
  

 1 ابن اشعث
  ويكا واگلیرى. ال

  2 على اكبر عباسى: ترجمه
ً افـرادى كـه خـود و  ى شخصیت تحقیق درباره ھاى قرن نخستین ھجرى، مخصوصا

ــرى داشــته ــد، بــراى بررســى اوضــاع  خاندانشــان در حــوادث آن دوره نقــش مؤث ان
ھـا  يكى از ايـن شخصـیت. سیاسى، اجتماعى و اقتصادى آن روزگار ضرورى است

ى زندگى وى قیـام او  ترين حادثه باشد كه مھم عبدالرحمن بن محمد بن اشعث مى
امیـه  ى مھـم حكومـت بــنى علیه حجاج بوده كه اين قیام يكى از حــوادث مھـم دوره

در اين مقاله سعى شـده اسـت علــل ايـن شـورش، چگونگــى . شود محسوب مى
ھا و قیام بر ضــد بـنى امیـه، ماھیـت و اھــداف  گیرى مخالفت گسترش آن، روند اوج
بن اشـعث در سراســر آن مـاجرا  گیرى قیام كنندگان، موضع كـه نزديـك بـود (ھاى ا

 .، مورد تجزيه و تحلیل قرار گیرد)خالفت اموى را سرنگون سازد

 .امويان، عبدالملك، حجاج، ابن اشعث، سیستان، دير الجماجم: ھاى كلیدى واژه

باشـد كـه بـه  ھاى اشرافى حضـرموت مـى عبدالرحمن بن محمد بن اشعث كندى، از خانواده
قوع پیوسـت، ) م702 - 699/ ق  83 - 80ھاى  كه در بین سال(دلیل شورش علیه حجاج  به و

لى در  پسرش محمد به اندازه 3.ى اشعث معروف بود او نوه.  مشھور شد ى پدر معروف نبود و
بن اشـعث، ام . حوادث عصر خويش نقش مھمى را ايفا كرد نام مادر عبـدالرحمن بـن محمـد 

ھــاى  نويســند عبــدالرحمن فعالیــت  منـابع مـى 4.عمــرو دخـتر ســعید بــن قیــس ھمــدانى بـود
یل را بـراى  ھم. سیاسى پدرش را ادامه داد چنین او بود كه محل پنھان شدن مسـلم بـن عق

قدام  ، ھر چند اين افشا فقـط در نتیجـه)م680/ ق 60(عبیداللَّه بن زياد فاش ساخت  ى يـك ا
.میالدى او ھمراه مصعب بر ضد مختار جنگید 686/ قمرى 67در سال  5.ناشیانه صورت گرفت

ياران  6 شتن اسـیران از  احتمال دارد كه وى به تالفى قتـل پـدرش، مصـعب را تشـويق بـه ك
سال  7.مختار نموده باشد و يا خودش اقدام به اين كار كرده باشد (منابع پس از آن از وى تا 

مى رخ داد  -) م691 - 2/ ق  72 موده -كه در آن سال حوادث خیلى مھ يعنـى . انـد ، يـادى نن
له نزديـك كلیسـاى كاتولیـك ھـا شكسـت داد و  زمانى كه عبدالملك، مصعب را بر سواحل دج

قرار معلـوم حجـاج در جمـادى الثـانى ھمـان سـال بـه جنـگ ابـن زبـیر در مكـه  8.كشت و از 
موى كـه  آن چنان كه مشھور است مھلب بن ابى صفره به خـدمت خلیفـه. فرستاده شد ى ا

يرا مــا  ین روش عمـل نمـود؛ ز ً بـه ھم مصعب را شكست داده بود در آمد و عبدالرحمن ظاھرا
فه  5بینیم بصیر برادر عبدالملك، عبـدالرحمن را در راس سـپاھى  مى مردم كو فرى از  ھـزار ن

ھاى ديگـر، . قرار داد كه آنھا را براى جنگ با خوارج آماده كرده بود اين نیروھا به ھمراھى نیرو
بن اسـد قـرار داشـتند  َّه بـن خالـد   72سـال (تحت فرماندھى سردار اموى، خالـد بـن عبدالل

ً نخستین ماه ند بعـد از حـدود ). م692ھاى سال  ظاھرا ھواز نزديـك بود خـوارج كـه بـه شـھر ا
نشـینى نمودنـد و عبــدالرحمن بـه  كه نیروھاى حكومتى برسند، عقب بیست روز و قبل از اين

سال 9.وى به عنوان حاكم اين شھر از سوى بصیر تعیین شده بود. سوى رى رفت ھـاى  بین 
 - 694/ قمـرى  75در سال . ھاى عبدالرحمن در منابع نیست قمرى خبرى از فعالیت 76تا  72

شته و  695 صوب گ میالدى، حجاج از جزيرة العرب فرا خوانده شد و به عنوان حاكم عــراق من
كه مافوقـش . به كوفه وارد شد از اين پس براى عبدالرحمن خیلى سخت بـود كـه بـا حجـاج 

جنگ به ضد ازارقه ھنوز تمام نشده بود كه . شد، رفتارى متناسب داشته باشد محسوب مى
ى بنى شیبان بودند، ترور و وحشـت  گروه ديگرى از خوارج كه اكثريت ايشان متعلق به طايفه
گروه كـه مركـب از تعـداد كمـى . را در نواحى مرزى عراق و خود آن ناحیه گسترش دادند اين 

ھا وارد  ست بسـیار سـختى را بـر آن مردان جنگى بودند، در برخورد با نیروھاى حكومـتى شك
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ھزار نفرى از سواران تعلیـم ديـده را در اختیـار ابـن  6در اين زمان حجاج يك سپاه  10.ساختند
شعث از توصـیه. اشعث قرار داد تا شبیب خارجى را تعقیب نمايـد ھـاى سـردار بجیلـى  ابـن ا

بود ِ دردنـاكى را از شـبیب تجربـه كـرده  تاكتیكى  11.عثمان بن سعید، پیروى نمود كه مھارت 
ناب از مواجـه  وى در تعقیب خوارج شتاب مى نمود و در عین حال ھمه نوع احتیاط را براى اجت

چون جنگ طوالنى شد حاكم مدائن، عثمـان بـن . داد ى ناگھانى آنھا انجام مى شدن با حمله
سوى حجـاج . اى به حجاج از تاكتیك جنگى ابـن اشـعث انتقـاد نمـود قطن، در نامه مان از  عث

او به شبیب حمله كرد ولـى در مقابلـه بـا . براى در دست گرفتن ابتكار عمل جنگ دعوت شد
تـن از  720و يـا  1120ى خوارج نتوانست ايستادگى كند؛ بنابراين خودش ھمـراه بـا  ضد حمله

عبـدالرحمن در  12.ى سپاه شكست خورده و گريختنــد سربازانش كشته شدند و باقى مانده
صبره(طى نبرد از اسـب پـرت شـد و بـا كمـك يكـى از رفقـايش  گريخـت و بعـد از ) ابـن ابـى 

مان  وى در اين شھر پنھان شد تا اين. ھاى بسیار به كوفه رسید ماجراجويى كه حجاج بـه او ا
 13.داد

شعث  رابطه ختر ابـن ا جاج، بـا د ى بین حجاج و ابن اشعث ابتدا دوستانه بود و محمد پسر ح
ى منابـع  در شرح شورش ابن اشعث ھمه. ازدواج كرد اما اين روابط به زودى به سردى گرايید

شعث متكبرانـه متوجـه موق. به اين تغییر اوضاع اشاره دارند عیـت علتش نیز اين بود كه ابـن ا
ظه یل بـه طــور قابـل مالح ى امـیران  اى خـود را از ھمــه اشـرافى خـويش بـود و بـه ھمیــن دل

يعنـى (بر اساس گزارش مسعودى او عنوان نصـیرالمؤمنین . دانست تر مى حكومتى شايسته
نده از  14.را بـه خـودش داده بـود) كمك كننـده بـه مؤمنـان فاع كن ً خـود را در جايگــاه د ظـاھرا
. نمـود داد و در مقابل، امويان و حجاج را مسلمانان بد دين معرفى مى مؤمنان واقعى قرار مى

ھا انتظار آمدنش را داشتند تـا  شخصى كه يمنى(كرد كه قحطان است،  چنین ادعا مى او ھم
مى 15).ى آنھا گردد  باعث تلسط دوباره ین  اين چنین تكبرى حجاج را سخت آزار  به ھم داد و 

ً رفتار ابن اشعث را محكوم مى من ! زنـد؟ چگونـه ببینید چگونه قدم مى(كرد  جھت وى شديدا
بن اشـعث گـزارش شـد، وى عكــس !) دوست دارم گردنش را بـزنم قتى ايـن اظھـارات بـه ا و

گفته شده كه او فرياد زد، به او فرصت نخواھم داد و او را از . العمل شديدى از خود نشان داد
مده بـود به نظر مى 16.قدرت بر كنار خواھم ساخت .رسید يك تنفر متقابل بین آنھا به وجود آ

ين تنفـر سـخن گفتـه 17 گر نويسـندگان نـیز از شـدت ا ناگھـان در آن زمـان . انـد ابن كثیر و دي
شد حوادثى در كوفه اتفاق افتاد كه مايه حكومـت سیسـتان كـه در آن دوران جـزء . ى تعجـب 

كه  وظیفه 18.شد ى حجاج تعیین مى خراسان بود، به وسیله ى حاكم محلى آن سـامان بـود 
نوان رتبیـل بـه آن اشـاره شـده اسـت  -حاكم قلمرو مرزى كابلستان را   -كه در منابع تحت ع

مت . تحت فرمان خويش درآورد سامان تقاضـا كـرد در برابـر مسـلمین مقاو رتبیـل از مـردم آن 
سال . كنند / قمـرى  79در برخوردى كه بین رتبیل و حاكم انتصابى عبیداللَّه بن ابى بكـره در 
حجاج از اين شكسـت . میالدى به وقوع پیوست، حاكم به سختى شكست خورد 699 - 698

طاووس  به دلیـل تجھــیزات باشـكوھش، سـپاه  یش (نگران شد و سپاھى آماده نمود كـه  ج
گرفت كـه دو سـردار  اين سپاه بايستى تحت فرمان شخصى قرار مى. نامیده شد) الطواويس

ايـن انتصـاب . زير فرمان وى قرار گیرند در نھايت عبدالرحمن بن محمد بن اشعث انتخاب شـد
مورد احتمـال . ى شگفتى شد در كوفه مايه جاج در  يكى از عموھاى پدرى عبدالرحمن بـن ح

يد. اش ھشدار داد شورش برادرزاده بـر اسـاس روايـت . اما حجاج از لغو تصـمیمش امتنـاع ورز
بود جا  بـر اسـاس روايـت ديگـر او  19.طبرى مشخص نیست كه عبدالرحمن در آن زمـان در ك

براى خواباندن شورش يكى از فرماندھان نظامى كه از كمك به حاكمان سیسـتان و سـند در 
يت قابـل اعتمادتـر  20.جا فرستاده شده بود  وقت ضرورت دريغ كرده بود، به آن جزئیات ايـن روا

البتــه در روايــت ديگــرى آمــده اســت كــه عبــدالرحمن در ايــن زمــان ســپاه طــاووس را . اســت
ين . در كتاب زندگى حجاج، شرح گزارش شورش ارائـه شـده اسـت 21.كرد ھمراھى مى در ا

ھا و اشعار تايید  ھا، نامه ھا، نطق ى نقل قول كتاب حوادث ھمراه جزئیات مفصل كه به وسیله
ما در اين مختصر در مورد اين قیام با تاكید بر جزئیـات مشخصـى . شود، آورده شده است مى

ايـم؛ شورشـى كـه  ى ايـن شـورش اشـاره دارد پرداختــه كه به بیان چگونگى و علل و توسعه
 .نزديك بود به سرنگونى خالفت اموى منجر شود

ستان رسـید  700 - 699/ قمـرى  80ابن اشعث در سـال  به سی عه كنیـد بـه (میـالدى  مراج
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كه ). ترتیب زمانى وقايع صفحات بعدى ھمین مقاله اولین اقدام وى اين بود كه سپاھیانى را 
شنھاد . ھا بودند وادار كرد تا به سپاه طاووس بپیوندند  در پادگان او بعـد از رد تقاضـاى صـلح پی

. ھاى كامالً متفاوت از روش ابن ابى بكره، به كابلسـتان تاخـت شده از سوى رتبیل، با تاكتیك
كرده بـود از  وى روستاھا و دژھاى زيادى را تصرف نمود و ارتباطش را با كاخ صرف  كه ت ھايى 

ھاى بلند مسلط  ھاى مرزى و به كوه وقتى او به سرزمین. طريق چاپارھاى خدماتى حفظ كرد
به  700/ قمـرى  81تر را تا بھار سـال  شد به بست برگشت و نفوذ و پیشرفت بیش میـالدى 

كه بـراى او فرسـتاد  وقتى حجاج از اين قصد ابن اشعث آگاه شد، در نامـه. تعويق انداخت اى 
سوى مركـز كابلسـتان  ھاى متكبرانـه و اھانـت ضمن ابالغ پیام به او دسـتور داد كـه بـه  آمـیز 

ند حركت كند و در آن با دشـمن بجنگ شعث از سـپاھیان . جا تا سـرحد مـرگ  در مقابـل ابـن ا
آيـد وى سـكوتى مبـنى بـر  خواست تا زمین را شخم بزنند، آن گونه كه از پیام دومش بر مـى

ظر داشـته اسـت ين طـرز  مى 22.رضايت از درنگ و به تاخیر انـداختن جنــگ را مــد ن تـوان از ا
آمیز اظھار داشته است كه  اى طعنه يعنى او به گونه. برخورد نوعى تھديد را نیز برداشت نمود

كاشـت (سربازان ممكن است به خوبى از عھده كاشتن غالت برآيند و وى در خالل اين مدت 
كرد) تا برداشت محصول ھد  پیروزى نھـايى احضــار نخوا يك  ً . آنھا را براى رسیدن به  مطمئنـا

به راه انداختـه  چون ترسو بودن و بى عبدالرحمن از اتھاماتى ھم كفايتى كه حجاج بر ضد وى 
امـا . او اكنون آماده بود كه نشان دھد نسبت به اين اتھامات حساس اسـت. بود، رنجیده بود

ند كـه قصـد  23.اقدامى بدون مشورت با يارانش انجام نداد شعث بـه مشـاورانش فھما ابـن ا
ــدارد از ايــن دســتورات اطاعــت كنــد اى كــه بــراى ســپاھیان خوانــد بــا  چنیــن در خطبــه ھــم. ن

فراھم سـازد مند است آينده تر اظھار داشت كه عالقه سیاستى بیش . ى خوبى براى ايشان 
ظر مـردان بـا تجربـه رفتـار نمـوده اسـت بعـد از آن، ابـن . در مورد جنگ نیز گفت او با تايیــد و ن

ھا براى اخذ يـك  وى اعالم كرد كه آن. ھاى حجاج آگاه نمود اشعث آنھا را از دستورات و تھمت
 :چنین در مورد خودش گفت او ھم. تصمیم مناسب آزاد ھستند

مى مل  نم و  من نیز مثل يكى از شما ھستم، اگر به دستورات حجاج عمل كنید من نـیز ع ك
 .اگر امتناع كنید من ھم امتناع خواھم كرد

ى كنانى، شاعر،  ابوطفیل عامر بن واثله. كنند سربازان فرياد برآوردند كه از حجاج اطاعت نمى
ناطق و محدث مشھور، خلع حجاج را اعالم نمود و ديگر خطیبان سپاه را به حركت به سـمت 

آنھا سوگند خوردنـد كـه بـه ابـن اشـعث . جا دعوت نمود عراق و بیرون راندن دشمن خدا از آن
نامه را  ابن اشعث به رتبیل پیشنھاد موافقت. بنابراين، شورش قطعى شده بود. وفادار باشند

شد براى رتبیل موقعیت  نامه اگر ابن اشعث پیروز مى بر اساس اين توافق. داد كه وى پذيرفت
مى گرفـت و اگـر شكسـت مـى مشخصى را در نظر مى به او پنـاه  یل  طى . داد خـورد رتب در 

راھپیمــايى نظــامى بــه ســمت عــراق، شــاعرانى كــه ھمــراه ســپاه شورشــى بودنــد، 
مدان كـه مھـم. ھا جشن گرفتند ھايشان را در پیشروى پیروزى كى از آنھـا، اعشـى ھ تـر از  ي

ھا نمـوده و مرتـد شـده  سايرين بود حجاج را متھم نمود كـه پرھیزگـارى را بـراى سـتمگرى ر
كه ابـن اشـعث فرمانـده. است ضافه نمـود  ید و ا شیطان نام ى  اين شاعر حجـاج را دوسـت 

بنــابراين، اظھــاراتش شــامل . ھاســت ھــا و ثقفــى ھــا بــر ضــد معــدى ھــا و ھمــدانى قحطــانى
 .شد اى مى محكومیت مذھبى و تنفر قبیله

ھان  شیان ناگ شخص گرديـد، شور يد م با رسیدن شورشیان به فارس يك واقعیت مھـم و جد
دريافتند كه مخالفت با حجاج، آنھا را با خلیفه نیز درگیر ساخته است و آنھـا ناخواسـته علیــه 

شیان توسـط قـراء مـذھبیون مـورد تشـويق قـرار گرفتنـد. اند او نیز اقدام نموده . از اين رو شور
به ابـن  مان جـور را طـرد نماينـد و وفاداريشـان را  اكثريت شورشیان سوگند ياد نمودند كه اما

حجـاج وقـتى از . وى نیز براى آنھا در اجراى شرايط بیعت سوگند ياد كرد. اشعث تجديد كردند
ست تـا بـراى وى سـپاھى  بدالملك خوا فت و از ع توسعه و كیفیت قیام آگاه شد، به بصره ر

گرى فرسـتاد خلیفه براى او دسته. شامى بفرستد نزديـك .  ھايى از نظامیـان يكــى پـس از دي
ست دادنـد و  شوشتر نیروھاى جلودار ابن اشعث با نیروھاى حجاج درگیر شدند و آنھا را شك

پـس از ). 701ژانويـه  25يـا  24 / 81ذى الحجـه  10تا  9(تلفات سنگینى بر آنھا وارد ساختند 
یاطى ضـرورى بـود؛ . نشینى كرد اين شكست حجاج به سرعت به بصره عقب ین احت ايـن چن

یاده نظـام  33شد ابن اشعث حدود  زيرا گفته مى ست ھـزار نفـر پ ھزار سواره نظام و صدوبی
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فت جا كه حجاج نمى از آن. دارد عبدالرحمـن . توانست در بصره مقاومت كند در زاويه سنگر گر
خورد . جا مستحكم نمود الحجه وارد بصره شد و موقعیتش را در آن ذى 29در  بعد از يك مـاه بر

به  شديد، در وضعیتى كه وضع عمومى سربازان حجاج روز به روز بدتر مى ھايى  شـد، نـبرد ن
لیرى ). 701اوايل مارس  / 82پايان محرم (وقوع پیوست  ابن اشعث به پیروزى نزديك بود كه د

نابر توضـیحات ابـن  -و مھارت سفیان بن ابرد شامى وضع را عوض كرد و تعدادى از قراء  كـه ب
با سـربازان كوفـى و  24.كشته شدند -كثیر از علما بودند  شعث  بعـد از ايـن شكسـت ابـن ا

نايب او در بصره كه يك ھاشمى به نام عبدالرحمـن . نخبگان سواره نظام بصرى به كوفه رفت
ما بصـرى بن عباس بود، تالش ھـا فرصــت را  ھايى را براى حفظ موقعیتش در شھر انجام داد ا

بنابراين عبدالرحمن بن  25.براى پذيرش امان كه از سوى حجاج پیشنھاد شد از دست ندادند
مافوقش در كوفــه پیوسـت عباس با يك گروه از بصرى در ھنگـام ورود او بـه كوفـه ابـن . ھا به 

اين . اشعث توسط يك افسر مدائنى به نام مذار بن ناجیه از دارالحكومه بیرون رانده شده بود
ابن اشـعث . ھاى ابن اشعث استفاده نموده و دارالحكومه را تصرف كرده بود افسر از گرفتارى

ست خـود را بـر آن در . جـا مسـلط سـازد بعد از حمالت ھمه جانبه ھمراه با ديگر تھديدھا توان
موى ناخوشـنود   كوفه نیروھاى او به واسطه مت ا ى پیوستن تعداد زيادى از مـردم كـه از حكو

بن ابـى . بودند، افزايش يافت مويش ايـوب بـن حكـم  از طرف ديگر حجاج بصــره را بـه پسـر ع
با دسـته). 701آوريل  / 82اواسط صفر (عقیل سپرد و عازم كوفه شد  ھـاى  در راه از برخـورد 

گه به جل فه،  سواره نظام ھوادار ابن اشعث به ستوه آمد او با رسیدن  ى وسـیعى نزديـك كو
كرد و در ديـر جمــاجم بـا . جايگاھش را در دير قره مستقر ساخت عبدالرحمن نیز شھر را ترك 

فر  100ھزار نفر حقوق بگــیر و  100(شد  ھزار نفر مى 200نیروھايش كه اكنون بالغ بر  ھـزار ن
اى  تر بـود و موقعیـت ناشـیانه سپاه حجاج نسبت به سپاه ابن اشعث كوچك. ، اردو زد)موالى

مدادى  على. شد كه با مشكل مواجه شود داشت و پیش بینى مى رغم اين وضع، نیروھاى ا
ند و بـراى  ھـر دو سـپاه خنـدق. شامى موفق شدند به سپاه حجاج بپیوندند ھـايى حفـر كرد

در خالل اين مدت اعیان شام در دمشق مايل بودند . مدتى در زاويه مشغول زد و خورد شدند
جاج  عبدالملك نیز سعى كرد بـر خـالف توصـیه. آمیز حل شود بحران به صورتى مسالمت ى ح

مد و پسـرش . مذاكراتى را با شورشیان انجام دھـد از میـان نماينـدگان اعزامـى بــرادرش مح
قوق  عبداللَّه از سوى او به شورشیان پیشنھاد كردند كه عبدالملك حجاج را بركنار سازد و ح

چنین به عبدالرحمن پیشنھاد كردند كه حكومت  عراقیان را برابر با شامیان پرداخت نمايد، ھم
خاب نمايـد ست، انت ى شـوراى شورشـیان ايـن  در جلسـه. ھر شھرى از عراق را كـه مايـل ا

نش  پیشنھادات على بان رانـد و از مشـاوران و ھمپیمانا بن اشـعث بـر ز رغـم سـخنانى كـه ا
قط بـه ايـن  ياران ابن اشعث تصور مى. خواست تا آن را بپذيرند، رد شد كردند كـه دشـمنان ف

در واقع از شیوع قحطى در اردوگاه حجـاج (اند كه وضع اسفناكى دارند  دلیل وارد مذاكره شده
درگیرى بار ديگر از سر گرفتـه . كردند كه پیروزى نھايى با ايشان است و فكر مى) با خبر بودند

شود جنگ خنــدق صـد  گفته مى. شد و دو سپاه براى مدتى طوالنى روياروى ھم قرار گرفتند
 .روز و يا چھار ماه به طول انجامیده و در آن چھل و ھشت درگیرى به وقوع پیوسته است

امیه، قراء بودند كه با شور مذھبى فراوان متقاعد شـده  ترين مخالفان حكومت بنى سرسخت
ند دينى امويان تھديد مى  ى بى بودند كه براى دفاع از دين كه به وسیله يد بجنگ آنھـا . شد، با

ند و  قرار داده بود بن زحـربن قیــس جعفـى  خود را به صورت يك گردان تحت فرماندھى جبلة 
شدند فرق  شعبان . فقط پس از مرگ اين فرمانده بود كه دلیرى آنھا كم شد و مت بـاالخره در 

در ابتدا پیشـروى از آن نیروھـاى ابـن اشـعث . نبرد اصلى به وقوع پیوست 710سپتامبر  / 82
ھـاى  بود، اما مدت كوتاھى قبل از غروب آفتاب آنھا پراكنده شدند و ابن اشـعث بعـد از تـالش

مى از يـارانش صـحنه بیھوده براى جمع ى نـبرد را تـرك  آورى مجدد آنھا به ھمراه فقط تعداد ك
فه و برداشـتن خـانواده. كرد ً عـازم بصـره شـد وى بعد از رسیدن به كو در ايـن . اش مسـتقیما

جــا دادگــاھى تشــكیل داد كــه تعــداد زيــادى از اســیران  ھنگــام حجــاج بــه كوفــه آمــده و در آن
اما ابن اشعث ھنوز به طور كامل شكسـت نخـورده . شورشى را در آن محكوم به اعدام نمود

یدى . بود يكى از طرفدارانش، محمد بن سعد بن ابى وقاص، مـدائن را كـه داراى موقعیـت كل
اش به نام عبیداللَّه بن  چنین يكى ديگر از طرفداران قريشى ھم. در عراق بود، تصرف كرده بود

حجـاج يـك مــاه در كوفـه . سمره، نايب حجاج را مجبور كرده بود كه بصره را به وى واگذار كنــد
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شى در آن ھواداران سـپاه شور جـا  باقى ماند و سپس در مسكن در كنار دجیـل، جـايى كـه 
كه حـدود  بعـد از درگـیرى. جمع شده بودند، با ابن اشعث رو در رو شد ته ادامـه  2ھـايى  ھف

وى بـا راھنمايـى . ى پايانى بر شورش وى محسوب گرديد داشت، شكست ابن اشعث نقطه
شامیان بـه . ھا عبــور كـرد زارھا و باتالق يك چوپان از میان بیشه در ايـن ھنگــام يـك دسـته از 

براى فـرار، . حجاج نیز از ھر سو بر آنھا حمله بـرد. اردوگاه شورشیان شبیخون زدند در تـالش 
شدند ند و غـرق  به آب انداخت ايـن شكسـت سـوم ابـن . تعـدادى از شورشـیان خودشـان را 

كرد. آمد اشعث به حساب مى طرف سیسـتان فـرار  در . او به ھمراه بازماندگان سپاھش به 
مرو  ً با تعدادى از سپاھیان حجاج كه براى تعقیب او تحت فرمانـدھى ع ھنگام فرار وى مجددا

 26.بن تمیم لخمى فرستاده شده بودند، جنگید
شھر بـه روى  ھنگامى كه ابن اشعث به سیستان رسید در ابتدا كارگزار از باز كردن دروازه ى 

ست آوردن . او امتناع ورزيد به د سپس دروازه را به روى وى و سپاھیانش گشـود، امــا بـراى 
غل و زنجـیر بسـت ھنگـامى كـه رتبیـل بـه . توجه و الطاف حجاج، وى را دسـتگیر كـرده و در 

بعــد از آن بــه . مالقــات ابــن اشــعث آمــد، كــارگزار را مجبــور كــرد كــه ابــن اشــعث را رھــا كنــد
خار و . ھايى كه چند ماه جلوتر داده بود، عمل كرد وعده او را با خود به كابلستان برد و بـه افت

مع شـده  60در اين ھنگام حدود . شرف و بزرگى رسانید فر از فراريـان در سیسـتان ج ھزار ن
از آن طــرف  27.ابن اشعث از سوى آنھا براى از سرگیرى مبارزه دعـوت شـد و پـذيرفت. بودند

تاد اكـثر يـاران ابـن اشـعث ترسـیدند كـه آنھـا در . عمرو سردار حجاج به سمت آنھـا بـه راه اف
سمت مرزھـاى . مقابله و مقاومت در برابر اين سردار موفق نشوند به  ست  ابن اشـعث خوا

قى . خراسان حركت كند فظ با او و يارانش امیدوار بودند كه با بـه كـارگیرى نـیروى جديـد و ح
فرى از آنھـا  2اما وقتى يك گروه . ى نیروھا، تا مرگ حجاج يا عبدالملك صبر كنند مانده ھـزار ن

به فرماندھى عبیداللَّه بـن سـمره شكسـت خوردنـد او بـا ايـن واقعیـت مواجـه شـد كـه بیــن 
اى از آنھا جدا شد و ھمراه گروھى  رو به بھانه از اين. يارانش اشتیاق و ھماھنگى وجود ندارد

نیروھايى كه در خراسان باقى ماندند، . كردند به نزد رتبیل بازگشت كه ھنوز از وى پیروى مى
ــد ــام او را در منابــع . شخصــى از تبــار بــنى ھاشــم را بــه فرمانــدھى خــويش انتخــاب نمودن ن

بن . اند عبدالرحمن بن عیاش بن ربیعة بن حارث بن عبدالمطلب ذكر كرده در روايت واقـدى و ا
شده اسـت بدالمطلب آورده  وى . كثیر، عبدالرحمن بن عیاش بن ابى ربیعة بـن حــارث بـن ع

مل . ھـايش پیوسـت مـدت كوتـاھى بعـد از آن بـه خـدمت يزيــد بــن مھلــب در جنـگ آنھـا متح
یز . شان را به نزد حجاج فرستادند ى شكست سختى شدند و فرماندھان اسیر شده حجـاج ن

جاج(رحـم  ھنگامى كه حاكم بى. تر آنھا را اعدام كرد بیش مشـغول انجـام تالفـى و حتـى ) ح
مى. كرد اجراى حكم اعدام توده بود، عبدالرحمن در دربار رتبیل زندگى مى جاج  ترسـید  اما ح

يه شود كه مبادا عبدالرحمن دوبـاره ما براى حـامى. ى دردسـر   ً ما ين جھـت دائ مه  از ا اش نا
داد تا عبدالرحمن را به  انگیز نیز مى ھاى وسوسه نوشت و در كنار تھديدھاى متناوب وعده مى

من . در نھايت رتبیل سر تسلیم فرود آورد. چنگ آورد مرگ عبدالرح مورد  فى در  روايـات مختل
شته شـده و يــا بـه واسـطه گفته شده است كه او به وسـیله. وجود دارد یل ك ى  ى خـود رتب

اش براى حجاج فرستاده شد كه آن را  در ھر صورت سر بريده شده. مرضى از دنیا رفته است
ً منابع آنھا را پذيرفته اما گزارش. خواسته بود بـر ايـن . اند، متفاوت از اين است ھايى كه عموما

اساس وى با زنجیر بسته شده و بر اساس دستورى كـه از حجـاج گرفتـه بودنـد، در عمارتـى 
سته . محبوس گرديد و او خود را از باالى دژ رخج به پايین انداخت كه بـا زنجـیر بـه او ب مردى 

 )م704/ ق  85. (شده بود نیز با وى به پايین افتاد

  ترتیب زمانى وقايع

نابع در ذكـر تـاريخ روزھـا و  ً مشـخص نیسـت، گرچـه م ين حادثـه دقیقـا ترتیب زمـانى وقـايع ا
 ,Ar)ولھاوزن . ھاى تعدادى از حوادث مھم مثل نبردھاى شوشتر و زاويه ھماھنگ ھستند ماه

Reich, 051 f., Eng. tr ) يك سـرى از ست و تـاريخ  در اين خصوص مطالعـاتى را انجـام داده ا
بــراى سـه  82بـراى شـروع شـورش، ســال  81سـال : ســازد وقــايع را ايـن چنیـن مطـرح مــى

ستان و جنـگ 83شكست ابن اشعث، سال  روايـت . ھـايش در خراسـان مشـكالت او در سی
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ند و بعـد از آن  مـى 83و نبرد زاويه را در سـال  82تاريخ شروع شورش را در سال  28 واقدى دا
عدادى از  با توجه به اين. كند را براى نبرد دير جماجم ذكر مى 82گويى كرده سال  تناقض كـه ت

یات منطبـق  ترتیب زمانى در روايت واقدى نمى 29اتفاق افتاده، 83وقايع در سال  تواند با واقع
 / 83جمـادى الثــانى  14به طور كلــى تـاريخ . باشد و با روايتى ديگر در اين زمینه مغاير است

كر شـده اسـت. پذيرفتنى نیست 703ژوالى  15 اگـر  30.اين تاريخ فقط در روايت ابو مخنـف ذ
نده براى زمان درگیرى 83سال  شود نشـان دھ يك بصــره پذيرفتـه  ى ايـن اسـت كـه  ھاى نزد

ى بیــن ايـن نـبرد و نــبرد نھــايى ديـر جمـاجم خیلــى كــم بــوده اســت و اگــر تــاريخ ايــن  فاصــله
ماالً   تر مــى فرض شود، فاصله زمانى بین دو نبرد طوالنى 82ھا در سال  درگیرى شـود كـه احت

ساس نظمـى  ى جنگ خندق در كوفه را طوالنى مى دوره 31ابن كثیر. چنین است بر ا داند و 
 83نمايـد، وى تعـدادى از نبردھــاى ديـر جمـاجم را در سـال  را تكمیل مى 82كه گزارش سال 

ً ابن كثیر سعى دارد روايات مختلف را با ھم تطبیق دھد. كند ذكر مى وى بـه اطالعـات . ظاھرا
ھم قـرار  گسترده در مورد چھار مــاه درگـیرى در دوره كه دو سـپاه در ديـر جمـاجم مقابـل  اى 

 .دھد گرفتند، اھمیتى نمى

  داليل شورش

. منابع عربى اغلب مايلند كه حوادث تاريخى را در ارتباط با رويدادھاى شخصى توضـیح دھنـد
به تنفـر متقابـل دو  یت زيـادى را  در موضوع مورد بحث نیز آنھا در شـرح حـوادث گونـاگون اھم

البته واقعیات با اين عقیده كه چنین تنفرى وجود داشـته . دھند ديگر مى قھرمان نسبت به يك
حجاج، ابن اشعث را به فرماندھى سـپاه در جنـگ بـا خـوارج انتخـاب . است، ھمخوانى ندارد

مان رفتـه بـود و  گفته مى. كند مى به كر گر  گام بـراى انجـام وظــايفى دي شود كه او در آن ھن
مى ند باالخره او را به فرماندھى سپاه طـاووس انتخـاب  دلیـل ايـن انتخـاب ممكـن اسـت، . ك

شود سى كـه از وى در دل داشـت تلقـى  چنیـن  ھـم 32.اعتماد افراطى به ابن اشـعث يـا تر
سر آفـرين و  كه بـراى او درد نوان شخصــى  شد او را بـه ع ممكن است حجاج تـرجیح داده با

اما اگر او به عنوان يك شخص عادى از موقعیت اشرافى ابـن . خطرناك بود، از عراق دور نمايد
امكان نداشت كه آن ھمه او را مورد لطف  -كه در منابع آمده است،  چنان -اشعث متنفر بود، 

یه خـويش آگـاه بـود، وسـايل الزم جھـت نیـل بـه  بن اشـعث عل قرار دھد و اگـر از خصـومت ا
ايــن نكتــه را نــیز بايــد متــذكر شــد كــه ابــن اشــعث . داد مقاصــدش را در اختیــار او قــرار نمــى

كرده اسـت 81دستورھاى مافوقش را تـا پـايیز  برخالف تصـور منابـع . صـادقانه اجـرا  نابراين  ب
عربى، بھتر اين است كه يا احساسات شخصى را در اين قیام بـه كلـى ناديـده بگـیريم، و يـا 

سات اھمیـت كـم يل شـورش  دست كم قائل شويم كه اين احسا تـرى نسـبت بـه سـاير دال
 .وجو كرد داشته است و داليل واقعى شورش را بايد در جاى ديگرى جست

ھاى   Culturgeschichte)و ( Culturges chichtli che streifzuge 32. f)و ن كرمـر در كتـاب 
des orients 1 ,271 )مى ھماھنگ با نظريات مولر كه به وسیله (شـود  ى ون ولتون نیز تايیـد 

لى مـى)26و  17 یش. دانـد ، شورش ابن اشعث را مربوط به موا قت ب با د لب  تـر در  ايـن مط
فه انجـام دادنـد و از ھمـان دوره تالش ى  ھاى اين گروه كه با پذيرش دين اسالم در بصره و كو

شده بودنـد فھمیـده  نخستین ھمانند اعراب و به عنوان مسلمان وارد فعالیت ھاى سیاسـى 
 .شود مى

وقتى متوجه شد كه مدت كمى بعـد از سـقوط ( Ar. Reich, 151 ff. Eng. tr. 342ff)ولھاوزن 
مختار كه حامى اين گروه بود حجاج براى تازه مسلمانان مشـكل ايجـاد كـرد، ايـن ايـده را كـه 

پذيرفت او مـى شورش ابن اشعث ادامه يادى از  ى نھضت مختار بوده است،  نويسـد، تعـداد ز
به . جنگیدنـد) براساس رسم زمـان(پیمانشان  موالى نیز در كنار ھم چه آنـان شـامیان را  گـر 

او بـه . ھاى آنھا دلیل شـورش نبــود داشتند، ولى خواسته دلیل حمايت از عربیت، دشمن مى
كند كه ظھور اشرافیت عرب، در برابر اقتدار حكومـتى، بـه  طور اساسى بر اين نكته تاكید مى

ــود، دلیــل اصــلى قیــام  ــاد ب ــارى معمولــى و غــرور و تكــبرى زي نماينــدگى حجــاج كــه داراى تب
یت مـى خاندان عرب بیش. باشد مى قتى آنھـا . نمودنـد تر با رضايت خاطر از روسايشـان تبع و

دادنــد، دچــار  ھــاى ايــاالت دوردســت انجــام مــى ھــا و در پادگــان اى در جنــگ خــدمات گســترده
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ھاى كوفه كه ابن اشعث يكى از بزرگان ايشان بود،  نه فقط يمنى. شدند مشكالت زيادى مى
ند بلكه ديگر خاندان . ھا و نیز آنھايى كه در بصره بودند، حمايت خويش را از وى مضايقه ننمود

یان از يـوغ  ولھاوزن اضافه مـى تازه بـراى رھـايى عراق شى  شورش تال ند كـه بايسـتى در  ك
ھا از حقوق نظامى گـرى و امتیـازاتى كـه بـه  ى شامى ھا و يك طغیان بر ضد استفاده شامى

ى نظرات ولھاوزن در اين مورد، به طـور قابـل  ھمه. آنھا بخشیده شده بود، صورت گرفته باشد
ى مذھبــى  كه شورشیان ھیچ انگیزه ى او مبنى بر اين اى بايد پذيرفته شود، اما گفته مالحظه

قد اسـت ظر .  نداشتند، با توجه به حضور پرشور قراء، به نظر قضاوتى نادرسـت و قابـل ن بـه ن
غاز،  اول اين: ى برجسته بوده باشد رسد اين شورش داراى دو مرحله مى كه اين شورش در آ

ھاى حجاج نبود؛ زيرا او ابن اشعث را به  بازى تر از يك تمرد و سرپیچى از سیاست چیزى بیش
قاطع متفاوتـى  عنوان كارشناس نظامى تعیین كرده و به خود جرأت داده بود كه دسـتورھاى 

دانســت  اى كــه داشــت مــى ى نظــامى را بــه چنیــن شخصــى بدھــد؛ شخصــى كــه بــا تجربــه
شد ھر تالشـى  بینى مى ھاى كابلستان غیر ممكن است و پیش پیشروى در زمستان در كوه

كره اتفـاق  جا به بدبختى براى نفوذ به آن اى شبیه آنچه دو سال قبل بـراى سـپاه ابـن ابـى ب
ست. افتاده بود، منجر شود ھم ا بل ف يان راھپیمايـى  دوم ايـن. واكنش سپاه نیز قا كـه در جر

كرد و  نظامى شورشیان به سمت عراق و بعد از رسیدن به آن ییر  جـا، شـورش از اسـاس تغ
شدند سه. عناصر مذھبى بر آن مسلط  ییر از مقاي عت سـربازان بـا ابـن  ارزيـابى ايـن تغ ى بی

 اشعث در 
مى سیستان و بیعت آنھـا بـا فرمانـده صت آنھـا . شـود ى خـود در فـارس مشـخص  در ايـن فر

جاج، دشـمن خـدا را بـر  لع ح سوگند خوردند نسبت به وى وفادار باشند و او پاسخ داد كه خ
عراق . عھده گیرد خدا او را از  او از آنھا خواست كه از وى حمايت كنند و با حجاج بجنگنـد تـا 

تشريفات متفاوت شد و مردم اقتدار  34در استخر 33.بیرون كند و به مردم وعده فرمانبرى داد
ھـا  ابن اشعث را به رسمیت شناختند اما او پاسخ داد كه بھتر است با وى بیعت نمايند بـدان

 :چنین گفت
مان  عزل اما یامبر و  شما سوگند خواھید خورد، سوگندى براى دفاع از كتـاب خـدا و سـنت پ

 .جور و جنگ با كسانى كه خون خاندان پیامبر را مظلومانه ريختند
 35.وقتى آنھا پاسخ مثبت دادند او با ايشان بیعت كرد

گاھش بـه  به نظر مى فت، گـر چـه جاي بیرون ر ً كنترل شورش از دست ابن اشعث  رسد بعدا
تدار،  مھم. عنوان فرمانده حفظ گرديد ولى اقتدارش كاھش يافت ين كـاھش اق ترين دلیل بـر ا

ى مشورتى سران دير جمـاجم بـود، در حـالى كـه ابـن  رد تقاضاى خلیفه عبدالملك در جلسه
منابـع . شـود ھاى ديگرى نیز ثابت مـى اين كاھش اقتدار توسط قرينه 36.اشعث آن را پذيرفت

كرده ھیچ نطقى را از ابن اشعث مبنى بر اصرار بر ادامه انـد، بلكـه وى فقـط   ى شـورش ذكـر ن
حنى را از  اين در حالى است كه ھمان منابع نطق 37.كرد دستوراتى صادر مى ھاى شديد الل

اعتنـا بودنـد  ھا و بدعت گزاران كه به حقايق بى ى ضرورت جنگ بر ضد بدعت سوى قراء درباره
ضوع ايـن نطـق ھم. اند نمودند، ذكر كرده و ستم مى به  چنیـن مو یا و  ين و دن ھـا در دفـاع از د

ين له دست آوردن اين دو بود، به دلیل ا يان در جنـگ بـه منز ى نـابودى ديـن و  كه پـیروزى امو
وجـود ) امويـان(تر از آنھا  عدالت كردند كه در دنیا مردمى بى دنیاى عراقیان بود و نیز اعالم مى

ھايى از اين نوع داشتند، ولى  درست است كه سنت گرايان تمايلى براى ايراد نطق  38.ندارد
شورش را  سكوت كامل و عدم فعالیـت تبلیغـى در حمايـت از ايـن جريـان توسـط كسـى كـه 

در حالى كه قراء سوگند خوردند كه تا دم مرگ بجنگند و . شروع نموده بود، جالب توجه است
موده و سـپاه را خلـع سـالح   از صحنه ى نبرد فرار نكنند، ابن اشعث مايل بود با خلیفه صـلح ن

به صـف مقـدم نمـى او بر سپاھیان از پشت سر آنان فرمان مى. نمايد رسـانید،  راند و خود را 
به  گونه كه وقتى تعدادى از فرمانده آن ند وى  ھانش در صف مقدم در نبرد زاويـه از دسـت رفت

ى  چنین او ضمن فرار در مسـكن، در خراسـان نـیز از ادامــه ھم. نشینى نمود دير جماجم عقب
ين بـود كـه  به نظر مى. مبارزه امتناع ورزيد سرحد مــرگ ا نگ تـا  براى ج رسـد كـه دلیـل وى 

كه انجـام داده بـود تنبیـه شـود ترسید به واسطه مى امكـان دارد وى در جريـان . ى شورشى 
گیزه ھـاى حمايـت از وى از بیــن  شورش از پیروزى ناامید شده باشد و يا دريافته باشـد كـه ان

ھا و سربازان عراقى به وى پیوسـته بودنـد او حركـت  در حالى كه روساى خاندان. رفته است
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مى در واقع حوزه. آنھا را تأيید نكرد مام كسـانى  بود و شـامل ت شـد كـه از  ى شورش وسیع 
يى  ھـاى مـذھبى و تھمـت ى انگیزه حكومت اموى ناخشنود بودند و كسانى كه به واسطه ھا

ين له ا ين  كه به آنھا زده شده بود پـا بـه ايـن عرصـه گذاشـتند، از جم كـه موالـى زيـادى در ا
مى. شورش حضور داشتند شـود كـه اسـیران زيـادى از ايـن  اين نكته از رفتار حجاج مشخص 

ھـا و افــراد  ھـا، شـامى ى قريشـى اين در حالى بود كه ھمـه. گروه در دستان وى قرار گرفتند
ته شـد كـه . منسوب به خاندان دو حكم، بخشیده شدند ً به زور از ديگر اسیران اقرار گرف بعدا

به  39.اند آنھا كافر شده ند  يت كـرده بود موالى ايرانى و نیز زطھايى كـه از ايـن شـورش حما
مى بخشش اعراب و تنبیه ده 40.شدت تنبیه شدند شان  لى، ن دھـد كـه حجـاج  ھا ھـزار موا

بعـد از اتمـام شـورش، موالـى . نقش گروه اخیر الذكر را در شورش بسیار مھم دانسته است
 .ترين و مقصرترين عناصر آشوبگر معرفى شدند خطرناك
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 .نسبت داده شده است
آن گونه كه ذكر شده است يازده ھـزار نفـر از مخالفـان . يك امان دو پھلو كه مانع از كشته شدن تعداد زيادى از مخالفان نگرديد. 25

 .كشته شدند
 .از ابن غنم 48، ص 9ابن كثیر، ھمان، ج . 26
 .كه در كتابش روايت واقدى را آورده است 48، ص 2آمیز و حوادث پس از آن ببینید ابن كثیر، ج  براى آگاھى از اقدام خیانت. 27
 .181؛ ابن قتیبه، معارف، ص 1101و ص  1052طبرى، ھمان، ص . 28
 .1070طبرى، ھمان، ص . 29
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 .1094ھمان، ص . 30
 .47و  42، ص 9ابن كثیر، ج . 31
 .1044طبرى، ھمان، ص . 32
 .1055ھمان، ص . 33
 .1053ھمان، ص . 34
 .36، ص 2؛ ابن كثیر، ھمان، ج 1058ھمان، ص . 35
 .1704طبرى، ھمان، ص . 36
 .1095ھمان، ص . 37
 .1086ھمان، ص . 38
 .358، ص 5؛ مسعودى، مروج الذھب، ج 1096ھمان، ص . 39
 .286؛ المبرد، الكامل، ص 373 - 4بالذرى، فتوح، ص . 40

 :منابع

 ).م1965بیروت، دارصادر، الطبعه االولى، (ابن اثیر، عزالدين على، الكامل فى التاريخ  -
لى نجیـب عطـوى  - بـیروت، (ابن كثیر، ابوالفداء حافظ ، البدايه و النھايه، تحقیق ابوملحم و ع

 ).تا دارالكتب العلمیه، بى
االزدى، ابومخنـف لـوط بـن يحـیى، نصـوص مـن تـاريخ ابـى مخنـف، تحقیـق كامــل سـلیمان  -

 )م1999/ ق 1419بیروت، دارالمحجه السیفاء (الجبورى، چاپ اول 
جا، دارالفكـر،  بى(اصفھانى، ابوالفرج، االغانى،تحقیق االستاد عبداللَّه على مھنا، چاپ دوم  -

 ).م1995
لى،  - ياض زرك كار و ر بالذرى، احمد بن يحیى بن جـابر، انسـاب االشـراف، تحقیـق سـھیل ذ

 ).م1996/ ق  1414بیروت، دارالفكر، (چاپ اول 
 ).1367جا، نشر نقره،  بى(، فتوح البلدان، ترجمه و مقدمه احمد توكل  - -
تاريخ خلفـاء، ترجمــه - ى سیدناصـر  دينورى، ابن قتیبه عبداللَّه بن مسلم، امامت و سیاست 

 ).ش1380تھران، ققنوس، (طباطبايى 
لى، (، المعارف، صححه و علق علیه محمد اسماعیل الصاوى  - - بع االو / ق 1353مصـر، الط

 ).م1934
 ).م1986بیروت، دارالكتب العلمیه، (، عیون االخبار  - -
طوال، تحقیـق عبـدالمنعم عـامر، مراجعـه  - بار ال دينورى، ابى حنیفه احمد بن ابـى داوود، اخ

 ).م1960مصر، داراحیاء الكتب العربى، (جمال الدين الشیال 
طبرى(طبرى، محمد بن جرير، تاريخ الرسل و الملوك  - نده،  ، ترجمـه)تاريخ  سم پاي ى ابوالقا

 ).ش1375تھران، انتشارات اساطیر، (چاپ پنجم 
مبرد، محمد بن يزيد، الكامل فى اللغة و االدب، عارضه باصوله و علق علیه محمد ابوالفضـل  -

 ).م1997بیروت، مكتبة العصريه، (ابراھیم، چاپ اول 
ھر، شـرحه عبداالمیــر  - مسعودى، ابوالحسن على بن الحسین، مروج الذھب و معـادن الجو

 ).م1991/ ق 1411بیروت، مؤسسه االعلمى للمطبوعات، (مھنا 
جا، المكتبه  بى(، التنبیه و االشراف، عنى بتصحیحه و مراجعته عبداللَّه اسماعیل الصاوى  - -

 ).م1938/ ق 1357التاريخیه، 
ــامى  - ــه ابوالقاســم ام ــدم ل ــه و ق ــى، تجــارب االمــم، حقق ــرازى، ابوعل ــران، (مســكوية ال تھ

 ).ش1366دارسروش للطباعه و النشر، 
 ).م1975قاھره، وزاره الثقافه، (نويرى، شھاب الدين احمد، نھاية االرب فى فنون االدب  -
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