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روحاللـه بهرامـی متولـد سـال  1346از شـیروان ایلام اسـت .وی تحصیلات ابتدایـی ،راهنمایی و متوسـطه
را در کرمانشـاه و اسلامآباد غـرب بـه اتمـام رسـانده و دوره کارشناسـی را در دانشـگاه شـهید بهشـتی و
کارشناسیارشـد و دکتـری را در دانشـگاه تربیـت مـدرس در رشـته تاریـخ طـی نموده اسـت .ایشـان از رسـاله
دکتـری خـود را بـا عنـوان «ریشـههای فکـری جنبشهـای سیاسـی و اجتماعـی کیسـانیه و نقـش آن در زوالت
خالفـت امویـان» بـا امتیـاز عالـی دفـاع کـرد .حـوزه تخصصـی نامبـرده تاریـخ امویـان و عباسـیان و تشـیع و
جنبشهـای شـیعی اسـت .وی هـم اکنـون عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه رازی کرمانشـاه هسـتند.

چکیده اثر
یکـی از مهمتریـن گرایشهـا و انشـعابات مذهـب تشـیع ،کیسـانیه اسـت که عالوهبـر رویکـرد مذهبی در مسـایل
سیاسـی ـ اجتماعـی نیـز حضـور و نقـش داشـتهاند .سـیالیت و نداشـتن تصلـب مذهبـی ،زمینـهای به وجـود آورد
اجتماعـی متفـاوت بـه این
تـا در آغازیـن سـدههای اسلامی ،افـر ِاد زیـادی از دیگـر فـرق بـا انگیزههـای سیاسـیـ
ِ
قبال حـوادث سیاسـی ـ اجتماعـی همراه شـوند .این امر باعث شـد
گیـری
ِ
شـدید آنهـا در ِ
گـروه پیوسـته و بـا موضع ِ
کـه هـواداران تشـیع کیسـانی در نیمـه دوم قـرن اول و نیمـه اول قـرن دوم در تحـوالت اجتماعـی و فرهنگـی جهـان
اسلام نقشـی اساسـی داشـته باشـند .بدون تردید مهمترین رویداد سیاسـی ـ اجتماعی در این مقطع زمانی پیدایش
نهضـت عباسـی و زوال قـدرت سیاسـی امویـان در آسـیای غربـی بـود .بر اسـاس منابـع موجـود ،مهمترین عنصر
حاضـر در ایـن نهضـت کـه یکـی از عوامل اتحـاد انقالبیون علیه بنیامیه شـد ،تشـیع کیسـانی بوده و ایـن امر چنان
درسـت این واقعه موقوف و منوط به شـناخت درسـت و دقیق کیسـانیه اسـت.
پر رنگ اسـت که درک و فهم عمیق و
ِ
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