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حرّ جعفی و جایگاه بنتحلیلی بر شخصیت عبیدالله

  او در تحولات عراق

   دن مروانیان)روي کارآم تا (از خلافت علی

  1مریم سعیدیان جزي

   چکیده

ها در تاریخ اسـت. یکی از مسائل مهم در تاریخ اسلام، تبیین میزان و چگونگی نفوذ شخصیت

و خلفـاي امـوي و غلبـه تحت حمایت امیران  وقرن نخست هجري در اي، اَشراف و رجال قبیله

یافتند و در تحولات اجتمـاعی و اي بر جامعه اسلامی، فرصت ظهور و عمل بیشتري فرهنگ قبیله

اي سیاسی، سهم مؤثري را ایفا کردند. در این تحقیق، به نقش و جایگاه یکی از این رجـال قبیلـه

حرّ جعفی، از مشاهیر قبیله جعفی است کـه منـابع اسـلامی اطلاعـات بنشود. عبیداللهپرداخته می

  اند.پراکنده و ناقصی را در باره او ارائه داده

هـاي مهـم زمان با تحول در ساختار قدرت سیاسی و تکوین جریانیدالله جعفی، همظهور عب

هاي نظامی و اجتماعی اسـت کـه در دوران اسـلامی، فکري ـ اسلامی بود. وي از جمله شخصیت

اي و شرایط اجتماعی و سیاسی حـاکم بـر عـراق رشـد کـرد و بـه دلیـل تحت تأثیر تربیت قبیله

ها و مواضع متفاوت و مؤثر نسـبت اعی، مهارت نظامی و اتخاذ دیدگاهبرخورداري از موقعیت اجتم

ها و حوادث تاریخی، مورد توجه معاصران و متون اسـلامی قـرار گرفـت. بررسـی ابعـاد به جریان

  شخصیتی عبیدالله و میزان و چگونگی نفوذ تاریخی وي، مسئله اصلی این تحقیق است. 
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هـاي موجـود پیرامـون عبیداللـه ارزیابی اخبار و گزارش در این نوشتار، سعی بر آن بوده تا با

جعفی، جایگاه سیاسی و اجتماعی او در تحولات تاریخ اسلام تبیین و تحلیل گـردد. روش تحقیـق 

، توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از متون مختلف اسلامی انجام گرفته در این مقاله، اسنادي

با ارزیابی میزان همبستگی نقش انسان با تاریخ، بخشـی از است. فایده این تحقیق، آن است که 

  مسائل مهم در تحلیل تاریخ تحولات اسلامی قرن اوّل هجري پاسخ داده خواهد شد.

   هاي کلیديواژه

  اي.عبیدالله جعفی، عراق، عثمانی، جنگاوري، تعصبات قومی و قبیله

  مقدمه

لله، سخن فـراوان اسـت. از سـویی، هاي مذهبی و عقیدتی عبیدادر مورد شخصیت و گرایش

هاي اسـلامی، بـه طـور مسـتقل بـه ایـن موضـوع شده و دانشنامههاي انجامتحقیقات و پژوهش

اند. با توجه بـه سـوابق اند و صرفاً اخباري کوتاه از حضور وي در برخی حوادث ارائه دادهنپرداخته

یداللـه و تحلیـل جایگـاه سیاسـی ویژه رویکرد این مقاله کـه شـناخت عبتحقیقاتی نویسنده و به

، منـابع متقـدم تـاریخی، رجـالی و ترین منابع و مسانید ایـن تحقیـقباشد، مهماجتماعی وي می

هـاي موجـود در منـابع هاي موجود اسلامی است؛ امـا در عـین حـال، اخبـار و گزارشنگاريتک

دریافـت ایـن موضـوع را هاي بسیاري برخوردار است. آنچه درك و ها و تناقضاسلامی، از تفاوت

هاي مـذهبی و عقیـدتی و سـلایق هاي سیاسی با گرایشکند، تعارض گرایشدچار سردرگمی می

  کند. ها، اشعار و رجزها، این مدعا را ثابت میفردي عبیدالله است که مباحث موجود در خطابه

میـان نویسنده در مقاله حاضر، بر این عقیده است کـه اگرچـه تعـارض سـندي و محتـوایی 

هاي اجتماعی عبیدالله جعفـی وجـود دارد، هاي مذهبی و سیاسی با سلایق فردي و انگیزهگرایش

کوشیم با تبیین و توصیف شخصیت عبیدالله جعفی و تحلیل شرایط تاریخی مرتبط بـه او، اما می

هاي مناسبی براي تحلیل ابعاد شخصیتی وي و چرایی و چگونگی میـزان نفـوذ تـاریخی به پاسخ

توان گفت عبیدالله جعفی، از مشاهیر نظامی و اجتمـاعی قـرن دست یابیم. بر این اساس، می وي

اي ـ عربـی، امکانـات و گیري از موقعیت اجتماعی اشـرافیت قبیلـهاوّل هجري است که با بهره

هاي فردي، شرایط فرهنگی و اجتمـاعی و آمدوشـدهاي سیاسـی و موقعیـت اسـتراتژیکی قابلیت

  ایی در سیر تطور تاریخ تحولات اسلامی در عراق ایفا کرد. عراق، سهم بسز

فایده این تحقیق، آن است که با بررسی جایگاه اجتماعی و سیاسـی عبیداللـه جعفـی و درك 

هـاي رفتـار جمعـی و مسـائل همبستگی آن با تحولات تاریخی قرن نخسـت، بخشـی از ویژگی
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هـاي اي عربـی، مواجهـه بـا آموزهـ قبیلـهاجتماعی جامعه اسلامی که تلفیقی از سوابق فرهنگی 

ها بود، روشـن هاي افراد و گروههاي فکري، ساختار قدرت سیاسی و آمال و خواستهدینی، جریان

  گردد.می

  هاي عبیدالله جعفی. تحلیل شخصیت و گرایش1

ظ، ، مکنّا به ابوالأشـوش (جـاحسعد العشیره مَذحِجعبیدالله، منسوب به قبیله جعفی، از طوایف 

) و ملقب به سلطان الحظ بـود. (جـاحظ، 2/104تا: ) و به قولی ابوالبرش(بکري، بی2/171: 2002

1424 :2/306(  

درباره زمان تولد عبیدالله، خبري در دست نیست. نیز با توجه به عدم ذکر وي در کتب رجالی 

اعـثم ) ابن520ــ5/512: 1410سعد، رفت. (ابنتوان گفت وي از تابعان به شمار میو طبقات، می

داند. کند و کوفه را محل تولد جعفی میاین احتمال را که او در زمره تابعان نخستین باشد، رد می

) این در حالی است که تأسیس شهر کوفه، به بعد از نبرد قادسیه مربـوط 6/269: 1411اعثم، (ابن

حضـور جعفـی در نخسـتین  دهـد، از) و بلاذري درگزارشی که ارائه می274: 1988بوده (بلاذري، 

دهـد. قابـل توجـه اینکـه رویارویی مسلمانان با ارتش ساسانی و فتوح اوّلیـه مسـلمانان خبـر می

بلاذري، تنها مـورخی اسـت کـه از حضـور عبیداللـه در نبـرد قادسـیه خبـر داده و او را در زمـره 

کرده و به همین دلیل، بر العطاء و الدیوان قرار داده است. عبیدالله، خود بر این قضیه تصریح اهل

به بعد) یعقوبی نیز خبـر از سـکونت وي در کوفـه 7/29: 1959کرد. (بلاذري، دیگران مباهات می

حـزم، ؛ ابن1/202تـا: دهد که پس از نخستین فتوح اسلامی در عراق بوده اسـت. (یعقـوبی بیمی

1403 :407(  

هاي مختلف آمده، لله در صحنههایی که پیرامون حضور تاریخی عبیدابا وجود وسعت گزارش

اما هیچ اطلاعاتی درباره سابقه حضور اجتماعی و سیاسی عبیدالله جعفی تا پیش از واکنش به قتل 

بود و  خواهان عثمان و مخالفان خلافت علینویسد: وي از خونخلدون میعثمان نیست. ابن

نویسـد: اعـثم می) ابن3/186 :1408خلـدون، به همین جهت، از کوفه رهسپار شـام گردیـد. (ابن

اي و معتمدان کوفی خلفاي اموي و مورد احترام امیران آنها عبیدالله، از رجال پُرنفوذ، اشراف قبیله

زیـاد قتیبـه وي را از سـرداران ابن) همچنـین، ابن270ــ6/269: 1411اعـثم، در عراق بـود. (ابن

  )12ـ2/10: 1410قتیبه، داند. (ابنمی

در دوران حیات خود، به طور مشخص از یک فرد و حکومت تبعیت نکرد و بر  عبیدالله جعفی

زیـاد گرفتـه تـا مختـار و زبیریـون، شایسـته کدام از حکام عراقـی، از بنیاین عقیده بود که هیچ

) او پس از تضعیف پایگاه 6/295: 1411اعثم، ؛ ابن3/187: 1408خلدون، کردن نیستند. (ابنبیعت
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مـدتی را در کنـار مختـار و مصـعب سـپري کـرد و در پایـان عمـر، در زمـره  امویان در عـراق،

ق در نبرد با سپاه زبیر عراق در 68آمد تا اینکه در سال قراولان عبدالملک مروان به شمار میپیش

) و از ترس خود را به آب انداخت؛ اما مأموران 2/131: 1410نزدیکی کوفه شکست خورد (زرکلی، 

فتند و سرش را از بدن جدا کردنـد و بـه کوفـه و سـپس بصـره فرسـتادند. مصعب بر او دست یا

  )136ـ6/135: 1387(طبري، 

در متون اسلامی، توصیف جایگاه اجتماعی عبیدالله، با تمـرد و اعتـراض و جنگـاوري همسـو 

) به نوشته بلاذري، شمشیرزنان عرب را دور خود جمع کـرده، بـا 250: 1368شده است. (دینوري، 

) نویسـندگانی 7/31: 1959پرداخـت. (بلـاذري، و تحریک آنها، به حملـه و غـارتگري میتجهیز 

؛ 321: 1410؛ ابوعبیـد، 171: 1407منقـذ، (ابن» فاتـک«، ابوعبید و بلاذري، لقـب منقذچون: ابن

: 1410قتیبـه، برنـد. (ابنکار میرا براي او به 1»صعلوك«قتیبه لقب )، و ابن7/31: 1959بلاذري، 

هـاي تـاریخی ـ روایـی درگزارش» صعلوك«و » فاتک«) البته با توجه عدم کاربرد دو واژه 410

توان گفت این دو، از عباراتی است که در آثار )، می7/31: 1959مرتبط با حیات عبیدالله (بلاذري، 

ده نویسندگان اسلامی وارد شده و برداشت آنان از جایگاه سیاسی و اجتماعی عبیداللـه جعفـی بـو

: 1410قتیبه، (ابن 2بردکس فرمان نمیاست. یک دلیل مهم این مطلب نیز آن است که او از هیچ

اي داشـت )، تعصب عربی ـ قبیله331ـ7/332: 1959طلب بود (بلاذري، خواه و منفعت)، زیاده410

  )3/187: 1408خلدون، شدت متنفر بود. (ابنو از موالی، اعاجم و ایرانیان به

اي بود و از کسـانی کـه ، حمیت عربی و اشرافیت قبیلهجعفی، برآمده از فضایل فتوحعبیدالله 

کـرد کـه از ابنـاء ) او افتخـار می6/131: 1387کرد. (طبـري، نهادند، شکوه میوقعی به این نمی

اش، دفاع از این ) و بر این باور بود که وظیفه اصلی6/128: 1387آزادگان (اعراب) است (طبري، 

) وي همچنین، جنگ را نشانه شرافت و مایه اسـتقلال 6/131: 1387ومی است. (طبري، هویت ق

، به نقد عرب و طعن عجـم ) و با این آرا و افکار6/131: 1387دانست (طبري، و امنیت آدمی می

کرد و بر این عقیده بود کـه قـدرت و حکومـت، پرداخت. از تسلط قریش، اظهار نارضایتی میمی

) عبیداللـه، 4/290: 1385اثیـر، جویی و سرکشی قریش شده اسـت. (ابن، برتريسبب تجاوزطلبی

                                              
صعالیک، کسانی بودند که در اثر ارتکاب اعمالی چون دزدي و کشتار مردم، همواره مورد تعقیب حکومـت و طعـن  .1

خـواهی زدن اوضـاع، سـبب خونطلبی و بـرهمهـا سـواي آشـوبگرفتنـد؛ چراکـه اعمـال آنقبایل خود قرار می

کـرد. اینـان از نـزد قبیلـه خـود، طـرد خویشاوندان کشتگان این حملات شده و قبیله را درگیر مشکلات آنان مـی

: 1363شدند و براي گذران زندگی، همواره به چپاول دیگران و ایجاد هراس در همگان مشغول بودنـد. (بلاشـر، می

  )41ص

  )31، ص7: ج1959(بلاذري، » وکان شجاعاً فاتکاً لا یعطی الامراء طاعۀ.« .2
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داد و بـدین واسـطه، عدم توازن حاکمیت قریش را از جهات مختلـف مـورد نکـوهش قـرار مـی

کرد. معتقد بود کـه قـریش بـه واسـطه تمسـک بـه شایستگی آنان را براي اداره جامعه انکار می

) او در شـعري کـه در مرثیـه 6/304: 1411اعـثم، ي یافتنـد. (ابناحادیث وارده، بر دیگران برتـر

سرود، تسلط این گروه را ـ که به تعبیر وي خبیث و ستمگر بودند ـ باعث ایجاد فساد  حسین

  )5/518: 1410سعد، دانست. (ابنجامعه و انحراف اسلام می

یـانگر آن اسـت کـه گـردد، بها و اشعار منسوب بـه وي دریافـت میآنچه از مجموعه خطابه

هـا و زبیریـون را شـامل امیه و وابسـتگان آنعبیدالله خلفاي راشدین را از قریش حاکم ـ که بنی

جز با کسانی همانند خلفـاي «شد ـ جدا کرده است و بر این ادعا بود که آسایش و امنیت امور می

شـکنی ن و بیعتکرات دلیـل عـدم تمکـی) به6/131: 1387(طبري، » رسد.راشدین به صلاح نمی

هاي دینی، اعـم ازآیـات قرآنـی و دانست و از انواع آموزهخود را ناتوانی و انحراف دینی حکام می

) در 6/272: 1411اعـثم، گرفت. (ابناحادیث رسول اکرم(ص) براي بیان مسائل مختلف بهره می

ین تصـریح شـده امیه در حفاظت از داشعار متعددي که منسوب به اوست، بر ناتوانی و ضعف بنی

تـرین محـرك حکـام وقـت ، دنیـاگرایی را مهم) عبیداللـه518ــ5/514: 1410سـعد، است. (ابن

کـرد. بـا اسـتفاده از حـدیث ها را در توجه به آخرت نکـوهش میدانست و ضعف و سستی آنمی

 ، خروج علیه حاکم جائر را جایز»لا طاعۀ لمخلوق فی معصیۀ الخالق«رسول اکرم(ص) که فرمود: 

) وي همچنین، تغییر حاکمیت قرشـی و 4/292: 1385اثیر، ؛ ابن6/131: 1387شمرد. (طبري، می

دید که اعتزال را کنار بگذارند و اختیار کار را دانست و علاج را در آن میاصلاح امور را ناممکن می

  )6/128: 1387خود به دست گیرند. (طبري، 

عاري از وي در موضـوعات مختلـف در منـابع عبیدالله جعفی، اهل شعر و شاعري بـود و اشـ

) ایـن اشـعار عبیداللـه، شـامل: 1/71تا: تاریخ، متون اجتماعی و تراجم مشهود است. (جمحی، بی

تا مثالب کوفیان، مـدح  3علیبنمراثی، مدایح و مثالب است و موضوعاتی چون مرثیه حسین

: 1995گیـرد. (حمـوي، یگران را دربرمیها و تهییج د)، توصیف مکان7/33: 1959یاران (بلاذري، 

، برخـی از هـاي عبیداللـه) با استفاده از این اشعار، ضمن توصـیف ابعـاد شخصـیتی و انگیزه2/7

  آید.هاي فکري و رفتاري اجتماعی و ساختارهاي فرهنگی آن عصر به دست میویژگی

                                              
یقـول امیـر جـائر حـق «سروده شـده، بـدین شـرح اسـت:  به عنوان نمونه، شعري از وي که در مرثیه حسین .3

فاطمه * ونفسی علی خذلانه واعتراله/وبیعۀ هذا الناکـث العهـد سـادمه * سـقی اللـه جائر/لاکنت قاتلت الشهید ابن

سـعد آورده ) و اشـعار دیگـري کـه ابن7/31: 1959(بلاذري، ». ارواح الذین تازروا/علی نصرة سقیا من الله دائمه

  )516ـ5/514: 1410سعد، ناست. (اب
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سـعد، ده (ابناگرچه در منابع رجالی و طبقات، شخصیت علمی و تـابعی بـودن وي ذکـر نشـ

هاي مذهبی و عقیدتی عبیدالله، روایاتی وجـود دارد. اما در خصوص گرایش)، 520ـ5/513: 1410

هاي عثمـانی داشـت و حضـور اند که عبیدالله گرایشخلدون، بر این عقیدهاعثم، بلاذري و ابنابن

مـان بـود. و نفـرت از قاتلـان عث وي در شام و همراهی با معاویه، به سبب خصومت با علی

) همچنـین، بـا 3/186: 1408خلدون، ؛ ابن2/297: 1959؛ بلاذري، 270ـ6/269: 1411اعثم، (ابن

هاي موجود و با وجود برخی اشعار منسوب به عبیدالله که در بـاره مرثیـه توجه به اخبار و گزارش

  )6/271: 1411اعثم، است، احتمال شیعی بودن وي، مردود است. (ابن علیبنحسین

هاي خارجی عبیدالله روایت شده که دور از واقع به نظر همچنین، اخباري در خصوص گرایش

رأي شد کـه نویسد: وي پس از بازگشت به کوفه، با یاران (اخوان) خود همخلدون میرسد. ابنمی

از  که اخبار بلاذري، حکایت)؛ درحالی3/186: 1408خلدون، علی و معاویه، هر دو را انکار کنند(ابن

دانسـت و در هاي ضدّ خارجی عبیدالله دارد. بر این اساس، عبیدالله رأي خوارج را خطا میگرایش

) عبیدالله خود در شـعري آراي 7/33: 1959جنگ، بسیاري از ازارقه را از دَم تیغ گذراند. (بلاذري، 

ایش خـارجی گردد تـا احتمـال گـر) آنچه سبب می7/33: 1959کند. (بلاذري، خوارج را انکار می

عبیدالله ضعیف و غیر قابل قبول تلقی شود، توصیفی است که از وي در منابع مختلف تـاریخی و 

)، مـن خیـار قومـه، صـلاحا فاضـلا 5/65: 1413رجالی با عبـاراتی چـون: صـالح، عابـد (ذهبـی، 

 ) یاد شده است. به جـز6/128: 1387) و اهل صلات و اجتهاد (طبري، 3/186: 1408خلدون، (ابن

  کند.هاي عقیدتی او به خوارج را نفی میمواضع سیاسی، وي احتمال پذیرش گرایش

از مجموع مسائلی که پیرامون جایگاه اجتماعی و سیاسی عبیدالله جعفی بیـان شـد، اسـتنباط 

هاي عقیدتی و سیاسی زمان خود نبـود، بلکـه گردد که وي نه تنها همسو با بسیاري از جریانمی

 4ها و تدابیر وي براي بقاي حیات و تسلط بر اوضاع زمان خود بود.ی از سیاستتغییر مواضع، جزئ

  نویسد:کثیر در این زمینه میابن

وکان من خبره انه کان رجلاً شجاعاً تتقلب به الأحوال والأیام والآراء حتی صار من امره انـه لـا 

  )8/294: 1407کثیر، امیه ولا آل زبیر... .(ابنیطاط لأحد من بنی

بـرد و هاي دینـی و اعتقـادي بهـره می، گاهی از خمیر مایهعبیدالله در رویکردهاي اجتماعی

                                              
وکان من خبره انه کان رجلا شجاعا تتقلـب بـه «این مسئله، از نظر مورخان دورنمانده و درتوصیف وي آورده اند:  .4

امیه ولا آل زبیر وکان یمر علی الکورة من العراق الاحوال والایام والآراء؛ حتی صار من امره انه لا یطاط لاحد من بنی

جمیع ما فی بیت ماله قهرا ویکتب له برائۀ ویذهب فینفقـه علـی اصـحابه وکـان الخلفـاء والـأمراء وغیره فیأخذ منه 

 )8/294: 1407کثیر، (ابن» یبعثون الیه الجیوش فیطردها ویکسرها قلت وأو کثرت.
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هاي دینی از یک سو، و ناپایـداري نفـوذ تـاریخی عبیداللـه از سـوي تلفیق این مقولات با دغدغه

گرداند. مطـابق آنچـه هاي عقیدتی و سیاسی وي را سخت میدیگر، قضاوت در خصوص گرایش

ساز وذ تاریخی عبیدالله، بسان جایگاه سیاسی و اجتماعی وي، نه تنها جدي، سرنوشتبیان شد، نف

دهنده نبود، بلکه فراتر از آن، زمینه تقویت و توجیه و برتـري نقـش و جایگـاه سیاسـی و و جهت

هاي فرهنگی و سیاسی را فراهم آورد که عموماً منافع فردي، قومی اجتماعی برخی افراد و جریان

دادنـد. بـا توجـه بـه امسـاك و عـدم ثبـات عبیداللـه در ود را بر همه چیز تـرجیح میو حزبی خ

توان گفت وي شخصیت برآمده از تغییرات اجتماعی بود کـه هاي موجود، میداري از قدرتجانب

با مفاهیم فکري ـ رفتاري نظام قبیلگی گره خورده و رمز بقـا و مانـدگاري خـود را در اعتـزال و 

ند و دراین منظومه، دورویی و چندگانگی رفتـاري، یـک شـیوه دفـاعی بـه شـمار دیداستقلال می

  رفت.می

جایگاه اجتماعی و سیاسی عبیدالله جعفی، بیشتر از هر چیز، با نفوذ و حضـور وي در حـوادث 

ها و ، زمینهگردد. پیش از بیان چگونگی این حضور، لازم است تا عواملمختلف تاریخی روشن می

ر بر نقش و جایگاه تاریخی عبیدالله مورد بررسی قرار گیرد. ایـن مهـم، علـاوه بـر متغیرهاي مؤث

تبیین شخصیت اجتماعی جعفی، در کشف برخی مسائل اجتمـاعی و فرهنگـی حـاکم بـر جامعـه 

  هاي تاریخ اسلام، مفید خواهد بود.اسلامی و فهم بهتر دلایل فراز و فرود صحنه

  جعفی:  هاي تاریخی عبیداللهـ دلیل موفقیت

آید که عوامل مؤثري با بررسی ابعاد مختلف شخصیتی جعفی و شرایط محیطی، به دست می

بُرد اهداف وي و دست یافتن به برخی از منابع مالی و انسانی و پیـروزي بـر رقبـا نقـش در پیش

هاي اجتمـاعی، سـهم بسـزایی را ایفـا کـرده داشته و در این میان، نقش عوامل محیطی و زمینه

کـرد؛ هاي مختلفی براي استیلا و استقلال خود اسـتفاده میعبیدالله جعفی، از ابزارها و شیوه است.

، تعامل، تحریم و تهدید سیاسی گرفته تا رویارویی مستقیم با دشمن در میدان جنگ. در از مذاکره

ی و شد، بحران امویان و شرایط محیطاین بین، آنچه بیش از همه سبب موفقیت و پیروزي او می

فرهنگی عراق و تداخل عملیاتی رقباي سیاسی ـ عقیدتی موجود در عراق بودند. از جملـه دلایـل 

  اند از:ها مؤثر بوده، عبارتمهمی که در این پیشروي

  کارگیري اسلوب جنگی و راهبردي: ـ مهارت در به

ن در کنار یـا عبیدالله، جعفی بود. او در عین حضور پُرشور در حوادث مهم عراق، از قرار گرفت

هاي کرد و با استفاده از تاکتیکشدت پرهیز میدر تقابل با یک جریان فکري و حادثه تاریخی، به
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، سبب ایجاد رعب و وحشت در میـان نظامی و تقویت قواي نظامی در دو جهت دفاعی و تهاجمی

و مرکزي ایران  شد. اگرچه بیشترین قلمرو نفوذ عبیدالله در جزیره، عراق و مناطق غربیمردم می

گرداند کـه ایـن بود، اما توجه به سوابق حملات چریکی او در شام، ما را با این موضوع همراه می

که خوارج نیز به همین سـبب، موفـق بـه توسـعه برده؛ چنانمناطق، از وضعیت خوبی به سر نمی

زمـان حضـور نفوذ جغرافیایی خود در مناطق مختلف شدند. با توجه به اخبـار موجـود، نخسـتین 

راهی  نظامی ـ تخریبی عبیدالله، مرتبط با ایامی است که وي در اظهار مخالفت خود با علی

شام گردید؛ اما انحصارگرایی معاویه و مقربانش، فرصتی را فـراهم آورد تـا وي شـامیان را مـورد 

  تهاجم قرار دهد و اموالشان را غارت کند. 

که از ترس حملات جعفی در امان بماند. (بلـاذري،  نویسد: هیچ شهري از شام نبودبلاذري می

ورود عبیدالله به عراق، همراه با غارت و  5) پس از این، عبیدالله راهی عراق شد.30ـ7/29: 1959

حمله شهرها و روستاهاي آن بود. به مرور زمان، این حملات به مرزهاي ایران و عراق عجم هـم 

ق)، غیرقابل کنترل شـده بـود. 65زیاد از عراق (ار ابنگسترش یافت و به نوشته ذهبی، پس از فر

) بـه نوشـته دینـوري، عبیداللـه 5/65: 1413این وضعیت، تا مرگ عبیدالله ادامه یافت. (ذهبـی، 

) و محل استقرار او 297: 1368برد (دینوري، زمان با حرکت مختار، در جبال و دیلم به سر میهم

  )187ـ3/188: 1408خلدون، رها بود. (ابنها و اطراف شهو یارانش، در کوهستان

عبیدالله در جنگ با دشمن نترس بود و گاه با نیروي کم بر سپاه چندین هزار نفـري دشـمن 

) و تکریت، از این جمله است. (طبري، 132ـ6/133: 1387آمد. نبرد نهر صرصر (طبري، فایق می

شـد و بـا ن جنـگ حاضـر می) او شخصاً در میـدا39ـ2/38: 1995؛ حموي، 132ـ6/133: 1387

قدرت و توان نظامی بالاي جعفی، تا جـایی بـود کـه  6شد.آورانِ بنام هماورد میفرماندهان و رزم

زیاد، مختار و مصعب از آن متعجب بوده و گاهی از رویارویی با وي اظهار یـأس کسانی چون: ابن

ا دشـمن، از تاکتیـک تقسـیم ) جعفی در مواجهه ب298ـ297: 1368کردند. (دینوري، و ناتوانی می

کرد. (دینوري، کرد و سپاهیان را در جاهاي مختلف مستقر مینیرو و حملات چندجانبه استفاده می

                                              
له به کوفه اخبار موجود در مورد زمان و علت بازگشت عبیدالله به عراق، متفاوت است. بعد از شهادت علی، عبیدال .5

) ذهبی بر این عقیده است وقتی معاویه مُرد، عبیدالله قوت یافت و با تعداد یارانش کـه 7/30: 1959آمد. (بلاذري، 

) به نوشته طبري، یاران عبیدالله در ایـن زمـان چنـان 5/65: 1413نفر بودند، به غارتگري پرداخت. (ذهبی،  700

  )6/134: 1387کرد. (طبري، ان نفر از سپاهیان دشمن برابري مینفر از آنها با هزار 300پُرقدرت بودند که 

اثیر، قره ریاحی (ابنبن)، ابرد312ـ6/311: 1411اعثم، توان به هماوردي وي با: غداف جبشی (ابن. از آن جمله، می6

همـدانی و هاعـان بنزید، دو تن از سرداران سپاه مصعب و جنگاوري در مقابـل یونسبن) و حریث4/292: 1385

  )132ـ6/133: 1387آروان عین التمر اشاره کرد. (طبري، حارثه خثعمی، رزمبنحجاج
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کـرد؛ ) او معمولاً از هر دو نوع نبرد آبی و خشکی، براي غلبه بـر دشـمن اسـتفاده می298: 1368

رود صرصـر انجـام گرفـت. ها و برخوردهاي وي بـا آل زبیـر، در که بخش وسیعی از جنگچنان

ها و معابر، از آن براي انتقال نیرو و حملـه اسـتفاده ) جعفی با تسلط بر راه6/132: 1387(طبري، 

کرد. به دستور او، کسانی مأمور محافظت از معابر بودند و گروهی دیگـر موظـف بـه تعمیـر و می

اران عبیدالله، به معابر مهم ) ی297: 1368سازي عبور سپاهیان بودند. (دینوري، ساخت پل و آسان

وعلـف، مرتـع عراق و مسیرهاي ورودي و خروجی شهرها آشنایی کـافی داشـتند و منـاطق پُرآب

کردنـد و پـس از حملـه، بـه سـرعت چهارپایانشان بود. معمولاً مدت زیادي در یک جا توقف نمی

  7)298: 1368دادند. (دینوري، مقصد خود را به سوي شهرها یا کوهستان تغییر می

شـد، سـپاهیان وي بودنـد کـه آنچه بیش از همه سبب پیروزي جعفی و عجز مخالفان او می

جایی و تعقیب و گریز داشتند. (دینوري، نظیري براي جابهعلاوه بر جنگاوري، سرعت و مهارت کم

وپا کنـد. ایـن ) عبیدالله همواره به دنبال آن بود تا سپاهی قوي و مجهز دسـت298ـ297: 1368

بُرد اهداف و غلبه بـر رقبـا بـه ، یکی از عوامل مؤثر در تقویت موقعیت و موفقیت او در پیشمهم

رفت. از دیر زمانی پیش، یارانی امین، قوي و جنگجو در کنارش حضور داشتند که وفادار شمار می

) مورخان در خصوص توانمندي و جنگاوري یاران 6/128: 1387و تابع دستوراتش بودند. (طبري، 

نویسد: وي براي رسد؛ مثلاً دینوري میکنند که بسیار عجیب به نظر میفی، اخباري را نقل میجع

نفر از یاران خود را به همراه بـرد. ایـن در حـالی بـود کـه در سـپاه  100رویارویی با مختار، تنها 

للـه کشـته نفـر از یـاران عبیدا4نفر به مقابله آمده بودند و در این میان، تنها 5000مقابل، حداقل 

  )298ـ297: 1368شدند. (دینوري، 

داد. از آنـان ها را طرف مشورت خـود قـرار مـیجعفی به یاران خود اعتماد کافی داشت و آن

) در 6/270: 1411اعـثم، برد. (ابنکرد و امور خویش را به وسیله ایشان پیش میبسیار تعریف می

سپرد و چنان عمل ترین افراد خود میقوي ترین وها پرچم و مقدمه سپاه را به شجاعبیشتر جنگ

) از مشاهیر سرداران 132ـ6/131: 1387شد. (طبري، کرد که کسی از بودن با او پشیمان نمیمی

: 1368زیاد مرادي و احمر طـایی اشـاره کـرد. (دینـوري، بنتوان به: محشر تمیمی، دلهموي می

اي ـ قومی وجود و قائل شدن ترکیب قبیله در سپاهیان عبیدالله، امکان تفکیک افراد 8)298ـ297

                                              
از جمله مصادیق این مدعا، اشعاري است منسوب به عبیدالله که در آن، سپاهیانش را به تصـرف شـهرها، مراتـع و  .7

  )3/171: 1382هایی مثل جازر (خازر) تشویق کرده است. (سمعانی، چراگاه

جعفـی » وکانت ضخمۀ وکان دلهم جسیما عظیم الرأس شدید البـاس.«نویسد: بلاذري در مورد خصوصیات دلهم می .8

هم در شعري وي را وصف کرده و از اینکه دلهم در کنار اوست، احساس رضایت و پیروزي کرده اسـت. (بلـاذري، 

1959 :7/32(  
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داشت و از آن میان، خویشاوندان وي از قبیله مراد و جُعفی، بیشتر از دیگران حضـور داشـتند. در 

عین حال، همراهی نخع و مذحج که از دیگر قبایل خویشاوند او بودند، منحصر به مواردي خاص 

رسد، علت این رغبت و تمایل ست. به نظر میمانند وساطت براي آزادي او از زندان مصعب بوده ا

بود که ایـن امـر،  احساسات قومیشدت دچار خویشاوندان و اعراب از عبیدالله، آن بود که وي به

خواه را طلب و زیـادهشد و به همان نسبت، جوانـان عـرب آشـوبها میمانع جذب موالی و عجم

، ایجاد امکان بخشش و عید و تهدید قبایلتونمود. همچنین، اقدامات عبیدالله در گردش جمع می

، اظهار تمایل به جذب جویندگان نـام و مـال و رفتـار او بـا یـاران و رهبـري بذل اموال به یاران

  )6/128: 1387سپاهیان، سهم بسزایی در همراهی یاران عبیدالله با وي داشته است. (طبري، 

متعـددي از ایـن رفتـار در گفتـار  عبیدالله اهل خدعه، غدر و فریب و خیانـت بـود و شـواهد

معاصران و منابع آمده است؛ از جمله، با ایجاد میادین جنگی کاذب و فریب نظامی دشمن، بـر او 

کرد. کیاست و زیرکی عبیدالله در مصاف با دشمن چنان بود که وقتی مصعب شنید یکی غلبه می

ایـن از آن «هزیمـت دادم، گفـت:  عبدالرحمن بجلی گفته عبیداللـه رابناز سردارانش به نام بشر

: 1387(طبـري، » اند، ستایش شوند.دست افرادي است که دوست دارند به خاطر کاري که نکرده

هاي جذب افراد و جلب اطاعت آنان، توجه به نیازهاي این گروه ) یکی دیگر از روش135ـ6/134

د خازر، سپاهیان مختار را با وعده و اعثم، عبیدالله در نبرها بود. به نوشته ابنو تلاش براي رفع آن

 6/273: 1411اعثم، وعید به سوي خود دعوت کرد و در نتیجه، سیصد نفر با او همراه شدند. (ابن

: 1387کـرد. (طبـري، ) او از این روش، بـراي جلـب سـفراي حکـام و امیـران هـم اسـتفاده می

آزادکردن همسر خود از زندان، یکـی ) اقدام عبیدالله در مواجهه با نگهبانان مختار و 131ـ6/132

  )298: 1368دیگر از مصادیق تاریخی این ادعا است. (دینوري، 

هاي کـرد و در سیاسـتعبیدالله در مواجهه با دشمن و غلبه بر او، از هیچ روشی فروگذار نمی

ن آوران جنـگ گرفتـه تـا فـراري داداو، از اسارت و قتل و غارت تا هماوردي با فرماندهان و رزم

) و تعقیب و گریز سپاهیان و آزادي اسراي غیرجنگی، 1/313: 1995مردم و حاکمان بلاد (حموي، 

: 1385اثیـر، ؛ ابن230: 1422حبیب، ؛ ابن136و132ـ6/133: 1387شود. (طبري، همگی دیده می

شـد، جویی و تعصبات قومی هم زمینه اصلی این حرکات میویژه آنکه اگر قصد انتقام)؛ به4/292

شد؛ به عنوان نمونه، وقتی که منزل وي به دستور مختـار شدت و آثار تخریب و غارت، بیشتر می

سرعت به کوفه حمله کرد و صدمات بسیاري بر معابر عمومی وارد آورد. (بلـاذري، تخریب شد، به

ود، بـه سعید را که در ماهان دینور ببنبه بعد) و بالاتر از این، دستور داد مزرعه عمرو7/29: 1959

  )  298ـ297: 1368آتش کشیدند و اموالش را به غارت بردند. (دینوري، 
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گرفت، بیت المال و دارالاماره شهرها بود. از جمله نخستین مراکزي که هدف حمله او قرار می

) به نوشته طبري، او پس از تسلط بر یک شهر، بلافاصـله امـوال آن را بـه 7/31: 1959(بلاذري، 

گفت مقرري سـال آینـده خـود را هـم ها میکرد و به آنو یارانش غارت میعنوان مقرري خود 

هایی غیر از این و البته متناقض و عجیب هـم ) البته گزارش129ـ6/128: 1387بردارید. (طبري، 

را بـه » جـواد«دهد و حتی لقـب موجود است که انصاف عبیدالله را در غارات و حملات نشان می

) شاید دلیل این امر، نوع برخورد او با مردم، چگونگی تقسـیم 230: 1422، حبیباند. (ابنوي داده

   9اموال و بخشش در تأمین نیازهاي سپاهیان و ماهیت رهبري او باشد.

هاي سیاسی، براي تسـلط و نفـوذ بیشـتر طلب بود و از آشوب و جنگعبیدالله، فردي فرصت

معاویـه، شـدت بنزیاد از عـراق و مـرگ یزیدابنزمان با فرار کرد؛ به عنوان مثال، هماستفاده می

  )  6/128: 1387حملات وي در عراق افزایش یافت. (طبري، 

  تجربگی حکام آن: ثباتی سیاسی عراق و ضعف و بیـ بی

تجربی حکام عراق و از آن ساز موفقیت عبیدالله جعفی، ضعف و بییکی دیگر از عوامل زمینه

با مخالفان بود. این موضـوع، بـراي کسـی چـون جعفـی کـه  جمله آل زبیر و مصعب در مواجهه

شناخت شد. او اوضاع عراق را خوب میکار سیاسی ماهري بود، فرصتی طلایی محسوب میخدعه

هـا بـا حملـات زد؛ به علاوه، با درگیرکـردن آنو از پذیرش حاکمیت و اطاعت حکام آن سرباز می

اي را داري هرچند زودگذر، اما پُرحادثـهزمینه میدان هاي ناپایدار،غیرمنظم چریکی و اعلام حمایت

  )  300ـ6/306: 1411اعثم، ؛ ابن152ـ6/151: 1387براي او رقم زد. (طبري، 

  :هاي فرهنگی و اجتماعیـ زمینه

هاي اجتماعی و فرهنگی بسیاري در تربیت و حضور اجتماعی این دسته افراد که داراي زمینه

گري هستند، نقش داشته است. جالب اسـت کـه بـا وجـود کـاربرد هاي چندگانه و سوداشخصیت

براي عبیدالله، نویسـنده معروفـی چـون طبـري، عبـارات: » صعلوك«و » فاتک«هایی چون واژه

کنـد او بـه کار برده است. نیز اضـافه میصالح، فاضل و اجتهاد را در تعریف شخصیت عبیدالله به

                                              
کـرد و آنچـه کرد. اموال مردم و بازرگانان را غـارت نمیرا میبه نوشته این گونه منابع، عبیدالله رعایت حال مردم  .9

هـاي وي، بـه امـوال سـلطان اختصـاص داشـت. ) غارت129ــ6/128: 1387نمود. (طبري، داشت، ثبت میبرمی

  )3/187: 1408خلدون، (ابن
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کرد. (طبـري، رد و از اعمال فجر و فسوق دوري میخوناموس مردم نظر سوء نداشت، شراب نمی

جا پـیش رفتـه کـه برخـی، ) نسبت میان این مفاهیم با شخصیت عبیدالله، تا بدان6/129: 1387

داننـد؛ بـه عنـوان اقدامات عبیدالله را در راستاي اجراي احکام دینی و برخورد با دشمنان دین می

دانسـت و آمده که خروج علیه حاکم فاسد را واجـب میخیاط بناعثم و خلیفهنمونه، در کتاب ابن

هاي عصـر مثـل غـداف حبشـی بر افشاي ماهیت ضدّ دینی و ستمگري قریش و مقابله با ظلمه

  )  231ـ230: 1415؛ خلیفه خیاط، 311ـ6/313: 1411اعثم، اصرار داشت. (ابن

  ـ دلایل سقوط عبیدالله جعفی: 

ه اجتماعی و سیاسی عبیدالله جعفی نقش داشت؛ اما عوامل مختلفی در تربیت و تقویت جایگا

جا که مبانی حاکم بر این جامعه از ثبات و اطمینـان کـافی برخـوردار نبـود و آمدوشـدهاي از آن

تـوان گفـت سـه عامـل: گذاشت، میسیاسی و تطورات فکري بر ذهن و رفتار مردم اثر منفی می

  نقش داشت.فردي، محیطی و تربیتی در ظهور و سقوط عبیدالله 

با وجود آثار و نتایج محدود اقدامات عبیدالله، نارضایتی عمومی از او تا بدان حد بود که رقبـا، 

بردنـد. بـه نظـر کار میمخالفان و حکام عراقی، راهبردهاي مختلفی را براي نظارت و دفع او بـه

بـرداري از رهرسد، بخش مهمی از همراهی عبیدالله، به واسطه درخواست حکام وقت بـراي بهمی

ظرفیت وي در عراق و کنترل رفتارهاي پُرخطر او بـوده اسـت. انگیـزه و شـیوه دعـوت معاویـه، 

هـاي سیاسـی، زیاد، مختار و مصعب از وي، بیانگر این مدعاسـت. از سـویی، بیشـتر از بحرانابن

عمـومی نمود. به همین جهت، عـزم ها و حملات عبیدالله امنیت را از بلاد مختلف سلب میغارت

براي مقابله با وي پدیدار گشت. به نوشته طبري، وقتـی عبیداللـه جعفـی بـه عبـدالملک مـروان 

ها را با سپاهی بـراي مقابلـه بـا وي یـاري قیس از حاکم کوفه خواستند تا آنپیوست، مردان بنی

ش موقع امیـر کوفـه، نقـرو، مطالبه عمومی و حضور به) ازاین136ـ6/135: 1387رساند. (طبري، 

  )  6/314: 1411اعثم، مهمی را در شکست جعفی ایفا کرد. (ابن

با قرار گرفتن مدار خلافت شام بر شاخه مروانی و تصمیماتی که در کنگره جابیه گرفتـه شـد، 

مروان و شـامیانی بنها این بار همراه با خلیفه خود، عبـدالملکخلافت اموي جانی تازه گرفت. آن

مله به عراق و همراهی بـا امویـان داشـتند، رهسـپار عـراق شـدند. هاي زیادي براي حکه انگیزه

) در این میان، تشتت آراي رجال عراقـی در تأییـد یـا ردّ عمـال زبیـري و 2/269تا: (یعقوبی، بی

ها به امویان، کار تسلط بر عراق را سرعت بخشید. خلیفـه پیوستن برخی از مشاهیر و متنفذان آن
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او را تکـریم نمـود و چنـان از خزانـه سـیرابش کـرد کـه عبیداللـه  اموي در مواجهه با عبیداللـه

که اظهار کرد، جز به انگیـزه عـزت خلیفـه و شکسـت زبیریـون راهـی کوفـه نشـد؛ امـا گونهآن

عبدالملک خود واقف بود که کار عبیدالله باید در اسرع وقت پایـان پـذیرد. بنـابراین، نخسـت بـا 

) نیـز اقـدام او 4/294: 1385اثیر، انش فاصله انداخت. (ابنسیاست تکریم و تطمیع، میان او و یار

علیه زبیریون را تأیید و با فریب سیاسی، او را راهی مناطق مهمی چون انبار و کوفه نمود. توطئـه 

یک از شامیان دیده نشدند. همین امر، جا برملا شد که در میدان کارزار عبیدالله با کوفیان، هیچآن

تر کـرد و تنهـا بخـش کـوچکی از گیزه کافی براي دفع عبیدالله داشتند، جريسپاه کوفه را که ان

) توطئه خلیفه و خیانت شـامیان، تـا 136ـ6/135: 1387آنان، عبیدالله را از پا در آوردند. (طبري، 

: 1422حبیـب، حبیب معتقد است این قضیه، سبب شکست عبیدالله شـد. (ابنبدان حد بود که ابن

272  (  

اي بـود و از آن میـان، خویشـاوندان خـود عفی، داراي تعصبات شدید قومی ـ قبیلهعبیدالله ج

ویژه قـیس و قـریش دانست و به طعن و تحقیر دیگر قبایل، بهمذحج) را بهترین مردمان می(بنی

پرداخت. شدت تعصبات قومی وي، تا بدان حد بود که نخسـتین یـاران وي از خویشـاوندان و می

) وي حتی در غارات خود هـم جانـب 272ـ6/269: 1411اعثم، اش بودند. (ابناعمام و عشیرهبنی

) و به همین نسبت، حمایت بزرگان و اشـراف 6/305: 1411اعثم، داشت (ابنمذحج را نگه میبنی

رو، عموم طوایـف هاي عربی ـ قومی پیوند داشت. ازاینمذحجی از وي، بیشتر از هر چیز با سنت

جسـتند. در ایـن بـین، سـهم ردمان کوفه و بصره، از عبیدالله تبري میعرب و بخش زیادي از م

برخی قبایل مثل همدان و قیس در مخالفت با عبیدالله و اقـدامات وي، بیشـتر از دیگـران بـود؛ 

قیس در همراهی با زبیریون، ضربات سهمگینی را همدان در همراهی با مختار و بنیکه بنیچنان

او به جهـت همـین تعصـبات قـومی، بـه  10)2/163: 1379مسکویه، (ابن به عبیدالله وارد آوردند.

هـاي نخسـتین ویژه ایرانیان، تنفر شدیدي داشت و بر ایـن بـاوربود کـه جنگموالی، اعاجم و به

ها در کنار مختـار را دلیـل بـر اعراب، براي مقابله با عجم بوده است. ایرانیان را کافر و حضور آن

اي، بـا مـوالی مقابلـه دانست. او با هربهانهدینی میجامعه و رواج بیضعف عصبیت وي و ناامنی 

نفر از موالی سـپاه مختـار را از دَم تیـغ گذرانـد. (طبـري، 700که به نوشته طبري، کرد؛ چنانمی

تـأثیر ) شاید این امر در تحریک موالی و همراهی با اعراب بـراي دفـع او، بی136ـ6/135: 1387

                                              
اي هجـو گفتـه در قصیدهکند: عبیدالله، قیس عیلان را در تبیین علل دشمنی قیس عیلان با عبیدالله، نقل می . طبري10

  )4/295: 1385اثیر، ؛ ابن136ـ6/135: 1387ها شده بود. (طبري، بود که سبب تحریک احساسات قومی آن
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پس از آنکه عبیدالله خود را به آب انداخت، یـک غلـام نبطـی بـر او دسـت  نبوده است. به قولی،

) علاوه بر ایـن، تعلـق و عصـبیت 136ـ6/135: 1387یافت و سرانجام او را از پا درآورد. (طبري، 

زد بـود. ایـن مسـئله در جـاي خـود، سـبب جـدایی از معاویـه نشهري عبیدالله به کوفه هم زبا

ــثم، (ابن ــریان می )،6/269: 1411اع ــا بص ــت ب ــر و رقاب ــري، دوري از آل زبی ــد. (طب : 1387ش

  )  2/213: 1379مسکویه، ؛ ابن134ـ6/135

  . مواضع و ایستارهاي عبیدالله جعفی در مواجهه با حوادث تاریخی معاصر2

در پس تبیین جایگاه اجتماعی و سیاسی عبیدالله، تبیـین میـزان و چگـونگی حضـور وي در 

گیرد. این بخـش آن در تکوین یا تطور این تحولات، مورد بررسی قرار می تحولات تاریخی و نفوذ

هاي مهـمّ از مقاله، ضمن توصیف و ارزیابی نقش و جایگاه عبیداللـه، بـه عنـوان یکـی از نمونـه

تر از تـاریخ تحولـات اسـلام دارد و بـر تحلیل شخصیت، رهیافتی تاریخی بر درك و تحلیل دقیق

هاي فکـري و اي، نابسامانی اوضاع سیاسی و غلبه جریانرافیت قبیلهتوان نقش اشاساس آن، می

  سلایق فردي را به عنوان متغیرهاي مهم در این زمینه، مورد کنکاش قرار داد. 

  : لف. واکنش علیه قتل عثمان و خلافت علیا

ر به جز جریان فتوح که پیش از این به آن اشاره شد، هیچ گزارشی مبنی بر حضور عبیدالله د

حوادث تاریخ اسلام تا پیش از جریان قتل خلیفه سوم نیست؛ اما در مـورد حضـور وي در جریـان 

توان بـه قتل عثمان، اخبار موجود در الفتوح و انساب الاشراف هم مبهم است و بر مبناي آن، نمی

گـردد، این سؤال پاسخ داد که آیا وي در یوم الدار حضور داشته است یا نه؟ تنها آنچه دریافت می

: 1959؛ بلاذري، 270ـ6/269: 1411اعثم، هاي عثمانی داشته است (ابناین است که وي گرایش

امـا انّ «شدت تحریک شد و گفت: نویسد: وقتی عثمان کشته شد، عبیدالله به) طبري می2/297

اثیـر ) و ابن6/128: 1387(طبـري، » الله لَیَعلم أنّی احبّ عثمان ولأنصرنّه مَیتاً فخَرجَ الـیَ الشـام.

) با وجود این و با اسـتناد بـه 4/287: 1385اثیر، (ابن» وکان معه لمحبته عثمان.«کند: اضافه می

خبر بلاذري، وي در نبرد جمل حضور نداشت و پس از این، به شام رفت. به استناد همین منبع که 

حضور جعفـی در شـام را  دهد، معاویهاقوال مختلفی در باره زمان حضور عبیدالله در شام ارائه می
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  11)7/29: 1959غنیمت شمرد و با خدعه، او را مجذوب خود نمود. (بلاذري، 

همچنین، اخبار موجود در مورد حضور عبیدالله در پیکار صفین، داراي ابهام و تنـاقض اسـت. 

عـراق اعثم و ذهبی، بر این موضوع تأکید دارند که عبیدالله همراه با شامیان، به مقابلـه سـپاه ابن

خـواهی عثمـان را حـزم، مسـئله خـوناعثم، ذهبی و ابن) ابن270ـ6/269: 1411اعثم، آمد.  (ابن

حـزم، ؛ ابن270ــ6/269: 1411اعـثم، داننـد. (ابنعاملی قوي براي حضور عبیدالله در صفین می

ردید ) بلاذري گزارشی ارائه داده که پذیرش این اخبار را با ت5/65: 1413؛ ذهبی، 410: ص 1403

هـاي حضـور عبیداللـه در شـام مطـرح سازد و یک سؤال جدي را در خصـوص انگیزهمواجه می

اي کـه مقربـان و مشـاوران معاویـه در آن حضـور داشـتند، کند. مطابق با این خبر، در جلسهمی

بـا عنـوان  عاص رخ داد که در طی آن، عبیدالله از علـیبناي میان عبیدالله و عمرومشاجره

عـاص، او (عبیداللـه) و پـدرش را بنیاد کـرد و فضـایل او را برشـمرد. در نتیجـه، عمرو »العالم«

  )  30ـ7/29: 1959دروغگو خواند و این قضیه، سبب جدایی جعفی از معاویه شد. (بلاذري، 

معاف کند؛ چراکه  اعثم معتقد است عبیدالله از معاویه خواست تا او را از جنگ با علیابن

کند جعفی رویارویی با کوفیـان و در قتل عثمان نقشی نداشته و اضافه می اعتقاد داشت علی

، عبیدالله همچنین ) بر اساس نوشته الفتوح6/269: 1411اعثم، پسندید. (ابنخویشاوندانش را نمی

تمایلی نـدارد؛ امـا تصـریح نمـود:  در احتجاجی که با معاویه داشت، اعتراف کرد که به علی

او بر این باور بود که شامیان در جنگ با بـرادر » نّه علی الحق و أنّه امام هدي.فوالله ما اشک أ«

گیري را و پسر عموي او، دچار تجاوز و ستمکاري شدند. بـه همـین جهـت، کنـاره اللهرسول

  12)6/270: 1411اعثم، ترجیح داد و از شام به کوفه آمد. (ابن

هـایی م ذکـر اخبـاري از وي، در تـک نگاريبا تردید در مورد حضور عبیدالله در صفین و عد

توان گفت اگرچه با استناد به برخی اخبار، احتمـال عثمـانی بـودن عبیداللـه چون وقعۀ صفین می

توان حضـور عبیداللـه را اثبـات نمـود، ها، نه تنها نمیوجود دارد، اما در عین حال، در این گزارش

خواهان عثمان نیز ونگی حضور وي در کنار خونبلکه امکان توافق و تسري این اخبار در باره چگ

                                              
گـردد عبیداللـه فریـب دهد، معلـوم میبلاذري، اگرچه نامی از عبیدالله نیاورده، ولی باتوجه به قراینی که ارائه می .11

 )2/297: 1959خورده است. (بلاذري، 

بـوده  بشار رضـیع الحسـینبنهاي عبدالله، به جهت صحبتهاي آشنایی عبیدالله با علیبخشی از زمینه .12

حـر، خـود حبیب، ابن) به نقل ابن145ـ144: 1422حبیب، کرد. (ابنرا براي وي بازگو می است که اخبار علی

 )145: 1422حیبب، از خویشاوندانش اخباري شنیده بود. (ابن در مورد حسین
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: 1413نویسد عبیدالله پس از نبرد صفین، به کوفـه بازگشـت. (ذهبـی، وجود ندارد؛ مثلاً ذهبی می

  )  6/270: 1411اعثم، داند. (ابناعثم هم احتمال حضور عبیدالله در صفین را بعید می) ابن5/65

ت، زمان حضور عبیدالله در کوفـه و بازگشـت او از از دیگر مواردي که مورد اختلاف منابع اس

 50شام است. مطابق با خبر بلاذري، عبیدالله بعد از جدال با عمروبن عاص، به همراه یارانش کـه 

ها فـائق آمـد و نفر بودند، راهی کوفه شد؛ اما شامیان مسیر او را مسدود کردند که عبیدالله بر آن

اند اعثم و ذهبی بر این عقیده)؛ اما ابن30ـ7/29: 1959لاذري، در بلاد به حمله و غارت پرداخت (ب

؛ 6/270: 1411اعـثم، سرباز زد. (ابن که بعد از صفین، به کوفه بازگشت؛ ولی از اطاعت علی

خلـدون کـه از وي نقـل اثیـر و ابن) دسته سوم از مورخان مانند: طبري، ابن5/65: 1413ذهبی، 

؛ 6/128: 1387داننـد. (طبـري، می اق را پس از شهادت علیکنند، حضور عبیدالله در عرمی

  )3/186: 1408خلدون، ؛ ابن4/287: 1385اثیر، ابن

هـاي دیگـري را در خصـوص هاي عثمانی عبیدالله، گزارشبلاذري در توالی پذیرش گرایش

شود. بر طبـق ایـن آورده که مربوط به زندگی شخصی وي می گیري وي از علیعلت کناره

در اختلاف بین عبیدالله و همسرش، درداء (یا کبشه بنت مالک)، به نفـع درداء  رش، علیگزا

  )7/30: 1959قضاوت کرد که مورد پذیرش عبیدالله قرار نگرفت. (بلاذري، 

  عدي:ب. عبیدالله جعفی و حرکت حجربن

ر بر عهـده اي مذحج را در این شهزمان با قیام حجر در کوفه، عبیدالله جعفی ریاست قبیلههم

نویسد: جعفی در زمره امضاکنندگان استشهاد زیـاد علیـه حجـر نبـود و حتـی حزم میداشت. ابن

) واسـطه آزادي حجـر 410: 1403حـزم، اي مذحج (ابنکوشید همراه با یکی دیگر از سران قبیله

و اضافه  بلاذري مواضع عبیدالله را در این قضیه بیشتر روشن کرده )3/476: 1385 ،اثیر(ابنشود. 

نفـر یـا کمتـر از مـن تبعیـت  50کند پس از اعزام حجر و یارانش به شام، عبیدالله گفت: اگر می

کند با این حال، جعفی بـه حجـر یـاري نـداد. دادم. همو تصریح میها را نجات میکردند، اینمی

حر بندالله) با توجه به قراین دیگري که در جهت بیان ابعاد شخصیتی عبی5/256: 1959(بلاذري، 

رسد همراهی مختصر جعفـی بـا حجـر، بـه سـبب عصـبیت قـومی و جُعفی قرار دارد، به نظر می

اي بوده است؛ اما در عین حال، هیچ مدرکی دال بر همسویی فکري و همراهـی بـا جنـبش قبیله

مثـل  تشـیع کـوف،مشتهر به شود. از سویی، با وجود عدم همراهی رجال و قبایل حجر دیده نمی

. مانـدو همدان، توجیهی براي پاسخ به علت عدم همراهی عبیدالله جعفی با حجر بـاقی نمینخع 
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امـوي در کنـار ایجـاد رعـب و تـرس و دودلـی بهتـان  و رسد، سیاست تزویر، تلبیسبه نظر می

هاي دینی ـ اجتماعی کوفه را با شکست مواجه ساخت. ضمن آنکه افکار کوفیان، بار دیگر نهضت

مسئله اتفاق نظر داشت که هرکس اوضاع موجود را بر هم بزند، باید با او برخورد  عمومی، در این

  )  3/475: 1385اثیر، شود. (ابن

  : علیبنج. عبیدالله جعفی و قیام حسین

گره خورده است. از نوشته بلاذري چنین  علیبنویژه با قیام حسیننام عبیدالله جعفی، به

عقیل به کوفه، عبیدالله در کوفه بوده است (بلاذري، بنورود مسلم زمان باشود که هماستنباط می

زمـان بـا ورود مقاتل را هماعثم خروج او از کوفه و استقرار در قصر بنی)؛ اما ابن29ـ7/30: 1959

ــلم می ــد. (ابنمس ــثم، دان ــت6/271: 1411اع ــه گف ــه ب ــا توج ــه و ) ب ــین عبیدالل ــه ب وگویی ک

شکنی کوفیـان شدن بیعتداد پس از قطعیتوان احتمال مییصورت گرفت، م علیبنحسین

مقاتـل مسـتقر زیاد و محاصره مسلم، عبیدالله کوفه را ترك نموده و در قصر بنیو تهدیدهاي ابن

مقاتـل توقـف در مسیر مکه به عراق، در منزل بنی علیبنشده است. در ادامه، وقتی حسین

مأمور صحبت با او و دعوت بـراي  13مسروق جُعفی را که از خویشاوندان جعفی بود،بنکرد، حجاج

و در طـیّ  )163: 1378، ابومخنـف؛ 5/73: 1411اعثم، ابن(اما عبیدالله نپذیرفت  14همراهی کرد؛

در اخبار تـاریخی  15، آن حضرت را از اوضاع کوفه و تصمیم خود باخبر کرد.پیامی به حسین

خود به ملاقات جعفی رفت؛ ولی او بر همان موضع پیشین اصرار  علیبنوارد شده که حسین

سـعد ) ابن251ــ250: 1368؛ دینوري، 5/407: 1387به بعد؛ طبري، 7/30: 1959ورزید. (بلاذري، 

  نویسد: وقتی عبیدالله از دعوت امام سرباز زد، آن حضرت فرمود: می

خواهی ما و هیاهوي دشمن را بر مـا یاري اینک اگر خواسته مرا بپذیري، چنان باش که فریاد

نشنوي. به خدا قسم! هرکس سـخن مـا را بشـنود و مـا را یـاري ندهـد، خیـري نخواهـد دیـد. 

                                              
، از مدینـه بـه کوفه بود که با شنیدن خبر خروج حسینمَذحِج ، یکی دیگر از بزرگان سروق جُعفیمَبناجحجّ .13

 به بعد) 7/30: 1959. (بلاذري، مقاتل ملاقات کردبنی قصردر سوي حجاز حرکت کرد و آن حضرت را 

) به گفتـه 297: 1368خود را فرستاد. (دینوري، نویسد: یکی از غلامان اقوال دیگري هم وجود دارد. دینوري می .14

  )3/174: 1959اي را ارسال کرد. (بلاذري، بلاذري، فرستاده

به خدا سوگند! از کوفه بیرون نیامدم، مگر آنکه دیده گروه زیادي آماده رفتن به جنـگ بـا او «در این پیغام آمده:  .15

من قادر به یاري او نیستم و دوست ندارم او مرا ببیند یا من  شود ووفایی شیعیان، و دانستم که کشته میهستند و بی

 »اورا بیینم.
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    16)5/513: 1410سعد،(ابن

در کربلا شهید شد و او دو باره بـه کوفـه  مقاتل بود تا اینکه حسینعبیدالله در قصر بنی

زیاد قرار گرفت. بلاذري، یـک و مورد سؤال و بازخواست ابنبازگشت؛ ولی به دارالاماره احضار شد 

زیـاد نتوانسـت نقل دیگر از اینکه عبیدالله به دارالامـاره نرفتـه، آورده اسـت. در هـر صـورت، ابن

اعـثم، زیـاد خـروج نمـود (ابنعبیدالله را به بند بکشد. در نتیجه، او به مدائن فرار کرد و علیه ابن

سـوره 113به بعد) و دلیل مخالفت خود را با اسـتناد بـه آیـه 7/29: 1959؛ بلاذري، 6/272: 1411

او همچنین، موضع خـود در بـاره کربلـا را در قالـب  17)6/272: 1411اعثم، هود توجیه نمود. (ابن

اثیـر آن را دلیـل بـر نـدامت و اعـثم، بلـاذري و ابنبیان کرد که ابن شعري در رثاي حسین

؛ 6/271و75ــ5/74: 1411اعـثم، اند. (ابندانسته ی و یاري حسینپشیمانی او از عدم همراه

  )  4/288: 1385اثیر، به بعد؛ ابن7/29و3/174: 1959بلاذري، 

را نشـان  بیـتکثیر بر این باور است که این اقدام، رضـایت عبیداللـه جعفـی از اهلابن

زجـار و نفـرت او از امویـان زیاد، بیـانگر انکه فرار وي از دست شرطگان ابنطوريدهد؛ همانمی

هاي مختلـف ) با کمـی تأمـل در مواضـع جعفـی در صـحنه8/210: 1407کثیر، بوده است. (ابن

گـردد کـه معلـوم می علیبنتاریخی و اشعار ایستارهاي وي در مواجهه بـا حرکـت حسـین

م، اعـثابنشـده اسـت. ( جویی وي، مانع یاري و همراهی با حسـیندنیاطلبی، نفاق و برتري

  )  73ـ5/74: 1411

  د. عبیدالله جعفی و حرکت مختار ثقفی:

اخبار تاریخی در خصوص مواجهه عبیدالله با حرکت مختار، متفاوت و داراي ابهام است. بنا بر 

آنچه در ادامه خواهد آمد، برخی چون: بلاذري، طبري و حموي، از اساس منکر همراهی و ارتبـاط 

                                              
من سمع داعیۀ اهـل بیتـی ولـم «استناد کرد که فرمود:  اللهبه حدیثی از رسول کند: حسیناعثم نقل میابن .16

اذري از اسـناد خـود، ) به گزارش بلـ5/74: 1411اعثم، (ابن» ینصرهم علی حقهم الا اکبه الله علی وجهه فی النار.

از کوفـه بیـرون آمـده بـود، وقتـی  حارث کاهلی که همانند عبیدالله به جهت کراهت بـر قتـل حسـینبنانس

  )3/175: 1959یقین کرد و با او همراه شد. (بلاذري،  وگوي این دو راشنید، بر یاري حسینگفت

زیـاد او را لاف نظر دارند؛ برخـی معتقدنـد کـه ابنزیاد در مقابل عبیدالله جعفی اختمنابع در خصوص واکنش ابن .17

اي بـه زنـدانی شـدن اعثم، نه تنها اشاره) ولی ابن8/210: 1407کثیر، ؛ ابن12/337: 1959محبوس کرد. (بلاذري، 

زیاد از رفتـاري کـه بـا جعفـی داشـت، پشـیمان شـد و قصـد جلـب رضـایت و کند، بلکه معتقد است ابنوي نمی

اعـثم، بـا قـراین مختلـف تـاریخی، سـازگار نیسـت. ) گزارش ابن6/272: 1411اعثم، (ابن خواهی داشت.معذرت

  )3/187: 1408خلدون، زیاد به دنبال وي فرستاد؛ ولی یارانش بر او دست نیافتند. (ابننویسد: ابنخلدون میابن
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کـرد. بـه نظـر حمـوي، قدند عبیدالله حرکت مختار را نفـی میمختار و عبیدالله جعفی شده و معت

جعفی یکی از مخالفان جدي و سرسخت مختار بود و همواره در دوران قیام و تسلط او بر کوفه و 

، رفـت. بـه اسـتناد ایـن خبـرکشته شدنش به وسیله مصعب، یکی از مخالفان وي بـه شـمار می

) و عامل اهانـت بـه اصـالت عربـی و تسـلط 5/128 :1995(حموي، » کذاب«عبیدالله، مختار را 

) بلاذري علت حمله عبیداللـه بـه شـهرها و 35ـ7/34: 1959دانست. (بلاذري، موالی بر اعراب می

) بنا بر نظر طبري که از دیگـر موافقـان 7/32: 1959داند. (بلاذري، غارت آن را همین مسئله می

ه مختار خروج کرد. به همین جهـت، مختـار سـوگند این دیدگاه است، عبیدالله از همان ابتدا علی

کشد. فرمان او در تخریب خانه عبیدالله و حبس همسر وي که بلاذري خورد که او ویارانش را می

: 1959؛ بلـاذري، 6/129: 1387کنند، در این راستا قرار داشـته اسـت. (طبـري، و طبري نقل می

7/32  (  

خلدون، در رابطه مختار و جعفی اثیر و ابنینوري، ابنگروهی دیگر از مورخان مانند: بلاذري، د

داننـد. اند و نقش مختار و عبیدالله را در قطع یا عدم تداوم این ارتبـاط، مـؤثر میدچار تردید شده

اي به عبیدالله نوشـت و او را بـه همکـاري دعـوت کـرد کـه دینوري معتقد است که مختار، نامه

خلدون معتقـد اسـت مختـار قصـد ) ابن297: 1368شت. (دینوري، پاسخ گذاعبیدالله نامه او را بی

) و همـو بـا 3/187: 1408خلـدون، اشتر مانع شد (ابنبندستگیرکردن جعفی را داشت که ابراهیم

نویسد مختار از جعفـی ) بلاذري هم می4/290: 1385اثیر، وساطت ابراهیم از کوفه خارج شد. (ابن

: 1959اي آورد و با یـارانش از کوفـه خـارج شـد. (بلـاذري، بهانهخواست تا با وي بیعت کند؛ اما 

7/32  (  

اعثم است که اگرچه در یک راستا نیسـتند؛ امـا هـر دو، دیدگاه سوم، مربوط به دینوري و ابن

کنند. دینوري بر مواضع مشـترك اعتقـادي ایـن دو وجود رابطه بین مختار و عبیدالله را تأیید می

جـا زمان با تسلط مختار بر کوفه، عبیدالله در دینور بـود و در همانکه هم پردازد و معتقد استمی

دریافت کرد. به گمان وي، مختار، عبیدالله را  خواهی حسینبود که نامه مختار را براي خون

) در ردّ این قضیه، 298ـ297: 1368آورد. (دینوري، به شمار می خواهان حسیندر زمره خون

)؛ امـا عبیداللـه 2/257تا: خواهی حسین را داشت (یعقوبی، بیار ادعاي خوانباید گفت اگرچه مخت

گاه نه چنین ادعایی را داشت و نه دیگران او را با این قضیه نسبت دادند. به علـاوه، در سـایر هیچ

شود. در این میان، تنها خبـر اي از مواضع مشترك او و مختار دیده نمیاخبار تاریخی، هیچ نشانه

کنـد اعثم تصـریح میاعثم است. ابنر تأیید، تداوم و تعامل مختار و عبیدالله مربوط به ابنمبنی ب
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) و بـه همـراه ابـراهیم نخعـی و 6/272: 1411اعـثم، عبیدالله با اکراه با مختار بیعـت کـرد (ابن

از ) و فراتر 6/234: 1411اعثم، اش، به تفحص و کشف قاتلان و عاملان کربلا پرداخت (ابنعشیره

مطیع عـدوي و تصـرف شـهر مشـارکت نمـود. بنهزار جنگجو در جنگ با عبدالله4آن، همراه با 

اعثم پیش از ورود به مسـئله اختلـافِ عبیداللـه و مختـار، بـه ) ابن238ـ6/236: 1411اعثم، (ابن

ناسازگاري ابراهیم نخعی و عبیدالله جعفی اشاره کرده و معتقـد اسـت مختـار بـا عبیداللـه مـدارا 

   18)6/268: 1411اعثم، نمود. (ابنکرد و ابراهیم را هم به این امر توصیه میمی

در خصوص حضور عبیدالله در جنگ خازر (نبرد میان مختار و شامیان)، سه قـول وجـود دارد: 

السهم بیشتري طلبی و مطالبه حقیکی آنکه وي تا پایان جنگ در کنار ابراهیم بود و بر اثر برتري

) قول دیگر آنکه عبیدالله در میانه نبرد، 269ـ6/268: 1411اعثم، ز مختار جدا شد. (ابناز غنایم، ا

نفر راهی تکریـت شـد. 300نیرنگ کرد و سپاهیان مختار را به سوي خود دعوت نموده، شبانه با 

کند عبیدالله تمارض نموده، در جنگ بـا اثیر نقل می) قول سوم آنکه ابن6/273: 1411اعثم، (ابن

  )  4/290: 1385اثیر، زیاد حضور نداشت. (ابنناب

صرف نظر از تفاوت سلوك فکري و سیاسی مورخان و با پذیرش همراهی نسبی عبیداللـه بـا 

رسد بخشی از تناقضی که در این اخبار وجود دارد، به عدم ثبـات رأي عبیداللـه مختار، به نظر می

بیر مختـار و سـبک رهبـري او، مثلـاً در شود و بخشی دیگر، به اقـدامات و تـداجعفی مربوط می

  اي و رفتار با موالی، بستگی دارد.برخورد با اشراف و رؤساي قبیله

کردن همسـرش از جمله حوادث مهم این دوره، تخریب و سوزاندن خانه عبیدالله و محبـوس

وجـود هاي این حادثه، اقوال مختلفـی بود که به دستور مختار انجام گرفت. در باب علت و زمینه

اند. دارد. بلاذري و طبري، علت این مسئله را به اهتمام جدي مختار براي دفع عبیدالله نسبت داده

) دینــوري امتنــاع عبیداللــه از بیعــت بــا مختــار 6/129: 1387؛ طبــري، 7/32: 1959( بلــاذري، 

اعـثم و ابن )4/290: 1385اثیـر، اثیر عدم حضور عبیدالله در خازر (ابن)، ابن297: 1368(دینوري، 

: 1411اعـثم، داننـد. (ابنجدایی عبیدالله از مختار در خازر را علت اصـلی صـدور ایـن فرمـان می

اثیر، جبران غارات عبیدالله در سواد و انبار، باعـث ظهـور ایـن حادثـه شـد. ) به نوشته ابن6/274

هـاي یسـند، گرایشنواثیـر میکه طبـري و ابن) در این میان، چنان290ـ4/289: 1385اثیر، (ابن

تـأثیر نبـود. داران مختار و تحریکات خـودِ مختـار، بیجویی و تعصبات قومی طرففکري و انتقام

                                              
  )6/273: 1411اعثم، نیکی از اختلافات مختار و ابراهیم اشتر، بر سر مسئله عبیدالله جعفی بود. (اب .18
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همدان در غارت املاك عبیدالله در دو منطقه جبّه و لَدّه را نشانه همدلی ایـن طبري مشارکت بنی

رویی همدانیان با عبیدالله اعثم رویا) و ابن129ـ6/130: 1387قبیله با مختار دانسته است (طبري، 

  )  275ـ6/276: 1411اعثم، کند. (ابنرا در قالب تشجیع مختار و همراهی با وي، اعلام می

هـاي عبیداللـه بـراي مقابلـه بـا مختـار، سـبب تزلزل موقعیت امویان در عراق و قوت انگیزه

)، کسـکر 6/129: 1387گسترش غارات و حملات وي در بلاد مختلف اعم از نواحی: کوفه (طبري 

) جعفـی 6/130: 1387)، ماهان و سواد شد. (طبري، 4/461: 1995؛ حموي، 7/32: 1959(بلاذري،

گرفـت و از کشـتن مـردم و غـارت در غارات خود، عموماً سیاست حمله تهاجمی را در پـیش می

ــغ نمیبیت ) مصــداق ایــن مــدعا، غــارت املــاك 7/32: 1959کــرد. (بلــاذري، المــال دری

: 1387سعید و همدانیان مـاه و تصـرف امـوال همـدانیان در سـواد بـود. (طبـري، بنعبدالرحمن

) وي همچنین، با خدعه، خود را به زندان مختار رسانید و ضمن آزادي زنـدانیان و از 131ـ6/130

  )  298ـ297: 1368، بر سپاهیان مختار فایق آمد. (دینوري، جمله همسر خود

دوران ظهور مختار، چنـد دسـته خبـر وجـود دارد؛ دینـوري در مورد حضور عبیدالله در اواخر 

جـا را هـم در پـیش گرفـت طورکه از دینور آمده بود، راه بازگشت به آننویسد: عبیدالله همانمی

داند که طبري، نقطه عزیمت و بازگشت عبیدالله را عراق می)؛ درحالی298ـ297: 1368(دینوري، 

سـت جنگـی بـراي اعلـام آمـادگی و مقابلـه بـا مختـار و و معتقد است ماه دینور، تنها یـک سیا

اثیـر هـم بـراین بـاور اسـت کـه ) ابن131ـ6/130: 1387جویی از وي بوده است. (طبري، انتقام

) از 4/290: 1385اثیـر، جا ماند تا مختار کشته شد. (ابنعبیدالله بعد از این، به جبل رفت و در آن

قارن آن با تسلط آل زبیر بر عراق و پیوستن عبیدالله به آن میان، خبر طبري و بلاذري به جهت ت

  مصعب، بیشتر قابل پذیرش است.

جُعفی قرار داشـتند و فرمانـدهی عبیدالله کنار  مراد در شاخهنبرد عبیدالله جُعفی با مختار،  در

ر فرماندهی سپاه مختـااین در حالی است که  ؛زیاد مرادي بودبنعهده دِلهم بخشی از سپاه هم بر

شاخه مراد و رجال دیگر مَذحِج چون ابراهیم اشـتر نخعـی کـه از خویشـاوندان و زانی اردرا مهم 

بایـد گفـت آنچـه ایـن دو را  )297ــ300: 1368، (دینـوري اقوام جعفی بودند، بر عهده داشـتند.

اس، بوده است. بر این اساي تفاخرات قبیلهو  روي هم قرار داده بود، فراتر از احساسات قومیهروب

آن دو را  ،تقابل جدي مبانی اندیشه اجتماعی جُعفی با اصـول فکـري مختـارتوان احتمال داد می

  داده بود.روي هم قرار هروب
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   زبیر:هـ. عبیدالله جعفی و دولت بنی

زمان با تسلط آل زبیر بر بصره و دعوت مصعب از وي، به بصـره آمـد. (بلـاذري، عبیدالله هم

: 1411اعثم، ) و نزد ایشان مقام و تقرب یافت. (ابن6/276: 1411اعثم، ؛ ابن7/35و5/399: 1959

کـرد، دشـمنی بـا مختـار و به نوشته بلاذري، آنچه این دو را به هـم نزدیـک می 19)277ـ6/269

اي بود. هاي او از یک سو، و اقدامات زبیریون براي جذب اشراف و سران قبیلهمخالفت با سیاست

مقاومت و جدیت عبیدالله جعفی براي دفع مختار، چنان بـود کـه مصـعب  )7/35: 1959(بلاذري، 

: 1411اعـثم، ؛ ابن470ــ5/471: 1387فرماندهی مَذحِج را در نبرد مـذار بـه او سـپرد. (طبـري، 

) همچنین، مسئولیت تصرف جبانه (میدان) صـائدیین درکوفـه 3/187: 1408خلدون، ؛ ابن6/285

) پس از 6/440: 1959بر مختار را به او واگذار کرد. (بلاذري،  ) و بستن آب6/105: 1387(طبري، 

این نیز عبیدالله از مصعب درخواست کرد تا موالی و یاران مختار را به بهانه آنکه امنیت اشراف را 

اند، هلاك نماید. خشونت وي به موالی، چنان بود که بـه گـزارش ها طغیان کردهسلب و علیه آن

  )2/322: 1995؛ حموي، 35ـ7/34: 1959الی را گردن زدند. (بلاذري، نفر از مو700بلاذري، 

اما با این حال، تعامل عبیدالله با آل زبیر پایدار نماند و یک دلیل آن هم به استناد خبر طبري، 

مشاوران و مقربان مصعب بودند که او را از سوابق جعفی آگاه کرده و هشدار دادند کـه وي اهـل 

ایش و امنیت عراق را بر هم زده و باید دستگیر و محبوس شود. (طبـري، غدر و خیانت است، آس

هـا او را مطلـع نکـرده باشـند، ، پـیش از این) البته احتمال اینکه مشاوران مصعب6/130: 1387

کند، آن است که مقابله با مختار، ارتباط مستقیمی ضعیف است. دلیلی که این فرضیه را تأیید می

ویژه جعفی داشت؛ خاصـه آنکـه عبیداللـه اي، بهیج اشراف و سران قبیلهبا سیاست مصعب در بس

رسید و از جمله این ابزارهـا، برخوردار از ابزارهایی بود که براي غلبه بر مختار ضروري به نظر می

تعصب عربی، جنگاوري و تجارب نظامی عبیدالله بود؛ چیزهایی که آل زبیر به واسطه آن، مختـار 

  دند. را از پا در آور

توان روابط این دو را در موضع مشترکشان نسبت به دفع مختار بررسی کرد. بعـد از پس، می

هـا را از هـم جـدا کـرد. برخـی سـرعت آنطلبی مصعب و عبیدالله، بهطلبی و جاهاین نیز منفعت

هاي تاریخی مستند به تاریخ طبري، سابقه کدورت این دو را به ابتداي دعـوت زبیـري در گزارش

دهند که با توجه به سوابق شخصیتی عبیدالله و دیگر قراین و اخبار تـاریخی، بـه راق نسبت میع

) از سـویی، بـه 6/130: 1387رسد این گونه اخبار، قابل تأمـل بیشـتري اسـت. (طبـري، نظر می

                                              
: 1387، جا ماند. (طبـرياعثم و طبري معتقدند عبیدالله بعد از قضیه کوفه و مختار، به ماه دینور رفت و در آنابن .19

 )6/276: 1411اعثم، ؛ ابن6/131



 

  43 تحلیلی بر شخصیت عبیدالله بن حر جعفی و جایگاه او در تحولات عراق

  
اعثم، جدایی عبیدالله از مصـعب و تصـمیم زبیریـون بـراي دسـتگیري و استناد خبر بلاذري و ابن

: 1959؛ بلـاذري، 6/295: 1411اعـثم، کردن جعفی، بعد از دفـع مختـار بـوده اسـت. (ابن زندانی

توان گفت علت این امـر، شده، می) در تشریح این قضیه و با استفاده از شواهد تاریخیِ ارائه7/35

 خواهی و تمرّد عبیدالله، بالأخره گریبان مصعب را هم گرفت؛ چراکه مطالبـات او،آن بود که زیاده

ها ناتوان بود. به نوشته طبري، وقتی مصعب ایـن چنـین چندان وسیع بود که مصعب از اجابت آن

ها را در اي، دستور زندانی کردن عبیدالله را صادر کرد و انواع مجازاتدید، با مشورت اشراف قبیله

سـپار هـا رهموردش اعمال نمود؛ تا جایی که خشم مَذحِج کوفه برانگیخته شـد و نماینـدگان آن

مالـک نخعـی و بنبصره شدند. از جمله کسانی که براي آزادي عبیدالله وسـاطت کردنـد، ابراهیم

  )  6/130: 1387عمرو جُعفی بودند. (طبري، بنعطین

شود، آنچه عبیدالله را از معرکه نجات داد، نه فقط پیوند خویشاوندي با با وجود آنچه تصور می

ي جلب نظر شیخوخیت کوفه و نفوذ در این شهر (کوفه) بود؛ ها، بلکه سیاست آل زبیر برامذحجی

اما عبیدالله به این بسنده نکرد و با فرار از بصره، دوباره غارات خود را از سر گرفت و براي آغـاز، 

به سواد حمله برد. بدین ترتیب، همراهی عبیدالله با زبیریون هم چندان دوام نیاورد. دلایلی را کـه 

  توان به شرح ذیل اعلام کرد:وده، میدر این امر مؤثر ب

اعثم، مصعب به عبیدالله وعده تضمین اموالش را داده بود؛ ولـی خلـف وعـده ـ به نوشته ابن

  )  6/295: 1411اعثم، نمود و اموالش را مطالبه کرد. (ابن

اعـثم، ـ به علاوه، اقدام مصعب در زندانی کردن عبیدالله و برخی دیگر از خویشـاوندانش (ابن

  )، سبب شکایت رجال و مردان مذحجی شد. 6/295: 1411

اعـثم، قیس جعفی که مأمور مالیات مصـعب در سـواد بـود. (ابنبنـ مسئله زندانی شدن زحر

 )302ـ6/300: 1411

جا که یکی از مشکلات مهم آل زبیر، امویان و حضـور شـامیان در عـراق بـود، مصـعب از آن

یدالله داد. این مسئله، از نظر عبیداللـه دور نمانـد؛ چراکـه هاي بسیاري به عبسیاست کرد و وعده

دانست مصعب به قول خود عمل نخواهد کرد. به همین جهـت، درصـدد آزمـایش او برآمـد و می

هاي خود را محقـق کنـد؛ امـا درخواست کرد تا مصعب بر عهد خود پایدار بماند و بخشی از وعده

به دام انداختن عبیداللـه و نظـارت بـر وي بـود و از  مصعب با غدر و حیله، از یک سو در اندیشه

) عبیدالله 298ـ6/297: 1411اعثم، مندي از توانایی و تجارب او برآمد. (ابندیگر سو، درصدد بهره

کرد و بیـت این حیله را دریافت و خود وارد عمل شد و به بهانه مطالبه خراج، به شهرها حمله می

  )  7/35: 1959ذري، کرد. (بلاالمال آن را غارت می

توان دریافت که با وجود آگاهی مصعب از پیوسـتن جا میاهمیت جعفی براي آل زبیر را از آن
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هاي مختلفی چون تهدید، تمکین و وي به عبدالملک مروان، اما همچنان اصرار داشت تا با روش

) در 188ــ3/187: 1408خلـدون، ؛ ابن39ــ7/38: 1959توعید، او را به خود جذب کند. (بلاذري، 

جو براي عبیدالله هستند (ذهبـی، گر و عافیتاي مسامحهاین بین، برخی منابع درصدد ارائه چهره

کرد. قراین تاریخی شدت از جانب آل زبیر احساس خطر می)؛ اما به واقع، عبیدالله به5/65: 1413

شـدت بیمنـاك بیدالله بهنویسد: مصعب از عخلدون میکند. از سویی، ابنهم این ادعا را ثابت می

) و تصمیمات او به جهت مشکلاتی بود که عبیداللـه بـراي دولـت 3/187: 1408خلدون، بود (ابن

) به همین جهـت، در عـین حـال کـه بـا او مـدارا 37ـ35/ـ7: 1959آورد. (بلاذري، زبیر پیش می

با جعفی تجهیـز )، بخشی از قدرت نظامی خویش را براي مقابله 6/131: 1387کردند (طبري، می

 )3/401: 1995کردند که واقعه نهر صُرصُر، از این نمونه است. (حموي، می

عبیدالله بر این عقیده بود که زبیریون اهل غدر بوده و صداقت ندارند و بـا همـین توجیـه، از 

 ) در این میـان، تعصـبات7/35: 1959ها فایق آمد. (بلاذري، بصره فرار کرد و در نبرد بَرَس بر آن

آمـد؛ بـه عنـوان زبیـر بـه شـمار میاي و شهري عبیدالله جعفی، زمینه مناسبی براي نقد آلقبیله

داد. (بلـاذري، اش، مورد نکوهش قرار مینمونه، عبیدالله، مصعب را به جهت نسب عدنانی و مکی

زبیـر بـراي عبیداللـه در نظـر گرفتنـد، رسد، بخشی از مجـازاتی کـه آل) به نظر می7/25: 1959

که آنچه عبیدالله از خطر مـرگ نجـات داد، طورياي باشد؛ همانبرخاسته از همین روحیات قبیله

همین مسئله بود. از سویی، عبیدالله در غارت شهرها و قبایل، چنانچه مردمی از مذحج بودنـد، از 

: 1411اعـثم، ورزید. غـارت عـین التمـر، از ایـن نمونـه اسـت. (ابنها امتناع میقتل و غارت آن

  )285ـ6/288

ها را مورد نکوهش و تحقیـر دانست و آنزبیر میعبیدالله از جهات مختلف، خود را برتر از آل

هـا را به همین بهانه و مسائل دیگري چون ناتوانی در دفـاع از حمیـت عربـی، آن 20داد.قرار می

) و به خـود ایـن 6/295: 1411اعثم، ؛ ابن3/187: 1408خلدون، دید (ابنکردن نمیشایسته بیعت

اي که مورخانی چون هاي مختلف علیه حکام وقت خروج کند؛ مسئلهداد که به صورتحق را می

؛ 5/65: 1413انـد. (ذهبـی، خلدون، آن را تحـت عنـاوینی چـون فسـاد مطـرح کردهذهبی و ابن

ایجاد  خواهی عبیدالله سبب) این عوامل در کنار جنگاوري و زیاده188ـ3/187: 1408خلدون، ابن

توان از آن تحت عنوان غارات عبیدالله یاد کرد. غارت خراج بادوریا، حوادثی در تاریخ شده که می

                                              
مرا به سـوي خـود  کند: روزي حسینوي در مقام معارضه با مصعب، علت چموشی خود را چنین عنوان می .20

اند و نرفتم و از اینکه دعوت سرور عرب را رد کردم، پشیمانم؛ چه رسد به تو که نزد من از بردگان جزیـره هـم خو

  )285ـ6/288: 1411اعثم، ؛ ابن5/513: 1410سعد، تري داري. (شبیه این شعر، ر.ك: ابنارزش پایین



 

  45 تحلیلی بر شخصیت عبیدالله بن حر جعفی و جایگاه او در تحولات عراق

  
جویی عبیدالله اسـت کـه ، زور، موصل، جزیره و توابع آن، بیانگر روحیات غارتگري و انتقامکسکر

یداللـه، غـارت ترین غـارات عب) از مهم36ـ7/35: 1959در اشعار وي تصریح شده است. (بلاذري، 

آمد. اي عظیم به شمار می) که از منظر منابع تاریخی، فاجعه4/176: 1995التمر بود (حموي، عین

زبیر و اقدام وي براي جداکردن منـاطق تحـت هاي این حمله، دشمنی عبیدالله با آلیکی از علت

 )285ـ6/288: 1411اعثم، امر این خاندان بود. (ابن

جدایی عبیدالله از زبیریون، نقش مشاوران و همراهـان مصـعب بـود.  از دیگر عوامل مؤثر در

اي بودند، به دلیل مخالفت با مختـار و مشـارکت این گروه که بعضاً از اشراف کوفه و سران قبیله

نظریات متفاوتی به عبیدالله داشـتند؛ ولـی عمومـاً از  21، به بصره آمده بودند؛در قتل حسین

) و سـابقه عهدشـکنی و فسـاد او را 6/297: 1411اعـثم، گفتنـد (ابنعبیدالله نزد مصعب بد مـی

  )4/290: 1385اثیر، کردند. این امر، زمینه تغییر نظر مصعب را فراهم کرد. (ابنیادآوري می

  ز. عبیدالله جعفی و امویان: 

هـاي که اشاره شد، سابقه حضور عبیدالله جعفی در شام، به زمان معاویه و گرایشطوريهمان

) اما با توجه به مطالبی کـه پـیش از ایـن مـورد 2/297: 1959گشت. (بلاذري، عثمانی وي بازمی

طلبی عبیدالله و تعصبات قومی و حمیـت وطنـی، مـانع اندیشی و منفعتبررسی قرار گرفت، حزم

مهمی براي سوء استفاده معاویه از وي شد. بنابراین، عبیداللـه در صـفین شـرکت نکـرد و اخبـار 

) در کنـار ایـن مسـئله، 1382مزاحم، به حضور وي در این نبرد، مغشوش اسـت. (نصـربنمربوط 

هاي فکري و اجتماعی عراق و تخاصم رجال شامی با عراقیان، در تسریع جدایی عبیدالله از زمینه

تأثیر نبود. مسئله به اینجا هم ختم نشد و عبیدالله در مدت کوتـاهی کـه در شـام بـود، معاویه بی

)؛ تـا جـایی کـه 7/29: 1959ی را بسیج کرد و به حمله و غارت بلاد شام پرداخت(بلاذري، نیروهای

خلافت اموي، از جانب او احساس خطر کرد و با وجـود اقـدامات ایـذایی و دفعـی، تنهـا عزیمـت 

ــه عــراق آن ــه ب ــاذري، عبیدالل : 1411اعــثم، ؛ ابن30ـــ7/29: 1959هــا را از نگرانــی درآورد. (بل

  )271ـ6/270

گرچه بنا به برخی اقوال، عبیدالله در زمره سـرداران امـوي و در خـدمت عمـال عـراق بـود ا

)، ولی در این اقوال، اشاراتی به مقام و مسئولیت عبیدالله نشده و غیر 12ـ2/10: 1410قتیبه، (ابن

ی، از آن، قراینی هم دال بر تأیید این اخبار وجود ندارد. آنچه روشن است، اینکه موقعیـت اجتمـاع

                                              
قیس اشـاره کـرد کـه عبیداللـه بـا بن) و احنـف92ــ6/93: 1387ربعی (طبري، بنتوان به شبثاز آن جمله، می .21

  )7/35: 1959وساطت وي از زندان مصعب آزاد شد. (بلاذري، 
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اي، بیشتر از هرچیزي در تقویت و توسعه نفوذ او در عراق مؤثر شیخوخیت عربی و اشرافیت قبیله

داد. مسـئله تـوبیخ و بود و همین امر، حاکمان عراق را در تعامـل و حتـی مـدارا بـا او قـرار مـی

زیاد، بیشـتر بـه جهـت تهدیـد اشـرافیت بنهاي اموي وي توسـط عبیداللـهآزمایی گرایشراستی

بوده یا نه. عبیدالله این  اي اعراب بود تا اثبات این قضیه که آیا عبیدالله در کنار حسینقبیله

کار را ناپسند شمرد و با فرار از تیررس عمال اموي، ثابت کرد کـه قـدرت فشـار افکـار عمـومی، 

ل زبیـر کننده حوادث عراق است و نه حاکمیت عربی. این مسئله، در رابطه او بـا مختـار و آتعیین

  هم قابل استفاده است.

هاي تطور تاریخی شخصیت عبیدالله، جـدایی از مصـعب و پیوسـتن بـه سـپاه یکی از صحنه

هـاي مروان بودکه به موازات شام، حلّ مسئله عراق در زمره اولویتبناموي به ریاست عبدالملک

اما عبیدالله ترجیح داد تا در  آمد. اگرچه موقعیت مروانیان هنوز تثبیت نیافته بود،ها به شمار میآن

هاي محلی و زودگذر عربی عراق و حجاز، رو به سـوي امویـان کنـد. شـاید بـه مقایسه با قدرت

اي خود دفاع کند. عبیداللـه توانست از اصالت عراقی، حمیت عربی و اشرافیت قبیلهواسطه آن می

    22)7/37: 5919مروان بیعت کرد. (بلاذري، بندر تکریت بود که با عبدالملک

بلاذري در خصوص علت حضور عبیدالله در نزد عبدالملک، به سـخن وي خطـاب بـه خلیفـه 

کند که طبق آن، عبیدالله درخواست اعزام نیروي بیشتري بر مقابله با زبیریون اموي استشهاد می

وت و ) با توجه به اهتمام زبیریون براي جذب عبیداللـه و دعـ38ـ7/39: 1959کرده بود. (بلاذري، 

توان احتمال داد که چه فرصت طلایی در اختیار عبدالملک قرار گرفته تا به دادن به وي، میوعده

وسیله آن، بر دشمن غلبه کند و عراق را تصرف نماید. مطابق انتظـار، خلیفـه امـوي او را احتـرام 

یـاران کمـی را  کرد و در کنار خود نشاند و مبالغی را به او و یارانش هبه کرد؛ اما در عـین حـال،

نفـر 10کثیـر تعـداد آن یـاران را ) ابن38ــ7/39: 1959همراه او به عراق گسیل نمود. (بلـاذري، 

اعـثم، ) و به قولی، با درهم و ارزاق، خواسته او را اجابت کرد (ابن8/294: 1407کثیر، داند (ابنمی

  )187ـ3/188: 1408، خلدون) و به قولی دیگر،کسی را همراه او نفرستاد. (ابن6/313: 1411

آمد و به عنـوان آنچه معلوم است، اینکه عبیدالله پس از این، جزئی از سپاه اموي به شمار می

) طبق وعده، مقـرر گردیـد تـا شـامیان بـه 8/294: 1407کثیر، شد. (ابنمقدمه اموي شناخته می

ه نام امویان رقم خورد و دنبال وي رهسپار نبرد با زبیریون شوند. بدین ترتیب، پیروزي عبیدالله، ب

) هـدف  38ـ7/39: 1959فتوحات وي سبب گسترش قدرت آنان بر عراق و جزیره شد. (بلاذري، 

اصلی عبیدالله، کوفه بود. به همین جهت، با یاران خود عـازم ایـن شـهر شـد؛ ولـی در نبـرد بـا 

                                              
  )6/313: 1411اعثم، نویسد: وي در شام به حضور عبدالملک رفت. (ابناعثم میابن .22
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  )8/294: 1407کثیر، عبدالله، والی کوفه و سپاهیانش، شکست خورد. (ابنبنحارث

اقوال مختلفی در مورد پایان حیات عبیدالله جعفی وجود دارد؛ برخی معتقدند بعد از شکست از 

زبیریون، خود را به رود فرات انداخت؛ ولی در آب غرق شد و غواصان جسـد وي را یافتنـد و بـه 

 دستور مصعب، سرش را جدا کرده، در شهر کوفه آویختند تا عبرت اشراف و مردم آن دیار گـردد.

کثیر معتقد است کشته شد و سرش را به کوفه و بعد بصـره فرسـتادند. ) ابن492تا: حبیب، بی(ابن

نویسد: بعد از شکست انبار، عبیدالله سـوار کشـتی شـد و خلدون می) ابن8/294: 1407کثیر، (ابن

ی دیگر، ) به قول188ـ3/187: 1408خلدون، چون او را شناختند، خود را به آب زد و غرق شد. (ابن

بعد از نبرد، عبیدالله از ترس آنکه اسیر نشود، خودش را به آب فرات انداخت و غرق شد. (زرکلی، 

1410 :4/192(  

هاي بسیاري در دفع عبیداللـه نقـش داشـت؛ امـا نقـش زبیریـون در بسـیج نیروهـا و انگیزه

نویسـد: کسـی کـه تأثیر نبود. طبري میدهی افراد به سوي منافع خود هم در این قضیه بیجهت

) و 136ــ6/135: 1387(طبـري، » این فراري امیر مؤمنان اسـت.«زد: حر را کشت، فریاد میابن

: 1411اعثم، زبیر و مصعب در تعقیب او هستند. (ابنبندیگران گفتند: این، کسی است که عبدالله

دادنـد؛ تـرجیح می رود در این زمان، هنوز اهل العراق زبیریـون را بـر امویـان) احتمال می6/315

) و بسـیاري از سـران 2/264تـا: چراکه عراق همچنان در اختیار مصعب قرار داشت (یعقـوبی، بی

) و 2/263تـا: طالب (یعقـوبی، بیابیبنعلیبنقبایل، اشراف و حتی برخی از علویان مثل عبیدالله

: 1379، مســکویههاي مشــتهر شــیعی چــون ابــراهیم اشــتر، بــا مصــعب بودنــد. (ابنشخصــیت

) و با قوت حزب امـوي 5/127: 1995) این مسئله، از نگاه امویان دور نماند (حموي، 198ـ2/197

سرعت به دامن امویان بازگشت. آمدن رؤساي قبایل و جنگاوران قوم، این منطقه بهعراق و فراهم

: 1411اعــثم، اي و ضــعف سیاســت زبیریــون (ابن) تعصــبات قبیلــه2/234: 1379مســکویه، (ابن

) و در مـدت نـه چنـدان 6/151: 1387سرعت کوفیان را از مصعب جدا کرد (طبـري، )، به6/306

  )2/235: 1379مسکویه، دور، طومار این خاندان هم از قلمرو اسلامی برچیده شد. (ابن

: 1407کثیـر، (ابن» استراخ النـاس منـه«عبیدالله از ابعاد مختلف، حایز اهمیت بود؛ از سویی، 

: 1411اعــثم، مــروان بــر عــراق فــراهم آمــد. (ابناز ســویی دیگــر، زمینــه تســلط آل ) و8/294

اعثم، وقتی عبدالملک از مرگ عبیدالله مطلع شد، برآشـفت و جـزع و ) به نوشته ابن271ـ6/272

  )316ـ6/290: 1411اعثم، فزع بسیار نمود و سوگند خورد انتقام خون عبیدالله را بگیرد. (ابن

ت امویان، به عنوان تنها قدرت بلامنـازع در قلمـرو اسـلامی (خلیفـه خیـاط، لازمه تجدید حیا

هاي اجتماعی حاکم بر جامعـه و تصـفیه و سـرکوب گیري از سنت)، مشروط به بهره168: 1415

دیـد، بـا نیروهاي گریز از مرکز و مخالف بود. خلیفه اموي کـه عبیداللـه را شـکاري مناسـب می
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افکنی عراق محو نمـود و هـم بهانـه کـافی از صحنه رقابت و فتنه تحریک و تأیید وي، هم او را

خوبی بـر ضـعف براي تصرف عراق و مقابله با مدعیانش بـه دسـت آورد. از سـویی، امویـان بـه

  ها در عراق واقف بودند. مدیریت زبیریون و سستی پایگاه آن

هـا و سـیعی از نیازیکی دیگر از دلایل اهمیت عراق براي امویان، از آن رو بـود کـه بخـش و

شد و حفظ عراق براي جلب رضـایت تأمین معاش شامیان، به واسطه درآمدهاي عراق فراهم می

هاي رفـت. علـاوه بـر ایـن، شـام در سـالهاي مهم خلافت اموي به شمار میشامیان، از اولویت

 هـاي سیاسـی امویـان بـاهجري دچار قحطی و خشکسالی شد. از جهتی، به سبب رقابت 69ـ68

جـا بـود کـه دیگران، توان حملات نظامی خارجی را از دست داده بود. شدت این مصـیبت تـا آن

  )  165ـ166: 1415شامیان از غزوات به غارات و آن هم در عراق رو آوردند. (خلیفه خیاط، 

  نتیجه

هاي سیاسی ـ اجتماعی حاکم بر عراق، . آمال و آرزوهاي عبیدالله جعفی از یک سو، و زمینه1

اي برگرفته از نظام قبیلگی و جاهلی از سوي دیگـر، باعـث شـده تـا ه تعصبات قومی و قبیلهغلب

ابهامات بسیاري در مورد وي وجود داشته باشد و در این میان، گرایش ها، مواضـع و ایسـتارهاي 

  جعفی در مواجهه با حوادث تاریخی، از ثبات و اطمینان کافی برخوردار نباشد. 

گراي برخی نویسـندگان اسـلامی بـا شخصـیت عناوین و القاب فضیلت. نسبت میان برخی 2

اي است کـه گرفت، به گونهعبیدالله جعفی و ادبیاتی که عبیدالله براي توجیه خود از آن بهره می

ممکن است تصور شود رسالت عبیدالله، نشر مفاهیم دینی و اجـراي اوامـر و نـواهی شـریعت در 

هاي دینی، سبب حضور فعال وي در تحولات این دوره شـده اسـت؛ جامعه بوده یا اعتقادات و باور

ویژه عـراق در قـرن نخسـت اما به واقع، بررسی اوضاع اجتماعی ـ فرهنگی جامعه اسـلامی و بـه

هجري از یک سو، و ناپایداري مواضع و هویت چندگانه عبیداللـه جعفـی، احتمـال پـذیرش ایـن 

  کند. دینی بوده، رد میهاي وي فرضیه را که مبناي مواضع و سیاست

هاي عقیدتی ـ سیاسی عبیدالله، در زمره اعتزال قرار بگیرد. نفـوذ . شاید بتوان گفت گرایش3

پذیرد، بلکه بیانگر حضـور فعـال یـک جریـان تاریخی عبیدالله، نه تنها این فرض را با تردید می

  باشد.تاریخی پویا در جامعه اسلامی می

هاي اجتماعی ـ فرهنگی افتی تاریخی بر تحلیل مناسب با واقعیتتواند رهی. این تحقیق می4

اي در حـوادث جامعه اسلامی ارائه دهد و ضمن تأکید بر جایگاه رجال و مشاهیر قـومی ـ قبیلـه

هاي تربیتی و شرایط اجتماعی ـ سیاسی، سهم بسزایی در تعریف ایـن تاریخی، مدعی است زمینه

 کنند.هاي تاریخی ایفا میفراد در عرصهجایگاه و چگونگی حضور و مشارکت ا
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