
  

 اولین تكاپوھاى تشیع در خراسان 

 دكتر حسین مفتخرى 

قان بـود و  له موضـوعات بحـث انگـیز در میـان مورخـان و محق شیع و ايـران از جم از دير باز تاكنون ارتبـاط ت
گى و چرايـى انتشـار آن در ايـران , نظريات گوناگون و گاه متضادى در مورد منشإ و خاستگاه تشیع و چگون

با تشیع در دو ) خصوصا اھل خراسان(مقاله حاضر سعى دارد اولین تماس ھاى ايرانیان . ارائه شده است
قرون . قرن اول ھجرى را به بحث گذارد تشیع مورد نظر در اين مقاله عام تر از مفھوم شناخته شده آن در 

سانیه و عباسـیان در خراسـان را نـیز در , از اين رو عالوه بر علويان و ھوادارانشان, بعدى است تحركات كی
سى ـ , برگرفته و به اين نتیجه گیرى نايل آمده كه در دوره مورد بررسى نه ھــاى سیا تشیع بیشتر با زمی

يران  خش ھــايى از مـردم ا ھاى ضـد امــوى ب اجتماعى ھمراه و عنوان شیعه بیشتر سرپوشى برفعالیت 
از (به ھمین دلیل بود كه با پیروزى عباسیان از تعداد و وسعت جنبش ھاى با ماھیت شـیعى . بوده است
به تدريج مـذھب رسـمى و , )ص(در خراسان كاسته شد و ھمراه با محبت به اھل بیت پیامبر) نوع علوى

 . مورد تإيید خالفت در میان مردم نواحى شرقىايران تثبیت گرديد
 مقدمه

قرون بعـدى اسـت تـا , مفھوم تشیع در اوايل ظھور اسالم به مراتب عام تر از مفھوم شناخته شده آن در 
ھوم سیم كـرده انـد, جايى كه برخى از محققان براى تبیین ايـن مف سى و مــذھبى تق . تشـیع را بـه سیا

نوان وصـى تإكیـد داشـتند و ) ع(براساس اين نظر بايد بین پیروان على ضرت بـه ع كه بـر جانشـینى آن ح
ھـم ) 1.(قائل به تمايز شـد, كسانى كه به خاطر زمینه ھاى سیاسى ـ اجتماعى از او حمايت مى كردند

نص ) ص(كه به امامـت و خالفـت بالفصـل وى بعـد از پیــامبر) ع(چنین غیر از اصحاب خاص على بـه حكـم 
كار مـى رفـت) ع(به معنى تفضیل على)) شیعه((ابتدا , اعتقاد داشتند . بر عثمان و مخالفت با معاويه به 

قق نشـده بـود و  سیان بـراى بسـیارى از ھـواداران شـیعه مح يان و عبا در اين دوره حتى تفكیك بین علو
سیان ) ص(شیعه كلیه ھواداران خاندان پیامبر تا جـايى كـه عبا اعم از علوى و عباسى را در برمى گرفت 

 .نیز خود را شیعه معرفى مى كردند
خـود را , چرا كه تشیع به مفھوم خـاص, اصطالح شیعه به مفھوم كلى آن مورد نظر است, در مقاله حاضر

را به زمان ) ع(كه ادامه راستین آن مى داند و پیدايى ھواداران خاص على, نه به عنوان فرقه اى از اسالم
خاستگاه و زمان پیدايش تشیع محتواى برخى از تحقیقات محققان را بـه ) 2.(مى رساند)  ص(حیات پیامبر

شإيى غـیر عربـى بـراى شـیعه  خود اختصاص داده است و بسیارى براين امر تإكید كرده اند كـه تصـور من
در , ھمچـون اسـالم, بلكه تشیع بـه صـورت صـريح و روشـن, چندان با واقعیت ھاى تاريخى مطابقت ندارد

بـر ھمیـن مبنــا ) 3. (سرزمین ھاى عربى تولد يافته و پس از آن به موالى و غیر عرب سرايت كـرده اسـت
 .ارتباطى با عكس العمل روح ايرانى در مقابل اسالم ندارد, حداقل در دوره آغازين, جنبش تشیع

بلكه در , در طول تاريخش منحصر به ايران نبوده) به مفھوم عام(شواھد فراوانى در دست است كه تشیع 
شته اسـت قرار دا يران  خارج از ا و ايـن , دوره ھايى طوالنى از تاريخ اسالم كانون ھـاى اصـلى تشـیع در 

بود يه , حقیقت كه در قرون اولیه ھجرى مذھب قسمت عمده مردم ايـران غــیر شـیعى  قض كننــده نظر ن
 )4.(ھايى است كه در آن سعى شده است به نحوى پیدايش شیعه را به ايران و ايرانیان نسبت دھند

از نیمه دوم قرن اول ھجرى آغاز شد , حضور ايرانیان در جنبش ھاى سیاسى ـ اجتماعى جامعه اسالمى
ـ حداقل در حلقه اى خاص از اصـحابش كـه غـیر از ) ع(و اين در حالى است كه بحث در مورد امامت على

سلمان فارسى ھمه عرب بودند ـ مدت ھا پیش از اين زمان در سقیفه و به سخن نوبختى در زمان حیات 
قرون بعـدى و بـه ) 5.(در بین پیشگامان شیعه مطرح شده بود) ص(پیامبر پیوند جامعه ايرانى با تشیع در 

عام(يعنى نفوذ تدريجى تشیع , تدريج حاصل شد كه در اين مقاله به بررسى اين موضوع ھوم  در ) بـه مف
 .مى پردازيم, به خصوص در دو قرن اول ھجرى, ايران با تإكید بر خراسان

 
 اولین تماس ھاى ايرانیان با تشیع) 1
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صیه بـه عـامالنش در پرھـیز از ظلـم و ) ع(موضع گیرىھاى عدالت خواھانه على در حمايت از اھل ذمه و تو
حمايـت ) 6.(به طور مكرر در سفارش ھاى وى به كارگزارانش نقش بسـته اسـت, ستم نسبت به ايشان

ھت جـذب عناصـر ناراضـى, از موالى و غیر عرب) ع(على كـه ناشـى از , نه به عنوان موضعى موقت در ج
مان بـه . روحیه عدالت خواھانه وى بود ھم چنان كه در قضیه قتل ھرمزان صريحا در مجلس مشـورتى عث

بود كـه عبیـدهللا بـه ) ع(و به سبب ھمین اصرار على) 7(,يعنى عبیدهللا بن عمر رإى داد, كشتن قاتل وى
اگر چه در نزد وى نیز از ستايش ) 8(,در دوران حكومت آن حضرت به معاويه پناه برد,  رغم میل باطنى خود 

 :به گفته يعقوبى) 9.(دريغ نورزيد) ع(على
 )10.(على مردم را در عطا برابر نھاد و كسى را برترى نداد و موالى را چنان عطا داد كه عرب اصلى را

تا آن جـا كـه آشــكارا از وى خواسـتند ) ع(خصوصا اشـراف از علـى, اين موضوع مايه ناخرسندى عرب بـود 
 وى فرزندان اسماعیل بر فرزندان لكن در ديدگاه) 11.(اشراف عرب و قريش را بر موالى و عجم برترى دھد

و وى ھرگز حاضر نبود نصرت و پیروزى را بـا جـور و سـتم كسـب ) 12(اسحاق ھیچ گونه رجحانى نداشتند
 .كند

طبیعى است اين گونه موضع گیرىھا براى جماعتى كه مدت ھا تحقیر شده و ھستى و موجوديت خويش 
شواھد ) 13. (را در خطر مى ديدند تازگى داشت و از سوى ايشان با تحسین مواجه مى شد با اين حال 

ھم چنــدان زيـاد ) ع(حتى در زمان خالفت على, موجود حاكى است كه میزان پیوستگى ايرانیان به تشیع
ھايى از نواحـى ايرانـى ) 14(,مثل مناطق ايرانى نشین كوفه; نبود و به نقاطى خاص منحصر بود و بخش 

 .قرار داشت) ع(و عمدتا در محدوده اى كه به طور مستقیم تحت حاكمیت على)) سواد((نشین در 
تش) ع(على فت تـا در دوره خالف شناخته , نیز به واسطه جنگ ھاى داخلى فرصت نیا عراق  در خـارج از 

خورد حتـى , شود تا جايى كه در ھمین دوره در بسیارى از نقاط ايران شورشى سراسرى به چشم مـى 
احتمـاال تشـیع مــردم ) 15.(در برخى مناطق مردم با نپرداختن خراج به خوارج گريخته به ايران مى پیوندنـد

تإثیر نیسـت, مدائن ھم از حضور سلمان فارسى در اين شـھر بـه عنــوان حـاكم وى از اصـحاب ) 16(;بـى 
در دوره حكومتش در مدائن پشمینه مى پوشید و نان جو مى خـورد و االغ جـل دار ((بود و ) ع(خاص على

ندان ) 17))(سوار مى شد و مردى عابد و زاھد بود یان بــا خا و ھم اوست كه حلقه اتصال بخشـى از ايران
 .محسوب مى شود, و در نتیجه اسالم) ص(پیامبر

 ايرانیان و قیام مختار) 2
تشیع از ھنگامى كه خواست ھا و آمال ايرانیان را با ديدگاه ھا و آموزه ھاى سیاسى خويش منطبق كرد 

ين دوره بیــش . توانست گستره نفوذ خود را در بین ايرانیان افزايش دھد در واقع اكثريت جامعه ايرانى در ا
از ھر چیز به دنبال مفر و مإمنى بودند كه در پناه آن موجوديت و حیات خـويش را در مقابلـه بـا حاكمیـت و 

 .سیادت عربى حفظ نمايند
سبتا گسـترده, براى اولین بار ارتباط و ھمسويى ايرانیان با تشیع مه جانبـه در , به صـورت ن در شـركت ھ

یام شـیعى قبـل از مختــار, قیام مختار مطرح شد سین, چرا كـه در دو ق مام ح ضت ا یام ) ع(يعـنى نھ و ق
یان درھمبسـتگى بـا . نشانى از حضور ايرانیان ديده نمى شود, توابین در واقع بخش ھاى وسیعى از ايران

خورد, كه به ھر حال داعیه شیعى داشت, قیام مختار سالم پیونـد  شكريان . بـا ا لى در میـان ل عداد موا ت
ضى ) 18.(مختار چنان چشم گیر بود كه برخى آن قیام را جنبشى علیه اعراب به شمار آورده انـد بنـابر بع

ند, روايات گر در ) 19.(حامیان ايرانى مختار ابتدا بیست ھزار و سپس تا چھل ھزار نفر افزايش يافت حـتى ا
یان تشـكیل مـى , بـه اتفـاق آراى مورخـان)20(اين عدد نیز اغراق شده باشـد اكثريـت حامیـان وى را ايران

شش ھـزار نفـرى مختــار كـه پـس از كشـته . دادند از روايتى ديگر بر مى آيد كه حداقل دو سوم از سـپاه 
 )21.(ايرانى بودند, تسلیم و قتل عام شدند)) مصعب بن زبیر((شدن وى به 

ين بـود كـه ايرانیـان را برگـردن ايشـان سـوار كـرده  از جمله ايرادھايى كه اشراف كوفه به مختار داشتند ا
حتى , نیز ناشى از اين امر بود)) مصعب((رويارويى اشراف كوفه با مختار و پیوستن ايشان به ) 22.(است

شما از . ناخشنود بودند)) موالى((ھواداران عرب مختار نیز از موقعیت جديد  مختار به موالى گفته بود كه 
شد, منید و من از شمايم مى  ضع ) 23.(از ھمین رو بود كه در سپاه وى بـه عربـى سـخن گفتـه ن در موا

چنان كه از روايتى معلوم مى شود كـه ) 24.(ديگرى حامیان غیر عرب مختار بندگان فرارى خطاب شده اند
توان از ) 25.(بوده اند) احتماال ايرانى(غیر از موالى عده اى از ھواداران مختار از غالمان  در اين صورت مى 

 .نام برد, قیام مختار به عنوان عاملى در پیوستن بخشى از جامعه ايرانى به اسالم از نوع شیعى
ھاى سیاسـى ـ  كه از حمايـت  جدى از وى مصــمم شـدند  به حمايـت  مانى  حامیان ايرانى مختار تنھا ز

ند, اجتماعى او در مقابل اربابان عرب خود عراق را بـا شـعار . اطمینـان يافت تار توانسـت شـیعیان  اگـر مخ
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رمـز . موالى را با شعار حمايت از ايشان به سمت خود جذب كـرد, بسیج كند) ع(خونخواھى امام حسین
اشراف . موفقیت مختار اين بود كه نیازھاى ايشان را دريافت و در ترفیع منزلت اجتماعى غیر عرب كوشید

مى كنـد حـتى رئیـس شـرطه او از ) 26.(عرب مى گفتند او با شجاعت عرب ھا و كینه عجمان با ما نـبرد 
 )27.(موالى بود

را بر ايشـان تفـوق ) موالى(اشراف كوفه مھم ترين ايرادى كه بر مختار داشتند اين بود كه آزادشدگانشان 
شان داده اسـت شانده و از غنـايم روزي مى گفـت ) 28. (داده و بر مركـب ن تار  كه مخ از ھمیـن روى بـود 

قع ) 29.(ايرانیان از اعراب بر من مطیع تر و وفادارترند و ھر چـه بخـواھم بـى درنـگ انجـام مـى دھنــد در وا
يق , عامل اصلى نزديكى ايرانیان به مختار و حمايت از وى ماعى بـود و كمـتر عال ـ اجت مسائل سیاسـى 

كه بـدانیم در . خاص مذھبى در آن به چشم مى خورد اين موضوع خصوصا ھنگامى مشـخص مــى شـود 
یام مختـار روى داد) ع(قیام امام حسین بل از ق مانى ق ) ايرانـى(از حضـور غــیر عـرب , و توابین كه انـدك ز

بـا ايـن ) 31.(و اصوال جريان تشیع تا زمان توابین ھنوز ويژگى عربى محض داشـت) 30(ذكرى نشده است
زيـرا , در ايران مرحله اى مھم شمرده مى شـود, وصف قیام مختار در روند رشد كمى و كیفى دين اسالم

اعـم از مسـلمان يـا غیــر (پس از آن بود كه تشیع ھر چه بیشتر با اعتراضات و آمـال سیاسـى غــیر عـرب 
ین جديـد اسـت ) 32.(ارتباط يافت) مسلمان ناى آي قیام مختار نمايانگر اولین تشكل گسترده ايرانیان بر مب

 .كه به تدريج حلقه ارتباط ايشان با گذشته را كمتر نمود
 
 كیسانیه در خراسان) 3

بـه , خصوصا مردم خراسان, در نیمه دوم قرن اول ھجرى در گرايش برخى از ايرانیان, ظاھرا فرقه كیسانیه
ين , تشیع و در نتیجه اسالم نقش اصلى را بر عھده داشت گر چـه مـدارك و اسـناد تـاريخى روشـنى در ا

یاى , مورد وجود ندارد پس از سـركوب قیـام مختـار و اح ست كـه  اما برخى شواھد و قراين حـاكى از آن ا
شرق(مجدد قدرت بنى امیه و ظھور حجاج  ند ايشـان در  مى , )مـرد قدرتم فشـار و سـخت گـیرى بـر تما

سیاست ھـاى خشـن و سـركوبگر حجـاج ـ . به نھايت خود رسید, از جمله خوارج و شیعه, معارضان اموى
كه در تاريخ شیعه به زشتى ھر چه تمام تر از او نام برده شده است ـ موجب شد تا برخى از شـیعیان در 

شیعیان قبیلـه اشـعرى در قــم پـس از شكسـت . پى يافتن گريزگاه به ايران روى آورند سكونت و استقرار 
 .گواھى بر اين مدعااست) 33(قیام ابن اشعث

يل بـه شـیعه عرب متما قم , بعید نیست كه نمونه اى از مھاجرت يا گريز اجبارى قبايل  ھـم چنـان كـه در 
كه يحـیى بـن . اتفاق افتاد در نقاط ديگر و از جمله در خراسان نیز تكرار شده باشد ظاھرا يكى از داليلــى 

جلب ھواداران كوفى خود بود كه حجاج و ديگر , خراسان را جھت قیام ضد اموى برگزيد) ق125مقتول (زيد
عده اى از ) 34.(امراى اموى عراق آن ھا را به خراسان تبعید كـرده بودنـد كه  شـواھدى در دسـت اسـت 

تول (شیعیان پس از سركوب قیام زيدبن علـى يران پنـاه آوردنـد) ق122مق حال) 35.(بـه ا روايـات , با ايـن 
ظم و سـازماندھى شـده در نفـوذ و گسـترش تشـیع در  تـاريخى داللـت مـى كنـد كـه كـار تشـكیالتى من

مرھون تالش داعیان و مبلغان كیسانى است كه پس از شكست قیــام مختــار و آشـكارا پـس از , خراسان
شم نخسـتین امامــى . مرگ محمدبن حنفیه به امر فرزندش ابوھاشم به اين مناطق گسیل شدند ابـا ھا

 )36.(بود كه دستگاه تبلیغاتى منظمى تشكیل داد تا ياران تازه اى به عضويت حزب در آورد
و در )) الرضا من آل محمد((در واقع گرايش شیعى مردم خراسان كه در اوايل قرن دوم ھجرى تحت شعار 

گر سـھمى را مـديون اسـتقرار قبايـل عـرب , برخورد با نظام اموى متجلى شد صا اعـراب جنوبـى(ا ) خصو
حتما سھمى اساسى از آن ناشى از تبلیغات و تحركات مبلغـان ) 37(,متمايل به شیعه در خراسان باشد

سابقه اى . كیسانى در خراسان است غالبا چنین تصور مى شد كه تبلیغات شیعى در خراسان بى ھیچ 
اما تحقیقات جديد روشن كرده است كه برخى از اعضاى فرقه كیسـانیه ) 38(با عباسیان آغاز شده است

زندگى و فعالیت داشته اند و بـا معرفـى ابـن الحنفیــه و , يعنى خراسان, حتى در شرقى ترين نقطه ايران
شیعیان خراسان , به نوشته ابوالفرج اصفھانى. تبلیغ مى كرده اند, سپس فرزندش به عنوان امام شیعى
مام مـى دانسـتند, پس از مرگ محمدبن حنفیــه فرزنـدش ھى از ھــواداران ) 39(,ابوھاشـم را ا حـتى گرو

 )40.(ابوھاشم پس از مرگ وى معتقد به غیبت و رجعت او شدند و سرانجام از عراق به ايران كوچ كردند
شمیه , حضور چشمگیر موالى در كنار اعراب در كوفـه و ) كیسـانیه(در اولین ھسته ھاى سرى جريان ھا

عراق و شـام نمايـانگر آن اسـت كـه احتمـاال , )41(اشتغال ايشان به تجارت در مسیرھاى بین خراسان و 
غاز شـده  اولین تماس ھاى اين گروه با جامعه ايرانى از طريق جذب طبقه نسبتا مرفـه و عمـدتا بازرگـان آ

بكیربن ماھان و ابوسلمه كه بعدا جايگاه مھمى در دعوت عباسى كسب كردند نمونه ھايى از اين . است
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بن بجـیر, نام اين دو. افراد ھستند كه از سـوى ا يـار , جزء فھرستى از ھواداران بالقوه دعوت عباسـى بود
 )42.(به محمدبن على عرضه شد, نزديك ابوھاشم

حدود اسـت, منابع اطالعات ما از كم و كیف فعالیت كیسانیه در خراسـان شـیعیان , بنـابر بعضــى اخبـار. م
نقاط مختلف و از جمله خراسان در يك نظام سرى و سازماندھى شده زكات خود را به محمدبن حنفیـه و 

براى مشروعیت حاكمیت , عباسیان نیز گرچه پس از پیروزى) 43.(پس از او به پسرش پرداخت مى كردند
براى جلـب , )44(خويش روايت ھاى جديدى ساخته و پرداخته اند اما در ابتدا به داليل مختلف و از جملــه 

فات : گفته اند) 45.(مدعى وصايت امر دعوت از جانب ابوھاشم بودند, ھواداران علويان گام و ابوھاشم ھن
درجلسه اى كه محمدبن على عباسى حضور داشت داعیانش را در خراسان بـه متابعـت از وى سـفارش 

گران درايـن جلسـه از ) 47.(و اسرار دعوت را با او گفت و دعوتگران را به او شناسانید) 46(كرد اغلب دعوت
 ) 49.(كیسانیه بیشتر خصلتى غیر عربى داشتند: از اين رو برخى گفته اند) 48(,موالى بودند

كى , انتخاب خراسان براى فعالیت از سوى عباسیان و مركزيت مرو و نیز توصیه ايشان بـه داعیــان در نزدي
باه میسـره , به قبايل ربیعه و دورى از تمیم و قیـس  نوان فرمانـده ) از موالـى(و حـتى انتخـاب ابـو ر بـه ع

عوت ) 50.(تشكیالت در كوفه نیز با اشاره ابوھاشم بود اگر آن گونه كه ولھاوزن مى گويد موضـوع انتقـال د
ھم ابـداع انديشـمندانه عباسـیان باشـد لى  بر , )51(از ابوھاشم به محمدبن ع یدى بیشـتر  بـاز ھـم تإك

 .در آن دوره است) كیسانیه(اھمیت و جايگاه اجتماعى گروه ھاشمیه 
 
 گرايش ھاى شیعى در خراسان) 4

عوت خـويش برگزينــد براى نشـر د لى عباسـى خراسـان را  , از جمله عواملى كه باعث شـد محمـدبن ع
ھون ھـواداران ھاشـمیه  ستى مر یش از ھـر چـیز باي مر را ب شیع بـود و ايـن ا گرايش مردم اين ديـار بـه ت

 .دانست
 : ضمن ترغیب محمدبن على براى انتخاب خراسان گفت, بكیربن ماھان داعى بزرگ عباسیان

يده , سراسر جھان را گرديده و به خراسان رفته ام یامبر ند شیفته خانـدان پ ھرگز كسـانى را ايـن چنیـن 
 ... .ام 

يك ايرانـى , )علیھم السالم(وى ھم چنین در توضیح میزان اشتیاق مردم خراسان به اھل بیت بـه سـخن 
 :استناد كرد كه به فارسى گفته بود

جز از ; ھرگز كسانى را به گمراھى اعراب نديده ام پیامبر ايشان درگذشت و قدرت او بـه دســت كسـانى 
 )52.(خاندان او افتاد

از ديگر ويژگى ھاى اين خطه بود كـه , نفوذ محدود فرقه ھاى مذھبى تا اواخر قرن اول ھجرى در خراسان
طبیعـى اسـت تشـیع ) 53.(در انتخاب آن به عنوان كانون بسط دعوت عباسى نقش برجسته اى ايفا كـرد

اكثر كسانى كـه در ((اين منطقه نیز سطحى و بیشتر از نوع سیاسى و يا دوستدارى خاندان پیامبر بود و 
گى , خراسان خود را شیعه مى نامیدند قائل به تفاوت عمده اى بین اعضـاى اھــل بیـت نبودنـد كه آماد بل

 )54)).(پیروى از رھبرى از خاندان پیامبر را علیه امويان داشتند
ناشـى مـى , به سبب ظلم و جورى كه برايشان روا مى داشتند, و اين امر بیشتر از تنفر آنان از بنى امیه

كه شـايد دولـت , اظھار تمايل مى كردند) علیھم السالم(اگر ھم نسبت به اھل بیت. شد بـراى ايـن بـود 
شـرايط , چندان ھم دور از انتظار نبود, از اين رو پیروزى عباسیان) 55.(دادگرى به دست آنان تشكیل شود

یانى را  و اوضاع و احوال اجتماعى سرزمین ھاى حاكمیت امويان به سمتى پیش رفته بود كه يك تغییر بن
به ھر حال آن چه واضح است اين است كه گرايش شیعى در مردم بومى خراسان بیشتر . اقتضا مى كرد

ضوع از پىآمـدھاى . بـوده اسـت) علیھـم السـالم(از نوع سیاسى و يا ھوادارى از خاندان اھل بیت ايـن مو
 :به گفته مسعودى, شھادت زيد و يحیى در اين مكان استنباط مى شود

مردم خراسان در ھمه جا ھفت روز براى يحیى بن زيد عزادارى مى كردند و از بس مردم از كشـته شـدن 
 )56.(او غمگین بودند در آن سال ھر چه پسر در خراسان زاده شد يحیى يا زيد نامیدند

عالقه شیعیان خراسان به يحیى به حدى بود كه زنجیر و كندى كه يحیى را با آن بسته بودند جھت تـبرك 
 )57.(به مبلغ بسیار زيادى خريدند

كه گفتـه , شھادت افرادى از خاندان علوى در تقويت تشیع اين سامان شت تـا آن جـا  نقش به سزايى دا
 :اند

شیعیان خراسان به جنبش آمدند و امر , چون زيد كشته شد و كار او به ھر صورتى كه بود به انجام رسید
 )58.(داعیان ظاھر شدند... ايشان آشكار شد و ھمدستان و ھواخواھانشان بسیار شدند و 
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سى مــردم خراسـان تحـت تإثیـر  0/50ابتداى پاراگراف  0/00;چپ  0/00;راست  -تورفتگى ھا  تشیع سیا
ھبران شـیعى را  ین ر مظلومیت و فضايل خاندان علوى با محبت عجین بود و بدين لحاظ تفاوت اساسى ب

نوان اھـل ((تنھا صاحب نظران درك مى كردند و  به ع عقیده به اين كه چه كسى بايد و چه كسـى نبايـد 
 )59)).(البیت شناخته شود در اين زمان بسیار دشوار بود

در دل : ((و نیز اين سخن منصور عباسـى كـه) 60(تصمیم ابوسلمه در انتقال دعوت از عباسیان به علويان
 .تإيیدى بر اين گفتار است)61))(اھل خراسان دوستى خاندان ابوطالب با ما به ھم آمیخته

بـا , از اين رو بود كه وقتى اولین داعى عباسیان در خراسان مردم را مستقیما به نفع آل عباس دعوت كرد
ھبرى  ھواداران بـنى فاطمـه بـه ر مواجـه شـد و حساسـیت ايشـان را )) غالـب ابرشـھرى((واكنــش تنــد 

كه بالفاصله محمدبن على عباسى براى جلوگیرى از تفرقه و نیز بھره بـردارى از ھـواداران , )62(برانگیخت
الرضا من آل ((با تغییر تاكتیك دستور داد از ذكر نام شخص معین خوددارى كرده و تحت شعار كلى , علوى
 )63.(دعوت كنند)) محمد

ھبرى جنبــش, عباسیان با اتخاذ تاكتیك ھاى مناسب اسـتفاده از روش , رازدارى, از جمله اختفاى كانون ر
و اســتفاده از احساســات ) 64(انتخــاب شــعارھاى كلــى و نزديكــى اولیــه بــه علويــان, ھــاى مســالمتآمیز

فق ) 65(طرفداران علويان و نیز سود جستن از مظلومیت آنان ھواداران علويـان مو در نھايت به خلع سالح 
 .شدند

 
 تركیب اجتماعى ھواداران آل عباس در خراسان) 5

سلمانان(حمايت گروه ھاى گوناگون مردم خراسان  بو مسـلم ) اعم از شیعه و غیر شیعه حتى غیر م از ا
در سر روياى رسیدن , نشان مى دھد كه طبقات گوناگون اجتماعى از اشراف تا رعايا تحت پوشش تشیع

كه بـه امیـد , نه به خاطر عباسـیان, پیشه وران و بردگان, عامه روستايیان. ((به آرزوھاى خود را داشتند بل
 )66)).(سالح برداشته بودند, نجات از ظلم و ستم

سايل اجتمـاعى و افكــار ) داعى عباسیان) (67(جريان خداش كه سعى كرد در لفافه تبلیغـات عباســى م
يان عباسـى دارد, مزدكى را ترويج نمايد به جر غیر عــرب  قع عنـوان . نشان از علل گوناگون پیوستن  در وا

. شیعه در اين دوران به عنوان مستمسكى در مخالفت و تعارض با عمال اموى محسوب مى شده اسـت
بود طاف  آن . شعارھاى داعیان عباسى نیز با توجه به نیازھا و خواسته ھاى ھر دسته و گروھى قابل انع

یه مى , ھا در شعارھاى خويش با طرح ستمگرى و روش ناپسند بنى ام مـردم را بـر ضـد ايشـان تحريـك 
 )68.(كردند

مى دھـد كـه آنـان بـا اتخـاذ تاكتیــك ھـاى  دقت در تنوع طبقات و گروه ھاى حامى نھضت عباسى نشان 
مناسب توانستند نظر اقشار گوناگون را به خود جلب كنند و ابومسلم ھم با مھارت خاصى ھريك از گـروه 

فت خويش بـه كـار گر عراب . ھا و جناح ھاى سیاسى ـ مذھبى خراسان را در خدمت اھداف  عـالوه بـر ا
موى اكثريـت جامعـه , و نومسلمانان) آزادشدگان(موالى , جنوبى صر ا حتى در اواخـر ع اھل ذمه نـیز كـه 

سپاه ابومسـلم را تشـكیل مـى دادنـد بـه طـور كلـى پیشـه وران و . خراسان بودند بخش قابل توجھى از 
شامل مـى , چه مسلمانان و چه اھل ذمه, اقشار روستايى یان نھضـت عباسـى را  بیشـترين تعـداد حام

ق در ظرف تنھا يك 129شدند تا جايى كه پس از علنى شدن دعوت ابومسلم در خراسان در رمضان سال 
خود را نخسـت در ) 69.(روز مردم نزديك به شصت دھكده به وى پیوستند سى تبلیغـات  داعیان اولیه عبا

مردم را به اجتماعات خود جلب مى كردند كه اين خود , و با توزيع خوراكى) 70(روستاھا شروع كرده بودند
كه تمـام روسـتايیانى )  71.(دلیلى بود بر كوشش عباسیان در جھت جلب مردم فرو دست جامعه در ايـن 

صر بـن سـیار . ترديدھايى وجود دارد, كه به نھضت عباسى پیوستند مسلمان بوده اند يانه ھنگامى كـه ن
يا آزاد(بـا ايـن حـال ھـر كـس) 72(;به خراسان رفت بیش از دو سوم روستايیان اھل ذمه بودند بـه ) بنـده 

. صــرف اظھــار مســلمانى مـى توانســت در اردوگـاه ابومســلم راه يابــد و در شــمار سـپاھیان وى جــاىگیرد
ته ستند و شـعارھايى در , طبیعى است براى انبوه بندگانى كه از اربابان خود گريخ بـه ابومسـلم مـى پیو

 )73.(اين آزمايش مشكلى نبود, برابرى اسالمى مى شنیدند
جذب ) بردگان يا غالمان(به اين ترتیب ابومسلم توانست حتى تعداد زيادى عبید  یام عباسـى  به ق را نیز 

يكى از اتھامات ابومسلم از سوى مخالفانش اين بود كه سـپاھى از بنــدگان كـه از صاحبانشـان ) 74.(كند
و سـقاط ) كـافران غـیر حربـى(در مواضع ديگرى ھواداران ابومسلم علوج ) 75.(گريخته اند گرد آورده است

گر چه حضور بندگان در كنار ابومسلم خـود موجـب اعـتراض ) 76.(خوانده شده اند) فرومايگان عرب(العرب 
شـد و او ناچـار شـد كـه جـاى , صاحبانشان كه بعضا از حامیان و شركت كنندگان در قیـام عباسـى بودنـد
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ظر گـیرد ست جنبشـى را ) 77(,مخصوصى را در اردوگاه خـود بـراى آنـان در ن ين كـه ابومسـلم توان ولـى ا
نشـانه نبـوغ او توصـیف شـده , تشكیل دھد كه ھم بردگان و ھم صاحبانشان در آن شركت داشته باشند

بخش قابل توجھى از دھقانـان و حكــام محلــى و اقشـار نسـبتا فــراز دسـت و متمكـن جامعـه ) 78.(است
روى ھم رفته زير فشار حكومــت امـوى و , ايرانى نیز كه به رغم سازش با امويان براى حفظ موقعیت خود 

با آن ھا نیز به ديده موالـى و شـھروندان درجـه دوم نگريسـته , عمال آن قرار داشتند و با وجود خدمتشان
 )80.(به دعوت عباسى جواب مثبت دادند) 79(مى شد 

معلوم مى شود كه آن ھا نیز نیاز به تحول ) 81) (ق 128ـ  116(از حضور دھقانان در قیام حارث بن سريج 
شترين  كه بی سبتا مرفـه و متمكـن بودنـد  ھاى ن قا ھمیـن گـروه  در جامعه را احساس مـى كردنـد و اتفا

و گاھگاھى كاروانى از ھدايا و اموال را مخفیانـه بـراى ) 82(امكانات مادى را براى قیام عباسى تھیه كرده
به حـدى كـه . امام عباسى روانه مى ساختند عباسیان نیز به اين بخش اجتماعى اتكاى زيادى داشـتند 

جنبـش شـیعیان ) 83.(بعضى از آن ھا از دعوت گران و حتى نقباى دوازده گانه عباسى در خراسان بودنـد
بود ) 84.(در خراسان حتى در صدد جذب خاندان ھاى متنفذ محلى و از جمله شاھزادگان تخارسـتان نـیز 

در روزگار ابومسلم بود كه كیش مجوس از دل دھقانان رخت بربست و بسیارى از آنـان , بنابر بعضى منابع
سالم در ) 85.(به اسالم روى آوردند شواھد ديگرى از نقش داعیان عباسى درگرايش غیر مسلمانان بـه ا

شـايد . با اين حال بخشى از اشراف فراز دست ايرانى كمابیش به امويان وفادار ماندنـد) 86.(دست است
از ھمین روى بود كه ابومسلم بندگان را براى كشتن صاحبانشان برانگیخت و انبوھى از بندگان خراسانى 

 )87.(در يك شب اربابان خود را كشتند و خود جنگ افزار و اسبان و نقدينه ايشان را برگرفتند
كه ظـاھرا ) 88(گرچه عباسیان اتكاى زيادى بر غیر عرب داشتند يد  و از پاره اى گزارش ھا نیز چنیـن برمىآ
ماھیت اصلى نھضــت عباسـى قیامـى , با وجود اين) 89(,قیام آنان قیامى ايرانى بر ضد اعراب بوده است

ين قیـام. ضد عربى نبود ھاى متفـاوت درا نى بـا اھــداف و انگـیزه  عامـل بسـیار , حضور طبقات جامعه ايرا
درست است . موثرى براى دست يابى به اھدافى بود كه تنھارھبرى سازمان عباسى از آن اطالع داشت

چك  كه نھضت عباسى يك جريان خالص ايرانى نبود ولى شركت و سھم ايرانیان را به ھیـچ روى نبايـد كو
نى , با وجود اين. انگاشت ايرانیانى نیز بودند كه از دعوت عباسى استقبال نكرده و حـتى بـه حمايـت از ب

سى بـا ) 90.(امیه پرداختند به طور خالصه مى توان گفت قیام ابومسلم و عباسیان يك حركت دقیقـا سیا
 . پوشش مذھبى بود

 
 فعالیت ھاى علويان در خراسان) 6

به آن ) ع(با اعزام دو فرستاده از سوى زيدبن على, در خراسان) غیر از كیسانیه(فعالیت مستقیم علويان 
ھر چند شواھدى در دسـت اسـت كـه برخـى از . و با قیام يحیى بن زيد اوج گرفت) 91(سرزمین آغاز شد

تإخر) 92(مردم خراسان اختصاصا پیرو ائمه امامیه بودند شیعى م گـاه , و حتى براساس پـاره اى از منـابع 
مىآمدند و از آن حضرت احكام فقھى خويش را ) ع(كسانى ضمن حمل وجوھات از خراسان نزد امام صادق

با وجود اين تا اوايل قرن دوم ھجرى فعالیت تبلیغاتى مشخصى از ناحیــه ائمـه امامیـه ) 93(,مى پرسیدند
سلمه ) ع(در خراسان صورت نگرفته بود و بلكه امام صادق براين امر صحه نھـاد و ضـمن رد درخواسـت ابو

ين ھمـه ) 94(;تإكید كرد كه ابوسلمه شیعه نیست و خراسانیان پیروان ما نیستند, براى انتقال دعوت بـا ا
شواھد قابل توجھى وجود دارد كه وسعت دامنه فعالیت ھواداران علويان را , چنان كه پیش از اين گذشت

) 95(,بیعت مردم خراسان و رى و گرگان با زيد. در میان مردم خراسان در اواخر عھد اموى نشان مى دھد
) 96(,پیشنھاد به يحیى براى رفتن به خراسان پس از شھادت پدرش جھت بھره مندى از حمايت شیعیان

و بیم نصربن سیار از پیوسـتن شـیعیان بـه يحـیى و ) 97(اعالم ھمبستگى و قول ھمكارى با وى در قیام 
پرھیز سپاھیان خراسانى حـاكم نیشـابور , )98(تإكید در عدم توقف يحیى در طبس حتى براى يك ساعت

ھزار نفـرى يحـیى حداكثر  (از جنگ با يحیى و شكست سپاه ده ھزار نفرى و كار آزموده ايشان از سـپاه 
گاه اجتمــاعى علويـان, )99 و ) 100(پیشنھاد خوارج به يحیى براى اتحاد و ھمكارى به قصد اسـتفاده از پاي

طالبى بـه  بدهللا بـن معاويـه  يد و فرزنـدش و ھـم چنیـن فــرار ع نیز میزان تإثر مردم خراسان در شـھادت ز
ید بھــره بـردارى از حمايـت شــیعیان و )  101(خراســان پـس از شكسـت قیــامش میزان ... بــا ام حــاكى از 

 .محبوبیت خاندان علوى در بین مردم خراسان است
ھاى شـركت , آن كه حداقل بخشى از شیعیان خراسان, نكته قابل توجه در اين میان ھمچون ديگـر گـروه 

ھا اسـت و در , كننده در قیام به راستى تصور مى كردند كه قیام ابومسلم در پى دستیابى به اھداف آن 
بـه ) نیشـابور(طبرى از يكـى از مـردم ابرشـھر . جھت انتقال قدرت به فردى از خاندان علوى سیر مى كند
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خبرى مى دھد كه در دوستى بنى فاطمه افراط مى كرد از اين رو محمد بن على عباسـى )) غالب((نام 
و )) غالـب((آمده اسـت ))  اخبارالعباس((و چنان كه در ) 102(فرستاده اش را از تماس با وى برحذر داشت

صله پـس )) شريك بن شیخ مھرى((ھم چنین قیام ) 103.(بوده اند) ع(يارانش پیرو امام باقر در بخارا بالفا
عوت كـرد و مـردم ((ق كه 132از پیروزى عباسیان در سال  مر ابومسلم را مخالف شد و بـه آل ابوطالـب د

مى .  تإيیدى بر اين مدعا است) 104))(بسیار گرد كرد به سـى ھـزار نفـر  به گفته طبرى ھواداران شريك 
 :وى مى گفت) 105.(رسید

فرزندان پیغمبر بايد كه خلیفه پیغامبر . ما را رنج آل عباس نمى بايد, ما از رنج مروانیان اكنون خالص يافتیم
 )106.(بود

يران عھـد امـوى, حلقه تكمیلى در تاريخ گسترش تشیع و در نتیجه اسالم قیـام عبـدهللا بـن معاويـه , در ا
وى كه به حمايت غالمان مردم كوفه . ق در كوفه علیه حاكم اموى قیام كرد127طالبى است كه در سال 

بدهللا در حـالى كـه طـى زد و . پس از شكست قیـامش در عـراق بـه ايـران آمـد) 107(,نیز مستظھر بود ع
موالى و حتى خوارج را بـه , غالمان , بنى ھاشم , بندھاى سیاسى توانست گروھى از خاندان آل عباس

ضرب  سمت خود جذب كند و بر شھرھاى غربى و مركزى و جنوبى ايران دست يابد و سكه بـه نـام خـود 
مك ابومسـلم بـه سیسـتان و خراسـان , كند ھره گـیرى از ك موى بـه امیـد ب پس از شكست از نیروھاى ا

) 108(,به قتل رسید, گريخت و در آن جا ظاھرا توسط ابومسلم كه او را مانعى سر راه خود تلقى مى كرد
 .و قیام وى پیش درآمدى بود بر قیام عباسیان
اغلب شیعیان به تفاوت ھاى میان علويان و عباسـیان پـى , در ھمان روزھاى نخست بعد از سقوط امويان

جاد ; بردند ھا بـراى اي تالش آن  وقتى كه علويان از صحنه كنار گذاشـته شـدند حامیانشـان دريافتنـد كـه 
ست, نظامى عدالت خواه بر پايه اعتقـادات علـوى جه شـده ا مال بـا شكسـت موا ھاى . ع كانون  گرچـه 

امـا اطالعاتـى , مبارزاتى علويان در اوايل عھد عباسى در شرق ايران از درخشندگى خاصى برخوردار نبود
ھا و جريانـات  از حضور و فعالیت ھواداران ايشان در مناطق شرقى ايران در دست است كه از وجود تـوده 

 :از جمله نوشته اند كه; طرفدار علويان در بطن دعوت عباسى حكايت مى كند
بدهللا  مد بـن ع ) نفـس الزكیـه(عامل منصور در خراسان از اين كه مى ديد خراسانیان در انتظار خـروج مح

 )109.(بیمناك بود, ھستند
ق نیز گروھى از سرداران سپاه عباسى در خراسان به جرم اين كه به سـوى فرزنـدان علـى140در سال 

در ھمین دوران خاندان علوى در بعضى روستاھاى خراسان ) 110.(بازداشت شدند, دعوت مى كردند) ع(
 )111.(شیعیانى داشتند كه زكات اموال خويش را با تحفه ھايى از ديارشان براى آن ھا مى فرستادند

یام كـرد یه , اسحاق ترك نـیز كـه بعـد از قتــل ابومسـلم در خراسـان ق لوى عل ھت جلـب ھـواداران ع در ج
خون ) 112(,عباسیان مدعى شده بود كه از اعقاب يحیى بن زيـد اسـت ھمـان گونـه كـه المقنـع مـدعى 

رھبر سپید جامگان خراسان مبنى بر اين كـه او )) برازبنده((ادعاى ) 113.(خواھى يحیى بن زيد شده بود
ین سیاسـت بـود) 114(است) برادر نفس الزكیه(ابراھیم بن عبدهللا علوى  یب ھم ین . نیز در تعق ھـم چن

یام ) 115(ق  151در سیستان و سند در سـال ) ع(دعوت عبدهللا بن اشترعلوى از نوادگان امام حسن و ق
ندن ) 116(ق  219در خراسان در سال ) ع(از نوادگان امام حسین, محمدبن قاسم علوى به خوا و نیز خط

باالتر محبـت ) 117(علوى در اواخر قرن سوم)) محمدبن زيد((رافع بن ھرثمه در نیشابور به نام  مه  و از ھ
حكايت از وجود توده ھا و جريان ھاى طرفدار علويان ... و ) ع(بسیار زياد مردم خراسان نسبت به امام رضا

 .در اين مناطق دارد
 

 نتیجه گیرى
فاى الزم , از آن چه گذشت به اين نتیجه مى رسیم كه در دوره مورد بحث نه تنھا تشـیع در خراسـان از ژر

كار , برخوردار نبود مال و آداب و اف بلكه اسالم مردم اين سامان نیز تا حد زيادى سطحى بود و در عمق اع
مره مسـلمانان . مردم ريشه نداشت چه بسا افراد و گروه ھايى به جھات خاص سیاسى ـ اجتماعى در ز

بود يد نیامــده  بل پد ین . قرار داشتند ولى در نحوه تفكر و آداب و رفتارشان تفاوت چندانى با دوره ق از ھم
روى بود كه عباسیان به آسانى توانستند در بین مردم خراسان به عنوان اھـل بیــت پیـامبر دعـوت كننـد و 
ھاى بـا ماھیـت  قدرت را در دست گیرند و از آن مھم تر اين كه با پیروزى ايشان از تعداد و وسعت جنبش 

به مدينــه) و خصوصا علوى(شیعى  عـراق و , مكـه, در خراسان كاسته شد و كانون جنبـش ھــاى علـوى 
ھمین كه پس از اندك مدتى ھمراھى با خالفت عباسى , عالوه بر اين ھا. سپس طبرستان منتقل گرديد

قوع مـى پیونـدد , و اشراف ايرانـى و حكومـت ھـاى محلـى بـا ... اسـتحاله مـذھبى در شـرق ايـران بـه و
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مردم , ھمچون طاھريان و سامانیان, خاستگاه اشرافى در اين سامان بع ايشـان  به ت بـه ) يـا بـرعكس(و 
حاكى از اين امر است كه مايه ھاى اعتقادى تشـیع , سوى مذھب رسمى اھل سنت متمايل مى شوند

 .در اين سامان سطحى بوده است و مردم تفاوت چندانى بین علويان و عباسیان قائل نبوده اند
ست, گروش تدريجى به تشیع در ايران خاص ھمـان دوره صـورت گرفتـه ا در , كه در ادوار مختلف به داليل 

مراه بـوده اسـت ماعى ھ ـ اجت سى  نوان شـیعه بیشـتر . دوره مورد بررسى بیشتر با زمینه ھاى سیا ع
عام در . سرپوشى بر فعالیت ھاى ضد اموى بخش ھايى از مردم ايران بود به صـورت  بـدين سـان تشـیع 

ین روى تشـیع بــه , مبھم تر و نامشخص تر از تشیع شناخته شده در قرون بعدى است, عصر اموى از ھم
در جـذب , بـرخالف تنــدروىھاى خشـن خـوارج, واسطه قدرت انعطاف پذيرى و جھت گیرىھاى نسبتا معتدل

جود را  ضع مو ايرانیان و موالى علیه بنى امیه موفقیت بیشترى داشت و توانست انبوھى از ناراضیان از و
به اسـالم روى آوردنـد در . به سوى خويش جلب كند و به اين ترتیب گروه ھايى از ايرانیان از طريق تشیع 

فاھیم مشـابه ديگـر, اين میان ديدگاه كاريزمايى بخشى از تشیع نسبت به امامان خود در , و نیز برخى م
يكـى دانسـتن ايـران و تشـیع بـه واسـطه , با اين حال . بر شدت اين ارتباطھا افزود, تفكر ايرانى و شیعى

 .خطايى فاحش است, حداقل در دوره مورد بررسى, فزونى ايرانیان در میان شیعیان
 :پى نوشت ھا

, قم: چـاپ سـوم(ترجمه سیدمحمدتقى آيت اللھى, تشیع در مسیر تاريخ, سیدحسین محمد جعفرى. 1
 .120ص ) 1364, دفتر نشر فرھنگ اسالمى

یاد فرھنـگ ايـران(ترجمه جواد مشكور , فرق الشیعه, ابومحمد حسن نوبختى. 2 ص )  1353, انتشارات بن
33. 
مانى , الخـوارج و الشـیعه , يولیـوس فلھـوزن: ك.ر. 3 وكالـه , كويـت (ترجمـه عبـدالرحمن بـدوى از زبـان آل

ترجمه يوسف مولـى , العقیده و الشريعه فى االسالم , اجناس جولد تسھیر 169;ص ) بى تا, المطبوعات
تــاريخ ايـران در قــرن , برتولـد اشـپولر 205;ص ) 1946, دارالرائـد العربـى, بـیروت(و ديگـران بـه زبـان عربــى 

مى و فرھنگـى(ترجمه جواد فالطورى , نخستین اسالمى , متز آدام  323;ص , 1ج ) 1364, انتشارات عل
ايلیاپـا  75;ص , 1ج) 1363, امیر كبیر(ترجمه علیرضا ذكاوتى قراگزلو , تمدن اسالمى در قرن چھارم ھجرى

تم(ترجمه كريم كشاورز, اسالم در ايران, ولويچ پطروشفسكى و  51ص ) 1363, انتشـارات پیـام: چاپ ھف
ص )  1364, بنگاه ترجمه و نشر كتـاب(ترجمه عیسى بھنام , )تإلیف چندتن از خاورشناسان(تمدن ايرانى 

255. 
شك , )تإلیف سیزده تن از خاورشناسان(میراث ايران : ك.براى اطالع از اين نظريه ھا ر. 4 ترجمه احمـد بیر
سوم(مزديسـنا و ادب پارسـى , و محمد معین  267ص ) 1366, بنگاه ترجمه و نشر كتاب( ھران: چاپ  , ت

 .2ص, 1ج ) 1355, انتشارات دانشگاه تھران
 .34ص , ھمان, ابو محمد حسن نوبختى. 5
 .200ص , 2ج ) م1960, دارصادر, بیروت(تاريخ , ابن واضح يعقوبى. 6
لدين, بیروت(,  )تاريخ الطبرى(االمم و الملوك , محمدبن جرير طبرى. 7 وقـايع سـال ) م1987, موسسـه عزا

 .ق23
چـاپ (ترجمه پرويز اتـابكى, تصحیح و شرح عبدالسالم محمد ھارون, پیكار صفین, نصربن مزاحم منقرى. 8

نورى 120ص ) 1366, سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى: اول بار الطـوال, و احمد بن داود دي , اخ
 .210ص ) 1364, نشر نى(ترجمه محمود مھدوى دامغانى

 .ھمان, نصر بن مزاحم منقرى. 9
 .82ص , 2ج , ھمان , ابن واضح يعقوبى. 10
مد ثقفـى كوفـى. 11 غارات, ابواسحاق ابراھیم بن مح سالم(ترجمـه محمـد بـاقر كمـره اى , ال نگ ا , فرھ

 .24ص ) 1356
 .183ص , 2ھمان ج , ابن واضح يعقوبى. 12
ست و . 13 حتى عمر نیز در واپسین سال ھاى عمر خود اعتراف كرد كه برخى را بر ديگــران برتـرى داده ا

ج , ھمان, ابن واضح يعقوبى(اگر زنده بماند سرخى را بر سیاھى و عربى را بر عجمى برترى نخواھد داد 
 ).154ص , 2

فه را تشـكیل مـى . 14 یت كو كه اكثريـت جمع شايد اين گرايش ايرانیان تا حدى متإثر از اعراب يمنى بود 
شترى داشـتند) 143ص , ھمان, سیدحسین محمد جعفرى(دادند  شیعه تمـايالت بی مرى . ( و بـه  مونتگ

گى: چاپ اول(ترجمه ابوالفضل عزتى , فلسفه و كالم اسالمى, وات ص )  1370; انتشارات علمـى و فرھن
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حدود نمــى , حاشیه دكتر شھیدى با وجود اين) 210 احساسات و عواطف تشیع به ھیـچ گـروه خاصـى م
عراب شـمالى, براى نمونه; شد شتر , در قیام توابین ھم اعراب جنوبى شركت داشـتند و ھـم ا گرچـه بی

 ).272ص , ھمان, سیدحسین محمد جعفرى( اعراب جنوبى بودند 
 .ق39وقايع سال , ھمان, محمدبن جرير طبرى. 15
بالذرى تشـیع مدائـن . چنان كه تشیع كوفه را به عمار ياسر و جبل عامل را به ابوذر نسبت مى دھند. 16

شراف , احمدبن يحیى بـالذرى(را از مھاجرت شیعیان كوفه مى داند  ص , 5ج ) م1936, قدس(إنسـاب اال
206.( 
ھر, ابو الحسن على بن حسین مسعودى. 17 صحیح مفیـد محمـد قمیحـه , مروج الـذھب و معـادن الجو ت

 .336ص , 2ج ) م1986, دارالكتب العلمیه, بیروت(
: چاپ اول(ترجمه حسن انوشه , )از اسالم تا سالجقه(تاريخ ايران كمبريج , )گرد آورنده(ريچارد فراى . 18

 .37ص , 4ج) 1363, امیركبیر, تھران
 .333ص , ھمان, احمدبن داود دينورى. 19
دكتر عبدالحى محمد شعبان كه خواھان كاھش نقـش موالـى و غـیر عـرب در جنبـش ھـاى شـیعى . 20

است دركتاب خويش به نقل از بالذرى تعداد موالى را در قیام مختار فقط ھزار و سیصد نفر ذكـر مـى كنـد 
یه, بـى جـا(ترجمه عبدالمجید القیسى از انگلیس به عربـى , الثوره العباسیه: ك.ر( , دارالدراسـات الخلیج

 ).233ص ) بى تا
 .353ص , ھمان, احمد بن داود دينورى . 21
 .348ص , ھمان. 22
 .ق66وقايع سال , ھمان, محمدبن جرير طبرى. 23
 .ھمان. 24
 .ھمان. 25
 .ھمان. 26
 .337ص , ھمان, احمد بن داود دينورى. 27
 .ق 66وقايع سال , ھمان, محمدبن جرير طبرى. 28
 .344ص , ھمان, احمد بن داود دينورى. 29
 .140ص , ھمان, يولیوس فلھوزن. 30
 .273ص , ھمان, سیدحسین محمد جعفرى. 31
 .39ص , ھمان, وات. 32
 .240ص ) 1361, انتشارات توس(ترجمه حسن بن على قمى, تاريخ قم, حسن بن محمد قمى. 33
 .311ص, ھمان, سیدحسین محمدجعفرى. 34
به يـارى زيـد )) صاحب الزنج((از جمله . 35 رھبر قیام زنگیان مدعى بود كه جد او از جمله كسانى بود كه 

ناه بـرد  ير طـبرى(قیام كردند و چون زيد به قتل رسید جد او گريخت و به شھر رى پ , ھمـان, محمـدبن جر
 ).ق 255وقايع سال 

)1325, اقبـال(ترجمه سیدمرتضـى ھاشـمى حـائرى, تاريخ شیعه و علل سقوط بنى امیه, فان فلوتن. 36
 .113ص 
مال داده , اطالع دقیقى از گرايش ھاى مذھبى قبايل عرب خراسان در دسـت نیسـت. 37 امـا برخـى احت

سان, اند كه جديع كرمانى بى در خرا عرب جنو شته اسـت , رھـبر قبايـل  : ك.ر(گـرايش ھــاى شـیعى دا
مت بـنى امیـه در خراسـان, عبدهللا مھدى خطیب باقر موسـوى, حكو , انتشـارات توكـا: چـاپ اول(ترجمـه 

در تإيید اين مطلب گفتنى است يمانى ھاى اھل مرو به عباسـیان پیوسـتند و ابوھاشـم ) 131ص ) 1357
 .را مقر دعوت قرار دھند) محل استقرار جنوبى ھا(نیز به عباسیان توصیه كرد كه مرو 

 ).114ص , ھمان, فان فلوتن : ك.ر(از جمله فان فلوتن چنین نظرى دارد. 38
موسسه , لبنان, بیروت :  چاپ دوم(شرح و تحقیق سیداحمد صقر , مقاتل الطالبین, ابوالفرج اصفھانى. 39

 .123ص ) م1987, االعلمى للمطبوعات
 .348ص , ھمان, سیدحسین محمد جعفرى. 40
 .240ص , ھمان, عبدالحى محمد شعبان. 41
جھانگشـاى ,جوينى نیز به نوعى از ھمبستگى عجم با كیسانیه ياد مى كند. 191ص , اخبار العباس . 42

حتى به گفته شھرستانى ابومسلم نیز در ابتدا كیسانى , )1366, ) كالله خاور(پديده: چاپ سوم(جوينى 
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 .247ص , 1ج ) م1984, دارالسرور, بیروت(, الملل و النحل(بوده است 
ينى, االمامه و السیاسه,  ابن قتیبه. 43 ص , 2ج) م1967, موسسـه الحلــبى, قـاھره(تحقیق طه محمد الز

109. 
 .ق132وقايع سال , ھمان , و محمدبن جرير طبرى 165ص , اخبار العباس. 44
بابن طقطقـى 173ص , اخبار العباس. 45 مد وپحیـد , تـاريخ فخـرى, و محمدبن على بـن طباط مه مح ترج

 .192ص ) 1367, انتشارات علمى و فرھنگى: چاپ سوم(گلپايگانى 
) م1978ـ ' ه1398, دارالفكر, بیروت(الكامل فى التاريخ , و عزالدين على بن اثیر 165ص , اخبار العباس. 46

 .ق100وقايع سال 
دارالكتــب , لبنــان, بــیروت: چــاپ اول(المعــارف , ابـن قتیبــه  297;ص, 2ج , ھمــان, ابـن واضـح يعقوبــى. 47

مه ابوالقاسـم , التنبیـه و االشـراف, و ابوالحسن على بن حسین مسعودى 126ص ) م1987, العلمیه ترج
 .319ص ) 1365, انتشارات علمى و فرھنگى: چاپ دوم(پاينده

 .184و  183ص , اخبار العباس. 48
 .39ص , ھمان , مونتگمرى وات . 49
 .297ص , 2ج , ھمان, ابن واضح يعقوبى. 50
جب نیــا, تاريخ سیاسى و اجتماعى خراسان در زمان حكومت عباسیان, التون دنیل. 51 سعود ر ترجمه م

 .28ص ) 1367, انتشارات علمى و فرھنگى: چاپ اول(
 .198ص , اخبار العباس. 52
قالیم, ابوعبدهللا احمدبن محمد مقدسـى. 53 فى معرفــه اال سیم  مه علینقـى مــنزوى , إحسـن التقا ترج

 .427ص , 2ج ) 1361, شركت مولفان و مترجمان ايران: چاپ اول(
 .317ص , ھمان, سیدحسین محمدجعفرى. 54
 .129ص , ھمان, فان فلوتن . 55
 .259ص , 3ج , مروج الذھب و معادن الجوھر, ابوالحسن على بن حسین مسعودى. 56
 .148ص , مقاتل الطالبین, ابوالفرج اصفھانى. 57
 .326ص , 2ج , ھمان, ابن واضح يعقوبى. 58
 .314ص , ھمان, سیدحسین محمد جعفرى. 59
مان, ابن واضح يعقوبى. 60 قى 349;ص , 2ج , ھ و  208ص , ھمـان, محمـد بـن علـى بـن طبـا ابـن طقط

 .307ص , ھمان, ابوالحسن على بن حسین مسعودى
 .115ص , 2ج , ھمان, احمدبن يحیى بالذرى. 61
 .201ص ) م1983ق ـ 1403, دارالرائد, لبنان(مختصر الدول , ابن عبرى. 62
حتى برخى احتمال داده اند كه محمدبن على جريان . ق130وقايع سال , ھمان, محمدبن جرير طبرى. 63

دعوت عباسى را از فرزندانش نیز مخفى كرده بود چرا كه حضور فرزندان او را در قیــام عبـدهللا بـن معاويـه 
ترجمــه ســیدخلیل , زنــدگى سیاســى ھشــتمین امــام, جعفــر مرتضــى حســینى: ك.ر(طــالبى شــاھديم 

 ).16ص ) 1365, نشر فرھنگ اسالمى: چاپ چھارم(خلیلیان 
ھمراھى با قیام عبـدهللا بـن , در دار االبوإ) نفس الزكیه(بیعت با محمدبن عبدهللا ; اتصال به ابوھاشم . 64

 .نمونه ھايى از اين موارد است... معاويه و 
به يـاد او و . 65 دفن جسد يحیى بن زيد و كشتن قاتالن او توسط ابومسلم و برگزارى مراسـم سـوگوارى 

بر ايـن كـه انتقـام حسـین و زيـد را  نیز سخنان سفاح ھنگامى كه سر مروان را به نزد وى مىآورنـد مبـنى 
در راستاى سیاست فوق قابل بررسى ) 11و  3ص , ھمان, ابوالحسن على بن حسین مسعودى(گرفتیم
 .است

 .70ص , ھمان, پتروشفسكى. 66
 .202ص , ھمان, ق و ابن عبرى118وقايع سال , ھمان, محمدبن جرير طبرى: ك.ر. 67
 .376ص , ھمان, احمد بن داود دينورى. 68
 .ق129وقايع سال , ھمان, محمدبن جريرطبرى. 69
 .213ص , اخبار العباس. 70
 .31ص , ھمان, التون دنیل. 71
مربوط به زمانى كـه نصـربن , اين موضوع از مقايسه تعداد نومسلمانان و اھل ذمه در يك عبارت طبرى. 72

121وقايع سال , ھمان, محمدبن جرير طبرى(برداشت مى شود , سیار آخرين امیر اموى به خراسان رفت
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نه, ريچارد بولت: ك.ق و نیز ر قار , گروش به اسالم در قرون میا نشـر : چـاپ اول(ترجمـه محمـد حسـین و
 .46ص )1364, تاريخ ايران

اخبار (مى بینیم )) اخبار العباس((نمونه اى از نحوه پذيرش يكى از بردگان را به ھمین صورت در كتاب . 73
 ).281و  280ص , العباس

 .ق129وقايع سال , ھمان, محمدبن جرير طبرى. 74
 .284ص , اخبار العباس . 75
 .290-282ص , ھمان. 76
 .ق129وقايع سال , ھمان, محمدبن جرير طبرى. 77
 .211ص , ھمان, التون دنیل . 78
طبرى (رفتار تحقیر آمیز عاملین خراج با دھقانان سـغد و بخـارا : مانند. 79 يع , ھمـان, محمـدبن جريـر  وقا

مل آن شـھر نـزد نصـربن سـیار ) ق110سال  بن (و نیز شكايت دو تن از دھقانـان بخـارا از عا ابوبكـر محمد
 ).84ص ) 1363, انتشارات طوس(ترجمه ابونصر احمد بن محمد, تاريخ بخارا, جعفر نرشخى

 .193ھمان ص , محمد بن على بن طبا ابن طقطقى. 80
 .ق116وقايع سال , ھمان, محمدبن جرير طبرى . 81
نمونه اى از اين افراد است كه اموال بسـیارى ) بازروى عقیدتى عباسیان در كوفه(مثال بكیر بن ماھان. 82

صرف كـرد  یام عباسـیان م بن داود دينـورى(از سند به دست آورده بود و تمام امـوالش را در راه ق , احمـد 
 ).376ص , ھمان

طبرى(بزرگ خاندان طاھرى و از حكام محلى پوشنگ , مانند طلحه بن زريق. 83 , ھمـان, محمـدبن جريـر 
 ).251ص , ھمان, گرديزى(و نیز فرزند صول از حكام محلى گرگان ) 260ص , و گرديزى . ق 130وقايع 

تا, اختر شمال(ترجمه محمد حسین احمدىپور , فتوحات اعراب در آسیاى مركزى, ھمیلتون گیب. 84 ) بى 
 .120ص 
 .161ص , ھمان, و فان فلوتن 209ص , ھمان, التون دنیل. 85
گرچـه وى , به اسالم توسط دو تـن از پـیروان ابومسـلم اطـالع داريـم)) بھا فريد((مثال از گرويدن اولیه . 86

شته شـد  سالم برگشـت و ك : چاپ سـوم(ترجمـه محمدرضـا تجـدد , الفھرسـت, ابـن النــديم(بعدھا از ا
 ).497ص ) 1366, امیركبیر 

 .74ص , التون دنیل. 87
بر : ك.ر. 88 بى را از خراسـان  بان عر گر توانسـتى ز به نامه ابراھیم امام به ابومسلم مبنى بــر ايـن كـه ا

و نیز نامه نصربن سیار به قبايل عـرب كـه ) ق127وقايع سال , ھمان, محمدبن جرير طبرى(اندازى بر انداز 
بن اثـیر(ھواداران ابومسلم مانند شما از نژاد عرب نیستند كه ما آن ھا را بشناسـیم : مى گويد , ھمـان, ا

 ).ق129وقايع سال 
به يـاد قـدرت و , به سخنان قحطبه بن شبیب: ك.ر. 89 سردار ابومسلم ھنگام فتح گرگـان كـه ايرانیـان را 

شــكوه نیاكانشــان انــداخت و از روش بــد اعــراب انتقــاد كــرد و ســپاھیانش را علیــه ايشــان تشــجیع كــرد 
 ).ق130وقايع سال , ھمان, محمدبن جرير طبرى(

ھمراھــى ايرانیــان بــا اعــراب مضــرى و يمــانى و ربیعــه در شــورش اھــل بلــخ علیــه ابومســلم : ماننــد. 90
و نیز مخالفت اھل سیستان به تحويل دادن عامل اموى ) ق130وقايع سال , ھمان, محمدبن جرير طبرى(

ص )  1366, انتشـارات پديـده: چـاپ دوم(تصحیح ملك الشعراى بھـار, تاريخ سیستان(به نماينده ابومسلم 
134.( 
 .142ص , ھمان, ابو الفرج اصفھانى. 91
 .ادامه مقاله: ك.ر. 92
 .157ص , 2ج ) بى تا, انتشارات جاويدان(منتھى االمال , شیخ عباس قمى. 93
 .201ص , ھمان, ابن عبرى. 94
 .132ص , ھمان, ابو الفرج اصفھانى. 95
 .ق122وقايع سال , ھمان, محمدبن جرير طبرى. 96
تاريـخ , و حمـدهللا مسـتوفى 252ص , 1ج , الملل و النحلل , ابوالفتح محمدبن عبدالكريم شھرستانى. 97

 .286ص ) 1364, امیركبیر: چاپ سوم(گزيده 
 .148ص , ھمان, ابوالفرج اصفھانى. 98
 .243ص , و اخبار العباس 149ص , ھمان. 99
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 .146ص , ھمان, ابوالفرج اصفھانى. 100
 .157ص , ھمان. 101
 .201ص , ھمان, ق و ابن عبرى109وقايع سال , ھمان, محمدبن جرير طبرى. 102
 .204ص , اخبار العباس. 103
 .268ص , ھمان, گرديزى. 104
 .ق133وقايع سال , ھمان , محمدبن جرير طبرى. 105
 .86ص , ھمان, ابوبكر محمدبن جعفر نرشخى. 106
 .ق129وقايع سال , ھمان, محمدبن جرير طبرى. 107
مدبن جريـر  120ص , 11ج ) م1955, دارالفكـر, بـیروت: چـاپ دوم(االغـانى , ابوالفرج اصـفھانى. 108 و مح

 .ق129و  127وقايع سال ھاى , ھمان, طبرى
موسســه مطالعــات و تحقیقــات (ترجمــه عبدالمحمــد آيــتى, )تــاريخ ابــن خلـدون(العــبر , ابــن خلــدون. 109

 .297ص , 2ج) 1364, فرھنگى
 .ق 140وقايع سال , ھمان , محمدبن جرير طبرى. 110
 .ق143وقايع سال , ھمان. 111
 .615ص , ھمان, ابن نديم. 112
 .ق159وقايع سال , ھمان, ابن اثیر. 113
 .274ص , ھمان, گرديزى. 114
 .268ص , مقاتل الطالبین, و ابوالفرج اصفھانى 291ص , ھمان. 115
 .466ص , ھمان, و ابوالفرج اصفھانى 176ص , ھمان, گرديزى. 116
 252ص , تاريخ سیستان. 117
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