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 طباطبای گسست هويت اجتماعی جنبش ابنشناختجامعهتحليل 
 کاظم موسیبا تکيه بر نقش زيد بن 

 

 2مهرآبادی میرزایی زینب ،1بارانی محمدرضا
 

 چکیده
های شهیعی  پیهروان  اندیشهة های فرمانروایی، با رنبشمباسیان در نخستین دهه

ها که در زمان مأمون و بهه سها  رو شدند. یکی از این رنبشبهسیاسی زید رو
طباطبا است. با آنکه گسترل رغرافیایی این قاری رخ داد، رنبش ابنهجری111

رنبش در مدت زمان کوتاهی، از کوفهه تها حجهاز و از شهر، تها اههواز را در 
 ید.ه خاندانی خود به پیروزی نرسهبرگرفت، به دلیل گسست از هویت ارتاامی

طباطبا با تکیه بر نقش زید، مسللة بنیادی این تحلیل هویت ارتاامی رنبش ابن
بررسهی  ای و با رویکرد تحلیلی انجهام شهد.به شیول کتابخانه پژوهش است که

طباطبها، بهر اسهاس چههار شناختی گسست هویت ارتاامی رنهبش ابهنرامعه
رنهبش و نیروههای  ساز ارتاامی یعنی، ساختار، فرایند، باورههایمحور هویت

تا محورهای بنیادین هویت ارتاامی رنهبش و نقهش  بندی شدصورت زاکنش
ههای یافته زید در دگرگونی این هویت بررسی و هویت شیعی آن روشن شود.

گیهری موسی به هاراه دیگر ملویان، با بهرهدهد که زیدبناین پژوهش نشان می
هها و در نبش در دیگهر سهرزمیناز اباار و رفتارهای ناپسند، در پی گستر  ر

بار در ادارل شهرها و در برابر رقیبان، مهانع میان تاامی مردم بود. رفتار خشونت
از آن شد که آنها باورهای رنبش را نهادینه و مردم را با خود هاهراه کننهد. بهه 

 در میهان خهود را اندیشهة سازیسخن دیگر، هویت شیعی  رنبش، توان نهادینه
 . در نتیجه، با از دست دادن پایگاه ارتاامی شکست خوردند.نداشت پیروانش

طباطبها، سهاختار، فرآینهد، بهاور، موسهی، ابنرنهبش، زیدبن های کلیدی:واژه
 زانیروهای کنش

                                                 
 m.barani@alzahra.ac.ir  س(، تهران، ایران نویسنده مسلو ( الاهراء دانشگاه تاریخ گروه استادیار .1
 Z.mirzaei@alzahra.ac.ir س(، تهران، ایران  الاهراء دانشگاه اسالم تاریخ دکتری دانشجوی .2

 44/1/1341تاریخ تأیید  -11/11/1344 :تاریخ دریافت
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 مقدمه
قاهری، گرفتهار بحهران هجهری113الرشید در سها حکومت مباسی پس از دورل هارون

قهدرت بها یکهدیگر درگیهر شهدند و یهابی بهه رانشینی شد. امین و مأمون برای دسهت
های غربی و شهرقی خالفهت بهه آشهفتگی دچهار شهد. ایهن آشهفتگی سیاسهی و بخش

تهرین ارتاامی، فرصت مناسبی برای ناراضیان فراهم آورد. ملویهان کهه یکهی از اصهلی
آمدند، در آن روزگار آشوب بهه تحرکهات چنهدی دسهت منتقدان حکومت به شاار می

طباطبا و ابوالسهرایا بهود. در ایهن رنهبش مهم آنها، رنبش ابن هایزدند. یکی از حرکت
آمدنهد. ارتاامی، ملویان زیادی حضور داشتند که از ارکان اصلی رنهبش بهه شهاار می

طباطبا بیشتر ماا  و کارگااران خود را از میان فرزندان امامهان انتخهاب کهرده بهود. ابن
 ع( نیا یکی از ملویانی بود که به رنبش موسی معروف به زیدالنار برادر امام رضابنزید

پیوست. با ورود آنکه این رنبش در اوضاع مناسب و با حضهور پرشهاار ملویهان برپها 
 هدف بنیهادی ایهن مقالهههای ملوی شکست خورد. شد، سرانجام هاچون دیگر رنبش

طباطبا است که بها تارکها بهر شناختی گسست هویت ارتاامی رنبش ابنتحلیل رامعه
سهاختار، فراینهد، باورههای رنهبش و نیروههای ساز ارتاامی یعنی، محور هویت چهار
 بندی شد.زا صورتکنش

: 1433هویت به معنای ورقه، شناسنامه وآنچه مورب شناسایی شخص باشد  معهین،
شود کهه ( آمده است و گاه به ورود خارری و گاه به ماهیت با تشخص گفته می1224

(. هویت یز شناسنامه است کهه بهه رهای 24311: 1411حقیقت رائیه است  دهخدا، 
بهه بهاور رنکینها،  (12: 1434گویهد  میرمحاهدی، ها سخن مهیسطحی بودن، از ریشه

ها به منوان مورود ارتاامی و امری برساخته اسهت هویت ارتاامی ویژگی هاة انسان
ههای هشهوند کهه مقولهساز، بامهث مهی(. اباارهای فرهنگی هویت3و1: 1431 رنکینا، 

ههای توانهد در رایگهاهبگیرد و یز گروه و یز فرد مهی هویتی در روامع بشری شکل
( 42و 41: 1431های متعددی برای خود بسازد  شهریفی و کاکاونهدی، گوناگون هویت

میالدی، نظریة هویت ارتاامی را توسعه دادنهد. بهر 1111تارفل به هاراه ترنر در سا  
یز خود شخصی ندارد، بلکه چنهدین خهود دارد کهه بهه فقط  پایة این نظریه، یز فرد

ههای متفهاوت ارتاهامی، شهاید یهز های مضویت گروهی بسهتگی دارد. زمینههچرخه
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شخص را به فکر کردن، احساس کردن و مال کردن بر مبنای ردل شخصی، خهانوادگی 
 (.13و 14: 1413ا  برانگیااند  آذرخش و...، و ملی

هویت فردی اصل است. اینکه فرد بهه احسهاس و  گفتنی است در هویت ارتاامی،
 سههازد کنههد و تصههویری از خههود مههینگههر  دیگههران دربههارل خههود تورههه مههی

 Mead, 1964: 222ًدههد تها ههویتی هاسان دیگران قهرار مهی (، بنابراین خود را تقریبا
هااهن  با رامعه بیابد. پهس هاسهانی افهراد نسهبی اسهت و هویهت ارتاهامی نهومی 

(. اگر شهاخص زنهدگی Brown, 1999: 790رد در رابطه با دیگران است  خودشناسی ف
دار با دیگران باشد، هویت ارتاهامی زمینهة آن را ارتاامی برقراری پیوند پایدار و معنی

کند و بدون تعیین هویت ارتاامی، افراد مانند یکدیگر خواهند بهود و ارتبهاط فراهم می
ای نخواههد بهود ویهت ارتاهامی نیها رامعههداری پدید نخواههد آمهد و بهدون همعنی

 Jenkins, 1996: 6). 
های ترین نوع فعالیهت سیاسهی و از قدرتانهدترین شهکلهای ارتاامی رایجرنبش

اند که به معنی تال  راعی برای پیشبرد منافع و، یا تأمین ههدف مشهترک کنش راعی
(. ایهن 143: 1431هایی بیرون از حوزل نهادههای مسهتقر اسهت  گیهدنا، از طریق کنش

کنهد کهه مناصهری در ای تال  مهییافتهافتند که گروه سازمانها زمانی اتفا، میرنبش
های ارتاهامی رامعه را تغییر دهد. مفهوم رنبش با آشوب متفاوت است، چراکه رنبش

 (.343: 1431اند  کوئن،یافتهپایدار و سازمان 
ناکارآمهدی و کژکهاری نظهام حهاکم اند که در هاییهای ارتاامی زادل بحرانرنبش

گیرد و مهردم گهرد یکهدیگر راهع ریشه دارد. در این زمان نارضایتی ماومی شکل می
افتنهد. بسهته بهه شوند و به فکر تعیین رهبر و ایجاد تشکل و تغییر در نهاد قدرت میمی

بند که یاها انواع گوناگون میکنند، رنبشمیاان کژکاری و اهدافی که معترضان دنبا  می
کار، رنهبش انقالبهی و رنهبش خواهانه، رنهبش محافظههگرا، رنبش ترقیرنبش واپس

 های خاص و مشترکی دارنهد کهه مبهارتها ویژگیاند. این رنبشگرا از آن رالهآرمان
یهابی بهه ایهن اههداف و هایی برای دسهتاست از: مشخص بودن اهداف، داشتن برنامه

ارتاامی، بهبود دادن به وضع گروهی از مردم اسهت.  هایها. هدف بیشتر رنبشاندیشه
ای روشهن بهرای مهردم مشهخص کننهد. گونههآنان برای موفقیت باید اهداف خود را به
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تنها وضهع اندیشة رنبش ارتاامی مامل گردآوری امضای رنبش است، زیرا اندیشه نهه
بی بهه اههداف را یاگیرد، بلکه اهداف رنبش و راه دستارتاامی مورود را به انتقاد می

 (.341: 1431کند  کوئن، نیا روشن می
های ارتاامی باید بر چهار محهور سهاختار، فرآینهد برای بررسی و شناخت رنبش 

ای از سیسهتم سهاختار خصیصههزا تارکا کرد.  مراحل رنبش(، باورها و نیروهای کنش
خت بهه معنهی مانهد. سهاختار و، یها سهاارتاامی است که در مدتی طوالنی پایدار مهی

چهارچوب متشکل پیدا و، یا ناپیدای هر اثر ادبهی، مبهارت از نظهامی اسهت کهه در آن، 
سهازند. تاامی اراای اثر در پیوند با یکدیگرند و در کارکردی هااهن ، کلیت اثر را می

: 1411زاده، مورودیههت کههل اثههر در گههروی هاههین کههارکرد هااهنهه  اسههت  سههی 
آشهکار ای نتیجهه یهابی بههدستلکردهای مختل  برای ما ةمجاوم. فرایند، (232ه234

های ههای پیوسهته و پیچیهده در پدیهدهاست و مراد از فراینهدهای ارتاهامی، دگرگونی
محیطی از شناختی و زیسهتمرور زمان است که با فرایندهای زیستی، روان ارتاامی به

هها نیها هاهان یاه. باورهها و انگ(413: 1432بلهر، بهوث ولحاظ تحلیلهی تفهاوت دارد  
ها هستند. هر رنبشی دربردارندل اندیشه است که برحسهب مقتضهیات و احکهام اندیشه

کند. انقالب، رویارویی یز اندیشه با وضعیت ارتاامی، ها را دگرگون میخود، واقعیت
(. یعنهی، معنهی در خهدمت قهدرت 143 :1414فرهنگی و سیاسی مستقر است  رهبری،

رنبشی که بتواند اندیشة خود را بهرای . (144: 1411و فیلیپس، یورگنسنگیرد  قرار می
خوبی نهادینهه کنهد، از پشهتیبانی بهدون شهرط پیروانش شفاف و آن را در میان آنان بهه

های ها و دیهدگاهزا متهأثر از هاهین اندیشههشود. نیروهای کنشمند میپیروان خود بهره
د و با تاامی توان بهه پشهتیبانی شوننوظهور است که راب یز رنبش و، یا حرکت می

زا حاکم اسهت. ای دوسویه میان اندیشه و نیروهای کنشپردازند. بنابراین رابطهاز آن می
ههای شهناختی از رنبشتهوان بهه تحلیلهی رامعهبا تارکا بر چهار محور یهاد شهده می

 ارتاامی دست یافت.
، بهه تحلیهل گفتههبهر چههار محهور پهیشاین پهژوهش بهر آن اسهت کهه بها تکیهه 

طباطبا بها تکبهه بهر نقهش شناختی گسست هویت ارتاامی و شکست رنبش ابنرامعه
زا در این رنبش بپردازد تا هویت ارتاامی موسی به منوان یکی از نیروهای کنشزیدبن
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 ای رنبش روشن شود.و اندیشه
شناختی گسست هویت ارتاامی رنبش از آنجا که هدف این پژوهش تحلیل رامعه

شناسهی نقهش نیها پرداختهه شهود. طباطبا با تارکا بر نقش زید است، باید به مفهومابن
کننهد، رفتارشهان بیشهتر بها چیهای تعیهین وقتی اشخاص مواضع ارتاامی را اشغا  می

انهد ها مبارتشود که از آن مواضع مورد انتظار است، تا خصوصیات فردی آنها. نقشمی
کنهد و بها تظاراتی که ارتااع تعریه  و تعیهین مهیای از صفات انتسابی و اناز مجاومه

کهار منالهة آحهادی بههها را بهشناسان مفهوم نقشمواضع ارتاامی مالزمت دارد. رامعه
(. 423: 1411..،.اند  آبرکرامبهی وشهدهبرند که نهادهای ارتاامی از آن آحاد سهاخته می

 در این پژوهش هاین معنی از نقش مراد است.
یز از آنهها بهه های چندی انجام شده است، اما هیچطباطبا پژوهشبندربارل رنبش ا

موسههی از دیههدگاه سههنجی رفتههار زیدبنای مسههتقل بههه رفتارشناسههی و ماهیههتگونههه
طباطبها، بهه دو مقالهة شهده دربهارل ابنهای انجهاماند. از پژوهششناختی نپرداختهرامعه

ز محادرضها بهارانی و صهفرملی ا« طباطبهاواکاوی ماهیت سیاسی و فکری رنبش ابهن»
واکهاوی و »( و 123هه 141 / 23و  1: شهاارل 1413پژوهی، تابستان قانونی  مجلة شیعه

از سید احاد موسوی و « طباطبا و ابوالسرایا در دوره مباسیانتبیین ملل و نتایج قیام ابن
 شهده، نجاه ملز پور باید اشاره کرد. در این مقاالت ماهیت رنبش و نتایج آن بررسهی

: 1412های ملوم انسانی، شههریورموسی پرداخته نشده است  پژوهشاما به نقش زیدبن
(. تنها مقاله دربارل زیدالنار، مقالة دانشنامة رهان اسالم اسهت 134ه111 22و  11شاارل 

(. برخهی از 1411که به شکل روایی به آن پرداخته و تحلیلی ارائه نشده است  رعفرنیا، 
انهد کهه طباطبا نیا پرداختهاند، به رنبش ابندربارل تاریخ تشیع نوشته شده هایی کهکتاب
نوشتة سایره مختاراللیثی از آن رالهه اسهت. در  رهاد شیعه در دورل او  مباسیکتاب 

ههایی کهه در (. کتاب1433این کتاب بسیار گارا به زید اشاره شده است  مختار اللیثی، 
ههای شهیعی اند نیها بهه طهور گهارا بهه رنهبششده زمینة تاریخ خالفت مباسی نوشته

از احادرضا خضهری  بویهکتاب تاریخ خالفت مباسی از آغاز تا پایان آ اند که پرداخته
 (.1434از آن دست است  خضری، 

در این مقاله پس از پرداختن به چگونگی وقوع رنبش، چهار محور ساختار، فرآیند، 
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شود تا هویهت ارتاهامی و نقهش زیهد در هویهت زا بررسی میباورها و نیروهای کنش
 طباطبا تبیین شود.ارتاامی دگرگون شدل رنبش شیعی و شکست رنبش ابن

 
 . چگونگی جنبش5

(. کوفه از شهرهایی بود که به ملویان 333کوفه پدید آمد  یعقوبی، طباطبا در رنبش ابن
ود و بهه هاهین گرایش بسیار داشت و درگاشته نیا چندین رنبش در آن واقع شهده به

دلیل خلفای مباسی هایشه این شهر را زیر نظر داشتند. در زمهان منصهور از ایهن شههر 
شد. وی که از پیوستن مهردم کوفهه بهه رنهبش محاهد نفهس زکیهه شدت مراقبت میبه

های بعد نیا ایهن نظهارت (. در دوره313: 1431بیاناک بود، کوفه را اشغا  کرد  طبری،
رل مأمون به ملت حضهور وی در خراسهان، مهردم کوفهه فرصهت ادامه پیدا کرد. در دو

 طباطبا بپیوندند.یافتند که به حرکت ابن
ترین امتیاز ایهن شههر و دلیهل های ملوی، مهمهاراهی گستردل مردم کوفه با رنبش

های امتراضی است. به نوشتة منابع، شاار زیادی از مهردم اهایت آن در این نوع حرکت
خلهدون، ؛ ابن323و  321اصهفهان،، پاسهخ مثبهت دادنهد  ابوالفروکوفه به این حرکهت 

(. این در حالی است که مردم رایره در هاان زمان، به هاراهی بها ملویهان 443: 1343
گرفهت، مطالنهاً چنهین گسهتردگی پیهدا حاضر نشدند و اگر رنبش در آنجا صورت می

ای شروع یز حرکهت انقالبهی  (. اما در کوفه شرایط بر323اصفهان،، کرد  ابوالفرونای
ابهراهیم بیعهت ضد حکومت کامالً فراهم بود. زمانی که برای محادبن زیدی ه ملوی بر

: 1341کثیهر، ؛ ابن321اصهفهان،، گرفته شد، مردم کوفه به این بیعهت پیوسهتند  ابوالفرو
گونههه مخالفههت رههدی تسههخیر شههد و فقههط والههی شهههر (. شهههر بههدون هیچ233

هاشا،، اندکی در کاخ خود ایستادگی کرد که در پایهان  مباسبنفضلنبابراهیممحادبن
 (.443: 1433اثیر، شکست خورد و ابوالسرایا بر وی پیروز شد  ابن

سهل با آگاهی از تصهرف بنبا تصرف کوفه توسط ابوالسرایا، رنبش آغاز شد. حسن
ی از پهیش نبهرد. گیری آنجها فرسهتاد، امها کهارکوفه، چند نوبت سپاهیانی برای بهازپس

طباطبا از مالکرد ابوالسرایا راضی نبود. به باور او، با دشان باید رودررو نبهرد کهرد، ابن
 دانست  ابهوالفرونه اینکه به آنان شبیخون زد، اما ابوالسرایا این مال را شیول رنگی می
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انهد و هطباطبا را به ایهن اختالفهات نسهبت داداثیر مرگ ابن(. طبری و ابن343 اصفهان،،
 قدرت، محاد بودن با متوره شد که و ابوالسرایا بودند محاد پیرو اند که مردمبیان کرده

(، امها ابهوالفرو مهرگ 443: 1433اثیهر، ؛ ابن321: 1431ندارد، او را مساوم کرد  طبری،
 (.343اصفهان،، وی را بر اثر بیااری ذکر کرده است  ابوالفرو

هجهری 111ز برادران امام رضا ع( بود که در سها  زید فرزند امام کاظم ع( و یکی ا
طباطبا پیوست که با شعار الرضا من آ  محاد در کوفهه برپها شهد. زیهد از به رنبش ابن

راله فرماندهانی بود که وظیفة راهبری رنبش را در اهواز و بصهره بهر مههده داشهت. 
ا  بها هاراههیهای چندانی نیسهت. نهام او فقهط از زمهان دربارل وی در منابع گاار 

طباطبا در متون آمده است. شیخ مفید هاة فرزندان امام کاظم را اشخاصی بها رنبش ابن
فهردی  (. شهیخ صهدو، نیها زیهد را243مفید، کنهد  شهیخفضیلت و منقبت معرفهی می

(. منهابع، مطالهب بیشهتری دربهارل 244: 1413کنهد  شهیخ صهدو،، طبع یهاد مهیشوخ
موسهی انشهعابی از رنهبش کهه حرکهت زیهدبناز آنجاییدهند. شخصیت زید ارائه نای

ای گونههگیری حرکت زید، در ابتدای بحهث بهطباطبا بود، برای فهم چگونگی شکلابن
 شود.طباطبا پرداخته میگیری رنبش ابنگارا، به چگونگی شکل

ستم حکام در حهق آنهها از ملهل مههم ایهن رنهبش بهود  و پیامبر خاندان مظلومیت
منهابع دالیهل (. با پیوستن ابوالسرایا، رنهبش آشهکارا آغهاز شهد. 323اصفهانی، ابوالفرو

برنهامگی و نداشهتن انهد کهه از بیطباطبا برشاردهگیری رنبش ابنگوناگونی برای شکل
شهبیب شده برای رنبش حکایت دارد. نصربنیافتة منظم و از پیش تعییناهداف سازمان

. نصهر بها برشهاردن (323اصهفهان،،  ابوالفروگیخت  طباطبا را براناز اهالی رایره، ابن
های آنهان، محاهد را کهه خواههان های حکام دربارل خانهدان ملهی و شهکنجهگریستم

طباطبها ؛ بنابراین ابن(323اصفهان،، ابوالفروخیا  بود، برای برپایی رنبش برانگیخت  
بود کهه لهاوم ای دقیق برای رنبش خود نداشت. وی صرفاً یز معترض ارتاامی نقشه

سههل و وزارت بنتغییر را باور داشت. دلیل دیگر، نارضایتی مردم مرا، از والیت حسن
پنداشتند که آن دو برادر در پهی برقهراری حکومهت کسهرایان سهل بود، زیرا میبنفضل

(، زیرا رفتن مأمون به مرو و نفوذ ایرانیان در 413ه 411: 1431قدیم هستند  رهشیاری، 
پنداشتند. مامل سازی برای فرمانروایی پادشاهان گاشتة ایرانی میا نشانة زمینهدربار او ر
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چهون هرثاهه در  بود و هرثاه مردان از ابوالسرایادیگر هاراهی ابوالسرایا با رنبش بود. 
 بهها و رفههت کوفههه بههه خشههاگین شههد و کههرد، کوتههاهی وى هههایمقرری پرداخههت
ویژه پهس از این بیعهت و هاراههی، بهه (.321: 1431کرد  طبری، بیعت ابراهیممحادبن
طباطبا را به رنبش پایدارتر کرد. دلیل دیگر، دودستگی در شبیب، ابنشکنی نصربنپیاان

خاندان مباسی و نارضایتی آنها از روی کار آمدن مأمون بود که در نهایت مباسیان را بر 
 (.321ان،، اصفهای دیگر بیندیشند  ابوالفروآن داشت تا به انتخاب خلیفه

 

 . دگرگونی در راهبرد جنبش5ـ5
طباطبا، برنامة رنبش دگرگهون شهد. از هنگهام تصهرف کوفهه، رهبهران پس از مرگ ابن

معنوی و سیاسی رنبش در برابر خالفت مباسی رویکهرد دفهامی داشهتند، امها پهس از 
د طباطبا، رنهبش از راهبهرد دفهامی بهه راهبهربه رای ابن 1زیدمحادبنرهبری محادبن

های دیگهر ماننهد حاله تغییر رویکرد داد. تعدادی از ملویان فرمان گرفتند کهه سهرزمین
(. از هاهین زمهان نهام 443: 1343خلهدون، یان، بصره، مکه، و واسط را فتح کنند  ابن

حکومهت  بهر زیدمحادبنمحادبن طرف از کسانی که میان موسی مطرح شد. درزیدبن
 زمهام و رفهت بهه مکهه دردسهربی افطهس حسهنبنسنح شدند، گاارده ایاالت و بالد

 حج مسلاانان با «امیرالحاو» منوان با هجری111 سا  در و گرفت دست به را حکومت
 ابتهدا در که هرچند شد؛ استقبا  یان به خوبی در نیا رعفربنموس،بنابراهیم گاارد. از
نیها  ابهراهیمبهنینحسه و محادرعفربن درگرفت. مباسبنی طرفداران و او میان رنگ،
 را کهاهش دادنهد کهه مورهب دوسهتی شدند و در اولین حرکت مالیات واسط فرماندار

؛ 343اصههفهان،، موسههی بههر بصههره مسههلط شههد  ابههوالفروزیههدبن .شههد مههردم بهها آنههان
 (.443؛ 1343خلدون،؛ ابن443: 1433اثیر،ابن

اند. بهه نظهر کرده منابع دربارل چگونگی فتح بصره، روایات متنوع و متضادی را نقل
خلدون، زید فرمان داشت اهواز را فتح کند و فرمانداری آن شههر اثیر و ابنابوالفرو، ابن

 :1343خلههدون، ابن ؛443 :1433اثیههر،ابن ؛343 اصههفهان،،را بههر مهههده بگیههرد  ابوالفرو
داننهد برند و او را فقط مأمور فهتح بصهره میکثیر از اهواز نام نای(، اما طبری و ابن443

                                                 
 (.443: 1433 اثیر، ابن طالبأبیبنملیبنالحسینبنملیزیدبنمحاّدبنمحاّدبن .1
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بهرد. وی (. مقدسهی ههیچ نهامی از زیهد نای231: 1341کثیهر،؛ ابن343: 1431 طبهری، 
مله، را مامهل شهور  در بصهره و بنالحسینبنمل،محادبنرعفربنمحادبنبنمباس

رعفر، از زید نیا بنمحادبن(. مسعودی در کنار مباس141داند  مقدسی،تسخیر آنجا می
 (.341: 1341آنان با هاکاری یکدیگر بصره را گرفتند  مسعودی،برد. به باور وی نام می

 
 چگونگی چیرگی بر بصره .2ـ5

اند، اما از کیفیت تصرف آن شهر سخنی بیشتر منابع زید را مامل تصرف اهواز ذکر کرده
شده باشد، زیرا اگر خونریای و رنگی واقهع اند. شاید شهر با صلح فتح به میان نیاورده
خواسهت گااشتند. زید پس از تسلط بهر اههواز، مهیابع آن را مسکوت نایشده بود، من

محاهد بهنبصره را نیا بگیرد. به نوشتة ابوالفرو زمانی که زید بهه بصهره رسهید، مبهاس
رعفری نیا با انگیال تصرف بصره به آنجا آمده بود. آن دو با هاکاری یکدیگر بصره را 

اصهفهان،، عقوبی نیا هاخوانی دارد  ابوالفروگرفتند. این گاار  با روایت مسعودی و ی
خلدون معتقدنهد کهه شههر اثیر و ابن(، اما ابن333؛ یعقوبی، 341: 1341؛ مسعودی، 341

موسی کاظم به آنجها لشهکر کشهید و او را بیهرون محاد بود و زیدبنبندر دست مباس
 (.443: 1343لدون، خ؛ ابن443: 1433اثیر، کرد و بصره را مانند اهواز تصرف کرد  ابن

مشخص نیست که زید با ارازل ابوالسرایا به بصره حاله کرد و، یا خود چنین تشخیص 
داد که بصره را به قلاروا  بیفااید. روایت دوم، خودسرانه ماهل کهردن زیهد را تأییهد 

کند و نشان از آن دارد که زیهد پهس از تصهرف اههواز مسهتقل ماهل کهرده و تهابع می
کند، نرفتن ابوالسرایا به بصره پس از ه است. آنچه این گاان را تقویت میابوالسرایا نبود

فرار از کوفه است. به گفتة طبری، پهس از شکسهت ابوالسهرایا از هرثاهه، بصهره هنهوز 
تنها به رای رفهتن بهه اههواز و، یها (. ابوالسرایا نه341: 1431دست ملویان بود  طبری، 

ام رفتن به شو ، مها  خرارهی را کهه از اههواز بصره، شو  را انتخاب کرد، بلکه هنگ
: 1343خلهدون، ؛ ابن441: 1433اثیهر،آمد ضبط  ربود( و بین یارانش پخش کرد  ابنمی
(. هرچند ابوالفرو معتقد است که ابوالسرایا قصد رفتن به بصره را داشهت، امها بهه 443

 (.  333 اصفهان،،اند  ابوالفرووی خبر دادند که مباسیان شهر را گرفته
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 . خشونت زید در بصره و سرانجام جنبش4ـ5
های مباسیان و پیروان آنان حالهه ها و خانهاز آنکه زید بر بصره مسلط شد، به کاخ پس

اثیر، افروز( مشهور شد  ابنکرد و هاه را آتش زد و به هاین دلیل به زیدالنار  زید آتش
های بازرگانان و مباسیان و دارایی (. هاچنین اموا 443: 1343خلدون، ؛ ابن414: 1433

 مقهوبتش»آوردنهد ( و هر کس از آنان را که به ناد  می414: 1433اثیر، گرفت  ابن را
ههای بیشهتری (. منهابع گهاار 343: 1431 طبهری،« بسوزاند آتش به را وى که بود آن

اکتفها  دهند و فقط به بیان ایهن نکتههداری زید ارائه نایدربارل چگونگی سلوک و ملز
زد. رفتهار زیهد و انجهام دادن چنهان هایشهان را آتهش اند که وی مباسهیان و خانهکرده

طباطبا و رایگاه زید هیچ های آنان، با ماهیت رنبش ابنخشونتی دربارل مباسیان و خانه
در اینجا هویت ارتاامی و دینی زید دگرگون شهد و او بها فکهر،  ای نداشت.سازگاری

تنی بر رایگاه خاندانی و خانوادگی خود مال نکرد و بیشتر بر پایهة احساس، و رفتار مب
 .هویت دگرگون شده شخصی برانگیخته شد

زمانی که هرثاه در برابر ابوالسرایا، فرماندهی سپاهیان مباسی را بهه دسهت گرفهت، 
فرایند شکست رنبش آغاز شد. وی با منطق و استدال ، مردم کوفه را از ادامة نبهرد بهاز 

 دهیهدنمی بکشهتن را خهود و ما چرا کوفه، مردم اى»او رو به مردم کوفه گفت:  داشت.
 مههدىمنصوربن اینز ندارید، قبو  را ما خلیفه شاا چیستن اگر سر بر ما اختالف مگر
 .دهیممی پایان خونین رن  به این و گاینیمبرم، خالفت به را او .دارد اقامت بصره در
وگهو گفهت بها ههم بنشینیم تا بکشید رن  از دست سندید،پنای هم را منصور اگر تازه
« شهود آشکار ما مباحثة و مناظره نتیجة تا بدارید نگاه خویش راى بر را خود امام .کنیم

ابوالسهرایا  .دلسهرد کهرد رن  از را کوفه مردم سیاس، پیام این .(332اصفهان،  ابوالفرو
دانسهتند، زیهرا ادامة نبرد را درسهت ناینیا نتوانست نظر آنان را موض کند. مردم کوفه 

ناچار کوفه را ترک کرد و سرانجام دسهتگیر اند. ابوالسرایا بهمعتقد بودند آنان تسلیم شده
و کشته شد  هاان(. ناتوانی در هاراه کردن مهردم بها رنهبش، نتیجهة مالکهرد نهاموفق 

مهردم را از آنهان  رهبران و ماا  آنان در نواحی مختل  است. خشونت ماا  ابوالسرایا
 ناامید کرد و سبب شد که انگیاه ای برای ادامة هاکاری با آنها نداشته باشند. 

پس از مرگ ابوالسرایا، شهرهای زیر سلطة نیروهای او نیا یکی پهس از دیگهری، از 
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سعید، مدائن و سهپس واسهط را بندست آنان بیرون رفت. پیش از مرگ ابوالسرایا، ملی
اثیهر، به بصره لشکر کشید، اما در نخستین لشکرکشی فهتح نشهد  ابهناز آن  گشود. پس

موسهی از (. پس از دستگیری ابوالسرایا، دوباره به بصره لشکر کشید، زیهدبن441: 1433
ترتیب حرکهت زیهد نیها سهرکوب شهد اینوی امان خواست. به وی امان داده شد و به

خاطر امهام رضها ع( از  د. مأمون به هاان(. بعد از دستگیری، وی را ناد مأمون فرستادن
کهه بخهواه، بهروی. امها  هررهاتو آزادى »وی گاشت و امام نیا در سرزنش او فرمود: 

(. سهرانجام، 244 :1413 صهدو،، « سوگند یاد کرد که تا زنده است با او سخن نگویهد
 (.243 :1413درگاشت  صدو،،« سرّ من رأى»زید در اواخر خالفت متوکل مباسی در 

 

 شناختی جنبش حلیل جامعه. ت2
شناختی رنبش برای تبیین هویت ارتاامی آن، در چههار محهور سهاختار، تحلیل رامعه

 شود. بندی شد که در ادامه شرح داده میزا صورتفرآیند، باورها و نیروهای کنش
 . ساختار جنبش5ـ2

و سهاختن بهه معنهی بنها کهردن  struereو فعهل  structuraواژل ساختار از ریشة التهین
 (Glucksmann, 1979: 1   است و در لغهت بهه معنهی شهیول چیهنش ارهاای مختله

یز طهرح دقیهق  بر اساسیافته و سازمانی مرتبط، منظم و اگونهبهچیا در کنار هم یز
. هرگاه بین مناصر و اراای یز مجاومه کهه کلیهت آن (Oxford, 2005: 1523)است 
یافتهه  تحقهقو پایدار برقرار باشد، مفههوم سهاختار  ی نسبتاً ثابتارابطهاست،  نظر مورد

دهندل آن یلتشهکاست. این تعری  دو وره دارد که یهز ورهه آن متشهکل از مناصهر 
گیرد که مناصر ساختی را به یکهدیگر مهرتبط یدربرماست و وره دیگر روابط ثابتی را 

نظههیم و . بنههابراین سههاختار بههه چگههونگی ت(Glucksmann, 1979: 15-20)کنههد یمهه
صهورت هم وابسته در یز مجاومه اشاره دارد که در کنار هم به دهی مناصر بهسازمان

کنند. ساختار رنبش از دو رهت بیرونهی و درونهی قابهل هااهن  و یکپارچه مال می
های ارتاهامی رامعهه بایهد بررسی است. در بررسی ساختار بیرونی به نهادها و ساخت

یشتر نهاد سیاسی و تقابل میان سران رنبش و حکومت ها، بپرداخت که در بحث رنبش
 پههردازدمههورد نظههر اسههت. سههاختار در بعههد سیاسههی بههه مناسههبات قههدرت می
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(Glucksmann, 1979: 15-20). 
در آن برهه از تاریخ، رامعه از نظر ساختار سیاسی بسیار آشفته بود. رایگهاه خلیفهه 

رو بود. یز رریان که سیاسی روبه در رأس هرم قدرت متالا  بود. مأمون با دو رریان
دست آورد و رریان دیگهر بیهرون  کرد تا قدرت را بهاز درون خاندان مباسی تال  می

کهرد. از خاندان و توسط حاب رقیب یعنی، ملویان بهرای تغییهر حاکایهت فعالیهت می
خورده بودنهد. ملویان و زیدیان تا این دوره، در چند حرکت سیاسی مهم خود شکسهت

راین به دنبا  فرصتی مناسب بودند که برای ربران گاشته، رنبشهی دیگهر بازسهازی بناب
کنند. درگیری سیاسی امین و مهأمون و سهپس دوری مهأمون از مهرا،، فرصهت بسهیار 
مناسبی برای ازسرگیری تحرکات امتراضی ایجاد کرده بود. سکونت مأمون در خراسهان 

سههل بهر بهناطالع باشد. فضهلمرا، بیبامث شده بود که از اوضاع و شرایط حاکم بر 
کرد. مأمون در قصهر سهاکن بهود و فضهل امور مسلط بود و اخبار را از مأمون پنهان می

سهاالران سهپاه نیها ارهازه  و فرمانهدهان خهانواده،داد. ارازل دیدار با او را به کسی نای
دین ترتیهب (. به442: 1433اثیهر، ؛ ابن321: 1431نداشتند بها وی دیهدار کننهد  طبهری،

 ساختار سیاسی آشفته بود و مناصر مختل  در کارکرد با یکدیگر هااهنه  نبودنهد. بهه
رو شده بود. در پیوستگی خاندانی که سبب اقتدار مباسیان بود، با چالش بارگی روبههم

 اندام یافتند.های مدمی قدرت، فرصت مرضنتیجه، گروه
امعهه ناراضهی بودنهد کهه از تسهلط مردم مرا، و مباسیان هردو از وضعیت ادارل ر

شهد. اسهتبداد رأی فضهل و سهل بهر امهور ناشهی مهیبنسهل و برادر  حسنبنفضل
های او در امور و تسلط بر مأمون، مردم مرا، را به خشهم آورده بهود. اولهین خودسری

 ؛321: 1431طبهری، طباطبها بهود  داری، رنبش ابهنحرکت امتراضی به این شیول ملز
 هجههری قاههری 113 سهها  در مههأمون(. 444: 1343خلههدون، ابن؛ 442: 1433 اثیههر،ابن

(. بنهابراین 2/333گاارده بهود  یعقهوبی،  آن توابع و مرا، به حکومت سهل رابنحسن
سههل، ازرالهه ملهل بهنسهل بر مرا، و توابع آن و نیها وزارت فضهلبنوالیت حسن

این رنبش بود، زیرا امراب، آنان سیاسی مهم برای امتراض ملویان و پیوستن امراب به 
اند و به بهانة خاندان ملی قصهد دارنهد خالفهت را بهه زادهکردند که مجوسرا متهم می

 (.413ه411: 1431سوی سلطنت پادشاهان قدیم و کسرایان ایران بکشانند  رهشیاری،
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دهندل رنههبش و ارتباطههات هههای تشههکیلدر تحلیههل درونههی بههه مناصههر و گروه
هستند. بدین معنی کهه  شود که مردممیان سران رنبش و بدنه پرداخته میگروهی درون

پردازنهد و یهز یابند، به فعالیهت میافراد چگونه و بر چه مبنایی در کنار هم سازمان می
گهاارد، زیهرا ایجهاد ساختار بر مال گروهی افراد تأثیر میدهند. مجاومه را تشکیل می

اامی مختل ، برخورد منافع را در میان افهراد رنهبش های ارتانواع وابستگی میان گروه
گیهرد، رنهبش کند. زمانی که میان امضا انسجام درونی شکل میو گروه رقیب ایجاد می

ای متفهاوت از گونهکند. در این ساختار ردید، افراد بههویت ارتاامی مشخص پیدا می
ردیهدی شهکل  کنند و روابهط ارتاهامی و احسهاس هابسهتگی  گروههی قبل مال می

(. بنهابراین رنهبش ارتاهامی بایهد هویهت 32هه31: 1434گیرد  دالپورتها و دیهانی،می
شهده و سهخنگوی چهه ارتاامی داشته باشد و مشخص باشد که از چه افهرادی تشکیل

 هایی از مردم است.کسانی و، یا چه گروه
و  ههای مختلفهی از مهردم مشهارکت داشهتند کهه زیهدیانطباطبا گروهدر رنبش ابن
آینهد. ابوالسهرایا پهیش از رفهتن بهه کوفهه، در ترین آنان بهه شهاار مهیملویان از اصلی

ایستاد. برای زیدیان آنجا، خطبه خواند و از آنان خواست تا به وی بپیوندند.  «التارمین»
او در این خطبه، انگیال رنبش را گرفتن انتقام خون حسین  ع( و حاایت از اهل بیهت 

ههای خهود بهه اههداف و رد و توانست با پیوند زدن اههداف و انگیاهپیامبر ص( بیان ک
(. در اینجها 323اصهفهان،،  های زیدیان، آنهان را بها خهود هاهراه کنهد  ابهوالفروانگیاه
کنهد، بهه مشخص می طباطبا هویت ارتاامی رنبش را بر اساس انگیال دینی خاندانابن

های رنبش حضور داشتند، زیرا انگیاه ویژه آنکه ملویان به شکل گسترده در این رنبش
های زیادی داشهت. مهردم دانستند، راذبهبرای این دسته که خالفت را حق خودشان می

کوفه هم که هایشه برای حاایت از ملویان آمهاده بودنهد، خیلهی زود بهه ایهن حرکهت 
ن ترین مامل راب کوفیهان بهود. از هاهااصلی 1ابراهیم طباطباپیوستند. حضور محادبن
ترتیب آمهادگی اینابراهیم در کوفه، مردم گرد او راع شدند و بهلحظة حضور محادبن

 (.323اصفهان،، خود را برای هاراهی با وی امالم کردند  ابوالفرو
های مشترک در کنهار در این رنبش، زیدیان، ملویان و مامة مردم با اهداف و انگیاه

                                                 
 .(141طالب  مقدسی، اب،بنمل،بنالحسینبنالحسن بن اساامیل .1
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مشخصههی بههه رنههبش دادنههد.  قههرار گرفتنههد و سههاختار و هویههت ارتاههامی هههم
ههای ها، اماها  و ارز که میان امضای رنبش شکل گرفت، در باور 1ایپیوستگیهمبه

 مشترکی ریشه داشت که رهبران رنبش برای آن ترسیم کرده بودند.
در آغاز حرکت، میان سران رنهبش و مهردم هاگرایهی ورهود داشهت، امها پهس از 

هاراهی کاسته شد، زیرا رهبران و نیروهای اصلی،  رفته از اینطباطبا، رفتهدرگاشت ابن
تعری  شده برای رنبش پایبند نااندند. مردم نیها بها ابوالحسهن  ها و باورهایبه ارز 

مبیداهلل که ناهاراهی مردم را دید، از پهایرفتن بنهاراهی نکردند و ملی 2مبیداهللبنمل،
تجربهه بهود، بهرای رانشهینی انی بیزید را که روبنمحاداین مهم سرباز زد و محادبن

های فرهاندی رهبهر پیشهین را (. رهبر ردید راذبه343اصفهان،، پیشنهاد داد  ابوالفرو
نداشت و بیشهتر بازیچهة دسهت ابوالسهرایا بهود. در منهابع از وی رها در زمهان مهرگ 

 دههد کهه رهبهر ردیهد صهرفاً بهرای دادنشود. این امر نشان میطباطبا گاارشی نایابن
 شده بود.هویت ملوی و زیدی به رنبش برگایده 

ها بهر مههدل گیریمحاد، مسلولیت تاامی کارها و تصهایمبا رانشین شدن محادبن
ابراهیم را کشت تا اثیر بر این باور است که ابوالسرایا، محادبنابوالسرایا قرار گرفت. ابن

رتیب بها اسهتبداد رأی بهه (. بدین ت443: 1433اثیر،خود  بر هاة امور مسلط شود  ابن
طباطبا، به مشورت او بها رهبری رنبش پرداخت و را در زمان تعیین رانشین برای ابن

ای نشده است. این امر گریا از هویت ارتاامی برگرفته از رایگهاه خانهدانی مردم اشاره
های ملوی دیگر هاانند رنبش محاهد نفهس زکیهه و بهرادر  رنبش است. در رنبش

شهد، نفع مشهورت مهیهای ذی(، بارها با مردم و گروه243: 1433تاراللیثی، ابراهیم  مخ
باره بازگو نشده است. ایهن اما در این رنبش را در یز مورد، گاارشی در منابع در این

ههای فهردی و اسهتبدادی گهرایش امر نشان از آن دارد که رهبر رنبش بیشتر به حرکت
ا ، رنهبش بها از دسهت دادن رهبهر معنهوی داشت، نه کار راعی و مشورتی. بنابراین

ساختار منسجم خود را از دست داد و نتوانست در میان امضها پیونهد و هاهاهنگی الزم 
 برقرار کند. 

                                                 

1. cohesion 

 ملی از نوادگان امام سجاد  ع(بنحسینبنمبیداهللبنابوالحسن ملی .2
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 . فرایند جنبش4
های ارتاامی الگوی پیشهرفت منظور از فرایند هاان مراحل رنبش است. تاامی رنبش

اشهتراکاتی دارنهد کهه مبهارت اسهت از کنند، اما در برخی مراحل یکسانی را دنبا  نای
ریای و نهادی شدن. در مرحلة ناآرامی بر اثر کژکهاری نظهام ناآرامی، برانگیختگی، قالب

های زیادی بهه درازا بکشهد آید. این مرحله شاید سا حاکم، نارضایتی ماومی پدید می
شده بهود،  ساز نارضایتی در رامعهطباطبا آنچه سبب(. در رنبش ابن311 :1431 کوئن،

درگیری امین و مأمون، انتقا  پایتخت به مرو، دوری مهأمون از مهرا،، سهکونت وی در 
ها بیشتر های خاندان سهل نیا به این نارضایتیبر ایرانیان بود. خودسریخراسان و تکیه 

بنهابراین (. 444: 1343خلهدون،ابن ؛442 :1433اثیر،ابن؛ 321: 1431طبری، زد  دامن می
خبهر نگهه سههل و بیبهنسهل بر مرا، و توابع آن و نیها وزارت فضهلبننوالیت حس

داشتن مأمون از اوضاع، زمینة مناسب را برای امتراض ملویان و نیا پیوستن امهراب بهه 
انهد و بهه بهانهة زادهکردند که مجوساین رنبش فراهم کرد، زیرا امراب آنان را متهم می

سوی سلطنت پادشهاهان قهدیم و کسهرایان ایهران خواهند خالفت را بهخاندان ملی می
رفته بحرانی را در رامعه بهه هم(. این موامل روی413ه411: 1431بکشانند  رهشیاری،

 رو کرد. ورود آورد که مورودیت نظام را با چالش اساسی روبه
گیری نهاآرامی و بحهران در مرحلة دوم، مرحلهة برانگیختگهی اسهت. بعهد از شهکل

(. رهبهر 311 :1431کهوئن،گایننهد  شوند و رهبری برمیرد هم راع میرامعه، مردم گ
 بستگی درونی میهان امضها شهکلکند تا همها را مشخص میمشیاهداف رنبش و خط

شبیب از راله کسانی بود که از تعدی مباسیان بگیرد و رنبش به پیروزی برسد. نصربن
گشهت کهه از خصوصهیات به حقو، مردم به تن  آمده بهود و بهه دنبها  شخصهی می

طباطبا رفت و وی را برانگیخهت مند باشد. بنابراین به سراغ ابنفرهاندی یز رهبر بهره
طباطبا که در آغاز به رنهبش بهاور نداشهت، بهه دلیهل تا بر ضد مباسیان به پا خیاد. ابن
دسهت که پس از خیانت شهبیب ههم از تهال  ایگونهنقش نصر به رنبش پرداخت. به

بار با ابوالسرایا هاراه شد. بعد از رایانی با ابوالسهرایا، کوفهه را مکهانی  و این برنداشت
بهه  مناسب برای شروع قیام یافتند، زیرا مردم کوفه از طرفداران خاندان ملهوی بودنهد و

طباطبها گهرد آمدنهد و اولهین شهتاب نهاد ابنورزیدنهد. مهردم بها مباسیان خصومت می
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ای پدیهد آمهد. بعهد از ورود و هویهت ارتاهامی تهازههای امتراض شکل گرفهت حلقه
ابوالسرایا به کوفه و پیوستن زیدیان و دیگر ملویان به راع شورشهیان، حرکهت شهکل 

طباطبها بهرای تقویهت ایهن هویهت ارتاهامی نهو در تری بهه خهود گرفهت. ابنمنسجم
ش های خود، اهداف و باورهای رنبش را برای مردم تشریح کهرد کهه در بخهسخنرانی

 باورها بیشتر به آن پرداخته خواهد شد.
یافته ریای اسهت. در ایهن مرحلهه، یهز سهاختار سهازمانمرحلة سوم، مرحلة قالب

ترین کارکردههای رنهبش کند. یکی از مهمرسای با سلسله مراتبی از مسلوالن ظهور می
در این مرحله، شرح اندیشة رنهبش بهرای امضهای آن اسهت کهه اکنهون نظهم و نسهق 

ای مشهروح شان باید به گونهاند. دلیل نارضایتی امضا، اقدام آنها به رنبش و اهدافیافته
طباطبا و ابوالسهرایا، بها تجاهع ملویهان، (. پس از اتحاد ابن311 :1431کوئن،بیان شود  

زیدیان و مردم کوفه در اطراف آنان، رنبش از انسجام اولیه برخوردار و سلسله مراتهب 
دار شهد و ابوالسهرایا طبا رهبری فرهاند  کاریاماتیز( را مههدهطباآن مشخص شد. ابن

امور نظامی را به مهده گرفت. پس از تسلط بر کوفه، تعدادی از ملویان مأمور گسهتر  
شدل موسی یکی از آن افراد است. اهداف تعییندموت به نواحی اطراف شدند که زیدبن
دیان نیا بارها گفته شهده بهود. در های پیشین زیرنبش، هاان اهدافی بود که در رنبش

این رنبش نیا تغییر خلیفه و تعیین کسی که الرضا من آ  محاد باشهد، شهعار و ههدف 
ازمنکهر معروف و نههیاصلی رنبش منهوان شهد. در کنهار آن ماهل بهه قهرآن و امربهه

 ( مسیرهای حرکت را برای مردم مشخص کرد.323اصفهان،، ابوالفرو
که رنبش در راب طرفهداران و ادی شدن است. درصورتیمرحلة چهارم، مرحلة نه

شود. در این مرحله، نهومی دیوانسهاالری در رلب حاایت ماوم موفق شود، نهادی می
های فرهانهد پیشهین ای رهایگاین شخصهیترنبش ایجاد و رهبری منضهبط و حرفهه

ل کنهد. طباطبا نتوانست در این زمینه موفهق ماه(. رنبش ابن311: 1431کوئن،شود  می
رو شهد. مهردم گهرایش ویژه پس از وفات رهبر فرهاند، رنبش با چالش ردی روبههبه

رو، وی کنههار کشههید و طباطبهها نداشههتند. ازایههنچنههدانی بههه فههرد پیشههنهادی ابن
زید را معرفی کهرد. ابوالسهرایا کهه در رأس رنهبش قهرار گرفهت، بهه محادبنمحادبن
ایبنههدی چنههدانی نداشههت و تنههها بههه شههده بههرای رنههبش پههها و اهههداف تعری ارز 
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داد. نیروهایی که مأمور گستر  اندیشة رنبش بودند نیها های نظامی اهایت میپیروزی
گیری شهدل رامعهه، بهه فرآینهد شهکلههای پایرفتهه با اقدامات ضددینی و ضهد ارز 

بار زیدبن موسهی در بصهره و تعارض مردم با رنبش بیشتر دامن زدند. با رفتار خشونت
شان که با مرف دین و رامعه ناسازگار بود، شکاف آشهکاری ش زدن مباسیان و اموا آت

پروایهی زیهد در با هویت ارتاامی و خاندانی رنبش پدید آمد. شاید یکی از ملهل بهی
ای انجام چنین رفتاری، تأثیرپایری از باورهای ابوالسرایا باشد که هرگونه تدبیر و کهرده

(. اندیشهه و رفتهاری 343اصهفهان،،دانسهت  ابوالفروروا میرا برای رسیدن به پیروزی 
های رنبش، مهردم شود. این اقدامات خالف دین و آرماندوگانه در این رنبش دیده می

سهرمت از را به ادامة راه دلسرد کرد. بنابراین زمانی که هرثاه پیشنهاد صلح داد مهردم به
سهرایا نشهدند. ایهن اقهدام مهردم از آن استقبا  کردند و دیگر حاضهر بهه هاراههی ابوال

ههای هها و آرمانزا، در نهادینه کردن ارز موفقیت نبودن سران رنبش و نیروهای کنش
 شان نشان دارد. رنبش در میان پیروان

 

 . باورهای جنبش4
گیرد که فرد بهه مال ارتاامی تا حد زیادی نیروی حرکت خود را از اصو  بنیادینی می

ها بر نحول تعریه  اههداف خهاص توسهط اساس این دیدگاه، اندیشه آنها باور دارد. بر
پایری فرد در قالب برداشت خاصی از رهان شدیدتر گاارد. هرچه رامعهافراد تأثیر می

(. هر رنبشی برای 11: 1434تر است  دالپورتا و دیانی، باشد، انگیال او برای مال قوی
یی برای خود برگایند تها اندیشهة حهاکم بهر هاها و اندیشهها، ارز موفقیت باید آرمان

تهر ماهل ساختار فعلی رامعه را به چالش بکشد. هرچه رهبران رنبش در این امر قوی
شهود و فهرد انگیهال ماهل بهاالتری گروهی میان امضا بیشهتر مهیکنند، هاگرایی درون

تارهای آید که در آنها مناسبات سهلطه بهر سهاخیابد. اندیشه در روامعی به ورود میمی
 (.144: 1411ای مانند طبقه و رنسیت مبتنی باشد  یورگنسن و فیلیپس،ارتاامی

ملوی بود که بها شهعار الرضها مهن آ  محاهد در  طباطبا رنبشی زیدی هرنبش ابن
های رنبش خهود و التار در راع زیدیان، از انگیاهکوفه شکل گرفت. ابوالسرایا در مین

خیاد تا دیهن حسهین ع( را زنهده طباطبا به پا میابن»طباطبا سخن گفت. وی گفت: ابن
 پها زیهر را حسهین پهدران حهق و حسین حق که آنان از و بجوشد حسین خون کند، تا
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« دارد پهاى بهر را خهدا دیهن تها بهه پها خواههد خاسهت او .بگیهرد انتقهام انهد،گااشته
این رنبش، گهرفتن  ها، اندیشة اصلی حاکم بر(. بنا بر این گااره343اصفهان،،  ابوالفرو

حق خاندان ملوی است. به گاان آنان خالفت حق آنان بوده است که امویان و مباسیان 
مشهی نفس زکیهه بها منصهور، خهطهای محادبننگاریاند. نامهاین حق را از آنان گرفته

کند. آنان از آن رو که از نسل ملهی ع( بودنهد، بهه مقیدتی ملویان را به روشنی بیان می
بنابراین مباسیان در نگاه آنان غاصهبان (. 241 اصفهان،،قی باور داشتند  ابوالفروچنین ح

اند. درنتیجه، زمانی کهه ابوالسهرایا حکومت بودند که حق فرزندان پیامبر را غصب کرده
 آنان را از رنبش فردی از خاندان پیامبر آگاه کرد، به وی پیوستند. 

های خهود پهرده فیان خواند، از اهداف و انگیاهای که برای کوطباطبا نیا در خطبهابن
 ایهن مها مهرام .کنممی دموت اهللرسو  سنت و خدا کتاب سویبه را شاا من»برداشت: 

 کهریم قهرآن اسهاس بر و برگاینیم خالفت به را اکرم رسو  فرزندان از تنیز که است
اسهت  منکر از نه، و معروفامربه و قرآن به مال ما مرام .نشینیم ایان دولتش سایة در

سان ملویان نیها بهه ایهن گهروه ملحهق شهدند. مطالنهاً بدین .(323 اصفهان،،  ابوالفرو
های زیهادی موسی کهه خهود از ملویهان بهود، راذبهههای این رنبش برای زیدبنانگیاه

فرزند فاطاه س( بودن، برای خهود امتیازههای خاصهی قائهل  واسطةداشته است. زید به
طباطبها شهارد. از ایهن رو، بها هاراههی ابهنها بهاالتر برمیز دیگر انسانبود و خود را ا

رسهد بها تورهه بهه رویانه خود را تحقق بخشهد. بهه نظهر میتوانست روحیة برتریمی
چگونگی مدیریت وی در بصره و ردایی از ابوالسرایا، وی حتی بهه خلیفهه شهدن ههم 

یابی بهه ایهن خواسهته را های دستباور داشته است. بنابراین به رنبش پیوست تا زمینه
 ا  شد.فراهم کند. هاین رویکرد سبب گسست میان زید و هویت ارتاامی خاندانی

ههای های ارتاامی، بیشتر بهر باورهها و اندیشههدر تحلیل وقوع خشونت در رنبش
شود. رنبش، رویارویی یز اندیشه با وضهعیت ارتاهامی، فرهنگهی و رنبش تأکید می
تر باشد، توان بیشهتری بهرای اماها  ست که هرچه دامیة آن بلندپروازانهسیاسی مستقر ا

تواننهد مهردم را ها مهی(. به امتقاد رابرت گر، اندیشه143: 1414خشونت دارد  رهبری،
تواننهد انتظهار را بهاال ببرنهد و شهدت برای خشونت سیاسی بسیج کنند. باورهای نو می

ای بههرآوردن ایهن انتظههارات توریههه کننههد منوان ابهااری بههرببخشهند و خشههونت را بههه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            18 / 27

https://chistorys.ir/article-1-1441-en.html


 41 | اطبا ...طبی گسست هویت اجتماعی جنبش ابنشناختجامعهتحلیل  |

 

 (.143: 1414 رهبری،
، مناظرل امام رضا و زیهد را نقهل کهرده اسهت کهه ایهن نظریهه را االخبارمیونکتاب 
پنداشهت کهه نسهبت بهه واسطة فرزند فاطاه س( بودن، مهیکند. گویا زید بهتقویت می

بخشید. این دیهدگاه را د میدیگران رتبة باالتری دارد و هر گناهی که انجام دهد، خداون
اى زید آیها سهخن مردمهان »رو امام به او گفت: کوفیان در وی ایجاد کرده بودند. ازاین

احصهنت  فاطاههإنّ »بین ساخته است که روایهت کننهد نفهم اهل کوفه تو را خودبارگ
فکهر  این تنها برای حسن و حسین اسهت، اگهر تهو 1؛«فررها فحرّم اللَّه ذرّیّتها مل، النّار

رعفر بنی اگرچه معصیت خداوند را بجاى آرى، به بهشت میروى و پدرت موس،کنیم
تهر در ایهن صهورت تهو نهاد خداونهد گرامهی ،شود اطامت خدا کند و به بهشت داخل

چه نهاد خهدا اسهت نخواههد را از راه پیروی به آن کسچیهخواه، بود؛ بخدا سوگند 
 صهدو،، « رس،، پس گاهان تهو بهدگاان، اسهتپندارى با گناه بدان میرسید و تو م،

های سیاسی که مباسهیان این اندیشه در کنار شرایط ارتاامی و محرومیت (.243 :1413
های پیشهین، زمینهة رحاانةرنبشبی برای ملویان درست کرده بودند، به مالوه سرکوب

کهه  2د ارتاامیکرد. مباسیان با انسداآمیای را فراهم میرویی خشونتبروز چنین انتقام
هههای طالههب درسههت کردنههد، سههبب شههدند کههه رنبشبههرای شههیعیان و خانههدان ابههی

 خواهانة شیعه هاراه با خشونتی تند در برابر آنان پدید آید.آزادی
خواهانهه، گرا، رنبش ترقیهای ارتاامی انواع مختلفی دارند که رنبش واپسرنبش

اند. بسته به هدفی کهه گرا از آن رالهکار، رنبش انقالبی و رنبش آرمانرنبش محافظه
طباطبها گیرند. رنبش ابهنها قرار میکنند، هریز در یکی از این دستهها دنبا  میرنبش

و زید، رنبشی انقالبی بود، زیرا خواهان تغییر کامل در بدنهة حکومهت بودنهد. رنهبش 
ههدف رنهبش انقالبی، رنبشی است که خواهان تغییر سریع و بنیادی در رامعه اسهت. 

                                                 
 ا  حرام کرد.داشت پس خداوند آتش را بر ذرّیّهفاطاه مفّت خود را نگه .1
ها و، یا طبقات ارتاامی از طریق کاربرد انسداد ارتاامی: به حداکثر رساندن قدرت و امتیازات گروه .2

های ارتاهامی و اقتصهادی را بهه امضهای گهروه یابی به موقعیتگاار یا طردگرا که دسترونقوانین بی
کند  آنتونی ها مسدود میکند و بدین ترتیب، دسترسی افراد خارو از گروه را به آن موقعیتمحدود می

 (.243: 1431گیدنا، 
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کهوئن، انقالبی سرنگون کردن نظام حاکم و رایگاین کهردن یهز نظهام دیگهر اسهت  
مشی رنبش تعری  کرد، هدف منوان انگیاه و خططباطبا به(. بنابر آنچه ابن343: 1431

روی قصهد هیچآنان انتخاب یکی از فرزندان پیامبر برای حکومت بود. بنهابراین آنهها بهه
ره با حکومت وقت را نداشتند و فقط بهه دنبها  برانهدازی قهدرت آمدن و، یا مااک کنار

های انقالبی رو، رنبش در دستة رنبشحاکم و رانشینی فرد موردنظر خود بودند. ازاین
 ای برای ساز  و، یا اصالحات در نظام کنونی ندارند.گونه برنامهگیرد که هیچقرار می
ن کرد و پیروان رنبش بهه آن گهردن نهادنهد، طباطبا بیاهای دیگر رنبش که ابناز انگیاه

هها طباطبا کوشید که به ایهن آرمانمال به قرآن و امر به معروف و نهی از منکر بود. ابن
ها نبود. به امتقاد وی برای پیهروزی بهر رنه ، از پایبند باشد، اما ابوالسرایا پایبند ارز 

صهرف تاکتیهز رنگهی رن ، بهباور وی، هر مالی در  هر چیای باید استفاده کرد. به
هها را بودن درست بود. هنگامی که در کوفه کشتار فراوانی کهرد و بسهیاری از بغهدادی

ابراهیم آمد. محاد او را سرزنش کرد و گفت از کهردل تهو بیهاارم و کشت، ناد محادبن
در زدی. ابوالسرایا پاسخ داد که این تدبیر نظامی است و نباید به مردم بغداد شبیخون می
طباطبها، سهران رنهبش (. بعد از وفات ابن343اصفهان،، میان سربازان رواست  ابوالفرو

های مباسهیان زید، خانه طور که ذکر شداز پیش نادیده گرفتند. هااناهداف وی را بیش
ای از قرآن چنین مقوبتی برای کسی که در هیچ آیهو حتی خودشان را آتش زد، درحالی

های اولیهة ایهن بنابراین باید چنین نتیجه گرفت که اهداف و انگیاهپیشنهاد نشده است. 
حرکت، پوششی فریبنده برای راب پیروان بهود و در ادامهة راه بهه فراخهور حها ، آن 

تغییر کردند و هم نادیده گرفتهه شهدند. هاهین نادیهده گهرفتن و فراموشهی اهداف هم 
ز پیهروزی اولیهه بهه دنبها  اهداف و دوری از هویت ارتاامی، چالش رنبش را پهس ا

 داشت.
 

 زا. نیروهای کنش1
انهد کهه های ارتاامی، کنشهگران و نیروههای ارتاهامیترین اراای رنبشیکی از مهم

کنهد و از ایهن رو، های نوظهور، زمینة برانگیختگی آنها را فراهم مهیمطالبات و خواسته
و نهایتاً رنبشی ارتاهامی را شوند های ارتاامی هاراه میبرای تحقق آنها با دیگر گروه

گیرند: رهبران که به تهدوین دهند. این نیروها و کنشگران در سه گروه قرار میشکل می
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ها و کنندگان که اندیشة رنبش را از رهبران به گروهپردازند، توزیعو طراحی اندیشه می
سهترده دهند و پیروان و حامیهان کهه بها حضورشهان، رنهبش گهای دیگر انتقا  میالیه
طباطبا، خهود او بهود کهه بیشهتر آید. یکی از رهبران رنبش ابنشود و به اررا در میمی

نقههش رهبههری معنههوی از رههنس فرهانههدی را بههه مهههده داشههت. بعههد از وی، 
طباطبها اقبها  دار شد، امها نتوانسهت هاچهون ابنزید این مهم را مهدهمحادبنمحادبن

بوالسرایا بود. دیگری هم ابوالسرایا بود که نقهش مردمی پیدا کند و بیشتر بازیچة دست ا
 مهده داشت.  رهبری نظامی را بر

کنند، دربارل شیول برخورد با حکومهت تصهایم رهبران، اهداف رنبش را روشن می
کنند و با ارائه تصویری بهتر از رامعهه، ههواداران گیرند، اندیشة رنبش را ترسیم میمی

ترین وظیفة رهبری ایجهاد یگهانگی و نبش بپیوندند. مهمکنند که به رخود را متقامد می
ای در ارائة چنین تصویری بهه طباطبا تا اندازه(. ابن33: 1412دهی است  بشیریه،سازمان

پیروانش موفق بود. مردم از هاان ابتدا بها رغبهت بهه حرکهت وی پیوسهتند و آمهادگی 
هند، امها مهرگ وی و رانشهینی داشتند که هر کاری را برای پیروزی بر مباسیان انجام د

هایی که مردم برای اقامة آنها به پا خاسته زید، هاچنین دوری از ارز محادبنمحادبن
رو، زمانی که هرثاه خواهان توقه  نبهرد اندک از رغبت آنان کاست. ازاینبودند، اندک

 آسانی دست از رن  کشیدند.شد، به
نداشهتند و نتوانسهتند رضهایت مهردم را  کنندگان اندیشه نیا کارنامة درخشانیتوزیع

کننههدگان اندیشههه در ایههن رنههبش، هاههان والیههانی هسههتند کههه رلههب کننههد. توزیع
زید آنان را به یان، مکه، اهواز، بصره و... فرستاد تا پیام رنبش وی را محادبنمحادبن

نهدان به اطراف برسانند و گسترل رنبش را فراگیر کنند. شیول رفتار آنهان در والیهت، چ
مباس پس از سرکوبی شهاخة اصهلی، مطلوب مردم نبود و هاین مامل سبب شد که بنی

سههرمت منهههدم کنههد. بههرای مثهها  یکههی از والیههان، هههای انشههعابی را نیهها بهشههاخه
رعفر بود که در یان به راار یعنی، قصاب معروف شهده بهود، زیهرا بنموس،بنابراهیم

رحاهی بهه تسهویه موسی بود که بها بهی، زیدبنسرهای زیادی را بریده بود. والی دیگر
وابستگان  خاندان مباسی پرداخت و به سوزاندن و غارت اموا  آنان حکم کرد. حسهین 
افطس نیا در مکه مالکرد مناسبی نداشت و اموا  مردم را به این بهانه غارت کهرد کهه 
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 ههایمیخ ههم او خهود. بردنهد و کندند را حرم هاىپنجره او اتباع»اموا  مباسیان است: 
 نهفتهه حرم کنج در هرچه .برد و کند بود اروب، و ناچیا که را حرم هایسرستون زرین
 خهود یهاران بهه و بریهد و دریهد ههم را هاپرده. کرد تقسیم خود اتباع میان و ربود بود

ای بود که برخی از مردم برای امان بودن از شهر  گونهمالکرد او در مکه به« .پوشانید
رحاانهه و مهاری از شهفقت رفتهار بی (.1/411اثیر، ؛ ابن341: 1431کردند  طبری،فرار 

برخی از این والیان سبب شد زمانی که ابوالسرایا از هاراهی مردم کوفه با رنبش ناامیهد 
(، مکان مناسب دیگری برای حاایت از رنبش نداشته باشد 334اصفهان،، شد  ابوالفرو

 و بنابراین مغلوب هرثاه شود.
پیروان رنبش یعنی، مردم کوفه نیا از دیگر کنشگران رنبش بودند. آنان که در ابتهدا 
مشتاقانه به رنبش پیوسته بودند، پس از دیدن رفتارهای ناشایست کارگااران ابوالسهرایا، 
از هاراهی در نبرد و هاکاری با آنها دوری کردند. گرچه گفتنی اسهت مهردم کوفهه در 

نااید که در این دوره به دالیلی به باورهای تشیع اما چنین می آغاز شیعة سیاسی بودند،
فایده بود، زیرا مهردم های ابوالسرایا نیا برای تغییر نظر آنها بینادیز شده بودند. تال 

اند، خهود بهه انجهام دادن معروف و نهی از منکر آمدهدیدند که کسانی که برای امربهمی
کنند. بنابراین در ادامهة ن و ما  مردم دست درازی میپروا به رامنکر روی آوردند و بی

حرکت سست شدند. پس زمانی که هرثاه برای آنان پیام صلح فرستاد، با آغو  بهاز از 
کشهیدند. طباطبا زنده بود، کوفیان به راحتهی مقهب نایآن استقبا  کردند. شاید اگر ابن

ده بودند، بامث بیهااری مهردم اماا  ظالاانة ماا  ابوالسرایا در شهرهایی که تصرف کر
هها و و دور شدن آنها از رنبش شد. ابوالسرایا و کارگااران او بها نادیهده گهرفتن ارز 

باورهای رنبش و دوری از هویت ارتاهامی بنیهادی  رنهبش، حاایهت مهردم کوفهه و 
توانستند با هاهان هویهت که شاید میشهرهای زیر نفوذ خود را از دست دادند. درحالی

می آغازین و چن  زدن به باورها و اهدافی که برای رنبش تعری  کهرده بودنهد، ارتاا
 انسجام ارتاامی ایجاد کنند و مباسیان را شکست دهند.

 
 گیرینتیجه

طباطبا که با شعار الرضها مهن آ  محاهد، بهرای بهه حکومهت رنبش زیدی ه ملوی ابن
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رهدی خالفهت مباسهی،  رساندن فردی از خاندان رسو  خدا آغاز شد، با ورود بحران
نتوانست به پیروزی برسهد. مالکهرد ناشایسهت ابوالسهرایا و کهارگاارانش کهه وظیفهة 

سهازی اندیشهه را داشهتند، در گسسهت رنهبش از هویهت ارتاهامی گستر  و نهادینه
راستین خود و شکست آن، نقهش فراوانهی داشهت. حرکهت زیهد در بصهره بها ا ماها  

پنداشت که تنها وابسهتگی وند خورد. وی چنین میخشونت بسیار، به خاندان مباسی پی
آورد و نسههبت بههه دیگههران رایگههاه خانههدانی بههه پیههامبر، هویههت ارتاههامی پدیههد مههی

و کتهاب در پیشهگاه خهدا دور تری دارد و این رایگاه او را از هرگونه حسهاب بررسته
 کند. در نتیجه، به چنین خشونتی در برابر مخالفان دست یازید. می

منوان رهبهر نظهامی رنهبش طباطبا، خود ابوالسرایا بههدیگر شکست رنبش ابن دلیل
دانسهت. بود. وی انجام دادن هرگونه برنامة نظامی را به بهانة تدبیر رنگهی، درسهت می

های رنبش و هویهت ارتاهامی خانهدانی ملویهان و در چنین باوری در دوری از آرمان
طباطبها، از چنهین د. گرچه تا هنگام زنده بودن ابهنتأثیر نبونتیجه، ناامیدی مردم از او بی

شد. اما پهس از های دینی و انسانی رلوگیری میآمیا و دور از ارز رفتارهای خشونت
محاد، مدیریت رنبش فقط به دست ابوالسهرایا افتهاد. از ایهن رو، ههم رهبری محادبن

از دانستن هر رفتاری زا از باورهای نخستین دور شده و با مجرهبر و هم نیروهای کنش
های نظامی به خشونت کشیده شهدند. دور شهدن رهبهران نظهامی و فکهری از در برنامه

اهداف رنبش و انجام دادن رفتارهای خالف قرآن و سنت پیامبر، سبب شد تها مهردم از 
هاراهی آنان دست بکشند و بدین ترتیب اختالف به ساختار منسجم رنهبش راه یافهت 

 رو شد.ر شدن از هویت ارتاامی بنیادی خود، با شکست روبهو رنبش شیعی با دو
ای چون تصرف بصره، در تال  بود نااید که زید نیا با کارهای خودسرانهچنین می

های فرهاندی رهبری برخوردار تا از شاخة اصلی ردا شود، اما از آنجایی که از ویژگی
یجهه، در گسسهت از هویهت آمیهای انجهام داده بهود و در نتنبود و رفتارهای خشهونت

ارتاامی آغازین رنبش نقش مهای ایفا کرد، در بصره نتوانست بهرای خهود رایگهاهی 
 مردمی ایجاد کند و با هجوم نیروهای مباسی ناچار شد که شکست را بپایرد. 
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