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  مقدمه

شـيرمرد   اولـين مولـود مسـلمانان در مدينـه،     شهسوار قريش، عبداهللا بن زبير رضي اهللا عنه،
و از رادمردان غيور صدر  ص يكي از ياران رسول خدا مصلوب كعبه و اهللا عائذ بيت شجاع،

فشـاني و شـجاعت ثبـت كـرده اسـت.       اسالم است كه تاريخ نام او را با غيرت و ايمان و جـان 
اش سـيلي محكمـي بـر     پردازان يهودي و زندگي ش خطّ بطالن بر اوهام و خرافات خرافهتولّد

  چهره ظالمان و جائران زمان بود.
ــورين   را بــر طبــق اخــالص نهــاد و از خليفــه مظلــوم او كــه جــان خــويش  عثمــان ذي الّن

قـائم الليـل و    عنهـا، جانانـه دفـاع كـرد.     اهللا المؤمنين عايشه صديقه رضي عنه و سپس اُم اهللا رضي
دوستدار پدر و فرمانبردار مادر بود. به خانه خـدا پنـاه آورد و كعبـه را تعميـر      صائم النّهار بود.

و  در مقابل ظلـم و جـور يزيـديان ايسـتاد     كرد. آن رادمردي كه تا آخرين نفس هاي زندگي
خانـه خـدا    عنه در كربال، خونش را در كنار اهللا حسين رضي  چون هرگز تن به ذّلت نداد و هم

  .براي دفاع از حقّ و حقيقت فدا كرد



  

  

  بخش اول:

 

  نسب و خاندان



  نسب و خاندان

ابـوبكر    أسـما دختـر   بـن خويلـد، و مـادرش    عوام  بن زبير پدر عبداهللا، صحابي جليل القدر
بود. صفيه دختر عبـدالمطلب و عمـه پيـامبر اكـرم صـلّي اهللا عليـه وسـلّم، مـادربزرگ          صديق
خويلد عمه پدرش و أم المؤمنين عايشه، خالـه خـودش    خديجه بنت  م المؤمنيناش، و اُ پدري

  .)1(بود
ده يــار  و يكــي از وســلّم عليــه اهللا اهللا صــلّي پســر عمــه رســول عنــه اهللا رضــي عــوام بــن زبيــر

اي بـاز نمانـد.    سـالگي اسـالم آورد و از هـيچ غـزوه     16(عشره مبشره) بود كه در سـن   بهشتي
ــرُ  ُكل نَِبي َحَواِرّي َوَحَواِريّ لِ « فرمودند: پيامبر درباره اش ؛ هر پيـامبري يـار مخلصـي دارد و    »الزبـَيـْ

در زمـان پيـامبر، مـرد روزهـاي سـخت بـود و در عهـد خلفـاي          .)2(يار مخلص من زبير اسـت 
هـاي بسـياري    در جنـگ   رفت و شمار مي راشدين يكي از مشاوران و وزراي دولت اسالمي به

  .)3(حضور يافت
 عنها نيز از اولين مسلمانان بود؛ او و خواهرش عايشه صديقه رضي اهللا عنهمـا  اهللا أسما رضي

أسـما در    در كودكي ايمان آوردند و در خانه صديق اكبر رضي اهللا عنه رشد و تربيت يافتند.
اي  سـه وسلّم آذوقه سفر پيـامبر و پـدرش ابـوبكر را در كي    عليه اهللا آغاز سفر هجرت پيامبر صلّي

نهاد و براي بستنش كمربند خويش را به دو قسمت تقسيم كرد و با يك قسمت آن سر كيسـه  
  (صاحب دو كمربند) مشهور شد.» ذات النطاقين«را بست و از اين جهت به 

او بود كه با تحمل سختي هاي راه، به پيـامبر اسـالم و ابـوبكر صـديق در غـار ثـور آذوقـه        
سـيلي سـخت ابوجهـل را تحمـل كـرد امـا هرگـز حاضـر نشـد از          او بود كـه    رساند، و هم مي

اهللا و يار غارش خبري به مشركين مكه بدهد. او زني بسيار شـجاع و بـاجرأت    گاه رسول مخفي

                                         

ـ   241، ص 3، ج 2949في معرفة الصحابة؛ شرح حال شماره  بةسدالغاأابن اثير، علي بن محمد جزري؛  -1

  هـ.1417، بيروت: دارالكتب العلمية، 242

، چاپ دوم، بيروت: دار احيـاء التـراث   2414شيري؛ صحيح مسلم؛ حديث نيشابوري، مسلم بن حجاج ق -2

  م.1992العربي، 

، چـاپ دوم،  556، ص 1صّلابي، علي محمد؛ الدولة األموية عوامـل اإلزدهـار و تـداعيات اإلنهيـار؛ ج      -3

  م.2008بيروت: دارالمعرفة، 
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كـرد؛ ايشـان همـراه همسـرش زبيـر و فرزنـدش عبـداهللا در جنـگ          بود و در جهاد شركت مي
و عبـادت، تـالوت قـرآن،     افـت ي رشـد  نبـوي  و قرآنـي  تربيـت  با أسما يرموك شركت نمود.

هـا بـه تـالوت     هاي بارز ايشان بـود و سـاعت   خشوع و خضوع و انهماك در بندگي از ويژگي
  .)1(پرداخت قرآن و دعا و گريه و استغفار مي

عبداهللا در خاندان شرافت و كرامت و عزّت و سعادت، در زماني چشم به جهان گشود كه 
وديان در رنـج و پريشـاني بودنـد. يهوديـان شـايع كـرده       مسلمانان در مدينه از تبليغات سوء يه

ايم و ديگر فرزنـدي از آنـان متوّلـد نخواهـد شـد. در ايـن        بودند كه ما مسلمانان را سحر كرده
دوران بود كه عبداهللا بن زبير به دنيا آمد و با تولّـدش صـداي تكبيـر صـحابه پيـامبر در مدينـه       

  ها را فراگرفت. انداز شد و شادي و اميد دل مّنوره طنين
 همه گوش به والدتش خبر تا چرخاند مدينه در را فرخنده مولود اين شادي فرط از ابوبكر

. آمـد  دنيـا  به فرزندم هجرت اول سال در قبا در و بودم حامله مكه در: گويد مي أسما .)2(برسد
در دهـان   و جويـد  را خرمـا  از اي تكـه   آن. نهـادم  ايشـان  دامـن  در و بـردم  پيـامبر  نزد به را او

فرزندم نهاد و كامش را با آن شيرين كرد، اين اولين چيزي بود كـه در شـكم فرزنـدم داخـل     
اش را ابـوبكر نهادنـد و بـه جـدش      نامش را عبـداهللا و كنيـه   .)3(شد؛ سپس براي وي دعا كردند

  .)4(عنه دستور دادند در گوشش اذان بگويد اهللا ابوبكر صديق رضي
اي كـه در طفوليـت بـر     همان كودكي در او نمايان بود. اولـين كلمـه   آثار نبوغ و برتري از

(شمشير، شمشير) بود. پدرش گفت: به خدا قسم تو را بـا شمشـير   » السيف، السيف«زبان آورد 

                                         

، چـاپ پـنجم، بيـروت:    56ـ   55، ص 2 طبقـات األصـفياء؛ ج  حافظ أبي نعيم؛ حلية األولياء و اصبهاني، -1

  م.1987دارالكتاب العربي، 

  م.2007، چاپ اول، بيروت: دار ابن كثير، 110، ص 9ابن كثير، أبي الفداء اسماعيل؛ البداية و النهاية؛ ج  -2

  .110، ص9. البدايةوالنهاية؛ ج 5469بخاري، محمد بن اسماعيل؛ صحيح بخاري؛ حديث  -3

، چـاپ سـوم، بيـروت:    365، ص 3محمد بن احمد بن عثمان؛ سير اعالم النـبالء؛ ج   ذهبي، شمس الدين -4

  م.2008مؤسسةالرسالة، 
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آورده اند كه عبداهللا در ايام كودكي روزي با هم سن و سـاالنش در   .)1(روزگاري خواهد بود
ر آنان فرياد كشيد. همه از ترس فرار كردنـد مگـر عبـداهللا    حال بازي بود كه فردي آمد و بر س

شـوم و بـا او    ها را صدا كرد و گفـت: بياييـد جمـع شـويد مـن سـرگروه شـما مـي         كه فوراً بچه
  .)2(جنگيم  مي

ماه از حيات مبارك پيـامبر اسـالم صـلّي اهللا عليـه وسـّلم را دريافـت. او        4سال و  8عبداهللا 
بدين ترتيـب در خانـه    .)3(رفت عنها مي اهللا اش عائشه صديقه رضي خاله نزد همواره به منزل آن

نبوت و خانه صديق اكبر رشد و تربيت يافت. پدرش او را در سن هفت يا هشت سالگي براي 
م كردنـد    عليه اهللا اهللا صلّي بيعت به محضر رسول وسلّم آورد. پيامبر اكرم وقتي او را ديدند، تبسـ

  .)4(و از او بيعت گرفتند

  زبير در عهد خلفاي راشدين هللا بنعبدا

عبداهللا در عهد رسالت در كنار پدرش شاهد غزوه احزاب و فتح مكه بود. در زمان ابوبكر 
عنهما در سن ده سالگي در معركه يرموك، پـدرش را همراهـي    اهللا صديق و عمر فاروق رضي

ر نبرد شركت نكرد، اما بـا  ها همكاري داشت. او اگرچه مستقيماً د و در امداد و معالجه زخمي
سختي جنگ و چكاچك شمشيرها و جان دادن در راه خدا از نزديك آشنا و مأنوس گشـت  

  .)5(اش تأثير به سزايي داشت و اين در شجاعت و مهارت جنگي
عنـه بـود. در ايـن     اهللا عثمـان رضـي    اوج جواني و قدرت عبداهللا بن زبير در عهـد خالفـت  

ن قوي، نيرومند و بهادر شـده بـود و در بسـياري از امـور شـركت      دوران او تبديل به يك جوا

                                         

  .1/565صّلابي، الدولة األموية:  -1

، چـاپ اول، بيـروت: دار   75، ص 2ابن اثير، ابوالحسن بن أّبي المكارم شيبابي؛ الكامل فـي التـاريخ؛ ج    -2

  م.1989هـ/ 1408احياء التراث العربي، 

  .3/364ذهبي، سير أعالم النبالء :  -3

  .2146نيشابوري، صحيح مسلم: ش  -4

  . صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل.3/365ذهبي، سير اعالم النبالء:  -5
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آوري مصـاحف،   فعال و مؤثر داشت. او يكي از افرادي بود كه خليفه سوم آنان را براي جمـع 
  .)1(عنه مأموريت داد اهللا زيد بن ثابت رضي  همراه

ت كـرد.  هجري در كنار عبداهللا بن سعد بن أبي السرح در جهـاد آفريقـا شـرك    27در سال 
 20هزار نفر بـه ميـدان آمـده بـود، و در مقابـل مسـلمانان        200جرجير رومي، پادشاه آفريقا، با 

هزار نفر بودند. در اين جنگ عبداهللا با گروهي بـه دل سـپاه دشـمن زد و مسـتقيماً بـه جرجيـر       
بـا   حمله ور شد و سرش را از تن جدا كرد و بر سرنيزه نهاد و بانگ تكبير بـرآورد. ايـن گونـه   

فراست و تاكتيك مناسب وي، سپاه رومي شكست خـورد و آنـان بـا بشـارت فـتح آفريقـا بـه        
اين اولين ميداني بود كه سبب شهرت عبداهللا گشت. ايشان هم چنين  .)2(مدينه مّنوره بازگشتند

هجري در لشكركشي به طـرف طبرسـتان شـركت كـرد و شـجاعانه بـراي اعـالي         30در سال 
  .)3(كلمةاهللا شمشير زد

  در يوم الدار � عثمان دفاع از

عنه در ايام محاصره شركت داشـت و   اهللا عثمان رضي  عبداهللا از كساني بود كه در دفاع از
انـد كـه عبـداهللا بـن      آورده .)4(با تمام عشق و شهامت از ايشان دفاع كرد و به شدت زخمي شد

عنه بيش از ده زخم  اهللا رضي گفت: در روز دفاع از عثمان كرد و مي زبير در مكه سخنراني مي
گذارم و اميـدوارم جـزو بهتـرين اعمـالم      ها مي به بدنم وارد شد و من امروز دست بر آن زخم

  .)5(محسوب شوند

  

                                         

  .3/370همان:  -1

  .3/370همان:  -2

  همان. -3

  .9/115ابن كثير، البداية و النهاية:  -4

  .1/562: صّلابي، الدولة االموية -5
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  واقعه جمل

سبأ يهـودي و   گاه كه چشمان آتشين ابن هجري رخ داد. آن 36بار جمل در سال  نبرد اسف
طوفان اختالف را بعـد از فـروكش كـردن آن،    گونه اطرافيانش آتش فتنه و  هاي ابليس چنگال

هـاي فـراوان    عنه پس از تالش اهللا علي رضي  دوباره ملتهب ساخت. در آن لحظات سخت كه
عـنهم آمـاده مصـالحه     اهللا موّفق به ايجاد تفاهم شد و اُم المؤمنين عائشـه و طلحـه و زبيـر رضـي    

  گران سبائي شبانه درگيري را آغاز كردند. شدند، آشوب
المؤمنين عايشه قاضي بصره را با قرآن كريم به سوي صحابه فرسـتاد تـا جنـگ متوّقـف      اُم

زد: فرزنـدانم! روز قيامـت را    سبأ او را تيرباران كردند، و عايشه فرياد مي شود، اما همراهان ابن
هـا قـرار دادنـد؛ در آن هنگامـه،      گران هودج عايشه را آماج تيرها و نيـزه  به ياد آوريد. آشوب

اش اُم المؤمنين عايشه جانانه دفاع كرد و بـا تمـام شـجاعت شمشـير زد.      از خاله زبير هللا بنداعب
گويند در آن جنگ در حالي در ميان مجروحان ديده شـد كـه چهـل و انـدي زخـم بـر بـدن        

  داشت و از رمق افتاده بود.
به او داد، ده هزار را  زبير هللا بنعنها به كسي كه خبر زنده بودن عبدا اهللا عايشه صديقه رضي

عروه بـن زبيـر گفتـه اسـت: عايشـه بعـد از        .)1(جاي آورد درهم مژدگاني داد و سجده شكر به
داشـت. و نيـز گفتـه     دوست نمي زبير هللا بنرسول اهللا و ابوبكر (پدرش) هيچ كس را مانند عبدا

  .)2(كردند است: پدرم و عايشه براي هيچ كس به اندازه عبداهللا دعا نمي
علـي    هـاي برجسـته اي،   شدن شخصيت روكش كردن آتش جنگ جمل و كشتهپس از ف
عنهم گفت: فرزندم! كـاش بيسـت روز قبـل از ايـن واقعـه پـدرت        اهللا حسن رضي  به فرزندش

علي فرمود: فرزنـدم! نمـي     كرد. حسن گفت: پدرجان شما را از اين كار منع كردم! وفات مي
  ن زبير در جنگ صفين شركت نداشت.كشد. عبداهللا ب دانستم قضيه به اين جا مي

  

                                         

  .9/115ابن كثير، البداية و النهاية:  -1

  همان. -2



    

  خواهي پرچمدار عدالت ب عبد اهللا بن زبير      12 
    

  موقف ايشان پس از عهد خالفت راشده

حســن، حســين، عبــداهللا بــن عمــر، أنــس و...   :عبــداهللا همــراه جمعــي از صــحابه از جملــه
 .)1(هجري كه سال جماعت (اتحاد و همبستگي) ناميده شد، بيعـت كـرد   41معاويه در سال   با

 41در سـال  » بنـزرت «يقا شـركت داشـت و در فـتح    او در سپاه معاوية بن حديج در جهاد آفر
چنين  به دست وي فتح شد. هم» سوسه«هجري سهيم بود و  45در سال » قيروان«هجري و فتح 

معاويه در لشكركشي به سوي قسطنطنيه حضور داشت. در ايـن   بن در سپاهي به فرماندهي يزيد
عبـاس   عمر و ابـن  هللا بنن، عبداحسي  ابوايوب انصاري،  اي ديگر از صحابه از جمله لشكر عده

  .)2(عنهم نيز حضور داشتند اهللا رضي
مرحبــًا بــابن عمــة « گفـت:  شـد، مـي   رو مـي  بـه  عنه هر گاه با عبداهللا بن زبير رو اهللا معاويه رضي

معاويـه در دوران امـارت     كـرد.  ، و همواره هدايايي به ايشان تقديم مي»بن حواريــهرسول اهللا وا
متقـابالً عبـداهللا    .)3(عنهما نيز داشت اهللا حسن و حسين رضي  رخورد را بااش همين ب بيست ساله

  گذاشت. شناخت و به او احترام مي نيز معاويه را خوب مي
هند (معاويه) كجاست؟ هرگـز   مروان گفت: ابن بن هنگام محاصره مكه در زمان عبدالملك

عامل داشته باشد. بـا وجـود ايـن    چون او با ديگران برخورد و ت بعد از او كسي را نيافتيم كه هم
كرد درحالي كـه جـرئتش از شـير     ها از ما ابراز ترس مي كه ما از او هراس داشتيم او در جنگ

بيشتر بود. ما او را فريب مي داديم و او فريب ما را مي پذيرفت درحالي كـه او بسـيار زيـرك    
اشـاره بـه     -ني كه در اين كـوه  ماند تا زما خدا قسم دوست داشتم او در ميان ما باقي مي بود. به

  .)4(ـ سنگ وجود دارد جبل ابوقبيس
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  معاويه درباره بيعت با يزيد  با زبير هللا بنگفت و گوي عبدا

هجري در مراسم حج به مكه آمد و جهت گرفتن بيعـت از مـردم بـراي     50معاويه در سال 
ت: اي اميرالمـؤمنين! مـا   وليعهدي فرزندش يزيد نظر عبداهللا بن زبير را جويـا شـد. عبـداهللا گفـ    

اهللا  دهـيم هـر كـدام را اجـرا كنيـد، قبـول اسـت؛ يـا ماننـد رسـول           شما را بين سه راه اختيار مي
  عنه و يا مانند عمر رضي اهللا عنه. اهللا وسّلم عمل كنيد يا مانند ابوبكر رضي عليه اهللا صلّي

وسـّلم مـردم را در    عليـه  اهللا اهللا صلّي اند؟ گفت: رسول معاويه گفت: آنان چگونه عمل كرده
ا      انتخاب خليفه و امير آزاد گذاشت و آنان به خالفت ابوبكر راضي شـدند. معاويـه گفـت: امـ

ترسم اگر شما را به حال خودتـان رهـا    شود و من مي امروز همانند ابوبكر در ميانتان يافت نمي
ن. معاويـه  كنم دچار اختالف شويد. عبداهللا گفت: درست اسـت پـس ماننـد ابـوبكر عمـل كـ      

گفت: او چگونه عمل كرد؟ عبـداهللا گفـت: او يكـي از مسـلمانان را كـه بـا او نسـبت فـاميلي         
نداشت از ميان قريش انتخاب و به مردم پيشنهاد كرد با او بيعت كنند، مردم نيـز پذيرفتنـد؛ تـو    

پـذيريم. معاويـه گفـت:     نيز از ميان قريش غير از خويشاوندانت كسي را انتخـاب كـن مـا مـي    
وش سوم چيست؟ عبداهللا گفت: همانند عمر عمل كن. گفت: او چه كار كرد؟ عبداهللا پاسخ ر

ــدان و        ــك از فرزن ــيچ ي ــان ه ــان آن ــه در مي ــپرد ك ــره س ــش نف ــوراي ش ــه ش ــئله را ب داد: مس
  .)1(خويشاوندانش نبود. معاويه گفت: آيا نظر ديگري نداري؟ عبداهللا گفت: خير

با يزيد شد، عبداهللا امتناع ورزيـد   زبير هللا بنبيعت عبداهنگامي كه معاويه صراحتاً خواستار 
وسـّلم اسـت.    عليـه  اهللا اهللا صـلّي  و گفت: بيعت با دو خليفه در يك زمان مخالف حديث رسـول 

وسلّم فرمـوده   عليه اهللا اهللا صلّي سپس به معاويه گفت: خود شما به ما يادآوري كرديد كه رسول
  .)2(زمين بود يكي از آن دو را بكشيداست: اگر در يك زمان دو خليفه در 
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  در زمان يزيد

سـال واليتعهـدي بـر     4عنه وفات كـرد و يزيـد پـس از     اهللا هجري معاويه رضي 60در سال 
هاي معاويه بـه فرزنـدش يزيـد ايـن مطلـب مـذكور        اريكه قدرت تكيه زد. در آخرين وصيت

  .زبير هللا بنعمر و عبدا هللا بنعبدا علي، بن است: من از سه نفر از قريشيان بر تو هراسانم؛ حسين
علـي   بـن  ابن عمر اكثر اوقات مشغول عبادت است و هيچ تمايلي بـه امـارت نـدارد. حسـين    

گيري نيست و ممكن اسـت اهـل عـراق كـه پـدرش را شـهيد و بـرادرش را رهـا          انسان سخت
رو شـوم   به با او رو كردند با او نيز چنان كنند؛ او از اهل بيت پيامبر است و حقّ بسيار دارد، اگر

نهايـت شـجاع اسـت و     كنم تو نيز چنين كن. اما ابن زبير بسـيار زيـرك و بـي    از او درگذر مي
رو شود تو را شكست خواهد داد، مگر ايـن كـه طلـب     به طرفداران زيادي دارد و اگر با تو رو

ن كـنم كـه از ريخـتن خـو     صلح كند و اگر چنين كرد بـا او صـلح كـن. و بـه تـو توصـيه مـي       
  .)1(مسلمانان اجتناب كني

هـا و   بـار يزيـد حـوادث خـونين و ننگـين بسـياري رخ داد. منشـأ تمـام فتنـه          در عهد اسـف 
 بـود  مدينـه  اهـل  و زبيـر  هللا بنعبدا و علي بن حسين حوادث، اصرار شديد يزيد بر اخذ بيعت از

ي گـرفتن  قعه حرّه و محاصره مكـه شـد. يزيـد بـرا    وا خونين، كربالي تلخ حوادث به منجر كه
عتبة حاكم مدينـه مأموريـت داد و او كسـاني را در     بن ، به وليدزبير هللا بنبيعت از حسين و عبدا

يك روز مهلت خواست و در ايـن فرصـت، شـبانه از مدينـه      زبير هللا بنپي آن دو فرستاد. عبدا
 هجـري  60حسين اعالن مخالفت كرد و در سوم شعبان   خارج شد و به مكه مكرمه رفت. اما

ه همـان سـال بـه سـوي عـراق        ذي 8جا ماند، سـپس در   به مكه رفت و چند ماهي در آن الحجـ
  .)2(حركت كرد

زبيـر مخالفتشـان را بـا يزيـد نشـان دادنـد. هـر دوي ايـن          هللا بـن بدين ترتيب حسين و عبـدا 
بزرگوارن دو دليل عمده براي اين كار داشتند: اوالً تعيين يزيد از طريق شورا صورت نگرفت 
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اهللا  حالي كه شورا حقّ مسـلمانان و دسـتور خـدا (و امـرهم شـوري بيـنهم) و سـّنت رسـول         در
وسّلم است. ثانياً خالفت به ملوكيت موروثي تبديل شـده بـود و بايـد جلـوي ايـن       عليه اهللا صلّي

  شد. روند گرفته مي
آن و عبداهللا بن زبير مكه را به خاطر موقعيت معنـوي و برگـزاري اجتمـاع سـاالنه حـج در      

اش به مدينه مّنوره به عنوان پايگاه خويش انتخاب كـرد و عمـالً مخالفـت خـويش بـا       نزديكي
يزيد و عدم بيعت با او را اعالم نمود. در مدت قيام ايشان در مكه مكرمه اتّفاقـات بزرگـي رخ   

حســين و يــارانش   تــرين ايــن اّتفاقــات حادثــه خــونين كــربال و شــهادت جانگــداز داد؛ مهــم
  عنهم، و پس از آن فاجعه المناك حرّه در مدينه مّنوره بود. اهللا رضي

  درباره رفتن حسين به سوي عراق زبير هللا بنموضع عبدا

خواهي و مبارزه با ظلم و فسـاد   علي دو پرچمدار عدالت بن و حسين زبير هللا بنشك عبدا بي
حسين به كوفه   نشود كه عبداهللا از رفت بودند و از روايات صحيح تاريخي به وضوح ثابت مي

دانست كه حركت حسين به سـوي   راضي نبود و ايشان را از اين سفر منع كرد. او به خوبي مي
أيــن تــذهب؟ إلــی قــوم قتلــوا «عراق سرانجام خوبي در پي ندارد و به همين خاطر به ايشان گفت: 

خمي روي؟ به سوي قومي كه پدرت را كشتند و برادرت را ز كجا مي ؛»أباک و طعنــوا أخــاک؟
حسين در عراق شهيد شود، همه مشـكالت بـر سـر      دانست كه اگر و اين را نيز مي )1(كردند؟

او فرود خواهد آمد و او در ميدان مبارزه با يزيد تنها خواهد ماند. به همـين دليـل بسـيار سـعي     
 حسين را در مكه نگه دارد و مانع رفتنش به كوفه شود. در همين راستا به او پيشـنهاد   كرد كه

  .)2(كنيم كرد كه اگر در مكه بماني ما يار و همكار و خيرخواه تو خواهيم بود و با تو بيعت مي
عبداهللا بن زبير بيشتر رغبت داشت كه رهبري عمومي در دست حسـين باشـد؛ چـرا كـه او     

توانسـت بـا تجربيـات     مي زبير هللا بننوه پيامبر بود و مقام وااليي در ميان مسلمين داشت و عبدا
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اي كه دارد طرّاح مبارزه عليه يزيد باشد و با استقرار قدرت در حجاز، بقيه مناطق نيز به  جنگي
حسين اين پيشنهاد را نپذيرفت و گفت: در هر جاي ديگري كشته شـوم    دست آنان بيفتد. اما

  .)1(بهتر از اين است كه به وسيله من حرمت مكه شكسته شود
بت جانگـداز كـربال و فاجعـه شـهادت او و     حسين به سـوي كوفـه رفـت و مصـي      سرانجام

گذاشـت، و وي بـه شـدت     زبيـر  هللا بـن يارانش رخ داد. اين اتّفاق، تأثير روحي عميقي بر عبدا
مـردي كـه در    چه قبالً از آن بيم داشـت، اّتفـاق افتـاد؛ زيـرا بـزرگ      احساس تنهايي كرد و آن

داد، شهيد شد و از  روحيه مي زبير هللا بنرديف مخالفين سرسخت يزيد بود و وجودش به عبدا
مخالف ديگري باقي  بن زبيرگويد: در اين عهد به جز ا خلدون در اين باره مي دست رفت. ابن

اش احساس خطر كرد، با وجود اين سعي كـرد از فاجعـه    گيري بنابراين وي از موضع .)2(نماند
  كربال نهايت استفاده را عليه بيدادگري يزيد بنمايد.

عبداهللا بن زبير در مكه مكرمه بر منبر باال رفت و پس از بيان مذّمت  ،بالپس از حادثه كر
فيه هم  کثيرًا فی الّنهار صيامه، أحّق بماواهللا لقد قتلوه طويًال قيامه، و أما «حسين، گفت:     قاتالن

ة اهللا ال البکاء من خشيما کان يبّدل بالقرآن الغناء، و  الفضل. أما واهللامنهم، و أولی به فی الّدين و 
ال بالمجالسة فی حلق الذکر الرکض فی طلب الصيد، فسوف وال بالصيام شراب الحرام، و  الحداء،

  .)3(»يلقون غياً 
كـرد و   هـاي طـوالني مـي    ها عبادت به خدا قسم آنان حسين را كشتند درحالي كه او شب«

در ديـن و   تـر از آنـان بـه خالفـت بـود و بـاالتر از آنـان        گرفت. مستحق روزها بسيار روزه مي
ــيقي   ــيچ موس ــود، ه ــان نب ــد آن ــي  فضــيلت. هرگــز مانن ــرآن عــوض نم ــا ق ــيچ  اي را ب كــرد؛ ه

نمـود؛ هرگـز نوشـيدن     هـاي نيمـه شـب از تـرس خـدا معاملـه نمـي        اي را بـا گريـه   سرايي نوحه
هاي ذكر الهي را به خاطر  داد و نشستن در حلقه مشروبات حرام را بر روزه و صيام ترجيح نمي

                                         

  .15/95هـ):  1406شيبه ( ابن أبي شيبه، مصّنف ابن أبي -1
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ـ. آنان بـه زودي    كنايه از يزيد كه مرتكب اين امور بود داد ـ   كار از دست نميدويدن در پي ش
  .»به جهنّم خواهند رسيد

  



  

  بخش دوم:

 

 زبير بن عبداهللا از بيعت گرفتن براي مكه در يزيد وفد



 زبير بن عبداهللا از بيعت گرفتن براي مكه در يزيد وفد

 نوشـت  زبير بن عبداهللا به اي نامه خويش، راه سر از عنه اهللا رضي حسين  برداشتن از پس يزيد
 و شـد  خشـمگين  يزيـد . زد بـاز  سـر  كـار  ايـن  از عبـداهللا  امـا . كند بيعت وي با خواست او از و

 اي عـده  منظور بدين سپس. شود آورده او نزد زنجير و غل در بايد عبداهللا كه كرد ياد سوگند
 و اي نقـره  زنجيـر  و غـل  آنان همراه و فرستاد يرزب بن عبداهللا نزد بيعت اخذ براي را شام اعيان از

ه  و زده پـايش  و دسـت  بر زنجير و غل كه فرستاد فاخر اي جبه تـا  بپوشـند  آن بـر  را فـاخر  جبـ 
 .گردد محّقق يزيد سوگند

 و ذّلت اين بر را مرگ و مبارزه عنها، اهللا رضي أسما مادرش با مشورت از پس عبداهللا
 ايشان بود، هيئت گوي سخن كه عضاة ابن. ورزيد امتناع يعتب قبول از و داد ترجيح خواري

 و نوشد مي شراب يزيد كه بگويد مكه حرم كبوتران از كبوتري اگر: گفت و كرد تهديد را
 بيعتي هيچ من: گفت عبدهللا. انداخت خواهم زمين به را او تير اين با آيد بيرون خليفه بيعت از
 ترس قدرتي هيچ و كس هيچ از من قسم خدا به. باشم شده خارج آن از كه ام نداشته يزيد با
 است خوب چه شوم كشته اگر ام؛ برگزيده را خويش راه رباني دليل با من و ندارم هراسي و
اللهّم «: كرد دعا سپس. است باخبر نيتم حقيقت از خداوند كنم وفات طبيعي موت با اگر و

 بر را عائذباهللا لقب هميشه براي جمله اين با. توام خانه پناهنده من خدايا ؛»إّنی عائذ ببيتک
 و افاضه و نماز در و نكرد پيروي حاكم نماينده از سال همان حج مراسم در .)1(نهاد خويش

 .بود يزيد، اموي، خليفه با آشكار مخالفت اين و نمود عمل مستقلّ مناسك بقيه
 رأي هـم  ايشـان  بـا  زيادي افراد ينتابع و صحابه ميان از بلكه نبود تنها مكه در زبير بن عبداهللا

 كـه  عـوف،  بـن  عبـدالرحمن  بـن  مصـعب  و صـفوان  بـن  عبداهللا مخرمه، بن مسور امثال بودند،
 بـه  خالفـت  كـه  كردنـد  احساس زيرا بود؛ مبارزه و قيام با اوضاع تغيير شان همه اساسي هدف

 دفـع  نانآ هدف. ندارد را خالفت منصب صالحيت يزيد و است شده تبديل موروثي ملوكيت
 و خالفـت  ادعـاي  يزيد وفات تا زبير بن عبداهللا دليل همين به بود، فساد و جور با مبارزه و منكر

 هرگز و است حقّ اقامه و اوضاع اصالح فقط من هدف قسم خدا به: گفت مي و نكرد، امارت
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 پـس  دارم دوسـت  را تـو  ديـدار  من بارالها: گفت مي و .)1(نيستم دنيا كردن ذخيره و مال پي در
 اجـر  و ثـواب  مـن  بـه  پـس  جنگيـدم،  دشـمنت  با تو خاطر به من. بدار دوست مرا ديدار نيز تو

 .)2(فرما عنايت مجاهدان

 زبير بن عبداهللا و يزيد بين نبرد

 راه سـر  از را او گرفـت  تصميم و آمد خشم به شدت به زبير بن عبداهللا هاي مخالفت از يزيد
 :گرفت صورت يزيد زندگي در مرحله دو در نبرد اين. بپردازد نبرد به او با و بردارد خويش

 بـا  كـه  زبيـر  بـن  عمـرو . بـود  زبيـر  بـن  عمـرو  يعنـي  زبيـر  بـن  عبداهللا برادر حمله اول، مرحله
 و نمـود  عبـداهللا  با مقابله براي تجهيزات درخواست يزيد از بود، مخالف برادرش گيري موضع

 مـذاكره  طريـق  از كـرد  سـعي  بارها هللاعبدا. كرد حركت مكرمه مكه طرف به جنگجو هزار با
 عبـداهللا  كـه  بنويسـد  يزيد به خواست عمرو برادرش از و بگيرد را مكه حرمت شكستن جلوي

 و غـل  بـا  كـه  كند نمي قبول هرگز ولي ندارد، كسي با اختالفي هيچ و نيست درگيري خواهان
 .)3(خورد ستشك عمرو سپاه شدن، درگير از پس و نپذيرفت عمرو. برود يزيد نزد زنجير

 بـراي  هـايش  تـالش  ادامـه  در يزيـد . بـود  مكـه  محاصره و نمير بن حصين حمله دوم، مرحله
 مسـلمانان  عـام  قتل و حرّه فاجعه مجرم ترين بزرگ كه را عقبه بن مسلم زبير، بن عبداهللا با مبارزه

 سـپاه  نـدهي فرما او از بعد نمير بن حصين و كرد وفات راه در او. فرستاد مكه به بود، مدينه در
 لشـكرش  و رسيد مكه به هجري 64 سال محرّم ماه پايان از قبل روز چهار و گرفت برعهده را
 بـراي  را مـردم  نيز زبير بن عبداهللا طرف آن از. كرد محاصره را شهر و مستقرّ مكه اطراف در را

ا  پيوسـتند،  او به نيز حرّه واقعه خوردگان شكست. كرد آماده يزيد سپاه با مقابله گـروه  ايـن  امـ 
 .بودند اندك بسيار يزيد سپاه مقابل در
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 كـوه  و ابـوقبيس  كـوه  بـر  را هـا  منجنيـق  نميـر  بن حصين هجري 64 سال األول ربيع سوم در
 هماننـد  زبيـر  بـن  عبـداهللا  مشـاوران  از اي عـده . كرد مكه باران سنگ به شروع و نصب قعيقعان

 هـيچ  و شـد  تخريـب  هـا  خانـه  از ياريبس و شدند شهيد ها سنگ اصابت اثر بر مخرمه بن مسور
 محاصـره  تنگنـاي  در شـدت  بـه  و نماند باقي مسجدالحرام جز به زبير بن عبداهللا براي پناهگاهي

 بـر  كـه  بود بزرگي بسيار مصيبت اين و گرفت آتش كعبه خانه نبرد اين اثناي در. گرفت قرار
 نبـوده  كس هيچ قصد كعبه دنسوزان كه اند نوشته مؤرخين البّته. شد افزوده ديگر هاي مصيبت

 .)1(است داده رخ اّتفاقي طور به سوزي آتش اين و
 بـين  طوالني مسافت دليل به اما ،)2(رفت دنيا از 64 سال األول ربيع اواسط در معاويه بن يزيد

 سسـت  هـا  شامي خبر اين انتشار با. رسيد مكه به الثّاني ربيع ماه اوايل در خبر اين دمشق، و مكه
. شـد  ابطـح  محـلّ  در مـذاكره  خواهـان  و فرسـتاد  زبير بن عبداهللا نزد پيكي نمير بن صينح. شدند

 .كشيد درازا به كالم و گرفت صورت مذاكره
 تو يابيم، نمي خالفت به تو از تر مستحق را كسي يزيد وفات از بعد: گفت عبداهللا به حصين

 و اعيـان  از اسـت  من با كه لشكري ازير بيا؛ شام به ما با سپس كنيم، مي بيعت تو با ما كن اقدام
 بـه  مـردم  امنيـت  و كـرد  نخواهـد  مخالفـت  امر اين با كس هيچ قسم خدا به هستند، شام سران
 حـرّه  واقعـه  در يـا  و شـما  و مـا  بين كه هايي خون و شود، مي محافظت ها خون و آيد مي دست
 خـدا  بـه  ببخشـم؟  و نمكـ  رهـا  را ها خون آن من: گفت عبداهللا. شوند مي جبران اند، شده ريخته

 .)3(شـد  نخـواهم  راضـي  هـم  بـاز  شـود  كشـته  شما از نفر ده ها آن از كدام هر جاي به اگر قسم
 .كرد رد نمير بن حصين جانب از را خالفت پيشنهاد عبداهللا ،ترتيب بدين

  يزيد بن معاوية

 د،شـ  خليفـه  بـود،  خيرخواهي و شايسته انسان كه يزيد بن معاوية پسرش يزيد مرگ از بعد
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 خليفـه  انتخـاب  اختيـار  مـردم  بـه  و كـرد  گيـري  كناره خالفت منصب از ماه سه از پس وي اما
. شـد  زياد مشكالت يزيد بن معاوية وفات با .)1(كرد وفات چندي از پس خود و داد را دلخواه

 زبيـر  بـن  عبـداهللا  با خواستند بود، دمشق امير قيس بن ضحاك رأسشان در كه شام اهل از اي عده
 بـا  و بـرود  مكـه  بـه  كـه  داشـت  سـر  در فكـري  چنـين  نيـز  حكـم  بـن  مـروان  حتّـي  كنند، بيعت

 مخالفـت  امر اين با شدت به مالك بن حسان سركردگي به ها يمني اما كند، بيعت زبير بن عبداهللا
 .نشدند اُميه بني غير با بيعت به حاضر و كرده

 و دهنـد،  تشـكيل  شـورايي  گرفتنـد  تصـميم  كـه  ايـن  تـا  يافـت  ادامـه  ماه 6 تا وضعيت اين
 محّققين از كثيري عده نظر به. شد انتخاب بود، اميه بني دوم تيره از كه حكم بن مروان سرانجام

 المـؤمنين  أميـر  عليـه  كـه  اسـت  اي يـاغي  بلكـه  رود نمـي  شمار به خلفا جزو مروان مورخين، و
 .)2(است كرده قيام عنه اهللا رضي زبير بن عبداهللا

 زبير بن عبداهللا نالمؤمني أمير خالفت

 روي زبيـر  بـن  عبـداهللا   بـه  مـردم  اكثر معاويه بن يزيد وفات از پس حجاز در ديگر طرف از
 جـز  بـه  و شـد  بيعـت  او بـا  شـام  حتّـي  و مصـر  عـراق،  حجاز، در هجري 64 سال در و آوردند
 خليفـه  او ترتيـب  بـدين  و كردنـد  اذعـان  او خالفت به اسالمي بالد بقيه) اردن( شام از قسمتي
 بيعـت  مورخين، و علما از بسياري تصريح به. فرستاد فرمانداراني مناطق اين براي و شد شرعي
 .بود خالفت به تر مستحق مروان از او و بود شرعي بيعتي زبير بن عبداهللا

 امـام  يزيـد  بـن  معاويـة  وفات از پس ـ زبير بن عبداهللا يعنيـ  او سپس: گويد مي كثير  ابن علّامه
 شـرعي  نيـز  ذهبـي  عّلامه و سيوطي و حزم ابن .)3(بود تر اولي حكم بن مروان از او و شد مسلمين
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 عمـر،  بـن  عبـداهللا  يعنـي  بـزرگ  شخصـيت  سـه  جـز  بـه  .)1(اند كرده تأييد را خالفت اين بودن
 هـاي  شخصـيت  از .)2(كردنـد  بيعت ايشان با حجاز اهل بقيه حنفيه بن محمد و عباس بن عبداهللا

 حـارث  اميه، بن رضوان بن عبداهللا عدوي، مطيع بن عبداهللا كردند بيعت ايشان با كه اي برجسته
 را جعفـر  بـن  عبـداهللا  و طالـب  أبـي  بـن  علي بن عبيداهللا عمير، بن عبيد ربيعه، ابي بن عبداهللا بن
 .)3(برد نام توان مي

ت  اخـتالف  دوران در خواست نمي كه اين دليل به عمر بن عبداهللا البّته بيعـت  كسـي  بـا  امـ 
 كنيم مي بيعت تو با زماني:  گفتند حنفيه بن محمد و عباس ابن و ورزيد، امتناع امر اين از كند،

 زبيـر  بـن  عبـداهللا  و عباس ابن بين هايي كدورت اگرچه باب اين در .)4(كنند اتّفاق تو بر همه كه
 او: گفت مي اش درباره و است كرده ياد خوبي به زبير بن عبداهللا از عباس ابن اما آمد، وجود به

. بـود  اسـالم  در دار خويشـتن  و خداونـد  پـذير  فرمـان  اهللا، رسـول  سّنت متبع قرآن، كنندة تالوت
 صـفيه  اش جده و عايشه اش خاله خديجه، اش عمه ابوبكر، جدش أسما، مادرش زبير، پدرش

 .)5(بود
. نـداد  قـرار  فشـار  تحت را آنان و نكرد بيعت به وادار را عباس ابن و عمر ابن زبير، بن عبداهللا

 بـا  مسـلمانان  اكثـر  كـه  آن از پـس  امـا  كـرد،  عمل گونه اين ابتدائاً نيز حنفيه بن محمد مورد در
 هجـري  65 سـال  در. كند وفا خويش عهد به كه خواست ايشان از كردند، بيعت زبير بن عبداهللا
 محـل ( شـعب  در را او زبيـر  بـن  عبداهللا ورزيد امتناع او چون اما كند، بيعت خواست او از رسماً

 .)6(كرد خانگي حبس) استقرارش
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 زبير بن عبداهللا عهد در ثقفي مختار و حنفيه بن محمد

 دچـار  بيعـت  از امتنـاع  علـت  به هجري 65 سال در حنفيه بن محمد گذشت كه گونه همان
 بـن  مختـار  اسـتفاده  سـوء  از زبيـر  بـن  عبداهللا نگراني كار، اين اساسي علت. شد خانگي حبس

 .بود كوفه در حركتش تقويت براي حنفيه بن محمد وجود از قفيث عبيد أبي
 سـال  در مكـه  در اش محاصـره  ايام در زبير بن عبداهللا مدافعان ترين سرسخت از ثقفي مختار

 پـس  ماه شش نديد، محّقق زبير ابن كنار در را آرزوهايش چون آن از پس اما بود، هجري 64
 .رسيد عراق به هجري 64 سال رمضان در و كرد ترك را مكه اول، محاصره از

 عالقـه  و داشت طواليي يد نيز مكر و حيله در داشت كه جرأتي و شجاعت كنار در مختار
 شـعار  بـا  و درآورد خـود  تصـرّف  بـه  را كوفه توانست وي. داشت رهبري و زعامت به وافري
 از اكثـراً  كـه  كنـد  جمـع  خـود  دور را بسـياري  طرفداران حسين، خون انتقام و بيت اهل ياري

 .بودند اميه بني مخالفان
 عـراق،  اهـل  طرفـداري  جلـب  و حنفيه بن محمد موقعيت از سوءاستفاده براي ثقفي مختار

 بسـياري  خرافـي  باورهـاي  او. كـرد  معرفـي  علي بن حسين خواه خون و ايشان فرستاده را خود
 ابريشم با پوشيده يا صندلي خود نزد همچنين و بود متعال خداوند براي »بدأ« به معتقد داشت؛
 علـي  اميرالمـؤمنين  هـاي  ذخيـره  از ايـن : گفت مي و برد مي خود با را آن ها جنگ در و داشت

 و اسـت  بقيـه  و سـكينه  آن در و اسـت  اسـرائيل  بنـي  تـابوت  منزلـه  به ما نزد و است السالم عليه
 .آيند مي فرود ما جنگجويان بر مالئكه

د م .)1(شـود  مـي  وحـي  او بـه  كرد مي ادعا او و اعتقـادات  از كـه  ايـن  از بعـد  حنفيـه  بـن  حمـ 
 فريـب  را مـردم  او كـه  گفـت  يارانش به و كرد برائت اظهار وي از شد، باخبر مختار ادعاهاي

 دروازه بـر  حنفيه بن محمد كه است آمده سعد ابن طبقات در .)2(برسد اهدافش به تا است داده
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 كـه  بـود  كذّابي او ؛»يکذب علــی اهللا و رســوله إنّه کان کّذاباً «: گفت مختار درباره و ايستاد كعبه
 .بست مي دروغ رسول و خدا بر

 بـيم  زبيـر  بـن  عبـداهللا  و كـرد  دعـوت  حنفيـه  بن محمد از هواداري به را كوفه مردم مختار
 حـج  موسـم  در مختـار  هجـري  66 سال در. بگيرد شكل او عليه جديدي جبهه مبادا كه داشت
 .سازد رها خانگي حبس از را حنفيه بن محمد ستتوان و فرستاد مكه سوي به سپاهي

 بود متفاوت زبير ابن پرچم با بود حنفيه ابن نام به كه عراق اهل پرچم موسم اين در اند گفته
 مصـعب  بـرادرش  عبداهللا. بود وي براي خطر اين و بود زبير ابن عليه مخالفت اعالن نوعي به و

 شكسـتن  درهـم  بـراي  را )1()حسـين  بنـت  كينهسـ  همسـر ( عنه اهللا رضي حسين داماد و زبير بن
 را مختـار  كـار  هجري 67 سال رمضان 14 در توانست او و فرستاد عراق سوي به مختار قدرت
 .)2(ببرد بين از ادعاهايش تمام با را او و كند يكسره

 كـرد،  بيعـت  به دعوت حنفيه بن محمد از دوباره زبير بن عبداهللا مختار، شدن كشته از پس
 مبنـي  مـروان  بن عبدالملك سوي از اي نامه ايام همين در. رفت بيرون مكه از و نپذيرفت او اما
 كـرد  احسـاس  راه ميـان  در امـا  شد، شام عازم آن بنابر و كرد دريافت شام به وي از دعوت بر

 ايلـه  نـام  بـه  اي منطقـه  در و شـد  منصرف مسير دادن ادامه از لذا است، كار در نيرنگي و توطئه
 .كرد اتراق) سرخ درياي ساحل در(

 رسـيد  دسـتش  بـه  بسـياري  هـداياي  بـا  همراه عبدالملك سوي از ديگري نامه ميان، اين در
 حنفيـه  بن محمد. كند ترك را شام سرزمين اينكه يا و نمايد بيعت بايد يا كه مطلب اين حاوي

 با لذا شد، جهموا زبير بن عبداهللا ممانعت با اما كرد، حركت مكه سوي به و ترك را منطقه آن
 عبـداهللا  هجـري  73 سال در اينكه تا گزيد، سكونت] مدينه در روايتي به[ طائف در همراهانش

  .)3(رسيد شهادت به زبير بن
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  زبير مروان بن حكم و مخالفتش با ابن

ام به امارت رسيد. وي از بيعت كه گذشت مروان با انتخاب شوراي دربار اموي در ش چنان
زبير به شدت ناراحت بود. او براي مخالفت مراحل زيـر را بـه    بن هاي اسالمي با عبداهللا سرزمين

زبير طي دو طرح كنفرانس جابيه و معركه مرج  ـ پاكسازي شام از طرفداران ابن1انجام رساند: 
ــ  4اندن عراق و حجاز به امويـان؛  ـ تالش براي بازگرد3ـ بازگرداندن مصر به امويان؛ 2راهط؛ 

  .)1(انتخاب عبدالملك و عبدالعزيز دو فرزندش براي واليتعهدي
ها توانست شالوده از هم گسيخته امويان را دوباره استحكام بخشد، و در  مروان با اين اقدام

  .)2(سالگي از دنيا رفت 63هجري در  65واقع از سر نو احيا نمايد. مروان در رمضان سال 

  دالملك بن مروان و عبداهللا بن زبيرعب

بعد از وفات مروان بن حكم فرزندش عبدالملك به امارت انتخاب شد. عبدالملك مقابلـه  
هجـري خـود    71با عبداهللا بن زبير را تا بعد نابودي مختـار بـه تـأخير انـداخت. نهايتـاً در سـال       

(بـرادر عبـداهللا) رفـت و    شخصاً در رأس سپاهش به طرف عراق براي مقابله با مصعب بن زبير 
گفت: مصعب قريشي شجاعت دارد اما درايت جنگي ندارد، من با شجاعت قريشي و درايـت  

  .)3(روم جنگي به مقابله با او مي
اهل عراق پس از همكاري با مصـعب بـن زبيـر در مقابـل مختـار، توانسـتند از شـرّ مختـار         

ين عبداهللا بن زبيـر ثابـت كننـد. از    خالص شوند و به نحوي وفاي خود را نسبت به خليفه مسلم
طرف ديگر ابراهيم بن اشتر به مصعب پيوست و بازوي تواناي مصـعب در مقابـل عبـدالملك    

  قرار گرفت.
عبدالملك با لشكري مجهز به سـوي عـراق حركـت كـرده بـود. يـاران مصـعب (كوفيـان         

كـه بـا علـي و     عراق) با ديدن لشكر امويان ترسيدند و صـحنه را خـالي كردنـد. همـان كـاري     
  فرزندانش كرده بودند با مصعب بن زبير داماد حسين بن علي نيز كردند.
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سياست عبدالملك در تطميع فرماندهان سپاه مصعب نتيجـه داد و بـه جـز ابـراهيم بقيـه بـه       
كـرد، كشـته    عبدالملك پيوستند و در نتيجه ابتدا ابراهيم كه تا آخرين لحظه جـان فشـاني مـي   

صـعب كشـته شـد، و بـاالخره مصـعب كـه دوسـت قـديمي و دوران         شد، سپس عيسي پسـر م 
  .)1(نوجواني عبدالملك بود، پيام امان عبدالملك را قبول نكرد و به شهادت رسيد

ترين بازوهاي عبداهللا بن زبير از دست رفت و عبدالملك از ايـن   يكي از قوي ،بدين ترتيب
داهللا سپاهي به فرماندهي حجاج بـن  هجري براي مقابله با عب 73فرصت استفاده كرد و در سال 

هـاي خـود را بـه     يوسف ثقفي به طرف مكّه گسيل داشت. حجاج در طائف مستقر شد و دسته
  سوي مكّه فرستاد.

هـاي   عبداهللا بن زبير نيز نيروهايش را براي عقب راندن آنان فرستاد و در اين ميان درگيري
ار نفري به فرماندهي طارق بن عمرو به هز 5متعددي رخ داد. پس از مدتي عبدالملك سپاهي 

  .)2(حجاز فرستاد تا به لشكر حجاج ملحق شود
آنگاه حجاج به دستور عبدالملك مّكه را محاصـره اقتصـادي كـرد. حالـت بسـيار سـخت       
گرسنگي مردم را به تنگ آورد تا جايي كه عبداهللا براي دفع گرسنگي يارانش اسـب خـود را   

  .)3(نمود ذبح كرده و بين مردم تقسيم

  شهادت

روز عبداهللا و نيروهايش را در مّكه مكّرمـه محاصـره كـرد، گويـا      17ماه و  5حجاج مدت 
هاي اطراف مكّه منجنيق نصـب كـرد و    اند. حجاج بر كوه اهل شام اهل مّكه را محاصره كرده

  مردم را وادار به خروج از مكّه، طلب امان و اطاعت از عبدالملك بن مروان نمود.
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هاي سپاه حجاج، به دستور او اهالي مّكـه را بـا منجنيـق مـورد هـدف قـرار دادنـد و         حبشي
اي از  نوشـيدند. عـده   ها قطع شد و فقط از آب زمزم مي بسياري را كشتند. آب و غذا نيز بر آن

  اطرافيان عبداهللا بن زبير گفتند با حجاج و لشكرش صلح كنيم.
انـه كعبـه بيابنـد بـاز هـم همـه شـما را خواهنـد         او گفت: به خدا قسم اگر شـما را در دل خ 

كشت! به خدا قسم هرگز با آنان صـلح نخـواهم كـرد! شـرايط بـر اهـل مّكـه بسـيار سـخت و          
بحراني شد به طوري كه تحملشان را از دست دادند و گروه گـروه از شـهر خـارج شـده و از     

امان گرفتند. ياران عبـداهللا  هزار نفر از شهر خارج شده و  حجاج طلب امان كردند تا اين كه ده
  بن زبير بسيار كم شدند حتّي دو فرزندش، حمزه و خبيب، از پدر جدا شده و امان خواستند.

فرسا كـه بسـياري از اطرافيـانش     سخت و طاقت حضرت عبداهللا بن زبير در اين حالت بسيار
ــ    ــادرش حضــرت أس ــزد م ــد، ن ما صــبر و اســتقامت خــود را از دســت داده و او را رهــا كردن

وفايي همراهـانش شـكايت كـرد و از او پرسـيد: نظـر شـما چيسـت؟         عنها آمد و از بي اهللا رضي
داني بـر حـقّ هسـتي پـس      داني، اگر مي مادرش گفت: پسرجان! تو خودت احوالت را بهتر مي

  اي پس تو بر حال بسيار بدي هستي. داني كه براي دنيا قيام كرده بر آن استقامت كن و اگر مي
داهللا پيشاني مادرش را بوسيد و گفت: بله مادر! نظر من هـم همـين بـود. بـه خـدا      گاه عب آن

قسم! هرگز به دنيا ميل نكردم و هرگز زندگي در آن را دوست ندارم و تنها انگيزه قيامم فقـط  
شـوند.   هـاي الهـي شكسـته مـي     گاه كـه ديـدم حرمـت    ابراز خشم و غضب به خاطر اهللا بود آن

كشته خواهم شد، مواظب باش اندوهت شديد نشود و امور را بـه اهللا   مادرجان! بدان من امروز
  واگذار.

مادر در جوابش گفت: از خداوند اميد دارم كه مرا توفيق نيكـي در عزايـت بدهـد. سـپس     
رضــيت بمــا قضــيت، للهم إّنی قــد ســّلمته ألمــرك فيــه و ا«با تضرّع و زاري اين دعا را بر زبان آورد: 

پروردگـارا! مـن او را بـه تـو و قضـاي تـو        ؛»زبير ثواب الصابرين الشاكرينفقابلنی فی عبداهللا بن 
سپردم و به قضاي تو راضي شدم، پس در مقابل عبداهللا بن زبير به من ثواب و اجـر صـابرين و   

  شاكرين عنايت فرما.
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سپس فرزندش را به آغوش كشيد و مادر و فرزند با هم خداحافظي كردنـد. ايـن آخـرين    
روز پس از  20با مادرش أسما بود. گفتني است كه حضرت أسما رضي اهللا عنها ديدار عبداهللا 

  شهادت فرزندش عبداهللا از دنيا رفت.
اج و لشـكرش بجنگـد. از        عبداهللا پس از خداحافظي با مادر از خانه بيرون آمـد تـا بـا حجـ

  زده شدند. شد، مردم از قدرت و شجاعتش شگفت ور مي راست و چپ بر آنان حمله
كـرد، سـنگي (از    كه داشـت همراهـانش را بـه جنـگ و صـبر تشـويق مـي        ان درحاليناگه

هاي منجنيق) به صورتش اصابت كرد و او بر زمـين افتـاد، در همـين حـال ايـن شـعر را        سنگ
أسـما   / و صــارم النــت بــه يمينــی؛يودينــ يأسماُء التبكينی/ لم يبــق إال نســبأسماُء يا كرد:  زمزمه مي

ديگر به جز حسب و دينم چيزي باقي نمانده است مگر شمشـيري كـه    مادرم برايم گريه نكن،
  اند. هايم از برداشتنش سست شده دست

سربازان حجاج فوراً بـه او نزديـك شـده و او را شـهيد كردنـد. وقتـي حجـاج از شـهادت         
جاي آورد. در مقابل با انتشـار خبـر    عبداهللا بن زبير باخبر شد خوشحال گشت و سجده شكر به

إنّــا إليــه إنّــا هللا و «ايشان، غم و ماتم مكّه را فرا گرفت و از هر سو صداي گريه و بانـگ   شهادت
  .)1(هجري بود 73جمادي األولي سال  17بلند شد. آن روز سه شنبه  »راجعون

خوي فرعوني حجاج صرفاً با كشتن عبداهللا بن زبير ارضا نشد، لذا دستور داد پيكـر عبـداهللا   
ل حجون به دار بياويزند تا عبرتـي بـراي ديگـران شـود. جسـد مبـارك       را در كوه كُدا در مح

جـا گذشـت و گفـت:     ايشان همچنان به دار آويخته بود تا اينكه روزي عبـداهللا بـن عمـر از آن   
رحمت خدا بر تو بـاد اي اباخبيـب،    ؛»رحمةاهللا عليك يا أباخبيب أما واهللا لقد كنت صّوامًا قّواماً «

  ره روزه دار و شب زنده دار بودي.به خدا سوگند كه تو هموا
جـا   سپس گفت: آيا وقت پايين آمدن اين سوار فرا نرسيده است؟ حضرت أسما نيـز از آن 

فرمـود: از ميـان    گذشت و خطاب به حجاج گفت: به خدا قسم من از پيامبر خدا شنيدم كه مي
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ا   شود؛ كذّاب را ديديم (يعني مخ قوم ثقيف يك كذّاب و يك ويرانگر بلند مي تار ثقفـي)، امـ
  )2545ويرانگر تو هستي. (صحيح مسلم: 

آنگاه حجاج به شخصي دستور داد جنازه عبداهللا را از چوبه دار پايين آورند و دفن كننـد.  
حجاج پس از آن وارد مكّه شد و از اهل مكّـه بـراي حكومـت عبـدالملك بـن مـروان بيعـت        

  .)1(گرفت

  خدمات دوران امارت

هجري، فرصـت مناسـبي بـراي     73تا  63دوران ده ساله امارتش، از سال عبداهللا بن زبير در 
هـاي مختلـف    هاي مختلف نيافت؛ چرا كه در جبهه ساماندهي اوضاع و ارائه خدمات در زمينه

مشغول جنگ بود، يك بار با مختار ثقفي، بار ديگر با خوارج و در نهايـت بـا عبـدالملك بـن     
توان به تعيين فرمانـداران و   انجام داد، از آن جمله مي مروان. با وجود اين خدمات قابل ذكري

قضات براي شهرها و مناطق تحت قلمروش، تجهيز نيروي زميني و دريايي قوي، و آبادسـازي  
  مكّه و تعمير كعبه اشاره كرد.

ترين خدمات حضرت عبداهللا بن زبير در دوران امـارتش تعميـر كعبـه بـود. پـس از       از مهم
ن بعضي از قسمت هاي كعبه در محاصره اول توسط حصين بن نمير، منهدم شدن و سست شد

هجـري پـس از سـه روز اسـتخاره تصـميم بـه منهـدم كـردن بنـاي كعبـه و            64عبداهللا در سال 
  بازسازي كامل آن گرفت.

اساس اين تجديد بنا، حديثي بود كه حضرت عايشة صديقه رضـي اهللا عنهـا آن را روايـت    
اگـر قومـت (قـريش) قريـب العهـد بـه كفـر        «هللا عليه وسلّم فرمودند: كرد كه رسول اهللا صلّي ا

كردم و حجر (حطيم) را كه به علّـت كمبـود مـال حـالل جـدا       بود بناي كعبه را منهدم مي نمي
نهادم كه مردم از يك باب  افزودم، و دو باب شرقي و غربي براي آن مي كرده بودند به آن مي

رب اصلي كعبه را همسطح زمين مي كردم؛ زيرا قوم تـو  وارد و از باب ديگر خارج شوند و د
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دروازه را باال بردند تا به كسي كه بخواهند اجازه ورود دهند و به كسـي كـه نخواهنـد اجـازه     
  .)1(»ورود ندهند

  اند از: تغييراتي كه عبداهللا بن زبير در ساختمان كعبه به وجود آورد عبارت
  افزودن حجر (حطيم) به بناي كعبه؛ .1
دادن دو باب شرقي و غربي و بازگرداندن كعبـه بـه شـكلي كـه توسـط حضـرت       قرار  .2

ابراهيم خليل اهللا عليه السالم بنا شده بود، به طوري كه درب كعبه همسطح زمين قـرار  
  گرفت؛

  پوشاندن كعبه با پرده ابريشمي براي اولين بار؛ .3
  ذراع؛ 27ذراع به  17افزايش ارتفاع كعبه از  .4
  كعبه با عود و عنبر.معطّر كردن ديوارهاي  .5

هجري تمـامي آثـار زمـان     73اما حجاج بن يوسف پس از شهادت عبداهللا بن زبير در سال 
  .)2(حضرت عبداهللا را از بين برد و كعبه را به حالت قبلي آن بازگرداند

از جمله اقدامات ديگري كه عبداهللا بن زبير در پايتخت خـويش، مّكـه مكرّمـه، انجـام داد     
توسعه مسجدالحرام و بناي چهار ستون مرمري در آن براي اولين بار، اهتمـام بسـيار   توان به  مي

به تهيه آب آشاميدني و حفر چاه در مّكه براي مردم، توجه خاص به توسعه كشاورزي و بناي 
هاي متعدد در مكّه از سرمايه شخصي، خيابان كشي مكّه، تشويق ثروتمندان به كشـاورزي   باغ

راي افزايش توليد حبوبات و محصـوالت كشـاورزي، تأسـيس اداره پسـت و     در اطراف مكّه ب
اي  هاي تندرو براي انتقال اخبـار شـهرها و روسـتاهاي مجـاور و تأسـيس اداره      اختصاص اسب

  جهت نظارت بر بازارها مانند شهرباني امروزي اشاره كرد.
نويسـد:   ت مـي پس از ذكر ايـن خـدما  » تاريخ مّكه مكّرمه«دكتر مصطفي سباعي در كتاب 

شد، تحوالت بزرگي در  ها نمي ها و جنگ ماند و گرفتار فتنه اگر عبداهللا بن زبير بيشتر زنده مي
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آورد. او نظري متفاوت بـا بقيـه كسـاني كـه مّكـه را فقـط محـلّ         امور مكّه مكّرمه به وجود مي
  .)1(دانند، داشت هاي ناتوان مي اجتماع پيرمردان و پيرزنان و انسان

  اه ويژگي

هاي بسيار آمده است. عمرو بن دنيار فرموده اسـت: نمـاز هـيچ     در مورد نماز ايشان روايت
زبير هنگـامي كـه بـه     نمازگزاري را زيباتر از نماز عبداهللا بن زبير نديدم. مجاهد گفته است: ابن

  .)2(حركت بود ايستاد همانند چوب خشكي بي نماز مي
ود. از هـيچ چيـز و هـيچ كـس در دنيـا      شجاعتش زبـانزد خـاص و عـام و ضـرب المثـل بـ      

ناپـذير و همتـي بسـيار بلنـد      اي شكسـت  ترسيدند. اراده ترسيد و همواره دشمنانش از او مي نمي
  زد. سالگي همانند جوانان نيرومند شمشير مي 70داشت. او شمشيرزني توانا بود، حتّي در سن 

كـرد:   و برابـري نمـي  اش گفتـه اسـت: در سـه چيـز هـيچ كـس بـا ا        عثمان بن طلحه درباره
شجاعت، عبادت و بالغت. در فصاحت همتا نداشت و از خطيبان مشهور قريش بود. در حـين  

هاي صـدايش بـا جـدش ابـوبكر صـديق رضـي اهللا عنـه         خطابه در حركات و اشارات و لرزش
  شباهت بسيار داشت.

و  اش در مكّـه بعـد از شـهادت حضـرت حسـين      توان به خطبـه  از خطبه هاي مشهورش مي
اش بعد از شهادت بـرادرش مصـعب در عـراق اشـاره كـرد. ايـن        اش با خوارج و خطبه مناظره

هايش در ميان تـوده   وري باعث نفوذ كالمش در دل مردم و نشر افكار و ديدگاه قدرت سخن
  داد. شد و به او صالحيت رهبري مي مي

ريعت خـرج  كرم و سخاوت ايشان بسـيار بـود البتّـه در مـوارد درسـت و در چـارچوب شـ       
او توانسته بود بين زهد و تقوا و عبـادت و رياضـت از يـك سـو و فراسـت و فهـم        .)1(كرد مي

  دار. سياسي و مهارت نظامي از سوي ديگر جمع كند. هم دنيادار بود و هم زاهد شب زنده
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  مقام بلند علمي

عه (عبداهللا بن عبداهللا بن زبير در رديف علماي برجسته مدينه مّنوره بود و يكي از عبادله ارب
عمر، عبداهللا بن عباس، عبداهللا بن عمرو بن عاص، و عبداهللا بـن زبيـر) بـود كـه در فقـه و علـم       

  شريعت زبانزد خاص و عام بودند.
رفـت و احاديـث را مسـتقيماً از     او همواره بـه منـزل پيـامبراكرم صـلّي اهللا عليـه وسـّلم مـي       

المـؤمنين او را بسـيار دوسـت     ديقه، مي شنيد. اُمالمؤمنين عائشه ص اش، اُم حضرت يا از خاله آن
مشـهور بـود.   » اُم عبداهللا«ورزيد و به همين خاطر با كنيت  چون فرزند به او مهر مي داشت و هم

  ـ فراگرفت. كه از بزرگترين علما و فقهاي صحابه بود وي علوم بسياري را از اُم المؤمنين ـ
هايشـان   اهللا را در سينه شمارد كه كتاب مله افرادي مياهللا ايشان را از ج عالمه سيوطي رحمة

سي و سه روايت از ايشان نقـل   .)2(اند حفظ كرده و نزد پيامبر اكرم صلّي اهللا عليه وسّلم خوانده
شده است؛ از آن ميان دو روايت مشتركاً در صحيح بخاري و صـحيح مسـلم (متفـق عليـه)، و     

  .)3(به طور منفرد آمده استشش روايت در بخاري و دو روايت در مسلم 
هاي  عبداهللا بن زبير با چندين زبان غير از زبان عربي نيز آشنا بود. گفته شده كه ايشان غالم

 4پسـر و   13فرزنـدان ايشـان    .)4(گفـت  بسياري داشت كه با هر يك به زبان خودش سخن مـي 
ابـت، هاشـم، قـيس،    دختر] داشتند، به نام هـاي: خبيـب، حمـزه، عبـاد، ث     8دختر [و در روايتي 

  .)5(عروه، زبير، عامر، موسي، بكر، عبداهللا، مصعب، أم حكيم، فاطمه، فاخته و رقيه

  شعري در رثاي عبداهللا بن زبير
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مسند آراي خالفت چو بشد ابن زبير/ دست بر بيعت او جمله بدادند يك بـار/ ابـن مـروان    
ر/ حـرم بيـت خـدا جايگـه     خوان حرم كرد شـكا  پي جنگ فرستاد حجاج/ تا كه مرغان غزل ز

هـر سـوي حـرم ريـزان شـد/       زبير/ بين چنگال جهوالن زمان گشت حصار/ بارش سـنگ ز  ابن
دامن عرش خدا معركه گرد و غبار/ گشته از چهار طرف راه به ميدان مسدود/ پيكر معتكفـان  

/ ساخته هر سوي مزار/ با دل غم زده از رفتن انصار حزين/ خدمت مادر پير آمد او آخـر كـار  
مادرم! تاج سرم! اخت حريم نبوي!/ گم شد از بين همه حرمت ديـن در بـازار/ اينـك از رأي    
خود از روي كرم راه نماي/ من فداي قدمت، جان به فدايت صد بار/ تو بگو صلح كنم ترك 
حرم بنمايم/ يا بر اين خاك حـرم جـان بـدهم بهـر نثـار/ مـادر از روي شـجاعت بـه صـداقت          

ر اخالص عمل كرد اظهار/ گر تو شمشير زنـي از پـي باطـل افسـوس/     برگفت/ جمله اي از س
قدر و مايه و خوار/ از درون غور نما فكر كن اي فرزندم!/ ور به حـقّ   اي در دو جهان بي گشته
اي صلح تو شد موجب عار/ اين زمينِ حرم و مسلخ اسماعيل است/ فديه نفـس بـه آيـين     آمده

و نياز از مادر/ تا كه شـرمنده شـيرش بنگـردد زنهـار/      خليلي است شعار/ الوداع كرد به آداب
اولين غرش او فوج عدو راند عقب/ لشكر از حمله او هر طرفي مانده و تـار/ منجنيقـان هـدف    
بارش سنگش كردند/ ناگهان سنگ، سر و روي و رخش كرد فگـار/ خـون چكيـد از بـدنش     

روح او از حرم كعبه به پرواز آمد/ ريخت به اطراف حرم/ آخراألمر بيفتاد بر آن خاك، نزار/ 
قدسيان آمده در موكب او جمله قطار/ جور حجاج بر آن پيكر خـونين افتـاد/ نـازنين پيكـر او     
كرد بر آن چوبه دار/ در كنار حرم عشق زماني بر دار/ مادرش ديد به صبر و نه به صـد شـيون   

زد به نوايي يك بـار/ تـا بـه    كرد/ پيكرش ديد و فغان  و زار/ روزي از مسلخ فرزند گذاري مي
  .)1(كي بر سر منبر سخن آراست خطيب/ كي فرود آيد از اين مركب خود مرد سوار
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