى، منسوب به اسكندر مقدونى است كه بـه آن  آب از ماه. 98
اين تقويم در برخى كشـورھاى . اند نیز گفته» تقويم سلوكى«و » تقويم سريانى«

. آيـد خاورمیانه از جمله در تركیـه و سـوريه، تقــويم رسـمى و ملـى بــه شـمار مـى
 :اند از دوازده ماه اين تقويم، بنابر شعرى كه در نصاب الصبیان آمده است؛ عبارت

  دو تشرين و دو كانون و پس آنگه
  شباط، آذار و نیسان و ايار است

 حزيران و تموز و آب و ايلول 
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 .نگه دارش كه از من يادگار است
 )مترجم. (66 - 63ابوالفضل نبئى، گاھشمارى در تاريخ، ص 

 .164خلیفة بن خیاط، ھمان، ص . 99
، 2؛ يعقوبـى، ھمـان، ج 434؛ دينـورى، ھمـان، ص 182ابن اعثم، ھمـان، ص . 100
 .259ص 
 .434دينورى، ھمان، ص . 101
گفتــنى اســت، طــبرى پــس از نقــل چنــد روايــت . 85، ص 6طــبرى، ھمــان، ج . 102

علیـه السـالم در  اى است كه على ى كرسى، كه برخى مدعى بودند كرسى درباره
: نويســد كـرد، در پايـان مـى نشست و میان مردم داورى مى مسجد كوفه بر آن مى

ّـا مختـار از او  اين ادّعاھا، كار عبداللَّه بن عوف بود كه به مختــار نســبت مـى داد؛ ام
 )مترجم. (جست زارى مى بى

؛ ابن اثـیر، ھمـان، 85 - 82به بعد؛ طبرى، ھمان، ص  416بالذرى، ھمان، ص . 103
 .98 - 97ص 
ــات را ســاخته. 104 ــن اتھام ــار  بســیارى از علمــاى شــیعه، اي از  -ى دشــمنان مخت

انــد، كـه پـس از مـرگش بـه وى  دانســته -زبیريان و امويان كـه از او ضـربه خوردنـد 
ى كیسانیه نــیز پــس از وفــات  محققان معاصر بر اين باورند كه فرقه. اند نسبت داده

ــد آمــده اســت ــار پدي ــن. مخت ــاره ر در اي سیدابوالقاســم خوئــى، معجــم رجــال : ك.ب
ــديث، ج  ــدير، ج 110  - 105، ص 19الح ــنى، الغ ــه امی ــزرگ 343، ص 2؛ عالم ــا ب ؛ آق

سـید : ك.ى مختــار ر تـر دربـاره  براى آگــاھى بیـش. 135، ص 12تھرانى، الذريعه، ج 
؛ 159 - 109عبیــد ثقفـى، ص  ابوفاضل رضوى اردكانى، ماھیت قیام مختار بــن ابـى

 )مترجم. (95 - 93سید جعفر شھیدى، تاريخ تحلیلى اسالم، ص 
پس از مــرگ  ھاجسن، يكى از مستشرقان، معتقد است بیش. 105 تر اين ادعاھـا 

 532و  531رسول جعفريــان، تــاريخ خلفـا، ص . مختار به او نسبت داده شده است
 )مترجم.(Hadgson, How did the early shia Become sectarian, P.3به نقل از 

؛ ابـن قتیبــه، المعـارف، ص 425؛ بالذرى، ھمـان ،ص 22مقدسى، ھمان، ص . 106
401. 
پیكار سبیع، درگیرى مختار با شورشیان كوفه است كه بــا ھمكـارى ابراھیـم . 107

؛ ياقوت حمــوى، ھمــان، ج 50 - 45، ص 6طبرى، ھمان، ج . پسر اشتر سركوب شد
 )مترجم. (99، ص 2

 .420و  399؛ بالذرى، ھمان، ص 85طبرى، ھمان، ص . 108
 .به بعد 54عبداالمیر ديكسون، ھمان ،ص . 109
فاروق عمر فوزى، التاريخ االسالمى و فكر القرن العشرين، فصــل مربـوط بـه . 110

 .حركت مختار
 .185ابن اعثم، ھمان، ص . 111
 )فرانسوى. (1012ى ابراھیم، ص  دائرة المعارف االسالمیة، ماده. 112
 .187ابن اعثم، ھمان، ص . 113
اى است در میسان كــه بیـن  مذار، منطقه . 88، ص 5ياقوت حموى، ھمان، ج . 114

واسط و بصره قرار دارد و درگیرى مصعب بن زبیر، كه منجر به كشــته شـدن احمـر 
 )مترجم. (بن شمیط شد، در اين مكان رخ داد

 .190ابن اعثم، ھمان، ص . 115
 .95طبرى، ھمان، ص . 116
 .111طبرى، ھمان، ص . 117
 .190؛ ابن اعثم، ھمان، ص 341بالذرى، ھمان، ص . 118
 .450دينورى، ھمان، ص . 119
 .111؛ طبرى، ھمان، ص 201ابن اعثم، ھمان، ص . 120
 .111طبرى، ھمان، ص . 121
 .112ھمان، ص . 122
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 .201ابن اعثم، ھمان، ص . 123
 .202ھمان، ص . 124
 .ھمان. 125
 .256ھمان، ص . 126
 .220ھمان، ص . 127
 .332بالذرى، ھمان، ص . 128
 .114طبرى، ھمان، ص . 129
 .263ابن اعثم، ھمان، ص . 130
 .ھمان. 131
ــبرى، ھمــان، ج . 132 ــات، ص 159، ص 6ط ــار الموفقی ــار، األخب ــن بك ــیر ب ؛ 531؛ زب

 .145، ص 4ذھبى، سیر اعالم النبالء، ج 
 .528زبیر بن بكار، ھمان، ص . 133
 .107 - 104ابن اثیر، ھمان، ص . 134
 .529و  528زبیر بن بكار، ھمان، ص . 135
 .106؛ مسعودى، ھمان، ص 530 - 528ھمان، ص . 136
 .265ابن اعثم، ھمان، ص . 137
 .158، ص 6؛ طبرى، ھمان، ج 529زبیر بن بكار، ھمان، ص . 138
 .طبرى، ھمان. 139
 .241، ص 58ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج . 140

  

 :منابع

لى تصـانیف الشـیعه  -  1403بـیروت، دار االضـواء، (آقا بزرگ تھرانى، محمد محسن، الذريعه ا
 )ق
تب (ابن اثیر جزرى، عزالدين، الكامل فى التاريخ، تصحیح محمد يوسف دقاقه  - بـیروت، دارالك

 ).م1995/ق 1415العلمیه، 
 ).تا بیروت، دار الندوة الجديدة، بى(ابن اعثم كوفى، احمد، كتاب الفتوح  -
كى العـانى  - شريف (ابن بكار، زبیر، االخبـار الموفقیـات، تحقیـق سـامى م قم، منشـورات ال

 ).ش 1374/ ق 1416الرضى، 
از  - ّ فو از و حكمت كشلى  ّ ابن خیاط، خلیفه، تاريخ خلیفة بن خیاط، تحقیق مصطفى نجیب فو
 ).م1995/ق 1415بیروت، دار الكتب العلمیة، (
یة، (ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى، تحقیق محمد عبدالقادر عطا  - بیروت، دارالكتب العلم

 )م1990/ق1410
شیرى  - بـیروت، دار احیـاء (ابن عبدربه اندلسى، احمد بن محمد، العقد الفريد، تحقیق على 

 ).م1989/ق1409التراث العربى، 
 ).ق1415بیروت، دارالفكر، (ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، تحقیق على شیرى  -
شه  - ثروت عكا یق  عارف، تحق سلم، الم قم، منشـورات الشـريف (ابن قتیبه، عبداللَّه بـن م

 )ش1373/ق1415الرضى، 
ثأر  - بـیروت، دارالعـالم االسـالمى، (امین عاملى، سید محسن، أصدق االخبار فــى األخـذ بال

 ).م1981/ق1401
تاب العربـى، (امینى، عبدالحسین احمد، الغدير فى الكتاب و السـنة و االدب  - بـیروت، دارالك

 ).ق1379
لى  - سھیل زكّـار و ريـاض زرك بن يحـیى، انسـاب االشـراف، تحقیـق  بـیروت، (بالذرى احمــد 

 )م1996/ق1417دارالفكر، 
 ).1380قم، انتشارات دلیل، (جعفريان، رسول، تاريخ خلفاء،  -
 ).تا بیروت، دار صادر، بى(حموى، ياقوت بن عبداللَّه، معجم البلدان  -
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 ).ق 1413نا،  جا، بى بى(خوئى، ابوالقاسم، معجم رجال الحديث،  -
تھـران، (ى گیــتى شـكرى  ديكسـون، عبـداألمیر، بررسـى سیاسـى خالفـت امـوى، ترجمــه -

 ).1381انتشارات طھورى، 
بـیروت، (دينورى، ابو حنیفه احمد بن داود، االخبار الطوال، تحقیق عصام محمد الحـاجّ علـى  -

 ).م2001/ق1421دارالكتب العلمیة، 
صاغرجى  - بـیروت، (ذھبى، شمس الدين، سیر اعالم النبال، تحقیق شعیب ارناؤوط و مأمون 

 ).ق 1413مؤسسة الرساله، 
قم، مركز انتشـارات (رضوى اردكانى، سید ابوفاضل، ماھیت قیام مختار بن ابى عبید ثقفى  -

 ).1378دفتر تبلیغات اسالمى، 
 ).1375تھران، مركز نشر دانشگاھى، (شھیدى، سید جعفر، تاريخ تحلیلى اسالم  -
براھیم  - ضل ا بـیروت، دار (طبرى، محمد بن جرير، تاريخ االمم و الملوك، تحقیق محمـد ابوالف

 ).تا التراث، بى
حوزه  قم، پژوھشكده(ى حجت اللَّه جودكى  طقّوش، محمد سھیل، دولت امويان، ترجمه - ى 

 ).1380و دانشگاه، 
گران  - ماد و دي یق میردا قم، مؤسسـة (طوسى، محمد حسـن، اختیـار معرفـة الرجـال، تحق

 ).ق 1404علیھم السالم،  البیت آل
 )م 1980نا،  بیروت، بى(فوزى، فاروق عمر، التاريخ االسالمى و فكر القرن العشرين  -
ید ھنــداوى  - یق عبدالحم غة و االدب، تحق مبرد، ابوالعبـاس محمـد بـن يزيـد، الكامــل فـى الل
 ).م1999/ق1419بیروت، دارالكتب العلمیة، (
صاوى  - ه اسـماعیل ال قم، (مسعودى، على بن الحسین، التنبیه و االشراف، تصحیح عبداللـَّ

 ).تا موسسة نشر منابع الثقافة االسالمیه، بى
/ق1384قـاھره، (، مروج الذھب و معادن الجوھر، تحقیق محمد محیى الدين عبدالحمیـد  - -

 ).م1964
 ).تا جا، مكتبة الثقافة الدينیه، بى بى(مقدسى، مطھر بن طاھر، البدء و التاريخ  -
كى  منقرى، نصر بن مزاحم، پیكـار صـفین، تصـحیح عبدالسـالم ھــارون، ترجمــه - ى پرويـز اتاب
 ).1375تھران، شركت انتشارات علمى و فرھنگى، (
 ).1381تھران، سمت، (نبئى، ابوالفضل، گاھشمارى در تاريخ  -
 ).تا بیروت، دار صادر، بى(يعقوبى، احمد بن واضح، تاريخ يعقوبى  -
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