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 (1)در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

 (  1در جنوب) یجنبش بردگان زنگ
 منزوی  نقیعلی دکتر 

 61 - 68 برگۀ، 1332، خرداد 8مارۀ  ، ش1معلمین در راه فرهنگ نو، ج ۀجامعۀ نامماه 

 جنبش زنگیان

های طبقاتی در ادوار اسالمی، قیام زنگیان جنوب است که در سدۀ سوم هجری به وجود آمد.  یکی از بزرگتری جنبش

د خواهیم  که  میلیون چنان  سیاه ید  افراد  و  ها  فشارها  شدیدترین  زیر  فارس  خلیج  شرق  و  شمال  سواحل  در  که  پوست 

بردند برای به دست آوردن جزیی از حقوق انسانی خویش به پاخاستند و پانزده سال سایۀ  ترین استثمارها به سر می وحشیانه 

ها که تحمل کردند با دو و نیم میلیون کشته که  ها و رنج بار حکومت عباسی را از سرخود دور ساختند، ولی با همۀ مشقت نکبت 

دادند، بازهم در اثر عدم رهبری صحیح و نبودن نقشۀ منظم و تاکتیک درست و نداشتن هدف روشن، این قیام مقدس شکست  

 خورد و این شعله فروزان خاموش گردید. 

اینک من در این سلسۀ مقاالت کوشش خواهم کرد چگونگی این جریان را که کمتر در دسترس عموم است با تجزیه و  

 تحلیل ناقص در اختیار خوانندگان محترم بگذارم.   

 علل و شرایط زمانی و مکانی جنبش 
 جنبش یو مکان یزمان ط یبخش اول: علل و شرا

 اسالم و پس از آن؛ الف: مردم خاورمیانه اندکی پیش از 

 ب: توضیحاتی چند دربارۀ وضع جغرافیایی منطقۀ جنبش؛  
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 (1)در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

 ج: توضیحاتی چند دربارۀ برخی وقایع تاریخی مربوط و مؤثر در جنبش؛

 د: سازمان و دستگاه رهبری جنبش. 

  چیرگیمردم خاورمیانه، اندکی پیش از اسالم تا زمان 
در دورۀ ساسانیان مردم شهرهای کوچک و    : از اسالم تا زمان انتشار و تسلط آن  ش یپ  یاندک   انه، یالف( مردم خاورم

 از طبقۀ قن
ً
آمدند و سایر مردم نیز در  به شمار می  1دهات در کشور ایران و عراق و شام بیشتر از بندگان بودند و کشاورزان غالبا

 .  2کردند ست داشتند زندگی می ایی که حکومت را در دزیر فشار اقتصادی طبقات عالیه و هفت خانواده 

های نسبی به  و همین شیوۀ حکومت بود که مردم را به استقبال از قوانین اسالم واداشت. رژیم جدید در آغاز کار آزادی 

آزاد می مردم می افتادند، اگر مسلمان  کرد. مردمان شهرها که به دست مسلمانان می داد، ایشان را از بردگی و »قن« بودن 

پرداختند و با شرایط ذمه با آزادی محدود زندگی  ماندند، جزیه می مانند دیگر مسلمانان بودند و اگر به دین خود می   شدند،می

 از سیاهان بودند که در  شد، بردۀ عربان می کردند و هرکس که با مسلمانان جنگیده اسیر می می
ً
گردید. چون جنگندگان غالبا

انتخاب م آزادان  از طبقه  را که اکثریت  شدند، پس می ی دورۀ ساسانی  بندگان  آغاز کار،  توان نتیجه گرفت که مسلمانان در 

امیه ساختند، ولی این وضع ادامه نیافت؛ بلکه در اواخر دورۀ بنیکردند و آزادان را که اقلیت بودند، برده می بودند، آزاد می 

 
زارها کار کند و به زمین وابسته باشد، چنان که اگر زمین او از دست مالک به دست دیگری منتقل گردد؛  گفتند که در کشتقن آن برده را می   1

بوده، ی نیا به اقطاع داده شود؛ و یا به دست فاتحی گشوده گردد، این برده نیز تابع زمین به ملکیت ارباب جدید در آید. چنین برده را امید آزاد

داشته است او تا زنده بود و فرزندانش پس از وی بردۀ مالک زمین؛ یا صاحب مالک نیز نه حق آزادکردن و نه حق فروختن او را )جدا از زمین( می

 د. شده است، مقایسه نمو توان آن را با کلمۀ »سرف« کــه در اروپا استعمال می ( و می 46، 4، جرجی زیدان، جتاریخ تمدنتیول بودند. )
 ، کریستین سن، ترجمۀ رشید یاسمی. ایران در زمان ساسانیان 2
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 (1)بدر جنو   یجنبش بردگان زنگ

؛ 1شمردند را مانند خود شهر ملک مطلق خود می بینیم که مردم شهرهای »مفتوح عنوه« گشوده شده  بعضی از خلفا را می 

 بردگان دوباره روبه فزونی نهاد.  ۀ بنابراین، عد

 افزایش بردگان در اسالم 
ق در 91گشت، برای مثال: موسی بن نصیر به سال  گردید بر شمار بردگان افزوده میهرچه فتوحات اسالم بیشتر می

طبق قانون مالیات اسالمی خمس آن را که شصت هزار نفر برده بود، برای ولید  های آفریقا سیصدهزار اسیر گرفت. بر  جنگ 

وچون موسی بن نصیر از فتح اندلس )اسپانیا( به شام بازگشت، سی هزار دختر باکره به کنیزی   2بن عبدالملک خلیفه فرستاد

 .  3آورد

 .  4آورد ق(، صد هزار اسیر به دست 472های هندوستان )سال  ابراهیم غزنوی در جنگ 

 .5ها، صد هزار اسیر گرفت ابراهیم بن ینال در جنگ با رومی

گردیدند، به ویژه زنان و دختران همه در اردوگاه  پیدا است که این شمار بزرگ اسیران، همه در میدان جنگ اسیر نمی 

 اند. آوردهخود درمی  اند؛ بلکه لشکریان اسالم از اواخر سدۀ اول مردم ساکن دهات را نیز به اسارت و ملکیتنبوده 

داشتند. هر  داری رایج بود که هرکس حتی مردم کم چیز نیز یک؛ یا چند برده در خدمت می در سدۀ دوم تا آن جا برده 

 .6توانست چندتن برده داشته باشد فرد سپاهی می 

 
 . 23،  5، جرجی زیدان، جتاریخ تمدن 1
 . نفخ الطیب؛ و 259، 4ق، ج1301اثیر، چ ، ابنالکامل 2
 .  272، 4اثیر، جابن 3
 . 46، 10اثیر، جابن 4
 . 227، 9اثیر، جابن 5
 ؛ و مقریزی. 22،  2، مسعودی، جمروج الذهب 6
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 (1)در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

تا چه رسد به دورۀ تمدن و    1زیست، هزار برده داشت عثمان سومین خلیفه با آن که در دورۀ اول، دورۀ زهد و تقوی می 

 .  2رفتندگذشت صدها برده همراهش پیاده میامیه هر امیر که از راه می ثروت عرب. در دورۀ بنی 

 . 3رافع بن هرمثه والی خراسان چهار هزار بنده داشت 

خواندند. گاهی  می  دادند و او را استاد تر بود بردیگران سروری می داشتند، یکی را که زرنگ کسانی که بردگان بسیار می 

 شد.  یافت که مانند سپاه از ایشان استفاده می آن قدر عده بردگان فزونی می 

 کردند. تن از ایشان کاخ وی را نگهبانی می   2000اخشید حاکم مصر هشت هزار غالم داشت که هر شب 

نبارداری، نظارت برخرید، دربانی،  آموختند، پخت و پز، لباسشویی، ُرفَتن، فراشی، ا اربابان به غالمان خود خدمتکاری می

 .  4هاپارکابی، مهتری و جز آن 

های رنگین و گرانبها و زیبا بر تن ایشان  بردند، انواع پوشش برخی از اربابان غالمان را برای زینت و آرایش مجلس به کار می

ین کسی که به تربیت غالمان منزل پرداخت  ایستانیدند. نخست ای را فقط بر پا میگماردند و عده ایی را به کار می کرده عده می

امین الرشید بود او تعداد بسیاری غالم را اخته کرد و لباس دختر پوشانید و برای زینت مجالس به کار برد و پس از وی این  

رقاصه و    نواز و آوازخوان وگر و نی زن و قانون عادت همه خلفا گردید. در کاخ هارون الرشید سیصد کنیز چنگی و عودزن و دف 

 
 . 49: دمیری 1
 . 147، 4اثیر، جابن 2
 . 183، 7اثیر، جابن 3
 .  145تا  141، طبقات األطباء 4
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 (1)در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

. مقتدر عباسی یازده هزار غالم اخته شده  1سنتورباز وجود داشته که بهای هریک از هزار تا ده و صدهزار دینار زر بوده است 

 . 2داشت رومی و زنگی می 

 سیاه و سفید 
بر دو قسم سیاه و سفید بودند، سفیدپوستان را از دیلم و تبرستان و ترکستان شرقی و روم و بلغار   به طور کلی بردگان 

 آوردند.  پوستان را از نوبه، زغاوه زنگبار، از راه حجاز و مصر به عراق می آوردند. سیاه می

داشتند و چون پوستان مقدم می ها، ایشان را بر سیاه ب رو، ارباپوستان بودند. ازاین تر از سیاه بردگان سفیدپوست متمدن 

 سفیدپوستان را به سمت  مجبور بودند برای تشدید استثمار غالمان عده 
ً
ایی را به سروری دیگران بگمارند، برای این کار غالبا

ه مقامات عالی دربار  اندک در سدۀ دوم و سوم غالمان سفیدپوست که دارای هوش بیشتر بودند بگماردند، و اندک استادی می 

گماردند، زندگی آنان با  فرسا می پوست دیگر بود، ایشان را همیشه به کارهای توان بغداد نایل آمدند، ولی وضع بندگان سیاه

 رنج و مشقت توأم بود. 

 پوستان زنگی  شوره زارهای جنوب، کانون رنج سیاه
و سابقۀ امتداد خلیج فارس در ازمنۀ قدیم تا حدود  وضع طبیعی جنوب عراق و ایران و سواحل شمال شرقی خلیج فارس

های بزرگ و کوچک که در آن است و وجود دو نهر بزرگ  شمالی این منطقه و پستی سطح زمین و شبکه تور مانندی از رودخانه 

 فرات و دجله به این سرزمین صفایی مخصوص بخشیده است. 

ان یک مانع طبیعی در آن وجود دارد، و آن قشری از شوره است  در عین استعداد کامل برای برداشت محصول زراعتی فراو 

 پوشاند و فقط پس از برچیدن آن، زمین قابل استفاده خواهد شد.  ها را میکه همه ساله روی زمین 

 
َول؛  106،  ترتیب الدول  1 َول في تَرتیِب الدُّ

ُ
أل

َ
ق 1305م؛ قاهره،  1878ق /  1295ق(، بوالق،  710، حسن فرزند عبدالله عباسی صفدی )د:  آثاُر ا

 ق. 1409/   1989م؛ دارالجیل، بیروت، 1888 /
 . 198،  تجارب السلف؛ و 234ی، الفخر 2
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حقوق توانست با نیروی بازوان پرتوان و در عین حال بی ارزش را فقط میاین کار بسیار سنگین و دشوار و در عین حال بی  (1)در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

 پوست انجام دهد. ردگان سیاه ب

ها بگمارند.  روبی و کشت این زمینها به کار شوره گروه ایشان را مانند گله فزونی بردگان، اربابان را بر آن داشته بود که گروه 

بان  رد یکدیگر در این منطقه و شدت استثمار وحشیانۀ اربا گ  ه  و از طرفی کثرت روز افزون این بردگان و فراهم آمدن ایشان ب

 گردید. های خود به خودی، و رهبری ناشده می موجب بروز طغیان 

چون بردگان سیاه جنوب دیدند که چگونه بندگان سفیدپوست ترک در بغداد بر خلفا مسلط گردیده    جرجی زیدان گوید:

و اندی سال با دولت عباسی  و خود را از زیر فشار بندگی رهانیدند، به فکر اتحاد و نجات افتادند، پس رییسی بر خود گمارده، ده  

ها به هالکت رسید. ایشان مانند »بجه«ها در مصر هستند که خواستند  جنگیدند، دو و نیم میلیون نفر انسان در این جنگ 

 .1قیام کنند ولی نتوانسته شکست خوردند 

 منطقۀ جنبش زنگی جغرافیای

 منطقۀ جنبش زنگی   جغرافیایب( توضیحاتی چند دربارۀ  

 سواد / عراق   -1
 اند. ها دانستههای قدیم پس از هند زرخیزترین زمینرا جغرافیادان  2رودان سرزمین ُپرحاصل و زرخیز میان 

بوده است. خسرو انوشیروان آن را به دویست و هشتاد    3خراج این سرزمین در زمان قباد پسر فیروز صد و پنجاه میلیون درم 

 .  4درم رسانیده بودو هفت میلیون 

 
 . 48، 5، جرجی زیدان، ج تمدن اسالمی 1
 ، یاقوت(. معجم البدانالنهرین و سواد عراق )نام باستانی بین 2
 .  14خردادبه، برگۀ ابن 3
 . 165ماوردی، برگۀ  4
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در زمان پادشاهان    1گرفتندشاهان دیگر ساسانی صد و بیست میلیون درم غیر از سه میلیون هدایای شاهانه از آن می (1)در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

 . 2عباسی خراج این سرزمین به قرار زیر بوده است 

 درم.  6/ 000/000بصره به تنهایی 

 درم.   114، 457،  650همۀ سواد 

 .  درم  23، 000،000منطقۀ اهواز 

 دو رود دجله و فرات  -2
خواهم وضع جریان آن دو را در این  خواهم و نباید دجله و فرات را به طور کامل معرفی کنم؛ بلکه فقط می در این جا نمی 

آمد به  منطقه روشن نمایم. مجرای دجله در سدۀ سوم هجری غیر از امروز بوده است؛ چون دجله از بغداد به طرف جنوب می 

د و از آن جا به دیر عاقول و سپس به بحرجرایا و جابول و ماذرایا و از آن جا به طرف باختر گشته به دهانه نهر  رسی تیسفون می 

گذشت  آمیخت و در بصره از دجلة العوراء )دجلۀ کور( می ریخت و با فرات می »صلح« و سپس به واسط و از آن جا در بطایح می 

 رود.ولی امروز از ماذرایا به طرف خاور گشته، سپس به جنوب خاوری می  ریخت، و در نزدیکی آبادان به خلیج فارس می 

 آمیزد.ها »اهوار« بطایح گذشته و با دجله می شود و از مرداب دو شعبۀ فرات یکی از کوفه و یکی از حله سرازیر می 

 هابطایح / مرداب -3
هایی که  آن به هم نزدیک شده و از میان مرداب  های پستی است که در جنوب عراق قرار دارند و آب فرات و دجله در زمین

النهرین امتداد داشته، مؤرخان  هایی است که خلیج فارس تا اواسط بین ها باقیماندۀ دوره گذرد. این مرداب تشکیل شده، می 

 اند.  هایی آورده ها داستانی قدیم در بارۀ علت اصلی پیدایش این مرداب 

 
 . 205فقیه، ابن 1
 . 59، 2، جرجی زیدان، ج تمدن اسالمی 2
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های داخلی در بارۀ  در روزگار قباد فیروز، دجله طغیان کرد و گاهوارۀ خود بشکست و چون به علت جنگ  از جمله گویند: (1)در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

اش را بساخت  بندی کرد و گهواره ها را زیر گرفت، تا آن که انوشیروان آن را کرانه آن کوتاهی شد همۀ اطراف را غرق کرد و آبادی 

 و دو باره آن نواحی آباد گردید.  

زمان خسرو  روزبه  در  ننموده پس  آن  به  توجهی  کار مسلمانان  آغاز  و سدها بشکست. در  نمود  باز آب طغیان  روز  پرویز 

 امیه به فکر اصالح آن افتاد. و فقط در پایان سدۀ یکم هجری دولت بنی  1گردید ها بزرگتر می مرداب

 توضیحاتی چند دربارۀ برخی وقایع تاریخی 
در این قسمت برخی از وقایع تاریخی را که پیش از جنبش زنگیان در   : یخیتار ع ی وقا یبرخ   ۀ چند دربار  ی حاتیج( توض

 کنیم: ایی در این جنبش تأثیر داشته یاد می این منطقه واقع شده است و تا اندازه 

 میالدی  498 –  487های  سال
 روزگار پادشاهی قباد  نخستین 

 باشد. بزرگترین واقعۀ این روزگار جنبش مزدکیان می 

ناپذیری رژیم آن دوره است، در اثر پوسیدگی دستگاه و تضادهای داخلی تا  جنبش که نشانۀ شدت فشار و تحمل این  

حدی با ایشان همراهی کرد، ولی عاقبت روحانیون    حدی پیشرفت نمود، قباد برای درهم شکستن قدرت نامحدود روحانیان تا

 .  2قباد را هم خلع کردند  ، پیروز شده

 
 .   240جرجی زیدان منتقل از قدامه بن جعفر، برگۀ  1
 521و   520، برگۀ 1همۀ کتب تاریخ؛ و تاریخ طبری، ج 2
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   میالدی 531 -  501های  سال (1)در جنوب  یجنبش بردگان زنگ
 دورۀ دوم پادشاهی قباد 

 در صدد رفع سوء تفاهم 
ً
دربار ساسانی که به زودی زیان عدم اتحاد و هماهنگی با اشراف و روحانیون را به چشم دید، فورا

روزگار  ، ولی کاماًل مطیع روحانیون گردید و هر دو ضّد مردم جبهۀ متحدی تشکیل دادند. در  1برآمد، قباد دوباره به تخت نشست 

وجود آمد، گرفتاری  ه  ها میان واسط و بصره در سرزمین بطایع بپادشاهی قباد رود دجله سدها و گهواره خود بشکست مرداب

های جنوب عراق ویران  النهرین گردید و در نتیجه آبادی های داخلی و روم و هیاطله مانع از رسیدگی به وضع بین قباد به جنگ 

 و غرق شد.  

 اند. ها در جنوب دانستهترین علت پیدایش مردابن واقعه را قدیمی مؤرخان اسالم ای

 قبل از هجرت،    44ـ  92م / 579ـ  531
 دورۀ پادشاهی نوشیروان  

به   موجود  وضع  ادامۀ  برای  دید،  ناچار  را  خود  فرونشاند،  سرنیزه  زور  با  را  ستمدیدگان  جنبش  که  خونخوار  شاه  این 

های  یی مردابابندی رود فرات و دجله بود، وی با این کار تا اندازه کارهای وی کرانه اصطالحات ظاهری دست بزند. از جمله  

 کار شدۀ جنوب نهاد. های برزگران بی زارها پدید آورد و مرهمی بر زخم ها و کشت جنوب را خشک کرد و آبادی 

 ق 8م / 629
رو پرویز و برکناری وی از تخت و تاج، مانع  های خس در این سال باز آب دجله طغیان کرد، گرفتاری دولت ایران از شکست 

 ها ویران گردید.  ها از نو پر و آبادی از رسیدگی بدان گردید و مرداب

دانیم که خسرو دو سال قبل از  جرجی زیدان به نقل از قدامة بن جعفر این واقعه را در زمان خسرو پرویز دانسته، ولی می 

 گردیده است. م از سلطنت معزول  627این تاریخ یعنی در 

 
 همان جا. 1
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به هر حال از این تاریخ تا یک قرن که حکومت اعراب به صورت یک دولت دارای تشکیالت منظم نبود اوضاع این سامان   (1)در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

 افزود. شد و به ویرانی آن می روز بدتر می روزبه

 ق 60ـ   40
 دورۀ حکومت معاویه  

کرد، باز هم ها درآمده بود و دولت هیچ گونه اصالحی در آن نمی ها در این دوره به صورت مرداب با این که این سرزمین 

 گرفت.  ها می خراج سنگین از آن 

 .  1گرفت معاویه به وسیله عبدالله شریف دراج پنج میلیون درم از آن خراج می  ماوردی گوید: 

 ق  65
وباء در   این سال بیماری  یافت در  به   2بصره شیوع  ایجاد کرد که منجر  بدبختی برای مردم  این مرض چه  پیدا است که 

 عصیان پنج سال بعد گردید.  

 ق  73ـ   71
ق( زنگیان در اطراف فرات بصره عصیان کرده محصول اربابان را بازداشت کردند و  71ـ  67از اواخر دوره مصعب بن زبیر ) 

ن خالد، والی بصره شد و لشکری به سرکوبی ایشان گسیل داشت و سران ایشان را اسیر  هم چنان بودند تا خالد بن عبدالله ب 

 .  3کرده به دار آویخت 

 ق 75
ابن  سرداری  به  ایشان  کاست،  بصره  عرب  سرداران  مواجب  از  ثقفی  یوسف  پسر  حجاج  شورش  چون  برحجاج  الجارود 

د و انبوه ایشان در فرات گرد آمدند و کسی به نام رباح و  کردند، زنگیان از این فرصت استفاده کرده بر عصیان خویش افزودن 

 
 .  51، 4، جرجی زیدان، ج تمدن اسالمی 1
 ق.  65، حوادث سال تاریخ طبری 2
 . 75، حوادث سال 188، 4، جاثیرالکامل ابن  3
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 1الجارود را خاموش کرد، به رئیس شرطهملقب به »شیر زنگی« برخود امیر کرده، شورش آغاز کردند و چون حجاج شورش ابن  (1)در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

یش حفص به سوی  خود در بصره زیاد بن عمرو دستور داد تا سپاهی به جنگ ایشان فرستد، زیاد لشکری به سرداری فرزند خو

آن گسیل داشت، لشکر حفص در اثر مقاومت شدید زنگیان شکست خورد، ولی زنگیان از این پیروزی استفاده ننمودند تا زیاد  

 .  2با لشکر دیگری بر ایشان بتاخت و آنان را شکست داد و سران جنبش را تار و مار کرد 

 ق  95ـ   86
 د پسر عبدالملک اموی  دورۀ حکومت حجاج بر عراق و ایران از طرف ولی

در این دوره نیز یک بار نهر فرات گهوارۀ خود بشکست و ویرانی به بار آورد، حجاج به ولید    قدامه بن جعفر گفته است:

 . 3نوشت و برای ساختمان آن سه میلیون درم بخواست 

رضایت   4مه پسر عبدالملک کرد، در اثر تشویق برادرش مسلخلیفه که آغاز از پرداخت چنین مبلغ سنگینی خودداری می

زمین این مبلغ،  با صرف  و  و تسوک داد  کرد  آباد  نواحی  این  و    5ها های  کارگران  و  بکند  نام سیب  به  نهر  و دو  آورد،  به دست 

 .6روستاییان و دهقانان به کار گماشت و مال بسیار به دست آورد

 
 پلیس و امنیه. 1
 . 75، حوادث سال 188، 4اثیر، جابن 2
 همان جا. 3
دیده    اثیرالکامل ابنو    تاریخ طبریها نیمۀ دوم سدۀ یکم در  پرداخت. سالمسلمه برادر خلیفه کسی است که همه ساله به جنگ با روم می  4

 شود. 
وچهارم شبانه روز برابر یک بیستو در زمان: یک  وچهارم؛بیستتسوک که در عربی به صورت طسوج در آمده است: در وزن: برابر یک جو، یک  5

 گفتند. وچهارم گز؛ و در مساحت: مقداری زمین قابل کشت را می بیستساعت؛ و در درازا: یک
 به نقل جرجی زیدان. 241قدامة بن جعفر،  6
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 ق 132 (1)در جنوب  یجنبش بردگان زنگ
 .  1دست شد و ویران گردید در جنگ میان سپاه عباسیان و أمویان بصره دوبار دست به  

 ق  145
 عصیان بردگان 

عبدالله   :اندمؤرخان جریان را چنین آورده   وپوست در شهر مدینه عصیان عمومی کردند  در این سال بردگان سیاه 

ندانیان  بن ربیع حاکم مدینه چند تن از سران مدینه را به زندان افکند، پس بردگان قیام کرده حاکم را از مدینه بیرون کردند و ز 

ایی  ریبع حاکم سازش کردند و شورش زنگیان را خاموش کرده و دست عده را رهاساختند و چون سران زندانی آزاد شدند با ابن 

 . نام سه تن از سران زنگی این جنبش که در تاریخ ثبت شده، وثیق، یعقل، زمعه بوده است.2از سران زنگی را به نام دزد بریدند 

 ق 151
حاکم بحرین به نام سلیمان پسر حکیم عبدی از طاعت خلیفه سرپیچید و طغیان نمود، ولی شکست خورد و در این سال  

 .  3کشته شد 

 ق 167
در این سال اعراب میان بصره و یمامه )سواحل غربی خلیج فارس( شورش کردند و در چند جنگ لشکر مهدی خلیفه را  

 تار و مار ساختند.  

 .  4اند ن را به ترک نماز و ارتکاب جنایات متهم کردهاثیر و مؤرخان دگر شورشیا ابن 

 
 اثیر وقایع این سال. طبری و ابن 1
 .294،  6، جتاریخ طبری 2
 . 31،  6، جالکاملاثیر، ابن 3
 .390،  6، جاریخ طبریت 4
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   1طبری خبر وبای شدید در این سال در بصره را آورده است  (1)در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

 ق  204
پیدا است مأمون که در این    ،2در این سال مأمون دستور داد مقاسمۀ اهل سواد دو پنجم باشد و پیش از آن نیمانیم بود

 خواست، مرهمی بر جراحات رنجبران این سامان بنهد. ر می سال از خراسان به بغداد آمده با این کا

 ق 206
 .3در این سال، سد آب تا آن جا باال آمد که سواد را تا حدود کسکر غرق کرد گوید:طبری می 

 مأمون خلیفه، داود پسر ماسجور را برای سرکوبی شورشیان طایفۀ زط به نواحی بصره فرستاد.   و پیش از آن گوید: 

 هایی کرده چنان که خواهیم دید، طایفۀ زط، پس از این نیز شورش   4این شورش از کور دجله تا بحرین را فرا گرفته بود 

 است.  

 ق  207
 د. دهطبری در این سال، خبر از قحطی و گرانی خواربار می 

 ق 219
خلیفه عباسی سپاهی به   5در این سال، مردم طایفۀ زط در نواحی بصره شورش کردند، غالت و محصول را ربودند معتصم 

 سرداری عجیف برای سرکوبی ایشان گسیل داشت.  

 
 .156،  7، جتاریخ طبری 1
 .159،  7، جتاریخ طبری 2
 همان جا. 3
 همان جا. 4
 متن مقاله: مستعصم. 5
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 های نظامی شدید، در هفت ماه شورش ایشان عجیف با تحمل سختی بسیار و دادن تلفات فراوان و به کار بردن تاکتیک  (1)در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

 ها امان خواسته، تسلیم شدند.  را خاموش کرد، در یک جنگ پانصد نفر از این طایفه بکشت و در پایان زط 

 وارد بغداد کرد.   220عجیف همه را خلع اسلحه و روز عاشورای سال  

ار تن  رئیس ایشان محمد پسر عثمان و کارگزار او شخصی به نام سماق بود، عدۀ ایشان از کوچک و بزرگ بیست و هفت هز 

 بود که دوازده هزار شمشیر زن داشتند.  

ها به دست ایشان داد، و سه روز در نهر دجله در میان بغداد گردانید و ایشان  ها کرد و بوق عجیف ایشان را سوار کشتی

دید، سپس ایشان را به دست سرداری به نام بشر پسر سمیدع  ها سان میاز آن   1آوردند و معتصم های خود را به صدا در می بوق 

 سپردند تا از راه خانقین به طرف عین زربه به مرزهای روم رسانید و این مردم را از کشور اسالم بیرون کرد.  

چ یک از آنان جان بدر  سالح حمله کرده همه را از دم شمشیر گذرانیدند و هی رومیان نیز به این مردم بی   طبری گوید:

 .2نبردند 

 باشد. ها نشانۀ دیگر از وضع خراب مردم جنوب عراق در سدۀ سوم می پیش آمد جنبش زط 

 ق  239
در این سال محمد پسر رجاء حاکم بصره شد و در روزگار حکومت او جنگ و خونریزی میان دو طایفه سعدیان و باللیان 

 کردند. طایفه سابقه داشته و هموارۀ زنگیان از این اختالفات استفاده می  ، زد و خورد میان این دو3بصره شدت یافت 

 رجاء شوریدند و او را بیرون راندند و زندانیان را آزاد ساختند.  در این وقت مردم بصره بر امیر خود ابن  اثیر گوید:ابن 

 ق  252
 شورش زنگیان به سرپرستی شریح حبش بود. )ط( 

 
 متن مقاله: مستعصم. 1
 ق[.219اثیر وقایع این سال ]تاریخ طبری؛ و الکامل ابن 2
 ق.239همان جا، وقایع سال  3



 

 

 

 ی خ یتار ع یوقا یبرخ  ۀ چند دربار  یحاتیتوض جنبش  ی و مکان ی زمان ط یو شرا  علل

 

15 

 ادامه دارد  (1)در جنوب  یجنبش بردگان زنگ
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  (2) در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

 ( 2ب )در جنو  یجنبش بردگان زنگ
 76 – 60 برگۀ ،  1332، تیر 9مارۀ  ، ش1ج  ،فرهنگ نو  همعلمین در را  ۀ نامۀ جامعماه 

 جنبش یسازمان و دستگاه رهبر
 سازمان و دستگاه رهبری جنبش   1د( 

چنان که دیدیم از صد سال قبل از اسالم تا دو قرن و نیم پس از آن مردم ساکن شمال و مشرق خلیج فارس که بیشتر از  

ها هیچ یک با نقشه و رهبری  بار به جنبش در آمدند. این جنبشپوست بودند، در اثر فشار اربابان و مالکین چندین  بردگان سیاه 

رد می شده نبود؛ بلکه به صورت عصیان بردگان و دهقانان بی  آمدند و رهبری او را به  چیز بود. اینان به دور یک یا چند تن گ 

ها  گرفت، همۀ این جنبشم می نقشه انجاگرفتند و چون این رهبران ناپخته بودند و هدف روشن نداشتند و کارها بی گردن می

البته شکست نظامی این جنبش  نباید شکست قطعی ایده در صورت ظاهر به شکست منتهی گردیده است؛  ئولوژیک  ها را 

 در حقوق و فقه اسالمی،  دانست و چنان که در آخرین بخش خواهیم دید این جنبش
ً
ها در تشکیالت اجتماعی و مخصوصا

ها و پس از  به طوری که فتاوی علما فقه راجع به حقوق بردگان و مالکیت ایشان قبل از این جنبش نتایج بسیار به جا گذارده،  

 دگرگون شده است.  آن، ناسازگاری 
ً
 های فراوان دارد و اساسا

های تاریخ عرب به نام  ها بوده، جنبشی است که در کتاب بزرگترین جنبشی که در این چهار قرن پدیدار شده و آخرین آن 

پوست مردمی را که  های سیاه ق آغاز شد، توده 255این جنبش »صاحب الزنج« معروف گردیده است. این جنبش در  رهبر  

 
 متن مقاله: ج.  1
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و من در این مقاالت    1بعدها به نام علوی؛ یا الناجم؛ یا صاحب الزنج نامدار گردید، به رهبری خویش پذیرفته، گرد او جمع شدند  (2) در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

 خوانم. وی را رهبر زنگیان می 

 رنجبر در این جنبش های نقش توده
کردن اند، ولی چون پنهان نگاران این جنبش بزرگ را در اثر هوی و هوس یک فرد »رهبر زنگیان« خوانده با این که همۀ تاریخ 

توان واقعۀ زیر را یاد  گردد، برای نمونه میها هویدا می های تاریخ نقش توده حقیقت به طور کامل امکان ندارد، از البالی برگ 

 کرد.  

کوه« موضع  ( چون زنگیان از طرف بصره در کوهی به نام »جبل الشیاطین / دیوان 255در آغاز کار )شوال  طبری گوید:

پوستان گمان  تصمیم گرفتند، رو به جنوب پیش روند و در سلیمانان و آبادان موضع گیرند، سیاه گرفته بودند، سران جنبش  

پوستان زنگی و سفیدپوستان فراتی  بردند که رهبران خیانت ورزیده خیال تسلیم آنان را به اربابان دارند و از این روی میان سیاه

روی داد. در این وقت رهبر زنگیان پیشنهاد نمود که سیاهان  و قرماطی و نوبی که در این جنبش شرکت داشتند، اختالف  

ای را انتخاب کنند که همواره او را در میان گیرند و هرگاه خیال خیانت به مردم و سرپیچی از دستور ایشان به سر راه دهد  عده 

ها بود که زنگیان وی را به  رط های جنگ با تن خود، شرکت جوید و با این شاو را بکشند و نیز شرط کرد که همه جا در میدان 

 .  2رهبری پذیرفتند 

 های ایشان  رنگ بیدق و نشان
 اند. های گوناگون در تاریخ یاد شده و گویا رنگ مخصوص را برای خود، گزین ننموده های زنگیان رنگ برای بیرق 

 
اند، بین، یادکردهاز رهبر زنگیان به نام الناجم / ستاره  شرح نهج البالغةالحدید در أبیو ابن  مروج الذهبطبری در تاریخ خود و مسعودی در    1

آن روزگار  الحدید ایشان را از علوی خواندن رهبر این جنبش که در  ابیگری مسعودی و ابنخواند، گویا شیعیاثیر او را به لقب علوی میولی ابن

 های مذهبی و سیاسی بود، باز داشته باشد.مورد انواع تهمت
 .  550،  7، جتاریخ طبری 2
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و الرایة الحمراء( خوانده است  نعمانی حدیثی آورده است که در آن رهبر زنگیان را )صاحب العلم الخضراء   غیبتدر کتاب  (2) در جنوب  یان زنگجنبش بردگ 

 . 1هجری آشکار خواهد شد   260که در سال 

 .2بصره بیرق علی بن أبان سردار زنگی، زرد رنگ بوده است   در هنگام حمله بر

ای از قرآن به خط سرخ و سبز نوشته شده  (، بر روی نخستین بیرق که زنگیان برپا ساختند، آیه 255در آغاز کار )شوال  

 .3بود 

 گانه و مجالس مشورتی آنان ششسران 

غیر از رهبر بزرگ، شش، تن دیگر به نام علی پسر أبان مهلبی؛ و یحیی پسر محمد؛ و محمد پسر سلم؛ و سلیمان پسر  

 کردند.  جامع زنگی؛ و مشرق؛ و رفیق بودند که دستگاه رهبری جنبش را اداره می 

رفتند و در پیش آمدها  ان و معاونین رهبر بزرگ به شمار می ایشان از سران جنبش زنگی بوده و به جای دستوران و وزیر 

 اند. اثیر اینان را به نام األصحاب الستة نامیده گردید، طبری و ابن جلسه شورا با حضور همه با اکثریت اینان تشکیل می 

جستند. طبری در  می در مجالس مشورتی غیر از این شش تن که به جای قوۀ مجریه بودند، اشخاص دیگری نیز شرکت  

 .  4یک جا یکی از شرکت کنندگان در مجلس را به نام ابویعقوب ملقب به جربان یاد کرده است 

در کاخی به نام قصر قریش در سرزمینی   255نخستین مورد که در تاریخ از تشکیل چنین جلسه یاد شده در رمضان سال  

 به نام  

را برای آغاز جنبش تعیین    255رمضان    26رد آمده و روز چهارشنبه  »برنخل« در اطراف بصره است. ایشان در آن جا گ  

 .  5نمودند 
 

 های پیش از آن نسبت داده شده است.ها پس از جنبش زنگیان ساخته و به زمان . البته حدیث74، نعمانی، برگۀ الغیبةکتاب  1
 .605،  7، جتاریخ طبری 2
 .546،  7، جتاریخ طبری 3
 . 552و   545،  7، جتاریخ طبری 4
 .144،  8، جتاریخ طبری 5
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 رهبر بزرگ و شش وزیر او (2) در جنوب  یجنبش بردگان زنگ
خوار  چون از نظر ظاهر رهبر زنگیان نقش مهمی را در این جریان به عهده داشته، مؤرخان ظاهربین که همواره جیره 

 نقش توده دربارها و اشراف بوده
ً
پوست را در این جنبش بزرگ طبقاتی فراموش کرده؛ و یا در درجۀ  سیاه های برده و اند، اصوال

اند و  اند و این جنبش را یک خروج برعلیه خلیفه و قیام مذهبی و در اثر هوی و هوس شخصی رهبر زنگیان برشمردهدوم نهاده

اند  جبور به شناسایی این مرد کردهاند که برای فهم درست جریان، ما را متا آن جنبش را با زندگی شخصی رهبر آن در آمیخته

ایی خوانندگان را به علل واقعی اقتصادی و سیاسی این جنبش آشنا نمودم، باز مجبور هستم در بارۀ  و با این که من تا اندازه 

 این شخص و وزیران او بررسی نمایم. 

 لقب و شهرت او 

»الناجم« گاه  و  الزنج«  و »صاحب  به لقب »علوی«  را همواره  او  به معنی ستاره طبری  و ستاره ،  و  بین می شناس  خواند 

خواند،  الحدید او را هیچ گاه، جز »علی بن محمد« و » الناجم« نمیابی مسعودی همه جا وی را »الناجم« خوانده است، و ابن 

 اثیر او را به لقب »علوی« خوانده است. ولی ابن 

الحدید را مانع از  ابی است که شیعیگری مسعودی و ابن   گویا تبلیغات شدید دولت عباسی علیه این مرد به حّدی بوده

ترین  اثیر سبب شده که همه جا او را علوی بخواند، ولی طبری که کهن علوی خواندن وی گردیده و نیز تعصب ضّد تشیع ابن 

 مدرک ما است، وی را به هر سه لقب خوانده است. 

اند و ما در این مقاالت او را  ا »صاحب الزنج« و »صاحب« خوانده نیز او ر   مجمل التواریخهندوشاه و در    1تجارب السلفدر  

 خوانیم. به نام »رهبر« و »رهبر زنگی« و »رهبر زنگیان« می 

 
 متن مقاله: تجارب السفف. 1
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 نسب او  (2) در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

وی آغاز جنبش در بصره خود را علی پسر محمد پسر احمد پسر علی پسر عیسی پسر زید پسر    اثیر گویند:طبری و ابن 

 .  1خوانده است  طالبعلی پسر حسین بن علی بن ابی 

 .  2اند و در نسب وی طعن کردند و بعضی اثبات کرده نامه گوید:هندوشاه پس از نقل همان نسب

 طالبی بودن وی را انکار نموده است.   مروج الذهب در  مسعودی 

م فرمود  و از بعضی روایت است که گفتند ما از حسن علی )ع( از صاحب زنگیان سئوال کردیم، اما   گوید:  تاریخ قم صاحب  

 که صاحب زنگیان از ما نیست.  

که محمد بن حسن بن احمد ولید فقیه روایت کرده است که صاحب    و ابوالحسین علی بن عیسی عریضی دعوی کند 

 .  3دارند بر وجه تقیهاز علویه است و در میان ایشان صحیح النسب باشد؛ لیکن علویه و شیعه خود را از او دور می

التواریخصاحب   فرزندان    گوید:  مجمل  از  و دعوی کرد که  )؟(  البرقعی  برخاست علی بن محمد  پس مردی خارجی 

. ... آن است که او را صاحب زنگیان خوانند، و فتنۀ او بماند تا بعد  4حسین بن علی )ع( و او را اتباع از عبدقیس خوانده است 

 . 5کشته شد  279از این ایام. و سال 

رهبر زنگیان از سامره به بحرین آمد، دعوی کرد که وی علی پسر محمد پسر فضل   249چون به سال  و نیز طبری گوید:

 .  6طالب است پسر حسن پسر عبدالله پسر عباس پسر علی بن ابی 

 
 .255اثیر به نقل از طبری در وقایع سال و ابن  543،  7، جتاریخ طبری 1
 .189، چ تهران، برگۀ تجارب السلف 2
 .229خ، برگۀ 1318، چ تهران، تاریخ قم 3
 متن مقاله: بود.  4
 .363، برگۀ 1320چ   ،مجمل التواریخ و القصص 5
 .  543،  7، جتاریخ طبری 6
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چون خواست از بصره به بادیه برای دعوت اعراب رود، دعوی نمود که او یحیی پسر عمر است که    و در جای دیگر گوید:  (2) در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

 .  1در اطراف کوفه کشته شد 

ایی از فرزندان احمد پسر  ق( دسته257پس از آن که بصره به دست زنگیان افتاد )سال    و نیز طبری در جای دیگر گوید:

رو،  طالب، بدو گرویدند و از جملۀ ایشان علی پسر احمد پسر عیسی بود. ازاین عیسی پسر زید پسر علی پسر حسین بن ابی 

زندان احمد شمرد، پس دعوی خود را تغییر داده گفت من از فرزندان یحیی پسر زید  دیگر رهبر زنگیان نتوانست خود را از فر 

بازمانده شناخته شده، چه پس از کشته شدن  ها این یحیی بی نامه. باید یادآور شوم که در نسب 2پسر علی بن حسین هستم 

 .  3سالگی در آن جا کشته شد  18پدرش زید به خراسان فرار کرد و در سن 

است، و مادرش قرة دختر علی پسر    4رهبر زنگیان علی پسر محمد پسر عبدالرحیم از طائفۀ عبدقیس   نیز طبری گوید: و  

 بن خزیمه بود.   517أسد رحیب پسر محمد حکیم از بنی

یاران زید پسر علی پسر    گفت:زیست و می های شهر ری میوی در دیه  از  جّد مادر من محمد پسر حکیم در کوفه 

 طالب بود.  حسین بن علی بن ابی 

 زید به دست سپاه هشام عبدالملک اموی کشته آمد، جّد من به ری گریخت و به دهی به نام ورزنین شد.  

یزکی سندی خرید و پدرم محمد از وی  جّد پدر من عبدالرحیم از طائفۀ عبدقیس که در طالقان بزاده و به عراق رفته، کن 

 .  6بزاد 

 
 .543،  7، جتاریخ طبری 1
 .  608و   607،  7، جتاریخ طبری 2
 نجف.  . ، چطالبابيعمدة الطالب في آل 3
 ای از عرب.نام طایفه  4
 ای دیگر از عرب. نام طایفه  5
 اند.الحدید نیز از وی نقل کرده ابیاثیر و ابنطبری، ابن 6
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پوست نبوده است، ولی از خاندان هاشمی؛ یا دیگر اشراف  نماید که رهبر زنگیان اگر چه سیاهاز آن چه گذشت چنین می  (2) در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

 ار است. رو، اختالف در آن بسی اند. ازاین ها ساخته نامهنبوده؛ بلکه از یک خانوادۀ گمنام بیرون آمده و بعدها برای وی نسب 

 زندگانی رهبر زنگیان 

 در سدۀ سوم هجری بغداد و سامراء دو پایتخت زمستانی و تابستانی پادشاهان عباسی بوده است. 

زیست و در این هنگام با خاندان منتصری، مانند غانم شطرنجی، سعید  رهبر زنگیان مدتی در سامراء می   طبری گوید: 

 .  2گذارنید سرود و از این راه زندگی می می 1کرده و[ ان درباریان را ستایش ]می صغیر و بسر خادم آشنا گردیده، به وسیله آن

شناسی  وی مدتی در بغداد به آموزگاری کودکان و تعلیم خط خوش و گاهی به تدریس نجوم و ستاره   الحدید گوید:ابی ابن 

 . 3کردپرداخت و از این راه گذران میمی

 .4در آغاز کار به علم نجوم و سحر و اسطرالب مشغول بود  مسعودی گوید:

 پایۀ دانش او 

ها نیز  دهد، وی در جنگ گفته و چنان که تاریخ نشان می شناسی و اسطرالب و سحر را درس میچنان که دیدیم وی ستاره 

 .  5رفته است ن به غارت می کرده و گاهی آالت نجومی او به دست دشم داشته و از آن استفاده می هایی همراه می اسطرالب 

 این شب را    257خواست به بصره حمله کند خسوف شب چهارده شوال  هنگامی که می 
ً
را پیش بینی کرده و مخصوصا

 .6برای حمله به بصره برگزیده است 

 
 کرده و[.]می  - متن مقاله:  1
 .  543،  7، جتاریخ طبری 2
 . 310، برگۀ 3ق؛ چ 1339الحدید، چ مصر  ابی، ابنشرح نهج البالغة 3
 . 320، 2، ج مروج الذهب 4
 .564،  7تاریخ طبری، ج 5
 .602،  7، جتاریخ طبری 6
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 مذهب و ادعاهای مذهبی او (2) در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

آن روزگار، مذهب را مانند    ها، مردم را به مذهب خاصی نخوانده است؛ لیکن مؤرخان وی در هیچ یک از نطق و دعوت 

بردند و  ها به کار می های ملی؛ یا طبقاتی و تکفیر رهبران این گونه جنبش تیزترین اسلحه برای طرد و محکوم کردن جنبش

 اند.  های ناروا به جنبش زنگی و رهبران آن دادهرو، نسبت دادند. ازاین اربابان خود و دربارها را پاک و منزه جلوه می 

 او طالبی نبوده؛ بلکه از ازارقه است، چه:   ه خود دشمن خوارج بوده، او را خارجی خوانده، گوید:مسعودی ک 

 کشت.  او کودکان و پیروان و بیماری را نیز می  الف:

 کشتند؛ او کودکان و پیران و بیماران را نیز می   یا الف:

ههایش بدین جمله آغاز می خطبه و نطق  ب:
َّ
ل  ل 

َّ
ال َم إ 

ْ
 ُحک

َ
 اللُه، َو اللُه أْکَبُر. ال

ّ
 ؛  1 گشت: ال إلَه إال

 . 2دانست او هرگناه را موجب شرک و کفر می  ج:

ذهب وی  اند و این از مبرخی او را اصاًل خارج از دین و زندیق و ملحق شمرده   مسعودی به این نیز اکتفا نکرده، او گوید:

 .  3پرداخته است شناسی می آشکار است، چه در آغاز کار، به علم اسطرالب، سحر و ستاره

 .  4دانستند مردم بحرین او را مانند یک پیغمبر می  طبری گوید: 

 ام: ها از پیشوایی )امامت( در خود دیده گفت نشان گردید و می در بحرین از دیه به دیه می  و نیز گوید:

 چند سوره از قرآن را که از َبر نبودم، مانند کهف، ص، أسرا، ناگهان بر زبانم روان گردیده از َبرخواندم؛  الف:

گفتم: چه کنم؟ کجا روم؟ ناگهان ابری بر  ود می روزی در بیابان دراز کشیده و از نافرمانی مردمان به ستوه آمده با خ   ب:

 .  5سر من نمایان گشت و رعد و برق آغازید و صدایی به گوشم رسید: به بصره برو! 

 
 بوده است.  این شعار خوارج 1
 گفتند. یکی از قوانین اصولی خوارج است و ُمرجئه خالف آن می  2
 .320، برگۀ 2، ج مروج الذهب 3
 شمردند.دانسته؛ بلکه مانند آن می کرده و مردم نیز او را پیغمبر نمیرساند که خود چنین ادعا نمی. و این می542،  7تاریخ طبری، ج 4
 .544،  7، جتاریخ طبری 5
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ق( آیاتی برمن آشکار گشت، چنان که از اندیشه یاران خود با خبر  254چون از بصره به بغداد گریختم )سال  و نیز گوید: (2) در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

دیدم که چیزها بر آن نوشته و نویسنده  ایی بر دیوار رو به روی خود می خواستم صفحهنی می شدم و چنین از پروردگار نشامی

 .  1ناپیدا بود 

(، یک یهودی به نام ماندویه به نزد 255زیست )شوال  در آغاز جنبش هنگامی که در باقشا می   چنین طبری گوید:هم 

 .  2جست ها در تن او می مود که پیروز خواهی شد، و  نشان ام و پیشگویی ندیده  تورات وی آمده گفت: احوال تو در کتاب 

خوارگی را منع شمرد و فقط پس از آغاز جنبش هنگام حمله بر دیه الالن می وی آشامیدن نبیذ را ناروا نمی   نیز گوید:  و

 .  3کرد

پادشاهان اموی و عباسی    بردند وفرستادند و از عثمان و علی نام نمی زنگیان بر ابوبکر و عمر رحمت می   مسعودی گوید:

. این بود خالصۀ اطالعاتی که در بارۀ زندگی خصوصی و عقاید رهبر زنگیان  4کردند و این مذهب خوارج بودرا لعنت و نفرین می 

 آید.  از تواریخ به دست می 

 پردازم. گانۀ جنبش می اینک اندکی به زندگی دیگر سران شش 

 
 .545،  7، جتاریخ طبری 1
 .552،  7، جتاریخ طبری 2
 .552،  7، جتاریخ طبری 3
 . 317، 2ج  مروج الذهب، 4
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 ( م885/  ق272: ک) مهلبی علی بن أبان (2) در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

ضبیعه در بصره بوده و هنگامی که رهبر زنگی از بحرین به بصره شد و به میان این طایفه آمد، چند تن از  وی از طایفۀ بنی 

همراه وی به بغداد گریخت   254و به سال  1آنان، مانند علی بن أبان و برادرانش محمد پسر أبان و خلیل پسر أبان بدو گرویدند 

 .3و در شمار سران ششگانه جای گرفت  2به بصره بازگشت با وی  255و به سال 

داشت و این سپاه یکی از سه جناح ارتش زنگی را  وی یکی از سرداران سپاه زنگی بود و پرچم مخصوص، به رنگ زرد می 

بود  منطقه اهواز میفرمانفرمای زنگیان در    267تا    262های  داد. وی در سال ، تشکیل می 4که بر بصره حمله کرده و فاتح گردید 

 و فرماندهی جناح خاوری جنبش را در دست داشت. 

 .  5ها کرد و قرار داد صلح بست و حاکم صفاری زیر حمایت وی در آمد وی با صفاریان جنگ 

حاکم صفاری از خشونت علی بن أبان به ستوه بود و انکالی پسر رهبر زنگی را شفیع قرار داد که منطقه حکومت خود را  

، چون سپاه بغداد جناح باختری جنبش  6دست علی بیرون آورده تابع مرکز زنگیان باشد و این خواست وی پذیرفته نشد از زیر 

به طرف جناح خاوری و منطقه اهواز    267زنگی را بشکست و فرات را تا نزدیک بصره اشغال کرد. در دوم جمادی دوم سال  

و به طرف مرکز عقب نشست و پس از وی اهواز با اندکی مقاومت تسلیم   حمله کرد، علی بن أبان شخصی را به جای خود گذارد

 سپاه بغداد شد.  

 
 .544،  7، جتاریخ طبری 1
 .545،  7، جتاریخ طبری 2
 .  552و   545،  7، جتاریخ طبری 3
 .605،  7، جتاریخ طبری 4
 .34و   31،  8تاریخ طبری، ج 5
 همان جا. 6
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از این به بعد علی در مرکز جنبش در قسمت خاوری شهر مختاره دژی مستحکم به ساخت و در آن به دفاع از این قسمت   (2) در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

قتل عام شد، علی بن أبان به همراه  ق، پس از آن که شهر به دست سپاه بغداد  270شهر پرداخت و روز شنبه سوم صفر سال  

 انکالی پسر رهبر زنگیان اسیر گردید. 

 ( ق270: ک) سلیمان جامع

 .  1حنظله بوده است از بحرین همراه رهبر زنگی به بصره آمده و از سران جنبش گردید پوست از موالی بنی وی مردی سیاه 

 .  2با او در بصره به بغداد گریخت  254در 

 .  3گانه در آمد بصره بازگشت و در شمار سران شش به    255و در 

 .  4ها کردفرمای واسط بود و با محمد مولد جنگ فرمان  264وی فرماندهی جناح باختری جنبش را داشت و در سال 

  ها شد و خلیل بهکردند، ولی خودخواهی مانع همکاری آن خلیل بن أبان برادر علی بن أبان با شعرانی زیر نظر او کار می

 .  5مرکز فرا خوانده شد 

جناح غربی زنگیان را به شکست و واسط را اشغال کرد. سلیمان جامع و شعرانی فرار کردند، سلیمان   266سپاه خلیفه در  

اش نام نهاد. پیرامون این شهر یک  تهیثا و شعرانی در سوق الخمیس موضع گرفتند. سلیمان در تهیثا شهر بساخت و منصوره

ها سوری ساخته بود. زنگیان یک سال درست در این دژ به دفاع  خندق در بر آن کنده و میان هردو تای آن فرسنگ بود و پنج  

سپاه بغداد به سرداری احمد موفق که عموی خلیفه بود، آخرین حمالت خود را بر این شهر    267پرداختند تا آن که در سال  

 آغاز کرد.  

 
 .544،  7، جطبری تاریخ 1
 .545،  7، جتاریخ طبری 2
 . 552و   545،  7، جتاریخ طبری 3
 .  125،  8، جتاریخ طبری 4
 . 41،  8، جتاریخ طبری 5



 

 

 

 جنبش  یدستگاه رهبر  سازمان و  جنبش  ی و مکان ی زمان ط یو شرا  علل

 

27 

ربیع دوم این سال سپاه بغداد بر شهر دست یافت و آن را    26ردند تا در  کزنگیان وجب به وجب از پناهگاه خود دفاع می  (2) در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

نوعان خود  پوستی که خائنانه سیاه دیگر از هم پوستان را مباح نمود به استثنای سیاه ای مبدل کرد و خون کلیۀ سیاهبه ویرانه 

 را اسیر کرده و به سپاه خلیفه بسپارد. 

 .  1ای از خانواده و زنان سلیمان جامع نیز جزو اسیران بودند واسط فرستاد و عده  موفق ده هزار زن از این شهر به کوفه و

ها  ق شجاعت 270سلیمان از این جا نیز جان بدر برد و به مرکز رفت و در دفاع از شهر مختاره )پایتخت زنگیان( تا سوم صفر  

 .2ای از اسیران زنگی اسیر گردید نشان داد و در این روز با عده 

 ق( 256)ز: سر محمد ارزق بحرینی یحیی پ 

پرداخت و چون رهبر زنگیان به بحرین  وارم بود و در آغاز کار در شهر الحساء در بحرین به شغل کیالی می وی از موالی بنی 

گانه  و در شمار سران شش  4با او به بغداد گریخت و نیز با وی به بصره بازگشت   254و به سال    3شد، بدو گروید و با وی به بصره آمد 

سپاه زنگی به    256حجۀ  . وی اولین بار در جنگ قادسیه اسبی به دست آورد و پیش از آن هیچ نداشت و نیز در ذی 5قرار گرفت 

( یکی از جناح زنگیان که بر بصره حمله برد به فرماندهی  257وال  و نیز در )ش   6سرداری وی بر بصره حمله برد، ولی آن را نگشود 

و پس از چندی در اثر یک اشتباه در نهر عباسی اسیر سپاه    8و پس از فتح بصره حکومت آن جا بدو واگذار شد   7شد او اداره می 

 ش را سوختند.  موفق گردید، پس او را به سامراء برده زیر تازیانه خاردار کشتند، سپس سرش را بریده تن 

 
 . 69 -  68،  8، جتاریخ طبری 1
 .141،  8، جتاریخ طبری 2
 .543،  7، جتاریخ طبری 3
 .545،  7، جتاریخ طبری 4
 . 552 -545،  7، جتاریخ طبری 5
 .597،  7، جتاریخ طبری 6
 .605،  7، جطبریتاریخ  7
 .607،  7، جتاریخ طبری 8
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 .  1گویند اشتباهی که منجر به گرفتاری او شد با حسادتی که میان وی و علی بن أبان بود، ارتباط داشته است  (2) در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

 . 2رهبر زنگیان از خبر دستگیری وی بسیار اندوهناک شد 

 ق( 255)ک:  محمد بن سلم قصاب هجری

 3نیز همراه وی به بصره بازگشت  255جا به بغداد گریخت و در  از بحرین با رهبر زنگیان به بصره آمد و از آن    254وی به سال  

 . 4و در شمار سران ششگانه در آمد

اند که شمشیر به دست گرفتند و او همواره در هنگام غیبت رهبر بزرگ  و و علی بن أبان و رهبر زنگیان نخستین کسان ا

، در حالی که سپاه بصره را دعوت به صلح  255در شوال  ، ولی در همان آغاز جنبش در جنگ نهر کثیر  5ساالری سپاه را داشت 

 .  6کرد، او را کشتند می

 ( ق255ز:  ) مشرق

پوستی بود از غالمان یحیی پسر عبدالرحمان پسر خاقان از رجال دربار خلیفه در بغداد و چون  ابواحمد حمزه، وی سیاه 

رد آمدند و از آن پس خود را به نام  ه در بغداد به دور او گ  رهبر زنگیان از بصره به بغداد گریخت، وی جزو کسانی بود ک  254در  

. او در علم ریاضی  8گانه در آمد با رهبر بزرگ به بصره آمد و در شمار سران شش   255و به سال    7حمزه و کنیت ابواحمد بخواند 

 
 .8  - 6،  8، جتاریخ طبری 1
 همان جا. 2
 .545،  7، جتاریخ طبری 3
 .607،  7، جتاریخ طبری 4
 . 552 – 545،  7، جتاریخ طبری 5
 .8  - 6،  8، جتاریخ طبری 6
 .545،  7، جتاریخ طبری 7
 . 552 -545،  7، جتاریخ طبری 8
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در هنگام جنگ قادسیه )شوال    ، ولی از دارایی دستی خالی داشت و اولین بار 1دار رهبر زنگیان بوددست داشته و اسطرالب  (2) در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

 ( یک اسب به دست آورد و سوار شد. 255

 ق( 257)ز:  رفیق

 پوستی بود از غالمان یحیی پسر عبدالرحمان پسر خاقان از رجال دربار خلیفه در بغداد.  ابوالفضل جعفر، وی سیاه 

دو پیوست و رفیق از این پس ابوالفضل  از بصره به بغداد شد، وی با هم زنجیرش مشرق به    254چون رهبر زنگیان به سال  

 .  2گانه در آمدند با هم به بصره آمده و در شمار سران شش   255جعفر خوانده شد و در 

به بصره آمد و شد کرد و بیدق را وی از بصره به کاخ قریش آورد و روی آن به رنگ سرخ و سبز نوشت و   3رفیق از کاخ قریش 

و در    4کرد، چنان که شبل بن سالم را نیز او از بصره آورده، به جنبش پیوند داددر آن آمد و شدها مردان بصره را نیز دعوت می 

ها  کرده و رشادتگانه کار می محمد بحرینی یکی دیگر از سران شش   ( زیر نظر یحیی بن257هنگام حمله بر بصره )شوال  

 . 5نمود 

  

 
 .554،  7، جتاریخ طبری 1
 .  552 -545،  7، جتاریخ طبری 2
 گاه سران زنگی بود و از آن جا جنبش را آغاز کردند.نقطۀ در حوالی بصره و پنهان  3
 .546،  7، جتاریخ طبری 4
 .605،  7، جتاریخ طبری 5
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 نامه کتاب  (2) در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

 نمایۀ کتاب و مقاله 
م(،  1057  –  974ق /  450  –  364؛ ابوالحسن علی فرزند محمد فرزند حبیب ماوردی قاضی بصری ) األحکام السلطانیة

 ق. 1406مکتب العالم االسالمی، قاهره، افست قم، 

 خ. 13۵1، آرتور کریستین سن، ترجمه غالمرضا رشید یاسمی، تهران، ن ساسانیانایران در زما

فرهنگی،  آئین حکمرانی و  انتشارات علمی  برگردان حسین صابری،  ماوردی،  ابوالحسن  السلطانیة،  برگردان األحکام   ،

 خ. 1383تهران،  

جندی، محمدابراهیم، انتشارات علمی  وضاح یعقوبی، احمد، پژوهش محمدامین ضناوی، برگردان آیتی بیر ، ابن البلدان

 فرهنگی، تهران. 

، ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب  تاریخ طبری،  تاریخ االَُمِم و الُملوك،  تاریُخ الُرُسِل و االَُمِم و الُملوك 

رات بنیاد فرهنگ، تهران،  م(، برگردان ابوالقاسم پاینده، انتشا۹23-83۹ق /  310  -   22۴طبری آملی مازندرانی، جریر طبری ) 

جلد، انتشارات    16خ؛ چاپ سوم،  1353جلد،    16خ؛ چاپ دیگر: ابوالقاسم پاینده، انتشارات بنیاد فرهنگ،  13۵2جلد    1۵

 خ. 136۵تا  1362اساطیر، تهران، 

اسالمی تمدن  ) تاریخ  زیدان  جرجی  بیروت،  1914  -   1861،  موسسه 1906  –  1902(،  جواهرکالم،  علی  برگردان    ؛ 

 خ. 1372،  7امیرکبیر، چاپ  تشارات ان

یةداری و دولت تاریخ فخری در آداب ملک  لطان  آلداُب الُسّ
َ
قَطقی ) ابن   های اسالمی، ترجمۀ ا ق(، برگردان ۷0۹ـ    660ط 

 خ. 1350محمدوحید گلپایگانی، تهران، 

 خ.  1313انی، تهران،  الدین تهر (، تصحیح سید جالل ه 4، ابوعلی حسن بن محمد بن حسن قمی اشعری )سدۀ  تاریخ قم 

نگاری عباس و مقدمهتصحیح    ق(،714هندوشاه فرزند سنجر فرزند عبدالله، صاحبی نخجوانی )تألیف:    تجارب السلف

 خ. 1344، ، کتابخانه طهوری ؛ تهران چ دوم  ،اقبال 
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ملحقات محمدعلی  ق(، با مقدمه و  714هندوشاه فرزند سنجر فرزند عبدالله، صاحبی نخجوانی )تألیف:    تجارب السلف، (2) در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

 .خ 1361ق / 1402(، ، )چاپ عکسی مخطوطات اصفهان ، نفایس روضاتی و به اهتمام حسن روضاتی 

، چ  سبحانی ق(، به کوشش توفیق 714هندوشاه فرزند سنجر فرزند عبدالله، صاحبی نخجوانی )تألیف:    تجارب السلف،

 خ. 1357، ، کتابخانه طهوری، تهران سوم 

؛ حسین بیگدلیق(، به کوشش غالم 714اه فرزند سنجر فرزند عبدالله، صاحبی نخجوانی )تألیف:  هندوش   تجارب السلف،

 . 1361،  : مرکز نشر دانشگاهی تهران 

َول، حسن فرزند عبدالله عباسی صفدی )د:  106ترتیب الدول،   الدُّ َترتیب   َول في 
ُ
أل

َ
ا آثاُر  بوالق،  710؛  ق /  1295ق(، 

 ق. 1409/  1989دارالجیل، بیروت،  م؛ 1888ق / 1305م؛ قاهره،  1878

 م. 18۹3م(، به کوشش دخویه، لیدن، 957ق / 346حسین مسعودی )د: فرزند  التنبیه و االشراف، علی 

 .   240جرجی زیدان منتقل از قدامة بن جعفر، برگۀ 

، برگۀ 1332، خرداد  8، شمارۀ  1»جامعۀ معلمین« در راه فرهنگ نو، ج   نامۀماه (،  2( ) 1جنبش بردگان زنگی در جنوب) 

 منزوی.  نقیعلی، دکتر 76  – 60، برگۀ  1332، تیر  9، شمارۀ  1؛ ج61 –  68

 خ. 1340، ترجمۀ منوچهر ستوده، انتشارات دانشگاه تهران، حدود العالم 

م(، تصحیح حسین شریفی سده،  1۴0۵  –  13۴۴ق /  808  –  745الدین محّمد دمیری مصری ) حیات الحیوان، کمال 

 خ. 1397انتشارات صالحیان، 

 . 3ق، چ1339ق(، چاپ مصر  6۵6 -   ۵86الحدید ) ابی ، عبدالحمید بن هبةالله ابن شرح نهج البالغة

فؤاد سید، چاپخانه معهد العلمي  تصحیح    ق(،377جلجل اندلسی، سلیمان فرزند حسان )ز، ابن طبقات األطباء و الحکماء 

 خ. 1349م؛ برگردان محمدکاظم امام، چ دانشگاه تهران، 1955ثار الشرقیة، قاهره، الفرنسي لل 

ْبن   ،طالبُعْمَدُة ألّطاِلب في أنْساِب آِل أبي  َنبه  ا    -  ۷۴8)   حسینی   حسنی   فرزند حسین   احمد فرزند علی   الدین ، جمال ع 

 م 1996ق /  1417اریان للطباعة و النشر، قم، مؤسسة أنص بحرالعلوم، (، تصحیح محمدصادق آل م 1۴2۴ -  13۴۷ /ق  828
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ق؛ چاپ دیگر: انتشارات، تهران، 1317م(، چاپ سنگی،  971ق /  360، محمد فرزند ابراهیم نعمانی )د:  الغیبة للنعماني (2) در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

 ق. 1397

لطاِنیة،  الَفخري في اآلداب السلطانیة و الدول االسالمیة آلداُب الُسّ
َ
قَطقی ) الدین محمد فرزند طباطبا، ابن ، صفی ا   660ط 

 م. 1۹38چاپ دیگر: مصر، المطبعة الرحمانیة،   م؛1860ق(، گوتای آلمان، ۷0۹ـ 

 به نقل جرجی زیدان.  241قدامة بن جعفر، 

التاریخ،  في  ) ابن   الکامل  شیبانی  جزری  محمد  فرزند  علی  ابوالحسن  عزالدین  کارلوس 630  –   555اثیر  تصحیح  ق(، 

 ق. 1385م؛ دارالصاد، بیروت، لبنان،  1876  – 1851یوهانس نورنبرگ، لیدن هلند، 

، برگۀ 1332، تیر 9، شمارۀ 1؛ ج61 –  68، برگۀ  1332، خرداد  8، شمارۀ 1نامۀ »جامعۀ معلمین« در راه فرهنگ نو، ج ماه

 منزوی.  نقیعلی(، دکتر 2( ) 1، جنبش بردگان زنگی در جنوب) 76 –  60

 ش. 1318، مجمل التواریخ و القصص، به کوشش محمدتقی بهار، تهران 

البلدان اخبار  ابن مختصر  فرزند اسحاق همدانی،  فرزند محمد  احمد  ابوبکر  )تألیف:  ،  م؛  1885ق(، دخویه،  290فقیه 

 خ. 13۴۷ترجمۀ فارسی ح. مسعود، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 

اریس، افست  م(، تحقیق شار پال. چاپ پ957ق /  346حسین مسعودی )د:  فرزند   ، علیمروج الذهب و معادن الجوهر

 م. 1966تهران؛ چاپ داراالندلس للطباعة و النشر، بیروت، چاپ دهم 

ْه )خرداذبه(، ابن المسالک و الممالک   –   826ق /  300  –   211خرداذبه ) ، ابوالقاسم ُعبیدالله فرزند عبدالله فرزند ُخْرداْدب 

 خ. 1347م(، ترجمۀ فارسی قدیم، تصحیح ایرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 912

البلدان ) معجم  حموی  یاقوت  شهاب 626  -   574،   ) ( الیپزیک  چاپ  رومی،  عبدالله  فرزند  ابوعبدالله  - 1873الدین 

منزوی، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی    نقیعلیم، برگردان به پارسی دکتر  1965م( افست تهران، 1866

خ و جلد دوم آن را  1380گردان به پارسی را تا پایان حرف الف در سال و گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسالمی جلد اول بر 

 خ به چاپ رسانید و امید به چاپ دیگر جلدهای ترجمه شدۀ آن. 1383تا پایان حرف "ز" در سال 
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  ق، 10۴1  -   ۹۹2مقری،    احمد فرزند محمد   ،الخطیب الدین ابن الرطیب و ذکر وزیرها لسان  األندلس  غصن   من   الطیب   نفخ  (2) در جنوب  یجنبش بردگان زنگ

 .  ه 13مطبعة المیریة، مصر، چاپ سنگی، سدۀ 

البالغة ابن نهج  شرح  ابن ابي ،  هبةالله  بن  عبدالحمید  ) ابی الحدید،  ابوالفضل  6۵6  -  ۵86الحدید  محمد  پژوهش  ق(، 

 ابراهیم، داراحیاء الکتب العربیة، عیسی الباب الحلبی و شرکاء. 

Protect pdf from copying with Online-PDF-No-Copy.com

https://online-pdf-no-copy.com/?utm_source=signature

