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  ؛ توابین و مختارخواه امام حسین هاي خون قیامشناسی  گونه
  ***/ سعادت غضنفري **/ بهرام بهرامی *عباس احمدوند

  چكيده
دگاه یه رهبران آنها دکانجام گرفت  نیامام حس ین و مختار، با هدف خونخواهیام توابیق

ـ  یشتر در پین بیداشتند؛ تواب یمتفاوت یانقالب يها و روش  نتالاجبران قصورشان در قبال ق
روي، تنها راه تحقق  رو داشتند. از اینیجذب ن يبرا يدشوار يها اریدشت طف بودند و مع

 یدگاه مذهبیۀ هدف بودند. دیپا همله، یدانسته، قائل به اصالت وس یفشان هدف خود را جان
افـت و نتوانسـتند هـدف    یوفه اقبال عام نکشان، در جامعه آن روز تحقق هدف ن و راهیتواب

ـ یاند ر، دوریه بـر تـدب  یکه مختار با تک یام را تحقق بخشند؛ در حالیق ـ  و بـه  یش  يریارگک
ـ دشت طف را مجازات قاتالن از  ياریافت و بسیوفه تسلط کگوناگون، بر  يابزارها رد؛ ک

  جنبشش داوم نیاورد.ان شد و یریت مغلوب زبیز در نهایهرچند او ن
ن و یهـا، تـدبیر، تـواب    امیق قیان، تطبیعیش یانقالب يها دگاه، روشی: اختالف دها کلید واژه

  مختار.
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  مقدمه
کوفیـان نغمـه    1از بیعت با یزیـد،  نداري امام حسیدسفیان و خو ابی بنمعاویۀبه گاه مرگ 

بـه   نبر دعوت امام حسیی عصرد خزا بن ساز کرده و با اجتماع در منزل سلیمانمخالفت، 
 امـام  3آن حضرت را به کوفه دعوت کردند.هاي بسیاري،  و طی نامه 2صدا شدند کوفه هم

 ،بـا ایـن حـال    4نیز پس از تدبر و تحقیق در باب گفتار کوفیان راه کوفـه در پـیش گرفـت.   
را یاري دهند و آن حضـرت پـس از رسـیدن بـه      کوفیان نتوانسته یا نخواسته امام حسین

شهادت امام  5تن از یارانش در مبارزه با حکومت اموي به شهادت رسید. 72بال همراه با کر
در  و امام سجاد زینبآتشین حضرت هاي  ، ورود کاروان اسرا به کوفه، خطبهحسین
که از کرده خویش پشـیمان شـده و   اي  به گونه، خفته کوفیان را بیدار کردهاي  وجدانکوفه، 

 ی امـام حسـین  خـواه  ۀ خوندر اندیشآنها  از این رو گروهی از 6،ددر صدد جبران برآمدن
در پـی آنهـا    7ذاران یـا همـان تـوابین بودنـد.    گـ  . نخسـتین آنهـا توبـه   برآمده و قیام کردنـد 

البته به رغـم هـدف مشـترك و شـیعه      8ابوعبید ثقفی با این هدف اساسی قیام کرد. بنمختار
  تفاوتی در پی تحقق هدفشان بودند.مهاي  بودن سران دو قیام، با دیدگاه و روش

انقالبـی دو گـروه، علـل و    هـاي   در پژوهش حاضر برآنیم پس از تبیین دیدگاه و روش
عوامل عدم اتحاد و فرجام متفاوت دو قیام را دریابیم. این پژوهش اساساَ در پـی پاسـخ بـه    

در دو قیـام   تاریخی و بررسی تطبیقـی شناسی  این مسئله اصلی است و آن را با نگاه جامعه
  هم عصر، مورد توجه قرار خواهد داد.

  نگاه اجمالي به دو قيام
 ی امام حسینخواه خون در اندیشه آن گونه که گذشت توابین نخستین گروهی بودند که

شکنی خویش نادم بودند، در اندیشه توبه و تدارك آن  وفایی و پیمان بر آمدند. آنها که از بی
را بـه رهبـري    »صـرد  بـن  سلیمان«ق، 61تین جلسه خود در سال از این رو در نخس، برآمدند
قـرار دادنـد. در پـی     گاه خویش را نخیلـه  و وعده 65، زمان قیام را ربیع االخر سال برگزیده

آنهـا   کردند. می داشته و خود را براي شورش و قیام آمادهاي  تحرکات پنهانی و مخفیانهآن، 
و پس از تـدارك مقـدمات    9خود را آشکار کردهقیام با مرگ یزید و سستی امور حکومت، 

زیاد و دیگر عامالن حادثه کربال عزم  ابن عبیداهللا قیام به منظور مقابله با سپاه شام و انتقام از
حکـم و اشـتغال    بـن  مـرگ مـروان   زمان (بـه دلیـل  آن دیار کردند. هرچند سپاه شام در این 
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زیـاد، فرمانـده    ابن بود، امارو  روبهاندهی با مشکل فرم مروان به امور جانشینی) بن دالملکعب
غم شجاعت فراوان گروه تواب در عین الـورده  ر بهکل سپاه اموي بر این مشکل فائق آمد و 

شداد و هـزار   بن رفاعۀتنها  10غلبه یافته و جمله توابین در این نبرد به شهادت رسیدند.آنها  بر
  11.استفاده از تاریکی شب گریخته و به کوفه باز گردندهاي توابین توانستند با  نفر از باقیمانده

 خـواه  خـون  دیگر، عبید ثقفی مختاربن ابیپس از افول ستاره قیام توابین در عین الورده، 
و دیگـر   13حنیفه و کسب حمایت ابن 12گروه تواب هاي ، با گردآوري باقیماندهحسین امام

یافت بر کوفـه تسـلط    قمختار توفیجنبشی دیگر بر ضد حکومت اموي سامان داد. شیعیان، 
بپـردازد و آنهـا را مجـازات     و پس از تثبیت نسبی قدرتش، به قاتالن امـام حسـین   14یابد
کـه اشـراف   اي  بـه گونـه  ، مخالفان زیادي براي وي پدیـد آورد مختار،  توفیقات اولیه 15کند.

کـه در دو  آندد جنگ با او بر آمدنـد. خالصـه   در ص 16زبیر بن امویان و مصعب، قبایل کوفی
نیروهـاي زبیـري و اشـراف قبایـل کـوفی و بصـري بـر مختـار و          »حـرواء «و  »مـذار «نبرد 

امارت مختار نیز چندان نپایید بدین ترتیب،  17همراهانش غلبه یافته و بر کوفه مسلط شدند.
  فدا کردند. بیت ان خود را در راه احقاق حقوق اهلو همراه با بسیاري از یارانش ج

  جايگاه و پايگاه سران دو قياممقايسه 
ه و از کبـار و زهـاد زمـان    عـ خزاۀ رهبر توابین، بزرگ طایفـ صرد خزاعی،  بن سلیمانآنکه  با

رسـد دیگـر    مـی  به نظـر  18بود،مند  بهره و امام حسن امام علینشینی  از همخود بود و 
ــیت ــاي  شخص ــیب  ه ــون مس ــراه او چ ــن هم ــداهللا   ب ــرازي، عب ــه ف ــن نجب ــی،  ب وال تمیم

نداشته سن، جایگاه و پایگاه واالیی  ربرغم ک بهشداد بجدلی  بن رفاعۀنفیل و  بن سعد بن اهللاعبد
در حـالی کـه مختـار،     19و در جریان واقعه کربال و پس از آن بود که نـام و نشـانی یافتنـد.   

از سـیزده   20کشـید،  مـی  را به یـدك ) ابوعبیدبن مسعود ثقفی( نام و نشان پدرآنکه  افزون بر
و حتـی تجربـه اداره مـدائن را در ایـام      21ق جنگ کرده و در امور آن زبـده بـود  سالگی مش

و  23عقیـل  بـن  دادن بـه مسـلم   در جریان واقعه کربال نیز با پناه 22داشت. حکومت امام علی
 24به ویژه شیعیان پایگاهی ویـژه یافـت.  نزد مردم عراق و حجاز،  ،پس از آن با دفاع از کعبه

از حمایــت افــراد صــاحب نفــوذي چــون  25)ثقیــف(اش  ســواي عشــیره شــهرههمچنــین 
چنـد موضـع بـا وسـاطت او از بنـد      کـه در  اي  به گونه، بودمند  بهرهخطاب  بن عمر بن عبداهللا

مالـک اشـتر نیـز     بـن  به ویژه ابراهیمدیگر همراهان مختار،  26زیاد و زبیریان رهایی یافت. ابن
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صـاحب نفـوذ و   اي  ، وي را چهـره شنشانعشیره و یاران پرشماري داشت که در کنار نام و 
بـه  پایگـاهی درخـور داشـت و جملـه آنهـا،       مختار نزد موالی کوفه هـم  27مهم ساخته بود.

  28و به تدبیر و کیاست او ایمان داشتند. هابوعمره کیسان مرید او بودخصوص 

  اختالف ديدگاه و روش انقالبي دو گروه
حادثه کربال و بان ار در قیام بر ضد مسبآگاهی از دیدگاه سران تواب و مختبراي بهترین راه 

ست. این سخنان به آنها چگونگی تحقق هدفشان، سخناندر خصوص عقاید و باورهایشان 
جـوهره  . تواند زوایاي تاریک دو قیام را روشن سازد می تبلیغاتی دو گروههاي  مثابه اعالمیه

هنگـام حضـور در عـین    تـا  ق 61بـه سـال   آنها  اصلی سخنان توابین از نخستین گردهمایی
توجهی به دنیـا و امـور    گرایی، بی مضامینی چون مالمت نفس، آخرتالورده همواره، درباره 

نمونـه   29چرخید. می طلبی قتله دشت طف و شهادتبرابر احساس گناه و قصور در  دنیوي،
ه اعتنایی ب او در نخیله سخنان سلیمان را در باب بی. حذیفه مزنی است بن سخنان صخیرآن، 

  دنیا چنین تایید کرد:
.. قسم به خدایی که جز او خدایی نیست، در مصاحبت کسانی که قصد و نیت دنیا دارند .

، ما را به قیام واداشـته ، ی پسر دختر پیامبرخواه خون توبه از گناه ومردم! اي  خیري نیست.
  30.».ها.. رویم و نوك نیزه ها می به طرف دم شمشیردینار و درهمی همراه نداریم، 

سـن و جایگـاه    چـون کبـر  هاي یاد شده براي سران توابین،  گیرسد ویژ می به نظربنابراین 
چگـونگی  آنهـا   داد و دغدغه اصـلی  هاي آنها می ها، رنگ و بوي مذهبی به فعالیتمعنوي آن

نـد،  چه در باب فرزند رسولش روا داشـته بود هنگام پرسش از آنبا پروردگارشان رویارویی 
نظامی داشته باشد، رنگ و بوي مذهبی داشت. ه جنبآنکه  بیش ازهاي آنها  یتفعالرو  از این

نیز عاملی شد تا تنها راه تحقـق هدفشـان را جـان    آنها  خفقان حاکم بر جامعه اموي معاصر
و معیارهاي گزینش دشواري براي جذب نیرو داشته باشند.  31طلبی دانسته فشانی و شهادت

از پذیرش پیشنهادهاي مکرر حاکم زبیري کوفـه  در حقیقت، براساس همین مبنا بود که آنها 
به دلیل عدم مشروعیت سیاسـی و مـذهبی حاکمیـت دو    (حارث  بن و درخواست اتحاد زفر

رهبر قیام افزون بر آن،  32استنکاف ورزیدند.) بیت با اهلسابقه و کینه و عداوتشان ، گروه
تا کسی جز بـا نیتـی کـه بـر     ، شد می داً خط و مشی قیام را یاد آوردر مواضع مختلف متعم

افزود، شـمار آنهـا    می این روش در عین حال که بر خلوص لشکریان. آنند همراهشان نشود
اعتبـاري دنیـا و    چنان که در نخیله، بعد از اتمام سخنان سلیمان در باب بـی ، داد می را تقلیل
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فر از یارانش او را ترك کردند. نمونه دیگـر از ایـن روش را   اعتنایی به آن، بالغ بر هزار ن بی
رهبر قیام با حرکت شـبانه و سـریع   . هنگام حرکت گروهش از نخیله به سوي شام شاهدیم

تـا مبـادا    از نخیله به سوي دیراعور، بسیاري از افراد همراه خویش را جاي گذشـت ها  نیرو
کسـب تکلیـف تـوابین از امـام      وعدم دعـوت   33.شودعث آشفتگی سپاه عدم خلوصشان با

دعوت آنکه  زیرا افزون بر، تواند معلول دیدگاه آنها و راه و روش قیام باشد می نیز سجاد
 پیـاپی موجـب اغـراي بـه جهـل و اتهـام سـفاهت       هـاي   پـس از عهـد شـکنی    را از امام

رو  بودند، از ایـن  بیت اهلدانستند، با شهادت خویش در پی اثبات مودت و ارادت به  می
  پس از حادثه کربال خرسند نبودند. به شهادت امام سجاد

ترین  توابین براي پذیرش بزرگکه  رسد می بن حنفیه نیز به نظردر باب دعوت از محمد
زیـرا او از اعقـاب   ، به عنوان حامی معنوي نهضت آمـادگی نداشـتند   پسر باقی مانده علی

خـونی بـا   ۀ ایده جانشینی از طریـق رابطـ   نبود. توابین بر ، از نسل فاطمهمستقیم پیامبر
همواره بـر  آنها  در سخنان رو از این، علی کید داشتند، نه فرزنديِأمعتقد بوده و ت پیامبر
  34شد. می کیدأت از طریق فاطمه با پیامبر حسینۀ رابط

مختار بر خالف توابین قدرت سیاسی را راه تحقق هدف خویش و مقدم بر انتقام از اما 
. او در نخستین گـام،  بهره بردها  دانست و در این راه از تمامی ابزار می ن امام حسینقاتال

براي فراهم آوردن اسباب اي  و خود را چون منجی 35بن حنیفه را کسب نمودحمایت محمد
بـر خـالف گـروه تـواب کـه از      رو،  ، از ایـن کـرد  مـی  معرفـی ها  گروهۀ اسباب رضایت هم

مـژده فـتح، ظفـر و سـعادت دنیـوي و اخـروي       به هـوادارانش  گفتند،  می اعتنایی به دنیا بی
دست ه حمایت شیعیان را ب ی امام حسینخواه خون با شعاربر همین اساس، او  36داد. می

گستري، بیش از بیست هزار موالی کـوفی را بـا خـود     خواهی و عدالتو با نوید داد 37آورد
دل اعراب ،که دستی قـوي   دراي  هبا گفتارهاي موزون نیز راه رخنهمچنان که  38،همراه کرد

افزون بر  40حساس آنان را نواخت.هاي  و با اعطاي پست 39در شعر و شاعري داشتند، یافت
هاي اعـراب جنـوبی،    قیام خویش را پاسخی به آرمان 41گیري معنوي از کرسی بر آن با بهره

ش از اسـالم،  زیـرا در دوران پـی   ،نشان داد 42ویژه یمنیان که از نخستین هوادارانش بودند، به
مشخصی از اعراب جنوبی و امتیازي به حساب هاي  طایفهة صیانت از اماکن مقدس بر عهد

کـه کرسـی را پیشـاپیش     چـون مختـار  هماعراب قبایل عربستان جنوبی عالوه بر آن،  43بود.
 فـتح و ظفـر  آنکـه   را بـه زعـم  اي  هنگـام جنـگ نشـان قبیلـه    بـه   ،داد مـی  لشکریان حرکت
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حنظلـه   بـن  عبـداهللا  بهقوائل به  بن آن تمسک بنی بکرۀ بردند. نمون می ودبخشاید، همراه خ می
وسـی پسـر ابوموسـی    ین روست که نخستین نگهبانان کرسـی (م از ا 44در روز ذوقار است.

شبام، نهند، خارف و شاکر کـه  هاي  کنندگان آن از قبیله و تکریمی) اشعري و حوشب برسم
پیـروزي ابـراهیم بـر     سیاست مختار بدان پایه بـود کـه  ثیر این أت 45.نسب یمنی داشته، بودند

 ،افزون بر آن 46.تمسک به کرسی پنداشتندۀ شگفتی گروهی شد و آن را نتیجۀ سپاه شام مای
شان در قیام توابین محل اعتماد واقع نشدند، همـراه   به دلیل سابقه مختار حتی با زبیریانی که

 47،اطاعـت در آمـد   و از روي خدعه از درِ شد و پس از تسلط بر کوفه نیز هر چند به ظاهر
زمان با امویان و زبیریان بـراي او دشـوار بـود، بـه چنـین       زیرا در آن شرایط که درگیري هم

بـر خـالف   کـه  تـوان گفـت    ها می با این زمینه 48نیاز داشت.هم سیاستی براي بقاي امارتش 
ی ابزارها براي تحقـق  یافته مختار از تمام جنبش خودجوش و مذهبی توابین، جنبش سازمان

جـان فشـانی   ه سران توابین تنها راه تحقق هدف، در حالی که در دیدگا، هدف قیام بهره برد
تواننـد آن را تحقـق    مـی  من و معتقـد ؤتنها شـیعیان مـ  بدیهی است طلبی بود که،  و شهادت

شان  بشاصالتی هم پایه هدف قائل بوده و جن ،بخشند. آنان با تکیه بر این باور، براي وسیله
  شیعی محض بود.ـ عربی 

  هاگاه و روش دو قيام در فرجام آنتاثير ديد
پیش از فـراهم  زده و  باعث شد شتابآنها  غلبه احساس گروه تواب بر تدبیر و دور اندیشی

به قیام بپردازند. اثر این شـتاب را در حضـور کـم رنـگ شـیعیان در      آوردن مقدماتی جامع، 
خط مشی قیام کـه گرونـدگان بـه آن     49.بینیم می بصره و مدایننخیله و دیر رسیدن شیعیان 

تنها در پی امور اخروي و گریزان از دنیا و متعلقات آن بودند، به همـراه راه و روش تحقـق   
عه آن روز کوفه اقبال عام نیافت، از طلبی بود، در جام هدف که همانا جان فشانی و شهادت

زیرا در هر عصري بسیار نیسـتند کسـانی    50،شدند پذیر قلیل و آسیبرو، از لحاظ کمی،  این
که تنها براي اهداف معنوي و اخروي به جان فشانی بپردازنـد. معیارهـاي گـزینش دشـوار     

حـارث و سـنگر سـاختن     بـن  چون زفراعث شد از همکاري و همراهی کسانی، توابین نیز ب
پــی چنــین در آنهـا   حتـی بســیاري از همراهــان  51،قلعـه مســتحکم قرقسـیاء غافــل شــوند  

بـا چنـین دیـدگاه و راه و    ه دیگـر سـخن،   ب 52گروه تواب را ترك کردند.هایی  گیري سخت
توانست فراتر از چهار هزار و اندي که همراه سلیمان در  نمی تحقق هدف، شمار آنان روشِ
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قابـل  در مقلیل هر چند در نیـت و بـاور راسـخ،     عین الورده حضور یافته، باشند. این تعداد
  باشد.توانست  نمی چه شد،جه آن فراتر از آنو نتیبود پذیر  روهاي شامی آسیبخیل عظیم نی

هـا را   ن حادثه کربال بود، جمله گروهامختار در عین حال که در اندیشه انتقام از مسبباما 
و امویـان، زبیریـان و اشـراف     هاشم گرفته تا موالی حنیفه و بنی بن بر ضد حکومت از محمد

همراه کرد تا جنبشی سازمان دهد که ابـزار تحقـق هـدفش باشـد.      نواخت و با خودکوفی، 
مختار ضرورت قدرت سیاسی را براي تسهیل تحقق هدفش دریافته بود و باور داشـت کـه   

گـذار در کوفـه،   أثیرگیري از تمامی امکانات و نیروهـاي ت  اس بودن و بهرهاین مهم بدون سی
عقیدتی و سیاسی گوناگون با مختار بـه درازا  هاي  میسر نخواهد شد. هر چند همراهی گروه

امـا   53،چون موالی، اشراف کوفی و زبیریان عامـل سـقوط امـارتش شـدند     ،نکشید و برخی
توفیق یافت بسیاري از قتله دشت طف را به بدترین شکل مجازات کند و شـادي و دعـاي   

  54را باعث شود. بیت اهلخیر 

  نتيجه
حادثه کـربال را وجهـه همـت    مسببان  داشته و انتقام ازمذهب تشیع آنکه  توابین و مختار با

خاصی براي دیدگاه متفاوتی به امور داشته و هر کدام راه و روش اما خویش ساخته بودند، 
جنبش خودجوش و مـذهبی تـوابین راه حـل نظـامی را     خویش اختیار کردند؛ تحقق هدف 

و جبـران   بیـت  اهـل به باور نداشت و با کشتن یا کشته شدن در پی اثبات مودت خویش 
باور داشتند براي خارج نشدن از مسـیر  . آنها و یارانش بود قصورشان در حق امام حسین

از ایـن  ، غیر شیعه و افراد خواهان دنیا را نباید پـذیرفت هاي  همکاري گروهنهضت،  متعالی
ار کثیـر  در جامعه معاصرشان اقبال عام نیافت و در برخورد با شـم آنها  حل دگاه و راهرو دی
  شکست خورده و اکثر قریب به اتفاقشان به شهادت رسیدند.ن الورده، بن زیاد در عیرلشک

عقیـدتی  هاي  جز با راه حل نظامی و فراهم آوردن گروهکه  مختار باور داشتدر مقابل، 
از این رو بـا فـراهم آوردن مقـدماتی     ،توان به هدف رسید نمی گذار در عراقرثیأو سیاسی ت
هـاي مختلـف،    حنیفه را به دست آورده و با گرد هم آوردن گروه نبت معنوي اجامع، حمای

کوفه را مقر قیام خـویش سـاخت و توفیـق    ، شیعیانو  چون موالی، اشراف کوفی و بصري
 بیـت  اهـل یافت بسیاري از قتله دشت طف را مجازات کند و باعث شادي و دعاي خیـر  

  گردد.
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 ش.1378، قم، الهادي، تاریخ سیاسی اسالمجعفریان، رسول، 
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 ش. 1344(از حمله عرب تا ظهور طاهریان)، تهران، انتشارات علمی،  دو قرن سکوت، عبدالحسین، کوب زرین
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