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کلیدواژگان :قیام به سیف ،اندیشه سیاسی شیعه ،زیدبنعلی ،زیدیه ،رابِرتگِر.
مقدمه

پس از رحلت نبی اکرم

 ،جنبشهای فراوانی بر ضدّ حاکمان شکل گرفت؛ اما هیچگاه

این اقدام خشونتآمیز به عنوان یک باور ثابت در همه شرایط و موقعیتها ،مطرح و
پذیرفته نشد .تا آنکه در سالهای آغازین قرن دوم« ،قیام به سیف» به عنوان آموزهای
دینی و از شرایط مسلّم امامت یک فرد بر مردم ،از سوی برخی چهرههای سیاسی و
مذهبی ارائه شد؛ باوری که تا امروز به عنوان یکی از باورهای اساسی مذهب زیدیه ،باقی
مانده است 1.اگرچه زید و زیدیمسلکان را باید پایهگذار چنین رویکردی در تاریخ تفکر
شیعه دانست 2،اما نمیتوان از این مسئله چشمپوشی نمود که بسیاری از افراد که در
قیامهای منتسب به زیدیان حضور داشتند ،از مذاهب گوناگون همچون اهلسنّت و حتی
خوارج بودند 3.بنابراین ،به نظر میرسد که اندیشه قیام به سیف ،در شرایطی آماده و بر
اساس یک مطالبه عمومی صورت گرفته است؛ در غیر این صورت ،از سوی گروههای
مختلف مورد استقبال قرار نمیگرفت .در اینجا دو مسئله قابل طرح است :نخست آنکه
طرح و پافشاری بر عقیده قیام به سیف ،محصول چه عواملی است؟ و دیگر آنکه این باور
چگونه در بین مسلمانان آنچنان مقبول افتاد که بسیاری از فرهیختگان و پیروان مذاهب
گوناگون ،با اشتیاق در این فراخوان شرکت نمودند؟
برای حلّ مسئله تحقیق ،پس از مطالعه منابع و تحلیل اوّلیه ،از نظریه تد رابرتگر 4نیز
بهره گرفته شد .وی از دهه شصت میالدی درباره جنبشهای اجتماعی و نظریههای
انقالب تحقیقات خود را آغاز کرده و مهمترین نظریات خود را در کتاب انسان چرا شورش

میکند؟ 5تبیین نموده است .در این کتاب ،با درهمآمیختن متغیرهای روانشناسانه و
جامعهشناسانه ،به چگونگی شکلگیری یک آشوب ،توطئه یا قیام پرداخته میشود و به
ابعاد مختلف این پرسش که «چرا مردم از ابزار خشونت برای رسیدن به مقاصد استفاده
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میکنند؟» ،پاسخ داده میشود .مدعای اصلی تحقیق حاضر ،آن است که «قیام به سیف»
طیّ یک فرایند و با توجه به سه مؤلفه« :تحقق و پیشروی محرومیت»« ،تمرکز نارضایتی
بر اهداف سیاسی» و «وجود توجیهات هنجاری و سودجویانه» ،به عنوان امری ضروری و
کارآمد درآمده و به صورت یک باور غیرقابل تردید مطرح گردیده است.
در مورد پیشینه تحقیق باید گفت ،تحقیقات متعددی که توسط زیدیپژوهان معاصر
انجام شده ،بیشتر به علل و عوامل قیامهای شیعی در قرن دوم پرداختهاند؛ برای نمونه،
میتوان از تحقیقات ذیل نام برد:
ـ تاریخ زیدیه در قرن دوم و سوم اثر فضیلت الشامی؛

6

ـ شخصیت و قیام زیدبنعلی نوشته ابوفاضل رضوی اردکانی؛

7

ـ جنبشهای شیعی در تاریخ اسالم نوشته هاشم معروف الحسنی؛

8

ـ و پژوهش فان اس که توسط صالح السلمه ترجمه شده و با عنوان علم الکالم والمجتمع
فی القرنین الثانی والثالث به چاپ رسیده است.

9

اما نوشته حاضر ،از جهت تمرکز بر زمینههای طرح اندیشه سیاسی قیام به سیف،
بهرهگیری از نظریهای اجتماعی و توجه به اخبار مربوط به اندیشههای رواجیافته بین
شیعیان در دوره مورد نظر ،تفاوت قابل توجهی از جهت موضوع ،رویآورد و شواهد ،با این
گونه تحقیقات دارد .برای درک بهتر بحث ،ابتدا دیدگاههای اساسی رابرتگر و چگونگی
بهرهگیری از این نظریه ارائه میشود.
نظریه رابرتگر؛ مفاهیم و مبانی

خشونت سیاسی ،در نگاه رابرتگر شامل حمالت فراگیری میشود که بر ضدّ رژیم سیاسی
صورت گیرد .بررسی این نوع از خشونت ،وی را بر آن داشته تا به سه سؤال اساسی
بپردازد .5 :منابع روانی و اجتماعی بالقوه خشونت جمعی کداماند؟؛  .0چه عواملی میزان
تمرکز این پتانسیل بر نظام سیاسی را تعیین میکند؟؛  .9کدام شرایط اجتماعی بر شکل،
حجم و پیامدهای خشونت تأثیرگذار است؟
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وی در پاسخ به این مسائل و البته برای طرح کلی نظریه خود ،مینویسد:
«توالی علّی در خشونت سیاسی ،ابتدا با بروز نارضایتی ایجاد میشود .در مرحله دوم،
این نارضایتی ،سیاسی میشود و نهایتاً به تحقق عمل خشونتآمیز علیه موضوعات یا
بازیگران سیاسی میانجامد .نارضایتی حاصل از ادراک محرومیت نسبی ،شرط اساسی
انگیزاننده مشارکتکنندگان در خشونت جمعی است».

10

به عقیده رابرتگر ،دو مرحله اساسی و مقدماتی برای فعلیتیافتن خشونت سیاسی
وجود دارد؛ مرحله اوّل ،نارضایتی حاصل از تفاوت میان «انتظارات ارزشی» 11مردم و
«تواناییهای ارزشی» 12آنان است .مقصود از «انتظارات ارزشی» ،شرایطی است که
انسانها خود را مستحق آن میدانند و «تواناییهای ارزشی» ،شامل شرایطی میشود که
مردم فکر میکنند با در اختیار داشتن ابزارهای اجتماعی میتوانند به آنها دست یابند.
همچنین ،عوامل متعددی مانند :میزان تضمینهای فرهنگی برای پرخاشگری ،میزان و
درجه موفقیت خشونت سیاسی گذشته ،میزان وضوح و شیوع جاذبههای نمادین
توجیهکننده خشونت ،مشروعیت نظام سیاسی و نوع پاسخهایی که محرومیت نسبی از
سوی نظام داده میشود ،سبب شکلگیری مرحله دوم تحقق خشونت ،یعنی تمرکز
نارضایتی بر اهداف سیاسی است.

13

نظریه «محرومیت نسبی» 14،عدم تعادل جامعه و به دنبال آن ،امکان سرخوردگی و
پرخاشگری سیاسی از سوی گروههای مختلف جامعه را تبیین میکند .گاه انتظارات ارزشی
گروه ،نسبتاً ثابت میماند؛ اما این تصور وجود دارد که تواناییهای ارزشی ،رو به کاهش
هستند .گاه محرومیت ،ناشی از بلندپروازی است و در آن ،تواناییها نسبتاً ایستا باقی می-
ماند و انتظارات تشدید میشود .در نهایت ،گاه همراه با افزایش شدید انتظارات و کاهش
همزمان و شدید توانایی است که به ترتیب« ،محرومیت نزولی»« 15،محرومیت آرزویی»

16

و «محرومیت پیشرونده» 17نامگذاری شده است 18.البته عوامل متعدد دیگری نیز برای
سرعتبخشیدن محرومیت وجود دارد؛ چنانکه وقتی افراد وضعیت خود را با وضعیت گروه

33
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دیگر که از برتری مشهودی در زمینههای گوناگون زندگی فردی و اجتماعی برخوردار
است ،مقایسه کنند ،میزان محرومیت نسبی افزایش مییابد.

19

بخش دیگری که در مرحله اوّل نظریه رابرتگر مورد توجه قرار میگیرد ،ریشههای
اجتماعی محرومیت است .وی تأکید میکند که اگر جامعهای از منابع گسترده و توانایی
قابل توجهی برای تبدیل وضعیت به شرایط رضایتبخش برخوردار باشد و مردم از
فرصتهای متنوع ،معقول و مؤثری برای سهیمبودن در این فرصتها برخوردار باشند،
تواناییهای ارزشی مفروض خواهد بود و در مقابل ،اگر منابع محدود و اقدامهای ارزشیِ
انجامشده ناچیز باشد یا فرصتهای اندکی وجود داشته باشد ،مردم امید کمتری به آینده
خواهند داشت 20.وی در بخش دیگر نظریه خود ،چگونگی پیوستگی میان خشونت و
سیاست را مطرح نموده و میگوید:
هرگاه نگرشها و باورهای انسانها بر موضوعات سیاسی متمرکز شود و
چارچوبهای نهادی آنچنان ضعیف یا سازمانهای مخالف آنچنان قوی باشند
که به ناراضیان نیرو بخشند ،نارضایتی ،انسانها را به خشونت سیاسی
میکشاند.

21

در توضیح این امر ،آمده است که پتانسیل خشونت سیاسی تحت تأثیر دو عامل
«توجیهات هنجاری» و «توجیهات فایدهجویانه» است؛ به عبارت دیگر ،هرچه انسان
توجیهات هنجاری بیشتری برای خشونت داشته باشد و متوسلشدن به خشونت سیاسی را
مفید بداند ،احتمال مشارکت وی در زمینه فراهمآمده ،بیشتر خواهد بود 22.توجیهات
هنجاری ،مجموعه نگرشهایی هستند که انسان درباره مطلوبیت ذاتیِ انجام اینگونه
کنشها دارد و توجیهات فایدهجویانه ،مجموعه باورهایی است که انسان درباره میزان
ارتقای موقعیت ارزشی کلی خود و جامعه با انجام چنین رفتاری دارد .این نگرشها و
باورها ،پس از تحقق ذهنی ،مجموعه آموزههایی است که انسان از وضعیتهای سیاسی
محرومیتآفرین داشته و در موقعیتی ،مصادیق آن را مشاهده کرده است.

23
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شیوه بهرهبرداری از نظریه محرومیت نسبی

باید پذیرفت که فهم فعل انسان در زمان گذشته ،معرفتی با شأن مستقل است؛ اما
تاریخپژوه میتواند با بهرهمندی سنجیده و بههنگام از معارف دیگر که دغدغه شناختِ
بُعدی از ابعاد زندگی انسان را دارند ،به تبیین بهتری از وقایع دست یابد؛ به عبارت دیگر ،با
آنکه نظریات برای تطبیق با مصادیق ،از ضعفها و کاستیها برخوردارند ،ولی بخشی از
واقعیت را هم در بردارند .به نظر میرسد ،نمیتوان هیچیک از آنها را کامل خواند؛ اما
نمیتوان اهمیتی برای آنها قائل نشد؛ چنانکه بهرهگیری از نظریات رابرتگر نیز به
معنای پذیرش تمامی اندیشه و بهویژه مبانی فکری اساسیاش نیست .ازاینرو ،پیش از
ورود به بحث ،سه نکته مهم قابل ذکر است:
نخست آنکه بخش وسیعی از نظریه وی ،ناظر به حجم و گستره شورش و قیام است؛
اما تحقیق حاضر ،به بخشی از سیستم طراحیشده رابرتگر توجه دارد که شامل چگونگی
تحقق محرومیت نسبی و پتانسیل خشونت جمعی است.
نکته دیگر آنکه ساختمان نظریه رابرتگر ،برآمده از مطالعه انقالبها ،توطئهها و
شورشهای دوره معاصر بوده و از روابط علت و معلولی پیچیدهای برخوردار است .ازاینرو،
بسیاری از عناصر تعیینکننده در نظریه ،قابل ردیابی در تحوالت سادهتر در صدها سال
پیش نخواهد بود؛ بهویژه آنکه اطالعات بسیار محدودی از اینگونه رویدادهای تاریخی بر
جای مانده است.
نکته سوم آنکه موضوع تحقیق ،بررسی کنش مهمی در جامعه اسالمی است؛ جامعهای
که در آن ،عناصر مذهبی ،نقش اساسی و تعیینکنندهای را در تحوالت سیاسی و اجتماعی
ایفا میکند .این در حالی است که رویکرد رابرتگر ،به عنوان مکمل نظریه دیوس،

24

عناصر اساسی دیگری را مطرح کرده است .وی به عنوان یک نظریهپرداز در زمینه
انقالبها ،معتقد بود احتمال وقوع انقالب ،زمانی است که زمان طوالنی از توسعه عینی
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اقتصادی و اجتماعی در مدت کوتاه با عقبگردِ سریع دنبال شود 25.در مجموع ،ایده
گرفتهشده از نظریه رابرتگر ،در تصویر شماره  5طراحی شده است.

شماره  :1نمودار ایده برداشتشده از نظریه محرومیت نسبی

نگارنده ،این فرضیه را در طول تحقیق دنبال میکند که ریشه اساسی طرح و پافشاری
قیام به سیف از سوی رهبران و استقبال مسلمانان از آن ،ریشه در تحوالت تاریخی پس از
عصر نبوی و بهرهبرداری رهبران از عقاید و باورهای تئوریزهشده در جامعه اسالمی دارد.
پیشروی نارضایتی جامعه اسالمی از وضعیت موجود

پیش از ظهور اسالم ،شبهجزیره عربستان صورت قبیلگی داشت .مردم کمتر بهرهای از
سیاست ،فرهنگ و تمدن داشتند و فقر بر تمام شئون مادی و معنوی آنان حاکم بود.
انحرافهای عقیدتی 26،انحطاط نظام ارزشی 27و ابتذال اخالقی 28،از جمله مهمترین
ویژگیهای این دوره در بیان قرآن کریم است .البته انحراف عقیدتی با صورتهای دیگر و
همراه با ساختاری بیمارگونه از قدرت 29،در مناطق دیگر چون عراق و ایران نیز وجود
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داشت .این وضعیت با گسترش بینش الهی در دوره نبوت و حکومت رسول اکرم

و

تبدیل تقوا به عنوان مالک فضیلت ،تحقق معیشت اقتصادی مناسب ،ارتقای سالمت
روانی و فرهنگ اجتماعی را به دنبال داشت 30.اندیشه و فرامین پیامبر

 ،در همان دوره

توسط پیروان ایشان ثبت گردید و سبب برجایماندن این عصر به عنوان دوره آرمانی در
اذهان عمومی جامعه اسالمی شد.
اما پس از رحلت نبی اکرم
همچون امر جانشینی پیامبر

 ،معیارها و فرامین آن حضرت در برخی مسائل مهم،
 ،زیر پا نهاده شد و برای نمونه ،انتخاب خلیفه در سقیفه،

بر اساس شرف و خون صورت گرفت 31.اینگونه از برخوردها با مسائل مهمّ دین اسالم،
در دوره عثمان رشد یافت؛ تا جایی که برخی حاکمان بدون احراز شرایط اوّلیه ،توسط
خلیفه منسوب میشدند 32و برخی از آنها ،جمعآوری اموال و ثروتهای کالن را برای
خود الزم میپنداشتند 33.نخستینبار بر اثر اقدامهای نادرست خلیفه سوم 34،شورش بزرگی
از سوی شهرهای بزرگ به سوی مرکز شکل گرفت.
همچنین ،پس از دوره حکومت امام علی

35

(م 02ق) که مسلمانان با وجود

کارشکنیهای صورتگرفته در مرکز حکومت ،بار دیگر طعم عدالت اقتصادی را چشیدند،
با روی کار آمدن امویان ،مفاسد در همه زمینهها بیش از همیشه شدت گرفت 36.شواهد
متعددی در این باره وجود دارد؛ برای نمونه ،عمار یاسر (م 93ق) به معاویه (م 12ق) تأکید
میکند که روزی بر سر نزول قرآن با شما نبرد میکردیم و اکنون به جهت تأویل و
تحریف آن با شما نبرد میکنیم 37.با آنکه دوره معاویه ،دوره سکوت آزاردهنده برای
مسلمانان نواحی شرقی ،بهویژه شیعیان بود 38،برخی از سران شیعه که تاب تحمل
بدعتها و ظلمهای معاویه و حکمرانان وی را نداشتند ،اعتراض نموده و کشته شدند.

39

معاویه پس از خود ،فرزندش یزید (م 10ق) را به عنوان جانشین برگزید و این امر را در
بدعتی بزرگ ،به خواست خداوند نسبت داد 40.روند سراشیبی بازگشت به مفاسد ،در دوره
یزید کامل شد و در دوره وی ،گروهی از اهلبیت پیامبر

کشته و یا اسیر شدند.
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بررسیها حاکی از آن است که عواملِ بهوجودآورنده محرومیت شدید و فزاینده در دوره
امویان ،مرهون امور بسیاری است که مهمترین آنها ،در نمودار شماره  0قابل مشاهده
است.

شماره  :2عوامل محرومیت فزاینده در دوره امویان

41

عالوه بر موارد ذکرشده در نمودار شماره  ،0معضالتی نیز وجود داشت که زمینه را
برای پدیدآمدن درک جامعه از محرومیت در امور معنوی بیشتر نمود؛ چنانکه امام
حسین

(م 15ق) در بدترین شرایط و همراه بسیاری از اهلبیت خویش ،به شهادت

رسید .این موضوع ،ضربه سختی را بر جامعه وارد ساخت .اتفاق دیگر ،آن بود که شیعیان
تا این دوره بر اساس نصّ رسیده از رسول خدا

 ،ائمه

را جانشینان واقعی

ینهها و عوامل طرحِ اندیشه سیاسی «قیام به سیف» در قرن دوم هجری
زم 
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پیامبر

در امر خالفت میدانستند؛ 42اما با شهادت امام حسین

کسی شایستگی مقام امامت را دارد ،دچار اختالف قابل توجهی شدند.

 ،در مورد اینکه چه
43

همچنین ،اقدامهایی چون یاددادن لعن به کودکان در مکتبخانهها و جعل احادیث به
طور گسترده بر ضدّ علی

 44،سبب ضربهخوردن به جایگاه اجتماعی شیعیان شد و در

دورههای بعدی نیز ادامه یافت؛ تا جایی که امام باقر

(م 550ق) در توصیف این

وضعیت فرمود:
بسیاری از شیعیانِ ما در هر منطقهای به قتل رسیدند و دستان و پاهای آنان
را بریدند .آنان (بنیامیه) هرکه را که اظهار محبت به خاندان پیامبر
زندانی کرده یا مالش را به غارت بردند و یا خانهاش را ویران نمودند.

نمود،
45

از طرفی ،مسلمانان فقیر و تهیدست نیز با مقایسه وضعیت رفاهی ،فرهنگی و اجتماعی
خود و شهرهای مرکزی خالفت ،بیش از هر زمان ،احساس سرخوردگی میکردند؛
چنانکه در این دوره ،مردم شام بیش از هر چیز ،اموال خود را صرف خرسبازی،
دایرهزدن ،بازی با میمون و انواع لهو و لعب میکردند؛ 46اما در شهر کوفه تعداد فقرا و
بیسرپرستان روزبهروز افزوده میشد و مردم به کارهای سخت گماشته شده ،از مصائب
گوناگون رنج میبردند 47.در این شرایط ،انتظارات جامعه با توجه به داشتن دورنمایی از
حکومت اسالمی عصر پیامبر

 ،رو به افزایش بود و همین موضوع ،سبب ایجاد

نارضایتی عمیقی در هر یک از مسلمانان شد.
تمرکز نارضایتیها در نارضایتی سیاسی

چنانچه گذشت ،زمان تحقق و استمرار نارضایتی مسلمانان ،ناشی از محرومیتی بود که
متوجه مناطق مختلف میشد .این محرومیت ،پس از رحلت نبی اکرم

در ابعاد سیاسی

و اجتماعی در مدینه ظهور نمود و تا پایان دوره امویان و متناسب با پافشاری موجود بر
سنّت رسول اکرم

در سطوح مختلف ادامه یافت .با این حال ،کوفه پس از دوران

حکومت امام علی

 ،شدیدترین فشارها را به دلیل پافشاری بر رهنمودهای علوی و
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مقابله با گروههای مختلف عثمانی که همواره مورد حمایت امویان بودند ،متحمل شد.

48

ارتباط پیوسته جامعه اسالمی در مناطق شرقی با کوفه ،سبب شد تا این نارضایتی ،در
حدی وسیع به مردمان شهرهای دیگر سرایت یابد؛ چنانکه کوفیان در راستای جلب نظر
زیدبنعلی برای قبول رهبری قیام ،تأکید کردند که بیش از پانزده هزار نفر ،بدون احتساب
مردمان مداین ،بصره ،موصل ،جرجان ،ری و خراسان ،آماده یاری تو هستند.

49

با وجود این ،نارضایتی ناشی از عدم حلّ نیازهای ضروری و ستمهای روزافزون،
بهتدریج بر محدوده سیاست و قدرت متمرکز شد .شاید مهمترین دلیل برای این تمرکز،
استقبال مردمی از دعوت جهادگران در مقابل طرفداران تقیه بود؛ چنانکه ائمه
معصومین

با آنکه گاه در جایگاه بهترین گزینه برای رهبری معنوی بر ضدّ امویان و

حتی پیشوایی سیاسی مسلمانان قرار میگرفتند ،از هرگونه رویکرد سیاسی آشکار و
قهرآمیز پرهیز داشتند 50.آنان پیروان و اطرافیان خود را نیز از چنان رویکردهایی باز
میداشتند 51.ازاینرو ،امام صادق

(م 501ق) خیزش زودهنگام و شتابآلود علویان را

همانند پرواز جوجهای خواند که بر زمین میافتد و بازیچه دست کودکان میشود 52.با این
حال ،مردم استقبال گستردهای از برخی بزرگان شیعه داشتند 53که قیام را تنها راه برخورد
با حکومت اموی میدانستند .با توجه به همین ظرفیت بود که زیدبنعلی در جواب کسانی
که وی را از قیام باز میداشتند ،اعالم میکرد که خود را در برابر آنچه در حال رویدادن
است ،مسئول میداند 54.این روند تدریجی ،ناشی از عواملی بود که برخی از آنها
عبارتاند از:
 .1روحیه انتقامگیری از خون بهناحق ریختهشده اهلبیت

پس از قیام عاشورا ،بدون فاصله ،اوّلین گروه از میان کوفیان با نام «توابین» ظهور
کرد و خون خود را در راه خونخواهی امام حسین

فدا نمود .مؤمنان برای نخستینبار

شاهد کشتهشدن و به اسارت رفتن نامداراترین اهلبیت

از سوی حکومت بودند.

55

حسّ انتقامگیری از عامالن این حادثه تلخ در میان مسلمانان ،تا سالیان دراز ادامه داشت؛
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حسّی که تمامی تقصیرها را متوجه انحراف خاندان بنیامیه میدانست .ازاینرو ،تا پایان
قرن اوّل ،رهبر بیشتر گروههای قیامکننده ،انتقامگیری از قاتالن امام حسین

و یارانش

را از مهمترین اهداف خود برشمرد 56.این روحیه ،سبب میشد تا همواره شیعیان منتظر
فرصتی برای اقدام مجدد بر ضدّ حکومت باشند.
 .2ترس اجمالی خالفت اموی از مناطق شرقی و شیعیان

امویان از ابتدا سیاست خشونت را در دستور کار خود قرار دادند ،اما شواهدی نشان
میدهد که آنان همواره از اقدامهای احتمالی شیعیان و دوستداران اهلبیت پیامبر

بر

ضدّ خود میترسیدند .ازاینرو ،بارها تکرار نمودند که بر بعضی مناطق که مردمانی با
گرایش علوی حضور دارند ،جز با شمشیر نمیتوان حکومت کرد 57و مستبدترین افراد را به
عنوان حاکم این مناطق مشخص میکردند که از آن جمله میتوان به زیادبنابیه (م
99ق) ،عبیداهللبنزیاد (م 13ق) ،حجاجبنیوسف (م 59ق) و یوسفبنعمر (م 503ق)
اشاره نمود .جرجی زیدان (م 5550م) در خصوص برخورد امویان با مناطق شرقی ،اذعان
دارد که امویان نسبت به آنان فقط فرمانروا بودند و به امور سیاسی میپرداختند و تجارت و
امور صنعتی و زراعت ،تنها توسط موالی انجام میشد 58.این ترس و در ادامه تدابیر شدید
امنیتی ،باعث میشد تا مردم بر راههای برونرفت از سایه خالفت اموی متمرکز باشند.
 .3باالرفتن آمار خروج اقوام و مذاهب در پی عدم پاسخ الزم از سوی امویان

از مواردی که نقش مهمی در تمرکز نارضایتیها بر نارضایتی سیاسی داشت ،گسترش
و شدت شورشها و قیامهای ضدّ اموی در ابتدای قرن دوم بود .اقوام و گروههای مختلفی
در دورترین نقاط مرزهای اسالمی خروج نمودند و گاه تا سالها به تحرکات خود ادامه
میدادند .تنها در دوره حکومت هشامبنعبدالملک (م 509ق) ،قیامهای متعددی رخ داد
که برخی از مهمترین آنها عبارتاند از :قیام عباد رعینی (م 523ق) ،قیام زحاف حمیری
(م 521ق) ،قیام خوارج سیستان ،قیام خوارج هرات ،قیام خوارج ناحیه جزیره ،قیام اشهب
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عنزی (م 521ق) ،قیام میسره سقاء (م 553ق) ،قیام بهلولبنبشر (م 555ق) و قیام
عکاشه (م 509ق).

59

این موضوع ،همراه با تبلیغات گستردهای که گروههای یادشده بر حقوق مردم
میکردند ،سبب شد تا عامل اصلی محرومیتها ،امویان خوانده شوند؛ تبلیغاتی که حکومت
هیچگاه نتوانست به صورت کامل آنها را سرکوب نماید.

60

 .4بیشترشدن ارتباط عالمان دینی با رهبران قیام

اقدامهای علمای دین در هر دوره ،نقش بسزایی در گرایش مردم به سوی فعالیتهای
اجتماعی و سیاسی دارد .از اواخر قرن اوّل ،تالش گروه بسیاری از عالمان اسالمی برای
مقابله با امویان ،سبب شد تا برخالف گذشته که به مواضع منفعالنه و حتی با دستورات
خود به طور علنی با خروج بر ضدّ حاکمان مخالفت میکردند ،به حمایت از قیامکنندگان
بپردازند؛ به عنوان نمونه ،حسن بصری (م 552ق)  61مردم و هواداران خود را از شرکت در
قیام عبدالرحمنبناشعث (م 19ق) بر ضدّ حجاج ثقفی (م 59ق) ،از والیان حجاز و عراق
در عصر بنیامیه ،و نیز از شورش یزیدبنمهلّب (م 520ق) علیه یزیدبنعبدالملک (م
529ق) منع نمود 62.او بهترین راه را برای مبارزه با فساد جامعه و حکومت ،موعظه
میدانست؛ 63اما دیری نپایید که این رویکرد تغییر نمود و بزرگانی چون ابوحنیفه (م
بنسعدکوفی (م 550ق) و عطاءبنابیرباح (م
عطیة 

592ق) ،محارببندثار (م 551ق)،
550ق) ،با حضور در صحنههای جنگ ،مردم را به شرکت در این قیامها که اقدامهایی
خشونتطلبانه بود ،تشویق و توصیه نمودند 64.همین رویکرد ،عالوه بر ایجاد مشروعیت
برای این قیامها ،مردم را بیش از هر زمان دیگر ،به اعالم نارضایتی از حکومت تشویق
مینمود.
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 .5شکلگیری گفتمان اصالح و امربهمعروف و نهیازمنکر

امام حسین

در بیان چرایی قیام خود فرمود« :هرکه فرمانروای ستمکاری را

مشاهده کند که حرام خداوند را حالل کرده ،عهد الهی را نقض نموده و با سنّت رسول
خدا

مخالفت کرده و با مردم به گناه برخورد میکند ،بر او واجب است که در برابر آن

فرمانروا قیام نماید؛ در غیر این صورت ،جزای او آتش خواهد بود 65».ازاینرو ،اصالحگری
میتوانست مشوق دیگری برای جلب توجه مردم به اقدامهای منحرفانه حکومت باشد؛
چنانکه امام حسین

برای مقابله با وضعیت سیاسی موجود ،از مفهوم «اصالح»

استفاده نمود 66.در اواخر قرن اوّل و دهههای نخست قرن دوم ،امربهمعروف و نهیازمنکر،
به عنوان یکی آموزههای دینیِ فراموششده ،مورد تأکید سران قبایل و اقوام مختلف قرار
گرفت و اقدام مسلحانه و شورش ،یکی از مصادیق و موارد آن دانسته شد.

67

 .6تبدیلشدن شمشیر به یک نماد عمومی

بررسیها بیانگر آن است که در این دوره ،برای مردم به هیچ وجه امکان حلّ
مشکالت موجود از طریق گفتوگو و تعامل وجود ندارد .ازاینرو ،در دوره
هشامبنعبدالملک واژه «شمشیر» که نمادی از مقابله خشونتآمیز است ،در گفتمان
نخبگان رواج پیدا کرده است .چنانچه زید در مقابل هشام تأکید میکند که هرگز قومی
سوزش شمشیر را ناخوش نداشت؛ مگر آنکه خار گردید 68.همچنین ،وی در خطاب به
استقبالکنندگان خود از سایر شهرها میگفت :برای رهاشدن از ستم باید دل هوشیار را در
کنار شمشیر برّان بهکار گرفت 69.در منابع موجود ،از سوی وی بارها اینگونه عبارات بهکار
رفته است.

70

 .7رواج گفتمان جایگزینی در رأس قدرت

بیتردید ،در اواخر دوره اموی ،بیش از هر چیز در جامعه اسالمی این سؤال به
شکلهای گوناگون طرح میشد که چه حکومت و خاندانی میتواند جایگزین مناسبی
برای امویان باشد؟ مطابق برخی شواهد ،ظلم بر مردم تا جایی ادامه یافت که گاه عده
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بسیاری ،از روی ناچاری جمع میشدند و از شهرها بیرون آمده ،گریهکنان ندا سر میدادند
که چه کسی میتواند حق ما را باز ستاند؟ 71این برخورد ،طیّ دوره هشامبنعبدالملک در
اوج خود قابل مشاهده است؛ چنانکه مطابق گزارشی ،مسلمانان در برخی شهرها به
صورت عمومی انتظار مرگ وی را کشیده ،آن را رحمت الهی برای خود میدانستند 72.این
ناامیدی از حکومت ،ناشی از محرومیتهای پیشگفته بود .البته برخی از این موارد ،برای
عموم مردم و نخبگان نیز قابل فهم بود؛ چنانکه مسکین دارمی (م اواخر قرن اوّل) 73،از
شاعران مشهور این دوره ،به اختالفات موجود در بین خاندان اموی بر سر خالفت تأکید
کرده ،آن را سبب ضایعشدن حقوق مردم میخواند؛ 74موضوعی که توسط برخی محققان،
از جمله عوامل سقوط بنیامیه نیز دانسته شده است.

75

گسترش توجیهات هنجاری و فایدهجویانه قیام

بررسی دوران و شخصیت زیدبنعلی ،نشان میدهد که شرایطِ موجود سبب شد تا مرحله
پایانی و حساس برای شکلگیری موجی دوباره بر ضدّ امویان صورت گیرد .طبیعی است
که این موج در صورتی که مورد بهرهبرداری مناسب از سوی نخستین گروه قیامکننده قرار
نگیرد ،میتواند شرایط را برای موجسواری گروههای رقیب ایجاد کند؛ چنانکه با شکست
قیام زیدیان ،عباسیان از این اتفاق نهایتِ استفاده را بردند .برخی عوامل را که در آغاز قرن
دوم ،توجیهکننده خشونت سیاسی هستند ،میتوان طیّ دو بخش «بینش و روش
زیدبنعلی» و «بستر سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی دوره زیدبنعلی» بررسی نمود.
 .1بینش و روش زیدبنعلی

مهمترین عوامل موجود و مؤثر در بینش و روش زیدبنعلی که میتوانست
تکمیلکننده پازلی برای موجی بر ضدّ امویان باشد ،عبارتاند از:

667

ینهها و عوامل طرحِ اندیشه سیاسی «قیام به سیف» در قرن دوم هجری
زم 

1ـ .1انعطافپذیری و شخصیت وحدتگرا

یکی از ویژگیهای زیدبنعلی که مورد اتفاق مورخان است ،شخصیت انعطافپذیر
اوست .وی در اقدام خود ،بر هدف نهاییاش که هدف مشترک بیشتر مذاهب و اقوام
مسلمان بود ،تمرکز نمود .ازاینرو ،به هیچ وجه دیده نشده که وی به طور کامل از
عقیدهای دفاع نماید و آن را به عنوان مذهب برتر معرفی کند و یا به طور آشکار به
گروهی توهین نموده باشد .وی با آنکه نوع برخورد امامیهمذهبان با حکومت بر اساس
تقیه را سیاستی نادرست میپنداشت ،همواره تأکید میکرد« :مَن أراد العلمَ فإلی
جعفربنمحمد ومَن أراد الجهادَ فإلیّ؛ هر آنکه طالب علم است ،نزد جعفربنمحمد برود و
هرکه طالب پیکار است ،از من پیروی کند 76».ازاینرو ،حتی مطابق شواهد متعدد،
گروههای مختلفی از خوارج به زیدبنعلی پیوستند.

77

1ـ .2شجاع و از نسل قیامکنندگان محبوب نزد جامعه

شخصیت زیدبنعلی ،از ویژگیهای دیگری نیز برخوردار بود؛ چه اینکه او به عبادت و
تهجد شهرت داشت 78.وی برای عدهای از شیعیان به دلیل شهامت و شجاعتش آینه
تمامنمای پدربزرگش ،سیدالشهداء

بود .شجاعت وی تا حدی بود که

هشامبنعبدالمک را به طور مستقیم نهی از منکر نمود 79و یا خود را مستحق حکومت
خواند 80.وی خود را از قریش و کسانی که قوام حق در آنان است ،برشمرد 81.همچنین ،در
خطابههای خویش اعالم میکرد که پیامبر

از ماست ،مختار از ماست و مهدی موعود

نیز از ماست 82.کوشش وی برای رساندن پیام دعوت به قیام ،بسیار زیاد بود.

83

1ـ .3شخصیت مشهور علمی و مورد تبعیت علما

از طرفی زیدبنعلی در مدینه نزد افراد نامآوری به رتبه باالیی از علم و تقوا دست
یافته بود؛ تا آنجا که بزرگان کوفه در این دوره ،همچون :سلمةبنکهیل (م 505ق)،
نصربنخزیمه (م 500ق) و معاویةبناسحاق (م 500ق) پس از ورود زیدبنعلی به کوفه ،از
وی درخواست نمودند تا مجلس درسی تشکیل دهد و مشتاقانه در خدمت وی کسب علم
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مینمودند 84.جانبداری و حمایت از شخصیت علمی زید توسط افرادی مانند :ابوحنیفه،
حسنبنعماره بجلی (م 599ق) ،زبیدبنحارث (م 500ق) ،سفیانبنسعید ثوری (م 515ق)،
سلیمانبنمهران (م 501ق) ،محمدبنابیلیلی (م 501ق) و منصوربنمعتمر (م 591ق) که
هر یک ،از بزرگان علمای قوم خود بودند ،باعث شده بود تا نظریات و آرای علمی وی در
جامعه انتشار یابد.

85

1ـ .4دارای اهداف متناسب با محرومیت فراگیر جامعه

بررسی اهداف قیام زیدبنعلی که خود بدان اشاره نموده ،نشان میدهد که وی همواره
به دنبال حلّ معضالتی است که نقش اساسی را در محرومیت نسبی پیشرونده در جامعه
اسالمی و بهویژه در بین شیعیان دارد .وی پیش از قیام ،اعالم نمود که من شما را به:
کتاب خداوند و سنّت پیامبرش ،پیکار با ستمگران و ظالمان ،دفاع از مستضعفان و بخشش
محرومان ،تقسیم غنایم میان صاحبان آن به مساوات ،ردّ مظالم ،گردآوردن سپاهیان
بازمانده و یاریدادن اهلبیت پیامبر

در برابر دشمنان ،فرا میخوانم.

86

 .2بستر سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی دوره زیدبنعلی

در مورد بستر فعالیت سیاسی و اجتماعی زیدبنعلی نیز میتوان به چند عامل مهم و
تأثیرگذار اشاره نمود:
2ـ .1عدم حضور ائمه شیعه

در محلّ فعالیت وی

در این دوره ،به دلیل فشار حکومت امویان ،امکان حضور معصومان

در شهر کوفه

به دلیل ویژگیهای خاص این شهر ،وجود نداشت .با این حال ،صادقین

در مجموعه

فعالیتهای خویش ،بارها با اقدامها و توصیههای بههنگام از ایجاد هرگونه انحراف در
میان شیعیان جلوگیری میکردند؛ برای نمونه ،میتوان به اختالفهای کالمی پیشآمده
میان اصحاب بزرگ ایشان اشاره نمود؛ 87اما ائمه

با وجود تأثیرگذاری بر شیعیان

مناطق مختلف و حفظ یاران خود از حضور در میان طرفداران فرقههای جدید ،امکان
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ارتباط مستقیم با شیعیان خویش در شهر کوفه را نداشتند .همین امر ،تأثیر بسزایی در
بهوجودآمدن زمینههای قیام داشت.
2ـ .2اقدامهای سختگیرانه هشامبنعبدالملک

همچنین ،نمیتوان از برخوردهای هتاکانه هشامبنعبدالملک با شیعیان گذشت که
همچون جرقهای سبب افروختگی شیعیان گردید .نام وی در سیاستورزی در کنار افرادی
چون معاویه و عبدالملک برده شده است؛ 88اما وی در سختگیری به ضعیفان و شیعیان،
از هیچ کوششی فروگذار نکرد؛ برای نمونه ،در نامههای مختلف به برخی کارگزاران خود،
دستور داد که بر شیعیان سختگیری کنند ،آنان را به زندان افکنند ،خونشان را بریزند و از
حقوق بیتالمال محرومشان نمایند 89.برخورد با شخصیتهای شیعی نیز از دیگر اقدامهای
وی بود؛ چنانکه دستور داد شخصیت امام باقر

را کوچک کنند 90و یا فرمان داد خانه

کمیتبنزید (م 501ق) ،شاعر معروف اهلبیت

را بر سرش خراب نمایند 91.در همین

راستا ،زیدبنعلی به دستور هشام از کوفه اخراج شد 92.اینها همه در زید اثرگذار بود تا
وی بارها هشام را نزد مردم ،سلطان جائر بخواند 93و اهتمام خویش را برای اصالح امور
اعالم کند.

94

2ـ .3چهره دوبُعدی نظامی و اندیشهای کوفه

کوفه نیز نقش مؤثری در تکمیل شرایط برای اقدامهای خشونتآمیز داشته است .این
شهر ،از دیرباز محلّ حضور جنگجویان بود و بعدها نیز همین حضور نیروی انسانی
قدرتمند برای مقابله با مشکالت بود که توجه امام علی

را به کوفه جلب نمود.

95

شواهد استمرار این فضای جنگجویانه را میتوان در قیام مختار (م 19ق) مشاهده کرد؛ اما
از همین دوران ،جوّ نظامی حاکم ،با حضور نظریهپردازان دینی رنگی دیگر گرفت .از
همین دوره ،افراد با ادعاهای گوناگون و برداشتهای مختلف از قرآن و سنّت پیامبر
در صدد بیان اصول اعتقادی دین بودند.

96

،
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نتیجهگیری

بررسیها نشان داد ،برای آنچه زیدبنعلی و رهبران شیعه را واداشت تا باور قیام به سیف
را مطرح نموده و بر آن پافشاری نمایند و نیز سبب استقبال گروهها و مذاهب مختلف
اسالمی از این باور شد ،ریشه واحدی وجود دارد و آن ریشه را پس از کندوکاو در تحوالت
تاریخیِ پس از عصر نبوی و باورهای تئوریزهشده در جامعه ،میتوان در «محرومیت نسبی
پیشرونده در جامعه اسالمی» خالصه نمود؛ موضوعی که در چند مرحله قابل
تصویرسازی است؛ در مرحله نخست ،به دلیل تفاوت فزاینده نظام سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی در دوره حکومت پیامبر

و امام علی

با حکومت امویان،

نارضایتی قابل توجهی در بین مردم و نخبگان ظاهر شد .در مرحله دوم ،به دالیلی چون:
شکلگیری حسّ انتقامجویی ،ترس خالفت از مخالفت مناطقی که گرایش علوی داشتند،
باالرفتن آمار قیام اقوام مختلف ،بیشترشدن ارتباط علمای دین با رهبران قیام ،شکلگیری
گفتمان اصالح و امربهمعروف و نهیازمنکر و نیز تبدیلشدن شمشیر به نماد عمومیِ رواج
گفتمان جایگزینی در رأس قدرت ،تمرکز نارضایتیها بر روی اهداف سیاسی در باالترین
حد به وجود آمد؛ تا در مرحله سوم ،یعنی در دهه دوم قرن دوم هجری ،توجیهات هنجاری
و فایدهجویانه که به شخصیت و زمانه زیدبنعلی برمیگردد ،شرایط را برای مقابله با
سیاستهایی چون تقیه فراهم سازد .این مراحل ،در نهایت ،طرح باور و اعتقاد به قیام به
سیف را ضروری ساخت و به طور طبیعی ،با استقبال عمومی مواجه گردید.
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بنعدی(م31ق)رانامبرده
فالحسنیبیشازپانزدهنفرازآنانچونحجر 

که معرو
چنان 
  .59
است(.معروفالحسنی،پیشین،ص551ـ)525
مسلم،اإلمامةوالسیاسة،قم:شریفرضی1115،ق،ج،1ص.203

قتیبه،عبداهلل 
بن

 .10
ابن
بنخلدون،
محمد 
بن 
بدالرحمن 

گانهرذکرشدهدرنمودار،بهترتیبن.ک.1:ع


برایدیدنشواهدده
 .11
بنسعد،
دیوان والمبتدا والخبر ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،بیتا ،ج  ،2ص 12؛  .2محمد 
ابییعقوب،
بن 
.یعقوبی،احمد 

ابیالحدید،پیشین،ج،11ص11؛1
.ابن 
پیشین،ج،3ص502؛ 5

،بیروت:دارصادر،بیتا،ج،2ص 125و191؛.3جرجیزیدان،تاریختمدن

تاریخیعقوبی
اسالمی،تهران:امیرکبیر1512،ش،ص222؛.2ابراهیمحسن،حسن،تاریخاسالم،تهران:نشر
بنحسن،
؛علی 
جاوید1512،ش،ص122؛.1یعقوبی،پیشین،ج،2ص522؛.5همان،ص 113

مسعودی ،مروج الذهب ،قم :دار الهجرة1109 ،ق ،ج  ،2ص 555؛  .9شهیدی ،جعفر ،تاریخ
تحلیلیاسالم،تهران:مرکزنشردانشگاهی1522،ش،ص 221ـ225؛.10بالرذری،پیشین،ج
،1ص12؛طبری،پیشین،ج،1ص .511
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.12شفقخواتی،محمد«،امامتازدیدگاهزیدیهوامامیه»،قم:فصلنامهطلوع،ش1552،21ش،
ص.5
ابنخلدون،پیشین،ج،5ص.211
 .15
ابیالحدید،پیشین،ج،1ص.13
ابن 
 .11
.13همان،ص.15
.12مسعودی،پیشین،ج،5ص.51
،بیجا:
 .11زبیدی،محمدحسن،الحیاةاإلجتماعیةواإلقتصادیةفیالکوفةفیالقرناألوّلالهجری 
1910م،ص52ـ .52
نسعد،پیشین،ص599ـ.101
.15براینمونه،ن.ک:محمدب 
،نجف:المکتبةالحیدریة،بیتا،ص.31

بنحسین،مقاتلالطالبیین
ابوالفرجاصفهانی،علی 

.19

 .30برای مشاهده برخی شواهد در این باره ،ن.ک :مدرسی طباطبایی ،محمدحسین ،مکتب در
فرایندتکامل،تهران:کویر1552،ش،ص9ـ.12
،تهران:دارالکتباإلسالمیة،بیتا،ص.191

ابیزینب،الغیبة
ابن 
 .31
کلینی،کافی،تهران:دارالکتباإلسالمیة1525،ش،ج،5ص.220
 .32
.35براینمونهدربارهایناستقبالگسترده،ن.ک:ابوالفرجاصفهانی،پیشین،ص .31
.31طبری،پیشین،ج،5ص .522
.33همان،ج،1ص .122

بنسعد،پیشین،ج،2ص23؛فریشلر،امامحسین
.محمد 

32

وایران،تهران:جاوید1511،ش،

ص .9
بنمبارک،الکاملفیالتاریخ،بیروت:دارصادر1552،ق،ج،3ص.30
اثیر،محمد 

 .31
ابن
.35زیدان،پیشی،ص.299
.39طبری،پیشین،ص101ـ.132
.20بالرذری،پیشین،ج،9ص1ـ.22

669

ینهها و عوامل طرحِ اندیشه سیاسی «قیام به سیف» در قرن دوم هجری
زم 

 .21ازعلمایبزرگبصرهکهتمایالتصوفیانهداشتوجزء«زهادثمانیه»نامبردهشدهاست.
بنعثمان،کشفالمحجوب،تهران1555:ش،ص129و )150
(علی 

بنمبارک،النهایةفیغریبالحدیث،قم:مؤسسهاسماعیلیان1521،ش،ج،2
اثیر،محمد 

 22
.ابن
ص.195
بنعبداهلل ،حلیة االولیاء وطبقة االصفیاء ،بیروت1551 :ق ،ج  ،2ص
 .25ابونعیم اصفهانی ،احمد 
؛ابنجوزی،آدابالحسنالبصریوزهدهومواعظه،بیروت:چاپسلیمانحرش1122،ق،
 111
ص .50
بنعلی ،تاریخبغداد ،بیروت:دارالکتبالعلمیة1111 ،ق ،ج ،15ص
 .21خطیب بغدادی،احمد 
،بیروت:دارصادر،بیتا،ج،1ص.222

بنعلی،تهذیبالتهذیب
حجر،احمد 

595؛ 
ابن
.23طبری،پیشین،ج،5ص.501
.22همان،ص.500
بنسهلم،تاریخواسط،بیروت:علمالکتب1102،ق،ص111و113؛
براینمونه،ن.ک:اسلم 

.21
خطیببغدادی،پیشین،ج،15ص .522
بنعلی،عمدةالطالب،قم:انصار1111،ق،ص.212
عنبه،احمد 

 .25
ابن
ابیالحدید،پیشین،ج،1ص.112
ابن 
 29
بنعلی،األمالی،قم:مؤسسةالبعثة1111،ق،ص،109،299
براینمونه،ن.ک:صدوق،محمد 

.10
بننعمان ،اإلختصاص ،بیروت :دار المفید1111 ،ق ،ص 121؛ حلّی،
 150و 150؛ مفید ،محمد 
جا:طبعةحجریة،بیتا،ج،2ص.993

بنیوسف،منتهیالمطلب 
،بی
حسن 

ابیالحدید،پیشین،ج،1ص .112
ابن 
 .11
.12همان .

 .15وی از شعرای عصر بنیامیه و مرتبط با دستگاه خالفت بود( .مدرس ،محمدعلی ،ریحانة
األدب،تهران:ایرانسال1529،ش،ج،1ص )23
بنحسین،األغانی،بیروت:دارالفکر11101،ق،ج،20ص .225
علی 
.11ابوالفرجاصفهانی ،

سال هجدهم ،شماره دوم ،تابستان  ،6931شماره مسلسل 07

663

 .13برای نمونه ،ن.ک :سهیل طقوش ،محمد ،دولت امویان ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
1551ش،ص210ـ.211
،قم:انتشاراتبیدار،بیتا،ص .521

بنمحمد،کفایةاألثر
علی 
.12خزّازقمی ،
شایان توجه است کهاین گفتار ،به معنای کنارهگیریامام صادق
پیگیری روش تقیه از سوی امامان شیعه

از مسائلسیاسی نبودهو

 ،به عنوان راهبردی در رهبری سیاسی شیعیان

شود.بایدگفتآنانبادرکوآگاهیجامعترکهدرخصوصمحرومیتچندوجهی


محسوبمی
وضعیتخالفتداشتند،قیامهارامحکومبهشکست

جامعهاسالمیوازطرفی،شرایطمنطقهو
دانستندوبههمینجهت،درآنحاضرنمیشدند .


می
ابنعنبه،پیشین،ص .212
 .11
بننعمان،اإلرشاد،بیروت:دار
؛مفید،محمد 

 .15ابوالفرجاصفهانی،مقاتلالطالبیین،پیشین،ص31
بنعنبه،پیشین،ص.213
المفید،بیتا،ص252؛حمیری،پیشین،ص152؛ا 

ابنعنبه،پیشین،ص213ـ.212
 .19
بنمسلم،عیوناألخبار،بیروت:دارالکتبالعربی1111،ق،ج،1ص591؛
قتیبه،عبداهلل 

  .50
ابن
مسعودی،پیشین،ج،2ص.151
.51خزّازقمی،پیشین،ص.521
.52همان.
بنطاهر،أحسنالتقاسیمفیمعرفةاألقالیم،تهران:مترجمان
براینمونه،ن.ک:مقدسی،مطهر 

 .55
ایران1521،ش،ص.122
.51یعقوبی،پیشین،ج،5ص23؛طبری،پیشین،ج،5ص.205
.53ابوالفرجاصفهانی،پیشین،ص32ـ .39
.52طبری،پیشین،ج،5ص.221
بنعلی،احتجاج،مشهد:نشرمرتضی1105،ق،ص11ـ.52
طبرسی،احمد 

.51
؛مسعودی،پیشین،ص .215

.55یعقوبی،پیشین،ص251

617

ینهها و عوامل طرحِ اندیشه سیاسی «قیام به سیف» در قرن دوم هجری
زم 

برایمشاهدهایننامههاوفرامین،ن.ک:مغنیه،محمدجواد،الشیعةوالحاکمون،قم:دارالکتب

 .59
اإلسالمی1122،ق،ص.111
.90همان.
.91آقابزرگتهرانی،أعیانالشیعة،بیروت:داراألضواء1105،ق،ج،9ص.51
.92مسعودی،پیشین،ج،5ص .202
بنحسن،وسائلالشیعة،تهران:ایرانسال1521،ش،ج،11ص.102
.95حرّعاملی،محمد 
.91ابوالفرجاصفهانی،پیشین،ص.210
ن،ج،1ص.121
حموى،پیشی 

.93
بنسعد،پیشین،ج،2ص
دهد(.محمد 


نفرازتابعانمقیمکوفهخبرمی
ابنسعد،ازحضور530
 .92
ینرقم،حاکیازفضایعلمیموجوددرکوفهاست.حضورخاندانهایمشهورو

 150بهبعد) ا
اهل علم و فرقههای شکلگرفته در کوفه (براقی نجفی ،حسین ،تاریخ کوفه ،مشهد :بنیاد
)نیزچنینامریرانشانمیدهد؛براینمونهو

پژوهشهایاسالمی1552،ش،ص 302ـ312

اطالعبیشتردربارهنقشعلمیوفکریکوفهدرتاریختفکراسالمی،ن.ک:برنجکار،رضا«،عقل
،مجلهپژوهشهایعلمودین،سالپنجم،ش1595،2ش.

وعقلگراییدرمدرسهکوفه»


