جامعهشناسي تاريخي
دورة  ،12شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1399

تبیین شکلگیری و علل جنبشهای برازبنده ،سنباد ،اسحاق ترک،
استادسیس ،المقنع و بابک خرمدین
(با تأکید بر نظریۀ محرومیت نسبی تد رابرت گر)
فریدون الهیاری ،1محمد آزغ 2،علیاکبر

کجباف3

(دريافت 1399/01/26 :پذيرش)1399/06/16 :

چکیده
جنبشهای اجتماعي بحثي اساسي در نظريههای انقالب هستند که بهواسطۀ اهمیت نظريههای
مختلف کوشیدهاند آنها را توضیح دهند .يکي از مهمترين اين نظريهها نظريۀ محرومیت نسبي
است .لشکر بنيعباس با شعارهای برابریخواهانه سطح انتظارات ارزشي طبقات اجتماعي را
باال برد ،اين درحالي بود که سطح توانايي ارزشي مردم تغییر چنداني پیدا نکرد و مردم دچار
سرخوردگي و محرومیت نسبي شدند .متغیرهای مهمي ازجمله ارزشهای اقتصادی ،ديني،
منزلتي و مشارکتي موجب گسترش حجم اين جنبشها شد .حجم جنبشها نیز بر کنترل
نیروی اجبار توسط حکومت و مخالفان تأثیر گذاشت و سرانجام جنبشها را رقم زد .مقالۀ
حاضر ميکوشد با تمرکز بر نحوة شکلگیری و علل جنبشهای برازبنده ،سنباد ،اسحاق ترک،
استادسیس ،المقنع و بابک خرمدين و با بهرهگیری از روش تحلیل تاريخي و جامعهشناسي و
بررسي محتوای آثار تاريخي و جامعهشناسي ،در پرتو نظريۀ محرومیت نسبي ،به بررسي
شکلگیری و علل اين جنبشها بپردازد.
واژهای کلیدی :محرومیت نسبي ،طبقات ،برازبنده ،سنباد ،اسحاق ترک ،استادسیس ،المقنع،
بابک خرمدين.

 E-mail: f.allahyari@ltr.ui.ac.ir

 .2دکتری تاريخ ايران بعد از اسالم دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران.
 .3استاد گروه تاريخ ايران بعد از اسالم ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران.
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مقدمه
طبقهبندی يا تعیین خاستگاه اجتماعي يکي از متداولترين شیوههای مطالعات
جامعهشناختي است .هر طبقه معرف افرادی است که براساس يک بستر اجتماعي،
اعتقادی ،فرهنگي و مذهبي و ...شکل ميگیرد (گیدنز ،1387 ،ص .)240 .در قرنهای
دوم و سوم هجری ايرانیان و به خصوص خراسانیان به طبقات مختلفي تقسیم شده
بودند .آرزو و امید اکثريت طبقات ،يعنى کشاورزان و پیشهوران و ...اين بود که در
خالفت عباسیان ،مظالم و بیدادگریهاى عهد بنىامیه تکرار نشود و از میزان مالیاتها،
خراجها و بیگاریها کاسته شود .سى تا چهل سال اول حکومت عباسیان نشان داد که
پايۀ اجتماعى حکومت ،همان است که در عهد خلفاى اموى بود .طبقات عامۀ مردم
نهتنها چیزى عايدشان نشد ،بلکه برعکس ،اندکاندک ،میزان خراج ،احداث مجارى
تازة آبیارى و بناى کاخها ،حصار ،شهرها و غیره توسط مردم به شکل بیگاری نسبتبه
دوران پیشین افزايش يافت .بنابراين ،عدم بهبود توانايي طبقات متناسب با سطح
انتظاراتشان ،يکي از داليل مهم نارضايتي طبقات از خالفت بنيعباس در اين دوران
بود .جرقۀ بسیاری از جنبشهای سیاسي علیه بنيعباس با قتل ابومسلم خراساني توسط
منصور عباسي زده شد .مردم مىگفتند که خلیفه بدان سبب ابومسلم را به قتل رساند که
او بهبود وضع خَلق و پیش از همه کاهش میزان خراج را طلب مىکرد (دينوری،1383 ،
صص421 .ـ423؛ بلعمي ،1373 ،ج/4.ص 1081 .به بعد؛ ابن اثیر ،1371 ،ج /15 .ص.
 101به بعد ).در اين پژوهش سعي بر آن است تا در پرتو نظريۀ محرومیت نسبي تد
رابرت گر مشخص شود جنبشها به چه عللي ،از چه منابعي و طي چه فرايندی ظهور
کردند و چگونه بر نظم سیاسي و اجتماعي زمان خود تأثیر گذاشتند.
نظریۀ محرومیت نسبی
اغتشاشات شهری در اياالت متحدة امريکا مطرح شد .درواقع ،ميتوان گفت يکي از
اولین و مهمترين رويکردهای عام نظری برای تبیین خشونت سیاسي تئوریهای
محرومیت نسبي است .از نمونۀ بارز آثار جامعهشناسي در اين زمینه ميتوان به کتاب
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اين نظريه ذيل نظريههای روانشناسانۀ انقالب قرار دارد که در دهۀ  1960و درپي
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چرا انسانها شورش ميکنند اثر تد رابرت گر اشاره کرد .محرومیت نسبي 1از ديدگاه
تد رابرت گر بهعنوان برداشت قیامکنندگان از وجود اختالف میان انتظارات ارزشي و
تواناييهای ارزشي آنها تعريف ميشود .انتظارات شرايط مادی و خواستههای
معنویای هستند که مردم خود را مستحق آنها ميدانند و تواناييها شرايط مادی و
معنویای هستند که مردم عمالً قادر به کسب و حفظ آنها هستند و عمدتاً بايد در
محیط اجتماعي و فیزيکي سراغ آنها را گرفت (گر ،1394 ،ص.)47 .
در اين نظريه يکي از عوامل مهم ايجاد جنبش ،فرضیۀ اساسي سرخوردگي ـ
پرخاشگری است ،بدينمعنا که هرچه سرخوردگي بیشتر باشد ،کمیت پرخاشگری علیه
منبع سرخوردگي نیز بیشتر خواهد بود (همان ،صص25 .ـ .)26برای تبیین اينکه چرا
جنبشها در حجم و میزان خشونت سیاسي متفاوت از يکديگرند ،توجه و تأکید تئوری
محرومیت نسبي روی شرايط اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و سیاسيای است که
ميتواند فرض شود بهوجودآورندة اختالف میان انتظارات ارزشي و تواناييهای ارزشي
طبقات اجتماعياند.
فرض اساسي تئوری محرومیت نسبي اين است که برخي از شکلهای ناکامي و
نارضايتي که توسط انواع عدم تعادلهای ساختاری و کارکردی در جامعه ايجاد

ميشوند ،خود را بهصورت خشونت سیاسي يا کنشهای جمعي اعتراضي بروز مي-
دهند .در اين سنت نظری تغییر اجتماعي بهخصوص تغییر سريع و شتابان ،اختاللآفرين
و بيثباتکننده تلقي ميشود و از طريق سازوکارهای روانشناسي اجتماعي معیني که
«محرومیت نسبي» يا «ناکامي و سرخوردگي» نامیده ميشود ،موجب جنبشهای
اعتراضي و حوادث بيثباتکننده ميشود .درحقیقت ،رفتارهای سیاسي خشونتآمیز
مردم نتیجۀ نارضايتي و نارضايتي ،محصول ناکامي يا محرومیت نسبي آنان است که به
معنيِ وجود شکاف و اختالف میان آنچه آنها ميخواهند (انتظارات ارزشي) و آنچه فکر
نسبي هرگونه تغییر اجتماعي که موجب ظهور و نضج انتظارات برای زندگي بهتر نزد مردم
شود ،بدون اينکه وسايل الزم برای تأمین اين انتظارات فراهم شود ،ميتواند به کنش
جمعي اعتراضي و خشونت سیاسي منجر شود (همان ،صص47 .ـ.)50
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ميکنند ميتوانند بهدست آورند (تواناييهای ارزشي) است .پس ،در تئوری محرومیت
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ميتوان شرايط جامعهای را که در آن انتظارات ارزشي و تواناييهای ارزشي در
تعادل تقريبي قرار دارند عادی قلمداد کرد .دو مورد از الگوهای عدم تعادل برای
جنبشهای قرنهای دوم و سوم از برازبنده تا بابک خرمدين ،بیشتر قابل صدق است.
محرومیت نزولي که در آن انتظارات ارزشي هر گروه نسبت ًا ثابت باقي ميماند ،اما اين
تصور وجود دارد که تواناييهای ارزشي رو به کاهش هستند .همچنین ،محرومیت
ناشي از بلندپروازی يا محرومیت آرزويي که در آن تواناييها نسبتاً ايستا باقي ميمانند
و انتظارات افزايش مييابند و تشديد ميشوند (همان ،صص68 .ـ .)72برای نشان دادن
میزان سرخوردگي در مطالعۀ حاضر تأثیر تغییر در ارزشهای اقتصادی ،ارزشهای ديني
و انسجام عقیدتي ،ارزشهای مشارکتي و قدرت ،و ارزشهای شخصي و منزلتي توسط
بنيعباس بررسي شد تا اثر آنها بر حجم اين جنبشها مشخص شود .در اين پژوهش
برای بررسي حجم اين جنبشها از سه متغیر وابستۀ دامنۀ جنبش ،شدت جنبش و دوام
جنبش استفاده شده است .دامنۀ جنبش بیانگر میزان مشارکت طبقات اجتماعي در
جنبشها ،شدت نشاندهندة میزان ويرانگری جنبشها و دوام ،مدت زماني است که
جنبشها دوام ميآورند .درنهايت تأثیر حجم جنبشها بر فرايند کنترل نیروی اجبار دو
طرف و سرانجام جنبشها روشن شد.
ارزشهای اقتصادی
مالحظۀ اصلي مردم معطوف به ارزشهای اقتصادی است .ارزشهای اقتصادی شامل
بیم و امید نسبت به سطح زندگي ،ثبات اقتصادی ،مالکیت خانه و زمین و ...ميشود .در
اين زمینه شعارهای داعیان عباسي با توجه به نیازها و خواستههای هر دسته و گروهي
انعطافپذير بود .آنها در شعارهای خويش با طرح ستمگری و روش ناپسند بنيامیه،
مردم را بر ضد آنها تحريک ميکردند (دينوری ،1371 ،ص .)376 .کتب تاريخي
اقشار روستايي ،چه مسلمان و چه اهل ذمه ،بیشترين حامیان نهضت عباسي را شامل
ميشدند تا جايي که پس از علني شدن دعوت ابومسلم در خراسان مردمِ نزديک به
شصت دهکده به وی پیوستند (طبری ،1375 ،ج /10.ص .)4517 .داعیان اولیۀ عباسي
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سرشار از نشان از پیوستن طبقات به اين ايدئولوژی برابریخواهانه است .پیشهوران و
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تبلیغات خود را نخست در روستاها شروع کرده بودند (اخبار الدولۀ العباسیۀ،1391 ،
ص .)213 .آنها با توزيع خوراکي مردم را به طرف خويش جلب کردند که اين مورد
دلیلي بر کوشش عباسیان جهت جذب طبقات فرودست جامعه است (دنیل،1367 ،
ص .)31 .همچنین ،بردگان نیز با شعار برابری به ابومسلم پیوستند (مفتخری،1379 ،
ص .)128 .در اينجا با توجه به نظريۀ محرومیت نسبي اصل «نزديکي به هدف» مطرح
ميشود .هر چه گروهي به هدفي نزديکتر باشند ،تمايل به دسترسي به آن هدف در آن
ها شديدتر ميشود .درحقیقت ،نارضايتي هنگامي در باالترين سطح خود قرار دارد که
شرايط چنان بهبود يافته باشد که يک وضعیت آرماني ،قابل دسترسي تلقي شود .عالوه
بر نزديکي به هدف میزان تالش طبقات نیز نقش دارد .اگر انسانها دارای موقعیت
ارزشي نسبت ًا پايیني باشند ،اما برای دستیابي به موقعیت ارزشي شديد ًا تالش کنند و
باور داشته باشند دستیابي به آن نزديک است بعد از نرسیدن به آن هدف دچار
سرخوردگي و نارضايتي شديد ميشوند (گر ،1394 ،ص101 .ـ .)103درحقیقت،
عباسیان با تاکتیکهای برابریخواهانه بسیاری از طبقات اجتماعي را با دعوت خويش
جلب کردند .آنها خود را به هدف نزديک ديدند و در اين زمینه تالش بسیاری کردند،
اما پس از به قدرت رسیدن تواناييهای اين طبقات را بهبود نبخشیدند و زمینۀ
محرومیت نسبي را در بین آنها ايجاد کردند .چنانچه ابنطقطقي ( ،1360ص )146 .به
غدر و مکر عباسیان از اول تا آخر دولت آنها اشاره دارد .بنابراين طبقات اجتماعي به
جنبشهای مختلف ضدعباسي همانند سنباد (نظامالملک ،1347 ،فصل /45ص280 .؛
بلعمي ،1373 ،ج /5.ص ،)1590.المقنع (ابن کثیر ،1352 ،ج/10 .ص ،)145 .استادسیس
(تاريخ طبری ،1375 /ج ،)4951 /11.بابک خرمدين (ابن اثیر ،1371 ،ج/17.ص)73 .
و ...پیوستند.
مبحث ديگر در بحث ارزشهای اقتصادی تفاوت فرصتهای ارزشي طبقات
دو طبقۀ فرادست و فرودست تقسیم ميشدند .در اين میان ،فرادستان فرصتهای
ارزشي بسیار بیشتری داشتند و توانايي ارزشي آنها بیشر از روستايیان و فرودستان بود.
بنابراين ،ميتوانستند دوباره در بدنۀ حکومت جذب شوند .طبقۀ فرادست شامل دهقانان
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مختلف اجتماعي است .در قرنهای دوم و سوم هجری ساکنان غیرمسلمان خراسان به
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و امرا و رؤسای محلي بودند .اعراب پس از تصرف ايران از دهقانان در کار جمعآوری
خراج استفاده کردند (طبری ،1375 ،ج/7.ص .)3149 .اين گروه از امتیازاتي مثل
معافیت مالیاتي برخوردار بودند (دنت ،1358 ،ص ،)179 ،46 .درحالي که بار اصلي
مالیات بر دوش طبقۀ فرودست جامعه بود و در مواقعي چون نوروز و مهرگان نیز بايد
پیشکشهايي تقديم ميکردند (طبری ،1375 ،ج/5.صص492.ـ493؛ شعبان.)1386 ،
بنابراين ،خشم طبقات اجتماعي براساس فرصتهايي که در دسترس آنها قرار دارد
افزايش خواهد يافت؛ خشم طبقات روستايي و فرودست احتماالً سريعتر افزايش
مييابد ،زيرا فرصتهای ارزشي کمتری دارند (گر ،1394 ،ص.)107 .
بنابر نظريۀ محرومیت نسبي هنگامي که ارزشهای اقتصادی ،انعطافپذير و زندگي
انسانها نزديک به مرز معیشت باشد ،تقريباً هرگونه افول اقتصادی حاشیهای ميتواند
ظهور خشونت را شتاب بخشد (همان ،ص .)171 .يکي از راههای افول وضع مردم در
اين دوره گرفتن مالیاتهای زياد بود .به گفتۀ قاضي ابويوسف ( ،1352صص42 .ـ )64
جمع آوری خراج در واليات غالباً با تهديد و فشار بسیار توأم بود .يکي از راههای تغییر
موقعیت ،مسلمان شدن بود ،ولي اشراف بومي متولي مالیات با اسالم آوردن آنها
مخالف بودند ( طبری ،1375 ،ج/5.صص397.ـ .)398طبری از فشار شديد مالیاتي بر
مردم قم و ری در سال 210ق خبر ميدهد که به جای دو هزار هزار درهم ،هفت هزار
هزار درهم از آنها خراج گرفته شد (طبری ،1375 ،ج/13.ص .)5733 .عالوه بر
افزايش مالیات ،خشکسالي ،قحطي و بیماریهای مختلف چنین تأثیراتي دارند (گر،
 ،1394ص .)171 .در اين مورد مورخان از شیوع قحطي و بیماری وبا در سال 204ق
يعني در زمان شورش بابک خبر ميدهند (مسعودی ،1374 ،ج/2.ص442 .؛ ابن کثیر،
1407ق ،ج /10 .ص248.؛ ابن الجوزی1412 ،ق ،ج/10.ص.)100 .
طبق نظريۀ محرومیت نسبي احتمال دارد که خشم طبقات اجتماعي به سوی آخرين
ممکن است خشم خود را متوجه حکومتي سازند که امیدی کاذب به آنها داده است.
در اينجا آخرين امید کاذب را بنيعباس با وعدههای خود دادند .همچنین براساس اين
نظريه ،زمین در بیشتر جوامع روستايي ارزشي انعطافپذير بهشمار ميآيد و مورد
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عامل سرخوردگي متمرکز شود ،يعني به جای توجه به منابع قبلي سرخوردگي خود،
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تهديد قرار گرفتن زمین ،نحوة استفاده و تصرف آن اغلب منبع اعتراضات خشونتآمیز
است (گر ،1394 ،صص108 .ـ .)110پتروشفسکي ميگويد« :عامۀ روستايیان ،پیشهوران
و بردگان ،نه به خاطر عباسیان ،بلکه به امید نجات از ظلم و ستم ،سالح برداشته بودند»
( ،1363ص .)70 .کشاورزان گاهي برای فرار از ظلم حکومت ملک خود را به نام يکي
از بزرگان ميکردند و به اين رسم «الجاء» ميگفتند ،ولي زمین آنها بهتدريج در تملک
بزرگان قرار ميگرفت (ابن الفقیه ،1349 ،ص .)282 .مردم زنجان از بیم صعالیک و از
شر عمال ،اراضي خود را به نام قاسم پسر هارونالرشید ثبت کردند و اراضي آنها نیز
از اين راه بهتدريج به دست سلطان افتاد (همان ،ص .)248 ،282 .در فارس نیز ظلم و
ستم کارگزاران آنها را وادار کرد اراضي خود را به نام بزرگان دربار خالفت ثبت کنند
(اصطخری ،1373 ،ص .)158 .بنابراين ،روستايیان خواهان زمین و ساکنان بیکار،
هنگامي که خواستند از اين فرصتها استفاده کنند و دريافتند اين فرصتها عمالً در
اختیار آنها نیست ،دچار سرخوردگي شدند.
بنا بر گفتههای باال ميتوان موقعیت ارزشي طبقات فرودست را در هنگام
جنبشهای مذکور به شکل نمودارهای  1و  2ترسیم کرد.

نمودار  :1الگوی محرومیت نسبي ناشي از بلندپروازی

عمالً در سطح انتظارات آنها تغییری ايجاد نشد و با فاصله گرفتن انتظارات و توانايي-
ها زمینۀ جنبش طبقات ايجاد شد.
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نمودار  1بیانگر اين است که با افزايش انتظارات طبقات اجتماعي توسط بنيعباس
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نمودار :2الگوی محرومیت نسبي نزولي

نمودار  2بیانگر اين است که با وجودی که انتظارات برخي طبقات از بنيعباس
چندان باال نرفت ،اما توانايي آنها کاهش پیدا کرد و بدين وسیله انتظارات و تواناييها
از هم فاصله گرفتند و زمینۀ جنبش فراهم شد.
در اينجا برای روشن شدن بهتر مطلب به دو نمونه از اجحاف حکومت در حق
طبقات فرودست در دورة بنيامیه و بنيعباس -که نشاندهندة عدم تغییر سطح توانايي
مردم در برابر باال رفتن سطح انتظارات از بنيعباس است -اشاره ميشود .نمونۀ اول از
اين اجحافها در دورة بنيامیه در تاريخ بخارا آمده است .در زمان اسد بن عبداهلل
القسرى گروهي از اهالي بخارا مسلمان شدند تا جزيه ندهند ،ولي طغشاده مَلِک بخارا
به بهانۀ عدم صداقت آنها در ايمان ،بسیاری از آنها را کشت (نرشخي ،1363 ،صص.
82ـ.)83
بنيعباس با وعدههای خود مردم را امیدوار کردند که اينگونه سختگیریها در

حکومت آلعباس وجود ندارد ،اما درعمل به شکل ديگری رفتار کردند .در تاريخ قم
آمده است« :وقتي هارونالرشید ميخواست بقايای خراج گذشته را از مردم قم و
تلف و هالک شدند» (قمي ،1385 ،صص79 .ـ .)80اين دو مورد نشان ميدهند که
بنيعباس در وعدههای خود چندان صادق نبودند و همانند دورة بنيامیه به ارزشهای
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اصفهان بگیرد ،در اين کار چندان خشونت به خرج داد که خلقى عظیم بدين سبب
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اقتصادی طبقات اجتماعي توجه نکردند و سبب سرخوردگي و محرومیت نسبي آنها
شدند.
ارزشهای دینی و عدم انسجام عقیدتی
برخي از کليترين تبیینها دربارة ريشههای جنبشها ،سرمنشأ آن را در ازمیان رفتن
انسجام عقیدتي ميدانند؛ يعني ازمیان رفتن ايمان انسان به اعتقادات و هنجارهای حاکم
بر تعامل اجتماعي .انسجام اجتماعي هم هدف است و هم وسیله و درنتیجه ،هم زوالي
در موقعیت ارزشي و هم زوال فرصتهای ارزشي محسوب ميشود .اگر اعضای يک
گروه به مجموعهای از باورها و هنجارها اعتقاد داشته باشند و آن را صحیح بدانند ،از موقعیت
ارزشي عقیدتي بااليي برخوردار خواهند بود .هر قدر که تعارض میان نظامهای عقیدتي
رقیب را بیشتر تجربه کنند ،هنجارهايي را ناسازگار با وضعیتهای انضمامي بیابند يا
ايمان خود را به اسطورههای کلي اجتماعي ازدست دهند ،موقعیت ارزشي پايینتری
خواهند داشت (گر ،1394 ،ص .)174 .يکي از مهمترين موارد ،ناسازگاری و عدم
انسجام عقیدتي میان علويان و عباسیان است که از همان مراحل ابتدايي قدرت
بنيعباس رخ داد .يکي از داليل انتخاب خراسان توسط محمد بن علي عباسي گرايش
مردم خراسان به تشیع بود .اخبارالدولة العباسی ( ،1391ص)198 .

از اشتیاق مردم خراسان به تشیع خبر ميدهد.
رهبر عباسیان از حمیمه در شام ،شعار برابری ،دعوت به رضا از آل محمد را سر
داد( .همان ،ص .)200 .از اين رو ،محتمل است پس از به خالفت رسیدن عباسیان و
عدم پایبندی به شعارهای پیشین آنها ،گروهي در صدد قیام علیه آنها برآمده باشند.
از اولین نمونههای اين حرکات ميتوان به دعوت ابوسلمه از علويان اشاره کرد
(مسعودی1409 ،ق ،ج/3.ص .)254 .مسعودی در جايي ديگر اين کار را به ابومسلم
نسبت داده است (همان) .کساني مثل غالب ابر شهری که از پیروان امام محمد باقر

بود ،تصور ميکرد که قیام ابومسلم و عباسیان در جهت انتقال قدرت به فردی از
خاندان علوی سیر ميکند (اخبار الدولۀ العباسی ،1391 ،ص.)204 .

اما پس از رسیدن عباسیان به قدرت بهسبب برآورده نشدن خواستههايشان گروه -
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مختلفي از علويان علیه آنها قیام کردند .از اولین موارد اين جنبشها در دورة بنيعباس
جنبش شخصى شیعه به نام شريک بن شیخ المهرى در سال 134ق در بخاراست که
عدة زيادى از طبقات کسبه و پیشهوران و کشاورزان به اين جنبش پیوستند (طبری،
 ،1375ج/11.ص4668 .؛ گرديزی ،1363 ،ص .)268 .از ديگر شواهد عدم رضايت
علويان از بني عباس قیام محمد بن عبداهلل بن حسن معروف به نفس زکیه (دينوری،
 ،1383ص426 .؛ طبری ،1375 ،ج/11.صص4795 .ـ )4796و برادرش ابراهیم
(يعقوبي ،1371 ،ج/2.ص369 .؛ ابن مسکويه ،1369 ،ج/3.ص )427 .در زمان منصور و
(ع)

قیام محمد بن قاسم علوی ،از نوادگان امام حسین

در خراسان در سال 219ق

(گرديزی ،1363 ،ص ) 176 .و خطبه خواندن رافع بن هرثمه در نیشابور به نام محمد
بن زيد علوی در اواخر قرن سوم هجری را ميتوان نام برد (تاريخ سیستان ،1366 ،ص.
 .)252در اينجا عالوه بر عدم انسجام عقیدتي ميتوان به ارزشهای منزلتي اشاره کرد.
امتیازهای ناشي از منزلت ممکن است بهطور مطلق انعطافپذير باشد ،اما به لحاظ
نسبي تنها يک گروه به رأس هرم منزلت دست يابد (گر ،1394 ،ص .)180 .در اينجا
بنيعباس توانستند به رأس هرم دست يابند و علويان را از اين امتیاز و حتي امتیازهای
پايینتر محروم سازند که به نمونههای قیامهای آنها در اثر اين عامل و عوامل ديگر
اشاره شد .عالوه بر قیام های مذکور منابع اسحاق ترک را از علويان و اوالد يحیى بن
زيد بن على (ابن نديم ،1381 ،مقالۀ نهم/ص ،)615 .المقنع را خونخواه يحیي بن زيد
(ابنخلدون ،1363 ،ج/2.ص324 .؛ نرشخي ،1363 ،ص276 .؛ ابن اثیر ،1371 ،ج.
/15ص294 .؛ ازدى1427 ،ق ،ج/1.ص ) 453 .و برازبنده را مدعي برادری ابراهیم بن
عبداهلل هاشمي (برادر نفس زکیه) آوردهاند (گرديزی ،1363 ،ص .)274 .اگرچه برخي

از اين روايات نميتواند صحیح باشد ،اما نشان از اين است که «خلق جنبشها و فرقه-
های مذهبي جديد پاسخي به نارضايتي است» (گر ،1394 ،ص.)365 .
هنجارهايي که انسانها در گذشته پذيرفتهاند با اهداف آنها مناسبت کمتری پیدا کند،
توانايي آن ها ممکن است رو به زوال گذارد و ناراضي شوند (همان ،ص .)174 .در اين
زمان در بیشتر شهرها و روستاهاى خراسان گروهي از مردم دين زردشتى داشتند.
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انسجام عقیدتي همچنین بر فرصتهای ارزشي انسانها تأثیر ميگذارد .اگر
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مورخان آنها را گبر ،گبرک ،مغان يا مجوس نامیدهاند (تاريخ سیستان ،1366 ،ص32 .؛
معین ،1326 ،ص )395 .يکي از اين فرصتهای ارزشي را مردم در ظهور منجي و
رسیدن به خواستههايشان مي ديدند .يکى از عقايد مردم زردشتى عقیده به ظهور منجي

است (پورداود ،بيتا ،ص .)290.زردشتیان همواره منتظر ظهور اين موعود بودند (تاريخ
سیستان ،1366 ،ص .)17 .برخي از مردم در دورة بنيعباس اين موعود را در وجود
ابومسلم مي ديدند .با کشته شدن ابومسلم به دست منصور منصور عباسي (يعقوبى،
 ،1371ج/2.ص356 .؛ مسعودی ،1374 ،ج/2 .ص )168 .ميتوان گفت اين فرصت
ارزشي نیز ازدست رفت.
دو ارتباط علّ ي تا حدودی متفاوت میان ازبین رفتن انسجام عقیدتي و وقوع
خشونت مطرح است :يکي آن است که ازمیان رفتن انسجام به فروپاشي نظم اجتماعي
منجر مي شود که به داليلي که همیشه مشخص نیست ،به خشونت ميانجامد (گر،
 ،1394ص .)175 .درحقیقت ،مردم در دورة بنيعباس متوجه شدند که ارزشها و
هنجارهايي که نظام بنيعباس بر پايۀ آنها بنیاد يافته بهترين و تنهاترين ارزشها و
هنجارهای ممکن نیستند .درحقیقت ،با وجود اديان و عقايد مختلف و در دسترس
مردم ،توافق بر سر ارزشها و هنجارهای اجتماعي که جوهرة همبستگي اجتماعي
است ،ازمیان رفت و نارضايتي ايجاد شد .شکل ديگری از اين استدالل خشونت سیاسي
را به ازمیان رفتن ايمان نخبگان و تودهها به اسطورههای مشخص سیاسي نسبت
ميدهند (همان ،ص .)176 .ميتوان گفت از زماني که شک و ترديد درمورد سیاستها
و آمال طبقات حاکم بروز کرد ،يعني بنيعباس عليرغم وعدهای نخستین به آنها عمل
نکردند ،درحقیقت نوعي بیگانگي در بین بسیاری از مخالفان با خالفت بنيعباس
بهوجود آمد.
دومین استدالل علّ ي آن است که ازمیان رفتن انسجام عقیدتي ،با ظهور نظامهای
خشونت منجر ميشود (همان ،ص .)176 .در اينجا نظامهای عقیدتي مخالفان شامل
نظامهای عقیدتي علويان ،زردشتیان ،مانويان و  ...است .تأثیر تماس با طرفداران
باورهای متضاد ممکن است خشونت ماليمي ايجاد کند ،اما اگر طرفداران يک باور از
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قبل مورد تنفر گروه ديگری باشند ،ممکن است آماج خشونت حاصل از محرومیتهای
بعدی شديد باشد (همان) .اين فرضیه را به نسبت بیشتر از ساير عقیدههای ديني
درمورد علويان ومانويان ميتوان ديد .در دورة عباسى موج اتهام به زندقه در عراق باال
گرفت تا جايى که براى مبارزه با آن در دستگاه خالفت منصب تازهاى به نام «صاحب
الزنادقه» بهوجود آمد (طبری ،1375 ،ج/12.ص5117 .؛ ابن اثیر ،1385 ،ج/6.ص.)80 .
مهدی عباسي بسیاری از مانويان را به کمک عبدالجبار محتسب جمع کرد و عالوه بر
پاره کردن کتابهايشان ،بسیاری از آنها را به دار آويخت ( طبری ،1375 ،ج/12.
ص .)5117.پس از مهدی ،هادی عباسي نیز به سختگیری بر مانويان ادامه داد ،چنانکه
يزدان بن باذان را کشت (طبری ،1375 ،ج/8.ص .)190 .همچنین ،هارونالرشید برخي
از مانويان ازجمله يونس بن فروه و يزيد بن فیض را به قتل رساند (طبری،1375 ،
ج/12.ص5231.؛ ابن اثیر ،1371 ،ج/16 .ص .)55 .بنابراين ،مانويان از مدتها قبل
همانند علويان که اشاره شد ،مورد تنفر بنيعباس بودند و بدين وسیله زمینۀ نارضايتي
آنها فراهم شد .در پايان اين بحث ميتوان گفت هر چه شدت محرومیت نسبي با
توجه به ارزش های رفاهي ،قدرتي ،منزلتي و اجتماعي بیشتر باشد احتمال زوال انسجام
عقیدتي نیز بیشتر است (گر ،1394 ،ص .)175 .به محرومیت ناشي از ارزشهای
مذکور در زير هر عنوان پرداخته شد.
ارزشهای منزلتی و تعلق به جمع
براساس نظريۀ گر فرصتهای ارزشي يک گروه (در اينجا ايرانیان) هنگامي به شکلي بارز
پايین است که اعضای آن براساس معیارهای انتسابي از بهکار بردن فنون ارزشافزايي که در
اختیار ديگران است ،منع شده باشند (همان ،ص .)168.ايرانیان در دورة بنيعباس هم
براساس نژادگرايي در بیشتر موارد از فرصتهای مهم ارزشي منع شدند 2و به برابری
تحرک اجتماعي و رسیدن به شغلهای مهم و برخورداری از رفاه بیشتر اقتصادی را
داشتند .مي توان گفت سیاست عباسیان پس از رسیدن به قدرت نسبتبه ايرانیان و
علويان تغییر کرد .آن ها شديد ًا به سرکوبي اين دو گروه پرداختند .ابومسلم (دينوری،
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 ،1383ص422 .؛ ابن اثیر ،1371 ،ج/15.ص )110 -109 .و ابوسلمه (طبری،1375 ،
ج/11.ص4653 .؛ ابن کثیر1407 ،ق ،ج/10.ص )54 .را کشتند و قیامهای ايراني و
علوی را سرکوب کردند (ابن کثیر ،1352 ،ج/10 .ص145 .؛ طبری :1375 ،ج/11.ص.
 4951به بعد) در ماجرای قتل ابومسلم بسیاری از ايرادات و اشتباهات ابومسلم از
ديدگاه منصور نشاندهندة نژادگرايي و عدم قبول ابومسلم از طرف منصور است .برای

مثال مي توان به ادعای خواستگاری ابومسلم از آمنه دختر علي و ادعای انتصاب به بني-
عباس زماني که پنداشت پسر سلیط بن عبداهلل بن عباس است ،اشاره کرد (دينوری،
 ،1383ص422 .؛ ابن اثیر ،1371 ،ج/15.ص .)109 .محتمل است که منصور با
نارضايتي از خواستگاری از آمنه نشان داده باشد که ابومسلم پای خود را از روابط
اجتماعي و طبقاتي خود فراتر نهاده است .درمورد دوم با ادعای انتصاب به سلیط بن
عبداهلل بن عباس نیز به نوعي ادعای برابری با پدر منصور و بنيعباس کرد و به نوعي
روابط خود را از جنبۀ اجتماعي و طبقاتي برابر با بنيعباس دانست .اين موارد رگههايي
از نژادگرايي عباسیان دارد.
ارزشهای مشارکتی و قدرت
يکي ديگر از ارزشهای مهم برای طبقات اجتماعي ارزشهای مربوط به قدرت و
مشارکت در جامعه است .شواهد بسیاری در منابع تاريخي ميتوان يافت که دال بر عدم
مشارکت ديگران در قدرت عباسیان ،يا قدرت موقتي ديگران دارد .يکي از اين نشانهها
رسم مشاطره يعني گرفتن اموال وزيران به نفع خلیفه بود .يعقوبي اشاره به برکناری ابو
ايوب خوزستانى ،گرفتن اموال و کشتن توسط منصور ميکند (يعقوبي:1371 ،
ج/2.ص )386 .در وصیت منصور نیز نشان از عدم مشارکت مردم در حکومت يافت
ميشود .منصور در وصیت خويش به فرزندش مهدی گفت« :من مردم را سه صنف
است و زندانىاى که جز از تو امید فرج ندارد» (يعقوبي ،1371 ،ج/2.ص.)394 .
طبری ميگويد وقتى منصور آهنگ حج کرد ،کلید خزينهای را به ريطه دختر عباس،
زن مهدى داد .پس از مرگ منصور وقتي آن خزانه را گشودند ،جمعى از «مقتوالن
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خاندان ابوطالب آنجا بودند ،در گوشهاشان رقعهها بود که نسبشان در آن نوشته بود»
(طبری ،1375 ،ج /11.ص .)5049.اين مورد نشاني ديگر از عدم مشارکت علويان در
دورة بنيعباس و قتل و برکناری آنهاست .همچنین ،از آزادی زندانیان سیاسي در
دوران مهدی (يعقوبي ،1371 ،ج/2.ص )394 .نیز ميتوان به عدم سهیم کردن بسیاری
از افراد در قدرت پي برد .درحقیقت ،محتمل است اصالحات مهدی در زمینۀ
دادخواهي از مردم (ابن طقطقي ،1360 ،ص )243 .نشان از عدم مشارکت آنها در
حکومت در دوران قبل از وی و سرپوشي برای پوشاندن ظلم و ستم منصور و سفاح بر
طبقات مختلف اجتماعي باشد.
بهنظر ميرسد که تمايل به مشارکت و رهبری در هر جامعهای باعث انگیزش برخي
انسانها ميشود .اگر اشتراک در ارزشهای مربوط به قدرت در سطحي وسیع نباشد،
محرومیت نسبي در زمینۀ مشارکت احتماالً شديد خواهد بود (گر ،1394 ،ص.)182 .
درحقیقت در دورة بنيعباس اين مشارکت در قدرت در سطح خیلي وسیعي نبود و
حتي بسیاری از نخبگان سیاسي مثل ابومسلم ،ابوسلمه ،خاندان بنيسهل و برمک و
غیره حتي بعد از شريک شدن در قدرت موقعیت خود را ازدست دادند.
درحقیقت آرزومندان نیل به جايگاه نخبگان ،تمايل زيادی به قدرت سیاسي دارند و
اگر مانعي بر سر راه دسترسي آنها بدين جايگاه ،يعني اقتدار سیاسي ايجاد شود،
خشمگین ميشوند و شورش ميکنند (گر ،1394 ،ص .)184 .از قیامهای مختلفي که
در دورة مهدی در جامعۀ اسالمي رخ داد ميتوان به اين عدم مشارکت در قدرت و
ظلم و ستم بنيعباس پيبرد .از مهمترين اين نمونهها ميتوان به قیام مقنع (ابنخلدون،
 ،1363ج/2.ص ،)323 .قیام يوسف برم (طبری ،1375 ،ج/12.ص5086 .ـ ،)5087قیام
خوارج به رهبری عبدالسالم بن هاشم يشکرى (طبری ،1375 ،ج/12.ص ،)5109 .قیام
سرخپوشان در سال 162ق به رهبری عبدالقهار (طبری ،1375 ،ج/12.ص ،)5111 .قیام
کرد .در دوران هادی ميتوان به قیامهای يحیي بن عبد اهلل علوی در سال 176ق در
ديلم (طبری ،1375 ،ج/12.ص ،)5240 .قیام خوارج در سال 180ق (طبری،1375 ،
ج/12.ص )5276 .قیام سرخپوشان در گرگان به سال 181ق (طبری ،1375 ،ج/12.
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ص )5277.در زمان هارون الرشید ،قیام خوارج به رهبری ولید بن طريف شارى در
سرزمین جزيره که ده سال ادامه يافت (مقدسي ،1374 ،ج/2.ص ،)966 .در زمان مأمون
قیام ابوالسرايا (طبری ،1375 ،ج/13.ص5628 .؛ طقوش ،1390 ،صص153 .ـ،)154
قیام بابک خرمدين (نظامالملک ،1347 ،صص312 .ـ313؛ بلعمي ،1373 ،ج/4.
ص ،)1254.در دورة معتصم قیام محمد بن قاسم بن علي زيدی معروف به صوفي در
طالقان (طبری ،1375 ،ج/13.ص5800 .؛ يعقوبي ،1371 ،ج/2.ص ،)496 .قیام مازيار
(طبری ،1375 ،ج/13.ص5890 .؛ ابن کثیر1407 ،ف ،ج/10.ص )289 .و قیام افشین
(ابن اثیر ،1371 ،ج/17.ص156 .؛ ابن خلدون ،1363 ،ج /2.ص )417 .اشاره کرد.
هر کدام از اين رهبران عليرغم مشارکت يا عدم مشارکت در قدرت علیه بنيعباس
قیام کردند .بنا بر نظر «گر» هرچه تناوب تکرار جنبشها بیشتر و زمان وقوع آنها به هم
نزديکتر باشد ،مردم عادی انتظار وقوع آنها را در آينده خواهند داشت .بنابراين ،اگر
انتظار وقوع خشونت زياد باشد ،شدت و گسترة توجیهات هنجاری خشونت سیاسي
قوياً تحت تأثیر شدت و گسترة محرومیت نسبي قرار خواهد داشت (گر ،1394 ،ص.
213ـ )214اين توالي زماني و تعدد قیامها در موارد مذکور مبرهن است .اقدامات
افشین ،مازيار در راه گرفتن حکومت خراسان از طاهريان (ابنکثیر1407 ،ق ،ج/10.ص.
289؛ يعقوبي ،1371 ،ج/2.ص503 .؛ ابن خلدون ،1363 ،ج/3.ص )605 .و درگیری
آنها نمونهای ديگر از تالش اين افراد برای بهدست آوردن مناسب باالی قدرت در
جامعه است که درنهايت هیچکدام به اين قدرت نرسیدند .بنابراين ،هرچه خشونت در
جمعي شیوع بیشتری د اشته باشد ،احتمال دارد که برخي از افراد از آن کسب پاداش
کنند و در آينده نیز آمادة شرکت در آن باشند .نیز هرچه اين خشونت شايعتر باشد،
احتمال بیشتری وجود دارد که ناظران غیرشرکتکننده از اين مدلهای رفتاری پیروی
کنند(.گر ،1394 ،ص.)216 .

متغیرهای خشونت مذکور بر حجم خشونت سیاسي بهشدت تأثیرگذارند .در اين
پژوهش جهت اندازهگیری حجم خشونت سیاسي در اين جنبشها از سه متغیر دامنۀ
97

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-10

حجم جنبشها

جامعهشناسي تاريخي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،12شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1399

جنبشها ،میزان ويرانگری جنبشها و دوام جنبشها استفاده کردهايم تا تأثیر متغیرهای
مذکور را بر روی اين جنبشها روشن کنیم .حجم خشونت در اين جنبشها قوي ًا تحت
تأثیر متغیرهای ذکرشده است.
دامنۀ جنبشها
در اينجا منظور از دامنه ،میزان مشارکت طبقات اجتماعي در درون جنبشهای مورد
مطالعه است .درمورد ترکیب طبقات شرکتکننده در جنبش برازبنده ،گرديزی فقط به
سپیدعلم بودن آنها اشاره ميکند .محتمل است با توجه به اشارة گرديزی به لشکرکشي
خلیفه به فرماندهي مهدی ،همچنین اشارة وی به پنجهزار لشکر شورشي برازبنده و
عبدالجبار در مروِ خراسان طبقات مختلفي آنها را در اين جنبش ياری کرده باشند.
(گرديزی ،1363 ،صص273 .ـ .)274يعقوبي ( ،1371ج/2.صص356 .ـ )357به پیوستن
گروهي از ياران ابومسلم خراساني به سنباد اشاره دارد .همچنین ،نظامالملک (،1347
فصل /45ص )280 .به پیوستن بیش از صد هزار نفر ازجمله رافضیان ،مزدکیان ،و
خرمدينان به سنباد اشاره ميکند .هرچند گفتههای وی را بهسبب اختالفات ديني اين
ال
نويسنده با سنباد  ،همراهي وی با دربار عباسي و اغراق بیش از حد ،نميتوان کام ً
پذيرفت ،اما محتمل است که گروههايي از اين طبقات به سنباد پیوسته باشند .چنانچه
مسعودی نیز به پیوست خرمیان به اين جنبش اشاره ميکند (مسعودی ،1374 ،ج/2.ص.
 .)297بلعمي ( ،1373ج /4 .ص )1093.نیز به پیوستن شیعیان پیرو ابومسلم به سنباد
اشاره دارد .رقم لشکرياني که مورخان آوردهاند هر چند اغراقآمیز است ،اما ميتواند
حاکي از دامنۀ قیام و پیوستن طبقات اجتماعي به سنباد باشد .اين رقم را بلعمي شست
هزار نفر ( ،1373ج/4 .ص ،)1093 .ابن خلدون صد هزار نفر ( ،1363ج/2.ص،)289 .
نظامالملک بیش از صد هزار نفر ( ،1347فصل /45ص )280 .و ابن طقطقي (،1360
همکاری ابوعبیده ،حاکم ری ،به سنباد و عدم اطاعت وی از بنيعباس (تتوی و قزويني،
 ،1382ج/2 .ص )1282 .نیز شاهد ديگر بر دامنۀ نارضايتي جنبش است .دامنۀ قیام
سنباد از ری تا نیشابور را فراگرفت (تتوی و قزويني ،1382 ،ج/2 .ص.)1282 .
98

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-10

ص )232 .بدون ذکر تعداد به پیوستن تعداد زيادی از ناحیۀ جبال ذکر ميکند.
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درمورد دامنۀ قیام استادسیس بسیاری از مورخان به پیوستن گروههايي از هرات،
بادغیس ،سیستان و ديگر واليتهاى خراسان به استادسیس اشاره ميکنند (طبری،
 ،1375ج/11.ص4949 .؛ ابن خلدون ،1363 ،ج/2.ص308 .؛ بلعمي ،1373 ،ج/4.ص.
1143؛ ذهبي1413 ،ق ،ج/9.ص 53 .و  ،)...چنانچه تعداد لشکريان وی را بهصورت
بسیار اغراقآمیز تا سیصد هزار نفر ذکر کردند (طبری ،1375 ،ج/11.ص4949 .؛ ابن
کثیر1407 ،ق ،ج/10.ص .)106 .باسورث ( ،1370ص )174 .به همدلي آفريديان با وی
اشاره دارد .اشارههای مورخان به استفادة لشکريان وی از ابزار ابتدايي مانند بیل ،کلنگ،
تبر و زنبیل (تاريخ طبری /ترجمه ،ج /11.ص4951 .؛ابن خلدون ،1363 ،ج/2.ص.
309؛ ابن اثیر ،1371 ،ج/15.ص237 .؛ مقدسي ،1374 ،ج/2.ص )956 .بیانگر
گستردگي قیام در میان طبقات فرودست جامعه است.
دامنه و گستردگي پیوستن طبقات اجتماعي در جنبش المقنع را نیز ميتوان از البهالی
منابع تاريخي استنباط کرد .ابن خلدون ( ،1363ج/2.ص )323 .به جمع کثیر ياران وی
اشاره ميکند که همرأی نبودند .محتمل است همرأی نبودن بیانگر مختلف بودن طبقۀ
اجتماعي آنها باشد .همچنین ،منابع مختلف تاريخي به اعانت و کمک ترکان به المقنع
اشاره ميکنند (نرشخي ،1363 ،ص277 .؛ ابنخلدون ،1363 ،ج/2.ص323 .؛ بیروني،
 ،1380ص258 .؛ ازدى1427 ،ق ،ج/1.ص .)453 .ابن کثیر دمشقي به پیوستن طبقات
فرودست جامعه به المقنع اشاره دارد (ابن کثیر ،1352 ،ج/10 .ص .)145 .عالوهبر اين
نرشخي ( ،1363ص )92 .طبقات اصلي شرکتکننده در جنبش را افراد دهها ميداند.
طبقۀ دهقانان نسبتبه جنبش المقنع دو واکنش متفاوت دارند؛ عدهای از آنها
شرکتکننده در جنبش مقنع بودند و او را ياری دادند (همان ،صص99 .ـ100؛ بلعمي،
 ،1373ج/5.ص .)1595 .گروهي ديگر از دهقانان هم در مقابل مقنع حکومت را ياری
کردند (نرشخي ،1363 ،صص99 .ـ100؛ بلعمي ،1373 ،ج/5.ص .)1595 .از میان
ص .)1277 .از میان اعراب در مرو عبداللّه بن عمرو با وى بیعت کرد (نرشخي،1363 ،
ص .)92 .اين موارد بیانگر اين است که طبقات بسیاری از مردم حتي طبقات باالی جامعه ،در
اثر دست نیافتن به خواستههايشان در زير لوای المقنع در صدد رسیدن به خواستههای
99

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-10

طبقات حکام بخارخدات بنیات بن طغشاده مقنع را ياری کرده است (نرشخي،1363 ،
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خود بودند .درمورد دامنۀ جنبش بابک بسیاری از مورخان به طرفداری مزدکیان از وی
سخن راندند (ابن نديم ،1381 ،ص613 .؛ بیهقى ،1374 ،ج/1.ص323 .؛ آملي،1348 ،
ص74 .؛ و  .)...نظامالملک ( ،1347صص312 .ـ )313به همراهي شورشیان سپاهان ،برندين،
کاپله ،فابک ،همدان ،دشت بیه و ساير روستاها به بابک اشاره دارد .هر چند از اشارههای وی
به پیوستن باطنیان به بابک (همان ،ص )313 .دشمني وی با اين جنبش مبرهن است،
اما پیوستن اين مناطق به بابک حاکي از دامنۀ وسیع اين جنبش است .چنانچه منابع در
سال  218ق به پیوستن بسیاری از مردم شارستانه ،کوهستان و آذربايجان ،همدان،
قهستان ،اصفهان و ماسبذان ،به وی اشاره دارند (همان ،صص314 .ـ315؛ بلعمي،
 ،1373ج/4.ص1254 .؛ ابن اثیر ،1371 ،ج/17.ص .)73 .اين گسترگي را ميتوان دلیلي
بر محرومیت نسبي ،يعني عدم بهبود توانايي مردم عليرغم باال رفتن انتظاراتشان
دانست .اشارة مورخان به رقم اغراقآمیز ياران ،میزان کشتهشدگان و اسیران هر چند
بسیار اغراقآمیز است نیز دلیلي بر وسعت دامنۀ قیام است .ابن کثیر ميگويد افشین
بیش از يکصد هزار نفر از ياران بابک را کشت (ابن کثیر1407 ،ق ،ج/10.صص.
282ـ .)283مسعودی شمار کشتهشدگان کل قیام را پانصد هزار نفر ميآورد (مسعودی،
 ،1365ص .)336 .طبری ( ،1375ج/13.ص )5858 .نیز ،تعداد اسیران را سه هزار و
سیصد و نه نفر ميآورد.
شدت جنبشها
در اين پژوهش شدت جنبشها بر اساس میزان ويرانگری که اين جنبشها از لحاظ
مادی و غیرمادی به وجود آوردهاند ،سنجیده ميشود .درمورد جنبش برازبنده ميتوان
گفت عبدالجبار از فرماندهان خلیفه به وی پیوست و بسیاری از خزاعیان ازجمله
سرهنگان عصام سرهنگ امنیه ،ابوداود خالد و قدامه حرشى فرستادة منصور کشته
طرف و میزان کشتهشدگان طرفین است.
درمورد میزان کشتۀ قیام سنباد روايت مورخان متفاوت و اغراقآمیز است .برخي اين
رقم را شش هزار نفر (طبری ،1375 ،ج/11 .ص4715 .؛ بلعمي ،1373 ،ج/5.ص.
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شدند (گرديزی ،1363 ،صص273 .ـ .)274اين مورد عالوه بر هزينۀ لشکرکشي دو
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 ،1590ج/4.ص ،)1093 .برخي شصت هزار (ابنخلدون ،1363 ،ج/2.ص290 .؛ ابن
طقطقي ،1360 ،ص ،)233 .برخي هشتادهزار نفر (گیالني ،1352 ،ص )41 .و ابن
اسفنديار بدون ذکر عدد از تعداد زياد آنها ياد ميکند (ابن اسفنديار ،1366 ،قسم
اول/ص .)174 .درمورد قیام استادسیس منابع به کشته شدن اجثم مرورودى و بسیاری
از لشکريان وی توسط استادسیس اشاره دارند (طبری ،1375 ،ج/10.ص4949 .؛ ابن
خلدون ،1363 ،ج/2.ص .)309 .شمار کشتگان استادسیس در يک نبرد در حدود هفتاد
هزار نفر بود و چهارده هزار نفر نیز اسیر شدند (طبری ،1375 ،ج/10.ص4950 .؛
ذهبي1413 ،ق ،ج/9.ص .)53 .طبق برخي روايات خازم چهارده هزار نفر از اسیران را
به قتل رساند (طبری ،1375 ،ج/10.ص4952 .؛ ابن کثیر1407 ،ق ،ج/10.ص )106 .و
براساس روايت مقدسي نود هزار نفر کشته شدند و زنان و فرزندانشان اسیر شدند
(مقدسي ،1374 ،ج/2.ص .)957 .اين ارقام هرچند اغراقآمیز هستند بیانگر شدت
ويرانگری قیاماند .در نتیجۀ قیام استادسیس حاکمیت عباسیان در خراسان متزلزل شد .به
روايت مجمل التواريخ «خراسان بشوريد» (ابن مهلب ،1378 ،ص .)261 .سیوطي نیز
قیام را بسیار عظیم و کار منصور را برای مقابله با آن بسیار سخت ميشمرد (سیوطي،
 ،1408ص )318 .که بیانگر شدت و هزينۀ باالی مادی و معنوی قیام برای دربار عباسي
است.
در منابع تاريخي اشاره های بسیاری نیز به ويرانگری قیام مقنع شده است .نرشخي
( ،1363ص )92 .به غارت دهها و کاروانهای تجاری توسط مقنع اشاره دارد .همچنین
وی به تصرف کاخها و قلعۀ نواکت و کشتن امرا و لشکريان آنجا پرداخت (همان ،ص.
 .)277حمله پیروان المقنع در سال 159ق در بخارا در مسجد ده نمجکت و کشتن
مؤذن ،پانزده مسلمان و اهالي ده نمونۀ ديگری از ويرانگری است (همان ،ص.)93 .
خلیفه مهدی لشکريان زيادی به جنگ او فرستاد (همان) که ميتوانست هزينۀ بسیاری
نیز شبیخون زدند؛ قلعۀ آنها ويران شد و تلفات بسیار به بار آمد (همان ،ص95 .؛
ازدى1427 ،ق ،ج/1.ص .)453 .در جنگ دوباره بهدلیل کشته شدن يکي از فرماندهان
مقنع بهنام خشوی ،عدة زيادی از سپیدجامگان کشته شدند (همان ،ص .)97 .معاذ بن
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برای دربار داشته باشد .همچنین ،لشکريان مقنع بر جبرئیل بن يحیى و حسین بن معاذ
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مسلم نیز به سغد و سمرقند رفت و با ترکان و سپیدجامگان به مدت دو سال جنگید که
هر بار گروهي پیروز ميشدند (همان ،ص .)101 .محتمل است که اين مجموعه نبردها
تلفات مالي و جاني بسیاری دربر داشته است که البته در منابع بهصورت اغراقآمیز آمده
است .عاقبت فرمانده ديگر خلیفه بهنام حرشي حدود سي هزار نفر از سپدجامگان را
اسیر کرد (ابن خلدون ،1363 ،ج/2.ص324 .؛ ابن اثیر ،1371 ،ج/15.ص294 .؛ ابن
تغرى بردى ،1392 ،ج/2.ص .)38 .اشارة مورخان به خودکشي مقنع و بقیۀ ياران (ابن
اثیر ،1371 ،ج/15.ص )294 .نیز دلیلي بر ويرانگری قیام برای جامعۀ زمان خود است.
بیشترين میزان هزينهها و تلفات مربوط به جنبش بابک است .بلعمي افراد سرکوبشدة
اصفهان ،همدان و قهستان توسط اسحاق بن ابراهیم بن مصعب را شصت هزار نفر ميآورد و
اين غیر از افرادی است که به ارمنیه و آذربايجان فرار کردند( .بلعمي ،1373 ،ج/4.ص.
 .)1254همچنین مسعودی به سرکوب دويست هزار نفر از خرمیان در واليت ماهات و
جبال اشاره ميکند (مسعودی ،1365 ،ص .)338 .عدهای از مورخان تعداد سپاهیان وی
را بیست هزار نفر و کشتهشدگان به دست وی را  255.500نفر ميدانند( .ابن الجوزی،
1412ق ،ج/11.ص52 .؛ مقدسي ،1374 ،ج/2.ص .)976 .اين ارقام اغراق آمیز بیانگر
ويرانگریهايي است که اين جنبش به بار آورد.
مقدسي به تعداد بیست هزار سوارکار او ،کشتن سرداران خلیفه ،مثله کردن مردم و
سوختن اموال آنها اشاره ميکند (مقدسي ،1374 ،ج/2.ص )975 .که اين ارقام هر چند
اغراقآمیز و با تعصب است ،ميتواند دلیل ديگری بر ويرانگری قیام باشد .مسعودی
( ،1374ج/2.ص )471 .مي گويد اهمیت و عظمت کار بابک و کثرت سپاهش که
نزديک بود خالفت را از پیش بردارند و مسلماني را تغییر دهند ،سخت در دلها نفوذ
کرده بود .اين جمالت رسا و کوتاه بیانگر اهمیت و بزرگي جنبش بابک و پیروان
اوست که دستگاه خالفت را به سختترين وجهي به چالشهای سیاسي ـ نظامي
توسط بابک و کشتن سرداران خلیفه همچون يحیي بن معاذ ،عیسي بن محمد ،زريق بن
علي ،محمد بن حمید طوسي ،ابراهیم بن لیث و احمد بن جنید اسکاني (طبری،1375 ،
ج/13.ص 5858 .به بعد) دلیلي ديگر بر شدت ويرانگری اين قیام است.
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فراميخواند .گفتۀ اغراقآمیز طبری درمورد کشتن  250.500نفر و اسارت  3.309نفر
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خلیفۀ عباسي با احساس اين تهديد تمامي امکانات مادی و معنوی خود را بهکار
مي بندد ،مردان جنگي ،داوطلبان شهادت ،فرمانبرداران بزرگ نظامي و پول ،با هدف
شکست بابک گردآوری ميشود (دينوری ،1383 ،ص .)403 .کافي است تنها به مخارج
هنگفت آخرين عملیات نظامي به فرماندهي افشین توجه کنیم تا به بزرگي کار
خرمدينان و طبقات زيادی که به وی پیوستند پي ببريم .ابن اثیر ميگويد روزانه ده هزار
درهم ،به جز خواروبار ،علوفه و ارزاق در میان لشکريان افشین بهعنوان مواجب توزيع
مي شد و اين وضع حداقل يک سال ادامه داشت (ابن اثیر ،1371 ،ج/11.ص .)113 .اين
موارد هزينۀ بسیاری برای خالفت عباسیان داشت و بیانگر میزان ويرانگری جنبش بابک
است .عالوه بر موارد فوق تعداد جنگهای بابک در طول سالیان متمادی نیز شدت
جنبش را بیان ميکند .چنانچه مورخان به جنگهای متعدد وی در طول سالهای 201
تا 220ق اشاره کردهاند (طبری ،1375 ،ج/13.ص5684 .؛ الجوزی1412 ،ق ،ج/10.ص.
198؛ ابن العماد ،1406 ،ج/3.ص.)57 .
دوام جنبشها
دوام جنبشها يعني مدت زماني که جنبش دوام ميآورند ،نیز بیانگر نارضايتي و
محرومیت نسبي در دورة حکومت عباسیان است .در اين مورد مورخان دوام قیام
برازبنده را حدود يک سال ميدانند (گرديزی ،1363 ،ص .)275 .بنابر روايت ابن اثیر و
طبری مدت قیام سنباد هفتاد روز (طبری ،1375 ،ج/11 .ص4715 .؛ ابن اثیر ،1371 ،ج.
/15ص )117 .و به روايت نظامالملک ( ،1347فصل /45ص 7 )280 .سال بود که
روايت نظامالملک با توجه به دشمني وی با قیام بعید مينمايد .بیشتر مورخان شروع
قیام استادسیس را 150ق و شکست وی را سال 151ق ميآورند (طبری،1375 ،
ج/10.ص4952 .؛ ذهبي1413 ،ق ،ج/9.ص54 .؛ گرديزی ،1363 ،ص .)152 .در ابتداى
(ابن اثیر ،1371 ،ج/15.ص )305 .و افول آن را در 163ق ضبط کردهاند (طبری،1375 ،
ج /12.ص5112.؛ ابن اثیر ،1371 ،ج/15.ص305 .؛ ابن کثیر1407 ،ق ،ج/10.ص.
 ،)145ولى بیرونى در آثارالباقیه مدت استیالی او را چهارده سال نوشته و گفته است در
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ظهور و مدت استیالى مقنع نیز اختالف است .مورخان ابتداى ظهور او را سال 159ق
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سال 169ق کشته شد (بیروني ،1380 ،ص258 .؛ نرشخي ،1363 ،ص .)279 .مورخان
ابتدای قیام بابک را حدود سال 201ق (طبری ،1375 ،ج/13.ص5661 .؛ سمعاني،
 ،1382ج/2.ص )7 .و کشته شدن او را سال 223ق ذکر کردند (دينوری ،1383 ،ص.
447؛ خلیفۀ بن خیاط1415 ،ق ،ص )316 .دوام اين قیامها عليالخصوص قیام سنباد،
المقنع و بابک بیانگر شدت نارضايتي و محرومیت نسبي در دوران خالفت بنيعباس
است.
تعادل نیروی اجبار میان حکومت و مخالفان
بنیادیترين پاسخ انسانها به استفاده از زور ضدزور يا زور متقابل است .حکومتها
معموالً مصالحه را نشانهايي از ضعف ميدانند و منابع بیشتری را وقف انتقام نظامي
ميکنند (گر ،1394 ،ص .)285 .اگر کنترل قهرآمیز مخالفان به شکل چشمگیری از
حیث گستره و مقدار کمتر از کنترل قهرآمیز حکومت باشد ،بعید است که مخالفان
بتوانند جنگي داخلي را سازمان بدهند و تداوم بخشند (همان ،ص .)288 .چنانچه
برازبنده و اسحاق ترک بدين خاطر دوام چنداني نیاوردند (گرديزی ،1363 ،صص.
273ـ ،)274اما هرگاه نسبت کنترل قهرآمیز مخالفان و رژيم به تساوی نزديک شود،
احتمال جنگ درون کشوری افزايش مييابد( .گر ،1394 ،ص .)285 .درمورد جنبش
سنباد تعداد پیروان تا صد هزار نفر (ابن خلدون ،1363 ،ج/2.ص ،)289 .جنبش
استادسیس تا سیصد هزار نفر (طبری ،1375 ،ج/11.ص4949 .؛ ابن کثیر1407 ،ق،
ج/10.ص ،)106 .جنبش المقن ع اشارة ابن خلدون به جمع کثیر پیروان وی که با هم
يکرأی نبودند (ابنخلدون ،1363 ،ج/2.ص ،)323 .و بابک پانصدهزار نفر و بیشتر
(ابن کثیر1407 ،ق ،ج/10.صص282 .ـ )283که هر چند بسیار اغراقآمیزند ،نزديکي و
تساوی بیشتری بین مخالفان و خلیفۀ بنيعباس را نشان ميدهد .بنابراين ،يکي از داليل
حکومت و مخالفان است .نیروی قهريه حکومت شامل متغیرهايي مثل اندازه و منابع
نیروهای نظامي و امنیتي ،وفاداری اين نیروها به حکومت و شدت و دوام مجازاتها
ميشود .گسترة کنترل در اينجا حضور فعال سازمانهای حکومتي در میان مردم است
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دوام بیشتر اين جنبشها بهخصوص بابک در کنترل تقريباً مساوی قوة قهرآمیز توسط
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(گر ،1394 ،ص .)291 .بازدارندگي و مجازات نیز مانع خشونت است .اگر انسانها در
مقابل انجام کنش های ممنوع انتظار کیفر شديد و قطعي داشته باشند ،احتماالً در
کوتاهمدت خشم خود را محدود ميسازند ،اما در بلندمدت اگر انگیزة کنش خود را
مشروع قلمداد کنند ،خشونت خود را نشان ميدهند (همان ،ص .)291 .از طرفي بر
اساس اين نظريه افراد انساني هرچه بیشتر تنبیه شوند ،احتمال بیشتری وجود دارد که با
رفتارهای مکرر خود در مقابل تغییر مقاومت کنند (همان ،ص294 .ـ .)295دامنۀ
مجازاتهای رژيم را از میزان کشته شدن مخالفان ميتوان استنباط کرد .برای نمونه در
منابع تاريخي کشتهشدگان در جنبش سنباد تا شصت هزار نفر (ابنخلدون،1363 ،
ج/2.ص290 .؛ ابن طقطقي ،1360 ،ص ،)233 .استادسیس تا هفتاد هزار نفر (طبری،
 ،1375ج/10.ص )4950 .که اغراقآمیزند ذکر شده است .اين سرکوبها ميتوانست
تأثیر بسیاری در سرخوردگي مخالفان و جنبشهای بعدی آنها داشته باشد .از طرفي
کنترل قهرآمیز رژيم تحت تأثیر وفاداری نیروهای قهری آن رژيم قرار دارد (گر،1394 ،
ص .)303 .ثبات قدم در استفاده از زور نیز مهم است .بر اساس اين نظريه سرکوب
بدون استثناء بهجای بازدارندگي باعث دشمني انسانهای بیشتری ميشود (همان ،ص.
 .)306چنانکه میزان اسیران يکي از نشانههای سرکوب است .مورخان برای نمونه به
صورت اغراقآمیز به چهارده هزار اسیر در لشکرکشي استادسیس (طبری،1375 ،
ج/10.ص ،)4952 .سي هزار نفر در جنبش المقنع (ابن خلدون ،1363 ،ج/2.ص324 .؛
ابن اثیر ،1371 ،ج/15.ص294 .؛ ابن تغرى بردى ،1392 ،ج/2.ص )38 .اشاره کردهاند.
اين سرکوبها توانست باعث دشمني افراد بیشتری با بنيعباس شود.
عوامل تعیینکنندة کنترل مخالفان بر نیروی قهر و اجبار تفاوت زيادی با عوامل
مربوط به کنترل حکومت دارد (گر ،1394 ،ص .)311 .ابعاد اجبار مخالفان که در اينجا
بررسي ميشود شامل گسترة کنترل آنها ،تمرکز حامیان آنها در مناطق غیرقابل
است .کنترل مخالفان بر نیروی اجبار به شکل معتدلي تحت تأثیر نسبت جمعیتي است
که در معرض نظارت و بازدارندگي آنها هستند (همان ،ص .)313 .چنانچه قبالً نیز
گفته شد رقم جمعیت اين مخالفان از پنج هزار نفر در جنبش برازبنده تا سیصد هزار
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نفر و بیشتر در جنبشهای استادسیس و بابک بهصورت اغراقآمیز آمده است.
ناهمواری ،دشواری و غیرقابل دسترس بودن منطقۀ جنگ نقش مهمي در نیروی اجبار
مخالفان دارد (همان ،ص .)313 .قیام بابک در قلعۀ بذ و نواحي تحت سلطۀ صعب
العبور (ياقوت حموی ،1995 ،ج/.3ص )44.يکي از داليل اصلي دوام قیام وی بر
اساس اين نظريه است .از طرفي ضعف شبکۀ حمل و نقل و انزوای روستايي نیز به
مخالفان کمک زيادی ميکند (گر ،1394 ،ص )314 .که اين مورد را در بیشتر جنبشها
بهخصوص جنبشهای المقنع (نرشخي ،1363 ،ص ،)92 .استادسیس (تاريخ طبری/
ترجمه ،ج /11ص )4951 .و بابک (ابن اثیر ،1371 ،ج/17.ص )73 .ميتوان بهعینه
ديد .تمرکز جغرافیايي مخالفان حکومت نیز نقش زيادی در نیروی اجبار مخالفان دارد.
اگر بیشتر يا تمامي جمعیت يک منطقه از مخالفان باشند يا بيطرفي اتخاذ کنند،
مخالفان نسبت ًا آزاد خواهند بود که به سازماندهي بپردازند و با آزادی و گمنامي نسبي
حرکت کنند (گر ،1394 ،ص .)315 .در اين میان منشأ جنبشهای سنباد (بلعمي،
 ،1373ج /4 .ص ،)1093.برازبنده (گرديزی ،1363 ،صص273 .ـ ،)274استادسیس
(طبری ،1375 ،ج/11.ص ،)4949 .المقنع (نرشخي ،1363 ،صص99 .ـ )100و اسحاق
ترک (ابن نديم ،1381 ،مقالۀ نهم/ص ) 615 .بیشتر درخراسان و سیستان است .در حالي
که جنبش بابک بیشتر بر نواحي آذربايجان و زاگرس تمرکز دارد (نظامالملک،1347 ،
صص312 .ـ ) 313که اين تمرکز نسبي کمک زيادی به سازماندهي پیروان آنها کرد.
البته تودههای مخالف بیشتر در شهرها شکل ميگیرند و نه در مناطق روستايي .تمرکز
جمعیت در شهرها باعث کمهزينه شدن تبلیغات و سرعت يافتن اشاعۀ عقايد ميشود
(گر ،1394 ،ص .)315 .در اين میان تمرکز بابک بر شهرها (نظامالملک ،1347 ،صص.
314ـ )315ميتوانست در اين زمینه تأثیر زيادی بر دوام قیام وی نسبتبه ديگر قیامها
داشته باشد .عالوه بر منابع نظاميای که مستقیم ًا در اختیار مخالفان است میزان تمايل
مورد ميتوان به پیوستن عبدالجبار سردار خلیفه به برازبنده (گرديزی ،1363 ،صص.
273ـ ،)274همکاری ابوعبیده حاکم ری و پیوستن گروهي از ياران ابومسلم به سنباد
(يعقوبى ،1371 ،ج/2.ص356 .ـ357؛ تتوی و قزويني ،1382 ،ج/2 .ص )1282 .و
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نیروهای حکومت به حمايت از مخالفان مهم است (گر ،1394 ،ص .)322 .در اين
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پیوستن بخارخدات بنیات بن طغشاده به مقنع (نرشخي ،1363 ،ص )1277 .اشاره کرد
که تأثیر بسیاری در تقويت قوای نظامي آنها داشت.
نتیجه
يکي از داليل جامعهشناختي قیامهای برازبنده تا بابک خرمدين را ميتوان محرومیت نسبي
بهعنوان برداشت قیامکنندگان از وجود اختالف میان انتظارات ارزشي و تواناييهای ارزشي
آنها دانست .بنيعباس در ابتدا با وعدههای خود به طبقات اجتماعي سبب باال رفتن
انتظارات طبقات اجتماعي شدند ،اما پس از رسیدن به خالفت در وعدههای خود
چندان صادق نبودند و توانايي اکثريت طبقات عامه را بهبود نبخشیدند .در نتیجۀ عدم
تغییرات مثبت و محسوس در ارزشهای اقتصادی ،ديني ،منزلتي و مشارکتي ،حجم
خشونت در جنبش های برازبنده تا بابک خرمدين باال رفت .اين حجم خشونت که با
متغیرهای مهمي ازجمله دامنۀ جنبشها ،شدت جنبشها و دوام آنها سنجیده شد ،زمینۀ
پیوستن بسیاری از طبقات به اين جنبشها را فراهم کرد و میزان کنترل بر نیروی اجبار
را توسط حکومت و مخالفان مبرهن ساخت .برخي جنبشها نظیر برازبنده و اسحاق
ترک به داليل عدم حمايت وسیع مخالفان ،روستايي بودن جنبش و کنترل وسیع
حکومت بر نیروی اجبار مدت زيادی دوام نیاوردند .اين در حالي است که جنبشهای
سن باد ،استادسیس ،المقنع و بابک خرمدين از حجم و دوام بیشتری برخوردار بودند.
برخي از داليل اين دوام را ميتوان به گسترة حمايت مخالفان ،تمرکز آنها در منطقۀ
تقريباً مشخص جغرافیايي ــ که باعث سازماندهي و آزادی نسبي مخالفان ميشد ــ
صعبالعبور بودن منطقه بهخصوص در جنبش بابک ،حمايت شهرها از بابک ،که زمینۀ
تبلیغات کمهزينه و وسیع را فراهم کرد ،همچنین پیوستن برخي از حامیان حکومت به
جنبشها دانست .در اين میان بیشترين دوام مربوط به جنبشهای سنباد ،المقنع و

پینوشتها
1. Partial deprivation
 .2البته در برخي نواحي نیز به حکومت و شغلهای مهمي رسیدند.
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بهخصوص بابک خرمدين است که گسترة خیلي وسیعي داشت.
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Abstract
Social movements are a fundamental issue in theories of revolution that have
sought to explain them because of the importance of different theories.
Lashkar-e Bani Abbas raised the level of value expectations of social classes
with egalitarian slogans, this was while the level of people's value ability did
not change much and people suffered from frustration and relative
deprivation. Important variables, including economic, religious, and
participatory values, led to the expansion of these movements. the size of the
movements also affected the control of coercion by the government and the
opposition and it finally made the movements. The present article tries to
focus on the formation and causes of the movements of Barazbandeh,
Sanbad, Ishaq Turk, Ostadsis, Al-Muqna and Babak Khorramdin. Using the
method of historical and sociological analysis and examining the content of
historical and sociological works, in the light of the theory of relative
deprivation, this article examines the formation and causes of these
movements.
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