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و عموم جامعه را به  یختگانباور، و فره ینبر ا یرا به پافشار مسلکان یدیز
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 :یانامهاسالم دانشگاه تهران، را یختار یدکتر یقم و دانشجو یهآموخته حوزه علم دانش  *

roholahtohidi@yahoo.com. 



 یدر قرن دوم هجر «یفبه س یامق» یاسیس یشهو عوامل طرحِ اند هاینهزم 31 

 گِر. رابِرت یدیه،ز علی، یدبنز یعه،ش یاسیس یشهاند یف،به س یامق: دواژگانکلی

 

 مقدمه

گاه  حاکمان شکل گرفت؛ اما هیچ ی فراوانی بر ضدّها ، جنبشپس از رحلت نبی اکرم

طرح و م ها، آمیز به عنوان یک باور ثابت در همه شرایط و موقعیت این اقدام خشونت

ای  به عنوان آموزه« قیام به سیف»ی آغازین قرن دوم، ها پذیرفته نشد. تا آنکه در سال

ی سیاسی و ها م امامت یک فرد بر مردم، از سوی برخی چهرهدینی و از شرایط مسلّ

باقی  ،باوری که تا امروز به عنوان یکی از باورهای اساسی مذهب زیدیه ؛شد ارائهمذهبی 

گذار چنین رویکردی در تاریخ تفکر  مسلکان را باید پایه زید و زیدی اگرچه 1مانده است.

پوشی نمود که بسیاری از افراد که در  له چشمئتوان از این مس نمی اما 2،شیعه دانست

ت و حتی سنّ ی منتسب به زیدیان حضور داشتند، از مذاهب گوناگون همچون اهلها قیام

آماده و بر  در شرایطی ،اندیشه قیام به سیف که رسد می به نظر ،ینابنابر 3.خوارج بودند

ی ها از سوی گروه ،اساس یک مطالبه عمومی صورت گرفته است؛ در غیر این صورت

نخست آنکه  :له قابل طرح استئگرفت. در اینجا دو مس نمی مختلف مورد استقبال قرار

محصول چه عواملی است؟ و دیگر آنکه این باور  ،طرح و پافشاری بر عقیده قیام به سیف

و پیروان مذاهب چنان مقبول افتاد که بسیاری از فرهیختگان  چگونه در بین مسلمانان آن

 گوناگون، با اشتیاق در این فراخوان شرکت نمودند؟ 

نیز  4گر برای حلّ مسئله تحقیق، پس از مطالعه منابع و تحلیل اوّلیه، از نظریه تد رابرت

های های اجتماعی و نظریهره گرفته شد. وی از دهه شصت میالدی درباره جنبشبه

انسان چرا شورش ترین نظریات خود را در کتاب  انقالب تحقیقات خود را آغاز کرده و مهم

شناسانه و  آمیختن متغیرهای روان تبیین نموده است. در این کتاب، با درهم 5کند؟می

شود و به ، توطئه یا قیام پرداخته میگیری یک آشوب شناسانه، به چگونگی شکل جامعه

چرا مردم از ابزار خشونت برای رسیدن به مقاصد استفاده »مختلف این پرسش که  ابعاد
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« قیام به سیف»ست که ا آن ،شود. مدعای اصلی تحقیق حاضر می پاسخ داده ،«کنند؟می

تمرکز نارضایتی »، «محرومیتتحقق و پیشروی » توجه به سه مؤلفه: یک فرایند و با طیّ

، به عنوان امری ضروری و «وجود توجیهات هنجاری و سودجویانه»و  «بر اهداف سیاسی

 یک باور غیرقابل تردید مطرح گردیده است. صورتکارآمد درآمده و به 

پژوهان معاصر  در مورد پیشینه تحقیق باید گفت، تحقیقات متعددی که توسط زیدی

، اند؛ برای نمونه ی شیعی در قرن دوم پرداختهها علل و عوامل قیامبیشتر به  ،انجام شده

 تحقیقات ذیل نام برد: توان از می

 6؛اثر فضیلت الشامی تاریخ زیدیه در قرن دوم و سومـ 

 7؛نوشته ابوفاضل رضوی اردکانی علی بن شخصیت و قیام زید ـ

 8؛شم معروف الحسنیها  نوشته های شیعی در تاریخ اسالم جنبش ـ

علم الکالم والمجتمع  و پژوهش فان اس که توسط صالح السلمه ترجمه شده و با عنوان ـ

 9.به چاپ رسیده است فی القرنین الثانی والثالث

ی طرح اندیشه سیاسی قیام به سیف، ها از جهت تمرکز بر زمینه ،اما نوشته حاضر

یافته بین  ی رواجها اندیشهاجتماعی و توجه به اخبار مربوط به ای  گیری از نظریه بهره

با این  ،آورد و شواهد شیعیان در دوره مورد نظر، تفاوت قابل توجهی از جهت موضوع، روی

و چگونگی  گر رابرتی اساسی ها ابتدا دیدگاه ،گونه تحقیقات دارد. برای درک بهتر بحث

 شود.  می گیری از این نظریه ارائه بهره

 گر؛ مفاهیم و مبانی نظریه رابرت

شود که بر ضدّ رژیم سیاسی  گر شامل حمالت فراگیری می شونت سیاسی، در نگاه رابرتخ

صورت گیرد. بررسی این نوع از خشونت، وی را بر آن داشته تا به سه سؤال اساسی 

. چه عواملی میزان 0ند؟؛ ا . منابع روانی و اجتماعی بالقوه خشونت جمعی کدام5بپردازد: 

. کدام شرایط اجتماعی بر شکل، 9کند؟؛ سیاسی را تعیین می نظام تمرکز این پتانسیل بر

 ثیرگذار است؟أحجم و پیامدهای خشونت ت
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 نویسد: ، میبرای طرح کلی نظریه خود وی در پاسخ به این مسائل و البته

شود. در مرحله دوم،  ایجاد میابتدا با بروز نارضایتی  ،توالی علّی در خشونت سیاسی»

آمیز علیه موضوعات یا  شود و نهایتاً به تحقق عمل خشونت میاین نارضایتی، سیاسی 

. نارضایتی حاصل از ادراک محرومیت نسبی، شرط اساسی انجامد بازیگران سیاسی می

 10«کنندگان در خشونت جمعی است. انگیزاننده مشارکت

یافتن خشونت سیاسی  ، دو مرحله اساسی و مقدماتی برای فعلیتگر رابرتبه عقیده 

مردم و  11«انتظارات ارزشی»تفاوت میان  از نارضایتی حاصل ،لمرحله اوّ ؛ردوجود دا

شرایطی است که  ،«انتظارات ارزشی»آنان است. مقصود از  12«های ارزشی توانایی»

شود که شامل شرایطی می ،«های ارزشی توانایی»دانند و ها خود را مستحق آن میانسان

یابند.  ها دست توانند به آندر اختیار داشتن ابزارهای اجتماعی می باکنند مردم فکر می

ی فرهنگی برای پرخاشگری، میزان و ها میزان تضمین مانند:عوامل متعددی  ،همچنین

ی نمادین ها درجه موفقیت خشونت سیاسی گذشته، میزان وضوح و شیوع جاذبه

ی که محرومیت نسبی از یها کننده خشونت، مشروعیت نظام سیاسی و نوع پاسخ توجیه

گیری مرحله دوم تحقق خشونت، یعنی تمرکز  شود، سبب شکلسوی نظام داده می

 13.نارضایتی بر اهداف سیاسی است

امکان سرخوردگی و  ،عدم تعادل جامعه و به دنبال آن 14،«محرومیت نسبی»نظریه 

تظارات ارزشی گاه ان کند. می ی مختلف جامعه را تبیینها پرخاشگری سیاسی از سوی گروه

رو به کاهش  ،ی ارزشیها اما این تصور وجود دارد که توانایی ؛ماند می ثابت نسبتاً ،گروه

-ایستا باقی می نسبتاً ها توانایی ،ناشی از بلندپروازی است و در آن ،هستند. گاه محرومیت

کاهش گاه همراه با افزایش شدید انتظارات و  ،شود. در نهایت می ماند و انتظارات تشدید

 16«محرومیت آرزویی» 15،«محرومیت نزولی» ،زمان و شدید توانایی است که به ترتیب هم

عوامل متعدد دیگری نیز برای  البته 18نامگذاری شده است. 17«رونده محرومیت پیش»و 

که وقتی افراد وضعیت خود را با وضعیت گروه بخشیدن محرومیت وجود دارد؛ چنان سرعت
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ی گوناگون زندگی فردی و اجتماعی برخوردار ها در زمینه دیگر که از برتری مشهودی

 19یابد. می است، مقایسه کنند، میزان محرومیت نسبی افزایش

ی ها ریشه ،گیردمورد توجه قرار می گر رابرتل نظریه بخش دیگری که در مرحله اوّ

ایی ای از منابع گسترده و توان کند که اگر جامعه وی تأکید میاجتماعی محرومیت است. 

بخش برخوردار باشد و مردم از  قابل توجهی برای تبدیل وضعیت به شرایط رضایت

ها برخوردار باشند، بودن در این فرصت های متنوع، معقول و مؤثری برای سهیمفرصت

ارزشیِ  های های ارزشی مفروض خواهد بود و در مقابل، اگر منابع محدود و اقدامتوانایی

های اندکی وجود داشته باشد، مردم امید کمتری به آینده  فرصتشده ناچیز باشد یا  انجام

وی در بخش دیگر نظریه خود، چگونگی پیوستگی میان خشونت و  20خواهند داشت.

 گوید: سیاست را مطرح نموده و می
ها بر موضوعات سیاسی متمرکز شود و  ها و باورهای انسانهرگاه نگرش

چنان قوی باشند  های مخالف آن سازمانچنان ضعیف یا  های نهادی آنچارچوب

ها را به خشونت سیاسی  که به ناراضیان نیرو بخشند، نارضایتی، انسان

  21کشاند. می

ثیر دو عامل أآمده است که پتانسیل خشونت سیاسی تحت ت ،در توضیح این امر

هرچه انسان  ،به عبارت دیگر ؛است «جویانه توجیهات فایده»و  «توجیهات هنجاری»

شدن به خشونت سیاسی را  هات هنجاری بیشتری برای خشونت داشته باشد و متوسلتوجی

توجیهات  22.آمده، بیشتر خواهد بود مفید بداند، احتمال مشارکت وی در زمینه فراهم

گونه  انجام این یی هستند که انسان درباره مطلوبیت ذاتیِها مجموعه نگرش ،هنجاری

که انسان درباره میزان  است مجموعه باورهایی ،جویانه ها دارد و توجیهات فایدهکنش

ها و موقعیت ارزشی کلی خود و جامعه با انجام چنین رفتاری دارد. این نگرش یارتقا

ی سیاسی ها یی است که انسان از وضعیتها مجموعه آموزه ،پس از تحقق ذهنی ،باورها

  23ست.مصادیق آن را مشاهده کرده ا ،آفرین داشته و در موقعیتی محرومیت
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 برداری از نظریه محرومیت نسبی شیوه بهره

است؛ اما باید پذیرفت که فهم فعل انسان در زمان گذشته، معرفتی با شأن مستقل 

 هنگام از معارف دیگر که دغدغه شناختِ مندی سنجیده و به با بهره تواند پژوه می  تاریخ

با  ،به عبارت دیگر ؛قایع دست یابدبُعدی از ابعاد زندگی انسان را دارند، به تبیین بهتری از و

 از یبخش ولیبرخوردارند،  ها کاستی و ها ضعف یات برای تطبیق با مصادیق، ازنظرآنکه 

 اما ؛خواند کاملها را  یک از آن هیچ توان ، نمیرسد می به نظر .بردارند در هم را واقعیت

نیز به  گر رابرتگیری از نظریات  ه بهرهک چنان ؛قائل نشد ها آن اهمیتی برای توان نمی

پیش از  ،رو ازاین .اش نیست ویژه مبانی فکری اساسی ی پذیرش تمامی اندیشه و بهامعن

 :سه نکته مهم قابل ذکر است ،ورود به بحث

ناظر به حجم و گستره شورش و قیام است؛  ،نخست آنکه بخش وسیعی از نظریه وی

توجه دارد که شامل چگونگی  گر رابرتشده  به بخشی از سیستم طراحی ،اما تحقیق حاضر

 تحقق محرومیت نسبی و پتانسیل خشونت جمعی است. 

و  ها ، توطئهها برآمده از مطالعه انقالب گر، رابرتنکته دیگر آنکه ساختمان نظریه 

 ،رو برخوردار است. ازاینای  ی دوره معاصر بوده و از روابط علت و معلولی پیچیدهها شورش

تر در صدها سال  قابل ردیابی در تحوالت ساده ،کننده در نظریه بسیاری از عناصر تعیین

 گونه رویدادهای تاریخی بر ویژه آنکه اطالعات بسیار محدودی از این پیش نخواهد بود؛ به

 جای مانده است.

ای  جامعه ؛بررسی کنش مهمی در جامعه اسالمی است ،آنکه موضوع تحقیق سومنکته 

تحوالت سیاسی و اجتماعی  را در ای کننده نقش اساسی و تعیین ،عناصر مذهبی آن،در  که

 24،به عنوان مکمل نظریه دیوس گر، رابرتحالی است که رویکرد  کند. این در می ایفا

پرداز در زمینه  عناصر اساسی دیگری را مطرح کرده است. وی به عنوان یک نظریه

 ینیع توسعه از یطوالن زمان که است یزمان ،قالبان وقوع احتمالمعتقد بود  ها، انقالب
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ایده  ،در مجموع 25.شود دنبال عیسر گردِ عقب با کوتاه مدت در یاجتماع و یاقتصاد

 طراحی شده است.  5در تصویر شماره  گر، رابرتشده از نظریه  گرفته

 

 
 شده از نظریه محرومیت نسبی : نمودار ایده برداشت1 شماره

کند که ریشه اساسی طرح و پافشاری  می این فرضیه را در طول تحقیق دنبال ،نگارنده

قیام به سیف از سوی رهبران و استقبال مسلمانان از آن، ریشه در تحوالت تاریخی پس از 

 شده در جامعه اسالمی دارد. برداری رهبران از عقاید و باورهای تئوریزه عصر نبوی و بهره

 می از وضعیت موجودجامعه اسال پیشروی نارضایتی

از ای  جزیره عربستان صورت قبیلگی داشت. مردم کمتر بهره شبه ،پیش از ظهور اسالم

ان حاکم بود. آنسیاست، فرهنگ و تمدن داشتند و فقر بر تمام شئون مادی و معنوی 

ترین  از جمله مهم 28،و ابتذال اخالقی 27انحطاط نظام ارزشی 26،عقیدتی های انحراف

های دیگر و دوره در بیان قرآن کریم است. البته انحراف عقیدتی با صورت ی اینها ویژگی

در مناطق دیگر چون عراق و ایران نیز وجود  29،همراه با ساختاری بیمارگونه از قدرت
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و  داشت. این وضعیت با گسترش بینش الهی در دوره نبوت و حکومت رسول اکرم

سالمت  یاقتصادی مناسب، ارتقا به عنوان مالک فضیلت، تحقق معیشت اتبدیل تقو

در همان دوره  ،و فرامین پیامبراندیشه  30روانی و فرهنگ اجتماعی را به دنبال داشت.

ماندن این عصر به عنوان دوره آرمانی در  توسط پیروان ایشان ثبت گردید و سبب برجای

 اذهان عمومی جامعه اسالمی شد. 

ین آن حضرت در برخی مسائل مهم، ، معیارها و فراماما پس از رحلت نبی اکرم

زیر پا نهاده شد و برای نمونه، انتخاب خلیفه در سقیفه،  ،همچون امر جانشینی پیامبر

گونه از برخوردها با مسائل مهمّ دین اسالم،  این 31بر اساس شرف و خون صورت گرفت.

، توسط در دوره عثمان رشد یافت؛ تا جایی که برخی حاکمان بدون احراز شرایط اوّلیه

های کالن را برای  آوری اموال و ثروت ها، جمع و برخی از آن 32شدند خلیفه منسوب می

شورش بزرگی  34نادرست خلیفه سوم، های بار بر اثر اقدام نخستین 33پنداشتند. خود الزم می

  35از سوی شهرهای بزرگ به سوی مرکز شکل گرفت.

ق( که مسلمانان با وجود 02)م  همچنین، پس از دوره حکومت امام علی

گرفته در مرکز حکومت، بار دیگر طعم عدالت اقتصادی را چشیدند،  های صورت کارشکنی

شواهد  36ها بیش از همیشه شدت گرفت. با روی کار آمدن امویان، مفاسد در همه زمینه

ق( تأکید 12ق( به معاویه )م 93متعددی در این باره وجود دارد؛ برای نمونه، عمار یاسر )م 

کردیم و اکنون به جهت تأویل و  کند که روزی بر سر نزول قرآن با شما نبرد می می

دوره سکوت آزاردهنده برای  ،با آنکه دوره معاویه 37کنیم. می شما نبرد تحریف آن با

برخی از سران شیعه که تاب تحمل  38،ویژه شیعیان بودبه ،مسلمانان نواحی شرقی

 39ه و حکمرانان وی را نداشتند، اعتراض نموده و کشته شدند.ی معاویها و ظلم ها بدعت

ق( را به عنوان جانشین برگزید و این امر را در 10 )م فرزندش یزید ،معاویه پس از خود

در دوره  ،روند سراشیبی بازگشت به مفاسد 40به خواست خداوند نسبت داد. ،بدعتی بزرگ

کشته و یا اسیر شدند.  پیامبربیت  یزید کامل شد و در دوره وی، گروهی از اهل
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وجودآورنده محرومیت شدید و فزاینده در دوره  به ست که عواملِا حاکی از آن ها بررسی

قابل مشاهده  0 در نمودار شماره ها، ترین آن مرهون امور بسیاری است که مهم ،امویان

 است.
 

 
 41: عوامل محرومیت فزاینده در دوره امویان2شماره 

 

معضالتی نیز وجود داشت که زمینه را  ،0شماره  موارد ذکرشده در نمودارعالوه بر 

ه امام ک چنان ؛برای پدیدآمدن درک جامعه از محرومیت در امور معنوی بیشتر نمود

به شهادت  خویش، بیت ق( در بدترین شرایط و همراه بسیاری از اهل15 )م حسین

آن بود که شیعیان  ،اخت. اتفاق دیگرضربه سختی را بر جامعه وارد س ،رسید. این موضوع

را جانشینان واقعی  ، ائمهرسیده از رسول خدا تا این دوره بر اساس نصّ
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، در مورد اینکه چه اما با شهادت امام حسین 42؛دانستند می ر امر خالفتد پیامبر

 43دچار اختالف قابل توجهی شدند. ،کسی شایستگی مقام امامت را دارد

ها و جعل احادیث به خانهی چون یاددادن لعن به کودکان در مکتبهای همچنین، اقدام

خوردن به جایگاه اجتماعی شیعیان شد و در  سبب ضربه 44،طور گسترده بر ضدّ علی

ق( در توصیف این 550)م  های بعدی نیز ادامه یافت؛ تا جایی که امام باقر دوره

 وضعیت فرمود:
ای به قتل رسیدند و دستان و پاهای آنان بسیاری از شیعیانِ ما در هر منطقه

نمود،  امیه( هرکه را که اظهار محبت به خاندان پیامبر را بریدند. آنان )بنی

 45اش را ویران نمودند. زندانی کرده یا مالش را به غارت بردند و یا خانه

از طرفی، مسلمانان فقیر و تهیدست نیز با مقایسه وضعیت رفاهی، فرهنگی و اجتماعی 

کردند؛  می احساس سرخوردگی ،خالفت، بیش از هر زمان ود و شهرهای مرکزیخ

بازی،  اموال خود را صرف خرس ،ه در این دوره، مردم شام بیش از هر چیزک چنان

اما در شهر کوفه تعداد فقرا و  46کردند؛ می لعب زدن، بازی با میمون و انواع لهو و دایره

از مصائب  ه،و مردم به کارهای سخت گماشته شد شد میروز افزوده  سرپرستان روزبه بی

در این شرایط، انتظارات جامعه با توجه به داشتن دورنمایی از  47بردند. می گوناگون رنج

سبب ایجاد  ،رو به افزایش بود و همین موضوع ،حکومت اسالمی عصر پیامبر

 نارضایتی عمیقی در هر یک از مسلمانان شد.

 نارضایتی سیاسیها در  تمرکز نارضایتی

چنانچه گذشت، زمان تحقق و استمرار نارضایتی مسلمانان، ناشی از محرومیتی بود که 

در ابعاد سیاسی  شد. این محرومیت، پس از رحلت نبی اکرم متوجه مناطق مختلف می

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

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

، شدیدترین فشارها را به دلیل پافشاری بر رهنمودهای علوی و حکومت امام علی
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 48های مختلف عثمانی که همواره مورد حمایت امویان بودند، متحمل شد. مقابله با گروه

در  ،سبب شد تا این نارضایتی ،وفهدر مناطق شرقی با ک ارتباط پیوسته جامعه اسالمی

ه کوفیان در راستای جلب نظر ک حدی وسیع به مردمان شهرهای دیگر سرایت یابد؛ چنان

بدون احتساب  ،کید کردند که بیش از پانزده هزار نفرأعلی برای قبول رهبری قیام، ت بن زید

 49د.موصل، جرجان، ری و خراسان، آماده یاری تو هستن ،مردمان مداین، بصره

ی روزافزون، ها نیازهای ضروری و ستم نارضایتی ناشی از عدم حلّ ،این وجود با

ترین دلیل برای این تمرکز،  تدریج بر محدوده سیاست و قدرت متمرکز شد. شاید مهم به

ه ائمه ک چنان ؛داران تقیه بود استقبال مردمی از دعوت جهادگران در مقابل طرف

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

گرفتند، از هرگونه رویکرد سیاسی آشکار و میحتی پیشوایی سیاسی مسلمانان قرار 

آنان پیروان و اطرافیان خود را نیز از چنان رویکردهایی باز  50.قهرآمیز پرهیز داشتند

آلود علویان را  ق( خیزش زودهنگام و شتاب501 )م امام صادق ،رو ازاین 51داشتند. می

با این  52شود. می دست کودکان چهافتد و بازی می خواند که بر زمینای  همانند پرواز جوجه

که قیام را تنها راه برخورد  53از برخی بزرگان شیعه داشتندای  مردم استقبال گسترده ،حال

علی در جواب کسانی  بن ت بود که زیددانستند. با توجه به همین ظرفی می با حکومت اموی

دادن  کرد که خود را در برابر آنچه در حال روی می اعالم ،داشتند می که وی را از قیام باز

ها  ناشی از عواملی بود که برخی از آن ،این روند تدریجی 54داند. می مسئول ،است

 ند از:ا عبارت

 بیت شده اهل ناحق ریخته گیری از خون به . روحیه انتقام1

ظهور « توابین»پس از قیام عاشورا، بدون فاصله، اوّلین گروه از میان کوفیان با نام 

بار  فدا نمود. مؤمنان برای نخستین خواهی امام حسین کرد و خون خود را در راه خون

 55از سوی حکومت بودند. بیت شدن و به اسارت رفتن نامداراترین اهل شاهد کشته

مالن این حادثه تلخ در میان مسلمانان، تا سالیان دراز ادامه داشت؛ گیری از عا حسّ انتقام
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رو، تا پایان  دانست. ازاین امیه می حسّی که تمامی تقصیرها را متوجه انحراف خاندان بنی

و یارانش  گیری از قاتالن امام حسین کننده، انتقام های قیام قرن اوّل، رهبر بیشتر گروه

شد تا همواره شیعیان منتظر  این روحیه، سبب می 56برشمرد.ف خود اهداترین  را از مهم

 فرصتی برای اقدام مجدد بر ضدّ حکومت باشند.

 . ترس اجمالی خالفت اموی از مناطق شرقی و شیعیان2

 امویان از ابتدا سیاست خشونت را در دستور کار خود قرار دادند، اما شواهدی نشان

 بر پیامبر بیت و دوستداران اهلتمالی شیعیان اح های دهد که آنان همواره از اقدام می

ی مناطق که مردمانی با عضبارها تکرار نمودند که بر ب ،رو ترسیدند. ازاین می خود ضدّ

و مستبدترین افراد را به  57توان حکومت کرد نمی گرایش علوی حضور دارند، جز با شمشیر

 )م ابیه بن توان به زیاد می کردند که از آن جمله می عنوان حاکم این مناطق مشخص

ق( 503 )م عمر بن ق( و یوسف59 )م یوسف بن ق(، حجاج13 )م زیاد بن ق(، عبیداهلل99

اذعان  ،برخورد امویان با مناطق شرقیخصوص م( در 5550 )م اشاره نمود. جرجی زیدان

رت و پرداختند و تجا می و به امور سیاسی ندبود فرمانرواآنان فقط  هدارد که امویان نسبت ب

این ترس و در ادامه تدابیر شدید  58.شد می تنها توسط موالی انجام ،امور صنعتی و زراعت

 باشند. متمرکز خالفت اموی سایهرفت از  ی برونها شد تا مردم بر راه باعث می ،امنیتی

 . باالرفتن آمار خروج اقوام و مذاهب در پی عدم پاسخ الزم از سوی امویان3

گسترش  شت،بر نارضایتی سیاسی دا ها ی در تمرکز نارضایتیاز مواردی که نقش مهم

ی مختلفی ها . اقوام و گروهبوداموی در ابتدای قرن دوم  ی ضدّها و قیام ها و شدت شورش

 به تحرکات خود ادامه ها و گاه تا سال نددر دورترین نقاط مرزهای اسالمی خروج نمود

ی متعددی رخ داد ها ق(، قیام509 )م عبدالملک بن دادند. تنها در دوره حکومت هشام می

 ق(، قیام زحاف حمیری523 )م ند از: قیام عباد رعینیا ها عبارت ترین آن که برخی از مهم

ق(، قیام خوارج سیستان، قیام خوارج هرات، قیام خوارج ناحیه جزیره، قیام اشهب 521 )م



 670  07، شماره مسلسل 6931 تابستان، دومسال هجدهم، شماره              

ق( و قیام 555 )م بشر بن ق(، قیام بهلول553 )م ق(، قیام میسره سقاء521 )م عنزی

  59ق(.509 )م عکاشه

 ی یادشده بر حقوق مردمها که گروهای  همراه با تبلیغات گسترده ،این موضوع

تبلیغاتی که حکومت  ؛، امویان خوانده شوندها کردند، سبب شد تا عامل اصلی محرومیت می

60را سرکوب نماید. ها گاه نتوانست به صورت کامل آن هیچ
 

 ارتباط عالمان دینی با رهبران قیام. بیشترشدن 4

ی ها نقش بسزایی در گرایش مردم به سوی فعالیت ،علمای دین در هر دوره های اقدام

ی از عالمان اسالمی برای بسیارتالش گروه  ،لاجتماعی و سیاسی دارد. از اواخر قرن اوّ

با دستورات  سبب شد تا برخالف گذشته که به مواضع منفعالنه و حتی ،مقابله با امویان

کنندگان  کردند، به حمایت از قیام می مخالفت حاکمان خود به طور علنی با خروج بر ضدّ

مردم و هواداران خود را از شرکت در  61 ق(552 )م حسن بصری ،به عنوان نمونه ؛بپردازند

از والیان حجاز و عراق  ،ق(59 )م حجاج ثقفی ق( بر ضد19ّ اشعث )م بن قیام عبدالرحمن

)م  عبدالملک بن ق( علیه یزید520 )م مهلّب بن شورش یزید نیز از امیه، و ر بنیدر عص

 او بهترین راه را برای مبارزه با فساد جامعه و حکومت، موعظه 62.( منع نمودق529

 )م د و بزرگانی چون ابوحنیفهنموید که این رویکرد تغییر یاما دیری نپا 63؛دانست می

 )م رباح ابی بن و عطاء ق(550 )م سعدکوفیبنعطیةق(، 551 )م دثار بن محارب ،ق(592

 هایی که اقدام ها ی جنگ، مردم را به شرکت در این قیامها ق(، با حضور در صحنه550

عالوه بر ایجاد مشروعیت  ،همین رویکرد 64تشویق و توصیه نمودند. طلبانه بود، خشونت

 به اعالم نارضایتی از حکومت تشویق ،مردم را بیش از هر زمان دیگر ها، برای این قیام

  .نمود می
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 ازمنکر معروف و نهی گیری گفتمان اصالح و امربه . شکل5

را  هرکه فرمانروای ستمکاری: »خود فرمود قیامدر بیان چرایی  امام حسین

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

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

 رو، اصالحگری ازاین 65«قیام نماید؛ در غیر این صورت، جزای او آتش خواهد بود. فرمانروا

حکومت باشد؛  های منحرفانه توانست مشوق دیگری برای جلب توجه مردم به اقدام می

« اصالح»مقابله با وضعیت سیاسی موجود، از مفهوم برای  که امام حسین چنان

ازمنکر،  معروف و نهی های نخست قرن دوم، امربه در اواخر قرن اوّل و دهه 66استفاده نمود.

مورد تأکید سران قبایل و اقوام مختلف قرار  ،شده های دینیِ فراموش به عنوان یکی آموزه

67موارد آن دانسته شد.گرفت و اقدام مسلحانه و شورش، یکی از مصادیق و 
 

 شدن شمشیر به یک نماد عمومی . تبدیل6

 هیچ وجه امکان حلّبه مردم  ، برایست که در این دورها آن بیانگرها  بررسی

در دوره  ،رو گو و تعامل وجود ندارد. ازاینو مشکالت موجود از طریق گفت

است، در گفتمان آمیز  که نمادی از مقابله خشونت «شمشیر»عبدالملک واژه  بن هشام

کند که هرگز قومی  کید میأنخبگان رواج پیدا کرده است. چنانچه زید در مقابل هشام ت

وی در خطاب به  ،همچنین 68مگر آنکه خار گردید. ؛سوزش شمشیر را ناخوش نداشت

از ستم باید دل هوشیار را در  گفت: برای رهاشدن کنندگان خود از سایر شهرها می استقبال

کار  گونه عبارات به این بارها از سوی وی موجود، در منابع 69کار گرفت. هبرّان بکنار شمشیر 

 70رفته است.

 . رواج گفتمان جایگزینی در رأس قدرت7

تردید، در اواخر دوره اموی، بیش از هر چیز در جامعه اسالمی این سؤال به  بی

تواند جایگزین مناسبی  شد که چه حکومت و خاندانی می های گوناگون طرح می شکل

برای امویان باشد؟ مطابق برخی شواهد، ظلم بر مردم تا جایی ادامه یافت که گاه عده 
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دادند  کنان ندا سر می شدند و از شهرها بیرون آمده، گریه ناچاری جمع می روی از ،بسیاری

عبدالملک در  بن این برخورد، طیّ دوره هشام 71باز ستاند؟ تواند حق ما را که چه کسی می

که مطابق گزارشی، مسلمانان در برخی شهرها به  اوج خود قابل مشاهده است؛ چنان

این  72دانستند. صورت عمومی انتظار مرگ وی را کشیده، آن را رحمت الهی برای خود می

البته برخی از این موارد، برای گفته بود.  های پیش ناامیدی از حکومت، ناشی از محرومیت

از  73که مسکین دارمی )م اواخر قرن اوّل(، عموم مردم و نخبگان نیز قابل فهم بود؛ چنان

در بین خاندان اموی بر سر خالفت تأکید  موجود اختالفات شاعران مشهور این دوره، به

حققان، موضوعی که توسط برخی م 74خواند؛ شدن حقوق مردم می کرده، آن را سبب ضایع

75امیه نیز دانسته شده است. از جمله عوامل سقوط بنی
 

 جویانه قیام گسترش توجیهات هنجاری و فایده

موجود سبب شد تا مرحله  دهد که شرایطِ می نشان ،علی بن بررسی دوران و شخصیت زید

امویان صورت گیرد. طبیعی است  گیری موجی دوباره بر ضدّ پایانی و حساس برای شکل

کننده قرار  برداری مناسب از سوی نخستین گروه قیام که این موج در صورتی که مورد بهره

ه با شکست ک ی رقیب ایجاد کند؛ چنانها سواری گروه تواند شرایط را برای موج ، مینگیرد

که در آغاز قرن  را واملاستفاده را بردند. برخی ع نهایتِ اتفاقاین  قیام زیدیان، عباسیان از

بینش و روش »توان طیّ دو بخش  سیاسی هستند، میکننده خشونت  توجیه ،دوم

 بررسی نمود.« علی بستر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوره زیدبن»و « علی بن زید

 علی بن . بینش و روش زید1

توانست  می که علی در بینش و روش زیدبنثر ؤترین عوامل موجود و م مهم

 ند از:ا عبارت ،امویان باشد ضدّ کننده پازلی برای موجی بر تکمیل
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 گرا پذیری و شخصیت وحدت . انعطاف1ـ1

پذیر  علی که مورد اتفاق مورخان است، شخصیت انعطاف بن های زید یکی از ویژگی

اش که هدف مشترک بیشتر مذاهب و اقوام  اوست. وی در اقدام خود، بر هدف نهایی

به طور کامل از  وی که هدشرو، به هیچ وجه دیده ن کز نمود. ازاینمسلمان بود، تمر

طور آشکار به  بهیا ای دفاع نماید و آن را به عنوان مذهب برتر معرفی کند و  عقیده

مذهبان با حکومت بر اساس  گروهی توهین نموده باشد. وی با آنکه نوع برخورد امامیه

لی إف راد العلمَأن مَ»: کرد می کیدأتپنداشت، همواره  می تقیه را سیاستی نادرست

و  برودمحمد  بن نزد جعفر ،که طالب علم است آن لیّ؛ هرإف راد الجهادَأن محمد ومَ بن جعفر

 ،حتی مطابق شواهد متعدد ،رو ازاین 76.«از من پیروی کند ،هرکه طالب پیکار است

 77علی پیوستند. بن ی مختلفی از خوارج به زیدها گروه

 کنندگان محبوب نزد جامعه از نسل قیام. شجاع و 2ـ1

های دیگری نیز برخوردار بود؛ چه اینکه او به عبادت و  علی، از ویژگی بن شخصیت زید

ای از شیعیان به دلیل شهامت و شجاعتش آینه  وی برای عده 78تهجد شهرت داشت.

بود. شجاعت وی تا حدی بود که  نمای پدربزرگش، سیدالشهداء تمام

و یا خود را مستحق حکومت  79عبدالمک را به طور مستقیم نهی از منکر نمود بن هشام

همچنین، در  81وی خود را از قریش و کسانی که قوام حق در آنان است، برشمرد. 80خواند.

 از ماست، مختار از ماست و مهدی موعود مبرکرد که پیا می اعالم های خویش خطابه

 83بسیار زیاد بود. ،کوشش وی برای رساندن پیام دعوت به قیام 82نیز از ماست.

 . شخصیت مشهور علمی و مورد تبعیت علما3ـ1

آوری به رتبه باالیی از علم و تقوا دست  علی در مدینه نزد افراد نام بن از طرفی زید

 ،ق(505 )م لکهی بن سلمة :همچون ،یافته بود؛ تا آنجا که بزرگان کوفه در این دوره

علی به کوفه، از  بن ق( پس از ورود زید500 )م اسحاق بن معاویةق( و 500 )م خزیمه بن نصر

 وی درخواست نمودند تا مجلس درسی تشکیل دهد و مشتاقانه در خدمت وی کسب علم
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ابوحنیفه،  مانند:از شخصیت علمی زید توسط افرادی  داری و حمایت جانب 84نمودند. می

ق(، 515 )م سعید ثوری بن ق(، سفیان500 )م حارث بن ق(، زبید599 )م بجلیعماره  بن حسن

ق( که 591 )م معتمر بن منصور و ق(501)م  لیلی ابی بن ق(، محمد501)م  مهران بن سلیمان

علمی وی در  یباعث شده بود تا نظریات و آرا ،از بزرگان علمای قوم خود بودند ،یک هر

 85.جامعه انتشار یابد

 دارای اهداف متناسب با محرومیت فراگیر جامعه. 4ـ1

دهد که وی همواره  می علی که خود بدان اشاره نموده، نشان بن بررسی اهداف قیام زید

رونده در جامعه  معضالتی است که نقش اساسی را در محرومیت نسبی پیش به دنبال حلّ

 :نمود که من شما را بهاعالم  ،ویژه در بین شیعیان دارد. وی پیش از قیام اسالمی و به

دفاع از مستضعفان و بخشش  ،پیکار با ستمگران و ظالمان ،ت پیامبرشکتاب خداوند و سنّ

گردآوردن سپاهیان ، مظالم ردّ ،تقسیم غنایم میان صاحبان آن به مساوات ،محرومان

 86خوانم. ، فرا میدر برابر دشمنان بیت پیامبر دادن اهل بازمانده و یاری

 علی بن سی، اجتماعی و فرهنگی دوره زید. بستر سیا2

توان به چند عامل مهم و  می علی نیز بن زید و اجتماعی در مورد بستر فعالیت سیاسی

 :ثیرگذار اشاره نمودأت

 در محلّ فعالیت وی . عدم حضور ائمه شیعه1ـ2

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

در مجموعه صادقین ،ی خاص این شهر، وجود نداشت. با این حالها به دلیل ویژگی

هنگام از ایجاد هرگونه انحراف در  ی بهها و توصیه ها بارها با اقدام یش،خو های فعالیت

آمده  کالمی پیش های توان به اختالف ، میکردند؛ برای نمونه می میان شیعیان جلوگیری

ثیرگذاری بر شیعیان أت با وجود اما ائمه 87؛بزرگ ایشان اشاره نمود میان اصحاب

ی جدید، امکان ها داران فرقه مناطق مختلف و حفظ یاران خود از حضور در میان طرف
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شهر کوفه را نداشتند. همین امر، تأثیر بسزایی در در  یشارتباط مستقیم با شیعیان خو

 های قیام داشت. وجودآمدن زمینه به

 عبدالملک بن گیرانه هشام سخت های اقدام. 2ـ2

عبدالملک با شیعیان گذشت که  بن توان از برخوردهای هتاکانه هشام همچنین، نمی

ورزی در کنار افرادی  ای سبب افروختگی شیعیان گردید. نام وی در سیاست همچون جرقه

شیعیان، گیری به ضعیفان و  اما وی در سخت 88چون معاویه و عبدالملک برده شده است؛

های مختلف به برخی کارگزاران خود،  از هیچ کوششی فروگذار نکرد؛ برای نمونه، در نامه

د، خونشان را بریزند و از نآنان را به زندان افکن گیری کنند، دستور داد که بر شیعیان سخت

 های ی شیعی نیز از دیگر اقدامها برخورد با شخصیت 89ند.نمایالمال محرومشان  حقوق بیت

داد خانه  فرمانو یا  90را کوچک کنند شخصیت امام باقر داده دستور ک بود؛ چنانوی 

در همین  91.ندنمایخراب  شرا بر سر بیت ق(، شاعر معروف اهل501 )م زید بن کمیت

همه در زید اثرگذار بود تا  ها این 92علی به دستور هشام از کوفه اخراج شد. بن زید، راستا

ر واصالح ام م خویش را برایو اهتما 93دخوانبسلطان جائر  ،وی بارها هشام را نزد مردم

 94اعالم کند.

 ای کوفه . چهره دوبُعدی نظامی و اندیشه3ـ2

آمیز داشته است. این  خشونت های ثری در تکمیل شرایط برای اقدامؤکوفه نیز نقش م

جنگجویان بود و بعدها نیز همین حضور نیروی انسانی ور حض از دیرباز محلّ ،شهر

 95را به کوفه جلب نمود. قدرتمند برای مقابله با مشکالت بود که توجه امام علی

اما  ؛ق( مشاهده کرد19 توان در قیام مختار )م می جنگجویانه را استمرار این فضای شواهد

پردازان دینی رنگی دیگر گرفت. از  نظامی حاکم، با حضور نظریه جوّ ،از همین دوران

، پیامبرت ی مختلف از قرآن و سنّها افراد با ادعاهای گوناگون و برداشت ،همین دوره

96اصول اعتقادی دین بودند. در صدد بیان
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 گیری نتیجه

علی و رهبران شیعه را واداشت تا باور قیام به سیف  بن برای آنچه زید ،ها نشان داد بررسی

ها و مذاهب مختلف  سبب استقبال گروه نیزو بر آن پافشاری نمایند و  را مطرح نموده

اسالمی از این باور شد، ریشه واحدی وجود دارد و آن ریشه را پس از کندوکاو در تحوالت 

محرومیت نسبی »توان در  شده در جامعه، می پس از عصر نبوی و باورهای تئوریزه تاریخیِ

موضوعی که در چند مرحله قابل  ؛ه نمودخالص« رونده در جامعه اسالمی پیش

در مرحله نخست، به دلیل تفاوت فزاینده نظام سیاسی، اجتماعی،  ؛تصویرسازی است

با حکومت امویان،  امام علی و فرهنگی و اقتصادی در دوره حکومت پیامبر

 :به دالیلی چون ،نارضایتی قابل توجهی در بین مردم و نخبگان ظاهر شد. در مرحله دوم

جویی، ترس خالفت از مخالفت مناطقی که گرایش علوی داشتند،  انتقام گیری حسّ شکل

گیری  باالرفتن آمار قیام اقوام مختلف، بیشترشدن ارتباط علمای دین با رهبران قیام، شکل

رواج  شدن شمشیر به نماد عمومیِ تبدیل و نیز ازمنکر معروف و نهی گفتمان اصالح و امربه

ها بر روی اهداف سیاسی در باالترین  س قدرت، تمرکز نارضایتیأدر ر گفتمان جایگزینی

توجیهات هنجاری  ،در دهه دوم قرن دوم هجری ، یعنیحد به وجود آمد؛ تا در مرحله سوم

گردد، شرایط را برای مقابله با  علی برمی بن جویانه که به شخصیت و زمانه زید و فایده

طرح باور و اعتقاد به قیام به  ،در نهایت ،ن مراحلهایی چون تقیه فراهم سازد. ای سیاست

 با استقبال عمومی مواجه گردید. ،سیف را ضروری ساخت و به طور طبیعی
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 .523،ص5ق،ج1105،بیروت:مؤسسةاألعلمی،تاریخطبریجریر،بنطبری،محمد.53

 .121ـ112،ص2الحدید،پیشین،جابی.ابن52

 .291،ص2پیشین،جبالرذری،.51

هایگوناگون،محدودیتشیعیانوعلویانرادردستورگیریازراهازسویی،معاویهبابهره.55

شیعیانبایدتابعرهبراندینیخودمی دراینباره،کارقراردادودرمقابل، براینمونه، بودند.

 .525ـ522معروفالحسنی،پیشین،صن.ک:

نفرازآنانچونحجرمعروکهچنان.59 پانزده بنفالحسنیبیشاز برده31عدی)م نام را ق(

 (525ـ551است.)معروفالحسنی،پیشین،ص

 .203،ص1ق،ج1115،قم:شریفرضی،اإلمامةوالسیاسةمسلم،بنقتیبه،عبداهللابن.10

خلدون،بنمحمدبنبدالرحمن.ع1ترتیبن.ک:گانهرذکرشدهدرنمودار،بهبرایدیدنشواهدده.11

والخبر والمبتدا بیدیوان العربی، التراث احیاء دار بیروت: ، ج ص2تا، ،12 محمد2؛ سعد،بن.

ابن5؛502،ص3پیشین،ج پیشین،جابی. یعقوبی،احمد1؛11،ص11الحدید، یعقوب،ابیبن.

بیتاریخیعقوبی دارصادر، بیروت: ج، 191و125،ص2تا، 3؛ جرجیزیدان، تاریختمدن.

امیرکبیر،اسالمی تهران: ابراهیمحسن،حسن،2؛222ش،ص1512، نشرتاریخاسالم. تهران: ،

حسن،بن؛علی113.همان،ص5؛522،ص2.یعقوبی،پیشین،ج1؛122ش،ص1512جاوید،

 الذهبمسعودی، مروج الهجرة، دار قم: ،1109 ج ص2ق، ،555 9؛ جعفر، شهیدی، تاریخ.

.بالرذری،پیشین،ج10؛225ـ221ش،ص1522،تهران:مرکزنشردانشگاهی،تحلیلیاسالم

.511،ص1؛طبری،پیشین،ج12،ص1
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ش،21،1552،قم:فصلنامهطلوع،ش«امامتازدیدگاهزیدیهوامامیه»شفقخواتی،محمد،.12

 .5ص

 .211،ص5خلدون،پیشین،جابن.15

 .13،ص1الحدید،پیشین،جابیابن.11

 .15همان،ص.13

 .51،ص5مسعودی،پیشین،ج.12

جا:،بیالحیاةاإلجتماعیةواإلقتصادیةفیالکوفةفیالقرناألوّلالهجریزبیدی،محمدحسن،.11

.52ـ52م،ص1910

 .101ـ599سعد،پیشین،صنبراینمونه،ن.ک:محمدب.15

 .31تا،ص،نجف:المکتبةالحیدریة،بیمقاتلالطالبیینحسین،بنابوالفرجاصفهانی،علی.19

30. این در برخیشواهد برایمشاهده محمدحسین، مدرسیطباطبایی، ن.ک: مکتبدرباره،

 .12ـ9ش،ص1552،تهران:کویر،فرایندتکامل

 .191تا،ص،تهران:دارالکتباإلسالمیة،بیالغیبةزینب،ابیابن.31

 .220،ص5ش،ج1525،تهران:دارالکتباإلسالمیة،کافی،کلینی.32

.31براینمونهدربارهایناستقبالگسترده،ن.ک:ابوالفرجاصفهانی،پیشین،ص.35

.522،ص5طبری،پیشین،ج.31

.122،ص1همان،ج.33

ش،1511،تهران:جاوید،وایرانامامحسین؛فریشلر،23،ص2سعد،پیشین،جبن.محمد32

.9ص

 .30،ص3ق،ج1552،بیروت:دارصادر،الکاملفیالتاریخمبارک،بناثیر،محمدابن.31

 .299زیدان،پیشی،ص.35

 .132ـ101طبری،پیشین،ص.39

 .22ـ1،ص9بالرذری،پیشین،ج.20
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نامبردهشدهاست.«زهادثمانیه»ازعلمایبزرگبصرهکهتمایالتصوفیانهداشتوجزء.21

(150و129ش،ص1555،تهران:کشفالمحجوبعثمان،بن)علی

ابن22 محمد. بناثیر، النهایةفیغریبالحدیثمبارک، ، ،2ش،ج1521قم:مؤسسهاسماعیلیان،

 .195ص

احمد.25 اصفهانی، بنابونعیم وطبقةحلیعبداهلل، ،االصفیاءةاالولیاء ج1551بیروت: ص2ق، ،

ابن111 ؛ آدابالحسنالبصریوزهدهومواعظهجوزی، ، ق،1122بیروت:چاپسلیمانحرش،

.50ص

احمد.21 بنخطیببغدادی، تاریخبغدادعلی، الکتبالعلمیة، دار بیروت: ج1111، ص15ق، ،

 .222،ص1تا،ج،بیروت:دارصادر،بیتهذیبالتهذیبعلی،بنحجر،احمدابن؛595

 .501،ص5طبری،پیشین،ج.23

 .500همان،ص.22

؛113و111ق،ص1102،بیروت:علمالکتب،تاریخواسطسهلم،بنبراینمونه،ن.ک:اسلم.21

.522،ص15خطیببغدادی،پیشین،ج

 .212ق،ص1111،قم:انصار،عمدةالطالبعلی،بنعنبه،احمدابن.25

 .112،ص1الحدید،پیشین،جابیابن29

،299،109ق،ص1111،قم:مؤسسةالبعثة،األمالیعلی،بنبراینمونه،ن.ک:صدوق،محمد.10

150 محمد150و مفید، بن؛ اإلختصاصنعمان، المفید، دار بیروت: ص1111، حلّی،121ق، ؛

 .993،ص2تا،ججا:طبعةحجریة،بی،بیمنتهیالمطلبف،یوسبنحسن

.112،ص1الحدید،پیشین،جابیابن.11

همان..12

بنی.15 شعرایعصر از وی محمدعلی، )مدرس، خالفتبود. دستگاه با مرتبط و ریحانةامیه

(23،ص1ش،ج1529،تهران:ایرانسال،األدب

.225،ص20ق،ج11101،بیروت:دارالفکر،األغانیحسین،بنعلیابوالفرجاصفهانی،.11

 



 663  07، شماره مسلسل 6931 تابستان، دومسال هجدهم، شماره              

                                                                                                          

13. محمد، طقوش، سهیل ن.ک: نمونه، امویانبرای دانشگاه،دولت و حوزه پژوهشگاه قم: ،

 .211ـ210ش،ص1551

.521تا،ص،قم:انتشاراتبیدار،بیکفایةاألثرمحمد،بنعلی.خزّازقمی،12

این استکه معنایکنارهشایانتوجه به وگیریامامصادقگفتار، مسائلسیاسینبوده از

شیعه امامان سوی از تقیه روش شیعیانپیگیری سیاسی رهبری در راهبردی عنوان به ،

ترکهدرخصوصمحرومیتچندوجهیشود.بایدگفتآنانبادرکوآگاهیجامعمحسوبمی

هارامحکومبهشکستوضعیتخالفتداشتند،قیامجامعهاسالمیوازطرفی،شرایطمنطقهو

شدند.دانستندوبههمینجهت،درآنحاضرنمیمی

.212عنبه،پیشین،صابن.11

،بیروت:داراإلرشادنعمان،بن؛مفید،محمد31،پیشین،صمقاتلالطالبیینابوالفرجاصفهانی،.15

 .213عنبه،پیشین،صبن؛ا152؛حمیری،پیشین،ص252تا،صالمفید،بی

 .212ـ213عنبه،پیشین،صابن.19

بنقتیبه،عبداهللابن.50 دارالکتبالعربی،عیوناألخبارمسلم، بیروت: ؛591،ص1ق،ج1111،

 .151،ص2مسعودی،پیشین،ج

 .521خزّازقمی،پیشین،ص.51

 همان..52

مطهر.55 مقدسی، ن.ک: بنبراینمونه، مترجمانالتقاسیمفیمعرفةاألقالیمأحسنطاهر، تهران: ،

 .122ش،ص1521ایران،

 .205،ص5؛طبری،پیشین،ج23،ص5یعقوبی،پیشین،ج.51

.39ـ32ابوالفرجاصفهانی،پیشین،ص.53

 .221،ص5طبری،پیشین،ج.52

 .52ـ11ق،ص1105،مشهد:نشرمرتضی،احتجاجعلی،بنطبرسی،احمد.51

.215،ص؛مسعودی،پیشین251قوبی،پیشین،صیع.55
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،قم:دارالکتبالشیعةوالحاکمونهاوفرامین،ن.ک:مغنیه،محمدجواد،برایمشاهدهایننامه.59

 .111ق،ص1122اإلسالمی،

 همان..90

 .51،ص9ق،ج1105،بیروت:داراألضواء،أعیانالشیعةآقابزرگتهرانی،.91

.202،ص5جمسعودی،پیشین،.92

 .102،ص11ش،ج1521،تهران:ایرانسال،وسائلالشیعةحسن،بنحرّعاملی،محمد.95

 .210ابوالفرجاصفهانی،پیشین،ص.91

 .121ص،1ج،نپیشی،حموى.93

،ص2سعد،پیشین،جبندهد.)محمدنفرازتابعانمقیمکوفهخبرمی530سعد،ازحضورابن.92

هایمشهوروینرقم،حاکیازفضایعلمیموجوددرکوفهاست.حضورخاندانابهبعد(150

فرقه و علم شکلاهل های حسین، نجفی، )براقی کوفه در کوفهگرفته بنیادتاریخ مشهد: ،

دهد؛براینمونهو(نیزچنینامریرانشانمی312ـ302ش،ص1552هایاسالمی،پژوهش

عقل»یوفکریکوفهدرتاریختفکراسالمی،ن.ک:برنجکار،رضا،اطالعبیشتردربارهنقشعلم

 ش.2،1595هایعلمودین،سالپنجم،ش،مجلهپژوهش«گراییدرمدرسهکوفهوعقل


