فصلنامة علمي -پژوهشي تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا
سال بیست و چهارم ،دورة جدید ،شمارة  ،23پیاپی  ،113پاییز 1393

تحلیل جامعهشناختی نهادی شدن جنبش زیدبن علی
محمدرضا بارانی
هدی شعبانپور

1

2

تاریخ دریافت 29/5/7 :
تاریخ تصویب23/3/92 :

چکیده

جنب

هبباش عببدر در د ر ش امویبباو ا ااببداو در تفببو ف بباش

ادااب م مب ه

جن

ها را نق

فجببنش جالبباو ااب

نقب

رببار ش داعببدن ا ایب

مفورش گن هباش اجداباا ی یب همب رودنب

ث ات ر ث ات مند ندز در یدبن ش عجتبت هوهبا تبیثدن یبادش
داعببدا ااببتا رنببارنای رنراب ایب جنب

جامرا عناخد را تفلدل چنای

هببا ادببا هببا ا دیب گا

چدتبد هاناهب

مند را هوها کاک عایان م کن ا

جنبب

اب

هاناهب

یبب 299-72ق ) 747-226 /ضبب امویبباو را مبب تببواند

جن ش اجدااا  -انق ر ربا عباار ه ریب کبا خواابدار ابنن ون
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هنچا ابنی تبن نابا کباک امبوش ربودا اگنچبا ایب ادبا رنااباس
ای ئولوژش اه اف یژ طناک ع م یس ا چن ش راطور ناگالان
هباش اجداباا

عجتت خوردا جامراعناااو ربناش تفلدبل جنب

انق ر م ال وها مناکل را درنان گنفداان ا ئ اگددزم جامرباعبناس
هاش اجدااا چالار منکلبا

مشالورم رن ای را ر اات کا ردشدن جن

داعداان ا ا ایب ر در ایب نوعبدار ربا ر و تویبد  -تفلدلب
رالن گدنش ا دی گا جامراعناا ا درمورد جن
ندز را اادناد را منار عدر

ان م دری یااخگبوی ربا ایب یناب

هتدد کا الت عجتت جنب

ااتا

دادا رد یژ ه

هاش اجدااا

ربا

یب

نالبادش نشب و هو چبا ربود
انق رب

کاضن ای اابت کبا جنب

یب ر الب

را دلدل اا امات انی کاکادت رناش ا رد رندو رفناوهباش ادااب

کجومت در «منکلاش رنان دخد

» رادن ا هوم طنح دی گا هاش

عداب د درمورد متئلاش امامت ا اوش یب رب و درنابن گبنفد
ف اش ااوم جامرام در ج ب کامداو منکلاش االبریزش) یدن
ن ود را هاد دلدل را عجتت ر رار ع

نناد ا

را منکلاش نالادش ع و

واژگان کلیدی :یب ر الب )،م ادبا م جنب

جامراعناا م مناکل جن

ا

انق رب م امویباوم

مقدمه

در ر گببار کجومببت ک ب داً ی اببالاش امویبباوم عببدرداو کببا خببود را مدببنا رببن ااد ب ار
کاریزمای یدام ن اکن ص) م دانتدن م یس ا ر ی اد ااعورا در د گن ااب دررناربن
امویاو فرالدبت کندنب ا گبن ا

ربن اابدناتژش دفبا ،تیکدب کندنب م م بار را ردشبدن در
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اقد ت ید

ااخدارش فنهن

را لفاظ ادااب کوعبد ن یایباهباش مشبن ادت

رندن

ااد ار اداا امویاو را ر هنجا متدقدااً ربا دعبا درگدبن عبون فن ریزنب ا امبا گبن د
هعجارا را م ار ینداخدن

را ادا هباش یب دریب م بار اش خبوند

متبلفانا را دررناربن

ااد ار انتم ار اموش ی گدنش کندن ا
نااین ش گن ا
ا فن ن او کتد

عدردان رودن کا را «اطردا» عالنت یافدن

ره نش هناو را امامبان

 )،رناال داعدن ا گن د در عجل ادا هاش مخدلف کدتاندا

اا ماو یافدن کا ا ل را مفا ر کن دام فن ن غدنفاطا ال

 )،را ر داعدن

ی یا

ا ایب ر

جای اه مانن جنیاوهاش دی ن عدرا ن اعدن ا
در انو د

گن د راانواو عاخصتنی گنای

او هجنش فرالدت داعبت ربا

م ار را ااد ار اداا کاکااو اموش ینداختا ی ر ال نختبدد کبس ا خانب او الب
 )،فاطاا هنا س) رود کا یس ا ااراش کنر ء الدا خ فت اموش ادا کندا ربا اینجبا
تب ردنهاش ا هن با م بار م کب کب رباانبواو

ادا ی عجتت خوردم دی گا اقدب ت

را رهاش فناااش ج ی ا عدرام را نا ی یام یارنجا مان

مدناش فجبنش ادااب جامربا

را رناش کاایت ا ادا ا ااداو فناه کند را یدن ش هناو منجن ع ا را هاد دلدل ی یا
را م تواند راانواو عاخصتنی م هب در هو گن ا عدرا مرنف کند کبا ربا م بار ش
مث ت را ااد ار اداا کاک مردق رودا
جن
ه رد

ی توانتت رناش ادا هاش یس ا خود یک ان یشباش م بار جویانبا ربا ارمنباو
مدناش تشجدل یک فناا در مداو عدرا را فناه کن کبا ررب ها ا لفباظ فجبنش در

جامرا نالادش ع

ک ک رادات رنخ االااو تئوریز گندی ا ای ان یشا ارراد مالاب در

مدنا هباش ادااب م اجداباا م مب ه

فقالب یبا ک مب ) فنهن ب یدب ا کبند رنخب

د لتهاش عدر م مانن د لت ی یاش یا
داعدا راعد کا مراوالً جن

ها در ماوهاش هغا ی نالادش نا عون ا رلجا یبس ا مب ت

افنادش را اه اف خاص ا هو یدن ش م کنن
جن

ادریتداوم یدن چند فجنش رودن ا رای توجبا
رات ریج نالادش م عون ا

های کا در ماو ک بور نختبدد ره بن نالبادش مب عبون م مرابوالً ربا یدبن ش

م ران یا مدناش یدن ش هناو فناه م عود جن

های کا در کار نالادش ع و دچبار
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چال

م عون م عجتبت مب خورنب ا رنبارنای م ربا رنراب

جن

ها م تواو دالیل عجتت هوها را ر ع کندا جن
ه چند گنای

مال م ه

کا رتدارش ا عوروها جن
هو یدون م دادن
ای ینا

هابدبعنااب نالبادش عب و
یب

مدنباش یدب ای

فناباش

اداا اثنرخش را در مداو عدرداو فناه ه ردا رباگونبااش
هاش مخالف ا اا ا هو رالن من رودنب

یبا خبود را ربا

رنخ ا د لتهاش عدر ندز یدون خود را را هو ک ظ م کندن ا یبس

مطنح م عود کا چنا ای ادا ندوانتت را جود ای تواو در د ر ش خود یدن

عود چنا رتدار د عجتت خورد د ا ندا ردا یااخهاش گوناگون رناش ایب یناب
جود داردا مانن ر ت ردنش در ن ند م ار را امویاوم ر
کندن

فای مبند کوفبا کبا ا را رهبا

تنالا گ اعدن م ا رت مب ینیت کجومبت امدبناو امبوش متبرودشم /3 :2472

977-972ا ای الان م [رىتا])294 :م ا

یشدد ان اما اجاد  )،ا ی ار ادد ام /9 :2227

)249م اخد ف داخل مداو عدرداو ار خل وم )946 /2 :2266م ارت اط را ایل مردزلبام
گ داش ا در مدنا ش دراد خ فت ارورجن اابنر خطباب عالنابدان م 272 /2 :2324ا
رن ادشم )95 :2476م ناهااهن
فنضداش یژ ه
نالادش کن

رد ره ناو ادا

ای اات کا ای جن

هنو عنایط داخل جن

هغا

دهن ا هوا

ندوانتت ان یشاش ادا

جن

فناه نش رود کا ادا انجا ع

مند را اادگ ا گند ره ن هو یناکن ع ن

جن

را هن ا ادبا
را هابد دلدبل

د ا ندا ردا گنچا ی توانتبت ا

ناهرام موجود در مند رالن ر ند هناو را رناش ادا رنان دزانب

کدب ان یشباش خبود را

اظالار کن م ای ان یشاها رفدارها نالادش نش رودن ا را یژ اگن را جای ا الاب منتبوب
را ی توجا کند م ای متئلا مال تن م عودا ینا عاگندان مال داعدا هثبار مالاب ربا ا
نت ت داد ع ااتا رناش ناونا اروخال اابن ر خالب

اابط هاعبا

فبات یبس ا

257ق) ا ی ک یث فقا را فناگنفدا اپس هوها را در د مجاواا منتب کند اابت
را ی د اد

ه نشدن

یادش داعبدا اابت تالنانب م 97 /92 :2476ا کتبدن تالنانب م

)974 /25 :2492ا رناااس جای ا الا

ی م اکداا دارد کا نالادش کندو جنب

توابط

ا رناااس ت ردن رندرارش خای انجا ع راع ا را توجا ربا ایب متبائلم یاابخ یناب
یژ ه

در ای نوعدار ندا من رنرا

دات اارل توجال ااتا
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درمورد جن

ی یژ ه هاش گوناگون انجا ع ااتا رضوش اردکان در کداب

عخصدت ادا ی ر ال م اد ا الن اق مواوش مقنّ در کدباب یب الشبالد

کنیااو در کداب ادن

ادا ی ر الب م ربایبورت تبکن بارش ایب جنب

مفا تق م را م نویتن ش کداب اماماو عدرا جن

کند ان

مخداراللدث م نویتن ش جالاد عدرا در د ر ش ا

هباش مجد ب

کتبد
را رنراب
ابادن

ا اا م در الراالش ایب هثبار ربا رنراب

ادا ی ندز توجا داعداان ا اما هااش ای هثار را ر یجندش مد با تم ربا مدنباهبا اوامبل
چنای عجتت هو ینداخداان

ادا م چ ون

توجا انار ن اد ان ا فنهین نالادش ع و جن
ت و کند ای را تط دق مناکل جن
ی ر ال

متئلاش نالادش ع و ای جنب
ی ندا من یژ ه

را مبورد

اابتا در ایب یبژ ه

هاش انق رب ا منابن جامربا عنااب م مناکبل جنب

نالادش ع و هو را رنرا

تفلدل کند ا

 .1مفهومشناسی جامعهشناختی جنبش اجتماعی
ا هنجا کا انق بها جنب

هباش اجداباا در تباریخ رتبدار مالب ربود انب م نانیباهباش

گوناگون رناش ت دد هوها ا اوش ان یشان او رزرگب چبوو مبارکسم چبالان جانتبووم
جداز دیویسم چارلز تدل م ندبل ااالتبنم هلب تبورو ربن س کبوئ مطبنح عب اابتا
ااد اد ا ای نانیاها رناش ت دد الا جن
عجتت ای جن

ها اهادت رتدار دارد م توان هابدبعنااب الاب ا ایب جنب

ارائا کن ا در ای یژ ه
انق ر

جن
جن

هاش گ عدا

اکا ش اوامل عجلگدبنش
هبا

کوعد ای را ااد اد ا یج ا ای نانیاهام مناکل نالادش ع و

ی ر ال را رنرا

اجدااا را م تواند کوعب

تفلدل کند ا
گن هب ربناش یدشب ند منباف مشبدنطم ا طنیبق

ااببل جار ب خببارو ا کببو ش نالادهبباش راببا ترنیببف کنببد گد ب نزم )272 :2374ا
یژ هش ناو نانهاش مخدل

درمورد اوامل عجلگدنش جن

هبا دارنب ا مبارکس جبود

ت ادهای

تن هاش کلناع ن ) را کا در تنددبنات اادصبادش جوامب ریشبا دارنب م اامبل

رن جن

هاش انق ر م دان گدب نزم 227 :2374ا کبوه م )22 :2367ا جدابز دیبویس

رال ود عنایط ن گ مبند

رباالرفد اندابارات تواربات هوهبا را اامبل ااااب

ابو،
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انق ب م دان کا ای نانیا را رارنت گن را افز دو اوامل غدناادصادش را دی گا دیبویس
تجادل مب کنب گبنم 29 :2377ا گدب نزم )277 :2374ا چبالان جانتبوو اب
جوام را عنط ال
اات کا جن

ترباد در

او ،انق ب مرنف م کن گد نزم )222 :2374ا کوئ ربن ایب ربا ر

اجدااا هن ام را جود م هی کا گن اا ماویافدبااش دریب د رنهیب

اناینش ا جامرا را تنددن ده یا ک ظ کن کوئ م )475 :2372ا
هااش جنب

هباش اجداباا

یژگب هباش خباص مشبدنک دارنب ا ایب

یژگب هبا

ا ببارتان ب ا  :مشببخص رببودو اه ب افم داعببد رننامبباهببای رببناش داببددار رببا اه ب اف
اجدااا مراوالً داراش مجاواااش ا اه اف اات کبا کبام ً

ای ئولوژش متلک)ا جن

مشخص هتدن ا در ای مداوم مان یک جن
مشخص کن ه ف
اامل گنده رش جن

اجدااا یدن خواه ع کبا ربناش مبند

ایجاد چا نو ،تنددنات در جامرا اابتا ایب ئولوژش جنب
ااتا ینا ای ئولوژش ا

راد اندقاد م گدندم اه اف جن

اجداباا

رن اینجا ض اجداباا موجبود را ربا

ر وهاش ندل را هوهبا را ندبز ر عب مب کنب کبوئ م

)472-475 :2372ا یژ هش ناو مردق ن کا هااش جن

هباش اجداباا ال بوش یدشبنفت

یجتان را دن ا نا کنن ا اما هاا در یک د راو رفنانب هغبا مب عبون م ربا مدبزاوهباش
مخدلف رع م کنن

اپس یا ا رد م ر ن

کبار خبود را دن با

یا نالادش مب عبون

م کنن ا
ال وهاش یادش رناش گونارن ش جن

ها طناکب عب اابت کبا عبای دادبقتبنی

جام تنی هوهام دادارن ش دیوی هرن راع کا چالار نو ،جن
2ا جن

هاش راد ارش رخ

ین را مشخص م کن :

کا دری د نجات افناد ا هو عبدو هباش نب گ

اات کا فاا کنن ین اعدا م عون ا
9ا جن

هاش ای حطلب کا هب فهبای مفب دتن دارنب

مب خواهنب تنالبا

رنخ ا جن اهاش نا اجدااا موجود را تنددن دهن ا
3ا جن

هاش تنددندهن کا ه فشاو ایجاد تنددن جزئب در افبناد اابت دریب

ایجاد تنددن کامل در اادات افناد ندتدن ا رلجا م خواهن
را تنددن دهن ا

یژگ هباش مردنب
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4ا جن

هاش دگنگوواا کا ه فشاو دگنگون فناگدن در جامرا یبا جبوامر

اات کا خود رخش ا هو هتدن ا اا اش ای جن
انی
جن

ااد م جام

ها دری دگنگون هباش

فناگدن غال اً خشب هتبدن ا ناونباش ایب جنب
هباش مب ه

هاش انق ر یا رر ب ا جنب

هبام

رادیجبا اابت گدب نزم

)262-267 :2374ا
را ای تنتدبم جن

ی ر ال یبک جنب

دگنگوواا دی نم خواادار تنددن انی

انق رب اابتا یبنا ماننب جنب

هباش

رندادش در جامرا انن وو کندو ناا کباک

جای زی کندو یک ناا دی ن اات هااو)477 :ا گنچا جن

هاش اجدااا را یجب ی ن

مد ا ت هتدن م ردشدن جامراعناااو در نانیاتشاو رایورت متدقد یا غدنمتدقد مناکل را
کا یک جن

اجدااا رناش راد و را ه ف

ط م کن م هاباو مناکلب مب داننب کبا

شائ ا گددز 2جامرا عناس مطنح کند اابتا ندبل ااالتبن عب

منکلبا را ربناش جنب

اجدااا درنان گنفدا اات کا ا ارتان ا 2 :ا مدنباش اباخدارشا 9ا فشبار اباخدارشا 3ا
گتببدنو را رهبباش تراببد یافدبباا 4ا اوامببل عببدابدهنب ا 5ا گببن هااهنب

2ا کندببن

اجدااا ا
ااجاچ یل را انخعناا نانیاهاش مطنح دررار ش انق بهام ربا ایب نددجبا رابد کبا
یک جن

انق ر اا منکلا داردا در منکلاش ا

نارضاید اجدااا

تنددنات در ناا هباش اجداباا اب ب

رتدج اابوم مب عبودم در منکلباش د جنب

تبود اش رباکابک

ای ئولوژش اا ماو ارتدام رایورت هگاهانا نت ت را انن ون رژی کاک اا ا مب کنب
در منکلا ش او یس ا درگدنش انانجا یدن شم رنناماهاش خود را را منکلاش اجبنا
م گ ارد ااجاچ یبلم ) 92 :2372ا هلب تبورو ندبز تنالبا یبک اامبل را در مدنباش جنب
اجدااا مؤثن م دان کا ا هو را انواو مد اوهاش اال یاد م کن گد نزم )477 :2374ا
هااوطور کا گ دد م شائب ا گددبز ربایبورت کامبلتبن مناکبل جنب
رنرا کند اات گددزم )472-475 :2372ا را گ داش گددز «ردشبدن جنب

اجداباا  9را

هباش اجداباا

1. W.E. Gettys
2. classic model of the stages of a social movement
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چالببار منکلبباش یببن را طب مب کننب 2 :ا منکلببا نببیرام 2ا 9ا منکلبباش رنان دخد ب 9ا 3ا
منکلببببببببباش االببببببببببریبببببببببزش

3

4ا منکلببببببببباش نالبببببببببادش عببببببببب و

4

)Hiller,1975 : 298; Smelser, 1965: 273; Gettys, 1951: 343ا گ دنب اابت
کا هثار گددز را فارا رنگنداو نش اات هثبار ا ربا ان لدتب را ندبز ندبافدد

رنخ کدارخاناهاش مجا ش رن ومن شم کدار را نا مق مااش رن جامراعناا

تنالبا در
جود داعت

کا رایورت مشدنط را فندش را نا کار دا اوو نوعدا ااتا فقط کداب موجبود در ایب
کدارخانا اارل مطالرا رود کداب دی ن ا جود ن اعت در ربد هثبار فاراب م در رنخب
هثار مانن هثار کوئ م ان یشاش ا در ای

مدنا رایورت رتدار اجاال مطنح عب اابت

جود ن اردا را اینجا نانیاش ا ا جالات گوناگون م دب تن ربانابن مب -

هدچ اادنادش ه

را م در داخل کشور چن او را هو توجال نش اات ت و نویتبن ربناش یبافد اثبنش
در ای

مدنا نددجا ن اعتا

 .2بررسی مراحل جنبش زید
را توجا را اینجا جن

مناکببل جنب

ی در گوناعناا جن

هام راانواو جن

انق ر الا اد عب

هبباش انق رب رنیایبباش نانیبباش گددببز مببورد توجببا ااببتم در ایب اتببات

م کوعد ای مناکل چالارگانا را رناااس گزاروهاش تاریخ منروط را ادا ی توضبد
دهد م را مناکل جن

انق ر تط دق دهد

دریایاوم اوامل عجتت جن

انق ر

یب را

مشخص کند ا
 .2-1مرحلهی ناآرامی

گددز نختدد گا را منکلا ش هغا ی ناهرام اجدااا دانتدا ااتا را ر جداز دیویس ای
اات کا مفن مدت نت
افزای

کا یس ا یک د ر رفا اجدااا در جامرا ایجباد مب عبودم ربا

انداارات هانا اابت ایب کالبت ربا فشبار اباخدارش در جامربا منجبن مب عبود
1. preliminary stage of social unrest
2. popular stage of collective excitement
3. stage of formal organization
4. institutionalization
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مشدن اد م )22 :2369ا فشار ااخدارش را تن ها یا ربا ایبط ح مبارکسم ت بادها اطب ق
م عود کا رااث ایجاد مناف مدرارض در در و جامرا مب عبودا رب ی اباو نبارنارنشهباش
م ا مداو گن هاش اوم موجب تن

مب عبودا در ایب منکلبام ربن اثبن کژکبارش نابا

کاک م نارضاید ااوم ی ی م هی کا ماج اابت تب ا یارب
گد نزم )422 :2374ا ای منکلا در د ر ش جن

ابا هبا طبو رجشب

ی ر ال را جود هم ا

را تیادس کجومت اا م در م ینا تواط یدام ن ص)م ار وهاش ااب م در جامربا
رع کند کجومت رناااس راالت ایل دی اا

همو هاش ارائاع تواط راو

خ ا ص) عجل گنفت را رمن او را دی اا م را یژ در مناطق تا فد ع ندز اندابار
راایت هو را ا اوش کاکااو جانشدناو یدام ن ص) داعدن ا رعب

یبن رو ار وهباش

اا م کا مال تنی عاخصاش هو اب الت ربودم تاکب دش در د ر ش خل باش راعب ی
رایورت کامل در د ر ش کوتا خ فت ال

 )،کت ر ال

 )،اداما یافت یس ا

ر ش کار هم و خان او اموشم ضردت کبام ً مد با ت عب ا گنچبا امامباو عبدرا رنخب
متلااناو فرالدت فنهن
جامرا اداما م دادن
را چال

خود را در مدناش ار وهباش ااب م

اب الت دیب دارش در

را امن را مرن ف نال ا منجن رنخ موض گدنشها کاکادبت را

م کشد ن ا

در د ر ش امویاوم رفا ربناش ابنبهبا رنخب گبن هباش اجداباا فبناه عب

ربا

ادااتهاش مدرصارا انبگنایاناش امویاوم ر رار تقارل رد رنخ گن هاش مندمب
ردشدن م ع ا د رش خل اش اموش ا همو هباش ااب م

ت ب یل خ فبت ربا ابلطنت ندبز

اکن های در مند ی ی ه ردا را ای تنتدببم گنچبا در د ر ش امویباو رفبا اجداباا
رناش رنخ ک ع م انداارات مند ا کاکادت اا م فز ن یافتا راگونبااش کبا ا لبد
دغ غاش کاکادت کتب مشن ادت اداا

انکوب جامراش رد ار هگا ااب م ربود

کا را هن اا ا نااادالنبا مخبالف ربا ااب م اادبناض خبود را هعبجار مب کبندا یجب ا
ناودهاش ای انکوبم ایجاد ان یشاش ارجاء ج ای اال ا ایااو تفنیف ان یشاهاش
االش اا م را ادلاش جرل ک یث رود کا جامرا را را خواب فن مب ربندا ربا ایب کبا م
ادا کتد رب الب

 )،نختبدد اادبناض هعبجار ربا ایبل کاکادبت جانشبدن یزیب
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هاچند رفدارهاش ناعایتت انکوبگنایانا ش امویباو ربود کبا راابث ردب ارش د ربار ش
جامرا ع ا ادا ها اادناضهاش مدر دش را ه کا تبا مباو یب ر الب دررناربن دابد ا
کاک عجل گنفدن م م تواند ا ادا هاش رد ارگنایانا ر اند ا
جن
راتن

ی ندز درات مان ی ی هم کا مند ا اد رن امدا فتباد دابد ا کباک
هم رودن

تن

هباش کلب در جامربا عبجل گنفدبا ربودا ربا ن باه ربا کارهباش
ترصب نبژادش هنباو هعبجار مب عبود

انجا ع ش امویاوم کشدار خوننیزشم ر ا الد

ار خل وم )937 /2 :2266ا ای ر اب الد هبا ابنانجا گبن هباش مخدلبف جامربا را ربا
نارضاید کشان ن ر ذرشم  )936 /3 :2222هااش مند را را رها هرماوهباش مخدلبف
در اکقاق کق خود ت و کندن ا جامراش اصن امبوش جامربااش ینهعبوبم هب ربالفباظ
اداا  -اجداباا

هب ربا لفباظ اقدب ت ربودا ا یبک ابو جنیباو دیب ربا ر مردقب ربا

تئوکناا دین کا خود را ار کاریزماتدز ن وش مب دانتبت ا ابوش دی بنم جنیباو
انت گنای کبا ربا تناابب عبنایطم االبب ابوض مب کبندا نختبدد عبجل تطبوریافدباش
عدخوخدت ا دلااش یاتنیارکالدز )م یاتنیاوندالدز اموش اات کا رر ها را الطاندتب ت ب یل
ع

لوشم )242 -246 :2367ا
امویاو ا التلاهای رودن کا را ک ظ انتهاش انر

کد جاهل

یاشفشبندو ربن

ای انتهام رن الان ش ادر کجومت م ران نب ا هنباو هبدچگبا دابت ا ایبالتهباش
انر  -ا دلا اش خود نجشد ن

هابوار ربا هو یای نب

راا رت راد و رن امدام م افراو تئوکناا

فبادار مان نب ا امبا ا هاباو هغبا

ارثاو کاریزماتدز درمقارل هناو ایتبدادن

را اعجا مخدلف دراالبب ادبا متبلفانام م بار ش مخ دانبا یبا کدب مقارلباش اقدب ت
ای ئولوژیک) رن هناو تاخدن ا را ای کا م را کباک امبوش ربود کبا رباظباهن یدبن مدب او
ادببا هبباش متببلفانا ع ب ا الببت ایببل ای ب موضببو،م ریشببادار رببودو اببن

ااببن کوتببا

کاکادتهاش کاریزمای اات لوشم )242-246 :2367ا جامرااش کا اکثنیبت انیبب ربا
ات اق هو در د اا ه خن راالت یدبام ن ص) ربا دیب ج یب گن یب رودنب ارب هشبا م
349/9 :2375ا اربب اثدببنم )923/9 :2225م نابب توانتببت رببااببادگ داببت ا اببنتهبباش
چن ی االا رلجا هزاراواالا ش خود رشوی ا ا اوش دی بنم ربا تیابدس مجدبب ارجباء
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یدون هو را ایل ت جدک اال ا ایااو ایجاد منجئاش خالص2م کباک ایب د ان یشبا را
در رااداش اه اف خود یافتم هات خود را رن ت لدغ ای گونا ان یشاها گ اعت را تبن یج
هوم جامرا را را خبواب فن ربند تبا ا اکبن هباش اکدابال هنباو دررناربن خ فبت امبوش
جلوگدنش کند راع ا
ان یشاش ارجاء هنگونا ا ا ت را نتب ت ربا ااابا خلد با کجبا منصبور

ربا ر

راداخدز اگب ار مب کبند ت جدبک اابل ا ایاباو 9موجبب مب عب هنچبا ا خلد با
کارگزاران

متبلاان هنباو ارد نجنب ا هب مباوم

ان ن م لطاا اش ربا مواردبت ایابان

هاناهاو فجنش خ فت یا دی را د لبت فن خد بان ا یبفارا تباررد م ربا نقبل جربل
لوشم  )247 :2367ت و م کندن ایب کجومبت را در افجبار تبکتبک افبناد

اکادیث

جامرا مشن  ،جلو دهن

ا اوش دی نم را طنح متئلاش ج نم ربا جامربا القبا مب کندنب

کا کجومت هناو را خواات خ ا نب ربود

ن ایب ربا تقب ین خ ا نب جن دب ا ایب م بان

مشن ادت امویاو کا در انتهاش جاهل ریشا داعتم رااث ع مند تا م تها درمقاربل
اد خل اش اموش ان فن د ه رن

ظل
کتد

را تق ین ااخد

هوها ت دهن ا را عالادت امبا

 )،تاام گن هاش ناراض جامرا ا خواب رد ار ع ن

راه رناش نجات خود ا ای اد

ک ک را جتبت جبوش

ر ا الد رنخاادن ا در ای منکلبام مبوو نباهرام در

رد گن هاش مخدلبف مبند رنخاابدا ربود
گن هاش ناراض را خود هانا کندن ا هنچن

یب را ربناش ره بنش نااینب گ جنب
ی ندز را دالیل را ای کنکت موافق ربودم

عنایط هو را فناه نا دی ا اما انانجا را هناو هانا ع ا
ا هنجا کا ردشدنی تر اد ردرتکنن را ی ر الب ا ربد گبن هباش مخدلبف جامربا
رنخااببدن م ارد ب ا ن بباه اجاببال رببا گببن هبباش ناراض ب جامرببا ضببن رش ااببتا ا رببد
ردرتکنن گاو را ی ر ال م عدرداو مق ا م [ر تا] )237/9 :در درجاش ا

انار داعدن ا

2ا منجئا ا ریشا ش ارجاء را مرنى را تیخدن افجن و کج مبؤمنى تبا ر ادامبت اابت کبا منتجبب ک دبن عب اابتا رنبارنای

ناىتواو گ ت کا کت راااد ار اااالى کا در دندا انجا مىده م نجات یافدا یا ه ط ع ااتا ایناو مىگوین را جبود ایاباوم

مرصدت یانى ناىراان مق ا م )25 :2374ا

9ا منجئا مردق ن کا اگن فندش کار گناه منتجب عودم را مواردت ایاان

ج ا ااتا

متلاان ا لطاااش ارد نا کن ا ینا اال ا ایااو
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 .2-1-1ناخشنودی شیعیان

عدرداو جنیاو ایل مخالف امویاو رودن کا ردشدنی هناس خان او اموش ا هناو رودا ینا

م ناش مفجا رناش مشن اددشاو داعدن کا امویاو نا توانتدن هو را رادات ه رنب
یببایت رببودا هوهببا رببا یببژ رببن جانشببدن الب

راثببت

م کندن م جانشدن کت

 )،کتد

 )،را یس ا ال

هو

 )،تواببط یدببام ن ص) تیکدب
 )،راطور ج ش ربا ر داعبدن

کجومت مرا یا امویاو را ادا نانا الا اد مب کندنب ا درنددجبا ربا گونباهباش مخدلبف
اادناض خود را را کجومت اموش نشاو م دادن ا ا ابوش دی بن رنب امدبا هب در ترقدببم
ه ارم عجنجا ادل عدرداو کوتاه نا کندن ا راطورش کا کجباو رتبدارش ا ایبفاب
)،م مانن کادلر

یاراو ال

یاد ار ار م 927 /2 :2227ا رکل م 23 /3 :2262م )927م

ارد ر ج دن دینورشم 29 /9 :2227ا ار ار م  )927 /2 :2227رتدارش دی ن را ا د تدغ
گ ران دمشق م )49 :2262ا رنخ دی ن ا عدرداو ه را ارد ع و در ادا هباش مخدلبفم
چوو ادا توارد م مخدار ادا ی ر ال م اادناض خود را نشاو دادن ا
رنخ تنددن رفدار ادااتهاش اانر ا الرزیز نشاودهن ش ادا نش فنا او امویباو
نت ت را عدرا ااتا ا یس ا ر ش کار هم وم را الداو خود در هاباش عبالنها دابدور داد
لر ال

 )،ا من نها را رندارن م خاس رن هاع را داد ف ط را را فن ن او فاطاا س)

را گندان یرقور م [ر تا])372 /9 :ا
رنارنای عدرداو هادشا رناش داددار را را ر کق خود م کوعد ن
راان و یج ا اادات الوش تب و مب کندنب ا در ایب

ربناش ربا اب رت

مدنبام مبند کوفبا ا عبدرداو

یدن او دی ن خان او راالت ت و ردشدنش م کندن ا گنچا یای ارش هناو رتدار ان ط ربود
د مد او را خال م کندن ا هااوگونا کا در د ر ش امبا الب
اما کتد

 )،کد در جن

توارد

)،م امبا کتب

)،م

مخدار ندز ای متئلا هعجارا رخ دادا ربا توجبا ربا

ای ر یجند مندم م منکلاش ناهرام در مدباو عبدرداو جبود داعبت تب و مب کندنب
افنادش ا خان او راالت را را ره نش اندخاب کنن تا مخال ت خود را نشاو دهنب ا یجب ا
الویان کا ره نش عدرداو را اال دار ع م ی ر الب ربود کبا مبند کوفبا ا را ربا ادبا
راض کندن

دادادادا را ا ردرت کندن

اکتاس کندن کت را یافدن کا ه نواد ش
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راو اکن ص) اات ه م توانب کبق خ فبت را ربا عبدرداو ربا گندانب

کجومبت

ادا نانا جائن رن امدا را ریشاک کن ا را ای اا ا م مدنا رناش ی ی هم و جن
اداا

فجنش

ی ا مد م ار دررنارن ااد ار کاک اموش فناه هم ا

 .2-1-2ناخشنودی گروههای غیرعرب و موالی

2

د مد گن ا ناراضداوم غدنانبها موالداو رودن ا موال گن ه ا نومتبلاانان رودنب
کا را رضایت یا اکنا را اا
یببایدن داعببدن

گن ی رودنب ا ایب نومتبلااناو در اجدابا ،ابنب جای با

ا کقببوق اجدابباا مفببن ع ب رودن ب ا مببث ً یج ب ا الدبباو ااببنر

ا الرزیزم را نا جناحر ا اهلل کجا م در خناااو را مند اد م کندم ا تا متبلااناو
جزیا م گنفتم موال را ر و کقوق یباداو ربا جنب

مب فنابداد ترصبب انرب را

هعجارا کند رود درنددجا ار ا الرزیز ا را رنکنار کبند یرقبور م [رب تبا])379 /9 :ا در
ادا مخدار ندز اعناف کوفا ا مخدار ایناد گنفدن کا تو هناو را رن کدوانات ابوار کبندش
ا اال

ف ء کبا ربا مبا اخدصباص داردم ربا هنباو دادش هنباو را دررناربن مبا ابنار دادش

ط نشم  )43 /2 :2227در عبورو خبوارو الدبا ا ب الالکم درنالایبت خبوارو یبس ا
مفاین تتلد ع ن

هناو ندز موال را کشدن

انبهبا را نب ن با داعبدن رب ذرشم

 )427 /7 :2222کا ت ردض ر ا الد هعجارش ربودا ایب

ضبردت در جامربا رباگونبااش

ر او یافدا رود کا مصرب ندز یس ا کشد مخدارم را کشد موال

ک د عب هبزار ن بن)

اا ا کند انبها را ه اد ناود کد را اینجا ا ا ایناد گنفدن کا دی هناو یجب ربود
ای چا دین اات کا دارشم توجال نجند ط نشم 222-225 /2 :2227ا ر ذرشم :2222
)35-34 /7ا فقدال مانن ار عالاب هنش ندز هابد ن بنو را داعبت غدنابنبهبا را در
2ا موالى جا مولى اات در نزد انب ک

اط مداو رن

ه اد اابت اغلبب ربن رنب ش ه ادعب اطب ق مب گبندد عب دا

م الومى اات کا در د لت ر رن رن گاو ه اد اط ق م کندن ا هن رن یا اادنى کا یاک
هو ات را ا دلا خان او خ ا ن و منتوب م گندی

ا را ه اد م کند مولى م ع

گاهى مولى را را عالنى کا در هو ه اد م عبود نتب ت دهنب

موالى م ینا یا موالى مجاا لدج خویشا ن ى مولى غدنینی اات مولى رن د ات نزدیک یتنا
کت کا را اص مان و در مداو ا دلااى ارد عودم «مالااو» تار

مولى را رن اجااو ا هو ر اط ق کنن کا ردشدن ر د ایشاو ربا االبن
م گندن ار خل وم )6 /2 :2266ا

گوینب

هاتایا ه اوگن

ارتداش ا ى ندز را مجبا اطب ق مب گبنددا اروال قبا گویب

ر فبد مب عبود مبند هو رب د کقدقب یبا کجابا ه اد
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درجاش د انار م دادا اد ا ا یناد ن کا رنخ فجن م کننب تبو ا مبوال کب یث
نقل نا کن م گ ت نقل م کن ا اما تا مان کا ا فن ن او مالاجناو انصار هتدن را هنباو
را دی ناو ندبا ش نب ار ارب ابر م )922 /9 :2227ا ربا اداابت کاکاباو

اادااد م کن

اموشم چنا و ضردت ترصب انر ر او یافدا رود کا رن االااو فقدالاو ندز اثبنرخ
مدناش عورو هاناه را عورو مداو موال

رود

عب

اینانداو فناه ع رودا
ایناندباو در ردشبدن

ای ر یجند کاکااو رزرگاو در د ر ش اموش اب ب عب مبوال

موارد داوتهاش نوم چوو داوت عدرا در اناق خوارو در ایناو را را جاو م خنی ن
هوها را هاناه م کندنب ا اابناب مبول را کباالش خب ا مب دانتبدن کبوف م /9 :2353
)692م ر دلدل موال را را ادل م رابان ن ارب ا رربام 322 /3 :2477ا ط بنشم /4 :2227
272ا ار اثدنم  )326 /3 :2225هوها را رتدار تفقدن م کندن ا هناو هن ا مدالاان م مبول
را گنچا فاضل راتقوا رودم ان ا ن نا نشان ن

ا را ان را م نشان ن تا مبند ر اننب

کا ا انب ندتتا ااناب در یک یف را موال کنکت نا کندن
را دی ناو رن جنا ش انب ناا ر

اردا ااناب مول را را نا

مبول ناب توانتبت

لقب م خوان ن

هدچگا

را کندا ا را ی ا نا کندن ا ینا در مداو انب راب ربود کبا ربناش اکدبنا نبا کوچبک
کت را نا رندن

ا را را نا یتن یا دخدبنو مب خوان نب ا ماننب اروالقااب

ا کلثبو ا

انب اموش مردق رود کا رناش ان رش هفنی ع اات ااین کارهاش رب ار وم ماننب
اوادهمو شم مخصوص موال

اهلذما هتبدن ارب ا رربام 329 /3 :2477ا ارب اتباکنم

)397 /94 :2425ا
ا د او موال

اینانداو را انبها رتدار نایتن رودا راگونبااش کبا ادب ا الفادب ا

اانر ا الرزیز یناد کا رنخ موال را انبها انبها را مبوال ا د او مب کننب م ا
یااخ داد ان دز ش انبها ید ا کندو ط ج ی ش ا نتل اینانداو اابت ان دبز ش مبوال
یادش خوع

ران اابت مب ک لب را کبنا

کنامب را کب

ناب کبن رب ذرشم

)266 /6 :2222ا ای متئلا نشاودهن ش ذهندت جامرا کد خلد اش ا التخبوا در ایب
مدنا اات کا رنخاادا ا ترصب ع ی انبها اختگدنش رناش موال
ااتا

ایناندباو ربود
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در د ر ش امویاوم موال را اکان انمزیوات) م خوان ن ر ذرشم )343 /9 :2222
انبم لقب هن اجا اکان رود فناهدب شم 996 /3 :2472ا مخشبنشم :2427

در فنهن

)977 /2ا امویاو را غدنانب تا ک امجباو همدبزو ناب کندنب

خ فبت را ربن یتبن کندبز

غدنانب کنا م دانتدن م گنچا هو فند ی رو انیشب راعب ا ربا هابد دلدبل مبان کبا
ی ر ال

 )،رناش گنفد خ فت ا رن امدا ادا کندم هشا رب ا ب الالک رب

نوعبت:

«عند ا هواش خ فت راان دارشم تو کا مادرت کندز اات چ ونا م توان چنبد مقبام
را دارا عوش؟» مترودشم )972 /3 :2472ا ایب ت ربدضهباش نبژادش درکبق مبوال توابط
کارگزاراو اموش را خشونت یاد دن ا م ع ار ادد با دینبورشم )32 /9 :2227ا کجومبت
رناش ک ظ ا رت ال م دی کارگزاران چوو کجاوم خال ر ا اهلل اتنش یوافر
اان ثق

را تقویت کن ار ار م  )299 /7 :2227رناش راد و را ای مقصبود ال ربود

کا ا ریخد خوو خلق گنفد ما هوها خوددارش نجنن ا را هاد دلدل در جاب خبناو
جزیام تن خوی

ابخت گدبنش یبد

خال ر ا اهلل اتنش یوافر اان ثق

گنفدنب ا ایب ابدا نش در د ر ش هشبا توابط
راع ت اداما یافبت ارب اثدبنم 294 /5 :2225ا

ار ادد ا دینورشم )337 :2326ا راگونااش کا یواف در یک ر اا کندز خود را کا کدب
یج ا هوها مبادر فن نب و ربودم ربا رالانباهباش نباچدز کشبت ارب اثدبنم )994 /5 :2225ا
ای گونا اد ها رناش موال ا ب ع کا هناو ندز دررناربن کجومبت امبوش همبادگ داعبدا
راعببن

رببا یب ر الب یدابباو ر ن نب ا یببس ا کشببدا عب و یب ندببز عببدرداو خناابباو رببا

جنب جوو افدادن

یدن او فنا ان در خنااباو ربناش ا یدب ا عب کبا ربا ربا گو کبندو

کارهاش نایتن رن امدا اد هناو را خان او راالت ینداخدن
در ای

تر دبن خبواب یدشب وی

مدنا رتدار یاد ع یرقور م [رب تبا] )392 /9 :یتبنو یفدب ندبز در مدباو مبند

جای ا راالی رادات ه ردا
 .2-1-3ناخشنودی اهلذمه

ذما در راو انب را مرناش اماو یدااو اات در ایط حم یدن او کبد

یالبودم نصبارا

مجوس یارئا را را ای دلدل اهلذما م خوان ن کا کاایت ک ظ جاو ما هنباوم ربا
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عنط ینداخت جزیا2م رناال ش متلااناو انار م گنفت چوو ای افناد ردشبدن یالبودش
متدف رودن م انهو هناو را «اهل کداب» خوان ااتا فلت اش گنفد جزیبا ایب ربود کبا
چوو متلااناو ربا ینداخبت انبوا ،جبو عبنا

کبات) ربا ردبتالابا کابک

خابس

م کندن م ا کقوق اجدااا ه رنخوردار رودن ا اما اهلذمبا کبا ا ایب کقبوق اابد اد
م کندن

جو عنادااش نا ینداخدن م ال رود کا رناش کاک ربا هزینباش اابوم

اجدااا م م لن را ردتالاا کاک کنن ا را متلااو ع و اهلذمبام ا مقب ار جزیبا کاابدا
ع ا ای تتاهل ا ا

خاص ادیان رود کبا نامشباو در ابنهو همب ربود مابدف م :2362

)976ا چوو رفدارفدا مدزاو مالداتها راال م رفت ا رت ینداخبت در مبند نقصباو مب -
یافتم ذم ها رناش هنجا هاود عون م اا

م ه ردن

مزار ،خوی

را رها مب کندنب

را عالنها ر ش م ه ردن ا
را ای کا م الداو اموش رناش اینجا اوای ردتالاا اا
جزیا م ادانن

نقصاو نپ یند هاچناو را ر

مان ا کوچ مند را عالنها م ع ن ا رباگونبااش کبا ر کاندباو رصبن ا

ای رفدار را ادو هم ن

ربن خبوارش ااب

گنیتبدن ارب خلب وم )272 /3 :2266ا ایب

خناو ادان ا ذمداو در د راو هشا ندز اداما یافتا در خناااو مبا راءالنالن اابا هشبا
یج یس ا دی نشم دات را ابد

دنب ا ربا گ دباش ارب خلب وم ااب ر ا ب اهللم اامبل

خناااوم در ای عالن چناو ادا را اااا کند کا ن گ مبند را ت با کبندا ا کدب ربا
ینداداو خود ندز رک نا کندا تا جای کا هشا ا را رنکنبار کبند اعبنسرب ا ب اهلل
الا را ربا کجومبت خنااباو گااعبتا اعبنس در ابا  227اق اربوالصبد اء یبال رب
طنیفم ا موالى رن ض ا ررد ر ااناو تاداى را را اانان
فناداد تا مند را را اا

فناخوانن ا را ای عنط کا چوو ااب

رندارن ا اما مان کا هوها اا
کوالى هو را مدل خود اا

ه ردن

دی ن عالنهاش مبا راءالنالن
ه رنب م جزیبا را ا هنباو

خناو کب عب م ربا رالانباش اینجبا مبند ابن

ندا رد ان م دادور داد ا هوها جزیا گنفدا عود ارب خلب وم

227-272 /3 :2266ا ار اثدنم )247 /5 :2225ا ای گونا متائل رااث ایجاد ناهرام در مداو
اهلذما ع ن

کد فناتن ا ای م ربادلدبل رننامباهبا اداابتهباش اادصبادش اجداباا

2ا جزیا مالدات انانا خناو مالدات ارض رود کا ذم ها تا مان کا متلااو نش رودن رنیایاش اواند خای رای م ینداخدن ا
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امویاوم گن هاش مندم دی ن ندز را ای اا گن هاناه کندن ا ینا ضردت نارتبامان
رناش ها او فناه ع رود کا رنخ ناوناهاش هو را دراداما رداو م کند ا
در اببا  222اقم هشببا م اعببنسربب ا بب اهلل را ا خناابباو اببز کببند جندبب ر
ا النکااور اان ر الفار ر خارجارب ابناورب اربىکارثب الابنى را رب و درنابن
گنفد عایتد

اوم تنالا رادلدل رعبو اش کبا ربا هاتبن هشبا دادم ربا کجومبت خنااباو

منتوب کند ار خل وم )222-227 /3 :2266ا
اد هشا ر ا الاک ندز در اا  275اق رن انین ا رت نشتتم ر ن خل باش ا بل
را اداما داد در اد

نبار ای نتب ت ربا مبند کوتباه نجبندا ا مبندش خشب م رب خوم

کنیص رخدل رودا گ دا ع اات هنچا ا ما در خزانا جا کندم هبدچیبک ا خل باش
ا ل ا ا جا نجند رودن ا مان اختتن ا ماو ا رن رادت ن
ماو ا خواررار غلا رتدار گناو ع

عتا راگونااش کبا در

مند در ضردت اادصبادش رب ش رباابن مب رندنب

ار اثدنم )993 /5 :2225ا
ادا ی ر ال درات در مان ی ی هم کا انداارات مبند ا نابا کباک ربادلدبل
افبزای

همبو و ابواد کببا ربا افبزای

کدابهاش الا ایجاد ع رودم افزای

فدوکبات ارت بباط ربا دندباش ج یب
یافدا رودا در ای مداوم نق

تنجاببا ش

ائااش عبدرا در ترلبد

همو هاش اا م ر ر یل رودا راگونااش کا ترلد یافد او فنا ان در مجدب فجنش هناو
را یژ یاداد

 )،ین رو یافدن

رنناماهاش ای ک

مدنا رناش خوااتهاش مندم فناه ع ا

گنم  ) 29 :2377ندبز ربناش ایب ح امبورم توابط رزرگباو ااب م

مطنح م ع کا انداارات را راال م رندا ینا ادا های کا در گ عدا ربناش رنیبای اب الت
تواط ره ناو عدرا را مناور رتدج مندمب کبا مشبارکت ن اعبدن انجبا گنفدبا رودنب م در
افزای

اط انداارات نق

رالن گ راد
افزای

رودن

ااااب داعبدن ا ار وهباش ااب م توابط ائاباش عبدرا ربا

هگباه مبند ا تفنیبف ااب

یافدا رودا را ایب تنتدببم افبزای

موجود هن ر ردشدن م ع ا

رب اب الد موجبود در جامربا

اندابارات مبند ا کاکادبت ربناش تنددبن ضب
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کاکادت را جباش تنددبن در ر نب ادااب ربا دریبد

گبنفد اداابت فشبار عبجنجا

م کوعد گن هاش مردنض را انکوب کن ا ای کار رااث ع ای گن ها را یدوابد ربا
هن ادام الدا ناا کاک رنخدزن ا چنانجا هزار ت ا موالداوم ربا نبا «الفابناء» اروکند با
دینورشم  )923-966 :2326راهانا چالارد هبزار تب ا عبدرداو کبا در کوفبا مب یتبدن
مق ا م [ر تا])42 /2 :م را نال ت ی یدوادن ا تر اد کل افنادش کا را ی ردرت کندنب م
را گ داش ط نش چاللهزار ن ن رود ط نشم  )226 /7 :2227کا ای را نشاودهن ش ف اش
اادناض هلودش رود کا در ردشدن عالنهاش ایناو عبالنهاش مبن ش الدبا کجومبت رنب امدبا
عجل گنفدا رود ار اثدنم )934 /5 :2225ا کجومت رن امدا کجومد ن ود کا رناربن مبوا ی
عن،م متلااناو را متا ش رنادر رنارن ر ان

رناثن اص دت جاهل

داعد خوش انر م

تنالا را انب خ مت م کندم نا را متلااناوا خوارشهبا اهانبتهبای کبا ربا ابنهوم دیب
ااب

اهببلردببت یدنا ببن ص) ر ا داعببدن م ربباانب ا اش عب ت یافببت کببا کتب رصببنش

ار خل وم )249 /9 :2266م فقدا رزرگ کا در تقوا ینهدزکارش مانن ن اعت یبوفداو
ا را یج ا انکلقاهاش تصوف راعاار م ه ردن
راو را اادناض گشود رن امدا را گانا م ر خوا

مردزل ها ا را ا خبود مب دانتبدن م
ر دی خوان ا

 .2-2مرحلهی برانگیختگی

د مد گا را تر دن گددزم منکلاش مندم هدجاو گن ه نبا داردا در ایب منکلبام یبس ا
اینجا توجا ها او را اوامل ی ی ه رن ش نباهرام جلبب عب م مبند گبنده مب هینب ا
اپس مفنکاو ره نان ا مداو جا ا ال م کنن

مند را رنم ان دزن ا ای ره بناو

را جا م گوین کا عاار رتدارش ا مند دی ن ربا متبائل هنباو دابترباگنی اننب

تنالبا

راطور گن ه م توانن ای متائل را کل کنن ا در ای منکلام ره ن عن  ،را جب ب افبناد
م کن ا ی ر ال در ای منکلا راانواو یک ره بن عایتبدا ربا گ دباش ربنم کاریزمبام
موفق ع ا راگونااش کبا ا ربا طبنح ار وهبا همبو هباش نبوم توانتبت چشب انب ا هاش
مد ا ت را درمقارل افناد جامرا ر شای کا داددار را هوها تنالا ا را کن

انق ر ماجب

رود منوچالنشم )23 :2367ا ندل ااالتن ج ب ای افناد را راانواو اوامبل عبدابدهنب ش
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تر دن م کن گد نزم )273 :2374ا اما رااقد ش ااجاچ یلم اگن کاکادت را تب اردن

جن

ال دری د رف رفناو اداا رنهی کبا رناثبن رب ک باید
انق ب رامنکلاش رر نا را

الدباو ربا جبود همب اابتم

در هاد منکلام رات ریج کاایت گبن هباش مخدلبف را

ا دات م ده ااجاچ یلم  )22-25 :2372کا ایب متبئلا در ایب منکلبا ا جنب
را او ،یدوات ا ب ا

تجادل ای منکلا ا جن

ع ا

جود عاخصا هاش کاریزمای در عخصدت یب ر الب
رااث ع افناد یادش گند ا جا عون

یب

 299-72اق) 747-226 /م

ا راانواو نختبدد کبس ا خانب او الب

)،م

یس ا ااراش کنر م در اا  299اق الدا رن امدا ادبا کبند دریب د ربادابت ه ردو
خ فت رنهم ا ش ا کدث ر،م عجااتم دی

کن ا رزرگاو اهلردت راعاار مب همب

عدخ م د م [ر تا]226 /9 :ا دیلا م )26 /9 :2377ا دابوت ا مب توانتبت امدب اد دابوت
ج و یدام ن ص) نال د
49اببال

ینتوش ا ادا ندای

اما کتد

 )،راع ا ا ربا ایب ادبا م در

ار ب اببر م 952 /5 :2227ا ار ب کجببنم  )269 /9 :2225در د ر ش هشببا م رببا

عالادت راد ا ی یس ا ی ر ربنادرو امبا رباان  )،در مدنباهباش مخدلبف دانب م ا
رزرگتنی مناج دین ع

در ر وها گنای هاش مخدلف فقال

اادقبادش مالبارت

داعت ط نا م 929 :2327ا رکل م )52 /3 :2262ا ا اما رضا  )،ر ایت ع اات کا
ی ر ال ا دانشان او ه مفا ص) رود ااتا ا یدوادا م

رنادرو اما رباان )،

رودا ی ر ال را ایلر اطام رئدس فنااش مردزلبام ارت باط داعبت یدنامبوو رنخب ا
ان یشاها گ داهاش خ ف هوها را ا را رفث مب ینداخبت ارب خلب وم 946 /2 :2266ا
رکل م )52 /3 :2262ا
ایلر اطا را گ د اینجا ا ا افبق فجبنش ابدر رنخبوردار اابت ربا اکثبن هرا
افجار ج ی اکاطا داردم ش را تجلدل م کند ار خل وم 946 /2 :2266ا رکل م :2262
)52 /3ا ی ر ال را عالنها متافنت م کند را دانشان او هوهبا دیب ار مب کبندا ا در
رصن را ایلر اطا م اات کندا د اد

نزدیج ا را ایلر اطبام رندان ب ار مجدبب

اادزا م موجب ای ا ا ت ع اات کا ایو اادقادش ی یا مردزلا در هاباش متبائل
مشارا ااتا ه ف کا ارد ا ی رناش رنان دخد هااش گن ها داعتم طنکب رتبدار کلب
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رودا ای طنح دراالب جالاد را اداجاراو دفا ،ا اد دی گاو مطنح ع مق ا م [ر تا]:
)42 /2ا را هاد دلدل درارد ا توانتت گن هاش یبادش را رباابات خبوی

جلبب کنب

هاا را را هاناه داوت کن ا هاباش ااشبار گبن هباش هابدبدیب ربا هاناهب ربا ا
ینداخدن ا اما را جود ای موفقدبت جب ب افبناد فبنا اوم ایب منکلبا ربادلدبل تب ردنهاش
اداا هشا ر ا الالک در کل رفناوم رایورت کامل را منکلاش االببریبزش ننابد ا
درادامام رنخ ا ت ردنهاش هشا ر ا الالک را رداو م کند ا
هنچن هشا ر ا الالک ارد ا را رفناوهاش ادااب رتبدارش ر ربار ربودم رباابنات
توانتت رن هوها غل ا کن ا ا یس ا چن شم اداابت رنکنبارش نصبب الدباو در منباطق
چوو اناق خناااو را درید
رادب یاان

گنفت کا هب ف کلب هوم ایجباد تبوا و ابوا مدباو ا ایبل

ادت رودا هشا در اا 272م را تنددن دادو الدباو کوعبد ینیشبان هباش هو

ناکدا را ااماو رخش ار خل وم )249 /9 :2266ا ا اا ر ا اهلل اتنش رنادر خالب ) را
ا کجومت خناااو رنکنار کند جند ر ا النکااو را کا مندش یانب
را کجومت ان

خندمنب ربودم

خناااو گااعت اروکند ا دینبورشم )335 :2326ا هشبا در ابا 297م

خال ر ا اهلل اتنشم ال اناق را را دالیل مدر دم ا جالا ادا نشم گنده رش ثن ت
ر اادنای مجنر را خلد ام ا فنمانن ای رنکنار کند را جانشد ا م یوافر اابن ثق ب م
اامل یا م دادور داد خال

کارگزاران

را داد دن عبجنجا کنب رب ذرشم /2 :2222

26-27ا ار اثدنم )993 /5 :2225ا
هشا منکلباش نبوین ا جنب

فدوکبات را در ناکدباش ر هغبا کبند کبا در د ر

ن اداعد ناامداو ا انیاهاش اداا ر تیثدن ن ودا ا را ج ّیت جن
ی گنفت لشجنیاو ا تا مدصنفات فنانتا ید

را امپناتورش ر را

رفدن ط نشم )272 /7 :2227ا

اا ا رر ش هشا ربناش ا ربد ربندو رفبناوم ابنکوب اادبناضهباش مندمب م یبد

ا

گتدند ع و هوها رودا یج ا ای انکوبهام انکوب ادا کار ر انیج رود کا تنالبا
رناش اکقاق کقوق اهل ذما الدا امویاو عجل گنفت ربا همب و ااب ر ا ب اهلل اتبنش ربا
خناااو عجتت خورد ط نشم )337 /7 :2227ا هاچند در ا اخن خ فت هشا م مند کبا
ا فشار مالداتهاش ان د راادو هم رودن م را تنکاو کبا ربا هنباو هاتبایا رودنب مدفب
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ع ن ا هشا در اا  297اقم نصن رب ابدّار را ربناش ابنکوب ایب عبورو ربا هو منطقبا
فناداد کا در ردشدن هوها یدن ع ننعخ م )227 :2323ا
تطاد گن هاش ناراض ندز یجب ا ااب امات دی بن هشبا ربودا در ایبا الیبتدارش
اا ر ا اهللم چوو خاااو کشدا ع م تنکاو یناکن ع ن

را غارت یج ی ن ینداخدنب

ای کار رااث ع مند ان ندز طا ه رن کا را هنجا رنگندن ا گن ه ا مند رباابوش
چاچ رفدن

چوو اا درگ عتم نصنر ادّار ا طای اش کنانبا ا امدبناو رنب امدبا) ربا

کجومت خناااو ما راءالنالن منصوب ع ا ا ا هناو داوت کند کا ربا الیبت خبوی
را گندن

را هنچا م خواادن م موافقت کندا هشا ا عند و خوااتهباش هنباو کبا الدبا

متلااناو رودم خشا د ع ا اما چوو ا غل اش هناو رن متلااناو هگا ربودم ربا نابن نصبنر
ادّار موافقت کند ار اثدنم )975 /5 :2225ا ا در فن نشان و جن
داد توانتت جلوش گتبدنو هو را ر دبند
مخدلف مندم م ندوانتت جن
جن

ی ندبز جب یت نشباو

یب ربا جود داعبد یدن انب ا گبن هباش

خود را را یدن شهاش ا لدبا نزدیبک کنب ا ایب منکلبا ا

ی م را جود ت و ا م رادلدل ت اردن کجومت را عجتت ر رار ع ا

 .2-3مرحلهی قالبریزی

گددز ای منکلا را منکلاش اا ماوده راا نامد اابتا در ایب منکلبام یبک اباخدار

اببا ماویافدبباش راببا رببا التببلامنات ب ا متببئوالو ظالببور مب کنب ا یجب ا مالب تببنی
کارکندهاش ای منکلا ای اات کا ای ئولوژش جن
نتق یافداان م ر ع عود طنح اا ا را جن

رناش اا اش هو کبا اکنبوو ناب

اه اف هو رای راطور مشن ح رداو عبودا

ره ن رای را رداو هراء ان یشاهاش خود رپندا د تا کامداو ردشبدنش جب ب کنب ا ااالتبن ا
ایب منکلببا ربباانببواو گتببدنو را رهبباش تراببد یافدببا یبباد مب کنب گدب نزم )272 :2374ا
ای ئولوژش کا ره ن تردد م کن رای را ت تدن توجدا ض موجودم را توجدا یا تق د ایب
ض

ارائا ش تصوینش هرمان ا ضردت مطلوب رناش جانشدن

ضب موجبود ارائباش

راهجارهاش ال رناش راد و را ض هرمان رپندا د منوچالنشم )69 :2367ا
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ی ر الب ربناش ت دبد ایب ئولوژش خبودم چنب مبا در کوفبا مانب
ندن های

ربا ابا مان ه

ینداختا ا هن ا ردرتم اه اف خود را ندز رناش ردرتکنن گاو توضبد مب داد

رناااس کداب خ ا انت یدام ن ص) جالاد را ادا ناو متا ات را مفن ماوم دفبا،
ا متد ر اوم یارش کندو کق اهل هو را هوها ردرت م کندا ی را هنیک ا هناو االب
مدثاق رتت خ ا را رن هناو گوا گنفت تا را ردرت خبود فبا کننب ارب اثدبنم /5 :2225
933ا ر ذرشم  )937 /3 :2222اپس گن ه را ربا نبا دااب ا کوفبا ربا ابن مد هباش
د ردات فناداد تا الدا کجومت امویاو ا مند ردربت ر دننب رب ذرشم )937 /3 :2222ا
ا در ای هن ا م را رداو دی گا هاش خود درمورد متئلاش امامت ینداخت کا رادلدل جود
رنخ را رهاش ناهااهن

را را رهاش مخال او امویاو ت وهاش اجوالناش ا رناش جلب

کاایت ردشدن مند ر و درنان گنفد ف اش جامربام ربا عجتبت ر ربار عب
موفق نش جن

انق ر خود را نالادینا کن

را تفلدل دی گا هاش ی رناش عجلده را جن

درنددجبا

گن های ا مند را ا دات دادا در اینجبا
م یندا ی :

 .2-3-1دیدگاههای قالبریزانهی زید

ا هنجا کا متئلاش امامت را انواو یک موضو ،اجدااا در جب ب طنفب اراو یب رتبدار
مؤثن رود گنای هاش فجنش ای افناد رناش ملفق ع و را ادا ی ر الب رتبدار اهادبت
داعتم رای را رداو ای دی گا رپندا ی تا مشخص عود ی رناش جلب گن هاش مخدلبف
فجنش چا ت ردنش ان یشد

ا چبا ایب ئولوژش اابد اد کبندا در ن بنو یب م امامبت ربا

فن ن او فاطاا س) ال ر ار طالب  )،م را ا لبى رایب عبدوخ رزرگباو ایشباو را
رنگزینن ا اما رنگزی ش ایشباو رایب ابال م اهب م رخشبن
خوی

خن و کن

عبجا ،راعب م ربناى امامبت

مند را ر او رخوان ا

 .2-3-1-1پذیرش امامت مفضول
ی را درات رودو امامت عدخد

ارورجن اان) اادناف را رنتنش الى نت ت ربا هو د

را ر داعتا را تر دبنش دی بنم ا امامبت م بو را ربا جود امبا اف بل در جامربام جبایز
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دانتت عالنادان م 973 /9 :2373ا ر ذرشم 922 /3 :2222ا ارب خلب وم )946 /2 :2266ا
رنارن گزارع م ردرتکنن گاو را ی
ع ااتم نزد ا هم ن
ما الیت داعدن
را رها کندن

مان کا فالاد ن یواف ر اان ا ضردت ی هگبا
ی گ ت هناو رن مند

ا ا دررار ش ارورجن اان یناد ن

یب

را کداب انت اال کندن ا ای گ دا رناش هناو خوعاین ن بود

گ دن اروجر ن مفا ر ال اما ما اابت یبس ا ا یتبنو جر بن امبا

اات کا ا ی عایتداتن ااتا گنچا را ه رنادرن ا ی هناو را رادلدل ای رفدبارم راف با
نامد ر ذرشم )947 / 3 :2222ا
در نببو ،موضب گدببنش یب نتب ت رببا اادب ار کبباک

ایب ئولوژش خبباص ایب اادب ارم

ت ا تهاش رار ش دی م عودا نان ی در ی ینو امامت م و م کوعشب اابت ربناش
جلب کاایت هاناه االااو ان یشان ان کا را کتاادت را خ فت خل باش راعب ی
م ن نیتدن

مندم کا چش را ای دادا ا االااو د خدبا رودنب ا ایب ایبل تاکب دش

توانتت دی گا هاش مخالف د جنیاو فجنش کاک رن جامرا تشد
نزدیک کن ا هنچن
یدن ان

تتن ) را را یج ی ن

یب ربا طبنح ان یشبا ش امامبت م بو توانتبت تاکب دش خبود

را ا فشار ت لدنات مخال او هاود کنب م ایب کبار هنگبز موجبب جلبب کاایبت

جنیاو فجنش کاک نش

ا کاایت رتدارش ا عدرداو را ندز ا دابت داد لبوشم :2367

)936ا ط نش در ای رار م گوی « :چوو امامدا دررار ش عدخد را ی را منباظن ینداخدنب
دی ن ا را امامت ایشاو اائل اات ا هناو ردزارى نا جوی
ا اماماو نشاندن

ش را تنط گ دن

ا را

را هاد ا ب لقب «راف ى» گنفدن » ط نشم )269 /7 :2227ا

ا هنجا کا ای دی گا ی دررار ش امامت در هخنی لفااهباش هعبجار عب و جنب
مطنح ع م اجوالناتنی کوع

ی رناش ا دات ن ادو کامداو خود الا اد م عبود کبا

ر و درنان گنفد ف اش کاک رن جامرا طناک ع ا گ دن اات کا رنااباس گزارعب م
رنخ یدن او ی یس ا د رش ا ا گ دن اما ما مفا ر ال
م گدنی کا ان یشاش امامت ی

اما راان) اات کبا نددجبا

اا امات االبریزاناش ا در د ر ش نب گ امبا رباان

 )،انجا ع اات اما  )،در اا  224یا  227اق را عالادت راد ان ا درکبال کبا
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جن

ی در اا  292یا  299اق رخ داد اات [ر نا]م )937 :2322ا فنهین االبریزش

جن

ی را ش مان چن االااش داعدا ااتا

 .2-3-1-2قیام مسلحانه

در دی گا دی ن ی کا مشن ط کندو دراد امامت را ادا را عاشبدن اابت عالنابدان م

974 /9 :2373ا ار ال قدبام 959 :2222ا کلدنب م 375 :2369ا عبدخ م دب م [رب تبا]973 /9 :ا
عببدخ یب قم )579 :2423م رببنخ ف ان یشبباش امامببت م ببو رببن اف ببلم مایبباهببای ا
انق ر گنش رادیجالدز دی م عودا ای دی گا ا نشباودهنب ش اب
اداات م ار ش من

را ااد ار اداا کاک

اادقاد رااخ ربا اب

یای نب شاو ربا

مشبن ادت کجومبت

اموش ااتا را ا ارت ر عب تبنم ا ربا ارائباش ایب د ایبل اادقبادش ظباهناً مخبالفم را
رنخورد را االااو تود هاش مند ا گبن مخبالف را ا را رنخبورد ربا ابلطاش ادااب
کاک ج ا کندا طنح هاد ان یشباش انق رب ربا جنب

یب مباهدد ادبا گنانبا رخشبد ا

اگنچا مند م ار ش مث ت را کجومت را ردشدن ا م ار ش من ب ا بو داعبدن
متدقد را کجومت را تنالا را رنان ا ش هو م دانتدن
رنان دخد تشویق کندن

رنخبورد

ربا هابد دلدبل یب رب الب را ربا

دادادادا را ا یدوادن م مان کا ی را رنادر خبود مفاب رباان

 )،دررار ش عنط خن و اما ندز ربا منباظن ینداخبت امبا رباان  )،ا را مجباب کبندم
طنف اراو اما راان  )،کتان کا را ایشاو هب اقدب رودنب م ا ادبا یب د رش کندنب ا
ادب امببا ربباان  )،رببا ی ب گ ببت «اگببن ادببا رببا عاشببدن عببنط امامببت ااببتم ی ب رماوم
ی الرار ی اما ندتتا چوو ا خبن و نجبند

دریب د هو هب ربن ندامب اابت»م یب

اجوت کند ا یااخ را مان ا اما رن اقد ش خود راا مان ار خلب وم )946 /2 :2266ا
ی در ای

مدنا ندز را چن او موفقدد ر رار نش

رنخ مخال او اموش را ا دات دادا
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 .2-3-1-3تأکید بر فاطمینسب بودن امام

دی گا دی ن ی تیکد رن فاطا  2رودو اما اات کا فادارش ا را کاریزماتدز م ه

نشاو م ده ا ی اقد داعت کا هن فاطا اال م اه م عجا،م ابخ

را

ابادر ربن جنب

در را خ ا کا رناش مطال اش کق ادا را ادف کن م م توان اما راعب عالنابدان م :2373
979 /9ا ار فقدام 952 :2222ا عدخ ی قم 266 /2 :2377ا عدخ یب قم)579 /2 :2423ا
اگنچا رنخ یژ هش ناو در اندتاب ای اقد را ی ر ال تندی کندن م اگن ای اقد
درمورد ی ی ینفدا عودم تیکد رن فاطا نتب ربودو امبا م فبادارش یب ربا کاریزمباتدز
م ه

را نشاو م ده ا تنااض موجبود در ایب ان یشبام یجب دی بن ا البل اب

کامداو را جن

جب ب

ی ر ال رودا ینا را ردباو ایب ان یشبام خ فبت اربورجن اابن کدب

امدن الاومند را ای دلدل کا ا نتل فاطاا س) ن ودن م ین اؤا م رفتا رانابن مب راب
کا ی ر ال را طنح ای ان یشام دری د رود ادا خود را ا هعور کا رر ا ادل اثاباو
درمورد خ فت ید ا ع م م نش کن ا ای متبئلا ندبز یجب دی بن ا دالیبل اب

کاایبت

ج ب ردرتکنن گاو رودا
ه ف کا ی ارد ا هو را طناک کندم عامل هااش افنادم ا هن فناا اشبنش مب عب
کا رانوا مورد اد انار گنفدا رودن ا اما عدرداو ادا کا در غصب مقا خ فت ا ال
 )،ع رود را راالتن ا هن ظل دی ن مب دانتبدن
هاناه کنن ا هوها کا ارد ا تصور م کندن

کاضبن ناب عب ن ربا هبن ایب ئولوژش

ی م راانواو فندش ا خان او رابالتم ربناش

اکقاق کق هوها ت و خواه کندم یس ا م ت ربا ت فبص در را رهبا دیب گا هباش ا
دررار ش امامتم را ای نددجا راد ن کا ا اد اردب ای را کبا ربا امبا الب

 )،درربار ش

مقا خ فت ع ااتم نادی م گدند کد اماماو دی ن عبدرام چبوو ی رعباو الب رب
کتد

 )،را رادلدل ا

ادا را ادف اما نا دان ا دی گا هاش ا ندوانتت ان م ه او را

ندز راض کن ا چوو ا را رنتنش ارورجن اان رن ال

 )،اادقادش ن اعت فباطا نتبب

رودو را یج ا م طهاش اما مب دانتبتا دیب گا هباش مدانباش ا ندوانتبت گبن هباش

2ا اما رای ا فن ن او ال ر ار طالب فاطاا س) راع ا
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مخدلف را راض کن

را هاد دلدلم مدناش عجتت در ج ب مند

اا مان ه فناه

ع ا
رادلدل تناا ات ناها ون دی گا هاش ی ر ال در مدناش امامت را ف اش جامربام
ان یشا هراش ا نالادش نش
هن ام کا یوافر اان رادن ا
یداان
فناداد

را عجتدن

در ج ب کاایت ااوم عجتبت خبوردا رباگونبااش کبا
یب ر الب مب گشبتم عبدرداو ا ا ردبزارى جتبدن

نزد یواف رب اابن ا ا رب گوی کندنب ا ا گن هبى را دریبى ى

ی ردن و هم ا درکال کا تنالا چالارد مند را ا رودن مق ا م [رب تبا]42 /2 :ا

ای الان م [ر تا] )296 :ا گ ت کا [ای ردرت را] کتدنى کندی ا را کنار گدبنش رزرگباو
عدرام موال هناو ندز رات عدوخ خود ا ا کنار گدنش کندن ا ا طنف دی ن ربادلدبل ادبا
دهن ببا یب م رتببدارش ا هببواداراو ا در اببن مد هبباش دی ببن من هببا ندوانتببدن رببا ا
رپدون ن

درنددجام ادا ا در ای منکلا عجتت خوردا

 .2-3-1-4مرحلهی نهادی شدن
گددز گا یایان را نالادینا کندو جن

در مداو مبند مب دانب تبا یدبن ش مانب گار عبودا

منکلاش نالادش ع و مان را ابو ،مب یدونب د کبا جنب
کاایت ااوم موفق عود کا در ای یورت جن
دیوانتاالرش در جن

در جب ب طنفب اراو جلبب

نالادینا م عودا در ای منکلام نبوا

ایجاد م عود ره نش من ط کنفااش جای زی عخصبدتهباش

فنهان یدشد م عبودا ایب منکلبا ا جنب

اجداباا در جنب

عجتت ش در ج ب کاایت گن هاش مندم

انق رب

یب م ربادلدبل

منکلاش االبریبزش) ربا ابو ،نپدوابتا

یشدد اناو ی ر ال کا ردشدن ا مند کوفا رودن م یس ا یدام ن اکن ص) در مباو الب
 )،کت ر ال

 )،یک د ر ا الت اجدااا را تجنرا کبند رودنب

هناو را جود هم رود کا م تواو ندا ها را راطور هادش

ایب اندابار در

رنه رد کندا ر ی تنتدب یک

اادااد ت ا یافدا رناش مواردت رالدن ن گ عجل گنفتا ائااش عدرا در د ر هاش ررب م ربا
رنناما هاش فنهن

ای ک رن افزای

ای انداار ا کاکادت افز دن کا مال تبنی کبار

ای ک در نال ت اما کتد  )،دی م عودا
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رببا افببو رفببا اجدابباا

تفنیببف ار وهبباش ااب م در جامرببا ربباال رفببد اببط

اندااراتم مند دن ا ره نش رودن کا ار وهاش اا م را در مداو مبند نب کنب

ا

خان او یدام ن ص) راع تا را هااو دی گا هاش ااطرانا در رنابنارش اب الت اکقباق کبق
ادا کن ا اما ای ئولوژشهاش طناک عب توابط یب م جوار بوش ندبا مردنضباو ربا ضب
موجود ن ودن ا دی گا هباش مدنبااض یب رب الب در متبئلاش امامبتم اب ب نارضباید
انانجا یناکن ع و یشدد اناو ا ع

منکلاش نالادینا ع و جن

ا را او ،نپدواتا

 .3نتیجهگیری

ادا ی ر ال در مان رخ داد کا انداارات مند ا ناا کاک رادلدل افبزای
اواد کا را افزای

ع رودم افزای
اط هگاه

فدوکات ارت اط را دنداش ج ی

همبو و

تنجااش کدابهباش الاب ایجباد

یافدا رودا ا اوش دی ن ادا هاش عبدر ربناش رنیبای اب الت در افبزای
انداارات مندم نق

اااا داعتا امویاو راجاش تنددن در ر ن اداا

ت و رناش کل رفناوم را اداات فشار عجنجام ربا ابنکور گبن هباش مردبنض هابت
گااعدن ا رنارنای منکلاش ناهرام در الان کجومت امویاو مفقق ع رودا
جود عاخصا هاش کاریزمای در عخصدت ی رااث ع رتدارش گند ا جاب عبون ا
ا را انواو نختدد فند ا خان او ال

)،م یس ا ااراش کنر الدبا رنب امدبا ادبا کبندا

ی دری د رادات ه ردو خ فت ربود ا لفباظ تقبوام عبجاات دینب ارش ا رزرگباو
الوش راعاار م هم ا را رفدار نامنااب کاکااوم گن هاش مخالف را یدواد را هبن ادبام م
الدا ناا کاک رنم خاادن ا چنانجا هزار ت ا موالداوم را نا «الفابناء» رباهابنا عبدرداو
کوفا االااو متلااو را جن

ی یدوادن ا تر اد ردربتکننب گاو ربا یب نشباودهنب ش

ف اش چالش رناش کجومت رود کا در رتدارش ا عالنها ربا یبژ عبالنهاش مبن ش الدبا
کجومت رن امدا عجل گنفدا رودا امبا تب اردن کاکادبت در کبل رفبناو ادااب رتبدارش ا
مخال او را ا یدناموو ی یناکن کند درنددجا منکلاش رنان دخد
رخ ن ادا

ندبز رباطبور کامبل
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ی رناش ت دد ای ئولوژش خود در کوفام را اا مان ه ندن های

ینداخبتا ا هن با

ردرتم اه اف خود را توضد م داد رناااس کداب خ ا ابنت یدبام ن ص) جالباد ربا
ادا ناو متا ات را مفن ماوم دفا ،ا متد ر اوم یارش کبندو کبق اهبل هوم ا هنباو
ردرت م گنفتا ی خ ا را رن هناو گوا گنفبت تبا ربن ردربت خبود فبادار رااننب ا گنچبا
را رهاش ا دررار ش امامت خل اش نختدد
منکلاش اا ماوده
ا ید

رناش جن

ادا متلفانا فاطا رودو ره ن اب ب عب

االب ریزش را ندز یشت ان ر ب اردم در ایب منکلبا چالشب جب ش
هم

رادلدل چند را رهای رنخ ا عدرداو ا گند ا یناکن عب ن

کا مدنااا یناکن ع و گن هاش دی ن اتت ع و یدن او ا عب ا یب در منکلباش
او ادا خود ندوانتت مند

گن ها را را خود هانا کنب ا رنبارنای

مدنباش عجتبت ا

فناه ع ا
منکلاش نالادش ع و مان را او ،م یدون د کا جن
مند یدن عودا در ای منکلام نبوا دیوانتباالرش در جنب

در ج ب یدن او ها جناو
ایجباد مب عبود ره بنش

من ط کنفااش جای زی عخصدتهاش فنهان یدشد م عودا جن
منکلاش یدشد م ارد ای منکلا نش

ی را عجتت در

ندوانتت را منکلاش نالادینا کندو ادا یا نال ا

منابع

 ار اثدنم ازال ی ال ر مفا ا )2262ا اسدالغابها ردن ت :دارال جنا

)2225 _______ ا الکامل فی التاریخا ردن ت :دار یادر -دار ردن تا

 ار ال قدام اروا اهلل اکا ر مفا ر اافاق ها انىا )2222ا البلدانا تفقدق یواف
الالادىا ردن ت :اال الجدبا

 ار خل وم ا النکا ر مفا ا )2266ا دیووان المبتود و الخبور فو تواریخ
العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن األکبرا تفقدق خلدل عفاد ا چ 9ا
ردن ت :دارال جنا

 ار ار م مفا ر ار ر مندب الالاعبا ا )2227ا الطبقوا الکبورىا تفقدبق مفاب
ا القادر اطاا ردن ت :دارالجدب الرلاداا

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 89 /

 ار ادد ام ا اهلل ر متبل دینبورشا )2227ا اإلمامو و السیاسو المعورو
الخلفاءا تفقدق ال عدنشا ردن ت :داراألضواءا

بتواریخ

 ار کثدنم أروال اء ااااادل دمشقىا )2262ا البدای و النهای ا ردن ت :دارال جنا

 ار ا ررام ان لت ا )2477ا العقد الفریدا تفقدبق مفاب اادفباا ردبن ت :دارالجدبب
الرلاداا

 ار اتباکنا )2425ا تواریخ مدینوه دمشول الکبیورا تفقدبق الب عبدنشا ردبن ت:
دارال جنا

 ااجاچ یلم ت اا )2372ا دولتها و انقالبهای اجتمواعیا تنجاباش ابد مجدب
ر ئد ت ا تالناو :ان وا

 ای الانىم اروال نو الىا ر تا)ا مقاتل الطوالبیینا تفقدبق ابد اکاب یبقنا ردبن ت:
دارالمعرفةا

 ر ذرشم اکاب ر یفدب ا )2222ا انسواب اششورا ا تفقدبق ابالدل کبار ریباض
رکلىا مصن :دارالارارفا

 دیلا م عدخ کتد ا )2377ا ارشاد القلوب الی الصوابا تنجاا ش اد ا الفتد
رضای ا تالناو :اا مداا

 دینورشم اروکند ا اکا ر دا دا )2326ا اخبارالطوالا تفقدق ا ب الانر ابامنا اب :
منشورات رض ا


رکل م خدنالب ی ا )2262ا اشعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنسواء مون



مخشنشا )2427ا الفائل فی غریب الحدیثا تفقدق ارناهد عاسال ی ا ردبن ت:

العرب و المستعربین و المستشرقینا ردن ت :دارالرل ا
دارالجدب الرلاداا

 عالنادان م مفا ر ا الجنی ا )2373ا توضیحالمللا تالناو :اا ا ا

 عدخ ی قم مفا ر ال ر رارویاا )2377ا کمالالدین و تمامالنعموها تنجاباش
مفا راان کان اشا تالناو :اا مداا

)2423 _______ ا من شیحضره الفقیها چ 9ا ا  :دفدن اندشارات اا م
جامراش م راد کو ا

ارتبدا ربا

 / 90تحلیل جامعهشناختی نهادی شدن جنبش زیدبن علی

 عدخ م د م مفا ر مفا ا ر تبا)ا ارشواد فوی معرفوه حجو اهلل علوی العبوادا
تنجااش اد هاع راول مف ت ا تالناو :اا مداا

 ط نا م اکا ر ال ا )2327ا اعالم الوری باعالم الهدیا تالناو :اا مداا

 ط نشم اروجر ن مفا ر جنینا )2227ا تواریخ األموم و الملوو

ا تفقدبق مفاب

أروال ل ارناهد ا چ 9ا ردن ت :دارالدنا ا

 فناهد شم خلدلر اکا ا )2472ا العینا تفقدق مال ش مخز م

ارناهد اامنائ ا ا :

دارالالجن ا

 کلدن م مفا ر یرقوبا )2369ا روضه کافیا تنجااش مفاب راان کابن اشا تالبناو:
اا مداا

 کوفىم ارناهد ر مفا ثق ىا )2353ا الغارا ا تفقدبق جب

الب ی کتبدنى ارمبوىا

تالناو :انجا هثار ملىا

 کوه م هلوی اادان وردا )2367ا تئوریهای انقالبا تنجااش الدنضا طدبا تالناو:
اومسا

 کوئ م ربن سا )2372ا مبانی جامعوهشناسویا تنجاباش غ مر باس توابل

رضبا

فاضلا تالناو :ااتا

 گنم ت رارنتا )2377ا چرا انسانها شورش میکنندا تنجااش ال منع ش اد ا
تالناو :یژ هشج ش مطالرات راه ندشا

 گد نزم هندون ا )2374ا جامعهشناسیا تنجااش منوچالن ی ورش کاعان ا تالناو :ن ا
 مترودشم الىر الفتبد ا )2472ا مروج الذهب و معادن الجوهرا تفقدبق اابر
داغنا چ 9ا ا  :دار الالجنةا

 مشدن اد م کادناا )2369ا جنبشهای اجتمواعیا تالبناو :یژهشبج ش امبا خادنب
ر )ا

 مق ابىم مطالبنر طباهنا )2374ا آفورینش و تواریخا تنجاباش مفا رضبا عب درى
ک کنىا تالناو :هگاا

 مابدف م کتببدنرل ا )2362ا توواریخ سیاسووی اسووالم در عصوور امویووانا یببنای
غ منضا رنهان ا تالناو :دانش ا عالد رالشد ا

 منوچالنشم ا اسا )2367ا نظریههای انقالبا تالناو :ااتا
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)ا تفقدبق ا ب الرزیز2322  اخبار الدوله العباسیه وفیه اخبوار العبواس و ولودها
 دارالرلاداا:ال رش ا الج ار الاطل ا ردن ت

:)ا دیانت و سیاست در قرون نخسوتین اسوالمیا تالبناو2367 لوشم الدافا ا

دانش ا الزهناءا
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