
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    0011و دوم، شماره هشتاد و پنجم، بهار  ستیسال ب      

أبو السرايا خالل  ة اإلجتماعيّة البن طباطبا والمکان األداء، و

 االنتفاضة و الهزيمة
 

 1محمد حسين كاظمي

 2هالسيد حسين فالح زاد

انتفاضة فيي   حداثبإ (ه.ق 911 ) أبو السرايا في العامبالتعاون مع قام ابن طباطبا 

، و إلى مناطق مهمة من العيال  اسسييمي   واسعٍ وسريعٍانتشرت بشكلٍ و التي الكوفة، 

 من قبل العباسيّين. اإسقاطه  ّإذ تدم طوييً، ل  ت التي

، كميا يتميمن   لهذا الحراكالجزر  هذا البحث هو المدّ و يتحدث حولهمن أه  ما  

ذلي  باالسيتناإ إليى     ، واالنتفاضية سقوط هيذه   علىتأثير العوامل المختلفة ل تحلييً

 الحديثة.و  و المباحث القديمةالمنابع 

الموهبية  و مكانة العلميّة البن طباطبا، يمكن االستنتاج من خيل هذه المقالة أنّ ال

و إليى إضيفاد   إلى إيجياإ طاياد إينيي     أإّواالشجاعة لدى أبو السرايا،  العسكرية و

تنوّعية،  الم وسائلسياسيّ للثورة باللبعد التقوية ا التقارب العلوي، و الشرعيّة الدينيّة، و

ى إلى تصيعيد  أإّكان قد كل ذل  و كانتخاب الوالي للمناطق المختلفة، ضرب النقوإ، 

                                           

، )الكاتييد المسيي:ول(   فييي مامعيية بيياقر العلييوم    تيياريا اسسيييم طالييد إكتييوراه   .9

kmohamadhosein@ymail.com. 

 .hossain270@gmail.com  أستاذ مشارك في مامعة باقر العلوم .2
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   0011و دوم، شماره هشتاد و پنجم، بهار  ستیسال ب      

 حركة هذه الثورة.
من أه  العوامل التي أإت إلى سقوط هذه اسنتفاضية هيي الميوت المبكير سبين      

أبيو السيرايا،    ليدى من بعده، مركزيّة الذات  و الذي نتج عنه فراطاً في القياإةطباطبا، 

عيدم   و ،السرقة و ، الرطبة في النهد أتباعه التشدّإ المبالغ به فيما بتعلق بالعباسيّين و

 تجهيز القاعدة المساعدة.

 

 ن، الكوفة.يّيابن طباطبا، أبو السرايا، العباسيّين، ثورة العلو الکلمات الرئيسة:
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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 پنجمشماره هشتاد و  ،دومو  یستسال ب

 0011 بهار

 

آنان یامو شکست ق یریگ در اوج یاو عملکرد ابن طباطبا و ابوالسرا یاجتماع یگاهجا

 

  13/2/1011 تاریخ تأیید:                        3/11/1331 تاریخ دریافت:
  1 یکاظم ینمحمد حس 

  2فالح زاده  ینحس یدس
 

ه.ق. در 911را در سدا    یدای  ق یکدییرر   یبا همکار یاابن طباطبا و ابوالسرا

از جمدا  اسد گ تسد ر       کردنی که به سرعت در بخد  یممد   ریزی  کوفه پ

 یا رو به شکست نماد و به دست عباس  حرکت پس از انیک زیان ینایا ا یافت 

اسدت.   وه پد   یسد ه از یوضوعات شا یک   یاگق ینسرکوب شی. فراز و فرود ا

عواید    یرتدث   یدی  جی یهدا  از ینابع کمن و پ وه  یریت پ وه  حاضر با بمره

 .کنی  ی  بررس یاگق ینو شکست ا یریت یخ لف را در اوج

ابدن طباطبدا  اب کدار      اج مداع  یرداه جا دهی  پ وه  نشا  ی ینا های یاف ه

و  یند  د یتیانندی یشدروع   یند  پوشد  د  یاداد ا یا و شدااعت ابوالسدرا    نظای

  یانندی ان خداب والد    ی هدا  بدا رو   یاگق یاس بعی س یتو تقو یا علو ی ترا هم

داشد ه   یداگ ق یدن ا یدری ت در اوج ییناطق یخ لف و ضرب سکه  نق  یؤ ر یبرا

پدس   یطباطبا و خأل رهبر  یاننی یرگ زود هنراگ ابن   از عوایل ینچن است. هم

و  یا از حدی در یدورد عباسد    ی بد  یدری ت سدخت  یا ابوالسرا یاز او  خودیحور

                                              

 .(kmohamadhosein@ymail.com) مسئول(: یسنده)نو اسالم دانشگاه باقرالعلوم یختار یدکتر یدانشجو. 1
 .(hossain270@gmail.com): دانشگاه باقرالعلوم یاردانش. 2
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بده   تدوا    ید   کمکد  یرداه و فراهم نکرد  پا یتر به غارت ی ی یشا  هوادارا  ا

 ناگ برد. یاگق ینعوای  شکست ا ینتر عنوا  یمم
 

 .کوفه یان،علو های یامق یان،عباس یا،سراابن طباطبا، ابوال :کلیدواژگان

 مقدمه. 1

های علووی عرور    ترین جنبش ه.ق، یکی از مهم911قیام ابن طباطبا و ابوالسرایا در سال 

ه.ق.( بود که به سرعت توانست بر مناطق وسوییی از عوراق، ازواز،    935-626عباسیان )

ایون منواطق بوا    یمن و برخی دیگور از منواطق مسولو  وود و اکوموت عباسویان را در       

هایی جدی مواجه کند، اما پس از اندک زمانی، ایون ارکوت دچوار زوال  ود و بوه       چالش

هوا   سرعت رو به اضمحالل گذا ت. نیروهای آن که در ابتدای راه، فوات  تموام درگیوری   

های مختلف مغلوب  دند و  هرهای تحت نفوذ آنان، یکی پس از دیگری  بودند در میدان

 از دست رفت.

گیری و زوال سریع قیام، میلول عوامل متیددی بود که برخی از این عوامل به  جاین او

 خریت و رفتار بزرگان این قیام مربوط است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و  

ای درصدد پاسخ به این سؤال است که  خریت و عملکورد   خانه مندی از منابع کتاب بهره

 گیری و  کست قیام آنان دا ته است؟ ری در اوجابن طباطبا و ابوالسرایا چه تأثی

یافتن پاسخ مناسب به این سؤال از این جهت اهمیت دارد که عللی درونی، موفقیت و  

 دهد. ای را در تحلیل این قیام، مقابل ما قرار می سازد و افق تازه  کست را نمایان می

 . پیشینه پژوهش1-1

باطبوا و ابوالسورایا صوورر گرفتوه اسوت کوه       قیام ابن ط  ای درباره های ارزنده پژوهش

در  (9339ی )اامد یعبدالهاددهند.  هرکدام، قیام را از جهت خاصی مورد بررسی قرار می

 ، ةناموه مکوکو   فرول  درکوفوه در دوره اموام رضوا و اموام جوواد      یییاننقش  و   مقاله
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نان با این قیوام  پردازد و ارتباط برخی از آ به نقش  یییان کوفه در این دوره می 32 ماره 

 کند. بررسی می

، 2المیوار  بوزرا اسوالمی، جلود     ةدر دایرابوالسرایا ( در مدخل 9335علی بهرامیان )

اللّه  نیمتکند.  ها و قیام ابوالسرایا ارائه می زندگانی، مذهب، فیالیت  اطالعار جامیی درباره

 در دوره یووانعلو هووای یووامبوور ق یلوویتحل  ( در بخکووی از مقالووه9311) یفرو ووان یصووفر

 یوام ق بوه  56  ماره  ناسی، ییهنامه   فرلدر  عهدی یتو ارتباط آن با والامام رضا 

امام رضا عهدی یتوال ساز ینهزم عللاز  آن را یکیو  پردازد می یاطباطبا و ابوالسرا ابن

 داند. می

قیام  واکاوی و تبیین علل و نتایج  ( در مقاله9315پور )سید اامد موسوی و نزمه ملک

 55های علوم انسانی،  ماره  نامه پژوهش در فرل ابن طباطبا و ابوالسرایا در دوره عباسیان

 یواکواو ( در مقاله 9312پردازند. صفرعلی قانونی و محمدرضا بارانی ) به علل این قیام می

 نامووه  ووییه پژوهووی،    در فروول طباطبووا ابوون جنووبش  یو فکوور یاسوویس یووتماه

دهنود کوه ایون قیوام      پردازند و نکان موی  ای قیام می به ماهیت سیاسی و اندیکه 3 ماره 

نرفته اسوت و   یشپ یهامام یاسیس یکهبر اساس انداست، اما جنبش های یک  دارای نکانه

 .دارد یدیز  یکهاند یتا ادود

مندی کوه در موورد قیوام ابون طباطبوا و       های ارزش ها اطالعار و تحلیل این پژوهش

ابون طباطبوا و    یوام بزرگوان ق  یو رفتارهوا  یتیتأثیر  خرو دهند، اما به  یا ارائه میابوالسرا

پردازنود و تفواور کوار موا بوا ایون تحقیقوار         یام نموی گیری و  کست ق در اوج یاابوالسرا

 مند در رو ن نمودن این مسئله است. ارزش

 شناسی مفهوم .2-1

 جایگاه اجتماعی .1-2-1

ماعی فرد،  غل و ارفه در مقایسوه بوا دیگور افوراد و     جایگاه اجتماعی به موقییت اجت

رسد که  کند و به نظر می مکاغل ا اره دارد که تحت تأثیر  رایو ااکم بر جامیه تغییر می
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یک موقییت، منحرر به فرد است و به عواملی مانند استیداد، توانایی، تخرص، مهوارر،  

از این قبیل بسوتگی دارد. بایود   مندی، محیو اجتماعی، اصالت خانوادگی و مواردی  عالقه

، موقییت 9گیرد، ولی از نظر وبر توجه دا ت که جایگاه اجتماعی از ذهنیت جامیه تأثیر می

در این پژوهش، منظوور از جایگواه اجتمواعی بیکوتر      5برای فرد دائمی و همیکگی نیست.

 ناظر به موقییت خانوادگی، تخرص دینی و مهارر نظامی است.

 عملکرد .2-2-1

دهد کوه در بور گیرنوده رفتوار و      م.( دیدگاهی در مورد عملکرد ارائه می9111) 3براماچ

نتایج است. او بر این باور است که عملکرد به مینای رفتارهوا و نتوایج اسوت و رفتارهوا از     

لکورد در  متوان گفت که منظور موا از ع  با توجه به این تیریف می 4گیرند. عامل نکأر می

گیری و  ها در اوج از رفتارهای ابن طباطبا و ابوالسرایا است که نتایج آن این مقاله، آن دسته

  کست قیام مؤثر بوده است.

 ه.ق.( 111ابن طباطبا ). 3-2-1

محمد بن ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن اسن مثنوی، میورو  بوه ابون طباطبوا      

عالم، فاضل، پرهیزکار ه.ق.( رهبر مینوی این قیام بود. او مانند گذ تگان خود فردی 911)

طباطبا لقب پدر وی بود؛ زیرا در کودکی، قبا را طبا تلفظ کرده بود و به این  2و  زاع بود.

گویند که این لغت در زبان نبطی به مینای  چنین می سبب به طباطبا میرو   ده بود. هم

  3که اهالی سواد، آن را به پدر محمد لقب دادند. 6سید السادار است
                                              

1. Max Wrber. 

 .211ص ،مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسیریموند آرون، . 2
3. Brumbach. 

 .12، صعملکرد یریتدمآرمسترانگ،  یکلما .4
 .22، صاالفادة هارونی،. 5
 .16، صسر سلسلة العلویةبخاری، . 6
 .181، ص2ج  ،تاج العروسزبیدی، . 7
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 ه.ق.( 111بوالسرایا )ا .4-2-1

و از  9سری بن منرور  یبانی، میرو  به ابوالسرایا از اعقاب هانی بن قبیروه  ویبانی  

]خربنده[ مکغول بود، اما  4مُکاری  او در ابتدا به پیکه 3از توابع جزیره بود. 5اهالی رأس عین

بوه هموراه   پس از مدتی نیرومند  د و در نواای غرب فرار به راهزنی پرداخت. مدتی نیز 

 3بون اعوین   هرثمةة سوسس بوه    6در ارمنستان با خرمیوان جنگیود.   2 یبانی یزید بن مزید

ه.ق.( پیوست، اما در اثر کم  دن مواجبش از او جدا  د و دوباره طغیان کرد توا بوه   500)

 1ابن طباطبا پیوست.

و گرایش به علویوان در  ای در محبت به اهل بیت با وجودی که هیچ گونه سابقه

و برخوی   90داند و اتی گردیزی او را از سران خوارج می 1ابوالسرایا ثبت نکده است  گذ ته

                                              

 (.198، ص8 ، جاالنساب، سمعانىمنسوب به قبیله شیبان از قبایل مشهور بکر بن وائل ). 1

فرسخ تا  15، نصیبین و دنیسر واقع شده است و حرّانشهر بزرگی از توابع جزیره است که میان . 2

 (.12، ص2 ، جمعجم البلداننصیبین فاصله دارد )حموی، 

 .224، صتاریخ الموصلازدی، . 2

 (.412، ص 5 ، جکتاب العیندهد )فراهیدی،  کسی که چهارپا کرایه می. 4

ه.ق.( بةه حکومةت   192-171سردار نظامی عباسیان که در مقطعی ازخالفت هةارون الرشةید )  . 5

 (.428، ص2 ، جتاریخ الیعقوبیآذربایجان و ارمنستان رسید )یعقوبی، 

 .212-212، ص 6ج  ،الکامل فی التاریخابن اثیر، . 6

ه.ق. در مناطقی چون ارمنستان، آفریقةا،  178وی از سرداران حکومت عباسیان بود که از سال . 7

 (.81، ص8 ، جاالعالم خراسان و عراق به خدمت پرداخت )زرکلی،

 .214-212، صهمان. 8

و ارتباط آن بةا  در دوران امام رضا یانعلو های یامبر ق یلیتحل» ی،فروشان ی. نعمت اهلل صفر9

 .66، ص26ش ،یشیعه شناس، «یتعهدیوال

 .172، صزین االخبارگردیزی، . 11
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، اموا در  9کننود  ها با توجه به قبیله و زادگاه او، گمان خارجی بودن او را تقویت موی  تحقیق

  5 ود. منابع زیدی از او به عنوان  خری با اعتقادار  ییی یاد می

 خریتی نظامی دارد و منابع از او بوه عنووان  خرویتی     که ابوالسرایا، با توجه به این

 کنند، پی بردن به اعتقادار او بوه خرووق قبول از قیوام ،کوار د وواری        مذهبی یاد نمی

 داد و عنووان   است، اما آ کار است که در هنگام قیوام، خوود را پیورو علویوان نکوان موی      

 گیوری نوزد    و پوس از دسوت  بوا ایون اوال، اقورار ا     3داعیه آل محمد را برای خود برگزید.

ه.ق.( به فریب خوردن به وسیله کوفیان بور ایون ابهوام و د وواری     536) 4اسن بن سهل

 2افزاید. می

 قیام .5-2-1

برد، اما این قیام پس از مالقار او با نرر  ها در اندیکه قیام به سر می ابن طباطبا مدر

ه.ق.( در مدینه با ابن 911) در مدینه پایه ریزی  د. نرر بن  بیب در سفر اج 6بن  بیب

دعور  3طباطبا مالقار کرد و به او قول همکاری در قیام داد و او را به زادگاه خود جزیره

                                              

 .512، ص5 ، جدایرة المعارف بزرگ اسالمی، «ابوالسرایا» ی بهرامیان، . عل1

  ،الحةدائ  الوردیةة  ؛ محلةی،  522، صتتمة المصابیح؛ آملی، 426، صمقاتل الطالبییناصفهانی، . 2

 .219، ص2ج  ،مطلع البدور؛ ابن ابی رجال، 722، ص1 ، جالشافی؛ منصور باهلل، 262، ص1ج 

؛ ابن جوزی، 119ص ،4ج  ،تجارب االممی، راز ؛526ص، 8 ج ،تاریخ االمم و الملوکی، . طبر2

 .82، ص11، جالمنتظم

 (.121، صتاریخ خلیفه بن خیاطه.ق. )ابن خیاط، 199والی عراق در سال . 4

 .551، صتتمة المصابیحآملی، . 5

و  یعمتشة فةردی   ی،ابوالفرج اصفهان  زارشبه گ درگذشت او اطالعی در دست نیست و از تاریخ. 6

 (.425، صمقاتل الطالبیین)اصفهانی،  مذهب بود یکون

هاى شمالى میان دو رودخانه دجله و فرات  دانان مسلمان به سرزمین جزیره در اصطالح جغرافى. 7

 (.177-176، صالبلدان)ابن فقیه،  گویند جزیره مى
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که ابن طباطبا با یارانش به جزیره رسیدند، نرر نتوانست نظر قوم خود را  کرد، اما هنگامی

 9یافت.برای یاری ابن طباطبا جلب کند و به همین دلیل همکاری آنان خاتمه 

ه.ق.( کوه  911ابن طباطبا در راه بازگکت با  خری به نام سری بن منرور  ویبانی ) 

بیدها به ابوالسرایا مکهور  د، مالقار کرد و از او برای آغاز قیام کموک خواسوت. او نیوز    

ابن طباطبا و ابوالسرایا سوبب   اتحاد 5دهی نظامی قیام را بر عهده گرفت. پذیرفت و فرمان

د و آنان توانستند با  یار الرضا من آل محمد و عمل به کتواب و سونت بور    تقویت قیام  

اسن بن سهل برای سرکوب ارکوت   3کوفه مسلو  وند و بییت مردم را به دست آورند.

کوفه کرد، اموا    ه.ق.( را روانه509) 4زهیر بن مسیبیکی از سرداران خود به نام آنان، ابتدا 

هنگام، ابن طباطبا درگذ ت و مردم با محمد بون محمود   در این  2او مغلوب ابوالسرایا  د.

  3ه.ق.( بییت کردند.505) 6بن زید

ه.ق.( را برای تسلو 911پس از آن اسن بن سهل، عبدوس بن عبدالرمد مرورودی )

 1بر کوفه فرستاد، اما او متحمل  کست سختی  د و جان خود را در این نبرد از دست داد.

پس از این پیروزی، قدرر ابوالسرایا رو افزایش نهاد و به نوواای مختلوف عوراق، اهوواز،     
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ازاز و یمن نماینده فرستاد. نمایندگان او موفق  دند، کنترل بسیاری از آن مناطق را به 

 دست آورند. 

بن اعین را به هموراه   هرثمةهای ابوالسرایا، اسن بن سهل را بر آن دا ت تا  موفقیت

بزرا به جنگ او بفرستد که در نهایت، پس از جنوگ و گریزهوای متیودد، قیوام      سساهی

گیر  دند. اسن بن سهل، ابوالسرایا را  درهم  کست و ابوالسرایا و محمد بن محمد دست

ه.ق.( فرستاد. به این ترتیوب، ایون   911-591اعدام کرد و محمد بن محمد را نزد مأمون )

ان را تحت الکویاع خوود قورار داده بوود از میوان      قیام که بخش وسییی از اکومت عباسی

 9رفت.

 گیری . علل اوج2

گیری و گسترش سریع آن است که ریکه در  خریت و  های این قیام، اوج یکی از ویژگی

 برخی از اقدامار سران آن دارد.

 جایگاه اجتماعی ابن طباطبا .1-2

آن به عنوان یکوی از علول   توان از  ای بود که می جایگاه اجتماعی ابن طباطبا به گونه

گیری قیام یاد کرد. پدر او، ابراهیم بن اسماعیل از بزرگان علوی زمان خود بود کوه در   اوج

محمد عوالوه   5را بر او نهادند.طباطبا میان اهالی سواد عراق  ناخته  ده بود و آنان لقب 

منابع او را به بر جایگاه پدرش در دو بید فردی و اجتماعی،  خریت قابل اعتنایی دا ت. 

 3کنند. مند میرفی می دار،  زاع و سخاور عنوان فردی عالم، فاضل، فقیه، دین
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ه.ق.( از سفر نرر بن  بیب به مدینه که به دنبال یکی از افوراد  595گزارش منقری ) 

 وود، نکوان از جایگواه     گردید و منزر به مالقار او با ابن طباطبا می سر ناس علوی می

چنین، گزارش دیگور   هم 9با در مدینه و  هرر او در میان علویان دارد.اجتماعی ابن طباط

ه.ق.( از مالقار خود و سسس گروهی از کوفیان و زیدیه و دعور آنان از ابن 595منقری )

مزموع   5طباطبا برای قیام، نکان دهنده  هرر و جایگاه او در میان کوفیان و زیدیه است.

 ویار الرضوا مون آل      نایی را داده بود که قیامی بور پایوه  این مسائل به ابن طباطبا این توا

 3یابد.ب یاریو هواداران بس کندبرپا محمد و عمل به کتاب و سنت 

دارد و  کرد، افراد تحت امر خود را مطیع نگه در کنار این مسائل، ابن طباطبا تالش می

رد، او را موورد  هوا تخطوی کو    و اگر فوردی از آن  4ها را مطابق مبانی خود صادر کند فرمان

تورین    اید به هموین دلیول اسوت کوه ابوالسورایا، او را بوا هیبوت         2بازخواست قرار دهد.

  6دانست که در زندگی دیده بود.  خریتی می

جایگاه ابن طباطبا در میان علویان مدینه و پیوروان کووفی و     این مسائل نکان دهنده

دانستند و او نیز  فردی  ایسته می زیدی آنان است که او را برای رهبری یک قیام علوی،

 کرد. یک قیام میرفی می  با اعمال و رفتارش، خود را به عنوان رهبر و فرد  ماره
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 . کارآزمودگی و شجاعت ابوالسرایا در میدان نبرد2-2

های جنوگ بوه    ابوالسرایا که فردی جسور و خطر پذیر بود، تزربیار متیددی از میدان

دهی سوساه   مند برای فرمان سبب او به فردی کار آزموده و توانبه همین  9دست آورده بود.

های نظامی دا وت. او   تبدیل  د و عملکرد او در رهبری نیروها، نقکی کلیدی در موفقیت

دهی زهیر بن مسیب، عازم کوفه  در اولین رویارویی جدی با سساهیان عباسی که به فرمان

گیر و تار و مار کرد و پس از آن با بسیج اهالی  سساه عباسی را غافل   ده بودند، ابتدا مقدمه

کوفه که در آن زمان برای امایت از قیام، ثابت قدم بودند و با اتخاذ تودابیری، چوون دور   

دهی غالم خوود، نیروهوای عباسوی را از     زدن نیروهای د من به وسیله گروهی به فرمان

 5ر آنان تحمیل کرد.مقابل و پکت سر، مورد هزوم قرار داد و  کست سنگینی را ب

بوه   3ابوالسرایا در دومین نبرد با عباسیان که این بار به رهبری عبدوس بن عبدالرومد 

سمت کوفه تاخته بودند، سساهیان خود را به سه قسمت تقسیم کرد. به ایون صوورر کوه    

دهوی دو غوالم خوود، سویار و      خود با گروهی از سمت بازار و دو گوروه دیگور بوه فرموان    

به ترتیب یکی از سمت جامع و دیگری از سمت دهکده بور عباسویان هزووم    ابوالهرماس 

ابوالسرایا مؤثر افتاد. سساه عباسی درهم  کست و تلفوار بسویاری متحمول      آوردند. نقکه

 د. ابوالسرایا در این جنوگ،  وزاعت فراوانوی از خوود نکوان داد و توانسوت عبودوس،        

4ده عباسیان را به قتل رساند.  فرمان
 

که سرداری  زاع بوود کوه هموراه     دهد ابوالسرایا، عالوه بر این دامار نکان میاین اق

دهی نیروهوا دا وت و    ای در سازمان های ویژه جنگید، توانایی سربازانش در میدان نبرد می
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جا کند. او با انتخاب  توانست با توجه به  رایو، نیروها را به بهترین  کل تقسیم و جابه می

 ارکت نیروها، نبرد را به سود خود به پایان رساند.  مسیرهای مناسب برای

 ایجاد مشروعیت دینی برای قیام . 3-2

قیام ابن طباطبا و ابوالسرایا بر مبنای اصول دینی، پایه ریزی  ده بود و رهبران آن در 

کنود. در   های تاریخی، این مدعا را تأییود موی   تحکیم بید مینوی آن بودند. گزارش  اندیکه

های رهبران قیام را که منزر به ایزاد پو ش مذهبی   ود، سیاست تالش می این قسمت

 قیام  د در یک چهارچوب منظم نکان داده  ود. 

 راهبردهای قیام در یعیش یها گیری از آموزه و بهره یمذهب یبندی به سنت ها پای .1-3-2

قیام دید.  توان در  یار ایزاد مکروعیت دینی را میبرای اولین تالش رهبران قیام 

این  یار با توجه به آنچه که در منابع زیدی و غیر زیدی نقول  وده اسوت دارای دو    

این دو مفهوم که اولوی بوه    9مفهوم الرضا من آل محمد و عمل به کتاب و سنت بود.

اسالمی ا اره دارد و آن را به فرد مورد رضایت مردم از اهل   صالایت رهبری جامیه

و دومی که نکان دهنده سیاسوت اجرایوی قیوام بور      5ازدس محدود میبیت پیامبر

ای دینی و  ییی از قیام ارائه کردند کوه بوا    مبنای عمل به کتاب و سنت است، چهره

 3 د. استقبال مردم مواجه 
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گیر بود و  های مذهبی در امر قیام، سخت ابن طباطبا در رعایت ااکام دینی و سنت

بیخون زد. بلکه باید آنان را ابتودا بوه جنوگ    میتقد بود که در جنگ نباید به د من  

دعور کرد و سسس با آنان جنگید. در گرفتن غنیموت نیوز، بویش از سوالای را کوه      

ابوالسرایا نیوز در مراالوی توالش     9دانست. د من در نبرد به کار گرفته بود، جایز نمی

 ن منظوور  کرد با استفاده از مضامین مذهبی، این بید قیام را تقویت کند. بوه هموی   می

 بوه سوخنرانی پرداخوت و    او در ابتدای قیام در کنار مرقد امام اسوین بون علوی   

 مردم را به سوی کسی کوه اداموه دهنوده راه او اسوت؛ یینوی ابون طباطبوا  دعوور         

  5کرد.

چنین، ابوالسرایا  قبل از نبرد با زهیر بن مسیب، مردم را به توجه به خدا، توبوه بوه    هم

انتخاب  یار یا فواطمی یوا    3نیت و استیانت از خداوند دعور کرد. درگاه او، خالص کردن

گیوری از   منرور در نبرد با عبدوس بن عبدالرمد نکوان دهنوده عوزم ابوالسورایا در بهوره     

  4میار  دینی برای ایزاد پو ش مذهبی برای قیام است.

 گرایی میان علویان . ایجاد هم2-3-2

سوبب  بود و اضور سادار و اهل بیت این قیام دارای خاستگاهی زیدی و علوی 

 د. به همین دلیل، ابون طباطبوا و ابوالسورایا در مرااول      تقویت وجه و مکروعیت آن می

مختلف، سیی در جلب نظر مساعد سادار و علویان برای اضور در قیام دا تند و از آنوان  

 کردند.  های اساس استفاده می در پست
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، ابراهیم، زید و اسماعیل پسران امام 9برادر ابن طباطباعلویانی مانند قاسم بن ابراهیم 

 یخ  3.4و محمد بن سلیمان بن داود بن اسن مثنی 5بن اسن االفطس ، اسینکاظم

ه.ق.( نیز گزار ی درباره تالش محمد بون سولیمان بورای جوذب علوی بون       319صدوق )

  2 ود. کند که مورد قبول اضرر واقع نمی به قیام ارائه میموسی

 کعبه    برگزاری مراسم حج و تعویض پرده. 3-3-2

دیگر اقدام قابل توجه ابوالسریا که به تقویت مکروعیت قیام کمک کرد، تییوین امیور   

الحاج برای برگزاری اج بود. او، اسین بن اسن االفطس را برای اکوموت و برگوزاری   

عباس مدتی خارج از  اج به مکه فرستاد. ابن افطس برای پرهیز از مواجهه با هواداران بنی

عیسى عباسی که در مکوه از جانوب عباسویان      بن توقف کرد. داود 6مکه در منطقه سر 

ای برای مقابله با طالبیان ندا ت. این وضییت اتی آن دسته  دار اکومت بود، انگیزه عهده

دهی مسرور خادم، ااضر به جنگ با طالبیان بودند،  عباس را که تحت فرمان از اامیان بنی

 منرر  نمود.

مکه را ترک کرد و مسورور از بویم برتوری طالبیوان و      3پس از اندکی، داود بن عیسی

پیوستن مردم به آنان در هنگام نبرد به سوی عراق بازگکت. با خوروج عباسویان از مکوه،    
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امور اج مردم بدون متولی باقی ماند و ابن افطس در پی دعور جمیی از اامیان طالبیان 

 کردنوود، پوویش از مغوورب روز عرفووه،   ر از ده نفوور، او را همراهووی موویکووه کمتوو در اووالی

و زمام اموور را در دسوت گرفوت و بوه اقاموه اوج بوا موردم          بدون مزاامت وارد مکه  د

وی با استفاده از این فرصت، موقییت خود را به عنوان ااکم و امیر الحاج مکوه   9پرداخت.

 تثبیت کرد.

ای را کوه عباسویان بور کیبوه پو وانیده بودنود،        ردهبه فرمان ابوالسرایا، پو   ابن افطس

این کار به طور رسمی،  5ای که ابوالسرایا فرستاده بود، پو اند. بردا ت و به جای آن، پرده

. ایون  نمود یبر مکه را اثبار م یازعامت ابوالسراکرد و  اکومت عباسیان بر مکه را نفی می

میان عموم مسلمانان،  رایو میرفی قیام  اقدامار با توجه به موقییت ممتاز مکه و اج در

را در مکه به عنوان خاستگاه اسالم در میان اهالی مکه و ااجیانی که از منواطق مختلوف   

 دینی قیام کمک کرد.  آمده بودند، فراهم کرد و به تقویت بنیه

 استحکام سیاسی قیام .4-2

برخی از آنان بوه تقویوت   ابوالسرایا پس از استوار  دن قیام در کوفه اقداماتی کرد که 

 بید سیاسی قیام منزر  د.

 و تعیین مناصب حکومتی ارسال والی به شهرهای مختلف .1-4-2

ایار   که نکان دهد، قیام ارکتی کور و مقطیی نیست و برای ادامه ابوالسرایا برای این

فورادی   هر، ا  و گسترش آن، برنامه دارد به اعمال ااکمیت در کوفه پرداخت و برای اداره

 و اکومتبه  3اسماعیل بن على بن را انتخاب کرد. به این ترتیب افرادی، چون اسماعیل
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دهی بر نیروهای امنیتی و  فرمان ه.ق.( به911) ازاج بن کوفه، روح در امام جانکینى

  )؟ه.ق.( بوه  عوامر  بون  دبیوری، عاصوم   انروارى )؟ه.ق.( بوه   سرى بن انتظامی، اامد

 ه.ق.( بووه سوومت ریاسووت بووازار منروووب     595) 9قضوواور و نروور بوون مووزاام   

 5. دند

قیام، والیانی را برای اکومت به  هرهای مختلف فرستاد و نکوان داد    او برای توسیه

اکومت خود، ترمیمی راسخ دارد.   پروراند و در گسترش دایره که اهدا  بلندی در سر می

ه.ق.( 520بون موسوی )  ه.ق.( و زیود  590) موسوى  بون  ابوراهیم  به این ترتیب در ااکامی،

یمون و اهوواز منرووب کورد.      اکوموت  بوه را به ترتیب پسران امام موسی بن جیفر

 بون  اسوین  و 4محمود  بون  برره، جیفور  اکومت به  3عیسى محمد بن چنین، عباس هم

 بون  داود بون  سولیمان  بن و محمد2مکه اکومت به افطس واسو، ابن اکومت به ابراهیم

ابوالسرایا، اسوماعیل فرزنود دیگور     6مدینه منروب کرد. مثنی )؟ه.ق.( را به اکومت اسن

  1را برای اکومت به فارس روانه کرد. 3امام موسی بن جیفر

                                              

از او نةام   أخبار محمد بن إبراهیم و أبی السرایامورخ مشهور زیدی که نجاشی، کتابی با عنوان . 1

رجال درج کرده است که روایات قابل توجهی از آن به دست آملی گرد آوری شده است )نجاشی، 
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ها پس از مرا ابن طباطبا و در زمان محمد بن محمد رخ داد، اما پیش از  این انتراب

  ای اولیوه ه موفقیت 9ه.ق.( را به مرر فرستاده بود.546این نیز ابن طباطبا، برادرش قاسم )

گیری قیام و گسترش هواداران علویان در مناطق هد   د. به طوری  این والیان سبب اوج

رسید و قیام هر روز، مکهور و میتبر  که پی در پی، اخبار پیروزی از این نواای به کوفه می

برداری از مناطقی، چون  ام و جزیوره بوه سومت     هایی مبنی بر فرمان کم نامه  د. کم می

این مسائل، گسترش و تداوم قیام را اتی بید از ککته  دن ابوالسرایا به  5وانه  د.کوفه ر

 دنبال دا ت.

 . ضرب سکه 2-4-2

 الَّذِینَ یُحِبُّ اهلل إِنَّ  دیگر اقدام ابوالسرایا پس از تسلو بر کوفه، ضرب سکه بود که آیه
ااتمال رواج ایون   4بر آن نقش بسته بود. 2مَرْصُوصٌ بُنْیانٌ صَفًّا کَأَنَّهُمْ سَبِیلِهِ فی یُقاتِلُونَ

رسد، ولی ایون کوار،    ها در مناطق مختلف با توجه به عمر اندک قیام، بیید به نظر می سکه

تکخص و ابراز موجودیت قیام در بید سیاسی بود. به عالوه با نقش این آیه  ریفه بر   مایه

ی مقودس و در راه خداونود میرفوی    ها، ارکت و قیام خود را بوه عنووان جهواد    روی سکه

  کرد. می

 . علل انحطاط3

خود درآورد و بسواط    قیام ابوالسرایا خیلی زود توانست کوفه و نواای دیگر را تحت سیطره

های ترر   ده برچیند. با این اال، پس از اندک زمانی  اکومت عباسیان را در سرزمین
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ست به ایار سیاسی خود ادامه دهد. منکأ های اولیه گذ ت، ابوالسرایا نتوان که از موفقیت

برخی از عواملی که در این مهم دخیل بودند، اعمالی بود که به وسیله ابوالسرایا و والیانش 

  د. در مناطق مختلف انزام می

 او یبرا ینبا وجود انتخاب جانش یرهبر و پرنشدن خألمرگ ابن طباطبا  .1-3

قیوام دا وت و     هوای اولیوه   مهمی در موفقیتطور که رهبری ابن طباطبا، نقش  همان

درگذ ت ناگهانی او در ابتدای قیام و  9توانسته بود بسیاری از کوفیان را به خود جلب کند.

قیام را با فقودان رهبوری    5در  رایطی که تنها چهل روز و یا کمتر از آغاز آن می گذ ت

طبا که به این نکته پوی بورده   کرد. ابن طبا رو می دینی که مورد قبول همه واقع  ود، روبه

 بود در آخرین لحظار عمرش برای بید از خود، این گونه وصیت کرد: 

 و برگزیننند  منن  جای به را علی آل از هرکسی دارند اختیار مردم من از بعد
 او روش منن  که است 3حسین بن عبیداهلل بن علی من نظر آمد پیش اختالف اگر
   4.راضیم ایمانش از و ام آزموده را
ترین فرد  قاسم را مناسب ،ابن طباطبا برادرش، 2ق(454ابوطالب هارونی )بنابر گزارش 

در کوفه نبود و از جانوب ابون طباطبوا بورای      زماندانست، اما قاسم آن  برای جانکینی می

ابون طباطبوا بوا میرفوی علوی بون        6.مرر رفته بود بهدعور مردم و گرفتن بییت از آنان 
                                              

  .525، صتتمة المصابیح؛ آملی، 447، صمقاتل الطالبیین. اصفهانی، 1

 .141، ص2ج  ،انساب االشرافبالذری، . 2

بةود   و یاران امام موسی بن جعفر و علی بن موسةی  وی از اعقاب امام علی بن حسین. 2

 (.256، صرجال النجاشی)نجاشی، 

 .422، صمقاتل الطالبییناصفهانی، . 4

 مةذهب و از اعقةاب امةام حسةن بةن علةی      ابوطالب یحیی بن حسین هارونی عالم زیدی . 5
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 9آمود،  ر اسینی که از با تقواترین ا خاق علووی بوه اسواب موی    عبیداهلل، یکی از سادا

با  یامق ،بید از خودش تاکند  ینخود را می ینجانک ،محترمانه یصورته تا ب یکیداند یریتدب

اوضواع   ،را نسذرفت یامق یرهبر یداهلل،بن عب یکه عل چالش مواجه نکود، اما پس از آن ینا

جوانی نورس و  زاع بود ی که بن عل ید د که مردم با محمد بن محمد بن ز یا گونهه ب

بییت کردند. ابوالسرایا هوم از رهبوری    ،5ولی از علم کافی برای رهبری قیام برخوردار نبود

 محمد بن محمد امایت کرد و او رهبری مینوی قیام را برعهده گرفت. 

 3تخاب بر اقتدار ابوالسرایا افزوده  ود. سیر اوادث آینده، کم کم نکان داد که با این ان

این افزایش قدرر ابوالسرایا که در ظاهر تنها رهبری نظامی را بر عهده دا ت سبب کوم  

رنگ  دن نقش محمد بن محمد به عنوان رهبر مینوی قیام  د و وی را مطیع ابوالسرایا 

زموانی تقویوت   ساخت و آرام آرام موجب از بین رفتن بید مینوی قیوام  ود. ایون گموان،     

کوه   ابن اعین، هنگامی هرثمةبینیم در گیر و دار نبرد میان نیروهای قیام و   ود که می می

به آنان پیغام داد که اگر خلیفه ما را قبول ندارید، بیایید دست از جنگ برداریم و با  هرثمه

هرچوه  وگو بنکینیم، مردم کوفه ادامه جنوگ را اوالل ندانسوتند و ابوالسورایا      ت هم به گف

  4تالش کرد، نتوانست آنان را برای ادامه جنگ متقاعد کند و مزبور  د به کوفه باز گردد.

در این جا اگر محمد بن محمد به عنوان یک رهبر دینی ماننود ابون طباطبوا، مقبوول     

جنگ االل و اتی تکیف دینی   توانست مردم را متقاعد کند که ادامه کوفه بود، می  جامیه

توان گفت که مورا   گرداند. با توجه به این مطلب می به میدان جنگ برمیاست و آنان را 

ای جبران ناپذیر بر بیود مینووی    ابن طباطبا و انتخاب فردی چون محمد بن محمد، لطمه

 قیام وارد کرد تا جایی که اتی ماهیت آن را به خطر انداخت.
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 میل به برتری جویی و خود محوری ابوالسرایا .2-3

ی که در افول و انحطاط این قیام، نقش آفرین بود میل به برتری جویی یکی از مسائل

گفت که او هموواره سویی دا وت، خوود را بوه عنووان         خص ابوالسرایا بود. به نوعی می

  خص اول قیام مطرح کند و این مدعا در برخی از اقدامار ابوالسرایا مکهود است.

 حمایت از رهبری محمد بن محمد .1-2-3

توان پس از مرا ناگهانی ابن طباطبا در امایت از جوانی کم سن و  را می این مسئله

مؤثر در قیوام بوود و اتوی بوه       سال به نام محمد بن محمد یافت که فاقد هرگونه، سابقه

ای بود که مورخانی   د. این امایت به گونه مذهبی هم  ناخته نمی  برجسته  عنوان چهره

انتخاب محمد بن محمود را   9ی، ابن کثیر و ابن خلدونچون ییقوبی، طبری، ابن اثیر، ذهب

 دهند.  پس از مرا ابن طباطبا به رهبری قیام به ابوالسرایا نسبت می

میلی علی بن عبیداهلل بن اسین در عمل  با این اال، ابوالفرج اصفهانی آن را در اثر بی

وی و اقبوال   دانود کوه در اثور پیکونهاد     به وصیت ابن طباطبا و پذیرش رهبری قیوام موی  

به هر ترتیب با این انتخاب، ابوالسورایا بوه    5ابوالسرایا و مردم به رهبری قیام برگزیده  د.

عنوان  خص اول قیام مطرح  د و محمد بن محمد توانایی و قدرتی ندا وت کوه ماننود    

ه ابن طباطبا جلوی یکه تازی ابوالسرایا را بگیرد. ابوالسرایا از فرصت بهره الزم را برد. همو 

 3امور را در دست گرفت و مطابق میل خود به عزل و نرب افراد پرداخت.
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 نوشتن نام ابوالسرایا بر پرده کعبه .2-2-3

به فرمان ابوالسرایا انزام داد، تیویض پرده کیبه بود. او  ابن افطسیکی از کارهایی که 

رد و بوه جوای آن،   عباس بر خانه کیبه پو انیده بودند، بردا ای را که بنی دستور دا ت پرده

 ای که ابوالسرایا فرستاده بود بر کیبه بسو اند که بر آن نو ته  ده بود:  پرده

اصفر بن اصفر، ابوالسرایا دعوت کننده آل محمد، اینن پنرده را سنفارش داد    

عبنا  را برکننند و از    که پرده سنتمررا  بننی   برای پوشش بیت اهلل الحرام و این

   1د و نود و نهم.پوشش آنا  پاک شود در سال ص

عباس بر کیبه پو وانده بودنود، یکوی از     ای که بنی جا با بردا تن پرده ابوالسرایا در این

چنین،  عباس در مکه بود. هم آثار آنان را در مکه از بین برد که به مینای نفی اکومت بنی

م کوه در ایون نو وته، متوذکر نوا      و این او با میرفی خود به نام دعور کننده آل محمد

کند که خویش را به عنوان  خص اول و رهبور    ود، گویا سیی می محمد بن محمد نمی

 قیام به همگان بکناساند.

 شانای گیری بیش از حد درباره عباسیان و هواداران سخت. 3-3

گیری بویش از اود در    یکی از مسائلی که تأثیر مهمی در افول این قیام دا ت، سخت

وسیله ابوالسرایا و برخی از والیانش در  هرهای مختلوف   اق عباسیان و اامیان ایکان به

هوای   گرفت، گوروه  گیری درباره عباسیان صورر نمی بود. ممکن بود اگر این مقدار، سخت

توانسوتند در   یافت و عباسیان نمی  دند و قیام عمر بیکتری می دیگری نیز جذب قیام می

 ه طور کامل سرکوب نمایند.های قیام را مهار کنند و آن را ب این مدر کم،  یله

بن اعین و عقب نکینی به کوفوه،   هرثمةبه عنوان نمونه، پس از  کست ابوالسرایا از 

های عباسیان و اامیان ایکان املوه کردنود،    محمد بن محمد و طالبیان همراه او به خانه
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کوه نوزد    ها و مزارع ایکان را خراب کردند. آنان اتی امووالی را  اموالکان را گرفتند و خانه

وجو کردند و گرفتند و در این راه، اعمال قبیحوی را   دیگران به ودییه گذا ته بودند، جست

9انزام دادند.
 

رانوی   از جانب ابوالسرایا، مأمور به اکمزید بن موسی، فرزند امام موسی بن جیفر

توقوف  اهواز گردید و رهسسار آن دیار  د. او در راه، اندک تووفقی در بروره دا وت. ایون     

رانی برره  ده  مراد  بود با ورود عباس بن محمد که از جانب ابوالسرایا، مأمور به اکم

بود. این دو با یاری یکدیگر به جنگ اسن بن علی میرو  بوه موأمونی، اواکم عباسوی     

که زیود و یوارانش بور بروره مسولو       پس از آن 5برره رفتند و توانستند او را مغلوب کنند.

هوای عباسویان و اامیوان ایکوان را داد و در اوق آنوان        زدن خانوه   دند. او دستور آتش

3گیری زیادی نمود تا ملقب به زید النار  د. سخت
 

گیر بور   یکی از علویان سخت در مکه، والی و امیرالحاج ابوالسرایا چنین ابن افطس، هم

عباسیان بود. او و همراهانش پس از تسلو بر مکه به ضبو اموال عباسیان اقودام کردنود.   

 دند که اموالی به عنوان ودییه از عباسیان، نزد  خری وجوود دارد   آنان هرگاه مطلع می

 خص را  کردند و آن یافتند، ضبو می بردند. اگر اموال را می به خانه آن  خص هزوم می

 د آن  خص را زندانی و  کردند و اگر چیزی پیدا نمی نیز به سبب قبول ودایع مزازار می

عبواس و اامیوان    کردند تا برای رهایی خود، فدیه دهد و اقرار کند که از بنوی   کنزه می

  4آنان است.

عباس و متهم نموودن بوه    قرد ابن افطس از این رفتارها و منتسب کردن افراد به بنی

ایت از عباسیان برای این بود که اعمال خود را نزد عموم مکیان موجه جلوه دهود، اموا   ام
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مندان مکه سبب  د افراد زیوادی   افراط در این کار و بازدا ت تیداد قابل توجهی از ثرور

گردان  وند و از  هر بگریزند. افراد ابن فطس نیز به تالفی فرار،  از ایکان، هراسان و روی

  9کردند. ن را ویران میهای آنا خانه

ابن فطس با این اقدامار توانست تا ادودی از عباسیان و اامیان ایکان انتقام بگیورد  

و آنان را تضییف کند. او در این راه، اموالی را از آنان گرفت و نریب خود و افرادش کورد  

مندانی را  ثرور این کار برای وی، بسیار پر هزینه بود. دامنه این کار، آن دسته از  ولی ثمره

که اامی عباسیان نبودنود،  وامل  ود و سوبب گردیود، بزرگوان و متمووالن  وهر کوه          

های خود قیام را یاری کنند از قیوام فاصوله    توانستند در روزهای سخت آینده با امایت می

گیرند. به این ترتیب، ابن فطس افرادی را که ظرفیت پیوستن و یاری قیام دا تند، تبدیل 

 مخالف و زخم خورده قیام کرد. به افرادی

 گری و تصرف اموال دیگران غارت .4-3

مورد دیگری که تأثیری منفی در روند رو به ر د قیوام دا وت، دسوت انودازی گواه و      

هوایی چوون غنیموت     گاه به اموال دیگران بود. ابوالسرایا و برخی از والیانش بوه بهانوه   بی

یافتنود   نیز بدون دلیل، امووالی را کوه موی    عباس و مالیار و گاهی جنگی، ضبو ودایع بنی

گرفتند. در ابتدای قیام ما  اهد این قضیه نیستیم و اتی در اولین درگیری،  برای خود می

کنند و یاران  که افراد فضل بن عباس، کارگزار عباسی کوفه از اطرا  فضل فرار می زمانی

بردند. ابوالسرایا متوجوه   به یغما مییافتند  ای را هرچه می  وند، عده ابوالسرایا وارد قرر می

دهد تیدادی از سربازان بر در قرر بایستند و مانع خروج افراد   ود و دستور می این امر می

گران را بازرسوی کردنود و    که اموال چساول  ده را پس بگیرند. آنان نیز غارر  وند یا این

  5ر نکرد.اموال تاراج  ده را بازگرداندند و دیگر کسی، اقدام به غار
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از غلبه بر سساه زهیر بون   نیروهای ابوالسرایا پس چنین در زمان ایار ابن طباطبا، هم

مسیب، هرچه در لککرگاه زهیر بن مسیب بود اعم از مال، سوالح و اسوب را بوه غنیموت     

ابن طباطبا با وجودی که آخرین، لحظار زندگی خوود را   9گرفتند و با خود به کوفه بردند.

 و روش او را نکووهش کورد    به  ودر ابوالسورایا را موورد انتقواد قورار داد     کرد  سسری می

 و گفت: 

جویم تو نباید به  ای به نزد خداوند بیزاری می من از اعمالی که تو انجام داده

جنریدی مرر آنا  را بنه پیانار دعنوت     زدی و نباید با آنا  می آنا  شبیخو  می

   2گرفتی. یمت میکردی و نباید غیر از سالح از آنا  غن می

 هرثمةة ابوالسرایا پس از مرا ابن طباطبا به این عمل ادامه داد. او پس از  کست از 

گذ ت، مالیار آن  هر را دریافوت   بن اعین و متواری  دن از کوفه، از هر  هری که می

 د، مرادره  برای مثال، مالی را که از اهواز امل می 3فروخت. جا را می کرد و غالر آن می

ممکن است وی این اموال را تحت عنوان مالیار اخوذ   4د و میان افرادش تقسیم کرد.نمو

 د و  های اکومت و سساهیان وضع می انیم که مالیار برای هزینه د کرده است، اما می می

ابوالسرایا در آن زمان اکومتی ندا ت که بخواهد بابت آن از مردم مالیار بگیرد به عالوه 

بییت او نبودند که در این  رایو ملزم بوه پرداخوت خوراج  ووند،     مردم این  هرها تحت 

که مخارج فرار خود و افرادش را فراهم کند، اموال ضوبو  وده را    گویا ابوالسرایا برای این

 کرد تا آنان راضی نگه دارد. بین افرادش تقسیم می
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زیود بون    کوه  مکابه این اعمال از برخی والیان ابوالسرایا نیز، ثبت  ده است. هنگوامی 

موسی  بر برره مسلو  د، امووالی را از تزوار سوتاند و ایون غیور از امووالی بوود کوه از         

بارز این مطلب اسوت. او    چنین، رفتار ابن افطس در مکه، نمونه هم 9عباس گرفته بود. بنی

کیبه کرد و پورده قبلوی را     پس از تسلو بر مکه به دستور ابوالسرایا، اقدام به تیویض پرده

صحاب خود از علویان و غیر آنان به اسب مقام و منزلتی که نزد وی دا تند، تقسیم بین ا

های مسزد الحرام بوود بوا    افراد او در ادامه، مقدار طالی نازکی را که بر سر ستون 5نمود.

تالش فراوان ترا یدند که به اندازه یک مثقال یا کمتر، طال بوه دسوت آمود. آنوان آهون      

چنین، ابن  هم 3های ساج آن را کندند و به بهای ناچیزی فروختند. های زمزم و چوب پنزره

 4کیبه بردا ته بود در میان افراد خود تقسیم کرد.  افطس اموالی را که از خزانه

این موارد غیر از اموالی بود که از عباسیان و کسانی که متهم به امایت از عباسویان   

اموالی که توانایی اخذ آن را دا وت بورای   بودند، گرفت. این رفتار ابن فطس که هرچه از 

نامناسبی از او در نزد مکیوان نمایوان کورد و ایکوان، او را       گرفت، چهره خود و یارانش می

 خری دیدند که میل فراوانوی بوه دسوت انودازی بوه امووال دیگوران دارد و اتوی بوه          

بیید نیسوت  کند.  های مقدس هم تیرض می های کیبه، مسزد الحرام و دیگر مکان دارایی

  که این رفتار موجب عدم امایت از او در برابر عباسیان  ده با د.

 عدم تدارک پایگاه کمکی  .5-3

تواند یاری رسوان یوک    ها می یکی از مسائل اساسی که در گذر موفقیت آمیز از چالش

قیام با د، وجود یک پایگاه کمکی برای امایت از قیام در لحظار سخت است. بوه ایون   
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هرگاه، مرکز قیام مورد تهدید قرار گیرد، نیروهای کمکی از ایون پایگواه بورای     صورر که

امایت از مرکز گسیل  وند و یا اتی در صورر سخت  دن  ورایو، رهبوران قیوام بوه     

 جا نقل مکان کنند و قوای خود را برای ادامه مسیر قیام بازسازی نمایند. آن

و  یا را بایود در هموین مسوئله جسوت    یکی از علل  کست قیام ابن طباطبا و ابوالسورا 

جوکرد. دانستیم که ابوالسرایا به محض تسلو بر کوفه، والیانی را به نقاط مختلفوی ماننود   

هوایی نیوز بوه دسوت      مکه، مدینه، برره، اهواز، واسو، فارس و یمن روانه کرد و موفقیت

یا در برخوورد بوا   کدام پایگاهی برای روزهای سخت قیام نکدند توا ابوالسورا   ، اما هیچ9آورد

 عباسیان روی کمک آنان اساب کند. 

ابون اعوین و عقوب     هرثمةة  اید به همین دلیل بود که ابوالسرایا پس از  کسوت از  

که منتظر کمکوی از   نکینی به کوفه، وقتی عرصه را بر خود و یارانش تنگ دید، بدون این

ای از طالبیان، اعراب  هسوی والیان خویش با د در اقدامی ناگهانی با محمد بن محمد، عد

قورار   هرثمةة و مرکز قیام خود را بدون مقاومت در اختیوار   5و اهل کوفه از  هر خارج  د

ابوالسرایا پس از خروج از کوفه، سه روز در قادسیه توقف کرد تا باقی افورادش بوه او    3داد.

  4ملحق  وند.

از جایی به جای که طرح مکخری دا ته با د و بدون اطالعار الزم  سسس، بدون آن

رفت و اتی در نزدیکی اهواز با اسن بن علی بادغیسوی، میورو  بوه موأمونی،      دیگر می

ااکم اهواز وارد نبردی غیر ضروری  د که در پایان  کست خورد و بیکتر افرادش ککته 
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اگر ابوالسرایا در هنگام فرستادن والیان به  وهرهای مختلوف    9 دند و یا فراری گردیدند.

وفیق قابل توجهی کسب کرده بودند در فکر تأسیس یک پایگاه کمکوی بورای   که برخی ت

کوه   توانست نیروهای آنان را برای تقویت خود فرا بخواند و یا ایون  ها بود، می این د واری

 جا رود و به بازسازی نیروها بسردازد. پس از دست دادن کوفه به آن

 نتیجه .4

های علوی در عرر اول عباسی است که  ترین قیام قیام ابن طباطبا و ابوالسریا یکی از مهم

هوای ایون    رفت تا عباسیان را با خطرار جودی مواجوه کنود. یافتوه     با ر د سریع خود می

دهد که  خریت و رفتارهای ابون طباطبوا و ابوالسورایا در کنوار دیگور       پژوهش نکان می

 گیری و  کست قیام دا ت. فرماندهان، نقش مهمی در اوج

اه مینوی ابن طباطبا در میان علویان، زیودیان و سوایر کوفیوان کوه      خریت و جایگ

های فردی او دا ت در کنار  زاعت و تدابیر نظوامی ابوالسورایا    ریکه در خاندان و ویژگی

گرایوی   به پیروزی قیام کمک کرد. استفاده از میار  دینی در طول قیام، تالش برای هوم 

ناصب اکومتی در کوفه، ارسال والی به دیگور  میان علویان، برگزاری مراسم اج، تییین م

گیری قیام  نقاط و ضرب سکه، تقویت ابیاد مذهبی و سیاسی قیام را در پی دا ت و در اوج

 مؤثر بود.

در مقابل، عواملی چون مرا زود هنگام ابن طباطبا، ناتوانی جانکین ابون طباطبوا در   

گیوری بویش از    والسرایا، سخترهبری مینوی قیام، میل به برتری جویی و خود محوری اب

ی، اسباب  کست قیام کمک یگاهعدم تدارک پاگری و  اد در قبال عباسیان، میل به غارر

 را فراهم آورد.
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