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چکیده
در پی درگیری بین «امین» و «مأمون عباسی» بر سر خالفت ،چون مأمون به سبب
اینکه از مادری ایرانیتبار بود و نتوانست در برابر برادرش ،امین ،که مادری عربتبار
داشت ،حمایت اشرافیت عربی را به دست آورد ،به ایرانیها گرایش پیدا کرد .این
عامل در کنار حضور مأمون در خراسان ،دوری وی از بغداد و سپردن امور آن به
ایرانیها ازنظر مردم عراق ،نشانۀ بیتوجهی به عنصر عربی اطالق میشد که اعتراض
برخی ازجمله «نصر بن شبث» را به دنبال داشته است .در این پژوهش نخست گرایش
مأمون به ایرانیان و سپس قیام نصر بن شبث که پس از یازده سال به شکست
انجامید ،تحلیل و بررسی خواهد شد.
کلیدواژهها :مأمون ،نصر بن شبث ،عنصر عربي ،ایرانیگرایی.

1

 .دکتری تاریخ اسالمbagherizad@gmail.com ،

تأثیر ایرانیگرایی مأمون عباسی بر قیامهای عصر خود

12

مقدمه
بیگمان عباسیان برای عمومی کردن دعوت خویش و پیشبرد آن به ایرانیان تکیه
داشتند و ایرانیان نیز که دعوت عباسیان را هماهنگ با خواستههای خود
میپنداشتند ،با گشادهرویی به حمایت از آن پرداختند .ازاینرو از آغاز خالفت
عباسیان ،بهویژه دورۀ خالفت مأمون ،به دورۀ «سلطۀ ایرانیان» یاد میشود .عمدۀ
تالش مأمون در خراسان در راستای تقویت روابط ایرانیان با دستگاه خالفت عباسی
بود .وی در این راستا ،فضل بن سهل را به وزارت خویش برگزید و امور مهم خالفت
عباسي را در عراق و دیگر والیات به حسن بن سهل و دیگر کارگزاران ایرانی واگذار
کرد .این مسئله گرچه همراه با بروز احساسات ایرانیان راه سلطه و نفوذ آنان را بر
دستگاه خالفت باز کرده بود ،اما انسجام درونی اشراف عربی عراق و خاندان عباسی
را به دلیل نگرانی از عاقبت کار خویش ،افزایش داده بود که سرانجام به واکنش جدی
اشراف عربی علیۀ مأمون انجامید و همچنین برخورد برخی از عناصر افراطگرای
عربی را که مأمون را به ایرانیگرایی متهم میکردند ،مانند قیام «نصر بن شبث» در
پی داشت.
علل گرایش مأمون به ایرانیان
کشاکش بین امین و مأمون در دورۀ نخستین خالفت عباسی را که سرانجام به مرگ
امین منجر شد ،میتوان در چارچوب مسئلۀ جانشینی بررسی کرد .از همان آغاز
الگوی تعیین جانشین (اقدام سفاح در انتخاب برادرش ،منصور ،به جانشینی خود و
انتخاب عیسی بن موسی به والیتعهدی وی) (طبری .)4682 /11 :1375 ،این
حکومت را با بحران جانشینی مواجه ساخت که سرانجام در عصر طالیی عباسیان ،در
نبرد بین دو برادر و مرگ امین ،خود را نمایان ساخت .ریشۀ این بحران به اقدام هارون
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در انتخاب جانشین خود بازمیگردد .هارون در  183هجری فرزند سیزدهسالهاش،
مأمون ،را ولیعهد دوم خویش پس از امین قرار داد و امارت خراسان و نواحی شرقی
خالفت عباسی را به او سپرد .او با تعیین امین به جانشینی خویش و معرفی مأمون
بهعنوان ولیعهد امین ،کوشیده بود تا دو جریان نیرومند دنیای اسالم ،یعنی اعراب و
ایرانیان را به حمایت از خالفت عباسی سوق دهد .در واقع ،هارون تالش کرد با پیوند
زدن مسئلۀ جانشینی فرزندانش یکی پس از دیگری ،در ساخت قدرت دولت
عباسیان توازن نسبی بین نیروهای خالفت برقرار نماید تا برآیند نیروهای آن در
راستای تداوم حفظ قدرت در خاندان عباسیان قرار گیرد (ظریفیان و صیامیان
گرجی ،)142 :1388 ،اما به خالف اندیشۀ وی ،ترفند او برای از میان بردن زمینه-
های درگیری امین و مأمون بر سر قدرت ،با افزونطلبی اشرافیت عربی و تشویق امین
به عزل مأمون از ولیعهدی ،بینتیجه ماند (زرگری نژاد .)184 :1386 ،چون امین
پس از به خالفت رسیدن ،برادرش مأمون را از جانشینی خود عزل و برخالف وصیت
پدرش ،پسر خود ،موسی را به ولیعهدی خود انتخاب کرد (گردیزی165 :1363 ،؛
ابن اعثم.)428 /8 :1411 ،
نتیجۀ جدال بین امین و مأمون که از آن به «کشمکش عناصر نژادی عربی و
ایرانی» یاد میشود (فیاض192 :1378 ،؛ ولوی178 :1382 ،؛ صدیقی:1375 ،
 )283به قتل امین انجامید و در اندک مدتی پس قتل امین ،مردم خراسان در 195
هجری و مردم تمام سرزمینهای اسالمی در  198هجری با مأمون بهعنوان خلیفۀ
مسلمانان بیعت کردند .پسازآن مأمون تا  224هجری در خراسان که مهمترین پایگاه
پشتیبانیاش بود و او پیروزی خود را مدیون مردم این سرزمین میدانست ،باقی ماند.
آغاز فعالیتهای سیاسی مأمون به دوران حضورش در ایران بازمیگردد .حضور او
در خراسان به هنگام مرگ هارون و غیبتش در بغداد ،نقطۀ ّ
قوتی برای او بود تا بهدوراز
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چشم دستگاه خالفت قدرتی را برای خود برای مقابله با مخالفان احتمالی خویش که
چگونگی تعیین جانشین از سوی هارون ،یعنی انتخاب فرزند کوچکتر به جانشینی
زمینهساز این درگیری بود ،رقم بزند .مأمون در این درگیری قدرت خود را با توجه به
ساختار قدرت در حوزۀ عربی خالفت و رقابت خانوادگی خاندان عباسی در گرایش
خود به ایرانیان یافت و تالش کرد تا با نزدیک شدن به آنها و بهره بردن از
تواناییهایشان بر رقیب قدرتمند خود غلبه یابد.
مادر مأمون کنیزی ایرانی بود ،اما مادر امین ،زبیده ،نوۀ منصور عباسی ،هاشمی و
عرب بود که در دستگاه خالفت نفوذ بسیاری داشت (زرکلی .)42 /3 :1982 ،رقابت
خاندان هاشمی عباسی بر سر جانشینی هارون در حمایت از والیتعهدی امین دیده
میشود و نقش مادر ،همسر خلیفه و خاندان عباسی را در ساخت قدرت خالفت
عباسی نمایان میسازد .این مسئله را میتوان نخستین علت پذیرش امین از سوی
جامعۀ عربی و ناکامی مأمون در یافتن پایگاهی بین آنان دانست .هاشمی بودن مادر
امین سبب شد تا هاشمیان بهعنوان بستگان نزدیک خلیفه به حمایت از او بپردازند.
این برتری و پذیرش سرانجام در معرفی ولیعهد توسط هارون با انتخاب امین پنجساله
بهعنوان ولیعهد اول و مأمون سیزدهساله بهعنوان ولیعهد دوم و قاسم بهعنوان ولیعهد
سوم آشکار گردید (طبری.)5283 /12 :1375 ،
عالوه بر این ،عواملی مانند سرپرستی امین توسط فضل بن یحیی برمکی ـ برادر
رضاعی هارونالرشید و تأثیرگذار در دستگاه خالفت عباسی ـ حمایت وی از
والیتعهدی امین (جهشیاری135 :؛ طبری  )5239 /12 ،1375و همچنین
واگذاری مقام وزارت وی به فضل بن ربیع عربتبار و دوستدار بنیعباس ،در برتری و
پذیرش امین از سوی عنصر عربی تأثیرگذار بود .گرچه این نوع دستهبندی از دیدگاه
هارون میتوانست پاسخ نیاز وی یعنی والیتعهدی امین را برآورده سازد (ظریفیان و
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صیامیان )146 :1388 ،اما از آنطرف ،سرپرستی مأمون توسط جعفر بن یحیی که
در رقابت با برادرش فضل بود ،تا جایی که « کار آن دو بهجایی رسید که هر یک نسبت
به دیگری کارشکنی میکرد» (جهشیاری ،)121 :همچنین واگذاری وزارت وی به
فضل بن سهل ایرانی مانع از دستیابی مأمون به هرگونه حمایتی از جانب عنصر عربی
خالفت گردید و در تشدید اختالف میان امین و مأمون تأثیرگذار بود.
در شرایطی که عنصر عربی ،بهویژه خاندان عباسی ،در گرایش به امین و
بیتوجهی به مأمون پافشاری میکرد و به سبب مخاطراتی که در دربار خالفت از
ناحیۀ برادران و خویشاوندان خالص عربی مأمون ،او را تهدید میکرد ،وی ناگزیر باید
به نیرویی برای استحکام قدرت خویش تکیه میکرد که با توجه به شرایط به وجود
آمده ،ایرانیها تنها نیروی قابل اتکایی بودند که او هیچگاه نمیتوانست ،این تکیهگاه
را از دست بدهد (ولوی .)178 :1382 ،لذا ،ناگزیر به ایرانیان متمایل شد (عاملی،
 .)172 :1398بنابراین گرایش مأمون به ایرانیان زاییدۀ عدم اعتماد عنصر عربی،
بهویژه عباسیان ،به مأمون بود .تصمیم مأمون در راستای تکیهبر ایرانیان وی را به
بهرهگیری از اقدامات گوناگون جهت تحکیم این روابط متقاعد ساخت .اقدام مأمون
در راستای حمایت از علویان (مسعودی419 /2 :1374 ،؛ ابن کثیر/12 :1427 ،
291؛ یعقوبی - ،)493 /2 :1382 ،با توجه به اینکه مردم ایران ارادت خاصی به
خاندان پیامبر و اهلبیت داشتند  -و همچنین استفاده از مادر ایرانیتبار
میتواند مؤید این مطلب باشد .از طرفی ،ایرانیها نیز با نامیدن مأمون به «امام
الهدای خراسانیان» (طبری )5432 /12 :1375 ،و «خواهرزادۀ ما و پسرعموی
پیامبر ما» (جهشیاری )182 :وی را وسیلهای برای نجات خود از دست حاکمان
ستمگر عرب میدانستند .ازاینرو ،به نظر میرسد هدف مأمون و ایرانیها از این
ارتباط دوسویه تالش برای رفع نیازهای خویش و امید به آیندۀ بهتر بوده است.
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قیام «نصر بن شبث» و علل آن
«نصر بن سیار بن شبث عقیلی» از خاندان بنیامیه از قبیلۀ بنی عقیل بن کعب بن
ربیعه بود (زرکلی .)23 /8 :1982 ،نصر در شهر کیسوم (یاقوت حموی/4 :1995 ،
 )497در شمال حلب سکونت داشت و با امین بیعت کرد .پس از کشته شدن امین
چون پست و مقامی از سوی مأمون به او داده نشد به دشمنی با مأمون برخاست و با
جمعکردن قبایل عرب بر اطراف بالد خود مسلط شد (ابن اعثم.)417 /8 :1411 ،
نصر بهعنوان فردی از نسل بنیامیه عنصری کامال عربی بود و قیام او قیامی قومی
علیه ایرانیگرایی مأمون و ایرانیها بود .روایتی از ابناثیر از راز قیام نصر پرده
برمیدارد ،در این روایت آمده است که وقتی کار نصر باال گرفت ،شیعیان آلابیطالب
ُ
نزد او آمدند و به او گفتند که چون او مردان بنیعباس را کشته و اعراب را از متابعت
آنها بازداشته است ،عباسیان نسبت به او کینهدارند .پس بهتر است که برای
استحکام کارش با یک خلیفه از فرزندان علی بن ابیطالب بیعت کند .نصر این
پیشنهاد را با استدالل به اینکه با یکی از فرزندان کنیزان سیاه بیعت نمیکند ،رد
کرد .ازاینرو ،علویان او را به بیعت با یکی از افراد بنیامیه دعوت کردند که او معتقد
بود که چون بنیامیه روزگارشان برگشته و هرگز اقبال و پیروزی نخواهد داشت از
بیعت با آنان خودداری کرد .او در این گفتگوها خود را هواخواه بنیعباس معرفی
میکند ،اما جنگ با آنها به این سبب میداند که آنها عجم را بر عرب مقدم و برتر
داشتهاند (ابن اثیر.)253 /16 :1371 ،
بر اساس این روایت ،قیام نصر بهعنوان یک عنصر عربی علیه عباسیان نه به خاطر
مخالفت با اساس حکومت آنها که به دلیل گرایش مأمون به ایرانیان بوده است .در
واقع او نه به آل علی ارادتی داشت و نه مایل به بیعت با امویان بود و نه به عباسیان
تسلیم میشد ،او بیعت مأمون را نمیپذیرفت به این بهانه که او عجم را بر عرب مسلط
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کرده است .شاید که مأمون را یک حاکم ایرانی میدانست نه یک خلیفۀ عرب
عباسی.
زمان و مکان قیام
نصر حرکت خود را در  198هجری پس از جذب قبایل مختلف عرب و حمله به
نواحی اطراف و تصرف قسمتهای شرقی رود فرات آغاز کرد (همان.)243 /13 :
علیرغم اینکه قیام نصر از  198هجری آغاز شد ،اما اکثر منابع به سالهای آغازین
قیام اشارهای نکرده و حوادث مربوط به این قیام را بهصورت پراکنده بیان کردهاند.
مرکز اصلی قیام نصر منطقۀ جزیره در شهر کیسوم در نزدیکی رقه بوده است
(یعقوبی .)462 /2 :1382 ،نصر ازآنجهت این شهر را بهعنوان محل قیام در نظر
گرفت که اوال بهتمامی نقاط ّ
قوت و ضعف آن آگاه بوده ،ثانیا این شهر به سبب دوری
از مرکز خالفت عباسی کمتر تحت نظارت بوده است.
دستگاه خالفت و قیام نصر
اگرچه به هنگام قیام نصر مأمون در ایران حضور داشت ،اما مقابله با نصر از همان
 198هجری توسط طاهر بن حسین بهفرمان مأمون آغاز شد (ابن اعثم/8 :1411 ،
ّ
 .)417طاهر در این سال مأموریت یافت که به رقه برود و با نصر به مقابله برخیزد .یک
ّ
سال بعد طاهر به رقه لشکر کشید و در شهر کیسوم به جنگ با نصر پرداخت که با
پایداری نصر سپاه طاهر عقبنشینی کرد (ابن اثیر .)243 /16 :1371 ،به نظر
میرسد که ناراحتی طاهر از مأمون در بازپسگیری حکومت عراق از وی و واگذاری آن
به حسن بن سهل در کیفیت مبارزۀ طاهر و عدم موفقیتش در جنگ با نصر تأثیرگذار
بود .پس از پیروزی نصر در  199هجری بر تعداد نیروهای او در جزیره و ّ
حران افزوده
شد و شیعیان آل ابیطالب نیز از این زمان به او گرویدند (همان.)253 /16 :
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تمامی منابع از  199هجری تا  224هجری هیچگونه اخباری از نصر و قیام او ارائه
ندادهاند .اما آنچه که از مطالب پراکنده منابع برمیآید این است که طاهر پس از
شکست از نصر در  199هجری و پسازآن که سپاهیانش علیه او شورش کردند،
امارت منطقۀ جزیره را رها کرد و به بغداد آمد و مأمون بهجای او «یحیی بن معاذ» را
حاکم جزیره کرد (یعقوبی .)475 /2 :1382 ،ظاهرا یحیی تا سال  226که از دنیا
رفت ،حاکم این منطقه بود.
منابع به اقدامات یحیی در جزیره اشارهای نکردهاند ،اما چنین به نظر میرسد که
او برخوردهایی با نصر داشته و برای رفع قیام او به اقداماتی دستزده است .پس از
مرگ یحیی ،مأمون ،عبدالله بن طاهر را در  225هجری (طبری/13 :1375 ،
5691؛ ابن تغریبردی ،بیتا 178 /2 :و  )179یا در  226هجری (طبری:1375 ،
5691 /13؛ ابن مسکویه151/4 :1379 ،؛ ذهبی ،)21 /14 :1413 ،به امارت
منطقۀ جزیره ،شام و مصر گماشت و به او مأموریت داد که به جنگ با نصر برود .در
این هنگام طاهر از سوی مأمون امارت خراسان را عهدهدار شد و عبدالله دو ماه
(یعقوبی )476 /2 :1382 ،و به روایتی دیگر شش ماه (طبری)5692 /13 :1375 ،
پسازاین که طاهر به سمت خراسان حرکت کرد ،برای انجام مأموریت خود به جزیره
رفت .انتخاب «عبدالله بن طاهر» بهعنوان حاکم جزیره نقطۀ عطفی در مقابله با قیام
نصر بود .مأمون که انتخاب عبدالله را برای امارت جزیره و جنگ با نصر خواست
خداوند معرفی کرد ،پسازآن که سپاهی بالغبر سی هزار نفر را در اختیار عبدالله قرار
داد ،پرچمی برای او برگزید که بر روی آن عبارت «مأمون ای منصور» نوشتهشده بود
(ابن مسکویه151 /4 :1379 ،؛ طبری.)5691 /13 :1375 ،
همانند گذشته منابع از قیام نصر و برخورد «عبدالله بن طاهر» با او طی سالهای
 227و  228هجری اطالعاتی ارائه نکردهاند ،تا اینکه در  229هجری «عبدالله بن
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طاهر»« ،نصر بن شبث» را در قلع کیسوم محاصره کرد که نصر امان خواست،
مشروط بر اینکه در پیشگاه مأمون حاضر نشود و پای بر فرش او ننهد (ابن اثیر،
 .)11 /17 :1371چون مأمون حاضر به پذیرش شرطهای نصر نشد ،با تشدید
حمالت عبدالله بن طاهر ،نصر خود را به عبدالله بن طاهر تسلیم کرد .عبدالله نیز او
را به بغداد نزد مأمون فرستاد (همان )12 /17 :و در آنجا در منزلی تحت مراقبت قرار
گرفت (ابن جوزی.)212 /12 :1412 ،

ّ
یاقوت حموی شعری را از عوف بن محلم نقل میکند که در آن عبدالله بن طاهر را

به خاطر شکست دادن نصر و تصرف کیسوم چنین مدح نموده است (یاقوت حموی،
:)497 /4 :1995
شکرا لک ّ
لربک یوم الحصن نعمته
فأعرف لسیفک یوم الحصن وقعته
حللت من فتح کیسوم  ،فذاک أبی

ّ
فقد حماک ّ
بعز النصر و الظفر
ّ
فإنه السیف لم یترک و لم یذر
مثواک فی الحفر بین الوحل و المطر

از زمانی که نصر در بغداد تحت مراقبت قرار گرفت ،هیچگونه اطالعی از او در
دست نیست و منابع اشارهای به سرانجام او نکردهاند .مشخص نیست که او به مرگ
طبیعی از دنیا رفته یا به قتل رسیده است .قیام نصر به مدت یازده سال از 198
هجری تا  229هجری به طول انجامید .آنچه که در طوالنی شدن این قیام تأثیرگذار
بود را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
 )1دوری از مرکز خالفت زمینۀ مناسبی را برای او فراهم آورد تا بهراحتی بتواند بر
دامنۀ تحرکات خود بیفزاید و دستگاه خالفت عباسی نتواند بهسرعت به
مقابله با او برخیزد.
 )2ازآنجاکه سالهای آغازین خالفت مأمون با مسائل بسیار مهمی ازجمله
ولیعهدی امام رضا روبرو بود ،توجه و زمان کافی برای مقابله با قیام نصر
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در سالهای آغازین قیام وجود نداشت .مقابله با نصر زمانی شدت گرفت که
مسائل و مشکالت سالهای آغازین خالفت مأمون به پایان رسید و مأمون
پایتخت خویش را به بغداد منتقل کرد .فرستادن عبدالله بن طاهر به جنگ
با نصر در  226هجری با لشکری بزرگ و مجهز دلیل بر این ّ
مدعا است.
نتیجه
گرایش مأمون به ایرانیها بر اساس مصالحی بود که بتواند وی را به اهدافی که در
سر دارد برساند .تربیت ایرانی مأمون ،حضور او در ایران ،بهویژه نداشتن پشتیبان در
بین عنصر عربی ،او را واداشت که برای کسب قدرت و مقابله با اشرافیت عربی به
ایرانیان متمایل شود .در سایۀ همین مصلحت بود که به علویان ،بهویژه امام رضا،
توجه خاصی داشت .گرچه این گرایش توانست مأمون را در مقابله با اشرافیت عربی
به اهدافش برساند ،اما در کوتاهمدتی پسازآن واکنشهایی را از سوی برخی از
افراطگرایان نژادپرست عربی علیه او به دنبال داشته است که قیام «نصر بن شبث» از
آن جمله است .هرچند این قیام سرکوب شد ،اما به مدت بیش از یک دهه خالفت
مأمون را با مشکالتی در منطقۀ جزیره روبرو ساخت و مأمون را به این نتیجه رساند که
برای حفظ قدرت خویش در ارتباط با ایرانیها تجدیدنظر کند که نتیجۀ آن ،کاستن از
تمایالت ایرانی خویش و گرایش به عنصر عربی بوده است .مأمون دریافته بود که برای
ادامۀ خالفت و تداوم قدرت خویش چارهای جز روی آوردن به عنصر عربی ندارد ،لذا
گرچه سعی کرد ارتباط خود را با ایرانیان قطع نکند ،ازآنپس توجه خاص خود را به
عنصر عربی مبذول داشت .کشتن وزیرش ،فضل بن سهل و انتقال مرکز خالفت خود
از مرو به بغداد در راستای این سیاست صورت گرفته است.
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