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  هاي ایرانیان در عصر اول خالفت عباسیجنبش

  

  

  

  فاطمه سرخیل

  چکیده

در این دوران، که دوران ثبات و . باشدهجري قمري دوران اول حکومت عباسی می 232تا  132هاي سال

اما . رود، ایرانیان نقش و جایگاه مهمی در دستگاه خالفت داشتندعصر طالیی خاندان عباسی به شمار می

هاي متعددي زدند و جنبشدیدند، دست به شورشاي از ایشان که آرزوهاي خویش را بر باد رفته میدسته

  .هاي بسیاري روبرو کردهایی را پدید آوردند که دستگاه خالفت را با چالش

ها بر اساس نظریۀ ابن خلدون به معرفی مهمگیري این جنبشاین مقاله، با بررسی علل و عوامل شکل

  .پردازدهاي ایرانی در این عصر میشترین جنب

  

جنبش، ایرانیان، عصر اول خالفت عباسی، ابن خلدون، عصبیت، خودکامگی، اختالل در  :هاي کلیديواژه

  .کار دولت

  

  

  مقدمه

بر اساس تقسیم. ق، بر بخش وسیعی از جهان اسالم سیطره داشت 656تا  132خالفت عباسیان از سال 

با خالفت سفاح آغاز شد و با ) م 847 - 750/ ق  232 -  132(خالفت عباسی بندي مورخان دوران اول، 

آید و ویژگی مهم آن، این دوران عصر طالیی خالفت عباسی به شمار می. خالفت واثق پایان یافت

خلفاي عباسی در این دوران توانستند یکپارچگی حکومت را حفظ کنند . باشدنیرومندي دستگاه خالفت می
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  .هاي متعدد را در قلمرو خویش سرکوب سازندشورشها و و جنبش

هاي اسالمی در این دوران نقش گیري حکومت عباسی و ادارة سرزمینبا وجود اینکه ایرانیان در شکل

اي از عباس، برپاکنندة بخش عمدهاي از ایرانیان ناراضی از حکومت بنیاما عده. اي داشتندمهم و برجسته

در این مقاله، به بررسی دالیل اولیۀ ایرانیان در همکاري با . دادن روزگار رخ میهایی بودند که در آجنبش

هاي ایرانی در این عصر را بر اساس نظریۀ ابن خلدون گیري جنبشعباس پرداخته و علل و عوامل شکلبنی

  .پردازیمها میترین این جنبشمشخص ساخته و به معرفی مهم

  

  ت سیاه جامگانایرانیان در طلوع و پیروزي نهض

مسلمانان براي تعیین برتري و بزرگی . ها رواج یافتاسالم، با شعار برابري و مساوات در میان ملت

) ص(با دور شدن از عصر پیامبر  1»انّ اکرمکم عنداهللا اتقاکم«: اشخاص به این کالم الهی استناد می جستند

پرستانه در میان فاتحان هاي نژادشد و گرایشفراموشی سپرده می این پیام آسمانی نیز به تدریج به دست

اعراب که در کمتر از یک قرن توانستند دو امپراطوري عظیم ایران و روم را به . عرب به شدت رواج یافت

  .دانستندها میتسلیم وادارند، اینک خود را برتر از تمامی اقوام و تمدن

سالم و گوناگونی عناصري که در آن روزگار جامعه اسالمی را میامویان نظر به توسعۀ سریع قلمرو ا

تواند شالوده یک امپراطوري را کفایت کند، بلکه نوعی احساس ملی نیز ساخت، دریافتند که تنها دین نمی

که متکی به  -دولت عرب  - ها خالفت را در موقع جدیدي قرار دادند و آن را به دولتی آن .الزم است

اي پدید آمد و سادگی ها و نهادهاي تازهبالطبع در این دولت، آرمان. عرب بود، مبدل ساختندحمایت قبایل 

نخستین و پیوستگی نیرومند حکومت دینی که صفت ممیز چهار خلیفه نخست بود، از میان برخاست و در 

، که همگی آمادة احزابی نظیر شعوبیه و خوارج سر برآوردند هاي حکومتی،ها و شیوهمخالفت با این آرمان

  2.انکار اساس حکومت تازه بودند

یازات بیشتر کردند و براي دادن امتامویان با تکیه بر نیروي اعراب با تهدیدات شیعیان و خوارج مقابله می

موالی، به معنی . آوردندشدند، وارد میبه اعراب، فشار بیشتري به آن دسته از مسلمانان که موالی نامیده می

                                                                                                                                                        

   خ اسالمیارشد تار یکارشناس يدانشجو. 
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موالی داراي وضعی بود که از برده باالتر و از آزاد . آمیز داشتبندگان و غالمان آزاد شده، مفهومی توهین

  3.تر بوده استپایین

ایرانیان و سایر ملل در عصر حکومت خالص عربی  4.بر تحقیر ملل غیر عرب بودامیه، اساس دولت بنی

ها در عصر اموي ذلیل، خوار و تمامی موالی. دشدناموي، عموماً به معنی بندگان و بردگان خوانده می

ها نبود، آنان را براي کارهاي پست و اعمال گزار عرب بودند و کار و منصب مهمی در دست آنخدمت

  5.کردند و مشاغل آبرومند همه در دست عرب بودسخت استخدام می

ها از بازار به خانه برگردد، اگر یکی از آنعباس چنین عادت داشتند که عرب تا هنگام ظهور دولت بنی

کرد که براي او بالعوض حمل دید، تحمیل میهر متاعی که در دست داشت به هرکدام از موالی که می

نماید و اگر یکی از اعراب پیاده و موالی سواره باشند، موالی مجبور بود که مرکوب خود را به عرب داده و 

خواست زنی از موالی اختیار کند، بدون اطالع پدر، مادر و جد کس که می هر. خود در رکاب وي راه رود

تمام این احوال از طرف حکومت و . کرداو، از رئیس قبیله که با موالی پیوستگی داشت خواستگاري می

  6.شدپادشاه آن عصر اندك مالمتی هم نمی

این شعوبیه، کسانی بودند که در . تحقیر و فشار نسبت به موالی، عرب را با ماجراي شعوبیه مواجه کرد

چیزي که  -ها مقابل غرور نژادي بیش از حدي که اعراب داشتند، نه فقط منکر تفوق و سیادت فطري آن

شمردند و تفاخر و تعصب عرب را ام اقوام عالم را مساوي میبودند، بلکه تم -کردند خود اعراب ادعا می

شدند، دستاویز خوانده می) اهل تسویه(دعوي این قوم که . کردنددانستند و رد میمخالف اسالم و قرآن می

کردند، بلکه طبقات ناراضی و پرجوش و خروش موالی گشت که نه تنها سیادت فطري عرب را انکار می

خواندند، در مقابل، خویشتن را فرزندان جم، خسرو و علوج، عجم، اسراء و موالی می ها راعرب که این

  7.نهادندابناء احرار نام می

زد، سبب گردید تا موالی یحس نفرت از عرب که نارضایتی موالی و اهل ذمه نیز آتش تند آن را دامن م

هایی چون شیعه و خوارج بپیوندند و در امیه باشند و به گروهمستعد گرایشی به هر دعوت مخالفت با بنی

  .قیام مختار، ابن اشعث و عباسیان نقش فعال داشته باشند :هایی، مانندقیام

گذشته پرعظمت خویش را احیاء ایرانیان در اواخ عهد امویان به دنبال راه نجاتی بودند تا بار دیگر 

هاي سرّي را در میان ایشان حس نفرت از عرب و ناراضی بودن موالی در این زمان، نشر دعوت. نمایند
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ها و شد، با آرمانیی که در دعوت عباسیان تبلیغ میها و آرزوهابسیار آسان کرده بود و در این میان، هدف

  .آرزوهاي ایرانیان موافقت داشت

ایران و به خصوص خراسان را منطقۀ مناسبی براي نشر دعوت خود یافته، با اطالع از بغض  عباسیان،

عباس مردمی زیرك و آل. امیه برانگیختندمردم این ناحیه به امویان و اعراب، ایشان را به مخالفت با بنی

انستند موقع مناسبی به از این رو، تو. ها آشنایی داشتندطلب بودند و با احوال مردم و طریق جلب آنریاست

ها و روش خاص خود به مقصود برسند؛ به خصوص که در وقت ضرورت از گريدست آوردند و با چاره

» الرضا من آل محمد یا بنی هاشم«ها در آغاز دعوت، مردم را به آن. کردندمکر و خدعه نیز خودداري نمی

توانست به سود شد و هم میعلویان میخواندند، که هم شامل می - جد مشترك علویان و عباسیان  -

  8.عباسیان باشد

توانستند بسیاري از ایرانیان را در مبارزه بر ضد » الرضا من آل محمد«عباس با مطرح کردن شعار بنی

شدند که به صورت مخفی اي از ایرانیان نیز دیده میدر میان داعیان عباسی، عده. ود همراه سازندامویان با خ

این نهضت با پیوستن ابومسلم به اوج خویش رسید و از دعوتی . به دعوت براي عباسیان مشغول بودند

سرانجام عباسیان با اتحاد میان ایرانیان و اعراب مخالف امویان توانستند  9.سرّي به دعوتی آشکار تبدیل شد

  .امیه را شکست دهند و سلسله عباسی را برپا دارندبنی

د که سهم بیشتري را در اداره امور ایرانیان که در این پیروزي سهم به سزایی داشتند، خواهان این بودن

در این دوران، قدرت برخی از بزرگان ایرانی به حدي فزون گشت که سبب . جامعه اسالمی بر عهده گیرند

از جملۀ این بزرگان ترس خلفاي عباسی گردید و بعضی از ایشان را به قتل رساندند، ابوسلمه و ابومسلم،

عالی در پیروزي نهضت عباسی داشتند، ایرانیان براي رسیدن به با قتل رهبران ایرانی که نقش ف. بودند

اي دیگر در مقابل ایشان دسته.2اي در کنار خلفا قرار گرفتند، دسته.1: اهدافشان به دو دسته تقسیم شدند

  .ایستادند و به مبارزه مشغول شدند

  

  دونهاي ایرانیان بر ضد دستگاه خالفت عباسی بر اساس نظریۀ ابن خلعلل جنبش

وي نه . ، شیوة جدیدي را براي نگارش تاریخ به کار برده استمقدمهخلدون به گفته خود در آغاز ابن
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هایی که بین اعیان شوند، اهمیت قائل است و نه براي کشمکشبراي حوادثی که به اصطالح مهم شمرده می

هاست تا شخصیت قهرمانان روهساختمان و ساختار گخلدون بیشتر متوجۀنظر ابن. آیدو اشراف به وجود می

تاریخ، ولی بدون آنکه اهمیت نیروهاي معنوي و روحانی را نادیده بگیرد، بر روي عوامل مادي که سازندة 

  10.گذاردنیروهاي سیاسی متحرکند، انگشت می

توالی و تداوم توطئه و تحریکات سیاسی، در برابر این سؤال ها،ها و نابسامانیوي با مشاهده هرج و مرج

شود بنابراین، مالحظه می. شوندآیند و به چه علت نابود میها چگونه به وجود میگیرند که دولتقرار می

به پاسخ سؤاالتش مفاهیمی را مطرح  است و براي دست یافتن» چون و چراها«خلدون در پی یافتن که ابن

  .ها نقش مهمی دارندنظیر عمران، عصبیت و غیره، که در ظهور و سقوط دولت: سازد، مانندمی

  عصبیت - 

جامعه و دولت به سبب هماهنگی خویش . است» عصبیت«خلدون هاي کلیدي در مقدمۀ ابنیکی از واژه

شود و در جامعه شناسی خلدون، عصبیت خوانده میو افراد خود، از تجانس و وحدتی که در عرف ابن

  11.امروزي، انسجام گروهی یا روح گروهی نام دارد، برخوردار است

روح عالم، همبستگی : ار رفته است، مانندشناسی نیز به کبراي تعریف عصبیت مفاهیمی کلی جامعه

  12.اجتماعی، همبستگی گروهی، اراده مشترك و همبستگی در معناي وسیع آن

و ) حلف(و هم سوگندي ) والء(خلدون معتقد است که عصبیت از طریق خویشاوندي، هم پیمانی ابن

دعوت دینی نیروي اساسی دیگري خلدون،عالوه بر این، در نظر ابن 13.آیدمواردي از این قبیل به وجود می

دین از نظر ابن 14.رودهاي تشکیل دولت به شمار میها و بسیجافزاید که از مایهبر نیروي عصبیتی می

شود، موجب خلدون، یک واقعیت اجتماعی است که به صور مختلف در پیشرفت اجتماع مؤثر واقع می

بخشد، کینه و گردد و نیروهاي متفرق ناشی از نوع زندگی را وحدت میاتفاق و اتحاد بین افراد اجتماع می

  .کندا جایگزین آن میزداید و همکاري و تعاون رعداوت را می

در بخش ایرانیان در طلوع و پیروزي نهضت سیاه جامگان به تفصیل به این موضوع پرداخته شد و معلوم 

گردید که ایرانیان که تحت ظلم و ستم امویان قرار داشتند و از این شرایط ناگوار ناراضی بودند و پیام 

لوب خویش یافتند، بنابراین دعوت عباسی را لبیک برابري و برقراري اسالم اصیل را از سوي عباسیان مط

گشت، لذا تر میامیه فزوناز آنجایی که حتی در میان اعراب نیز روز به روز نارضایتی از حکومت بنی. گفتند
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  .اعراب ناراضی نیز به نهضت عباسی پیوستند

عنصر نژادي عرب تکیه با اتحاد میان اعراب و ایرانیان، عصبیت جدیدي در برابر امویان که تنها بر 

در آن نقش اساسی داشت، بر امویان غلبه ) ص(داشتند، پدید آمد که چون دین و اطاعت از خاندان پیامبر 

  .اي قرار گرفتندیافتند و ایرانیان در حکومت جدید در جایگاه ویژه

ن برگزیننده و کسی میا«: گویدها دارند، این چنین میخلدون در رابطه با جایگاهی که موالی در دولتابن

شود و هاي نسبی میآید که جانشین پینوندشود، نسبت خاصی از همبستگی پدید میکه به یاري برگزیده می

سازد، هرچند خویشاوندي در میان نباشد، بنابراین نتایج و ثمرات پیوند نزدیکی و پیوند را استوار می

اي یا دوستان برگزیده میان قبیله) راه والء از(خویشی در آن موجود است و هرگاه دوستی و همبستگی 

دارتر و ایشان پیش از رسیدن به کشورداري حاصل آید، به دو علت نهال آن دوستی و وابستگی ریشه

نخست آنکه پیش از : تر خواهدتر و خویشاوندي آن صریحهاي دلبستگی آن درستبارورتر و عقاید یا مایه

توان آید که جز به ندرت نمیبري و پیروي از یکدیگر پدید میکشورداري در میان ایشان نوعی برا

ها، به که موالی و دوستان برگزیده در میان آنسوگندي باز شناخت، چنانپیمانی و همخویشاوندي را از هم

  15».گیرندمنزلۀ اعضاي خاندان و خویشاوندان نزدیک ایشان قرار می

اي داشتند و از این انیان در پیروزي عباسیان و شکست امویان سهم عمدهنیروهاي نظامی و فکري ایر

در این میان، نقش . تر از اعراب یافتنددوره به بعد، در دستگاه خالفت جایگاهی برابر و حتی بلند مرتبه

وزیر آل  باشد، تا جایی کهتر میابوسلمه خالل و ابومسلم خراسانی برجسته: اي از بزرگان ایرانی، مانندعمده

  . گیرندمحمد و امین آل محمد، لقب می

  

  خودکامگی - 

مرحله دوم که بعد از  ،بنديدر این تقسیم .نمایدها را به پنج مرحله تقسیم میعمر دولت خلدون،ابن

از ) حکومت مطلق(خلدون، خودکامگی از دیدگاه ابن. دهد، مرحلۀ خودکامگی استمرحله پیروزي رخ می

  16.رداري استامور طبیعی کشو

ها را دیگر غلبه کند تا بتوانند آن ياهها بر عصبیتناچار باید یکی از عصبیت«: نویسدوي در این باره می

هایی که در ضمن آن موجود متمرکز و متحد سازند و همه را به منزله یک عصبیت مشتمل بر دیگر عصبیت
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روایی هاي دیگر براي شرکت جستن در فرمانهنگام از عصبیتاین است که در این ... است، قرار دهد 

شوند که وي هر گردد و آن چنان همه لگام زده و سرکوب میشود و عصبیت ایشان مغلوب میممانعت می

روایی از ترین دخالتی در امور فرماندهد که کوچککند و به هیچ کس اجازه نمیه بخواهد یکه تازي میچآن

  17».خویش نشان دهد

خودکامگی در میان خلفاي دوره اول خالفت عباسی که اوج اقتدار این خاندان است، به وضوح دیده می

شود که خلفا در شود و در ابتداي پیروزي نهضت اختالف میان رهبران موالی و خلفاي عباسی مشاهده می

بران موالی زدند و بسیاري از ایرانیان را بدین راستاي حفظ پایگاه، قدرت و موقعیتشان دست به تصفیه ره

طریق به دیار عدم رهسپار ساختند، اما بسیاري از نخبگان ایرانی تا زمانی که قدرتشان برابر قدرت خلیفه 

  .قرار نگرفته بود، جایگاه خویش را حفظ کردند

  

  اختالل در کار دولت - 

ها به سپاه تعبیر شوکت و عصبیت که از آننخست،«: بنیان کشور بر دو پایه است ،خلدوناز دیدگاه ابن

ها و وسایل که نگهدارندة سپاهیان است و پادشاه همه کیفیات و نیازمندي) پول(کنند و دوم، مال می

  18».کند و هرگاه خللی به دولت راه یابد، از این دو اساس استکشورداري را بدان فراهم می

: پردازد، بر طبق تعریف ويبه چگونگی خلل یافتن به سپاه و عصبیت می خلدون نخستابن )الف

سازد کن میرسد و خداوندان عصبیت را ریشهخواهی میهرگاه دولت به مرحله عظمت، توانگري و تجمل«

ها و شود و این همان عصبیت بزرگی است که دستهبالنتیجه عصبیت خدایگان به سبب تباهی آنان تباه می... 

داشت که بدین هاي دیگر را در گرداگرد آن متحد و یکدل کرده بود و آنان را به پیروي از آن وا میهگرو

  19».سازدسان اساس آن را اضمحالل و بنیان آن را سست و متزلزل می

، به آزار بنیعباس به خالفت رسیدندهنگامی که بنی«: خلدون این مسئله را بیان می کنددر ادامه، ابن

ها را متفرق ساختند و از این رو، عصبیت عبد مناف از هم گسیخت هاشم پرداختند و طالبیان را کشتند و آن

طلبی در سر کردند و روایان مرزها و نواحی دور، داعیه استقاللو عرب نسبت به آنان گستاخ شدند و فرمان

  20».دولت ایشان تجزیه شد

و هم) والء(پیمانی شود که عصبیت از طریق همخلدون در باب عصبیت متذکر میی که ابناز آنجای
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شود که ایرانیان به عنوان آید، این نکته روشن میو مواردي از این قبیل نیز به وجود می) حلف(سوگندي 

که خلفاي عباس از ارکان اصلی عصبیت خالفت عباسیان، در دوره نخستین بودند و زمانی متحدین بنی

اي از عده. عباسی دست به تصفیه رهبران ایرانی زدند، بر عصبیت و وحدت ناشی از آن خدشه وارد شد

اي دیگر هایی در میان دستهها و شورشولی قیام ایرانیان همچنان به همکاري با خلفاي عباسی ادامه دادند،

  .گرانی فراوان خلفا گردیداز ایرانیان به بهانه خونخواهی رهبرانشان آغاز شد که باعث ن

: نویسدیابد، ابن خلدون چنین میدرمورد خلل و گزندي که از راه ثروت و مال به دولت راه می )ب

خواهی، ناز و نعمت میرسد، به تجملطلبی میپس از چندي که دولت به مرحله عظمت، استیال و توسعه«

ن به مرحله عظمت رسیده و به رعایا و زیر دستان و دولت چو... یابدگراید و بدین سبب مخارج فزونی می

هاي جدید یا پیشه کردن بازرگانی یا در بعضی از احوال تسلط کامل دارد و از این رو، از راه و وضع باج

  21».افزاید، بر میزان ثروت خویش می)به اموال مردم(تجاري به شبهه یا غیر شبهه 

آور است، خصال نیکی تجمل خواهی و ناز پروردگی براي مردم تباهی«: دارد از طرفی ابن خلدون عقیده

. کندبرد و انسان را به خصال ناقص نیکی متصف میمیان می را که نشانه و راهنماي کشورداري است، از

 ۀبدبختی و انقراض است که خداوند آن را در آفریدگان خویش ماي ۀپرستی نشانبنابراین، از تجمل

  22».آیداز این مقدمات، نابودي و زبونی و پریشان حالی در دولت پدید می. ساخته استنابودي 

شد، از دالیل اصلی مخالفت ایرانیان با بنیاي اخذ میها، جزیه و خراج که به شکل بسیار ظالمانهمالیات

پرستی و داشتند، اما خلفاي عباسی با تجملمردم انتظار بهبود اوضاع را عباس،با روي کارآمدن بنی. امیه بوده

رویه باج و خراج از مردم پرداختند تا وسایل رفاه چنان به اخذ بیگرایش به زندگانی پر از ناز و نعمت هم

پرستی خلفا بر دوش مردم بود و آنان که تاب و توان را از فشار تجمل. و آسایش خویش را فراهم سازند

هر «: کند کهخلدون را ثابت میاین مسئله، گفته ابن. زدندهی دست به شورش میدست داده بودند، هر از گا

گاه امور طبیعی کشورداري چون خودکامگی و ناز و نعمت تجمل و آرامش استحکام یابد، دولت به 

  23».آوردسراشیب سالخوردگی و فرتوتی روي می

  

  اسیهاي ایرانیان بر ضد دستگاه خالفت عبجنبش
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وجه . هاي ایرانیانی که از رفتار دولتمردان عباسی ناخشنود بودند، آغاز شدپس از قتل ابو مسلم، جنبش

ها چندان براي ما این جنبش یمذهبماهیت . ها، ادعاي خونخواهی ابومسلم بودمشترك اکثر این جنبش

ها تعالیم مذهبی رهبران این جنبششود که اکثر شناخته شده نیست، اما با بررسی منابع، این نکته روشن می

هاي ایرانی با عقاید گوناگون آویختند و از این راه، در میان گروهادیان قدیم را با تعالیم اسالم درهم می

  . یافتندهوادارانی می

این ها در دست افراد برجسته و صاحب نام قرار داشت،رهبري این قیامعلی رغم اینکه در برخی موارد، 

هاي فرودست جامعه بودند و نمایانگر احساسات و تمایالت ضد عباسی رعایا و بخشبه طور کلی،  هاقیام

. دراز دستی محصالن مالیاتی و عمال حکومتی نهفته بوداز قبیل،ها، مسائل و مشکالت محلی،وراي آن

یت از گستردگی و حکاکه اغلب از رعایا بودند،ها،کننده در این شورشهمچنین شمار زیاد نفرات شرکت

   24.ها دارداقتصادي این قیام-نیز جنبه اعتراض اجتماعی 

ترین جنبشاز مهم ،مازیار بابک خرّم دین، المقنع، استاذسیس، راوندیه، اسحاق ترك،سنباد، هاي جنبش

دستگاه خالفت را به خود  هایی بودند که در عصر اول خالفت عباسی به وقوع پیوستند و سالیان دراز،

  . مشغول داشتند

  

  سنباد

این . قیام سنباد بودنخستین قیامی که پس از کشته شدن ابومسلم با هدف خونخواهی او شکل گرفت، 

   25.ه شدن ابومسلم روي دادچند ماه پس از کشت ق، 136 قیام در سال

قومس و ري  بر نیشابور، سنباد، فردي مجوسی از توابع نیشابور بود و چون ظهور کرد، به روایت طبري،

   26.هاي ابومسلم را گرفتخزینه قتی به ري رسید،و تسلط یافت،

 در میان منابع تاریخی،. سنباد با تسلط بر خزائن ابومسلم قدرت فراوانی یافت و یارانش افزوده گشتند

به ري آمد و گبرکان طبرستان  از نیشابور«: نویسدوي می. الملک روایت کرده استعقاید سنباد را تنها نظام

دعوي کرد که رسول ابومسلم بود ... اندمشبهی و مزدکی تر رافضی،شد و دانست که اهل کوهستان بیرا بخوان

اند، ولیکن قصد کرد که منصور به قتل او و او به و مردمان عراق و خراسان را گفت که ابومسلم را نکشته

گشت سپید و بپرید و اکنون در حصاري است، در مس کرده با نام میهن خداي تعالی بخواند، کبوتري 
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آیند و مقدم ابومسلم بود و مزدك وزیرش و نامه به من مهدي و مزدك نشسته است و هر سه بیرون می

آمدند و کار او بزرگ شد آمده است چون رافضیان نام مهدي بشنیدند و مزدکیان نام مزدك جمعی بسیار گرد

گفتی که دولت عرب د هزار مرد بر او گرد آمدند و هر گه با گبران خلوط کردي، میو به جایی رسید که ص

ساسان و باز نگردم تا کعبه ویران نکنم که او را بدل آفتاب برپاي کردهام از کتب بنیشد که در کتابی یافته

مزدك شیعی بود و  چنان قبله خویش آفتاب کنیم، چنان که قدیم بود و خرّمدین تو را گفتی کهاند و ما هم

  27».من شما را فرمایم که با شیعه دست یکی آرید و خون ابومسلم باز خواهید

ولی با توجه به مجموعه عقاید او استنباط می 28اثیر، سنباد، زرتشتی مذهب و از مغان بود،به روایت ابن

شود که وي در دین خویش متعصب نبوده و با کسانی که اعتقادات او را نداشتند و حتی در اصول دین از 

کرده است و در سایه همین تدابیر بود که مداري به تساهل رفتار میرکی و سیاستاو جدا بودند، به سبب زی

  .آوري یاران بسیار زیادي توفیق یافتدر مدت بسیار کوتاهی به جمع

العبور ایرانیان در مناطق کوهستانی به دلیل صعب 30.و اهل کوهستان بودند 29بیشتر یاران سنباد مردم جبال

ها خیلی دیر با اسالم آشنا شدند و از آنجایی که سنباد از روحانیون زرتشتی بود، بسیاري از مردم بودن راه

  .به او پیوستند

به نام  بدین ترتیب، کار سنباد و یارانش، چنان باال گرفت که منصور، خلیفه عباسی، یکی از سرداران خود

  31.هاي دیگري نیز فرستادها فرستاد و به دنبال آن، سپاهجهوربن مرار عجلی را با ده هزار کس به مقابله با آن

ان سنباد نیز سپاهی 32.پس از پیکار شدید، سنباد شکست خورد و فرار کرد و لونان طبري او را کشت

شورش سنباد از ابتداي قیام و کشته شدنش،  33.کشته و اسیر شدندها،فرار کرده و شصت هزار نفر از آن

  34.هفتاد روز طول کشید

  

  اسحاق ترك

به همین دلیل هاست،تر از سایر جنبششود، کماخباري که راجع به جنبش اسحاق ترك یافت می

  .سرگذشت این جنبش تا حدودي در هاله ابهام فرو رفته است

اق به پس از قتل ابومسلم توسط منصور، یاران ویژة او به شهرها گریختند و یکی از آنان، به نام اسح

ابومسلم در : گفتنمود و میترکستان و بالد ماوراءالنهر پناه برد و در آنجا مردم را به ابومسلم دعوت می
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  35.کوهستان ري زندانی است و در وقت معینی ظهور خواهد کرد

کند که به این سبب او را اسحاق ترك خوانند که به شهرهاي ترکان درآمده و مردم را به ندیم نقل میابن

و عقیده داشت که او پیامبري از طرف زردشت بود و خروج خواهی کرد تا دین را  36ابومسلم دعوت کرد

  37.برپا دارد

ق در مرو آشوبی برپا ساخت که  140اسحاق در سال . ل خراسان گردیدداوود، عامبا قتل ابومسلم، ابو

جنبش وي در آسیاي میانه به سرعت گسترش یافت و نام سفید جامگان به . موجب مرگ ابوداوود گردید

درفش سفید، گویا مخالفتی با رنگ سیاه عباسیان و پشتیبانی و بازگشت به ین سفید زرتشتی . خود گرفت

  38.بوددر برابر اسالم 

از جمله «: نویسدندیم، اسحاق و پیروان او را مسلمیه خوانده است و در مورد گروه مسلمیه میابن

است که عقیده به امامت او  -ابومسلم پیروان  -اعتقاداتی که پس از اسالم در خراسان پیدا شد، مسلمیه 

  39».گویند او زنده و کامیاب استداشته و می

  

  راوندیه

این قیام . هایی که به بهانۀ خونخواهی ابومسلم رخ داد، قیام راوندیه استانگیزترین قیامیکی از شگفت

گیري و فعالیت این فرقه، آن را، به دلیل نقش عبداهللا راوندي، در شکل 40.ق اتفاق افتاد 141در سال 

ها را اند و بعضی به علت نسبت آنان با راوند، محلی که بین اصفهان و کاشان قرار دارد، آنراوندیه، نامیده

  41.اندراوندیه خوانده

هاشم و به به روایت طبري، راوندیان، قومی از مردم خراسان بودند، پیرو عقیدة ابومسلم، دعوتگر بنی

پنداشتند که روح آدم در عثمان بن نهیک است و پروردگارشان که غذا و تناسخ ارواح قائل بودند و می

  42.ابوجعفر منصور است و هیثم بن معاویه، جبرئیل است دهد،آبشان می

منصور را غافلگیر کنند و همان گونه که خود او ابومسلم را به تا در حقیقت، این جنبش کوششی بود 

  43.ها نیز او را به تدبیر و نیرنگ هالك کنندنخدعه و فریب هالك کرده بود، آ

اي از سرداران دلیر، توانست راوندیه را ها رخ داد، سرانجام منصور با کمک عدهدر جنگی که بین آن

  44.شکست دهد و تمامی آنان را به قتل رساند
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  استاذسیس

اذسیس، برخالف دو شورش قبلی در منابع تاریخی به تفصیل بیشتري پرداخته شده درباره شورش است

اما یعقوبی، آغاز  45ق، آغاز شد، 150شورش در سال . باشداست و این نشانگر اهمیت و وسعت آن می

هاي مهدي در آن زمان در خراسان بود و نامه«: نویسداو در این باره می 46.داندمیق  147شورش را سال 

خراسان همگی بیعت کردند، پدرش حاکی از بیعت ولیعهدي او رسید و همراهانش از فرماندهان و مردم 

جز بادغیس که استاذسیس در آن مخالفت ورزید و مدعی پیامبري شد و مردمی بسیار با وي همراه 

  47».شدند

وسعت شورش، نشانگر  48.اندعدة یاران او را حدود سیصد هزار مرد جنگی ذکر کرده ،اثیرطبري و ابن

استاذسیس با همراهی یارانش توانست بر سراسر . نارضایتی گستردة مردم این نواحی از دستگاه خالفت بود

  49.کشی کندخراسان تسلط یابد و به مرورود لشکر

م کشته شد و ها آمد، ولی در نبرد سختی که بین دو گروه رخ داد، اجثاجثم، والی مرورود، به مقابلۀ آن

مهدي عباسی، خازم بن خزینه را مأمور جنگ با استاذسیس . سپاهش شکست خورده و عقب نشینی کردند

تا اینکه مهدي به خواهش خزیمه بر اختیاراتش افزود و لشکري  ولی او هم در این کار توفیقی نیافت، کرد،

در نبردي که در . به یاري وي فرستاداز جانب طخارستان به فرماندهی ابوعون و عمرو بن سلم بن قتیبه 

ق میان سپاه خلیفه و استاذسیس رخ داد، سپاه شورشیان شکست خورد و عده بسیاري از ایشان  151سال 

استاذسیس تسلیم ابوعون شد و به دستور او، استاذسیس، پسران و تمامی خواندانش اسیر . کشته شدند

  50.بود، آزاد شدند ها سی هزار نفرگشتند و بقیه اسراء که عدة آن

استاذسیس با قومی از یاران خویش «: به روایت گردیزي. در چگونگی قتل استاذسیس اختالف نظر است

این روایت  51».قاضی و پسرش را بازداشت کرد ،اما استاذسیس بر زینهار ابوعون آمد و او همه را پذیرفت،

مهدي، «: به روایت یعقوبی. باشدبنا بر شواهد موجود و نظر محققین، اساس استواري ندارد و ناصحیح می

تا با او نبرد کرد و سپاهیانش را درهم شکست و خودش را  ،خازم بن خزیمه تمیمی را بر سر وي فرستاد

نماید، زیرا خازم که به این خبر ناصحیح می 52».وجعفر به بغداد فرستاد تا او را کشتاسیر گرفت و نزد اب

  53.برد، طبیعی چنان بود که استاذسیس را نزد مهدي بفرستدطو مستقیم از مهدي فرمان می
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خازم، فتحی را که «: نویسدترین روایت را دربارة استاذسیس نقل کرده، میترین و موثقطبري که مفصل

مهدي نوشت و مهدي نیز آن را به به خداي نصیبش کرده بود و دشمنش را به هالکت داده بود، 

. رسدصحت این خبر، قابل تأیید است و بر اساس شواهد به نظر صحیح می 54».امیرالمؤمنین منصور نوشت

  55.مادر مأمون بوده است اند که مراجل، دختر استاذسیس،برخی از مورخان نیز تصریح کرده

توان یافت و مطالب مختصري نیز که ذکر را در منابع نمیدربارة آراء و عقاید استاذسیس مطالب مفصلی 

طبري با وجود شرح نسبتاً مفصلی که راجع به قیام استاذسیس . باشدهاي الحادي او میشد، بیانگر اندیشه

: نویسددر این باره فقط می ،اثیرابن. کندهاي او سکوت میداده است، در مورد اعتقادات و انگیزه

  56».کرد، فسق و فجور را هم ظاهر و راهزنی را شروع کردي را ادعا میاستاذسیس پیغمبر«

هاي رسد که تبلیغات استاذسیس، رنگ و بوي مذهب زرتشتی داشته و به دنبال احیاي اندیشهبه نظر می

شتی با دین اسالم بوده و از این طریق، هاي زرتدر واقع، وي خواهان تلفیق اندیشه. ایران باستان بوده است

  .کوشیدبراي جذب بیشتر ایرانیان ناراضی از دستگاه خالفت می

  

  المقنع

کرد، سپس علم آموخت در ابتدا گازري می. از اهالی روستاي مرو بود ،هاشم بن حکیم، معروف به المقنع

  57.وزیر عبدالجبار ازدي شد هاي خراسان شد و پس از آنو در روزگار ابومسلم، سرهنگی از سرهنگ

او در ابتداي کار خویش . اندمورخین در مورد اعتقادات و ادعاهاي او، به تفصیل مطالبی را ذکر کرده

کرد و ادعا می 58.آخر به خدایی دعوي کرد و مردمان را به بندگی خویش خواند دعوي پیغمبري کرد و در

که خداوند آدم را آفرید و خود در وجود آدم حلول کرد و سپس نوح را آفرید و خود در وجود نوح حلول 

او  59.خراسانی و پس از او، به وجود هاشم که خود او باشد، حلول کرد کرد، همچنین سایر انبیاء تا ابومسلم

  60.قائل به تناسخ ارواح بود

ن در جنگ کردند و شعارشابه طرف او سجده می ،جا بودند گروه بسیاري از مردم پیرو او شدند و در هر

اند که بدین سبب به المقنع شهرت یافت که یک ماسک زرین براي خود درباره او گفته 61.بود» یا هاشم اعنا«

  62.چشم کور وي نمایان شود نهاد تا مبادافراهم کرده بود و بر روي خویش می

از جمله معجزات . کوشید از آن طریق ادعاهایش را اثبات کندکرد و میمقنع، معجزاتی را نیز ارائه می
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هایی داشت تا عکس آن چاهی به حکمت ساخت و سیماب در آن ریخت با اخالط«مشهور او این بود که 

  63».د که ماهی بر آسمان همی تابدنموبر هوا چنان می

او ادعاي خدایی کرد و گفت براي آن به جسم درآمدم که پیش از «: نویسدبیرونی در مورد عقاید وي می

آنچه را مزدك تشریع کرده بود، او هم «: همچنین روایت می شود 64».توانست به من بنگردآن کسی نمی

  65».کردامضاء می

دانست و میاست و قتل یحیی بن زید را ناپسند می) ص(او معتقد بود که ابومسلم، افضل از محمد 

شود که با توجه از این خبر استنباط می 66».خواهم کشید و قاتلین وي را خواهم کشتمن انتقام او «: گفت

به عقاید انحرافی مقنع، این عمل صرفاً به منظور جذب هواداران بیشتر بوده و به خاطر حمایت از شیعه 

  .نبوده است

را به نقاط گوناگون اعزام کرد، که روستاییان و ترکان بسیاري به مقنع براي تبلیغ آئین خویش، داعیانش 

   67.کردندها را غارت میزدند و آنها میها به کاروانآن. پیروي او درآمدند

کرد، اما مقنع  او براي دستگیري مقنع لشکري اعزام. در این زمان، حمید بن قحطبه، امیر خراسان بود

گریخت و با سی و شش تن از یارانش از جیحون گذشت و وارد والیت کش شد و در آنجا افراد زیادي به 

در آنجا بناهایی ساخت . در کش، کوهی به نام سام حصاري بود که بسیار سرسبز و استوار بود. وي پیوستند

محل پایگاه وي شد و به کار تبلیغ ادامه  و مال و نعمت بسیاري گرد آورد و نگهبانی بر آن گماشت و این

  68.داده و افراد بسیاري از ترکان ماوراءالنهر را به سوي خویش خواند

-عنوان سپید. کم پیروان مقنع زیادتر شدند و با پوشیدن جامه سپید، به سپیدجامگان معروف گردیدندکم

بردند، پس از تشکیل دولت عباسی به کسانی اطالق ه نام مییجامه که تاریخ نگاران اسالمی از آن به مبیض

عباس که شد که در ایران یا خارج آن به مخالفت این دولت قیام کردند و برخالف طرفداران دولت بنیمی

  69.پوشیدندپوشیدند این قوم سفید میسیاه می

مسلمانان به . اي از سپیدجامگان به روستاي نمجکت رفته و در مسجد، مؤذن و پانزده نفر را کشتندعده

ها را با امیر بخارا، ابتدا آن. خشم آمده از امیر بخارا، حسین بن معاذ، خواستند تا با سپیدجامگان بجنگد

سپیدجامگان شکست خوردند و . اي حاصل نشد، لذا با ایشان جنگیدلمت به اسالم فرا خواند، اما نتیجهمسا

ناچار به صلح گردیدند و عهد کردند که از روش خود دست بردارند، ولی بعد از خاتمۀ جنگ و بازگشت 
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  70.سپاه مسلمین باز به همان روش سابق خویش برگشتند

اندك اندك خبر به خلیفه رسد، وي بارها سرداران عرب را براي سرکوب مقنع و یارانش فرستاد، ولی 

سپیدجامگان در نواحی مختلف در برابر لشکر خلیفه پایداري کردند، چندان که کار مقنع و یاران او به 

  .صورت یکی از مشکالت مهم دولت عباسی درآمد

  . ق، معاذ بن مسلم با سپاهی کامل براي جنگ با مقنع لشکرکشی کرد 161ال سرانجام در س

در اینجا جنگ، سپیدجامگان شکست خوردند و فراریان به سنام که پایگاه مقنع بود، گریختند و در 

مدت محاصره طوالنی شد، یاران مقنع در خفا از حرشی امان خواستند و او . اطراف خویش خندق کندند

  71.ا امان داد و حدود سی هزار نفر از یاران مقنع تسلیم گردیدندهنیز به آن

درباره عاقبت مقنع، روایت شده است که مقنع چون یقین یافت که راه فراري نیست، همه کسانی را که 

نور سوزان افکند که اثري از وي در دژ با او بودند، شراب زهرآلود نوشاند و به قتل رساند و خود را در ت

و یا به قولی دیگر زهر نوشید و مرد، بدین سبب حرشی توانست سرش را ببرد و نزد مهدي  72نماند

  73.بفرستد

سبب «: نویسدخی، درباره خودسوزي مقنع مینرش. باشدروایت اول بیشتر مورد تأیید محققین می 

خود را سوختن وي، آن بود که پیوسته گفتی چون بندگان من عاصی شوند، من به آسمان روم و از آنجا 

وي خود را از آن جهت سوخت تا خلق گویند که او به آسمان رفت تا . فرشتگان آرم و ایشان را قهر کنم

  74.هد و دین او در جهان بماندفرشتگان آرد و ما را از آسمان نصرت د

بیرونی . ها باقی ماندندجامگان به رهبري المقنع سرکوب شد، ولی پیروان او مدتبدین ترتیب قیام سپید

پنهان ابن مقنع را پیروان بسیاري است که در ماوراءالنهر هستند، از مردم خویش را «: نویسددر این رابطه می

  75».انددارند و در ظاهر اسالم را به خود بستهمی

در والیت کش و نخشب و بعضی از اند،هنوز آن قوم مانده«: کندهمچنین نرشخی در این باره روایت می

یچ خبر ندارند و هاي بخارا، چون کوشک عمر و کوشک خشتوان و دیهه زرماز و ایشان خود از مقنع هدیه

  76».اندبر همان دین وي
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  بابک خرّم دین

ها دستگاه خالفت ترین نهضتی بود که در این دوران در ایران پدید آمد و تا مدتجنبش بابک خطرناك

  .اندشدهرا به خود مشغول داشت، بابک و یارانش در تاریخ به خرّم دینان معروف 

ندیم، خرّمیان را ابن 77.اي بود، ظاهراً هدف آن احیاء و شاید اصالح آئین مزدك بودزندقه ،دین خرّمی

هوتشها مزدك باستانیست و او آنان را وادار کرد که به لذائذ،رئیس آن«: نویسدداند و میاتباع مزدك می

رانی، خوردن، نوشیدن، مواسات و آمیزش با هم گرایند، به همدیگر زورگویی و استبداد نداشته باشند و در 

  78».کشی و آزار نفوس معتقد بودزن و خانواده با هم شرکت کنند و با این وصف، به کردار نیک و ترك آدم

خدا منم و در : گفتاو می«: نویسدها میم دینان، بعد از پیوستن بابک به آنسپس دربارة اعتقادات خرّ

مذهب کشتن، ربودن، تصرف اموال دیگران، جنگ، بریدن گوش و بینی روا بود، در حالی که پیش از 

  79».خرّمیان به چنین کارهایی آلودگی نداشتند

کردند، اما تا ظهور بابک کار آنان هرگز چنین مهم ها بود که خرّم دینان بر ضد اعراب مبارزه میمدت

. اي سخت را علیه اعراب آغاز کردبابک در عقاید خرّم دینان تغییراتی پدید آورد و مبارزه. نگردیده بود

بابکیه بنیاد دین خود را به شروین نامی که در جاهلیت پادشاه آنان «: نویسدبغدادي در مورد عقاید ایشان می

اندند و گویند پدرش از فرنگیان و مادرش، دختر یکی از پادشاهان ایران بود و شروین برتر و رسبود، می

  80».فراتر از محمد و دیگر پیغمبران دانند

اي از ابهام فرو رفته است و در مورد تولد او و اصل و نسبش ر هالههاي آغازین زندگی بابک، دسال

. 81داننداو را از فرزندان مطهر پسر فاطمه دختر ابومسلم می ،ايعده. اقوال متفاوتی نقل گردیده است

به روایتی پدر او، یکی از اوباش به نام مطر  82دانند،گروهی دیگر، او را فرزند روغن فروشی از مدائن می

بیان شده است که به افسانه شبیه هاي زیادي در مورد دوران کودکی او در منابع تاریخی روایت 83.باشدمی

  .هستند

در این روزگار، دستگاه خالفت صحنه کشمکش میان امین و مأمون بود و مأمون، خلیفه عباسی، سرگرم 

مشکالت فراوان خویش بود و این فرصت خوبی براي مخالفان دستگاه خالفت بود تا در این صحنۀ 
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  .پرآشوب، عرض اندام کنند

بوعمران، دو رئیس بزرگ خرّم دینان بودند که بر سر ریاست با یکدیگر درگیر جاویدان، پسر سهرك و ا

پس از مدتی . بابک به جاویدان پیوست و همراه او به کوهستان بذ رفت. شدند و میانشان جنگ برپا بود

بابک با کمک همسر . جاویدان، ابوعمران را مغلوب کرده و خود بر اثر جراحتی که برداشته بود، درگذشت

اویدان، به مقام ریاست رسید و به یاران جاوید اعالم کردند که بر طبق وصیت او، روحش به بدن بابک ج

شود و یاران جاویدان به راحتی این امر را پذیرفتند و بابک به مقام ریاست خرّم دینان رسید و با منتقل می

دهندة این است که اعتقاد به اصل تناسخ در میان خرّم دینان این امر نشان 84.همسر جاویدان ازدواج کرد

  .رواج داشته و در زمان بابک نیز پا بر جا بوده است

او از اوضاع دشواري که حکومت در نتیجه درگیري میان . بابک به داشتن مهارت سیاسی معروف بود

م در مناطق  816/ ق  201اش را در سال و حرکت خصمانه امین و مأمون به آن دچار شده بود، استفاده کرد

هاي آذربایجان و اران، مهد این کوه. شمالی، یعنی مناطقی که از سلطه حکومت به دور بود، اعالن کرد

سیاستی حکیمانه را در جذب پیروانش پیشه کرد و موفق شد که همۀ بابک،. بود» بذ«حرکت و مرکز آن 

دعوت او با موفقیت بسیاري در منطقه جبال، همدان، اصفهان، . به هم بپیونددهاي آذربایجان را بخش

همان گونه که گروهی از کردهاي جبال و بخش بسیاري از دیلم به دعوت او . ماسبذان  مهرجان روبرو شد

هاي غیر عرب گسترش پیوستند و این دعوت در طبرستان، گرگان، ارمنستان، خراسان و دیگر سرزمین

  85.یافت

از آغاز شورش بابک، سرداران بزرگ و سپاهیان متعددي از سوي دستگاه حکومتی عباسیان به جنگ وي 

د و به کابوسی شوم براي رفتند که همگی به سختی شکست خوردند و بابک روز به روز قدرتمند تر ش

به طوري که مأمون در ایام حیات خویش نتوانست او را شکست دهد و جنگ . دستگاه خالفت مبدل گردید

  .با بابک و یارانش براي معتصم به ارث رسید

ق، افشین حیدر، پسر کاووس، شاهزاده اشروسفه را 220معتصم جنگ با بابک را تشدید کرد و در سال 

 86.شدسپاه افشین توسط معتصم حمایت مالی می. رد و او را مأمور جنگ با بابک نمودوالیتدار جبال ک

افشین  87.اندها پرداختهکرد، مورخین به شرح مفصل این جنگافشین با زیرکی و درایت در نبرد پیشروي می

  .رد که صحنه جنگ به نفع وي عوض شدچنان در مقابل بابک پایداري ک
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: وقتی بابک یقین کرد که در نبرد با افشین ناتوان است، از شاه روم تئوفیل یاري خواست و به او نوشت

و ) یعنی جعفر بن دینار(شاه عرب، سپاهیان و جنگاوران خویش را روان کرده تا آنجا که خیاط خویش «

د وي، کسی نمانده، اگر قصد رفتن سوي وي داري، بدان که در را فرستاده و نز) یعنی ایتاخ(طباخ خویش 

  88».مقابل تو کس نیست که مانعت شود

ق، پایگاه اصلی بابک را فتح  222سپاه روم در حمله به مسلمانان تأخیر کرد و سرانجام افشین در سال 

ها خواست تا بابک را شین به شاهان آن نواحی، نوشت و از آناف. به ارمنستان گریختندها لذا آن 89کرد،

پس از مدتی بابک به سهل بن سنباط، یکی از امراء ارمنستان پناه برد و او با نیرنگ بابک را  90.دستگیر کنند

  91.تسلیم افشین نمود

روز رسیدن بابک به . به سامرا آوردند 223بابک و برادرش عبداهللا را بعد از دستگیري در صفر سال 

به بابک و برادرش . سامراء جشن برپا کرده و مردم روزي به شکوه آن روز و زیوري چنان ندیده بودند

  92.بها پوشانده و بابک را سوار فیل کردند و در شهر گرداندندهاي گرانلباس

ها و پاهاي او را قطع کردند و براي آنکه در هنگام هاي بابک را درآوردند و دستبه دستور معتصم، لباس

یز از بابک در هنگام مرگ ن 93.اش زیر قلب فرو کردندمرگ زجر بیشتري بکشد، شمشیر را در میان دو دنده

هنگامی که دستش را بریدند، خون بر صورتش «: نویسدخود رشادت و شجاعت نشان داد، مقدسی، می

برد و روانش از این کار هیچ گونه احساسی ها رنج نمیمالید و خندید و چنان نمود که وي از بریدن دست

  94».کندنمی

به این ترتیب، با مرگ بابک، جنبشی که از روزگار مأمون، دستگاه خالفت عباسی را به خود مشغول 

وي در دل. نزدیک بود خالفت را از پیش بردارد و مسلمانی را تغییر دهد«: داشته بود و به روایت مسعودي

  .به پایان رسید 95،»کرده بود ها سخت نفوذ

  

  مازیار

بعد از اینکه پدر مازیار وفات . مازیار بن قارون بن بنداد هرمر، آخرین امیر خاندان قارن در طبرستان بود

مأمون حاکم دو شهر از مازیار به نزد مأمون رفت و از جانب . کرد، سرزمین طبرستان به دست عمویش افتاد
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اي عمویش را به قتل رساند و شهرهاي طبرستان شد، هنگامی که مازیار به طبرستان برگشت، در توطئه

  96.حکومت طبرستان به دست وي افتاد

ل رقابتی که با ق، در روزگار معتصم، شورش کرد و علت آن، این بود که به دلی224مازیار در سال 

خاندان طاهر داشت، مدتی از فرستادن خراج به نزد عبداهللا بن طاهر که امارت طبرستان به حکم خلیفه بر 

سرانجام به تحریک افشین که . فرستادعهده او بود، خودداري کرد و خراج را مستقیماً به نزد خلیفه می

  97.کرد و آشکارا بر خلیفه شورید خواهان والیتداري خراسان بود، از فرستادن خراج خودداري

و به کشاورزان گفت که بر ضد صاحبان امالك به پا  99را در گرگان آشکار کرد 98مازیار دین محمره

ابی بسیار به باد آورد، باروهاي خود وي در تمامی سرزمین طبرستان خر 100.خیزند و اموالشان را غارت کنند

شهرهاي بسیاري را خراب کرد و جمعیت انبوهی را قتل عام کرد و بیست هزار نفر از اهالی آمل و ساري 

  101.را در کوهی به نام هرمزآباد زندانی کرد

ود حسن بن حسین بن معتصم، عبداهللا بن طاهر را به جنگ با مازیار مأمور کرد و عبداهللا عموي خ

همچنین معتصم، محمد بن ابراهیم را نیز با سپاهی به جنگ  102.مصعب را از نیشابور به سوي مازیار فرستاد

ه به شکار رفته بود، توسط هاي بسیار میان دو گروه، سرانجام مازیار هنگامی کپس از جنگ 103.فرستاد

  104.ء فرستاده شدو دستگیر شد و به سامرا هحسن بن حسین غافلگیر گردید

اي وضعیت سپاهیان کوهیار برادر یا عموزادة مازیار به او خیانت کرده و در نامه ،طبريبه روایت 

  105.ر را به عبداهللا بن طاهر اطالع دادطبرستان و ارتباط میان افشین و مازیا

هاي اعترافات مازیار، نقشه. سردار بزرگ سپاه خلیفه به خطر افتاد با دستگیري مازیار، موقعیت افشین،

  .دندافشین را برمال ساخت و مخالفان افشین بهترین فرصت را براي از میان برداشتن او به دست آور

کند که مازیار پس از دستگیري اعتراف کرد که افشین با وي دربارة مذهب ثنوي و نقل می مسعودي

ق وارد  225ذیقعده سال  25یار را در ماز 106.استمجوس هم سخن بوده و او را به خروج و طغیان وادشته 

ستند او را سوار فیل کنند تا اهمیت کارش را نشان دهند، ولی مازیار از خواسامراء کردند و مطابق رسم می

  107.نشستن بر فیل خودداري کرد، او را بر استر پاالندار وارد کردند

نگشت نما یک روز پیش از آنکه مازیار به سامراء برسد، افشین را دستگیر کردند و مازیار را پس از آنکه ا
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  108.کردند، پهلوي بابک به دار آویختند و چندان تازیانه زدند که مرد

این شورش . با مرگ مازیار جنبش سرخ علمان به پایان رسید و طبرستان بار دیگر مطیع فرمان خلیفه شد

یافتند و کم کم جاي ه روز قدرت بیشتري میهنگامی به پایان رسید که در دستگاه خالفت ترکان روز ب

  .گرفتندبزرگان ایرانی را می

افشین، شاهزاده و حاکم سرزمین اشروسنه که تا این زمان براي دستگاه خالفت خدمات فراوانی انجام 

  .داده بود، متهم شد که مازیار را به قیام تحریک کرده است

ماجراي بابک عامل آذربایجان بود، بر خلیفه شورید که منجکور اشروسنی از خویشاوندان افشین، بعد از 

  109.در این قضیه معتصم به افشین بدگمان شد

افشین براي فرار از خشم خلیفه  110.افشین این را دریافت و پی به تغییر وضع خویش در نزد معتصم برد

سامراء خارج شود و  سوي سرزمین اشروسنه رود و خزران را بر ضد مسلمانان  در صدد برآمد که از

به سبب آنکه انجام این کار برایش ممکن نشد، تصمیم گرفت تا معتصم و سردارانش را با زهر  111.برانگیزد

  112.مسموم سازد که این نقشه نیز برمال گشت

احمد بن أبی داوود، : و او را با گروهی از بزرگان، از جمله 113گیري افشین دادسرانجام خلیفه امر به دست

اتهامات او، عالوه بر خیانت به از  یکی 114.اسحاق بن ابراهیم و محمد بن عبدالملک زیات محاکمه کردند

  .خلیفه، دشمنی با اسالم بود

ذن و پیشنماز مسجدي را در اشروسنه به دلیل حمله به معبد و تبدیل آن به افشین متهم شد که دو نفر مؤ

مسجد، هزار ضربه تازیانه زده است و از خانه او کتابی یافتند که با طال، گوهر و ابریشم آراسته بود و عقاید 

خفه پدرانش در آن بود و افشین به اعتقاد به آن متهم گشت و شاهدي شهادت داد که او گوشت گوسفند 

  115.کردخورد و از ذبح اسالمی پرهیز میمیشده،

رسد، که هدف معتصم از این به نظر می. افشین تمامی اتهامات را پاسخ داده و رفتارش را موجه نشان داد

باسی کوشید تا حکومت عمحاکمه این بود که اثبات کند افشین به طور حقیقی به اسالم نگرویده است و می

  .را از بین ببرد

هایی نیز آوردند بت. سرانجام افشین در زندان مرد و جنازه او را بیرون آوردند و به دروازه عامه آویختند

  116.ها را روي او انداختند و آتش افروختند و همه را سوزاندندبت. گفتند براي او فرستاده شده استکه می
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احتماالً انگیزة واقعی اعدام افشین، تمایل خلیفه به رهایی سپاهیانش از این اشراف قدرتمند ایرانی بود که 

بردند و هرچند این لشکریان در جنگ با بابک سودمند لشکریانش از سردارنشان بیشتر از خلیفه فرمان می

از این زمان به بعد، روز به روز از نفوذ ایرانیان در  117.افتادند، اما در این زمان دیگر نیاز مبرمی به آنان نبود

  .دستگاه خالفت کاسته شد و خلفا زیر سلطه و نفوذ ترکان قرار گرفتند

  

  

  يبندجمع

عباس، حکام و مأموران آنان نیز زمینه را چنان آماده کرده بود که هرکس اوضاع اجتماعی، سوء رفتار بنی

طلبی ایرانیان و در این میان، استقالل. پیوستندخاست، طبقات ناراضی به او میمخالفت با آنان برمیبه 

  .ها بودکوشش آنان براي ایجاد حکومتی ایرانی در کشورشان از عوامل مهم و مؤثر پیوستن به قیام

ه مبارزه مسلحانه با اي از ایشان براي رسیدن به استقالل، آزادي و رهایی از ظلم و ستم اعراب بعده

ادعاي  ،هاوجه مشترك بیشتر این قیام. هاي عظیمی را به راه انداختنددستگاه خالفت پرداختند و قیام

ها، بازگشت به دین قدیم ایرانیان بود، ولی براي جذب مبناي اعتقادي این قیام. خونخواهی ابومسلم بود

دادند و عقاید گوناگون در میان ایشان دیده مییعناصر مخالف با حکومت عباسی، در دین تسامح نشان م

ها، شناخت اعتقادات امري بسیار مشکل میگیر بود که در مورد بیشتر قیامبه حدي چشم این مسئله،. شد

  .باشد

ها، دستگاه خالفت را به خود مشغول ساخت و خلفا براي سرکوب آنان هاي متوالی تا سالاین قیام

ایرانیانی که در خدمت خلفا بودند، چون خاندان طاهري و افشین در سرکوب این . تالش فراوانی نمودند

  . دادندها، خدمات شایان توجهی را براي دستگاه خالفت انجام میقیام

چنان در صدر اما ایرانیان هم در دوران معتصم، خلیفه براي کاستن از نفوذ ایرانیان به ترکان روي آورد،

رقابت شدیدي میان عنصر ترك و ایرانی پدید آمد، کم کم با حمایت خلفا  ن به بعد،از این زما. امور بودند

داري، عصر نیرومندي، از ترکان، ایرانیان به کناري نهاده شدند و با کنار رفتن ایشان از صحنۀ حکومت

  .گسترش و شکوفایی تمدن اسالمی به پایان رسید
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هاي مستقل و تالش کردند و نتیجۀ آن، تشکیل حکومت چنان براي رسیدن به استقاللالبته ایرانیان هم

هایی گشت که تا انقراض خالفت امارت طاهریان در ایران، الگوي رفتار سلسله. نیمه مستقل ایرانی شد

  .کردندعباسی از هرگونه دخالت بالواسطۀ بغداد در اداره والیات ایران جلوگیري می
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 .همان. 68

 ترجمه ،)نحلال و الملل کتاب ترجمه( الملل حیتوض ،یشهرستان میعبدالکر بن محمد ابوالفتح . 69

 .325 ص) اقبال: تهران( 1 ج ،یهاشم خالقداد یمصطف

 .95-94 ص ،نیشیپ ،یخنرش جعفر بن محمد ابوبکر. 70

 .305 ص ،نیشیپ ر،یاث بن یعل نیعزالد. 71

 .102 ص ،نیشیپ ،ینرشخ جعفر بن محمد ابوبکر. 72

 .102 ص ن،یشیپ ر،یاث بن یعل نیعزالد. 73

 .نیشیپ ،ینرشخ جعفر بن محمد ابوبکر. 74

 .316 ص ،نیشیپ ،یرونیب حانیابور. 75

 .103 ص ،نیشیپ ،ینرشخ جعفر بن محمد ابوبکر. 76

 .459 ص اسالم، از بعد رانیا خیتار کوب، نیزر نیعبدالحس. 77

 .611 ص ن،یشیپ م،یند اسحاق بن محمد. 78

 .همان. 79

 ،یاشراق: تهران( 3 چ مشکور، جواد محمد ترجمه ،القرق نیب الفرق ،يبغداد عبدالقاهر ابومنصور. 80

 .192 ص) 1358

) 1364 ،ین: تهران( 1 چ ،یدامغان يمهدو محمود ترجمه ،اخبارالطوال ،ينورید داود بن احمد فهیابوحن. 81

 .444 ص
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 .611 ص ،نیشیپ م،یند ابن اسحاق بن محمد. 82

 .5857 ص ،13 ج ،نیشیپ ،يطبر ریجر بن محمد. 83

 .614-613 ص ،نیشیپ م،یند ابن اسحاق بن محمد. 84

 و حوزه پژوهشکده: قم( 1 چ  ،یجودک اهللا حجت ترجمه ،انیعباس دولت طقوش، لیسه محمد. 85

 .136 ص) 1380 دانشگاه،

 .5807 ص ،نیشیپ ر،یجر بن محمد. 86

 .5805- 5844 ص ،همان. 87

 .5859 ص ،همان. 88

 .5844 ص ،همان. 89

 .همان. 90

 .469 ص ،2 ج ن،یشیپ ،يمسعود نیحس بن یعل ابوالحسن: زین و 5852 - 5848 ص ،همان. 91

 .470 ص ،2 ج ،نیشیپ ،يمسعود نیحس بن یعل ابوالحسن. 92

 .471 ص ،همان. 93

 تا 4 ج ،یکدکن یعیشف رضا محمد مهترج )خیتار و نشیآفر( خیالتار و البدء ،یمقدس طاهر بن مطهر. 94

 .471 ص) 1374 آگه،: تهران( 6

 .471 ص ،نیشیپ ،يمسعود نیحس بن یعل ابوالحسن. 95

 .502 ص ،2 ج ،نیشیپ ،یعقوبی واضح ابن. 96

 .5891 ص ،13 ج ،نیشیپ ،يطبر ریجر بن محمد. 97

 جان،یآذربا در یول است، شده یم اطالق ینید خرّم يها دسته به عموم طور به که است ینام محمر،«. 98

 یوسفی نیغالمحس ».دان خوانده نام نیا به اخص طور به را شانیا نورید و نهاوند جرجان، طبرستان،

 .265 -264 ص ،نیشیپ ،یقیصد

 .192 ص ،نیشیپ ،يبغداد عبدالقاهر ابومنصور. 99

 .نیشیپ ،يطبر ریجر بن محمد. 100

 .5897- 5896 ص ،همان. 101

 .474 ص ،نیشیپ ،يمسعود نیحس بن یعل ابوالحسن. 102

 .نیشیپ ،یعقوبی واضح ابن. 103

 .نیشیپ ،يمسعود نیحس بن یعل ابوالحسن. 104
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 .5915 ص ،نیشیپ ،يطبر ریجر بن محمد. 105

 .نیشیپ ،يمسعود نیحس بن یعل ابوالحسن. 106

 .5921 ص ،نیشیپ ،يطبر ریجر بن محمد. 107

 .نیشیپ ،يمسعود نیحس بن یعل ابوالحسن. 108

 .5920 ص ،نیشیپ ،يطبر ریجر بن محمد. 109

 .5923 ص ،همان. 110

 .5924 ص همان،. 111

 .همان. 112

 .5925 ص ،همان. 113

 .5926 ص ،همان. 114

 .5927- 5926 ص ،همان. 115
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