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 يادداشت ناشر

دادهاى بسيار مهم   هاى فكرى و بستر حركت يكى از رخ كتاب حاضر نگاه نوى است به ريشه
وم و سوم هجرى قمرى به وقوع پيوسته، هاى د داد كه در ملتقاى سده اين رخ. در گذشته ايران

دادهاى پس از خود تا ديرزمانى و حتّى تا  از جريان اعتقادات دين ناب منبعث شده و به روى
هم در (به باور نگارنده آن چه كه به محور اين موضوع . اكنون معاصر تأثير گذاشته است

هاى فرمايشى  به عمد در نگارش(نوشته شده، دانسته ـ ندانسته ) هاى معاصر  گذشته و هم دوره
با عدم دقت در پژوهش و بازنگرى توأم ) دادها ها و روى  و به اشتباه در تأثيرپذيرى از بينش
يابى به واقعيت، در پيدايش، چرايى تكوين و چگونگى سير   بوده، منشأ سردرگمى و عدم دست
ده در جاىـ جاى كتاب به نقد رو، نگارن  ازاين. داد بوده است تحول فكرى و اعتقادى در اين روى

كه اصل تحليل واقعه منظورنظر بوده  اين پديده در تاريخ ايران پرداخته، گواين» نگارى وقايع«
 .است

كه  آن  گردد، بى هاى واقعه تا دوردست زمان برمى  نويسنده كتاب در آغاز به اصل ريشه  
 كه به موازات تداوم خالفت در درپى هاى پى قيام. داد بذ بگسلد حلقه واصله ماجرا را از روى

نقاط مختلف قلمرو خلفا، يكى پس از ديگرى و يا چند قيام همزمان ولى در راستاى هم، جريان 
هاى فكرى مقاومت در برابر حكام و يا گردنكشى و قيام عليه  ها، مايه يابد و بسيارى از آن مى
و اين . گيرند  مى) زند  پيوند مىهاى متوالى به قيام مختار كه با حلقه(ها را از سلف خود   آن

. ق.  هـ 61در سال ) ع(و ريشه در قيام امام حسين» مهدويت«يكى نيز جنبشى با آبشخورى از 
گرديم  ها برمى هايى در فرآيند قيام  رو، به شخصيت  ازاين. در كربال بوده، به وقوع پيوسته است

 اوضاع، در زمره مردان انديشه و اند و يا به مقتضاى كه يا محضاً شخصيت دينى ـ مذهبى بوده
چندان آشنا و گاهى هم احياناً نام آشنا   ولى براى خواننده نه;داد اجتماعى  عمل يك رخ

كه، زندگى و   خوريم كه ممكن است اطالع چندانى از زندگى او نداشته باشد درحالى  برمى
نگارنده .  شده استدادها مفيد و مؤثر تشخيص داده  چگونگى حيات و فعاليت او در تحليل رخ

مشخص ]  [ در ميان نشانه 38 تا 1هاى  ها تهيه كرده كه با شماره  نامه كوتاهى از آن زندگى
. ها آورده شده است شده و براى جلوگيرى از انقطاع مطلب، در پايان كتاب تحت عنوان افزوده

ل و ترسيم شده هاى نبرد را توام با چند نقشه اص كتاب تصاويرى از منطقه مورد بحث و ميدان
 .هم دربرگرفته كه اميد است مفيد واقع شود



 

 

 

 

 گفتار پيش

هايى كه به بررسى چگونگى پيدايش و زوال ملل و نحل و تكوين، تشكيل و فرآيند سير فكرى  از مطالعه تاريخ اديان و كتاب

شود كه پردازندگان اين آثار  انسان متبادر مىاند، خواهـ ناخواه اين انديشه، به ذهن  هاى اسالمى و حتى غيراسالمى پرداخته فرقه

 عقيدتى، يا به -اى و پيوستگى فكرى  يا به دليل وابستگى قومى ـ فرقه: اند تاريخ راستين را تحرير كنند  به سه دليل نتوانسته

 !دليل تبعيت از قدرت حاكمه و يا به هر دو دليل

هاى قدرت و  هاى كانون خانه ن آثارى همواره يا در تاريكرو، استقالل فكر و انديشه پديدآورندگان چني ازاين  

. اند گشتگى وجودى شده زدگى گروهى، گرفتار خودگم اقتضاهاى سياست جارى حاكميت دچار سرگشتگى بوده و يا با آرمان

شان، مطابق اراده از آب درآمده و يا پرداخته ذهن و فكر» قدرت«بالنّعل مطلوب  ها، يا طابق النّعل در نتيجه، ساخته ذهن آن

فرقه، گروه و يا جريان فكرى غالب بوده و در آن چه كه عرضه شده، كمتر نشانى از حقايق دين، چگونگى پيدايش مذاهب و علل 

ها در حيات فكرى و صحنه اجتماعى اديان و  ها و جنبش از ثمره اين نگرش. هاى فكرى با خود همراه دارد ها و تجزيه انشعاب

 : بندى كرد  توان آن را در سه گروه، گروه اى فراهم آمده است كه مى ر مورد اسالم مجموعهمذاهب، بهويژه د

گروه اول، مذاهبى هستند كه بنابرشرايط سياسى ـ اجتماعى، هميشه به عنوان مذهب رسمى شناخته شده كه در دايره نفوذ ) الف

دليل نويسندگان رسمى هرگز به  همين همردان و درباريان بوده است و ب حاكميت و يا تحت چتر حمايت دولت

هايى از اين دست، هيچوقت به مخيله مورخان رسمى خطور  برند و نقد نوشته هايى دست نمى بندى چنين تاريخ استخوان

عمد به فراموشى سپرده شود و يا با  گونه مذاهب يا برطرف، يا به هاى موجود بين اين سعى شده تا اختالف. كند نمى

 .آن كه اصل اختالف مهم برآورد شود، تمام اين اختالفات را كتمان كنند صدها توجيه، بىكردن  عنوان

هاى مردم  اند، در ميان توده گروه دوم، مذاهبى هستند كه كمتر مورد توجه حكام و دربارها بوده واگر زمانى، پايگاهى داشته) ب

خاطر نويسندگان  همين به. اند اً بااليى برخوردار بودههاى مردمى و رهبرى صحيح، از توان نسبت بوده و به خاطر حمايت

نمايى  طلبى و يا انشعاب را بزرگ كردن اختالفات درونى چنين فرق و مذاهبى، تجزيه اند تا با بزرگ رسمى سعى كرده

يى كه به اين ها ها، تهمت با همه اين. پردازند ها مى كه در عينيت، وجود خارجى داشته باشد و به تضعيف آن آن كنند، بى

گونه مذاهب در بين آحاد مردم از جايگاه اعتقادى  گروه از مذاهب زده شده، كمتر مورد پذيرش مردم قرار گرفته، چون اين

هاى گوناگون از سوى نويسندگان دربارى، هرگز باعث نشده  هاى جديد با عنوان مستحكمى برخوردار بوده و ساختن فرقه

 . االى خود را از دست بدهندگونه مذاهب ارزش و است كه اين

هايى هستند كه معموال به خاطر علل مختلفى، از جمله عامل انحراف كادر رهبرى و عامل تندروى و  گروه سوم، مذاهب و فرقه) ج

اند كه در نهايت همين  خود خزيده» گرايى گروه«ها بيرون رفته و به درون برج و باروهاى  جويى، از بطن جامعه ستيزه

 گرفتن از جامعه، موجب زوال هاى انقالبى و فاصله عنى انحراف كادر رهبرى، تندروىعوامل، ي

منظور تاختوتاز براى ايراد اتهام  درنتيجه، نويسندگان رسمى و دربارى ميدان الزم را به. تدريجى و اضمحالل آنان شده است

هاى رسمى را  جو و پرخاشگر هستند، دولت  ستيزهگونه مذاهب جا كه اين از آن. اند گونه مذاهب پيدا كرده و ناسزا به اين

ها پرداخته و با حمايت و  هاى فيزيكى به جنگ تبليغاتى بر ضد آن ها نيز در كنار جنگ دهند، دولت مورد حمله قرار مى



گونه مذاهب كه همگى منجر به قيام و  نمودن ماهيت اين مال كردن چهره و لجن تشويق نويسندگان دربارى به مخدوش

 . اند شدند، پرداخته قالب مىان

هاى مختلفى تمسك  ها معموال به حربه گونه مذاهب و قيام نويسندگان دربارى براى تحريف و تخريب چهره اين  

زدند، اما يك تهمت در درازناى تاريخ پايدار بوده و تبديل به قانون شده و آن  ها مى هاى رنگارنگى به آن جستند و تهمت مى

ساختند و افراد  متهم مى» اشتراك در اموال و زنان«شد، به  هاى نظامى مى اهب اين چنينى را كه باعث قيامكه تمام مذ اين

شدند و ناخواسته  ها مى جامعه اسالمى كه به شدت از اشتراك در اموال و زنان متنفر بودند، تبديل به سپاهيان ستيزنده با آن

 . گشتند مجرى مطامع دربارها مى

هاى مذهبى بود، در مدتى كوتاه  ترين قيام ترين و قوى ه رهبرى جاويدان و سپس بابك كه يكى از پاكب» بذ«نهضت   

رفت  هاى پيشين مردم مسلمان مرهمى بگذارد و مى هاى سهمگينى بر پيكره خالفت عباسى وارد ساخته و بر زخم توانست ضربه

نفس و   عباسيان را واژگون كند كه نو مسلمانان ماوراءالنهر تازهاميه شد، خالفت تا همچون قيام ابومسلم كه منجر به شكست بنى

دوآتشه، از راه رسيدند و تهى از درك دينى و حس انسانى به سركوبى اين قيام پرداختند و بعدها نويسندگان دربارى با تحريف 

ك تحريف گم شد و در اذهان تاريخ تاريخ و جعل اقوال، چنان آشفته بازارى پديد آوردند كه چهره واقعى آن قيام در گردوخا

زده بسيارى، به قيامى صرفاً ملى و اقتصادى تبديل گشت كه گويا خارج از سير طبيعى جامعه اسالمى، اندكى به حيات خود ادامه 

 داده و بعداً از 

 .ميان رفته است

را خورد » اشتراك در اموال و زنان«ب اين قيام نيز مانند بسيارى ديگر، در نتيجه تبليغات مداوم و گسترده دربارها برچس  

ماهيت اصلى انديشه رهبران اين قيام از يادها رفت و در اذهان عامه، كسى از ماهيت . اى زشت يافت و در ميان مردم چهره

وهى هم آغشته به انب است كه آن» بابك«دانند نام  واقعى آن اطالع درستى ندارد و تنها چيزى كه همگان در مورد اين نهضت مى

 .گرايى است از اتهامات اشتراكى و ملى

ها به تناقض در تحليل و پريشان گويى در  براى بررسى اين قيام مجبور بوديم عالوه بر بررسى تمام منابع كه غالب آن  

 همين منظور هاى مقلّد بپردازيم و به گراهاى ليبرال و كمونيست اند، به نقد عقايد و آراى دو گروه ديگر يعنى ملى نقل دچار شده

» ارسباران«داغ كه نام رسمى آن  هاى جنگ بابك با سپاهيان خليفه به منطقه قره بود كه براى تعيين محل اصلى شهر بذ و ميدان

و ) كليبر(هاى متعددى كه به اين منطقه انجام گرفت، بعد از تعيين محل اصلى شهر بذ  طى مسافرت. باشد، مسافرت كرديم مى

الرأس جاويدانيان را منطقه ميان شهرهاى قم، اردستان و  هد الزم و گويا براى اثبات اين نظريه كه مسقطهاى جنگ، شوا ميدان

 .دانستيم، پيدا كرديم اصفهان مى

هاى شيعى و تعيين  بندى جريان بعد از تبيين و توضيح خطوط اصلى اين نظريه كه شامل تقسيم. و. استاد ت  

شد، با تأكيد بر اين نكته كه اين قيام، قيامى صرفاً مذهبى و عقيدتى  قه اصلى قيام در بذ مىالرأس قيام جاويدانيان و منط مسقط

بودند، كار تدوين و تأليف اين كتاب را بر عهده )) ع(طرفداران امام موسى كاظم(بوده و طرفداران اين نهضت شيعيان هفت امامى 

و حفظ خط سير اصلى موضوع كه در چند محور مذكور بوده و اين جانب گذاشتند و من براى رعايت اختصار و بساطت كتاب 

اى نپرداختم و سعى در توضيح و تبيين منظور اصلى ايشان كردم كه  نمودند، به مطالب حاشيه ها تأكيد مى ايشان بر حفظ آن

 شناساندن چهره واقعى و هاى شيعى بوده و تعيين منشأ و مبدأ اصلى قيام جاويدان و بابك و بندى عالى و بكر جريان همان تقسيم

نمود، ولى استاد ت  هر چند بازسازى دوباره تاريخ اين قيام، مشكل مى. باشد هاى منحصر به فرد شيعه مى مذهبى قيام كه از قيام

عمل با ارائه اين طرح نو، اين امكان را به من دادند كه چهره حقيقى و مراحل سير و تطور نهضت بذ را بازسازى نموده و ميدان . و.

 .ها تا حدى براى اهل نظر آماده نمايم ها و نهضت را براى بررسى دوباره ساير قيام



اگر خوانندگان گرامى قبل از مطالعه كتاب حاضر به منابع و مدارك ديگر مراجعه كنند، متوجه خواهند شد كه بعضى از   

اند و براى زدودن اين اتهامات از انديشه اين نهضت و  نويسندگان دربارى و مقلّد چه چهره زشت و نامطلوبى از اين قيام پرداخته

به همين خاطر، در تأليف اين كتاب ! ها كه در پيكره كردارى آن به وجود آمده، چه مشكالتى را بايد متحمل شد ترميم ناهنجارى

ه اقوال خوددارى شده ها از آوردن هم ضمن داشتن وسواس در بررسى تمامى منابع و دقت در چگونگى اسناد و چرايى كيفيت آن

ها در معرفى چهره واقعى نهضت بذ تأثيرى نداشتند و تنها روال نگارش را بيش از حد پيچيده و دشوار  چرا كه اكثر آن

 .ساختند مى

 

 مهرماه هزار و سيصد و هفتاد و سه: قم
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 مقدمه

 و. ت. از استاد

اقع، قلم در سلطه قدرت بوده است و در مواردى هم كه بر عليه قدرت در تاريخ، در بيشتر مو
 .باشد  سخنى نوشته، غالباً به بيراهه رفته، و اين بزرگترين مشكل سير مد نيت مى

حقيقت «دارد، خواست قدرت بوده و نه   چه تاريخ مدون بيان كرده و عرضه مى  آن  
هاى ابر تاريخ  توانيم ببينيم كه توده را مىهايى   ما از سيماى حقيقى تاريخ فقط نقطه! »تاريخ

 .اند  هاى اين ابر، ناشيانه وصله خورده ها، رقيق است و احياناً تكه  مكتوب در آن نقطه

شور عدل و دفن  است و تاريخ مكتوب، مرده» ظلم«جريان ) تاريخ حقيقى(حقيقت تاريخ   
تبديل ) بينيم   عمل مىچه در  در عينيت و آن(رسالت تاريخ مدون . كننده عدالت است

 .باشد هاى پايدار مى هاى مقطعى به ظلم ظلم

باشد كه در ذات و   چه اميدبخش بوده و هست، يك قاعده اساسى مى  در اين ميان آن  
، اما »حقيقت تنها يك صورت دارد«كنه جهان هستى نهفته شده و آن عبارت است از اين كه 

اى به گونه  ى گوناگونى دارد و هر از گاهى از گونهها  كه يك جريان است ـ چهره  با اين-باطل 
هاست كه گونه دوم از گونه اول انتقادهايى هم  شود و در اين گاه و بيگاه ديگر تبديل مى

هايى از  شود و لمعه  ها ايجاد مى  هاى ابر تاريخ مكتوب، رخنه كند و بدينوسيله در توده مى
افتد كه  هايى در دامن مورخ تحليلگر مى  ذرهشود و اى مشاهده مى سيماى حقيقت تاريخ، لمحه

 .دهد  ها آفريده و ارائه مى ها و قطره  اگر بتواند، جلوه دقيقى از حقيقت را از اين ذره

 ;كند هايش او را احاطه كرده و در چرخش قلمش دخالت مى  ليكن باز قدرت، با چنگال  
وى همان . رت بر آن حاكم استزيرا اين مورخ تحليلگر نيز مولود جامعه و محيطى است كه قد

قدر در پرداختن چهره حقيقت توان خواهد داشت كه جبرهاى اجتماعى، تربيتى، توارثى اجازه 
دهند كه از  هاى درونيش تا چه حدى امان و مجالش مى  گاه نيازها و خواست  دهند و آن مى

 .تسليم نشود» قدرت«همان وارستگى نحيفى كه دارد، استفاده كند و در قبال 



خوان مذكور ـ  قلم وقتى آسوده نوشته است ـ عالوه بر شرايط فوق و پس از عبور از هفت  
 .كه تحت سلطه قدرت نبوده و تحت سيطره گرايش هاى خود نويسنده نبوده است

دهد، اگر قطراتى از آب حيات به گلوى عدالت محتضر چكيده، از  عينيت تاريخ نشان مى  
 مگر تعداد ; هر مستضعفى كه به قدرت رسيده، مستكبر شده استزيرا. ها بوده است همين قلم

ها فاصله  و چندتاى ديگر كه البته قدرت پس از درنگى از آن) ع(معدودى مثل ويشنو، بودا، على
 .گرفته است

جوامع و » تاريخ سياسى«با همه اين احوال، همان تاريخ قلمى نيز كه عمال تحقق يافته، تنها   
 تاريخ مدنى و تاريخ اجتماعى را بايد به زحمت از طفيليات آن بيرون كشيد، .جامعه جهانى است

 .زيرا نهاد سياسى يك قدرت، نهاد مدنى و اجتماعى همان قدرت را از قلم دور نگهداشته است

مراد از سلطه قدرت در اين مقال، نفوذ مستقيم قدرت بر قلم و صدور دستور و ديكته   
به صاحب قلم نيست، بل تأثير طبيعى و آن جبر تحميلى اجتماعى كردن مطالب از ناحيه قدرت 

پادشاهان خوردند . گونه تأثيرها غير از مأموريت است اين. است كه قدرت بر صاحب قلم دارد
كنند و شايد   سرايى كرده و مى و خوابيدند و عيش كردند و قلم به دستان براى آنان مديحه

پرداز است و هيچ داستانى بدون قهرمان   مورخ داستاناى هم غير از اين ندارند، زيرا چاره
 .نيست

ها با ابزار قلم خيلى محدود بوده و تعيين كننده  اما مهم اين است كه اين نبرد قدرت  
كند و هرگز  رود كه تفاوت نوعى از قدرت با نوع ديگر، ايجاب مى  نيست، تنها تا حدى پيش مى

مثال قلم عباسى بر عليه امويان تا جايى پيش . ه باشدبه حدى پيش نخواهد رفت كه تعيين كنند
رفت كه سقوط قدرت اموى و جايگزين شدن قدرت عباسى ـ يعنى فقط انتقال قدرت ـ را توجيه 

بينيم تا زمان معتمد، خليفه عباسى در سرتاسر امپراطورى پهناور عباسى، همه   نمايد و لذا مى
: گفتند هنگام آشاميدن آب از ته دل مى) ودندجز شيعيان كه معدود ب(مردم بدون استثناء 

 .»اهللا على معاويه سالم«

ها بخشنامه فرستاده و حكام و   معتمد براى برانداختن اين سنت، اقدام كرده، به همه ايالت  
 .نمايد كه در نمازهاى جمعه، نسخ اين سنت را به مردم اعالم نمايند ها را موظف مى خطيب

قدر به معتمد  هاى سياسى آن  گردد، ليكن جريان ت و اعالم مىبخشنامه در بغداد قرائ  
هاى قبلى روانه نموده و موضوع را  هايى به دنبال پيك شود پيك آورند كه مجبور مى  فشار مى

 .كان لم يكن اعالم و بخشنامه را بايگانى نمايند

 است كه گير و دقيق اى سخت انحصار تاريخ در سلطه نهاد سياسى هر قدرت، به اندازه  
الرضا  بن موسى على. كند  گاهى در درون خود نهاد سياسى نيز در حد نهايى اعمال نظر مى

شود كه به عنوان وليعهد به رسميت  السالم در نهاد سياسى خالفت تا حدى مطرح مى عليه



كند، بايستى  تاريخ سياسى، و قلمى كه خط حركت تاريخ سياسى را تعيين مى. شود  شناخته مى
 ; وليعهد دست كم به اندازه يكى از امراء و فرماندهان كوچك نظامى مطلب ارائه دهددر مورد
 .چه در متون تاريخى راجع به اين شخصيت ثبت شده، به قرار زير است  ليكن آن
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كر نام و تاريخ تولد و تاريخ وفات و علت ها آمده، فقط ذ  چه در اين تاريخ  در حقيقت، آن  
 حتى محتواى اين سطرهاى معدود، شرح مسائل ديگر است و همگى علت ;وفات ايشان است

ادعا شده كه وى را «: اند اند و گفته بيان كرده» روى در خوردن انگور زياده«را ) ع(وفات امام
 .»اند  مسموم كرده

جالب است كه وفات در اثر .  بعيد استطبرى تصريح كرده كه اين ادعا به نظرش  
 !!!خوردن انگور به نظر اين مورخ بعيد نيست اما در اثر مسموميت بعيد است

آيا خود اين مورخ در طول تاريخى كه خودش به رشته تحرير درآورده، كسى را سراغ   
 روى در آن، بميرد؟  دارد كه در اثر خوردن انگور و زياده

كدام در اثر شكمبارگى و حتى   پرست، هيچ  اش و شكمخلفا، امرا و وزراى عي  
در ... با آن علم و ذكاوت و دانش و وارستگىو) ع(بن موسى شان نمردند، ليكن على خوارگى مى

 !روى در خوردن انگور وفات كرده اثر زياده

نوشتند كه نه شمشير باالى سرشان بود و نه كسى  ها وقتى اين مطالب را مى اين قلم  
 بلكه اصل سلطه و آن روح عمومى حاكم بر جامعه كه قدرت آن را ;مجبور كرده بودآنان را 

 .ساخته و پرداخته بود، شخصيت مورخين را چنين تحت تأثير قرار داده است

. يابد، كمترين خطر را دارد وقتى كه قلم مستقيماً از ناحيه قدرت مأموريت مى  
ايطى باشد كه قدرت آن شرايط و زمينه را خطرناكترين صورت آن است كه خود قلم مولود شر

 .به وجود آورده است

هايى كه بر عليه همين  ها و قيام اكنون بايد ديد قضاوت چنين تاريخى در مورد نهضت  
هاى  و قيام) هاى مذهبى فرقه(هاى دينى  اند، چه ميزان ارزش دارد؟ آيا قيام ها بوده  قدرت



اند؟ و در اين بين جايگاه جاويدان و بابك   تاريخى آمدهاند كه در اين متون  ناسيوناليستى همان
 كجاست؟

اى زاده شدند كه با  خودباختگان و تاريخ نگارانى از قبيل مورخين مذكور از شكم جامعه  
شان مطابق همان شرايط   اقتضاها و طرز تفكرهاى آن جامعه پرورش يافته، و شخصيت قلمى

شان را احاطه كرده، تبديل به نوشته، سجل، طومار و شكل گرفته و آن چه كه زندگى و موجوديت
 .شود  كتاب مى

شان مشخص است   شوند كه نه هويت شخصيتى با اين همه، گاهى قلم به دستانى پيدا مى  
اى    اين پديده اگر در كل جهان صدق پيدا نكند در مورد عده;و نه هويت انديشه و نوشتارشان

اى  كند كه متأسفانه اين سوغات عجيب، تحفه صداق پيدا مىاز اقوام و نژادها و حتى ايرانيان م
 .است كه روزگار بيشترين ضربات آن را متوجه ما مردم ايران نموده است

ها، ليبرالند و شعارشان سنت ستيزى است، با اين حال، به استقبال هر  ليبرال ناسيوناليست  
باشد و از راه  را از هر نوع كه مىسنت، و آيين و فرهنگ اجنبى رفته و هر خلق و خصلت اجنبى 

شمارى  بلعند و عجوالنه چشم به راه رسيدن منش بعدى لحظه  رسد، با حرص و ولع مى مى
هاى سرزمين و   دروازه مليتشان را شايقانه به روى بيگانه باز كرده و كليد دروازه. كنند مى

 .كنند  شان را براى تسخير اجانب، پيشكش مى قوميت

شان با تأنى و درنگ مواجه شود، سخت ناراحت  رهنگ بيگانه بر وطناگر استيالى ف  
كنند و در اين  شوند و تقصير اين درنگ را به گردن اين و آن انداخته و غوغا به پا مى مى

كنند، گويى گياهان   پرستى نه سراغى از نيا و نه يادى از رسم و رسوم نياكان مى  بيگانه
 ;نه مكتبى دارند و نه آيينى.  بيگانگان آب حيات بگيرندخواهند از  اى هستند كه مى  ريشه بى

 .يعنى ليبرال هستند. است» مكتبى بى«شان  كنند، مكتب گمان مى

كه اولين شرط ليبراليسم، آزادى از هر مكتب است، بنابراين، تقليد از هر   اما نظر به اين  
 . ناقض ليبراليسم استمكتى و تقليد از خود ليبراليسم ـ  مكتبى ـ ولو تقليد از مكتب بى

ندارند، در عين ليبرال بودن، ناسيوناليست » خود باختگى«اينان كه مقلدند، عنوانى جز   
 .زنند گرى قلم مى  كه در رثاى ايران باستان و آيين مانويت و مزدكى هستند، براى اين

ها  نكنند كه نياكان ما مورد هجوم اعراب وحشى قرار گرفته و توسط آ اينان ادعا مى  
عرضه و ناتوان نبودند، هميشه در فكر استقالل ايران و  جا كه بى  اما از آن. خوار و ذليل گشتند
 ابومسلم، برمكيان، خاندان سهل، مازيار، ;ها اين وحشيان مهاجم ـ بودند  رهايى از يوغ عرب

 .خواهى نياكان ما بودند  همه مولود ايران... طاهريان، افشين، بابك، صفاريان و 

هايى بودند كه   بلكه نفوذى;ها، افراد مذكور هيچكدام مسلمان نبودند ر ادعاى ليبرالد  
 .خواستند دستگاه حكومت و خالفت اعراب را از درون متالشى كنند مى



تواند چنين بينديشد كه سلطه عرب بر جامعه و سرزمين نياكان   اما هر محقق تاريخى مى  
 .ما به يكى از سه صورت زير بوده

ياكان ما از فرهنگ فرسوده، پوسيده و پر از ظلم خويش به تنگ آمده بودند و حمله اعراب ـ ن1
مهتر و «را يك مائده آسمانى تلقى كرده و يوغ عرب را بر يوغ پادشاهان ـ يوغى كه فرهنگ 

كرد ـ ترجيح دادند و به عبارت ديگر، آنان فرهنگى را  آن را توجيه مى» فرّ«و آيين » كهتر
 .دانستند، نه يوغ اسارت دهنده مى   همراه آورده بود، نجاتكه عرب به

اى متالشى شده بود كه نتوانست در قبال حمله اعراب  ـ سازمان اجتماعى نياكان ما به گونه2
 .ها شدند مقاومت كند و به آسانى فرو ريخت و قهراً اسير عرب

 .ن خويش را نداشتندعرضه بودند كه حال و حوصله دفاع از كيا  قدر بى  ـ نياكان ما آن3

ابومسلم، : هايى مانند  پرست زرتشتگرا بودم، اشخاص و خاندان  اگر من يك ايران  
برمكيان، خاندان سهل، مازيار، طاهريان، افشين و سامانيان را ستون پنجم و كشور فروش و 

هاى آسياب دشمن اشغالگر را اينان تأمين كرده و به   دانستم كه همه آب آيين فروش مى
بن طاهر، خون مردم مصر را ـ كه مانند ايرانيان، غيرعرب   انداختند وگرنه عبداهللا  مىراه

بودند ـ براى تداوم چه هدفى، ريخت؟ فضل برمكى مردم قزوين و طالقان و ديلم را به خاطر 
 .رفت مى... بن  كدام هدف ايرانى، زير سم ستوران گرفته و به جنگ يحيى

بن طاهر به زمين ريخته بود، خشك نشده بود كه  عبداهللاهنوز خون مردم مصر كه توسط   
 .ريزى وارد مصر گرديد افشين از راه بغداد با پرچم خليفه عباسى براى خون

سپارند و مؤبد ايران،  عبداهللا بن طاهر مازيار را و افشين بابك رابه دم تيغ جالد خليفه مى  
بح و شام به نمايندگى از طرف مردم برمكيان هر ص. گردد افشين را به سوى مرگ رهنمون مى

زدند كه مبادا دست  ايران ـ بلكه به نمايندگى از طرف مردم كل جهان ـ پاى خليفه را بوسه مى
 .مبارك خليفه را آلوده كنند

ها   هاى ديگر را جمع كرده و سال افشين مردم آن سوى جيحون، خراسان، رى و واليت  
داد   ـ نوعى نان ـ غذايى براى آنها نمى» كعك«مام جز بابك را محاصره كرده بود و يك سال ت

كنيم، همين كعك هم برايمان زيادى   ما كه در راه اميرالمؤمنين معتصم جهاد مى: گفت  و مى
 !است

پرستى و   ها درست شبيه ايران  پرستى و ايران دوستى اين اشخاص و اين خاندان ايران  
دهند و  دوستى مى  ميشه شعار ايرانخواهى بعضى از همين نويسندگان است كه ه وطن
اينان به حق، فرزندان خلف برمكيان هستند، با . زند هايشان پاشنه پاى اروپاييان را بوسه مى  لب

آيينى  اين تفاوت كه برمكيان بر آيين اسالم خالفتى ايمان داشتند و اينان مقلد آيين بى
 .اند غرب شده) ليبراليسم(



هاى ايرانى را به مجوسيت، مانويت و مزدكيت،  ه نهضتنگارى رسمى خالفت، هم  تاريخ  
قلم خود باخته، . كنند  اينان هم پس از سيزده قرن همان اتهامات را تأييد مى;متهم كرده است

چه نفع مشترك و كدام سود مشترك در اين مقال به اربابان قلم . شود با قلم رسمى هم صدا مى
 . معلوم استرسد، رسمى و اربابان قلم خود باخته مى

روزى . بر سر هر نهضت ايرانى زده شده است» گبرآيينى«و » گرايى  مجوس«مهر اتهام   
 روزى ديگر ;ناميد  ـ گبربچه ـ مى» گبرباالسى«سلطان سليم عثمانى، شاه اسماعيل صفوى را 

عفالقه عراق، انقالب ايران و فرزندان رشيد و رزمنده اين شهر و بوم را به مجوسيت متهم 
 .كرد مى

از نهضت مشروطيت به اين طرف تعدادى مقلّد پيدا شدند كه القائات شياطين غرب را   
 .تكرار كردند» تحليل تاريخ«هاى ايران با عنوان مقدس  در مورد نهضت

هاى خود باخته را نام ببرم، ولى در يك كالم بايد   دانم يك ـ يك قلم هر چند الزم نمى  
هايى هستند كه وجود، انديشه و راه و رسم  اندركار قلم و دستها  كرده اينان آن تحصيل: گفت

 .دستگاه حكومتى رضاخان را در بست پذيرفته بودند

هايى كه از آغاز حكومت رضاخان تا پيروزى انقالب اسالمى، در مورد   تقريباً همه كتاب  
دوين آراسته ها به زيور ت   توسط همين قلم;نوشته شده» هاى ايران پس از اسالم تاريخ نهضت«

ها كه به عمل  شان را در بعضى ترجمه گرانه هاى دانشمندانه و تحليل اينان نظريه. اند شده
توان به ترجمه تاريخ الكامل، ذيل سرگذشت   اند كه به عنوان مثال مى  اند نيز ابراز كرده آورده

 .بابك خرمدين، قسمت پاورقى اشاره كرد

ـ بل دلسوزانه نسبت به ايران و ! هم افكار دانشمندانههاى خود باخته هنوز  بقاياى اين قلم  
كران  پايان و با لطف بى هاى بى  با ناز و كرشمه(شان  هاى اختصاصى  ـ را در اوراق مجله! ايرانى

انگشت رنجه فرموده و ) شان شان و وطن هاى گران نسبت به ـ به اصطالح ـ مردم و منت
را از يوغ اسالم و انقالب اسالمى رهانيده، هر چه شان  نويسند و سعى بليغ دارند كه مردم مى

ها در  فرهنگ فاسدى كه خود غربى. زودتر ايران و ايرانى را در فرهنگ غرب غوطهور نمايند
زنند و صد البته حضرات ادعا دارند كه از  گرداب آن فرو مانده و در باتالق آن دست و پا مى

 !!يران، محروم هستندشان ا آزادى انديشه و قلم در سرزمين نياكانى

كنم كه قلم من محدود است، حتى اين قدر آزادى ندارم كه نام  از طرفى هم من ادعا مى  
شان را ذكر نمايم و به همين دليل  باختگان را تك به تك نوشته، نام مجله و نشريه اين قلم

 .ماند نوشته و نوشتارم براى خواننده غيرمتخصص تقريباً گنگ و مجهول مى

شان را از  در عوض نياكان. پرستند  شان را مى ان نياكان زردشتى، مانوى و مزدكىاين  
 .دانند اند، احمق مى  حمله عرب تا امروز ـ كه مسلمان بوده



ذهنش به » نياكان«قدر وضوح دارد كه هر خواننده به محض ديدن كلمه   اين مطلب آن  
 و ;اند  ه عرب تا به امروز، نيايى نداشتهشود، گويى از حمل آباء و اجداد قبل از اسالم معطوف مى

 .اند  اين نيست مگر به خاطر قلب ماهيتى كه در اين كلمه ايجاد كرده

 افرادى همچون من در اين مقال، سخن زيادى ;گويا بيش از حد از مطلب دور افتادم  
ى اين مردم دارند، اما از طرفى نه آن امكانات را دارند كه بنويسندو از دين و آيين و فرهنگ غن

دفاع كنند و نه آن پشتوانه الزم را دارا هستند كه بتوانند خدمتى به دين و مذهب مردم متدين 
و لكن حضرات آن آزادى را دارند كه دين و فرهنگ اين مردم و اجداد آنان را به . انجام دهند

هاى  و روزنامهها  ها، خبرگزارى گيرند و هم توسط تمامى راديوها، تلويزيون بازى بگيرند و مى
شوند، به حدى كه به القائات فرهنگى ماهواره قانع نيستند و بيش از آن را   دنيا پشتيبانى مى

 .خواستارند

 !نگارى و تحليل وقايع تاريخى ها در تاريخ گونه قلم  اما، بپردازم به سبك كار اين  

» ارسال مسلّم«ها بسيارى از اصول را كه وهم و پندارى بيش نيستند، به سبك  اين قلم  
سازند  افتند و به طور مرتب روى اين بناى موهوم، كاخ خياليشان را مى  كنار هم چيده به راه مى

 :كه به طور كلى اين اصول عبارتند از 

هاى ابومسلميه،  ـ ابومسلم، طاهريان، سامانيان، افشين، مازيار، بابك و همچنين سران نهضت1
 در حالى كه ;اند ، همه ايرانى و ايرانى تبار بوده...يليه، قرمطيهوراونديه، خرميه، رزاميه، اسماع

اند و يا از تركان آن  ها ـ به جز يكى دو مورد، مازيار و جاويدان ـ يا عرب بوده  همه اين
 !سوى جيحون

نويسند،   هنگامى كه بر عليه عرب مى;در حقيقت، ايرانِ آقايان حد و مرزى ندارد  
هاى مثبت و منفىِ فاصله ديوار چين تا  رود و همه شخصيت ين پيش مىايرانشان تا ديوار چ

شان حتى شامل  نويسند، ايران گاه كه بر عليه ترك مى  شوند و آن  بغداد، ايرانى تلقى مى
مگر كشور ايران و در اصل . شود  اى از زبان فارسى ـ هم نمى افغانستان پشتويى ـ شاخه

 فالت ايران چهارچوبى ندارد؟

شهرى كامال ترك و سرزمين تركى بوده و با عنوان شاهزاده » اشروسنه« از اهالى افشين  
پرست و    او نه زرتشتى بوده، نه مانوى و نه مزدكى، بلكه فردى شمن;شده ترك شناخته مى

شخصى با چنين ريشه و نژادى و با چنين دين و آيينى به همراه مازيار . پرست بوده است  بت
؟ افشين يا آدم چيز نفهمى بوده و يا احمق، اگر فرد !ران ساسانى بودهو بابك درصدد احياى اي

چيز فهمى بوده، پس دشمن ساسانيان و دشمن ايرانيان نيز بوده، چرا كه در طول تاريخ، 
سرزمين اجدادى او زير سم اسبان ساسانى و مردمش زير شالق و شمشير شاهان ايران بوده 

 .است



كنند، در حالى كه احتماال اكثر  النّسب قلمداد مى  نى صحيحـ اين آقايان خودشان را ايرا2
زنند،  ايرانى مى» نياكان«نويسندگانى كه سنگ ايران ساسانى را به سينه زده و دم از 

خودشان ايرانى به اين معنى نيستند و دور از حقيقت نخواهد بود اگر گفته شود كه حضرات 
يحون از دشمنان ساسانى و اشكانى به شمار شان در آن سوى ج از نژاد ترك بوده و نياكان

شناسم كه به طور مستند، نژاد به شاخه بيگدلى مغول  يكى از همين افراد را مى. آمدند مى
رساند ولى باز در رثاى ايران ساسانى به قلم فرسايى  مى) شاخه ساكن در خراسان(

ركمن، آرانبورك، پردازد و هستند افراد ديگرى كه مانند او نسب به ترك قبچاق، ت مى
رسانند و باز مدعى وراثت نياكان پارسى، پارتى و   مى... مرگيت، خزر، ازبك، قزاق، قيرقيزو

هاى دينى مردم اين مرز و   سازند كه قصدى جز قطع ريشه مادى شده ناخواسته معلوم مى
 .اشندكنند، هر چند مجبور به تمجيد از نياكان ديگران ب بوم ندارند و اين هدف را دنبال مى

يعنى ( سال اخير 900ها، قبايل و نژادهاى ترك در  ها، طايفه در حالى كه همه خاندان  
اند و ربطى به ايرانيان قبل از اسالم ندارند، ولى اين آقايان  به ايران آمده) پس از اسالم

 !!زنند  بازدم از نياكان زرتشتى، مانوى و مزدكى مى

يدا شوند كه نژاد به قبايل ترك نرسانند، باز هم اى پ  اگر در ميان اين نويسندگان عده  
. رسد شان به عرب مى معلوم نيست كه اين تعداد هم ايرانى تشريف دارند يا در اصل ريشه

ها حدود چهار قرن در هر شهر، ديار، با ديه و روستاى ايرانى و در ميان ايرانيان با  عرب
به (ها عربى بود و اين همه عرب  نكردند و زبان رسمى كشور، قر درصد بااليى زندگى مى

 .اند هرگز از ايران نرفته) شهادت تاريخ

اگر اين يكى ـ دو نفر استثنائاً از نژاد ترك و عرب برهند، باز بايد كنكاشى در نژاد خود   
بنمايند تا روشن شود كه از تبار كلدانيان، آكد، آشور و سومر كه در تحت يوغ حكومت 

 .ند، نيستندا اشكانى و ساسانى بوده

انديشد كه پدرانش مذهب تشيع را درك كرده و به حقيقت و  ـ امروز يك ايرانى چنين مى3
. اند  شان پذيرفته و برگزيده  شان و مطابق تشخيص حقانيت آن پى برده و آن را طبق ايمان
: گويند اى سر هم كرده و مى گرانه و دانشمند مĤبانه اما اين نويسندگان شرح و بسط تحليل

ها بر عليه   اند و چون جريان سياسى عرب كه دشمن عرب بوده شان به دليل اين  ياكانن
يعنى .  تشيع را پذيرفتند»ال لحب على بل لِبغضِ عرب«اصطالح  و خاندان او بود، به) ع(على

شان  اند كه به خاطر دشمنى با عرب دست از آيين ايرانى و مذهب ايرانى سبكسرانى بوده
بيچاره نياكان، چه فرزندان مدافع و . درآمدند) ع( و مذهب خاندان علىشستند و به دين

 !؟!شناسى دارند حق



شود  به نظر اين نويسندگان، دين و آيين چيزى است كه به هر دليلى و به هر قيمتى مى  
: كنند ولى بايد گفت  از آن صرف نظر كرد، چنان كه خودشان نسبت به دين چنين كرده و مى

 كنيد؟ است پس چرا اين همه براى آيين نياكان مرثيه سرايى مىاگر اين طور 

در محور اين اصل سوم نسبت به آن چه گفته شد، همه اين نويسندگان عقيده واحد دارند   
 ;هاى مختلفى دارند ولى در فروع اين اصل نظريه. باشد ها مى  و مطلب باال مورد اتفاق همه آن

را مدافع منافع خويش ) ع(ايرانيان هميشه على : گويند تر پيش رفته مى ها كمى عقاليى بعضى
بود كه فتوا داد ايرانيان اهل كتاب هستند و به ) ع(مثال هنگام فتح ايران، اين على . ديدند مى

عمربن خطاب ثابت كرد با آنان همانگونه بايد رفتار شود كه اسالم در مورد اهل كتاب مقرر 
 .گشت  ده و اموال و امالكشان مصادره مىداشته است و گرنه همه ايرانيان، بر

بود كه فتوا داد فرزندان شاهان ايرانى حتى اگر در ميدان نبرد هم دستگير شوند، ) ع(على   
موجب گرديد نظر ايرانيان نسبت به خاندان وى و تشيع جلب ) ع(خدمات على . شوند برده نمى

بنان، يمن و عراق بوده از چه عللى ليكن معلوم نيست امواج تشيع كه در مصر، فلسطين، ل. شود
به شهادت تاريخ در قرن اول هجرى تشيع در يمن شكوفا و تبيين . گرفته است نشأت مى

يعنى . آمدند  تر از ساير كشورها بوده و اعراب عراق، قطب اصلى مذهب تشيع به شمار مى يافته
ود و هنوز زمان زيادى از به ايرانيان بيشتر به يادها ب) ع(در آن زمان كه خدمات مذكور على 

اما در . آن نگذشته بود، سرتاسر ايران به جز چند استثنا، سنى و هوادار دين رسمى خالفت بودند
بارى  عراق، لبنان، يمن و مصر، شيعيان بسيارى بودند كه هر چند تحت فشار خلفا زندگى مشقّت

 .پرداختند داشتند، باز به ترويج آيين تشيع مى

گيرى از مباحث قبلى، بهتر باشد كه به صورت اجمالى نگاهى گذرا به   جهشايد براى نتي  
 .عوامل نشر تشيع در سرزمين ايران داشته باشيم

داد، به هنگام شكست، يا رهبرش و يا همه بقاياى   هر قيام شيعى كه در عراق رخ مى  
 و غير از  چراكه در پيش رو، قدرت روم و قدرت خالفت بود;گريختند  افرادش به ايران مى

بن  و پسرش يحيى و يا قيام عبدالرحمن) ع(مانند قيام زيدبن على . ايران راه ديگرى نداشتند
محمدبن اشعث كه يك فكر عراقى بود و باالخره در قم ساكن گرديد و اين نهضت نظامى بعدها 

 .به نهضت فكرى و فرهنگى مبدل گشت و مانند آن

ت شيعى تا عصر فاطميان مصر در ممالك آن چه مسلم است، اين است كه هيچ نهض  
به رهبرى ابومسلم در اصل يك نهضت » جامگان سياه«ديگر موفق نشده بود، هر چند نهضت 
اى بسته شد كه   ولى نطفه اين نهضت هم در منطقه;شيعى بود كه در ايران موفق گرديد

ه دار آويخته يحيى بر بن زيد و حوزه مكتب او بود و چندين سال پيكر ب  خيزشگاه و قتلگاه يحيى



كرد و مردم را به سوى   دروازه گرگانج، مردم را با بهترين و بيشترين وجه به تشيع تبليغ مى
 .خواند، لكن بعدها چهره عوض كرده در گرداب حوادث به انحراف كشيده شد تشيع مى

يا روزى كه جنازه يحيى توسط ابومسلم پايين آورده شد، همه مواليد پسر در آن ايام   
يحيى ناميده شدند و يا زيد و پس از چند سال اكثر مردم آن ديار به اسامى اهل بيت، خصوصاً 

 .اسم اين پدر و پسر، موسوم بودند

اى، مبلغان  در باالى هر كوه و قعر هر دره) ع(اين همه مقبره و مزار از نسل اهل بيت   
ستيزى بر عليه دربارها و   از ظلمجاويد و دايمى تشيع بودند و هر كدام نمونه بارز و سمبلى 

 .آمدند  خالفت به شمار مى

ها را به طور مقلدانه با حرص و ولع فرو بلعيده و  با اين همه، گروه مذكور القائات غربى  
و » انگارى مطلق«دهند و طورى دچار  ، بيرون مى»تبيين«و » تحليل«، »تحقيق«سپس در قالب 

ى به معنى مطلق درصدد اعتالى تشيع بوده است، در شوند كه گويى هر ايران  زنى مى اطالق
حالى كه احتماال خدمات ساكنين فالت ايران به مذهب تسنّن بيش از مذهب تشيع بوده است، 

ها را منها كنند، تسنّن عربى تقريباً  هاى آن چرا كه اگر از نهاد علمى و فرهنگى تسنّن، كوشش
 چون اكثريت قريب به اتفاق كتب معتبر و ; دادپشتوانه علمى و آموزشى خود را از دست خواهد

اند،  تبارهاى سنّى مسلك تدوين كرده  درجه اول مذهب تسنّن را ساكنين ماوراءالنهر و ايرانى
بخارى، مسلم نيشابورى، حاكم خوارزمى، فخر رازى، قاضى عبدالجبار اسفرائينى، بيهقى، : مانند

رمذى، تفتازانى، عبدالقاهر جرجانى، قشيرى طبرى، نسائى، شهرستانى، زمخشرى، ابوحنيفه، ت
ها  ها فهرست شود، ده نيشابورى، محمد غزالى، و صدها شخصيت ديگر كه اگر اسامى همه آن

 .شود، حتى شايد چندين مجلد كتاب شود برگ و صفحه را شامل مى

مگر تعدادى (اند، همگى  ها نوشته هايى كه خود عرب جالب اين است، متون و كتاب  
بر افراد مذكور با معيار و » ايرانى«البته اطالق لفظ . باشد مبتنى بر آثار همين افراد مى) دمعدو

انگارى است كه آقايان دارند و لذا شامل هر شخصيت خوارزمى و ايرانى  ارسال مسلم و مطلق
 .گردد اعم از ترك و عرب، و ايرانى به معناى صحيح مى

الملك كه عالوه  مى ايرانى مانند خواجه نظامهاى سياسى و نظا همين طور است شخصيت  
هاى نظامى، براى بسط و تحكيم تسنّن جان خودش را  هاى فكرى و علمى و تاكتيك بر فعاليت

هاى مذاهب اهل تسنّن را   نيز در راه همان مذهب گذاشت و با تأسيس مدارس نظاميه، پايه
هل تسنن نسبت به تشيع حاكم هاى علمى ا  اى بر روحيه حوزه تحكيم بخشيد و حالت خصمانه

 .نمود

خوردند  آيا غير از اين است كه چهارصد شاعر فارسى گوى، در دربار محمود غزنوى مى  
خوابيدند در حالى كه اكثرشان مبلغ مذهب تسنن و در صورت فراغت مدافع ايران باستان   و مى



ان نيز توان ابراز تشيع را مگر يكى دو نفر از قبيل فردوسى كه آن. مورد نظر محمود غزنوى بودند
 .نداشتند

شده، حتى در ممالكى مثل مصر، فلسطين، » زبان مخصوص تصوف«روزگارى زبان فارسى   
دانيم  گرديد و مى ، عراق، حجاز و يمن دومين زبان دينى و مذهبى تلقى مى)تركيه فعلى(روم 

اند و   سنى بوده)  دو تاجز يكى ـ(هاى صوفيه  اى با تصوف نداشت و همه سلسله كه تشيع ميانه
 .كردند  همه جا صوفيان سنى مذهب، از مراكش تا ديوار چين  اشعار فارسى زمزمه مى

به مدت هشت قرن چنان سيلى از تسنن ) كنند به معنايى كه آقايان اطالق مى(ايرانيان   
 رموز محرمانه هاى شيعى همديگر را با رمز و  راه انداخته بودند كه در همه اقطار، افراد و خانواده

 .شناختند و از كمترين امنيت جانى و مالى برخوردار نبودند مى

در خدمت تسنن و ) به جز مواردى اندك(نيروى نظامى ساكنين فالت ايران هميشه   
با راهنمايى وزيرانى به اصطالح ... قلدرى مانند طغرل و الب ارسالن و. برعليه تشيع بوده است

... الملك و همينطور غزنويان، طاهريان و سامانيان، خوارزمشاهيان و ايرانى، مانند خواجه نظام
شان چه بود و با قتل عام شيعيان ايران و عراق كدام هدف را دنبال  كاروبارشان و هدف

 .كردند؟ مى

اند يا به تسنن؟ به  به هر صورت و به هر حال، اين كه ايرانيان به تشيع خدمت كرده  
هايى كه اخالق بى اخالقى غرب را پرستش  كتب چه ربطى دارد؟ آنم  غرب زدگان ليبرال و بى

دانند، ايران، وطن، دين زردشتى، اسالمى و يا   كرده، آزادى را با شهوت پرستى حيوانى يكى مى
 .كنند هر آيين ديگر را فداى شهوت پرستى غرب مى

ها پرداخته   ه آنها بود كه به اجمال ب موارد مذكور، ماهيت تفكر ليبرال ـ ناسيوناليست  
مكتب هم  ها هستند كه در عين تعلق به مكتب كمونيسم، بى شد و اينك ليبرال كمونيست

هاى نژادى و عرب و عجم، ايرانى،  اينان كه براساس اصول كمونيزم بايد مقوله) يا بودند(هستند 
هوده تلقى تورانى، سريانى و كلدانى برايشان فرق نداشته و همه مذاهب بدون استثنا لغو و بي

شوند و حدود   ها هم گريه مى شوند، با اين همه در سوگ مانى و مزدك با ليبرال ناسيوناليست
 .كنند هشت دهه آب چشم و دماغ همديگر را با يك دستمال جمع مى

محتواى كتاب در . تنها كتاب پرحجمى كه درباره بابك نوشته شده، از اين آقايان است  
هاى ايران باستان منتقل  ه ابتدا جوان ايرانى را از اسالم به آيينقالب رمان، القائاتى است ك

نويسنده مذكور هر دروغى . شود نموده از آن جا به كمون كندوى زنبورى آيين لنين رهنمون مى
را براى قلم مجاز دانسته و هر بهتانى را از زبان قلم جارى كرده است، ايشان در قرن سوم 

هايى پررونق داير كرده و مردم را  آذربايجان مسلمان، آتشكدههجرى در اطراف كوه بذودردل 
در پيش آتش و خاكستر به سجده درآورده و با جسارت تمام تضعيف و حذف نهاد خانواده را 



پرستى را هدف نهايى از آفرينش و حيات انسان قلمداد  نمايند و عياشى و شهوت القاء مى
 .كنند مى

ات دربارهاى خالفت بود، روزى هم ملعبه دست ليبرال روزى آماج اتهام! بيچاره بابك  
ها و به  ها و زمانى ابزارى براى گمراهى جوانان ايران در دست ليبرال كمونيست  ناسيوناليست
جالب اين . ماند كه آماج سنگ و كلوخ هر كودك سبكسرى شده است  صاحبى مى درخت بى

پرستى، خودشان را مترقى و روشنفكر  ستانگرايى و با كه هر دو گروه با اين همه ارتجاع و كهنه
كه در مورد بابك و نهضت او دچار مطلق انگارى   در اين جزوه ـ بدون اين! دانند و پيشرو مى

شويم و او را از هر خطا و انحرافى برى بدانيم، سعى شده چهره و سيماى واقعى بابك را بدون 
اوت را به خوانندگان واگذار كنيم، هر اى و مكتبى تصوير كرده و قض هيچ انگيزه سياسى، فرقه

چند آرزوى قلبى داريم كه خواننده گرامى سعى كند تا با مقايسه مدارك و منابع ارائه شده در 
 .اين كتاب نسبت به ساير مدارك، خود را از چنگ مشهورات نادرست برهاند

را »  ماهيت نهضت بذيابى و تبيين تحقيق و بررسى و ريشه«من تنها كليد و چاشنى اين بحث يعنى 
كنم كه به صورت كتابى  در اختيار جوان دانشمند آقاى رسول رضوى قرار دادم، اينك مشاهده مى

 .بس مفيد و استوار درآمده است

 

 با آرزوى توفيق روزافزون براى ايشان

 .ت ـ و
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 هاى فالت ايران تحليلى در قيام

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 ـ درآمد1ـ1

 تا 192هاى  ملتقاى دو سده دوم و سوم يعنى سال» سياسى ـ اجتماعى«دهاى اين كتاب رخدا
. دهد  هجرى قمرى در بخش شرقى امپراتورى عباسى را مورد بررسى و بازنگرى قرار مى200

اش   هايى كه در دوران ممتد خالفت عباسى به دليل ويژگى زمانى و ماهيت اعتقادى يكى از قيام
اين ويژگى زمانى و مكانى، ما را در شروع كار به يك . است» نهضت بذ «تا ديرزمانى ادامه يافته

ها و   قيام: براساس اين اصل . نمايد اصل كلى هدايت كرده و كار تحقيق را در اين مهم آسان مى
اميه تا حمله مغول، كه در فالت ايران ـ از  ها اعم از فكرى و نظامى از اواخر عصر بنى  نهضت

 : داده، مبتنى بر عنصرى شيعى بوده است، مگر جيحون تا دجله ـ رخ

غزنويان، سلجوقيان : هاى تركان از آن سوى جيحون به سمت درون فالت ايران مانند حركت) 1
 ...و 

پايه خود  اهميت كه توسط بعضى از امراى دون ريشه و كم هاى بى يكى ـ دو مورد از قيام) 2
 .يوستپ دستگاه در واليات تابعه خالفت، به وقوع مى

اى دارد و در پيمايش اين راه سخت، رهگشاست، اين   اصل ديگرى كه باز اهيمت ويژه  
هاى مزبور را به دو نوع تقسيم  است كه همه مورخين ـ اعم از رسمى و غيررسمى ـ نهضت

هاى ماهوى و عقيدتى آن   ها را با برداشتى كه از خصوصيات و ويژگى  اند و هر كدام از آن كرده
 : اند   در رديف يكى از دو نوع زير قرار دادهاند، داشته

مانند : اند   هاى شيعى خالص كه ماهيت كامال اسالمى داشته  نهضت:نوع اول 
 ... .هاى متعدد علويان در خراسان، طبرستان و  قيام

: اند  هايى كه به نوعى التقاط با عقايد مانوى و مزدكى متهم شده نهضت: نوع دوم 
 ... .جامگان، سفيدجامگان، اسپهبدان، طبرستان و  هاى سرخ  مانند قيام

نگاران معاصر  توسط يكى از تاريخ» جامگان سرخ«به نظر نگارنده اين كتاب، اصطالح 
» گرايان سرخ«، شده است كه اصطالح »محمره«در دوره حكومت پهلوى جايگزين واژه 

شده،  ومسلم اطالق مىكه به نهضت اب» مسوده«ترى است، چرا كه كلمه  برابر نهاد دقيق



تأكيد » پرچم«گر جامه و پرچم سياه بوده، ولى در اين مورد، بيشتر بر رنگ سياه  بيان
نيز بر سرخ بودن پرچم نهضت » محمره«به همين ترتيب، در مورد ! شده، نه لباس مى

 !شده، نه جامه تأكيد مى

ميت داشته و به رنگ پوشش گروندگان به نهضت بيشتر اه! »سفيدجامگان«اما در مورد 
رو، در تاريخ به  از همين. شده است سفيد بودن پرچم چندان پافشارى نمى

 .اند معروف شده» سفيدجامكيه«

را كه موضوع بحث اين نوشته است، از زمره ) بابك(تاريخ نگاران رسمى بيشتر نهضت بذ   
و در همه متون !  تاريخدانند و در اين امر نه ترديد دارند و نه صرافت بازپژوهى در  نوع دوم مى

» خرمدين«برجاى مانده ـ اعم از ديرين و معاصر ـ اين اطالعات مسلم فرض شده كه بابك، 
رسد كه بنيانگذار  بوده است و ريشه خرمدينان به اواخر عصر اموى و اوايل دعوت عباسى، مى

 .اشدب  اى از بينش سياسى و مزدكى مى آميزه  آن مردى به نام خداش بوده و اين مسلك

و فردى نصرانى بوده كه » عمار بن يزيد«كه نام اصلى او » خداش«اثير،  بنابر اظهارات ابن  
ماهان براى سرپرستى  كرده و بعد از اين كه اسالم آورده، توسط بكيربن در كوفه زندگى مى

وى بعد از آن كه در مرو سكنى گزيد، نام . عباس به سوى خراسان اعزام شده است شيعه بنى
محمد بن على «او در ابتداى كار مردم را به امامت . گذارد شتن را عوض كرده، خداش مىخوي

 سپس از ;كنند كند، مردم به او روى آورده و از او اطاعت مى دعوت مى» بن عبداهللا بن عباس
 .1نمايد  كند و با تكذيب دعوت قبلى، آيين خرمى را تأسيس مى  دعوت پيشين خود عدول مى

 

و » عباسيه«و » كيسانيه«هاى  ها دسته بارى، اين«: نويسد  در مورد خرمدينان مى» الشّيعه مؤلف فرق«
2از ايشان پديد آمدند» خرمدينان«بودند و » حارثيه«

 

 

 

كند ـ در   ش شرقى امپراتورى عباسى را بررسى مىاما براى يك مورخ ـ كه تاريخ بخ  
 :آيد هاى متعددى پيش مى  هاى خداش خرمدين، سؤال به انديشه) بابك(انتساب نهضت بذ 

! آيا عنصر شيعى كه در انديشه خداش وجود داشته، با عنصر شيعى بذ يكى بوده است يا نه؟) 1
 .فى داشته استهاى مختلف ماهيات مختل زيرا اين عنصر اعتقادى در نهضت

هاى رديف دوم يك واقعيت بوده يا در مورد بعضى از  آيا مزدك گرايى در همه نهضت) 2
 آميز بوده است؟ ها صرفاً يك اتهام تعصب  آن
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توان گفت كه خالى از غرض نبوده است و در  ها مى  در مورد همه آن) با اندكى بدبينى(احياناً 
سو با سياست خلفا   هر قيام ايرانى كه هماى بوده كه مورخين رسمى براى حقيقت نسخه

 . پيچيدند  نبوده، مى]خلفاى عباسى[

و انتساب آن به خرميه خداش اساساً درست » خرميه«در خصوص نهضت بابك، عنوان ) 3
است؟ يا اين لقبى بوده كه از سوى دستگاه خالفت و مورخين رسمى اعطاء شده است؟ چرا 

بى در مورد خودشان نقل نشده، بلكه آنان خود را به نام كه از زبان افراد نهضت، چنين لق
اثير و   همانگونه كه ابن;ناميدند مى» جاويدانيه«شهرك،  رهبرشان جاويدان بن سهل يا ابن
بابك خرّمى در ميان فرقه «: اند    هجرى قمرى نوشته201هم طبرى در شرح وقايع سال 

و ادعا نمود كه روح جاويدان در او حلول فعاليت را آغاز كرد ) اصحاب جاويدان(جاويدانيه 
 .»3كرده است

تا » جرجان«در صورتى كه با وجود نود سال فاصله زمانى و صدها فرسنگ فاصله مكانى ) 4
، رابطه عقيدتى ميان اصحاب جاويدان با خرمدينان خداش وجود داشته اين رابطه چگونه »بذ«

يابيم؟  اى غير از خرمدينان خداش نمى  ا چه تغييراتى بوده؟ و آيا ردپاى آنان را در فرقهو ب
ها و سؤاالت فوق، نگاهى گذرا به  ها سؤال ريز و درشت ديگر كه براى پاسخ به آن و ده

ضرورت )  ـ هـ ق192(تا سال ) ص(هاى اصلى شيعه از رحلت پيامبر  چگونگى جريان
 .يابد مى
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 ه در قرن اول اسالمـ شيع2ـ1

اصل در اسالم، تسنّن است يا تشيع و كداميك  را بايد انشعابى دانست؟ و نيز «اين مسئله كه 
يك اصطالح شناخته شده بوده يا نه؟ از ) ص(شيعى و همچنين سنّى در عصر پيامبر » واژه«

 .موضوع اين مقال خارج است

ه در جامعه مدينه چندين گرايش دهد ك با اين همه، سوره حجرات به وضوح نشان مى  
هاى سياسى  ها با تاكتيك معين و مختص به خود، فعاليت مختلف وجود داشته و هر يك از آن

 .4اند  كرده  اى داشته و اهداف مشخصى را دنبال مى نشده  اعالم

نحله مخالف در برابر بيعت با ابوبكر نضج گرفت و به ) ص(پس از رحلت پيامبر اكرم   
مقداد، سلمان، ابوذر، بالل، عمار، . هسته اين نحله بود) ع(لى حضرت ع. مقاومت تبديل شد

هاشم و يكى از سه شخصيت از همسران  ها و عموم بنى هاى آن حذيفه، عباس، زبير و خانواده
، ]1[سلمه  ـ كه نقش مؤثرى در امور اجتماعى و سياسى دين داشت ـ يعنى ام) ص(رسول اكرم 

 .شدند ناميده مى» يعه علىش«پيروان اين هسته بودند كه همگى 

توان به  با توجه به مطالب مذكور و با كمى مسامحه، هسته مخالف بيعت با ابوبكر را مى  
 :سه دسته با اهداف مختلف، تقسيم كرد 

شدند و در باال از آنان با نام  شمرده مى) ع(گروهى كه شيعه و طرفدار حضرت على الف ـ 
 .نام برده شد» )ع(شيعه على «

گروهى كه به خاطر عناد و دشمنى با اسالم، هميشه درصدد ضربه زدن به آن بودند، مانند  ب ـ
 ... ابوسفيان و : 

عباده كه خود را نامزد خالفت كرده بود، عده كمى از انصار را به دور خود جمع    سعدبنج ـ
 .كرده بود كه بعد از مرگ وى اين گروه رفته ـ رفته ناكار آمد شدند
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شناسى  شناسى و روان   اما از نظر جامعه;ندى مذكور ظاهر سياسى قضيه بودب تقسيم  
شان دوست داشتند اصول و فروع دينشان  اجتماعى، مسلمانان كه اكثريت قريب به اتفاق

را در همه امور و مسايل ـ اعم از سياسى و اجتماعى ـ تسرّى دهند، حقيقت امر صورت ) اسالم(
چنين ميل   ها، هم  حاكم بر تحر كات اجتماعى و حركت تودهروح : بايد گفت . ديگرى داشت

 .بود) ع(اكثريت و جريان كلى به نفع ابوبكر بود، ليكن روح فردى افراد، بيشتر طرفدار على 

 61درست مانند رابطه روح فرد و روح اجتماعى جامعه كوفه پيش از فاجعه محرّم سال   
شناسى نداشت، با اين   ين كه تخصصى در جامعهكه فرزدق، با ا) ع(هجرى نسبت به امام حسين 

شناسانه دريافته بود و محتواى كتابى را در يك جمله به  وجود، چگونگى وضع را با دقتى جامعه
شان با تو است و   هاى يعنى قلب» قلوبهم معك و سيوفهم عليك«: گفت ) ع(امام حسين 
ردى و روحيه افراد بود و درك و احساس ف» قلب«مرادش از . شان بر عليه تو شمشيرهاى
 .حركت و روحيه جمعى مردم بود» شمشير«منظورش از 

شدند، با   رو مى روبه) ع(هر فرد از مردم مدينه كه تك ـ تك و به طور انفرادى با على   
خالفت حق تو بود، اما چه كنيم كه اين طورى شد بايد ببخشى «: گفتند  زبان مهر و سوزدل مى

 .آمد  دل برمىسخنى كه از ته» ...و 

 

اند، چنين  را به طور مشروح نقل كرده» سقيفه«هاى تاريخى كه جريان  با مطالعه كتاب
پنداشتند و در مورد عاقبت  شود كه جامعه مدينه خالفت را امرى غيرمهم مى استنباط مى

سلمان «رو بوده است كه  از همين. انديشيدند با ابوبكر و يا هركس ديگر نمى» بيعت«
ها  درصدد برآمد تا مردم را به اهميت موضوع آگاه كند و خطاب به آن» فارسى

آيا فهميديد كه با مردم خود چه (: »أو تدرون ماذا صنعتم بأناسكم«: گفت  مى
 )5كرديد؟

ها، مردم مدينه سخن سلمان را درنيافتند، چرا كه قبل از انديشيدن به موضوع،  با همه اين
از بزرگان اقوام و طوايف تبعيت كردند، در حالى كه در مورد فضليت شخص حضرت 

ها نيز بدان  نظر داشتند و بسيارى از بزرگان آن و حق خالفت آن حضرت اتفاق) ع(على 
عبدالرحمن عوف ـ در واقعه سقيفه : نويسد اى كه يعقوبى مى گونه به. معترف بودند

 ;فضليت شما بر كسى پوشيده نيست: گروه انصار اى : ساعده ـ به پاخاست و گفت بنى
 .وجود ندارد» )ع(على «ولى در ميان شما كسانى مانند ابوبكر، عمرو 

ما فضليت كسانى را «: برخاست و در جواب او گفت » منذر بن ارقم«پس از عبدالرحمن، 
 دارد وجود)) ع(طالب  على بن ابى(كنيم، چون در ميان شما مردى  كه برشمردى، رد نمى

 .6كند را طلب كند، هيچ كس با او مخالفت نمى) خالفت(كه اگر اين امر 
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 .هاى فراوان ديگر نشانگر روحيه فردى انصار و مهاجرين است اين نوشته هم مانند نوشته

 

ى كه تا وقت. تشيع همچنان در موضع خود با فعاليت در شكل و فرم سياسى، حضور داشت  
 .به خالفت رسيد و واقعه جمل پيش آمد) ع(عثمان كشته شد و على 

يكى از عناصر تعيين كننده نتيجه جنگ جمل، ناهمگونى پديدآوردگان آن بود، كه هم   
 ]2[»زبير«مثال . شدند ماهيتاً ناهمگون بودند و هم به قشرهاى متفاوت اجتماعى منتسب مى

 ]4[)طلحه(خواهى عثمان را شعار خود ساخته بود و  خون] 3[انشعابى از تشيع بود، مروان
گرايى الزم را نداشتند و همين ناهمگن بودن در   وابستگى به قشر و موقعيت خاص خود، هم

گيرى زبير در آغاز شد و در آخر نبرد نيز تير  انديشه و موقعيت عناصر بود كه موجب كناره
 .مه دادمروان را به سوى طلحه روانه كرد و به زندگيش خات

 

 هاى نخستين اسالم كوفه، بافت جمعيتى ـ فكرى آن و حكومت در سده

در زمان حيات . ، عراق مركز ثقل تشيع گرديد]5[با انتقال خالفت از مدينه به كوفه  
 .دو نوع درك و رويه در ميان شيعيان مشهود است) ع(شخص حضرت على 

 . سياسى-ـ جريان مكتبى 1

 ـ جريان سياسى ـ اجتماعى2

 

با » امامت« ويژگى اساسى اين نحله را بايد در تفكيك مفهوم :جريان مكتبى ـ سياسى 
: مانند» حكومت«درك اين مطلب براى ما كه امروز با انواع گوناگون . دانست» ملوكيت«

آسانتر است تا . آشنا هستيم... شاهنشاهى، اريستوكراسى، دموكراسى، كمونيستى، كودتائى و 
گيرد و يا  منشأ قدرت و دولت و اين كه هر دولتى قدرتش را از كجا مى. يشمردم سيزده قرن پ

هاى گوناگون  اى است كه همگى با آراء و نظريه شده بايد بگيرد، براى ما يكى از مسائل شناخته
 .تبيين شده است

شود كه سير  هاى جريان مكتبى ـ سياسى شيعه وقتى شناخته مى  خصوصيات و ويژگى  
 : در جامعه اسالمى ولو به اجمال بررسى شود » منشأ قدرت«تاريخى مسئله 

اجتناب شخص حاكم «در قرن اول و دوم هجرى قمرى تفاوت خالفت و ملوكيت تنها در   
همراه » بيعت«كه با يك نوع اريستوكراسى خاص تحت عنوان » از محرمات اخالقى بود

 به بزرگان اصحاب و يا بيعت در عصر صحابه، در عمل يك حق انتخاب بود كه. گشت مى
 .اكثريت اصحاب تعلق داشت



شود كه   كه توسط يعقوبى گزارش شده، به راحتى استنباط مى» بيعت«با نگاهى به نحوه   
اشتر برخاست و ... «: گويد   بيعت در عمل به بزرگان و اصحاب تعلق داشته است، يعقوبى مى

سپس طلحه و . هل كوفه بر عهده من استكنم و بيعت ا يا اميرالمؤمنين با شما بيعت مى: گفت 
 .كنيم و بيعت مهاجرين بر عهده ما است  يا اميرالمؤمنين با شما بيعت مى: زبير گفتند

با : بعد از آن دو ابوالهيثم بن تيهان و عقبة بن عمرو و ابو ايوب انصارى برخاستند و گفتند   
 .»7كنيم و بيعت انصار بر عهده ما است شما بيعت مى

بيعت فقط ... « : كند كه ايشان فرمودند  نقل مى) ع(دينورى نيز از حضرت على   
اند، و چون ايشان راضى و تسليم شدند،  مخصوص مهاجران و انصارى است كه در مكه و مدينه

 .»8شود بر همه مردم تسليم و رضايت واجب مى

سران جمل و معاويه را به معنايى ) ع(آيد، على   البالغه نيز برمى  ليكن همانطور كه از نهج  
 .دارد كه ماهيت بيعت ابوبكر و عمر بوده، نه ماهيتى كه در اعتقاد خودش بود  از بيعت ملزم مى

هاى  از انحصار واژهلكن بعدها هنگامى كه مردم شام با معاويه بيعت كردند، اين حق   
 .تبديل گشت» حق بزرگان و سران«اصحاب و صحابى خارج شد و به 

در تلقى عام، ماهيت حقوقى و كاربرد مشروعيت بيعت در اين دو دوره كامال كاربرد   
آور بود و  كنندگان براى ديگران نيز تعهدآور و الزام يعنى بيعتِ بيعت. اريستوكراتيك داشت
با توجه به تلقى ) ع(همانگونه كه حضرت على. شد فه واجب شناخته مىاطاعت همگان از خلي

اى مردم شما با «: ها فرمود مردم از بيعت بعد از بيعت مردم با حضرت ايشان خطاب به آن
اصطالح (من همانگونه كه با كسان پيش از من بيعت شده است، بيعت كرديد و حق خيار 

وظيفه امام . ام پذيرد، ديگر حق خيار وجود نداردپيش از بيعت است و چون بيعت انج) حقوقى
پايدارى و وظيفه رعيت تسليم است و اين بيعت همگانى است و هركس آن را رد كند، از اسالم 

دهد كه معناى  اين بيان كامال نشان مى. »9اعراض كرده است و اين بيعت ياوه انجام نگرفته
 .كه خود على و ياران نزديكش از بيعت در نظر داشتندمرسوم موردنظر است نه معنايى 

افرادى چند از بيعت خوددارى كردند كه عبارت بودند از ) ع(در آغاز خالفت على   
اينان اين حق را براى خود محفوظ » اسامة بن زيد«و » عبداهللا بن عمر«، »سعدوقاص«

اى در ماهيت   اين پديده خدشه. و همراهى با او ملزم نيستند) ع(دانستند كه به يارى على  مى
ليكن كاربرد حق مزبور در جهت . اريستوكراسى بيعت و كاربرد حقوقى آن، ايجاد كرده بود
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دادند كه بر عليه حاكميت   همين افراد در ظاهر امر به خود اجازه نمى. عكس، كامال محفوظ بود
 .اقدام و حركتى هم بكنند

را تشكيل داده بودند، بزرگترين » جنگ جمل«آنان كه اجتماع كرده و حركتى به نام   
اهل اعتزال ـ «نظر به اين كه عالوه بر : گفتند  آنان مى. شان توجيه حقوقى قيامشان بود مشكل

اى از اصحاب نيز نه  عده» سعد و قاص، عبداهللا بن عمر، اسامة بن زيد و محمد بن مسلمه
در اثر اعمال قدرت و زور بوده است، بنابراين شان  اند و يا بيعت اعتزاال بل اعتراضاً بيعت نكرده

 . پذيرى به حد التزام نرسيده است اريستوكراسى محقق نگشته و حكومت

خواهد همراهى خود با طلحه و زبير در حركت به سوى بصره را   عايشه هنگامى كه مى  
را از السالم وى  كه به منظور حمايت از حضرت على عليه» سلمه  ام«توجيه كند، خطاب به 

پسرعمويم و شوهرخواهرم به من خبر دادند كه : گويد  داشت، مى  حركت به سوى بصره باز مى
نبودند و جماعتى از مردم ) ع(عثمان مظلوم كشته شده و اكثر مردم راضى به بيعت با على 

 .10بصره با اين بيعت مخالفند

 و زبير نيز مدعى بودند كه به زور از آنان بيعت گرفته ديگر سران جمل به ويژه طلحه  
 . شده است و آنان راضى به بيعت نبودند

گران  اى كه اهل اعتزال ايجاد كردند به همراه ادعاهاى سران و رهبران و توجيه  خدشه  
» حق انتخاب«جمل، عمال قداست آن اريستوكراسى را زير سؤال برده و از اهميت آن كاست و 

سيالن كرد و » بزرگان و سران و دارندگان موقعيت اجتماعى«به سوى عنوان » صحابى«ان از عنو
 . الطوايفى نزديك گشت و اين تحول بود كه معاويه را به قدرت رسانيد قدمى به سمت ملوك

فرقى كه اين دوگونه اريستوكراسى با نوع معروف آن داشت اين بود كه در اريستوكراسى   
را تأييد » اهل حلوعقد«شان بيعت    تنها به اطاعت ملزم بودند كه با بيعتمعروف، بدنه جامعه

 . نمايند

بيعت كردند، صورت ديگرى از بيعت با محتواى » وهب بن منبه«هنگامى كه خوارج با   
 . ديگر پديدار گشت كه از دو جهت با هر دوگونه اريستوكراسى فوق متفاوت بود

، مطرود گرديد، و هركس »اهل حلوعقد«نبود و عنوان حق انتخاب منوط به هيچ عنوانى ) 1
 . توانست بيعت كند و ملزم بود پاى بيعت خويش بايستد مى

معنى و  آورى بيعت گروهى بر گروه ديگر، عمال بى اين حادثه قهراً موجب گرديد كه الزام) 2
 .سالبه به انتفاى موضوع، گردد
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يات خود، بر پيكر جامعه، نيازمند توجيه و طرح كننده براى تحميل نظر بنابراين، گروه بيعت) 3
پديدار گشت و » كبيره و صغيره«اى به نام   هاى حقوقى ديگرى شدند كه مسئله فرمول
 .ها را به خود مشغول نمود ها محافل علمى و قلم قرن

هر چند خوارج : داند كه اين اصطالح خاص تاريخى را اندكى باز كند  نگارنده بجا مى

شروع كردند، اما در مسير حركت، مجبور شدند » اِن الحكم االّ للّه«ا شعار كارشان را ب
اى بود،  تا رهبرى براى خود انتخاب كنند و اين انتخاب به صورت دموكراسى درون فرقه

 .توانستند بيعت كنند و ديگر بيعت حق ويژه بزرگان، يا صحابه نبود يعنى همه افراد مى

اى كه توسط  هاى حكومت خود و جلوگيرى از ضربه معاويه براى استواركردن پايه
رايج در آن زمان زده شده بود، شروع به بيعت گرفتن شهر به » اريستوكراسى«خوارج به 

 . شهر براى فرزندش يزيد كرد

مرتكب گناه كبيره كافر «اميه براى جلوگيرى از خطراتى كه با طرح مسئله  حكومت بنى
مرجئه درست در نقطه مقابل خوارج . روى آورد» ئهمرج«كرد، به تقويت  بروز مى» است

اصل اين است كه انسان از نظر اعتقادى و ايمان كه : قرار داشت و بر اين عقيده بودند 
 . كار مربوط به قلب است، مسلمان باشد

. اگر ايمان كه امر قلبى است، درست باشد، مانعى ندارد كه كردار انسان فاسد باشد
 است و از آن جا كه ايمان قابل نقص و ازدياد نيست تا با عمل ايمان كفّاره عمل بد

صحيح زياد و با عمل خالف، كم شود و از بين برود بنابراين، كسى كه مرتكب خالف 
 . شود، كافر نيست، بلكه ايمان او باقى است و مؤمن است كبيره مى) گناه(

 نيستند و در طول زمان ها كه در آغاز از انسجام چندانى برخوردار برخالف ساير فرقه
ها تحليل رفت و در  با گذشت زمان در ديگر فرقه» مرجئه«يابند،  انتظام و انسجام مى

حساب عمل از ايمان جدا است و كردار، هيچ تأثيرى «حقيقت متالشى شد، اين نظريه كه 
 .، از آنان به يادگار ماند»در ايمان ندارد

 

يعنى آنان مرتكب گناه كبيره . دانستند  مى»اهل كباير«خوارج مخالفين خودشان را   
اند، پس يا بايد توبه كنند و يا بايد كشته شوند و در حقيقت مرادشان از توبه، اطاعتى بود  شده

 .كردند  كه از طرف مخالف طلب مى

زيرا .  دقيقاً فهميده بود كه در آينده جامعه، بيعت اريستوكراسى كافى نيست]6[معاويه  
ستوكراسى را غسل و كفن نموده و دفن كرده است و لذا براى پسرش يزيد از ضربه خوارج، اري

 .گرفت همه مردم، شهر به شهر بيعت مى



بيعت نكردند و در ظاهر متعهد ) ع(كسانى كه با حضرت على  (11كارى كه اهل اعتزال  
و سران جمل كرده بودند از يك طرف راه را ) شدند كه بر عليه ايشان هم عملى را انجام ندهند

ها افزون بر   ز طرف ديگر همين اقدامبراى اريستوكراسى شاهنشاهى معاويه باز كرده بود اما ا
گونه ديگر، راه را براى بيعتى كه خوارج  اقدام خود معاويه، براى تغيير ماهيت اريستوكراسى به

 .به آن معنا و ارزش داده بودند، باز كرده بود

اى   دموكراسى درون فرقه«بيعت در معناى خوارجى آن ـ كه بعداً رواج يافت ـ يك نوع   
اى و در برخورد با ساير اقشار و  هاى برون فرقه بود و كافى بود در حركت» دادىو برون استب

متهم كرده و فاقد هرگونه حق و » ارتكاب كبيره«ها را به  هاى سياسى و غيرسياسى، آن گروه
هاى اسالمى به   همچنان كه طى چند قرن عمال چنين كرده و تقريباً با تمام گروه. حقوقى بدانند
 .  پرداختندجنگ و مبارزه

 .خود شيعيان در تبيين و تلقى از بيعت دو گروه بودند) ع(در همان آغاز بيعت على   

» نص«گروهى كه بيعت را همان اريستوكراسى يا حق انتخاب اصحاب به عالوه عنصر ) الف
 .آوردند دانستند كه نص را محور و بيعت را تابع آن به حساب مى مى

به دنبال آن » بذ«ست كه تا آخر اين كتاب و تا درون شهر اى ا نص، يا وصايت، مقوله
البته پس از گشتى كه به همراه آن از مدينه تا عراق و از عراق تا خراسان و . خواهيم رفت

 .خواهيم داشت» بذ«كاشان و از آن جا تا 

 

اوند بر گروه ديگر امامت را مانند نبوت، اعطائى از جانب خدا و نص را به منزله اعالميه خد) ب
. دانستند  مى» نص«و » اعطاء«اين اعطاء و بيعت را اعالم عملى مسلمانان، براى اطاعت از 

» اشهد ان ال اله االّ اهللا«گفتن . دانستند يكى مى» تشهد«اينان كاربرد بيعت را با كاربرد 
صرف اقرار و اعتراف به الوهيت خداوند است نه اعطاى سمت الوهيت به خداوند، و شهادت 

كننده معطى سمت نسبت و  بنابراين بيعتِ بيعت. نيز همينطور است) ص(بر نبوت پيامبر 
 . شخصى بيعت كننده و آن كه بيعت نكرده از نظر تعهد حالت مساوى دارند

 

اند، در روز  كسانى كه به دين اسالم ايمان نياورده: علماى شيعه عقيده دارند كه 
 خواهد شد و چون امامت در ديدگاه شيعه قيامت از آنان در مورد اصول دين سؤال

ايمان نياورده، ) امامت(رود، پس كسى هم كه به آن  اصلى از اصول دين به شمار مى
 .مورد مؤاخذه و بازخواست واقع خواهد شد

 .نشده، ولى ديرپا حضور داشته است اين دوگانگى در بينش تشيع به صورت اعالم  
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كرد از حقوق   به شهادتين اعتراف و اقرار نمىفرد مشركى كه ) ص(در عصر پيامبر   
در مورد امامت، . گرديد  مى» 12هدر«گشت و مشمول اصطالح  اجتماعى و اقتصادى محروم مى

صاديش محفوظ شود و حقوق اقت كسى كه از بيعت سرپيچى كند از حقوق اجتماعى محروم مى
حق «ماند و در هر دو مورد اگر فرد مزبور اقدامى بر عليه نبوت يا امامت انجام دهد، از  مى

 .گرديد، مگر آن كه به نوعى مشمول عفو گردد  هم محروم مى» زيست

كنيم كه بيعت در اين بينش صرفاً يك ابزار براى عملى شدن و   بدين ترتيب مشاهده مى  
 . اعمال امامت است

كه در بينش جريان مكتبى ـ سياسى، شيعه » اعطاء من جانب اهللا«ين عنصر سوم يعنى ا  
را تحقق » حجت«بود و جريان سياسى ـ اجتماعى، شيعه فاقد آن بود، همان است كه معناى 

باشد و  ها مى  دانند و اين اصطالح مخصوص اين  مى» اهللا  حجة«بخشد، اين شيعيان، امام را  مى
. ان ديگر، هيچ وقت از اين اصطالح استفاده نكرده و آن را به كار نبرده استخواهيم ديد كه جري

كه در عصر ما به شدت مطرح » واليت فقيه«مسئله : مورد نيست كه اشاره شود  در اين جا بى
 . است، بر همين پايه و بنيان فكرى استوار است

دو جريان شيعى نسبت اكنون كه به اختصار به كنه ماهيت فكرى و اساسى ايدئولوژيكى   
به امامت اشاره شد، بهتر است با ذكر نام چند تن از شخصيتهاى دو جريان در زمان حيات 

 .به شناخت صورى اين دو جريان نيز نزديك شويم) ع(شخص حضرت على 

 :به دنبال رحلت پيامبر صلّى اهللا عليه و آله و سلم ) الف

 ... .سلمه و   ، ام]10[، عمار]9[، ابوذر]8[مان، سل]7[ متشكل از مقداد:جريان مكتبى ـ سياسى

 به) ع(با اندكى دقت و تأمل در متن احاديث ائمه 

مورد تعريف و تمجيد » مكتبى ـ سياسى«توان دريافت كه همه افراد جريان  آسانى مى
هايى كه از ديگران به عمل آمده  ها با ديگر تعريف اند و تمامى اين تحسين واقع شده
 .فرق دارد

 

 ...هاشم و   ، زبير و اكثريتى از بنى]11[عباس:  مركب از :جريان سياسى ـ اجتماعى 

 :و دوره چهار ساله حكومتش ) ع(هنگام بيعت با على ) ب

 

، اصبغ بن نُباته، )ع(و امام حسين ) ع(، امام حسن ]12[بكر  عمار، محمد بن ابى:جريان اول 
، ]16[عباده  سعدبن  بن  ، قيس]15[تراش ، مالك]14[حمق  ، عمروبن]13[اعور بن حارث
 ... . و ]19[جعفرطيار بن ، عبداللّه]18[عدى  ، حجربن]17[تمار ميثم
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و صدها شخص ] 22[، فضل بن عباس]21[، عبداللّه بن عباس]20[ زيد بن ارقم:جريان دوم 
بته كه و صد ال. هاشم را در اين رديف دانست هاى يمنى و اكثريت بنى ديگر، البته بايد اشعرى

 .گرفتند  اكثريت قاطع شيعه در اين تركيب جاى مى

 

 

 ها انشعاب

مثال زبير از . از هر دو جريان رخ داده است) ع(هايى در زمان حيات حضرت على  انشعاب
 و همچنين خوارج از جريان 13جريان دوم انشعاب كرده و كال از دايره تشيع خارج شده است

 . اند خارج شده) و بنابه اجماع مسلمين از دين اسالم(دوم انشعاب يافته و از دايره تشيع 

قائل گشتند و توسط آن حضرت مجازات ) ع(يز غلّو كرده و به الوهيت على گروه ديگر ن  
 .شدند

هاى  انشعاب« هجرى در اين دو جريان عالوه بر 61خواهيم ديد كه پس از سال   
هاى زيادى رخ داده و شخص يا گروهى از يك جريان به جريان ديگر  انشعاب» رونده  برون

 . مسئله در تاريخ حيات شيعه در اين نكته استترين نكته و منتقل گشته است و پيچيده

اين كتاب سعى دارد بعد از شناساندن دو جريان شيعى، انتقاالتى را كه بين اين دو جريان 
ها را به دو گروه تقسيم   ها و انتقال  به همين خاطر، انشعاب;صورت گرفته، مشخص كند

 .كند مى

 :تند از كه عبار» درون شيعى«هاى  ها و انتقال انشعاب) 1

 .قيام مختار ثقفى كه عده زيادى از افراد خود را از جريان اول گرفت) الف

فرهنگى ـ (قيام عبدالرحمن بن محمد بن اشعث كه باعث شد شيعيان اشعرى از جريان دوم ) ب
 .منتقل شوند) مكتبى ـ فرهنگى(به جريان اول ) نظامى

 .ل به جريان دوم پيوستنداى ديگر از جريان او قيام زيد كه خود زيد و عده) ج

 .ها به جريان دوم شد اى از جريان اول و پيوستن آن قيام راونديه كه موجب جدا شدن عده) د

 ]واگرا[: هاى بيرون رونده ها و انتقال انشعاب) 2

به وجود » خرميه«طرفداران خداش كه از جريان دوم جدا شده و دينى التقاطى به نام ) الف
 .آوردند
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و » راونديه منصوريه«هاى  ونديه ابوهريريه كه موجب شد دو گروه به نامانشعاب را) ب
اين دو شاخه از . از جريان دوم جدا شده و از دايره تشيع خارج شوند» راونديه ابومسلميه«

 .اند  نيز چاشنى فكرى گرفته) موسس خرميه(راونديه از افكار خداش 

ز جريان دوم بيرون رفته و از تشيع خارج  اين قيام باعث شد كه عباسيان ا;قيام عباسيان) ج
» هادى بن مهدى«شوند و انتقال آنان از جريان دوم به بيرون از دايره تشيع شد و در زمان 

 .رسماً به تسنّن بپيوندند

عصمت «ويژگى مهم ديگرى كه جريان مكتبى ـ سياسى، عقيده به آن داشت، اعتقاد به   
بديهى است شخصى كه از ناحيه خداوند . بودن امام است» اهللا حجة«بود كه الزمه قهرى » امام

شود، بايد  براى اداره عقيدتى ـ فكرى، تبيين حقوق و انجام امور اجرايى مردم برگزيده مى
به عصمت ) چند فرقه غيرمهم(معصوم باشد و بر همين اساس است كه عموم مسلمين به جز 

 .شمارند  و هستند و آن را از صفات الزمه نبوت مى14پيامبران معتقد بودند

 

 

 

 

 

 

 

 ـ نگاهى به طرز فكر خوارج3ـ1

شيعى بودند و از دادند، داراى انديشه   كسانى كه هسته اصلى گرايش خوارج را تشكيل مى
و جنگهاى . ق.  هـ 35قتل عثمان به سال . شدند اعضاى جريان مكتبى ـ سياسى محسوب مى

اى را  جمل و صفين يكى پس از ديگرى تلفات جانى فراوان و خسارات مالى و اقتصادى گسترده
 يافتن دانستند، در انديشه  شناس مى اى كه خودشان را متفكر و اسالم در نتيجه عده. ببار آورد

اسالم زيبا و قابل اعتماد و . كردند كه اى كاش جنگى وجود نداشت راه حل بودند و آرزو مى
هر دو جبهه ادعاى . آميزد ها مى هاى آن را با تلخى اما جنگ همه شيرينى. قانع كننده است

 ...رود و  نمايد و شمشير اسالم بر عليه خودش به كار مى  حقانيت مى
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پيش آمد و جبهه شام، جبهه عراق را به » ر سر نيزه زدن قرآنب«هنگامى كه ماجراى   
دعوت كرد، آن تعداد از فرماندهان و سران طوايف كه صرفاً براساس بيعت و » حكميت قرآن«

درنگ  بودند، از پيام حكميت استقبال كردند و بى) ع(خارج از دو جريان شيعى در كنار على 
عناصر . ها جمع شدند ميع شده بودند، به دور آنگروهى ديگر كه توسط معاويه تحريك و تط

كردند كه حكميت قرآن چاره  ها پيوستند، زيرا گمان مى هسته مذكور نيز بدون تأخير به آن
شان را ـ حتى با تهديد و  خواسته. كن كردن آن است خوبى براى توقف و كنترل جنگ و ريشه

اگر چه . اى نرسيد  به نتيجه15»لجندلا  دومة«حكميت در . تحميل كردند) ع(به زور ـ بر على 
حاصل گشت، ليكن خوارج سر خورده شده و ) ع(مراد معاويه و گروه تحريك شده از ارتش على 

كردند، چون نه تنها به مقصودشان نرسيده بودند، بلكه اوضاع را به   احساس فريب خوردگى مى
 .طور مضاعف بدتر يافتند

دانستند، نتوانستند به  اينان كه خودشان را متفكر و تحليلگر و به اصطالح ايدئولوگ مى  
 .به همين خاطر تئورى ديگرى را طرح ريختند. اشتباه خودشان اعتراف نمايند

 .در ميان رهبران خوارج هم از عرب قحطانى و هم از عرب عدنانى حضور داشتند  

 دولتى تشكيل نداده بودند و عرب قحطانى با اين هاى عدنانى قبل از اسالم هرگز عرب  
ها هم از    ولى آن16هاى متعددى را در يمن و به طور مداوم تأسيس كرده بودند  كه دولت

اين سابقه تاريخى در زندگى عرب عدنانى، ذهن . دولتى عرب عدنانى آگاهى كامل داشتند بى
همانطور كه امروز نيز برخى از دانشمندان . هدايت كرد» دولتى  بى« را به اصل 17سران خوارج

دولتى از  ومى ندارد و خسران بىعلوم انسانى و اجتماعى معتقدند نهادى به نام دولت لز
آنان نيز به اين نتيجه رسيدند كه، اسالم آرى، اما . هاى وجود دولت، بيشتر نيست خسارت
 !دولت نه

يعنى » 18ان الحكم اال هللا«اى از قرآن پيدا كردند كه  براى اثبات و تأييد اين نظريه آيه  
» 19البد للناس من امير بر اوفاجر«شان گفت  هم در جواب) ع(على . حكومت فقط مال خدا است

 .دولتى است دولت يك ضرورت است حتى دولت فاجر بهتر از بى
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ان « هم معروف است كه خوارج با شعار اند به طورى كه چنين ها گمان كرده بعضى  
اينان خوارج را افرادى عوام و فاقد هرگونه . كردند قضيه حكميت را محكوم مى» الحكم اال هللا

. اند  شعور بوده دانند، گويا افرادى متحجر و عابدهاى كور فهم و بى  انديشه و تحليل و بينش مى
 .فكر نه متحجران بىحقيقت اين است كه خوارج، انديشمندان منحرف بودند 

 



 

 

 

 

 )ع(ـ شيعه پس از شهادت على 4ـ1

شيعه نيرويى نمانده بود، تعدادى از » مكتبى ـ سياسى«در اواخر خالفت معاويه، براى جريان 
» مالك اشتر«، و همچنين »محمدبن ابوبكر«، ]23[»اويس قرنى«، »عمار ياسر«ها مانند  سران آن

ها، خصوصاً جنگ صفين كشته شده بودند و تعداد  به طور مستقيم و غيرمستقيم در جنگ
 .به دستور معاويه دستگير و اعدام شده بودند... عدى، عمروبن حمق و  ديگرى نيز مانند حجربن

ها  براى حفظ جان آن) ع(هايى بودند كه امام حسن گروه اعدام شدگان از جمله شخصيت  
 اين يكى از علل و داليل اساسى صلح يعنى. كه در حقيقت حفظ مكتب بود، با معاويه صلح كرد

كه در مورد گروه اعدام شده خطاب به معاويه ) ع(و اين موضوع از سخنان امام حسين. بود
فقتلتهم من غير ان يكونوا قاتلوا و قتلوا و لم «: فرمايند حضرت مى. شود اند، فهميده مى نوشته

و آنان را كشتى در حالى كه آنان با تو  (20»...تفعل بهم اال لذكر هم فضلنا و تعظيمهم حقنا
اين ستم را بر آنان روا نداشتى مگر بدان جهت كه آنان فضيلت . نجنگيده بودند تا كشته شوند

 ).شمردند  كردند و حق ما را بزرگ مى  ما را بيان مى

» حفظ مكتب و انديشه ناب«براى ) ع(ماالسالم، ائمه بعد از امام حسن و امام حسين عليه  
ترين داليل   نمودند و شايد يكى از مهم ها مى اى از شخصيت اقدام به حفظ جان عده

هاى شيعى، حفظ مركز جوشان تشيع  با قيام) ع(تاريخى ائمه » دار و مريز  كج«هاى   تاكتيك
 .باشد كه الزمه حفظ مكتب و انديشه ناب تشيع است

در حفظ مكتب، به حديث زير اشاره ) ع( روشن شدن مطلب و تبيين روش ائمه براى  
 :شود مى

كرد، روزى  مومن طاق برايم نقل مى: كند كه ابان گفت بن حكم از ابان نقل مى على  
تو در مورد : زيد به من گفت. مرا نزد خود خواست و من نزد او رفتم) ع(بن حسين زيدبن على

 كنى؟  انديشى؟ آيا با او قيام مى  قيام كند، چگونه مىكسى كه از ما اهل بيت 

اگر آن قيام كننده پدر يا برادر تو باشد او را همراهى : كند كه به او گفتم مومن طاق نقل مى
 .كنم مى
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 .اميه مبارزه نمايم، پس تو هم با من قيام كن  خواهم قيام كنم و با بنى  من مى: زيد گفت

 .كنم را نمىفدايت شوم اين كار : و من گفتم

 كنى؟ آيا جانت را از من دريغ مى: زيد گفت

من بيش از يك جان ندارم، اگر خداوند بر روى زمين حجتى دارد؟ پس كسى : پاسخ دادم  
كه با تو همراه نشود، نجات يافته و هر كس با تو قيام كند هالك خواهد شد و اگر خداوند بر 

 كرده باكسى كه با تو همراه نشده، مساوى روى زمين حجتى ندارد، پس كسى كه با تو قيام
 .است

گرفت و   هاى لذيذ براى من مى  نشستم و او لقمه من با پدرم در كنار سفره مى: زيد گفت  
با اين همه، از گرمى آتش جهنم . كرد  هاى گرم را خنك مى  سوخت، لقمه چون دلش برايم مى

 ؟! نداددلش برايم نسوخت و دين را به تو ياد داده و به من ياد

ترسيد تو  سوخت به تو خبر نداد، چون مى اتفاقاً چون دلش برايت مى: من نيز به او گفتم  
ام و اگر قبول نكنم  قبول نكنى و در آتش بيفتى و به من ياد داد، چون اگر قبول كنم نجات يافته

 .هيچ عيبى ندارد كه به جهنم بروم

  هستيد يا پيامبران؟پرسيدم، فدايت شوم، شما افضل) ع(سپس از زيد   

 .پيامبران افضل هستند: زيد گفت  

خواب خود را به برادران خود بازگو نكن، ! پسرم«: فرمود) ع(به يوسف ) ع(يعقوب : گفتم  
ها خبر نداد؟ تا مكر و   چرا اين خواب را مخفى كرد و به آن» .چون به تو مكر و حسد مىورزند

 .ترسيد  را از تو مخفى كرد چون بر تو مىهمينطور پدر تو هم اين مطلب. حسد نكنند

 تو اين مطلب را گفتى ولى به خدا قسم كه امام: زيد در جواب گفت  

 .تو در مدينه به من گفته كه كشته خواهم شد و در كناسه به صليب كشيده خواهم شد

كتابى هست كه كشته شدن و به صليب كشيده شدن من در آن نوشته ) ع(در نزد امام   
 .ستشده ا

) ع(گفتم و هر چه را كه زيد ) ع(همه اين ماجرا را براى امام صادق : گفت  مومن طاق مى  
ها را  تمام راه: فرمودند) ع(امام . نقل كردم) ع(به من گفته بود و من به او گفته بودم، براى امام 

21.تىاز پيش و پس و راست و چپ، باالى سر و زير پايش بر او بستى و راهى براى او نگذاش
 

اى   كند و از عدم همراهى او با زيد هيچ گله در اين حديث امام، مومن طاق را تشويق مى  
واى «: فرمايند  نقل شده، مى22)ع(كند در حالى كه در حديثى ديگر كه در عيون اخبار الرضا نمى

 .»را بشنود و او را همراهى نكند) زيد(بر كسى كه دعوت او 

                                                           

 .٣٧٦ اS)"�ج ��23'، جCD دوم، ص -٢١

 .٢٤٨، جCD اول، ص )ع( 9	*ن اخ�2را��ض� -٢٢



به ) ع(شود كه ائمه  با توجه به حديث مذكور كه به عنوان نمونه ذكر شد، معلوم مى  
بيش از هر چيزى توجه داشتند و صلح امام حسن » حفظ مكتب و انديشه ناب«اصل 
كرده، اما پس از وفات امام  ها فراهم مى  تداوم حيات اين شخصيتالسالم شرايط را براى عليه

با اين همه امامان خرسند بودند از . نيز كشته شدند) ع(اين شاگردان دانشمند على ) ع(حسن 
اند، چه همين شاگردان اندك، با  اين كه در اين فاصله شاگردانى را ولو معدود تربيت كرده

 .هاى ناب را بيمه كرده بودند  جريان انديشههاى خود، تداوم انتقال اندوخته

شود كه جريان  اساساً به اين دليل ماهيت دو جريان شيعى توضيح داده شده و تفكيك مى  
مكتبى ـ سياسى هميشه در صدد رسيدن به آرمان و هدف درازمدت بوده و بيشتر به تحكيم 

داشتى كه از اوضاع، منش و با بر. گماشت فكر و مكتب و كاشتن بذر اصول فرهنگ، همت مى
طلبى را يا محكوم به شكست و يا  خواهى و حاكميت  فردى و روح اجتماعى جامعه داشت، قدرت

به بعد ) ع(اما جريان سياسى ـ اجتماعى، از عصر امام سجاد. دانست دولت مستعجل مى
 راه شتابناك و عجوالنه درصدد احراز قدرت بود، بنابراين، بازپس گرفتن حكومت را يگانه

اين گفته بدان معنا . دانست و به تبع آن، همواره در انديشه قيام بود دستيابى به قدرت مى
كنيم كه  مشاهده مى. نيست كه جريان مكتبى ـ سياسى، شمشير را بوسيده و كنار گذاشته بود

اى را  كجا در كربال حاضر كرد و حادثه را ي23همين جريان، داروندار و همه افراد انديشمندش
قيامى كه از جريان دوم حتى . به ياد ندارد» درخشندگى«آفريد كه تاريخ بشر، شمشيرى به اين 
 .به رهبرى سليمان صرد را به دنبال داشت» 24توابين«يك نفر در آن حضور نداشت و قيام 

                                                                                                                                                                      

 OC� �L+ 'yدی�Sا Kه Cی|ا�2), در �}�> زیCS نN ,!ه ,-	�) ع(�!�ر+C و ت�RJ ا�Sدیy' را آ, از اuّ!,  ه� را ��دود �'  آ, D9!�ى 

�OC، د�	� iP <Un)�ره�ى خ*د ذآ� �' �L+ Cاز زی C	"!در �-�&' و ت CJJآ. 

  'J	Dم آ*S��)Oر ( دق ٢٤٤ص » روض, آ�&'«در�n از ا��م )ع ('� �L+  دق�n آ, ا��م CJآ)ع ( C+ا خ�ج«&��*د*�*Lتr Cزی 

+\*ی	C (» &�ن زیCًا آ�ن ��9!ً� و آ�ن Cnو�ً� و �K یK�9C ا�' +Ei,، ا+!� د�9 ا�' ا��ض� �� Nل �C!U و�* خiD' َ�َ*+� ِ�!� و دC9ُآK ا�	,

» رض� از Nل �C!U«�� آ, �!� را �, �*ى . خ*ا+C زیC خ�وج آ�دl O*ن زیK��9 C و �nدق �*د و �!� را �, �*ى خ*د &�ا +!'

�N ,� ،Cن l, آ, �!� را �, �*ى Nن &�ا خ*ا+OC �*د، 9!� �' و ا�P @	�وز �'آ�د  د9*ت �'  ,� C	Jرج*ع آ �	J�!آ�د ـ ه

�Sل، ��یC ای� �6ال �, ذه� خV*ر آCJ آ, از آ"� �-D*م آ, ت/*ی� ��6� ا��Vق هK از . (٣٧٣جCD دوم، ص » اS)"�ج ��23'«

) ع(ز+PC' +��, ��6� ا��Vق و �fن و �J]�)' آ, وى +]د ا����ن �� ��اج-, �, : روى تL	, +2*دO ا�>؟ ج*اب ای� ا�> آ,

'� ��ت*ان ی� +)	", �P&> و Nن  در �*رد وى از روى تL	, +2*دO ا�>، ��J��ای�، ت�RJ �') ع(��زد آ, �(�Jن ا��م  دا�),، رو

 .ای� آ, �iS ��آ] خ	]ش ا�*اج ��اى �iS ا+Cی/, +�ب و ��)� S	�ت N&�ی� ت/	� rزم �*دO ا�>

٢٣- �	ES ا��م O����یN 5ن  �-C از �PوJ� O')ع( ا&�اد �-�وف و ����Jس � Oو ا&�ادى از خ�+*اد K�: ه� �29رت �*د+C از  ه�

2S	� �� ���ه�، �-	� C� C29ا�Dّ,، زه	� �� �	�، +�&� �� هzل، C29ا�Dّ, و C29ا!S��ّ� �imری�ن، D�JS_ �� ا�-S ،C"�ج �� 

 ... .ا�/-�yء آCJى، 9!�و �� t��َ, ا+�wرى، �*یC �� 9!�و و ��Eوق، ا�'

) ع(�م ES	�  ه"�ى �!�ى، CSود ��+]دO ه]ار +D� �� �i	!�ن �nد خ]ا9' �	-> آ�د+C ت� �, جoJ ��تzن ا�٦٥ در ��ل -٢٤

C+->. ��و	رم ��Rl ی� 'J-ی ،�i+ ر ه]ار�Rl �RJت ،CJآ> آ�S م��آ�PCJJن او  �� ای� �Sل، هJ\��' آ, �D	!�ن خ*ا�> �, �*ى 

C+را ه!�اه' آ�د . �	ES ت ا��م�ZS C��� ر زی�رت*�J� ,� z�آ*&,، در آ� �R�ت*�5 ) ع(�D	!�ن �nد، �-C از �Sآ> از 

Eم ره���D� ،C+C	!�ن �nد خ]ا9' ض!�  �') ع(هJ\��' آ, تّ*ا�	� ��NدO +�2د �� ��تzن ا��م . ��ر �Cآ�د و ��� �, �*ى 

�!��> و ا�P او هK «: ه� �, ر�9ی> تL*ى و �Cارا �� ا�	�ان iP>  ت*n	, ه!, Nن OC+���& ,2"+ �� �	E� ،مC�ا�P �� آ/), 

'� �!��*د و ا�P وى +	]آ/),  آ/), �C29 ،Cا�Dّ, �� وال، ا�	� '� �!� OC+���& ادC�جoJ در روز . �*د �*د، ر&�9_ �� 

c�*(E	� ج!�دى C+C� �, ]&���+Cه'[l*ن ! اrول �mNز �C و �-C از CJlی� روز +�2د �E	�رى از تّ*ا�	� و �/��ی�ن ��م آ/), 



 ليكن ;عه بودندالسالم اكثريت نسبى مردم عراق شي ترديد در زمان خالفت على عليه بى  
 .شد ها در جرگه جريان دوم قرار داشتند و جريان اول طيف محدودترى را شامل مى بيشتر آن

همانطور كه ماهيت تشريعى و قراردادى اريستوكراسى تسنّن در مقابل اقتضاهاى   
گرايى ـ كه سنخيت تكوينى و غريزى دارد، ـ نتوانست مقاومت كند و در  گرايى و اشرافيت  قبيله

تشيع از سنخ جريان دوم نيز به دليل عدم . اندك مدتى به ملوكيت و شاهنشاهى تبديل شد
برخوردارى كافى از تبيينات مكتبى و شالوده محكم ايدئولوژيك، پس از هر دوره فربهى، ذوب و 

 . شد الغر و سرانجام متالشى مى

 دعوتنامه از عراق راهى مدينه گرديد و سپس هيجده 25پس از مرگ معاويه، حدود چهارهزار
هاى    كه جملگى از افراد و شخصيت26در كوفه بيعت نمودند) ع(هزار نفر با نماينده امام حسين 

آمدند زيرا همانگونه كه پيشتر شرح داده شد، در آن عصر اعضاى  جريان دوم به شمار مى
ه و يك ها در كربال جمع شد  جريان اول در عراق و حجاز، خيلى كم بودند به طورى كه همه آن

 .هيئت هفتادودو نفرى را تشكيل دادند

السالم بيعت  سران جريان دوم در مدينه و حجاز، حتى بدون آن كه با امام حسين عليه  
شان را با نهضت او در قالب  كرده باشند، او را به سوى عراق بدرقه كردند و حتى مخالفت

ه بن مطيع اولين شخصى بود كه امام به عنوان مثال، عبداللّ. كردند  هاى مشورتى ابراز مى  عبارت
خواهى  كجا مى! فدايت شوم: و به حضرت گفت !! را هنگام خروج از مدينه نصيحت كرد) ع(

 .داند روم، اما بعد از آن خدا مى  االن به مكه مى: بروى؟ حضرت فرمودند 

 آن نشو، خواهى به مكه بروى، برو، ولى از كوفه حذر كن و نزديك اگر مى: عبداللّه گفت   
 ... .27چرا كه شهرى مشئوم است، پدرت را كشتند و برادرت را خوار نمودند

خواستند از مكه خارج شوند، عمر بن عبدالرحمن بن حرث نزد  مى) ع(و هنگامى كه امام   
عباس حضرت را از   ز او ابنبعد ا. كه به كوفه نرود!! ايشان آمد، به زعم خود او را نصيحت نمود

                                                                                                                                                                      

 جoJ، �29رت �*د+C از، &���+Cه�ن �/�� ��م در ای�.  را �Pد Nورد و ��زP/>]�/��[ر&�9_ �� �Cاد ر�	C، ��ز��+�PCن تّ*ا�	� 

��2S	� �� ذى ،�	!+ �� �	wS ،زی�د �� ,Dّا�C29  ,� C	Jرج*ع آ '!-yخ ,Dّا�C29 �� _D2ز و ج�U� �� Kع، اهzا�� : CDا�����، ج

 .�٣٤٠*م، ص 

��دم آ*&, CSود دوازدO ه]ار +��, �, «: +*یCE   �'٥٦٦ص » �R(J' ا���ل«جCD اول  ��S*م �Sج �	T �2ّ9س �!' در -٢٥

 �	ES ا��م �ZU�)ع (C+د*� ,(��*د، �lا . +* ����ا�2),، ا���ن دارد آ, ای� ت-Cاد ا��Zءآ�PCJJن ���C و +��, ت-Cاد آ!)�ى را 

'��� �	Jl ')آ, از �)*ن ت�ری '� �Zا� �i+ �یCJl آ, ه� +��, را CیN Oل ��خ' �' آ�د�S �ای �� ،C+ا  CJJاد آC!D� �	Jl CJخ*اه

ا��م ES	� و «در آ)�ب خ*د �, +�م » آ*رت &�ی/�D«ه� �E	�ر آ!)� از ای� ر�K �*دO ا�> و �n�J9ى ��+CJ  آ, ت-Cاد +��,

 !آ�د؟ ارى �'ای� ه!, +��, را آ"� +\CR) ع(آCJ آ, ای� ر�E� K	�ر زی�د ا�> و ا��م ES	�  از ج!D, اد�9 �'» ای�ان

 در �*رد ت-Cاد آ�E+' آ, �� �� KDE� L9	� �	-> آ�د+C، اخ)zف +�� وج*د دارد و ه� آCام از ت�ریT +\�ران، ر�!' ذآ� -٢٦

Oآ�د C+ا�> آ; ا ,(� .�23٢٥٨ى ،ج�Rl CDرم، ص . ه]ار +KDE� �� �i �	-> آ�د+C ـ ر ك) دوازدO(, و�'، �23ى +*

 .٢٦٦ ا�� ا
	�، ا�����، جCD دوم، ص -٢٧



رفتن به كوفه منع كرد، ولى حضرت به راه خويش ادامه دادند ولى باز افراد ديگرى نيز وى را از 
 .28داشتند رفتن به سوى كوفـه باز مى

اجتهاد «و » احتجاج بر حجت خدا«و » راهنمارا راهنمايى كردن«در حقيقت كار اين افراد   
بود» در مقابل نص . 

كردن از سوى افراد مذكور به خاطر اين بود كه هدف نهضت را با خواسته  اينگونه بدرقه  
السالم رسماً و علناً اعالم كرد كه براى  امام حسين عليه. دادند خودشان منطبق تشخيص نمى

جامعه تشريع باخته و «خواهد با مرگ خويش به   قيام كرده است و مى» امر به معروف عملى«
تا اگر مسير حكومت در اجرا و عمل هم به تكوين و . 29تكانى بدهد»  تكوين گراييده مسلمينبه

ها و تئورى و در عرصه تفكرات علمى، معنى و مفهوم  اقتضاهاى غريزى بگرايد، در انديشه
 قيام براى مرگ  چيزى كه جريان دوم از درك آن عاجز بود به نظر آنان30.امامت محفوظ باشد

كردند كه مكتب براى زندگى افراد است، نه زندگى افراد   هيچ معنايى نداشت، آنان فكر مى
ها كارى به جان باختن در راه مكتب و يا فداكارى براى امرى پايدار در   آن. براى بقاى مكتب

گرديده و كامال قبال زندگى نداشتند، زيرا به نظر آنان مكتب به اندازه كافى شناخته شده، تبيين 
گاه نبرد با كفّار   در امان بود و دوران شهادت براى مكتب، به همان آغاز اسالم و به عرصه

 .ها را سپرى كرده بودند  ها و فداكارى گشت كه امت، دوران آن گذشت  منحصر مى

 گواه گوياى اين مسئله، ;بينش اين چنين در مورد شهادت، تقريباً بينش عامه مسلمين بود  
هاى نبرد سروده شده و هر شاعر، هر مادر   رسى اشعار عرب است كه در رثاى مقتولين ميدانبر

كار برده است  و هر خواهر و برادرى كه براى مرگ عزيزش شعر سروده، وقتى لفظ شهيد را به
هاى داخلى يا از واژه شهادت  در جنگ. هاى جنگ با كفّار بوده است  كه نبرد مربوط به ميدان

 .شده است و يا كمتر استفاده شده استاستفاده ن

جمل، نهروان، صفين بدون آن كه به زبان گفته شود، : مانند) ع(هاى حضرت على جنگ  
تلقى » هاى بيهوده جنگ«رفت كه به عنوان   در عرصه روح اجتماعى به زير سؤال رفته بود و مى

امعه را از اين داورى ها ارزش داد و ج مجدداً به آن) ع(قيام و شهادت امام حسين . شوند
 .نابخردانه بازداشت و چنان آگاهى به مردم داد كه تا ابديت ماندگار گشت
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 هايى كه پس از واقعه كربال قيامـ 5ـ1

 اتفاق افتاد) سال شصت و يك هجرى(  

 

خون «نمود، زيرا  هاى سياسى جريان دوم مساعد مى پس از حادثه كربال، زمينه براى فعاليت
اين، بدان معنا . كردن رقباى خارجى بود وسيله خوبى براى تبليغات داخلى و محكوم» )ع(حسين 

كردند، بلكه عناصر اين جريان صادقانه  سوءاستفاده مى) ع(نبود كه از خون امام حسين 
خواستند كه مانند اقدام صادقانه هر حزب سياسى،  تأثير واقعه كربال بودند و واقعاً مى  تحت

 . باشندكارى انجام داده

ـ كه به سروسامان دادن مجدد جريان اول مشغول بود ـ ) ع(از سوى ديگر، امام سجاد   
ها را تأييد   كرد، بلكه با سكوت خودش تحركات آن جريان دوم را از اقدامات سياسى منع نمى

مأمور شده بود ) ع(اگر اين نظريه را نپذيريم كه محمد حنفيه از سوى شخص امام . كرد هم مى
كم بايد اين   قيام مختار ثقفى را تأييد و آماده فعاليت نموده و به اصطالح راه بيندازد، دستكه

 .گشت تلقى مى) ع(نظريه را بپذيريم كه پيروزى مختار به عنوان جشن مهمى براى امام 

هاى مختار  اى از اهالى كوفه نزد محمد حنفيه آمده و از فعاليت عده: نويسد  ابن اثير مى
اما در : گفت ) ع(بيت دادند، محمد حنيفه بعد از حمد خدا و بيان فضايل اهل  مىگزارش

كند، بايد بگويم كه به خدا  مورد كسى كه شما را براى گرفتن انتقام خون، دعوت مى
خواهد ما را در مقابل دشمنانمان  دوست دارم كه خداوند توسط هركس از خلقش كه مى

 . 31يارى كند

السالم  بيت عليهم متن باال به روشنى بيانگر اين واقعيت است كه مختار از سوى اهل
ها درصدد  اى با استناد به برخى گفته شده است، هرچند عده حمايت و پشتيبانى مى

هستند، با اين حال، با در نظر گرفتن اوضاع آن زمان ) ع(بيت تكذيب رابطه مختار با اهل
شد،  وارد مى) ع(بيت هايى كه از سوى حاكمان شام و عبداللّه بن زبير به اهلو فشار

 .ماند باقى نمى) ع(بيت گونه شكى در مورد رابطه حسنه مختار با اهل هيچ
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فرستاد، يكى از ) ع(زياد را با هداياى ديگر به حضور امام   هنگامى كه مختار سر ابن  
 .قق گرديدروزهاى بزرگ و پراهميت خاندان امامت مح

در مقام تحليل وقايع تاريخى، موضوع مهمى در اين مقطع وجود دارد كه يك معضل   
 .نمايد  بزرگ تاريخى در مورد قيام توابين به رهبرى سليمان صرد را روشن مى

در . دهند كنند و يك تشكيالت نسبتاً مهم نظامى را سازمان مى  توابين در كوفه قيام مى  
 شده و عراق  منصوب32 عبداللّه بن يزيد انصارى از طرف عبداللّه بن زبيرزمانى كه حاكم كوفه

ندارند، با وجود اين، ) ع(خواهى حسين  جزء مسلم قلمرو زبيريان است، توابين هدفى جز خون
كنند كه با قدرت اموى  را در كوفه رها كرده و به سوى شام حركت مى) ع(قاتلين حسين 

 .بجنگند

 اين سؤال كه چرا سليمان صرد و اصحابش قاتلين كربال را در كوفه  

 .كنند، در ميان خود توابين هم مطرح بوده است  و به سوى شام حركت مىكنند   رها مى

هنگامى كه سليمان به راه افتاد، عبداللّه بن سعد بن نفيل به او «: كند   اثير نقل مى ابن  
بعد گفت . من سخنى دارم اگر آن را پسنديدى، به آن عمل كن و اگر نپسنديدى كه هيچ: گفت 

ايم درحالى كه تمام قاتلين ايشان مانند عمر بن سعد  قيام كرده) ع (ما براى خونخواهى حسين: 
كنيم؟  ها را رها مى رويم و اين  و سران قبايل در كوفه هستند، با اين حال از كوفه به كجا مى
 .بعد از اتمام سخن، عبداللّه بن سعد، همه سخنان او را تأييد كرد

ا قبول ندارم چرا كه شخصى كه ولى من سخن شما ر: سليمان صرد در جواب گفت   
دهم مگر اين  حضرت را شهيد كرد و لشكرها را به سوى او فرستاده و گفت كه به او امان نمى

پس به يارى خدا به سوى او روانه . كه تسليم شود، اين فاسق پسر فاسق عبيداللّه بن زياد بود
اى بعدى براى ما آسان باشد، شويم، اگر خداوند ما را بر او پيروز كرد، اميدوارم كه كاره مى

كشيم و  شركت كرده بودند، مى) ع(گرديم و تمام كسانى را كه در قتل امام حسين  زيرا برمى
 .33دهد ها را به آزاد مردان مى اگر كشته شويم، خداوند بهترين پاداش

قدرى از زرنگى در  بن يزيد انصارى بهاند كه عبداللّه  بعضى از تحليگران گمان كرده  
سياست برخوردار بود كه كاله گشادى بر سر توابين گذاشته و خطر آنان را از سر خود و قاتلين 

 .كربال رفع و خود آنان را به سوى شاميان متوجه كرده است
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شام مسلّماً عبداللّه بن يزيد هيچ دليلى نداشته تا بخواهد توابين را براى رفتن به سمت 
ها را در كوفه نگهدارد و در جنگ لشكريان با  كرده آن تشويق كند، بلكه سعى مى

 .ها به نفع خود استفاده كند زياد كه از دمشق عازم كوفه بود، از نيروى آن ابن

به عبداللّه بن يزيد و ابراهيم بن محمد بن طلحه «: نويسد  اثير در اين مورد مى ابن
شود، آن دو نيز با اشراف كوفه نزد  از كوفه خارج مىخبر رسيد كه سليمان بن صرد 

مسلمان، برادر مسلمان است و شما : عبداللّه بن يزيد گفت . سليمان آمدند
هاى شهر ما و برادران ما هستيد، با قيام خود، ما را تهى نكنيد و با خروج خود  بهترين

 كه دشمن به سوى ما از جمع ما، عده ما را كم نكنيد، در كنار ما بمانيد، تا زمانى
بيايد، همگى به جنگ دشمن برويم، با او بستيزيم و خراج و ماليات جوخى را به 

ابراهيم بن محمد هم سخنان عبداللّه را . سليمان و پيروانش داد تا در كوفه بمانند
شما خالصانه نصيحت كرديد و در مشورت : ها گفت  تكرار كرد، ولى سليمان به آن

خواهيم كه تصميم ما بر راه  ا خدا و براى او هستيم و از خداوند مىپس ما ب. كوشيديد
 .»34درست بوده باشد و ما بايد حركت كنيم

 

بديهى است اين نظريه با آن خصوصياتى كه تاريخ از شخصيت توابين و سران آنان   
از مردمان هوشمند و . كند، كامال ناسازگار است  به ما بازگو مى) بن نجمهسليمان و مسيب (

اند تا آخرين دم به جنگ ادامه دهند، بعيد و حتى محال است كه تن   شجاعى كه سوگند خورده
 . بدين سازشكارى بدهند

 كه پيشنهاد ]24[با خواستگارى مصعب بن زبير) ع(حقيقت اين است كه امام سجاد   
ميان ) ولو موقتاً( را داده بود، موافقت كرد و بدين وسيله يك اتحاد ]25[حضرت سكينهازدواج با 

ازپيش دچار فشار  ، بيش35شان زبيريان و شيعيان ايجاد كرد تا شيعيان در عصر ضعف و فترت
ن و زبيريان ـ نگردند تا بتوانند براى آينده آمادگى پيدا كنند و تضيقات دوجانبه ـ از جانب امويا

و به همين دليل توابين در قلمرو زبيريان شمشير از غالف بيرون نكشيدند و مسئله را در مورد 
قاتلينى كه در كوفه و قلمرو زبيريان بودند، به امواج آينده تاريخ واگذاشتند، هرچند وسعت ديد 

ن توابين نيز يكى از عوامل ديگر حركت توابين به سوى شام بود، زيرا و اصولى انديشيدن سرا
هاى اصلى گمراهى بودند و  كن كردن مركز فساد و نابودساختن هسته  آنان بيشتر درصدد ريشه

هاى زيادى به وجود آورده بودند، آلتى در دست  كنندگان واقعه كربال را كه جنايت  شركت
 .دانستند ره را در از ميان برداشتن مجرمين اصلى جنايات مىديدند و تنها چا  حكام اموى مى
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خورده جنگ جمل بود، در دشمنى با  واقعيت اين است كه عبداللّه بن زبير كه زخم
اميه نداشت و در  السالم، دست كمى از بنى بيت عليهم هاشم و مخصوصاً اهل بنى

فت، تا جايى كه از توانش اندك مدتى كه عبداللّه بن زبير بر سر كار آمد و قدرت يا
هاشم پرداخت و بعدها،  آمد و از پيرامونيانش ساخته بود، به ايذا و آزار بنى برمى

تر وى، يعنى عروة بن زبير نيز راه برادر را ادامه داد و با جعل احاديث  برادر جوان
ن كرد، به مبارزه با خاندا مى) عايشه(ها را از خاله خود نقل  فراوانى كه بيشتر آن

توانستند  نبود، زبيريان مى) ع(مدارى امام سجاد  وحى پرداخت و اگر سياست
وارد آورند، براى آگاهى بيشتر در ) ع(بيت هاشم واهل ترين ضربه را بر بنى كوبنده

 20 و 3، 2، 1الحديد، جلدهاى  ابى البالغه ابن توان به شرح نهج اين مورد مى
عبداللّه بن زبير به ميان آمده، از كينه و در اين شرح، هر جا سخن از . مراجعه كرد

 .داشته، سخن رفته است) ع(عداوت وى نيز كه همواره نسبت به اوالد على 

جريان دوم با اين زمينه قيام مختار را به وجود آورد كه بنا به شرح مذكور، از حمايت   
هاى  كدام از قيام يچجريان اول برخوردار بود و به طور كلى بايد گفت جريان مكتبى ـ سياسى، ه

 كه رسماً توسط امام ]26[»زيدالنار«غير از قيام . جريان سياسى ـ اجتماعى را محكوم نكرده است
توان گفت همه كسانى كه در اين   ، آن هم پس از شكست وى نكوهش شده است، مى)ع(رضا
 .شوند اند، از ديدگاه جريان اول شهيد شناخته مى ها كشته شده قيام

 

 از جلد اول اين تأليف خود از محمد بن 248در صفحه » )ع(ن اخبار رضا عيو«مؤلف 
كند كه هنگامى كه  عيدون و وى نيز از پدرش نقل مى ابى يزيد نحوى و او هم از ابن

را نزد مأمون آوردند ـ البته بعد از آن كه اين شخص ) ع(جعفر بن زيد بن موسى
 را به آتش كشيده بود ـ مأمون جرم عباس هاى بنى پيشتر در بصره قيام كرده و خانه

پيش از آن كه برادر تو قيام :گفت ) ع(بخشيد و به امام ) ع(موسى بن او را به على
اگر مقام . كند و آن چه را كه كرد، انجام دهد، زيد بن على هم قيام كرده، كشته شد

وچك كشتم، چرا كه آن چه او انجام داده، ك و منزلت تو نبود، برادر تو را هم مى
 .»نيست

على از  على مقايسه نكن، چراكه زيدبن برادرم زيد را با زيدبن: فرمود ) ع(امام رضا «
بود و به خاطر خداوند غضب كرد و با دشمنان خدا جنگيد تا ) ص(محمد علماى آل

گفت كه از  به من مى) ع(جعفر بن پدرم موسى. اين كه در راه معبود كشته شد
خداوند عمويم زيد : فرموده   بود كه آن حضرت مىشنيده) ع(محمد پدرش جعفربن
كرد و اگر پيروز  دعوت مى» محمد رضا من آل«او مردم را به . را رحمت كند

 .كرد شد، به آن چه كه مردم را به سوى آن خوانده بود، وفا مى مى

 



 

 

 

 

 على ـ قيام مختار و زيدبن6ـ1

. ها به اعضاى جريان اول نياز داشته است  انداختن قيام  جريان دوم هميشه در امور سياسى و راه
كم به تأييد ضمنى جريان  شان تحصيل قدرت بود، به تأييد رسمى و دست كه فقط هموغم آنان

. اول سخت محتاج بودند، و به شدت از اين كه از ناحيه آنان محكوم شوند، در هراس بودند
 .كردند  هاى خود، اين تأييد را دريافت مى هرچند در مورد همه قيام

آمده و ) ع(اى نزد امام صادق  كه زيد قيام كند، عده  كند كه قبل از آن  اثير نقل مى ابن  
 :فرمودند) ع(امام . از ايشان در مورد بيعت با زيد سؤال نمودند

 .36با او بيعت كنيد

افتد، اما همه افرادى كه بتوان  هاى ديگر نيز اتفاق مى قيامدرخواست تأييد در   
در قيام مختار به بهانه حكمى كه .  را در مورد آنان باور كرد، عضو جريان اول بودند37»وصايت«

نند زيرا محمد حنفيه را در حقيقت وى از محمد حنفيه داشت، پذيرفتند كه وى را يارى ك
اى ـ ظاهراً  دانستند، ليكن پس از شكست مختار، عده مى) ع(بيت و امام سجاد  سخنگوى اهل

دانستند و  مى) ع(فرزندان عباس ـ وى را وصى محمد حنفيه و محمد را نيز وصى امام حسين 
داد نموده، مدعى شدند كه پس از مختار، ابوهاشم پسر محمد حنفيه را داراى سمت وصايت قلم

 .ابوهاشم نيز محمد بن على بن عبداللّه بن عباس را وصى خود كرده است

شده  ابداع و تبليغ مى» كيسان«ظاهراً اين باور پس از سقوط مختار توسط شخصى به نام 
كه وى با استناد به اين كه محمد حنفيه، قيام مختار را تأييد كرده، گفتار خود را مستدل 

 . رده استك مى

اى از كوفيان به  عده: نويسد  از جلد چهارم كتاب الكامل مى358ابن اثير در صفحه 
محمد حنيفه هم بعد . حضور محمد حنفيه رسيدند و جريان مختار را به او گزارش دادند

 شما را براى ]كه[اما در مورد كسى : گفت ) ع(بيت از حمد خدا و بيان فضايل اهل
 بايد بگويم به خدا دوست دارم كه خداوند توسط ]،[كند ا دعوت مىگرفتن انتقام خون م

 . خواهد ما را در مقابل دشمنانمان يارى كند هركس از خلقش كه مى
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هرحال، كارهايى كه مختار در طول حكومت كوتاهش انجام داد، همگى دور محور  به
 بود كه موجب ترين قيامى چرخيد و بدون ترديد، موفق مى) ع(انتقام خون امام حسين 

 .گرديد مى) ع(بيت  خشنودى اهل

بوده ) ع(بيت بهترين قضاوتى كه در مورد قيام مختار صورت گرفته، توسط شيعيان اهل
آنان شخصى را كه تمام قاتالن كربال را كشت، دوست دارند و به انحاى ممكن از . است

وناليستى اعراب كوفه اما متأسفانه برخوردهاى ناسي. كنند مختار و همراهانش قدردانى مى
نگاران عرب موجب شد  با قيام مختار كه موجب شكست او شد و قضاوت مغرضانه تاريخ

تا چهره مختار مخدوش شود و با بزرگنمايى اشتباهاتى كه ناگزير در هر قيامى بروز 
رو، بهترين راه براى قضاوت در  از همين. طلب معرفى كنند كند، او را شخصى فرصت مى

 .ر و قيام او، مراجعه به باور و احساس درونى شيعيان جهان استمورد مختا

 

 است كه به سراغ جريان دوم در عراق ]27[)ع( قيام زيد بن على بن حسيندومين مورد،  
دانست مردم شيعه عراق كه  زيد پيشتر هم دقيقاً مى. آمد و نهضت معروفش را برپا نمود

 دوم هستند، تنها چيزى كه براى قيام كم دارند، شان متعلق به جريان اتفاق به اكثريت قريب
اما وى از اين كار خوددارى . ها را به عهده بگيرد شخصى از جريان اول است كه رهبرى آن

 .كه آن برخورد معروف ميان وى و هشام، خليفه اموى پيش آمد كرد تا آن مى

گذشته از ) ع(على سبب خروج زيد بن «:نويسد  مفيد در مورد انگيزه قيام زيد مى  شيخ  
خونخواهى حضرت سيدالشهداء كه ذكر شد، اين بود كه وى در شام نزد هشام بن عبدالملك 

هشام نيز مردم شام را به خاطر ورود او در مجلس خود گرد آورده بود و دستور داده بود، . رفت
 .كه جاى نشستن در مجلس را چنان بر وى تنگ كنند كه نتواند نزديك هشام برود

همانا در ميان بندگان خدا كسى : د نيز بعد از ورود به مجلس، خطاب به هشام گفت زي  
 باالتر از آن نيست كه سفارش و وصيت به پرهيزكارى و

تر از آن نيست كه ديگران او را به تقوى و پرهيزكارى سفارش  ترس از خدا كند و كسى پست
 .كنند

 . پس، از خدا بترس;كنم   از خدا مىمن تو را سفارش به تقوى و ترس! اى اميرمؤمنان  

دانى و اميد آن دارى؟ تو  تو آن كسى هستى كه خود را شايسته خالفت مى: هشام گفت   
 !مادر؟ جز اين نيست كه تو فرزند كنيزى هستى  كجا و خالفت كجا اى بى

من كسى را در مرتبه و منزلت پيش خدا باالتر از پيامبرى كه برانگيخته، : زيد گفت   
شدن رتبه و مقام بود، به   اگر پسر كنيزبودن موجب كم;دانم و او فرزند يك كنيز بود ىنم

آيا پيغمبرى و نبوت . است) ع(شد و آن كس اسماعيل فرزند ابراهيم پيامبرى برانگيخته نمى



) ص(اش نزد خدا باالتر است يا خالفت؟ از اين گذشته آيا مردى كه جدش رسول خدا مرتبه
 باشد، كم رتبه است؟ طالب مى ابى بن است و فرزند على

بعد از اين سخن، هشام از مجلس برخاسته و به پيشكار مخصوص خود گفت اين مرد   
 .نبايد در اردوى من شب را به روز برساند

هرگز گروهى تيزى شمشير را ناخوش : گفت  زيد نيز بيرون آمد، درحالى كه مى  
38.»اند و آن گاه به كوفه رفت اند، جز اين كه زبون و خوار گشته نداشته

 

زيد با تصميمى كه گرفت عمال از جريان اول به جريان دوم منتقل گرديد پس از او   
.  در موضع جريان دوم پايدار ماند و در خراسان نهضت مهمى را راه انداخت]28[پسرش يحيى

 .شده، مصلوب گرديدسرانجام بعد از شكست در جنگ شهيد 

قيامى . تواند از چند جنبه مهم و قابل اعتنا باشد عظمت و شكوه هر نهضت و قيامى مى
كه توسط زيد در عراق به وقوع پيوست و بعدها توسط يحيى بن زيد در خراسان 

نوشته مورخان، افرادى كه  توان بود، زيرا بنابه تكرار شد، از جهت نظامى ضعيف و كم
كردند، دويستوهيجده نفر بودند و افراد همرزم  مش يارى و همراهى مىزيد را در قيا

 .يحيى تنها هفتاد نفر بوده است

گيرى  ها، قيام اين پدر و پسر جنبه اعتقادى و فرهنگى برجسته و چشم با همه اين
ها چنان تحولى در جامعه آن روز به وجود آورد كه بسيارى از  اين قيام. داشت
اند و  اميه دانسته ت زيد و يحيى را عامل اصلى زوال و سقوط بنىنگاران، شهاد تاريخ

 . از شهادت يحيى بن زيد كمال استفاده را كرد]خراسانى[بر اين باورند كه ابومسلم 

در سالى كه يحيى شهيد شد، مردم نام همه «: نويسد  مسعودى در اين مورد مى
ى است بر نظراتى كه اين سخن تأييد. »گذاشتند فرزندان پسر خود را يحيى مى

 .پيشتر بدان پرداختيم

پيدايش فرقه . ها در ميان مردم است حوادث بعدى نيز نشانگر عمق تأثير اين قيام
هايى كه توسط اين فرقه در تاريخ و در ممالك اسالمى روى داد،  و قيام» زيديه«

 .باشد هاى زيد و يحيى بن زيد مى گر عظمت و اهميت قيام همگى بيان

گشت و در رأس   است زمانى كه يك شخصيت از جريان اول به جريان دوم منتقل مىبديهى 
شدند، مانند سليمان بن خالد  گرفت، افراد ديگرى نيز به همراه او منتقل مى  يك قيام قرار مى

 .كه در كنار زيد به جريان دوم پيوست

اى  عى و تلقىماجرايى از زندگى يحيى كه خيلى هم شنيدنى است، موقعيت دو جريان شي  
دهد و شايد اين ماجرا در مورد  را كه دو جريان نسبت به يكديگر داشتند، به خوبى نشان مى

 : اين سند در مقدمه صحيفه سجاديه آمده است . موضوع مورد بحث، بزرگترين سند باشد

                                                           

٣٨-T	� .i�١٦٩	C، اrر��د، جCD دوم، ص   



پس از شهادت ] 29[)ع(هنگامى كه يحيى بن زيد بن على: گويد  متوكل بن هارون مى  
از حج، : آيى؟ گفتم   از من پرسيد از كجا مى. م خراسان بود، او را مالقات كردمپدرش عاز

احوال خانواده و عموزادگان خويش را كه در مدينه بودند، از من پرسيد و در مورد امام 
و سايرين به او دادم ) ع(من گزارشى از حال امام صادق. كرد  هاى زيادى مى پرسش) ع(صادق

 .ادت پدرش زيد، چقدر غمگين و عزادارندو گفتم كه نسبت به شه

به پدرم اشاره كرده بود كه قيام نكند و )) ع(امام باقر(عمويم محمد بن على : يحيى گفت   
: سپس پرسيد . گفته بود كه اگر قيام كند و از مدينه خارج شود، نتيجه كارش چه خواهد شد

 را مالقات كردى؟) ع(جعفر بن محمد! پسرعمويم

 آيا چيزى در مورد من و سرانجام كارم از وى شنيدى؟: گفت . ىبل: گفتم   

فدايت شوم دوست : چه چيزى در مورد من فرموده، به من بگو، گفتم : گفت . بلى: گفتم   
 .چه را كه از او شنيدم به حضورت عرضه دارم ندارم آن

 . اى بازگو كن چه را كه شنيده ترسانى؟ آن آيا مرا از مرگ مى: گفت   

شوى و به دار آويخته خواهى شد،  كشته مى) يحيى(تو : فرمود   شنيدم كه مى:  كردم عرض
 .همانطور كه پدرت كشته شد و مصلوب گشت

يمحواهللا مايشاء و يثبت و عنده : اش متغير شد و گفت   با شنيدن اين سخن چهره  
 براى ما شمشير و  و افزود اى متوكل خداوند اين امر را به وسيله ما يارى كرده والكتاب،  ام

تنها علم )) ع(امام صادق(اين دو در ما جمع هستند و به عموزادگان ما . علم عطاء فرموده است
 .داده است

ـ ) ع(را ديدم كه به پسرعمويت ـ امام صادق) شيعيان(فدايت شوم من مردم : گفتم   
 . بيش از شما و پدرتان تمايل دارند

مردم را به زنده ماندن ) ع(و پسرعمويم جعفر)) ع(اقرامام ب(عمويم محمد بن على : گفت   
 . خوانديم  ها را به مرگ مى  ولى ما آن. كردند دعوت مى

 اى فرزند رسول خدا، آنان اعلم هستند يا شما؟: گفتم   

هم آنان و هم ما علم : سرش را پايين انداخت، لختى انديشيد، سپس برگشت و گفت   
دانند،  چه را كه آنان مى  دانند، اما ما همه آن دانيم، مى  ما مىچه را كه داريم ولى آنان هر آن

 اى؟ پسر عمويم يادداشت كرده) مطالب علمى(آيا چيزى هم از : سپس گفت. دانيم نمى

 .عرض كردم بلى  

 .هايت را برايم نشان بده يادداشت: گفت  

 متن دعايى را كه به او ارائه نمودم و) كه يادداشت كرده بودم(سپس وجوهى از علم را   
فرموده بود كه پدرش امام باقر ) ع(امام . به من امالء كرده بود، نشانش دادم) ع(امام صادق 



بن   آن دعا را به او امالء كرده است و فرموده است كه اين دعا از دعاهاى پدرش على) ع(
 .باشد  است كه يكى از دعاهاى صحيفه سجاديه مى) ع(حسين 

 بردارى كنم؟ دهى از اين دعا نسخه  آيا اجازه مى: گفت

اى فرزند رسول خدا در مورد چيزى كه مال خودتان است از من اجازه : عرض كردم  
 .خواهى؟ مى

هم اينك صحيفه كاملى از دعا برايت نشان خواهم داد كه پدرم از پدرش حفظ كرده و به : گفت
 .ن بيفتدمن وصيت كرده كه در حفظ آن كوشا باشم و نگذارم به دست نااهال

به خدا قسم اى پسر رسول : برخاستم و سر يحيى را بوسه دادم و گفتم: گويد متوكل مى  
اميدوارم خداوند به وسيله دوستى شما مرا در . محبت و اطاعت شما دين من است) ص(خدا 

 .دنيا و آخرت رستگار نمايد

ا با خط زيبا بنويس و اين دعا ر: اى را كه به او داده بودم به غالمش داد و گفت  صحيفه  
خواستم وى از دادن آن   السالم مى به من بده تا حفظ كنم، زيرا اين دعا را از جعفر عليه

 .كرد  خوددارى مى

دانستم چه كنم، با  با شنيدن اين سخن، از دادن صحيفه پشيمان شدم و نمى: گويد  متوكل مى 
 . ندهمبه من نفرموده بود كه آن را به كسى) ع(اين كه امام صادق 

اى از صندوق درآورد كه قفل و  دستور داد صندوقى را آوردند، صحيفه) ره(سپس يحيى   
آن گاه مهر را شكست و قفلش . نگاهى به مهر آن كرد و آن را بوسيد و گريست. مهر شده بود

 .صحيفه را باز نموده و آن را روى چشمش گذاشت و به صورت خويش كشيد. را باز كرد

من ) خبر داده است(كل اگر آن چيزى كه از پسر عمويم نقل كردى كه اى متو: گفت  
دادم كسى   دادم و اجازه نمى  كشته و مصلوب خواهم شد، نبود، هرگز اين صحيفه را به تو نمى

پسر (حق است ) ع(امام صادق (دانم كالم او  غير از خودم بر آن دست داشته باشد اما مى
 عمويم اين علم و

و ) من كشته شوم(از پدرانش گرفته است و به وقوع خواهد پيوست، ترسيدم ) ها را  پيشگويى
. شان گذاشته و براى خودشان مخفى دارند هاى اميه بيفتد و در خزانه  چنين علمى به دست بنى

راحت كن و منتظر باش تا وقتى كه خداوند ميان ) از نگرانى(پس تو اين صحيفه را بگير و مرا 
پس تا آن روز اين صحيفه امانت .  كه قضا كرده است، به اجرا بگذاردمن و اين قوم آن چه را

بن   پسران عبداهللا]30[من است پيش تو تا آن را به دست پسر عموهايم محمد و ابراهيم
قيام و (، برسانى زيرا آن دو پس از من مسئول و رهبر اين امر )ع(بن على   بن حسن حسن

 .هستند) رهبريت نهضت



شود،   كشته مى» گورگانج«دارد و زمانى كه يحيى در جورجان   نگاه مىمتوكل صحيفه را  
عرضه ) ع(رسد و آن چه را كه ميان او و يحيى گذشته، به امام   مى) ع(به حضور امام صادق 

: فرمايد  شود و مى كند و در سوگ يحيى به شدت ناراحت مى  گريه مى) ع(امام . دارد مى
سوگند به خدا، من . و او را به اجداد و پدرانش ملحق كندخداوند پسر عمويم يحيى را بيامرزد 

اكنون آن . ترسيد دادم كه او از آن براى صحيفه مى  به همان دليل صحيفه را به يحيى نمى
 صحيفه كجاست؟

به خدا سوگند اين خط عمويم زيد و : دادم آن را باز كرده فرمود) ع(صحيفه را به امام   
 .تاس) ع(حسين   بن  دعاى جدم على

برخيز آن دعايى را كه به تو سپرده بودم در نگهدارى ! اسماعيل: سپس به پسرش فرمود  
 .آن بكوشى، بياور

. اى بود كه يحيى به من داده بود اى را آورد كه درست مثل صحيفه  اسماعيل صحيفه  
م اين خط پدرم و امالى جد: آن صحيفه را بوسيد و به روى چشمانش گذاشت و فرمود) ع(امام 

 .است كه در حضور خود من نوشته شده است) »ع«امام سجاد (

هر دو صحيفه را با همديگر تطبيق كردم و هر دو را يكى يافتم، حتى يك ) ع(با اجازه امام   
اجازه خواستم كه صحيفه يحيى را به ) ع(آن گاه از امام . حرف نيز ميان آن دو كم و زياد نبود

: را خواند و فرمود» انّ اهللا يأمركم اَن تؤدواالمانات الى اهلها«آيه ) ع(امام . پسران عبداهللا بدهم
كسى را به . بنشين: فرمود) ع(ها بروم، امام  خواستم برخيزم و نزد آن. بله آن را به آن دو بده

 .ها آمدند  دنبال محمد و ابراهيم فرستاد و آن

از پدرش، كه آن را به تان يحيى است  اين صحيفه ميراث پسر عموى: فرمود) ع(امام   
اين صحيفه را با يك شرط به شما . شما اختصاص داده و به برادرزن خودش نداده است

 .دهم مى

 .خدايت بيامرزد شرط را بفرما كه كالم تو پذيرفته است: محمد و ابراهيم گفتند   

 .آن شرط اين است كه صحيفه را از مدينه خارج نكنيد: فرمود) ع(امام   

 ين براى چيست؟ا: گفتند  

و من در ) كه صحيفه را به شما فرستاده(پسر عمويتان از چيزى واهمه داشت : فرمود  
 .ترسيد  ترسم كه او در مورد خودش مى  مورد شما از همان چيز مى

در . (نگران شد كه يقين پيدا كرد، كشته خواهد شد) در مورد صحيفه(او وقتى : گفتند  
 .)مورد ما كه چنين يقينى نيست

دانم كه شما هم مانند  شما دو نفر نيز آسوده خاطر نباشيد به خدا سوگند مى: امام فرمود  
 .او قيام خواهيد كرد و مانند او كشته خواهيد شد



 .، گويان برخاستند»العلى العظيم  الحول والقوة االّ باهللا«محمد و ابراهيم   

 :توضيح 

 .و جريان متمايز در تشيع هستكنيم كه رسماً د در شكل كلى قضيه مشاهده مى) 1

هر دو جريان سياسى است، يكى قيام، و ديگرى تحكيم اصول مكتب در زمينه فكر فردى ) 2
 .دارد و اجتماعى جامعه را مقدم مى

 .جريان اول دانشمند و علم گراتر از جريان دوم است) 3

 در جريان دوم قرار شود و يحيى به دنبال پدر زيد از جريان اول به جريان دوم منتقل مى) 4
 .دارد

به انتقال زيد از جريان اول به جريان دوم و رفتن وى از مدينه به عراق، ) ع(امام باقر ) 5
زيرا اكثريت شيعيان عراق در آن روز، با جريان دوم بود و اساساً . راضى نبوده است

 .جريان اول با قيام مسلحانه موافق نبود

 .ى و حتى تضاد رويه نيستدوگانگى جريان موجب تضاد عمل) 6

مضر براى «هاى مسلحانه جريان دوم را به عنوان خالف شرع يا به عنوان  جريان اول قيام) 7
 .داند نمى» ناحق«شان  هاى كند و آنان را در قيام ، محكوم نمى»مكتب

كند كه جانشينانش براى رهبرى جريان دوم، محمد و ابراهيم  تصريح مى) ره(يحيى ) 8
كه در بينش جريان دوم هست، براى محمد و » وصايت«دين ترتيب عنصر هستند و ب

 .شود ابراهيم محقق مى

 

 

 

 

 طالب بن جعفربن ابى بن عبداهللا بن معاوية ـ قيام عبداهللا7ـ1

ها از جريان اول به جريان دوم، از مردم به نام  هاست و مانند تمام انتقالى وى نيز از انتقالى
از جمله . عباس با او بيعت نمودند گرفت و گروه زيادى از بنى  مىبيعت» الرضى من آل محمد«

39.توان نام برد  كردند سفاح و برادرش منصور دوانقى را مى» بيعت«اشخاصى كه با او 
 

نشينى كرد و مدتى به عراق  در كوفه قيام نمود و به مدائن عقب. ق.  هـ 127در سال   
اميه  ق در حوالى فارس از طرفداران بنى. هـ129ن و رى تسلط داشت و در سال عجم، اصفها

اما ابومسلم انديشيد . خواست با ابومسلم همكارى كند  شكست خورد و به خراسان گريخت و مى

                                                           

 .١١٤ا�2��V	��L�   ,Uin ،ت�-٣٩



كه اگر شخصى از آل هاشم در خراسان عنوان شود، رهبرى قيام از دست او خارج خواهد شد و 
40.ر كردلذا فرمان قتل او را صاد

 

هاشم شبهه   شناخت و در انتساب او به آل شود كه ابومسلم او را نمى  البته گفته مى  
 .داشت و براى جلوگيرى از فتنه و اختالف، وى را از بين برد

 .در شهر هرات دفن نمودندبن معاويه را بعد از شهادت  به هر حال عبداهللا  

 

 

 

 

 گيرى جريان سوم ـ شكل8ـ1

بن خالد، از اصحاب جريان اول در   افرادى دانشمند، مانند سليمان) ع(» زيدبن على«در قيام 
افزون بر كسانى كه از جريان اول تشيع در كنار زيد بودند، افراد ديگرى مانند . كنار او بودند

 .دان ابوحنيفه نيز در كنار زيد بوده

توسط افراد مذكور » امامت«پس از شكست نهضت زيد و يحيى، عنصر ديگرى در تبيين   
 .مطرح گرديد

پيشتر توضيح داده شد كه جريان اول در مفهوم امامت به سه عنصر معتقد بودند و   
و نص امام ) ص(يا نص پيامبر » وصايت«بودن، » اهللا حجة«يا » اعطاء من جانب اهللا«. هستند
 .»بيعت«سبت به امام بعدى، و قبلى ن

پس از قيام زيد و يحيى عنصرى به نام . جريان دوم تنها به وصايت و بيعت باور داشتند  
. است، در معنى و تحقق امامت مطرح گرديد» قيام مسلحانه«ـ شمشير كه مترادف با » سيف«

 .دانستند  ناميده شدند كه قيام را شرط امامت مى» زيديه«پيروان اين اصل 

دانند و   مى) س(آنان امامت را حق فرزندان فاطمه : نويسد  شهرستانى در اين مورد مى  
ها عقيده دارند هر فاطمى   آن. نيستند را قبول ندارند) س(امامت اشخاصى كه از فرزندان فاطمه 

حال . كه عالم، زاهد، شجاع و سخى باشد و با عنوان امامت قيام كند، اطاعتش واجب است
به همين خاطر . باشد) ع(باشد يا از فرزندان امام حسين ) ع(ز فرزندان امام حسن خواهد ا مى

بن حسن بودند را  بن حسن اى از آنان امامت محمد و ابراهيم كه فرزندان عبداهللا  بود كه عده
 .قبول داشتند
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 شد و در همه اقطار امپراطورى اسالمى اى كه شيعه ناميده مى از اين تاريخ به بعد جامعه  
در اين ميان . شان در عراق بود، به سه جريان مشخص تقسيم شدند منتشر بودند و ثقل جمعيتى

باز از نظر كميت، اكثريت با جريان دوم بود، سپس جريان اول و جريان سوم در رديف دوم و 
همانطور كه (سوم قرار داشت و از نظر كيفيت هميشه اكثريت با جريان اول بود و به همين دليل 

 .هميشه جريان دوم نيازمند جريان اول بود) ر نيز گفته شدپيشت

 

 



 

 

 

 

 بن محمدبن اشعت قيام عبدالرحمنـ 9ـ1

 )نظر از امامت شركت در قيام با صرف(   

 

بن  كه از طرف حجاج» بن محمدبن اشعث عبدالرحمن«درست بيست سال بعد از واقعه كربال 
 و 41جنگيد، بر ضد حجاج قيام كرد  جيحون مىيوسف، والى عراق، در خراسان با تركان آن سوى

حجاج از . قيام از نظر ماهيت كامال جنبه اقتصادى و مادى داشت. به سوى عراق حركت نمود
خواست كه به اعماق سرزمين ترك وارد شوند و تركان كافر را  عبدالرحمن و لشكريان وى مى

لى آنان كه به قدر كافى جنگيده و غنايم جمع كرده بودند، يا مسلمان كنند و يا قتل عام نمايند و
دوست داشتند كه به شهر و ديار خود در عراق باز گشته و در جبران زحمات سفرهاى جنگى به 

 .زندگانى مرفهى بپردازند

يعنى اعالم نمودند كه ديگر امارت . بنابراين، در همان خراسان حجاج را عزل كردند  
به رسميت ) كند هاى شاق در موردشان صادر مى اق نشسته و فرمانكه در عر(حجاج را 

سران قيام در . شناسند و با عبدالرحمن بيعت كردند و روى به سمت عراق نهادند نمى
اى تشكيل داده و به همديگر گفتند عزل حجاج به معناى تمرّد از  هاى عراق جلسه نزديكى

. ه نامى از عبدالملك به ميان آيد، معنايى نداردآن ك  بن مروان است و عزل حجاج بى عبدالملك
ها بر عزل عبدالملك نيز منجر شد و قيامى تمام عيار را   نتيجه مجادالت و تبادل افكار آن

 .تدارك ديدند

استنباط . تركيب كلّى اين نيروى بزرگ نظامى از نظر اعتقادى، براى ما روشن نيست  
گونه سخنى از عقيده و خالفت و امامت در  ك، هيچشود كه همزمان با اعالم عزل عبدالمل مى

اند كه با توجه به  هاى مختلف بوده  ميان نبوده و افراد سپاه از پيروان مذاهب مختلف، با گرايش
 آمد و  ها نمى  كساد بودن بازار عقيده و مرام سياسى در شرايط آن روز، سخنى از اعتقاد به زبان

 .نگيدن با كفّار تُرك و جمع غنايم بوده استها فقط به اصطالح ج  عامل همبستگى آن
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هنگامى كه عزل عبدالملك را نيز اعالم كردند، عنصر عقيدتى به دو دليل در كنار عنصر   
 :مادى ـ اقتصادى، از نو مطرح گرديد

و غنايم ) مثال(شان با تركان توجيه شرعى داشت  كه با وجود او جنگ» خليفه مسلمين«عزل ) 1
اى باشد  اينك بايد خليفه. كرد شان توجيه حالل و حليت پيدا مى  يل براىجنگى به همين دل

تا خالء اين توجيه پر شود و البته در ميان آنان افراد مقدسى هم حضور داشتند كه حقيقتاً با 
 .نيت جهاد به خراسان رفته بودند

د و مسئله باز وقتى كه عزل عبدالملك اعالم شد، مردان سرشناسى از شيعه به قيام پيوستن) 2
 .به خود گرفت» عراقى و شامى«هم صورت 

در ميان لشكر عبدالرحمن ) شاگردان صحابه(هفده نفر از علماى تابعين : نويسد ياقوت مى  
 .بوده است

اميه، و شكل قضيه   جنگ عراقى و شامى به همراهى علماى تابعين يعنى جنگ شيعه با بنى  
ها، فضاى  در زبان) ع( روح عبادت و تكرار نام علىكامال تفاوت كرده بود، تالوت قرآن و

 .اردوگاه عبدالرحمن را پر كرده بود

تعدادى از مفسرين بنام و قراء ـ افراد اهل قرآن و قرآن خوانان ـ مانند سعيدبن   
كه ...  و]34[زحر بن  و جبلة]33[، شعبى]32[ليلى، ابوالبخترى  ، عبدالرحمن بن ابى]31[جبير

 .جسته و مشهورى بودند، به اين قيام پيوستندهمگى شيعيان بر

آمد، اعتبار كالم گويندگان به   در جلسات و مباحثاتى كه در اين اردوگاه بزرگ پيش مى  
نيز وارد ماهيت نهضت ) ع(و بدين طريق عنصر خون خواهى حسين . متكى بود) ع(سخنان على 

ه از شرايط الزم امام صرف نظر بدين ترتيب ماهيت قيام به يك قيام شيعى تبديل شد ك. گشت
اين قيام كنندگان بارها . شده، قيام شيعى توسط جريان دوم تشيع، حالت پرشورى پيدا كرده بود

ظاهراً اين نهضت . در چندين موضع نيروهاى حجاج را شكست داده و مجبور به فرار كرده بودند
اندام كاخ نشينان دمشق انداخته از نظر به اصطالح عِده و عده هيچ كمبودى نداشت و لرزه بر

جويانه به اردوى  بود، به حدى كه عبدالملك توسط پسر و برادرش منشور سازشكارانه و صلح
 .عبدالرحمن فرستاد

شود، من حجاج را   اگر خواسته شما با عزل حجاج برآورده مى«در آن منشور آمده بود   
هاى  يز مخير است در هر كدام از ايالتو عبدالرحمن ن. كنم و برادرم امير عراق باشد عزل مى

 .»ممالك اسالمى نزول كند، امارت آن ايالت با وى باشد

اما خيلى دير شده بود، سران قيام با اعتقاد راسخ بر سر تصميم خود بودند و مجدداً با   
 :عبدالرحمن بيعت كردند، محورهاى بيعت عبارت بودند از

 . دين اسالم و اقامه حدودـ عمل به احكام اهللا، و حالل و حرام1



 .ـ اجراى عدالت2

 .هاى ديگر ـ سعى در جهاد با كفار و گسترش اسالم در سرزمين3

بود كه همگان اين » امامت«شد، بالتكليفى مسئله   كمبودى كه در اين قيام احساس مى  
 آزرد و به چاشنى ترديد نسبت به  كردند و اين كمبود، روح همگى را مى  خالء را احساس مى
 .ازبدحادثه، نهضت در جريان عمل انجام شده، گرفتار آمده بود. آينده تبديل شده بود

عبدالرحمن پسر محمدبن اشعث است كه از بزرگ قاتالن كربال بود كه به اصطالح   
كرد و در  شخص عبدالرحمن اين كمبود را دقيقاً مشاهده مى. كرد  مشكل را دو چندان مى

ين امر ـ يعنى خالفت ـ حق قريش است، بيضه قريش شكافته اگر ا«گفت  هايش مى سخنرانى
ولى اين » 43. و اگر حق عرب است، پس من فرزند اشعث هستم42ام شده و من از آن در آمده

 .كرد ها به جاى اين كه مسئله را حل كند، حادتر مى  گفته

يك نيروى نظامى كه ماهيت مذهبى پيدا كرده ولى در اصلِ مهمى از اصول آن دچار   
بالتكليفى و يا ترديد شود و نسبت به آينده نگران باشد، قهراً سستى اراده و ضعف روحيه به 

 .مين موضوع علت اساسى شكست نهضت گرديدظاهراً ه. آيد  سراغ افرادش مى

نشينى كرد و گام به گام با درنگ و تأمل، به كرمان و از  عبدالرحمن به داخل ايران عقب  
آن جا به سيستان كه جزو خراسان بود، رفت و چون همه امراى خراسان توسط او نصب شده 

» رتبيل«نست و باالخره به بودند، اميد داشت كه دست كم خراسان را مستقل نمايد، اما نتوا
رتبيل كسى بود كه عبدالرحمن با او جنگيده بود و او را مجبور كرده بود كه . ترك پناهنده شد

خراجگزار دولت اسالمى باشد و حجاج اصرار داشت كه عبدالرحمن سرزمين رتبيل را فتح نمايد 
 .اج گرديده بودو همانطور كه گفته شد همين موضوع، موجب قيام عبدالرحمن برعليه حج

كرد به دليل اين كه وى در تسخير كشور رتبيل مسامحه كرده و  عبدالرحمن گمان مى  
تواند در سايه او بياسايد وليكن رتبيل تحت تأثير وعده و   دستور حجاج را عملى نكرده، مى

 .وعيدهاى حجاج، سرعبدالرحمن را براى حجاج فرستاد

 تركان نامه نوشت و از او خواست تا عبدالرحمن را عبدالملك به شاه«: نويسد دينورى مى  
اين مردى است كه با پادشاهان مخالفت و ستيزه : پادشاه تركان به سرداران خود گفت. برگرداند

كرده است و شايسته نيست او را پناه دهيم، بايد او را پيش پادشاهش برگردانم تا آن چه 
 .خواهد انجام دهد مى
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اى   ز اشخاص مورد اعتماد خود بازپس فرستاد، ميان راه در دهكدهو او را همراه صدتن ا  
او را در عمارت بلندى جا دادند، عبدالرحمن بر فراز بام آن عمارت رفت و خود را به زير 

 »44.انداخت و مرد

هر چند قيام عبدالرحمن به علت ترديد قيام كنندگان و ضعف نيروى عقيدتى شكست   
 .ناميده شد» قم«خورد، ولى موجب تأسيس مركز علمى و فرهنگى بزرگى گشت، كه بعدها شهر 

 

                                                           

٤٤- ,Uin ،ال*Vّادث ��ل٣٦٤ اخ�2را�*S رم ا�����، ذی��Rl CDدر ج C!U� �� �!Sا��C29 م�	ق.  هـ �٨٥  ت٨٢ه�ى   ـ ��ج�اى � .

 .�, تwi	� OC�N ا�>



 

 

 

 

 ـ قم10ـ1

در ميان اردو » ندازى خالفت اموىبرا«با اولين شكستى كه متوجه نيروى عبدالرحمن شد، ايده 
هاى شيعى كه ايده سياسى ـ مذهبى  نشينى از عراق تا سيستان گروه فرو ريخت و در طول عقب

آخرين گروه از آنان در سيستان از اردو جدا شده و به سوى . داشتند، به تدريج پراكنده شدند
 .اياالت مركزى ايران حركت كردند

از عرب قحطانى بودند، در واقع جايى نداشتند، از اين رو » رىاشع«اين گروه كه از قبيله   
اى رسيدند كه چند دهكده كوچك در نزديكى همديگر در آن جا بود كه نام يكى از  به منطقه

بود و آنان در اين منطقه رحل اقامت افكنده و اعالم نمودند كه حكومت را در » كُمندان«ها   آن
» قم«د و بدينوسيله بود كه رفته ـ رفته لفظ كمندان به شناسن پرداخت ماليات به رسميت مى

 .تبديل شد

شايد بهتر باشد به نحوه تأسيس شهر قم اشاره شود تا در ادامه بحث به آشنايى كاملى كه   
 :نسبت به شهر و منطقه قم نياز پيدا خواهيم كرد، دچار هيچگونه مشكلى نگرديم 

ن بن محمدبن اشعث شكست خورد و به سوى بنابر عقيده ياقوت هنگامى كه عبدالرحم  
هاى عبداهللا، احوص، عبدالرحمن، اسحاق و نِعم، كه فرزندان  گشت، چند برادر به نام كابل برمى

سعدبن مالك بن عامراشعرى بودند، در لشكر او حضور داشتند و در داخل خاك ايران از لشكر 
 .او جدا شده به منطقه قم آمدند

اين برادران در اين . بود» كُمندان«ها  تا بود كه نام يكى از آندر منطقه قم هفت روس  
كم ساير  ها را يا كشتند يا بيرون راندند و كم  روستاها ساكن شدند و ساكنين بومى آن

ها پيوستند، بعدها اين هفت روستا تبديل به هفت محله شد و نام يكى از  ها هم به آن اشعرى
 .تآنان را كه كمندان بود به خود گرف

» قم«بعد كلمه كمندان كُم شد و رفته رفته معرّب گشت و بر اثر كثرت استعمال به   
45.تبديل گشت
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البلدان  هاى تاريخى و از جهت زمانى مقدم بر معجم  كه از معتبرترين كتاب» تاريخ قم«  
» كمندان«لفظ قم از لفظ : نويسد  د دانسته و مىياقوت هست، بعد از ذكر سخن باال آن را مردو

اخذ نشده بلكه از آن جا كه قبل از آمدن برادران اشعرى منطقه قم آب و هواى مناسبى داشت 
بر آن اطالق » كومه«اى از دامداران در اين منطقه منازلى براى خود ساخته بودند كه لفظ  عده
منطقه وارد شدند، ساكنين قبلى به خاطر موقتى ها به اين  گاه كه اشعرى  شد و احتماال آن مى

ها از خود نشان ندادند و بعدها لفظ كومه بود كه  بودن سكونتشان چندان مقاومتى در مقابل آن
 .به قم تبديل شد

توان داد اين است كه نام رودى كه امروزه  احتمال ديگرى كه در مورد نام اصلى قم مى  
 .بوده كه كلمه پهلوى است و بعدها به قم تبديل شده است» گُمر«گذرد،  از ميان شهر قم مى

نمايد و تسلط   شناسى دقيقتر و نزديك به واقع مى به هر حال دو قول اخير از لحاظ واژه  
ها بر مناطق مذكور، نشانگر آن است كه آن گونه كه ياقوت نقل كرده اين   تقريباً سهل اشعرى

د نبوده و چنان كشتارى كه از سخن ياقوت فهميده منطقه داراى ساكنين ثابت و روستاهاى آبا
 .شود، رخ نداده است مى

ها وارد منطقه قم شدند، كم ـ كم به زراعت و دامدارى پرداخته و   بعد از اين كه اشعرى  
از همان آغاز تأسيس قم، رابطه جدى و صميمى و اعتقاد عميق با جريان اول شيعه، برقرار 

آن ) مدينه(شان با مركز امامت   به جريان اول منتقل شدند و رابطهيعنى از جريان دوم. نمودند
السالم به شمار  قدر محكم بود كه با وجود فاصله مكانى زياد، شاگردان مستقيم ائمه عليهم

 .آمدند مى

ها بود و پسرى  ياقوت حموى بر اين باور است كه عبداللّه بن سعد، بزرگ اشعرى
 شيعه امامى بوده و او بود كه تشيع را به قم آورده داشت كه در كوفه تربيت يافته و

46.است
 

آيد كه پسر عبداللّه بن سعد مردم را به سوى  از ظاهر گفتار ياقوت حموى چنين برمى
هاى  ها و نوشته اما سخن وى با ديگر گزارش. مذهب شيعه امامى كشانيده است

 : چرا كه;تتاريخى سازگار نيس

السالم را  ها از اعراب قحطانى بودند و در كوفه زندگى كرده، ائمه عليهم اشعرى: اوال 
السالم در كنار ايشان جنگيده  شناختند و در زمان حضرت على عليه به خوبى مى

 .بودند

 در سپاه عبدالرحمن ]ها اشعرى[ها  كند كه اين خود ياقوت حموى تصريح مى: ثانياً 
اميه مبارزه، پيكار  ها بر ضد حكومت بنى اه عبدالرحن و از جمله، اشعرىبودند و سپ
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كردند و اين قيام در مراحل پايانى مبارزات خود، جنبه كامال عقيدتى به خود  مى
 .هاى عقيدتى گشته بود گرفته بود و موجب تمايز موضعگيرى

ه اطالق اين كتاب ـ ـ بناب: توان گفت  اند و مى ها از اول شيعه بوده بنابراين، اشعرى
 . اند ها از جريان دوم به جريان اول تشيع انتقال يافته آن

 



 

 

 

 ـ آوه و كاشان، همزادهاى قم11ـ1

ن قم و ساوه، يك  واقع در بي47هاى زيادى از تأسيس قم نگذشته بود كه ابتدا شهرك آوه  سال
تحت تأثير عقايد صادقانه و تبليغ 48شهرك كامال شيعى گشت و از سوى ديگر مردم كاشان

ن متوارى و جالى وطن حضور امامزادگا. ها به مذهب تشيع گراييدند  صبورانه و تدريجى قمى
هاى حجاز و عراق احساس خطر كرده به قم و حوالى آن آمده بودند و تحت   كرده كه در ايالت

كردند در گسترش تشيع در منطقه مزبور تأثير زيادى   ها احساس امنيت مى حمايت اشعرى
 . داشت

رش تعداد با شما. اند كرده هاى امن مهاجرت مى ها معموال به نقاط و مكان زاده امام
 ـ هـ 385در سال . آيد هاى مدفون در شهرها، نقاط امن به سادگى به دست مى امامزاده

در كنار حرم حضرت : نويسد  كه مؤلف تاريخ قم، كتاب خود را تاليف كرده، مى. ق. 
اين بيست نفر غير از . حدود بيست نفر از علويين مدفون گرديده است) س(معصومه 
همين تعداد . اند ه در جاهاى ديگر اين شهر به خاك سپرده شدههايى هستند ك امامزاده

ها نشانگر آن است كه اهالى قم از امامزادگان به نحواحسن استقبال و  زياد امامزاده
ها را از تعرض نيروهاى خالفت به دور و در امان  اند و آن كرده پذيرايى مى

 . اند داشته مى
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اى باشد كه    تغيير عقيده اهالى كاشان، رابطهها در شايد يكى از داليل تأثير قمى  
طور كه تقريباً تمام  ها قبل از سكونت در منطقه قم با اهالى كاشان داشتند، همان اشعرى

اند كه فتح كاشان توسط نيروهايى بوده كه ابوموسى اشعرى سركردگى آن  مورخين بر اين عقيده
اند كه احتماال بعد از  دى در اين قشون بودهها افراد زيا  عهده داشت و ضرورتاً از اشعرى را به

اند و همين آشنايى بوده  اى براى حفظ امنيت و اداره شهر در كاشان باقى مانده فتح شهر، عده
نشينى از جنگ حجاج و جداشدن از سپاه عبدالرحمن بن محمد  ها هنگام عقب  كه بعدها اشعرى

ن فاصله چندانى ندارد، روآورده، ساكن بن اشعث به اين منطقه، يعنى جايى كه با شهر كاشا
 .اند و اين روابط هم بعد از اسكان گسترش يافته است شده

حدفاصل اردهال و . نفوذ كرده و پيش رفت» اردهال«تشيع از طريق قم و كاشان به دره   
 .نراق به مرز تشيع و تسنن تبديل شده بود

 از مراكز جدى، 49صبه راوندها موجب شد كه ق  تبليغات و رابطه گرم و صميمى قمى  
پراحساس و حساس تشيع گردد و تغذيه فكرى و علمى موجب به وجود آمدن شور و احساس 

 هـ ق نهضت فكرى راونديه را به وجود آورد كه 128يد و در سال بين مردم اين منطقه گرد
 .و سپس تأسيس شهر بذ و ماجراى بابك گرديد» نهضت جاويدانيه«منجر به 

ما بدون . در كتاب المنجد نوشته شده كه ابوالحسين راوندى، مؤسس فرقه راونديه بود  
ها بعد   يم كرد كه اين شخص سالاين كه اين كتاب را مقصر بدانيم، در ادامه بحث روشن خواه

شود كه  اى با فرقه راونديه ندارد، تنها اشاره مى  از تأسيس فرقه راونديه به دنيا آمده و رابطه
كند،   هاى مختلف رابطه پيدا مى  خصوص مواقعى كه با فرقه هاى تاريخى، به متأسفانه بحث

شود و به سبب  دگان مىخاطر پيچيدگى طبيعى كه دارند، موجب لغزش بسيارى از نويسن  به
شود و  هايى مى هاى تخصصى، باعث گسترش چنين لغزش  نبودِ انتقادهاى علمى و بررسى

پردازند كه از روى  گونه بازپژوهى، به نوشتن مطلبى مى اى از نويسندگان نيز بدون هيچ عده
 . اتفاق با عقايد تاريخى آنان مطابق بوده است

اى به   كه در مورد حركت عباسيان و پيدايش فرقههرحال ما پس از توضيح مختصرى  به  
 .خواهيم داد، به راوند برگشته و به شرح ماجرا خواهيم پرداخت» خرميه«نام 
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 ـ حركت عباسيان12ـ1

حركت عباسيان تنها اقدام سياسى عملى است كه از بطن جريان دوم برخاسته و رهبريت آن 
بوده است و اين ويژگى، ماهيت آن را از همه اش از اعضاى خود جريان دوم  مانند بدنه

 .سازد هايى كه تا آن روز روى داده بود، متمايز مى قيام

كرد و نه تأييدى ضمنى، اما از  اين حركت نه تأييد صريحى از جريان اول دريافت مى  
 ليكن چنين حالتى سران حركت را با يك مشكل ;كرد  ها بيشترين استفاده را مى  سكوت آن

قلمداد كرده و » مباشر«رو كرده بود و آن اين كه ناچار بودند خودشان را صرفاً   وبهبزرگ ر
 .50تعيين خليفه را به پس از پيروزى موكول نمايند

براى  بود و ) ع(را كه شعار زيد بن على» محمد الرضى من آل«براساس اين اصل، شعار   
 .نمودند اولين بار از سوى وى مطرح شده بود، عنوان كرده و مردم را به اين شعار دعوت مى

هنگامى كه محمد بن على بن عبداهللا بن عباس بن عبدالمطلب درصدد دعوت و تبليغ   
اى مناسب براى اين دعوت تشخيص داد، زيرا   برآمد، خراسان را مساعدترين مكان با زمينه

به علت آگاهى و هوشيارى شيعيان حجاز، يمن، عراق و اياالت » محمد من آلالرضى «شعار 
تر از آن  نزديك به عراق همانند عراق عجم، فارس و اصفهان، مشترى نداشت و آنان پخته

بودند كه زير بار يك شعار كلى بروند كه امام مشخصى نداشت و فرد معينى را براى امامت 
 . كرد  معرفى نمى

كوفه و پيرامنش شيعه : گفت  محمد بن عبداهللا به داعيان خود مى«: ويسد ن مقدسى مى  
باشند، مردم جزيره حرورى   على هستند، بصره عثمانى هستند و طرفدار تزخوددارى مى

چون موالى، مسلمانانى بااخالق نصارايند، مردم شام جز . واقعى هستند) اى از خوارج  فرقه(
 . توزى و نادانى چيزى ندارند  و كينهاميه  پيروى معاويه و خاندان بنى

اند، پس بر شما است كه بر خراسان روى  مردم مكّه و مدينه نيز به ابوبكر و عمر چسبيده  
شان پاك  شان باز، دلهاى هاى آوريد، كه شماره ايشان بسيار، استوارى ايشان آشكار، سينه
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شان جدايى نيفكنده و فساد در ها ميان  بندى نكرده و نحله  ها ايشان را دسته هنوز هوس. است
 .»51ايشان رخنه نكرده

طور محرمانه در  توسط بندگان عباسيان به» محمد رضى من آل«دعوت مذكور با شعار   
تمام شد و نوبت به » على محمدبن«كه عمر » پلكيد مى« به اصطالح ميان شيعيان خراسان
 .پسرش ابراهيم رسيد

ديدند   بودن شعارشان مى شان را در كلى  عباسيان كه علت اصلى عدم پيشرفت تبليغات  
و از طرفى هم با وجود دو جريان ديگر توان ادعاى انحصار امامت را نداشتند، قدمى به پيش 

امام «را به عنوان » مباشر«كردند و عنوان  ز هم جانب احتياط را جداً مراعات مى اما با;برداشتند
را همچنان سفت و محكم » محمد  الرضى من آل«تبديل كردند و شعار » حركت امت تا پيروزى

 .52نگاه داشتند

لين بار به سوى نمايندگان عباسيان در خراسان فرستاده شد  كه براى او]35[گويا ابومسلم  
ها تعليم داد كه  لقب جديد را به خراسان برده و به همان معناى موردنظر به آن)  هـ ق127(

 .در قالب همان معنا به شيعيان ابالغ كنند

در لحن مورخين كه بيانگر طرز تفكر و تلقى مردم آن زمان نيز هست، هيچوقت كلمه   
اعتنايى تلقى نگشته كه به ابراهيم اطالق شده است درست بعد از تغيير كيفيت   با اين بى» ماما«

 .تبليغ بود كه ابراهيم دستگير و كشته شد و برادرش عبداللّه سفاح را وصى و جانشين خود كرد
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 ـ خرميه13ـ1

 جامگان در خراسان  ـ سرخ1ـ13ـ1

فردى  شويم كه از پيچيدگى منحصربه  اصلى كتاب مىاينك از اين جاست كه تقريباً وارد بحث
اى هرچند كوتاه به نحوه آغاز و  به همين منظور قبل از ورود به بحث، اشاره. هم برخوردار است

شود، تا در ادامه بحث،  مى) گرايان پرچمان ـ سرخ  سرخ(سير استفاده از كلمه خرميه و محمره 
 . دهاى كور، يارى نماي ما را در گشودن گره

 اثير براى اولين بار در ميان حوادث سال در تاريخ الكامل، ابن  

 . خداش اين دين را به وجود آورد: نويسد  اشاره كرده مى» خرميه«به )  هـ ق108(

ها خود  آن: گويد  برده مى» خرميه«نامى از )  هـ ق124(وى بعداً در ذكر حوادث سال   
 .كنند شته، منسوب مىرا به دختر ابومسلم كه فاطمه نام دا

شود، در جريان ذكر حوادث سال   در الكامل ذكر مى» خرميه«سومين بارى كه كلمه   
 اما به ;كنند  اى از خرميه قيام مى است كه در اين سال در ناحيه آذربايجان عده)  هـ ق190(

 .شوند الرشيد منهزم مى دست لشكريان هارون

فرمانده نظامى » ابوالسرايا«هنگام بيان زندگينامه » هخرمي«چهارمين مورد استعمال كلمه   
حاكم ارمنستان » يزيد بن مزيد شيبانى«است كه زمانى نزد )  هـ ق199(طباطبا در سال  ابن

كند كه بابك از  ادعا مى)  هـ ق214(بعد در بيان حوادث سال . بوده و با خرميه جنگيده است
 .حميد توسط او كشته شد خرميه بود و ابن

كنند و به دست اسحاق بن  خرميه در همدان و اطرافش قيام مى)  هـ ق218(در سال   
هنگامى كه اسحاق بن ابراهيم از )  هـ ق219(روند و در سال  ابراهيم تارومار شده از بين مى

 .شود  گردد، نامى از اسراى خرميه برده مى  جنگ با خرميان برمى

هاى اطراف كرج را كه متعلق به خرميه بوده،   عهعمادالدوله، قل)  هـ ق321(در سال   
 .خبرى نيست» خرميه«گيرد و بعد از اين از كلمه  مى

اثير خبر از  ذكر شده و ابن)  هـ ق162(اولين بار در بيان حوادث سال » محمره«كلمه   
 .دهد مى» عبدالقهار«قيام محمره به رهبرى 



كلمه محمره ذكر شده كه باز خبر از قيام )  هـ ق180(دومين بار در بيان حوادث سال   
» عمرو بن محمد عمركى«دهد و در پانوشت ذكرشده، رهبرى قيام را فردى به نام   محمره مى

باز كلمه ) ق.ـ هـ 181(كه منسوب به زيديه بوده، به عهده داشته و در بيان حوادث سال 
 .ذكر شده است» محمره«

شود، كه اصال   چنين استنباط مى» خرميه«و » رهمحم«با مقايسه استعمال دو كلمه   
شود معلوم    اما وقتى به تاريخ يعقوبى رجوع مى;اى بين اين دو اصطالح و نام وجود ندارد  رابطه
اثير آن را قيام خرميه ناميده، يعقوبى با اسم  كه ابن) ق.ـ هـ 218(گردد كه همان قيام سال  مى
بن ابراهيم و   و بعد آمدن اسحاق» خرجت المحمره«: سدنوي برد و مى از آن نام مى» محمره«

53.كند  ها را ذكر مى  جنگ وى با آن
 

وفيه تُعقد «. كند كه محمره همان خرمدينان هستند ياقوت حموى تصريح مى  
54.»المحمره المعروفين بالخرميه  اعالم

 

55».ناميدند خرميان نخستين را محمره مى«كند كه  يم به اين مطلب تأكيد مىو ابن ند  
 

 :توان داد با استناد به مطالب مذكور، چند احتمال در مورد اين دو كلمه مى  

اثير اين دو را از هم  اى ديگر، همان گونه كه ابن اى بوده و خرميه نام فرقه  محمره نام فرقه) 1
 . ولى اين احتمال بسيار ضعيف است;كردهجدا 

اين احتمال . شده است ها اطالق مى محمره و خرميه هر دو اسم عام بوده كه به اكثر قيام) 2
اى   نمايد، البته با قيد اين كه اطالق اين دو عنوان از روى هيچ قانون و ضابطه  بسيار قوى مى

گرفته  ز سياست تبليغاتى خالفت خط مىرفته و ا  نبوده و به دلخواه نويسندگان به كار مى
نامند ولى يعقوبى در ذكر جريان  اثير بابك را خرّمى مى به عنوان نمونه طبرى و ابن. است

را برخالف سايرين خرّمى ندانسته ) ق.ـ هـ 218(داند و قيام سال  بابك او را خرّمى نمى
 .خواند ها را محمره مى  آن

ها و اقوام،   اى براى اطالق كلمه خرميه بر فرقه طهدليل ديگرى كه بر عدم وجود ضاب  
و ما «: نويسد  است كه مسعودى در اين كتاب مى» التّنبيه واالشراف«توان آورد، متن كتاب  مى

) ك(از مذهب خرّميان كودكى و كود» سرّالحياة«و كتاب » الديانات اصول  در كتاب المقاالت فى
صفهان و برج و كرج ابى دلف و زز معقل و ززابى دلف شاهى و غيره و از خرميانى كه در نواحى ا

و ناحيه ورسنجان و قم و كودشت صميره جزو مهرجان قدق و ديار سيروان و اربوجان ماسبذان 
و همذان و ماه كوفه و ماه بصره و آذربايجان و ارمينيه و قم و كاشان و رى و خراسان و ديگر 
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ها هست و هم اختالفات اين دو   اتى را كه ميان آنقلمرو عجمان هستند، سخن آورده و اختالف
56».ايم پوشان و مزدكيه و ماهانيه و غيره برشمرده فرقه را با فرقه سرخ

 

و » كوذكى«شود كه خرميان به دو فرقه  با عنايت به متن مذكور، چنين استنباط مى  
نديم، حموى و يعقوبى اين دو فرقه با  به خالف گفته ابنشوند و   تقسيم مى» شاهى) ك(كوذ«

محمره، مزدكيه و ماهانيه فرق دارند و يكى نيستند و در ميان خودشان هم به چند فرقه تقسيم 
 .اند  شده مى

اطالق كلمه خرميه و يا : بندى تمام مطالب به اين صورت خواهد بود كه اوال جمع  
اى نبوده و به دلخواه نويسندگان كه تحت تأثير تبليغات   طهاز روى هيچ قانون و ضاب» محمره«

اى كه نهضت بابك  اى اطالق شده است و به خاطر ترس و واهمه اند بر هر فرقه حكومت بوده
در ميان درباريان و حكام محلّى و وابستگان آنان ايجاد كرده بوده، اين لفظ كه بر هر قيام 

و در صفحات آينده خواهد آمد كه .  اطالق شده استشده به نهضت بذ نيز  ضددولتى اطالق مى
اند به احتمال قوى اين اسم منشأ جغرافيايى داشته و هيچ منشأ   اگر قيام بابك را خرميه ناميده

گويى نويسندگان است كه يكى،  دينى و مذهبى نداشته است و بهترين دليل، همين تناقض
 .ل خرّميه نيستنداز اص: گويد داند و ديگرى مى گروهى را خرّمى مى

گويا فرقه خاص با عقايد مخصوص كه نام خرّمى نيز داشته باشد، اصال در تاريخ وجود   
اى جعل شده و منشأ آن نيز اشتباهى  نداشته و اگر قبول نكنيم كه مذهب خرّمى توسط عده

وچك اند، پس خرميه گروهى ك  بوده كه اسم جغرافيايى را به غلط نام فرقه مذهبى قلمداد كرده
ها  اند و تنها نامى از آن اند كه بعدها در زير خروارها روايات نادرست تاريخى مدفون شده  بوده

شده  شوريده، اطالق مى  باقى مانده كه بر هر فرقه و گروهى كه بر عليه دستگاه خالفت مى
 .است

، با اى به نام خرّميه وجود داشته اگر هم فرض كنيم كه فرقه: شايد به جرأت بتوان گفت  
 .توان به دست آورد ها نمى  هاى تاريخى حاضر هيچ مطلبى در مورد آن اين وجود نيز، از كتاب

: پردازيم  به ادامه بحث مى» محمره«و » خرميه«بعد از ذكر خالصه نحوه استفاده از كلمه   
طور اختصار اطالع حاصل  ما قبال از چگونگى آغاز دعوت نمايندگان عباسيان در خراسان به

ق به خراسان . هـ 108وى در سال . نام داشت» عمادبن يزيد«يكى از اين نمايندگان . يمكرد
تغيير داده و پس » خداش«او نام خود را به . فرستاده شد و در رأس جريان دعوت قرار گرفت

 .از مدتى برنامه دعوت را عوض كرد
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ت، برنامه دعوت را هايى كه داشته و براى ما معلوم نيس وى پس از مدتى بنا به انگيزه  
 معلوم نيست پيش از آن 57.دعوت نمود» خرميه«تغيير داده و مردم را به آيينى تحت عنوان 

در متون تاريخى قبل از وى نامى . چنين مسلكى وجود داشته يا وى بدواً آن را ايجاد كرده است
به ميان نيامده است و اگر قبل از او هم ) محمره(گرايان    خرمدينان و يا سرخاز خرميه و يا

 .چنين مسلكى وجود داشته باشد، چندان اهميت قابل ذكرى نداشته است

اند كه مخالف اسالم بوده و  مورخين تنها آن تعداد از اصول عقايد خرمدينان را نوشته  
 :ت، مانندهاى ديگر اخذ شده بوده اس احياناً از آيين

 .تجويز همسران افراد به همديگر) 1

 ».خوددارى از افشاى نام امام«تبديل روزه به ) 2

 ».دعا به جان امام«تبديل نماز به ) 3

كه بعدها . باشد» توجه قلبى به امام«ـ شايد مراد » قصد مالقات با امام«تبديل حج به ) 4
، از آن جمله 58اند عدد منشعب شدههاى مت خرمدينان طبق نوشته بعضى از مورخين به فرقه

هر چند بنا به باور مسعودى، . اشاره كرد» سفيد جامگان«و » سرخ جامگان«توان به  مى
اند و با محمره   شده  تقسيم مى» كودك شاهى«و » كودكى«هاى  خرميان به فرقه

 .اصل انشعاب مورد قبول بوده استبا اين همه . اند فرق داشته) گرايان سرخ(

شان، در زمان  هاى مختلف خرميه پس از گذشت حدود سى سال از پيدايش اوليه فرقه  
خالفت عبداهللا سفاح، اصل ديگرى را به عقايدشان افزودند و آن در انتقال روح امام به هنگام 

ل را گويا از يكى از خرمدينان اين اص. شود  ناميده مى» تناسخ«وفاتش به شخص ديگر بود، كه 
 .هاى راونديه گرفته بودند كه در ادامه به اين موضوع خواهيم پرداخت فرقه

 دستگير و كشته شد و پس از آن تا» عبداهللا اسدبن«خداش توسط   

در . حركتى از خرميان در عرصه سياسى و اجتماعى و عقيدتى، مشهود نيست. ق.  هـ 137سال 
اى از راونديه به امامت ابومسلم معتقد شدند و بقاياى   فرقه59دهمان سالى كه ابومسلم كشته ش

» خرميه«و گاهى » ميهابومسل« كه در متون تاريخى گاهى 60خرميان نيز به مسلك آنان پيوستند
 .خوانده مى شوند» محمره«و گاهى 

هاى سرخ در جرجان و طبرستان قيام كردند و در   اى با پرچم  هـ ق عده162در سال   
مهدى . گرايان ـ را دريافت كردند پرچمان ـ سرخ ـ سرخ» محمره«اين موقع بود كه عنوان 

 .ء بعد از پيروزى آنان را قتل عام نمودعال عباسى عمر بن عالء را به جنگ آنان فرستاد و ابن
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اصطالحى است كه يكى از نويسندگان دوره پهلوى ابداع كرده واالّ » جامگان  سرخ«عنوان   
 .، ترجمه كرد»گرايان سرخ«و » پرچمان  سرخ«را بايد به » محمره«

 



 

 

 

 

 راونديه و خرميه ـ14ـ1

 هاى نهضت جاويدانيان ريشه   

يعنى بيست سال پس از پيدايش خرميه، حركتى فكرى در راوند كاشان . ق.  هـ 138در سال 
ار اين حكومت فكرى كه بعدها د ظاهراً پيدايش و بروز اين حركت و تشكل داعيه. 61پديدار شد

 :  ناميده شد و سپس به چندين فرقه انشعاب يافت، به شرح زير است 62»راونديه«به نام فرقه 

ابتدا زمزمه نهضت ابومسلم و قيام شيعيان خراسان به گوش شيعيان )  هـ ق128(در سال   
نهضت خراسان حركتى . سپس امواج نهضت در همه جا احساس شد.  رسيد63آوه، قم و كاشان

 . بوده متعلق به جريان دوم شيعه و شيعيان آوه، قم و كاشان كامال تابع تشيع جريان اول بودند

تر از جريان دوم بود و   و بالقوه انقالبىمندتر  تشيع در جريان اول بود، جريان اول بنيان  
تر و به اصطالح مضطربتر يا به زبان امروزى،  تشيع در جريان دوم از نظر فعاليت، انقالبى

هايش و با تعليماتش درون افراد را پر   تر از جريان اول با درس و بحثش، با تبيين پرجنبوجوش
اين همه «كردند كه  يم يافته، احساس مىهميشه تعدادى از اين افراد تعل. كرد از حقايق مى

بخش، زندگى آفرين و سرشار از زيبايى چرا بايد در صحنه عملى و مرحله  هاى نجات نظريه
شان مهم و باشكوه بود كه تاب  زيبايى و حياتى بودن مكتب آن قدر براى» عينيت پياده نشود؟

ند و چون همان جريان اول كه كرد  تحمل را از دست داده و براى پياده كردن مكتب قدعلم مى
اينان را تربيت كرده و چنين بار آورده بود، اقدام عملى را براى پياده كردن آن تعاليم منوط به 

شد، به دليل انباشتگى نيروى مكتب  آنان كه صبرشان لبريز مى. دانست  تحقق شرايط ديگر مى
انسته يا نداسته، عمال در دادند و بدين ترتيب د شان، قيام را ترجيح مى  در شخصيت درونى

 .گرفتند  زمره جريان دوم قرار مى
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 :كرد در حقيقت جريان دوم هميشه به دو طريق از جريان اول تغذيه مى  

ـ انديشه و تفكر و علم و تبيين هميشه در انحصار جريان اول بود و دانش جريان دوم نسبت به 1
ومات سطحى را هم در طول روزگار سطحى و ناكافى بود و همين معل) در مورد مكتب(ها   آن

 .گرفتند از جريان اول مى

» عشق به مكتب«هايى از جريان اول در اثر همان انباشتگى نيروى   ـ هر از گاهى افراد يا گروه2
پيوستند و  و شيفتگى به اصول و فروع مكتب، از جريان اول جدا شده و به جريان دوم مى

ان جريان اول هستند و كردار و اعمالشان در حد، و كردند كه همانند هم معموال هم گمان مى
فهميدند كه ديگر به  اندازه و مطابق آن انديشه است، ولى پس از گذشت چندين سال مى

گاهى نيز در همان آغاز با يك . اند جريان دوم تعلق دارند و كامال از جريان اول جدا افتاده
از آن بريده و به » گرايى ناكارايى ذهنقهر كردن از جريان اول و متهم كردن آن به «حالت 

 .پيوستند  جريان دوم مى

گير جريان اول است كه هميشه سر و سينه افراد را   هاى مهم و چشم  اين، يكى از ويژگى  
پر از علم و معلومات كرده، وقتى افرادى در اثر انباشتگى همان معلومات براى پياده كردن 

ها قطع كرده و  اش را از آن  اول فوراً حمايت عملىاند، جريان مكتب، دست به اسلحه برده
 .مسئوليت اسلحه را به عهده نگرفته است

قيام مختار، قيام : كند و مصاديقش عبارتند از اين موضوع، در همه موارد كامال صدق مى  
بن عبداهللا بن   عبدالرحمن بن محمدبن اشعث در مرحله پس از تحول، قيام عبداهللا بن معاوية

يار، قيام زيد، قيام يحيى، قيام محمد و ابراهيم پسران عبداهللا بن حسن بن حسن بن جعفر ط
 ...، اسماعيليه ايرانو)فاطميون(، اسماعيليه مصر )ع(على

ها را   جريان اول هميشه درصدد انجام برنامه درازمدت ـ درازمدتى كه نسل  
 براى ساختن جامعه، جهانى شد ـ برآمده و خود را ها را شامل مى گرفت و گذشت قرن دربرمى

 .كرد هاى جريان دوم را مضر ندانسته و محكوم نمى در عين حال قيام. دانست مسئول مى

مدينه در حجاز، كوفه در عراق و قم : هاى متمركز تشيع مانند هر دو جريان هم در كانون  
 كه در مدينه و در ايران، و به موازات يك ديگر بودند و همچنين در ساير بالد، با اين تفصيل

كوفه اكثريت مردم شيعه در جريان دوم قرار داشتند و در قم، آوه و كاشان اكثريت قريب به 
 .اند  اتفاق، در جريان اول بوده

گراتر از جريان اول بود ولى هميشه  تر و يا عمل به اصطالح امروزى، جريان دوم انقالبى  
ترديد جريان   جريان اول وجود نداشت، بىيعنى اگر . گرفت اش را از جريان اول مى كارمايه

 .شد  دوم از بين رفته و معدوم مى



دهد كه جريان اول در هدفش موفق بوده و  چه در عينيت تاريخ تحقق يافته، نشان مى  آن  
 64»اهللا  حجت«امروز تشيعى كه در جهان كنونى مطرح است، تشيع جريان اول براساس عنصر 

گرچه آن آرمان و ايده تشيع . است» واليت فقيه«است و اگر شيعه حكومتى دارد، مبتنى بر 
هاى جريان دوم در عينيت  هاى قيام  از ويژگى. هنوز در حد جهانى بودن محقق نگشته است

بينيم عرض و طول تاريخ پر است از  چار گشتند و مىتاريخ تحوالت، تحريفى است كه بدان د
 .را به دنبال دارند» يه«هاى مختلف منشعب شده از شيعه كه هر كدام پسوند  فرقه

وى » ملل و نحل«ر كتاب  و احياناً عمدى شهرستانى د65هاى واضح و مسلم هر چند اشتباه  
سازد، ولى براى روشن شدن بحث به قسمتى از كتاب وى مراجعه   را غيرقابل اعتماد مى

هاى شيعى پرداخته و البته وى براى درست كردن هفتاد و اندى   كنيم كه به شمارش فرقه مى
دگاه فرقه گمراه و يك فرقه نجات يافته، گاهى دست به جعل فرقه نيز زده است، لكن چون دي

 .تواند بحث را از يك بعدى بودن خارج سازد وى ديگاه يك سنّى متعصب است، مى

 :كند كه عبارتند از   وى شيعيان را به پنج فرقه اصلى تقسيم مى  

بنابر قول شهرستانى خرميه و مزدكيه عراقى از (هاى مختاريه، هاشميه    كه فرقه:الف ـ كيسانيه
 . اين شاخه اصلى نشأت گرفته استو بيانيه از! اين فرقه منشعب شده؟

 .اند هاى جاروديه، سليمانيه، صالحيه، بتريه از اين شاخه جدا شده  كه فرقه:ب ـ زيديه

هاى با قريه، واقفى، جعفريه، ناووسيه، افطحيه، شميطيه، اسماعيليه واقفيه،   كه فرقه:ج ـ اماميه
ذ از همين موسويه هستند ـ كند كه جاويدانيه و نهصت ب  موسويه ـ كتاب حاضر، ثابت مى

 .مفضليه و اثنا عشريه از اين شاخه هستند

هاى سبائيه، كامليه، علبائيه، مغيريه، منصوريه، خطابيه، كياليه، هشاميه،   كه فرقه:د ـ غاليه
 .نعمانيه، يونسيه، نصيريه و اسحاقيه از اين گروه هستند

 هـ ـ اسماعيليه

اند ولى با كمى  ها منشعب شده شمارد كه از اين فرقه ىهاى گوناگونى م شهرستانى شاخه  
باشد، اگر چه بعضى از   هاى شيعه سى و دو فرقه مى مجموع فرقه: توان گفت  مسامحه مى

66.ها ساخته ذهن شهرستانى است و وجود خارجى ندارد  اين فرقه
 

بعضى از . اند  اند، از ميان رفته يل تباين بسيارى كه تشيع پيدا كردهها به دل اكثر اين فرقه  
 .اند  هاى غيراسالمى شده  اند، ماهيت ديگرى پيدا كرده و ابزار دست قدرت ها كه مانده  آن

 :راونديه
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انديشمندان قم به دو دليل . خراسانيان گشتند» الرضى من آل محمد«جوانان راوند شيفته شعار 
 :دانستند صحيح نمىشيفتگى آنان را 

 :نخست

به معناى دلجويى و استمالت از آل » عاطفى«اين شعار ماهيت عوامانه داشت و تنها جنبه   ـ
اصالت و ارزش اين شعار براى هر شخصى، اعم از مكتبى و غيرمكتبى ـ . داشت) ص(محمد 

سيحى، حتى اعم از مسلمان و غيرمسلمان ـ مساوى بود، زيرا هر فرد منصفى هر چند يك م
ظلم شده است و اگر بناست ) ص(پذيرد كه بر آل محمد  در مقام انصاف مى... پرست و   بت

) ص(اهللا  كسى در ميان مسلمين قدرت و رفاه را در اختيار داشته باشد، بايد از اوالد رسول
 .باشد، كه اين جامعه را بنا نهاده است

كرد و   كه مكتب را كامال نفى مىاى از مكتب نداشت، بل شعار مذكور نه تنها هيچ آميزه  
مبتنى بود، حال، خواه شخص منتسب عالم باشد يا جاهل، چيزى ) ص(به پيامبر» انتساب«تنها بر 

عباس   شود كه مثال بنى در عينيت تاريخ هم به وضوح مشاهده مى. از مكتب بداند يا نداند
67.دانستند  شان مىخالفت را صرفاً رياست و آقايى بر مردم و منبع اقتصادى و حق خود

 

 :دوم

هر . السالم، نهضت خراسان را رسماً تأييد نكرده بودند و امام صادق، ائمه وقت عليهمامام باقر  ـ
) ع(دعوت كند، ولى امام صادق ) ع(چند ابومسلم قصد داشت، مردم را به امامت امام صادق 

مى كه نامه ابومسلم رسيد،  و بعدها هم هنگا68.آن را نپذيرفته و فرمود تو از مردان من نيستى
ولى واقعيت اين بود كه ابومسلم بيش از حد محتاج تأييد از سوى ائمه بود . آن را قبول نفرمود

و آنگاه كه به صورت مستقيم از دريافت چنين تأييدى مأيوس شد، با زرنگى و رندى خاصى 
مورد تأييد ) ع(مه كرد كه از سوى ائ  كه در كلى بودن شعارشان نهفته بود، طورى وانمود مى

 .باشد مى

گردان بودن   مردم قم، با اطالعى كه از نحوه حركات عباسيان و ابومسلم داشتند و روى  
چون و چراى ائمه اطهار   دانستند و از سويى هم خود را مطيع بى از ايشان را مى) ع(ائمه 
ـ » ابوهريره«نام ولى جوانان راوند به رهبرى شخصى به . شمردند، به اين قيام نپيوستند مى

شان   هاى  را دليل رضايت دانسته و در جلسات و تحليل) ع(بافتحه هـ ـ محض سكوت ائمه 
نهضت خراسان را نجات اسالم و امت دانستند و بدين منوال ندانسته از جريان اول جدا شده و 

 .به جريان دوم پيوستند
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. رفت  نورديد و پيش مى ىها را يكى پس از ديگرى درم  نهضت خراسان، شهرها و ايالت  
. هنوز ابومسلم به عراق نرسيده بود كه ابوسلمه همراه تعدادى از فرماندهان، عراق را گشودند

گاه با امام   خواست تعيين خليفه را به تأخير اندازد تا ابومسلم وارد عراق شود و آن ابوسلمه مى
رسيد كه از وى ) ع (از سوى ديگر نامه ابومسلم به امام صادق. بيعت كنند) ع(صادق

هم اكنون كه اين نامه «: السالم به پيك فرمودند امام عليه. خواست براى خالفت آماده شود مى
 .»دهى كار در عراق تمام شده است را به من مى

زمانى اين سخن را فرمودند كه فرماندهانى كه با ابوسلمه در عراق بودند، ) ع(امام   
ح بيعت كردند و ابوسلمه را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند، رغم نظر او با عبداهللا سفا على

به طورى كه وى مجبور به بيعت شد و اساس كينه منصور، خليفه دوم عباسى نسبت به ابومسلم 
 .السالم رسانده بود به خاطر همان نامه و پيشنهادى بود كه به محضر امام صادق عليه

هاى اول   از همان هفته. ين صورت از آب درآمدبد» رضى من آل محمد«باالخره شعار   
فهميدند كه كاله گشادى بر   هاى پايين مى گاه رده بيعت، هوشمندترها و سپس هوشمندها و آن

تر بودند كه با همان نهضت، به  سر نهضت رفته است و در اين بين گروه راونديان از همه بازنده
ه به قدرى سنگين و كارى بود كه راونديه را ضربه روحى وارده بر اين گرو. عراق رسيده بودند

 .به چند فرقه تقسيم كرد

 

اى جز پذيرش خالفت عباسى    ابو هريره كه رهبر اين گروه بود چاره:ـ راونديه هريريه1
ديد و همانند ابومسلم مجبور به بيعت شد و چنين توجيه كرد كه امامت از اول و به  نمى

 .بوده است) ص( عباس عموى پيامبر حق مسلّم) ص(دنبال رحلت رسول خدا 

نام دارند و » هريريه«گروهى از ايشان «: نويسد  بن موسى نوبختى در اين مورد مى  حسين 
ايشان . روند و هواخواهان ويژه عباسيان هستند آنان از ياران ابوهريره راوندى به شمار مى

 نهان واليت پيشينيان دانند و در) ص(بن عبدالمطلب، عموى پيامبر  امامت را از آن عباس
 .نخستين خود را استوار داشته، كافر شمردن گذشتگان خويش را زشت شمارند

اند كه درباره  با وجود اين به دوستى ابومسلم پاى برجا باشند و او را بزرگ دارند، همين گروه 
واليت پيشينيان «: گويد ه مىاين سخن ك. 69»اند گويى كرده عباس و فرزندان او گزافه

نشانگر . »نخستين خود را استوار داشته كافر شمردن گذشتگان خويش را زشت شمارند
يعنى در عين حال كه عقايد پيشين خود را . روحيه سرگردان و ضربه خوردن آن گروه است

 مجبور خواهند، كنار بگذارند به خاطر شرايط سياسى و تنگناهاى اجتماعى، توانند و نمى نمى
گويى و عام بودن شعار نهضت خراسان   شوند و البته كلى  به پذيرش امامت اوالد عباس مى
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بود كه اين گروه را نيز با خود به عراق آورده بود و اين توجيه در تعيين امام را ساده و سهل 
 .گردانيد مى

 .شناخته شد» راونديه عباسيه«اين گروه بعدها به نام  

 

اى از راونديان كه به امامت خود ابومسلم معتقد و به  ابومسلم، فرقهپس از كشته شدن ـ 2
 .معروف گشتند، به اين باور رسيدند كه ابومسلم نمرده و زنده است» راونديه ابومسلميه«

بودند، » رزم بن رزام«كه اتباع » رزاميه«اى به نام  شهرستانى عقيده دارد كه فرقه  
 :ت بدين شكل بوده استبعد از پيامبر، امام: گفتند مى

بن عباس، محمدبن على و ابراهيم بن  بن عبداهللا ، محمد حنفيه، ابوهاشم، على)ع(على   
بعد از ابراهيم ابومسلم امام بود و قائلند روح خدا در او حلول كرده . گويند ها مى  محمد، اين

70.بود
 

فرقه رزاميه را انشعابى از هريريه » المقاالت«م كه اشعرى در و اين را نيز بايد اضافه كني  
 .داند مى

اين : نويسد مى» المقاالت و الفرق«در . ق.  ـ هـ 301سعدبن عبداهللا اشعرى قمى ـ ف   
فرقه به مباح كردن محرمات و ترك واجبات گرايش پيدا كرده و معتقد شدند كه ايمان همان 

امامت «هاى خرمدينان به اين اصل آنان، يعنى اصل  مه فرقهشناختن امامت ابومسلم است و ه
71.برگشتند» ابومسلم

 

يابى   در مقام ريشه. ق.  هـ 162، هنگام شرح وقايع سال »مجمل«فصيحى خوافى در   
وى از اصفهان ناحيه اصفهان و مراد » در ابتدا ظهور خرمدينان در اصفهان بود: گويد  خرّميه مى

 .آوردند  است كه در آن عصر، راوند، كاشان و قم را از ايالت اصفهان به شمار مى

اى نيكوست  در اصفهان حوزه: نويسد مقدسى كاشان را از توابع اصفهان شمرده بعد مى  
ى از نيز در گذشته بخش) باشد ـ ـ ظاهراً كرج عراق عجم در نزديكى اراك مى(» كرج«و » قم«

البته اين جدايى فقط در دفاتر » 72.آن بود ولى برخى خليفگان آن را به رى و همدان پيوستند
 .اند ديوان بوده و جغرافيانويسان همچنان قم و كاشان را جزو شهرهاى اصفهان شمرده

، كاشان و راوند نيز اى بوده كه شامل قم  با توجه به اين كه منظور از اصفهان منطقه  
دانسته و  شود كه فصيحى خوافى خاستگاه اصلى خرمدينان را اين منطقه مى شده، معلوم مى مى
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التقاط » فرق الشيعه«خبر بوده است و همينطور نوبختى در   ظاهراً از وجود خرّميان خداش بى
 .دهد  اى از راونديه را توضيح مى  با فرقه) كه قبال وجود داشته(خرّميه 

والى اصلهم رجعت جميع «: عبارت سعدبن عبداهللا اشعرى و نوبختى هر دو چنين است  
 .هاى خرّميان به اين اصل راونديه ابومسلميه، پيوستند  تمام فرقه: »فِرقِ الخرميه

المقنع الذى ادعى االلهيه لنفسه على «كند كه   گونه بيان مى شهرستانى، رابطه را بدين  
األول على هذاالمذهبِ و تابعه مبيضّة ماوراءالنهر و هؤالء صنف  ن فىمخاريق أخرجها كا

كرد و ادعايش را با    يعنى المقنع ـ صاحب ماه نخشب ـ كه ادعاى خدايى مى»الخرميه من
مذهب بود و سفيد ] اين[كرد، در اول بر  العاده توجيه مى ايجاد ابزارها و وسايل نو پديد خارق

73.باشند او پيروى كردند و اينان صنفى از خرميه مىجامگان ماوراءالنهر از 
 

هاى خرميه كه قبال وجود داشتند، اينك با تأسى و پيروى  با توجه به مطالب مذكور، فرقه  
 .ابومسلم را امام دانسته به امامت وى قائل شدند) راونديه ابومسلميه(از اين فرقه 

ر هنگام بحث از خرميه توضيح داده شد كه خداش بنيانگذار خرميه از مبلغين شعار پيشت  
برد و مخفى داشتن نام  بوده و نامى از شخص خاصى به عنوان امام نمى» رضى من آل محمد«

كرده و تعيين كردن امام را در آن شرايط صحيح  هاى مذهب خويش قلمداد مى  امام را از بنيان
نك امام ناشناخته و نامتعين خرميه توسط راونديه ابومسلميه مشخص اي. دانسته است نمى
از سوى ديگر خرميان همه اصول . شود  گردد و به اصطالح همه جوانب عقايدشان تبيين مى مى

 .يابند  خودشان از قبيل گرايش به اباحه و ترك واجبات، را در عقايد اين فرقه موجود مى

اند و به چنين  دانش بوده ى راونديه، افرادى عامى و بىها خرميه در مقايسه با همه فرقه  
در واقع، پيدايش نحله راونديه ابومسلميه آب حياتى بود كه آنان را . پيشامدى سخت نيازمند

هاى خرمدينان خراسان جذب   بدين ترتيب اين فرقه راونديه در فرقه. كرد مجدداً زنده مى
گرايان ـ  ـ سرخ پرچمان يا سرخ» محمره«هاى بعدى آنان، تحت عنوان  شدند و در قيام

 .شركت و حتى آن را رهبرى كردند

اند اين امر باعث   راونديه ابومسلميه را پذيرفته» حلول«جا كه خرميه خراسان اصل  از آن  
74.بوده است» خراسان«ها از  اى خيال كنند كه اصل راونديه و ريشه آن شده تا عده

 

الشيعه، نظرى ديگرگون دارد، گويا وى از وجود خرميه خداش مطلع  نوبختى مؤلف فرق  
هاى كيسانيه  ها دسته بارى اين«: نويسد  داند وى مى   مىهاى راونديه نبوده و خرميه را از فرقه

ها را  منظورش همان راونديه عباسيه است كه در صفحات قبل نحوه پيدايش آن(و عباسيه 
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و حارثيه بودند و ) ها با عنوان راونديه نام برده بعد لقب عباسيه به آنان داده شد  نوشته و از آن
 »75.خرمدينان از ايشان پديد آمدند

بعد از آن كه رونديه ابومسلميه جذب خرمدينان خراسان شدند و تقريباً رهبرى آنان را   
ق و در زمان مهدى عباسى در جورجان و طبرستان قيام . هـ162هم در دست گرفتند، در سال 

76. سركوب نمايدها رفته و آنان را  نمودند و مهدى به والى طبرستان دستور داد به جنگ آن
 

 

شان را چيدند و گويا   هاى عقيدتى ترى مهره   اين فرقه با نظم دقيق:ـ راونديه كيسانيه3
پيشتر در . هدايت كردند» وصايت«ها بودند كه دربار عباسى را براى دست و پا كردن  همين

محور دعوت را شعار ) محمد و پسرش ابرهيم( عباسيان فصل قيام عباسيان گفته شد كه
» وصايت«توانستند ادعاى   زيرا آنان به هيچوجه نمى;قرار دادند» الرضى من آل محمد«

حال كه . اى در روى زمين نبود كه عنصر وصايت را در امامت شرط نداند كنند و هيچ شيعه
. شد  بايد اين كمبود ترميم مىنهضت خراسان، عبداهللا سفاح را به خالفت رسانيده بود،

را كنار زده و به وصايت و امامت ) ع(عباس گستاخى ابوهريره را نداشتند كه يكباره على   بنى
 .عباس معتقد شوند

 

: نويسد بن موسى در اين مورد مى حسن. البته، بعدها مهدى اين گستاخى را پيدا كرد
هايى را كه  شيعه  يگر فرقهيعنى راونديه، كيسانيه و د[سپس مهدى سخنان ايشان «

بن  كرد، امامت عباس  را كه امامت محمدبن حنفيه را اثبات مى]عباسيه بودند
 .عبدالمطّلب را پس از پيغمبر استوار ساخت و آن را بدين گفتار دعوت كرد

عباس عمو و وارث پيغمبر است و به وى از همه كس سزاوارتر و : مهدى گفت«
و هر كه پس از آن حضرت به خالفت ) ع(مر و عثمان و على نزديك بوده و ابوبكر و ع

چون سخن او را پذيرفتند، از . پرداخت، غاصب بود و آن جايگاه را به  ستم گرفته بود
بن عباس  پس از عباس براى پسر او عبداهللا... ايشان درباره امامت عباس بيعت گرفت

سپس ...  پيمان امامت گرفتبن عبداهللا پس از عبداهللا براى پسرش على... بيعت گرفت
77.بن محمد، سفّاح و منصور به ترتيب بيعت گرفت براى محمدبن على، ابراهيم

 

 

اين راه به خاطر . نبود» محمدبن حنفيه«هيچ راهى به جز رسانيدن سلسله وصايت به   
و چند ماهه مختار داشت، احساس عميقى كه جريان دوم نسبت به قيام و حكومت دو سال 

 تا آن روز هيچ كس از شيعه و هيچ نهضت مسلحانه تشيع نتوانسته بود ;رسيد آسان به نظر مى
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به اندازه قيام مختار در عمل موفق شود و مختار بود كه به جز تعداد اندكى از قاتلين كربال همه 
ن تحليل، سلسله وصايت با اي. هارا به مجازات رسانيده و غم از دل شيعيان زدوده بود  آن
 :عباس به شرح زير اعالم گرديد  بنى

بن عباس، ابوهاشم   بن عبداهللا بن محمد، محمدبن على عبداهللا سفاح، برادرش ابراهيم  
السالم، اين سلسله در يك مورد با مذهب كيسانيه  محمد حنفيه، محمد حنفيه و على عليه بن

 زيرا خود ;وصايت بود كه چندان اهميتى نداشتتفاوت پيدا كرد و آن حذف مختار از سلسله 
كيسانيه در توضيح عقاد خودشان دقيقاً مشخص نكرده بودند كه آيا مختار امام بوده يا فقط 

 .نماينده امام كه محمد حنفيه باشد

ادعا داشتند كه » بن معاويه عبداهللا«شد، زيرا طرفداران  البته مشكل به همين جا ختم نمى  
داشته، » ابورياح«براى حلّ اختالف، نزد شخصى كه كنيه . عاويه وصى ابوهاشم استعبداهللا بن م

را وصى خود ) بن عباس  عبداهللا بن(على   كند كه ابوهاشم محمدبن  روند و او تصريح مى مى
 .»78كرده

ه ترميم گرديد، بدين ترتيب، خالء و كمبودى كه در توجيه مشروعيت خالفت عباسى بود  
منصور، دومين . اما آن نتيجه مورد نظر فراهم نشد و جامعه اسالمى زير بار اين توجيه نرفت

به همين منظور، پسر و . خليفه عباسى درصدد برآمد كه اين مشكل را از طريق ديگرى حل كند
 .باز نتيجه دلخواهش حاصل نشد. ملقب كرد» مهدى«وليعهدش را به 

اس همان تلقى كه عنصرهاى حجت، نص، يا وصايت را در خالفت ابوبكر اهل تسنن براس  
دانستند، همان مشى را با عباسيان نيز در پيش  و راشدين و پس از آن خالفت اموى، دخيل نمى

گرفتند و در واقع عباسيان نيز پس از خالفت مهدى و در آغاز خالفت هادى به همين بينش 
79.دقانع شده و به جامعه تسنن پيوستن

 

اما شيعيان، خصوصاً خراسانيان كه به دليل همان خالء و كمبود، سرخورده شده بودند،   
ترين و   فالت ايران پرآشوب. كردند هايى را يكى پس از ديگرى برپا مى ها و جنبش قيام

الرشيد را مجبور كرد كه  اين وضع، هارون. ى شده بودترين بخش امپراطورى عباس  متالطم
رضى من آل «شخصاً به خراسان برود و همين فشارها موجب گرديد كه مأمون بار ديگر شعار 

ملقب » رضا«السالم را وليعهد خود اعالم كند و او را به   را مطرح كند و امام رضا عليه» محمد
ايش، ميان دو امر مهم مردد بود، از سويى بايد به مأمون پس از فتح بغداد توسط نيروه. نمايد

توانست خراسان بزرگ را كه آن همه  رفت كه مركز خالفت بود و از طرف ديگر نمى بغداد مى
اى جز احياى مجدد شعار مزبور نداشت كه البته در اين  چاره. قيام راه انداخته بود، رها كند

                                                           

 .٥٦ا�/	-,، ص   +*�()'، &�ق-٧٨

 . ا��mN ,(2ز �Pایc �, تJّE�، از ز��ن خ*د �wJ*ر ��وع �OC �*د-٧٩



حتى پس از .  دوم شيعه تا حد زيادى موفق بودگير كردن و باوراندن جريان  اقدامش، يعنى همه
) ع(درآورد و در سوگ امام رضا ) ع(نيز فوراً دخترش را به عقد امام جواد ) ع(وفات امام رضا 

 .كرد  زد و شيون مى  عزادارى كرد و به سرو سينه مى

 

 كه در  در زمان منصور، خليفه دوم عباسى باز در ميان راونديه كيسانيه:ـ راونديه منصوريه4
گروهى از آنان آن قدر در حب آل عباس . باال بدان پرداختيم، انشعاب به وقوع پيوست

روى كردند كه رسماً به الوهيت منصور معتقد شدند و اين باورشان را علناً اعالم   زياده
 141اثير در بيان حوادث سال  ابن. اى جز قتل عام آنان نداشت  منصور نيز چاره. كردند

اى نگاشته شده كه گويا  دهد، اما متن به گونه  اونديه منصوريه را گزارش مىق خروج ر.هـ
در اين سال «: نويسد او مى. خواهد زمينه را براى توجيه قتل عام توسط منصور آماده كند مى
ها از اهالى خراسان بودند كه طرفدار  راونديه بر عليه منصور قيام كردند و آن) ق. هـ141(

در جسم » آدم«كردند، روح   تناسخ ارواح قائل بودند و خيال مىابومسلم بوده و به
دهد، منصور دوانقى است  ها آب و غذا مى  حلول كرده و خدايى كه به آن» بن نهيك  عثمان«

 .باشد مى» بن معاويه  هيثم«و جبرائيل هم 

هنگامى كه اين گروه بر عليه حكومت سر به شورش برداشت، نزد قصر منصور آمده   
سپس راونديه . ها را دستگير و زندانى كرد   منصور رؤساى آن;اين قصر خداى ما استگفتند 

 »80.كند  ها را صادر مى كنند و منصور دستور قتل عام آن  رؤساى خود را از زندان آزاد مى

اينان فقط . برم   به كار مى]فمؤلّ[در مورد اين فرقه را من » واقفيه« عنوان :ـ راونديه واقفيه5
جا و هم در صفحات بعد در اين مورد توضيح خواهم   هم در اين. شدند ناميده مى» راونديه«

اينان . ناميده شدند» واقفيه«بودند كه بعدها » هفت امامى«هاى  داد كه اين فرقه، از فرقه
ن نهضت، به دام گروهى بودند كه پس از حادثه بيعت با عبداهللا سفاح و به بيراهه رفت

شان  هاى راونديه جدا كردند، به اشتباه گمراهى نيفتادند، راهشان را از ابوهريره و ساير فرقه
 .اعتراف نمودند و به موطن خويش بازگشته و به يك جريان ضدعباسى تبديل شدند

اى از راونديان به اشتباه خود پى بردند و به موطن خويش   در باال گفته شد كه فرقه  
اى   كاران، رفتار محتاطانه پايگاه اعتقادى قم و كاشان با اين ـ به اصطالح ـ توبه. گشتندباز

اين رفتار كجدار و مريز موجب گرديد كه آنان و فرزندانشان كه در سرتاسر دره اردهال . داشت
زيستند ـ خودشان را متفاوت با  تا منطقه اردستان و در مثلث مابين قم، اصفهان و اردستان مى

 .العمل در آنان پيدا شود ها و كاشانيان احساس نمايند و روحيه عكس مىق
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كه موضوع ) ق. هـ184) (ع(باالخره اين آتش زير خاكستر به دنبال شهادت امام كاظم   
اى از  را پيش آورد و تعداد زيادى از سران شيعه و حتى عده» واقفيه«و » توقف«

 .به ترديد واداشته بود، شعلهور گشت) ع(شان را كه در امامت امام رضا  دانشمندان

هاى مختلف واقفيه تا در سطور آينده بتوانيم  اى شود به گروه جا اشاره بهتر است در اين  
 .تر به بررسى مطلب بپردازيم بهتر و روشن

شيعيان بر پنج ) ع(بعد از شهادت امام موسى كاظم : گويد بن موسى نوبختى مى حسن  
شود كه شيعيان در واقع  هاى بعدى وى چنين استنباط مى  ا از متن گفته ام;گروه تقسيم شدند

 .امر به دو فرقه اصلى منشعب شدند

 .قائل شدند) ع(الرضا  بن موسى كه به امامت على: الف ـ قطعيه

اى   اينان هر كدام به بهانه.  كه از حدود شش گروه مختلف تشكيل شده بود:ب ـ  واقفيه
 :ها عبارتند از  را قبول نكردند و بهانه) ع(ى بن موس ساختگى امامت على

 .نمرده و زنده است و او مهدى قائم است) ع(امام موسى كاظم : اند اى گفته  ـ عده)1

وفات كرده ولى همان مهدى موعود است و بعدها دوباره ) ع(امام كاظم : اند اى گفته  ـ عده)2
 .زنده خواهد شد

فات نموده ولى دوباره بازگشته و ياران او وى را ديدار و) ع(امام كاظم : اند  اى گفته ـ عده)3
 .فرمايد كنند و وى به ايشان امر و نهى مى مى

نزد خداوند رفته و هنگام قيام باز ) ع(مانند حضرت عيسى ) ع(امام كاظم : اند اى گفته ـ عده)4
 .خواهد گشت

و كسانى كه بعد از ) ع (نمرده و زنده است و حضرت رضا) ع(امام موسى : اند اى گفته ـ عده)5
اند، امام نيستند بلكه جانشينان آن حضرت هستند كه يكى بعد از ديگرى  ايشان آمده

برانگيخته شود، اما قبل از ظهور ايشان بايد از جانشينان ) ع(آيند تا اين كه امام موسى  مى
 .ايشان اطاعت شود

 .مرده است يا زنده) ع (دانيم كه امام موسى كاظم ما نمى: اند  ـ گروهى هم گفته)6

در مورد » بن موسى حسن«هستند و » واقفيه«ها نيز جزو فرقه   كسان ديگرى هستند كه آن
اسد به نام   نام دارند و از ياران موالى بنى» بشيريه «]متوقفه[گروهى از ايشان «: ها نوشته  آن

دان نرفته، بلكه بن جعفر نمرده و هرگز به زن كه موسى: محمدبن بشير كوفى هستند و گفتند
محمدبن بشير را جانشين خويش . باشد و غايب است و زنده و مهدى قائم است ناپديد مى

 .81»ساخته و كارهاى خود را به وى واگذاشته
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ها اشاره كرده، يك سوى قضيه است  الشيعه بدان ها كه مؤلف فرق بندى اين تقسيم  
هاى متعدد تقسيم   كه وى به صورت ضمنى متوقفه را به دو دسته متشكل از گروهدرحالى 

 .كند مى

 .ـ شش گروه با آراى مختلف كه همگى در توقف شريك هستند)الف

شوند اما از اين   جزو متوقفه حساب مى) ع(ـ گروه بشيريه كه از نظر توقف در امام كاظم )ب
دانند، از گروه متوقفه  مى) ع(جانشين امام كاظم نظر كه محمدبن بشير و سميع پسر محمد را 

ها گروهى كوچك بودند كه به انحراف كشيده شده و به كارهاى نامشروع از  اين. شوند  جدا مى
اينان : نويسد  بن موسى در اين مورد مى حسن. دست يازيدند... قبيل انكار حج و زكات و 

ها و  دانند و آن كنند، ناپاك مى مىرا كه دعوى امامت ) ع(فرزندان امام كاظم ) بشريه(
دادن زكات و . دانند ها را مشروع مى طرفدارنشان را كافر دانسته قتل آنان و تصاحب اموال آن

كنند و همبستر شدن با نزديكان و خويشان را از  رفتن به حج و ديگر واجبات دين را انكار مى
و اشتراكى مذهب هستند و در ... باشند  ايشان قايل به تناسخ مى. دانند زنان و مردان جايز مى

 .»اموال برابرى و مساوات را بين خود واجب شمارند

هايشان  بسيار زود از هم فروپاشيد و از ميان رفت و تنها نام و نشانه) بشيريه(اين فرقه   
برجاى ماند كه دستگاه خالفت با استفاده از قدرت تبليغاتى خود، عقايد انحرافى آنان را به 

هاى ديگرى كه سرمخالفت با خالفت را داشتند، نسبت داد، هر چند در مورد وجود چنين  فرقه
 .عقايدى در بين گروه مذكور نيز شك و ترديد وجود دارد

باقى ماندند، » هفت امامى«توقف كرده به صورت ) ع(آنان كه در امامت امام رضا   
با اين (وفه گشتند ولى شيعيان قم ك) جريان اول(موجب به وجود آمدن شكافى در ميان شيعيان 

راونديه مورد بحث . دچار اين انشعاب نگشتند) ها از جريان اول بودند كه اينان نيز همانند كوفى
كه به محل خود يعنى منطقه قم، اردستان، اصفهان بازگشته بودند، در انتظار فرصتى براى تخليه 

» جاويدان« اين گرايش، فردى به نام شان بودند، طرفدار جريان توقف شدند و در هاى  عقده
 .ها بوده است رهبر آن

روحيه . مركز تشيع قم و كاشان واردستان آنان را گول خوردگان واقفيان كوفى ناميدند  
هاى فرهنگ قم و كاشان عرصه را بر اينان تنگ كرد و طرفداران جاويدان  دينى و سختگيرى

 .ناچار به آذربايجان مهاجرت كردند

بودند بعدها در آذربايجان به ) ع(هاجر به آذربايجان كه قائل به غيبت امام موسى گروه م  
. است» تغيب«به معناى » دقَلَ«شدند و همانطور كه خواهد آمد كلمه  شناخته مى» دقوليه«نام  

اولين كسى كه اين عقيده را مطرح كرد، . يعنى اين گروه قائل به غيبت امام خود هستند
موقعيت اجتماعى خاندان بزيع براى چنين موضعگيرى و القاى چنين . بود» ع دقولىبن بزي  حمزة«



افرادى از اين خاندان در . اى براى يك نهضت سياسى ـ عقيدتى، مناسب و مساعد بود انگيزه
برادرزاده » بزيع  محمدبن اسماعيل بن«از آن جمله . اند بوده) وزارت درجه دوم(سمت وزارت 

 رخالفبن بزيع، كه ب حمزة

مانند ) ع(معتقد بود و بايد گفت موقعيت وى در پيش امام رضا ) ع(رضا  عمويش به امامت امام
 :شود  بنابراين، دو مطلب روشن مى. بود) ع(بن يقطين در نزد امام كاظم  موقعيت على

شان موجب از بين  نخست اين كه بشيريه، گروهى كوچك بودند و عقايد خرافى و انحرافى  
 .محالل خودشان شدهرفتن و اض

و بنابر گفته شهرستانى، . بوده است» بزيع دقولى  بن  حمزة«دوم اين كه، مؤسس دقوليه   
بندى اين   با جمع82.شدند اصحاب بابك و جاويدان در آذربايجان به نام دقوليه شناخته مى

 اصحاب بابك متهم به اشتراك در اموال و زنان گردد كه چرا جاويدانيان و مطالب معلوم مى
يعنى دستگاه خالفت با استفاده از قدرت، تمام مسائل و عقايد منتسب به بشيريه را به . اند شده

بندى  هاى متوقفه انتشار داده است و بعضى از نويسندگان كه از تقسيم ها و فرقه نام تمام گروه
اند، چون اصحاب جاويدان و بابك  ند، خيال كردها هاى مختلف خبر نداشته متوقفه به فرقه

ها قايل به اشتراك در اموال و زنان  اى از متوقفه است پس آن دقوليه هستند و دقوليه هم فرقه
بن  درحالى كه حسن» دو ضرب در دو مساوى چهار است«هستند و به خيال خودشان حساب 

سعدبن عبداهللا . شمارد   از متوقفه نمىها را  سهل در فرق الشيعه با وجود اشتراك در توقف، آن
 شهرستانى هم از 83.دهد  نيز اين عقايد انحرافى را فقط به اصحاب محمدبن بشير نسبت مى

برد، يعنى چون اصحاب محمدبن بشير اندك بودند و به سبب داشتن  ها اصال نامى نمى  آن
آورد و در مورد  هاى شيعه به حساب نمى ها را جزو فرقه زود از بين رفتند، آنعقايد انحرافى، 

 .كند اى نمى فرقه متوقفه نيز به هيچ روى به موردى كه نشانگر عقايد انحرافى آنان باشد، اشاره

اى به خاطر داشتن  شود و آن اين كه چگونه است كه فرقه  حال سؤال ديگرى مطرح مى  
ناميده، از » بشيريه«ها را   بن موسى آن  ل شدن به اشتراك اموال كه حسنعقايد انحرافى و قائ

روند ولى اصحاب بابك با داشتن چنين عقايدى سى سال در مقابل امپراطورى عظيم  بين مى
عباسى ايستاده، در تمام مناطق ايران به خصوص در آذربايجان، همدان و اصهفان طرفدار پيدا 

ى در اين مدت فقط پانصد هزار نفر از لشكريان خالفت به دست كنند و بنابر نوشته مسعود مى
: نويسد  اين حداقل رقم است، زيرا بعد از آن مى. شوند كشته مى) دقوليه آذربايجان(جاويدانيان 

ا ه البته خود آنان نيز در جنگ» 84.آمد  و بقولى بيشتر از اين بود و از فزونى به شمار نمى«
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دادند و فقط در يكى از جنگها حدود شصت هزار نفر از ياران بابك كشته  هاى بسيارى مى كشته
85.شود مى

 

اين سؤال تنها يك جواب دارد و آن اين كه خالفت با استفاده از قدرت تبليغاتى خود،   
عقايد از بين رفته بود، به دقوليه آذربايجان را كه خود بشيريه به دليل همين » بشيريه«عقايد 

دهد و از همين رو، نويسندگان بعدى به خاطر اشتباه در كلمه   يعنى همان جاويدانيه نسبت مى
پندارند و عقايد  هاى مختلف را به همين باور پنداشته و همه را يك فرقه مى متوقفه، همه فرقه

 .دهند  ها نسبت مى را به آن» بشيريه«فرقه 

گيريم   مى هاى مختلف متوقفه نموديم داستان اصلى را پى اى گذرا به گروه حال كه اشاره  
 اى از ساكنين مثلث اردستان، اصفهان، قم كه عده

اينان كه همان بازماندگان راونديه بودند و . به رهبرى جاويدان به آذربايجان مهاجرت نمودند
 طنهاى راونديه توبه كرده، به مو برخالف ساير فرقه

 .خود بازگشته بودند، در هنگامه اختالف قطعيه و واقفيه به سوى آذربايجان مهاجرت نمودند

 

در زندان ) ع(در آن هنگام كه امام موسى كاظم «: نويسيد خود مى» رجال«كشى، در 
بودند، دو وكيل او در كوفه، سى هزار دينار از شيعيان آن حضرت تحت عنوان سهم امام 

در زندان بودند، آن دو وكيل با وجوه ) ع(چون حضرت امام آورى كردند و  جمع
چون خبر شهادت امام را . ها و لوازم زندگى خريدند گردآورى شده براى خود خانه

گرفته بودند، به ) ع(هايى را كه بابت سهم امام  شنيدند، براى اين كه ناچار نشوند پول
شدند و ) ع(مام موسى كاظم شرمى منكر شهادت ا جانشين وى برگردانند، با كمال بى

 .»اند ناميده» واقفيه«از اين رو، پيروان ايشان را . درباره او توقف كردند

نشدند و » متوقّفه«هاى  قابل ذكر است كه تنها اين دو نفر موجب به وجود آمدن فرقه
 .اند اى ديگر نيز در اين موضوع دخيل بوده عده

بن حمزه بطائنى، زيادبن مروان قندى،  على: اند از هاى متوقّفه عبارت بوده سران گروه
بن ابى سعيد مكارى و كرام  بزيع، حسن و حسين بن بن عيسى رواسى، حمزة عثمان

 .86خثعمى

كوهى كه هم قابل .  را براى اسكان انتخاب نمود87»بذ«جاويدان، رهبر مهاجرين، كوه   
 شايد ;الجيشى، غيرقابل نفوذ  زيستن و امنيت بود، هم اعاشه در آن ممكن بود و هم از نظر سوق

را از » بذ«هاى  كسى كه كوه. ها وجود داشته باشد  در سرتاسر ايران كمتر جايگاهى با اين ويژگى
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نزديك مطالعه كند، از حسن انتخاب چنين موضعى به وسيله اين شخص با آن شرايطى كه 
نام و نشان به سربرد  توانست در شهرها و بالد به صورت بى  از جامعه بريده بود و نمىداشت و

 .ـ سخت تعجب خواهد كرد

هاى آن در تملك افراد محلّى و   اما دامنه;قلّه بذ محل بدون مالك و بالمنازعى بود  
ابوعمران .  گروه جاويدان در پهلوى قله و باالتر از دامنه آن، شهركى را ساختند88.ها بود عرب

هايى ميان آن دو رخ داد كه سرانجام با   نامى مدعى مالكيت منطقه، با آنان درگير شد، تنش
ظاهراً ابوعمران از ناحيه دستگاه خالفت و امراى محلى تحريك . زى جاويدان خاتمه يافتپيرو
 .شد مى

ها عقيده دارند كه ابوعمران از افراد خود راونديان بوده و نزاع آن دو در واقع  بعضى  
رسد   به نظر مى. اى بوده است داد و درگيرى درون فرقه انشعاب ديگرى بود كه رخ مى

ترديد حسن صباح رهبر  ى پرشور و اهل داعيه و داهيه بوده است ـ و بىجاويدان فرد
هاى استراتژيك وى را   ها پس از وى تاكتيك اسماعيليان كوه الموت، به او تأسى كرده بود و سال

 .كند اش انتخاب مى هاى آينده  به كار برده است ـ كوه بذ را براى سكونت مهاجرين و برنامه

كه پرچم ) ق. هـ192(رت راونديان مذكور به كوه بذ گذشته بود فقط هشت سال از مهاج  
 .جاويدان در كوه بذ به اهتزاز درآمد

خواهى امام  اى از شيعيان جريان اول نيز به انگيزه خون  عالوه بر شيعيان جريان دوم، عده  
د كه گفته ش. (به نداى جاويدان پاسخ گفتند... از اصفهان، همدان، كوهدشت، رى و ) ع(كاظم 

) ع(ها عقيده داشتند كه امام كاظم  اى از آن واقفيه هفت امامى به چند گروه تقسيم شدند و عده
 ).نمرده است

اين . بن مالك سركوب شد گرديد، توسط عبداهللا  قيامى كه توسط جاويدان رهبرى مى  
 همان ناحيه بين همدان، اصفهان(قيام در منطقه جبال 

و چون سال يكصد و «داند   دينورى مركز اصلى را جبال مى. هو آذربايجان صورت گرفت) و رى
. اين نخستين قيام خرميان بود. نود و دو فرا رسيد، خرميان در سرزمين جبال خروج كردند

بن مالك خزاعى به سوى ايشان فرستاد كه گروه  هارون پسرش محمد امين را همراه عبداهللا
ولى طبرى مركز » 89.ها پراكنده شدند  ستانبسيارى از ايشان را كشت و ديگران هم در شهر

خرميه در ناحيه ) ق.ـ هـ192(در سال «: نويسد  داند و مى اصلى قيام را آذربايجان مى
 »...90بن مالك را به جنگ آنان فرستاد الرشيد، عبداهللا آذربايجان قيام كردند و هارون
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شود كه قيام وسعت زيادى داشته و در هر دو   متن مذكور، معلوم مىبا توجه به دو  
 همان ناحيه بين همدان، اصفهان(منطقه، يعنى آذربايجان و جبال 

 .صورت گرفته است) و رى

شود كه  شود در اكثر منابع، اين قيام با نام قيام خرميه شناخته مى همانطور كه ديده مى  
اى است كه   خاطر مذهب خرمدين، بلكه به خاطر نام منطقهاحتمال قوى دارد اين نام نه به

زيرا در . اند جاويدان و هسته اصلى اين قيام از آن منطقه به سوى آذربايجان مهاجرت كرده
كه . وجود دارد» دشت  خرم«شرقى كاشان و مابين اردستان و كاشان آبادى بزرگى به نام   جنوب

ان بوده و اينان بعد از مهاجرت به آذربايجان، به به احتمال قوى خيزشگاه اصلى اصحاب جاويد
نگاران اشتباهاً نام خرمى را با خرمدينان  اند و بعدها، تاريخ نام مبداء خود خرّمى ناميده شده

يكى دانسته و همين مشابه بودن نام بعدها موجب شده تا عقايد مربوط به خرميان خداش به 
تقدير، بعد از شكست اولين قيام كه در گستره وسيعى به هر . گروه جاويدان نيز نسبت داده شود

 .به وقوع پيوست، جاويدان و يارانش به شهر بذ برگشتند

بذنشينان مهاجر، اين بار به تدريج به جذب افراد بومى پرداختند و شهرشان روز به روز   
اى جلب و بذ و بذنشينان بر. افزود شد و بر تعداد طرفداران جاويدان مى  بزرگ و بزرگتر مى
 :ها عبارتند از اى داشتند كه برخى از آن هايى طبيعى و ابتكارى خودويژه جذب افراد جاذبه

 .ـ همه را از پرداخت انواع ماليات آسوده كرده بودند)1

 .ـ كوهستان  بذ براى دامدارى بالقوه و بالفعل بسيار مستعد بود)2

 .ها امنيت كامل برقرار بود ـ در محيط زندگى آن)3

ـ تربيت يافتگان راوند، افراد متفكر و انديشهورز بودند و با كتاب و كتابت سروكار داشتند و )4
 .ها باال بود سطح فرهنگ و دانش آن

 .ـ به عدالت ارزش وافرى قايل بودند)5

 !ـ مردمى آزادى خواه بودند و در برابر جور و ستم، سركش و پرخاشگر)6

ها به حدى   شان حاكم بود و اين احساس  بر زندگىاى ـ عاطفه و صميميت قوى درون فرقه)7
 .اند بوده كه به اشتراك اموال متهم شده

هايى كه در برابر خالفت سركشى   ها و فرقه به تمام گروه» اشتراك اموال«برچسب   
ها، صميميت و  عاطفه درون  مهمترين دليل متهم شدن اين گروه. اند، زده شده است كرده مى

كند و عامل  هاى كوچك بيش از حد خودنمايى مى  ها و گروه الباً در فرقهاى است كه غ فرقه
 ;گردد به رانده شدن از جامعه و بريده شدن تمام عاليق با جامعه اصلى اين صميميت بر مى

رسد كه اين اتهام بيشتر از اشتباهى نشأت  منتهى در مورد اصحاب جاويدان چنين به نظر مى
 يعنى دستگاه خالفت به خاطر اين كه اصحاب ;در رفع آن داردگرفته است كه اين كتاب سعى 



ها نسبت داده و مؤلفين را هم  را به عمد به آن» بشيريه«بودند، عقايد » متوقفه«جاويدان از 
 .سردرگم كرده است

 :اصحاب جاويدان به دو نام مشهور بودند  

 را با اين نام ها  كه نام اصلى آن است و مردم آذربايجان هم آن» دقوليه «الف ـ
 .91اند  شناخته مى

 خرميه، كه اين نام توسط دستگاه تبليغاتى خالفت در ميان مردم ممالك اسالمى به جز ب ـ
ولى، بسيار جاى تأسف است كه نويسندگان و مؤلفان در مورد هر . آذربايجان متداول شده است

همان طور كه در صفحات قبلى گذشت و در آينده هم از آن . اند دهدو عنوان دچار اشتباه ش
اند و عقايد  هاى مؤلفين پراست از تناقض و هر كدام سخنى گفته بحث خواهد شد، نوشته

ها يكى  بشيريه و خرميه خداش را به خاطر شباهت نام طرفداران جاويدان با اين دو فرقه، با آن
 .اند  دانسته

اند، همان   كه مؤلفين و مورخين، اصحاب جاويدان را بدان متهم ساختهاين اشتراك اموال   
هاى تند  دست از پياده كردن آن عاجز ماندند و مائوئيست هاى تبر به چيزى است كه بلشويك

 .و تيز در تحقق آن با ناكامى مواجه شدند

ى ا  آيا چنين كارى از فردى به نام جاويدان ساخته بوده است؟ آيا چنين برنامه  
كه تندترين و شديدترين  اى براى جلب مردم شهر بذ داشته باشد يا اين  توانست جاذبه مى

 كرد؟  دافعه را ايجاد مى

برد  شان نام مى هايى را كه با عقايد مزدك التقاط داشتند، با ذكر محل  شهرستانى، فرقه  
: كيه و الكوذيه،بنواحىالكوذيه و ابومسلميه و الماهانيه و االسبيد جام: و هم فرق«: گويد  و مى

و آنان ـ  (92».سغد، سمرقند و الشاش و ايالق: االهواز و فارس و شهر زور و االخر بنواحى
ك (كودكيه ابومسلميه، ماهانيه، اسپيد جامگان و كود : ]مانند[هايى هستند   مزدكيه ـ فرقه

 ).سغد، سمرقند، شاش و ايالق: اهواز، فارس، شهر زور و نيز در نواحى: در نواحى) شاهيه

 به ميان نيامده، حتى اصفهان و كاشان نيز ذكر نشده در اين ميان نامى از آذربايجان يا بذ  
بدانيم ـ كه چنين نيز هست ـ مركزشان در » ابومسلميه«اگر خرميان خراسان را از . است

 .ذكر شده است» سغد و سمرقند«خراسان با لفظ 
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اند، نام برده شده  هايى كه به نوعى با تعليمات مزدك آميختگى داشته بنابراين، همه فرقه  
و نيز عدم ذكر نامى از آذربايجان و بذ، نشان » بابكيه« عدم ذكر نام جاويدانيه و يا حتى نام و

 .دهد كه نهضت بذ آميختگى عقيدتى با افكار مزدك نداشته است مى

ها را متهم به  هايى هم كه شهرستانى آن  توان گفت كه ساير فرقه  هر چند به جرأت مى  
هاى شيعى ايرانى را متهم به   توانسته، فرقه  را او تا مى زي;گرايى كرده، درست نيست مزدك
كرده، ولى همين كه نتوانسته به بذ نشيان و اصحاب جاويدان تهمت  گرايى مى مزدك
زند و  وى حتى به اسماعيليه هم اين تهمت را مى. گرايى، بزند، خود جاى تأمل است مزدك

و درعراق اسماعيليه را باطنيه، » المزدكيهالباطنيه و القرامطه و : فبالعراق يسمون«: نويسد مى
93.نامند قرامطه و مزدكيه، مى

 

اين تصور كه نام نبردن از بذ، جاويدانيه يا آذربايجان، نتيجه مسامحه و يا فراموشى بوده   
.  هـ548 كه در  سال  زيرا شهرستانى;تواند صحيح باشد  كه شهرستانى دچار آن شده است، نمى

ترين دوران عمر شهرستانى و شايد   يعنى دقيقاً در پرتالش529وفات كرده و در سال . ق
نوشته، نهضت بذ مجدداً جان گرفته و به   درست در همان وقتى كه وى اين خطوط را مى

اه فعاليت پرداخته بوده است و مسترشد، خليفه عباسى، شخصاً به جنگ آنان رفته و در اين ر
با اين همه، محال است كه شهرستانى از چنين حادثه بزرگ تاريخى و عقيدتى . كشته شده است

 .اعتنا باشد خبر مانده و يا نسبت به آن تا اين اندازه بى بى

دينان در بالد  در عهد مسترشد، جماعتى از خرّم«: نويسد عوفى در اين باب مى  
 .افروختند  نواير شروفتنه مىكردند و  آذربايجان نشسته بودند و فساد مى

با لشكرى جرار به . مسترشد از جهت جهاد و قطع فساد اينان به نفس خود حركت فرمود  
اى از مالحده ناگاه بر وى پيدا شدند و او را بگرفتند و كارد زدند   طرف آذربايجان رفت و طايفه

 خمسمأة، رايت حيات او روز پنجشنبه هفدهم ماه ذيقعده سنه تسع و عشرين و. و هالك كردند
94.»سرنگون گشت و دامن ديده اعيان و اركان دولت او پرخون گشت

 

شناخته و با توجه كامل، آنان را  بنابراين، شهرستانى نهضت بذ را به طور كامل و دقيق مى  
 .هاى مزدكيه نشمرده است از فرقه

برادر (خليفه براى سركوبى سلطان مسعود : نويسد  مى.) ق.  هـ 529(اثير در وقايع  ناب  
مسعود او را نگاه . كه در همدان ياغى شده بود، رفت و در جنگ شكست خورد) سلطان طغرل

اش ملك  داشت و خليفه را همراه خودش به جانب مراغه برد، زيرا مسعود به جنگ برادرزاده
از طرف ) غازان( فرسخى مراغه اردو زده بودند كه خبر آمد، امير قزان در دو. رفت  داوود مى
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 در اين ;مسعود و ديگران به پيشواز قزان رفتند. رسد سلطان سنجر به عنوان پيك از راه مى
هنگام تعداد بيست و چهار مرد از باطنيان حمله كرده و خليفه را كشتند و اعضايش را مثله 

95.مردم مراغه دفنش كردنداش ماند تا  كردند و جنازه
 

 :توضيح

اثير يكى  پس كالم عوفى و ابن.گفتند ايم كه به جاويدانيان، باطنيه هم مى مكرر ديده
شود و اگر سخن عوفى را بپذيريم و قاتلين خليفه را از باطنيان اسماعيليه بدانيم، در  مى

آيد و آن اين است كه مورخين عادت داشتند هر  ورت يك مسئله ديگر پيش مىاين ص
 گرچه قيام كنندگان و ;قيام و اقدام بر عليه خليفه را قيام خرمى و اقدامى خرمى بنامند

و عوفى هم بنابر همين عادت آنان را خرمى . اقدام كنندگان در حقيقت خرمى نباشند
اما به نظر . س همين عادت، خرمى ناميده شده است پس نهضت بذ نيز براسا;ناميده است

ها  در آن سال. رسد كه باطنيه اسماعيليه به قتل يك خليفه ورشكسته اقدام كنند نمى
براى جمع ميان سخن عوفى و . دشمن بزرگ اسماعيليان، سلجوقيان بودند، نه خليفه

 در آن زمان رابطه  ممكن است جاويدانيان هفت امامى;اثير، يك احتمال وجود دارد ابن
خوبى با اسماعيليان داشته باشند و كينه ديرينه با نسل خلفا كه آنان را قاتلين بابك و 

دانستند، موجب اين كار شده باشد و شايد همين اتحاد موجب شده  اجداد خودشان مى
 .اند هاى باطنيه شمرده كه تعدادى از مورخين، جاويداينان را از فرقه

دهد كه علت اساسى ناميده شدن اين  در متون تاريخى نشان مىاندكى دقت و تأمل 
گرايى خرميان خراسان به آنان،  به خرميه و در نتيجه انتساب مزدك) نهضت بذ(نهضت 

هاى سياه عباسيان،  سرخى پرچم آنان بوده است كه در عصر عباسى در قبال پرچم
پرچم . داشتند بر مى) ضهمبي(شان غالباً پرچم سرخ و برخى نيز پرچم سفيد  مخالفين

هاى خرمى در  اين موضوع موجب شده بود كه قيام بذ با فرقه. نهضت بذ نيز سرخ بود
. شده است بود كه به همه آنان اطالق مى» محمرّه«يك عنوان شريك باشند و آن عنوان 
ها و فعال بودن تشكيالت تبليغى دربار  ها و گفته به تدريج در اثر تكرار در نوشته

يكسان تعبير شده و كمتر كسى دنبال تفكيك » خرميه«با كلمه » محمرّه«ت، كلمه خالف
الرأس جاويدانيان اطراف اردستان و  و از آن جا كه منشأ و مسقط. ها بوده است آن

كاشان و اصفهان و قم بوده و گويا هسته اصلى را اهالى خرم دشت كاشان تشكيل 
تر  يز پيدا كرده و اين آشفته بازار را آشفتهاى ن اند، نام خرمى تناسب ويژه داده مى

توان چنين توجيه كرد كه سرخى پرچم، موجب اشتباه  با كمى خوشبينى مى. نموده است
شود كه  هاى مورخين، روشن مى گويى مورخين شده، اما با كمى دقت و درك تناقض

كه هر حركت ها به تقليد از دستگاه تبليغى خالفت و مردم عامى، عادت كرده بودند  آن
 .شيعى در ايران را خرمى بنامند

شود كه شهرستانى، اسماعيليه را كه ريشه عربى  اين كينه ورزى، زمانى آشكارتر مى
 گويا حكومت و 96.شده، خرمى و مزدكى بنامد داشته و از سوى مبلغين مصرى تبليغ مى
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رده بودند كه هر قيام را مزدكى و خرمى بنامند و مورخين به تبع آن مردم ساده عادت ك
هاى خود را با اين اصطالح كه مردم  آمد حرف دستان دربارى هم بدشان نمى و قلم به
 .گويند، به كرسى بنشانند چنين مى

 

 

» قيام محمرّه«، قيام جاودانيان به رهبرى بابك را .ق.  هـ 218يعقوبى در وقايع سال   
ها را  محمره درجبل ـ عراق شامل آذربايجان ـ خروج كردند،كشتار نموده راه: ويسدن ناميده، مى

پس معتصم، ... قطع كردند و عبور و مرور را ناامن نموده به حاجيان خراسان متعرض شده
97.»ابراهيم را با لشكرى به جنگ آنان فرستاد اسحاق بن

 

ها   ها رايج بود كه اعم و اخص بودن آن  ها و قلم  رميه آنقدر در زباندو لفظ محمرّه و خ  
نسبت به همديگر، در نظرها از بين رفت و مانند دو نام براى يك چيز تلقى گشتند و چنين 

محمرّه «، »محمرّه غير خرميه بذ«اى به ظاهر كوچك، موجب شده كه دوازده قرن   پديده
 .ناميده شود» خرميه

زيرا در آن عصر كه به . متهم كند» اشتراك اموال« حق داشت آنان را به دستگاه خالفت  
 صميميت از نوع بذى آن، ;كشتند ارزش حتى يك عدد پياز ـ آدم مى  خاطر يك چيز بى

طور ساير مردم كه هيچ وقت امنيت جانى  توانسته اشتراك اموال تلقى شود و همين  براستى مى
خوردند و نيز  شدند و شالق مى أمورين ماليات استنطاق مىو مالى نداشتند و هر روز در قبال م

كردند، حق  افتادند و اموال يك ديگر را تاراج مى توسط امراى محلى به جان هم ديگر مى
داشتند كه شرايط اجتماعى و اقتصادى بذ را جو اشتراك اموال بنامند كه اين تعبيرشان به 

شان از  فرسايى  ديل گردد و حضرات، با قلمهاى قرن بيستم تب اى در دست كمونيست بهانه
 .پرستى ساختند  شهر دالوران بذ، يك عشرتكده متعفّن و محفل شكمبارگى و شكم

هر اقليت و : شناسى توجه كرد كه در اين مورد بايد به يك اصل مسلم اجتماعى و جامعه  
انيان نيز چنين جاويد. رسد هر گروه مهاجر غريب طبعاًبه حد اعالى صميميت درون گروهى مى

 .اند  شان بيشترين موفقيت ممكن را در اين صميميت داشته اند و با توجه به شرايط سياسى  بوده

وجود اين صميميت از يك سو و انتساب آنان توسط دستگاه تبليغاتى خالفت به خرميه   
اتهام در خراسان ـ كه اهل اباحه و تارك واجبات بودند ـ از سوى ديگر، زمينه را براى هر نوع 

خواهيم ديد كه هنگام . مورد جاويدانيه آماده كرده و دستگاه خالفت به منظور خود رسيده است

                                                                                                                                                                      

��D�،'+�(��R و +�U، جCD اول، ص -٩٦ ١٧٢. 

٩٧- CDج ،'�*L-ی T٤٧١، ص ٢ ت�ری. 



جنگ با بابك، عده بسيارى از مقدس مĤبان متحجر با همين تحريكات به قصد اين كه به جنگ 
 .هاى متعدد داوطلبانه از بغداد تا بذ رفته بودند روند، در گروه كافرترين كافران مى

اى براى دفاع و يا تعصب نسبت به جاويدانيان نيست، همان گونه كه  هيچ انگيزه  
 .شان موشكافانه بررسى شد، انگيزه پژوهش فقط روشن شدن واقعيات تاريخ است انحراف

. رخ داد) ع(در عصر امام صادق) تشيع جريان اول(انشعاب راونديه اوليه از تشيع قم   
رفتند، ترديدى نداشتند كه خالفت به  بومسلم به سمت عراق مىوقتى كه راونديه همراه ارتش ا

ابراين نپيوستن فرقه جاويدانيه پس از انحراف نهضت خراسان، بن98.خواهد رسيد) ع(امام صادق
دهد كه آنان در اعتقاد به شش  به هيچ يك از توجيهات جديد امامت، اين واقعيت را نشان مى

 .اند  را نيز قبول كرده) ع(امامت موسى كاظم) ع(امام باقى مانده و بعد از شهادت امام صادق

ها را  كند و شيعيان اصفهان و اطراف آن، آن  يام مىق. ق. هـ 192جاويدانيه، در سال   
اى از مردم  كنند و نظر به اين كه اين قيام و يارى كردن شيعيان اطراف اصفهان وعده يارى مى

الرشيد به اين قيام پيوسته بودند، بعد از  قم، كاشان و آوه كه صرفاً به دليل نفرت از هارون
» واقفيه هفت امامى«هاى   كه جاويدانيان جزو فرقهبوده، نشان ميدهد) ع(شهادت امام كاظم

 .اند و در آينده در مورد مؤسس اين فرقه و عقايدشان بيشتر به بحث خواهيم پرداخت  بوده

اند، البته دليلى هم در   معتقد نبوده) ع(چه مسلم است، بذنشينان به امامت امام رضا  آن  
آنان با مأمون . نيز تعميم دهيم) ع(اشان با مأمون را به امام رض دست نيست كه مخالفت

نيز ـ به دليل ) ع(جنگيدند، ليكن در هيچ متن و منبعى ذكر نشده كه نسبت به امام رضا مى
 .مسئله واليت عهدى ـ نظر نامساعدى داشته باشند

كند، اين است كه مردم و نهضت   چه مهم و تعيين كننده است و حقيقت را روشن مى  آن  
ناميدند و   مى» جاويدانيه«آنان خودشان را . ناميدند نمى» خرمدينان«يا » ميهخر«بذ، خودشان را 

 و از نزديك با آنان سر و كار داشتند و پيشتر و 99اى سنّى بودند مردم آذربايجان كه جامعه
» ذقوليه«ها را   ق از خصوصيات و باورهاى آنان اطالع داشتند، آنبيشتر از مردم ساير مناط

100.ناميدند مى
 

غاليه كسانى هستند كه در مورد ائمه خود غلو «: گويد  شهرستانى در بحث از غاليه مى  
كنند و  نند و احكام الوهيت را بر آنان بار مىك ها را از حدود مخلوق بودن خارج مى كرده آن

                                                           

+!*د آ,  آ�د و از او د9*ت �' آ, @	c از ر�	Cن �, �9اق، ا��م را ��اى خz&> +��]د �') ع( و +��, ا�*�KDE �, ا��م �nدق -٩٨

 .خz&> را ��}ی�د، ی�' از دrی� ای� یL	� راو+Cی, �*دO ا�>

�}ه2/�ن ا�)*ار «: +*یCE ه� �' +��	OC، در �*رد �}ه� Nن» ر�Sب« ��CL' آ, �, �N ,LVJذر��ی"�ن، Nران و ار�EJ)�ن را -٩٩

ای/�ن، ... �}ه� ا�*JS	�S ,iآK ا�>» د�	�«در . و�' اه� CSی| ای/�ن D2JS' هC (CJ(Eی-J' از اه� ج!�9> و تJE� هJ(E(ا�> 

 .٥٦٣ و ٥٦٢، �n �CL�٢'، اES� ا�)��L	K، ج . دار+�P Cای�P «'!+ cى �	-'«آCJJ و �,  KD9 آzم را ه	� O�P د+�2ل +!'

١٠٠-<X� ،اC)اآ�2 ده 'D9   از �L+ ،,��+»ة�w2را9' رازى» ا�-*ام ت. 



ها در هر شهرى لقب هست، در  و براى آن... كنند  چه بسا يكى از ائمه را به خدا تشبيه مى
گويند و در   گويند و در رى مزدكيه و سبناديه مى ها خرميه و كودكيه مى  اصفهان به آن

د و در ماوراءالنهر،  آنان را مبيضه نامن گويند و در جايى محمره مى  مى» دقوليه«آذربايجان 
101.»خوانند مى

 

در ديدگاه وى . بايد توجه داشت كه شهرستانى فردى سنى و بيش از حد متعصب است  
شمارد، نام يك فرقه خاص نيست،   هايى كه وى مى تمام مخالفين اهل سنت گمراه هستند و نام

اى جدا و متمايز از ديگرى  ها فرقه  به نامى خوانده شود، بلكه هر كدام از آنكه در هر شهرى 
تنها در نظر شهرستانى اين مذاهب گوناگون . باشند است كه عقايد و مرام خاص خود را دارا مى

در اصلِ غلو در مورد ائمه مشترك هستند واال در ساير عقايد و مبناها با هم اختالف داشته و 
شدند، اما  شناخته مى» ذقوليه«پس، جاويدانيان در آذربايجان با نام . اى هستند  مذاهب جداگانه

شود و نه در منابع لغوى عربى و هر دو زبان فاقد   چنين لفظى نه در منابع لغوى فارسى پيدا مى
نداريم و حتى » ذقل«نيامده و در فارسى نيز » ذقل«زيرا در عربى لفظى از ماده . اند  اين واژه

كه امكان مستعرب شدن به كلمه ذقول باشد، » زگول ـ ژگل ـ ژگول ـ دگل ـ دگولزگل ـ «
 102.ـ با حرف دال بدون نقطه ـ بدانيم» دقوليه«كه صورت صحيح اين كلمه را   نداريم مگر آن

است، » تغيب«و شعارشان » آنكه به تغيب معتقدند«در اين صورت يك لفظ عربى به معناى 
 نه مرده، و نه كشته ;از دنيا نرفته) ع(هايى از واقفيان معتقد بودند كه امام كاظم  فرقه. باشد مى

گفتند  آمد، فوراً مى   و هر وقت سخن از آن امام پيش مى103.ستشده، بلكه غايب شده ا
 ).غايب شده است(» تغيب«

اند  گويى و تناقضات شده مورخين در مورد نام و عنوان مردم بذ به قدرى دچار پريشان  
ها به  اند و هر اسمى را در مورد آن مورد هيچ پديده تاريخى به اين وضع گرفتار نگشتهكه در 

 از قبيل اسماعيليه، باطنيه، خرميه، مزدكيه، بابكيه، مانويه، غاليه، ابومسلميه، ;اند كار برده
 ...راونديهو

راد ها بدين صورت است كه اين نام يا توسط خود اف گذارى فرقه روش متداول در نام  
به هر حال اسم، . شود ها داده مى گردد يا توسط مردم اين لقب به آن فرقه دارنده نام تعيين مى

اى براى شناخت و تعريف آن  چه توسط خود افراد فرقه تعيين شود، چه توسط مردم، وسيله
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كه بينيم، به دنبال اين خواهيم بود  را مى» زيديه«به عنوان مثال، هنگامى كه كلمه . فرقه است
ها و  آيا به گروه. افراد اين فرقه چه عقايدى دارند و سرگذشت آنان به چه نحو بوده است

هاى كوچك   ها و فرقه شوند، آن گروه شوند يا نه؟ اگر تقسيم مى  هاى كوچك تقسيم مى  دسته
 كدامند؟

 تواند هيچ استثنائى را قبول كند متأسفانه اين عادت به صورتى درآمد كه ذهن انسان نمى  
اى   نيز فوراً به دنبال اين است كه افراد اين مذهب چه عقيده» خرميه«و هنگام ديدن كلمه 

 ...اند؟و اند؟ چه كسانى بوده داشته

ما هم طبق همين عادت براى يافتن خصوصيات و عقايد فرقه خرميه، به ملل و نحل   
نيست تا با عنوان » هخرمي«اى به نام  كنيم ولى در فهرست اين كتاب فرقه شهرستانى رجوع مى

ها، فصل   در حالى كه شهرستانى براى كوچكترين فرقه;خرميه از عقايد آن بحث شده باشد
ها براى پر شدن صفحات  مخصوصى باز كرده و از عقايد آنها سخن گفته است و بعضى وقت

 كنيد رجوع. (هايى را هم خود ابداع كرده است  كتابش و ساختن هفتاد و چند فرقه ضاله، فرقه
اى با نام  ، اما چرا از فرقه)هاى شيعى كه توسط شهرستانى مورد بحث قرار گرفته  به فرقه

هاى اسالمى نيست و به همين دليل از آن  خرميه بحث نكرده؟ شايد گفته شود خرميه از فرقه
هايى كه توسط مورخين براى خرميه  جواب اين است كه اوال ريشه. سخنى به ميان نيامده است

ثانياً شهرستانى از تمام اديان و مذاهب سخن به ميان آورده و . رده شده، تماماً اسالمى هستندشم
دانسته،  پس اگر اين فرقه را اسالمى نمى. خود بيانگر اين مطلب است» ملل و نحل«عنوان 

گفت و يا اصال هر كجا دلش  هنگام بحث از مذهب مجوسى، مانوى و مزدكى از آن سخن مى
پس هنوز سؤال اول ما كه چرا شهرستانى در فهرست . نوشت ر مورد اين فرقه مىخواست د مى

 .بحث نكرده، پابرجا است» خرميه«اى با نام  مذاهب خود، از عقايد فرقه

استفاده كرده است و » خرميه«ولى خوشبختانه، شهرستانى در جاى ـ جاى كتابش از كلمه   
 .كنيم  ها را در يك جا جمع مى  ما آن

» هاشميه«ين جايى كه در ملل و نحل از خرميه نام برده شده، هنگام بحث از فرقه اول  
او در مورد هاشميه . اى از مذهب كيسانيه بوده است  است كه بنابر گفته شهرستانى، فرقه

و » آنان كسانى هستند كه بعد از محمدبن حنفيه به امامت ابوهاشم قائل شدند«: نويسد مى
هاى پنجگانه ياران  يكى از فرقه.  ابوهاشم به پنج دسته تقسيم شدندبعد از مرگ: گويد مى

گويند بعد از ابوهاشم، امامت به عبداهللا بن معاويه رسيد و  عبداهللا بن معاويه هستند كه مى
 .»104و عنه نشأت الخرميه و المزدكيه بالعراق«خرميه و مزدكيه عراق از اين دسته نشأت گرفت 
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گويا . است» هريريه رزاميه«شود، هنگام بحث از  دومين جايى كه نامى از خرميه برده مى  
بن   ابراهيم«و » محمدبن على«بن عباس و بعد از او به امامت  بن عبداهللا  آنان به امامت على

 .رسيداند كه بعد از ابراهيم، امامت به ابومسلم  اند و بعدها گفته قائل بوده» محمد

سفيد پرچمان ـ (كرده، از اين مذهب بوده و مبيضه  و مقنع نامى كه ادعاى الوهيت مى  
105.اند بودند، از طرفداران و تابعين مقنع بوده» خرميه«ماوراءالنهر كه صنفى از ) سفيد جامگان

 

غاليه «بنابر نظر او . است» غاليه«حث از شود، هنگام ب سومين بار كه از خرميه بحث مى  
ها را از حد مخلوق بودن خارج  روى كرده و آن كسانى هستند كه در مورد ائمه خود زياده

كنند و چه بسا كه يكى از امامان خود را به خداوند  كنند و احكام الوهيت را بر آنان بار مى مى
اينان هر كجا نامى دارند و در اصفهان . ندنماي كنند و گاهى خدا را به خلق تشبيه مى تشبيه مى

ها نيز گروهى از  همانطور كه گذشت، اين(به خرميه معروف هستند و در ماوراءالنهر به مبيضه 
 .»106معروفند) خرميه هستند

بنابر . است» منصوريه«چهارمين بارى كه از خرميه باز نامى به ميان آمده، هنگام بحث از   
) ع(هستند او كه از سوى امام باقر » منصور عجلى  ابى«ياران » منصوريه« شهرستانى اظهارات

منصور اين بوده كه به ياران   از جمله عقايد ابى... كند رانده شده بود، بعدها ادعاى امامت مى
خود اجازه كشتن و تصاحب اموال و زنان مخالفين خود را داده بود و اين اعمال را مشروع 

 .دانست مى

بعد از توضيح عقايد فرقه منصوريه، شهرستانى آنان را صنفى از خرميه به شمار   
 .107آورد مى

وجود » خرميه«گردد كه مذهب مستقلى به نام  از اين بررسى گذرا، به دو دليل معلوم مى
 :نداشته است

 شهرستانى و يا هر شخص كه در مورد ، اگر چنين مذهبى وجود داشت، بايداول اين كه
كردند و در آن  كردند، بحثى تحت عنوان مذهب خرميه مطرح مى اديان قلم فرسايى مى

 .پرداختند بحث به بررسى عقايد اين فرقه مى

، شهرستانى چند گروه را كه عقايد مختلف و متباين با همديگر دارند و خود دوم اين كه
هاى مختلفى براى هر كدام ذكر كرده، همه را  ههاى مختلف كتاب ريش او در فصل

بن معاويه، مبيضه و منصوريه را از  اى از طرفداران عبداهللا يعنى فرقه. خرميه شمرده
خرميه دانسته و در بحث از مذاهب غاليه عنوان نكرده كه كداميك از سه فرقه مذكور، 

 .باشد غالى بوده و مورد نظر او مى
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هاى فراوانى با يكديگر  نامد، تفاوت ها را خرميه مى  شهرستانى آنها كه مسلماً اين فرقه  
 زيرا مبيضه ;ها وجود ندارد  توان گفت كه هيچ وجه مشتركى بين آن دارند و به جرأت مى

ى طرفدار بنى »رزاميه«هستند، كه ادعاى الوهيت كرد و قبال نيز از پيروان » مقنع«طرفدار 
كرده و   ابومنصور عجلى هستند كه او هم ادعاى امامت مىعباس بوده است و منصوريه، ياران

بن معاويه  و ياران عبداهللا. السالم به او رسيده است عقيده داشته كه امامت بعد از امام باقر عليه
 .هم كه به امامت وى عقيده داشتند

وند ها را به هم پي توان آن هاى جداگانه، چگونه مى حال با اين منشاءهاى مختلف و ريشه  
اثير را كه  يابد كه سخن ابن  داده و از يك سنخ دانست؟ اين سردرگمى هنگامى فزونى مى

108.نصرانى بوده، قبول كنيم» خداش«بنيانگذار فرقه خرميه شخصى به نام : گويد مى
 

 زن مزدك تأسيس  او عقيده دارد كه دين خرمى را;نظام الملك هم ادعاى جالبى دارد  
كرده و تاريخ تأسيس اين دين به سالهاى اول هجرى و به هنگام شكست يزدگرد از اعراب 

109.گردد  برمى
 

ها وجود دارد و آن اين كه  ها، وجه مشتركى بين اين فرقه  رغم همه اين اختالف على  
اند و هيچ سخنى  پايه مدفون گشته و سخنان بىها  ها در زير آوارى از تهمت تمام اين فرقه

ها و بعد از آن،  ها گفته نشده است، ولى تاريخ تأسيس و تشكيل اين فرقه  مستدل در مورد آن
اند و  ها بر عليه حكومت عباسى مبارزه كرده  ها، نشانگر آن است كه تمامى آن  از بين رفتن آن

اند و    و گروههاى زيرزمينى را تشكيل دادهالبته به خاطر شكست، از جامعه اسالمى جدا گشته
ها را به هر صفت و   شده كه دستگاه تبليغات خالفت آن همين جدايى از جامعه باعث مى

 .اند ها به اشتراك اموال و زنان متهم شده  اى متهم كند و جالب اين است كه همه آن رويه

شود كه  ن استنباط مىبرد، چني  اى كه شهرستانى در مورد خرميه به كار مى  از جمله  
و نشأت الخرميه «: گويد او مى. گذارند  به خود مى» خرميه«ها درست بعد از شكست، نام  اين

خرميه .) برد  ايم، اين جمله را به كار مى ها پرداخته  در مورد چهار فرقه كه به شرح آن(» منهم
 .اند  يه شدهاز اينان نشأت يافتند، يعنى اينان در اول خرميه نبودند و بعدها خرم

بر مذهب يا دين مخصوصى گفته » خرميه«گردد كه كلمه  بدين ترتيب معلوم مى  
شده و اطالق اين عنوان به ظاهر به دهان و زبان مردم ساده انداخته شده بود كه بر هر  نمى

 .شده است فرقه شكست خورده و شايد گمراه گشته، اطالق مى
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صر، خرميه را فرقه و مذهبى جدا پنداشته و شگفت اين جا است كه چگونه مورخين معا  
پروايى در  اند، در حالى كه شهرستانى با آن همه بى  براى آن اصول و فروع دين ساخته

اند  اى بوده اند و همزمان با دوره  پردازى و ساير كسانى كه در مورد اديان تأليفاتى داشته  عنوان
 .اند  ن مستقل، فروع و اصولى ذكر نكردهكه خرميه نقل مجالس بوده، براى خرميه به عنوان دي

هايى كه نام خرميه  تواند انجام دهد، اين است كه به قيام  تنها كارى كه يك مورخ مى  
هاى ديگرى   البته در اول اين بحث به بعضى از قيامها اشاره شد ولى فرقه;اند، اشاره كند يافته

 . شده است ها اطالق مى اند كه نام خرميه بر آن  هم بوده

) تركيه(همانطور كه دربار عثمانى : از تاريخ نسبتاً معاصر شاهد گويايى بر اين داريم  
را ـ با همه ) آناطولى(هاى مردم كرد سنّى شرق  هاى مردمان شركت علوى و نيز قيام قيام

هاى  ناميد، دربار خالفت نيز همه قيام  مى» جاللى«شان ـ  هاى ماهوى، مذهبى و نژادى تفاوت
 .ناميد مى» خرميه«ايران را داخلى 
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 ـ داليل رابطه نسلى جاويدانيان با منطقه قم، كاشان و اردستان1ـ2

 ادله شيعه هفت امامى بودن جاويدانيان  

 

 :اند ـ بذنيشينان مهاجر بوده1ـ1ـ2

ى آذربايجان مخلوطى از عجم شهرها: نويسد در مبحث آذربايجان مى» البلدان«يعقوبى در 
110.آذرى و جاويدانيه هستند كه مردم شهر بذ باشند

 

 111 سال پس از سقوط شهر بذ وفات يافته است62يعنى .) ق.  هـ 284(يعقوبى در   
 :دهد كه عبارت وى نشان مى

دانيم كه   مى. هاى آذرى و جاويدانيه زيسته است، عجم  تنها دو نژاد مى112الف ـ در آذربايجان
آذربايجان حضور تركان را براى اولين بار . در آن تاريخ نژاد ترك در آذربايجان نبوده است

ده است كه براى جنگ با جاويدانيان آمده بودند و در اين زمان زبان در ارتش افشين دي
 .بوده است» پهلوى«مردم آذربايجان 

اين زبان به . هاى ايرانى است يكى از زبان»» فهلويه«پهلوى «العلوم آمده است   در مفاتيح  
، اصفهان همدان: شده  پهله منسوب است و پهله نامى است كه بر پنج سرزمين اطالق مى

 .»113نهاوند، آذربايجان، رى
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القلوب نيز زبان مردم آذربايجان را پهلوى دانسته و از آن با   حمداهللا مستوفى، در نزهة  
 .114برد و دگرگون شده نام مى» پهلوى مغير«عنوان 

 ترك به آذربايجان باز شد و از قرن پنجم كم پاى امراى از اوايل قرن سوم هجرى، كم  
هاى مختلف ترك به آذربايجان آغاز گرديده  هجرى مهاجرت و از قرن هفتم، هجوم تيره

 .است

هاى ايران   اند و به عبارت ديگر، به نژاد يكى از ايالت ب ـ جاويدانيان همگى از يك نژاد بوده
صورت، يعقوبى  درغير اين. اند عدد نبودههاى مختلف و نژادهاى مت اند و از ايالت  متعلق بوده

 .كرد  كردن نژادها برآمده، بدين شكل كلى گويى نمى كه در مقام مشخص

از سه نژاد و سه ايالت خراسان، طبرستان » خرميان ابومسلميه«دانيم كه   از طرفى هم مى  
 .اند و نيز ممكن است يعقوبى اين آميختگى بزرگ را ناديده بگيرد و راوند بوده

شناسى هم روشن است كه گذشت شصت و دو سال  شناسى و جامعه از نظر مردم  
اى از مردم را كه به چندين  تواند در ذهن مردم، آن مسامحه را ايجاد كند كه مجموعه نمى

وانگهى، يعقوبى از آن افراد عامى نيست كه . نژاد واصل مربوطند، نژاد واحدى تلقى كنند
 ;بنابراين. اى را بپذيرد چنين مسامحه

 .اند و از جاى ديگرى آمده بودند اوال ـ جاويدانيان بومى نبوده

 .اند  هاى مختلف و نژادهاى متفاوت و متعدد نبوده ثانياً ـ از ايالت

ماند فقط   در اين بين مى. اند  نبوده» راونديه خرميه ابومسلميه«هاى  ثالثاً ـ از فرقه يا فرقه
شده شيعه و  اند و هم با سيرت رايج و شناخته شمن بودهاى كه هم با عباسيان د  راونديه

 .اند فرهنگى كه به جامعه شيعه غلبه داشته، تفاوت داشته

 

 اند بوده) عج(ـ ساكنان هر دو منطقه در انتظار ظهور مهدى 2ـ1ـ2

ها بوده  ترين اصل اعتقادى آن مهدويت راسخ. معتقد بودند) ع(جاويدانيان به ظهور مهدى 
السيف مردم باز هم در  عام ساكنين آن، بقية ى كه پس از سقوط شهر بذ و قتلاست، به حد

جا قيام  شهر بذ همان است كه بابك از آن: نويسد   ياقوت حموى مى. اند عقايد خود باقى بوده
 .115هستند) ع(جا مردم در انتظار مهدى  كرده بود و در آن

يا بابكيان كه خرميان نيز (وفات كرده است و جاويدانيان . ق. هـ 626قوت در سال يا  
هايى در   مجدداً حركت. ق. هـ 529 و 512در زمان مسترشِد، حوالى سال ) ناميده شده بودند
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انگونه كه از لحن بيان وى بنابراين، در زمان خود ياقوت هم. 116اند آذربايجان از خود نشان داده
مهم اين است كه در آن زمان در سرتاسر آذربايجان . پيداست، باز هم شهر بذ آباد بوده است

يكى از عقايد » انتظار مهدى ـ عج ـ«غير از جاويدانيان و غير از مردم بذ، مردمى نبود كه 
هاى  ستند كه پرچمكسانى ه) عج(ياقوت تصريح دارد كه منتظران مهدى . ها باشد برحسته آن

 .كنند سرخ برپا مى

اشاره نموده ) ع(جالب است كه ياقوت در وصف شهر كاشان هم به اصل انتظار مهدى   
هستند و به ) ع(اى از علويان هستند كه هر صبح منتظر ظهور قائم  در كاشان عده«: نويسد  مى

به استقبال امام شوند، پس لباس جنگ پوشيده شمشير برداشته  انتظار كشيدن راضى نمى
 .»...117روند ولى مى

كند، به طورى كه   ما را به كنه مذهب جاويدانيان راهنمايى مى) ع(اصل انتظار مهدى   
بنابراين، آن همه ايجاد پيچيدگى و . شان از راونديه نيز گوياى اين حقيقت است اصل انشعاب

شان را  اند و اغراض و تعصبات مورخين در مورد مذهب آنان به عمل آوردهگويى كه   تناقض
ها اينان را از مزدكيان و جمعى از اسماعيليان و  بعضى. باشد اساس مى اند، بى اعمال كرده

ها را از  و برخى هم آن» اباحيه«باطنيان و گروهى ديگر آنان را از ابومسلميه و بعضى ديگر از 
 .ندا شمرده» تناسخيه«

 .توان در موارد زير خالصه كرد اند، مى عواملى را كه موجب تحريف چهره نهضت گشته  

كه اين قطع  همچنان. الف ـ قطع حمايت جريان اول تشيع از آنان، اعم از قم، كوفه و مدينه
 .حمايت در قيام زيد و غيره نيز صورت گرفت

ن به خرّمى، زيرا به احتمال قوى هسته ب ـ اشتباه بعضى از نويسندگان در وجه تسميه جاويدانيا
هاى   دشت در نزديكى دادند كه در روستاى خرم اصلى مهاجرين بذ را كسانى تشكيل مى

اند و نويسندگان با شنيدن نام خرّمى به خيال اين كه اين نام ريشه  كرده كاشان زندگى مى
ش را بر جاويدانيان عقيدتى و مذهبى دارد نه ريشه جغرافيايى، تمام عقايد خرمدينان خدا

 . اند منتسب دانسته

 .ج ـ تبليغات گسترده دستگاه خالفت

هايى كه در بخش شرقى امپراطورى   پس از استقرار خالفت در آل عباس، همه قيام  
 .شوند  داد، ماهيتاً به دو نوع تقسيم مى  مسلمين رخ مى
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ها ماهيت   ـ اين قياماند شدن بعضى از فرماندهان و حكام ـ كه معموال عرب بوده  ياغىـ 1
يابى به منابع اقتصادى نداشته و از  اى جز گردنكشى و دست صرفاً نظامى داشتند كه انگيزه

 .هاى فكرى ـ اعتقادى تهى و به اصطالح غيرايدئولوژيك بودند انگيزه

ها  براى دستگاه خالفت ضرورتى نداشت كه عنوان و نام و يا برچسب خاصى براى آن  
ها براى توجيه    مطابق فرهنگ آن روز همان ماهيت واقعى اين قيام زيرا;درست كند

هيچ . شان كافى بود  شان و گردآورى، و اعزام سپاه به جنگ آنان و ريختن خون  كردن سركوب
سوزانيد و دستگاه نيز   ها دل نمى  اش براى آن مسلمانى از هيچ مسلك و مرامى از موضع عقيده

ها فقط يك نام  ها، اين نوع حركت در نظر همه فرقه. اشتغير از اين از چيز ديگرى هراس ند
 .»فتنه «;داشت

ها به هرحال موجب تضعيف   دانستند كه اين قيام هاى مخالف دستگاه خالفت مى  كانون  
ها بيش   گردد، اما هرگز راضى نبودند يكى از اين قيام  نگرانى خالفت مى  كم و احياناً دل  و دست

شد، زيرا آنان با پيدايش هر نوع قدرت غير از خودشان، مخالف از چند ماهى قوام داشته با
 .بودند و اين معناى واقعى هر مسلك و مرام است

ها، اعم از بزرگ و كوچك همگى ريشه در تشيع  مجموعه اين قيام :هاى ايدئولوژيك   ـ قيام2
 قدمت انشعاب ها را به دليل  هاى خوارج كه بايد آن  دارند، به استثناى يكى دو مورد از قيام

شان از شيعه به عنصرى صددرصد ضدشيعى، از دايره  ها از شيعه و تبديل ماهيت  آن
 .هاى شيعى جدا نمود قيام

دستگاه خالفت ناچار بود در كنار برخورد نظامى و حتى قبل از اقدام نظامى، برخورد   
، فوراً تشكيالت ايدئولوژيك با اينان داشته باشد و به محض رسيدن خبر از پيدايش يك قيام

نمود  افتاد و يك سيستم كامل از اصول و فروع اعتقادى، براى آن ترسيم مى تبليغاتى به كار مى
 .رسيد ها به اطالع مردم در اياالت مى  ها در پايتخت و توسط پيك  و توسط جارچى

براى درك قدرت تبليغاتى دستگاه خالفت، به كتاب ملل و نحل شهرستانى نگاهى گذرا   
 .كنيم  اند، ذكر مى  هايى را كه متهم شده  اندازيم و اسامى قيام مى

هاى زيادى   در زبان مردم، اسماعيليه لقب: نويسد  شهرستانى در مورد اسماعيليه مى  
 118ها را باطنيه، قرامطه و مزدكيه آن) شامل عراق عرب و عراق عجم(در عراق . دارد
زده خواهد شد كه چگونه اسماعيليه   ها را بشنود شگفت مسلماً هركس كه اين اطالق» امندن مى

ها توسط اعراب بوده و قدرت اصلى را در شمال  كه آغاز كار آن  اند؟ درحالى را مزدكى ناميده
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توانستند با آيين مزدك رابطه داشته  آفريقا به دست آورده بودند، با اين وجود آنان چگونه مى
 د؟باشن

اول اين كه بگوييم اينان واقعاً عقايد مزدكى : تواند داشته باشد  اين سؤال دو جواب مى  
اما با بررسى تاريخ تكوين، تكميل و . اند اند و يا حداقل رابطه گرمى با مزدكيان داشته داشته

 گردد كه چنين نسبتى بين اسماعيليه و مزدكيان وجود نداشته  اضمحالل اين فرقه، معلوم مى
 .است

گونه كه خود شهرستانى گفته است، اين لقبى است   جواب دوم اين است كه بگوييم همان  
دهند، از جنبه مطابقت با واقع  اند و القابى كه مردم به سايرين مى  ها داده  كه مردم به آن

ها را  و اين نيز مسلم است كه مردم يك جامعه كارهاى ناپسند فرقه. چندان قابل اعتماد نيست
هاى   اى به وجود آيد و كارهايى شبيه كارهاى فرقه بردند و اگر در آينده فرقه  ياد نمىاز

 . شناسند  گذشته انجام دهد، مردم فرقه اخير را هم با اسم فرقه قبلى مى

زيرا قرامطه در عراق عرب به وجود آمدند و . مثال بارز، همين موضوع بحث ما است  
اد جنگيدند و در طول جنگ خواه ـ ناخواه به مردم هم هاى متمادى بر عليه خلفاى بغد  سال

خساراتى وارد آمد و اين پديده، در سرشت هر برخورد يا جنگ نهفته است كه ناخواسته مردمى 
البته كارهاى ناپسندى مانند بردن : گرداند   را هم كه دخالتى در آن ندارند، متضرر مى

ها باعث شد تا در ميان جامعه   سر زد، كه همه ايننيز از آنان... حجراالسود از مكّه به بحرين و 
 . حكومت زده آن زمان، مورد نفرت و كينه واقع شوند

بعدها هنگامى كه اسماعيليه بر عليه خالفت بغداد قيام كرد، مسلماً از نظر هيئت حاكمه   
وشى براى تضعيف و شكستن قدرت آنان، بهترين وسيله، دادن القابى بود كه مردم از آن دل خ

به اسماعيليه داده شد و گويا اين اسم بيشتر در » قرمطى«نداشتند و بدين صورت بود كه عنوان 
 .ميان مردم عراق عرب متداول بوده است

در ميان مردم عراق عجم، اسماعيليه با اسم مزدكيه شناخته شده بود، زيرا مردم مسلمان   
عى داشتند خود را از اين اتهام دور نگه گرايى بودند، س ايران كه هميشه در مظان اتهام مزدك

به همين . اند دارند و طبعاً از عقايد خرافى و انحرافى مزدك آگاه بوده و از آن روى گردان بوده
ديد كه اسماعيليه در ايران  خاطر بود كه حكومت بغداد، نيرومحركه نفرت مردم را در اين مى

 .را با لقب مزدكيه بشناساند

عنوان نمونه، تا زمان ظهور اسماعيليه، رسم اين بوده  به. ا فراوان هستنده گونه مثال اين  
ها خرّمى  دهد كه حداقل بعضى از آن كه شواهد نشان مى   درحالى;كه هر قيام را خرّمى بنامند

 . اند نبوده



گرى و  ها به اشتراك در اموال و زنان و اباحه كردن قيام  دستگاه تبليغاتى خالفت با متهم  
كردند و با اين  ها تصوير و ترسيم مى اى زشت و مذموم از قيام   و تجسيم و تناسخ چهرهتشبيه

توانستند حتى پيرمردان صوفى و تارك دنيا را نيز از گوشه عزلت براى حركت به  شيوه، مى
ها عالوه بر  گونه جنگ  هميشه در ارتش خالفت در اين. سوى ميدان نبرد تحريك كنند

ـ يعنى » 119مطّوعه«بخش مخصوصى نيز به نام »  ميسره«و » هميمن«، »قلب«هاى  بخش
 .جنگيدند ـ وجود داشت  داوطلبانى كه صرفاً به خاطر معنويت مى

كننده بود كه هم پيشتاز   چنانكه در محاصره سه ساله شهر بذ، نقش مطّوعه تعيين  هم  
 قانع بودند و هم ارتش افشين را از پرتوقعى و 120»كعك«بودند و هم مشوق ديگران و تنها به 

داشتند و از اين ديدگاه شايد مطّوعه عامل اصلى در سقوط دژ جاويدانيان   خواهى باز مى  زياده
 .121بوده است

 در عصر بابك بزرگترين نقطه ضعف نيروهاى خالفت در تسخير شهر بذ كه تنها  
! كشيدن آذوقه ها در كوهستان و ته بيستوسه سال مقاومت كرد، عبارت بود از تنگى گذرگاه

ها كار آسانى نبود، آن هم با  ها و سال  تغذيه يك سپاه هفتاد هزار نفرى در طول ماه
و زدند  ها شبيخون مى  هاى آذوقه در بين راه هايى كه جاويدانيان داشتند و بر كاروان  تاكتيك
ها كه حاكم مراغه به دستور  به عنوان مثال، يكى از قافله. كردند  ها را مصادره مى محموله

افشين آن را براى رسانيدن آذوقه فرستاده بود، قافله بزرگى بود كه هزار گاونر، بغير از 
اى از جنگجويان را  بابك عده. كردند، در ميان آن بود چهارپايانى ديگر كه آذوقه حمل مى

 . هاى اين قافله را تصاحب كردند د محمولهفرستا

همه، مطوعه كه عادت به خوردن و عيش و رفاه نداشتند هم با گفتار و هم با رفتار  با اين  
شايد در تاريخ كمتر . كردند  لشكريان خالفت را به صبر و تحمل كمبودها و مشقات، دعوت مى

 . د مورد دومى در تاريخ نباشدبخورد و بجنگد و شاي» كعك«ها فقط  سپاهى باشد كه ماه

دهد و مشخص   اين موضوع، كميت و كيفيت تشكيالت تبليغى خالفت را كامال نشان مى  
در . زدن و اتهام بستن و عنوان ساختن فعال بوده است كند كه خالفت تا چه اندازه در انگ مى
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ها منتسب   قيامها درصد صحت افكار و عقايدى كه به اين اين صورت و با وجود اين واقعيت
 اند، تا چه حد شده

 ... .بايد باشد؟ اعتقاد به تناسخ، تحليل محارم، كمونيسم اقتصادى، كمونيسم جنسى و 

هايى باشد، ليكن در  ممكن است روح فردى افراد و غرايز فردى، مشتاق چنين مقوله  
ها  اين مقوله. تها پرهيز داشته اس عينيت تاريخ ثابت شده است كه روح اجتماعى بشر از آن

ها   اى اوباش مجذوب آن كرد؟ ممكن است عده ها ايجاد مى اى براى اين نهضت چه جاذبه
 .پاشاند  هاى مذكور هر كانون و هسته اجتماعى را از هم مى  شوند، ليكن مقوله

كرد و اقشار  ها استفاده مى دستگاه خالفت از همين تنفر روح اجتماعى بشر از اين مقوله  
خالفت، فسادهايى را به . فرستاد را نيز به نظامى تبديل نموده، و به جنگ دشمن مىغيرنظامى 

ها حساس بوده   داد كه نه تنها مسلمين بل هر ملتى با هر مسلكى نسبت به آن دشمن نسبت مى
كمونيسم اقتصادى در هيچ جا و در هيچ مقطعى از تاريخ امكان عملى پيدا نكرده و . و هست

اما نه به شكل . سبتى در بعضى از جوامع در طول تاريخ پيدا شده استكمونيسم جنسى به ن
رسمى و اعالم شده و به عنوان اصلى از اصول ايدئولوژى يك جامعه، آن هم جامعه يا نهضتى كه 
چگونگى ايدئولوژى با حيات و بود و نبودش پيوند ناگسستنى داشت و هر گرايش اعتقادى مهم و 

ى و غيرجدجد ،ساز بوده است ى برايش سرنوشتغيرمهم . 

گرايش داشت، اما اين مسلم » 122اشتراك«دانيم كه آيين مزدك تا چه حدى به   ما نمى  
 شاهى كه اساس حكومت و ;داد است كه پادشاهى مانند قباد هرگز تن به اشتراك نمى

شاهنشاهى و تقسيم نطفه بشرى به كهتر و مهمتر و تقسيم جامعه به » 123فرّ«اش با  سلطه
اصطالح از مابهتران و  طبقه امراء   كه خاندان شاهى از جنس به  طبقات مختلف و اعتقاد به اين

هستند، ... زبانان از جنس خاص و طبقه روحانيون از بنيه و ريشه مخصوص و و اسپهبدان و مر
چه معلوم است، اين   تواند تيشه به ريشه خويش بزند و از مزدك استقبال نمايد، آن چگونه مى

ها   خواست قدرى از سلطه آن است كه قباد از سلطه موبدها و مغان به تنگ آمده بود و مى
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كرده و تا  ا به ضرر مؤبدها بوده است، يعنى اشتراك را تبليغ مىبكاهد و تعليمات مزدك تنه
 .زد، نه به مشروعيت سلطنت قباد  ها لطمه مى  رفت كه فقط به امتيازات آن  حدى پيش مى

اصل قضيه در مورد مزدك با نوعى اطالق انگارى و افراط همراه است تا چه رسد به   
جاويدانيان كه هيچ ارتباطى با خرميان خراسان و تا چه رسد به ) خرميه خراسان(خرميه خداش 

اين تشكيالت تبليغاتى خالفت بود كه چنين باورها و عقايدى را به ساكنان بذ نسبت . اند نداشته
 .داده است مى

اند، به اين مقوالت  چه مورخين رسمى نوشته آنان به نسبتى به مراتب كمتر از آن  
از قباد و مزدك هستم و نه در مقام دفاع از جاويدان اند ـ من نه در صدد دفاع  گرايش داشته

كنم، بلكه منظورم اين است كه آنان  و بابك و بذنشينان هستم و آنان را از انحراف تبرئه نمى
 . اند اند، نبوده بدان چهره كه تصوير شده

شدن حمايت شيعيان قم، كاشان و حتى كوفه و   بنابراين، دو عامل مذكور، يعنى قطع  
ترين عوامل تغيير چهره  ات گسترده دستگاه خالفت بر عليه جاويدانيان، مهمترين و اساسىتبليغ

 .قيام جاويدانيان و بذنشينان در تاريخ و متون رسمى بوده است

 :نتيجه

قدر مهم و برجسته  ها آن  اين موضوع در ميان آن. اند بوده) عج(جاويدانيان در انتظار مهدى 
گونه كه چنين  همان. شده است  خصوصيات آن شهر حساب مىها و بوده است كه از ويژگى

حتى مدينه و كوفه در اين خصوصيت  . 124ويژگى تنها در آوه، قم، كاشان و بذ بوده است
 . گشتند گونه تصور نمى بدين

كه ابومسلم كشته نشده، كردند   نيز تصور مى» راونديه ابومسلميه«شايد گفته شود كه   
هاى مختلف پس   اما بايد توجه كرد كه اصال هيچ كدام از فرقه. گردد زنده است و روزى برمى

در هر دو (تنها شيعه به معناى فرهنگ غالب . بردند را به كار نمى» مهدى«شان لفظ  از انشعاب
كردند و  لفظ استفاده مىدانش سنيان، از اين   طبقه با سواد و اهل اى هم و تا اندازه) جريان

 .كنند مى

خرميان «اى هم مصداق داشته باشد، در مورد  ضمناً اگر اين احتمال در مورد هر فرقه  
گيرى، تنها از بازگشت ابومسلم با لفظ  مصداق ندارد، زيرا آنان در اوايل شكل» ابومسلميه

ت را فراموش كردند و كردند، سپس با گذشت زمان اصل و اسامى بازگش  تعبير مى» ابومسلم«
در مورد فرهنگ آنان به » مهدى«نگارى لفظ  در هيچ متن تاريخى، سياحتى، جغرافيايى، و مردم

تنها بعضى از نويسندگان مقاالت و تحقيق درباره فرق، به چگونگى پيدايش . ميان نيامده است
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 دارند و حتى عبارت اند كه ابومسلميه به حيات ابومسلم اعتقاد فرقه در اول امرش اشاره كرده
 .شود  نيز مشاهده نمى» انتظار برگشت ابومسلم«

گروهى از ايشان ابومسلميه نام دارند، از ياران ابومسلم «: نويسد  موسى مى بن حسن  
كه وى نمرده و زنده است : گفتند  رفتند و قائل به پيشوايى او بودند و مى خراسانى به شمار مى

داشتند و آنان رزاميه از  د و پيشوايى ابومسلم را در نهان برپا مىگروهى واليت پيشينيان خو... 
هر چند اشعرى در المقاالت » .125بودند كه اصل ايشان از كيسانيه بود  ياران رزام نامى مى

 . اى از هريريه بوده است تصريح دارد كه رزاميه شعبه

ها در يك بستر جريان يافتند نام   همه خرميان كه با آنهرحال راونديه ابومسلميه و  به  
ليكن در آذربايجان، تاريخ و آثار مدنى، فرهنگى و ادبيات اين . شان بوده است ابومسلم ورد زبان
مشاهده نشده و ممكن است در ميان مورخين، هنگام بحث از عنوان » ابومسلم«خطّه، هرگز كلمه 

 ليكن هنگام بحث از جاويدانيان به طور ;ايد و آمده استنامى از ابومسلم بي» خرميان«كلى 
تلقى دستگاه خالفت از عنوان خرميه كه به بذنشينان داده . اخص، يادى از ابومسلم نشده است

 .بود، تنها تعميم در برخى از اصول اعتقادى بود، نه تعميم در همه اصول و فروع

كرد، و آن عبارت بود از  ا اراده مىيك باور مشترك ر» خرميه«خالفت فقط از عنوان   
ها را هدر   تا بتواند كفرشان را ثابت نموده و خون آن;پندارى محرمات  و حالل» اباحه«اصل 

 .اعالم نمايد

 

 ـ نقش قم و كاشان3ـ1ـ2

شهرك  در باب جاويدانيه كه پيروان جاويدان بن«: گويد  مى» التّنبيه و االشراف«مسعودى در 
ام  گفته» سرّالحيات«و نيز در » المقاالت فى اصول الديانات« بودند، در كتاب خرمى، استاد بابك،

دلف،  كه مذاهب خرميه، كودكيه، كودك شاهيه و غيره ايشان در نواحى اصفهان، برج، كرج ابى
از اعمال صميره از ) كوهدشت(، روستاى ورسنجان، قم، كودشت )زر معقل و زر ابودلف(زرين 

كوفه،  ، بالد سيروان، اربوجان از شهرهاى ماسبذان، همدان، ماه)آباد خرم(مهرجان، قذق 
 .»126اند بصره، آذربايجان، ارمنستان، قم، كاشان، رى، خراسان و ساير نواحى ايران بوده ماه

 بديهى است. نام شهر قم دو بار و نام كاشان يك بار آمده است  

 م و توابع آن هرگز امكان زيستن براى يك فرد يا گروهكه در شهر ق

 شده  گرا نبود و اين موضوع از مسلمات بديهى و شناخته  گرا و يا مانى مزدك
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 و ترديدناپذير تاريخ است و همچنين كاشان كه در اين خصلت شبيه قم

 .بوده است

يد التقاطى با مسلك اى كه عقا را بايد از هر فرقه» خرميان قم و كاشان«بنابراين، حساب   
و اين واقعيت .  مخصوصاً از خرميه خراسان و طبرستان;اند، جدا كرد مزدكى و مانوى داشته

برايشان ـ به هر دليل و از هر منشائى كه ناشى شده باشد » خرمى«دهد كه تعميم لفظ  نشان مى
جاويدانيان . ى باشدگراي گرايى و مانى ها با مزدك  اى براى التقاط اعتقادات آن ـ نبايد قرينه

سر برند، زيرا هنوز تفاوت و  در موطن خود به) ع(توانستند تا وفات امام كاظم   هفت امامى مى
 .شكافى در عقايد اصلى آنان با مكتب قم به وجود نيامده بود

گرايى نداشتند، به احتمال   اى با مزدك و مزدك  كه جاويدانيان هيچ رابطه عالوه بر اين  
اند و بر فرض  گرايى رابطه و سنخيتى نداشته اسان و طبرستان نيز با مزدكقوى خرميه خر

 .اند، اعتماد كرد توان به مطالبى كه بعضى از مؤلفين مدعى آن شده ها، نمى قبولِ بعضى شباهت

الملك  گويا تنها شخصى كه قائل به رابطه بين مزدك و خرميه خراسان شده است، نظام  
توسط وى در سياستنامه ـ كتابى كه عنوانش بازگوكننده هدف نويسنده ولى دليلى كه . باشد مى

 .است ـ مطرح شده، بيشتر به افسانه شبيه است

زن مزدك بنت فاده بگريخته بود از مداين با دو كس به رستاق رى «او ادعا كرده كه   
گبران و خواند تا بازخلقى در مذهب او آمدند از  فتاده بود و مردم را به مذهب شوهر مى

 .»دينان لقب نهادندى و ليكن پنهان داشتندى اين مذهب را مردمان ايشان را خرّم

شدن مزدك و حمله  شود كه بين كشته جا آشكار مى  الملك از آن پردازى نظام افسانه  
بر گفته  و در هيچ كجاى كتاب هيچ مدركى دالّ. مسلمين به ايران صدوپنجاه سال فاصله است

كه مورد سؤال قرار نگيرد و اگر كسى پرسيد در رى و  البته وى براى اين.  استخود ارائه نداده
آنان مذهب : افزايد اش مى اطراف آن چنين اشخاصى وجود ندارند، بالفاصله در ادامه نوشته

 .كنند خود را پنهان مى

الملك با ساختن چنين واقعه تاريخى درصدد بوده تا   احتمال زيادى وجود دارد كه نظام  
براى اسماعيليان الموت كه در زمان وى به اوج قدرت رسيده بودند، خاستگاهى غيراسالمى 

ولى قسمت و قضا آن . مخذول كند... گرايى و   هاى متداول مزدك فراهم كند و آنان را با نسبت
 .ها كشته شود بوده كه به دست آن
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دكى، مانوى، اباحيه و مردمى كه با خواهر و مادرشان ، مز»مجوس«دستگاه خالفت، جاويدانيان را 
ها را در هر شهر و ديارى شايع و رايج  ناميد و اين عنوان  مى...  و 127كنند  مقاربت جنسى مى

كرده بود و مدت پانصد سال اين تبليغ با تمام قدرت خالفت در سرتاسر ممالك اسالمى به 
 . ال مسلم، انجام يافته استشكل ارس

بذنشينان و بابك نيز آيين خالفت ـ تسنّن خالفتى ـ را يهوديت و عباسيان و   
» يهود«رسيده، ) ص(شان را  با استناد به احاديث متعددى كه از پيامبر گرامى  طرفداران

غضنا اهل من اب«: نقل شده كه فرموده است ) ص(عنوان مثال از پيامبر گرامى  به. ناميدند مى
بيت را دشمن دارد، خداوند او را يهودى    ـ يعنى هركس ما اهل128»البيت حشره اهللا يهودياً

اين حديث و ساير احاديث هميشه در ميان بذنشينان رايج بوده و حتى . محشور خواهد كرد
 :كنيم  ها اكتفا مى اند كه به دو نمونه از آن مورخين رسمى نيز به آن اشاره كرده

در آغاز جنگ، آذين يكى از سرداران بزرگ و وفادار بابك هنگامى كه براى جنگ به سوى ) 1
بگذار : برد، بابك به او گفت   رفت و زن و فرزندان خود را نيز به بيرون شهر مى افشين مى

 يهود در من از ترس:  ولى آذين در جواب بابك گفت ;تا زن و فرزندانت در داخل دژ بمانند
 .129شوم مانم و هرگز متحصن نمى دژ نمى

سنباط با خدعه و نيرنگ، بابك را به دست افراد افشين   دومين مورد هنگامى است كه ابن) 2
مرا به قيمت ارزان به يهود : گويد   سنباط مى سپارد، بابك خشمگين شده به ابن مى

 .130فروختى

دهد كه مردم بذ و رهبرشان هميشه اين عنوان  بررسى ساير متون تاريخى نيز نشان مى  
كه يك مزدكى هيچ نيازى ندارد كه دشمن  درحالى. دادند را به خليفه و منظومه خالفت مى

 زيرا در نظر وى مسلمان بودن و يا يهودبودن هر دو جرم يكسانى ;مسلمان خود را يهودى بنامد
آنان اينان را مسلمان . دهد كه دعوا بر سر اسالم بوده است گذارى نشان مى نواناين ع. است
شمردند و   دانستند و آنان را كافر يهودى مى دانستند و اينان خودشان را مسلمان كامل مى نمى

اگر لشكريان خليفه يهودى . گشته است عنوان يهود درست در مقابل عنوان مزدكى مطرح مى
 .واالّ فال! يز مزدكى هستند؟بودند، پس اينان ن
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ها، نام   ها و آيين شود كه چرا بذنشينان از ميان همه دين جا اين سؤال مطرح مى در اين  
 كردند؟ يهود را انتخاب كرده و بر دشمنان خود اطالق مى

دار در  اش گذشت، به يك نظريه ريشه  پاسخ به اين سؤال عالوه بر احاديث كه نمونه  
گردد و بايد قبل از شرح آن، در جانب مقابل نيز سؤالى مطرح كرد   ع برمىفرهنگ و بينش تشي

 نه به آيين ;كرد كه چرا دستگاه خالفت، نهضت بذ را به خرّمى، مزدكى و مجوسى متهم مى
 .ديگر؟

فريبى حكومت از طرف ديگر، زمينه آن  بديهى است كه باور مردم از يك طرف و عوام  
در خراسان .) ق.  هـ 108(زيرا از سويى خرميه از زمان خداش كرد،  را فراهم و ايجاب مى

پديدار شده بود و از جانب ديگر سرزمين بذ حدود يكصدوشصت سال پيش از قيام جاويدانيان 
. زيستند  ها هم مى ها و مانوى شان مزدكى ، مجوسى بودند و در ميان.)ق.  هـ 192(در سال 

كرد، بلكه كمتر به آن توجه  لقب مجوسى اكتفا نمىجالب اين است كه دربار خالفت تنها به 
 . برد داشت و بيشتر عنوان مزدكى و مانوى را به كار مى

هر دو به (اسماعيل صفوى را مجوسى و گبر  ايم كه سلطان سليم، شاه در طول تاريخ ديده  
ان را هاى تبليغاتى صدام و عفالقه عراق، ايراني طور بوق ناميده و همين  مى) يك معنى است

ناميدند، اما دربار خالفت به اين قانع نبود، زيرا آنان به عصر فتح ايران نزديك   مجوسى مى
و خلفاى . شناخته است» اهل كتاب«بودند و هنوز مردم به ياد داشتند كه اسالم، مجوسيان را 

نحل، شهرستانى هم در ملل و . عباسى هم مجبور بودند تا مجوس را از اهل كتاب به شمار آورند
پردازد، منتهى مقدمه كوتاهى  هاى اهل كتاب مى هاى اسالمى به ذكر فرقه بعد از ذكر فرقه

 .اهل كتاب دو قسم است: گويد  دارد كه مى

تورات و انجيل كه كتاب رسمى يهوديها : الف ـ آنانى كه نزول كتاب برايشان حتمى است، مانند 
 .باشد ها مى  و مسيحى

مجوس و بعد در : ها ترديد وجود دارد، مانند   ول كتاب بر آنب ـ  كسانى كه در مورد نز
 . شمارد كه احتمال نزول كتاب وجود دارد هايى مى را هم جزو آن» صابئين«همين بخش 

آيند، عهدبستن و  چون از اهل كتاب به شمار مى: نويسد   هاى اخير مى در مورد گروه  
اند، جايز  ها ذبح كرده واناتى كه آندادن جايز است ولى ازدواج كردن و خوردن حي امان

تواند طبق قوانين اسالمى تنها   حال هر فرد و شخصى كه اهل كتاب شمرده شود، مى131نيست
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 و حفاظت جزيه و ماليات را بدهد و خون و مال و ناموسش هم در امان باشد و هم از حمايت
ها و كشتن   بنابراين، تنها عنوان مجوسى براى تحريك مردم بر عليه آن. اسالم برخوردار باشد

افراد و اوالدشان كافى نيست، پس نياز به عنوانى است كه رسميت اهل كتاب را نداشته باشد و 
ان را در ش   زن و بچه;كن نمايند  نيروهاى خالفت بتوانند همه هستى او را از بين برده و ريشه

توانستند حتى زاهدان و عابدان   و تنها در اين صورت مى;سربازارها به بردگى بفروشند
هاى پيرامون را نيز به  توجه به حوادث و دگرگونى  اعتنا و بى  گزين و بى  نشين و عزلت گوشه

 .تشكيل دهند» مطّوعه«هاى   ها، گردان جبهه جنگ حركت داده و از آن

كنندگان  كرد و قيام   امراى خود خالفت بر عليه خالفت قيام مىدر مواردى كه يكى از  
تبار با حكّام، در آن صورت، پس از سركوب قيام، فقط رهبر و سران قيام  عرب بودند و هم

ها را به دين   توانستند آن  ماند، زيرا نمى شدند و ديگر مال و اوالدشان محفوظ مى كشته مى
 . ديگر منتسب كنند

م عثمانى و عفالقه عراق اين فهم را نداشتند، نخست به دليل گذشت اما سلطان سلي  
شد ـ و از بين رفتن زردشتيان،  ها از فتح ايران ـ كه ديگر به داليل آن توجه چندانى نمى  سده

ها افتاده بود، حتى همين امروز هم جو غالب در  بودن مجوس از سرزبان» اهل كتاب«مسئله 
ها  كرده بودن زردشتيان است و حتى براى بعضى از تحصيل» غيركتابى«اذهان مردم مسلمان 

از جانب ديگر، دربار عثمانى و عفالقه عراق . هم تا توضيح داده نشود، همين ذهنيت وجود دارد
توانستند  شان كافى بود و مى نياز زيادى به دقت در اين مسئله نداشتند و فرهنگ زمان براى

خواست  شان مى   هم بكشند و هم هر كارى كه دل;يستكه طرف مسلمان ن تنها به بهانه اين
در مورد عفالقه بايد گفت كه اينان اساساً معلوماتى در اين . در مورد دشمن خود انجام دهند

 . مسئله و اصال دانش تشخيص اين مهم را هم نداشتند

او را كه اما پاسخ به سؤال اول كه چرا بابك و مردم بذ، خليفه و پيروان انبوه و فراوان   
ناميدند؟ پيشتر به اجمال گفته  دادند، يهود مى اكثريت مردم امپراطورى اسالمى را تشكيل مى

 .هاى تشيع دارد شد كه اين مسئله ريشه در تحليل

 .]36[هاى دينى يهود بودند ها و تبيين دربارهاى خالفت، سخت محتاج افسانه  

» امام«عنايش اين بود كه اين آقا رسيد، م ها، هركس كه به خالفت مى در آن دوران  
دانش توان پاسخگويى به مسايل دينى مردم را نداشتند و در جواب  اين امامان بى. است
هاى فقهى،   هاى مبتنى بر بنيان شد، نه پاسخ هاى دينى طرح مى  هايى كه در زمينه تبيين  سؤال

گويى اجير  ى را براى پاسخبسيارى هم افراد. دادند هايى بافته از افسانه و گمان مى  كه جواب
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نشستند، هر آيه و هر مسئله را با  سرايان يهود در كنار خليفه مى در اوايل، افسانه. كردند مى
كه براى نمونه به يك . كردند يك داستان و افسانه از اسرائيليات و يا هر چيز ديگر تفسير مى

 :شود   مورد اشاره مى

روزى ابوذر در مجلس عثمان حضور يافت،  «كند كه  الذّهب نقل مى  مسعودى در مروج  
، )يعنى زكات و خمس آن را داده(به نظر تو در مال كسى كه مالش را پاك كرده : عثمان گفت 

گاه به او   ابوذر بر سر كعب كوبيد و آن! خير، اى اميرالمؤمنين: ديگران حقى دارند؟ كعب گفت 
نيكى اين نيست كه رويتان را به «خواند كه زاده، دروغ گفتى و بعد اين آيه را  اى يهودى: گفت 

سوى شرق و غرب بگردانيد و لكن نيكوكار كسى است كه به خدا و روز قيامت و فرشتگان و 
قرآن و پيامبران ايمان آورده و دارايى خود را در راه دوستى خدا به خويشان و يتيمان و 

رف كند و كسى كه نماز را ماندگان و گدايان و آزادكردن بندگان ص  دستان و در راه تنگ
 .»132بندند، وفا كنند  بپادارد و زكات را بپردازد و كسانى كه به پيمانى كه مى

المال مسلمانان، مالى را در ميان  آيا به نظر شما اشكالى دارد كه از بيت: عثمان گفت   
 كارگزارانمان تقسيم كنيم و به شما بدهيم؟

 . هيچ اشكالى ندارد:  گفت كعب

زاده به چه جرأتى  اى يهودى: ابوذر عصايش را بلند كرده و بر سر كعب كوبيد و گفت   
 زنى؟ درباره دين ما حرف مى

 .كنى، از مقابل ديدگان من دور شو كه مرا واقعاً آزردى  خيلى مرا اذيت مى: عثمان گفت   

هايى كه در   اريخى بود، هنوز هم كتاباى از حقايق ت جريانى كه نقل شد، فقط گوشه  
 .133اند، از اين مقوالت زياد دارند قصص انبياء و تفسير نوشته شده

عباس رسيد، مسايل فقهى و حقوقى را خود مسلمانان به دست گرفتند و   نوبت كه به بنى  
يرى در بستر اول جارى گرديد، با اين تفاوت كه علم نحو تنها تبيين عقايد و مسائل اصولى و تفس

طور كلى در اختيار   پيشرفت زيادى كرده بود و علم حديث نيز بسط يافته بود و عرصه به
 .اسرائيليات نبود

شيعيان جريان اول، براى پرهيز از اين روال و خطر اسرائيليات، با بيان علمى و تعليمى به   
شيعيان جريان دوم هم اين موضوع را به صورت يك حربه سياسى به دادند و   جامعه تذكر مى

نهضت بذ نيز به مناسبت همين زمينه كه قبال تبليغ شده بود، عنوان يهود را به . بردند  كار مى
 . دادند دشمنان مى
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خرميان خراسان و طبرستان، يعنى راونديه ابومسلميه، هرگز چنين اصطالحى را در مورد   
هاى التقاطى، يك   آنان دين خود را هر چند با تبيين. بردند  شان، به كار نمى انخالفت و پيرو

براى آنان مسلمان سنى با يهودى فرقى نداشت تا . دانستند  دين مى دين مستقل، و ديگران را بى
شان كه نيازمند  هاى آنان در لشكركشى. عنوان اسالم را از آنان بگيرند و عنوان يهود را بدهند

 .كردند ها را متهم به تسنّن مى تا اموال و علوفه شيعيان را نيز بگيرند، آنشدند  مى

شناخته » مزدكى«بدين ترتيب، حدود دوازده قرن است كه يك نهضيت شيعى با عنوان   
گونه كه تا زمان   تواند از اين كارها بكند، همان قدرت مى. شده و يا بدان نام، ناميده شده است

يعنى صدونودوشش سال پس از مرگ معاويه، در .) ق.  هـ 256 (]37[معتمد، خليفه عباسى 
 كه معتمد »سالم اهللا على معاويه«: گفته  خورده، مى  سرتاسر ممالك اسالمى هركس آب مى

ها بعد از وى نيز مردم عامى معاويه را در سطح  هرچند سال. بر عليه اين سنّت اقدام كرد
 .دادند ر مىترين افراد صحابه مورد تكريم قرا عالى

احسن «زيسته، در كتاب   ابوعبداهللا محمد بن احمد مقدسى كه در قرن چهارم هجرى مى  
هاى   ها و بدى  بعد از توصيف و ذكر منطقه اصفهان در مورد خوبى» االقاليم التقاسيم فى معرفة

تم، ها كه در سرآغاز سخن از اين سرزمين گف  يكى از عيب: ها اما بدى«: نويسد  آن منطقه مى
 .سادگى مردم اصفهان و غلوايشان درباره معاويه است

روزى من كاروان را رها كرده به ديدار مردى از ايشان كه به وارستگى و زهد شناخته   
درباره صاحب : كه پرسيدم  كردم تا اين ها مى شده بود، رفته شب را نزد او مانده پرسش

آئينى براى ما آورده كه آن را : ته گفت چه گويى وى به لعن و نفرين او پرداخ) عباد بن(
 گويد؟ گفتم چه مى! فهميم نمى

 گويى؟ گويد معاويه پيامبر نيست گفتم تو چه مى او مى: گفت 

ابوبكر » بينم  فرقى ميان پيامبران نمى«: گويد   پذيريم كه مى  ما گفته خداوند را مى: گفت 
من . معاويه نيز مرسل بوده است: گفت و پس از برشمردن چهار خليفه ... مرْسل، عمر مرسل 

چنين مگو زيرا تنها چهار تن نخستين خليفه بودند و معاويه پادشاه بوده است، زيرا پيامبر : گفتم 
در . گردد خالفت پس از من سى سال خواهد ماند و سپس به پادشاهى برمى. گفته است) ص(

اندند و اگر كاروانيان نرسيده بودند، خو» رافضى«اين هنگام او بر من پرخاش گرفت و مردم مرا 
 .»134ها بسيار دارند  ايشان از اين داستان. مرا بيچاره كرده بودند

دهد كه مردم بيشترين ضربه را از سوى دستگاه تبليغاتى دربارها  شواهد تاريخى نشان مى  
  در ميان آنان به وجود آمدهاند و باورهايى خورده
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كه مردم مصر همين امروز هم روز  نمايد، همچنان  مدت ناممكن مى ها در كوتاه  كه زدودن آن
 دانند چرا؟ و گيرند و نمى عاشورا را جشن مى

هاى ايرانى  ها در اين اواخر مجدداً صداى مأمون و معتصم از گلوى ناسيوناليست  پس از قرن
شان، اينان فقط براى خوشايند دربار پهلوى و  خاطر قدرت و خالفتآنان به . آيد بيرون مى

 هاى استعمارگر، ميدان غربى

 ها ادعا نمودند  تركيست حتى پان. كنند ها باز مى را براى جوالن كمونيست

وران بذ چرا اين همه راستى دال. 135بوده است» قاراقاشغا«كه بابك ترك بوده و اسم اسبش 
 ؟ بعضى از نويسندگان معاصر!اند بازيچه دست اين و آن شده

ها و تأليف  كه خيلى عالقه دارند لقب روشنفكرى را دريافت كنند، با گلچين كردن قيام
هاى مذهبى و دينى اين جامعه  هايى با عنوان تحقيق و تحليل به لجن مال كردن ريشه كتاب
 ه عاليقاينان نه ب. پردازند مى

 دهند و نه خود را وابسته دين و مذهب  بندى نشان مى  ملّى و ميهنى پاى

 ها و تكراركردن اقوال تنها با بريدن ريشه. دانند اين كشور مى

 زدن به دين و مذهب و فرهنگ اين مردم مورخين دربارى، قصد ضربه

 .را دارند
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 ـ عنوان دقوليه5ـ1ـ2

جامعه سنّى آذربايجان ـ جاويدانيان را با اين عنوان و به كه مردم ـ » دقوليه«اصطالح و عنوان 
باشد كه  بودن مردم بذ مى خواندند، بيانگر هفت امامى مى» دقوليه«اين نام ناميده و آنان را 

» 136جريان دوم«قبال شرح اين موضوع گذشت و گفته شد كه هيچ فرد يا فرقه هفت امامى، به 
باشند » جريان اول شيعه كوفى«اى از  بذنشينان هفت امامى يا بايد شاخه. شود شيعه مربوط نمى

شان   كه اصل و تبارشان ايرانى و زبان نظر به اين. »جريان اول شيعه قمى«اى از  و يا بايد شاخه
 .اند اى از شيعيان قم و كاشان بوده شود كه بذنشينان شاخه  مىفارسى بوده است، پس مسلّم

 

 ـ رابطه آثار فرهنگى ناحيه قم، كاشان واردستان، با ناحيه بذ6ـ1ـ2

منظور از ناحيه كاشان، عبارت است از محدوده كوير، قم، دليجان، اصفهان، مارشنان و كوه چهار 
يعنى شامل منطقه اردستان . رسد  كوير مىكه باز به.) در نزديكى نايين واقع شده است(گنبد 
 اين محدوده هم خاستگاه راونديه، و هم خاستگاه راونديه جاويدانيه است و در 137.گردد نيز مى

م اين حوالى داراى يك فرهنگ و لهجه واحد حوالى سال صد و بيست و هشت هجرى مرد
 .اند  بوده

هاى طالش در شرق نمين،  مراد از ناحيه بذ، محدوده بيضوى شكلى است كه ميان كوه  
آباد، تبريز، تَرْبذْ، مرند، اردوباد، ارس، خدآفرين و مغان واقع  نمين، اردبيل، نير، سراب، بستان

 .دهد داغ ـ ارسباران ـ تشكيل مى  منطقه قرهشده است و هسته اصلى اين منطقه را همان

) كه مورد نظر اين كتاب بود(حال كه به صورت كلى محدوده دو منطقه كاشان و بذ   
 :پردازيم توضيح داده شد به داليل وجود رابطه ميان اين دو منطقه مى

ديم نيز در كه از ق» مردان قم«الف ـ در مغرب كوه بذ نزديك ارس، روستايى وجود دارد به نام 
 .شده است  دفاتر و احكام دولتى باهمين تلفظ ضبط مى

اين نام از كجا . اين واژه مركّب هميشه موجب تعجب افراد محقق و كنجكاو بوده و هست 
 آمده و به چه علّتى به آن روستا اطالق شده است؟ قم كجا، شمال آذربايجان كجا؟

 و تشيع مذهب همگانى آذربايجان گشت، به شايد زمانى كه خانقاه اردبيل به تشيع گراييد 
اما با ورود به . اند گذارى كرده جا را بدين نام نام  دليل احساسات مذهبى و عشق به قم، اين

تر از عصر صفويه  شود كه ريشه اين نام بسيار قديمى تاريخ منطقه و آبادى، مشاهده مى
 . است
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هاى  دارد، يك واقعيت را از زمان» مردان«با ظاهر معربش و تركيبى كه با لفظ » قم«واژه  
» مردان«كند معنى و بارى از دخالت روحيه نظامى در لفظ  دوردست به گوش ما زمزمه مى

اى قرار دارد كه يكى از معبرهاى مواصالتى بذ و  نهفته است و آبادى درست در دهانه دره
 داشته و جاويدانيان قمى هم جا قرار ظاهراً يكى از دژهاى جاويدانيان در آن. آران بوده است

 . اند و هم حفاظت آن منطقه به عهده آنان بوده است  جا ساكن بوده  در آن

واقع شده، امروزه نيز بر سر راه ارتباطى » ونستان«اى به نام   روستاى مردان قم كه در دره 
است، در اين دره كه تنها راه مواصالتى منطقه مذكور . باشد  ساير روستاها با مناطق ديگر مى

» شامكوانق«دو سوى شمالى و جنوبى خود دو قلعه نسبتاً كوچك را جاى داده است و روستاى 
در پاى كوهى واقع شده كه قلعه شمالى دره ونستان بر قله آن كوه ساخته شده و عرض دره 

توان براى عبورومرور استفاده  شود كه فقط از بستررود مى در اين قسمت به قدرى تنگ مى
اند، ولى عرض دره در اين قسمت بيشتر  اى ساخته چند امروزه به موازات رود جادههر. كرد

در اصطالحات نظامى . قلعه دوم در جنوب دره ونستان واقع شده است. از ده متر نيست
كنند، فالن دژ را مردان فالن كس  فالن قلعه را مردان فالنى نگهبانى مى: گفتند   قديم مى

د و فالن دره را مردان شهر يا، مردان منطقه يا مردان فالن ان در تصرف خويش درآورده
 . كنند قبيله حفاظت مى

هاى اخير نيز زبان فارسى قديم در روستاى مردان قم و اطراف اين منطقه رايج  تا زمان  
سازد كه نام اين روستا قبل از مهاجرت تركان بر اين منطقه،  بوده است و اين نقطه روشن مى

 .وضع شده است

ب ـ  درست در منطقه بذ و در فاصله ميان روستاى مردان قم و شهر بذ، سه روستا وجود دارد 
كه در » ارو خوئين«و » كالسور«در دره اُشتبين واقع شده است،   كه» كرينگان«هاى   به نام

اند، كه مكالمه ايشان فارسى قديم است و البته بعضى  نزديكى روستاى عاشقلو قرار گرفته
  نيزكلمات تركى

 مردم روستاهاى اطراف، آنان را. به زبانشان راه يافته است

 .تبديل شده است» تات«نامند كه همان تاجيك است كه در زبان مردم به  مى» تات«

هاى  از ديه» كرينگان«: تأليف يحيى ذكا، چنين آمده است » گويش كرينگان«در كتاب   
رزقان از شهرستان اهر در شمال شهر هاى چهارگانه بخش و كوچك ديزمار شرقى از دهستان

گويند كه در ميان  كندى به گويشى سخن مى مردم دو ديه كرينگان و چاى. تبريز است
نيز اندكى از » ونستان«و » ملك«هاى  شود و مردم ديه  ناميده مى» تاتى«خودشان و ديگران 

 تاتى گوى بيش هاى  ها دورند با اين گويش آشنايى دارند، ليكن در بخش ارسباران ديه  آن
جا كه نويسنده پرسيده و يادداشت كرده است، از دهستان حسنو   هاست و تا آن از اين



و ازرين و كالسور نيز به تاتى سخن ) خوينرق(نراو   هاى خوى  مردم ديه) آباد  حسن(
 .»138گويند و اندكى با گويش كرينگان جدايى دارد مى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ نمايى از روستاى مردان قم1تصوير شماره 

 :توضيح

ناپذير است، زيرا  اين اختالف در گويش كه بدان اشاره شد، يك حقيقت اجتناب
شوند و هر  هستند به دو گروه مجزا تقسيم مى) تاجيك(» تات«روستاهايى كه اهالى آن 

ها به   كه در مورد اين گويشاى از محققين گروه گويش مخصوص به خود را دارد، عده
دانسته و اهالى ) دوره ساسانى(اند، اين گويش را بازمانده فارسى قديم  تحقيق پرداخته

اند ولى هرگز  اين روستاها را بازماندگان مردمان زمان ساسانى آذربايجان، شمرده
اند دليل موجهى براى اين اختالف گويش در بين دو گروه از روستاهاى  نتوانسته

زيرا اگر عامل جغرافيايى و اقليمى منطقه موجب پديدآمدن اين . نشين، پيدا كنند تتا
تك از جنبه گويش با هم اختالف  به اختالف گويش شده، پس اين روستاها بايد تك

كند تا اختالف در بين همه و تك ـ تك  داشته باشند، چراكه محيط طبيعى اقتضا مى
هاى محيطى كه دارند، وجود داشته باشد و  تفاوتهاى جغرافيايى، و  روستاها با فاصله

دهد  شوند، اين حقيقت را نشان مى اين كه فقط به دو گروه مجزا در گويش تقسيم مى
كه عامل ديگرى غير از عامل جغرافيايى باعث اختالف در گويش شده به اين معنى كه 

ن دوره ساسانى بوده اهالى بعضى از اين روستاها از بازماندگان ساكنين مردمان آذربايجا
ها بعد از ورود اسالم از ايالت و استانى ديگر  نشين مدت و ساكنين ديگر روستاهاى تات
اند و اين مهاجرت قبل از سرازير شدن تركان به اين منطقه  به اين منطقه مهاجرت نموده

 .بوده است
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وه بر كرينگان عال... «شرقى چنين آمده است كه  در كتاب فرهنگ و جغرافياى آذربايجان  
و چند روستاى ديگر نيز به زبان تاتى گفتگو » مردان قم«، »ونستان«در روستاهاى ملك طالش، 

 »139.كنند مى

باشد كه هنوز هم   آن چه مسلم و غيرقابل انكار است، وجود روستاهايى در منطقه بذ مى  
ويش ساير روستاهاى گويند و چون گويش تاتى اين روستاها باگ  به زبان فارسى سخن مى

گويى كه از زمان   شود كه اينان با ساكنين فارسى نشين اندكى تفاوت دارد، معلوم مى  تات
اند و از  اند، يكى نيستند و بعداً به اين منطقه مهاجرت نموده ساسانيان در اين منطقه ساكن بوده

ها در نزديكى روستاى   بنابراين، حضور آن. دانند كه اينان از نژاد ترك نيستند  سويى، همه مى
هاى اخير در خود روستاى مردان قم و منطقه بذ و از همه مهمتر  و حتى تا زمان» مردان قم«

هاى ارتباطى منطقه  الجيشى مهم بوده و يكى از راه اى كه از نظر سوق شان در دره  واقع شدن
يم اينان از بذ به آن سوى ارس بوده است، چه معنى و مفهومى خواهد داشت جز اين كه بگوي

نشين به خوبى اين  بازماندگان جاويدانيان هستند و اختالف گويش اينان با ساير روستاهاى تات
كند و با تحقيق گسترده در گويش و زبان فارسى آنان و گويش مردم كاشان، به   ادعا را ثابت مى

 يك ريشه راحتى معلوم خواهد شد كه اين دو زبان از مشتركات زيادى برخوردار هستند و از
 .باشند مى

. هاى غربى كوهستان بذ قرار دارد در ميان يكى از دره» كاشان«اى به نام   ج ـ هم اكنون قريه
اين روستا تا اين اواخر خيلى آباد و با اهميت بوده كه به دليل پديده مهاجرت، از اهميت آن 

 .روستاى مذكور سر راه تبريز به ورزقان واقع شده است. كاسته شده است

خواهد  كه ماقبلش را مفتوح مى» ق«اين پسوند با فتحه ماقبلش ـ يعنى حرف : » ق«د ـ پسوند 
ـ تقريباً در انحصار مردمى بوده كه در ناحيه كاشان ) با اين دو شرط(و قيد مكان است 

مانند پسوند . اند كرده هاى فالت ايران از آن استفاده نمى  اند و مردمان ديگر بخش زيسته مى
 .كه بيشتر در لرستان متداول بوده است» وند«

 اما در محدوده ;توان يافت پسوند مذكور را به ندرت و خيلى كم در نواحى ديگر نيز مى  
كم دوازده مورد حضور  هاى معدود و كم، دست  كوچك و كم جمعيت ناحيه كاشان، با آبادى

 :دارد

 جوشقان: ـ جوشق و مشق از آن، دو مورد1

 )خزاق(ـ خزق 2

 .ونق كه در جنوب شرقى دليجان واقع شده استـ ش3
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 .ـ شانق كه در غرب دليجان قرار دارد4

 )كوه(ـ ماچق 5

 ـ وارونق6

 .ـ مرَق كه در غرب شهر قم واقع شده است7

 .ـ رهق كه در شمال شرقى دليجان واقع شده است8

 ـ خوابق9

 .اند ـ جهق و جهق پايين كه در حدود جنوبى شهر قمصر كاشان واقع شده10

 .ـ خرنق كه در جنوب شرقى دليجان قرار دارد11

 .كه در غرب كاشان قرار گرفته است) نرق(ـ نراق 12

دست اندركاران ادبيات توجه دارند كه چگونگى زبان و لهجه، به ويژه چگونگى پسوندها،   
ها و  التاگر در ميان اي. اى دارد شناسى قومى ـ قبيله پيوند عميقى با ژن و نژاد و مبادى روان

هاى فالت بزرگ ايران بگرديم، اين پسوند را به جز در برخى نواحى مانند بيهق در  بخش
 .خراسان نخواهيم يافت

و نسبت به جمعيت و (خورد  اى كه اين پسوند در آن زياد به چشم مى تنها ناحيه  
 متناسب با تقريباً در حد) گردد هاى زيادى در آن پديدار مى  استعداد آب و هوايش كه آبادى
 .باشد  ناحيه كاشان، فقط ناحيه بذ، مى

هاى آينده به تفصيل توضيح داده خواهد  منطقه بذ، همان طور كه محدوده آن در بخش  
باشد و جالب اين است كه پسوند مذكور در پيكره آذربايجان نيز   شد، بخشى از آذربايجان مى

 .شود  ن ديده نمىهاى آذربايجا منحصر به ناحيه بذ بوده و در ساير بخش

هاى اصيل ايرانى ـ كه امروزه فارسى ناميده  بايد توجه داشت كه موضوع بحث واژه  
هاى   هاى تركى اشتباه شود كه البته تعداد اين گونه واژه شود ـ است و نبايد با بعضى از واژه مى

: شد مانندبا  در تركى وجود دارد، اما ما قبلش مضموم مى» ق«پسوند . تركى نيز خيلى كم است
باشد و كمتر   مى» اسم مصدر«يا پسوند » تصغير«كه پسوند » مالدار سوق«و » قلعه جوق«

كاربرد مكانى دارد و شايد اساساً به معناى مكان نيامده باشد و ميراثى از دوره سلجوقيان باشد 
بر آن » قلعه جوق«هايى براى امور نظامى بنا كرده و نام  هاى حساس قلعه كه در قسمت

 .اند گذاشته ىم

ماقبل مفتوج با قيد اسم مكان بودن و با شكل و معناى » ق«اما پسوند مذكور يعنى   
اش در منطقه بذ حضور گسترده دارد، كه مردم آذربايجان ـ و در مواردى مردم ديگر ـ  كاشانى

 .ندا  دانند و منابع لغت نيز در اين مورد توضيحى نداده هاى تركيبى را نمى معانى اين واژه



ها نسبت به آن زياد است،  ظاهراً شهر بذ و حوالى آن، چون دچار اتهام بوده و حساسيت  
تبديل شده » كليبر«ها شده است و همان طور كه خود بذ به   بيشتر دچار تغيير اسامى مكان

و مهاجرت تركان به اين منطقه عامل . است، نام روستاهاى اطراف نيز عوض گشته است
هر چند . ها بوده، عوض شود اسامى روستاها كه اتفاقاً بيشتر مورد نظر تركمضاعفى بوده تا 

توان نام اصيل و فارسى   اند و با تحقيق گسترده مى گاهى معادل تركى اسم اصلى را وضع نموده
 .گونه روستاها را يافت اين

شه ـ كوه قو«، »نرميق«، »سبالن«هاى مورد نظر با پسوند مذكور در دو پهلوى كوه  واژه  
اند و چند مورد  هم چنان به يادگار مانده» كوه كيامكى«، »كوه كمر«، »كوه كسبه«، »هق«، »كشا

اين روستاها غالباً در مناطق دور افتاده ـ . نيز در كنار رودخانه ارس و اطراف ورزقان وجود دارد
التى مهم از آن هاى مواص  اند كه راه  اند، يعنى در مناطقى قرار گرفته دور از مركز ـ واقع شده

 .كند و تا مراكز شهرستان فاصله زيادى دارند  منطقه عبور نمى

مطلب مهم ديگر اين است كه اين روستاها اغلب در نزديكى و تقريباً در كنار هم واقع   
 روستاهاى: اند، مانند شده

كه همگى در شمال بخش » كرويق«و » دوريق«، »علويق«، »روارانق«، »سرپادرق«، »دايمق«
. اند كه آن هم در جنوب رود ارس قرار گرفته، واقع شده» قم  مردان«رزقان و جنوب روستاى و

 .اند  كه در شمال غربى مشكين شهر واقع شده» تنبق«، »حبدرق«يا مانند روستاهاى 

از نمين تا مرند (در محور رشته كوه مذكور كه در باال ذكر آن گذشت، از شرق به غرب   
 :اند  ها واقع شدهاين روستا) و اردوباد

 .هاى طالش واقع شده است  كه در شرق اردبيل و دامنه كوه:ـ نيارق1

 . كه در شمال غربى نمين قرار دارد:ـ نوشنق2

 . كه در شمال اردبيل قرار گرفته است:ـ كركرق3

 . كه در جنوب غربى شهر هوراند و حدود شرقى كليبر واقع شده است:ـ نيق4

 . قرار دارد در جنوب كليبر:ـ كلوانق5

 . در دورترين نقطه دولت و مملكت بذ قرار دارد:ـ خروانق6

 . كه در شمال ورزقان واقع شده است:ـ دايمق7

 . در شمال ورزقان قرار گرفته است:ـ سرپادرق8

 . كه در شمال ورزقان قرار دارد:ـ روارانق9

 در غرب سراب: ـ زرنق10

 :ـ نيارق11

 :ـ كينرق12



 .ب سراب واقع شده است در جنوب غر:ـ اسنق13

 :ـ بخرق14

 . در شمال غرب سراب و جنوب شرق اهر واقع شده است:ـ قيصرق15

 :ـ هلق16

 :ـ نمنق17

140. كه در شمال روستاى مردان قم و جنوب رود ارس واقع شده است: شامكوانق18
 

هاى مفصل هم نامى از   روستاهاى ديگرى با همين خصوصيات وجود دارند كه در نقشه  
كه در دره و نستان و دو كيلومترى شمال » شامكوانق«ى ها برده نشده، مانند همين روستا  آن

اين دو روستا، يعنى روستاى مردان قم و شامكوانق از نظر . واقع شده است» مردان قم«روستاى 
بافت معمارى و فرهنگى به طور محسوسى با روستاهاى اطراف فرق دارند و هر كس كه 

مطالعه قرار دهد، به اين اختالف پى خواهد روستاهاى اطراف و اين دو روستا را از نزديك مورد 
اند و حصارهاى منحصر به  هاى منازل اين دو روستا به سبك خاصى ساخته شده  برد، زيرا ايوان

هاى سنتى همگى نشانگر قدمت بافت معمارى اين  هاى كشاورزى با كوچه ها و زمين فرد باغ
 .باشد روستاها مى

 و جانب شرقى آن در زير آب دريا، 141الرشيد بنا شده  شهر كاشان در زمان هارون:هـ ـ آران
كاشان بوده، قرار  و درياچه امروز 142معروف به درياى ساوه كه آن روز شامل حوض سلطان

 .داشته است

الرشيد   اى به بناى شهر كاشان توسط هارون هاى جغرافياى اسالمى، هيچ اشاره در كتاب  
اى  ياقوت حموى به شرح موقعيت جغرافيايى اين شهر پرداخته، ولى هيچ اشاره. نشده است

143.الرشيد نكرده است به ساخته شدن آن توسط هارون
 

كه در اواخر قرن سوم و » مسالك و ممالك«ابواسحاق ابراهيم اصطحزى هم در كتاب   
اى به  آن را نوشته و به اهتمام ايرج افشار به چاپ رسيده، اشاره. ق. آغاز سده چهارم هـ 

144.كند الرشيد نمى بناى شهر كاشان در زمان هارون
 

مقدسى نيز نشانى دالّ بر بناى شهر كاشان در دوران » قاسيماحسن الت«هم چنين در كتاب   
دهد و   الرشيد وجود ندارد، اما از فتح اين شهر توسط ابوموسى اشعرى خبر مى خالفت هارون
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با توجه به آثار . نويسد كه كاشان در زمان خالفت عمر خطاب توسط ابوموسى فتح شد مى
شود   واهد و منابع تاريخى، چنين استنباط مىو ديگر ش» تپه سيلك«به جا مانده از گذشته، 

هاى باستانى ديرين بنا شده و در هيچ عصرى به طور كلى از بين نرفته   كه اين شهر در زمان
الرشيد توسعه و رونق  توان گفت كه اين شهر در زمان هارون تنها مى. است تا بازسازى شود

 .بيشترى يافته است

لفظ . اند نمك، جملگى پس از اسالم به وجود آمدههاى ميان كاشان و درياچه   آبادى  
براى شهر آران از كجا آمده است؟ و اين نام چه معنايى دارد؟ وجه تسميه آن » آران«

ـ پهلوى ـ مربوط است؟ و به » زبان پنجوى«هاى پنجگانه   چيست؟ به كداميك از لهجه
 گردد؟ هاى مادى، پارتى و پارسى برمى كداميك از ريشه

دهد كه اين نام ظاهراً اقتباسى است از نام آران منطقه ميان رودهاى،   نشان مىتحقيقات  
 .باشد  ميان دو رود، مى» ميانه«كوراوارس، كه به معناى 

هاى بسيارى تحت حاكميت بذ قرار داشت و   آران بخشى از قلمرو جاويدانيان بود و سال  
اند، آران كاشان را به ياد  شان بودهبه همين خاطر بعدها خويشاوندان جاويدانيان كه ساكن كا

 .اند آران بابك، نامگذارى كرده

وجود دارد و در ناحيه كاشان نيز در » هوراند ـ هرند« در ناحيه بذ، يك كوه و آبادى به نام و ـ
 .منطقه ميان اردستان و اصفهان روستايى با همين نام وجود دارد



 

 

 

 

 ـ موقعيت جغرافيايى شهر بذ2ـ2

قشه آذربايجان و در قسمت شمال شرقى آن يك شكل هندسى بيضى رسم كنيم، به اگر روى ن
طورى كه قطر بزرگ آن از نمين تا مرند، و قطر كوچك آن از خداآفرين تا سراب باشد، 

هر چند . گيرد اى مشخص خواهد شد كه دقيقاً قلمرو اصلى حاكميت بذ را دربرمى منطقه
» پذيرد، نه قلمرو ملك و نه حدود ملك، مگر خانه ى مىنه ابرهاى آسمان شكل هندس«اند   گفته

به هر حال تمام خصوصيات . اند  هاى كشاورزى نيز شكل هندسى پيدا كرده البته اخيراً زمين
مشترك بين دو منطقه قم، كاشان، آوه و منطقه بذ را تا حد امكان برشمرديم، مخصوصاً نام 

شده، اشارهوار آورديم، اين روستاها   وح ختم مىها به قاف ماقبل مفت  روستاهايى را كه آخر آن
 .در اين منطقه بيضى شكل واقع شده است

تا سقوط بذ به دست .) ق.  هـ 192(از اولين قيام جاويدانيان به رهبرى خود جاويدان   
 .، جزر و مدهاى زيادى در مرز منطقه بيضوى مزبور رخ داده است.)ق.  هـ 221(افشين 

 بيضى شكل، يك رشته كوه قرار دارد كه از شرق به غرب كشيده در داخل اين منطقه  
شده است، يعنى از اردبيل شروع شده و از فاصله ميان مشكين و سراب گذشته و در جنوب اهر 
 به سمت شمال ميل كرده و از شرق و شمال

رار هاى مرتفعى ق  در اين رشته كوه، قله. گردد شرقى مرند گذشته و در جلفا به ارس منتهى مى
 متر، نرميق با ارتفاع 4811سبالن با ارتفاع : دارد كه به ترتيب از شرق به غرب عبارتند از

 3255كمر با ارتفاع   متر، كوه2952، كوه كسبه به بلندى 3149 متر، قوشه داغ با ارتفاع 3105
 . متر كه در نزديكى رودخانه ارس قرار دارد3347متر و كوه قشالق با ارتفاع 

هاى مزبور و رودخانه ارس، تنها يك يا دو قله وجود دارد كه   صله رشته كوهدر حد فا  
 .رسد  متر مى2000ها به سختى به    متر است و بلندى بقيه آن2000ها بيش از   ارتفاع آن

است كه » كوه هوراند«نام يكى . گذرد قطر بيضى ترسيم شده ما از ميان اين دو قله مى  
شود و ديگرى    يال شرقى آن قرار گرفته به اين نام خوانده مىبه مناسبت شهرك هوراند كه در

به معناى زخمين، شكافدار ـ موسوم است كه باز به مناسبت روستايى به نام » يارالوجه«
 . شود  كه در قوس شرقى آن واقع شده، بدين نام خوانده مى» يارالوجه«



 فاصله اين دو قلّه ـ و تقريباً  متر و در2947» يارالوجه« متر ارتفاع دارد و 2908هوراند   
ها ارتفاع  روى خط قطر كوچك بيضى ترسيمى مذكور ـ قله ديگرى وجود دارد كه نسبت به آن

 تا كوه هوراند، زيرا در فاصله هوراند و اين ;كمترى دارد و بيشتر به كوه يارالوجه بستگى دارد
كنونى در اين » كليبر«ود و شهر ش ها دفعتاً كاسته مى كوه به عرض ده كيلومتر از ارتفاع كوه

اما در فاصله اين كوه با كوه يارالوجه، ارتفاعات بلندى قرار گرفته كه دو . گيرد  فاصله قرار مى
در رأس يكى از اين ارتفاعات كه نسبت به ساير ارتفاعات بين اين . كند قله را به هم وصل مى

اى هست   رسد، آثار قلعه   متر مى2500دو قله ارتفاع زيادى دارد و بلندى آن از سطح دريا به 
هاى  هر چند مجموع قله. نامند معروف است و خود كوه را كوه بابك مى» 145قلعه بابك«كه به 

در كتاب نگاهى به تاريخ و جغرافياى . نامند  واقع در ميان كوه هوراند و يارالوجه را كوه بذ مى
با توجه به مطالب فوق، بذ منطقه «ارسباران، در جواب سؤال بذ كجاست؟ چنين آمده است 

سر بين دهستان   هاى هشتادسر يا هشت باران فعلى از جمله شهرستان كليبر، كوهوسيعى از ارس
 . »146شده است  گرمادوز و كليبر را شامل مى

هاى هوراند و يا حداقل چند قله اطراف آن در تاريخ و  در گذشته دوردست، كوه  
ناميده شده است و هم چنان كه گذشت، هنوز » هشتادسر«ن هاى مربوط به جاويدانيا  گزارش

كه همان » هشته سر«شود و در زبان محلى به  ها هشتاد سر ناميده مى هم قسمتى از اين كوه
 .شود  تلفظ تركى هشتاد سر است، شناخته مى

سروده زيبايى به » ساقى«شاعر معروف منطقه مذكور، آقاى خسرو سرتيپى متخلص به   
 .دارند كه در بخشى از آن چنين آمده است) ارس(نام آراز 

 يايدا دا باخسان باشى قارلى» هشته سرين«اوجابوى 

147»باخگيننان گورنه وقارلى«
 

اند كه  طورى قرار گرفته) هاى بذ يكى از كوه(ارتفاعات فرعى ميان هوراند و كوه بابك   
شهر كليبر كه از اين پس با . ه خود گرفته استجايگاه محدوده شهر كليبر تقريباً شكل كاسه ب

از آن » سو قره«اى واقع شده كه رودخانه  خوانده خواهد شد، در دره» بذ«نام اصلى خود يعنى 
 .كند دره گذشته و شهر كليبر را به دو قسمت شرقى و غربى تقسيم مى
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نها در محل رود و ت  پهناى اين دره كم است و از آب كندهاى تنگ طبيعى به شمار مى  
شود و شكل تالقى سه راه را به خود  شهر كليبر است كه اندكى بر پهنا و وسعت آن افزوده مى

راه دوم . شود  سو از آن طريق وارد شهر كليبر مى راه اول در جنوب است كه رود قره. گيرد مى
 در شمال شهر واقع شده

 پهن است كه در سمت شرق كليبر اى نسبتاً شود و راه سوم دره سو از آن خارج مى  كه رود قره
اى واقع شده   با اين توصيف شهر كليبر در سه راهى. معروف است» مقاس«واقع شده و به دره 

 كه سمت شمال غربى و غرب آن

 »هشتادسر«هاى  را كوه بابك و سمت شرق و جنوب شرقى آن را كوه

 .اند احاطه كرده

و » سو قره« قرار گرفته و رودخانه اى كم عرض گفته شد كه در سمت جنوبى كيلبر دره  
هنگام ورود به شهر از عرض اين دره . شود  جاده اهر ـ  كليبر، از اين دره وارد شهر كليبر مى

سو  اند جاده را از كناررود و در حاشيه مسيل قره شود، به طورى كه ديگر نتوانسته كاسته مى
گونه كه   بدين. اند از باالى كوه كشيدههاى شهر،  بكشند، از اين رو، ناگزير جاده را در نزديكى

 .اند اند و راهى براى ورود به شهر باز كرده بخشى از ارتفاع كوه را شكافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ـ نمايى از شهر كليبر كه از سمت كوه بابك گرفته شده2تصوير شماره 

 .دهد را نشان مى» مقاس«و دره شرقى 

 



سو بوده و اين رود بعد از خروج  تداد دره رود قرهاى است كه همان ام  در شمال نيز دره  
 .شود از شهر به سوى شمال روان شده و به رود ارس سرازير مى

سو كه از جنوب به شمال  اى است كه در قياس با دره قره در قسمت شرق كليبر نيز دره  
شايد تنها از عرض نسبتاً وسيعى برخوردار است و ) مسير جاده كليبر ـ خداآفرين(كشيده شده 

اى كه توسط سربازان بيگانه افشين صورت گرفته، با توجه  راه تهاجم به اين شهر باشد و حمله
 .به قراين و شواهد تاريخى كه در صفحات آتى ذكر خواهد شد، از همين دره بوده است

هاى سر به  اى است كه در ميان كوه  دورنماى شهر كليبر از قلعه بابك، همانند كاسه  
 .شود  ها حفاظت مى  قرار گرفته و به وسيله آن) بابك(ده هشتاد سر و كوههاى بذ فلك كشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ـ نمايى از شهر كليبر كه از كمركش كوه بابك گرفته شده است3تصوير شماره 

كند، دو سرچشمه دارد، يكى از حد  سو كه از وسط شهر كليبر عبور مى رودخانه قره  
كند، سپس   شروع شده، قوس جنوبى قله كوه بابك را طى مى» يارالوجه«فاصله قلّه كوه بابك و 

گذرد و ديگرى باز از فاصله ميان دو قله شروع  دور زده و از مشرق آن و داخل شهر كلييبر مى
اين دو شاخه كوه . پيوندد  و غرب قله كوه بابك را طى كرده و در شمال آن به شاخه اول مى

هاى كوه بابك  اند، بدين ترتيب كوه بذ شامل قله  در آغوش گرفتهبابك را مانند دو بازو، كامال
باشد، قرار گرفته   و چند قله ديگر شده و حدوداً در سمت غرب شهر كليبر كه همان شهر بذ مى

 .است



را به شايعه و » كوه مذكور«ها در اين تعيين ترديد كرده و نام قلعه بابك  بعضى  
 لفظ جمهور 148.اند  دانسته» قلعه جمهور«م اصلى قلعه مزبور را هاى مردم نسبت داده و نا افسانه

قلعه «در تحقيق خود، به عبارت . اند، براى ما مهم نيست را چرا و به چه دليل انتخاب كرده
كنيم و براى اثبات تعيين نام فوق، داليل  نيز كه در زبان مردم شايع است، تكيه نمى» بابك

 :كنيم ها ذيال اشاره مى  فراوانى وجود دارد كه به بعضى از آن

براى روشن شدن اين موضوع، توجه به جزئيات مسيرى الزم است كه افشين و يارانش از   
بن اثير در اين مورد حداكثر دقت را به كار برده و توضيح ا. اند اردبيل تا شهر بذ طى كرده

 :نويسد  او مى. جامعى ارائه داده است

هاى بين اردبيل و   ها و قلعه  اردو زد، راه» برزند«گاه افشين به بالد بابك رفت و در   آن«  
نده خوا» خُش«برزند را تحت ضابطه قرار داد، ابوسعيد محمدبن يوسف را در جايى قرار داد كه 

جاى داد، » ارشق«افشين، هيثم غنوى را نيز در روستاى . خندق زد» خُش«شد، ابوسعيد در  مى
قلعه «وى نيز قلعه آن روستا را مرمت و خندقش را اصالح نمود و افشين در قلعه ديگرى به نام 

 .»علويه اعور را جاى داد كه پس از آن اردبيل بود» نهر

ين را از شمال به جنوب، از برزند تا اردبيل، تعيين هاى نظامى افش ابن اثير پايگاه  
ها باقى   همه به همان نام» قلعه نهر«برد، به جز  هايى كه وى نام مى امروزه همه پايگاه. نمايد مى

 .اند  مانده

 .برزند، روستايى است كه در جنوب غربى شهرستان گرمى واقع شده است  

اى كه از    و اصطخرى با نقشه149شمرده استرا جزو شهرهاى آذربايجان » برزند«مقدسى   
را در حدود شمال شرقى كوه سبالن و » برزند«ارمنستان و آران و آذربايجان ارائه داده، محل 

 .150جنوب دشت مغان تعيين كرده است

 با فاصله تقريباً سى كيلومتر از هم وجود »برزند«هاى امروزى دو روستا با نام  در نقشه  
» هاى ايران اطلس راه«قرار گرفته، ولى كتاب » گِرمى«ها در غرب شهر  دارد كه يكى از آن

روستاى دوم در جنوب غربى . ضبط كرده است» مرزند«چاپ موسسه گيتاشناسى، نام آن را 
، »شرفه«، »زرگر«وستاهاى شهر گرمى و در نزديكى جاده اردبيل ـ گرمى واقع شده است كه ر

 .اند آن را احاطه كرده» پاپاق  گون«و » سى  طاووس دره«
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دهد، برزندى كه افشين آن را مركز لشكريانش قرار داد، همين  آثار و شواهد نشان مى  
روستاى دوم است يعنى روستايى كه در جنوب غربى شهر گرمى و در كنار روستاى زرگر، شرفه 

 .واقع شده است... و

افشين هنگام عصر سواره از «: نويسد  اثير مى مهمترين دليل بر اين ادعا اين است كه ابن  
 در صفحات آتى معلوم خواهد 151».رسيد» خُش«برزند حركت كرد و هنگام غروب آفتاب به 

اى از خُش قرار  شد كه فاصله خُش با بزرند چقدر است و تنها روستاى دوم در چنين فاصله
آن را » هاى ايران  اطلس راه«اگر بگوييم روستايى كه در غرب گرمى قرار گرفته و . دارد

توانسته عصر از برزند  ضبط كرده، همان برزندى كه محل استقرار افشين بوده، او نمى» مرزند«
د كه ان  اى ادعا كرده هر چند عده. حركت كرده و هنگام غروب به خُش برسد) روستاى اخير(

 .همين مرزند كه در نزديكى و غرب گرمى واقع شده، محل استقرار افشين بوده است

شود، درست در جنوب برزند قرار گرفته و تقريباً ده  تلفظ مى» قُوشه«كه امروز : خش   
 .كيلومتر فاصله هندسى با آن دارد

ده گرمى ـ وجود دارد كه در شرق جا» قوشه«هاى امروزى، روستايى با نام   در نقشه  
غير از رود (» سو قره«گذرد و به رودخانه  از كنار آن مى» قيزيللى«اردبيل واقع شده و رود 

 .پيوندد  ، مى)گذرد  سو كه از داخل شهر كليبر مى قره

بوده كه بعدها به صورت كشا و گوشه درآمده » خُش«گويا اين نام يعنى قوشه همان   
اثير  ه را هم قبول نكنيم، به خاطر مسافتى كه ابندر هر صورت اگر تبديل خُش به قوش. است

 .بوده است» ابوسعيد«اى در نزديكى اين روستا پايگاه و خندق  ذكر كرده، اين روستا و يا منطقه

شود، باز دقيقاً در جنوب قوشه با فاصله بيست و پنج   تلفظ مى» ارجق« كه امروز :ارشق   
هم اكنون بر سر جاده اردبيل ـ مشكين و ) ارجق(ا اين روست. كيلومتر هندسى، قرار گرفته است

 45اى و حدود   كيلومتر فاصله جاده54و در شمال غربى اردبيل با » نقدى«در مغرب قصبه 
 .كيلومتر فاصله هندسى قرار گرفته است

هايى كه در مرز ايران و شوروى  شرقى كوه غربى كوه سبالن و جنوب اى در شمال منطقه  
گذرد و تقريباً  سو از قسمتى از اين منطقه مى و جاده اردبيل ـ نمين و رود قرهپيشين واقع شده 

. خوانده شده است» محال ارشق«چاى با نام  كند در قرارداد تركمن  همين مسير را طى مى
غربى اردبيل، يعنى در منطقه ارشق واقع است كه  سو و شمال روستايى نيز در كنار رود قره

اين روستا در زمان . شود  ناميده مى» اَرجق« امروز در لهجه تركى، گونه كه گفته شد،  همان
 كيلومتر فاصله 45طور كه گذشت، با اردبيل  بوده است و همان» هيثم غنوى«افشين، پايگاه 
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در بيست و » قلعه نهر«اگر اين فاصله را به دو قسمت تقسيم كنيم، موقعيت . هندسى دارد
 .سو به دست خواهد آمد  ودخانه قرههشت كيلومترى اردبيل و در ساحل ر

هاى طالش  از كوه» سو قره«براى روشن شدن مطلب، بايد گفته شود كه رودخانه   
نيز » اهرچاى«شهر،  غربى مشكين گيرد و از شمال شهر اردبيل گذشته و در شمال سرچشمه مى

سو،   رود قرهدر كنار. ريزد به رود ارس مى» اصالندوز«پيوندد و در نزديكى   به اين رود مى
كنونى » ابربكوه«و » طالب قشالقى«غربى اردبيل و در حدفاصل روستاهاى،  يعنى در شمال

چون اين پايگاه در كنار رود . به عهده داشته است» علويه اعور«پايگاهى بوده كه رياست آن را 
به ها نيز بوده كه اين پايگاه   سو بود و گويا اين قسمت از رود، محل عبور كاروان قره
 . در پايان كتاب1معروف شده است ـ رجوع كنيد به نقشه شماره » النهر حصن«

هاى نظامى افشين را از شمال به جنوب تعيين كرده و بعد از آن توضيح  اثير پايگاه ابن  
هاى خود، ارتباط وى با  كه مبادا نيروهاى بابك با شبيخون دهد كه افشين از ترس اين مى

شد ـ قطع   ق زنجان به امپراطورى عباسى و نيروهاى خليفه مربوط مىاردبيل را ـ كه از طري
هاى مواصالتى ارتش  ها را ايجاد كرده و مقرر داشته بود كه كاروان كنند، بنابراين، اين پايگاه

عريض و طويل وى زير چتر حمايتى و حفاظتى نظاميان از اردبيل تا ميان راه اردبيل و قلعه نهر 
ها را از   ها آمده و در ميانه راه آن  يگر نيروهاى قلعه نهر به پيشواز آنپيش روند، از جانب د

جا به   گاه تا ميانه راه قلعه نهر و ارشق ببرند و در آن  نيروهاى اردبيل تحويل گرفته، آن
نيروهاى ارشق تحويل دهند و آنان نيز تا ميانه راه ارشق و قوشه كاروان آذوقه را همراهى كرده 

شه تحويل دهند و آنان نيز تا ميانه راه قوشه و برزند، كاروان را همراهى و و به نيروهاى قو
 .پشتيبانى كرده و به نيروهاى اردوى افشين تحويل دهند

هاى قبل يا بعدى به وسط راه برسند و طرف  افشين دستور داده بود، اگر يكى از پايگاه  
در همان ميانه راه منتظر بمانند، تا مقابل نرسيده باشد، حق ندارند قدمى جلوتر نهند، و بايد 

 .152طرف مقابل برسد

باك بابك به قافله  با همه اين تدبيرها و ضوابط و مقررات، باز يكى از فرماندهان بى  
وان را كشته و اموال و آذوقه افشين شبيخون زده، توانست همه نيروهاى پشتيبان و محافظ كار

افشين به . رو شد بعد از اين واقعه، سپاه افشين با قحطى روبه. هاى آن را فراچنگ آورد محموله
حاكم مراغه كاروان عظيمى راه . اى نوشته و به قيد فوريت، آذوقه خواست  حاكم مراغه نامه

كردند و  اموال را حمل مىانداخت كه بيش از هزار گاو عالوه بر ساير چهارپايان، آذوقه و ساير 
ها برخورد كرده و   گروهى از لشكريان بابك با آن. گشت با لشكرى نسبتاً كوچك محافظت مى
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وى . ارتش افشين، سخت دچار مضيقه شد. بعد از جنگى خونين همه آذوقه و اموال را گرفتند
كم شيروان بار از حاكم شيروان كمك خواست و به او دستور داد كه آذوقه بفرستد، حا اين

آذوقه بسيارى از شيروان به اردوى افشين فرستاد و ارتش خليفه به فرماندهى افشين را نجات 
 .154 و در اين هنگام بود كه بغاى كبير نيز از اردبيل وارد برزند شد153داد

اينك توضيح . ى افشين از اردبيل تا برزند را شناختيمبه هر حال، مسير ارتباطى اردو  
افشين پس از سپرى شدن : گويد   او مى. شنويم اثير مى  فاصله برزند تا بذ را باز هم از زبان ابن

را دور » هشتادسر«زمستان و نوروز، سپاهش را تجهيز كرده به بغا مأموريت داد كه با لشكرى، 
حميد  جا را كه قبال توسط محمدبن و زند و خندق آنحميد ارد  زده و در لشكرگاه محمدبن

 . طوسى ايجاد شده بود، بازسازى نمايد

ولى به او . حميد طوسى را به جنگ بابك فرستاد مأمون، محمدبن. ق.   هـ 212در سال 
راه اصلى بغداد به آذربايجان، از (دستور داد كه از راه موصل به سوى آذربايجان برود 

كه بر عليه مأمون قيام كرده بود، » زريق بن على«و در موصل با ) گذشته دينور مى
 .بجنگد

را »زريق بن على«حميد به سوى موصل حركت كرد و بعد از جنگى شديد،  محمدبن
شكست داد و سپس به سوى آذربايجان حركت كرد و يعلى بن مره را كه در آذربايجان 

 بغداد فرستاد و در اين سال بود كه به مخالفت با مأمون برخاسته بود، دستگير كرد و به
 .آماده جنگ با بابك، رهبر نهضت جاويدانيه شد

آورى لشكريان بسيار و ادوات جنگى  حميد طوسى با جمع محمدبن. ق.  هـ 214در سال 
ـ پيشتر ) داوطلب(به طور كامل آماده نبرد با جاويدانيان شده بود و عده زيادى مطّوعه 

هاى مختلف گرد آمده، به لشكريان وى ملحق شدند و توضيح داده شد ـ از شهر
 .خواستند با قصد جهاد، او را يارى دهند مى

مركز جاويدانيان » بذ«حميد نيز با لشكرى گران و غرورى بيشتر به سوى  محمدبن
حركت كرد و در نزديكى كوه هشتادسر تقريباً در سمت جنوبى اين كوه اردو زده و در 

نمود و بعد از مشورت با اطرافيان و ساير اشخاص، به سوى شهر اطراف اردو خندقى حفر 
قراوالن بابك شكست  ها و پيش ولى سپاهيان زياد او در جنگ با كمين. بذ حملهور شد

 . خورده متوارى شدند

كه به دست  حميد كه قصد پايدارى داشت، نتوانست كارى از پيش ببرد تا اين محمدبن
 .جاويدانيان كشته شد

حميد طوسى پيموده بود، تقريباً همان راهى است كه امروزه تبريز را   محمدبنمسيرى كه
حميد مسير زنجان ـ  پيوندد و افشين براى پرهيز از اشتباه محمدبن به اهر و كليبر مى

كه از داخل مناطق تحت نفوذ جاويدانيان  اردبيل ـ برزند را انتخاب نمود تا عالوه بر اين
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مركز نيز قطع نشود و امروزه هم راهى كه افشين براى حمله به عبور نكند، رابطه وى با 
 . باشد شهر انتخاب نموده از لحاظ استراتژيكى و نظامى، بهترين و تنهاترين راه مى

طاهر ذواليمينين،  بن حميد، مأمون، عبداللّه به هر حال، بعد از منهزم شدن سپاه محمدبن
 .155لشكريان بابك برودبزرگ سردار خالفت را مأمور كرد تا به جنگ 

» درود«به سوى بابك حركت كردند و در جايى به نام » خش«خود افشين از برزند و ابوسعيد از 
.  و لشكرگاه زده و در اطراف لشكرگاه، حصار و خندق ساختند156رود ـ به همديگر رسيدند ـ ده

 . كيلومتر5/35 بود، يعنى حدود 157در اين هنگام فاصله افشين با بابك شش فرسنگ

و بابك نيز دهد كه افشين حمله كرد و ارودگاه بابك را گرفت   اثير ادامه مى سپس ابن  
 . شبانه حمله كرده، مجدداً اردوگاه را پس گرفت

 :توضيح 

نام روستايى است كه در پهلوى شمالى كوه هوراند و مابين » رود ده«هم اكنون 
روستاهاى گوار، آداالن و گوزآالن، قرار گرفته است و با منطقه كليبر حدود شش فرسنگ 

 اى با پهناى  منتهى به هوراند ـ درههاى اين روستا كه در يكى از دره. فاصله دارد

از دشت . گسترده ـ واقع شده، با مركز بخش هوراند، ده كيلومتر فاصله هندسى دارد
هاى  غربى، يعنى به سوى كوه هوراند حركت كنيم، آغاز قله مغان كه به سمت جنوب

يبر رود به طرف كل باشد، يعنى از ده رود مى هاى ژرف از محل روستاى ده بلند و دره
ديگر هيچ دره وسيع و جلگه مانندى وجود ندارد كه قابل استقرار ارودگاه نظاميان باشد، 

عرض است و در ميان  ها كم رود به سمت كليبر، تمام دره رو، بعد از روستاى ده ازاين
العبور بودن  ها و صعب اند و سراشيبى تند كوه هاى ديوارمانند، محصور گشته كوه
 . كند جايى سريع و نيز تردد نيروها ممانعت مى ن اردو، جابهها از برپاداشت تنگه

هاى مذكور پوشيده از برف بوده و حتى گاهى در  هاى سال قلّه كوه در اكثر فصل
اى كه حتّى فاصله ده مترى را هم  گيرد، به گونه ها، مه غليظ همه جا را فرامى تابستان

 .توان ديد نمى

گردد كه از سمت كليبر به سوى اين  ى معلوم مىرود زمان ارزش استراتژيك منطقه ده
هاى بلند و ديوارگونه فرا گرفته است و  فاصله اين دو نقطه را كوه. روستا حركت كنيم

دهد، در ارتفاعى در حدود دو هزار متر احداث  اى كه اين دو را به هم پيوند مى جاده
ر لغزش و سقوط همراه رانندگى در اين جاده بسيار دشوار و هر لحظه با خط. شده است

توانند محل مناسبى براى عبور جاده  ها به خاطر عمق زياد و عرض كم نمى دره. است
ها كاسته  نزديك شويم، از ارتفاع كوه) با كسردال(رود  اما هنگامى كه به دِه. باشند
ها  شود كه ديگر از مه و باران خبرى نيست و زمين اى وسيع نمايان مى شود و جلگه مى
 .اند  زيركشت آبى هستند و يا به صورت ديمى كاشته شدهيا
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شوند كه ارتفاع چندان زيادى  در ميان اين دره جلگه مانند، تپه ماهورهايى ديده مى  
ها براى اتراق اردوى نظامى مناسب بوده و از امنيت الزم  ندارند و شيب كم و مناسب اين تپه

 . باشد نيز برخوردار مى

نگامى كه افشين از برزند به سوى بذ ـ كليبر ـ حركت كرد، مجبور بود به همين خاطر، ه  
ترين محل براى استقرار نيروها و آغاز  كه اين منطقه را به عنوان اردوگاه برگزيند، زيرا مناسب

خواست كمى پيشتر برود، اوال جاى مناسب براى  حمله به شهر بذ، همين منطقه است و اگر مى
ها را به هالكت  هاى جاويدانيان تمام آن  ثانياً چريك;كرد پيدا نمىسپاه چندين هزار نفرى 

عرض هستند به طورى كه حتى در زمانى كه جنگى هم در كار  ها كم  چون دره. رسانيدند مى
ها هم به خاطر  هاى كوه قلّه. ها جاى داد توان لشكر هفتاد هزار نفرى را در آن دره نباشد، نمى

ها پوشيده از برف و مه غليظ،  اند و در اكثر فصل هاى انبوه بوده   جنگلاين كه غالباً پوشيده از
تواند گذرگاه مناسبى براى سپاه باشد و شايد يك گروه كوهنوردى هم به سختى   بنابراين، نمى

 .ها صعود كند بتواند به قلّه كوه

 و در رود رود، به سوى كليبر پيش مى افشين پس از مستقر كردن اردوگاه در منطقه ده  
شده، در همان  دست مى به رود و كليبر با بابك برخورد نموده و اردوگاهى كه دست فاصله ده

گونه كه گذشت، شهر كليبر محل تالقى سه دره   رود و كليبر بوده است و همان فاصله بين ده
باشد و تنها دره شرقى از پهناى نسبتاً زيادى برخوردار است و  جنوبى، شرقى و غربى مى

كند و لشكريان افشين تنها  كند، از همين دره عبور مى رود را به كليبر وصل مى اى كه ده هجاد
 . اند وارد شهر شوند توانسته  از اين راه مى

اردوگاه دست به دست شده نيز در همين دره و شش كيلومترى شرق كليبر واقع بوده   
ورند، ولى بعداً بابك با استفاده آ است كه لشكريان افشين با تالش زياد آن را به تصرف در مى

 .158كند از نامساعد بودن هوا به اردوگاه حمله كرده و افشين و لشكريانش را وادار به فرار مى

گويد   اثير مى ابن. رسد  بغاى كبير دامنه جنوبى هوراند را دور زده به جانب غربى آن مى  
رفت به شهر   قط يك ارتفاع باقى مانده بود، اگر آن ارتفاع را هم باال مىميان بغا و شهر بذ ف: 

 . رسيد و افشين در سمت شمال آن ارتفاع، اردوگاه بابك را تصرف كرده و پس داده بود مى

توانست از دره جنوبى منتهى به كليبر، داخل  بغاى كبير بعد از دور زدن كوه هوراند نمى  
هاى هشتاد سر   كه ميان كوه» مقاس«خواسته از طريق دره  به همين خاطر مى. شهر شود

شود،  قرار گرفته و به دره شرقى كليبر منتهى مى) گويند  كوههاى سمت غربى هوراند را مى(
وارد دره شرقى شده و از آن جا كه گفته شده تنها راه يورش به شهر همين دره شرقى بوده، به 
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شود افشين شكست خورده و فرار كرده او نيز بر  مىاما هنگامى كه متوجه . شهر حملهور شود
 .گردد مى

خواسته از آن طريق وارد دره شرقى   اى كه بغا مى توسط مردم كليبر بر دره» مقاس«نام   
شود و علت اين نامگذارى، روستايى به همين نام است كه در اين دره قرار  شود، اطالق مى

 .گرفته است

شود، بعد از مشورت، تصميم به   ست و فرار افشين باخبر مىالبته بغا هنگامى كه از شك  
هاى هشتاد سر سرگردان  كنند و در ميان كوه  گيرد ولى چون راه را گُم مى بازگشت مى

اندازند و هنگامى كه   هاى خود را به زمين مى  شوند، افراد از فرط خستگى تمام سالح مى
تقريباً تمام سپاه و بزرگان و امراى آن به زنند،   ها شبيخون مى  اى از ياران بابك به آن عده

گريزند و پسر جاويدان نيز   رسند و بقيه همانند بغا فرار را بر قرار ترجيح داده و مى هالكت مى
159.شود كه اسير آنان بوده، آزاد مى

 

وهاى بغاى كبير را دهد و نيروهاى بابك نير  آن سال تنها دو برخورد نظامى رخ مى  
بعد از اين برخوردها افشين كارى از . كنند نشينى مى  متالشى و افشين را نيز مجبور به عقب

 .گردد برد و با فرا رسيدن زمستان به برزند باز مى پيش نمى

به هنگام بهار حركت كرد و در ) از برزند(افشين : نويسد اثير در وقايع سال بعد مى ابن  
 زد و خندق آراست و به ابوسعيد نوشت كه او نيز از برزند به سمت كالن رود اردو» كالن رود«

 .»حركت كند و در سه ميلى آن اردو زند

از سمت غرب و » ملوك«در شمال شرقى كليبر واقع شده و روستاهاى » كالن«روستاى   
ى كه از ا اين روستا در كنار جاده. اند از سمت شمال شرقى آن را احاطه كرده» پيراماشان«

 .كليبر به سوى خمارلو و خداآفرين كشيده شده، قرار گرفته است

اى بر اين  عده: دو نظريه وجود دارد» كالن رود«در علت نامگذارى اين منطقه به   
اند كه نام اين روستا از اول كالن بوده و نهرى كه از داخل روستا سرچشمه گرفته و  عقيده

اى  گونه كه رودخانه ه كالن رود معروف شده است و همانگذرد به خاطر نام اين روستا ب مى
ولى گروهى ديگر برآنند . معروف شده است» قمرود«گذرد به اسم  مى» قم«كه از داخل شهر 

خوانند و چون اين روستا   هاى زيادى دارد، اين رود را كالن رود مى كه چون اين نهر سرچشمه
 .گرفته نام خود را از اين نهر گرفته استهاى اين رود قرار  نيز درست در كنار سرچشمه

كه افشين در سال دوم حمله به شهر بذ، لشكرگاه خود را در آن برپا » كالن رود«منطقه   
، دره پهن و وسيع و كم ارتفاعى نبوده، ولى »دِه رود«كرد، برخالف ارودگاه سال قبل او يعنى 
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تراق لشكر مناسب گردانيده خصوصيت ديگرى دارد كه همين خصوصيت اين محل را براى ا
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 .رود قرار گرفته است هاى كالن  ـ روستاى كالن كه در كنار سرچشمه4تصوير شماره 

در شمال شرقى روستاى كالن رود، كوهى است كه دره كوچك روستاى كالن را از   
 كوه حايل بين دره سازد و درست همين جدا مى» اوچ ران«اى نسبتاً بزرگ و عميق بنام   دره

كوچك كالن رود و اوچ ران، اردوگاه لشكر افشين در سال دوم حمله به شهر بذ بوده است، زيرا 
هاى اطراف كليبر كله قندى نيست، بلكه روى اين كوه مانند دشتى   اين كوه برخالف ساير كوه

چ كس در پهلوى اين كوه نبود، هي» اوچ ران«صاف و پهن است و اگر دره عميق و ژرف 
توانست باور كند كه در ارتفاعى بيش از حدود دو هزار متر، آن هم بر فراز كوهى، بسترى  نمى

 .گسترده است

همين خصوصيت بوده كه موجب شده تا افشين اين منطقه را انتخاب كند، زيرا اوال   
گاه قبلى، باشد، ثانياً برترى ديگرى نسبت به اردو وسعت كافى براى استقرار لشكريان را دارا مى

هاى  اى بود كه كوه يعنى ده رود دارد و آن اين كه ده رود هر چقدر هم خوب باشد، باز دره
هايى بود كه همچون دشت   ولى اردوگاه كالن رود بر روى كوه. اطراف بر آن اشراف داشتند

 و در دو پهلوى شمالى و جنوب غربى آن قرار گرفته» كالن رود«و » اوچ ران«فراخ بوده و دره 
هاى بلند در اطراف، اردوگاه از   و به علت نبودن كوه;همچون خندقى بودند در اطراف اردوگاه

امنيت بيشترى برخوردار بود و همين خصوصيت، سلطه و اشراف سپاه افشين بر منطقه را افزون 
 .كرد مى



. اشدب  مى) بذ(سومين دليل براى انتخاب اين منطقه، نزديكى اين ارودگاه به شهر كليبر   
اگر افشين . شود  شود، از نزديكى كالن رود آغاز مى اى كه به شهر بذ منتهى مى زيرا دره

گذشت كه كم  هايى مى خواست از اردوگاه سال قبل يعنى ده رود حمله كند، بايد از دره مى
عرض بودند و دفاع از لشكر مشكل بود و ياران بابك كه در جنگهاى چريكى و پارتيزانى از 

العبور، جلوى حركت سپاه افشين   هاى صعب توانستند در تنگه  اليى برخوردار بودند، مىقدرت با
ها وارد سازند، همانگونه كه افشين به خاطر مشكالت ارتباطى با  را گرفته، تلفات فراوانى به آن

ده رود، درست در كنار شهر و در سال اول حمله به شهر بذ، شكست خورد و نتوانست كارى از 
 .دپيش ببر

ها قرار داشت كه درست در ابتداى دره منتهى به بذ   اما اردوگاه كالن رود بر باالى كوه  
كه ما آن را دره شرقى خوانديم، قرار گرفته بود و چون اين دره پهناى زيادى دارد، دفاع از آن 

توانسته از همه نيروهاى خود در هنگام جنگ   توسط لشكريان بابك مشكل بوده و افشين مى
 .تفاده كند، زيرا محل براى مانور نظامى سپاه او، مناسب بوداس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ نمايى از كافه روستاى كالن5تصوير شماره 

اثير،  رود به عنوان اردوگاه اصلى، بنابر اظهارات ابن  به هر حال افشين بعد از تعيين كالن  
حركت كند و به شهر بذ افشين تصميم گرفت از كالن رود .... پنج روز در كالن رود ماند 

افشين بعد از مدتى سپاه را به ... برخالف سال پيش . رفت آهسته و بطئى پيش مى. نزديك شود
رسانيده و پيشتر رفت تا به نزديكى جايگاهى رسيد كه سال پيش در آن جا با بابك » رود الرود«

 .جنگيده بود



تاريخ طبرى در قرن « كه در كتاب نگاهى به تاريخ و جغرافياى ارسباران آمده است  
را به نام رود الرود و دو رود آورده » دره رود«يعنى » قره سو«چهارم هجرى مسير انتهايى 

اند كه منظور ايشان از انتهاى مسير قره سو   روشنى معلوم نساخته  هر چند ايشان به160.»است
رود «شود كه   از قراين چنين معلوم مى. ى مسير اين رود، خداآفرين استكجاست؟ چرا كه انتها

 .گذرد  سو هم از آن جا مى واقع شده كه رود قره» كليبر«و » كالن«در بين روستاى » الرود

 :توضيح 

مسيرى كه افشين در اين سال طى كرد، با مسير سال گذشته، فقط يك تفاوت كلى دارد، 
ولى در سال بعد، در .  زده و بعد به سوى بذ حركت نموده بوداردو» دِه رود«سال قبل در 

اى كه به رودخانه قره سو  نزديك رودچه» كالن«امروز روستاى . اردو زد» كالن رود«
 ده رود در جانب.  هنوز پابرجاست161ريزد، مى

فاصله آن . شرقى جاده كليبر ـ خمارلو آرميده و كالن رود در جانب غربى آن قرار دارد
. باشد و كالن تقريباً با كليبر هيجده كيلومتر فاصله دارد دو، حدود سى كيلومتر مى

 .حدود چهار فرسخ تعيين كرده استاثير فاصله كالن رود و بذ را  ابن

 

 ـ عالئم و شرايط جغرافيايى بذ در آثار مورخين1ـ2ـ2

 عالئم و شرايط جغرافيايى كه مورخين و همچنين ياقوت در معجم در مورد بذ :شهر بذ
 .اند، به قرار زير است نوشته

وده و تنها العبور فراگرفته ب هاى صعب ـ بذ در جايى قرار داشته كه اطراف آن را كوه) 1
شده، به طورى كه عبور  ها بوده است كه به بذ مربوط مى هاى تنگ در خالل كوه  گذرگاه
جمعى نيروى نظامى ـ در حد الزم براى هر حركت نظامى ـ دشوار و ناممكن بوده   دسته
 .است

 .اى داشته است ها حالت كاسه ـ جايگاه شهر در ميان كوه) 2

و موقعيت جغرافيايى آن به باالى كوه بذ صعود شود، اگر براى ديدن منظره شهر كليبر  
 زيرا اين شهر از هر ;موقعيت مستحكم و غيرقابل نفوذ آن براى همگان مشخص خواهد شد

گذرگاه : هاى سر به فلك كشيده و مرتفع احاطه شده و تنها سه گذرگاه دارد  سو با كوه
كه از عرض و پهناى كمى باشد  جنوبى و شمالى كه همان مسيل و مسير رود قره سو مى
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اند جاده مواصالتى اهر ـ كليبر را در كنار اين رود  برخوردار است به طورى كه فقط توانسته
 .جاى دهند، يعنى يك طرف جاده كوه و سوى ديگر آن رود قره سو است

گذرگاه ديگرى نيز هست كه در سمت شرق كليبر قرار گرفته ولى در قياس با دره رود قره  
تاكيدى كه در اين قسمت از مطالب، . رض و پهناى نسبتاً زيادى برخوردار استسو  از ع

اى خيال كنند افشين فقط  گيرد، موجب نخواهد شد كه عده نسبت به دره شرقى صورت مى
و فقط به اين خاطر از سوى اردبيل و برزند حمله كرده كه تنها راه ورودى به شهر بذ در 

لكه علت اصلى حركت افشين به سوى برزند و تمركز سمت شرق اين شهر قرار داشته، ب
رسانى به سپاه از سمت زنجان و  دادن قوا در اين منطقه به خاطر اين بوده كه تنها راه كمك

داده  هاى امن خالفت پيوند مى ها را به سرزمين  اردبيل امكان داشته و اين جاده بوده كه آن
محمدبن « سرنوشتى بهتر از سرنوشت خواست از قسمت جنوبى شهر حمله كند،  و اگر مى

 .كرد  پيدا نمى» حميد

گويا چون بغاى كبير با افشين اختالف داشته، افشين او را از سمت جنوبى فرستاده تا هشتاد  
دانسته كه او كارى از   سر را دور بزند و از قسمت جنوب به شهر حمله كند و افشين مى

نگ شكست خورده برگشت، افشين عذر او را پيش نخواهد بود و هنگامى هم كه او از اين ج
 .خواسته وى را روانه بغداد كرد

 .آمده است  به دست مى) منطقه بذ(ـ بهترين نوع انار در آن  جا ) 3

شدند انگورها را در   در نتيجه ناچار مى;گرفته ها نيز ابر و مه منطقه را فرا مى  ـ در تابستان) 4
 .ه كشمش تبديل كنندداخل خانه و حتى تنورها بخشكانند و ب

 . قرار داشته كه شفابخش بوده است) اى چشمه(ـ در اطراف شهر آبى ) 5

 .آمده  ـ انجير خوب و درشت در آن جا به عمل مى) 6

اكنون مركز انار و انجير ناحيه بذ، منطقه اُشتبين و مردان قم در شمال غربى شهر كليبر  
شود و اصال ترش    منطقه به بازار عرضه مىهاى شهريور ماه انار اين كه در نيمه. باشد مى

 .شود  نيست و اگر به طور كامل رسيده شود، آبدار و خوشمزه مى

هاى اُشتبين و ونستان به صورت پراكنده  درختان انار در كنار رود ارس و در انتهاى دره 
 چون رسند  ، مى)مركز اصلى انار اين منطقه(» اُشتبين«وجود دارند ولى گويا ديرتراز انار 

 برخالف انارهاى اُشتبين، بى آب و

 .ترش بودند

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ درخت انار در كنار رود ارس و انتهاى دره اُشتبين6تصوير شماره 

اصل درخت انار از اردستان و يزد : گفتند  مى» مردان قم«و » شامكوانق«اهالى روستاهاى   
همه : ايد، گفتند ا از چه كسى شنيدهبه اين منطقه آورده شده است و وقتى پرسيده شد كه شماه

 .اند  پير مردان و پدربزرگان ما اين مطلب را بارها براى ما تعريف كرده

شود، بلكه فرصت   نه تنها كشمش نمى;البته انگور بذ به دليل سردسيربودن منطقه  
كند و در آخرين روزهاى موسم خويش، باز ترش است و به اين دليل به   رسيدن هم پيدا نمى

 .دهد  تدريج اهميتش را از دست مى

» متعلق«باشد كه در روستاى   منظور از آب شفابخش همان آبگرم معروف كليبر مى  
جا  معروف به حمام واقع شده و مردم از اطراف و از مناطق دور و نزديك براى استشفاء به آن

اين عالئم و شرايط، . باشد آيند و مسافرخانه مملو از مسافر، گوياى رونق بازار آب گرم مى مى
همگى در شهر كليبر و اطراف و حومه آن موجود است و غير از كليبر در هيچ نقطه آذربايجان 

قدر روشن است كه حتى نگارش اين جمالت به منزله توضيح  موضوع آن. وجود ندارند
 چه كنيم كه لغت نامه دهخدا تا  با اين  همه وضوح، باز مشاهده مى. رسد  واضحات به نظر مى

 .اندازه از واقعيت منحرف شده است و ما بعد از تكرار سخن ياقوت بدان اشاره خواهيم كرد

كه در آن منطقه منتظر ... اى است ميان آذربايجان و آران بذ منطقه: نويسد وى مى  
بزرگ هست كه اگر شخص مريض در آن خود را ) جويبارى(اى   هستند و چشمه) عج(مهدى 

شود و در جنب اين منطقه، رود ارس واقع شده  هايش برطرف مى ضشستوشو دهد، تمام مر
است و در اين منطقه انار عجيبى است كه در تمام دنيا شبيه آن نيست و انجير عجيبى نيز دارد 

چرا كه در آن جا به خاطر كثرت ابر، ) تا كشمش شود(خشكانند  و انگورش را در تنورها مى
162.شود خورشيد ديده نمى
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اوايل شهريور ماه سال هفتاد و سه شمسى بود كه براى بار دوم جهت تحقيق در مورد 
كه در سمت شرق كليبر » دِه رود«به شهر كليبر رفتيم، هنگام حركت به سوى » بذ«شهر 

واقع شده، باران شروع به باريدن كرد و مه غليظ همه جا را فرا گرفت، به طورى كه 
هاى روشن   مترى قابل رؤيت نبود و اتومبيل با حداقل سرعت و با چراغفاصله چند
 .كرد حركت مى

كردند و از بغاى  با اين كه همه افراد گروه لباس گرم پوشيده بودند، احساس سرما مى
نمودند كه چگونه باالى كوه در ميان مه و برف و باران گير  كبير و لشكريانش ياد مى

اثير دنيا را زيبا يافتند و  به پايين كوه سرازير شدند به قول ابنگاه كه  كرده بودند و آن
فراز كوه را گرفته بوده ولى در دامنه كوه خبرى از برف و يخ و ) ابر(متوجه شدند كه مه 

 .مه نيست و هوا صاف است

خالصه، گروه ما بعد از مدتى حركت در ميان مه و باران و با گذشتن از كنار روستاهاى 
در نزديكى دِه رود از چوپانى . گوشان، گوار، ميدان الو آدآالن، به ده رود رسيدعربشاه خر

اى به ژرفاى  پرسيده شد كه ده رود در كدامين سمت واقع شده است؟ او با دست اشاره
كمى جلوتر، و از آن سو دور زده به سمت غرب برويد كه روستا در : دره كرد و گفت

انديشيدند بيش از يك ربع  چوپان داده بود، همه مىبا توضيحى كه . همان جا واقع شده
هاى  رسيم، اما چون امكان گذشتن جاده از دره كشد كه به دِه رود مى ساعت طول نمى

اند  اند و مجبور شده ژرف و عميق و خطرناك وجود ندارد جاده را از باالى كوه كشيده
ين كليبر ـ ده رود، زياد به همين خاطر فاصله ب. هاى بسيارى به جاده بدهند پيچ و خم

شده، در حالى كه فاصله هندسى اين دو منطقه خيلى كم است و همين طوالنى شدن مسير 
 .ها حركت به روستاى ده رود برسيم جاده باعث شد كه ما بعد از ساعت

 

 نامه دهخدا  ـ بذ در لغت2ـ2ـ2

شهر بذ، فرهنگ نامه در مورد نهضت جاويدانيان، شخص بابك،  اندركاران لغت آن چه دست
. اند نوشته» ايران باستان پرست«اند، مطلبى است كه قلم به دستان  مردم بذ و عقايدشان آورده

كند كه به مزدكى بودن بابك، افتخار شده و تنها عيبى كه براى او   نامه مشاهده مى  خواننده لغت
 را نيز جاى داده ذكر شده، اين است كه در كنار عنصر مزدكى ـ ايرانى، عنصر ارتجاعى اسالم

پرستيدند و   شان نيز كمونيسم جنسى اروپا را مى گونه نويسندگان در زمان پيرى اين!! است
برانداز » خانواده«شان دوازده قرن قبل از اروپا به فرهنگ شهوت   كردند كه نياكان  افتخار مى

اى هر تحقيق هر اما برخالف اروپاييان كه درصدد تحقيق هر چيز هستند و بر. نائل آمده بودند
شوند، براى تعيين جايگاه و موقعيت جغرافيايى شهر بذ كه يكى از   زحمتى را متحمل مى

انگيز تاريخ كشور نياكانشان بوده، حاضر نشدند   هاى جنبش مردمى مهم و شگفت خاستگاه
به اند  ظاهراً حتى حوصله نداشته. قدمى برداشته و يكى دو كوه را در آذربايجان مشاهده نمايند

نقشه جغرافيايى روى ديوار اطاقشان و يا محل كارشان و يا هر جاى ديگرى نگاهى بيندازند و 



بدانند كه در جنوب دشت مغان تا شهر اردبيل، هيچ كوهى وجود ندارد كه شرايط توصيف شده 
 .هاى بذ را داشته باشد در مورد كوه

كند،  اثير از منطقه بذ مى شايد بهتر باشد در اين قسمت از كتاب، به توصيفى كه ابن  
بغاى كبير به خاطر فرا رسيدن شب مجبور شد به باالى قله «: نويسد او مى. اى بكنيم اشاره

همان شب ابرى آمد و چنان برفى باريد و سرما . كوهى پناه ببرد و شب را در آن جا بگذراند
بازان قدرت حركت همه جا را گرفت كه هنگام صبح از شدت سرما و يخبندان هيچ كدام از سر
 .و پايين رفتن از كوه براى آوردن آب و سيراب كردن چهار پايان را نداشتند

به پايين كوه سرازير : داد كه پيش بغا آمده گفتند سرما، سربازان را چنان آزار مى  
پس بغا با لشكريان از كوه به زير . شويم  شويم و يا كشته مى جنگيم و پيروز مى  شويم، يا مى مى
 و آسمان را صاف و دنيا را زيبا ديدند و متوجه شدند كه ابر و مه و سرما تنها فراز كوه را آمد

163.»فرا گرفته بود
 

هاى اطراف بذ كرده و گزارش داده كه هنگام بهار برف  اثير از كوه  با اين توصيفى كه ابن  
توان چنين كوهى را در دشت صاف و پست مغان پيدا  و مه همه جا را فرا گرفته بود، آيا مى

 !كرد؟

اى تپه ـ ماهور و يك رشته كوه كم ارتفاع كه از آستارا تا  در دشت مغان تنها رشته  
منطقه بيله سوار در مرز ايران و آران ـ آذربايجان شوروى سابق ـ كشيده شده است كه عارى 

دشتى اين چنين هموار و پست كه در . رور استاز هر نوع پيچيدگى طبيعى و دشوارى عبور و م
هايى كه مورخين و جغرافيانگاران   حد فاصل مغان و اردبيل واقع است، با توصيفات و گزارش

 .اند، مطابقت ندارد  اسالمى به دست داده

هاى   نويسنده مزبور گمان كرده كه مسير نظامى و استراتژيك افشين، مانند مسير خيابان  
افشين از اردبيل تا برزند به سوى . ايد مستقيم و به اصطالح سرراست باشدتهران است كه ب

شمال رفته است و البد بابك و بذ هم در شمال برزند بوده و افشين بايد كرگدن وار همچنان به 
گاه   آن;شمال برود و برازنده افشين نيست كه ابتدا رو به شمال رفته و در برزند اردو زند

 ـ به نقشه آخر 164مسير به سمت غرب حركت بدهد و بذ را محاصره كندنيروهايش را از دو 
 . كتاب مراجعه شود

خردادبه  بته علت اصلى اشتباه نويسنده مذكور از مطالبى سرچشمه گرفته است كه ابنال  
وى نيز از بغداد هرگز پاى برون ننهاده و . در مسالك و ممالك خود آن را ذكر كرده است
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همچون ساير جغرافيانگاران به گردش و سياحت و مشاهده حضورى نپرداخته و تنها به مناسبت 
بردارى از ساير آثار، به تأليف   هاى بازرگانان و نسخه  مدارك ديوانى و گفتهشغلش با استفاده از

 .كتاب خود پرداخته است

 :هاى توضيحى  افزوده

 :به نقشه برگرفته از لغتنامه دهخدا توجه كنيد

زهركش دوالى رود نوشته شده، اصال كوهى وجود ندارد و » هشتادسر«ـ در جايى كه ) 1
اين منطقه، هموار و تقريباً هم سطح اقيانوس است كه در . تسرزمينى پست و هموار اس

لر، ماساللى،  ساحل شمالى آن رودخانه لنكوران و نواحى ويلوان، پورت ايليچا، غريب
 .باشد  آغاجى، تاكلى و آستاراخان، مى قيزيل

هاى قديم كه نويسندگان  ـ نويسنده مذكور به اصطالح، با آذربايجان و آران در زمان) 2
كردند، آشنا نبوده و به همين خاطر در تعيين منطقه  ها استفاده مى  لك و ممالك از آنمسا

 .بذ به اشتباه افتاده است

اند  هايى كه مورخين و جغرافيانويسان اسالمى ذكر كرده اما بنابر داليل، شواهد و گزارش  
ل دقيق بذ در ها بحث شده و در آينده نيز بحث خواهد شد، مح  و در اين كتاب در مورد آن

 . نشان داده شده است3نقشه شماره 

خردادبه در كتاب   ابن. لغتنامه دهخدا، نقشه مزبور را براساس توجيه زير آورده است  
مسافت اردبيل تا شهر بذ را كه اقامتگاه بابك بوده است، چنين ذكر » المسالك والممالك«

جا تا برزند شش  فرسنگ و از آنهشت ) به ضم خا و سكون شين(از اردبيل تا خُش : كند مى
گويد برزند ويران بود و افشين  و بعد مى) پس، از اردبيل تا برزند چهارده فرسنگ بوده(فرسنگ 

پس، از (از برزند تا سادراسب كه نخستين خندق افشين آن جا بود، دو فرسنگ . آن را آباد كرد
كه خندق دوم افشين بوده، دو از آن جا تا زهركش ) اردبيل تا سادراسب شانزده فرسنگ بوده

رود كه خندق سوم  از آن جا تا دوالى) پس تا اردبيل هيجده فرسنگ مسافت داشته(فرسنگ 
و از آن جا تا ) پس، از اردبيل تا دو الى رود، بيست فرسنگ بوده است(افشين بود، دو فرسنگ 

 بابك در آن جا بوده، شهر بابك، يك فرسنگ بوده از اين قرار از اردبيل تا شهر بذ كه پايتخت
 .بيست و يك فرسنگ مسافت بوده است

خردادبه نام برده، امروزه تنها دو آبادى  هايى كه ابن از آبادى: افزايد گاه نويسنده مى  آن  
از اين قرار ناحيه بذ ....  به هيچ وجه اثرى نيست،165»بذين«و ظاهراً از شهر بذ و يا .... باقى مانده
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و شهر بذ و كوهستان بذ در جانب شرقى دشت مغان نزديك ناحيه طالش و در مجاورت ساحل 
 .غربى درياى خزر بوده است

 :شرح 

رسد   خرداد به، درست است، اما به نظر مى نـ طول مسافت اردبيل تا برزند در محاسبه اب) 1
 .كه در مورد فاصله برزند تا بذ، اندكى كمتر نوشته شده است

نگاشته است، يعنى . ق.  هـ 232را در حوالى سال » مسالك و ممالك«ـ ابن خرداد به، كتاب ) 2
ت جديد، بنابراين يا بايد گفت در اثر سقوط بذ و سلطه حاكمي. ده سال بعد از سقوط شهر بذ

گزين  ها عوض شده و اسامى سادراسب، زهركش و دوالى رود جاى نام روستاها و مكان
خردادبه اشتباه كرده است و احتمال دارد كه  اند و يا بايد گفت كه ابن اسامى قبلى شده

اسامى مذكور در مسالك و ممالك خردادبه نام روستا نبوده و بنابه گفته خود وى نام 
166.دها بوده باش  خندق

 

اردوگاه بابك كه . اينك، راه صحيح اين است كه محاسبه را برعكس و از بذ شروع كنيم  
اثير آن را نزديك  در حمله افشين دست به دست شد، در يك فرسخى بذ بوده است، كه ابن

به، آن را دوالى رود ناميده كه شايد خرداد ناميده و ابن) رودالرود، در طبرى(» رودا رود«
اما اين يك فرسنگ، فاصله ميان اردوگاه بابك با . بردارى رخ داده است  اشتباهى در نسخه

 .بوده است» رودارود«

خردادبه   شود كه ابن  مى» كالن رود«در اين عقب گرد، دومين خندق افشين همان   
حدود هيجده . (اصله داشته و داردناميده است و با اردوگاه بابك سه فرسنگ ف» زهركش«

ترديد همان مكانى است كه افشين مقرر كرده بود   از كالن رود تا خندق بعدى كه بى) كيلومتر
ابن «. ابوسعيد از برزند بيايد و در پشت سر وى به فاصله سه ميل از او خندق نقب كند

اين جايگاه را . با هم ندارندسه ميل را دو فرسنگ نوشته است كه تقريباً چندان تفاوتى » خردادبه
 .كند اثير نامى براى آن ذكر نمى  نامد ولى ابن مى» سادراسب«خرداد به،  ابن

شود و از آن جا تا برزند دو  بنابراين، از اردوى بابك تا سادراسب، پنج فرسنگ مى  
پس فاصله برزند با ارودگاه بابك هفت فرسنگ و با خود شهر بذ هشت . شود فرسنگ مى

ظاهراً يك مرحله به مقدار دو فرسنگ در گزارش !  كيلومتر48گ بوده است، يعنى معادل فرسن
نوشته، اشتباهاً   خردادبه افتاده است و يا فاصله برزند و سادراسب را بايد چهار فرسنگ مى ابن

به هر صورت مسيرى كه . دو فرسنگ نوشته و يا اين اشتباه در نسخه بردارى رخ داده است
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دهد، خيلى روشن و واضح است و اين مقايسه براى رفع بعضى توهمات   ان مىاثير نش ابن
 .نمود ضرورى مى



 

 

 

 

 ـ قلعه بابك3ـ2

ها به  من و همراهانم شب را در يكى از آن. كليبر شهرى است كوچك و داراى دو مسافرخانه
ان تأمين اش از درآمد حاصل از رفتوآمد مسافر مدير مسافرخانه كه زندگى روزمره. سر برديم

ام، چكار دارم به آجر و ساروج درهم  تاكنون يك بار هم به آن باال نرفته: گفت  شود، مى مى
 ريخته؟

ننوشتى، بسيارى » بابكنامه«دست نگرفتى و  در دل گفتم خدا پدرت را بيامرزد كه قلم به  
 نگاشتند و »اى جامگان نامه سرخ«جا نيفتادند، ولى   ديگر نيز مانند تو به صرافت ديدن اين

 !شان در نزديك آستارا جاى دادند  جا برداشته و به ياد نياكان  شهرى به بزرگى بذ را از اين

هاى   انديشيد كه همه بازديدكنندگان قلعه بابك، آدم  مى» كاج سه«مدير مسافرخانه   
 زيرا اكثر. اساس نيست البته نظر وى در مواردى هم بى. بيكاره و به اصطالح مفتخوار هستند

زيست و زندگى مردم بذ همان قلعه با   كنند كه جايگاه بابك و محل بازديدكنندگان فكر مى
به همين . فلك كشيده قرار گرفته است اى سربه چند ساختمان و ديوار است كه در نوك قلّه

كنند  دانسته، گمان مى» قلعه جمهور«دليل كسانى كه اندكى ديد بازتر دارند، نام اصلى قلعه را 
 . اند ناميده» قلعه بابك«به اشتباه آن را مردم 

. قلعه بابك بر نوك قلّه كوهى كه در سمت غرب شهر كليبر واقع شده، قرار گرفته است  
گونه پوشش گياهى ندارد،  هاى ستبر كه هيچ قند و از صخره قلّه كوه مزبور به صورت كلّه

طورى كه از پايين كوه به  ت، بهكند و قلعه بابك تمامى قلّه را اشغال كرده اس خودنمايى مى
 .شود  اى ديده مى  هاى افسانه صورت قلعه

مركز اصلى قلعه در نوك قلّه واقع شده است و براى رسيدن به اين قسمت بايد از پلكانى   
تر،   در پايين قسمت اصلى، يعنى حدود پنجاه متر پايين. عرض و خطرناك باال رفت سنگى، كم

اين قسمت نيز . ناميدند ها به طنز آن را حياط قلعه مى عضىقسمتى ديگر ساخته شده كه ب
شده نفوذ از   هايى كه احتمال داده مى توسط ديوارهاى بلند و ستبر محدود شده است و تمام راه

 . ها به داخل قلعه ممكن است، توسط اين ديوارها مسدود شده است  آن



هاى   باالى قلّه كوههاى پايين و گاهى بر  بعد از قسمتى كه شرحش گذشت، قسمت  
اند كه امنيت قلعه  بانى و نگهبانى ساخته شده  هاى ديده  اطراف، ديوارهايى كشيده شده و اتاقك

 . شايان ذكر است كه قلعه، از سه دژ تودرتو تشكيل شده است. كنند  را به خوبى تأمين مى

 . هاى نفوذى را بسته است ديوار بيرونى كه تمام راه) 1

 . ه قلعه اصلى را در ميان خود گرفته استديوار ميانى ك) 2

هاى نگهبانى و قسمت  ها، انبارهاى آب و غلّه و اتاقك قسمت اصلى قلعه كه از اتاق) 3
تشكيل يافته و قسمتى از دژ مركزى، ساختمانى سه طبقه است كه اگر از ... نشين و  شاه

شود، به  حتى ديده مىپنجره اتاق طبقه سوم به سمت شرق نگريسته شود، شهر كليبر به را
 . شرط اين كه مه جلوى ديد را نگرفته باشد

 البته. مصالح به كار رفته در اين قلعه، سنگ و ساروج و چوب است  

ها  اكنون وجود ندارند و همه آن  ها به كار برده شده، هم هايى كه در سقف اين ساختمان چوب
هايى   ه بودم و به قلعه رفته بوديم چوبوقتى بچ: گفت   يكى از پيرمردان مى. به يغما رفته است
ها بود كه از استحكام زيادى برخوردار بودند و گذشت زمان هيچ تأثيرى در  در سقف ساختمان

 . آن نگذاشته بود

ترديد اين قلعه در طول زمان تغييرات و تعميرات كلى و جزيى بسيارى به خود ديده  بى  
 . هاى تخصصى نيازمند است  ها و پژوهش  شبررسى چگونگى اين تغييرات به آزماي. است

هاى چوبى مسطح  كند، سقف  اطالع از سبك معمارى قلعه، به حلّ كل مسائل كمكى نمى  
در . كننده سبكى جداگانه هستند هاى مدور، هر كدام تداعى هاى مستحكم و برج در كنار طاق

اكنون فقط دو طاق  مولى ه. هاى ساختمان قلعه، از طاق استفاده شده است بعضى از قسمت
برف و باران پر  ها مربوط به آب انبارهايى است كه با استفاده از آب اين طاق. وجود دارد

البته در اطراف ديوارهاى . گرفته است  شده و براى مصارف گوناگون مورد استفاده قرار مى مى
كه در زمان   ينآب وجود دارند ولى گويا براى احتياط و يا به دليل ا  هاى ولو كم  قلعه چشمه

ها امكان نداشته، اين آب انبارهاى مستحكم و جادار، ساخته  محاصره دسترسى به آن چشمه
 . اند شده

دارد، اين است كه ديوارهاى اين قلعه بر   چيزى كه همه بازديدكنندگان را به تعجب وامى  
ح را چگونه از كنند كه مصال هاى بلند و ستبر ساخته شده و همه از اين تعجب مى روى صخره

اند در  اند و بنّاها و كارگران توانسته العبور به آن ارتفاع بلند برده هاى باريك و صعب آن راه
 . آن ارتفاع بلند و با امكانات محدود آن روزگار، ديوارهايى به آن استحكام بسازند



در قلّه  متر ارتفاع داشته و قلعه 2500هاى پايين كوهى كه بيش از   مهندسان، در قسمت  
اند كه امكان صعود به باالى كوه را   آن ساخته شده بر كمر كوه خندق و شكافى بهوجود آورده

 . كند  از هركس سلب مى

هم ريخته و ديوارهاى به جاى مانده ـ  اگر كسى در ميان قلعه و كنار سنگ و ساروج به  
دن بخشى از ساختمان ها به ارتفاع سه طبقه هنوز پابرجاست و سه طبقه بو  كه در بعضى قسمت

تواند شهر  دهد ـ رو به مشرق بنشيند، در صورت صاف بودن هوا به وضوح مى  را نشان مى
 .كليبر را ببيند

تواند با چرخاندن سر، همه  تماشاگر ما، اگر چشم سالم و ديدقوى داشته باشد، مى  
تواند مانع  مروزه مىتنها دو مانع در قديم و ا. هاى منتهى به شهر را، هم مشاهده كند  گذرگاه

هاى اطراف است كه در ارتفاعات كوتاه و در  مانع اول وجود درختان جنگل. تر بشود ديد روشن
ها انواع گوناگونى از درختان و گياهان  در اين جنگل. ها بلند و پرشاخ و برگ هستند  داخل دره

و » پالِت«، »ساوال«هاى  ترين درختان، درخت  گفتند معروف  خورند و اهالى مى به چشم مى
هاى ديگرى از قبيل، نارون، فندق،   هاى كليبر گونه هر چند در جنگل. باشند مى» ككيين«

، ...هاى زرشك، زغال اخته و گوشوارك و  محلب، بيد، ريو، آلبالو، گردو، انجير، زالزالك، درخچه
 .167شود نيز يافت مى

ها از جمله قلّه كوه  گيرد و در قله   وجود مه غليظ است كه منطقه را فرا مىمانع دوم  
 . مذكور ـ يعنى جايگاه قلعه ـ پايدارى بيشترى دارد

ها  اى بر عليه آن  بذنشينان مطمئن بودند كه غير از فصل گرما، در فصول ديگر حمله  
ى در زمان حمله استفاده بان توانستند براى ديده صورت نخواهد گرفت، پس از اين قلعه مى

آلى داشته  توانسته كارآيى ايده  موقعيت اين قلعه به صورتى است كه براى دو كار مى. كنند
 . باشد

 . حفظ اموال نقدى، جواهرات و به اصطالح قدما، جاى خوبى براى نگهدارى خزاين بوده است) 1

شان در ايام محاصره،  مكاناتدر روزهاى مبادا، امكان زيستن حدود دويست نفر با لوازم و ا) 2
 . در قلعه وجود داشته است

هاى سفالى، از   بابك با استفاده از لوله: گويد  اى است كه مى در ميان مردم بومى افسانه  
جا براى تغذيه افراد شهر شير   كشى كرده بود و هنگام محاصره از آن  قلعه تا شهر لوله

هاى قلعه كوه بابك وجود دارد و    كه در دامنههاى بزرگ را اند و وجود چراگاه فرستاده مى
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هاى بزرگ در اطراف قلعه در   امروزه متعلق به ايل بسطاملو است، دليلى بر وجود گله
 .دانند هاى گذشته مى  زمان

توان چنين استنباط نمود كه  هرچند اين سخن مردم بيشتر به افسانه شبيه است، اما مى  
ه كانون اصلى مقاومت نبوده، بلكه شهر كليبر مركز اصلى دفاع قلعه متعلق به بابك بوده ولى قلع

بانى و مركز امدادرسانى و پشتيبانى استفاده   رفته و از اين قلعه به عنوان ديده شهر به شمار مى
 . شده است مى

هاى الموت قزوين مقايسه كنند،  اند قلعه بابك را با قلعه الموت در كوه برخى خواسته  
الجيشى دو قلعه، شايسته است ولى، زيبايى و فرازونشيب   نظر سوق از نقطهمقايسه اين دو، 

هاى فراوان و محيط  ها و چشمه  ها، همراه با آب منطقه و چگونگى ساختوساز و تراش پيكر كوه
 . دهد هايى است كه ناحيه بذ را بر كوه الموت، برترى مى سرسبز و خرّم، ويژگى

چون . وه الموت، سهولت رفتوآمد به داخل شهر استويژگى و امتياز دوم شهر بذ بر ك  
هاى نظامى مشكل بوده است، برخالف الموت كه خود  هاى تنگ، تنها براى عبور گروه  گذرگاه

 ها  شهر در باالى كوه بوده و ظاهراً بعضى

در مورد شهر بذ به دنبال جايى هستند كه شبيه جايگاه الموت باشد و لذا سوار احتماالت و 
 . كند  شان به نواحى دوردست پرواز مى شده و مرغ ذهنترديدها 

جاده با شيب ماليم و . براى رفتن به قلعه، بايد از خروجى شمالى شهر كليبر شروع كرد  
گذرد و  رود و بعد از پيچوخم زياد از پهلوى ارتفاعات قلّه كوه بذ مى گاهى تند، به سمت قلّه مى

 . رسد غربى آن مى به روستاهاى شمال

مسافر قلعه بايد در كنار جاده و در كنار روستاى شجاعلو و يا كمى باالتر در كنار مراتع   
هاى معمولى و صبورانه به سمت  ييالقى بسطاملو، پياده شود و حدود يك ساعت يا بيشتر با قدم

امكان اند تا  رأس قلّه كوه مزبور راهپيمايى نمايد، در قسمتى از راه منتهى به قلعه، كوه را شكافته
اين كانال حدود دو متر ارتفاع و يك متر و نيم عرض . حركت و عبور چهارپايان نيز فراهم شود

يعنى نصف عرض . اند رو تقسيم كرده رو و پياده دارد كه گويا عرض آن را به دو قسمت مال
 .كانال صاف و با شيب ماليم ساخته شده تا چهارپايان از آن قسمت عبور كنند

هاى ديگرى نيز در  عه بابك كه به تفصيل به شناسايى آن پرداختيم، قلعهبه غير از قل  
اند  رفته ها و قالع نهضت بذ به شمار مى هيچ ترديدى از پايگاه منطقه كليبر وجود دارد كه بى

در كتاب، نگاهى به تاريخ و . شود  اشاره مى» پيغام«ها، يعنى قلعه   جا به يكى از آن كه در اين
 : ان چنين آمده استجغرافياى ارسبار



گويند كه اين قلعه از اغلب نقاط قالع  درباره وجه تسميه قلعه پيغام مى : 168قلعه پيغام«  
بابك، قابل روئيت بوده و خبر هر حركت نظامى و لشكركشى كه از گدار رودخانه انجام 

 . شده است  بابك ارسال مىگرفته از اين قلعه، به قالع  مى

 : هاى مهم اين منطقه كه هنوز آثارى از آنان بر جاى مانده، عبارتند از  اما قلعه  

 اين قلعه كه بعدها به عنوان زندان سران و بزرگان در زمان صفويه ـ) كهن دژ= (ـ قلعه قهقهه 1
ب يافته است، كاربرد داشته، مانند قلعه پيغام و قلعه بابك از سه حصار متداخل تركي

حصارها عالوه بر تعيين حدود قلعه، جهت تكميل ديوارهاى سنگى كوه، تعبيه شده است و 
.  است169الوصول  دهد كه كوهى كه قلعه بر فراز آن احداث شده، يك قلعه صعب نشان مى

 .اين قلعه در بخش هوراند واقع شده است

 . ش هوراند واقع شده است قلعه پيشتاب كه در بخ= ـ قلعه پيشتو 2

 . كه در بخش هوراند قرار گرفته است= ـ قلعه شيربت 3

 .  در منطقه هوراند واقع شده است=ـ قلعه شيشه 4

 .  در منطقه هوراند قرار دارد=ـ قلعه لقالن 5

 .  در منطقه كليبر واقع شده است=ـ قلعه يوزبند 6

  . در منطقه كليبر قرار دارد=كندى  ـ قلعه قلعه7

 .  در منطقه كليبر قرار گرفته است=ـ قلعه سلساييل 8

به نظر بعضى از اهالى : نويسد  مؤلف كتاب نگاهى به تاريخ و جغرافياى ارسباران مى  
» شيور«، »پيغام«هاى  توان به قلعه  هاى ارتباطى نيز داشته كه از آن جمله مى محل، بابك قلعه

 .170اشاره كرد» جوشون«و 
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  ـ قسمتى از قلّه كوه و قلعه بابك7تصوير شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ قسمتى از حصارهاى قلعه بابك8تصوير شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ عمارت سه طبقه قلعه بابك9تصوير شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود  ـ نمايى از دره منتهى به كليبر و خود كليبر كه از باالى قلعه ديده مى10تصوير شماره 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ خندقِ كمرِ كوهى كه قعله بر روى آن ساخته شده11تصوير شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشين قلعه ـ قسمت اصلى و شاه12تصوير شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ كانالى كه در دل كوه كنده شده13تصوير شماره 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ قسمتى از حصار ميان قلعه14تصوير شماره 

 

 

 

 

 ـ نام اصلى تبريز4ـ2

  تبريز ٍ  تربز ر تَرْبذ 

، مقرّ جاويدان و »بذ«به كار رفته، مراد شهر ) به صيغه مفرد(در متون تاريخى هر جا لفظ بذ 
بارها » بذ«كه كلمه   چنان  هم. بابك بوده است و هيچ ابهام و ترديدى در اين مورد وجود ندارد

شود،  ه كليبر ناميده مىدر شعر شاعران آن زمان به كار رفته و نام شهر جاويدانيان را كه امروز
 . جاويدان ساخته است

 : گويد   حسين بن ضحاك مى

 : غير امثال كامثال ارم و بخترى در اين مورد گفته است كه *** لم يدع بالَبذ من ساكنه  

 بطال ألبواب الحتوف قروعا*** لِلّه درك يوم بابك فارساً 

كه تثنيه » بذين«همه، لفظ  با اين  ان منيعاً للذّل جانبه و ك*** حتى ظفرت ببذّهم، فتركته 
 : ابوتمام شاعر معروف گفته است . 171است نيز در موارد زيادى توسط مورخين به كار رفته است

  اووندنؤى اقام خالف الحى*** كان بابك بالبذين بعدهم 

172و غاو حلّمته او تحلَّما*** و كم خَبل بالبذ منهم هددته 
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خواستند سخنى، موضوعى، مطلبى   آن قدر شايع و رايج بوده كه هر وقت مى» بذين«صيغه تثنيه 
استند مطلبى را تنها در مورد خو و هرگاه مى. آوردند  را راجع به منطقه بگويند، با صيغه تثنيه مى

ها، ناحيه بذين،   ها و قلم  در زبان. كردند  مقرّ جاويدان و بابك بگويند با صيغه مفرد بيان مى
اكنون يكى از دو بذ كه مقرّ . منطقه بذين، سرزمين بذين، يك عنوان شناخته شده بوده است

ها در  كدام شهر است؟ بعضى حال بذ دوم كجا بوده و مراد از آن ;بابك بوده، معين شده است
ظاهراً اين نظريه . است173مراد از بذ دوم همان اردبيل: اند  پاسخ اين سؤال و حلّ اين معما گفته

كه اين دو »  القلوبنزهه«مبتنى است بر گفتار ياقوت در معجم البلدان و حمداهللا مستوفى در 
اى كه آن را بنا نمود،  بوده است كه از نام شاهزاده» باذان فيروز«نام قبلى اردبيل : گويند  مى

 گرفته

 .174شده است

گويند اولين شخصى كه شهر اردبيل را بنا كرد،   اى است كه مى نطريه«: گويد   ياقوت مى  
بنابراين بذين عبارت است از » شاه بوده است و نام اين شهر را باذان فيروز نهاده بودفيروز 

 . اما اين برداشت با چندين اشكال روبرو است. اردبيل و بذ

 . تعيين بنيانگذاران شهرها توسط جغرافيانويسان قديم معموال مبتنى بر افسانه بوده است) 1

 .»ذ« نه ;است» ز«حيح فارسى آن با حرف ، ضبط ص»باذان فيروز«در صورت صحت ) 2

خواه شاعر باشد و خواه مورخ و خواه يك فرد (براى يك عرب » باذان«يا » بازان«خود لفظ ) 3
در آن صورت بايد مراد از بذين فقط خود اردبيل باشد و اين كلمه شامل . تثنيه است) ديگر

ز نظر ادبى هم استعمال لفظ شود و ا بذ بابك كه مقصود اصلى مورخان و شعرا بوده، نمى
در حالى كه عموماً مورخين و . باشد  بذين كه نام اصلى اردبيل بوده، در مورد بذ، غلط مى

 . اند شعرا، اديب بوده

 ;بردند كه نكات اشتراك و شرايط همسان داشته باشد هنگامى دو شهر را همراهِ هم نام مى) 4
اجتماعى و سياسى، وقتى دو شهر را يك چرا كه به نظر اهل منطق، در محاورات تجارى، 

ها بار كنند و به اصطالح هنگامى دو شىء  بر آن» محمول«دهند كه يك   قرار مى» موضوع«
دهد كه جريان  گذارند كه يك داورى در موردشان بنمايند تاريخ نشان مى  را كنار هم مى

رمنستان جريان امور اقتصادى و تجارى و بهويژه تنظيمات سياسى از طرف مراغه و يا ا
شناخته و تعيين حكام را با اين ضابطه انجام   داشته است و بغداد نيز همين روال را مى

در حالى كه شهر بذ بيشتر با . داده و امور اقتصادى از اين دو راه جريان داشته است مى
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غربى در ارتباط بوده و جريان امور به سوى بذ از   غربى و جنوب هاى غربى و شمال  قسمت
 .نام اردبيل تنها در لشكركشى افشين همراه بذ تكرار شده است. ها بوده است ين جهتهم

اگر بپذيريم كه نام قديمى اردبيل بازان فيروز بوده، چنين نامى مورد شناخت مردم نبوده و از ) 5
كردند  نگاران كنجكاو كه فكر مى مردم عادى، كسى از اين نام خبرى نداشته و تنها جغرافى

هايى روى اماكن  كنند، چنين نام  مكان بايد براى هر شهرى يك بانى تعييناال حتى
ـ يعنى گفته شده، شنيده (آورده است » قيل«طور كه خود ياقوت با لفظ   همان. گذاشتند مى

، معلوم )شده ـ كه فيروز شاه اين شهر را بنا كرده و نامش را باذان فيروز گذاشته است
 . اند اطالع بوده چنين نامى كامال بىشود كه عموم مردم از وجود  مى

دهد كه بذ دوم كوچكتر و از نظر مدنى و   لحن و سياق عبارات مورخين دقيقاً نشان مى) 6
بوده، در ) مقرّ جاويدان و بابك(جمعيت، از اهميت كمترى برخوردار بوده است و فرعِ بذ اول 
با توجه به مطالب مذكور . ستحالى كه اردبيل از اهميت و موقعيت معروفى برخوردار بوده ا

شود كه بذ دوم همان تبريز بوده است و  دست، چنين استنباط مى و داليل ديگرى از اين
رواج دارد و لفظ تبريز نام ادارى و به اصطالح ديوانى آن » تربذ«هنوز هم در زبان مردم 

در » ب«رف باشد و تنها تفاوتى كه ميان تلفظ مردمى تربز با تربذ هست وجود كسره ح مى
 . باشد كه علت آن توضيح داده خواهد شد  استعمال مردم مى

قبال . »175تَرْمذ«از جمله .  مثالش در موارد ديگر نيز وجود دارد;تربذ يعنى بذ جديد، بذ نو  
شده،   بوده كه هر كدام با پسوند مخصوص شناخته مى» مذ«در ناحيه بخارا و سمرقند، دو شهر 

كَند ـ مذ   يكى از آن دو شهر قبلى، يان. گاه ترمذ به معنى مذ جديد و مذنو، ساخته شد  آن
كَند و مذ دوم به يامجه   يعنى مذاول به يان. ـ بوده است» ذ يامجه كسم«يانكن ـ و ديگرى 

شدند وقتى شهر  اين دو شهر به وسيله پسوند از همديگر شناخته مى. كس، منسوب بوده است
 . سوم بهوجود آمد، با پيشوند تمايز داده شد

امجه مركّب و ي» آبادى كنار ـ آبادى پهلويى«كَند لفظ مركب تركى است به معناى   يان  
همان كس » كس«عالمت تصغير است و » جه«به معناى چاپارخانه و پسوند » يام«است از 

باشد، به معناى كسى كه مسئول » يامچى كس«فارسى است و ممكن است ضبط اصلى آن 
 . تبديل كرده است» ج«را به » چ«چاپارخانه است، چون ياقوت عرب بوده 

ظاهراً از زمان غلبه زبان تركى بر آذربايجان » ب«با كسره به هر حال، تلفظ امروزى تَرْبذ   
هاى   زيرا تلفظ تربذ با كسره در زبان و لهجه;شيوع يافته، يعنى فتحه به كسره تبديل شده است

 . تركى آسانتر و روانتر است
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ها   بعضى. براى نويسندگان به يك مسئله بغرنج تبديل شده، است» تبريز«يابى لفظ   ريشه  
تورژ، : اى از قبيل   اند و بعضى ديگر دنبال بنيه فارسى و اسامى هاى ارمنى رفته ريشهدنبال 
 . اند ، رفته...تربيز و ) با كسره ت(تِبريز ) هاى گرماب بدليل چشمه(تفريز 

دليل است و صرفاً يك احتمال است و  اند همگى بى  هاى فارسى كه ذكر كرده  ريشه  
 زيرا در آن صورت بايد ;تواند دليل درستى داشته باشد هاى ارمنى و خارجى نيز نمى  ريشه

، در حالى كه برعكس ...ريشه گندى شاپور، جندى شاپور و ريشه دستگرد، دستجرد باشد و 
 . است

. هاى دوردست، شهر و آبادى بوده يا نه بحث ديگرى است  جايگاه تبريز كنونى، در زمان  
يك قلعه در زمان خالفت مهدى عباسى و يا چه مسلم است، شهر كنونى تبريز به صورت   آن

ناميده شده و چون واليت آذربايجان از سوى » تربذ«الرشيد، ساخته شده و در حقيقت  هارون
آمد و تب اى ساخته شده كه زبيده خاتون به تبريز  ، افسانه176پدر هارون به وى واگذار شده بود

دانيم تبريز در  كه مى درحالى. جا را تبريز گذاشت جا مداوا گرديد، وى نام آن  مزمنش در آن
 نه ريزنده تب و زبيده ;عربى مصدر از باب تفعيل است به معناى هويداكردن، آشكار نمودن

ظاهراً زبيده و » گر نباشد چيزكى مردم نگويند چيزها«از سوى ديگر به مصداق . عرب بود
در اين مقال چيزك اول همان . اند دخالت هم نبوده وهرش در تغيير نام تربذ به تبريز بىش

بخشش و واگذارى درآمد آذربايجان به هارون است و چيزك دوم تغيير نام تربذ به تبريز 
شايد عصيان بذ بر عليه دربار خالفت موجب شده كه هارون و . توسط هارون و زبيده است

 .  به تبريز تبديل كنندهمسرش نام تَربذ را

پيشتر گفته شد كه قلمرو دايمى جاويدان و بابك عبارت است از محدوده ميان ارس،   
مرند، تبريز، سراب، اردبيل و درياى خزر و در طول زمان جزرومدهايى نيز در اين حدود رخ 

همدان پيش هنگام قيام به رهبرى جاويدان تا نزديكى . ق.  هـ 192مثال در سال . داده است مى
 رفتند و نيز در

از ناحيه شمال هم گاهى همه آران . اند به رهبرى بابك باز تا آن حدود رفته. ق.  هـ 218سال 
 . آمده است  به زير نفوذ عملى آنان درمى

آشنا شويم كه نقش مهمى در » بعيث محمدبن«در اين قسمت بايد با شخصيتى به نام   
بعيث از «: نويسد   بعيث مى بلدان در مورد نسب محمدبنال مؤلف فتوح. جريان سقوط بذ داشت

ربيعه بود و به  اسد بن جديله بن بى  فرزندان عتيب بن عمرو بن وهب بن افضى بن دعمى ابن
و در مورد » قولى عتيب پسر عوف بن سنان بوده است كه اين قول عتيبيان است، و اللّه اعلم
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اما مرند قريه كوچكى بود «: نويسد  است، مىبعيث بوده  شهر مرند كه مركز حكومتى محمدبن
بعيث   جا منزل گزيد و پس از او بعيث و سپس فرزند وى محمدبن ـ طبس پدر بعيث در آن

 .»177جا قصرهايى بساخت مرند را مستحكم نمودند و محمد در آن

طلب و  ردى فرصتبعيث ف شود كه محمدبن  هاى مورخين چنين استفاده مى از نوشته  
الوقت بوده و هنگامى كه بابك در اوج قدرت بوده، به خدمت او درآمد و از سوى بابك،  ابن

گاه كه از آمدن افشين به جنگ بابك آگاه  حكومت مرند و قلعه تبريز را به عهده گرفت ولى آن
ير در قلعه يكى از سرداران بابك را با حيله و تزو» عصمت«شد به ولى نعمت خود خيانت كرد و 

 .178تبريز دستگير كرده به بغداد و نزد معتصم فرستاد

بعيث به يارى افشين شتافت و به جنگ   بعد از ورود افشين به منطقه آذربايجان، محمدبن  
كه در زمان   اشت تا اينبابك رفت و بعد از شكست بابك، باز حكومت مرند را به عهده د

شخصى به وى خبر داد كه متوكل مرده است و چون قبال .) ق.  هـ 224(خالفت متوكل 
دانست متوكل مريض است، سخن آن شخص را باور كرده با استفاده از فرصت، سر به  مى

 235(متوكل بغاى كوچك را به جنگ او فرستاد و بغاى كوچك او را در سال . طغيان برداشت
. دستگير كرده به سامرا برد و متوكل از كشتن او درگذشت و او را به زندان انداخت.) ق. هـ 

 . 179بعد از يك ماه او را در زندان مرده يافتند

كنيم كه وى   بعيث، اصل مطلب را دنبال مى بعد از مرورى گذرا بر سرگذشت محمدبن  
گونه كه  از اطاعت بابك سرباز زد و همان. ق.  هـ 220ريز بود و در سال حاكم مرند و قلعه تب

گرمى ارتشى بود كه به فرماندهى افشين در حال حركت به سوى  اشاره شد، اين تمرّد به پشت
كردن او به بابك، نهضت بذ از دو جانب با عمليات  بعيث و پشت  با نافرمانى ابن. آذربايجان بود

 دايره محاصره از برزند تا اردبيل و از اردبيل تا تبريز و 43گشت و تقريباً رو  نظامى دشمن روبه
، تكميل گرديد و ارتباط بذ با خارج فقط از ناحيه آران به )ميان تبريز و مرند(ارتفاعات يام 

 . سمت ارمنستان باقى ماند كه در آن ناحيه هم نفوذ چندانى نداشتند

به احتمال قوى . 180بعيث به ميان آمده است  مرّد ابناولين بار در حادثه ت» تبريز«لفظ   
بعيث از بابك به سوى خليفه با تبديل تربذ به تبريز همزمان و براساس يك تحول   چرخش ابن
كند، تا ثابت نمايد كه  بعيث هم محور تبعيت خويش و هم نام تربذ را عوض مى  ابن. بوده است

اثير  ابن. را قطع كرده است) يا يك شهر و يك قلعه(هرگونه رابطه، حتى هم نامى دو شهر 
بعيث از اول مطيع دربار  كند كه گويا ابن بعيث به بابك را طورى تلقى مى كردن محمدبن  پشت
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بعيث از  دانيم كه ابن  ولى مى. خالفت بوده و تنها يك رابطه دوستى با بابك داشته است
چمن ـ از سوى  ه ـ و از جزيره شاهى تا قرهنشاندگان بابك بود و منطقه ميان بذ و مراغ دست

 . بابك به او واگذار شده بود

اگر بپذيريم كه تغيير نام تربذ در زمان هارون بوده، بايد گفت كه اين تغيير پس از   
بعيث تغيير مذكور را  نشينى نهضت بذ بوده است و ابن و عقب. ق.  هـ 193شكست قيام سال 

بعيث بوده  ن صورت بايد گفت تغييردهنده نام تربذ، خودِ ابندر غير اي. تداوم بخشيده است
 .است

به هر صورت، تغيير نام تربذ يك دهنكجى، و به مثابه يك رديه نسبت به نهضت بذ بوده   
طور كه شايعه ساخته شدن تبريز توسط  است كه يا خود دربار خالفت چنين كرده ـ همان

رغم نهضت بذ، انجام  يث براى خوشايند دربار و علىبع كند و يا ابن زبيده، از آن حكايت مى
 . داده است

با اين همه، با گذشت دوازده قرن، ساكنين تبريز و همه مردم آذربايجان هنوز هم تبريز را   
محسوس » گنبذ«و » كاغذ«درحدى كه در تلفظ » ذ«خوانند و مخرج   مى) با كسره ب(تَرْبِذ 

 . كامال محسوس استاست، در همان حد در تلفظ تربذ هم

 



 

 

 

 

 ـ شخصيت بابك5ـ2

ما از جزئيات زندگى، تولد، رشد و شخصيت افرادى كه بر عليه امپراطورى عباسى قيام 
بابك نيز از اين قاعده مستثنى نيست، ولى به هر حال اطالعات ما در . اند، آگاهى نداريم كرده

 . ويدان به دست رسيده استمورد زندگى بابك، بيشتر از اطالعاتى است كه در مورد جا

 كه اين احتمال گويا از اشتباهات 181باشد مى» حسين«و بنابر قولى » حسن«نام بابك   
نديم در  ولى ابن. اند  دانسته» مرداس«ها نام پدر او را  ضىبع. ها، بروز كرده است بردارى نسخه

اما در مورد نام برادر بابك همه . است» عبداهللا«الفهرست، تصريح كرده كه نام پدر بابك 
نديم را بپذيريم، بايد گفت كه برادر  بوده است و اگر ما نظر ابن» عبداهللا«القولند كه نامش   متفق

 .اند بر او گذاشته. را كه نام پدر بوده» عبداهللا«يا آمده و نام بابك بعد از مرگ پدر به دن

اختالف ) بابك(مردم در نسب و مذهب او «: نويسد  مى» اخبار الطّوال«دينورى در   
چه در نظر ما صحيح و ثابت است، اين است كه وى از فرزندان مطهر پسر   اند و آن كرده

 .»182ها به او منسوبند  است كه فاطميان خرّمىفاطمه دختر ابومسلم است و اين فاطمه همان 

 :توضيح 

 سخن از فرقه فاطميان ـ كه راند و از طرف ديگر دينورى از طرفى سخن از بابك مى
اگر بابك از اوالد فاطمه دختر . آورد هاى خرميه است ـ را به ميان مى يكى از فرقه

باشد، ولى مسلم است كه » خرميه فاطميه«ابومسلم باشد، پس بايد نهضت بذ همان فرقه 
 . كند چنين نيست و چنين نامى در مورد نهضت بذ صدق نمى

دانيم اين باور موهوم از چه منشائى براى دينورى ثابت شده  از سوى ديگر ما نمى  
» ارسال مسلم«اى در مورد او   گويا بر پيشانى بابك نوشته شده بود كه هر نويسنده;است
 .كند

هاى قبلى گذشت كه بابك مؤسس مذهب و ايدئولوژى نهضت بذ نبوده است،  در بحث  
ه داشت، به طورى كه نهضت، به نهضت زيرا قبل از او جاويدان، رهبرى نهضت را به عهد

پيشتر دقيقاً روشن . كردند ـ موسوم گشته بود تلفظ مى» جاويذانيه«ها   جاويدانيه ـ كه عرب
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اى با خرميه نداشته است و اين عنوان را بنابر داليل  گرديد كه فرقه جاويدانيه هيچ رابطه
 . اند ها تحميل كرده سياسى و نظامى بر آن

كرده كه بابك مؤسس اين فرقه بوده است و با تكيه به نسب خود كه به دينورى تصور   
انديشيده كه طرفداران   رسيده، دست به چنين اقدامى زده است و يا مى خيال او به ابومسلم مى

 . اند اند و فرقه بابكيه را ـ مثال تشكيل داده  ابومسلم به اطراف نبيره او جمع شده

وى دو : گويد   هنگام بحث از آغاز كار ابومسلم مى. ق. ـ  ه124اثير در وقايع سال  ابن  
همسر » اسماء«ابراهيم بود و ديگرى  كه زن محرزبن» فاطمه«دختر داشت، يكى به نام 

كند كه فاطمه عقيم بود و   و تصريح مى) اند  يعنى پدر و پسر باجناق بوده. (محرز بود بن فهم
 .حال اين مطهر كه دينورى گفته، كيست و از كجا آمده، معلوم نيست. 183اوالد نداشت

: گويد  پس از گزارش چگونگى اعدام بابك مى. ق.  هـ 223طبرى در وقايع سال   
مردى از : گفت  كند كه او مى  مرّ نقل مى  بن  مرّ از اربابش على عمران، كاتب على بن  محمدبن«

الّرواد  من با ابن: چگونه؟ گفت : گفتم . كند كه بابك پسر من است  ادعا مى» مطر«ام اوباش به ن
الرّواد  ـ  بروميد چپ چشم ـ از كنيزان ابن» بروميد العوراء«دوست بودم و مادر بابك به نام 

دادند كه آن زن مسئول  رفتم، در منزلى برايم جاى مى هرگاه من به خانه دوستم مى. بود
روزى در اثر . شست كرد و لباسهايم را مى آن زن خدمت مى. زل بودخدمت آن من

پس از زمانى دوباره آمدم . شدن سفر با آن زن جماع كردم و به دنبال كار خويش رفتم طوالنى
شكم مرا باال آوردى حاال در منزل : روزى آن زن آمد و گفت . و در منزل ديگر جاى گرفتم

اگر بار : ها افتاد، به او گفتم  آيى؟ موضوع بر سر زبان مىگيرى و به سراغ من ن ديگر جاى مى
 .184ديگر نام مرا بر زبان بياورى تو را خواهم كشت و وى ناچار دست از سرم برداشت

اند كه آن مرد، روغن  بعضى ديگر از نويسندگان همين ماجرا را ذكر كرده و اضافه نموده  
و ... اند كه مرد مذكور اهل حوالى مداين بود،  بعضى ديگر افزوده. فروش بوده است

اند و از سياق  هاى ايرانى نيز باشور و شعف همين ماجرا را ترجمه و شرح داده  ناسيوناليست
كه در  درحالى. آيد شان مى شان معلوم است از اين كه بابك فرزند نامشروع باشد، خوش كالم
شان يعنى اروپا نيز هنوز فرزند نامشروع بودن نه تنها افتخار نيست،   و كعبه آمالگاه آنان قبله

كه مثال بابك مزدكى و  حضرات از طرفى به اين. شود  بلكه نقيصه مهم و كمبود برزگ تلقى مى
كه شخص بابك  بالند و از طرف ديگر نيز بر اين معتقد به كمونيسم جنسى است، به خود مى

شوند كه در   شروع بوده، افتخار كرده و باد در غبغب قلم انداخته، مدعى مىفرزند نام) مثال(
شان در زمان مزدك ناموس را دور  آيين كمونيسم جنسى هيجده قرن از اروپا جلوترند و نياكان
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تنها . شان و مدرك خوبى براى افتخارشان است  بابك نيز سمبل خوبى براى ايده. انداخته بودند
آميخته (!!) ت كه اين ايدئولوژى مترقى را از جهتى با عنصر ارتجاعى اسالم اشتباه بابك اين اس

 .185بود

اند، زير بار اين  ها در كتابى كه راجع به بابك نوشته جالب اين است كه كمونيست  
 .اصول ماركسيسم استو كمونيسم جنسى، از » حذف خانواده«كه  اند، با اين داستان نرفته

دانيم، ليكن معلوم است كه در سال دويست هجرى قمرى در  ما تاريخ تولد بابك را نمى  
اين سمت به عهده . ق.  هـ 192دانيم كه در سال  سِمت رهبرى نهضت بذ بوده است و نيز مى

شنيده جاويدان بوده و بابك در اين سمت نبوده است، زيرا در قيام سال مزبور نامى از وى 
كه سمت رهبرى نهضت بذ را به عهده گرفت، توانست بيستودو سال   وى بعد از آن. شود نمى

استعداد رهبرى و توان . هاى نظامى لشكريان خلفاى عباسى مقاومت نمايد در مقابل حمله
شود كه چگونگى اين مقاومت بيستودو ساله ـ ولو به اجمال ـ  مديريت وى هنگامى معلوم مى

  :بررسى شود 

 .186يحيى بن معاذ به جنگ بابك آمد و كارى از پيش نبرد. ق.  هـ 204در سال ) 1

خالد حاكم ارمنستان و آذربايجان، مأمور جنگ  عيسى بن محمد بن ابى. ق.  هـ 205در سال ) 2
 .187با بابك شده و به جايى نرسيد

. 188محمد بن حميد طوسى از سوى مأمون به جنگ بابك گسيل شد. ق.  هـ 212در سال ) 3
ها و  حميد يكى ـ دو مأموريت جنگى نيز در عراق داشت كه پس از موفقيت در آن ابن

وى : گويد  اثير مى  ابن.  ناحيه آذربايجان رسيدبه. ق.  هـ 214شكست دشمنان در سال 
» 189مطوعه«لشكرها همراه داشت و ابزاروآالت و آذوقه بسيار جمع كرده بود و يك عالم از 

گذاشت و از   ها را يكى پس از ديگرى پشت سر مى تنگه. از شهرهاى ديگر با او همراه بودند
هشتاد «تا اين كه در . گذاشت  ن مىگذشت، نيرويى جهت نگهدارى آ اى كه مى  هر تنگه

و باالخره در كارزار كشته شد و لشكرهايش كشته و پراكنده . اردو زد و خندق آراست» سر
 .شدند

فرمانده دربار خالفت، يعنى  به دنبال كشته شدن ابن حميد، بزرگ. ق.  هـ 214ـ در سال 4
 عنوان سردار سركوب هاى مصر را سركوب كرده بود ـ به  عبداهللا بن طاهر ـ كه طغيان
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خواست با رزمندگان بذ كه  او بنابه داليلى ـ و شايد به دليل زرنگى كه نمى. بابك نامزد شد
رو شود ـ شرايطى را پيش آورد كه مأمون با رفتن  جنگيدند، روبه با انگيزه عقيده و ايمان مى

190.ان حركت كردبن طاهر نيز از دينور به سمت خراس او به خراسان موافقت كرد و عبداهللا
 

 عبداهللا بن طاهر به سوى . ق.  هـ 214در سال : نويسد  طبرى مى  

بن اكثم را پيش او فرستاد و عبداهللا بن طاهر   مأمون اسحاق بن ابراهيم و يحيى. دينور رفت
 را مخير ساخت تا از بين خراسان، جبال، ارمنستان

 جنگ با بابك، يكى را اختيار كند و عبداهللا بن طاهر خراسان را انتخاب و آذربايجان و
191.كرد

 

بن طاهر آماده جنگ با بابك شده بود ولى به علت  اما ابن اثير عقيده دارد كه عبداهللا  
192.داد، مأمون او را به سوى خراسان روانه كرد  هايى كه در خراسان روى مى قيام

 

تمام مورخين اتفاق نظر دارند كه عبداهللا بن طاهر تا دينور پيش رفته بود و بنا به نوشته   
ابن اثير، حتى آماده جنگ با بابك شده بود كه به خاطر پيغام مأمون، از دينور به سوى 

 دينور كدام است؟ آيا منظور همان حال سؤال اين است كه منظور از. خراسان حركت كرد
، »اخبارالطّوال«شهرى است كه در بين راه بغداد به همدان واقع شده و عالوه بر مؤلف كتاب 

اند؟ يا روستايى به همين نام كه از روستاهاى بخش  علماى بزرگى از اين شهر برخاسته
ليبر امروزه از چهار شهرستان ك. واقع شده است» بذ«آباد بوده و در سمت غربى كليبر  حسن

آباد    دهستان حسن193.آباد و كليبر تشكيل شده است پاره، حسن دهستان، گرمادوز، ميشه
شود كه يكى از اين  كه در سمت غرب كليبر واقع شده، شامل روستاهاى متعددى مى

اند، از جمله  چندى از اين روستا برخاستهمعروف است و علماى » دينور«روستاها به نام 
كه در كتاب، نگاهى به ... و194»حاجى ميرزا صادق آقا دينورى«و » ميرزا محسن دينورى«

تاريخ و جغرافياى ارسباران و سيماى ارسباران سرزمين دين باوران، زندگى و آثار اين علما 
 .به طور عام مرور شده است

اى به تعيين دقيق دينور نكرده و   ابن اثير و هم طبرى هيچ گونه اشارهاز آن جا كه هم  
هاى اين آثار به محل  توان از نوشته رو نمى  اند، از اين ها اكتفا كرده فقط به ذكر نام آن

دقيق دينور پى برد و معلوم ساخت كه كدام يك از دو منطقه يعنى شهرى كه در استان 
غداد ـ همدان واقع شده و يا روستايى كه در غرب شهر كليبر كرمانشاه و بين راه مواصالتى ب
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بن   آيد كه عبداهللا  اثير چنين برمى  تنها از سخن ابن. قرار گرفته، مورد نظرشان بوده است
سازد كه   طاهر خود را به طور كامل آماده جنگ نموده بود و همين سخن روشن مى

مور حركت به خراسان شده و آمادگى هاى شهر بذ بوده كه مأ  بن طاهر در نزديكى  عبداهللا
 .باشد معنى مى جنگى در دينورى كه با بغداد فاصله چندانى ندارد، بى

اما منابع جغرافيايى قديم بسيار مغشوش است و گويا دينور معروف به ماه كوفه كه در   
 نزديكى همدان و كرمانشاه واقع شده است باعث شده تا همگان تمام سخنانى را كه در مورد
دينور ذكر شده است بر اين شهر معروف حمل كنند و يادى از دينورى كه در نزديكى كليبر 

راهى كه محمدبن حميد پيمود، از راه خشكى «: نويسد  خردادبه مى  ابن. بوده، ننمايند) بذ(
 از مراغه سوار شد تا برزه، ;هنگامى كه اصحاب جموع را به سمت آذربايجان هدايت كرد

گونه    و همان195.»جا تا شيز در چهار فرسخى دينور و سپس تا دينور  آنسپس تا سيسرو از
كه گذشت، محمدبن حميد طوسى از راه موصل وارد ايران و آذربايجان شد، نه از راه بغداد ـ 

بر ربطى پس در اين صورت بايد با دينور واقع در حومه كلي... قصر شيرين و كرمانشاه و
هايى كه ابن خردادبه يا ساير جغرافيانگاران در بعضى مواقع،  در ضمن فاصله. داشته باشد

 .كند  شمارند با دينور معروف اصال مطابقت نمى مى

 . نه يك دينور;كند كه دو آبادى به نام دينور بوده است  و اين احتمال را تشديد مى

آباد را  بن طاهر، قريه دينور حسن داهللادهد كه عب به هر حال قراين و شواهد نشان مى  
مركز ستاد خود قرار داده بود و كبوترها اين مسافت را در عرض چهار روز تا بغداد 

بن طاهر اين بار از راه شمال قصد داشته به سوى شهر بذ   گويا عبداهللا196.پيمودند مى
هايى كه منتهى به شهر بذ    گذشتن از رود ارس و ورود به يكى از درهحملهور شود و بعد از

شده كه بنابر عللى از ادامه كار منصرف  آباد مهياى جنگ مى  شود، در قريه دينور حسن مى
ها بايد گفت دينور واقع در  با اين همه استدالل. كند شده و به سوى خراسان حركت مى

است و در آن روزگار جنگل به قدرى انبوه بوده كه آباد  هاى حسن غرب بذ، در ميان جنگل
 .نفوذ در آن دشوار بوده است

هشام والى عراق عجم، قم، اصفهان و  بن بن طاهر، على ـ همان سال پس از انصراف عبداهللا5
هاى بزرگ بتواند در قبال بابك با قدرت عمل   شود تا با تكيه بر اين ايالت  آذربايجان مى
كرد و حدود دو سال موضوع را طول   شام خيلى عصا به دست حركت مىبن ه نمايد، اما على

داد و ناگهان جعفربن داوود قمى كه پيشتر در مصر عصيان كرده و شكست خورده و تحت 
از بغداد فرار كرده به قم آمد و اعالم . ق.  هـ 216زيست، در سال  نظر در بغداد مى

                                                           

 .١٢١ ا�� خ�داد�,، ����E و �!���، ص -١٩٥

 .٨١ +\�ه' �, ت�ریT و ج�Xا&	�ى ار��2ران، ص -١٩٦



بن عنبسه را براى  نگ آمده بود و عجيفبن هشام به ت  مأمون از تعلل على. استقالل كرد
بن هشام تصميم گرفت به عوض جنگ با بابك،    على197.تعقيب مأموريت به نزد او فرستاد

عجيف قصد او را فهميده پيش دستى كرد و او . عجيف را بكشد و خود به بابك پناهنده شود
 .را كشت

مأمون مرد و يكى از اركان مهم وصيتش به معتصم از بين بردن . ق .  هـ218ـ در سال 6
198.نهضت بذ بود

 

 .ـ در همان سال قدرت عملى بابك تا همدان و نفوذ عقايدش تا اصفهان گسترش يافت7

بن ابراهيم از سوى معتصم مأمور جنگ شد و بر همدان و ماسبذان، مسلط گرديد   اسحاق  
199.ارى در آن نواحى كرد، ليكن به آذربايجان نزديك نشدو كشتار بسي

 

نوشته » افشين«، حكم واليت جبال ـ عراق عجم و آذربايجان ـ به نام .ق.  هـ 220ـ در سال 8
 .شده و به دستور معتصم به جنگ بابك گسيل شد

يروى بزرگ كرد و همچنين ن ى بزرگ نيز با لشكر ديگرى افشين را يارى مى»بغا«  
 .ديگرى به فرماندهى جعفر خياط به كمك افشين اعزام گرديد

هايى كه از سوى خليفه براى افشين فرستاده شد تا هزينه ارتش كند، سى   يكى از رقم  
هر ده . اين مبلغ را معتصم توسط ايتاخ، به اردوگاه افشين فرستاده بود. باشد ميليون درهم مى

 و هر بيست دينار در اصطالح مورخين عباسى، پانزده مثقال درهم معادل يك دينار طال است
شود و هر مثقال   مثقال طال مى000/2250مجموع مبلغ ارسالى معتصم به افشين . صيرفى است

 11250 گرم معادل 11250000پس مجموع طالهاى ارسالى . نزديك به پنج گرم است
 .شود كيلوگرم يعنى بيش از يازده تن طال، مى

طبق گزارشى كه جرجى زيدان از . ها باز تكرار شده است  پول فرستادنالبته اين
 درهم عالوه بر 240دهد، هر سرباز در سال  حقوق ساليانه لشكريان معتصم ارائه مى

كرده و اگر حقوق ساليانه لشكر  غنايم جنگى به عنوان حقوق ساليانه دريافت مى
ب كنيم چيزى در حدود شانزده افشين را كه چيزى حدود هفتاد هزار نفر بوده، حسا

شده كه با احتساب مدت سه سال جنگ اين رقم به  ميليون و هشتصد هزار درهم مى
رسد كه اين مبلغ فقط حقوق  چيزى در حدود پنجاه ميليون و چهارصد هزار درهم مى

سربازان بوده است و مطمئناً ساير مخارج از قبيل تهيه آذوقه، ادوات جنگى، اسب و 
هاى سرداران جنگى، مبلغى  ها، سوء استفاده پايان و هزينه نگهدارى آنساير چهار

توان گرفت كه ارسال پول  پس چنين نتيجه مى. بيش از حقوق سربازان بوده است
 .كالن از سوى دربار، بارها و بارها تكرار شده است
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كردند هر  همين كه امين و مأمون با يكديگر نزاع مى«: نويسد جرجى زيدان مى
سپاهيان طاهربن . ق.  هـ 195دادند و چون در سال  م پول بيشترى به سپاهيان مىكدا

بن ماهان پيروز شدند، مأمون حقوق سپاهيان را  بن عيسى حسين بر سپاهيان على
  درهم80افزوده، ماهى 

قرار داد، يعنى به همان ميزان زمان سفاح تثبيت كرد ولى پس از )  درهم960سالى (
ـ تاريخ تمدن اسالم، ص »  درهم بازگشت240قوق سپاهى به سالى استقرار امنيت، ح

351. 

با نظر اجمالى به قدرت اقتصادى ـ سياسى و به ويژه تبليغى دربار خالفت، ابعاد شخصيت   
 .شود  بابك در مديريت، سياست و اداره جامعه مردمش، روشن مى

كه از اردبيل تا ( هزار نفرى البته اين مقدار پول براى اداره كردن يك سپاه مثال هفتاد  
صف كشيده بودند و آذوقه، لباس، ابزار جنگى، چادر، علوفه اسب و ) برزند و از برزند تا ده رود

انداز  شان پس گرفتند و براى عائله  چهارپا براى حمل و نقل الزم داشتند، مقررى ماهيانه مى
گزيدند، مبلغ گزافى   را برمىاندازها حرفه سربازى  خاطر همين پس كردند و بيشترشان به مى

 .نبوده است، گو كه در عرض سه سال محاصره اين ارقام چند بار هم تكرار شود

اند؟ كسى كه سير تاريخ سياسى  مهم اين است كه اين همه نقره و طال به كجا رفته  
شود كه امروزه از آن مقدار طاليى  كند، با كمى دقت برايش روشن مى كشورها را مطالعه مى

شده و از اين  كه مثال در ممالك اسالمى بوده و از اين قدرت به آن قدرت دست به دست مى
 .گوشه ممالك به گوشه ديگر و بالعكس جريان داشته، يك در ميليون نيز باقى نمانده است

ها را به عنوان عتيقه، داراى نقش هنرى و يا اثرى از فالن حادثه  اروپاييان، بخشى از آن  
اند و سپس به تجارت بخش ديگر پرداخته و هر نوع سنگ و فلز ارزشمند   يغما بردهتاريخى، به

 .اند را جمع كرده

آغاز اين برنامه در قرن هفتم هجرى قمرى، يعنى هنگامى بوده كه افرادى مانند ماركوپولو   
هاى نقدى جهان فعاليت جاسوسى را   و پدرش براى شناسايى ثروت)  ميالدى1254متولد (

 .كردندشروع 

داران يهود در همه دربارهاى اروپا  گردد كه سرمايه مبدأ اصلى اين جريان به زمانى برمى  
كم خون عيسى به يهوديان  خزيدند و يهوديت با مسيحيت بر عليه مسلمانان متحد شد، كم

 .ها به اتحاد تبديل گشت بخشوده شد و آن دشمنى

المللى   آژانس بين.  جايگزين جواهر نمودندرا رايج كردند و اسكناس را» بانك«ها   يهودى  
كرد و ساير دول اروپا نيز به تبعيت از انگليس  ريخت و دولت انگليس اجرا مى  يهود طرح مى

 .كردند  روى مى  در اين راه دنباله



. رسد و ايلخانان مغول مى» پورياى ولى«البته تاريخ پيدايش اسكناس در ايران به زمان   
ره شهر تفليس، چند روزى دچار بيمارى شد و به حالت اغماء افتاد، يكبار نادرشاه نيز در محاص

در اثر كمبود پول، در سپاه قحطى رخ داده : چشم گشود و از اوضاع سپاهش سؤال كرد، گفتند
هاى چرم گاو بزنيد و در ميان سپاهيان پخش كنيد كه   گفت مهر من را داغ كرده بر تكه. است

 .خواهد شددر خراسان وجه آن پرداخت 

شايع است به قدرى طال در انبارهاى يهوديان اروپا و آمريكا و نيز اعضاى دربارها وجود   
اگر اين شايعه را با افراط تلقى . دارد كه قادر است روى كره زمين را با ورقى زرين روكش كند

مزبور كنيم، دست كم همين افراط نشان دهنده هنگفت بودن بيش از حد ميزان واقعى جواهرات 
 .است

هاى بعدى در مورد ايدئولوژى بابك بحث خواهيم كرد، اينك آن چه در اين جا  در بخش  
باشد كه او را چنين پرورش داده است، به  الزم است، توجه به استعداد ذاتى و تربيتى وى مى

دشمنان و . اى كه او را در آغوش خود پرورانده شايان توجه است ويژه هيئت و بافت خانواده
سواد،   اند و او را يك آدم بى دوستان عجيب و غريبش در قديم و جديد، همه چيز را از او گرفته

قلچماق، زنازاده، بزرگ شده در طويله و ميان گله گاوها، بزرگ شده كوه و بيابان به دور از 
پرستى   كه هدفى جز غوطهور كردن مردمش در كمونيسم جنسى و شهوت... هاى مدنىو آموزه

 .اند  معرفى كردهنداشته،

سبب درازماندن بابك آن بود كه مردمان جوان و دهقانان و خداوندان «: نويسد  بلعمى مى  
نعمت كه ايشان را از علم نصيب نبود و مسلمانى اندر دل ايشان تنگ بود و شرايع اسالم از 

 از لواط و خوردن، زنا كردن و نماز، روزه، حج و قربان و غسل جنابت بر ايشان گران بود و مى
آمد چون در مذهب بابك اين همه  مناهى خداى عزوجل دست باز داشتن ايشان را خوش نمى

 از نظر بلعمى دين فقط آن است كه 200.»آسان يافتند او را اجابت كردند و تابع او بسيار شد
 دين اسالم هم چون ساير اديان تحريف شده كند او گمان مى. باشد دربار خالفت مبلغ آن مى

طرفداران بابك . گويد  مختص پيرمردان و پيرزنان و تجار است به همين خاطر، به راحتى مى
ها در مقابل  جوانان و دهقانان بودند، در حالى كه همين جوانان با ايثار و از جان گذشتگى سال

گذرانى به بابك پيوسته  به قصد خوشآساى لشكريان خالفت ايستادند و اگر  هاى سيل  تهاجم
ها او را رها نكردند؟ آيا بهتر نبود اين جوانان به جاى انتخاب بذ بعنوان   بودند، چرا هنگام سختى

هاى هزار و يك شب بغداد به عيش و   رفتند و در واقعيت گذرانى به بغداد مى  محل خوش
صدها هزار درهم و دينار خرج پرداختند؟ و هم چون خليفه فقط براى خريد يك كنيز  نوش مى
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حقيقت اين است كه اگر بذ و مناطق تحت نفوذ بابك عشرتكده بود، خود خليفه اولين . كردند مى
چنانى بر پا كرده و   هاى آن هاى نجومى جشن  خلفاء كه با رقم. شد مشترى اين عشرتكده مى

 نموده بود ـ صدها براى حل يك مسئله جنسى ـ كه ابويوسف با هزار كاله شرعى آن را حالل
رفتند؟ مگر خود  كردند، چرا به آذربايجان مورد توصيف بلعمى نمى هزار دينار خرج مى

كردند، سر كرده و بزرگ   مورخين عرب، كه جنگ با بابك را جهاد در راه اسالم معرفى مى
 اوبت دانند مگر خود همين مورخين، هنگام كشتن افشين، از خانه سردار سپاه خليفه را كافر نمى

پرست و ختنه نشده بوده است و  خارج نكردند؟ اين چه جهادى بوده كه سردار جنگى آن، بت
پرداخته و كنيزكان را به  اش در داد و ستد صدها كنيز با وزراى خود به رقابت مى خليفه

 !گذاشته است؟ ها مى به آن» جوارى الغالميات«آراسته و نام  صورت پسر بچگان مى

 توصيف خصوصيات طرفداران بابك، مريدان خليفه را مدنظر داشته و فكر گويا بلعمى در  
در اطراف بابك . كرده هر كجا قدرتى باشد، عيش و نوش دربارهاى خلفا نيز وجود دارد مى

ها و كلمات و اصطالحاتى كه نشان دهنده  اند، جز واژه اى اجازه ورود داده  براى هر واژه و كلمه
بوده، مثل » پرست ايران«دهند كه وى  ها نشان مى  يك طرف واژهماهيت واقعى او باشد، از
 و او ضد اسالم خصوصاً ضداسالم تسنن بوده و از طرف ديگر 201خود كلمه بابك و آذين

كه بعضى » معاويه«مانند كلمه . تنداند كه صددرصد سمبل تسنن هس  هايى به كار رفته واژه
 گويى روزگار تصميم ;اند اند نام برادر او بوده و بعضى ديگر نام پسرش دانسته  مدعى شده

 .گرفته بود هميشه او را در نقاب ساختگى نگاه دارد و از نمايش چهره واقعى او ممانعت كند

ن و معاويه در منطقه قم و هايى از قبيل ابوبكر، عمر، عثما  از اول قرن دوم هجرى، اسم  
اين لفظ معاويه در خانواده بابك كه ريشه در قم و كاشان دارد، از كجا . شدند  كاشان برچيده مى

آمده؟ قبل از پاسخ به اين پرسش كه خودشنيدنى است، طنزى را كه در منابع تاريخى آمده، 
 :بشنويد

شود و مردم را با هر  روزى حاكمى سختگير از سوى خالفت به حكومت قم منصوب مى  
چرا در شهر شما كسى به : گويد ها مى   از جمله روزى به آن;دهد  اى تحت فشار قرار مى بهانه

بينند كه حاكم قصد دارد با اين بهانه فتنه ايجاد كند و   مردم مى. شود نام ابوبكر پيدا نمى
. ان ما هستخير افرادى بدين نام در مي نه: گويند پس مى: درصدد اقدام خطرناكى است

 .حضرت حاكم سه روز مهلت بدهند تا به حضورش بياوريم
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رو  كنند كه هم كل و هم خل و هم آبله  اى به نام ابوبكر را پيدا مى باالخره شخص غريبه  
حاكم نگاهى ! خواستى  اين هم ابوبكر كه مى: گويند آورند و مى او را پيش حاكم مى. بوده است

 ايد؟  اين چه ابوبكرى است كه آورده: گويد ا غضب مىاندازد و ب به سر و وضع او مى

خواهى در مورد ما انجام بده، حقيقت اين  قربان هر چه مى: گويد  يكى از ظرفاى قم مى  
 .پروراند  است كه آب و هواى قم ابوبكرى بهتر از اين نمى

ا رها گيرد و دنباله قضيه ر اش مى حاكم كه گويا اهل ذوق هم بوده، از اين بيان خنده  
202.كند مى

 

 :مولوى اين داستان را در مورد سبزوار آورده است

 ما چو بو بكريم در آن خوار و زار*** سبزوار است اين جهان كجمدار 

 :و حيرتى گويد

 چون عمر در واليت كاشان*** ن خوارم اندر واليت قزوي

كرده است؟ اين عنصر را چه كسى روانه اين  اكنون ببينيم معاويه در خانواده بابك چه مى  
اند كه بابك دو برادر داشته، يكى معاويه و ديگرى  خانواده كرده است؟ همه جا را پر كرده

اند   اى برداشت كرده   به گونهها بعضى: نام پسرش معاويه بوده است: اند و يا گفته! عبداهللا نام
ها به خاطر   همه اين برداشت203.كه، هم نام برادرش و هم نام پسرش معاويه بوده است

 :كنيم  اشتباهى است كه در پايين آن را مرور مى

وجه بابك سرّيةً له فى بعض غاراته «عبارتى دارد كه . ق.  هـ 220طبرى در وقايع سال   
بابك گروهى از لشكرش را گسيل داشت و شخص معاويه » رجال يقال له معاويةو صير اميرهم 

204.نامى را فرمانده آنان كرد
 

اى به نسبت ميان بابك و معاويه نشده، همان گونه كه پيشتر گفته   در اين عبارت اشاره  
ردم ديگر و مخصوصاً هاى اسامى نهضت بذ كه نهضتى شيعى بود، جذب م شد، يكى از اهتمام

گرويدند و گويا معاويه هم از همين افراد بوده است، هر   هايى بوده كه به عقايد نهضت مى  سنّى
چند احتمال دارد معاويه نيز از شيعيان عراق عرب و يا خوزستان باشد، چرا كه هنوز در ميان 

شده بود، استفاده شيعيان عراق عرب از بعضى اسامى كه در ميان شيعيان قم و كاشان منسوخ 
 .شد مى
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هنگام گزارش شكست نهايى بابك و . ق.  هـ 222اثير در وقايع سال   به هر حال، ابن  
فظنّ ان ليس هناك احد، فخرج هو «: گويد رسد، مى  سقوط شهر بذ، وقتى كه به فرار بابك مى

گمان كرد كه بابك » و عبداهللا اخوه و معاويه و امه و امرأة اخرى و ساروا يريدون ارمينية
بيند، پس او و برادرش عبداهللا و معاويه و مادرش ـ مادر   ها را نمى كسى در آن اطراف آن

 .خواستند به ارمنستان بروند  مى. بابك ـ و يك زن ديگر خارج شدند و به راه افتادند

 وانگهى ساختار عبارت نشان ;در اين عبارت نيز نسبتى ميان بابك و معاويه برقرار نشده  
» محارمه«هاست و ممكن است،  دهد كه حتى لفظ معاويه در اين عبارت از اشتباهات كاتب مى
اشاره براين مطلب باشد كه يك زن اجنبى نيز همراه داشته » امرئة اخرى«بوده و » نسائه«يا 

 .است

بابك نجات (» فنجاهو و اُخذ معاويه وام بابك و المرأة االخرى«دهد   ابن اثير ادامه مى  
روشن است كه از نسبت و نسب ). ولى معاويه، مادر بابك و آن زن ديگر دستگير شدنديافت 

در هيچ متن تاريخى متقدم نيز به اين ارتباط نَسبى اشاره . معاويه سخنى گفته نشده است
فخرج هو واخواه عبداهللا و معاويه و امه و «: گويد صريحى نشده است، تنها طبرى است كه مى

 در اين متن صيغه اخوه كه از ابن اثير نقل كرديم، با صيغه »ا ابنة الكلدانيهامراة له يقال له
 اما همان گونه كه گذشت در هيچ ;دهد معاويه، برادر بابك بوده است  تثنيه آمد كه نشان مى

اى نشده و از سرگذشت و عاقبت كار معاويه هم اطالعى در  يك از منابع ديگر به اين نام اشاره
الى كه برادر بابك يعنى عبداهللا، هنگام دستگيرى مانند خود بابك مهم تلقى دست نيست، در ح

ولى چرا بر فرض وجود . شد و معتصم همان رفتارى را باعبداهللا كرد كه با بابك كرده بود
اى به سرانجام كار و زندگى او نشده است، در حالى كه  برادرى به نام معاويه، هيچ اشاره

بنابراين، چنين استنباط . زه دستگيرى خود بابك مهم تلقى شده استدستگيرى عبداهللا به اندا
 .ها افزوده شده است بردارى در متن طبرى در نسخه» اخواه«در كلمه » الف«شود كه حرف  مى

ها كه قصد دارند نهضت شيعى ـ مذهبى بذرا به قيامى صرفاً  ها و كمونيست  ناسيوناليست  
نند، با مشاهده يك نام نامألوف در ميان انبوه مردم و ملى با آيين اشتراكى مزدك تبديل ك

كنند و وى را برادر و يا پسر بابك و حتى هر  بردارى مى جامعه بذ، فوراً از نام ناشناس بهره
سمت جريان تاريخ . اين قضيه خيلى مهم است. نامند ها را با ارسال مسلم، معاويه مى دوى آن

ها و   د تاريخ اسالم، هميشه برسنى كردن نهضتها در مور نگارى و تحليل تاريخ غربى
اينان با دقت . ها همدست بودند ها با آن ها است و در اين تحريف تاريخ، كمونيست  شخصيت

بندند و به ويژه در  گذارى شده را به كار مى بندى و اولويت زيركانه، يك روند و روال درجه
االمكان زردشتى   ماعى و سياسى را حتىكنند هر شخصيت علمى، اجت مورد ايران، ابتدا سعى مى

هاى شيعى را سنى معرفى  االمكان شخصيت سپس در درون دايره اسالم، حتى. معرفى كنند



شود كه اين كتاب   با مشاهده شاهنامه چاپ مسكو، اين فرض بر ذهن انسان متبادر مى. كنند
 .فقط براى اين چاپ شده كه فردوسى را سنى معرفى كند

 اين كه در اين چاپ، مترجم فارسى كه به ترجمه مقدمه و پيشگفتار انگيزتر  شگفت  
تر از آش شده و احياناً بعضى داليل را كه مصحح در مورد  مصحح روسى پرداخته، كاسه داغ

ها را متهم به شيعه تراشى  شيعه بودن فردوسى ذكر كرده، در پاورقى انكار نموده و بعضى
 .سنى تراشى عالقه دارندكند، گويا خودشان بيشتر به شغل  مى

يك ياغى كوه نشين از علويان تركيه كه در جنوب شرقى تركيه در باالى كوهى مسكن   
شناختند، نيز براى اين  مى» كوراوغلو«جنگيد و مردم او را بانام   گزيده بود و با حكام عثمانى مى

را تحمل كنند و توانند علوى بودن اين ياغى  ها نمى  آن. تحريف گران مهم جلوه كرده است
اى مردم بدانيد اين ياغى  نويسند، كه مى» تحليل«و » تحقيق«كتاب پشت سر كتاب با عنوان 
هاى ايرانى  اما علت اين كه ناسيوناليست! پرست بوده و يا سنّى هم شيعه نبوده، يا از تركان بت

لى گرايى تحليل كنند، در هاى ايرانى را با انگيزه م ها قصد دارند تمام قيام با دنباله روى از غربى
اين نكته نهفته است كه بعد از ورود اسالم به سرزمين ايران كه بدون هيچ مقاومت جدى 
صورت گرفت، هيچ قيام بزرگ و شورش بنيادى در سرتاسر ايران با شعار ملى گرايى صورت 

 و نگرفت و هيچ كس با داعيه زردشت گرايى و ساسانى پرستى برعليه قدرت عربى، نشوريد
. الخصوص مذهب شيعه را داشت مايه دين و مذهب و على هاى بزرگ، درون تقريباً همه قيام

ها و  ها مجبورند براى توجيه مكتب خود دست به تحريف قيام براى همين، ناسيوناليست
ها سيما و منش دلخواه خود را بيافرينند، به  ها و قيام مبارزات مذهبى مردم بزنند و از شخصيت

اند،  اى ضد دينى و صرفاً ناسيوناليستى ترسيم كرده از قيام مذهبى جاويدانيان چهرهطورى كه 
در حالى كه در هيچ منبع تاريخى به سخنى كه دال بر ناسيوناليست بودن بابك و نهضت بذ 

هر  (205ابن اثير» التّاريخ الكامل فى«جالب است كه مصحح و ناشر . اى نشده است باشد، اشاره
شود كه  دچار اشتباه بزرگى شده و همين اشتباه نيز موجب مى) كس كه بوده چندان مهم نيست

، و آن اشتباه اين كه »خواهد چهره واقعى بابك مكتوم بماند  گويا روزگار هميشه مى«تكرار كنم 
، 5ج » معاوية بن بابك«: شته است در آخرين جلد الكامل، حاوى فهرست اسامى و اماكن، نو

 ـ جالب توجه اين كه اين عبارت در فهرست كتاب و توسط مصحح نوشته 245 و 244صص 
 .شده است

 آمده، همان است كه چند صفحه قبل در مورد خروج بابك به 244آن چه در صفحه   
قال ..«:  است  آمده، از اين قرار245همراه برادرش و معاويه نامى گذشت و آن چه در صفحه 
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بن سنباط  و سير معه سهل... سنباط القبيح و شتمه و قال انّما بعتنى لليهود بشيىء يسير ال بن
بابك ـ را كه  : .»...ابنه معاويه، فامرله االفشين بمائة الف در هم و امر لسهل بالف الف درهم و

را به اين يهوديان به بهاى م: دستگير كردند ـ به ابن سنباط قبيح گفت و او را فحش داد و گفت 
بن سنباط، پسر خود معاويه را همراه بابك پيش افشين فرستاده بود   و سهل... ارزانى فروختى

 ....افشين صدهزار درهم به معاويه داد و به خود سهل نيز يك ميليون درهم داد و

 قيد شده در اين عبارت را كه معناى روشن و» بن سنباط  معاوية بن سهل«مصحح،   
عقاب «تر اين كه   عجيب. حساب كرده است» معاوية بن بابك«صريحى هم دارد، سهواً 

سفيان را دوست داشته كه پسرش يا برادرش را معاويه  به قدرى معاوية بن» كوهستان بذ
يك ! كند؟ پذيرد، خالفت اموى را پرستش مى كسى كه خالفت عباسى را نمى!!! ناميده است

كند و  ض، در انتخاب اسامى فرزندانش كامال سياسى كار مىفرد مكتبى و حتى سياسى مح
بن سنباط  البته در جاى ديگر هم نامى از معاوية. كند انگارانه و يا با مسامحه عمل نمى  سهل

برد و مصحح بنابر علل نامعلومى دچار اشتباه  اى ديگر از او نام مى آمده و ابن اثير در واقعه
 .شود مى

 



 

 

 

 

 اد افشين، مازيار و بابكـ افسانه اتح6ـ2

اى به اسالم نداشتند و    براى اثبات اين كه ايرانيان عالقه206هاى اروپاپرست،  ناسيوناليست
خواستند استقالل دينى و نژادى خودشان را حفظ كنند، دست به هر تحريفى و   هميشه مى

هاى خود به طور مستقيم برعليه   اينان در نوشته. زنند   تاريخى مىساختن هر پديده موهوم
نويسند، ليكن دايماً مانند كودكان بانام آتش، آتشكده، مانى و به ويژه مزدك بازى  اسالم نمى

پروراند،  آيد و خيال مى هايش به شعف مى  كنند و درست به ميزانى كه كودك از عروسك مى
ى ديگر و روزگارى دگرگونه، غير از تاريخ و روزگار واقعى كه شان، تاريخ حضرات نيز در خيال

پردازند  آنان به سرايش شعر و ثنا و رثا مى. كنند بر مردم اين ديار و سامان گذشته، سرهم مى
شان به حساب  ناميده و از نياكان دلسوخته» نيا«افشين سيحونى ترك را . نالند  و از عرب مى

اند،  دانند به كداميك از اين همه اقوام كه به ايران آمده  نمىدر حالى كه خودشان . آورند مى
ها آمدند و سرزمين  وسيان و ماناييان هستند كه آريايى آيا از كاسپيان، كاد207.رسانند  نسب مى

رسانند كه   ها را اشغال كرده و خودشان را ذليل كردند؟ يا نسب به آن همه عرب مى  آن
روزگارى سرتاسر فالت را پر كرده بودند و همچنان ماندند و به تدريج زبان عربى را كنار 

رسد؟ و يا  مى... انبورك، خزر، غز، سلجوق وشان به تركِ تركمن، قبچاق، آر  گذاشتند؟ يا ريشه
 از يادگارهاى مغول هستند كه در همه جاى ايران پراكنده بودند و هرگز از ايران بيرون نرفتند؟

هاى آريايى، عرب، ترك و مغول، جمعيت مهاجم آن قدر زياد بود  در هر كدام از هجوم  
هاى   كى از اين نژادها باشد، جمعيتتواند مدعى ي  ترديد امروز هيچ فرد ايرانى نمى كه بى

پذيرفتند و تابع زبان و  مهاجم در هر بخش از فالت ايران به تدريج فرهنگ آن بخش را مى
ها به ايران، قضيه برعكس شده، يعنى  گويا هنگام مهاجرت آريايى. گشتند لهجه آن بخش مى

: نويسد  دياكونوف مى. اند هساكنين بومى ايران بودند كه زبان و فرهنگ اقوام مهاجر را پذيرفت
و اين به قدر (اند  مشخص گشته» ها قبيله آريايى«چون آريزانتيان در ميان ديگر قبايل به نام «
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» آريايى«توانستند، منشاء  پس ديگر قبايل ماد نمى) داده كفايت خصوصيات ايشان را نشان مى
 .داشته باشند، يعنى ايرانى نبودند

رفت، توده اصلى مادها تشكيل يافته بود از كونيان و  نتظار مىبه ديگر سخن، چنان كه ا  
كه زبان نورسيدگان هند و اروپايى را پذيرا شده » كاسپيان«عيالمى زبانان، و برروى هم قبايل 

 .»...208بودند، نه اين كه ساكنان آن خطه بالكل تعويض شده باشند

هاى مهاجر در فالت ايران ساكن شدند، اين برترى را داشتند  ولى بعد از آن كه آريايى  
شدند، جذب فرهنگ خود كنند  كه ساير اقوام مهاجم را كه در طول تاريخ وارد فالت ايران مى

توانند به اين خصيصه ايرانى   هاى خونى ـ مى هاى خاكى ـ و نه ناسيوناليست و ناسيوناليست
 .به همين خاطر ناسيوناليسم خونى در ايران معنى ندارد. مباهات كنند

اين منطقه هم از جهت اسم و هم از نظر . متولد شده است» اشروسنه«افشين در شهر   
جمعيت و ساكنين و هم از جهت موقعيت جغرافيايى يك منطقه صدرصد ترك بوده و در مغرب 

 قرار داشته و در فراسوى فالت ايران فرغانه و با كمى فاصله از خجند در نزديكى رود سيحون
جيحون دو سرچشمه دارد، . شود فالت ايران در اين ناحيه به رود جيحون ختم مى. قرار دارد

شان  هاى تيان  آيد و به رود جرياب موسوم است و ديگرى از كوه هاى هندوكش مى يكى از كوه
قه بدخشان و ترمذبه هم اين دو در فاصله منط. شود و به رود وخشاب موسوم است  شروع مى

 .پيوندند مى

در تعريف فالت ايران، مراد از جيحون در اين قسمت، شاخه شمالى، يعنى رود وخشاب   
اشروسنه در قلب . نامند  است كه ساكنين ميان دو ـ رود وخشاب و جرياب را تاجيكستان مى

سرزمين ) وخشاب(آن سوى جيحون . تر سغد واقع شده است سرزمين ترك و طرف شمالى
زمانى مهاجران ايرانى در ساحل جنوبى رود سغد به طور پراكنده در . ايران و ايرانى نبوده است

لهجه فارسى «شان به  زيستند و در سمرقند و بخارا حضور داشتند كه لهجه  ميان تركان مى
 .اند  حتى اين مهاجران نيز در ساحل شمالى رود سغد حضور نداشته. معروف است» سغدى

هون ـ « كه در زبان اروپاييان 209هستند» هيطل ـ هياطله« اشروسنه از نژاد مردم  
ه، از همين قوم بوده كه تا قلب كه به چنگيز اروپا معروف شد» آتيال«شوند و  ناميده مى» ها هون

گذشتند و ايران را ميدان تاخت و تاز    هياطله در عصر ساسانى از جيحون مى210.اروپا پيش رفت
 با ايرانيان تا پايان عصر ساسانى هميشه.) ق..هـ425(دادند و از زمان بهرام گور   خود قرار مى
 .جنگ داشتند
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هاى ايرانى  حال معلوم نيست افشين با چنين اصل و نسبى چگونه از نياكان ناسيوناليست  
 !شود؟ شمرده مى

يعنى . پرستى محض بودند آميخته با نوعى بت» پرستى  شمن«اى از  هياطله پيرو شاخه  
نه ) هند و چين(ن شرقى اى بود از اديا ها آميختگى داشت، آميزه پرستى آن اگر آيين بت

 .آنان با هر چيز ايران و ايرانى دشمنى ديرين و مداوم داشتند! مانوى و مزدكى

اش اتاقى يافتند كه مجسمه چوبى انسانى   بعد از مرگ افشين، در خانه: نويسد  اثير مى ابن  
ا كردند و هاى زيادى پيد در آن بود و زيورهاى زيادى در آن به كار رفته بود، در اين خانه بت

و ) اند  پرست نبوده ها هرگز بت منظور زردشتى نيست زيرا آريايى(هايى از مجوسيان  كتاب
211.ساير مذاهب در خانه او يافت شد كه نشانگر مذهب افشين بوده است

 

نس انتخاب شده است كه ظاهراً به تقليد از اسامى رومى ـ بيزا» افسنتين«نام اصلى افشين   
زيرا آنان سر و كار زياد و سر و سرّجدى با روميان داشتند و هر دو دشمن ساسانيان . است

هاى يونانى باشد زيرا بعد از حمله اسكندر و حكومت   بودند و احتمال دارد اين اسم از اسم
حكومتى ها را از ايران بيرون راندند، در آن سوى جيحون  جانشينانش هنگامى كه اشكانيان آن

اينان كه از بازماندگان يونانيانى بودند كه همراه . معروف شد» باختر«به جا ماند كه به حكومت 
ها تا امروز  اسكندر به اين ناحيه آمده بودند، باعث شدند كه فرهنگ يونانى و آثار معمارى آن

باشد به احتمال قوى از  مى» افسنتين« و افشين كه معرب كلمه 212.در اين ناحيه ماندگار شود
 .شده اطالق مى» اشروسنه«هاى يونانى اقتباس شده، نامى است كه به حاكمان   اسم

بن يحيى را به حكومت خراسان منصوب   فضل.) ق. هـ178(الرشيد  هنگامى كه هارون  
جنگد و وى را مجبور به  پادشاه اشروسنه مى» خاراخره«ه خراسان با كرد، فضل بعد از رسيدن ب

213.كند و اين شخص يعنى خاراخره پدر افشين بوده است اطاعت مى
 

، معتصم به تركان هيطلى ـ عالقه ]38[چون مادر مأمون و معتصم از نژاد ترك بودند   
ها را   ان سپاهيان ترك بوده و بعد از خالفت نيز آنبه همين خاطر، قبل از خالفت در مي. داشت

ها را نداشت   دور خود گرد آورده بود، تركان به حدى زياد شده بودند كه شهر بغداد تحمل آن
مسعودى . ها از گزند مردم بغداد بنا كرد و معتصم شهر سامرا را براى دور كردن آن

السالم به وسيله منصور  وقت بناى مدينةاول خليفه عباسى بود كه از ) معتصم(وى «: نويسد مى
علت چنان بود كه وقتى غالمان ترك و عجم او بسيار . جا به جاى ديگر اقامت گرفت از آن
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شدند، مردم بغداد از او بيزار و از مجاورتش در آزار بودند، زيرا از رفتار و خشونت غالمان 
214.»ديدند محنت بسيار مى

 

ها به اشروسنه كه منجر به فتح اين   افشين نيز يكى از همين تركان بود كه در حمله عرب  
ها بدون اطالع از   ناميدند هر چند بعضى» حيدر«او را پس از اسارت . منطقه شد، اسير شده بود

د خواستن اند كه شايد مى را حيذر نوشته» حيدر«الخط قديم عربى و فارسى و يا به عمد  رسم
 .ظاهر غيرعربى به آن بدهند

به هر حال بعد از تعيين نام حيدر براى افسنتين، وى را با نام شاهزادگان اشروسنه   
 .خواندند كه در زبان عربى به افشين تبديل شده است» افسنتين«

ها نشان  ها كرده و فداكارى افشين در مصر و عراق براى تحكيم خالفت عباسيان جنگ  
 :شود  ها اشاره مى زرگى به خالفت كرده بود كه به چند مورد از آنداده و خدمات ب

افشين به مصر رفت و با اهالى اين سرزمين كه بر . ق.  هـ 217الف ـ در زمان مأمون و در سال 
215.عليه خالفت عباسى قيام كرده بودند، جنگيد و پيروز مراجعت كرد

 

هاى بسيارى را مرتكب شد و   به جنگ بابك رفت و قساوت. ق.  هـ 222الى  219ب ـ در سال 
216.اين در زمان خالفت معتصم عباسى بود

 

بعد از جنگ با بابك، به همراهى معتصم به جنگ بيزانس رفت و . ق.  هـ 223ج ـ در سال 
دتاى او بر عليه معتصم كشف شد، معتصم را در بن مأمون و كو هنگامى كه مخالفت عباس

217.هاى قدرت و حفظ خالفت يارى نمود استحكام پايه
 

كن كردن نهضت بذ  رفت، از ته دل براى ريشه  هنگامى كه افشين به جنگ بابك مى  
 218»مطوعه«كوشيد و شايعه، مداهنه و مسامحه افشين در جنگ با بابك، چيزى بودكه  مى

 .آن را ساختند

لشكر مطوعه كه در كنار سپاه افشين با قصد جهاد به جنگ آمده بودند و در آرزوى   
 در مسئله جنگ سخت عجله داشتند و افشين را به مالحظه كارى و يا ;سوختند  شهادت مى

 .كردند تعللورزى متهم مى

شناخت و هرگز اسير خدعه و نيرنگ    مىبابك ماهيت اين مأمور در بار خالفت را كامال  
خواست با حيله و نيرنگ بابك را   افشين مى. او نشد، هر چنداسير نيروى نظامى وى گشت
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اما بابك او را مجبور كرد بيش از . تطميع كند و جنگ را در مدت كم و بدون دردسر تمام كند
 .ادمانى خليفه آه كشدهاى اطراف بذ به سر برد و در حسرت مجلس عيش و ش دو سال در كوه

بابك و نهضتش براساس يك ايدئولوژى مشخص اعتقادى و مذهبى و غيرناسيوناليستى،   
توانست با فردى كه با او اشتراك عقيدتى، مسلكى و حتى اشتراك ميهنى هم نداشت،   هرگز نمى
طله و پسنديد، تا چه رسد به توحش هيا بابك مدنيت بغداد و اسالم خليفه را نمى. متحد شود
هاى  ها گفتند، نوشتند و بر اين ساخته اما چه توان كرد، ناسيوناليست. پرستى اشروسنه آيين بت

 .موهوم خود باليدند

مازندران با شرايط جغرافيايى .  وى اهل مازندران و از تبار اسپهبدان طبرستان بود:مازيار  
ها   عرب. عرب به سر بردهاى مديدى فارغ از هجوم  خاصى كه داشت و همينطور گيالن، مدت

ابتدا قزوين را پايگاه و پادگان دايمى خود قرار دادند و كوشش مداوم داشتند تا به آن سوى 
كردندو جسارت ورود به آن را   اما از يك سو از محيط جنگل جداً پرهيز مى. البرز نفوذ كنند

 .نداشتند و از سوى ديگر ديوار البرز فقط چند گذرگاه تنگ داشت

ولى هنوز . ها هم مرز شدند  ها سرتاسر فالت ايران را گرفته و در جيحون باترك عرب  
ها بود، نشانگر   كه ورد زبان عرب» ترك و ديلم«كرد و اصطالح   گيالن و مازندران مقاومت مى

 .دو نيروى متخاصمى بود كه در مقابل اينان ايستادگى كرده بودند

بن   نهضت يحيى. كرد، نفوذ شيعيان فرارى بوددر حقيقت كليدى كه اين قفل محكم را باز   
درپى افراد برجسته از علويان، اسالم شيعى را به داخل  زيد از طرف جرجان و حضور پى

  گرچه;طبرستان و بعدها گيالن نفوذ داد

 به دليل رسميت تسنن، امواج بعدى در قالب مذاهب سنى وارد اين

 .منطقه گشت

 پيش از رواج اسالم در طبرستان، تنها به پرداخت هاى در بار خالفت عباسى در سال  
الرشيد هنگامى كه عازم خراسان بود، در   هارون. ماليات از سوى حاكمان طبرستان، قانع بودند

آميزى به امراى طبرستان نوشت و از آنان خواست تا ماليات ساليانه  سرزمين رى نامه محبت
دانستند كه خليفه با سپاه  زيرا مى. ضور وى رسيدندآنان نيز پذيرفتند و شخصاً به ح. را بپردازند

 .گران، شخصاً در منطقه حضور دارد و بايد قضيه را جدى بگيرند

برخالف . اصل فارسى اين لفظ دقيقاً معلوم نيست. اند نوشته» قارن«نام پدر مازيار را   
 معتصم عدم اطاعت او افشين، مازيار افكار ناسيوناليستى در سرداشت، ولى اتهام اصلى او در نظر

بايست ماليات طبرستان به عبداهللا  طبق رسم آن زمان، مى. بن طاهر والى خراسان بود  از عبداهللا
من مستقيماً : گفت مازيار مى. پرداخت شود و عبداهللا در قبال خليفه مسئول حساب وكتاب بود

به همين . گشت تلقى مىپردازم و اين رفتار در نظر معتصم سركشى   ماليات را به خود خليفه مى



مازيار در اين جنگ اسير شده و مقارن اعدام افشين در . منظور سپاهى به جنگ وى فرستاده شد
 .شهر سامرا اعدام گشت

هيچ دليل تاريخى در دست نيست كه بابك مكتبى و شيعه با مازيار ناسيوناليست، رابطه   
نگارى افشين با   اثير پس از ذكر نامه  ابنهر چند. اى از نوع ديگر داشته باشد سياسى و يا رابطه

نگارى افشين و  جا كه نامه  لكن از آن. »نوشت مازيار براى بابك هم نامه مى«نويسد  مازيار مى
شود  شدن بابك و شركت افشين در جنگ عموريه اتفاق افتاده، معلوم مى مازيار بعد از كشته

ها  ها بابك سال نگارى ا در زمان اين نامهنگارى مازيار با بابك توهمى بيش نيست زير  كه نامه
 .بود كه كشته شده بود

خواسته مازيار را  هايى ميان مازيار و برادر افشين رد و بدل شده و گويا افشين مى نامه  
بن طاهر را از ميان بردارند و دين   داده كه با هم متحد شوند و عبداهللا به او وعده مى. گول بزند

هاى  كارى اما محافظه. هاى ايرانى بود، رايج كنند اى از اسالم و سنت  را كه آميزه» مبيضه«
 . نه خودش;افشين باعث شده بود كه نامه را برادرش بنويسد

انگيزه اصلى افشين در اين ايجاد رابطه، عالقه وى به آئين مبيضه نبود، بلكه وى   
ه آرزوى ديرين خود كه بن طاهر كاسته و ب  خواست بدين وسيله از قدرت و نفوذ عبداهللا مى

خواست با ايجاد شورشى  به اعتقاد برخى، افشين مى. رسيدن به حكومت خراسان بود، نايل آيد
چون جنگ بابك كه شهرت و   در منطقه توسط مازيار، علت وجودى خود را توجيه كرده و هم

 مسلماً به ثروت كالنى براى وى به ارمغان آورده بود، دوباره با بهانه كردن جنگ مازيار كه
شد، عالوه بر اين كه از دسايس درباريان بغداد و بعضى از فرماندهان كه  عهده وى گذاشته مى

در جنگ عموريه آغاز شده و در بغداد ادامه يافته بود، رهايى يابد، دوباره اهميت وجودى خود 
 .را ثابت كند

اش به افشاى   نتيجهبه هر حال اين كاله كه افشين دوخته بود بر سر مازيار رفت، اما  
در حالى . مسئله توسط مازيار و اتهام افشين به مخالفت با خليفه و كشته شدنش، منجر گرديد

گونه مخالفتى نداشت و تنها آرزويش گماشته شدن بر واليت  كه افشين با خليفه و خالفت هيچ
 .خراسان بود

د كشته شدن افشين را به ان  اى از مورخين با استناد به بعضى رويدادها، سعى كرده عده  
نويسد كه بعد از  اثير به صراحت مى  اما ابن. اى منسوب كنند چينى عده بدگويى و سخن

رو كردند و مازيار اعتراف كرد كه  دستگيرى مازيار و انتقال او به بغداد او را با افشين روبه
219.كرد  نوشت و او را تشويق به قيام و مخالفت مى افشين به او نامه مى
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طاهر مخالف بود و حاضر نبود  مازيار با آل: نويسد طبرى نيز در علت مخالفت مازيار مى  
من خراج را مستقيماً براى اميرالمؤمنين معتصم : گفت خراج را به طاهريان بپردازد و مى

فرستاده بود، در همدان گرفت و به مأمور طاهريان فرستم و معتصم خراجى را كه مازيار  مى
 .داد

افشين قبل از حركت به سوى بذ، از معتصم شنيده بود كه قصد دارد طاهريان را از كار   
به خيال اين كه طاهر ذواليمينين (بركنار كند و هنگامى كه بابك و نهضت بذ را شكست داد، 

 معتصم مقام ارجمندى دارد و كارى را به انجام در اين خيال افتاد كه چون در نزد) معتصم شده
تواند حكومت خراسان را از  رسانده كه قبل از او هيچ كس موفق به انجام آن نشده بود، پس مى

به همين منظور هنگامى كه خبر مخالفت و كينه مازيار با طاهريان به گوش افشين . آن خود كند
بن طاهر را از چشم معتصم بيندازد و  ، عبداهللارسيد، درصدد برآمد تا به توسط مخالفت مازيار

از اين رو، به مازيار نامه نوشت و گفت كه وعده حكومت خراسان به . خود حاكم خراسان گردد
220...شود او داده شده و عبداهللا بن طاهر از حكومت بركنار مى

 

ايان توجه است كه يكى از بعد از ذكر دو متن مذكور از تاريخ الكامل و طبرى، ش  
اثير را ترجمه كرده، در پايان ماجراى بابك و در پاورقى  ها كه تاريخ الكامل ابن  ناسيوناليست

خواست اتحادى ميان خود، مازيار و بابك ايجاد كند تا ايران را نجات   نوشته است كه افشين مى
 .جا بينجامد دهد اما حماقت بابك موجب گشت كه مسئله بدين

اى از حقيقت پى برده و فهميده كه بابك براساس  يا اين جناب ناسيوناليست به گوشهگو  
جنگيد و در پى مانى و مزدك نبوده و بدين سبب   مكتب و ايدئولوژى كه بدان معتقد بود، مى
اما نفهميده است كه . نامد مى» احمق«دارد و او را  آخرين جور قلمى را وى در حق بابك روا مى

افتد و  دوازده قرن پيش گول افشين را خورد، اين آقا تازه دارد به دام افشين مىاگر مازيار 
 .زند  هايى كه افشين به بابك زده، مى زخمى ديگر از روى زخم

تحت عنوان ) شعر نو(يكى از چپ انديشان كمونيست گراى آذربايجان، كتابچه شعرى   
الاقل اين يكى به ماهيت اصلى دهد كه  بابك حماسه ملى سروده است، اشعار وى نشان مى

 .بوده است» نامردى«افشين پى برده و دريافته است كه افشين سمبل 
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 ـ نظام ادارى و سازمان اجتماعى بذ7ـ2

هاى مورخان در مورد نظام ادارى و تشكيالت حكومتى جامعه بذ، مطلب چندان درخور   از نوشته
 :اند لب بسنده كردهمورخان تنها به دو مط. آيد اهميتى به دست نمى

 .دانست ها را حالل مى ـ نهضت بذ يك نهضت اباحى بود و جنبش، حرام1

آيا . ـ اولين رهبر نهضت و قيام، جاويدان بود و سپس بابك رهبرى نهضت را به دست گرفت2
هايى را كه در فالت  اما مجموع قيام. ، معلوم نيست...شان پادشاهى بود؟ امامتى بود؟ يا نظام

 :بر عليه خالفت اموى و عباسى رخ داده ميتوان به پنج گونه تقسيم كردايران 

اند و قبال شرح داده شد كه   هايى از خوارج در ايران قيام كرده فرقه: ـ نفى كنندگان دولت1
اساس ايدئولوژى خوارج نفى دولت و عدم لزوم نهادى به نام دولت بوده و عقيده داشتند كه 

اند دانشمندانى كه   چنان كه در طول تاريخ هميشه بوده  هم. لت نداردجامعه انسانى نيازى به دو
خوارج از زمان جنگ صفين و . كردند و سخت بدان باور داشته و دارند اين نظريه را ابراز مى

كردند، ليكن   ـ را مطرح مى! ـ اسالم آرى، دولت نه» الحكم اال للّه«نهروان اين بينش را با شعار 
هاى شرقى و غربى ممالك اسالمى برپاداشتند   هاى متعددى را در بخش امبا گذشت زمان كه قي
نفى «شان به تشكيالت سياسى و نظامى نياز پيدا كردند، عمال اصل   هاى  و براى پيشبرد قيام

با اين همه، اصل مزبور هميشه اين توان را . ها ضعيف گشت در جريان حيات سياسى آن» دولت
به همين . مامت، سلطنت و يا هر واژه ديگرى را به كار برندداشت كه مانع شود آنان لفظ ا

شان همواره براى عامل قيام مكتوم و براى عموم مردم   خاطر، ماهيت نظام سياسى ـ اجتماعى
 .ماند مجهول مى

 :شوند داران اين نحله فكرى، خود به دو زيرگونه تقسيم مى  داعيه:ـ مدعيان امامت2

دانست، بلكه اظهار  گرفت، امامت را از آن خويش نمى رار مىالف ـ فردى كه در رأس قيام ق
مختار، زيد، . دار برساند خواهد با دستگاه ظلم مبارزه كند و حق را به حق  كرد كه مى مى

 .هاى بارز اين قسم هستند بن محمدبن اشعث و ابومسلم نمونه عبدالرحمن



: مانند. دانست م مىب ـ شخصى كه در رأس قيام قرار داشت، خويشتن را شخصاً اما
هاى اين قسم  عبداهللا محض و برادرش ابراهيم در حجاز از نمونه زيد، محمدبن  بن  يحيى
221.باشند مى

 

زء تشكيالت خالفت بودند، گاهى اميرى از ميان امرايى كه ج): سركشان حكومتى(ها  ـ ياغى3
ها از آغاز تاريخ، يك ماهيت شناخته  ماهيت اين قيام. كردند  نسبت به حكومت، گردنكشى مى

ها   اين حركت. شده است و سمبل آن در ايران، قيام بهرام چوبين بر عليه خسرو پرويز است
 .كامال نظامى و فاقد هر نوع ايدئولوژى بودند

 اينان ;شوند  هايى كه در مورد مردم و دين دچار پندار مى آليست  ايده: هاى خيالگرا  ـ قيام4
توان انسان را به هر راه و هر   شان مى  به گمان. پنداشتند  چه هستند، مى مردم را عوامتر از آن

. مسلكى كشانيد و جامعه براى پذيرش هر آيينى ولو به اصطالح يك آيين ساختگى، آماده است
) روشنفكران اصطالحى(مزدك نيز بوده و روشنفكران امروزى اين بينش بنيان حركت مانى و 

شناسى غربى دچار  علوم انسانى، به ويژه جامعه. چنين نگرشى به جامعه انسانى و انبياء دارند  هم
 .همين وهم است

توان فرقه  اند، مى هاى عصر اموى و عباسى در ايران كه بر اين خيال مبتنى بوده از قيام  
 . را نام برد222»خرميه مزدكيه هرات«و  فرقه .) ق. هـ 108الس(» خرميه خداش«

اى التقاطى از عقايد ايران ساسانى و اسالم  او انديشه. افكار مازيار از اين دست بوده است  
در مورد ساير فرق . »راتخرميه ابومسلميه ه«غير از خرميه خداش و . درهم آميخته بود

توان به طور قطع چنين نظرى ابراز كرد، اگر چه  خرميه، مانند خرميه جرجان و طبرستان نمى
.  هـ 180اين قيام كه در سال . گونه تبليغ شده باشد  آنان، اين چنين معرفى يا در موردشان اين

به » محمد عمركىعمروبن «در ناحيه جرجان صورت گرفت و رهبرى آن را شخصى به نام . ق
223.اند  اند و رهبر اين قيام را زيدى دانسته  هاى زيديه شمرده عهده داشت، از قيام

 

 :شوند ها نيز به دو دسته تقسيم مى  اين نوع قيام:ـ منتظران ظهور5

هاى  قيام. ههايى كه معتقد بودند رهبر قيام خود امام موعود است كه ظهور كرد الف ـ آن
اسماعيليان و از آن جمله نهضت حسن صباح، صاحب قلعه الموت ايدئولوژى اين چنينى 

224.داشتند و معتقد بودند كه خليفه فاطمى مصر همان مهدى است كه قيام كرده
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شدند كه  كردند و معتقد مى  ىاى كه مرگ شخصيت يا صاحب منصبى را انكار م  ب ـ دسته
انديشيدند، عبارت  هايى كه چنين مى فرقه. وى نمرده بلكه غايب شده و ظهور خواهد كرد

 :بودند از 

وى : گفتند پيروان كيسانيه ـ كيسانيه اول ـ كه به امامت محمد حنفيه معتقد بودند و مىيك ـ 
عتقاد در عراق بود و پيروانى مركز اين ا. در كوه رضوى غايب شده، روزى ظهور خواهد كرد

 .اند نيز در عراق عجم داشت ولى قيام مشخصى در ايران نداشته

 .ابومسلميه خرميه، يعنى خرميان خراسان و طبرستاندو ـ 

معتقد بودند و در انتظار ظهورش به سر ) ع(نهضت بذ كه به مهدويت امام كاظمسه ـ 
 هيچ عنوانى براى خودشان انتخاب به همين جهت است كه جاويدان و بابك. بردند مى

نه مقلب به شاه شدند و نه امير و نه حتى رئيس مردم و اين دومين اصلى است كه . نكردند
حسن صباح هفت امامى . سازد ايدئولوژى آنان را با ايدئولوژى نهضت الموت متفاوت مى

را امام هفتم با اين تفاوت كه اسماعيليه، اسماعيل ( جاويدان نيز هفت امامى بود ;بود
حسن صباح خودش را ). دانستند دانستند و جاويدانيان امام موسى كاظم را امام هفتم مى مى

بابك خودش را يكى   دانست ولى حسنِ كرد، مى نماينده امام حاضر كه در مصر حكومت مى
 .دانست از معتقدان و فداييان امامى كه هنوز ظهور نكرده، مى

 كه پيشواى نهضت يا افراد ديگر، حقوق مساوى داشته كرد اين دو ويژگى ايجاب مى  
همين . باشند و يك روح برادرى كامال مردمى، بر نظام ادارى و سازمان اجتماعى بذ حاكم باشد

ها بود كه در نظر همه جامعه و مردم اشراف زده و   گرايش به برابرى حقوقى و تمايززدايى
اى غيراسالمى و نشأت گرفته  به نظرشان پديدهنمود و   دارى آن روز، عجيب مى طبقاتى و برده

 .آمد از اديان ديگر مى

دهد كه اسالم در نظر مسلمانان آن زمان ـ غير  شناسانه در تاريخ نشان مى  دقت جامعه  
هاى شيعى ـ يك دين اشرافى كه تنها مسئوليتش پاسدارى از حقوق جارى اقتصادى  از جريان

ظلم بر مستضعفين طبيعى . نسانى ندارد، شناخته شده بودهاى حقوقى ا است و كارى با مساوات
اگر . گشت  هاى منظومى دهن به دهن مى اما در مرگ امين پسر هارون مرثيه. گشت تلقى مى

سوزانيد، زيرا كارى بود معمولى وعادى، ليكن اگر   كشت، كسى دل نمى اش را مى اربابى برده
 .شد  ناميده مى» خبيث«ن خودش نيز قطارا كرد در نظر هم  كارى مى اى قدرى كم برده

مقايسه سازمان برادرانه جامعه بذ با آن جامعه اشرافى، به راستى يك تضاد اساسى را در   
شود جامعه به اين بزرگى، با اين همه   و نمى! اسالم يا اين است، يا آن: سازد گر مى نظرها جلوه

 بذ غيراسالمى است و اين  پس جامعه;نهادها و شعارهاى اسالمى را غيرمسلمان خواند



اند وگرنه در اسالم كه جايى براى اين برابرى حقوقى  ها را حتماً از مزدكيه گرفته مساوات
 !!اند، پس در همه چيز اشتراكى هستند، حتى در زن و همسر حاال كه مزدكى. نيست

 در جامعه اصطالحاتى از قبيل شاه، امام، حاكم، امير، سلطان و هر كلمه ديگر از اين قبيل  
نيز در ميان ... دار و طور اصطالحات وزير، دربار، كاخ، حاجب و پرده بذ مطرح نبود و همين

زيرا دولتشان موعود بود . اند  و فالن الدوله استفاده نكرده» دولت«آنان حتى از الفاظ . ها نبود  آن
 .كه منتظرش بودند

ى نهضت بذ اين است كه همه ترين اصول ايدئولوژى و كردارهاى عمل يكى ديگر از مهم  
ها غير از انقالب اسالمى ايران، از  هايى كه در حدود دايره شيعه روى داده ـ و همه آن قيام

اند، حتى قبل از  اند ـ به محض قيام، به آزار و اذيت جريان اول پرداخته  جريان دوم شيعه بوده
.  مگر قيام مختار و نهضت بذ;اند كه به دشمن پيروز شوند، به اصل روح تشيع فشار آورده  آن

كه اذيتى توسط خود ايشان متوجه جريان اول شيعه : در مورد قيام زيد شهيد نيز بايد گفت
نگشت، ليكن پس از شهادت وى، طرفدارانش در طول تاريخ موجبات ناراحتى جريان اول را 

 .كردند فراهم مى

عباس بود كه   رسيدن بنىموفقترين قيام شيعى جريان دوم، نهضت خراسان و به قدرت  
 .اميه به جريان اول تشيع ظلم و جور روا داشتند  بيش از بنى

نهضت جاويدانيه نه تنها از درگيرى با جريان تشيع قم و كاشان پرهيز كرد، بلكه پس از   
 .ها مشاهده نشد  مهاجرت به بذ، باز هيچ گونه كم احترامى نسبت به جريان اول از آن

 



 

 

 

 

 نه ماندگار از سقوط بذـ دو افسا8ـ2

پس از سقوط بذ، در ميان جاويدانيان دو باور نسبت به دو چيز پديدار گرديد كه حاكى از 
 .باشد  وفادارى عوامانه نسبت به نهضت سركوب شده بذ مى

 

 ـ آذين در قلّه سبالن1ـ8ـ2

 - ه آذين گردد، ك ها است و سينه به سينه مى هنوز هم اين داستان در آذربايجان بر سر زبان
يكى از قهرمانان جوان و شجاع بذ و مورد محبت عمومى آنان ـ به هنگام سقوط بذ به طرف 

رفت، او به سمت مشرق رو آورد و  غرب مى اردبيل رفت، و هنگامى كه بابك به سمت شمال
اين جوان به قدرت معنويت و با توجهات امام غايب توانست . باالى قلّه سبالن جاى گرفت

جا به چرا مشغول است و خودش نيز مانند  و اكنون اسبش در آن. آن قلّه فراز آيدسواره به 
وى از ذخاير . اصحاب كهف به خواب رفته است و هنگام ظهور امام به يارى امام خواهد شتافت

 .زمان براى اين هدف است

ق  اسبى را با زين و يرا;كند  روزى چوپانى در اثر كنجكاوى به قلّه سبالن صعود مى  
كند كه جوان زيبا و خوش اندامى با لباس رزم به خواب   بيند و مشاهده مى درحال چريدن مى

. خورد غلطد و به سنگ ديگرى مى خورد و سنگ مى چويان به سنگى مى پاى. رفته است
: پرسد پرد و سرآسيمه و شتابزده مى شود و جوان از خواب مى ها بلند مى  صداى برخورد سنگ

 .كند  ترسد و فرار مى ده است؟ چوپان با ديدن اين صحنه مىآيا امام ظهور كر

فرزند فرامرز از » جهانبخش«نام » آذين«پيرمردان و پيرزنان آذربايجانى گاهى به جاى   
گذاشت  گذشت زمان به تدريج نام دوم را به جاى نام اول مى. برند داستان رستم را به كار مى

درپى كوهنوردان به قلّه  زيرا صعودهاى پى. رود  ى مىكه در اين ايام اساس داستان به فراموش
 .سبالن، ديگر جايى براى اين داستان باقى نگذاشته است

 

 ـ آت گلى2ـ8ـ2

مردان : گويند كه مى» گلى ـ بركه اسب  آت«شهر، بركه آبى هست به نام  در نزديكى مشكين
ز آب درآمده اند كه اسب بابك وسط آن بركه ا طور مكرر مشاهده كرده نيكوكار به



هنگام  كند و در انتظار مردى است كه به  كشان و شناكنان، اطراف را جستوجو مى شيهه
خواهد آمد، زيرا مقرر است كه آن اسب در آخرين نبرد حق و باطل كه به پيروزى حق » ظهور«

 .خواهد انجاميد، شركت داشته باشد

دار مردمى    احساسات ريشهكه حاكى از عواطف عميق و(اهميت اين دو باور عاميانه   
شود كه جريان تاريخى مذهب سنّى و شيعه و تحول نژاد و زبان در  وقتى روشن مى) است

اند پس از سقوط بذ و سيطره تسنّن و  اين دو داستان توانسته. آذربايجان مورد توجه قرار گيرد
مه، تحول پرست و مهمتر از ه هاى سنّى به آذربايجان و سپس آمدن مغول شمن آمدن ترك

زبان آذربايجان به زبان تركى، باز خودشان را حفظ كنند و پس از هر تحولى در زبان مردم و در 
شان ـ جايى را براى خود باز كنند كه آخرين بار از زبان   شان ـ بل اعتقادات هاى ميان قصه

با . هاى زمستان بودند هاى سركرسى شب سرايى شدند و يكى از حماسه تركان شيعى شنيده مى
اين دو، در ميان . آمد ها مى در زبان) ع(امام دوازدهم ) ع(» امام هفتم«اين تفاوت كه به جاى 

 .باشند فولكلورهاى آذربايجان جايگاه خاصى را دارا مى

 



 

 

 

 

 ـ افول مكتب دقولى و سقوط شهر تسخيرناپذير بذ9ـ2

سير . ومت كرده استنهضت فكرى ـ اعتقادى بذ بيش از سى سال در منطقه آذربايجان مقا
دهد كه تقريباً از تأسيس بذ تا بيست سال، فكر مكتبى سير   تحول و تداوم اين نهضت نشان مى

تحكيم اصول اعتقادى و رشد ايدئولوژيك، كيفيت و توسعه قلمرو حاكميت . صعودى داشته است
 .از نظر كمى، سرعت چشمگيرى داشته است

ها، سخت توانمند و از نوابغ نادر تاريخ ايران  بجاويدان در تسخير افكار و نفوذ در قل  
تحرك و شتابى كه او به انديشه دقولى داده بوده تا اواسط رهبرى بابك نيز . زمين بوده است

با آغار دهه دوم رهبرى بابك، اين شتاب فروكش كرد و شعاع . رفته است نيرومندانه پيش مى
فول گذاشت و در نهايت پس از ده سال، نهضت، هم از نظر كمى و هم از نظر كيفى رو به ا

كرد، اينك در حدفاصل ارس و   رفت و بغداد را تهديد مى  نهضتى كه زمانى تا همدان پيش مى
 .اى از سبالن تا نزديكى مرند ـ محصور گشته است ارتفاعات ارسباران و در گستره

ن يك جاويدا. شكى نيست كه فرق فاحشى ميان شخصيت جاويدان و بابك بوده است  
شناسى و مديريت استثنايى كه  ئولگ قوى و با شامه مردم شخصيت فكرى و به اصطالح ايده

. كشيد  ساخت، بيرون مى  اى كه با فكر خودش مى نيرو و توان نظامى را از خصوصيت جامعه
خورد كه جاويدان اصل را   اين مدعا از بطن متون تاريخى برجاى مانده، به روشنى به چشم مى

 سازى گذاشته بوده و قدرت نظامى را فرع نشئت يافته  و جامعهبر تعليمات

 دانسته و براساس اين باور، آن گونه عمل از عقايد و روح جامعه مى

 .كرده است مى

تكيه بر نيروى . شود  رسد، سيماى رهبرى نهضت عوض مى  وقتى كه نوبت به بابك مى  
شوند و وجود و   باه بزرگى دچار مىسران نهضت به اشت. شود رزمى و نظامى اصل اول تلقى مى

پيشرفت نهضت را بيشتر مرهون وضع جغرافيايى منطقه بذ پنداشته و عامل اصلى را در 
بذ را كنام شيران و خود را . دانند هاى سر به فلك كشيده بذستان مى پيشرفت جاويدان، كوه

همت خويش را در هاى پرنعمت بذستان دانسته و همه وقت و  هاى سرسبز و كوه پلنگان جنگل
دارند و از اين رو، طبيعى است كه هر گروهى در بعضى  تربيت نيروى نظامى مصروف مى

هاى اصفهان رسيد و با   زيرا هنگامى كه قيام تا همدان و نزديكى. هايشان اشتباه كنند تحليل



ور اولين برخورد نظامى از سوى خليفه باز به منطقه بذ، محدود گشت، سران نهضت بر اين با
شدند كه تنها ضعف آنان نيروى نظامى آموزش ديده است واالّ از حيث توسعه عقيده كمتر با 

هاى قيام، به قيام   رو هستند و مردم رنج ديده و معتقد به اسالم با آغاز اولين جرقه  مشكل روبه
پيوندند، پس تنها مشكل نهضت را نبودِ نيروى نظامى كارآمد پنداشتند كه همين تحليل،  مى

 .آنان را به درون مرزهاى بذ واپس كشاند

البته سقوط بذ عوامل متعددى دارد كه عامل باال، يعنى اكتفا كردن به نيروى نظامى را   
اى بوده كه از خود  رسد يك عامل مؤثر ديگر، ارثيه  به نظر مى. بايد تعيين كننده دانست
جاويدان در تعليماتش به مردم، دهد كه   عالئم و شواهد نشان مى. جاويدان به جاى مانده بود

داده و آنان را چشم به راه ظهور امامى كه حتماً در عرض ده بيست سال ظهور   وعده معجل مى
 .گذاشته است  خواهد كرد، مى

اى بر جان مكتب مستولى  شود، سستى مأيوس كننده هنگامى كه بيست سال سپرى مى  
رسد، بلكه از تأويل و   به پاى جاويدان نمىگردد و بابك از نظر انديشه و تئورى نه تنها مى

مدت و شتابزده جاويدان عاجز بوده است، كارى كه اگر خود جاويدان هم  توجيه وعده كوتاه
از متون تاريخى به وضوح چنين . كرد  هاى زيادى ايجاد مى  ماند، برايش دشوارى زنده مى

 در عرصه عقيده و هم در هم(آيد كه نهضت تا دهه دوم رهبرى بابك، حالت تهاجمى   برمى
ها و  خواست. كند  حالت تدافعى پيدا مى) در هر دو جبهه(دارد و از آن به بعد ) عرصه پيكار

افتد و بذر رفاهگرايى و  اى بر جان روح اجتماعى و مكتب مى اقتضاهاى روح فردى، مانند خوره
 .گردد ىكند و بر روح ايثار و فداكارى چيره م  هاى فردى نشو و نما مى انديشه

حكام مناطق اطراف مانند فرمانداران شيروان و ارمنستان در آن سوى ارس و محمدبن   
برند و  به ضعف درونى نهضت پى مى) تربذ(بعيث حاكم مرند، قلعه جزيره شاهى و قلعه تبريز 

ها و قرارها و  به تدريج روابط خود را با دربار خالفت مستحكم نموده و به مبادله تعهدنامه
ويژگى مهم جغرافيايى منطقه . گيرد  نهضت كامال در محاصره قرار مى. پردازند ها مى ئهتوط

گشت، اينك به بزرگترين عامل بدبختى   بذكه تا آن روز از امتيازات آن منطقه حساب مى
بذستان در اثر همان ويژگى جغرافيايى از همه جهان بريده و در الك خود دچار . شود  تبديل مى
درحالى كه يك دست !  نه راه تجارى دارد و نه راهى براى تنفيذ پيام مكتبگردد،  خفقان مى

بعيث در دست حكام ارمنستان است و دست ديگرش به دست حاكم زنجان پيوند خورده  ابن
 . نهضت را از چند سو در محاصره خود گرفته است

 تماسى توانست با خارج از محدوده بذستان در اين شرايط، تنها راهى كه نهضت مى  
گشت، درحالى كه خود  داشته باشد، منطقه جنوبى طالش بود كه به ديلم و گيالن وصل مى

حاكميت زنجان تا قله ارتفاعات مسلط بود و تسنّن . گيالن وضعيت بهترى از بذستان نداشت



ساكنين دشت گيالن كه بيشتر در حال و هواى تشيع . خالفتى را بر آن نواحى مسلط كرده بود
از سمت مشرق با حاكميت مازيار همسايه بودند كه هيچ اطمينانى به او نداشتند و به بودند، 

هاى چيده شده توسط افشين از   هر چند پايگاه. كردند صورت كجدار و مريز با وى رفتار مى
 . زنجان تا اردبيل و از اردبيل تا برزند اين راه را هم ناامن كرده بود

د طوسى به قلب بذستان حمله كرده و اين تهاجم به حمي در صفحات قبل گذشت كه ابن  
شكست و قتل وى انجاميد، ليكن روح مكتب به حدى فرسوده بود كه اين توفيق بزرگ نه تنها 

شان بيش از  نيرويى را بر رمق نهضت بذ نيفزود بلكه موجب شد كه سران نهضت در اشتباه
يى موجب شكست حمله بزرگ آنان عمال ديدند كه استحكامات جغرافيا. پيش فرو روند

شان غلبه  پرستى شان بيش از پيش بر مكتب  ستايى  حميد گرديد و در نتيجه، روح اقليم ابن
كه حاكى از غيبت و ظهور موعودشان بود به طور ناخودآگاه » تغيب« ديگر شعار ;كرد
 .گرديدها  ها و ظهورشان در قالب شبيخون  ها و جنگل بخش تغيب خودشان در خالل كوه الهام

جنگ نهايى ارتش خليفه با جاويدانيان يك ويژگى خاصى دارد كه شايد مانند اين   
شمار افشين در  لشكر بى. ها پيدا نشود و يا خيلى كم و نادر باشد خصوصيات در تاريخ جنگ

ترين ارتش  رود كه گويى با بزرگترين نيروى نظامى و ترسناك طول سه سال طورى پيش مى
هاى سال دوم عمال ثابت  الب اين است كه در برخوردهاى اوليه و درگيرىرو است و ج روبه
ليكن روزى كه قواى . شود كه به راستى افشين با يك دشمن قوى و خطرناك مواجه است مى

شود، گويى   تر مى رسد و به تدريج به شهر بذ نزديك و نزديك  افشين به منطقه كالن مى
داشته، بخشى از آن  پيش برمى  هر گامى كه افشين بهنيروى بذ يك كوه بزرگ يخى بوده كه با

رود تا روزى كه دروازه شهر در اثر شكست  شده و هيبت آن به تدريج تحليل مى  كوه آب مى
شمار به  گويى يك لشكر بى. گردد شود و قتل و عام شروع مى  نيروهاى محافظ شهر باز مى

شان نبوده  دان ضعيف كسى در مياناند كه جز زنان و مر  ها و چادرهايى حملهور شده خيمه
 . است

آذين . رزمند بينيم كه مى از اين همه مردم بذستان تنها دو كس و دو فرمانده را مى  
بابك نيروهاى خويش را دسته ـ دسته و هر دسته را تحت . فرمانده جوان و خود بابك

ا استفاده از مددهاى فرستد تا با تاكتيك شبيخون و ب فرماندهى يك فرد، به بيرون از شهر مى
جغرافيايى و امكانات طبيعى از هر جانب عرصه را بر ارتش عظيم افشين تنگ نمايند، اما از 

ظاهراً . ها، تنها يك دسته بود كه به فرماندهى آذين جنگيد و از بقيه خبرى نبود همه گروه اين
 . رفته است هركس پس از خروج از شهر، راه خود را گرفته و مى

اند كه افشين در طول دو سال و نيم، همه جاسوسان و خبرچينان   ن تصريح كردهمورخي  
مردان خبرچينى كه در روزگار جاويدان وقايع درون كاخ خليفه . بابك را با زر و سيم خريده بود



شناختند، اينك در مقابل پول  رسانيدند و در اين تالش سر از پا نمى را به اطالع وى مى
 .ودندخودشان را فروخته ب

كه رهبر مؤسس را از   ظاهراً اين يك اصل ثابت تاريخ است كه هر نهضتى پس از آن  
بخشى از آن . كنند  دهد، نبوغ و ابعاد استثنايى شخصيت رهبر را مانند ارثيه تقسيم مى دست مى

را به جغرافياى طبيعى، بخشى را به نيروى نظامى و بخش ديگر را به اتفاقات و رويدادهاى 
دهد و   هاى رهبر اشتباه رخ مى گذارند و بدينسان در تحليل چگونگى موفقيت امىمساعد و

 . زند  ها جوانه مى گردد و بذر خودخواهى  ها عوض مى گاه تكيه

هاى  بابك مردى قوى، بااراده و داراى روح حريت و گردنفرازى بود و تقريباً تمام موفقيت  
ه در زمان فرماندهى وى حاصل شده بود، اما صرفاً نظامى نهضت بذ در جنگ با سپاهيان خليف

اى كه آذين به كار  جمله. هاى رهبرى، دچار اشتباه شده است ترديد در تحليل موفقيت بى
دهد كه سلحشورى در ميان مردم  ، نشان مى»نشين نخواهم شد من از ترس يهود قلعه«برد  مى

! ه نخستين شرط موفقيتبذ نمرده بوده ولى سلحشورى در هر نهضت، آخرين شرط است، ن
ترين روز از آن  محاصره سه ساله توانست روح سلحشورى را متالشى كند و بابك در سخت

 .ديد  همه قهرمانان جز آذين كسى را در كنار خود نمى

چه كه رخ داده بود، به شرح اختصارى نبرد دوساله، كه  اى از آن اكنون براى نقل فشرده  
 :پردازيم   در قالب تاريخ توصيفى مىآخرين مقاومت نهضت بذ بود، 

معتصم، خليفه عباسى كه به تازگى بر كرسى خالفت تكيه زده بود، . ق.  هـ 220در سال   
انتخاب افشين براى حكومت ايالت . و مأمور جنگ با بابك كرد» جبال«افشين را حاكم ايالت 

خالفتش در صدد اجراى آن اى بود كه معتصم از اولين روزهاى  جبال و جنگ بابك، ادامه نقشه
هاى بين راه  را به سوى اردبيل فرستاده بود تا قلعه» ابوسعيد محمد بن يوسف«او قبال . بود

اردبيل و زنجان را كه توسط نيروهاى بذ ويران و منهدم شده بود، دوباره بسازد و در تمام 
 . دبيل بگماردها و حفاظت راه بين زنجان و ار ها افرادى را جهت نگهبانى از آن قلعه

ها كسانى   ها را بازسازى كرد و در آن  ابوسعيد نيز بعد از رسيدن به آذربايجان، تمام قلعه  
اى از سربازان را كشته و اموال   لكن نيروهاى بابك باز حمله كردند و عده. را به نگهبانى گماشت

يان باخبر شده بود، ابوسعيد كه بعد از رفتن نيروهاى بابك از جر. ها را به غنيمت گرفتند  آن
اى از  عده. لشكرى گردآورده به دنبال نيروهاى مهاجم روان شده و در بين راه با آنان جنگيد

شدگان به بغداد  ها را كشت و بعضى ديگر را به اسارت گرفته به همراه سرهاى بريده كشته  آن
 .فرستاد



ـ هر چند اين جنگ خوردند،  اين اولين بارى بود كه نيروهاى بابك در جنگ شكست مى  
اند و آنان كه ذكرى به  چندان مهم نبود و حتى تعدادى از مورخين به اين جنگ اشاره نكرده

 . اند اى نكرده شدگان و اسرا اشاره  اند نيز به تعداد كشته ميان آورده

بعد از جنگِ ابوسعيد با نيروهاى اعزامى از بذ، واقعه دوم اتفاق افتاد و آن چنين بود كه   
ها متمايل شد و توانست   بعيث ـ حاكم مرند ـ هنگام قدرت يافتن نيروهاى بذ، به آن ابن

اما هنگامى كه خبر كارهاى ابوسعيد و حركت لشكريان خليفه به . حكومت خود را حفظ كند
فرماندهى افشين به سوى آذربايجان را شنيد، مصلحت را در پيوستن به نيروهاى خالفت ديد و 

اى از نيروهاى بابك به  فرصت استفاده كرد و هنگامى كه طبق معمول، عدهبه همين خاطر از 
ها را به نهار دعوت كرده با خدعه و   به قلعه او آمده بودند، سران آن» عصمت«فرماندهى 

ها را كشت، بقيه سپاه هنگامى كه از ماجرا  نيرنگ به جزعصمت كه رئيس سپاه بود، تمام آن
الحفظ به   بعيث عصمت را دستگير و تحت  ر شدند ولى محمدبناطالع يافتند، مجبور به فرا

هاى نفوذ به منطقه بذ و به دست  معتصم نيز بعد از بازجويى و پرسيدن راه. بغداد فرستاد
وى تا زمان واثق ـ خليفه عباسى ـ در . آوردن اطالعات دلخواه، عصمت را به زندان انداخت

 . تكه در زمان وى وفات ياف  زندان بود تا اين

بعيث بود كه افشين با سپاهى بزرگ از بغداد خارج شده به   درست بعد از خيانت ابن  
كه آبادى كوچكى » برزند«وى بعد از رسيدن به آذربايجان، در . سوى آذربايجان حركت نمود
او از امنيت راه زنجان ـ اردبيل مطمئن بود و كارهاى انجام شده . در شمال اردبيل بود، اردو زد

تنها نگرانى وى، امنيت راه بين اردبيل ـ . ديد ابوسعيد را براى امنيت اين جاده كافى مىتوسط 
رسانى و تداركات از طرف زنجان ـ اردبيل صورت   زيرا عمليات پشتيبانى، كمك. برزند بود

گرفت و او مجبور بود كه امنيت راه ميان زنجان ـ اردبيل و اردبيل ـ برزند را تأمين كند، تا  مى
هاى تداركاتى و پشتيبانى لشكريان، محاصره منطقه بذ نيز كامل   وه بر تأمين امنيت كمكعال

شرق توسط امراى ارمنستان و قسمت غرب و جنوب  هاى شمال و شمال  شود، چرا كه قسمت
 هاى بين زنجان تا بعيث در محاصره بود و با تكميل پايگاه  غرب توسط محمدبن

 . شد  هاى ارتباطى بذستان قطع مى آمد و تمام راه  رمىبرزند قسمت شرق نيز به محاصره د

افشين از امنيت راه زنجان ـ اردبيل كه توسط ابوسعيد ايجاد شده بود مطمئن بود و براى   
كه در جنوب » خش«تأمين امنيت راه اردبيل ـ برزند، ابوسعيد را با سپاهى در محلى به نام 

سپس . ور داد تا دور اردوگاه خش خندقى حفر نمايندبرزند واقع شده بود، قرار داد و به وى دست
كه اين روستا نيز در » اَرشَقْ«اى به نام  يكى ديگر از فرماندهان سپاه را در منطقه» هيثم غنوى«

جنوب برزند و تقريباً در وسط راه اردبيل ـ برزند واقع شده بود، مستقر كرد و به او نيز فرمان 
 . عمير كرده و گرداگرد لشكرش خندق حفر كندداد تا قلعه پيشين روستا را ت



سو و  كه در كنار رودخانه قره» قلعه نهر«را در » علويه اعور«بعد از استقرار هيثم، افشين   
اين پايگاه از اهميت فراوانى . شمال اردبيل و جنوب پايگاه ارشق واقع شده بود، جاى داد

ها از گدار رود در آن قسمت  ور كاروانبرخوردار بود، چون در محلّى قرار داشت كه محل عب
 . توانست از رود بگذرد  واقع شده بود و در صورت عدم امنيت، هيچ كاروانى نمى

هرحال، افشين به ترتيبى كه گذشت، جاده بين اردبيل ـ برزند را توسط سه پايگاه به   به  
هايى كه از اردبيل  وانفرماندهى ابوسعيد، هيثم غنوى و علويه اعور، در اختيار خود گرفت و كار

روش كار . شدند ها محافظت و همراهى مى  كردند، توسط اين پايگاه به سوى برزند حركت مى
شد و نگهبانان آن را تا وسط راه اردبيل ـ قلعه   بدين صورت بود كه كاروان از اردبيل خارج مى

وهاى قلعه نهر نيز آن نير. دادند  رساندند و در وسط راه به نيروهاى قلعه نهر تحويل مى نهر مى
دادند و  را تا وسط راه ارشق و قلعه نهر رسانيده و در وسط راه تحويل نگهبانان پايگاه ارشق مى

اين نگهبانان نيز كاروان را در بين راه پايگاه ارشق و خش به نگهبانان پايگاه خش تحويل 
 . رسيد ند مىكردند تا كاروان به برز  ها هم همين كار را دنبال مى  دادند و آن مى

اى  هاى آذوقه و موقعيت نيروهاى افشين، عده  بابك براى اطالع يافتن از وسعت كاروان  
ها توسط نيروهاى افشين دستگير  فرستاد، ولى بعضى از آن  را براى جاسوسى به اين منطقه مى

و كشت و با حيله و تزوير و دادن پاداش بعد از گرفتن خبر  ها را نمى افشين آن. شدند مى
ها   داد كه اگر به نفع او جاسوسى كنند، پاداش زيادى به آن ها وعده مى اطالعات الزم، به آن

 .خواهد داد

براى مخارج » بغاى كبير«معتصم، اموال بسيارى را توسط . ق.  هـ 220در همين سال   
 خبر پيش از آن كه بغا به اردبيل برسد،. سپاه و حقوق سربازان افشين روانه آذربايجان نمود

بابك آماده شد تا در بين راه به قافله بغاى كبير حمله كند ولى . ورود او نيز به بابك رسيد
افشين به . خبرچينان خبرآماده شدن نيروهاى بابك را براى حمله به قافله بغا به افشين رساندند

از مدتى بغا دستور داد كه قافله را از اردبيل خارج كرده به سوى قلعه نهر حركت دهد و بعد 
راهپيمايى مال را به اردبيل باز گرداند، ولى كاروان با تظاهر به حمل اموال، به سوى برزند 

 .حركت كند تا بدينوسيله بابك به خيال دست يافتن به اموال به قافله حمله كند و غافلگير شود

به نيروهاى از آن سو، بابك با اطالع يافتن از حركت كاروان، در بين راه قلعه نهر ـ ارشق   
قلعه نهر حمله كرده آنان را كشت و متوجه شد كه در كاروان مالى نيست ولى براى غافلگير 

آمد، به نيروهاى  كردن هيثم غنوى كه از پايگاه ارشق براى تحويل گرفتن كاروان به بين راه مى
ما با همه اين ا. خود دستور داد تا لباس سربازان قلعه نهر را پوشيده و پرچم آنان را برافرازند

تدابير و تمهيدات، هيثم غنوى متوجه نقشه بابك گشت و زود به پايگاه خود، يعنى ارشق 
بازگشت و به افشين و ابوسعيد خبر كشته شدن نيروهاى قلعه نهر را داد و اين در حالى بود كه 



ت درآمده خود افشين به همراه سپاهيانش قبل از آن خبر، از برزند به سوى پايگاه ارشق به حرك
 .بود

بابك كه متوجه فرار هيثم غنوى شد، به سوى پايگاه ارشق حركت كرده آن را محاصره   
رفت تا پايگاه را فتح كند كه نيروهاى افشين از راه رسيدند و بعد  هاى مكرر مى كرد و با حمله

بود، رو شده  از جنگى خونين، بابك كه بدون آمادگى قبلى با نيروى بزرگ سپاه افشين روبه
اى سوار، به سوى دشت مغان رفت و بعد به همراهى   نشينى شد و با عده مجبور به عقب

 .اى سپاهى كه از بذ به كمك وى آمده بودند، به بذ بازگشت عده

هاى بابك و  در اين جنگ، كميت سپاه افشين بر كيفيت سربازان بذ چيره شد و رشادت  
اى از نيروهاى بابك، به كاروان ديگرى  ين جنگ عدهاى نرسيد، ولى بعد از ا سربازانش به نتيجه

كه حامل خواروبار و ضروريات لشكر افشين بود، حمله كردند و بعد از كشتن نگهبانان كاروان، 
او . چون آذوقه و خواربار به سپاه افشين نرسيد، سپاهش دچار قحطى شد. آن را تصاحب كردند

حاكم مراغه . ه نامه نوشته و تقاضاى آذوقه نمودبراى جلوگيرى از تلف شدن سپاه به حاكم مراغ
كاروانى بزرگ را كه افزون بر چهارپايان حامل آذوقه، هزار گاو همراه آن بود، به همراهى 

ولى باز نيروهاى بابك به كاروان حمله كرده و تمام . اى نگهبان به سوى برزند روانه كرد عده
. اه افشين به شدت دچار قحطى و عسرت گرديدبه همين خاطر سپ. كاروان را به غنيمت گرفتند

. افشين اين بار به حاكم شيروان نامه نوشت و به او دستور داد كه در اسرع وقت آذوقه برساند
حاكم شيروان كاروان آذوقه را به برزند فرستاد و بدين ترتيب بود كه لشكر افشين از هالكت 

 .نجات يافت

. ق.  هـ 221اتفاق افتاد، تا اين كه سال . ق.  هـ 220 اين وقايع و رخدادها تماماً در سال  
در اين سال افشين بعد از سپرى شدن زمستان و پس از عيدنوروز آماده جنگ با . فرا رسيد
 .بابك شد

چنين بود كه خود از سمت شرق به . ق.  هـ 221آخر سر نقشه جنگى افشين براى سال   
. اهى بزرگ از سمت جنوب به شهر بذ حملهور شودنيز با سپ» بغاى كبير«شهر بذ حمله كند و 

گران به   به همين خاطر، بغا با لشكرى. حميد آن را پيموده بود يعنى همان راهى كه محمدبن
هاى سمت  افشين به او دستور داد كوه هشتادسر را كه به قسمتى از كوه. سمت بذ روان شد

 خالفت مأمون توسط شود، دور زده و در خندقى كه در غربى هوراند اطالق مى
در دامنه جنوبى كوه هشتادسر كنده شده بود، اردو زند و خندق را » حميدطوسى  محمدبن«

 . بازسازى كند

افشين و نيروهايش از برزند و نيروهاى ابوسعيد به فرماندهى خود وى از پايگاه خُش به   
و زده و دور سپاه رود، ارد قصد بذ حركت كردند و در نزديكى شهر بذ در منطقه روستاى ده



رود   باشد منطقه ده رود، شش ميل مى فاصله بين شهر بذ و خندق ده. خويش خندق حفر كردند
شود و سرآغاز  ها افزوده مى ها و سپس كوه جايى است كه رفتهـرفته به ارتفاع تپه  همان
په رود از ت همين منطقه ده. توانست سپاه افشين را به شهر بذ برساند اى است كه مى  دره

 .شيب تشكيل يافته است ماهورهاى كم

حميد، بدون فرمان افشين لشكر خود را آراست و  بغا بعد از رسيدن به خندق محمدبن  
به سوى شهر بذ حركت كرد، اما در بين راه نيروهاى بذ به سپاه او حمله كردند و لشكريانش را 

ينى كرده و بعد از گريختن، نش حميد عقب بغا به ناچار به سوى خندق محمدبن. منهزم كردند
افشين بعد از اطالع از حال و روز بغا، برادر خود . خبر شكست سپاهش را براى افشين نوشت

جوشن و جناح اعور، رئيس پليس حسن بن سهل را با  فضل و احمد بن خليل بن هشام و ابن
 شهر بذ حمله شان به يارى بغا فرستاد و به او دستور داد كه در روز معين به سمت  نيروهاى

به سوى شهر بذ » رود ده«كند و خود او نيز در همان روز معين از سمت شرق، يعنى از اردوگاه 
هاى هشتادسر به  خواست از دره بغا نيز طبق فرمان وى از خندق خارج شد و مى. حملهور شد

 سمت بذ حركت كند، ولى سرما و باد و طوفان او را مجبور كرد تا دوباره به خندق خود
 .بازگردد

كه بغا از سمت جنوب حمله خود را آغاز كرده، به سوى شهر بذ  افشين به خيال اين  
اين اردوگاه . حركت نمود و در نزديكى شهر بذ و در اردوگاه بابك با نيروهاى بذ درگير شد

 به هر حال افشين با تكيه بر. كندى واقع شده است امروزه در كنار سه راه كليبر، خمارلو و چاى
 . تعداد سربازانش توانست اردوگاه بابك را تصرف نمايد

هاى هشتادسر به سمت بذ حركت كرد در  روز بعد بغا نيز آماده حمله شد و از وسط كوه  
بين راه به خاطر فرارسيدن شب مجبور شد تا در باالى كوهى اردو بزند و هنگامى كه بر باالى 

از دور نمايان شد و بغا توانست با افشين مالقات كوه براى استراحت فراز آمدند، سپاه افشين 
اما شب هنگام . ها در اين ديدار با هم قرار گذاشتند كه فردا هر دو حمله را آغاز كنند  آن. كند

برف و باران زيادى باريدن گرفت و سرما طاقت همه سربازان بغا را بريد، به حدى كه قدرت 
 مه غليظى محل اتراق آنان را فروگرفته بود و .كردن چهارپايان را نداشتند حركت و سيراب

ها مجبور شدند تا سه روز بر باالى كوه بمانند تا  به همين خاطر آن. هيچ چيز قابل رؤيت نبود
رويم، يا با دشمن   پايين كوه مى: افراد سپاه به بغا گفتند . شان تمام شد كه علوفه و آذوقه اين
درست در يكى از همين سه . رسيم  و خندق خود مىشويم يا به پايگاه  جنگيم و كشته مى مى

روز بود كه بابك با استفاده از نامساعدبودن هوا به لشكرگاه افشين ـ همان جايى كه قبال  شبانه
 . نشينى كند  اردوگاه خود او بود ـ حمله برد و او را به سختى شكست داد و وادارش كرد تا عقب



ه پشت گرمى افشين از فراز كوه پايين آمد و چون بغا كه از اين جريان اطالع نداشت، ب  
كرد، ديد  داد مى به پايين كوه رسيد، برخالف قله كوه كه آن را مه فرو پوشانده بود و سرما بى

خواست به شهربذ برسد، بايد يك ارتفاع ديگر   وى اگر مى. انداز روشن است هوا مساعد و چشم
هاى شهر  نگامى كه باالى آن ارتفاع رفت و خانهاما ه. رسيد رفت تا به شهر مى را باال مى

اول باور نكرد، ولى هنگامى كه بر باالى كوه . نمايان شد، خبر شكست افشين را به او دادند
در . نشينى شد  پس او نيز مجبور به عقب. رفت، ديد خبرى از لشكر افشين نيست ديگرى مى
گام  به  چرا كه پرپيچوخم و گام. تنشينى، از راهى كه پيشتر آمده بود، باز نگش  اين عقب

اى را در  كه زودتر به خندق خويش برسند، دره  براى اين. سراشيبى و سرازيرى و پرتگاه بود
ها را زمين گذاشتند و  پيش گرفته حركت كردند، ولى سپاهيان از شدت ترس و خستگى سالح
د تا شب را در آن سر چون راه را گم كرده بودند، مجبور شدند كه باز باالى كوه صعود كنن

شد  هايى كه احتمال حمله داده مى بغا براى جلوگيرى از شبيخون نيروهاى بذ، بر تمام راه. كنند
هنگام نيروهاى بابك از راهى ديگر كه بغا   ها را مسدود كرد اما شب نگهبانانى گمارد و آن

 كردند و بعد از جنگى ها را غافلگير  داد، يورش آوردند و آن احتمال حمله از آن طريق را نمى
 .ها را شكست دادند كوتاه آن

خود بغا، پاى پياده فرار كرد، اما بزرگان سپاه او يا كشته شدند و يا اسير نيروهاى رزمنده   
باقيمانده سپاه منهزم گشت و تمام اموال و ادوات جنگى سپاه به تصرف نيروهاى . بابك گشتند

 .ير لشكر بغا بود، آزاد گشتبابك درآمد و فرزند جاويدان نيز كه اس

بغا و عده معدودى از يارانش به زحمت خود را به خندق خويش رسانيدند و پانزده روز   
 .مانده سپاهش به مراغه بازگردد كه افشين به او دستور داد كه با باقى  جا ماندند تا اين  در آن

ه تقسيم كرد و در خود افشين نيز به سمت برزند بازگشت و نيروهايش را به چند دست  
 .قشالق اسكان داد تا زمستان به سر آيد

چون زمستان فرا رسيد، طرخان، يكى از فرماندهان سپاه بابك از او اجازه خواست تا   
كه  بعد از آن. سر برد هاى خود كه در نزديكى شهر مراغه بود به زمستان را در يكى از قصبه

بن  افشين با اطالع از اين موضوع به غالم اسحاق. بابك به وى اجازه داد، او به قصبه خود رفت
اين غالم نيز . و در مراغه بود، دستور داد تا به جنگ طرخان برود» ترك«ابراهيم كه نامش 

 .شبانه به طرخان حمله كرده او را كشت و سرش را نزد افشين فرستاد

 222ن سرد، سال دادها پايان يافت و با سپرى شدن زمستا  با اين رخ. ق.  هـ 221سال   
در آغاز سال جديد، معتصم سپاهى به فرماندهى جعفر خياط به يارى . از راه فرا رسيد. ق. هـ 

افشين فرستاد و در ضمن توسط سردارى به نام ايتاخ، سى ميليون درهم، يعنى حدود يازده تن 
 .طال براى مخارج سپاه افشين به برزند روانه كرد



بار از   او، اين.  كافى، افشين آماده حمله به شهر بذ شدبا رسيدن نيروى كمكى و پول  
اين اردوگاه نسبت . اردو زد» رود كالن«اى به نام   اردوگاه سال قبل كمى جلوتر رفته و در منطقه

كه امنيت بيشترى نسبت به  اول اين. دو مزيت داشت» رود ده«به اردوگاه سال قبل، يعنى 
تر بود و چون بر باالى كوه   هت مسافت به شهر بذ نزديككه از ج  دوم اين. اردوگاه قبلى داشت

 .انديشيد هاى ژرف دور آن را فرا گرفته بودند افشين با خيال آسوده به جنگ مى  بود و دره

كه خبر خارج شدن  جا بود تا اين  رود، پنج روز در آن افشين بعد از رسيدن به كالن  
 آذين تمام افراد خانواده خود را همراه سپاهش .آذين، بزرگ سردار بابك از شهر بذ، به او رسيد

ها بگذارد   اش را در يكى از قلعه بيرون آورده بود و هنگامى كه بابك از او خواسته بود تا خانواده
 .»نشين نخواهم شد من از ترس يهود قلعه«: تا در امان باشند، گفته بود

ظفربن .  سپاهش را روانه كرديكى از فرماندهان» ظفربن عالء«افشين براى جنگ با آذين   
 اى رسيد كه فقط عالء شبانه حركت كرد و به تنگه

ها هم  او پيادگان را به فراز كوه فرستاد و سواره. توانستند از آن تنگه عبور كنند  يك ـ يك مى
ظفربن عالء بعد از بستن آن تنگه، با . ها را گرفته باال رفتند از اسب پياده شده لگام اسب

ها را به دام انداخت،  سوارانى كه نگهبان خانواده آذين بودند شبيخون زده و همه آناى به  عده
 .زن و بعضى از فرزندان آذين را به اسارت گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 رود  ـ روستاى كالن در نزديكى اردوگاه كالن15تصوير شماره 

 حمله دشمن را هاى احتمالى افشين دستور داده بود كه چون به باالى كوه برسند، تمام راه  
ها را  بگيرند و بر باالى هر بلندى پرچمى سياه برافرازند و اگر خطرى آنان را تهديد كرد، پرچم

 .با عالمت مخصوص به حركت درآورند تا افشين نيرو به كمك آنان بفرستد

حمله چنان . ها يورش برد  چون خبر حمله ظفربن عالء به آذين رسيد، آذين به آن  
 نيروهاى ظفربن عالء نتوانستند خود را به تنگه برسانند، به همين خاطر آذين آسا بود كه برق

رفت  آساى آذين كه مى  پرچمداران نيز با ديدن حمله برق. اى از اسرا را آزاد كند توانست عده
اى را براى  آذين عده. ها را به حركت درآوردند عالء را از بين ببرد، پرچم  شيرازه سپاه ظفربن



نگه مذكور فرستاد تا از رسيدن نيروى كمكى جلوگيرى كنند و افشين با ديدن حركت بستن راه ت
را براى گرفتن همان تنگه فرستاد، سپس به دنبال او » مظفربن كيدر«ها از اين سوى، ابتدا  پرچم

ها   را به دنبال آن) پادشاه سابق بخارا(ابوسعيد را با سپاهى روانه كرد و آخراالمر بخارا خداه 
 .ادفرست

چون نيروهاى آذين كثرت و فزونى نيروهاى اعزامى از سوى افشين را ديدند، نتوانستند   
صورت پايان   تنگه را بر روى آنان ببندند و ناچار نزد آذين برگشتند و اين درگيرى نيز بدين

 .يافت

درست بعد از درگيرى مذكور بود كه افشين برخالف سال گذشته، تصميم گرفت تا   
او عقيده داشت كه اگر بتواند روحيه طرفداران . رام به سوى شهر بذ حركت كندآهسته و آ

تواند با يك برخورد ساده نظامى،  ها را با فشارهاى وارده درهم بريزد، مى بابك را بشكند و آن
نيروى نظامى بابك را از بين ببرد چراكه نه تعداد نيروهاى نظامى بابك و نه ادوات جنگى وى، 

 اندازه سپاهيان افشين نبود و فقط قدرت روحى نيروهاى بذ بود كه افشين را در هيچ كدام به
 .گير كرده بود آذربايجان و پشت ديوارهاى بذ زمين

يعنى . گماشت  افشين، براى تحقق اين تدبير خود، لشكريان را به نوبت به نگهبانى مى  
حال بدين . پرداخت ت مىكرد و دسته ديگر آماده و هوشيار به حراس اى استراحت مى  دسته

باش  ديگر تحمل اين همه رنج و آماده: منوال بود كه لشكريان افشين خسته شدند و گفتند
شويم و يا  حال، يا پيروز مى. خواهيم مستقيماً به سوى شهر حمله كنيم نظامى را نداريم و مى

اى سرباز  دهخواست پيروز شود و پيروزى با تكيه بر ع  اما افشين فقط مى. شويم  كشته مى
) ص(مواجب بگير و خشكه مقدسانى كه جنگ تحت پرچم معتصم را جنگ زير پرچم پيامبر

اى كه معتصم به او نوشته بود و به او فرمان  پس، با استناد به نامه. دانستند، كارى محال بود مى
ا آرام چنان آهسته و با تدبير و احتياط به سوى دشمن پيشروى كند، لشكريان ر  داده بود كه هم

كه در محل اردوگاهى كه سال قبل در آن  شد تا اين  او آرام و آهسته به شهر نزديك مى. كرد
گويد نام اين محل  اثير مى  ابن. جا با نيروهاى بابك جنگيده و شكست خورده بود، استقرار يافت

 .شدبا كندى مى هاى امروزى همان سه راه كليبر و خمارلو و چاى  بود كه در نقشه» رودارود«

رو  در مدتى كه افشين به سوى شهر در حال پيشروى بود، دوبار با نيروهاى بابك روبه  
او با . اما از جنگ با آنان خوددارى كرد و فقط درصدد مستحكم كردن موقعيت سپاه بود. شد

هاى نفوذ به اردوگاه پرداخت و سه كوه   كمك گرفتن از كارگران و سپاهيان به مسدود كردن راه
هايى كند تا  را انتخاب كرد و توسط كارگران ديوارهايى ساخت و در بعضى جاها خندقمرتفع 

اين همه كار مدت ده روز افشين و . امكان هر نوع نفوذ از سوى نيروهاى بابك را از بين ببرد



بعد از آماده شدن اين منطقه سپاهيان را در اين به اصطالح . شمارش را مشغول كرد لشكر بى
 .دژ جاى داد

بابك با فراست بااليى كه از وى سراغ داريم، به خوبى دريافته بود كه افشين قصد   
شكستن روحيه طرفداران وى را دارد و با تنگ كردن محاصره، قصد دارد كه ترس و وحشت ر ا 

اى از سوى  به همين خاطر براى مقابله به مثل با اقدامات وى، نماينده. بر بذنشينان مستولى كند
شما از بس كاك : د بار خيار و خربزه و هندوانه به سوى افشين فرستاد و پيغام داد كهخود با چن

. گذرد  ايد و به شما سخت مى  ايد به ستوه آمده  خورده) نوعى نان كه قبال توضيح داده شد(
افشين كه متوجه منظور بابك شده بود، نماينده را به كوهستان برده دژها و سنگرها را به او 

جا ديدى، براى بابك تعريف كن و از موقعيت، دژها و   هر چه در اين:  گفتنشان داد و
خواست با اين كار جواب تمسخر بابك را   اثير افشين مى به نظر ابن. ها براى او سخن بگو  خندق

خواست با به رخ كشيدن قدرت نظامى و تدافعى خود، روحيه سربازان   بدهد، ولى در حقيقت مى
 .بابك را درهم بشكند

اى از اهالى شهر بذ  زمانى كه افشين مشغول استقرار نيروهايش در دژ نوساز بود، عده  
كنار خندق آمده و با تشويق نيروهاى بذ با داد و فرياد به تضعيف روحيه نيروهاى خالفت 

ها اجازه   ولى افشين به آن. ساخت  پرداختند و همين كار سربازان مزدور را خشمگين مى مى
اين كار اهالى شهر، سه روز ادامه داشت تا اين كه افشين . ين افراد حمله كنندداد تا به ا نمى
ها فرستاد و وقتى اهالى شهر مثل روزهاى قبل به نزديكى خندق  اى را به كمين آن عده

سالح و غيرنظامى را  ها حمله كرده و افراد بى گاه خود به آن رسيدند، نيروهاى افشين از كمين
 .قتل عام نمودند

افشين، بعد از اين كشتار، از پايگاه جديداالحداث خود آهسته ـ آهسته و با احتياط به   
بابك از حركت افشين . سمت شهر حركت كرد و بخاراخداه را به فرماندهى عقبه لشكر گماشت

كرد تا محل اين  افشين سعى مى. اى را به كمين نيروهاى بخاراخداه فرستاد باخبر شد و عده
بن  او به ابوسعيد، جعفر خياط و احمدبن خليل. رسيد ، ولى تالشش به جايى نمىكمين را بداند

هشام دستور داده بود تا هر روز با سربازان خود به شهر نزديك شوند و براى نماز ظهر به پايگاه 
بابك كه تمام نيروهاى خود را در اطراف شهر به كمين نيروهاى افشين فرستاده . مراجعه كنند
شد و در مقابل نيروهاى سه نفر فرمانده مذكور قرار   كمى از شهر خارج مىبود، با عده

افشين نيز بر باالى تلى كه . ها به دروازه شهر بذ شود  گرفت تا مانع نزديك شدن آن مى
 .گرفت نشست و سربازان خود را زيرنظر مى  مشرف بر شهر و نيروهاى خودش بود، مى

ر بذ به درون خندق براى برپايى نماز بدين صورت نحوه بازگشتن سپاهيان از نزديكى شه  
ها و   بعد نيروهاى پشت سر آن. گشتند  بود كه اول نيروهاى نزديك به شهر به خندق برمى



كردند و آخرين گروهى كه به خندق  مراجعت مى» رودارود«ترتيب تمام نيروها به خندق  بدين
ها از همه نيروها به شهر دورتر بود و   نزيرا فاصله آ. كرد، نيروهاى بخاراخداه بود  مراجعه مى

 .رسيد  ها مى  به خندق نزديكتر، به همين خاطر بعد از برگشت جلوداران سپاه، نوبت به آن

اين حركت به سوى ديوارهاى شهر بذ و برگشت به خندق ادامه داشت و افشين عالوه بر   
هاى بابك كه در  گاه  خواست روحيه دشمن را درهم بشكند، قصد داشت از كمين اين كه مى

تا اين كه در يكى از همين روزهاى . اطراف لشكريانش به كمين نشسته بودند، اطالع حاصل كند
پيشروى و بازگشت، هنگامى كه همه نيروها به خندق مراجعت كرده بودند و تنها لشكر جعفر 

ها   به آنخياط هنوز به خندق مراجعت نكرده بود، نيروهاى بابك دروازه شهر را گشودند و 
ها پرداخت و بابك با كشانيدن نيروهاى  جعفر با نيروهاى خود به جنگ با آن. حمله كردند

كشيد در حالى كه افشين با ديدن اين درگيرى به   ها را به تله مى  جعفر خياط به سمت شهر، آن
اى   در اين هنگام عده. جاى خود برگشته و ناراحت بود كه جعفر نقشه او را در هم ريخته است

بدون اجازه افشين، به نيروهاى جعفر خياط ملحق شدند و تا نزديكى ) داوطلبين(از مطوعه 
جعفر خياط پيكى به نزد . ديوارهاى شهر بذ رفتند و كم مانده بود تا از ديوارهاى شهر باال بروند

. اى را به كمك بفرست چون اميدوارم شهر را تصرف كنم افشين فرستاد و پيام داد كه عده
كم از جنگ كنار بكش واالّ  نيروهايت را كم. هاى مرا به هم زدى فشين پاسخ داد كه تو نقشها

 .همه كشته خواهيد شد

اين . دانست كه بابك از اين حمله قصد دارد تا لشكريان او را به دام بيندازد افشين مى  
ر خياط از پيشروى جعفر خياط نه از روى قدرت وى بوده است و نه از ضعف بابك، ولى جعف

كه ناگاه نيروهايى از . خواست شهر را تصرف كند نقشه بابك خبر نداشت و به خيال خود مى
كه جنگ  طبق نقشه و به خيال اين. لشكر بابك كه در اطراف سپاه افشين به كمين نشسته بودند

قبه هاى خود بيرون آمدند و به نيروهاى بخاراخداه كه فرمانده ع گاه  اصلى آغاز شده از مخفى
لشكر خالفت بود، حمله كردند ولى چون نيروهاى جعفر با دستور افشين برگشته بودند، حمله 

 .ها باخبر شود  گاه آن ها سودى نداد و افشين توانست از مخفى  آن

بعد از جنگ كه هيچ نفعى براى طرفين نداشت، سپاه خالفت به خندق خويش   
 و از كمبود علوفه و آذوقه شكايت ها چند روزى در خندق بودند  آن. نشينى كرد عقب
گفت  افشين هر چه مى. گذاشت ما بذ را فتح كرده بوديم اگر افشين مى: گفتند   كردند و مى مى

 . كردند ها قبول نمى  كشت، آن  هاى بابك همه لشكريان را مى  گشتيد، كمين اگر برنمى

ند، گرفتار فشارهاى هاى اطراف پراكنده شده بود از سوى ديگر نيروهاى بابك كه در كوه  
روحى فرساينده شدند و با ترفندهايى از قبيل عفو عمومى، بخشش و اعطاى پول كه افشين با 
حيله و تزوير تدارك ديده بود، از سپاهيان بابك جدا شده و به مناطق و روستاهاى خود باز 



حمله، سپاه توانند با يك  هاى قبلى مى كردند همچون جنگ  اى هم كه فكر مى گشتند و عده مى
رسيد، از ادامه   هايى كه هر روزه مى خالفت را از بين ببرند، با ديدن استقامت افشين و كمك

 . كشيدند جنگ مأيوس شده، كنار مى

كه مطوعه در بين لشكريان  كشمكش و گفتوگوها بين مطوعه و افشين باال گرفت تا اين  
 به او فرموده به افشين بگو با بابك را ديده كه) ص(شايع كردند كه شخصى در خواب پيامبر 

 .ها فرمان خواهم داد تا تو را سنگسار كنند بجنگ و اگر با او نجنگى به كوه

افشين كه از قضيه شيوع خواب ديدن يك مطوعه آگاه شده بود، شخص خواب ديده را به   
مفصل براى افشين طور  نزد خود فرا خواند و جريان خواب را از او پرسيد و او نيز خوابش را به

كافر را سنگسار كند ـ مرادش بابك ) ص(گوييد، پيامبر  افشين گفت اگر راست مى. بازگو كرد
اى از مطوعه خواستند   ولى اين خواب نيز مطوعه را قانع نكرد و عده. بود ـ تا همه راحت شويم

حمله كنند، حال يا اند، به شهر  كه افشين اجازه دهد تا مطوعه كه با نيت شهادت به جنگ آمده
 !پيروز شوند و يا شهيد

سپاهيان با شنيدن . به زودى به شهر حمله خواهد كرد: ها گفت  افشين بعد از دلدارى آن  
افشين بخاراخداه را باز فرمانده . كه روز حمله فرا رسيد خبر حمله كم ـ كم آماده شدند تا اين

ها بگويد كه هنگام حمله هر كجا   به آندلف رييس مطوعه گفت تا   عقبه سپاه كرد و به ابى
: بعد جعفر را پيش خود طلبيده به او نيز گفت .   جا حمله كنند  ها آسان است، از همان براى آن

خواهى انتخاب كن و به سمت شهر حركت و از   كل سپاه در اختيار تست، هر چقدر نيرو كه مى
 .خواهى حمله را آغاز كن  اى كه مى  هر نقطه

نشست و سپاه را زيرنظر  جا مى   نيز به همان جايى رفت كه قبال در آنخود افشين  
 .گرفت و به ابوسعيد نيز فرمان داد تا در نزد او باشد مى

. نيروهاى جعفر خياط و مطوعه حمله را آغاز كردند و به كنار ديوارهاى شهر بذ رسيدند  
ين شده بودند و آنان كه چ نيروهاى بذ هر چند كم بودند، ولى دست. جنگى شديد درگرفت

سرشان زنان و   سيل هجوم دشمن، پيش رويشان بود و پشت. جنگيدند مانده بودند، دالورانه مى
جنگيدند و  دالوران بذ با قدرت مى. ها پيروز شوند  كردند تا آن كودكان و پيرزنانى كه دعا مى

فرستاد و  آب و غذا مىافشين . عرصه را بر سربازان جعفر و نيروهاى داوطلب تنگ كرده بودند
اى را نيز مأمور كرده   فرستاد و عده  كرد، نيروهاى امدادى مى در هر كجا كه ضعف احساس مى

اما با همه اين تمهيدات، سربازانش كارى از پيش . ها را به عقب برگردانند بود تا زخمى
جنگيدند، مانع  مىهاى نگهبانان شهر كه با چنگ و دندان و اعتقادى راسخ   بردند و جانبازى نمى

ديد، دستور بازگشت داد و  افشين كه ادامه جنگ را به نفع خويش نمى. شد پيشروى آنان مى
تقريباً تمام سپاه از فتح شهر مأيوس شده . نيروها به فرمان او به خندق و پايگاه خويش بازگشتند



يدن طعم ضربات و با چش!! اى از مطوعه كه از شهيدشدن مأيوس شده بودند بودند و حتى عده
شمشير دالوران بذ آن را كارى مشكل يافته بودند، وسايل خويش را جمع كرده و به وطن 

 . خويش بازگشتند

بار قصد داشت اول آذين  اين. افشين بعد از دو هفته تأخير، باز سپاه را آماده كارزار كرد  
به . وى بذ حمله كند از پاى درآورد و سپس به س;را كه بر سينه كوهى به كمين نشسته بود

همين منظور، كوهى را كه آذين در آن بود، به محاصره در آورد و با تمام قوا به جنگ با آذين 
هاى چريكى   جنگيد، ولى سپاه اندك او كه بيشتر مناسب جنگ  آذين با رشادت مى. پرداخت

ه صورت كالسيك و با بود و توان مقابله با سپاهى را كه تا اين حد انبوه و تا دندان مسلح بود و ب
بابك هم كه تمام نيروهايش را به بيرون از شهر فرستاده بود . جنگيد، نداشت  تكيه بر كميت مى

تا در كمين دشمن باشند و در موقع مناسب به سپاه دشمن حمله كنند، ديد كه جز نيروهاى 
ر اثر نفوذ گويا غير از نيروهاى آذين بقيه نيروها د(جنگد  آذين كسى ديگر با دشمن نمى

جاسوسان و خيانتكاران و محاصره دو ساله سست شده بودند و تدابير زيركانه افشين به همراه 
به همين خاطر، بابك به افشين خبر .) وعده و وعيدها باعث شده بود كه اين نيروها پراكنده شوند

ر با بابك خواهد با او گفتوگو كند و افشين نيز به منطقه موردنظر رفت و از دو داد كه مى
 .خواست تا تسليم شود ولى افشين اين فرصت را به او نداد  بابك مهلت مى. صحبت كرد

خواسته است با  اند تا ثابت كنند كه افشين نمى اى با استناد به اين ديدار، سعى كرده عده  
ولى از بررسى تمام متون كه اين جنگ را . بابك بجنگد و قصد داشته او را متحد خويش سازد

توان دريافت كه افشين جز شكست بابك، هدفى نداشته و بابك هم  اند، به راحتى مى ل كردهنق
آورى   با فراهم كردن شرايط اين ديدار، سعى داشت از شدت حمله بكاهد و نيروهايش را جمع

چرا كه بزرگ سردار او با هجوم ملخوار قشون خليفه، به محاصره . كرده به يارى آذين بفرستد
اما ديگر دير شده . زد انگيز نهضت بذ را رقم مى  هايش آخرين صحنه غم  و با رشادتافتاده بود
اى از نيروهاى دشمن به داخل شهر بذ نفوذ كرده بودند و در داخل شهر كه ديگر   بود و عده

سربازان كه . دفاع مشغول بودند  اى باقى نمانده بود، به غارت و كشتار زن و كودك بى رزمنده
 قرار بود قسمتى از مواجب خود را از غنايم به دست آورند، به قتل و غارت طبق قرارداد،

هر چند در زمان سفاح حقوق سربازان .  درهم بود240پرداختند، زيرا حقوق ساليانه آنان  مى
 درهم در سال بود، ولى اين فرق را داشت كه در آن زمان غنايم جنگى متعلق به خليفه بود 960

.. م با كم شدن حقوق قرار شده بود كه غنايم را بين سربازان تقسيم كنندو حاال در زمان معتص
از سوى ديگر . پس موقع مناسبى بود تا با قتل و غارت به انتظار سه ساله خود پايان دهند

اى از مطوعه كه به قصد شهيد شدن آمده بودند و حاال كه شهيد نشده بودند، با كشتن  عده
 . ل به ثواب شهيد دست يابندخواستند حداق  ساكنين بذ مى



ها   اند، به بقيه سپاهيان فرمان داد تا آن افشين وقتى ديد كه نيروهايش داخل شهر شده  
ها و كشتن و اسارت مردم   نيز داخل شهر شوند و همگى با ورود به شهر به آتش كشيدن خانه

 .دفاع شهر پرداختند و بستگان بابك را به اسارت گرفتند بى

سربازان حتى . رفت هاى دود و آتش باال مى ا شب ادامه داشت و ستونقتل عام ت  
كه افشين با فرا رسيدن شب دستور  ساختند، تا اين ديوارهاى سنگى را نيز ويران مى

 . برگشتند» رود ارود«نشينى داد و تمام نيروها به خندق  عقب

فاده از سكوت شبانه، داخل بابك كه تنها مانده بود و لشكريانش از بين رفته بودند، با است  
 . اى همرزم از شهر خارج شد شهر شد و با برداشتن اندكى آذوقه و سورسات، با عده

ها و ديوارهاى  فرداى آن روز افشين به همراه سپاه به شهر بازگشته، دستور داد تمام خانه  
. ها ويران شد  آناى سالم نماند و همه اثير، هيچ خانه  باقى مانده را خراب كنند و به قول ابن

انگيز كودكان كه به بازى  اى تبديل شده بود و ديگر صداى نشاط شهر آباد بذ اكنون به ويرانه
ها و به  هايى كه توسط بچه رسيد و صداى به هم خوردن چوب  پرداختند، به گوش نمى مى

 . شد تا دلگرمى و اميد بيافريند خورد، ديگر شنيده نمى عنوان شمشير به هم مى

نگامى كه افشين از فرار بابك مطلع شد، به حكمرانان شهرهاى ارمنستان نامه نوشته و ه  
ها رسانيد و فرمان داد كه هر كجا او را ديدند، دستگيرش كرده و نزد   خبر فرار بابك را به آن

 . او بفرستند

در همان زمانى كه سپاهيان افشين مشغول آتش زدن و ويران كردن شهر بودند،   
ا خبر آوردند كه بابك در جنگلى انبوه و پردرخت واقع در ميان آذربايجان و ه  جاسوس

گاه بابك  ارمنستان مخفى شده است و چون جنگل انبوه و غرقه در آب است، پيدا كردن مخفى
 .جا ممكن نيست  و حمله كردن به آن

هاى   معروف است ولى به انبوهى و سرسبزى زمان» جنگل حسنُو«اين جنگل امروزه به   
 . قديم نيست

هاى منتهى به ارمنستان روانه  افشين براى دستگيرى بابك، پانزده گروه را به محافظت راه  
گانه را دقيقاً  هاى پانزده توانيم محل كرد كه امروزه به دليل اوضاع جغرافيايى سرزمين بذ، مى

ه وجود دارد كه تا منطقه مغان پانزده در) شهر هادى(از موازات علمدارگرگر . مشخص كنيم
 . كند و از غرب به شرق بدين قرار است منطقه بذ را به ارمنستان وصل مى

 داران  دره شامى) 1

 رود دره غربى سيه) 2

 رود دره شرقى سيه) 3

 مصب رودك خروانق) 4



 مصب رودك خالجيلر) 5

 دره قوالن پير بوالق) 6

 دره اُشتبين) 7

 )مردان قم(دره ونستان ) 8

  كوانلودره دوالب) 9

 گنه دره رود ايل) 10

 دره عاشقلو) 11

 )كند رودى كه از شهر كليبر عبور مى(سو   مصب رود قره) 12

 دره صفرلو و خمارلو) 13

 دره اسكانلو) 14

 دره شرفه حسرتان) 15

گذشت،  هاى منتهى به ارمنستان از محدوده محدود به پانزده دره مذكور مى  چون راه  
اى سپاهى را اعزام كرد تا مانع خروج بابك از منطقه  ه، عدهافشين براى محافظت هر در

 .آذربايجان و ورودش به ارمنستان در آن سوى ارس بشوند

اى نوشت و به پسر بابك نيز كه اسير شده بود گفت   بعد از اين عمليات، افشين امان نامه  
ها هم اسير بودند، به   كه آناى بنويسد و اين دو نامه را به وسيله دو نفر از ياران بابك  تا نامه: 

 . بابك فرستاد

بابك امان نامه را پس فرستاد و به پيك سفارش كرد تا به پسرش بگويد كه تو پسر من   
گشتى زيرا يك روز آزاده زيستن بهتر از چهل سال زندگى  نيستى، اگر پسر من بودى، اسير نمى

 . در اسارت و توام باذلت است

اش تمام شد و مجبور گشت از  كه آذوقه بود تا اين» حسنُو«چنان در جنگل  بابك هم  
عده كمى كه همراه او بودند، پراكنده شدند و بابك با برادرش عبداهللا و . جنگل خارج شود

مادرش و زن ناشناس ديگر و معاويه كه گويا از سردارانش بود، از جنگل خارج شد يا بعبارت 
نيروهاى افشين خبردار . ك زن ديگر از جنگل خارج شدبابك با مادر و محارمش و ي: تر  صحيح

بابك وقتى نيروهاى افشين را ديد همراه برادرش . ها حركت كردند  شده براى دستگيرى آن
عبداهللا، گريخت ولى مادرش به همراه معاويه يا به همراه محارمش و آن زن ناشناس دستگير 

 .شدند

كرد در حالى  ها روزها را در اختفا سپرى مى بابك خود را به ارمنستان رسانيد و در كوه  
كه غالمش را براى خريد نان نزد  گشتند تا اين  در به دنبال او مى كه حكمرانان ارمنستان دربه

شريك دهقان كه براى كارى رفته بود، هنگام مراجعت وقتى غالم را با سالح . دهقانى فرستاد



، به همين خاطر باعجله پيش سربازان پاسگاه ديد فكر كرد او قصد گرفتن اموال دوستش را دارد
سنباط حاكم آن منطقه از جريان  بن در اين گيرودار سهل. حكومتى رفته و جريان را خبر داد

سنباط بابك را كه   بن  ها را نزد بابك برد و سهل  غالم آن. اى نزد غالم آمد آگاه شد و با عده
 شده دست بابك را بوسيد و گفت قصد روزگارى حاكم او بود، شناخت و زود از اسب پياده

كس را  هيچ: سنباط گفت  بن سهل. خواهم به بالد روم بروم  داريد كجا برويد؟ بابك گفت مى
بيت  پيدا نخواهى كرد كه چون من تو را محترم بدارد، من مطيع شما هستم و تمام افراد من اهل

يز برادرش را به قلعه استيفانوس بابك ن. تو هستند و با اين نيرنگ بابك را به قلعه خود برد
 . سنباط درآمد بن  فرستاد و خود به قلعه سهل]استپانوس[

. سنباط به افشين خبر داد كه بابك نزد من است بن بعد از ورود بابك به قلعه، سهل  
سهل به آن دو پيام فرستاد كه در . را با نيرو پيش سهل فرستاد» بورماره«افشين ابوسعيد و 

گويا . ى كمين كنند و بعد بابك را براى تفريح و شكار به بيرون قلعه آوردمنطقه معين
ترسيد كه اگر بابك را خود دستگير كند، مورد تنفر عمومى و كينه  سنباط از اين مى  بن  سهل

گيرد، به همين خاطر، اين نقشه را كشيد تا چنين وانمود كند كه سربازان افشين  مردم قرار مى
 ! اند، نه او  هبابك را دستگير كرد

به هر حال، ابوسعيد با نيروهايش از سمتى و بورماره نيز با نيروهاى خود از سمت ديگر   
ها را  بابك كه آن. بابك را محاصره كردند و هنگام شكار، او را گرفته از اسب پياده كردند

 از نيرنگ ها گفتند ما نيروهاى افشين هستيم بابك شناخت از آنان پرسيد شما كيستيد؟ آن نمى
اى سهل، مرا به قيمت ارزان به اين : سنباط خبردار شد و بر او پرخاش كرده گفت   بن  سهل

 . دادم  خواستى من خيلى بيشتر از اينان به تو مى  ها فروختى، اگر پول و مال مى  يهودى

سنباط بعد از دستگيرى بابك توسط نيروهاى ابوسعيد و بورماره، پسر خودش   بن  سهل  
وقتى نيروها با اسير خود نزديك سپاه . ها به نزد افشين فرستاد سهل را نيز همراه آن بن معاويه

ها فرمان داد تا بابك را پياده از ميان سپاه عبور دهند و بعد او را در   رسيدند، افشين به آن
سنباط،   بن  سنباط يك ميليون درهم و به معاويه پسر سهل  بن  اى زندانى كرد و به سهل خانه

. ر درهم جايزه داد و به استيفانوس نيز دستور داد تا برادر بابك، عبداهللا را نزد او بفرستدصد هزا
 هـ 222هاى شوال سال   الحفظ نزد افشين فرستاد و اين همه در نيمه استيفانوس عبداهللا را تحت

 . اتفاق افتاد. ق. 

ابك را به همراه برادر ، افشين همراه اسرا به سامرا رسيد و ب.)ق.  هـ 223(سال بعد يعنى   
تر كرده بود،  معتصم كه سكوت خشمگينانه بابك او را خشمگين. او عبداهللا، نزد معتصم آورد

بعد از خالى كردن كينه و خشم خود، دستور داد تا اول دستان بابك و سپس پاهاى او را بريدند 



 به خراسان فرستاد و و بعد فرمان داد تا سر از تنش جدا كردند و شكمش را دريدند، سر او را
 . بدنش را به فرمان او به صليب كشيدند

معتصم بعد از كشتن بابك، به اسحاق بن ابراهيم كه خود چند سال قبل، قيام جاويدانيان   
در نزديكى همدان را به خاك و خون كشيده و شصت هزار نفر از آنان را كشته بود، دستور داد 

هاى عبداهللا و سپس پاهايش را   ابراهيم نيز دست. بابك بكشدتا عبداهللا، برادر بابك را همانند 
چون معتصم شكم او را دريد و جسد او را نيز  بريده بعد سر او را از تن جدا كرد و در آخر هم

 .همانند جنازه بابك به صليب كشيد

كه مرحوم خوانسارى در » هاى دقوليه نهضت بذ و قيام هفت امامى«اين بود سرانجام   
هاى اسماعيلى شمرده، در حالى كه  ، آنان را از هفت امامى70تم روضات الجنات، ص جلد هش

چنان  عام، آن بودند كه در اثر شدت قتل» جاويدانيه كاظميه«اينان هفت امامى دقولى و 
مدافع شدند كه در طول تاريخ هركس از راه يا از بيراهه رسيد، مدعى مالكيت آن   كس و بى بى

 .شوند شود، همگان مدعى وراثتش مى» كور اجاق«چنين   كه ايننهضت گشت، نهضتى 
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 35صفحه   ]1[

اى عقيده دارند كه نامش هند و دختر  باشد و عده مى» اميه حذيفه بىهند بنت ا«نام اصلى ام سلمه 
 .بوده است» مخزوم عمروبن بن عبداهللا بن مغيرة«

رو مجبور شدند، همراه همسر  ايشان پس از قبول اسالم مورد آزار و اذيت مشركين قرار گرفتند و از اين  
 جنگ خندق بود كه از حبشه بازگشته وارد مدينه شدند بعد از واقعه. و ساير مسلمانان به حبشه مهاجرت نمايند
 . در آمدند) ص(و بعد از مرگ همسر، به همسرى پيامبر

هاى  به اقتضاى منافعشان، به يكى از گروه) ص(در زمان خلفاى ثالثه كه هر يك از همسران پيامبر  
 دنيوى، به تبليغ و ترويج احاديثى پوشى از منافع ، با چشم)اهللا عليها رحمة(سلمه  نمودند، ام سياسى كمك مى

 و خاندان وحى نقل شده بود) ع(در فضيلت حضرت على) ص(پرداخت كه از سوى پيامبر
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به ) ص(خويلد اسدى كه بيستوهشت سال قبل از هجرت به دنيا آمده بود، از ياران رسول خدا بن عوام زبيربن
» برموز«به دست . ق.  هـ 36ام در واقعه جنگ جمل در سال سرانج. رفت و پسرعمه آن حضرت بود شمار مى

 100، صص 3سعد، ج  طبقات ابن(ـ . گشت ـ كشته شد نامى در وادى سباع ـ هنگامى كه از جنگ جمل برمى
زبير بزرگ  بن كه فرزندش عبداهللا زبير پيوسته با ما بود تا اين: در مورد او فرمودند ) ع(حضرت على). 110تا 

 .44، ص 7 الشيعه، ج  اعيانشد ـ
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عبدمناف، در سال دوم هجرى به دنيا آمد و بعد از  بن عبدشمس بن اميه العاص بن ابى بن حكم بن مروان
بود، به شهر طائف تبعيد شد و در خالفت عثمان به ) ص(مدتى به همراه پدرش كه از مخالفين حضرت پيامبر

، به هوادارى از عايشه، )ع(ليفه گشت و بعد از بيعت مردم با حضرت علىوزير و مشاور خ. مدينه بازگردانده شد
معاويه برگزيده شد و بعد از ده ماه حكومت،   هجرى به جانشينى يزيدبن64در سال . جنگيد) ع(با حضرت على

 .وفات كرد. ق.  هـ 65در سال 
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بعد از اسالم، از ياران رسول . ه دنيا آمده بودعثمان، بيستوهشت سال پيش از هجرت ب بن عبداهللا بن طلحة
خطاب براى تعيين جانشين  اى بود كه عمربن بود و در جريان انتخاب خليفه، جزو شوراى شش نفره) ص(خدا

 . خود انتخاب كرده بود



و گيرى كرد، ا او به اتفّاق زبير، جنگ جمل را به راه انداخت، ولى هنگامى كه زبير از صحنه جنگ كناره  
هم چنان در عرصه باقى ماند و در اواخر جنگ، هنگامى كه لشكريان بصره شكست خوردند، قصد فرار داشت كه 

 .331، ص 3اعالم، زركلى، ج توسط مروان هدف تير قرار گرفت و كشته شد ـ 
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ا ايرانيان، بنيان نهاده هاى اعراب ب كوفه، يكى از شهرهاى مهم اسالمى بود كه بعد از اسالم و در جريان جنگ
داند كه بعد از اسالم ساخته شده است و در اين مورد  مسعودى، اين شهر را از هفت شهر مهمى مى. شد
 : نويسد  مى

اند آن نيز به سال هفدهم بود و   بعضى گفته;ابىوقاص اختالف است درباره بنياد آن بهوسيله سعدبن«  
اند بنياد آن به سال پانزدهم بوده و   ديگر گفته جمعى;اند واقدى و ديگران بر اين رفته

دهم كه از باتالق  جايى را به تو نشان مى: غسانى، سعد را به محل آن رهنمون شده و گفت  بقيله بن عبدالمسيح
 . تر باشد باالتر و از فالت پايين

هريار پسر كسرى خالف نيست كه بصره و كوفه پس از فتح مداين پايتخت ايران و رفتن يزدگرد پسر ش  
ـ مسعودى التّنيه و االشراف، ترجمه ابوالقاسم پاينده، » جا به حلوان و پس از جنگ جلوالء بنياد شده است از آن
 .340ص 

جزيره عربستان به كوفه مهاجرت  كه سعد كوفه را بنياد نهاد، طوايف بسيارى از داخل شبه بعد از آن  
اى بر  عده. مركز ثقل تشيع بوده است) ع( و مخصوصاً در زمان ائمهكوفه هميشه. جا ساكن شدند كرده و در آن

اين عقيده هستند كه چون اكثر ساكنين اين شهر از عرب قحطانى بودند و آنان به خاطر سوابقى كه در تشكيل 
كردند و به همين خاطر هنگام تشكيل حكومت حضرت  حكومت در يمن داشتند، مفهوم امامت را بهتر درك مى

 .به اين حكومت گردن نهادند) ع(على

كند، چراكه بعد  تحليل مذكور هرچند خوشايند افراد بسيارى است، اما با سير تاريخ اسالم مطابقت نمى  
سرپيچى كرده، به ) ع(از جنگ صفّين عده زيادى از همين اعراب قحطانى بودند كه از همراهى حضرت على

اسالم منهاى «دولتى پافشارى كردند و شعار   دادند و به اصل بىخوارج پيوستند و اكثريت اين فرقه را تشكيل
 .ها انداختند را سر زبان» حكومت
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وى در سال هشتم هجرى، . اميه است مؤسس خالفت بنى.) ق.  هـ 60ـ . هـ .  ق20(اموى  سفيان ابى بن معاوية
هاى ابوسفيان، ابوبكر به پيشنهاد عمر،  اعده و قشقرقس روز فتح مكه، اسالم پذيرفت و بعد از جريان سقيفه بنى

هاى اعزامى به شام نمود كه بعد از فتح دمشق، به حكومت آن شهر  برادر ارشد معاويه را سردار يكى از قشون
درست بعد از مرگ وى بود كه عمر معاويه را كه قبال حكمرانى اردن را به عهده داشت، به . منصوب شد

 . نصوب كردفرمانروايى دمشق م

السالم به وقوع پيوست،  بعد از صلحى كه بين او و امام حسن مجتبى عليه. ق.  هـ 41وى در سال   
 .80، ص 6تاريخ طبرى، ج  رجوع شود بهچنگ آورد ـ  اسالمى را به ممالك خالفت تمامى
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 شدن مطلب و آگاهى دو جريان مذكور، براى روشن

 .شود و جريان با اندكى تفصيل بيان مىنامه افراد هر د زندگى

» عمروبهرانى«نام پدرش . ايمان آورد) ص(اسود، جزو اولين كسانى است كه به پيامبر  ابوسعيدمقدادبن  
 . اسود شد عبديغوث او را به فرزندى پذيرفت، معروف به مقدادبن است و چون اسودبن

در يك فرسخى مدينه است، وفات نمود و در كه » جرف«نام  اى به در منطقه. ق.  هـ 33در سال   
 . قبرستان بقيع به خاك سپرده شد

 همانا ».اِنَّ الجنّة تشتاق اِلى اَربعة على و سلْمان و عمار و المقداد«: اند  در مورد ايشان فرموده) ص(پيامبر   
 .228، 1ج  منتهى اآلمال، ، سلمان، عمار و مقداد ـ)ع( على;بهشت مشتاق چهار نفر است
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اى  اصفهان بوده است و عده» جِى«سلمان فارسى يا محمدى، اهل را مهرمز بوده و بنابرقولى از ناحيه  ابوعبداهللا
 . باشد اند كه وى از اهالى كازرون مى بر اين رفته

) ص(مبرسپس براى ديدار پيا. سكنى گزيد» حمص«كه شهر خود را ترك كرد، در  سلمان بعد از آن  
 اما بين راه او را به ;دانست كه پيامبرى در اين شهر مبعوث خواهد شد سوى مكّه رهسپار گرديد، چون او مى به

به مدينه مهاجرت ) ص(كه پيامبر سلمان در نزد آن يهودى بود تا اين. عنوان برده به يك نفر يهودى فروختند
 . كردند و سلمان را از آن يهودى خريده آزاد ساختند

 »انا سابقُ ولَد آدم و سلْمان سابق اهل فارس«: كند كه حضرت فرمودند  نقل مى) ص(مالك از پيامبر بن انس  
 .110 ص 1احتجاج طبرسى، ج ـ 

 .وفات يافت. ق.  هـ 36خطاب، والى مداين شد و در سال  سلمان در عهد عمربن  
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از اولين كسانى بود كه اسالم آورد و بنابر قولى پنجمين شخصى .  استغفّار از قبيله بنى) ابوذر(جناده  بن جندب
هاى بدر، اُحد و خندق  او در جنگ. بود كه ايمان آورد و بعد از پذيرفتن اسالم، به ميان قبيله خود بازگشت

 در زمان خالفت عمر به شام رفت و تا زمان. حضور نداشت و بعد از جنگ خندق بود كه به مدينه وارد شد
اگر چند صباحى در اين منطقه : كه معاويه از او به عثمان شكايت كرده و نوشت  عثمان در آن منظقه ماند تا اين
 .كند گردان مى باقى بماند مردم را از تو روى

ازمنكر ابوذر در مدينه را نداشت، پس او  معروف و نهى عثمان هم، چون تحمل اعتراضات و تاب امربه  
 . تبعيد كرد» ربذه«و علف آب  را به صحراى بى

كه همسرش براثر تشنگى و گرسنگى وفات يافت و خود او نيز بعد از مدتى  ابوذر در ربذه ماند تازمانى  
اشتر ـ كه در ميان آن قافله بود ـ غسل  در آن صحرا وفات يافته و توسط افراد قافله عراق به سركردگى مالك

 .222، ص 1ـ منتهى اآلمال، ج  .ق . هـ32طابق است با سال بنابرقولى، وفات او م. و كفن و دفن شد
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پدرش اهل يمن بود و قبل از هجرت، . شد يقطان شناخته مى مخزوم، كه با كُنيه ابى ابن حليف عمارياسرعنسى
  و مخذومى بود و او نيز قبل از هجرت مغيرة مادرش سميه كنيز ابوخُذيفه. توسط مشركين به شهادت رسيد

 . هاى فراوان توسط ابوجهل به شهادت رسيد بعد از تحمل شكنجه

به او وعده ) ص(پيامبر اسالم. در سنّ نود سالگى در جنگ صفين شهيد شد. ق.  هـ 37عمار در سال   
خاطر هنگامى كه به شهادت رسيد، عده كثيرى از  همين داده بودند كه به دست قوم ظالم شهيد خواهد شد، به

 . پيوستند) ع(ام توبه كرده به سپاه علىلشكريان ش
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در زمان جاهليت و اسالم از بزرگان . باشد مى) ص(و عموى پيامبر» ابوالفضل«اش  عبدالمطّلب، كُنيه بن عباس
يكى از . در جنگ بدر، در ميان لشكر قريش حضور داشت و به دست مسلمانان مدينه اسير شد. قريش بود

 . در مدينه مدفون است. وفات يافت. ق.  هـ 32بود و در سال ) ع(كه طرفدار حضرت علىاشخاص مهمى بود 
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ابيطالب بود كه بعد از شهادت ايشان  قحافه، مادرش اسماء بنت عميس، همسر جعفربن ابى بكربن ابى محمدبن
 .ا به دنيا آوردالوداع محمد ر در جنگ با روميان، به ازدواج ابوبكر درآمده و در سفر حجة

درآمد، و محمد در خانه آن حضرت بزرگ ) ع(بعد از مرگ ابوبكر، اسماء بنت عميس به همسرى على  
 . شد

حضور فعالى داشت و بعد از ) ع(هاى جمل و صفّين در لشكر حضرت على بكر در جنگ ابى محمدبن  
ه در مصر در جنگ با ك  تا اين;به حكومت مصر فرستاده شد) ع(جنگ صفّين، از سوى حضرت على

 .به شهادت رسيد. ق.  هـ 38خديج، در سال  بن عاص به دست معاوية عمروبن

عباس نوشته، ستوده و بنابرقولى در مورد  اى كه خطاب به ابن السالم وى را در نامه حضرت على عليه  
رزند شخص ديگرى بود، ولى من براى او پدر هرچند او ف(» انّه كان لى ربيباً و كنت له والداً اُعِده ولداً«ايشان فرموده 

 .398، ص 1منتهى اآلمال، ج ـ ) شمردم بودم و او را فرزند خود مى
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بود و در صفّين همراه ايشان با لشكر شام ) ع(عمرو از بزرگ ياران حضرت على بن حارث بن نُباتة بن اصبغ
 . جنگيده است

به فرزندش محمدحنفيه را همو نقل كرده و بعد از ) ع(علىاشتر و وصيت حضرت  عهدنامه مالك  
 .465، ص 3اعيان الشيعه، ج در سنين پيرى وفات يافته است ـ ) ع(شهادت حضرت على

شرطة «تو را ) ع(از ابوجارود نقل شده كه از او پرسيدم چرا حضرت اميرالمؤمنين» كشى«در كتاب   
اين خاطر كه ما با ايشان شرط كرده بوديم تا در راه او مجاهده به : نام نهاد؟ اصبغ در جواب گفت » الخميس

 . كنيم يا پيروز و يا كشته شويم و او شرط كرد كه به پاداش آن مجاهده بهشت را براى ما ضمانت كند
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، اين شعر در ديوان منسوب به اميرالمؤمنين. باشد مى) ع(اعور همدانى، از ياران حضرت على عبداهللا بن حارث
 :خطاب به حارث آمده كه حضرت فرمودند

 يا حارِث همدانى منْ يمت برَنى مِن مؤمِن اَو منا فقاً

 . اى حارث همدانى هركس چه مؤمن، چه منافق هنگام مرگ مرا خواهد ديد: يعنى 

ارى كه از سوى يزيد انص بن در كوفه وفات يافت و عبداهللا. ق.  هـ 65بنابرقول مشهور، در سال   
 .365، ص 4اعيان الشيعه، ج زبير حاكم كوفه بود، بر او نماز خواند ـ  بن عبداهللا

 

 50صفحه  ]15[

هاى جمل، صفّين و نهروان، در لشكر حضرت  بود و در جنگ) ص(حمق خزاعى از ياران پيامبر اكرم عمروبن
عدى، به موصل گريخت و در  ى حجربنبعد از شهادت اميرالمؤمنين، در جريان دستگير. حضور داشت) ع(على

سر . غارى پنهان شد و در همان غار مارى او را گزيد سربازان زياد كه به دنبال او آمده بودند، او را مرده يافتند
 .392، ص 1منتهى اآلمال، ج او را بريدند و براى معاويه فرستادند ـ 

) ص(اللّه الحمق صاحب رسول اَولَست قاتل عمروبن« :نويسد  اى خطاب به معاويه مى در نامه) ع(امام حسين  

و بنده ) ص(حمق خزاعى كه از اصحاب رسول خدا آيا تو قاتل عمروبن: يعنى » ...العبد الصالح الذى اَبلَتْه العبادة 
 .248الشهادة، ص  نهج عبادت براى او، الغر و ضعيف گشته بود، نيستى؟ ـ ]فرط[صالح خدا بود و از 
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هاى آن حضرت از فرماندهان  بود و در جنگ) ع(اشتر نخعى، نزديكترين فرد به حضرت على حارث بن مالك
هاى  هاى فتح شام و قسمتى از جنگ هاى زيادى در جنگ وى سلحشورى. رفت بزرگ ارتش ايشان به شمار مى

 . شود ناخته مىبه عنوان يكى از فرماندهان بزرگ سپاه اسالم ش. ايران از خود نشان داد

در دوره عثمان در شهر كوفه سكنى گزيد و به مخالفت با امراى ظالم عثمان پرداخت، عثمان وى را به   
اما معاويه نيز از پس آنان . ها را سركوب كند اى به شام تبعيد كرد تا معاويه با قدرتى كه داشت، آن همراه عده

اميرالمؤمنين او را به . به كوفه بازگشتند. ق.  هـ38وباره در سال ها، د برنيامد و آنان را به موصل فرستاد و آن
كه به مصر برسد، در شهر قلزم در بين راه به دست ايادى معاويه  ولى قبل از اين. عنوان والى، به مصر فرستاد

 .در راه مصر به شهادت رسيد

اى ايراد  رفته و خطبهدادند، حضرت به منبر ) ع(هنگامى كه خبر شهادت ايشان را به حضرت على  
 .البالغه به طور مفصل نقل شده است فرمودند كه در نهج

اشتر براى من چنان بود كه من براى رسول «از حضرت نقل شده كه در مورد مالك اشتر فرمودند   
 .»بودم) ص(خدا

تر   جاعاگر كسى قسم بخورد كه در عرب و عجم ش«: گويد الحديد نيز در مورد مالك اشتر مى ابن ابى  
 .369، ص 1االمال، ج   ـ منتهى.»كنم كه قسمش راست باشد ، گمان مى)ع(از اشتر نيست مگر استادش اميرالمومنين
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حضرت او . بود) ع(بن سعدبن عباده خزرجى انصارى، از بزرگان صحابه و از نزديكترين ياران حضرت على قيس
وى مردى شجاع و . گ صفين به فرمان ايشان از مصر برگشترا به حكومت مصر منصوب كرد و در جريان جن



اگر از  (»المكر و الخديعة فى النار لكنت من امكر هذه االمه: يقول) ص(اهللا لوال سمعت رسول«: گفت قوى بود و هميشه مى
 ).گر آتش است، حتماً مكارترين اين امت بودم شنيدم كه جايگاه شخص مكار و حيله نمى) ص(رسول خدا

چنان پايدار و ثابت قدم بود كه هنگامى كه از پدرش در مورد حقّ ) ع( در دوستدارى حضرت علىقيس
گفته ) ع(اين سخن را كه در مورد حضرت على) ص(تو از رسول خدا«: سخنى شنيد، به او گفت) ع(اميرالمؤمنين

. اند ذكر كرده. ق. هـ 60ل نويسان وفات او را سا مورخان و تذكره» ...بود، شنيدى و باز ادعاى خالفت كردى؟
 .453، ص 8اعيان الشيعه، ج 
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. او را از آن زن خريده و آزاد نمود) ع(بود، حضرت على» اسد بنى« يكى از زنان ]غالم[بن يحيى تمار، بنده  ميثم
ع(ىشنيدم كه ميثم را به حضرت عل) ص(هاى شب از رسول خدا كرده كه در نيمه نقل مى) ره(سلمه ام (

 .كرد سفارش مى

ـ . زياد به دار آويخته شد به عراق، در شهر كوفه توسط ابن) ع(ميثم ده روز قبل از ورود امام حسين  
 .198، ص 1ج : اعيان الشيعه
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بود كه در جنگ صفين، حضرت او را ) ع(حجربن عدى، يكى از زهاد عرب و از بزرگ ياران حضرت على
 .بود) ع(كرد و در جنگ نهروان امير لشكر حضرت على» كنده«ه فرمانده لشكر قبيل

او را به دمشق نزد معاويه فرستاد و معاويه در ) ع(زيادبن ابيه به خاطر حمايت حجر از حضرت على  
، ص 1اآلمال، ج  ـ منتهىواقع در دو فرسخى دمشق، او و يارانش را به شهادت رسانيد » عذراء«اى به نام  منطقه
369. 

آيا تو قاتل «: نويسد اى كه خطاب به معاويه نوشت، پس از سرزنش او مى در نامه) ع(مام حسينا  
ها را  تو قاتل مردانى هستى كه بدعت! حجربن عدى كندى و ياران نمازگزار و عبادت پيشه او نيستى؟ آرى

ت مالمتگران كردند و در راه خداوند از مالم شمردند و امر به معروف و نهى از منكر مى ناروا مى
 .248الشهاده، ص  ـ نهج» .هراسيدند نمى
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در جريان كربال دو نفر . باشد مى) س(و همسر حضرت زينب) ع(بن جعفر طيار، برادرزاده حضرت على عبداهللا
بن معاوية يكى  عبداهللا. بود) س(از پسرانش به شهادت رسيدند و بعد از واقعه كربال در خدمت حضرت زينب

اميه  هاى اوليه، از سپاهيان بنى قيام كرد و بعد از پيروزى. ق.  هـ127 نوادگان ايشان است كه در سال از
 .شكست خورد، به خراسان رفت و به دست ابومسلم به شهادت رسيد
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ن ، امام حسن و امام حسي)ع(، حضرت على)ص(شيخ طوسى وى را جزو ياران رسول خدا: بن زيد زيدبن ارقم
السالم نقل شده  از او روايات بسيارى در مناقب اميرالمؤمنين و اهل بيت عليهم. عليهماالسالم ذكر كرده است

، در خدمت امام )ع(نموده و بعد از حضرت على در جنگ صفين حضور داشته و حضرت را يارى مى. است



، ص 7ـ اعيان الشيعه، ج وفات يافت ، در شهر كوفه .ق . هـ68كه در سال  بود، تا اين) ع(و امام حسين) ع(حسن
87. 
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را در ) ع(بود و حضرت على) ع(و حضرت على) ص(اهللا بن عبدالمطلب، پسرعموى رسول عبداهللا بن عباس
» عطاء«. رود عالوه بر اين، يكى از بزرگترين شاگردان اميرالمؤمنين به شمار مى. كرد هاى اسالم يارى مى جنگ

مجلسى زيباتر از مجلس ابن عباس نديدم، زيرا مفسرين، شعراء و فقيهان سؤاالت خود «:  استدر مورد او گفته
 .55، ص 8الشيعه، ج   ـ اعيان».داد ها پاسخ مى عباس به همه آن پرسيدند و ابن را از او مى
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» ساعده بنى سقيفه«اى در ماجر. بود) ع(بن عبدالمطلب، او نيز پسرعموى پيامبر و حضرت على بن عباس فضل
اى كه عمروعاص  پرداخت و در جنگ صفين نيز حضور داشت و در جواب نامه) ع(به طرفدارى از اميرالمؤمنين

 ;ارائه نمود) ع(بن عباس نوشته، شعرى سروده قبل از فرستادن به عمروعاص آن را به حضرت على به عبداهللا
 .404، ص 8الشيعه، ج  يانـ اعتو بزرگترين شاعر قريش هستى : حضرت فرمودند
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.  هـ37كه در سال  جنگيد تا اين بوده كه در جنگ صفين همراه ايشان مى) ع(اويس قرنى، از ياران حضرت على
دستگاه خالفت اموى به اقتضاى سياستش، مدفن ديگرى را . جا مدفون گشت به شهادت رسيد و در همان. ق

 .براى او معرفى كرده است

: »القرن يفوح روائح الجنة من قِبل القرن و اشوقاه اليك يا اويس«: اند فرموده» اويس«در مورد ) ص(برپيام  
 .512، ص 3ـ اعيان الشيعه، ج ) بوهاى بهشت از جانب قرن مىوزد، چقدر به تو شوق و عالقه دارم اى اويس قرن(
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بن زبير بر عليه يزيد شوريد و بعد از هالكت  كه عبداهللاهنگامى . بن زبير بود بن زبير برادر عبداهللا مصعب
مصعب را به جنگ مختار فرستاد و مصعب هم به يارى اشراف كوفه، . يزيد، به شبه جزيره عربستان مسلط شد

بن مروان  عاقبت خود مصعب نيز به دست لشكريان عبدالملك. بر مختار غلبه كرد و او را به شهادت رساند
 .كشته شد

 

 71صفحه  ]26[

شش فرزند داشته كه چهار نفر از ايشان پسر و دو نفرشان دختر ) ع(حسين حضرت امام) ره(بنابر نقل شيخ مفيد
بوده و مادر ايشان » اميمه«و يا » آمنه«يكى از دختران ايشان سكينه نام داشت كه نام اصلى ايشان . بودند

در . ق. هـ 117حضرت سكينه در سال . به ايشان دادبوده و همو بود كه لقب سكينه را » امرءالقيس بنت رباب«
 .854، ص 1اآلمال، ج  ـ منتهى. شهر مدينه وفات يافت
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و مردم را به . باشد مى) ع(و برادر امام رضا) ع(زيدبن موسى بن جعفر ملقب به زيدالنّار، فرزند امام موسى كاظم
مسئول امور جنگى ابن طباطبا، . كرد  سنّت دعوت مى و عمل به كتاب و»الرضى من آل محمد«پيروى از 

ابن طباطبا را مسموم و محمدبن محمدبن » العبنى زهيربن مسيب«شان بر  بود كه بعد از پيروزى» ابوالسرايا«
ابوالسرايا براى شهرهاى اطراف حاكمانى از علويان . طباطبا نمود را جانشين ابن) ع(بن حسين زيدبن على

 .را به حكومت اهواز منصوب كرد» زيدالنّار«بن جعفر  بن موسىمنصوب كرد و زيد

بن محمد كه از سوى ابوالسرا يا حاكم بصره شده  زيدالنّار عالوه بر حكومت اهواز، بصره را نيز از عباس  
 .بود، گرفت و حاكم هر دو شهر گرديد

اثير، چون زيد هنگام   گفته ابنبنابر. هم دستگير شد» زيدالنار«بعد از شكست و كشته شدن ابوالسريا،   
داده بودند » النّار«ها را به آتش كشيده بود، به او لقب  عباس و تابعين آن هاى زيادى از بنى ورود به بصره خانه

 .ق.  هـ199شرح وقايع سال . 173، ص 5ـ الكامل، ج 
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به شهادت . ق.  هـ 120ولد و در سال مت. ق.  هـ78در سال ) ع(بن ابى طالب بن على بن حسين زيدبن على
 .رسيد

اهداء شده ) ع(بوده كه توسط مختاربن ابى عبيده ثقفى به امام سجاد» حوريه«مادر ايشان كنيزى به نام   
 .بود
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جا به رى و از رى نيز به خراسان رفت و در  بعد از شهادت زيد، فرزندش يحيى از كوفه به مداين رفت و از آن
توسط عمال حكومتى . ق.  هـ 125اقامت گزيد تا اين كه در سال » بن عمروبن داود حريش«ر بلخ نزد شه

يزيد، جانشين او شده بود، به حاكم خراسان نامه نوشت كه  دستگير شد و اين زمانى بود كه هشام مرده و وليدبن
 . راهى شودبه سوى دمشق: او نيز يحيى را آزد كرد و به او گفت. يحيى را آزاد كنيد

سوى  بعد به سوى بيهق رفت و از بيهق به. اما حاكم شهر او را بيرون كرد. يحيى به سرخس رفت  
زيد در  بن ها همراه بود با جنگ و گريزهايى كه يحيى اين حركت. نيشابور روانه شد و مدتى نيز در هرات بود

 .شهيد شد »سيار نصربن«به دست افراد » جورجان«كه در  شد تا اين ها پيروز مى آن

كه توسط ابومسلم  هم چنان بر صليب بود تا اين. جنازه او را همانند جنازه پدرش به صليب كشيدند  
 .ق.  هـ 225شرح حوادث سال . 260، ص 4اثير، الكامل، ج   ـ ابنپايين آورده شد و به خاك سپرده شد
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 .هستند) ع(بن ابيطالب بن على سنبن ح بن حسن محمد و ابراهيم، فرزندان عبداهللا

بن  پدرش عبداهللا. زيد، محمدبن عبداهللا زمينه قيام ديگرى را آماده كرد بن بعد از شهادت يحيى  
مهدى اهل «درباره او تبليغات فراوانى انجام داد و در نتيجه، بسيارى او را به عنوان ) ع(بن على بن حسن حسن
 .شناختند» )ع(بيت



ها در  هاى آن د او جمع شدند، حتى منصور عباسى با او بيعت كرد، در حالى كه مبلغعباس نيز گر بنى  
كه در سال  عباس قوت گرفت، او را رها كردند، تا اين اما وقتى كار بنى. كردند خراسان به نفع آنان تبليغ مى

 .در عهد منصور عباسى، محمد در مدينه و ابراهيم در بصره قيام كردند. ق.  هـ 145

بن موسى را به جنگ محمدبن عبداهللا فرستاد و عيسى بر محمد پيروز شده او  نصور عباسى هم عيسىم  
 .را كشت ـ محمد در تاريخ به نفس زكيه مشهور است

 .4، ص 5ـ الكامل، ج . ابراهيم نيز در جنگ با لشكريان منصور عباسى كشته شد  
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بن شاذان در اين مورد  فضل. بوده است) ع(العابدين صحابه امام زينسعيدبن جبيربن هشام اسدى، از بزرگان 
سعيدبن جبير و سعيدبن المسيب و : بن الحسين عليهماالسالم فى اول اَمره اال خمسة انفس لم يكن فى زمن على«گفته است كه 

ر آغاز كار به غير از پنج نفر، د) ع(بن حسين زمان على: (»الطويل و ابوخالد الكابلى بن ام محمدبن جبيربن مطعم و يحيى
بن ام طويل و ابوخالد كابلى، شخص ديگرى  جبيربن مطعم، يحيى مسيب، محمدبن جبير، سعيدبن يعنى سعيدبن

 ).نبود

بن مروان قيام كرد، سعيدبن  بن محمدبن اشعث بر عليه عبدالملك هنگامى كه عبدالرحمن: نويسد ابن خلكان مى
بن محمدبن اشعث كشته شد و يارانش پراكنده شدند، سعيدبن جبير   كه عبدالرحمنجبير همراه او بود و هنگامى

بن يوسف ثقفى فرستاد و  به مكه رفت و خالدبن عبداهللا قسرى كه والى مكه بود، او را دستگير كرده نزد حجاج
 .235 و 234، صص 1الشيعه، ج   ـ اعيانبه قتل رسانيد. ق.  هـ 95حجاج او را در شعبان سال 

 

 89صفحه  ]32[

شيخ طوسى در كتاب رجال، او را از . باشد ابولبخترى نام او سعيدبن عمران و بنابر قولى سعيدبن فيروز مى
بن محمدبن اشعث او را يارى كرده است و در  او هنگام قيام عبدالرحمن. شمرده است) ع(صحابه حضرت على

 .242 و 226 ، صص7 ـ اعيان الشيعه، جوفات يافته است. ق.  هـ 183سال 
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 .باشد البيان مى شعبى، اسمش عامربن شرحبيل است و يكى از منابع تفسير مجمع
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بن محمدبن اشعث و  جبلة بن زحر يكى از قراء بزرگ بود كه در واقعه دير جماجم ـ جنگى كه بين عبدالرحمن
بن محمدبن اشعث بود كه با نقل گفتار  عبدالرحمناو يكى از بزرگان لشكر . حجاج اتفاق افتاد ـ كشته شد

 .85، ص 4 ـ الكامل، ج كرد اميرالمؤمنين، مردم را به جنگ با سپاه حجاج تشويق مى
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دانست كه مادرش كنيز او بوده و هنگام باردارى او را به معقل  مى» عميربن بطين عجلى«ابومسلم خود را پسر 
 ابومسلم در خانه آن دو به دنيا آمده و تربيت يافته است و چون معقل و ادريس از و ادريس عجلى فروخته و
، »بن كثير سليمان«اند، ابومسلم با داعيان محمدبن على يعنى  بن عباس بوده بن عبداهللا طرفداران محمدبن على

 .كنند و را آزاد مىكند و در اين زمان معقل و ادريس ا ارتباط برقرار مى» قرط الهزبن«و » هيثم بن مالك«



كند و  آيد، محمدبن على او را قاصد ميان خود و داعيانش در خراسان مى ابومسلم نزد محمدبن على مى  
 .379ـ اخبار الطّوال، ص برد  ابومسلم بوده كه خبر مرگ محمدبن على و جانشينى ابراهيم را به عراق و خراسان مى

مردم در نسب او : گويد يگر بيان كرده و در آغاز كالم مىاى د اثير زندگى ابومسلم را به گونه ابن  
 .252، ص 4ـ الكامل، ج . دارد اختالف دارند و زندگينامه او را به چند گونه بيان مى
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همين احساس نياز سبب شد كه . شد هاى اخبار يهود، از هنگام خالفت عمربن خطاب احساس مى نياز به تبيين
 .لماى مسيحى در ميان مسلمانان صاحب نظر و عقيده باشنداحبار يهود و ع

گويا او كيش . بن اوس دارى بود اولين كسى كه از طرف خلفا براى اين امر پشتيبانى و حمايت شد، تميم  
، در نهمين سال هجرت به مدينه آمده و اظهار اسالم كرده بوده )ص(مسيحى داشته و در زمان پيامبر اكرم

 .است

اولين كسى بوده كه در » اوس بن تميم«آمده است كه » كنزالعمال« از جلد اول كتاب 281در صفحه   
گويى پرداخته و از عمربن خطاب خواست تا به وى اجازه دهد تا ايستاده به مردم قصه  ميان مسلمانان به قصه

حديث را هم ممنوع عمربن خطاب در حالى كه نقل حديث و نوشتن و كتابت . بگويد و عمر هم به او اجازه داد
كرد كه اگر به اين كار اجازه داده شود و حديث به صورت مكتوب  كرده بود و اين عمل خود را چنين توجيه مى

شود، به فردى كه مسيحى بوده و تنها در سال آخر حيات  درآيد، با آيات قرآن مخلوط و موجب اشتباه مى
هاى اديان  گويى كند و در كانون مملكت اسالمى، خرافه هايمان آورده بوده، اجازه داد تا قص) ص(پيامبر اكرم

در آن ايام كه مسلمانان از اطراف و اكناف به شهر . ديگر را به عنوان توجيه دينى براى مسلمانان بازگو كند
پردازى يك  دانستند، افسانه آوردند و اهالى شهر را پيروان و شاگردان راستين مكتب رسول اكرم مى هجوم مى
هاى  كرد و همه اين افسانه هاى اعتقادى، ذهن و انديشه آنان را پر مى نو مسلمان، به جاى تبيينمسيحى 

 .شد منسوخ و يا ساخته و پرداخته ذهن يك مسيحى، سخنان پيامبر اكرم قلمداد مى

االحبار را به عنوان همنشين و مفتى اعظم  پس از عمربن خطاب، عثمان رويه او را پى گرفت و كعب  
 .اب كردانتخ

، اسالم آورد )ص(دانشمند يهودى بود كه بعد از وفات پيامبر: نويسد مى» االحبار كعب«ذهبى در مورد   
بود و براى ) ص(بعد از ورود، همنشين اصحاب پيامبر. خطاب از يمن به مدينه آمد و در زمان خالفت عمربن

 .كرد گفت و نكات عجيب را حفظ مى هاى اسرائيلى سخن مى آنان از كتاب

كرد و به خاطر او با ابوذر  عفّان هميشه از وى حمايت مى بن قدر و منزلت او به حدى بود كه عثمان  
 . كرد غفارى بدرفتارى مى

هاى يهود  او از كتاب. بن منبه بود كه در اواخر خالفت عثمان به دنيا آمد ، وهب]گو قصه[سومين فرد   
 .352، ص 4 ميزان االعتدال، ج وفات كرد ـ. ق. ـ  ه114سخن بسيار نقل كرده و عاقبت در سال 

هاى شيعى و بالخصوص سنّى نقل  هاى تفسير و ساير كتاب متأسفانه احاديثى كه از اين افراد در كتاب  
كارى بسيار سخت و محتاج زمان ) ص(هاى ائمه و پيامبر شده فراوان است و گويا تفكيك اين روايات از حديث

به تفصيل در اين مورد سخن » ملل و نحل«م، جناب آقاى جعفر سبحانى در كتاب دانشمند محتر. باشد مى
اند كه چهارمين دليل ايشان به  اند، ايشان در مورد فرقه ـ فرقه شدن امت اسالمى چندين دليل آورده گفته



ـ جعفر بررسى نقش احبار يهودى و راهبان مسيحى در ايجاد تفرقه در ميان امت اسالمى، اختصاص يافته است 
 .104، 77، صص 1سبحانى، ملل و نحل، ج 
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 279به خالفت رسيد و در رجب سال . ق.  هـ 256معتمد كه نامش احمدبن جعفر متوكل بوده، در رجب سال 
 .مرد. ق. هـ 

 سالگى 48 اند كه او در اى بر اين عقيده اند در پنجاه سالگى وفات كرده و عده اى گفته عده: گويد مسعودى مى
 .التنبيهواالشراففوت كرده است ـ 

 

 272صفحه  ]38[

. شدند يعنى كنيز بودند و آنان را از شمال خراسان به اسارت آورده بودند و گرنه كنيز نمى» ام ولد«هر دو، 
بود ـ » مارده«از اهالى بادغيس بود و مادر معتصم كنيزى به نام » مراجل«مادر مأمون كنيزى به نام 

 .هواالشرافالتنبي

تر درصدد جعل واقعيات  گويند مادر مأمون ايرانى بود، سخت در اشتباهند و يا به سخن درست كه مى آنان
هستند، چرا كه در زمان عباسيان، همه جاى فالت ايران، اعم از مسلمان و زرتشتى تسخير شده بودـ كه 

 .ن قابل اسارت و برده كردن نبودشدند ـ و هيچ كس در فالت ايرا زرتشتيان هم اهل كتاب شناخته مى

آنان هر چه در مشرق پيش . گرفتند ها حدود فالت ايران و زبان و نژاد مردم را در نظر نمى عرب  
بردند، به حدى كه سمرقند و بخارا را نيز جزو خراسان  رفتند، به همان ميزان لفظ خراسان را نيز پيش مى مى

در حالى كه مرز نهايى . د، مادر مأمون و معتصم، خراسانى هستندگفتن كردند و مى بل قلب خراسان حساب مى
 .فالت ايران در آن قسمت، رودخانه جيحون بوده است
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