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چکیده

پس از جنبش امام حسین (ع) ،جنبشهای مختلفی برای خون خواهی ،مبارزه با حاکمان
ستمگر و با شعارهای دینی و شیعی رخ داد که جنبش ابنطباطبا به همراه فرماندههاش
ابوالسرایا در سالهای پایانی سهه دوم قمری یکی از مهم ترین آنها است .دغهغه مهدم
نوشتار کنونی بررسی ماهیت سیاسی و انهیشه ای این جنبش و شدیعیبودن آن اسدت و
اینکه بر اساس داده های تاریخی رهبر جنبش تا چه انهازه پیرو امام رضا (ع) بوده است.
برای بررسی ماهیت آن و امامیدانستن جنبش ،سنجه هایی مطرح شهه تا از سویی ارتباط
جنبش با امام معصو ِم (ع) همان بازه زمانی روشن شود و بتوان ارزیابی دقید و للمدی
درباره ارتباط جنبش با امام به دست داد .از سوی دیگر ،برخی سنجهها ماننه ههف ،شعار،
لوامل ،و دستاورد های جنبش ،جایگاه اسالمی و اجتمالی آن را بررسی میکنه .بنابراین،
میکوشیم ماهیت سیاسی و انهیشهای جنبش ابنطباطبا را با بررسی گزارشهای تاریخی
و بر پایه سنجه هایی مشخص ،تحلیل و ارزیابی کنیم .دستاورد پژوهش نشداندهنهه آن
است که این جنبش بر اساس انهیشه سیاسی امامیه پیش نرفته است و تا حهودی انهیشه
زیهی دارد ،اما میتوان نشانه های جنبشی اسالمی و اجتمالی را در آن مشاههه کرد.
کلیدواژهها :جنبش شیعی ،جنبش اسالمی ،جنبش اجتمالی ،امام رضا (ع) ،ابنطباطبا،
ابوالسرایا.
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** دانشجوی دکتری رشته مدرسی معارف اسالمی ،گرایش تاریخ ،فرهنگ و تمدن اسالمی ،دانشگاه پیاا ناور
(نویسنده مسئول) ganon1356@gmail.com
[تاریخ دریافت59/1/02 :؛ تاریخ پذیرش]59/0/09 :
m.barani@Alzahra.ac.ir
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مقدمه
جنبشهای علویان از مهمترین جنبشهایی است که پس از درگیری امین و ماممون،
به اوج خود رسید ،بسیاری از مناطق اسالمی همچون عراق (به جز بغداد) ،حجاز ،یمن،
و جنوب ایران را از قلمرو حکومت عباسیان خاارج و دچاار اضارراب کارد یکای از
موثرترین این جنبشها ،جنبش ابنطباطبا بود که در ساال  155ه ق پایش از جانشاینی
اما رضا (ع) و در پی اعتراض به نزدیکی مممون به ایرانیها و کارگزاران ایرانایاش در
عراق و حجاز رخ داد
این قیا به رهبری محمد بن ابراهیم علوی ،معروف به ابانطباطباا انجاا شاد وی
دعوت خود را با شعار «الرضا من آل محمد» و عمل به کتاب و سنت در کوفه آغاز کرد
و رهبری نظامی شورشیان را به سری بن منصور بن منصور شیبانی مشهور به ابوالسارایا
واگذار کرد برای تبیین ماهیت این قیا میتوان سنجههایی را در نظر گرفات و قیاا را
بر اساس آنها ارزیابی کرد اما نکته مهم این است که مالک و معیار سنجهها چه چیازی
باشد که ماهیت آن را نشان دهد با توجه به اینکه این جنبش در زمان اما رضا (ع) (در
سال  155ه ق ) اتفاق افتاد همراهی با اما یا همراهی اما با آنان میتواناد نشاانه خاوبی
برای ارزیابی ماهیت شیعی جنبش باشد؛ زیرا مالک درساتی یاا نادرساتی هار حرکات
دینی ،سیاسی و اج تماعی نگرش اما در زمان همان رخداد است پژوهشاگران در ایان
زمینه دیدگاههای گوناگونی را مررح کردهاند ،اما برای ارزیاابی روشامند و علمای ز
است سنجههایی همچون حضور اما در قیا  ،تمیید اما  ،تبعیت دینای و سیاسای رهبار
قیا  ،و همچنین اهداف ،انگیزه ها ،عوامال ،عملکارد ،شاعار و نتیجاه و گساتره قیاا و
مردمیبودن آن را در نظر گرفت و بر اساس این سنجهها ماهیت و جهتگیاری جنابش
را روشن کرد
برخی از سنجه ها مربوط به ماهیت شیعی امامیباودن جنابش و برخای مرباوط باه
ماهیت اسالمی جنبش و برخی دیگر مربوط باه ماهیات اجتمااعی آن اسات همچناین
برخی سنجه ها به دلیل ارتباط با اما جایگاه با تری دارد و برخی دیگر اهمیت کمتری
پس ز است سنجهها را گونهشناسی کرد جنبش ابنطباطبا بر پایه ایان سانجههاا در
1
هیچ پژوهش و اثری ارزیابی نشده است
در ارزیابی این جنبش باید دانست که :تا چه اندازه تمییاد اماا را باه هماراه داشاته
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است؟ آیا رهبران جنبش تبعیت دینی و سیاسی از اما داشتهاند؟ آیا اهداف و شخصیت
رهبران قیا موجب تمیید و ستایش اما شده است؟ اهداف ،انگیزهها ،عوامل ،عملکارد،
شعار و نتیجه قیا چه بوده است؟ گستره قیا تا چه اندازه بوده است؟ باا بررسای ایان
پرسشهای مهم در فرآیند بحث میتوان ماهیت جنبش را دریافت
 .1چگونگی جنبش ابنطباطبا
ابوعبداللّه محمد بن ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن بن علی بان
ابیطالب ،با لقب ابنطباطبا رهبر جنبش بود لقب وی باه ایان دلیال باود کاه ماادرش
بناثیر.)803/6:5831 ،نیز گفته شده پادرش اباراهیم
هنگا خواب برایش زمزمه میکرد (ا 
به دلیل ناتوانی طبیعی در ادای برخی حروف یا بر اثر گرفتگی زباان ،حارف «قااف» را
«طاء» تلفظ می کرده و «قبا» را «طبا» تلفظ کرده و در نتیجه باه اباراهیم طباطباا معاروف
ابنخلدون .)53/0:5003
شده و فرزندان او نیز به همین دلیل «ابنطباطبا» خوانده شدهاند( 
برخی گفته اند طباطبا در زبان نَبَری به معنای «سید الساادات» اسات پاس از آزادی
ابراهیم از زندان منصور عباسی و سکونت در عراق ،نبریان بومی باینالنهارین او را باه
این نا خواندند این قول اعتبار بیشتری دارد و چون نیای بزرگ آل طباطبا اماا حسان
(ع) است ،از اینرو به سادات حسنی شهرت دارند (قاضیم،وزی .)6:5001
اما درباره چگونگی قیا ابنطباطبا اختالف است؛ برخی گفته اند علت قیا این باود:
هنگامی که مممون ،طاهر بن حسین را برکنار کرد و حسن بن سهل را جای او گذاشت،
مرد در عراق گفتند که وزیر مممون ،یعنی فضل بن ساهل ملقاب باه والریاساتین ،بار
مممون تسلط یافته و کارها را به میل خود پیش می برد و به رأی خاود کاار مایکناد از
اینرو کسانی از بنیهاشم و سران مرد که در عراق بودند به خشم آمدند و تسلط فضل
بن سهل را بر مممون تحمل نکردند و به این سبب بر حسن بن سهل هجاو آوردناد و
در شهرها فتنهها شروع شد و به قیا های مختلفی انجامید بر این اساس ،نخستین کسی
که در کوفه قیا کرد ابنطباطبا بود(نوی،ی .)513/33:5038
نیز گفته شده کاه نصار بان شابیب کاه از اهاالی جزیاره (باین دجلاه و فارات) و
شیعیمذهب بود و بر دین خود استواری داشت ،برای زیارت خانه خدا به مدینه آمد تا
از راه مدینه به مکه برود وقتی به مدینه رسید ،از اهل بیت رسولاللّه (ص) پارسوجاو
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کرد در این زمان چون محمد بن ابراهیم با مارد ارتبااط بسایار داشات و مایکوشاید
نهضت جدیدی را پیریزی کند ،نصر بن شابیب نازد وی رفات و باا او از ساتمهاای
حاکمان در قبال خاندان علی (ع) سخن گفت نصر کاری کرد که سرانجا محماد را از
جا برانگیخت و منجر به قیا وی شد (اصفهانی بیتا.)031:
 .2 .2همراهی ابوالسرایا با جنبش ابنطباطبا
ابوالسرایا از جمله کسانی است که در جنبش ابنطباطبا شرکت کرده و در زمان وی
و پس از مرگ ایشان نقش داشته است وی از فرزندان هانی بن قبیصاة بان هاانی بان
مسعود ،از بزرگان قبیله شیبانی ،و از قبایل بکار بان وا ال باوده اسات (ابرناثیر:5831 ،
 )301/56او پیش از جنبش مردی را از قبیله بنیتیم ،یکی از بزرگتارین قبایال اعاراب
عدنانی ،در جزیره (بین دجله و فرات) کشت ،اموالش را به غارت برد ،از فرات به شا
گریخت و در آنجا به راهزنی مشغول شد سپس با سی سوار در ارمنستان باه یزیاد بان
مزید ،که از سرداران و فرمانداران عرب خالفت عباسای باود ،پیوسات و هماراه او باا
خرمیان جنگید و گروهی را اسیر کرد که غاال او ابوالشاوک یکای از آن اسایران باود
(یعقوبی بیتا .)006/3:سپس به احمد بن مزید ملحق شد و از فرماندهان ساپاه وی قارار
گرفت و با هرثمة بن اعین وارد جنگ شد اما هرثمه توانست او را به خاود جلاب کناد
(ابنخلدون323/3 :1021 ،؛ ابناثیر )005/11 :1319 ،ولی کمشدن مقرری ابوالسارایا از طارف
هرثمه ،منجر شد به بهانهٔ سفر حج از هرثمه جدا شود در پی آن هرثماه ماالی را بارای
انجا دادن سفر حج در اختیار او گذاشت و از سوی دیگر ،یاران ابوالسرایا باه واورت
گروهی و تکتک به وی ملحق شدند در این هنگا ابوالسرایا قدرتمند شد و به محلای
به نا عینالتمر حملاه بارد و اماوال فراوانای گرفات و باین یااران خاود تقسایم کارد
(ابنخلدون320- 323/3 :1021 ،؛ اوفهانی ،بیتا)001- 009 :
وقتی هرثمه متوجه سرپیچی ابوالسرایا شد سپاهی را باه جناگ وی فرساتاد کاه در
اولین نبرد ،سپاه هرثمه شکست خورد و فرار کردند بعد از آن ابوالسرایا به قلعه دقوقاا
و سپس به شهر انبار حمله کرد و در پی پیروزیهایش قدرتمند شد ابوالسارایا بعاد از
آن عاز رقه شد وی در راه با طوق بن مالک تغلبی مواجه شد که عاز نبارد باا قایس
بود ابوالسرایا به مدت چهار ماه بدون هیچ چشم داشتی در کنار طوق ماند و به او کمک
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کرد تا بر قیس غلبه کند (ناویری151 ،00 :1003 ،؛ اباناثیار )005/11 :1319 ،ابوالسارایا وارد
شهر رقه شد در این زمان ،ابنطباطبا از یاری نصر بن شابیب نومیاد شاده باود کاه در
برگشت به حجاز با ابوالسرایا مواجه شد و از او یاری طلبید ابوالسارایا باا ابانطباطباا
بیعت کرد و قرار مالقاتی در کوفه گذاشتند (اوفهانی ،بیتا)001/0 :
روز موعود فرا رسید و شمار فراوانی در زمینهای پشت کوفاه جماش شادند و باه
استقبال ابوالسرایا آمدند در این هنگا  ،ابنطباطبا خربه خواند و گفت« :من شاما را باه
سوی کتاب خدا و سنت رسولاللّه دعوت میکنم ،مرا ماا ایان اسات کاه یاک تان از
فرزندان رسول را به خالفت برگزینیم و بر اساس قرآن در سایه دولتش ایمان نشاینیم،
سبک ما عمل به قرآن و امر به معروف و نهی از منکر است» عمو مرد کوفاه باا وی
بیعت کردند و محمد کامالً بر کوفه تسلط یافت (طب،ی  .)105/3:5831وقتی والی عاراق
به نا حسن بن سهل متوجه بیعت مرد کوفه با ابنطباطبا شد سپاهی را باه فرمانادهی
زهیر بن مسیب به جنگ شورشیان فرستاد ابوالسرایا برای دفاع از شهر در محلی به نا
شاهی با سپاه زهیر وارد جنگ شد و وی را شکسات داد و باه هماراه ساپاهش اماوال
فراوانی غارت کردند آنان عالوه بر این ،دیگر سپاه بغداد را نیز غارت کردند ،به طوری
که وقتی خبر به ابنطباطبا رسید ناراحت شد و ابوالسرایا را بازخواسات کارد (ابرناثیر ،
 .)310/56:5831

یک روز بعد از این واقعه ابنطباطبا از دنیا رفت عدهای معتقدناد علات مارگ وی
ابوالسرایا بود چون وقتای ابانطباطباا او را تاوبیخ ،و از تصارف در اماوال مناش کارد،
ابوالسرایا پی برد که ابنطباطبا برای او مانش بزرگی بوده است لذا او را مسمو کرد باه
همین دلیل ،مخفیانه ،جنازهٔ او را با گروهی از زیدیه باه نجاب بردناد و در آنجاا دفان
کردند (اصفهانی بیتا.)800/3:اما بهنظ،اوفهانی ،ابنطباطبا بیمار بوده و به مرگ طبیعی
از دنیا رفته است (همان.)311:از اینرو وقتی حسن بن سهل از ناحیه ابوالسرایا احساس
خرر کر د سپاهی را به فرماندهی هرثمة بن اعاین بارای جناگ باا ابوالسارایا باه قصار
ابنهبیره فرستاد بعد از جنگهای پیدرپی هرثمه دست به حیله زد و در میان دو ساپاه
فریاد کشید« :ای مرد کوفه! چرا ما و خود را به کشتن میدهید؟ مگر اختالف ما بر سر
چیست؟ اگر شما خلیفه ما را قبول ندارید ،منصور بن مهادی در بصاره را باه خالفات
برمی گزینیم و به این جنگ پایان میدهیم ،اگار او را هام نپساندیدید ،دسات از جناگ
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بکشید تا گفت وگو کنیم» با این ترفندِ هرثماه ،مارد کوفاه از جناگ دلسارد شادند و
ابوالسرایا با شکست مواجه شد و شبانه از کوفه به سامت بصاره حرکات کارد (همران:
 853و.)851

اما چون بصره در اختیار عباسیان بود ،ابوالسرایا مجبور شاد باه خوزساتان حرکات
کند هنگامی که به شوش رسیدند ،مرد شوش از ورود آنان جلاوگیری کردناد ،اماا باا
سخنان ابوالسرایا خشنود شدند و دروازهها را باز کردند سپاه ابوالسارایا پاس از چهاار
روز اقامت در شوش ،با حسن بن علی بادغیسی مممونی ،والی اهاواز ،وارد جناگ شاد
(ابنخلدون329/3 :1021 ،؛ طب،ی  .)1686/58:5831جنگ ساختی میاان دو ساپاه درگرفات
سپاه شوش هم از پشت سر به ابوالسرایا حمله کرد (اصفهانی بریترا)885/3:و ابوالسارایا
شکست خاورد و از آنجاا باه روساتقباد بازگشاتند حمااد خااد کنادغوش از مکاان
ابوالسرایا آگاه شده و او را به همراه محمد بن محمد علوی و ابوالشوک غاال دساتگیر
کرد و به نهروان نزد حسن بن سهل فرساتاد حسان بان ساهل هام فرماان داد گاردن
ابوالسرایا را زدند و بدن او را بر پل بغاداد آویختناد (یعقروبی بریترا )060/3:و محماد و
ابوالشوک را نیز به خراسان نزد مممون فرستادند (ابنخلادون329/3 :1021 ،؛ برذ ری :5055
بیتا.)060/3:
363/8؛یعقوبی  

 .2ارزیابی جنبش شیعی ابنطباطبا
برای ارزیابی هر جنبشای مایتاوان سانجههاایی در نظار گرفات قیاا شایعی نیاز
سنجه های ویژه خود را دارد که مهمترین این سنجهها ،همراهای و دیادگاه اماا هماان
زمان خواهد بود بر اساس اهمیت و ارتباط با اما و هویات شایعیداشاتن و همچناین
هویت دینی و اجتماعی جنبش ،میتوان این سنجهها را تقسیم کرد بدینگوناه کاه اول
حضور اما در قیا لحاظ می شود و در وورت نبود اما در قیا  ،سخن اما درباره قیا ،
همراهی یاران خاص اما با اجازه یا بدون اجازه ،تبعیت دینی رهبران از اما یاا تبعیات
سیاسی آنان از اما و هم چنین ستایش اما از قیا یا رهباران در گازارشهاای تااریخی
بررسی میشود
این سنجه ها را باید در رتبه اول قرار داد؛ زیرا مالک مهمی در شایعیباودن جنابش
است حضور اما در قیا رکن اساسی در هر قیامی است که همه مسا ل دیگر قیا نیاز
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میتواند تمیید شو د اگر اما در قیا حضور نداشته باشد ،میتاوان نشاانههاایی را بارای
تمیید قیا در نظر گرفت همراهی گفتاری اما با قیا  ،حضور یاران خاص اما با اجاازه
اما  ،حضور یاران خاص بدون اجازه ،اعال آشکارای تبعیات دینای و تبعیات سیاسای
رهبران قیا از اما  ،نشانه این تمیید اما هستند که اگر در گازارشهاا چناین چیزهاایی
یافت شد ،میتوان به همان اندازه ،شیعیبودن جنبش را پذیرفت
در گا دو سنجه هایی برای ارزیابی جایگاه اساالمی جنابش در نظار گرفتاه شاده
است ،مانند جایگاه دینی رهبران قیا در مرد  ،اهداف و انگیزههاای دینای قیاا  ،رفتاار
اسالمی رهبران ،دشمنان یا مخالفان قیا (با چه کسانی مبارزه میکنند) ،شعارهای هنگا
قیا (شعار نشاندهنده انگیزهها و آرمانهای درونی رهبران است) ،عوامال شاکلگیاری
قیا  ،دستاورد قیا برای مسلمانان و شیعیان بررسی میشود که تا چه اندازه این فقارات
با آموزه های اسالمی و سیره بزرگان دین هماهنگ است ایان سانجههاا در مقایساه باا
سنجههای نخست جایگاه نازلتری دارد ،اما بسیار مهم است زیرا جنبش شیعی نباید از
دستورهای اسالمی و همچنین اوول انسانی به دور باشد و سنت و سیره پیامبر (ص) و
امامان نیز چنین بوده است
در گا سو جایگاه اجتماعی جنبش بررسی خواهد شد؛ مسا لی مانند نبودِ تعصاب
نژادی در جنبش ،جمعیت پیروان رهبر قیاا  ،پاذیرش مردمای و مقبولیات قیاا  ،رفتاار
رهبران جنبش پیش از قیا  ،همراهان قیا  ،گستره جغرافیایی قیا و در پایاان پیامادهای
آن ،از سنجههایی هستند که این جایگاه را روشن خواهند کرد
با بررسی گزارشها بر پایه این سنجه ها ،در ارزیابی هر قیا  ،میتوان جنبش را شیعی یا
اسالمی یا در نازل ترین حد اجتماعی دانست در این پژوهش گزارشهای منابش دربااره

جنبش ابنطباطبا نیز بر پایه این سنجهها نقد و ارزیابی میشود

 .2 .1ارزیابی جنبش در همراهی با امام
الف .همراهی امام و یاران خاص با قیام و تأیید آن
چند نمونه از سنجه ها در رتبه اول کاه اعتباار فراوانای دارد ،همراهای اماا (ع) باا
جنبش است؛ زیرا حضور اما نشانه حقانیت قیا خواهد بود اما اگر به هر دلیلای اماا
در آن قیا حضور نداشت ،باید تمیید اما یا یاران خاص اما از آن قیا را جساتوجاو
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کرد در قیا ابنطباطبا ،حضور اما و تمیید ایشاان بارای حضاور یااران خااص وجاود
ندارد با توجه به روایت ودوق و اینکه قیا ابنطباطبا در زمان اماا رضاا (ع) باوده و
اما با این قیا همراهی نکرده است و حتی هنگامی که از اما رضا (ع) دعوت میکنند،
اما قیا را تمیید و همراهی نمیکند (صدوق  )303/3:5853پاس ایان سانجه در قیاا او
هیچ نشانی برای تمیید ندارد
ب .تبیعت دینی از امام (ع)
سنجه دیگر در ارزیابی قیا  ،تبعیت دینی رهبران قیا از اما است چنانچه بیان شاد

ابنطبا طبا در وویت خود به ابوالسرایا ،شاخ معینای را از اهال بیات بارای و یات
مشخ نمیکند  ،بلکه مناسب با گرایش عا شیعه در این دوره ،شاعار «الرضاا مان آل
محمد (ص)» را در مسئله و یت مالک قرار میدهد این مسئله بهخوبی نشان مایدهاد
ماهیت امامت در این دوره ،چیزی غیر از آن است که شیعه دوازدهاماامی باه آن اعتقااد
دارد با اندکی دقت در سیره علویان این دوره ،چگونگی توجه آنان باه مسائله امامات،
بهخوبی روشن می شود پیشنهاد خاندان ابنطباطبا و دیگران از قریش ،مبنی بر دعاوت
اما رضا (ع) به همکاری با آنها نشاندهنده همین مسئله است با مرالعه روایتی از شیخ
ودوق میتوان دریافات کاه علویاان در ایان دوره اماا رضاا (ع) را هامسانگ خاود
میپنداشتند ،و به عنوان اما منصوص قبول نداشتند (همان).
وقتی ابنطباطبا از دنیا رفت ،ابوالسرایا جنازه او را با گروهی از زیدیه به نجب برد و
پنهانی به خاک سپرد (اصفهانی بیتا )081:میتوان گفت اگر تبعیت دینی از اماا وجاود
داشته ،باید پیروان اما نیز در خاک سپاری شارکت مای داشاتند همچناین ،در گازارش
دیگری آمده است که وقتی ابوالسرایا به عینالتمر رسید ،به نینوا کنار مزار اماا حساین
(ع) رفت مردی از اهل مدا ن میگوید من در آن شب باارانی و طوفاانی در کناار قبار
اباعبداللّه الحسین (ع) بود و گروهی آمدند و به خاک پسر پیامبر (ص) ساال دادناد و
مردی از آنان تا دیرهنگا در کنار قبر حسین بن علی (ع) ماند و راز و نیااز مایکارد و
میگفت در این منرقه از پیروان زیدیه هر که هست به سوی مان آیاد؛ در ایان هنگاا
گروهی زیادی پیرامونش گرد آمدند(همان .)035:بناابراین ،تبعیات دینای ابانطباطباا و
ابوالسرایا از اما دچار ابها میشود و شواهد تاریخی نشاندهنده چیزی خالف آن است
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ج .تبعیت سیاسی از امام (ع)

آنچه در این قیا کامالً به چشم میخاورد ،ایان اسات کاه ابانطباطباا و ابوالسارایا
هیچگونه تبعیت سیاسی از اما (ع) نداشتهاند علویان از همان آغاز ،نظا ِ خالفات را باه
دلیل انحراف از اوول اسال و غصب خالفات علای (ع) و فرزنادانش بااور نداشاتند،
بهویژه پس از استیالی مرلق امویان بر جهان اسال و شهادت اما حسین (ع) گهگاه باه
قیا مسلحانه روی میآوردند(همان.)030:
از طرفی گفته شد که ابنطباطبا زیدی بود و اساس اعتقادی مذهب زیدیه ایان باود
که پس از اما علی (ع) و حسنین (ع) ،هر کسی از فرزندان علی (ع) که پارسا و عاادل
باشد و با شمشیر قیا کند ،اما است بر این اساس ،اما باید خودش قادر به جناگ یاا
دفاع باشد؛ از اینرو روشن میشود که ابنطباطبا تبعیت سیاسی از اما نداشات و قیاا
وی بدون دستور مستقیم اما رضا (ع) وورت گرفت حتی بخاش عظیمای از پیاروان
اما رضا (ع) بدون دستور او در این قیا شرکت کردند (جعفر،ی  .)850:5833نیاز گفتاه
شده است که ابن طباطبا از اما به عنوان یکی از علویان بارای حضاور در قیاا دعاوت
کرد پس تبعیت سیاسی و اجازهگرفتن از اما برای تمیید قیا معنا ندارد ابوالسارایا نیاز
تبعیت سیاسی از اما نداشت؛ زیرا وقتی پیروز شد و شاهرت فاراوان کساب کارد ،در
(ابناثی .)313/50:5855 ،پس روشن میشود که
کوفه و مکه به نا خود ،درهم و دینار زد 
تبعیت سیاسی از اماا نداشات و حتای ا ن و اجاازه پنهاانی نیاز نداشاته اسات ،زیارا
میبایست پس از پیروزی نشانی از آن ا ن و اجازه یافت میشد
د .حضور یاران خاص امام (ع)

حضور یاران خاص اما با اجازه اما می تواند نشانه دیگری برای تمیید باشاد؛ زیارا
ممکن است گفته شود اما نه آشکارا و نه پنهانی نمیتوانسته به دلیل تقیه حضور داشته
باشد؛ پس حضور یار خاص در قیا اهمیت فراوانی دارد در گزارشهاای مناابش هایچ
نشانی از حضور یاران خاص اما بدون اجازه اما یا با اجازه اما در قیا یافت نشد

ه .تأیید و ستایش امام (ع) از رهبران قیام
درباره شخصیت ابنطباطبا و ابوالسرایا و تمیید یا ستایش از آنان گزارشی از اما (ع)
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یافت نشد از سویی گزارش مخالب وجود دارد ،زیرا هنگامی که ابوالسرایا محماد بان
سلیمان بن داوود را به عنوان حاکم مدینه نصب کرد علویان و خاندانهای دیگر قریش
با او بیعت کردند و یگانه کسی که بیعت نکرد ،اما رضا (ع) بود و حتی زمانی که از او
بیعت خواستند ،نظر خود را به گذشت بیست روز واگذار کرد ،در حالی که فقط پس از
گذشت هیجده روز ،سپاهیان جلودی که مممون برای سرکوب ایان قیاا فرساتاده باود،
توانستند علویان را در مدینه شکست دهناد و ایشاان را وادار باه فارار کنناد (اصرفهانی 
یتا.)011 :
ب

نوع رفتار اما (ع) نشان دهنده تیزبینای و پایشبینای اماا (ع) اسات کاه باهخاوبی
شکست این قیا را در نظر داشت و خود را از ورود به آن دور داشاته اسات؛ زیارا در
وورت ورود اما  ،پیامدهای این ناکامی برای اماا (ع) رقام مایخاورد پاس بار پایاه
این گزارشها باید گفات شخصایتهاای ایان قیاا تمییاد یاا ساتایش اماا (ع) را باه
همراه نداشتهاند
از سویی ،باور ابنطباطباا و ابوالسارایا باه روش قیاا از مساا ل مهمای اسات کاه
نشان دهنده همسونبودن این قیا با روش و منش اما (ع) است و ابوالفرج اوفهانی این
قیا را به دلیل همسویی مذهبی بسیار برجسته مررح کرده است
با توجه به سنجههای بررسی شده میتوان گفات جنابش ابانطباطباا هایچ نشاان و
شاهدی برای امامیبودن ندارد گرچه برای شایعه زیادیباودن نیاز بایاد دیادگاههاا و
رفتارهای آنان را بررسی کرد ،که تا چه اندازه بار پایاه اندیشاه زیادی جنابش خاود را
پیریزی کردند
 .1 .1ارزیابی جایگاه اسالمی جنبش
الف .جایگاه دینی و مردمی رهبران قیام
جایگاه دینی و اجتماعی بزرگان و رهبران قیا نیز میتواند در پیاروزی قیاا بسایار
مهم باشد از اینرو خاندان طباطبا چون از نسل پیامبر بودند ،شهرت فراوانای داشاتند،
تا جایی که در آن زمان هر کس قیا میکرد ،اگر از نسل پیامبر هم نبود ،میکوشید برای
مشروعیت حرکتش ،به گونه ای خود را به پیامبر منتساب کناد در هماه جاا شایعیان و
علویان از آنان پشتیبانی می کردند؛ هنگامی که ابنطباطبا وارد کوفه شد ،انباوه جمعیات
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اطراف او را می گیرند و در محلی به نا «قصرالضارتین» باا محماد بان اباراهیم بیعات
میکنند که در این بیعت بیشتر مرد کوفه شرکت داشتند(نوی،ی .)518/33:5038روشان
شد که ابنطباطبا از نظار دینای در مقایساه باا ابوالسارایا جایگااه نسابتاً بهتاری داشاته
است ،گرچه هر دو شمنیت دینی مناسبی داشتند و در همه جاا شایعیان زیدیاه از آناان
حمایت میکردند
ب .اهداف و انگیزه رهبران قیام
سنجه دیگر ،اهداف رهبران قیا است؛ زیرا اهداف قیاا گویاای ماهیات آن اسات

بنابراین ،از سخنرانی محمد بن ابراهیم در جمش مرد کوفه میتوان به هدف او پی برد؛
زیرا گفت من شما را به سوی کتاب خدا و سنت رسولاللّه دعوت میکنم و هادف ماا
این است که یک نفر از فرزندان رسول را به خالفت برگزینیم و بر اساس قرآن در سایه
دولتش ایمن باشیم و روش ما عمل به قرآن و امر باه معاروف و نهای از منکار اسات

(اصفهانی بیتا.)033:

همچنااین ،ابوالساارایا در سااخنرانی خااود گفاات« :ای ماارد اگاار نتوانسااتهایااد در
یو الرب حضور یابید و حسین بن علی را یاری کنید ،چارا از کسای کنااره مایگیریاد
کاه ناا حساین را بار زباان مایآورد و دیان حساین را زناده مایدارد؟ و در رکاابش
نمیجنگید؟ او فردا قیا میکند و از آنان که این میارا را زیار پاا گذاشاتهاناد انتقاا
می گیرد و دین خدا را بر پا خواهد داشت هماکنون باه کوفاه مایرو تاا امار خادا را
اطاعت کرده و از دینش حمایت کنم و اهل بیت رسولاللّه را یاری دهم هار کاس کاه
نیت پاک و قلب روشن و فکر عالی دارد ،با من همراه شاود» (هماان) اماا در ایان دو
قیا هیچ نامی از اما رضا (ع) برده نمی شود و اگر چشمداشتی در این قیاا هاا وجاود
نداشت ،ز بود اما (ع) را مقد میداشتند همچنین ،ابنطباطباا وقتای باه ابوالسارایا
وویت می کند ،اوالً نامی از اما نمیبرد؛ بنابراین ،این مسئله بهخاوبی نشاان مایدهاد
که ماهیت امامت نزد وی ،چیزی غیر از آن اسات کاه شایعه دوازدهاماامی باه آن بااور
دارد همچنین ،پیشانهاد خانادان ابانطباطباای علاوی و دیگاران از قاریش ،مبنای بار
دعوت اما رضا (ع) به همکاری با آناان ،نشااندهناده هماین واقعیات اسات(صردوق 

.)303/3 :5853
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برای ارزیابی قیا  ،بررسی انگیزه رهبران قیا نیز مهم است به نظر میرساد انگیازه
قیا ابن طباطبا دفاع از اهل بیت (ع) و از طرفی به تحریک نصر بن شبیب بوده باشد اما
انگیزه قیا ابوالسرایا در مرحله نخست نجات از دست دشمن ،و در مرحله بعد انتقا از
ابناثی.)301/56:5831 ،پس انگیازه
خون اما حسین (ع) بوده است (اصفهانی بیتا330/3:؛ 
ابنطباطبا تا اندازهای مثبت بوده است
ج .رفتار رهبران قیام
سومین سنجه در این رتبه ،رفتار رهبران دینی است که تا حد فراوانی روشن میکند

که قیا حقانیت دارد یا نه درباره عملکرد این قیا میتوان گفت قیا ابنطباطباا مثبات
جلوه میکند چاون وقتای هرثماة  ،در پرداخات ارزاق و مواجاب اواحاب ابوالسارایا
کوتاهی کرد ،ابوالسرایا خشمگین شد و به کوفه رفت و با ابنطباطبا بیعت کرد و چاون
امارت کوفه از جانب حسن بن سهل با سلیمان بن المنصور بود ،حسن بن سهل ،زهیار
بن المسیب الضبی را با ده هزار تن بر سر او فرستاد ابنطباطبا و ابوالسارایا باه مقابلاه
بیرون آمدند و آن سپاه را نابود کردند و لشکرگاهشان را باه غاارت بردناد (ابرنخلردون 
.)808/8:5003

اما در رفتار ابوالسرایا شک و تردید وجود دارد؛ زیرا در جنگ با عبدوس عبدالصمد
که از طرف حسن بن سهل آمده بود ،شکست سختی وارد کرد و هنگا برگشات ،نازد
محمد بن ابراهیم رفت ،در حالی که محمد با بیماری و مارگ دسات باه گریباان باود
هنگامی که چشم محمد به ابوالسرایا افتاد ،او را توبیخ و مالمت کارد و گفات« :مان از
کردار تو بیزار تو نباید بر مرد بغداد شبیخون میزدی ،تو نباید بایش از آنچاه ساالح
جنگ است غنیمت می گرفتی ،تو باید ابتادا آناان را باه جناگ مایخوانادی و بعاد در
برابرشان اقدا به پیکار میکردی» ابوالسرایا جواب داد« :ای پسر رسول خدا ،این تدبیر
نظامی است که در میان سربازان مباح است ولی با این حال عهد میکنم کاه دیگار ایان
تدبیر را تکرار نکنم» (اصفهانی بیتا .)080:بنابراین ،درباره رفتار رهبران قیاا بایاد گفات
رفتار ابن طباطبا تا اندازه ای مثبت باود ،اماا رفتاار ابوالسارایا نامناساب باود و باا سایره
امامان (ع) همخوانی نداشت زیرا نمیتوان نشانهای از اسالمیبودن جنبش ابوالسرایا در
منابش تاریخی یافت
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د .دشمنان قیام

دشمنان هر قیا در معرفی آن بسایار مهام خواهاد باود؛ زیارا از طریاق دشامنان و
مخالفان میتوان قیا را شناخت در اینجا قیا ابنطباطبا بر ضد عباسیان و مممون باود و
مممون کسی است که با اما رضا (ع) نیز سخت دشمن بوده است (طب،ی .)133/3:5831
بنابراین ،به نظر آنان ،مممون ایرانیان را بر اعراب تارجی داد ،و از ایان حیاث خراساان
را پایتخت خود قرار داد ،و همچنین قیاا ابانطباطباا بار ضاد ماممون را ،رناگوباوی
ضدایرانی بخشید
و درباره دشمنان قیا ابوالسرایا میتوان هرثمة بن اعین را نا برد که از امرای ارتش
مممون بود؛ زیرا وقتی ابوالسرایا به شجاعت مشهور شد ،هرثمة موقعیت او را دریافت و
به سوی خود دعوت کرد و اموال بسیار در اختیار وی قرار داد؛ اما پاس از قتال اماین،
هرثمة مواجب و حقوق او را قرش کرد و به همین دلیل ابوالسرایا از هرثمة اجاازه سافر
حج گرفت و از وی جدا شد این جدایی و ساپس قادرتطلبای ابوالسارایا منجار باه
دشاامنی و احساااس خر ارِ هرثمااة شااد (ابررناثیرر.)806- 808/6:5831 ،پااس ،در واقااش،
دشمن اولی ابوالسرایا ،هرثمة بوده است ،گرچه بعداً به پیاروی از ابانطباطباا دشامن
مشترکی داشتهاند
ه .شعار قیام
شعار قیا از خواستهها و افکار قیا کنندگان خبر میدهد همچنان که شاعار در قیاا

ابنطباطبا دفاع از حق آل علی و از حق مظلو و عمل به کتاب و سنت بود چون وقتی
ابنطباطبا در جمش مرد کوفه قرار گرفت ،گفت من شما را به کتاب خدا و سنت رسول
خدا (ص) سفارش می کنم و هدفم این است که یک نفر از فرزندان رسول اکار (ص)
را به خالفت برگزینیم و نیز روش ما عمل به قرآن و امر باه معاروف و نهای از منکار
است(اصفهانی بیتا.)033:
همچنین ،شعار قیا ابوالسرا یا اطاعت از امر خدا و حمایت از دین خادا و انتقاا از
خون اما حسین (ع) و حمایت اهل بیت رسولاللّه (ص) بود؛ زیارا در کناار قبار اماا
حسین (ع) خربهای خواند و از اما حسین (ع) یاد کرد و از مرد خواست رهبر قیا را
یاری کنند که میخواهد دین حسین را زنده کند همچنین ،به مرد گفت میخواهم امر
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خدا را اطاعت کنم و دین خدا و اهل بیت رسولاللّاه (ص) را یااری دهام و باه مارد
سفارش کرد که شعار شما «یا فااطمی یاا منصاور» باشاد و باا ایان شاعار یکادیگر را
بشناسید (همان088:و .)033از اینرو آنچه از شعار قیا ابنطباطبا و ابوالسارایا برداشات
میشود ،انتقا از خون اما حسین (ع) بوده است
و .عوامل قیام

عوامل قیا به این معنا است که :چه عواملی سبب شده است این قیا شکل بگیرد؟
آیا عوامل شخصی و نفسانی بوده است یا برای احقااق حاق؟ دربااره قیاا ابانطباطباا
اختالف نظر وجود دارد ،اما عامل اول اینکه برخی گفته اند علت قیا ابنطباطبا این بود
که مممون مسئولیتهایی را که طاهر بن حسین در دست داشت ،گرفت و به حسن بان
سهل واگذار کرد از اینرو مرد عراق گفتند فضل بن سهل بار ماممون تسالط یافتاه و
تما امور را به میل خودش انجا می دهد بنابراین ،عده ای از بنوهاشم و سران عراق به
خشم آمدند و تسلط فضل بن سهل را بر مممون تحمل نکردناد و دسات باه قیاا هاای
مختلفی زدند که نخستین قیا  ،قیا ابنطباطبا بود(طب،ی .)133/3:5831
همراهی عربهای مخالب با پارسیان نیز عامل دیگری بود که ابنطباطبا را همراهی
کردند و جنبش او شکل گرفت زیرا تسلط فضل بر مممون تا حدی بود کاه نقال شاده
انتصاب اما رضا (ع) به و یتعهدی در واقش برنامه ای سیاسی باوده اسات کاه وزیار
مممون ،فضل بن سهل ،ترتیب داد و باا دیگار اهاداف سیاسای بارای تحکایم حمایات
فارسیان همراه بود و به عالقه مخالفان عرب خود در بغداد لرمه زد همچنین ،نقل شده
است که اقدا مممون در تغییر رنگ پرچم عباسیان از سیاه باه سابز نیاز باا نفاو وزیار
؛ابناثی .)335/6:5831 ،
فارسی وی وورت گرفت (یعقوبی بیتا 531/8:
در گزارش دیگری ،عامل قیا ابنطباطبا این مسئله کر شده که نصر بان شابیب در
سفر خود به مکه از راه مدینه ،وارد مدینه شد و در آنجا سراغ فرزندان پیغمبر را گرفت
مرد مدینه محمد بن ابراهیم بن اسماعیل را معرفی کردند کاه باا مارد ارتبااط بسایار
داشت و میکوشید نهضت جدیدی را پیریزی کند نصر بن شبیب وقتی دید محمد باا
مرد ارتباط خوبی دارد ،به سوی وی رفت و با او از ستمهای حکا بر آل علی ساخن
گفت ،تا حدی که محمد بن ابراهیم را برای قیا از جا برانگیزاند (اصفهانی بیتا .)031:در
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این واقعه ،گرچه نصر عامل اولی قیا نبود و این اندیشاه از خاود ابانطباطباا نشائت
گرفته بود ،اما محرک و مشوق خوبی برای قیا بوده است
عامل دیگری که در قیا ابن طباطباا اثار داشات ،ایان باود کاه موفقیات ماممون در
دست یابی به خالفت ،با عال ق سیاسی و اقتصاادی حامیاان اماین مغاایرت داشات از
این رو حکا محلی عباسی قیاا هاای منرقاهای بسایاری را در ساوریه ،یمان و عاراق،
وورت می دادند در همین هنگا علویان نیز ،تبلیغات زیرزمینی خاود را ،کاه در یمان،
حجاز و عراق نفو داشت به کار بردند تا از مشکالت مممون در عراق بهرهبرداری کنند
و ساارانجا در سااال  155در کوفااه قیااامی بااه رهبااری اباانطباطبااا وااورت گرفاات
یترا335- 330/50:؛ابرناثیر .)380/6:5831 ،از ایانرو قیاا ابانطباطباا
(ابرنکثیر ،دمشرقی بر 
تابش عوامل مختلفی بوده است که مهمترین آنها عبارت بود از فساد حکومت مممون ،که
در پی آن عوامل دیگر بسترساز قیاا هاای مختلفای شاد از جملاه ایان قیاا هاا ،قیاا
ابنطباطبا بود
اما درباره عوامل قیا ابوالسرایا گفته شده ،بعد از آنکه ابوالسرایا به یزیاد بان مزیاد
شیبانی در ارمنستان پیوست و یزید به او رتبه فرماندهی و سا ری داد و سپس به احمد
بن مزید پیوست ،چون احمد با هرثمة جنگ داشات ،او را باه فرمانادهی لشاکر بارای
جنگ هرثمة فرستاد چون ابوالسرایا به شجاعت مشهور شد ،هرثمة او را دعوت کارد و
اموال فراوانی در اختیارش گذاشت که در آن زماان نیاز میاان اماین و ماممون اخاتالف
شروع شده بود اما پس از قتل امین ،هرثمة مواجب او را قراش کارد باه هماین دلیال،
ابوالسرایا از هرثمة اجازه سفر حج گرفت و به همین بهانه از وی جدا شد و باه محلای
به نا عینالتمر رفت و آنجا را محاوره کرد و تما اموال آناان را گرفات و باین یااران
خود تقسیم کرد گروهی از لشکر هرثمة که به دنبال وی بودند ،به او رسیدند و باا هام
نبرد کردند ولی ابوالسرایا آنها را شکست داد و از آنجا به شاهر رقاه رفات و در آنجاا
محمد بن ابراهیم ،معروف به ابنطباطبا ،او را دید و از او بیعت گرفت که همزمان وارد
کوفه شوند و قیا کنند (همان )806- 808/6:در اینجا فرار ابوالسرایا و نیاز زیاادهخاواهی
وی عامل بسیار مهمی است که توانست به قیا ایشان کمک کند به نظر میرسد بیعات
او با ابنطباطبا از سر اجبار باوده اسات ،چاون باا تعقیاب ساپاه هرثماة چاارهای جاز
این نداشت
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ز .دستاوردهای قیام

علیرغم اینکه این جنبش از ده ماه تجاوز نکرد ،بازتابش منجر شد قیا های دیگری
در سرزمینهای مختلب به وقوع بپیوندد ،به گونه ای که میتاوان آن را ماادر قیاا هاای
بعدی برشمرد به گفته خالد عزا « :خررناکی این قیا فقط از آن جهت نبود کاه باعاث
شکست پیدرپی سپاه عباسی می شد؛ بلکه خررناکتر از آن ،اقدا ابوالسارایا در تعیاین
والی برای بعضی از سرزمینها بود» (عزام )585:3006کاه نتیجاه ایان مسائله باه ضارر
دستگاه خالفت بود زیرا عمالً سرزمینهای مذکور تحت سلره علویان قرار میگرفات
و از سیرره حکومت عباسی خارج میشد تا جایی کاه سارزمینهاای دیگاری غیار از
عراق هم تحت تمثیر این حرکت واقش میشدند و به ابوالسرایا ابراز تمایل میکردند
به طور کلی ،این قیا سه دستاورد داشت؛ نخست نفاو فاراوان علویاان در منااطق
مختلب و از سویی ارشاد مرد  ،و نیز اعال بیزاری از حکومت وقت عباسیان باعث شد
آنان در اهواز ،یمن ،واسط ،مکه و بصره نفو فراوانی پیدا کنند و بتوانند ایان منااطق را
تحت تسلط خود در آورند و نفو شان را روزبهروز گساترش دهناد دو اینکاه سابب
افزایش طرفداران علویان شد ،چنانکه مرد شا و جزیره باه محماد بان اباراهیم ناماه
نوشتند که ما چشم به راه فرستاده تو هستیم تا تو را اطاعت کنایم ساو اینکاه ماممون
دریافت که نه فقط در میان برادران خود جایگاهی نداشته ،بلکه در میان عربها و علویان
نیز پایگاهی ندارد و آنان از رفتار و برنامه وی خشنود نیستند ،بهویژه اینکه عربها او را
اویل نمیدانستند و کشتهشدن امین به دست مممون را برنمیتافتند؛ زیرا امین در بین آنها
پایگاه متعادلی داشت و از سویی توانسته بود اطمینان و دوستی عرب را به خود جلاب
کند ،تا جایی که حتی وزیر خود (فضل بن ربیش) را از عرب برگزید (ح.)313:5838 ،
در پایان ،باید گفت ،ورف نظر از برخی رفتارهای نابهنجار و اهداف جز ی ،جنبش
ابنطباطبا تا حد خوبی معیارهای اسالمیبودن را داشته است
 .1 .1ارزیابی جایگاه اجتماعی جنبش
هر جنبشی از درون جامعه برمیخیزد و جایگاه مردمی جنبشها ارزش فراوانی دارد
تا بتوان آن را در مسیر اهداف مردمی و برای آزادی مرد از ستم و زور ،و یاری مارد
دانست در اینجا سنجههای گفته شده در زمینه جایگاه اجتماعی بررسی خواهد شد
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الف .تعصب نژادی در قیام

یکی از سنجههایی که برای ارزیابی قیا ها و رهبران آنان کاربرد دارد ،این است که:
قیا با تعصب نژادی همراه بوده است یا خیر؟ آیا به دنبال آزادی تما ملتها و مردمان
و پیروان ،به هر زبان و قومی ،بوده است یا خیر؟ با بررسی گزارشهای تاریخی چناین
به نظر می آید که در قیا ابنطباطبا تعصب ناژادی وجاود داشاته اسات؛ زیارا یکای از
علت های اختالف عباسیان با مممون این بود کاه حکومات را باه خراساان انتقاال داد و
خانواده ای ایرانی را بر عرب ترجی داد و نیز حمایت سران ارتش و حکا عاالیرتباه،
بهویژه فضل بن سهل ،وزیر فارسی ،و هوادارانش را باه هماراه داشات هماین عوامال
سبب شد قیا های مختلفی وورت بگیارد کاه اولاین و مهامتارین ایان قیاا هاا ،قیاا
ابن طباطبا بود پس اگر دخالت این مسئله در قیاا پذیرفتاه شاود ،مایتاوان گفات وی
ابناثی335/6:5831 ،؛قاضیم،وزی 511- 65:5001و .)655
تعصب نژادی نیز داشته است ( 
ب .جمعیت پیرو و مقبولیت اجتماعی قیام
در هر قیامی میزان حضور مرد و مقبولیت مردمی ارزش فراوانی دارد و بررسی این

مسئله در بسترشناسی جنبش بسیار سودمند خواهد باود در قیاا ابانطباطباا جمعیات
بسیاری همراه بوده اند و محمد نیز نزد مرد جایگاه درخوری داشت زیرا وی پایش از
ابوالسرایا به کوفه رسید و عده بسیاری با او بیعت کردند و وقتی باه اساتقبال ابوالسارایا
آمدند ،ازدحامی از مرد کوفه دور محمد را گرفتند؛ زیرا خاندان طباطباا در باین مارد
شهرت خاوی داشت
وقتی ابوالسرایا به یزید بن مزید شایبانی در ارمنساتان پیوسات ،سای ساوار هماراه
داشت که یزید به او رتبه فرماندهی داد و زمانی که باه هرثماة ملحاق شاد ،افاراد وی
حدود دو هزار سوار و پیاده بودند و او را امیر خواندند وقتای ابوالسارایا مایخواسات
وارد کوفه شود ،جمعیت بسیاری همراه وی بود در این هنگا از ناحیه جارف گاردی
برخاست و دو پرچم زردرنگ پدیدار شد و فریاد مرد به تکبیار و بشاارت بلناد شاد
اینکه مرد کوفه مشتاق قدو ابوالسرایا بودند و مقدمش را پذیرفتناد ،مایتواناد نشاانه
مقبولیت مردمی او باشد نیز گزارش شده که در نهضت ابوالسرایا دویسات هازار مارد
شمشیرزن از مرد کوفه و شخصیتهای سرشناس نیز شارکت داشاتند (ابرناثیر:5831 ،
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بیتا .)080- 038:همچنین ،مارد شاا و جزیاره باه ابوالسارایا ناماه
806- 808/6؛اصفهانی  
نوشتند و گفتند ما چشم باه راه فرساتاده تاو هساتیم کاه سار باه فرمانات درآوریام و
دستورهایت را انجا دهیم(همان.)338:
نباید این نکته را فراموش کرد که ورف جمعیات فاراوان یاا مقبولیات نمایتواناد
نشانگر حقانیت قیا باشد؛ زیرا ممکن است گاه رهبران قیا به واساره سایاهنماایی یاا
خریدن بسیاری از افراد جامعه بتوانند جمعیت فراوانی را با خود همراه کنند و مقبولیت
نسبی به دست آورند
ج .پیشینه رفتاری رهبران جنبش

یکی از عوامل مهمی که بر هر قیامی میتواند تمثیرگاذار باشاد ،رفتاار رهباران قیاا
مخصوواً پیش از قیا است از اینرو یکی از کسانی که رفتارش در قیامش تمثیر مثبت
گذاشت ،محمد بن ابراهیم است وی در همان ایا که محرمانه زمیناه نهضات خاود را
فراهم میکرد ،روزی در کوچه پیرزنی را دید که باه دنباال حماالهاایی مایرفات کاه
کیسههای پر از خرما به دوش داشاتند و داناههاای خرماایی را کاه از دوش حماالهاا
می افتاد ،برای بچه های خود جمش میکرد محمد بن ابراهیم وقتی این وحنه را دید باه
گریه افتاد و به پیرزن گفت« :به خدا تو و امثال تو هستید که مرا از خانه بیرون میکشید
تا بر ضد این دستگاه قیا کنم و سرانجا در خون خاود بغلاتم» (اصرفهانی بریترا.)036:
بنابراین ،با توجه به این حرکت ،روشن می شود که محمد بن ابراهیم مشکل مستضعفان
و فقیران جامعه را احساس و با آنان همدردی میکارده اسات کاه ایان نمونا رفتااری
شایسته را نشان میدهد
همچنین ،وقتی نصر بن شبیب در سفر زیارتی مکه ،به مدینه رسید و سراغ فرزندان
پیامبر را گرفت ،مرد محمد بن ابراهیم بن اسماعیل را که با آنها ارتباط خاوبی داشات
معرفی کردند(همان .)031:از اینرو روشن میشود که در آن زماان ابانطباطباا رفتااری
شایسته داشته است که وقتی نصر بن شبیب سراغ فردی خوب مایگشات ،مارد او را
معرفی کردند
اما درباره رفتار ابوالسارایا تردیاد وجاود دارد؛ زیارا گفتاه شاده اسات اباوالسارایا
ابناثی ،
چهارپادار بود و متهم به کشتن مردی از بنیتیم و مالربایی و راهزنی شده است ( 
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 .)800- 808:5831از طرف دیگر ،وقتی ابوالسرایا به عینالتمر رسید ،به نینوا رفت و مزار
سیدالشهدا (ع) را زیارت کرد در آنجا اما حسین (ع) را برای مرد یادآور شد و گفت
اکنون به سوی کوفه خواهم رفت جمعیت بسیاری از مرد کوفه به هماراه محماد بان
ابراهیم تا مدت مدیدی بر اراضی پشت کوفه در انتظار ابوالسرایا ماندند(اصفهانی بریترا:
.)035در این جا روشن است که رفتار ابوالسرایا قبل از قیا مثبت نبوده اسات ،اماا رفتاار
وی در اینجا متفاوت اسات بایاد گفات ابوالسارایا شخصایتی داشات کاه بار اسااس
موقعیتها تغییر میکرد و در اینجا نیز به دنبال منفعت بیشتر بود
د .همراهان قیام

همراهان هر قیا شناسه آن خواهند بود؛ به همین دلیل اگر اما و یاران خاص ایشان
یا شخصیت های بزرگ دینی و اجتماعی در قیامی حضاور داشاته باشاند ،مایتاوان باه
جایگاه آن پی برد درباره همراهان قیا ابنطباطبا ،میتوان به ابوالسرایا اشااره کارد کاه
اعتبار چندانی ندارد از این حیث ارزش قیا کاسته میشاود اماا از طرفای در نهضات
ابوالسرایا شخصیتهای مشهوری حضور داشتند که میتواند آن کاستی را جبران کناد و
به قیا ارزش و اعتبار ببخشد برخی از این شخصیتها عبارتاند از :ابوبکر بن محماد
بن ابراهیم ،عثمان بن محمد بن ابراهیم ،محول بن ابراهیم ،عاوم بان عاامر ،عاامر بان
کثیر ،ابونعیم فضل بن دکین ،عبد ربه بن علقمه ،یحیی بن حسن بن فارات ،یحیای بان
آد  ،یحیی بن عیسی و حسن بن هذیل (همان.)003:
ابوالسرایا پس از تسلط بر سرزمینهای فراوان ،سکه زد و عاالوه بار آن باه منظاور
گسترش اقتدار خود در عراق ،اهواز ،فارس ،حجاز و ی من مبارزان بزرگی را فرستاد که
به حکومت این نواحی رسیدند مثالً زید بن موسی کاظم بار اهاواز و بصاره ،بارادرش
ابراهیم بن موسی بر یمن ،برا در دیگرش اسماعیل بن موسی کاظم بر فارس ،محمد بان
سلیمان بن داوود بن حسن بن حسن بن علی بر مدا ن و اطراف آن و حسین بن حسن
افرس طالبی را بر امارت مکه و امارت حج قرار داد و وی را موظب کرد خانه کعباه را
ابناثی806/6:5831 ،؛طب،ی .)8185:5831
با پوشش سفید بپوشاند ( 
پس روشن شد که ابنطباطبا از نظر فردی جایگاه شایستهای داشته است ،اما برخای
از یاران وی جایگاه چندان مناسبی نداشتند بهعکس ،ابوالسرایا به دلیل فاردی جایگااه
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خوبی نداشت ،ولی یاران مشهوری همچون احمد بن ابی الحسن موسی (ع) را داشات
به گونه ای که برخی از شیعیان امامی ،به امامت ایشان قا ل بودند اما وقتی دیدند در قیا
ابوالسرایا شرکت کرده بود امامتش را رد کردند(کشی  .)058:5001گرچه شرکت افاراد
مشهور نیز نشاندهنده حقانیت جنبش نیست
ه .گستره جغرافیایی قیام

گستره جغرافیایی نیز بیانگر مسا ل مهمی از قیاا خواهاد باود قیاا ابانطباطباا و
ابوالسرایا نیز از قیا هایی بود که در عراق و حجاز ،یعنی مراکز مهم اساالمی ،گساترش
پیدا کرد .زیرا وقتی ابنطباطبا قیا کرد ،مرد کوفه و بدویانی که در اطاراف ایان شاهر
بودند به کوفه آمدند و با وی بیعت کردند (طب،ی .)180/3:5831
همچنین ،وقتی نصر بن شبیب با ابنطباطبا مالقات کرد ،وی را به جزیره دعوت کرد
که در این سفر عده بسیاری با ابنطباطبا بیعت کردند(اصفهانی بیتا.)036:از طرفی وقتی
ابن طباطبا از دنیا رفت و محمد بن محمد جانشین وی شد ،بیدرنگ به تعیین فرمانداران
سرزمین ها و شهرهای تصرفی خود مانند بصاره ،واساط ،مکاه ،ماداین ،اهاواز و یمان
پر داخت و زمانی که فرمانداران به سرزمینهای خود رهسپار شدند ،با استقبال گر مرد
روبهرو شدند و حتی از سرزمینهایی مانند شا  ،و نواحی میان دجله و فرات برای محمد
بن محمد نامه نوشتند و از او خواستند نماینده اش را به سوی آنها بفرساتد تاا از مارد
برایش بیعت بگیرند (همان .)081:همچنین ،وقتی ابوالسرایا وارد جنگ با حسن بن سهل
شد ،قیا خود را تا بصره ،واسط و مدا ن گسترش داد(طب،ی .)180/3:5831
پس این قیا گستره نسبتاً وسیعی داشت و مناطق مختلفی یاا باا ابانطباطباا بیعات
کردند ،یا از او برای قیا دعوت کردند عالوه بر آن ،انتصاب فرمانداران به دست محمد
بن محمد ،و پیشروی ابوالسرایا در جنگ ،گستره جغرافیایی قیا را روشن میکند اماا
گستره جغرافیایی بسیار وسیش قیا  ،نشان دهنده درستی آن نیست نگرانی و ناخشانودی
مرد از حکومت ،سبب پیوستن آنان به دیگر واحبان قدرت میشود تا آنان را از ساتم
و سختی نجات دهد گستره قیا ابنطباطبا و ابوالسرایا نیز بر پایه هماین مسائله باود و
مخاطب آن را مردمی تشکیل می دادند کاه از عباسایان باه ساتوه آماده بودناد و دنباال
منجی میگشتند
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در مجموع ،میتوان گفت جنبش ابنطباطبا تقریباً در بسایاری از سانجههاای دساته
سو موفق بوده و توانساته جایگااه اجتمااعی مناسابی داشاته باشاد گرچاه از ساویی
نشان دهنده وجود مشکالت و بحرانهای اجتماعی است که سبب میشد در هار قیاامی
مرد با آن همراه شوند و برای مبارزه با ستمگران به میدان بیایند
نتیجه
جنبش ابنطباطبا از مهمترین جنبش هایی بود که خالفت عباسی را به خرر انداخت
و نیز زمینهساز قیا های دیگر هم شد بسیاری از افراد به دلیل آنکه این قیا شیعی بود،
نگاه مثبتی به آن دارند ،اما بر اساس سنجهها روشن شد که قیا ابنطباطبا تمیید اما (ع)
را به همراه نداشته و بدون تبعیت دینی و سیاسی از اما انجاا شاده اسات اهاداف و
انگیزه های قیا نیز به تمیید اما (ع) نرسایده و رفتاار و نتیجاه قیاا باا سایره اماا (ع)
هماهنگ نبوده است بهویژه برخی رفتارهای رهبران قیا  ،اسالمی و انساانی هام نباوده
است پس قیا ابنطباطبا و ابوالسرایا بر اساس سنجههای شایعی تمییاد نمایشاود باه
تعبیری با توجه به سنجههای پنج گانه درباره ارتباط جنبش ابنطباطبا باا اماا (ع) هایچ
شاهدی برای امامیبودن یا تمیید اما وجود ندارد
اما درباره سنجه های دینی و اسالمی بودن جنبش باید گفات جنابش ابانطباطباا باا
معیارهای اسالمی هماهنگی تقریبی داشته است ،هرچناد برخای رفتارهاای نابهنجاار و
اهداف جز ی ،از واقعیتهای ناشایست قیا است همچنین ،جنبش در زمینه سنجههای
دسته سو  ،یعنی اجتماعیبودن ،موفق بوده است و توانسته نظر مرد و مخالفان خالفت
عباسی را به دست آورد گرچه این مسئله ناشی از بحرانهای اجتماعی باود کاه سابب
می شد مرد در هر قیامی همراه شوند و برای مبارزه با والیان ستمگر و خالفت عباسای
به میدان بیایند و نشاندهنده مقبولیت مردمیِ اندک خالفت عباسی است
پینوشت

 5گرچه پژوهش هایی درباره قیا ابن طباطبا انجا شده است ،مانند کتاب درسناماه تااریخ و عقایاد
زیدی ،نوشته مهدی فرمانیان و علی موسوینژاد؛ کتاب ثورات العلویین و اثرها فی نشوء المذاهب
ا سالمی به قلم مهدی عبدالحسین نجم؛ کتاب جهاد شیعه در دوره اول عباسی ،نوشته سمیره مختار
لیثی؛ تشیش :سیری در فرهنگ و تاریخ تشیش ،نگاشته سعید محبی؛ تاریخ زیدیه در قرن دو و سو

 / 211شیعهپژوهی ،سال دوم ،شماره هفتم

هجری ،نوشته فضیلت شامی؛ جنبش حسنیان :ماهیت فکری و تکاپوی سیاسی ،نوشته محمدحسن
ا هی زاده؛ تاریخ فرق اسالمی ،به خامه حسین وابری و همچنین مقالهای به نا «واکاوی و تبیاین
علل و نتایج قیا ابن طباطبا و ابوالسرایا در دوره عباسیان»  ،نگاشاته ساید احماد موساوی و نجماه
ملک پور ،در نشریه پاژوهش هاای علاو انساانی ،ش 00و همچناین مقالاهای باه ناا «قیاا هاای
حکومت های شیعی در سده سو هجری»  ،نوشته مهدی جلیلی ،انتشار در ش 66- 61همین نشریه
در این دو مقاله علل این قیا تبیین شده ،اما ماهیت سیاسی و فکری جنبش ارزیابی نشاده اسات
مقاله دیگری به نا «نقش شیعیان کوفه در دوره اماا رضاا (ع) و اماا جاواد (ع)» از عبادالهادی
احمدی در مجله مشکوة ،ش 39وجود دارد ،که به طور گذرا به شکست قیاا ابوالسارایا پرداختاه
است پژوهشی دیگر از نعمت اللّه وفری فروشانی به نا «تحلیلی بر قیا های علویان در دوره اما
رضا (ع) و ارتباط آن با و یت عهدی» ،در فصلنامه شیعهشناسی ،ش 01منتشر شده است وی نیاز
به تناسب موضوع خود قیا ابن طباطبا و ابوالسرایا را بررسی کارده ،و ایان قیاا را یکای از علال
زمینه ساز و یت عهدی اما رضا (ع) دانسته است ،ولی هیچگونه ارزیاابی بار اسااس سانجههاای
گوناگون درباره این قیا ندارد
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طبری ،أبو جعفر محمد بن جریر ( )1319تاریخ الربری ،تحقیق :محمد أبو الفضل ابراهیم ،بیروت :دار
الترا
عزا  ،خالد ( )0221موسوعة التاریخ العصر العباسی ،اردن :دار اسامة للنشر والتوزیش ،الربعة ا ولی
فرمانیان ،مهدی؛ موسوینژاد ،علی ( )1315درسنامه تاریخ و عقاید زیدیه ،قم :نشر ادیان
قاضی مروزی ازوارقانی ،سید عزالدین ( )1025الفخری فی أنسااب الراالبیین ،قام :مکتباة آیاة اللّاه
المرعشی النجفی ،الربعة ا ولی
کشی ،محمد بن عمر ( )1025رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال) ،مشهد :دانشگاه مشهد
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لیثی ،سمیره مختار ( )1310جهاد شیعه در دوره اول عباسی ،ترجمه :محمد حاجیتقی ،تهران :مؤسسه
شیعهشناسی
محبی ،سعید ( )1363تشیش :سیری در فرهنگ و تاریخ تشیش ،تهران ،دا رةالمعارف تشیش
مقدسی ،مرهر بن طاهر ( )4731البدء والتاریخ ،ترجمه :محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :آگه ،چاپ
اول
موسوی ،سید احمد؛ ملکپور ،نجمه (« )1350واکاوی و تبیین علل و نتایج قیا ابن طباطبا و ابوالسرایا
در دوره عباسیان» ،در :پژوهشهای علو انسانی ،ش ،00ص113- 116
نجم ،مهدی عبدالحسین (بیتا) ثورات العلویین و اثرها فی نشوء المذاهب ا سالمی ،بیروت :مؤسسة
البالغ
نویری ،احمد ابن عبدالوهاب ( )1003نهایة األرب فی فنون األدب ،قاهره :دار الکتب والوثا ق القومیة،
الربعة ا ولی
یعقوبی ،احمد بن ابی یعقوب (بیتا) تاریخ الیعقوبی ،بیروت :دار وادر

