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چکیده
امام سجاد  ،چهارمین پیشوای شیعیان ،بنابر داده های تاریخی در قیاام ماردم م ینا
علی دستگاه خالفت یزی شرکت نکرد .دو سال پس از واقعة کاربال باود کا ما نیان در
تقابل با یزی  ،شورش پرهزین ای ب پا کردن ک ب حکم وقوع آن در حاره واقام ،م لای
در شرق م ین  ،واقعة حره نام گرفت .این رخ اد بزرگ از دیرباز ت لیلهاایی را با خاود
دی ه و اظهارنظرهای چنا ی داشات اسات .از آن لهلا  ،برخای واقعاة حاره را معلاول
خشونت یزی یان با خان ان رسول خ ا ،ب ویژه آنچ در روز عاشورا واقع ش  ،دانست انا و
دست ای دیگر با ان کی تقلیل ،آن واقع را در آن دخیل دانست ان  .اماا در هار حاال آنچا
آدمی را با پرسش ل ی موال میسازد ،ع م مشارکت و ناههراهی اماام ساجاد با
عنوان تنها خاونخاواه اماام حساین و شاه ای کاربال ،در آن شاورش یاا حرکات
معترضان است .ب راستی چرا امام با مردم م ین در حرکتی ک میتوانست انتقامی علیا
حاکهیت مستب ان یزی و راهی برای تسکین آالم گذشت باش  ،شرکت نکرد و حتای با
تأیی آنان نیز نپرداخت و از آن باالتر ،با رفتاری رازآلود ،ب درخواسات ماروان بان حکام
ک خود یکی از افراد مورد کین و تعقیب م نیان بود ،پاسخ گفت و از خانوادهاش حهایات
کرد؟ این دست کنش ها از یک سو اق ام مردم م ین را دچار ب ران مشروعیت مایکنا
و از دیگر سو ،ولهة امام را مورد ه ف قرار میده ک چرا با مردم همناوا نبودنا ؟ ایان
مقال با نگاهی ب اصل واقع  ،با این فرضی ک قیام مردم م ین  ،تالشای بارای بازیاابی
موقعیت سیاسی از دست رفت بود ،ب تبیین رفتار امام سجاد میپردازد .فرضایة ایان
نوشتار آن است ک مشارکت نجستن آن حضرت در شاورش ما نیان ،از آن رو باوده کا
در آن تالش ارزشهن و دین م اران را نیافت بودن تا بتوانن ههراهای باا آناان را تولیا
کنن  ،ن آنک از سر آسایشخواهی یا ترس از پیام ها و هزین ها کناره گرفت باشن .
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کلیدواژهها :امام سجاد ،واقعة عاشورا ،م نیان ،شامیان ،واقعة حره ،مسلم بن عقب .

مقدمه
امام سجاد

که در واقعة کربال ،بنابه قول مشهور بیش از بیست سال داشتت (ابت

عنبه )331 :3121 ،پس از پشت سر گذاشت مشکالت و سختیها ،به مدينه آمد و در آنجا
ساک شد .دو سال پس از آن ،مردم مدينه در اقدامی همگانی ،شورشتی عییته دستتگا
خالفت يزيد به پا کردند ،اما آن حضترت بتر ختاله یهنیتت اوکیته کته عیتیاکقاعتد
می بايست رهبری چنی حرکت انتقام جويانه را به دستت گیترد ،از آن کنتار گرفتت و
هیچ گونه همراهی با رهبران شورش و مردم مدينه نکرد و حتی برابر روايتی ،از آن ابراز
ناراحتی کرد (دينوری )492 :3391 ،و از آن باالتر ،در اقدامی انساندوستانه ،خانواد مروان
ب حکم اموی را که او نیز از افراد مورد هده قیام کنندگان بود ،بنا به خواستته متروان
در حمايت خويش گرفت تا از تعرض شورشیان در امان بمانند .امام برای دور بتودن از
فضای اعتراضی ،شهر مدينه را ترک کرد ،در بیرون شهر سکنی گزيد و پس از فروکش
کردن غائیه به شهر بازگشت .به همی سبب از تبعات شوم آن برحذر ماند.
مدينه در اي زمان با اينکه از مرکزيت سیاسی فاصیه داشت ،همچنان مرکتز ديانتت
اسالمی و حامل سنت نبوی شمرد می شد .شخصتیتهتای بتزرح حتدي ی ،ترستیری،
کالمی و اجتماعی از صحابه زادگان و تابعتان در مدينته حضتور داشتتند و متردمش در
ديدگان ديگر مسیمانان از حرمت و اعتباری ويژ برخوردار بودند و رفتارشان تا حتدی
به م ابة اکگوی اسالمی متورد عنايتت ديگتر مستیمانان بتود .امتا همراهتی نکتردن امتام
که برجسته تري فرد خاندان رسول خدا  ،بزرح مدينه و شاخص ديانتت
سجاد
بود ،با آنان در غائیة پیش آمد  ،پرسشی بنیادي است که پاسخی درخور میطیبد؛ چون
از يک سو اساس رفتار مدنیان را با بحران مشروعیت مواجه میکند و از ديگتر ستو در
شخصیت امام ترديد وارد میکند.
اي مقاکه با کاوش منابع و داد ها و تطبیق مجموعه اضالع واقعه ،به تحیییی منطقتی
آن میپردازد ،هر چند همچنان باب گرتوگو را در آن گشود میداند.
الف) نگاهی به رخداد حره
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سال 91هجری ،مردم مدينه که گويی بر استاس محاستبهای سیاستی اجتمتاعی وارد
عمل شد بودند ،با خیع يزيد از خالفت ،به اخراج امیر اموی شهر ،ع مان ب محمد ب
ابی سریان و تمامی امويان ساک

مدينه که باکغ بر هزار ت بودند ،دست زدنتد(.اصترهانی،

3231ق12 ،3 :؛ اب ک یر3212 ،ق )2،433 :سپس با عبداهلل ب حنظیه ،غسیل اکمالئکه ،بیعتت
کردند(.اب عبدربه3212 ،ق )313- 317 ،1 :پشتوانة تئوريک دينی مدنیان يا سرعت عمیشتان
يا اتحاد و انسجام آنان ،به گونه ای بود که امیر مدينه و حامیانش نتوانستند هیچ مقابیته و
دفاعی داشته باشند(.طبری ،محمتد3211 ،ق )222- 221 ،1 :چون بهسرعت در مقابتل متدنیان
سر فرود آوردند و تسییم خواستههای آنان شدند .وقتی خبر اي تنشها به شام و يزيتد
ب معاويه رسید که دوساکی خالفت مسیمی را به دست گرفته بود ،به سختی برآشرت
و خشمگی

شد (اصرهانی3231 ،ق11 ،3 :؛ طبری ،محمد3211 ،ق221 ،1 :؛ بتالیری3132 ،ق،1 :

 )143و به رغم وساطت دسته ای از بزرگان(اب سعد3231 ،ق491،1 :؛ یهبی3217 ،ق )49 ،1 :با
سامان دهی سپاهی قدرتمند ،درصدد سرکوبی مدنیان برآمد با اينکه میدانست بر اثتر آن
قريشیان(اب جوزی ،بیتا )32،9 :صحابه و بزرگانی کشتته خواهنتد شتد(.طبتری3211 ،ق،1 :

221؛ اب ک یر3212 ،ق441 ،2 :؛ نويری3241 ،ق )223- 222 ،41 :يزيد ،مستیم بت عقبته را کته
معاويه پیش از اي او را فردی خیرختوا بترای تصتدی کارهتای بتزرح توصتیه کترد
بتود(اب ت عبتتد ربتته3212 ،ق317 ،1 :؛ اب ت ک یتتر444 ،2 ،و 441؛ اب ت طقطقتتی3191،ش )391 ،بتته
فرماندهی سپا برگزيد و پس از تطمیع يکايک افراد ،آنان را روانتة مدينته کترد .متردم
مدينه ،وقتی از حرکت شامیان اطتالع يافتنتد ،بتیگمتان ستازوکارهايی پیشته کردنتد و
تاکتیکهايی به کار بستند تا در تقابل با يزيديان توان ايستادگی بیابند؛ کنتدن خنتدق در
بخش های قابل نروی اطراه شهر ،يعنی همان جاهايی کته در عهتد پیتامبر

در نبترد

احزاب کند شد بود(،مسعودی3213 ،ق492 :؛ اب جوزی ،بی تا )31 ،9 :کشیدن ديوار بیند در
بخش هايی از شهر(يعقوبی ،بیتا )411 ،4 :و نیز مسمومکردن چا های بیرون مدينته کته در
مسیر را سپاهیان قرار داشت ،از آن جمیه بود(،خییرته ،ابت خیتا 3232 ،ق323:؛ ابتو عیتی،

مسکويه3173 ،ش4،319،؛ اب عساکر ،ابواکقاسم3231 ،ق )29،319 :گرچه هیچيک افاقه نکترد و
مانع ورود مسیم و سپاهیانش نشد.

رازگشایی ناهمراهی امام سجاد

مسیم ب

با مردم مدینه در واقعه حره 8 /

عقبه در مسیر را با اخراجیهای مدينه مواجه شد و با همراهتی آنتان(ابت
3

ک یر ،ابواکرداء444 ،2 ،و  )441و راهنمايی عبداکمیک مروان به سوی مدينه تاخت(ابت اثیتر،

عزاکدي 3121 ،ق )332 ،2 :و با خیانت بنی حارثه ،از قبايل ساک مدينه ،داخل شتهر شتد،
هر چند شمار زيادی از يارانش در خندق افتادند و جان باختنتد(.طبتری3211 ،ق،222 ،1 :
بالیری ،احمد3132 ،ق 142 ،1 :و )111او برابر فرمان يزيد ،سه روز مدنیان را مهیتت داد تتا
به اطاعت درآيند و دست از جدال بردارند(،نک :طبری221- 222 ،1 ،؛ نتويری ،شتهاباکتدي ،
3241ق )234- 233 ،41 :اما وقتی با مخاکرت جدی آنان مواجه شد ،به نبترد روی آورد .دو
گرو ستیزند در شرق مدينه ،منطقهای به نام حر واقتم بته مصتاه هتم رفتنتد کته در
نهايت به شکست سنگی

مدنیان انجامید؛ شايعة قتل مسیم(،طبری3171 ،ش1331 ،7 ،؛ ابت

اثیر ،عزاکدي 3173 ،ش )33،422 ،تعدد فرماندهی در سپا مدينته و تشتتت تصتمیمگیتری،

4

افزون بر نبود برنامة مشخص در میان آنان ،چنی نتیجهای را رقم زد .در اي جدال ،اب
غسیل ،فرماند ارشد مدينه که از اعتباری دينی برخوردار بود ،پس از کشته شدن هرتت
يا هشت فرزندش ،به قتل رسید(طبری3211 ،ق 233- 1،31 :و239؛ ابت اثیتر3121 ،ق331 ،1 :؛

اب جوزی ،ابواکررج ،بی تتا )31 ،9 :و اب مطیع ،ديگر فرماند شورش ،بیآنکه چگونگی آن
روش باشد ،به مکه گريخت ،به اب زبیر پیوست و به عنوان يکی از سترداران وی بته
فعاکیت پرداخت(.اب سعد3231 ،ق)491 ،1 :

شامیان وقتی وارد شهر شدند ،با اي نگا که با غیر مسیمان میجنگند1،سته روز بته

کشتار مردم دست زدند و بیرحمانه به تاختوتاز پرداختند(اب حنبل ،بیتا )171 ،2 :و بته
هر کسی دست يافتند او را از پای در آوردند(اب اع م3233 ،ق )393 :و شهر را به ويرانتی
کشاندند ،به گونه ای که کسی جرئت حضور در معابر و مجتامع پیتدا نمتیکترد .در ايت
 .3بسیاری از اخراجتی هتا اکبتته بتر استاس برآوردهتايی کته از حاکمیتت داشتند(هاشتمی ،اکخالفته
االمويه،ص)73يا به داليیی ديگر(،اب ک یر،همان )441 ،2،از همراهی پرهیز کردند ،اما مروان در ترغیب
و راهنمايی مسیم کوشید.
 .4می گويند عبداهلل ب عباس در طائف بود و وقتی اخبار مدينه به او رسید ،گرت:با دو امیر! شکست
خورد اند(.اب عبد ربه ،شهاب اکدي 3212 ،ق312 ،1 ،؛مسعودی ،عیی3213 ،ق)4،79 ،
 .1بالیری می نويسد :شامیان با مردم مدينه می جنگیدند و آنان را يهودی خطاب متیکردنتد(.بالیری،
احمد3132 ،ق)1،113،
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شتنید نشتد و ايت تنهتا همهمتة

آشوبیان بود که فضای آنجا را آکند بود(.دارمتی3123 ،ق )3،22:مستیم شتهر مدينته را بتر
سپاهیان مباح ساخت تا آنچه تمايل دارند انجتام دهنتد .گرتتهانتد کته در ايت سته روز
گذشته از کشتار مردم ،اموال زيادی را غارت کردند ،خانههايی را تخريتب کردنتد 3،بته
تعقیب افراد پرداختند و حتی شکم زنانی را دريدند(،مقدسی ،مطهر ،بتی تتا )9،31 :حرمتت
شمار زيادی از زنان و دختران را شکستند(،اب طقطقتی ،محمتد3232 ،ق )391 :دستتهای از
مردم را به اسارت گرفتند و برخی را به حبس انداختند و برای اعمال سختی بیشتتر در
اي سه روز ،آنان را از غذا بازداشتند(.اب جوزی ،ابواکررج ،بی تا )39 ،9 :عالو بر اينها ،بتر
اساس پار ای از داد های متأخران ،اسبان در مسجداکنبی جوالن دادند و چتون متردم از
ترس پنهان شد بودنتد ،ستگان بته داختل مستجد شتدند و آن را آکودنتد(.حیبتی ،عیتی،

3211ق )492 ،3:بدي گونه مسیم که پس از اي ماجرا به «مسره» شناخته شتد ،از انجتام
مأموريت خود فارغ شد و در نامهای(اب ک یر ،ابواکرداء )411 ،2،3212 ،يا به همرا تعتدادی
از سرهای کشته شدگان ،يزيد را از آنچه انجام داد بود با خبر نمود .يزيد نیز با دريافت
آن بنابه رواياتی ،با تمسک به شعر اب زبعری کته در آن از انتقتام امويتان از خزرجیتان

سخ رفته4،عقد های تا ريخی درون خويش را آشکارو از آنچه پتیش آمتد بتود ابتراز
خرسندی کرد(.دينوری ،احمد3391 ،م492 ،؛ بالیری ،احمد3132 ،ق)112 ،1 :

1

آنها کشته شدگان حرّر را در همان محل دف کردند و مزاری بته ايت نتام تتاکنون

باقی است 2.گرتهاند پیامبر

پیش از آن دربارة دف آنان در اي مکان مطاکبی فرمتود

.3اب بطريق مینويسد :تمام خانه های مدينه تخريب شدند ،جز خانه عیی ب حسی که مردی شامی از
آن مراقبت کرد و خانه اسامةب زيد که سگی آن را پاس داشت و خانه زنی حمیری کته ختود آن را
نگهبان بود!(اب بطريق ،اکعمد  ،ص)143
 .4اب عبد ربه مینويسد :وقتی يزيد به اي شعر تم ل کرد ،فردی به او گرت :مرتد شدی ای امیراکمؤمنی !
در پاسخ گرت :درست میگويی ،استغرار میکنم (اب عبد ربه ،شهاب اکدي 3212 ،ق)321 ،1 ،
.1هر چند برخ ی چون اب ک یر ،به مجعول بودن اي انتساب گرايش داشته و آن را ناشی از اتهامات بر
آمد از انگیز های مذهبی می داند(.رک:اب ک یر ،ابواکرداء3212 ،ق 442 ،2 ،و)441
. 2اکبته شماری از کشتگان حر در قبرستان بقیع مدفونند و محل دف آنان ،بر استاس اقتوال شتراهی
مشخص است.
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و حتی برابر پار ای از روايات ،آنان را از ياران ختود و مشتمول رحمتت اکهتی دانستته
بود(،بیهقی ،احمد3211 ،ق117 ،1 :؛ بکری ،عبداهلل3211 ،ق )212 ،4 :هر چنتد در صتحت ايت
نمیتوان اصرار ورزيد.
خبر ،بهويژ با در نظر داشت رویآورد امام سجاد
اي قیا م با همة گستردگی و فراگیری ،بدون حضور و همراهی دستتهای از بزرگتان
بود؛ افرادی چون عبداهلل ب عمر ،فرزند خییرة دوم ،عمروب ع مان ،فرزند خییرة سوم،
محمد ب حنریه ،فرزنتد امتام عیتی خییرتة چهتارم ،عیتی بت عبتداهلل بت عبتاس،
فرزندزاد عموی پیامبر
حسی

و در رأس همه امام ستجاد زيت اکعابتدي

فرزنتد امتام

که مورد توجه و احترام اک ريتت متردم مدينته ،بیکته جهتان استالم بتود و

بیگمان میتوانست مانند پدر خود سردمداری قیام عییه يزيتد را بته دوش بکشتد ،امتا
چنی نکرد .طبعاً اي پرسش ابهامآکود برای پژوهندة واقعة حر پديد میآيتد کته رفتتار
امام بر چه اساسی تبیی می پذيرد؛ آيا آسود طیبی آن حضرت يا تجربة نتاگوار عاشتورا
وی را از مشارکت بازداشته يا وی يزيد را آنقدر آکود و منحتره نمتیدانستته کته بته
تقابل با او برخیزد ،يا امر ديگری وی را به اتخای چنی روشتی کشتاند بتودأ تأمتل در
ساخت و تدابیر واقعه ،آدمی را آشکارا به ايت نتیجته متیرستاند کته نتاهمراهی امتام،
واکنشی طبیعی و اخالقی در مقابل انگیز يا انگیز های قیامکننتدگان بتود کته از منظتر
دينی نمیتوانست مساعدت ايشان را برانگیزد.
ب) امام سجاد

و شورش مدینه

راويان اخبار و گزارشگران واقعة حرّ  ،در اينکه امتام ستجاد

در شتورش متردم

حضور نداشته ،اتراق نظر دارند ،چنانکه برآنند يزيد در توصیة خود به مسیم بت عقبته،
آن حضرت را بهطور خاص و با یکر نتام ،از تعترض ستپا استت نا کترد و بته جتديت
خواسته بود تا حرمت آن حضرت را نگا دارد(.بالیری ،احمتد3132 ،ق111 ،1 :؛ ابت اعت م،

احمد3233،ق392 :؛ اب ک یر ،ابو اکرداء3212،ق )441 ،2 :آورد اند امام برای تبترّی ختويش از
شورش يا انکار آن و دوری از هیاهوی پیش آمد از شهر مدينته بیترون رفتت و بترای
اعالم بیطرفی هر چه بیشتر ،بنابه تقاضای مروان که پناهگا امويان در زمان اخراجشتان
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بود ،در عمیی انسان دوستانه 3خانواد اش را در حمايت خود گرفت 4تا از تعتدی متردم
در امان بمانند1.عالو بر اينها ،بنابر خبری ،رسماً اقدام شورشیان را مردود دانستت و آن

را مذمت کرد(.دينوری ،احمد3391 ،م )492 :همی رويکرد و توصیه ،موجب شد تا شامیان
پس از فروخواباندن شورش ،از هرگونه تعرض به آن حضرت بپرهیزند و وقتی مستیم،
پس از سیطه بر مدنیان ،از يکايک آنان خواست تا به بردگی يزيد را بیعت کنند ،امتام را
از آن است نا کرد و بديشان مالطرت نمود(.مسعودی ،بی تا491 :؛ حمیری3322 ،م)331 :
همراهی نکردن امام قطعاً داوری متراوتی را دربارة واقعه پديد می آورد ،بهويژ اگتر
دغدغه های پیشوايانة آن حضرت ،همرا با حس دردمندانه ای که پس از رخ داد عاشورا
يافته بود ،در نظر آيد ،پیچیدگی قضیه افزون میشود .چنانکه گرته شد ،ايت نتاهمراهی

نمیتوانست زادة مسائل پیش گرته يا اعتراضی به ناشايستگی رهبران قیام2بود باشد ،کذا
بازخوانی راز و انگیزة شورشیان ،رمز رفتار امام را میگشايد ،اما پتیش از آن الزم استت
1
رويکردهای عرضه شد  ،به اختصار مرور شود.
ج) رویکردهای ارائه شده در تبیین شورش مدینه
چند نظريه در باب عیل و عوامل شورش اهل مدينه بیان کرد اند:

 . 3طبرى عمل امام را از سر دوستی که میداند(طبری ،محمد3211 ،ق ،)229 ،1 ،اما شهیدی با نقتد
جدی آن ،اقدام امام را از سر انسان دوستی میشمارد(.رک :شهیدی ،جعرر3113 ،ش)24 ،
.4همسر مروان ،عايشه دختر ع مان ب عران بود(.رک:بالیری ،احمد3132 ،ق142 ،1 ،؛ مجیسی ،محمد
باقر3231 ،ق )312 ،29 ،عسکری یيتل عنتوان « امتام ستجاد بنتی امیته را پنتا متیدهتد!» از آن يتاد
میکند(.عسکری ،سید مرتضی3231 ،ق)321 ،1 ،
 . 1اي ادعا که محاصر شدگان به امام پنا برد و زنان و کودکانشان را به او سپردند تا در حمايت آن
حضتترت از ایيتتت و آزار در امتتان باشتتند ،ستتخ بتتر پايتته ای نیستتت .بتترای اطتتالع از اي ت ادعتتا،
رکhttp://aldair.net/forum/showthread.php?t=74344:
 . 2برخی بی استناد به منبعی تاريخی مدعی شدند چون شورش مردم مدينه به حکومت عبداهلل اب زبیر
وابسته بود ،امام به تقیه روی آورد(.خضری ،احمد رضا3129 ،ش )417- 419،اي سخ  ،جدای از آن
چه یکر شد ،موجهی مقبول برای ناهمراهی امام نمی تواند باشد.
 .1اي ديدگا ها به ترصیل در کتاب واقعه حر  ،رويارويی ارزشهای دينتی و ستنتهتای جتاهیی از
صاحب اي قیم ،بررسی شد است(.رک :واسعی ،سید عییرضا3134 ،ش ،فصل سه و چهار)
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 .1رویکرد مذهبی و عاطفی؛

دسته ای از نويسندگان ،اعتراض مردم مدينه را زادة شور کربال و برآمتد از خشتمی
دانسته اند که مسیمانان از مواجهة دستگا خالفت با خاندان رسول خدا پیدا کرد بودند،
چنانکه برخی از شورش ها م ل قیام توابی

بهگونة مستقیم از آن ناشی شد بتود(.طبتری،

محمد3211 ،ق232 ،4 :؛ بالیری ،احمتد3132 ،ق )411 ،1 :ترديتدی نیستت کته شتهادت امتام
حسی

و يارانش تأثیر بسیار شگره بر شیعیان به جای گذاشت(جیوب ،جون3399 ،م:

313و  )334و سرنوشت غمانگیز نوادة پیامبر

 ،عواطف اخالقی و مذهبی متردم را بته

هم ريخت(.جعرری ،سید حسی محمد3199 ،ش )493 :مسعودی آن را در تحريک مردم مؤثر
میداند(مسعودی ،عیی3172 ،ش )4،71 :و بیعمی از قیام مردم به دنبال واقعة عاشورا و کشته
شدن فرزند رسول خدا ،به منظور واگذاری خالفتت بته عیتی بت اکحستی

ستخ

میراند(.بیعمی3172 ،ش )741- 733 ،2 :پسینیان ،چون امیرعیی برآنند کته فجتايع و کشتتار
کربال عاکم اسالم را به کرز درآورد .او مینويسد :ايت احساستات در مدينته بتهقتدری
سخت و شديد بود که يزيد برای فرونشاندن هیجان آنجا ،يک نرر را به عجیه تمتام بته
حکومت فرستاد .اهل مدينه به صواب ديد معاريف شهر ،هیئتی به دمشق فرستتادند کته
در مصايب وارد چار ای بجويند ،وکتی هیئتت
برای ياران و کسان حضرت حسی
نامبرد با حال تنرر از زندگی زشت و نررتانگیز يزيد و رفتار بدی که با آنها شد بود،
مراجعت نمودند ،مردم شهر اي حال را که ديدند در غضتب شتدند ،بترای خیتع او از
سیطنت برخاستند و فرماندار را از شهر بیرون کردند(امیر عیتی3199 ،ش )31 :و در جتای
ديگر آورد است :سرنوشت غمانگیز حسی و کودکان او متوجی از بیتزاری در دنیتای
اسالم به وجود آورد و تغییر ناگهانی عواطف که از آن ناشتی شتد ستر انجتام موجتب
نجات و رستگاری "دي " گرديد(.امیرعیی3199 ،ش)472 :
برای اي رويکرد در متون اوکیه اکبته متیتتوان پشتتوانه ای يافتت ،چنانکته تمستک
عبداهلل ب زبیر به اي حادثه در بدنمايی چهرة يزيد جاکب توجه است .وی در تحريتک
مردم گرت :به خدا حستی را کشتتند در حتاکی کته شتب زنتد داریاش زيتاد بتود و
روزهای بسیاری را روز داشت و در آنچه اينان در آن قرار دارند[امر حکومت] چته از
نظر دي

و چه از نظر فضل ،سزاوارتر بود(.اکعش ،يوسف4111 ،م371- 372 :؛ جیوب ،جتون،
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3399م )313 :اي تمسک ،بی گمان ناشی از نوع نگا مردم به آن حادثه بود که وی بترای
پیشبرد اهداه خود از آن بهر جست(.نک :اب اثیر3173 ،ش )471 ،1 :همچنی عالقهمندی
متیتوانتد مؤيتد ايت ديتدگا
برخی از سران قیام ،چون اب مطیع بته امتام حستی
باشد(،اب عبد ربه3212 ،ق )341 ،1 :هر چند در خطابهها و سخنان باقیماند از رهبران اي
قیام ،نکته ای که آشکارا حاکی از اي تأثیرگذاری باشد ،ديد نمیشود ،بهآسانی نمیتوان
انگیزة اصیی و محوری شورشیان را در اي مقوکه جست.
 .2رویکرد اخالقی و ارزشی

برخی ديگر معتقدند که آگاهی يافت ترصییی از شخصیت غیراخالقی يزيتد عنصتر
اصیی قیام بود .با اي توضیح که مدنیان هر چند از شخصیت يزيد و نوع تعامتل وی بتا
ديانت و مسیمانان بی اطالع نبودند ،اقدام ع مان ب محمد بت ابوستریان ،واکتی نوپتای
مدينه ،در اعزام دستهای از بزرگان به شام و دربار يزيد ،که اکبته بته قصتد ايجتاد پیونتد
بیشتر انجام شد بود ،نتیجه عکس داد؛ زيترا آنتان در مالقتات بتا يزيتد ،رفتارهتايی را
مشاهد کردند که با شاخصه های اسالمی همسويی نداشت و طبعاً چشمپوشتی از آنهتا
ممک نبود .از اي رو پس از بازگشت به مدينه ،بهرغم هدايايی که از او گرفتته بودنتد،
پرد از کارهای يزيد برداشتند ،از وی تبری جستند و از خالفت خیعش کردند .عبتداهلل
ب حنظیه که به اتراق فرزندانش در اي سرر حضور داشت ،پس از بازگشتت بته ايتراد
سخ عییه يزيد پرداخت و اظهار داشت :اگر غیر فرزنتدانم يتاوری نداشتته باشتم ،بته
جهاد با او خواهم رفت و پذيرش هدايا را نیز در راستای يافت قوايی برای مبارز بتا او
یکر کرد .پس از اي مردم برخاستند و با او بیعتت کردنتد(.خییرته3232 ،ق 322 :بته بعتد)
مالقات و گرت وگو را تابع خواستة يزيد یکر میکنند(طبتری3211 ،ق)192 ،2 :

برخی اي
که برای اثبات مشروعیت خويش و خن یسازی تبییغات عبداهلل ب زبیتر در حجتاز ،بته
آن روی کرد(،بالیری3132 ،ق )141 ،1 :اما ناآشنايیاش با فرهنگ اصیل استالمی ،او را بته
خطا کشاند و به شکل غیطی از مدنیان پذيرايی کرد که نه تنها خوشايندشان نشد ،بیکته
موجب تنرر بیش از پیش آنان گرديد(.يعقوبى ،بی تا )329 ،4 :اي رويکترد نیتز تتا حتدی
می تواند موجب تشديد اعتراض مردمی گردد ،امتا تتوان بستیم همگتان عییته دستتگا
حاکمیت را ندارد.
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 .3رویکرد مبتنی بر فشار اقتصادی و مالی

دسته ای به مقوکة تقاضای ارسال ماکیات مدينته بته شتام اشتار کترد و آن را عیتت
شورش برشمرد اند .میگويند وقتی عامل ماکیتات معاويته از واکتی مدينته خواستت تتا
همانند ديگر سالها گندم و خرما به شام حمل نمايتد ،متردم جیتوی او را گرفتنتد و از
دادن اموال ممانعت کردند .اي امر به تعارض میان واکی و مردم انجامید ،در نتیجه مردم
بر او وخويشانش از بنىامیه تاختنتد و آنتان را از شتهر بیترون راندنتد و سنگبارانشتان
کردند(.يعقوبى ،بی تا )331 ،4 :دينوری به ترصیل از اي عامل سخ میرانتد و راز اصتیی
شورش را در آن میداند3232(.ق )443 ،3 :از نويسندگان امروزی هم برخی چنی بتاوری
دارند(.زرگری نژاد3123 ،ش)371 :
 .4رویکرد قومگرایی و رقابت دیرینه

دستتهای از نويستتندگان معاصتتر بتتر عنصتتر نتتژادی و رقابتتتهتتای قتتومی انگشتتت
مینهند(نک :بیضون3211 ،ق 411 :به بعد) و برآنند که رقابتهای جنوبی و شماکی ريشتهدار
در سرزمی حجاز که در عهد نبوی تا حدی رنگ باخته بتود ،بته ويتژ بتا قتدرتيتابی
امويان ،از نو شکوفا شد و زمینة چاکشهايی را فراهم کرد که يکی از آنها شورش مدينه
بود(.نک :واسعی3134 ،ش 47،به بعد و  312به بعد) چنانکه برخی از رفتارهتای خییرته مؤيتد
اي رويکرد است؛ گماردن افراد ناپخته اموی به واليت مدينه(طبتری ،محمتد3171 ،ش،7 :
ص )1132- 1139و همچنی نوع مواجهه ای که کارگزاران خالفت با رقیبان خود داشتتند.
آورد اند وقتی عمرو ب سعید در زمانی پیشتر ،جايگزي وکید اموی امیتر مدينته شتد
بود  ،از فرماند گزمه شهر ،مصعب ب عبد اکرحم بت عتوه خواستت تتا خانتههتای
بنی هاشم و آل زبیر را تخريب کند و وقتی او حاضر به چنی کاری نشد ،عمرو ب زبیر
را به جايش برگزيد و به دست او خواسته خويش را عمیی ساخت(.اصرهانی3231 ،ق،1 :
 )14اي رفتارهای تحريک آمیز میتواند یيل رويکرد پیشگرتته ارزيتابی شتود .بتر ايت
اساس آنچه عامل اصیی قیام مدنیان قیمداد متی شتود ،رقابتت هتای قتومی و تحرکتات
اقتدارجويانه يا رياستطیبانه قبییهای است.
اي رويکردها اکبته قابل اعتنا و تأمیند و واقعیت آن است که همة آنچه بهم ابة عیت
شمرد شد  ،در تحريک مردم مدينه و نیز مقابیة شامیان تأثیر داشته است و انکتار آن از
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منظر مطاکعات تاريخی و جامعه شناسی تاريخی ،عیمی شتمرد نمتیشتود ،امتا پرستش
اساسی آن است که آيا هیچ يک از آنها میتواند عیت اصیی و نقش محتوری رختداد را
تبیی کندأ فرضیة نوشتار آن است که عیت اصیی را در جای ديگری بايد جست که بتا
اکگوی برتر مسیمانی و پیشوای آگا زمان ،سازگار باشتد؛ چترا
کنشگری امام سجاد
که بی گمان او بر اساس واقعیت هايی تصمیم گرفته ،نه از روی ترس يا دنیتاخواهی .آن
حضرت چون قیام متردم را امتری دينتی و معطتوه بته اصتالح جامعته نمتیدانستت،
نتوانست با آن همراهی کند .بر اي اساس ،عیت شورش را در امر ديگری بايد جست.
د) بازیافت حقوق سیاسی ـ اجتماعی؛ برداشتن فاصله میان انتظار و دستآورد
گرچه تبیی دقیق وقايع و رويدادهای اجتماعی آستان نیستت ،بتا کتاوش در منتابع
تاريخی و استقرای نسبی می توان به گمانه مقترون بته واقعتی دستت زد و بتا پشتتوانة
دسته ای از شواهد ،آن را بهم ابه نظريه ابراز داشت .درخصوص قیام مردم مدينه ،ضتم
آنکه چند عامی ی بودن مورد قبول اي نوشتار است ،عامل اصیی را احساس دور شدن و
محروم ماندن مدنیان از حقوقی می داند که پس از اسالم از آن خود ساخته بودند .تاريخ
به روشنی گواهی می دهد که مدنیان در شکل گیری حکومتت استالمی ،بقتای استالم و
تکوي

حیات مسیمانی نقشی برجسته داشتهاند(ابان3171 ،ش 94 ،؛ دياربکری ،بی تا111 ،3 :؛

نک :ابوزهر 3241 ،ق 222 ،3 :به بعد) و همتی امتر موجتب شتد تتا پیتامبر اعظتم

بته

بهانه های مختیف و در زمان های گوناگون ،از يک سو زبان به ستتايش آنتان بگشتايد و
آنان را بزرح دارد و از ديگر سو رعايت حال آنتان را بته ديگتران توصتیه نمايتد(.نتک:

بتتالیری3132ق32 ،1 :؛ قزوينتتی3171ش )312 :نقتتشآفرينتتی چشتتمگیر و نیتتز توصتتیههتتای
پیامبر  ،به طور طبیعی انتظاری را در مدنیان ايجاد کرد بود که به مراتب از آنچته در
دور های بعد در اختیار داشتند ،بیشتر بود و طبعاً در پی فرصتی بودند تا حقوق خويش
را استیرا نما يند و جايگا قبیی يا درخور خويش را بازيابند.
شهر مدينه که به تعبیر اب ک یر ،با هجرت رسول خدا

به آنجا ،پناهگتا اوکیتا و

بندگان صاکح ،دژ مستحکم مسیمانان و خانة هدايت مؤمنان شد(،اب ک یر3212 ،ق)439 ،2:

فارغ از تبارشناسی ساکنانش که از هاشمیان بود اند يا اموی و از منطقة جنوبی و يمتانی
به شمار میرفته اند يا شماکی و حجازی ،خود موضوعیت يافته بود؛ مدينه در حرظ جان
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و مسیمانان اوکیه و بارور شدن اسالم به شدت نقش آفريد و همی امتر

موجب شد تا پیامبر ،آن را شهر خويش بخواند(بخارى3213ق41 ،1 :؛ياقوت حمتوی3137ق:
 313 ،3و  )713 ،1و توصتتیههتتايی دربتتارة آن داشتتته باشتتد(.اب ت ک یتتر3212ق442 ،2 :؛ اب ت
بطريق3217ق144 :؛ سبط ب جوزی3232ق)491- 413 :

اي دست سخنان موجب شد صحابه و بهويتژ خیرتای رستول ختدا

همچنتان

مدينه را مرکز اسالم بدانند ،ساکنانش را محترم بدارند و سنت نبوی را در حیتات آنتان
بجويند ،وکی گذر زمانه ،رقیبان ديروز را که امتروز ختود داعیتة مستیمانی داشتتند ،بته

عرصة اقتدار کشاند؛ 3آنتان کته مترصتد فرصتتی بودنتد تتا ستروری ختويش را نشتان
دهند4.امارت يزيد ب ابوسریان در شام و پس از وی جانشینی معاويه که از سوی عمتر
بدو واگذار گرديد ،سرآغاز وارونگی سیاست اسالمی بود که با خالفت ع مان که اکبتته
طی پروژ ای صورت بسته بود (،خطبته شقشتقیه؛ جرجتی زيتدان3174ش )93 ،1،کامتل شتد،
چنانکه آورد اند ابوسریان با خییره شدن ع مان گرت :اى بنى امیه اکنون که خالفتت در
دست شما قرار گرفته ،آن را مانند گوى به همديگر پاس دهید و نگذاريد از دست شما
بیرون رود .سوگند به آن کسى که ابوسریان به آن سوگند ياد مىکند ،نه دوزخى هستت
و نه بهشتى .بدي گونه از آنچه پیش آمد ابراز خرسندی کردند(.ثقرى3171ش )221 ،ع مان
نیز ،چنانکه ابوسریان بدو گوشزد کرد بود(،مقريزی3171ش )13 ،خويشاوندان اموی خود
را بر کارهاى حکومتى گمارد و آنان را بر مردم مسیط کرد ،حکومت واليات و شتهرها
را به آنها داد ،زمی هاى مزروعى و امالک فراوان به ايشان بخشید و بیتاکمال و ختراج
و صدقات را در اختیارشان قرار داد ،دستشان را بازگذاشت تتا هتر کتارى متىخواهنتد
انجام دهند(.ثقرى3171 ،ش)221 ،

.3طبری می نويسد :وقتی ابوبکر خالفت يافت ،ابوسریان با خشم گرت :ما را چه شد که به ابوفصیل از
تیر بنی عبد مناه! گرتنتد :پسترت را واليتت داد(متی دهتد) ،گرتت :رستم خويشتاوندی بته جتای
آورد!(طبری3211ق)431 ،1 ،
 . 4بنی امیه يک هده ،يک مقصد ،و يک منظور داشتند و آن اي که ماننتد زمتان جاهییتت رئتیس و
فرمانروا باشند و برای رسیدن به اي منظورهر وسییه ای را دست آويز میساختند ،و از ارتکاب هتیچ
عمیی خود داری نداشتند(.جرجی زيدان3174ش)92 ،3 ،

رازگشایی ناهمراهی امام سجاد

با مردم مدینه در واقعه حره 07 /

در اي فرايند ،طبیعی بود که نه تنها مدنیان ،بیکه غیر امويتان مکتی نیتز بته حاشتیه
راند شوند .از اي رو گرته اند :هنگامی که ع مان به خالفت رسید با اينکه به عمر قتول
داد بود عامالن او را از کار بر کنار نکند ،هنوز يکساکی از اي تعهد نمیگذشت که به
عزل و نصب گستردة گماشتگان پیشی پرداخت .سعد بت ابتیوقتاص را از حکومتت
کوفه برداشت و خويشاوند خود وکید ب عقبه ب ابیمعیط را که به پیغمبر دروغ گرته و
آية نبأ دربار اش نازل شد بود ،به جای او گمارد و چون فساد اي حاکم بر مردم کوفه،
گران آمد او را برداشت و مردی از آل امیه(سعید ب عاص) را به حکومت نصب نمود.
سعد ب ابی سرح را که به پیامبر دروغ بست و پس از مسیمانی کتافر شتد و ديگتر بتار
پس از فتح مکه از بیم ،خود را مسیمان خواند ،واليت مصر داد .ابوموسی اشعری را که
از يمانیان بود و از جانب عمر بر بصر حکومت میکرد ،چند ساکی در اي شتغل بتاقی
گذاشت وکیک قريش و مخصوصاً خويشاوندان خییره متوجه شتدند کته سررشتته سته
واليت را قريش در دست دارد ،کوفه در دست وکید ،شام در دست معاويته و مصتر در
دست عمروعاص است ،يعنی حاکمان اي سه واليت همه از «مضری»اند و تنها بصتر
ماند است که ابوموسی اجنبی(يمنی) بر آن حکومت دارد .می گويند متردی مضتری از
بنی ضبه نزد ع مان رفت و گرت :مگر کتودکی در میتان شتما نیستت کته او را بتزرح
انگاريد و حکومت بصر را به او بدهید ،ايت پیتر تتا چته وقتت بايتد در آنجتا باشتد.
سرانجام ع مان او را عزل کرد(.شهیدی3113ش)74- 73 ،
اي نگا که از پیش آغاز ش د بتود ،همچنتان ادامته يافتت و از نگتا تنتگ امتوی-
اجنبی ،به شامی -مدنی مبدل شد؛ چرا که شام عهد دار اقتتدار سیاستی خییرتة امتوی و
حافظ ديانت متمايزی بود که اکبته امويان سردمدار آن بودند .رقابت شامی ت مدنی اکبتته
يک بار حاصل نشد .از زمانی که اي ديار به عنوان مرکتز حکومتت استالمی شناستايی
گرديتتد و معاويتته ختتود را خییرتتة مستتیمانان خوانتتد ،جبهتتة جديتتدی پديتتد آمتتد کتته
صحنه گردانان آن از اسالم ،جز آنچته معاويته و هتمانديشتانش بته آنتان آموختته و بتا
روايت سازی کوشید بودند تا خود را اساس اسالم نشان داد (اب عستاکر3231 ،ق422 ،3 :
قیمداد کننتد(،ابت حنبتل،

به بعد و  119به بعد) و مخاکرت با خود را بهم ابة انحراه از دي
بیتا233 ،1 :؛ اکهی متی3212 ،ق )91 ،31 :چیتزی نمتی دانستتند .اينتان بیشتتر اهتل جهتاد و
جنگاوری بودند تا اهل خردورزی و دانشمندی(رازی3173 ،ق )43 ،3 :و از همی جاستت
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که وقتی با قتل ع مان مواجه شدند و پیراه خونآکود وی را به دست آوردند ،بتیش از
پنجا هزار نرر به خواست معاويه زير پیراه خونی او جمع شدند و بتا اشتک چشتم،
ريش های خود را خضاب کردند تا انتقام خون او را بگیرند(.دينوری3391 ،م )324 ،بتديهی
بود که چنی وضعیتی نمیتوانست خوشايند آنانی باشد که بترای استالم کوشتید و در
باروری آن از همه دارايی خويش گذشته بودند .مدنیان که بزرگان عیم و فقیهان دي را
با خود داشتند(رازی3173 ،ق )43 ،3 :به خوبی از آنچه پیش میآمد آگاهی داشتند و منتظر
فرصتی بودند تا شامیان را به جای خود بنشانند ،هر چند اي رويکترد در نستل بعتدی،
بیشتر هويت سیاسی يافته بود تا دينی .اکبته روش است که برای شامیان چنی تتدبیری
پذيرفتنی نبود و در مقام مقابیه از هیچ کوششی فروگذار نمیکردند ،چنانکه واقعة حتر
به خوبی آن را نشان داد است.
ه) دغدغه های غیر ارزشی؛ راز ناهمراهی امام
آنچه محرک مدنیان برای خیزش عییه حاکمیت يزيد بود ،بیش از هر چیزی ،تتالش
برای دست يافت به موقعیت از دست رفته سیاسی و به تبع آن دينی بود که آنتان را بته
انتظار فرصتی نشاند بود تا خواسته خود را عمیی سازند .رفت هیئتی از مدينه به شام و
ديدار حضوری با يزيد و مشاهد رفتار او ،همچنی اوضاع حاکم بر جامعه مدينه ،مکته
و شام ،و نیز بحران عاطری پديد آمد از پس واقعة عاشورا ،آنان را به تحیییی مبتنی بتر
سستی دستگا خالفت و امکان براندازی آن کشاند که هم نسل قديم را که دغدغة دي
داشتند ارضا می کرد و هم نسل جديد را که در پتی بازيافتت موقعیتت سیاستی بودنتد،
بسیم می کرد؛ تصوری که ريشه در احساس حقارت مدنیان در مقابل شتامیان داشتت و
یيل "فاصیه میان انتظار مدنیان و يافته های آنان(اصطیاد) " خودنمايی میکرد و طبیعتی
بود که جرقة کوچک يا بهانة خردی آنان را عییه دستاندرکاران اي وضعیت بشتوراند،
چنانکه چنی شد.
بنابراي به زعم اي نوشتار ،قیام حر برای احیای حقوق سیاستی و شتهروندی رخ
داد بود ،بی آنکه دغدغههای دينی يا نقشآفرينی ديگر عوامل در آن به صورت کامل و
صددرصدی ناديد انگاشته شد باشد .همی نقطة کانونی انحراه از مستیر ارزشهتای
دينی بود ،هر چند را ديگری شايد فراروی مدنیان برای احقاق حقوق از دسته رفتهشان
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متصور نبود .اي اقدام چون نه بر اصول اسالمی و آموز های ارزشی استوار بود ،نته در
راستای تقويت حیات اجتماعی يا توسعة ارزش های انسانی و نته از دورنمتای روشتنی
را بته کنتار گیتری
بهر داشت ،دسته ای از بزرگتان مدينته ،از جمیته امتام ستجاد
کشاند(،طبری3211 ،ق174 ،2 :؛ اب اثیر3121 ،ق331 ،2 :؛ اب ک یر3212 ،ق )433 ،2 :در حاکی که
در نگا اوکیه او می بايست جیودار مبارز با يزيد و دستگا حتاکمیتش باشتد .بتیگمتان
از انتقام خون شهدای کربال استقبال میکرد ،اما وقتی دغدغههای مردم را
امام سجاد
در چیزی يافت که با مبانی ارزشی اسالمی ناساز بود ،نه تنها با آنان همترا نشتد ،بیکته
ناصوابی حرکت آنان را عینی به رخشان کشتید(طبتری3211 ،ق 1،229:؛ ابت اثیتر3173 ،ش،

 )33،421و بی پروا از مالمتهای احتماکی از آنان دوری گزيد.

نتیجه
با توجه به آنچه گذشت ،راز همراهی نکردن امتام ستجاد

در واقعته حتر را تتا

حدی می توان گمانه زد .هر چند مردم مدينه پس از واقعة عاشورا و به دنبال رفتار شنیع
برضد وی شوريدند و نیز با وجود اينکه رهبران قیام ،بر
يزيد با خاندان رسول خدا
ناشايستگی يزيد و انحطا اخالقی جامعه از ارزشهای دينی انگشت نهاد بودنتد ،امتا
آنچه انگیزة اصیی و پیشروندة عموم مردم بود ،فسق و فجتور يزيتد و دغدغتة اصتالح
جامعه و به کرسی نشاندن حق نبود ،بیکه اي رقابت سیاسی و اجتماعی بود کته متردم
مدينه را عییه شامیان تحريک کرد بود و شايد با اي یهنیت که بحرانهتای پتیشآمتد
رمق حاکمیت را ستاند و به آسانی میتوان با آن مقابیه کرد ،بته ايت ستبب دستت بته
که از چنی نگرش هايی به دور بود ،به کنتار گیتری از
شورش زدند ،اما امام سجاد
آن روی کرد تا از يک سو بر رفتار شورشیان صحه نگذارد و از ديگر سو در خونريزی
و آبروبری مردم سهیم نباشد.
روش است که غرض اي مقال مخدوش کردن شخصیت همتة شورشتیان نیستت،
بیکه غرض آن است که رويکرد حاکم بر فضای جامعه مدينه ،چیز ديگری بود .از ايت
رو دسته ای از بزرگان مدينه ،از آنان کنار گرفتند و حتی امتام ستجاد

بتا پنتا دادن

خانوادة مروان ،بهگونهای اقدام مدنیان را با پرسش مواجه نمود .آن حضرت با اينکته تتا
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آخر عمر خود ،در مدينه زيست ،هیچگا از آن واقعه سخ بته میتان نیتاورد ،چنتانکته
هرگز با نیروهای مقابل نیز همرا نشد ،بیکه خود مسیر ديگری را پیمود که در همیشتة
تاريخ اکگوی حقپويان است.
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تح قیق محمد عبداکقادر عطا و مصطرى عبداکقادر عطا ،چ اول ،بیروت :داراککتب اکعیمیه.
 .31اب حنبل ،احمد(بیتا) .مسند احمد ،بیروت :دار صادر.
 .33اب سعد ،محمد ب سعد ب منیع هاشمی بصری(3231ق3331/م) .الطبقات الكبرى ،تحقیق محمد
عبد اکقادرعطاء ،اول ،بیروت :داراککتب اکعیمیه.
 .34اب طقطقی ،محمد ب عیى ب طباطبا اکمعروه(3191ش) .تاری فخرى ،ترجمته محمتد وحیتد
گیپايگانى ،دوم ،تهران :بنگا ترجمه و نشر کتاب.
 .31اب طقطقی ،محمد ب عیى ب طباطبا اکمعروه(3232ق3337/م) .الفخرى فى اآلداب السلطانیة و
الدول االسالمیه ،تحقیق عبد اکقادر محمد مايو ،اول ،بیروت :دار اکقیم اکعربى.
 .32اب عبد ربه ،شهاب اکدي (3212ق) .العقد الفرید ،اول ،بیروت :داراککتب اکعیمیه.
 .31اب عساکر ،ابواکقاسم عیی ب حس ب هبة اهلل(3231ق3331 /م) .تاری مدینة دمشق ،تحقیق عیی
شیری ،بیروت :داراکرکر واکطباعة و اکنشر و اکتوزيع.

 .39اب عنبه ،جمال اکدي احمد ب عیی حسینی(3121ق3393/م) .عمدة الطالب فی انساب آل ابای
طالب ،تصحیح محمد حس آل طاکقانی ،نجف :مطبعة اکحیدريه ،چاپ دوم.
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 .37اب قتیبه دينوری ،ابو محمد عبداهلل ب مسیم(بیتا) .االمامة والسیاسه ،تحقیق طه محمتد اکزينتی،
بیروت :مؤسسة اکحیبی.
 .32اب قتیبه دينوری ،ابومحمد عبداهلل ب مسیم(3232ق) .عیون األخبار ،بیروت :داراککتب اکعیمیه.
 .33اب ک یر ،ابواکرداء اسماعیل ب ک یر دمشقی(3212ق3322/م) البدایة والنهایه ،تحقیق عیی شیری،
اول ،بیروت :دار احیاء اکتراث اکعربی.
 .41ابو عیی مسکويه رازی(3173ش) .تجارب االمم و تعاقب الهمم ،تحقیق ابواکقاستم امتامی ،دوم،
تهران :سروش.
 .43ابوزهر  ،محمد(3241ق) .خاتم النبیین ،قاهر  :داراکرکر اکعربی.
 .44اصرهانی ،ابواکررج عیی ب حسی (3231ق) .االغانی ،اول ،بیروت :دار احیاء اکتراث اکعربی.
 .41امیر عیی(3199ش) .تاری عرب و اسالم ،سوم ،تهران :ترجمه فخر داعی گیالنی.
 .42تتتتتتتت(3171ش) .تاری سیاسی و اجتماعی اسالم ،ترجمه ايرج رزاقی ومحمد مهدی حیدرپور،
مشهد :موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
 .41مجیسی ،محمدباقر(3231ق) .بحاراالنوار ،بیروت ،داراحیاءاکتراثاکعربی.
 .49بخاری ،ابوعبداهلل محمد ب اسماعیل ب ابراهیم جعری(3213ق3323/م) .صحیح البخاری ،افست
دراستانبول :داراکرکرکیطباعة و اکنشر و اکتوزيع.
 .47بکری اندکسی ،ابوعبید عبداهلل ب عبداکعزيز(3211ق3321/م) .معجم ما استعجم من اسماء البالد و
المواضع ،دوم ،بیروت :عاکم اککتب.
 .42بالیری ،احمد ب يحیی ب جابر(3132ق3372/م) .انساب االشراف ،تحقیق محمد باقر محمودی،
بیروت :مؤسسة االعیمی کیمطبوعات.
 .43بیعمی ،ابوعیی(3172ش) .تاری نامه طبرى ،تحقیق محمد روش  ،دوم ،تهران :سروش.
 .11بیضون ،ابراهیم( 3211ق) .الحجاز و الدوله االسالمیه ،بیروت :اکمؤسسته اکجامعیته کیدراستات و
اکنشر و اکتوزيع.
 .13بیهقی ،ابو بکر احمد ب اکحسی (3211ق3321/م) .دالئل النبوة و معرفة أحوال صاحب الشریعه،
تحقیق عبداکمعطى قیعجى ،اول ،بیروت :دار اککتب اکعیمیة.
 .14ثقرى کوفى ،ابواسحاق ابراهیم ب محمد(3171ش) .الغارات و شرح حال اعالم آن ،ترجمه عزيز
اهلل عطاردى ،تهران :انتشارات عطارد.
 .11جاحظ ،ابوع مان عمرو ب بحر(3241ق) .الرسائل السیاسیه ،دوم ،بیروت :دار و مکتبة هالل.
 .12جرجی زيدان3174( ،ش) .تاری تمدن اسالم ،ترجمه عیی جتواهرکالم ،دوم ،تهتران :انتشتارات
امیرکبیر.
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 .11جعرری ،سیدحسی محمد(3199ش) .تشیع در مسیر تاری  ،ترجمه دکتر سید محمد تقتی آيتت
اکیهی ،تهران :چاپ چهارم ،دفتر فرهنگ نشر اسالمی.
 .19جیوب ،جون باجوت(3399م) .امبراطوریة العرب ،تحقیق تقريب خیری حماد ،اول ، ،بیروت :دار
اککتاب اکعربی.
 .17حیبی(3211ق) .السیرة الحلبیه فی سیرة االمین المأمون ،بیروت :داراکمعرفه.
 .12حمیری ،محمد ب عبداکمنعم(3322م) .الروض المعطار فی خبر االقطار ،دوم ،بیروت :مکتبة کبنان،
 .13خضری ،سید احمد رضا (زير نظر)(3129ش) .تاری تشیع ،سوم ،تهران :سازمان مطاکعه و تدوي
کتب عیوم انسانی دانشگا ها (سمت) و قم :پژوهشگا حوز و دانشگا .
 .21خییره ،اب خیا عصرری(3232ق3331/م) .تاری خلیفه ،تحقیق سهیل زکار ،بیروت :داراکرکر.
 .23دارمی ،عبداهلل ب بهرام(3123ق) .سنن دارمی ،دمشق :مطبعة االعتدال.
 .24دياربکری ،شیخ حسی (بیتا) .تاری الخمیس فی احوال انفس النفیس ،بیروت :داراکصادر.
 .21دينوری ،احمد ب داود(3391م) .االخبار الطوال ،تحقیق عبد اکمنعم عامر ،اول ،قتاهر  :دار احیتاء
اککتب اکعربی.
 .22یهبی ،شمس اکدي محمد ب احمد ب ع مان(3217ق3327/م) .تااری االساالم ،تحقیتق عمتر
عبداکسالم تدمری ،اول ،بیروت :دار اککتب اکعربی.
 .21رازی ،ابومحمد عبداکرحم ب ابی حتاتم(3173ق3314/م) الجرح و التعادیل ،اول ،بیتروت :دار
احیاء اکتراث اکعربی.
 .29زرگری نژاد ،غالمحسی (3123ش) .تاری تحلیلی اسالم ،اول ،قم :انجم معاره اسالمی ايران.
 .27سب ط ب جوزی ،شمس اکدي ابواکمظرر(3232ق) .تذکرة الخواص ،قم :منشورات اکشريف اکرضی.
 .22شهیدی  ،سید جعرر(3113ش) .قیام حسین علیهالسالم ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .23طبری ،ابو جعرر محمد ب جرير(3211ق3321/م) .تاری الطبری ،چهارم ،بیروت :مؤسسة االعیمی
کیمطبوعات.
 .11تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(3171ش) .تاری الطبری ،ترجمه ابواکقاسم پايند  ،پنجم ،تهران:
اساطیر.
 .13عسکری ،سید مرتضی(3231ق3331/م) .معالم المدرستین ،بیتروت :مؤسستة اکنعمتان کیطباعتة و
اکنشر.
 .14اکعش ،يوسف(4111م) .الدولة االمویه ،پانزدهم ،دمشق :داراکرکر.
 .11قزوينی ،زکريا ب محمد ب محمود(3171ش) .آثار البالد و أخبار العباد ،اول ،تهران :امیرکبیر.
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 .12قیقشندی ،احمد ب عبداهلل(بیتا) .مآثر االنافة فی معالم الخالفه ،تحقیق عبداکستار احمتد فترج،،
بیروت :عاکم اککتب.
 .11مسعودی ،ابواکحس عیى ب حسی ب عیی(3213ق) .مروج الذهب و معادن الجاوهر ،تحقیتق
اسعد داغر ،دوم ،قم :داراکهجرة.
 .19تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(3172ش) .مروج الذهب و معادن الجوهر ،ترجمه
ابواکقاسم پايند  ،پنجم ،تهران :انتشارات عیمی وفرهنگى.
 .17مقدسی ،مطهر ب طاهر(بیتا) .البدء و التاری  ،بور سعید ،بیروت :مکتبة اک قافة اکدينیه.
 .12تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(3172ش) .آفرینش و تاری  ،ترجمه محمد رضا شتریعى کتدکنى ،اول،
تهران :آگه.

 .13مقريزى ،تقى اکدي أحمد ب عیتى(3171ش3234/ق) .النزاع و التخاصم فیما بین بنای امیاه و
بنیهاشم ،قم :انتشارات شريف رضی.
 .91نويری ،شهاباکدي احمد ب عبتداکوهاب(3241ق) .نهایة االرب فی فناون االدب ،اول ،قتاهر :
داراککتب و اکوثائق اکقومیه.
 .93اکهی می ،نوراکدي (3212ق3322/م) .علی بن ابی بكر ،بیروت :داراککتب اکعیمیه.
 .94واسعی ،سید عییرضا(3133ش) .واقعه حره رویارویی ارزش های دینی و سنتهاای جااهلی،
اول ،قم :پژوهشگا عیوم و فرهنگ اسالمی.
 .91ياقوت حموی ،ابو عبداهلل ياقوت ب عبداهلل(3137ق3377/م) .معجمالبلدان ،بیروت :دار صادر.
 .92يعقوبى ،احمد ب ابی يعقوب ب واضح( 3173ش) .ترجمه محمد ابتراهیم آيتتى ،ششتم ،تهتران:
انتشارات عیمی وفرهنگى.
 .91تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(بیتا) .تاری یعقوبی ،بیروت :دار صادر.

