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چکیده
ابومسلم خراسانی ،نخستین شخصیت تاریخی ایران پس از اسالم استت هتد ر پرتتو هتار ی هتا
یرپتایی بتد ن تاش اشتت ،حن تد وماستی
تاریخی ،هد از منظر ذهنیت ایرانیان ،نتایج عمیت
اسطور ا بد خو گرفت .ربارۀ عملکر اقعی تاریخی ابومسلم ،اگرچد نکتا مت م ناگدتو ،
پ هشها فرا ان ر این زمیند هم از سو محققتان ایرانتی
هم نیست ،با این همد ،تحقیقا
تحلیت
هم بیگاند صور گرفتد است .ر این پ هشها تأهید اصلی بر حن ت تتاریخی بتو
مستقلی ربار حو اساطیر هارهر وماسی ر ایتتی صتور نگرفتتد استت از ایتن ر  ،ر
مجموع این نوشتدها نمیتوان بد علت یا عل ماندگار ر ایت ابومسلم خراسانی تا ر زگتار معاصتر
ر میان ایرانیان ترهان پتی بتر  .ایتن مقا تد تمن ب تر گیتر از منتابت تتاریخی ،بتا تکیتد بتر
ابومسلمنام طرسوسی هد م مترین متن استان ابومسلمنامد است ،ر صد پاسخگویی بتد چرایتی
این مو وع میباشد .ا تد از آنجا هد بسیار از استانها ر ایا مربتو بتد وماست ابومستلم از
تاریخ مندأ گرفتد است ،اشار هایی بد منابت تاریخی برا ر شنتتر شتدن فیتا مو توع احتنتا
ناپذیر است .ر پاسخ بد علت ماندگار این ر ایت فر ید این تحقی آن است هد راز این مو وع را
باید ر نیاز هویت ایرانی ر تکرار آن حستجو نمو .
کلمات کلیدی :ابومسلم خراسانی ،شخصیت وماسی ،ابومستلمنامتد طرسوستی ،تتاریخ احتمتاعی،
عیاران
 1استا یار گر تاریخ اندگا ت رانkaramipour@ut.ac.ir .
2

اندجو هارشناسی ارشد تاریخ ،گرایش قفقاز آسیا مرهز  ،اندگا ت رانmajidkhaleghian@ut.ac.ir .
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مقدمه
زندگی مرگ ابومسلم خراسانی (. 131-101ق) ر میان همتد منتابت تتاریخی هتد ر نتد انتقتاش
وکومت قدر را از بنیامید بد بنی ع اس گزارش هر اند ،بتد اشتکاش مختلتا ،انعکتاس یافتتد
است .توحد بد نقش ابومسلم ر سقو بنیامید بد قدر رسیدن ع اسیان ،هم برا عر ها هم
رۀ مور بحت ختو  ،بتد
ایرانیان ،وائز اهمیت بو است ،زیرا مورخین عر ایرانی ،بد اقتیا
تفصی بد آن پر اختد اند .اما «ر ایت ابومسلم خراستانی» بتازگویی آن بتد شتیو هتا گونتاگون،
منتدتر
محد بد قر ن نخستین هجر نگر ید ،بلکد ر ا ار مختلا ،یتا ختاطرۀ وفت
گر ید.
نخستین علت اق اش ایرانیان بد ر ایت ابومسلم را باید ر پیوند با ماهیتت اقتدام ا ر برانتداز
از حملد ایرانیان ،بد چدم تحقیر مینگریست
امویان حست؛ سلسلدا هد بد مسلمانان غیرعر
آنان را از وقوق عا امت اسالمی محر م ساختد بو  .شیوۀ مملکتت ار امویتان هتد بتا ر ش
سلوک خلفا راشدین هم مغایر آشکار اشت ،وتتی برختی از ق ایت عتر را از آن تا ناخرستند
ساخت بذر هیند شمنی را ر میان این قوم فاتح افداند.
ابومسلم پس از پیوستن بد ابراهیم امام (فو . 132ق) ندان ا ن یاقتت توانتایی نظتامی
خو بد ع اسیان ،ره ر نیر ها مخا ا امویان (اعرا ایرانیان) ر خراسان را بر ع د گرفتت
با ره ر اهیان خو با ب ر گیر از عوام یگر بد عمر ت امو پایان ا (. 132ق).
سقو امویان حلوس ع اسیان بر اریکد خالفت ،بد ن همک عنصر ایرانی میسر نمیگر یتد ،از
این ر  ،ایرانیان برا نخستین بار پس از ستقو ساستانیان ،بتد حایگتا اهمیتت ختو ر قلمتر
اسالمی اقا گر یدند .بی ح ت نیست هد برخی محققتان ،ایتن نقتش آفرینتی را هتد بتا ره تر
ت ایرانی انستد اند (مقدمد،
ابومسلم خراسانی صور گرفت را زمیند مقدمد تدکی سلسلد
ت ع اسی برا نخستین بار خاندانهتا ایرانتی
ابن خلد ن :ص  .)138همچنین ر پی تدکی
بد شک گستر ر ربار خلفا ع اسی بد منصب م می چون زار ست یافتند برخی از آنان
چون خاندان آش برمک ،وتی عرصد را بر عنصر عر تنگ ساختند ا گویی برا یگر ایرانیتان ر
این زمیند فراهم آ ر ند .بد یقین ایرانیانی هد ر رۀ خلیفد هار ن ا رشتید (. 133-110ق) یتا
مأمون (. 214-134ق) متیزیستتدانتد همت ایتن ستتا ر ها یتا وتداق بخدتی از آن را نتیجتد
پایمر ها ابومسلم ر سقو بنی امید بد وسا میآ ر ند.
ت ساسانی فتح ایران توست اعتر  ،ابومستلم بتا متحتد ستاختن
یک سد پس از سقو
مخا فین ت امو ر خراسان ،مقدما شکست آن ا را فراهم هر  ،ر نتیج وملدهتا مستتمر
این سر ار شجاع باهوش بسیار از اعرا ابستد بد ستگا بنیامید از خراسان یگر نقا ر
بد گری ز ن ا ند ر ن ایت با همکار اتحا ایرانیان اعرا طرفدار ع اسیان با ره ر ابومسلم
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ت ع اسی ن تا شتد ( .)212-132همانگونتد هتد
خراسانی بسا امویان برچید سنگ بنا
گفتد شد است ا ین نتیج قیام علید امویان هد ایرانیان نقش اصلی را ر آن ایفتا نمو نتد ،شتک
گیر یک رستاخیز ر فرهنگ تمدن ایران بو  ،زیرا عنصر ایرانی ر عم بسیار از ارهان قدر
ت حدید را بد ست گرفت (ابومسلم سر ار خراسان ،یوسفی :ص .)111
تت بنتی امیتد ر هتار آمتدن ع استیان ،هتد نتتایج
نقش ابومسلم خراسانی ر سقو
پیامدها گستر ا بد ن اش اشت ،ر چدم معاصران این ر یدا  ،برحستد م م مینمو است.
بد نق از مأمون خلیفد ع اسی گفتد شد است :بزرگترین پا شاهان زمین سد تتن بتو انتد ،آنتان
هسانی هستند هد بد انتقاش ت از خاندانی بد خاندانی یگر قیام هر اند ،یعنی اسکندر ،ار شتیر
ابومسلم خراسانی (مجم ا تواریخ ا قصص :ص  312فیتا االعیتان ان تا ابنا ا زمتان ،ابتن
خلکان ،ج  :2ص  .)321نکتد حا ب این است هد اعماش بزرگ تاریخی نتایج احتمتاعی سیاستی
واص از اقداما این شخصیتها س ب گر ید تا نز ایرانیان ،حن د فرا تاریخی یافتد بتد ستاوت
اسطور وماسد را یابند تا بدین طری از زندگی حا اند برخور ار گر ند .ایرانیان پس از متترگ
خل نمو ند ،تا سد ها بد نامش ط هوفتند
ناحوانمر اند ابومستلم ،زندگی پر شکوهتر برا
برخی از خراسانیان بد ا وهیتش اعتقا یافتند ربار اش ان توهی از افستاند ستاختند ر یتدۀ
عامد بد صور عیار پ لوانی هافر ستیز شمن ستم طرفدار وت متدافت سرستخت خانتدان
پیام ر (ص) حلو نمو (ابومسلمنامد ،سجا  :ص .)282
برا بررسی قی تر عل حایگا رفیت ر ایت ابومسلم خراسانی ر ذهنیتت حمعتی ایرانیتان ر
اساسی بتد
ر ها گوناگون تاریخی ،من توحد بد منابت تاریخی ،ر ر مینماید ،توحد ی
استانها عامیاند ،ر این بار م ذ ش گر  .ربارۀ این ق رمتان خراستانی ،استتانهتایی بتد نتام
ابومسلمنامد حو ار هد مندأ همد آن ا ابومسلمنامد طرسوسی 1میباشد .ر این مقا د با تکید بتر
با ب ر گیر از منابت معت ر یگر ،عل این مو وع با شیوۀ توصتیفی-تحلیلتی بررستی
این هتا
میگر .
شکل گیری روایت حماسی ابومسلم خراسانی
ر تحلی چگونگی چرایتی شتک گیتر ر ایتتهتا وماستی برآمتد از ر یتدا ها تتاریخی،
یدگا ها نظریا مختلفی از سو پ هدگران علوم احتماعی مطرح گر ید است .هر یک از ایتن
محققان بد اقتیا انتش بیتنش ختو بتد خصتوص بتر م نتا ر اندناستی احتمتاعی نیتز

 -1ر بیدتر نسخدها ابومسلمنامد ،ر ا آن یعنی ابوطاهر بد «طوسوس» منسو شد است با این واش ،گ گا ا را
«طرطوسی» یا «طوسی» یا هر اند( .رک .سرگذشت وماسی ابومسلم خراسانی ابومسلمنامد ( ،)1محجو  :ص
)201-133
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انسانشناسی فرهنگی ر صد پاسخ گویی بد چگونگی شک گیر این فرایند برآمد انتد .آنتان ر
بررسی این مو وع حایگا ی ا بد هارهر احتماعی فرهنگی ر ایت ر خاطرۀ حمعی اختصاص
می هند .تاریخ ر ایت ر شک گیر هویت حمعی تدا م آن نقش اساسی ایفا میهند ،بنابراین
هویت حمعی م متر از آن هویت ملی ،یک ساختد تاریخی است ر ساخت پر اخت مو فدها
هویتی تاریخ هد هست آن را ر ایت تدکی می هد ،نقش بی چون چرا بد ع د ار  .اصوالً تدا م
سنتها رس وم اعتقا ا یک قوم گر ابستد بد ر ایت پاسدار از این ر ایت استت .از ایتن
ر بد نظر انسانشناسان فرهنگی ،هویت یک حامعد بد سد عام تاریخ ،زبان ر انشناختی بستگی
ار (هویت فرهنگی ،آنتا یوپ :ص .)1
تاریخ بد مثابد ر ایت ،ندان می هد چگوند ملتها با ستا یز قرار ا ن ر ایتها گتزارشهتا
خو از شخصیتها ر یدا ها ر صد ایجا هم ستگی میان خو بد این ترتیتب ستتیتابی بتد
امنیت میباشند .نقش ر ایت ر شک گیر هویتها چنان حد اساسی است هد برختی شتک
گیر هویت وتی تاریخ ملتها را بد طور اساسی مسأ دا مربو بتد ر ایتت متی اننتد (هویتت،
تاریخ ر ایت ر ایران ،معینی علمدار  :ص .)33
قت ر هنگامدها تاریخی ر یدا ها وساس تاریخ ایران ،پیوند آن با ر ایتتهتا مختلتا
تاریخی وماسی را ندان می هد ،بد گوند ا هد همیدد میان این  ،رابط نز یتک برقترار بتو
تدا م مییابد نس ها آتی بد سیلد آن گذشت ختو
اقعد بد مد ر ایت وف
است .ر یدا
را با آیند پیوند می هند.
سر شدن وماسد ملی ایران ر سدۀ چ ارم هجر سپس بازگویی استتانهتا شتاهنامد
توس نقاالن ر مکانها عمومی نیز نوشتد شدن استانها وماسی عیار چون ابومسلمنامد،
اسکندرنامد ،ومز نامد نیز سمک عیار نق آن ا توست قصتد گویتان اق تاش متر م بتد آن تا ر
چارچو آنچد گفتد آمد ،قاب بررسی است.
از میان استانها فوق ،ابومسلمنامد حایگا ی ا بد خو اختصاص ا است ،زیترا چنانکتد
گفتتتد شتتد ،ابومستتلم نخستتتین شخصتتیت ایرانتتی پتتس از ر استتالمی استتت هتتد پتتس از متترگ
ناحوانمر انداش بد ست منصور ع اسی (. 131ق) بد عمر حا ان ستت یافتت حن ت قدستی
اسطور ا بد خو گرفت .یا نام این ق رمان تاریخی پس از مرگ ،بیدتر گرامی اشتد شد ،چون
طرفدارانش بد مرت ا وهیتش رسانیدند ا را زند حا ان انستد ر انتظار بازگدتتش بتد ستر
بر ند (ا مل ا نح  ،ش رستانی ،ج  :1ص  .)824بد خونختواهی ابومستلم قیتامهتایی ر نمتو
برخی از سرهنگان سپا ا چون اسحاق ترک ،سن ا نیز را ندید سپیدحامگان علم طغیان عیلتد
خلیفد ع اسی برافراشتند (تاریخ ط ر  ،ط ر  :ص  8111-8111ص .)8121
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د اسالمی طرفدار از
خونخواهان ابومسلم ،از اعرا بیزار وتی برخی از آن ا آشکارا حن
ایران باستان بد قیام خو ا ند .بعدها شیعیان را شیعد اقعی خونخوا ش دا خو بد وسا
آ ر ند (ا نقض ،قز ینی راز  :ص .)212-211
آنچد تو ها مر م بد ابومسلم منتسب مینمو ند آن تصورا اغراق آمیز هد از سر ار بزرگ
خراسان تصویر مینمو ند ا تد با اقعیت تاریخی همخوان ن و  ،اما ر ایت ابومستلم آنگونتد هتد ر
تن تا ا تفتا
ر ابومسلمنامد انعکاس یافتد ،را خو را پیمو
ذهنیت ایرانیان نقش بستد بو
توح ی اندک بد اقعیت تاریخی اشت .بد نظر میرسد ،همانند میامین استانها وماسی ملت
یگر ،ر سرزمین ایران نیز ،ذهنیت حمعی مر م ،بد اقتیا تجربدها شرای ر زگار استانهتا
ر ایتها وماسی-تاریخی را بازگویی بازخوانی میهتر استت .ناگفتتد پیداستت ر انجتام ایتن
فرایند قصد خوانان نقاالن ،نقش ی اساسی بر ع د اشتد اند.
یکی از هار ی ها ر ایت ،خوا ر شک تتاریخی ختوا وماستی ا بتی ،غیریاتت ستاز
متمایز ساختن یک قوم یا یک ملت از قوم ملت یگر است؛ این تمایز میتوانتد ر شتک یتن،
زبان ،فرهنگ از این ق ی حو اشتد باشد .ر ر ایت فارسی ابومستلم یتک شتیعد متعصتب
فا ار بد امام محمد باقر(ع) معرفی شد هد مراتب سرسپر گی خو را بد ائمد بد طور مستمر اعالم
میهند (مقدم ابومسلمنامد ،اسماعیلی ،ج  :1ص  )83اما ر ر ایت ترهی این استان این فتا ار
ید نمیشو (همان .)102 :ر برخی ر ها تاریخی مانند عصر سلجوقی هد شیعیان ر اقلیتت
قرار اشتد اند ،ر ایت ابومسلم ستا یز مظلومیت شجاعت شیعیان بو (ا نقض ،قز ینی راز  :ص
 .)212-211اما ر عصر صفو هد تدیت بد عنوان مذهب رسمی قانونی معرفی گر ید ،این ر ایت
مور مخا فت علما فق ا قرار گرفت همانگوند هد ر حا ختو گفتتد خواهتد شتد ،بتد یکتی از
مو وعا مور اختالف علما صوفید ت دی گر ید.
حو پار ا اختالف هتا ر متور شخصتیت ابومستلم ر ر ایتت فارستی ترهتی ،بایتد ر
چارچو تمایز فرهنگی قوم ایرانی ترک مور بررسی قرار گیر  .پس از ترحمد ابومسلمنامد بتد
زبان ترهی ،این ر ایت بد سرعت ر میان ترک زبانان آسیا مرهز قفقاز آناتو ی (ترهید) ر اج
یافت؛ زیرا «اَخی»ها یا همان رؤسا فتو اصناف ر انتدار آن ستعی فترا ان نمو نتد آن را ر
میان اقدار فر ست احتماع ر اج ا ند ،پس از آن هد این استان اهمیت نفوذ پیدین خو را ر
ر زگار معاصر ایران از ست ا  ،ر میان ترهان همچنتان از اق تاش فترا ان برختور ار بتو میتزان
مح وبیت این استان ر میان ترهان از آنجا بیدتر معلوم میگر هد وتی مورخان نویستندگان
ترک نیز ابومسلم خراسانی را از قوم ترک انستد اند (ابومسلم سر ار خراسان ،یوسفی.)30 :
چنین نس تها نیز حع نسبها برا ق رمانان وماسی-تاریخی ر ر ایتهتا گتزارشهتا را
ن اید صرفا با نگا پوزیتویستی مور بررسی قرار ا  ،بلکد بیش از هر چیز ر چارچو یک بررستی
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فرهنگی حامعد شناختی ،الزم است هارهر احتماعی سیاستی چنتین پدیتد هتایی را حستتجو
نمو  .ر ر ایت اسکندرنامد ،اسکندر مقد نی ،با تالش قصد گویان را یان نیز ر ایتهتایی هتد از
حوهرۀ ایرانی مندأ گرفتد ،ایرانی معرفی شد است ،زیرا شاهزا ۀ ایرانی پس از فرار از ربتار ایتران،
بد پا شا ر م پنا میآ ر پس از از اج با ختتر ا استکندر زا متیشتو (وماستد سترایی ر
ایران ،صفا :ص  )188بد این ترتیب ایرانیان با ساختن پر ازش این ر ایت مصی ت فاحعد وملتد
اسکندر را اندهی ا تیام ا اند.
میرچا ا یا  ،اسطور شناس معر ف ،ر نتیجد تحقیقا خو ربارۀ شخصیت تتاریخی هتد بتد
عرصد وماسد اسطور را یافتد اند ،بد این نتیجد رسید است هد یا یک اقعد تاریخی یتا یتک
شخص «وقیقی» وداهثر بیش از یا سد قرن ر وافظد حمعی مر مان باقی نمیماند چون برا
سرگذشت اشخاص «وقیقی» را بد یا بسپار  .شاید
وافظد حمعی شوار است هد ووا ث فر
بتوان گفت هد وافظ عامد بد شخصیتها تاریخی رانها حدید ،معنی اعت ار متیبخدتد
هد شایستد آن است .بد این معنا هد فر تاریخی را بد صور پ لوانی ر میآ ر هد نموندا از ی را
تقلید افعا ی مثا ی را تکرار میهند ،یعنی معنی اعت ار هد مر م حوامت باستانی همتوار از آن
آگا بو اند (اسطور بازگدت حا اند ،ایلیا  :ص .)11
با توحد بد آنچد گفتد شد ،میتوان گفت راز رمز صعو ابومسلم خراسانی بد ساوت وماسی را
باید ر پیوند ا با اقعد بزرگ سقو امویان حست؛ یعنی سلسلدا هد سخت منفور ایرانیتان بتو .
باید بد این نکتد اشار هر هد نقش ایرانیان ر شک گیر ع اسیان رستاخیز ملی فرهنگی هد
پس از آن شک گرفت ،بد ن ره ر صاوب ا دعو  ،ابومسلم خراسانی با س و ت واص نمیشد .بد
خصوص مرگ اند ه ار ناحوانمر اند اش زمیند آن چیز را فراهم آ ر هد بد آن ر ایتت وماستی
ابومسلم میگوییم .این ر ایت ر ایجا استمرار وس هویت ایرانی نقش ارزند ا بد ع د اشتتد
است مانند یک یا آ ر یعنی تذهر یک اتفاق بزرگ عم هر است.
بد با ر ر اندناسان احتماعی ،ر یدا ها م م ر تاریخ یک ملتت یتا آ ر متدا م ایتن گونتد
ووا ث بد سیل آوا ملت عیتی ش ید موقیت سیناپسی 1پدید میآ ر  ( .ظیفد اصلی سیناپس
ر ستگا عص ی انتقاش محرک ما از یک نور ن بد نور ن یگر میباشد) ملتهتا بتا بتد یتا آ ر ن،
تدا م مییابند رک آنان از هویتدان بر اساس ر ایتهایی ساختد میشو هد بتد ستیل ختاطر
برانگیختد میشوند (هویت ،تاریخ ر ایت ر ایران ،معینی علمدار  :ص .)81
بنابراین ر ایت ابومسلم خراسانی هد مد ورترین آن ابومسلمنام طرسوسی است را ن ایتد تن تا
استانی تفریحی بد وسا آ ر هد قصد گویان فق برا سرگرمی مر م نق میهر ند؛ بلکتد ایتن
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استان بد ی ماندگار
مختلا تاریخی بو است.

ویا طوالنیاش ،انعکاس ر یاها تمایال متر م ایتران ر ر هتا

سیر تاریخی روایت ابومسلم خراسانی
استان وماسی-تاریخی ابومسلم خراسانی نخست ر هتا «اخ ار ابی مسلم صتاوب ا تدعو » اثتر
ابوع داهلل مرزبانی (معجم اال با ،یاقو ومو  :ص  .)212سپس ر هتا ابومستلمنامتد از ابوطتاهر
طرسوسی آمد است؛ از آنجا هد اثر نخست از بین رفتد ،ر ایت طرسوسی اهمیت فوق ا عا ا ر
این زمیند بد ست آ ر است .ابومسلمنامد طرسوسی ،نخستین وماسد تاریخی است هد ر ران
بعد از اسالم ر ایران پدید آمد (ابومسلمنامد سرگذشت وماسی ابومستلم خراستانی ( ،)1محجتو :
 ،ر میتان
ر ا هد طرسوسی میزیستد وتی پیرامون ت ار ن ا
ص  )231ر مور زمان
محققان اختالف نظر فرا انی حو ار  .امتا بتد اوتمتاش قتو بتا توحتد بتد برختی قترائن ،ا از
استان سرایان ربار محمو غزنو بو هد ر هنار قصد گویان یگر این ر فعا یت اشتد استت
(ابومسلم سر ار خراسان ر سنن وماسی ایران ترک ،ملیهوف )11 :بد نظتر ملتیهتوف ر همتد
نسخدها خطی این هتا نام ابوطاهر طرسوسی سلطان محمو غزنو با هم آمتد بتد همتین
خاطر بد با ر نویسندۀ این هتا ر این ر میزیستد است (همان).
نخستین شواهد تاریخی ربارۀ ابوسلمنامد طرسوستی ،ر اج گستترش آن را ر ر غزنویتان
ندان می هد؛ ابوا فی بی قی بد صراوت از اینکد ر ران ا (عصر محمو عزنو ) اخ ار ابومسلم
صاوب عو ع اسیان بسیار خوانند ،گزارش می هد (تاریخ بی قی ،بی قی .)31 :ر اج فترا ان ایتن
قصد ر این ر بد وح ندان می هد ،نگارش اص استان نیز وتتی اق تاش متر م بتد آن بتد
یک ار صور نگرفتد ،بلکد رانی از عمر خو را سپر نمو تا ر عصر غزنو بستیار از متر م
آن را میخواند اند ،بنابراین ،با توحد بد گزارش بی قی نمیتوان با اظ ار نظر ملی هتوف م نتی بتر
شک گرفتن این استان ر عصر غزنو همداستان بو .
چنانکد گفتد شد ،تاریخ قی نگارش ابومسلمنامد نامعلوم استت ،امتا شتواهد قترائن تتاریخی
واهی از ر ن شیوع استان فوق هم ر میان ربار غزنو هم ر بین متر م بتو استت .ایتن
رۀ تاری خی همچنین عصر سر ن یا تکمی وماسد ملی توس وکیم طوس ابوا قاستم فر ستی
است .ربار ا اع فرهنگی سیاسی ر زگار فر سی نقش آن ر آفرینش شاهنامد ،پ هشها
متنوع گستر ا صور گرفتد است .نتیجد ماوص بیدتر تحقیقا فتوق ،پیوستتگی اساستی
میان ا اع اوواش زماند از یک سو نقش آن ر ایجا انگیز ر سرایندۀ وماستد ملتی از ستو
یگر میباشد .اگرچد وماس د ملی بد رۀ پیش از استالم تعلت ار  ،امتا فر ستی بتا بتازخوانی
بازگویی آن ر چارچو بینش نگارش خو  ،رنگ نقش زمان خو را نیز بر آن ز است.
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آنچد گفتد شد بد یقین ر مور استان ابومسلم خراسانی صا ق است ،زیرا ر پار ا از متوار
میان شخصیت ظلم ستیز ،عیار شجاع سر ار خراستانی بتا برختی ق رمانتان شتاهنامد شت اهت
تعصب مذه ی
یکسانی هم نیست؛ اگرچد تفا ابومسلم با شخصیتها وکیم طوسی ر غیر
است .ربارۀ این ی گی ،ر حا خو ستخن خواهتد رفتت ،امتا آنچتد ر اینجتا پتر اختن آن
ر ر است ،بررسی عل اق اش بد این استان ر ر ها مختلا تاریخ ایران است.
پس از رۀ غزنو  ،ر عصر سلجوقیان ،یعنی ر سد ها  2 1هجر نیتز استتان ابومستلم
بسیار معر ف مد ور بو  .ر این زمان ،شتیعیان ابومستلم را بتد ختاطر ست م نقتش غیتر قابت
انکارش ر سقو امویان ،یعنی شمنان خاندان اه بیت ،بد عنتوان ق رمتان شتیعی متیستتو ند.
نویسند هتا ا نقض ابومسلم را بد س ب ،بر اشتن عن ویتر امیرا متومنین برچیتدن بستا
امویان ،میستاید (ا نقض ،قز ینی راز  :ص  .)113 212-211مو ا ت صر ا علوم نیز ،بتد ست ب
این اقدام سر ار خراسان از تکریم تمجید مینماید (ت صر ا عتوام فتی معرفتد مقتاال االنتام،
وسنی راز .)101 :1313 ،
نا گفتد پیداست؛ ابومسلم اگر چد ر ایجا ائتالف علید امویتان بتد ستو ع استیان ،م تار
ذها فر انی اشت یکی از اس ا موفقیتش را باید ر ایتن زمینتد یتد ،امتا ا نست ت بتد هتر
هوشدی ر ح ت همرنگ ندان ا ن نقش ره ر خاندان ع اسی اهندی خدن شدید ندتان
می ا  .ر هتا تاریخ بخارا ،شرح هدتد شدن شریک بن شیخ ا م ر هد بترا خالفتت فرزنتدان
علی (ع) تالش میهر  ،توس یکی از عامالن ابومسلم تو یح ا شد است (تاریخ بخارا ،نرشخی:
ص  .)43-42این اقعد بد وح ر اعتقا شیعی سر ار خراسانی خدشد ار میساز ا تتد هتم
قز ینی هم وسنی راز از چنین ر ایتهایی بد خوبی مطلت بو اند ،اما بترا تقویتت اندیدتد
بینش شیعی حستجو ریدتدهتا تتاریخی آن ،از بتازگویی آن احتنتا نمو نتد بتا تکیتد بتر
فعا یتها د امو  ،آن را نداندا از گرایش عالقد بد شیعیان انستند.
ر سد ها  4 1هجر نیز ،هتا ابومسلمنامد طرسوستی بتد ت تت آن شخصتیت ابومستلم
خراسانی همچنان معر ف بو است ،زیرا مؤ ا تجار ا سلا (تأ یا . 128ق) ر چند نوبتت بتد
از آن استفا نمو است (تجار ا ستلا ،نخجتوانی :ص ،48 ،13
تصریح ا ز هتا فوق یا هر
 )42بد همین ح ت ع اس اق اش ر مقدم تجار ا سلا مینویستد هتد ابومستلمنامت طرسوستی
مد ها ق از نگارش تجار ا سلا ،مد ور شناختد شد بتو استت (مقدمت تجتار ا ستلا،
اق اش آشتیانی) .بد این ترتیب مالوظد میشو  ،مور نکتدسنج مد ور چتون نخجتوانی ،هتتا
وتتی بتد ایتن اثتر
ابومسلمنام طرسوسی را چنان م م تدخیص می هد هد از آن استفا هر
ارحاع می هد؛ اما مسأ د م متر هد از این هتا استن ا میگر این است هد ر سد هتا 1
 4هجر هد مر م ایران گرفتتار ایلغتار مغتوش آثتار نتتایج مصتی ت بتاز آن هستتند ،همچنتان
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شخصیت تاریخی وماسی ابومسلم مح گفتگو نیز هتا ابومسلمنامد طرسوستی طترف توحتد
اه فن تاریخ میباشد.
از ا اخر رۀ تیمور  ،یعنی نیمد م سدۀ  3هجر  ،نیتز شتواهد موحتو استت هتد ندتان
می هد استان ابومسلم ،همچنان مح وبیت نفوذ خو را وف نمو است .مطاب گزارش هتتا
بدایت ا وقایت ر محیر زیر امیرعلیدیر نوایی ( )302-488فر از آذربایجان گاهی قص ابومستلم
را ر ایت میهر است (بدایت ا وقایت ،اصفی :ص .)222 232
یکی از عواملی هد ر اج بیدتر سریتتر استان ابومسلم خراسانی را س ب گر یتد ،ترحمت آن
بد زبان ترهی بو هد موحب شایت شدن آن ر میان تمام اقوام ترک آسیا مرهز  ،قفقاز آناتو ی
گر ید .این مو وع همچنین س ب بوحو آمدن ر ایتها متعد ابومسلمنامد گر ید هد بتا حتو
تفا ها زیا  ،ش اهتها قاب توح ی اشتند ا تد ووا ث فرعی تکمی هنند ا نیز بترآن
افز گدت (مقدم ابومسلمنامد ،اسماعیلی ،ج  :1ص .)31
با تأسیس سلسل صفوید رسمیت یافتن تدتیت ر ایتران (. 301ق) فصت تتاز ا از ویتا
سیاسی فرهنگی این سرزمین آغاز شد ،زیرا بد ن اش آن ارزشهتا اصتوش فرهنگتی تت بتد
ن اش آن حامعد بر م نا متذهب شتیعد تعریتا گر یتد .بتد اقتیتا شترای حدیتد ،بستیار از
مناس ا پیوندها پیدین ر زمیند فرهنگی ینی باید گسستتد متیشتد حامعتد مکلتا بتد
پیر از ا گوها اخالقی ینی حدید تط ی خو با آن ا بو  .با نفوذ فق ا بر عرصت فرهنگتی
ینی مملکت ،همد تمایال گرایشها فکر  ،باید خو را با آن هماهنگ میساختند .ر نتیجت
چنین عیتی حامع ایران ر ر صفوید ر بسیار از حن دهتا ینتی ،احتمتاعی فرهنگتی
اصوش فرهنگی سد هتا
تغییرا عمی را تجربد هر وتی میتوان گفت سنگ بنا چارچو
آتی را نیز پی افکند.
یکی از موار هد ر وانیون متدرعان شیعی از آغاز رۀ صفو تا پایان عمر این سلستلد ر
صد مقابلد ر یار یی با آن برآمدند ،حریان استان سرایی نقا ی از سو را یان قصتد گویتانی
بو هد ر مکانها عمومی برا مر م استانها شاهنامد ،ومز نامتد مختتارنامتد بخصتوص
ابومسلمنامد را میخواندند .از نگا علما بسیار از قایت چنین استانهتایی نتد تن تا هماهنتگ بتا
ر ایت ینی ن و  ،بلکد ر موار بسیار با آن ا ر تیا بتو ست ب ر اج بتی ینتی ر میتان متر م
می گر ید .ربارۀ این ر یار یی ر ا ام این بح تو یح هتافی ا خواهتد شتد ،امتا پتیش از آن
ر ر مینماید تو یحاتی ربارۀ ر ند استانسرایی ر این ع د بتد طتور مختصتر ا شتو تتا
چارچو تاریخی بح ر شن تر گر .
مطاب گزارشها منابت تاریخی حریان استان سرایی قصدگویی ر ر زگار صتفوید علیترغم
تالش علما برا از بین بر ن آن ند تن ا متوقا نگر ید بلکد آهنگ رشتد آن بتد علت احتمتاعی،

/882س کشناسی نظم نثر فارسی -شمار پی ر پی -22زمستان 33

سریت تر نیز گر ید .اگر تا پیش از این ر  ،استان یا قصد تن ا ر مجا س خانوا گی ق یلتدا
بد صور شفاهی خواند میشد ،ر این زمان مکان خاص با عنوان «ق و خاند» هد بترا نخستتین
بار ر این زمان بد حو آمد (تاریخ ق و ق و خاند ر ایران ،فلستفی :ص  )213یکتی از عوامت
گسترش قصد خوانی گر ید .ر ق و خاند مر م ،بد خصوص اقدار متوس فر ست ،من تفتریح
گذراندن ا قا  ،بد نقاالن قصد گویان مت حر گوش میسپر ند تا ر ایا قصتدهتا قتدیمی را
گوش نمایند (ا بیا ق و خاندا ر اصف ان عصر صفو  ،یاوقی :ص .)811
ربارۀ قصد گویی ر ند تاریخ استانسرایی ر رۀ صفوید پ هشها ارزشمند صور گرفتد
استانگزاران تا رۀ صفو  :همان ،صفا قصد خوانان ر تاریخ اسالم ایران،
است ( استانگزار
حعفریان) اما آنچد ر این نوشتدها وائز اهمیتت استت ،حایگتا بتاال استتان وماستی ابومستلم
خراسانی وساسیت علما نس ت بد آن می باشتد هتد ا تتد ایتن مو توع توحتد عالقت برختی از
محققان را بد خو حلب نمو است.
صوفیان ابستد بد طریقت صفو  ،پیش از بد قدر رستیدن ،از تمتام ظرفیتتهتا فرهنگتی،
ینی سیاسی حامعد برا پیش بر ن مقصو خو یار میحستند .آن ا برا تحریتک تتو هتا
مر م ،قصدها محمد ونفید ابومسلم خراسانی را با وترار متیخواندنتد ،زیترا تدیت ایتن
شخصیت با بنی امید نیز زندگی حا ید آن ا پس از مرگ برا مر م بسیار خوشتایند بتو ( ن ا تد
حست حو ر تصوف ایران ،زرین هو  :ص  .)223-224نقاالن قصد گویان با توحد بد م تار
توانایی خو ر بیان استانها ،بد سرعت مر م را بد این استانها مجذ میساختند.
پس از استقرار ت صفو (. 301ق) پس از آن هد علمتا فق تا ،توانستتند صتوفیان را از
هانون قدر بد واشید راند خو افسار امور را بر ع د گیرند ر فیا فرهنگی حامعد ،تغییترا
م می ر ا  .یکی از این تغییرا  ،طر انکار عقایتد شتیعی عامیانتد اغتراق آمیتز قترار ا ن
تدیت فقاهتی رسمی بد حا آن بو  .ر این ر ند آنچد هد با معیارها رستمی تدتیت فقتاهتی
نیز بینش علما متدرع همخوانی نداشت ،از ویز اعت ار افتا وتی امکان ا امد فعا یت آن سخت
چد بسا غیر ممکن گر ید.
نگاهی بد برخی از رسا دها منتدر شدۀ علما ر رۀ صفوید ندان می هد هد یکی از موار
هد آن ا نس ت بد آن وساسیت اشتد رصد مقابلد حتد بتا آن بو نتد ،ر اج گستتر استتان
ابومسلم خراسانی بو است .بد نظر میرسد این حریان انعکاس همان اختتالف یرینتد صتوفیان
علما بو است ،زیرا هد صوفیان از حملد ر اج هندگان استان فوق بد شمار میآمدنتد (ر یتار یی
فقی ان صوفیان ر عصر صفو  ،حعفریان) .اگرچد علمتا وجتم گستتر ۀ انتقتا ا ختو را علیتد
استان فوق اختصاص ا ند ،اما استانها یگر چون ومز نامد مختارنامد نیز از وملدها آن ا
بی نصیب نماند (و ا یقین ،مجلسی :ص  .)283بد نظر علما این ر  ،استان ابومسلم بد ختاطر
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برخی ر غها هد بر ائمد منسو هر هوشدی هد ر تط یر ابومسلم بد خترج ا  ،چیتز حتز
مدتی ت مت علید مذهب شیعد ن و  .بد نظر این ستد تأهید استانها ابومسلم بر هستب احتازۀ
ابومسلم از امام محمد باقر(ع) برا خر ج علید امویان یا اینکد امیر ا مؤمنین علی(ع) از ر خی ر،
آهن از براى ت ر ابومسلم مفر ز ساختد است ،از حملت ایتن ت متتهتا بتد ائمتد متیباشتد (انتیس
ا مومنین ،ومو  :ص .)113
یدگا طرفداران هتا ابومسلمنامد عالقمندان بد شخصیت ابومسلم هد از حملد
با مقایس
شیعیان متعصب غا ی بو اند نیز علما فق ا هد از گر مخا فان هتا فوق بد شمار متیر نتد
ر حرگ متدرعا قرار گرفتد اند ،میتوان این ر یار یی را بخدی از مقابلد تدیت عامیاند با تدیت
رسمی فقاهتی بد ع ار ر شنتر تصوف علما بررسی هر .
فق ا علما با همک شا اسماعی (. 330-301ق) شا ط ماستب صتفو (. 348-330ق)
بد ر یار یی با نقاالن قصد گویا ن بد طور هلی حریان استان سرایی قصد گویی پر اختنتد .ر
این میان تأهید اصلی آن ا بر استان ابومسلم خراسانی بو  ،زیرا این قصد از ستو متر م بتا اق تاش
ر بر گر ید؛ ر نتیج چنین عالقد ا بو هد وتی گتور منستو بتد ابومستلم هدتا گر یتد
بسیار بد زیار آن میرفتند ،هد ا تد آن نیز با اصرار علما یران گر ید (همان.)181 :
مقابلد با استان مکتو ابومسلمنام طرسوسی برا مدتی توانست ر اج انتدار آن را با هند
مواحد ساز  ،اما بار یگر بخصوص پتس از مترگ شتا ع تاس بتزرگ (. 1034ق) اشتتیاق بتد آن
گسترش یافت وتی بر سر مخا فتت یتا طرفتدار از آن میتان ختو علمتا نیتز اختتالف افتتا .
سر مدار مخا فت با ابومسلم ابومسلمنامد ر ا اخر ع د صفو را یک ر وانی بد نام ستید محمتد
س ز ار معر ف بد میر ووی بد ع د گرفت ،هد از اعظان معر ف اصف ان بد شتمار متیرفتت امتا
نکتد حا ب آن است هد مال محمد تقی مجلسی ر این زمیند با میر ووی موافقت نداشت ند تن تا
ر مخا فت با این هتا با ا همرا ن و بلکد گاهی از آن ومایت متیهتر  .بتا توحتد بتد گرایدتا
ر این مو وع را بد این مدتی صتوفیاند نست ت
صوفیاند مجلسی ر از ذهن نیست هد ر یکر
ا حدیت میر ووی ر ا امد مسیرش یعنی م ارز با نقاالن قصد گویانی هتد ابومستلمنامتد را ر
محاف مجا س میخواندند نیز هسانی هد بر عکس از این ر ند ومایت میهر نتد اهتنشهتا
گستر ا میان علما بد ن اش اشت ،زیرا رسا دهایی از سو آن ا علید ابومسلم ابومسلمنامتد بتد
نگارش ر آمد (سد رسا د ربار ابومسلم ابومسلمنامد ،حعفریان :ص .)211
ابومسلم نامد ستیز علما ر ن ایت بد نتیجد خوا آن ا منت ی گر ید ،زیترا ،پتس از آن یگتر
اشتیاق رغ ت پیدین بد این استان ید ندد ،اما ر اج آن ر میان تترکهتا آنتاتو ی بترعکس
آنچد ر ایران میگذشت آهنگ پرشتابی بد خو گرفت.
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تحلیل محتوایی ابومسلمنامه
چنانچد گفتد شتد ،آنچتد از ر ایتت ابومستلم ر ستت استت ،بتد توح نقتش تتأثیر را یتان
نسخدنویسان را بخصوص ر شرح حزئیا نیتز گترایشهتا ینتی ق رمتان استتان برختی از
یارانش را ندان می هد وتی با مقایسد چاپ امر ز ابومسلمنام طرسوسی ،متیتتوان بتد ایتن
مو وع پی بر  .شخصیت ابومسلم ر نسخدها گوناگون ،خل خو یکدست ثابتی نتدار « .ا
گا ر چ ر پارسایی مقدس حلو گر میشو  ،گا حدیت پ لوانی وماسی چتون رستتم را تتداعی
میهند ،زمانی خصلت ایثارگر مجاهد صدر اسالم ر ا برحستد تر است ،زمتانی حتا طلتب فتاتحی
چون اسکندر را نمایان میساز  ،سرانجام ،ر حایی یگر ،آمیختد ا از این است بد ا افد وسین
هر امیر ارسالن نامدار؛ ر همد واش ،بسیار سا ز با ر» (مقدم ابومسلمنامتد ،استماعیلی،
ج .)32 :1
ر برخی از استانها پیرامون ابومسلم ،از پیوستن شا غور نیز شا خوارزم (سلطان محمتد
خوارزمدا ) بد سپا ابومسلم سخن رفتد است (انیس ا مومنین ،ومتو  :ص )113؛ بتد ایتن شتک
فاصل پانصد سا میتان آن تا از نظتر ر اشتتد شتد استت .همچنتین ر برختی از نستخدهتا
ابومسلمنامد طرسوسی از رفتن ابومسلم یارانش بد مناطقی مانند پنجا  ،سراندیب ،هلی ،الهور
مو تان ر همک بد عو ابومسلم گزارش شد است (مقدم ابومستلمنامتد ،استماعیلی ،ج -33 :1
 )100هد آن نیز با اقعیت تاریخی همخوان نیست.
بد این ترتیب زمان مکان ر استانها پیرامون ابومسلم –وداق ر برختی از وتوا ث آن-
حن فرا تاریخی بد خو گرفتد بد قوش میرچا ایلیا وا ت اثیر ژ دا یافتتد استت (استطور
بازگدت حا اند ،ا یا  :ص  .)21ر مور علت یا عل چنین تعیتی نظریتا مختلفتی از ستو
اسطور شناسان ارائد شد است ا تد پر اختن بد آن ا ر ووصل این نوشتتد نیستت ،امتا آنچتد از
میان آن ا بد هیفیت فوق ر این استان مربو است ،بد ساز هار ذهنیت عوام قصدها شتفاهی
مربو میشو  .ذهنیت حمعی غیر رسمی ،برا از ی ساختن یک ر ایت حن ت قدستی از تی
ا ن بد آن ب ترین شیو را تحمی فیا اسطور ا بر فیا تاریخی یافتد است .ر مور استان
ابومسلم همچنان هد یکی از محققان اظ ار نمو  ،شاهد تحوش فرهنگ عامیاند بد صور افستاندا
مکتو بو ایم (ابومسلمنامد نقش آن ر تاریخ احتماعی عصر صفو  ،ز یر  :ص .)184
اما علت یگر ر پیوند با این اغتداش آن است هد استان ابومستلم ،چنانکتد بتر اهت تحقیت
پوشید نیست ،ر ران ها مختلتا تحتت تتأثیر شترای گونتاگون ر ایتت شتد چنانکتد ر
صفحا نخست اشار شد ،ر هر زمان نقدی از تحوال سیاستی بتر ختو گرفتتد استت .متثال ر
پار ا از ر ایا  ،استان بد گوندا بتازگویی شتد هتد خواننتد ق رمتان استتان را ر «پرتغتاش»
پایتخت فرنگ میبیند (مقدمت ابومستلمنامتد ،استماعیلی ،ج  .)33 :1پرتغتا یهتا ر رۀ صتفو ،
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تخستین ار پاییان استعمارگر بو ند هد با انگیزۀ تجار بسیار از بنا ر خلیج فتارس از حملتد
م مترین بندر ایتن منطقتد یعنتی هرمتز را بتد اشتغاش ختو ر آ ر نتد .استتان راز ستتیهتا
غارتگر ها آن ا ر این زمان ر منابت تاریخی انعکاس گستر ا یافتد است .را یان قصد گویان
نیز هد از بطن متن حامعد بو انعکاس هندۀ بخدی از ذهنیت ط قا فر ست نیز بو انتد،
بد این شیو گوشدا از این اقع بزرگ را بازتا ا اند.
ابومسلمنامه و گرایشات ایرانی
شخصیت وماسی ابومسلم با شخصیت تاریخی بیگاند نیست ،بخصوص ر ایتها گزارشها
فرا انی ر مور همد ی با ایرانیان سنتها آن ا ،ر هتر ستاوت فتوق ر منتابت انعکتاس
ر ستقو بنتی امیتد ر هارآمتدن
یافتد است .پیدتر گفتد شد هد نقتش غیتر قابت انکتار
ع اسیا ن ،هد منت ی بد قدر گیر عنصر ایرانی گر ید ،مور تصدی مورخان اسالمی بتو استت.
ر مور سن ا سر ار سرهنگ ا هد بد خونخواهیاش قیام هر سخنان شعار ها تدعربتی
ا ر منابت تاریخی بد تفصی ذهر شد است ،پیش از این نکاتی گفتد شد.
از زرتدتیان ار  ،ر منابت
یا ومایتها
ر یدا ها تاریخی هد وکایت از برخی تعلقا
تارخی سد ها نخست هجر  ،انعکاس یافتد توس محققان تاریخی بتد تفصتی متور بحت
بررسی قرار گرفتد است ،از این ر ر اینجا فق بد این گرایدا هد ر ابومسلمنام طرسوسی آمد
است ،پر اختد خواهد شد.
استان از اج ش ربانو ختر یز گتر ساستانی امتام وستین(ع) –صترف نظتر از رستت یتا
نا رست بو ن آن -بد عنوان یکی از نداندها عالق متقاب ایرانیان ائمتد مطترح شتد استت .ر
ابومسلمنام طرسوسی نیز پس از آنکد ابومسلم از ترس ستگیر توس اعرا بنی امید بتد فتر
از قوم «ح و » پنا میآ ر  ،ر توحید برتر این قوم بر اعرا هواخوا بنی امید ،از از اج ش ربانو
ختر زید ح و – بد حا یز گر  -با امام وسین (ع) یا میهند.
آنچد بد نق از ابومسلم ر مور زید ح و گفتد شد ر زها آخر سلطنت یز گر ستوم را بتد
ذهن مت ا ر میهند ،زیر ا نیز ر زمان عمر هنگام وملد اعرا بد ایران بد خراسان میگریز
ر مر بد ست «ماهور هدور » هدتد میشو اس ا عد وترم سترا ا هتد شت ربانو ر
میان آن است ،بد چنگ اعرا میافتد (ابومسلمنامد ،طرطوسی ،ج  :1ص .)211 210
عمر بن خطا چون از ستگیر ش ربانو مطلت گر ید ،ستور ا تا ا را بفر شتند پتوش آن
را ر اختیار صحابد قرار هند .علی(ع) چون این خ ر را شنید ،عمر را از این هار بتر وتذر اشتت
گفت« :هرگز ملوک زا گان را ب ا ن اشد .استان ر ا امد چگونگی صاش ش ربانو امام وسین (ع)
را با زبان اوساسی بیان میهند بد نق از ابومسلم گفتد میشو هد از امام مجموع ستا ا
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بد قوش عر عجم از نس امام وسین اند از بطن ش ربانو؛ ر این میتان ،ستلمان فارستی نقتش
مترحم را بد ع د میگیر .
این استان نگا بینش بخدی از مر م ایران را ربارۀ هویت ایرانی-اسالمی انعکاس می هتد
بد وح نقش ر ایت تاریخ را ر شک هی بد فرهنگ سیاسی ندان می هد.
ر مور افکار نیز انگیز ها ابومسلم ،ر زمیند ر یار یی با بنی امیتد ،گتزارش هتا تتاریخی،
ر شن هنند اب اما ز ایا تاریک نیستند ،اما ایرانیان ر ر هتا مختلتا وتتی ر ر زگتار
معاصر ،نام را با آماش ر یاها خو  ،پیوند ز اند .بر همین اساس آن ستد از اعماش مقاصد
انستتد هتدف
تر
را هد ر ظاهر رنگ بو مذه ی اشتد ،صترفاً از ر وستابگر
اقعی ا را ر ویط ن ا ملی تعریا هر تحقیر منصور از ستو ا را یکتی از الیت ختو بتد
وسا می آ رند (ابومسلم ،صفا :ص  .)84همچنین برخی اعماش از ق ی سرهو قیتام ب افریتد
هد ر صد تغییر ر ین زرتدتی بو بد توصید علما زرتدتی صور گرفت نیتز قیتام ستن ا
معر ف بد گ ر یا زرتدتی هد بد خونخواهی ابومسلم قیام هر علم طغیان علید ستتگا ع استی
نیز فاع سر ار خراسان از فاذ س ان مجوس ر نیدابور ،باع شد است تا برختی از مورختان ا را
متمای بد زرتدتیان بدانند (ا ف رست ،ابن ندیم :ص .)241
با این همد تذهر این نکتد ر ر است هد ستگا ت لیغا خلفا بنی ع اس ،معموال مخا فان
شمنان خلفا را بد بد ینی خر ج از اسالم معرفی هر تا بدین سیلد رفتار خدونت آمیز غیر
انسانی را نس ت بد آن ا توحید نمایند ،اما ر مور ابومسلم هد خلیفد ع اسی ستخت از ا ر هتراس
بو پیوستد اندید فر گرفتناش را ر سر میپر رانید هیچگا چنین ات اما نس تهتا نتار ا
ساختد ندد .بد یقین اگر شاهد مدرهی م نی بر عالقت شتدید بتد یتن فرهنتگ نیاهتانش
مییافتند ،آن را برحستد هر عالمت بی ینیاش قرار می ا ند .منصور خلیفد ع اسی ،ابومستلم
را حا طلب حویا نام می انست از این ر ائم از ا ر هراس بو اندیدد مرگ ا را همیدتد
ر ذهن میپر رانید (ابومسلم سر ار خراسان ،یوسفی :ص  .)182اما یا آ ر این مو وع م م است
هد ذهنیت حمعی مر م ر همد حوامت ر همد مراو بد ر ایا تاریخی ،مخصوص آن ستد هد
بازگوهنند ستگا قدر است فا ار نیست را ر ش خو را طی می هند.
با حو این ،مح وبیت ایومسلم قت ناحوانمر انداش نیز سرنگونی ستگا سیاسی ظا مانتد
بنی امید اهمیت یافتن عنصر ایرانی ر عرصد سیاست حامعد اسالمی ،همد از اس ا استتفا از
نام یا ا گر ید .هم ستگان بد فرهنگ ایران ،هتم شتیعیان هتم عناصتر نارا تی از تعیت
احتماعی ،همد ابومسلم را بد خو منتسب نمو ند ،تا گر ها مختلا احتماعی را بتد ستو ختو
حلب نمایند .بد ع ار یگر خاطرۀ این سر ار خراستانی از هتارهر م تم برختور ار بتو بترا
مد ها هانون نیر ها عناصر مخا ا ت ع اسی گر ید.
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ابومسلمنامه و تشیع
تفکر شیعی بیزار از شمنان ائمد اه بیت ر بسیار از استانها ابومسلم ید متیشتو .
ر نسخدها گوناگون ابومسلمنام طرسوسی ،ابومسلم ،نظر هر ۀ امیرا مومنین علی(ع) است این
مو وع بد صور ها مختلا مانند یدن ر یاها ،ترسیم میشو  .ق رمتان استتان ت تر رخدتانی
ار هد آن را با فوال از ذ ا فقار علی(ع) ساختداند .ابومسلم هد قصد ار «ناسزاى شا متر ان را
برانداز » ،ر ن ر ها با نیر فوق ا عا ۀ خو بر ظا مان پیر ز میشو  .ر بسیار از نسخدها این
استان ،ابومسلم مندور خر حش را از امام محمد باقر(ع) میگیر وتی بد ن اش یافتن اما حعفتر
صا ق(ع) برا خالفت میگر .
ر حنیدنامد 1هم تمای بد خاندان پیام ر (ص) مخا فت با امویان ،موج میزند بد طتور هتد
ر ابتدا استان آمد است...« :سا ا پس از پیام ر خدا(ص) پلید ،یعنی مر ان یزید ،فرصتت
یافتد از مسلمانان قومی خارحی ساختند .فرزندان پیام ر علی(ع) ،قوم ا ال ع تاس ،ختوار
پریدان شدند .ظلم ظا مان چنان بو هد آنان ،بینام بیندان ،پراهند گر یدنتد» (ابومستلمنامتد،
طرطوسی ،ج  :1ص  .)211ر ابتدا حنیدنامد از ع اس عمو پیام ر بد عنوان ب ترین متر م یتا
شد هد با هنیز زی ا از اه هند ستان هد از ت ار شاهان بو ر گوشتدا ر زگتار متیگذرانیتد
است .از قیا ر ز اسد بن منذر (حد ابومسلم) ر این ر ایت برا رزا ۀ ع اس است ،با یدن حمتاش
را بتد چنتگ متیآ ر واصت ایتن
ش میبند باالخر با طایا ا حیت
هنیز ع اس بر
صلت حنید ،پدر بزرگ ابومسلم است (همان )212 :حنید مطاب ر ایت این هتتا عیتار شتجاع
است هد مدام ر واش خواندن قرآن شکست شمنان یوان میباشد ترسیم شد استت .حنیتد
بد خراسان گذر می هند ر این سرزمین برا پسرش اسد ،زنی اختیتار متیهنتد هتد از بطتن ا
ابومسلم زا میشو (همان.)118 :
ر حنیدنامد از یک سو حد ابومسلم بد خاندان هاشم از قریش پیونتد ا متیشتو از ستو
یگر از حانب ما ر بد ش ر مر ر خراسان .بد نظر میرسد ،سعی را قصد بر آن بو تا بتا ایجتا
چنین ت ار برا ق رمان استان ،هم اعرا هم ایرانیتان را بتد اصت نستب م تم متوحتد
نماید.
اما بد هر واش ر برخی استانها پیرامون ابومسلم گرایش شیعی همتتر متیشتو گترایش
سنی بارز میشو  .برا مثاش ر ترحم ترهی واحی شا از ابومسلمنامد طرسوسی وتی یک بتار

اختگی پدربزرگ ابومسلم یعنی «حنید»
 -1حنیدنامد (بد ر ایت ابووفض هوفی) استانی پیرامون شرح پ لوانیها
است (مقدم ابومسلمنامد ،اسماعیلی ،ج :1ص  .)113نگارش متن آن بسیار حدیدتر ( ر صفو ) از نگارش متن اصلی
ابومسلمنامد میباشد (بازشناسی چ ر ق رمانان اژ هاهش ر سرگذشت ابومسلم خراسانی ،ع اسی :ص .)80
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هم نامی از امام محمد باقر(ع) نمیآید .ر این ر ایت ،ابومسلم برافرازنتدۀ هفتت پترچم استت ،علتم
رسوش ،ابوبکر ،عمر ،عثمان ،علی ،وسن وسین (مقدم ابومسلمنامتد ،استماعیلی ،ج  :1ص -102
.)103
با توحد بد آنچد گفتد شد ،ر برخی از ر ایتها ترهی ابومسلمنامد صت غد شتیعی استتان بتد
شد ر ایت فارسی آن نیست این اختالف را بیش از هر چیز ،باید ر عقاید را یان قصدگویان
نیز شنوندگان متفا آن ا حست .هر فیا فرهنگی هر موقعیت زمانی ،نقش م می ر بتازگویی
متفا این استان ایفا هر است.
ابومسلمنامه و گروههای اجتماعی
ابومسلمنامد از یک سو ر سلک قصدها عیار پ لوانی قرار ار  ،زیرا پ لوانان عیاران ر همت
اگتر آن تا از
صحندها آن بد ایفا نقش میپر ازند ر سای فعا یت آن ا استان پیش متیر
شوند ،از آن چیز باقی نمیماند .چنانچد ر تاریخ احتماعی ایران نیز ید شتد
متن ر ایت ز
است ،عیاران پ لوانان بخش م می از صاو ان مداغ ورف بو اند ،گر اخیز نیتز ،پ لتوانی
عیار را حز اساس هار خو می انستند ایدئو وژ تصوف نیز مال پیوستگی اتحا آن تا بتد
وسا میآمد است (بررسی ابعا احتماعی آئین فتو ر خراسان از قترن ستوم هجتر تتا قترن
شدم هجر  ،هرمی پور :ص .)113-43
مانند هم عیتاران پ لوانتان اقعتی ،ابومستلم نیتز ر ایتن استتان ر حستتجو عتدا ت
برافکندن رید ظلم ستم است .خارحیان (امویان) مطاب ابومسلمنامد بزرگترین شمنان اسالم
ایران بخصوص خراسان میباشند هد با پایمر سر ار خراستان بتا همکتار متر م ،از صتحن
گیتی وذف می شوند .بسیار از یاران ا از بزرگان حوانمر یعنی سرهنگان این گتر متیباشتند؛
همچنین هر یک از آن ا بد هار پیددا مدغو ند نوع شغ هسبشان با نامدان همترا استت؛
سید آشپز ،ابوا قاسم آبگیند گیر ،اسح هندشکن ،ابوطاهر صیق گر ،ابوعلی خرا  ،ابوحعفر تحم
هار از این ق ی (ابومسلمنامد وماسد ابومسلم خراسانی ،طرطوسی :ص .)281 ،288 ،232
ر شتمار
ر ابومسلمنامد وتی زنان ر شتجاعت ال ر گتو ست قت را از متر ان ربتو
عیاران بد وسا میآیند .بی بی ستی تکل از یکی از این زنان است هد با ب ر گیتر از شتجاعت
قدر بد سرا نصر بن سیار وملد بر بسیار از خارحیتان (امویتان) را بتد قتت آ ر است ا
خوشحا ی ابومسلم را فراهم آ ر (ابومسلمنامد ،طرطوسی ،ج  :2ص  .)813ستعید عن تر فتر ش،
نیز مجلس افر ز از یگر زنان نام آ ر این ر ایت بد وسا میآیند.
یکی از عل ر اج گستر ابومسلمنامد ر طوش تاریخ ،همانند زندگی گر ها احتماعی آن با
زندگی اقعی بسیار از مر م بو است .وتی شتا بترگ اغتراق آمیتز غیتر اقعتی آن ،بترا
تو ها مر م ،معنا شیرین حذابی اشت ،زیرا ر یاها آرز ها خو را ر آن می یدند.
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نتیجهگیری:
ابومسلم خراسانی ،نخستین شخصیت تاریخی ایرانی رۀ اسالمی است هد پس از انجام هار سترگ
برانداز اموید رفت موانت ویور ایرانیان ر عرصدها مختلا سیاسی احتماعی حامعد اسالمی،
موقعیت فراتاریخی اسطور ا یافت .تا مدت ا یا خاطرۀ ا اس ا هم ستتگی اتحتا مخا فتان
خلفا ع اسی را فراهم آ ر تا صدها ساش بازگویی وکایتت وماستی ا  ،ختاطرۀ شتیرین ستقو
ت ایرانی ستیز امو را زند ساخت .ایرانیان ترکها ،هر یک با ختوانش مخصتوص ختو  ،ایتن
استان را اگویی میهر ند ،تا ا گو سر ار خراسانی را ر ر یار یی با ظلم ستم پیش ر ختو
قرار هند .نقاالن قصد گویان با تط ی حزئیا این ر یدا با ا اع زماند ،نقش م می ر وف
استمرار آن ایفا نمو ند .سرگذشت استان تاریخی وماسی ابومستلم ،نقتش ر ایتت را ر ویتا
فرهنگی یک قوم ،بد ر شنی ندان می هد.
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( .)1324ایران شناسی ،س  ،1ش .8
 .4ابومسلمنامه و نقش آن در تاریخ اجتماعی عصر صفوی ،ز یر  ،محجو ( ،)1342ت ران:
بقعد.
« .3ادبیات قهوهخانهای در اصفهان عصر صفوی» ،یاوقی ،محمد حعفر ( 1310پتاییز) ،مجلتد
اندکد ا بیا
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 .10ارشاد االریب الی معرفه االدیب المعروف بمعجم االدبآء او طبقات االدبآء ،یاقو ومتو ،
یاقو بن ع داهلل ( ،)1333بد تصحیح یوید ساموئ مارگلیوث ،ندن :بری  ،وزاک.
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 .11انیس المومنین ،ومو  ،محمد بن اسحاق ( ،)1323بد تصتحیح هاشتم محتدث ،ج  ،1ت تران:
بنیا بعثت اود تحقیقا اسالمی.
« .12بازشناسی چهره قهرمانان اژدهتاکش در سرگذشتت ابومستلم خراستانی» ،ع استی،
سکیند؛ حال ی بندر  ،ید ا د ( ،)1332ا

پ هی ،ش .28

 .11بدایع الوقایع ،اصفی ،زیتن ا تدین محمتو ( ،)1321بتا مقدمتد ا کستاندر با تدیرف ،مستکو:
فرهنگستان علوم اتحا شور  ،انستیتو مل آسیا.
« .14بررسی ابعاد اجتماعی آئین فتوت در خراسان از قرن سوم هجتری تتا قترن ششتم
هجری» ،هرمی پور ،ومید ( ،)1332تحقیقا تاریخ احتماعی ،س  ،3ش .1
 .13تاریخ بخارا ،نرشخی ،ابوبکر محمد بن حعفر ( ،)1323ترحمد ابونصر اومد بن محمد بتن نصتر
ا ق ا  ،تلخیص محمد بن زفر بن عمر ،تصحیح محمد تقی مدرس ر و  ،ت ران :توس.
 .20تاریخ بیهقی ،بی قی ،ابوا فی ( ،)1322بد تصحیح علی اه ر فیاض ،ت ران :ندر علم.
 .21تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک ،ط ر  ،محمد بن حریر ( ،)1322ترحمتد ابوا قاستم
پایند  ،ج  ،11ت ران :اساطیر.
« .22تاریخ قهوه و قهوه خانه در ایران» ،فلسفی ،نصراهلل ( ،)1333سخن ،ش .8
 .23تبصره العوام فی معرفه مقاالت االنام ،وسنی راز  ،ستید مرتیتی بتن اعتی ( ،)1313بتد
تصحیح ع اس اق اش آشتیانی ،ت ران :اساطیر.
 .28تجارب السلف ،نخجوانی ،ش ر بن ع داهلل صاو ی ( ،)1313بد تصحیح ع اس اق اش آشتیانی،
ت ران :ط ور .
 .21حق الیقین ،مجلسی ،محمد باقر ( ،)1381ت ران :معتمد .
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