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 فصلنامه تاريخ اسالم

  37، شماره مسلسل 9311 بهار، دهمسال 

 

 

 نظامي -سياسي نقش ضحّاك بن قيس فهري در تحوالت 

 قرن اول هجري 
 

 29/3/11تاريخ تأيید:    5/2/11تاريخ دريافت: 

 محمود صادقي علوي
 

متردان  متداران   د تتت  گیري حكومتت امتوي، بر تز از سیاستت    هم زمان با شكل

هاي اين حكومت تازه تأسیس اقدامات زيادي بودند كه در استحكام   تثبیت پايهبرجسته 

انجام دادند. ضحّاك بن قیس فهري يكز از اين افراد بود كه از زمان حكومت يزيتد بتن   

ابز سفیان در منطقة شام، به اين منطقه رفت   در  تدمت حاكمتان امتوي بته فّاتیّتت      

ن سه  لیفة نخست، جز در بر ز فتوحتات، ببتت   نام ضحاك در ر يدادهاي زما پردا ت.

نقش برجستته ا  در قتوام حكومتت امتوي      امیراتمومنینامّا مقارن  الفت نشده است. 

شود. ضحّاك در اين د ره از فرماندهان مّا يه در جنگ صفّین بتود   پتس از   نمايان مز

سیدن يزيتد  با به حكومت ر هاي منطقة عراق داشت.اين جنگ نیز نقش مهمّز در غارت

تر شد   در زمان حكومتت مّا يتة بتن    بن مّا يه نقش ضحاك در حكومت اموي پررنگ

رجتل سیاستز ايتن د ره بتود. از     منتدترين    قتدرت ترين توان گفت كه ا  بزرگيزيد مز

 همین زمان ا  به عبداهلل بن زبیر كه در مكه شورش كرده بود متمايل شد.
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بر حكومت مر ان حكم توافت  كردنتد، عتازم     پس از آن كه امويان در شوراي جابیه

شدند. ضحّاك كه از حامیان عبداهلل بن زبیر كمك گرفته بود، در  سجنگ ضحّاك بن قی

 به شدّت شكست  ورد   كشته شد. اما مرج راهط آمادة جنگ شد؛

 

 

 

   قترن ا ّل هجتري   ،ضحّاك بن قیس فهري، امويان، مرج راهتط  هاي كليدي:واژه

 .زبیريان

 

 اك بن قيس فهرينسب ضحّ

بن عمر  بن شیبان بن محارب بتن فهتر    بّلبة بن  ائلةضحّاك بن  اتد بن  هب بن 

منتسب به فهر بن ماتك بن نضتر بتن كنانته كته قتريش بته ا  نستب         1اتقريشز اتفهري

منتاب  تتاريخز از يكتز از     3بن حتييم ابتن غتانم بتود.     ربیّةمادر ا  امیمه د تر  2برند.مز

تر از ضتحّاك بتود   يكتز از همستران     كنند كه بزرگم فاطمه نیز ياد مز واهران ا  به نا

 4بن زيد بود كه براي ا  جبیر، زيد   عايشه را به دنیا آ رد. اسامة

كته از   5انتد سّید را براي ا  ذكر كرده عبداترحمان   ابو انیس، ابو هاي ابومورّ ان كنیه

 میان آنها كنیة ابو انیس از همه مشهورتر است.
 

 

 

 دوران تولّد و نوجواني

دربارة تاريخ توتّد ضحّاك بن قیس نیز همچون بسیاري از رجتال صتدر استالم، میتان     

 )ص(مورّ ان ا تالف است؛  تز همه بر اين نكته اتفاق دارند كه  ي پیش از رحلت پیامبر

به دنیا آمده است. مناب  تاريخز توّتد ا  را از هفتت ستال تتا يتك ستال پتیش از رحلتت        
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آيتد  امّا از آن جايز كه احاديثز نیز به ا  منتسب است به نظر مز 6اند.ذكر كرده )ص(برپیام

به دنیا آمده باشد، كه اين امتر بته عنتوان     )ص(دست كم هفت سال پیش از رحلت پیامبر

را ديده   نام  ي در زمتره صتحابه    )ص(آيد؛ چرا كه پیامبريكز از امتیازات ا  به شمار مز

 7 شود.ذكر مز

 

ز د ران كودكز   نوجوانز ضحّاك بن قیس آگاهز چندانز در دست نیستت. تنهتا در   ا

هاي پدرش پتیش از استالم   بر ز موارد به ندرت به د ران كودكز   نوجوانز ا  يا فّاتیت

در  اشاراتز شده است. براي نمونه، براساس ر ايتت طبتري از ابومخنتح، حضترت علتز     

مّا يه   اصحاب ا  از جمله ضحّاك بتن   هايژگزبر ز  يابناي جنگ صفیّن كه به بیان 

فرمايد: آنها اصحاب دين   قترآن نیستتند. متن بهتتر از شتما آنهتا را       مز ؛پردازدقیس مز

ام. آنهتا در كتودكز شتر رترين    ساتز همراه آنهتا بتوده  شناسم. من در كودكز   بزرگمز

هتاي چنتدانز   التز آگاهزاگرچه چنین جم 8ساتز شر رترين مردان بودند.اطفال   در میان

توان دريافتت كته  ي از   دهد، امّا همین قدر مزاز د رة نوجوانز   كودكز ا  به دست نمز

 جوانز در زمرة گر ه بنز امیه بوده است.

هم چنین در مورد شغل پدر ا  يّنز قیس در جاهلیّت ر ايت شده كه ر زي عقیل بتن  

ست كه دربارة يارانش سخنانز بگويتد   آنهتا را   طاتب نزد مّا يه بود   مّا يه از ا   واابز

حّاك( گفت كه ا  در زمان پتیش از  ض صح كند، عقیل در سخنان  ود دربارة قیس )پدر 

 9كرد.جهانید   از اين راه امرار مّاش مزاسالم حیوانات نر را بر حیوانات مادّه مز

احاديثز را بته ا    دانسته   )ص(بر ز مناب  تاريخز ضحّاك بن قیس را صحابز پیامبر

، حبیتب بتن مستلمه    )ص(كنند. براساس گزارش اين مناب   ي از پیامبر اكترم منسوب مز

فهري   عمر بن  طّاب ر ايت كرده   افرادي چون تمیم بن طرف، حسن بصتري، ستّید   

 10اند.بن جبیر از ا  ر ايت كرده

ته بتر متردم،   از جمله احاديثز كه از ضحّاك بن قیس ر ايت شده اين است كه، پیوست 

آ يز  ود قرار داد   با اين حديثز كه ابوبكر در سقیفه آن را دست 11حاكمز از قريش است.
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، شود. هم چنتین نستايز   )ص(حديث بود كه توانست مان  ادّعاي انصار در جانشینز پیامبر

اگر چه اين مناب  ضحّاك را  12نیز از  ي يك حديث دربارة نماز بر میّت ر ايت كرده است.

كنند؛ امّا چنتان كته پتیش از    دانسته   احاديثز را نیز به ا  منسوب مز )ص(بز پیامبرصحا

 حتدّ  )ص(زمان با رحلت پیامبرترين حاتت همبینانهاين ذكر شد، از آن جا كه  ي در  وش

را درك كرده باشد؛ امّا به دتیتل   )ص(یامبرپرسد كه اكثر هفت ساته بوده است، به نظر مز

سته حديثز را از ايشان به يتاد داشتته باشتد   ايتن احاديتث را از ديگتر       توانكمز سن نمز

 اند.شنیده؛  تز را يان در سلسله سند  ود نام را ي اصلز را نیا رده )ص(اصحاب پیامبر
 

 

 

 هاي سياسي و نظاميآغاز فعّاليت

انتد، ضتحّاك از آغتاز نوجتوانز در     گونه كه منتاب  گونتاگون تتاريخز اشتاره كترده     آن

هاي مختلح نظامز به  يژه در منطقة شام   مرزهاي ر م حضوري فّّال داشته   از تفّّاتی

ناب  گونتاگون متا   مبررسز  .همین زمان در پز تثبیت جايگاه  ود در اين منطقه بوده است

 كند.را در درك بهتر اين مسئله ياري مز

هتاي سیاستز     نخستین گزارشز كه از حضور ضحّاك بتن قتیس فهتري در صتحنه    

ها ضتحّاك نیتز   دهد مربوط به فتح دمش  است كه براساس بر ز گزارشظامز  بر مزن

هم چنین ردّ پاي ضحّاك را در زمتان  الفتت ابتوبكر       13در اين فتح حضور داشته است.

    هتاي بتا ست اه ر م يافتت. در ا ا تر د ران  الفتت ابتوبكر كته        تتوان در جنتگ  عمر مز

ود، ضحّاك بن قیس از جمله كستانز بتود كته بته     عمر عاص براي جهاد ر م نامزد شده ب

 14صد سوار به ا  ملح  شد.همراه سز

در زمان  الفت  لیفة د م نیز  قتز عمر پس از مرگ ابوعبیدة جرّاح، مّاذبن جبتل    

شتز ا  بته ستوي    رك اتد بن  تید، زمام تشكر ر م را به يزيد بن ابتز ستفیان داد، در تشك  

در ايتن جنتگ    .هز میسترة ست اه ا  را برعهتده داشتت    قیساريه، ضحّاك بن قیس فرماند
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از همین زمان بود كه ضتحّاك بتن قتیس فهتري در      15مسلمانان بر س اه ر م پیر ز شدند.

 منطقة شام مستقر   همكاري ا  با  اندان اموي آغاز شد.

اي به نقش   فّّاتیت مناب  تاريخز در بیان ر يدادهاي د ران  الفت  لیفة سوم اشاره

كنند   احتمتاً   ي در ايتن د ره هتم چنتان در     بن قیس فهري در اين د ره نمزضحّاك 

 شام   در  دمت حاكمان اموي بوده است.

 

 ضحّاك بن قيس در دوران حكومت معاويه

نازعتات میتان  ي   مّا يته،    م  شتر     امیراتمؤمنین علزهم زمان با آغاز  الفت 

شتود.  ي در  ًت اين د ره نمايان متز نقش برجستة سیاسز   نظامز ضحّاك نیز در تحوّ

اين زمان   پیش از آغاز جنگ صفّین از سوي مّا يه به حكومت حرّان   منتاط  اطتراف   

متردم منطقتة    زنیز هم زمان ماتك اشتر را براي ستركوب  آن منصوب شد. حضرت علز

اشتر جزيره كه با مّا يه بیّت كرده بودند عازم اين منطقه كرد. ضحّاك چون  بر حركت 

را شنید، از مردم رقه كمك گرفت   با كمك آنها در نزديكز حرّان با آنها  ارد جنگ شتد.  

چون جنگ تا شب به طول انجامید در آغاز شب، ضتحّاك   يتارانش شكستت  وردنتد       

عبداترحمان بن  ،آن جا در محاصرة ماتك قرار گرفتند. مّا يه رشبانه عازم حرّان شدند   د

ا تشكري به كمك ضحّاك فرستاد كه اين تشكر نیز در نزديكز رقته بته    اتد بن  تید را ب

 16شدّت از اشتر شكست  ورد.

پیش از آغاز نبترد صتفین، مّا يته گر هتز را بتراي       ،براساس گزارش ابن اعثم كوفز

انتخاب ا  به عنتوان   17ضحّاك بن قیس نیز يكز از اعضا بود.  فرستاد   گو با علزگفت

كره كننده حاكز از اين است كه  ي در اين زمان از اشخاص برجسته نماينده در هیئت ميا

   مورد اعتماد مّا يه بوده است.

در طول جنگ صفین نیز ضحّاك نقتش مهمّتز برعهتده داشتت. ا  در ست اه مّا يته       

گر هتز   در ابناي جنگ صفین علز 18فرماندهز پیاده نظام قلب تشكر را برعهده داشت.

یر ي كمكز به مّا يه جلوگیري كنند   مّا يته نیتز ضتحّاك بتن     را فرستاد تا از رسیدن ن
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 19هري را با گر هز به مقابله با آنها فرستاد كه شكست  وردند.فقیس 

هاي نظامز ضحّاك آغاز شد. در ايتن  پیش از آغاز جنگ نهر ان د ر جديدي از فّاتیت

رد   در صدد جم  بار ديگر قصد حمله به شام را دا د ره مّا يه كه آگاه شد حضرت علز

پیمان  عهد   آ ري تشكر است، به مسجد رفته   براي مردم سخنرانز كرد كه ما با علز

بستیم   د  حكم قرار داديم  تز ا  اكنون پیمان شكسته، پس براي جنتگ آمتاده شتويد.    

مردم نیز از نقاط مختلح در اطراف ا  گرد آمدند. مّا يه بتراي غتارت   ايجتاد نتاامنز در     

هتاي    جلتوگیري از تشكركشتز مجتدّد ا  بته شتام، گتر ه       تحت حكومت علز مناط 

 مختلفز را به اين مناط  اعزام كرد تا اين اهداف ا  را به مرحلة عمل در آ رند.

ها به فرماندهز ضحّاك بتن قتیس بته عتراق حملته كترد.       نخستین دسته از اين گر ه

كرده   آن نتواحز را غتارت كنتد      مّا يه دستور داشت تا به ناحیة كوفه حمله  زضحاك ا

كشد. طب  گزارش مناب  تاريخز ضحاك با سه يتا  ببود  هر عربز را كه در اطاعت علز

چهار هزار نفر عازم اين منطقه شد.  ي در طول راه اموال مردم را غارت كرده، هتر عترب   

را غتارت  یتان  جكشت تا به بلبیه رسید. در آن جا افرادش قافلتة حا ديد مزبد ي را كه مز

بن عمیس بن مسّود، برادر زاده عبتداهلل بتن مستّود ت صتحابز رستول         عمر   كردند، 

 20با جمّز از همراهانش كه عازم حج بودند به قتل رساند. )ص( دا

كه نتیجة رأي حَكَمیَن را درستت   ا ضا  عراق در اين زمان بسیار نابسامان بود. علز

طه با  الفت در صالحیّت د  حكم نبوده استت،  دانست   با ر داشت اعالم نظر در رابنمز

در صدد بود تا د باره تشكري جم  كرده   به جنگ مّا يه بتر د. از ستويز ديگتر، متردم     

درپز  ستته  هاي پززدند. گر هز از جنگهاي مختلح از اين كار سرباز مزعراق به بهانه

گ صتفین از تشتكر   كردنتد كته پتس از جنت    شده بودند   گر هز ديگر  وارج را بهانه مز

د  تاّص  تود در منطقتة عتراق بته قتتل   غتارت مستلمانان         يت جدا شده   با عقا علز

اي بود كته حتّتز بتراي    پردا تند. اين استنكاف مردم عراق از حضور در جنگ به اندازهمز

 شدند.مقابله با فرستادگان مّا يه نیز به راحتز حاضر به جنگ نمز
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به مقابله بتا ضتحّاك فرستتاد. حجتر بته تّقیتب ا        حجر بن عدي را با س اهز  علز

پردا ت   در ناحیة تدمر به  ي رسید، پتس از ستاعتز جنتگ   پتس از آن كته از يتاران       

ضحاك نوزده تن   از ياران حجر د  تن كشته شدند، شب شد   با توقّح جنتگ، ضتحّاك   

 21شبانه به شام گريخت.

حرّان از قلمر  مّا يه تحت حكومتت   پس از اين جنگ نیز از آن جا كه رقه، قرقیسیا  

تحت حكومت ماتتك   ضحّاك بن قیس بود   منطقة نصیبین   اطراف آن از قلمر  علز

 22اشتر، پیوسته میان اين د  جنگ بود.

نیتز شتاهد      در ماجراي جنگ مّا يه با امتام حستن   پس از شهادت حضرت علز

منتد    رجال برجسته، قدرت حضور ضحّاك در عرصة سیاست هستیم؛  ي در اين زمان از

مورد اعتماد بنز امیّه بود. مّا يه به هنگام حركت از شام به سوي عراق ا  را به جانشتینز  

 23 ود در شام برگزيد.

در د ران حكومت مّا يه، ضحّاك بن قیس حد د د  تا سه سال حكومت شهر كوفه را 

نز در دست نیست   مناب  نیز برعهده داشت. از اين د ره حكومت ضحّاك نیز آگاهز چندا

تاريخز حتز در تاريخ انتصاب   عزل ا  از حكمرانز اين شهر نیز ا تالف دارند؛ امّا آنچته  

 زمورد اتفّاق مناب  تاريخز است اين كه از زمان عزل عبداهلل بن  اتد بن اسید از حكمرانت 

به حكمرانز اين كوفه تا زمان انتصاب عبداترحمان بن عبداهلل پسر ام حكم،  واهر مّا يه 

ق بتوده  ه  51تتا   53هتاي  شهر، ضحّاك حكمران اين شهر بود   اين مدت میتان ستال  

 24است.

 

 عهدي يزيد واليت

هاي تاريخز بتود كته در آن   ماجراي بیّت گرفتن مّا يه براي يزيد نیز از ديگر صحنه

خستتین  بود كه ن .ق . ه 55ضحّاك بن قیس فهري نقش بسیار مؤبّري ايفا كرد. در سال 

بن شّبه ماجراي  ًيت عهدي يزيد را مطرح كرد   از مّا يه  واستت كته ا  را    ةبار مغیر

به جانشینز  ود برگزيند. مّا يه كه تا اين زمان جانشینز يزيد را آشكارا اعالم نكرده بتود  



 

 

 

 

 
 

 

 

 نظامي قرن اول هجري –نقش ضحّاك بن قيس فهري در تحوّالت سياسي 

 

 

 

 

 

935 

 با نظر مغیره موافقت كرد.

ه  ًيت عهتدي را  بن شّبه   مر ان حكم مأمور شدند تا مقدمات انتخاب يزيد ب ةمغیر

در د  شهر كوفه   مدينه فراهم كنند. اين د  نفتر در شتهرهاي تحتت حكومتت  تود بتا       

ي هبتر مردم را به بیّت با يزيد فرا واندنتد   جتز گتر ه انتدكز بته ر      ،سخنرانز   تبلیغات

، عبداترحمان بن ابز بكر   عبداهلل بن زبیر، مخاتفت آشكاري بتا  ًيتت   حسین بن علز

 نشد.عهدي يزيد 

هاي مختلفز از مردم عراق   ديگر بالد اسالمز به نمايندگز ق. گر ه. ه  51در سال 

مّا يه آمدند، مّا يه كه پیوسته در صتدد بتود بتراي فرزنتدش      داز مردم شهرهاي  ود نز

يزيد بیّت بگیرد، اين فرصت را مغتنم شمرد   بر آن شد تا اين كار را در حضور اين افتراد  

انجام دهد. از اين ر  از ضحّاك بن قیس در واست كترد تتا در    ،لح آمدندكه از نقاط مخت

شود حضور يابد   پس از پايان سخنان مّا يه، بر یزد   بدين منظور تشكیل مزكه جلسه 

درباره يزيد   بیّت با ا  سخن بگويد. ضحّاك نیز به در واستت مّا يته عمتل كترد   در     

سخنان مّا يه بر است   دربتارة اهمیّتت استالم،    جلسه مزبور حضور يافت   پس از اتمام 

حرمت  الفت، فضیلت يزيد، آشنايز ا  با سیاست   بمرات بیّت با يزيد سخنانز گفتت    

گتاه عبتداترحمان بتن عثمتان     مردم را به بیّت با ا  براي جانشینز مّا يه برانگیختت. آن 

آهنگتز قبلتز     هتم  اًشّري   بور بن مّن سلمز طبت  دستتور   ةبقفز، عبداهلل بن عضا

مّا يه بر استند   سخنان ضحّاك را تصدي  كردند   بدين ستان حاضتران در آن جلسته    

   25طوعا    كرها  با يزيد بیّت كردند.

 

 نقش ضحّاك در تحوّالت پس از مرگ معاويه

آمد، از هنگامز كه مند بنز امیّه به شمار مزضحّاك بن قیس فهري كه از رجال قدرت

ر مرگ قرار گرفت تا زمان جلوس پسرش يزيد بر تخت حكومت اموي، زمام مّا يه در بست

 حكومت   رت    فت  امور رادر ا تیار داشت.
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ق. در بستر مرگ قرار گرفت، ضتحّاك بتن قتیس    . ه  51هنگامز كه مّا يه در سال 

مري فرا وانتد    فهري را ت كه در اين زمان رئیس شرطة ا  بود ت به همراه مسلم بن عقبه  

ا  در قسمتز از  صیّت  تود   .ه اين د   صیّت كرد تا  صیّت ا  را به پسرش يزيد برسانندب

به يزيد در  صوص مردم حجاز گفته بود كه آنها اصل تو هستند   هر كس از آنها نزد تتو  

آمد، ا  را گرامز بدار   هر كس غايب بود، از ا  عهد بگیر. هم چنین دربارة مردم عراق بته  

ارش كرد كه اگر از تو  واستند كه هر ر ز حاكم آنها را عوض كنز، اين كار يزيد چنین سف

ام بده؛ چرا كه عزل يك حاكم بهتر از آن است كه هزار شمشتیر علیته تتو افراشتته     جرا ان

 26شود.

ضحّاك بن قیس در حاتز كه كفن مّا يه را در دست داشتت بته    ه،پس از مرگ مّا ي

مد   بناي  دا ند، دربارة مّا يه گفت: ا  ستون   حدّ مسجد آمده، بر منبر رفت   پس از ح

عرب بود.  دا به  سیلة ا  فتنه را از بین برد   ا  را بر بندگان  ود حكومت داد   توسّط ا  

كشورها را فتح كرد،   تیكن اكنون ا  مرده است   اين كفن ا ستت متا ا  را كفتن كترده،     

 27يم   ا  در برزخ است تا ر ز قیامت.گياركنیم   ا  را با عملش تنها مزدفن مز

اي را نیز نزد يزيد ت كه در اين زمان در دمش  نبود ت فرستاد   ضحّاك هم چنین نماينده

اي كه براي ا  فرستاده بود،  الفت ا  را تهنیت   مرگ مّا يه را تسلیت گفت     در نامه

پتس از آن بتر مّا يته    ضحّاك  28از ا   واست به سرعت براي بیّت گرفتن از مردم بیايد.

 29نماز گزارد   ا  را به  اك س رد.

هتاي ضتحّاك چنتدان ر شتن نیستت  منتاب        در د ران حكومت يزيد نقش   فّّاتیتت 

دهند. شايد اين امر به سبب حتواد   هاي چندانز از اين د ره به دست نمزتاريخز آگاهز

قاي  را تحت اتشّتّا   تاريخز  حشتناكز است كه در زمان حكومت يزيد رخ داده   ديگر  

بتن يزيتد، بتار ديگتر نقتش       يتة  ود قرار داده است؛ امّا در زمان حكومت كوتاه مدّت مّا 

شتود. مّا يته در طتول د ران حكتومتش     ك در حكومت اموي نمايتان متز  حّابرجستة ض

پیوسته بیمار بود   دستور داد كه در اين مدّت ضحّاك با مردم نماز بگزارد. طبت  گتزارش   



 

 

 

 

 
 

 

 

 نظامي قرن اول هجري –نقش ضحّاك بن قيس فهري در تحوّالت سياسي 

 

 

 

 

 

931 

ا  هم چنین  صیّت كرد كه پس از مرگ ا  نیز ضحّاك با مردم نمتاز بگتزارد تتا    ابن سّد 

چنین جايگاهز در نزد  اندان اموي نشان دهندة ا ج  30آنها از میان  ود حاكمز برگزينند.

 قدرت ضحّاك در اين د ره   در دستگاه حكومت اموي است.

 

 آغاز گرايش ضحّاك به عبداهلل بن زبير

ن مّا يه براي فرزندش يزيد، مخاتفت جتدّي عبتداهلل بتن زبیتر بتا      از زمان بیّت گرفت

  ماجراي كربال باعث شد تتا ابتن زبیتر در     حكومت اموي آغاز شد. قیام حسین بن علز

داران بیشتري پیدا كند   بیش از پیش عَلَم مخاتفت با حكومتت يزيتد را بتر پتا     مكّه طرف

آيتد. ابتن زبیتر از حادبتة     جنبش ابن زبیر در  اق  ادامة قیام اهل مدينه به شمار متز  دارد.

اي كه پس از مترگ مّا يته رخ داد   نیتز    كربال، قیام اهل مدينه    الء سیاسز   رهبري

اي را بر ضتدّ بنتز   انتقادهاي شديد به يزيد در جهان اسالم بهره گرفت   حركت مسلّحانه

 .كوشید حجاز را مركز  الفت قرار دهدرد   امیّه از مكّه آغاز ك

ابن زبیر بزرگان اهل تهامه   حجاز را به بیّتت فرا وانتد   تقريبتا  همته بته استتثناي       

عبداهلل بن عبّاس   محمد بن حنفیه با ا  بیّت كردند. ا  پس از آن كه از مردم اين منطقه 

 31  بر منطقة حجاز تسلّط يافت.بیّت گرفت، كارگزاران يزيد را از مكه   مدينه ا راج كرد 

ق. پس از  اقّه حرّه   سركوب مردم مدينه، مسلم بن عقبته   حصتین   ه  51در سال 

بن نمیر از سوي يزيد مأمور بودند تا شورش ابن زبیر را در مكّه ستركوب كننتد. بتا مترگ     

ر مسلم بن عقبه، حصین بن نمیر به محاصرة مكّه پردا ت   تا حد دي ا ضا  بر ابتن زبیت  

سخت شد؛  تز در اين زمان  بر مرگ يزد باعث شد تا محاصرة مكّه رها شود   ابن زبیتر  

 به فّاتیّت  ود ادامه دهد.

اي زيتاد شتده بتود كته بته      بن يزيد قدرت ابن زبیر به انتدازه  يةهم زمان با مرگ مّا 

بنتز    واست با ا  بیّت كنتد   از ا  بتراي  گزارش طبري حتّز مر ان حكم نیز در آغاز مز

امیّه امان بگیرد، امّا ابن زياد به شام آمد   مان  اين كار شد   ا  را تحريك كترد تتا بتراي    

 ودش از مردم بیّت بگیرد. س س با پیشنهاد عمر بن سّید بن عاص بتا متادر  اتتد بتن     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

 37، شماره مسلسل 9311بهار  دهم،سال  

 

 

 

 

931 

 32يزيد )فا ته( ازد اج كرد   بنز امیّه   اهل تدمر با ا  بیّت كردند.

مردم شام به چند دسته تقسیم شدند؛ گر هز حامز عبتداهلل   از زمان مرگ يزيد به بّد

بن زبیر، گر هز حامز  اتد بن يزيد، گر هز متمايل به ضحّاك بن قیس   گر هز ديگر 

 33دار مر ان حكم بودند.طرف

به گزارش بر ز مناب  ضحّاك بن قیس پس از مترگ مّا يته بتن يزيتد در آغتاز بته       

كترد. حستان بتن ماتتك بتن بجتدل ت از         وت متز زبیتر دعت   باصورت پنهانز براي بیّت 

اي به ضتحّاك نوشتت   در آن، حت ّ    داران بنز امیه ت  قتز از اين امر آگاه شد، نامه طرف

ا  را به اطاعت از آنها فرا واند   ابن زبیتر را شتماتت   بتدگويز     بنز امیّه را ياد آ ر شد  

ر مسجدي براي متردم بخوانتد.   كرد. ا  هم چنین به ضحّاك سفارش كرد كه اين نامه را د

داران بنتز امیّته در شتام فرستتاد       از سويز ديگر، يك نسخه از اين نامه را بتراي طترف  

شخصز را نیز مأمور كرد كه اگر ضحّاك نامه را براي مردم نخواند، ا  نامه را بتراي متردم   

يتن شتخ     واست نامه را براي مردم بخواند بتا اصترار ا  بخواند. ضحّاك كه در آغاز نمز

داران بنز ناچار شد تا نامه حسان را براي مردم بخواند. پس از قرائت نامه، گر هز از طرف

امیّه در تأيید آن سخنانز گفتند كه ضحّاك آنها را زندانز كرد   بته دنبتال آن آشتوبز در    

داران مسجد به  جود آمد. فرداي آن ر ز بار ديگر در مسجد آشوبز به  جود آمتد   طترف  

ديگر درگیر شدند. ضحّاك كه ا ضا  را چنین ديد از بنز میّه   عبداهلل بن زبیر با يكبنز ا

 34 امیّه عير واهز كرد   قرار شد به جابیه بر ند تا با شخصز از بنز امیّه بیّت كنند.

 

 شوراي جابيه

هاي جهان اسالم، بتراي نجتات  الفتشتان كته بته ستقوط       بنز امیّه در ساية انشّاب

اي در اين زمان به چند گرد هم آمدند. جامّة اسالمز در ادامة تّصّبات قبیله شدتهديد مز

نفوذ داشت   ريشته   يگر ه   حزب تقسیم شده بود. حزب يمنز   قبیلة كلبز در دربار امو

داري امتیتازاتش بستیار     نیر ي حكومت بود   به رهبري حسان بن ماتك در حفظ   نگه

ها ت پس از اين  داران ا  از انتقال حكومت به حجازي؛ طرفكوشا   به امويان دل بسته بود
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 كه مّا يه آن را به شام منتقل كرد ت  حشت داشتند.

امّا حزب قیسز از جنگ يزيد با مردم مدينه )جنگ حرّه( به  شم آمده بود. اين حتزب  

مند ضحّاك بن قیس در دربار حكومت اموي صاحب نفوذ فرا ان شد   بتا  با رهبري قدرت

كرد. پس از مرگ مّا ية د م، ضتحّاك امیتر سترزمین شتام شتد        زب يمنز رقابت مزح

 هاي ا  در اين زمان بر اهمیّت   اعتبار حزب ا  افز د.فّاتیت

ها در ساية سست شدن حكومت اموي   دعوت عبداهلل بن زبیتر بتراي   هم زمان قیسز

  مواض  قتدرتز را كته    ها چیره شوندحكومت، فرصت ديگري به دست آ ردند تا بر كلبز

از چنگشان بیر ن آ رنتد. بتدين ترتیتب،     ،آنها با هم پیمانز با مّا يه به دست آ رده بودند

همان گونه كه پیش از اين ذكر شد  حدت كلمه امويان متالشز شتد   بتر ستر تصتاحب     

منصب  الفت به جدال بر استند. سرانجام پس از مدّتز جتدال   كشتمكش طبت  قترار     

اي در جابیه برگزار شد   دربارة انتخاب  لیفه بّتدي تبتادل نظتر    ز امیّه، كنگرهبزرگان بن

كردند. رياست اين شورا با حسان بن ماتك بود   مر ان حكتم بته علّتت پیتري   تجربته      

شانس   اقبال بیشتري براي تصاحب حكومت داشت. سرانجام در ايتن مجلتس بته ستود     

آنها  اجتما  راضز بیر ن آمدند؛ چرا كه نامزدما  از اجتها نیز مر ان رأي گیري شد  كلبز

يّنز  اتد بن يزيد به عنوان  تز عهد تّیین شد مشر ط به آن كه  الفت پتس از ا  بته   

عمر بن سّید برسد. به اين ترتیب حكومت از شا ة سفیانز به شتا ة مر انتز بنتز امیّته     

يمنتز ت امتوي مشتكل      ها  حدت كلمه حاصل شد   هم پیمانان منتقل شد   میان يمنز

  حدت موض  سیاسز را در حكومت حل كردند.

ضحّاك بن قیس نیز كه از بزرگان حكومت اموي در اين زمان بود   به ستبب قتدرتز   

تا اين زمان آنچه را در دل داشت آشتكار   ضحّاك .كه داشت يكز از نامزدهاي  الفت بود

داران ن بن يزيد كته  تود از طترف   بور بن مّ ،نكرده بود؛ امّا در راه حركت به سوي جابیه

ابن زبیر بود، نزد ا  آمد   با سخنانش ا  را متقاعد كرد تا آنچه را تا آن زمان پنهتان نگتاه   

داشته بود آشكار كند. ضحّاك نیز پييرفت   از اين زمان به صورت آشكار براي ابتن زبیتر   

 35دعوت كرد   راه  ود را از جابیه به سوي مرج راهط كج كرد.
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گزارش ابن سّد  قتز ابن زبیر آگاه شد كه ضحّاك بن قیس براي ا  از مردم بیّت به 

 36اي نوشت   ا  را به عنوان  اتز  ود در شام منصوب كرد.گیرد، براي ضحّاك نامهمز

 

 جنگ مرج راهط

پس از آن كه ضحّاك بن قیس از نیر هاي اموي كه به سوي جابیه در حركتت بودنتد   

ش عازم منطقتة مترج راهتط شتد. ضتحّاك كته نیتر ي  تود را در         جدا شد، با افراد  ود

ديد به نّمان بن بشیر حتاكم حمت ، زفتر بتن حتار  حتاكم       ناچیز مز هامینزز بير يار 

بن زبیر بودند نامه نوشت   از آنها اقنّسیرين   نائل بن قیس حاكم فلسطین كه در اطاعت 

 37براي حمايت از ا  فرستادند.هايز را در واست كمك كرد، آنها نیز پييرفته، گر ه

عبیداهلل بن زياد كه از حامیان مر ان حكم بود   ا  را براي جنگ با ضتحّاك تحريتك   

اي در حامیان ضحّاك تفرقه ايجاد كنتد. عبیتداهلل ر زي   بر آن بود تا با دسیسه 38كرده بود،

ودش كته بته   به نزد ضحّاك آمد   با سخنانز ا  را برانگیخت تا به جاي ابن زبیر براي  ت 

امیه بود از مردم بیّت بگیرد، ضحّاك نیز كه فريفتتة  گفتة عبیداهلل در اين زمان بزرگ بنز

سخنان عبیداهلل شده بود حد د سه ر ز براي  ودش از مردم بیّت گرفت كه بتا اعتتراض   

ر  شد   سرانجام بار ديگر به ناچار براي ابن زبیر بیّتت گرفتت     داران ابن زبیر ر بهطرف

 39داران ا  شد   عبیداهلل به هدف  ود رسید.ن امر باعث ايجاد تزتزل در طرفاي

تشتكريان   40ق. در محلّز به نام مرج راهط در كنتار زارعته،  ه  51در ذي اتحجّه سال 

ضحّاك بن قیس فهري   مر ان حكم درگیر جنگ شدند   جنتگ ستختز میتان آنهتا در     

دي از همراهتانش كشتته شتدند      گرفت كه در اين جنگ ضحّاك بن قیس   شتمار زيتا  

 41ماندة تشكر ا  گريختند.باقز

هاي آغازين حكومتت بنتز امیّته از    بدين سان كار ضحّاك بن قیس فهري كه در سال

اي رجال بزرگ اين حكومت بود   در تحوًت سیاسز   نظامز اين د ران نقتش برجستته  

 داشت به سرانجام رسید.

بر قیسز پیر ز شده بود، داراي آبار  طرناكز جنگ مرج راهط كه در آن تّصّب يمنز 
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در تجديد دشمنز سنّتز میان د  طرف متّصّب   شّله  ر شتدن آتتش آشتوب در ديگتر     

هتا در منتاط  متّتددي از    هتا   قیستز  نقاط جهان اسالم بود   در نتیجة آن، میان يمنتز 

را يتك  شام   فلسطین  ،حكومت اسالمز جنگ در گرفت. پس از جنگ مرج راهط، مر ان

 پارچه تحت نفوذ  ود گرفت   پس از آن عازم فتح مصر   س س سركوبز ابن زبیر شد.
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 هانوشتيپ

                                                 

  االستتعاب ف  تتر ةب  تت   . ابننع داننراقاط يط انن

تحقيننع د نن   حعننر  عننل  ح دنن    ا عننر  االصتتب ف 

بيطحت:  ار اقكتن  اقع عين   اقعاعن  )داراقعلجل  

؛ ابل حعنر د ن  292  ص 2ج  (م 991ه /  11االحق   

ابع ا عر ابع سعير ابع  زم انرقس   جعهنط  انسن   

بيطحت:  اراقكت  اقع عي   اقعاعن  االحقن   )اقعط  

141  / ه992 ص  (م29ابع دس كط  ابلاقق سم د ن   ؛

 ت ريخ ةدين  دةشق و ذكت   لتا   و... ابع اقحسع  

 991ه /  11بينطحت:  اراقككنط  )تحقيع د   شيطي 

. 294  ص 21ج  (م

  . ابلسعر داراقكطيم ابع  حعر بع  نصلر سعع ن 2

 يررآب   )االنس    تحت  طايات سير شطف اقريع ا عر 

اقعاعنن   ةجاتتد داةتت م ارفبتت رم ارب،ف  اتت   : كننع

 . 269  ص 4ج  (م 929ه /  199االحق   

ت تبف . جع   اقنريع ابن  اقحاجن ج يلسني  نزي  1

سهيل زك ر ح ا عنر  تحقيعاركف ل  ر اسف ء ار ج ل  

ه  12بيطحت:  اراقككط  )د   داير   سع ا عر اغ  

 . 66  ص 9ج  (م 2444/ 

 بينطحت:  ار)طبق ت اركب ي ار.  حعجر ابع سعير  1

 . 2  ص 1ج  (م 991ه /  141  بيطحت

ستا  االت   اقريع  حعر ابنع ا عنر بهان   . شعس1

بيننطحت:  سسسنن  )تحقيننع شننعي  االرنننل   ارنتتب ء 

  1ج  (م 992ه /  142اقطس ق   اقعايع  اقث نين   

ح ابع داراقاط  294  ص 21ج هف ن  ؛ ابع دس كط  1ص 

 . 292  ص 2ج  هف ن يط ا   

ارتاا ر . صالح اقنريع ل ينل ابنع اياند صنكري  6

 اراقنشنط جن   )بن  ب دتن ء ح ا اقق ض  ب را ا ت 

   ص6ج  (م 992ه /  142فطانز شنت يز بقيسنا  ا   
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11  ارج ح ؛ ابل حعر داراقط عع ابع اب    تم رازي

 (تن اقعاع  اقث ني   ب  : يررآب    كع) و ارعبديل

ح ابنع  291  ص 21ج  هفت ن ؛ ابع دس كط  112  ص 1ج 

 . 292  ص 2ج  هف ن داراقاط يط ا   

ج هفت ن  ؛ يلسي  نزي  21  ص 1ج  هف ن . بها   2

ح ابننع دسنن كط   112  ص 1ج  هفتت ن ؛ رازي  66  ص 9

 . 29  ص 21ج  هف ن 

ت ريخ ار سل و ارفاتا،  .  حعر ابع جطيط  اطي  9

بيطحت:  ارسنليرا   )تحقيع  حعر ابلاقكضل ابطاهيم 

192 ؛ ابل  حعر ا عر ابع ادثم كنلف   19  ص 1ج  (ه

بينطحت:  ار االضنلاء  )  تحقيع د ن  شنيطي ارفعاح 

 . 99   ص1ج  (م 99ه /  1اقعاع  االحق   

. ابلاسننح ا ابننطاهيم ابننع  حعننر يقكنن  كننلف   9

ار لي    قر   ح  لاش   يطجال  اقريع  سين ارغ رات 

  ص ج  (تن انتش رات اناعع آين ر   جن   ب ج : )ب 

شطح نهج اقاالغ   تحقيع  حعجنر ابن ابر اربديد   ؛61

بيننطحت:  اراقايننل  اقعاعنن  )ابلاقكضننل ابننطاهيم 

 . 21  ص 2ج  (م 992ه /  142االحق   

4   21  ص 1ج  هف ن . بها  ج هفت ن  ؛ يلسي  زي

ح ابننع دسنن كط   112  ص 1ج  هفتت ن ؛ رازي  66  ص 9

 . 29  ص 21ج  هف ن 

  29  ص 21ج  هف ن . ابع دس كط  . 

2  ج هفتت ن  . يلسنني  ننزي2 ابننع  اننط  ؛294  ص

تحقينع دن     ات  ارحتب ب  ااالص ب   ر تفدسقالن   

بينطحت:  اراقكتن  )اقعلجل   د ن   عنل  ا عر داننر

 . 199  ص 1ج  (ه 11اقع عي   

1  ح يلسني  نزي   294  ص 21ج  هف ن . ابع دس كط

 . 62  ص 9ج  هف ن 

1  ج  هف ن . ابع ادثم ص  44  . 

1  ج  هف ن . ابع ادثم 211ن  1  ص . 

6   ج  هفت ن . ابطاهيم ابع  حعر يقك ن  1  ص

تحقيع  حعر وقب  ارحفان   نقطي  ؛ نصطبع  زا م 122
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 19يم: بهعع  اقعاع  اقث نين   )داراقسالم ه رح  

 . 191  ص 2ج  هف ن  ابع ادثم  ؛2ص  (ش 126ا / 

2  ص 1ج  هف ن . ابع ادثم  69  . 

9 .  ص 1ج ت ريخ طب ي      نصطبع  زا م  نقنطي

 . 21  ص 1ج هف ن  ح ابع ادثم   246ص  هف ن 

9164ص هف ن ا م  نقطي  . نصطبع  ز . 

. ب  گزارش ابع  زم انرقس  دعنطحبع دعنيس بنع 24

 ر يعقع ن  بل   ابع  زم انرقس     سعل  حاق  د  

 . 92ص  هف ن 

2   ن  26  ص 2ج  هفت ن . ابطاهيم بع  حعر يقكن

16 ص 1ج  ت ريخ طب ي ؛  11  ن بع  ر  لر  تعرا   

تعنرا   كشت  شرگ   ايع جنن  النتالف  ارننر؛ بطلن 

شرگ   از  ط م كلف  را چه ر نكط ح كشت  شرگ   كشت 

انر. ند: ابنع ادنثم   ط م ش م را ن  نكط بكط كط ه

  ص 2ج  هفت ن ابع اب  اقحرينر   ؛224  ص 1ج  هف ن 

1  ن9 . 

 . 126  ص 2ج  هف ن . ابطاهيم بع  حعر يقك   22

 .  296  ص 1ج هف ن  . ابع ادثم  21

؛ ابع داراقاط يط ا   122  ص 1ج ت ريخ طب ي  . 21

ابننلدعط ح ل يكنن   بننع ليجنن     ؛292  ص 2ج  هفتت ن 

ه  11بيطحت:  اراقككط  )تحقيع سهيل زك ر  ت ريخ 

 /991 ص  (م61 . 

 سنعل ي  د ن  ابنع  ؛22  ص 1ج  ت ريخ طب ي . 21

تحقيع ش ر  پال  ة وج اربهب و ةب دن ارجااه   سيع  

؛ اقاتن  الزم بن  22  ص 1ج  (م 924 ن  ب  بيطحت:)

ا ه  11ي  آحري است ك  بالبري ايع   جطا را  ر س   

تحقينع  حعنر  ا س ف االش ام بكط كط ه است  بالبري  

 . 112  ص 1ج  (ت ب ن   ج   بی)بیاقعي حي  

 . 122  ص 1ج  ت ريخ طب ي . 26

ج ت ريخ طبت ي   ؛111  ص 1ج هف ن  . ابع ادثم  22

 . 129  ص 1
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 .  14  ص 2ج  هف ن دثم  . ابع ا29

 . 122  ص 1ج  ت ريخ طب ي . 29

 . 19  ص 1ج  هف ن . ابع سعر  14

1  بينطحت: ) اخبت ر ارطتاال. ابل نيك   يننلري

 . 114  ص 1ج  ت ريخ طب ي  ؛96ص  (م 999 اراقككط  

 . 11ن  114  ص 1ج  ت ريخ طب ي . 12

 .  24  ص 1ج  هف ن . ابع ادثم  11

ج  هفت ن ؛ ابع سنعر  112  ص 1ج  ت ريخ طب ي . 11

 . 14  ص 1

 . 111ن  112  ص 1ج  ت ريخ طب ي . 11

 . 14  ص 1ج  هف ن . ابع سعر  16

. ا عر ابع اب  يعقل  اقك ت  اقعاج س  يعقلب   12

؛ 216  ص 2ج  (ت بيطحت:  ارص  ر  ب ) ت ريخ يبقابر

  1ج  هفت ن ؛ ابع ادثم  14  ص 1ج هف ن  ابع سعر  

 .  111  ص 1ج طب ي   ت ريخ؛ ح 2ص 

 . 114ن  111  ص 1ج  ت ريخ طب ي . 19

؛ ابنع 299  ص 2ج  هفت ن . ابع داراقاط يط ا   19

 . 14  ص 1ج  هف ن سعر  

 .  2  ص 1ج  هف ن . ابع ادثم  14

1  ج  ت ريخ يبقتابر ؛ 296  ص 1ج  هف ن .  سعل ي

ح  299  ص 2ج  هفت ن ؛ ابع داراقاط يط ا   216  ص 2

 . 112  ص 1ج   ت ريخ طب ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

 37، شماره مسلسل 9311بهار  دهم،سال  

 

 

 

 

917 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 منابع
تحقينع  حعنر  ارب غ  ش ح   جابع اب  اقحرير   -

ابلاقكضننل ابننطاهيم  بيننطحت   اراقايننل  اقعاعنن  

 م. 9117ه /  9117االحق   

يع  ارفعاح ابع ادثم كلف   ابل حعر ا عر   - تحق

 9199د   شيطي  بيطحت   اراالضلاء  اقعاع  االحقن   

 م. 9119ه / 

 ات  ارحتتب ب  ااالص ب   تر تفبع  اط دسقالن   ا -

تحقيع د    ا عر داراقعلجل   د ن   عنل   بينطحت  

 ه. 9195 اراقكت  اقع عي   

ابع  زم انرقس   ابل حعنر د ن  بنع ا عنر بنع  -

بيننطحت   اراقكتنن   جف تت م ا ستت ف اربتت ف سننعير  

 م. 9112ه /  9113اقع عي   اقعاع  االحق   

بيننطحت   بقتت ت اركبتت ي طارابننع سننعر   حعننر   -

 م. 9115ه /  9115 اربيطحت  

تت ريخ ابع دس كط  ابلاقق سم د   بنع اقحسنع   -

ح... تحقينع د ن  شنيطي   ةدين  دةشق و ذك   لتا  

 م. 9115ه /  9195بيطحت   اراقككط  

تحقينع  حعنر اقعين حي   ا س ف االش ام بالبري   -

 ت .ن   ب ج   ب ب 

ابننطاهيم بننع  حعننر  يقكنن  كننلف   ابلاسننح ا  -

 قرج نن  ح  لاشنن   يننطجال  اقننريع  سننين   ارغتت رات 

 ت .ج   انتش رات اناعع آي ر   ج   ب ار لي  ب 

تحقينع سنهيل ت ريخ  ل يك  بع ليج    ابلدعطح   -

 م. 9113ه /  9191زك ر  بيطحت   اراقككط  

تحقينع سنهيل زكن ر   كع ف ارطبقت ت   _________ -

 م. 9113ه /  9191بيطحت   اراقككط  
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بيننطحت:  اخبتت ر ارطتتاال  ينننلري  ابل نيكنن    -

 م. 9111 اراقككط  

ستا  االت   بها   شعس اقريع  حعنر بنع ا عنر   -

تحقيننع شننعي  االرنننل   بيننطحت   سسسنن   ارنتتب ء 

 م. 9112ه /  9112اقطس ق   اقعاع  اقث ني   

ارج ح رازي  ابل حعر داراقط ع   بع اب    تم   -

 ت . يررآب    كع  اقعاع  اقث ني   ب  و ارعبديل 

سننعع ن   ابلسننعر داننراقكطيم  ابننع  حعننر بننع  -

تحت  طايات سيجر شطف اقنريع ا عنر  اال س ف    نصلر 

 يررآب    كع   ا نس  ارننط  اقععنن رف اقعثع نين   

 م. 9171ه /  9311اقعاع  االحق   

ارتتاا ر صننكري  صننالح اقننريع ل يننل بننع ايانند   -

ن ء ح ا  اقق ض    اراقنشنط فطاننز ب دت ب را ا ت 

 م. 9112ه /  9112ا   شت يز بقيسا  

 ت ريخ ار ستل و ارفاتا،  اطي   حعر بع جطيط   -

تحقيع  حعر ابلاقكضل ابطاهيم  بيطحت   ارسنليرا   

 ه. 9312

االستتعاب ف  تتر ةب  تت   يط انن   ابننع داننراقاط  -

تحقيننع د نن   حعننر  عننل  ح دنن    ا عننر االصتتب ف  

ل   بينطحت   اراقكتن  اقع عين   اقعاعن  داراقعلج

 م. 9115ه /  9195االحق   

ت تبف   زي  جعن   اقننريع ابن  اقحاجن ج يلسني  -

تحقيع سهيل زكن ر  ا عنر  اركف ل  ر اسف ء ار ج ل 

ه  9129د   داير   سع ا عر اغ   بيطحت   اراقككط  

 م. 2111/ 

ةت وج ارتبهب و ةبت دن  سعل ي  د   بع  سنيع   -

 م.9171ن   تحقيع ش ر  پال  بيطحت  بی ارجااه  

يع  وقبت  ارحتفان  نقطي  نصط ابع  زا م   - تحق

 حعر داراقسالم ه رح   يم  بهعع  اقعاع  اقث نين   

 ش. 9375ا/  9191

يعقلب   ا عر ابع اب  يعقل  اقك ت  اقعا سن    -

 ت .بيطحت   ارص  ر  ب  ت ريخ يبقابر 


