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چکیده:
ایرانیان که پس از آشنایی با اسالم ،دلباختـه این دین گشته بودند ،با ظهور حکومتهای اموی و عباسی که درست بر
خـالف شـعارهای اسـالم رفتار می کردند ،گرفتار تضاد فکری شدند به گونه ای در دوران خالفت امویان به شدت
مورد ظلم و ستم و تبعیض طبقاتی قرار گرفتند.از همان ماههای نخست حکومت عباسیان ،قیام و نهضت هایی پی
درپـی علیـه آنان در مناطق مختلف ایران و عراق شکل گرفت و موجبات ضعف و فروپاشی آنان را در بسیاری از
مناطق فراهم ساخت و به ورطه سقوط کشاند .سؤال پژوهش حاضر آن است که راوندیان با چه علل و انگیزه های بر
علیه عباسیان قیام کردند؟ فرضیه مطرح شده آن است که عدم وفاداری عباسیان به شعار های اولیه خود و نیز از بین
بردن سرداران اصلی قیام ،انگیزه اصلی قیام رواندیه بوده است .پژوهش حاضر با تکیه بر منابع اصلی و با رویکردی
توصیفی-تحلیلی سامان یافته است.

واژگان کلیدی :عباسیان ،خراسان ،راوندیه ،ابومسلم خراسانی
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مقدمه

تاریخ ایران در عصر ساسانیان و اوایل دوره اسالمی ،یکی از مقاطع حساس تاریخ این مرز و بوم
است ،زیرا نظام طبقاتی ،اشرافیگری و انحصار طلبی بر آن حاکم بود و شاهزادگان نیـز بـه لحـاظ
روی آوردن به هواپرستی و هوسرانی ،کشور را رها کرده و منافع خود را بـر منـافع مـردم تـرجیح
می دادند و عرصه را بر مردم سخت گرفته بودند ایرانیان آن روزگار در آشفتگی فکـری و دینـی
بـه سر می بردند و لذا اوضاع و احوال ایران در این عصردر هم ریخت ،حمله ی ،عربهـای مسـلمان
بـه ایران و برخورد دو نظام اجتماعی ،فرهنگی و اعتقادی متفاوت؛ و بـه طـور کلـی فقـدان
حاکمیـت سیاسی مستقل یک پارچه ایرانی ،بلکه استقالل طلبـی حکومـت منطقـه ای ،تغییر
تـدریجی دیـن ایرانیان ،تحول و واگذاری فرهنگی را به دنبال داشت.
ورود اسالم به ایران ،و حضور موالی در مدینـه ،کوفـه و بصـره تـأثیر زیـادی در سـاختار سیاسـی،
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی مردم این دیار داشت و بافت فکری ایرانیان در آن فضا شکل یافـت
.با حاکمیت بنیادیه بر جهان اسالم و برخوردهای سخت ،خشن ،ظالمانه ،تبعـیض نـژادی آنـان بـا
ایرانیان و ایجاد حادثه کربالء و به شـهادت رسـاندن امـام حسـین(ع)و فرزنـدان و یـاران ایشـان،
همچنین سرکوب قیامهای سلیمان بن صرد خزاعی ،توابین و مختـار و حـره ،مخالفـت و واکـنش
شدید ایرانیان و حتی بسیاری از عربها در مصر و عراق را نیز در پی داشت.
نهضت ایرانیان بر ضد عرب از عهد امویان آغاز و هر چه از عمر حکومت امویان مـی گذشـت بـر
شدت این مبازرات افزوده و حتی به دوره های بعد نیز با شدت بیشتر کشیده می شد .روحیه مبارزه
ایرانیان در وجودشان نهفته بود که در هر دوره ای به اقتضاء شـرایط آن زمـان و مکـان بـه شـکلی
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ظهور و بروز پیدا می کرد .گاهی این مبارزات به صورت جنـگ و نبـردی خـونین در مـدت زمـانی
طوالنی با نفرات بسیار و در نتیجه با تلفات سنگین دو طرف و اسیر ،به پایان می رسید و گاهی بـه
شکل فرقه بندی و احزاب مذهبی و جریانهای فکری ،نمایان می شد که هر یک از ایـن فرقـه هـا
و احزاب برای خود دعوت داشتند و مبلغانشان در شهرها و روستاها مشغول دعوت مـردم بـه
سـوی فرقه خود بودند و مردم را با آراء و اندیشه های خود آشنا

می ساختند و آنهـا را بـه

خـود جـذب و جلب می کردند و هر روز بر تعداد طـرف داران خـود می افزودنـد و گـاهی هـم
ایـن جریـان هـا در قالب های سیاسی ،دیپلماسی و تدبیری خردمندانه به مبارزه جدی بدون درگیری
و خـونریزی کـه امروز به عنوان حرکت های آرام و یا نرم مطرح می باشد به پیروزی هایی دست
می یافتند .
همچنین این مبارزات گاهی هم به صورت مناظره ادبی و مشاجرات علمی در می آمد .یعنی شاعران
ایـران و حتی برخی از شاعران خردمند عرب ،بدور از عصبیت عربی با صاحبان زرو زور و حاکمان
بیخـرد  ،مفسد و ظالم ،با سالح برنده و ماندگار ،ـ زبان و ادبیات ـ به مبارزه جدی می پرداختنـد
و سـیادت آنان را زیر ضربه های تازیانه شعر خود درهم می شکستند .در این میان آنچه قابل تأمل
تر است اینکه اگر چه ایرانیان(راوندیه) خود در قیام عباسیان نقش تاثیرگذاری داشتند ،ولی به زودی
خود در صف مقدم مبارزان علیه خالفت عباسی قرار گرفتند.
با شناخت نهضت ها ،حرکت ها ،جنبش ها و قیام هایی که ایرانیان علیه عباسیان انجام دادند می
توان به میزان تأثیر گذاری و نقش مبارزات ایرانیان در سرنگونی حکومت و سلطه حدود شش قرن
عباسیان دست یافت و با تحقیق و بررسی دقیق این حرکت ها و مبارزات می توان به بسیاری از
پرسش های مطرح شده پاسخ درستی داد.
گونه شناسی مبارزات و نهضت ها
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مجموع مبارزات وحرکت هایی که ایرانیان در آن نقش آفرین بودند ،اعم از آن که در ایـران شـکل
گرفته باشد و یا در خارج از ایران ،مثال در عراق رخ داده باشد ،می توان به سه گروه تقسیم کرد:
گروه اول :برخی از نهضت ها و حرکت ها بر اساس ایدئولوژی و اعتراض دینی شکل یافتـه و
مـردم به لحاظ ظلمها و یا تغییر مسیر خلفا از اسالم اصـیل  ،دسـت بـه مبـارزات جـدی و حرکـت
هـای بی امان زدند.
گروه دوم :برخی دیگر از جنبشها و مبارزه ها ،ملی بـوده ورهبـران وعناصـراین نـوع حرکـت هـا
و مبارزه ها ،تنها به لحاظ تبعیض نژادی و یا مخالفت با حاکمیت عرب ها برآن ها و برتر دانستن
نژاد ایرانی برعربی و همچنین اخراج عربهایی که وارد ایران شده بودند ،دست به مبارزه و قیـام علیه
آنان زدند و سر به شورش برآوردند و به نبرد با آنان پرداختند و در این نـوع حرکـت هـا ،نـه تنهـا
ایدئولوژی و نگاه دینی دخالت نداشته است ،بلکه حرکتهای شعوبیه شکل گرفته است.
گروه سوم :حرکتهایی در ایران شکل گرفت که رهبران آن به دنبال دست یافتن به قدرت و تسلط
بر مناطق خاص ویا انتقام گیری بودند .این دسته از رهبران در موقعیت ویژه قـرار گرفتنـد کـه راه
رسیدن به قدرت و گرفتن انتقام را تنها در مبارزه می دیدند .در همین راستا دسـت بـه حرکـت و
مبارزه زدند و از ناراحتی و نارضایتی مردم ،نسبت به خلفـا اسـتفاده کـرده و آن هـا را وارد چنین
مبارزه ای کردند.
بی تردید مبارزه ها و نهضت هایی که در ایران رخ داد را می توان از زاویه های مختلـف د یگـر
نیز ،گونه شناسی کرد ،مانند کوچک و بزرگ بودن نهضتها ،و یا کوتاه و طوالنی بودن مدت مبازره
هـا و حرکتها و یا پرطرفدار و یا کم طرفدار بودن جنبشها ،و همچنین منتج به نتیجه شدن و نشدن
و به حکومت رسیدن و نرسیدن رهبران .اما از آنجایی که اساسا حرکتهـا و نهضـت هـا بـر اسـاس
جریانهای فکری و یا احساسات و تمایالت افـراد شـکل مـی گرفتـه و از آن جهـت مـورد توجـه
372

جنبش ایرانیان علیه عباسیان با تاکید بر راوندیه
و ارزیابی تحلیل گران قرار می گیرد ،ما نیز از این منظر به آن پرداخته و تنها از این زاویه مورد
بحث و بررسی قرار دادیم.
سه گام مهم عباسیان

نخست :ایجاد حکومت عباسی بی تردید ،بیعت صرف با خلیفه یا انتقال حکومت از امویان به
عباسیان در حیطه قدرت سیاسـی و یا نظامی یک گروه خاص اسالمی نبوده ،بلکه انقالبی فراگیر
در جامعـه ی اسـالمی و نقطـه عطـف مهمی در مسیر تحول جامعه به حساب می آید که به طور
ریشه ای جامعه اسالمی را تغییـر داده؛ و باور عمیقی در همه جهات زندگی سیاسی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی مردم بر جای گذاشـت و زمینه بروز و ظهور در آن عرصه ها را برای مسلمانان
عرب فراهم آورد .ممکن است آن را ،انقالب ایرانی دانست ،و ممکن است آن را صرفا انقالبی در
برابر حکومت بنی امیه برای کوتاه کردن دست آنان از حکومت و جایگزین کردن عباسیان به جای
ایشان تحلیل کرد و ممکن است آن را از باب قطعی بودن این دگرگونیها در نتیجـه تحـوالتی کـه
جهـان اسـالم در خالل قرن اول هجری شاهد آن بود ،سخن گفت .هر یک از تحلیل ها را بپذیریم
در حقیقـت ،ایـن تحول ،نتیجه واکنش سیاست های غیرمتعادل امویان در برابر مردم غیرعرب و
حتی برخی از گروه -های عربی بوده است .این سیاست لغزشی آشکار در زندگی سیاسی و
اجتمـاعی امویـان بـوده کـه عباسیان به نفع خود از آن بهره برداری کردند .آنها همچنین از خأل
رهبری که با مـرگ ابوهاشـم ـ فرزند محمد بن حنفیه ،صاحب و امام دعوت کیسانیه ـ رخ داد،
بهره برده و این خأل را پـر کردنـد  .عباسیان پس از تکیه زدن به اریکه قدرت و تخت خالفت به
خاطر ظلم و ستم هایی که آغاز کـرده بودند گرفتار دو نوع حرکت و قیام شدند .اول :قیام علویان
بود که پیش از عباسیان علیه امویان و حکومت ظالمانه آنان آغـاز شـده بـود و استمرار داشت و
بسیاری از افرادشان در این راه کشته شدند و رسیدن بـه حکومـت را حـق خـود میدانستند.
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دوم :حرکت و قیام ایرانیان بود که به رهبری ابومسلم بـه عنـوان داعـی بـزرگ خراسـان بـرای
سرنگونی حکومت امویان از طرف خراسان با سپاهی بزرگ پس از فتح مناطقی از ایـران بـه سـوی
عراق حرکت کردند و حکومت امویان را سرنگون ساختند به ویژه شورشی که پس از کشـته شـدن
ابومسلم از سوی بابکیه و خرمیه برای خونخواهی ابومسلم شکل گرفت .هر یک از عباسیان کـه بـر
تخت خالفت تکیه میزدند تمام سعی و تالش خود را در حفظ حکومت و انتقال آن بـه فرزنـد یـا
برادر خود متمرکز می ساختند و در این جهت ،کشتار پیـر و جـوان ،زن و مـرد ،کوچـک و بـزرگ،
اسارت های فراوان صورت می پذیرفت بنابراین حفظ حکومت در جهت ریاست طلبی و حب دنیا
در رأس امورشان قرار داشت حتی سرداران و امیران و حاکمان منطق های خود را فـدای خواسـته
هـای خود و فرزندانشان می کردند و اگر از سوی آنها احساس خطر می کردند سریعاً دستور می
دادند تـا آنها را احضار و به صالحدید برخورد می کردند و گاهی دستور می دادنـد تـا سـر آن را
بیاورنـد تـا حکومت دردست خود و فرزندانشان -موروثی -بچرخد.
سوم :زمانی که سفاح بر کرسی قدرت نشست ،اقداماتی انجام داد که مهم ترین آنها انهدام کامل
وکشتن دولتمردان اموی بود؛ زیرا او از بقایای امویان که در نواحی و مناطق مختلف حضور داشـتند
نگـران بود که دست به شورش بزنند .وی عموی خود عبدااهلل بن علـی را بـه عنـوان فرمانـده
سـپاه خـود منصوب کرده(ابن اثیر :1383،ج ،7ص)3228و برای تعقیب نیروهای اموی که به واسط
فرستاد در این هنگام مـروا ن بـن محمـد خود فرماندهی سپاه اموی را به عهده گرفت و در جنگی
که در زاب کبیر صـورت گرفـت شکسـت خورد ،به شام گریخت .عبدااهلل بن علی وی را دنبال
کرد ،مروان در شام ماند و از آن جـا بـه مصـر رفت و در همان جا کشته شد .بدین ترتیب دولت
اموی ،در بخش اعظم دنیای اسالم قـدرتش را از دست داد؛ گرچه اندکی بعد دولت چند صد
سالهای را در اندلس تاسیس کرد .عباسیان با کشتن افراد اموی خشمشان فروکش نکرده به سراغ
مرده هـای آن هـا رفتنـد ،قبرهـای امویان را در شام شکافتند(یعقوبی :1413،ج ،2ص)291
مقابله عباسیان با جنبشهای مذهبی در ایران
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پس از پیروزی عباسیان در قرن دوم هجـری یعنـی سـال  132ق ،اوضـاع اجتمـاعی و سیاسـی و
مذهبی ایران ،رنگ تازهای به خود گرفت .سلطه و استیالی قبایل عرب در خراسـان  ،یکـی پـس
از دیگری از میان رفت و بیشتر آنان از آن سرزمین رانده شدند .ابومسلم و طرفداران و یارانش
قدرت را در خراسان به دست گرفتند .به عالوه همانطور که پیش از این بیان شد ،ایرانیان در پیروزی
ایـن سلسله جدید و در اجرای نظم و سازمان تازهای که جانشین سازمان عربی اموی شـده بـود ،
سـهم قاطعی داشت .با اوضاع و شرایط موجود ،دیگر جای هیچگونه تردیدی نبود کـه از ایـن پـس
با یـد ایرانیان به عنوان شرکای متساوی الحقوق دولت عباسیان شناخته شوند ،و این امر فقـط
هنگـامی امکان پذیر بود که دیگر ،ملیت مالك تشخیص نباشد.بلکه دین یعنی اسالم معیـار قـاطع
و مـالك تشخیص قرار گیرد .یک چنین تحولی نیز در روش تبلیغاتی که عباسیان پیش گرفته بودند
و بدین سبب به اوج آرمان خود رسیدند ،وجود داشـت  .و در واقـع دربـاره ایـن واقعیـت دیگـر
هـیچ گونـه اختالفی به وجود نیاید .بنابراین می بایست به زودی این سؤال مطرح شود؛ که از ایـن
پـس  ،کـدام فرقه و عقیدهای باید پایه و بنیاد قرار گیرد؟ تا این زمان ،نهضت عباسی از جـواب
ایـن سـؤال کـه کدام یک از شاخه های خاندان بنی هاشم ،باید جانشـین واقعـی پیغمبـراعـالم
شـود اجتنـاب می ورزید در طول دعوت فقط شعار «الرضا من آل محمد» را سر می دادند ولی
همانطور که دیدیم همین که عباسیان بر اریکه خالفت تکیه زدند ،دیگر برای فرزندان علی و فاطمه
هـیچ محلـی و مقامی باقی نماند.
این واقعیتی بود که در تمام امپراطـوری اسـالم هـیچ جـا یی بـه آنهـا ندادنـد و همچنین در ایران
هواخواهان امام علی(ع)و علویان سخت پراکنده و با بی اعتنایی حکـام عباسـی مواجه بودند بلکه
کمر بر قتل ائمه اطهار ،فرزندانشان و طرفداران و علویان بستند .خلفای عباسی پس از استقرار،
پیوسته نسبت به جنبشهای مذهبی با شدیدترین وسایل در مقابل آنها عکس العمل نشان می دادند.
ابوسلمه و ابومسلم را با شگردی خاص کشتند و جنـبش هـایی که پس از مرگ ابومسلم درایران
به وقوع پیوست ،بیشتر جنبـه مـذهبی داشـت کـه بـا سـبعیت خاصی با آنها مقابله گردید .ولی
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جنبشهـای علویـان  ،اهمیـت خـود را بـه عنـوان حـوزه تجمـع ناراضیان در پنهـان  ،حفـظ کـرد
و سـرانجام در چنـد موضـع جغرافیـای ایـران از جملـه  :گـیالن ،طبرستان ،قم ،ری ،اصفهان و
بیهق (سبزوار) و سپس در تمام ایـران ظهـور و بـروز کـرد و قـدرت اجتماعی و سیاسی به دست
آوردند که تاکنون ادامه دارد.
واکنش ایرانیان علیه عباسیان

بعد از شکل گیری دولت عباسی قیام های متعددی در ایران شکل گرفت که در ادامه به بررسی
یکی از مهم ترین آن ها یعنی راوندیه می پردازیم:
راوندیان شاخه ای از کیسانیه بودند کـه فرزنـد محمـد بـن حنفیـه معـروف بـه ابـو هاشـم را امـام
می دانستند .آنان در سال  141ق به طرفداری از عباسیان برخاستند و در مبارزه ابومسلم فعاالنه
شرکت جستند .بعد از کشته شدن ابومسلم ،منصور را عنوان خدایی دادند ولی این روش آنـان  ،در
واقع نقابی بود که بر چهره داشتند و بدین وسیله می خواستند به منصور تقرب یافته او را بکشند و
انتقام ابومسلم را از او بگیرند(طبری :1353،ج ،11ص.)4729
شخصیت راوندیان

برخی این فرقه را از اهالی راوند کاشان دانسته اند .در حالی که طبری و الطقطقی ،آنها را از اهالی
خراسان می دانند زیرا بسیاری از مبارزات و حرکتها ،قیامها و نهضت هـایی کـه اوالً بعـد از مـرگ
ابومسلم و یا به طرفداری از او شکل گرفت از خراسان بود ،بنابراین روحیه انتقامجـو یی شـدید
در این فرقه بسیار وجود داشت(.همان :همانجا :ابن ططلقی:1360 ،ص)283
جریان فکری راوندیان

راوندیان معتقد بودند که درگذشت پیغمبر،عباس بن عبد المطلب که عمو و وارث و خویشـاوند
وى بود بیش از همه کس حق خالفت داشت ،آنها به قرآن استناد می کردند که خداى عز و جـل
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فرموده :خدا خویشاوندان به یکدیگر اولی ترند .ولى مردم حق او را غصب کردند و نسبت به او
ستم روا داشتند تا خداوند حق آنها را باز داد .آنها از خلیفه اول و دوم بیزارى می جوینـد و بیعـت
بـا على بن ابى طالب را روا می دانند به جهت آنکه عباس آن را روا دانسته و گفتـه اسـت :
بـرادرزاده من ،بیا با تو بیعت کنم تا هیچکس در باره تو اختالف نکند و هم به جهت گفته داود بن
علـى کـه در روز بیعت ابو العباس بر منبر کوفه که گفته بود :اى مردم کوفـه از پـس رسـول
ااهلل(ص)،
امامی میان شما نبود مگر على بن ابى -طالب و اینکه اکنون قیام کرده است یعنـى ابـو العبـاس
سـفاح  .متأخران راوندیه ،از جمله کیسانیه ،از معتقدان امامت محمد بن حنفیه جدا شده و یاران ابو
مسلم عبد الرحمن بن محمد مؤسس دولت عباسى بشمار می روند و به انتساب او که جریـان نـام
داشـت عنوان حریانیه دارند ،از این رو آنها از على بن ابى طالب ،و پس از او محمد بـن حنفیـه
امـام خود میدانستند و معتقدند که جانشین محمد ،پسرش ابو هاشم و جانشین ابو هاشم ،على بن
عبد ااهلل بن عباس بن عبد المطلب میباشد و جانشین على بن عبد ااهلل ،محمد بن على بـ ود و
جانشـین محمد ،پسرش ابراهیم امام بود که در حران کشته شد و جانشین ابراهیم امام ،برادرش ابو
العبـاس بن عبد ااهلل بن حارثیه ،اولین خلیفه عباسی بود(مسعودی :1374،ج ،2ص)241
راوندیه دو طایفه اصلی اند:طایفه اول می گفتند وقتی که ابوهاشم عبدااهلل بن الحنیفه هنگام مـرگ
وصیت کرد که پس از او امام ،محمد بن علی بن عبدااهلل بن العباس می باشد،پس محمـد بـن علـی
امام است(نوبختی :1376،ص. )30-29و این طایفه ظاهراً اولین دست های هستند که راوندیه نامیده
شده اند و در نتیجه دعوت عباسی در خراسان پس از مرگ ابوهاشم پدید آمد(همان ،ص.)42
طایفه اصلی دوم از راوندیه ،اصحاب ابوهریره روند یا ابوالقاسم بن راوند می باشند .این فرقه تا
آغاز قرن رعایت تساوی زنان در بین مردان ،اشـتراك زن را قبـول داشـتند و در مـورد خودشان
معتقد بودند که دارای نیروی اعجاز می باشند بعضی از آنها به خیال این که قادر به پرواز هستند
377

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال .شماره  63سال شانزدهم
خود را از جاهای بلند به زمین پرت می کردند و قطعه قطعه می شدند .راوندیان چنانکـه از علی
بن محمد آورده اند ،قومی از مردم خراسان بودند؛ پیرو عقیـده ابومسـلم دعـوتگر بنـی هاشـم
چنانکه گویند به تناسخ ارواح قایل بودند و پنداشتند که روح آدم در عثمـان بـن نهیـک اسـت
وپروردگارشان که غذا و آبشان می دهد ابوجعفر منصور اسـت و هیـثم بـن معاویـه ،جبر ییـل
اسـت  .گویند راوندیان نزد قصر منصور رفتند و آن جا طواف همی کردند و می گفتند این قصـر
پروردگـار ماست .منصور کسی سوی سرانشان فرستاد و دویست کس از آنها را به زندان
کرد(.طبری ،همان ،ج ،11ص)4725
چگونگی شورش راوندیان:

یکی از شورش های معروف ،شورش خوارج در عراق بود .در سال صد و چهل منصور از کوفه
به حج رفت و در حیره محرم شد ،به مکه رفت و مناسک حج انجام داد .و سپس بـه مدینـه رفـت
و قبـر پیامبررا زیارت کرد .و از مدینه راهی بیت المقدس شد و از راه شـام بـه کوفـه بازگشـت و
بـه مدینۀ الهاشمیه فرود آمد و بزرگان از هر شهرى و ناحیه ای برای تهنیت نزد منصور می آمدند
تا وی به کوفه رسید.
عده ای از لشکریان ابومسلم خراسانی که ایشان را راوندیان می گفتند هزار نفر بودند (بلعمی:1373،
ج)1098 ،4در ظـاهر بـه عنوان این که منصور خلیفه عباسی و قاتل ابومسلم ،خداوند ایشان است
و باید اورا حضوری سجده و پرستش کنند ،به سوی بغداد حرکت کردنـد و همـین کـه بـه بغـداد
رسـیدند در اطـراف قصـر مسکونی منصور جمع شده و فریاد بر آوردند که این خانه ،خانه خداوند
ماسـت  ،همـان خداونـدی کهن که نان و آب به ما عطا می کند ،خلیفه را دیدند ناگهان به جانب
خلیفه حمله کردند و نزدیک بود که او را نابود سازند لیکن خلیفه گریخت و محافظین خلیفه به آن
جماعت حمله نمودنـد و در حدود دویست نفر از راوندیان را کشتند؛ سران فکری اندیشـیدند و
نقشـه ای کشـیدند و در صـدد اجرای نقشه خود برآمدند ،آنها تابوتی را بدوش کشیدند تا تحت
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پوشش انتقال مرده به قبرسـتان که نزدیک زندان بود حرکت کردند ،وقتی به درب زندان رسیدند به
زندان حمله کرده و سران خودرا آزاد کردند و به همراه آنان مجدداً به قصر خلیفه حمله بردند.
سپاهیان خلیفه مقاومـت کـرد ه و عده ای از راوندیان را کشته و سایران را پراکنده ساختند(طبری،
همان ،ج ،11ص)4725
دینوری می گوید« :منصور در سال یکصد و چهل و دو از بغداد به بصره رفـت و چـون بـه آن
شـهر رسید آگاه شد که راوندیه جمع شده و به خونخواهى ابو مسلم قیام کـرده انـد و بیعـت
منصـور را شکست دادند ،منصور خازم بن خزیمه را فرستاد که گروهى از ایشـان را کشـت و
دیگـران تـار و مـار شدند ،سپس در بصره براى معن بن زایده فرمان حکومت یمن را صادر کرد و
تمـام آن سـال را در بصره ماند»(دینوری :1412،ص)384
اما روندیه ،این گروه یاران ابو هریره روندىاند که ایشان را هریریه نیز می نامند(مقدسی:1381 ،
همان ،ج ،2ص. )821صاحب تاریخ بزرگ اسالم چنین نقل می کند« :که در زمان منصـور پـیش
آمـدى جالـب بـه وقـوع پیوست ،و آن این بود که گروهى از مردم خراسان که به ایشان راوندیه
می گفتند(ابن طقطقی ،همان :ص ،)217قایل بـه تناسـخ ارواح شده بر سر منصور هجوم آوردند ،و
چیزى نمانده بود که او را بکشند .در این هنگام معن بن زایده که چندى بود از ترس منصور پنهان
شده بود فرا رسید ،و در حالى که نقـاب بـر روى خـود افکنده بود در مقابل منصور ایستاد و
ناشناس شروع به جنگ کرد ،و پیکار سختى نمـود ،و دلیـرى شایانى از خود نشان داد .در آن حال
که منصور بر استرى سوار بود ،و ربیع حاجب وى لگام استر را در دست داشت معن نزدیک شده
به ربیع گفت :دور شو زیرا من در این حال به در دسـت گـرفتن این لگام سزاوار -ترم! منصور
گفت :راست می گوید لگام را بدو واگذار ،معن همچنان پیکار می کـرد تا آنکه بر راوندیه پیروز
گشت و چگونگى امر آشکار شد .در این هنگام منصور به معـن گفـت  :تـوکیستى؟ معن گفت :اى
امیر المؤمنین من همانم کـه تـو در جسـتجویش هسـتى ! مـن معـن بـن زایدهام .منصور گفت:
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تو و خانواده و مالت در امان خدا هستید .شخصى مانند تو را بایـد برگزیـد و بدو نیکى کرد ،سپس
معن را نواخت و والیت یمن را بدو داد»(ابن طقطقی ،همان :ص.)218
طبری در این خصوص که از آن پس معن جایگاه ویژهای نزد منصور پیدا کـرد مـی گویـد  :و
چـون راوندیان کشته شدند و منصور نماز نیمروز را بکرد غذا خواست و گفت :معن بن زایده را
بیابید .و از غذا دست بداشت تا معن بیامد و به قثم گفت :از اینجا به آنجا برو .و معن را به جاى
قثم نشانید و چون از غذا فراغت یافتند به عیسى بن على گفت :اى ابو العباس شیر مـردان را شـنیده
اى؟ گفـت  :آرى .گفت :اگر امروز معن را با ما دیده بودى می دانستى که از آن جمله شیران است.
معـن گفـت  :به خدا اى امیر مؤمنان وقتى به نزد تو آمدم دلم ترسان بود ،وقتـى دیـدم بـه آن هـا
بـى اعتنـایى و دلیرانه بر ضدشان اقدام مى کنى ،چیزى دیدم که از هیچ مخلوقى به هنگام نبرد ندیده
بودم و دلـم محکم شد و چنـان کـردم کـه دیـدى  .وی گویـد  :ابـن خزیمـه گفـت  :اى امیـر
مؤمنـان از اینـان باقیمانده اى هست؟ گفت :کارشان را به تو سپردم ،آنها را بکش .ابو الخصیب
گفـت  :معـن جـایزه خویش را پخش کرده و چیزى به دست ندارد .منصور گفت :اگر هزار قیمت
ترا بخواهـد بـه دسـت تواند آورد(طبری،همان ،ج ،11ص.)4729
انگیزه شورش راوندیان

شورش راوندیان اگر چه به خاطر انتقام گرفتن از خون ابومسلم و کوتاه کردن دست حکام عرب
به ویژه عباسیان در ایران بود .زیرا آنها ایرانی االصل بودند و ابومسلم را تنها به خاطر دفاع از
ایرانیـت حمایت می کردند .راوندیان برای مبارزه با منصور دست به طرح نو زدند .در همین جهت
منصـور راخدای خود دانسته و برای زیارت خدای خود ،راهی بغداد شدند و قصر خلیفـه را بـه
عنـوان کعبـه طواف می کردند .منصور که سابقه آنان می دانست این عمل آنان را تزویر دانسته و
به نیت آنان پـی برده بود تعدادی از رؤسای آن ها را دستگیر و روانه زندان کرد(ابن اثیر،همان :ج،7
ص.)3348
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اگر چه در بیان چگونگی شورش راوندیان و چگونگی شکل گیری و جریان فکری حاکم بر آنهـا
و(همان ،ج،8ص )3375انساب آنها اختالف نظر وجود دارد ولی در هدف و انگیزه شورش آنها
مـورد اتفـاق مـی باشـد و گفته شد که راوندیان با هدف انتقام و خونخواهی ابومسلم خراسانی
دست به شورش زدند و متـأثر از فضایی بودند که بعد از به قتل رسیدن ابومسلم در ایران به وجـود
آمـد  .البتـه اگـر چـه فضـای سیاسی موجود آن زمان در ایران فضای انتقام و خونخواهی ابومسلم
از عباسیان بود و چند حرکـت و شورش در همین راستا شکل گرفت ولی نگاه کالن و علت اصلی
مبارزات ،همـان ظلـم و سـتمی بود که از سوی عباسیان علیه مخالفین به ویژه ایرانیان آغاز شد .بی
تردید ایـن نـوع از شـورش هـا متأثر از ائمه و مورد تأیید آنها نبوده ،نهایتاً می توان آن را یک
شورش ملی تلقی کرد.
شاخص های اندیشه امامت در نزد راوندیه

 -1احقیت فرزندان عباس پس از درگذشت پیامبر(ص) ،زیرا او عمو ،وارث و عصبه ایشان است،
چنان که خداوند عز وجل میفرماید« :و اولوا االرحام بعضهم اولی ببعض» .در این میان ،مردم حق
عباس را غصب کردند و در ظلم روا داشتند ،تا اینکه خداوند آن را به اهلش بازگرداند(اشعری قمی،
همان ،ص .)180جاحظ نویسنده نامدار نیز در تایید همین مطلب کتاب «امامه ولد العباس» را در
قالب احتجاج برای آن نگاشت و در ماجرای ابوبکر و داستان فدك و رفتار وی با فاطمه دختر
پیامبر(ص) را بازگو کرد.
-2راوندیه خالفت را در غیر فرزندان عباس جایز نمیدانستند(ابن حزم اندلسی ،بی تا :ج ،1ص
.)454
 -3از دیگر باورهای اساسی اندیشه راوندیه پیرامون مسأله امامت ،بحث جایز ندانستن امامت زنان
است .در این خصوص هم ،راوندیه گوشه چشمی به شیعیان علوی داشتند که در اوایل قرن دوم
هجری تالش کردند خود را از ایشان جدا کنند .در نظر ایشان مطابق اجماع ،حقی برای امامت زنان
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وجود ندارد .مخاطب این اندیشه این خواهد شد که در بحث ارث در باب امامت ،فاطمه دختر
پیامبر(ص) از هیچ حقی برخوردار نیست .همچنین عموزاده و دخترزاده را حقی در خصوص امامت
با جود عباس ندارند و بنابراین عباس و پسرانش از تمام مردم بر این کار اولی هستند .شیعیان
جعفری هم همین اندیشه را در خصوص امامت پس از حسین بن علی در پیش گرفتند و سایر
پسران علی را حذف کردن و امامت را منحصر به شاخه حسینی نمودند(اشعری قمی ،همان ،ص
.)181
 -4تناسخ ،الوهیت و اباحه گری

گزارش های تاریخی حاکی از آن است که راوندیان به تناسخ ،الوهیت و اباحه گری اعتقاد داشتند.
در مقاالت و الفرق آمده است که در میان پیروان کیسانیه از جمله عبداهلل بن عمر بن حرب ،قائل به
تناسخ بودند .این جریان بر این باور بود که روح خدا در کالبد پیامبر و روح پیامبر در جسم علی و
روح على در بدن حسن و روح حسن در بدن حسین و روح حسین در وجود محمد بن حنفیه و
روح وی در قالب پسرش ایوهاشم عبد اهلل و روح ابوهاشم در عبداهلل بن عمر بن حرب آمده است
اشعری قمی،همان:ص  .)82نوبختی نیز راوندیان و سایر غالت را از گزافه گویان می داند که خود
را به شیعه بسته اند و نام آن فرقه را بر خویش نهادند .وی می گوید :آنان از خرمدینان ،مزدکیان،
زندیقان ،و دهریان سرچشمه گرفته اند .هیچیک از ایشان خداوندی خدای را باور ندارند ،بلکه جای
او را در کالبد آدمیان می دانند و گویند که تن جایگاه خداست و خداوند واال روان و پرتویی است
که در تنهای آدمیزادگان در می آید و در آنها جای به جای می شود ،همگی ایشان بر این گفتار
همداستان اند ،ولی سران و پیشوایان شان با هم اختالف دارند و سپس آنان در دسته های مختلفی
در آمدند»(نویختی،همان:ص )45-46
پیروان ابلق راوندی نیز بر این باور بودند که روح خدا ابتدا در عیسی بن مریم سپس در علی (ع)
حلول کرد و پس از آن در امامان عباسی بود تا به ابراهیم بن محمد( )125-132امام عباسی رسید
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و در خصوص اباحی گری همه راوندیان محرمات را حالل می دانستند و به تبادل زوجات اعتقاد
داشتند (ابن جوزی،همان:ص .)81
عالوه بر این در خصوص پیروان عبداهلل راوندی نیز آمده است که ایتان بر این باورند که امام
خداوند است ،ابومسلم پیغمبری است که از غیب آگاه است و او را ابوجعفر منصور بر بندگان
خویش فرستاده است و گفتند منصور پروردگار ماست و بدان سان که پیامبران خود را به دست هر
که از آفریدگان خویش خواسته کشته است ما را نیز خواهد کشت ،چنانکه برخی را به فرو ریختن
خانه بر سرشان ،بعضی را در آب ،گروهی را بر چنگال درندگان ،شماری را به مرگ نهانی و علت
های دیگر می رانده است ،او (منصور) آنچه را خواهد تواند کرد و کسی را یارای اعتراض نیست (
نوبختی،همان:ص 35 ،46-47؛ اشعری قمی،همانص140-141 :؛ این ندیم،همان :ص615
بغدادی،همان:ص 20 ،181-186؛ ابن جوزی،همان:ص  82شهرستانی،همان:ص 114؛
رازی،همان:ص .)17
آنچه در مورد آراء و عقاید فرقه های راوندیه گفته شد خالی از تعصب و جهت گیری های مذهبی
ملل و نحل نویسان اعم از شیعه و سنی نیست؛ به ویژه نوبختی و رازی از مذهب شیعه و بغدادی
و این جوری از تسنن بیش از سایر ملل و نحل نویسان به فرقه ها و مذاهب دیگر حمله نمودند.
بغدادی غیر اهل سنت را خارج از دین اسالم دانسته و حتی کشتن و بردن اموالشان را جایز شمرده
است .در این میان تنها شهرستانی با وجوداین که وی نیز میانه خوبی با مذاهب دیگر ندارد ،اما در
کالم خویش جانب اعتدال را رعایت کرده است (کاظمی :1393،ص.)912
برخی محققان جدید در صدد غسل تعمیده و تعدیل آراء مذکور برآمدند .از جمله صدیقی می
گوید« :تساهل در روابط زناشویی در میان فرد های دینی ایرانی چون مزدکیان که خرمدینان نامیده
شده اند مرسوم بوده است ،ولی به وقوع چنین آرایی نمی توان بطور کامل یقین
کرد»(صدیقی:1372،ص .)226
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حال سؤال اینجا است که خاستگاه اعتقادی راوندیان کجا بود و یا به عبارتی عقاید راوندبه در چه
بستری رشد و نمو یافته و از چه مذاها تأثیر پذیرفته است .در این زمینه به نظر می رسد پیوند
اعتقادی کوفه و خراسان از اهمیت بسزایی برخوردار است ،زیرا این دو ناحیه بیش از جای دیگر
دستخوش تغییر و التقاط مذاهب مختلف بوده اند .وسعت قلمرو خراسان نامحدود بود ،مرزهای
سیاسی آن در طی تاریخ طوالنی بسیار دگرگون شده بود ،نظرأ حدود شرقی خراسان تا چین هم
می رسید(دنیل:1389،ص  .)9این ناحیه از دیرباز پذیرای ادیان گوناگون بود؛ قرار گرفتن در مسیر
جاده ابریشم یا به اصطالح جاده ادیان و نیز دوری از مراکز سیاسی و مذهبی مکان مناسبی برای
فعالیت سایر ادیان شده بود .کوفه نیز همچون خراسان نقطه تالقی مذاهب مختلف بود .این شهر که
داعیان عباسی از آن برخاستند در آغاز قرن دوم هجری صحنه پیدای یک قسم تشیع افراطی بود که
با اسالم تناقض داشت ،زیرا در نتیجه ارتباط ادیانی که به روزگار قدیم در عراق وجود داشت چون
دین زرتشت مانوی ،مسیحی و صایی یک قسم مسلمانی مخلوط از مذاهب مختلف در آنجا پدید
آمد (حسن ابراهیم حسن 113 :2537 ،به نقل از فن فلوتن).
در این رابطه اکثر مورخان و ملل و نحل نویسان عقاید فرقه های راوندیه ،خرمدینی و غالت شیعه
را متأثر از آیین مجوسی(مانوی و مردکی) می دانند(نوبختی،همان:ص 29-43؛ اشعری
قمی،همان:ص 134؛ خوارزمی:1362،ص 39؛ رازی،همانص ،)16-18 :اما چنین به نظر می رسد
آنچه که در مورد آراء و عقاید راوندیان سخن رفت ،اعم از اباحی گری ،تناسخ و الوهیت نمی توان
ریشه های آن را در مذهب خاصی جستجو کرد ،بلکه نتیجه تصادم افکار و التقاط مذاهب و ادیان
مختلف است که شرایط آن از دیرباز در خراسان و کوفه به دلیل نفوذ اعم مذاهب فراهم بوده است.
تحت چنین شرایطی که امامان عباسی نیز فعالیت های سیاسی خود را برای بدست گرفتن قدرت
از این دو ناحیه آغاز نمودند.
 -5نبوت
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کتب ملل و نحل و تاریخ ،اولین بار ،ادعای نبوت را به مختار ثقفی نسبت می دهند و درباره او می
گویند :کلمات و جمالت موزون و مسجعی بر زبان می راند و ادعای نزول وحی بر خود را
داشت.همچنین در هنگام ذکر فرقه های غالت در کتاب های تاریخی از فرقه هایی با عنوان های
اشینیّه ،شریکیّه ،امریّه ،عنیّیه و میمیّه می برند که معتقد بودند حضرت علی (ع) در نبوت با حضرت
محمد (ص) شریک بوده است.و نیز فرقه هایی با عنوان های غرابیه ،زبابیه ،زمیّه و مخطّئه که نبوت
را حق حضرت علی (ع) می دانستند و میگفتند :جبرئیل به واسطه شباهت فراوان حضرت علی
(ع) و حضرت محمد (ص) در هنگام نزول وحی خطا کرد و وحی را بر پیامبر فرود آورد و حضرت
پیامبر (ص) برای راضی کردن حضرت علی (ع) دختر خود را به او تزویج کرد(مقریزی ،همان،
ج ،4ص .)303بعضی از آن ها مانند زمیه ،جبرئیل (علیهالسالم) را به واسطه این خطا مذمت می
کنند.
در زمان امام باقر (ع) بیان بن سمعان ادعای نبوت کرد و از امام باقر (ع) خواست که به او ایمان
آورد تا نجات پیدا کند(اشعری قمی ،همان ،ص  .)37بیان در این نامه نوشت« :اسلم تسلم و ترتق
فی سلّم و تنج و تغنم فانک ال تدری این یجعل اهلل النبوه و الرساله و ما علی الرسول اال البالغ و
قد اعذر من انذر»(همان).در میان روایات به بعضی از احادیث بر می خوریم که امام صادق (ع) از
خود و ائمه دیگر (ع) نبوت را نفی کرده و بر قائل به نبوت آنان و شک کننده در نبوت آنان لعنت
فرستاده است .از این روایات میتوان این برداشت را نمود که در ایام ائمه نیز کسانی وجود داشتند
که ادعای نبوت داشتند .راوندیه نیز مانند دیگر غالت قائل به ختم نبوت نبودند و در نگاه ایشان
ابومسلم دارای رسالت بود .رازی در کتاب الزینه خود اشاره میکند که« :و طایفهای از روندیه در
کالم خود غلو داشتند و چنین میپنداشتند که ابومسلم پیامبر است و ابو جعفر منصور
خداست»(رازی،همان ،ج ،3ص.)76
-6رجعت
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رجعت به فتح ،که تکرار در بازگشت پس از مرگ پس از ظهور مهدی است و آن از ضروریات
مذاهب غالی است .رجعت از این رو در اندیشه غالیانه مهم تلقی میشود ،که با اندیشه انتقام و قتل
و کشتار مخالفین و معاندین و دشمنان همراه است .در این اندیشه رهبران غالی سرانجام به دنیای
کنونی رجعت خواهند کرد و از دشمنان خویش انتقام خواهند گرفت.
رجعت در لغت به معنای بازگشت است و در اصطالح روایات شیعه و کالم آنها عبارت است از
بازگشت عده ای خاص از مردگان به این دنیا بعد از انقالب حضرت مهدی (عج) و قبل از روز
قیامت(سبحانی1411 ،ق :ج ،2ص .)287رجعت از فروع اعتقاد به مهدویت است.
با بررسی عقاید غالت در باب رجعت چنین به دست می آید که فرق مختلف غالت ،رجعت را در
دو معنای کامالً متفاوت با هم به کار می بردند:
 -1معنای اول رجعت ،شبیه رجعتی است که شیعه قائل است ،یعنی رجعت و بازگشت پس از مرگ
را در باره بزرگانی که آن فرقه ها خود را به آنها منسوب کردند ،به کار می بردند (اشعری قمی،
همان:ص .)14
مثالً برای اولین بار گروههایی از کیسانیه این معنا را در باره محمد بن حنفیه به کار بردند .همچنین
به برخی از غالت کیسانیه نسبت داده شده است که قائل به رجعت همه پیامبران و پیامبر اسالم(ص)
و حضرت علی(ع) بودند .فرقه های کربیه ،صائدیه و بیانیه نیز معتقد بودند که رهبرانشان به همراه
یاران خویش دوباره به دنیا باز خواهند گشت.
 -2رجعت به معنای دوم در نزد غالت ،در حقیقت بخشی از نظریه تناسخ بود .یعنی هنگامی که
روح پس از مردن بدنی به بدن دیگر می رود ،این همان رجعت است که از آن به نظریه رجعت و
کرّات تعبیر می کنن د .دیدگاه اخیر را بیشتر منابع فرق و ملل و نحل نویسان به راوندیه نسبت
میدهند.
386

جنبش ایرانیان علیه عباسیان با تاکید بر راوندیه
-7از بین بردن محرمات

یکی از مهمتریان نکاتی که در خصوص راوندیه مطرح است ،بحث پیرامون استحاله محرمات و از
بین بردن آن است .اینکه آیا در واقع اینگونه رفتار میکردند یا گفته مخالفان ایشان است ،به درستی
نمیتوان سخن گفت .زیرا راوندیه از زمره غالتی به حساب میآیند که جریانهای پس از خود را
تحت الشعاع آراء و نظرات خود قرار داده و به عمده این جریانها استحاله محرمات نسبت داده
شده است .از داعیان راوندیه ابلق نامی است که گفته شده محرمات را برداشته است .همچنین
داستان های در رابطه با پیروان راوندیه مطرح شده که در چند و چون آن سخن فراوان وجود دارد.
از جمله گفته شده ،مردی از راوندیه ،مردان را به خانه خود دعوت مینمود .از سنت مهمانوازی
وی این بود که پس از اطعام مهمانان ،زن خود را در اختیار ایشان قرار میداد .چون این خبر به اسد
بن عبداهلل رسید ،او را کشت و به صلیب کشید(طبری ،همان،ج ،4ص.)445
-8جریانهای منتسب به اندیشه کالمی راوندیه

راوندیه را باید در زمره جریانهایی دانست که پس از سرکوب شدن ،آراء و نظراتشان در فرق دیگر
قابل پیگیری است .از مهمترین این فرق میتوان به ابومسلمیه ،رزامیه ،هریریه ،عباسیه ،عیسویه اشاره
نمود .در خصوص عباسیه و باورهای کالمی ایشان در خصوص اندیشه امامت به تغصیل سخن
گفته شد .در ادامه به معرفی برخی از جریانها در خصوص اندیشه امامت اشاره خواهد شد.
 -1ابومسلمیه :مسلمیه یا بومسلمیه یا ابو مسلمیه را عموما ،ملل و نحل نویسان به پیروان ابومسلم
عبدالرحمن بن مسلم خراسانی منسوب میکنند .این گروه پس از کشته شدنش به امامت ابومسلم
قائل شدند و بر این باور بودند که ابومسلم نه مرده است و همچنین کشته نشده است .این گروه
تمامی فرائض را ترك کردند و ایمان را فقط به شناخت امام منحصر دانستند(اشعری قمی ،همان،
ص  .)64نوبختی این جریان را «خرم دین» نامیده و معتقد است که فرقه خرم دینی ریشهاش در
آنها است(نوبختی،همان ،ص .)47
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افراط این جریان در اندیشه الوهیت و نبوت و امامت و تناسخ است .چنانکه معتقد بودند که روح
خداوند در ابومسلم حلول نمود و ابومسلم از فرشتگان مقرب از جمله جبرائیل و میکائیل و سایر
مالئکه بهتر است .از نظر ایشان ابومسلم نمرده است و همچنان در انتظار ظهور وی هستند زیرا آن
ابومسلمی که توسط منصور کشته شد ،شیطانی بود در صورت ابومسلم(اشعری قمی ،همان ،ص
 .) 195اهمیت جریان منتسب به ابومسلم خراسانی از این رو است که کتب تاریخ و فرق نویسان،
جریان راوندیه را ادامه جریانی میدانند که از نظرات ابومسلم پیروی میکردند.
. 2الرزامیه :رزامیه پیروان رزام بن سابق یا سایق هستند که در مرو بودند و در دوستی و هواخواهی
ابومسلم خراسانی افراط زیاد کردند .در خصوص امامت ،رزامیه معتقد بودند که امامت از ابوهاشم
به محمد بن علی و برادرش عبداهلل بن علی سفاح و سپس به ابومسلم رسیده است و به کشته شدن
و مرگ ابومسلم باور داشتند .رزامیه در زمان حیات ابومسلم در خراسان ظاهر شدند و ادعا نمودند
که ابومسلم بر مذهب ایشان است .آنها ادعای حلول روح خدا را در وی داشتند و بر این اندیشه
بودند که از طریقه داشتن همین روح خداگونه ابومسلم بود که بر بنی امیه چیرگی یافت.
رزامیه به تناسح ارواح نیز باور داشتند و حتی گفته شده که ابن مقفع که ادعای خدایی نمود ،در
آغاز از پیروان این مذهب بود.
رزامیه دین را دو بخش میدانستند :شناخت امام و ادای امانت .کسی که این دو را به جا آورد ،به
حد اعالی کمال رسیده است و از او تکالیف شرعی برداشته میشود(بغدادی ،همان ،ص  .)155از
شیعیان خاندان عباسی بود بودند که رهبری ایشان را ابو هریره دمشقی یا راوندی برعهده
داشت(مقریزی ،همان ،ج ،4ص  .)173اینها عباسیه خالص هستند و عقیده به امامت عباس بن
عبدالمطلب دارند .این گروه خلفای قبل از خودشان را تکفیر نمیکردند و بر توالی ایشان بودند .با
این وجود در توالی ابومسلم افراط پیمودند .هریریه در خصوص عباس و فرزندانش سخنان غلو
آمیز بسیار گفتند(نوبختی ،همان ،ص.)47
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.3عیسویه :هنگامی که منصور به خالفت رسید ،تالش کرد تا فرزند خود را جانشین خویش کند .از
این رو عیسی بن موسی را که سفاح ولی عهد منصور کرده بود با بیست هزار درهم راضی نمود تا
به نفع محمد بن عبداهلل که مهدی خوانده شد ،انصراف دهد .طرفداران عیسی بن موسی چون این
خبر را دریافتند ،برآشفتند و این تصمیم و معامله را نپذیرفتند و زیر بار بیعت مهدی نرفتند .استدالل
طرفداران عیسی بن موسی این بود که سفاح وی را ولی عهد منصور قرار داده و لذا جایز نیست که
والیت عهدیش به تعویق افتد .مخالفان عیسی بن موسی احتجاج کردند که «برای خاطر فرمان
منصور که امیر المؤمنین است و این را به ما فرموده است و او امامی است که اهلل اطاعتش را واجب
ساخته است» و در مقابل نظر عیسویه گفتند« :ابوالعباس نیز اطاعتش را اهلل واجب ساخته بود و او
یعنی ابوالعباس فرموده بود که با ابو جعفر منصور پس از او با عیسی بن موسی بیعت کنند .پس
چگونه برایتان جایز است که عیسی را به پشت اندازید و مهدی را مقدم بدارید؟»(نوبختی ،همان،
ص  .)50احتجاج های دو طرف سرانجام به این انجامید که طرفداران امامت عیسی بن موسی بر
این عقیده که امامت پس از منصور از آن عیسی بن موسی است ،ماندند و تا ایام نوبختی همچنان
این عقیده خود را حفظ کردهاند(همانجا).
نتیجه گیری:

در یک نگاه عمیق ،مبارزات ،قیام ها ،نهضت ها و حتی شورش هایی که علیه امویان و عباسیان در
ایران ،حجاز ،عراق و مصر در گستره جغرافیـایی حکومـت آنـان رخ داد ،ایرانیـان نقـش اساسـی
و تأثیرگذار داشتند و حتی بیشتر قیام ها در ایران شکل گرفت و قیام مختار کـه ضـربه ای کـاری
بـر پیکر حکومت امویان وارد ساخت و آنـان را رسـوا کـرده و عناصـر سرسـپرده آنـان را در
پـذیرش مسؤولیتها سست کرد ،ایرانیان نقش اصلی و اساسی داشتند و حرکت سپاه ابومسـلم از
خراسـان به سوی عراق و حمله نهایی به حکومت امویان که منجر به سرنگونی حکومت حدود
یک قرنی بنی امیه شد باز ایرانیان فرماندهی و نقش اساسی و محوری داشتند .در دوران عباسیان
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نیز وضع به همین شکل بود ،اگرچه مـدتی را ایرانیـان در رده بـاالی حکومت عباسیان حضـور
چشـم گیـر داشـتند و حتـی برخـی از وزرای آنـان ایرانـی بودنـد  ،امـا بیشـترین واکنش های
اجتماعی و مبارزات علیه عباسیان در ایران و یا به رهبری ایرانیان شکل گرفت .از آنجایی که
اندیشه های راوندیه ،رویکردی غالیانه داشت ،عباسیان همزمان دو سیاست را در پیش گرفتند.
نخست ،برای قبوالندن خود بر جامعه اسالمی وکسب مشروعیت و بریدن از اندیشههای غالیانه و
شیعی ،به سرکوب شدید علویان و راوندیه پرداختند .دوم ،که شاید مهمترین بخش از سیاست
عباسیان در طول دوران چندین سده از حکومتداری شان باشد ،ایجاد یک اندیشه خاص پیرامون
امامت عباسی بود که بن مایه راوندیه در آن کامال مشهود است اما به واسطه سرکوب گسترده
راوندیه توسط عباسیان ،کسی معترض آن نشد .این اندیشه انتقال امامت از ابوهاشم به محمد بن
علی را مردود اعالم داشت و به مانند راوندیه چنین رسمیت دادند که پس از پیامبر(ص) عباس و
پس از آن فرزندان و نوادگان عباس عموی پیامبر(ص) جانشین ایشان است .منصور در ایام خالفت
خود تالش زیادی نمود که بتواند راوندیه را با خود همراه کند .اما کشتن ابومسلم و قیام علیه منصور
از سوی راوندیه و جریانهای وابسته به آن ،جز سرکوب چارهای برای خلیفه باقی نگذاشت .پس
از آنکه منصور تالش کرد تا ولیعهد را به فرزندش انتقال دهد ،در خاندان عباسی بر سر این جانشینی
اختالف افتاد .هنگامی که مهدی به خالفت رسید ،مهمترین کاری که صورت داد ،تغییر در اندیشه
امامت عباسی بود .او اندیشه بنیادی راوندیه را بکار گرفت و امامت عباسی که مبنایی علوی داشت،
به این معنی که تا پیش از این متعقد بودند که ابوهاشم ،محمد بن علی را به عنوان امام پس از خود
تعیین کرده ،را نفی کرد و چنین اعالم داشتند که امامت عباسی از عباس بن عبدالمطلب گرفته شده
است و وی جانشین برحق پیامبر(ص) است .بدین گونه اندیشه بنیادی امامت راوندیه که بر مبنای
نص عباس بن عبدالمطلب مبتنی بود از سوی دستگاه خالفت عباسی به رسمیت شناخته شد و
خالفت ،امامت و رهبری برای چندین قرن با رویکردی قرابتی به اهل سنت در اختیار عباسیان قرار
گرفت و از جامعه شیعی فاصله گرفت.
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