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  ابومسلم خراسانی و دالیل عناد او با داعیان عباسی
  *اکبر عباسی علی

  چكيده
یکی از اقدامات عجیب ابومسلم خراسانی، نابودي داعیـان سرشـناس و قـدیمی عباسـی     

بـود. ابومسـلم خراسـانی خـود      بن کثیر، والهـزبن قـریظ   همچون ابوسلمه خالل، سلیمان
شد. وي در زمان آشکار شدن قیام عباسیان در خراسان، ریاست  صاحب دعوت نامیده می

هـاي   العاده برخوردار بود و اقداماتش را با برنامه داشت. وي از هوشی فوق آن را بر عهده
هـا و اهـداف ابومسـلم     ها، انگیزه داد. این مقاله بر آن است که برنامه شده انجام می حساب

خراسانی را از نابودي داعیانی که از خودش سابقۀ بیشتري در دعوت و نهضـت عباسـی   
برده بودن ابومسلم خراسـانی در دوران نوجـوانی و خریـده    داشتند، تحلیل و تبیین نماید. 

شدن وي توسط داعیان و تقدیم نمودن او به امام عباسی، موجـب شـده بـود تـا داعیـان      
کار عباسی، حتی در دوران اوج عظمت و شهرت ابومسلم، وي را مهم نداننـد. ایـن    کهنه

ـ    زت و اقتـدار سـردار   مسئله موجب کینۀ ابومسلم و نابودي آنان توسـط وي در زمـان ع
  جامگان گردید. سیاه
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  مقدمه
آور عباسی، بیشـترین نقـش را در برافتـادن امویـان و برآمـدن       ، سردار نامابومسلم خراسانی

عباسیان برعهده داشت. افراد زیادي سعی در نـابودي دولـت امـوي داشـتند و در ایـن راه،      
آوري کردند، ولی موفـق بـه ایـن کـار نشـدند و در نهایـت، شکسـت         سپاهیان زیادي جمع

هـایی   از جملـه شخصـیت   بـن سـریج   حـارث و  بیزیدبن مهلّ، اشعث ابن، زبیر ابنخوردند. 
هـایی داشـتند،    بودند که در این زمینه گام برداشتند و تا حدي در اوایل نهضتشـان موفقیـت  

وري بزرگ امـوي را، کـه   طامپرا ابومسلمولی سرانجام شکست خوردند و کشته شدند. ولی 
، وي بـا افـرادي   روي از اسپانیا تا کاشغر و مرزهاي چین وسعت داشـت، برانـداخت. بـدین   

کشـتن داعیـان    ابومسلممقایسه شده است. یکی از اقدامات عجیب  اسکندرو  اردشیرچون 
افـرادي را کـه در راه دعـوت     ابومسلمکار و قدیمی دعوت عباسی بود. به راستی، چرا کهنه

مردم به نهضت عباسی زحمات زیادي متحمل شده بودند، نابود کرد؟ در این مقالـه، سـعی   
، عنـاد بـا داعیـان بـزرگ عباسـی، بحـث و       ابومسلمگیري عجیب  اقدام و موضعشده است 

  بررسی شود.

  اصالت ابومسلم خراساني
یـاد شـده و او را در شـمار    » صاحب دعـوت عباسـی  «در منابع، با نام  ابومسلم خراسانیاز 

وي صاحب دعـوت عباسـی و قهرمـان آن     1اند. برشمرده اسکندر، اردشیربزرگانی همچون 
و نژاد وي  ابومسلمدربارة اصالت  2دولت بود و به دست او پیروزي نصیب عباسیان گشت.

بـاره وجـود نـدارد. و نـام      نظـري در ایـن   در منابع سخنان زیادي نقل شده است، ولی اتفاق
ات و کارهـاي  گذارد. کسانی که تحت تاثیر اقـدام  اش بیشتر بر مولی بودنش صحه می اصلی

بنا بـه روایتـی از مؤلّـف     3اند. اند روایاتی درباره نسب وي نیز ذکر کردهبزرگ او قرار گرفته
وي از بومیان اصفهانی بود که به دلیل سنگینی خراج، از آنجا گریخـت   اخبارالدولۀ العباسیه

هانی بـود  گویند: وي اصف برخی می 4پناه برد و برده وي گردید. بن معقل عجلی  ادریسو به 
را برخی دیگـر خراسـانی    ابومسلمنسب  5و در منزل عیسی متولد و با فرزند او بزرگ شد.

کسانی دیگر وي را مروزي و در شمار ساکنان مرکز خراسـان عهـد امـوي ذکـر      6اند.دانسته
انـد.   حتی افرادي وي را کُرد دانسـته  8بود. سفیان باهلی بن ابی یوسفکه در خدمت  7اند کرده

تأکید بیشـتر منـابع بـر     9اند. سواد کوفه ذکر کرده» خطرانیه«یز وي را در شمار مردم بعضی ن
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بر نسب و نژاد خویش تأکیدي نداشت و زمـانی   ابومسلماست. خود  ابومسلممروزي بودن 
که در شروع قیامش، کسانی از زاهدان خراسان از اصل و نسب وي پرسـیدند، وي جـواب   

  10»م بهتر است.اثر من براي شما از نسب«داد: 
رسد که وي از اقوام فرودست جامعه و از موالی بوده است، ولی با توجـه بـه    به نظر می

توسـط وي انجـام گرفـت،     )اینکه کار بسیار بزرگی (نابودي دولت قدرتمند و وسیع امـوي 
از طبقـات بـاال    ابومسـلم دارانش براي وي نسبی واال درست کردند. اگر نسـب   بعدها طرف

کـرد.   نی که فقها و بزرگان از نسب او پرسیدند، با فخر و غرور آن را مطرح مـی بود، زما می
و کار او در امر دعوت باال گرفت، ادعا کـرد کـه از    ابومسلمچون شوکت  ابن اثیربنا به نقل 

خشـم گرفـت و در    ابومسلمدر زمانی که بر  منصور 11است. بن عباس بن عبداهللا سلیطنسل 
را به خاطر این ادعایش سرزنش کـرد و گفـت: مگـر تـو همـان      لحظاتی قبل از قتلش، وي 

خواستگاري کـردي و در نامـۀ خـود مـدعی     را ، بن عبداهللا علیدختر  آمنهام،  نیستی که عمه
 12هستی و به جایگاهی بلند و دشـوار برآمـدي؟   بن عباس بن عبداهللا سلیطشدي که از نسل 

زندگی وي از دوران نوجوانی در خدمت هواخواهـان   ،بود داراي نسبی واال می ابومسلماگر 
نبـود و وي بـر نسـب خـویش      ابـراهیم و فرزندش  محمدبن علیداعیان و  نهضت عباسی،

نظر در باب نسـب وي   همه اختالف داشت و این آن را پنهان نمی کم دستد و یا کر کید میأت
در دوران نوجـوانی   ومسـلم اب. عالوه بر این، منابع متعددي بر بـرده بـودن   آمد به وجود نمی

کننـد از کـار مهـم و بـزرگ او و نـه نسـب        ستایش می ابومسلممنابعی که از  13تأکید دارند.
گویند. برخی از منابع متأخّر هم بدون اسـتناد بـه نسـب واالي وي، از او     واالیش سخن می

ـ     سخن گفته ه شـمار  اند. البته برده بودن و یا از نسل اشراف بودن، در اسـالم نـه منقصـتی ب
 صهیب رومـی و  سلمان فارسیفرمودند: براي من  همواره می آید و نه فضیلتی. پیامبر می
در قرآن، عمل صالح و تقوا مالك برتري مسـلمانان   14از سید قریشی بهترند. بالل حبشیو 

نیـز بـر    بن کثیـر  سلیمانبزرگان دعوت عباسی و از جمله ) 13. (حجرات: بر یکدیگر است
توانستند در اعتـراض   کردند و نمی ت، تبعیض نژادي بنی امیه را محکوم میمبناي همین آیا

در مرو و در جمع داعیان، از نژاد پست او سخن بگویند. نهضت عباسی  ابومسلمبه ریاست 
 ابومسلماز حمایت شدید طبقات پایین جامعه و فرودستان برخوردار بود و زیر سؤال بردن 

  نمود. به خاطر نسبش منطقی نمی
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  بومسلم در خدمت امام عباسيا
تقـدیم   ابـراهیم و یـا   بـن عبـداهللا   بـن علـی  محمدتوسط داعیان خریداري شد و به  ابومسلم

شود: هوش و ذکاوت وي سبب شد داعیـان از توانـایی یـک بـرده تعجـب      گردید. گفته می
وقتـی صـفات وي را    15کنند. آنها او را به حمایت از عباسیان دعوت کردند و وي پذیرفت.

مند شد او را به خدمت بگیرد. شاید به علت همـین   راي امام عباسی بیان کردند، وي عالقهب
 ،در منـابع  ابومسـلم نام اصـلی    16هوش و فهم باال بود که در شطرنج، مهارت زیادي داشت.

و در برخی از منابع  17معرفی شده بزرگمهراز فرزندان  بن یساربن شیدوس بن عثمانابراهیم
بـوده اسـت. نـام خـود او      بنـداد هرمـز  آمده است: نام پدر او پیش از آنکه اسـالم بیـاورد،   

بـراي   بن محمدبن علی عباسـی  ابراهیمتوسط  عبدالرحمنو نام  ابومسلماش  کنیه 18،بهزادان
ة آیـد نهضـت عباسـی و عقیـد     که از بعضی روایات برمی وي تعیین گردید. طبیعتاً اگر چنان

هایی کامالً ایرانـی   شد و یا نامبود، نام ایرانی اجدادش عوض نمی ضدعرب می ابراهیمخود 
و نـام   ابومسـلم گردیـد. کنیـۀ   شد و کنیه و اسم عربـی بـراي وي انتخـاب نمـی     انتخاب می
در اخبار غیبی دیـده باشـد کـه     ابراهیم اماماینکه  19براي وي برگزید. ابراهیمرا  عبدالرحمن
این  ابراهیمرسد.  منطقی به نظر نمی 20امی دولت اموي را سرنگون خواهدکرد،ن عبدالرحمن

) خبـري  ابومسـلم اخبار غیبی را از چه کسی آموخته بود؟ چرا در اخبار غیبـی از نـام وي (  
  ندارند. ابراهیمنیست؟ مردم هیچ مذهبی اعتقاد به علم غیب براي 

  ابومسلم در رأس قيام عباسيان
بـا   21براي ریاسـت نهضـت در خراسـان برگزیـده شـد،      ابراهیمسوي از  ابومسلمزمانی که 

در ایـن زمـان، قریـب سـی سـال       ابومسلممخالفت بزرگان دعوت در آن ایالت مواجه شد. 
عباس بر ضد امویان را رهبري کنـد   ترسیدند وي نتواند قیام مهم بنی داشت و خراسانیان می

سـخت برآشـفت و    بـن کثیـر   سلیمان، عباسیهاخبارالدولۀ الو از عهده آن برآید. بنابر روایت 
، صـورت  سـلیمان بر اثر این اقـدام   22را دشنام داد و دوات به سوي او پرتاب کرد. ابومسلم
از دیگـر داعیـان عباسـی در     ابـوداود کمی بعد در جـواب   سلیمان 23آلود شد.خون ابومسلم

جوان بود و بیم کردیم قدرت قیام به ایـن کـار را   «چنین گفت:  ابومسلمتوجیه مخالفتش با 
هـاي   خواسته بود که با توجه به فراهم شـدن زمینـه   ابراهیمخود از  سلیمان 24»نداشته باشد.

شـاید از اینکـه یـک مـولی بـه جـاي یـک تـن از          25قیام، یک تن از خاندانش را بفرسـتد. 
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بـه عموهـایش و یـا افـراد      ابـراهیم حتماالً براي رهبري قیام آمده، ناراحت بود. ا بیت اهل
دیگري از خاندانش اطمینان نداشت که در صورت هدایت نهضت، در نهایت، خود قـدرت  

ممکـن   بیـت  را به دست نگیرند. از سوي دیگر، اعتقاد خراسانیان بر خطاناپذیر بودن اهل
جه کند. انتخاب بود شخصی از خاندان عباسی را که در رأس قیام قرار داشت، با مشکل موا

، الهـز و دوسـتانش مثـل    سلیماناین تبعات را نداشت. وي اول بار از سوي خود  ابومسلم
معرفی شده بود، در حالی که نوجوانی بـیش نبـود و در    بن علیمحمدبه  26 قحطبهو  مالک

و مثل برده آنـان بـود. داعیـان     ادریس عجلیپسران  معقلو  عیسیدر خدمت  واسطزندان 
 بـن علـی  محمـد تعجب کردند و صفات وي را براي  ابومسلمهم و هوش باالي عباسی از ف

» حمیمـه «را خریدند و به  ابومسلمآنان در بازگشت از شام،  محمدتوضیح دادند. به دستور 
، آنها در مرحلۀ بعـدي دیـدار خـود بـا     طبريبنا به یک گزارش  27نزد امام عباسی فرستادند.

گفـت: ایـن وابسـته (مـوالي)      سـلیمان را تقدیم نمودنـد و   ابومسلمدر مکه،  محمدبن علی
بـه نظـر    29هایی نیز وي توسط داعیان در خراسـان خریـداري شـد.    بنا به گزارش 28توست.

گونه کـه خـود    را خود پرورش دهد و آن ابومسلمخواست که  می محمدبن علیرسد که  می
دار  و عهده ابومسلمباب سرپرست و ار ابراهیمنیز  محمدخواست بار آورد. پس از مرگ  می

قیامش را در خراسان شروع کرد، چنین شایع شـد کـه    ابومسلمتربیت او شد. زمانی هم که 
داران و داعیـان   اش بـه طـرف  در نامه ابراهیمو  30به خراسان آمده است بیت مردي از اهل

  31از خاندان وي است؛ امرش را بشنوید و از وي اطاعت کنید. ابومسلمنوشت که 
براي ریاست دعوت و قیام عباسی انتخابی دقیق بود و تعیین وي با آن  ابومسلمب انتخا

رساند. واقعیات بعدي نشان داد ایـن جـوان نخبـه    را می ابراهیمسن و وضع نژادي، درایت 
بود و با سن پایین، کاري انجام داد که کارکشتگان نهضت عباسی از انجام آن ناتوان بودنـد.  

ن و شهرت، عظمت و اعتبار او بسیار باال گرفـت. کـار او همـراه بـا     در خراسا ابومسلمکار 
که بـه نـام    ترین مردم در نظر شیعه شد آنچنان دوستی و محبتش استوار شد و از بلند منزلت

شکستند و همواره بـدون اینکـه خسـته شـوند      خوردند و سوگند خود را نمی او سوگند می
همـی بـاال گرفـت و     ابومسلمکار «نویسد:  اره میب در این بلعمی 32گفتند. دربارة او سخن می

گویند کـه بـر منبرهـا خطبـه کردنـدي،       ایدونهیبت و شکوه او اندر دل خراسانیان افتاد و 
  33»اللهم اصلح االمیر ابامسلم امین آل محمد صلی اهللا علیه وسلم.«گفتندي: 
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در  مقدسـی در دوران عزتش، خدم و حشـم زیـادي داشـت. بنـا بـه گـزارش        ابومسلم
شد و همچنین صـد گوسـفند، عـالوه بـر     هزار من نان پخته میآشپزخانۀ او، در هر روز سه

همین شکوه و عظمت بود که موجب شـد پـس از پیـروزي عباسـیان،      34گاوان و پرندگان.
(نخستین خلیفۀ عباسی) امام بدانند و  سفّاحگروهی در خراسان پیدا شوند که وي را بعد از 

مرگ وي را باور داشتند و گروهی نیز مـرگ او   ابومسلمکشته شدن گروهی از آنان پس از 
گفتند: روح خدا در وي دمیده شده و وي بهتر از جبرئیل و میکائیل  را باور نکردند. آنها می

 بغداديهایی از آنان تا زمان  زنده است و گروه ابومسلمگفتند: و دیگر فرشتگان است و می
» ابومسـلمیه «ایـن گـروه    35بودند.» برکوکیه«هرات با نام در قرن چهارم، در شهرهاي مرو و 

شناسـان از   برخـی از فرقـه   36بودند که گروهی از آنان به امامت و مهدویت وي قایل بودند.
در خراسان پس از مرگ او پدیدار شدند، نـام   ابومسلمها که براي هواخواهی از بعضی فرقه

در خراسان  ابومسلمنفوذ  37بودند.» برازبندیه«و » سنبادیه«، »برکوکیه«اند و از جمله آنها  برده
توانسـت بـراي    ، نمـی نصـر و محبوبیت او در بین مردم آن ناحیه، حتی پس از بیرون راندن 

ردم عـادي، آنهـا دوران کـوچکی و    داعیان باتجربه و قدیمی عباسی مهم باشد. بـرخالف مـ  
تقدیم کرده بودند. در آن  امام عباسیها خود، او را خریده و به  بندگی وي را دیده بودند.آن

  کردند وي بعدها به ارزش و منزلت باالیی دست یابد. زمان، آنها تصور نمی

  ابومسلم و خصومت با داعيان قديمي
در بین خراسانیان، او بـه تـدریج،    ابومسلموبیت العاده محب رسد که با افزایش فوق به نظر می

به فکر نابودي کسانی افتاد که دوران حقارت و بندگی او را دیده و او را خریـداري نمـوده   
هاي ها و برنامهتوانست به راحتی اندیشهو نبوغ او، می ابومسلمبودند. اطاعت خراسانیان از 

رو عملی سازد. پیش از تصرف مرکـز  و تصرف م نصروي را در این زمینه، پس از شکست 
داران عباسـیان و هـم    خراسان، این کار بسیار خطرناك بود؛ زیرا هم باعث تفرقه بین طـرف 

زیرکانه در ابتـداي ورود بـه خراسـان و     ابومسلمشد. سبب نافرمانی دیگر داعیان از وي می
نـرمش واکـنش نشـان    با آرامـی و   بن کثیر سلیمانهاي ریاستش بر داعیان، در برابر مخالفت

گویـد  آیـا مـردي را بـه جـرم اینکـه مـی      «کرد کـه   و با توسل به آیات الهی، تأکید می 38داد
کشید، در صورتی که با ادلّه روشن از جانب خدا براي شما آمـده  پروردگار من اهللا است می

 افتـاد،  ابومسـلم فـرار کـرد و مـرو بـه دسـت       نصربن سیار. اما زمانی که )28:  غافر( »است؟
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توانست با قدرت مخالفانش را نابود کند. وي در همـین راسـتا   کرد و او میشرایط فرق می
را از  بن کثیر خزاعـی سلیمانو  ابوسلمه خالل، شبیب طایی  بنقحطبه، بن قریظ تمیمیالهز

  میان برداشت.
تمایل آنـان و یـا خـودش بـه سـمت و       ،با داعیان ابومسلمشاید تصور شود دالیل عناد 

ست که داعیانی که توسـط  ا واقعیت این است؛ امابوده  لویان و امام جعفر صادقسوي ع
ها بود در خدمت عباسـیان بودنـد و در راه نهضـت آنـان سـختی       نابود شدند سال ابومسلم

و  الهـز ، سـلیمان همفکـران  دانسـتند و   بسیار کشیدند و خود را مرید خانـدان عباسـی مـی   
 یحیـی و  زیـد هـاي   داران معمـولی نهضـت بـه قیـام     از پیوستن مردم عادي و طرف قحطبه

و امثـال آن از علویـان    زیـد مردم عادي خواهان پشتیبانی از نهضـت   39.کردند جلوگیري می
مخـالف شـرکت مـردم و هـدر دادن      سلیمانبودند، در حالی که سران نهضت عباسی امثال 

وي یکـی   .لویان نبودداران ع هم از طرف ابومسلمخود نیروي هواخواهان در این راه بودند. 
 ،اینکه رقیب عباسـیان بـود   سببرا به  بن معاویه عبداهللابه نام  طالب بن ابی جعفراز نوادگان 

طرفـدار   ابوسـلمه و  ابومسـلم کـرد   می تصورکه  ،ی از علویانیکبه  و امام صادق 40کشت
از چه وقت مردم خراسـان   :فرمود است، صادقانه نوشته شده ابوسلمه ۀو نامهستند علویان 

ابوسـلمه  کـه  ممکـن اسـت    41اي؟ را تو به خراسان فرستاده ابومسلممگر اند؟  شیعه تو شده
و جلـب توجـه آنـان بـه     ن ذهن امویان از سران نهضـت عباسـی   ساختبراي منحرف  الخلّ

ه باشد. درست اسـت کـه امویـان ـ      و دیگر علویان نامه نگاشت امام صادقسمت و سوي 
از فعالیـت   42بـر خراسـان   بن عبداهللا قسـري  اسدو امارت  هشامز عهد خالفت کم ـ ا  دست

خراسانیان در نهضتی فراگیر مطلع شدند، ولی از هویت رئیس جنـبش اطالعـی بـه دسـت     
  نیاورده بودند.

  الف. بهانة ابومسلم براي كشتن الهزبن قريظ تميمي
نهضت عباسی از آغاز دعـوت  از قبیلۀ تمیم از جمله داعیان سرشناس  بن قریظ تمیمی الهز

او را تأییـد   -و نـه عجمـی   -آنان در خراسان بود. نسب و نـام اجـداد وي اصـالت تمیمـی    
بـه محـض فـراهم شـدن      ابومسلم 43بن عصبه بن زید بن کاهن بن سري بن قریظ الهزکند:  می

د را به دست آورد، در کشتن وي تردی الهزبن قریظزمینه و فرصتی که بهانه الزم براي قتل 
را موجب نابودي یکـی   نصرو سپس به ظاهر از قتل وي اظهار تأسف نمود و سحر  44نکرد
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، کـه بـا درایـت و تـدبیر و     ابومسـلم از کسی همچون  45ترین داعیان عباسی دانست. از مهم
برد، بعید است که تحت تأثیر احساسات، ایـن اقـدام   هایش را به پیش میدوراندیشی برنامه

  بالفاصله پس از آن هم واقعاً اظهار ندامت نموده باشد.را انجام داده باشد و 
هاي بسـیاري  در راه گسترش دعوت عباسی زحمات زیادي کشیده بود و گرفتاري الهز

گانه دعوت عباسی بود که در شروع دعـوت از   را نیز تحمل نموده بود. وي از نقباي دوازده
سـیان در خراسـان برگزیـده    براي نشـر دعـوت عبا   ابومحمد الصادقو  بکیربن ماهانسوي 

اسـدبن  به دستور حـاکم خراسـان    الرضافقط در یک مرحله، به جرم دعوت مردم به  46شد.
سـن و   ابومسـلم خـورد،  تازیانه می الهزدر زمانی که  47سیصد تازیانه خورد. عبداهللا قسري

و  قحطبـه ، سـلیمان به همراه دیگر داعیـان قـدیمی مثـل     الهزسال پایینی داشت. زمانی که 
رفتنـد وي نوجـوانی    شام می» حمیمه«براي دیدار با امام عباسی از خراسان به  بن هیثممالک

بود. برخی از روایات ضـمن تأکیـد بـر     بن معقل عجلی عیسیدر زندان واسط و در خدمت 
در زمان دیدار داعیان با زنـدانیان، از گریـه کـردن وي در آن زمـان یـاد       ابومسلمسن پایین 

بنـابر آنچـه از    49به زندان افتـاده بـود.   بن عمر ثقفی یوسفتوسط  بن معقل عیسی 48اند. کرده
-همـراه بیسـت   سـلیمان و دیگر داعیان مثل  الهزتوسط  ابومسلمآید،  ها برمی برخی گزارش

  50تقدیم شد. ابراهیمهزار دینار و دویست هزار درهم و متاع بسیار به 
این، در زمان تصـرف مـرو و قتـل    بنابر 51هجري به دنیا آمده بود. 102در سال  ابومسلم

، قریب سی سال داشته است. وي در این زمان، بر مرکز خراسان، مرو، مسـلط شـده و   الهز
کار عباسـی  اولین داعی کهنه الهزشروع به نابودي افراد موردنظر خود از داعیان نموده بود. 

کی بیش نبود، بـه  کود ابومسلمجامگان نابود شد، وي از زمانی که بود که توسط سردار سیاه
در بـین   ابومسـلم نمـود. نفـوذ   عنوان یکی از داعیان مطرح عباسی در خراسان فعالیـت مـی  

بـرادر یکـی از داعیـان     بشـربن صـخر  هواداران پس از تسلط بر مرو، به حدي بود که وقتی 
نیـز   ابومسـلم و  52شـود  الهـز دار قتـل  را دید، خود پیشنهاد داد عهـده  ابومسلمعادي خشم 

  مود.موافقت ن

  ب. نابود شدن قحطبه و ارتباط آن با طرح ابومسلم
 ابومسـلم و این با برنامۀ  53به طور ناگهانی گم شد هبیره ابندر حین نبرد با  بن شبیب قحطبه

بـن   بن سلم حرباش را در جویی به همراه بود. بنا به نقل بعضی از منابع، پس از نبرد جنازه
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احتماالً افتادن وي در فرات و یـا در   54اند،پیدا کردند و شایع شد که یکدیگر را کشته احوز
و طبق برنامـۀ او بـراي نـابودي داعیـان      ابومسلمهاي هاي اطراف آن مربوط به اندیشهجوي
را دیــده بودنــد. حتــی  ابومســلمکــاري بــوده اســت کــه دوران نوجــوانی و بردگــی   کهنــه
نقل شده اسـت کـه تنهـا وي در نبـرد      قحطبههایی از امام عباسی و از زبان خود  گویی پیش

گـم شـد و    قحطبهدر بعضی از منابع هم آمده است که  55کنار رود فرات مفقود خواهد شد.
 56دهی سپاه را بر عهـده گرفـت.   فرمان حسنمشخص نشد که چه بر سر او آمد و فرزندش 

داران امـوي وي را   در حین نبرد هم غیرعادي است. اگر طـرف  قحطبهشدن ناگهانی مفقود 
کم دربارة کشتن سردار بزرگ عباسیان مطـالبی را نقـل    گرفتند و دستکشتند، روحیه میمی
کردند. صحنۀ نبرد هم پس از پیکار در دست عباسیان بود و طبیعتاً با برنامه آنان و افـراد   می

  کشته و مفقود شده باشد. قحطبهید با ابومسلمتحت امر 

  ج. موافقت ابومسلم با قتل ابوسلمه
بـود.   الابوسلمه خلّبه قتل رسید،  ابومسلمیکی دیگر از بزرگان داعیان نهضت، که به دست 

اصـالتی عـرب نداشـت و از بومیـان     کرمـانی،  و فرزند  سلیمان، قحطبه، الهزوي برخالف 
با این حال، او دوران بردگـی و حقـارت    57بود. ن کعبب حارثبنی ایرانی بود. وي از موالی

خواسـت کـه وي نیـز نـابود شـود. موافقـت        جامگان میرا دیده بود و سردار سیاه ابومسلم
باید با همین انگیزه بوده باشد. حتی برخی روایـات تأکیـد دارنـد     58ابوسلمهبا قتل  ابومسلم
سـفّاح بـه دسـت آورده اسـت،      نفوذ زیادي در دولـت  ابوسلمهوقتی احساس کرد  ابومسلم

را بـه   مروان ضبینام   بدون نظرخواهی از خلیفه و یا بدون اشاره وي، یکی از سردارانش به
بـه قتـل برسـاند و بـه      ابوالعباس سفّاحرا هنگام خارج شدن از نزد  ابوسلمهکوفه فرستاد تا 
 60خریـداري شـد.   ابوسـلمه بـا پـول    ابومسـلم بنا بر نظر برخی از منابع،  59خراسان برگردد.

 61به چهارصد درهم خریداري شـد.  بکیربن ماهانتوسط  ابومسلمروایتی هم اشاره دارد که 
، کـه بـه   منصـور و عزت او زنده نبود که نابود شـود. بعـدها    ابومسلمدر زمان ریاست  بکیر

را گنـاهی نابخشـودنی    سـلیمان و  الهـز بود، کشتن  ابومسلماي براي بدنام کردن  دنبال بهانه
همـه در    عتاب نمود که چرا سلیمان را، که آن ابومسلمبه  منصور 62دانست.می ابومسلمبراي 

راه دعوت ما تالش کرده بود و پـیش از مطـرح شـدن تـو در دعـوت مهـم بـود، از میـان         
  هاي زیاد دیگري نیز براي وي برشمرد.البته عالوه بر این، جرم 63برداشتی؟
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  بن كثير ند. قتل سليما
» خزاعـه «تر بود. وي از قبیلـه  تر و شاخصدر خراسان از سایر داعیان مطرح بن کثیر سلیمان

بـن   سـعد  بـن  امیۀبن  بن کثیر سلیمانبود و نسب وي بدین صورت در منابع ذکر شده است: 
ابـراهیم امـام   ریاسـت نهضـت از سـوي     65اي بـود. وي در خراسان صاحب قریـه  64.عبداهللا
جـوان بـر نهضـت     ابومسلمپیشنهاد شد، ولی نپذیرفته بود. وي ابتدا با ریاست به او  عباسی

، دسـت از مخالفـت و   ابـوداود عباسی مخالفت کرده بود و با تالش داعی دیگـري بـه نـام    
دلیل دیگري هم  ابومسلمبه دست  سلیمانبرداشت؛ ولی قتل  ابراهیم امامسرپیچی با دستور 

اسـاس بـود و تـا زمـان      گرفـت بـی   می بن مسلم عبدالرحمناز  کثیر ابنداشت. ایرادهایی که 
العاده زیرك و باهوش اسـت. امـا   سرداري فوق ابومسلمبر همگان ثابت شده بود که  منصور

گردیـد، حقـارت دوران    شد و فقط بـا حـذف او محقـق مـی    پاك نمی سلیمانآنچه از ذهن 
  جامگان بود. خردسالی و کودکی ساالرِ سیاه

گذاشـت و حتـی امامـت جماعـت     احترام زیادي می سلیمانقیام، به در شروع  ابومسلم
و در  سـفّاح در زمان خالفـت   ابومسلم 66هواداران عباسیان در آغاز نهضت بر عهدة او بود.

را بـه گمـان و اتهـام و بـه      سـلیمان ، ولیعهد سفّاح، به دیدن وي رفته بود، منصورزمانی که 
گفت: به یاد داري که به تـو گفـتم: امـام بـه مـن       سلیمانصورت علنی کشت. وي خود به 

گفت:  ابومسلم گفت: آري. سلیمانفرمان داده است به هرکس بدگمان شدي، وي را بکش. 
وقعی ننهـاد و   کثیر ابنبه اصرار و التماس و سوگندهاي  ابومسلم» ام. من به تو بدگمان شده«

کشـته   ابومسـلم به دسـت   الهزکه زمانی  68بود. الهزپدرزن  سلیمان 67وي را به قتل رساند.
توانست اعتراضی داشـته باشـد.   نمی سلیمانجامگان زیاد شده بود و شد، اعتبار سردار سیاه

 منصـور بر مرو، مرکز خراسان، تسلط یافته بود. در این زمان و پس از آن تا آمـدن   ابومسلم
بـاره از   در ایـن وجود نداشـت و   ابومسلمبر ضد  سلیمانبه خراسان، هیچ شاهدي بر توطئۀ 

سوي خلیفه و یا ولیعهد هم به وي دستوري داده نشده بود. دولت اموي هم به طـور کامـل   
کرد. با این حال، فرصـت   را تهدید نمی ابومسلمنابود شده و خطري از ناحیۀ آن عباسیان و 

. کار عباسی فراهم شده بـود براي نابودي داعی کهنه ابومسلمهاي مناسب براي اجراي برنامه
تأکید نمود که فقط بدگمانی و نه خطا باعث تصمیم سردار  سلیمانخطاب به  ابومسلمخود 

  است.   خراسان شده
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عبیـداهللا  به یکـی از علویـان (   سلیمانالبته در یکی از منابع متأخرتر اشاره شده است که 
باسـیان  ) گفته بود که ما اشتباه کردیم و باید خالفت را از امویـان بـه علویـان و نـه ع    اعرج

ولی بـه دالیـل متعـدد،     69وي کشته شد. سلیماناز نظر  ابومسلمکردیم و با اطالع منتقل می
 ابومسـلم از  منصـور توانـد صـحت داشـته باشـد؛ زیـرا اوالً، زمـانی کـه        این موضـوع نمـی  

بر ضد عباسـیان   سلیمانرا کشتی، وي از سخنان  کثیر خزاعی ابنکرد که چرا بازخواست می
بود در راه دعـوت آنـان آن همـه     طرفدار عباسیان نمی سلیمانیاً، اگر واقعاً هیچ نگفت و ثان

کرد و در طول سی سال تالش، با برخی از علویان ارتباط برقـرار  زجر و آزار را تحمل نمی
کرد خطور می سلیماناي به ذهن  کرد. ثالثاً، اگر هم پس از پیروزي عباسیان چنین اندیشهمی

 سـفّاح میانۀ خوبی با علویان نداشت و روابط مناسبی با خلیفۀ وقت  آن را با یک علوي، که
از تـرس   عبیـداهللا کـرد.  ، مطرح نمی70بها گرفته بود  هاي گرانبرقرار کرده بود و از وي هدیه

  به خراسان فرار کرده بود. نفس زکیهکشته شدن توسط 

  و. مخالفت ابومسلم با فرزند كرماني 
پس از موفقیـت وي نـابود    ابومسلمهاي اولیه با وجود همکاري افرادي غیر از داعیان هم با

در  ابومسـلم و یارانش باید در همین زمینه بوده باشـد.   بن جدیع کرمانی علیشدند. نابودي 
و  نصـر کننده بود، بـراي اخـتالف انـداختن بـین      نگران بن سیارنصرزمانی که هنوز قدرت 

و پـس از پیـروزي کـاملش بـر      71دادبه عنوان امیر سالم امـارت مـی   علیبه  کرمانیفرزند 
 72و ویژگانش را به بهانۀ صله جمع نمود و همه را نابود کـرد.  کرمانیخراسان، یاران خاص 

پس از تسلط وي بـر خراسـان در منـابع     ابومسلمنسبت به  علیگونه مخالفتی از سوي هیچ
جامگان بر خراسان مسلط شـده  سردار سیاه در زمانی که کرمانیگزارش نشده است. فرزند 

هاي تحـت امـرش خطـري بـراي      و عرب کرمانیتوانست خطري هم داشته باشد. بود، نمی
بـا   ابومسـلم گونه تصـور شـود کـه ضـدیت      پس از پیروزي وي نداشتند. شاید این ابومسلم

کـاري و  بوده است، ولی هم کرمانیاعراب دلیل اصلی تصمیم سردار خراسان بر قتل فرزند 
با بسیاري از اعراب یمانی و عدنانی همفکرش (حتی پـس از بـر افتـادن     ابومسلمهماهنگی 

هـاي سیاسـی و نـه     دهد که وي در این زمینه بیشـتر بـر اسـاس ضـرورت    امویان) نشان می
کـه بعـداً اشـاره     چنـان ـ   داران نهضـت وي نیـز   تعصبات نژادي تصمیم گرفته است. طـرف 

در نابودي برخی از بزرگـان ایرانـی مثـل     ابومسلمو نژادها بودند.  ها از همۀ گروهـ   شود می
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پـروا عمـل کـرد.     نیز به همان سبکی که نسبت به بزرگان عـرب داشـت، بـی    الابوسلمه خلّ
عرب بودند و هیچ وقت هم مجـازات نشـدند، در    ابومسلمبسیاري از سرداران و همرزمان 

هـایی فـراهم کنـد. (نمـودار      آنـان بهانـه   توانست به راحتی براي قتـل می ابومسلمحالی که 
  در آخر مقاله ضمیمه شده است.) ابومسلمهان عرب و عجم  فرمانده

  تأثير نبوغ ابومسلم در گسترش دعوت عباسي
، تـأثیر  »الرضـا مـن آل محمـد   «در جذب بومیان و حتی حاکمان به دعوت  ابومسلمنبوغ 

و  73ارهاي زیاد یک میلیـون نفـري  زیادي در پیشرفت نهضت داشت. برخی از منابع از کشت
اند کـه منطقـی بـه نظـر      ها و دوران امارتش یاد کرده در جنگ ابومسلم 74ششصد هزار نفري

از کشتار در راه تحکیم قدرت ترسی نداشت، ولی این اعداد با جمعیـت   ابومسلمرسد. نمی
، کـه بخـش کـوچکی از خراسـانیان را دربـر      ابومسـلم حاضر در خراسان و تعداد مخالفـان  

، همیشـه کشـتار   ابومسـلم مدار ماهري چـون   گرفت، هماهنگ نیست. از دیدگاه سیاست می
اي از  العـاده  موجب پیشرفت نهضت نبود؛ در مواردي وي در برابر مخالفان سعۀ صدر فـوق 

اب و از نسـل  همه ضد عرب بود، نباید کسـانی از اعـر   این ابومسلماگر  75داد. خود نشان می
از همراهـان و   صـفره ازدي  بن ابی ببن مهلّ ابوسعیدبن حبیبامیران خراسان عهد اموي مثل 

 ابوسـعید هم در سفر به خراسان، شرف عزت و طاعت  منصور عباسیبودند. نزدیکانش می
کردنـد. در  در عهد عباسی در خراسان زندگی می نصربن سیارحتی فرزندانی از  76را ستود.

بر ضد حکومت عباسـی قیـام کـرد. علـت      بن نصربن سیار رافع، الرشیدهارون عهد خالفت
هاي عرب آن ایالـت   بر گروه بن ماهانبن عیسیعلیهاي حاکم خراسان گیريقیام او سخت

  گیري بر آنها معنا نداشت.نابود شده بودند سخت اگر واقعاً قوم عرب 77بود.
 هارونرب ساکن خراسان در عهد خالفت هاي ع همچنین در برخی منابع آمده است: گروه

را برکنـار   بـن عیسـی   علیبراي جلب رضایتشان  هاروناز رفتار حاکمشان ناراضی بودند و 
را از امـارت   بن عیسـی  علی، هاروناحترام به آنها در نظر خلفاي عباسی مهم بود که  78کرد.

ه باشـند کـه خلیفـه بـه     ها در خراسان بـود  توجهی از عرب عزل کرد. طبیعتاً باید تعداد قابل
  دنبال جلب رضایت آنان بوده باشد.

آمیز بودن داعیان در خراسـان ایـن بـود کـه آنـان       رسد یکی از دالیل موفقیت به نظر می
آغـاز کردنـد کـه     یزیـد و  قتیبههایی مثل فعالیت خود را درست پس از حکومت شخصیت
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کـم   طبیعی بود که داعیان دستکشتارهایی وحشتناك را در آن ایالت به وجود آورده بودند. 
هاي توفیق داعیان در بـین تـوده مـردم، بـه      در ابتدا، مخالف کشتارهاي گسترده باشند. زمینه

ویژه بومیان، با آن کشتارها فراهم شده بود، حتی شرایط براي جذب برخی حاکمان محلـی  
را داشتند،  اشتوانست بعضی حاکمان اموي را، که قصد دستگیري ابومسلمفراهم شده بود. 

ـ بـن   عبداهللاز قیام  79به سمت نهضت جذب کند. نیـز نهایـت    بـن جعفـر   عبـداهللا  بـن  ۀمعاوی
خواهم جـز محبـت    از شما مزدي نمی«هایش  را بر سکه معاویهبرداري را نمود و شعار  بهره

دربـارة کـانون    80هـایش ضـرب نمـود.    چندي بعد بر سکه ابومسلم )23(شوري:  »اهل بیتم
شروع دعوت نیز وي پس از مشورت بـا بزرگـان نهضـت، مـرو را مناسـب تشـخیص داد.       

اي در خراسان و سرکوب مرجئه، که در بـین بومیـان نفـوذ     هاي قبیله ها و همچشمی رقابت
ضـمن دامـن زدن    ابومسلمنمود. را فراهم می ابومسلمهاي موفقیت زیادي داشتند، نیز زمینه

اي در مرو، به تدریج، بـا برنامـه بـر دیگـر شـهرهاي مهـم خراسـان مثـل         لهبه تعصبات قبی
بـا عقـل و منطـق سـعی      ابومسـلم مسلط شد. در بسـیاري از مـوارد،   » هرات«و » مروالرود«

را خنثا کند و بر حق بودن خویش را بـه   نصربن سیارهاي  ها و ترفند ها، برنامه کرد نقشه می
گونـه تبلیـغ    و نمایندگان اموي ایـن  نصر الند. زمانی کهطرف بقبو و بومیان بی نصرسپاهیان 

باره  در این نصردین ندارند و دین آنها کشتن عرب است، یاران  ابومسلمکردند که یاران  می
  سرودند: چنین شعر می

  

  فمــن یکــن ســائلی عــن اصــل دیــنهم «
ــم  ــد اظلّکــ ــدواّ قــ ــون عــ   وتترکــ

  

ــرب  ــل العــ ــنهم ان تقتــ ــانّ دیــ   فــ
ــن و  ــن تاشــب، ال دی 81»ال حســب...مم  

    

سـر و   اگر کسی از آیین ایشان از من بپرسد دین و آیین ایشان کشتن عرب است. دشمن بی
  اید. دین فرومایه را، که بر شما سایه انداخته، رها کرده پا و انبوه و بی

را هجو نموده و وي را متهم کـرده   ابومسلماي  ، خلیفۀ اموي، نیز در نامهبن محمد مروان
ایـن تبلیغـات    82»کنـد.  زند و مساجد را ویـران مـی   ها] را آتش می ها [قرآن مصحف«بود که 

جامگان باید در عمـل نشـان    بود. سردار سیاه ابومسلمبراي دور کردن عموم مردم از اطراف 
هـاي   هایی داشـت کـه برنامـه    است. وي براي این منظور، نقشهها مبرّ داد که از این تهمت می

گرفتـه بـود، مـداوا کـرد و آزاد      نصـر ي اسرایی را کـه از سـپاه   حکّام اموي را خنثا نمود. و
  شهادت دهند. نصرداري و نماز خواندن عباسیان در بین یاران  ساخت تا دربارة دین
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  نمودار درصد نژادي سرداران ابومسلم در زمان آشکار شدن دعوت

  گيري نتيجه
کار و قدیمی عباسی در دوران اقتـدار   کهنهشده در مقاله، نابودي داعیان  براساس شواهد ارائه

هاي عجوالنۀ وي نبوده، بلکه بر اساس برنامه و طـرح   اتفاقی و یا بر اساس تصمیم ابومسلم
جامگان در نابودي داعیان،  شده انجام گرفته است. دلیل اصلی اقدام سردار سیاه او و حساب

کـار از  به وي بود. داعیـان کهنـه  از دیدگاه تحقیرآمیز داعیان قدیمی نسبت  ابومسلماحساس 
تر بودند و داراي فعالیت و سابقۀ تالش بیشتري براي روي کارآمدن عباسـیان   مسن ابومسلم

دبن علـی  را، که برده بود، خریده و بـه   ابومسلمبودند. آنان خود  بـن عبـداهللا عباسـی    محمـ 
د تحت تربیـت   ابومسلمتقدیم کرده بودند و  شـده بـود.    بـزرگ  ابـراهیم و فرزنـدش   محمـ

توانسـت اعتبـارش را نـزد     العـاده او نمـی   در بین خراسانیان و نفوذ فـوق  ابومسلممحبوبیت 
باال ببرد و این موضوع موجب نابودي این افراد توسـط   سلیمانو  قحطبه، الهزداعیانی مثل 

اش  براي نشـان دادن وفـاداري   ابومسلمهاي  گیري هاي متفاوت شد. تصمیم به بهانه ابومسلم
هاي دینی، براي خنثا کردن تبلیغـات امویـان و توسـعۀ گسـترده دعـوتش در بـین        ارزشبه 

  هاي هوشمندانۀ وي صورت گرفت. بومیان خراسان و اعراب آن سامان نیز با برنامه
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