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چکیده

یکی از مهمترین قیامهای خراسان علیه خالفت عباسی ،قیام رافعبن لیث
است .این قیام در اواخر خالفت هارونالرشید در سال 130ق در
ماوراءالنهر رخ داد و آخرین قیامی بود که در قرن دوم خالفت عباسی را
بهچالش کشید .رهبر این قیام با بهرهگیری از نارضایتیِ مردم از رفتار
ظالمانة ابنماهان ،قتلعام برمکیان و بیتوجهی به خواستههای اهالی
خراسان ،توانست تودة وسیعی از اعراب و ایرانیان آن سامان را گرد
خویش آورد .این قیام بهسرعت در میان اهالی ماوراءالنهر گسترش یافت و
با پیوستن برخی افراد یا گروهها با انگیزههای اقتصادی و اجتماعی ،سراسر
ماوراءالنهر را از چاچ و فرغانه تا سغد و بلخ فراگرفت .رافع با دعوت به
بنیامیه ،عمالً به نابودی خالفت عباسی همت گماشت و کوششهای
فرماندهان عباسی برای سرکوبی این قیام به جایی نرسید؛ چنانکه هارون
باوجود بیماریاش عازم خراسان شد و با انتخاب مأمون به حکومت
خراسان ،به مقابله با رافع برخاست .حضور مأمون در خراسان و بهدست
 .دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان mohsenrahmati45@yahoo.com
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آوردن قلبهای مردم ،هواداران رافع را پراکنده کرد و سرانجام در سال
134ق او را به تسلیم واداشت.
این مقاله درصدد است تا با روش توصیفی -تحلیلی ،تا حدّ امکان علل
بروز قیام رافع در ماوراءالنهر و عوامل موقعیتساز آن ،ماهیت فکری و
اجتماعی قیام و فرایند تحوالت آن ،دالیل گسترش اولیة این قیام و پیوستن
مردم به آن و سرانجام عوامل ناکامی آن را بررسی و تحلیل کند.
واژههای کلیدی :رافعبن لیث ،خراسان ،ماوراءالنهر ،عباسیان.
 .1مقدمه
با فتح ماوراءالنهر ،آن منطقه به بخشی از خراسان بزرگ تبدیل شد .با اینکه اهالی خراسان بزرگ
بنیادیترین نقش را در استقرار خالفت عباسی داشتند ،از ابتدای حاکمیت عباسیان تا پایان قرن دوم
خراسان (و ماوارءالنهر بهعنوان جزئی از آن ایالت) همواره غرق شورش و ناآرامی بود .یکی از
این ناآرامیها ،قیام رافعبن لیث است .این قیام از هر نظر با قیامهای دیگر آن قرن تفاوت ماهوی
داشت و آخرین حلقه از زنجیرة قیامها و ناآرامیهای خراسان قرن دوم بود که در اواخر خالفت
هارونالرشید رخ داد و بیش از چهار سال ادامه یافت.
اهمیت این قیام در این است که در آخرین سالها و روزهای خالفت هارون رخ داد و شدت
آن بهحدی بود که ازنظر درباریان خالفت ،مهار آن ناممکن به نظر میرسید؛ چنانکه خلیفه
باوجود بیماریاش از بغداد به خراسان رفت تا خود به این مسئله رسیدگی و قیام را سرکوب کند.
هدف مقالة حاضر ،بررسی ابعاد مختلف قیام و پاسخگویی به این پرسشهاست:
 .1قیام رافعبن لیث بر اثر چه عواملی پدید آمد و درپی چه اهدافی بود؟
 .1قیام شریکبن شیخ مهری در اواخر  191تا اواسط 199ق ،جنبش سنباد در  191تا 140ق ،جنبش اسحاق ترک در 140ق،
قیام استادسیس  143تا 159ق ،جنبش المقنع  150تا 169ق ،قیام یوسف البرم در  160تا 161ق ،قیام ابوالخصیب نسایی در  111تا
115ق و قیام رافعبن لیث از  130تا 134ق.
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 .1ماهیت اجتماعی این قیام چگونه بوده است؟
 .9سرنوشت این قیام چگونه رقم خورد و چرا؟
 .2پیشینة تحقیق
سکوت منابع یا ایجاز سخن آنها دربارة قیام رافع ،موجب ابهام یا ناشناختگی ابعاد مختلف این
قیام شده است .مستشرقان فقط در بررسی حوادث جهان اسالم در عهد عباسیان ،شرح روایی
مختصری دربارة این قیام نوشتهاند (Gibb, 1970: 98؛ بارتولد493 /1 :1966،؛ فرای44 :1965 ،؛
همو105 :1969 ،؛ متحده65 :1941 ،؛ اشپولر31-31 /1 :1941 ،؛ باسورث .)11-11 :1941 ،فقط
التون دنیل ( )130-114 :1964شرح بهنسبت کاملتری از این قیام بیان کرده است .او نیز از دیدگاه
خاص خود ،یعنی تبیین نظریة تضاد آرمان خراسانیها با عباسیان به این قیام پرداخته و از تبیین
دیگر ابعاد قیام نظیر اهداف قیام ،علل قیام و هواداران آن غافل مانده یا بهاختصار از آنها گذشته
است .محققان ایرانی نیز اشاراتی کوتاه و یا شرح روایی بسیار مختصری درباب آن آوردهاند
(زرینکوب64 :1941 ،؛ همو451 :1961 ،؛ فیاض111 :1941 ،؛ خضری .)69 :1914 ،اکبری
بهمنظور تبیین مسئلة پژوهش خود ،یعنی دالیل حضور هارون در خراسان به این قیام توجه کرده و
در کنار سایر عوامل ،شرح توصیفی و روایی مفصلی از این قیام آورده و از تعلیل و تحلیل ابعاد
 .برای آگاهی از اینگونه روایتها نک :یعقوبی 131 /1 :1413 ،و 906-905؛ همو140-193 :1411 ،؛ طبری-151 /4 :1411 ،
 ،161 ،146-161 ،153و 904-901؛ دینوری ،بیتا931 :؛ ابناعثم931-936 /4 :1411 ،؛ ابنقتیبه دینوری164 :1340 /1930 ،؛
بلعمی1104-1109 /4 :1913 ،؛ بلخی411 :1491 ،؛ ابنمسکویه 159-151 /9 :1414 ،و 155؛ خلیفهبن خیاط491-494 :1361 ،
و 459؛ بیهقی541 :1944 ،؛ ابنحزم114-119 :1409 ،؛ بغدادی43 :1401 ،؛ ابنشادی941 :1911 ،؛ نرشخی104 :1969 ،؛عوفی،
190-113 :1964؛ ابنجوزی 551،555 ،591-594 /5 :1415 ،و 11 /6 ،549؛ ابنظافر141 :1411 ،؛ ابناثیر،135 /6 ،1415 ،
 105-109و 103؛ ابنعبری143 :1944 ،؛ ابنطقطقی194 :1151 ،؛ مستوفی904 :1964 ،؛ ابنتغریبردی-191 /1 :1341/1931 ،
199؛ ابنخلدون130-114 /9 :1411 ،؛ میرخواند1603-1601 /5 :1910 ،؛ فصیح خوافی154 -154 /1 :1993 ،؛تتوی -قزوینی،
 1413-1414 ،1411-1411 /1 :1911و  .1495حتی مسعودی که روایتهای مشروحی دربارة تاریخ عباسیان آورده ،اصوالً از
رافع سخن نگفته است .او در مروجالذهب ( )945 /9 :1401گفته است که دربارة رافع در کتابهای دیگرش مطلب آورده؛
ولی در التنبیه و االشراف و بخشهای برجای مانده از اخبارالزمان چیزی دیده نمیشود.

 /07نگرشی بر قیام رافعبن لیث

مختلف آن بازمانده و حتی بهخطا ،این قیام را مطابق طرح و نقشة ابنماهان برشمرده است (اکبری،
.)111 :1914
 .3هویت سرکردة قیام
سرکردة قیامْ رافع فرزند لیث و نوة نصربن سیار ،آخرین حکمران امویِ خراسان بود (بالذری،
101 /11 :1414؛ ابنحزم .)114 :1409 ،با توجه به انتساب آنها به نصربن سیار و نفرتی که در
عهد عباسی نسبت به امویان وجود داشت ،این سؤال پیش میآید که در این صورت ،علت نفوذ
رافع در ماوراءالنهر چه بود که اکثریت اهالی ماوراءالنهر و خراسان و حتی مرو نیز به هواداری از
او برخاستند .آیا نفوذ او مبتنیبر نبوغ شخصیاش ،قدرت قبیلهای یا نفوذ مذهبیاش بود؟
به گزارش منابع ،او از اعراب ساکن ماوراءالنهر و از عشیرة کنانه (از قبایل مضری) بود
(بالذری 19 /11 :1414 ،و 100؛ نسفی .)161 :1941 ،بلعمی ( )1109 /4 :1913او را از سپاهیان
خلیفه در سمرقند میداند .یعقوبی ( )131 /1 :1413چنان از او یاد میکند که گویی مقیم بغداد بود
و از طرف ابنماهان به حکومت سمرقند منصوب شد .برخی نیز او را حکمران سمرقند ازقبل
ابنماهان میدانند (بیهقی541 :1944 ،؛ گردیزی.)169 :1969 ،
نیای رافع ،نصربن سیار ،پس از مدتها مبارزه با داعیان نهضت عباسی ،در سال 190ق به سوی
دمشق گریخت؛ اما در میانة راه درگذشت (طبری .)959 /6 :1411 ،پس از مرگ نصربن سیار از او
و فرزندانش نامی در میان نیست .نسبشناسان او را صاحب فرزندان متعدد میدانند (بالذری،
101 /11 :1414؛ ابنحزم .)114 :1409 ،ابناعثم ( )916 /4 :1411از قتل فرزندان او در سال 191ق
خبر میدهد؛ اما معلوم نمیکند که چند نفر بودند .ابنحزم ( )114 :1409فقط مرگ پسرش،
تمیمبن نصر ،را ثبت کرده است.

 .نسب او به این شرح است :ابوالمظفر رافعبن اللّیثبن نصربن سیاربن رافعبن جریبن ربیعهبن عامربن عوفبن جندعبن لیثبن
بکربن عبدمناتبن کنانه (نک بالذری101-101 /11 :1414 ،؛ ابنحزم.)110-114 :1409 ،
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در جریان سرکوبی قیام المقنع در سال 160ق ،از دو فرزندش لیث و محمدبن نصر و فرزند
برادرشان حسانبن تمیمبن نصر سخن به میان میآید که با شورشیان نبرد میکردند (گردیزی،
143 :1969؛ ابناثیر .)93 /6 :1415 ،منابع از چگونگی نجات یافتن آنها از کشتارهای خونین
اوایل نهضت عباسی سخنی نگفتهاند .اما با توجه به اینکه طبری ( )114-103 /4 :1411از لیثبن
نصر با عنوان موالی مهدی (خلیفه عباسی) یاد کرده است ،میتوان تصور کرد که آنها با پیوستن
به مهدی از مرگ نجات یافته باشند .آنها ظاهراً برای جلب توجه عباسیان وارد خدمات نظامی
شدند .لیث با ابراز لیاقت توانست در سال 165ق عنوان حکمرانی سند را از مهدی بگیرد (همان،
 .)114نیم قرن بعد از رافع ،در حملة یعقوب لیث به ماوراءالنهر از حضور نوة او -ابوهاشم محمدبن
مبشربن رافعبن لیث -در سپاه سامانی خبر میرسد (ابناثیر )110 /4 :1415 ،که مدت زمان کوتاهی
به فرماندهی سپاه تعیین شد.
با توجه به حضور این افراد (یعنی هم پدر رافع و هم نوهاش) در سپاه ،معقول بهنظر میرسد
رافع نیز فردی سپاهی فرض شود .همچنین ،با توجه به اینکه تا چند قرن بعد ،بخشی از سمرقند بهنام
او «قصر رافع» خوانده میشد (سمعانی514-519 /4 :1413 ،؛ یاقوت حموی)954 /4 :1335 ،؛ نشان
میدهد او در ماوراءالنهر حضور داشته و انتسابش به نصربن سیار برای او موقعیتی فراهم کرده بود
تا «رویشناس و مهتر» و یا از «بزرگان سپاه» باشد(بلعمی1109 /4 :1913 ،؛ ابنخلدون/9 :1411 ،
.)114
فرای ( )105 :1969بدون ذکر مأخذ رافع را پروردة برمکیان میداند .ابنندیم (-131 :1911
 133و  )106نیز خطیبی بهنام ابوربیع محمدبن لیث را پروردة برمکیان میشمارد .ابنعبدربّه (:1001
 )114 /4 ،115 /1نیز بر ذوق ادبی و پیوند وی با خلفای عباسی و برمکیان صحه میگذارد .اگرچه
هیچ دلیل محکمی برای ایجاد ارتباط میان این فرد با رافع وجود ندارد ،براساس هواداری محمدبن
لیث از بنیامیه (ابنندیم )133 :1911 ،و نیز ذوق ادبی لیث ،پدر رافع(،ابنحزم )114 :1409 ،شاید
بتوان تصور کرد که این محمد یکی از برادران رافع بوده؛ در این صورت ارتباط میان رافع و
برمکیان تاحدی آشکار میشود.
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 .4زمان و مکان قیام
بیشتر مورخان آغاز قیام را سال 130ق و پایان آن را نیز محرم 134ق ذکر کردهاند (طبری:1411 ،
153-151 /4؛ یعقوبی 131 /1 :1413 ،و 906؛ ابناثیر135 /6 :1415 ،؛ ابنجوزی594 /5 :1415 ،؛
ابنمسکویه .)159-151 /9 :1414 ،بنابراین ،قیام از اوایل سال  130تا اوایل 134ق ،قریب به چهار
سال کامل قمری را دربرمیگیرد.
دینوری (بیتا )931 :مرکز قیام را خراسان بهمعنای عام نوشته است .و ابنقتیبه ()164 :1930
مرکز قیام را تخارستان دانسته است؛ اما اکثر منابع مرکز قیام را سمرقند ذکر کردهاند (طبری،
153-151 /4 :1411؛ خلیفهبن خیاط494 /1 :1361 ،؛ یعقوبی131 /1 :1413 ،؛ ابنمسکویه:1414 ،
151 /9؛ ابنطقطقی194 :1151 ،؛ ابنجوزی ،594 /5 :1415 ،گردیزی .)131 :1969 ،در اندک
زمانی اهالی چاچ ،فرغانه ،خجند ،اسروشنه ،چغانیان ،بخارا ،خوارزم ،ختل و دیگر والیتها و
شهرهای بلخ و سغد و ماوراءالنهر به او پیوستند و بهیاری او برخاستند (یعقوبی-905 /1 :1413 ،
)906؛ چنانکه مدتی بعد ،بخارا را مرکز قیام قرار داد و قصد داشت از آنجا به خراسان پیشروی
کند (بلعمی .)1105 /4 :1913 ،بنابراین ،میتوان سراسر ماوراءالنهر از فرغانه تا خوارزم را محدودة
مکانی قیام درنظر گرفت .همچنین ،در اواخر سال 131ق ،پس از رفتن ابنماهان از بلخ به مرو،
شورشیان بلخ (و احتماالً نواحی وابسته بدان) را تحت اختیار گرفتند که پس از آمدن هرثمه به
حکومت خراسان ،در جمادیاالخر 131ق آن را تسلیم هرثمه کردند .ترکان قرلق ،اغوز و تبت در
شرق و شمال سیحون نیز به حمایت از او پرداختند (یعقوبی.)905 /1 :1413 ،
 .5عوامل و زمینههای قیام
مورخان اغراض شخصی را مهمترین عامل قیام رافع علیه خالفت عباسی میدانند (طبری:1411 ،
153-151 /4؛ ابنتغریبردی .)199-191 /1 :1341 ،بر این اساس ،محققان نیز علت قیام او را عدم
 .رافع همسر یحیی بن اشعث الطایی را فریفت و با راهنمایی او از طریق تظاهر به ارتداد ،حکم طالق او را در غیاب همسرش
گرفت و با او ازدواج کرد .همسر سابق آن زن به هارون پناه برد و هارون ضمن مردود دانستن این ازدواج ،به ابنماهان دستور
داد تا بر رافع حد شرعی جاری کند و او را وادارد که زن را طالق گوید .حکمران سمرقند ،سلیمانبن حمید ازدی ،طبق دستور
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تمکین به حکم شرعی خود دانستهاند (زرینکوب .)64 :1941 ،اما این پرسش ذهن پژوهشگر را
به خود مشغول میکند که آیا این مسئلة کامالً شخصی میتوانست آنهمه افراد را از اطراف و
اکناف حول رافع گرد آورد .مطالعة منابع و متون تاریخی نشان میدهد این قیام باید زمینهها و
دالیل اجتماعی و سیاسی عمیقی داشته باشدکه شاید بتوان آنها را بهصورت زیر دستهبندی کرد:
 .1-5اوضاع اقتصادی و اجتماعی خراسان
وضعیت اقتصادی و اجتماعی خراسان بهشدت با موقعیت جغرافیایی آن پیوند خورده بود .این
ایالت بهعنوان بزرگترین و شرقیترین ایالت ایران در قرنهای نخستین اسالمی ،به چهار قسمت
(ربع) به مرکزیت نیشاپور ،مرو ،بلخ و هرات تقسیم شده بود (استخری109 :1961 ،؛ مقدسی:1491 ،
146؛ برای اطالع بیشتر نک :لسترنج .)401 :1964 ،مرزهای شمالغربی این ایالت در اطراف بیابان
قراقوم همیشه در معرض تاختوتازهای بیابانگردان بود (حدودالعالم 16 :1961 ،و  .)11جنوب
خراسان و سیستان نیز از اواسط قرن اول محل استقرار خوارج بود (مقدسی )151 :1401 ،که با
تعصب مذهبی خیلی شدید ،به تاختوتاز علیه دیگر فرقههای مسلمان پرداخته و امنیت نواحی
جنوبی خراسان را از بین برده بودند (بیهقی 114 ،43 ،45-44 :1914 ،و 164-166؛ بغدادی:1401 ،
 .)43با توجه به این وضعیت سیاسی ناپایدار ،در طول قرن دوم هجری رکن اصلی حکومت
اسالمی در خراسان سپاهیان بودند که از اعراب و موالی ایرانی ترکیب یافته و غازی خوانده
میشدند ( .)Gibb, 1970: 29-31با غلبة عباسیان ،تمایز میان ایرانی و عرب از بین رفت .بنابراین،
در عهد عباسیان (قرن دوم) اشراف محلی (اعم از عرب یا ایرانی) غازیان منطقه را از میان رعایای
خود تأمین میکردند.

ابن ماهان رافع را حد زد و عریان بر چهارپا سوار کرد و در اطراف شهر چرخاند و چون رافع نسبت به طالق آن زن تمکین نکرد،
او را محبوس کرد .مدتی بعد ،رافع از حبس گریخت و نزد ابنماهان رفت و با پایمردی پسرش عیسیبن علی ،و با قبول شرط
طالق آن زن مورد عفو قرار گرفت و به سمرقند بازگشت .همین که به سمرقند رسید ،دست به قیام زد و حکمران سمرقند را به
قتل رساند و بر آنجا مسلط شد.
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لزوم تجهیز و تأمین این غازیان هزینة زیادی میطلبید که معموالً بهجای پرداخت این هزینه،
معافیت مالیاتی درنظر گرفته میشد و حتی در هنگام ضرورت ،از خزانة مرکزی به آنجا
کمکهزینه پرداخت میشد (جهشیاری .)110 :1954 ،درنتیجة چنین روندی تا اواخر قرن سوم
هجری ،امنیت این ایالت از بین رفت و در مقایسه با دیگر ایالتهای ایران فقیر بهشمار میآمد
(باسورث .)144-146 :1941 ،بدین ترتیب ،عمالً بخش اعظم ساکنان خراسان انتظار داشتند از
معافیت مالیاتی بهرهمند شوند و اخذ خراج از آنها باعث نارضایتیشان میشد؛ به همین دلیل
گرفتن خراج سنگین از خراسان را به «درویش ساختن لشکر خداوند (= خلیفه)» تعبیر میکنند
(بیهقی.)540 :1944 ،
 .2-5اختالف اشراف خراسان با حکومت مرکزی عباسی
نهضت عباسیان علیه امویان از خراسان آغاز شد .سپاه خراسانی پس از راندن نصربن سیار به عراق
رفتند و ضمن به خالفت رساندن سفاح ،با شکست مروان حمار در جنگ زاب در استقرار و تثبیت
قدرت عباسیان نقش بزرگی ایفا کردند.
توطئهچینیهای سفاح علیه ابومسلم در سال 195ق (طبری )410-403 /6 :1411 ،و حمایت
همهجانبة خراسانیان از ابومسلم ،اختالفنظر سیاسی عمیقی را بین خراسانیان و خالفت عباسی
نشان میدهد که گویا موضوع آن خودمختاری خراسان بود .قتل ابومسلم و بهدنبال آن قیامهای
متوالی که با عنوان خونخواهی او در خراسان آغاز شد ،پرده از این اختالف برداشت .التون دنیل
با تمرکز بر این اختالف ،آن را معلول «تفاوت میان آرمانهای خراسانیان با حکومت مرکزی»
میداند (دنیل .)141 :1964 ،از برخی روایتها آشکار است که در عهد هارون نیز این قضیه ادامه
داشت (نک :طبری136 /4 :1411 ،؛ بلعمی.)1115 /4 :1913 ،
بهنظر میرسد بتوان حمایت گستردة اهالی خراسان و ماوراءالنهر از قیام رافعبن لیث را در ادامة
همین قضیه تعبیر و تفسیر کرد که با توجه به لزوم حضور مأمون در مرو و ماجراهای بعدی،
بهنحوی آخرین گام برای رسیدن به هدف هم بود.
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 .3-5بدسیرتی ابنماهان در خراسان بزرگ
یکی عوامل زمینهساز قیام رافع ،شیوة حکومت ابنماهان بر خراسان بود .ابنماهان از اعراب
خراسان بود که پدرانش به نهضت عباسی پیوسته بودند (نک :گلشنی .)545-549 /4 :1940 ،او با
برمکیان خصومت دیرینه داشت (اخبار برمکیان )145 :1915 ،و هارونالرشید برای آزردن
برمکیان ،در سال 110ق او را به حکومت خراسان منصوب کرد (بیهقی .)596 :1944 ،دینوری
(بیتا )931 :از بدسیرتی ابنهامان نسبت به اعراب خراسان خبر میدهد .منابع دیگر نیز از جور و
ظلم ابنماهان در خراسان خبر دادهاند (مستوفی)904 :1964 ،؛ ولی ابعاد آن روشن نیست .با دقت
در جزئیات منابع درمییابیم که این جور و بدسیرتی دو بعد اساسی داشته است :یکی در میزان و
نحوة گرفتن مالیات و دیگر در رفتار با اشراف خراسان .ابناعثم ( )936 /4 :1411آورده است
ابنماهان ملوک خراسان را خوار و خفیف کرد .بنابه قاعده باید منظور وی از ملوک ،همان
اشراف باشد .طبری نیز نمونهای از این بدرفتاری را بیان کرده است (طبری169 /4 :1411 ،؛
ابناثیر.)109 /6 :1415 ،
ابنماهان بیش از هرچیز به تخریب وجهة برمکیان در درگاه خلیفه همت گماشت .ازاینرو،
تالش کرد مالیاتی گزاف از خراسان گرد آورد و در قالب «طرایف کاالها» برای خلیفه ارسال
کند .این ترفند چنان نتیجهبخش بود که هارون بالفاصله یحیی برمکی را مورد اعتراض قرار داد
(جهشیاری .)110 :1954 ،میزان مالیات دریافتشده مشخص نیست؛ اما قول بیهقی مبنیبر اینکه
«مالِ بافراط ستدن گرفت» ،نشان از نارضایتی اهالی خراسان از میزان آن است (بیهقی:1944 ،
 .)596گویا مرسوم بوده که او فقط بخشی از مالیاتها را به دربار خلیفه میفرستاد و بخشی را برای
خود نگه میداشت (همان )540 ،که قسمتی از آن در صحن حیاط قصر او در بلخ مدفون بود
(طبری )161 /4 :1411 ،و بقیه نیز پس از عزلش ،مصادره و یا به متظلمان داده شد و یا به دربار
خالفت ارسال شد (طبری169 /4 :1411 ،؛ ابناثیر .)104 /6 :1415 ،بهنظر میرسد میزان مالیاتها
آنقدر سنگین بودکه اکثر زمینداران از عهدة پرداخت آن عاجز شده و بهناچار زمینهای خود را
فروخته باشند و یا ابنماهان خود بهجای مالیات ،این اراضی را مصادره کرده بود؛ درنتیجه «رعایای
خراسان ناچیز» و «اقویا و محتشمان برکنده» شدند (بیهقی .)540 :1944 ،خلیفه نیز به هیچکس
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اجازه نمیداد تا گزارش رفتارهای او را به عرض برسانند (همان 596 ،و  .)540نتیجة مستقیم چنین
روندی ،گشادهدستی مطلق ابنماهان در خراسان بود.
درپی چنین روندی ،عدة زیادی از اهالیِ خراسان و ماوراءالنهر از او ناراضی شدند و چون
اجازة اظهار آن را نداشتند ،این نارضایتی تعمیم پیدا کرد و در قالب قیام رافع تبلور یافت .بلعمی
( )1104 /4 :1913به صراحت علت پیوستن مردم سمرقند به رافع را به ستوه آمدن آنها از ظلم و
ستمهای ابنماهان میداند .شیوة اداری مأمون در خراسان نیز میتواند بیش از هرچیز در اینباره
روشنگر باشد[« :او] عدل و داد بگسترد و [ ]...و از همة خراسان آن سال ربیع خراج بیفگند و
مردمان همه بدو مولع شدند و او را دوست گرفتند( ».همان .)1111 ،این خود نشان میدهد
ابنماهان در دورة حکومتش ،درست برخالف این رفتار کرده که مأمون برای جلب قلبهای
ناراضیان و آرامش خراسان ،به این اقدامات دست زده است.
 .4-5قتلعام برمکیان
برخی قیام رافع را در ضمن شرح احوال برمکیان ذکر کرده و بهظاهر به وجود یک رابطة علّی و
معلولی میان برافتادن برمکیان و قیام رافع اعتقاد داشتهاند (ابنشادی941 :1911 ،؛ ابنظافر:1411 ،
141؛ فرای .)105 :1969 ،برمکیان از خاندانهای بانفوذ خراسان بودند که به نهضت عباسی
پیوستند و با طی مدارج ترقی ،توانستند در عهد هارون با تصدی وزارت ،هفده سال عمالً دربار
خالفت را زیر نفوذ خود بگیرند (ابناعثم914 /4 :1411 ،؛ مسعودی .)915 :1411 ،اکثر مورخان،
از آشفتگی اوضاع سیاسی و ناخشنودی مردم پس از قتلعام برمکیان خبر دادهاند (مسعودی،
915 :1411؛ ابنشادی941 :1911 ،؛ بیهقی549 :1944 ،؛ ابنظافر141 :1411 ،؛ مستوفی:1964 ،
.)906
باتوجه به اینکه هارونالرشید حکومت ابنماهان بر خراسان را با حکومت فضلبن یحیی برمکی
بر آن ایالت مقایسه میکرد (جهشیاری110 :1954 ،؛ اخبار برمکیان ،)143 :1915 ،میتوان برمکیان
را وفادار به آرمان خراسانیان دانست؛ چنانکه وقتی غطریفبن عطاء حکمران خراسان (حک:
146-145ق) با اقدامات اقتصادی نادرست ،نابسامانیهایی در خراسان بهوجود آورد (نرشخی،
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 ،)51 :1969هارون فضلبن یحیی برمکی را بهجای او به حکومت خراسان فرستاد .فضل که
عالوهبر پیوندهای سنتی با خراسانیان ،شیوة رفتار با اهالی را خوب میدانست ،بهسرعت منطقه را
آرامش بخشید (یعقوبی.)193 :1411 ،
او در این مدت ،یک سپاه  500هزاری نفری با عنوان عباسیه ترتیب داد که همگی
مستمریبگیر بودند (طبری .)103 /4 :1411 ،اگرچه این رقم مبالغهآمیز مینماید ،بیانگر برخی
اصالحات در امور سپاه و مواجب آنان توسط فضل برمکی است .اینگونه اقدامات اصالحی
مطابق خواست اهل خراسان بود و از آن استقبال شد (جهشیاری .)144 :1954 ،او پس از عزل از
حکومت خراسان ،فقط حدود  10هزار نفر از این سپاه را با خود برد و بقیه در خراسان ماندند که
بهتصریح طبری ،در تحوالت بعدی خراسان نقش داشتند .با چنین پیوندهایی منطقی بهنظر میرسد
پس از قلع و قمع خاندان برمکی در سال 114ق (نک :طبری ،)144 /4 :1411 ،خراسان بشورد و
بخشی از قیام رافع بهنحوی واکنشی به قتلعام آنها باشد.
 .6روند قیام و فرجام آن
گزارش منابع دربارة این قیام از چند سطر تجاوز نمیکند .هارونالرشید ابنماهان را به حکومت
خراسان فرستاد و او باوجود نهی خلیفه ،در سال 113ق رافعبن لیث را به حکومت سمرقند گمارد.
مدتی بعد که از او مالیات سمرقند را مطالبه کردند ،سرباز زد و قیام آغاز کرد (یعقوبی/1 :1413 ،
131؛ گردیزی .)169 :1969 ،برخی نیز علت عصیان او را ازدواجش با همسر یحییبن اشعث
الطایی دانستهاند که درنتیجة آن سلیمانبن حمید ازدی ،حکمران سمرقند ،را به قتل رساند و زمام
امور را بهدست گرفت (طبری153 /4 :1411 ،؛ ابنمسکویه .)159-151 /9 :1414 ،به هر حال ،این
آغاز قیام بود و بهگفتة بلعمی ،با حمایت عیاران سمرقند آغاز شد (بلعمی.)1109 /4 :1913 ،
ابنماهان در واکنش به این عمل ،سپاهی به سرکردگی سباعبن مسعده به سمرقند فرستاد.
بهرغم موفقیت این سپاه در سرکوبی شورشیان و اسارت رافع ،ناگهان سپاهیان غوغا کرده ،ضمن
اسارت سباع ،با رافع بیعت کردند (طبری .)153 /4 :1411 ،به این ترتیب ،مرحلة دوم قیام با
حمایت قاطعانة سپاهیان آغاز شد و همة سمرقند و نواحی وابسته به آن را دربرگرفت .ابنماهان نیز
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سپاهی به سرکردگی پسرش عیسی به مقابله با شورشیان فرستاد؛ اما آنها عیسی و سپاهش را
شکست دادند (ابنخیاط .)494 /1 :1361 ،از واکنش ابنماهان به این ماجرا اطالعی در دست
نیست .اما با توجه به مصادف شدن اواخر سال 130ق و اوایل 131ق با پاییز و زمستان (بیرشک،
 )64 :1964و مشکالت لشکرکشی در فصل سرما میتوان استنباط کرد که لشکرکشی اخیر در
اواخر سال 130ق انجام شده و ابنماهان بهدلیل مشکالت ارتباطی ،نتوانسته است برای سرکوبی
قیام اقدامی انجام دهد .در این زمان ،هارون سپاهی به سرکردگی عمویِ پدرش عبداهللبن محمدبن
ابراهیم عباسی بهیاری او به خراسان فرستاد (ابنتغریبردی )191 /1 :1341 ،که گویاً بهعلت سرما
تأثیری در کمک به هامان نداشت.
منابع تاریخی از باال گرفتن کار رافع در سمرقند در همین زمان خبر میدهند که معلول پیوستن
اهالی نواحی پیرامون سمرقند به اوست .یعقوبی ( )905 /1 :1413نام خجند ،فرغانه ،چاچ،
اسروشنه ،چغانیان و ختل را بهعنوان بخشی از این مناطق ذکر میکند .از آنجا که در این زمان
اسروشنه ،چاچ و بخش وسیعی از فرغانه هنوز گشوده نشده بود (بالذری415-414 :1411 ،؛
استخری )164 :1961 ،و در آن بخش نیز که تازه در دست مسلمانان افتاده بود بعید است تعداد
زیادی از بومیان به اسالم گرویده باشند؛ بنابراین بهنظر میرسد فقط غازیان مسلمان که در این
نواحی مشغول مبارزه با غیرمسلمانان بودند ،به او پیوسته باشند .با پایان یافتن فصل سرما ،ابنماهان
در بهار سال 131ق فرزندش عیسی را به مقابله با شورشیان فرستاد .عیسیبن علی نخشب را مورد
حمله قرار داد .رافع که مصمم بود سپاه ابنماهان را در همانجا متوقف کند ،دو سپاه یکی از
سمرقند و یکی از چاچ بهیاری هواداران خود در نخشب فرستاد .سرانجام در ذیالقعده 131ق /مهر
115ش ،آنها عیسیبن علی را کشتند و با رفتاری معنادار به سپاه او تعرضی نرساندند (طبری،
.)161-161 /4 :1411
رسیدن خبر این شکست به ابنماهان و تدارک نیروی مجدد بیش از چند ماه (یعنی تازمستان)
زمان می برد و برای ابنماهان امکان جبران تا بهار سال بعد وجود نداشت .همچنین ،رفتار
محبتآمیز شورشیان با سپاه ابنماهان باعث شد تا تعداد زیادی از ناراضیان خراسان نیز به سمرقند
روند و با رافع یکی شوند (بیهقی)541 :1944 ،؛ درنتیجه دامنة قیام گسترده شده و بخارا ،نخشب و
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دیگر شهرهای سغد را فراگرفت و بهشدت بیم آن میرفت که به شهرهای خراسان بهویژه مرو نیز
سرایت کند .بنابراین ،ابنماهان با شتاب از بلخ به مرو رفت تا از سقوط آن شهر جلوگیری کند .به
محض تخلیة بلخ ،اهالی آن با غارت سرای ابنماهان ،به قیام رافع پیوستند .خلیفه که از گسترش
دامنة قیام بیمناک بود ،تصمیم گرفت او را عزل کند (طبری .)161 /4 :1411 ،خلیفه حکم عزل او
را با سپاهی به فرماندهی هرثمهبن اعین تمیمی برایش فرستاد و به او دستور داد یاران رافع را به
خود جذب کند و با تسلیمشوندگان با مهربانی رفتار کند (همان 166 ،و  .)141هرثمه بهسرعت
روانه ،و در  11ربیعاالخر 131ق 4 /اسفند 116ش وارد مرو شد .ابنماهان را دستگیر کرد و و
مدتی را برای رسیدگی به اقدامات ابنماهان در مرو ماند و سپس در  11جمادیاالولی 131ق4 /
فروردین 114ش او را به دربار هارون گسیل کرد.
هرثمه با وعد و وعید به رافع و یارانش ،از آنها خواست تا تسلیم شوند (همان )141 ،و در 5
جمادیاآلخر 131ق 11 /فروردین 114ش از مرو عازم بلخ شد (اصفهانی .)149 :1940 ،منابع از
چگونگی تسلیم شدن شورشیان بلخ ،چگونگی غلبة هرثمه بر آن شهر و همچنین سرنوشت
شورشیان بعد از غلبة هرثمه بر بلخ چیزی نگفتهاند .از آنجا که برخی از همراهان رافع در سال
131ق به هرثمه پیوستند (طبری ،)145 /4 :1411 ،بهنظر میرسد این افراد از شورشیان بلخ بوده
باشند که با تسلیم خود عمالً بلخ را به هرثمه سپرده و هرثمه نیز با آنها با مهربانی رفتار کرده باشد
(همان.)141 ،
اما رافع و یارانش این وعدهها را نپذیرفتند و اماننامهای را که از طرف خلیفه برای آنها نوشته
شده بود ،رد کردند و مقاومت را ادامه دادند (نسفی)169 :1941 ،؛ چنانکه حملههای متوالی
هرثمه به آنها در طول سال 131ق بینتیجه ماند .هرثمه در مکاتبه با هارون شکست خود را اعالم
و درخواست کمک کرد (گردیزی169 :1969 ،؛ نرشخی .)104 :1969 ،هارون با ارسال نامهای به
رافع از او خواست از قیام دست بردارد و درعوض حکومت خراسان و نواحی پیرامون و مضافات
آن را به او واگذار کند؛ اما رافع نپذیرفت و قیام را ادامه داد (ابناعثم.)934 /4 :1411 ،
به این ترتیب ،هارون متوجه شد که فقط با انتصاب هرثمه به حکومت خراسان نمیتوان آن
قیام را خاتمه داد .ازاینرو ،در  15شعبان 131ق 1 /تیر ماه 116ش از بغداد بهسوی خراسان روانه
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شد تا خود به این ماجرا رسیدگی کند (طبری .)149 /4 :1411 ،او با تأنی حرکت کرد و به
مشکالت ایاالت مسیر عبور نیز رسیدگی کرد (مستوفی 904 :1964 ،و )413؛ چنانکه در صفر
139ق /آذر 116ش به گرگان رسید .در این زمان ،موسم لشکرکشی تمام شده بود و نتوانست به
هرثمه هیچ کمکی کند .اما هرثمه در طول این مدت ،نبرد با رافع و یارانش را ادامه داد و ضمن
شکست آنها در بخارا ،بشیر برادر رافع را به اسارت گرفت (بلعمی.)1104 /4 :1913 ،
هارون پسرش مأمون را از گرگان با سپاهی به مرو فرستاد تا در بهار سال بعد به نبرد با شورشیان
بپردازد و خودش نیز باوجود بیماریاش عازم توس شد (طبری .)146 /4 :1411 ،او پس از اعدام
بشیربن لیث و همراهانش در  9جمادیاآلخر 139ق /فروردین 114ش در توس درگذشت
(اصفهانی .)144 :1940،مأمون نیز سرانجام در  10جمادیاالولی 139ق 14 /اسفند 116ش به مرو
رسید (همانجا) و اندک زمانی بعد در جمادیاالخر 139ق /فروردین 114ش از مرو خارج شد و
بهسوی ماوراءالنهر روان شد .اما در این زمان ،خبر درگذشت هارون را دریافت و بهناچار به مرو
بازگشت (طبری.)900 /4 :1411 ،
اگرچه امین در بغداد به خالفت نشست ،حکومت شرقِ قلمرو اسالمی به مأمون واگذار شد و
مأمور نبرد با رافع بود .او در رجب 139ق /اردیبهشت 114ش دوباره هرثمه را به ادامة نبرد با رافع
گسیل کرد .هرثمه و یارانش سرانجام توانستند شورشیان را در سمرقند محاصره کنند .در این زمان
که بخش اعظم یاران قیام تسلیم شده بودند ،رافع مقصود اصلی خود را بروز داد و با آتش زدن
پرچم سیاه و اعالم رسمی خلع عباسیان ،مردم را بهسوی یک خلیفة غیرهاشمی فراخواند (یعقوبی،
.)906 /1 :1413
با توجه به یاری گرفتن رافع از ایالت غیرمسلمان اغوز و قرلق ،نتیجهای از محاصره حاصل
نشد .هرثمه با ادامه یافتن مدت محاصره دریافت مادامی که از طرف ایالت قرلق و اغوز به رافع
کمک میرسد ،رافع تسلیم نخواهد شد .بنابراین ،نخست سعی کرد با مذاکره ،این ایالت را از
 .چگونگی قتل این اسیران که با وضعیت اسفباری انجام شد ،در تعداد زیادی از منابع با شرح جزئیات آمده است (نک:
مسعودی945 /9 :1401 ،؛ ابناعثم933 /4 :1411 ،؛ طبری146 /4 :1411 ،؛ بلعمی1103 /4 :1913 ،؛ جهشیاری111 :1954 ،؛
ابنعبری143 :1944 ،؛ میرخواند.)1603 /5 :1910 ،
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حمایت رافع بازدارد؛ اما مذاکره سودی نبخشید و آنها آشکارا طرف رافع را گرفتند (همان905 ،؛
ابناثیر .)115 /6 :1415 ،درنتیجه ،برای هرثمه راهی جز تشدید مبارزه با محاصرهشدگان و تالش
برای قطع ارتباط ایالت اغوز و قرلق با سمرقند و رافع نماند .شدت حملههای هرثمه در سمرقند
چنان بود که رافع برای تهییج سپاهیان ،خود به میدان آمد و به دفاع از حصارهای شهر پرداخت
(نسفی .)161 :1941 ،زمان محاصره طول کشید و با بهستوه آمدن مدافعان و قطع ارتباط ایالت
ترک با محاصرهشدگان ،توانست دیوارهای شهر رافتح کند و بر شهر مسلط شود .اما رافع و
یارانش در ارگ (قهندز) مشغول دفاع بودند و تا پایان سال 139ق /مهر 114ش هیچ نشانهای دالّ
بر ضعف یا شکست در آنها دیده نمیشد .از آنجا که فصل لشکرکشی آن سال در شرف اتمام
بود و از سوی دیگر روابط میان مأمون با برادرش امین تیره شده بود و اختالف آنها باال گرفته
بود ،مأمون اصرار داشت هرچه سریعتر کار رافع را تمام کند .سرانجام ،با کمک اشراف ایرانی که
در منطقه نفوذ داشتند ،در محرم 134ق /آبان 114ش رافع را به تسلیم واداشت (جوزجانی:1969 ،
101 /1؛ ابناثیر.)113 /6 :1415 ،
با اینکه منابع درباره علل شکست قیام سکوت کردهاند؛ با استنباط عقالنی عوامل مؤثر بر
شکست را اینگونه میتوان نام برد :ضعف نیروی نظامی شورشیان ،نیرومندی سپاه خالفت ،ابهام
در اهداف قیام و درنتیجه نامتجانس بودن یاران قیام ،انزوای جغرافیایی مکان قیام و عدم ارتباط
مؤثر با دیگر نواحی و ناراضیان ،حمایت طبقات فرودست از قیام و مخالفت طبقات فرادست با آن،
در اختیار داشتن عباسیان منابع اقتصادی جامعه را و درنتیجه توان جذب بیشتر نیرو.
دربارة سرنوشت رافع نیز منابع تاریخی همداستان نیستند .برخی منابع مدعیاند که در صفر
134ق /آذر 114ش او را در حضور مردم و با احترام نزد مأمون بردند و مأمون او را به امیری
حرس گماشت (طبری904 /4 :1411 ،؛ ابنمسکویه .)110 /9 :1414 ،اما برخی دیگر از ارسال او
به دربار امین در بغداد خبر دادهاند (یعقوبی .)140 :1411 ،ابنحزم ضمن روایت پناهندگی او به
مأمون از انتصاب برادرش نصربن لیث به ریاست شرطه در سامرا سخن گفته است (ابنحزم:1409 ،
 )114و عدهای دیگر از قتل رافع به دست هرثمه خبر دادهاند (گردیزی .)139 :1969 ،اما با توجه
به اینکه زمان قتل او را 135ق دانستهاند (نسفی141 :1941 ،؛ ابناثیر )103 /6 :1415 ،و همچنین با
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عنایت به تصریح ابنخیاط ( )459 /1 :1361مبنیبر اینکه او پس از خلع به قتل رسیده است؛ بهنظر
میرسد پس از تسلیم او در محرم 134ق /آبان 114ش نخست با او به مالیمت رفتار شده و پس از
یک سال او را دوباره به سمرقند فرستادهاند و هرثمه او را به قتل رسانده است (ابناثیر/6 :1415 ،
 .)103با تسلیم رافع ،قیامش به اتمام رسید و مأمون بالفاصله به مبارزه با غیرمسلمانان اسروشنه،
فرغانه و دیگر نواحی ماوراءالنهر پرداخت تا آنها را به صلح وادشت (بالذری.)416-414 :1411 ،
 .7انگیزهها و اهداف قیام
انگیزهها و اهداف هر قیامی بیش از هرچیز بیانگر آبشخور فکری و اجتماعی آن قیام است که
ساختار و شاکلة کلی قیام را رقم میزند؛ بنابراین مهمترین رکن قیام بهشمار میرود .پژوهشگران
دربارة اهداف و انگیزههای قیام تقریباً هیچ مطلبی نگفتهاند .زرینکوب ( )61 :1941آن را قیامی
بیهدف و بارتولد ( )493 /1 :1966معلول اغراض شخصی و خصوصی دانسته است .برخی نیز آن
را با احتمالی ضعیف ،نهضتی اموی دانستهاند (دنیل1964 ،؛ .)Gibb, 1970: 95
برای یافتن اهداف و انگیزههای قیام بایست به سخنان و شعارهای رهبران آن استناد کرد .در
متون مطالب درخور توجهی از گفتههای رافع ذکر نشده؛ بنابراین عالوهبر مداقّه در اندک سخنان
و رفتارهای سرکردة قیام که در متون نقل شده است (التبه اگر بتوان آنها را شعار قیام دانست) باید
به مطالعه و بازکاوی عناصر قیام و تأمّل در پایگاه اجتماعی آن نیز پرداخت تا شاید بتوان به
تصوری کلی از اهداف و انگیزههای این قیام دست یافت تا براساس آن ماهیت قیام روشن
میشود.
 .1-7شعارها و دعاوی رهبر قیام
با مطالعة منابع ،چند رفتار یا شعار از رافع و هوادارانش دیده میشود که بهنظر میرسد هریک از
آنها مکمل و دنبالة دیگری باشد .درواقع ،این موارد در کنار یکدیگر شعار اصلی قیام را شکل
میدهند .قسمت اول ،گزارشی است که مأموران برید خراسان در سال 131ق به دربار خالفت
فرستادهاند .این گزارش حاکی از آن است که «نه رافع و نه هیچیک از هوادارانش بیعت با خلیفه
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را نقض نکرده و جامة سیاه را کنار نگذاشته و فقط به ابنماهان که به آنها ظلم کرده اعتراض
دارند( ».طبری166 /4 :1411 ،؛ بلعمی.)1104 /4 :1913 ،
به این ترتیب ،پیداست که تا پایان سال 131ق ،رافع و هوادارانش تظاهر میکردند که فقط به
امارت ابنماهان اعتراض دارند .در بسیاری از بخشهای خراسان عزل ابنماهان در جمادیاالولی
131ق ،با استقبال روبهرو شد و با وعد و وعیدهای هرثمه ،گروهی از شورشیان تسلیم شدند؛ اما
رافع و یارانش در ماوراءالنهر مقاومت دربرابر هرثمه را ادامه دادند (طبری .)145 /4 :1411 ،این
امر بیش از هرچیز گویای این است که اهداف و آمالش فراتر از عزل ابنماهان و تاحد نابود کردن
خالفت عباسی بوده است .اما بهراستی او پس از نابودی عباسیان چه چیزی و چه کسی را جانشین
آنها میکرد .پاسخ این پرسش ،بخش دوم شعارهای رافع است.
بهگفتة یعقوبی ،او «جامة سیاه را آتش زده ،و هوادارانش را به انتخاب فردی غیر از بنیهاشم
فراخواند( ».یعقوبی .)906-905 /1 :1413 ،این کار و همچنین بیاعتقادی رافع به مشروعیتِ
حالفت هارون (جهشیاری )111 :1954 ،حاکی از این است که او و یارانش میخواستند خالفت
عباسی را سرنگون کنند .از آنجا که هستة اصلی سپاه رافع را اعراب تشکیل میدادند و رافع هم به
نسب کنانی (عربی) خود افتخار میکرد و خود را به جدش نصربن سیار مانند میکرد (نسفی،
169 :1941؛ ابنفوطی ،)943-941 /4 :1416 ،معلوم است که هدف قیام ،برپایی حکومت
غیرعربی نیست .اما چنانکه گفته شد ،او خالفت بنیهاشم را قبول نداشت .با توجه به عقیدة عامة
مسلمانان دربارة قریشی بودن خلیفه ،بهصورت منطقی میتوان تصور کرد که او خالفت را برای
کس دیگری از قریش میخواسته است .فقط ابنحزم خاطر نشان میکند که او مردم را به خالفت
بنیامیه فرامیخوانده است (ابنحزم.)114 :1409 ،
البته با توجه به ذهنیت مردم خراسان نسبت به بنیامیه ،نمیتوان تصور کرد که او قصد احیای
خال فت پیشین را داشته؛ بلکه احتماالً درنظر داشته حکومتی شبیه به حکومت امویان اندلس برپا
کند .نسفی در گزارشی متفاوت از حضور او با شمشیر چوبین در باالی دیوارهای سمرقند برای
نبرد با هرثمه خبر داده که وقتی با اعتراض کسی روبهرو شد که چرا برای نبرد با مسلمانان شمشیر
بسته است ،دیگر از خانه خارج نشد (نسفی .)161 :1941 ،این قضیه را با توجه به مطالب قبل یا باید
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با عوامفریبی و تظاهر به زهد او مرتبط دانست یا مربوط به آخرین روزهای قیامش است که خود
متوجه شکست قیام شده بود.
 .2-7بافت قومی -اجتماعی حامیان قیام
تعداد هواداران رافع را تا  90هزار مرد جنگی برشمردهاند و اطالعات دیگری دربارة آنها در
دست نیست (دینوری ،بیتا .)931 :از ترکیببندی نیروهای اجتماعی قیام نیز هیچ سخنی گفته
نشده است .درحالی که برخی هستة اولیة پیروان رافع را «عیاران» یا «اوباش» میدانند (بلعمی،
1109 /4 :1913؛ تتوی -قزوینی ،)1411 /1 :1911 ،بیهقی ( )541 :1944از پیوستن بزرگان خراسان
به قیام خبر داده است .فقط با تأمل در نام و پایگاه اجتماعی برخی از افراد حاضر در قیام و همچنین
با دقت در بافت جمعیتیِ محدودة جغرافیایی قیام ،میتوان تصویری کلی از نیروهای اجتماعی قیام
بهدست داد .از روایت دینوری (بیتا )931 :استنباط میشود که هستة بنیادین قیام را همین اعراب
تشکیل دادهاند.
در میان هواداران قیام از ممکّنان (یا اشراف) مرو (بیهقی )541 :1944 ،و از طیف دیگری با
عنوان «ابناءالشیعه» یاد شده است (طبری .)145 /4 :1411 ،با استدالل عقالنی و با توجه به نام برخی
از این ابناءالشیعه نظیر عجیفبن عنبسه تصور میشود که مقصود از این طیف ،همان نوادگان
داعیان نهضت عباسی است .اگر به خاطر بیاوریم که یکی از موارد ذکرشده دربارة بدسیرتی
ابنماهان با اشراف خراسان به رفتار او با حسینبن مصعب (پدر طاهربن حسین) بوده (طبری،
 )169 /4 :1411و درنظر بگیریم که طاهر یکی از پیوستگان به قیام رافع بود (ابنحزم)114 :1409 ،
و عموم اشرافِ ناراضی از ابنماهان در مرو ساکن بودند (بیهقی )541 :1944 ،و هم اینکه این
اشراف اساس نهضت عباسی را نیز تشکیل میدادند (شعبان)141 :1916 ،؛ در آن صورت شاید
بتوان هر دو گروه «ممکّنان مرو» و «ابناءالشیعه» را یکی دانست و اگر کامالً برهم منطبق نباشند ،در
بسیاری از موارد مشترکاند .در این صورت نیز با توجه به اینکه اکثریت نیروی نهضت عباسی بر
ضد امویان را اعراب مستقر در مرو تشکیل میدادند (شعبان ،)141-141 :1916 ،میتوان نتیجه
گرفت که این بخش از هواداران رافع نیز عموماً اعراب یا وابستگان آنها بودند .چنانکه ذکر شد،
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رافع نیز به یکی از این قبایل عربی موسوم به کنانه تعلق داشت .فرماندهی سپاهِ او در بخارا را نیز
برادرش بشیربن لیث -که از زندگی او چیزی دانسته نیست -برعهده داشت (بلعمی/4 :1913 ،
.)1101
بخش زیادی از مسلمانان با عنوان غازی در ماوراءالنهر گرد آمده و مشغول دفاع از مرزهای
اسالمی بودند .با توجه به اینکه در این زمان هنوز اسروشنه ،چاچ و فرغانه با داشتن حکمرانان سنتیِ
غیرمسلمان ،هنوز بهطور قطعی فتح نشده بود (بالذری)416-414 :1411 ،؛ سمرقند بهعنوان کرسی
ماوراءالنهر ،مرکز تجمع غازیان برای اعزام به چاچ ،فرغانه ،اسروشنه و دیگر نواحی مرزی بود
(یاقوت حموی .)549 /1 :1335 ،این غازیان هم عمالً رکن دیگر قیام رافع بودند و ازآنجا که در
این زمان هنوز تعداد زیادی از ایرانیان ماوراءالنهر مسلمان نشده بودند ،تصور میشود که این گروه
نیز عموماً اعراب بودند .به این ترتیب ،عناصر عرب و وابستگان آنها هستة اصلی قیام را تشکیل
میدادند.
از سوی دیگر ،منطقه ماوراءالنهر ،بافت جمعیتی ایرانی داشت ()Gibb, 1970: 5؛ چنانکه
بهلحاظ کثرت ،تعداد آنها با مهاجران عرب قابل قیاس نبود .آنها به کشاورزی ،تجارت و یا
صنعت و پیشهوری مشغول بودند (حدودالعالم111-105 :1961 ،؛ استخری.)113-116 :1961 ،
پس از فتوحات نیز گروهی از قبایل عربی در این ناحیه ساکن شدند و عالوهبر کمک به گسترش
فتوحات ،نیروی کمکی حاکمان عرب در منطقه بهشمار میرفتند (یعقوبی195 :1411 ،؛ استخری،
159 :1961؛ اشپولر .)443 /1 :1941 ،حال سؤال این است که این ایرانیان چه نقشی در این قیام
داشتهاند .با توجه به غلبة بافت جمعیتی ایرانی در منطقه ،بهطور قطع بایستی در این قیام ایفای نقش
کرده باشند .از این مردم با عنوان سمرقندیان ،اهل نسف ،اهل چاچ و جز آن یاد شده است.
با توجه به بدرفتاری ابنماهان با اشراف مرو (طبری169 /4 :1411 ،؛ بیهقی )541 :1944 ،و
همچنین نقش خاندان سامانی در رفع این غائله (نرشخی ،)105 :1969 ،اشراف ایرانی نیز در این
قیام نقش اساسی داشتهاند .از گروه عیاران یا اوباش سمرقند نیز بهعنوان نخستین افرادی که به رافع
پیوستند یاد شده است (تتوی -قزوینی )141 /1 :1911 ،که با توجه به قدمت این گروه (با نام فتیان،
عیاران ،اوباش ،شطار و جزآن) از دوران باستان ،میتوان آنها را از بومیان ایرانی منطقه دانست
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(کاهن .)146 :1941 ،پیوستن غازیان به رافع درعمل دفاع از ثغور را مهمل گذاشت و به قبایل
غیرمسلمانِ قرلق ،اغوز و تبت که با غازیان مسلمان درگیر بودند ،فرصت داد تا بهعنوان سومین
رکن قیام رافع ،وارد قلمرو اسالمی شوند و تا سمرقند تردد کنند (یعقوبی.)906 /1 :1413 ،
 .8نتیجهگیری
قیام رافعبن لیث -که در اواخر خالفت هارونالرشید در سال 113ق در ماوراءالنهر رخ داد -زاییدة
شرایطی خاصی بود .اهالی خراسان که بیشترین سهم را در تکوین و تثبیت خالفت عباسی داشتند،
بهعلت بر آورده نشدن انتظارات خود در طول قرن دوم همواره به خالفت عباسی معترض بودند .در
دوران خالفت هارون ،قتلعام برمکیان -که در خراسان هواداران زیادی داشتند -و همچنین
انتصاب دشمن برامکه ،یعنی ابنماهان به حکومت خراسان ،ناخشنودی اهالی خراسان را درپی
داشت .بدسیرتی ابنماهان با بزرگان و اشراف و سختگیریهای او در گرفتن مالیات و ارسال آن به
دربار بغداد ،آتش خشم این مردم را شعلهور کرد .رافع با بهرهگیری مناسب از این نارضایتی وسیع
مردم از عمّال خلیفة عباسی ،توانست تودة وسیعی از اعراب و ایرانیان را گرد خویش آورد و زیر
لوای مخالفت با عمّال خلیفه ،بهتدریج به تبلیغ خالفت امویان پرداخته ،برای تشکیل حکومتی
اموی دست به کار شود .این قیام بهسرعت در میان اهالی ماوراءالنهر گسترش یافت و با پیوستن
برخی افراد یا گروهها با پایگاههای اجتماعی متفاوت و انگیزههای خاص اقتصادی و اجتماعی،
سراسر ماوراءالنهر از فرغانه و سغد تا بلخ و تخارستان را دربرگرفت .این روند اگرچه به توسعة
سریع دامنه قیام کمک کرد ،درواقع یکی از عوامل تسریع در شکست قیام نیز بود؛ زیرا این افراد
ناهماهنگ با اهداف متفاوت ،دشمنان و مخالفان خاص خود را نیز داشتند.گسترش دامنة قیام و
ناتوانی عمّال خلیفه در سرکوبی آن ،خلیفه هارونالرشید را واداشت که خود برای سرکوبی قیام
روانه شود و از بغداد به خراسان بیاید .اما با مرگ ناگهانی او قبل از سرکوبی قیام ،ادامة مقابله با
قیام به زمان مأمون رسید .مأمون با بخششهای مالیاتی کوشید تا نارضایتیهای اقتصادی و
زمینههای اجتماعی قیام را مرتفع کند و سپس با استفاده از حمایت و همدلی و همراهی اشراف
ایرانی و دادن امان به سرکردة قیام توانست این قیام را در 134ق خاتمه دهد.
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