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  چكيده
گـروه  هایی برضد موالی و سان با خصلت نژاد پرستانۀ خود تبعیضامویان در طول حکومت خود در خرا

ـتند.  هـا را بـر دوش آنهـا مـی    همفکر با آنها روا داشته و بار سنگین انـواع مختلـف مالیـات   عرب  گذاش
سو آشفته و وخیم تر کردن اوضاع اقتصادي آنها و از سـوي دیگـر مشـارکت    نتیجۀچنین سیاستی، از یک

بن سریج بـود. ایـن   ها قیام حارثامویان بود. یکی از این واکنشبر ضد منطقه اي  هاي تندآنها در واکنش
هاي رژیم اموي را در خراسان سسـت کنـد بلکـه    هایی بود که توانسته بود پایهترین قیامتنها از مهمقیام نه
ـ  اي شد براي قیام ابومسلم خراسانی؛ وي توانست با تجربیات بهمقدمه هـاي  ام، پایـه دست آمده از ایـن قی
بن سریج را شدة رژیم اموي را فرو بریزد. این مقاله درصدد است تا علل، فرایند و نتایج قیام حارثسست
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  مقدمه
ایی در منطقـۀ خراسـان رواج یافـت. بیشـتر     هـ گیري حاکمیـت امویـان در خراسـان، ناهنجـاري    با شکل

هــا و طلبانــه و نژادپرســتانه خــود، غیرعــربحکمرانــان امــوي خراســان بــا خــوي و خصــلت منفعــت
ها بر دوش آنها از لحاظ اقتصادي بـه آنهـا   شمرده و با وضع انواع گوناگون مالیاتمسلمانان را پست تازه

شـد. رواج سیاسـت تبعـیض    تر مـی روز وخیمبهنها روزرو وضعیت اقتصادي آداشتند، ازاینستم روا می
گرانی در منطقـۀ خراسـان   مسلمانان، موجب ظهور اصالحطبقاتی از طرف حکمرانان اموي نسبت به تازه

شد. آنها با گرایش متعادل از طریق رایزنی با برخی از حکمرانان و خلفاي امـوي بـراي حـل مشـکالت     
مـدت  گـران بجـز در دورة کوتـاه   هـاي آن اصـالح  دند، ولـی تـالش  کرمسلمانان تالش میاقتصادي تازه

بـن  عمـر به ثمر ننشست؛ زیرا کلیت حاکمیت اموي بجز افراد معدودي، ماننـد   بن عبدالعزیزعمرخالفت 
آمدند. در نتیجـه  ها کوتاه نمیمسلمان، غرق در فساد بودند، و از مواضع خود در خصوص تازهعبدالعزیز

بـر ضـد    بن سـریج حارثآمیزي بود که قیام بزرگی توسط شخصی به نام بعیضچنین سیاست غلط و ت
حاکمیت اموي شکل گرفت. مقالۀ حاضر، ضمن بررسی ماهیت این قیام به روش توصیفی ـ تحلیلـی در  

گیـري آن قیـام،   هاي مهمی، چون علل و عوامل سیاسی، اجتمـاعی و اقتصـادي شـکل   پی پاسخ به سؤال
  باشد.ز بیان نتایج و دستاوردهاي آن قیام میقلمرو و گسترش آن و نی

  بن سريجشخصيت حارث
برخـی  در منابع وجود ندارد، ولـی   بن سریجحارثهاي شفافی از زندگانی اولیۀ با توجه به اینکه گزارش

رسانند که در نجـد سـاکن بودنـد    هاي قبیله تمیم می، از تیرهبن دارممجاشعشناسان نسب وي را به نسب
ظـاهراً آنهـا بعـد از مهـاجرت بـه ایـران در یکـی از روسـتاهاي          .)195- 194 ق، ص1407بی، (هشام کل

اقامـت گزیدنـد. احتمـال     ،)7 ق، ص1382اصفهان به نام سریج که سـمعانی از آن نـام بـرده (سـمعانی،     
نیـز ذکـر شـده     عمیـر شده، چون نـام پـدر وي   کار برده میبه حارثرود سریج بیشتر براي لقب پدر می

جزء افـراد متمـول    حارثبرخی از محققان پدر  بر اساس گزارش .)58 ، ص7ق، ج 1387(طبري،  است
کـرده اسـت   بصره بوده و منزل بزرگی داشته و سالیانه هفتصد درهم از حکومـت مقـرري دریافـت مـی    

)chleifer, p. 224 .(ارد و هـاي اعـراب بـه ایـران    اش در جریان مهاجرترسد وي و افراد قبیلهبه نظر می
هاي برخی از منابع نیز به حضـور تعـدادي از قبایـل عـرب در روسـتاهاي      منطقه اصفهان شدند. گزارش

دهد اعراب موجود در اصـفهان کـه در میـان آنهـا قبیلـۀ      گزارش می یعقوبیکه اصفهان اشاره دارد. چنان
خـود شـهر اعـراب     خورد بیشتر در روستاهاي آنجا ساکن بودند و درتمیم از شهر بصره نیز به چشم می

گـزارش مهـم دیگـري کـه حضـور       .)87ـ86 ق، ص1422خورده است (یعقوبی، محدودي به چشم می
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 بـن حسـن قمـی   بن محمدحسنکند گزارش افراد قبیلۀ تمیم را در برخی از روستاهاي اصفهان تأیید می
صـفهان در شـورش   مبنی بر شرکت تعدادي از افراد قبیله تمیم سـاکن در روسـتاهاي ا   تاریخ قمنویسندة 

دهـد کـه   نیـز گـزارش مـی    اثیرابن .)264 ، ص1313است (قمی،  بن یوسف ثقفیحجاجعلیه  اشعثابن
حـاکم  مسـلم بـاهلی،    بـن قتیبـۀ ق همـراه  85در سال  ابن اشعثافراد قبیلۀ تمیم بعد از شکست شورش 

 ، ص4ق، ج1385 اثیـر، خراسان براي پیگیري فتوحات بـه سـرزمین مـاوراءالنهر مهـاجرت کردنـد (ابـن      
ق وجـود نـدارد، امـا گسـترش     110تـا قبـل از سـال     حـارث هرچند در منابع گزارش شـفافی از   .)495

، 1ق، ج 1402در خراسـان (قلقشـندي،    بـن مسـلم  قتیبـه فتوحات در ماوراءالنهر بعد از شروع حکمرانی 
هـاي  م در جنـگ اش از تمـی مبنی بر حضور شجاعانۀ وي و سواران قبیلـه  طبريو نیزگزارش  ،)135 ص

ایـن فـرض را در ذهــن    ،)59 ، ص7ق، ج1387ق در بیکنـد و بخـارا، (طبـري،    110فتوحـات در سـال   
سازد که شاید وي نیز جزء آن دسته از مردان قبیله تمیم باشـد کـه بعـد از شکسـت شـورش      تقویت می

هـاي  حـات رشـادت  در فتو حارثبراي پیگیري فتوحات به ماوراءالنهر آمده باشد.  قتیبههمراه  اشعثابن
زیادي به خرج داد؛ زیرا وقتی دشمن آب را به سوي لشکریان اسالم بست وي خطـاب بـه آنهـا گفـت:     

ق، 1379(ابـن مسـکویه،   » مرگ با شمشیر در قیاس با مرگ با تشنگی، اجر عظیمـی نـزد خداونـد دارد   «
  و با این جمله، آنها دشمن را عقب زده و به آب دست یافتند. .)44 ، ص3ج

ق با شورش علیـه حاکمیـت   116ق گسسته است، سپس در سال 110پس از  حارثر مربوط به اخبا
شود. او با مشاهدة ظلم و ستم امویان علیه طبقـات پـایین، اعـم از    امویان بار دیگر در خراسان آشکار می

و  هایش را سیاه و علیه ظلم حاکم در جامعۀ خراسان قیـام کـرد  عرب و عجم، لباس سیاه پوشید و پرچم
احتمـال   .)95 ، ص7ق، ج1387بر بیشتر شهرهاي خراسان از جوزجـان تـا مـرو مسـلط شـد (طبـري،       

بـن  عبـدالرحمن هاي ضد حکومـت، ماننـد قیـام    اش تمیم در قیامرود سابقه شرکت وي و افراد قبیلهمی
  تأثیر نبوده است.گیري این قیام بیدر شکل بن یوسفحجاجعلیه  اشعث

  جبن سريعلل قيام حارث
  الف ـ ماهيت غيرديني حاكميت امويان

جـو کـرد؛   وماهیت غیردینی حاکمیـت امویـان جسـت   این قیام مهم را ابتدا باید در  گیريهاي شکلزمینه
هـاي  وسـیلۀ زور و شمشـیر و حیلـه   گیري حاکمیت آنها نه با تکیه بر عنصر دین، بلکه بهزیرا زمینۀ شکل

خـود   معاویـه اي تصاحب قدرت رسماً از زور استفاده نشده بود. سیاسی بود، در حالی که پیش از آنها بر
کرد که خالفت را نه با محبت و دوستی مـردم و نـه رضـایت آنهـا از حکومـت او، بلکـه بـا        تصریح می
در عملکرد حاکمیـت امویـان مـواردي،     .)81 ، ص4ق، ج1411عبدربه، دست آورده است (ابنشمشیر به
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اعـثم،  هـاي جـاهلی (ابـن   سـاالري و احیـاي ارزش  اخالقی حاکمان، عربانگاري دینی، فساد مانند سهل
هـایی  نمونۀ بارزي بود که چنـین ویژگـی   بن معاویهیزیدزد. شخص ) موج می14ـ12 ، ص5ق، ج1411

بنـابراین،   .)232- 231 ، ص2م، ج1993خواري معروف بود (یعقـوبی،  بازي و شرابداشت؛ وي به سگ
هاي زیادي از طرف مسـلمانان از بـدو تأسـیس حاکمیتشـان     اموي واکنشرفتارهاي غیراسالمی حاکمان 

(طبـري،   معاویـه در دوران  حجربن عديتوان به قیام هاي بارز آن میعلیه آنها به وجود آورد که از نمونه
) اشـاره  245 ، ص1363(دینـوري،   معاویهیزیدبندر دورة  ) و قیام امام حسین208 ، ص4ق، ج1387

علیـه   گرفتـه هـاي شـکل  در ادامـۀ قیـام   حـارث امویان را رسوا کند. در حقیقت، دعوت کرد که توانست 
خـدا و   هاي حاکمیت اموي، بر پایه عمل به کتـاب خـدا و سـنت رسـول    امویان و بر خالف ایدئولوژي

در آن زمـان بـراي    .)26 ، ص10، ج 1407کثیـر،  مند بود (ابـن بیعت با کسی بود که از رضایت مردم بهره
گرفـت عمـل بـه کتـاب خـدا و سـنت رسـول خـدا از         هایی که علیه امویان صورت مـی اري از قیامبسی

نیـز   حـارث دینی در میان مسلمانان شهره بودند. آمد؛ زیرا امویان به بیحساب میمطالبات اصلی مردم به
از مـردم کـه   کـه بسـیاري   آمـد؛ چنـان  حساب میترین علل قیام وي بهاز این مسئله استفاده کرد و از مهم

  .)430ـ429 ق، ص1387مورد ظلم و ستم امویان قرار گرفته بودند، از وي حمایت کردند (طبري، 
با تأکید خود بر اجراي دستورات الهی و کتاب خدا، در حقیقـت درصـدد آن بـود کـه پاسـخ       حارث

داري نفی دیـن  هاي مردم مسلمان بدهد و درواقع، اظهار انگیزه دینی از طرف او برايمناسبی به خواست
  خلفاي اموي بود.

  خراسان عهجام اختالفات طبقاتي درب ـ 
جـو  واین قیام مهم را ابتدا باید در اختالفات قبایل عرب ساکن در خراسان جسـت  گیريهاي شکلزمینه

خـود   .شماري از اعراب را درون خود جـاي داده بـود  که قبایل بی خراسان یکی از مراکز مهمی بودرد. ک
ابتـدا  ، متمایز شده بودند. در اینجـا  محکوم ب در خراسان از لحاظ اقتصادي به دو گروه حاکم واین اعرا

  پرداخته خواهد شد.به گروه محکوم بررسی شده و سپس گروه حاکم 
  ماننـد مضـر (شـمالی)،   ، اشراف قبایل مهم بودند که شامل قبـایلی  سران و : اینهاگروه حاکم .1

قیس بودند. اینها از قبایل مهمی بودند که در فتح خراسـان   ر، ربیعه وجنوبی)، تیم، بک ازد (یمنی یا
  دهماننـ  گـروه حـاکم   داشـتند. هـاي مهمـی در خراسـان    زمـین  نقش مهمی را ایفا کرده و امالك و
، اختالفـات خـود را بـه خراسـان نیـز آورده بودنـد      ، عربسـتان  ةسیرت قبیلگی خود در شبه جزیـر 

 آمـد وجـود مـی  جنگیدند بین خودشان درگیري بـه ترك هم نمی و اي که حتی اگر با فارسگونهبه
)Wellhausen, 1963, p. 886-887(.  
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غنـایم بیشـتر در    قـدرت و  دست آوردن ثروت وبه به سببهم بیشتر  دشمنی این گروه از اعراب با
دسـتان ایـن    بود که حکمرانـی خراسـان نیـز در    ايگونهاقتدار این قبایل از اعراب به نفوذ و .خراسان بود

کرد حمایت هریک از این قبایـل  شد سعی میهر کسی که حاکم خراسان می و شدهدست قبایل دست به
 ۀاز قبیلـ ، کـه از حاکمـان خراسـان بودنـد     صـفره بن ابـی مهلبو  اسود بنوکیعه کچنان، وردآدست را به
(یعقـوبی،   رویگـردان شـوند  مـردم خراسـان از آنهـا     این مسئله باعث شد تـا  کردند.ها حمایت مییمنی
کـه یکـی از    سـیار بـن  نصـر تعصب قبیلگی در خراسان چنان شدت داشت که  .)295 ، ص2ق، ج1993
طـوري  ، بـه نتوانست آن را از خود دور کنـد شد، قلمداد میاموي در خراسان  گراصطالح اصالحبه حکام

ربیعه یـا یمنیـان    ۀاز قبیل در طول مدت چهار سال از حکومت وي بجز مضریان کسی گویدمی طبري که
هـاي ایـن   سیاسـت  که ناگفته نماند .)157 ، ص7ق، ج1387(طبري،  هیچ پستی در کار حکومت نداشت

، ایران که میـراث دوران باسـتان بـود    هگروه از اعراب در خراسان توسط یکی از طبقات مهم جامع
نیـز حفـظ جایگـاه     مقاومـت و ة عدم انگیز علتبه که مهم دهقانان بودند ۀاین طبق .شدحمایت می
نیازشان به اعراب به سرعت راه مسالمت با مسـلمانان را در پـیش    امتیازهاي شخصی و اجتماعی و

 بـالذري  کـه چنـان  .و برخی از آنها نیز داوطلبانه براي تسلیم مناطق خود پـا پـیش گذاشـتند    هگرفت
آن دو را بـه   وشـت و کوفـه نامـه ن   بـه والـی بصـره و    ق29دهد مرزبان طوس در سـال گزارش می

  ).326 ص م،1988(بالذري،  خراسان فراخواند
غارت روستاهاي خراسان بـه   ها وچپاول زمین هاي گران ودست آوردن مالیاتالبته اعراب نیز در به

 عـیش و  این گروه از اعراب پس از اسـتقرار در خراسـان دریافتنـد کـه زنـدگی و      .این گروه نیاز داشتند
سـران قبایـل کـه بـه قـدرت       هـر کـدام از اشـراف و   ، روازایـن ، اراضـی اسـت  نوش بهتر در تصـاحب  

هـاي  براي تصاحب زمـین  و از نفوذ آنان ردهکردند با دهقانان ایرانی ارتباط برقرار کسعی می، رسیدندمی
اشـراف عـرب همـراه دهقانـان     ، بنـابراین بردنـد.  ، بهره میخراسان که رونق فراوانی داشتر کشاورزي د

طلبی بیشتري بودنـد  توسعه پیدراین گروه  دادند.میدار را تشکیل وه جدیدي از اشرافیت زمینایرانی گر
آنهـا خـود بـه     .هـاي زیـادي را تصـاحب کننـد    زمـین  و شـده مند هاي مختلف بهرهتا از غنایم سرزمین

وان بـرده در  عنگرفتند بههاي فتوحات میی را که در جنگیمعمول اسراطور به پرداختند وکشاورزي نمی
همچنـین آنهـا از مالیـات معـاف      .)56 ، ص1358(فشاهی،  گماشتندکار میهاي کشاورزي خود بهزمین
حکمرانـانی کـه در خراسـان بودنـد بجـز افـراد        تقریبـاً هـر کـدام از   ). 75 ، ص1378(الخطیـب،   بودند

  .کردندحمایت مییاد شد،  این گروهکه از  یها و رفتارهایاز نگرش، معدودي
گروه دیگري از اعراب در خراسان ساکن بودنـد  ، اشراف عرب قبایل و ایندر کنار . قبایل ضعیف: 2

پـایین   اجتمـاعی  پایگـاه سـبب  بهآنها  شدند.شمرده میپست قبایل اعراب  عضو قبایل ضعیف و یا ازکه 
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هـایی کـه در   زمینآنها با موالی درآمیخته و در  .حکومت امویان در خراسان داشتند هارتباط کمتري با بدن
کشـاورزي  ، آغاز فتوحات خراسان تصاحب کرده بودند یا از طرف حکومت به آنها بخشیده شده بودنـد 

توان گفـت کـه آنهـا بـرخالف     دوش این گروه قرار داشت. البته می بار سنگین مالیات نیز بر و کردندمی
طرفـدار   وکـرده  سـالم عمـل   آن دسته از اعرابی بودند که بـه اصـول اساسـی ا    ءجز، گروه اشراف عرب

  بودند.عدالت اجراي 
در کنار ایـن گـروه از   ، نزدیک به اشراف عرب قرار داشتند ۀطبق در کناردهقانان ایرانی  طور کههمان

موالی بـه نومسـلمانان    شدند.شمرده میهمفکران آنها  ءجز، که در حقیقت بودندموالی ایرانی  نیز اعراب
 ءجـز ، حقیقـت  آنهـا در  .شـدند مسلمان شدن از قید بندگی رها مـی ۀ یلوسشد که بهغیرعربی اطالق می

بـه غیـر    کردنـد و امیه اعراب خود را بـاالتر از آنهـا تصـور مـی    در زمان بنی .دوم بودند ۀشهروندان درج
شـرك نیـز نجـات     از پلیدي و ، بلکهاسارت آزاد کردیم تنها شما را از قید بندگی ونه گفتند مااعراب می

طـور مسـتقیم   . ازدواج اعراب با آنهـا بـه  شما برتر باشیم همین کافی است که از سلمان نمودیم وم و هداد
اي که موالی به آنهـا وابسـته   خواست با موالی ازدواج کند باید از قبیلهگرفت و اگر کسی میصورت نمی

د منسـوخ بـود   کرد ازدواج وي بـا آن مـوالی بـه خـودي خـو     گرفت و اگر این کار را نمیبود، اجازه می
فتوحـات بـدون هـیچ     درو فرسـتادن آنهـا   آنهـا  گرفتن جزیه از  .)414 ، ص3ق، ج 1411عبد ربه، (ابن

طـوري کـه آنهـا از نظـر اقتصـادي در وضـعیت بسـیار        به، افزودمواجبی بر وضعیت بد اقتصادي آنها می
بایسـت جزیـه   ر مـی ناچـا  هـم  و هزیرا هم مجبور به پرداخت مالیـات خـراج بـود   ، وخیمی قرار داشتند

جدال و اختالفات بـین قبایـل مختلـف عـرب در      جنگ و هموالی با مشاهد، بنابراین کردند.پرداخت می
نه آبادانی، با برخی از قبایـل عـرب کـه بـا      ندغنیمت بود دست آوردن ثروت وبه درپیخراسان که فقط 

 ت مخالفـت بـا خالفـت و   در جهـ ، اي ارتبـاط کمتـري داشـتند   حکومت اشرافیت قبیلـه  خالفت و هبدن
  .)413و39 ، ص1373(اشپولر،  حکومت امویان در خراسان متحد شدند

  ر شرعييهاي غافت مالياتيدرج . 
ایـن   . ازآنجاکـه گرفتندها، مالیات میبه انواع بهانه خودحاکمان ایشان براي افزایش درآمد  و خلفاي اموي

 هـاي غیرشـرعی و  نداشت، از آنها بـه مالیـات   یسالماحکام ا تطابقی با قوانین و ها هیچ تناسب ومالیات
ة کننـد بیـان ، بن عبدالرحمن در کوفهبه عاملش عبدالحمید عمربن عبدالعزیز ۀنام .شودغیرقانونی تعبیر می

در  بـن عبـدالعزیز  عمـر هـایی کـه   مالیـات  .غیرقانونی اسـت  هاي غیرشرعی وتعداد دریافت انواع مالیات
مهرگـان،   عیـاد نـوروز و  امزد ضرابین سکه، هدایاي : عبارت بودند از، منوع کردآنها را م دریافتاش نامه

 عـالوه بـر   .)569 ، ص6ق، ج 1387(طبري،  جزیه از نومسلمانان بهاي کاغذ، مزد عروسی، کرایه خانه و
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اقامـت سـپاهیان را    هدریافت مکس (مالیات بازرگانی)، مردم، هزینـ ، بیگاري، تواد باید خرج قلم و، نای
خـراج در   مانند جزیـه و ، هاي قدیمیها مردم را به مراتب بیش از مالیاتدریافت این مالیات .افه کرداض

زیـرا وي  ، غیرقـانونی دانسـت   هـاي غیرشـرعی و  نیانگـذار مالیـات  ببایـد   را معاویـه داد. مشقت قرار می
 مهرگـان  یاد نوروز وعنخستین شخصی بود که ایرانیان را به تقلید از شاهان ساسانی به پرداخت هدایاي ا

مهرگـان   نـوروز و  هدیـه هزار هزار  بکربن ابیعبدالرحمنکرد تا جایی که یکی از حکام او به نام  مجبور
ي هـا ترین مالیاتمهم دریافت جزیه از نومسلمانان از .)218 ، ص2ق، ج 1993(یعقوبی،  براي او فرستاد

حکام اموي آن مالیات را به هر روشی که ممکـن  بسیار رواج داشت و امویان  ةغیرشرعی بود که در دور
جزیه از نومسلمانان بـر مقـدار    دریافتبا  بن یوسفحجاجه کچنانکردند، بود از نومسلمانان دریافت می

  .)62 ، ص3ق، ج1408خلدون، (ابن آنها نیز افزود
جامعـه خراسـان در   با توجه به کاربرد بیشتر اقتصاد کشاورزي در مقایسه با سایر زیربناهاي اقتصادي 

آنهـا بـراي فـرار از    رو، شد، از ایـن هاي جزیه از نومسلمانان روستایی دریافت میآن عصر، بیشتر مالیات
رسـید بـه    حجـاج وقتی این خبر به گـوش   .جزیه از روستاها به شهرها روي آوردندپرداخت  حقارت و

وقتـی کـه   روسـتاییان   رو،، ازایـن داننـد به روستاهایشان برگر عامالنش دستور داد تا نومسلمانان مهاجر را
  .ند (همان)قیام کرد او را همراهی کرد اشعثابن

حکومت مرکزي امویان در خراسان سعی داشت سهم بیشتري از عواید آن سـرزمین را کـه بـه    
 که دهدگزارش می در این باره طبري .)38 ، ص1384دست بیاورد (نادري، ثروتمندي شهره بود به

اي مـال  بـه انـدازه  «: هنگام برگشت از خراسـان گفـت   ندر خراسا معاویهعامل  زیادبن عبدالرحمن
 ، ص5ق، ج1387(طبـري،   »مرا بس است.، صد سال و هر روز هزار درهم خرج کنم ام که تاآورده
دهندة هاي خراسان وجود دارد که نشاندربارة وضعیت مالیات طبري) و نیز گزارش دیگري از 316

هـزار نومسـلمان جزیـه     سـی  بـن سـیار  نصردر زمان گوید که ی آنهاست. وي میدریافت غیرقانون
آوري زیرا دهقانان مسئول جمـع ، پرداختندهزار ذمی اصالً جزیه نمیهشتاد که درحالی، پرداختندمی

روا  ظلم بسیاري بر مسلمانان هادریافت مالیات براي از دهقانانی بود که بهرام سیس ها بودند ومالیات
  .)21 ، ص7(همان، ج داشتمی

ـ کـه  سـپاه بـود    هتـأمین هزینـ   امویانغیرقانونی کارهاي یکی دیگر از    ایـن شـیوه   از مسـلم  بـن ۀقتیب
  خواسـت کـه عـالوه   وي از مـردم منـاطق مفتوحـه مـی     .بـرد مـی  بهـره ماوراءالنهر بسـیار   خراسان و در

  گذاشـت ر زیـادي بـر مـردم مـی    ایـن مسـئله فشـا    .سپاه را هـم تـأمین کننـد    ۀهاي مقرر، هزینبر مالیات
  .)545- 542 ، ص4ق، ج1385(ابن اثیر، 

 هـاي اهـل ذمـه   افزایش مالیات خلفاي اموي براي توجیه عمال خود در برخی از محققان معتقدند که
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العنـوه  مفتوح کردند.بودن بعضی از نقاط را مطرح می »العنوهمفتوح« ۀلئمس، کسب درآمد بیشتر وو موالی 
عنوان غنیمت جنگـی بـه مسـلمانان    که با زور شمشیر از دست کفار خارج شود به هایییعنی زمین

عنـوان  دادنـد اموالشـان را بـه   که زمان پیامبر وقتی ایشان کفـار را شکسـت مـی   گیرد، چنانتعلق می
هاي متصرفی را به اهـالی واگـذار کـرده و از    کردند یا زمینغنیمت جنگی میان سپاهیان تقسیم می

آنان براي اثبات عمل ). 87 ، ص1380هاي منطقۀ خیبر (خسروي، گرفتند، مانند زمینیآنها خراج م
در صورت اخـتالف   و هدتمسک کرغیرقابل اطمینان  مستندات هرچند ضعیف و به روایات و خود

شـت  العنـوه بـودن آن داللـت دا   دادنـد کـه بـر مفتـوح    مکان، روایاتی را ترجیح مـی  یک هروایات دربار
  .)194 ، ص1363(اجتهادي، 

  خراسان قهمنط كشاورزان دروخيم ت يوضعدـ 
و از  .)167 ق، ص1358(دنـت،   کشـاورزي بـود   داري وازآنجاکه بیشتر درآمد مـردم خراسـان از زمـین   

هاي غیرشـرعی کـه   رو سنگینی بیشتر مالیات، ازاینبیشتر کشاورزان در روستاها ساکن بودندسوي دیگر، 
هـاي کشـاورزي آنهـا بـه علـت      شد، بر دوش آنها بود. در نتیجه، زمـین میدر خزانۀ حکام اموي انباشته 

 در شـهرها و  یافتـه و نـاگزیر  تغییـر   آنها شغلکه رفت، همچنانهاي حکومتی از بین میپرداخت مالیات
شـد اعتـراض آنهـا را در پـی     وارد مـی  . ظلم و ستمی که به این طبقـه پرداختندوري میروستاها به پیشه

بردند. بـه  جامعه از اعتراض و واکنش آنها بهره میاصالح  برايانقالبیونی  گران واصالح روداشت، ازاین
منتظـر ظهـور منجـی     و دهبـر در اواخر حکومت ساسانیان در وضعیت نابهنجـاري بـه سـر     هر حال آنها

خراسـان  با ورود اسـالم بـه منطقـه     د.قدري از مشکالت آنها بکاه و ادهدیگري بودند که آنها را نجات د
ـ بـه سـبب اصـول    علت پذیرش اسالم از سوي آنها  اسالمی یافتند و هآنها آن منجی را در اندیش  هعادالن

. ستم کهن طبقـاتی گذشـته رهـایی یابنـد     توانستند ازبا اجراي آن میکه اقتصادي اسالم بود  اجتماعی و
مقاومت شدید اهـالی بـومی را   ، در فتوحات خراسان کهچنان، آغوش باز پذیرا شدند اسالم را با، بنابراین

  .)339ـ337 ق، ص1411اعثم، (ابن بیشتر شهرها با صلح تصرف شدند و گزارش نشدهاعراب  برابر در
ه کـ چنـان ، کردند در عمـل بـه آن پایبنـد نبودنـد    در خراسان تبلیغ می را اما کسانی که اصول اسالمی

 و گرفتـه آنها در ظـاهر مـزد   . کردندا تحقیر میموالی ر، خلق وخوي جاهلی تفکر نژادپرستانه و امویان با
). 49 ، ص1381(مفتخـري،   مینـه از غنـا   حقیقت نه از مزد خبري بود و ولی در، غنایم شریک بودند در

 ههـاي سـنگین از تـود   دهقانان ایرانی که خود صاحبان اراضی بودنـد بـا گـرفتن مالیـات    ، از طرف دیگر
 زیرا آنها با اعراب قـرارداد بسـته بودنـد کـه در    ، داشتندتم روا میها، بر آنها سصاحبان حرفه کشاورزان و

از  دهنـد دو برابـر  ها مـی خواستند تا آنچه را به عربمی روازاین، سال مقدار معینی به آنها خراج بپردازند
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جزیـه   خـراج و  هاي هنگفت که عبارت از بـاج و ها را از درآمدپس از اینکه سهم عرب ها بگیرند وتوده
 .)187- 183 ، ص1340(دنـت،   کردنـد دادند بقیه را به نفع خـود ضـبط مـی   هاي دیگر بود، میمالیات و

بن نعیم سعی کرد با انتخاب فرد صالحی مانند بن عبدالعزیزعمرخلفاي اموي مانند  برخی ازاگرچه 
شد د میوار طبقات دیگر این طبقه و که برهاي مالیاتی از ستمبراي حکمرانی خراسان  عبدالرحمن

توانسـت  ایـن نظـام فاسـد بـود نمـی      تمامکه  ازآنجا )، اما56 ، ص7ق، ج1412جوزي، (ابن بکاهد
ش کسـی  از مـرگ  ، بـه همـین علـت بعـد    را تحمل کند زبن عبدالعزیعمرمثل ، گرانیمعدود اصالح

  .اصالحات او را پی نگرفت
با دیـدن ایـن روش   ، ساکن بودنددیگر که در خراسان  هايهصاحبان حرف کشاورزان و ةتود، بنابراین

 کسانی که اسالم واقعی را تبلیـغ و اطراف آنها با موالی در خراسان،  ۀبرخورد ظالمان غیر اسالمی امویان و
کـه بـه    آن گـروه از اعـراب  ، در ایـن راه همچنین  .شدندجمع می، کردندعلیه امویان در خراسان قیام می

هـاي سـنگین دریافـت    دند و مانند مـوالی از آنهـا مالیـات   کشاورزي روي آورده و جزء طبقات پایین بو
بـر اسـاس    توان ادعا کرد که چون برخـی از آنهـا  کردند. البته میشد، نومسلمانان را همراهی میمی

رعایت اصول اصیل اسالمی راه خود را از قبایل مقتدر  منظوربه و  کردنداصول اسالمی زندگی می
برابـر   ۀاز اهداف واقعی اسالم که یکی ایجاد جامعاین، آنها چون  عالوه بر .اعراب جدا کرده بودند
هـاي تضـاد   توانستند نظام حکومت امویان را که بـر پایـه  نمیاطالع داشتند، ، از لحاظ اقتصادي بود

 گرفـت شـرکت  هایی که علیـه آنهـا صـورت مـی    رو در قیامتحمل کنند، ازاین طبقاتی شکل گرفته بود،
  .)253 ق، ص1415خیاط، (ابن کردندمی

  دي از اصالحاتيناامـ  ه
هـاي  مسلمانان از طریق دریافت مالیـات هاي حکام عرب و دهقانان ایرانی بر ضد تازهعدالتیدر نتیجۀ بی

گـو بـا   وگرانی که درصدد کاهش درد و رنج طبقات پایین بودند، از طریق گفتسنگین، برخی از اصالح
فشارهاي اقتصادي بر ضد ایـن طبقـات بکاهنـد. اولـین تکاپوهـاي      برخی از حکام اموي تالش کردند از 

گـر امـوي مشـاهده    ، یکی از حکام عادل و اصـالح عمربن عبدالعزیزگران در دوران حکومت این اصالح
بـن عبـدالعزیز رفـت و وضـعیت     که از موالی بود، به دربار عمر ابوصیداءشود. یکی از این افراد به نام می

  .)592 ، ص3ق، ج1387گو کرد (طبري، خراسان را باز نامساعد نومسلمانان
خدماتی به نفع طبقات پایین در خراسان انجام داد، ولـی بعـد از مـرگ وي     عمربن عبدالعزیزهرچند 

گـران متوقـف شـد. البتـه بـا شـروع حکمرانـی        که تکـاپوي اصـالح  اقدامات وي پیگیري نشد، همچنان
گـران  گـران دربـاره شـروع شـد کـه در رأس اصـالح      حهـاي اصـال  در خراسان تالش بن عبداهللاشرس

  .)257 ، ص1363قرار داشتند (گردیزي،  بن قطنهثابتو  ابوصیداء
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خواهـد  کـه مـی   به حکمرانی خراسـان رسـید اعـالم کـرد    ق 109در سال  بن عبداهللاشرس وقتی که
گـردآوري   ةشـیو  هـا و لیاتما مقدار اندکی بعد در و(همان)  را پیاده کند عبدالعزیز عمربنسیاست مالی 
مـردم   وصـیدا با .کمـک خواسـت   بـن قطنـه  ثابـت و  ابوصـیداء  آغاز کارش از او در .کرد آنها تجدیدنظر

جزیـه معـاف    ورنـد از بیااسـالم   اگـر و اعـالم نمـود کـه    اسالم دعـوت کـرد    به اطراف آن را سمرقند و
سـتقبال مـردم سـمرقند از ایـن پیشـنهاد      . البتـه ا به اسالم روي آوردند، جزیه مردم براي فرار از. شوندمی

که خراج کاهش یافته اسـت   بنویسدنامه  اشرسبه که یکی از دهقانان سمرقند بود،  غوزكباعث شد که 
، عمرطـه ابـن ابـی  بـه   در مرحلـۀ اول  اشرسدرپی این نامه، حرکت نیروهاي ضد اصالح شروع شد و  و

  :نوشتعامل خراج 
روي رضا به  سایرین از رسیده است که مردم سغد و من خبر به، خراج نیروي مالی مسلمانان است

نگاه کن ببین هرکسی که ختنه کرده . اندجزیه به اسالم گرویده از بلکه براي فرار، انداسالم نگرویده
وي  جزیـه را از  تواند بخوانـد خـراج و  می ن راآقر اي ازسوره دهد وو واجبات دینی را انجام می

  ).148 ، ص5، ج1385ابن اثیر، بردار (
بـه جـاي وي    را بـن هـانی  هـانی  مسئولیت خـراج برداشـت و   را از العمرطهبن ابیاشرسدر مرحلۀ بعد 

 ابـن هـانی   که خود، همچناندکرمسلمانان منع  گرفتن جزیه از را از ابوصیدا هانی. خراج کرد مسئول امر
در ادامـۀ زیـاده   دهقانـان بخـارا    .انـد برپـا کـرده   مسـجدها  نوشت که اینـان اسـالم آورده و   اشرسبه  نیز

مسـلمان  مـردم   ۀکـه همـ  حالی در، چه کسی خراج بگیریم گفتند از آمده و اشرسنزد هاي خود خواهی
مثـل سـابق ازکسـانی کـه قـبالً       خـراج را  کـه  نوشت هانیبه در آخرین مرحله  اشرساند. بنابراین، شده
سـمرقند کـه    مسـلمانان . مسـلمانان برقـرار کردنـد    آنان هم جزیه را مثل سـابق بـر   .بگیرید، ایدگرفتهمی

هفـت فرسـنگی    در شهر رفتنـد و  اعتراض به این سیاست از درجمعیت آنها بالغ بر هفت هزار نفر بود، 
 کـه از  مجشربن مزاحم پیوستند و طلبان به آنهااصالح از گروهی دیگر و ابوصیداو  ساکن شدندسمرقند 

 دسـتگیرکرد  گـروه دیگـري   بـا  را ابوصیدا و آمد غ آنهاابه سر دآنها شده بو مسئول جنگ با اشرسطرف 
  .)56 ، ص7ق، ج 1387(طبري، 
طلبان به پیـروزي  اصالح دهقانان ایرانی علیه مبارزان و هاي اشراف عرب وتوطئه دیگر سان باربدین

آن در گیري انقالب مسلحانه بر ضد رژیم اموي کـه رهبـري   و دیگر راهی براي جلوگیري از شکل رسید
  بود، باقی نماند. بن سریجحارثدست یکی از معترضان تندرو به نام 

  جيبن سرام حارثيق فرايند
 پدیـد آمـده   عملکرد بد حاکمـان امـوي در خراسـان    بر اثردر چنین شرایطی که یک بحران اقتصادي که 

خواهـان   کـه  )288ـ287ق، ص1415خیاط، ؛ ابن139ق، ص 1390شهرستانی، (ر.ك: اندیشه مرجئه، بود
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، چراکـه آنهـا   کـرد رشد مـی ، مالیات جزیه بود مسلمانان از همه حقوق مسلمانی از جمله معافیت ةاستفاد
ایمان با شهادتین را براي مسلمان شدن یک فرد کافی دانسته و بر این بـاور بودنـد کـه ایمـان ربطـی بـه       

که از جملـه دالیـل اصـلی    چنانستند، دانمسلمانان جایز نمیرو دریافت جزیه را از تازهعمل ندارد، ازاین
مسـلمانان  ، دریافت ناعادالنه مالیات جزیه از تازهبن یوسفحجاجعلیه  اشعثابنحضور آنها در شورش 

  .)261 ، ص6ق، ج1410سعد، ابن( گزارش شده است بن یوسفحجاجتوسط 
کـاهش بـار مالیـاتی    ابتدا درپـی اصـالحاتی ماننـد     ابوصیداءسردمداران این اندیشه در خراسان مثل 

کردند از طریق همراهی و رایزنی بـا برخـی از   مسلمانان بوده و براي رسیدن به این خواسته سعی میتازه
حکام، ایـن عمـل را بـه سـرانجام برسـانند، ولـی ازآنجاکـه حاکمیـت امویـان در خراسـان از دریافـت            

ه به جـایی ببرنـد و اصـالحات از درون    هاي سنگین از مردم خراسان کوتاه نیامد آنها نتوانستند رامالیات
انقـالب مسـلحانه را    بن سریجحارثشکست خورد، در نتیجه، برخی از سردمداران تندرو مرجئه، مانند 

  پیش گرفت و درصدد تغییر بنیادي حاکمیت برآمد.
بـن  جهـم را به فرقه مرجئه نسبت دهند ارتباط وي با  حارثترین دلیلی که باعث شده قیام مهم
نیـز در   حـارث کـرد و  از قیـام وي حمایـت مـی    بن صـفوان جهمکه طورياست، به مرجئی صفوان

کـرد.  عنوان حکـم انتخـاب مـی   را به جهمافتاد، اتفاق می نصراختالفاتی که در فرایند قیام بین او و 
 انتشـار  بـراي وي  به نوعی رهبر معنوي قیام را بـه عهـده داشـت.    بن صفوانجهمتوان گفت که می

هـایی کـه بـه    ملت ۀمساوات بین هم، یکی از اصول کلی انقالب .فعال بود، انقالب به مردماهداف 
همچنـین سـهیم بـودن ایرانیـان      مسلمانان بود وبرداشتن جزیه از تازه دیگري. اسالم گرویده بودند
 .)27 ، ص10ق، ج1407کثیـر،  (ابـن  گرفـت عطایاي بیت المال را هـم دربرمـی   مسلمان در اموال و

او  در خطاب به وي است.بن سیار نصربه مرجئه است، شعر  حارثدیگري که نشانۀ گروش دلیل 
مـذهب و مـذهب مرجئـه را هـم شـریک      و لشکریانش آنها را مرجئی حارثدر شعري خطاب به 

  مشرکان دانسته که درصدد ضربه زدن به اسالم اصیل است:
  امرجون و اشراك اهل فأنتم قرن فی الشرك و لزَّکم إرجاؤکم

  ).100 ، ص7ق، ج1387مقرون (طبري،  بالشرك دینکم کان إذ غیرکم األجداث فی اهللا یبعد ال
ق در خراسـان شـروع شـد؛    116در سال  هللابن عبدعاصمدر طول حکومت  سریجبن حارثانقالب 

هاي حکام آنجا بود، رنـج  درست زمانی که مردم خراسان از یک بحران اقتصادي که ناشی از ظلم و ستم
بـن  جنیـد ي هـا شدت جنـگ ق بر اثر 115بردند. البته یک سال قبل از این مقطع زمانی یعنی در سال می

 گرسـنگی و و  شد رکود بازرگانی دچار هجرت کردند و کشاورزانحاکم خراسان با ترکان،  عبدالرحمان
ق، 1385اثیـر،  (ابـن  یک درهم شد آنجاکه قیمت یک نان خشک دربرگرفت تا خراسان را قحطی سراسر
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، اعـالم  ه بـود اقتصادي امویان را به عهده گرفتـ  رهبري قیام علیه ظلم که بن سریجحارث .)181ص  ،5ج
مـردم   بـوده و بیشـتر   سـنت مبتنـی   قـرآن و  بر ظلم را از بین ببرد و کرد که باید حکومتی ایجاد شود که

هـا بـود کـه    ن شـعار پـس از ایـ   .)26 ، ص10ق، ج1407کثیـر،  از آن رضایت داشته باشند (ابـن خراسان 
سـه تـن از حکـام    پس از نبردهاي متعدد با ي ونبردهاي وي با حکام ظالم اموي در خراسان شروع شد 

و  بـن سـیار  نصـر با تحریـک  ق 128در سال  سیاربن نصرو  بن عبداهللاعاصم، بن عبداهللاسداموي، یعنی 
  .)342 ، ص5، ج1385اثیر، (ابن به قتل رسید بن علی کرمانیجدیعدست به

میـان مـردم اعـالم     در حـارث اصولی که  زیرا، کرداي تأیید میعقیده هر هرکس با را حارثانقالب 
چنـان  «: کنـد نیز اهداف وي را از انقالب چنین توصیف می گردیزي. همه مردم بود کرده بود مورد قبول

(گردیـزي،   »نکنـد  بیـداد  نمود که اهل ذمت را بذمت وفا کند و از مسـلمانان خـراج نسـتاند و بـر کـس     
ــابراین .)258 ، ص1363 ــود ، بن ــداف خ ــه اه ــالب را وي ازآنجاک ــکل، از انق ــ ش ــک جامع ــري ی  ۀگی

 ضـعفا کـه   و کشـاورزان فقیـر  وران ورشکسـته،  پیشه ش ازپیروان ، بیشترکردتوصیف می ايخواهانهتعدال
شـد.  تشکیل می، بودندستم دیده  دهقانان ایرانی ظلم و از دست اشراف عرب ولباس سیاه به تن کرده و 

پیـروان وي   ةبدعت در اسالم کـرد هـیچ تعللـی در اراد    را متهم به گمراهی و حارث سیاربن نصروقتی 
 ایـن زمینـه بودنـد    اسـالمی در  پیاده کردن احکـام  زیرا انقالبیون خواستار عدالت اقتصادي وپدید نیامد، 

  .)174 ، ص7ق، ج1387(طبري، 
در  بعـد از شـروع انقـالب   ، یشتر شهرهاي خراسان شـکل گرفتـه بـود   ازآنجاکه بحران اقتصادي در ب

و بـه   فاریـاب را درنوردیـد   بلـخ و  بـه سـرعت گسـترش یافـت و    ، یکی از نواحی جوزجانـان  اندخوي
 (همـان، ص  پایتخت اصلی خراسـان پـیش رفـت   ، مرو و به سوي جوزجانان و طالقان و مرو رود رسید

 شهرهاي خراسان تسلط پیدا کـرد  تمام بر، خراسان قرار داشتوي بجز نیشابور و مرو که در غرب  .)95
دوازده سـال بـه   در مـدت  انقالب وي چنان توانمند بود کـه توانسـت    .)183 ، ص5ق، ج1385اثیر، (ابن

پیـروان وي بـراي پیگیـري اهـداف انقـالب بـه قیـام         . همچنینانتشار اهداف انقالب در خراسان بپردازد
، طـرف دیگـر   تند که تکلیف حکومت امویان را در خراسان یکسره کرد. ازپیوس ابومسلم خراسانیبزرگ 

هاي اصیل اسـالمی نشـئت   اي برابر بود که از اندیشهرسیدن به جامعه بن سریجحارثانقالب هدف مهم 
درصدد انتخـاب فـردي از طـرف     جنگید وو رسیدن به قدرت نمیچپاول  براي غارت وي وگرفت. می

که اصالحاتی ظاهري در جهت عبـور رژیـم    سیاربن نصراصالحات  بود که با تبراي خالفبیشتر مردم 
  گونه تطابقی نداشت.هیچ، هاي اقتصادي بوداموي از بحران

  نتايج قيام
  بن سيار در خراسانالف ـ اصالحات نصر
 در آن بـن سـیار  نصـر در خراسان انجام اصالحات مالیاتی توسـط   بن سریجحارثیکی از آثار مهم قیام 
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ق او را حـاکم خراسـان کـرد، وي سـعی     120خلیفۀ اموي در سـال   بن عبدالملکهشاممنطقه بود. وقتی 
هاي اصلی خراسان را که مربوط به مسـئلۀ مالیـات بـود حـل کنـد، زیـرا تضـادهاي        نمود یکی از بحران

مانـدهان عـرب   اي کشانده بود که رهبري آن را یکـی از فر مربوط به این مسئله کار را به انقالب مسلحانه
سعی کرد بر خالف حکمرانان قبلی خراسان به جاي مبـارزة   نصربر عهده داشت.  بن سریجحارثبه نام 

دهد با وي مبارزه کنـد و بـا انجـام    ها انجام میاز طریق اصالحاتی که در زمینه مالیات حارثمسلحانه با 
هاي سـنگین بـا وي همـراه    الیاترا که بر اثر م حارثاین اصالحات وي قصد داشت شماري از پیروان 

شده بودند، به سمت خود بکشد. بنابراین، با در نظر گرفتن مصالح امور و بـراي جلـب قلـوب مـوالی و     
هـاي کمرشـکن و اصـالحات    توده مردم، سخنرانی مشهوري را در جمع مردم مرو براي حـذف مالیـات  

  از: موارد عبارت بودبن سیار نصري اصالحات اقتصاد .)Gibb, 1923, p.130مالیاتی خود ایراد کرد (
هـزار اهـل ذمـه توسـط      شد و هشتادهزار مسلمان به ناحق جزیه گرفته می. ازآنجاکه قبل از وي از سی1

دهقانان از پرداخت آن معاف شده بودند، وي جزیـه (مالیـات سـرانه) را از نومسـلمانان برداشـت و      
  .)121 ، ص3ق، ج1408خلدون، بنمقرر داشت که فقط از غیرمسلمانان گرفته شود (ا

ها نیز دستور داد که خراج را طبق مقدار معین ثابتی بگیرند کـه بـر شـهرها    در مورد مالیات خراج نصر. 2
و روستاها مقرر شده بود؛ یعنی از هر چیز به اندازة معین آن و از زمین نیز به اندازة معـین آن خـراج   

ي براي گرفتن خراج مقرر شد تـا آنجاکـه از همـه مالکـان     ستانند. بر این اساس بود که اندازه جدید
شد، خواه مسلمان خواه از رعایاي غیرمسـلمان کـه   زمین به مقدار آنچه مالک بودند، خراج گرفته می

  مطیع دولت عربی بودند.
. در خصوص گردآوري جزیه به این صورت مقرر شد که تا احبار یهود از یهودیـان، راهبـان نصـارا از    3

وسـیله اهـل ذمـه از    ن و موبدان مجوس از زرتشتیان جزیه را گرفته و تحویـل دهنـد. بـدین   مسیحیا
  .)126ـ125 م، ص1952زورگویی در خصوص گردآوري جزیه رها شدند (ابویوسف قاضی، 

اي از رونق و شکوفایی رسـید کـه هرگـز بـه خـود ندیـده بـود (طبـري،         به درجه نصرخراسان در عهد 
سـو،  ته عدم آرامش در خراسان و پریشانی اوضاع سیاسی آن دیـار و از یـک  ). الب158 ، ص7ق، ج1387

پیدایش نیروي جدید سیاسی در خراسان (عباسیان) از سوي دیگر، اوضـاع سیاسـی آن سـامان را بسـیار     
پیچیده کرد و تسلط بر اوضاع و حل مشکالت آن بسـیار دشـوار شـد و در نتیجـه، فرصـت الزم بـراي       

  دست نیامد.به بن سیارنصرحی اجراي کامل سیاست اصال

  بن زيدب ـ قيام يحيي
ق مخفیانـه از کوفـه بـه خراسـان آمـد      122در سـال   زیـدبن علـی  بعد از شهادت پـدرش   بن زیدیحیی

) تا راه پدرش را ادامه دهـد. وي قیـامی را در خراسـان علیـه حاکمیـت      52 ، ص6م، ج 1899(مقدسی، 
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شـکل گرفـت،   بـن عبـدالملک   بن یزیدولیدید. قیام وي در زمان امویان ترتیب داد تا اینکه به شهادت رس
را از بـاالي دار پـایین آورده    بن علـی زیدیعنی  یحییبه حاکم کوفه دستور داد تا جسد پدر  ولیدرو ازاین

  .)206 ، ص3ق، ج1409و سوخته و بعد خاکسترش را در فرات بریزند (مسعودي، 
هاي چندي مطرح است: نخست، اینکه وي چـرا نقطـه   سؤال در خراسان بن زیدیحییدر فرایند قیام 

دوردستی مانند خراسان را براي قیـام خـود برگزیـده بـود؟ دوم اینکـه چـرا قیـام وي بـر خـالف قیـام           
  در مدت کوتاهی، حدود یک سال سرکوب شد؟ بن سریجحارث

دم خراسـان وجـود   هاي شیعی در بـین مـر  االیام گرایشدر پاسخ به سؤال اول باید گفت که از قدیم
اي بـا مـردم   رفتـار شایسـته   ، حاکم خراسان از طرف امام علـی هیبره مخزومی بنجعدةکه داشته چنان

گرایش مردم خراسان بـه   .)98 ، ص1، ج1346خراسان داشت و خراسانیان از وي راضی بودند (حبیبی، 
بـن  حکـم و بـا فرمانـدهی    ق ارتداد مردم را بهانه سـاخته 47تشیع باعث شد که حاکمیت اموي در سال 

مـرو   .)478 ، ص2ق، ج 1385اثیـر،  ور شود (ابـن به ناحیۀ غور که از مراکز اصلی تشیع بود، حمله عمرو
، مرزبـان  ماهویهها در شرق حکومت اسالمی بود که تشیع در آن ریشه دوانده بود و نیز از نخستین مکان

دلیـل دیگـري کـه گـواه      .)557 ، ص4ق، ج1387ایمان آورده بـود (طبـري،    مرو در محضر امام علی
ق 122در سـال   بـن علـی  زیدهاي شیعی مردم خراسان است، حضور تعداد زیادي از آنها در قیام گرایش

  .)91 ق، ص1408در کوفه است (اصفهانی، 
وجـود   - نیز به آن اشاره کـرده اسـت   طبريکه به خراسان ـ چنان  یحییبنابراین، یکی از دالیل ورود 

نیـز در تـاریخ خـود ذکـر      یعقـوبی  .)189 ، ص7، ج1387عدد در آن خطه بوده است (طبري، شیعیان مت
دهـی قیـام   کند که برخی از شیعیان خراسان به نزد وي رفته و از او درخواست کردند که بـراي شـکل  می

البته با توجه به شـواهد دیگـري کـه در ایـن زمینـه       .)326 ، ص2ق، ج 1993به خراسان بیاید (یعقوبی، 
را بـه سـوي    یحیـی هاي دیگري غیر از وجود شـیعیان در آن منطقـه،   توان گفت که علتوجود دارد، می

اي از شـیعیان در خراسـان   خراسان سوق داده است، زیرا یـک فـرد انقالبـی تنهـا بـه امیـد وجـود عـده        
گیري قیامی که درصدد سقوط حاکمیـت امـوي بـوده اسـت، وارد خراسـان شـود،       تواند براي شکلنمی

که وي در مبارزة نهایی خود علیه امویان تنها هفتاد سوار از شیعیان را همراه خود داشـت (ابـوالفرج   چنان
  .)149 ق، ص1408اصفهانی، 

تري براي ورود وي به خراسان وجود داشت و آن بروز رسد که دلیل محکمبنابراین، به نظر می
م در خراسان بود کـه در فراینـد قیـام    هاي اعتراضی تودة مردم خراسان، اعم از عرب و عجظرفیت
توانسته بود با شجاعت و قیام خود، تـوده مـردم    حارثدر خراسان شکل گرفته و  بن سریجحارث

با ورود خـود   یحییخراسان را علیه رژیم اموي جسور و آنها را بر ضد رژیم اموي بسیج کند. پس 
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م خراسـان در پیـروزي قیـام خـود     هاي اعتراضی مردبه خراسان در حقیقت درصدد بود از ظرفیت
  بهره ببرد.

بـود   بن علیزیدهمانند اصول پدرش  بن زیدیحییدر جواب سؤال دوم باید گفت که اصول انقالب 
و دفـاع   در مواردي مانند بیعت بر اساس قرآن و سنت رسول خـدا  بن سریجحارثو با اصول تبلیغی 
المـال براسـاس عـدالت در میـان     و توزیع اموال بیـت  گرداندن عطایا به صاحبان اصلیاز مستضعفان و بر

هایی بین انقـالب  اما با وجود این، تفاوت .)122ص ،3ق، ج1408خلدون، شد (ابنمستحقان خالصه می
کوشـید تـا    حـارث هـا ایـن بـود کـه     وجود داشت. یکی از این تفـاوت  بن زیدبن سریج و یحییحارث

بـن  حـارث د پرچمش جمع شوند. اصل مشترك بین پیروان انقالبیون با هر مسلک سیاسی و عقیدتی گر
 بـن زیـد  یحیـی سقوط رژیم اموي و برپایی عدالت و گذاردن خالفت به شورا بود، ولی در مقابل،  سریج

هرچند کوشید انقالبیون را با هر مسلکی بپذیرد و حتی سعی کرد فرقـۀ خـوارج را کـه بـراي یـاري وي      
راه دهد، ولی وجود برخی از افراد متعصب در کنـار وي او را از ایـن    آمده بودند، در میان هواداران خود

خـواهی در نبـرد   چگونـه مـی  «که یکی از یاران او بود به وي گفت:  بن یزیدعمروکه کار بازداشت، چنان
، »جوینـد با امویان با گروهی متحد شوي و بر دشمنت پیروز گردي که از علی و خانـدان او بیـزاري مـی   

  ).146 ، ص1408به آنها اعتماد نکرد و طردشان نمود (اصفهانی،  یییحرو ازاین
اي شـده بـود اخـتالف ریشـه     بن سریجبن زید و حارثیحییمورد دیگري که باعث تفاوت انقالب 
دانسـتند  اش خالفت را از آن علویان مـی و پیروان شیعی یحیی آنها در خصوص مسئلۀ خالفت بود، زیرا

دانست. به سبب این مسئله بوده اسـت  ین خلیفه را از طریق شورا مشروع میامر تعی حارثکه درصورتی
  ذکر نشده است. یحیی با حارثهایی از مالقات که گزارش

هـاي هریـک از آنهـا بـوده اسـت؛ زیـرا قیـام        یکی دیگر از موارد تفاوت انقالب آنها مدت زمان قیام
ن منطقه ریشه دوانده بـود و بیشـتر نیروهـاي    به خراسان در آ یحیینه سال قبل از ورود  بن سریجحارث

کـه قیـام   ناراضی از رژیم را به سوي خود جذب کرده بود و به مدت شانزده سال ادامه داشت، درصورتی
ق در بیهق تا پایان آن، که در اواخر همان سـال در منطقـه ارغـوي    125از شروع آن از سال  بن زیدیحیی

بنـابراین وجـود    .)230 ، ص7ق، ج1387ال طول کشید (طبري، از توابع جوزجانان بود، به مدت یک س
باعث شد تا قیام وي در مدت زمان کوتاهی خاموش شـود و   بن زیدیحییهاي خاص در قیام چارچوب

هایی در قیام وي بود که وقتی قیامش را از طـرف منطقـه بیهـق آغـاز     نیز به علت وجود چنین چارچوب
نیشابور، بلخ، هرات، جوزجانان، طالقـان و... حرکـت کـرد تنهـا      کرد و به طرف شهرهاي مختلفی، چون

سردار اموي در منطقه ارغوي جوزجانان بـا   بن احوزاسلمتوانست هفتاد سوار را در مبارزة نهایی خود با 
در فراینـد گـذر از شـهرهاي خراسـان      بن سریجحارثکه درصورتی .)231ص  خود همراه کند (همان،
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بـن  اسـلم بعد از سه روز جنگ بـا   بن زیدیحییآوري کند. در نهایت ر نیرو جمعتوانسته بود شصت هزا
اش در سـال  حاکم اموي خراسان بـا اصـابت تیـري بـه پیشـانی      بن سیارنصرسردار اموي از طرف  احوز
 یحیـی بـا ایـن حـال،     .)109 ، ص2ق، ج1406ق کشته شد و قیام وي پایان یافت (حنبلی دمشـقی،  125

توانست محبوبیت زیادي براي او داشـته باشـد،   شد و این امر میشناخته می رسول خداعنوان نوادة به
چنـان   بـن زیـد  یحیـی مردم خراسـان بعـد از شـهادت     مروج الذهبدر  مسعوديطوري که بنا به گفتۀ به

 زیـد یـا   یحیـی شد نامش را سوگمند وي شدند که در آن سال هر فرزند پسري که در خراسان متولد می
نیـز از جملـه    یحیـی تـوان گفـت کـه قیـام     بنابراین، می .)213 ، ص3ق، ج1409ردند (مسعودي، گذامی
  هاي تأثیرگذار آن دوره در منطقه خراسان بوده است.قیام

  ج ـ قيام ابومسلم خراساني
امـوي   نقش مهمی در پیروزي انقالب عباسیان بر ضد خالفت بن سریجحارثانقالب  که توان گفتمی

بـن  محمـد از موالی همدان بود کـه از طـرف امـام     ابومحمد زیادداعی عباسی در خراسان، اولین  .داشت
بـه خراسـان آمـده بـود او در مـرو بـه بازرگـانی         بن عبـداهللا اسدق در دورة حکمرانی 109در سال  علی
وسیلۀ جاسوسان خـود از هـدف   بهاسد پرداخت و ضمن آن هم به تبلیغ عباسیان نیز مشغول بود، اما می

ق، 1408خلـدون،  صلی او آگاهی یافت و در نهایت، وي را همراه ده تن از یارانش به قتل رسـاند (ابـن  ا
از کوفـه بـه خراسـان     ابوعکرمه و حیـان عطـار  هاي دو تن دیگر از داعیان عباسی به نام .)163 ، ص3ج 

نها شـغل بازرگـانی   بود. آ بن عاصبن حکمبن عبدالعزیزسعیدآمده بودند که در آن هنگام حاکم خراسان 
داشته و در نواحی مختلف خراسان در رفت و آمد بوده و بـا مطـرح کـردن سـتمگري و روش ناپسـند      

خواندند. به گـزارش منـابع تـاریخی بـا گـروش تعـداد       فرا می بن علیمحمدامیه، مردم را به بیعت با بنی
احضار کرد و پرسید شـما   آنها را سعیدزیادي از مردم به آنها حضورشان در خراسان آشکار شد و 

انـد  گویند چیست؟ به ما خبر دادهکیستید؟ گفتند: بازرگانیم. گفت: این سخنان که از قول شماها می
کنید. گفتند: ما به خود و بازرگانی خـود مشـغول   عباس دعوت میاید و مردم را به بنیکه شما آمده

ال گذشـت تـا اینکـه آنهـا بـه پـیش       هستیم و به این کارها توجهی نداریم. و این بـه مـدت دو سـ   
انـد کـه امیدوارنـد بـه زودي     برگشتند و به او گفتند که در خراسان درختی کاشتهبه شام  بن علیمحمد

  .)376 ، ص1363میوه بدهد (دینوري، 
ولـی وي از ظرفیـت توانمنـد کشـاورزان و     ، نهایـت از امویـان شکسـت خـورد     در حـارث هرچند 

اي غلط اقتصادي امویان به مدت دوازده سال بـراي رویـارویی بـا حکـام     هیان ناراضی از سیاستیروستا
را بـه   حـارث تمـام  کار نیمه و انتقال یافت ابومسلم خراسانیبه نوعی به  اوتجربیات  و اموي استفاده کرد
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وارد مـرو   ق128یعنـی در سـال   ؛ کشـته شـد   حـارث تقریباً در همان سالی که  ابومسلم .سرانجام رساند
قـبالً سـر داده    حـارث اي را کـه  همان شعارهاي عدالتخواهانه و) 344 ، ص7ق، ج1387، (طبري گردید

 طبـري  طبـق گـزارش   داشـت.  یییان مرو تأثیر بسزایاین تبلیغات در جذب روستا، بنابراین. نوید داد، بود
بـه روسـتاهاي    ق129تـا  ق 128وي از سـال   .از شصت روستا گرد آمده بودند ابومسلمپیروان  و حامیان

داد از آنهـا بـراي   اي که در میان آنهـا انجـام مـی   کرد و با تبلیغات گستردهمختلفی در اطراف مرو سفر می
آلـین در   ةگیـري بـه دهکـد   بـراي سـرباز   ق129ه وي در سال کچنان، کردمقابله با امویان سربازگیري می

بـه شـغل    و هوالی بـود بیشتر ساکنان روستاهاي مـرو از مـردم مـ    .)357 (همان، ص اطراف مرو رفته بود
؛ رفـت غشان مـی اهاي قبلی به سریان مرو با انگیزهیبراي دعوت روستا ابومسلم .کشاورزي اشتغال داشتند

 ، در مقایسـه بـا  انـد امویان در حـق آنهـا روا داشـته   که  هاي اقتصاديدانست که آنها به علت ستمزیرا می
یـک منجـی را   ة چهـر ، از خود که وي رسدظر میبه ن. تر هستندمشتاقبراي پذیرفتن دعوت،  دیگر افراد

ین علت بـوده  همبه  .بدبختی نجات دهد خواهد آنها را از فالکت وکرده است که میپیش آنها تجلی می
خـواهی وي برخاسـته   بـه خـون   که به قتل رسید بیشتر کسانی منصور عباسیاست که وقتی وي توسط 

یان بـوده کـه   یمیان روسـتا  به علت این تبلیغات در، بنابراین .رفتندیان خراسان مییبودند اول سراغ روستا
از  حـارث هـزار نفـر از یـاران    صـد   خراسـان حـدود   بـه  ابومسـلم ورود  از دهد بعدگزارش می دینوري

مروالرود، طالقان، مرو، نسا، ابیورد، طوس، نیشـابور، سـرخس، بلـخ، چغانیـان،     ، پوشنگ، شهرهاي هرات
عـالوه بـر    البتـه  .)361 ، ص1363(دینـوري،   وي پیوسـتند سـپاه  ه بـ نسـف   و طخارستان، ختالن، کش
 دسـت حاکمـان امـوي و    در شهر مرو برخـی از اعـراب نیـز کـه از     ابومسلمحمایت موالی از قیام 
 ، ص3ق، ج1408خلـدون،  (ابـن  را یـاري کردنـد   ابومسـلم ، ستم دیده بودند دهقانان ایرانی ظلم و

ولی براي موافق کردن آنهـا  ، رفع مشکالت آنها انجام دادکوششی براي  بن سیارنصرهرچند  .)121
 ابومسـلم  کـه تـوان  می، بنابراین .)171 ، ص1386(م. شعبان،  امیه خیلی دیر شده بودبا خالفت بنی

هاي اقتصادي امویان که قبـل از  اعراب ناراضی از ستم در قیام خود علیه امویان از ظرفیت موالی و
نهایت استفاده را براي شکست امویـان بـرد و همچنـین آغـاز     ، مده بودهاي آن به وجود آوي زمینه

، 7ق، ج1387(طبـري،   شروع کـرد ، قیام را نیز از دهکده سفیدنج مرو که موالی در آنجا زیاد بودند
تصـرف شـهرهاي مختلـف     سـپاه انقالبـی را بعـد از   ق 130با کمک آنهـا در سـال    يو .)385 ص

بنـدگان نیـز کـه از     .)377 (همان، ص جنگ را به پایان رساند خراسان به داخل مرو هدایت کرد و
ناراضـی  از شـرایط اقتصـادي    و ههیچ پایگاه اجتماعی نداشـت  و هستم اشراف اموي خسته شده بود

از  بسـیاري گروه  ابومسلمدر جریان قیام ، کردندمی اجري براي امویان بردگی و بدون هیچ مزد و بوده
  .)53 ، ص1367تون، (ال آنها به جنبش وي پیوستند
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قحطـان بـا    اعـم از مضـر، ربیعـه و   عـرب،  قبایـل مختلـف    طبريالبته ناگفته نماند که طبق گزارش 
بـه علـت بـه خطـر افتـادن       ابومسـلم  بـا  گروهی از دهقانان در مقابل همپیمانی موالی و برخی از اعراب

 بـن سـیار  نصرهم در حضور  با، آنها بود، ها وضعیت مطلوب اقتصاديموقعیتشان که یکی از آن موقعیت
دفـاع کننـد کـه     ابومسلمطور موقت کنار نهاده و از موجودیتشان در مقابل پیمان بستند که اختالفات را به

  .)387 ، ص7ق، ج1387کرد (طبري، از اتحاد آنها جلوگیري  ابومسلمالبته 

  گيرينتيجه
امویان در خراسـان پاسـخی بـود در     در دوره بن سریجحارثتوان گفت که قیام مسلحانه طور کلی میبه

برابر تبعیض طبقاتی که در جامعـه خراسـان توسـط اشـراف عـرب بـا همکـاري دهقانـان ایرانـی علیـه           
شد، زیرا موالی و اعرابی که با آنهـا همفکـر بودنـد، در    مسلمانان و طبقات پایین اعراب روا داشته میتازه

شد درپی یک منجی بودند تا آنها را از ظلـم  ا داشته میهاي اقتصادي که در حق آنها رونتیجۀ ظلم و ستم
پرداخـت دور  اي به مبارزه با امویان میرو هر کسی با هر انگیزهو ستم حکمرانان اموي نجات دهد، ازاین

شخصیتی بود که از وضعیت وخـیم اقتصـادي   بن سریج حارثق) 116شدند. در این مقطع (او جمع می
ه و توانسته بود رهبري اعتراضی مردم را بر ضد امویان بـه عهـده گیـرد. وي    توده مردم خراسان بهره برد

کـرد، در نتیجـه، بـا ایـن     هدف قیامش را برقراري عدالت و از بین بردن ظلم و سـتم اقتصـادي معرفـی    
شعارها توانست قیامش را بـه مـدت دوازده سـال در منطقـۀ خراسـان گسـترش دهـد. هرچنـد وي بـا          

هاي رژیم اموي را سست کند و در نهایت، قیـام وي  کشته شد، ولی توانست پایه بن سیارنصرتحریکات 
شـخص   ابومسلم خراسـانی کـه  و  بن زیدیحییهاي بعدي، مانند قیام گیري قیاماي شد براي شکلمقدمه

بـراي سـرکوبی رژیـم امویـان اسـتفادة       بن سـریج حارثاخیر توانست از نتایج، تجربیات و ظرفیت قیام 
  برد.کامل را ب



  ۳۹ بن سريج و نتايج آنهاي قيام حارثريشه

  منابع
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