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چکیده
جابش ضداموی و ضدزبیری مختار ،ی جابش اجتماعی -انقالبی بوود کوه بوا هودف
خونخواهی امام حلین و برپایی حکومت عد شکل گرفته بوود از ایون رو بررسوی
جامعه شااختی این جابش میتواند در ارزیابی آن کم زیادی کاد این پژوهش پ از
گردآوری دادههای تاریخی با رویکرد جامعهشااختی بر پایه چهار متور بایادی :فرآیاود،
ساختار و ارتباط با کاشگران جاوبش و باورهوا و نقوش نیروهوای کواشزا بوه تتلیول
جامعهشااختی این جابش پرداخته است دستاورد پژوهش نشان دهاده آن است کوه در
پی دستیابی موالی به حقوق خویش ،مختار به عاوان رهبر کاریزماتی توانلت مووالی
و شیعیان را همراه نماید؛ اما به دلیل ناسازگاری باورها بوا برناموههوا و اهوداف ،نهوادی
نشدن جابش در عراق و ه چاین قدرت طلبی مختار ،این جابش دچار بتران شد و به
سبب نداشتن تریید امام سجاد به شکلت کشیده شد
کلیدواژهها :جابش اجتماعی ،مختار ثقفی ،موالی ،امام سجاد

مقدمه

جنب

مختار ثقفی در سال  ۶۶از نخستین جنب های به ظاهر شیعی بود کیه هید
و موالی کوفه و خونخواهی امیام حسیین

رهبر آن تسلط بر اشرا
دیگر این جنب  ،در پیدای

بیود .از سیوی

جنب های شیعیان در سالهای بعد در برابر ستم امویان و

عباسیان تیثیر بسزایی داشت .بیشیتر آثیار تییلیف شیده در ایین بیاب ،رواییی و سیهم
تحلیل های جامعه شناختی و تاریخی در این میان اندک است.
این جنب

به رهبری مختار ثقفی آغاز و با ادعای امامت محمیدبن حنفییه از سیوی

مختار همراه شد .رهبری نظامی جنب
دیدگاهها درباره نگرش امام سجاد

نیز به ابراهیم نخعی واگذار گردید .گزارشها و
و اهل بیت نسبت به این جنب

است که هر محققی با توجه به برخی از این دیدگاهها به ارزیابی جنب

چندان متفیاوت
پرداخته است.

می تواند در این زمینه راهگشا باشد .از این رو بررسی جنب
ساختار ،باورها و کن

دوسویه موالی و اشرا

در چهار محیور :فرآینید،

و رهبری مختار در این جنیب

میورد

سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

توجه قرار گرفتهاست.
بیشتر تحقیقات با رویکرد روایی به ارزیابی این جنب

تاریخچه زندگانی امام حسین

پرداختهاند .کتابهایی چیون

و انتقام مختاار اثیر سیید ابوالفضیل تقیوی (1380ش)،

نهضت مختاارثقفی اثیر محمیود افتخیارزاده (1375ش) ،قیاام مختاار اثیر یوسیفعلیی
میرشکاک (138۶ش) و مختار ثقفی آینه عصر اموی اثر علی حسنی خربیوطلی (19۶2م)

و پایاننامههایی چون بررسی نهضت مختار اثر محمود ضیائی فرد (1374ش) و بررسای
تطبیقی شخصیت مختار در منابع تاریخی تا قرن چهارم هجری و مختارنامهها اثیر حمییده
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بدین روی چنین مینماید بررسی تحلیلی جامعه شناختی بر اساس سنجههای مشخو

امیری (1388ش) همگی به به بررسی و تحلیل قیام مختیار پرداختیهانید بیا ایین همیه
هیرکدام از اینها با رویکرد جامعهشناختی جنب
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مختار ،نوع رهبری و فرآیند جنب

از آغاز تا

پایان آن با دید جامعه شناختی است و از این منظر دارای رویکرد نوآورانه میباشد.
در گستره علوم اجتماعی مفاهیم دارای تعاریف مشخصی هستند .در همیه تعیاریفی
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در پی شناخت شرایط زمان وقوع جنب

مختار را بررسی نکردهاند .ایین مقالیه

که از جنب های اجتماعی ارائه شده ،میتوان عنالر مشترکی چون گروه سازمان یافتیه
از کنشگران ،وجود ایدئولوژی خاص و تالش بیرای ایجیاد تزییراتیی در جامعیه دیید.
دورماگن و موشار (ص .)255معتقدند که جنب های اجتماعی لورتی از کن

گروهی

است که دارای ارزش های مشترک بوده و با طرح بسیج هماهنیگ سیردمداران جنیب
شناخته می شود .این برنامه گروهی با منطق مطالبات ممکن است دفاع از یک فتح مادی
یا دفاع از یک آرمیان باشید .هیانس تیاک ) (Toch, 27-28معتقید اسیت جنیب هیای
اجتماعی شامل افرادی است که در تالش اند تا مشکل خوی

را حل کنند و اگر اقدامی

توسط عامالن جنب های اجتماعی و یا جامعه لورت نگیرد ،فرد از خود واکن

نشان

میدهد و برانگیختگی فردی بروز میکند و همین موجب جمع شدن افراد در کنار هیم
میشود تا با رسیدن به ایدئولوژی و مسلک واحد و برگزییدن رهبیری فرهمنید بیرای
برانگیختگی مردم شده و در مرحله بعد وجود رهبری کارآمد و کاربرد تاکتیکها و ابزار
تبلیزاتی (شعارها) و اندیشهها موجب قوام جنب

و نهادی شیدن آن در سیطح جامعیه

میشود (رهبری .)3۶-34 ،تعریف دالپورتا و دیانی ( )33-30از جنب هیای اجتمیاعی
چنین است؛ «شبکه های غیررسمی مبتنی بیر اعتقیادات مشیترک کیه از طرییق اشیکال
با توجه به تعریف جامعهشناسان از جنب های اجتماعی ،کاملترین نظریه را باید از
گتیز 1دانست که معتقد اسیت همیه جنیب هیای اجتمیاعی الگیوی یکسیانی را دنبیال
نمیکنند .با این حال همه جنب ها در یک دوران بحرانی آغاز مییشیوند و بیه مییزان
که در آثار برخی جامعهشناسان نوشته شده است ،بیشتر جنب ها چهار مرحله :مرحلیه
ناآرامی ،مرحله برانگیختگی ،مرحله قالبریزی ،و مرحله نهادی شدن را سهری میکنند

مختار ثقفی

مختلف رشد میکنند و سهس نهادی شده یا شکست میخورند .بر اساس دیدگاه گتییز

تحلیل جامعه شناختی جنب

گوناگون اعتراض حول منازعات منازعهآمیز بسیج میشوند».
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حرکت ،جنب

اجتماعی ایجاد گردد .در نظریه دیگر ،بحرانهیا باعیث جمیع شیدن و

( .) Smelser, 273 ; Hiller,298اما باید گفت این چهار مرحله در بررسی فرآیند جنب

1- W. E. Gettys
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سودمند است تا یک جنب

از فرآیند آغازین تا پایانی تبیین شود .یک جنب

اجتماعی

بسییار سیودمند اسیت و چنیین

ابعاد گوناگون دیگری هم دارد که در ارزیابی جنیب

می نماید که چهار محور :ساختارها ،باورها ،فرآیندها و نیروهای کین زا ،در برگیرنیده
از آغاز پدید آمدن اندیشه و نق

همه مراحل یک جنب

نیروهای کن زاسیت کیه از

منظر جامعه شناختی ،محورها و ارکان اللی ییک جنیب ِ اجتمیاعی را در بیر خواهید
گرفت .بر پایه این مسئله نوشتار کنونی ،جنب

مختار را در این چهار محور و تنهیا در

زمینه فرآیند بر اساس دیدگاه گتیز بررسی خواهد کرد.
 .1بررسی مراحل فرآیند جنبش

باتوجه به اینکه جنب

مختار از جنب های اجتماعی -انقالبیی شیمرده مییشیود و

مراحل جنب های اجتماعی بر پایه نظریه گتیز قابل توجه اسیت ،در ایین قسیمت ایین
مراحل چهارگانه بر اساس گزارشهای تاریخی مربوط به جنب

مختار در مرحله ناآرامی باید گفت ،بیر اثیر عیدم رعاییت حیق و

عدالت در سطح جامعه توسط حاکم ،نارضایتی عمومی پدید میآید .این مرحله ممکین
است تداوم یافته و سالها طول بکشد (کوئن ،مبانی جامعیه شناسیی .)411 ،از ایینرو
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

مرحله اول جنب  ،شامل ناخشنودی شیعیان و موالی است .گروه اول به دلییل ظلیم و
جور علیه امامان شیعه و قتل امام حسین

و یاران

از حکومت اموی ناراضی بودنید

و گروه دوم به دلیل عیدم برخیورداری از حقیوق مسیاوی بیا اعیراب و گماشیتن بیه
شزل های سخت و عدم برخورداری از امکانات مناسب اجتمیاعی و اقتصیادی در پیی
حقوق خود بودند .لذا این دو گروه با جنب
اشرا

مختار همراهی کردنید و از سیوی دیگیر

کوفه نیز به دلیل حفظ موقعیت و منافع خود و جایگاه منطقیه عیراق در مقابیل

شام و دولت اموی با جنب

همراه شدند.
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در بررسی جنب

مختار تبیین میگردد.

در مرحله دوم یعنی برانگیختگی نیز گزارشها چنین مینماید که پس از اینکه توجه
همگان به عوامل پدیدآورند ناآرامی جلب شد ،مردم گرد هم میآیند .آنگاه محرکیان و
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(کوئن ،مبانی جامعه شناسی .)411 ،در این مرحله یاران مختیار ،بیه گیردآوری نییرو و
سازماندهی جنب

مشزول شدند (بالذری382/۶ ،؛ طبری )9/۶ ،و پس از آزادی مختار
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رهبرانی از میانشان ظهور کرده و مردم را برمیانگیزند تا گروهی این مسائل را حل کنند

با او بیعت کردند .سرانجام ،چهاردهم ربیع األول سال  ۶۶هجری به عنوان تاریخ آغیاز
جنب

اعالم شد (طبری18/۶ ،؛ مسکویه) 14۶/2 ،؛ ولی به دلیل درگیری ابیراهیم اشیتر

با ایاس بن مضارب ،تاریخ جنب

تزییر یافت (ابوحنیفه دینوری.)291 ،

در مرحله قالبریزی ،یک ساختار سازمان یافته رسمی با سلسله مراتبی از مسیئوالن
ظهور میکند .یکی از مهمترین کارکردهایی که در این مرحله انجام میگیرد ،این اسیت
که ایدئولوژی جنب

برای اعضای آن ،روشن شود ،همچنین دلییل نارضیایتی اعضیاء،

طرح اقدام به جنب

آن ،باید به طور مشروح بیان گردد (کوئن ،مبانی جامعیه

و اهدا

شناسی .) 411 ،این مرحله پس از آغاز حرکت ،با تصر

کوفه به انجام رسید و سیهس

مختار به مسجد رفت و بیعت براساس کتاب خدا و سنت پیامبر
بیت

و جهاد با کافران و دفع ظلم را اهدا

جنب

و طلب خون اهل

بییان کیرد (طبیری32/۶ ،؛ ابین

به یاران زبیری ساکن در بصره پیوستند (مسکویه .)1۶3/2 ،در ادامه این مرحله ،مختیار
برای تثبیت و جذب حداکثری افراد ،ابتدا سیهاهی بیه رهبیری یزییدبن انیس و سیهس
ابراهیم به جنگ شامیان فرستاد (بالذری425/۶ ،؛ ابن اعثم کوفی .)280/۶ ،این جنگ با
شکست شام و قتل فرماندهان و سران شام همراه شد که به یوم الخیازر مشیهور اسیت
شمال عراق تسلط یافت و مولل را مقر استانداری خود قرار داده و در نصییبین مانید
(ابوحنیفه دینوری.)29۶ ،
پس از قدرت گرفتن مختار در عراقین ،عبداهلل بین زبییر کیه مواضیع خیوی

را در

سازند (طبری71/۶ ،؛ ابن اثیر .)24۶/4 ،بنابراین با حمایت فراریان کوفه چون شبث بن
ربعی و محمدبن اشعث بن قیس به بصره زمینه ای ایجاد شد تا مصعب به فکر حمله به

مختار ثقفی

منطقه در خطر می دید ،برادرش مصعب را به بصره فرستاد تا حکومت مختار را سیاقط

تحلیل جامعه شناختی جنب

(ابن اثیر2۶4-2۶1/4 ،؛ ذهبی .)50/5 ،پس از این پیروزی ،ابیراهیم بیه منطقیه غیرب و
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اعثم کوفی240/۶ ،؛ ابن جوزی .)55/۶ ،با این اقدام مختار ،برخی اشرا

جنب

مختار

کوفه بیفتد .از این رو با الرار ابن اشعث ،مهلب بن أبیلفره والی فارس به سوی بصره
 .)288/8از آن طر

مختار مردم را به فرماندهی احمر بن شمیط بسیج کرد و فرماندهی

موالی را به کیسان ابوعمره سهرد .سرانجام درگیری در منطقیه میذار ری داد و سیهاهیان
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آمد و به لورت پنهیانی از ناراضییان کوفیه بیعیت گرفیت (طبیری95/۶ ،؛ ابین کثییر،

مصعب پیروز شدند.
در گام پایانی یعنی نهادی شدن جنب

باید گفت که اگر جنب

در جذب طرفداران

و جلب حمایت عموم موفق شود ،نهادی می شیود .در ایین مرحلیه رهبیری منضیبط و
حرفهای جایگزین شخصیتهای فرهمند پیشین میگردد .جنب های اجتماعی زمانی به
نهادی شدن میانجامند که حقوق یکسان برای تمام گروههایی که زمانی مورد تبعیض و
بی عدالتی قرار گرفته بودند را تیمین کند (کوئن ،مبانی جامعه شناسی.)412 ،
بنابراین گام پایانی نهادینه کردن ج نب

در میان مردم است تا پیروزی ماندگار شیود.

این مرحله زمانی به وقوع می پیوندد که جنب
این مرحله در جنب

در جذب حمایت عمومی موفق شیود.

مختار واقع نشد .زیرا به دلیل پیوستن اشرا

کوفه به مصیب بین

زبیر ،شکست سهاه مختار ،عدم اعتماد ایرانیان به سرانجام مختار و محالره کوفه باعث
(طبری115-97/۶ ،؛ مسکویه )207-199/2 ،و نهادینه شدن جنب

لورت نگرفت.

 .2تحلیل ساختار جنبش
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

بررسی ساختار سیاسی جنب  ،شامل بررسی نوع و حیطه عملکیرد رهبیری جنیب
یعنی مختار با اشخاص برتر جنب

از جهت مادی ،معنوی و نظامی است.

 .1.2جایگاه رهبر جنبش

مختار بن ابی عبید بن مسعود مکنی به ابواسحاق از اعیراب طایفیه ثقییف (بیالذری،
375/۶؛ ابن عبدالبر ،)14۶5/4 ،مادرش دومه بنت وهب بن عمر ملقب به دومه الحسناء
(ابن طیفور178 ،؛ بالذری )375، 439/۶ ،و پدرش ابوعبید از سوی عمیر بین خطیاب،
فرمانده مسلمانان در جنگ با ایرانیان انتخاب بود و در یوم الجسیر بیه شیهادت رسیید
(ابوحنیفه دینوری .)113 ،با شهادت پدرش ،به سرپرستی عموی
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شد تا براثر اختال

میان سیهاهیان عیرب مختیار و میوالی ایرانیی ،مختیار را وانهادنید

سعدبن مسعود ثقفی

درآمد و در کوفه ساکن شد و همانجا با ام ثابت دختر سمره بن جندب (ابین جیوزی،
5۶

(بالذری443/۶ ،؛ طبری.)112/۶ ،
دربار مختار و عملکردش در دوره امام علی و امام حسین

 ،تنهیا نقیل شیده در

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1398.1.33.3.7

 ) ۶5/۶و عمره دختر نعمان بن بشیر انصاری ازدواج کرد و از آنها لاحب فرزندانی شد

ماجرای خوارج وی به نیابت از عموی

عهدهدار شهر مدائن شد (ابوحنیفیه دینیوری،

205؛ طبری )7۶/5 ،و در واقعه زخمی شدن امام حسن
تا امام را تحویل معاویه دهند که عموی

وی به عموی

پیشینهاد داد

وی را از این کار برحیذر داشیت (بیالذری،

3۶/3؛ ابن کثیر .) 14/8 ،البته عالمان شیعی این اقدام را هوشمندی مختار برای فهمییدن
اندیشه سعدبن مسعود درباره امام مید انند تا اقدام الزم را برای در امان ماندن جان امام
به کار بندد و نیز سند روایت مرسله و فاقد اعتبار الزم میباشد .از دیگیر حیوادثی کیه
مختار در آن نق

داشت ،عیدم شیهادت بیه خیروج حجیربن عیدی و ییاران

علییه

حکومت اموی بود که وی از امضای شهادت نامه پرهیز کرد (بالذری255/5 ،؛ طبیری،
270/5؛ خربوطلی.)55 ،
سرانجام با مرگ معاویه و دعوت مردم کوفه از امام حسین

مسیلم بین عقییل بیه

(ابوحنیفه دینوری231 ،؛ مفید .) 41/2 ،پرس

این است چرا با وجود بزرگان شییعه در

کوفه ،مسلم به خانه مختار رفت؟ در پاسخ باید گفت گرچه گیزارش تیاریخی در ایین
باره وجود ندارد ،اما به نظر می رسد تا رسیدن ابن زییاد بیه کوفیه ،خانیه مختیار مرکیز
فعالیت های شیعیان بود ،زیرا مسلم از توجه مختار به انگیزه شیعیان اطمینان داشیت ییا
بشیر والی کوفه بود که عملکرد او موجب آزادی عمل شیعیان شده بود (دیکسون،59 ،
۶0؛ قرشی.)771/2 ،
مختار برای اطالع از اخبار شیعیان بیرون شهر یا برای سرکشی از مزارع خیوی  ،از
درست نمی دید ،او را به علت اقامت مسلم در خانهاش و مخالفت با اقدامات خود ،بیه
زندان انداخت (بالذری377/۶ ،؛ این اثیر )185/4 ،تا اینکه پس از واقعه کربال آزاد شید

مختار ثقفی

کوفه خارج شده اما پس از بازگشت امان نامه گرفت و ابین زییاد کیه آزادی مختیار را

تحلیل جامعه شناختی جنب

دست کم مطمئن بود که او ضداموی اس ت .دلیل دیگر آن بود کیه او دامیاد نعمیان بین
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عنوان نماینده امام به کوفه آمید و پیس از ورود مسیلم در خانیه مختیار سیکنی گزیید

و به مکه رفت و به عبداهلل بن زبیر پیوست ولی چیون او را مطیابق اندیشیه و اهیدا
بر پایه این گزارش مختار با رفتن نزد ابن زبیر دنبال کسب جایگاه بود .ابن زبیر به او
توجهی نکرد ،به همین سبب مختار ناامید همزمان با جنب

توابین به کوفیه برگشیت .

57
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خوی

نیافت ،به کوفه بازگشت (ابن اعثم کوفی.)14۶/5 ،

مختار با توابین همکاری نکرد ،زیرا خودش را ب هتر و لاحب علم در جنگ و سیاست
میدانست .از این رو به فکر حرکتی جدید افتاد و به دلیل وجود شیعیان و بزرگان شیعی
(رضوی اردکانی ،) 1۶8 ،موقعیت مناسب طبیعی و جزرافیایی و اشرا

داشتن بر مناطق

مهم (پوراحمدی و بابایی سیاب12 ،و )13و وجود نارضایتی موالی از امویان به جهیت
محروم بودن از حقوق مدنی و اجتماعی خود (طبری )43/۶ ،کوفه را برگزید.
درباره علل موفقیت مختار در جذب حداکثری از موالی چنیین مییتیوان گفیت کیه
براساس نظر جامعه شناسان اساس یگانگی و اتحاد یک جنب

بستگی به رهبری جنب

دارد .کوئن دربار نوع رهبری مینویسد از مییان اعضیای گیروه ،فیردی کیه موقعییت
مناسب را کسب کرده بر رفتار دیگران تیثیر گذاشته ،آنها را زیر نفوذ رهبیری خیود در
میآورد .جامعه شناسان دوگونه رهبری را از یکدیگر متمایزکردهاند :رهبری تخصصی یا
رهبری فرهمند را نیز مطرح کرده و در واقع رهبر فرهمند ییک جنیب
توانایی را دارد که توده های مردم را به پشتیبانی از اهدا

جنب

اجتمیاعی ایین

بسیج کند و میانشیان

سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

وحدتآفرینی کند (همو ،درآمدی بر جامعه شناسی .)57 ،مختیار بیا گفیتن «ال علیم لیه
بالحروب و السیاسه» در مورد سلیمان بن لرد ،توابین را از هم جدا (بیالذری)373/۶ ،
و به سوی خود جلب کرد و سهس با ادعای نمایندگی محمد بن حنفیه توانست میوالی
را به جنب

خود جذب نماید.

در تحلیل جایگاه اجتماعی رهبر جنب

یعنیی مختیار ،جامعیهشناسیان دو راه بیرای

وجاهت اجتماعی فرد اذائه کردهاند :ج ایگاه ذاتی (موروثی) و جایگاه تحقق یا اکتسیابی
و از عوامل تعیین کننده در به دسیت آوردن پایگیاه اجتمیاعی در مییان اقشیار جامعیه

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-05-19

ابزاری 1و رهبری ارشادی( 2کوئن ،مبانی جامعه شناسای .)137 ،از سیوی دیگیر کیوئن

می توان به نیاکان یا الل و نسب ممتاز ،وضعیت تمکن ،کارآمد بودن تالش فیرد ،دیین
مداری و سن اشاره کرد (نیک گهر .)70-۶۶ ،از این رو گرچه مختار از خانواد اشرافی
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1- Instrumental Leadership
2- Expressive Leadership
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بود و در آن تصرفی نداشته ،اما از نظر جایگاه تحقق یا اکتسابی ،مختار با تیالش خیود

در کنار عموی

توانست به مقام عالی برسد و از سوی دیگر از راه ازدواج بیا ام ثابیت

بنت سمره بن جندب و عمره بنت نعمان بن بشیر انصاری جایگیاه خیود را محکیمتیر
کند .او توا نست به وجاهت اجتماعی مناسبی در عراقین برسد .همچنین موقعیت پدرش
ابوعبیده به عنوان یکی از فرماندهان بزرگ فتوحات در ایران ،او را در چشم بسیاری از
بزرگان ،خلفا و لحابی ،به شخصی برجسته تبدیل کرد و پیوستگی او با شخصیتهای
بزرگی چون عبداهلل بن عمر ،نعمان بن بشیر انصاری و امام علی

باعث شد تا برخی

از محققان او را از تباری بزرگ بدانند (ولهاوزن181 ،؛ بهرامیی .)۶۶ ،از نظیر وضیعیت
تمکن که از شاخوهای جایگاه اجتماعی (منزلت اجتماعی) میباشد ،مورخیان مختیار
را مالک مزرعهای در حدود کوفه به نام خطرنیه دانسیتهانید (بیالذری37۶/۶ ،؛ طبیری،
 )5۶9/5که نشانگر تشخو اجتماعی و اقتصادی مناسب مختار است.
سوادآموزی او گزارشی موجود نیست .به نظر میرسد مختار برخی اهدا

را از دیگران

گرفته و خودش تنها یک نیروی نظامی و اجتماعی بوده نه فکیری و علمیی و تنهیا بیه
لحاظ منزلت اجتماعی از حیث خانوادگی و نیز اکتسابی در جایگاه واالیی داشته است.
او با کسب آگاهی از افکار موالی منطقه عراق بعد از عاشورا و مشیاهده قیدرتگییری
جذب موالی و شیعیان توانست به قدرت برسد.
 .2.2ارتباط رهبری جنبش با کنشگران جنبش
 )1ارتباط مختار ثقفی با ابراهیم بن اشتر

بن مالک اشتر نخعی داشت؛ زیرا یاران

به وی گفته بودند کیه ابیراهیم جیوان دالور،

نیرومند ،فرزند مرد بیزرگ و بلنیدآوازه ای اسیت و عشییره توانمنید و پرشیماری دارد

مختار ثقفی

مختار ثقفی به عنوان رهبر جنب  ،ارتباط خالی با رهبر نظامی جنب

یعنی ابراهیم

تحلیل جامعه شناختی جنب

افرادی چون عبداهلل بن زبیر و مروان بن حکم ،خود نیز داعیه قیدرت برافراشیت و بیا

بن حنفیه ،موفق شد تا پسر مالک اشتر را به جنب
بیشک پیوستن ابراهیم نخعی به جنب

جیذب نمایید (طبیری.)19-15/۶ ،

مختار ،بیه آن نییرو و کیارایی وییژهای داد .بیا
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(بالذری385/۶ ،؛ طبری15/۶ ،؛ امین .)43 ،از این رو مختار با آوردن نامیهای از محمید
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مختار از ابتدا هیر اندیشه و برنامه ای برای رهبری جنب

نداشته و در منابع حتی از

دستور مختار مبنی بر آت

افروختن بر بامها و سر دادن شعارهای «یا منصیور امیت» و

«یا لثارات الحسین» جنب

شدت یافت .گفتنی است محیط کوفه به دلیل بافت جمعیتی

متشکل از شیعیان یمنی و موالی برای پذیرش این گونیه شیعارها و ادعاهیا آمیاده بیود
(دیکسون.)48 ،
پس از جنگ خازر و پیروزی ابراهیم بر عبیداهلل بن زیاد و شامیان ،میان وی و مختار
جدایی افتاد و ابراهیم او را در برابر سرنوشت حتمیاش در مقابله با یورش مصعب بن
زبیر و نیروهای بصری تنها گذاشت .دانستههای تاریخی در این باره بسیار اندک است.
با این همه این جدایی و کنارهگیری در حسیاستیرین لحظیات زنیدگی مختیار انجیام
گرفت .برای دالیل جدایی آن دو در گزارشهای تاریخی چنین آمیده اسیت :نخسیتین
علتی که باعث دوری جستن ابراهیم از مختیار شید ،جسیارت مختیار در رواج برخیی
تابوت عهد بنی اسرائیل در جلوی سهاه به حرکت در میآورد (بالذری423/۶ ،؛ طبری،
 .) 82/۶از سوی دیگر پیشگویی و ادعای مختار مبنی بر پیروزی در نبرد با اشرا

کوفه

در جبانه السبیع (طبری )۶3-45/۶ ،و پیکار خازر (ابن اثیر2۶4-2۶1/4 ،؛ ذهبی)50/5 ،
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

زمینه ساز آن شد تا او راه خود را از مختار جیدا سیازد .دیگیر اینکیه ابیراهیم براسیاس
الول ،ایدئولوژی و دادخواهی رفتار میکرد و بر همین اساس نیز با مختار بیعت کیرده
بود .اما برای ابراهیم روشن شد که مختار در جهت مصالح فردی رفتار مییکنید و او و
یاران

را برای رسیدن به منافع شخصی خود به کار گرفته است .پژوهشگران با بررسی

شخصیت مختار ،وی را فردی فرلت طلب ،سازشیکار ،چنیدچهره و تیازه بیه دولیت
رسیده دانسته اند که از موالی و شیعیان بهره برد تا به اهدا

سیاسی خیود نائیل گیردد

(دیکسون۶0-54 ،؛ آیینهوند.)117 ،
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بدعتها و بدبینیها مانند مسئله کرسی منسوب به امیام علیی

بیود کیه آن را ماننید

در این میان ،ولهاوزن برای جدایی ابن اشتر از مختیار ،تصیور مییکنید رابطیه بیین
ابراهیم و مختار از آنجا رو به سردی نهاد که به هنگام عزیمت ابراهیم برای جنگ با ابن
۶0

حکومت بر جزیره و مولل ارضا شده بود ،بنابراین ضیرورتی نداشیت خیود را درگییر
کارهای مختار کند (ولهاوزن20۶ ،؛ دیکسون.)99 ،
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زیاد ،مختار کارهای عوامانه انجام داده بیود و از سیوی دیگیر جیاه طلبیی ابیراهیم بیا

 )2ارتباط مختار با محمدبن حنفیه

محمدبن حنفیه به عنوان فرزند امیام علیی

بواسیطه شیرکت در جنیگ جمیل از

شخصیت و مقام واالیی در نزد مسلمانان برخوردار بود و شیخوخیت وی عاملی بیرای
خیود در

مقبولیت وی در میان شیعیان بود ( .)Lewis,26از اینرو مختار بیرای جنیب

کوفه به دنبال شخو موجهی می گشت تا از رهگذر آن شیعیان و موالی را کیه عنصیر
شاخصی در معادالت سیاسی -اجتماعی عراق بودند ،جذب نماید.
پذیرش رهبری جنب

مختار از سوی ابن حنفیه عمدتاً توسط مورخیان اهیل سینت

گزارش شدهاست:
الف) اول اینکه مختار از همان ابتدای جنب  ،مردم را به بیعت با ابن حنفیه به عنوان
امام و رهبر جنب

واداشته بود (طبری1۶/۶ ،و17؛ ابن اعیثم کیوفی228/۶ ،؛ مسیکویه،

ب) دومین گزارش ای ن است که پس از جنگ خازر ،مختار سیر ابین زییاد را بیرای
محمدبن حنفیه و سهس برای امام سجاد

فرستاد (ذهبی.)187/۶ ،

ج) سییومین گییزارش ،درخواسییت ابیین حنفیییه از مختییار بییرای قتییل قییاتالن و
مشارکتکنندگان در قتل امام حسین

کوفه ،ابن حنفیه بیا مشیاهده ایین عملکیرد

مختار گفت :مختار می پندارد که شیعه ماست ،در حالی کیه قیاتالن حسیین

نیزد او

نشست و برخاست دارند (ابن جوزی .)58/۶ ،پس از این گفتار ،مختار به طیور جیدی
افرادی را میمورکشتن قاتالن امام کرد.
مختار و اقدام مختار در جهت نجات ابن حنفیه است (بالذری285-283/3 ،؛ مسیکویه،
 .) 190-188 /2از این رو ولهاوزن با توجه به استنادهای تاریخی مورخان معتقد اسیت
که اجازه جنب

مختار ثقفی

د) چهارمین گزارش یاریخواهی ابن حنفییه و ییاران زنیدانیاش در چیاه زمیزم از

تحلیل جامعه شناختی جنب

قدرتگیری مختار و مدارای وی با اشرا

به لورت مستقیم و غیرمستقیم است .پیس از
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110/2؛ ابن جوزی52/۶ ،؛ ذهبی.)45/5 ،

توسط ابن حنفیه لیادر شیده و ایشیان رهبیری را برعهیده گرفیت و

(ولهاوزن.)187 ،
و) در گزارش مهم دیگر آمده است یاران مختار برای حضور در جنب

از محمیدبن

۶1
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شیعیان تنها به دلیل انتقام از قاتالن خون امام وشهدای کربال جذب مختار شیده بودنید

حنفیه اذن گرفته بود نه امام شیعیان ،جایی که خطاب به مختار گفته بودند :همانیا ابین
حنفیه به ما دستور یاری تو را دادهاست (طبری14/۶ ،؛ مسکویه.)140/2 ،
در مقابل بیشتر شیعیان رهبری ابن حنفیه در جنب
و معتقدند که امام سجاد

مختار را کذب و تهمت میدانند

از ابتدا مورد توجه مختار بود ،اما امام بیه سیبب نامسیاعد

بودن وضع سیاسی-اجتماعی جامعه ،از همراهی با جنب
معنوی جنب

را بخاطر رعایت الل تقیه به عموی

مختیار سیرباز زد و رهبیری

محمد بن حنفیه سیهرد (ابین نمیا

حلی97 ،؛ خوئی101/18 ،؛ مجلسی3۶5/45 ،؛ جعفری .)277 ،البته این گزارش نیازمنید
تیمل است؛ زییرا اوال اینهیا از منیابع دسیت دوم و متییخر شییعی بیوده کیه بیا دیگیر
گزارشهای مبنی بر عدم همراهی امام سازگار نیست.
کراهت ابن حنفیه از قبول پیشنهاد مختار ،شاخو دیگر مخالفان رهبری ابن حنفییه
حنفیه بیعت بگیرد و چون درخواست بیعت نمود؛ ابن حنفیه در پاسخ گفت به خدا من
مختار را به نمایندگی خود نفرستادم و او پشتیبان من نبیود (ابین سیعد79/5 ،؛ ذهبیی،
 .)189/۶به عقیده دیکسون این روایت نشان میدهید مختیار از نیام ابین حنفییه بیرای
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

مقالد خوی
راه به جنب

سوء استفاده کرد تا نیروهای متمایل به علویان را جذب نماید و از ایین
خوی

امامت امام سجاد

مشروعیت و مقبولیت بخشد؛ در حالیکه ابن حنفییه معتیر

بیه

بوده (مسعودی ،اثبات الولیه )172 ،و مختار را تییید نکردهاست.

 )3ارتباط مختار با امام سجاد

برخورداری از تییید امام معصوم که فرزند امام حسین
است ،میتوانس ت برای جنب

و ادامه دهنیده راه امامیت

مختار پشتوانه محکمی باشد؛ ولی امیام از مختیار دوری

جست و به انجام فعالیت های فرهنگی خود پرداخت .در ادامه مختار برای جذب رهبیر

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-05-19

است؛ زیرا پس از قدرت گیری خاندان زبیر ،عروه بن زبیر میمورییت یافیت تیا از ابین

معنوی نزد محمدبن حنفیه رفت و در نتیجه مختار ،خود را نماینده ابن حنفیه خوانید و
از مردم بیعت گرفت (خربوطلی .)145،14۶ ،در تبیین ارتباط امام سجاد

بیا جنیب

۶2

شدهاست.
الف) محدثان شیعی که با نگاهی شیعی بیه جنیب

مختیار و انتقیام عیامالن کیربال
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مختار دو دیدگاه مطرح است که از سوی محدثان شیعی و مورخیان اهیل سینت ارائیه

پرداخته اند ،جایگاه مختار و عملکرد وی را مثبت ارزیابی کردهاند؛ از این رو با نقل سه
روایت ،امام سجاد

را موافق و تییید کنند اقدامات مختار دانستهاند .رواییت اول آن

است که وقتی مختار ،سر بریده ابن زیاد و عمربن سعد را به نزد امام فرستاد ،حضیرت
سر به سجده نهاد و در سجده خداوند را اینگونه سهاس گفت« :حمد و ستای

خیدای

را که انتقامم را از دشمنانم گرفت و خدا به مختار پاداش و جزای خیر عنایت فرمایید»
(کشی127 ،؛ فیض کاشانی۶93/25 ،؛ مجلسی38۶/45 ،؛ امین.)91 ،
روایت دوم :نماینده مختیار وقتیی مقابیل خانیه امیام ایسیتاد ،گفیت :ای اهیل بییت
پیامبر

و معدن رسالت و جایگاه فیرود فرشیتگان و منزلگیاه وحیی ،مین فرسیتاده

م ختارم که همراهم سر عبیداهلل بن زیاد است؛ پس زنی از بنی هاشم نمانید مگیر اینکیه
شیون کشیدند و امام فرمود خدا او را به آت

کشاند و در ادامه روایت شده که امیام از

خاندان پیامبر شانه کردند ،در حالیکه از شهادت امیام تیا آن روز چنیین نکیرده بودنید
(یعقوبی259/2 ،؛ ابن حیون.)271/3 ،
روایت سوم :منهال بن عمرو روایت کرده که چون خدمت امیام سیجاد

رسییدم،

امام از حرمله بن کاهل سؤال کرد و سهس فرمود «خدایا به او طعم آهن داغ را بچشان».
مختار حرمله را دستگیر و او را به شدیدترین عذابهیا کشیت (طوسیی239 ،؛ اربلیی،
112/2و.)113
در نقد روایات ذکر شده به نظر می رسد گرچه تیییدی بر جنب

مختار از سوی امام

روایات مدح مختار از سوی امام سجاد

و لادقین (کشی125 ،؛ ابن داودحلی513 ،؛

ابیین مطهرحلییی1۶9 ،؛ فیییض کاشییانی۶93/25 ،؛؛ مجلسییی343/45 ،و ،)351از سییوی

مختار ثقفی

نیست و تنها نقلهایی بر ارادت مختار نسبت به امام و بالعکس یافت میشود؛ اما بیشتر

تحلیل جامعه شناختی جنب

چون به کوفه برگشتم نزد مختار رفت م و ماجرا را بییان کیردم و دییدم در کناسیه کوفیه
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روزی که پدرش کشته شد ،هیر روزی خندان دییده نشید؛ مگیر همیان روز کیه زنیان

محدثان و رجالیون شیعی متیخر نقل شده که سند روایات مخدوش بوده است؛ از سوی
خبری از تییید جنب

دربر ندارد؛ ضمن آنکه برخی رواییات بیا مبیانی عقلیی سیازگار

نبوده و از شین امام بدور است.

۶3
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دیگر این روایات تنها مدح مختار را به جهت کشتن قاتالن امام حسین

میسیتاید و

ب) مورخان :در کنار محدثان شیعی که به جنب

با دید مثبت نگریستهاند ،مورخیان

که تمام آنها از گرای

اهل سنت برخوردار بوده اند ،بیان میدارند کیه امیام سیجاد

عمال ارتباطی با جنب

مختار نداشته و هرجا که مختار سعی داشت تا خود را بیه امیام

نزدیک کند ،مورد تکذیب امیام قیرار مییگرفیت .دیکسیون بیه نقیل از ماروج الاذهب
مسعودی نقل میکند که مختار به علی بن حسین
کند و رهبری جنب

نامه نوشت تا با او به امامت بیعت

او را پذیرا شود ،اما امام او را در مسجدالنبی بر بیاالی منبیر لعین

نمود و کذاب خواند و استفاده از میل مردم به آل ابیطالب را از شیگردهای
پس چون مختار از علی بن حسین

دانسیت.

ناامید شد ،در این هنگام گام اساسی را برداشت

و م حمدبن حنفیه را به عنوان رهبر جنب

برگزید (مسعودی ،میروج الیذهب و معیادن

الجوهر74/3 ،؛ دیکسون .) ۶3-۶1 ،بی شک لعن شدن و کذاب خواندن مختار از سیوی
پولهای فرستاده شده مختار را نهذیرد (کشی12۶ ،؛ ابن داود حلی )514 ،و در نامیهای
به عبدالملک بن مروان با نقل ماجرای پول مختار ،کسیب تکلییف نمایید (ابین سیعد،
1۶4/5؛ طبری۶30/11 ،؛ ابن کثیر.)10۶/9 ،
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

گرچه اتخاذ رویه لعن و تکذیب مختار از سوی امام منطقی به نظیر مییرسید ،زییرا
احیای جامعه مرده پس از جنب

کربال و قدرتمندی احزاب اموی و زبییری فرلیت

اظهارنظر آزادانه را از امام گرفته و شاهدی بر دوری امام از ادعای رهبری جنب

مختار

بودهاست (امین)40 ،؛ دوم این که این گزارشها باید ساخته دست مخالفان مختار باشد
(جعفریان)291 ،288 ،؛ به ویژه آنکه منابع آن غیرشیعی و متن گزارشها مبهم است .از
سوی دیگر در تحلیل این گزارش های تاریخی عواملی چون سند ،ناقالن خبر ،شرایط و
اوضاع سیاسی-اجتماعی مؤثر است و نمیتوان یک سویه و تنها به دلیل ییک ییا چنید
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امام سجاد

(ابن سعد1۶4/5 ،؛ ابن عساکر393/41 ،؛ مزی )39۶/20 ،باعث شد تا امام

نقل ،به داوری آنها پرداخت .از اینرو با توجه بیه گیزارشهیای مختلیف ،در پیذیرش
روایتهای تاری خی قرن اول و دوم هجری باید تردید کرد ،مگر آنجیا کیه قرینیههیای
۶4

ساختن حدیث با تخلیط و تدلیس در متن آن وسیله مؤثری برای پیشبرد اهیدا
حاکم بودهاست (شهیدی.)209 ،

نظیام
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قطعی یا اطمینان بخشی آن را تییید کند ،زیرا در آن سالها تهمت و افتراکاری راییج و

بنابراین آنچه که مسلم است این است که امام ممکین اسیت بیرای مختیار در برابیر
کشتن قاتالن امام ،دعا و طلب خیر نماید؛ اما شواهد تاریخی و روایی ییاد شیده نشیان
می دهد امام در مورد رهبری جنب

و تییید آن ،روی خوش به مختار نشان نداد (همیو،

زندگانی علی بن حسین.)92 ،
 .3باورهای جنبش

هر ج نبشی پس از وقوع دارای یک سری باورهاست که ویژه همان حرکیت اسیت.
بسیاری بر این باورند که اندیشههای انقالب که توسط رهبران انقیالب بیه کیار گرفتیه
می شود باید به نوعی جنب

را به سوی اهدا

عملی آن اندیشهها بکشاند؛ اما میتوان

گفت اعتقاد و پایبندی رهبران انقالب به ایدئولوژی خیاص آن ،از عوامیل پاییداری در
روند جنب

است (اسکاچ پل )197 ،از این رو بایسته است تا براسیاس گیزارشهیای

 .1.3مهدی دانستن ابن حنفیه

مهدی خواندن ابن حنفیه در منابع تاریخی ،که از سوی مختار و یا پس از مرگ وی
برای بد جل وه دادن چهره مختار بیان شد؛ بیانگر آن است کیه مختیار در آغیاز جنیب
(مرزبانی.)395 ،
در جای دیگر نیز مختار ابن حنفیه را امام و مهدی تلقی میکند ،آنجاست که پس از
تسلط نسبی ابن زبیر بر حجاز و زندانی شدن ابن حنفیه در چاه زمیزم ،وی بیه مختیار
نامه نوشت و مختار در جواب نامه ،چنین گفت «هذا کتاب مهدیکم و لریح أهل بیت
و افرادش را نجات دادند (بالذری285-283/3 ،؛ طبری 77/۶ ،و.)78
به نظر میرسد مختار اگر هم از علی بن حسین

بیرای سرپرسیتی جنیب

مختار ثقفی

نبیّکم» و سهس افرادی را به مکه فرستاد و آنان با فریاد «یا لثارات الحسین» ،ابن حنفییه

تحلیل جامعه شناختی جنب

چون از امام ناامید شد ،برای جلب مردم کوفه ،ابن حنفیه را امام قائم (مهدی) میدانید

خیود

مهدی( قائم) دانستن محمدبن حنفیه است ،زیرا سر بریده ابن زیاد را برای ابین حنفییه
انتقام نمیگیرد و اشرا

را

۶5
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دعوت می کند ،دعوتی ظاهری و بدون پشتوانه است و برعکس تیکید عمد او بر امام و
میفرستد و وقتی او انتقاد نمود که چرا از قاتالن حسین
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تاریخی باورهای جنب

مختار بررسی شوند.

به خود نزدیک کردهاست ،مختار بالفالله اقدام میکند و یا با زندانی شدن ابن حنفیه و
یاران

در چاه زمزم ،وی از مختار یاری میطلبد و مختار نیز او را میرهاند .این موارد

حکایت از آن دارد که مختار ابن حنفیه را به عنوان امام و بیزرگ جنیب

بیاور دارد و

خود را نماینده و عامل او در عراق می پندارد و سعی دارد برای اولین بار مسئله امامیت
فرزندان علی

از غیر فاطمه

را بنیان نهد؛ امری که بعدها مورد سوء استفاده برخی

افراد و گروههای وابسته به خاندان اهل بیت

قرار میگیرد.

از این رو مختار با عوام فریبیی و ادعیای رسیالت و رسییدن وحیی (ابین جیوزی،
57/۶و۶1؛ شهرستانی )194 ،و قرار دادن ابن حنفیه در مقابیل علیی بین حسیین

بیه

عنوان امام و مهدی امت و نماینده خواندن خود از سوی ابن حنفیه و انتقیام از قیاتالن
امام حسین

سعی در جذب تمام گروههای ساکن در کوفه (جعفری )283 ،و تشکیل

دینوری307 ،؛ بالذری )440/۶ ،و شهرستانی (ص )194و اندیشیمندان غربیی بیر ایین
موضوع لحه نهادهاند .ولهاوزن مختار را نخستین کسی برمیشیمارد کیه بیرای از بیین
بردن تفاوتهای اجتماعی زمان خود کوشید .او میپذیرد که مختار از نیام ابین حنفییه
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

یک دل بوده و کار بیدی

بهرهبرداری کرده اما به او احترام می گذارد ،زیرا در اعتقادات

از او سر نزده است .وی استفاده از نام ابن حنفیه و مدارای وی با اشیرا
تاکتیک الزم جهت پیشبرد اهدا

جنب

را بیه عنیوان

ذکر میکنید و نیه خطیا و اشیتباه (ولهیاوزن،

 .)212-210همچنین دیکسون ،مختار را مصالحهگری در جنب

شیعه میداند که نسبت

به عنالر مختلف چون تقدس عیرب هیا و برابیری میوالی رواداری داشیت و عظمیت
جنب

خود را در افراطیترین آیینهای مذهبی برخاسته از زمان و عنصر سیاسی جدید

یعنی موالی میدید (دیکسون .)58-5۶ ،بنابراین جنب

مختار ظیاهری شییعی داشیته و

مختار تنها در پی قدرت یابی بود و موالی ،شیعیان و اشرا
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حکومت و رسیدن به قدرت در عراق داشت ،امری که خود بدان اذعان نموده (ابوحنیفه

را به نحیوی فرییب داد تیا

وزنه قدرت را به نفع خود سنگین نماید.
۶۶

مهدویتخواهی از دیگر آموزه های جنب

مختار است که از دیرباز در میان ادییان و

مذاهب ابراهیمی و غیرابراهیمی رایج بوده وطرفدارانی داشته است ،از این رو با توجیه
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 .2.3شکلگیری فرهنگ مهدویتخواهی

به گفته گهربار پیامبر

و ائمه

مبنی بر ظهور آخیرین منجیی ،مهیدویت خیواهی

طرفدارانی یافت و برای اولین بار مختار ثقفی با ادعیای مهیدویتم محمیدبن حنفییه و
امامت وی ،خود را نماینده او خواند و دسیت بیه جنیب

زد و بیه ایین ترتییب فرقیه

مختاریه یا کیسانیه 1شکل گرفت (اسفراینی.)28 ،
به لحاظ سیاسی نهضت مختار یک اندیشه سیاسی معطو
شکست جنب

به قدرت بود .علی رغیم

مختار ،این جنب  ،اندیشه امامیت محمیدبن حنفییه 2و نظرییه موعیود

گرایی را احیا کرد؛ زیرا بیشتر جنب های بعدی در جهان اسالم نییز بیا طیرح اندیشیه
مهدویت و منجی در جهت زوال ستم و سیتمگری در جامعیه اسیالمی سیر برآوردنید
(بهرامی.)73 ،
از سوی دیگر برخی از اندیشمندان معتقدند که مختار بیشتر عقاید و افکار خوی

را

از ابوعمره کیسان ،ایرانی تبار گرفته است .اما مادلونگ ثابت میکند که فرقه کیسیانیه و
برخی به دنبال آن بودند تا باورهای خود را به مختار پیوند دهند تا مقبولییت یابنید امیا
چنین مینماید این سخن نادرست بوده و مختار به دلیل جذب رهبر معنوی و حماییت
خواص و عوام ،ابن حنفیه را رهبر قرار داد تا به حرکت خود قوام بخشد.

براساس نظریه کن

متقابل میان افیراد و گروههیا ،در هیر جنبشیی عیواملی سیبب

نزدیکی افراد و گروهها به یکدیگر میشیود .از ایینرو جامعیهشناسیان از عیواملی کیه
گروههای اجتماعی را در کنار هم جمع میکند ،داشتن منافع مشیترک مییداننید (نییک

 - 1کیسانیه گروهی بودند که امام و مهدی خود را در وجود محمدبن حنفیه دیدند و معتقد بودند که ابن حنفییه
پس از شهادت امام حسین مختار را بر عراقین فرمانروایی داد .این فرقه قائیل بیه تیوییل برخیی از ارکیان
شریعت مانند نماز و روزه بوده و تناسخ ،حلول و رجعت پس از مرگ را قبول داشتند و معتقد به بداء در علم

۶7
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و اراده الهی بودند (شهرستانی .) 194- 193 ،در اینکه چرا این فرقه به نام کیسانیه شهرت دارد ،فیرق شناسیان
نظرات متعددی ارائه کرده اند برخی کیسان را نام یکی از موالی امام علی دانسته و برخیی کیسیان را لقیب
مختار میدانند و معتقدند که امام علی او را بر زانوی خو د نشاند و گفت :انت کیس (نوبختی.)13 ،
 - 2اندیشه غیرفاطمی بودن امام را برای اولین بار بیان کرد.

مختار ثقفی

گهر .) 12۶ ،بنابراین سه گروه اللی شییعیان ،میوالی و اشیرا

در ایین جنیب

نقی

تحلیل جامعه شناختی جنب

 .4نقش نیروهای کنش زا در جنبش
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شعب متعدد آن پس از شهادت مختار به وجود آمده است (مادلونگ )148 ،گرچه شاید

بسزایی داشتهاند.
در تولیف جایگاه ،تعداد و عملکرد عنالر شرکتکننده در جنب  ،منابع اطالعیات
اندکی به دست داده اند .از این میان اولین عنصر شیاخو در جنیب  ،حضیور شییعیان
عراق بوده که انگیزه شان از حضور ،انتقام از قاتالن امیام حسیین

و برپیایی عیدل و

قسط در سطح جامعه بوده است .از نظر موقعیت میتوان گفت افراد شاخو این گروه
از یمنیهای شیعه ساکن در کوفه بودهاند که به دلیل رفتار امام علی
بیت

به حکومت اهل

عالقه داشته و مختار را یاری کردند .منابع از تعداد این شیعیان سخنی نیاورده

اما ابن جوزی تعداد اعراب حاضر در جنب
شامل اشرا

را  700نفر میداند (ابن جوزی )59/۶ ،که

کوفه نیز میباشد که بعیده ا بیه دلییل حفیظ موقعییت و منیافع خیود بیه

نیروهای زبیری مخالف مختار در کوفه پیوستند .از شییعیان مطیرح حاضیر در جنیب
انس شاکری ،احمربن شمیط بجلی ،عبداهلل بن شداد جشمی و عبداهلل بن کامیل اشیاره
کرد (بالذری382 ،28۶/۶ ،؛ ابن اعثم کوفی245-229/۶ ،؛ ابوحنیفه دینوری393 ،289 ،؛
طبری98-9۶ ،9/۶ ،570/5 ،؛ مسکویه202/2 ،؛ ذهبی )58/5 ،که به همراه میردان طایفیه
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

خود در جنب
امام علی

شرکت داشتند .اکثر این افراد از قبایل جنوبی الیل و از شیعیان مخلو
بودند .بنابراین اللی ترین قبایل جنوبی حاضر در جنب  ،بجیله ،نخع ،ازد،

حنیفه ،همدان ،طوایف شبام ،بنی شاکر ،بنی نهد و عرنیه بودهاند (دیکسون.)74 ،
عنصر تیثیرگذار دیگر ،موالی ایرانی بودند .این قشر براساس نظریه محرومیت نسیبی
اسملسر ،اثرگذاری فوق العاده در طول جنب

داشتهانید .او معتقید اسیت جنیب هیای

اجتماعی بیانگر تجلی احساس محرومیت بخشی از جامعه و نابرابری اجتمیاعی اسیت
(دالپورتا و دیانی21-17 ،؛ کرامهتون .)32 ،از این رو موالی به عنوان نیروهای اثرگذار و
پرتعداد در نق
خوی

نیروی نظامی در ساختار جنب

که به دنبیال بیه دسیت آوردن منیافع

بودند؛ به عنوان یک هویت واحد اجتماعی در برابیر اشیرا

عیرب ایسیتادند.

بی شک ایرانیان به استثنای تعداد اندکی از سواران و دهقانان که به واسطه همراهیی
با فاتحان ،از برخی امتیازات بهرهمند بودند؛ اکثریت ،در سایه گرای های برتریطلبانیه
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موالی به دلیل رنگ چهره با لقب «حمراء» معروفند (ابوحنیفه دینوری.)293،
۶8
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می توان به افرادی چون سائب بن مالک اشعری ،عبدالرحمن بن ابیعمیر ثقفی ،یزیدبن

اعراب به ویژه در زمان خلیفه سوم ،بهتدریج به ستوه و به دنبال رفتار معتدل و برابیری
جویانه امام علی

امیدی یافته بودند؛ اما با حکومت معاوییه و پسیرش یزیید دوبیاره

دچار آسیب شده و از حقوق اجتماعی ،سیاسی و مالی مساوی با اعراب محروم بودند.
از این رو مختار با شناخت کافی از اوضاع و دقت نظر در وضعیت روانی و اجتمیاعی
جامعه کوفه به ویژه موالی به آنها متمایل شد و با طرح حقوق مساوی و برابر در تمیام
ابعاد ،از آنان به عنوان یک نیروی عالی و ناراضی از اعیراب و بیه وییژه مخیالف بیا
اشرافیت قبیلهای عرب بهره برد (بهرامی ۶0 ،و.)۶1
بنابراین با دعوت مختار ابتدا تعداد سه هزار نفر از موالی بیا او همیراه شیدند (ابین
جوزی)59/۶ ،؛ اما پس از تصر

کوفه و قدرتگیری مختار ،تعداد بیست هزار نفیر از

آنان با ابراهیم برای جنگ خازر راهی شدند (ابن اعثم کوفی277/۶ ،؛ ابوحنیفه دینوری،
عنصر شاخو دیگر که برای حفظ موقعیت و منافع خود به جنب
کوفه بودند که با حضور آشکار و پنهان خود در قتل امام حسیین
زیاد و یزیدبن معاویه ایفای نق

پیوستند ،اشرا
و تیییید کیار ابین

کردنه بودند .این گروه در ابتدای جنب

مختار گرچه

علم مخالفت برداشتند ،ولی با قدرت گیری سیاسی مختار در عراقین به خاطر مبارزه بیا
 395/۶و447؛ طبری .)33/۶ ،با آشکار شدن هید
حسین

جنیب

بیرای کشیتن قیاتالن امیام

که مورد توجه شیعیان و موالی بود و بها دادن مختار به موالی ،اشرا

بیا در

خطر دیدن منافع خود ،به مصعب بن زبیر در بصره پیوستند (ابن جوزی.)57/۶ ،
گروه جنب

مختار بودند که برای احقاق حقوق سیاسی ،جایگاه اجتمیاعی و وضیعیت

اقتصادی مط لوب بدین جنب

پیوستند و تا آخر نیز همراه جنب

بودنید؛ زییرا برابیری

مختار ثقفی

بنابراین می توان گفت از میان سه گروه شیعیان ،موالی و اشرا  ،موالی شاخوترین

تحلیل جامعه شناختی جنب

حکومت شام به حکومت مختار پیوستند و مختار نیز آنان را گرامیی داشیت (بیالذری،
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 289و.)293

میان عرب و عجم خواسته اللی آنان بیود و در ادامیه ایین شییعیان بودنید کیه بیرای
خونخواهی به جنب

یاران مصعب در بصره پیوستند تا جنب

مختار را دفع کرده و دوباره به موقعیت سیابق

خوی

بازگردند.

۶9
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پیوستند و اشرا

با دیدن اوضاع آشفته کوفیه ،فیرار کیرده و بیه

نتیجه

پیوند اشرا

کوفه به مصعب و بی اعتمادی ایرانیان بیه سیرانجام مختیار و اخیتال

سهاهیان عرب و موالی ایرانی ،در نهادی نشدن جنب
را با چال

مختار موثر بوده و فرآیند جنب

روبرو کرد .همچنین مختار در جایگاه رهبر جنیب

دارای هییر اندیشیه و

دانشی نبوده و تنها به عنوان یک نیروی نظامی و اجتماعی عمل کیردهاسیت .همچنیین
تالش مختار در رواج برخی بدعتها مانند مسئله کرسی منسیوب بیه امیام علیی

و

ادعاهای مختار در آگاهی از پیروزی در نبردها ،سبب شد که برخی کین گیران ماننید
ابراهیم را از دست بدهد .مخالفت ابن حنفیه با نمایندگی مختار و پشیتیبانی نکیردن از
او ،بهویژه نبود همراهی امام سجاد
سه گانه شیعیان ،موالی و اشرا

با مختار در شکست و نهادینیه نشیدن جنیب

داشته است .مهمترین رکن شکست جنب

به جایگاه مختار و باورهیای وامگیرانیه

او و نبود هماهنگی برنامه ها و رفتارهای او با این باورها ارتباط دارد.

سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398
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مختیار
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نق

با مختار ،و همچنین هماهنگ نشدن گیروههیای

منابع

ی آیینه وند ،لادق ،قیامهای شیعه در تاریخ اسالم ،تهیران ،نشیر مرکیز فرهنگیی رجیاء،
13۶7ش.
ی ابن اثیر ،عزالدین ابوالحسن ،الکامل فی التاریخ ،بیروت ،دار لادر1385 ،ش.
ی ابن اعثم کوفی ،ابومحمد احمد ،الفتو  ،تحقییق علیی شییری ،بییروت ،داراالضیواء،
.1411
ی ابن جوزی ،ابوالفرج عبدالرحمان بن علی ،المنتظم فی تاریخ االمم و الملاو  ،تحقییق
محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.1415 ،
ی ابن حیون ،نعمان بن محمد ،شر األخبار فی فضائل األئماه(ع) ،تحقییق محمدحسیین
حسینی ،قم ،جامعه مدرسین.1409 ،
ی ابن سعد ،محمد بن سعد ،طبقات الکباری ،تحقییق محمید عبیدالقادر عطیا ،بییروت،
دارالکتب العلمیه.1410 ،
ی ابن طیفور ،احمد بن ابوطاهر ،بالغات النساء ،قم ،دارالشریف الرضی ،بی تا.
البجاوی ،بیروت ،دارالجیل.1412 ،
ی ابن عبدربه ،احمدبن محمد ،العقدالفرید ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.1404 ،
ی ابن عساکر ،ابوالقاسم علی بن حسن ،تاریخ مدینه دمش  ،تحقیق علی شیری ،بییروت،
دارالفکر.1417 ،
ی ابن مطهرحلی ،حسن بن یوسیف ،رجاال ،تحقییق محمدلیادق بحرالعلیوم ،نجیف،

مختار ثقفی

ی ابن کثیر ،ابوالفداء اسماعیل بن عمر ،البدایه و النهایه ،بیروت ،دارالفکر.1407 ،

تحلیل جامعه شناختی جنب

ی ابن عبدالبر ،یوسف بن عبداهلل ،اإلستیعاب فی معرفه األصاحاب ،تحقییق علیی محمید
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ی ابن داود حلی ،حسن بن داود ،الرجال ،تهران ،دانشگاه تهران1342 ،ش.

دارالذخائر ،چ.1411 ،2
جامعه مدرسین ،بیتا.
ی ابوحنیفه دینوری ،احمد بن داود ،اخبار الطوال ،تحقیق عبدالمنعم عامر ،قم ،منشورات

71
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ی ابن نما حلی ،جعفربن محمد ،ذوب النضار فی شر الثار ،قم ،مؤسسیه نشیر اسیالمی

الرضی13۶8 ،ش.
ی اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمه فی معرفه األئمه ،تحقیق سیدهاشم رسولی محالتی،
تبریز ،نشر بنی هاشمی1381 ،ش.
ی اسفراینی ،ابوالمظفر ،التبصیر فی الدین ،شرح و تفضیل محمود محمدالخضیری ،قاهره،
المکتبه األزهریه للتراث.1419 ،
ی افتخارزاده ،محمود ،نهضیت مختیار ثقفیی ( پژوهشیی ،انتقیادی ،کالمیی ،سیاسیی و
تاریخی) ،قم ،دفتر نشر معار

اسالمی1375 ،ش.

ی امیری ،حمیده« ،بررسی تطبیقی شخصیت مختار در منابع تیاریخی ( تیا قیرن چهیارم
هجری) و مختارنامه ها»  ،به راهنمایی علی محمد ولیوی و مشیاوره مهیدی فرهیانی
منفرد ،تهران ،دانشگاه الزهرا(س)1388 ،ش.
نشر سروش137۶ ،ش.
ی امین ،سیدمحسن ،أصدق االخبار فی قصه االخذ بالثار ،لیدا ،مکتبه بصیرتی1331 ،ش.
ی بالذری ،احمد بن یحیی ،انسااب األشارا  ،تحقییق سیهیل زکیار و رییاض زرکلیی،
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

بیروت ،دارالفکر.1417 ،
ی بهرامییی ،روح اهلل ،کیسااانیه :جریااان هااای فکااری و تکاپوهااای سیاساای ،تهییران ،نشییر
پژوهشکده تاریخ اسالم1394 ،ش.
ی پوراحمدی ،حسین و بابایی سیاب ،علیی" ،ایرانییان و نقی

کوفیه در تشییع آنهیا"،

فصلنامه شیعه شناسی ،ش( ،39پاییز1391ش).
ی تقوی ،سیدابوالفضل ،تاریخچه زندگانی امام حسین(ع) و انتقام مختیار ،تهیران ،نشیر
مؤلف1380 ،ش.
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ی اسکاچ پل ،تدا ،دولتهای و انقالبهای اجتماعی ،ترجمه سیدمجید روئین تین ،تهیران،

ی جعفری ،سیدحسین محمد ،تشیع در مسیر تاریخ ،ترجمه سییدمحمدتقی آییت اللهیی،
تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چ1382 ،11ش.
72

ی خربوطلی ،علی حسنی ،المختار الثقفی مرآه العصر األموی ،مصر ،دارالثقافیه و اإلرشیاد
القومی19۶2 ،م.
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ی جعفریان ،رسول ،حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ،تهران ،نشر علم1390 ،ش.

ی خوئی ،ابوالقاسم ،معجم الرجال الحدیث ،قم ،مدینه العلم.1409 ،
ی دالپورتا ،دوناتال و دیانی ،ماریو ،مقدمهای بر جنبش های اجتماعی ،ترجمه محمیدتقی
دلفروز ،تهران ،نشر کویر1383 ،ش.
ی دیکسون ،عبداألمیر ،بررسی سیاسی خالفت اموی ،ترجمه گیتی شیکری ،تهیران ،نشیر
طهوری1381 ،ش.
ی دورماگن ،ژان و ایو موشار ،مبانی جامعه شناسی ،ترجمه عبدالحسین نیک گهر ،تهران،
نشر آگه1389 ،ش.
ی ذهبی ،شمسالدین محمد بن احمد ،تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و األعالم ،تحقیق
عمر عبدالسالم تدمری ،بیروت ،دارالکتاب العربی.1413 ،
ی رضوی اردکانی ،سیدابوفاضل ،قیام مختار ،تهران ،سازمان تبلیزات اسالمی1389 ،ش.
ی شهرستانی ،محمدبن عبدالکریم ،الملل و النحل ،ترجمه خالقداد عباسی ،تهیران ،نشیر
اقبال13۶1 ،ش.
ی شهیدی ،جعفر ،تاریخ تحلیلی اسالم ،تهران ،نشر علمی و فرهنگی با همکیاری مرکیز
نشر دانشگاهی1383 ،ش.
ی ضیائی فرد ،محمود« ،بررسی نهضت مختار» ،به راهنمایی اللهیار خلعتبری و مشیاوره
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ی فیض کاشانی ،مال محسن ،الوافی  ،الفهان ،نشر کتابخانه امام امیرالمیومنین علیی(ع)،

مختار ثقفی

عزیزاهلل بیات ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی1374 ،ش.
ی طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ االمم والملو  ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،بیروت،
دارالتراث1387 ،ش.
ی طوسی ،محمدبن حسن ،األمالی ،قم ،دارالثقافه.1411 ،
.140۶
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ی رهبری ،مهدی ،جنبش های اجتماعی ،تهران ،نشر کویر1393 ،ش.

ی قرشی ،باقر شریف ،شر کامل زندگانی امام حسین(ع) ،ترجمه سییدمحمد لیالحی و
ی کرامهتون ،رزماری ،طبقه و قشربندی اجتماعی ،ترجمه هوشنگ نائبی ،تهران ،نشر نیی،
139۶ش.
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غالمرضا حمصیان کاشانی ،تهران ،نشر معیار اندیشه1394 ،ش.

ی کشی ،محمد بن عمر ،إختیار معرفه الرجال (رجالکشی) ،مشهد ،نشر دانشیگاه مشیهد،
.1409
ی کوئن ،بروس ،مبانی جامعه شناسی  ،ترجمه و اقتباس غالمعباس توسلی و رضا فاضل،
تهران ،نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی(سمت)1387 ،ش.
ی کوئن ،بروس ،درآمدی بر جامعه شناسی ،ترجمه محسین ثالثیی ،تهیران ،نشیر توتییا،
1383ش.
ی مادلونگ ،ویلفرد« ،کیسانیه»  ،ترجمه علی اکبر عباسی ،فصلنامه تاریخ پژوهان ،ش،11
(پاییز138۶ش).
ی مجلسی ،محمدباقر ،بحاراألنوار ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.1403 ،
ی مرزبانی ،ابوعبیدمحمیدبن عمیران ،معجام الشاعراء ،تحقییق فیاروق اسیلیم ،بییروت،
ی مزی ،یوسف بن عبدالرحمن ،تهذیب الکمال فی اساماء الرجاال ،تحقییق بشیار عیواد
معرو  ،بیروت ،مؤسسه الرساله.1400 ،
ی مسعودی ،علی بن حسین ،مروج الذهب و معادن الجاوهر ،تحقییق اسیعد داغیر ،قیم،
سال نهم ،شماره سی و سوم ،بهار 1398

دارالهجره.1409 ،
ی مسعودی ،علی بن حسین ،اثبات الوصیه ،قم ،نشر انصاریان.142۶ ،
ی مسکویه ،ابوعلی احمد بن محمد ،تجارب االمم  ،تحقیق ابوالقاسم امامی ،تهیران ،نشیر
سروش1379 ،ش.
ی مفید ،محمد بن محمد ،اإلرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العباد ،قم ،کنگره شییخ مفیید،
.1413
ی میرشکاک ،یوسف علی ،قیام مختار ،تهران ،نشر روزنامه همشهری138۶ ،ش.
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دارلادر.1425 ،

ی نوبختی ،حسن بن موسی ،فرق الشایعه ،تحقییق محمدلیادق آل بحرالعلیوم ،نجیف،
مطبعه الحیدریه1355 ،ش.
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ی ولهاوزن ،یولیوس ،تاریخ سیاسای صدراساالم (شایعه و خاوارج) ،ترجمیه محمدرضیا
افتخارزاده ،قم ،دفتر نشر معار

اسالمی1375 ،ش.
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ی نیک گهر ،عبدالحسین ،مبانی جامعه شناسی ،تهران ،نشر اسالمیه13۶9 ،ش.

. بیتا، دارلادر، بیروت، تاریخ یعقوبی، احمدبن أبی یعقوب،ی یعقوبی
 یGettyz, W.E & Dawson, Carl, Introduction to Sociology, New York:
ی
ی
ی
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