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بررسی زندگی و قیام یحیی بن زید علوی در خراسان در سال  125هـق.
(انگیزههای قیام او و تناقضات منابع در روایت آن)

1

چکیده:
یکی از مهمترین قیامهای خونین در دوره پایانی حکومت امویان در خراساان ،قیاام
یحیی بن زید علوی بود .وی که در قیام پدرش حضوری فعال داشته ،بعاد از شاهاد
پدر راهی شهرهای عراق و خراسان شد و به مد

سه سال با کوششای خساتگیناپذیر

در صدد بیداری مردم آن سامان و تشویق آنان به رهایی از ستم امویان بر آمد و آناان را
به دعوتی فرا خواند که بعدها به مکتب زیدیه شهره یافت .دعو

یحیای تللیای هماان

اهداف و انگیزههای قیام پدرش و گرفتن انتقام خون به ناحق ریخته او بود.
از آنلا که بیشتر مورخان ضمن اباراز نرارا

متوااو

و بیاان روایاا

گونااگون

خواسته یا ناخواسته سعی در تشکیک انگیزهها و اهداف قیام یحیی بن زیاد داشاته و او
را شخصیتی نافرمان و آشوبگر نمایانده که با تمرد و سرکشی دسات باه آشاود زده و
حتی بیت المال برخی شهرها را غار

کرده و بدین سان قتل او را ملاز جلوه دادهاناد،

نویسنده مقاله را بر آن داشت تا با دقت بیشتر به مقایسه روایا

منابع مذکور پرداخته و

ال به الی مطالب برخی منابع به حقایق انکارناپذیری دست یابد .پس با چنین رویکردی
میتوان هدف از این تحقیق را بازخوانی روایا

مختلف درباره قیام مذکور ،بررسای و

و مقایسه نررا

راویان و ذکر اهداف و انگیزههای قیام

تحلیل آنها ،نمایاندن تناقضا
یحیی بن زید بیان کرد.

کلیدواژهها :یحیی ،قیام ،امویان ،خراسان.
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مقدمه:
اوضاع سرزمینهای عراق و خراسان در دهههای پایانی حکمرانی بنی امیه چندان با
ثبا

و آرام نبوده و به خاطر ظلم و ستم امیران و عامالن اموی و تعصب شدید مُضَری

و یمانی بین خلوا و قبایل عرد از یکسو و عدم توجه به خواساتههای ماوالی و وقاوع
تعصب عربی و علمی از دیگر سو؛ همچنین اختالفاا

ماذهبی باا پیاروان ماذاهب و

ادیان دیگر در نواحی مختلف و حتی درگیری با پیروان برخی مذاهب و فِارَق اساالمی
همچون شیعیان و خوارج ،فساد و بیبندوباری خلواا ،عادم رعایات قاوانین شارعی و
اسالمی و بیتوجهی به قارآن و سانت پیاامبر(ص) ،زمینهسااز قیامهاای متعادد در قلمارو
خالفت اموی گشت و پایههای حکومت آنان را به مارور زماان سسات و لارزان سااخت.
بدین سان شعار بیشتر سران و رهبران قیامهای شکل گرفته در زمان بنی امیه متضمن عمال
به کتاد خدا و اجرای سنت پیامبر (ص) و دعو
او راضی باشند ،بوده و دعو

به فردی از آل رسول (ص) کاه همگاان از

و فعالیت خود را بر محور آن استوار میساختند.

قیام زیدبنعلی بن حسین (ع) نیز یکای از نهضاتهایی باوده کاه باا شاعار اجارای
عدالت و دعو

به کتاد خدا و سنت رساول (ص) در ساال ( ۱۲۲یاا باه روایتای ۱۲۱

ها.ق) در کوفه بر ضد خلیوه هشام بن عبدالملک شکل گرفت ،ولی باا واکانش شادید
دستگاه خالفت و امیر عراق ،یوسف بن عمر ثقوی روبرو شاد و باه شایوه وحشایانه و
خونباری سرکود گردید و پیکر زید در کناسه کوفه به دار آویخته شاد .یحیای ،فرزناد
زید که در قیام پدرش حضور داشته ،پس از شهادتش و برای تداوم راه و اهاداف او از
عراق گریخته ،راهی سرزمین خراسان شد.
اوضاع خراسان نیز در اواخر حکومت بنی امیه بسیار متشنج و برهم ریخته باه نرار
میرسید .از سال  ۱۰۰تا  ۱۲۰هاق تنها ظرف  ۲۰سال حدود  ۹حاکم به نامهای جارا
ی،
بن عبداهلل حکمی ،عبدالرحمان بن نعیم غامدی ،سعید خُذَیْنَه ،ساعید بان عمارو حَرَشا ی
مسلم بن سعید کالبی ،اسد بن عبداهلل قَسْری (برای دو باار) ،ا َْشارَس بان عبداللیاه ُسالَمیی،
جُنَیْد بن عبدالرحمان مُریی و عاصم بن عبداهلل هاللی در آن دیار عزل و نصب شاده بودناد
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که سهم هر امیر به طور میانگین در این مد

حدود  ۲سال و  ۲ماه میشد؛ اگرچاه برخای

از آنان کمتر از یک سال و برخی بیش از مد

پرداختند.

مذکور به امار

نصر بن سیار ،آخرین امیر خراسان بیشتر از همه آنان در حدود  ۱۰سال بار ِسامَت
امار

آن دیار باقی ماند ،ولی او نیز دچار تعصب مُضَری خویش شد و گرفتار قیامهای

دیگری همچون قیام حارث بن سریج تممی ،یحیی بان زیاد علاوی ،جادیع بان علای
کرمانی و سرانلام ابومسلم خراسانی گشت که سرانلام طوماار حکومات بنای امیاه در
خراسان درهم پیچیده شد و ارکان متزلزل حکومت آنان در پی آن فرو ریخت.
منابع مختلف جدید و قدیم به قیام زید و پسرش پرداخته و مطالب زیادی عمدتاً به
شکل روایی آوردهاند که حاوی نکا

مختلف و گاهی متنااق

باوده و باه اهاداف و

انگیزههای این قیام نیز چندان توجهی نکردهاند ،لذا نویسنده بر آن است تا با باازخوانی
منابع مذکور و توجه ویژه به شخصیت یحیی بن زید ،ضمن تحلیل و بررسای روایاا
مختلف ،به تناقضا

موجود در منابع مذکور پرداخته و اهداف و انگیزههای قیام یحیای

بن زید را یادآور شود.
الف .اصل و نَسَب یحیی و حضور در قیام پدرش
یحیی فرزند زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (ع) و مادرش رَیْطه دختار
ابوهاشم عبداللیه بن محمد بن (حَنَوییه) علی بن ابی طالب (ع) بود 2.او ظاهراً محرم اسرار
پدرش بوده و طبری از خوابی خبر میدهد که زید بن علی (ع) قبل از قیام خود دیاده و
آن را برای پسر خود تعریف کرده بود 3.هنگامی که زید در زمان خالفت هشام در سال
 ۱۲۲هاق (یا به روایتی  ۱۲۱هاق) بر ضد ظلم و جور حکیاام بنای امییاه در کوفاه قیاام
کرده بود ،یحیی در آن قیام حضور داشته و بعد از شهاد

پدر که پیکارش را مخویاناه

دفن کرده بودند ،چند روزی نزد فردی از خویشاوندانش به نام عبدالملک بن بشار بان
مروان پنهان شد تا اوضاع آرام گرفت و مأموران از جستلوی او دست کشیدند؛ بعاد از
آن ،وی از کوفه گریخت  4و به سوی خراسان رفت.
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ب .دالیل انتخاب سرزمین خراسان برای پناهگاه و تداوم قیام توسط یحیی
یحیی بن زید به منرور تداوم قیام پدرش نیاز به سارزمین و مردمای داشات کاه از
اندیشههای او و پدرش طرفداری کرده و بدان تمایل نشان داده و از او در زمان مقتضی
حمایت جانی و مالی کنند ،بنابراین سرزمین خراسان بنا به دالیل زیر انتخاد گردید:
 -۱اعزام داعیانی توسط شخص زید پیش از قیاام بارای دعاو

خاود در سارزمین

خراسان زمینه عزیمت یحیی بدان نواحی را فراهم کرده بود تا بیدرنگ بعد از شاهاد
پدر رهسپار آن سرزمین شود .ابوالورج اصوهانی در فهرست داعیان زیاد باه دو تان باا
نامهای عبده بن کثیر اللرمی و حسن بن سعد معروف به فقیه اشااره دارد کاه آناان در
خراسان مردم را به نهضت زید بن علی (ع) فرا میخواندند 5.بنابراین یحیی که ظااهراً از
اقداما

پدرش و اعزام آن داعیان آگاهی داشته به سوی خراسان حرکت کرد.

 -2وجود شیعیانی در خراسان که شایوته آل رساول (ص) باوده و بادان عالقمنادی
معروف شده بودند .به روایت طبری زمانی که زید بان علای (ع) در کوفاه باه شاهاد
رسید ،فردی از مردم بنی اسد پیش یحیی آمد و گوت« :پدر

کشته شد ،مردم خراسان

شیعیان شمایند ،رأی درست این است که آنلا روی» 6.حضاور چناین طرفادارانی کاه
گرایشا

شیعیگری داشته و به آل علی (ع) دلبستگی نشاان میدادناد ،حتای در درباار

نصر بن سیار والی خراسان نیز نووذ کرده و پست و مقام داشتند که نموناه آن داود بان
ی دبیر نصر بن سیار بوده و گرایشا
طَهْمان سُلَم ی

شیعی داشت و طرفدار یحیی بن زید

علوی بود و هنگام خروج یحیی در سال  ۱۲۵ه در خراسان برای او جاسوسای میکارد
که نصر بن سییار وی را به جرم آن اقدام برکنار کرد.

7

 -3دوری مسافت خراسان باا دمشاق ،مرکاز خالفات و عاراق ،آن سارزمین را تاا
حدودی به مأمن امنی برای مخالوان حکومت اموی تبدیل کرده بود ،باه ویاژه آنکاه در
اواخر حکومت بنی امیه قیامهای زیادی به طور همزمان در نواحی مختلف قلمرو اموی
شکل گرفته و راههای ارتباطی و ارسال نیروهای کمکی به خراسان را مختل کرده بود.

8
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 -4سیاست دولت اموی بر سیاد

قوم عرد و تحقیر ملل دیگر نریار ایرانیاان کاه

موالی خوانده میشدند مبتنی بود؛ به ویژه در خراسان خشونت و قساو

امویان نسبت

به مغلود شدگان بیشتر بود ،به گونهای کاه ماوالی از تماام حقاوق و شا ون مادنی و
اجتماعی محروم بودند و حتیی حقی ساختن سال و سوارکاری با اساب را نداشاتند؛ از
این رو خراسان به یکی از مراکز مهم مخالوت با آنان تبدیل شده بود.

9

 -5بیشتر ساکنان خراسان از عالقهمنادان خانادان پیاامبر (ص) و متمایال باه عقایاد
شیعیان بودند و هم بدین سبب بود که قیام زید بن علی (ع) و یحیی بن زید از حمایات
موالی و ایرانیان برخوردار شد؛ 10این امر چنان شهر

یافتاه و مشاهود باود کاه حتای

دشمنان زید برای پی بردن به محل اختواء او از غالم خراسانی بهره گرفتند .باه روایات
طبری ،یوسف بن عمر ثقوی ،حاکم عراق یک غالم خراسانی خویش را کاه الکان باود
نهانی روانه کرد و پنج هزار درم بدو داد و گوت با یکی از شیعیان خدعه کند و بگویاد
که به سبب دوستی اهل بیت (ع) از خراسان آمده و مالی هماراه دارد کاه میخواهاد باه
وسیله آن نیرویشان دهد .غالم پیوسته شیعیان را میدید و از مالی که هماراه داشات باا
آنان سخن میکرد تا وی را نزد زید بردند که چون از آنلاا درآماد یوساف را از محال
زید خبر داد.

11

 -6به روایت برخی از مورخان محماد بان علای ،پیشاوای عباسایان دربااره ماردم
خراسان نرر بسیار مثبتی داشته کاه در ناوع خاود کمنریار باود .وی در وصاف ماردم
خراسان میگوت:
«پس بر شما باد که به خراسان روی آورید ،که شمار ایشاان بسایار ،اساتواری
ایشان آشکار ،سینههایشان باز ،دلهایشان پاک است .هنوز هوسهاا ،ایشاان را
دستهبندی نکرده ،نحلهها میانشان جدائی نیوکنده ،فساد در ایشان رخنه نکارده
است .ایشان سربازانی روئاینتن ،شاانهدار باا سارهای بازر ،،ریاش انباوه و
صداهای هاولانگیز باوده و کلماا

مطنطنشاان از پیکرهاای نیرومناد بیارون
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میآید .باز هم من به خاوران فال نیاک میزنم کاه خاساتگاه چاراه جهاان و
روشانگر ماردم است».
از آنلا که دعو

12

بنی عباس به شکل مخویانه از سال  100هاق شاروع و تاا ساال

 129ها.ق با قیام ابومسلم در خراسان نمایان شد 13،لاذا چناین باه نرار میرساد کاه
دیدگاه زید (شهاد  ۱۲۱ :یا  ۱۲۲هاق) و پسرش ،یحیی (شهاد  ۱۲۵ :هااق) نسابت
به مردم خراسان که قیامشان در بطن این مد

زمانی شکل گرفته نیز همین گوناه باوده

باشد.
ج .مسیر حرکت یحیی به سوی خراسان و اقامت در آن سرزمین
به روایت برخی از مورخان یحیی در همان شب قتل پدرش از کوفاه راهای کاربال
شد و نزد سابق ،موالی بشر بن عبدالملک پناه برد 14.هم زمان محل دفن زید را در کوفه
پیدا کرده ،پیکرش را درآورده و همراه پیکر چند تن از یارانش به دار آویختند و سارش را

برای یوسف بن عمر ،والی عراق فرستاده و او نیز آن را برای هشام ارسال کرد.

15

یحیی ،بعد از آن واقعه از کربال به دهکده ابن هُبَیْره 16نزد فردی از اهل کوفه به ناام
سالم رفت و یارانش در آنلا بلز یک نور از او جدا شدند؛ 17سپس از آنلاا نیاز راهای
مدائن گردید که بر سر راه خراسان قرار داشت .در آنلا نزد عادهای از یهودیاان یاا باه
روایتی نزد دهقانی پناه برد 18.هنگامی که یوسف بن عمار از ایان امار آگااه شاد ،طای
نامهای به بَخْتری بن مختار مُحادی ،عامل خود در مدائن دستور توقیف یحیی را صاادر
کرد ،امیا بَخْتری بعد از پیدا کردن یحیی ،وی را از نامه یوسف آگاه کرده و ده هازار درم
نیز به او بخشید و اجازه داد که از آنلا به شهر دیگری برود 19.بدین سان ،یحیی قبل از
رسیدن حُرَیْث بن أبی اللَهْم کلبی ،فرستاده یوسف بن عمر که بارای دساتگیری او باه
مدائن اعزام شده بود ،آن شهر را ترک کرده و راهی ری گردید و چناد روزی در آنلاا
ماند؛ 20سپس از آنلا نیز به قومس رفته و نزد زیاد بن ابی زیاد قُشیری اقامت گزیاد.

21

وی اندکی بعد به نیشابور رفت .در این شهر از او خواستند که در آنلا اقامت کناد ،امیاا
این امر شکی حکیام اموی مبنی بر اقامت یحیی در آن جا را برمیانگیخات ،بناابراین وی
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از اقامت در آنلا خودداری کرد

22

و به سرخس رفته ،نزد یزید بن عمار تممای یاا باه

قولی زید ،برادرزاده تمیم بن عمرو به مدی

شش ماه اقامت کرد؛ 23وی در آنلاا حکام

بن یزید از قبیله بنی اُسید بن عمرو را به کمک خویش فراخواند 24،همچنین گروهی از
خوارج محکیمه نزد او آمده ،خواستار بیعت با وی بر ضدی بنی امییه شدند .او در آغااز از
پیشنهاد آنان تعلیب کرده ،ولی با پافشاری آنان قصد قبول بیعت را داشات کاه در ایان
میان ،یزید بن عمر او را از این بیعات منصارف کارده ،گوات« :چگوناه امیادداری باه
دستیاری مردمی جنگ کنی و بار دشامن خاود پیاروز گاردی کاه آناان از علای (ع) و
خاندانش بیزاری میجویند؟» ،پس یحیی با کالمی مالیم و نیکو به پیشنهاد آنان جاواد
رد داد و آنان نیز از اطرافش پراکنده شدند.

25

یحیی بعد از آن واقعه ،به اتواق یزید بن عمر از سرخس حرکت کرد و به سوی بلخ
رفت .در اینلا برخی از مورخیان همانند ابن اعثم و بلعمی از اقامت یحیی در مرو خبار
میدهند ،ولی در روایت این دو موریخ نیز اندکی تواو

وجود دارد ،چنان که ابن اعاثم

در آغاز از اقامت یحیی در بلخ خبر داده ،سپس به بازگشت او به مرو اشاره داشته و در
جای دیگر از رفتن دوباره او به بلخ خبر میدهد .بدین ترتیاب ،باه روایات ابان اعاثم،
یحیی در این مد
روایا

دو بار به بلخ رفته بود ،امیا بلعمی که نرراتش در این بخش بیشتر با

ابن اعثم مطابقت دارد بر خالف او در آغاز از اقامت یحیای در مارو خبار داده،

سپس به گریختن او به سوی بلخ اشاره دارد.
به هر روی ،هر دو موریخ مینویسند که یحیی در مرو نزد ابوحَوصه ،مردی از قبیلاه
قَیْس بن ثَعْلَبه رفته ،مدتی در آنلا اقامت کرده بود که ناماه یوساف بان عمار باا بیاان
شمایل یحیی به دست نصر رسیده و به او دستور داده تا یحیی را در خراساان دساتگیر
کند .بنابراین ،نصر دست به تحقیق و جستلو زده ،امیا یحیای از ایان امار آگااه شاده و
یارانش را پراکنده ساخته و خود در همانلا پنهان شده بود .جاسوسان نصر باه او خبار
دادند که فردی با چنان شمایل در خانه ابوحَوصه دیده شده است ،بنابراین نصر ،یکی از
یارانش به ناام عصامه بان عباداهلل اسادی را ماأمور دساتگیری او سااخت .وی منازل
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ابوحَوصه را محاصره و شروع به شناسایی تک تک افراد کرد تا آن که فاردی باا دُریاعاه
پشمین و کاله قَلَنْسُوَه بر سر ،شبیه لباس چهارواداران و با پاالنی بر پشات بیارون آماد.
عصمه او را شناخت و فهمید که او یحیی بن زید است ،پس ضاربهای شاالق بار پااالنش
زده ،گوت که از این شهر بگریازد ،یحیای نیاز بیدرناگ از آنلاا گریختاه ،باه جوزجاان
(گوزگان) رفت .در آنلا نیز او قبل از ورودش ،شناسایی شده و ناگزیر باه شاهر بلاخ پنااه

برد.

26

د .دستگیری و زندانی شدن یحیی در خراسان
نرر مورخان درباره شیوه دستگیری یحیی نیز متواو

اسات و بلعمای و ابان اعاثم

درباره نحوه دستگیری او با مورخان دیگر کمی اختالف دارند .به روایت این دو مورخ،
یحیی در بلخ پیش یکی از شیعیانش به نام یونس بن سلیم موالی ابی به کره رفته باود،
امیا عامل نصر بر بلخ ،پسر عمویش ،عقیل بن مَعْقل لیثی از این امر آگاه گردید ،بنابراین
مردم شهر را به مسلد جامع (اعرم) فراخوانده ،شروع به جستلوی خانه به خانه کارد و
هر کس را که دوستدار اهل بیت بوده ،دستگیر و به شالق بست .در این میان ،جوانی به نام
قُرَیش بن حرش که تحمل شالق خوردن پدرش را نداشته ،مخویگاه یحیای را نشاان داد و
عقیل بن مَعْقل ،یحیی را در خانه یونس بان سالیم ،در میاان خاانوادهاش پیادا و دساتگیر
ساخته و با غل و زنلیر نزد نصر بن سییار به مرو فرستاد27.

یعقوبی نیز بر خالف مورخان دیگر روایت میکند که یحیی به خراسان گریخته ،باه
بلخ رفت و یوسف بن عمر ،والی عراق این امر را برای هشام گزارش کرد .خلیواه نیاز
حکم دستگیرش را برای نصر بن سییار نوشت و او هُدْبَه بن عامر سعیدی را باا لشاکری
به سوی بلخ روانه کرد و بدین ترتیب ،یحیی را دستگیر کارده نازد نصار آوردناد و او
یحیی را در کهندژ مرو زندانی کرد.

28

روایت بیشتر موریخان حاکی از آن است که یحیی در بلخ نزد حرش بن عمارو بان
عمرو بن داود شَیْبانی ،مردی از قبیله رَبیعه رفت 29و همچنان مقیم آنلا بود تا آن که هشام
بن عبدالملک در سال  ۱۲۵هاق درگذشت و خالفت به ولید بن یزید رسید .یحیی در ایان
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مدی

برای تحریک مردم و به ویژه بنیهاشم بر ضد بنی امییه و گرفتن انتقام خون پادرش،

اشعاری برای بستگانش سروده ،به مدینه فرستاد که بدین مضمون بود:
«خلیلی عَنیی بالماادینة بَلَّغااا

هاشم اَهلَ النُهَی و التِّلارد».
ٍ
بنی

«فحتی متی ال تَطلبون بثارکم

ان الدهاارَ جم العلائاب».
أُمییاةَ ِّ

«و حتی تَرْضَوْنَ بالخَسْفِ منهُم

و کُنتم لیزیدٍ أُبَاةَ الخَسْف عندالتحارد».

ل معشاارٌ یَطْلبونااه
«لکل قَتیاا ٍ

ب»
ٍٍ بالعاراقَیْاان طالاا ُ
و لیااس لزیااادِ

30

«ای دوست من این پیام مرا به بستگانم ،بنیهاشم ،آن زیرکان و تلربه داران در مدیناه
برسان».

«پس تا کی انتقام خود را از بنی امییه نمیگیرید ،همانا روزگار پر از شگوتیهاست».
«و چگونه به خواری آنان تن میدهید ،در حالیکه شما امتناع کنندگان از تن دادن به
خواری به هنگام جنگ بودید».
«برای هر کشتهای ،گروه و جماعتی است که طلاب خونخاواهی وی کنناد ،اماا در
سرزمین عراقین (بصره و کوفه) برای زید خونخواهی نیست».
این اقدام یحیی در برانگیختن احساسا

مردم مدینه باعث توجه حاکم عاراق شاده

و از آن امر احساس خطر کرد ،بنابراین زماانی کاه خبار حضاور یحیای در خراساان و
اقامتش نزد حُرَیْش به گوش یوسف بن عمر ،والی عراق رسید ،به حاکم خراسان ،نصار
بن سیار دستور داد که حرش را دستگیر کرده ،تحت فشار قرار دهد تا یحیی بن زیاد را
تسلیم کند؛ لذا نصر به عقیل بن مَعْقِل عِلْلی ،عامل بلخ فرمان داده تا حرش را دساتگیر
کرده و به هر طریق ممکن به اعتراف وادارد .پس عامل بلخ حارش را دساتگیر کارده و
زیر شکنله گرفت و  600ضربه شالق به او زد ،امیا حرش میگوت« :سوگند باه خادا،
اگر یحیی در زیر قدمهای من باشد ،پای خود را از روی او برنخواهم داشات ،هار چاه
میخواهی بکن».

31
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در این میان ،قُرَیش بن حرش که از شالق خوردن پدرش بی تااد شاده باود ،نازد
عقیل آمد و مخویگاه یحیی را که در اطاقی داخل اطاق دیگری (پستو) بوده ،به او نشان
داد و یحیی با یزید بن عمر تممای از اهال سارخس هماراه باا ماوالیش و فضال ماوالی
عبدالقَیْس که از کوفه تا اینلا در خدمت یحیی بودناد و همچناین دو تان دیگار از یااران
یحیی دستگیر شده و عقیل آنان را نزد نصر بن سییار به مرو بارد .او نیاز آناان را باا غال و

زنلیر به زندان افکند و طی نامهای خبر دستگیری آنان را به یوسف بن عمر اطالع داد.

32

هـ .آزادی یحیی از زندان و بازگرداندن او به سوی عراق
یوسف با آگاهی از دستگیری یحیی به ولید بان یزیاد ،خلیواه وقات بارای تعیاین
تکلیف نامهای نگاشت ،امیا خلیوه بر خالف انترارش حکم آزادی یحیی را صادر کارده،
به حاکم خراسان ،نصر بن سیار که در این زمان از طارف خلیواه جدیاد حکام اماار
خراسان را به شکل مستقل از عراق دریافت کرده بود ،دستور داد تا یحیی و یاارانش را
امان داده ،آزاد سازد.

33

در اینلا یعقوبی ،عالوه بر روایت فوق ،نرر دیگری دارد .وی بر آن است که یحیای
از زندان مرو گریخته ،رهسپار بیهق نیشابور گردید 34.اگار ایان نرار او پذیرفتاه شاود،
میتوان به سهولت علت قتل یحیی را توجیه کرد ،ولی اکثر مورخاان نرار اول را اباراز
داشتهاند که بیان علت قتل یحیی در صور

قبول روایت آنان کمای پیچیادهتر خواهاد

شد .احتماالً چنین به نرر میرسد که ولید نقشهای حساد شاده طار کارده تاا بادین
وسیله یحیی را بی سر و صدا از خراسان  -که در این زمان شاهد فراهم آمدن مقادیما
قیام دیگری بود  -به شام انتقال دهد و در آنلا به آسانی او را به قتال رسااند یاا آنکاه
عامالنش ،نصر و یوسف ،توط ه چینی کرده تا یحیی را از منطقه آشود زده خراسان که
بستر چندین قیام خونین بوده ،دور ساخته ،سپس به آساانی او را باه جُارم دعاو

باه

خویشتن به قتل رسانند! به هر روی ،ولید و یاا عاامالنش نقشاه شاومی بارای از میاان
برداشتن یحیی طر ریزی کرده بودند .اقداما

بعدی آنان دلیل بر این مدعاست.
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بنا به روایت بیشتر موریخان ،نصر بن سییار یحیی را به دساتور خلیواه از زنادان آزاد
ساخته ،به پرهیز از برپایی آشود و سوارش به تقوی و ترس از خدا فراخواناد .یحیای
نیز در جوابش گوت« :آیا در میان امیت محمید (ص) فتنهای باالتر از ایان کاه شاما در آن
هستید ،وجود دارد؟ خونها را به ناحق میریزید و اموال را نابلا میگیریاد» ،امیاا نصار
در قبال گوته او سکو

اختیار کرد و به او دوهزار درم و نعلینی بخشید و دستور داد تا

یحیی خود را نزد خلیوه ،ولید بن یزید برساند.

35

به روایات دیگار ،او را آزاد سااخته،

اکرام کرد و ده هزار درم خلعت بخشید و گوت« :امیر المومنین ،ولید بان یزیاد باه تاو
دستور داده که به عراق بروی و در آنلا بمانی تا فرمانی در حاق تاو صاادر گاردد».

36

بدین سان یحیی از زندان آزاد گشت .به روایت ابوالورج اصوهانی ،عادهای از تاوانگران
شیعه بعد از آزادی یحیی نزد آهنگری که غل و زنلیر را از پایش درآورده بود ،رفتاه و
آن را به مبلغ بیست هزار درم به صور

مزایده خریداری سپس قطعاه قطعاه کارده ،از

آن برای انگشتر خود نگین ساختند تا بدان تبریک جویند.

37

به هر روی ،یحیی با یارانش به دستور امیر خراسان از مارو حرکات کارده و راهای
سرخس شدند .نصر بن سییار نیز طی نامهای به عبداهلل بن قیس بکاری ،عامال سارخس
دستور داد تا او را از آنلا براند و اجازه اقامت ندهد ،زان پس یحیای باه ساوی طاوس
حرکت کرد 38.حسن بن زید تممی ،ساالر بنی تمیم و عامل طوس نیاز از طارف نصار
نامهای دریافت کرده ،مبنی بر آن که مراقب حرکت یحیی باشد و نگاذارد او در طاوس
اقامت کند و نیز افرادی را بر یحیی و یارانش بگمارد تا او را تحت الحوظ به عمرو بان
زُراره ،عامل نیشابور تسلیم کنند ،بنابراین عامل طوس ،انباردار اسلحه خود ،سرحان بان
فروخ عنبری را با یک دسته سوار بر او گماشت 39.یحیی در بین راه به نکوهش خلوای
بنی امییه ،هشام ،ولید بن یزید و عاملشان ،یوسف بن عمر پرداخت  40و به گوته سرحان
عنبری ،او از نصر بن سییار نیاز ناراضای باوده و او را نکاوهش میکارد ،گاویی مقادار
عطایی را که به وی بخشیده بود ،کم میدانست .درباره یوسف بان عمار نیاز سربساته
سخن میگوت مبنی بر آن که از نیرنگش بیمناک بوده و ترس آن داشته که چون نزدش
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رود ،او را به قتل رساند 41.آنگاه علت همراهی یارانش باا خاود را باه خااطر تارس از
مسموم شدن و یا دوباره زندانی شدن بیان کرد 42.سپس از نگهبان گماشتن حسان بان
زید تممی بر خودش انتقاد کرده و این امار را علیاب تلقای نماود .سارحان در اداماه
روایت خاود میگویاد« :یحیای آن روز باه صاراحت ساخن میگوات ،باه خادا اگار
میخواستم کس میفرستادم و او را در بند میآوردند».

43

با توجه به مطالب فوق میتوان دریافت که یحیی بن زید نیز به آن رفتار محبتآمیز
ولید و حاکمانش اعتماد نداشته و از برخورد نصر و عامالنش که او را کامالً تحت نرار
گرفته نیز بیمناک بود؛ همچنین از بازگشت به عراق  -سارزمینی کاه زیار نرار دشامن
سرسخت او و قاتل پدرش ،یوسف بن عمر بوده  -کامالً هراس داشاته ،زیارا یوساف،
دشمن دیرین و قسم خورده او و پدرش که لحراهای از تعقیاب وی دسات برنداشاته،
اینک نیز در قتل او لحرهای درنگ نمیکرد؛ چنانکه این امار ،از رفتاار و گوتاار یحیای
کامالً آشکار است .اینلاست که مسائل پیچیدهتر میشود .ایان کاه نصار بان ساییار در
همان آغاز امر ،بعد از رهایی یحیی ،وی را از برپایی هرگونه آشوبی برحذر داشته باود!
همین بیان و ادعای برپایی آشود توسط نصر  -حتی اگر یحیی آشوبی بپاا نمیکارد -
میتوانست بعدها بهانه خوبی برای قتل وی قلمداد گردد؛ این که نصر به عاامالن خاود
دستور داده که یحیی را مرحله به مرحله از شهرهای خراسان برانند و حتی نگهباان بار
او بگمارند تا او را در نیشابور به دست عمرو بن زُراره بسپارند! شاید در نیشابور توط ه
قتل او چیده شده بود!
و .برخورد و درگیری حاکم نیشابور با یحیی و شکست و قتل حاکم
موریخان درباره برخورد عامل نیشاابور باا یحیای و درگیاری باین طارفین نرارا
مختلوی ابراز داشتهاند .اکثر آنان مینویسند کاه یحیای تحات نرار سارحان بان فَاروخ
عنبری از طوس به نیشابور نزد عمرو بن زُراره آمد و او نیز یحیای را هازار درم یاا باه
قولی پنج هزار درم عطا بخشیده ،راهی بیهق ،آخرین شهر خراسان ساخت ،امیا یحیی به
خاطر ترس از قتل به دست یوسف بن عمر ،والی عراق دوباره باا یاارانش از بیهاق باه
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سوی نیشابور بازگشت .در راه نیز شماری اسب بارای یاارانش کاه حادود هوتااد تان
بودند ،خریداری کرده و به عمرو بن زُراره پیام فرستاده که ما قصد عزیمات باه ساوی
بلخ داریم و میخواهیم مدیتی در منطقه تو ،خود و چهارپایانمان ،استراحت کنایم ،پاس
چند روزی در آنلا ماندند .در این فرصت ،عمرو بن زُراره ،موضوع را به نصار اطاالع
داده و او نیز به عامالن خود در سرخس و طوس دستور یاری عمارو جهات سارکوبی
یحیی و یارانش را صادر کرد ،امیا با فداکاری یااران یحیای ،لشاکریان عمارو بان زُراره
شکست خورده ،گریختند و عمرو نیز در حین نبرد کشته شد.

44

با توجه و استناد به روایت فاوق ،یحیای باه جارم سارپیچی از دساتورا  ،مقصار
شناخته شده و مس ول این حادثه و پیامدهای بعادی اسات؛ امیاا برخای موریخاان نرار
دیگری را با توضیل بیشتری بیان کردهاند و احتماالً حاکی از توط ه نافرجامی اسات کاه
آنان از آن پرده برداشته و مس ول آن نه یحیی بن زید بلکه شاخص عمارو بان زُراره و
سران او بودند .بنا به روایت این دسته از موریخان ،یحیی بعد از رهایی از زندان مرو ،باا
صد تن از شیعیانش راهی عراق گردیده تا دو فرسنگی نیشاابور رسایدند .هنگاامی کاه
خبر آمدن یحیی به عمرو بن زُراره ،عامل آن ناحیه رساید ،وی باه یاارانش گوات کاه
یحیی از زندان مرو فرار کرده  45و از دید نصر بن سییار ناپدید شده و کارش مشاخص
نیست؛ پس برای نبرد با او آماده شوید و به سوی او بروید .بدین سان ،عمرو بان زُراره
با لشکریانش به جنگ یحیی رفتند .یحیی نیز با مشاهده آنان زره پوشیده ،یاران خاود را
به پایداری دعو

کرد و در جلوی یارانش ایستاده ،خطاد به لشاکریان مقابال گوات:

«ای مردم برای چه به جنگ من آمدهاید ،به خدا سوگند کاه مان بارای جناگ باا شاما
نیامدهام ،بلکه مردی رهگذرم؛ راه دهید تا بروم» ،امیا کسی با او سخن نگوت و به ساوی
او تیر پرتاد کردند که به چند تن از یارانش خورد و آنان را به قتل رسانید ،پس یحیای
به یاران خود گوت« :ای مردم شما میدانید که من به قصد این قوم نیامدهام ،بلکه طباق
دستور به سوی عراق میرفتم که این قوم همان گونه که میبینید ،بر من حمله بردناد و
قصد دارند من و شما را به قتل برسانند ،ولی من خویشتنداری به خرج مایدهم ،شاما

پژوهشنامه تاریخ – سال ششم – شماره بیستوسوم

162

نیز خویشتن داری کنید» ،امیا یاران یحیی خواستار آن بودند کاه وی آن قاوم را ساوگند
دهد تا برگردند ،واالی با آنان جنگ خواهند کرد .بنابراین ،یحیی آن قوم را ساوگند داد و
گوت« :ای مردم از خدا بترسید و از ما دست بردارید که ما بدون اجاازه امیار نصار بان
سییار و امیرمؤمنان ولید بن یزید ،از مرو خارج نشده ایام و او (ولیاد) شخصای را نازد
عاملش فرستاد که مرا آزاد ساخت .پس اگر گوته مارا نمیپذیریاد باه نصار بان ساییار،
رئیس خود نامه بنویسید و از او در این به اره بپرسید ،من نیاز نزدیاک دروازه شاهرتان
فرود میآیم تا جواد نامه برسد» ،امیا کسای باه ساخنانش گاوش فارا ناداد و باه او و
یارانش حمله کردند که در نتیله آن ،جنگ درگرفت و مدتی طول کشید .در این میاان،
ابوالوضل ابراهیم ،برادر رضاعی یحیی به عمارو بان زُراره حملاه بارد و او را باه قتال
رسانید و با مر ،او ،لشکرش شکست خورده ،به داخل شهر گریختناد .یحیای ،بعاد از
شکست لشکریان عمرو ،یاران خود را جمع کرده ،گوت« :همانا عازم عاراق باودیم کاه
چنین امری به وقوع پیوست و این کار بزرگی بود که چارهای جز انلام آن نبود؛ از این
پس ،عراق جای ما نیست ،پس به خراسان برگردید ،اگار قارار باشاد بمیاریم ،پاس باا
شرافت بمیریم».

46

با توجه به روایت فوق چنین استنباط میشود که احتماالً توط های در کاار باوده تاا
بدین وسیله به زندگی مردی پایان دهند که نسل اندر نسل بر ضد حُکیاام ظلام و جاور
حق خود دفاع کردند ،امیاا باا درایات و لیاقات یحیای و
ساکت ننشستند و برای احقاق ی
یارانش ،این توط ه خنثی گردید ،گرچه بهانهای به دست حُکیام جور داده شد تاا بعادها
او را به جرم دعو

به خویشتن و قیام علیه خلیوه وقت به قتل برسانند؛ همانگوناه کاه

برخی موریخان ،علت درگیری او با والی نیشابور را مبالغه در امر دعو
خلیوه وقت قلمداد کردهاند.

به خود و خلع

47

به هر روی ،یحیی چه به خاطر ترس از یوسف بن عمر ،والی عراق بر طبق روایات
نخست یا مطابق با روایت دوم به سبب توط ه حُکیام دیگر ،درگیر جنگی ناخواسته شاد
و بعد از آن پیروزی چارهای ندید که همانند سابق راهی شهرهای دیگر خراساان گاردد
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و پیروانش را به قیام دعو

کند ،بنابراین از نیشابور رهسپار هرا

زیاد عامری ،عامل آنلا هیچ اقدامی برضد او انلام نداد.

گردید که مُغَلِّس بن

48

ز .اقدامات نصر بن سیار ،حاکم خراسان بر ضد یحیی و محاصره و قتل او
هنگامی که خبر شکست و قتل عمرو بن زُراره ،عامل نیشاابور باه نصار بان ساییار
رسید ،سخت بیتاد شد و گوت« :این از کار امیرمؤمنان و جنایتی که بر ما و بر خودش
روا داشت .من هرگز قصد نداشتم که یحیی را از زنادان آزاد کانم تاا از باین بارود».

49

سپس برای عمرو و یاران مقتولش مرثیهای سرود  50و تصمیم گرفات کاه لشاکری باه
سوی یحیی بورستد.
مورخان در بیان حضور نصر در این لشکرکشی یا عدم حضورش ،نرارا

مختلوای

ارائه کردهاند .بنا به روایت اکثر آنان ،نصر سَلْم بن اَحْوَز ماازنی 51 ،صااحب شارطهاش
(رئیس پلیس) را با هشت هزار نور سواره نرام به تعقیب یحیی فرستاد 52،اما به روایات
برخی دیگر ،سَلْم بن اَحْوَز با سه هزار نور به عنوان مقدمه به تعقیب یحیی گسیل شد و
نصر با هوت هزار نور به دنبالش باه راه افتااد 53،ولای روایات یعقاوبی در ایان باه اره
صحیحتر به نرر میرسد .بنا به گوته او ،هنگامی که نصر از شکست عاملش در نیشاابور
آگاه شد ،سَلْم بن اَحْوَز هاللی را به جنگ یحیی فرستاد ،امیا تا سَلْم به سارخس برساد،
یحیی از هرا

حرکت کرده ،به بادغیس رفت و از آنلا راهی مرورود شد .نصار وقتای

از این امر آگاه گردید ،به لحاظ فاصلهای که بین سَلْم بن اَحْوَز و یحیای وجاود داشاته،
تصمیم گرفت که خود از مرو به سوی مرورود حرکت کند تا مانع پیشاروی یحیای باه
طرف بلخ گردد.

54

به هر روی ،یحیی وارد سرزمین جوزجان (گوزگان) شد و در آنلا عدهای از ماردم
طالقان ،فاریاد و بلخ به او پیوستند 55.ظاهراً در این سرزمین ،نصار بان ساییار ماانع از
پیشروی یحیی به طرف بلخ گردید و بدین سان ،یحیی بین دو نیروی نراامی  -لشاکر
نصر از یک طرف و مقدمه سپاهش به فرماندهی سَلْم بن اَحْاوَز کاه از طارف دیگار در
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تعقیب یحیی بوده  -گرفتار شد ،بنابراین وی همراه یارانش در آن سارزمین نااگزیر باه
دهی به نام أرغوی  56پناه برد .در این میان ،مقدمه سپاه نصر نیز به او ملحق شد و َسالْم
بن اَحْوزَ فرماندهی جنگ را بر عهده گرفت و سپاه را آرایش جنگی داد .وی سوره بان
محمد بن عبداهلل بن عزیز کندی را بر جنا راست و حماد بان عمارو ساعدی ،عامال
جوزجان (گوزگان) را بر جنا چپ نهاد 57.یحیی نیز افراد خود را همانند نبرد نیشابور
آرایش جنگی داد و نبرد آغاز شد.
موریخان در بیان مدی

58

زمان درگیری بین طرفین نیز اختالف نرر دارند .برخی مد

آن را سه روز بیان کردهاند که جنگ در روز سویم به نوع لشکریان نصر مغلوباه شاد،

59

امیا اکثر مورخان این درگیری را در یک روز بیان کردهاند 60.یحیی در میدان نبارد بارای
تقویت روحیه خود و یارانش دست به ایراد سخنرانی زد و فریااد بارآورد« :ای بنادگان
خدا ،آنگاه مر ،فرا میرسد که مهلت انسانی سرآمده باشد .ای بندگان خادا ،مار ،در
تعقیب انسان است و راه فراری از آن نیست و نمیتوان جلوی آن را گرفات؛ پاس باه
دشمن حمله کنید که خدا رحمتش را بر شما فرستاد و بلنگید تاا باه گذشاتگان خاود
ملحق شوید و به سوی بهشت گام نهید و بدانیاد کاه افتخااری بارای انساان بااالتر از
شهاد

و کشته شدن در راه خدا نیست»  61و در حین حمله به دشامن ایان اشاعار را

زمزمه میکرد« :أَنَا ابنُ أُمی و أَبی أَنَا ابنُ فاطمة و علی»  62و نیز این شعر خنسااء را باه
النووس و هون النووس یاوم الکریهاة أوفای لهاا» ( 63جانهاا را
َ
تمثیل میخواند« :نهین
خوار میداریم و خوار داشتن جانها در روز سختی بهتر است).
یحیی هنگام ظهر از سَلْم بن اَحْوَز مهلت خواست تا برای اقامه نماز از جنگ دسات
بکشند .سَلْم پذیرفت و طرفین برای برپایی نماز مدتی از هم جدا شادند ،ولای بعاد از
نماز ،دوباره با هم درگیر شده ،عدهای از طارفین کشاته شادند 64.در ایان باین ،یحیای
باقیمانده یاران خود را برای تلدید پیمان به اداماه جناگ یاا تسالیم باه دشامن مخییار
ساخت که آنان تا آخرین نور با او پیمان شهاد

بستند ،سپس به اتوااق او ،یکبااره بار

دشمن حملهور شدند و بعد از مدتی همه آنان شهید گشتند ،امیا یحیی خود به تنهایی به
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نبرد ادامه داد تا لشکریان دشمن او را تیرباران کردند .ماردی باه ناام عیسای ،ماوالی
عیسی بن سلیمان عنزی (از قبیله عنازه) تیاری باه ساوی یحیای پرتااد کارد کاه باه
پیشانیاش اصابت کرده ،او را از اسب بر زمین افکند 66.در این هنگام ،سَلْم بن اَحْوَز و
لشکریانش بر بالین یحیی رسیدند و سَلْم دستور داد تا سرش را از پیکرش جادا کنناد،
بنابراین سَوره بن محمید کندی از اسب پیاده شاد و دساتورش را اجارا کارد  67یاا باه
روایتی دیگر ،سَوره بن محمد یحیی را کشته یافت و سرش را برداشت و آن مرد عنزی
زره و سالحش را برگرفت و حتیی لباسش را از تنش درآورده ،باه غاار

بارد 68.سار

یحیی را نزد نصر آورده ،وی آن را همراه با نامهای برای یوسف بن عمر فرستاد تا برای
ولید ارسال کند 69.ولید نیز آن را برای رَیْطه ،مادر یحیی به مدینه فرستاد که باه دامانش
انداختند و او در خطاد به سر فرزندش میگوت« :او را مد

زیادی از من دور کردیاد

و حال وی را کشته به من هدیه میدهید .درود خدا بر او و بر پدرانش باد ،صابحگاهان
و شبانگاهان» 70.پیکر یحیی را به دستور نصر ،بر دروازه جوزجان (گوزگاان)  71یاا باه
روایتی دیگر به همراه پیکر برادرش ،ابوالوضل ابراهیم در بزرگراه جوزجاان (گوزگاان)
در مقابل یکدیگر بدار آویختند.

72

ح .پیآمد قتل یحیی در عراق و بهرهبرداری سیاسی ابومسلم از آن در خراسان
هنگامی که خبر قیام یحیی و سرکوبیاش به ولید بن یزید ،خلیوه وقات رساید ،باه
یوسف بن عمر ،عامل خود در عراق دستور داد« :وقتی این نامه باه تاو رساید ،در کاار
گوساله عراق بنگر و آن را بسوزان و در شط بریز»  73که مرادش ،پیکر باه دار آویختاه
زید بن علی (ع) بود ،پس یوسف خراش بن حوشب  ،74ساالر نگهبانان خاود را ماأمور
این کار کرد و او پیکر زید را از دار پاایین کشایده ،در آتاش ساوزاند و خاکساترش را
بکوفت و در زنبیلی ریخت و در کشتی نهاد و به درون رودخانه فرا
روایتی نیمی از خاکسترش را در فرا

ریخت 75.یا باه

و نیمی را در کشاتزارها ریختناد و یوساف بان

عمر گوت« :به خدا قسم ای مردم کوفه ،شاما را رهاا کانم کاه او را در خاوراک خاود
بخورید و در آد خود بیاشامید.»76.
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پیکر یحیی نیز در خراسان همچنان تا قیام ابومسلم خراسانی بر دار آویختاه باود تاا
آنکه ابومسلم آن را از دار پایین کشیده ،غسل داد و کوان پوشااند و بار پیکارش نمااز
گزارده ،دفن کرد و با مراجعه به دیوان خراسان ،ناام کساانی را کاه در نبارد باا یحیای
شرکت کرده بودند و نیز قااتالن او را شناساایی کارده ،باه ملاازا

رساانید 77.ماردم

خراسان نیز هوت روز برای یحیی ملالس عزا تشکیل دادند ،زیرا آنان با قیاام ابومسالم
از حکومت بنی امیه در امان بودند و هر پسری که در آن سال در خراسان به دنیاا آماده
بود ،یحیی یا زید نامیده شد 78.بدین سان ،ابومسلم خراسانی از مر ،یحیی برای تبلیاغ
دعو

عباسی بهره وافی برد و به روایت برخی موریخان ،یکای از عوامال سایاه پوشای

عبیاسیان آن بود که ابومسلم در عزای یحیی سیاه پوشید و فرمان داد تا همه ماردم سایاه
بپوشند و این لباس شعار آنان گردید  79و بدین وسیله همه مخالوان بنی امیه و به ویاژه
علویان و شیعیان زیدی را در زیر لوای خود درآورد.
ط .تاریخ قتل ،میزان سن ،زندگی خانوادگی و شمایل یحیی.
موریخان در بیان تاریخ قتل یحیی ،سن و ازدواج او نیز اختالف نرار دارناد .برخای
سال قتل او را  125هاق  80و بعضی آن را آخر سال  125هاق یا اویل ساال  126ه ق
بیان کردهاند 81.برخی مورخان ماه قتال او را رمضاان 82و روز قاتلش را جمعاه تعیاین
کردهاند 83.به هر روی ،در کتیبه قبر او تاریخ قتلش به روز جمعه ماه رمضان سال 125
هاق به خط قدیم کوفی کنده شده است 84.درباره سن او هنگام شاهاد

نیاز اخاتالف

نرر وجود دارد .برخی سنش را  18سال 85و بعضای آن را  28ساال 86ذکار کردهاناد.
همچنین برخی از موریخان درباره ازدواج او آوردهاند که وی از پیشنهاد ازدواج مخالوت
ورزیده ،میگوت« :هیها  ،ابوالحسن (زید) بر کُناسه کوفه به دار آویختاه اسات و مان
هنوز طلب خونخواهی او نکردهام»  ،87با وجود این ،برخی منابع از ازدواج او باا دختار
عمویش به نام مَحْنه دختر عمر بن علی بن حسین (ع) خبار داده و مدعیاناد کاه وی از
این زن دارای فرزندانی بوده ،اما همه آنان در کودکی درگذشتند  88و باه هماین خااطر
نسلی از او باقی نمانده بود.
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ابن حَزم و ابن عنبه در تأیید این نرر مینویسند« :برای یحیی فرزنادی نماناد مگار
دختر بچه خردسالی که بعد از قتل پدرش ،او نیز وفا

یافت»  ،90امیا ابن حزم خود در

ادامه روایت از انتساد صاحب الزَنْج به یحیی بن زید یاد میکند 91.فخار رازی نیاز بار
آن است که از یحیی فرزند پسری باقی نماند 92.برخی نیز از یحیی بن عمر بن یحاایی
بن زید ،نوه یحایی یاد میکنند که در زمان متوکل در ساال  235هااق یااران خاود را
جمع کرده ،قصد خروج داشت ،امیا دستگیر و زندانی شاد 93.بلعمای و مؤلاف ملمال
التواریخ نیز از عبداهلل بن یحیی بن زید طالب الحق یاد میکنند که در زمان مروان حمار
در یمن قیام کرد 94.ابن ندیم نیز از اسحاق ترک به عنوان یکای از فرزنادان یحیای بان
زید نام میبرد که در زمان خالفت منصور دوانقی قیام کرده  95و ابان اساوندیار نیاز از
پسری از آن یحیی بن زید یاد کرده که نزد جعوار برمکای پارورش یافتاه و باا خلیواه
هارون مناظره داشته و سرانلام به دستور خلیوه محکوم به مر ،شد ،ولای جعوار او را
رها کرده و همین امر باعث قتل جعور و هالکت خاندان برمکی شده بود 96.قزوینی نیز
از ترکانی یاد میکند که در بالد بغراج زندگی میکردند و پادشاهی از سادا

علوی ،از

نسل یحیی بن زید داشتند  97و سرانلام آن که مقرم در ذکار انسااد شایخ ابوالحسان
فتونی از فرزند یحیی به نام حسین نام میبرد که بالعقب بوده اسات 98.دربااره شامایل
یحیی گوته شده که او چهرهای زیبا و گندمگون با صور

و بینی کشیده و پوساتی روشان

و موهای کوتاه داشت یا به روایتی سرش طاس بوده و نیرومند و قوی هیکل بود.

99

ی .اهداف قیام یحیی و محل آرامگاه او.
در پایان این گوتار ،با دقت و تأمل در اهاداف قیاام زیاد بان علای (ع) میتاوان باه
انگیزههای قیام یحیی نیز پی برد .زید ضمن دعو

پیاروان خاود از آناان بیعتای بادین

مضمون میگرفت« :ما شما را به کتاد خدای میخوانیم و سنت پیاامبر (ص) و نبارد باا
ستمگران و دفاع از ضعیوان و عطای محرومان و تقسایم غنیمات میاان صااحبانش باه
مساوا

و رد مرالم و باز آوردن حقوق سپاهیان دیار ماناده و یااری اهال بیات (ع) در

مقابل مخالوانی که حق ما را نشناختهاند» 100.پس با توجه به آنچه درباره قیام یحیی بان
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زید بیان گردیده ،میتوان نتیله گرفت هدف قیامش احقاق حق ،برپایی عدل و عادالت
و جلوگیری از ظلم و ستمی بوده که بر مردم میرفت و گرفتن انتقاام خاون باه نااحق
ریخته پدرش بود ،همان گونه که برخی منابع به صراحت به این موضوع اشاره کردهاناد
 101و این امر از اشعار ،گوتار و کردار او نیز به روشنی هویداست .بناابراین ساادهلوحی
است پنداشته شود دشمنان او که لحرهای از تعقیاب وی غافال نماندناد ،آن چناان باا
محبیت او را آزاد سازند و به آسانی دست از سرش بردارند؛ آن گونه که برخی مناابع از
مهربانی و شوقت نصر بن سییار و حتی شیعه بودنش سخن راناده ،یاادآور شادهاند کاه
نصر در نهان شیعه بود  102و هنگام دستگیری یحیی از قتل او اکراه ورزیده و او را آزاد
ساخته ،گوت« :از خراسان بیرون شو و به هر کلاا کاه میخاواهی بارو ،هماناا دیاروز
پدر

به قتل رسید و من اکراه دارم که امروز تو را به قتل برسانم یا تو را برای به قتال

رسیدن (نزد خلیوه یا والی عراق) بورستم» ،امیا یحیی از آنلا به نیشاابور رفات و عامال
آنلا را به قتل رساند و بیت المال را به غار
او فرستاد.

برد ،پس نصر سَلْم بن اَحْوز را به جناگ

103

همان گونه که اشاره شده ،چنین برخورد مهربان و نرمای از نصار و عاامالن دیگار
ولید بن یزید بعید به نرر میرسد ،چنانکه حتی موریخی چون باالذری ایان روایات را
بعد از بیان موصیل روایا

واقعی تاریخی و به طور ضمنی در پایان گوتارش اشاره کرده

و چندان اهمیت و اعتباری برای آن قائل نشده است 104.به نرر میرساد کاه منراور از
این گونه روایا  ،کم رنگ ساختن اهداف قیام یحیای و سارپوش نهاادن بار جنایاا
حکیام وقت و مقصر شناختن یحیی در برپایی آشود ،هرج و مرج و غار

اموال ماردم

باشد که بی تردید این گونه برچسبها از چنان مردی پاک نژاد چون یحیی باه دور اسات.
در پایان الزم به یادآوری است که برخی مورخیان از محل شهاد

و وجود آرامگااه یحیای

در جرجان (گرگان) خبر دادهاند 105.که احتماالً با جوزجان (گوزگان) واقاع در افغانساتان
فعلی اشتباه شده است ،ولی با وجود این ،بارگاهی منسود باه یحیای بان زیاد در اساتان

گلستان و در شهرستان گنبد وجود دارد که زیارتگاه خاص و عام است.
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نتیجهگیری:
حاصل سخن آن که با وقوع هرج و مرج و بیثباتی در عاراق و خراساان و اوضااع
نابسامان اواخر حکومت بنی امیه زمینه قیامهای زیاادی در سراسار قلمارو اساالمی باه
وجود آمد که نهضت زید بن علی بان حساین (ع) و فرزنادش ،یحیای در شامار آنهاا
بودند .زید بن علی (ع) در سال ( 122یا به روایتی  121هاق) در کوفه دست به قیام زد
و فرزندش نیز همراه پدر در آن حضور داشت ،ولی با شهاد

زید ،فرزندش ،یحیی باه

خراسان گریخت و با استواده از شرایط حاکم بر آن سرزمین و اوضااع متشانج جامعاه
خراسان به خاطر ظلم و ستم بنی امیه ،حاکمان و عامالن آنان تقریباً به مد
در آنلا دست به تبلیغ دعو

ساه ساال

خود زد.

حاکمان اموی عراق و خراساان نیاز درصادد دساتگیری و زنادانی سااختن یحیای
برآمدند و با طر نقشهای قصد کشتن او را داشتند که با درایات و هوشایاری یحیای و
پیروانش روبرو شده ،اما علی رغم موفقیت نسبی یحیی در برخاورد باا عاامالن دسات
نشانده خلیوه و حاکمان او ،سرانلام وی را در منطقه جوزجان باه محاصاره درآورده و
در سال  125هاق به شهاد

رساندند .شهاد

یحیی دستاویز سران انقالبای همچاون

ابومسلم گشت که از آن واقعه بهره برداری کرده و هماه مخالواان بنای امیاه باه ویاژه
علویان و طرفداران زید و یحیی را به یاری خود فراخواند و به حکومات ظالماناه بنای
امیه پایان داد.
منابع مختلف درباره قیام زید و پسرش ،یحیی مطالب فراوانای روایات کارده ،ولای
نررا

همگی درباره این قیام یکسان نبوده و روایا

یحیی با هم تواو
از مورخان با روایا

داشته و گاهی بسیار متناق

برخی از آنها به ویژه درباره قیاام

مینماید و به نرر میرسد کاه برخای

خود سعی در توجیه رفتار ظالماناه حاکماان خلیواه یاا پوشااندن
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یادداشتها:
 – 1این مقاله بخشی از طر پژوهشی اینلانب با عنوان «بررسی و تحلیل مهمترین قیامهای خراسـان
در دوره پایانی حکومت امویان است که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت انلام شده و از مس والن
پژوهشی آن واحد صمیمانه قدردانی میگردد.
 – 2ابن سَعْد ،الطبقا

الکبری325/5 ،؛ ابن قُتَیْبَهالادینوری ،المعاارف ،ص126؛ اباوالورج االصاوهانی،

مَقَاتل الطالبیین ،ص 152؛ ابن اثیار ،الکامال فای التااریخ 271/5 ،و 272؛ ابان عنباه ،عماده الطالاب،
ص.248
 - 3تاریخ الرسل و الملوک.194/4 ،
 - 4البالذری ،انساد االشراف 260 / 3 ،و 263؛ الطبری505 /5،؛ ابن اعثم الکاوفی ،الوتاو 126/8 ،
(به اختصار فقط به فرار او بعد از مدی

یک ماه از قتل پدرش اشاره کرده است)؛ ابان حازم االندلسای،

جمهرة انساد العرد ،ص( 106خویشاوند یحیی را حَکَم بن بشْربن مروان بیان کرده است)؛ ابان اثیار،
.247/5
 - 5مقاتل الطالبیین ،ص .142
 - 6تاریخ الرسل و الملوک.209/4 ،
 - 7الطبری574/4،؛ ابن عبدربه ،العقد الورید223/ 5 ،؛ اللَهْشَیاری ،الوزراء و الکتیاد ،ص 99؛ بلعمی،
تاریخنامه طبری 1152/2 ،و 1155؛ ابن اثیر69/6 ،؛ ابن خَلیکاان ،وفیاا

االعیاان( 19/7 ،او را یکباار

داود بن عمر بن طَهْمان سُلمی و بار دیگر داود بن طَهْمان بیان کرده است).
 – 8زرین کود ،تاریخ ایران بعد از اسالم ،ص 52؛ روی ،تاریخ ایران (کمبریج).38/4 ،
 – 9خضری ،تاریخ خالفت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه ،ص .3
 – 10همو ،ص .4
 – 11تاریخ الرسل و الملوک.208/4 ،
 – 12اخبار الدوله العباسیه ،صص  206و 207؛ المقدسی ،احسن التقاسایم ص 294؛ حسان اباراهیم
حسن ،تاریخ سیاسی اسالم .32/2
 - 13الطبری316/5 ،؛ ابن اثیر53/5 ،؛ [درباره آغاز دعو

عباسیان نررا

مختلوی وجود دارد .یعقوبی

آغاز آن را به سال  97ها بیان کرده (تاریخ یعقوبی ،) 298/2 ،دینوری آن را هنگام امااار

ساعید بان

عبدالعزیز بر خراسان در سال  101ها ذکر کرده (اخبار الطوال ،) 332 ،بلعمی به صراحت آغاز دعو
عباسیان را در کتاد خود به سال  113ها آورده است(تاریخنامه1006/2 ،و .]) 1007
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 - 14البالذری  260/3؛ الطبری 503/5؛ ابن اعثم126/8 ،؛ االصوهانی ،ص 153؛ بلعمی 963/2؛ ابن
اثیر.246/5،
 - 15الطبری 504/5؛ االصوهانی ،ص142؛ ابن اثیر ،همانلا.
- 17البالذری. 260/3
- 18ابن اعثم 126/8؛ االصوهانی،ص154؛ بلعمی.963/2
 - 19ابن اعثم ،همانلا؛ بلعمی ،همانلا.
 - 20البالذری260/3؛ االصوهانی ،ص153؛ ابن عنبه ،ص . 249
 - 21ابن اعثم127/8؛ بلعمی.936/2 ،
- 22ابن عنبه ،ص .249
 - 23الاابالذری260/3 ،؛ اباان اعااثم127/8 ،؛ االصااوهانی ،ص( 154وی فاارد مااذکور را یزیااد باان
عمروالتیمی بیان کرده است)؛ ابن عنبه،ص249؛ کیاءگیالنی ،سراج االنساد ،ص . 99
 – 24االصوهانی ،ص.154
 - 25البالذری260/3؛ االصوهانی ،ص.154
 - 26الوتو  127/8 ،به بعد؛ تاریخنامه 963/2،به بعد (وی گوزگان را گرگان بیان کرده است).
 -27الوتو  ،همانلا؛ تاریخنامه ،همانلا (بلعمی ،یونس بن سلیم را یوسف بن مَسْلَمه بیان کرده است).
 - 28تاریخ326/2؛ البلدان ،ص . 66
 - 29البالذری261/3؛ الطبری536/5؛ ابن اعثم( 127/8او در بیان اقامت نخست یحیی در بلخ به ایان
مطلب اشاره دارد)؛ االصوهانی ،ص( 154او نام فرد مذکور را حُرَیش بن عبدالرحمن شَیْبانی بیاان کارده
است)؛ تاریخ الخلواء ،ص ( 439وی نیز فرد نامبرده را حُرَیش بان عمارو بان داود بکاری بیاان کارده
است)؛ ابن اثیر271/5؛ ابن کثیر 6/10؛ ابن خلدون( 104/3او نیز فرد مذکور را حُرَیش بن عمرو مروان
بیان کرده است)؛ ابن عنبه ،ص ( 249وی نیز ناام او را حُارَیش بان ابای حُارَیش بیاان کارده اسات)؛
میرخواند.347/3
 - 30البالذری ،همانلا (بیت سوم را بیان نکرده است)؛ االشعری ،مقاال ُ االسالمیین ،ص ( 130مصرع
بیت دوم را با اندکی اختالف کلما

بیان کرده است)؛ المقدسی( 50/6 ،بیت های دوم و ساوم را بیاان

نکرده است)؛ مستوفی ،ص ( 283فقط بیت چهارم را بیان کرده است).
 - 31البالذری261/3؛ اخبار الدوله العباسیه ،ص242؛ الطباری536/5؛ االصاوهانی ،ص154؛ تااریخ
الخلواء ،ص 439؛ ابن اثیر271/5؛ ابن کثیر. 6/10
 – 32همان مآخذ باال.
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 - 33البالذری۲۶۱/۳؛ الیعقوبی ،تااریخ ۳۳۱/۲؛ اخباار الدولاه العباسایه ،ص۲۴۳؛ الطباری۵۳۶/۵؛ ابان
اعااثم۱۳۰/۸؛ االصااوهانی ،ص۱۵۶؛ بلعم ای۹۶۶/۲؛ گردی ازی ،ص ۱۱۷؛ تاااریخ الخلواااء ،ص۴۳۹؛ اباان
اثیر۲۷۱/۵؛ مستوفی ،ص ۲۸۳؛ ابن کثیر۷/۱۰؛ ابن خلدون۱۰۴/۳؛ ابن عنبه ،ص ۲۴۹؛ میرخواند.۳۴۸/۳
 - 34تاریخ 331/2؛ البلدان ،ص. 66
 - 35البالذری۲۶۱/۳؛ اخبار الدوله العباسیه ،ص۲۴۳؛ الطبری۵۳۶/۵؛ االصوهانی ،ص۱۵۶؛ تاریخ الخلواء،
ص ۴۳۹؛ ابن اثیر۲۷۱/۵؛ ابن عنبه۲۴۹ ،؛ [برخی موریخان نعلین را بَغْلَین (دواستر) نوشتهاند (ر .ک :اخبار
الدوله العباسیه ،همانلا؛ الطبری ،همانلا؛ تاریخ الخلواء ،همانلا؛ ابن عنبه ،همانلا)؛ ابن اعثم نیز به اسبی
اشاره دارد که نصر بن سییار هنگام رهایی یحیی به او بخشید (ر .ک :الوتو .])۱۳۲/۸
 - 36ابن اعثم 131/ 8؛ بلعمی. 966/2
 - 37مقاتل،ص  ( 155با توجه به آن که ابوالورج خود زیدی مذهب باوده و ایان روایات نیاز متاواتر
نیست ،لذا در قبول آن جای تأمل است ).
 - 38البالذری261/3؛ الطبری536/5،؛ االصوهانی،ص156؛ تاریخ الخلواء،ص 439؛ ابن اثیر.271/5
 - 39اخبار الدولة العباسیة،ص243؛ الطبری ،همانلا؛ االصاوهانی ،همانلاا (وی سارحان را پسار ناو
عنبری بیان کرده است).
 - 41الطبری536/5؛ االصوهانی ،ص.156
 - 42الطبری.537/5
 - 43الطبری ،همانلا؛ االصوهانی ،ص( ۱۵۶به گوته اصوهانی ،یحیی گوت« :شگوت است که این مرد -
مقصودش حسن بن زید تمیمی بود  -چگونه بر من نگهبان میگمارد؛ به خدا سوگند ،اگر بخواهم کسی
را بورستم تا او را به نزد من آرند و دستور دهم زیر دست و پا او را لگد کود کنند ،میتوانم» .چنانکاه
مالحره میشود ،اصوهانی گوته فوق را به یحیی نسبت داده ،امیا بعید به نرر میرسد که یحیی دارای چنان
قدرتی بوده که یکی از عامالن نصر را اینگونه تهدید کند ،با توجه به آنکه یحیی خود کامالً تحت نرر
شدید قرار داشته ،بنابراین روایت صحیح همان روایت طبری است که آن را گوته سرحان میداند).
 - 44البالذری۲۶۱/۳؛ اخبار الدوله العباسیه ،ص[ ۲۴۳نویسنده اخباار الدولاة العباسایة شامار نیروهاای
عمرو بن زراره را  ۱۰هزار تن و تعداد حامیان یحیی را  ۷۰تن بیان کرده که حاکم نیشابور پیش از آغااز
نبرد با نصب پرچم زردی ندا داد هر کس کنار این پرچم درآید در امان است ،ولی با ایان وجاود او باه
خاطر مقاومت شدید یحیی شکست خورد! (همان ،ص])۲۴۴؛ الطبری۵۳۷/۵؛ االصوهانی ،ص ۱۵۶؛ تاریخ
الخلواء ،ص ۴۴۰؛ ابن جوزی۲۴۳/۷؛ ابن اثیر.۲۷۱/۵
 - 46ابن اعثم131/8؛ بلعمی966/2؛ میرخواند. 348/3
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 - 47گردیزی،ص 117؛ مستوفی،ص .283
 - 48البالذری262/3؛ اخبار الدولة العباسیة،ص 244؛الطبری537/5؛ االصوهانی157؛ ابن اثیر. 271/5
 - 50ابن اعثم ،همانلا .
 - 52اباان حبیااب ،ص ۴۸۳؛ الاابالذری۲۶۲/۳؛ اخبااار الدولااة العباساایة ،ص ۲۴۴؛ الطبااری۵۳۷/۵؛
المسعودی۱۸۵/۲؛ االصوهانی ،ص۱۵۷؛ المقدسی۵۲/۶؛ گردیزی ،ص ۱۱۷؛ تاریخ الخلواء ،ص ۴۴۰؛ ابن
جوزی۲۴۳/۷؛ ابن اثیر۲۷۱/۵؛ مستوفی ،ص ۲۸۳؛ ابن خلدون۱۰۵/۳؛ ابن عنبه ،ص ۲۴۹؛ الحمیاری ،ص
۱۸۲؛ خواند میر۱۸۷/۲؛ ابن عماد.۱۶۷/۱
 - 53ابن اعثم 134/8؛ بلعمی967/2؛ میرخواند ( 348/3تعداد مقدمه لشکر را دو هزار تن بیان کارده
است ).
 - 54تاریخ.332/2
 - 55البالذری262/3؛ تاریخ الخلواء ،ص. 440
 - 57البالذری۲۶۲/۳؛ اخبار الدولة العباسیة ،ص( ۲۴۴وی فرمانده جنا راست لشکر سلم را سوادة بن
ی بیاان
محمد بن عزیز الهندی ذکر کرده است)؛ الطبری( ۵۳۷/۵عامل گوزگان را حماد بن عمارو ساغد ی
کرده است)؛ االصوهانی ،ص( ۱۵۷عامل گوزگان را حماد بن عمرو سعیدی بیان کرده است).
 - 58االصوهانی ،همانلا .
 - 59البالذری262/3؛ االصوهانی ،ص157؛ ابن عنبه ،ص 249؛ المقرم ،ص .271
 - 60ابن حبیب ،ص ۴۸۳؛ البالذری۲۶۴/۳؛ الیعقوبی ،تاریخ۳۰۶/۲ ،؛ الطباری۵۳۷/۵؛ ابان اعاثم۱۳۴/۸؛
المسعودی۱۸۵/۲؛ المقدسی۵۲/۶؛ بلعمی۹۶۷/۲؛ گردیزی۱۱۷ ،؛ تاریخ الخلواء ،ص ۴۴۰؛ ابن اثیر۲۷۱/۵؛
مستوفی۲۸۳ ،؛ ابن خلدون۱۰۵/۳؛ الحمیری۱۸۲ ،؛ میرخواند.۴۸۳/۳
 - 61المقرم،ص .264
 - 63المسعودی185/2؛ ابن عماد. 167/1
 - 64ابن اعثم134/8 ،؛ بلعمی968/2؛ میرخواند. 348/3
 - 65ابن اعثم ،همانلا ؛ بلعمی ،همانلا .
 - 66البالذری( 262/3فقط به ماردی از ماوالی عنازة ،بادون ذکار ناام اشااره دارد) ،الطباری537/5؛
االصوهانی158؛ تاریخ الخلواء،ص ( 440او را مولی عیسی بن سلیمان ،بدون ذکر نام بیان کرده اسات)؛
ابن اثیر.271/5
 - 68البالذری ،انساد 260/3و 262؛ الطبری568/5؛ االصوهانی ،ص158؛ تاریخ الخلوااء ،ص 440؛
ابن عنبه ،ص .250
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 - 69ابن حبیب،ص 492؛ البالذری262/3؛ ابن اعثم136/8؛ االصوهانی ،همانلا؛ بلعمی968/2؛ تاریخ
الخلواء ،همانلا .
 - 70ابن عنبه،ص 250؛ المقرم،ص 271؛ کیاء گیالنی،ص . 99
 - 71ابن حبیب،ص 484؛ الابالذری263/3؛ الیعقاوبی ،البلادان،ص 66؛ االصاوهانی،ص158؛ تااریخ
الخلواء،ص . 440
 - 72ابن اعثم136/8؛ بلعمی. 968/2
 - 73الطبری538/5؛ االصوهانی،ص.142
 - 75البالذری257/3؛ الطبری538/5؛ ابن اعثم136/8؛ المسعودی [182/2مساعودی در جاای دیگار
سوزاندن پیکر زید را به دوران هشام و به دستور او بیان کرده است (ر.ک  :همان ])210/2،؛ االصوهانی،
ص142؛ بلعمی 968/2؛ ابن اثیر.272/5
 - 77ابااان حبیاااب ،ص ۴۸۴؛ الااابالذری۲۶۳/۳؛ الیعقاااوبی ،البلااادان ،ص ۶۶؛ ابااان اعاااثم ۱۳۶/۸؛
المسعودی۱۸۵/۲؛ االصوهانی ،ص۱۵۸؛ بلعمای۹۶۸/۲؛ تااریخ الخلوااء ،ص ۴۴۰؛ ابان اثیار۲۷۲/۵؛ ابان
خلدون۱۰۵/۳؛ ابن عنبه ،ص ۲۵۰؛ الحمیری ،ص ۱۸۲؛ ابن عماد.۱۶۷/۱
 - 78المسعودی ،همانلا؛ مستوفی،ص  ( 284وی به عزاداری ماردم نیشاابور بارای یحیای باه ماد
یکسال در زمان ابومسلم اشاره دارد)؛ الحمیری،ص 182؛ ابن عماد167/1؛ المقرم،ص .272
 - 80البالذری ،همانلا؛ الطبری536/5؛ تاریخ الخلواء،ص 440؛ ابن اثیر271/5؛ابان عباری،ص 118؛
اباان خلیکااان123/5،؛ اباان کثی ار6/10؛ اباان خلاادون104/3؛ اباان عنبااه،ص 250؛ المقاارم،ص 271؛
کیاءگیالنی،ص .99
 - 81المسعودی185/2؛ الحمیری،ص 182؛ ابن عماد.167/1
 - 82تاریخ الخلواء،ص . 440
 - 83البالذری264/3؛ تاریخ الخلواء ،همانلا؛ ابن عنبه،ص 249؛ المقارم،ص 271؛ کیااء گیالنای،ص
. 99
 - 84حبیبی ،زین االخبار گردیزی ،پاورقی ص 117؛ حبیبی ،تاریخ افغانستان،ص . 186
 - 85ابن حزم،ص 56؛ ابن عنبه،ص .250
 - 86تاریخ الخلواء،ص .440
 - 87تاریخ الخلوا،ص .440
 - 88المقرم،ص  ( 263وی نام برخی از فرزندانش را آورده است ).
 - 89ابن قتیبه،ص126؛ کیاء گیالنی،ص.100
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 - 90جمهره،ص 56؛ عمدة الطالب،ص.250
 - 91جمهرة ،همانلا.
 - 92الشلرة المبارکة،ص .127
 - 93الطبری363/7،؛ ابن اثیر53/7؛[ این دو مورخ در بیان حوادث سال  250ه ق از فرد دیگری به نام
یحیی بن عمر بن یحیی بن حسین بن زید یاد می کنند که در زمان مستعین ( )252-248دست به قیاام
زد (ر.ک  :تاریخ الرسل 266/9؛ الکامل .]) 126/7
 - 94تاریخنامه 1017/2؛ ململ التواریخ و القصص ،ص .117
 - 96تاریخ طبرستان ص  192به بعد.
 - 97آثار البالد ،ترجمه جهانگیر میرزا قاجار ،ص . 661
 - 98رهبر انقالد خونین کوفه ،زید بن علی،ص .263
 - 99ابن اعثم127/8؛ المقرم،ص .264
 – 100الطبری . 172/7
 - 102المقدسی.52/6
 - 103البالذری.264/3
 - 104البالذری ،همانلا .
 – 105میرخواند 348/ 3؛ خواندمیر 87/2؛ بلعمی نیاز از حضاور یحیای در شاهر گرگاان در جریاان
قیامش خبر داده است! (تاریخنامه  963/2به بعد).
 – 106برای مشاهده تصویر آرامگاه یحیی بن زید در شهرستان گنبد رک :پیوست شماره
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منابع و مآخذ:
 -1ابراهیم حسن  ،حسن ،تاریخ سیاسی اسالم  ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،چاپ هوتم 1371،ش ،تهران
 :انتشارا

جاویدان.

 -2ابن اثیر ،ابوالحسن علی ،الکامل فی التاریخ 1979 ،م ،بیرو

 :دارصادر.

 -3ابن اسوندیار ،بهاءالدین محمد ،تاریخ طبرستان ،به تصاحیح عبااس اقباال ،چااپ دوم 1366 ،ش،
پدیده.

تهران  :انتشارا

 -4ابن اعثم الکوفی ،ابو محمد احمد ،الفتوح ،تحات ادارة  :الادکتور محماد عبدالمعیاد خاان ،الطبعاة
االولی ،بیرو

 :دارالندوة اللدیده.

 -5ابن جوزی ،ابوالورج عبدالرحمن ،المنتظم فی تاریخ الملوک و االیمم ،تحقیاق  :محمادو مصاطوی
عبدالقادر عطا ،بیرو

 :دارالکتب العلمیه.

 -6ابن حبیب ،ابوجعور محمد ،المبحّر ،به تصحیح  :الدکتورة االنسة ایلزه ،1942 ،حیادر آبااد الادکن :
جمعیة دائرة المعارف العثمانیه.
 -7ابن حزم االندلسی ،ابو محمد علی ،جمهـر انسـاب البـرب ،الطبعاة االولای 1983 ،م ،بیارو

:

دارالکتب العلیمه.
 -8ابن خلدون ،عبدالرحمن ،تاریخ ابن خلدون 1979 ،م ،بیرو

 :مؤسسة جمیال.

 -9ابن خلیکان ،ابوالعباس احماد  ،وفیات االعیان و انباء ابناءالزمان ،حققاه  :الادکتور احساان عبااس،
الطبعة الثانیه 1364 ،ش ،قم  :منشورا

الشریف الرضی.

 -10ابن سعد ،ابو عبداهلل محمد ،الطبقات الکبری 1968 ،م ،بیرو

 :دارالوکر.

 -11ابن عبد ربه ،احمد ،البقد الفرید ،تحقیقه  :الدکتور عبدالملید الترحینی ،الطبعاة الثالثاة  1987 ،م،
بیرو

 :دار الکتب العلمیه.

 -12ابن العبری ،غریغوریاوس ،تـاریخ مختصـر الـدول ،الطبعاة االولای 1890 ،م ،بیارو

 :مطبعاة

الکاثولیکیه.
 -13ابن العماد ،عبدالحی ،شذرات الذهب فی اخبار من ذهـب ،الطبعاة جدیادة ،بیارو
التراث العربی.

 :دار احیااء
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 -14ابن عنبه ،جمال الدین احمد ،عمد الطالب فی انساب آل ابیطالب ،نلف  :المکتبة المرتضویه.
 -15ابن قتیبه الدینوری ،ابومحمد عبداهلل ،المبارف ،الطبعة االولی 1987 ،م ،بیرو

 :دارالکتب العلمیه.

 -16ابن کثیر ،ابوالوداء ،البدایة و النهایة ،حقیقه  :دکتر احمد ملحم و  ...؛ الطبعة الثالثة 1987 ،م ،بیرو
 :دارالکتب العلمیه.
 -17ابن الندیم ،محمد بن اسحاق ،الفهرست ،به کوشش فلوگل 1872 ،م ،الیپزیک.
 -18االشعری ،ابوالحسن علی ،مقاالت االسالمیین و اختالف المصلّین ،به تحقیق  :محمد محیی الدین
عبدالحمید ،الطبعة االولی 1950 ،م ،قاهره  :مکتبة النهضة المصریة.
 -19االصوهانی ،ابوالورج ،مقاتل الطالبیین  ،تحقیق  :السید احمد صقر  1949 ،م ،بیرو

 :دارالمعرفة.

 -20البالذری ،احمد بن یحیی ،انساب االشراف ،حققه  :محمد باقر المحمودی ،الطبعة االولای1977 ،
م ،بیرو

 :دارالتعاریف.

 -21بلعمی ،ابوعلی محمد ،تاریخنامه طبری ،به تصحیح  :محمد روشن ،چاپ دوم 1368 ،ش ،تهران :
نشر نو.
 -22اللهشیاری ،ابوعبداهلل محمد،الوزراء و الکتّاب ،قدم له  :الدکتور حسن الزین  1988 ،م ،بیرو

:

دارالوکر الحدیث.
 -23حبیبی ،عبدالحی ،تاریخ افغانستان ببد از اسالم ،چاپ سوم 1367 ،ش ،تهران  :انتشارا

دنیاای

کتاد.
 -24الحمیری ،محمد ،الروض المبطار فی خبر االقطار ،حقیقه  :الدکتور احسان عباس ،الطبعة الثانیاة ،
 1984م ،بیرو

 :مکتبة لبنان.

 -25خضری  ،سید احمد رضا  ،تاریخ خالفت عباسی ،چاپ دوم1379،ش،تهران  :انتشارا

سمت.

 -26خواند میر ،غیاث الدین ،تاریخ حبیب السیر ،زیر نرر دکتر محمد دبیر سایاقی ،چااپ دوم1353 ،
ش ،تهران  :انتشارا

خیام.

 -27زرین کود ،دکتر عبدالحسین ،تاریخ ایران ببد از اسالم ،چاپ دوم 1355 ،ش ،تهران  :انتشارا
امیرکبیر.
 -28الطبری ،ابوجعور محمد ،تاریخ الرسل و الملوک ،به کوشش محمد ابوالوضل اباراهیم ،دارالکتاب
العلمیة  ،بیرو

 1407 ،هاق.

 -29فخر رازی ،الشجر المبارکة فی انساب الطالبیة ،تحقیق :مهدی رجائی  1409 ،هاق ،قام :مکتباة
مرعشی نلوی.
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 -30فرای ،ر .ن ،تاریخ ایران (کمبریج) ،مترجم حسن انوشه ،چاپ دوم 1372 ،ش ،تهران :انتشاارا
امیرکبیر.
 -31قزوینی ،زکریا بن محمد ،آثار البالد و اخبار البباد ،ترجماه جهاانگیر میارزا قاجاار ،باه تصاحیح
میرهاشم محدث 1373 ،ش ،تهران  :انتشارا

امیرکبیر.

 -32کیاء گیالنی ،سید احمد ،سراج االنساب ،زیر نرر ساید محماود مرعشای ،تحقیاق  :ساید مهادی
رجائی.
 -33گردیزی ،عبدالحی ،زین االخبار ،تصحیح  :عبدالحی حبیبی 1347 ،ش ،تهاران  :انتشاارا

بنیااد

فرهنگ ایران.
 -34لسترنج ،گی ،جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی ،ترجمه محمود عرفان ،چاپ چهارم،
 1373ش ،تهران  :انتشارا

علمی و فرهنگی.

 -35ملهول المؤلف ،تاریخ الخلفاء ،بکتابة المقدمة  :بطرس غریاز نیویچ 1967 ،م ،مسکو  :مخطوطاة
الوحیدة.
 -36مستوفی ،حمداهلل ،تاریخ گزیده ،به سعی  :ادوارد باراون ،چااپ دوم 1361 ،ش ،تهاران  :دنیاای
کتاد.
 -37المسعودی ،ابوالحسن علی ،مروج الذهب و مبادن الجوهر ،به کوشش یوسف اسعد داغر1385 ،
هاق ،بیرو .
 -38المقدسی ،مطهر بن طاهر ،البدء و التاریخ ،اعتنی بنشره  : ...کلمان هوار 1919 ،م؛ پاریس.
 -39المقدسی،ابو عبداهلل محمد بن احمد  ،احسن التقاسیم فی مبرفة االقـالیم ،الطبعاة الثالثاة1411 ،
ه 1991/م  ،مکتبة مدبولی.
 -40المقرم ،السید عبدالرزاق الموساوی ،رهبر انقالب خونین کوفه زید بـن علـی ،ترجماه عزیاز اهلل
عطاردی 1355 ،ش ،تهران  :انتشارا

جهان.

 -41میرخواند ،میرمحمد ،تاریخ روضة الصفا 1339 ،ش ،تهران  :انتشارا

پیروز و خیام.

 -42ناشناس ،اخبار الدولة البباسیة ،تحقیق :عبدالعزیز الدوری و عبداللبار المطلبی 1391 ،ه  ،بیرو :
دار الطلیعة.
 -43ناشناس ،مجمل التواریخ و القصص  ،به تصحیح ملک الشعراء بهار ،چاپ دوم 1317 ،ش ،تهران
 :کالله خاور.

180

پژوهشنامه تاریخ – سال ششم – شماره بیستوسوم

 -44الیعقوبی ،احمدبن ابی یعقود ،تاریخ الیبقوبی ،قم  :مؤسسه و نشر فرهنگ اهل بیت.
 ، ---------------- -45البلدان 1918 ،م ،نلف  :المکتبة المرتضویه.

