
شماره30،  بهار 1396
117

چکيده
سياسي  موضع گيري هاي  و  رفتار  اخالق،  در  که  است  کارگزاراني  جمله  از  ثقفي  يوسف  بن  حجاج 
اجتماعي اش، دوگانگي و نفاقي آشکار ديده مي شود. او در طول بيست سال حکومت در عراق مي کوشد 
خالفت اموي را با تمام وجود تقويت کند و براي رسيدن به اين منظور، مخالفان به خصوص شيعيان را 
سرکوب مي کند؛ هزاران نفر را به قتل مي رساند و بسياري از مردم را در زندان هاي خويش به طرزي موحش 
به  بردارد؛ در مدينه  از ميان  را  امويان  و معارض  تا مخالف  ويران مي کند  را  شکنجه مي دهد؛ خانه  کعبه 
ساحت مقدس بارگاه رسول اکرم9 اهانت مي کند و با صحابي ايشان رفتاري توأم با تحقير دارد. حجاج 
بعد از استقرار امنيتي ُرعب آلود بر عراق به منظور استقرار شاميان و تحکيم پايه هاي حکومت خود، شهر 
واسط را احداث مي کند که تا حدود قرن نهم هجري آباد بوده است. در اين مقاله تالش مي شود تصوير 

دقيقي از کارنامه سياه اين کارگزار اموي در عراق ترسيم شود .

واژگان کليدي: حجاج بن يوسف، عبداهلل  بن  زبير، عراق، عبدالرحمان بن اشعث، واسط، امويان.

*. نويسنده و محقق.

کارنامه  حجاج  بن يوسف ثقفي در عراق

در نيمه  دوم قرن اول هجري
غالمرضا گلي زواره*
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خاستگاه جغرافيايي

حجاج بن يوســف ثقفي در ســال 41 قمري در شهر طائف، از توابع عربستان متولد شد. 

اين شــهر از نواحي ييالقي و خوش  آب و هواي حجاز اســت و حدودًا در هفتاد کيلومتري 

جنوب شــرق مکه  مکرمه قرار دارد. طائف به دليل برخــورداري از اقليم معتدل و باغات و 

نخلستان هاي فراوان، از قديم مورد توجه افراد خوشگذران اين قلمرو بوده است. رودخانه اي 

از ميان طائف عبور مي کند و شــهر در دو ســوي آن واقع است. چشمه هايي نيز در اين ديار 

جاري است که بر طراوت و صفاي آن مي افزايد )قزويني، 1373ش، ص146؛ عظيمي، 1380ش، 

ص4(. طائف از گذشته به لحاظ اهميت سياسي ـ اجتماعي همچون مکه و مدينه بوده است 

و مشــرکان مي گفتند چرا قرآن بر مردي بزرگ و ثروتمند از اهالي مکه و طائف نازل نشــده 

است )زخرف: 31(. 

رسول اکرم9 بر اثر اختناقي که دشمنان و مخالفان وي، در مکه به وجود آوردند، تصميم 

گرفت عازم طائف شود. خاتم انبيا بعد از ورود به اين واليت، با اشراف و سران قبيله  ثقيف 

ديدار، و آيين يکتاپرســتي اســالم را به آنان عرضه کرد و ايشان را به سوي توحيد و اجتناب 

از شرک و بت پرستي دعوت نمود. اما سخنان آن وجود مبارک هيچ  تأثيري بر آنان نگذاشت 

و بزرگان اين قبيله، برخي افراد ولگرد و ساده لوح را تحريک کردند تا ايشان را آزار و اذيت 

کنند. پيامبر9 که خود را در محاصره  انبوهي از دشمنان مشاهده کرد، براي مصون ماندن از 

گزند ســنگ پراني هاي آنان، در حالي که چند جاي بدنش خونين و مجروح شده بود، به باغي 

پناه برد )ابن سعد، بي تا، ج1، ص211؛ ابن کثير، 1397ق، ج3، ص137(.

ُمردابي در قبيله  ثقيف

نسب حجاج از سوي پدر و مادر به قبيله  مشهور ثقيف مي رسد و اين گونه است: ابومحمد 

حجاج فرزند يوســف فرزند حکم فرزند ابي عقيل فرزند مســعود فرزند عاصر فرزند ُمَعتَّب 
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فرزند مالک فرزند کعب فرزند عمرو فرزند سعد فرزند عوف فرزند قسي )ثقيف(. مادرش نيز 

فارعه دختر همام فرزند عروة بن مســعود ثقفي بود که در آغاز به عقد نکاح حارث بن کلده  

ثقفي، حکيم عرب، درآمد. اما وي او را طالق داد و چندي بعد، يوســف، پدر حجاج، با او 

ازدواج کرد )سنجري، 1381ش، ج1، ص 323(.

قبيله  ثقيف، طائف را براي ســکونت خود برگزيد و بر آن شهر سيادت داشت و مقام اين 

طايفه در طائف همچون موقعيت قريش در مکه بود. 

عروة بن مسعود ثقفي در پذيرش اسالم پيش قدم بود. بعد از آنکه در غزوه حنين، رزمندگان 

اســالم محاصره  طائف را خاتمه دادند رســول اکرم9 به مدينه بازگشت. وي که در هنگام 

حصر طائف در يمن به فراگيري صنعت توليد اســلحه اشــتغال داشت، به دنبال آن حضرت 

عازم مدينه شد و خود را به حضور ايشان رسانيد و اسالم اختيار کرد و با اتکا به مقام ارجمند 

خانوادگي و موقعيت مقتدرش ميان ثقيف، به طائف رفت تا طايفه  خود را به آيين اسالم فرا 

خواند. اما افراد قبيله به او هجوم بردند و او را به شــهادت رسانيدند. بعد از آن، فرزندش به 

همراهي قارب بن اســود به پيامبر اســالم9 پناه برد و اسالم اختيار کرد. سپس برادر عروة، 

ابوعبيد بن مســعود ثقفي )پدر مختار( اســالم آورده و در زمره  مجاهدان برجسته اسالم قرار 

گرفت و در هنگام فتح عراق، از فرماندهان قشــون مســلمانان بود و در ميدان نبرد، به فيض 

شهادت نايل آمد )بالذري، 1417 ق، ج13، ص352- 353؛ ابن هشام، 1357ق، ج6، ص194- 195؛ 

حسني کريوتلي، 1352ش، ص10- 12(.

بعد از بازگشت رسول اکرم9 از غزوه  تبوک، که در سال نهم هجري رخ داد، نمايندگاني 

از خاندان هاي پرنفوذ ثقيف وارد مدينه شدند. حضور مغيرة بن شعبه در مدينه، که قباًل اسالم 

آورده و از همان خاندان بود، راه پذيرش هيئت ثقيف را به حضور پيامبر9، هموار ساخت. 

اشراف اين قوم در آغاز، پيشنهاد صلح با حضرت محمد9 را داشتند و نمي خواستند اسالم 

بياورند. اما وقتي مطمئن شــدند که راهي براي قبول باقي ماندن بر شرک وجود ندارد و تنها 
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شرط رسول اکرم9 را پذيرش آيين اسالم ديدند، در صدد برآمدند اسالم را با حذف برخي 

از قوانين و سنت هايش قبول کنند، اما پيامبر9 تقاضاي آنان را نپذيرفت. 

وقتي طرفين به توافق نهايي رســيدند، عهد نامه اي مشتمل بر مفاد و شرايطي نوشتند که به 

تأييد پيامبر9 رسيد و آن حضرت هيئت ثقيف را مرخص فرمود تا به سوي قبيله  خود برود 

و از ميان اين هيئت شش نفره، جوان ترين آنان را، که در طول اقامت خويش در مدينه اهتمام 

و اشتياق وافري به فراگيري قرآن و احکام شرعي از خود بروز مي داد، براي رياست و امارت 

544؛  برگزيد و او را نماينده  خود در ميان قبيله  ثقيف قرار داد )ابن هشام، 1355ق، ج2، ص543ـ 

ابن اثير، 1280ق، ج1، ص142، 446 و ج2، ص249 و ج3، ص418 و ج5، ص507(.

در ماجراي فتوحات اسالمي، ثقفي ها در دو شهر بصره و کوفه با جمعيتي قابل توجه ظاهر 

شدند. آنان در کوفه مسجدي ســاختند که چون پايگاهي براي سازمان دهي نيرنگ هاي ضد 

شيعي به شمار مي رفت، در برخي روايات يکي از چند مسجد ملعون بر شمرده شده است. 

هنگام خالفت سومين خليفه، ثقيف به قريش نزديک شد و مغيرة بن اخنس، از رجال ثقفي، 

در جريان محاصره  خانه  خليفه، همراهش کشته شد. در ايام حکومت حضرت علي7 ثقيف 

به مخالفت با آن حضرت پرداخت و در جنگ جمل با طلحه و زبير همکاري کرد و گروه هايي 

از اين طايفه که در عراق ساکن بودند، امير مؤمنان7 را اذيت مي کردند. به همين دليل موالي 

متقيان ثقيف را به عنوان قومي فريبکار که به ميثاق خود پايبند نيست، مذمت کرد. البته بر پايه 

برخي احاديث، رســول خدا9 نيز اين قوم را لعنت کرده و فرموده اند: »چه بد قبيله اي اند که 

از آن بســيار دروغگو و هالک  کننده برمي خيزد« )ابن فقيه، 1343ش، ص149؛ صدوق، 1403ق، 

ص301؛ دينوري، 1379ق، ص147؛ ابن ابي الحديد، 1378ق، ج4، ص80(.

در عصر سياه اُموي، ثقيف، رجال قبيله  خود را در عراق تقويت کردند و جنگجويان آنان 

براي حمايت از بني اميه تمامي توان خود را به کار گرفتند. رشد ثقيف در عراق به گونه اي بود 
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که در اواخر قرن اول هجري قمري، اشراف و افراد متنقذ، غالبًا از قريش، انصار و ثقيف بودند. 

عده اي از افراد اين طايفه، رأس مقدس امام حســين7 را براي حاکم کوفه، ابن زياد، بردند. 

همگامي ثقيف و اُمويان موجب شد تا حاميان خاندان طهارت از آنان فاصله بگيرند؛ به نحوي 

که اين طايفه، قبيله اي مخالف و معاند اهل بيت، و نماد ظلم و استبداد شناخته شد )دينوري، 

ص359؛ طبري، بي تا، ج5، ص574؛ کليني، 1391ق، ج5، ص351(. با وجود اين، شــخصيت هايي 

از طايفه  ثقيف برخاســته اند که با خاندان عترت نبي اکرم9 و پيروان آن ســتارگان فروزان، 

همگامي و همراهي داشته اند. اين شخصيت ها عبارت اند از: 

ســعد بن مسعود ثقفي، عموي مختار و از ياران و کارگزاران امير مؤمنان7 و امام حسن 
مجتبي7 که مدتي فرماندار مداين، از توابع عراق عرب بوده است؛ 

ابواسحاق ابراهيم ثقفي )متوفاي 283 ق( مورخ و محدث شيعي و صاحب کتاب الغارات، 
که براي ترويج مذهب اهل بيت به اصفهان رفت؛ 

ابوعمر عيسي ثقفي )متوفاي 149 ق( از رجال نحوي و شيوخ قرائت و از بزرگان شاگردان 
ابواالسود دوئلي که علوم خود را به يک واسطه از حضرت علي7 اخذ کرده است؛ 

سعيد بن هالل بن عاصم ثقفي کوفي )متوفاي 150ق( از اصحاب امام صادق7 و راوي حديث؛ 

شيخ ابوالعباس احمد ثقفي )متوفاي 314 ق( معروف به ابن عماد ثقفي، از علماي شيعه و 
از ُطرق اسانيد حديث اماميه )دائرة المعارف تشيع، 1383ش، ج5، ص220- 221(. 

ليلــي، دختر ابي مرة بن عروة بن مســعود ثقفي به عقد ازدواج حضرت امام حســين7 
درآمد که براي آن حضرت پســري رشيد، دالور و خوش سيما آورد؛ همان وجود مبارکي که 
در حماســه  باشکوه کربال در رکاب پدرش، از خود رشادت ها نشان داد و در قلب سپاه ستم 
لرزه افکند؛ يعني حضرت علي اکبر7. ليلي اين لياقت را به دست آورد که با بانوان اهل بيت 

عصمت و طهارت هم نشين باشد. اين زن ثقفي، عموزاده مختار است )گلي زواره، 1374ش، 

ص32-31(.
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ثقفي هاي مهاجر در نواحي گوناگون ايران حضور يافته اند؛ اما در اين ميان، اصفهان، وضع 

ويژه اي دارد. انتصاب ســائب بن اقرع ثقفي به امارت اين قلمرو، موجب شــد که اصفهان به 

کانوني براي اين طايفه در ايران، تبديل شــود و در قرون اول و دوم هجري، عده اي از افراد 

ثقيف به اصفهان کوچ کنند. ثقيف در عصر طاهريان، در خراســان بزرگ، نفوذ فوق العاده اي 

داشت )دائرة المعارف بزرگ اسالمي، 1388ش، ج17، ص93- 94(.

دوگانگي در اخالق، رفتار و اعمال

دوران کودکي حجاج با داستان هاي شگفتي آميخته است؛ نظير اينکه نقل کرده اند تا مدتي 

بعد از تولد، سينه  مادرش را قبول نمي کرد تا آنکه شيطان در شمايل حارث بن کلده ظاهر شد 

و گفت: »در طي ســه روز متوالي خون گوسفند به وي خورانيده شود«. در چهارمين روز، او 

همچون ديگر کودکان شير مادر را خورد. از پدرش جز اين دانسته نيست که به کار تعليم و 

تربيت کودکان مي پرداخت و حجاج تحت آموزش هاي پدرش روزگار کودکي و نوجواني را 

گذرانيد و در قرائت قرآن کريم، کوشش بليغ کرد. 

برخي منابع نوشته اند حجاج تا قبل از سي سالگي در طائف به کار چوپاني، دباغي، چاه کني 

و سنگ کشــي مي پرداخت. پاره اي مآخذ هم گفته اند او در طائف مدتي را مربي اطفال بود و 

به همين دليل در هنگام روي کار آمدن مروانيان براي اصالح حروف عربي همت گماشــت 

تا مســلمانان به ســهولت بتوانند منابع ديني را بخوانند و وقتي کارش اوج گرفت، اين گونه 

اصالحات را ادامه داد. 

ابن عــوف مي گويد هر بار که قرآن خواندن حجاج را مي شــنيدم، به ياد مي آوردم که از 

روزگاري دراز، آن را بررســي کرده است. ابوعمرو بن عالء مي گويد: کسي خوش زبان تر از 

حجاج نديدم. قتيبة بن مسلم مي گويد: حجاج براي ما سخنراني کرد و چون به ياد گور افتاد، 

پيوســته مي گفت: »خانه تنهايي و غريبي است«، و در اين حال هم خود گريست و هم ما را 
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گريانيد. حجاج در ســخن هاي خود به مســتمعان تأکيد مي کرد تا جايي که مي توانيد از خدا 

بپرهيزيد، فرمان هاي الهي را بشنويد و اطاعت کنيد آنچه را داريد، در راه خدا خرج کنيد )ابن 
خلــکان، 1364ش، ج2، ص29؛ مســعودي، 1320ش، ج 2، ص129-130؛ بالذري، 1417ق، ج13، 

ص425(. 

او در مراحل بعدي زندگي، آن چنان سفاکي و خباثت از خود نشان داد که عمر بن عبدالعزيز 

گفته بود: »اگر تمامي جوامع و امت ها، افراد پليد خود را در جايي گردآورند و ما خاندان، تنها 

حجاج را بياوريم، يک تنه در شقاوت بر تمامي آنان چيرگي دارد«. از ابراهيم شجاعي درباره 

حجاج پرسيدند. گفت: »مگر خداوند در قرآن نفرموده است نفرين بر ستمکاران باد؟!« زماني 

عبدالملک بن مروان به حجاج گفت: »از کاستي هاي خود برگو و چيزي پنهان مکن«. حجاج 

گفت: »من مردي سرسخت، لجوج و کينه توزم«. فرزند مروان به وي گفت: »پس ميان ابليس 

با تو خويشاوندي است«. حجاج گفت: »اگر شيطان مرا ببيند، با من اندر آشتي درآيد«. 

روايتي به رسول اکرم9 منسوب است که درباره شخصي کذاب و خونريز نقل شده است 

که نشــانه هاي آن بر حجاج تطبيق دارد. همچنين در حديثي مرفوع از آن حضرت نقل شده 

اســت که فرمود: »از قبيله  ثقيف فرد بســيار هالک کننده اي بيرون مي آيد«، که منظور حجاج 

اســت؛ زيرا حجاج نماد پليدي، سنگدلي، خودکامگي و شرارت است )ابن خلکان، 1364ش، 

ج2، ص30-31 و 35(.

حضرت علي7 هم فرموده اند: »]اي مردم عراق[ به زودي مردي از طايفه ثقيف بر شــما 

چيره مي شــود، سبکسر، گردنکش و ستمگر که اموالتان را به غارت ببرد و پوستتان را بدرد« 

)نهج البالغه، خطبه  116(. نقل کرده اند کــه آن وجود مبارک مي فرمود: »خدايا مردک ثقفي را 

بر ايشــان، ]که خيانت و دغل کردند،[ بگمار تا بر پايه  آيين هاي روزگار جاهلي در خون ها و 

دارايي هاي ايشان فرمان براند؛ آن گردآورنده  زباله ها و سرچشمه بدي ها«. نيز موالي متقيان به 

فردي فرمود: »نميري تا جوان ثقيف را دريابي«. به وي عرض کردند: »او کدام است؟« فرمود: 



فصلنامه فرهنگ زيارت
124

مردي که روز رستاخير به وي مي گوييد گستره اي از گستره هاي دوزخ را براي ما پر 

کن و او به تنهايي پر مي کند. طي بيســت سال کارگزاري، هيچ گناهي را فروگذار 

نمي کند و به تمامي گناهان دست مي آاليد )ابن اثير، 1399ق، ج4، ص587(.

شــماري از روايات تاريخي از بي اعتقادي حجاج حکايت دارد و عده اي از بزرگان فقه و 

حديــث با صراحت او را تکفير کرده اند. با اين همه حجاج از عبداهلل بن عباس، ســمرة بن 

جندب، اسماء بنت ابي بکر، انس بن مالک و عبداهلل بن عمر، حديث نقل کرده و عده اي نيز از 

او حديث نقل کرده اند. البته رجال شناسان، او را موثق و معتبر نشمرده اند. همچنين خطابه هاي 

اديبانه و ســخنان نکته سنجانه اي از اين سفاک ثقفي نقل شده و افزوده اند که او قرآن را نيکو 

تــالوت مي کرد )بالذري، 1417ق، ج13، ص 364-366؛ ابن عبدربه، 1359ق، ج5، ص50-52؛ ابن 

عساکر، 1415ق، ج12، ص115؛ ذهبي، 1411ق، ج6، ص320؛ همو، 1382ق، ج1، ص466(.

تقربي توأم با چاپلوسي به امويان

حجاج نخســت در شمار خدمه روح ِزنْباغ، کارگزار اموي، بود. نخستين باري که نام وي 

در قضايايي سياسي ديده مي شود به فعاليت هاي مروان بن حکم براي تصاحب کرسي خالفت 

مربوط است. برخي گفته اند حجاج در ايام فرمانروايي مروان، همراه وي عازم شام شد. چون 

عبدالملک فرزند مروان به قدرت رســيد، مأموريت هاي کوچکي به حجاج ســپرد که وي از 

عهده آنها به خوبي برآمد. حجاج نهايت تملق و چاپلوسي خود را به اين خليفه مرواني ابراز 

مي کرد؛ تا جايي که او را از فرستادگان الهي و فرشتگان، برتر مي شمرد. 

اما در پاره اي مآخذ تاريخي براي نخستين بار از حجاج و پدرش يوسف بن حکم در دوره 

خالفت مروان ياد شده است و آن دو جزو سپاهياني بودند که در سال 65 قمري از سوي اين 

حاکم مرواني براي تسخير مدينه مأموريت داشتند و لشکر مزبور در حوالي َرَبذه از هواداران 

زبيريان شکســت خورد. سپس حجاج در شام به عبدالملک بن مروان پيوست و همراه قواي 
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او در سرکوب مصعب بن زبير، در نواحي عراق شرکت جست. در همين دوره، وي مدتي به 

امارت تباله در يمامه حجاز گمارده شد. اما او اين مأموريت را براي خود حقير، اندک و سبک 

شمرد. مدتي نيز مسئول دارالشرطه ابان بن مروان، حاکم فلسطين، بود )ابن اثير، 1407ق، ج9، 
ص13؛ بالذري، 1417ق، ج6، ص289 ، 292 و ج13، ص352؛ طبري، بي تا، ج5، ص612؛ ابن تغري 

بردي، بي تا، ج1، ص230(. 

به گفته جرجي زيدان، عده اي از کارگزاران چاپلوس و در عين حال مستبد و ستمگر، در 

دستگاه بني اميه، پديد آمدند که با انواع تملق گويي، خلفاي اين سلسله را، بيش از آنچه بودند، 

خودکامه و ظالم کردند که حجاج بن يوسف ثقفي در رأس اين مأموران است )جرجي زيدان، 

1372ش، ص722(. امير علي نيز مي گويد: 

حجــاج آن مرد متلّون و ياغي، محروم از ايمان و غير قابل اعتماد و به تحقيق مصداقي از 

غضب خداوند براي تقويت بني اميه فرياد مخالفان را خاموش کرده بود و در اين راستا به هر 

جنايت و خباثتي دست مي زد )اميرعلي، 1366ش، ص285(.

تخريب خانه خدا به بهانه سرکوب زبيريان

هنگامــي که عبدالملک بن مروان روي کار آمد، مزاحم بزرگ او، عبداهلل بن زبير اســدي 

قرشي بود که بعد از هالکت يزيد بن معاويه، اعالم خالفت کرد و حکمش در مصر، حجاز، 

يمن، خراسان، عراق و غالب نواحي شام، قابل اجرا گرديد. فرزند مروان براي سرکوبي فرزند 

زبير، عروة بن اُنيف را با شش هزار مرد مسلح از شام روانه حجاز کرد که وي کاري از پيش 

نبرد. ازاين رو طارق بن عمرو مأمور خاموش کردن اين شورش گرديد. اگرچه فرمانده جديد 

به موفقيت هايي دســت يافت و مصعب را از ميان برداشت، هنوز نتوانسته بود کار زبيريان را 

خاتمه دهد. اينجا بود که حجاج بن يوسف شخصًا داوطلب چنين کاري شد. 

عبدالملک، حجاج را با حدود سه هزار مرد جنگي از اهالي شام روانه جنگ با عبداهلل بن 
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زبير کرد و همراهش زينهارنامه اي براي پسر زبير و يارانش فرستاد که اگر فرمان برند، به ايشان 

دهد. حجاج در جمادي االول ســال 72 قمري رهسپار حجاز شد. اما به مدينه آسيبي نرسانيد 

و در طايف فرود آمد. 

نبردهايي در عرفات اتفاق افتاد که به شکست زبيريان انجاميد. ازاين رو حجاج طي نامه اي 
به عبدالملک نوشــت روزگار فرزند زبير رو به سستي و کاستي گذاشته و يارانش از گردش 
پراکنده شــده اند و در پايان، از خليفه مرواني نيروي کمکي درخواست کرد و او نيز از طارق 

ابن عمرو خواست به حجاج ملحق شود. 

طارق در ذي قعده همان ســال به مدينه رسيد و کارگزار عبداهلل بن زبير را از آن ديار بيرون 
راند و مردي شــامي را والي اين شهر کرد. طارق در ذي حجه سال 73 قمري، درحالي که پنج 
هزار مرد مســلح در اختيار داشــت، به مکه رسيد. حجاج که در ذي قعده همين سال وارد اين 
شــهر مقدس شده بود، با لباس رزم آهنگ حج گزاري کرد. ولي نه طوافي انجام داد و نه سعي 
بين صفا و مروه کرد؛ چراکه فرزند زبير مانع کارش مي شد. حجاج، ابن زبير را محاصره کرد و 
بــر کوه ابوقبيس منجنيق قرار داد و در ايام ذي حجه، هنگامي که ُحجاج نواحي مختلف جهان 
اسالم در حال برگزاري مراسم حج تمتع بودند، پرتاب سنگ به سوي مسجدالحرام را آغاز کرد. 

عبدالملک بن مروان که يزيد بن معاويه را از تعّرض به کعبه باز مي داشــت و او را از اين 
بابت نکوهش مي کرد، به حجاج اجازه داده بود خانه خدا را آماج ســنگ و آتش قرار دهد. 
هرچند برخي اصحاب رســول اکرم9 حاضر در مراســم حج، حجاج را از اين کار مذموم 
بازداشتند، او به سنگ باران کردن خانه کعبه به بهانه بازداشت فرزند زبير، ادامه داد و با وجود 
آنکه صاعقه، عده اي از قوايش را هالک کرد، از تهاجم خطرناک خود دســت برنداشــت و 
چون شاميان از ادامه کار خود منصرف شده بودند، گفت: »رعد و برق از ويژگي هاي سرزمين 
تهامه است و چيز شگفتي نيست. به شما مژده مي دهم که پيروزي نزديک است«. روز بعد که 

آذرخش شماري از زبيريان را کشت حجاج خطاب به ياران خويش گفت: »مي بينيد که اکنون 
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عذاب الهي اين افراد نافرمان را فرومي گيرد«. 

چون محاصره تنگ تر شــد و ياران پســر زبير از گردش پراکنده شدند، حجاج به ياران خود 

گفت: »گروه  اندکي با او هســتند و آنها هم در سختي و فالکت به سر مي برند. بنابراين به تهاجم 

خود ادامه دهيد«. شامي ها به مسجدالحرام نفوذ کردند؛ ولي ابن زبير آنها را بيرون راند. در اين ميان 

سنگي برجبين او اصابت کرد و بر زمين افتاد. او در چنين حالي به ياران خود گفت: »به مقاومت 

ادامه دهيد«. خود نيز از مسجد بيرون رفت و نبردي سخت درگرفت و تمام کساني که با ابن زبير 

بودند، کشته شدند. قواي حجاج از هر سو عبداهلل را محاصره کردند و آن قدر بر او شمشير زدند 

تا کشته شد. حجاج نيز دستور داد کعبه را به طور کامل ويران کنند تا که دوباره آن را بسازند. 

بدين گونه حجاج شورش عبداهلل بن زبير را که حدود بيست سال در حجاز دعوي امارت 

داشــت، خاموش کرد و اين موضوع بــراي عبدالملک مروان خدمتي مهم و پيروزي درخور 

توجهي به شمار مي آمد )طبري، بي تا، ج6، ص175ـ 195؛ بالذري، 1417ق، ج7، ص116ـ117؛ ابن 

عبدربه، 1359ق، ج4، ص415ـ416؛ دينوري، 1390ش، ص357ـ359(. 

شکســت زبيريان از لحاظ سياسي معناي خاصي داشــت؛ زيرا تنها پيروزي فردي بر فرد 

ديگر نبود؛ بلکه با اين اتفاق، در واقع سرزمين حجاز، که پايگاه زبيريان بود، در برابر شام، که 

مقّر فرمانروايي امويان و مروانيان به شــمار مي رفت، عقب نشيني کرد و اين آخرين تالشي 

بود که حجاز به لحاظ سياسي ـ اجتماعي انجام داد. افزون بر اينکه از پي حوادثي که نزديک 

بود دولت اموي را منقرض کند، با اين پيروزي، عبدالملک بر مناطق مهمي از جهان اسالم، از 

جمله حجاز، شامات و عراق استيال يافت )ابراهيم حسن، 1386ش، ص336 -337(.

حاکم حجاز

حجاج به پاداش ســرکوب عبداهلل بن زبير، به امارت مکه، يمن و يمامه رســيد و اندکي 

بعد، به سال 74 قمري، مدينه هم به حوزه حکمراني وي ضميمه شد. بعد از استقرار حجاج 
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بر اريکه قدرت، مسجدالحرام را که هنگام محاصره و آتشباران، صدمه ديده بود، تعمير کرد؛ 

بناي کعبه را تجديد نمود و براي آن دري قرار داد. آن گاه به شــتاب، عازم مدينه شد و اهالي 

آن را، به بهانه شرکت در قتل خليفه سوم، تحقير کرد و بر دستان و گردن عده اي از اصحاب 

رســول اکرم9 همچون جابر بن عبداهلل انصاري، مهر نهاد که نشانه تحقير اين بزرگان بود. 

حجاج هنگام اقامت در مدينه به بارگاه رسول اکرم9 توهين کرد و اين رفتار مذمومش، سبب 

تکفيرش گرديد )طبري، بي تا، ج5، ص35؛ يعقوبي، 1371ش، ج2، ص222؛ دائرة المعارف تشــيع، 

ج6، ص84-85؛ دائرة المعارف بزرگ اسالمي، ج20، ص143(.

رفتار نارواي حجاج با اهالي مدينه و نهادن داغ بردگي برگردن عده اي از بزرگان و ســبک 

شمردن مضجع شريف خاتم انبيا حتي خشم خليفه اموي، عبدالملک بن مروان را برانگيخت 

و در نامه اي تحقيرآميز خطاب به حجاج نوشت: 

همانا تو برده اي هســتي که کارها را اصالح کردي. ولي در امور، راه افراط و مبالغه 

را مي پيمايي و از اندازه فراتر مي روي. من همچون غلبه شــيران بر روبهان، از پاره اي 

اعمالت چشم پوشي مي کنم. مگر احوال نياکانت را در طايف به ياد نداري که سنگ 

بر دوش مي کشيدند و با دستان خويش چاه حفر مي کردند يا آنکه فرومايگي اجداد 

خود را در اخالق و جوانمردي فراموش کرده اي )نويري، 1364ش، ج6، ص177(.

ابرهاي سياه در افق بصره و کوفه

خلفاي اموي و مرواني براي ريشه کني نهال تشيع ناب در عراق، نيرنگ هاي گوناگوني به 

کار مي بردند. آنان مي کوشــيدند اين قلمرو را تابع خود کنند. اما همچنان نقشه هايشان خنثي 

مي شد و بوستان شيعيان در چنين ناحيه اي شکوفاتر مي گشت و روح هاشمي و علوي بر آن 

حاکميت داشت )مظفر، 1368ش، ص142(. 

عبدالملک بن مروان احســاس کرد هيچ نيرويي قوي تر از حجاج بن يوســف ثقفي براي 
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قلع و قمع خيزش هاي شــيعي در اختيار ندارد؛ فردي از ثقيف که قلبش همچون سنگ است 

و نرمي، رأفت و عطوفت به وجودش راه ندارد. او، اگر منتقداني داشــت، به سهولت از آنها 

دســت برمي داشت. کاري که او درباره خانه خدا پيش گرفت تا کاخ حکومت مروانيان را از 

هر گونه گزندي مصون دارد، زيان بارترين معامله اي بود که انجام داد )همان، 1368ش، ص88(. 

توانايي شگفت انگيزي که حجاج در سرکوب مخالفان بني اميه از خود بروز داد، عبدالملک 

را بر آن داشت تا حجاج را در سال 75 قمري بر منطقه پرآشوب عراق بگمارد و اندکي بعد، 

قلمرو شرقي خالفت، به او تفويض شد و در واقع وي بر سراسر سرزمين هاي خاوري دولت 

امــوي فرمانروايي يافت )طبري، بي تــا، ج6، ص206(. عبدالملک به خط خويش، در نامه اي، 

حجاج را مخاطب قرار داد و گفت: 

تو را بر عراقين )بصره و کوفه( مسلط نمودم. هرگاه وارد کوفه شدي، چنان لگدکوبش 

کن که اهل بصره بدان زبون گردند. از مدارا با مردم بپرهيز. تو را بر دورترين نشان 

زدم، پس خود را بر آن هدف بيفکن و آنچه را از تو انتظار دارم، در نظر داشته باش 

)يعقوبي، 1371ش، ج2، ص223(.

عبدالملــک درحالي که حجاج در مدينه بود، فرمان حکومت عراق را برايش صادر کرد و 

حجاج همراه دوازده هزار ســوار با اسباني تيزرو، از حجاز راه افتاد و هنگامي که روز برآمده 

بود، وارد کوفه شد و به مسجد رفت و درحالي که چهره خود را با عمامه خز سرخي پوشانيده 

و کمان و تيردان خويش را بر شــانه افکنده بود، گفت: »اهالي را در اين مکان حاضر کنيد«. 

مردم تصور کردند اين مرد نقاب دار از خوارج است و خواستند او را ريگباران کنند. اما حجاج 

همچنان ساکت بود و مدتي طوالني خاموش ماند و نشسته بر منبر مسجد کوفه، منتظر اجتماع 

مردم بود. چون چشمان حاضران به او دوخته شد، روبند را از چهره خود برداشت و گفت: 

اي ناسازگاران و دو رويان و اهل نافرماني و طغيان، همانا خليفه مرواني از جعبه تير 

خود يکي را برگزيد که از همه تلخ تر، و شکســتن آن از همه دشوارتر است. آن گاه 
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مرا به سوي شما افکند و عليه شما تازيانه اي و شمشيري برگردنم آويخت که تازيانه 

افتاد و شمشير باقي ماند. 

سپس در خطابه اي، مردم را سخت تهديد کرد و به اطاعت از بني اميه فراخواند و گفت: 

سرهايي را مي بينم که چون ميوه، رسيده و هنگام چيدن آن شده است و آنها را خواهم 

چيد. گويي مي بينم که خون هايي ميان عمامه ها و محاسن جاري است. به راه آييد و 

درست شــويد که به خداوند سوگند زبوني و خواري را به شما مي چشانم و همچون 

شــتران غريبه، شما را مي زنم تا سرکشي را رها کنيد و چون سنگ آتش زنه بر شما 

فرومي کوبــم تا نرم گرديد. هر وعده که مي دهم، وفا مي کنم و هر تصميمي بگيرم، 

اجرا مي کنم )نويري، 1364ش، ج1، ص167ـ169؛ طبري، بي تا، ج5، ص41؛ ابن اثير، 

همان، ج4، ص33؛ مسعودي، 1370ش، ج2، ص131(.

بدين گونه دولت اموي که با هرج و مرج جاهلي مأنوس، و طرفدار تفرقه ميان مسلمانان 

بود، به ستم و تجاوز عالقه  نشان مي داد، به خونريزي و قساوت تمايل داشت و موازين قرآن، 

سنت و شرع مقدس را زير پا مي نهاد، حجاج بن يوسف را براي حکمراني عراق برگزيد و او 

را برجان و مال مردم اين خطه مسلط ساخت؛ اميري که سرکشي را به باالترين درجه رسانيد 

و عذاب هاي گوناگوني به اهالي عراق چشانيد و شمشيرش با گردن افراد بي گناه آشنا بود. 

عبدالملک، پيش از تســلط حجاج بر عراق، درباره حکومتش و آنچه در اين سرزمين رخ 

مي داد به شدت نگران بود و مکرر به اطرافيان خود مي گفت: »واي برشما، چه کسي را بر عراق 

بگمارم؟« اما آنچه را مي خواست در حجاج يافت، او مکنده خون بي گناهان را به سوي عراق 

فرستاد؛ جايي که قيام هاي متعددي در آن شکل مي گرفت. حجاج در گفتار و کردار، ستمگر 

و درنده خو بود و خليفه مرواني، اين جرثومه شقاوت و شرارت را، که کارنامه وي و خودش 

را سياه تر کرده بود، مورد حمايت قرار مي داد و حجاج را به خالف و خيانت تشويق مي کرد 

و چون مرگش فرا رسيد، به جانشين خود، وليد، سفارش کرد او را گرامي دارد. با وجود آنکه 
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گزارش هاي متعددي درباره سفاکي هاي حجاج به اين خليفه مي رسيد، ولي خليفه، وي را به 

ادامه خباثت هايش، فرامي خواند )سيوطي، 1383ق، ج1، ص85؛ دينوري، 1382ق، ج2، ص74؛ اسد 

حيدر، 1390، ج1، ص161، 171 و 172(. 

حجاج در عراق، براي تحکيم پايه هاي قدرت اموي، به هر گونه جنايت و شقاوتي دست 

زد و در اين مســير، حتي ارزش هاي ديني آيين اســالم را زير پا نهاد؛ به گونه اي که سال هاي 

بعد، منصور عباسي آرزو مي کرد مردي چون او را در خدمت مي داشت )دائرة المعارف بزرگ 

اسالمي، )1392ش(، ج20، ص145(.

بي جا نبود که وليد نقل مي کرد: »پدرم مي گفت: حجاج پوســت ميان دو چشم من است. 

اکنون بدانيد که او پوســت تمامي چهره من )وليد( است«. وقتي عبدالملک به هالکت رسيد، 

حجاج در خطبه اي که ايراد کرد، مقام او را بعد از خلفاي سه گانه، در جايگاه چهارم قرار داد 

)دائرة المعارف تشيع، ج6، ص85(.

به گفته فب مار )Phebe Marr( حجاج مخالفان را با قدرت تمام سرکوب مي کرد. اما چون 

سياست تبعيض نژادي و استيالي اموي را پيش گرفت، موفق نشد ساختار اجتماعي عراق را 

دگرگون کند و مشکالت سياسي بني اميه همچنان در اين قلمرو باقي ماند و همين روند، زمينه 

فروپاشي آنان را فراهم کرد )فب مار، 1380ش، ص42(. 

محققان دانشگاه کمبريج هم اظهار داشته اند: 

از آن زمان که حجاج فرماندار عراق گرديد، با دســتي آهنين بر مردم اين ســامان فرمان 

مي راند. او کوشيد قدرت حکومت اموي را در دورترين اياالت، احيا کند؛ اما با مخالفت ها و 

شورش هاي متعددي روبه رو گرديد. 

اين پژوهشگران در ادامه از روش سرکوبگرانه حجاج دفاع کرده و درصدد برآمده اند او را 

کارگزاري موجه و منشأ خدمات رفاهي و فرهنگي جلوه دهند. آنان نوشته اند: 
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حجاج با اســتفاده از آرامشــي که در نتيجه نيروهاي خود فراهم آورده بود، کوشــيد بر 

زخم هــاي فراهم آمده از جنگ، مرهم نهد؛ به آباد کــردن اراضي و ترويج زراعت پرداخت 

و چون خود مردي بافرهنگ بود، در تعليم و تربيت افراد و ترقي آموزشــي و تربيتي اهتمام 

ورزيد. 

اما اين ادعا موجب شــگفتي اســت؛ چراکه منابع کهن عربي به جاي آنکه اين لياقت ها و 

شايستگي ها را يادآور شوند، بيشتر از غرور، سنگدلي و ناپرهيزگاري حجاج سخن گفته اند. 

افزايش اختناق براي شيعيان

حجاج وقتي پايه هاي قدرت خود را در عراق اســتوار ســاخت، بيش از همه با شــيعيان 

به مخالفت برخاســت. امام محمد باقر7 مشــاهدات خود را از رفتار حجاج با پيروان اهل 

بيت: اين گونه بيان فرموده اند: 

آن گاه حجاج از راه رسيد، مردمان شيعه را به بدترين وضع مي کشت و با کمترين سوء ظن 

و تهمت، آنان را دستگير مي کرد. حتي اگر به حجاج مي گفتند فالن کس زنديق يا کافر است، 

از نظر او بهتر بود که بگويند آن شخص شيعه امير مؤمنان7 است. 

ابن ابي الحديد، بعد از آوردن اين فرموده امام پنجم، افزوده است: 

هنگامي که عبدالملک به حکومت رســيد و بر شيعه ســخت گرفت و حجاج را بر آنان 

گماشــت، عده اي بر اثر هراس و خوف، از راه اظهار نظر بغض و عداوت نســبت به خاندان 

طهارت و دوســتي با دشمنان علي7 به حجاج تقرب مي جستند و حتي در سوابق و مناقب 

مخالفان و دشــمنان اهل بيت احاديث متعددي جعل مي کردند؛ چنان که در کاســتن منزلت 

موالي پرهيزگاران و جانشين راستين رسول اکرم9 و دشمني با آن حضرت، سخنان کذب 

 .)89 زيادي، براي مردم بازگو کردند )ابن ابي الحديد، 1378ق، ج3، ص15؛ مظفر، 1368ش، ص88ـ 

روزي شرطه هاي حجاج دو نفر را نزد وي آوردند که شيعه بودند. حجاج به يکي از آنان 
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گفــت: »از فرزند ابي طالب بيزاري بجوي تا خونت به هدر نرود«. او پاســخ داد: »آن وجود 

مقدس چه کرده اســت که از او ابراز انزجار کنم؟« حجاج گفت: »خدا مرا بکشــد اگر تو را 

نکشم، اينک برگزين که دست هاي تو را قطع کنم يا پاهايت را«. آن فرد شيعي اظهار داشت: 

»هر گونه کشتن را که بدان ميل داري درباره ام اجرا کن. اما بدان که خداوند به  زودي قصاص 

از تو را براي من مقرر مي دارد«. 

حجاج دستور داد دست ها و پاهاي او را بريدند و بدنش را به دار کشيدند و نيز طبق فرمان 

او، گردن نفر دوم را، که حاضر نشده بود از خاندان علي7 بيزاري جويد، قطع کردند )حسني، 

1371ش، ص589 ـ590(.

هر وقت آتش کينه حجاج شعله ور مي شد،  دستور مي داد يکي از محبان علي7 را از حبس 

بيــرون آورند و جلو ديدگان او، به طرز فجيعي به قتل برســانند. يک روز به کارگزاران خود 

گفت: »مي خواهم يکي از اصحاب علي7 را بکشــم«. گفتند: »بهتر از قنبر که در خدمت او 
بوده است، نداريم«. حجاج دستور احضارش را داد و به وي گفت که از امير مؤمنان7 بيزاري 
بجويد. قنبر در پاسخ گفت: »مرامي بهتر از آن بياور تا من دست از مواليم بردارم«. حجاج گفت: 
»حال که از روش خود دست برنمي داري، بگو تا تو را چگونه به قتل برسانم؟« قنبر پاسخ داد: 
»آقايم علي7 به من خبر داده اســت که در راه محبت ما خاندان، تو را همچون گوسفند ذبح 

مي کنند«. حجاج دستور داد سر از تنش جدا کردند )محدث قمي، بي تا، ج2، ص295(.

رجال نگاران و مورخان، کميل را به شرافت، پرهيزگاري، زهد، امانت و اخالص ستوده اند 
و او را در شــمار خواص ياران حضرت علي7 و امام حســن مجتبي7 معرفي کرده اند. 
حجاج براي دست يافتن به اين صاحب سر امير مؤمنان7 و انسان ثابت قدم، عابد و وارسته، 
مأموراني را براي گرفتن وي فرســتاد؛ اما آنان موفق نمي شدند او را بيابند. پس اين مرد پليد 
و ســتمگر خاندان کميل را تحت فشــار مالي قرار داد. وقتي کميل اين خبر را شــنيد، چون 
نمي خواست اقوامش آزار و اذيت شوند و از سويي سنين پيري را مي گذرانيد، خود را معرفي 
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کرد و تسليم حجاج شد. حجاج وقتي او را ديد، گفت: »مايل بودم تو را دستگير کنم«. کميل 

گفت: »تنها غباري از عمر من باقي مانده است. عمل خود را انجام بده. امير مؤمنان7 به من 

خبر داده اســت که تو مرا مي کشي«. حجاج نيز دستور داد گردنش را زدند )حسني، 1352ش، 

ص590(.

اختناقي که حجاج براي شيعيان به وجود آورد، در حدي بود که حتي اهل صالح و ديانت 
براي تقرب به وي، درباره اهل بيت: به خصومت برخاستند و کار به جايي رسيد که فردي در 
برابرش ايستاد و فرياد برآورد: »اي امير، خانواده ام مرا عاق کرده و نامم را علي نهاده اند. محتاج 
سخاوت وجود شمايم. حجاج لبخندي زد و گفت به سبب لطافتي که به آن روي آوردي، تو 

را امير ناحيه اي مي کنم )زرکلي، 1403ق، ج5، ص140؛ مهدوي دامغاني، 1379ش، ج5، ص145(.

ظلم حجاج به شــيعيان تا جايي رســيده بود که روزي قرآن مي خواند و به اين آيه رسيد: 
)إِنَُّه َعَمٌل َغْرُ صالٍِح( )هود: 46(. بر او مشــتبه شــد که لفظ عمل در آيه مبارکه، اسم است يا 

فعل؟ براي بررسي موضوع، قاري معروفي را احضار کرد. اما قبل از آمدن قاري، حجاج براي 
مجازات مخالفان، محل اقامت خود را ترک کرد و مأموران آن قاري را محبوس کردند تا بعدًا 
معلوم شود که حجاج او را به چه منظوري فراخوانده است. آن قاري شش سال در زندان ماند 
تا روزي که حجاج به تخلفات محبوســين رسيدگي مي کرد. براي اينکه گناه آنان را بداند، از 
قاري پرسيد: »چه جرمي مرتکب شده اي؟ قاري گفت: »من به گناه فرزند نوح7 روانه زندان 

شده ام« )قزويني، 1373ش، همانجا، ص553(. 

شماري از رجال نامدار، محدثان و فقها و نيز طوايفي از شيعيان از بيم سفاکي هاي حجاج 
به مناطق ديگري گريختند و روزگاراني را در خفا زندگي کردند )دائرة المعارف بزرگ اسالمي، 

1391ش، ج20، ص145(.

حجــاج که حضرت علي7 را ســب و لعن مي کرد و پيروان آن حضرت را به شــدت 
سرکوب مي نمود، براي اينکه علويان و شيعيان را مکدر و آزرده سازد، روز عاشورا را که در 
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آن حضرت امام حســين7 به دست امويان به طرز فجيعي، به شهادت رسيدـ  به عنوان روز 

سرور شادماني تعيين کرد و از برنامه هاي سوگواري و مراسم حزن و اندوه شيعيان در اين ايام، 

جلوگيري کرد )مهدوي دامغاني، 1379ش، ج2، ص226؛ مظفر، 1368ش، ص279(.

سياســت حجاج، بر فکــر تفوق نژادي اعراب مبتني بود و همين شــيوه باعث نارضايتي 
عرب هاي مسلمان، متدين و پارسا مي شد؛ زيرا آنان بر اين باور بودند که طريقه مزبور با تعاليم 
رسول اکرم9 که بر مساوات مسلمانان تأکيد داشت و عرب، عجم، حبشي و قرشي را برابر 
مي دانست، منافات داشت. حجاج در راستاي اين تفکر غلط، موالي را، با آنکه مسلمان بودند، 
همچون اسيران آزاد شــده تلقي مي کرد و در جنگ ها، آنان را به عنوان نيروهاي پياده همراه 
مي برد و از غنايم هم سهمي به آنان نمي داد. حتي مستمري عادي آنان را نيز قطع مي کردند. 

حجاج معتقد بود عراق مرکز نهضت موالي شده و بايد اين قلمرو پناهگاه سپاه عرب گردد. 
حتــي حجاج اين گروه را چون کفار به پرداخت جزيه وادار کرد که با مقاومت موالي روبه رو 
شــد. حجاج موالي را که از پرداخت خراج مي گريختند، به آبادي هاي خودشان بازمي گردانيد. 
عالوه بر خراج اراضي، جزيه ـ که طبق مقررات اسالمي، با پذيرش اسالم، از گردنشان ساقط 
مي شود ـ نيز از آنها مطالبه مي کرد. با اين وصف زراعت و صنعت عراق در اين زمان به موالي 
تعلق داشت. ديوان عراق هم که دخل و خرج قلمرو حکمراني حجاج را تنظيم مي کرد و قوه 
محرکه دستگاه اداري و اجرايي او به شمار مي رفته، در دست موالي بود و ديوان عراق به فارسي 
نوشته مي شد. حجاج بن يوسف که از غلبه موالي و استيالي زبان فارسي بر ديوان راضي نبود، 
ديوان را از فارســي به عربي تبديل کرد تا بدين وســيله، نظارت اعراب را به کار عناصر غير 
عربي در ديوان قوي تر کرده باشــد. اما کســي که اين کار را براي حجاج انجام داد، ايراني اي 
اهل سيستان و از موالي تميم، به نام صالح بن عبدالرحمان بود که در ديوان عراق کار مي کرد. 

علت نفرت حجاج از موالي صرفًا به موضوع نژادي منحصر نمي شــد؛ بلکه چون اين افراد 

غالبًا شيعه بودند و در جنبش هاي علويان حضوري فعال داشتند، مي خواست توانشان را تحليل 
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ببرد )ابراهيم حسن، 1386ش، ص349؛ زرين کوب، 1371ش، ص379؛ همو، 1368ش، ص 35 و 52(.

حجاج در مدت بيست سالي که بر عراق امارت داشت، جز آنها که در جنگ هاي وي کشته 

شده بودند، بالغ بر 120 هزار نفر را گردن زده بود. وقتي حجاج به هالکت رسيد، پنجاه هزار 

مرد و ســي هزار زن در زندان او بودند که شانزده هزار نفر از زنان برهنه بودند. محبس زنان 

و مردان يکي بود و زندان حفاظي نداشت که محبوسين را از گزند گرماي تابستان و سرماي 

زمســتان حفظ کند. اين زندانيان هيچ جرمي مرتکب نشده بودند؛ نه قاتل بودند، نه مديون و 

نــه دزد؛ بلکه غالبًا از ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت به شــمار مي آمدند )مسعودي، 

1365ش، ج2، ص169؛ سنجري، 1381، ج1، ص328؛ قزويني، 1373ش، ص553(.

سرکوب همگاني

حجاج در زمره ي امرايي بود که به حکومت استکفاء دست يافت؛ بدين گونه که متولي تمام 

امور از قبيل تدبير لشــکر، نظارت در امر قضا، اقامه حدود، جمع آوري خراج، ترتيب جهاد 

و حج، و رعايت لوازم شــريعت گرديد و خليفه در واليات شرقي، که مرکز آن عراق بود، به 

وجود وي اکتفا مي کرد. او از جانب خود به بالد حوزه حکومت خويش، کارگزار مي فرستاد 

و اين عّمال، خراج و اموال را جمع آوري مي کردند، عطا و مواجب لشکر و نيز مخارج عمران 

واليت مورد نظر را مي دادند و آنچه را باقي مانده بود، نزد خليفه مرواني مي فرستادند. در واقع 

حجاج در عراق دستگاهي شبيه تشکيالت خليفه، اما محدودتر، داشت؛ مثل کاتبان اداره ديوان، 

حاجبان تشــريفات، خازن اموال و عوايد، قاضي براي رســيدگي به امور دعاوي، محتسب، 

حرس و شــرطه براي انتظامات و حاکميت امنيت، بريد براي اطالعات و اخبار )زرين کوب، 
1368ش، ص485 ـ486(.

ده  ســال نخست حکومت حجاج بر عراق، تقريبًا به سرکوب خونين آشوب هاي سياسي، 

فرقه اي و خيزش و جنبش هاي اجتماعي ـ مذهبي، سپري شد.
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در هنگام امارت حجاج در عراق به ســال 76 قمري، عبدالرحمان بن محمد از سوي وي 
مأموريت يافت تا با شش هزار سوار، به تعقيب شبيب خارجي بپردازد. اما چون وي در اين باره 
تعلل مي ورزيد و به شــبيب مهلت داد تا مدتــي کوتاه روزگار بگذراند، حاکم مداين، عثمان 
بن قطن، فرمانده لشکر مزبور گرديد و عبدالرحمان برکنار شد. )ابن اثير، همان، ج4، ص343؛ 

نويري، 1364ش، ج6، ص146ـ147(. 

با وجود آنکه عبدالرحمان بن محمد بن اشــعث با حجاج بن يوسف نسبت خويشاوندي 
داشت، اما از قرائن به دست مي آيد که حجاج از قدرت گرفتن وي نگران بود. با اين وصف در 
سال 80 قمري، حکومت سيستان و کرمان و نيز نبرد با خوارج را به او سپرد و او را با سپاهي 
گران که به »جيش الطواويس« شهرت يافت، روانه آن قلمرو کرد. حجاج در اين انديشه بود تا 
ابن اشعث را که نفوذش ميان طوايف عرب جنوبي دائمًا در حال افزايش بود، به کلي از عراق 
خارج کند؛ اما اين کار صرفًا با سپردن مأموريت جنگي عليه خوارج در منطقه اي دور از حوزه 
حکومتي وي، امکان پذير نبود و مي بايست عنوان حکمراني يکي از نواحي مسلمان نشين را به 
آن ضميمه مي کرد. در اين حال شکست عبيداهلل بن ابي بکره، حاکم سيستان، از رتبيل، حاکم 
افغانستان، که در 78 قمري از جانب حجاج بدان نواحي رفته بود، فرصت مناسبي براي حجاج 
به وجود آورد تا ابن اشعث، رئيس با نفوذ و مقتدر قبيله کنده را با تجهيزات و ساز و برگ کافي 
بدان خطه گســيل دارد. ابن اشعث، که مردي زيرک بود، نقشه هايي را به اجرا مي گذاشت که 
هرگز حجاج موفق نشد از اسرار وي باخبر گردد چون بر رتبيل مسّلم گرديد که حاکم جديد 
سيستان و کرمان، يعني ابن اشعث، به چه قصدي عازم منطقه گرديده است، تصميم گرفت از 
راه مذاکره و مکاتبه، افکار صلح جويانه خود را به عبدالرحمان نشــان دهد. اما ابن اشعث اين 
رفتارهاي رتبيل را بر ضعف و زبوني وي حمل مي کرد و آماده نبرد با او شد. از آن سو رتبيل 
با نقشه اي حساب شده و عقب نشيني تاکتيکي، کوشيد سپاهيان ابن اشعث را به تعقيب قواي 
خود وادارد و آنان را به قلمرو خويش بکشاند و با استفاده از مواضع آماده، بر دشمن ناآشنا به 

منطقه، هجوم آورد و ارتباط آنان را با مرکز فرماندهي خود، قطع کند. 
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ابن اشعث که مراقب اين قضايا بود، به هر منطقه که مي رسيد، آنجا نگهبان مي گذاشت و 

مناطقي را که تصرف مي کرد، زير نظر مي گرفت و بين نواحي فتح شده ارتباط برقرار مي کرد. 

اما با اين وضع و به رقم اســتراتژي هاي موفقي که به اجرا مي گذاشــت، ناگهان در سال 80 

قمري به قواي خود دستور توقف داد و هرگونه تهاجم و نفوذ به خاک دشمن را تا بهار سال 

بعد، به تعويق انداخت. 

حجاج از توقف عمليات نظامي برافروخته شد و در سه نامه متوالي خطاب به ابن اشعث 

گفت: »شــنيده ام با کافران مماشات مي کني. بايد در کمال عجله و شتاب با کابلي ها مصاف 

دهي و دشــمنان را به قتل برســاني«. در نامه حجاج نکات توهين آميزي هم ديده مي شد. در 

هر حال حجاج تهديد کرد: »اگر از عهده اين امر بر نمي آيي ســرداري لشکر را به اسحاق بن 

محمد واگذار«. بدين گونه کينه کهنه طرفين ناگهان سرباز کرد. چون عبدالرحمان دريافت که 

حجاج مي خواهد او و نيروهايش در اين درگيري از بين بروند، رؤساي سپاه را فراخواند و به 

آنان گفت: »قصد حجاج تسخير بالد و دريافت خراج نيست؛ بلکه هدفش اين است که من و 

شما در اين معرکه نابود شويم«. آنان گفتند: »خداوند عبدالملک بن مروان و حجاج را لعنت 

کند. ما از آنها بيزاري مي جوييم و به هرچه امر نمايي، فرمان برداريم«. 

خالصه آنکه تمامي لشــکر، اعم از عرب و عجم، با عبدالرحمان بيعت کردند. و او توسط 

پيکي به رتبيل خبر داد: 

ما ناگزيريم به عراق عرب برگرديم و با امويان و مروانيان و عامل آنان در نواحي شرقي، يعني 

حجاج بجنگيم. اگر خداوند پيروزي را نصيبمان کرد، آن قلمرو را که اکنون در اختيار داري، به 

تو واگذار مي کنيم و ذلت خراج مردمان آن ســامان را از دوششان برمي داريم و هرگاه شکست 

خورديم، به اين منطقه مراجعت مي کنيم و تو بايد در حمايت و صالح امر ما اهتمام ورزي.

رتبيل که سرزمين خويش را در معرض فنا و هدف تير بال مي ديد، از اين پيغام جاني تازه 
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يافت و به عبدالرحمان پاسخ داد: »تا جان در بدن دارم، مطيع خواهم بود«، و با اداي سوگند، 

بــه پذيرش تعهد تأکيد کرد )ابن کثير، 1397ق، ج9، ص35؛ طبري، بي تا، ج2 ، ص1052-1054؛ 
وزيري، 1365ش، ص290ـ291(. 

بدين گونه ابن اشــعث رهسپار عراق شــد و فردي را در سيستان و کرمان، به جاي خود 
گماشت. تا آنکه حدود 150 هزار نيرو، فرزند اشعث را در نبرد با حجاج همراهي مي کردند و 
اهالي بصره و کوفه نيز حامي اين قوا بودند. ازاين رو حجاج توانايي جنگيدن با آنان را نداشت. 
در کرمان و فارس سپاهيان و نيروهاي امنيتي شهرها به ابن اشعث ملحق شدند. آنان کارگزاران 
حجاج را در اين نقاط از مســند حکومت عزل کردند و کســاني را به جاي ايشان گماردند. 
حجاج با لشکري رهسپار گرديد تا به اهواز رسيد و در آنجا عبدالرحمان با وي روبه رو شد و 
نبردي سخت درگرفت که به شکست نيروهاي حجاج انجاميد. حجاج به بصره عقب نشست 
و نبرد طرفين در اين شــهر ادامه يافت که ابن اشــعث احساس خطر کرد و به کوفه گريخت 

)يعقوبي، 1371ش، ج2، ص229ـ230(. 

وقتي ابن اشعث عليه حجاج قيام کرد، مردم را به رهبري حسن بن حسن بن زيد دعوت 
کرد. اين امامزاده از نوادگان امام حسن مجتبي7 بود که وليد او را با زهر به  شهادت رسانيد 
)خواندميــر، 1333ش، ج2، ص33(. عبداهلل، نواده جعفر بن ابي طالب با عبدالرحمان ابن محمد 

اشعث هم پيمان شد و او را در اين خيزش، حمايت کرد )دولتشاه سمرقندي، بي تا، ص169ـ170؛ 
باستاني پاريزي، 1380ش، ص239(. 

در واقع اين خيزش، عصيان فراگير مردمان عراق عليه خلفاي اموي و مرواني و حکومت 

شــام بود و در آن انسان هاي اليق شايســته، صحابي ائمه و قاريان قرآن ديده مي شدند )دائرة 

المعارف بزرگ اسالمي، 1388ش، ج20، ص144؛ زرين کوب، 1371ش، ص360(، موالي که از ستم 

حجاج به ســتوه آمده بودند، در اين نهضت حضور فعال داشــتند )زرين کوب، 1368ش، ج2، 

ص33(. عبدالرحمان بن محمد اشعث بر فراز منبر رفت و بر ابوسفيان، معاويه، يزيد، مروان و 
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عبدالملک لعن کرد و مطائن و معايب آنان را برشمرد و از جنايت امويان سخن گفت )وزيري، 

1365ش، ص293؛ باســتاني پاريزي، 1380ش، ص334(. به همين دليل شخصيتي چون سعيدبن 

جبير اسدي، از بزرگان تابعان، مفسر و محدث قرآن و سحابي امام سجاد7 و مدافع مخلص 

نيروهاي اهل بيت: در اين قيام متصدي تدارکات نيروهاي رزمنده بود و بعد از شکســت 

نيروهاي مزبور، از سوي کارگزاران حجاج تحت تعقيب قرار گرفت و ناگزير به ايران آمد و 

در جمکران قم، نزد اعراب بني اسد که خويشاوندش بودند، اقامت گزيد و وقتي احساس خطر 

کرد، به حجاز رفت و به خانه خدا پناه برد،  ولي خالد بن عبدالرحمان قسري، حاکم مکه، او 

را دســتگير کرد و تحويل حجاج داد و آن حاکم ســفاک نيز او را به طرز فجيعي در سال 95 

قمري به شهادت رسانيد )رک: گلي زواره، 1396ش(. 

پيش از گريز عبدالرحمان به سوي کوفه، گروه بسياري از ايشان که در ميانشان عده اي از 
قاريان و عقبة بن عبدالغافر ازدي ديده مي شــد، کشته شدند. افرادي از لشکر عبدالرحمان که 
در بصره مانده بودند، در اطــراف عبدالرحمان بن  عباس بن ربيعة بن حارثة بن عبدالمطلب 
جمع شدند و با او بيعت کردند و حجاج به مدت پنج شبانه روز با آنان جنگيد و عبدالرحمان 
ابن عباس، با گروهي از مردم بصره، به ابن اشــعث پيوســتند. حجاج در آن روز بعد از گريز 
عبدالرحمان بن عباس، با خدعه و نيرنگ، يازده هزار نفر را کشت؛ به اين ترتيب که نخست 
به آنان امان داد و همگي تصور کردند که در امان هستند؛ ولي وقتي نزد حجاج آمدند، تمامي 

آنان به قتل رسيدند. 

هنگامي که حجاج از کوفه به بصره رفت، ابن حضرمي را که هم پيمان بني اميه بود بر کوفه 
گماشت. اما مطر بن ناجيه يربوعي با او جنگيد و مردم هم با وي همراه شدند و ابن حضرمي 
و تمامي شاميان، را که چهار هزار نفر بودند، از کوفه بيرون کردند. مطر و گروهي از ياران او، 
که از بني تميم بودند، اجازه ندادند عبدالرحمان بن محمد اشعث وارد کاخ حکومتي گردد. اما 
افرادي از ياران ابن اشعث وارد داراالماره کوفه شدند و مطر را دستگير کردند و نزد ابن اشعث 
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آوردند که او وي را محبوس کرد )نويري، 1364ش، ج6، ص189ـ190(. طولي نکشيد که افراد 

ناراضي از حکومت بني اميه و مخالفان اين سلسله از ديگر نواحي به سوي کوفه آمدند و رفته 

رفته تعداد حاميان ابن اشــعث به حدود دويســت هزار نفر بالغ شد که نيمي از آنان عرب، و 

نيمي ديگر از موالي بودند )طبري، بي تا، ج2، ص1072(. 

آرايش جنگي طرفداران ابن اشــعث، حجاج را به شــدت دچار هــراس کرد و ناگزير از 
عبدالملک بن مروان در اين باره استمداد طلبيد. از آنجا که خليفه مرواني تا آن زمان براي جنگ 
با شورشــيان مخارج زيادي کرده و خزانه اش خالي شــده بود و از سويي آينده اين نبرد هم 
برايش روشن نبود و با از دست دادن اين همه نيرو، امکان عزل او و جدايي عراق از حکومت 
اموي وجود داشــت، بعد از مشورت با اطرافيان، بر آن شد که غائله مزبور از طريق مذاکره و 
صلح حل  شــود. تا اين زمان معترضان خواستار عزل حجاج و اجراي مساوات بين عراقي ها 
و شــامي ها در امور نظامي و مالي بودند. عبدالملک با اين پيشنهاد موافقت کرد و فرزندش، 
عبداهلل، را همراه برادرش محمد بن مروان،حاکم جزيره، براي مذاکرات صلح به عراق فرستاد 

و حکومت يکي از واليات عراق را به عبدالرحمان واگذار کرد.

ابن اشعث با طرح عبدالملک موافق بود، اما حجاج تالش مي کرد مالقات نمايندگان خليفه 
با سران قيام به تأخير افتد يا آنان را از دعوت ابن اشعث به صلح و مسالمت منصرف نمايد. از 
آن سو حضور قرا، که از اهالي بصره و کوفه بودند، در لشکر ابن اشعث، معنويت ويژه اي به 
اين خيزش داده بود. آنان مذاکرات عبدالملک را ناشي از ضعف او مي دانستند و بر اين باور 
بودند که تا حاکميت بني اميه باقي اســت، عراق زير سلطه آنان خواهد بود، به عالوه حجاج 
همچنان در مقام فرماندهي سپاه شام ابقا خواهد شد و از عزل وي اطمينان نداشتند. به همين 
دليل بر ادامه جنگ تا پيروزي و تصميم نهايي بر عزل خليفه و حجاج، مصمم شدند. حجاج 
در »دير ُقّره« در حوالي انبار، اردو زد و ابن اشــعث هم در صفر 82 قمري در کنار اين دير و 

»ديــر الجاجم« موضع گرفت. نبرد جديد درگرفت و ابتکار عمل به دســت کوفيان بود و در 
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هفته هاي اول، فشــارهاي جديدي به فرماندهان حجاج وارد شد. اما اواسط جمادي الثاني 82 

قمري شکست به صفوف سپاه ابن اشعث راه يافت. ابن  اشعث، که تا آخرين لحظات دليرانه 

مي جنگيد، با عده اي از سربازان خويش به سوي کوفه گريخت و از آنجا به سيستان بازگشت 

و به رتبيل پناه برد. 

نامه هاي تهديدآميز حجاج به رتبيل، او را نگران ســاخت و رتبيل ناگزير مي خواست ابن 

اشــعث را تســليم حاکم عراق کند، اما ابن اشعث خود را از بام قلعه اي به زير افکند و کشته 

 شــد. حجاج دســتور داد فراريان را تعقيب نکنند و گروه کثيــري از رزمندگان، بدون هيچ 

 مانعي به سوي وطن هاي خود بازگشتند. حجاج فاتحانه به کوفه آمد و به قتل عام شيعيان، قرا 

و موالي پرداخت. کشــتارهاي شديد حجاج و رفتار غير انساني وي با اسيران به گونه اي بود 

کــه اعتراض عبدالملک را برانگيخت )مسعودي، 1365ش، ج2، ص135-137؛ يعقوبي، 1371ش، 
ج2، ص1072ـ1073؛ زرين کوب، 1368ش، ص361؛ دائرة المعارف بزرگ اسالمي، 1374ش، ج3، 

ص23-22(.

احداث شهر واسط

حجاج بن يوسف ثقفي در سال 83 قمري، بعد از آنکه شورش ها و جنبش هاي گوناگون 

را به طور وحشيانه اي سرکوب کرد، تصميم گرفت در عراق شهري بنا کند تا شاميان را در آن 

مستقر سازد و با ايجاد استحکامات نظامي در آن، مرکز حکومت خود را نيز بدانجا منتقل کند 

و بر خالف ادعاي برخي منابع، هدف او از اين اقدام مهم، موضوع عمراني و رفاهي و توسعه 

عراق نبوده است )بالذري، 1417ق، ج13، ص372ـ373(.

حجاج قصد داشت قبل از ساختن واسط در آبادي حصين از توابع کسکره اقامت گزيند و 

آن را گســترش دهد. به همين دليل فرمان داد نهر حصين را حفرکنند. اما رأي وي تغيير کرد 

و منطقه اي را در کسکره براي ساختن واسط در نظر گرفت. کسکره منطقه اي وسيع بين بصره 
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و کوفه بود و در زمان اکاســره رونق داشــت؛ اما با تزلزل قدرت سياسي آنان، رو به ويراني 

گذاشــت و به نيزار و مرداب تبديل شده بود. قبل از اينکه حجاج واسط را در آنجا بنا کند ، 

در اين قلمرو و بر کرانه شــرقي دجله واسط قصب قرار داشت )يعقوبي، 1362ش، ج2، ص9؛ 
قزويني، 1373ش، ص519؛ لسترنج، 1367ش، ص46(. 

به دليل آنکه محل مورد انتخاب براي احداث واســط ســرزميني نيزار بود، آن را واســط 
القصب مي گفتند و چون حجاج تصميم به ســاخت آن گرفت، زميني نسبتًا مرتفع نسبت به 
نقاط مجاور، در ميان جيل و مصران برگزيد؛ به همين دليل اهل واسط را کرشيون مي نامند که 

به معناي زمين بلند است )بالذري، 1417، ج13، ص410(. 

به گفته يعقوبي، واسط نام دو شهر است بر دو سوي رودخانه دجله؛ شهر قديمي در طرف 
شــرقي اين شريان حياتي واقع است و حجاج هم در ســوي غربي، شهر جديدي بنا کرد و 
ميان آن دو با کشتي هايي، پلي قرار داد و قبه خضرا و مسجد جامعي در اين ناحيه ساخت و 
واليان پس از حجاج در آن منزل کردند و ساکنان اين دو شهر، مردمي به هم آميخته از عرب 

و عجم اند )يعقوبي، 1371ش، ص100ـ101(. ياقوت حموي مي گويد: 

واســط شهري است بين بصره و کوفه. فاصله آن تا اين دو شهر، پنجاه فرسخ است و 

بدين جهت آن را واســط ناميده اند. گويند قبل از آن، واسط القصب وجود داشت و 

چون حجاج بدان موضع شهري جديد بنا کرد، به همان نام ناميدش )حموي، 1399ق، 

ج5، ص347(. 

حجاج براي ساختن اين ديار، مردمان کوفه و بصره را با زور و تهديد به بيگاري مي گرفت 
و عــده اي مي گريختند و همراه افراد غريب در مســاجد مي خفتنــد )دهخدا، 1377ش، ج15، 
ص23075(. برخي منابع نوشــته اند: »واسط در روزگار بني اميه پايتخت عراق عجم بود اما در 

دولت بني عباس رو به ويراني نهاد و چون آب هاي دجله را از آن گذرانيدند، تبديل به صحرا 
و ريگزاري گرديد« )معين، 1363، ج6، ص2182ـ2183(. اما بر حسب مدارک متعددي اين ادعا 
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واقعيت ندارد و واســط در ادوار بعد آباد بــوده و قاريان قرآن در آنجا زندگي مي کرده اند که 
بــه نام قّراء هفت گانه و ده گانه و قاريان ديگر معروف اند )قزويني، 1373ش، ص553( و اين 

ويژگي در قرون متوالي تداوم داشته است؛ چنان که ابن بطوطه مي گويد: 

واسط شهري است زيبا، داراي باغ هاي فراوان و اشجار بسيار. اين ديار رجال معروفي 

تربيت کرده است. مردمش از بهترين اهالي عراق، بلکه بهترين مردمان آن نواحي اند. 

اغلــب آنان قرآن را از حفظ دارند. بســياري از آنان تجويــد را با قرائت خوب و 

درســت مي دانند؛ به  گونه اي که از شهرهاي ديگر عراق براي فراگيري تجويد به اين 

 شــهر مي روند. در قافله هم که ما بوديم، عده اي به همين منظور به واســط مي رفتند 

)ابن بطوطه، 1370ش، ج1، ص227-226(

يعقوبي، مورخ و جغرافي دان مســلمان در قرن سوم هجري، مي گويد: »خراج واسط، جزء 
خراج طسوج هاي سواد است و بدان جهت آن را واسط ناميده اند که تا بصره، کوفه و اهواز، 

پنجاه فرسخ فاصله دارد« )يعقوبي، 1363ش، ص101(.

ابوالقاسم جيهاني، جهانگرد و جغرافي دان ايران در نيمه دوم قرن چهارم قمري نوشته است: 

واســط شهري به دو نيمه، بر کنار دجله در برابر يکديگر، و حصار حجاج آنجاست. 

شهري است با نعمت، زراعت بسيار و درختان خرما. از بصره خوش آب و هواتر است 

و روستاهاي به هم پيوسته دارد )جيهاني، 1368ش، ص97(.

مؤلف ناشناخته کتاب حدود العالم، تأليف شده در 373 قمري، نوشته است: 

واســط شهري اســت بزرگ به دو نيمه و دجله به ميان وي همي رود و بر روي وي 

جسري اســت و اندر هر دو نيمه منبري است؛ هواي درست دارد؛ بسيار نعمت ترين 

شهري است اندر عراق )حدود العالم من المشرق الي المغرب، 1362ش، ص151(.

مسعودي، مورخ قرن چهارم قمري مي گويد: »واسط را حجاج به سال 83 يا 84 قمري بنا کرد 
و مسجد و قصر و قبةالخضراء در آن ساخت. قبل از آن نيزار بود« )مسعودي، 1365ش، ص342(.
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مقدسي، جغرافي دان قرن چهارم قمري گفته است: 

واســط قصبه اي است بزرگ با دو مسجد جامع در دو کرانه دجله با پلي که در ميان 
آنهاست. جامع حجاج و گنبد آن در کرانه غربي قرار دارد. در سمت بازارها، دور از 
شهر، مسجدي است آباد به قرائت قرآن که حجاج نقشه اش را ريخت. خوش آب و 
هوا و ماليم است. حومه اي گسترده و بازارهاي خوب دارد. مردمي خوش زبان )فقيه، 

قاري، بازرگان و ثروتمند( دارد )مقدسي، 1361ش، ج1، ص164(.

ابن حوقل، سياح و جغرافي دان مسلمان در قرن چهارم قمري، نوشته است: 

واســط شهري جديد التأسيس بعد از ظهور اســالم مي باشد که حجاج آن را ساخت. 
رودخانه دجله آن را به دو نيمه تقسيم مي کند. حد غربي آن توسط صحاري و بيابان ها 
احاطه گرديده است؛ ولي مزارع، باغات و نخيالت سرسبز دارد. قلمروي وسيع است 

که آبادي هاي متصل به هم دارد )ابن حوقل، 1428ق، ص1239(.

اصطخري در اثر معروف خود که در قرن چهارم قمري تأليف کرده، گفته است: »واسط را 

حجاج بنا نهاده و حصن وي بر جانب غربي قرار دارد. شهري آباد و برخوردار از وفور نعمت 

مي باشد. توابع آن آباد است« )اصطخري، 1368ش، ص83(.

قزويني، جهانگرد و نويســنده آگاه به تاريخ و جغرافيا در قرن هفتم قمري، نوشــته است: 

»واسط شهري است بين کوفه و دجله که به احسن صورت ساخته شده است. غالت زياد دارد 

و قاريان قرآن از آنجا برخاسته اند« )قزويني، 1373ش، ص552ـ553(. 

ابوالفداء، از مشاهير مسلمان در قلمرو تاريخ و جغرافيا در قرن هشتم قمري، مي گويد: »واسط 

شــهري است بر ساحل رودخانه دجله و ميان کوفه و بصره با فاصله ي مساوي از هر کدام که 

آن را حاکم وقت عراق، حجاج بن يوسف، احداث نموده است« )ابوالفداء، 1349ش، ص349(. 

حمداهلل مستوفي از ســياحان و جغرافي دانان قرن هشتم قمري، واسط را اين گونه معرفي 

کرده  اســت: »شــهري است اسالمي از اقليم ســوم. غلبه آن به جانب باختري دجله است و 
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نخلستان بسيار دارد« )مستوفي، 1362ش، ص47(.

با توجه به توصيف واسط از ديدگاه مورخان، جغرافي دانان و سياحان مشخص مي شود که 

واسط تا قرن هشتم قمري آباد بوده است. گزارش هاي تاريخي هم اين نکته را تقويت مي کند. 

ابويعقوب يوسف بن عمر ثقفي )م 127 ق(، سرداري خونخوار در سخت گيري، شقاوت و 

قساوت، نسخه دوم حجاج بن يوسف ثقفي، از سوي امويان والي عراق، يمن و خراسان بود. 

او قيام زيد بن علي7 را به شدت سرکوب کرد و رهبر قيام، يعني زيد را به طرزي وحشيانه و 

خونين به شهادت رسانيد. يوسف بن عمر که به جاي عبداهلل قسري حاکم عراق شده بود، هر 

کس را که به دوستي خاندان عصمت و طهارت معروف بود، احضار، و در واسط، که کرسي 

حکومت او بود، زنداني مي کرد. ابومسلم خراساني، که عهده دار دعوت براي بني عباس بود، در 

اين زندان، امور و خدماتي را بر عهده داشت )کريمان، 1364ش، ص297ـ298(. 

مورخان گزارش داده اند به سال 467 قمري باراني سيل آسا در واسط خرابي به بار آورد و 

عده اي از اهالي اين شــهر در اين رخداد جان باختند و حادثه مزبور با روي کار آمدن دولت 

سلجوقي مصادف بود )ابن جوري،1357ق، ج8، ص289ـ290(. 

هنگام يورش هالکوخان مغول به عراق، تمامي نواحي آن بدون مقاومت چنداني تســليم 

مغوالن شــد. اما واسط و اربيل از نقاطي است که مردمانش به شدت مقاومت مي کردند و با 

مهاجمان مي جنگيدند )رشــيداف، 1368ش، ص87(. بنابر اين واسط در قرن هفتم قمري، آباد 

بوده و از نواحي مهم عراق به شمار مي رفته است. 

بعد از تغيير پايتخت خالفت به بغداد به دست منصور عباسي، واسط همچنان موقعيت و 

اهميت خود را حفظ کرد. اما با تغيير مســير رودخانه دجله در قرن نهم قمري، اين شــهر رو 

به رکود و ويراني نهاد و رفته رفته نابود شــد. جغرافي داني ترک، که در قرن يازدهم قمري از 

واسط ديدن کرده، آن را خرابه اي در ميان بيابان وصف نموده است. موقعيت جغرافيايي واسط 
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قديم اکنون به درستي روشن نيست )دانشنامه دانش گستر، 1389ش، ج17، ص310(.

اســتان واسط )محافظة واسط( که امروزه يکي از استان هاي عراق است و غالب سکنه اش 

شــيعه اند، غير از واسط کهن است. اين ايالت در شــرق مرکزي عراق، و با استان ايالم ايران 

هم مرز است. 

باتالقي که خشکيد

حجاج، کارگزاري کريه المنظر، گوژپشــت ، نامتوازن در پاها و کم ســو در چشــمان بود 
که در ســيرت و صورت وي زشتي مشاهده مي شد. اين حاکم خودسر، حقارت هاي روحي 
و عقده هاي فراواني داشــت و به ســبب اختالل فکري درصدد ارتــکاب انواع جنايات بود. 
بي رحمي، خون آشامي، ددمنشي و عناد با مسلمانان در رفتار و اعمال او برجستگي داشت. او 
مربي کودکان و نوجوانان، معلم قرآن و تعليم دهنده معارف اعتقادي بود که در شــاعري نيز 

توانايي خود را نشان داد. 

حجاج بعد از بيســت سال حکومتي توأم با تزوير، اختناق و هراس، در سال پنجم حکومت 
وليد بن عبدالملک، چهل روز بعد از آنکه ســعيد بن جبير اســدي را به شهادت رسانيد، دچار 
اختالل در دستگاه گوارش شد و در همين حال حشره اي از تيره قاب باالن )ُجَعل يا خبزدوک( 
او را گزيد و موجب وخامت حالش شــد. او در اين مدت به لرز و سردي در اندام هايش مبتال 
گرديد. ازاين رو آتش هاي فراواني اطرافش برمي افروختند که نزديک بود پوست او را بسوزاند، 
ولي باز هم او اين حرارت را احساس نمي کرد تا اينکه در اواخر رمضان المبارک سال 95 قمري 
در 54 ســالگي در اوج اقتدار و درحالي که فرمانرواي بدون رقيب قلمرو شرقي خالفت امويان 
بود، به هالکت رسيد. پيکر منحوس او را در واسط، مقر حکومتش، دفن کردند. اما بر گورش 
آب بســتند و نشــانه هاي آن را محو کردند )دينوري، 1368ش، ج13، ص353؛ مسعودي، 1370ش، 
ج2، ص 169؛ همو، 1365ش، ص296-297؛ طبري، بي تا، ج6، ص293؛ سنجري، 1381، ج1، ص237(.
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حجاج ســه همسر اختيار کرده بود: هند دختر مهلب بن ابي صفره و هند دختر اسماء بن 

خارجه، و نيز دختر عبداهلل بن جعفر بن ابي طالب را بعدها به زني برگزيد. حجاج در رؤيايي 

ديده بود هر دو چشمش را قلع کرده اند. پس دو بانوي اول را طالق داد تا تأويل تعبير خوابش 

باشــد؛ اما هنوز آرام نگرفته بود که خبر فوت برادر خود محمد بن يوسف را دريافت کرد و 

همان روز پسرش، محمد، مرد. از ديگر فرزندان او اطالعي به دست نيامد )بالذري، همان، ج13، 

ص424ـ425؛ سنجري، 1381، ج1، ص327؛ مسعودي، 1370، ج2، ص170(. 

وليد درصدد بود پسر خويش، عبدالعزيز را جانشين خود سازد و سليمان را کنار بگذارد. 

از ميان کارگزاران او، حجاج از اين موضوع اســتقبال کرد. از همين روي وقتي ســليمان بن 

عبدالملک به ســال 96 قمري روي کار آمد، برخاندان حجاج خشم گرفت؛ کارگزاران او را 

برکنار کرد؛ اطرافيان وي را شــکنجه داد و در يک روز، هشــتاد هزار نفر از محبوسين زمان 

حجاج را آزاد کرد )ابن عساکر، 1415ق، ج4، ص80؛ اسد حيدر، 1390ش، ص178ـ179(.

در 89 هجري محمد بن قاسم بن محمد بن حکم بن ابي عقيل ثقفي، خويشاوند حجاج، از 

ســوي او عازم هند شد و درحالي که شش هزار نيروي مسلح او را همراهي مي کردند ، موفق 

شد مناطقي از اين ناحيه را فتح کند )ر.ک: گلي زواره، آذر1395، ص43ـ45(. محمد بن قاسم 

تا زمان خالفت وليد بن عبدالملک بر اين منطقه حکمراني مي کرد و فتوحات اين جوان ثقفي 

همچنان ادامه داشت. اما وقتي در سال 96 قمري سليمان بن عبدالملک زمام امور را به دست 

گرفت، محمد بن قاسم را از حکومت هندوستان عزل، و او را دستگير کرد و در زندان واسط 

محبوس ساخت. صالح بن عبدالرحمان عامل، امويان در عراق ، اين جوان را که به مدت هفده 

ســال سيادت و سرپرستي سپاهيان را عهده دار بود در غل و زنجير کرد و او را همراه مرداني 

از خاندان ابن عقيل ثقفي تحت شکنجه هاي سخت قرار داد و سرانجام آنان را به قتل رسانيد 

)نويري، 1364ش، ج6، ص240-241؛ مسعودي، 1370ش، ج2، ص242(. بدين ترتيب زندگي اين 
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فراموش کرده بود، خاتمه يافت )ابراهيم حسن، 1386ش، ص362(. 

هنگام سقوط بني اميه، شماري از اعقاب حجاج که در دمشق، بصره و اندلس شناسايي شده 

بودند، به قتل رسيدند )ابن حزم، 1403ق، ص267(. 

حجاج بن يوسف مطر، رياضي دان و شخصيت مؤثر در طراحي شهر بغداد، از مشاهير قرن 

دوم و ســوم قمري غير از حجاج بن يوسف ثقفي است )دائرة المعارف بزرگ اسالمي، ج20، 
ص141ـ149(.
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