
، ۹۰پیاپی ۀ، شمارپنجم، سال چھل و تاریخ و فرھنگمطالعات اسالمی: 
۹- ۲۹، ص ۱۳۹۲بھار و تابستان

*امویان در سدة دوم هجريعلیهابوعیسی اصفهانیقیام 

١مشھداستادیار دانشگاه فردوسی/سیده فاطمه زارع حسینیدکتر 

چکیده
ھایی خرد و کـالن  ھا و انقالبوخوردھا، شورشھای ھجری، سرزمین ایران صحنۀ زددر نخستین سده

تـر از ھمـه،   تر و گمنـام آوازهھای مختلف سیاسی، دینی و اجتماعی بود. در این میان، شاید کمبا انگیزه
قیام ابوعیسی اصفھانی است که به دلیل یھودی بـودن وی و پیـروانش، قیـام در کشـوری بـا جمعیـت       

جاست قوال دربارۀ ماھیت و کیفیت این نھضت و پیامدھایش بهمسلمان و ھمچنین ابھامات و اختالف ا
تری قرار گیرد. ابوعیسی یک یھودی مقیم اصـفھان و درواقـع، نخسـتین    که مورد توجه و بررسی جدی

زدۀ آن یھودی ایرانی است که در نیمۀ دوم سدۀ دوم ھجری با استفادۀ بھینه از فضای بحرانی و آشـوب 
ضاً جدید و ادعاھای مسیحایی، پس از گـردآوری ھـواداران بسـیار بـر ضـد      ھای دینی بععصر با آموزه

و به قولی مغلوب و منکوب و به قولی دیگر از نظر غایـب و در غـاری پنھـان    شوریدحکومت امویان 
شد و بنا به روایتی دیگرگونه، برای ابالغ پیام خدا و رسالت خویش به بنوموسی که آن سوی نھر مرمل 

-که یک نھضت موعودباورانۀ مھم در تاریخ یھود است-بیابان در پیش گرفت. قیام ویزیستند، راه می
در نظر و عمل راھش را ادامه دادند. » اصفھانیه«یا » عیسویه«نماند و اصحابش موسوم به ثمرابتر و بی

ابوعیسی اصفھانی، یھودیان، اصفھان، عیسویه.: ھاکلیدواژه

۰۵/۱۱/۱۳۹۲؛ تاریخ تصویب نھایی: ۱۳/۰۸/۱۳۹۲*. تاریخ وصول: 
1. Email: zareh-h@um.ac.ir
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مقدمه
ھـا و  شـاھد خیـزش  -شـویم ویژه ھرچـه بـه پایـان آن نزدیـک مـی     هب-دوران حکومت امویان

ھـا و  ھای گوناگون، در مناطق متعدد و با انگیـزه ھای مختلفی بود که توسط افراد و گروهجنبش
تـرین  پیوسـت. سـرزمین پھنـاور ایـران از مھـم     اھداف سیاسی، اجتماعی و دینی به وقـوع مـی  

ھـا بـود و ھرازچنـدگاھی، شورشـی از     ا و نـاآرامی ھـ ھای این گونه آشوبھا و کانونخاستگاه
زد و در حالی که ھنوز حکومت کامالً از سـرکوب و مھـار آن فـارغ نشـده     ای سر بر میگوشه

متزلـزل و پرھیـاھو شـرایطی را    ۀخاسـت. ایـن دور  ای دیگر به پا میبود، جنبشی تازه از گوشه
فھانی جـرأت و جسـارت یافـت تـا     پدید آورد که حتی یک یھودی ایرانی به نام ابوعیسی اصـ 

ھایش را آشکار سازد و موفق شود خلق کثیری از یھودیان را ھمدل و ھمراه کند و طـی  دعوی
قیامی مسلحانه بر حکومت وقت بشورد. آشنایی با این قیام، که نخستین قیام یھودیان ایـران بـه   

شـناخت اجمـالی از   رود، و بررسی و ارزیابی ابعاد و جوانـب متعـدد آن و ھمچنـین   شمار می
٢دوم م) و شبّتای صِـوی ۀ(در سد١یھودی بین بارکوخبا» پیامبر«احوال رھبر آن که بانفوذترین 

است، خالی از لطـف  ھفدھم م) بود و دواعی و اھدافی که از این جنبش در سر داشتهۀ(در سد
نسبت پراکنده و هھایی بنماید؛ زیرا در منابع موجود آگاھیو فایده نیست و چه بسا ضروری می

گریخته از ابوعیسی و نھضت او در اختیار داریم و ھیچ مطلب مسـتقل  اندک و اطالعاتی جسته
است. منابعی را کـه در آنھـا   و جامعی در باب این موضوع به زبان فارسی نوشته و منتشر نشده

ی یھـودی و  اصـل ۀتوان به دو دسـت است، میذکری از ابوعیسی یا قیام وی و بازماندگانش آمده
اشـکول  (در ٤)، ھَدَسـی االنوار و المراقب(در ٣غیر یھودی تقسیم کرد: یھودیانی چون قِرقِسانی

)، ابـن حـزم   آثارالباقیه، و غیر یھودیانی مانند بیرونی (در ٧)نامهیمن(در ٦و ابن میمون٥)ھکوفر
) و الملل و النحلتانی (در )، شھرسالتمھید)، باقالنی (در االدیانبیان)، ابوالمعالی (در الفصل(در 

توان بـا  اند که ھیچ کدام کامل و تحلیلی نیست. با این حال میھایی آوردهباره گزارش... در این

1 . Barkokhba
2 . Shabbatai Zvi
3. Qirqesani
4. Hadasi
5. Eshkol ha- Kofer
6. Maimonides
7. Letter to Yemen
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یھودی و جنبش ۀبرجستۀھاشان این چھررجوع به آنان و گردآوری و تدوین و تحلیل گزارش

حضـور  ۀد به اجمال از سـابق مھم و اثرگذارش را بازسازی کرد. پیش از ورود به اصل گفتار بای
یھودیان در ایران سخن گفت.  

پیشینۀ یھودیان ایران
تـاریخ قـدم بـه    ۀھخامنشی و حتی پیش از ظھور مادھا در صحنۀیھودیان قبل از تأسیس سلسل

شناسان را بپذیریم، باید گفت کـه ملـت یھـود    ای از ایرانخاک ایران نھادند و اگر پژوھش پاره
اسـت. پادشـاه   ت ھوای ایران را استنشاق کرده و از زمین آن ارتزاق نمـوده  قبل از ظھور زردش

ق. م شد و ھزاران تـن  ۷۲۲موجب نابودی دولت اسرائیل در سال ١آشور به نام شلمنسر پنجم
از ساکنان کشور اسرائیل به اسارت به مشرق امپراتوری آشـور بـرده شـدند. داسـتان سـکونت      

-۲/ ۱شود (نتصر، تاریخی آغاز میۀاریخ یھود ایران از ھمین نقطیھودیان در ایران و باألخره ت
اسـت کـه پـس از آزادی    » اصـفھان «ھای یھودیان در ایران گاهترین سکونت). یکی از قدیمی۳

ق. م) شمار زیادی از ایشـان در حـوالی   ۵۳۸یھودیان تبعیدی بابل به دست کورش ھخامنشی (
ساسـانیان جمعیـت یھـود    ۀاقامت گزیدنـد. در دور » گی«یا » جی«ای به نام این شھر در منطقه

-نشین ایران مـی ترین شھر یھودیایران رو به ازدیاد گذاشت. منابعی چند سپاھان را پرجمعیت
ھای نخست اسالمی معتقدند اصفھان را کـه نـام نخسـتین آن    دانند. منابع متأخر مربوط به سده

؛ ۲۰۹-۲۰۸، ۱/۲۰۶اند (حمـوی،  دی بابل ساخته(سرزمین یھودیان) بود، اسرای یھو» الیھودیه«
). ۱۸/ ۱نتصر، 

م. دیگـر آزار و اذیـت قابـل تـوجھی علیـه      ۴۸۴پس از درگذشت فیروز ساسانی در سـال  
م) ۷۵۰ق/ ۱۳۲یھودیان این شھر انجام نشده بود. بنابراین از این زمان تا پایان خالفت امـوی ( 

نشـین ایـران بـود    ترین شھرھای یھودیرجمعیتمورد بحث ماست، اصفھان یکی از پۀکه دور
).  ۲/۲۳۸(لوی، 

یھودی -فارسی ھم که در دوران بعد از اسالم به زبان فارسیۀھای پراکندنخستین نگارش
ھاسـت  یھودی و فعالیت عمومی آنھـا در کنـار سـایر گـروه    ۀاند، گواه وسعت جامعنوشته شده
فتح اصـفھان بـه دسـت اعـراب، گروھـی از      ). بسیار جالب است که گویی مقارن۶۳(سرشار، 

1. Shalmanassar V
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شھر به استقبال فاتحان عرب رفتند به گمـان  ۀیھودیان این شھر با ساز و رقص و آواز تا درواز
شـک چنـین   ). بی۲۳-۱/۲۲است (اصفھانی، آن که مسیحای موعودشان از میان اعراب برخاسته

د. حدود صـد و چنـد سـال    شمار سر بزنتوانست از اقلیتی ضعیف و کمجرأت و جسارتی نمی
بعد، اصفھان و مناطق اطراف آن شاھد شورشی مھم به رھبری یکی از یھودیان آن شھر بـه نـام   

ۀدوم ھجری که تحت حکومت خلیفـ ۀابوعیسی اصفھانی بود. این جنبش در ایران اسالمی سد
یک یھـودی  مسلمانان و در سرزمینی که ساکنانش پیرو و پایبند دین اسالم بودند، به فرماندھی

شدند، آن ھم با ابراز عقاید محسوب می-ھرچند پرشمار-ھای دینی که به ھر حال جزء اقلیت
دینی نوین به وقوع پیوسته بود. 

ابوعیسی اصفھانی
ھا و القابنام

است. نـام وی  یاد شده» ابوعیسی اصفھانی«از این رھبر مسیحایی در اکثر مآخذ با کنیه و نسبت 
(ابوالمعـالی،  » اسـحاق بـن یوسـف   «)، ۱۹۶/ ۱(شھرسـتانی،  » حاق بن یعقوباس«را به صورت 

عوبیـد  «انـد. لقـب وی بـه دو صـورت     ذکر کـرده ٢)۹۹(ابن حزم، » محمد بن عیسی«و ١)۱۱۵
) بـه  ۱/۱۹۶(شھرسـتانی،  )در عربـی= عبـداهللا  (» عوفید الـوھیم «) یا ٣۶۴۶(اشلوسینگر،» الوھیم

به قـول شھرسـتانی   ٤است.(معادل عوبد یھوه) ضبط شده» اهعوبدی«معنی عبد یا عابد خداوند و 
ۀشـاید یـک کنیـ   » ابوعیسـی «، و »اسحاق بن یعقوب االصفھانی«اش او دو نام داشت: نام عربی

اش به شکل است؛ و نام عبریآمیز و احتماالً لقبی پیامبرانه و شاید مسیحایی برای او بودهاحترام
اش نام علنـی  رود نام عربیده (شھرستانی، ھمانجا) که گمان میآم» عوبدیاه«یا ٥»عوبید الوھیم«

ھای موجـود ایـن   آورد، اما در چاپمی» اسحاق بن یعقوب«، نام ابوعیسی را االدیانبیان. واسرشتروم درمقالة خود به نقل از١
است.ایم، ضبط شدهران نام وی به ھمان صورتی که ذکر کردهاثر در ای

-داشته باشد، و ابوعیسـی و عیسـویه بـی   » محمد«ای نام اند که امکان نداشت که ھیچ یھودی. برخی از محققان اظھار داشته٢
). ۶۰رفتند (نک به واسرشتروم، ص شمار میتردید یھودی به

3. Schloessinger
است. » یھوه«شکل مخفف» یاه. «٤
ای که اخبـار و وقـایع آخرزمـان را بـر ربـی شـمعون       ، فرشتهMetatronکند که فرشتة متاترون (. واسرشتروم خاطرنشان می۵

بوده و روایـت ابوالمعـالی دربـارة ابوعیسـی (در چـاپ ھاشـم       » عوبید الوھیم«بریوحای آشکار کرده بود) ھم دارای نام سرّی 
ھای دیگر این کتاب، ایـن عبـارت   ). در چاپ۶۲شود (آغاز می» ه وی یک فرشته بود واهللا یعلم!گویند ک«رضی) نیز با عبارت 

، چـاپ  االدیـان بیـان است نه در باب ابوعیسـی (نـک بـه    آمده» خیر الراعی«در آخر اخبار یک شخصیت قبل از ابوعیسی یعنی 
).۷۵و دبیر سیاقی، ۱۱۵پژوه، دانش
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اش نـام سـرّی و   و ظاھری وی بوده که نزد اخالف ھم به ھمین نام اشتھار یافتـه و نـام عبـری   

است. این نام سرّی ممکن است با عروج مدعایی او به آسمان ربطی داشته باشـد  باطنی او بوده
).  ۶۲-١۶۱(واسرشتروم،

ادسالزادگاه و ز
زیسـت. از  )، امـا در اصـفھان مـی   ۳۴از قرار معلوم، وی در نصیبین زاده شده بود (خـوارزمی،  

حیات وی سـه روایـت   ۀتاریخ دقیق والدت و وفاتش ھیچ سرنخی در دست نیست، ولی دربار
م) ۷۰۵-۶۸۵ق/۸۵-۶۵امـوی عبـدالملک بـن مـروان (    ۀروزگـار خلیفـ  وجود دارد: او را ھـم 

) یا معاصـر مـروان بـن محمـد     ۵۸، به نقل از واسرشتروم، ۱۲/ ۱، ر و المراقباالنوا(قرقسانی، 
عصـر ابـوجعفر   ) یا ھم۲۰/ ۲م) (شھرستانی، ۷۵۰-۷۴۴ق/۱۳۲-۱۲۶معروف به مروان حمار (

) ذکـر  ۸۱؛ گرینسـتون،  ۱۱۵م) (ابوالمعـالی،  ۷۷۵-۷۵۴ق/ ۱۵۸-۱۳۶عباسـی ( ۀمنصور خلیفـ 
ین باورند که در پی اختالف و برخورد امویان با امپراتوری اند. موافقان روایت نخست بر اکرده

بیزانس بر سر قسطنطنیه، امپراتوران مسیحی بیزانس و روم به خـاطر دشـمنی دینـی دیرینـه بـا      
ای با این قوم در پـیش گرفتنـد   یھودیان و سوء ظن به آنان برخورد نامناسب و رفتار سختگیرانه

ر یھودیان ایجاد کرد و موجب دعوت و قیـام ابوعیسـی   که ھمین امر شور و ھیجان مسیحایی د
). اما با توجه به شواھد و قراین مذکور در منابع، به ظن قوی وی در زمان ۵۹شد (واسرشتروم، 

-به پایان رسیده-منصورۀیعنی دور-مروان دوم خروج کرده و کارش در عھد خالفت عباسی
است. در این خصوص بیشتر سخن خواھیم گفت.

و سوادپیشه 
). طرفـدارانش نقـل   ۱۱۵ای فرودسـت بـود (ابوالمعـالی،    ابوعیسی درزیّ ساده و متعلق به طبقه

-ھایش را بدون استمداد از کسی میدانست، کتاباگرچه وی نوشت و خواند نمی«اند که کرده
تحریـر  ۀھایی به رشترغم نداشتن سواد موفق شد کتاب) و ھمین که علی٢۳۲۵(السنر،» نوشت

نبوت و نشانگر نیروی ماورای طبیعت او بود و ادعای پیامبریش را ثابـت  ۀمعجزۀورد، نشاندرآ
اند که او از سواد عبری برخوردار بـود و تـورات و   کرد (السنر، ھمانجا). برخی دیگر مدعیمی

).۳۴۰/ ۲دانست (لوی، تلمود را می

1. Wasserstrom
2. Lassner
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ھای قیامھا، عوامل و انگیزهزمینهپیش
رفته و ظھور مسیحا ھمواره یکی از ارکان اصلی عقیدتی یھودیان به شمار میاعتقاد به انتظار و

تغییـر و  ۀملت یھود دست کم بعد از تبعید بابلی در تاریخ پر فراز و فرود خویش و در بحبوح
اسـت.  گشـته ھا و ادوار شکست و ناکامی ھمیشه به دنبال ناجی و رھادھنده مـی تبدیل حکومت

در چنان محیطـی دشـوار کـه ملـت ضـعیف و      ») مسیحا«یا » ماشیح«ه ای (موسوم بچنین ناجی
بایسـت  ھای بـزرگ دوران عـرض انـدام کنـد، مـی     توانست در برابر قدرتسرگردان یھود نمی

العاده باشد و مستقیماً از ایمان خود به خدا الھام بگیـرد کـه در   دارای صفات اَبَرانسانی و خارق
شـان امیـدوار بداننـد    ھای ملید خود را به پیروزی جنبشتوانستنغیر این صورت یھودیان نمی

).  ۱۲/ ۲(نتصر، 
ھـای  ای بـود کـه نھضـت   در طی دو قرن اول حکومت اعراب در ایران نیز وضع بـه گونـه  

موعودباورانه در آن افزایش یافتند و تفکرات یھودیان، مزدکیان، مسیحیان و مسلمانان با عقایـد  
آخرزمان بودند، ترکیب شـدند (سرشـار،   ۀای در دورغییر عمدهموعودباورانه که ھمگی منتظر ت

ھای مسیحایی یھودی در ایران با قیام ابوعیسی اصفھانی و مریدش یودغان در قرن ). جنبش۶۴
ادامــه یافــت ١دوم ھجــری آغــاز گشــت و تــا قــرن ششــم ھجــری بــه دســت دیویــد آلــروی

).٢۴۷۵(وربلوسکی،
قیام وجود دارد: اکثر منابع آن را قیـامی مسـتقل وصـف    این ۀبه طور کلی، دو دیدگاه دربار

اند. آنان که با دیـدگاه اول  ھای معاصرش دانستهاند و کسانی آن را قیامی وابسته و تابع قیامکرده
داستانند، بر این باورند که سوائق سیاسی، قومی و دینی ابوعیسی موجب پیدایی این جنـبش  ھم

ھای وی در ترین انگیزهخانمانی و آوارگی از قویھود از بیشده، به این شرح که رھایی ملت ی
است. به لحاظ دینـی ھـم   اظھار دعوتش بوده و او ھوای آزادی و نجات قومش را در سر داشته

ای داشت که با احکام جـدی  گیرانهظاھراً حیات دینی یھودیان در اصفھان بنیاد حاخامی سخت
آلـود و  ). شـاید فضـای تعصـب   ۸۰، ٣بـود (فیشـل  سبت و پرھیزھا و دستورھای غـذایی تـوأم   

موافـق  ٤امور یھودیان را بر عھده داشتندۀھا ادارمقدس دینی یھود ایران که در رأس آن حاخام

1. David Alroy
2. Werblowski
3. Fischel

. خانم دقیقیان دقیقاً نظری مخالف این دیدگاه را دارد و معتقد است که منطقة وسیع غرب ایران که بافتی بیشتر روسـتایی، و  ۴
از به خاطر سردسیری و کوھستانی بودن دور از مراکز شھری قرار داشت، سبب دور ماندن ساکنان یھودی آن دیار از بسـیاری 
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طبع وی نبوده و به منظور مقابله و مقاومت در برابر جو شدیداً متشرع آن در پی ایجاد نـودینی  

ای کـه ابوعیسـی در آن   ). گویـا دوره ۴۰۶(سرشار، است کیشانش بودهمتفاوتی برای خود و ھم
ھای زیست، دوران دست به دست شدن حکومت اعراب مسلمان و زدوخوردھا و کشمکشمی

ھـا  امویان و عباسیان بود و در واقع او در روزگاری که کشتی دولت خاندان اموی بر اثر انقالب
تـوان  ق بود، دست به قیامی زد که مـی درپی ایرانیان و غیر ایرانیان در حال غرھای پیو شورش

ھای ایرانی دیگر بر ضـد حکومـت عـرب، و قیـامی سیاسـی، فکـری و       آن را ھمگام با جنبش
انقالبی قلمداد کرد. وی نخستین یھودی ایرانی بود کـه در برابـر حکومـت امـوی و حاکمیـت      

جـذام مبـتال   اند که به مرض). ھمچنین گفته۱۳-۱/۱۲ھا سر به شورش گذاشت (نتصر، حاخام
ای پنداشت و تصور کرد که به مقـام بزرگـی کـه بـه وی     بود و چون عالج یافت، آن را معجزه

).۱۹۵؛ رھبر، ۳۴۰/ ۲وعده داده شده بود، خواھد رسید (لوی، 
ھـای  اما طبق نظر برخی از طرفداران دیدگاه دوم، ابوعیسـی تحـت تـأثیر القائـات و وعـده     

ضتش را به راه انداخت. گویند که ابومسـلم خراسـانی دسـت    بعضی از بزرگان حاکم ایرانی، نھ
زد. از سـوبی دیگـر، عبـداهللا بـن     -فرمـانروای خراسـان  -به شورش و براندازی حکومت نصر

معاویه از نوادگان جعفر بن ابی طالب در پی بدقولی کوفیان فـرار نمـوده، بـه مدینـه رفـت؛ و      
ال، ری، اصـفھان، فـارس، دینـور و نھاونـد     ق. بر مناطق جب۱۲۷پیروان زیادی یافت و در سال 

). فرمانداران ری و اصفھان موافق و مساعد او بودند. بـا وجـود   ۲۴۸/ ۱مسلط شد (جعفریان، 
ق. از لشـکریان شـام   ۱۲۹او در سال این، دولتش چندان دوامی نیافت و چندی بعد افول کرد.
کشته شد. قبل از کشـته شـدن عبـداهللا    شکست خورده، به خراسان پناه برد و به دست ابومسلم

رسـد کـه فرمـانروای    بن معاویه، ابوعیسی اصفھانی در این شھر قیام کرده بود. چنین به نظر می
خواسـت از وجـود جمعیـت    مـی -عبداهللا بن معاویـه بـود  ۀکه طرفدار خانواد-اصفھان و ری

طلـب  ور، ورزیده و آشـوب فراوان یھودی اصفھان استفاده نماید؛ لذا به ابوعیسی که مردی جس
جدید فلسـطین  ۀبود، روی آورد و به او اطمینان داد که در صورت موفقیت و فتح، توسط خلیف

را وطن یھودیان کرده، آنھا را در آنجا جمع نماید و ابوعیسی رئیس و پیشوای یھودیان گردد.  

ھـا و مراسـم یھـودی و احکـام     تحوالت فکری، فرھنگی و دینی یھودیان شھرنشین شده بود و درنتیجه، ایشان خیلی از جشن
آمیـز تلمـودی   ھای سـختگیرانه و وسـواس  شناختند. ھمچنین ساختار زندگی ساده و سنتی آنان با رعایتپیچیدة تلمود را نمی

).۲۹۶-۲۹۵، ننردبانی به آسماآمد (نک به سازگار نمی
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ی امـوی آن  به این ترتیب، ابوعیسی با توجه به کثرت جمعیت یھود و اوضاع وخـیم خلفـا  
ھای امیدبخشی که دریافـت  دوران، قیام ابومسلم در خراسان و با اتکا به شجاعت خود و وعده

باوریی که داشت، قانع شد که موفقیتش قطعی است. شاید این بینی و خوشکرده بود، با خوش
رویدادھا و امیدھا سبب شده بود که تصور نماید خودش پیشـوا یـا مسـیحای یھودیـان اسـت      

).۲۴۰-۲۳۹/ ۲، (لوی
دانسـته  -شورشـگر ایرانـی رقیـب عباسـیان    -رزم و ھمراه سنبادطبق نظری دیگر، وی ھم

).۸۱است (گرینستون، شده
گزارش قیام

/ ۱و ابن میمون به نقل از نتصر، ۱۶-۱۵اند (بیرونی، ای او را نبی دورغین خواندهبا آن که عده
اری از یھودیان آن روزگـار بـه ادعاھـایش ایمـان     دھد که بسی)، ولی قراین تاریخی نشان می۱۶

آغـاز و انجـام ایـن    ۀآوردند و جنبشی شگفت ظاھر کردند. در منابع، جزئیات زیـادی از نحـو  
ترین گزارش در این باب که شاید تنھا روایت روشن و منسـجم  جنبش در دست نیست. مفصل

١آشکارا یھودی دارد.ۀھم باشد، از آن شھرستانی است که صبغ

). ۲۹۶دانست (دقیقیان، دستی بود و فنون جنگاوری را نیک میگویا ابوعیسی، خطیب چیره
). بـه تصـریح   ۱۹۵وی پیروان خود را در اصفھان گرد آورد و به آنان ھنر رزم آموخت (رھبـر،  

نبرد مسلحانه شـدند.  ۀآرایی کردند و آمادمنابع، بسیاری از یھودیان ایران در حمایت از او صف
) و بنا به قولی دیگر در نصـیبین (ابوالمعـالی،   ۶۴۶مال قوی وی در اصفھان (اشلوسینگر، به احت
).٢۳۳۷) قیامش را آشکار ساخت و در نزدیکی ری شکست خورد (آونری،۱۱۵

است که در میان آنـان غیـر یھودیـان    در مآخذ از شمار زیاد یاران ابوعیسی سخن گفته شده
) و حتی بـه قـول   ۸۰؛ گرینستون، ۳۴۰/ ۲ده ھزار نفر (لوی، ھم حضور داشتند. تعداد ایشان را 

-اند. اگر اصفھان را یکـی از پرنفـوس  ) ذکر کرده۱۵/ ۱ابن میمون، صدھا ھزار یھودی (نتصر، 
نشین ایران آن دوران بدانیم و امکان پیوستن یھودیان از سرتاسر ایـران و  ترین شھرھای یھودی

ھای خـاص خودشـان، بـه ایـن جنـبش را منتفـی       و انگیزهنیز برخی از غیر یھودیان، با اھداف 
ھرچند خالی از اغراق نیست، امـا بـاورکردنی بـه نظـر     » ده ھزار«توان گفت که رقم ندانیم، می

).۷۸است (ص . واسرشتروم بر آن است که شھرستانی گزارش خویش را از یک منبع عیسوی اخذ کرده۱
2. Avneri
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رسد. پیداست که رقم مبھم و کالن صدھا ھـزار درآمیختـه بـه اغـراق و پـذیرش آن دور از      می

کـه او واقعـاً یـارانی از میـان مسـلمانان و      انـد، بپـذیریم   منطق است. ھمچنین اگر چنانکه گفته
سیاسی بسـیار  ۀاست، باید آن را حاکی از دو امر بدانیم: یکی آن که این قیام جنبمسیحیان داشته

است و دیگر آن کـه احتمـاالً تأییـد    ای داشته که موفق به جذب غیر یھودیان در خود شدهقوی
-ان به ایـن نھضـت اثـر گذاشـته    نبوت حضرت عیسی (ع) و حضرت محمد (ع) در جلب ایش

است.
اصحاب ابوعیسی مدعی آیات و معجزاتـی بـرای او بودنـد. زعمشـان آن بـود کـه چـون        

کشید ھایی دور اردوگاھش میدایره١ای از درخت موردشد، با طناب یا شاخهکارزاری واقع می
د، از گزند سالح و داد که تا ھنگامی که آن محدوده را ترک نکننو به یارانش اطمینان خاطر می

کردند. ھا دشمنان به عقب ھزیمت میاین دایرهۀضرب شمشیر دشمنان در امانند؛ زیرا از معجز
شد. بسیاری از آنـان را  کرد و خود تنھا سوار بر اسب از دایره خارج میای میاو زیر لب زمزمه

و ھنگامی کـه بـه حـوالی    آوردند ای گویند که دشمنان بر آنھا حمله مینمود. عدهتار و مار می
). ۱۹۷-۱/۱۹۶گشـتند (شھرسـتانی،   رسیدند، به جھت ترس از طلسم یا افسـون بـازمی  خط می

اند که سپاھیان دشمن از روی خـط گذشـتند و یـاران ابوعیسـی آنـان را      برخی دیگر نقل کرده
).۶۴۶تعقیب و به تمام، قلع و قمعشان کردند (اشلوسینگر، 

فرجام کار ابوعیسی
سرانجام این شورش و عاقبت کـار ابوعیسـی چنـد قـول متفـاوت وجـود دارد. بعضـی        ۀدربار

معتقدند که این شورش پس از چندی مغلوب شد و لشکریانش در نزدیکـی شـھر کھـن رگـه     
؛ آونـری،  ۱۸۹۷/ ۱(ری امروز) کامالً شکست خوردند و ابوعیسی نیز کشته شـد (شھرسـتانی،   

داننـد، شکسـت   دسـت سـنباد مـی   کسانی که وی را ھم). ۶۴۶و اشلوسینگر، ۳۲۵؛ السنر، ۳۳۷
)؛ چـون سـپاه   ۸۱کننـد (گرینسـتون،   سنباد را عامل ناکامی و یکسره شدن کار ابوعیسی بیان می

ق در جایی میان ری و ھمـدان سـپاه سـنباد را در ھـم شکسـت و      ۱۳۷خلیفه منصور در سال 
ای ھـم کـه او را موافـق و    ه). عد۵۷نزدیک به شصت ھزار تن از آنان را کشت (آذرنوش، ص 

ھا اند، معتقدند که با پیشرویدانسته-که طرفدار عبداهللا بن معاویه بود-پیمان حاکم اصفھانھم

ھایی در باب خواص آن در اساطیر بابل، یونان ھا و افسانهھایش داستانعلت معطر بودن برگای است که به. مورد، درختچه١
شود.ھای مورد در مراسم مذھبی یھود مانند مراسم عید سایبان استفاده میوجود آمده بود. از شاخهو روم به
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ھای ابومسلم، کشته شدن عبداهللا بن معاویه و روی کار آمدن ابوالعباس سفاح جریان و پیروزی
لعباس در سمت خالفت ناراضـی  قیام به نحو مطلوب پیش نرفت و ابوعیسی که از استقرار ابوا

بود، وارد جنگ با او شد و سرانجام در میدان جنگ به قتل رسـید و اطرافیـانش متفـرق شـدند     
).۳۴۱-۳۴۰/ ۲(لوی، 

کند که زمـانی کـه جنـگ بسـیار     بنا بر روایتی دیگر، یکی از ھواداران ابوعیسی حکایت می
ز سـرانجام او آگـاھی نیافـت    بار شد، در غاری پنھـان گشـت و ھرگـز کسـی ا    فجیع و مصیبت

).۶۴۶(اشلوسینگر، 
اصـحاب  «کـه  ١در گزارشی دیگر، ابوعیسی سر به بیابان گذاشت و به آن سوی نھـر مرمـل  

بردنـد و ھمـواره در انتظـار فرارسـیدن دوران مسـیحا      در آنجا به سر می» بنو موسی«یا » موسی
به سمع آنـان برسـاند و اعـالم    )، رفت تا کالم خدا و رسالت خویش را ۱۳۷بودند (گرینستون، 
).۳۳۷؛ آونری، ۶۴۶؛ اشلوسینگر، ۱۹۷/ ۱نماید (شھرستانی، 

افکار و آرای ابوعیسی
توان تقسیم کرد: عقاید مخصوص به خودش، عقاید مربـوط  اصلی میۀاین بحث را به سه دست

به دین یھود، و عقاید مرتبط با حضرت عیسی (ع) و حضرت محمد (ص).
به خودش عبارتند از:عقاید مخصوص-۱
ظھور مسیحا مسبوق به پنج رسول از جمله حضرت عیسـی (ع) و حضـرت محمـد    -۱-۱

(ص) است که خود آخرین آنھاست؛ وی جلودار مسیحا و رسولی است که پروردگـارش او را  
ھـای ظھـور را   است تـا راه ) و آمده۱۱۵؛ ابوالمعالی، ۱۹۷/ ۱تطھیر و تقدیس کرده (شھرستانی، 

و آماده سازد. به مأموریت خود ایمان کامل داشت و بر آن بود که خداوند وی را مـأمور  ھموار 
پنداشـت کـه   ). بنـابراین مـی  ۳۴۰/ ۲است تا یھودیان را از پراکندگی نجات دھد (لـوی،  ساخته

اسرائیل را از شر عاصـیان و حاکمـان   است که بنیپروردگار با او سخن گفته و تکلیفش فرموده
رھایی بخشد و استقالل سیاسی به آنان عطا کند (شھرستانی، ھمانجا؛ اشلوسـینگر،  کافر و ظالم

۶۴۶.(

) که شش روز در ھفته با خروش تمام به شتاب Sambatyonانگیز معروف به شمبتیون (ای و شگفت. رودخانة شنی افسانه١
).۶۳؛ واسرشتروم، ۱۱۵رود ولی در روز شنبه ساکن است (ابوالمعالی، در ریگ می
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به رسول بودن بسنده نکرد و بعدھا مدعی شد که خودش مسیحاست. احتمـاالً ایـن   -۱-۲

ادعا را پس از آن که ھنگام رسول بودنش پیروانی یافت، مطرح کرده و حتی ممکـن اسـت کـه    
نبـوده و ھـواداران بعـدیش بـه او نسـبت داده باشـند (اشلوسـینگر،        این ادعا از جانب خودش 

ھمانجا).
ادعای نبوت کرد و اظھار داشت که به آسمان عروج کرد، پروردگار سـرش را مسـح   -۱-۳

؛ مقدسی، ۴۷۹-۴۷۸/ ۲نمود، حضرت محمد (ص) را در آنجا دید و بدو ایمان آورد (مقریزی، 
۴ /۳۴-۳۵.(

ودعقاید مربوط به دین یھ-۲
مسیحا افضل اوالد آدم (ع) و منزلت او برتـر از سـایر انبیاسـت. ابوعیسـی تصـدیق      -۲-۱

ھمـان  » داعـی «کـرد کـه   را تعظـیم و گمـان مـی   » داعـی «دانست. دعـوت  مسیحا را واجب می
مسیحاست. مسیحا پنج رسول دارد کـه پـیش از او یکـی از پـس دیگـری بیاینـد (شھرسـتانی،        

۱/۱۹۷.(
شود:و افکار ابوعیسی به احکام شرعی و فقھی یھود مربوط میآرا ۀبیشترین-۲-۲
ممنوعیت استفاده از گوشت و شراب. در باب خاستگاه و منبع این آموزه دو نظـر  -۲-۲-۱

) بـه ایـن   ۳۵(سـفر ارمیـا   مـذکور در  » رکابیـان «وجود دارد: یکی آن که ابوعیسی تحـت تـأثیر   
ده مقتبس از احکامی مشـابه در تلمـود اسـت،    و دیگر آن که این عقی١استممنوعیت قائل شده

برنـد، نبایـد بـه    یھودیان تا وقتی که در تبعید به سر مـی «است که ) آمده60b(٢بابا بترامثالً در 
کـه در  -» عـزاداران صـھیون  «رسد که گـروه معـروف   به نظر می» گوشت و شراب رو بیاورند!

فتند و بیشـتر قراییـان از اعضـای آن بـه     گرقرون وسطی برای ویرانی معبد دوم روزه و ماتم می
).۷۶) نیز پایبند این حکم بودند (واسرشتروم، ۲۱/ ۱(نتصر، -رفتندشمار می

تحریم طالق حتی در موارد زنای محصنه (مانند باور صدوقیان و مسیحیان اولیه).-۲-۲-۲
ان حـالل  جـانور ۀ). در کتاب او ذبـح ھمـ  ۸۰مخالفت با آیین قربانی (گرینستون، -۲-۲-۳

حرام، بود و پیروان را از (خوردن) ھر موجود صاحب روح، اعم از پرنده و جنبنده مطلقـاً منـع   
).۱۹۷/ ۱کرد (شھرستانی، 

).۷۶اند (نک به واسرشتروم، ص ) از طرفداران این نظریهPoznanskiو پوزنانسکی ((Harkavy)وی . ھرک١
2. Baba Batra
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بـه جـای سـه نمـاز     ١)۱۱۹/۱۶۴ھای نماز، وی با اشـاره بـه مزامیـر (   تکثیر نوبت-۲-۲-۴
روزی واجـب گردانیـد و   ) و یـا ده نمـاز شـبانه   ۳۳۷ھفتگانه (آونری، ۀھا، نمازھای یومیحاخام

اوقاتشان را بیان کرد و اصحاب خود را به ادای آنھا امر نمود (شھرستانی، ھمانجـا؛ ابوالمعـالی،   
۱۱۶ .(

مسیحا کـه ھنگـام   ۀدو خمس واجب کرد: یکی برای یاران، و دیگری برای خزین-۲-۲-۵
).۱۱۶ظھور خزینه داشته باشد (ابوالمعالی، 

را در شب جنابت افتد و غسل نکند، تا ھفت روز پـاک نشـود   به نظر وی، ھر که -۲-۲-۶
(ابوالمعالی، ھمانجا).

عقاید مرتبط با حضرت عیسی (ع) و حضرت محمد (ص). -۳
ترین باور دینـی ابوعیسـی دربـاره حضـرت     انگیزترین و غریبشاید بتوان گفت که شگفت

اند که از سوی استینی بودهعیسی (ع) و حضرت محمد (ص) بود. به باور وی ایشان پیامبران ر
خدا فرستاده شدند تا به رفع نیازھای امتشان اقدام و آنھا را به قرائت و درک متـون مقدسشـان   

وی مطابق انجیل، خداوند حضرت عیسـی (ع) را بـه سـوی    ۀ). به گفت۳۲۵برانگیزانند (السنر، 
ن طور حضـرت محمـد   اسرائیل است و ھمیاسرائیل مبعوث ساخت و او یکی از انبیای بنیبنی

اسماعیل و سایر اعـراب فرسـتاد ھمـان گونـه کـه ایـوب       (ص) را ھمراه با شرایع قرآن نزد بنی
). ابوعیسی این حضرات را کـه  ۹۹/ ۱موآب بودند (ابن حزم، عیص و بلعام پیامبر بنیپیامبر بنی

) ۶۴۶ینگر، دانست (اشلوسـ در آسمان مالقات کرده بود، صرفاً پیامبر و رسول امت خودشان می
ھا. با این ھمه به قول باقالنی وی ھا و مکانزمانۀاسرائیل یا پیامبر نوع بشر در ھمنه پیامبر بنی

دانسـت و بـر آن بـود کـه     ظھور ایشان را سبب نسخ و تبدیل شریعت حضرت موسی (ع) نمی
).۱۳۱شریعت آن حضرت ھمچنان معتبر و قابل اجراست (باقالنی، 

دات ابوعیسیتحلیل قیام و اعتقا
مھم ۀتوان از زوایای مختلف بررسی کرد. سه نظریجنبش و باورھای این رھبر مسیحایی را می

است که عبارتند از:خاستگاه آن بیان شدهۀو درخور ذکر دربار
شیعی: اسرائیل فریدلندر که پرچمدار این نظریـه اسـت، در پـژوھش    -خاستگاه یھودی-۱

بی محیط اجتماعی دوران این قیام پرداخته و به این نتیجه رسیدهخود راجع به عیسویه به ارزیا

».برمھفت بار در روز ترا نماز می. «١
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ھای متعدد و مختلف شیعی در آن دوره بسیار فعال و مشغول مبارزه با حکومـت  است که گروه

اند و بـر عیسـویان (یھودیـان مقـیم ایـران) اثـری مسـتقیم        ھاشان بودهیا تدوین و تحکیم آموزه
رود که حتی پانزده عنصر شیعی را در عیسـویان کشـف و طـرح    اند. وی تا آنجا پیش میداشته

بـین  ۀخود دست به مقایسـ ۀداستان شده و در مقالرأی و ھمواسرشتروم نیز با وی ھم١کند.می
ۀبنیانگـذار فرقـ  -روایات مربوط به ابوعیسی اصفھانی و روایات مربوط بـه ابومنصـور عجلـی   

اسـت  ھای مشترک ایـن روایـات را برشـمرده   ژگیمورد از وی۹زده و -شیعی و غالی منصوریه
).۷۴-۷۱(واسرشتروم، 

ورزد، ادعـا  که بیش از ھمه بر این دیدگاه تأکیـد مـی  ٢مسیحی: پینس-خاستگاه یھودی-۲
ای کـه ھـم بـه اعتبـار     شدهمسیحیان یھودی یعنی یھودیان مسیحیۀکند که عیسویه به جامعمی

کردنـد، تعلـق داشـتند. بـه نظـر      (ع) اذعان مـی شریعت موسوی و ھم به نبوت حضرت عیسی 
برخی از اعضای این جامعه، تصدیق نبوت حضرت محمد (ص) مستلزم طرح مسـائل کالمـی   

ۀوپاگیر نبود. اگر اظھارات ابن حزم (که در تناقض با سایر منابع است) دربارالعاده و دستفوق
رسل قوم اسرائیل بـود، تلقـی بـه    باور ابوعیسی و یارانش به این که حضرت عیسی (ع) پیامبر م

تواند ممنوعیت طـالق نـزد ایـن    عالوه این فرضیه میگردد. بهقبول شود، این فرضیه تقویت می
را در -پیـروان یودغـان از مریـدان ابوعیسـی    -طایفه و ھمچنین این امر را که مقدسی یودغانیه

). افـزون بـر ایـن،    ۹۶س، توجیـه نمایـد (پیـن   ٣)۴۶، ۴۲/ ۴است (ھای مسیحی آوردهفرقهۀزمر
دھد که ابوعیسی و ھوادارانش قائل به نسخ شریعت نبودند و عقیده داشـتند  باقالنی گواھی می

که شریعت حضرت موسی (ع) حتی پس از ظھور حضـرت محمـد (ص) نیـز دارای اعتبـار و     
).۱۳۱االتباع است (الزم

اه کرد، بلکه بایـد گفـت   توان محدود به یک خاستگابوعیسی و جنبش تاریخیش را نمی-۳
مخالفـت بـا   ۀسـاز آن دور جو پرالتھـاب و متزلـزل و جنـبش   ۀکه وی به احتمال قوی با مشاھد

حکومت و آمادگی تمام اقشار و صنوف مردم برای شرکت در خیزش سیاسی و حتی مسلحانه، 
بـرداری از ایـن وضـع نابسـامان و    زمینه و شرایط را مناسـب تشـخیص داده و بـا کمـال بھـره     

1 . Friedlaender, Israel, "Jewish- Arabic Studies", Jewish Quarterly Review, n. S., I (1910- 1911), pp. 183-
215; II (1911= 1912), pp. 481- 517; III (1912- 1913), pp. 235-300.
2. Pines

ھای مسیحی، البرذعانیه (و در پاورقی: بنا بر دستنویسی دیگر: البوذعانیـه)  . البته در چاپ موجود کتاب مقدسی، در ذکر فرقه٣
است نه صریحاً یودغانیه. آمده
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شورش سر داده، ھواخوھان زیادی گـرد خـود فـراھم آورده و سـرانجام بـه      ۀپراغتشاش زمزم
اسـت. شـاید بتـوان گفـت کـه نھضـت       صورت علنی سالح برداشته و به جنگ حاکمـان رفتـه  

ای که عقاید موعودگرایانـه  ھای شیعیزمان با ظھور نخستین فرقهکه ھم-ابوعیسی و اصحابش
نی خالفت اموی بـه راه افتـاد، ترکیبـی از عقایـد یھـودی، مسـیحی و       ھای پایادر سال-داشتند

اسالمی بوده و ابوعیسی با اختالط افکار و عقاید یھودی، مسیحی و اسالمی به نـوعی درصـدد   
).۴۰۶، ۶۴است (سرشار، اصالح یا نوسازی دین یھود بوده

یھودیـت حاخـامی   مھم در تحلیل عقاید و قیام ابوعیسی، ربط و نسـبت آن بـا   ۀدیگر مسأل
است. در این باب دو قول متضاد وجود دارد:

ھای ابوعیسی و یارانش با عقاید دینی ربانیان اختالف فاحشی داشـت  از یک دیدگاه، آموزه
و به قول شھرستانی، او در بسیاری از احکـام شـریعت کـه در تـورات مـذکور بـود، بـا یھـود         

عیسی از جھتی نارضـایتی وی را از مؤسسـات   ). بعید نیست که افکار ابو۱۹۷/ ۱مخالفت کرد (
ھـای دینـی نـوین در    ساخته و حتی این ناخرسندی در پیدایش اندیشـه مذھبی یھود ممکن می

نھضت عنان بن داوود، بنیامین بن مشه نھاوندی، دانیال بن مشـه قومسـی و سـایر قراییـان اثـر      
توان تبیین کـرد:  دو صورت میاست. تازگی و جدید بودن برخی از تعالیم دینیش را به گذاشته

ھـا در  به منظور جلب ھرچه بیشتر آرای مردم و یا بـرای ابـراز مخالفـت بـا حکمیـت حاخـام      
).  ۲۲-۲۱/ ۱اصفھان و نارضایتی از مؤسسات مذھبی یھود (نتصر، 

شود، از دیدگاھی دیگر، اگرچه در دستورھای وی انحرافاتی از فرایض دینی یھود دیده می
گانه (یا ھفتۀتوان مدعی شد که ابوعیسی و ھوادارانش به جز نمازھای یومیمیاما در مجموع 

گانه) و اعمال زھدآمیزی از قبیل منع مصرف گوشت و مشروبات سـکرآور در سـایر اعمـال    ده
پیرو یھودیت حاخامی بودند. قرقسانی ھم در این مورد، انحراف وی را چندان سنگین ندانسـته  

). ۲۱/ ۱است (نتصر، باره کامالً سکوت اختیار کردهو ابن میمون ھم در این 
ھا با او موافق دانست و حاخامھایش را در مسیر سنت یھود میخود ابوعیسی آشکارا آموزه

کردند، حق کند که عیسویه چون آداب و مراسم سبت را رعایت میبودند: قرقسانی گزارش می
کـه  -) ۱۰۹) و نعمـانی ( ۱/۹۳ابـن حـزم (  ھـا را داشـتند. بـه گـواھی    حاخامۀازدواج با جامع

عیسویه مانند ربانیان ھمان متن تـورات را بـه کـار    -اندبرخوردھای شخصی با عیسویان داشته
ھا مقرر کرده بودند و ھمـان  ایشان ھمان نمازھایی را مقرر داشت که حاخام» پیامبر«بردند و می
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). ھمچنین یاران او از ۷۶-۷۵د (واسرشتروم، بردنھا آن را به کار میخواند که ربیتوراتی را می

ای بسیار اساسی بـود؛ زیـرا ربیـان بـه خـاطر      کردند که در آن زمان نکتهتقویم ربیان استفاده می
). بـه ایـن   ۶۴۶اھمیت این امر از ھمکاری یا حتی ازدواج با ایشان ابایی نداشتند (اشلوسـینگر،  

چندانی بـا یھودیـت حاخـامی    ۀش فرق و فاصلرسد که ابوعیسی و طرفدارانترتیب، به نظر می
عنـوان یـک   شدند. درمنابع نیز نام عیسویه بهنداشتند و از سوی آنان مطرود و ملعون تلقی نمی

است.یھودی در کنار سایر فرق آمدهۀفرق
عیسویه

(بسـیاری از  » عیسـویه «ھای گوناگونی مثل یاران و طرفداران ابوعیسی اصفھانی در مآخذ به نام
)، ۶۴۶(اشلوسـینگر،  » عیسـوَنیه «؛ واسرشـتروم)،  ۹۶؛ پینس، ۹۹/ ۱(ابن حزم، » عیساویه«ابع)، من
اند. ) ثبت شده۲/۴۷۸(مقریزی، » اصفھانیه«) و ۳۳۷(آونری، » عیسونیه«یا » عیسوییه«

یھودی پس از ویرانی دوم معبـد  ۀیکی از وجوه اھمیت این گروه آن است که نخستین فرق
ای این فرقه مرگ رھبرشان را باور نداشتند و معتقد بودند که او وارد غـاری  اورشلیم بود. اعض

ابوعیسـی  ۀاین که آیا آنان انتظار ظھور دوبـار ۀاست (آونری، ھمانجا). دربارشده و غایب گشته
جزئیـات باورھـای   ۀکشیدند یا نـه، گزارشـی در دسـت نیسـت و اصـوالً چیـزی دربـار       را می

کردنـد و خـود را جانشـین    یشان از فرمان رھبران خویش اطاعت مـی دانیم. اشان نمیمسیحایی
دانسـتند  مـی -انـد کـش معرفـی شـده   ، گروھی زاھد و ریاضتکتاب مقدسکه در-» رکابیان«

). ۸۱(گرینستون، 
رود که تعداد ایشان آن چنان زیاد بود که صدھا سال پـس از وقـوع ایـن نھضـت،     گمان می

گویند. نخستین بار در قرن چھـارم ق/ دھـم م   ن خود سخن میمنابع از وجود عیسویان در زما
م از وجود بیست نفر از ایشـان در  ۹۳۰ق/۳۲۰ۀشود. قرقسانی در دھسرنخی از آنھا یافت می

). نعمانی در اواسـط  ۷۷، به نقل از واسرشتروم، ۲۸۳/ ۳االنوار و المراقب،دھد (دمشق خبر می
دوازده امـام،  ۀھای کتاب مقدس درباربحث از پیشگویی، ھنگامکتاب الغیبهچھارم ق. در ۀسد

عبارتی از سفر پیدایش نقل و پس از اطمینان از فھم خـود از مـتن عبـری آن (بـا کمـک یـک       
اسحاق بن «یھودی سامری و یک دانشمند یھودی دیگر) آن را توسط دانشمندی عیسوی به نام 

). ایـن تنھـا عضـو    ۱۱۵-۱۱۲قابله کـرد ( م-در خوزستان-در شھر ارّجان١»ابراھیم بن بختویه

است.ضبط کرده» م بن بحسوناسحاق بن ابراھی«. واسرشتروم این نام را ١
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عیسویه است که از نامش مطلعیم. یک نسل بعد از نعمانی، باقالنی مقـداری بـر ضـد عیسـویه     
امـت  «کنـد و آنھـا را   روزگار خـود. معرفـی مـی   ۀبحث و استدالل و ایشان را یکی از فرق زند

اسـت  ان این جماعت بـوده شمار فراو» عظیمه«) که احتماالً منظورش از ۱۳۷خواند (می» عظیمه
دھنـدگان عیسـویه   تر وی یعنی بغدادی ادامهو نه اشاره به ارزشمندی اعتقاداتشان. معاصر جوان

راندند، بـه  او در قید حیات بودند، شھادت کامل بر زبان میۀخواند که در دورمی» شارکانیه«را 
دانسـتند نـه   تص مسلمانان میحقانیت دین اسالم و احکام شرعی آن باور داشتند اما آنان را مخ

ق) به حضور عیسویان در اندلس ۴۲۰-۴۱۱م. (حدود ۱۰۲۰ۀ). ابن حزم در دھ۱۳-۱۲یھود (
طور، شـواھد حکایـت از آن   ). ھمین۹۹/ ۱است (شھادت داده و با بسیاری از ایشان دیدار کرده

سویه یک منبع خبـر  گزارش خود از ابوعیسی و عیۀدارد که محتمالً شھرستانی در تنظیم و ارائ
انـد  ھـایی داشـته  دھد که عیسویه با علمای مسـلمان مالقـات  است. اینھا نشان میعیسوی داشته
).  ۷۸(واسرشتروم، 

زبان عقاید عیسویه را ذکر و با افعال ای فارسینخست ھفتم ق/ سیزدھم م نویسندهۀدر نیم
). در ۲۳، العـوام ۀتبصـر » (دک باشنداین قوم ان«گوید که نماید و میزمان حال از آنھا بحث می

ۀکند که در این دوران ھنوز چھار فرقدھم ق/ شانزدھم م ابوالفضل سعودی بیان میۀاوایل سد
١یھودی موجودند: قراییان، ربانیان، سامریان و عیسویان.

ابوعیسی قیام را از زادگاھش نصیبین به اصفھان برد. ھواخواھان وی در ادوار بعد مرزھـای  
رافیایی زیادی را درنوردیدند. در ایران در مناطقی مثل ری، ھمـدان، قـم و ارّجـان حضـور     جغ

داشتند که از آنجا تا ماوراءالنھر ھم پیش رفتند و در بـالدی دور از سـرزمین خاستگاھشـان در    
). طرفـه آن کـه   ۷۹النھرین و اندلس ھم سکنا گزیدند (واسرشتروم، فلسطین، دمشق و حتی بین

انـد کـه از عقایـد و    ز گروھی در آمریکا (فیالدلفیا) موسوم به عیسویه ھستند و مدعیامروزه نی
٢کنند.تعالیم ابوعیسی پیروی می

عیسویان پس از ابوعیسی
نھضت ابوعیسی آنچنان نیرومند بود که تا عھد عباسیان دوام آورد. چندین سال بعد از وی، 

تأسفانه ایـن مأخـذ   . م۱۹۰، ص ۱۸۹۰، تصحیح اف. جی. فاندمھاس، لیدن، المنتخب الجلیل من تخجیل من حرّف االنجیل.  ١
فرا چنگ نیامد.

.www.livejournal.com. برگرفته از پایگاه اینترنتی ٢
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م ظھـور  ۸۰۰در حـدود سـال   ١»یھودا یودغـان «یکی از پیروان یھودیش از اھالی ھمدان به نام 

یودغـان  «ھای ابوعیسی از زیر خاکستر سـر بـر آورد. قرقسـانی او را    نمود که به ھمت او آموزه
). برخی در دشمنی بـا  ۲۳/ ۱نام دارد (نتصر، » یودغانیه«منسوب به او ۀخواند و فرقمی» چوپان
قـراول مسـیحا و مبشـر ظھـور منجـی و      پیشاست. یودغان خود را گفتند که شتربان بودهاو می

ھـای فلسـفی و   ). وی که بـه سـویه  ۲۹۶دانست (دقیقیان، ھایش میتعالیمش را حاصل مکاشفه
)، با انتساب ھر گونه شـکل و  ۸۱ھای تفسیری معتزله گرایش شدیدی داشت (گرینستون، شیوه

رگـز نبایـد خـدا را    گفـت کـه ھ  وارگی به خدا مخالف بود و نظیـر معتزلـه مـی   مادیت و انسان
موجودات است و عباراتی را که در این خصوص ۀصورت مادی تفسیر کرد؛ زیرا برتر از ھمبه

ھـا را مسـؤول و   معنای مجازی و استعاری گرفت. یودغان انسـان در تورات وجود دارد، باید به
). ۲۰۰، دانست و دستورھای عملیش مبتنی بر نماز و ریاضت بود (رھبرمختار در اعمالشان می

قرقسانی، یودغانیان خوردن گوشت و نوشیدن شراب را حرام دانسته، رھبر خویش ۀبه گفت
خواندند، اعتقادی به مرگش نداشته، در انتظار ظھـور مجـددش بودنـد. ھمچنـین     را مسیحا می

ھای دینی دانستند و جشنپیوسته در نماز و روزه بودند و تقدس روز سبت و اعیاد را باطل می
کردند. طبق روایتی دیگر، ایشان ادای فرایض تـورات را بـا ارض مقـدس یھـود     رگزار نمیرا ب

دانستند و بر آن بودند که چنین فرایضی خارج از ارض مقدس بـر یھودیـان واجـب    مربوط می
). ۷۰؛ واسرشتروم، ۲۳/ ۱نیست (نتصر، 

انـد.  سـی و یودغـان بـوده   رو ابوعیای دیگرند که ظاھراً دنبالهدسته» موشکانیه«یا » مشکانیه«
) یا شادَکان ۶۹(واسرشتروم، » شارَکان«یا » موشکا«اینھا یکی از ھواداران یودغان به نام ۀسردست

نقاط ببرد و به یھودیان بقبوالند. ۀھای پیشوایش را به ھم) در صدد برآمد که آموزه۳۲۵(السنر، 
، با نوزده تـن از یـارانش از ھمـدان    دانستاو که خروج بر مخالفان و قتال با آنان را واجب می

نظامی دست زد، ولی ھمراه آنان در نزدیکی قم کشته شد (شھرسـتانی،  ۀبیرون رفت و به مبارز
). ۲۹۷؛ دقیقیان، ۱۹۸/ ۱

مشکانیه نیز از خوردن گوشت و آشامیدن شراب امساک کرده، پیوسته در روزه و نیایش بـه  
دلیل ویرانی معبد مقدس و زندگی در تبعید و خـارج  بردند و تقدس شنبه و اعیاد را بهسر می

). گروھی از مشکانیه نبـوت  ۲۴/ ۲؛ نتصر، ۱۹۸/ ۱از سرزمین موعود قبول نداشتند (شھرستانی، 

است.) نیز ضبط شده۶۹(واسرشتروم، » یودعان«) و ۲۹۶(دقیقیان، » یودقان«ه شکل . این اسم ب١
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پذیرفتند چون یھودیان خـود  حضرت محمد (ص) را برای اعراب و سایر مردم به جز یھود می
جا).اھل ملت و دارای کتابند (شھرستانی، ھمان

انکه گفته شد، نھضت ابوعیسی تا مدتی مدید دوام آورد و بعضی از اصول تعلیمی آن به چن
ھای یھودی رسوخ کرد تا آنجا که این ادعا مطـرح شـده کـه ابوعیسـی و ھـوادارش      سایر فرقه

زیسـت، اثـرات زیـادی    که حدود ھفتاد سال بعد می-عنان بن داوود-یودغان بر رئیس قراییان
اجتناب از گوشت و شراب را از آنان اخـذ کـرد (اشلوسـینگر،    ۀعنان عقیدگذاشت؛ برای مثال،

-از جمله دانیال بن مشه قومسی به» عزاداران صھیون«طور گروھی از قراییان با نام ). ھمین۶۴۶
).۱۴/ ۱سان ابوعیسی خوردن گوشت و نوشیدن شراب را ممنوع کردند (نتصر، 

گیرینتیجه
دوم ھجـری در  ۀتیجه گرفـت کـه ابوعیسـی اصـفھانی (متولـد سـد      توان ناز آنچه ذکر شد، می

نصیبین و ساکن اصفھان و رھبر مسیحایی یھودیان ایران) خیاطی یھودی، اما خطیبی زبردسـت  
ھنگام اوضـاع و مناسـب بـودن شـرایط     خوبی آشنا بود که با تشخیصِ بهو با فنون جنگاوری به

حانه عـزم جـزم کـرد و اقـداماتش در جـذب      برای خروج در برابر حکومت وقت، بر قیام مسل
طرفدار و ھواخواه به بار نشست و جمعیت زیادی (قریب به چند ھزار) جـذب نمـود. وی بـا    

ھای سیاسی، دینی و قومی (از قبیل رھایی از تابعیت حکومت اموی، نجـات قـوم یھـود،    انگیزه
اموی، مروان بـن  ۀران خلیفایجاد اصالحات دینی در یھودیت و ...) بنا بر قراین موجود، در دو

م) قیامش را آشکار سـاخت، امـا   ۷۵۰-۷۴۴ق/۱۳۲-۱۲۶محمد (مروان دوم معروف به حمار، 
-۷۵۴ق/۱۵۸-۱۳۶عباسـی ( ۀپس از روی کار آمدن عباسیان، به دست ابوجعفر منصـور خلیفـ  

در م) سرکوب شد. طبق قول برخی از منابع، قیام مزبور مغلوب شد و لشکریان ابوعیسـی  ۷۷۵
حوالی ری متحمل شکست سنگینی شدند و خود وی ھم کشته شد. بنا به گزارشـی دیگـر، در   

باال گرفتن جنگ، وی در غاری پنھان شد و ھیچگاه کسی از سرانجام او اطالع نیافـت.  ۀبحبوح
ای شـنی شـمبتیون نـزد    در روایتی دیگر، او سر به بیابان گذاشـت و بـه آن سـوی نھـر افسـانه     

تا کالم خداوند و رسالت خود را به آنان ابالغ نماید. اصحاب موسی رفت
ھـای سیاسـی معاصـرش یـا     به زعم برخی از محققان، نھضت ابوعیسی وابسته بـه جنـبش  

ای دیگر برای او اسـتقالل قائـل شـده و دعـوت و قیـام      ھمدست با آنان بوده و در مقابل، عده
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، اجتمـاعی و دینـی آن عصـر    ابوعیسی را نتیجه و محصول طبیعـی شـرایط و اوضـاع سیاسـی    

ھـای فـراوان   ھـا و خیـزش  توان قیام او را در راسـتای سـایر انقـالب   بر روی ھم میاند. دانسته
داد، جنبشی سیاسی بـا رنـگ و   روزگار وی که دوران انتقال قدرت از امویان به عباسیان رخ می

اند که خالی از اغراق هبوی باورھای دینی قلمداد کرد. در مآخذ معجزاتی ھم برای وی نقل کرد
نظران قائل به دو خاستگاه متفاوت شیعی و مسـیحی  نیست. در تحلیل قیام او بعضی از صاحب

اوضـاع ملتھـب و متزلـزل سیاسـی و     ۀاند، ولی شماری دیگـر، آن را قیـامی مسـتقل و زاد   شده
دانند.اجتماعی عصر خویش می

و بدیع داشت ازجمله آن که جلودار ابوعیسی باورھای دینی خاص و در بعضی موارد تازه 
مسیح و بلکه خود مسیحا، حائز مقام نبوت، عروج به آسمان، دیـدار بـا پیـامبر اسـالم (ص) و     

ھـای  مؤمن به آن حضرت بود. ممنوعیت گوشت و شراب، مخالفت با آیین قربانی، تکثیر نوبت
او، ۀتـرین آمـوز  یعتـرین و بـد  نماز و وضع دو خمس از اعتقادات و احکام فقھی اوست. مھـم 

حقانیت رسالت حضرت عیسی (ع) و حضرت محمد (ص) برای قوم خودشـان اسـت کـه در    
آید.سابقه به شمار میای بدیع و بیتاریخ یھودیت عقیده

ربط و نسبت ابوعیسی، تعالیم و قیامش با یھودیت حاخامی اظھارنظرھای متعارضـی  ۀدربار
-در تقابل جدی با ربانیان و تشکیالت حاخامی قـرار داده ای او راای که عدهارائه شده به گونه

ھا، او را ھای عقیدتی و شعایری بین وی و حاخامای از تفاوتاند و برخی در عین اقرار به پاره
ھـا بـا او و ھـواداران    دانستند که به ھمـین دلیـل ربـان   سنت و شریعت یھودی میۀراھرو جاد

ای یھودی در کنار سایر فرق عنوان فرقهعیسویه ھمیشه بهاند و نام بعدیش روابطی عادی داشته
است.این دین آمده

ھای گوناگون (عیسَویه، عیسوَنیه، عیسـاویه،  طرفداران و پیروان ابوعیسی که در مآخذ با نام
در ری، -مق/ شـانزدھم قـرن دھـم  -ھا بعـد اند، تا قرنعیسوییه، عیسونیه و اصفھانیه) ذکر شده

النھرین و اندلس به موجودیت خود ادامـه  جان، ماوراءالنھر، فلسطین، دمشق، بینھمدان، قم، ارّ
دادند. پس از پایان یافتن کار ابوعیسی، نھضتش به دست کسانی مانند یھودا یودغـان و موشـکا   

ھـای یھـودی   (یا شارکان) تداوم پیدا کرد. تعدادی از اصول تعلیمی این گـروه بـه دیگـر فرقـه    
قـراییم، اثـرات   ۀکه گویند ھفتاد سال بعد بر عنـان بـن داویـد، رئـیس فرقـ     سرایت کرد تا آنجا

بسیاری نھاد و او اعتقاد به اجتناب از گوشت و شراب را از ایشان اقتباس کرد. 
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