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میان ابراهیم بن مالک ادتر ب دلیل آوازه ،زسب و ز وذش مورد توج
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پیوست و سرازجام در زبرد بیا اموییان ک یت دید جیدای ابیراهیم از

مختار و همراه اش با زبیریان با وجود مین

و باورهیای علیویاش،

تناقض است ک منابع متفدم و متأخر ب رودن ب آن زپرداخت ازد؛ بیا
این حیا بررسی اجتمیاع رخیدادهیای تیاریخ و تحلییل و تبییین

گااردات پراکنده دربارهی دو قیام قرین های ب دست م دهید کی

م توازند علت آن افتراق و این اتحاد بادند

واژگانکلیدی :ابراهیم بین مالیک ادیتر ،عبیداهللبین زبییر ،مختیار
قف  ،زبیریان ،علویان

 .1طرح مسئله

سیاست سرکوب هم جازب ی امویان ،ب ویژه زحوهی برخورددان با امام حسین (ع) پای هیای
حکومت آزان را سست کرد و از وجد و اعتباردان کاست؛ این دیرایط بسیتری بیرای قییام
دیعیان سیاس جوییای خمفیت و ددیمنان دی یر اموییان فیراهم کیرد در ایین مییان ،قییام
عبداهللبن زبیر ( 79-64ه ق) و قیام مختار قف

( 66-61ه ق) ب دلیل همراهی ابیراهیمبین

مالک ادتر با آنها ،قابل توج و بررس است هرچند زبیریان زودتیر از مختیار قییام کیرده
بودزد ،زخستین زف
ابراهیم و زف

سیاس و مدم ابراهیم ،در اتحاد با مختار ای ا دد؛ با این حیا دربیارهی

وی در حوادث سیاس عراق پی

از قیام مختار قف ی  ،آگیاه هیای دقیفی

در دست زیست با اینک برخ از منابع ب حضور و درکت ابراهیم همیراه پیدرش در پیکیار
ص ین در کنار امام عل (ع) و بر ضد معاویی ادیاره کیردهازید (منفیری[ ،بی تیا] ،)114 :در
رخدادهای بعدی ،چون دورش علیی عثمیان و جنی

و صیل امیام حسین (ع) بیا معاویی ،

ذکری از او ب میان زیست همچنین دیاهد سیکوت منیابع زخسیتین دربیارهی هرگوزی زفی
ابراهیم در جریان دعوت کوفیان از امام حسین (ع) و رخداد کربم هسیتیم مدیمتیر از همی
این است ک در گیاارش هیای مربیو بی قییام تیوابین کی زخسیتین گیروه خوزخیواه امیام
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حسین(ع) ب رهبیری سیلیمانبین صیرد خااعی در کوفی  ،محیل تولید و سیکوزت ابیراهیم
(ابنقتیب  )164 :4161 ،بودزد ،ادارهای ب حضور یا عدم حضور او ز ده است
در مفابل ،ابراهیم با زف
قف

برجست اش در قیام مختار ،ددرت ویژهای یافت او در کنار مختیار

خوزخواه قتل ی ددت طف را تحف بخ یید و د دییعیان و اهیل بییت (ع) را دیاد

کرد؛ اما پ

از چندی مختار و دی ر دیعیان را رها کرد و ب دزبا دکست قیام دییعیان ،بی

زبیریان پیوست با تأمل بیر تعلفیات گروهی و مکتبی دو گیروه درمی ییابیم کی زبیرییان
همواره معازد اهل بیت (ع) و ددمن دیعیان بودزد؛ بنابراین در اینجا بیا ایین پرسی

روبی رو

م دویم ک چ عوامل در پیوستن ابراهیم ب ایین دو قیدرت دخالیت دادیتند و اساسیا چی
هدف م ترک ابراهیم را ب سمت این دو گروه آورد؟ برای پاسخ بی ایین سیؤا می تیوان
زکات زیر را مطرح کرد:
 4عمق ی ابراهیم ب ازتفام از مسببین حادق ی کربم و کسب قدرت سیاس  ،دلیل اتحیاد او
با مختار بوده است
 9تحف این امور م توازد عامل جدای ابراهیم از مختار و پیوستن ب زبیریان بادد
 4جدای میان ابراهیم و مختار ب دلیل اختمفات سیاس و عفیدت بوده است
 -1ابراهیم با پیوستن ب زبیریان معازد اهل بییت (ع) ،بیر خیمف بیاور دییعیان مکتبی عمیل
کرده و ب خطا رفت است
دربارهی ابراهیم پژوه های مسیتفل ازیدک صیورت گرفتی اسیت بی زریر می رسید کی
در این زمین  ،مفال ی داکر حسین با عنوان « زف

جدیترین پژوه

ابراهیمبن مالک ادتر

زخع در حوادث سیاس عراق 79-66 ،هجری» است چنازک از عنوان این اقر پییدا اسیت،
تأکید مؤلف بر زف

ابراهیم در رخدادهای بین سا هیای  79-66ه ق ،یعنی زمیان رخیداد

قیام مختار و عبداهللبن زبیر است مفال ی داکر حسین ب عنیوان زخسیتین اقیر جیدی در ایین
باره قابل ستای

است؛ اما ب زرر م رسد مؤلف تحت تأقیر جای اه ابراهیم ،ب جای ک یف

حفیفت امور ،کودیده است حسن ازدی

و سیاست او را قابت کنید و بیا پیر و بیا دادن بی

دییایعات معازییدان امییوی و زبییری مختار،تندییا جییدای ابییراهیم را از او توجیی کییرده اسییت
(داکرحسین )17 :4484 ،زکت ی مدمتر این اسیت کی م یخ
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ابراهیم علوی در کنار زبیریان معازید اهیل بییت (ع) قیرار گرفیت ،چی بیوده اسیت مدیدی
احمدی در مفال ی «افسر سلح ور (ابراهیمبن مالک ادتر)» ،با اینک زف

ابراهیم را در قییام

مختار بررس کرده است ،از تحلیل علل جدای او از مختیار و پیوسیتن

بی زبیرییان غافیل

مازده است (احمدی )469 :4484 ،در مفال ی ابراهیم در دائرهالمعارف بارگ اسیمم  ،بنیا
بر روا معمو مروری تحفیف آن ،تندا ب ذکر کلیات بسنده دده است (بجنوردی:4467 ،
 )151 /9و مفال ی همنام آن در دائرهالمعارف اسمم ،چاپ لییدن هیم از چنید سیطر تجیاوز
زم کند ()Bosworth and others, 1965-2002: 3/ 987
در بی تر تحفیفات پردماری ک پیرامون تاریخ اسمم و عصر اموی یا تیاریخ ت ییع بی طیور
خاص ازجام دده ،داید ب مفتضای گستردگ موضوع و دورهی میورد بحی  ،تحلییل ایین

موضوع از زرر دور مازده است در کتاب ارزدمند رضوی اردکاز با زام ماهیت قیام مختیار

هم با وجود بررس محففاز ی ززدگ و قیام مختار و ارائ ی تصویری رودن از ماهیت قییام
او ،علل جدای ابراهیم از او و پیوستن
در اییین پییژوه

ب زبیریان ذکر ز ده است

میی کودیییم بیی دور از تعصییبات عفیییدت و گروهیی  ،بییا گییرد آوردن

گاارشهای مت رق و بازخواز روایتهای تاریخ مربو ب موضوع ،این موضوع مدیم را
در حد امکان رودن کنیم
 .2قیام عبداهللبن زبیر و مختاربن ابیعبید ثقفی
پ

از مرگ معاوی بن اب س یان ،تندا دو ز ر از رجیا مطیرح حجیاز از بیعیت بیا فرززیدش

یاید سرباز زدزد؛ آنها حسینبن عل (ع) و عبداهللبن زبیر بودزد ک برای در امان مازیدن از
ف ار و آزار امویان ،معتکف خاز ی خدا ددزد (خلی ی بین خییا  )991-999 /4 :4167 ،بیا
اینک ابن زبیر زیا مخالف یاید بود ،مخال ت خود را با امویان آدکار زکرد و حت خود را از
جنب

در حا دکلگیری دیعیان علی امویان دور ز دادت؛ زیرا خود سیودای ریاسیت و

خمفت دادت و م دازست با وجود امام حسین (ع) ،دعوت او اقبا عام زخواهد یافیت؛ در
زتیج در ازترار ز ست تا جنب

امام حسین (ع) م خ

دود و پی

از آن ادعیای خیود را

آدکار کرد ددادت امام حسین (ع) در سا  64هجری پایان ظاهرسازیهای اموییان بیود و
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وجد و اعتباردان را در اذهان کمرزی

تیر و مخال یان آنهیا را افیاونتیر کیرد (دینیوری،

 )8-7 :4164زبیریان خوزخواه امام حسین (ع) را بداز قرار دادزد و از درایط پی آمیده،
برای جام ی عمل پودازدن ب منویات خوی

سود بردزد؛ آنهیا بیا ییادآوری ظلیم و جیور

امویان در ح خازدان رسالت و قتل ی ددت طف ،میردم زیادم و متیأقر از رخیداد کیربم را
علی امویان دورازدزد عبداهللبن زبیر موف دید همیراه بیرادران خیود بیر منیاط وسییع  ،از
جمل حجاز ،عراق ،مصر و قسمت از درق اسمم تسلط یابد و مک را مرکا قفل حکومت
خود قرار دهد؛ درحال ک ق لمرو حکومیت اموییان تندیا بی دیام و بخ ی از منیاط دی یر
محدود دده بود بدین ترتیب همامان دو خلی بر سیرزمین اسیمم حکمرازی می کردزید
(ابناعثم)91-98 /9 :4149 ،
در آغاز ک زبیرییان مکی را عرصی ی مخال یت بیا اموییان سیاخت بودزید ،کوفییان زیادم از
کوتاه در یاری امام ددیددان ،در تدارک جنب

ضید حکومیت بودزید زخسیتین آنهیا

توابین یا همان توب گذاران بودزد ک بمفاصل سرکوب ددزد و اکثر قرییب بی ات اق یان در
مبارزه با مسببین واقع ی کربم ب ددادت رسیدزد (ابنجوزی )98 /6 :4149 ،پ

از آنهیا

مختاربن اب عبیید قف ی بیا دیعار «یالثیاراتالحسیین» علیم خوزخیواه امیام حسیین (ع) را
برافرادت و موف دد با حمایت معنوی محمدبن حنی (بمذری )948 /5 :4111 ،دیعیان را
برای تحف این کار مدم گرد هیم آورد (دینیوری 445 -441 :4161 ،؛ طبیری[ ،بی تیا]/1 :
 )415 -411وی همچنین با تکی بر حماییت دییعیان و گیروههیای غییردییع چیون میوال
ایراز  ،بر کوف تسلط یافت و آن ددر را قتل اه مسببین حادقی ی کیربم سیاخت (خلی ی بین
خیییا 915 /4 :4167 ،؛ ابیینقتیب ی )417 :4161 ،؛ ب ی اییین ترتیییب ،کوف ی بییار دی ییر مرکییا
جنبوجوش دیعیان و مختار سومین حکمران سرزمین اسمم  ،همامیان بیا حیاکم امیوی و
زبیری و رقیب و ددمن آنها دد (ابناقیر)948 :4411 ،
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 .3ابراهیم و قیام مختار
 .3-1همراهی با قیام

در زمان قیام مختار ،ابراهیمبن مالک ادتر زعیم قبیلی ی بیارگ زخیع و از رجیا بیا ز یوذ و

تأقیر گذار در حوادث کوف و مردی دجاع و مدبر بود (ابینحیام661 /44 :4114 ،؛ ذهبی ،
 )411 /5 :4184همچنین افتخار پیکار در رکاب امیرالمیومنین علی (ع) در جنی

صی ین،

با وجود دادتن سن کم (منفری[ ،ب تا] ،)114 :وجد ای درخور برای او پدید آورده بود؛ از
این رو ،در پ ات اق دیعیان بر همراه مختار ،گروه از کبار کوف ک همراه ابیراهیم را
مای ی پیروزی و اقبا بلند قیام م دازستند ،از طرف مختار مأمور ددزد او را دعیوت کننید
آنها ضمن بیان موضوع ،هدف قیام خود را خوزخواه امام حسین (ع) و اهل بییت او بییان
کردزد و یادآور ددزد ک از سوی اهل بیت پیامبر (ص) در ایین امیر اجیازه دارزید هرچنید
ابراهیم خواستار و دوستدار ازتفام از مسببین واقع ی کربم بود ،رهبری مختار را برای تحفی
این کار زپذیرفت و اعمم کرد ک تندا در صورت همیراه و هم یام آنهیا خواهید دید کی
خود ساالر و رهبر قیام بادد؛ سران داع هم با گوداد کردن ات اق دیعیان بر مختار ،دیر
ابراهیم را زپذیرفتند و بازگ تند (مسکوی رازی)499-494 /9 :4466 ،
اهمیت و ضرورت همراه ابراهیم با قیام باع

دد ،چندی بعید مختیار خیود ،در رأر ده

ز ر از سران ،زعما و کبار قوم ،بار دی ر او را ب همراه فراخوازد؛ بیا ایین ت یاوت کی ایین
بار ،زام ای ب همراه دادت و مدع بیود کی زامی ی ابینحنی ی بیرای دعیوت از ابیراهیم بی
همراه با قیام است (ابنسعد )11 /5 :4141 ،در این زام خطاب ب ابراهیم آمده بود:
از محمدمددی ب ابراهیمبن مالک ادتر ،درود بر تو؛ و سیپار خیدای را کی جیا او خیدای
زیست؛ اما بعد ،من وزیر و امین و منتخب خوی

را ک برای خوی تن پسندیدهام ،سوی دیما

فرستادهام و ب او گ ت ام ک با ددمن من زبرد کند و بی خوزخیواه خازیدان مین قییام کنید
خودت و ع یرهات و مطیعازت با وی ب پا خیاید ک اگر مرا یاری کن و دعوت مرا بپذیری
و ب وزیر من کمک کن زبرد من مای ی برتری تو دود و ساالری سواران و همی ی سیپاهیان
عازم زبرد؛ و هر ددر و هر منبر و مرزی ک بر آن تسلط یاب از کوف تا اقصای دام از آن تیو
خواهد بود و با پیمان مؤکد ب قسم ازجام این ب عددهی من است اگر چنین کن ب وسییل ی
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آن ب زاد خدای حرمت باال یاب و اگر دریغ کن  ،ب همکت سخت درافت ک هرگا از آن

رها ز وی (طبری[ ،ب تا])114 /1 :
گرچ ابراهیم ب دلیل عنوان «مددی» ک بعد از زام محمدبن حنی ی آمیده بیود ،در صیحت
زام تردید کرد ،با گواه حاضران و پی

از است سیار بسییار( 1دینیوری911-981 :4161،؛

طبری[ ،ب تا] )116-115-111 /1 :پذیرفت و با مختار همراه دید (مسیکوی رازی :4466 ،
414-419؛ ابناعثم)991 /9 :4149 ،
 .3-2نقش ابراهیم در قیام مختار

از همراه ابراهیم با قیام دیعیان ،میان مختار ،ابراهیم و سران دی یر توافی دید کی در

پ

 41ربیعاالو  66هجری در کوف خروج کنند؛ اما چون در این تاریخ مفدمات خروج مدییا
ز د ،آغاز قیام را ب پنجدنب پ

از زیم ی رمضان همان سا موکو کردزد؛ با این حا در

پ برخورد و درگیری ابراهیم با ایاربن مضارب ،درط ی کوف و ک ت ددز  ،قیام ییک
روز پی

از موعد مفرر علن دد (ابناقییر941-948 /1 :4411 ،؛ مسیکوی رازی/9 :4466 ،

 )449ک مختار آن را او فت

(طبری[ ،ب تا] )118-117 /1 :یا او ظ ر (ابیناعیثم:4149 ،

 )414 /9خوازد ب دزبا جن

های ک میان مختار و ابراهیم از یک سو و عما و زیروهیای

عبداهللبن مطیع ،حاکم زبیری کوف از سیوی دی یر ر داد ،ییاران مختیار بیر کوفی مسیلط
ددزد (طبری[ ،ب تا] )111 /1 :و زمان ازتفامستاز و تحف هیدف قییام بیود؛ پی
اعطای حکم امارت موصل ب ابراهیم ،وی را مأمور و ب جن

مختیار بیا

با عبیداهللبین زییاد ،یکی از

عاممن اصل واقع ی کربم ک از جازب عبدالملکبن مروان ب سوی آن دییار در حرکیت
بود ،رواز کیرد بیا مراجعی ی ابیراهیم بی موصیل ،برخی از کوفییان زمامی ی زاسیازگاری
سردادزد و دورش کردزد مختار ک دارالعماره را در خطر سفو دید ،بمفاصیل پیکی در
پ ابراهیم فرستاد ابراهیم در مدائن بود ک خبر ب او رسید؛ بمفاصل بازگ ت و بی همیراه
1

تندا عامر دعب و پدرش دراحبیل ددادت زدادزد و حت از ابوعمره کیسان ایراز ک دوست مختار و مردی قف بیود،

در این باب است سار کردزد؛ البت گواه ابوعمره تندا بر قف بودن مختار داللت دادت ،ز بر درست ازتساب زام دیعب
چون ب یفین زرسید ،کوف را ترک کرد و در امور قیام دخالت زکرد (دینوری911-9 :4161،؛ طبری[ ،بی تیا]-111 /1 :
)116
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مختار ،ط جن

های در میدان «سبیع» و زفا دی ری از کوف  ،دورش را سیرکوب کیرد

(همان )544 :این ات اق ز اندهندهی جای اه ابراهیم زاد مختیار و زفی

بیارزش در قیوام و

دوام امارت اوست ب تردید عدم حضور ابراهیم در کوفی از عوامیل اصیل ترغییب دیدن
کوفیان ب دورش در این زمان بوده است و بدون حضیور و بازگ یت او و زیروهیای تحیت
امرش از مدائن ،حکومت مختار سیفو می کیرد؛ زییرا دوردییان چنید قیدم تیا تسیلط بیر
دارالعماره فاصل زدادتند ک ابراهیم سررسید و زف های ادراف کوف زف
ابراهیم پ

بر آب دد

از این پیروزی ،بیا مردازی کی قرییب بی ات اق یان موالییان ایرازی معیروف بی

«حمراء»( 1ابنرست  )948 /7 :4814 ،و بالغ بر  8تا  91هاار ز ر بودزد ،در  6یا  8ذیالحج ی
سا  67هجری (طبری[ ،ب تا] )511-518 /1 :برای سرکوب سپاه دام ،عازم موصیل دید و
با افرادش در پنج فرسخ زدر کیوچک بی زیام «خیازر» اردو زد کی مییان موصیل ،اربیل و
زاباالعل (حموی[ ،ب تا] )947 /9 :یا ب گ ت ی طبری در زادیک روسیتای «باربثییا» بیود
(طبری[ ،ب تیا] )559 /1 :در 41محیرم سیا  67هجیری در ایین محیل جن ی مییان آنهیا
درگرفت و دامیان دکست خوردزد (مسیعودی[ ،بی تیا] )17 /4 :و ابیراهیم بی دسیت خیود

عبیداهللبن زیاد ،درحبیلبن ذیالکمع و حصینبن زمیر سکوز ( 2مفدس [ ،بی تیا]94 /9 :؛

طبری[ ،ب تا] )596– 591 /1 :را ک ت در کسب این پیروزی ،دجاعت و راهبری ابیراهیم
تأقیر فراوان دادت و تحسین مختار و دوسیتداران اهیل بییت (ع) را بیراز یخیت (بیمذری،
918 /5 :4111؛ یعفیوب [ ،بی تیا]951 /9 :؛ خلی ی بین خییا 915 :4167،؛ ابینقتیبی :4161 ،
)417
پیروزی در زبرد خازر قمرات بسیاری در پ دادت؛ تعدادی از سران اصل رخیداد کیربم،
چون ابینزییاد و ذیالکیمع و ابینزمییر سیکوز و بسییاری از ل یکریان یایید تیاوان جیور
خوی تن پ
1

دادزد و غنایم و دستاوردهای مادی فراواز زصیب مختار دیدزد کی بی بفیای

برخ این گروه از یاران ابراهیم را ب دلیل سمح چوب آنها خ بی زیا خوازدهازد (ابن حام948 /7 :4114،؛ ابنقتیبی ،

)699 :4161

2

ابناعثم ب زادرست ،مرگ حصینبن زمیر را در اقیر بیمیاری می دازید (ابیناعیثم )478 /6 :4149 ،و مفدسی دیمربین

ذیالجودن را از جمل ک ت ددگان این جن

م دازد (مفدس [ ،ب تا])94 /9 :؛ درحال ک او ازدک پی

از دیورش

کوف ک ت دد (طبری[ ،ب تا])598-591 /1 :
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امارت

یاری رسازدزد ابراهیم با این پیروزی بر موصل تسلط یافت و کارگااران خود را ب

مناط جایره ،قرقیسیاء ،سمیسیا  ،ک رتوقیا ،سینجار ،میافیارقین ،زصییبین ،رهیا و گسییل
دادت (دینوری411 :4148 ،؛ ابناقیر )965 /1 :4411 ،و این مناط جاو حوزه ی حکمراز
حکومت تازهتأسی

مختار ددزد

 .3-3بررسی علل جدایی ابراهیم از مختار

بر پای ی گاارش منابع قدیم تر ،ابراهیم بعد از تسلط بر موصل ،از جازب مختیار بی عنیوان

حاکم ادارهی آن را بر عدده دادت (دینوری )411 :4148 ،درایط بی سیامان بیود و مختیار
مسببین حادق ی کربم را یک پ

از دی ری مجازات م کرد تا اینکی مصیعببین زبییر بیا

ترغیب کوفیان فراری و پناهنده ب او در بصره ،ب امارت مختار طمع ورزید (طبری[ ،ب تیا]:
 )564 /1آن گوز ک روایت من رد ابناعثم گواه م دهد مختیار در ایین دیرایط بحرازی
زام های متعددی برای ابراهیم ز ادت و وی را ب کوف فراخوازید تیا بی کمیک او حملی ی
زبیریان را دفع کنند؛ اما ابراهیم پاسخ ب او زداد (ابناعثم)98-97 /9 :4149 ،
عدم اجابت درخواست و دستور مختار ،حاکم علوی کوف از سیوی ابیراهیم ،والی موصیل
در این درایط حسار ،آن هم با وجود تمشها و مجاهیدتهیای پی یین او در قییام و دوام
امارت تازهتأسی

علویان ،قابل تأمیل اسیت گ تنی اسیت کی در هیی گااردی بی طیور

مستفیم ب این موضوع پرداخت ز ده است؛ با این حا داید بتوازیم با تحلییل جامعی دناسی
گاارشهای دی ر پیرامون زف

ابراهیم در قیام مختار ،راه ب جای بیریم هرچنید برخی از

گااردات ،فرض تیرگ روابط ابراهیم و مختار را در زمان زبرد «خازر» فرارویمان می آورد
(دینوری ،)914 :4161،برای ردیاب ری ی این اختمفات باید کم پی تر بیرویم و بیرای
رودن کردن موضوع ،علل و چ وز

همراه ابراهیم با مختار را مودکاف کنیم پی

از

این آوردیم ک ابراهیم تندا در صورت واگذاری رهبری قیام ،حاضر ب همراه دییعیان در
ازتفام از مسببین حادق کربم بود؛ ب تردید ابراهیم ب اطمع از ات اق دیعیان بر مختار زبیود و
تندا فرض محتمل این است ک او خیود را برتیر از مختیار بیرای رهبیری قییام می دازسیت و
حاضر زبود سیادت او را بپذیرد زکت ی دی ر ایین اسیت کی هیی ییک از بارگیان کوفی و

4/7/2014 8:36:34 PM

Text [19] ed 2.indd 129

 / 130ابراهیمبن مالک اشتر نخعی در چالش بین زبیریان و مختار ثقفی

سران دیع خواستار بیعت م رو زبودزد (دینیوری441 :4161 ،؛ بیمذری947 /5 :4111 ،؛
طبری[ ،ب تا] )111-117 /1 :و مدمتر از هم این است کی ابیراهیم در ابتیدای قییام ،زمیاز
ک گروه از یاراز

دربارهی حسن تدبیر مختار م گ تند ،با جمل ی «من مطمئن زیستم بی

زتیج برسیم» (ابناعثم ،)411 /9 :4149 ،زعامت مختار و توازای هیای او را در رهبیری زییر
سؤا برد و ز ان داد ک ب زعامت او ایمان زدارد او با این سخن ،ب طیور ضیمن بی اولی
بودن خود اداره م کند و م گویید کی اگیر مین رهبیر بیودم حصیو زتیجی حتمی بیود؛
درحال ک هنوز ابتدای قیام بود و تا آن زمان هم روزد امور خوب پی

رفت بود و تا فرجام

مطلوب ،فاصل ای زبود
در مرحل ی دوم دعوت از ابراهیم ،متن زام ی ابنحن ی گواه زکات اساسی اسیت زخسیتین
زکت  ،وعدهی واگذاری فرمازده زیروها و امارت مناط گ ودهدده ب ابراهیم اسیت اگیر
این زکت را موازی با خواست ی پی ین ابراهیم برای رهبری قیام از زرر ب ذرازیم ،درمی ییابیم
ک این بند آدکارا پاسخ ب خواست ی ابراهیم برای بی دسیت آوردن پای یاه و منالتی در
قیام است دی ر این است ک در کنار این ترغیب ،حذر و فرماز برای ابراهیم آمیده اسیت؛
ب سخن دی ر بر او تکلیف دده ک با مختار همراه دود با این زمین ها می تیوان گ یت کی
ابراهیم با وجود اعتفاد ب برتری خوی

و یکد زبودن در زعامت مختیار ،پی

از وعیدهی

اعطای فرمازده زیروها ،امارت مناط گ ودهدده و دستور ابنحن یی  ،بیا قییام همیراه دیده
است
در ادام  ،آزچ در روابط ابراهیم و مختیار می بینییم سراسیر همراهی

و اتحیاد آن دو بیرای

تحف هدف اصل قیام تا زمان زبرد «خازر» اسیت بایید توجی کنییم کی مختیار در مراحیل
مختلف قیام خود ،برای خارج ددن از بحرانهای موجیود و پی یبرد اهیدف قییام ،تیدابیر و

ترفنییدهای  1بیی کییار بییرد کیی یکیی از مدییمتییرین اییین تییدابیر بدییرهگیییری معنییوی از

1

مختار ب هر رود در پ تحف هدف قییام بیود و تیدابیر بسییاری در ایین زمینی ازدی یید و سیاسیت خیاص خیود را

دادت؛ ب عنوان زموز  ،برای اقربخ

بی تر گ تارش ،در بیازیی هیای تبلیغیات خیود از جمیمت میوزون و مسیجع بدیره

م برد این کار در سخنان مختار ،هن ام ک ززداز حاکم زبیری کوف بود پیدا است؛ زموز ایین سیخنان را در ززیدان
ب دیعیان در باب هدف و برزام ی آت خود م گ ت:
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«کرس مفدر» 1بود از آزجا ک از زخستین روزهای امارت مختار ،یمنیان همیواره در کنیار
او بودزد و زف

بارز و مدم در قیام او دادتند ،مختار در مواضع مختلف و برای ترغییب و

تحریک آنها از کرس بدره م برد؛ چنازک در زمان حرکیت سیپاهیان بیرای زبیرد «خیازر»
کرس مفدر را پی اپی

ل کریان حرکت می داد و بی ییاراز

می گ یت« :ایین کرسی

سبب پیروزی دما م دود ،آن را گرام دارید و محتیرم دیمارید کی در مییان دیما مازنید
تابوت در میان بن اسرائیل است» (طبری[ ،بی تیا]551-511 /1 :؛ مسیکوی رازی/9 :4466 ،

 )461این د رد بر عام ی مردم و پیروان یمن  2او بسییار تیأقیرگیذار بیود؛ چنازکی غلبی ی
أما وَرب البِحار والنخیل واألدجار والمدام والف ار والممئک األبرار ،والمصط ین األخیار ألقتلن کُل جَبیار
بِکل لدن خطار ،ومدند بتار ،ف جموع من األزصار ،لیسوا بِمییل أغمیار ،وال بِعیا أدیرار ،حتی إذا أقمیت
عَمود الدین ،ورأیت دعب صدع المُسلمین ،ودَ یت غلیل صُدور المؤمنین ،وأدرکت بثِأر النبیین ،لیم یکبیر
عل زوا الدزیا ،ولم أح ل بِالموت إذا دزا
قسم ب پروردگار دریاها ،زخلستانها ،ادجار ،صحراهای خ کاار ،فردت ان زیکوکار و برگایدگان اخییار
ک هم ی مردم ستمکار را با زیاهی لرزان و تیغ بیراان ،بی کمیک ییاران کی زی بی زییاهازید و بیکیاره و زی
ب سمح و بدکاره ،م ک م ،چون ستون دین را ب پا دادتم ،دیکاف مسیلمانهیا را ببسیتم ،د مؤمنیان را
خنک کردم و ازتفام پیغمبران را گیرفتم ،زوا دزییا را چییای ز یمرم و از میرگ وقتی بیایید بیاک زیدارم
(همان)154-151 :
ب زرر م رسد برای اعراب ک دست قوی در دعر و عمقی ای وافیر بی دینیدن سیخنان میوزون دادیتند ،ایین گ تارهیا
گوشزواز و جذابیت

بی تر بود؛ از این رو با اینگوز سیخنان برقیراری ارتبیا بیا آنهیا و گسیترش دعیوت آسیانتیر

م دد همچنین مختار برای کنتر قدرت اعراب معترض جای اه موال ک یک از پای هیای اصیل حکیومت

بودزید،

تدابیری ازدی ید او همواره درصدد مدیریت صیحی ایین زیروهیا و راضی ز ی دادیتن آنهیا بیود؛ از ایین رو بیا دادن
پستهای مدم ب آنها برای راض ز

دادتن ان کودید؛ چنازک عبداهللبن کامل داکری را ب ریاست درط گمادت،

محمدبن عمیربن عطارد را حاکم آذربایجان ،عبدالرحمنبن سعید را حاکم موصل ،اسحاقبن مسعود را حاکم مدائن و
یایدبن زجب فرازی را حاکم ری و دستب کرد (ابناقیر)941 /1 :4411 ،

1

داستان کرس این بود ک ط یلبن جعدةبن هبیره کرس روغنفرود را خرید و بر مختار عرض کیرد و میدع دید

ک این همان «کرس ای است ک جعدةبن هبیره بر آن م ز ست و عفیده دادت ک کرامت از عل (ع) در آن اسیت»
مختار با اطمع از این سخن ،کرس را ب دوازده درهم خرید و بیا تائینیات فیراوان در مسیجد کوفی گذادیت و بعیدها
برای تفویت روحی ی زیروها و افاای

اعتماد ب ز

آنها ،از آن بدیره بیرد (طبیری[ ،بی تیا]551-511 /1 :؛ مسیکوی

رازی)461 /9 :4466 ،

2

اقبا اعراب ب این تدبیر مختار م توازد معلو زمین ی ذهنی آنهیا بادید بیا تیأمل ازیدک در زیام و زسیب زخسیتین

طرفداران مختار (مجمع پنجز ره ک در زمان محبور بودن مختار از جازب وی ب کار دعوت م پرداختند) و زخستین
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ابراهیم بر سپاه دام ،مای ی د ت گروه دد و آن را زتیج ی تمسک ب کرس دازستند و
آن را بسییار گرام ی دادییتند (همییان؛ مسییکوی رازی)461 /9 :4466 ،؛ امییا ابییراهیم بییا اییین
سیاست مواف زبود و مخال ت خود را با بیان جمل ی «خدایا ما را ب دلیل کارهای این ابلدان
میان ما عفوبت مکن و ب خیدای کی جیازم در دسیت اوسیت ایین سینت بنی اسیرائیل بیود
هن ام ک رو بی گوسیال خیوی

آوردزید» ابیراز دادیت (دینیوری914 :4161 ،؛ طبیری،

[ب تا] )415-411 /1 :این داهدی دی ر برای اختمف زرر ابیراهیم و مختیار اسیت و ز یان
م دهد ک ابراهیم مواف برخ از سیاسیتهیای مختیار زبیوده اسیت دیاید تبلیغیات من ی
امویان ،زبیرییان و ددیمنان کیوف مختیار در راسیتای تخرییب دخصییت او ،مازنید کیذاب
خوازدن او و پخ

دایعات دربارهی ادعای زبوت و امامت

سخنان امام سجاد (ع) در مذمت او و قیام

(مسعودی،ب تا ،ج ،4ص،)17

(بمذری -)979 /5 :4111 ،داید ب دلییل تفیی

و برای رفع اتدام همراه با قیام -موازی با این سیاستهای مختار ،چنازک عوام مردد عراق
را دربارهی او ب تردید ازداخت ،حت کس چیون ابیراهیم را تحیت تیأقیر قیرار داده بادید
ذهیین او از ابتییدا مسییتعد چنییین ز ییوذ و تیأقیری بییود؛ زیییرا همییواره خییود را برتییر از مختییار
م پندادت و آن را یادآور م دد این مطلب بدتیرین روززی را بیرای ز یوذ تبلیغیات من ی
معازدان دیع و مختار در ذهن ابراهیم پدید م آورد زموز ی تبلیغات من

ددیمنان مختیار

ز دبازان کرس (موس بن ابوموس ادعری و حودب برسم ) درم ییابیم کی همی ی آنهیا یمنی بیودهازید همچنیین
اعضای قبیل های دبام ،زدند ،خارف و داکر (طبری[ ،ب تا] )554-551 /1 :ک کرس را بسیار گرام م دازستند و گرد
آن فراهم آمده بودزد زیا یمن بودزد توج یمن ها ب کرس زم توازد کامم تصادف بادد؛ ب زرر م رسد این تیأقیر و
تأقر در سنن جاهل اعراب ری

دادت است این موضوع کی در دوران پیی

از اسیمم ،صییازت از امیاکن مفیدر بیر

عددهی طای های م خص از اعراب جنوب بود و امتیازی ب دمار م رفت ،رودن م کند ک چرا ز دبازان کرس از
اعراب جنوب بودزد اعراب قبایل عربستان جنوب هن ام جن
کرس را پی اپی

 ،ز ان قبیل ای را همراه خود م بردزد؛ مازند مختیار کی

ل کریان حرکت م داد آنها عفیده دادتند ک این ز انها دجاعت سربازاز ان را خواهد افاود و

با تمسک ب آنها پیروز خواهند دد زموز ای از تمسک این قبایل ب ز ان قبیلی ای را در روز «ذوقیار» می بینییم؛ در آن
روز بن بکربن وائل ،پی

از آزک آهن

زبرد کنند ،گرد قب ی عبداهللبن حنرل جمع آمدزید و بیا هلدلی و پیایکوب از

آن مدد خواستند (اص داز  )446 /91 :4117 ،با این زمین ها م توان گ ت ک مختار بیا آگیاه از سینتهیای جیاهل
اعراب ،از کرس ب عنوان ز ان قوم در باال بردن تدور جن وییان بدیره بیرد و اعیراب ،بی وییژه یمنییان ،قییام مختیار را
پاسخ ب آرمانهای خوی
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بر مبنیای ایین میوارد تیمشهیای دیب

ربعی  ،از مسیببین حادقی ی کیربم ،بیرای تخرییب

دخصیت مختار و ضرب زدن ب حکومت علویان بود ک بیا پیی

ک ییدن بحی

کرسی و

دایعات ک دربارهی مختار مطرح بود ،در این راستا م کودید (طبیری[ ،بی تیا]- 511 /1 :
 )551معازدان اموی ،کوف و زبیری مختار بی تأقیرگیذاری سیاسیت ت رقی افکنازی ی خیود
یفین دادتند و م دازستند مازنید آزچی در دیورش کوفی ات یاق افتیاد (همیان ،)548 :دی یر
ابراهیم از پ ت غافل یردان زخواهد کرد سخنان محمدبین ادیع  ،مبنی بیر عیدم حضیور
ابراهیم ،برای تدییج مدلببن اب ص ره ب همراه با زبیریان در جن

با مختار و یفیین او در

این مورد ،ب رودن این ادعیا را تأییید می کنید (ابیناعیثم )91 /9 :4149 ،مدیمتیر از همی
درخواست توأمان امویان دام و زبیریان برای کسب همراه ابراهیم ،پی

از میرگ مختیار

است ک اطمینان این دو زیرو از اختمف میان او و مختار را ز ان م دهد
ابراهیم بعد از این اظدار زرر اعتراض آمیا همچنان در کنار مختار بود و هدف قییام را دزبیا
کرد؛ داید ب این دلیل ک خواستار ازتفام از عاملین واقع ی کربم بود و داز خال کردن را
خلل در خوزخواه و تخط از دستور فرززد بارگ امام عل (ع) ( بنیا بیر زامی ی میذکور)
م دازست و ترجی م داد با وجود همد زبودن با سیاسیتهیای مختیار ،بیرای تحفی ایین
هدف همچنان در کنار او بمازد همچنین ب زرر م رسد ابراهیم عیموه بیر ارج معنیوی ایین
مجاهدت ،خواستار پای اه مادی هم بوده اسیت؛ چنازکی جیا بیا وعیدهی اعطیای امتییازات
همراه ز د او پ

از ب دست آوردن فرمازیده زیروهیا ،امیارت سیرزمین موصیل را پیی

روی خود م دید و پ

از ازتفام از قاتلین حسین (ع) ب آرزوی قلبی خیود دسیت یافیت و

با تصرف امارت موصل برای خود ،ع یره و ل یکریاز
پ

پای یاه مسیتفل بی دسیت آورد و

از آن دی ر دلیل زدید ک در زیر بیرق مختار بجن د ک آماج تیرهای تدمت کیوف و

غیرکوف بود و سیادت و سیاسیت او را بیاور زدادیت جیدای ابیراهیم از مختیار می توازید
معلو علل فوق بادد؛ با این توضی ک هریک از این علل ب ییک ازیدازه دخییل زبودزید و
ددت و ضعف دادتند
گ تن است ابراهیم افاون بر ع یرهی زیرومندش ،میوال و زیروهیای بسییاری را تحیت امیر
خود دادت و حضور او م توازست مای ی قدرت سیپاه مختیار و پییروزی او بادید؛ چنازکی
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عدم حضور او از دالیل حمل ی زبیریان ب مختار در رمضان سا  67هجری بود (ابیناعیثم،
)91 /9 :4149
 .4ابراهیم و زبیریان

 .4-1پیوستن به زبیریان

در پ دکست مختار ،ک ت ددز

(ابناقیر )974-961 /1 :4411 ،و تسلط زبیریان بر امیور

عراق ،مصعب بن زبیر ب عنوان حاکم و زمایندهی برادرش عبیداهللبین زبییر درصیدد کسیب
همراهی ابییراهیم برآمیید (بییمذری946-949 :4111 ،؛ مسییکوی رازی )944 :4466 ،و طی

زام ای 1رسما از او دعوت ب همراه کرد در این زام خطاب ب ابراهیم آمیده بیود کی در
صییورت پییذیرش دعییوت آنهییا ،امییارت منییاط دییمال عییراق بی او واگییذار خواهیید دیید
(دینوری )411 :4161 ،ابناقیر آورده است ک عبدالملکبن میروان زییا درخواسیت چیون
زبیریان دادت افاون بر جای اه و پای یاه ابیراهیم و تأقیرگیذار بیودز
جدای او از مختار باع

همراه

در حیوادث عیراق،

طمع ورزیدن این دو قدرت ب او بیود م یورت ابیراهیم بیا سیران

ز ان م دهد ک او ب دلیل زف

ک در مفابل با دامیان و ک تن بارگان آنها در

زمان قیام مختار دادت ،تمایل ب همراه امویان زدادت (ابناقییر)975 /1 :4411 ،؛ از ایین
رو مصمم دد دعیوت زبیرییان را اجابیت کنید او طی زامی ای تصیمیم خیود را بی اطیمع
مصعببن زبیر رسازد و با گروه از یاران خود در کوف ب او پیوسیت (ابیناقییر/1 :4411 ،
 )975و پ

از آن در زمرهی زادیکان و افراد برجست و مورد اعتمیاد مصیعب قیرار گرفیت

(دینوری411 :4161 ،؛ ص دی)11 :4144 ،؛ چنازک حت در زبود مصعب ک برای جن

بیا

مروازیان ب بصره رفت بود ،مدت ادارهی کوف را بر عدده دادت (ابن اعثم)956 /9 :4149 ،
ابراهیم سپ

جاز ین مدلببن اب ص ره در جن

با ازارقی دید (بیمذری444 /5 :4111 ،؛

دینوری )411 :4161 ،و خیل زود حاکم زبیریان بر موصیل ،جاییره ،آذربایجیان و منیاط
وابست ب آن دد؛ تا اینک عبدالملک ب عراق تاخت (بمذری)947-944 /5 :4111 ،

1
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 .4-2عوامل تأثیرگذار و تحلیل سیاسی

با وجود گاارشهای منابع دربارهی تعصب علوی ابیراهیم ،پایبنیدی او بی آرمیانهیای
ت یع و عدم ازحراف عفیدهاش و عنوان فرززد بدترین یار عل (ع) (بیمذری/5 :4111 ،

991؛ ابنجوزی59 /6 :4149 ،؛ ذهب 84 /5 :4114 ،؛ مجلس ،)466-411 /15 :4184 ،
این تصمیم او مای ی د ت و جای بس سؤا است؛ زیرا کین و عیداوت زبیرییان بی
اهل بیت (ع) ،ب ویژه زف
خازداز

ک در رخداد «جمل» دادیتند و عنیاد آنهیا بیا علی (ع) و

بر هم آدکار بود (مسعودی[ ،بی تیا]479 /4 :؛ ابینابی الحدیید[ ،بی تیا]/9 :

466؛ م ییید )145 -141 :4471 ،در سییا  67هجییری اگییر کمییک مختییار بیی موقییع
زم رسید (یعفوب  ،)916-915 /9 :4471 ،ابنحنی ی کی ابیراهیم بی او اعتفیادی زییک
دادت و دماری از بن هادم ک در زمام ززداز ابنزبیر بودزد ،قرباز کینی ی زبیرییان
ب اهل بیت (ع) و ب بدترین دکل ک ت م ددزد (ابناقیر )954 :4411 ،آییا می تیوان
پذیرفت ک ابراهیم در آن درایط ،چارهای جا همراه با یکی از دو قیدرت امیوی و
زبیری زدادت و ب دلیل زادیک ددن سپاه دام برای تصرف سرحدات عراق ب زبیریان
پیوست است؟ با وجود دقت و بررسی فیراوان در منیابع متفیدم و متیأخر ،گااردی در
تأیید این فرضی زیافتیم زکت ی مدمتر این است ک ابراهیم در موضیع ضیعی

زبیود؛ او

ع یرهای زیرومند و بالغ بیر بیسیت هیاار سیپاه کیارآزموده دادیت (دینیوری:4161 ،
914؛ طبری[ ،ب تیا] )415 -411 :اگیر چنیین بادید ،تصیمیم عجوالزی ای بیوده اسیت
ب تردید اگیر بیا بیسیت هیاار سیپاه خیود بی مفابلی بیا عبیدالملک بیرمی خواسیت،
ارزدمندتر بود اینک ابراهیم با وجود کین و عداوت زبیریان ب اهیل بییت (ع) ،بیر آن
بود ک با بدره گیری از قدرت زبیریان ب جداد بیا اموییان بپیردازد و پی

از برازیداختن

قدرت آنها در کار زبیریان تدبیر کند و در زدایت ب حاکمیت دییعیان تحفی بخ ید،
منطف ب زرر زم رسد؛ زخست اینک تحف حاکمیت دیعیان در سای ی امیارت مختیار
عمل تر بود و مرام علوی او زیا خدد دار زم دد و دی ر اینک با پیذیرش ایین فیرض
دی ر زم توان جدای او را از مختار ب دلیل سیاسیت اصیالت هیدف مختیار در مفابیل
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وسیل دازست؛ زیرا ابراهیم خود برای رسیدن ب هدف ،سیاست اصالت توأمیان وسییل
و هدف را از زرر دور دادت و ب زبیریان معازد اهل بیت (ع) پیوست است
تا جای ک م دازیم ،در مرام و من

دیعیان مکتب و دیعیان پایبند ب اصو دیع  ،همیواره

هدف و وسیل ارزش پایاپای دادتند و ب هیی روی حاضیر زبودزید یکی را فیدای دی یری
کنند؛ برای زموز در قیام توابین ک همامان با این ر دادها زیا بیود ،بیا وجیود پی یندادهای
مکرر زبیریان و زفربن حارث ،حاکم قرقیسیاء ،رهبیر قییام تیوابین بی دلییل سیابف و کینی و
عداوت دو گروه زسبت ب اهل بییت (ع) ،از پیذیرش پی ینداد همکیاری آنهیا سیر بیاز زد؛
درحال ک توابین برخمف ابراهیم ،در موضع ضعف بودزید و ایین مسیاعدت می توازسیت،
سرازجام قیام را ب گوز ای دی ر رقم ززد (بمذری911-918 :4111 ،؛ طبری[ ،بی تیا]151 :؛
مسکوی رازی )414 :4466 ،یحی بن زید زیا همکاری خوارج را ب دلییل کینی و عیداوت
ک زسبت ب علی (ع) دادیتند ،زپیذیرفت (بیمذری971 /5 :4111 ،؛ قمی 547 /9 :4119 ،؛
مسعودی[ ،ب تا])946 :
متأس از دربارهی همراهی ابیراهیم بیا زبیرییان ،همچیون علیل جیدای اش از مختیار ،منیابع
سکوت کردهازد و گاارشهای آنها تندا در مورد دلیل ترجی زبیریان بر اموییان اسیت؛ بیا
این حا م دازیم ک ابراهیم با وعدهی باق مازیدن در امیارت موصیل بی زبیرییان پیوسیت
زکت ی مدمتر این است ک در م ورت با یاران خوی

هرگا از م روعیت زبیریان ییا کینی

و عداوت ان با اهل بیت (ع) سخن زیست در استدال ابراهیم بر عدم همراه با امویان زییا
دیدیم ک سخن از این زیست ک امویان غاصبان کار حکومت هستند و اتحیاد بیا آنهیا روا
زیست ،ب ویژه ک زام ی عبدالملک سراسر تأکیید بیر دایسیت

آ میروان بیرای حکومیت

اسیت (ابیناقییر)975 /1 :4411 ،؛ درحییال کی اسیار ازدی ی ی سیاسی دییعیان ،از سییفی
تاکنون ،بر برتری اهل بیت (ع) برای تصدی حکمراز حکومت اسمم استوار اسیت و در

قیامهای دیعیان همواره بر آن تاکید دده بود 1در مفابیل ،احتجیاج ابیراهیم بیر ایین اسیار

1

از زخستین فریادها ب حمایت از علی (ع) و اعتیراض دییعیاز

چیون حذی ی بین یمیان ،خذیمی بین قابیت ،ابواییوب

ازصاری ،سدلبن حنیف ،عثمانبن حنیف ،برئ بن غریب ازصاری ،اب بن کعب ،ابوذرغ اری ،عمیاربن یاسیر ،مفیدادبین
عمرو ،سلمانفارس  ،زبیربن عوام (ابنسعد 461 /1 ،181 /4 ، 65 /4 :4141 ،و 45 /6؛ ابنعبیدالبر 441 /4 :4149 ،و ،65
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استوار است ک کسب موففیت در سای ی حکومت آنها ،بی دلییل قتیا پی ین یان مفیدور
زیست و زم توازد چون دی ر کوفیان تسلط دوبارهی دامیان را تحمل کند؛ بر این اسار در
توضی این تصمیم خود ب یاراز

م گ ت:

قبیل ای در دام زیست م یر اینکی مین بیا آن درگییر دیده و مرداز یان را در جنی

بیا

عبیداهللبن زیاد ک ت ام؛ بنابراین با کس ک سرزمین ب جا سرزمین من و طای ی ای جیا
طای ی من برگاید ،همراه زخواهم بود و پیوستن ب عراق را بی تر دوست دادت و با آن

خو گرفت ام (ابناعثم)914 /9 :4149 ،
این سخن عبدالملک هم ک در زام اش ب ابراهیم گ ت بود «مین می دازیم کی تیو از تیرر
سرزز

دی ران ،فرمازبرداری از من را رها کیردهای» (ابینبکیار ،)598 :4471 ،قابیل تأمیل

است و با زمین های یاددده ،درست آن دور از ذهن ب زرر زم رسد
بدینترتیب او ب دلیل رعایت مسائل قبیل ای و مصال دخصی و ع ییرهای ،زبیرییان را بیر
امویان ترجی داد و پی رفت کارش را در اتحاد با زبیریان دازست گ تن اسیت کی مختیار
هم ب این گرای ات و تمایمت قبیل ای ابراهیم واقف بود؛ چنازکی در زمیان تعییین و اعیاام
فرمازدهان برای سرکوب دورش کوف  ،ابراهیم را مأمور مفابل با زااریهیا کیرد و خیود بی
سرکوب یماز ها پرداخت تا مبادا ابراهیم ب دلیل مصال قبیلی ای در سیرکوب یمیاز هیای
دورد سست ورزد (بمذری )417 /5 :4111 ،سرازجام ابراهیم سا  79هجری در جنی
میان زبیریان و امویان ،در منطف ی «دیرالجاقلی » ک ت دد (مسکوی رازی-416 /9 :4466 ،
946؛ بمذری)441 :4111 ،

 4144 /4 ، 541 ،641 ،669 /9و 4659،4445 /1و ،)4181خالدبن سعید (بیمذری558 /4 :4111 ،؛ یعفیوب [ ،بی تیا]/4 :
496؛ ابناب الحدید[ ،ب تیا] ،)58 /9 :احتجاجیات علی (ع) و فاطمی زهیرا (ر) (ابینسیعد958 /4 :4141،؛ ابینحنبیل،
[ب تا] 444 /4 :و 451؛ بمذری 947 /4 :4111 ،و  )448و تمش های عمل آن دو بارگوار و اعتراضیات امیرمومنیان بی
امر دوری (ابناب الحدید[ ،ب تا] ،)991 /4 :بیعت  11هاار ز ری کوفیان با امام حسن مجتب (ع) ،وصی و جاز یین آن
حضییرت (مسییعودی[ ،ب ی تییا]196 /9 :؛ یعفییوب [ ،ب ی تییا] )941 /9 :و سییخنراز حضییرت
(دینوری946 :4161 ،؛ اص داز  ،)59 :4187 ،جنب
مختار قف

در خطب ی ی او حکییومت

امام حسین (ع) قو و فعل ائم (ع) و م اد بیعیتزامی ی سیلیمان و

(طبری[ ،ب تا]161 /1 :؛ مسکوی رازی )447 ،411 ،414 /9 :4466 ،همواره ازدی ی سیاس افضیلیت اهیل

بیت (ع) مبنا بوده است

4/7/2014 8:36:38 PM

Text [19] ed 2.indd 137

 / 138ابراهیمبن مالک اشتر نخعی در چالش بین زبیریان و مختار ثقفی

ابراهیم ب دلیل اینک زعامت مختار را قبو زدادت ،موافی سیاسیتهیای او زبیود و پی
اتمام خوزخواه و رسیدن ب امارت موصل ،از مختار جدا دد و پ
مصلحتازدی

از

از مرگ او بیر پایی ی

و من عتگرای  ،ب پی نداد همکاری امویان و زبیریان معازد اهیل بییت (ع)

ازدی ید زبیریان و امویان هم با در زرر دادتن این جنب از روحیات ابراهیم ،آگاهاز امیارت
موصل و مضافات را پی ک

اتحیادش کردزید و او درخواسیت زبیرییان را بی دالیلی کی

گ تیم ،قبو کرد
زکت قابل تامل دی ر این است ک بر خمف مختار ک در قبا اقدامات
(ع) بسیار مورد ستای

از سوی اهیل بییت

قرار گرفت  ،ابیراهیم از ایین موهبیت محیروم اسیت؛ درحیال کی او

ک ندهی مسبب اصل حادق ی کربم ،عبیداهللبن زیاد و بسیاری از قاتمن قتل ی ددت طف
بود ب زرر م رسد اگر ابراهیم  -فرززد مالک ادتر ،یار برجست ی امام عل (ع) -با جدای
از مختار و پیوستن ب زبیریان معازد اهل بیت (ع) ب راه خطا زم رفیت ،در لسیان اهیل بییت
(ع) مورد تمجید قرار م گرفت
 .5نتیجهگیری

بررس روابط ابراهیم با دو قدرت علوی و زبیری ،یعن مختار و عبیداهللبین زبییر ،ز یان داد

ک ابراهیم عمق مند ب قصاص مسببین حادق ی کربم ،با وجیود اعتفیاد زدادیتن بی رهبیری
مختار و برتر دازستن خود برای تصدی رهبری قییام ،بیا وعیدهی امتییازات چیون فرمازیده
زیروها و امارت سرزمینهای ک ب
همراه پ

اید و دستور مؤکد ابنحن ی  ،با دیعیان همراه دد ایین

از تحف خواست هیای ابیراهیم بی درازا زک یید و همید زبیودز

بیا مختیار و

سیاستهای  ،بعد از زبرد خازر آدکار دد و در جریان حمل ی مصعب بی کوفی بیا پاسیخ
زدادن ب دستور و درخواست کمک مختار ،راه جدای را پیمود ب همان ازدازه ک حضیور
ابراهیم مای ی قیوت سیپاه مختیار و دوام امیارت
ددمنان و افاای

بیود ،عیدم حضیورش در طمیع ورزییدن

از یاهی آنها برای یکسره کردن کیار مختیار و حکومیت علوییان میؤقر

بود
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پ

از ک ت ددن مختار و سفو حکومت  ،اموییان و زبیرییان کی از اخیتمف ابیراهیم بیا

مختار آگاه بودزد ،ب این دلیل ک در جن

علوییان و زبیرییان بی طیرف مازیده بیود ،از او

دعوت ب همراه کردزد دو گیروه در قبیا همراهی ابیراهیم وعیدهی واگیذاری امیارت
موصل و مضافات را داده بودزد ابراهیم ک پی

از این ز ان داده بود جویای زام و پیذیرای

مفام و موقعیت است ،چ م بر هویت دو گروه (امویان غاصیب و زبیرییان معازید اهیل بییت
(ع) و ددمن دیعیان) بست و برای اجابت یک از دو گروه با یاران خوی

ب دور ز سیت

او درخواست امویان را ب دو دلیل قبو زکرد؛ یکی اینکی در درگییریهیای زمیان مختیار
بسیاری از دامیان را ک ت بود و در زیر بییرق آنهیا امنییت جیاز زدادیت و کیارش پیی
زم رفت و دی ر اینک علف ی عراق و تعصبات قبیل ای او اجازه زم داد در کنار دیامیان و
مفابل عراق ها بادد ابراهیم ترجی داد برای کسیب قیدرت و تثبییت میوقعیت

بیا زبیرییان

همراه دود تا در رکاب آنها برای دفاع از سیرحدات عیراق و تثبییت قیدرت

جیانزثیاری

کند زکت ی مدم این است ک زفط ی م ترک اتحاد ابراهیم بیا دو قیدرت علیوی و زبییری
منافع و مصال دخص بوده و بیدون کسیب موقعییت و مفیام صیورت ز رفتی اسیت؛ البتی
عمق ی او ب ازتفام از مسببین حادق ی کربم در پیوستن ب مختار مؤقر بود همچنین با وجود
تمایا مکتب ابراهیم و ابن زبیر ،او در دایسیت

و توازیای هیای زعییم زبییری تردیید زکیرد

(برخمف دیدگاه ک زسبت ب مختار دادت) ،معترض سیاسیتهیای

ز ید و تیا آخیرین

لحر در رکاب زبیریان جن ید
منابع

 ابن اب الحدید ،عبدالحمیدبن هب اهلل [ب تا] شرح نهجالبالغه بیروت :دارالمکتب الحیاة ابناقیر جاری ،عاالدین ( )4411الکامل فیالتاریخ بیروت :دارالصادر -ابناعثم ،ابومحمد احمد کوف

( )4149الفتوح بیروت :دارال کر

 ابنبکار ،زبیر ( )4471االخبارالموفقیات تحفی سام مکی العیاز قیم :من یورات دیریفرض

 -ابن جوزی ،عبدالرحمان بن عل ( )4149المنتظم فیالتااریخالملاو

و االمام بییروت:

دارالکتب العلمی
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 -ابنحام ،عل بن احمد ( )4114جمهرةاالنساب العرب بیروت :دارالکتب العلمی

 ابنحنبل ،احمد (ب تا) مسند بیروت :دار احیاء التراث العرب -ابنرست  ،احمد بن عمر ( )4814االعالق النفسیه ب کود

دخوی لیدن[ :ب جا]

 ابنعبدالبر ،یوسفبن عبداهلل ( )4149االستیعاب فی معرفةاالصاحاب تحفیی علی محمیدبالجاوی بیروت :دارالجلیل

 ابنقتیب دینوری ،عبداهللبن مسلم ( )4164االمامه و السیاسه قیاهره :مکتبی و مطبع المصیطباب الحلب

 )4161( --------------------- -المعارف ب کود

قروت عکاد قاهره :دارالکتب

 -ابنسعد ،محمدبن سعد هادم بصری ( )4141الطبقات الکبری تحفی محمد عبدالفادر عطا

بیروت :دارالکتب العلمی

 -احمدی ،مددی و افسر سلح ور (« )4484ابراهیم بن مالک ادتر» قارنن و حادیث ش ،54

ص

469-471

 -اص داز  ،ابوال رج ( )4117االغانی بیروت :دارال کر

 )4187( ------------ -مقاتلالطالبیین درح و تحفی السیید احمید صیفر الطبعی الثازیی

بیروت :مؤسس االعل للمطبوعات
 -بمذری ،احمدبن یحی

( )4111انساباالشراف بیروت :دارالن ر

 -حموی ،یاقوت [ب تا] معجم البلدان بیروت :دارالصادر

 خلی بن خیا  ،ابو عمروبن ابی هبییره ( )4167تااریخ خلیفاة بان خیااط تحفیی اکیرمضیاءالعمری زجف[ :ب جا]
 -دایییرهالمعییارف بییارگ اسییمم

( )4467زیییر زرییر کییاظم موسییوی بجنییوردی تدییران :مرکییا

دایرهالمعارف بارگ اسمم

 دینوری ،احمدبن داوود ( )4161اخبار الطول تحفی عبدالمنعم عامر قاهره[ :ب جا] -ذهب  ،محمدبن احمد ( )4114سیر اعالم النبالء بیروت :مؤسس الرسال

  )4184( ---------------تاااریخ اسااالم و وفیااات المشاااهیر و االعااالم بیییروت:دارالکتب العربی

 -داکرحسین ،خلیل« )4484( .زف

ابراهیمبن مالکادتر زخع در حوادث سیاس عراق (79-66

هجری)» فصلنامهی تاریخ اسالم ر  5ش  48ص

4/7/2014 8:36:39 PM

446-17

Text [19] ed 2.indd 140

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 141 /

 -ص دی ،خلیل ( )4144الوافی [ب جا]

 -طبری ،ابوجع ر محمدبن جریر [ب تا] تاریخاالمام و الملاو

بییروت :من یورات مؤسسی

االعلم للمطبوعات

 -مسعودی ،ابوالحسن عل بن حسین [ب تا] مروجالذهب و معاادنالجاوهر تحفیی محمید

محی الدین عبدالحمید بیروت :دارالمعرف
 -مسکوی رازی ،احمدبن عل

( )4466تجارباالمم حفف و قدم ل الیدکثور ابوالفاسیم امیام

تدران :دارالسروش

 م ید ،محمدبن محمدبن زعمان ( )4471الجمل و النصرة لسید العترة فی حرب البصارةتحفی سید عل میردری

قم :مکتب االعمم االسمم

 مجلس  ،محمدباقر ( )4184بحاراالنوار الجامعه لدررأخباراالئمه االطهاار ع) بییروت:دار احیاء التراث العرب

 -مفدس  ،مطدربن طاهر [ب تا] البدء و التاریخ [ب جا] :الثفاف الدینی

 -منفری ،زصربن مااحم [بی تیا] وقعةالصافیین تحفیی عبداالسیمم محمید هیارون قیم :مکتبی

آیتاهلل مرع

زج

 -یعفوب  ،احمدبن اب یعفوب [ب تا] تاریخ بیروت :دارالصادر

- Bosworth and others, )1965-2002(. "Ibrahim ibn malik Ashtar" in
Encyclopedia of Islam. 2nd, Edit by G. E. Bosworth, E. Van Donzel, W. P.
Heinri CHS, E.J.Brill, Leiden.
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