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چكيده
در اين مقاله ارتباط تحولات اقتصاد دريايي خليجفارس در شكلگيري قيام زنگيان بر مبناي دو محور در
نﻈر گرفتهشده است؛ يكي تأثير آن بر پيدايش زمينههاي قيام و دوم نقش فعالين اين حوزه در برپايي قيام
ميباشد .در محور نخست ،با توجه به رونق اقتصاد دريايي خليجفارس ،به روابط دائمي ميان كرانهها و
پﺲكرانهها اشارهشده كه نواحي ساحلي و داخلي را بيشازپيش وابسته و در ارتباط با يكديگر قرار داده بود،
بهاندازهاي كه هرگونه تحول مثبت و يا منفي آثار مشابهي نيز بر ديگري داشت .ميان بصره )كرانه( و بغداد
)پﺲكرانه( نيز چنين روابطي پديد آمده بود .بحرانها و ناآراميهاي متداوم سياسي و نﻈاميِ بغداد و سامرا در
نيمه نخست قرن سوم ،آثار سوئي بر حيات تجاري بصره داشته و باعث ركود آنجا شده بود .در اين شرايط
ي پيشين ،در قيام زنگيان متجلي
واكنش فعالين بازرگاني بصره و خليجفارس جهت بهبود و احياء رونق تجار ِ
گرديد .در محور دوم؛ در سير تاريخي قيام ،قرائني وجود دارد كه نقش تجار و انگيزههاي بازرگاني قيام را نشان
ميدهد در اين مقاله به برخي از اين موارد تا زمان اعلان رسمي قيام ) (٢٥٥اشارهشده است.
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مﻘدمه
قيام موسوم به زنگيان يكي از رويدادهاي مهم تاريخي اسلام كه در نيمهي دوم قرن سوم هجري
به وقوع پيوست و نزديك به  ١٥سال ) ٢٥٥تا  ٢٧٠هجري( تداوم داشت .اين حركت توسط شخص
بانام علي بن محمد و با لقب صاحبالزنج رهبري ميشد .در رابطه با ماهيت و اهداف اين حركت
تاكنون ديدگاههايي بيانشده كه متداولترين آنها اين است كه حركت مزبور را نهضت بردگان زنگي
عليه ظلم و ستم و در جهت تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي دانستهاند .تحقيقات جديد نيز عمدت ًا از
اين منﻈر به قيام توجه داشتهاند .از نخستين افرادي كه اين ديدگاه را مطرح ساخته تئودور نولدكه
مستشرق آلماني بود كه با طرح نﻈريهاي كلي آن را نهضت بردگان ارزيابي كرده است ،بيشتر محققين
بعدي نيز متأثر از ديدگاه وي به اين قيام توجه داشتهاند .طرح اين نﻈريه از طرف نولدكه ،بيش از آنكه
منطبق با واقعيات تاريخي قرن سومِ سرزمينهاي اسلامي باشد متأثر از نگرشهاي رايج غربي در قرون
جديد ميلادي در باب حركت تاريخ و نﻈرياتي كه در اين رابطه مطرحشده بود و سعي شده سير تاريخ
ايران و اسلام نيز بر اساس همان مراحل بيان شود .بر اين ديدگاه نقدهاي جدي وارد است كه در اين
مقاله قصد نقد و بررسي آن را نداريم بلكه در نﻈر داريم اين حركت را از جنبهاي ديگر موردبررسي قرار
دهيم.
آغاز حركت زنگيان در حوزه سواحل خليجفارس بوده و تمامي مراحل پيدايش ،شكلگيري ،توسعه
و درنهايت سقوط آن نيز در سواحل آن دريا صورت گرفته بود .بيشتر حاميان و هواداران قيام از
ساحلنشينان بوده و مركز قيام نيز در بصره از بندرها تجاري خليجفارس ،قرار داشت .همچنين
منطقهاي كه قيام در آن شكلگرفته و توسعهيافته بود -بحرين ،بصره ،اُبله و اهواز -كاركرد غالب آن
بازرگاني و تجارت دريايي بوده ،حيات و معيشت ساكنين سواحل آن از قديمالايام در ارتباط با اقتصاد
دريايي خليجفارس قرار داشته و تجار از پرنفوذترين گروهها در اين مناطق بودند .اين قيام به لحاظ
زماني نيز در مقطعي به وقوع پيوسته بود كه اقتصاد دريايي خليجفارس دوران پررونقي را پشت سر
گذاشته و بصره كانون اصلي تجارت دريايي در آن زمان بهحساب ميآمد .با توجه به رونق اقتصاد
دريايي خليجفارس كه حوزه وسيعي از كرانهها و پﺲكرانهها را شامل ميشد و باعث شده بود تا اين
مناطق در ارتباط و پيوستگي نزديكي تجاري و معيشتي با يكديگر باشند با مجموعه تحولات سياسي كه
كه در پﺲكرانهها به وقوع پيوست و اثرات منفي و زيانباري درروند تجارت دريايي ايجاد كرد واكنش
كرانهنشينان و فعالين تجاري اين حوزه را به دنبال داشت كه بازتاب آن در قيام موسوم به زنگيان
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رخنمود .آنچه در اين مقاله فرض گرفتهشده اينكه پيدايش زمينههاي قيام زنگيان مرتبط با تحولات
اقتصاد دريايي خليجفارس بوده و در جريان برپايي و شروع قيام نيز فعالين تجاري اين حوزه بهصورت
مستقيم و غيرمستقيم نقش داشتند .براي تبيين و نشان دادن اين موضوع در قالب دو محور به آن
ميپردازيم .يكي تحولات سياسي و تجاري كه در حوزه اقتصاد دريايي و مناطق مرتبط با آن به وقوع
پيوست و زمينه را براي شروع قيام زنگيان فراهم آورد و دوم ،نقش حمايتي و پشتيباني تجار در شروع
قيام زنگيان ميباشد قرائن و مولفههايي كه بهصورت مستقيم و غيرمستقيم اشاره به اين موضوع دارند.
محور نخست :تأثير اقتصاد دريايي خليجفارس در پيدايش زمينهي قيام
خليجفارس به جهت قابليتهاي بالاي اقتصادي و ارتباطي كه داشت اقتصاد دريايي آن مبتني بر
دادوستدِ گسترده بازرگاني و روابط تجاري كرانهها و پﺲكرانهها با يكديگر و نواحي فراتر از آن پديد آمد
كه در محدوده وسيعي از شرق دور و شرق آفريقا تا غرب و حوزه مديترانه جريان داشت .با آغاز دوران
اسلامي به جهت تحولات سياسي ،اقتصادي و جغرافيايي كه رخداده بود رونق بيشتري پيداكرده و باعث
شده بود تا بندرها ساحلي و شهرهاي پﺲكرانهاي بيشازپيش در ارتباط با يكديگر قرار گيرند .در ادامه
به روابط تجاري و اقتصادي گسترده بصره )كرانه( و بغداد )پﺲكرانه( كه بر همين اساس پديد آمده بود
اشاره نماييم .رابطه تجاري اين دو منطقه و تأثيراتي كه به همراه داشت زمينههاي پيدايش قيام زنگيان
را فراهم آورده بود.
در سير اقتصاد دريايي خليجفارس تأسيﺲ خلافت عباسي و انتقال مركز خلافت به بغداد در
گسترش تجارت در قلمرو اسلامي ،خصوص ًا بازرگانيِ دريايي خليجفارس بسيار مهمي بوده )مناظر احسن،
 (٢٢ :١٣٨٣و باعث گرديد روند روبه رشد موقعيت تجاري آن دريا ،شتاب بيشتري پيدا كند .ايجاد شهر
بزرگ بغداد از مهمترين عواملي بود كه در جهش موقعيت بازرگاني بصره و خليجفارس نقش مؤثر
داشت) .(١اينكه شرايط جديد به چه طريق تأثيرات مثبتي بر تقويت جايگاه اقتصاد دريايي خليجفارس
گذاشت لازم است در اين رابطه به توضيح مختصري بپردازيم.
تأسيﺲ و توسعه بغداد دوران نويني را براي اقتصاد دريايي خليجفارس رقم زد) ناظميان فرد ،حاتم
ي آن به سمت غرب گرديد كه تا مديترانه ادامه
الابراهيمي (١٤٦ :١٣٩٤ ،و باعث گستردهتر شدن دامنه ِ
داشت ) .miles.1966:371-372ابنخردادبه .(١٢٩-١٣٠ :١٣٧٠ ،تا پيشازاين روابط عمدتاً در
سمت شرق توسعهيافته بود .انتخاب بغداد باعث شد تا شاخه غربي مرتبط با اقتصاد دريايي خليجفارس
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نيز توسعه و تقويت يابد روابط بازرگاني با سوريه و غرب به مقام ديرين خود بازگردد و مسيرهاي
تجاري ميان مديترانه و شهرهاي غرب بغداد فعال شوند ) Goody, 2004: 21-20
 .(Heidemann, 2006: 37.اين امر به خاطر موقعيت پايتخت جديد بود كه در مسير ارتباطي
عراق ،سوريه و ايران قرارگرفته )لاپيدوس (١١٨ :١٣٧٦ ،و به لحاظ ارتباط آبي نيز امكانات بهتري براي
فعاليتهاي كشتيراني فراهم آورده بود )ابنرسته .(١٢٦ -١٢٥ :١٣٦٥ ،بغداد ازيكطرف به خليجفارس و
از طرف ديگر از طريق دجله و فرات به حوزه بينالنهرين شمالي و شام مرتبط ميشد و كاروانهايي را
از تمامي اين مناطق پذيرا بود ) .(Heidemann,2006: 37-38 .Morony, 1982: 17- 18
به همين خاطر بهتدريج به محل نقلوانتقال مبادلات تجاري امپراتوري و محل تلاقي راههاي كاروانرو
تبديلشده بود ) .(Philby, 1933: 73-78از دلايل اصلي انتخاب محل بغداد به خاطر نزديكي به
دريا ،وجود امكان ارتباط تجاري با خليجفارس و تأمين نيازهاي موردنياز از طريق فعاليتهاي
بازرگاني) (٢بوده است ) .(strange, 1900: 4- 5بغداد با توجه به زمينهها و ظرفيتهاي مطلوب
ارتباطي و اقتصادي كه داشت خيلي سريع توسعه يافت و يكي از مهمترين مراكز بازرگاني شرق ميانه با
مناطق مختلف جهان گرديد ) .(Philby, 1933: 73-78 .Miles.1966:371اوج شكوه بغداد
در اواخر قرن دوم بود كه به جهت رونق و عﻈمتش به "شهر صلح و صفا ،هديه خداوند و بهشت روي
زمين" شناخته ميشد ).(Audisio, 1931: 60
آنچه در اين مبحث موردتوجه است اينكه پيدايي و توسعهيِ بغداد بهمثابه مركز مهم بازرگاني و
تجاري ،تأثير مثبتي بر رشد بصره گذاشته و باعث گرديد تا موقعيت بازرگاني و تجاري آنجا بهطور
روزافزوني توسعه يابد .رونق بغداد به مقدار زيادي منوط به فعال بودن بندر بازرگاني خليجفارس يعني
بصره بود زيرا بصره دروازه ورودي كالا و محصولات به بغداد محسوب ميشد .توسعه بغداد و نيازهاي
متنوعي كه به خاطر صنعت ،جمعيت و ثروتي كه در آن شهر متمركزشده بود بخش زيادي از اين
نيازمنديها از طريق بصره و خليجفارس تأمين ميگرديد .در منابع متعدد به كشتيهاي كوچك و
بزرگي اشارهشده كه حامل كالا بوده و بدون مشكل و موانع خاص طبيعي ميان بصره و بغداد رفتوآمد
داشتند )ابن رسته ،همان .٢١٧-٢١٥ :لسترنج.(73-74 -Philby, 1933: 78- 79 .٢٨ :١٣٩٠ ،
در روابط تجاري بصره با بغداد ازيكطرف شهر پرجمعيت بغداد با نيازهاي مختلف و متنوع ،بازار
خوبي براي تجار بصره بود تا به عرضه و فروش كالاهاي ضروري و تجملي خود در آنجا اقدام نمايند
)مسعودي :١٣٤٧ ،ج  (٤٠٨-٤٠٧ /٢به همين دليل هميشه تعداد زيادي از بازرگانان بصره در بغداد
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مشغول تجارت بودند )يعقوبي ،(٦ :١٣٥٦ ،از طرف ديگر بغداد به لحاظ ارتباطي ،نقطه مناسبي بود كه
بازرگانان و كاروانهاي تجاري بصره ميتوانستند ازآنجا با مناطق غربي و شمالي عراق و شام رابطه
داشته باشند ) .Heidemann, 2006: 37ابنخلدون :١٣٦٣ ،ج  .(٣٠٦ /٢كشتيهاي تجاري كه از
شرق ميآمدند بصره بارانداز آنان بود ،كشتيهاي يادشده كالاهاي خود را بهطرف بغداد حمل مينمودند
و ازآنجا نيز بخشي از آن به سمت غرب و شمال انتقال داده ميشد .عكﺲ اين نيز جريان داشت بغداد
بارانداز كالاهايي بود كه از سمت غرب ميآمد و ازآنجا به بصره و سپﺲ از طريق خليجفارس به مناطق
شرقي انتقال داده ميشد .در بغداد به لنگرگاههايي اشارهشده كه كشتيهاي تجاري موصل و بصره در
آنجا براي حمل و جابجايي كالا توقف داشتند )حموي بغدادي ،همان ،ج Philby, 1933: .٣٩٢ /١
.(78- 80
رشد و توسعه كمي و كيفي بغداد و ضرورت روابطي كه در جهت تأمين نيازهاي متنوعش با
خليجفارس برقرار كرده بود اين شهر را هر چه بيشتر با بندر بصره پيوند داد ،هرگونه مناسبات تجاري
بغداد با خليجفارس الزام ًا ميبايست از طريق بندر بصره صورت ميگرفت )ابنخردادبه-١٣٠ :١٣٧٠ ،
 (١٢٩همين امر باعث گرديد تا بصره رشد سريعتري داشته و در اوايل قرن سوم هجري به "شهري
تجاري" معروف شود ) .(Naji and Ali, 1981: 301از اين زمان به بعد بصره و بغداد با يكديگر
رابطهيِ نزديكي برقرار كرده )ابنخردادبه ،همان ،(٤٤ :هر دو بهعنوان شهر و مراكز مهم تجاري مشهور
شده ) (Philby, 1933: 78 -73در پيوند تنگاتنگ تجاري با يكديگر قرار گرفتند .از نيمههاي قرن
دوم هجري به بعد خط تجاري "بغداد -بصره -خليجفارس "،ازيكطرف به شرق دور و آفريقا و از
سمت ديگر به مديترانه منتهي ميشد .تاجر سيرافي به اين مسئله اشاره دارد كه با تأسيﺲ بغداد و رونق
گرفتن بصره ،فعاليتهاي بازرگاني مسلمانان در خليجفارس توسعهيافته بود )سيرافي .(٢٥ :١٣٨١ ،منابع
بهصورت مشخص و فراوان به روابط تجاري بصره و بغداد اشاره داشتهاند كه حمل و انتقال كالاها از
بصره به بغداد و بلعكﺲ) (٣از اين طريق صورت ميگرفت )يعقوبي.(٣٨-٣٧-٣٦ :١٣٥٦ ،
بنابراين به دنبال شرايطي كه بارونق اقتصاد دريايي خليجفارس رقم خورده و باعث شده بود تا
نواحي كرانهاي و پﺲكرانهاي روابط گستردهتري با يكديگر داشته باشند نمونه روشن اين مهم در روابط
بصره و بغداد و سامرا متجلي گرديد كه روابط دائمي تجاري برقرارشده و وابستگي گستردهاي به
يكديگر پيداكرده بودند .تحولات جاري در هركدام از اين دو منطقه بر ديگري تأثير شديد مثبت يا منفي
داشت ،بر همين اساس زماني كه بغداد دوران اوج خود را ميگذراند و شهر هزارويكشب و بهشت روي
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زمين بهحساب ميآمد بصره نيز يكي از پررونقترين دورههاي بازرگانياش را طي ميكرد و كانون
اصلي فعاليتهاي تجاري خليجفارس بهحساب ميآمد .بازيگران و صحنهگردانان اصلي اين اوضاع،
تجار بودند كه بهطور مستقيم و غيرمستقيم با نواحي بندري شرق و غرب رابطه داشتند .درحاليكه
چنين شرايط پررونقي جريان داشت و همهچيز بر وفق ميل و مراد بازرگانان بود به لحاظ سياسي و
نﻈامي تحولات رخ داد كه بهطور كامل شرايط موجود را تحتالشعاع قرار داده خصوصاً بندر بصره و به
دنبال آن جريان اقتصاد دريايي خليجفارس را با شرايط جديدي مواجه ساخت.
دستگاه خلافت عباسي و پايتخت آن ،كه در دوره موردنﻈر ميان دو شهر بغداد و سامر متغير بود،
به لحاظ سياسي و نﻈامي به وضع بسيار آشفته و نابساماني گرفتارشده و روزبهروز بر وخامت و پيچيدگي
اوضاع سياسي و اقتصادي آن افزوده ميشد بهگونهاي كه يكي از بدترين و پرتنشترين دورههاي بغداد
بهحساب ميآمد ) .(WAINES, 1977: 282به لحاظ مالي و اقتصادي نيز به تعبير علبي وضع
درماندهاي پيداكرده بود )علبي .(٨٢ :١٣٥٩ ،فساد ،ظلم و ناامني روز به روز عمق و دامنه بيشتري پيدا
ميكرد .گروهها و فعالين تجاري كه در حوزه اقتصاد دريايي خليجفارس كار ميكردند به اقتضاي
جغرافياي اقتصاديكاريشان ،حيات و منافع تجاري آنان علاوه بر سطح درياها ،با ديگر مناطق خشكي
ي موجود ،باعث از ميان رفتن ثبات و امنيت مورد
و داخلي نيز پيوند يافته بود .شرايط بهمريخته سياس ِ
نيازشان شده بود.
در درگيريهاي دامنهدار در مقر خلافت و نواحي اطراف آن ،بسياري از زير ساختها و امكانات
مرتبط با فعاليتهاي تجاري -پلها ،بازارها ،اسكلهها ،كشتي و  -...از ميان رفته بود ،به بازارها ،ميادين
و معابر عمومي ،پلها و  ...در جريان درگيريها خسارت وارد شده بود .ذكر شده است در سال ٢٤٩
هجري در اعتراض گروههاي مختلف مردمي و نﻈامي به دخالتها و عملكردهاي زورگويانه تركان و
تنشي كه ميان آنان رخ داد پلهاي زيادي در بغداد تخريب شد و مسير رفت و آمد كشتيها مختل
گرديد )طبري ،ج  .(٦١٩٢ .٦١٢٤ /١٤همچنين در زمان معتز ) ٢٥٥ -٢٥٢ق( نيز ميان فرماندهان ترك
تنشهايي درگرفت كه باعث گرديد بسياري از پلها تخريب ،دكانها و بازارها غارت شوند )ابناثير،
 :١٣٧١ج  .(٣٧-٣٦ /١٨گروههاي مختلف نﻈامي خصوصاً سپاهيان ترك در بغداد و سامرا ،اموال و
خزانه بيتالمال را تهي ساخته و انگل خلافت و دولت شده بودند )علبي ،همان.(٨٢ :
در بغداد و سامرا خصوص ًا از سال  ٢٥٠هجري به بعد مسيرهاي آبي آنجا و نهرهاي متعددي كه در
قسمتهاي مختلف اين دو شهر كشيده شده بود و از اصليترين مسيرهاي تردد كشتيهاي تجاري به
مراكز فروش و بازارها بودند به محيطي نﻈامي تبديل شده به جاي تردد كشتيهاي بازرگاني حامل كالا
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و محصولات تجاري ،كشتيهايي پر از نيرو و انواع ابزارهاي جنگي رفت و آمد ميكردند )طبري:١٣٧٥ ،
ي آبي بيش از
 :١٣٧٥ج  .(٦٢٢٣ -٦٢١١-٦٢١٠ -٦١٨٢-٦١٨٣ .٦١٤٦ -٦١٤٥ /١٤مسيرهاي تجار ِ
آنكه محل آمد و شد كاروانهاي بازرگاني باشد -نﻈير دورههاي قبل -به جهت شدت درگيريها ،جنبه
نﻈامي به خود گرفته بود )مسعودي .(٣٥٠ :١٣٤٩ ،طرفهاي درگير با هدف فشار و شكست دادن طرف
مقابل در سطح رودها و مسيرهاي آبي موانعي ايجاد كرده بودند؛ نﻈير اقداماتي كه مسرور بلخي بر روي
دجله انجام داد تا امكان رفت و آمد گروههاي رقيبش فراهم نباشد )طبري :١٣٧٥ ،ج .(٦٤٤٩ /١٥
در جريان درگيريهاي سال  ٢٥١هجري يكي از فرماندهان ترك كشته شد .اين موضوع باعث
گرديد نﻈاميان و سرداران ترك هوادار معتز مستقر در سامرا ،بغداد را به محاصره درآورند در نتيجهيِ آن
بازارها ،دكانها و باغهاي فراواني را تخريب و ويران كردند )دوري .(١٨ :١٣٧٥ ،سپﺲ به تعدادي از
كشتيداران مسير بغداد– سامرا حمله برده و آنان را از رفتن به سمت بغداد بازداشتند )طبري :١٣٧٥ ،ج
 .(٦١٤٨ /١٤طبري يكي از كشتيداران را ذكر كرده كه توسط تركان دستگير شده دويست تازيانه به او
زدند و بر دكل كشتياش آويختند .با اين اقدام ديگر كشتيداران از رفتن به سمت بغداد خودداري
ميكردند مگر پنهاني يا در ازاي دريافت بهاي سنگين حاضر به رفتن به سمت بغداد ميشدند )همان(.
يعقوبي ذكر ميكند با تداوم درگيريها در سال  ،٢٥٣مسيرهاي ورودي كالا و خواروبار بسته شده و
جريان مبادله محصولات تجاري مختل گرديده بود .در بغداد گراني بيداد ميكرد نرخهاي چنان بالا رفته
بود كه قفيزي صد درهم شده بود ،به همين خاطر در بغداد قحطي پديد آمد )يعقوبي :١٣٧١ ،ج /٢
 .(٥٣١در همين سال فتنه و آشوبها نيز شدت گرفته بود ،كاروانهاي تجاري به راحتي نميتوانستند
خود را به شهرها برسانند مدت زيادي طول ميكشيد تا كارواني موفق شود به شهر برسد )همان-٥٣٤ :
.(٥٣٥
ي حد فاصل ميان شهرها ،امنيت مورد نياز وجود نداشت.
در مبدا ،مقصد و مسيرهاي مواصلات ِ
راهزني و ربودن اموال كاروانهاي تجاري بسيار زياد شده بود )ابناثير :١٣٧١ ،ج  .(٣١ /١٨اوضاع
درونشهري و راههاي ميان شهري بسيار ناامن )طبري ،ج  .٥٩٦٨-٥٩٦٧ ،١٤ج  (٦٢٦١ ،١٤و معدود
كارواني سالم به شهر ميرسيد بسياري از كاروانها پيش از رسيدن به شهر تاراج ميشدند )ابناثير،
 :١٣٧١ج  .(١٣ /١٨رسيدن به شهر نيز امنيت لازم جهت فروش و تامين سود كاروانيان و تجار را
تضمين نميكرد ،زيرا در شهر كالاها و اموالشان يا طعمه آتشسوزي ميشد و يا اينكه مورد غارت و
چپاول قرار ميگرفت .كشتيهاي تجاري كه از نواحي مختلف كالا و اجناس به بغداد ميآوردند از
دستبرد و غارتگري تركان در امان نبودند )همان .(٦-٥ :علاوهبر نﻈاميان در برخي موارد مصادره مال و
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اموال افراد مختلف توسط خليفه و يا نزديكان وي نيز صورت ميگرفت )يعقوبي ،همان :ج -٤٩٦ /٢
.(٤٩٧
در سال  ٢٥٥هجري درگيريهاي زيادي بر سر انتخاب مهتدي در بغداد ،كنارههاي رود دجله و بر
روي پلهاي آن صورت گرفته بود ،در نتيجه آن شمار زيادي از مردم كشته و در دجله غرق شدند
)طبري :١٣٧٥ ،ج  (٦٢٨٦ /١٥در ادامه درگيريهاي اين سال ،سرداران نﻈامي خلافت -نﻈير محمدبن
اوس و سليمان بن عبدالله طاهري -نيز عليه يكديگر به نبرد برخواستند .در جريان اين منازعات ،طبري
اشاره دارد كه سرداران دو طرف ميگفتند " هر كه آهنگ غارت دارد به ما بپيوندد" در اين درگيري از
پلها و زورقها بهطور مكرر براي حمل نيرو عليه ديگري استفاده ميشد )همان (٦٢٩٧:در يكي از
مكانهايي كه نبرد در آن رخ داد نزديك بازارچه قطوطا بود ساكنين آن منطقه نيز ناچارا درگير جنگ
شدند )همان( .بيان شده يكي از خانههايي كه مورد حمله قرار گرفت نزديك "دو هزار هزار درم ،يكصد
شلوار ،و معادل هزار هزار درم فرش طبري خام و مقصور و مدرج و مقطوح از وي غارت شد )همان:
.(٦٢٩٨
از سال  ٢٤٧تا  ٢٥٦هجري درگيري و تنشها در مقر خلافت بهاندازهاي شدت گرفت كه از اين
مقطع با عنوان "دوره بحران ،هرج و مرج و آنارشي خلافت" ) (Kennedy. 2013: 169و عصر
"فتن و حوادث" ياد شده است )هندوشاه .(١٨٤ :١٣٥٧ ،مسعودي در بيان وخامت اوضاع سياسي در
سال  ٢٥٦هجري -يعني زمان برپايي رسمي قيام زنگيان -ذكر ميكند آشوب و نافرمانيها به حدي
گسترش يافته بود كه "مُلك به انقراض نزديك شده بود")مسعودي .(٣٥٤ :١٣٤٩ ،منابع اين دوره
خصوص ًا تاريخ طبري سرشار از رواياتي است كه از حمله به بازار و بازاريان ،غارت كاروانها و
كشتيهاي تجاري ،تخريب پلها و مغازهها اشاره دارد )طبري :١٣٧٥ ،ج  ٦١٤٥ /١٤تا .(٦٢٤٥
ي
در اين اوضاع از بيدفاعترين گروهها ،تجار بودند .آنان عليرغم تاثيري كه در گردش چرخه ِ
اقتصادي و تداوم حيات اجتماعي جامعه داشتند از قدرت و نيروي سياسي كه در اين شرايط در جهت
حفظ منافع خود از آن استفاده ببرند برخوردار نبودند )مونتگمري ،همان .(٣٩ :اصليترين نياز گروههاي
تجاري براي انجام فعاليتهايشان ،ثبات ،امنيت ،آرامش بود فقدان آن و غلبه يافتن فضاي جنگي و
بحرانزده بدترين حالت براي فعالين بازرگاني و بهترين حالت را براي گروههاي سودجو و فرصتطلب
پديد آورده بود ،تجار و گروههاي مرتبط با آنان از شرايط بوجود آمده به شدت متضرر گرديدند .هرگونه
رفت و آمد كاروانهاي تجاري و نقلوانتقال كالاهاي بازرگاني ،با غارت و دستبرد گروههاي فرصتطلب
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مواجه شده و حتي گروههاي بازرگان در معرض خطرات جاني نيز قرار داشتند .بر همين اساس بود كه
مسعودي ذكر ميكند مُلك نزديك به انقراض بود.
حوزههاي تجاري جنوب كه درآمد و مزاياي زيادي داشتند و حجم و مقدار فراوان كالا و اجناس در
آنجا وجود داشته و مبادله ميگرديد بيشتر مورد طمع قرارگرفته بودند .نزديكي و پيوند تنگاتنگ بندرها
جنوب خصوص ًا بصره با بغداد ،بيشتر از ساير مناطق آنان را در معرض تطورات سياسي و نﻈامي قرار
داده و آسيبها و تنشهاي در بغداد را نيز به بصره و نواحي جنوبي منتقل ميكرد .تداوم كار تجاري و
بازرگاني در چنين حوزهاي بسيار دشوار و نه تنها سودي در برنداشت بلكه زيانبار و خطرآفرين نيز بود.
شرايط بوجود آمده به جهت ارتباطي كه ميان اين دو منطقه وجود داشت تأثير منفي بر جريان اقتصاد
دريايي خليجفارس گذاشت و عمل ًا جريان تجاري جنوب دچار ركود و افول شده بود.
تجار و بازرگانان و گروههاي مرتبط با آنان با هدف خارج شدن از اين شرايط "در انديشه مقابله و
تغيير وضع" برآمدند .آنان براي مقابله با اين اوضاع به دنبال اِعمال تغييرات مورد نﻈر خود بودند از
آنجايي كه قدرت و نفوذ كافي در نهاد سياسي براي اِجراي تغييرات مورد نﻈرشان را نداشتند سعي
كردند در قالب جنبشي اعتراضي ،اسباب تحقق اهدافشان را فراهم آورند .از اين رو ،زمينههاي
ي پيشين
ي بهبود و احياء فعاليتهاي تجار ِ
شكلگيري يك حركت را فراهم آوردند تا با انجام آن زمينه ِ
مهيا شود .لذا بر اين اساس بود كه قيام زنگيان با نقشآفريني تجار در سواحل خليجفارس پديد آمد.
همانگونه كه بيان گرديد مبناي اين تحولات مرتبط با زمينههاي اقتصاددريايي خليجفارس بوده كه با
رويدادهايي كه بوقوع پيوست اسباب پيدايش اين قيام فراهم گرديد.
محور دوم :نﻘش فعالين تﺠاري خليجفارس در برپايي قيام
علاوه بر تاثيرگذاري تحولات اقتصاد دريايي خليجفارس در ايجاد زمينههاي قيام زنگيان ،كه در
محور قبلي بدان اشاره شد ،فعالين اين حوزه عملاً در برپايي و شروع آن نيز نقش داشتند .آنان در
راستاي هدفشان سعي كردند به طرق مختلف در راهانداختن اين حركت نقش ايفا كنند .قرائن و
مولفههايي وجود دارد كه از طريق آنها ميتوان به نقش حمايتي تجار و انگيزههاي بازرگانيِ قيام پي
برد .براي نشان دادن اين موضوع به چند مورد از قرائني كه از زمان شروع تا اعلان رسمي قيام ،ابعاد
تجار آن را مشخص ميسازد اشاره خواهيم داشت.
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 (١اولين مورد به حضور علي بن محمد در بحرين مربوط ميشود ،وي در سال  ٢٤٩هجري از
سامرا وارد بحرين گرديد ) .(Waines, 1977: 301فعاليت و اقدامات علي بن محمد در بحرين در
دو منطقه جغرافيايي؛ يكي در مناطق ساحلنشين و ديگري در نواحي بياباني و در ميان صحرانشينان
بحرين انجام پذيرفت )احمد علي ٢٠٠٥ ،م .(٦٢-٥٨ :هجر اولين نقطهيِ ساحلي بود كه قيام از آنجا
آغاز گرديد )ابناثير ١٣٨٥ ،ق ،ج  .(٢٠٦ :٧بنابر آنچه در متون تاريخي آمده در آنجا "گروه انبوهي از
مردم" از حركت صورت گرفته حمايت و پيروي كردند )طبري ١٣٨٧ ،ق :ج  .(٤١٠ /٩بعد از مدتي
رهبران قيام وارد نقطه ساحلي ديگري از بحرين به نام احساء شدند )ابنمسكويه ،١٣٧٩ ،ج  (٣٩٧ /٤و
در ميان طايفه بنيتميم سكونت گرفته و در آنجا نيز هواداران زيادي پيدا كردند )طبري/٩ :١٣٨٧ ،
 .(٤١١ -٤١٠لازم به ذكر است هجر و احساء مركز بازرگاني بحرين و تجارتگاه آنجا بودند )مقدسي،
 :١٣٦١ج .(١٣٣ /١
ت رهبران قيام ،رفتن به مناطق بياباني و حضور در ميان قبايل و طوائف
مرحله بعدي حرك ِ
صحرانشين بحرين بود كه در آنجا عليرغم آنكه هواداراني پيدا كردند ولي چندان مورد حمايت واقع
نشدند .سرانجام بعد از مدتي حضور در آن منطقه تصميم گرفته شد به نقطهاي ديگر خارج از بحرين
بروند ،علي بن محمد به همراه گروه اصلي و بخش ديگري از هوادارانش عازم بصره شدند )ابنكثير،
 .(١٩-١٨ :١١ :١٤٠٧در رابطه با حضور علي بن محمد در بحرين ،نخستين سوال و ابهامي كه مطرح
است اينكه علت و انگيزه وي از آمدن به بحرين چه بوده است؟ مهمتر از آن پرسشهاي ديگري مطرح
است اينكه آيا علي بن محمد "با انديشه قيام كردن" به بحرين آمد ،يا اينكه "در بحرين به انديشه
قيام" افتاد و يا در بحرين به "رهبري جرياني براي قيام" نائل گرديد.
در رابطه با علت حضور وي در بحرين و آمادهسازي زمينههاي شروع قيام ،منابع و متون تاريخي
مطلب صريحي كه نشاندهنده علت آن باشد بيان نكردهاند .براي پرداختن به اين سوال ،اشاره به دو
موضوع كمك خواهد كرد تا به پاسخ اين پرسش نزديكتر شويم؛ يكي گروهها و افرادي كه حركت در
ميان آنان در بحرين شكلگرفته و مورد حمايت كامل آنان واقع گرديد ،ديگري سوابق و پيشينيه
ي علي بن محمد ميباشد.
سياس ِ
در مورد نخست آن كه اولين نقطهاي كه علي بن محمد در آنجا ساكن شد ميان "ساحلنشينان
بحرين" بود از آنجا حركت شروع شده و به ساير مناطق گسترش يافت .نخستين گروه چند نفري نيز
كه ذكر شده همراه و هودار وي بودند شماري از "تجار و بازرگانان بحريني" بودند )طبري/٩ :١٣٨٧ ،
 .(٤١١از آن زمان به بعد آن گروه ،به عنوان هسته اصلي پشتيبانيكننده از علي بن محمد در مراحل
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مختلف قيام حضور و نقش داشتند بسياري از اقدامات و طرحهاي مربوط به پيشرفت روند قيام نيز
توسط همين هسته برنامهريزي ميشد .اين گروه بيشترشان بازرگان و به فعاليتهاي مرتبط با بازرگاني
اشتغال داشتند )طبري :١٣٨٧ ،ج  .(٤١١ /٩از اين زمان به بعد اين گروه در مراحل و مقاطع مختلف به
همراه علي بن محمد نقش مهمي در پيشبرد برنامه و روند قيام داشتند .علي بن محمد به هر نقطهاي
كه در رفت و آمد بود اين گروه وي را همراهي ميكردند )ابناثير :١٣٨٥ ،ج  (٢٠٧ -٢٠٦ /٧و تا پايان
قيام نيز از اعضاي اصلي و رهبران حركت باقي ماندند.
علاوه بر هسته اصلي رهبريكننده ،گروهها و شمار قابل توجهي از ساكنين سواحل ،كه عمدتاً به
فعاليتهاي دريانودي مشغول بودند ،از حركت هواداري كرده و بدنهي آنرا تشكيل دادند .نقش هسته
بحريني در كشاندن گروه هاي مردمي ساكن در آن سرزمين به قيام ،اساسي بود .ساير نيازمنديهاي
حركتِ شروع شده نيز توسط همين گروهها تامين گرديد .علي بن محمد هنگام ورود به بحرين
هيچگونه امكانات و دارائي در اختيار نداشت )ابن طقطقي (٣٤٤ :١٣٥٠ ،در منطقه ساحلي هجر و احساء
و در ميان فعالين تجاري آنجا مورد حمايت مالي قرارگرفته و نيازهاي وي فراهم گرديد )طبري:١٣٨٧ ،
ج  .(٤١١ -٤١٠ /٩علي بن محمد در ميان ساحلنشينان بحرين -كه عمدت ًا به تجارت و دريانوردي و
فعاليتهاي مرتبط با آن مشغول بودند -هواداران زيادي پيدا كرد به گونهاي كه "حكمش ميان آنها
نافذ بود به سبب وي با كسان سلطان نبرد كردند و در اين نبردها بسياري از آنها كشته شده
بودند")همان (٤١٠ :٩،حمايت و هواداري مردم بحرين از علي بن محمد بهاندازهاي بود كه براي وي
خراج ميگرفتند )ابناثير :١٣٨٥ ،ج  .٢٠٦ /٧طبري :١٣٨٧ ،ج  .(٤١٠ /٩درحالي كه در ميان
صحرانشينان چندان مورد حمايت واقع نشد و حتي بعد از مدتي از گرد وي پراكنده شده و با او نيز وارد
جنگ شدند )همان :ج .(٤١١ -٤١٠ /٩
ي شخصيتي علي بن محمد ،اطلاعات اندكي از سوابق
در رابطه با مورد دوم؛ يعني پيرامون پيشينيه ِ
سوابق سياسي و نﻈامي وي وجود دارد ) .(Waines, 1977: 301آنچه از او موجود است؛ يكي
آنكه وجود روحيه انقلابي و شورشي در شخص علي بن محمد را نشان نميدهد .در منابع تاريخي آمده
است علي بن محمد در سامرا با نزديكان خليفه منتصر ارتباط و دوستي داشته )ابناثير :١٣٨٥ ،ج /٧
 (٢٠٦در عالم شعر و شاعري به سر برده و به شعر گفتن و مديحهسرايي مشغول بوده است )طبري،
 :١٣٨٧ج  .(٤١٠ /٩وي در فضايي به سر ميبرد كه با دنياي"جنگ و سياست"چندان نسبتي نداشت.
ديگري آنكه علي بن محمد به لحاظ اقتصادي نيز در شرايط سخت مالي قرار داشت تنها دارائيش مقدار
پولي كه در ازاء سرودن شعر و مدح بزرگان دستگاه و دربار منتصر دريافت ميكرد و به تاكيد طبري از
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اين طريق روزگار ميگذرانيد )همان( .ابناثير نيز در همين رابطه آورده است كه تعدادي از ياران منتصر
خليفه ،كه علي بن محمد آنها را مدح ميكرد متكفل معاش او بودند )ابناثير :١٣٧١ ،ج  .(٦٩ /١٨لذا از
امكانات و تمكن مالي و اقتصادي لازم كه بتواند به پشتوانه آن حركتي را شروع كند برخوردار نبود.
علاوه بر اين به لحاظ فكري و عقيدتي نيز حامل و صاحب انديشه و عقيده خاصي نبود تا بر مبناي آن و
و به پشتوانه نيروها و هوادارانش حركتي را شروع نمايد .همچنين هيچگونه گزارشي از حضور و نقش
وي در قيامهاي مختلفي كه عليه دستگاه خلافت صورت گرفته بود بيان نشده است .همه اين موارد
پيرامون علي بن محمد در حالي است كه چنانچه كوچكترين موردي از عملكرد اعتراضيِ سياسي و
نﻈامي و يا عقايد ويژهاي از وي وجود مي داشت با توجه به اهميت و تأثير فراوان قيام زنگيان و نگرش
منفي كه متون تاريخي به رهبر آن داشتند ،قطعاً منابع آن را منعكﺲ و حتي برجسته ميساختند ،لذا
پيشينيه شخصيتي و مجموع اقداماتي كه از عليبن محمد ذكر شده است هم به لحاظ فكري و هم
عملي ،گرايش و زمينهاي از قيام؛ روحيه و مشي نﻈاميگري و سياسيكاري -در حد و اندازه برپايي
قيام -را نشان نميدهد .بر اين اساس درروند شكلگيري و پيشرفت اين حركت پيش از آنكه بخواهيم
آن را در قالب اقدامات "شخص" علي بن محمد در نﻈر بگيريم بايد"گروه و جرياني" را در نﻈر داشت
كه با توجه به شرايط پديد آمده در بصره و بغداد - ،ركود تجارت دريايي خليجفارس -طرح ،امكانات و
زمينههاي اين حركت را فراهم آورده و بهصورت آشكار و پنهان در شكلگيري و تداوم آن نقش اساسي
داشتند.
نﻈر به پيشرفت كار علي بن محمد در بحرين و پيوند بسيار نزديكي كه با ساحلنشينان و
بازرگانان آنجا برقرار نمود ،همچنين حمايت و هواداري كامل و پيوستهاي كه از طرف تجار به عمل آمد
ي
اين مسئله را به اين شكل نيز ميتوان مطرح نمود كه تجار و بازرگانان بحرين كه از وضعيت آشفته ِ
سياسي-نﻈامي خلافت و اختلال جريان بازرگاني دريايي خليجفارس متضرر شده بودند انگيزه لازم جهت
جهت انجام اقدام براي بهبودي اوضاع اقتصادي و رونق مجدد فضاي كسب و كار را داشتند .با عنايت
به اين موضوع كه حيات تجاري و اقتصادي بحرين به جريان فعاليتهاي بازرگاني خليجفارس و بصره
متصل بوده ) (al-Naboodah. 84اختلال به وجود آمده در اوضاع خلافت و بغداد ،ركود فعاليتها
در بصره و بحرين را نيز به دنبال داشته بود .بازرگانان بحريني از اصليترين گروههايي بودند كه از
ط ناآرام و به همريخته بغداد و جنوب عراق متضرر شده بودند ،آنان نيز بخشي از فعالين حوزه
شراي ِ
بازرگاني دريايي محسوب ميشدند كه تداوم سود و منافع تجاريشان به ثبات و رونق حوزه دريايي،
ساحلي و پسكرانهاي اقتصاد دريايي خليجفارس مربوط ميشد .خصوصاً پيوند تجاري بحرين با بصره كه
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به هر اندازه بصره رونق ميگرفت و ترددها به آنجا بيشتر ميشد تجار و ساكنين بحرين نيز از اين
جهت سود ميبردند .علاوه بر اين ،با توجه به اينكه بحرين نقش ايستگاهي و توقفگاهي تجاري
كشتيهاي بازرگاني داشت ركود فعاليتهاي بازرگاني و كاهش يافتن تردد كشتيهاي تجاري باعث
شده بود تا بازرگانان آنجا نيز از اين طريق ضربه خورند .لذا تجا ِر فعال در اين محدو ِه بازرگاني و
ساكنين بحريني انگيزه ي لازم جهت دست زدن به انجام چنين كاري را داشتند .علي بن محمد نيز سعي
سعي داشت از اين وضعيت نابسامان سود ببرد .پيوند اين دو با يكديگر اساس يك حركت را پديد آورد.
وجه مشترك ميان آنان را ميتوان اقدام عليه خلافت براي بهبودي اوضاع دانست .علي بن محمد مدتي
مدتي را در سامرا بود و از نزديك با اوضاع آشفتهي سياسي آنجا آشنايي داشت ،بازرگانان نيز عملاً تأثير
اين تنشها را در فعاليتهاي تجاري خود حﺲ ميكردند .لذا صحيحتر به نﻈر ميآيد اين مسئله را
اينگونه مطرح سازيم "تجار و بازرگانان از اساس تصميم به حركت داشته ،زمينههاي آن نيز فراهم بود
با ملحق شدن علي بن محمد ،آخرين حلقه آن تكميل شده وي را به رهبري انتخاب و حركتشان را
شروع كردند "،بنابراين از ابتدا به ساكن انگيزههاي تجاري و عناصر بازرگاني فعال در حوزه بحرين و
بصره در شكلگيري قيام بسيار مؤثر و تعيينكننده بوده است.
در توضيح بيشتر بايد گفت علي بن محمد در منطقهاي كه بازرگانان از اصليترين و مهمترين
عناصر فعال در آن حوزه بودند ) (al-Naboodah. 1991: 81-82- 84قدرت گرفته ،نيرو و
امكانات به دست آورد و مورد حمايت كامل واقع شده بود .لذا همراهي تجار بحرين شرط اصلي در
پيشبرد و پيشرفت كار وي محسوب ميشد .در اين منطقه تنها با حمايت و هواداري آنان شكلگيري
چنين حركتي مقدور بوده است و نميتوان فرض نمود در منطقهاي كه بازرگانان عنصر اصلي و برجسته
هستند بدون همراهي آنان حركت گستردهاي صورت بگيرد .به هر روي ،در رابطه با اين قيام همراهي و
هماهنگي تجار بحرين با علي بن محمد كاملاً مشهود بود؛ چه بصورت آنكه خود اين حركت را از اساس
به وجود آوردند و علي بن محمد را به رهبري انتخاب كردند ،يا اينكه علي بن محمد قصد حركت داشته
و بازرگاناني نيز انگيزه كافي براي حمايت از او را داشتند فرض هر دو مورد همراهي و پشتيباني تجار را
نشان ميدهد.
 (٢مرحله بعدي حضور رهبر و هسته اصلي قيام در بصره بود اين موضوع نيز يكي ديگر از مواردي
كه ارتباط اين قيام با زمينههاي اقتصاد دريايي خليجفارس و پيوند با بازرگانان را نشان ميدهد .توضيح
اين مرحله نقش بازرگانان را روشنتر ميسازد .علي بن محمد از سال  ٢٤٩تا  ٢٥٤هجري در بحرين
سازمان و هسته قيام را به مقدار قابل توجهي شكل دادند و به همراه ديگر نيروها و سران قيام در سال
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 ٢٥٤هجري عازم بصره شدند .در رابطه با علت رفتن به سمت بصره براساس مطالبي كه در متون
تاريخي وجود دارد سه بحث قابل طرح است؛ يكي آنكه بهصورت "اتفاقي و تصادفي" صورت گرفته
باشد ،دوم آنكه "مجبور به رفتن به بصره" شدند ،و مورد سوم اين كه " طبق برنامهيِ از پيش
مشخص شده" صورت گرفته بود؟ در متون تاريخي علت واقعي عزيمت از بحرين به بصره بيان نشده
است ،براساس آنچه در برخي متون مبني بر اتفاقي بودن و يا مجبور شدن آمده )طبري :١٣٨٧ ،ج /٩
 .٤١١ابنمسكويه :١٣٧٩ ،ج  ،(٣٩٨ -٣٩٧ /٤بسيار دشوار است كه بخواهيم آن را به عنوان دليل اصلي
بپذيريم .علي بن محمد در بحرين و به خصوص در ميان ساحلنشينان موقعيت مناسبي داشت ،در مدت
 ٦سال حضور در آنجا هواداران زيادي پيداكرده و از امكانات خوبي برخوردار بود دليلي براي خروج از
بحرين نداشت.
با مطالعه و بررسي دقيق مراحل شكلگيري قيام مشخص ميسازد كه "رفتن به سوي بصره در
ادامهيِ حركتِ شروع شده و آگاهانه" بوده است ،زيرا بحرين به لحاظ جايگاهي كه درروند بازرگاني
دريايي خليجفارس داشت به هر اندازه هم كه نيروهاي قيام در آن فعاليت و حضور ميداشتند و از
موضع بحرين اقدام ميكردند در حد تكاپوهاي پراكندهاي بود كه نتيجه عملي و تأثير چنداني در تغيير
وضعيت موجود و بهبود فعاليتهاي تجاري خليجفارس به دنبال نداشت .از اين رو لازم بود در منطقهاي
مستقر شده و فعاليت نمايند كه اثربخشي و كارايي بيشتري داشته باشد .بر همين اساس به بصره نﻈر
داشتند زيرا از موقعيت بسيار مطلوبي برخوردار بود و فعاليت در آنجا باعث پيشبرد اهداف قيام ميگرديد.
موضوع ديگري كه بايد به آن توجه داشت اينكه در تصميم رفتن به بصره ،بازرگانان سهم اصلي
را بر عهده داشتند ،زيرا بصره بيش از هر نقطه ديگر براي بازرگانان مفيد بود و هدفشان را جلو ميبرد
در حالي كه چنانچه اهداف مطلق سياسي براي اين قيام در نﻈر گرفته و آن را قدرتطلبي و ماجراجويي
محض سياسي عليبنمحمد تلقي نماييم رفتن به سمت بصره مضر و خطرناك بود و نميتوان حضور
در بصره را عامل پيشرفت آن دانست .بصره به لحاظ سياسي و اقتصادي ويژگيهايي داشت كه مرتبط
با منافع بازرگانان بود .همانگونه كه در مبحث پيشين اشاره داشتيم شهري بازرگاني )مقدسي ،همان :ج
 ،٤٧ /١دينوري ،(١٤٩ :١٣٨٣ ،و در قرن سوم مهمترين بندرگاه تجاري خليجفارس بود .اين بندر ،درگاه
و ورودي خليجفارس بوده كه علاوه بر اهميت منابع اقتصادي آنجا ،نقش ارتباطي ميان شرق و غرب را
ايفا ميكرد )طبري :١٣٧٥ ،ج  .(١٧٦٧ -١٧٧٠ -١٧٦٨ /٥حيات و اقتصاد بغداد به مقدار قابل توجهي
وابسته به جريان فعاليتهاي اقتصادي بصره بود )بليايف .(٧٣-٧٢ :١٣٤٨ ،در آنجا تجار و بازرگانان
حوزه خليجفارس بسيار فعال بودند و بصره در آن زمان كاركردي بازرگاني و تجاري داشت.
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با وجود قابليتهاي بالاي اقتصادي و تجاري بصره ،به لحاظ سياسي وضعيت با ثباتي نداشت.
سياستها و اقدامات خلافت و حاكم آنجا در عدم حمايت مؤثر از جريان فعاليتهاي تجاري به خصوص
در تشديد سياستهاي مالياتي ،منازعات گروههاي سياسي و فرق مذهبي و تنشهاي قبيلهاي )طبري،
 :١٣٧٥ج  (٦٢٨٥ /١٤و مهمتر از همه تنشهاي گسترده و متداوم در مقر خلافت ،باعث ناآرامي اوضاع
ط متشنجِ سياسي ،تجارت بصره به شدت دچار ركود شده ،سود و منافع
آنجا گرديده بود .در چنين شراي ِ
فراوان تجاري كه در دههها و سده قبلي به جهت رونق فعاليتهاي تجاري عايد بازرگانان شده بود
بسيار كاهش يافته بود .بازرگانان مترصد خروج بصره از اين وضعيت ،ثباتبخشي به اوضاع آنجا و
تسلط بيشتر بر منابع اقتصادي بصره و كسب منافع و سود بيشتر بودند .عزيمت علي بن محمد به سمت
بصره در اين چارچوب صورت گرفت .لذا برآورد اين اقدام از منﻈر اقتصادي و بازرگاني قابل قبولتر به
نﻈر ميآيد تا اينكه آن را در راستاي اهداف سياسي علي بن محمد در شورش عليه خلافت ارزيابي
نماييم زيرا همانگونه كه بيان گرديد بصره براي شخصي كه قصد انجام اقدام سياسي عليه خلافت
داشته نميتوانست نقطه مطلوبي باشد .بصره به مركز خلافت بسيار نزديك بوده ،دستگاه خلافت نيز بر
روي آن حساسيت داشت و در صورت هرگونه طغيان در آنجا ،امكان گسيل داشتن نيرو توسط خلافت،
مقابله و سركوب حركت كار دشواري نبود .اين شهر به لحاظ مذهبي نيز يكپارچگي و انسجام لازم را
نداشت تا علي بن محمد با پيوند و پشتوانهيِ عقيدتي اهالي آنجا حركتي را در بصره شروع نمايد .لذا
علي بن محمد كه از او با عنوان شخصي زيرك ،فهيم و كاركشته ياد شده )مرعشي (١٣٥ :١٣٤٥ ،بعيد
به نﻈر ميآيد كه تصميم داشته در نقطهاي كه در خوشبينانهترين حالت نيز امكان پيشرفتش دشوار
بوده قيامي سياسي ،نﻈامي و يا عقيدتي انجام دهد" .حضور يافتن در بصره" براي تداوم حركت تنها از
جنبه تجاري و بازرگاني توجيه داشته و لازم بود كه اين كار جهت پيشبرد قيام صورت بگيرد .از آن زمان
به بعد رهبران قيام در راستاي اهدافي كه داشتند تمامي برنامههاي بعديشان حول محور بصره جريان
پيداكرده بود.
 (٣مورد سوم كه نقش تجار در جريان قيام زنگيان را نشان ميدهد مربوط به پيوند دادن بردگان
به قيام بوده است .بردگان  ٦سال بعد از شروع حركت در بحرين در سال  ٢٥٥ه در اطراف بصره به قيام
پيوستند )مقدسي ،همان :ج  (٤).(٩٨٠ /٢در بيشتر تحقيقات جديد"كيفيت فرآيندِ الحاق بردگان به
قيام"مورد توجه كامل قرار نگرفته است .با بررسي اين مرحله مشخص ميشود كه بازرگانان در ملحق
ساختن بردگان به قيام و استفاده از نيروي آنان نقش داشته و از عوامل اساسي در به خدمت گرفتن
بردگان بودند .رهبران قيام در جريان پيشبرد مراحل حركت متوجه اين مسئله شده بودند كه براي
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پيشبرد كار به نيروهاي انساني و عملياتي كافي نياز دارند تا در مواقع ضرور از آنان استفاده ببرند.
بهترين نيرويي كه در آن زمان ميتوانست به پيشبرد قيام كمك كند بردگان بودند به جهت آنكه در
منطقه مورد نﻈر از توان بالا و شمار فراواني برخوردار بودند به همين خاطر متوجه بردگان ساكن بطايح
در جنوب عراق و به خصوص در نواحي اطراف بصره شدند )بلاذري (١٠٠-٩٩ :١٣٤٦ ،و موفق گرديدند
اين گروههاي پرشمار و نيرومند را با وعده و وعيد گرد آورند )ابنمسكويه .٢٦٩/٦ :١٣٦٩ ،ابنطقطقي،
 .١٤٧ :١٣٦٠ابنخلدون.(٣٧٨-٣٧٧ /٣ ،١٤٠٨ ،
نقش و تأثير بازرگانان در ملحق ساختن بردگان به قيام به ارتباط اين دو گروه با يكديگر و نفوذ
بازرگانان بر بردگان مربوط ميشود .بدين گونه كه بيشتر بردگاني كه در نواحي جنوب عراق؛ حوالي
بصره و واسط كار ميكردند توسط تجا ِر فعال در حوزهيِ خليجفارس )يعقوبي .١٣٩ :١٣٥٦ ،ابنخلدون،
 (٢٠٨-٢٠٧ /٥ :١٣٦٣از منطقه شرق آفريقا و نواحي زنگبار به سرزمينهاي اسلامي منتقل شده و از
اين طريق از مدتها قبل با گروههاي تجار و بازرگان در ارتباط بودند .همچنين شمار فراواني از اين افراد
در كشتيها و لنجهاي بازرگانان به عنوان"جاشو"به كار تخليه و بارگيري ميپرداختند .بخش ديگري از
بردگان نيز در زمينهاي كشاورزي و زراعتي در اين ناحيه مشغول فعاليت بودند )ابنرسته ،همان(١٠٧ :
و شمار ديگري از آنان نيز به شيرين كردن اراضي و تهيه شوره و نمك اشتغال داشتند كه درنهايت
محصولاتشان را براي انتقال به ساير نقاط به تجار ميدادند .مجموع اين موارد باعث شده بود تا ميان
بازرگانان و بردگان روابطي پديد آيد كه در جريان حركت ،زماني كه به نيروي آنان نياز شد تجار در
راستاي اهدافشان بردگان را بكار گرفتند و عامل نزديك ساختن و پيوند بردگان با قيام گرديدند .طبري
آورده است عليبن محمد در هنگام سكونت در نهر نخل از طريق تعدادي از همراهانش-كه عمدتاً به
كارهاي تجاري اشتغال داشتند -با بردگان ارتباط برقرار كرده بود )طبري :١٣٧٥ ،ج .(٦٣١١ /١٤
عليبنمحمد در اوايل ارتباط با غلامان زنگي خود را تاجري معرفي كرده بود كه در كار خريد و فروش
ي جنوب عراق ،بصره و نواحي اطراف آن به جهت فعاليتهاي اقتصادي
نمك است )همانجا( .لذا منطقه ِ
كه در آن جريان داشت تجار ،بازرگان ،بردگان و ديگر گروههاي با هم در ارتباط و فعاليت بودند به
جهت همين ارتباط و آشنايي ،از تاثيرگذاري و به عبارتي بهتر ،از نفوذ بالايي در ميان بردگان و نيروهاي
كارگر برخوردار بودند .آنان بيشتر از هر نيروي ديگري امكان به خدمت گرفتن بردگان و سمت و سو
بخشيدن به آنان را داشتند .بر اين اساس بود كه گروه بازرگان همراه علي بن محمد موفق شدند به
تدريج بخشهاي زيادي از بردگان را به جريان قيام نزديك سازند.

تأثير زمينههاي اقتصاد دريايي خليجفارس در پيدايش قيام زنگيان ) ٢٤٩تا  ٢٥٥هجري(

٢٤٧

 (٤مورد ديگري كه از طريق آن ميتوان به جنبههاي تجاري قيام پي برد آيه قرآني ١١١ -سوره
توبه -كه به عنوان شعار قيام برگزيده شده بود .بر اساس آنچه از محتوا و تفسير آيه مزبور در تفاسير
قرآني آمده درون مايههاي بازرگاني دارد .در تفسير نور ذيل اين آيه ذكر شده كه "دنيا بازار است و
مردم در آن معاملهگر .فروشنده مردم است و خريدار خداوند .متاع معامله جان و مال است و بهاي
معامله بهشت .اگر به خداوند بفروشند سراسر سود و اگر به ديگري بفروشند يكسره خسارت است
)قرائتي :١٣٨٦ ،ج  .(١٤٨ /٥در اين آيه در قالب مفاهيم تجاري رابطه بنده با خداوند را تشريح كرده
است .در تفسير نمونه نيز مفسر در ذيل تفسير اين آيه آن را تحت عنوان "يك تجارت بينﻈير" ذكر
كرده است )مكارم ،ج  .(١٨٩ :٨مفسر در ادامه بيان داشته كه در هر معامله پنج ركن اساسي وجود دارد؛
خريدار ،فروشنده ،متاع ،قيمت و سند معامله .كه خداوند در اين آيه به تمامي اركان تجارت اشاره داشته
است سپﺲ با عباراتي تجاري آن  ٥پنج مورد را توضيح داده است )همان(.
در تفسير الميزان ،علامه نيز به مفهوم تجاري آيه اشاره دارد .موضوع ديني و اعتقادي كه خداوند
آن را با مثال تجاري توضيح ميدهد )طباطبايي ،ج  .(٥٣٩ -٥٣٨ /٩در اين ايه كلمه "اشتراء" به معني
قبول جنسي كه در خريد و فروش در برابر پرداخت قيمت به انسان منتقل ميشود )همان .(٥٣٨ ،به
گفته علامه در اين آيه خداوند در قالب تمثيل با ذكر اركان دادوستد تجاري ،خداوند خود را خريدار،
مومنين را فروشنده ،جان و مالشان كالاي مورد معامله ،بهشت را قيمت و بهاي آن و قرآن را نيز سند
آن خوانده است )همان .(٥٣٩ ،به هرجهت در سير تاريخي قيام زنگيان از سال  ٢٤٩تا  ٢٧٠هجري
موارد زيادي وجود دارد كه نشاندهنده جنبههاي تجاري قيام و نقش بازرگانان در آن است كه در اين
مقاله تنها به برخي از اين موارد در مرحله آغازين قيام اشاره داشتيم.
نتيﺠه
رشد و توسعه اقتصاد دريايي خليجفارس  -در قرنهاي دوم و سوم-باعث شده بود تا نواحي
كرانهاي و پسكرانه اي آن دريا به اقتضاي شرايط به وجود آمده به لحاظ اقتصادي و معيشتي در پيوند با
يكديگر قرار گيرند .ارتباط و وابستگي ميان اين مناطق بهاندازهاي بود كه هرگونه تحول مثبت و يا
منفي بر اوضاع ديگري نيز تأثير مطلوب يا نامطلوب ميگذاشت .بر همين اساس بصره به عنوان بندر
تجاري و بغداد شهر پسكرانهاي برحسب نيازشان به يكديگر ارتباط تنگاتنگي با هم داشتند .تا زماني كه
اين دو شهر در ثبات و آرامش بسر ميبردند رونق فراواني پيدا كردند با آشفتگيهاي سياسي و
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ناآراميهاي گسترده و متداوم نﻈامي كه از آغاز قرن سوم تا نيمههاي آن در بغداد و سامرا به وقوع
پيوست ضمن آنكه باعث ناآرامي اوضاع سياسي بصره شد جريان فعاليتهاي تجاري در آن حوزه را
مختل كرده آسيبها و زيانهاي فراواني بر جريان تجارت دريايي خليجفارس وارد آورد .واكنش فعالين
تجاري اين حوزه به تحولات زيانبار سياسي و نﻈامي مركز خلافت در قالب قيام زنگيان نُمود پيدا كرد.
لذا پيدايش قيام مرتبط با زمينههاي اقتصاد دريايي خليجفارس بوده در جريان شروع آن نيز فعالين اين
حوزه نقش داشتند و به طرق مختلف تلاش كردند اسباب برپايي آن را فراهم آورند .با بررسي سير
تاريخي قيام موارد متعددي وجود دارد كه نقش بازرگانان و انگيزههاي تجاري قيام را نشان ميدهد .در
اين مقاله تنها به برخي از قرائني كه تا زمان اعلان رسمي قيام در سال  ٢٥٥هجري نقش و عملكرد
بازرگانان و اقداماتي كه جنبههاي تجاري قيام را -بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم -نشان ميدهد اشاره
اشاره گرديد.
پينوﺷتها
 .١افزايش جمعيت و رشد مصرف ،رشد توليد ،نيازهاي متنوع؛ كالاهاي زينتي و تجملاتي و ضرورت تامين
آن ،بالا رفتن سطح زندگي مردم و وجود امنيت كافي از جمله عواملي كه در توسعه يافتن فعاليتهاي بازرگاني
مؤثر واقع شدند )مكي .(٢٨٤ -٢٨٢ :١٣٨٣ ،بغداد بعد از تأسيﺲ به جهت موقعيت ويژه و جمعيت فراوانش
بازرگانان زيادي به آنجا رو آورده بودند ).(kennedy. 2004: 14
 .٢در رابطه با موقعيت بغداد و برتريهاي اقتصادي آن منصور عباسي اشاره داشته است كه بغداد جزيرهاي
است ميان دجله و فرات و سر حد خشكي است براي جهان ،هر كه از واسط ،بصره ،اهواز ،فارس ،عمان ،يمامه و
بحرين بر دجله بيايد ميتواند تا بغداد پيش برود همچنين هر چه از موصل ،آذربايجان ،ارمنستان و ..با قايق بر
دجله برده شود و هر كه از ديار مضر ،رقه ،سوريه و  ...بر فرات برده شود ميتوان به بغداد برود و در انجا بار
خالي كند )طبري :١٣٧٥ ،ج  .٤٨٧٠/١١ابنطقطقي (٢١٩ :١٣٦٠ ،فرات با چند كانال به دجله وصل ميشد يكي
از آنها نهر عيسي كه پايانش در بغداد بود بغداد در مركز جلگههاي بارور بينالنهرين كه جمعيت بيشتري به آن
وارد شده بود و آبياري آن منﻈمتر و بهتر شده بود ) .يعقوبي :١٣٧١ ،ج  (٣٦٥ /٢به گفته طبري "اين است
دجله؛ ميان ما چين مانعي نيست و هر چه كه بر روي درياست ميتوان بر رويان به نزد ما بيايد )طبري ،همان:
ج .(٤٨٦٧ /١١
 .٣در قرن اول ارتباط ميان واسط و بصره با كشتي از طريق نهرها و رودها انجام ميپذيرفت )ابنخلدون،
 :١٣٦٣ج  .(١٢٤ /٢در دوران مامون به كالاهاي تجاري اشارهشده كه از بصره به بغداد حمل ميشد )مسعودي،
 :١٣٧٤ج  (٤٠٨ -٤٠٧ /٢همچنين مسافراني كه با كشتي از بغداد به بصره تردد ميكردند )يعقوبي :١٣٥٦ ،ج /٢
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 .(٤١٣در بيان ارتباط و نيازي كه بصره و بغداد به يكديگر داشتند مسعودي ذكر كرده است كه در درگيري ميان
مامون و برادرش محمد ،سردار سپاه مامون ،طاهر با قطع ارتباط مسير بصره با بغداد ،از اين طريق راه لوازم و
آذوقه را كه از بصره ميآمد بر بغداديان بست آنان نيز به سختي افتادند )مسعودي :١٣٤٧ ،ج  .(٤٠٨-٤٠٧ /٢در
دوران معتصم عباسي نيز به كالاهايي اشارهشده كه با كشتي از بصره به بغداد حمل ميشدند )بلاذري:١٣٤٦ ،
 .(٥٢٤منابع مختلف به تردد كشتيها ميان بصره و بغداد و شهرهاي مياني آنان اشاره داشتهاند كه به
فعاليتهاي بازرگاني و تجاري مشغول بودند )ابنخلدون :١٣٦٣ ،ج  .١٠٨ /٢مسعودي :١٣٧٤ ،ج  ٦٣٣ .٦٣٤ /٢و
 .(٤٠٣همچنين كشتي هاي تجاري كه در زمان هارون الرشيد از بغداد از طريق رود فرات عازم رقه و ديگر
شهرهاي شمالي و غربي بغداد ميشدند ).(Heidemann, 2006: 37
 . ٤يكي از نقدهاي اساسي به نﻈريه بردگي دانستن قيام زنگيان همين مورد است كه بردگان  ٦سال بعد از
شروع حركت به آن پيوستند و اينكه از ابتدا به ساكن و در قالب حركتي خودجوش اين قيام را پديد اورده باشند
چنين مسئلهاي وجود نداشت .مهمتر از آن نحوه ملحق ساختن بردگان سواحل دجله به قيام است كه مشخص
ميسازد اين حركت نهضت بردگي نبوده است .پرداختن به اين موضوع بسيار مفصل است كه در اين مقاله
فرصت پرداختن به آن نيست.
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