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 �سم اهللا الرمحن الرحيم

 مقدمه

ي  پدرش فرمانده ،مختار بن أبی عبید ثقفی سال یک هجري در شهر طائف به دنیا آمد
به اسالم گروید و  پدر مختار در زمان رسول اهللا ،الجسر بودي  لشکر مسلمین در معرکه

به مدینه هجرت  فت عمر بن خطابهمراه پدرش که جد مختار باشد در زمان خال
مختار به همراه پدر و  ،ساله بود پدرش چشم از جهان گشود 13هنگامی که مختار  ،کرد

بود تا اینکه یکی از  طالب برادرش در مدینه بزرگ شد و شدیدا تحت تاثیر علی بن ابی
و صفت که این د ،او فردي سوار کار و شجاع بود ،دوستداران پر و پاقرص ایشان گشت

برخی از علماي رجال بر این قول اتفاق نظر دارند که او  ،را از پدرش به ارث برده بود
 متنفر بوده است. شخصی ناصبی بوده که شدیدا از علی بن ابی طالب

 40در سال  طالب مختار ثقفی با حسن بن علی بعد از کشته شدن علی بن ابی
سپس مردم را از حسن بن علی  ،سپس با لشکري راهی مدائن شد ،هجري بیعت کرد

مردم بر علیه حسن در مدائن شورش کردند و فرشی که زیر پاي ایشان بود را  و ،راند
حسن نیز پس از این ماجرا وارد مدائن شد درحالیکه عموي مختار به نام سعد  ،کشیدند

شود که مختار به عمویش گفت: آیا خواهان  می روایت ،بن مسعود امیر مدائن بود
تمندي و سربلندي هستی؟ عمویش گفت: موضوع چیست؟ مختار گفت: حسن را ثرو

پسر  ،دست بسته تحویل معاویه بده، عمویش سعد به مختار گفت: لعنت اهللا بر تو باد
خیلی انسان بدي هستی، هر چند که این  ،را دست بسته تحویل بدهم دختر رسول اهللا

 حدیث در صحتش اختالف نظر زیاد وجود دارد.
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چون لشکر حسن بن علی لشکري  ،حقیقت مختار خواهان جنگ با معاویه نبود در
به همین  ،و قدرت رویارویی با لشکر دیگري را نداشت ،شکست خورده و ضعیف بود

 دلیل بین معاویه و حسن صلح برقرار شد.
 

 هجري 60مختار در سال 

ن ین علی و کربال رخ داد و منجر به شهادت حسیي  هجري قمري واقعه 60در سال 
. حسین قبل از اینکه رهسپار کوفه گردد پسر عمویش شدگروهی از یاران و خاندانش 

مسلم بن عقیل را جهت گرفتن بیعت از مردم کوفه به آنجا فرستاده بود، مختار از مسلم 
بن عقیل استقبال کرد و او را در منزل خود جاي داد، والی کوفه در آن زمان نعمان بن 

عزل کرده و عبیداهللا  عنی پدر خانم مختار ثقفی بود، یزید بن معاویه او رابشیر انصاري ی
بن زیاد را والی کوفه نمود، عبیداهللا بن زیاد مسلم بن عقیل را کشت، و تمام هواداران 

کرد من جمله کسانی که با مسلم بن عقیل بیعت کرده  می طالب را مجازات علی بن ابی
 بن زیاد خبر رسید که مختار ادعاي خونخواهی مسلم بن بودند. و هنگامی که به عبیداهللا

اي که در دست داشت چمشش را بیرون  کند او را دستگیر نمود و با نیزه می عقیل را
 ،آورد، و او را زندانی کرد، و تا وقتی که حسین بن علی به شهادت رسید زندانی بود

بود تا نزد یزید بن  برسبب خروج از زندانش فرستادن شخصی به نزد عبد اهللا بن عم
عبد اهللا بن عمر شوهر خواهر مختار بود، عبد اهللا بن  ،معاویه شفاعت کند و او را آزاد کند

این کار را انجام داد و یزید نیز به عبیداهللا بن زیاد دستور داد تا او را آزاد  بعمر
وز تو را در سازد، هنگام آزاد شدنش عبیداهللا بن زیاد به مختار گفت: اگر بعد از سه ر

 .زنم می کوفه یافتم گردنت را
گفت که انگشتان  می و در حجاز ،سوي حجاز رهسپار شد مختار پس از آزادي به

کرد که در مقابل خونخواهی حسین بن  می و ادعا ،عبیداهللا بن زیاد را قطع خواهد کرد
 



 3  گفتاري در مورد مختار ثقفی

اینجا  ،تاند خواهد کش علی به تعداد کسانی که در خونخواهی یحیی بن زکریا کشته شده
و  ،ترین امراي او گشت و یکی از بزرگ ،بیعت نمود بود که مختار با عبداهللا بن زبیر

ا محاصره نمود مختار به شدت  هنگامی که حصین بن نمیر همراه شامیان عبداهللا بن زبیر ر
و مختار یکی از شدیدترین  ،و به خوبی در کنار او ایستاد ،دفاع نمود از عبداهللا بن زبیر

اهل کوفه با هم اتفاق کرده بودند که از عبداهللا بن زبیر اطاعت  ،ها بر اهل شام شد انانس
و مختار نیز هنگامی که با عبداهللا بن زبیر بیعت کرده بود این شرط را از او گرفته  ،کنند

ولی طولی نگذشت که بیعتش با عبداهللا بن زبیر را نقض کرد و  ،بود که والی عراق گردد
شد و به آنها  می رسید بر آنها وارد می در بین راه به هر آبادي که و ،شتبه کوفه بازگ

گفت: آنچه را که دوست  می داد و می کرد و بشارت نصرت و پیروزي را به آنها می سالم
کنده و اسماعیل بن کثیر و ي  عبیده بن عمرو البدئی شخصی از قبیله ،دارید در راه است

 مختار بیعت کردند.کوفه با ي  گروه زیادي از شیعه
اهللا بن یزید الخطمی م ابراهیم بن محمد بن طلحه و عبدعبداهللا بن زبیر شخصی به نا

تا مبادا با لشکر توابین که زیر  ،آن دو مختار را گرفتند و زندانی کردند ،را بر کوفه گمارد
ه شد رفت و آمدي داشته باشد. مختار درحالیک می نظر سلیمان بن صرد الخزاعی رهبري

گفت: قسم به پروردگار دریاها و درختان نخل و دیگر درختان و پستی  می در زندان بود
هاي جبار و متکبر را با شمشیر  ها تمام انسان ابرار و بهترین انساني  ها و مالئکه و بلندي

با همراهی کسانی که یاریگر من هستند و آنها پست و فرومایه و  ،برنده خواهم کشت
و  ،هاي مسلمین را برطرف سازم و گرفتاري ،اینکه ستون دین را برپا سازمترسو نیستند تا 

پایان یافتن دنیا  ،و خونبهاي پیامبران را خواهم گرفت ،باعث خوشنودي مومنین گردم
 و اگر مرگ فرا رسید ترسی از آن ندارم. ،براي امر بزرگی نیست

لشکر به ي  قی ماندهبعد از کشته شدن سلیمان بن صرد و جمعی از لشکر توابین با
مختار براي آنها از زندان پس از تعریف و تمجید از آنها و آرزوي  ،کوفه بازگشت

پیروزي برایشان چنین نوشت: من از طرف محمد بن الحنفیه برادر حسین بن علی دستور 
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مختار توسط رفاعه ي  نوشته ،دارم تا به دنبال قصاص کردن قاتلین حسین بن علی باشم
نس و احمر بن مثنی بن مخربه العبدي و سعد بن حذیفه بن الیمان و یزید بن ابه شداد و 

پس از اینکه  ،اهللا بن شداد البجلی و عبداهللا بن کامل خوانده شدشمیط األحمسی و عبد
و به او گفتند: ما سر به فرمان تو  ،نامه را خواندند عبداهللا بن کامل را نزد مختار فرستادند

مختار خوشحال گشت  ،توانیم تو را از زندان بیرون آوریم می حتی خواهی می اگر ،هستیم
 و گفت: من همین روزها از زندان بیرون خواهم آمد.

 ایشانو از نوشت  باي به شوهر خواهرش عبداهللا بن عمر مختار براي بار دوم نامه
عبداهللا  درخواست نمود تا نزد عبداهللا بن زبیر شفاعتش کند تا او را از زندان آزاد سازد،

 ،بن عمر نیز چنین کرد و عبداهللا بن زبیر دستور آزادي مختار را از زندان کوفه صادر نمود
عبداهللا بن  ،اهللا بن زبیر شخصی به نام عبداهللا بن المطیع را والی کوفه ساختدعبسپس 

المطیع نیز شخصی به نام ایاس بن آبی مضارب العجلی را رییس پلیس کوفه نمود. 
او شخصی به نام زائده بن  ،المطیع قصد داشت تا مختار را دوباره زندانی کندعبداهللا بن 

و مختار را از  ،زائده پسر عموي مختار بود ،قدامه را مامور کرد تا مختار را دستگیر کند
و حاضر نشد نزد  ،مختار خود را به مریضی زد ،نیت و قصد عبداهللا بن مطیع آگاه ساخت

د از آن عبدالرحمن بن شریح و سعید بن منقذ الثوري و سعر بن بع ،عبداهللا بن مطیع برود
أبی الحنفی و األسود بن جراد الکندي و قدامه بن مالک الجشمی به نزد محمد بن الحنفیه 
رفته تا به او اطالع دهند که مختار خواهان نمایندگی خویش توسط محمد بن الحنفیه 

امی که آنها به نزد محمد بن الحنفیه هنگ ،براي خونخواهی برادرش حسین بن علی  است
آمدند او را از وضعیت مختار آگاه ساختند و وضعیت را برایش شرح دادند و از او 

محمد بن الحنفیه در پاسخ گفت: قسم به اهللا  ،خواستند که این وکالت را به مختار بدهد
بندگانش ما را در مورد خونخواهی برادرم همیشه آرزو داشتم که اهللا متعال توسط یکی از 

داد  نمی و اگر محمد بن الحنفیه راضی به چنین کاري نبود رضایت ،نصرت و یاري دهد
 گفت: خیر چنین کاري را نکنید. می و
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سپس ابراهیم بن األشتر  ،بعد از این ماجرا گروه زیادي از شیعه با مختار بیعت کردند
و بعد از آن پیروان  ،دالنخعی که به شجاعت و دلیري شهرت داشت با مختار بیعت کر

هجري دست به  66مختار متفق شدند که شب پنج شنبه چهاردهم ربیع األول سال 

 يا«و اینجا بود که شعار مختار با عنوان  ،تظاهرات بزنند و همین کار را نیز انجام دادند

عبداهللا بن مطیع والی کوفه توسط عبداهللا  ،در تمام کوفه طنین انداخت »احلسني لثارات

 ن زبیر از کوفه اخراج شد و مختار حکومت کوفه را بر عهده گرفت.ب

 لثارات يا«مختار به کار خویش جهت خونخواي حسین بن علی ادامه داد و شعار 

طالب معروف به محمد بن الحنفیه  و از طرف محمد بن علی بن ابی ،را سر داد »احلسني

ود که مختار اغلب کسانی که در جنگ اینجا ب ،وکالت داشت تا این کار را به پایان برساند
ترین آنها  که از معروف ،طالب شرکت داشتند را به کشتن داد با حسین بن علی بن ابی

عمر بن سعد و شمر ذي الجوشن و عبیداهللا بن زیاد و حرمله بن کاهل األسدي و 
و و خولی بن یزید األصبحی  ،و سنان بن أبی أنس ،عبدالرحمن بن سعید بن قیس الکندي

 الحصین بن نمیر بودند.
شمر بن ذي الجوشن بعد از اینکه با مختار اعالم جنگ کرد از کوفه گریخت، و 

جایی که در آن مصعب بن زبیر سکونت داشت. شمر به روستایی به  ،سوي بصره رفت به
سوي مصعب بن زبیر فرستاد و او را از آمدنش و  اي به غالمش را با نامه ،نام علوج رسید

ولی شخصی به نام کیان ابو عمره که از افسران لشکر مختار  ،ودش آگاه ساختمکان وج
ثقفی بود غالمش را در بین راه یافت و از ماجرا اطالع یافت و به سمت مکان وجود 

هنگامی که به روستاي علوج رسید شمر با شمشیرش به استقبال کیان   ،شمر حرکت کرد
ر جنگید تا اینکه کشته شد و سرش توسط کیان ابو و این قد ،ابو عمره آمد تا با او بجنگد

 و سر شمر را براي مختار ثقفی به کوفه فرستاد. ،عمره از تن جدا شد
مختار شخصی به نام عبداهللا بن کامل الشاکري که یکی از نگهبانانش بود به منزل 

لی از زن خو ،او نیز منزل خولی را مورد هجوم قرار داد ،خولی بن یزید األصبحی فرستاد
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جاست، ولی با دانم ک نمی گفت: ،آنها از زنش سراغ خولی را گرفتند ،منزل خارج شد
و از روزي که خولی بن یزید سر حسین را به نزد  ،گاهش نمود دستش اشاره به مخفی

 ،کرد می و همیشه او را به دلیل همین کارش مالمت ،زنش آورده بود از او بیزار شده بود
لشکر عبداهللا بن کامل  ،ت مالک بن نهار بن عقرب الحضرمی بوداسم این زن العبوق بن

الشاکري وارد منزل شدند و او را در حالی یافتند که زنبیلی بافته شده از برگ درخت 
مختار نیز دستور داد  ،او را دستگیر کرده و به نزد مختار آوردند ،نخل را بر سر کشیده بود

 آن جسدش را آتش بزنند.تا او را نزدیکی منزلش بکشند و پس از 
وقاص یکی دیگر از اشخاصی که در  وقتی مختار بر کوفه شورید عمر بن سعد بن ابی

قتل حسین بن علی شرکت کرده بود به شخصی به نام عبداهللا بن جعده بن هبیره که 
طالب بود پناه آورد، این شخص نیز به  دوست مختار و از نزدیکانش از طرف علی بن ابی

اي از مختار گرفت به این مضمون که او  آمد و براي عمر بن سعد امان نامهنزد مختار 
اش و مالش در امان باشد تا زمانی که از دستورات مختار پیروي کند و  جانش و خانواده

ولی مختار نیت کشتن او را  ،در شهر بماند و خارج نشود و آشوب دیگري به پا نکند
ماجرا اطالع یافت شبانه از منزلش خارج شد و به و وقتی که عمر بن سعد از این  ،داشت

برخی از هواداران مختار موضوع را به او  ،سوي مصعب یا عبیداهللا بن زیاد حرکت نمود
شود: غالم عمر بن سعد  می و آشوبی باالتر از این؟ گفته بلوامختار گفت: چه  ،اطالع داد

 گفت: از منزلت خارج مختار به عمر بن سعد ،این خبر را به مختار رسانده است
شوي؟ برگرد، عمر بن سعد نیز برگشت، پس از چند شب مختار به یارانش گفت: فردا  می

 ،و ابروهایش پرپشت است ،هایش فرو رفته است انسانی که دو پاي بزرگ دارد، و چشم
 مقربون به کشته شدنش خوشحالي  مالئکه شخصی که مومنین و ،خواهم کشت

 شوند. می
و متوجه شد که مختار نیت کشتن عمر بن  ،ود در آن مجلس حاضر بودهیثم بن األس

 ،سوي عمر بن سعد فرستاد و او را از خطر آگاه ساخت او نیز پسرش را به ،سعد را دارد
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عمر گفت: چگونه مختار نیت کشتن مرا دارد در صورتی که به من عهد و پیمان داده 
عمر خواست که از  ،ر بن سعد فرستاداست؟  مختار کیان ابو عمره را جهت دستگیري عم

ابو عمره اینقدر با شمشیر او  ،اي بر تن داشت یافت که جبه او فرار کند ولی او را درحالی
 و سرش را در پایین قبایش پوشید و آورد به محضر مختار. ،را زد تا اینکه او را کشت

سوي عبیداهللا  به مختار لشکري که در کوفه داشت به رهبري ابراهیم بن األشتر النخعی
لشکر مختار به موصل رسید تا در آنجا با لشکر شام  ،بن زیاد فرستاد تا با او بجنگد

و پس از  ،دو لشکر در نزدیکی رودي به نام الخازر با هم رو در رو شدند ،رویارو شود
پس از  ،جنگی سخت و شدید لشکر کوفه به رهبري ابراهیم بن األشتر النخعی پیروز شد

 ،آمد می ابراهیم به لشکرش گفت: من شخصی را کشتم که از او بوي مسکپیروزي 
و او را زیر یک پرچم  بر ساحل  ،دستانش رو به شرق قرار دادم و پاهایش رو به مغرب

 ام. وقتی به سمت او رفتند دیدند که شخص مقتول عبیداهللا بن زیاد رود خازر رها کرده
 66این اتفاق سال  ،کوفه براي مختار فرستادندسرش را از تن جدا کردند و به  ،باشد می

 . هجري رخ داد

 شهادت رساندن حسین سهیم بودند   بهمختار و کشتن افرادي که در 

اهللا بن مسلم یزید بن ورقاء قاتل عبد ،رقاء فرستاد سوي یزید بن و مختار شخصی را به
آوردند بیرون آمد و با  خود دري  هنگامی که سربازها منزل او را به محاصره ،بن عقیل بود

سپس در  ،سربازها او را با نیزه و سنگ تا جایی زدند که از پا در آمد ،آنها درگیر شد
 در جانش باقی مانده بود آتش زدند. رمقیحالی که هنوز 

او کسی بود که روز  ،سوي حکیم بن فضیل السنبسی فرستاد سپس مختار لشکري را به
خویشان حیکم بن  ،طالب را به اسارت گرفته بود یعباس بن علی بن اب ،شهادت حسین

فضیل به نزد عدي به حاتم رفته بودند تا شاید نزد مختار شفاعتش کند و مختار از او 
اشخاصی که او را دستگیر کرده بودند ترسیدند مبادا عدي از آنها زودتر به مختار  ،بگذرد
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ها نیز حکیم را قبل از رسیدن به آن ،برسد و مختار نیز شفاعت و میانجیگري او را بپذیرد
 مختار کشتند.

گفت:  می زید بن رقاد ،سوي زید بن رقاد الجنبی فرستاد همچنین مختار اشخاصی را به
یعنی عبد اهللا بن مسلم بن عقیل) را در حالی کشتم که کف ( من جوانی از جوانان کربال
من نیز  ،آن جلوگیري کنداش گذاشته بود تا از برخورد تیر به  دستش را بر روي پیشانی

توانست کف دستش را از روي  نمی کف دستش را بر روي پیشانیش محکم بستم و او
گفت: هنگامی که او را با تیر زدم گفتم: بار الها اینها کسانی  می و ،اش بردارد پیشانی

 هستند که ما را خوار و ذلیل کردند پس آنها را بکش همانگونه که آنها ما را کشتند. سپس
گفت: هنگامی که باالي سرش  می و ،زید عبداهللا بن مسلم بن عقیل را با تیر دیگري زد

و  ،اي که با آن او را کشته بودم از بدنش خارج کردم و نیزه ،آمدم دیدم که مرده است
اي که به پیشانیش زده بودم ور رفتم تا اینکه توانستم آن را هم از بدنش  اینقدر با نیزه
کرد. هنگامی که لشکر مختار به سراغش  می هاي خود افتخار به این حرف و ،بیرون بیاورم

شخصی به نام ابن کامل از بین لشکر مختار  ،آمدند او شمشیر به دست از منزل خارج شد
ولی با تیر و سنگ او را  ،اي به او نزنید شمشیر هیچ ضربهي  به دیگران گفت: به وسیله

 ،اي او را با سنگ و تیر زدند تا اینکه بر زمین افتاد آنها نیز به اندازه ،هدف قرار دهید
 لشکر مختار او را زنده آتش زدند.

و  ،همچنین مختار شخصی به نام عمرو بن الصبیح الصدائی را به مجلسش احضار کرد
ام و  اي زده گفت: من در کربال به تمام لشکریان حسین ضربه می این شخص همیشه

اندازان مختار نیز دستور داد تا تیر ،بانه به نزد مختار آمداین شخص ش ،ام شان کرده زخمی
 اي او را با تیر و کمان زدند تا اینکه مرده بر زمین افتاد. آماده شوند و به اندازه

 ،سوي مره بن منقذ العبقیسی قاتل علی بن الحسین فرستاد همچنین مختار گروهی را به
او نیز سوار بر  ،او را محاصره کردند ي لشکر مختار خانه ،مره شخصی بسیار شجاع بود

 اي که در دست داشت لشکریان مختار را زخمی و با نیزه ،اسب از منزل خارج شد
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سپس به مصعب بن الزبیر ملحق شد ولی  ،و توانست از دست آنها فرار کند ،کرد می
 اي که دیده بود فلج شد. دستش در اثر ضربه

عبداهللا بن عروه الخثعمی را احضار  همچنین مختار درخواست کرد شخصی به نام
ولی این شخص از  ،گفت: به لشکر حسین دوازده نیزه پرتاب کردم می شخصی که ،کنند

او ي  لشکریان مختار نیز خانه ،لشکریان مختار فرار کرد و به مصعب بن الزبیر ملحق شد
 را با خاك یکسان کردند.

ر روستایی شخصی که د ،فرستادسوي محمد بن األشعث  همچنین مختار افرادي را به
چون پیش  ،لشکر مختار به دنبال او رفتند ولی او را نیافتند ،کرد می نزدیک قادسیه زندگی

 از رسیدن آنها فرار کرده و به مصعب بن الزبیر ملحق شده بود.

 اروفات مخت

 بعد از ،هجري عبد اهللا بن الزبیر برادرش مصعب بن الزبیر را والی عراق کرد 67سال 
و از  ،اینکه حارث بن عبد اهللا بن ابی ربیعه مخزومی را از والیت عراق برکنار ساخت
و از  ،بردارش مصعب خواست که هیچ اثري از مختار و یارانش در عراق باقی نگذارد

 ،پیش نیز تمام کسانی که مختار خواهان قتل آنها بود از کوفه به بصره گریخته بودند
ام المهلب بن ابی صفره در از بین بردن مختار و یارانش مصعب بن زبیر از شخصی به ن

ویت لشکر مصعب و با لشکري بزرگ براي تق ،او نیز پذیرفت ،درخواست همکاري نمود
اي  سوي مختار در کوفه حرکت کنند. و مختار نیز لشکري را به فرمانده به بصره آمد تا به

اهللا عبدي  راست لشکر بر عهدهرویارویی کرد که مسئولیت سمت ي  احمر بن شمیط آماده
عبداهللا بن وهب الجشمی بود. بر ي  بن کامل الشاکري و سمت چپ لشکر بر عهده

سوارکاران نیز شخصی به نام وزیر بن عبد اهللا السلولی و بر بردگان نیز شخصی به نام 
کیان ابو عمره و بر پیاده سواران شخصی به نام کثیر بن اسماعیل الکندي گمارد. لشکر 

و  ،احمر بن شمیط به حرکت افتد تا اینکه به مکانی به نام المذار نزدیکی کوفه رسید
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لشکر مصعب بن الزبیر نیز نزدیک همین آبادي مستقر شد. دو لشکر در این مکان باهم 
در روز اول درگیري کیان ابو عمره و گروه زیادي از بردگان کشته  ،رو در رو شدند

شمیط به پیاده نظام دستور هجوم به لشکر معصب بن  و پس از اینکه احمر بن ،شدند
الزبیر داد سوارکاران مصعب بن الزبیر به رهبري عباد بن الحصین بر آنها یورش بردند و 

سپس مصعب بن الزبیر دستور هجوم به لشکر مختار را  ،گروه زیادي از آنها را کشتند
ط و عبداهللا بن کامل لشکر مصعب هجوم را شروع کردند و احمر بن شمی ،صادر کرد

سوي کوفه جهت جنگیدن با  الشاکري را به کشتن دادند. سپس لشکر مصعب بن الزبیر به
مختار از   ،آنها مختار را در قصرش به مدت چهار ماه محاصره کردند ،مختار رهسپار شد

ولی آنها  ،یارانش خواست جهت جنگیدن با مصعب و لشکرش از قصر خارج شوند
ار هیچ راهی جز خارج شدن از قصر و جنگیدن با محاصره کنندگانش مخت ،نپذیرفتند

مختار غسل کرد و موادي که براي خوشبو کردن مرده به کار میبرن بر بدن خود  ،نیافت
نفر از  19و سپس همراه با  ،کشید هخوشبو کنندو بر روي سر و ریشش نیز مواد  ،کشید

  ،نفر السائب بن مالک األشعري بود 19یکی از آن  ،یارانش براي جنگ از قصر خارج شد
یکی طرفه نام  ،دو برادر او را کشتند ،مختار جنگ را آغاز کرد و پس از اندکی کشته شد

سپس دستش قطع شد  ،اهللا بن دجاجه از قبیله بنی حنیفه بودندو دیگر طراف دو پسر عبد
مختار پس از  ،ندو سرش از تنش جدا کرد ،و با میخ او را به دیوار کنار مسجد کوبیدند

و در اینکه چه کسی  ،ها مخفی بود و قبرش براي مدت ،کشته شدنش در منزلش دفن شد
شود اولین شخصی که قبر مختار را  می گفته ،قبر او را پیدا کرد اختالف نظر وجود دارد

او  ،باشد می هجري 1181یافت آیت اهللا العظمی سید محمد مهدي بحر العلوم در سال 
ر مختار بن ابی عبید ثقفی یافت که بر روي آن چنین نوشته شده بود: این قباي را  صخره
 خون حسین است.ي  گیرنده انتقام

کند که شیخ عبد الحسین  می و این در صورتی است که دیگر روایات چنین بیان
هجري قمري مرمت کرد در تمام  1285نی هنگامی که قبور اهل بیت در عراق سال تهرا
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و سید رضا محمد بحر العلوم به او گفت که قبر  ،کوفه به جستجوي قبر مختار پرداخت
ی است که در جهت قبله مسجد قرار ی شرقی مسجد کوفه کنار دیواري  مختار در گوشه

مکان مذکور را صادر کرد، و هنگام حفر کردن  دارد، اینجا بود که تهرانی دستور حفر 
اي یافتند که بر روي آن چنین نوشته شده بود: این قبر مختار بن ابی عبیده ثقفی  صخره
 است. 

 و سپس تعمیراتی بر روي آن قبر صورت گرفت. 
 

 دیدگاه اهل سنت نسبت به مختار

کرد  می بودن تظاهراهل سنت بر این باور هستند که مختار شخصیتی است که به شیعه 
در صورتی که باورهاي منحرفی مانند کهانت داشت. و همچنین با توجه به حدیث رسول 

نَّ «فرمایند:  می که اهللا
َ
ابًا ثَِقيٍف  ىِف  أ بر این باور  ].2545صحیح مسلم: ح [ .»َوُمِبً�ا َكذَّ

را به  هستند که منظور از کذاب همین مختار است همانگونه که مبیر به معنی هالک
کنند. همچنین مختار را موسس مذهب کیسانیه یکی از  می حجاج به یوسف ثقفی تفسیر

دانند. قابل توجه که مختار ادعاي نزول جبریل بر خودش  می مذاهب بسیار منحرف شیعه
را نیز داشته و در این زمینه از رفاعه القبانی روایت است که روزي بر مختار وارد شد و 

و گفت: اگر برادرم جبریل از روي این زیر انداز  ،را برایش پهن کرد مختار زیر اندازي
 نشانم. می بلند شود تو را جاي او

که شوهر خواهر مختار بود گفته شد که مختار ادعاي نزول  باهللا بن عمرو به عبد
چون اهللا  ،گوید می فرمود: مختار راست بعبد اهللا بن عمر ،کند می وحی بر خویش را

َ�ٰ ٱ �نَّ ﴿ ماید:فر می متعال وۡ  إَِ�ٰٓ  َ�ُوُحونَ  ِط�َ لشَّ
َ
ٓ أ شیاطین به اولیاي « .]121[األنعام:  ﴾�ِِهمۡ ِ�َا

 ].8/321: ةالنهايو ةالبداي[ .»کنند خود وحی می

مختار  ،همچنین از انیسه بنت زید بن أرقم روایت است که پدرش بر مختار وارد شد
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دیدي، زید  می آمده بودي جبرئیل و میکائیل راعامر اگر کمی زودتر  به او گفت: اي ابو
، غیر از ها هستی تر از این حرف ت: پست و خوار گردي، تو خیلی پسترقم به او گفابن 

معجم کبیر [رسولش باشی چیز دیگري نیستی.   زن بر اهللا وگو و افترا اینکه انسانی دروغ
 ].5127طبرانی: حدیث 

ي  را به سزاي کارشان رساند و همه لیدرست است که مختار قاتلین حسین بن ع
 آنها را از دم شمشیر گذراند ولی در کنار کفریاتی که بدان باور داشته و ادعاي نبوتی که

بلکه ظالمی بوده که اهللا متعال او را بر جان  ،توان او را انسان درستی دانست نمی کرده می
اهللا بن الزبیر صحابی ه عبدترین دالیلی ک ، و یکی از اصلیدیگر ظالمین انداخته است

به برادرش مصعب دستور کشتن مختار و هوادارنش را داد همین موضوع  رسول اهللا
آنجایی که از طرف  ،دهد می محمد بن الحنفیه نیز همین را مورد تاکید قراري  بود، و گفته

مختار اشخاصی نزد او آمده و از او خواستند که مختار را وکیل گرفتن خون برادرش 
محمد بن الحنفیه نیز فرمود: من در این زمینه همیشه آرزو داشتم که هر انسانی پیدا  ،سازد

کرده چه شخصی و با چه  نمی شود و چنین کاري را انجام دهد. یعنی اینکه برایش فرقی
 اعتقادي چنین کاري را انجام بدهد. 

 ت مختار نزد شیعه و رافضهمنزل

را از قاتلینش گرفته او را  انتقام خون حسین فضه به مجرد اینکه مختارشیعه و را
و حتی در این زمینه حدیثی را از  ،ستایند می دانند و قیامش را می انسانی بزرگ و آزاده

مختار فإنه قتل قتلتنا، وطلب ثأرنا، ـال �سبوا ال«فرماید:  می کنند که می محمد باقر روایت

 ].45/350: بحار األنوار[ .»مال ىلع العرسةـوزوج أراملنا، وقسم فينا ال
ي  به مختار ناسزا نگویید چون او قاتلین ما را کشت، و انتقام خون ما را گرفت، و زنان بیوه«

 .»تنگی و قحطی اموال زیادي تقسیم کرد و در بین ما اهل بیت هنگام دست ما را شوهر داد،
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تشطت فينا ما ام«کنند که ایشان فرمودند: می روایت همچنین از امام جعفر صادق

 .»مختار برؤوس اذلين قتلوا احلس�ـهاشمية وال اختضبت حىّت بعث إيلنا ال
اي در بین ما از روزي که حسین کشته شد موي سر خود را شانه نزد، و از  هیچ زن هاشمی«

 .»حنا استفاده نکرد، تا اینکه مختار سر قاتلین حسین را براي ما فرستاد

زیاد را کشت سرش را براي محمد بن الحنفیه فرستاد  اهللا بنمختار عبیدو هنگامی که 
هنگامی که سر عبیداهللا به امام سجاد  ،اهللا را براي امام علی سجاد فرستادو او نیز سر عبید

ي شکر را به جاي  رسید ایشان در حال ناهار خوردن بودند و در همان حالت سجده
 آورده و گفت:

: بحار األنوار. [»خ�اً  مختارـال اهللا وجزى عدّوي من ثأري يل أدرك اذلي هللا احلمد«

45/344.[ 
حمد و ستایش براي اهللا متعال که مرا زنده نگه داشت تا بتوانم انتقام خون حسین را از «

 .»، و اهللا متعال مختار را پاداش نیک عطا کندببینمدشمنم 

کوفه  شخصی از اهل ،کنند که گروهی نزد امام محمد باقر رفتند می همچنین روایت
و به او گفت:  ،امام او را از این کار منع کرد ،نیز وارد شد و خواست دست امام را ببوسد

و به امام باقر گفت:  ،بو الحکم بن مختار بن ابی عبید ثقفی هستماتو کیستی؟ گفت: من 
 به اهللا قسم هر آنچه تو بگویی آن را ،زنند می هاي ناروا زیاد مردم در مورد پدرم حرف

گو  ویند: مختار کذاب و دروغگ می گویند؟ گفت: می امام باقر گفت: مردم چه ،رمپذی می
پذیرم. امام باقر گفت: سبحان اهللا! پدرم به من گفت:  می ه شما بگوییدچو هر  ،است
آیا این همان  ،مادرم را از پولی پرداخت کرده که مختار برایش فرستاده استي  مهریه

و انتقام خون ما را  ،و قاتلین ما را کشته است ،اخته استمختار نیست که براي ما خانه س
هر حقی از ما که  -و سه بار این جمله را تکرار کرد-گرفته است؟ اهللا پدرت را بیامرزد 

 ].45/351: بحار األنوار[بر گردن دیگران بود پس گرفت. 
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و عمر  اهللاکنند که گفت: هنگامی که سر عبید می و از عمر بن علی بن الحسین روایت

احلمد هللا اذلي أدرك يب ثاري «بن سعد را آوردند علی بن الحسین سجده کرد و گفت: 

 ].1/466: هتذيب األحكام[. »مختار خ�اً ـمن أعدايئ وجزى اهللا ال
م خون حسین را از حمد و ستایش براي اهللا متعال که مرا زنده نگه داشت تا بتوانم انتقا«

 . »ر را پاداش نیک عطا کنداهللا متعال مختا دشمنم ببینم، و

 ولی با این وجود روایاتی در کتب شیعه نیز وجود دارد که مختار را مورد مذمت قرار
هاي  کنند که هنگامی که برخی از فرستاده می مثال ا ز امام علی بن الحسین روایت ،دهد می

، وال أقرأ أميطوا عن بايب فإ� ال أقبل هدايا الكذاب�« مختار به نزد او آمدند گفت:

 .]45/332: بحار األنوار. [»كتبهم
پذیرم و  گو را نمی هاي کذاب و دروغ ي انسان اینها را از منزل من دور کنید، چون من هدیه«
 . »خوانم هایشان را نمی نامه

 کنند چنین است: ائمه می و توجیهی که شیعه و رافضه در مقابل این روایات ارائه
چون از جاسوسان  ،مختار را به صورت علنی ظاهر کنند توانستند موافقت خود با نمی

و به همین دلیل مدح  ،چون در مدینه هیچ یار و یاوري نداشتند ،ترسیدند می دولت اموي
 و ثنا و موافقت خود با مختار را فقط در مجالس خصوصی و براي اصحاب خود ظاهر

 کردند. می

 



 15  گفتاري در مورد مختار ثقفی

 

 سخن پایانی و اسباب ساخت فیلم مختار

 کارشناس علوم اسالمی)دکتر سید عبدالحمید سعیدي راد ( نویسنده:

 

ها شاهد پخش  روزها بینندگان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران جمعه شب این
سریال مختار نامه از شبکه یک سیما هستند، سریالی که در مدت پنج سال و به 

 ن ساخته شده است.میلیارد توما 20 اي بالغ بر ي کارگردانی داود میرباقري و با هزینه
آید این است، مگر مختار ثقفی کیست؟ و هدف از ساخت این  می اما سؤالی که پیش

 ن شاء اهللا قصد داریم در این مجال بحث مختصري داشته باشیم.باشد؟ ا می سریال چه
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 مختار ثقفی کیست؟

گذار برخی از  هاي تاریخی شیعه و بنیان بی عبید ثقفی یکی از شخصیتامختار بن 
اثنا ي  باشد، گرچه مختار در بسیاري از موارد مخالف با اعتقادات شیعه می عقائدشان

طالب و  فرزند علی بن ابی /باشد بویژه اعتقاد به امامت محمد بن حنفیه می عشري
مهدي منتظر دانستن او و همچنین  ادعاي نزول وحی و غیره... اما با وجود این مختار در 

باشد چرا که با امویان جنگید و توانست از قاتالن  می هنزد شیعه شخصیتی گرانمای
 انتقام بگیرد. حسین

مسلمان شد اما توفیق مشرف شدن به  در زمان رسول خدا /عبید ثقفی بیاپدرش 
او  را  المؤمنین عمر بن الخطاب هجري امیر 13خدمت آنحضرت را نیافت، در سال 

پل) به ( عیین نمود که در نبرد معروف جسربه فرماندهی لشکرش در نبرد با سپاه ایران ت
 شهادت رسید.

عبید دو فرزند داشت، دختري بنام صفیه که زنی پارسا بود که به همسري عبداهللا  ابی
 آمد و پسري بنام مختار.در بن عمر

باشد. وي مراحل مختلفی را  می سیرت و زندگی مختار کامال متفاوت با زندگی پدرش
هاي متعددي را در زندگی خود  گذاشت، و افکار و اندیشهدر زندگی خود پشت سر  

گفت که وحی بر  می پذیرفت و در نهایت کارش به جایی رسید که ادعاي پیامبري کرد و
 شود. می او نازل

 نویسد: می يةوالنها يةدر البدا /ابن کثیر

مختار در بدایت امر فردي ناصبی بود که کینه و عداوت شدیدي نسبت به علی بن 
داشت، روزي که اهل عراق از حمایت حسن دست برداشتند و ایشان  طالب یاب

شود اگر  می شام بود تا با معاویه مبارزه کند مختار خطاب به عمویش گفت: چهي  روانه
 حسن را دستگیر نموده و او را به معاویه تحویل دهی تا جایگاهی نزد او بیابی؟
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 کنی. می عمویش گفت: مرا به چه کار بسیار بدي امر
وي همچنان مورد خشم شیعیان بود تا اینکه حادثه کشته شدن مسلم بن عقیل پیش 

کنم، عبیداهللا بن زیاد پس  می آمد، پس از این حادثه فریاد برآورد که بخدا قسم او را یاري
از شنیدن سخنانش او را به زندان انداخت و تصمیم گرفت  او را به قتل برساند اما دیري 

پیغامی به یزید  فرستاد و از او خواست مختار را آزاد  داهللا بن عمرنگذشت که عب
نماید، و یزید هم امر کرد که مختار آزاد شود،  مختار پس از آزاد شدن به مکه رفت و به 
سپاه عبداهللا بن زبیر پیوست و بهنگام محاصره شدن وي در زمان یزید در کنار وي ایستاد 

 و از او دفاع کرد.
پس از رسیدن به کوفه توانست استاندار کوفه که  کوفه شد.ي  ختار روانهپس از آن م
 تعیین شده بود را شکست دهد و مردم را به خونخواهی حسین از جانب یزید

فراخواند، سپس براي جنگ با امویان لشکري به فرماندهی ابراهیم بن مالک اشتر  تدارك 
یداهللا بن زیاد  را شکست داده و عبیداهللا دید، که موفق شدند سپاه امویان به فرماندهی عب

 بن زیاد را به قتل برسانند.
پس از کشته شدن عبیداهللا بن زیاد مختار سر وي را به مکه نزد عبداهللا بن زبیر فرستاد 

 و تصور کرد که دیگر توانسته جایگاه خود را در نزد ابن زبیر تثبیت نماید.
ن حنفیه نمود و او را مهدي منتظر دیري نگذشت که مختار ادعاي امامت محمد ب

ي  وي دانست، محمد بن حنفیه پس از شنیدن این خبر روانهي  خواند و خود را نماینده
کوفه شد. مختار وقتی شنید محمد بن حنفیه عزم کوفه نموده است، پست و مقام و جان 

شیر هاي مهدي این است که  اگر با شم خود را در خطر دید لهذا گفت: یکی از نشانه
اي بر وي وارد شود او را ضرري نخواهد رسید، محمد بن حنفیه پس از شنیدن این  ضربه

 خبر دریافت که مختار قصد جان او نموده است لهذا از تصمیم خود خودداري نمود.
هاي پلید مختار و  پس از آن مختار ادعاي نبوت کرد، وقتی عبداهللا بن زبیر به نیت

کوفه ي  پاهی به فرماندهی برادرش مصعب بن زبیر روانهفاسد وي  آگاه شد سي  عقیده
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 نمود که توانست سپاه مختار را شکست داده و او را به قتل برساند.
گویند بمنزله دفاع از قاتالن حسین نیست که  می سخنانی که اهل سنت در مورد مختار

لعنت «ید: فرما می /توسط مختار کشته شدند بلکه همانگونه که شیخ االسالم ابن تیمیه
خدا بر کسی که حسین را به شهادت رساند و کسی که بدان امر نمود و کسی که بدان 

 .»راضی شد

ُ «فرماید:  می مختار کذابي  درباره /عالمه ابن کثیر َراَح ا�َّ
َ
،أ

ًّ
 ُمِضال

ًّ
اَكَن َضاال

ُمْسِلِمَ� ِمنُْه َ�ْعَدَما اْ�تََقَم بِِه ِمْن قَْوم ٍآَخِر�َن ِمَن ال
ْ
 ال

َ
الِِمَ� ،كَما قَاَل َ�َعاىل  نَُوّ�ِ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿: ظَّ

ٰ ٱ َض َ�عۡ  ْ  بَِما �ضَۢ َ�عۡ  لِِم�َ ل�َّ همانا که مختار انسانی گمراه « .]129: [األنعام ﴾١٢٩ ِسُبونَ يَ�ۡ  َ�نُوا
ي وي از  گر بود که خداوند  مسلمانان را از شر او راحت نمود پس از اینکه بوسیله و گمراه

و  : فرماید ي پروردگار آنجایی که می رفت و این است مصداق گفتهگی ستمگر انتقام های انسان
، و این به خاطر اعمالی است گردانیم را بر برخی دیگر مسلط میگونه برخی از ستمگران  همان

  .»اند داده که  انجام می
صحیح [ در کتاب /امام مسلم .است دهاما حدیثی که از آمدن مختار کذاب خبر دا

کند : عبداهللا بن زبیر  می از ابو نوفل نقل ]2545حدیث  »فضائل الصحابة«خود در باب 

گذشتند تا اینکه عبداهللا بن  می را دیدم که در مکه به دار آویخته شده بود و مردم بر وي
ي از کنار ایشان رد شد و فرمود: سالم بر تو اي ابو خبیب، سالم بر تو ا بعمر

که تو را از این کار منع کردم (جنگیدن  خبیب، بخدا سوگندابو ابوخبیب، سالم بر تو اي
را از این ، بخدا سوگند که تو ند که تو را از این کار منع کردم، بخدا سوگبا عبدالملک)

 گرفتی و نماز شب برپا می دانم کسی بودي که بسیار روزه می که کار منع کردم، تا جایی
سپس عبداهللا بن عمر ، اشی آن امت بهترین استبدترینش ب ، و چنانچه امتی تویداشت می

ي  ابن عمر به حجاج رسید دستور داد ابن زبیر را از چوبهي  ، وقتی گفتهاز آنجا گذشت
سماء بنت ایهود دفن کنند، سپس حجاج کسی را فرستاد تا ي  دار پائین آورده و در مقبره

ودداري کرد، قاصد حجاج به نزد سماء خاابوبکر صدیق مادر عبداهللا بن زبیر را بطلبند، اما 
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 او بازگشت، حجاج به قاصدش گفت دوباره به نزد او بازگرد و به او بگو به نزد من
آیی یا اینکه کسی را بفرستم تا موهاي سرت را بگیرد و کشان کشان به نزد من آورد؟  می

شان کشان روم تا اینکه کسی را بفرستد تا مرا ک نمی سماء خودداري کرد و گفت:ااما باز 
ببرد، حجاج وقتی این شهامت را دید ناچار شد خود به نزد اسماء برود، وقتی به نزدش 

فرزندت) دشمن خدا را چگونه دیدي؟ اسماء ( آمد خطاب به او گفت: کار من در مقابل
اب کرد، خبردار بینم که دنیاي او را خراب کردي، و او هم آخرت تو را خر می فرمود:

فتی اي فرزند صاحب دو کمربند! بخدا سوگند که من صاحب دو ام که به او گ شده
و ابوبکر  رسول خداي  اي آذوقه خود را  دو نیمه کردم و با نیمه کمربند هستم، کمر بند

در سفر هجرت) محکم بستم و نیم دیگر را براي خود گذاشتم. همانا که از رسول را (

اباً كَ  ثَِقيٍف  ىِف  ِإنَّ «فرمود:  می شنیدم که اهللا همانا در قبیله ثقیف شخصی بسیار « .»َوُمِب�اً  ذَّ

اما بسیار دروغگو را دیدیم اما بسیار خونریز ، »دروغگو و شخصی بسیار خونریز خواهند آمد
 . سپس از نزد حجاج برخاست و رفت.کنم کسی غیر از تو باشد نمی را گمان

ء که فرمود: اما بسیار سمااي  گوید: و اما گفته می در شرح ابن حدیث /امام نووي
صی بسیار باشد، که شخ می عبید ثقفی مقصود وي مختار بن ابیدروغگو را دیدیم 

به  کرد که جبرئیل می هاي وي این بود که ادعا ها و رسوائی دروغگو بود، و از قباحت
 عبید و اد از بسیار دروغگو مختار بن ابیباشد که مر می آید. و مورد اتفاق علما می نزد او

 باشد. می مراد از بسیار خونریز حجاج بن یوسف
گوید که به  می که مختار برادر زن وي بود گفته شد: مختار ببه عبداهللا بن عمر

گوید، مگر نه این است  می فرمود: بخدا سوگند راست بشود، ابن عمر می وي وحی

َ�ٰ ٱ �نَّ ﴿ فرماید: می که خداوند وۡ  إَِ�ٰٓ  َ�ُوُحونَ  ِط�َ لشَّ
َ
ٓ ِ�َ أ . ]121[األنعام:  ﴾ِدلُوُ�مۡ ِ�َُ�ٰ  �ِِهمۡ ا

 .»کنند همانا که شیاطین به دوستداران خود وحی می«
را بر  هاي مختار کذاب این بود که صندلی بزرگ و مجللی را آراسته بود و آن از دروغ

کرد که این صندلی با تابوت بنی اسرائیل برابر است  می کرد و ادعا می اسب و قاطر سوار
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 نشیند. می آید بر این صندلی می یز وقتی جبرئیل به نزدشو ن

 مختار از دیدگاه کتب شیعه

کیسانیه که ي  بهنگام ذکر فرقه »ةفرق الشيع«نوبختی از علماي شیعه در کتاب خود  

نویسد: و گروهی معتقد به امامت محمد بن حنفیه  می منسوب به مختار کذاب است
مدار پدرش بود. جدا جنگ جمل) پرچر روز بصره (طالب شدند که د فرزند علی بن ابی

این بود که حسن و حسین) و علت نامگذاري این گروه به کیسانیه ( برادرش از دو
عبید ثقفی بود که کیسان لقب داشت، و  او همان کسی است که به  رئیسشان مختار بن ابی

محمد بن حنفیه  کرد می خونخواهی حسین برخاست و از قاتالن او انتقام گرفت، و ادعا
، و گفته شده سبب باشد می او را به این کار امر نموده است و امام و جانشین پدرش

ملقب شدن مختار به کیسان این بوده که رئیس لشکرش کیسان نام داشت، و در قول و 
کرد که محمد بن حنفیه وصی و جانشین  می عمل و قتل از مختار تندروتر بود، و ادعا

کرد که از جانب خدا  می باشد و مختار نائب اوست و پس از آن ادعا می طالب علی بن ابی
 شود. می به مختار وحی

 عبدالحسین زرینکوب از روشنفکران معاصر شیعه در کتاب خود بامداد اسالم
 نویسد: می

رفت مغیره وقتى انبوه  بن شعبه مى هکوفه همراه مغیر در یک روز گویند مختار
توان همه مردم  شناسم که با آن مى دید گفت من سخنى مى را در سرراه جمعیت مردم

خاصه عجم را همدست و همراه کرد مختار پرسید که آن سخن چیست؟ گفت کمک به 
خونخواهى آنها. مختار از آن پس سعى کرد از این وسیله براى ارضاء میل  اهل بیت و

که سعى بیهوده کرد تا ریاستجویى و قدرت طلبى خویش استفاده کند. از اینرو بعد از آن 
در خدمت ابن زبیر والى عراق وارد شود و نشد خود را در پیشاپیش نهضت شیعه و 

گر. در آغاز یک چند  ن مختار مردى بود ماجراجو و حیلهداد. ای بقایاى توابین کوفه قرار
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قاتالن از خوارج بود بعد به عبداللّه بن زبیر پیوست و آخر شیعه شد. خونخواهى از 
هاى عراق. دعوت خود را نیز در زیر نقاب نام  یى کرد براى جلب  ناراضی ن را بهانهحسی

کرد. با این  مى محمد حنفیه که بعد از واقعه کربال دعوتش کامال سرّى شده بود عنوان
گفت. به یاران خویش که  مى همه دعاوى دیگر هم داشت و از وحى و غیب نیز سخن

نمود که در جنگ فتح نهایى با آنهاست و  مى د چنان فرابسیارى از آنها موالى عجم بودن
به یارى آنها خواهند  -به صورت کبوتران- حتى در صورت ضرورت فرشتگان خداوند

سپرد تا  مى داد و مى آمد. گویند این کبوتران را هم خود شب نهانى به سرداران خویش
ا را رها کنند. پرواز کنند که نزدیک است مغلوب آیند آنه مى وقتى در هنگام جنگ حس

انداخت  مى کرد و او را به فکر چاره جویى مى آنها البته هم مختار را از وضع جنگ آگاه
 داد. مى هم لشکریان را دل

 هاي تولید این پروژه انگیزه

اي مهم در  آور بیست ملیارد تومان انگیزه سرسامي  اي با هزینه شکی نیست تولید پروژه
هاي مذهبی شیعه یعنی مظلومیت  و آن هم یکی از ایدئولوژيده است وراي آن نهفته ش

خوانند،  می جویی از کسانی است که آنان را دشمنان اهل بیت اهل بیت در تاریخ و انتقام
جویی از قاتلین  کند انتقام می آنچه مختار ثقفی را در نزد شیعه بعنوان یک قهرمان مطرح

 باشد. می حسین
هاي شیعه  یابیم که این ایدئولوژي اساس تمام جنبش می اگر تاریخ را ورق بزنیم در

بوده است از حرکت بنیانگذار این مذهب عبداهللا بن سبأ گرفته تا جنبش مختار ثقفی و 
همکاري نصیر الکفر طوسی و   ابن العلقمی با مغول در راستاي براندازي خالفت عباسی 

بویه و نیز دولت فاطمیان در  و قتل عام کردن مردم بغداد و نیز شکل گرفتن دولت آل
هایشان  و به خاك و خون کشیدن صدها هزار نفر از حجاج بیت اهللا  مصر و  وحشیگري

الحرام توسط شیعیان قرمطی و  انداختن جسدهاي بسیاري از آنان در چاه زمزم و به 
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ن سرقت بردن حجر األسود و...... تا امروزه اگر سپاه مهدي و قدس و بدر در عراق هزارا
 کشد و صدها هزار مسلمان سنی را به خاك و خون می مسجد اهل سنت را به آتش

جویی از کسانی است که آنها را  کشند همه و همه نشأت گرفته از ایدئولوژي انتقام می
 خوانند. می دشمنان اهل بیت

ي ها و فاروق فرسادها و مولو ها و ناصر سبحانی زاده اگر امروزه در ایران مفتی
ها توسط خون آشامان صفوي  ها و شیخ علی دهواري ها و شیخ محمد ضیائی کعبدالمل
باشد. آري انگیزه ساخت چنین  می شوند بر اساس این ایدئولوژي وحشیگري می قربانی

هاي خون  تواند داشته باشد و آنهم توجیه جنایت می سریالی در این برهه تنها یک معنا
مذهبی است که از آنان بعنوان دشمنان اهل  آشامان صفوي در مقابل مخالفان سیاسی و

 شود. می بیت یاد

 


	فهرست
	مقدمه
	مختار در سال 60 هجری
	مختار و کشتن افرادی که در به شهادت رساندن حسین سهیم بودند
	وفات مختار
	دیدگاه اهل سنت نسبت به مختار
	منزلت مختار نزد شیعه و رافضه
	سخن پایانی و اسباب ساخت فیلم مختار
	مختار ثقفی کیست؟
	مختار از دیدگاه کتب شیعه
	انگیزههای تولید این پروژه

