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چند نکتھ برای پیش از خواندن این کتاب

نباشند، در یکم: واژگانی ویژه ای (چون نام افراد و مکانھا) کھ برای خواننده ی غیر تخصصی ممکن است آشنا 

جای می گیرند. پس از آن، این گونھ واژگان « » متن آورده می شوند، در میان نشانھ ی نخستین بار کھ در 

نیز مانند دیگر نامھا بدون ھمراھی نشانھ ی ویژه ای بکار می روند.

دوم: کوشیده ام تا جایی کھ بھ شیوایی نوشتار و درک آن آسیبی نرسد، واژگان غیر فارسی را بکار نگیرم. 

» ط«و » ص«واژگانی مانند صد، شصت و طبرستان کھ ایرانی ھستند و نوشتن آنان با در ھمین راستا، 

نوشتھ شده اند.عربی نادرست است، بھ شکل سد، شست و تبرستان

سوم: دستمایھ ی این نوشتار، منابع تاریخ نگاران عرب، ارمنی، ایرانی، رومی و چینی بوده است. کوشیده 

بھ این منابع دست یکم دسترسی داشتھ ام، از آنان بھره بگیرم. در پاره ای موارد، ناچار شدم ام تا جایی کھ 

از منابع دست دوم کھ خود گزارشی از منابع دست یکم را بازگو نموده اند، سود جویم زیرا بھ منبع نخستین 

دسترسی نداشتم ولی گفتھ ی » ابن قتیبھ دینوری«نوشتھ ی » کتاب العرب«دسترسی نداشتم. برای نمونھ بھ 

نوشتھ ی جالل الدین ھمایی برداشتھ ام.» شعوبیھ«وی در آن کتاب را از مقالھ ی 

میالدی است مگر آنکھ در کنار شماره ی سال، واژه ھجری آورده سالانجام رویدادھا بھ چھارم: تاریخ

شده باشد.

کھ بھ یک امپراتوری گفتھ می شود، در این نوشتار آورده شده و روم شرقیپنجم: ھر دو واژه ی بیزانس

اند. روشن است این دو نامی کھ برای رقیب بزرگ ایران ساسانی بکار می روند، نباید موجب سرگشتگی 

خواننده ی ارجمند گردد.
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سرآغاز
درس تاریخ و کتابھای مربوط بھ آن، در باره ی شکستسالھا پیش در سنین نوجوانی ھنگامی کھ در

ایرانیان از اعراب در پایان دوره ی ساسانیان آگاھی یافتم، مانند بسیاری از ھمنسالن خویش با ناباوری و 

اندوه بھ دنبال دالیل این شکست خفت بار کھ مانند استخوانی در گلوی بسیاری از ایرانیان گیر کرده است، 

ز نوع اندیشھ و نگاه ما بھ مسایل اجتماعی و سیاسی کشورمان، بھ زانو افتادن نیاکانمان در بودم. فارغ ا

برابر قوم عرب، بغضی در بیشتر ما ایرانیان پدید آورده است کھ رھایی از آن آسان نیست بویژه اینکھ 

بھ ایران با پشتیبانی جھان عرب در دھھ ی ھشتاد میالدی و سیاھکاریھای مسایلی ھمچون حملھ عراق

در باره نام این آبراه در سالھای گذشتھ، بھ ژرفای این بغض و کشورھای عربی حوزه ی خلیج فارس

بدبینی می افزایند.

ن ھویت ننموده است. تھاجم ھیچ بیگانھ ای بھ اندازه ی حملھ ی عرب، عنصر ایرانی را دچار بحرا

ھمچنین، کمتر رویداد تاریخی را می توان یافت کھ بھ اندازه ی این رخداد، تحلیلھا و تفسیرھای متفاوت و 

شاید متضاد پیرامون آن انجام شده باشد کھ سد البتھ بررسی این تحلیلھا و آرا بھ دلیل درونمایھ ھای گاه تا 

ردرگمی می اندازد . از اینرو، در زمانی کھ احساس کردم سد و ھشتاد درجھ متفاوت، خواننده را بھ س

توانایی خواندن و درک نوشتارھای تاریخی بویژه گزارشھای دست یکم از تسخیر ایران بدست اعراب 

مسلمان را دارم، بر آن شدم کھ خود پژوھشی در این زمینھ انجام دھم. 

روشنگرانھ بھ پرسش چرایی فروریزی ایران ساسانی در دستاورد این کار چند سالھ را تا اندازه ای پاسخی 

برابر اعراب یافتم. بنابراین، آنرا با دوستداران بھ گذشتھ، اکنون و آینده ی کشورمان در میان می گذارم. 

گر چھ خالی از ھرگونھ تعارف و شکستھ نفسی، ھیچ ادعایی در زمینھ ی بی کم و کاستی این بررسی ندارم 

از حقیقت یاشتباه نمی دانم ولی امیدوارم کھ آنچھ در این پژوھش گنجانده ام، اندک پرتوو  خود را بری از

آنچھ را کھ چھارده سده ی پیش بر ایرانمان گذشت، بازتاب دھد.
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، بیتی از استاد توس کھ در شاھنامھ بر زبان رستم فرخزاد جاری می گردد، آورده می سرآغازدر پایان این 

شود:

نشیبی دراز است پیش فرازرنج ھای درازتبھ گردد این

این بیت، زبان حال یک سردار ایرانِی نگران در سالھای پایانی ایران ساسانی است کھ آینده ی کشورش را 

بسیار تاریک و نا امیدانھ و روند تاریخ سیاسی و اجتماعی آن را در سراشیبی طوالنی می دید، آنچنان کھ 

ن کتاب را از این بیت شاھنامھ برداشت نمایم.شد. شایستھ دیدم کھ نام ای

در آمریکا بھ دوستداران تاریخ ایران عرضھ شد و با استقبال ١٣٩٠چاپ نخست این کتاب در خرداد 

جامعھ ی کتابخوان ایرانی در برونمرز بویژه کارشناسان و صاحب نظران ھمراه شد. اینک، آن اثر با 

شاھنامھ، فھرست نامھا و مکانھا در پایان و چند عکس افزوده، بھ اندکی افزودنیھا از قبیل برخی ابیات

عالقھ مندان جستارھای تاریخی بویژه تاریخ تحلیلی در درونمرز پیشکش می شود.
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پیشگفتار نشیبی دراز است پیش فراز

1

پیشگفتار
رویداد یورش اعراب بھ ایران و رخدادھای سده ی ھفتم میالدی کھ منجر بھ اشغال ایران توسط آنان گردید، 

بی گمان مھمترین نقطھ ی عطف تاریخ کشورمان است. با وجود بزرگی این رویداد و تاثیر ژرف آن بر 

بھ بی پیرایھروشن و پاسخیکمتر دیده شده کھ زندگی ایرانیان در ھمھ ی ھزار و چھارسد سال گذشتھ، 

زوایای این رخداد باشد بھ ایرانیان یِچرایی و چگونگی فروپاشی ایران ساسانی کھ فراگیرنده ی ھمھ

و اشغال تدریجی ایران بدست اعراب مسلمان . شکست در قادسیھباشدکنجکاو و تشنھ ی حقیقت داده شده 

زرگی بر فرھنگ مردم این مرزوبوم نھاد بلکھ بافت اجتماعی، در سالھای پس از آن نھ تنھا تاثیر ب

فرھنگی، اقتصادی و حتی جمعیتی این سرزمین را نیز دستخوش تغییرات چشمگیری نمود. فروریزی ایران 

و پس از آن شام و بغدادار خالفتھای اسالمی مدینھزساسانی نھ تنھا برای شش سده، کشورمان را باجگ

نمود بلکھ راه را برای تاخت و تاز قبایل بدوی و نیمھ بدوی آسیای میانھ در سده ھای ده تا پانزده میالدی 

ھموار کرد.

شکست ایرانیان از اعراب مانند زخمی بر روان و جان ایرانی باقی ماند کھ ھر چند گاه سر باز می نمود. 

ی یازدھم ایرانیان را دیده است و بنابرابن درسدهالی زخمبا تیزبینی این استخواِن » ِابن خرم اسپانیایي«

مملكت و استیالی بر جمیع اقوام و امم "ایرانیان در وسعتنویسد: خود مي» ِملل و نحل«میالدی در كتاب 
نامیدند و مردم دیگر را بندگان ای بودند كھ خویشتن را آزادگان و نژادگان ميو بزرگي قدر خویش بھ مرتبھ

خویش می خواندند و چون دولت آنان بھ دست عرب زایل شد، از آن جا كھ عرب را كم قدرترین امم 
بایست. از این آمد و درد و رنج و اندوھشان دو چندان شد كھ ميشمردند، كار بر ایشان بسیار سخت مي

١"سبب بارھا سربرداشتند كھ مگر بھ جنگ و جدال خویشتن را رھایي بخشند.

بررسی و کاوش در باره ی این رخداد کھ بھ راستی می توان آن را مھمترین و تاثیرگذارترین رویداد در 

با گونھ ای مصلحت اندیشی و یا خودسانسوری کمابیشچندی پیش تاتاریخ ایران و زندگی ایرانیان نامید 

٢٠٨نامھ ی تنسر، بھ کوشش مجتبی مینوی، حواشی و توضیحات، برگ  -١
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پیشگفتارنشیبی دراز است پیش فراز

٢

ھمراه بوده است. ھمچنین برخی از کارھای انجام شده در این زمینھ بھ شدت تاثیرگرفتھ از باورھای دینی و 

جھت گیریھای اعتقادی و سیاسی پژوھنده بوده است و بر این پایھ، شواھد و اسناد بگونھ ای برگزیده شده 

کتاب براَند. اند کھ پژوھش را بھ سوی نتیجھ گیری مورد نظر نویسنده ی مقالھ و یا 

در میان بررسیھای انجام شده در باره ی پدیده ی فروپاشی ساسانیان و چیرگی اعراب مسلمان بر ایران، 

موجود را می توان بررسی نمود. سنتی سھ گونھ رویکرد 

، تحلیلھای جنبش چپ و پژوھندگانی با گرایشھای کمونیستی است کھ بر پایھ ی طبقاتی بودن رویکرد یکم

ت، پی ریزی می شود. پاسخ چپگرایان بھ قایران ساسانی و ناخشنودی فرودستان از حکومت وجامعھ ی

توده " نیرومند ساسانی از اعراب بیابانگرد و گرسنھ شکست خورد، ساده است: پرسش اینکھ چگونھ ایرانِ 

یش از پیش ی مردم کھ از مالیاتھای سنگین و اختالف طبقاتی در کشور بسیار ناخشنود بودند و فشار ب

روحانیان زرتشتی را بر نمی تافتند، انگیزه ای برای جنگیدن در رکاب اشراف و زمینداران بزرگ و سینھ 

بر پایھ ی این رویکرد، اگر بھ جای اعراب " از َگرد راه رسیده، نداشتند.سپر کردن در برابر بیگانگانِ 

بھ ایران می تاخت، توده ی مردم ایران مسلمان، ھر قوم بیابانگرد دیگری حتی بدون ھیچ کیش و آیینی 

برای رھایی از فشار موبدان زرتشتی، زمینداران بزرگ و شاھزادگان ساسانی، پایداری از خویش نشان 

نمی دادند و آنچھ در برابر رزمندگان مسلمان پیش آمد، می توانست در برابر ھر متجاوز دیگری پیش بیاید. 

ی اعراب بر ایران و آغاز بھره کشی خالفت اسالمی از ایرانیان و اینان می گویند کھ تنھا پس از چیرگ

و ایرانی (حتی ایرانی مسلمان)، مردم دریافتند کھ در بھ ھمان عنصر عربگذاشتن تبعیضھای نژادی میان 

پاشنھ می چرخد و تنھا ارباب خودی جای خود را بھ ارباب بیگانھ سپرده است.

ازھم بھ ،نظام ساساني و روحانیان زرتشتی با فشار و ستم بھ مردمھای کلیشھ ای از اینگونھ كھتحلیل

تحلیلھای آنآبشخوروانجامیدبھ روی اعراب پاشیدن شیرازه ی کشور و باز شدن مرزھای ایرانشھر

ا اھمیت پرسش بسیار باین، تنھا آسانترین پاسخ و نھ درست ترین آنھا بھ استپژوھشگران تاریخی روسی 

می باشد. اگر فشار رده ی روحانی و توانگران بر توده ی مردم، عامل شکست ساسانیان در برابر قبایل 

بدوی بوده باشد، چرا چند سده پیش از آن، امپراتوری رم کھ نماد خونریزی، برده کشی و سرکوب بود و 

ماند و در پس زدن اقوام مھاجم بارھا از سوی قبایل وحشی اروپا مورد تجاوز قرار گرفتھ بود، پابرجا 

کامیاب شد؟ چرا چند دھھ پس از حملھ ی اعراب بھ ایران، ھنگامی کھ سپاه اسالم بھ مرزھای چین رسید، 
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پس نشست؟ در چین کھ خودکامگی فرمانروایان، بھ دیوار بستھ ی ارتش چین خورد و ناکام بھ فرارود

در اعراب نھ تنھاپایان دوره ی ساسانی بود.اختالف طبقاتی و سیاھکاری ارباب دین بیش از ایرانِ 

مانند ایرانشھر بھ پیروزی دست یافتند، بلکھ توانستند سرزمینھای زیر چیرگی امپراتوری روم شرقی

در ، لبنان و بخش بزرگی از فالت آناتولي (ترکیھ کنونی) را نیز اشغال نمایند.، مصرسوریھ، فلسطین

امپراتوری روم شرقی کھ رده ھای اجتماعی مانند ایران ساسانی تعریف و تثبیت نشده بودند. پس چگونھ 

اعراب روم شرقی را نیز زمینگیر کردند؟ 

ساسانی ایران می نویسد کھ ساختار طبقاتی » اخالق ناصری«خواجھ نصیر الدین توسی در از سوی دیگر، 

دوره ی خالل کھ مردم را بھ چھار کالن گروه روحانیان، ارتشیان، دبیران و توده بخش می نمود، در 

ه باشد، اسالمی نیز کم و بیش نگھداشتھ شد. بنابراین اگر نظام اجتماعی ساسانی دارای کاستیھایی ھم بود

ساختار طبقاتی با اشغال ایران بدست اعراب انجام نشده است. افزون بر آن، سدھا ھزار نفر آن فروریزی 

کھ یا بر سر زمینھایشان بھ کشاورزی می پرداختند و یا در حرفھ ھای شھری مشغول کار بودند، با یورش 

یین بھ برده ای در خدمت آزادی خویش را نیز از دست دادند و از یک شھروند رده ی پا،اعراب

٢خرید و فروش شدند.و بصرهو کوفھفرمانروایان عرب درآمدند و در بازارھای برده فروشی مدینھ

روشن است کھ اخباری کھ از سرزمینھای اشغال شده در باره ی غارت داراییھا و بھ بردگی کشاندن مردم 

خورده بھ ایرانیان استانھای دیگر می رسید، توھم وجود مھاجمی کھ با خود نظامی دادگرانھ و بی شکست

رد. طبقھ را بھ ھمراه دارد، از میان می بُ 

ھمانند نمونھ باال را می توان در "سیاست نامھ" ی خواجھ نظام الملک توسی نیز دید، آنجا کھ از دیدگاه رده 

ون، ھواداری می کند. نگھداشت رده ھای اجتماعی پدید آمده در زمان بندی مردم بھ گروھھای گوناگ

ساسانیان تا چندین سده پس از فروپاشی ایران ساسانی، نمودار پایگاه نیرومند سنت در ایران بوده است کھ 

٢ - The Heritage of Persia, Richard Frye, p. 233
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با آنکھ اسالم جای کیش زرتشتی را بھ عنوان دین رسمی گرفتھ بود، ایرانیان ھمچنین بھ ساختارھای 

٣.می دانستندو آن را کارآمدپیشین وفادار مانده بودنداجتماعی

، نگاه اسالم گرایان بر پایھ ی تحلیلی نشات گرفتھ از مالحظات اعتقادی آنان می باشد. اینان رویکرد دوم

شکست ایران ساسانی در برابر مھاجمان مسلمان را ناشی از شنیدن پیام جھانی اسالم توسط ایرانیان و 

ھ با خود یکتا پرستی و آیین اسالم ک" رسوخ این پیام در دل و جان مردم می دانند. بر پایھ ی این برداشت، 

برادری اسالمی را بھ ھمراه داشت، گمشده ی ایرانیان تشنھ ی معنویت و برابری بود. بنابراین، ھنگامی کھ 

آل افرادی چون "از دل و جان آنان ھمراه شد.این کیش بھ سوی ایران آمد با خوشامد توده ھا و پذیرشِ 

ی بر این تحلیل پا فشاری می نمودند. پس از انقالب، بھ شریعتی و مطھری در پیش از انقالب اسالماحمد، 

صدا شدن فضای کشور، ھمھ ی امکانات ھمچون کتابھای درسی، رسانھ ھای نوشتاری و بویژه دینیدلیل 

سیما، در پی جا انداختن این نظریھ برای نسل نوین ایران، بکار گرفتھ شدند.و 

و سیاسی است کھ برای دریافت نادرستی آن نیاز اعتقادیاین برداشت بھ اندازه ای اثر گرفتھ از گرایشھای 

بھ برھان و استدالل ویژه ای نیست. خوِد چگونگی گشوده شدن شھرھای ایران و رفتار پیروزمندان عرب 

ھ بردگی گرفتن فرزندان و با شکست خوردگان ایرانی و تشنگی آنان در غارت دارایی مردم نگون بخت و ب

(بخش ایرانی تبار آسیای میانھ) کھ در گزارشھای تاریخ نویسان مسلمان تا فرارودزنان ایرانی از قادسیھ

دیده می شود، نشانگر بی پایگی و ناراستی این گونھ تفسیرھاست. گواھان بسیاری در این نوشتار در رد 

ی و کامال غیر تاریخی در دسترس خواننده قرار خواھد گرفت.شعارداشت این بر

، افسانھ ی آغوش باز ایرانیان بر روی مھاجمان عرب نھ از سوی تاریخ نویسان مسلمان ھمچون بالذری

اعراب بھ یبلکھ در سده ھای دورتر از رخداد حملھو مسعودی، گردیزی، مقدسی، تبری، یعقوبیدینوری

دستگاه ھای حکومتی و روحانیان مسلمان ساختھ و پرداختھ شده است. این افسانھ برخی از ایران، از جانب 

بھ تاریخ گذشتھ خود بھ آھستگی بھ عنوان واقعیتی تاریخی از سوی بسیاری از خود ایرانیان نیز کھ  آگاھی 

پذیرفتھ شده است.نداشتھ اند و شاید ھنوز ھم ندارند، 

برگ ٧٣ برگردان از مسعود رجب نیا،  عصر زرین فرھنگ ایران، ریچارد فرای، -٣
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عرب بھ ایران حتی در شرایط ی ، ھم حملھ نگاهبا اینھمھ، واقعیت تاریخی این است کھ درست وارون این 

نابسامان پایان شاھنشاھی ساسانی با پایداریھای چشمگیر روبرو شد و ھم پس از چیرگی نظامی عرب بر 

اشغالگران رخداد کھ دنبالھ ی ضدخیزشھا و شورشھای بسیاری در نقاط گوناگون کشور بر راسر ایران، س

.آن بھ چند دھھ ی نخست خالفت عباسیان نیز کشیده شد

عنوانی ، "آغوش باز ایرانیان برای مھاجمان عرب"استوار ترین و روشنترین مدارک را در اینکھ شعار 

تاریخ نگاران منصفانھ است کھ با گذشت زمان ساختھ و پرداختھ شده است، خودِ دور از واقعیت و غیر 

جھان اسالم در اختیار ما گذاشتھ اند. آنجا کھ در برگھای گزارشھای تاریخی خویش بگونھ ای پیگیر از 

جوسان تلفاتی کھ جنگجویان مسلمان بر پارسیان وارد آورده اند و از غنایم بیشماری کھ خداوند از دارایی م

(ایرانیان) بھره ی رزمندگان مسلمان نموده است و از شمار فراوان اسیران و بردگانی کھ لشگریان عرب 

کرده اند، سخن رانده اند. سپس شورشھای پیاپی و بصرهو کوفھاز جای جای این سرزمین روانھ ی مدینھ

اشغالگران عرب ی درازای سالھا در شھرھا و روستاھای بخشھای بزرگی از ایران علیھ و خونینی کھ در 

و بدست سرداران عرب سرکوب شده اند را بازگو نموده اند کھ » خواست خداوند« در گرفتھ و ھر بار بھ 

می باشند.آغوش باز ایرانیان برای مھاجمان عربخود نیز بھ روشنی ناقض ادعای 

مسلمان نھ تنھا تاثیر روحی و معنوی بر مردم فالت ایران نگذاشتند بلکھ در سرزمینی جنگجویان عرب 

) کھ انبوھی از اعراب مسیحی، و فرات، میان رودھای دجلھ(بخش شمالی میانرودان» سواد«مانند 

تبارھا می زیستند نیز ھمدلی و ھمرایی مردم را بھ خود جلب نکردند. گواه این مانویان، یھودیان و رومی

ابن خطاب می نویسد. او می سعد ابن ابی وقاص بھ عمرمدعا، نامھ ای است کھ در آستانھ ی جنگ قادسیھ

مده بودند، دل با مردم پارسی دارند و بھ نویسد: "ھمھ ی مردم سواد کھ پیش از من با مسلمانان بھ صلح آ

٤آنان پیوستھ اند و بر ضد ما آماده شده اند."

را شنیده بودند و با جان و دل آن را ھماھنگ با ارزشھا رزمندگان مسلماناینکھ ایرانیان بھ جھت اینکھ پیام 

، نھ تنھا بر پایھ ی نکردندگیو آرزوھای خویش یافتھ بودند و بھ این انگیزه در برابر مھاجمان عرب ایستاد

ایرانیان در برخی از شھرھای کشور گسترده یجنگھای خونین میان آنان با اعراب و کشتار درگرفتن

١۶۴۵، برگ ۴تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد  -۴
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بدست اعراب مسلمان، پذیرفتنی نیست بلکھ بھ دلیل بسیار روشن و منطقی دیگری نیز نادرست است. آیا 

و پس از مدتی بھ (بین النھرین) پس از نبرد قادسیھھنگام یورش اعراب بھ جلگھ ی زرخیز میانرودان

و دیگر نواحی ایران، زمانی برای تبلیغات فرھنگی و گفتگوھای دو سویھ میان این مھاجمان (کھ خوزستان

نشان بویژه پس از درگذشت پیامبر درسد بسیار باالیی از آنان خود شناختی از اسالم نداشتند و مسلمان شد

نگران و اسالم و جنگھای رده بگونھ ای گروھی و قبیلھ ای و نھ شخصی و محققانھ بوده است) و ایرانیانِ 

میزگرد گفتگو یا ھراسان شھرھا و روستاھا بوده است؟ آیا مھاجمان در بیرون شھرھا بساط گپ و گفت و 

رد اندیشھ ھا (کھ البد با بکارگیری سدھا مترجم عربی بھ پھلویی این برخوپمی گستراندند و ایرانیان در 

) پیام آیین تازه را دریافتند و دروازه شھر و خانھ خود را بر روی مھاجمان گشودند !انجام پذیر بوده است!

و دارایی و امالک خود را بھ آنان پیشکش نمودند؟ آیا مھاجمان عرب با پوسترھای تبلیغاتی و یا شبنامھ 

ل ساختند!! ھایی کھ در شھرھا و روستاھای ایران پخش نمودند، توده ی ایرانیان را با خود ھمراه و ھمد

مگر نھ آنکھ نخستین برخورد ایرانیان با اعراب مھاجم در میدان نبرد روی می داد. در خیلی موارد نیز 

ایرانیان در پناه حصار شھرشان بودند و پس از مدتی ناچار می شدند باج مورد درخواست محاصره 

گان عرب رویارویی و یا گفتگویی بدون اینکھ میان توده ی مردم و رزمندو بپردازندندپذیربکنندگان را 

انجام گرفتھ باشد.

عرب کھ پرچمدار نبرد با ایرانیان در جبھھ ھای سپاهاز سوی دیگر، بسیاری از سرداران و ساالران

وی و انسانی در کولھ بارشان نداشتند کھ بخواھند بر پایھ ی آن سبب وناگون بودند، خود توشھ ای معنگ

توان دریافت كھ در شوند. با بازدید نوشتھ ھای پرشمار تاریخى بھ روشنی مىکشاندن ایرانیان بھ سویشان

اى میان نام سرداران مسلمانى كھ فرماندھی  نیروھای عرب در یورش بھ ایران را بر دوش داشتند، نشانھ

، »ابن ُشعِبھُمَغیره«ھایى ھمچون توان یافت. نامنمىانسانیاز گفتمانى فرھنگی و اندیشھ ھای ژرف 

كھ در شمار ساالرجنگان عرب در ایران از » َولید ابن َعَقبھ«و » َسعد ابن ابى َوقاص«، »خالد ابن َولید«

آنان در دست می نبودنشود، نھ تنھا نظریھ پرداز دینی نبودند بلكھ دالیل روشنی در پرھیزگارآنھا یاد مى

، با زنى شوھردار بھ نام شعبھ، فرماندار کوفھابن اند، مغیرهوشتھنكھ تاریخ نویسان مسلمان باشد. چنان
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» عمرابن خطاب«، رفت و آمد داشت و با اینکھ چھار نفر از سپاھیان مسلمان این را بھ »ام جمیلھ«

٥نیذیرفت کھ مغیره را بر پایھ ی احکام اسالمی کیفر دھد.گزارش کردند ولی عمر

مغیره ھم خواندنی است. او کھ بھ چند تن از افراد قبیلھ ی خود جنایتی روا داشتھ بود، داستان اسالم آوردن

از نزد آنان گریخت و بھ پیامبر اسالم پناھنده شد تا از کین خواھی ھم طایفھ ایھای خویش آسوده باشد.

در ھمان شب با و بھ چنگ آوردن ھمسر او » ابن نویرهمالک«دیگرى خالد ابن ولید است كھ داستان کشتن 

آنکھ مالک ابن نویره بھ مسلمانى اقرار كرده بود، از جملھ گزارشھاى تکان دھنده ی تاریخى در باره ی وی 

رفت تا آنان را بھ اسالم فراخواند، ولی از » َجذیمھ«نزد قبیلھ ی ،در زمان پیامبراست. ھم او بود کھ

قبیلگی، یلید (بنی َمخزوم) دشمنی بود، کینھ ی دیرینھآنجایی کھ میان قبیلھ ی جذیمھ و قبیلھ ی خالد ابن و

شده بودند، نسبت بھ آنان بدبین باشد و بھ آنھا حملھ کند. وی جذیمیان مسلمانگرچھ خالد را بر آن داشت کھ 

دیگرى سعد ابن ابى وقاص ھمان شماری از مردم مسلمان جذیمھ را کشت و داراییشان را بھ یغما برد.

نشست و درفش كاویانى را بھ مركز خالفت فرستاد. ، بھ تیسفونفردى است كھ پس از كشتن رستم فرخزاد

عمر ِشکوه كردند او را بھ کارگزاری كوفھ گماشت، كوفیان بھ اند كھ ھنگامی کھ عمردرباره ی سعد گفتھ

داند. او از كسانی است كھ پس از بھ خالفت رسیدن علی، از بیعت با كھ او نماز خواندن را بھ درستى نمى

شد، نماز بامداد را در کارگزار خالفت در کوفھ٦۴٨آن دیگری، ولید ابن عقبھ کھ در سال وی سرباز زد.

٦مستی چھار رکعت خواند و در مسجد از شدت مستی باال آورد.

با این سرداران ناپرھیزگار و عیاشی کھ پرچمداران فتح ایران بودند، چگونھ می توان وجود فضای غنی و 

انسانی و کدامیک از اینان می توانست پیام آور اندیشھ ھای معنوی در میان لشگریان عرب را پذیرفت؟ 

آموزگار نیک اخالقی باشد کھ ایرانیان را زیرتاثیر قرار دھند و موجب سست نمودن آنان در ایستادگی 

برابر متجاوز شود؟

. این رویکرد استانی بدست آوردهضد اسالمی است کھ در چند سال گذشتھ ھوادارنگاھی، رویکرد سوم

کشورھای مسلمان ی برخی ازرخدادھای چند دھھ ی گذشتھبر پایھ ی دیده ھا و تجربھ ھای بدست آمده از 

١٩٠، رسول جعفریان، برگ تاریخ خلفاء-۵

۵٧برگ برگردان از محمد ابراھیم آیتی، ،٢، جلد تاریخ یعقوبی -۶
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٨

در آوردن فشار بر مردم برای دینداری و دینی زیستن پدید آمده است. بدین گونھ، گذشتھ ھمچون اکنون 

شمشیرکشی اعراب بر ایرانیان و تحمیل دین نوین پیامدمشابھ سازی می شود و جا افتادن اسالم در ایران 

اعراب در را تصویر می کند کھ یاین برداشت، الگویاچار ایران، بازخوانی می شود. بر مردم درمانده و ن

یک دست قرآن و در دست دیگر شمشیر دارند و مردم را بھ پذیرش یکی از این دو گزینھ وامی دارند. 

گرچھ این برداشت خالی از حقیقت نیست ولی ھمھ ی حقیقت نیز نمی باشد و جدا از آن، حتی در صورت 

ستی، در باره ی چرایی و چگونگی فروافتادن ایران ساسانی بدست اعراب مسلمان، روشنگری نمی در

نکتھ ای دیگر کھ ،نماید و تنھا پیامد و فرآورده ی شکست نظامی ایرانیان را بازگو می نماید. افزون بر آن

عراب بھ سرزمینشان، در این برداشت بھ آن توجھ باید و شاید نمی شود آن است کھ ایرانیان با آمدن ا

بیدرنگ مسلمان نشدند. بر پایھ ی پژوھشی کھ بر بنیاد آمار نامھای ایرانی و عربی مردم ایران در سده 

در حدود ھشت درسد از شھرنشینان ایران مسلمان ٧۵٠ھای ھشتم تا دھم میالدی انجام شده است، در سال 

، مسلمانان در شھرھا ٩٠٠مان شده بودند و تا سال ، پنجاه درسد ایرانیان شھرنشین مسل٨۵٠بودند. در سال 

نیمی از شھر نشینان تنھا بنابراین، دویست سال پس از مرگ واپسین شاه ساسانی، ٧بھ ھشتاد درسد رسیدند.

مسلمان شدن روستاییان بسیار کندتر از شھرنشینان بود بھ گونھ ای کھ شتاب آھنگِایرانی، مسلمان بودند. 

٨تا میانھ ی سده ی دوازدھم میالدی، مسلمانان در روستاھا بھ اکثریت نرسیده بودند.

روند خشونت و خونریزی، با نجامنظریھ ی جا انداختن اسالم در ایران بدست اعراب مسلمان با ا،بنابراین

ھمخوانی ندارد. آنچنان کھ در بخشھای آینده خواھد آمد، انگیزه ھای ن ایرانیان، چندانو شتاب اسالم آورد

حتی در پاره ای از زمانھا و مکانھا، بیشتر نیرومند مالی در اعراب موجب می شد کھ اعراب مسلمان 

.شدن آنھاتا مسلماناشندبماندن ایرانیانزرتشتینیازمند

ھای عصر کنونی در باره ی جنگھای جھانگشایانھ اعراب این است کھ یک خطای برداشت برخی از تحلیل

و از پیش تعیین روشن) را در اجرای برنامھ ای جنگھای دوران دو خلیفھ ی یکم و دوم (ابوبکر و عمر

شده، می پندارند. وارون این، ھمھ ی مدارک در دسترس نشان می دھند کھ این نبردھا بھ جای اینکھ بھ 

کم در گامھای آغازین در شکل گونھ ای از پیش طراحی شده و با برنامھ ریزی انجام شده باشد، دستِ 

١٠۵ستیز و سازش، زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب، جمشید گرشاسپ چوکسی، برگ  -٧

۶١١برگستیز و سازش، زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب، جمشید گرشاسپ چوکسی، -٨
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٩

غارتھا از یک سو گرایش اعراب بھ زد و دستبردھا و شبیخونھای سنتی قبایل بدوی عرب، رخداده اند. این 

خوردھای دیرینھ ی قبیلھ ای را کھ اسالم آنھا را از انجام آن بازداشتھ بود، از راھی دیگر فرو می نشانید و 

از سوی دیگر آنان را از غنایمی برخوردار می ساخت کھ بسیار پیشتر از آن، تنھا اندکی از آن را از راه 

دند. درعمل، کنترل این ماشین پرانگیزه و پرجوشش بر اثر پیروزیھای پیاپی غارت یکدیگر بدست می آور

جنگی از دست گردانندگان آن بیرون رفت و روند شتابنده ی پیروزی پشت پیروزی، شکل گیری یک 

امپراتوری عربی را اجتناب ناپذیر نمود.

ی در چند سال گذشتھ حتی در خوشبختانھ نگاھھای نو و کمتر تاثیر گرفتھ از مالحظات سیاسی و اعتقاد

، این خوشبینی را برمی انگیزد کھ راست اندیشی و درست »دایره المعارف بزرگ اسالمی«مراکزی چون 

ھای پژوھشی این مقالھ. آنجا کھ در یکی از نھادینھ شودنویسی کم کم در بررسیھا و پژوھشھای تاریخی 

اسالم سھم بزرگى براى بھ ایران می خوانیم: " از تاختن کانون، در باره ی انگیزه ی اعراب مسلمان 
توانستند از و طبیعى بود كھ اعراب فقیر و گرسنھ، با آمدن بھ میادین جنگ مىبودجنگجویان قرار داده

خوبى را براى خود و فرزندانشان داشتھ باشند البتھ بھ شرط آن كھ از میدان نبرد جان یلحاظ مالى، آینده
٩."بردندمىسالم بدر

نخست حکومت ی یکی دیگر از پژوھشگران ھمان کانون، در باره ی انگیزه ی کشور گشاییھای چند دھھ 

شناسیم در نگاه جامعھ شناختی، بدور آنچھ ما امروز فتوحات خلفا می" :اسالمی اینچنین می نگارد-عربی
ای لھ ی خشونت و لشگركشی نبود. پدیدهاز تعصب چیزی جز گسترش قلمروی سیاسي و جغرافیایي بھ وسی

كھ با دیدگاه و روش رسول اكرم ھیچ ھمخوانی نداشت و ھیچ ضرورتی ھم آن كردار شتابان را توجیھ 
فراگیر یگیركند و آنچھ در دوره خلفا رخ داد جز كوشش براي تأسیس امپراتوري و كسب غنائم و بردهنمی

ھمسایھ یھاجو و كشورگشا كھ آن چنان، با شتاب بھ فتح سرزمینچیزی نبود. راستي آن تازه مسلمانان جنگ
آیا تصمیم داشتند آنان را از مواھب مادی ھا چھ رھاوردي داشتند؟روآورده بودند براي ساكنان آن سرزمین

١٠"ند؟ای براي ایشان تدارک دیده بودمندتر بودند یا طرح و فكر سازندهمند كنند كھ خود بھرهبھره

١٠۴تاریخ خلفا، رسول جعفریان، برگ ، اسالمیدایره المعارف بزرگ -٩

غالمی یوسف ، ھا و پیامدانگیزه، فتوحات دوره خلفا،دایره المعارف بزرگ اسالمی -١٠
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بود کھ کنکاشھای ژرفی در کوبپژوھشگران برجستھ ی ھمزمان ما زنده یاد عبدالحسین زرینیکی از 

باره ی سالھای پایانی ساسانیان و دھھ ھای آغازین چیرگی عرب بر فالت ایران انجام داده است. وی نیز 

" محرک عمده ند و اینگونھ می نویسد: انگیزه ی برتر اعراب مسلمان را در آفند بھ ایران، اقتصادی می دا
قوم بود. این این نخست بى ھیچ تردید فقر و گرسنگى یھاجمات در درجھتی اعراب در اقدام بھ این 

گرسنگى ھم كھ اخبار و نشانھ ھای بسیار بر وجود آن گواھست تا اندازه اى بھ سبب افت كشاورزى پیش 
ناتوانی حكومت، وضع آبیارى در جنوب جزیره خلل یافتھ بود بھ سببآمده بود. بویژه كھ از یک سده پیش

مھاجرت كرده بودند در معرض نابودی و خطر بودند و مدتھا كھ ناچار از یمن بھ حجازو نفوس انسانى
و سوادبود كھ در جستجوى آب و گیاه،  قبایل عرب را از ھر جا بھ سوى مرزھاى فلسطین، شام، عراق

١١".راندمى

ھمچنین بررسیھای تازه ای در پیوند با شکست ایران ساسانی از اعراب مسلمان توسط پژوھشگرانی 

ھمچون تورج دریایی، امیر حسین خنجی و پروانھ پورشریعتی انجام یافتھ است کھ در آنھا کوشیده اند تا 

. در ھر حال، کارھای انجام گرفتھ از این قبیل در درون بزرگ بتابانندپرتوی از واقعیت را بر این رویداد 

و برون کشور، پیشرفت چشمگیری را در رویکرد دانشی و منطقی ایرانیان بھ زمینھ ھا و دالیل شکست 

ایرانیان از اعراب، نشان می دھد و نویدی در باال بردن رده ی گفتمان و نقد اینگونھ مسایل پایھ ای و 

می دھد.بنیادین

ھرگاه بتوانیم دانش تاریخ را از چیرگی سنگین تفسیرھایی با آبشخورھای سیاسی و اعتقادى رھایى بخشیم و 

کھ با دید تحلیلی بخوانیم و بکاویم ، براى بسیارى از پرسشھا، پاسخى شایستھ ایمانیتاریخ را نھ با عینک 

-زیر چیرگی مستقیم و غیر مستقیم خالفت عربیخواھیم یافت. از آنجایی کھ ایرانیان برای چندین سده در

خاندانھای کامل اسالمی بسر بردند و با یورش مغوالن و در پی از میان رفتن خالفت عباسی، بھ زیر یوغ 

زردپوست آسیای میانھ افتادند، دیگر ھیچگاه بھ یک نیروی تعیین کننده و کشوری مقتدر در رده ی جھانی 

کھ فتین سن" ایران شناس برجستھ ی دانمارکی بر این باور بود کھ ناتوانی و اتبدیل نشدند. "آرتور کرسیتی

گریبان ایران را پس از فروپاشی ایران ساسانی گرفت نھ بھ این دلیل بود کھ توان اسالم در استوار سازی 

س از مبانی اخالقی و روانی انسانھا کمتر از دین زرتشتی بوده است بلکھ دلیل برجستھ ی زوال ایران پ

١١، برگ بامداد اسالم، عبدالحسین زرین کوب-١١
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آمدن اسالم، افتادن قدرت، حکومت و ساختارسازی جامعھ ی ایرانی از دست آزادمردان و بزرگان قوم 

١٢ایرانی بھ دست عامھ کھ عموما در ھمھ جا مردمانی کم مایھ و یا فرومایھ ھستند، بوده است.

وی باید فارغ از تعصبجدا از اینکھ با دیدگاه کریستین سن ھمراه و یا مخالف باشیم، بھ رویکرد تحلیلی و 

ارج نھاد کھ پدیده ھای تاریخی را با ابزارھای این دانش بررسی کرده است و در پژوھشش، سراغ ھمھ 

داده ھا و یافتھ ھای اجتماعی و سیاسی آن دوران رفتھ است. این چیزی است کھ کمتر در کارھای ھممیھنان 

. استه دشخود در دامنھ ی پژوھشھای تاریخی و اجتماعی دیده 

فارغ از خط و سوی پژوھنده ی امروزی، عامل بزرگ دیگری کھ رسیدن بھ حقیقت و دستیابی بھ ثصویر 

روشنی از چگونگی و چرایی این رویداد را سخت و دشوار می نماید، ناھماھنگیھا و تناقضھا در آثار تاریخ 

ی، گزارشھای تاریخ نگارانی طبیعی است کھ مھمترین دستمایھ ی پژوھنده ی امروزنگاران مسلمان است.  

و درستی است کھ در زمانھای نھ چندان دور از زمان حملھ ی اعراب مسلمان بھ ایران می زیستند. راستی

تاریخ نویسان مسلمان اگر چھ نھ در گزارش رخدادھا، کھ در چگونگی انجام رخدادھا و بی گمان در تحلیل 

تاریخ نویسان مسلمان، پیروزی اعراب بر ایرانیان، برای بیشترو تفسیر خبر، پرسش انگیز می باشد.

پیروزی دین نوین بر کفر کھن بوده است. از اینرو با دیده ی ایمانی و عقیدتی، رویدادھای این بخش از 

نموده اند. و یا بازبینیتاریخ را گزارش

اشغال ایران بھ دست اعراب چند سده پس از رویدادھایی کھ پیامد آناناز چند دھھ تا،مسلماننویسانتاریخ 

چنانچھ آثار این تاریخ نویسان مسلمان در گزارشھای سده ھای نخستین .اندبود كتابھای خود را نوشتھ 

ھجری بازنگری شود، روشن می شود کھ در این گزارشھا بھ بزرگنمایی کیفی و کمی گسترش خالفت 

عربی و دین اسالم در ایران پرداختھ شده است.

مندرج در این متون تاریخی باید با احتیاط و دید انتقادی بررسی و بکار گرفتھ شوند. ھر كس گزارشھای 

ی بزرگی و کوچکی اندازه ی سر و كار دارد، آماری را كھ دربارهکھ با تاریخ و ھمچنین شماره و رقم

در این گزارشھای تاریخي است، با گمان و تردید ایرانیھای درگیر و یا شمار كشتھ شدگانلشگر

شمار ایرانیانی کھ در برابر اعراب جان خود را از دست دادند بخشی از چند برابر نمودن نگرد. مي

٣۶٨یاسمی، برگ ایران در زمان ساسانیان، آرتور کریستین سن، برگردان از رشید -١٢
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ھا و گزافھ گوییھای اعراب درباره ی پیروزیھایشان بوده است. نیاز بھ یادآوری نیست کھ خوانيرجز

رجزخوانیھای قبیلھ ای یکی از آبشخور ھای گزارشھای تاریخ نگاران بازگوییھای سینھ بھ سینھ ی این

مسلمان بوده است.

، پیروزى بر ایرانیان را بوده اندگراربعکھ » ِبالَذرى«و » َمقَدسى«برخی از این تاریخ نویسان مانند 

گر تاریخ دانند.  از سوی دیناشى از دالوری، شایستگی و از جان گذشتگی رزمندگان عرب مسلمان مى

،نگاری دیگر مانند ثعالبی با دست آویز قرار دادن امورى چون خواست خدا، دست سرنوشت و جبر زمانھ

از بار سنگینی شکست ایرانیان می کاھد و رجزخوانی اعراب را ناسزاوار نشان می دھند.

تاریخ «ش یعنی برای نمونھ، نامدارترین اینان یعنی محمد ابن َجریر تبری در جای جای اثر بزرگ خوی

، کھ با نام تاریخ تبری شناختھ می شود، از ایرانیان بھ" ّمجوس" یاد می کند و واژه ی" »الُرُسل ّوالملوک

ھمچنین برای بزرگ نمودن بیش از پیش پیروزی اعراب، مردم" را برای مھاجمان عرب بکار می گیرد. 

می کند.  برای نمونھ، وی بارھا بھ شمار ھمواره در باره ی شمار ایرانیان درگیر در جنگ، گزافھ گویی

اشاره می كند وحتی ایرانیان را ده برابر مسامانان برآورد كمتر اعراب در برابر ایرانیان در نبرد قادسیھ

می نماید کھ علت  پیروزی اعراب را در فالن نبرد، این مالحظات اعتقادی آنگونھ وی را دربندمی نماید!!

ھمچنین، تبری داستان گاوی را کھ امداد الھی می داند و کشتگان آنان را در اینگونھ نبردھا شھید می نامد. 

ابن اعثم «با مسلمانان سخن می گوید تا جای خود و دیگر دامھا را بھ آنان نشان دھد بازگو می نماید و یا 

١٣سوم می گوید کھ بھ حقانیت اسالم باور بیاورد.ن گورخری را می نویسد کھ بھ یزدگردداستا» کوفی

بی گمان، بکارگیری عبارات زیبایی ھمچون امداد الھی و یا خواست و اراده ی خداوندی در تحلیل پدیده 

ھای موعظھ از ھای تاریخی، تنھا بھ مبھمات خواننده می افزاید و یک نوشتار فنی را بھ یک رونوشت 

رازھای تاریخي، سرشار دینی دگرسان می نماید. تاریخ تبری و برخی از کارھایی از این دست، افزون بر ف

از مایھ ھای استوره ای ھستند و این، کار را برای پژوھشگری کھ در زمینھ ی تاریخ سکوالر (و نھ 

استوره و افسانھ و نھ برگرفتھ ار کتابھای دبنی) کار می کند، دشوارتر می نماید.

و ھمچنین١۶۴٨، برگ ۴تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد -١٣

١١٣فتوح، ابن اعثم كوفى، برگردان ازمحمد مستوفى ھروى، برگ 
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بھ رسیدنی پژوھنده جھت روشن است ھنگامی کھ تاریخ نویس اینچنین بھ پدیده ھای تاریخی می نگرد، برا

خطوط گزارشھای تاریخی و ژرف نگری در این گزارشھا با دیدی میانجز خواندن چاره ای حقیقت، 

انتقادی، نمی ماند. 

آمار غیر راستین ھمچون بزرگنمایی شمار رزمندگان ایرانی در برابر مسلمانان و یا گزافھ گویی در باره ی 

ودن شھرھا و استانھا و ساخت داستانھای فرافیزیکی و معجزه دار بھ دستاوردھای نظامی مسلمانان در گش

عنوان رخدادھای تاریخی، از نمونھ ھای این گونھ تاریخ نویسی اعتقادی است. از سوی دیگر، چون بیشتر 

دستمایھ ی پژوھشگر امروزی ھمین دستھ منابع تاریخی و نیمھ تاریخی ھستند، برای رسیدن بھ برآیندی 

ه ای جز دوباره خوانی این منابع و مقایسھ ی آنان با ھم و بازنویسی برخی رویدادھا با تعدیل منطقی، چار

١٤آمار و ارقام، باقی نمی ماند.

كھ گزارشھای بود، ایران شناس نامدار دھھ ھای آغازین سده ی بیستم نیز بر این باور »تیودور ُنلِدكھ«

تاریخ نگاران مسلمان را  باید با تردید و گمانھ زنی بسیار بررسی نمود زیرا او باورمند بھ وچود ابھام 

این نکتھ ی مھم ھمچنین توسط دیگر ١٥.بودزمانی انجام رخدادھای گزارش شده بسیار در شرایط كیفی و

وپاشی ایران ساسانی پرداختھ اند، شناسایی پژوھندگان معاصر کھ فارغ از گرایشھای اعتقادی بھ بررسی فر

١٦و گوشزد شده است.

تنھا یکی از چند ،شاید نیازی بھ این گوشزد نباشد کھ تاریخ تبری کھ بھ عنوان نمونھ از آن یاد شده است

تاریخ پر آوازه است کھ در درازای چند سده ی نخست ھجری در جھان اسالم نوشتھ شده اند و در بیشتر 

شورشھا و سرکوبگریھا البتھ در ،اسیرگیری ھا،غنیمتھا،کمابیش از جنگھا،تاریخی دیگر نیزگزارشھای 

14- The Golden Age of Persia, Richard Frye, p.65,

History of Al-Tabari, Joynboll, Vol. 13, pp. 8 & 16

15 - Th. Nöldeke, Ancient Iran. s.v. Persia, in Encyclopedia, Brit

16 - Grätz, Gesch. der Juden, v. 23-27, note 8, pp. 393-396.K.A. R

Ancient Persia, Josef Wiesehofer, P.154-159

www.takbook.com



پیشگفتارنشیبی دراز است پیش فراز

١۴

جھت ستایش از جنگجویان عرب و سرزنش ایرانیان سخن رفتھ است کھ از جملھ آنھا می توان از کتابھای 

تاریخ زیر نام برد: 

،ُمروج الَذَھب از مسعودی،اخبارالَطوال از دینوری،الَبلدان از بالذریفُتوح ،کامل فی التاریخ از ابن اثیر

،البلدان از یعقوبی،البیان و الَتبیین از جاحظ،ابن فقیھُمخَتَصرالبلدان از

از تاریخ رویان و مازندران،از حسن بن محمد قمیقمتاریخ افزون بر کارھای باال، می توان از 

ف از ھندوشاه نخجوان و ُحدود العالم و ُمعَجم البلدان از السلِ تجارب ،ین مرعشی، تاریخ بیھقیظھیرالد

زمانی مورد بررسی یدورهی ھستند کھ در باره سرآمدیاز شمار کتابھای نیز نام برد کھ یاقوت حموی 

در کارھایی دیگر ھمچون فارسنامھ از ما گزارشھای گاه یکسان، گاه نزدیک و گاه ضد و نقیضی دارند.

می توان تا اندازه ای و تاریخ سیستانِزین االَخبار از گردیزی،از ابن اسفندیارتاریخ تبرستان،ابن بلخی

فراغت از مالحظات اعتقادی و دینی را دید و انصاف نسبی نویسنده را در تفسیر خبر، نگریست. 

شایان یادآوری است کھ برخی از گزارشھا و داستانھای آورده شده در منابع باال از نوشتھ ھای کم شمار 

در دوره ی ساسانی برداشتھ شده است. برجستھ ترین این منابع، "خدای نامھ" است کھ یک بار در پھلوی

سوم گردآوری و بھ روز شده کوتاھی پس از مرگ یزدگردی و بار دیگر در فاصلھ زمان انوشیروان

بزرگ در ساختن شاھکار است. این کار بزرگ تاریخی، استوره ای و حماسی را کھ دستمایھ ی فردوسی

از پھلوی بھ عربی برگرداند. بھ نظر می رسد ) نیز بوده است، "ابن ُمَقَفع" در زمان بنی امیھوی (شاھنامھ

ھمین نسخھ ی عربی برای نوشتن تاریخ ایران ساسانی مورد بھره گیری تاریخ نویسان مسلمان قرار گرفتھ 

رویدادھای دوره ی ساسانیان بھ تاریخ نگاران مسلمان ی است. گرچھ خدای نامھ آگاھیھای بسیاری در باره 

ر باره ی زمان یورش اعراب بھ ایران کھ ُجستار مورد بررسی ما است، دروشن است کھ داده است ولی 

فاقد مطلب بوده است.

شوربختانھ بھ دلیلی کھ بر نویسنده ی این پژوھش نیز روشن نیست، کشورمان در دوره ی پیش از اسالم 

رخدادھای خویش از تاریخ نگارانی کھ جزییات زندگی مردم این سرزمین و چگونگی و چرایی پیشامدھا و 

منابعی نیز در سد البتھبزرگ سیاسی و اجتماعی را دنبال کرده و گزارش نمایند، کم بھره بوده است. 

ھا در آن زمانھا آنوجود کھ ما از اندو تاتار از میان رفتھ کوران یورشھای بیگانگان یونانی، عرب، ترک

در اصل داستان کھ نبود گزارشھای تاریخی نوشتھ شده از زبان ایرانیان در باره ی ایران داریم ولیآگاھی
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ما ناچار بھ کاوش و بررسی در گذشتھ ی خودمان بر پایھ ی نوشتھ بنابرایناست، تغییری داده نمی شود. 

ھای دیگران (ودر برخی موارد حتی از زبان دشمنانمان) ھستیم.

بسیار داشتھ است. شفاھی و پس از آن اشکانیان، سنت شفاھی و سینھ بھ سینھ رواجدر زمان ھخامنشیان

، در منابع آمده است کھ ُخنیاگران اشکانیاست.بودن بخشی از تاریخ ایران، این تاریخ را آسیب پذیر کرده

این سنت .چامھ و نوا در کوچھ و برزنھا می خواندندرا بھ گونھ ی داستانھای شاھان اشکانی و ھخامنشی

رواج داشتھ است. این گونھ، بخشی از تاریخ ھخامنشیان و اشکانیان در یاد مردم تا تا زمان ساسانیان

.روزگار ساسانیان باقی ماند

بر افزون بر تاریخ نویسان مسلمان (ایرانی و عرب)، منابع ارمنی، رومی، سریانی و چینی نیز پرتویی

دوره ی شاھنشاھی ساسانیان و دھھ ھای پایانی آن و یورش اعراب مسلمان بھ ایران می تابانند. اوضاع 

در گرچھ برخی از اینان بھ دلیل انگیزه ھای سیاسی (مانند رومیان) و یا دشمنی ھای دینی (مانند مسیحیان

ت درست و راستین از نوشتھ ھای سریانی)، یکسویھ و مغرضانھ ھستند ولی در نگارش یک برداش

رویدادھا ی آن زمان، با وسواس و احتیاط می توانند بکار روند.

كھ ایرانیان بھ سختي با اعراب جنگیدند چرا آید این است كھ با اینپرسش دیگری كھ در این جا پیش مي

سوی متمدن و براستی چرا باید در نبرد دو مھاجمان در بیشتر نبردھا توانستند ایرانیان را شكست دھند؟ 

شود؟ چرا باید چیرگی مردم غیر متمدن انتظار داشت کھ قوم بافرھنگ و توانگر در نبرد نظامی پیروز

، شگفت انگیز باشد؟ مگر نھ آنکھ کسی کھ از سرزمین ترفقیر و بی فرھنگتر بر کشوری مرفھ و پیشرفتھ

ست دادن ندارد و سراپا انگیزه و شور است برای فقیرتر و زندگی سخت تر می آید، چیزی برای از د

دستیابی بھ چیزھایی کھ دشمن توانگر و مرفھ اش دارد. پس چرا باید از پیروزی اعراب مسلمان بر 

برای بازبینی این پدیده بود؟ سد البتھ شکست ایرانیان دینیایرانیان شگفت زده شد و در پی دالیل ایمانی و 

کیھ بر شکنندگی رفاه و دارایی در برابر سختی و بینوایی توضیح داده نمی شود. در برابر اعراب تنھا با ت

چون بادیھ نشینی یکی از موجبات دالوری است، بیگمان یک در این باره چنین می نویسد:" » ابن خلدون«
ی و غلبھ بر خصم و نژاد وحشی از یک نژاد شھرنشین دالورتر است و بنابراین چنین قومی در چیرگ

ربودن ثروتھای اقوام دیگر تواناتر است. ھرگاه کھ بدانیم غلبھ و پیروزی ملتھا، تنھا در پی گستاخی و 
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دلیری میسر می گردد، پیداست کھ قومی کھ در بادیھ نشینی ریشھ دارتر و خوی وحشی گری او افزونتر از 
١٧."بوددیگران باشد، در غلبھ  بر اقوام دیگر تواناتر خواھد 

نمونھ ھای تاریخی بسیار از چیرگی نظامی اقوام وحشی و بی فرھنگ بر مردم متمدن تر و توانگر را می 

"آتیال" در جایگاه رھبری قوم ھون، سرزمین گسترده ای را از رود اورال در شمال دریای توان بیاد آورد. 

تا آلمان در دل اروپا و از دریای بالتیک تا رود دانوب بھ زیر چیرگی خود درآورد. ھونھا مازندران

رومیھا ناچار شدند تا ۴٣۴را محاصره نمودند بھ گونھ ای کھ در سال شھرھای بزرگ رم و قسطنطنیھ

از ارتش ایران ۴۴٠تا ۴٣۵لھای . گرچھ ھونھا در ساآسوده باشندار ھونھا شوند تا از دست آنان زباجگ

شکست خوردند و بدین گونھ ھیچگاه پایشان بھ ایران نرسید ولی پیشروی این قوم ساسانی در ارمنستان

بیابانگرد و بسیار خونریز در زمانی نسبتا کوتاه در چھارسوی اروپا و پس راندن ارتش روم شرقی

) و روم غربی، بھ روشنی نشان داد کھ نھ تنھا برتری تمدن و فرھنگ مردمی بر مردم دیگر دلیل (بیزانس

بر پیروزی نظامی آنان نخواھد بود بلکھ این مردِم بیابانگرد از محیطھای گسترش نیافتھ و دون فرھنگ 

رسیدن بھ مال و دارایی از ھیچ ھستند کھ بھ خاطر انس داشتن بھ زندگی سخت و تشنگی بسیار برای 

کوششی برای پیروزی در نبرد کوتاھی نمی کنند. مردی کھ از این چنین زمینھ ی ناتوان اقتصادی و 

، چیز زیادی برای از دست دادن ندارد و بھ جھت انگیزه ی گردآوری مال و باشدفرھنگی برون آمده

تر، دالوریھا و توانمندیھای بسیاری می تواند از دسترسی بھ زن و فرزندان مردم قوم بافرھنگتر و پیشرفتھ

خود نشان دھد.

قوم بی فرھنگ دیگری کھ در سده ی پنجم میالدی بخشھای بزرگی از اروپا و شمال آفریقا را لگدکوب 

رم را ۴۵۵بود. وندالھا کھ در لھستان کنونی می زیستند، در سال » َوندال«اسبان خویش ساختھ بود، قوم 

در ۴۶٨کردند. اینان سپس در شمال آفریقا حکومتی برپا کردند و در نبرد بزرگ دریایی سال اشغال 

مدیترانھ، رومیھا را شکست دادند.

نسد سال پس از یورش اعراب بھ ایران، قوم بیابانگرد دیگری ششنمونھ ی دیگر، فتنھ ی مغول بود. حدود 

رمان سرازیر شدند. مغولھا نخست بھ باختر چین اینبار نھ از جنوب باختری کھ از شمال خاوری بھ کشو

، برگردان از محمد پروین گنابادی، فصل شانزدھممقدمھ ابن خلدون -١٧
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بر ھمھ ی ایران چیره ١٢۵١لشگر کشیدند و تا سال بھ آسیای میانھ و خراسان١٢١٨تاختند و در سال 

بھ سی و سھ ملیون کیلومتر مربع رسید. ایرانیان در برابر ١٢٧٩شدند. گستره ی امپراتوری مغول تا سال 

مغول حتی درسدی از ایستادگی کھ در برابر اعراب از خود نشان دادند را بھ نمایش نگذاشتند. سپاه خونریز 

ایران زیر چیرگی سیاسی ترکان خوارزمشاھی و زیر یوغ آیینی خالفت عباسی انگیزه ای ھم برای پایداری 

و گرسنگی بھ ازبکھا کھ با رھبری تیمور لنگ و برای گریز از نداریدر برابر مھاجمان مغول نداشت.

حملھ ور شدند، یکی دیگر از نشانھ ھای پیروزی قومی بی فرھنگ و خونریز بر ملتھای سرزمین خوارزم

بر خوارزم چیره شد. در ھمان سال ازبکھا بھ خراسان تاختند ١۴٠٠متمدن زمان خود بود. تیمور در سال 

بدست ١۴١٨ایران تا پایان سال یلگدکوب سم اسبان ازبکان شد. ھمھو  سھ سال پس از آن، مازندران

سپاه خونریز ازبک افتاد. بدینگونھ از نخستین یورش ازبکھا بھ خراسان تا اشغال ھمھ ی ایران، ھیجده سال 

بھ درازا کشید. ماشین جنگی تیمور، جھانگشایی را پی گرفت و چھارسال پس از اشغال دھلی در سال 

دست اندازی کرد و سلطان بایزید عثمانی را در جنگی در ھمان سال بھ بند کشید.، بھ سوریھ١۴١٨

اختیار خواننده ی گرامی قرار گرفتھ است، در آغاز فشرده ای از تاریخ ایران کھ درپژوھشدر این 

اران نظام ساسانی نیز پرداختھ می ذدگساسانی ارایھ می شود و در خالل آن بھ کنکاش در جھان بینی بنیا

بھ » ایران«بھ اندیشھ ی ایرانشھری و استوار سازی شالوده ھای (مبحث)شود. فرازھایی از این جستار

، بھ پس از آنمفھوم یک نھاد سیاسی در گستره ی جغرافیایی معیِن فالت کنونی ایران، اختصاص می یابد. 

را رویدادھای اجتماعی و سیاسی کھ در دھھ ھای پایانی شاھنشاھی ساسانی بھم ریختگی و نابسامانی کشور 

، پرداختھ می شود. سپس، جنگھای بزرگ میان اعراب و ایرانیان و نبردھای شھری میان این در پی داشت

این برخوردھا، بررسی ن در بیشتر دو در برخی از شھرھای کشور و چگونگی و چرایی شکست ایرانیا

پدیده ی ، غنیمت گیری، برده داری و ، خراجخواھد شد. عوامل اقتصادی و اجتماعی مھمی چون جزیھ

در موشکافی و بررسی دھھ ھای پس از اشغال ایران توسط اعراب مسلمان، کند و کاو می شوند. موالی

یاد شده در سطور باال، تصویری نسبتا روشن از چرایی و چگونگی فروپاشی ایران برآیند جستارھای 

اجتماعی ھای سیاسی واسالمی برای چند سده پس از آن در افق-ساسانی و نھادینھ شدن قدرت خالفت عربی

کشورمان را ترسیم می نماید. ھر چند نگارنده ی این سطور بھ ھیچ روی مدعی نیست کھ پاسخ کامل و 

پرسشھای پیرامون فروریزی ایران ساسانی داده است، ولی امید است کھ این پژوھش ی گیری بھ ھمھ فرا

بخشی از زوایای این رویداد بزرگ را تا اندازه ای برای خواھندگان حقیقت روشن نماید. در حالیکھ ادعایی 
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البالی برگھای آن گر در پژوھشامید است بی غرضیدر باره ی بی طرفی این پژوھش وجود ندارد ولی 

.دیده شود

، آورده گرددجاری می بر زبان رستم فرخزادکھ در شاھنامھدر پایان این پیشگفتار، بیتی از استاد توس

می شود:

نشیبی دراز است پیش فرازتبھ گردد این رنج ھای دراز

نگران در سالھای پایانی ایران ساسانی است کھ آینده ی کشورش را حال یک سردار ایرانیِ این بیت، زبان 

دید، آنچنان کھ بسیار تاریک و نا امیدانھ و روند تاریخ سیاسی و اجتماعی آن را در سراشیبی طوالنی می 

تار، بیت یا ابیاتی از ی از این نوشمتناسب با جستار و ھماھنگ با متن، در جاھای. شایستھ دیدم کھ شد

گرچھ اُفتدخواننده ی ارجمندپسندآن بخش باشد و سازگار با فضای چیره بر کھ امیدوارم شاھنامھ بیاورم

.برای ھمان رویداد و یا پیشامد تاریخی بدست استاد توس، سروده نشده باشد.
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ساسانیان
یادمان ساسانیان

ایران ساسانی با ھمھ نشیب و فرازھایش و حکومت ساسانیان با ھمھ توانمندیھا و کاستیھایش، در حافظھ ی 

یادگاری از سده ھای ابرقدرتی این سرزمین بجا مانده ھمچنین گروھی ایرانیان بھ نیکی و بزرگی و 

بود از دچارشنیز با وجود نابسامانی و از ھم پاشیدگی کھفروریزیھنگامساسانی در ھمانایراناست. 

میراثاز راه می رسید بھكھبود و برای جھانیپدید آوردهدرازای چھار سده ی گذشتھدرآنچھ

گذشتھاز پادشاھانبرخي. حتي چگونگی فرمانروایيداشتدرخشانایخود كارنامھبرای، گذاشتمي 

برجا گذاشت و خود را ی تدبیر، پاک اندیشی و داد گسترینمونھخود را در دیِد فرمانروایان نوین ھمچون

داد.شایستھ ی نمونھ برداری و رھُروی نشان

چھارسد سال پس از یورش اعراب و فروپاشی ساسانیان در بخشھایی از ایران دودمانھا و سردارانی کھ تا 

برای بدست آوردن حقانیت در نزد مردم، برای خویش شجره نامھ ھایی برای پیوند ،سر بر می افراشتند

دادنشان با ساسانیان و یا بزرگان و سرداران ایران ساسانی می ساختند. سامانیان تبار خود را بھ بھرام

احمد ابن «رساندند. می رساندند. صفاریان، تبار خود را بھ ساسانیان ميچوبین و از او بھ منوچھِر شاھنامھ

، وزیر برجستھ ی »فضل ابن احمد اسفراینی«ی ساماني و پسرش از ایرانیان بزرگ دوره» َسھل اسفراینی

» ابومنصور محمد ابن َعبُدالَرزاق«دانستند. ز بازماندگان یزدگرد سوم ميسلطان محمود غزنوی خود را ا

کھ پشتیبان مالی و معنوی نویسندگان شاھنامھ ابو منصوری بود، خود را از تخمھ یسپھساالر خراسان

منوچھر، فریدون و بھ گیو و گودرز و از آنان بھاز راه ساسانیان شمرد و تبار خویش را سپھبدان ایران مي

نیز، پیرو او در این راه بود. » ابومنصور ُمَعمری«رساند. ھمچنین وزیر او، جمشید مي

رسانند. خاندان زیار نیز پدر نوشیروان ميی خویش را بھ قباد، پیشینھفرمانروایان و سپھبدان تبرستان

مانند دیگر شاھان و سرداران یاد شده، در رسانیدن ریشھ ی خویش بھ بزرگان پیشین ایران، پافشاری می

ای برای ) بھ پادشاھي رسیدند، بھ ساختن تبارنامھگیر (پادشاھان دیلمیھنگامی کھ پسران بویھ ماھيکردند. 

كھ یكی از پایتختھای ساسانی » َعالالدولھ دیلمی«پیوند دادند. گوررداختند و نژاد خویش را بھ بھرامخود پ
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ساسانی) را داد، افزون را بازسازی نمود و بھ آن نام نوین فیروزآباد (بھ یاد پیروز» گور«یعنی شھر 

برآنكھ عنوان شاھنشاه را برای خود برگزید مانند دوره ی ساسانی، سکھ ھایی با نقش چھره ی خود روی 

را آنھا ضرب نمود. او در بازدید از تخت جمشید بھ یاری یک موبد كازرونی، سنگ نوشتھ ھای پھلوی

و ، بازسازی تیسفوناران آل بویھ (دیلمیان) آرزوی تسخیر بغدادمی گوید كھ بنیانگذ» َمقَدسی«خواند. 

١٨برپایی دولت ایرانی بر پایھ ی آیین زرتشت را داشتند.

ایرانیان در رده ھای اجتماعی گوناگون بھ خانواده ی ساسان بھ آنجا رسید کھ پیوند دادن کار تبارسازی و 

می بینی، شگفتا ھر کھ را از عجمخویش اینگونھ می نویسد:"» کتاب العرب«در » دینوریابن قتیبھ «
و جاه و جالل پرویز می کند و خود را منتسب بھ آنان می شمارد. آیا عجمان افتخار بھ تاج و تخت کسری

زاده اند؟ چھ شد کھ ھمگی شاھزاده و از تبار مرزبانان و اسواران ھمگی اوالد پرویزند؟ اینھا ھمگی شاھ
١٩شدند؟ اگر اینھا ھمھ شاھزاده اند، پس اوساط (رده ی میانی جامعھ) و اراذل عجم کجا رفتھ اند؟"

حتی ) پپیوند می دادند و نھ تنھا ایرانیان بلکھ گروھي از اعراب نیز ریشھ ی خود را بھ كسری (خسرو

کردند كھ از ، ادعا ميزنندخواستند بر فرمانروایي خود بر ایران ُمھر حقانیت بتركان ھم ھنگامی کھ مي

برای غزنویان (بھ گمان بسیار بھ فرمان سلطان محمود) » جوزجانی«نژاد ساسانیان ھستند. در این مورد، 

، پدر محمود را از سوی پدر با شش پشت بھ یزدگرد»َسُبکتکین«نژاد، تبارنامھ ای ساخت تا نژاد ترک

سوم برساند. 

روشن است کھ این تبارسازیھا در راستای بدست آوردن حقانیت و حتی محبوبیت در نزد مردم بوده است و 

خاطره ی این روش ھنگامی خردمندانھ می بوده کھ مردم از دوره ی تقریبا چھارسد سالھ ساسانیان، یاد و 

خوِش شکوه و َفر کشور را بھ ھمراه داشتھ باشند. روشن است کھ اگر فروپاشی ایران ساسانی بھ دلیل 

نفرت مردم از شاھان و بزرگان این دودمان بوده است، مدعیان قدرت برای بدست آوردن دل مردم در سده 

روی نمی آوردند.ھای پس از آن، بھ ترفند تبارسازی برای پیوند دادن خویش بھ ساسانیان 

18 -The heritage of rulerhip in early Islamic Iran and search for dynastic connections with the
past, by C.E. Bosworth

٨۴لدین ھمایی، برگ اشعوبیھ، جالل -١٩
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از دید شكوفایی و بالندگی ھنری، ایران ساسانی را می توان با دوره ی الیزابت در انگلستان، رنسانس در 

، ایرانیان و مردم دیگر سرزمینھای ساسانیاندر چین ھمسنگ نمود. در دوره ی» مینگ ھونگ«ایتالیا و 

ھم نتوانست آن را یھا تقلید شد ولی ھیچگاه بیزانسپیرو آنھا گواه اوج ھنرھایی بودند كھ گرچھ توسط بیزانس

٢٠.بھ شکوه ایران ساسانی برساند

آن دوره، قالی بافی، پارچھ بافی، کاشیکاری، صنایع دستی و موسیقی بود. معماری ھنرھایبرجستھ ترین 

ایرانی در دوره ی ساسانی بھ اوج شکوه و نوآوری رسید بھ گونھ ای کھ در سده ھای پس از این دوره نیز 

ھنری گچکاری کھ از ویژگیھای مورد الگوبرداری اروپاییان و امپراتوری گسترده ی اسالمی قرار گرفت. 

٢١بکار گرفتھ شده اند.یایرانساسانی است در دیوارھا و گنبدھا برای آفرینش طرحھای 

معماری اسپانیای مسیحی و اسپانیای مسلمان نام ،معماری ساسانی آبشخور آنچھ در سده ھای پس از آن

، باستان شناس »گیرشمن«بود. و مصرگذر این ھنر ایران ساسانی بھ اروپا از بیزانسگرفت، بود. راهِ 

سرشناس فرانسوی بر این باور بود کھ تاثیر معماری ایران ساسانی نھ تنھا در بیزانس و اروپا آشکار بوده 

٢٢.ه بوده استو آسیای میانھ در خاور نیز رسیدبھ ھندآناست، بلکھ دامنھ ی گسترش

گشایش ایران بدست اعراب مسلمان، جغرافی دانانی چون "ابن خردادبھ"، "اصطخری" ده پس از چندین س

ساخت گنبد و بناھای ه از زمان ساسانیان یاد کرده اند.و "ابن رستھ" از سازه ھا و ویرانھ ھای بھ جا ماند

،ستھ ی آنکماندار (طاقدار) از نوآوری ایرانیان در دوره ی ساسانیان است و یک نمونھ ی باشکوه و برج

است.در نزدیکی بغدادطاق کسری

فرآورده ھای صنعتی ایران ساسانی بھ دلیل بازرگانی پررونق و گسترده ی ایرانیان در این دوره بھ جای 

افت جای جھان متمدن و نیمھ متمدن آن روز برده می شد. از نقشھای یافتھ شده بر پارچھ ھا و فرشھای ب

20 - The Splendor of Persia, The Sasanian, Robert Payne

۵٩از شھرام جلیلیان، برگایران باستان، پی آر اس موری، برگردان -٢١

٨بازیابی فرھنگی، شجاع الدین شفا، برگ   -٢٢
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ساسانی آن یدر ژاپن کھ از روی گونھپیدا شدهقرون وسطی اروپا  گرفتھ تا لگن و کاسھ ھای بلورین

٢٣.پی برددر جھان آن روزالگو برداری شده است، می توان بھ ُبرد تاثیر ھنر ایران ساسانی

ظروف سیمین بازمانده از دوران ساسانی

٣٩،  برگ برگردان از مسعود رجب نیا،عصر زرین فرھنگ ایران، ریچارد فرای-٢٣
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نگاره شکار قوچ یکی از شاھان ساسانی

در آن کار می کردند، چک را بھ حوزه ی شبکھ ی بانکی کشور کھ شمار باالیی از ایرانیان یھودی

بازرگانی شناساند و برات را کھ پیش از آن کاربرد محدودی داشت بھ عنوان یک برگھ ی بھادار در گستره 

ارزیابی ٢٤.ندبھ اروپا راه یافتچون چک و برات از راه سوریھجا انداخت. برگھ ھای بھاداری ی ایرانشھر

تا اندازه بسیاری وامدار ایران ساسانی بویژه مركز درمانی راپیدایش سیستم بیمارستانی،دانشگاه آكسفورد

گندی شاپور نقش پژوھشی از دانشگاه "پرینستون"،یھمچنین برپایھ٢٥.می داندو آموزشی گندی شاپور

۴٠٧ایران از آغاز تا اسالم، گیرشمن، برگردان از محمد معین، برگ  -٢۴

25 -Cyril Elgood in “A Medical History of Persia” , Cambridge University Press, p. 173.
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را دانشگاه كمبریج، گندی شاپور بررسیھای٢٦ی در پیشرفت دانش ریاضی داشتھ است. بسیار بنیاد

٢٧است.ارزیابی کردهمھمترین مركز پزشكی جھان باستان در سده ھای ششم و ھفتم 

، (دبیری، مالیاتیاز دستاوردھای نظام دیوانی نظام کشورداری ساسانیان و اقتصاد بسیار نیرومند آن کھ 

برخوردار بود کھ تا چند سده و ارجیآنان بود از چنان آبرویکارآمد و بھره دهو حسابرسی) حسابداری

فھرستی انبوه از نامھای » ابن ندیم«بود.سرمشق دیگر نظامھای کشوری در درون و بیرون ایرانشھر

نویسندگان و شخصیتھای سیاسی را کھ در مرکز خالفت امویان و عباسیان دست بھ کار برگردان منابع 

ساسانی بھ عربی زده بوده اند، آورده است. این منابع بھ انگیزه ی روشنتر نمودن سازمانھای دیوانی پھلوی

، از پھلوی بھ عربی برگردانده می شدند. نگاھی بھ فھرست ابن از دوره ی انوشیروانایران ساسانی بویژه

ندیم بیانگر این واقعیت است کھ ھم خلفا و ھم بسیاری از زمامداران عرِب سرزمینھای اشغالی ایران، در 

اختار دیوانی آن سیستم بھره می ساسانی و یا سیدر دورهپرورش یافتھ پیشبرد کارھای خود از دبیران 

٢٨اند.گرفتھ 

از دوران ساسانیان نام یكانھای (واحدھای) پولی بھ یادگار مانده است كھ در زندگی روزمره ی ما ھنوز بھ 

سیمین بھ وزن چھار ی (سكھ گستردگی بكار برده می شوند. یكی از اینان دانگ است كھ یك ششم درھم

گرم) بوده است. دیگری پشیز است كھ سکھ ی مسین بوده است و كم ارزشترین سكھ ی آن دوران بھ شمار 

ساختن شھرھای نوین در این دوره یکی از نشانھ ھای پیشرفت اقتصادی و آسودگی ٢٩است.رفتھ می 

تا پایان پادشاھی شاپور دومکماجتماعی کشور بوده است. دھھا شھر و شھرک از آغاز زمامداری شاپور ی

یكم (در درازای سد و ده سال) بنیاد گذارده شد ولی بر پایھ ی منابع اسالمی، پس از شاپور دوم تا زمان قباد

شھری در ایران بنیان گذاشتھ نشد. این نشانھ ی آشكاری ازافت شرایط اقتصادی و یا نبود آرامش سیاسی در 

كشور در فاصلھ ی میان پادشاھی این دو نفر می باشد.

26 -George Ghevarghese Joseph, in Crest of the Peacock (Princeton University Pres.)

27 -The Cambridge History of Iran, Vol. 4, p. 396

۴٣٧و ۴۴۶ی، برگردان از رشید یاسمی، برگ بغدادمیبن ندالفھرست، ا-٢٨

29 - Economy of Ancient Iran, by Rika Gyselen
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اپور جابجایی فرآورده ھای کشاورزی در زمان شبرایھاجاده بھ دلیل گسترش شبکھ ھای آبیاری و 

یک ارزیابی، در یزمینھای زیر کشت افزایش چشمگیری یافت. بر پایھگستره ی ، و انوشیروانیکم

، گستره ی زمینھای زیر ِکشت در زمان انوشیروان سھ تا چھار ، بختیاری، لرستان و فارسخوزستان

کشت دیم بھ دلیل کم ،یادآوری می شود کھ در ایران٣٠زمینھای کشاورزی امروزه بوده است.برابر 

میلی متر باران ۴٠٠بارش بودن بخشھای بزرگی از کشور، نسبتا محدود بوده است. کشت دیم بھ 

بنابراین کشاورزمیلی متر می بود. ٣۵٠نیازمند است در حالیكھ میانگین بارش باران در فالت ایران 

ایرانی ھمواره ناچار بھ آبیاری زمینش برای جبران كمبود بارش باران بود. كاریزھا (قناتھا) از آغاز دوره 

در سراسر امپراتوری بھ عنوان بزرگترین ابزار دسترسی بھ آب بكار گرفتھ شدند. ساخت ی ھخامنشیان

ایجاد بندھا (سدھا)، کندن چاھھا و كانالھا برای .می رسیدكاریزھایی كھ گاه درازای آنان بھ پنجاه كیلومتر

زمینھاِی زیر كشت آبی، نیازمند بھ نیروی كارشناس و خبره آبیاریآوردن آب بھ شھرھا برای آشامیدن و

زیرساختھا نیاز بھ كار گروھی كشاورزان، سرمایھ گذاراِن و پشتیبانی ایننگھداری بود. از سوی دیگر،

٣١حكومت داشت.

بھ اوج شکوفایی خود ، کشاورزی در فالت ایران در عصر ساسانی بویژه پس از اصالحات انوشیروان

افزایش چشمگیری یافت. ھمچنین نیز بھ دلیل آرامش و رفاه نسبی،جمعیت كشورھمزمان با آن و رسید 

) كشت تابستانی نیز و فرات(سرزمین میان دجلھآبیاری با بازده باال موجب شد كھ در میانرودانیشبكھ

سرانجام، ٣٢انجام شود كھ افزایش چشمگیر تولید خوراک را در این بخش از كشور بھ ھمراه داشت. 

افزایش مھاجرت بھ میانرودان و باال رفتن بی مانند جمعیت، این سرزمین را بھ بیشینھ ی جمعیت خود در 

٣٣ید.اندرازای تاریخش رس

30 - Taxation in Persia, Mostafa Khan Fateh, JSTOR Articles

31 - Qanats and Lifeworlds, English, page 194

32 -The Decline of Iranshar, Christensen, page 19

33 -Middle Eastern Irrigation: legacies and lessons, by Peter Christensen, p.15
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و ایران خاوری، بازرگانی در خاور افت ی مركزیبھ آسیاقبایل بدویتھاجم با در پایان سده ی چھارم، 

بیزانس و ساساني و رشد بازرگانی ساالري پایدار در ھر دو امپراتورینمود. با این وجود، گسترش دیوان

و جانشینانش انوشیرواندر درازای دوره ی خسروبازرگانی بھ پیشرفت ،میان آنھا و ھمچنین با خاور دور

بابل و سلوکیھ ، جانشیندر کرانھ ی دجلھكمک كرد. بدینگونھ، تیسفون مركز بزرگ بازرگانی میانرودان

بھ درون فالت ایران کشیده می شد از و ریی میانرودان، از راه ھمدانشاھراه  بازرگانی كھ از باالشد.

رفت. ميبھ آسیای مركزی یا بھ سوی ھندخراسانگذشت و از راهكنار صحرا مي

شود كھ داد و ستدھای کالن در زماناین گونھ دریافت ميلویپھ» ماتیكان ھزار دادستان»از كتاب

ین و بازرگاني بوده كھ در زمینھ ی قوانھایھا و شركتادیھساسانیان تا اندازه ی بسیاری در اختیار اتح

بودند. خبره، فرآوردهمقررات حاكم بر خرید و فروش 

سیمین با عیار باال كھ ھایسكھبازرگانی درون کشوری بر پایھ ی نظام پولي استوار بود. بھره گیری از 

ھا ھمچنین در داد و ستد با كرد تا بیابانھای تركستان نیز کشیده شده بود. این سكھدولت ساساني ضرب مي

نواحي باالی رود ولگا در روسیھ و دریاي سیاه نیز داراي ارزش بود. این در دوره ی اسالمي نیز پی 

شد. گسترش و شکوفایی بازرگانی دلي براي دیگر پولھا در خاور زمینسیمین ساساني مگرفتھ شد. درھم

چیرگی ٣٤آسیای مركزی بوده است.حکومتھای در دوره ی اسالمي مدیون تجربیات پیشین ساسانیان و 

با وجود انوشیروان، آسیای میانھ و جنوب روسیھ در زمان خسروایرانیان بر بازرگانی در اقیانوس ھند

و کوششھای بیزانسیھا برای رقابت با ایران ساسانی، انکار نشدنی است. برپایی پادگانھای ایرانی در یمن

٣٥بوده است.عمان در راستای ھمین کنترل بازرگانی در اقیانوس ھند و خلیج فارس

برای نخستین بار شالوده ی یک ارتش ملی (غیر قبیلھ ای و غیر فیودالی) را در جھان ریخت. انوشیروان

پیش از اصالحات انوشیروان، َرَوند کلی سازماندھی سپاه بھ اینگونھ بود کھ  فرمانروایان محلی با تکیھ بر 

داختند و خود ھزینھ ھای اندازه ی مالیاتی کھ از مردم منطقھ خود دریافت می کردند، بھ بسیج نیرو می پر

لشکر کشی و دستمزد سربازان استان خویش را پرداخت می کردند. روشن است کھ این نیروھا پس از 

تجارت در دوره ی ساسانیان، ریچارد فرای-٣۴

35 -The History of Ancient Iran, Richard Frye
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جنگ پراکنده می شدند و بھ سر کار پیشین خود (کشاورزی، دامداری و یا حرفھ ھای شھری) باز می 

زمی را در قالب ارتش ایران بکار گرفت. اینان حقوق بگیران بخشی از این نیروھای رانوشیروان٣٦گشتند.

پایتخت و در خدمت شاه بودند و در زمانھای غیر جنگ نیز در پادگانھا بسر می بردند. بستھ بھ نیاز کشور 

در ھنگام جنگھای بزرگ، گردآوری نیروھای مردمی در سراسر ایران انجام می گرفت و حتی از برخی 

یا سرزمینھای ھمسایھ (مانند سند)، نیروھای حقوق بگیر گردآوری می شدند. روشن از بخشھای ایران و 

است کھ پس از جنگ، نیروھای بسیج شده و ھمچنین سربازان مزدور، پراکنده می شدند و بھ دیار خویش 

٣٧بازمی گشتند.

بختگان، وزیر نامی ترین چھره در دامنھ ی اندیشھ، حکمت، فرھنگ و دانش در دوره ساسانیان، بزرگمھر

است. بھ اندازه ای داستانھای پندآمیز، اندرزھای خردمندانھ و انوشیروانبرجستھ ی خسرورایزنو 

ند دانشھای سرشار و ژرف بھ بزرگمھر نسبت داده شده اند و یا براستی در باره ی این چھره بازگو شده ا

در فرھنگ و ادب ایران گره خورده است. پندنامھ ی بزرگمھر فرزانگی و کھ نام بزرگمھر با اندیشمندی 

ترینخود ازچشمگیر، در جای تختھ نرد وبھینھ سازی شترنجبازی و داستانھای انوشیروانبھ 

آید.  شمار مىبھ شاھنامھدوره تاریخىداستانھای 

ھمانندی از ، پندھای و َتنوخىَعبدربھ، ابنقتیبھُجاِحظ، ابن ھمچون عرب زباندر نوشتھ ھای نویسندگان

، ، عوفىالملک، خواجھ نظامدر نوشتھ ھای ایرانیانی مانند عنصرالمعالى کیکاوسبازگو شده اند و بزرگمھر

اند. در این داستانھا، شدهدادهبزرگمھر نسبتبھ حکمت و خرد و سعدی، واالترین آموزه ھای جامى

ا َدرَنَوردیده و بھ جھان استوره او مرزھای تاریخی ردادگستری كھاز دادگری استنمادی انوشیروان

یھمنشینی و رایزنی با بزرگانپیامد، رسیده است و این دادگری، خردورزی و نیک اندیشی انوشیروان

درمرکز بازگویی داستانھای بزرگمھر و انوشیروان،نماید كھمىاست. چنین»برزویھ«و چون بزرگمھر

برای یادآوری و ، دستاویزی اسالمىیدورهتبار ناامن سالطین ترکدربارھای خالفت جھان اسالم و 

شھاب الدین .استبوده و خرد، در شیوه ی زمامداری و فرمانروایی داد ارزشھایی چون برکشیدن

36 - Economy of Ancient Iran, by Rika Gyselen, JSTOR Articles

37 - Economy of Ancient Iran, by Rika Gyselen, JSTOR Articles
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را شیوه اشراقحكمت ی، ُبنمایھنور و تاریکیدر باب قواعد و ضوابط فلسفھ اشراقدر تشریحسھروردی 

.استبزرگمھر دانستھو از جملھ پارس سرزمین ی دانایان 

نوشتھ ھای بازمانده از عصر ساسانی کھ یا در آن دوره نوشتھ شدند و یا پس از یورش اعراب بھ ایران، 

زندی دیني مانند:ھابازنویسی شدند را می توان بھ دو گروه نوشتھ ھای دینی و غیر دینی بخش نمود. نوشتھ

مینوی خرد،،  دینکَرد، یا پارسي میانھ)(تفسیر زند بھ پھلویپازند(تفسیر اوستا بھ پارسی کھن)،

.(داستان آفرینش)ُبنَدِھشنوارداویرنامھزاداسپرم،

كوادان و ریدگیخسرو(گزارش ھزار حکم دادگستری)، مادیگان ھزار دادستاننوشتھ ھای غیردینی مانند: 

(گزارش بازی شترنج)، مادیگان چترنگ، كارنامھ اردشیر پاپكانآدم فرودست)، کو ی(خسرو پسر قباد

(در باره نامھ ، آیینچوبین نامھجنبش مزدک)، بھرامینامھ (در بارهمزدک، ھای ایرانشھرشھرستان

فرمانھای شاھان یفھرست بزرگان کشوری و لشکری)، تاج نامھ (با درونمایھ(گاھنامھ، )کشورداری

.برستانتنامھ تنسر بھ پادشاهساسانی) و 

ایران پژوه سرشناس دانمارکی فشرده ای از » سنآرتور كریستن«، »ایران در زمان ساسانیان«در كتاب 

ھر یک از کتابھای باال را آورده است.ی درونمایھ 

، كتابي دیده (در نزدیكي تخت جمشید کنونی) پیش یكي از بزرگان فارسگوید در شھر استخرميمسعودی

شاھنشاھان است دارای دانشھای ایرانیان با سرگذشت بزرگان و ساختمانھا و ھمچنین نگاره ی ھر یک از

كشیدند رسم چنان بود كھ در روز درگذشت ھر شھریاری، نگاره ی  او را مي”ساساني. وی می نویسد: 
دادند. آنگاه آن نگاره را او را در آن نگاره نشان ميی رسمي و تاج و چھرهیچھ پیر، چھ جوان و جامھ

٣٨“ن نرود.سپردند تا سیمای شاه مرده از خاطر آیندگابھ گنچ شاھي مي

، برگردان از ابوالقاسم پایندهمروج الذھب، مسعودی -٣٨
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جھان بینی ساسانیان
اردوان «شاھنشاه وقت اشكانی یعنی ،میالدی٢٢۵اردشیر بابکان، بنیانگذار ایران ساسانی در سال 

را شكست داد و بدین گونھ پس از بیش از چھار سده بھ نظام ملوک الطوایفی ایران اشكانی پایان » چھارم

دوره یداد. اردشیر فالت ایران را بھ زیر حکومت مرکزی نیرومندی با رنگ و رویی ایرانی تر از 

ھ ی ایرانشھری و باورھاى دینى بخشی از ایرانیان، نظم نوینی اندیشیاشکانیان کشانید. وى توانست برپایھ

گذارد كھ با وجود فراز و نشیبھایی چند، توانست پاسخگوی نیازھای ایرانیان برای چھار سده ی را بنیاد

ترویج و پشتیبانی پس از آن باشد. اگرچھ پیش از آن، از زمان داریوش یكم ھخامنشی، باورھای زرتشتى

می شد، ولی دین زرتشتى در زمان اردشیر پاپكان بھ عنوان یكی از پایھ ھای فرمانروایی و فرمانبرداری 

درآمد و تا یورش اعراب مسلمان در سده ی ھفتم میالدی، نقش بسیار بسزایی در معادالت نیروھای حاضر 

قدرت داشت. یدرصحنھ

گرایی سیاسی جامعھ ایرانی بینی اعتقادی و آرمانھری کھ جایگاه در جھانپایھ ی بنیادین اندیشھ ی ایرانش

داشت، نھاد شاھی یا شھریاری بود کھ مھمترین نشانی آن در اندیشھ ی سیاسی ایرانیان باستان، پشتیبانی 

، مزدایی مھم کھ در اندیشھ ی ایرانشھری و دیدگاه سیاسی ایرانیان کھنخدای و یزدان از اوست. آن عامل 

نوشتھ ی روی سکھ ھای ساسانی مندی از "َفره ایزدی" بود. برای شاه داشت، بھرهایجایگاه معنوی ویژه

خداوندگار مزدا : "استبھ روشنی نمایانگر این پیوند شاه و یزدان ،گورتا زمان بھراماین دوره از آغاز 
٣٩."چھر (سرشت) از یزدان داردپرست، شاھنشاه ایران کھ 

ھای یکی دیگر از بنیادھای اندیشھ ی ایرانشھری، دادگری است. "داد" از فرایافتھای (مفاھیم) بنیادین فلسفھ

سیاسی کھن و اندیشھ ھای سیاسی نوین بوده است. در اندیشھ ایرانشھری نیز دادگری برترین و باالترین 

دادگری شخص شاه و یا تشویق وی بھ باره ی ای بسیاری در ھو داستانویژگی شھریار شمرده شده است

گسترش داد در ایران زمین بازگو شده اند. 

٢٢٣تاریخ ایران کمبریج، احسان یارشاطر، برگردان از تیمور قادری، جلد سوم، بخش ساسانیان، برگ  -٣٩
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ق ایرانشھری، پیوند و آمیختگی دین و شاھی است. آمیختگی شھریاری با دین و اخالی دیگر اندیشھ ی پایھ 

و ارزشمند آن در شاھنامھبناکتادر جامعھ ی ایرانی، پیشینھ ای تاریخی و استوره ای دارد کھ جلوه ھای 

است. آورده شدهفردوسی

کوششھایی چندی در راستای بھ سامان نمودن و نیرومند تر کردن کیش زرتشتی در زمان اشکانیان نیز 

اوستا، پس از یورش ینخستین گرد آورنده ی برگھای پراکندهدوم، شاھنشاه اشکانیبالشانجام یافتھ بود. 

مھر آیینھایبود. بنابراین، ساسانیان آیین زرتشت را زنده ننمودند بلکھ این آیین را کھ در کنار اسکندر

یبھ عنوان ُبنمایھ ی فلسفھاشکانیان رواج داشت یدر دوره(میتراییسم)، ناھید پرستی و کیش زروانی

سیاسی برکشیدند و اندیشھ ی ایرانشھری را بازسازی نمودند.

او با  از جنگكھخواند. نگاره ایشاھانارشیر بابکان خود را شاه،بر اردوان اشکانیپس از چیرگی

و در حال دریافت نشانھا کنده شده است، او را سوار بر اسببر صخره»رستمنقش«اردوان اشکانی در 

موھبتی گونھ ای نمادین، شاھی را بھنقشاھورا مزدا نشان می دھد. اینفرمانروایي از دستحلقھ مانند 

خدایی می داند کھ بھ اردشیر داده شده است. از آن زمان تا اشغال ایران بھ دست اعراب مسلمان، داشتن 

دریافت حقانیت از سوی خداوند ( فرایافِت فره ایزدی) بھ عنوان بخشی از جھان بینی ساسانی برجای ماند. 

فره ایزدی از اھورامزدا دادندسازی زمین، ھماننایرانینمادین نشان حکومت از سوی شھریار نوخاستھ

، شاھنشاه ناکام اشکانی و در زیر سم اسب چھارمزیر پای اسب اردشیر، اردوان او می باشد.بھ

اھورامزدا، اھریمن دیده می شوند. در این نگاره، پیروزی اردشیر بر اردوان، مپایھ ی پیروزی اھورامزدا 

روشنایی و نیکبختی و پایان عصر تاریکی برای آغازی بر اھریمن و چیرگی نیکی بر بدی و مژده دھنده 

نیز نگاره ی برجستھ ای ھمانند نقش رستم بھ چشم می خورد. تان فارساس» نقش رجب«ایرانیان است. در 
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نقش رستم

ھایى زد كھ برروى آن نوشتھ شده گام گذاشت. او بھ نام خود سكھبھ تیسفون٢٢۴اردشیر بابکان در سال 

در سالھای پسین بھ "شاھنشاه ایران" این عنوان ». رست، خدایگان اردشیر، شاه ایراننخست مزداپ«بود: 

كرد، ھوشمندانھ راه دستیابی كھ كوشش بسیارى براى برکشیدن دین زرتشتىتغییر پیدا كرد. اردشیر با آن

کشور شوند. ی در اداره مھاربل بھ قدرت را بر موبدان بست و نگذاشت كھ آنھا  دارای نیرو و نفوذ غیرقا

پیدا چیرگی توانستند بر برخی از شاھان ساسانی موبدان زرتشتى، پس از اردشیر و پسرش، شاپور یکم

كنند ولی درزمان خود اردشیر ھرگز نتوانستند بھ اختیاراتى بیش از آن چھ کھ شاه براى آنھا تعیین کرده بود 

دست یابند. از سخنان اردشیر پاپكان است كھ گفت: " دین و دولت برادر یكدیگرند و ھیچکدام  از دیگرى 
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ین است. ھرچھ را پایھ نباشد از میان برود نیاز نیست. دین شالوده ی پادشاھى است و پادشاھى نگھبان دبى

٤٠و ھر چھ نگھبان نداشتھ باشد، تباه شود."

نامھ « بھترین راھنمای در دسترس کھ بنمایھ ھا و آمیزه ھای نظام نوین ساسانی را می توان در آن یافت، 

گونھ ای می توان آن را مرام نامھ ی ، موبد بزرگ دستگاه اردشیر، کھ بھ است. نامھ ی َتنَسر» تنَسری 

حکومت ساسانی در سالھای آغازین آن بھ شمار آورد نیز بر ھمراه بودن دین و دولت سخت پافشاری می 

پادشاه تبرستان» ُگَشنسب«نماید. این نامھ بھ دست تنسر کھ رایزن و راھنمای اردشیر بابکان ھم بود، برای 

بھ عربی از پھلویزمان بنی امیھدر دانشمند کم مانند ایرانی » ابن مقفع«مھ ی تنسر را (نانوشتھ شده بود

انگیزه .آنرا بھ فارسی امروزی برگرداند و مجتبی مینوی آن را بازنویسی نمود)» پور اسفندیار«برگرداند. 

ی وی از نوشتن این نامھ، روشن نمودن اندیشھ ھا و چرایی کردارھای حکومت تازه بھ رھبری اردشیر 

برای دیگر بزرگان ایران زمین از جملھ پادشاه تبرستان بوده است. این نوشتار دارای آگاھیھای چشمگیری 

ز ھست. گفتھ می شود کھ این نامھ نھ از شرایط جامعھ ایرانی در زمان پایانی اشکانیان و آغاز ساسانیان نی

نوشتھ شده است و یا اردشیر و تنسر، بلکھ نزدیک بھ سھ سده پس از آن  در زمان انوشیروانیدر دوره

دستکم در زمان انوشیروان دگرسانیھایی در آن انجام یافتھ تا آن را با جھان بینی آن روزگار ایران ساسانی 

ھماھنگ کند. 

روشن است کھ آیین زرتشت نیز مانند ھر دین و آیین دیگری با برداشتھا و تفسیرھای گوناگون و گاه متضاد 

شتھ ھای مسیحیان بھ زبانھای ارمنی و سریانی (زبان کلیسای ایرانیان نوی ھمراه بوده است. بر پایھ 

ی ُزروان«کھ آغشتھ با باورھای ، ساسانیان پیرو یکی از برداشتھای ویژه از آیین زرتشتی ») نستوری«

کیش زرتشتی ناپدید شد و از یادھا رفت گرچھ ردزروانییبودند. پس از اسالم، شاخھشده بود، » گری

و ھمچنین در ناخودآگاه قومی ایرانیان برجاست. فردوسیپاھای پررنگی از آن در شاھنامھ

در بھ دلیل پاره ای آگاھیھای تاریخی، اینگونھ پنداشتھ می شود کھ ھمراه نمودن ایمانی ھمھ ی زرتشتیان

با دیدگاه ویژه ی اردشیر و یارانش، بھ بھای کنار گذاشتن شاخھ ھای دیگر آیین زرتشت، آسانتر ایرانشھر

، اردشیر بھ این گناه متھم بود کھ »مسعودی«از بھ گوشھ راندن کیشھای غیر زرتشتی نبوده است. بھ باور 

40 - Sasanian Irredentism and the Foundation of Constantinople: Historical Truth and Historical
Reality, David Frendo
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وری کرده است و سنتي آورده کھ با باورھای دوران پادشاھان پیشین، ھمگون در دین بھی (زرتشتی) نوآ

سوم میالدی، آنرا در دوران ی نبوده است. ممکن است آن شاخھ از دین زردشتي کھ "کرتیر"، موبد سده 

ساسانیان گسترش داد و دین رسمي کشور کرد بھ این دلیل نوآوری بھ شمار رفتھ باشد کھ برای برپایی آن 

٤١.ه بودنیروی نظامي بھره گرفتھ شداز 

، ایران »سنكریستین«تا آن اندازه برای اردشیر پاپكان کیش شخصیت ساختھ اند كھ بھ گفتھ منابع زرتشتى

بینى آمدن رھایی بخش بزرگ کھ در شناس نامی دانمارکی، تاریخ پیدایش زرتشت را تغییر دادند تا پیش

د. بدین گونھ، آیین زرتشت مژده داده شده بود با تاجگذارى اردشیر پاپكان ھمخوانى و ھمزمانی پیدا كن

اردشیر بابکان در جایگاه رھایی بخشی کھ دین ساالران کیش زرتشت چشم بھ راھش بودند، نشست.

ھنگامی کھ نسخھ ی رسمی از آیین زرتشت بر پایھ ی برداشت ویژه ی حکومت بھ مردم ارایھ شد و با 

داشت حکومتی از دین زرتشت، پشتیبانی نظام نوپای ساسانی، کم کم نھادینھ گردید، کسانی کھ بھ پذیرش بر

شدند. اکنون نھ تنھا ورق برگشتھ بود و ھ نوآوری و تفسیر نادرست در دین گردن نمی نھادند، متھم ب

مخالفان دین دولتی را بھ بھانھ ی ھمان حکومت، رھا شده بود بلکھ » نوآوری در دین«حکومت از اتھام 

نوآوری در دین (ولی اینبار دین حکومتی) سرزنش می نمود. بھ کیفر رساندن نوآوران در دین نیز برای آن 

بود کھ تنھا یک دین "راستین" برجای ماند. کرتیر در سنگ نوشتھ ی خود، بھ نیاز کیفر دادن بھ نوآوران 

یژه از کیش زرتشتي در جامعھ ی آن روز، آشکارا اشاره مي کند.وشاخھ ایدر دین و جا انداختن 

ساسانیان ی بازگشت خدایان کھن آریایی چون آناھیتا و میترا بھ مقولھ ی خداپرستی در فرازھایی از دوره 

ر گری کھ ریشھ دو ھمدوشی آنان با اھورامزدا و ھمچنین تاثیرپذیری دین رسمی حکومت از زروانی

باورھای کھنتر ایرانیان داشت، ما را با پدیده ای بھ نام دین بھی و یا زرتشتی گری روبرو می سازد کھ 

(ھفده سروده ی زرتشت) شناسایی می » گاتھا«با آیین ریشھ ای زرتشت کھ بر پایھ ی یھمانندی چندان

٤٢شود، ندارد.

٩٣ابوالقاسم پاینده، برگ برگردان از،  التنبیھ واالشراف، مسعودی -۴١

۴۶۵ھزاره ھای گمشده، ساسانیان، پرویز رجبی، برگ  -۴٢
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است، در گ ایران ساسانی بھ زبان پھلویکھ از نوشتھ ھای بجا مانده از فرھن» دینکرد«برپایھ ی کتاب

انوشیروان نیز برای رویارویی با ھرگونھ نوگرایي و نوآوری در دین، کوشش بسیار انجام زمان خسرو

شد. اختالف نواندیشان با مغان ساساني تنھا بھ آیین ھای دینی و روش انجام آن محدود نبود وبھ برخی 

٤٣ازپایھ ھای کیش زرتشتي نیز گسترش می یافت.

ھی دین و دولت کوشیدند و در چند دھھ ی آغازین حکومت نظریھ پردازانی کھ در تبیین اندیشھ ی ھمرا

تماعی و حتی سیاسی دست یافتند، نامشان در گزارشھای تاریخ نگاران جساسانی بھ جایگاه  بسیار باالی ا

مسلمان آمده است گرچھ مانند دیگر مواردی از این دست، ناھماھنگی چندی در زمانھا، جایگاه و ُکنشھای 

، کوششھای بسیار برای گردآوری ن گزارشھا بھ چشم می خورد. یکی از اینھا، َتنَسراین نامداران در ای

در نوشتھ ھای زرتشتی و ھمچنین نوشتار نمودن آموزه ھای شفاھی این کیش کرد. کوششھای کرتیر

بیش از اندازه ی او بھ سیاست، نام راستای برپایی حکومت دینی و ھمراھی دین و دولت بوده است. گرایش 

وی را از نوشتھ ھای دینی زرتشتیان زدوده است. دیگر بلند پایھ ای کھ از او در زمان اردشیر بابکان یاد 

در جایی، از ابرسام بھ است کھ اینگونھ انگاشتھ می شود کھ وزیر اردشیر بوده است. » اََبرسام«می شود، 

کیش دیگر بزرگِ » ماھان«و در جای دیگر بھ اَرگُبد نام برده می شود. »اردشیربزرگ فرماندارِ «

زرتشتی آن عصر است کھ از سوی اردشیر بھ جایگاه موبدان موبدی استان پارس رسید.

را اشكانیاندولتدر ایران جایچھارمبر اردواناردشیر بابکاننھاییبا پیروزیكھاینیروی تازه

را آناردشیر و رایزنان اندیشھ پرداز ویبود كھالطوایفي اشکانیملوکنظامدر برابريگرفت، واكنش

و تمركز یکپارچگیالطوایفي،ملوکاین سنت چھارسد سالھ یدانستند. برای برانداختناسكندر ميمیراث

مدارا و آسانگیری بر باورھا و ارزشھای كھھخامنشیانبود. اردشیر برخالفقدرت در یک نھاد، نیاز

و رسميآیینشمردند، برپایی یکدستیابی بھ یکپارچگی و ھمبستگی مردم می مردم را نیاز پایھ ای برای

در درازای فرمانروایيكھدید. دشواریھایيميالزم، شرطشاھیرا در نھاد و دولتدینھمنوایی میان

، براندازی و دسیسھ شورشبھپیدا كردند و گاهو بلندپایگان دینیبا موبداندودماناین، شاھانیانساسان

ھمگامی دین و دولت اگر برای برپایی شاھنشاھی یکپارچھ ی می كشید، بیانگر این بود کھ فلسفھ چینی ھم

43 - Wisdom of the Sassanian Sages Shaked, p.24-25
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راھکار درستی بوده است، برای ماندن و بویژه نیک ماندن در درازای بیش از چھار سده (از آغاز تا 

کارسازی نبوده است. ی فروریزی ساسانیان) ، اندیشھ 

پدیده ی دولت ساسانى در فرآیند دگرگونیھای تاریخى ایران زمین، پس از گذر زمانى دراز، و از درون 

كھ در درازای حدود پانسد سال روزگار سلوکیان (جانشینان یوناني و مقدوني کنشھا و واکنشھای  پیچیده 

) و اشكانیان پدید آمده بود، در بستر آماده ی اجتماعی و اعتقادی مردم ایران، زاده شد. نظام ساسانی اسکندر

منان بیرونی و و بحران خویش از ھر سو با دشیستدوران چھارسد و چند سالھ ی زیبا اینکھ در ھمھ

درگیر بود، نھ تنھا پایدار می ماند بلکھ فرازھای باشکوھی از درونیھاى ژرف اجتماعى و اقتصادى

را  نیز آزمود. انوشیروانو خسروگور، بھرامتاریخ ایران زمین ھمچون زمانھای شاھی شاپور یکم

کیش زرتشتی ساسانی کھ آمیختھ ای از آیین زرتشت و بنمایھ ھای باورھای کھن آریایی بر پایھ ی برداشت 

یکپارچگی ایرانشھری و ی ویژه ی موبدان نزدیک بھ اردشیر بابکان بود، دین حکومتی شد. دو اندیشھ 

دین بھی (کیش زرتشتی حکومت ساسانی) کھ آبشخوران آیینى نظام ساسانى بودند، نخستین فراگیر نمودن 

مذھبی جھان را پی افکندند. -حکومت ملی

و دامنھ ی فرمانروایی سیاسی ایران ساسانیان نیز گستره ی ایرانشھری نیاز بھ یادآوری است کھ در دوره 

تا مکران (بلوچستان کنونی) و از رود . گستره ی جغرافیایی ایرانشھر از قفقازنداساسانی با ھم برابر نبوده

آسیای میانھ و ) در و سمرقندی (بخارابود. از یک سو، ایرانیان ُسغد(رود جیحون)تا آمودریافرات

ایرانیان آالنی در شمال قفقاز بیرون از دامنھ ی فرمانروایی ساسانیان می زیستند (گرچھ در زمانھایی نیز، 

کھ پایتخت ایران ساسانی گستره ی ایران ساسانی آنان را نیز در بر می گرفت) و از سویی در میانرودان

٤٤رگی از مردم، سامی تبار بودند.را نیز در بر می گرفت، بخش بز

در ھمھ ی دوران ساسانى، سخت گیرى دینى بھ اندازه ای یكجور و یکنواخت دیده نمی شد، ھمچنان كھ 

روحانیان زرتشتی نیز ھمھ گاه یكسان نبود و ھمیشھ ھم شاھان ساسانی زیرنفوذ آنان نبودند. نیرو و برش

)  ۵٣١-۵٧٩انوشیروان () و خسرو٩٩٣-۴٢١(یکم)، یزدگرد٢۴٢-٢٧٣شاھانی ھمچون شاھپور یکم (

رویکرد آزاد منشانھ اى بھ دگراندیشان و پیروان دیگر آیینھا داشتند.

٣١، برگردان از مسعود رجب نیا، برگ عصر زرین فرھنگ ایران، ریچارد فرای -۴۴
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پیَورزیھای دینی پادشاھان ساسانى، پیرو نشیب و فرازھای سیاسى و اجتماعى جامعھ ی زمان آنان بوده 

مانوی و مزدكى و ھمچنین بازگشت اندیشھ ھای کھن مھرآیینی (میتراییسم)، خطر است. پیدایش کیشھاى

شمرده می شد. پشتیبانی گاه بھ گاه شاھانى، روزافزون براى روحانیان بلند پایھ و میان پایھ ی زرتشتى

) از مزدكى گرى، نشانگر اوج ۴٨٨-۵٣١یکم (از مسیحیت، و قباد، یزدگرد یکمچون شاھپور یکم از مانى

کشمکشھای قدرت در ھمھ رده ھای  کشور و آسیب پذیرى اریستوکراسی پشتگرم بھ کیش زرتشتی مى 

٤٥بود.

شکست ھرمزگان ، دودمان اشکانییبا آنکھ با کشتھ شدن اردوان چھارم بدست اردشیر بابکان در جلگھ

سنگینی را پذیرفتھ بود، برای بازگرداندن تاج و تخت بھ خاندان خویش شورشھای گسترده ای را چون 

پنجم، برادر اردوان و آرتاواذ، پسر اردوان سازماندھی نمود. این شورشھا را خیزشھایی بھ رھبری بالش

ای نخستین بر بازماندگان خانواده ی پادشاھی اشکانی و دیگر اردشیر سرکوب کرد. اردشیر پس از پیروزیھ

بزرگانی کھ نظم نوین را بر نمی تافتند، دستور ساخت سنگ نوشتھ ھایی را برای بیان چگونگی پیروزیھای 

ی خویش بھ اھورا مزدا نیز اشاره نموده نشاھخویش بر اشکانیان داد کھ در برخی از آنھا، بھ پشتگرمی شاھ

٤٦است. 

زرتشت پدیدار ،(گشتاسب)، بھ انگیزه ی آنکھ در زمان واپسین پادشاه کیانیانپایھ ی اوستا و شاھنامھبر 

می شود، نظریھ پردازان زرتشتی کھ پایھ ریزان ایدیولوژیک حکومت ساسانی بودند، تبار ساسانیان را بھ 

زرتشتی بودن آنان مورد گمان است. نمونھ ھای این تاثیر مستقیم کھیمی رسانند نھ بھ ھخامنشیانکیانیان

بھ ساسانیاننگاه دیده می شود. بدینگونھ، دین در پردازش تاریخ در زمان ساسانی در جاھای دیگر نیز

، زرتشتی زده می شود.ی ایرانگذشتھ

ایرانیان از اشکانیان و کمرنگ نمودن فرمانروایی چھارسد و اردشیر و رایزنان او برای پاک نمودن یاد 

ھفتاد سالھ ی این دودمان ایرانی بر کشور، کوششھای گسترده ای را انجام دادند. اردشیر یکی از انگیزه 

) و زنده (کھ از دید وی اشکانیان بودندھای رستاخیز خویش را بیرون راندن جانشینان یونانی تبار اسکندر

١٣٧برگ برگردان از رشید یاسمی، ایران در زمان ساسانیان، آرتور كریستن سن،  - ۴۵

٣۴٨، گیرشمن، برگ از آغاز تا اسالمرانیا -۴۶
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نام » دارای دارایان«بھ از اونمودن شکوه و فر زمان داریوش ھخامنشی (کھ در نوشتھ ھای زمان ساسانی

، جانشین ساختن و کرتیربرده می شد)، می دانست. انگیزه ی بزرگ دیگر وی و بلندپایگانی چون َتنَسر

با خاستگاه دین ایرانی زرتشتی بود کھ از دید اردشیر بھ یکپارچگی بیشتر یک نظام غیر دینی با نظامی

.نمودمی کمک کشور و براندازی ملوک الطوایفی 

ششم میالدی کھ دولتمردان دست بھ گردآوری حماسھ ھا واستوره ھای ایرانی زدند و نوشتن ی از آغاز سده 

نگاری کھ فرآورده ھای آن، خدای زدایی بیشتر نمایان شد. در این تاریخ تاریخ ملی را آغازیدند، اشکانی

اشکانیان بیش از پیش آسیب دید و تاریخ آنھا مخدوش تر گردید. دبیران ی ھا) بودند، چھره ھا (شاھنامھنامھ

دادن اشکانیان، دوره ی آنان را دوره ی ھرج و مرج و تباھی کشور می بھا جلوهساسانی برای بی

٤٧نامیدند.

۵٣- ١٧۵یکم، برگھای بخشویل دورانت، عصر ایمان،تمدنخیتار -۴٧
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ساسانیان و ھویت ایرانی
ھویت ایرانی کھ پیش از ساسانیان بیشتر سرشت فرھنگی، قومی و دینی داشت، با ساسانیان بھ تعریف 

. این سیاسی معین و روشنی رسید. سرشتھ شدن ھویت ملی از ویژگیھای دوره ی باستانی متاخر است

بھ تقریبا با فروپاشی امپراتوری روم (باختری) آغاز می شود و با گسترش اسالم بھ بیرون از حجازدوران

جا پایان می رسد. برپایی شاھنشاھي ساساني و برآمدن دین زرتشت، بھ عنوان آیین رسمي کشور، ھمراه با 

، بنمایھ ھای ھویت ایراني را در جایگاه آفرینش و تاریخ ھای قومی و دیني درباره یاستورهافتادن

پی ریزی شده بود، برکشید و زندگی دوباره ای بھ آن داد.جغرافیایي ایرانشھر، کھ در زمان ھخامنشیان

ریدون پیش نگاه کرد. فبرای ھویت ایرانی در استوره، می توان بھ داستان فریدون و پسرانش در شاھنامھ

کند و پس از آزمودن بخش سھ پسرش میانسرزمینھای زیر فرمانش را بر آن می شود کھاز مرگش، 

کوچکترین » ایرج«آنان، بھترین بخش از جھان زیر چیره گی اش را کھ سرزمین کنونی ایران است بھ 

ایرج، نماد آمیزه ی است، واگذار می کند. بدینگونھ ویژگیھای » ھوش و فرھنگ و رای«پسرش کھ نماد 

کھ بھ او رشک » تور«و » سلم«(عنصر) ایرانی و بنمایھ ی ھویت ایرانی می شود. برادران ایرج یعنی 

، ایرج را می کشند و کشمکشھا و دشمنیھای ژرف و پیوستھ »ایران«می ورزند، بھ آِز چنگ انداختن بھ 

» انیران«فرایافت (مفھوم) ایران با فرایافت و ایران را پدید می آورند. بدینسان، » توران«و » روم«میان 

ھمزمان زاده می شود و از ھمان نخست، نگرانی دسیسھ ی بیگانگان (انیرانیان) بر علیھ ایران، در ژرفای 

٤٨یادمان جمعی ایرانیان جای می گیرد.

اوستا می توان نگاه » د یشتزامیا«برای دیدن ردپای دیگری از ھویت ایرانی در استوره ھای دینی، بھ 

دست » فر ایرانی«ھرگاه انیرانیانی چون آژی دھاک (ضحاک) و افراسیاب بر کرد. آنجا کھ می گوید:" 
٤٩".یابند، دیگر نشانی از ایران و ایرانی و زندگی و آبادانی بر جای نخواھد ماند

بحران ھویت ملی و قومی در ایران، احمد اشرف -۴٨

زامیاد یشت، بھ کوشش ابراھیم پور داوود -۴٩
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خود فرآورده ی یک َروند دراز مدت تاریخی است کھ دسِت کم از نخستین دھھ بالندگی فرایافت ایرانشھر

در سنگ نوشتھ ی بیستون خود از اھورا مزدا » داریوش یکم«ریشھ می گیرد، آنجایی کھ ھای ھخامنشیان

ش (خشایارشا)، می خواھد کھ کشورش را از دشمن، خشکسالی و دروغ در امان نگھدارد و خود و جانشین

آگاھی خویش را بر وابستگی آنان بھ یک تبار قومی معین (پارسی) و یک نژاد مشخص (آریایی) روشن 

بھ گوشھ ای رانده  شد » ایرانشھرییاندیشھ«و جانشینانش بر ایران زمین، می نمایند. با چیرگی اسکندر

، بھ جھت نیاز جامعھ ایرانی بھ بازسازی فرھنگی و معنوی اشکانیان پارتیی و از سالھای میانی دوره 

خویش، سربر آورد. در این باره، حتی تاریخ نویسی چون تبری، برآمدن اردشیر بابکان و پیروزی او بر 

٥٠اند.را بگونھ ای کینخواھی اردشیر سوم ھخامنشی از اسکندر می دواپسین شاھنشاه اشکانی

سخن ، از بخشھای دویست و چھل گانھ ی  ایرانشھر»کارنامھ ی اردشیر بابکان«ھنگامی کھ در آغاز 

یاد می کند، نمای بسیار روشنی از » شھریار شھریاران ایران«رانده می شود و اردشیر  از خویشتن بھ 

بزرگ بھ ما می دھد کھ ھمانندی آنان در ھویت ایرانی بودن فرمانروایان کوچکی در ھمبستگی ایرانشھرِ 

آنھاست. بنابراین کار بزرگ اردشیر نھ پدید آوردن اندیشھ ی ایرانشھر کھ برکشیدن و گستراندن آن از 

دامنھ ی نژادی، فرھنگی و زبانی بھ دامنھ ی سیاسی و جغرافیایی می باشد.

نمایان می شود بلکھ در عنوانھای » شاھنشاه ایران«واژه ی ایران نھ تنھا در عنوان اردشیر بابکان، 

و » ایران اَنبارُبد«، »ایران آمارگر«، »ایران َدبیرُبد«کشوری و لشگری  دوره ی ساسانیان نیز چون 

٥١جلوه گر می شود.» ایران ِاسَپھُبد«

، ھفتسد سال پیش ساسانیان در سده ی سوم میالدی، از پارس برخاستند. یعنی ھمان سرزمینی کھ ھخامنشیان

از آنان، از آنجا برخاستھ بودند. ھر دو شاھنشاھی در برنامھ ھای راھبردی برون مرزی خود گسترش خواه 

بودند بھ گونھ ای کھ تاریخ نگاران باختر زمین در آثار خود نوشتھ اند کھ ساسانیان کوشیدند تا امپراتوری 

اردشیر بابکان از آغاز با بھ چالش کشیدن حکومت ھخامنشیان را بھ ھمان گستردگی، دوباره سازی کنند.

اشكانى كھ آنان را یونانی زده، تھی از فرھنگ ناب ایرانی و ُگسستی در شاھنشاھی ایران بھ شمار مى 

٢۵١تاریخ ایران کمبریج، احسان یارشاطر، برگردان از تیمور قادری، جلد سوم، بخش ساسانیان، برگ-۵٠

51 -The Idea of Iran: An Eassay on Its Origin, Gerardo Gnoli
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آورد، نگاھى ژرف بھ گذشتھ ی این سرزمین داشت و در پی پدید آوردن نظام نیرومندی ھمانند امپراتوری 

می خواند حتی در نیمھ ی دوم » ایرانشھر«ت و گسترش آنچھ اردشیر بابکان ھخامنشى بود. اندیشھ ی ساخ

نیز کم وبیش بھ گونھ ای آرمانی مطرح بود و برخی از شاھان اشکانی گامھایی در راستای نظام اشکانی

رسیدن بھ این آرزوی بزرگ برداشتھ بودند. 

یان از رومیان در چند دھھ ی واپسین حکومت این دودمان کھ حتی ھمراه با شکستھای پیاپی اشکان

بھ دامن رومیان بود و ھمچنین ناتوانی اشکانیان در فروافتادن چند باره ی پایتخت کشور یعنی تیسفون

کھ پیامدش آسیب دیدگی شھرھا و روستاھا، و ارمنستانجلوگیری از تاخت و تاز رومیان در میانرودان

افت بازرگانی و کشاورزی و نابودی شبکھ ھای آبیاری بود، حقانیت و ھمچنین محبوبیت نظام حکومتی را 

با سامانی نوین، فراھم نمود.ھمراه خدشھ دار نمود و زمینھ را برای سربرآوردن چھره ھای نو 

و تمدن باخترزمین كھ در آن زمان رومیان پرچمدار آن بھ شمار می رفتند، رویارویی با تھاجم فرھنگ 

براندازی پادشاھان منطقھ ای و كوچک با ھدف یکپارچھ نمودن سیاسی کشور، ارج نھادن بھ آیین كھن 

زمان یورش اسكندر آسیبھای شگرفی دیده درکھ زرتشت در جایگاه یکی از شالوده ھای بنیادی ایرانشھر

ر  و اََبرسام می بود.، َکرتیاردشیر و یاران نظریھ پردازش ھمچون َتنَسرمرامنامھ یبود، 

ساخت و ساز یک ارتش سازمان یافتھ و بدون وابستگى بھ اشرافیت کھن (ویسپوھران) ابزار نیرومندى بود 

دشیر و بھ دنبال او پسرش، شاھپور یکم، آن را براى استوارسازی جایگاه نظامى دولت ساسانى و در كھ ار

راستای دستیابی بھ گسترش جغرافیایی کشور، پدید آوردند. اینان بھ جاى آن كھ مانند دوره ی اشکانیان در 

ایراندوستی را براى نوزایی رویارویی با روم، بھ پدافند روی آورند، جایگاه تھاجمى بھ خود دادند و حس 

ار دودمان ز. اردشیر بابکان، بنیانگایراِن پیش از یورش اسكندر، در میان سرداران و سربازان بیدار نمودند

وغیر ان(شاه ایرانیساسانی خود را شاه ایران و پس از او، پسرش شاھپور یکم خود را شاه ایران و انیران

اردشیر بابکان تنھا بھ عنوان شاھنشاه ایران بسنده کرده بود ولی شاپور واژه ی انیران، بھ ) خواند.انایرانی

معنی غیر ایران، را نیز بھ خاطر گسترش ایران بھ خاور، شمال و باختر فالت ایران بر آن افزود.

در دامنھ ی ھمانگونھ کھ گفتھ شد، خود آگاھی بھ ھویت ایرانی نھ تنھا در زمینھ ی فرھنگ و زبان کھ 

جغرافیایی و چارچوب سیاسی در دوره ی ساسانیان اوج گرفت و نھادینھ گردید. نشانھ ای دیگر در تایید 

تجاوز کرده بود، کھ بھ خراسانپس از شکست دادن خاقان ترکگور، چکامھ ای است کھ بھراماین سخن
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زمانی کھ لشگر او را پراکنده کردم بھ خاقان گفتم کھ گویا قدرت بھرام را نشنیده سرود. بھرام می گوید: "
٥٢؟"بودی؟! من نگھبان ھمھ ملک ایرانم و ملکی کھ نگھبان ندارد بھ چھ کار آید

ایرانی بود كھ یبرای جامعھاز سوی دیگر، نباید فراموش كرد كھ دولت ساسانى نماینده ی عصرى نوینی 

نیمھ روستایی -را در درازای چھارسده بھ ساختاری نیمھ شھریاشکانییبافت قبیلھ ای و ایالتی دوره

دگرکون کرد. ھمسو با آن، ساسانیان، زمینداران بزرگ منطقھ ای و سرداران استانی را بھ رده ی 

سیاسی کشور دگرسان نمودند. بنابراین، پدید آمدن دولت ساسانى نھ یاریستوکرات و بازیگران عرصھ

اقتصادى واز ھمھ برتر یک نیاز فرھنگى جامعھ- عطف اجتماعىی تنھا یک رخداد سیاسى كھ یک نقطھ 

٥٣ایرانى نیز بھ شمار مى آمد.ی

ست و نخستین کس در تاریخ نویسی ساسانی، بر پایھ ی باورھای زرتشتی، کیومرث آغازگر تاریخ انسان ا

از پیشدادیانی است کھ منوچھر پایانشان است. در این رویکرد ساسانی گونھ بھ تاریخ سرزمینمان، پس از 

کھ نخستین آنان کیقباد است و فراز این دودمان، دوره ی شاھی کیخسرو پدیدار می شوندپیشدادیان، کیانیان

است. در زمان واپسین شاه کیانی، یعنی گشتاسپ، زرتشت نمایان می شود و اندیشھ ھای خود را گسترش 

بھ شاھی می رسند. در اینجا، »  دارای دارایان«و »  دارا« و سرانجام » ھما«، »بھمن«می دھد. سپس 

نام می برد کھ داریوش سوم، واپسین شاھنشاه ھخامنشی است. این » دارای دارایان«نی از تاریخ ساسا

از شاھان ھخامنشی در تاریخ نویسی ساسانی است. نخستین اشاره بھ نام یکی

ی داشتھ اند، آگاھیھاینیاکان ایرانی تبار خویش یعنی ھخامنشیانییکی از دالیلی کھ ساسانیان از پیشینھ

است، کھ از متون پھلوی» شھرستان ھای ایرانشھر«بوده است. در نوشتھ ی دسترسی آنان بھ منابع یھودی

برگزیده بودند. بدینسان، ساسانیان با از چندین شاه و شاھزاده ایرانی یاد شده است کھ ھمسران یھودی

داشتھ اند. برای نمونھ، می توان از "شیشندخت" (سوسندخت) ھای دوستانھ اییھودیان زمان خود پیوند

بوده است، نام برد. از آنجایی کھ یھودیان در نوشتھ ھای خود از جملھ تورات از کھ یھودیگورمادر بھرام

مروج الذھب مسعودی، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد یکم، برگ ٢۵۶ -۵٢

۴١٨تاریخ مردم ایران پیش از اسالم، عبدالحسین زرین كوب، ، جلد یکم، برگ  -۵٣
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چھار شاه ھخامنشی یاد کرده اند، ساسانیان می بایست دست کم در اثر پیوند با یھودیان از ھخامنشیان آگاھی 

داشتھ بودند.

داشتھ اند بلکھ بر این پیمان بودند کھ ایرانشھردلیل دیگری کھ نھ تنھا ساسانیان آگاھی بھ وجود ھخامنشیان

ذارند. رومی در دسترس ما می گخود برسانند را منابع تاریخی» پدران پارسی«را بھ شکوه و فر دوران 

اردشیر زنگ خطر را ھنگامی برایمان بھ :  "ار دودمان ساسانی چنین می نویسندزآنجا کھ در باره ی بنیانگ
را نیز تھدید می كرد. اردشیر آھنگ بلكھ  سوریھبا لشگری بزرگ نھ تنھا  میانرودانصدا درآورد كھ 

و دریای یونان را كھ در گذشتھ بھ پدران پارسی وی تعلق داشتند بازپس گیری سرزمینھای میان رود فرات
٥٤را داشت."

نوشث، می ٣۵٧بھ كنستانتین امپراتور روم در سال بخشی از نامھ ای را كھ شاپور دومدر ھمین راستا، 

خوانیم:

سرزمینھای میان ینیاكان ما ھمھكنم كھ"من، شاپور، بر آنچھ پیشتر از این ھم بارھا گفثھ ام پافشاری می 
ما تا مرز مقدونیھ را درچیرگی و مالكیت خود داشثند. ثاریخ خود شما ھم شاھد این مدعاسث. من کھ ھمھ 
گونھ از گذشتگان خود پیشی گرفتھ ام، در این مورد مھم نیز از آنچھ سزای ما است، نمی گذرم. بر این 

آورده شده بودند را بدرنیاکانمچنگرا بھ ایران كھ بھ نیرنگ ازو میانرودانپایھ، برگرداندن ارمنستان
... این دیدگاه شما كھ برای رسیدن بھ پیروزیھای نظامی می توان اخالق را وظیفھ وجدانی خود می دانم.

٥٥زیر پا گذاشت، در پیشگاه ما جایی ندارد."

اردشیر پاپكان كھ ھوشمندانھ دریافتھ بود زنده نمودن ھویت و فرھنگ ایرانى نیاز بھ ارایھ ی یک آیین 

كوشش خود را بھ كار برد تا بتواند دین بھى را زنده كند و ی ایرانی ریشھ دار و  پذیرفتنی دارد، ھمھ 

اى تواند یكپارچگی دوبارهدانست كھ بھ پشتیبانى این آیین ناب ایرانی، مىھا را رونق بخشد. او مىآتشكده

در میان ایرانیانى كھ برای سده ھا زیر نفوذ و ھجوم فرھنگ یونانى بودند، پدید آورد. پس جای شگفتی 

54 -Dio's Roman History, Loeb Classical Library, vol. 9, p. 482-84/80.4.

55 - Ammianus Marcellinus, Loeb Classical Library, vol. 1, p. 332-34/17.5.3-7.
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دانند كھ اند و او را بزرگی مىھاى فراوانى نام بردهاز اردشیر پاپكان با ستایشمنابع زرتشتىنیست کھ 

گردآورى كرد. » آذرپادِمھر ِاسپندان«و اوستا را بھ كمک موبدانى ھمچون َتنَسر

حدود سد سال پس از نیز بھره گرفتھ شد وروماز راھکار اردشیر برای یکپارچھ کردن کشور، در 

ھم مسیحیت را دین رسمی امپراتوری اعالم نمود و از آن پشتیبانی کرد. اروپای قرون اردشیر، روم شرقی

وسطی نیز ھمان روند ھمراھی دین و دولت را پی گرفت کھ تا عصر نوزایی اندیشھ (رنسانس) بھ درازا 

کشید.

اندیشھ ی ایرانشھری کھ در میانھ ی دوره اشکانیان از پس ابرھای ِھلنیسم (یونانی گرایی) سربرآورده بود 

اردشیر بابکان و یارانش شده بود،  در زمان خسرویو یا مرامنامھدکترینو در آغاز دوره ی ساسانیان 

بھ اوج خود رسید. گردآوری تاریخ حماسی و اسطوره ای ایران در زمان انوشیروان زیر نام انوشیروان

بوده است) انجام گرفت. گرچھ ھا از جملھ شاھنامھ ی فردوسیشاھنامھساخت خدای نامھ (کھ دستمایھ ی 

و ت ولی بخشھای بزرگی از آن در شاھکار استاد توساصل خدای نامھ از بین رفتھ و بدست ما نرسیده اس

بازگو شده و یعقوبیو یا عرب مانند مقدسی، مسعودیدر آثار تاریخ نویسان ایرانی مانند تبری و گردیزی

بود » ابن مقفع«اند. باید تا اندازه ای نیز پایندگی اسطوره، حماسھ و تاریخ ایران پیش از اسالم را وامدار 

عربی، بسیاری از مطالب آن بھ تاریخ ی بھ عربی برگردانید و از این نسخھ کھ خدای نامھ را از پھلوی

د.نویسان مسلمان سده ھای پسین منتقل ش
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تاریخ سیاسی ساسانیان
از آغاز تا انوشیروان

در درازای این زمان، بیست و ھشت شاه در درازای شاھنشاھی چھارسد سالھ ی ساسانیان بر تخت نشستند. 

) رخ داد. در بیشتر این بیزانسو از اوایل سده چھارم، میان ایران و (دو نبرد میان ایران و روم بیست و

، بیدرنگ با رومیان در گی کامل یافتندچیرکشورھنگامی کھ ساسانیان بر جنگ بود. نبردھا، ایران آغازگر

مرزھاى باختری ایران زمین درگیر شدند. این درگیرى كھ بھ نبردھاى بسیار طوالنى ولی گسستھ از ھم 

ھا و روشھا با نبردھاى اشكانیان و رومیان تفاوت ھاى روشنى داشت. از دید انجامید، از دید انگیزه

نظامى، بر خالف اشكانیان کھ معموال در جایگاه پدافندی بھ جنگ رومیان می رفتند، ساسانیان از گرایشھای 

اسانى از جایگاه پدافند بھ تکاوری، نظام سجابجایی راھبرد ھجومى علیھ رومیان برخوردار بودند و چنان 

بھ فراھم نمودن یک ارتش نیرومند وادار کرد كھ این ارتش تا سده ھا در برابر رومیان و گاه گاھی قبایل را

بیابانگرد آسیای میانھ ایستادگی كرد و در بسیارى از موارد نیز در جایگاه آفندی بھ سرزمین ھاى دشمنان 

تاخت. ایرانشھر

اشکانیان در جنگ با رومیان بھ  نبردھای پارتیزانی روی می آوردند و جنگ و گریز را از دید روشھا، 

پیشھ می کردند و این از خاستگاه ایالتی اشکانیان و نیروھای زیر فرمان آنان ریشھ می گرفت. ساز و برگ 

، امکان جنگھای نامنظم را کھ ھمراه با جابجا شدن سریع نیرو اشکانیی در دوره سبک سربازان پارتی

از گونھ جنگھای کالسیک و با جنگ افزار سنگین بود و میانمی داد. نبردھای ساسانیان با روبود، بھ آنان 

واره نظام بھ این جھت بھ سپاھی کارآزموده و زبده نیاز بود. استخوان بندی ارتش ایران ساسانی را س

تشکیل می داد کھ خود بھ سنگین و سبک جنگ افزار بخش می شدند. ساسانیان با داشتن چنان ارتش 

نیرومندى كھ در درازای زمان، آبدیده تر، كارآمدتر و پیشرفتھ تر شده بود، نھ تنھا توانستند برای چھارسد 

ختری پاسداری کنند بلکھ ھر از گاھى نیز از ناتوانی و را از گزند دشمنان خاوری و باسال ایرانشھر

بزرگترین این ھمسایگان یعنی روم بھره می گرفتند و بھ انگیزه ھای سیاسی و اقتصادی بھ فالت  آشفتگی

می تاختند. (آسیای صغیر)، انطاكیھ، سوریھ، فلسطین و مصرآناتولی
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، نیروی ھمبستھ ی بزرگی از ، واپسین شاه اشکانیچھارمپس از پیروزی اردشیر بابکان بر اردوان 

دودمان بزرگ پیوستند تا با اردشیر رویارویی کنند.بھ پادشاه اشکانی ارمنستانرومیان، َسکاھا و کوشانیان

می زیستند نیز بھ رویارویی با اردشیر و نظام نوین او از تبار پارتیان کھ در نھاوند» کاِرن«و سرشناس 

) بودند، بیشترین مچھاراشکانی (اردوان یشاه کشتھ شدهی برخاستند. کوشانیان نیز کھ میزبان خانواده 

رشوه از جنگ توان خود را برای براندازی اردشیر بابکان بکار گرفتند. بخشی از سپاه کوشانیان با دریافت

. رومیان و سکاھا از اردشیر شکستھای بیرون آمدپیروزاین رویاروییدست کشید و اردشیر از 

ا پادشاه اشکانی خویش تا ده سال، زیر بار چیرگی ساسانیان نرفت. چشمگیری خوردند ولی ارمنستان ب

ساسان تن درداد. خانواده اشکانی پادشاھی ارمنستان ی سرانجام ارمنستان نیز بھ فرمان برداری از خانواده 

٥٦نیز برای سالھای دراز از سوی شاھنشاه ساسانی در جای خویش گمارده شدند.

، گزینش شاپور بھ تنسرینامھدر پسرش شاھپور یکم برتخت نشست. پس از درگذشت اردشیر بابکان، 

زمامداری ایران پس از مرگ اردشیر و بنا بر وصیت اردشیر بھ رای رایزنان سھ گانھ "ایران دبیرُبد"، 

است. این سھ تن با ھمرایی ھمدیگر، شاپور را از میان خانواده "ایران اسَپھُبد" و "موبدان موبد" واگذار شده 

ساسان برای شاھی پذیرفتند. در درستی گزارش این گزینش گمانھایی در کار است و نشانھ ھایی در ی 

، بھ شاھی تاج و تختپس از کناره گیری اردشیر از دست است کھ در زمان زنده بودن اردشیر، شاپور یکم

٥٧.ه بودبرگزیده شد

یکاردشیر بر آنھا چیره شده بود بھز بخشھایی از ایران كھگسترش دامنھ ی فرمانروایی ساسانیان ا

تا سند و و از گرجستانبھ فراروداز میانرودانی آندامنھ، كھامپراتوری گسترده در زمان شاپور یکم

گرچھآسانگیری بر پیروان دیگر دینھا نمودبھبود، شاپور را ناچار بھ دوراندیشی و  گرایشپیشاور رسیده

و ، اینک بابلایراندر کیش زرتشتی استوار و پابرجا بود.  دامنھ ی شاھنشاھیشاپور مانند پدرش ھمچنان

را با و بلخی از مسیحیان و كوشانرا با شمارو ارمنستانو گرجستانماد را با شمار باالیی از یھودیان 

را با پیروانی از آیین ھندو دربرمی گرفت. روشن است کھ برای شماری از بوداییان و ِسند و كابل

36Rome’s Enemies, Parthians & Sassanid Persians, p.-65

٧٢مجتبی مینوی، برگ نامھ تنسر بھ گشنسب،-۵٧
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اردشیر از خود نشان چھش از آنبسیار بینگھداشت آرامش در این سرزمینھا، شاپور و دولتمردان او باید 

فرھنگی و دینی در پیش می گرفتند،. در اموربلند نظری و آسانگیریداده بود، 

از سوی دیگر چون شاپور از نیرو گرفتن موبدان در سالھای پایانی شاھی اردشیرخوشنود نبود، در روز 

خویش را انجام دھد و آیین خود را بھ دیگران ، نخستین سخنرانی »مانى«تاجگذارى خود گزارد تا 

، مسیحى و آمیزی آموزه ھای زرتشتىبشناساند. مانى، پزشک سرشناسی بود کھ توانستھ بود با درھم

آیینھای خاور دور و ھندی و استوره ھای ایرانی و انیرانی، کیشی نوینی را بیافریند. وی در کتاب 

شاه پیشگاه یکم، بھ خویش، درونمایھ ھای آیین نوین را بیان کرد و ھنگام تاجگذاری شاپور» اھپورگانش«

پیشکش نمود. دوری نمودن از کشتن جانداران، نخوردن شراب و گوشت، دوری از زن و انباشتھ نکردن 

مردم و ھمچنین در میان شاھزادگان ساسانى برخی مال و دارایی از اندرزھای مانی بود. این کیش در میان 

اى از آرامش و ھواداران نیرومندى پیدا كرد. شاھپور یكم سیاست آسانگیری و مداراى دینى را كھ نشانھ

پایداری حكومت بود، در دستور كار خود گذاشت و فرمان داد تا مانویان و یھودیان و مسیحیان و ھر كسى 

نیکی یاد ایرانیان ازشاپور بھ. زندگی کنندآنگونھ کھ می خواھندبگذارند تا دینى آسوده گذارند و را با ھر 

اند. کرده اند و او را ھمسان داریوش بزرگ ھخامنشی دانستھ

میالدی)،  سھ امپراتور روم بھ ایران تاختند و یکی پس از دیگری ٢٧٠تا ٢٣٩(در زمان شاپور یکم

میالدی کشتھ شد. ٢۴٢بود کھ در نبرد با ایرانیان در سال » ِگردیانوس سوم«شکست خوردند. نخست 

بود کھ در برابر شاپور شکست خورد و پذیرفت کھ سالیانھ برای ویرانیھای پیاپی » فیلیپ عرب«دیگری 

میالدی با ھفتاد ھزار سرباز و ٢۶٠بود کھ در سال » والرین«ر ایران نموده بود، تاوان بدھد . سومی کھ د

ایرانیان شد. شاپور این پیروزی بزرگ را در کعبھ زرتشت کنده کاری نمود سردار و سناتور رومی دربند

تا برای آیندگان بھ یادگاربماند.

بھ جندی شاپور رفت و با بھره گیری از نیروی رومیانی کھ در جنگ بھ بند ارتش ساسانی افتاده شاپور یکم

آن ھم اکنون نیز دیده می شود. وی چندین شھر را با ی بودند، سد سنگی بزرگی بنا کرد کھ مانده 

زی و گسترش شاپور در آبادانی کشور با شھرسازی، سدسابکارگیری اسیران رومی بازسازی کرد. 

برگردانده شد. ھای بسیار از یونانی و ھندی بھ زبان پھلویکشاورزی، بسیار کوشید. بھ دستور وی، نوشتھ

شناسی و فلسفھ بود. در زمان او، گرد آوری و تدوین اوستا، کھ از ھا در باره ی پزشکی، ستارهبیشترین آن
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زمان اردشیر بابکان آغاز شده بود، دنبال شد. ھمچنین بخش بزرگی از دیگر آثار كیش زرتشتی کھ ھم 

اکنون برجاست در زمان او گردآوری گردید. 

گذاری کرد. این دانشگاه کھ در درا بنیا» رُگندی شاپو«شاپور برجستھ ترین نھاد فرھنگی منطقھ یعنی 

ساختھ شد بھ آموزش و پژوھش در فلسفھ، پزشکی و دانشھای دیگر روز پرداخت و در این دزفول کنونی

راه، افزون بر اندوختھ ھای ایرانیان، از دانشھای نزد ھندیان و یونانیان نیز بھره گیری می شد. ایرانیان 

کھ مسیحیان بھ آزادی چشمگیری یکمسالھای پادشاھی یزدگردمسیحی نیز در این کانون فعال بودند و در 

(ایرانیان مسیحی) نیز بھ زبانھای  رسمی گندی شاپور افزوده شد. دست یافتند، زبان کلیسای نستوری

مانویان از آنجایی کھ بھ باورھای دینی مردم حساسیتی نداشت بھ شاھپور گرچھ بھ دین مانی درنیامد ولی 

آموزه ھای دین نوین خود و خوزستانتوانست در عراقگونھ، مانی نیز امکان زندگی و آرامش داد. بدین

، )١٩٧برگردان از ابراھیم آیتی، جلد یکم، برگ (. سرانجام بھ نوشتھ ی تاریخ یعقوبیبھ مردم بشناساندرا 

داشت در دادگاھی باورھا و آموزشھای ر کھ موبد موبدان بود و جایگاه واالیی در زمان شاپور یکمَکرتی

از روحانى جاه دوست و بلند پایھ ی زرتشتىمانی را بھ چالش کشید و آنھا را بی ارج ساخت. کرتیر

میالدی ناچار ٢۵١شاھنشاه خواست کھ از مانی دوری کند. مانی کھ جان خود را در خطر می دید در سال 

بھ رفتن از ایران شد و بھ ترکستان رفت و در آنجا مشغول گسترش دین خود شد. پس از درگذشت شاپور 

نی دوباره بھ ایران بازگشت یکم کھ یکی از برجستھ ترین و شایستھ ترین شاھان تاریخ ایران بوده است، ما

یکم پی گرفت. و گسترش کیشش را در شاھنشاھی ھرمز

درخوری داشت ولی بھ خاطر شخصیت گاهقدرت جایساختاراگر چھ در دوران شاھپور یكم در كرتیر 

ھرگز نتوانست كھ دامنھ ی نفوذ خود را گسترش دھد. بزرگترین دستاورد ،نیرومند و نیک اندیش شاه

دگرگون کنند و بدینگونھ این بود کھ توانستند رای شاه را نسبت بھ مانىو دیگر موبدان زرتشتىکرتیر

مانی را از شاه و پایتخت دور کنند. شاپوریکم و جانشین او، ھرمزیکم، با گسترش چنین آیینی سر 

از ناسازگاری نداشتند زیرا نھ تنھا از سویی مردم را بھ آشتی جویی و معنویت می خواند بلکھ می توانست

شتی جلوگیری کند. رتبیشتر نیرو گرفتن روحانیان ز

یکم، یشوایان زرتشتی و عیسوی کھ با ھم پیوستھ در کشاکش بودند، ھمنوا شدند و در دوران شاھی بھرامپ

کھ شاھی ناتوان و بی خرد بود در جریان دادگاھی بھ گناه ستیز با دین رسمی، مانی را ٢٧۶در سال 
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ا بھ انزوا گزینی و رھا ساختن زندگی این محکوم بھ مرگ نمودند و بھ کشتن دادند. کیش مانی کھ انسان ر

جھانی رھنمون بود، پیامدھای ناگواری نیز می توانست برای جامعھ بھ ھمراه داشتھ باشد کھ برجستھ ترین 

مردم بود. و آسایشرفاهبدست آوردنآنھا، بی انگیزگی در آبادانی کشور و نبود کوشش در راستای 

بلندپایھ ترین روحانى و نظریھ پرداز اجتماعی دستگاه حکومتی، بھ اوج قدرت عنوان از آن پس، كرتیر بھ

شد برای نخستین بار بھ یکم، لقب نگھبان آتشكده آناھیتا كھ تاكنون بھ شاھان داده مىرسید. در زمان بھرام

كرتیر کھ بیرون از خانواده شاھی بود، داده شد.

ز جملھ سنگ نوشتھ ی كرتیر در "كعبھ زرتشت"، بھرام یکم در پیگرد و آزار بھ گواه اسناد تاریخى و ا

. از آن پس تا سال اردبرھمنان، مسیحیان و مانویان دست موبدان زرتشتی را باز گزیھودیان، بوداییان،

سوم بھ فروپاشی دودمان ساسانى انجامید، سرنوشت کشور برپایھ ی برآیند نیرو كھ با مرگ یزدگرد۶۵٢

شد. اگر شاھى مقتدر و بدون توجھ بھ قدرت و نفوذ موبدان بھ روى میان شاه، موبدان و بزرگان تعیین مى

ینھ ی ھاى دینى و زم، در راستای فراھم كردن آزادىمردمیآمد، بھ دلیل نیاز بھ داشتن پشتیبان كار مى

رشد براى پیروان دینھای مسیحى، یھودى و مانوى (و از سده ی ششم مزدکی نیز) گام بر می داشت. 

یکم، پسر و نوه ی او با نامھای بھرام دوم و بھرام سوم بھ تاج و تخت رسیدند و روی ھم ده در پی بھرام

ند، آنگونھ کھ خودسری و خودکامگی بھرام دوم سال شاھی کردند. این دو، رھبرانی خشن و ناشایست بود

پس از بھرام سوم، ٥٨ند.دموجب شد کھ وزیران و کاردانان وی دست از کار کشیدند و از او دوری گزی

بھ شاھی رسید. دوره ی ُنھ سالھ ی شاھی نرسی، دوره ی آرامش و آسایش مردم بود و ایرانیان » یِنرس«

٥٩مھربانی، دادگری و نیکوکاری ندیدند.از وی چیزی جز 

درجنگی با اعراب کشتھ شد و ٩٣٠کھ پس از پدر بھ شاھی رسیده بود، در سال دوم" پسر نرسی"ھرمز

کھ اندکی پس از مرگ پدر زاده شده بود، با رایزنی بزرگان و سرداران، بھ شاھی پسرش شاپور دوم

برگزیده شد. این َرَوند کھ پیشینھ ای از دوره ی اشکانیان داشت، چند بار در زمان ساسانیان نیز دیده شد 

۶٩ زین االخبار، گردیزی، بھ کوشش عبدالحی حبیبی، برگ -۵٨

زین االخبار، گردیزی، بھ کوشش عبدالحی حبیبی، برگ ٧٠ -۵٩
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مدند تا با یعنی بھ ھنگام بروز اختالف بر سر جانشینی شاه، گروھی از بزرگان و سران کشور گرد ھم می آ

٦٠رایزنی میان خود، جانشین را برگزینند.  بدین گونھ، شاپور دوم در گھواره بھ شاھی ایران رسید.

دوم گستاخ تر از پیش شده بودند، در آزار ایرانیان و غارت دارایی مردم در اعراب کھ پس از کشتن ھرمز

کھ در از ھیچ نامردمی کوتاھی نکردند. از شاپور دومو ھمچنین کرانھ ھای جنوبی خلیج فارسمیانرودان

از آنچھ اعراب برسر ایرانیان در این سالھای مد. گردیزیآودکی بیش نبود، کار چندانی برنمیآن سالھا ک

د می کند:سیاه آوردند، اینگونھ یا

بیامدند و بر گوشھ ی را بشنیدند از بالد َعبُدالقیس و کاظمھ و بحرین"اعراب چون خبر مرگ ھرمز
بنشستند و دست دزدی  و راھزنی ِبُبردند. ھمی کشتند و بستند و مردمان را باز ھمی فروختند و ایرانشھر

٦١"کاالی مردمان ھمی بگرفتند و بی سامانیھای بسیار کردند.

ھنگامی کھ شاپور بھ شانزده سالگی رسید، خود در جایگاه فرماندھی سپاھی برای سرکوب اعراب تبھکار 

شتافت و بسیاری از آنھا را کھ برای چندین سال ھستی » َعُبدالِقیس«و » ِھجر«، بحرینبھ دیار آنان یعنی 

ایرانیان را نابود و زندگی آنان را سیاه کرده بودند، کشت. او برای زھر چشم گرفتن از این قبایل بیابانگرد 

شاپور «از اینرو در نزد اعراب بھ فرمان داد تا شانھ ی گردنگشان و راھزنان عرب را سوراخ نمایند.

نامی گشت. تبری می نویسد کھ شاپور تنھا با ھزار سپاھی برگزیده و زبده، در سرکوبی » ذواالکتاف

و از سوی دیگر تا در حجازاعراب بھ کامیابی رسید. شاپور در تار و مار کردن اعراب از سویی تا مدینھ

نیز پیش تاخت. آتش کینھ ای کھ در درازای شانزده سال از بدیھا و آزار اعراب در دل ایرانیان سوریھ

افروختھ شده بود آنچنان بود کھ سپاھیان شاپور چاھھای آب سرزمینھای عرب نشین را کور نمودند. سپس 

را بھ » َحنَظلھ«و » بنی َتغلَب«و قبیلھ ھای را بھ کرمان» َبکر بنی وایل«ی شاپور، مانده ی اعراب قبیلھ 

کوچ داد تا در آینده بر کار آنھا از نزدیک آگاه باشد و جلوی سرکشیھا و یاغی و پیرامون اھوازمیانرودان

این رویداد در ٦٢د کھ " اَنبار" نام گرفت. گریھای آنان را بگیرد. این اعراب در میانرودان شھری را ساختن

برگ ٤٩ برگردان از مھدوی دامغانی،  اخبارالطوال، دینوری، -۶٠

زین االخبار، گردیزی، بھ کوشش عبدالحی حبیبی، برگ ٧١ -۶١

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد ٢، برگ ۶٠١ -۶٢
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رخداد و جالب است کھ در سھ سده پس از آن، شرایط ھمانندی پیشامد و بھ خاطر سستی و ٣٢۶سال 

پریشانی امور ایران، اعراب در نواحی مرزی بھ تاخت و تاز و غارت مردم پرداختند ولی اینبار شاھی 

در میدان نبود تا آرامش را با راندن بیگانگان بھ کشور باز آَوَرد.توانمند و استوار اراده چون شاپور دوم

و کوشان با فراز و نشیبھایی در جنگھای ایران با روم شرقیدوران پادشاھی ھفتاد سالھ ی شاپور دوم

کنونی) ھمراه بود. یکی از ، پیرامون قندھار و کابلتان(حکومتی در گستره ی جنوب و مرکز افغانس

بھ ایران بود. امپراتور روم و بازگرداندن ارمنستان» ژولیان«رویدادھای چشمگیر این نبردھا، کشتھ شدن 

نشاند و از آنان در ھمچنین شاپور دوم سپاھیان رومی را کھ در این نبردھا بھ بند کشیده بود، در شوش

بھره گرفت.آبادسازی و شھرسازی در آن بخش خوزستان

ن داوری دوستانھ ای نداشتھ اند و ھمزمان با شاھان ساسانی، در باره ی ایرانیارومیِ با آنکھ تاریخ نگاران 

بوده است ولی در باره ی شاپور دوماین بیشتر بھ انگیزه ی درگیریھای دینی میان ایران و بیزانس

گزارشھایی را از خود بجا گذاشتھ اند کھ رادمردی و خویشتن داری وی را بخوبی نمایان می سازد. " 

ھنگامی کھ ھمسر یکی از بلند پایگان رومی بدست ایرانیان می افتد، از ترس تجاوز بھ خود می لرزد. 
شاپور بھ او می گوید کھ بزودی شوھر خویش را بازخواھد یافت و ھیچ کس در ایران بھ پاکدامنی او 

ش برمی گستاخی نخواھد کرد. شاپور بر سر حرف خویش می ایستد و سرانجام این زن را بھ شوھر
٦٣."گرداند

، تاریخ نگار رومی می نویسد کھ در خالل نبرد ایرانیان و رومیان در سال »آمیانوس«در ھمان گزارش، 

کھ در شھر "آِمد" رخ داد، شاپور خود در پیشاپیش سپاه ایران بھ سوی دشمن می تاخت و مانند یک ٩۵٣

٦٤سرباز می جنگید و دلیرانھ نبرد می کرد.

دیشی، برای نخستین بار در دوره ی ساسانیان بازرسان پنھان بھ میان مردم در گوشھ و شاپور با روشن ان

کنار کشور فرستاد. از اینرو خود بر ھمھ ی کارھا ی کشور آگاه بود و بھ آسانی تحت تاثیر این و آن قرار 

Ammianous, Vol. 18, P.10-63
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یاری می وی را در دادگری و نیک گرداندن اداره ی کشور ،نمی گرفت. رایزنان پاک اندیش و خردمند

٦٥دادند.

مسیحیت را بھ عنوان دین رسمی امپراتوری برکشید، ،امپراتور روم شرقی» کنستانتین«از زمانی کھ 

دیگر یک نگرانی آیینی و دینی نبود بلکھ پدیده ای ناشی ،حساسیت حکومت ایران بھ مسیحیت و مسیحیان

٣۴٠در سال از تھدیدھای سیاسی و امنیت ملی شد. سختگیری بر ترسایان کھ از زمان شاھی شاپور دوم

شمن درجھ ی یک ، دروم شرقیافزایش یافت، واکنش شتابزده ی دولت ساسانی بھ رسمی شدن مسیحیت در 

ایران ساسانی بود. بر این پایھ، مسیحیان در این دوره نھ تنھا از سوی موبدان زرتشتی زیر فشار بودند بلکھ 

پیروان دیگر دینھا ھمچون مانویان و یھودیان نیز آنھا را نکوھش می کردند و گاھی لقب "جاسوسان روم" 

، نوشت، او و ، رھبر روحانی مسیحیان میانرودان»شمعون«بھ آنان می دادند. در نامھ ای کھ شاپور بھ 

م ما بھ جنگ می پردازیبازخواست نمود. شاه نوشت: " پیروانش را بھ دلیل پرداخت نکردن مالیات و خراج
قیصر ھستید. . در کشورمان زندگی می کنید و دوستدار دشمن ما یعنی و شما در ناز و آسایش بسر می برید

٦٦."گویا می خواھید شورشی برپا کنید و کشورمان را بھ ھمکیش خود، قیصر، بسپارید

بود و رھبر دینی یھودیان باِبل کھ "َربا" نامی بود، از دوستی شاپور دوم بھره مند ، یھودیمادر شاپور دوم

بود.  پیامد اینھا آن بود کھ یھودیان بھ آزادیھای چشمگیری در انجام مراسم دینی خویش و حتی سازماندھی 

می و شماری ھم در خراسانھانو اصفپرستشگاھھای خود دست یابند. بیشتر یھودیان در میانرودان

زیستند.

ھمچنان کھ گفتھ شد، در آن زمان، بردباری و بلند نظری در برابر مسیحیان، مانویان و یھودیان (و ھمچنین 

زیر فشار نھادن این غیر زرتشتیان، یعنی در سده ی ششم ترسایی در مورد مزدکیان) و یا وارون آن 

) بوده است. کوتھ (بیزانسھمواره پیرو شرایط سیاسی کشور و چگونگی پیوندھا و گسستھا با روم شرقی

بینیھا و تعصبات دینی در ُکنشھا و واکنشھای حکومت ایران پررنگ نبود و حکومت ساسانی، 

فارسنامھ، ابن بلخی،  برگ ٧٢ -۶۵

٢٧٢برگردان از رشید یاسمی، برگ ایران در زمان ساسانیان، آرتور کریستین سن،-۶۶
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تای زدودن ستون پنجم رومیان در درون ایران، سختگیریھایی کھ بر مسیحیان وارد می شد را در راس

توجیھ می نمود.

، برادرش اردشیر بھ تاج و تخت رسید. او چون خیره سری با بزرگان و بدرفتاری با پس از شاپور دوم

توده ی مردم در پیش گرفت، پس از سھ سال با گردھم آمدن و رایزنی سران و بزرگان کشوراز شاھی 

را کھ پسر شاپور دوم بود، بر تخت نشاندند و او در بازگرداندن آسایش و رکنار شد. سپس شاپور سومب

آرامش بھ کشور و بدست آوردن دل مردم در درازای شش سال پادشاھیش کامیاب بود. سیاستھای دادگرانھ 

ری از اشراف را بر آن داشت کھ با نقشھ ای و مھرورزی این شاه بھ مردم و بویژه فرودستان جامعھ، شما

شناختھ می شد، یازده » کرمانشاه«چھارم کھ بھ نام نابکارانھ، وی را از سر راه بردارند. پس از وی بھرام

، از بھ کرمانسال حکومت کرد. او کھ بھ خاطر خوشگذرانیھای بسیار و جابجایی پایتخت از تیسفون

تبری می نویسد کھ ٦٧را از دست داد. غافل شده بود، بخشی از ارمنستانمرزھای باختری ایرانشھر

٦٨کرمانشاه در کودتایی کشتھ شد.

چھارم، رویکردی نو و خردمندانھ در باره ی مسیحیان در پیش گرفت. بھ جانشین بھرام، یکمیزدگرد

فرمان او، کلیساھای ویران شده را بازسازی کردند و ترسایانی را کھ بھ زندان افتاده بودند، آزاد نمودند.

ده شد. فراخوانی كھ خشم موبدان ھمچنین فراخوانی در راستای آسانگیری و بردباری دینى از سوى شاه دا

بھ شاه كھ متھم بھ سھل انگاری در باره ی کفار شده بود در منابع زرتشتىاین را برانگیخت و از اینرو از 

نام برده شد.» كاربزهیزدگرد«

دینی حکومت کھ بیشتر یک چالش دشواریھایی کھ برای ایرانیان مسیحی پیش می آمد، نھ بھ دلیل تعصب

مسیحی در ھمسایگی ایران و کوشش آن حکومت در راستای سیاسی بھ دلیل حضور امپراتوری بیزانس

برای خودگردان نمودن مالی و معنوی بھره برداری ابزاری از مسیحیان در ایران بود. از اینرو، یزدگرد

، فرمان برپایی کلیسایی ایرانی را داد.  پس از ایرانیان مسیحی و گسستن پیوند آنان از کلیسای قسطنطنیھ

، »دادیشوع«کھ با کوشش » َنصیبین«در شھر ۴١٠ی در سال آنکھ کلیسای ایرانی با نام کلیسای َنستور

٢٧، بھ کوشش عبدالحی حبیبی، برگ زین االخبار، گردیزی-٧۶

۶٠٧، برگ ٢جلد برگردان از ابوالقاسم پاینده، تاریخ تبری، -۶٨
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سر اسقف مسیحیان ایران و با پشتیبانی حکومت ساسانی برپا شد، ترسایان جایگاه بھتری در ایران یافتند و 

، در آرامش و آسایش نسبی و بدون فشار چشمگیر از سوی حکومت و نھادھای زرتشتی ۵۴٠تا سال 

زیستند.

می زیستند، گاھی خود آغازگر تنش و ناسازگاری و ارمنستان، خوزستانمسیحیان کھ بیشتر در میانرودان

فشار شصت ھفتاد سالھ ی موبدان و ، بھ دلیل اینکھ آنان از زیر یکمبا حکومت بودند. در زمان یزدگرد

جویی پیش می گرفتند و اکثریت زرتشتی کشور را آزرده ھ آمده بودند، راه تندروی و کینکومت بیرون ح

می ساختند و شاه را ناچار بھ واکنش در برابر آسیب زدن بھ دین رسمی کشور (کیش زرتشتی) می نمودند. 

ر بروز ، ایران شناس برجستھ ی دانمارکی، مسیحیان ایرانی را بیش از حاکمیت زرتشتی د»کریستین سن«

گستاخ و مسیحیانی بسیاراختالفھا و خشونتھا، گناھکار می داند. برای نمونھ، بھ رخدادی می پردازد کھ 

اى را ویران کردند و بھ جاى آن كلیسا ساختند. روحانی ، آتشكده»اردشیرھرمز«پروا  در شھر بى

خت فراخوانده شد. شاه از وی خواست کھ آتشکده ی بود، بھ پایترھبر این جریانکھ » حشو«مسیحی بھ نام 

ویران شده را باز سازی نماید ولی او بھ جای جبران خرابیھای خود، بھ آیین زرتشت و پیروان آن دشنام 

٦٩داد. این روحانی و اسقف پشتیبانش بھ دلیل خودداری از بازسازی آتشکده، سرانجام کشتھ شدند.

، بزه کار و بدکار خوانده شده است. اینگونھ ی و َتَبری، یزدگردَگردیزی چوندر گزارشھای تاریخ نگاران

در راستای آسانگیری بر مسیحیان و سختگیری بر دین ساالران انگاشتھ می شود کھ سیاستھای یزدگرد

ان ساسانی را کھ روایت موبدان زمان بوده است و زرتشتی و سران کشور، تاریخ شفاھی مانده از دور

آمیختھ باشد. چگونگی ، با کینھ و دشمنی با یزدگردشده استبخشی از دستمایھ ی تاریخ نگاران مسلمان 

و باشند وی را از میان برده ،نیز کھ با افسانھ درآمیختھ است بھ این گمان کھ پیرامونیان شاهمرگ یزدگرد

، دامن می زند.تعبیر کرده باشندبزھکاریزدگرداین پیشامد را بھ اراده ی یزدان برای کیفر 

٩٧١ایران در زمان ساسانیان، آرتور کریستین سن، برگردان از رشید یاسمی، برگ -۶٩
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بلندپایگان و بویژه گردانندگان دستگاه کیش زرتشتی بھ دلیل ،۴٢١در سال یكم پس از مرگ یزدگرد

نامی را از میان خویشان ، از پادشاھی ھیچیک از پسران وی پشتیبانی نكردند و خسروکارنامھ ی یزدگرد

٧٠بھ پادشاھی برگزیدند.یزدگرد

سپرده شده بود کھ » حیره«، بھ اعراب گردد) کھ بھ فرمان پدرش، یزپنجم (بھرام گوراز سوی دیگر، بھرام

و شایستھ تر از خسروبا زندگی سخت و دشوار خو بگیرد و مردانھ پرورش یاید، خود را ولیعھد یزدگرد

ار ساسانیان در ز" کھ کارگاز خانواده "لَخمی» نر ابن ُنعماُمنذَ «، ۴٢٠در سال برای شاھی می دانست. 

چھار ھزار نفر) را بھ ھمراه ده ھزارتن (و بر پایھ ی گزارشی دیگر، » ن دومُنعما«حیره بود، پسر خود 

فرستاد. گردان عرِب کارگزار حیره، سوی تیسفونبھ سواران عرب و ایرانی در خدمت بھرام گور

ن در تیسفون بسیار کوشید تا بزرگان و نامیده می شد. ُنعما» سپید رخشان«و گردان ایرانی آن، » دوسر«

و محدود کردن دامنھ ی نفوذ موبدان یش زرتشتی را کھ از سیاستھای آسانگیری دینی یزدگردبلندپایگان ک

دل چرکین بودند، بھ شاھی بھرام خشنود نماید. در گفتگوھا و رایزنیھایی کھ میان بزرگان ایران، خسرو، 

بھرام و ُمنذر انجام شد، بھرام برای یک آزمون یک سالھ بھ شاھی برگزیده شد و پیمان با بزرگان ایرانشھر

ر پس از یک سال از او خشنود نباشند و وی را سیاھکار و ستمگر یافتند، از شاھی کناره گیری بست کھ اگ

نماید. موبد موبدان گواه این پیمان بود.

ابراز وجود می کردند گرجھاین دومین بارى بود كھ اعراب در سرنوشت ایران ساسانی و در دل ایرانشھر

ی کانونھای قدرت در ایران را نیکخواھانھ و آشتی جویانھ انجام دادند. بر خالف ابتھااین ایفای نقش در رق

، با دستبرد و شبیخون زدن بھ حضور نخست اعراب بادیھ نشین کھ در زمان نوزادی و کودکی شاپور دوم

بود، این بار اعراب متمدن تر شھرھا و روستاھای ایران و بھ اسارت بردن زنان و کودکان ایرانی ھمراه 

) کھ در دامان آنان پرورش یافتھ بود (گرچھ از گور، با دلسوزی برای شاھزاده ساسانی (بھرامحیره

با رایزنی با استادان و آموزگاران پارسی نیز در زمان کودکی بھرام بھره گیری شده بود)، در تیسفون

خوشایند رساندند. نیاز بھ یرا کدخدامنشانھ بھ پایانسران کشور، چالش گزینش جانشین برای یزدگرد

بھ یادآوری است کھ نیروی چھار ھزار نفری (و یا ده ھزارنفری) اعراب حیره کھ بھ پشتیبانی بھرام گور

آنجایی کھ لشگر حیره نیروی و ھواداران وی روبرو نشدند. ازند با نیرویی از سوی خسروتیسفون آمد

٥٧، برگردان از مھدوی دامغانی، برگ دینوریاخبارالطوال،و ٨٥٨، برگردان از محمد فضایلی، برگ ثعالعبیتاریخ -٧٠
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بسیار بزرگ و زبده ای نبود و بدون برخورد نظامی خود را بھ تیسفون رسانید، آمدن آنھا بھ سوی پایتخت 

بیشتر بھ مانند جنبشی از شھروندان نباید بھ یورش یک قوم بیگانھ بھ ایران تعبیر شده باشد و این رخداد 

ایرانشھر (با وجود تبار و زبان عربی آنان) در راستای پشتیبانی از نامزد دلخواه آنھا برای بر تخت شاھی 

اران ساسانیان در حیره بر پایھ ی آنچھ در رویدادھای زمان خسروپرویززنشستن، بوده باشد. اھمیت کارگ

آینده بازگویی خواھد شد، نمایان می شود. در بخشھای 

مالیات ھفت سال مردم را بخشید و ھمچنین با پخش نمودن بخشی از خزانھ ی شاھی میان مردم، گوربھرام

ا کھ ر» ِمھرِنرسی«آنان را بھ کاھش زمان کار و افزایش زمان آسودگی و خوشی تشویق نمود. بھرام، 

بود و پیش از آن برای چندی در زمان یزدگرد» سپندیاد«مردی توانمند و خردمند از خانواده ی سرشناس 

شایستگی خود را نشان داده بود، بھ وزیری برگزید و بخش بزرگی از اداره ی کشور را بھ او سپرد.یکم

درھمسایگی شمال خاوری ایران، یکی از تیره ھای بیابانگرد آسیای مرکزی بھ نام در سده ی پنجم میالدی، 

شدند. از زمان سرکوبی کوشانیان بھ گفتھ ی تاریخ نویسان مسلمان) جایگزین کوشانیان(ھیاطلھھپتالیان

تا میانھ ی سده ی پنجم، ایرانیان از گزند ھمسایھ ی خاوری خویش آسوده بودند. گر چھ بدست شاپور دوم

نژاد و تبار ھپتالیان چندان روشن نیست، ولی از آنان بھ ھونھای سپید یاد شده است (یادآوری می گردد کھ 

. د شناختھ می شدند)قبایلی کھ بھ رھبری "آتیال" اروپا را بھ خاک و خون کشیدند،  بھ نام ھونھای زر

با ھنگامی کھ خاقان ھپتالیان (ھیاطلھ) از سوی شمال خاوری، با سپاھیانش بھ درون ایران تاخت، بھرام

شایع کردن اینکھ برای شادخواری و شکار بھ آذربایجان می رود، ترفند کارایی بھ خاقان زد. خاقان کھ می 

است، از ایرانیان درخواست باج نمود و ناغافل ار گذرانی در آذربایجاناندیشید بھرام غرق در بزم و خوش

بزرگ جای گرفت تا ایرانیان نومید و نگران، باج را فراھم آورند. در خراسان» وَمر«بھرام در شھر 

خود را از شمال پنھانی،ولی شگفت انگیزیبھرام و لشگر کوچک او (بھ گفتھ ی تبری سیسد نفر) با شتاب

باختری ایران بھ شمال خاوری رساندند و در شکارگاھی، خاقان و سربازانش را غافلگیر کردند. بھرام پس 

را بازپس گرفت و ترکستان (بخشی از گذشت و فرارودر کردن سلطان ھپتالیان از آمودریااز اسی

٧١ازبکستان کنونی) را نیز بھ زیر فرمان ایران آورد.

٧٧، بھ کوشش عبدالحی حبیبی، برگ زین االخبار، گردیزی-٧١
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نھاد و ایرانیان و ھپتالیانبر زمین فرو ان و ترکستان ایریک ِمنار بزرگ را بھ نشانھ ی نقطھ مرزی بھرام

، پیمان بستند تا از این مرز گذر نکنند. پیداست کھ پیشینھ ی دست اندازی و ویرانگری ترکان در خراسان

دستکم بھ آن زمان برمی گردد و این روند تا چند سد سال پس از آن پی گرفتھ شد و در سده ھای یازده تا 

آورد و پس از بدست ده میالدی (پنجم تا ھشتم ھجری) بھ اوج خود رسید. بھرام سپس روی بھ بیزانسچھار

آوردن پیروزیھایی در برابر رومیان، توانست آنان را وادار بھ پرداخت باج ساالنھ بھ ایران نماید. 

تاخت و بھ بھ ھمراه سوارانش بھ ری، یکی از بزرگان دیلمیابن اثیربر پایھ ی نوشتھ ی تاریخ کامل

با سپاھش بر دیلمیان تاخت و رھبر یاغیان را دستگیر نمود. بھرام بھ غارت و ویرانگری پرداخت. بھرام

این واپسین نافرمانی ٧٢ه ی آنان را بخشید. دیلمیانی کھ دست از نبرد کشیده بودند، امان داد و حتی فرماند

، خودسری این دیلمیان از حکومت مرکزی نبود و ھمچنانکھ خواھیم دید، در آینده از جملھ در جنگ قادسیھ

نیروھا بھ توان پدافندی کشور آسیب بسیار رساند.

، زندگی و شاھی وی در تاریخ و ادبیات ایران با افسانھ درھمگوربھ انگیزه ی ویژگیھای جالب بھرام

آمیختھ است. داستانھای خوشگذرانی، رادمردی، دالوری و بزرگواریھای وی در ادبیات تاریخی و افسانھ 

را رام را از آنجایی کھ برای مردم سالھای خوش و شاد و آرامیبھنیز، فردوسیای آمده است. در شاھنامھ

فراھم نموده بود، ستایش می کند. 

سوم در مجموع بھ درازای بیست و یک سال دوم و ھرمز، یزدگرد۴٣٨در سال گورپس از مرگ بھرام

، کشور کمابیش دوره ای آرام و آسوده را پشت سر گذاشت »گردیزی«پادشاھی کردند. بر پایھ ی گزارش 

بھ اوج بر سر ارمنستانو حکومت با مردم خوش رفتاری می نمود. پس از آن، رقابت ایران و روم شرقی

بود و بیشتر مردمش زرتشتی خود رسید. سرزمینی کھ اکنون جمھوری ارمنستان است، بخشی از ایرانشھر

ربرمی گرفت کھ بیشتر مردم آن بودند ولی ارمنستان آن روز، بخش بزرگی از خاور ترکیھ کنونی را نیز د

مسیحی شده بودند. در بیشتر سالھای کشمکش بر سر ارمنستان، بخش خاوری ارمنستان ،ارمنستانبخش از

(کھ جمھوری ارمنستان کنونی است) با ایران و بخش باختری آن (خاور ترکیھ کنونی) با روم بود. از 
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داشتھ اند با چھره دوم حتی در منابع مسیحی ارمنی کھ روی خوشی با حکومت زرتشتی ساسانی نیزدگرد

٧٣ای عرفی و غیر متعصب در دین یاد شده است. 

برای جلوگیری از تجاوز دوم فرمان بھ ساخت دیوار و برج و بارویی در شمال ارمنستانیزدگرد

بود. خزرھا ایرانشھرداد. این نشان دھنده ی خطر دشمن تازه ای در فرامرزھای شمال باختری » خزرھا«

بھ از نژاد زردپوست آسیای میانھ بودند و از شمال خاوری دریای مازندرانمانند دیگر تیره ھای ترک

میالدی بھ سود رومیان ھفتمسرزمینھای باختر این دریا جابجا شده بودند. اینان در دھھ ھای آغازین سده ی 

، ) را در زمان خسروپرویز(بیزانسوارد جنگ با ایران شدند و سرنوشت جنگھای ایران و روم شرقی

ھمچنانکھ در بخشھای آینده خواھد آمد، دگرگون ساختند.

، کوشانیانخاوری از جملھو بیابانگرد مرزھایبی تمدناقوامتازدر درازای سده ھا، مورد تاخت و ایران

سیردریا (رود سیحون) واز سده ی ھفتم بھ بعد، از آن سوی آمودریاسویو ازبکھای آن، تركانھپتالیان

و نژادی آنھا، زبانیی آنھا فارغ از تفاوتھایھمھبھ ی ایرانيدیرینھاست. در سنت(رود جیحون) بوده

ویرانيو بھو تاز در شھرھای مرزیو تاختغارتكارشانكھاقواماست. اینشدهدادهتورانيعنوان

شدند. يھم پیمان میعنی بیزانسایرانبا دشمن باختریگاهبود، گھنواحيدر اینآثار تمدنھمھ یكشیدن

زدند و پس زدن آنھا جز با ميھمرا بھو زیرساختھای بخش خاوری و شمالی کشوربازرگانياینان امنیت

.جنگھای پیوستھ و یا پرداخت باج بھ منظور سیر کردن آنان شدنی نبود

بسیاری نیز پدید آورد، در زمان پیروز زیانایرانبرایكھھپتالیبا قبایلیکی از رویاروییھای چشمگیر

از پیشروی این را در جلوگیریساسانیایرانبرخورد روی داد، نقشدر اینآمد و آنچھپیشساساني

داد.نشانتوحشدربرابرمنطقھ ازفرھنگ و مدنیت و پدافندقبایل درخاور نزدیک، خاور میانھ و قفقاز

بر تخت نشست. شھر فیروزکوه در دامنھ ھای۴۵٩در سال » یکمپیروز«سوم، برادرش پس از ھرمز

را او بنا نھاد. دوره ی بیست و چھار سالھ ی شاھی او آبستن رخدادھای چشمگیری بود. آغاز البرزخاوری

پادشاھی وی با خشکسالی ھفت سالھ ای ھمراه بود کھ رھبری خردمندانھ و دادگرانھ ی پیروز، جلوی از 

خیره ی گندم انبارھای شخصی ذا گرفت. وی فرمان داده بود کھ درھایمیان رفتن انسانھا و حتی دامھا ر
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را بھ روی توده ی مردم بگشایند و تھدید کرده بود کھ اگر کسانی در استانی بھ دلیل گرسنگی بمیرند، 

بزرگان و سران آن استان را کیفر بزرگی دھد.

سوم) بستاند. با کمک نیروھایی از خاور کشور توانستھ بود کھ تاج و تخت را از برادرش (ھرمزپیروز

را کھ آن بخش از ایران را اشغال » کیداری«) برد و قوم (خاور بلخ» تخارستان«سپاھش را بھ شاه پیروز 

رفت کھ در سپس بھ رزم ھپتالیانپیروز کرده بودند، شکست داد و باقیمانده ی آنان را بھ قندھار کوچاند. 

ار آنان شد. پیروز زدو سال باجگبودند ولی در این نبرد شکست خورد و برایانباشتھ شده ناحیھ ی تالقان 

بھ برای بھ تاج و تخت رساندن وی، ن را بھ عنوان پاداِش کمک ھپتالیان در آغاز پذیرفتھ بود کھ ُتخارستا

انحرافھا و فساد اخالقی این قوم زردپوست، از کرده ی خویش پشیمان پس از چندی بھ دلیل.اردزآنان واگ

شد و روا ندانست کھ مردم تخارستان را در زیر چیرگی این تبار کھ بھ گفتھ ی تبری خوی و رفتار قوم 

لوط را داشتند، رھا نماید. بنابراین، پیروز بھ جنگ ھپتالیان رفت. در این جنگ پیروز، چھار برادر، چھار 

٧٤ش و بسیاری از ایرانیان کشتھ شدند.پسر

سر زیر تاج و سر زیر ترگشکاریم یکسر ھمھ پیش مرگ

کشتھ شدن شاه و ھشت نفر از نزدیکترین کسانش در جنگ نشان می دھد کھ سنت جنگیدن شاه و 

کمابیش شاھزادگان در پیشاپیش سپاه در میدان نبرد تا آن روز ھم برپا بوده است. این روند پس از آن نیز 

دیده و گزارش شده است.

شده کھ جوالنگاه ھپتالیانبسر می برد، بھ خراسانسردار توانمند و برجستھ ای کھ در سیستان» سوخرا«

، سرکرده ی آنان بست، توانست تا خراسان را از آزار و آسیب »اَرَخشنوار«بود رفت و با پیمانی کھ با 

آنان برھاند و گنجینھ ھای سلطنتی را کھ بدست ھپتالیان افتاده بود، پس بگیرد. ایران نیز پذیرفت تا باجی را 

تاھای خراسان بزرگ دست اندازی ننمایند.سالیانھ بھ ھپتالیان پرداخت نماید تا آنان بھ شھرھا و روس

اینکھ کشوری نیرومند و گسترده برای جلوگیری از تاخت و تاز و غارت و خونریزی قبایل بیابانگرد ناچار 

، امپراتور »جوستینین«بھ پرداخت باجی بھ آنان شود، پدیده ی غیر طبیعی و شرم آوری نبوده است. 
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) بھ جنگ ساالران قبایل عرب باجی را می ۵۶۵) تا ھنگامی کھ زنده بود (سال (روم شرقیبیزانس

٧٥کھ بخشی از امپراتوری روم شرقی بود، تجاوز نکنند.پرداخت تا بھ سوریھ

نداشتند ولی در ھر بیابانگردان گرسنھ، چھ از آسیای میانھ و چھ اعراب بادیھ چیزی برای از دست دادن 

تجاوز، بخت غنیمت گیری و مال اندوزی داشتند. این بیابانگردان اگرھم با سپاھی زبده از ایرانیان روبرو 

می شدند، بھ بیابانھایی کھ از آنجا آمده بودند، می گریختند. سربازان ایرانی نیز معموال در سرزمین ھای 

رد متجاوزان نمی پرداختند. از اینرو، گاھی چاره ای جز ناآشنا و بی آب و علف این صحرانشینان، بھ پیگ

ای سیر کردن این گونھ قبایل نبود.پرداخت باج بر

یکم برای چھار سال پادشاھی ، پسرش بالش۴٨٣در سال در جنگ با ھپتالیانپس از جان باختن پیروز

کھ ھمسایھ ی ایران بود رویدادی دیگری یحیت بھ عنوان دین حکومتی در گرجستانکرد. رسمی شدن مس

٧٦در روند فراگیر شدن این آیین در شمال و باختر ایران زمین بود کھ در آن سالھا رخداد. 

از پرداخت باج سالیانھ ای کھ بھ ایران می داد، سرباز زد. )، بیزانس۴٨۴-۴٨٨یکم (در دوران بالش

زمانی این باج را یمی پرداخت. ایران در آن برھھایران بر این باج مبلغی می افزود و آن را بھ ھپتالیان

بھ بیابانگردان ھپتالی می پرداخت تا با سیر کردن این تبار نامتمدن، از دست اندازی و تاخت و تاز آنان بھ 

نواحی مرزی شمال خاوری کشور پیشگیری نماید. گسستھ شدن پرداخت از سوی بیزانس، شاه را ناچار 

ی جاری ور، فراھم کند. افزون بر این، ھزینھ ھاکرد کھ باج پرداختی بھ ھپتالیان را از منابع درونی کش

، وضعیت را بحرانی تر کرد. بنابراین، شاه ناچار فرورفتھ بوددر بحران پس از جنگ با ھپتالیانکشور کھ

شد کھ مالیاتھای زمینداران بزرگ را بسیار افزایش دھد.

کھ اگر خانواده ای بھ دلیل نداری از دھکده ی خویش بھ آبادانی و دادگری بھ اندازه ای بود گرایش بالش

٧٧.کوچ می کرد، کدخدا ده را کیفر می داد کھ چرا در کمک بھ آن خانواده کوتاھی کرده است

75 -The History of Ancient Iran, Richard Frye

١٨۵، اردشیر خدادیان، برگ ۶تاریخ ایران باستان  -٧۶
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نام گرفت، از آبادسازیھای بالش » ساباط«کھ در میان اعراب در عراق» آبادبالش«ھمچنین ساخت شھر 

بوده است. در ھمین سالھا، خشکسالی بزرگی آمد و پریشانی کارھا را دامن زد. شاه ناچار شد مالیات ھای 

انبارھای غلھ را بر روی مردم باز کند.تازه ای را بر توانگران و زمینداران بزرگ برقرار کند و حتی درِ 

، دست زدن بھ شورشھای ھمزمان و ھماھنگ بود کھ ریستوکراتھای کشور در برابر بالشواکنش ا

سیاسی کشور، شاه رعیت یبرکناری و کورشدن شاه را بھ دنبال داشت. بدینسان، در نبرد نیروھای صحنھ

و کنار گذاشتھ شد. پرور و دلسوز مستمندان در برابر فشار دارایان و نجبای دارای نفوذ، شکست خورد

سطح زندگی میان رده ھای اجتماعی باال و پایین، کشور را بھ سوی پریشانی و بحرانی در اختالف بسیار 

در سرزمین ھپتالیانبھ عنوان گروگان ، برادر بالش کھ چھار سال را ژرف کشانده بود. در این زمان، قباد

تاج برسر نھاد.، با پشتیبانی آنان بھ کشور بازگشت و در تیسفونبسر برده بود

پسر بامدادان کھ در افق اجتماعی و سیاسی کشور نمایان شده بود، بھ گسترش در چنین اوضاعی، مزدک

کیش خویش پرداخت. پیدایش مزدک و شور و ھیجان بخشی از مردم در پذیرش آیین او، بر پایھ ی اختالف 

باالی سطح زندگی فرادستان و فرودستان جامعھ بسیار درک کردنی است. جالب اینجاست کھ آموزشھای 

کھ از ناتوانی مالی رنج می بردند جلب نکرد بلکھ در میان نخبگان، بزرگان و حتی را ھا کسانی مزدک تن

شاھزادگان ساسانی نیز، ھوادارانی بدست آورد. این پدیده، نشانگر این حقیقت بود کھ پیام مزدک، افزون بر 

ھ است.  در پایان سده ی جنبھ ی اقتصادی، ریشھ اخالقی و معنوی استواری نیز برای برخی ایرانیان داشت

بسیار پنجم و آغاز سده ی ششم میالدی، جنبش بزرگ مزدکی، ایران را تکان داد بھ گونھ ای کھ این خیزشِ 

سرتاسر کشور را در بر گرفت. مزدکیان اثرات شگرف مثبت ۴٢۵تا ۴٩۴سترگ بھ درازای سی سال از 

ھ سرانجام سرکوب گردیدند، دامنھ ی جنبش آنھا تا و منفی در جامعھ ی آن روز ایران بجا گذاشتند و با آنک

سده ی نھم میالدی نیز کشیده شد و خیزشھایی از جملھ خیزش بزرگ خرمدینان را در دوره ی عباسیان 

پدید آورد.

اد پس از چند سال، سوخرای وزیر را کھ بسیار بانفوذ و نیرومند شده بود، از میان برداشت. این رویدقباد

اوج درگیری قباد با بزرگان و سرداران نامدار کشور را نشان می داد. خواه ناخواه، درگیر شدن قباد با رده 

و مزدکیان کشاند تا با کمک ایشان، در نبرد قدرت بتواند در برابر ی باالی جامعھ، وی را بھ سوی مزدک

اید.خاندانھای بزرگ و برجستھ ی کشور، ایستادگی نم
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آورده است کھ تا اندازه ای، منش و رفتار این را در باره ی قباد» ِھشام ابن محمد َکلبی«تبری گزارشی از 

قباد زندیقی نیکوکار بود و از خونریزی بیزار بود و با دشمنان مدارا شاھنشاه ساسانی را روشن می کند: " 
د و مردم با وی جسور بودند. او گوشت نمی خورد و خون می کرد و در زمان وی آشفتھ گویی بسیار ش

بر تخت نشستھ بود قباد یکم کھ با پشتیبانی ھپتالیان٧٨"ریختن را روا نمی داشت و این روش زندیقان است.

روى آورد تا با پدید آوردن رقابت میان مزدکیان خواست آلت دست موبدان باشد بھ مزدکكھ نمىبراى آن

آشکار کرد. ۴٩٠و زرتشتیان، توان و جایگاه موبدان زرتشتی را محدود کند. مزدک آیین خود را در سال 

کھ برابر با دادستان کشور امروزی بود، رساند. بر پایھ ی » موبدان موبد«قباد، مزدک را بھ جایگاه واالی 

، مزدک از قباد فرمان گشودن انبارھای دولتی گندم را بر روی مستمندان و مردم کم درآمد گرفت.شاھنامھ

، دستور »ر سومُمنذَ «، آن اندازه بود کھ بھ کارگزار خویش در امیر نشین حیرهبھ آیین مزدکگرایش قباد

داد تا آموزه ھای مزدک را در آن دیار نیز بگستراند و پشتیبان آن باشد. ھرچند منذر از انجام آن فرمان 

٧٩سرباز زد.

شدند و انبارھای گندم و جو و ذخایر بویژه در میان فرودستان کشور، پیرو کیش مزدکاز مردم بسیاری 

بزرگان و زمینداران کالن را از چنگشان بیرون کشیدند. دو نیروی ھمبستھ ی اشراف و روحانیان کھ قباد

را پشتیبان نیرومند مزدک و مزدکیان یافتھ بودند، وی را بھ زندان انداختند و بھ جای او برادرش 

پسر » رَزرمھ«در خیزش برای سرنگونی قباد، اشراف کشوررگزیدند. رھبر را بھ شاھی ب» جاماسب«

کھ با او خویش و فامیل شده بودند بار دیگر در سال بود. قباد از زندان گریخت و با کمک ھپتالیانسوخرا

بھ ایران برگشت و بھ تاج و تخت رسید.۴٩٩

اعراب نیز کھ آب را گل آلود می شد. ار ھپتالیانزپس از این، ایران ساسانی دوباره برای چندی باجگ

بھ بخشھایی از ایران دستبرد می زدند. » شمر ذوالجناح«بھ نام دیدند، بھ سرکردگی یکی از بزرگان یمن

٢۶۴، برگ ٢تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد -٧٨

١۴٠تاریخ ایران کمبریج، احسان یارشاطر، برگردان از تیمور قادری، جلد سوم، بخش ساسانیان، ، برگ  -٧٩
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قباد شوکت دفع در این باره می نویسد: " » ابن اسفندیار«بیش از پیش سخت کرده بود. این کار را بر قباد
٨٠".اعراب را نداشت. با ایشان صلح کرد و نان پاره ای داد ایشان را

استوار شد و با بزرگان و زمینداران بزرگ بھ سازش رسید، با ھمراھی ھنگامی کھ پایھ ی فرمانروایی قباد

آنان، پسر دوم خویش را بھ جانشینی برگزید و خود از فرمانروایی کناره گرفت و دست جانشین خود یعنی 

رای رسیدن بھ تاج و تخت، رقیب ) را در سرکوب مزدکیان بازگزارد. انوشیروان بیکم (انوشیروانخسرو

را در پیش داشت. پشخوارگرشاه از پشتیبانی نیرومند مزدکیان » پشخوارگرشاه«بزرگی مانند برادرش، 

بھره مند بود و دست قباد برای گزینش جانشینش چندان باز نبود چون ھریک از دو پسرش (انوشیروان و 

گان لشکری و کشوری، پشتیبانی می کردند.پشخوارگرشاه) را گروھھای بانفوذ در میان بلندپای

در آغاز شاھنشاھی خویش با آن روبرو بود، بحران پدید آمده نخستین و چشمگیرترین چالشی کھ انوشیروان

در کشور در پیوند با مزدکی گری بود. خواننده ی ارجمند نباید جنبش مزدکی را یک دین و کیش و رقیب 

آیینھای زرتشتی، مسیحی و مانوی بپندارد بلکھ باید آن را بھ مانند یک خیزش اجتماعی انقالبی و تندرو 

چھ این جنبش گسترده بر بنیاد دادخواھی اجتماعی و نیازھای پایھ ای رده ھای فرودست بررسی کند. گر

ھا و تبھ کاریھای برخی از مزدکیان، کشور را بھ سوی ازھم یدروجامعھ پای گرفت ولی پس از چندی، تن

گسیختگی و آشوب گسترده فروُبرد. 

ی ساسانی را نیز در بر گرفتھ بود، جنبش مزدکی کھ حتی شماری از ھموندان خانوادهمنفی دستاورد 

نابودی بافتھا و ھنجارھای اجتماعی بود. این آسیب بھ بدنھ ی جامعھ طبقاتی آن روز، واکنش توده ھای 

پایین دست بھ نبود پخش دادگرانھ ی دارایی و رفاه بود و از این دید َروا و ِسزا شمرده می شد. با گذر 

ن و اوباش را بر جان و مال  مردم چیره ساخت و ھمچنین كشور را زمان، روند پیشامدھایی کھ فرومایگا

از سوی دشمنان بیرونی آسیب پذیر نمود، از این جنبش پیشرو و انسانی، یک خیزش کور و ویران کننده 

ساخت کھ خیلی از مردم بھ دنبال راھی برای رھایی از آن بودند. آنچھ در سده ای پس از این رخ داد (حملھ 

) بیگمان بھ پیكر آسیب دیده ی جامعھ ی ایرانی كھ در باال گوشزد شد، پیوند داشت.ایرانشھراعراب بھ 

فارسنامھ، ابن بلخی، برگ ٨۵ -٨٠
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در سرکوبی مزدکیان یاد می کنند. نگاھی بھ نوشتھ ھای برخی با دید سرزنشی، از سنگدلی انوشیروان

از افراط کاریھای برخی از مزدکیان می دھد کھ پیامدش بھ تاریخ نویسان مسلمان، تصویر بسیار ناپسندی

آشوب کشیدن کشور بوده است.  فرصت طلبی برخی مردم فرودست کھ از نابسامانی اوضاع بھره گیری 

می کردند و بھ ناموس و مال رده ھای مرفھ جامعھ دست درازی می کردند، جامعھ را بھ سوی فروریزی 

ین چنین دریافت می شود کھ بیش از چھل سال کشاکش مزدکیان با دین فرھنگی و اخالقی می کشاند. ا

، بلندپایگان و توانگران، جامعھ را بسی فرسوده و خستھ کرده بود. امنیت جانی و مالی از ساالران زرتشتی

را بھانھ ای برای قانون شکنی و میان رفتھ بود و برخی از توده ھای سرکش کھ آموزه ھای مزدک

نافرمانی می دیدند، دست بھ مصادره ی داراییھای توانگران و دست درازی بھ حریم خانھ ھای آنان می 

زدند. جنبش واال و پیشرویی کھ با اندیشھ ھای مزدک در راستای دادخواھی و از میان برداشتن آز و کین و 

بالنده شده بود، با نفوذ فرومایگان، تندروان و فرصت طلبان در پایان تبعیض در کشور در آغاز شاھی قباد

افتاده شاھی قباد بھ آشوبی کھ شیرازه ھای اجتماعی، اخالقی و اقتصادی جامعھ را از ھم پاشانده بود، فرو

پیش، خودزنی درونی، بیش ازاین بود. برای کشوری کھ از چھار سو با دشمنان بیرونی رویارو بود، 

دشمنان را بھ ماھی گرفتن از آب گل آلود برمی انگیخت.

را بتوان منصفانھ بازنگری و داوری کرد، بھ نمونھ ی برای اینکھ سرکوب مزدکیان بھ فرمان انوشیروان

تاریخی دیگری کھ از زمان کنونی چندان دور نیست، می توان اشاره کرد. این نمونھ ی ھمانند، سرکوب 

بابیان بھ دستور یکی از بزرگترین مردان تاریخ کشورمان، میرزا تقی خان امیر کبیر، در میانھ ی سده ی 

خداد، حکومت کھ تا اندازه ای در برابر بابیگری شکیبایی پیش گرفتھ بود، پس از نوزدھم است. در این ر

شاه، این فرقھ را کھ با روحانیان شیعھ نیز در ناصرالدین مسلح شدن بابیان در دژ طبرسی و ترور نافرجام 

ب کشمکش بودند، خطری برای امنیت ملی و آفتی برای یکپارچگی ملت دانست و آنھا را بھ شدت سرکو

نمود. با مالکھای حقوق بشری و جایگاه حقوق شھروندی در سده ی کنونی، سرکوب بابیان بھ فرمان 

امیرکبیر، ناپسند و نادرست بھ شمار می آید ولی با درک شرایط بحرانی آن زمان و با تحریکات خطرناکی 

یح داده می شود.کھ بدست برخی بابیان انجام می شد، ُکنش امیر کبیر اگر توجیھ نشود، دستکم توض

بھ پیگیری راھکاری کھ پدرش برای جلوگیری از تاخت و پس از فرو نشاندن جنبش مزدکیان، انوشیروان

اندیشیده بود، پرداخت. انوشیروان توانست ساخت دیوار و تاز قبایل زردپوست پیرامون دربای مازندران

(این شھر اکنون در جمھوری داغستاِن روسیھ جای دارد) را بھ درازای پانزده » ندَدربَ «برج و باروھای 
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یورشھای مانند سپری در برابر بھ پایان َبَرد. این دیوار کیلومتر) در باختر دریای مازندراننودفرسنگ (

آغاز شده بود. با ساخت دیوار . ساخت این دیوار در زمان قبادرفتمیبکار » اَبخاز«نژادِ اقوام ترک

دربند، پنج ھزار نفر پیاده و سواره از سپاه ایران می توانستند در آن جایگاه، جلوی یورش اقوام آن سوی 

انوشیروان، دیوار ھمانندی در خاور شھر ساری بھ نام دیوار "تمیشھ" برای دربند را بگیرند. بھ فرمان 

جلوگیری از تاخت و تاز دیگر قبایل چادرنشین کرانھ ی دریای مازندران ساختھ شد. ھمچنین برای پدافند از 

بھ سوی خاور ، دیواری بھ درازای دویست کیلومتر از گوشھ ی جنوب خاوری دریای مازندران گرگان

٨١" گفتھ می شود.ساختھ شد کھ بھ ویرانھ ھای آن اکنون "سد اسکندر

، توانست پیمانی بھ نام ، با داشتن دست باال در گفتگوھا با بیزانسپس از مرگ پدرش، قبادانوشیروان

کھ را بھ آنان بپذیراند کھ بسیار بھ سود ایران بود. یکی از ماده ھای این پیمان آن بود» آشتی بی پایان«

، بھ ، بھ خاطر جلوگیری از یورش قبایل غارتگر زردپوست بھ ناحیھ ی قفقازبیزانس، سالیانھ پنج ُتن َزر

، خزرھا) در پشت برج و باروھای دربنددولت ساسانی بپردازد. ھرچند نگھداشتن قبایل غیر متمدن (مانند 

اذربایجان، بیش از گونھ ای خدمت بھ بیزانس، یک نیاز پایھ ای برای پاسداری از جان و مال ایرانیانِ 

بود ولی شاھان ساسانی دلیلی نمی دیدند کھ سود ھم و اران (جمھوری کنونی آذربایجان) ارمنستان

نفشانی و کوشش سربازان ایرانی، رایگان و بی دردسر بھ رومیان برسد. بنابراین، رومیان را بھ جا

سالیانھ وادار می نمودند. ازاین تاریخ تا پایان حکومت ساسانی، چندین بار پرداخت این باج سنگینِ 

آورد. از دیگر ماده ھای نظامی میان ایران و بیزانس پدید ینپرداختن این باج سالیانھ بھ ایران، برخوردھای

"آشتی پایان ناپذیر"، بررسی اختالفھای مرزی و پیشنھاد نقاط مرزی نوین بود. نکتھ ی چشمگیر آن است 

کھ انوشیروان با امپراتور بیزانس پیمان بستھ بود کھ بخشی از باجی را کھ رومیان باید بھ ایران بپردازند، 

می زیستند، برساند.گستره ی امپراتوری روم شرقینی کھ درایرانیادر خاک بیزانس بھ ھزینھ ی 

، امپراتور روم، »جاستینین«از سوی دیگر، رومیان جبھھ ی دیگری را برای رویارویی با ایران گشودند. 

دولت دست نشانده ی عرب را در ، این در شمال باختری صحرای عربستانبا برپایی امیر نشین غسانی

کھ کارگزار ایران ساسانی بود، وارد بازیھای سیاسی و نظامی نمود. تراشیدن برابر امیرنشین عربی حیره

رقیبی برای حکومت عربی حیره (کھ دست نشانده ی ساسانیان بود) و  ترفندھای جاستینین برای از میان 

٣٠، برگردان از مسعود رجب نیا، برگ عصر زرین فرھنگ ایران، ریچارد فرای-٨١
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بدگمان را بھ سیاستھای بیزانسمان فرمانروا بر حیره) بھ ایران، انوشیروانبردن وفاداری لَخمیان (دود

و نگاه آزمندانھ ی آنان بھ ارمنستان ایران، نمود. از سوی دیگر برنامھ ھای مشکوک رومیان در ارمنستان

٨٢بھ یک جنگ پنج سالھ با بیزانس کشانید.٠۵۴انوشیروان را بھ واکنش واداشت و ایران را در بھار سال 

را بھ را بسیار نزدیک و چشمگیر می دیدند، انوشیروانارمنیان و اعراب ھوادار ایران کھ خطر بیزانس

با دشمنان آغاز جنگ با بیزانس تشویق می نمودند. از سوی دیگر، پایان درگیریھای امپراتوری بیزانس 

بھ مرزھای ایران انجامید. برآیند این آمیزه بیزانسیھا اروپایی اش کھ با کامیابی ھمراه بود، بھ توجھ تازه ی 

انجامید.۵۴٠بیزانس در سال ھا، بھ آغاز دوره ی نوینی از جنگھای ایران و 

روی می کھ در ارمنستانبر خالف بیشتر جنگھای پیشین اشکانیان و ساسانیان با روم و بیزانسانوشیروان

را برای میدان نبرد برگزید. در این و اردنھمچون سوریھداد، این بار سرزمینھای باختر فرات

سرزمینھای باز و جلگھ ای، بر خالف ارمنستان کوھستانی، سواره نظام نیرومند ساسانی کارآیی بسیار 

باالیی داشت و نبردھای سربازان پیاده کھ ایرانیان در آن دست باالیی بر بیزانسیھا نداشتند، چندان اثرگذار

نبود. در این جنگھای پنج سالھ، انطاکیھ (شھر باستانی نامی کھ در جنوبی ترین نقطھ ترکیھ و بسیار نزدیک 

نیز بھ دست سپاه ایران افتاد. این شھر » اُِدسا«بھ مرز سوریھ جای دارد) بدست ایرانیان ویران شد و شھر 

و "آگاتیاس"، تاریخ » پراکپیوس«ردازد. کیلوگرم َزر بھ ایران بپ٢۵٠پذیرفت کھ سالیانھ باجی برابر با 

شمار باالیی از رومیان بھ اسارت ارتش ایران ٨٣نویسان رومی، این نبردھا را با جزییات آنھا نوشتھ اند.

» رومیھ«، شھری را برای ماندگاری اسیران رومی بنا نھاد کھ بھ درآمدند. انوشیروان در ھمسایگی تیسفون

بود. چند دھھ پس از آن، این شھر بھ آسانی و بدون این شھر در کرانھ ی باختری رود دجلھنامی شد. 

پایداری چشمگیری بھ دست اعراب مسلمان افتاد و بھ افتادن تیسفون، پایتخت ایران ساسانی، بھ دست 

مسلمانان شتاب داد.

بستھ شد کھ برای پنجاه سال برپا بماَند (ھرچند نس، پیمان آشتی میان ایران و بیزا۵۶٢سرانجام، در سال 

کھ نماند). بر پایھ ی این پیمان کھ بسیار بھ سود ایران بود، بیزانس پذیرفت تا سالیانھ سی ھزار شمش زر 

Islamic Middle East, Martin Sicker, p.202-JSTOR, The Pre-82

sgathias,  The Histories, ArocopiuThe Wars of Justinian, P-83
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را کھ در جنوب خاوری دریای سرخ جای داشت، بھ بیزانس» الزیکا«بپردازد و در برابر، ایران ناحیھ ی 

بگیرد.را در قفقاز» آالن«و » ھون«برگرداند و جلوی یورش اقوام غیر متمدن 

بھ کار دشمنان خاوری پرداخت. وی کھ جایگاه ایران پس از آسوده شدن از مرزھای باختری، انوشیروان

می ھپتالیانھ را استوار و کشور را بیش از پیش نیرومند می دید، جلوی پرداخت باجی را کھ ایران سالھا ب

انوشیروان نھ تنھا، ۵۵٨گرفت. در سال ایران، دست اندازی نکنند، بھ مرزھای شمال خاوری پرداخت تا 

کامیاب شد و آرامش را بھ جنوب آمودریافرارودباجی را بھ ھپتالیان نپرداخت، بلکھ در پس زدن آنان بھ 

بزرگ تاخت ، رھبر ترکان غربی، بھ آنسوی مرزھای خراسان»موکان خان«او با ھمدستی با بازگرداند.

و ھپتالیان را برای ھمیشھ بھ عنوان یک نیروی سیاسی و نظامی در شمال خاوری ایران، برانداخت.

کھ پیروزی چشمگیری در برونمرز شمرده می شد، کامیابی ابران دستاورد دیگری از دوران انوشیروان

بود. با سرنگون سازی این فرمانروایی (اتیوپی) و مسیحی در یمنساسانی در سرنگون کردن دولت حبشی

برخوردار بود، قدرت بھ یمنیان ھوادار ایران بازگردانده شد. فشرده ی این رویداد کھ از پشتیبانی بیزانس

می خواندند و رھبر پیشین یمن » هابوَمر«کھ اعراب او را » ِسیف ابن ذی َیزن ُحمیری«بدین گونھ بود کھ 

انوشیروان ِبَبَرد تا برای بھ نزد را خواست کھ اوار ساسانیان در حیرهز، کارگ»ن ابن ُمنذرُنعما«بود از 

بازپس گیری میھنش از حبشیان اشغالگر، از شاه ایران یاری بخواھد. بیش از ھفتاد سال بود کھ یمن در 

فرمانروای یمن بود. یکی از » َمسروق پسر اَبرھھ«زیر چیرگی حبشیان مسیحی بود و در آن تاریخ، 

ن کیفرھای سخت پیش بینی شده بود، ھمراه ابومره بھ رایزنان شاه پیشنھاد داد کھ ھشتسد زندانی کھ برایشا

یمن َرَوند تا در کنار وی و یارانش با حبشیان بجنگند. یکی از این ھشتسد زندانی کھ از مردم دیلم بودند بھ 

بھ فرماندھی آنان گمارده شد. ششسد نفر از این ھشتسد نفر با کشتی بھ کرانھ ھای یمن رسیدند » َوھَرز«نام 

٨٤را از میان بردند. » َمسروق پسر اَبَرھھ«را شکست دادند و و حبشیان

ار ایران شد و بھ دامنھ ی نفوذ ایران ساسانی پیوست. اینکھ یکی از موارد پیمان باجگزاز آن پس، یمن

با سیف ابن ذی یزن این بود کھ سرباز ایرانی می تواند زن یمنی را بھ ھمسری خویش درآورد انوشیروان

٠٩۶- ۶٩٢، برگھای ٢جلد برگردان از ابوالقاسم پاینده، تاریخ تبری،-٨۴
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ولی مرد یمنی نباید با زن ایرانی زناشویی نماید، نمایانگر نگاه از باال بھ پایین آن روز ایرانیان بھ اعراب 

.استحتی اگر آن اعراب دوست و ھم پیمان بوده باشند، 

، حبشیانی کھ در گرد سیف مانده بودند، در یک روایی سیف ابن ذی یزن بر یمنچند سال پس از فرمان

، وھرز غافلگیری وی را کشتند و سپس بھ نسل ُکشی دودمان او پرداختند و تباھی بسیار نمودند. انوشیروان

سرباز بھ یمن فرستاد و اینبار آن دیار را در را کھ در آن زمان بر درگاه شاه بود، دوباره با چھار ھزار

رویدادی خونین از حبشیان پاک سازی نمود. از آن پس، خود وھرز بھ درازای پنج سال بر یمن فرمان راند 

٨٥و کارگزار ایران در آن سرزمین بود.

بازرگانی رومیان از آبراه گرچھ سرزمینی دور از ایران بود ولی چیرگی ایران ساسانی بر یمن جلوییمن

) با آسیا بھ جاده (روم شرقیگرفت. بدینسان باری دیگر، تنھا راه بازرگانی بیزانسمی خلیج َعَدن را 

با راھبردی ھمانند آنچھ برای یمن بکار گرفت، در سری انوشیروانابریشم و ایران محدود شد. خسرو

و ھمچنین کرانھ ی سومالی در آفریقا، کامیابیھای سیاسی و نظامی بدست آورد و النکا، شبھ جزیره ی ھند

این سرزمینھا برای مدتی زیر چیرگی ایران بودند. اھمیت این سرزمینھا در کنترل بازرگانی خاور بھ 

٨٦ر و در راستای کاھش دامنھ ی بازرگانی بیزانس بود.باخت

در جبھھ ھای گوناگون نظامی و سیاسی، ھمسایگان ایران ساسانی را پیشرفتھای چشمگیر انوشیروان

بسیار نگران نمود. بھ دنبال شکوفایی اقنصادی کھ در پی اصالحات گسترده ی انوشیروان (آنچنان کھ در 

دنبالھ ی این بخش خواھد آمد)، کشور را توانگرتر و داراتر از گذشتھ ساختھ بود، رشک و آز ھمسایگان 

بھ قسطنطنیھ۵۶٨-۵٧١، فرستادگانی در سالھای ، خاقان ترک»دیزابل«نگیختھ شد. از اینرو ایران برا

٨٧بدھد.، امپراتور بیزانس»جاستین دوم«راھی کرد تا پیشنھاد ھمدستی و ھمکاری علیھ ایران را بھ 

۵۶، برگردان از مھدوی دامغانی، برگ اخبار الطوال دینوری-٨۵

86 - JSTOR Articles, The Sasanians in Africa, Matteo Compareti

87 - The History of Ancient Iran, Richard Fry
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را شکست. او » آشتی پنجاه سالھ«نپرداختن باج سالیانھ بھ ایران، پیمان با » جاستینین دوم«سرانجام 

امیدوار بود کھ با بازکردن دو جبھھ ی جنگ در خاور و باختر ایران، بھ ترتیب بدست ترکان و رومیان، 

خود فرماندھی سپاه کھ اندیشناک این وضعیت بحرانی بود،ایران ساسانی را بھ زانو درآورد. انوشیروان

، نزدیک بھ (شھری مھم در باختر سوریھ» دارا«تا انطاکیھ و ایران را بھ دوش گرفت و از شمال عراق

و پس زدن بیزانسیھا در آن جبھھ، ن) پیشروی کرد. ھمچنین پیروزیھای ایرانیان در ارمنستانمرز اُرد

بسیار بھبود بخشید. شاه در پی بستن پیمانی دراز جایگاه انوشیروان را در گفتگوھای آشتی ایران و بیزانس

مدت با بیزانس بود تا بتواند اصالحات درون کشور را با شتاب و آسودگی دنبال کند. از اینرو، گرفتن چند 

از رومیان وی را خوشنود نمی ساخت. بھرحال بیزانس شرایط ایران را در گفتگوھای آشتی امتیاز کوچک

میان این دو ابرنیرو ُرخداد.پیش رو،جویانھ پذیرفت گرچھ درگیریھای پراکنده ای کم و بیش در چند سال 

انوشیروان

اصالحات انوشیروان

مردم، مالكیت زمین و مالیاتھای ھایداراییدر پیوند با ، نابسامانی بزرگی شاھی انوشیرواندر آغاز 

پرداخت نشده پدید آمده بود کھ پیامد چند دھھ بی سامانی و ناھنجاری دوره ی خیزش مزدکیان بود. نخستین 

، یافتن راھکاری برای پایان دادن بھ ھمین دشواری در برابر انوشیروان پس از پیمان آشتی با بیزانس

دشواریھایی بود كھ با بافت اجتماعی و وضعیت اقتصادی كشور گره خورده بود. از سوی دیگر، اصالحاتی 

ان تقریبا ھمزمان با اصالحات انوشیروان در ایردر بیزانس بھ فرمان "جاستینین" امپراتور روم شرقی

رخداد. انجام اصالحات اجتماعی و مالی ھمزمان در ایران و بیزانس می تواند نشانگر نیاز ژرف جوامع 

.باشدانسانی بھ تغییرات بزرگ و تاثیرگذار در راستای تکامل تاریخی بشر متمدن در آن برھھ از زمان 

ھایی در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور پدید کھ دگرگونییکی از اقدامات چشمگیر زمان انوشیروان

بھ مالیات بر درآمد زمینھای کشاورزی گفتھ می شد. پیش از »خراج«آورد، اصالحات ارضی بود. 

َبرداشت می شد. اندازه ،زمیناصالحات ارضی انوشیروان، خراج بھ گونھ ی دریافت خوِد فرآورده از سرِ 

ی خراج بستھ بھ بازدھی زمین، دوری و نزدیکی از شھر و شرایط جنگ و یا صلح کشور، بین یک ششم 

تا یک سوم فرآورده ھای کشاورزی بود. بنابراین، اگر کشاورزی دارای زمینی با فرآورده گندم بود، 

زمین او رفتھ وران گردآوری خراج بر سرِ بایستی پیش از برداشت فرآورده، بردباری پیشھ می کرد تا مام
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و با اندازه گیری میزان گندم، سھم دولت را کھ بین یک ششم و یک سوم آن بود، بردارند. پس از آن، 

کشاورز می توانست، سھم خویش را برداشت نماید.

یمالیات در سراسر كشور، ھمھ، برای ھمگون و یکنواخت سازی برآورد و دریافت بھ فرمان انوشیروان

زمینھای كشاورزی اندازه گیری شدند ومیانگین باردھی آنھا و ھمچنین سھم آب آنھا در كشت آبی ارزیابی 

گردید. درآمد بدست آمده بھ جای پرداخت بھ اشراف و بزرگان خودگردان ھر استان، بھ خزانھ داری 

جنبش مزدكیان مالیات نمی پرداختند و می توانستند حكومت مركزی فرستاده شد. بزرگان منطقھ ای پیش از

بھ انبوه سازی مال و خواستھ بپردازند ولی ھمین بزرگان نیرومند كھ بھ مانند پادشاه در استان خود بودند 

در ھنگام جنگ با بیگانگان با دارایی انبوه خودشان بھ بسیچ نیرو می پرداختند و زیر فرماندھی شاه بھ 

می شدند. دریافت مستقیم مالیات از مردم توسط دولت مرکزی، کاھش نفوذ و نیروی جنگ گسیلی جبھھ 

بزرگان استانھا و خانواده ھای سرشناس و نژاده را بھ ھمراه داشت. در بخشھای آینده خواھیم دید کھ چگونھ 

را بھ مھاجماناین پدیده ی انباشت قدرت در مرکز، در ھنگام یورش اعراب بھ ایران، زیان ایرانیان و سودِ 

.ھمراه داشت

سود دیگر سیستم نوین مالیاتی و اصالحات ارضی آن بود كھ كشاورزان ناچار نبودند تا فرآورده ھای خود 

نگھدارند. پیش از تا بازدید ارزیابھای دولتی و یا پس از برداشت در انبار در سِر زمین پیش از برداشت را 

بھ خراب شدن میوه و یا غلھ برداشت شده می انجامید كھ زیان كشاورز و دولت ،این گاھی این انتظار دراز

٨٨را بھ ھمراه داشت.

زمین، از پیش برآورد شد. بر پایھ ی ساختار نوین دریافت اندازه ی مالیات دریافتی برای ھر جریب

برای انگور ھشت برای برنج نیم درھم،م،یک ِدرھَ جو مالیات، کشاورزان باید برای ھر جریب گندم و 

درھم، برای فلفل ھفت درھم و برای ھر چھار درخت خرما یک درھم در سال می پرداختند. افزون بر آن، 

٨٩یک دھم فرآورده ی کشاورزی نیز بھ گونھ ی جنسی دریافت می شد.

88 -The Reforms of Khosrow Anushirvan (The Immortal Soul), Richard Frye
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آباد ،فرمان داد تا زمینھایی کھ بایر افتاده اند و دارنده ی آنان درگذشتھ است، بھ ھزینھ ی خزانھانوشیروان

کمکھا و وامھای حکومت بھره مند ، ازشتگردند. ھمچنین اگر فردی توانایی آباد کردن زمین خویش را ندا

٩٠د تا باغ و یا کشتزار خویش را بھ سود دھی برساند.می ش

ایرانی بیست تا ھر فرمان بازنگری در دریافت مالیات سرانھ را نیز داد. مالیات سرانھ برای انوشیروان

برآورد شد. زنان، پنجاه سالھ، بستھ بھ درآمد و جایگاه اجتماعی کسان، میان چھار تا چھل و ھشت درھم

٩١سربازان، اشراف، روحانیان و گماشتگان حکومت، مالیات سرانھ نمی پرداختند.

) آغاز گشتھ بود و در زمان انوشیروان پی گرفتھ شد، (پدر انوشیروانبھینھ سازی مالیاتی كھ از زمان قباد

و در میان مدت، چھره ی كشور را دگرگون ساخت. بافت قدرت سبب نیرومندترگشتن حكومت مركزی شد

در كشور بگونھ ای شد كھ با بودن یک شاه نیرومند و توانمند در پایتخت، كشور می توانست در آسایش و 

شكوفایی اقتصادی و اجتماعی ِبَسر برد و حضور یک شاه ناتوان و کم مایھ، موجب نابسامانی و آشفتگی 

ش فرمانروایان منطقھ ای كھ الیھ ی پیوند دھنده میان شاه و مردم بودند بسیار كمرنگ كشور می گردید. نق

. این دگرگونی گرچھ از دیدگاه عدالت اجتماعی و محدود كردن نفوذ و دارایی بزرگان، دلخواه می نمود شد

ر جایگاه ولی رویدادھای چند دھھ پس از آن نشان داد كھ در ھنگام نبود یک مرد نیرومند و شایستھ د

شاھنشاه، بزرگان محلی دیگر توان و تجربھ ی كار گروھی و ھماھنگ را برای پدافند از كشور نداشتند.

بھ دنبال بھینھ سازی مالیاتی، دگرگونیھایی در ارتش ھم انجام شد. بدینگونھ كھ حكومت مركزی عھده دار 

ای كاھش توان دودمانھای نیرومند سرباز گیری، آموزش و مسلح نمودن نیروھای نظامی شد. این در راست

محلی و توانمند نمودن بیش از پیش شاه و حکومت مركزی بود و با كامیابی نیز انجام شد. ھمان گونھ کھ 

گفتھ شد، اگرچھ این بھینھ سازیھا بھ انگیزه ی كاھش نفوذ اشراف و بزرگان در تصمیم گیریھای كشوری و 

مردم بود، ولی دستاورد زیان بخشی را بھ ھمراه یان و تودهھمچنین كاستن از اختالف طبقاتی میان آن

ِسَترون شدن بزرگان نمایان شد. داشت كھ چند دھھ  پس از آن یعنی در ھنگام یورش اعراب بھ ایرانشھر

ثعالبی، برگردان از محمد فضایلی، برگ ٣٩۴ اخبار ملوک الفرس و سیرھم، غرر -٩٠
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سوم بھ دلیل نبود پیوندھای منطقھ ای در بسیج نیرو و پدافند از كشور و نبود پشتیبانی چشمگیر از یزدگرد

استوار معنوی و مادی میان آنان و شاه، یكی از دالیل مھم فروریزی ایران ساسانی بود.

) نامیده می رده ی اجتماعی نوینی را در کشور پدید آورد کھ دھگان (دھقاناصالحات ارضی انوشیروان

کھ برای جبران کوششھا و فداکاریھای افسران سواره نظام در جنگھا، از سوی شاه بھ آنھا شدند. بدین گونھ 

بھ جای سیم و زر، یک ِده، پارچھ ای آبادی و یا قطعھ بزرگی زمین کشاورزی داده می شد. بنابراین یک 

رچھ آبادی افسر برجستھ ی سپاه ساسانی در ھنگام بازنشستگی دارای کشتزارھا و مراتعی یا حتی چند پا

بود. این آبادیھا پس از مرگ وی بھ فرزندان او می رسید و بھ اینگونھ این الیھ ی اجتماعی نوین کھ 

کشور بشمار می رفتند و بھ نام دھگان شناختھ می شدند، گسترش می یافتند.ی زمینداران میانرده 

را در نوشتھ ھای دولتی دوره ی آغازین و میانی ساسانی نمی بینیم بلکھ آن را گھگاه در عنوان دھقان

، کھ تدوین نھایی آنھا در سده ھای نخستین دوران اسالمی است، می یابیم. ھمچنین در نوشتھ ھای پھلوی

ا بازتاب می دھد، بارھا بھ نام منابع دوران اسالمی، کھ وضع اجتماعی و سیاسی دوران پایانی ساسانی ر

دھقانان برمی خوریم. بنابراین می توان پذیرفت کھ پیدایش این رده ی اجتماعی، پیامد اصالحات زمان 

) بویژه اصالحات ارضی او باشد. دلیل نام دھگان (دھقان) نیز روشن است ۵٣١- ۵٧٩(انوشیروانخسرو

یل دارا بودن ده و یا دھھا بوده است. دھگانان نیروھای وفادار بھ شاه در استانھای دور و نزدیک کھ بھ دل

در ھامنطقھ ای، در توازن نیروبزرگانبھ پایتخت بودند و بھ عنوان وزنھ ای در برابر فرمانروایان و 

کشور بھ شمار می رفتند. این دھگانھا در درازای چھارسد سال پس از یورش اعراب، نقش چشمگیری در 

پایداری فرھنگی، اجتماعی و سیاسی ایرانیان در آن دوره داشتند. 

گیر ، از ھمین گروه دھگانان برخاستھ بود. نقش چشماستاد سخن و حماسھ سرای بزرگ ایران، فردوسی

بسیاری از این دھگانان در پاسداری و زنده نگھداشتن ھویت ایرانی در آن سالھا موجب شد کھ واژه ی 

دارای بار معنای نوینی بھ نام "ایرانی نژاده" و یا "ایرانی اصیل" شود. پدید آوردن رده ی دھگان یا دھقان

بر پایھ ی یک راھبرد و برنامھ ی روشن بوده است تا جایی کھ این شاه بھ دھگان از سوی انوشیروان
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ھمان اندازه کھ از شاھی پاسبانی می کنند، از رده ی دھگانان نیز شاھان دیگر سفارش نمود کھ بھ "
٩٢".برادرنددو ھمانند دوپاسداری کنند، زیرا این

باختر و خاور کشور، پیشرفت و شکوفایی ھمزمان با چالشھای برونمرزی و نبردھای کوچک و بزرگ در 

در ھمھ زمینھ ھای اجتماعی و اقتصادی در درونمرز انجام می گرفت. بھره برداری از کانھا (معادن)، 

گسترش فرآورده ھای صنایع دستی، ساختمان سازی در شھرھا، آبیاری در روستاھا و راھسازی از دیگر 

بود.ویژگیھای پنج دھھ ی شاھنشاھی انوشیروان

، ِاستاندارد نمودن سکھ ھا در سراسر کشور و ھمچنین بھ از دیگر دستاوردھای دوره ی زرین انوشیروان

بازار آوردن دوباره ی پدیده ھای پیشرفتھ مالی مانند چک، سفتھ و برات بود. ھماھنگ نمودن سکھ ھا از 

دید وزن و نما، نشانگر نیرومند شدن بیش از پیش حکومت مرکزی بھ بھای ناتوان شدن فرمانروایان محلی 

نیز نشانگر استواری و پایداری اقتصادی گردش درآمدن چک، سفتھ و برات در ایرانشھر. بھ بودو استانی 

٩٣و اجتماعی کشور در آن سالھا می باشد.

کوششھای فرھنگی

آوازه ی این نھاد، از .برجستھ ترین بنیاد فرھنگی و دانشی ھمھ ی ایران باستان بوده استگندی شاپور

گذشتھ بود و بھ دیگر سرزمینھای متمدن آن روزگار رسیده بود . در میانھ ی سده ی گستره ی ایرانشھر

، گندی شاپور بھ چنان آوازه ای رسید کھ ھفت تن از استادان برجستھ ی کانون ششم، در زمان انوشیروان

ونان، پس از بستھ شدن آن نھاد، راھی ایران شدند و بھ گندی شاپور پیوستند. اینان واپسین آتن در ی

کھ از زیر فشار سیاستھای دینی بودندبازماندگان غیر دیندار و نو افالطونی حکمت یونانی در بیزانس

ک بیمارستان پیشرفتھ و کتابخانھ . در آن زمان، گندی شاپور دارای یخشک حکومت بیزانس گریختھ بودند

٩٤ای کم مانند بود کھ برای ھر پژوھشگری، جایگاه شایستھ ای برای کار و زندگی بھ شمار می رفت. 

نقش دھقانان در سده ھای نخستین اسالمی، احمد تفضلی -٩٢

JTOR, The Heritage of Persia, Richard Frye, p.224-93

JSTOR, A medical history of Persia, C. Iglood, p.173-94
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و چین فرستاد تا دانشھای نزد آنان را ، دانشمند سرشناس را بھ ھند»ُبرزویھ«، از سوی دیگر انوشیروان

َپنِجھ «بررسیھا و پژوھشھای آنھا را بھ ایران بیاورد. برزویھ از ھمین سفر، کتاب یبررسی ُکَند و نتیجھ

٩٥برگرداند.بھ پھلوی» کلیلھ و دمنھ«ھندی را بھ ایران آورد و آن را بھ نام » َتنَتره

گفتھ ی است. بھ، وزیر انوشیروان»َبخِتگانبزرگمھر«ھای ایران ساسانی، یکی از نامدارترین چھره

و این سوخرا ھمان وزیر برجستھ ی شاه است، پدربزرگمھر بودهسوخرالقبَبخَتگجالل الدین ھمایى،

بر از پیروزیپسقبادجاماسب، عموی انوشیروان بود. سوخرای وزیر بھ فرمان جاماسب کشتھ شد. 

وزیری ی سوخرا، بزرگمھر را بھ برادرش، جاماسب، و پس گرفتن تاج و تخت، برای دلجویی از خانواده

ماند. از دید باقىوزیری در جایگاه ھمچنانانوشیروانزید و بزرگمھر پس از قباد نیز، سالھا در زمان برگ

این گونھ، می توان چون" و زرمھر فرزند سوخرا بوده اندنگارنده ی این کتاب، بزرگمھر فرزند "زرمھر

زندگی و وزیری زرمھر را سالھای ، یکم و بالشوززمان زندگی و وزیری سوخرا را بھ دوران شاھی پیر

بھ دوره ی قباد و جاماسب و زمان زندگی و وزیری بزرگمھر را بھ دوره ی شاھی انوشیروان پیوند داد.

. این تنھا موردی انگاشتھ استپرویز را وزیر خسرو، تاریخ نویس دوره ی اسالمی، بزرگمھرمسعودی

(خسرو یکم) و خسرو پرویز (خسرو دوم) را بھ جای نیست کھ برخی از تاریخ نویسان، خسرو انوشیروان

ھ ی داستانی بر پایالملک توسی،، نوشتھ ی خواجھ نظام»نامھسیاست «ھم گرفتھ اند. در 

توجھ گونھ ناھمگونیھا، از سویی نشانگر دیده می شود. این ساسانیاناز فروپاشیبزرگمھر پس بودن زنده 

از . از سوی دیگر برآیند آشفتگیھایى بزرگمھر استشخصیت ، بھدوره ی اسالمىو مھر نویسندگان بسیار 

و » کریستین ِسن«ان باختر زمین مانند بزرگمھر، برخی از پژوھشگرزندگیدر گزارش دستاین

، »سنكریستن«بپندارند. ای افسانھرا بھ این گمان انداختھ است تا بزرگمھر را چھره ای » بارتولد«

استدانستھ ایرانبھ و دمنھ كلیلھ و آورنده ی كتاببرزویھ ی حکیم، پزشک انوشیروانبزرگمھر را ھمان 

" کھ چھره ی راستین تاریخی جای "مھر نرسھبھ باور است کھ بزرگمھر افسانھ ای، بر این» بارتولد«ولی 

، در اینکھ بزرگمھر مانند انوشیروان یک چھره تاریخی فارسىو نیز در ادبیات بود نشستھ است. در تاریخ 

است، گمانی وجود ندارد.

95 -The golden age of Persia, Richard Frye, p.163
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و جامعھ ی طبقاتیانوشیروان

تاریخ نویسان، پیرامون رده ھای اجتماعی چھارگانھ ی زمان ساسانیان ومحدودیت ھایی کھ با پدید آمدن 

پیش آمده بود، بسیار نوشتھ اند. از آن دستھ، گفتھ شده است جامعھ انبرای فرودستچنین رده ھای اجتماعی 

بھ مبلغی ھنگفت برای لشگر کشی پیدا کرد. برای فراھم نمودن این ھزینھ، نیاز کھ روزگاری انوشیروان

نوشتھ اند کھ پس از چند روز یک کفشگر بھ پیش خواست تا منبع مالی مناسبی پیدا کند.شاه از بزرگمھر

پسرش از رده ی پیشھ بزرگمھر رفت و پذیرفت کھ ھمھ ی ھزینھ لشگرکشی را بپردازد اگر پذیرفتھ شود تا 

وران بھ رده ی دبیران باال رود. بزرگمھر، پیشنھاد کفشگر را بھ انوشیروان گزارش کرد و شاه پس از 

رایزنی با موبدان، پاسخ منفی بھ این درخواست داد. شاه گفت کھ رایزنانش اورا از پذیرفتن چنین 

کفشگر موجب برھم خوردگی رده ھای درخواستی باز داشتھ اند زیرا بھ باور آنھا، انجام خواستھ ی

اجتماعی می شود و فرزندان پیشھ وران جای دبیران و روحانیون را خواھند گرفت.

گواھی بر نبود دادگری اجتماعی در ایران ساسانی و آورده شده است را برخیر شاھنامھداستان باال کھ د

) و تنگ نظری بزرگان و موبدان می دانند. بدین گونھ، یروانخودکامگی خوشنام ترین شاه ساسانی (انوش

. برخی از این شگفت زده نمی شوندبھ عنوان یک نظام طبقاتی و خشک اندیش،از فروپاشی نظام ساسانی

در دھھ ھای آغازین سده ی ھفتم را نیز بھ طبقاتی بودن نظام و نھاوندنیز فراتر می روند و شکست قادسیھ

اجتماعی ساسانی پیوند می دھند. 

جدا از پذیرش و یا رد درستی داستان کفشگر، نکات جالبی از این داستان دریافت می شود کھ بیشتر در 

راست انگاریم، نکتھ راستای ستایش ایران ساسانی بھ کار می رود تا در جھت نکوھش آنان. اگر داستان را 

ی یکم این است کھ یک کفشگر در آن زمان از چنان توان مالی برخوردار بوده کھ می توانستھ ھزینھ ھای 

لشگر کشی ایرانیان را بپردازد در حالیکھ شاھنشاه در خزانھ ی کشور از اینچنین دارایی بی بھره بوده 

ن، سپاھیان، کشاورزان و روحانیان بھ انگیزه ی است. دوم اینکھ رده بندی جامعھ بھ بخشھایی چون دبیرا

بسامان کردن ساختار اجتماعی کشور و تخصصصی نمودن پیشھ ھا و حرفھ ھا بوده است و مانعی برای 

دستیابی بھ دارایی، رفاه و بھزیستی برای ھیچیک از ایرانیان در رده ھای گوناگون نبوده است. ھمچنان کھ 

بوده است کھ می توانستھ ھزینھ ھای لشگری را فراھم نماید. بھ زبانی یک کفشگر از دارایی برخوردار 

دیگر، جامعھ ی ایران ساسانی نھ یک جامعھ ی طبقاتی در راستای عمودی کھ جامعھ ی طبقاتی افقی بوده 
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است و پیشھ وران و کشاورزان می توانستند از رفاھی درخور توجھ، برخوردار باشند. سومین نکتھ آنکھ 

کھ نیازمند بودجھ ای ھنگفت برای گسیل سپاه بھ جنگ بوده است، یکی از رعایای خویش را کھ شاه کشور

توانایی فراھم کردن این سرمایھ را داشتھ، ناچار بھ پرداخت آن نمی کند. اینکھ شھروندی در ھزار پانسد 

ریافت سرمایھ ی آن سال پیش برای شاھنشاه ایران شرطی بگذارد و شاھنشاه ھم با نپذیرفتن آن شرط، از د

و قانونمند بودن کشور بر پایھ ی شناسایی شھروند چشم بپوشد نشانگر چھ چیزی جز دادگری انوشیروان

دستکم بخشی از حقوق شھروندی ایرانیان در برابر حکومت می تواند باشد.

را زمینیر ادبیات ایران زمین، تکھساساني و برجستھ ترین و محبوب ترین شاه داین سرشناس ترین شاه

كھاز پیرزنیبا ھر بھاییماند، نتوانستو ناھمگون می ، کاخ بزرگ و با شکوھش بد قوارهآنبدونكھ

بود خریداری كند. ولی  او از جاده ی دادگری بیرون نرفت و بزور خانھ ی پیرزن را بھ ی آندارنده

بھانوشیرواندادگریماند، یادگاری از نیک نھادی و باقیمداینایوانبرایكھکمبودو اینچنگ نیاورد

در پروسپادشاه»دومفریدرش«درباره ی ، داستانھایی كھآمد. بھ گفتھ ی زنده یاد زرین کوبشمار 

آورده شده اند، جز زمینھدر ھمین»ھاشمیعبدالسالمابن«نامبھی عربیو دربارهعصر نوین اروپای

بوده باشد.چیز دیگری نبایددوره ی انوشیروان،دست رویدادھای بھ یاد ماندنیاز اینسرمشق برداری

صر کھن آشنا شویم، برای اینکھ بیشتر با ویژگیھای این شاه خردمند و یکی از خوشنامترین رھبران ع

انوشیروان، بیندازیم. بخشی از خودزندگی نامھ ی خسروبجاست تا نگاھی بھ خود زندگینامھ ی انوشیروان

از کارنامِھ ی خسرو انوشیروان برگرفتھ و در "َتجاِرب االُمم" خود گنجانده است. این » ابن مسکویھ«را 

١٣١٠بازنویسی گشت و دررحیم زاده صفوی، زیِر نام "یادداشت ھای خسرو انوشیروان"کار بھ کوشش

:شر شده است. بخشی از آن چنین استخورشیدی، منت

نھاده ھا بازبینی کنیم و بنگریم کھ میان آیینھا و سامانھایی کھ نیاکان ما"برآن شدیم کھ در آیین ھا و قانون
بازنگریستیم بھ دوران تا بھترین آنھا را پیشھ سازیم. پسما سودمندتر استاند، کدام یک برای سپاه و مردم

، و ھر آیینی را کھ نیکو و درخور زمان بود استوار کردیم و پدران خودمان از گشتاسپ شاه گرفتھ تا قباد
یم تا بد را نیز، گرچھ از ایشان درَنِنشاندپوسیده یافتیم، كنار زدیم و مھر نیاکان را در این کارآنچھ را کھ

خرسندی یزدان و سپاس و فرمانبری  او را در نگریستھ و ،رسیده باشد نیک بشماریم، بلکھ در این امر
اھورامزدا نزدیک دانستیم، برداشتیم و جز آن را گذاشتیم...آنچھ را بھ خشنودیِ 
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ھر آیینی را کھ پسندیده پرداختیم و از میان  آنھاآییِن نیاکان بھ پژوھش در آیین روم و ھندپس از بررسی
سامانھ ... و در رد و پذیرش  قانون ھا ویافتیم برگزیدیم و ترازوی سنجش برای این گزینش تنھا خرد بود

ن، دستاوردھای این بررسی ھا را یھای روم و ھند، ھرگز از ھوا و ھوس ھاِی خود پیروی َنِنمودیم. ھمچن
ناپسند یافتیم بھ خودشان آشکار نمودیم تا آنان دو دولت نامبرده نوشتیم و ھر چھ را کھ از آییِن ایشانھم بھ 

سودمنِد دیگری را پیشنھاد دادیم. ما آن، قانونبازداریم و بھ جایرا نیز از دنبالھ روی  آن آیین ناپسند
پیروی آیین یا دینشان بازبداریم ...نمی خواھیم و بر این نبوده ایم کھ گروھی را، بھ زور، از ھرگز

آزینمند می سازد، آن است کھ بھ حق خستو بوده و بزرگترین و زیباترین زیورھایی کھ پادشاھی یک شاه را
فرود آَوَرد و از بزرگ ترین کنش ھایی کھ بھ شاه زیان می رساند، آن و دانش را پاس بدارد و بر آن سر

و بھ راستی کھ بھ آرزوی خود رسیدم و چیزی را کھ ننگ اش آید ...است کھ از فراگرفتن دانش و شناخت
پس از م و دیگر بھ آیین دیگر ملت ھا پشت پا زدم، زیرااست، بھ چنگ آوردسرمایھ ی نیکی و پیروزی

باریک و نھ اندیشھ ژرف، و ھمگان را پیرو ستم بررسی آنان، نھ رای درست یافتم نھ خرِد رسا و نھ حس
گردد و فریب و ناشدنی است کھ با چنین فرومایگی ھایی، کشوری آبادانآز ویو جویندهو رشک دیدم

رفاه ملتی فراھم شود. "

انجام بھ احتمال باال در زمان انوشیروان» نامھ تنسر«و » کارنامھ اردشیر بابکان«نوشتن کارھایی چون 

دوره، گردآوری داستانھای حماسی و استوره ھای ایرانی در شده است ولی بزرگترین کار فرھنگی این

برای سرودن بود کھ بیش از چھار سده پس از آن دستمایھ ی استاد بزرگ توس» خدای نامھ«ُجنگی بھ نام 

شد.شاھنامھ

چھارمھرمز

ک وی بود. انوشیروان برای استوار کردن پیوندھای سیاسی با از ھمسر ُترچھارم پسر انوشیروانھرمز

، دختر خاقان ترک را بھ ھمسری برگزیده بود. بنابراین، ھرمز فرزند شاه ساسانی دریاسیرترکان آن سوی 

ھرمز ناھمانند با َرویھ ی پدرش (انوشیروان) کھ در پیوندھای اجتماعی خویش با ٩٦نوه خاقان ترک بود.و 

بزرگان، موبدان و توده ی مردم، روش میانھ روی و خردمداری را پیشھ کرده بود، بھ سوی فرودستان و 

تاریخ تبری،، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد دوم، برگ ٧٢۴ -٩۶
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بلندپایگان کشور دشوار نمود و بھ نوازش و دستگیری ایتوده ی مردم گرایش یافت و شرایط را بر

٩٧تھیدستان و رعیت کوشید.

پس از شكار با خسروپرویزروز ولیعھد جوانش،یک، آورده شده است كھھرمزدادگریدرباره ی

د و دنبوفرود آمدهروستاییمردیباغ، بھروزانھو ماللاز خستگيخویشھمراهھمراھان و نوازندگان

برزگر را باغھایجایگاه مھتر خویش، میوهپشتگرمیبھنشھمراھاآید، می موارد پیشدر اینكھچنان

ندگانشزساز و آواز نوابودند و بانگساختھرا پایمالھاكشتزار و سبزهشانبودند، اسبانكردهحیف و میل

را بھرسید، ولیعھد و یارانششاه ھرمزبھگزارشبود. چونرا آزار دادهھمسایگانشخانواده ی برزگر و

و پوزش خواھی از آن برزگر نمود. سنگینھایجریمھپرداخترا وادار بھسختی گوشمالی داد و خسرو
٩٨

د، راه ابریشم را کھ شاھراه بازرگانی َفراروبا ھمراھی قبایل ترکاینبار، ھپتالیان۵٨٠در سالھای دھھ ی 

بھرام«خاور بھ باختر بود و درآمد گمرکی چشمگیری را برای ایران بھ ھمراه داشت، ناامن نمودند. 

، با دوازده ھزار سوار و خسروپرویز، قباد، سپھبد برجستھ ی ایران در دوران شاھی انوشیروان»چوبینھ

و شکست سنگینی بھ نیروھای ھمبستھ ی ترک و ھپتالی داد و بلخیکی ھراتددر نز۵٨٨زبده در بھار 

، سرشناسترین دودمان ھرات را از دست متجاوزان آزاد نمود. بھرام چوبین از خانواده ی سرشناس مھران

، بھ پیگرد مانده ی جنگجویان ترک بود. بھرام بھ این پیروزی بسنده نکرد و با گذر از آمودریاناحیھ ی ری

خت و سرانجام پس از ھدف قرار دادن خاقان ترک با تیر و کمان خویش، پیروزی ایرانیان را و ھپتالی پردا

بھرام، ٩٩قطعی نمود و کرانھ ھای شمالی و خاوری آمودریا را نیز بھ زیر چیرگی حکومت ساسانی آورد.

فرستاد تا خطر پسر بزرگ خاقان ترک را کھ مردی بھ نام "برموده" بود نیز دستگیر کرد و بھ تیسفون

١٠٠تجاوز دیگری از سوی ترکان را کاھش دھد.

۵۴۴، برگ ٢، برگردان از خسین روحانی، جلد تاریخ کامل، ابن اثیر-٩٧

پایان و کارنامھ ی ساسانیان، عبدالحسین زرین کوب -٩٨

99 -Sasanian Elite Cavalry AD 224-642, Kaveh Farroukh,

۵۴۴، برگ ٢، برگردان از حسین روحانی، جلد تاریخ کامل، ابن اثیر-١٠٠
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را در آن ناحیھ ِسَترَون نماید. با آنکھ رفت تا کوششھای بیزانس، بھ سوی قفقازبھ فرمان ھرمزسپس بھرام

امیابیھایی در این نبردھا رسید ولی شکست کوچکی در نبردی نھ چندان مھم، ھرمز بھرام در آغاز کار بھ ک

را برانگیخت تا بھ بھرام خرده گیرد و توانایی رزمی وی را بھ َسخره بگیرد. بھرام کھ ھمانند دیگر بزرگان 

ھرمز کشور از سیاستھای توده گرایی و اشراف ستیزی ھرمز ناخشنود بود، زمان را برای سرنگون کردن

آورد. ستونی از ارتش کھ با فرمان روی بھ تیسفون۵٨٩بجا یافت و با لشگر زیر فرمان خویش در پاییز 

ریان بھرام، بھ فرمان بھرام ه بود، پیش از ھیچ برخوردی با لشگھرمز برای رویارویی با بھرام گسیل شد

پایتخت نیز آبستن رخدادھای شگرفی بود. بزرگان ناخرسند از درآمد و بھ سپاه بھرام پیوست. در این زمان، 

بر شاه شوریدند و وی را دستگیر و » مُگستھَ «و » ھَبندوی«ھرمز بھ رھبری دو برادر زن ھرمز بھ نامھای 

١٠١پدرش، بر تخت نشاندند.پرویز را بھ جای زندانی کردند. آنان پسر ھرمز یعنی خسرو

چھارم نھ تنھا با اشراف کشور درافتاده بود بلکھ پشتیبانی موبدان را نیز با خود نداشت. او در پاسخ ھرمز

مسیحیان بودند گفتھ بود کھ ھمان گونھ کھ یک تخت تبلیغاتبھ موبدان زرتشتی کھ خواھان سختگیری بر

برای بر پا ماندن نیاز بھ چھار پایھ دارد، کشور نیز برای آرامش و پایداری نیاز بھ ھمھ مردم این سرزمین 

دارد و از اینرو حکومت ساسانی باید بھ پشتیبانی و پاسداری از ایرانیان غیر زرتشتی نیز بپردازد. 

سزا نیست این کار در دین منیین منھرگز آمبادا چنین 

خود اندر میان تاج بر سر نھممھ ایرانیان را بھ کشتن دھم

در رسیدگی بھ مستمندان و فرودستان جامعھ، گرچھ از دیدگاه عدالت اجتماعی، برنامھ ھا و ُکنشھای ھرمز

کشور و خوار نمودن خانواده ھای برجستھ ارزشی و اخالقی بود ولی کوچک نمودن سرداران وبلند پایگان

و سرشناس ایران، موجب شد کھ نگاه پایین دستان جامعھ ی ایرانی بھ نجبا و بزرگان خود دگرگون شود. 

توده ی مردم کھ از اشراف کشور بھ دلیل تبار و ریشھ ی آنان حرف شنوی داشتند و در ھنگام نیاز، در 

ی نجبا با دیده ی ارج و کاری آماده بودند، دیگر بھ رده ی اجتماعخدمت این اشراف برای جانفشانی و فدا

ران ساسانی را ُسست کرد. این آسیب بھ پیکر یاین، بافتھای اجتماع طبقاتی انگاه نمی کردند واحترام 

برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد٢، برگ ٧٢٧ تاریخ تبری، -١٠١

www.takbook.com



ساسانیاننشیبی دراز است پیش فراز 

٧٩

شاھنشاھی ایران، در دھھ ھای پس از آن بھ افت اخالقی و زوال ارزشھای مردم انجامید و در ھنگام یورش 

مسلمان، بھ فروپاشی حکومت ساسانی شتاب داد.اعراب 

پرویز نرفت و برنامھ اش را برای رسیدن بھ پایتخت پی گرفت. خسروزیر بار شاھی خسروپرویزبھرام

شیرین کنونی، بھم رسیدند. ، نزدیکی قصر »َحلوان«با لشگریانش بھ رویارویی بھرام شتافت و دو سپاه در 

خسروپرویز یا بھ انگیزه ی آنکھ توان نبرد با بھرام را در خود نمی دید و یا اینکھ گرایش لشگریان خویش 

اینگونھ دریافت می شود » مقدسی«را برای پیوستن بھ سپاه بھرام دیده بود، از آوردگاه گریخت. از گزارش 

حسان ابن حنظلھ «در خدمت خسرو پرویز بودند چون یکی از آنان بھ نام کھ گروھی از اعراب حیره

١٠٢اسب تندروی خویش را در لحظھ ای حساس بھ شاه داد تا از نبردگاه بگریزد.»  طایی

"، امپراتور روم شرقیبھ "موریسرفت تا برگشت و سپس بھ قسطنطنیھنخست بھ تیسفونخسروپرویز

١٠٣) پناھنده شود.(بیزانس

بھ ،گریز از تیسفونم، در ھنگام ھ و ُگستھَ یعنی َبندویبھ پایتخت، دو دایی خسروپیش از رسیدن بھرام

١٠٤.را از میان بردندشاهھرمززندانی خود یعنی ،احتمال بسیار با ھمراھی خسروپرویز

ز دانا شنیدستم این داستانبھ خون پدر گشت ھمداستان

بھ خون پدر ھم نباشد دلیر"کھ "فرزند بد گر شود نره شیر

پژوھنده را راز با مادرستدیگرستمگر در نھانش سخن 

سال ٣٠١چھارم در درازای و ھرمز، انوشیروانیکم، قباد، بالشاینکھ پنج شاه پیاپی ساسانی یعنی پیروز

) بھ کار فرودستان جامعھ پرداختند و در این راه، سھ نفر از آنھا یعنی بالش، قباد و ھرمز ٩۵٨تا ۴۵٩(

حتی با توانگران و بلند پایگان کشور درافتادند، نشانگر نیاز بسیار جامعھ ی ایرانی آن روز بھ برخی 

٩١۵یازدھم، برگ آفرینش و تاریخ، مقدسی، برگردان از شفیعی کدکنی،  فصل-١٠٢

103 -The Heritage of P ersia, The Last Rulers, Richard Frye

، جلد ٢، برگ ۵۴٨ کامل تاریخ ، ابن اثیر، برگردان از حسین روحانی -١٠۴
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و ندار و درک شاه کشور از اھمیت انجام این دگرگونیھا تغییرات چشمگیر در راستای کاھش اختالف دارا

بوده است. در این میان بالش و ھرمز جان خود را از دست دادند. قباد آبرومندانھ کنار گذاشتھ شد و پیروز 

با پیشھ کردن کشتھ شد. تنھا انوشیروان پیش از اینکھ دچار کودتا و یا دسیسھ ای شود، در جنگ با ھپتالیان

راھُبردی زیرکانھ و بردبارانھ، با بھینھ سازی قوانین و اصالحات ارضی، شیوه ای میانھ را برگزید و ھم 

او بود کھ تا پایان زندگی اش بر روی تخت شاھی باقی ماند.

پرویز خسرو

بود تا وی را بھ عنوان یک پشتیبان پرویز نیازمند بھ استوار نمودن پیوندش با امپراتور بیزانسخسرو

را برای یک پیوند خانوادگی با مادی و معنوی در کنار خود داشتھ باشد. از اینرو پیشنھاد موریس

ر شست ھزار نفری از مسری برگزید. موریس لشگیس را بھ ھدختر مور» مریم«خوشنودی پذیرفت و 

برادر خویش را ھمراه خسرو بھ سوی ایران گسیل داشت تا تاج و » تیادوس«سپاھیان رومی بھ فرماندھی 

را برای خسرو باز پس بگیرند. خسرو پرویز بھ جبران این یاری امپراتور بیزانس، پذیرفت تخت ایرانشھر

را بھ بیزانس بدھد و پیمان بست کھ از آن پس ایران از بیزانس تا مناطقی از جملھ شھر "دارا" در سوریھ

١٠٥ان آمد.د. خسرو بھ ھمراھی سپاه رومی از انطاکیھ بھ درون ایرباجی نستانَ 

روی داد » َنصیبین«در پیرامون شھر و لشگریان بھرامنخستین برخورد میان سپاھیان رومی خسروپرویز

شکست دیگری را پذیرفت و بھ آذرآبادگان رفت. کھ بھ شکست نیروھای بھرام انجامید. بھرام در عراق

تاخت بھ آذرآبادگان و ارمنستاندایی خسروپرویز با ستونی دیگر از نیروھای زیر فرمان خسرو» ھَبندوی«

وارد شد تا شکست وی در و بھرام را از آنجا بیرون راند. از ھنگامی کھ بھرام  پیروزمندانھ بھ تیسفون

و بھ نزد ترکان رفت. پس از ، بھرام بھ فرارودبھ درازا کشید. بر پایھ ی شاھنامھ، یک سالآذربایجان

کھ رشوه ی چشمگیری از خسروپرویز دریافت کرده بود، فرمان داد تا بھرام را چندی، ھمسر خاقان ترک

بدینسان، سردار پرآوازه و شایستھ ی ایرانی در غربت چشم از جھان فروبست.١٠٦سربھ نیست کنند. 

یابد یکی گور تنگیکی تاج چنین است انجام و فرجام جنگ

٧٣٢، برگ ٢تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد -١٠۵

تاریخ تبری،، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد ٢، برگ ٧٣٣ -١٠۶
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چوبین کھ از چھره ھای برجستھ ی ایران ساسانی است و در تاریخ و ادبیات تاریخی ما مورد مھر بھرام

، فرماندھیو یا نھاوندقرار گرفتھ است، از آن دست سردارانی بود کھ اگر مانند او در نبردھای قادسیھ

ایرانیان را در برابر اعراب مسلمان بر دوش داشت، چھ بسا تاریخ ساز می شد و برگھای سرنوشت ایران 

ھیچ یک از سربازان در باره ی لشگر بھرام این گونھ می نویسد:" را بھ گونھ ای دیگر می نوشت. دینوری
طمع ندارند و چون بھرام بھ منزل فرود آید، بھرام بھ مال رعیت، گرچھ بھ اندازه ی خردلی باشد، چشم

سرو پرویز بھ دایی ھای خود، خکتاب کلیلھ و دمنھ را می خواھد و ھمھ روز بھ مطالعھ آن می پردازد. 
و بستام گفت: ھیچگاه از بھرام تا این اندازه نترسیده بودم کھ کلیلھ و دمنھ را ھمواره می خواند، زیرا بندویھ

خواندن کلیلھ و دمنھ انسان را بھ اندیشھ ای برتر از اندیشھ خود و دوراندیشی باالتر از آن چھ کھ دارد، 
١٠٧."راھنمایی می کند

نشدند. و دیلم پس نشستند ولی پراکنده) بھ ریبھ سرپرستی خواھر بھرام (ُگردیھنیروھای زیر فرمان بھرام

اینکھ چرا بھرام کھ از پشتیبانی مردم و بزرگان کشور در آغاز برخوردار بود، پس از یک سال ھنگامی کھ 

داری آنان نیاز داشت، از آن بھره مند نشد، ریشھ در یکی از آمیزه بھ ھوابرای رویارویی با خسروپرویز

ھای فرھنگی ایرانیان باستان دارد کھ در ایرانیان کنونی نیز بسیار پررنگ بھ چشم می خورد. بھرام پس از 

تاج شاھی برسر نھاد. در آن ھنگام بیش از سیسد و ھفتاد سال از ، در تیسفونگریز خسروپرویز بھ بیزانس

شاھنشاھی دودمان ساسان بر ایران می گذشت. ایرانیان برپایھ ی منش کھن و دیرین کھ در جای جای 

اده ی نیز دیده می شود، بھ خون و وراثت بھای بسیاری می داده اند. آنان کسانی را کھ از خانوشاھنامھ

ارجمند می داشتھ اند.،بزرگان و بویژه از تخمھ ی شاھان بوده اند

بھ شمار می آمد. در بود کھ از خاندانھای سرشناس اشکانیبزرگ مھرانی چوبینھ از خانواده بھرام

نیز، تبار بھرام از آرش کمانگیر است کھ خود چھره ای برجستھ از دودمان اشکانی است. پس، شاھنامھ

بھرام واالگھری و بزرگ تباری را با خود داشت ولی ھنگامی کھ بھ نام بھرام ششم، تاج برسر نھاد و بدین 

داند، از دیدگاه مردم و گونھ در ُکنشی نمادین، شاھی را پس از نزدیک بھ چھار سده بھ تبار اشکانیان بازگر

بزرگان کشور کھ شاھی را تنھا سزاوار خاندان ساسانی می دانستند، حقانیت خویش را از دست داد. در این 

میان، پیوندھای دیرین دودمان اردشیر بابکان و دین زرتشتی نیز بر دشواریھای بھرام افزوده بود، چھ 

اخبار الطوال، دینوری، برگردان از مھدوی دامغانی، برگ ٩٢ -١٠٧
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ین ساسانی نبود بلکھ از پشتگرمی آتشکده ھا کھ نقطھبھرام نھ تنھا از راه خون، وارث فره ایزدی شاھا

اتکای نیرومند فرزندان اردشیر بابکان بھ شمار می آمد نیز بھره مند نبود. اشتباه بزرگ بھرام این بود کھ 

بھ جای آنکھ یکی از شاھزادگان خردسال ساسانی را بر تخت بنشاند و خود بازیگردان اصلی و ھمھ کاره 

کھ می دش تاج برسر نھاد. بدین گونھ یکی از فرزندان برومند و شایستھ ی ایرانشھرکشور باشد، خوی 

توانست بانی خدمات بسیاری شود از میان رفت. داستانی کھ در درازای تاریخ کشورمان بارھا و بارھا پیش 

آمد و ھیچگاه برای نسلھای آینده اش درس عبرت نشد.

شد (ھمانگونھ کھ گفتھ شد، بھرام و گردیھ از دودمان ، پس از مرگ بھرام راھی ریبھرامگردیھ، خواھر 

کھ بھ ، سرشناسترین خانواده ی ری بودند). وی با سربازان ھمراھش بھ گستھم، دایی خسروپرویزمھران

پرداختھ بود، پیوست. خسرو پرویز سھ ستون بزرگ از سپاھیان خویش نافرمانی و سرکشی بر ضد خسرو

شد تا کار فرستاد و سرانجام خود نیز با لشگری دیگر رھسپار دشتی در نزدیکی ھمدانرا بھ نبرد با ُگستھم

بیرون از چیرگی تیسفون١٠۶را تا سال این خیزش کھ استانھای پیرامون البرز١٠٨نماید.گستھم را سختتر 

١٠٩آورده بود، با کشتھ شدن گستھم و پیوستن گردیھ بھ خسرو بھ عنوان ھمسر شاه، بھ پایان رسید.

یکی از پر نشیب و فرازترین دوره ھای تاریخ ایراِن پیش از اسالم بوده است. تا زمان شاھی خسروپرویز

، زنده بود، پیوند استواری میان دو اََبر نیروی ایران ، پدر زن خسرو، موریسھنگامی کھ امپراتور بیزانس

یک یس، امپراتور روم و بیشتر ھموندان خانواده ی وی بدستمور٦٠٢و بیزانس برجا بود.  درسال 

" کشتھ شدند و این بھانھ ای برای آغاز حملھ بھ روم از سوی خسروپرویز "فوكاسسردار کودتاگر بھ نام

چوبین بلکھ بھ بود. موریس نھ تنھا بھ عنوان پشتیبان خسروپرویز برای بازپس گیری تاج و تخت از بھرام

عنوان پدر ھمسر خسرو، پیوندھای استوار سیاسی و خانوادگی با شاه ایران داشت.

و یکی از این سرداران رومی را بر علیھ فوکاس انگیختفسران بلند پایھ ی رومی ادر آغاز، خسروپرویز

خواند. خسروپرویز کودتایی کامیاب، فوکاس را کشت و خود را امپراتور بیزانسدر » وسِھراِکلی«بھ نام 

از شناسایی ھراکلیوس بھ عنوان امپراتور بیزانس خودداری نمود و یک سری حرکتھای گسترده ی نظامی 

٠۵١، برگردان از زریاب خویی، برگ تاریخ ایرانیان و عربھا، نولدکھ-١٠٨

109 - The History of Ancient Iran, Richard Frye
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پلتیک خاور میانھ و خاور نزدیک در آغاز نمود کھ تاثیر بسیار چشمگیری در ژیورا بر ضد روم شرقی

پس از آن یعنی فروپاشی سی سال داشت. ھمچنین برای ریشھ یابی رویدادھای شگرف چند دھھ ی پیش رو 

ایران ساسانی و شکستھای بیزانس از اعراب مسلمان نیز باید نقش چشمگیر این جنگھای خانمانسوز و دراز 

گسترده ی خود را در دو جبھھ ی جنوبی و شمالی آغاز نمودند. نیروھای ایرانی تک مدت را بررسی کرد.

بھ سوی باختر پیشروی نمود. اینان از رود فرات» زشھرَبرا«در جبھھ ی جنوبی، سپاه ایران بھ فرماندھی 

را "دارا" در مرز کنونی سوریھ و اردنشھر۵٠۶و در سال در شمال سوریھ» ِادسا«شھر ۶٠۴در سال 

بدست سربازان ایرانی گشوده شد. در جبھھ ی شمالی، سپاه ۶٠٧در سال » َحران«تسخیر کردند. دژ شھر 

بود، بھ را کھ زیر چیرگی بیزانستوانست باختر ارمنستان» بھمن زادگانشاھین«ایران بھ سپھساالری 

(بخش بزرگی از ترکیھ کنونی) بھ دست ایرانیان افتاد.ھمھ ی فالت آناتولی٠٩۶تصرف درآورد و تا سال 

ھمزمان با این پیشرویھای خیره کننده در دو جبھھ ی شمال و جنوب، در خاور ایران نیز ارتش ساسانی، 

بھ سالھای زمان رکان را تار و مار نمود و بدین گونھ پس از نزدیک بھ یک ھزاره، گستره ی ایرانشھرت

کھ پیش از این افزون بر نگرانی از بابت ایران در مرزھای خاوری خود، بیزانس١١٠رسید.ھخامنشیان

تبار کھ در داغستان کنونی، در جنوب (بیابانگردانی ترکاندیشناک اقوام ستیزه جویی چون "آوارھا"

خویش را باید بھ ایران توانتوجھ و ی از سوی باختر نیز بود، اکنون دیگر ھمھ روسیھ بسر می بردند)

آسا در حال پیشروی بود.تندرنیرومند ساسانی و ماشین جنگی شکست ناپذیر آن می داد کھ 

یورشھای گسترده ی ایرانیان در دو جبھھ ی شمال و جنوب بھ اشغال آسیای کوچک (ترکیھ کنونی)، 

گشود. دمشق ۶١١و شمال اتیوپی انجامید. ارتش ایران شام و انطاکیھ را در ، فلسطین، مصر، اردنسوریھ

» تیبریا«نامی از اھالی » ِبنیامین«بدست ایرانیان افتاد. بسیاری از یھودیان با رھبری ۶١۴در سال 

مال اسراییل (شھری در اسراییل كنونی) بھ سود سپاه ایران وارد جنگ شدند. اینان ھمراه با دیگر یھودیان ش

پیشروی كردند. پیش از تصرف پیوستند و بھ سوی اورشلیمبھ بخشی از سپاه ایران بھ فرماندھی شھربراز

، یھودیان جنوب اسراییل و برخی از قبایل عرب نیز بھ سپاه ایران پیوستند. این ۶١۴اورشلیم در تابستان 

اعراب بھ صورت گروھی وارد اورشلیم (بیت المقدس) می شدند. یھودیان کھ برای نخستین بار بود کھ

ند، با پشتگرمی ارتش ایران، کینخواھیبودزمانی دراز زیر فشار سنگین حکومت مسیحی بیزانس

Islamic Middle East, Martin Sicker, p.207-JSOR, The Pre-110
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ایران، رومیان ، سپاه ۶١۶خونباری از مسیحیان آن سرزمین گرفتند و اورشلیم را ویران نمودند. در سال 

آمد و این را از نوار غزه نیز بیرون راند. بدین گونھ، پیروزی پشت پیروزی برای ارتش ایران بدست می

را بیش از پیش سرمست قدرت و خودشیفتھ می نمود.اخبار، خسروپرویز

راھھای ی رسید و سپاه ایران با بریدن ھمھ ناتولیبھ مرز آسیایی و اروپایِی آدر جبھھ ی شمال، شاھین

را محاصره کرد. برای قسطنطنیھ تنھا راه دریافت خوراک و ابزار ، پایتخت روم شرقیمنتھی بھ قسطنطنیھ

از جھان بیرونی، راه آبی بود کھ ایران بھ دلیل دارا نبودن نیروی دریایی در دریای مدیترانھ و دریای 

، ستون دیگری از نیروھای ایرانی با اشغال ناحیھ ی ۶١٧مرمره، توانایی بستن آن را نداشت. در سال 

، در روبروی قسطنطنیھ، در آنسوی دیگر تنگھ ُبسفُر جای گرفتند. اکنون، ھر آن انتظار »کاپادوسیا«

و ورود ارتش ایران بھ آن می رفت.شکستھ شدن ایستادگی پایتخت بیزانس

خواننده ی ارجمند ممکن است کھ پیروزیھای گسترده و اقتدار چشمگیر حکومت ایران در پس زدن رومیان 

ارتشو فرماندھی کشور در رھبری جبھھ ھا را ناشی از توانایی و شایستگی خسروپرویزی ر ھمھ د

بپندارد. روشن است کھ نیرومند شدن اقتصادی، نظامی و سیاسی ایران، یک شبھ رخ نداده بود و اعتبار آن 

آن ازو کارگزاران او چند دھھ پیشرا نمی باید بھ خسروپرویز داد. بر روی بستر مناسبی کھ انوشیروان

و سپس بھ خسروپرویز بھ کھ پس از انوشیروان بھ ھرمزدر کشور پی ریختند، ایراِن نیرومندی پدید آمد 

ارث رسید. قانونمند کردن بیش از پیش جامعھ، افزایش چشمگیر زمینھای زیر کشت، شکوفایی بازرگانی، 

د و در آغاز شده بوآموزش درست سپاھیان و بھینھ سازی دیوان ساالری کھ از سالھای پسین شاھی قباد

کشور نیز کھ انبوهدر زمان خسروپرویز بھ بار نشست. خزانھ ی،زمان انوشیروان پختھ تر و کاراتر شد

نھ بھ خاطر ستم بھ رعیت بلکھ بھ دلیل رونق بی مانند کشاورزی، اقتصادی و بازرگانی کشور انباشتھ شده 

بود، نشانگر بازدھی باالی فرآیندھای مالی و سیاسی کشور بود. 

در بالکان می دید، برای پیشگیری آوار را ھمزمان زیر فشار ایران در آسیا و قبایل کھ بیزانساکلیوسھر

درخواست آشتی کرد. روشن بود کھ حکومت ساسانی ، از خسروپرویزاز فروپاشی امپراتوری روم شرقی

جبھھ ھا بدست آورده بود، ی دلیلی برای پذیرفتن این خواستھ نداشت، چھ با پیروزیھای بزرگی کھ در ھمھ 

، دسیسھ ھا و تحریکھای چندین سالھ ی کار بیزانس را پایان یافتھ می دید. دولتمردان ساسانی در تیسفون
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ایرانیان بربر ضد ایران کھ پیامدش آسیبھای بزرگ جانی و مالیبدست قسطنطنیھرام ھپتالی و ترکاقوا

بود را از یاد نبرده بودند. و ارمنستاندر خراسان

چوبینھ، از بھ انگیزه ی آنکھ برای پس گرفتن تاج و تختش از بھراماز سوی دیگر، خود خسروپرویز

پا نھاده بود، اکنون بھ در اختیارش گذاشتھ بود، بھ تیسفونرومیان کمک گرفتھ بود و با سپاھی کھ بیزانس

زرگان کشور و توده ھای مردم را باز بدست آورد. او کھ فرصتی رسیده بود کھ آبروی رفتھ اش در نزد ب

حتی در سالھای آغازین حکومتش، بھ انگیزه ی نداشتن اطمینان بھ ایرانیان، گارد شاھی را نیز از سربازان 

رومی مزدور برگزیده بود، اکنون بھ کامیابیھایی رسیده بود کھ می توانست خواری و خفت سالھای پیشین 

اموشی بسپارد و نام خویش را بھ عنوان کسی کھ برای ھمیشھ بیزانس را از میدان خویش را بدست فر

امپراتوری ایران ساسانی ساخت، جاوید نماید.دربندسیاست جھانی ناپدید نمود و مردم یونانی تبارش را 

، وی در خسروپرویزبر پایھ ی گزارش "سبیوس"، تاریخ نگار ارمنی، در سال بیست و چھارم پادشاھی 

پرویز در این نامھ، برای آتش بس، نامھ ای برای ھراكلیوس می فرستد. خسروپاسخ درخواست ھراکلیوس

چنان با ھراکلیوس سخن می گوید کھ یک شاه با یک مرد شورشی نا فرمان. خسرو پرویز در این نامھ می 

نویسد کھ آھنگ تصرف آن بخش كوچكی از روم كھ ھنوز در چیرگی ھراكلیوس مانده است را دارد. 

خسرو تنھا چاره ی ھراکلیوس را تسلیم بدون شرط می داند و می گوید کھ اگر وی با خانواده اش بھ پیش 

و ٩۶١در سال (قاھره کھنھ) » بابیلون«اسکندریھ و ١١١خسرو بروند، خسرو آنان را ناامید نخواھد کرد.

از چنگ رومیان بیرون آورده شد و ایرانیان تا شمال اتیوپی پیش رفتند. ١٢۶تا بقیھ ی سرزمین مصر

نمی تا آن ھنگام سرزمین امن زیر چیرگی رومیان بود و دولت بیزانس» ژولیوس سزار«مصر از زمان 

توانست باور کند کھ بیگانھ ای دیگر بر آن سرزمین فرمان براند.

گستره ی ایران ساسانی اکنون بھ بزرگی ایران در زمان داریوش بزرگ ھخامنشی نزدیک شده بود. در 

آھنگ می رفت، ھراکلیوسبا تسخیر قسطنطنیھزمانی کھ ھر آن انتظار فروریختن امپراتوری بیزانس

گریز از شھر را داشت و می خواست خزانھ ی بیزانس را نیز با خود از راه دریا ببرد و پایتخت موقتی 

کشور را در جایی دیگر برپا نماید. مردم و بزرگان قسطنطنیھ جلوی او را گرفتند و وی ناچار بھ ماندن و 

92-S. Malxasian, Sebeosi Episkoposi Patmut`iwn (Erevan, 1939), p. 91-111
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با دینی کردن جنگ، واپسین تیر خود را از کمان رھا کرد. جریان از ھراکلیوس.١١٢پی گیری جنگ شد. 

دست یافتند، صلیب مقدس کھ بر پایھ ی باور مسیحیان، آنجا آغاز شد کھ سپاھیان ایرانی کھ بھ اورشلیم

پرویز فرستادند. ھمچنین از بھ نزد خسروسفونعیسی بھ آن مصلوب شده بود را از جای خود کندند و بھ تی

، مسیحیان مورد آزار افتاده بودچند سال پیش از این کھ مھار سرزمین فلسطین (اسراییل) بھ دست یھودیان 

در مناطق یھودیان کھ از پشتیبانی ایران برخوردار بودند، قرار داشتند. برآیند رنجھایی کھ مسیحیان

گوناگون از دست سپاھیان ایران و یا یھودیان ھمبستھ با ایران ساسانی کشیدند و تبلیغات گسترده ی بیزانس

وکلیساھای وابستھ بھ آن در گزافھ گویی و مبالغھ در باره ی این بدبختیھا و سیھ روزیھا، نھ تنھا مسیحیان 

پیرامون را بھ رستاخیزی ھمگانی بر ضد ابران و منافع ابران کشاند مناطق جنگی کھ مسیحیان سرزمینھای

کھ سرانجام، سرنوشت جنگ را گونھ ای دیگر نگاشت.

و ترکان در راستای باز کردن جبھھ ی دیگری با ھپتالیاناز سوی دیگر، درپی نامھ نگاریھای ھراکلیوس

، تاخت و تاز ترکان و ھپتالیان در ، در اوج نبردھای ایران ساسانی و روم شرقی۶١٩ر سال علیھ ایران،  د

آغاز شد. ستونی از ارتش ساسانی کھ از مرزھای شمال خاوری ایران و دست اندازیھای آنان بھ خراسان

خراسان شکست سختی بھ ترکان بھره می گرفت در توسِ » ِبگراتونیَسمبات«سواران ارمنی بھ فرماندھی 

داد و آنان را تار و مار کرد. بدین گونھ، جبھھ ی نوینی کھ در شمال خراسان بر علیھ ایران گشوده شده 

بود، با دالوریھای ستون ارمنی ارتش ایران، با پیروزی ایرانیان بستھ شد.

بھ جھت ھمراھی آوارھا  با ، ھراکلیوس۶٢۵توسط ارتش ایران در سال ی قسطنطنیھدر ھنگام محاصره 

کنونی) بھ کمک رساندن بھ روم (گرجستان» ایبریا«ایرانیان و عدم گرایش مسیحیان فراقفقاز وحتی 

را بھ ترکستان فرستاد تا با وعده ی » آندره« یاور شده بود. از اینرو، پیکی بھ نام ، تنھا و بیشرقی

را بھ گسیل نیروھای ترک خاقان ترک» تانگ یبغو«پرداختی بسیار چشمگیر و ھمچنین غنایم بیشمار، 

از شکست خوردن برای جنگ بر علیھ ایران و شکستن محاصره ی قسطنطنیھ ترغیب کند. خاقان کھ پس 

وارد جنگ ، بازرگانی راه ابریشم را از دست داده بود، بر آن شد کھ بھ سود بیزانس۶١٩از ایران در سال 

شود. از این رو، ھزار سوار جنگاور خود را برای رساندن پیام بھ ھراکلیوس بھ قسطنطنیھ فرستاد. اینان با 

گشودند و قفقازمنطقھ ی سوی قسطنطنیھ از البالی نیروھای ایرانی در سختیھای فراوان، راه خود را بھ 

112 - Seminar on the Zoroastrian Culture and History, London, 1989, Shahpur F. Capitan
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شماری از آنان زنده بھ قسطنطنیھ رسیدند و ھراکلیوس را بھ رسیدن کمک از سوی ترکان آسیای میانھ 

امیدوار نمودند.

را درگیر در نبردھای آسیای از سوی دیگر، ترکان و باقیمانده ی اقوام ھپتالی کھ پیکر اصلی ارتش ایران

می دیدند، نمی توانستند از فرصت پیش آمده برای غارت ، فلسطین و مصرکوچک (ترکیھ کنونی)، سوریھ

و یغمای بخش خاوری ایران چشم پوشی نمایند. بنابراین بھ فراھم آوردن نیرو پرداختند و اینبار با سربازان 

انباشتگی ارتش یمرزھای شمال خاوری ایران گذر کردند و بھ دلیل خال پدید آمده در نتیجھبسیار از

ایران در خاور میانھ و خاور نزدیک، تا میانھ ی ایران تاختند و ستونھایی از سپاه ترکان حتی بھ اصفھان 

بار دیگر با بازسازی لشکرھای ایران خاوری، ارمنی،-، سردار نامدار ایرانیرسیدند. َسمبات بگراتونی

را شکست داد و در نبردی تن بھ تن، فرمانده ی آنھا را سرانجام در نبردی سخت، سپاه ترکان و ھپتالیان

ری از آنان را می گریختند دنبال نمود و بسیاکشت. سپس نیروھای پراکنده ی ترکان را کھ بھ سوی فرارود

١١٣از میان برد.

113 -Sasanian Elite Cavalry AD 224-642, Kaveh Farroukh,
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ایران و ھمسایگانش در آغاز سده ھفتم میالدی
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در سراشیبی

زرگفرجام جنگ ب

کردن جبھھ ھای نو بر ضد ایران با ھمدستی لشگر و باز در گردآوریھراكلیوسبسیاركوششسواز یک

از میان بردن تضادھای میان شاخھ ھای گوناگوندر راهدیگر كوششو از سویآسیاییاقوام بیابانگرد

قامت راست نماید و روم شرقیوریتکھ امپراانجامیدآنبھمسیحیان و برپایی جبھھ ی ھمبستھ ی مسیحی

ط جنگ را دگرگون کند. شرای

را کھ تنھا از راه دریا با جھان بیرونی پیوند داشت بدست ی قسطنطنیھمحاصره شده شھر ھراکلیوس

را دور بزند و از پشت بھ ایرانیان دژبانان شھر سپرد و خود کوشید تا از راه دریای سیاه، سپاه شاھین

بتازد. ھمزمان با این رویدادھا در جبھھ ی شمال، در جبھھ ی جنوبی ترفندھای نیروھای اطالعاتی بیزانس

یعنیو سوریھو سپھساالر سپاه ایران در مصردر پدید آوردن بدگمانی و بدبینی میان خسروپرویز

را بھ زیر ھ بخش بزرگی از ارتش ایراننشست. اختالف میان شاه و این سردار ک، بھ بارشھربراز

شھربراز نیروھای خود را دور از درگیریھا و از آن پس، فرماندھی خویش داشت بھ آنجا رسید کھ 

ارتش ایران نگھداشت. گزارشھایی از تاریخ نگاران رومی و مسلمان برخوردھای رومیان و دیگر بخشھای 

بدست ما رسیده است کھ جاسوسان بیزانسی، نامھ ای را بھ دست شھربراز می رسانند کھ در این نامھ، 

١١٤خسروپرویز بھ عوامل خویش دستور داده بوده است تا شھربراز را از میان ببرند.

، برادر شھربراز، و »َفرخان«برای کشتن بھ شھربرازخسروپرویزگزارشی دیگر در باره ی فرمان 

بھ فرخان برای از میان برداشتن شھربراز، در تاریخ تبری آمده است. ھر چند کھ این دو دستور خسرو

ار خسرو بھ روشنی نمایانگر رشک و بددلی او سردار از انجام دستور شاه سرپیچی می کنند ولی این رفت

ارتش ایران بوده است. بھ سپھساالران پیروز

، برگ ٣٢٢ برگردان از رشید یاسمی ایران در زمان ساسانیان، آرتور کریستین سن، -١١۴
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داده بوده و یا این از نیرنگھای رومیان برای در باره ی شھربرازاینکھ آیا براستی چنین فرمانی را خسرو

و سردارش بوده است، بر ما روشن نیست. بر پایھ ی درگذشت مشکوک دیگر اختالف افکندن میان شاه 

را در محاصره داشت، اینگونھ پنداشتھ می شود در ھنگامی کھ قسطنطنیھسپھبد ارتش ایران یعنی شاھین

کھ از میان بردن سرداران برجستھ و پرآوازه ی کشور از برنامھ ھای خسرو پرویز در راستای تمرکز 

خویش و ھراس وی از از دست دادن دوباره ی تاج و تخت بوده است. بر پایھ ی ویژگیھایی نزدنیرو در 

ی برای نابود کردن سرداران نیرومند و احتماال سرکشش، باور کھ از خسرو سراغ داریم، برنامھ ی و

کردنی است. بھرگونھ، این خطاھای بزرگ و جبران نشدنی از سوی خسرو، آسیبھای شگرفی بر پیکر 

کشوِر در حاِل جنگ زد کھ پیامدھایش چند دھھ پس از خسرو، دامنگیر این مرز و بوم شد.

ند" کھ دروازه ورودی آذربایجان و َخَزری بھ دژ "َدربَ ، ترک، نیروھای ھمبستھ ی بیزانس۶٢٧در سال 

شمرده می شد و شماری از سربازان ساسانی از آن نگھبانی می کردند، یورش بردند و پس از گشودن دژ، 

آن را غارت کردند و ویرانی بسیار شھر دربند را غارت کردند. سپس بھ آذربایجان تاختند و شھرھای 

بدست یھودیان کھ از سوی ارتش ایران پشتیبانی می شدند، ویران سازی اورشلیمکینرومیان بھ ١١٥نمودند.

آنجا بود و از اینرو برای ایرانیان ارجمند و مقدس بود، در » آذرُگشنسب«شھرک "شیز" را کھ آتشکده ی 

وبران کردند.

کھ بخشی از سرزمینھای پیوستھ بھ بھ گرجستانو بیزانسترکاندکی پس از آن، نیروھای ھمبستھ ی

را در محاصره ی خود داشتند. ترکان خزری »ِتفلیس«ایران ساسانی بود، تاختند و برای ماھھا شھر 

سرانجام در ھمان سال بھ درون شھر رخنھ کردند و از مردم تفلیس کشتار بزرگی کردند و دارایی آنان را 

بھ دست ترکان کھ ھمدست رومیان شده بودند، آسیب غارت نمودند. در آن برھھ از زمان، افتادن قفقاز

یران ساسانی کھ در کوران جنگ بزرگ با بیزانس، نبردھای درونی قدرت و اشتباھھای بزرگی بھ پیکر ا

بود، وارد آورد.پیاپی کمرشکن خسروپرویز

از نابسامانی و ھرج و مرج پدید آمده در ایران بویژه در میان بزرگان لشگری و کشوری سود ھراکلیوس

رساند و توانست بھ ، خود را بھ نزدیکی تیسفون۶٢٧، در پاییز جست و با غافلگیر نمودن خسروپرویز

115 - The History of Ancient Iran, Richard Frye
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ت یابد و آن را غارت نماید. ویرانھ ھای این شھر را شھر "دستگرد" کھ در خاور تیسفون جای داشت، دس

با بخشی از سپاھیان می توان دید. این در حالی بود کھ خسروھنوز در کنار جاده ی قصر شیرین بھ بغداد

بھ سر می برد. خسروپرویز کھ پیشینھ اش نشان داده بود کھ مرد روزھای ایرانی در شمال میانرودان

دشوار نیست و ھمواره ساده ترین راه را کھ ھمانا گریز بود، برمی گزیند، اینبار نیز از رویارویی با سپاه 

سرباز زد و بھ تیسفون گریخت. بیزانس

فتاد ھزارنفره اش در راه دراز تفلیس تا دستگرد تنھا با یک ستون شش ھزار نفری و سپاه ھھراکلیوس

روبرو شدند. اینکھ لشگر بیگانھ در نینوا، در کرانھ ی رود دجلھ» راھزار«ارتش ساسانی بھ فرماندھی 

، تنھا با یک تا شمال عراقای، مسیری بھ درازای بیش از ھزار کیلومتر را در خاک ایران، از گرجستان

درگیری چشمگیر رزمی می پیماید خود نماینگر ژرفای بھم ریختگی و ازھم گسیختگی اوضاع کشور در 

١١٦آن سال می باشد. 

را ُبگسلند و بدین گونھ وی و لشگر ھمراھش کھ می ھراسید ایرانیان راھھای پیوند او با بیزانسھراکلیوس

بازگشت. افزون بر آن، ھراکلیوس از روبرو شدن با سپاه سواره نظامِ را در تلھ اندازند، بھ شمال میانرودان

ساسانی در جلگھ و سرزمینھای ھموار و پست دوری می کرد چون پیش از آن بارھا سنگین جنگ افزارِ 

ی ارتش بیزانس را در برابر زره پوشان ایرانی در جلگھ ھا و نواحی غیر کوھستانی دیده بود. در این ناتوان

کھ کشور را در خطر کامل می دید، از کم کاری دست کشید و در میانرودان بھ ھراکلیوس میان، شھربراز

١١٧ن را شتاب داد.و نیروھایش یورش برد و روند بازگشتن رومیان بھ سرزمینشا

فرمانده ی گارد شاھی فرمان داد کھ ھمھ ی » زادان فرخ«کھ خطر را از سر گذرانده بود بھ خسروپرویز

بکَُشد. زادان فرخ کھ زندانیان را ھزاران ،زندانیان را کھ بخشی از آنان در کار جنگ سستی کرده بودند

با آوردن ولیعھد و یاری تنی چند از بزرگان در تیسفونھنفر سرشماری نموده بود، از این کار سرپیچید و ب

یعنی مریم ) بھ پایتخت، کودتا کرد. شیرویھ فرزند خسروپرویز از ھمسر بیزانسی و مسیحی وی (شیرویھ

بود. بھ فرمان سران کودتا، خسروپرویز از شاھی برکنار شد و بھ زندان افتاد.دختر موریس

642, Kaveh Farroukh,-Sasanian Elite Cavalry AD 224-116

کامل ابن اثیر، برگردان از حسین روحانی، جلد ٢، برگ ۵۵۴ -١١٧

www.takbook.com



در سراشیبی            نشیبی دراز است پیش فراز 

٩٢

از سربازان ان بھ ایرانیان، گارد شاھی راسالھای آغازین حکومتش، بھ انگیزه ی نداشتن اطمینخسرو در 

. وی این ھراس از خیزش احتمالی برخی ایرانیان را ھمواره در دل خویش رومی مزدور برگزیده بود

سو، گزیده شد.داشت و سرانجام نیز از ھمان 

ببندیم ھرگونھ ناکام رختچھ با گنج و بخت، چھ با رنج سخت

دل تاجداران ھراسان بودر سختی گذر کردن آسان بود

پرویز رفت و موارد اتھام وی را برایش بھ دیدار خسرودر زندان» ِاسپاد ُگَشسب«یکی از بزرگان بھ نام 

بیان نمود. بخشی از این کیفرخواست کھ برای خسرو پرویز خوانده شد و چکیده ای از کارنامھ ی سیاسی 

او می باشد، بھ گزارش تبری چنین است:

با ھمھ ی رعیت بد کردی کار گرفتن خراج"... بسیار کسان را بھ روزگاران دراز بھ زندانھا بداشتی و در 
و با خشونت و سنگدلی حرمت کسان ِبُبردی و آن مال کھ بھ ستم از مردم بستدی، برای خویشتن فراھم 
آوردی و مردم را بھ تباھی کشاندی و خسارت افکندی و در مرز روم و دیگر مرزھا سپاھیان فراوان 

١١٨"انواده  دور نگھداشتی  و ...بداشتی و آنھا را از خانھ و خ

خواستار کیفر خسرو برای توجیھ تبھکاری ھایش گفت، بسنده نبود و بزرگان کشور از شیرویھآنچھ خسرو

پرویز شدند. شیرویھ دانست کھ چاره ای جز انجام خواستھ ی آنان ندارد. فرمان کشتن خسرو پرویز بدست 

، پادوسپان نیمروز (استاندارسیستان) کھ خسرو ناجوانمردانھ پدرش را کشتھ پسر مردانشاه» ِمھرُھرمز«

بود، انجام شد. 

عنوان شده اند، نشانھ ی درک ژرف و درست کیفرخواست دادستان در باره ی خسروپرویزمواردی کھ در 

. از بودو آسیبھایی است کھ وی بھ پیکر اجتماع ایرانی وارد نمودهبزرگان کشور از تبھکاریھای خسرو

کشور کھ دلسوز و نگران اوضاع بوده اند با سویی دیگر این رخداد درخشانی است کھ  بخشی از نخبگان

شاه پر ادعا و خودشیفتھ را بھ دادگاه کشانیدند و از او برای کارنامھ اش پاسخ خواستند و سرانجام او ،اقتدار

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد ٢، برگ ٧٧٠ -١١٨

www.takbook.com



در سراشیبی            نشیبی دراز است پیش فراز 

٩٣

می بینیم اینگونھ نبوده کھ نھاد پادشاھی فرمانروای بی چون و چرای جان و مچنانکھ ھرا بھ کیفر رساندند. 

و ھیچگاه پاسخگوی کنشھای نادرست و سیاھکارانھ اش نباشد.زندگی ملت باشد
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سالھای برادرکشی و بزرگ کشی

و رشک، خشمسبببھاز آنھا را كھكرد و كسانيدلجویيشیرویھ از بلندپایگان ارتش، در آغاز کار

عقب افتاده ی سھ سالھمالیاتخود بازگردانید. شیرویھجایگاهبودند بھشده، برکنار یا دربندخسروخشونت

بود. در نامھبا بیزانسآشتی، آغاز گفتگوھایرا آزاد كرد. كار دیگر شیرویھمردم را بخشید و زندانیانی

فرمانروا خواند و آمادگيدر و مھربانتریناو را برانوشتھراكلیوسبھپس از بھ تخت نشستنشای كھ

نزد ھراکلیوسابراز دوستیبرایخویشنمود. پیکی نیز از میان نزدیکاننشانگفتگو خود را برای

آشتیشایستھ داد و شرایطی شیرویھ را پاسخیرا ارج نھاد و نامھی شیرویھ فرستادهفرستاد. ھراكلیوس

پیمان آشتینوشتنبرایھمایپذیرفت. نمایندهاز جنگپیشوضعبھو برپایھ ی بازگشتمنصفانھرا ھم

كرد. روانھایرانبھ

بستھ شد. پیمان بر این پایھ بود کھ یكم، دو کشور در ھمان روزھا پیمان آتش بس میان ایران و بیزانس

یكدیگر را آزاد دست دارند بھ یكدیگر برگردانند. دوم، سربازان دربندِ در ھرچھ از سرزمین یكدیگر را 

ان پس بدھند. این آورده بودند بھ رومیھا از اورشلیمنمایند. سوم، صلیب منسوب بھ مسیح را كھ ایرانى

نشان چندانیآشتی دیرھنگام زمانى رویداد كھ دیگر از سامان، شكوه و یكپارچگی پیشین در میان ایرانیان،

قتصادی بسیار آشفتھ و پریشان اباقی نمانده بود. کشور، ھم از دید سیاسی و اجتماعی و ھم از چشم انداز 

درازمدت با رومیان بھ از ذخیره ی ھنگفت زر و سیم کشور را در جنگبخش بزرگی بود. خسروپرویز

پراکنده بود، با آسیای میانھباد داده بود و برای خوراک دادن بھ ماشین جنگی خود کھ از شمال آفریقا تا 

افزایش مالیاتھا، فشار کمرشکنی را بھ مردم وارد ساختھ بود.

میالدی)، خزانھ ی کشور دارای بیش از ۶٠٣پرویز (خسروبھ گفتھ ی تبری، در سال سیزده از شاھی 

برابر با ششسد ملیون درھم ۶٠٧بود. دارایی خزانھ ی شاھی در سال یک میلیارد و ششسد میلیون درھم

است کھ کشور در درازای تنھا چھار سال نشانگر آنی بود. کاھش بیش از یک میلیارد درھم از خزانھ 

ن شکوفایی بازرگانی، و پیرامونیان وی در ریخت و پاش و ھدر دادن دارایی کشور کھ بھ ُیمخسروپرویز

بدست آمده بود، ھیچ مرز و اندازه ای نمی شناختند. بخشی از این کشاورزی و صنعتی زمان انوشیروان

بود ولی نمی توان سھم جنگ را در کاھش خزانھ ی کشور ناشی از جنگھای گسترده ی ایران و بیزانس
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این کاھش خزانھ بسیار بزرگ انگاشت زیرا در آن سالھا، جنگ ھنوز خیلی گسترده نشده بود.  در سال

.رسیده بود، ارزش خزانھ ی کشور بھ سد و پنجاه ملیون مثقال زر ٠٢۶

پرویز، غیر نظامیانی کھ توان درآمدزایی داشتند مالیاتی می پرداختند کھ تا سالھای میانی پادشاھی خسرو

شد. این مالیات کھ از دستاوردھای ) ھزینھ می برای سپاھیگری و جنگ با دشمنان کشور (عمدتا بیزانس

بود از موبدان، دبیران، سپاھیان، بزرگان و خانواده ی شاھی دریافت نمی شد. اصالحات خسرو انوشیروان

) تبدیل نمود. (جزیھبھ گزیتاز سالھای میانی پادشاھی خسرو پرویز، وی این مالیات را در میانرودان

گزیت پولی بود کھ غیر زرتشتیان منطقھ برای بھره مند بودن از امنیت ایجاد شده بدست حکومت، بھ خزانھ 

می پرداختند. مالیات مسیحیان و یھودیان توسط رھبران دینی آنھا گردآوری می شد و بھ خزانھ ی کشور 

گفتھ شد، چون درسد چشمگیری از مردم میانرودان غیر زرتشتی واریز می گردید. ھمان گونھ کھ پیشتر 

بودند، گزیت گردآوری شده، درآمد چشمگیری بھ شمار می آمد. در بخشھای آینده خواھیم دید کھ چگونھ این 

ران بدست اعراب، توسط خالفت اسالمی از مردم غیر مسلمان یت بھ گستردگی، در روزگار اشغال اگزی

دریافت می شد.

با نرمیھایی چشمگیری بویژه در باره ی مسیحیان ھمراه بود. این نکتھ را از سیاست دینی خسروپرویز

۶٠۵پرویز یعنی در سال در پانزدھمین سال پادشاھی خسرو» جاثلیق گریگوریس«ستایشھای َھمایش 

پروانھ یافتند تا نخستین گردھم آیی سراسری خود را ستوریتوان دریافت. در آن سال، پیروان مسیحیت نمی

بھ کاری نو و درباره ی ما دستبرگزار نمایند. در قطعنامھ ی اسقفھای انجمن  آمده بود کھ " شاھنشاه
." بدین گونھ، بزرگان کلیساھای انگیز زده است و امکانھایی فراھم نموده کھ پیشینھ نداشتھ استشگفت 

نستوری ایران، سپاسگزاری خود را بھ شاه نشان دادند. 

بودند. ، روحانیان مسیحی از امتیازھایی نیز برخوردارپنداشتھ می شود کھ در روزگار خسروپرویزچنین

مایانگر نفوذ مسیحیت در میاندر رویداد نامھ ی یکی از کلیساھا، نوشتھ ھایی یافت شده است کھ ن

است کھ برجستھ یاد شدهتن اشراف است. بھ عنوان نمونھ از دو بوده گروھھای فرادست جامعھ ی ایران 

از مغان حق بدگویی از کلیسا گرفت و ھیچ یکآیین ترسایی داشتند. مراسم دینی مسیحیان آزادانھ انجام می

پرویز موجب پخش شایعاتی در باره ی مسیحی نی خسروآسانگیری دی.و نکوھش پیروان آن را نداشت

در رویداد ۶١۴ھای آن صلیب مسیح است کھ سپاھیان ساسانی بھ سال نمونھشدن شاه گردید کھ یکی از
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پرویز نوشت و پس از ای بھ خسرونامھ، بھ چنگ آوردند. در این باره، امپراتور بیزانستسخیر اورشلیم

شاھنشاه از او خواست صلیب را کھ بزرگ داشتن توانایی او در کشورداری و نیز ستایش از ثروت و خرد

ای گذرا بھ صلیب کرد و و بازگرداند. خسرو در پاسخ اشارهبھ انھاده شده بوددربار ساسانیدر گنجینھ ی 

چوب مصلوب شد، ولی سرانجام بھ سوی پروردگار بھ آسمان مسیح بر این " راست است کھنوشت  
غم یک قطعھ چوب بایست خوردن. اگر قطعھ چوبی را برای تو فرستم، جھانیان بر ما شتافت. دیگر چرا

ھمھ ی این داستان تاریخی را در ." فردوسیامخندید و موبدان چنین خواھند پنداشت کھ ترسا شدهخواھند

.آورده استھنامھشا

از نفوذ فراوان برخوردار گردیدند. تا زمانی کھ یعقوبیو، مسیحیت نستوریدر روزگار خسروپرویز

بردباری و آسانگیری دینی نسبت بھ پیروان دیگر آیینھا از جملھ مسیحیت نستوری و یعقوبی پی گرفتھ می 

، ایران را کشوری نمونھ و دلخواه می پنداشتند ولی پس از شد، مسیحیان در برابر امپراتوری بیزانس

از این دیدگاه، اعتبار گذشتھ را از دست می داد. آشفتگیھای نظام ساسانی ، دینیبازگشت بھ سختگیریھای 

سختگیر، دینی و مرامی از یک سو و نبود درک درست واقعیتھای اجتماعی از سوی موبدان و دولتمداران

١١٩.. فراھم آوردرا برای سست شدن پیوند میان مردم با ھم و مردم با حکومترفتھ رفتھ، زمینھ

چندان خوشنود نبود، رویھ ای جفاکارانھ نسبت بھ برادرانش پیش ،،خسروپرویزکھ از کشتن پدرششیرویھ

گرفت و ھفده تن از برادرانش را کھ ھمگی فرھیختھ و دالور بودند، کشت. از اینرو دو خواھرش، 

رزانش، پدر و او را بسیار سرزنش کردند کھ برای نگھداشت تاج و تخت لرمیدختزو آپوراندخت

او پادشاھیبرادرانش را بھ کشتن داده است. این نکوھشھا و رنج وجدان، شیرویھ را نژند و افسرده ساخت. 

روم بھو فلسطینو سوریھدر مصرتوسط ایرانھمھ ی سرزمینھای اشغالياز آنكھنكشید و پیشبھ درازا

از كشیدهغربتجنگجویانبازگشتھمراهمرگباری كھ. طاعونیافتپایانویبازگردد، زندگیشرقی

شیرویھ نیز پایانعمربار آورد، بھبسیار بھگسترش یافتھ بود و مرگ و میرجبھھ ھای نبرد، در ایران

انسانی این طاعون را تا نود با گزافھ گویی، اندازه ی تلفات گزارش برخی تاریخ نویسانگر چھ١٢٠داد. 

دوم، عنایت هللا رضاسیاست دینی خسرو-١١٩

کامل ابن اثیر،برگردان از حسین روحانی، جلد ٢، برگ ۵٧۶ -١٢٠
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ه اند و می دانیم این آمار بھ ھیچ روی واقع بینانھ نیست ولی از اینکھ این برآورد کردجمعیت کشور سددر

١٢١طاعون شاه کشور را کشتھ بود می توان بھ گستردگی و ھمگانی بودن آن پی برد.

جان سدھا ھزار نفر را در ایران بویژه در جنوب باختری کشور ۶٣٠تا ۶٢٨یماری در سالھای این ب

کھ فرزندانش بھ دستور ، شیرین نامادری شیرویھ»ثعالبی«و ھمچنین گرفت. برپایھ ی روایت شاھنامھ

شیرویھ سربھ نیست شده بودند، بھ شیرویھ زھر خوراند و وی را کشت. این رخداد تقریبا ھمزمان با سھ 

بود.سال پایانی زندگی پیامبر اسالم در مدینھ

رایزنی می شد، چھ او بھ عنوان ، در انجام کارھا، با شھربرازدر ھمھ ی زمان حکومت شیرویھ

سپھساالری کھ بخش بزرگی از ارتش کشور را در دست دارد، گرایش بسیار بھ دخالت در دامنھ ی مسایل 

ھر حال این از ویژگیھای سالھای بھ پرداختن بھ کارھای لشگری نبود. در خوشنود سیاسی یافتھ بود و تنھا 

الران و سرداران از جنگ برگشتھ، خواستار سھم خویش از پخش قدرت پایان ھر جنگ است کھ جنگ سا

می شوند.

، پسرخردسال شیرویھ بھ نام اردشیر را بر »َبھادرُگَشنسب«، یکی از بزرگان بھ نام پس از مرگ شیرویھ

کھ دیگر بھ رازتخت نشاند و خود سررشتھ کارھا را در دست گرفت و بھ کارھای کشور سامان داد. شھرب

آھنگ پایتخت کرد و پس از بازی گرفتھ نمی شد، با بخشی از نیروھایش از جایگاه خود در سوریھ

نیو «در این کودتا، سران با نفوذی چون ١٢٢را اشغال کرد و اردشیر را کشت.درگیریھایی، تیسفون

) با شھربراز ، سپھبد نیمروز (سیستان» نامدار گشنسپ«، فرمانده ی گردان شاھی در پایتخت و »خسرو

١٢٣ھمدست بودند.

، چراغ امپراتور بیزانس، و غصب تاج شاھی، از ھراکلیوسبرای تک زدن بھ تیسفوناحتماال شھربراز

سھ برادر سپاھی از زیراسبز را دریافت کرده بود. حکومت شھربراز بیش از چھل روز بھ درازا نکشید 

آفرینش و تاریخ، مقدسی، برگردان از شفیعی کدکنی،  فصل یازدھم، برگ ۵٢١ -١٢١

کامل ابن اثیر، برگردان از حسین روحانی ، جلد ٢، برگ ۵٧٧ -١٢٢

۶۵٣ایران در زمان ساسانیان، آرتور کریستین سن، برگردان از رشید یاسمی، برگ -١٢٣
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دشیر خردسال، در کاخ شاھی بر روی شھربراز شمشیر کشیدند و او ربھ کین خواھی افارسمردم استخر

١٢٤.میان بردندرا از 

گھی پشت بھ زین و گھی زین بھ پشتچنین است رسم سرای درشت

از میان رفت و بھ گونھ ای نابسامان در میان سرداران پرویز، گرانیگاه قدرت در تیسفونپس از خسرو

رفت كھ در فاصلھ ی تا بھ آن جا پیشزوال پریشانى احواِل ایراِن روبھمنطقھ ای و اسپھبدان پخش گشت. 

تا ۶٢٨سوم، یعنی در درازای چھار سال (زمانی کشتھ شدن خسرو پرویز تا بھ تخت نشستن یزدگرد

)، دوازده مرد و زن بھ عنوان شاه ایران تاجگذارى كردند و ھر یک پس از زمان كوتاھی با خشونت ۶٣٢

) کمتر از یکسال، اردشیر دوم (شیرویھقبادر شدند. اینھا عبارت بودند از: و یا بی خشونت از كار بركنا

یکسال و سھ ماه، گشنسب دوماه، خسرو سوم دوماه، پیروزچھل روز، پوراندختسوم ھفت ماه، شھربراز

دوماه، فرخزاد یک ماه و چند روز، آذرمیدخت چھارماه، ھرمزد پنجم دوماه، خسرو چھارم کمتر از یک 

ماه و خسرو پنجم یک ماه. 

کوتاھی زمان پادشاھی اینان بھ روشنی نشانگر بھم ریختگی اوضاع سیاسی ایران و نا بسامانی در مھمترین 

اید گوشزد شود کھ بیشتر دست بھ دست شدنھای تاج کانون رھبری و مدیریت کشور بود. این نکتھ نیز ب

وتخت در آن فاصلھ ی زمانی کوتاه با خشونت و خونریزی ھمراه بود و این خود بیش از پیش بھ از ھم 

. در مراکز تصمیم گیری یعنی نشستھای گسیختگی بافت سیاسی، نظامی و اجتماعی کشور می انجامید

فوذ استانی و ھمچنین نھادھای بلند پایھ ی دینی، پشتیبانی از یک بزرگان کشوری و لشگری، خاندانھای پرن

مدعی تاج و تخت و یا جبھھ گیری علیھ مدعی دیگر قدرت، اعتماد میان نیروھای گوناگون اجتماعی و 

سیاسی را کاھش داد و بھ آنجا رسانید کھ چند سال پس از آن، در زمان یورش اعراب مسلمان بھ ایران، این 

انجام کار گروھی و ھماھنگ برای پدافند از کشور سرگردان، ناتوان و بی رمق بودند.نھادھا در 

و نظامی شدن پرویز، سردارانی کھ بھ خاطر جنگھای بیست و چند سالھ با بیزانسدر پی مرگ خسرو

فضای کشور بھ نیرویی مھار نشدنی دست یافتھ بودند، بھ نبردھای قدرت در درون کشور دامن زدند و 

۵٧ کامل ابن اثیر، برگردان از حسین روحانی، جلد ٢، برگ ٨ -١٢۴
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درگیر آوردن و بردن شاھان و شاھزادگان و تسویھ حسابھای شخصی شدند و این بھ روند فروپاشی کشور 

جنگزده و بحران زده، شتاب بیشتری می داد. 

پرویز تا شاھی ریختگی اوضاع کشور در فاصلھ ی زمانی ی مرگ خسرویکی از کسانی کھ در بھم 

، دختر بسیار زیبای خسرو پرویز بود. در پی  گرایش رسید، آزرمیدختسوم، بھ رھبری ایرانشھریزدگرد

) از آزرمیدخت گرفتن تاج و تخت، "فرخ ھرمزد" (پدر رستم فرخزادسرداران برجستھ ی کشور بھ بدست

خواستگاری نمود تا با پیوند دادن نیروی نظامی خویش با خون ساسانی، بزرگترین گام را در رسیدن بھ 

سردار شایستھ باالترین جایگاه کشور بردارد. آزرمیدخت کھ در نیرنگ بازی، فرزند خلف پدرش بود، این 

١٢٥را با دسیسھ ای از میان برد تا مانند پدرش، بیش از پیش کشور را از مردان بزرگ تھی کرده باشد.

بود و از کشتار بزرگان کشور یزرگرد نوجوان (و یا کودک) را کھ فرزند شھریار پسر خسروپرویز

، بھ تخت شاھی نشاندند. زیستميدر استخربرده بود و ، جان بدرشاھزادگان ساسانی بھ فرمان شیرویھ

و کرانھ ی باختری رود رندبزرگان ایرانى چون دیدند اعراب در زد و خوردھای مرزی دست باال را دا

نا امن نموده اند، با  گفتگو و رایزنی بر آن شدند كھ با برکشیدن یزدگرد و پشتیبانی از وی، یکسررا فرات

با اینان با رھبری رستم فرخزاداز پادشاھی زنان کھ در بیباک شدن اعراب نیز بی تاثیر نبود، رھا شوند.

گیدند و آنھا را شكست دادند. بدینگونھ آزرمیدختگروھى كھ بر پادشاھى آزرمیدرخت پی می ورزیدند، جن

برکنار شد و یزدگرد سوم بھ شاھی رسید. 

رای را در ھنگام بھ تخت نشستن شانزده سالھ و تبری او را ھشت سالھ می دانستھ اند. یزدگرد» دینوری«

سوم در روی سکھ ای کھ از در این باره ھماھنگ است چون چھره ی یزدگردبا تبری» تیودر نولدکھ«

حتی سال دھم شاھی وی بجا مانده است، ھنوز بسیار جوان است و این می تواند نشانگر نوجوانی یزدگرد

در سال دھم پادشاھی او باشد.

كار بزرگانبا رایزنی بابود كھرستم فرخزادامور در دستو زمامد باقی نمانده بوجز نامياز شاھی

در بود. مدعیان تاج و تختگرفتھانجامبزرگاناو و بخشی ازبا سازش میانیزدگرد ھمكرد و گزینشمي

ھمخود سكھناماز آنھا بھو پشتیبانان او را بھ چالش کشیدند و برخیکودک، یزدگردِ و خراسانآذربایجان

٣۵٧ایران در زمان ساسانیان، آرتور کریستین سن، برگردان از رشید یاسمی، برگ  -١٢۵
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باید شاھنشاه بی رقیب کشور سوم در تیسفونیزدگرد، ھنگامی کھ ۶٣٧تا ۶٣٢در درازای زمانی زدند. 

دوم و خسرو چھارم ھر یک جداگانھ و ھمزمان بر بخشھایی از سوم، پیروزپنجم، خسروھرمز، می بود

ی گفتھ، بھ پدرانشبا شاھیدر برابریزدگرد سومپادشاھیھر حالبھ١٢٦.فرمان می راندندایرانشھر

١٢٧خالي.بود از واقعیتو خیاليخوابھمچونتبری

است، تقریباً بگونھ ای یزدگرد سومو آغاز شاھیانوشیروانی درگذشت خسروفاصلھپنج دھھ ای کھ در

پیشین بود،وضع بھبازگشتھموارهسرانجاِم آنجنگھا كھ بود و در اینجنگیدهبا بیزانسپیوستھ ایران

خاطر ویرانی داد. كشاورزی بھخود را از دستانسانيمادی و نیرویکشور، بخش بزرگی از توان

آسیبھای بزرگ دیده نظامی،خدمتدردر اثر جنگھای پیوستھ و ھمچنین بکارگیری روستاییانکشتزارھا 

راھھا افت کرده بود. ھمچنین داد وستد شھری بھ ناامنیعلتمرزی و میان شھری بھبرونبود. بازرگانی

بود. گسترش ھش یافتھدلیل گسیل پیشھ وران بھ جبھھ ھای جنگ و افت بسیار صادرات و واردات کاال، کا

و آبادانی شھرھا بھ خاطر نبود آرامش سیاسی، باز ایستاده بود. جنگھای مدعیان قدرت و جھت گیری 

بزرگان و موبدان بلند پایھ بھ سود این و یا آن، دلسردی و ناخرسندی بخش بزرگی از مردم بھ گردانندگان 

کشور را بھ ھمراه داشت.

٥٥شاھنشاھی ساسانی، تورج دریایی، برگردان از مرتضی ثاقب فر، برگ - ١٢۶

ساسانیان: فراز برای فرود، عبدالحسین زرین کوب -١٢٧
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سالھای نزدیک بھ زمان فروپاشی
پایتخت ایران در میانرودان

ششم و بویژه دھھ ی در سده در ایرانافزایش شھرنشینیھفتم میالدی یھای آغازین سدهپدیدهیکی از 

چشمگیرتر بود شھرنشین بھ ویژه در میانرودانجمعیت. افزایش شھرھا و بودساسانیان دوره یھای پایانی

١٢٨را شھرھا در بر گرفتھ بودند.این سرزمین بگونھ ای کھ نیمی از زیستگاھھای 

قبایل عرب بود، با شھرنشین شدن بیش از پیش یو ھمسایھ ایرانشھرباختری ترین سرزمینکھ میانرودان

مردم آن، روحیات و صفات سخت کوشی و جنگندگی مردم ایالتی و روستایی را تا اندازه ای از دست داده 

ی ورودی اعراب بھ فالت ایران بود، در دھھ ھای پایانی سده ی ستان کھ مانند دروازه بود. از اینرو، این اُ 

ھفتم میالدی، شکننده و ناپایدار شده بود. ی ه ششم و دھھ ھای آغازین سد

را بھ مانند جبھھ ای شکننده و نااستوار در برابر یورش بیگانگان (رومیھا یا دیگر زمینھ ای کھ میانرودان

رانی غیر ای، میانرودانیجلگھمردمِ بیشترینزرتشتی آن بود. -ب) درآورده بود، بافت غیر ایرانیاعرا

کوچ دادن ،یکی از دالیل افزایش جمعیت مسیحیان در ایران و بویژه در میانرودان.مسیحی بودندتبارھای 

و شاپور شاپور یکمبھ فرمانکنونی) (سوریھ» کاپادوکیھ«و » سیلیچیا«شمار چشمگیری از مسیحیان از 

، مردم تیسفونبخش بزرگی ازو ماندگار نمودن اینان در میانرودان بود.در سده ھای پیشینبھ ایراندوم

و اعرابی تشكیل می دادند كھ مسیحی بودند. حتی در سال سوریھاآرا آرامیھا، پیرامون آنو،پایتخت کشور

١٢٩.نده بودگردھمایی برگزار كردکدر آنجا ی، سران كلیسای نستوری۴١٠

در جدایی تقریبا کامل از بخش می شدند» مونوفیست«و » یَنستور«دستھ ی کھ بھ دو مسیحیان میانرودان

بودند و بدین انگیزه دارای ھم بسر می بردند. مونوفیستھا در میانرودان، پاره ای از کلیسای یعقوبی سوریھ

ھمچنانکھ پیشتر گفتھ شد، مسیحیان نستوری پیرو کلیسای ایرانی بودند کھ در بودند. پیوندھایی با بیزانس

از کلیسای بیزانس پیروی می کردند. نستوریان مونوفیستبنیاد نھاده شده بود و یعقوبیانیکمزمان یزدگرد

128 - Heartland of cities, University of Chicago Press, 1981, p.177-184

129 - (Eilers, p. 499; Neusner pp. 917-18, 931)
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بر این باور بودند کھ مسیح دو گوھر جدا از ھم داشتھ است کھ یکی انسانی و دیگری ایزدی بوده است ولی 

نستوریان شمار بیشتری از جمعیت مسیحی را این دو گوھر را در مسیح یگانھ و یکتا می دانستند. یعقوبیان

، ازدواج ۵٨۵بود کھ در سال اندازه ایبھ میان نستوریان و یعقوبیانجدایی و دودستگی در بر داشتند. 

١٣٠مسیحی توسط کشیشان نستوری حرام شناختھ شد. یمیان پیروان این دو فرقھ

ایرانیان زرتشتی در این ناحیھ درسد کمی از جمعیت را دارا بودند. یادآوری می شود ھمچنان کھ گفتھ شد

ساختھ نشده ،كھ پایتخت كشور را نیز در بر می گرفتكھ ھیچ آتشكده بزرگ و با اھمیتی در میانرودان

تبار میانرودان با اعراب مسلمان ریشھ ھایی مشترک داشتند گرچھ از دیدگاه نژادی، مردم آرامی١٣١.بود

چندانیراھی و ھمراییمبا آنان ھدر آغاز ولی در مجموع در ھنگام یورش مسلمانان بھ این سرزمین، 

این و در آغاز یورشھای مرزی اعراب، یزدگرد را تھدید پیش از »دواسَ «فرمانروایان بومی نکردند. حتی 

تن درمسلمانانبھ چیرگیكرده بودند كھ اگر برای نگھداشت منافع آنھا در برابر مسلمانان کوشش ننماید، 

جنوب بھ شمال بھ موصل، از از بود کھ میانرودان بخش جنوبی سواد زمینھای جلگھ ای .دادخواھند 

.کنونی) و از خاور بھ حلوان (قصر شیرین کنونی) محدود می شد(کوفھحدود قادسیھآبادان، از باختر بھ 

برخی از ، باالبر خالف دیدگاهنامیده شده است. » جزیره«بخش شمالی میانرودان نیز در برخی متون، 

آمیزه ھای (عوامل)را از جنگجویان مسلمان یکى از استقبال کشاورزان آرامى عراق،تاریخ پژوھان

١٣٢د. نشمربرمىاعراب مسلمان در ایرانکامیابی 

مرکز پایتخت ایران ساسانی کھ جایگاه شاه، بخش بزرگی از بلند پایگان کشور، نتیسفورویھم رفتھ،

بخشیبھ شمار می رفت در دولت ساسانیگنجینھ ھا و ذخایر زر جایگاه گرد آوردن و ساالریدیواندستگاه 

از کشور جای داشت کھ ایرانیان و بویژه ایرانیان زرتشتی (مراد از ایرانیان در اینجا نھ بھ معنی شھروند 

ایرانی کھ بھ معنی ایرانی تبار با فرھنگ ایرانی می باشد) در آنجا درسد کوچکی از جمعیت را دارا بودند. 

-Religions communities in late sasanian and early muslim Iraq, Michael G. Morony, p.114-130
116

131 - (Morony, p. 238)

٢٠٠برگ برگردان از ابوالقاسم پاینده،تاریخ عرب، فیلیپ حتي، - ١٣٢
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است کھ در فروپاشی ایران ساسانی و حتی پس از آن در عربی شدن بافت عراقآمیزه ھایییکی از این 

قرار می گیرد.و بررسیمورد نگرشباید 

چھ می گذشت؟در عربستان

) نمایانگر فُتور و اُفتی باورنکردنی بود كھ (بیزانسآگاھیھای دریافتی از ایران و روم شرقی، در عربستان

کھ برای » َسقیفھ بنی صاِعده«ھمین زمان، پس از رویداد دامنگیر این دو امپراتوری بزرگ شده بود. در

انجام گرفت، گونھ ای بدگمانی و بدبینی در گزینش رھبر مسلمانان پس از درگذشت پیامبر اسالم در مدینھ

غمبرمیان بزرگان حکومت اسالمی بھ یکدیگر پدید آمده بود کھ یکپارچگی مسلمانان را پس از درگذشت پی

اسالم خدشھ دار می کرد. 

در آن درگیریھای بسیار خونین، خالفت بھ پایان رسیده بود و » اھل َرده«با از سوی دیگر، جنگھای مدینھ

نوپای اسالمی در سرکوبی قبایل و طوایفی کھ پس از درگذشت پیغمبر، از اسالم خارج شده بودند، کامیابی 

و بھ دست مسلمانی کرده بودند، در زمان خالفت ابوبكرسرکوب خونین قبایلی کھ ترکبدست آورده بود. 

رزمندگانی کھ در َغَزوات، ھمراه پیامبر جنگیده بودند و سپس در زیر فرمان انجام گرفت. » خالد ابن َولید«

خالد ابن ولید، اھل رده را تار و مار کرده بودند، اکنون شمشیرزنانی بیکار ولی پرتوقع بودند کھ 

ک انبار باروت مانند کرده بود. بیکاری و حضورشان در مدینھ و مکھ و پیرامون آنھا، این مراکز را بھ ی

می نمود. ھمچنین امکان انیبال تکلیفی در نزد شمشیرزنان مسلمان، اینان را دچار دشواریھای مالی و رو

بکارگیری بخشی از اینان بدست بزرگانی از قریش و یا انصار کھ از خالفت ابوبکر ناخشنود بودند، خطر 

ان مسلمانان را بھ ھمراه داشت. بھر حال، حکومت نوپای اسالمی با وجود انجام کودتا و یا جنگ درونی می

کھ در فرآیندھای تولید و بازرگانی نیز نقشی نداشت، شکننده و آسیب پذیر می ال استفادهاین ماشین جنگی ب

نمود. 

نیازھای مالی مردم این و ھمچنین از حجازولی پرتوقعدور نمودن شمشیرزنان بیکاری پس دو انگیزه 

سرزمین بھ دلیل فقر و نداری گسترده، ابوبکر را بر آن داشت تا از گسیل رزمندگان مسلمان بھ سوی عراق

پشتیبانی نماید. بدینگونھ، جنگجویانی کھ تا یک دھھ پیش از آن با تاختن بھ دیگر قبایل و غارت و سوریھ

گذران زندگی می ،بھ بیزانسدارایی ناچیز یکدیگر و یا با دستبرد زدن بھ کاروانھای بازرگانی راه یمن

جنوبی و میانی سواد کھ بھ بخش ھمچنانکھ گفتھ شد، د (َسوافرصتی یافتند تا در سرزمین آبادِ نمودند، 
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بود کھ نمایانگر زیست شمار باالی آشوریان در آن » آسورستان«گفتھ می شد. نام دیگرش میانرودان

، بھ شبیخون زدن و بھ چنگ آوردن غنیمت بپردازند.و سوریھسرزمین بود)

، در دستبردھای مرزی بھ كھ بر پایھ ی سفارش عمر» اھل َرده«در سالیان آینده و پس از خالفت ابوبکر، 

، پس از پیروزیھای ه بودنددر آغاز بكار گرفتھ نشدفراترود شھرکھای ایران در کرانھ ھای باختری 

بھ دلیل نیاز بسیار بھ نیروی انسانی، بکار گرفتھ شدند. بسیار روشن است كھ این راب مسلمان، عنخستین ا

نیروھای غیر مومن در لشگر اسالم كھ خود در گذشتھ ی نزدیک بدست دیگر مسلمانان سركوب شده بودند، 

دكان برای جنگیدن در مرزھای ایران، انگیزه ای بجز تاراج دارایی ایرانیان و بھ برده گرفتن زنان و كو

بود. پس از شكست اعراب در » َجلیلھ«آنان نمی توانستند داشتھ باشند. یكی از این قبایل اھل رده، قبیلھ ی 

و نیاز بسیار خالفت اسالمی بھ گردآوری نیروی تازه نفس، خلیفھ عمر با » پل«برابر ایرانیان در جنگ 

ین قبیلھ در جنگ با شركت مردان ابزرگ قبیلھ ی جلیلھ پیمان بست كھ در برابر» َجریرابن عبدهللا«

را نان غنیمت بیشتری نسبت بھ دیگر مسلمانان داده شود. یک چھارم لشگریان اسالم در قادسیھایرانیان بھ آ

مردان این قبیلھ تشكیل می دادند. با این وجود، عمرابن خطاب بھ انگیزه ی بدگمانی بھ قبیلھ ھای اھل رده 

١٣٣فرمان داد كھ بھ ھیچكدام از اھل رده، فرماندھی بیش از سد رزمنده را ندھد.» ن ابی وقاصسعد اب«بھ 

و شام کھ بھ ترتیب در دامنھ ی فرمانروایی بھ سوی عراقمھاجرت جنگجویان مسلمان از باختر عربستان

بود، در راستای َرَوندی بود کھ از پیش از اسالم نیز بھ آھستگی انجام می شد. برخی ایران و بیزانس

بی رمق، افزایش جمعیت و كافي نبودن خوراک شبھ و دامداری کارشناسان، نداری و گرسنگي، كشاورزی 

ز جزیره عربستان را از عوامل اصلي مھاجرتھای پیوستھ اعراب بھ سرزمینھای شمالي در دوره ی پیش ا

١٣٤اند.اسالم بر شمرده

سازمان نیافتھ بود و و سوریھپیش از اسالم، مھاجرتھای اعراب بھ عراقتفاوت برجستھ در این بود کھ 

بر سر مھاجران نبود تا از آنان نیرویی ھمدل و یکپارچھ در سرزمینھای اعتقادیھمچنین چتری ایمانی و 

کنونی) می رفتند، بھ ، اعرابی کھ در درازای دھھ ھا بھ شمال (عراق، سوریھ و اردنتازه بسازد. بنابراین

133 -The Early Islamic Conquest, Fred Donner, p.251

١۶- ١٨برگھای برگردان از ابوالقاسم پاینده، تاریخ عرب، فیلیپ حتي،  -١٣۴
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عیت بومی عنوان نیروی کار در کشاورزی و یا پیشھ وری مشغول می شدند و بھ آھستگی، خود بھ جم

ناحیھ تبدیل می شدند و یا در مردم بومی حل می شدند.

اعراب مسلمان انگیزه ھای مادی

بھ ، انگیزه ھای مالی و گرایشچشمگیر در شبھ جزیره عربستاننداریو بھ دلیل شرایط سخت زندگی 

در نبود یک رفاه و آسایش دیگری کھ تبارمسلمان مانند ھر قوم و یا اعرابدارایی در نزدردنبدست آو

مسایلي چون، در آغاِز یورشھای پراکنده اعراب بھ عراقنسبی می زیستند، بھ روشنی بھ چشم می خورد.

دیار در آن روزھا بھ دلیل رشد بازرگانی دریایی اینخشكي شبھ جزیره عربستان، افت جایگاه بازرگاني 

بخشھای متمدن تر عرب نشین در از سوی دیگر، . نداثر بسیار داشت،و ایران، و یمن و بیزانسمیان یمن

کھ بھ ترتیب دست نشانده و پشتیبانی شده توسط ایران و بیزانس بودند، و غسان یعنی امیر نشینان حیره

در دھھ ھای پیش از آن، جنگھای دراز مدت عربستان نبود.شرایط خیلی بھتر از دیگر نواحی شبھ جزیره 

و تا بازرگانییبر پایھکھ را این دو امیرنشین ، بافت و ساختار اقتصادی و فرسایشی ایران و روم شرقی

.بودکرده افتاندازه ای کشاورزی بود دستخوش آسیب و 

انسانھای باورمند برخی مسلمانان زمان پیامبر اسالم کھر نزددخواستھو تشنگی بھ چنگ آوردن مال و آز

نمونھ ھایی از این آز غنیمت گیری و گردآوری می توان و استوار در دین خویش بودند نیز آشکار بود.

:مال و خواستھ را در سالھای آغازین اسالم در اینجا بازگو نمود

بدست یھایاز جنگ ھای پیامبر، غنیمت»فیِ طا«و »یننِ حَ «جنگ دودر،»ابن ھشام«ی برنوشتھ بنا

و مردم دنبال او براه افتاد مسلمانان افتاد. ھمینکھ جنگ پایان یافت و اسیران رد وبدل شدند، پیغمبر سوارشد 

ن اندازه بده ! آانو گوسفندانرا از شترمایای رسول خدا، زودباش بھره":فریاد مي زدنده افتادند ورا
مردم، ردای مرایفرمود: او ردایش بدست مردم افتاد. آنگاهایستادزدند کھ پیغمبر کتار درختیفریاد 
کنم. ميبخشھامھ ھم باشد ھمھ را میان شما بھ اندازه درختان تَ کھ غنیمتھای امروز اگرباشیدسودهآ.بدھید

١٣٥".دانید کھ من ترسو و دروغگو و تنگ نظرنیستمھمھ مي

۴۵جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسالم، برگردان از علی جواھر کالم، برگ  -١٣۵
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بھ شکست مسلمانان را دحُ اُ آنچھ در سال سوم ھجرت در جنگ . دیده شد" ُحداُ جنگ "در نمونھ ای دیگر 

پیش مسلمانان با پیروزی نخست ،غنایم جنگی نبود. این جنگدر بھ دست آوردن آز و طمعبار آورد، جز 

و بھ آنان سفارش جای داده بوددحُ آنان را در باالی کوه اُ ،پیغمبرفرمانی تیراندازانی کھولی نامی رفت

. اینان نتوانستند در ساختدگرگون نکنند، سرنوشت جنگ رارھاخود راجایگاهرویھیچبھ کھکرده بود

از ، مسلمانان دیدنداز برابرراریشقُ لشگرگریزکھھنگامیکنند و یایستادگوسوسھ غنیمت گیری برابر

»نیمت!غغنیمت! «فریاد ، باکشتگان و گریختگان قریش بی بھره بمانندنگرانی اینکھ از غنایم و دارایی 

بدنبال .و بھ سوی اجساد دشمن دویدند تا ابزار شخصی آنان را بھ چنگ آورندکردندرھاخود را جایگاه

جنگ را فرجاموبتازدبرمسلمانان تا از پشت سرتوانست،قریشلشگرسردارلیدبن وَ ادخالِ ، رخداداین

١٣٦.سود قریش و شکست مسلمانان رقم زندبھ 

از راھکارھای خلیفھ ھای یکم و دوم،بھ دست آوردن غنایم بسیاریمژدهتشویق و تحریک اعراب با 

و گسیل آنان بھ مرزھای ایران و روم برای گردآوری نیرو از قبایل شبھ جزیره عربستان)(ابوبکر و عمر

جای ماندن شما نیست، مگر آنكھ آذوقھ جای دیگر "حجازگفت:عمرھمچنین بھ مسلمانان ميبوده است. 
گوشزد کردنی است کھ یكي از شرایط مھم١٣٧"بجویید، كھ مردم حجاز جز بھ این وسیلھ نیرو نگیرند.

پیوستن بھ صفوف غازیان (جنگجویان) برای نبرد در جبھھ ھای ایران یا رھبران قبایل عرب، برای

پخش غنایم بود.ی و اندازهپیمان با کانون خالفت اسالمی در روشبستن ، بیزانس

بھ چنگ گذشت، آنان را بھ جھاد و ھر قومي از تازیان كھ ميبر، مانانمسلی فرمانده ،»راحجَ بیدهبوعُ اَ «

یھرهیا بَ وپاداش آن جھانییعنیدو نیكياین دست یافتن بھ یكي از .انگیختم فراوان بر ميیغناآوردن

١٣٨شد.ميبازگوندن اعراب مسلمان بھ جنگ، پیوستھ ابود كھ بھ منظور فراخواین جھاني، شعاری

ی عراقدروازهبود. این شھر را بصرهنزدیکیدر »اُُبلِھ«شد، ختھكھ بھ آن تااى نخستین منطقھ

را براى خلیفھ نوشت و از این شھر چنین در نبرد و گشودن این شھرخبر  پیروزى»تبھعُ «.ستنددانمی 

١۶٨، برگ ١، جلد برگردان از ابوالقاسم پایندهتاریخ تبری،-١٣۶

مروج الذھب، مسعودی، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد یکم، برگ ۶۶۴ -١٣٧

١٢٠برگ برگردان از مھدوی دامغانی،،اخبارالطوال دینوری -١٣٨
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است. زمانى كھ خبر این پیروزى و چین، ھندیاد كرد كھ اینجا لنگرگاه كشتیھایى از عمان، بحرین، فارس

ھ اندازه یكھ چگفتایشان ھاو بعتبھ درباره اوضاع منطقھ پرسیدند.ی بھ مدینھ رسید، مردم از فرستاده 

، ۶٣۴در سال ١٣٩این خبر سبب سرازیر شدن اعراب بھ آن ناحیھ شد. طال و نقره در دست مسلمانان است.

بھ ،کنونی جای داشت) بدست مسلمانانی در نزدیكي بصره(کھ »ذارمَ «شھر گشودنخبر ھنگامي كھ 

نآبھ رفتن گرایش فراواني برایورند، مردم غوطھ ر در سیم و زَ مانانخبر داد كھ مسلپیکمدینھ رسید و 

١٤٠نشان دادند و شمار ایشان در آن شھر فزوني گرفت.منطقھ

گرایش بسیار اعراب بھ دست اندازی بھ مال و دارایی دیگران بر بزرگان ایران نیز پوشیده نبود. حتی 

بود، پیش از بیرون آمدن از ، سردار نامداری کھ سپھساالر ارتش ایران در قادسیھ»رستم فرخ زاد«

برای نبرد با اعراب بر این باور بود کھ ھمچون گذشتھ تنھا نداری و رنج زندگی سخت، اعراب را تیسفون

١٤١بھ این جنگھا برانگیختھ است.

محدود بھ سرزمینھای ایرانی نبود. رویبزرگ دسترسی بھ غنایم در نزد اعراب مسلمان بھ ھیچی انگیزه 

از خلیفھ مسلمانان، چھارھزار نفری اشلشگربا ی تاختن بھ مصربرا» عمرو ابن عاص«ھنگامی کھ 

سرزمینھای پیرامون بیشتری ثروت مصر از ھمھ : "نوشت، بھ عمر خواستمی پروانھ ،ابن خطابعمر
١٤٢." ھستندزبون تر اقوامدر نبرد از ھمھمصریان و است

را وعده ی ، َسعد ابن ابی َوقاص، فرمانده ی اعراب، دروازه ی ایرانشھرپیش از آغاز نبرد قادسیھ

ھمان ھمچنان در آستانھ ی١٤٣پروردگار بھ اعراب برای اسیر گرفتن و باج گرفتن از ایرانیان می خواند.

۶١١، برگ برگردان از مھدوی دامغانی،اخبارالطوال،  دینوری-١٣٩

١٢۴، برگ برگردان از مھدوی دامغانی،اخبار الطوال، دینوری -١۴٠

١٩برگ برگردان از آذرتاش آذرنوش، ، فتوح البلدان بالذری-١۴١

تاریخ یعقوبی، برگردان از محمد ابراھیم آیتی، جلد ٢، برگ ٣٢ -١۴٢

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده،  جلد ۵، برگ ١٧٠٧ -١۴٣
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فرزندان و دیار پارسیان را بھ سپاھیان عرب می دھد بھ ،زنان،مژده ی دارایی،»رعاِصم ابن ُعمَ «جنگ، 

١٤٤شوند.شرطی کھ دالورانھ و پرشور شمشیر بزنند و در جنگ پیروز

بھ خاطر چکامھ ای می گوید: " عرب مسلمان درگانبھ رزمندرو ، چامھ سرای نامدار عرب، »ابوَتمام«
بھ خاطر این بود بلکھکنار گذاشتی و بھ سراغ شمشیرزنی رفتی،بھشت نبود کھ تو زندگی بادیھ نشینی را

برای مرکز بدین گونھ، ١٤٥"کھ این شمشیرزنی نان و خرمای  فراوانتری را برایت بھ ھمراه داشت.

نھ وضعیت ایمانی و باوری آن کشور سرزمین برای جھانگشایی،یکمعیار روشن برای گزینشخالفت، 

دارایی و مال و منال آن سرزمین بوده است.کھ

بدست مسلمانان افتاده بود و ھمچنین دارایی ھنگفتی کھ خالفت سرازیر شدن غنایمی کھ در ایران و بیزانس

دریافت کرده بود، بھ اندازه ای بود کھ بھای کاالھا و خراجاسالمی از مردم این سرزمینھا بھ عنوان جزیھ

و خدمات را باال برد. برای نمونھ، خونبھای یک مرد کھ در زمان پیامبر اسالم  ھشتسد دینار یا ھشت ھزار 

و ختر رود فراتبرای بابھ ھزار دینارخالفت عمر(کھ برابر با بھای یک شتر بود) در زمان بوددرھم

گرانی ھنگفتی کھ ، در زمان عثمان.برای سرزمینھای خاور این رود، افزایش یافتدوازده ھزار درھم 

(برده گاھى كنیزى سرزمینھای اشغالی بود آن اندازه بود کھ از مسلمانانپیامد بدست آوردن دارایی نجومی 

١٤٦.رفتدرخت خرمایى بھ ھزار درھم فروش مىبھ مقدار وزن خود از درھم، و ی زن) 

و ابوبکر، عمربر پایھ ی برآوردی کھ برای یک دوره ی سی سالھ از حکومت اسالمی در زمان خالفت 

دارایی نقدی بھ چنگ مسلمانان افتاد کھ یک میلیارد درھمسی و پنج، نزدیک بھ انجام گرفتھ استعثمان

این مال ھنگفت ١٤٧رسید تا در میان مسلمانان پشت جبھھ ھا پخش گردد. پنجم آن بھ عنوان خمس بھ مدینھ

میلیارد دالر دارد کھ با توجھ بھ جمعیت کم اعراب در ھفتسددر زمان کنونی، قدرت خریدی برابر با 

افزون بر این مال نقدی، غنایم بھ شمار می رود.ده ی ھفتم، دارایی سرانھ ی سرسام آوری سالھای میانی س

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد ۵، برگ ١٧٠٧ -١۴۴

History of the Arabs, Ph. K. Hitti-145

احمدعلى یوسفىمقاالت تاریخ اسالم، برآورد كّمى غنایم عصر خلفاى راشدین و برخى پیامدھاى آن، -١۴۶

احمدعلى یوسفىخلفاى راشدین و برخى پیامدھاى آن، مقاالت تاریخ اسالم، برآورد كّمى غنایم عصر١۴٧
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دیگری ھمچون زنان و کودکان اسیر شده، اسبان و دامھا، کاالھای زینتی و ھمھ گونھ سالح، ثروت افسانھ 

، اوج در زمان بنی امیھ، فرمانروای عراق»سعید ابن عاص«.ه بودای را برای اعراب مسلمان رقم زد

گرایش خالفت عربی را در چپاول اقوام غیر عرب کھ عمدتا  نا مسلمان بودند، با این سخن نشان می دھد 

سراسر عراق بوستان ما مردم قریش است. ھر چھ بخواھیم را می گیریم و ھر چھ را بخواھیم، واکھ: "

١٤٨".گذاریممی

بزرگترین تاریخ نگارعرب کھ او را وھشتم ھجری ی سدهتونسی اندیشمند سرشناس ، »ونلدبن خَ اِ «

گرایش " نویسد: ميخودنامی»دمھقَ مُ «در،اندتحلیلی تاریخ دانستھیمکتب فلسفھراستینار زبنیانگ
یآنان بیابد، برباید و تاراج کند. روزی اینان در پرتوعرب، غارت دیگران است کھ ھرچھ را در دست 

چشمشان بھ و مرزی نمی شناسند.اندازه ،دیگرانربودن داراییبرایو نیزه ھای شان فراھم می آید
فرمانروایی وبھ کشوری دست یابند وھرگاه کنند.آنرا غارت مي،ابزار زندگی بیفتدکاال یایامالھرگونھ

ھمگان داراییدر نتیجھ حقوق و .مردم توجھی ندارنددارایی نگھداشتبھگردد،استواردرآنچیرگی شان
و تمدن بھ ویرانی می گراید. ھمچنین آبادانیرود وو ازمیان ميدشودستبرد زورمندان ميشده وپایمال

وران را بھ ھیچ می شوند کھ کار ھنرمندان و پیشھ ميآبادانی و سازندگیتباھی یمایھاینان از این رو
١٤٩می دانند."ارزشرا بیآنوشمرند

و چنین شد کھ ھمین عربھا کژدم " ، می افزاید: »مھدَ قَ مُ «در بخشی دیگر از کار برجستھ اش، ابن خلدون
، و وضع قریش نیز در خوراک و مسکن چندان بھتر از ایشان نبودبالیدندخوار کھ بھ خوردن علف می

کشیدند و آنھا را تصرف لشگرارس و روم پبسوی کشورھای،ندشدھمبستھزیر لوای دین ھنگامی کھ
دست یافتند تا بدان مالرفتند و بھ دریای بیکرانی از رفاه ویشخواین جھانیکردند و بھ سراغ امور 

دست ارایی دبرو از این راه زر رسیداز جنگھا بھ ھر سوار عرب سی ھزار سکھ برخیکھ در اندازه
١٥٠".بر آن نبودمرز و اندازه اییافتند کھ 

٢٢، برگ ٢تاریخ تمدن اسالم، جرجی زیدان، برگردان علی جواھرکالم، جلد -١۴٨

مقدمھ ابن خلدون، برگردان از محمد پروین گنابادی، برگ ٢٨۵ -١۴٩

مقدمھ ابن خلدون، برگردان از محمد پروین گنابادی، بخش ٢٨ -١۵٠
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تاخت و تازھای آغازین

کھ غسانكھ زیر نفوذ روم و ایران بودند، بدینسانبخش عرب نشیندو » هحیرِ «و »سانغَ «دو امیرنشین 

(این شھر و حیرهبرخوردار بوداز پشتیبانی رومجای داشت،و شمال باختری عربستاندر خاور سوریھ

را در و شمال خاوری عربستان کھ دامنھ اش باختر میانروداندر نزدیکی نجف کنونی جای داشتھ است) 

در سال » لخمی«از دودمان یکم امیر نشین حیره را نعمان.را با خود داشتایران پشتیبانیبر می گرفت،

از سوی کھ بگونھ ی موروثی بھ قدرت می رسید، فرمانروای عرب حیره بنیاد گذاشت و از آن پس ۵١٩

١٥١. تایید و پشتیبانی می شدشاھنشاه ایران

. از اینروتفاوت داشت،بودرسومبا آنچھ نزد رومیھا و ایرانیھا مبادیھ نشینكردن اعرابجنگ یشیوه

جنگ و گریز یبا شیوهخمي در حیره كھ امیر نشینھای عرب غساني در شام و لَ ،براى رویارویی با آنھا

می توانستند اعراب ایرانى و بیزانسىییان سنگین اسلحھلشگرازتر کاراتر و سودمند،عربى آشنا بودند

د.بیابانگرد را از دستبرد و شبیخون بھ مرزھای این دو امپراتوری باز دارن

در وضعیتی جدا از اعراب بادیھ زندگی می کردند. اینان با زندگی در شھرھا و شھرکھای اعراب حیره

بیش از سھ ، بھ یکجا نشینی خو گرفتھ بودند و با پدیده ھای زندگی شھری نا آشنا نبودند. پیرامون رود فرات

آنان را با ایرانیان و فرھنگ ایرانی نیز تا اندازه ای آشنا نموده بود. گرچھ سده ھمسایگی با ایران ساسانی، 

ساسانی برخوردار تایرانی تبار نبودند ولی تقریبا مانند شھروندان ایرانی از پشتیبانیھای دول،مردم حیره

بودند و ھمچنین بھ عنوان نیروی نظامی بارھا بھ ایران ساسانی خدمت کرده بودند.

پاسداری می سوریھیکھ کشور را از آفند رومیان از جبھھرزی ایران ساسانی در باختر حیرهنیروھای م

بھ آنجا گسیل کردند، بیشتر عرب بودند و گاھی فرماندھان آنان از ایرانیان برگزیده می شدند و از تیسفون

یک نیروی ھزار نفره از سربازان ایرانی در پادگان حیره آماده بودند و پس از بیشتر زمانھا، می شدند. 

١٥٢.انجام ماموریت یکسالھ، با یک نیروی تازه نفس جایگزین می شدند

١۶٩تاریخ ایران کمبریج، ویراستاری از احسان یارشاطر، برگردان از تیمور قادری، جلد سوم، برگ - ١۵١

١٣٩تاریخ ایران کمبریج، احسان یارشاطر، برگردان از تیمور قادری، جلد سوم، برگ - ١۵٢
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از اینکھ در دستگاه دیوان ساسانیان نیز اعرابی چون "ُعدی ابن زید" و "اعشی" در جایگاه دبیری بودند.

با اینکھ اعراب حیرهبرای ریاست پیک (ُپست) پیشنھاد شد می توان دریافت کھ بھ ُعدی از سوی خسرو

ی در دھھ ھایی پیش از اسالم در دوره ١٥٣.شده استایرانی تبار نبودند، بھ چشم شھروند ایرانی نگاه می 

رگذاری نمایانگر اثساسانی، نشانھ ھایی از شناخت ایرانیان و اعراب از یکدیگر بھ چشم می خورد کھ 

می نیز کھ بر اعراب بادیھ نشین صحرای بزرگ عربستانایران ساسانی نھ تنھا بر اعراب شھرنشین حیره

با بازگویی داستانھای ایرانی ھمچون رستم و ،سخن سرای عرب در مکھ»ثضر ابن حارِ نَ «.باشد

مردم را بھ گرد خود می آورد و آنان را از پیرامون پیامبر اسالم می پراکند.،اسفندیار

شاخھ ای از مسیحیتبودند،بیزانسی کھ دست نشانده غسانیاعراب دین ھفتم،یدر سالھای آغازین سده

یک دیوفیسایت بود،بیزانس کھ بر باور یعقوبیکلیسایاز سوی . این گونھ باوربودمونوفیستبا باور

و آنان را در كویر ندسانیان یورش بردرومیان بھ غَ ۵٨١در سال اشتھ می شد. از اینروانگنوآوری در دین 

پیش از فرستادند.(پایتخت بیزانس)و امیر اعراب غسانی را دستگیر کردند و بھ قسطنطنیھپراكنده كردند

تاختھ بود و کارگزار ساسانیان در آنجا یعنی امیر ، فرمانروای غسانیان، بھ حیره»المنذر ابن الحارث«این، 

١٥٤حیره را شکست داده بود.

، مسیحی شده بودونیز خوانده می شدسومکھ نعمانحیرهزمامدار » رنذَ ابن مُ نعمانُ «از سوی دیگر 

آغاز بھ نافرمانی نمود. خسروپرویز بجای بكارگیری راھكاری درست برای بھ نسبت بھ خسروپرویز

را کھ در درازای چندین نسل ھمواره نگھدار منافع ایران اعراب حیرهبا نابخردی ،فرمان درآوردن نعمان

و نعمان را در بودند، سرکوب کرد ی ایرانشھرباخترمرزھای ماشین جنگی شاھنشاھی ساسانی در یاورو 

پرویز نعمان را کھ دودمانش نزدیک بھ دو و نیم خسروگزارشی دیگر، ی بر پایھ زیر پای پیل لھ نمود. 

فرستاد و نعمان در زندان آنجا » خانقین«ساسانیان بر حیره فرمانروایی کرده بودند بھ ی سده در زیر سایھ 

١٥٥مد و او با بیماری طاعون درگذشت. آبود تا طاعونی 

برگ ۴٢ برگردان از مسعود رجب نیا،  عصر زرین فرھنگ ایران، ریچارد فرای، -١۵٣

١۵٠تاریخ ایران کمبریج، احسان یارشاطر، برگردان از تیمور قادری، جلد سوم، برگ - ١۵۴

٣۵٠،  برگ تیودر نولدکھ،تاریخ ایرانیان و عربھا در زمان ساسانیان -١۵۵
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پنجم (بھرام بھ اندازه ای بھ ساسانیان نزدیک و وفادار بودند کھ کار پرورش بھرامزمامداران لخمی حیره

با کمک ھمین کھ بھرام گوردر بخش پیشین از داستانی) را دودمان ساسانی بھ آنان سپرده بودند. گور

.، سخن رفتاعراب حیره برای گرفتن تاج و تخت بھ پایتخت آمد و پیروزمندانھ بر تخت نشست

ساسانیان پیوندھای ی دوره ی خمیان کھ از میانھ ، دودمان عربی لَ ۶٠٢ن سوم در سال عمابا کشتھ شدن نُ 

، ده بودندانگنجخویش ی وفاداری بھ شاھنشاھی ساسانی را در کارنامھ ی نزدیکی با ایران داشتند و پیشینھ 

را کھ و کارانیرومندسپریک بدینسان، خسروپرویزنابود شدند. دستکم در دامنھ ی سیاسی و اجتماعی 

پس با دست خود نابود نمود.،و چپاول اعراب بیابانگرد را گرفتھ بوددستبردھاجلوی بیش از دو سدهبرای 

تا زمان اشغال حیره بدست مسلمانان، کارگزاران ایرانی از فرمانروایی حیرهیاز برانداختن دودمان لخم

از سوی دیگر، راندند.نشین فرمان میامیربھ  آن دیار فرستاده می شدند، بر این کھ از سوی تیسفون

کھ دمشق را اشغال نمود، بھ فرمان خسروپرویز، امیر نشین غسانی۶١۴ھنگامی کھ ارتش ایران در سال 

و . انگار خسروپرویز ندانستھ و ناخواستھ، راه را برای اعراب حجازنیز برافتادبودکارگزار بیزانس

اعراب بادیھ نشین کھ چند سال پس از او از َگرد راه رسیدند، باز و ھموار می کرد.

در نینوا (نزدیک موصل کنونی)، دو ۶٢٧در سال ھراکلیوساز بدینگونھ پس از شکست خسروپرویز

وبدون دیده بانی و امیرنشین غسانییعنی ناحیھ حیرهمرز کویری ایران و روم با شبھ جزیره عربستان

کنترل در این دو ناحیھ، ایران و روم آسیبھای جبران نشدنی . از ھمین نبودِ ندرھا شدمرزبانی چشمگیری

برای تاخت و در سالھای پسین، ھنگامی کھ اعراب حجازدند کھ در فروپاشی آنھا نقش چشمگیری داشت.دی

بھ نام حیره دولتی، نھ تنھا ناچار بھ رویارویی با تاز بھ سوی مرزھای جنوب باختری ایران سرازیر شدند

نبودند بلکھ برخی از اعراب این امیر نشین پیشین نیز بھ اعراب مسلمان پیوستند و در دست اندازیھای آنان 

پس از كشتھ شدن خسروپرویز و بھ ھنگامی كھ ، بھ بیان دیگربھ درون فالت ایران، بھ آنان یاری دادند.

بود، حیره کھ می توانست فشارشکن موج ایران میدان درگیریھای درونی بزرگان و شاھزادگان شده 

پس از مرگ شایستھ و وفادار بھ ایرانیک زمامداریورشھای اعراب مسلمان بھ سوی ایران باشد، در نبودِ 

، با پایداریھای پراکنده و بی برنامھ نھ تنھا نتوانست راه را بر اعراب مسلمان ببندد بلکھ در سومنعمان

حجاز شد.لشگربرخی موارد جایی برای یارگیری و افزایش نیروی 
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بنی «ی پیروزی اعراب قبیلھ ، بھ دست خسروپرویز۶٠٢در سال نابودی دودمان عربی لخمیان در حیره

را بھ ھمراه داشت. داستان از این قرار یک پادگان مرزی ایران بر ۶١١در سال »ذوقار«نبرد در » کربَ 

ابن خواست تا داراییھای نعمان» شیبانی«ی، بزرگ قبیلھ»ھانی ابن مسعود«پرویز از بود کھ خسرو

بنابراین، خسرو بفرستد و ھانی از انجام این فرمان سرپیچی کرد.وی بود، بھ تیسفوننزدمنذر را کھ در 

بھ اد تا اری حیره گماشتھ شده بود، دستور دکھ بھ فرماند» طایی«یبزرگ قبیلھ» صیبھیاس ابن قُ اَ «بھ 

و با ھمراھی یک پادگان کھ در موصل و تکریت می زیستند»یاداَ «و » بغلَ تَ «کمک قبیلھ ھای عرب 

نبرد در ریگزارھای ذوقار برود.»عجل«و ، بنی بکرشیبانیھای نافرمانمرزی ایران، بھ سرکوب قبیلھ

از پیش برنامھ ریزی شده، از میدان جنگ ی ایاد کھ در کنار ایرانیان می جنگید، با نقشھ یدرگرفت. قبیلھ

بی آبی شده بودند، در کوران جنگ تنھا گذاشتند. ایرانیان کھ بسیار گرفتارگریختند و ایرانیان را کھ 

١٥٦، شکست خوردند و سدھا تن از آنان بدست قبایل شورشی عرب کشتھ شدند. دالورانھ جنگیده بودند

جنگ سرنوشت ساز و برجستھ سربازان درگیر در نبرد، جنگ ذوقاره راھبردی و شمارھرچند، از دیدگا

ی دیگر قبایل حاشیھ گستاخ شدن ای نبود ولی بھ آبرو و شکوه ایران ساسانی خدشھ ای رساند کھ پیامدش

در سالھای سرزمینھای آباد میانرودانایشان بھو دست اندازیھای و باختر رود فراتشبھ جزیره عربستان

قدرت را در  پایتخت بدست گرفت، کار نابخردانھ ای پس از این رخداد، ھنگامی کھ شھربرازفراروی بود.

وچک نمودن نزد اعراب خدشھ دار کرد. وی بھ انگیزه ی کبیش از پیش شکوه سپاه ایران را نمود کھ 

اعراب، گروھی از خوکبانان و دامپروران ایرانی را بھ عنوان ستونی نظامی برای سرکوبی راھزنان عرب 

از گسیل کرد و ھمچنان کھ می توان پیش بینی نمود، شکست این ستون، ترس و ھراس ارتش ساسانی را 

١٥٧دل اعراب بیرون کرد.

بھ روستاھا و شھرکھای مرزی ایران بھ تاخت و تازھای قبایل شمال خاوری شبھ جزیره عربستان،ھمچنین

ی و خدشھآسیب،غارت این مناطقی بھ انگیزه »تبھبن عُ اسوید «و »ثرِ بن حاانی ثَ مُ «سردستگی 

ثنی م. بھ ھمراه داشترنیروی سیاسی و نظامیبَ ایران ساسانی بھ عنوان یک اَ و اعتبارشکوهبرایبسیاری 

تاریخ کامل، ابن اثیر، برگردان از حسین روحانی، جلد ٢، برگھای ۵۶٨- ۵۶۶ -١۵۶

تاریخ ایران بعد از اسالم، عبدالحسین زرین کوب، جلد سوم، برگ ٢٨٧ -١۵٧
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روستاھا می زدن بھبلھ بھ راھزنی و دستبرداَ یدر منطقھابن ُعتبھ و سوید حیرهی در ناحیھ ث ابن حارِ 

١٥٨پرداختند.

میالدی رخ داد. بنابراین، نبرد ١٢۶در سال از مکھ بھ مدینھجای یادآوری است کھ ھجرت پیامبر اسالم

و یک پادگان مرزی ایران، ده سال پیش از ھجرت بنی َبکری از قبیلھمیان اعراب غیر مسلمانذوقار

سالھای پیش از ھجرت، نھ تنھا در . مکھ بوداسالم در پیدایشاین رخدادھا ھمزمان با داده است.روی

میالدی)، کنترل مکھ را ۶٣١بھ شمار نمی آمدند بلکھ حتی تا سال دھم ھجری (مسلمانان نیرویی در حجاز

) بھ (بت پرستروند تاخت و تاز اعراب غیر مسلمان کھ است چشمگیری ی نیز دارا نبودند. این نکتھ 

و بھ دلیل آغاز گشتھ بودچیرگی اسالم بر شبھ جزیره عربستانشھرھای مرزی ایران از سالھا پیش از 

ناتوانی و ازھم پاشیدگی ایران ساسانی در آن سالھا، بی گمان این یورشھا حتی بدون حکومت اسالمی در 

یورش اعراب بی چون و چرایاعتقادی بودن،بسیاریی این استدالل تا اندازه مدینھ نیز پیگیری می شد.

رد می نماید. در پیشمسلمان بھ ایران را در سالھای 

کر بود، بھ فرمان از طوایف بنی بَ » یبانبنی شِ «ی کھ بزرگ طایفھ » سعودبن مَ ایس قِ «، پس از نبرد ذوقار

بھ زندان افتاد. ،آنکھ نتوانستھ بود از شرکت طایفھ اش درنبرد ذوقار جلوگیری کندگناهبھ خسروپرویز

بھ فرماندھی خالد بن ولید، ھمین قیس پس از مدتی آزاد شد و در ھنگام یورش اعراب مسلمان بھ شھر حیره

لد را پذیرفت.بھ نمایندگی از مردم شھر با خالد گفتگو نمود و پرداخت باج درخواستی خا

در ایران چھ می گذشت؟

را شکستھ بود و بخش بزرگی از بندھای روی رودخانھ ھا،و فرات، طغیان رودھای دجلھ۶٢٧در سال 

کنونی برای و بصرهان تیسفونبھ زیر آب رفتھ بود و حتی زمینھای آبرفتی میسرزمین بارَور میانرودان

دولت ساسانی بھ افتی کم مانند دچار شده بود و از ھم گسیختگی سیاسی و ١٥٩.ندی باتالق شده بودسالیان

، و ھمچنین کشمکشھای خونین زمان شاھی شیرویھبا بیزانسنظامی کشور در اثر جنگھای دراز مدت

،در ناتوانی آن زمان حکومترا بسیار کمرنگ نموده بود. بر سراسر ایرانشھر،تیسفونپایتخت، چیرگی 

برگ ١٠٧ اخبار الطوال،  دینوری، برگردان از مھدوی دامغانی، -١۵٨

١٠پرویز تا چنگیز، حسن تقی زاده، برگ از خسرو -١۵٩
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تنھا با شش ھزارتن از ،ستار پیشین از او سخن رفت، سردار جاه طلبی کھ در جُ »رازھر بَ شَ «ھمین بس کھ 

روی بھ تیسفون نھاد و پایتخت را در محاصره گرفت. این بسر می بردند،سپاھیان ایران کھ در مرز روم

میالدی) می ۶٣٠تھ کشور در آن سال (یخاز ھم گسسنظام سیاسی نظامی و اوج نابسامانی رخداد بیانگر 

در چند ماه پیش ازآن وضعیت کشور را بحرانی نموده بود و بھ آذربایگان و ارمنستانباشد. یورش خزرھا

١٦٠بدتر نمود.،اوضاع را از آنچھ بودکودتای شھربراز

در گزینشگردانندگان کشور در پایتختاین بود کھنشینان برای نافرمانی از پایتخت شھربرازی بھانھ

اردشیر را کھ کودکی بیش نبود، برخی از بزرگان، بودند. نكردهبا وی رایزنی،اردشیر خردسال بھ شاھی

شھربرازگمان می رود، بر تخت نشانده بودند. » اردشیر سوم«در کاخ شاھی، بھ نام پس از کشتن شیرویھ

نھاد. پایتختبھرویخودزیر فرمانِ لشگربا ، امپراتور بیزانس، با ھراكلیوسپیمانی پنھانيدر پی

مخالفش بودند سر را كھاز بزرگان. شماریوزیرش را كشتوخردسال، شاهگرفترا بھ آسانیتیسفون

، ھمچنان کھ با زمان کوتاهنكشید ولی در ھمیناو بھ دو ماهشاھیبھ نیست کرد و تاج شاھی برسر نھاد. 

سوریھتسخیر،گونھ. بدین بیرون کشیدو سوریھپیمان کرده بود، ارتش ایران را از مصربیزانسورتامپرا

اردشیر . سنگدلی  او در کشتنگشتنافرجامخود او دستبھ،یافتانجامخود او فرماندھیبھو مصر كھ

.برانگیختاز بزرگان را بر ضد ویخردسال نیز شماری

و با پشتیبانی بزرگان کشور، دو برادر خویشھمراھي، بھاستخراز مردمنامی »فرخ« ،در درون دربار

درنزد بزرگان زشھربرای روزهپنجاهچھلیاد حکومتو ھمدستان او را غافلگیر کرد و کشت. شھربراز

ابو تاز اعرماند. گویند ھنگامی کھ  شھربراز از تاختتبھ کاری و پلید كاری بجایکی خاطرهھمچون

را تیسفونپیرامون، خوكبانانشماری اعرابکو كوچنخوارداشت، از روییافتآگاھيمرزیدر نواحي

سرداران و بلنپایگان کشور براستی جای شگفتی است کھ چگونھ بخشی از آنھا فرستاد.برای سرکوب

ھمچون شھربراز، با دست کم گرفتن دشمنان بیرونی و غفلت از سراشیبی کھ ایران ساسانی را بھ پرتگاه 

در پی آسیب زدن بھ کشور و بھ یکدیگر بودند.خواستھ و یا ناخواستھ می برد، 

۴٠۵،  برگ تاریخ ایرانیان و عربھا در زمان ساسانیان، نولدکھ -١۶٠
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جان بھ در ُبرده باشد، نیافتند. از اینرو پرویز را کھ از کشتار شیرویھخسروپسری از ،بزرگان کشور

دختپوران، بر تخت نشاندند. برخوردار بودایرا کھ از پرورش شایستھدختر خسروپرویز» پوراندخت«

كوشید با آشتی دادن بزرگان با ھم و با دربار، شاھنشاھی ساسانی را از خطر فروریزی برھاند ولی در این

کناره گیری نمود.شش ماه) گفتار دیگری(و بھ و چند ماه سالکو پس از ینیافتكار کامیابی چندانی

بھ تاج و ،بودو خودسرخودپسندكھ مانند پدرش بسیار »آزرمیدخت«، پس از او، دختر دیگر خسروپرویز

خویشفرمانروایيبرایھشدار داد کھ روش  پدرش را ، بھ بزرگانتاجگذاریتخت رسید. در ھنگام

» ( زدرمُ ھُ فرخ«سرشناس ترین آنھا، کی از یاست ولی بزرگان ھشدار او را جّدی نگرفتند و حتيبرگزیده

كرد و بود گستاخانھ از او خواستگاریاسپھبد خراسانندوان) كھگفتھ ای دیگر فرخزاد پسر بَ و بھ 

را  خویشولی چند تن از سربازان ھواداررا پذیرفتاوخواستھ ی . آزرمیدختکرددیدار درخواست 

كھ»رستم فرخزاد«گامی کھ شد. ھنكشتھكاخو در درون داد. اسپھبد شبانھفرمانکشتن وی بھپنھاني

و با پیروزی نھادتیسفونبھرویخویشبود از آن رویداد آگاھی یافت، با سپاهپدر در خراسانجانشین

زھر نوشیدنرا بھ، ویشکست خوردهآزرمیدختِ رستم برای گرفتن کین پدر خود از شھر نھاد.بھپای 

شوند با بزرگان ایرانى چون دیدند عرب از ھمھ سو بر آنان پیروز مىدینورى "ی بھ نوشتھ . واداشت
كنند ھا از آن است كھ زنان بر ایشان حكومت مىیكدیگر گفتگو كردند و بھ این نتیجھ رسیدند كھ گرفتارى آن

سالھ بود و او را بر خود پادشاه شانزدهگرد آمدند كھ جوانى و سپس بر یزدگرد پسر شھریار پسر خسرو
جنگیدند و آنھا را شكست ،كردندمىپافشاریكردند و آن گاه اینان با گروھى كھ بر پاشاھى آزرمیدرخت 

١٦١" .و یزدگرد شاه شدبرکنار گردیدو آزرمیدختندداد

، فرخزاد در تیسفونسوم را بھ گونھ ای دیگر می نویسد: "یزدگردپادشاھی رسیدنرویداد بھ » ابن بلخی«
بر فرخزاد تیسفونشنیدند مردم چون بزرگان استخربر تخت شاھی بود. مردم بر او شوریدند. پور خسرو

را اد ردند و فرخزبتیسفونیزدگرد را در استخر بھ شاھى برگزیدند و آنگاه او را بھ ،اندخسرو شوریدهپور 

١۵١، برگردان از مھدوی دامغانی، برگاخبارالطوال، دینوری -١۶١
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این فرخزاد پسر خسرو را با رستم جا نباید این١٦٢".سالگى كشتند٢٨سال پادشاھى و در سن کپس از ی

اشتباه گرفت.فرخزاد

صحنھ ید بازیگردان شماره یک فرخزارستم،پرویزو یا فرخزاد پسر خسروآزرمیدخترفتناز میان با 

خسرو خویشان سوم را کھ کودکی و یا نوجوانی از ، یزدگردبا رایزنی با بزرگانقدرت در کشور شد. او

شانزده سالھ را در ھنگام بر تخت نشستن ھشت سالھ و دینورییزدگرد،تبرینشاند.تخترب،بودپرویز

ھمچنان کھ پیشتر گفتھ شد، اینگونھ اختالفھا در گزارشھای تاریخ نگاران آن دوران، جای اند.دانستھ

شگفتی ندارد.

آن) و پیش زمینھ ھای جنگ زنجیر (سالسل

کھ در برگھای پیشین غنایم بدست آمده در جنگ ذوقارتنھا بھ ،می زیستندکھ در بحرینبکرنیبی قبیلھ 

از خال قدرتی کھ در نبود لخمانیان یعنی کارگزاران ساسانیان در حیرهبسنده نکردند. اینان از آن یاد شد،

ایران و غارت شھرکھا و روستاھای آن یمرزنواحی ستند و بھ تاخت و تاز در بھره جُ ،پیش آمده بود

از خالد ابن ولید درخواست ۶٣٣، در سال این اعراب بودیسرکردهکھ رثاناحیھ پرداختند. مثنی ابن ح

١٦٣و جنوب باختری ایران ھمراه شود.عربستانکرد کھ با نیروھایش در تاخت و تاز بھ شمال خاوری 

بود زیرا از آن زمان، خالفت اسالمی آغاز بھ این نقطھ عطفی در روند شکل گیری رویدادھا در عراق

در رویکرد مدینھنمود. و خاور وشمال خاوری عربستانماندگار در باختر فراتجذب نیرو از قبایل عربِ 

اصلی و محوری قبیلھ یجذب طوایفی از قبایل بزرگ عرب این بود کھ این طوایف را کھ با طایفھراستای

ی برای رقابت و چھ بسا چیرگی بر طایفھ ،دچار کشمکش بودند، پشتیبانی می کرد. بدین گونھ این طوایف

این راھُبرد در چند مورد بھره ١٦٤ھمبستھ می شدند. با آنانمسلمانان پیوستھ و یا دستکمھقبیلھ، باصلی آن 

برگ ١٢٧  ، فارسنامھ، ابن بلخی  -١۶٢

163 - The Islamic World in Ascendancy, Martin Sicker, JSTOR Articles

JSOR, The Bakr B. Wail Tribes and Politics in Northeastern Arabia on the Eve of Islam,-164
Fred Donner, p. 34
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بود،برپا کھ در مدینھرا بھ زیر چتر حکومت اسالمیعربستانو قبایلی از خاور شبھ جزیرهی داشتھدِ 

کشاند.

در باره اسالم آورد و در مدینھ،ھمزمان با پایان جنگھاى رّده،بنی شیبانی طایفھ، بزرگ مثنی ابن حارث

،ایرانسرزمینھای مرزیتاختن بھبرایو او را سخن گفتیکم (ابوبکر) یپریشانی ایران براى خلیفھی

و دستبرد زدنھاخود را بھ خالفت نوپای اسالمی بست تا در كرد.  او با پذیرفتن اسالم و دلگرم پرانگیزه

ولید را روانھ كرد بنادنبال مثنی، خالد بھھم سر خود داشتھ باشد. ابوبكرمدینھ را نیز پشت،شنیھایراھز

رھبران قبایل عرب کھ در مرز میان و بھ مثنى نوشت كھ در برخورد با ایرانیان از خالد فرمانبردارى كند. 

(اینجا و ایران زندگی مي کردند با پذیرش اسالم، بھ نیروی ھای خالد ابن َولید پیوستند تا بھ عراقعربستان

در دستبردھایی بزنند. این است) سرزمین بارور و پر جمعیت آن یعنی میانروداناز عراق، بیشتر منظور 

.ایران و بیزانس، دو کشور را بسیار ناتوان ساختھ بودیکھ جنگھای بیست سالھبودشرایطی

ازراآنھاحدود ھشت ھزار نفر ازکھ یھیجده ھزار نفرنیروی جنگی ی خالد بوسیلھ ،۶٣٣سال اسفنددر 

ی انگیزه فراھم آورده بود، بھ اعراب حجازازو بقیھ رااعراب شمال خاوری شبھ جزیره عربستان

.رسیدبود، » ھرمز«پیرامون آن بھ ناحیھ ای کھ مرزبانی آن با سرزمینھایو ن و غارت حیرهشبیخون زد

ھرمز بود. ترفند لشگربا متعارفو رد خالد برای کامیابی در این یورش، دوری کردن از نبرد روبروراھبُ 

صحرا بود. برای ی ساسانی با جابجا شدنھای پی در پی در حاشیھ لشگرخالد فرسوده نمودن و خستھ کردن 

ی توانستند بھ تندی مک اسلحھ وسبکبار بودند، سبُ ،سواران عرب کھ مانند ھر نیروی بدوی و قبیلھ ای

بود.، سخت و کندساسانیی ھ حاسلبرای سپاه زرھی و سنگین جابجا شوند در حالیکھ این کار 

ی ، نیروھای خستھ و فرسوده از سوی مسلمانانو گریزاز سوی ایرانیانپیگردسرانجام پس از روزھا 

اعراب مسیحی تشکیل می دادند در برابر جنگاوران خالد صف آرایی را ھااز آنچشمگیریکھ بخش ھرمز

سپاه ساسانی با زنجیر خود را بھم بستھ بودند، جنگ زنجیر ی این نبرد از آن رو کھ سربازان پیاده کردند.

ھای قادسیھبھ زنجیر بستھ شدن سربازان در این نبرد و ھمچنین در نیرد١٦٥در عربی) نامیده شد. (سالسل

جلوگیری از گریز آنان در میدان جنگ عنوان رایبکھ در بخشھای آینده خواھیم دید را برخی نھاوندو

جلد ۴، برگ ١۴٨۶ برگردان از ابوالقاسم پاینده، تاریخ تبری، -١۶۵

www.takbook.com



در سراشیبی            نشیبی دراز است پیش فراز 

١١٩

باید برگرفتھ از دیدگاھھای اعتقادی و ایدیولوژیک مطرح کنندگان آنھا باشد چھ برداشتھاکرده اند. این گونھ 

و ُبزدلی کھ از شدت درماندهنمی باشد کھ با سربازان و فرماندھی آن اندازه نابخرد و فرومایھھیچ سردار

ناشناختھ بگذارد. افزون بر آن، ھر کسی کھ یترس بھم بستھ شده باشند، پای در نبردی پرخطر در بیابان

کوچکترین آگاھی از امور جنگی داشتھ باشد می داند کھ سربازان زنجیر شده بھ یکدیگر دارای نیروی 

بسیار دیگر سربازان جنبشادن یکی از آنان، توان چشمگیری نیستند و با زمین افترزمایش و جابجایی

یک دیوار فلزی و گذرناپذیر در برابر برای ساختنیروھای پیاده بھ زنجیر بستھ شدن . یابدمی کاھش 

چون از بین رفتن شماری از پیادگان می توانست رھیافتی برای سواران مسلمان بودرب عسواره نظام 

١٦٦آن نیرو شود.میانساسانی و ساخت رخنھ ای بزرگ در لشگربرای رسیدن بھ قلب 

بھ خالد را بھ نبرد تن بھ تن ،ایرانیانی ، فرمانده ھرمزآیین پھلوانی در میان ایرانیان آن زمان، ر پایھ یب

بر اثر . در این نبرد، ھرمز بھ دست خالد کشتھ شد. خالد برای بھره گیری از آسیب روانی کھ کشیدچالش 

بود، بیدرنگ فرمان یورش ھمگانی را داد و پس از ساعاتی چند، رسیدهساسانی لشگرکشتھ شدن ھرمز بھ 

کھ ساسانی ناچار بھ پسروی شد و در ھنگام پس نشستن، شمار باالیی از ایرانیان بویژه آنانلشگرسرانجام 

چھار جنگی است کھ میان اعراب مسلمان و ، کشتھ شدند. این نخستین جنگ از خود را بھ زنجیر بستھ بودند

نیروھای ساسانی (اعراب مسیحی و ایرانیانی کھ در آنجا بھ مرزداری می پرداختند) رویداد و فرجامش 

بود.خمیلَ شاھنشاھی ساسانی یعنی امیرنشینکانون، تسخیر و غارت حیره

بدست مسلمانانپیرامون آنو تسخیر حیره

، در پراکنده شده بودند»والجا«پس از نبرد کھ در ستونھای لشگر ساسانی جای داشتند و اعراب مسیحی

» لیجَ عبداالسود عَ «سرکردگی نیز بھ» بنی بکر«گرد آمدند و گروھی از اعراب » سلیاُ «شھرپیرامون

بصرهبھراه حیرهیدر میانھدر چھل کیلومتری جنوب خاوری شھر نجف کنونیساُلی. آنان پیوستندبھ

بنی شیبان پرداخت. آنان برآن شدند ی ، بزرگ طایفھ ثرِ نی ابن حاثَ مُ خالد بھ رایزنی با کنونی جای داشت. 

و ساسانی بھ اعراب مسیحی بپیوندد، براعراب مسیحی تاختھ و آنھا را تار و مار کنندتا پیش از آنکھ ارتش 

ایرانی را ییک فرماندهاعراب مسیحی بار دیگر گرد ھم آمدند و اینبار از تیسفون.اینگونھ نیز نمودند

166 -The sword of Allah, Agha Ebrahim Akram, Chapter 26, p.5
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در تیسفون در بستر بیماری بود ، شاه کشور ھنگامی کھ اردشیردر نبرد خواستار شدند. شانبرای رھبری 

بودند، یکی از افسران ایرانشھری ھای سیاسی برای تعیین شاه آینده نیو سپھبدان بلند پایھ مشغول چانھ ز

بھ اردوگاه اعراب مسیحی ایرانی خویش شماری از سربازان با » بانجُ «ارتش ساسانی بھ نام ی میان پایھ 

پیوست.

میانھخودی را بھ اعراب مسیحی سپرد و ایرانیان را در ی بالھای چپ و راست جبھھ جباننبرد، در میدان

جنگ سختی از ھر دو سو بود. گواه،آوردگاه،از بامداد تا چندی پس از نیمروزگاه جای داد.لشگری 

ھرگز ملتی مانند من"آنان گفتھ بود: یدالوری ایرانیان در این نبرد بگونھ ای بود کھ خالد در باره
١٦٧".ندیده بودمپارسیان در دلیری و پایداری ندیده بودم و ھرگز میان خود پارسیان، مانند اھل الیس

حیرهپیروزی با مسلمانان و اعراب شیبانی بود. بخشی از ایرانیان و اعراب مسیحی کھ بھ سوی ،سرانجام

برده شدند. »خسیف«گریختھ بودند و یا پسروی کرده بودند بدست مسلمانان دستگیر شدند و بھ کنار رود 

نام » جنگ رود خونی«،کھ آن جنگبھ گونھ ایدستگیر شدگان در کنار رودخانھ سر بریده شدندیھمھ

عقاع ابن قَ «. با اندرز شدشده بود و روان نمی لختھخون کسانی کھ سر از تن آنھا جدا شده بود، گرفت.

د.رَ بَ ، خالد دستور داد تا بند روی رودخانھ را باز کنند تا آب پرفشار خونھای سفت شده را بشوید و بِ »مراَ 

می گفت کھ آسیابی کھ بر روی رود خسیف کار می کرد بھ درازای سھ شبانھ روز از » ھعبِ یره ابن شُ غِ مُ «"
خالد سپس ١٦٨".مسلمان را فراھم کردیگندم را آرد نمود و خوراک ھیجده ھزار رزمنده،آب خون آلود

کنند و فرمان داد تا خانواده ھای جنگاوران ایرانی و اعراب مسیحی را کھ بھ ایرانیان پیوستھ بودند دربند

بھ بردگی ببرند.

کھ از تیسفون»نکارِ «گردھم آمدند و بھ فرماندھی » ذارمَ «در » رودخونی«بازماندگان ایرانی نبرد 

در نبرد .پرداختندآنھا از جنوب عراقبیرون کردنبرایمسلمانان لشگرکارزار با فرستاده شده بود، بھ

و و خالد ابن ولید از سوی دیگر، کارن کشتھ شد » معقل ابن اعشی«تن بھ تن میان کارن از یک سو و 

این نبرد، مذار نام بسیاری کشتھ شدند.،دو سو بویژه ایرانیانھر سپس دو سپاه بھ سختی جنگیدند و از 

١۵٠٣ جلد ۴، برگ برگردان از ابوالقاسم پاینده، تاریخ تبری، -١۶٧

جلد ۴، برگ ١۴٩۴ تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، -١۶٨
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د رود گریختند و غنایم بسیاری بھ چنگ ارونیاز سپاه ساسانی با کشتیھایی از دھانھنیروھای ماندهگرفت. 

١٦٩سپاه خالد افتاد.

جمعیت این شھر بود. حیرهشھر آن یعنی کانوندست اندازی بھ لخمیچیرگی بر امیرنشین در گام پایانی 

رب،شیرویھی حیره کھ از سوی اردشیرشاه پسر فرماندار ایران١٧٠در آن زمان بالغ بر سی ھزار نفر بود. 

نام داشت. پس از نبردی یکروزه و کشتھ شده پسر آزادبھ، محاصره حیره » ھآزادبِ « ، آنجا گمارده شده بود

بر گذار خالفت اسالمی شد. جزیھبودند،مسیحیان آرامیھاآنی ازشھر کھ بخش بزرگمردمشکستھ شد و

بھ مسلمانان بپردازند و بھ مانند چشم و سد ھزار دیناراین پیمان، اعراب مسیحی حیره پذیرفتند کھ یپایھ

مسلمانان ھیچ کاخ و کلیسایی را در حیره ویران بھ جای آن،د و کننکار گوش مسلمانان در برابر ایرانیان 

سھ بار از پرداخت باج سرباز زدند و کار بھ ،در درازای دو سال پس از آنمردم حیره ھرچند ننمایند 

با مسلمانان کشیده شد.ی آنانجنگ دوباره

فرستاده شد. بھ مدینھیشاھنشاھی ساسانی بود کھ از آنجا غنایم چشمگیردامنھ ی نخستین شھری از حیره

فرمانروایی ساسانیان ی بھ شمار نمی رفت ولی برای سھ سده در دامنھ گرچھ حیره بخشی از ایرانشھر

برای کشورگشایی در میان نبوده نزد حکومت اسالمیزمان برنامھ ایآنروشن است کھ در جای داشت. 

چشمگیر دیگری کھ بھ اعراب مسلمان ی است و ھدف تنھا بدست آوردن مال و خواستھ بوده است. بھره 

را برانگیخت تا بھ امید و شور غنیمت و حتی عراقاین رخداد، دیگر اعراب عربستانرسید آن بود کھ 

١٧١مسلمانان بپیوندند.لشگرشوند و بھ سرزمینھای مرزی ایرانشھرگیری راھی 

را برای کارگزاری » قابوس ابن منذر«ابن منذر بھ نام نعمانی یزرگرد سوم یکی از ھموندان خانواده 

رد نیاز وی را برای بازپس گیری حیره و برگرداندن آن بھ وبرگزید و بر آن بود تا امکانات محیره

جلد ۴، برگ ١۴٨٩ تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، -١۶٩

170 -The Great Arab Conquest, Hugh Kennedy, p. 104

عصر زرین فرھنگ ایران، ریچارد فرای، برگردان از مسعود رجب نیا،  برگ ٧۴ -١٧١
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رخداد، در ۶٣٧سالکھ درایران ساسانی، در اختیارش قرار دھد. قابوس در جنگ قادسیھنفوذقلمروی

١٧٢رویارویی با اعراب مسلمان کشتھ شد.

را نشانھ کرد. » نباراَ «، اینبار وی شھر عرب نشین تاخت و تازھای خالد در پیرامون حیرهی در دنبالھ 

نامی »شیرزاد«،ساالر ایرانی شھرجای داشت. ل و بر کنار رود فراتدر بیست فرسنگی شمال بابِ نباراَ 

خالد برای گذر از شوند. نبردی در درون دژ آماده کھ بیشترشان عرب بودند،بود کھ دستور داد مردم شھر

، شتران را کشتند و با کالبد آنھا بخشی از خندق را پر ویبھ فرمان خندق، راھکار کارا ولی خشنی داشت. 

کھ از شھرشان پدافند ھ جنگجویانش فرمان داد کھ چشم مردم انبار راکردند و از آن گذشتند. سپس خالد ب

می نمودند، ھدف گیری کنند. چون بسیاری از مردم شھر با تیر مسلمانان نابینا شدند، این نبرد در نزد 

سرانجام شیرزاد شرایط خالد را پذیرفت و شھر را بھ خالد سپرد و خود نام گرفت.» ذات العیون«اعراب 

شد. ھنگامی کھ بھمن وی را سرزنش نمود کھ چرا آنگونھ تن بھ شکست » بھمن جادویھ«دیدار با راھی 

من با جماعتی بودم کھ عقل نداشتند و اصلشان از عرب بود و چون دشمن داده است، شیرزاد پاسخ داد کھ "
بخت بدی برای خود فال بد زنند و دچار آن، فال گرفتند کھ بد آمد و کمتر می شود کسانبھ سوی ما آمد

١٧٣".نشوند

آنھا خواست تا برای از زر و سیمپرداختن مژدگانیبا پس از آگاھی خالد بر تبار عربی مردم انبار، وی

و اعراب مسلمان در قادسیھآینده یپیروزیھایی بر پایھ ١٧٤مسلمانان در آن ناحیھ خبرچینی نمایند. 

برای مسلمانان خبرچینی ھای ،می شود کھ برخی از اعراب مسیحی ناحیھگمانھ زنی، اینگونھ تیسفون

، وضعیت شھرھا و توانمندیھای پدافندی دژھای پیرامون دجلھایرانیجابجایی نیروھای ی سودمندی درباره 

کرده اند.و فرات

بنی «قبیلھ ی بزرگ » قھقھ ابن عَ عَ «کرد. وی پس از بھ بند کشیدن » ین التمرعِ «خالد روی بھ شھر سپس

. مردم از جنگ دست بکشنداز جنگکند تا، وی را زیر فشار گذاشت تا مردم بنی ثغلب را وادار »بغلَ ثَ 

۵۶١، برگ ٢، برگردان از محمد پروین گنابادی، جلد مقدمھ ابن خلدون -١٧٢

١۵١١، برگ ۴جلد ،برگردان از ابوالقاسم پایندهتاریخ تبری، -١٧٣

174 -Iraq after the Muslim Conquest, Michael G. Morony, p.233
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زدند گردنرای مردان از جملھ خود عقھفرمان داد تا ھمھ،دست کشیدند ولی خالد پس از گشودن دژ شھر

ان مسیحی را کھ در کلیسای شھر بچگدکان را میان مسلمانان بخش نمود. خالد حتی پسرو زنان و کو

١٧٥بردگی واگذار نمود. رایخویش بی بھ جنگجویان برگزیده دیدندآموزش می 

ایرانیان برخی از قبایل عرب منطقھ ازچشمگیر در بررسی رخدادھای آن سالھا، ھواداری ناپایدار ی نکتھ 

کشورگشاییھایدر نبردھای نخستین موضع آنان است. برای نمونھ،ی و یا مسلمانان و تغییر چندباره 

نیز بھ مسلمانان یاری می ان با مسلمانان می جنگیدند و گاھی ایرانیتغلب گاه در کنار بنی ی قبیلھ اسالمی ، 

رساندند.

بر اعراب مسیحی زدند و جنگھایی کھ بھ کرانھ ھای باختری رود فراتنیروھایش کھ خالد ویی دستبردھا

و غارت و بھ بردگی ریزیتحمیل کردند، داستانھای ھمانندی است کھ خوناین رودو ایرانیان در پیرامون 

کشیدن مردمی را بازگو می کند کھ در روزھای سخت، از تدبیر و پشتیبانی دولت ساسانی بی بھره شده 

می بیان در تاریخ تبری اینگونھ » حبیب ابن ابی ثابت«را خالد در جنوب عراقکوششھای ی چکیده بودند. 

و »بنی صلوبا«پیش از آنکھ جنگی رخ دھد پیمانی در میان نیامد مگر ،با ھیچیکس از مردم سواد":کند
١٧٦."ندبودحیرهکھ از » کلواذی«

رکھ بیشترشان غیر ایرانی تبار بودند دعراقیانھ یبدینگونھ می توان دریافت کھ حتی مردم جنوب و م

کھ ھنگامی.و کار بھ نبرد خونین انجامیدبرخوردھای نخستین خود با مسلمانان، چیرگی آنان را نپذیرفتند

برای گفتگو با اعراب مسلمان ،و تا اندازه ای فرھنگیاعراب و دیگر آرامیان عراق کھ دشواری زبانی

دعی شد کھ ایرانیان بھ جھت رویارویی نظامی پرداختند، چگونھ می توان مجنگ و آنان بھ با ،نداشتند

رویدادھای پس بازگویی ؟با آغوش باز اعراب را در سرزمین خویش پذیرفتند،معنوی مسلمانانپیام شنیدن

ھفتم میالدی در بخشھای آینده، بی پایگی و ناراستی این ادعا را بیش از پیش ی تا پایان سده از قادسیھ

روشن می نماید.

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد ۴، برگ ١۵١۴ -١٧۵

جلد ۴، برگ ١۵١٢ برگردان از ابوالقاسم پاینده، تاریخ تبری، -١٧۶
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مھاجمان ،بھ اندازه ای بود کھ از چند و چون آندر این سالھاکشوری نابسامانی و ازھم پاشیدگی شیرازه 

خالد بھ ، یعنی سھ تا چھار سال پیش از نبرد قادسیھ۶٣٣در سال کھ گونھ ایھ آگاه بودند بنیزعرب

پیرو از خالد ابن ولید بھ مرزبانان پارسی، درود بر آنکھنویسد: "چنین میتیسفونپیرامون مرزبانان 
شما را گرفت و سرزمینشما را پراکند و دمتگزارانستایش خدایی را کھ خسپسھدایت باشد و اما 

آنچنان ایران از نابسامانی و ھرج و مرج در رنج بود کھ چھار سال پیش از ١٧٧".تباه نمودرا تدبیرتان

و پیرامون آن می کشور را بھ رخ مرزبانان میانرودانبی سامانی و پراکندگی ،قادسیھ، خالدجنگ بزرگ 

کشد.

بار پیش از این رویداد، مثنی ابن حارثابن خطاب بھ خالفت رسید.درگذشت و عمر۶٣۴ابوبکر در سال 

» بوییب«فرات دست اندازی کرد کھ این برخورد نظامی، جنگ خاورگذشت و بھ آبادیھای دیگر از فرات

،  اعراب مسیحی آنجا سر بھ شورش برداشتند و با درخواست با رسیدن خبر مرگ خلیفھ بھ حیرهنام گرفت. 

با آسودگی نسبی کھ پس از روی کار آمدن ١٧٨رود فرات راندند.باختر، مسلمانان را بھ کمک از تیسفون

نیز پیمان نامھ ھای پرداخت باج بھ اعراب دیگر نواحی سوادسوم در پایتخت پدید آمده بود، مردمِ یزدگرد

١٧٩راندند.ھای خویش بیرون کشتزارروستاھا و مسلمان را پاره کردند و آنان را از 

پا می خاستند و اعراب را از اشغال شده بھ سرزمینھایاین روند کھ پس از مرگ یک خلیفھ، شھرھا و 

این پدیده، غیر طبیعی نبود زیرا دیار خویش می راندند، در سالھا و دھھ ھای پس از آن نیز بارھا دیده شد.

میان رفتن رھبر و ساالر یک نظام، آرامش و سامان سیاسی و اجتماعی سرزمینھای ازدر عصر کھن، 

پیرو او را بھم می ریخت.

ی و وعده برانگیختنو در عراقیمردم مدینھ را برای گسیل بھ جبھھ،دومی خلیفھ ،بن خطاباعمر

بودند. با آنکھ دودلیدر تن در دادن بھ جنگ با ایرانیان در حجازاعراب دستیابی بھ غنایم بسیار داد ولی 

و سپس خالد بھ کامیابیھایی در عراق دست یافتھ بودند ولی ھنوز ترس روبرو شدن با مثنی ابن حارث

١۴٨٢، برگ ۴جلد ،برگردان از ابوالقاسم پایندهتاریخ تبری،-١٧٧

پرویز تا چنگیز، حسن تقی زاده، برگ ۵۵ از خسرو -١٧٨

تاریخ یعقوبی، برگردان از محمد ابراھیم آیتی، جلد ٢، برگ ٢۶ -١٧٩
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در درازای سده ھای گذشتھ پدید آمده بود، موجب پاسخ منفی در نسلھای پیاپی اعراب ایران ساسانی کھ 

ر برای رفتن بھ عراق شد. یادآوری می شود کھ در آن ھنگام تنھا سخن بر رفتن بھ مَ بھ عُ یحجازمردان 

اینکھ ایران ساسانی بس برای بدست آوردن غنایم بود و باعراق و تاختن بر شھرھا و روستاھای میانرودان

نبود.در سر ھیچیک از بزرگان عرب در مدینھایرانفالت دراز مدتپریشان می نمود، خیال اشغال 

قیصران و گنجسرزمینیرا وعدهمسلمانان،خداوند"ى كھ خواند گفت كھ ادر خطبھرُعمَ خلیفھ
ایران را شنیدند نام مردم چون ١٨٠" .كنیدبرخیزید و جنگ با ایران را ساز.سروان داده استخُ 

را كھ در سخن گفت و ناتوانی و پریشانیبراى مردم ابن حارثمثنىشدند و كسى داوطلب نشد.خاموش 

بھ درازاچند روزى ،با این ھمھ. جنگ با ایران را آسان وانمودو آمده بود بیان داشتكار ایرانیھا پیش

و كھ براى این كار شور»بن مسعود ثقفىابید ابوعُ «بروند. شماری از اعراب بپذیرند کھ بھ عراقكشید تا 

، بھ سرکردگی آنان برگزیده شد.دادمىنشانھیجان

با نیروھای از بحرین،بھ فرمان عمر»زوانبن غَ اتبھ عُ «۶٣۵در سال ، ھمراستا با این ُکِنشھا در عربستان

می خلیج فارسی دھانھ بھاروندرودجایگاھی کھ یورش برد. اوباال در یا ھمان اُبلِھ »اوباال«خود بھ بندر 

بودند و بھ کار بازرگانی و خرید و فروش مشغول تباراوباال کھ ھندیمردمجای داشت. بیشتر ریزد، 

. در گرماگرم برخاستندخاوری اروندرود بھ رویارویی با مھاجمان ی گریختند. ایرانیان از کرانھ ،بودند

درفش درآوردند و از راه دور بھ سوی میدان کارزار حرکت یی را بھ گونھینبرد، زنان عرب پارچھ ھا

کردند. این ترفند آنان کارگر افتاد و ایرانیان گمان بردند کھ نیروی کمکی بسیاری در حال پیوستن بھ دشمن 

سھ سال . را رقم زدشکست آنان،و سرانجامرا بھ ھمراه داشتایرانیانیافت روحیھنیرنگ،است. این

بھ منظور تامین نیازھای نظامی خالفت اسالمی در اوباالبندردر کنار ھمینشھر بصره- ادگانپپس از آن، 

گسترش یافت.ساختھ شد و در اندک زمانینرودانو میاخوزستان

جنگ پُ ل

و نیروھای ایرانی بھ فیقَ ثَ بیدمسلمان بھ رھبری ابوعُ اعرابمیان۶٣۴در سال(بھ عربی َجَسر)پلجنگ

رخ داد.و جنوب كوفھ كنونیدر شمال حیرهخاوری رود فراتی در كرانھ »جادویھبھمن«فرماندھی 

٢۵٣برگ برگردان از آذرتاش آذرنوش، ، بالذریفتوح البلدان،-١٨٠
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بود ولی لقب "بھمن" را از »مردانشاه«می نویسد کھ نام راستین بھمن جادویھ، » فتوح البلدان«در بالذری

پس از مرگ اردشیر کھ برای مدتھا در بستر بیماری ھمان گونھ کھ پیشتر گفتھ شد، شاه دریافت کرده بود. 

ابوعبید سوم نوجوان را بھ تخت نشاندند.یزدگرد، بھ رھبری رستم فرخزادبزرگان کشور بخشی از بود، 

نفری ھ ھزارنُ لشكرکبا ی،و پراكنده ای در پیرامون حیره دست یافتھ بودکثقفی كھ بھ پیروزیھای كوچ

کبا ترسیدخاوری فرات ی اه عرب بھ كرانھ كھ سپ. ھنگامیگرفتجایباختری فرات ی در كرانھ 

کھ بعدھا بھ بھانھ مختارعبید ثقفی در این نبرد کشتھ شد (اعراب، ابویفرماندهسنگین ایرانیان روبرو شد. 

شورشی بر پا کرد، فرزند ابوعبیده ثقفی است). عربی کھ می خواست خونخواھی امام حسین در کوفھی 

اعراب را بھ پایداری وادار کند تا انتقام خون ابوعبید را از ایرانیان بازستانند، سر پل آویختھ بر فرات را 

رید تا ھمرزمانش راه گریز نداشتھ باشند. پل کھ بریده شد، گریز اعراب شکست خورده دشوار گشت. بُ 

شمار باالیی از اعراب ی از اعراب خود را در رود انداختند و پس از گذر از رود، بھ بیابان گریختند. بخش

چھار ھزارتن از سپاه این نبرد با پیروزی سپاه ساسانی بھ پایان رسید.ت غرق شدند. رامسلمان نیز در فُ 

گریختند و تنھا سھ ھزارتن از آنان اندكی پس از نبرد عرب كشتھ شدند و دوھزارتن از آنان بھ سوی مدینھ

برد ولی زخمی کھ در این جنگ توانست از این نبرد جان بدرمثنی ابن حارثدوباره گردھم آمدند. 

برداشت، سرانجام پس از مدتی موجب مرگ او شد.

را بر دوش کھ فرماندھی نیروھای استان فارس» پیروزان«از سوی شورشی در تیسفون،در این ھنگام

کارزارھای سیاسی و ی سربازان خراسانی و نیرومندترین چھره ی کھ فرمانده رستم فرخزادداشت بر ضد 

پیروزان و بھمن بھ پایتخت فراخوانده شد تا در سركوب شورش. سازمان یافتایران بود،سپاھی آنروز 

١٨١بھ رستم یاری نماید.مھار کردن اوضاع پایتخت

این کشمکشھای درونی میان بزرگان ایران ساسانی کھ در باالترین رده ھای فرماندھی ارتش جای داشتند، 

از اعراب مسلمان با یک سال دیرکرد انجام شود و سرانجام ایرانیان در پس گیری حیرهباز موجب شد تا 

بھ این شھر دست یافتند.دوباره ،۶٣۵سال 

181 - Iranica, M. Morony, Bahman Jaduya, p.490
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بھره ُبرده بود و رستم را از نبود نیروھای خراسانی رستم در پیرامون تیسفونآنچنان کھ پیداست، پیروزان

خویش بھ فرمانرزیبا نیروھای رستم بودنیز کھ از سرداران نزدیک بھ غافلگیر نموده بود. بھمن جادویھ

ی تیسفون فرا خوانده شد و بدین گونھ بخت بزرگی کھ برای دنبال کردن اعراب و نابود نمودن مانده 

اگر اختالفھای درونی میان . از دست رفت،پیش آمده بودباختری فراتینیروھای آنان در کرانھ

چھ بسا با پیگیری بھمن و سپاھیانش، نیروھای نبود، سرداران ایرانی کھ در آن روزھا باال گرفتھ بود، 

آنچنان تار و مار می شدند کھ برای سالھای سال در نزدیکی مرزھای ایران ساسانی آفتابی عرب در سواد

نمی شدند.
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فروریزی

رودررویی مستقیم ارتش ایران و اعراب

جنگ قادسیھ

مشغول غارت اعراب مسلمان در کرانھ ھای باختری و خاوری فرات، ٧٦٣و ٦٣٦در درازای سالھای 

را از میان امنیت و آرامش  میانرودان،مردمدست اندازیھا بھ جان و مال شھرکھا و روستاھا بودند و این 

مشغول بھ آن بودند، یان سعد ابن ابی وقاص در قادسیھلشگربرای آگاھی بر گونھ کارھایی کھ برده بود. 

، عروس یکی از بزرگان منطقھ را ھمراھی می »آزادمرد«می توان از دستبرد آنان بھ کاروانی کھ دختر 

را میان خود بخش ایی کاروان مسلمان بر این عروس سرشناس دست یافتند و داراعراب رد. کرد، نام بُ 

١٨٢نمودند.

ان سردارفرمانروایان قبایلی کھ بھ تازگی اسالم آورده بودند، زیر فرمان ، ای پیش از جنگ قادسیھھدر ماھ

یاطمینانتازه مسلمانانو مکھ آمده بودند، قرار گرفتند. گویى ھنوز بھ وفادارى سپاه اسالم کھ از مدینھ

تدبیر و در نبرد قادسیھ، با سپاھیان مسلمان مسلمان شده بودند دوباره كھ اینک ھمراھی سرکشان مرتدنبود. 

ھیچ ھرچندگرفت ولى عمر آنان را بھ جنگ فرستاد ھا از آنان كمک نمىدر جنگبود . ابوبكرعمرنوآوری

، دو جنگ قادسیھھمچونرو كدامشان را بھ كار بزرگى نگماشت. در شرکت دادن آنان در نبردھای پیشِ 

کاھش خطر حرکتھای شبھ نظامی این دومبود. نخست، افزودن بھ شمار جنگجویان مسلمان در جبھھ و سود

نھ.علیھ خالفت اسالمی موجود در مدیاحتمالینومسلمانان در پشت جبھھ و کودتای

تنھدر پی راھکاری برای رھا شدن از دردسرھای اعراب مسلمان در مرزھای باختری کشور، نیزتیسفون

ی قادسیھ شھركى بود بھ فاصلھ نمود. راھی قادسیھاصلی سپاه ساسانی را بھ سرفرماندھی رستم فرخزادی 

و بر كران بیابان، جایگاھی مرزى بود جای داشتکھ در باختر رود فراتکنونییکیلومتری كوفھھشتاد 

تاریخ یعقوبی، برگردان از محمد ابراھیم آیتی، جلد ٢، برگ ٢۶ -١٨٢
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»عذیب«با دژی کوچک و شماری نخلستان و زمینھاى كشاورزی. در نزدیكى قادسیھ، چشمھ ای بود بھ نام 

١٨٣کھ پس از آن دیگر چیزی جز بیابان نبود.

ھنگامی کھ دو سپاه در برابر ھم آرایش نظامی گرفتند، جنگ آغاز نشد بلکھ پیغامھایی از ھر سو برای 

دیدگاه ایرانیان بھ اعرابی کھ مشغول تاخت و تاز و غارت شھرکھا و سوی دیگر فرستاده می شد. 

»ابن ُشعبھهُمغیر«یعنی سعد ابن ابی وقاصیدهبھ فرستارستم فرخزادگفتھد بودند را از روستاھای َسوا

رستم با مغیره سخن کرد و گفت: شما "تبری می نویسد کھ دریافت. می تواننزد رستم رفتھ بودھ کھ ب
ستمند بودید کھ بھ بازرگانی یا مزدوری و یا سفر پیش ما می آمدید و از غذای عربان مردمی تیره روز و مُ 

ما می خوردید و از آبمان می نوشیدید و در سایھ ھای ما می آرمیدید و برفتید و یاران خویش را خواندید و 
و با دیدمردی است کھ باغ انگوری داشت و شغالی در آن داستان شما چون داستان آنھا را نیز بیاوردید. 

و چون فراھم آمدند شغال برفت و شغاالن دیگر را بھ باغ خواند خود گفت یک شغال چیزی نیست ولی 
١٨٤."صاحب باغ بیامد و سوراخی را کھ شغاالن از آن آمده بودند بگرفت و ھمھ را بکشت

کھ یبزرگان ایران بھ اعراب،نیزجنگ قادسیھی کھ حتی در آستانھ ستاسخنان رستم بھ مغیره نشانگر آن

بھ چشم کسانی کھ از روی گرسنگی و نداری برای چپاول و دلھ دزدی بھ ،در منطقھ جوالن می دادند

اعرابای کھ ایرانیان در سالھای پیش از آن از بھ دلیل پیشینھ. تاختھ اند نگاه می کرده اندمیانرودان

جنگ، ی ایرانیان چنان اعراب را پست می شماردند کھ در آستانھ شگفت انگیز نبود. نگرش این ، داشتند

عمرنین گفت: "چآنان ی ھنگامی کھ رستم گردھم آمدن اعراب مسلمان را برای نماز می دید، در باره 
١٨٥."جگر مرا خون می کند کھ بھ سگھا آیین می آموزد

از چند ویژگی بھره مند بود کھ ان تا آن زمان انجام یافتھ بود، جنگ قادسیھبر خالف نبردھای منطقھ ای کھ 

این نخستین برخورد ،. از یک سوساخترا یک نام نمادین در تاریخ کشورمان و ھمچنین تاریخ اسالم 

با اعراب مسلمان بود کھ نشانگر این نکتھ ھ فرماندھی ایران اسپھبد آن زمان، رستم فرخزادارتش ساسانی ب

تاریخ خلفا، فتوحات در دوره خلیفھ دوم، رسول جعفریان -١٨٣

جلد ۵، برگ ١٧۴٩ از ابوالقاسم پاینده، تاریخ تبری، برگردان -١٨۴

، برگردان از محمد پروین گنابادی، فصل بیست ھشتممقدمھ ابن خلدون-١٨۵

www.takbook.com



فروریزینشیبی دراز است پیش فراز 

١٣٠

برای و بودندگرفتھ دستکم نتوان رزمی اعراب را ، تین بار پایتخت نشینان در تیسفونبود کھ برای نخس

نیروھای ٦٣٦اعراب مسلمان در سال ند. ه بودارتش ایران را بھ نبردگاه گسیل کردی سرفرمانده ،ھمین

شكست داده بودند و در ھمان سال دمشق را متصرف شده را در "َیرموک" در نزدیک رود اردنبیزانس

ارزیابی اعراب را کمتوان رزمی،بودند. دریافت این اخبار در ایران موجب شده بود کھ سران کشور

اصلی ارتش ساسانی بھ میدان بیایند. یند و با بدنھنکن

سران کشور این بود کھ مایانگرننیز با بیزانسایرانیانبھ مانند جنگھایبھ ھمراه داشتن درفش کاویانی

در اینجا، برای دریافت درک بھتری از توان ارتش .را باال ببرندایرانیکھ توان روانی سپاھیانبودندبرآن

ایران ساسانی و روشھای رزمی آن در سالھای آغازین سده ی ھفتم، گزارشی کھ در بر گیرنده ی آرای 

ارتش ایران، نیرویی است کھ " ، امپراتور روم در باره ی آن می باشد، بازخوانی می شود:»موریس«
سربازان آن از افسرانشان بی چون و چرا فرمانبری می کنند. این ارتش، میھن پرست پرورش یافتھ است. 
ایرانیان بیشتر گرایش بھ بکارگیری فنون پدافندی و روشھای قلعھ گیری دارند و چندان اھل ماجراجویی در 

ر بھتر می رزمند تا نبردھای نزدیک و تن بھ تن. گر چھ نبرد و یا جنگھای چریکی نیستند. از فاصلھ دو
بھ دنبال ترفند و راھبرد مناسب ھستند تا بیباکی و در جنگ بیشترسپاھیان دالوری بھ شمار می روند، 

١٨٦."حرکتھای احساسی. شبیخون زدن بر ایرانیان، آنان را بسیار شکننده و خستھ می کند

سامانو رفتبا شکست ایرانیان در این کارزار، نھ تنھا شکوه ارتش ایران ساسانی از میان از سوی دیگر، 

دیگر، زاویھ ایاز از ھم پاشید.نیزکشورسیاسی ی بلکھ شیرازه کامال بھم ریختھ شدآنیآسیب دیده 

ی افتادن ھمھ و بھ سوی تیسفونراه اعرابگشوده شدن ، شکست ایرانیان در قادسیھچشمگیرترین پیامد

را از ایرانشھرنیز در این نبرد، کشتھ شدن رستم فرخزاد.بودتاخت و تاز آنانی دامنھ در میانرودان

از دیگر چھره ھای .نمودبی بھره ، کشور داشتیگانھ مردی کھ کوشش در بسامان نمودن وضع داشتن 

اعراب را در جنگ ،سردار نامداری بود کھ پیشترسرشناسی کھ در این نبرد بھ خون غلتید، بھمن جادویھ

سردار ھمچنین در پایان روز سوم جنگ کھ شرایط بھ زیان ایرانیان دگرگون شد، پل شکست داده بود.

کھ پس از کشتھ شدن رستم و بھمن، کوشش در نگھداشت آرایش جنگی باقیمانده "جالینوس"دیگری بھ نام 

ایران را بھ ھنگام َپسَروی داشت، در نبرد کشتھ شد.سپاه ی 

186 - The Great Arab Conquest, Hugh Kennedy, p. 10
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، داشتند. از روبرو بھ رود فراتجایمناسبی بسیار اعراب در جایگاه ،بردی، در نبرد قادسیھھاز دیدگاه را

از چپ بھ دریاچھ نجف و آبراھی کھ آنرا بھ رود فرات می پیوندانید، از راست بھ باتالق و از پشت سر بھ 

خندق شاپور محدود بودند. در پشت خندق نیز بیابان خشک بزرگی جای داشت. ایرانیان پس از گذر از 

دو کیلومتر مربع برای جایگیری و مانور در پیش روی داشتند. این بھ دلیل جای فرات، تنھاخاور بھ باختر 

مل نمی توانست عا،نبردرود بود. بنابراین شمار بیشتر ایرانیان در این یگرفتن اعراب در نزدیکی کرانھ

چشمگیری برای برتری آنان باشد. 

کھ ستون اسلحھبرای بھ میدان آوردن ھمھ نیروھا بویژه سواره نظام سنگینگستره ی کافیچون ھمچنین، 

نیرومندترین بخش سپاه ساسانی کھ سواره نظام آن بود، فضای کافی ،ارتش ساسانی بود، فراھم نبودپایھ ای

پیش بھ گونھ ای روند جنگ برای مانوور نداشت و بدین گونھ کارایی ھمیشگی خود را نتوانست نشان دھد. 

١٨٧رفت کھ حتی سواران ایرانی نیز از اسبان خویش پیاده شدند و بھ جنگ تن بھ تن پرداختند.

برای ییخود، دارای بازدھی باالکمانداران ایرانی در این دوره بر خالف پیشینیان ھخامنشی و اشکانی

جنگھا برای پرتاب ثیرھای ، درکمانداران پیاده. این ھدف قرار دادن سوارگان و پیادگان دشمن نبودند

دور و پراکندن سامان و نظم صفوف آنان بکار گرفتھ می شدند. بدین ی پرشمار بھ سوی دشمن از فاصلھ 

در گونھ، سواره نظام ساسانی در پناه باران تیرھای کمانداران سپاه خودی، بھ سوی  دشمن می تاخت. 

کالسیک آنروز، تاثیر کوچک میدان نبرد، کمانداران نیز بر خالف نبردھایاطر گستره یھ خب، قادسیھ

چون سواره نظام توان مانوورھای بزرگ در میدان را نداشت، . بنابراینخویش را از دست دادند

١٨٨کمانکشھای ساسانی و روش تیر باران گسترده و دور ُبرد آنان نیز چندان بھ کار نمی آمد.

)استراتژیکراھبردی (از جایگاهتبرى آگاھی عمرگزینش جایگاه نبرد از سوی اعراب آگاھانھ بوده است. 

دھد كھ: وقاص بازتاب مى دھد. در این نامھ عمر بھ سعد دستور مىابىابناو بھ سعدیقادسیھ را در نامھ

187 - The Great Arab Conquest, Hugh Kennedy, p. 115

106-JSTOR, Developments in Isamic Warfare, The  Early Conquest, J.W. Jandora, p.104-188
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ترین سنگستان بھ دیار عرب و در خاک آنھا جنگ مكن و میدان جنگ را در نزدیک با پارسیان" 
١٨٩."قرار دهترین صحرا بھ دیار عجمنزدیک 

در گزافھ گوییبر ایرانیان بھ اعرابگروھى از تاریخ نگاران مسلمان براى بزرگ جلوه دادن پیروزى

اعراب حاضر در این جنگ را بسیار کمتر از پرداختھ اند و یا شمارشمار ایرانیان در این نبرد باره ی 

از پس از جنگ ، شمار مسلمانانی را کھ مانند تاریخ تبریآنچھ بوده، گزارش نموده اند.  برخی گزارشھا

گ، پنج تا ده اگر کھ کشتھ ھای اعراب رادر این جن. برخوردار شدند سی ھزار نفر نوشتھ اندغنایم قادسیھ

ی پنج تا چھل ھزار تن بوده سباید شمار جنگجویان عرب پیش از آغاز نبرد، ھزار نفر برآورد نماییم، 

نیز بر این "ریچارد فراى"و "برتولد اشپولر"، "دوِنر"مانند تاریخ پژوھان عصر کنونیباشد. برخی از

شمار رزمندگان ابرانی باورند کھ گرچھ ایرانیان سربازان بیشتری را بھ کارزار آورده بودند ولی ھیچگاه 

ن ایرانی در قادسیھ باید میان چھل تا شست ھزار سربازااعراب نبود. شمار و یا حتی دو برابر چند برابر

بھ خاطر ،در این جنگنسبت بھ اعراب یشتر ایرانیان ، شمار بباال آمدنفر بوده باشد، ھرچند بھ دلیلی کھ در 

١٩٠نتوانست در سرنوشت جنگ تاثیرگذار باشد.،ور سواره نظامکوچک بودن فضای مانو

گزارشی از ،جنگی بجاست برای درک شرایط روانی اعراب و ھمچنین انگیزه ھای اینان در آستانھ 

لشگررو بھ ،اعرابی فرمانده ،، َسعد ابن ابی َوقاصپیش از آغاز نبرد قادسیھرا باز خوانی کنیم. تبری

این میراث شما و چنین گفت: " بھ شمار می رفت،ایرانشھری میدان قادسیھ کھ دروازه ی در باره عرب
خورید و و تاكنون از آن میاسترا از سھ سال پیش بھ شما روا كردهپروردگار شماست كھ آنیوعده

شید و از آنھا باج می گیرید و اسیرشان می كنید و این بھ سبب كار جنگاوران گیرید و مردمش را می كُ می
١٩١."شماست

این "سواران سخن كرد و گفت:در میان»رمَ بن عُ ام عاصِ «ھمچنان در جای دیگر می خوانیم کھ 
را بھ شما حالل كرده و سھ سال است كھ شما از آنھا بھره ھا می گیرید كھ آنھا دیاریست كھ خدا مردم آن

١۶۴٢ جلد ۴، برگ برگردان از ابوالقاسم پاینده، تاریخ تبری، -١٨٩

JSTOR, Developments in Isamic Warfare, The  Early Conquest, J.W. Jandora, p. 105-190

از ابوالقاسم پاینده،  جلد ۵، برگ ١٧٠٧ تاریخ تبری، برگردان -١٩١
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اموال و ،از شما نمی گیرند و شما برترید و خدا با شماست. اگر پایمردی كنید و چنانجھ باید ضربت بزنید
،یھ نگھداردزنان و فرزندان و دیارشان از آن شماست و اگر سستی كنید و فرومانید و خدا شما را از این بل

ھالكت آنھا شوید. جنگھای پیشین را با آن نعمتھا یاین قوم یكی از شما را باقی نگذارند كھ بیم دارند مایھ
١٩٢."مگر نمی بینید كھ سرزمین شما بیابان و لم یزرع است.كھ خدا بھ شما داد بھ یاد آورید

در رزمیآرایش گرفتنوساختھ بودندفراتی کھ بر رویلنبرد با گذشتن ایرانیان از روی پروز نخست

ھمیشگی، فیلھایی را در جلوی سربازان پیاده، ی رود فرات آغاز شد. در روز یکم، ایرانیان بھ شیوه باختر

د و صفوف پیادگان دشمن را بھم بریزند. برخی از ندشمن را بترسانسواره نظامِ حرکت می دادند تا اسبانِ 

نابینا و یا زخمی شدند و بھ سوی سپاھیان ایرانی برگشتند و آسیبھایی بھ خودیھا ،بدست اعراباین فیلھا 

و دالوری بخش بزرگی از سپاه ایران در برابر اعراب در دو روز نخست جنگ بھ پایمردیوارد نمودند. 

ای گروه ":گفتعرب بھ شمشیرزنان مسلمانلشگراز بزرگان » قیسث ابن ِاشعَ «اندازه ای بود کھ
مرگ جسورتر باشند و آسانتر از جان گذرند. از ھمسران و برابرعربان روا نیست كھ این قوم از شما در 

١٩٣"فرزندان بگذرید و از كشتھ شدن بیم مكنید.

بھ اردوی ایرانیان شبیخون بزنند تا سربازان ایرانی در جنگمسلمانان برآن شدند تا در درازای شب دوم

نبرد شبانھ را بھ کارزاری ،خستھ، بی خواب، کالفھ و پریشان باشند. این شبیخونھا،وزبامداد سومین ر

د بھ گونھ ای کھ اعراب بھ دلیل بانگ و غوغای بسیار و چکاچک شمشیرھا در درازای شب، کشانیخونین 

نام نھادند.» ریرھ الھَ یلَ لَ «آنرا 

گردان خروشبھ ابر اندر آمد ز زمین آمد از نعل اسبان بھ جوش

جھان شد پر از مردم جنگجویبرآمد خروش سپاه از ھر دو روی

ز نیزه ھوا ھمچو پشت پلنگزمین سنگ رنگشد از سم اسبان

١٧٠٧، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد -١٩٢

١٧۴۴، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد -١٩٣
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در بامداد روز سوم جنگ، شش ھزار تن از اعراب مسلمانی کھ در شام جنگیده بودند، بھ رھبری 

اعراب درگیر در جنگ را افزایش داد و در سرنوشت یروحیھ،د. اینرسیدنبھ قادسیھ» راحبیده جَ ابوعُ «

١٩٤جنگ بی تاثیر نبود.

کھ برخی از نمود. آنجاییچشم پوشیایرانیان در این نبرد بسیاری از جانفشانی از بھ ھیچ روی نمی توان 

دومدر شبجانبازی و دالوری بیاموزند. ،یان خویش می خواھند تا از ایرانیانلشگرنامداران عرب از 

»ث بن قیسشعَ اَ «و»بد یخوثبن عَ ایس قِ «ریر)، شماری از بزرگان سپاه عرب از جملھ ھ الھَ یلَ (لِ قادسیھ
مبادا "سخن كردند و گفتند:»اللیابن ذی البردین ھِ «و»ابن ذی السھمین خثعمی«و»ربعدیكَ مربن مَ عُ «و

یعنی پارسیان در كار خدا از شما كوشاتر باشند و مبادا اینان از شما بھ مرگ بی اعتناتر و در اینان 
١٩٥."سبقت گیریدآنانازازجانبازی بی باکتر باشند. در این كار

":می نویسدبودند،گرفتھ گامی كھ دو سپاه در برابر ھم جای ھن،پیش از نبرد قادسیھروز یدر بارهتبری 
گونھ گفتند وعربان عھد و پیمان كردند و با ھیجان برای آنچھ ھر كدام از سرداران عرب سخنانی از این

ند. پارسیان نیز میان خودشان چنین كردند و پیمان كردند و بھ ھمدیگر دل دادند و بھ زنجیرھا دآماده ش،باید
سی ھزار کس از ایرانیان با زنجیر و ریسمان بھ نیز در این باره می نویسد: " مسعودی١٩٦."بستھ شدند

شکده ھا سوگند خورده بودند کھ از جا نروند تا فتح کنند و یا کشتھ تو بھ نور و آیکدیگر بستھ شده بودند 
١٩٧." شوند

ھمدل و ھمگام شدن ی بھ روشنی بھ نشانھ با زنجیر بھ یکدیگر،پیاده ایرانی سربازان بستھ شدن در اینجا، 

، این قلم بدستدر زمان کنونی بھ دست برخی ایدیولوژی زدگانِ .برای ایستادگی در برابر متجاوز است

ھمھ ،بر تاریخشتھ شده است. این رنگ زنندگانِ پنداترفندی برای جلوگیری از گریز سربازان ایرانی ،پدیده

"آغوش باز ایرانیان برای مھاجمان عرب" بھ کار گرفتھ اند یتن نظریھکوشش خویش را برای جا انداخی 

٢٨، برگ ٢، برگردان از محمد ابراھیم آیتی، جلد تاریخ یعقوبی -١٩۴

١٧۴٧، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده،  جلد  -١٩۵

١٧١١، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده،  جلد -١٩۶

مروج الذھب، مسعودی، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد یک، برگ ۶٧۵ -١٩٧
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و در این راستا شرمی ندارند کھ دالوری نیاکان خویش را با چرخش کوچکی بر قلم، بھ بزدلی و بی ھمتی 

دگرگون نمایند.

بھ سوی ایرانیان وزیدن گرفت شن غبار وتوفانی ازونچ،روز سوم جنگ با بخت بد ایرانیان ھمراه بود

»پیروزان«و »ھرمزان«بال راست و چپ سپاه ایران بھ فرماندھی کھ در سرانجام جنگ بی تاثیر نبود. 

کمر سپاه ایران ھنگامی شکست قلب سپاه در جایگاه خویش ایستاد و جنگ را پی گرفت. لینشستند وپس

.کشتھ شد،کھ در قلب سپاه جای داشتزادرستم فرخکھ 

ز داد این ھمھ بانگ و فریاد چیستاگر مرگ داد است بیداد چیست

تاریخ .جنگ را بھ سود مسلمانان رقم زدو سرانجامِ ست ساختایرانیان را پریشان و سُ ،رفتن اومیاناز 

ستودهنویسان مسلمان از رستم بھ بزرگی یاد کرده اند و او را بھ عنوان سرداری کار آزموده و دوراندیش، 

از رستم بدست می آید. در دوره ای کھ بھ ارجمندنیز، چھره ای میھن پرست و ی فردوسیاند. از شاھنامھ

دلیل کنار ماندن و یا از میان رفتن مردان بزرگ و دلسوز در کشور، قحط الرجال در ایران بسیار بھ چشم 

فرماندھی می آمد، روشن است کھ کشتھ شدن این سردار برجستھ و با نفوذ، چھ خالیی در عرصھ ی 

از دست دادن مردی دھای سالھای در پیش، نشان داد کھ زیانِ آورد. رویدامی پدید سیاسی و نظامی کشور

نبود.قادسیھچون رستم چندان کمتر از خود شکستِ 

ھشت ھزار و پانسد نفر و کشتھ شدگان ایرانی ،قادسیھی شمار کشتگان اعراب را در جنگ سھ روزه تبری

سھ ھزار تن از سپاھیان ایران از مسیحیان ارمنی بھ فرماندھی دو تن از را بیش از ده ھزار نفر می نویسد. 

. ھر دو کھ دالورانھ جنگیدندبودند»  موِشک مامیکونیان«و » گریگور«سرداران ارمنستانی با نامھای 

١٩٨ادسیھ کشتھ شدند.در قارمنی نیزی فرمانده

و سیَسد و ده تن ھفتاد و چند تن از جنگاوران بدرتبری، گزارشی دیگر از ی بر پایھ در سوی دیگر نبرد، 

پیامبر را ھمراھى ،مكھگشودند تن از آنان كھ در سَ نموده بودند و سیکرا دراسالماز كسانى كھ پیامبر 

.قبایل شركت داشتندی پیامبر از ھمھ ی د تن از فرزندان صحابھ سَ نموده بودند و ھفت

Sebeos’ History, Chapter 30-198
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کودکانی کھ در یدر بارهمی توانپایان جنگ قادسیھپیرامونیکی از شگفت آورترین گزارشھا را در 

قمقمھ چرمین آنگاه کودکان اردو بیامدند و می نویسد:"تبریخواند. آنجا کھ ،اردوی اعراب مسلمان بودند
بھ ھمراه داشتند و بھ مسلمانانی کھ رمقی داشتند آب می دادند و مشرکانی را کھ رمقی داشتند، می 

بھ میدان آمدن کودکان عرب بھ کارزاری کھ پوشیده از اجساد و زخمی ھای ایرانی و عرب ١٩٩"کشتند.

آن است کھ چگونھ در سرشت ایرانی بدست آنان، نشانگریاست و کشتن سربازان زخمی و بھ خاک افتاده

خیلی از کارھای ،مال دیگرانبھ چنگ آوردن غنیمت گرفتن و و آز شده بودخشونت نھادینھ ،اینان

ماشین جنگی مانندخود بھ ،. فراموش نکنیم کھ ھمین کودکان پس از چند سالناشایست را توجیھ می نمود

کشتارھای تکان دھنده ای را موجب شدند.،خونریز و سنگدلی در دیگر نقاط ایران

بھ فرماندھى تازه نفسینیروھاى ،در آنجا.َپس نشستند»دیر كعب«دھی بھ نام نیروھاى ایرانى تا 

بھ میدان ان ورگنخو ایرانیھا با بازسازى لشكر خود، بار دیگر جلو آمدند.ندآنان آمدکبھ كم» نورگانخ«

در » بن سلیمازھیر «ان بھ دست ورگنخ٢٠٠. می خواندفرا، پیکارگر»ردرد، مَ مَ «فریاد آمد و با جنگ 

تیسفونو تا ندشكست خوردایرانیاندرگیرى فراگیر شد و این بار نیز نبرد تن بھ تن کشتھ شد. پس از این، 

گفتھ شده است دادند. نیز کشتھ ھای بسیاری ، بلكھ اعراب رخ ندادشكست ایرانیان چندان آسان .َپس نشستند

نخواھیم كرد تا رھاو گفتند: ما موضع خود را ندایران گرد آمدپرچمپیرامونگروھى از ایرانیان " كھ 
٢٠١". كشتھ شویم و چنین كردند

بر سپاه ایران وارد آمد و در سرنوشت جنگ اثر داشت، پیوستن یکی از آسیبھایی کھ در جنگ قادسیھ

سپاه بھ ،سپاه ایران را تشکیل می دادندی اسلحھنظام سبکه کھ بخشی از سوارستون سربازان دیلمی

بدین گونھ ،ابی وقاص بھ سازش رسیدابنبا سعدخودسرانھ،ستون سربازان دیلمیی عرب بود. فرمانده 

اعراب با ھممیھنان خویش نیروھایش در کناربھ ھمراه،كھ در برابر دریافت بخش چشمگیری از غنایم

می شناختندطا" ف العَ رَ "شَ نامبھ را آناناین سواران كھ اعراب ،بجنگد. ھمچنین در نبردھای پس از قادسیھ

بیش از در سال دوھزار درھم،اج شده مردم)غنیمت از داراییھای تاری اندازه(بھ جھت دریافت باالترین 

١٧۴٢، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده،  جلد -١٩٩

١٢٣، برگ اخبار الطوال، دینوری -٢٠٠

٢۵، برگردان از آذرتاش آذرنوش برگ فتوح البلدان، بالذری -٢٠١
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»حمراء«كتابھای تاریخ نویسان مسلمان، دریافت می كردند. این نیروی مزدور كھ درھر عرب مسلمان 

در بخش ٢٠٢.سپاه عرب را یاری نمود،انجام شددر نبردھایی كھ برای چیرگی بر خوزستان،ندانامیده شده 

دیلمیان در کارزارھای سیاسی کشور و ویژگی بارز سرکشی و ناسازگاری آنان با نیروی ی، پیشینھآینده

ن پی گرفتھ می شود.آجنگ قادسیھ و پیامدھای ،مرکزی در ایران بررسی خواھد شد. پس اینجا

كھ را غارت نمودند و پیرامون تیسفونداراییھای مردم در میانروداناعراب آنچنان ،پس از نبرد قادسیھ

تبھ انس ابن عُ «" می خوانیم كھتبری دشوار بود. چنانچھ در تاریخ ایشانجابجایی آن بھ پشت جبھھ برای 
گفت :" بھ اورفت و عمر با كمربندی كھ از مرزبان دشت میشان بھ غنیمت گرفتھ بود بھ پیش عمر»حجیھ

،مسلمانان چطور بودند؟ گفت: دنیا بھ آنھا رو كرده و از بسیاری طال و نقره در زحمتند. بھ ھمین سبب
٢٠٣راغب شدند و رو سوی آن كردند."بھ بصرهبیشتركسان

می رود تا شادی خبر مدینھبھعمردیدنبرای،بھ نمایندگی از سعد ابن ابی وقاص»زیاد«ھنگامی کھ 

کند، بھ تنھا چیزی کھ دوچندان ازغنایم قادسیھ بھ خلیفھ (خمس)یک پنجمپیشکشرا با پیروزی در قادسیھ

غنایم داراییھای سرزمین پارسیان شامل بھ چنگ آوردن مژده یاسالم و مسلمانی بود. وی ،اشاره نمی کند

و حتی شاھزادگان ایرانی اسیر را بھ مسلمانان مدینھ ، دختران ایرانی زیبای دربندباروربسیار، زمینھای 

دین ی نبوده است، گسترش و توسعھ عرب مسلمان. انگار تنھا چیزی کھ در دستور کار سپاھیان می دھد

٢٠٤نوین اسالم بوده است.

نپیوستھ بودند، با شنیدن اخباِر جھاد گران در میانرودانیآن ھنگام بھ جرگھبدینگونھ مسلمانانی کھ تا

آھنگ و زنان و کودکانی کھ در پیرامون قادسیھ بھ دست مسلمانان افتاده بودند، از حجازغنایم قادسیھ

. استقبال اعراب شبھ نعمت بھره مند شوندگسترده ی این خوان از کردند تا پیوستن بھ جبھھ ھای عراق

از رفتن بھ میانرودان چنان بود کھ شمار اعرابی کھ چندین ماه پس از جنگ قادسیھ، جزیره عربستان

سلمان در قادسیھ بود. را اشغال کردند بیش از سھ برابر شمار رزمندگان متیسفون

202 -The Early Islamic Conquests, Fred Donner, p. 251

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده،  جلد ۵، برگ ١٧٧٢ -٢٠٣

204 -The caliphate: Its rise, decline and fall, William Muir

www.takbook.com



فروریزینشیبی دراز است پیش فراز 

١٣٨

و را باید در کارشکنی ھایی کھ بزرگان کشوربی گمان یکی از دالیل بزرگ شکست ایرانیان در قادسیھ

در حق یکدیگر روا می داشتند، دانست. چندی پیش از نبرد رقابتاختالف و یا یانگیزهبھ سران ارتش

کشورو نیرومندترین سردار کھ اسپھبد خراسانقادسیھ، رقابت سپھساالران برجستھ ای چون رستم فرخزاد

خطر ژرفای بود بھ جایی رسید کھ مردم خستھ و ناامید کھ بھ کھ ساالر مردم فارس»پیروزان«بود با 

ناتوانیی" اختالف شما مایھپی برده بودند، بھ این دو سردار چنین پیام دادند کھ در ناحیھ اعرابحضور 
وضع را بپذیرند کھ شما اینشما چنان نیست کھ پارسیان ارجبستھ است. آزپارسیان شده و دشمن در آنھا
بھ خدا یا ھمسخن شوید یا پیش ؟استتیسفوننوبت،کریتو ساباط و تَ بغدادبھ نابودیشان کشانید. از پسِ 

٢٠٥شما را از میان بر می داریم."،از آنکھ دشمن شاد شویم

و رستم پارسی بود و ھمین موجب پیچیده شدن و ُپررنگ شدن بیشتر اختالف پارتیپیروزانبنابر روایتی، 

ساالر خراسانیانرستم،از سوی دیگر انتظار بر این است کھ میان ھواداران این دو سپھبد ایران می شد. 

این روایت از احتمال دارد کھ شد.، پارسی بوده باو پیروزان، سردار مردم استان فارسپارتی بوده باشد

تاریخ نویسان مسلمان باشد. اگر اینگونھ باشد نیز جای شگفتی نیست چون گزارشھای ھای اشتباھگونھ ی 

زادگاه ھمچنان کھ خود نگارندگان رویدادھای آن دوره، از این اشتباھھای عمدی و غیر عمدی خالی نیست

این نکتھ درخور یادآوری . دانستھ شده استو ارمنستان، ھمدانچون ریییجاھا،رستم در منابع گوناگون

ھمکاری می از سرداران سپاه ایران بود کھ باید با رستم فرخزاداست کھ ھمین پیروزان در جنگ قادسیھ

ه باشد، اعراب جنگیدبادر قادسیھ در کنار رستم ،بزرگ با رستمھاینمود. اگر وی با وجود ھمان اختالف

در ھمین پی برد.،ھامی توان بھ دشواریھای سپاه ایران در رده ھای باالی  فرماندھی و ھماھنگی نیرو

در راستا، گزارشی در باره ی پس نشینی بالھای چپ و راست سپاه ایران بھ فرماندھی پیروزان و ھرمزان

آیا این پس نشینی پیامِد ٢٠٦گرماگرم نبرد و تنھا گذاشتن میانھ ی سپاه بھ سرفرماندھی رستم دیده می شود.

ای کارشکنی برای خراب کردن رستم بھ بھای بازنده شدن در فشار باالی سپاه اعراب بوده است یا گونھ 

این رویداد در نزدمان نیست.باره ی آگاھی کافی برای داوری در نبرد؟

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، ، جلد ۵، برگ ١۶٢٨ -٢٠۵

۶٧۵پاینده، جلد یک، برگ ، برگردان از ابوالقاسم مروج الذھب، مسعودی-٢٠۶
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در آن سالھا مى توان از نامھ اى و ھمچنین رشک و رقابت میان بلند پایگان راپراکندگی و آشفتگی ایرانیان

در نخستین روزھاى یورش نیروھاى اسالم بھ بخش باختری رود بن ولید بھ فرماندھان پارسى اكھ خالد 

: ، دریافت. خالد با آگاھى از بحران ھاى درونى و اوضاع پریشان ایران زمین مى نویسداستنوشتھفرات
"سپاس خداى را كھ سامان شما را از ھم گسست وتدبیر و حیلھ شما را ناچیز گردانید و میان شما اختالف

٢٠٧افكند."

و اعرابد، پارسیان خشمگین از آزار وادر کشاکش تاخت و تازھا و دستبردھای اعراب مسلمان در سَ 

سوی ما تازیانگویی انتظار دارید کھبھ رستم پیام فرستادند کھ " ،کالفھ از اوضاع سردرگم و نا بسامان
را یو زبونی از شما بھ ما می رسد کھ مردم پارسناتوانید شویم. بھ خدا ای سرداران، این آیند و نابو

نابودی ما نمی شد، ھم یبا دشمن بازمانده اند. بھ خدا اگر کشتن شما مایھرویاروییپراکنده اید کھ از
اگر نابود شدیم از شما انتقام گرفتھ دستکماکنون خونتان را می ریختیم. اگر بس نکنید شما را می کشیم کھ

٢٠٨باشیم."

کھ اختالف میان سرداران و بزرگان و ھمچنین بحرانھای پیامھایی از این گونھ نشانگر این نکتھ است 

بردباری خویش را در برابر خودبینی و خودخواھی ،ایرانیاندرونی کشور چنان اوج گرفتھ بودند کھ 

برخی سرداران و بزرگان ساسانی از دست داده بودند و نگرانی بزرگ خود را از پیشروی اعراب و 

دستکم گرفتن آنان نمایان می کردند. 

در راستای ستاره شناسی، اوضاع را ناامیدکننده و یبر پایھنیز، رستم فرخزادفردوسیاینکھ در شاھنامھ

ود ھمدلیبایرانیان و نیاز وضعیت پریشان و از ھم گسیختھاید برداشتی نمادینب،بیندایرانیان میناکامی

:و ھمکاری میان بزرگان کشور باشد

ز ساسانیان نیز بریان شدمبھ ایرانیان زار و گریان شدم

دریغ آن بزرگی و آن فر و بختدریغ آن سر تاج و اورنگ و تخت

۴٩۶، برگ ١، برگردان از محمد پروین گنابادی، جلد تاریخ ابن خلدون -٢٠٧

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، ، جلد ۵، برگ ١۶٢٩ -٢٠٨
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ستاره نگردد مگر بر زیانکزین پس شکست آید از تازیان

،بیشترین نیرویی را کھ بسیج آن ممکن بود،بن خطابابسیار با اھمیت این است کھ از سویی عمرینکتھ

،شده بودرموک در برابر رومیان پیروزاسالم را کھ در یَ لشگرگونھ ای کھ حتی ھ بھ جبھھ گسیل داشت ب

در فرجام کار این نیروی کمکی.فرستاد تا بھ یاری اردوی سعد ابن ابی وقاص بشتابدبیدرنگ بھ قادسیھ

خود را بھ قادسیھ ی ی آماده ھانیروی ایرانیان ھمھ ،. از سوی دیگرگیری داشتجنگ قادسیھ نقش چشم

ی برای رویارویی با اعراب بھ فاصلھ از سوی تیسفونیھای دیگرلشگراز گسیل نکتھنفرستادند. این

از جنگ اندک زمانی پس از رگانخوَ ی بھ فرماندھی نَ رلشگنمایان می شود. ،کوتاھی پس از نبرد قادسیھ

از پایتخت بھ آھنگ رویارویی با اعراب بیرون آمد. ھمچنان ھنگامی کھ اعراب بھ آھنگ تسخیر ،قادسیھ

ستون نظامی دیگری از شھر بھ رویارویی آنھا آمد کھ برخورد این دو ،تیسفون بھ سوی این شھر راه افتادند

نظام ساسانی بھ بخش دیگری از سواره ،را پدید آورد. چند ماه پس از آن»ھوراشیربَ «نبرد ،نیرو

نبرد ،با یاری شمار باالیی از روستاییان مسلح شده،برادر کوچک رستم فرخزاد،»ادھزرَ خَ «فرماندھی 

در تاریخ شناختھ می شود.»جلوال«بزرگی با اعراب کردند کھ بھ جنگ 

ناتوان یادآوریی نیز در بخش سی ام کتابش پس از ستانارمنتاریخ نگار » سبیوس«باال، یدر تایید نکتھ

اسماعیلیان (سبیوس از یورشبھ سھ پاره شدن ارتش ساسانی در ھنگام ،شدن نظامی ایران و بیزانس

٢٠٩اعراب ھمواره بھ عنوان اسماعیلی نام می برد)  اشاره می کند.

خود در ی بھ جای گسیل نیروھای آماده ،سرنوشت کشور را در دست داشتند،پایتختاگر کسانی کھ در 

بکار می گرفتند را در قادسیھنظامی کشورتوان ی ھمھ رویارویی با اعراب،گام غیر ھماھنگ برایچند 

ھر نیروی تازه نفسی می توانست آن را بگونھ ای بھ میدان آمدنکھ سرنوشت سازآیا فرجام این جنگ 

بھ اعتماد میان بزرگان ایران نبودپشت پرده و سیاسیبود کھ شد؟ آیا رقابتھایمی دیگر رقم بزند ھمان 

عاملی بزرگ در ناتوان نمودن پدافند ،گذشتھ آنی شاھی در اثر رخدادھای دودھھ ی خانوادهدیگر و بھیک

در جان و کالبد کھ در سالھای واپسین شاھی خسروپرویزھاییزخمن عرب نبود؟کشور در برابر مھاجما

ترین نشانھ ھایش روشن و ندبلکھ بسیار گسترش یافتھ بودند، نھ تنھا درمان نیافتھ بودندکشور پدید آمده بود

سالھای بحرانی می توان دید.آنرا در 

Sebeos’ History, Chapter 30-209
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در این راه بدون انجام نبرد بزرگی تا تیسفون (مداین) پیشروی کردند و اعراب با پیروزی درجنگ قادسیھ

بھ چنان غنایم بی شماری دست یافتند کھ . در تیسفونای را از سر راه برداشتندتنھا پایداریھای پراکنده

باورش برای خود آنھا نیز دشوار بود. ولی در این ھنگام ھم ھنوز سخنی از جھانگشایی اسالمی در میان 

ی خلیفھ از ھمین روی،بود. ر میانرودانتنھا دستیابی بھ غنیمت در سرزمین باروَ ،اصلیی نبود و انگیزه

فرمان داد کھ چون غنایم بدست آمده بیش از نیاز اعراب مسلمان است، تاخت و تاز و ،ر، عمدوم

،کھ پیش رفتھ انداھمانجتانیاز نیست و خواست او این است کھ جنگجویان عرب شبیخونھای بیشتر

بایستند.

یاندیلمی در باره 

گفتھ و رشتھ کوھھای البرزھای دریای مازندراندیلم بھ کوھستانھای بخش باختری سرزمین میان کرانھ

از ساسانیان دیلممردم ناآرام بخش جلگھ ای این سرزمین، گیل و یا گیلک خوانده می شدند. مردمِ می شد. 

سرکشی می آن دیار در برابر ھخامنشیان، کادوسیانِ از آنانپیشترند ھمچنان کھ خیلینافرمانی می کرد

ساسانیان از جملھ در سالھای رویدادھای این ُجستار، با دیگر ی در بیشتر دوره وضعیت دیلم.نمودند

بخشھای کشور متفاوت بود. این سرزمین بھ دلیل ویژگیھای جغرافیایی خویش، بھ آسانی در دسترس 

نمی گرفت. کوھھای سربھ فلک کشیده، جنگلھای انبوه، آسمان مھ آلود و مردم حکومتھای مرکزی قرار 

بر پایھ ی گزارش تاریخ نگاران از دیگر بخشھای کشور متمایز کرده بود. این استان را،ستیزه جوی

، در ھنگام نیاز، ساسانیان با فرمانروایان این سرزمین بھ سازشی »ثیوفانس«و » آگاییاس«رومی چون 

را بھ گونھ ی سربازان روزمزد بھ درون سپاه ساسانی می می رسیدند و گاھی نیروھای دیلمیزودگذر

٢١٠آوردند. ساسانیان ھیچگاه نتوانستند کھ در سرزمین دیلم حاکمیت مقتدرانھ و استواری اعمال نمایند.

برمی گورتار، بھ زمان بھرامنخستین رد پای دیلمیان در تاریخ سیاسی دھھ ھای مورد بررسی این ُجس

تاخت و بھ غارت و ویرانگری پرداخت. بھرام کھ بھ ھمراه سوارانش بھ رییکی از بزرگان دیلمیگردد. 

بسر می برد بر دیلمیان تاخت و رھبر یاغیان را دستگیر نمود. بھرام بھ با سپاھش در شمال خراسان

دیلمیانی کھ دست از نبرد کشیده بودند، امان داد و حتی فرمانده ی آنان را بخشید. 

۵٠٧برگ ، برگردان از عباس زریاب، نولدکھ،ساسانیانتاریخ ایرانیان و عربھا در زمان -٢١٠
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ی بدست حبشیان مسیحی افتاده بود و خانواده یمنکشوربرمی گردد.بھ زمان انوشیروانمورد دیگر 

فرمانروای جانشین آھنگ یاری بھ کھانوشیروانفرمانروایان سنتی آن دیار از کشور خود رانده شده بودند. 

نامی»زھرَ وَ «سرپرستی و بھندآزاد نمودزندانی راھشتسد دیلمیفرمان داد تا ، داشترا یمنبرکنار شده

(این رخداد با ھمھ را سرکوب نمایندآنانو پشتیبانان حبشییمنتا شورشیان مسیحیندادبھ یمن فرست

این شمار زندانیان دیلمی در آن زمان بودنجزییاتش، پیشتر در بخش "تاریخ سیاسی ساسانیان" بازگو شد). 

ھمچنین کھ چندی پیش از آن در آن دیار رخداده بوده است.اشدمی تواند دال بر سرکوبی شورشی در دیلم ب

اعتماد انوشیروان بھ بازدھی این افراد (حتی پس از سپری کردن مدتی در زندان) می تواند نشانگر ارزش 

٢١١.در آن دوران باشددیلمی جنگجویانرزمی 

زمان شاھی خسروپرویزدیلمیان در بازیھای سیاسی کشور دیده می شود بھ دیلم و رد پای دیگری کھ از 

،ردیھگُ ،سپاھیان وی با خواھر او،ستانچوبین در ترکپس از مرگ بھرامبرمی گردد. بدین گونھ کھ 

) نیز نزدیکتر (ریگردیھرھسپار دیلم شدند زیرا خود را در آنجا در امن و آرامش می دیدند و بھ زادگاه 

بودند. 

دیلم را بھترین ،خسرو برای کشتن خویش آگاه شدی برنامھاز ،پرویزدایی خسرو،کھ گستھمحتی ھنگامی

چوبین پیوست. در نیروھای بھرامی پایگاه برای ستیز با خسرو یافت وبا یاران خویش در آنجا بھ مانده 

بھ یرا کھ پس از پایان نبردھای با روم بیکار مانده بودند با پول و وعدهجنگجویان نا آرام دیلمی،آنجا

بھ ، قزوینپس از کشتھ شدن گستھم بھ فرمان خسرو پرویز.بھ شورش برانگیختغنایمچنگ آوردن 

پس از این، خسرو ٢١٢درآمد.،ی در برابر تاخت و تاز احتمالی دیلمیان بھ جنوب کوھھای البرزمانندی دژ

گارد شاھی خویش ی پرویز بھ دلیل جنگاوری سربازان دیلمی، چھار ھزار نفر از آنان را بھ جرگھ 

از آنرو کھ تبھ کاریھای خسرو پرویز و بیداد و نامردمیھای وی با بزرگان و سرداران، خطر ٢١٣آورد.

کودتا و خیزش ناگھانی بر ضد وی را افزایش داده بود، بکار گرفتن دیلمیان کھ تنھا از خسرو فرمان می 

بردند، بھ شاه آسودگی و آرامش بیشتری می داد. 

211; Nốldeke, reprint 1976, p. 167-Zotenberg, 1869, p.210-211

۵٠٨و ۵١٣، برگردان از عباس زریاب، برگھای  تاریخ ایرانیان و عربھا در زمان ساسانیان، نولدکھ-٢١٢

۵٠٧،  برگردان از عباس زریاب، برگ ایرانیان و عربھا در زمان ساسانیان، نولدکھتاریخ  -٢١٣
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سپاه ساسانی جای نداشت ولی در استخدام حکومت ی کھ در بدنھ "ی بھ نام " اسوارانگرلشنیز در قادسیھ

، اینانبودند، تشکیل شده بود. ساسانی برای این نبرد فراخوانده شده بود، از سربازانی کھ بیشترشان دیلمی

آورده بود. بھ ھندوستان گرد » سند«ا از در آغاز سپاھی ساختھ شده از غیر ایرانیانی بود كھ یزدگرد آنھا ر

و نبردھای درونی قدرت در کشور و دلیل شمار باالی کشتگان ایرانیان در جنگھای بیست سالھ با بیزانس

، ۶٢٨-۶٣٠سالھای ی رفتن بخش چشمگیری از نیروی کار جامعھ در اثر طاعون گسترده میانھمچنین از 

٢١٤.باشدبا شگفتی ھمراهنباید سوم از میان مزدوران غیر ایرانی توسط یزدگردفراھم آوردن نیرو 

ی باشد. پیشینھ نباید شگفت انگیزحضور نیروھای بیگانھ در میان ستونھای ارتش یک کشور در آن زمان، 

چوبینھ بھراملشگردر دیگری از حضور غیر ایرانیان در سپاه ایران، وجود شماری از جنگجویان ترک

در ازای دریافت حقوق از گونھ جنگجویاناین٢١٥می باشد.در سالھای نبرد قدرت میان او و خسروپرویز

پیش تعیین شده و یا سھم بردن از غنایم جنگی، برای زمان معینی بھ کار گماشتھ می شدند. بارھا نیز دیده 

می دیدند، با سپاه دشمن بھ را برای پیروزی بیشتردشمنبخت شد کھ اینان در ھنگام نبرد، ھنگامی کھ 

دیگر این گونھ نیروھا، یونانیان در ارتش ی د. نمونھ آنان می پیوستنیسازشی دست یافتھ و بھ جبھھ

ھیجدھم بودند.ی ھخامنشی در عصر کھن و یا مزدوران سوییسی در خدمت پادشاھان فرانسھ در سده 

بودند، در ھنگام جنگ در قادسیھسپاه ساسانیھمراهمی شدند،کھ اسواران نامیده چھار ھزار نفری لشگر

ما چون دیگر مجوسان نیستیم. ما را پناھگاھي نیست و اینان در قادسیھ گفتند:"و یا پس از شكست ایرانیان

این یبر پایھ"ارج ما نشناسند. رأي صواب آن است كھ بھ آیین تازیان درآییم و بدیشان عزیز گردیم.

مسلمانان را یاری ،جلوالو جنگتیسفونگروه پس از اسالم آوردن، در تسخیر روایت، این

ھمانگونھ کھ پیشتر گفتھ شد، جداشدن این گروه از اردوی سپاه ایران در قادسیھ در ھنگام نبرد، ٢١٦.كردند

آسیب چشمگیری بھ جایگاه ایرانیان در میدان قادسیھ زد.

فتوح البلدان، بالذری، برگردان از آذرتاش آذرنوش، برگ ١٢٧ -٢١۴

215 -JSTOR, Turks in the Middle East before the Saljuqs, Richard Frye

برگ ٢٧٩ برگردان از آذرتاش آذرنوش، فتوح البلدان بالذری، -٢١۶
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آسانی انجام می ھروی می داد، بنسبت بھ آنچھ در ایرانشھرسرزمینھای دیگر کشورگشایی مسلمانان در 

حركت مصرگشودنبراى اردزبگبن عاص از او خواست تا ادر شام بود، عمرو زمانى كھ عمرپذیرفت. 

با سپاه ابن عاص عمرو .گسیل نیرو خرسند شدبھ ،ابن عاصعمروپافشاریپس از عمرسرانجام.كند

د تا چھار ھزار نفر راھى مصر شد.سسھ ھزار و پانکوچکی شامل

ند، چندان گرایشی بھ ایستادگی در برابر مسلمانان بودبیزانسکھ در زیر  یوغ  مصرمردم قبطی تبار 

بن ادر میان سپاھیان عمرو نداشتند زیرا برای آنان تنھا ارباب عرب جایگزین ارباب رومی می شد. 

دستھ. نامیدند كھ در اصل رومى بودندحمراء مىکھ آنان را اى غیر عرب نیز حضور داشتنددستھ،عاص

و با وعده ی دریافت سھمی باال ، کشورگشاییو براىزندگی می کردندر یمن بودند كھ دایرانیانیدیگر ی

آمده بودند.مصرھمراه قبایل عرب بھ غنایم بھ از

یان روم بویژه اعراب لشگرمیان اعراب و سپاه روم درگرفت، بخشھایی از در نبردھایی کھ در سوریھ

چھ آنان کھ مسلمان شدند و چھ آنان کھ نشدند از غنایم بدست آمده در مسلمانان پیوستند ولشگرمسیحی بھ 

یكى آن توانست دالیل ویژه خود را داشتھ باشد.، مىسوریھاعراب در کامیابی٢١٧سوریھ بھره ای گرفتند.

دلبستگى و پیوستگى ،نژادىدیدمسیحى بودند، از کھآنباعرب بودند و مردم سوریھ،كھ، بخش بزرگى از 

و خود را می کردندفاصلھاحساس با رومیھا سوریھا دلیل،درست بھ ھمین .داشتندشبھ جزیره عربستانبا 

با رومیھا نداشتند، یھودیان و حتى یگانگیكھ احساس عرب تباران سوریھ از جدادیدند.از آنان دور مى

قبطیھا، ھمین وضعیت را داشتند.نبطیھا و در مصر

پس از قادسیھ

»کریتتَ «بھ سوی شمال حرکت نمود تا دجلھدر راستای رودعرب لشگر، ستونی از پس از نبرد قادسیھ

جای داشت مورد تاخت و تاز قرار دھد. جالب این جاست کھ نگھبانی و را نیز کھ در سی فرسنگی تیسفون

با ،داشتجایپایتخت ایران فرمانروایی ایران ساسانی بود و در نزدیکیی دامنھ از این شھر کھ در پدافند

یعنی بکار گیری مزدوران رومی، و گروھی از اعراب مسیحی بود. (رومی)بیزانسیمزدورسربازان

Development in Islamic Warfare: The Early Conquests, J.W. Jandora, p.109-217
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یکی دیگر از نشانھ ھای اوج ناتوانی و ،در یکی از ارگھای مرزی ایرانسنتی ایران ساسانیرقیب

بود.مسلماناعرابیورشحکومت ساسانی در ھنگام پریشانی

ن نااب مسلمابھ دست اعرو سپس در تیسفونو اسبانی کھ در قادسیھجنگ افزارھااز جملھ با غنایم بسیار

شد کھ در آراستھبھتر و بیشتر و ھمچنین بھ شمار خیلی بیشتر سواره نظام امکانات، سپاه آنان بھ ندافتاد

کھ اعراب یغنایم ھنگفتی در باره نقش چشمگیری داشت.و نھاوندپیروزی آنھا در نبردھای جلوال

مسلمان در قادسیھ و پس از چند ماه در تیسفون بھ چنگ آوردند، گزارشھای بسیاری از تاریخ نویسان 

اعراب برای غارت بی پایانبجا مانده است. در ھمگی این نوشتھ ھا، اشتھای سیری ناپذیر و آز مسلمان 

دیده می شود. آن گرانبھا و مانند اینھافت و ظرفھای اربزَ ی دارایی مردم و گردآوری سیم و زر و پارچھ 

ر از اینکھ مسلمانان توانایی و ظرفیت جذب این ثروت برده شد کھ ُعماندازه مال و دارایی ایرانیان بھ مدینھ

بارھا را گشود و وم ایران را نزد عمر آوردندیوقتی غنا"افسانھ ای را نداشتھ باشند، نگران و ناآسوده شد.
عبدالرحمن «.گریھ افتادھ ب،گوھر و مروارید و زر و سیم افتاد کھ ھرگز ندیده بودن اندازهچشمانش بھ آ

ھ ھمھ ثروت را بجای شکر است. چرا گریھ می کنی ؟ گفت آری ولی خداوند این:بھ او گفت»بن عوفا
٢١٨."میانشان افکنددرمردمی نداد مگر آنکھ دشمنی و کینھ را

ی آنان در بخشھای پیشین سخن رفت، رفتارھای ناھمگونی در آن ھنگامھیدھگانان (دھقانان) کھ در باره

،واکنش دھگانان در برابر یورشگراندر از خود نشان دادند. این ناھمگونی و ناھمسانی پس از قادسیھ

، یعقوبیمسیحیان ، پراکنده از جملھ مسیحیان نستوریتبارھا و کیشھای ی بر پایھ َدستکَم درمیانرودان 

تبارچھ ایرانی و چھ عرب و یا دیگر آرامیان (از ،مزدکیانی و باقی مانده ، مانویانیھودیان، زرتشتیان

بھ سرداران پرداخت جزیھبرخی ازدھگانان با چندان شگفت انگیز نمی نماید. ،و آشوری)ایبابلی، کلده

ان گداشتند مانند دھدور نگھاعراب وخونریزی و غارتیورشخود را از فرمانروایییدامنھمسلمان، 

ھریک از جانکھ بھ وی در ازایپیمان بستسردار عرب »بن زیداُعروة «(درعراق) کھ با »زوابی«

پیمان بست اعرابکھ با بود»ُبرس«ان گدھ»امتسبَ «دیگری،ی. نمونھبپردازدچھار درھم،افراد خویش

،از رود فراتآنھاگذر برایبلکھدر راستای خبرچینی بھ سود اعراب بکار گرفترانھ تنھا امکاناتشو

۵۵کتاب الخراج، ابو یوسف انصاری، برگ -٢١٨
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بغدادینزدیک(در »َمھروذ«ھمچنین ھنگامی کھ سپاه اعراب بھ ناحیھ ٢١٩.یی بر روی رودخانھ ساختھاپل

گذاشت کھ در برابر پیماناعراب مھاجمی ، سردستھ »بن ُعتبھاھاشم «ان این ناحیھ با گرسید، دھکنونی)

٢٢٠د.ننکشن آنجاامردکسی را از ، اعرابمسلمانانبھباجیپرداخت 

می زیستند در برابر یورش اعراب مسلمان، یکسان رویکرد غیر ایرانی تبارانی کھ در میانرودانھمچنین، 

مسیحی ماندگار در منطقھ یعنی یدر یورش اعراب مسلمان بھ میانرودان، بھ ھر دو فرقھو یکنوا نبود. 

، آسیبھای بسیاری وارد شد. بسیاری از اعراب مسیحی در برابر و مسیحیان مونوفیستمسیحیان نستوری

٢٢١ن گشتند.آنان در مدت کوتاھی مسلماید و ماندهشدندربندیورش مسلمانان ایستادند، کشتھ و یا 

موجب شد و غیر ایرانی تبار در میانروداناکثریت آرامیچنانکھ در بخشھای پیشین گفتھ شد، وجود یک ھم

و بزرگان آنان بیشتر از در سازش با اعراب مھاجم درآیند تا خود و داراییھای خویش را از بومیمردمکھ 

نھ ، )ساباطآباد (بالشدھقانی گزند نابودی و یا غارت پاسدارند. در این میان، در مواردی مانند نمونھ 

سھم گرفتن در ی بھ انگیزه بلکھ را پیشھ کرد با اعرابسازشبرای جلوگیری از غارت و کشتار، تنھا 

،شیرزادتبری، ی بنا برنوشتھ .نمودھمراھی و ھمدستی نیز با اعراب مسلمان ، ی نبردھای آیندهغنیمتھا

ی د ھزار کشاورز را کھ در محاصره س) توانست جان تیسفونی درنزدیکناحیھ ای (بالش آباد دھقان 

نجنیق بیست مَ ،برای خوش خدمتی و دریافت سھمی از غنایمافزون بر این،اعراب افتاده بودند، نجات دھد. 

ساخت تا برای سنگباران ھممیھنانش در این)ھرسیربَ (»وه اردشیر«شھر بھ آفندھدفبھ برای اعراب 

٢٢٢شھر بكار گرفتھ شوند.

بھ پدافند ،مھاجمانی بھ جای مصلحت اندیشی و سازش و یا گردن نھادن بھ خواستھ بودند کھ دھگانانی نیز 

کھ جنگید و سرانجام ُکشتھ تیسفونی یکی از دھقانان ناحیھ »شھریار«مانند ،از قلمروی خویش پرداختند

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد یکم، برگ ٢۴٢١ -٢١٩

٢۴۶١جلد یکم، برگ تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده،-٢٢٠

221 -JSTOR, Religions communities in late Sasanian and early muslim Iraq, Michael G. Morony,
p.119

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد یکم، برگ ٢۴٢۶ -٢٢٢

www.takbook.com



فروریزینشیبی دراز است پیش فراز 

١۴٧

) (شھرکی نزدیک دجلھ» َدسکَره«ان گدھ٢٢٣كھ در نبرد با اعراب كشتھ شد.»ھرسیربَ «ان و یا دھگشد

، »بن َغزواناعتبة «. کشتھ شد»ھتبِ بن عُ اھاشم «بھ فرمان بود،برنامھ ریزی کردهبرضد مسلمانانکھ 

ھنگ نبردآآنجا رسید و دریافت کھ مردم»دشت میشان«بھ چونیکی دیگر از سرکردگان اعراب مسلمان،

میشان کھ دشت ان گدھدیگر،ان آن جا را کشت. پس از مدتیگبا اعراب را دارند، بھ جنگ پرداخت و دھ

٢٢٤کشتھ شد.بصرهفرماندار» بن ُشعَبھاُمغیرة «از اسالم روی برگردانیده و کافر شده بود، بھ فرمان 

ن ناتنھایي بھ رویارویي با سپاه مسلماغاز بھآانان اگرچھ در گبرخي از مرزبانان، فرمانروایان و دھ

نبود حكومت مركزی بھ دلیل یا بھ بند کشیده شدند ولی  پس از چندی، وپرداختند و در این راه كشتھ شدند

، ناگزیر آنھاو ھمچنین پایان یافتن منابع مالیاین گونھ افراد از مادیروانی و برای پشتگرمی و پشتیبانی 

٢٢٥ھ سازش با اعراب مسلمان شدند.ب

تیسفون

اشکانیان بھ پایتختی ایران برگزیده شد، بھ دلیل نزدیکی با مرز یدورهی از ھنگامی کھ از میانھ تیسفون

رومیان افتاد و غارت شکست خورد، بدست در برابر روماشکانیایرانسھ جنگی کھ امپراتوری روم، در 

میالدی پایتخت بدست رومیان افتاد و شاه اشکانی و دخترش بھ اسارت ١١۵شد. بار یکم در سال 

و در زمان پادشاھی بالشمیالدی ١۶۵در سال تیسفون در بار دوم ، امپراتور روم درآمدند. »تراژان«

و در زمان پادشاھی بالش » سوروس«میالدی بدست ١٩٨سوم در سال و بار » کلسیوس«بدست چھارم، 

پنجم، بدست رومیان افتاد و بسیار آسیب دید.

ساسانیان، در شش فرسنگی ی دوره یاشکانیان و ھمھحکومتدوم ی، پایتخت ایران در نیمھتیسفون

ھمراه شش شھر کھِن را بھ تیسفون اعراب جای داشت. رود دجلھیکرانھبرکنونی و جنوب خاوری بغداد

ش آباد (رومگان یا ُرومیھ )، َبالھمسایھ بھ نامھای وه اردشیر (َبھرسیر)، اَسپانبر، َوه آنتیوخ خسرو

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده،جلد یکم، برگھای ٢۴٢٣- ٢۴٢١ -٢٢٣

٩٩برگ،برگردان از آذرتاش آذرنوش، فتوح البلدان بالذری-٢٢۴

برگردان از مھدوی دامغانی، برگ ١٣٣ اخبار الطوال، ،دینوری، - ٢٢۵
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در گسترش و آبادانی تیسفون شاپور دوم.خواندندمی» َمداین«(بالشگرد و یا ساباط)، نونیافاذ و درزیجان، 

٢٢٦و از آن پس بر اھمیت شھر افزوده شد.ه بودکوشید

آن جای گرفتند. اعراب برج و بارویگریختند و در بھ سوی پایتختاقی مانده از جنگ قادسیھنیروھای ب

از مداین گھ جای داشتند، پرداختند. دجلھکھ در باختر تیسفونی ھمسایھ شھرھاییمسلمان بھ محاصره

زمان محاصره بھ ٢٢٧می پرداختند.ھای پراکنده گاھی نیروھایی بیرون می آمدند و با اعراب بھ زد و خورد

این شھرھا بر خالف تیسفون کھ در خاور دجلھ جای داشت راھی برای گریز مردمدرازا کشید و چون

در و بیماری دچار شدند. کمبود خوراکنداشتند و میان اعراب مسلمان و رود دجلھ گرفتار شده بودند، بھ 

وه اردشیر بدست اعراب مسلمان افتاد. مردم آن کھ از گرسنگی شھر،محاصره، پس از دو ماه ۶٣٧سال 

٢٢٨در بدن نداشتند، خود را بھ تیسفون رساندند کھ در سوی خاور دجلھ بود. رمقی 

، پلھای روی رودخانھ و دست اندازی بھ تیسفونایرانیان برای پیشگیری از تازش مسلمانان بھ خاور دجلھ

باختری دجلھ نواحیدریافت کھ بھ دلیل نبود آب و خوراک، بزرگان ھنگامی کھ یزدگردرا ویران کردند.

را فراخواند و بیشتر گنجھا و تیسفون، مرزبانان و بزرگان واگذارندخود را بھ مسلمانان ی منطقھ برآنند کھ 

وشاھیی از ھمراھان و خانواده باالییو خود با شمارر کردکشور را بھ آنان واگذای داراییھای خزانھ 

٢٢٩و آھنگ رفتن بھ حلوان نمود.از تیسفون بیرون آمدبخشی از داراییھای خزانھ،

٧۵، برگ  ۵معجم البلدان، یاقوت حموی، جلد -٢٢۶

تاریخ ایران بعد از اسالم، عبدالحسین زرین کوب، جلد سوم، برگ ٣٢٩ -٢٢٧

٣۶١ایران در زمان ساسانیان، آرتور کریستین سن، برگردان از رشید یاسمی، برگ  -٢٢٨

۵٠، برگ دوقرن سکوت، عبدالحسین زرین کوب -٢٢٩
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ویرانھ ھای طاق کسری در نزدیکی بغداد

، امشگرانپژوھشگران از خواندن گزارشھایی کھ نمایانگر شمار پیشخدمتھا، آشپزھا، نوازندگان، ر

ھمراھی می کردند، شگفت بھ درون فالت ایران را از تیسفونمیرآخوران و کارمندانی کھ کاروان یزدگرد

پرویز بھ زیاده روی زده نمی شوند چھ این سنت و تشریفات بسیار دست و پا گیر کھ از زمان خسرو

در چند و چون آن چندان نقشی یزدگرددربار ساسانی بود و کشانده شده بود، بخشی از آیینھای جاری در 

تشریفات سلطنتى آن چنان خستھ كننده و "نیز این نکتھ را گوشزد کرده است: » تیودور نولدکھ«نداشت.
ی ثعالبی در باره گزارشی شگفت انگیز از ٢٣٠"در عین حال الزامى بود كھ شاھان از آن گریزى نداشتند.

از تبار حتیھنگامى كھ شھر براز كھ"تشریفات حرکت اینچنین کاروانھایی را بازنگری می کنیم: 
بھ آن سو حركت سركوب جنبش مردم فارسبھ آھنگ، ه بودغاصبانھ بھ سلطنت رسیدوساسانیان نبود

یک سد شمعیكسد تشت طال كھ در ھر جلوی او نمود در چون بھ ھنگام شب حركت مى،نمود

۶٧۶، برگ ، برگردان از عباس زریابو عربھا در زمان ساسانیان، نولدکھتاریخ ایرانیان  -٢٣٠
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از گریختن از پایتخت، یزدگردیاینگونھ انگاشتھ می شود کھ انگیزه٢٣١".دادندحركت مى،سوختمى

کشاندن اعراب بھ درون فالت ایران و زبون ساختن آنھا در دامنھ ھای زاگرس بوده باشد. رایزنان یزدگرد

و کوھپایھ ای برای دشمن درون ایران کھ سرزمینی ناشناختھ نبرد دراحتماال او را پند داده بودند کھ در

، اعراب را کھ توانایی جنگھای غیر بیابانی را ندارند، ناتوان و شکست پذیر خواھند ساخت.است

نیروھای برادر کوچکتر رستم،»خورزاد«یا »ادھزرَ خَ «، و کشتھ شدن رستم فرخزادپس از نبرد قادسیھ

امروزی در یطالی پراکنده را گردآورد و برای بدست آوردن گنجینھ ھای شاھی کھ بھ مانند ذخیره 

کرد. او بھ روشنی می دانست کھ ھم ایرانیان و ھم مسلمانان برای پایتخت نگھداری می شد آھنگ تیسفون

کوشش او این ی ھمھ ،مالی دارند. بر این پایھیسازماندھی و پشتیبانی نیرو، نیاز بسیار بھ این پشتوانھ

بود کھ زودتر از اعراب بھ تیسفون برسد. خرھزاد زودتر از اعراب بھ تیسفون رسید و بھ گنجھا دست 

توسط اعراب غافلگیر شد و در بیرون تیسفونھادر ھنگام جابجایی آنشماری از سربازان او ی یافت ول

٢٣٢بارھای سیم و زر بھ دست تازیان افتاد.

بگذرند و در سوی خاوری رود، دجلھاعراب توانستند با یاری از راه بلد بومی، از بخش کم گود رود 

،بھ دامان اعرابفروافتادن تیسفونامنیتی برای ساختن پلھای نو بر روی رودخانھ پدید آورند.یحاشیھ

شدن برای نبردھا و تاخت و تازھای آمادهآسیب کمر شکنی بود کھ بر پیکر ایران وارد آمد و اعراب را در 

می نویسد كھ در سال شانزدھم از ھجرت ی تبرآینده از پشتگرمی مالی بسیار چشمگیری برخوردار نمود.

پس از اشغال شھر، ٢٣٣بھ دست مسلمانان افتاد. ان ایرانی آنشھروندبدون تقریبا تیسفون ،میالدی)۶٣٧(

شد و تا ھنگام مرگ، یعنی برای بیست سال در ، فرمانروای تیسفونبھ فرمان خلیفھ عمر» سلمان فارسی«

یر سھم دریافتی ھر جنگجوی ثبن اَ غنیمت بسیار ھنگفتی در تیسفون بدست مسلمانان افتاد. اِ آن جایگاه بود. 

این دارایی ه عرب، شماره شست ھزار نفری سپاینوشتھ است کھ بر پایھمسلمان را دوازده ھزار درھم

یکی از پژوھشھای نو، ارزش ی بر پایھ ٢٣٤نقد تاراج شده، ھفتسد و بیست ملیون درھم برآورد می شود.

٤۶٧برگ برگردان از محمد فضایلی، ثعالبی، تاریخ  -٢٣١

232 - Sebeos’ History, Chapter 31

١٨٠٩، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده،  جلد -٢٣٣

تاریخ کامل، ابن اثیر، برگردان از حسین روحانی، جلد ۴، برگ ١۴٣۵ -٢٣۴
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این نرخ برابری، سھم دریافتی ھر ٢٣٥ھر درھم آن زمان برابر با بیست دالر آمریکایی امروز بوده است. 

روشن است کھ این غنیمت کھ امروزه مسلمان را بھ دویست و چھل ھزار دالر برآورد می کند. ی رزمنده 

، چھ ثروت ھنگفتی بوده گارنیز دارایی چشمگیری شمرده می شود، برای اعراب بادیھ نشین و ندار آن روز

است.

یدست یافتند، ھمھکھ اعراب برکاخ تیسفونھنگامیخاورشناس روسی:"»یاکوبوسکی«ی بھ گفتھ 
ھا، سنگ ھای گرانبھا، اسلحھ ظروف زرین و سیمین، پارچھ ھای گرانبھای ابریشمی وزربفت، قالیھای پربَ 

بردگان بسیار از زن ومرد بھ غنیمت بردند وشھر تیسفون چنان ویران وسوختھ وغارت و مال فراوان و
٢٣٦."وتھی از سکنھ شد کھ دیگر درھیچ دورانی شکوفا نگشت

عباسی ، پس از رسیدن بھ خالفت ، شھر سامرا را ی ، خلیفھ »محمد منتصر«در سده ی پسین ھجری، 

از مصالح ساختمانیویران کنند و آنچھ را کھمرکز خالفت نمود و دستور داد کھ خانھ ھا را در تیسفون

بھ سامرا ببرند. با این کار، خانھ ھا و بازارھای تیسفون در مدتی اندک ویران گشت ، گویی کھ ،می توانند

ھیچکس در آن زیست نمی کرده است.

و دیگر شھرھای ایران داستانھای شنیدنی از رفتار اعراب در رویارویی با پدیده ھای نو در تیسفون

بھ را بھ ھزار درھمبھ چنگ آورده بود و آنیاقوتایپاره،عربید مر،. برای نمونھگزارش شده اند

دیگری فروخت. کسی او را سرزنش کرد کھ یاقوت را ارزان فروختھ است و ارزش آن بسیار بیش از 

وگرنھ ستھ استبوده است.عرب فروشنده پاسخ داده بود کھ شماره ای بیش از ھزار نمی دانھزار درھم

ر بھ دنبال گلشآورده بود. در میاندستعرب دیگری زر بھبرای یاقوت آنرا درخواست می کرده است.

) بدھد و گمان می کرد کھ نقرهنقره(رنگسپیدسیم ) بھ او طال(رنگزردَزرکسی می گشت کھ بھ جای

وپر از كافور یافتندانباني،اعراباز . گروھی دیگر چون سپید بھتر از زرد استبھتر استطالاز 

دورراگونیآنخواستند كھ. پسشدتلخخوراکی . مزه ریختنددر دیگ. کمیاستکنمپنداشتند كھ

235 -Shadows in the desert, Ancient Persia at war, Kave Farrokh, p. 270

١۵۵فارسی، برگ برگردانایران ا ز زمان باستان تاسده ھیجدھم، -٢٣۶
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بیشتر نمی مھدو دركھاییپارهكرباسرا بھ،  آنكافور استپر ازگونیآن. کسی کھ دانستبریزند

٢٣٧.خریدارزید، 

می زیستند و در آغاز روی خوشی بھ مسلمانان نشان و دیگر آرامیانی کھ در میانروداناعراب مسیحی

بدست بھ سختی با مسلمانان جنگیده بودند، پس از فروافتادن تیسفوندرگیریھانمی دادند و در برخی 

سپاھیان ی بھ اسالم روی آوردند و بخشی از آنان بھ جرگھ یو گروھمسلمانان، بھ گونھ ای گسترده

کامیابی مسلمانان در بھره مند شدند.، از دریافت غنایممسلمان پیوستند و در گشایش سرزمینھای دیگر

، مسیحیان ناخشنود از عرب زباناین سرزمین را با وجود مردمیمیانرودان و شتاب ایرانیان در تخلیھ

نمی توان بی پیوند دانست.،در این دیاراز پیگرد حکومت ساسانیانگریزانویان ساسانى و مدولت

کوه از آب و ھوای آن ، اعرابی کھ در آن شھر جای گرفتھ بودند آغاز بھ شِ اندکی پس از اشغال تیسفون

خوی کرده بودند، از ھوای نمدار و زمینھای نمودند. اینان کھ بھ آب و ھوای بیابانی و خشک عربستان

میانرودان و میانیشھری در بخشھای شمالی -در رنج بودند. از سوی دیگر نیاز بھ پادگانآبرفتی میانرودان

فرمان ساخت کوفھآن نواحی احساس می شد. بنابراین عمرنظامی خالفت دراھداف نمودن برآوردهبرای 

برگزیدن باختر رود فرات برای بنیان ی انگیزه داد.۶٣٨در سال باختری رود فراتی را بر کرانھ 

مسلمانان و شھر-پادگانمیان گذاشتن شھر نوین (کوفھ) این بود کھ عمر بر این نکتھ پافشاری می نمود کھ 

عرب در عراقیانلشگردریایی باشد. چون ھر زمان امکان داشت کھ ایرانیان پیوند یارود و نبایدمدینھ

٢٣٨را بھ دام اندازند.(عراق)با مرکز خالفت در شبھ جزیره عربستان را بگسلند و سپاھیان عرب در سواد

جنگ جلوال

، دست مسلمانان، نیروھای پراکنده شده ی ایرانی کھ بازماندگان جنگ قادسیھباشغال تیسفونچندی پس از 

و ھمچنین مردم گریختھ از تیسفون بودند، در گذر خویش از جنوب بھ و باختر فراتنبردھای میانرودان

) کنونی (ناحیھ مرزی در باختراستان کرمانشاه» خانقین«در نزدیکی » َحلوان«شمال، در جایگاھی بھ نام 

تجارب السلف، ھندوشاه، برگ ٣٠ -٢٣٧

تاریخ کامل، ابن اثیر، برگردان از حسین روحانی، جلد ۴، برگ ١۴۴٨ -٢٣٨
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جمان عرب در گرد آمدند و پیش از آنکھ بھ سوی شھرھای خود رھسپار شوند، برآن شدند تا در برابر مھا

آن جایگاه بایستند. ایرانیان ھم پیمان شدند تا آنچھ در توان دارند برای پس زدن متجاوزان بکار گیرند.

چھ خوش بود اگر میان ما و جبال (نواحی باختری ایران) كوھی از آتش بھ اعراب كوفھ گفتھ بود: "عمر
وش باز ایرانیانآغدروغ داستان چگونھ می توان "آنان نرسیم.بود كھ از آنجا بھ ما نرسند و ما نیز بھ 

بخاطر ھراس از روبروشدن با عربی برای بیگانگان را باور نمود ھنگامی كھ می بینیم كھ خلیفھ 

بھم قوماین دو دست آتشین میان اعراب و ایرانیان باشد تا اینکھ دیوارایرانیان، آرزومند است کھ یک 

عمر نشانگر آن است کھ خالفت اسالمی برنامھ ای  برای دست اندازی ی ، این گفتھ دیگر. از سویی نرسد

نگرانی . تنھاه استخرسند بودآنگیری از و جزیھمیانرودانبھ درون فالت ایران نداشت و بھ نگھداشت

٢٣٩.بازپس بگیرندایرانیانرا بارور آباد و در این زمان آن بود کھ میانرودانِ مدینھ

تیسفونازمھا جَ عَ ھنگامی کھ سپاه جلوال چنان بود كھ داستانو می نویسد: "جنگ جلوالی در باره تبری، 
یكدیگر را بھ ،جدا می شداز ھمگریختند و بھ جلوال رسیدند كھ راه مردم آذربایجان وجبال و فارس

كھ ما را از ھمدیگر جدا می در این جاکگرفتند و گفتند: اگر متفرق شوید ھرگز فراھم نشوید. اینسرزنش
و استبدست آمده، خواستھ مانیافتیمپیروزی كند بیایید بر ضد عربان ھمسخن شویم و با آنھا بجنگیم. اگر

٢٤٠."ش خویش را كرده ایم، کوشدیگر گرفتیاگر كار صورت

بھ گرز و بھ شمشیر باید ستداگر مرز و راه است اگر نیک و بد

بر ایشان جھان تنگ و تار آوریمبکوشیم و مردی بکار آوریم

خندق كندند و خودو بھ دورِ جای گرفتندعراقدر دشتي در نزدیکِی شھر خانقین کنونی درایرانیانسپاھ

د ناسبھایشان فرورویمسلمانان بھ پایورشخارھاي چوبي و آھني ریختند كھ بھ ھنگام در پیرامون خندق،

آنان کھ با خود ھمسر و فرزندانشان را بھ ھمراه داشتند، خانواده ھایشان را را دشوار نمایند.آنھایو پیشرو

شدند.در حلوانسپار دشت نبردھدر خانقین گذاشتند و خود ر

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده،  جلد ۵، برگ١٨٩٠ -٢٣٩

برگردان از مھدوی دامغانی،،ینورید،  اخبار الطوال١٨٢٧، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده،  جلد - ٢۴٠
١٢٧برگ 
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بھ » ُعتبھ ابن نوَفل«فرماتدھی ھو دیگری ب» ھاشم ابن ُعتبھ«از اعراب، یکی بھ سرکردگی لشگردو 

ده کھ ارِتداد داشتند (بازماندگان جنگھای رَ یدشت خانقین گسیل شدند. شماری از نو مسلمانان کھ پیشینھ

ھمچنین، ٢٤١اعراب مسلمان پیوستھ بودند.لشگرُبرده بودند) نیز بھ ست خالد ابن ولید بدردجان سالم از 

اعراب پیوستھ بودند و بھ دلیل دریافت یبھ جرگھکھ پس از کشتھ شدن رستم فرخزادجنگجویان دیلمی

بھ پای ده می شدند، در این جنگ بھ سود اعراب نامی» طاف العَ رَ شَ «سھم باالیی از داراییھای غارت شده، 

.نھادندمیدان

رفت کھ با دیگر شھرھا و نواحی ایران برای بسیج بیشتر نیرو در رایزنی بود و گمان میچون یزدگرد

بھ درازا از،کھای پیاپیر شود، اعراب بر آن شدند تا با تشمار نیروھای ایرانی در دراز مدت بیشتر و بیشت

.جلوگیری نمایندکشیدن جنگ 

می سختیزیرا نیروھای ایرانی پایداریتاختندجلوالی منطقھبار بھ ھشتادمسلمانانتبری، یبھ گفتھ

بھ اردوی لشگرچند این چند ماه. در درجا زدندجلوال و اعراب چندین ماه دربھ درازا کشیدجنگ. نمودند

ایرانیانتا ترس و دلھره در دل را بھ آتش کشیدندعربھا افزوده شد. آنان کشتزارھا و روستاھای پیرامون

ایرانیان کھ خندق بزرگی بدور خود کنده بودند، از خندق . بیفکنند و آنان را از کم خوراکی بھ رنج اندازند

ایرانیان ازیشوربختی، توفانی از خاک و غبار، گروھبا یبیرون آمدند تا میدان نبرد را گسترش دھند ول

ایرانیان و کشیده شدن سپاهبھم ریختن سامان این آغازآنان را بھ درون خندق سرنگون ساخت.اسبانو 

نبرد بھ درون خندق شد.

آنجا كھ ،"چون بار دیگر مسلمانان حملھ بردند پارسیان بیرون شدند و بھ دور خندقمی افزاید کھتبری 
ن مسلمانان بودند خارھای آھنین ریختند و از آنجا سوی مسلمانان آمدند و سخت بجنگیدند كھ ھرگز مانند آ

ھمچنان می تبری ٢٤٢"بود.ترولی این جنگ سریعتر و مجدانھقادسیھ» ریرھ الحَ یلَ لِ « رخ نداده بود مگر در

١۵١٠اثیر، برگردان از حسین روحانی، جلد چھار، برگکامل ابن -٢۴١

١٨٢٩، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده،  جلد  -٢۴٢
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جنگی سخت شد كھ مسلمانان مانند آن ندیده بودند. تیرھا را تمام كردند، نیزه ھا شكستھ شد و بھ افزاید کھ "
٢٤٣."شمشیرھا و تبرزینھا دست ُبرده شد

و ندبوددادهبسیج مردمی انجام ،در برخی شھرھای ایرانایرانیان برای فراھم کردن نیرو برای این جنگ، 

كھ می نویسد كھ مردم ریتبری ند.ھ بودپیوستبھ این نیروھای بسیج شدهجنگ قادسیھی باقیماندهسربازان

بسیار كشتھ دادند. حلوان كھ جنگ جلوال در آن رخ داد در ،را بدوش داشتندجلوالی نبرد در خط یكم جبھھ

بخش بزرگی از نیروھای سپاه و اینکھ جای داشت. دوری راه ری تا حلوانكیلومتری شمال تیسفون١۵٠

نشانگر خیزشھای خودجوش مردمی برای ایستادگی در ،ایران را در این جنگ مردم ری تشکیل می دادند

.ه استبودبرای ھمیاری بھ ھممیھنانشانماندر بخشھایی از كشورو جنبش گسترده ایبرابر اعراب

) بود کھ تا رستم فرخزادبرادراحتماال» (خورزاد پورھرمزد«بال راست سپاه ایران ی ، فرمانده در جلوال

ایرانیان، از این یسرفرمانده» رازیمھران«تبری، یواپسین دم جنگید و در ھمانجا کشتھ شد. بھ گفتھ

بال چپ سپاه ایران ی سرداری کھ فرمانده » پیروزان«.برد ولی در جنگ دیگری کشتھ شدنیرد جان بدر

دیگر سردار میدان جنگ، ی برای نبردی دیگر آماده کند. لشگررساند تا » شاد پیروز«خود را بھ ،بود

بازگشت و برای مدتھا جنگھای سختی با اعراب در آن بود، بھ اھوازنیز کھ فرمانروای خوزستانھرمزان

نمود. دیار

بھ گونھ ایکھ بھ ھر مسلمان ،افتادمسلمانانتاراج شد و غنایم بسیاری بدستپس از شکست ایرانیان، جلوال

بن احمن الرَ بدُ عَ ی آن اندازه بود كھ بھ گفتھ بھ چنگ اعراب افتاد،داراییھای مردم كھ م رسید. ُنھ ھزار ِدرھَ 

درھممیلیونسیدیگرروایتیو بھرا ھجدهغنایمی اندازه٢٤٤شكر انداخت.ی را بھ گریھ عمر،عوف

را میان، غنایم»ربیعھبناسلمان«اند. افزون بر آن، ھر سوار مسلمان بھ ُنھ چھارپا نیز دست یافت. نوشتھ

و جامھو ظرفزر و سیمی را کھ دربرگیرنده ، یک پنجم غنایموّقاصابیبناكرد و سعدبخشمسلمانان

٢٤٥.نزد عمر فرستادبھ،بودو جواھر

١٨٣٠، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده،  جلد -٢۴٣

١٨٣٣، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد  -٢۴۴

١٨٣٠، برگ ۵جلد تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده،  -٢۴۵
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١۵۶

از جملھ کودکان و زنان اردوی بسیاریاسیرانجلوالدر جنگاعرابھارپایان، چافزون بر سیم و زر و 

می تبری ،چگونگی جنگ نمودن ایرانیانی در باره ٢٤٦نامیده شدند.» جلوالءَسْبی«گرفتند كھرا خانقین 

خدا بادی بھ سوی آنھا فرستاد كھ ھمھ جا " بھ ھنگام برخورد دو سپاه، پارسیان سخت جنگیدند ولی:نویسد
٢٤٧"نبردگاه نبود. سواران پارسی در خندق افتادند.رکكرد و چاره ای جز تکرا تاری

ایرانیان می داند. از یایمانی خویش، خدا را پشتیبان مسلمانان بر علیھیانگیزهبھ تبری آشكار است كھ 

در تبری، ی. مراد از آوردن گفتھپندارداینرو توفان را از کمکھای غیبی خداوند برای شكست ایرانیان می 

آغوش ". بوده استاین نبرد چگونگی جنگیدن پارسیان درنمایشآمدن تندباد كھ رویداد بازگوییاینجا نھ 

بھ ھیچ روی برداشت اعراب"سخت جنگیدن پارسیان" با این گونھ" ایرانیان برای جھادگران عرب ازباز

.نمی شود

در زبان عربی بھ معنی پوشیده است و این نام  بدین دلیل بر این نبرد گذاشتھ شد کھ از شمار نام جلوال

شمار كشتھ ھای ایرانی را سدھزار می نویسد. ، تبریدشت پوشیده گردیده بود. بسیار باالی کشتھ شدگان،

نیروھای ایرانی و می كوشیدند تا با بزرگنمایی شمارتبری و بالذریگر چھ تاریخ نویسان مسلمان مانند 

را بزرگ مسلماندستاوردھای نظامی اعراب،ایرانی در جنگھای اعراب و ایرانیانھمچنین کشتھ شدگان

ولی بھ گونھ پیوند دھندالھی کمکھایو بزرگتر گزارش كنند تا از اینرو این پیروزیھا را بھ مسایل ایمانی و 

رد كھ شمار نیروھای ایرانی و ھمچنین كشتگان آنھا بیش از شمار آنھا در قادسیھای نسبی می توان گمان بُ 

وده است.ب

سربازان ایرانی را ھمراھی می کردند و ،جنگ جلوالیشمار باالیی از زنان و کودکان نیز در پشت جبھھ

عرب در ، از سرداران»مروابن عَ عقاعقَ «پس از شکست ایرانیان، بھ اسارت و بردگی اعراب برده شدند. 

بھ خیمھ ای می روم كھ لوازم و جامھ در آن است و" من وارد خندق می شوم و جنگ جلوال می گوید: 
كھ او را با جامھ زنی است چون غزال بھ زیبایی خورشید.را پس می زنمبر كسی كشیده كھ آنپرده ای

١٢٧، برگردان از مھدوی دامغانی، برگ اخبار الطوال دینوری -٢۴۶

١٨٢٨، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده،  جلد  -٢۴٧
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١۵٧

تا از من شد و از او فرزند چندان كوشیدمزنآنیھایش گرفتم و جامھ ھا را تسلیم كردم و در باره
٢٤٨."آوردم

نگرانی ،اسیرانشمار بسیاررا ازچندان کھ عمرھ شدندبھ اسارت گرفتی از ایرانیانزنان و دختران بسیار
اسیر عمرھمواره می گفت: از فرزندان این زنان کھ در جلوال"می نویسد کھ دینوری٢٤٩در دل پدید آمد.

".برمشده اند بھ خدا پناه می

و بصرهشھرھای کوفھ-پادگان

برای حضور نظامی مسلمانان بھ ترتیب در و بصرهکوفھبھ نامھایدو پادگانفرمان بھ ساختعمر

، در جنوب باختری بغدادرود فراتپیرامونپادگان کوفھ درداد.سرزمینھای شمالی و جنوبی میانرودان

کھ برای سالیان »جابیھ«، شھر جنوبی در سوریھبرپا شدند.خلیج فارسی ر کرانھ ببصره پادگان کنونی و 

شد. در روم شرقیجبھھ ی بود تبدیل بھ پادگان اصلی نیروھای مسلمان در دراز جایگاه دودمان غسانی

٢٥٠.برگزیده شدعراب مسلمان ابھ سرفرماندھی نیروھای »فوستات«،شھر مصر

پیش از جنگ گذاری شھر بصرهآید، بنیادبر مى» اخبار الطوال«در گزارشھای دینوریآن گونھ كھ از 

، انجام شده استقادسیھ جنگ پیش از بھ جنوب عراقابن غزوانقادسیھ بوده است. چون تاختن ُعتبھ

ھمچنان کھ پیشتر گفتھ شد، ھدف از برپا نمودن این کانونھای سپاھی باید درست بوده باشد.گزارش دینوری 

در آغاز، نھ گسترش قلمروی حکومت اسالمی کھ نگھداشت سرزمینھایی بود کھ تا آن ھنگام بھ اشغال 

مسلمانان در سالھای پیش رو و در ھنگامی کھ بخشھای بزرگی از فالت ایران بھ اشغالاعراب درآمده بود.

لشگرو دامغان با از مردم و سرکوب خیزشھای ایرانیان در زاگرس، اصفھان، ریدریافت خراجدرآمد، 

١٨٣١، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد - ۴٨٢

٢جلد ،معجم البلدان، یاقوت حموی -٢۴٩

The evolution of the Islamic polity, Cambridge University, p. 30-250
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١۵٨

و عمان با پادگان ، سیستان، بحرین، کرمان، خوزستانو پاسداری از منافع خالفت اسالمی در فارسکوفھ

٢٥١بصره بود.

پس از او، اعراب باید در شھركھای نظامی ماندگار می شدند چون و و خلفای راشدینِ در زمان عمر

پراكنده، خطر جذب و تحلیل رفتن آنان را در میان ایرانیان بھ ھمراه یزندگی در میان ایرانیان بھ گونھ

و كوفھ و یا در دھھ ھای پس از آن در پادگانھایی در خراسانشھرھایی چون بصره- داشت. آنان در پادگان

نیروھایی آماده برای سركوب ایرانیان یگونھھ بزرگ نیز زندگی می كردند. روشن است كھ چون اینھا ب

در این شھركھا حضور داشتند، فعالیتھای معمول در یک زندگی شھری چون كار روزانھ و داد و ستد را 

مناطق جنگزده و از فروش یدارا نبودند. دارایی این شمشیرزنان از غارت اموال مردم شكست خورده

د، بدست می آمد.زنان و کودکانی کھ بھ بردگی گرفتھ شده بودن

در این شھر جای گرفتند بیست ھزار جمعیت اعرابی کھ در مراحل آغازین ساخت و گسترش کوفھ

وابستگیھای قبیلھ ای، این یجدی بود. بھ انگیزهنی و ھشت ھزار نفر نَ مَ نفرمتشکل از دوازده ھزار نفر یَ 

و نجدیھا در سوی چپ رود. دو تیره در برزنھای جدا از ھم جای گرفتند، یمنیھا در سوی راست رود فرات

٢٥٢د.عرب پیوستھ بودند را نیز افزونیروھای بھ را کھ در قادسیھبھ اینھا باید چھار ھزار دیلمی

تا پیش ین و انصاری بودند کھ در جنگھاییکم مھاجری را بھ سھ دستھ بخش نمود: دستھ ساکنان کوفھعمر

ایرانیان، از سھ ھزار تا پنج ھزار یاینان از داراییھای بھ تاراج رفتھبرایشرکت داشتند. از نبرد قادسیھ

در سپاه مسلماناننبرد قادسیھازدوم کھ رزمندگانی بودند کھ ی . برای دستھ اشتذکنار گدر سال درھم

سوم کھ جنگجویانی بودند کھ پس از قادسیھ با ی از دو تا سھ ھزار درھم تعیین کرد. دستھ ،جنگیده بودند

دویست تا ھزار و پانسد درھم از میان، ساالنھآمده بودندموج دوم و سوم مھاجرت اعراب بھ میانرودان

٢٥٣کردند.میایرانیان دریافتی اموال یغما شده 

٨٢٢، برگ فارسنامھ، ابن بلخی-٢۵١

٣٢٣، برگ ۴حموی، جلد معجم البلدان، یاقوت -٢۵٢

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد ۵  - ٢۵٣
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١۵٩

، اسیران بسیاری از زن و مرد در بخش آینده خواھیم دید)جنگ نھاوند را(و نھاوندپس از چنگھای جلوال

مرکز خالفت را بھ کوفھ ،برده شدند. بیست سال پس از آن، ھنگامی کھ امام یکم شیعیانو کودک بھ کوفھ

بخش چشمگیری از جمعیت این شھر را تشکیل ،منتقل کرد، نسلی کھ از مادر ایرانی و از پدرعرب بودند

٢٥٤.می دادند

سعد ابن ابی وقاص فرماندار کوفھ چندی. پیش آوردنددشواریھایی براى عمرکارگزاران خالفت در کوفھ

آمد كھ او نیز متھم بھ ناشایستگی و » عمار ابن یاسر«بود كھ با شكایت مردم برداشتھ شد. پس از وى 

بماند. در این بود كھ وى نیز نتوانست » ُجبیر ابن مطعم«نفر بعد .ناتوانی شد و عمر او را كنار گذاشت

سزاوارپرسید: چھ كسى را براى كوفھ ابن شعبھسرگردان شده بود، از مغیرهختسھ عمر كھنگام

مغیره گفت: كفایت آن شھر كن. عمر گفت: تو مرد فاسقى ھستى!فرمانروایمغیره گفت: مرا داند؟مى

مغیره را بھ حكومت كوفھ پسندید ورا او پاسخماند و فسق من براى خودم. عمر (مدیریت) من براى تو مى

٢٥٥گماشت.

ُمَغیره ابن ُشعِبھ بھ فرماندھی بصره .رفتندگبنی تمیم و بنی بکر جایی ، دو قبیلھ در شھر نظامی بصره

ایرانیان شکستھ شد و میشان و مسلمانان عرب دشت ان دھگشتی میانآپیمان ھنگامی کھگمارده شد. 

اندھگبن شعبھ بھ مسیحیان حملھ ور شد و امغیره با اعراب مسلمان برخاستند،بھ پیکارناحیھ مسیحی آن

فرستاد. زمینھایشان را مصادره کرد و گزارش کشتار آن شھر را برای عمرمغیره.را کشتدشت میشان 

نجا را ناچار بھ آو فرماندار تاخت" بازار اھواز"بھ نامدر جایگاه فرماندار بصره، مغیره بھ آبادی 

گشت. آغازو جنگ شکستھ شدایرانیان از سویاندک زمانیپس از پیمان آشتیپرداخت باج نمود ولی 

» قفیج ابن عتیک ثَ جاحَ «زمانی کھ موضوع زنای او با ھمسر ولیچندین سال فرماندار بصره بودمغیره

را بھ جانشینی مغیره برگزید و » ابو موسی اشعری«عمر، ،فاش شد،می شدشناختھ» اُم َجمبل«کھ بھ نام 

را بھ ابوموسی » عقیلھ«زیبارویی بھ نام یاو را راھی بصره کرد. مغیره در ھنگام رفتن از بصره، برده

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد ۵  - ٢۵۴

تاریخ خلفا، فتوحات در دوره ی خلیفھ دوم، رسول جعفریان -٢۵۵
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١۶٠

، برای جنگ قادسیھاین مغیره ابن شعبھ ھمان بود کھ در روزھای پیش از٢٥٦پیشکش نمود.اشعری

بھ راه راست و خداپسندانھ، بھ نمایندگی از سپاه مسلمانان با رستم دیدار راھنمایی و ارشاد رستم فرخزاد

کرده بود.

جای بخش نمودن زمینھایی کھ از ، بھ پیغمبر در مدینھی پس از رایزنی با برخی از صحابھ عمر

میانرودانکشاورزان ایرانی بدست اعراب افتاده بود، بر آن شد تا مالکیت کشتزارھا را بھ ایرانیان

(مالیات بردرآمِد ) و جزیھو باغداریکشاورزیفرآورده ھای (مالیات بر برگرداند و از ایرانیان خراج

اعراب مسلمان ی برای سالیان آینده بھره ای غیر مسلمانان) دریافت کند. بدین گونھ، نھ تنھا درآمد پیوستھ 

می شد بلکھ جنگجویان عرب بھ جای روی آوردن بھ کشاورزی و باغداری می توانستند جھان گشایی خود 

مقایسھ ای میان کار گرفتھ شوند.شورش ایرانیان بان ابزار سرکوِب را پی بگیرند و در زمان نیاز بھ عنو

این یمالیات ھای دریافتی در این زمان با واپسین سالھای ساسانیان، نشان از یکسان بودن تقریبی اندازه

٢٥٧مالیاتھا دارد.

دریافتی از ی و جزیھفھرستی از بزرگان عرب است کھ از بخش نمودن خراجی دارنده تاریخ یعقوبی

با ھوش و روشن بینی بسیار، شماری از اشراف بیش از دیگر مسلمانان بھره مند می شدند. عمر،ایرانیان

جزیھ و خراج گردآوری یرا کھ با اعراب کنار آمده بودند، از خوان گستردهو دھقانان ایرانی میانرودان

» یرسم پسر نِ ھستَ گُ «و » ھر ملکنَ «ان دھگ» پسر یزدگردپیروز«مھایی چون بی بھره نگذاشت. نا،شده

ان باِبل در فھرست دریافت کنندگان عطا (بخشش) از بیت المال بھ چشم می خورند. اینان ھرچند بھ گدھ

آن اندازه از این و مکھ از مالیات ایرانیان بھ خالفت بھره مند نمی شدند، ولی بزرگان مدینھی اندازه 

احتمالی خیزشی بر ید و آنان را از اندیشھدارایی کامکار می شدند کھ خرسندی نسبی آنھا را فراھم آور

٢٥٨ضد اربابھای نوین باز دارد.

١۴۶۴، برگ ۴، برگردان از حسین روحانی، جلد تاریخ کامل، ابن اثیر- ٢۵۶

٣٠، برگ ٢، برگردان از محمد ابراھیم آیتی، جلد تاریخ یعقوبیو 

٣٩، برگ ٢، برگردان از محمد ابراھیم آیتی، جلد تاریخ یعقوبی-٢۵٧

۴١، برگ ٢، برگردان از محمد ابراھیم آیتی، جلد تاریخ یعقوبی-٢۵٨
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١۶١

ورش از راه دریای

،را نداشتندبار ایرانیان از سویی دیگر کھ بھ ھیچ روی انتظار آنگذشت و اینیک سالی از جنگ جلوال

، میدان تاخت و تاز خود را از از راه خلیج فارسبا یورش بھ کرانھ ھای جنوب ایراناعرابگزیده شدند.

از سوی ایرانفالتبھ درونرخنھنخستینبھ درون فالت ایران کشاندند. بنابراین بر خالف انتظار، عراق

از »ضرميخِ بناالءعَ «، جزایر بحرینفرمانداردر خلیج فارس بود. از سوی بحریننبود بلكھمیانرودان

،او در آغاز.تاخت(استان بوشھر کنونی)فارسکرانھ ھایو » ركاوانبَ اَ «جزایر یسودریا بھراه

، وی اسالم آورد. ار ساسانیان در بحرین بود. در سالھای آغازین یورش اعراب مسلمان بھ میانرودانزکارگ

سعد ابن كامیابیھایاو بھکرشچھ،مي دراین دست اندازیھا بھ کرانھ ھای فارسخضرَ بناالءعَ یانگیزه

، ه باشدو چھ  آز او در بھ دست آوردن غنیمت و مال بودشامو و خالد ابن ولید در قادسیھابی وقاص

آغاز در دستبرد ھایی بھ روستاھا و تازیان در.بودمدینھبدون ھماھنگی با خلیفھ در سرخود و کارش 

پیروز شدند. ایرانیان دست بھ بر ایرانیان»طاووس»شھرکھای منطقھ کامیاب بودند و حتی در پیرامون

کنند، بر آنان تاختند و یپیشرو»استخر«شھر بسیج نیرو زدند و پس از اینکھ گذاشتند اعراب تا نزدیکی 

فارسدراعراب گرچھ با بدست آوردن غنایم بسیار بگسالنند. رادریایکرانھباکوشیدند تا راه پیوند آنان 

،دشمنمیانو در بیگانھیدر كشوریدیگر با پیشروسویاز بھ بخشی از ھدف خویش رسیده بودند ولی

کھ از محاصره شدن َعال و نیروھایش در فارس آگاه شده عمرگردیدند.فراوانو تلفاتدچار دشواریھا

ُعتبھ و نیروھایش خود را بھ را بھ کمک عال فرستاد.شھر بصره-ن فرماندار پادگانوازغَ ابن بود، ُعتیبھ

زمان یورش اعراب بھ ابن اثیرنیروھایش را از کمین ایرانیان رھانیدند.یَعال رساندند و وی و مانده

با پذیرش این تاریخ، باید این رویدادھا را یک سال پس از می نویسد.۶٣٨، سال فارس را از راه بحرین

٢٥٩بنامیم.جنگ قادسیھ

خوزستاننبردھا در 

، اعراب بھ ھیچ روی برنامھ ای برای پیشروی در ایران و یا حتی دست اندازی بھ پس از جنگ جلوال

بر پرھیز از روبرو شدن با ایرانیان در درون فالت عمربود کھاین دلیل آن درون فالت ایران را نداشتند. 

تاریخ کامل، ابن اثیر، برگردان از حسین روحانی، جلد ۴، برگ ١۴۶٢ -٢۵٩
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١۶٢

مسلمانان بدست ی خطر محاصره چھ ،، پافشاری می کردبودایران کھ بسیار دور از نواحی عرب نشین 

عراقداشت. عمر خواستار این بود کھ خالفت اسالمی از آنچھ درھمراهایرانیان و نابودی سپاه عرب را بھ 

از بازپس و بصرهشھرھای کوفھ-نگھداری کند و با گسترش پادگانبود،بدست آوردهمیانروداندر بویژه 

گیری این سرزمینھا توسط ایران ساسانی پیشگیری نماید.

،را ھرمزانبھ ایرانشھردیگری از یورشھای اعرابی هآغاز جنگھای نوین و  دوریدر اینجا جرقھ

پس از نبرد جلوالھرمزان کھ از یکی از خانواده ھای کھن و نژاده خوزستان بودزد. فرمانروای خوزستان

بر ۶٣٨در سال از گردآوری نیرو، سپ. ویبھ خوزستان رفتھ بودبرای بسیج نیروبھ فرمان یزدگرد

نیروھای ی ، فرمانده ابن غزوانیبھتَ عُ در خوزستان گردید. بزرگیاعراب تاخت و این موجب درگیریھای 

شمالسویبھ،راستای رود كاروندربا چیرگی بر ایستادگیھای پراکنده توانستمسلمان در بصره

سپاھیان .نشستسپَ رامھرمزبھیعنيی خاورسوبھھرمزانوافتاد اعرابدستبھكند. اھوازیپیشرو

در فروافتادن اھواز بھ دست ُعتِبھ, اعرابی عرب پس از رسیدن بھ بازار خوزی ھا، آنجا را غارت نمودند. 

درون ، بھ مسلمانان کمکھای بزرگی کردند و از )»بنی العم«ی(از قبیلھکھ در پیرامون اھواز می زیستند

٢٦٠بھ نیروی ھرمزان آسیب رساندند.

شمرده می شدند و بھ ریز و درشت روشن است کھ ھمراھی و ھمگامی این اعراب کھ از بومیان اھواز

فرماندار ، ابوموسی اشعریسودمند و باارزش بوده است.بسیار منطقھ آشنایی داشتند، برای اعراب مسلمان 

بازار اھواز و نھرتیری ( تیره رود ) را با جنگ گشود. روستا پس از روستا گشوده شد و ایرانی ھا،بصره

پراکنده شدند.  

پیمان نامھ ای ی. برپایھسردار عرب دادی تن بھ خواستھ شکست خورد و رامھرمزپیرامون در ھرمزان

شد. پیمان ار مدینھزدر دست وی باقی ماند و او باجگ» ھرمزاردشیر«و » مھرگان«کھ بستھ شد مناطق 

ی از اعراب مسلمان لشگر،. دوبارهبرداشتبھ شورش سروھرمزان اییدپنصلح چند ماھی بیش ی نامھ 

را شکست و اینباز ھم پیمانن نامھ بستھ شد. ھرمزانھرمزاردشیر گسیل شد و برای بار دوم پیماشھر بھ 

شد.ناچار بھ پس نشستن بھ شوشترپس از رسیدن نیروھای کمکی بھ مسلمانان، بار 

تاریخ کامل، ابن اثیر، برگردان از حسین روحانی، جلد ۴، برگ ١۴۶۶ -٢۶٠
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نبردھای سھمگینی روی می داد و برتری گاه با ایرانیان و گاه با در خوزستاندر درازای دو سھ سال، 

کھ مرکز بیمارستانی و دانشگاھی کشور بود با پیمانی بھ دست مسلمانان افتاد ولی ندی شاپورگاعراب بود. 

آن اندازه اشعرییو ابوموسایستادگی نمودندسرسختانھ شوشایرانیانِ .برخاستاعراباجنگ ببھشوش

شھر را محاصره نمود تا شھر بھ کمبود بسیار خوراک و آب دچار شد. سپس ایرانیان درخواست امان 

ولی دیگر . ابوموسی تنھا پذیرفت کھ ھشتاد تن از مردان شھر را امان دھدآشتی درآمدندکردند و از سر 

شوش درخواست امان نامھ برای ھشتاد نفر از مردم شھر داد کھ ی از جان گذشتھ. مرزبانشدمردان را بک

در این فھرست نبود. و نزدیکانشنام خودش

از آن بھ کھ نامم برآید بھ ننگمرا سر نھان گر شود زیر سنگ

ھمان نام بھ زین سپنجی سرایاگر جاودانھ نمانی بجای

مردان یھمھ،گردن مرزبان شوش را از بدن جدا کرد و بھ جز آن ھشتاد نفربا پذیرفتن پیمان، یابوموس

را بھ غنیمت گرفت.انشھر را کشت و زنان و دارایی آن

مردم پایداری بسیار ،در شاپورشھر شاھپور نیز بھ تنھایی در برابر مھاجمان با سرسختی ایستادگی نمود. " 
، سردار اسالم بھ سختی زخم برداشت و بھ ھنگام مرگ وصیت کرد تا بھ خونخواھی چنانکھ عبیدهللا،کردند

وسپاھیان عرب چنان کردند کھ او خواستھ ،مرد و زن و کودک شھر را از تیغ بگذارانندھمھ ی،او ساعتی
٢٦١."بود

با سیسد سرباز بھ جایگاھی او را سرداری کھ یزدگرد، »سیاه دیلمی«فردی بھ نام ، پس از جنگ جلوال

بھ گفتگو ناامیدی از نبرد با اعراب، با ابوموسی اشعرییفرستاده بود، بھ بھانھمیان رامھرمز و شوشتر

رخواست مقرری بین دو ھزار تا دو ھزار پرداخت و برای اسالم آوردن و پیوستن بھ نیروھای ابو موسی د

برای خود و ھریک از جنگاورانش کرد. این از سھمی کھ خود شمشیرزنان عرب دریافت و پانسد درھم

را پذیرفت. با این وجود سیاه دیلمیی، خواستھبیشتر بود. ابوموسی پس از رایزنی با عمر،می کردند

١١۶، برگ و فارسنامھ ابن بلخی٢٠١١، برگ ۵پاینده، ، جلد تبری، برگردان از ابوالقاسم  -٢۶١
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کھ پیش از آن می جنگیده لھ داشت کھ ھیچگاه برای او آنچنانگِ دیلمیاز سیاه و دیگر مزدورانابوموسی 

٢٦٢اند، نجنگیدند و بھ اصطالح پول مفت گرفتھ اند.

بھ اعراب در ازای دریافت سھم بزرگی از غنایم، اشاره کرده دیلمیینیز بھ پیوستن سواران زبدهبالذری

ی از غیر ایرانیان بود كھ یزدگرد آنھا لشگر، در آغاز جنگجویان حمراءھمچنان کھ پیشتر گفتھ شد، است. 

اینان در بخشی از آورده بود و سپس برخی دیلمیان نیز بھ آنان پیوستند.گرد ھم ،ھند» ِسندیان«را از 

بخشی با دریافت امتیازھای مالی اسالم آوردند و بھ اعراب مسلمان پیوستھ بودند و ھنگام جنگ قادسیھ

٢٦٣ھمراه شدند.ابوموسی اشعریلشگربا در محاصره شوشتردیگر از نیروھای دیلمی، 

یشوشتر ماھھا در محاصرهرخ داد. در شوشتر۶۴٢بھ سال در خوزستاننبرد پایانی و سرنوشت ساز 

ابن بھ عمراشعرییابوموساعراب بود و در نبردھای پیوستھ، بسیاری از ایرانیان و اعراب کشتھ شدند.

عمار ابن یاسر ست کمک کرد. پس عمر ابن خطاب از و درخوافرستادای آن زمان نامھ یخلیفھ،خطاب

در آن جا نیروھایی از اعراب کھ از کمک خواست. او "جریر ابن عبدهللا بجلی" را کارگزار شوشتر نمود.

٢٦٤، پیوستند.دبھ خوزستان سرازیر شده بودنآمده بودند بھ اعرابی کھ از فارسشھر بصره-پادگان

لشگرآھنین بسیار ساختند و در صحرا پاشیدند. چون مردم شوشترخارھای سھ پھلویمی افزاید: "بالذری
مسلمانان بھ نزدیکی آن شھر رسید، خارھا بھ دست و پای ایشان بنشست، شگفت زده گردیدند و مدتی آنجا 

، سرسختانھ و دالورانھ جنگیدند و کشتھ ھای بسیار دادند. فرماندھی ھرمزانھبشوشترمردم ٢٦٥"ایستادند.

می نویسد کھ ایرانیان از حصار خویش ھشتاد بار حملھ کردند کھ این نبردھا گاھی بھ زیانشان و تبری

٢٦٦گاھی بھ سودشان بود.

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، ، جلد ۵، برگ ١٩٠۵ -٢۶٢

فتوح البلدان، بالذری، برگردان آذرتاش آذرنوش، برگ ١٢٨ -٢۶٣

١٣۶، برگردان از آذرتاش آذرنوش، برگ فتوح البلدان بالذری- ٢۶۴

١۶، سید عبدهللا شوشتری، برگ  تذکره شوشتر -٢۶۵

١٨٩٧، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد -٢۶۶

www.takbook.com



فروریزینشیبی دراز است پیش فراز 

١۶۵

کھ با اعراب ھمکاری می نمود بکار گرفت، راه گذر از رودخانھ و ورود بھ شھر با ترفندی کھ سیاه دیلمی

یان لشگربرای اعراب باز شد. شماری از رزمندگان عرب وارد شھر شدند و دروازه ھا را بر روی 

مسلمانان را در ،و چون ایرانیانکشاندندر ھجنگ را بھ درون شسرانجام مسلمانان ٢٦٧مسلمان گشودند. 

بھ دست برای آنکھ زنان و فرزندانشان بھ دست مسلمانان نیفتند آنان را در چاه انداختند. شوشترد،شھر دیدن

و مسلمانان دوباره بھ آنجا یورش آوردند. تولی چندی نگذشت کھ سر بھ شورش برداشاعراب افتاد

پایداری در شھر بھ کشتار و غارت پرداختند و آنانی را کھ عربیانلشگرشوشتر، پس از دست یافتن بر

. ابوموسی اشعریافتادسپاھیان اسالم دست، گـــردن زدنـد. رامھرمز نیز پس از جنگی سخت بھ می کردند

٢٦٨، بھ مردم رامھرمز زینھار داد.با دریافت ھشتسد ھزار درھم

دست گرفتن در با رسید. بھ ھر سوارعرب سھ ھزار و بھ ھر عرب پیاده، ھزار درھمشوشتراز غارت 

در ھنگام فرستاده شد.، بھ مدینھعمری بھ بند اعراب مسلمان کشیده شد و بھ فرمان ویژه شوشتر، ھرمزان

سردار ایرانی دلیل پیروزیھای اعراب بر ایرانیان را در مر و ھرمزان، خلیفھ ی مسلمانان ازرویارویی ع

عمر ولی .چند سال گذشتھ پرسید. ھرمزان شکستھای ایرانیان را پیامد رویگردانی خداوند از آنان دانست

ارچگی در میان اعراب مسلمان گفت کھ دلیل شکست ایرانیان از اعراب، پراکندگی در میان ایرانیان و یکپ

٢٦٩.بوده است

بدرجان ، از مرگگفت کھ یا اسالم بیاورد و یا کشتھ شود. وی با پذیرفتن اسالمبھ ھرمزانعمرمدینھدر 

٢٧٠.براِیشان سھم از بیت المال کنار نھاددرھمدوھزارسالیانھعمر بھ او و خانواده اش خانھ ای داد و برد.

سھم داراییھای غارت شده ایرانیان، (خمس)خود از بیست درسدِ ،نیاز بھ یادآوری نمی باشد کھ بیت المال

سوریھا، لبنانیھا و مصریھا ُپر می شد و دسترنج کشاورز، دامدار، پیشھ ور و بازرگان عرب نمی بود. 

١۴ ۴، برگ ٧١ تاریخ کامل، ابن اثیر، برگردان از حسین روحانی، جلد -٢۶٧

١٣۵، برگردان از آذرتاش آذرنوش، برگ فتوح البلدان بالذری -٢۶٨

269 - The Great Arab Conquest, Hugh Kennedy, p. 131
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١۶۶

بسیار ناچیز و محدود بھ بخشھای کوچکی از این سرزمین خشک پیشھ ھای یاد شده در عربستانگرچھ 

کھ پیش از آن بھ کارھای نیزاز مردم این سرزمینمورد بررسی ما، آن بخش ناچیزبود، ولی در سالھای 

اوری و باختری روی آورده بودند.شمشیر بدست گرفتھ و بھ سرزمینھای ھمسایگان خ،تولیدی می پرداختند

رسانده بودند، اندرزھایی از چگونگی کار ایرانیان بھ عمر بھ عمررا در مدینھدربندِ کسانی کھ ھرمزان

کار ایرانیان و اعراب بسیار سرنوشت ساز خداد و در فرجامِ دادند کھ در روند آنچھ در سالھای پس از آن رُ 

دلیل شورشھا و خیزشھای ایرانیان مناطق اشغال شده و ھمچنین بسیج ،ھنگامی کھ عمر از فرستادگانبود. 

ی را برای رویارویی با اعراب پرسید، آنان پاسخ دادند کھ تا ھنگامی کھ شاھشان دیگر نواحایرانیان 

پیوستگی خواھد داشت و اعراب از شورشھا، این شھرھاستزنده و در تماس با استانھا و سوم)(یزدگرد

ھرمزان نیز و ایرانیان در سرزمینھای اشغالی آرام نخواھند نشست.ایرانیان فرمانبرداری نخواھند دید

٢٧١گواھی بر درستی سخن آنان داد.

در روایتی دیگر، میان اعراب و(وکھ آرزو داشت تا دیواری از آتش میان میان اعراب و فارسعمر

، ) باشد تا دست اعراب و ایرانیان بھ یکدیگر نرسد و بھ غنایم و داراییھای بدست آمده در قادسیھخراسان

بسنده کرده بود، بھ دلیل جنبشھای ایرانیان در و ھمچنین بھ باج سالیانھ از میانرودانو جلوالتیسفون

دوباره آھنگ گشودن استانھای دیگر ،(آنچنان کھ خواھیم دید)و آماده شدن آنھا برای جنگ نھاوندخوزستان

گواھی دیگر بر این باور است کھ خالفت نوپای اسالمی بھ ،را نمود. اینایران و از میان بردن یزدگرد

ویژه ای بھ عنوان پیام دین نوین و گستراندن پیغامھیچ روی رسالتی برای خویش در راستای رساندن 

پی، اچگونگی و روند رخدادھای پی،. تنھارھای ھمسایھ از جملھ ایران نداشتھ استاعتقادی اسالم در کشو

را بھ گسترش قلمروی خالفت عربی و آفند بیشتر بر بخشھای مرکزی و خاوری عمر و پس از او عثمان

.ندشاھنشاھی ساسانی راند

گره خورده است و از اینرو، در رویداد » نھاوندیپیروز«بدست با ترور عمردر مدینھسرگذشت ھرمزان

خواھد شد.یاددوبارهکشتن عمر از ھرمزان

۶٧و ۶٠از پرویز تا چنگیز، حسن تقی زاده، برگھای ٢٧١
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جنگ نھاوند

ایران، نامھ نگاریھای گسترده ای بھ بخشھای دیگردراستاناین مردم ، اعراب بھ فارسکپس از آغاز ت

پس از شکست دادن گردھم آیند و ،باشدمعینی كھ بنا شد نھاوندی خواستند تا در نقطھ ھممیھنان خویشاز 

را نیز از چنگ اعراب میانرودان، و سپس بصرهدرون فالت ایران، با پیشروی بھ سوی کوفھدرمسلمانان

کوشش در ،ر می بردبسَ كھ در خراسان. یادآوری می شود كھ در آن زمان یزدگردر آورندمسلمان بدَ 

گاه می شد. آدورادور از رویدادھا ھماھنگ نمودن بسیج نیروی استانھا و گسیل آنان بھ نھاوند داشت و 

، و بصرهو افزایش شمار اعراب بدوی در کوفھدر این زمان بھ دلیل کوچ قبایل عربستانی بھ میانرودان

بودند. سپاه یھمان جنگ قادسسال پیش از آن یعنی در زچھار مسلمانان بیشتر و سازماندھی شده تر از 

از و خراجھمچنین دریافت جزیھوخوزستانوقادسیھ، تیسفوندردستیابی بھ غنایم بسیار عرب پس از 

رزمندگان بخشی از سرزمینھای تسخیر شده، توانمند تر گشتھ بود و بھ ساز و برگ بھتر آرایش یافتھ بود.

بھ کوفھ رسیده بودند، بیش از دیگران تشنھ ی یک نبرد بزرگ ھمچون عربی کھ بھ تازگی از عربستان

و خوزستان عقب نگجویان حاضر در قادسیھ، تیسفون، جلوالجبودند چون در دستیابی بھ غنایم از نھاوند

٢٧٢مانده بودند.

سرانجام بھ جنگ ،بھ چنگ آوردن غنایمی از سوی دیگر، تاخت و تازھایی کھ در آغاز تنھا بھ انگیزه 

در مدینھبود و کوشش چشمگیری ادهبرنامھ ای استوار و ھوشمندانھ درا بھجای خود، ه بودانجامیدقادسیھ

در راستای نگھداشت سرزمینھای زیر چیرگی اعراب در جریان بود.

و و دستاورد كوششھای بزرگان ریبودگردآمدند خودجوشدر نھاوند۶۴٢در سال ی كھایرانیانبسیج 

دریافت می گردد، بیشتر آنھا سربازان غیر حرفھ ای و نیروھای تبری گونھ كھ از تاریخ آن.بودخراسان

بزرگ این سپاهیفرماندھنداشتند.را زبده جنگجویانولی كارآیی ندجنگیددالورانھكھ بودندغیر نظامی
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، اصفھان و ماھان خود را ، قمنیروھای ایرانی در جنگ نھاوند از خراسان، ری، مازندران.بودپیروزانبا

٢٧٣بھ نھاوند رسانده بودند.

خلیفھ دوم دارای اھمیت بود كھ عمربھ اندازه ای بسیج ایرانیان برای روبرو شدن با مسلمانان در نھاوند

گردآمدن بزرگ ایرانیان در یدر باره، فرماندار کوفھربن یاسِ امار عَ ینامھپس از دریافتمسلمانان

ی با شماری از بزرگان مسلمان بھ رایزنی در باره خطر بھ منبر رفت و نیز گوشزد نمودننھاوند، برای 

اگر ":ند دادپ، امام یكم شیعیان بھ عمر اینگونھ شستدر این ننھاوند پرداخت.بھ ود خنرفتنو یا رفتن
" .سختتر ومصرانھ تر حملھ كننداست. پسعربیببینند گویند این امیر است وریشھعجمان فردا ترا

٢٧٤.داشتعمر را از رفتن بھ جنگ نھاوند بازامام نخست شیعیان بدینگونھ، 

تا در جای نوشت شام و عمان و دیگر شھرھا مسلمانان در بھ سپاه،یکم شیعیانامامپیشنھاد یبر پایھعمر

بن ان عمانُ «،مرعآنگاه . بفرستندنبرد بھ نھاوندماده باشند و ھر کدام یک سوم سپاه خود را برایآخود 

و گفت در گماردمسلمانانلشگریفرماندھبھ عرب بود نامیرا کھ از یاران پیامبر و از سواران»قرنمُ 

.خواھد بود» بن عبدهللاریر جَ «ی بافرماندھپس از اوو »مانبن الیَ اذیفھ حَ «، نعمانکشتھ شدنصورت 

ش بھ لشگربا ن نیزعمارفت و نُ سوی نھاوندبود با سپاھش بھ بصرهدردر این ھنگامکھاشعریابوموسی 

در مرھوشیاری ع.پیش گرفتندرا و ھمھ راه نھاوند ندگرد آمداز ھر سو و جنگجویان عرب آنان پیوست

عرب کھ در لشگربھ این نبرد بزرگ داشت. وی نقش بسیار بزرگی در سرانجام،نھاوندجنگیآستانھ

نیروھای ایرانی پیرامون گونھ جلوی پیوستن بتازند کھ بدینرد فرمان داد تا بھ استخربھ سر می بُ شوش

بخشی از جنگجویان عرب بھ فرماندھی ھمچنین استخر را بھ سپاه بزرگ ایران در نھاوند بگیرند. 

در ایرانینیروھای بھ بسیج شدگاِن استان فارسستنپیوجلوی در استان اصفھان جای گرفتند تا » َحرَملھ«

. بدین گونھ با درگیر نمودن نیروھای استان فارس از دو سوی جنوب (شوش) و شمال بگیرندرا نھاوند 

٢٧٥.ودندارس بھ سپاه ایران در نھاوند پیشگیری نماستان فه شدن رزمندگان از افزود(اصفھان)، اعراب 

۵٧، برگ دوقرن سکوت، عبدلحسین زرین کوب -٢٧٣

١٩۴۵، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد  -٢٧۴

١۵١٠، برگ ۴، برگردان از حسین روحانی، جلد تاریخ کامل، ابن اثیر -٢٧۵
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این پیروزان ساز و برگ بسیار فراھم کرده بودند.،)یا مردانشاه(یروزانپایران نیز بھ سرداری یانسپاھ

ھماھنگ نبود و کشمکش وی و رستم، با رستم فرخزادھمان سرداری است کھ پیش از جنگ قادسیھ

پیروزان را در قادسیھ در کنار رستم ،ایرانیان را کالفھ و نا امید کرده بود. در ھر حال، دست سرنوشت

رلشگدو نگذاشت تا در جنگ سرنوشت ساز دیگری، خود او فرماندھی ایرانیان را بر دوش داشتھ باشد.

در ھمانجا ایستادند. و چند روزی بھم رسیدندنھاوندینزدیکدر 

،قصد ما نكرد. از پس محمد،: محمد كھ دین برای عربان آوردبھ خود می گفتند" پارسیانمی نویسدتبری 
) و (میانرودانشاھشان شد و قصد دیار پارسیان نكرد مگر غارتی كھ معمول آنھا بود آنھم در سوادابوبكر

د و اھوازواوی گسترده و پھناور شد تا بھ شما رسید و سَ کلشاه شد و مُ مجاور دیارشان. پس از آن عمر
پارسیان و مملكت تاخت. اگر شما یخانھان آورد و بھ این بس نكرد و بھ قلبِ را از شما گرفت و زیر فرم

مملكت را بھ ویرانی داد و بھ شھر پادشاھتان تاخت و دست یسوی او نروید، او سوی شما آید كھ خانھ
٢٧٦برندارد، مگر سپاھیان وی را از دیارتان بیرون كنید."

و چندین شھر دیگر فراھم آمده بودند تا بھ و اصفھان(سمنان)سومِ ک،"عجمھا از ریمی افزاید کھ یعقوبی
رسیدند و گفتند: اعراب راستی کشور ما را از دست ما می ربایند و در خانھ خود گرفتار زبونی شده نھاوند
٢٧٧ایم."

کھ ایرانیان بدون ) پیام داد و یا مردانشاهایرانیان (پیروزانیابن مقرن بھ فرماندهاعراب، نعمانیفرمانده

" تنفر از این کھ پیکرھای جنگ تسلیم شوند تا از خونریزی پیشگیری شود. پاسخ سردار ایرانی این بود کھ 
برای تیراندازانمبرای فرمان دادن بھ شما ھوا را آلوده می کند تنھا چیزی است کھ جلوی من رایمرده

٢٧٨."تیرباران کردن شما می گیرد. زیرا شما ناپاکید

١٩۴١، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده،، جلد  -٢٧۶

۴۴، برگ ٢، برگردان از محمد ابراھیم آیتی، جلد تاریخ یعقوبی-٢٧٧

١٩٣۶برگ ،۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد  -٢٧٨
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تا بیشتر و بیشتر گردند.نمی کردندآغاز جنگ را پیوستھ نیروی کمکی می رسید، ایرانیان چون برای 

در انانمسلمیخلیفھوانمود کنند کھدیدند کھ آندر را چاره،و پس از رایزنیھااعراب بھ ھراس افتادند

این ترفند کارساز شد. .نمودندھنگ بازگشت آچنین کردند و برگردد.مدینھسوی و سپاه باید بھ است گذشتھ

، ایرانیان تازیانلشگر. برای پیگرد آمدندبرای دنبال نمودن اعراب از جایگاھھای خویش بیرونایرانیان

این پراکندگی و بی برنامگی ایرانیان سود جستند و از پراکنده گشتند. اعرابپیراموندر راھھا و نواحی

. پس از چند روز نبرد سخت و کشتھ ھای بسیار از ھر دو سوی درگیر، جنگی سخت در گرفتبرگشتند و 

اعراب در گرماگرم ی ابن مقرن فرمانده نعمان.بھ دست اعراب افتادو نھاوندسپاه ایران شکست خورد

مسلمانان تا پایان جنگ پنھان کردند.یھنبرد کشتھ شد ولی مرگ او را برای جلوگیری از افت روحی

پارسیان کھ می ، روز ندیده بودممی گفت: بخدا روزی چون آن» فیقَ عمھ ثَ ابی طُ "« می افزاید كھ تبری 
آمدند، گفتی كوھھای آھن بودند، قول و قرار كرده بودند كھ از مقابل عربان نگریزند. بھ یكدیگر بستھ شده 

روشن است کھ ."بند بودند و خارھای آھن پشت سر خویش افكنده بودندکبودند و ھر ھفت كس بھ ی

در گروھھای ھفت نفره خود را بھ یک طناب و یا زنجیر بستھ ،ایرانیانی کھ برای پایداری تا واپسین دم

بودند دچار تلفات بسیاری می شدند زیرا با بھ خاک افتادن یک یا دو نفر از یک زنجیر ھفت نفره، دیگران 

چھ ناچار بودند سنگینی پیکر ھمرزمان د،دادنھنوز ایستاده بودند توان رزمایش خود را از دست میکھ 

یبر پایھ٢٧٩کشاندند.بکشتھ و زخمی شده خویش را با پاھا و کمر خود بھ این سو و آن سوی رزمگاه 

جنگی از آن سختتر نشنیده بود و از ،دو گروه با شمشیرھا چنان سخت جنگیدند كھ كس" تبری، گزارش 
شد و مرد و چھارپا بر آن می پرخون نبردیھنگام زوال تا شبانگاه چندان از پارسیان بكشتند كھ عرصھ

٢٨٠"لغزید. 

كھ از خونشان میدان نبرد لغزنده شده را ایرانیانی بنامیم كھ برای پدافند از مرزوبوم آیا سزاوار است كسانی

چشمگیری نكردند؟خود كوشش 

١٩٣۶، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد  -٢٧٩

١٩۵٣، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده،جلد -٢٨٠
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ایرانیان بھ پایداری در برابر " در جنگ نھاوندنیز چنین می نویسد: ،سیقدَ مسلمان، مَ تاریخ نگاردیگر 
ولی تازیان با نیرنگ آنان را بھ میدانی کھ خود خواستھ بودند کشانیدند و در ،تازیان سوگند یاد کرده بودند

کشتھ ایرانیانچندان از ،را ھولناکترین جنگھا نامیدشاعر عرب آن»یدبن زِ اروّه عُ «نبرد سھمگینی کھ 
و غنایم و از اسیران جنگی کھ بھ بردگی گرفتھ شدند چندان داراییو از،شدند کھ شمارشان را خدای داند

٢٨١."آن در ھیچ کتابی نیامده استی نصیب اعراب گردید کھ اندازه

از آن بھ ،تبری مسلمان چون تاریخ نویسیبھ اندازه ای بود کھ جنگ نھاوندمیزان پایداری ایرانیان در 

و برای نشان دادن بزرگی ایستادگی ایرانیان در عنوان نمونھ ای از پایمردی و از جان گذشتگی یاد می کند

مردم شھر چنان ،تازیان بھ ھمدانی" در حملھ: ، آنرا با پایداری ایرانیان در نھاوند ھمانند می کندھمدان
آنان در عظمت با جنگ نھاوند برابر بود و از آنان چندان کشتھ شدند کھ بھ شمار ایستادگیجنگیدند کھ

٢٨٢".نتوان آید

اینکھ برخی منابع با آب و تاب بسیار، ایرانیان را در این جنگ می نویسد: "یدر باره» برتولد اشپولر«

تازیان در این جنگ بھ ،وارون آناین جنگ متھم بھ ناپایداری می کنند، اشتباه و حتی غرض آلود است. 

نمی توانستند از وبکشندتا مدتی از انجام حرکتھای نظامی دست شدند اندازه ای کشتھ دادند کھ ناچار 

٢٨٣پیشگیری نمایند."در کوھستانھای زاگرسایرانیانگردآمدن نیروھای پایداری تازه ی

ی، بھ ھر سوار عرب شش ھزار و بھ ھر پیادهاز غارت دارایی کشتگان و اسیران ایرانی در جنگ نھاوند

نھاوندی شمار باالیی از ایرانیان بھ بردگی گرفتھ شدند کھ پیروز،رسید. افزون بر آنعرب دوھزار درھم

خواھیم دید، بھ دلیل نقش ی کھ در بخش آینده نام آوری این پیروز ھمچنان٢٨٤(ابولولو) یکی از آنان بود.

.استمسلمانان یاو در کشتن دومین خلیفھ

٩٩، برگ ۵لبدء والتاریخ، مقدسی، جلد ا-٢٨١

١٩٧٣، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده،  جلد -٢٨٢

۶۵ایران در قرون نخستین اسالمی، برتولد اشپولر، برگ تاریخ -٢٨٣

١۵١٧، برگ ۴، برگردان از حسین روحانی، جلد تاریخ کامل، ابن اثیر -٢٨۴
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١٧٢

ھفتمیآغازین سدهیدر چھار دھھبا کم نفوذ شدن خانواده ھای بزرگ و نژاده در سراسر كشوربراستی

پدید آمد كھ قدرتی در صحنھ ، خال بزرگیپرویز بودخسرونادرستکھ خود پیامد کارکرد و سیاستھای

و سازماندھی نیرو و گردآوری،دیگرپذیری كشور را در برابر یورش بیگانگان بسیار باال برد. آسیب

پایداری در برابر تازیان از توان بزرگان محلی بیرون بود چھ آنان نھ دارای سربازان آموزش دیده بودند و 

نھ از توان مالی باالیی برای بسیج نیرو برخوردار بودند. شایان یادآوری است  كھ از زمان اصالحات 

كھ نسلی كھ در سده گذشتھ بود. بنابراین جای شگفتی نیست کبھ یکش اعراب نزدیتا یورانوشیروان

از خدمات نظامی و آسایش نسبی زندگی شھری از برابر اعراب مسلمان جنگید نسلی بود كھ بھ دلیل دوری

كارآیی رزمی باال وخوی سپاھیگری چشمگیری برخوردار نبود. برای ھمین با وجود جانفشانی و دالوری 

، كار چندانی از پیش نبرد.و نھاوندر جنگھایی مانند جلوالد

پس از نھاوند

بازسازی نیرو گرفتار در این نبرد، تا مدتی باالی کشتھ ھایشان، اعراب بھ خاطر شمار پس از جنگ نھاوند

فتح مجموع بالد جبال "،تاریخ قمیبھ نوشتھ. سپس بھ تاخت بھ دیگر نواحی زاگرس پرداختند.  بودند
٢٨٥."توسط اعراب بھ جنگ و قھر و استیال بوده است

بال" نامیده می شود و ایرانیان گاھی آن را کوھستان می منظقھ ای کھ در نوشتھ ھای دوران اسالمی "جِ 

، خاور و شمال خاوری بھ گستره ای از کوھپایھ ھا، کوھستانھا و دشتھای میان شمال خوزستان،نامیدند

ی از این منطقھ بھ ھمان گستره رود ارس اشاره داشت. ، باختر دشتھای مرکزی ایران و جنوب میانرودان

نمی شد و و ارمنستانو آذربایجانسالمی، جبال شامل ریماد تاریخی می توان یاد کرد. در آغاز دوران ا

در ٢٨٦را در بر می گرفت.، زنجان و قملرستان، کردستان، قزوین، کرمانشاه، استانھای کنونی ھمدان

سرزمینھای کوھستان (جبال) بدست اعراب با جنگ و پایداری یھمھتاریخ قم، گشودن ی نویسنده گزارش 

بومیان با متجاوزان دیده نمی شود.عمده یھمراه بوده است و نشانھ ای از ھمراھیمردم این سرزمین

٢۶حسن ابن محمد قمی، برگ ، تاریخ قم-٢٨۵

عصر زرین فرھنگ ایران، ریچارد فرای، برگردان از مسعود رجب نیا، برگ ٢٧ -٢٨۶
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١٧٣

یمانی را بر پ،، سردار عرب»ریر ابن عبدهللا بجلیجَ «بھ جنگ گشوده شد و ھمدان، ۶۴٣در سال 

با شورشی بزرگ آن را شکستند. ھمدان دوباره با جنگ ھمدانیان تحمیل کرد کھ آنان پس از مرگ عمر

. شدگشوده 

ی و ھمدان، در برابر نیروی ھمبستھ سپاه اعراب کھ از رشتھ کوھھای زاگرس گذر کرده بود، میان قزوین

چگونگی ی بارهدر »لبلدانتوح اَ فُ «در کتاب بالذری، آذربایجان، گیالن و دیلمان قرار گرفت. مردم ری

ان، ری و قزوین، سختی و کشتار این نبرد را با جنگ ججنگ اعراب با ایرانیان بسیج شده از دیلم، آذربای

۶۴٣(ھجری٢٢ان با تازیان بھ روایت معروف در سال یدیلمنخستین جنگ ": کندمی ھمسنگ نھاوند
از کوھستان خود پایین آنان داشتند. »موتا«ان پادشاه یا سرداری بھ نام یدیلم،بود. در این وقت)میالدی

این خورد می کردند. دروپیوستھ زدو شدنددرگیر انقزوین و ھمدان با تازییمیانھو در دشتندآمد
انی برای سپاھیو از سوی خود ندان نوشتیبھ دیلمھای ھمدلی و ھمدردیان و ری نامھجآذربایمردممیان

٢٨٧"بھ آنجا گسیل داشتند.انیدیلمکمک بھ 

پیشسالکھ چندایران بودیبرجستھسپھساالر ،فرخزادبرادر رستم»اسفندیار«، انجسردار سپاه آذربای

یکی از بزرگان آن »ندیرخان زیبَ فَ «بھ دست تازیان کشتھ شده بود و سردار ریدر جنگ قادسیھاز آن 

در ان بود. تازیان یپیشوای دیلم،موتابر دوشو فرماندھی جنگ لشگراین یبود. سپھساالری ھمھشھر

را از آنچھ پیش می آمد، آگاه ، خلیفھ عمرندھا را شنیدلشگران و گرد آمدن این یچون آمادگی دیلمھمدان

در وندنیز از ھمدان بیرون تاختمسلمانان،تازیان کردنبرد باآھنگ ،انبوهلشگرچون موتا با آن .کردند

می تبری، و رزم سختی روی داد. بھم رسیدندلشگر، دوو قزوینھمدانی بود میان گاھکھ جای»واجرود«

و دیگر جنگھای بزرگ کمتر نبود. در این جنگ از این جنگ در سختی از جنگ معروف نھاوند:"گوید
خود موتا بود و گویا پس از شدگان،ھ یکی از کشت.ایرانیان چندان کشتھ شد کھ بیرون از شمار و اندازه بود
بھ یکباره پراکنده شدند و ھر دستھ راه والیت خود وکشتھ شدن وی بود کھ سپاه ایران تاب ایستادگی نیاورد

٢٨٨".پیش گرفت

رگردان از آذرتاش آذرنوش، بفتوح البلدان بالذری -٢٨٧

١٩٧٣، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد -٢٨٨
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و خراسانتبرستان،کشی بھ دیلمانلشگربرای خود را در  قزوینپادگاناعراب شکست ایرانیان، از پس 

برپا کردند. خود دژ قزوین پس از چند بار زد و خورد بین اعراب و ایرانیان سرانجام در زمان خالفت 

بکار گرفتھ شداعراب از سوی ر" غَ گشوده شد و بھ عنوان پایگاھی نیرومند و یک شھر مرزی یا " ثَ عثمان

جویند. از آن بھره کوھستانھای البرزبھ دیلم و تبرستان و سرکوب شورشھای تازاخت و تتا بتوانند برای 

داستانکھ در » سواراناَ «مانند ، قزوینیان را تنھا گذاشتند،قزوینبخشی از دیلمیان کھ در کار پدافند از 

پس.بپیوندند،خواھندبكھ عرب یقبیلھشرط كردند بھ ھر ولی،اسالم آوردنداز آنان یاد شد،جنگ قادسیھ

گروه ھمان كساني ھستند كھ بعدھا ھم پیمان شدند. این » بن خویھازھره «بھ كوفھ رفتند و در آنجا با اینان

٢٨٩نام گرفتند.مراء دیلمحَ 

برخی دیلمیان، اسالم آوردن آنان ی زندگی مزدور گونھ بخشھای پیشین یاد شد، بھ دلیلکھ درھمان گونھ 

جنگ و سھم بردن یاین دین بلکھ در راستای پیوستن بھ سوی برندهپایھ ھاینھ از روی باور و آشنایی با 

بوده  است.از غنایم 

و آنجا را بزور ستاندنداز روستاییاننھاونددر شمالراپھناوریزمینھای خودیپیروزمند براكوفیان

»دینور«جنوبزمینھای،یاشعرابوموسيیرھبرنیز بھایشانه ایبصرھمپایان . نامیدند» الكوفھماه«

تا آمد كھپدیدبصریانمیدانیا» البصرهماه«در اینجا .  برای خود برداشتندُکردنشینی را در ناحیھ 

بھایھ ب،معاویھچشمگیری داشت. درھنگام خالفتنقشاعرابپادگانمدتھا برای فراھم نمودن خوراک

(در موصلشھرکو نزدیآذربایجانتا بھ كوفیان، ماهمنطقھتصرف کشتزارھای بیشتری از ایرانیان

٢٩٠.یافتگسترشنیز کنونی)شمال عراق

بھ سوی اصفھان تاخت و ۶۴۴و كاشان، در سال پس از گشودن قماشعریابوموسياز سویی دیگر، 

. پیشنھاد کردمردم آنجاھ، پذیرش اسالم و یا جنگ) را بو خراجسھ گانھ (پذیرش پرداخت جزیھگزینھ ھای 

، برگردان از حسین روحانی، جلد و تاریخ کامل، ابن اثیر٠٨برگ برگردان آذرتاش آذرنوش،،فتوح البلدان، بالذری-٢٨٩
٧٢١۵، برگ ۴

اسالمي، برتولد اشپولر نخستین در قرن ایران تاریخ -٢٩٠
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،ولی "چون شب را بھ صلح گذراندندرا پذیرفتندپرداخت جزیھاز پذیرش اسالم سر باز زدند و اصفھانیان 

٢٩١."گشودرا با جنگ شھر آنناچارپیمان شكستند و ابوموسي

در سال و سپس پیمان را شکستند کھ بستندایرانیان شھرھای گوناگون با اعراب پیمان آشتی ایاندازهبھ

پیام داد فرماندھان عرببھعمرو گشودن اصفھان و آذربایجان توسط اعراب، "، پس ازجنگ نھاوند۶۴٣
٢٩٢پیمان می شکنند."، ذمیان: شاید مسلمانان ذمیان (غیر مسلمانان) را آزار می کنند کھ بھ سبب آنکھ

پادشاه پارسیان زنده است و : "بود در پاسخ عمر چنین گفترفتھایران بھ مدینھیکھ از جبھھ» اَحَنف«
" او راھکار را در تازش بھ مانده.می جنگنددر میان آنھاست و مادام کھ شاھشان در میانشان ھست، با ما 

بھ او خواست و را پیشروی در ایرانشھریمسلمانان پروانھیو از خلیفھدانستپارسیان ی قلمرو ی

٢٩٣."را از کشورش برانیم و از قدرت امتش جدا کنیم کھ امید پارسیان ِبُبَرد و آرام بگیرندیزدگرد" گفت:

ابن خطابعمرسرانجامِ 

بود کھ پیش از بھ اسارت نھاوندمردمازمی نامیدند، » ابولولو«کھ اعراب او را در مدینھدی ننھاویروزپ

او و خبرگیبھ دلیل زبردستیتازیانبود.بسر برده رومیان افتادن بدست اعراب، زمانی را نیز در اسارت

ُمَغیره ابن ی برده کھ. اونامیدندمی، وی را ابولولو (بھ معنی پدر مروارید) مھندسیدر کارھای فنی و 

و یا نبردی کھ در آن پیروز بھ اسارت شھر.مسیحی بود،بھ گمان بسیارھیچگاه مسلمان نشد وُشعِبھ بود 

، بھ مدینھ آورده می شدند، آنانھنگامی کھ اسیران جنگ نھاوند و زنان و کودکان. گرفتھ شد، روشن نیست

می گریست. دست بر سر کودکان خردسالی شده اش اسیرھممیھنان بر حال و بودایستادهاندوھگینپیروز

٢٩٤".خوردجگرم بِ عمربودند، می کشید و می گفت: "کھ در میان این افراد دربند

فتوح البلدان بالذری، برگردان از آذرتاش آذرنوش، برگ ٧١ -٢٩١

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد ۵، برگ ١٩٠٣ -٢٩٢

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد ۵، برگ ١٩٠٣ -٢٩٣

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده،  جلد ۵، برگ ١٩۵٨ -٢٩۴
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دوازدهزد و چندین ضربھ بھ عمربا خنجری زھرآگیندر مسجد مدینھ، پیروزدو سال پس از جنگ نھاوند

پیروز پیش از گویند، ردند. مُ پس از چند روزآنانازتنششتن از ھمراھان وی را زخمی نمود کھ 

چند روز .نیز در بیرون مسجد کشترا کھ بھ عمر حملھ کرده بود، خودبا ھمان خنجر حبشیدستگیری، 

بھ ،غیر مسلمانایرانی اسیر ه بود کھ ھیچنگزاردمی نویسد کھ عمر تبری . درگذشتپس از ترور، عمر 

ولی مغیره ابن شعبھ بھ دلیل آنکھ پیروز نھاوندی بسیار ھنرمند و صنعتگری چیره دست آیدمدینھ درون 

گلھ ی عمر در ھنگامی کھ در بستر مرگ گرفتھ بود.ر را برای زیستن پیروز در مدینھ معُ پذیرشبود، 

(نامی کھ عمر برای ایرانیان یا بھ اصطالح کفار عجممگر من نگفتم كھ علوجمی گفت " بود، این بود كھ 
خود عمر بر این باور بود كھ از عرب كسى او را نخواھد بکار می گرفت) را بھ مدینھ راه ندھید.

٢٩٥كشت.

) بدست ۶۴۴ھجری (٢٣ذی الحجھ سال ٢٧ابن خطاب، در بامداد روز امیر مومنان، عمرآنکھپس از 

بھ اسارت آنان افتاده کھ با مسلمانان جنگیده بود و (فرماندار خوزستاننھاوندی ترور شد، ھرمزانپیروز

متھم شد کھ برنامھ ، پسر خلیفھ دوم،»عبدهللا ابن عمر«از سوی آن در بخش پیشین گفتھ شد)داستانبود و 

کھ سعد ابن ابی وقاصیو ھمچنین برده ، ھمسرش، کودک خردسالش ریز این ترور بوده است. ھرمزان

چندی کشتھ بن عمر پس از اعبیدهللا گفتھ می شد ھمدست و ھمدل پیروز در کشتن عمر بوده اند، بدست

َعبُدالَرحمن ابن «با پیروز نھاوندی ھمدست بوده اند، ،اینکھ ھرمزان و برده ی َسعدگواهِ .ند(قصاص) شد

٢٩٦یکم بود.ی پسر خلیفھ » اَبوبکر

، شورشھای بزرگ و گسترده ای در ۶۴۴نھاوندی در سال پیروزبدستدر مدینھپس از کشتن عمر

عمر بر آن بود کھ کوب گردید.ال برعلیھ اعراب رخداد کھ ھمگی سردرازای پنج سدرشھرھای ایران 

و عراقگشودناعرابی را کھ در جنگھای رده و یا ی ، ھمھ باال رفتھ بوداسیران غیر عربشمارچون

را بر ما از آنجا کھ خداوند بالد عجمگفت:". عمر میآزاد کند،شام بھ اسارت مسلمانان درآمده بودند
بھ ٢٩٧".فراوان داریمیبرده،مانجَ گشوده است، سزاوار نیست کھ بردگان عرب داشتھ باشیم، زیرا از عَ 

١٨٨تاریخ خلفا، رسول جعفریان، برگ  -٢٩۵

۵١، برگ ٢، برگردان از محمد ابراھیم آیتی، جلد تاریخ یعقوبی -٢٩۶

١٨٨تاریخ خلفاء: آثار فتوحات در جامعھ اسالمى، رسول جعفریان، برگ  -٢٩٧

www.takbook.com



فروریزینشیبی دراز است پیش فراز 

١٧٧

شد. عمر برای جلوگیری از تقلید المال برای رھایی بردگان عرب پرداختاز بیتھمین دلیل، پول فراوانی

عرب از عجم، دستور داده بود کھ کسی حق سخن گفتن بھ زبانی غیر از زبان عربی را ندارد. او اعراب 

٢٩٨را از پوشیدن لباس عجمی بازداشتھ بود.

كھ را پی گرفت. عثمان بر این باور بودعرب ساالری عمرروشاى سوم نیز تا اندازهی، خلیفھعثمان

اسالمى را بدنبال دارد، سھ چیز است: وفور نعمت در نزد مسلمانان، ی مھمترین عواملى كھ ویرانی جامعھ 

٢٩٩، و خواندن قرآن توسط عجمان.ندغیر عربی کھنسل نوین از مادران اسیرمدنپدید آ

طایفھ ، عمر بھ سفارش درخواستگارى كدختر عمرازسلمان فارسیمان نامداری چونلسمحتی زمانی کھ 

عمر بھ گونھ ای بود کھ در بستر یسیاست عرب ساالرانھ٣٠٠.خویش، با این زناشویی مخالفت کردی 

بردگان عرب را داد ولی غیر اعراب (و ینھاوندی) فرمان آزادی ھمھ مرگ (پس از ترور توسط پیروز

ی. عمر حتی اعراب بیرون از شبھ جزیرهذاشتبی بھره گاز جملھ ایرانیان) را ھمچنان از نعمت آزادی 

امتیازھای آنھا آورد و بھدرسپاه اسالمیمانند بنی تغلیب را کھ اسالم نیاورده بودند بھ جرگھعربستان

.شتند، دادمسلمانان داآنچھ مانند ھمالی

"وی بود. گراییخشونت جانشین ابوبکر شده بود،۶٣۴در سال کھیکی از ویژگیھای چشمگیر عمر
بھ مدینھ آمد. او از ،زمانى، یكى از كسانى كھ کارگزار ابو موسى اشعرى در یكى از مناطق بحرین بود

آید؟ یرفا گفت: خشونت! آن مرد ، پیشکار عمر پرسید: عمر از چھ خصلتى بیشتر خوشش مى»یرفا«
گوید: ھنگامی کھ بھ نزد خلیفھ رسیدم، چھره ای خشن بھ خود گرفتم. آن زمان بود كھ دانستم، توجھ عمر مى

بھ كار ھستى؟ پاسخ دادم. عمر گفت: از این بھ من بیشتر شد. پس از چندى از من پرسید: در كجا مشغول 
٣٠١".پس مستقیم از سوی خود ما در آن ناحیھ باش

رسول جعفریان آثار فتوحات در جامعھ اسالمى، تاریخ خلفاء: -٢٩٨

رسول جعفریان آثار فتوحات در جامعھ اسالمى، تاریخ خلفاء: -٢٩٩

١٨٩ تاریخ خلفاء: آثار فتوحات در جامعھ اسالمى، رسول جعفریان، برگ -٣٠٠

تاریخ خلفا، فتوحات در دوره خلیفھ دوم، رسول جعفریان -٣٠١
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برخورد آنان با مردم و نیز با بیت المال بود. ھعمر بگاه، نكارگزاران عمری یكى از نكات مھم درباره 

اى بر آنان داشت و در ھنگام روانھ کردن آنان بھ حوزه ھای فرمانروایی شان، كنترل ویژهدومی خلیفھ 

كارگزاران خود را در این باره ی . عمر تقریبا ھمھ آنان را می نوشت و بایگانی می کردداراییفھرست 

اى را بھ آنان پس نیمھ.كردنیمھ مى، دارایی آنھا را دوبازگشت بھ مدینھخطاكار می دانست  و در ھنگام 

گفتند. عمر باور مى» مشاطره اموال«سپرد. این كار را اصطالحا داده و نیمى دیگر را بھ بیت المال مى

اند، ولی چون راه روشنی براى جداى كردن دارایی داشت كھ آنان این دارایی را بھ ناحق گرد آورى كرده

عمرو ابن عاص نیز مورد دارایی روشی را پی گرفتھ بود. ، چنینشناختنمىنامشروعو مشروع 

كھ کارگزار » عتبة ابن ابى سفیان«و نیز » حارث ابن كعب«مشاطره قرار گرفت. ابو موسى اشعرى، 

ف بود، دارایی شان مورد مشاطره قرار گرفتھ است. یگردآورى صدقات در طا

بن حارث، نفیع ابھ دست داده است: نافع راشان شدبالذرى فھرستى از فرماندارانی كھ چنین برخوردى با ای

بن مسعود، شبل ابن جندب، مجاشع ابن عاصم، سمرة ابن حارث، قیس اخالد بن محتفر، ابن حارث، بشر ا

بن محرش.ابن معبد و ابو مریم ا

از مصادره ی نیمی از دارایی افرادی کھ بھ فرمانداری سرزمینھای زیر پوشش خالفت اسالمی رسیده 

. جالب بودند، می توان بھ اندازه ی ستم و بیدادی کھ در این سرزمینھا بر غیر مسلمانان می رفت، پی برد

اینجاست کھ خلیفھ ی وقت بر این وضعیت آگاھی داشتھ ولی از پیدا کردن کسانی کھ در پی مال اندوزی 

برای خود نباشند، ناتوان بوده است.
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دھھ ھای آغازین اشغالینکتھ در بارهچند

شمگیر گوشزد می چینکتھچندرخدادھای سالھای آغازین یورش اعراب مسلمان بھ ایران، بازنویسیدر 

نکتھ ی است. ھفتمیسدهو پایانیدھھ ھای میانیدر نخست، نگرشی بھ گاھشمار (تقویم) ی نکتھ د. شو

بھ عنوان زبان پیوند با ماندن زبان پھلویدرنکتھ ی سوم است. آن سالھاپول رایج در دوم نگاھی بھ 

پس از کھ استاین چھارمی نکتھ.استحکومت اسالمیزیر چیرگیفالت ایران دراداری و مالی در 

بھ عنوان خلیفھ عثمانیکی از آن نسخھ ھا بھ دستورنبرگزیدو ی قرآنھای چھارگانھنسخھگردآوری 

نسخھ ی درست و معتبر، ھفت رونوشت از این قرآن فراھم شد و بھ سرزمینھای زیر پوشش خالفت 

ھیچکدام از این رونوشتھای قرآن بھ ایران فرستاده نشد..اسالمی فرستاده شد

شمار گاه

بھ شمار می بھ تخت نشستن شاه ساسانی، آغاز گاھشمار ایرانشھرزمان ، ایران ساسانیبنا بر سنت معمول

گاھشمار یزدگردی دنبالھرفت. با مرگ شاه و روی کار آمدن جانشین وی، گاھشمار از نو آغاز می گشت. 

نقطھ آغاز گاھشمار.پدید آمد۴۶١سال دراست كھساسانيی دورهشماری خراجیھگاھمان روندی 

بود. ساسانيپادشاهواپسینیزدگرد سوم،نشستنتختبھ، ھنگام قمری)ھجری١١(۶٣٢سال،یزدگردی

مار یزدگردی را اعراب مسلمان بھ شگاھ،در سالھای فروپاشی ساسانیان و برپایی خالفت اسالمی در ایران

پول از بر آن بود کھبا پدیده ی ضرب سکھ بسیار جالب بود. وی برخورد عمركار گرفتند. گستردگی بھ

و بدین گونھ می خواست از فلز برای تولید سکھ بی نیاز شود. بھ او گفتھ شد کھ برای بسازدپوست شتر 

٣٠٢نیز کم خواھد بود.تولید کافی پول، پوست ھمھ ی شترھای عربستان

اند، دارای گاھشمار شدهضربایرانگوناگونبخشھای، در اعراب مسلمانآمدناز پسكھیی ھاسكھ

پیگیریدر دارابگرد فارسیزدگردی)٧٠میالدی (۶٩٢ھا تا سالسكھیزدگردی ھستند. ساخت این گونھ

نیز در ایران تولید و بھ بیان دیگر، سکھ ھا با تاریخ یزدگردی تا چھل سال پس از مرگ یزدگرداند. شده

با كھاندآمدهدستبھ در ایرانھا، برخی سكھ)یزدگردیامسي(سال۶۵٢از سالپخش می شد. ھمچنین 

٢٢۴، برگردان از آذرتاش آذرنوش، برگ فتوح البلدان بالذری -٣٠٢
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سال کشتھ شدن در، قمرینخستین سکھ با تاریخ ھجرییعنی . اندشده ضربقمریگاھشماری ھجری 

م ساسانی در سھ رھسکھ ھای دِ آوری می شود کھیاد، در ایران ساختھ شده است. ھمچنان، یزدگرد

سھ وزن معمول را استاندارد بیست، دوازده و ده قیراطی ساختھ می شد. حکومت نوپای اسالمی میانگیِن 

٣٠٣برگزید و سکھ ھای درھم چھارده قیراطی ضرب نمود و بھ بازار فرستاد.

، سرزمینی کھ ھنوز بھ اشغال اعراب در سالھای آغازین سده ی ھشتم، نخستین سکھ ھا در تبرستاندر 

سوم، چھره ی و یا یزدگردنیامده بود ساختھ شد و بھ بازار آمد. در روی سکھ ھا بھ جای چھره ی خسرو

اسپھبد ایرانی تبرستان گذاشتھ شد و تاریخ ضرب سکھ بھ رسم ساسانی بر پایھ ی سال مرگ واپسین شاه 

در ھم شکستھ شد ٧۵٨سوم، نگاشتھ شده بود. پایداری تبرستان در برابر مسلمانان در سال یعنی یزدگرد

٣٠٤خلفای عباسی بھ بازار آمدند.سکھ ھای این ناحیھ نیز بھ نام٧۶٧واز سال 

و برپایی نظامی نوین در ھر کشوری روی می کھنیکی از نخستین مواردی کھ با فروریزی یک نظام

نمایھ ای در نظام کھن پیوندی با بُ ،ویژه اگر آن گاھشمارھ است ب)رسمیتقویمدھد، دگرگونی  گاھشمار (

۶۵١م یزدگردی برابر با بیستسکھ ھای ساختھ شده در ایران تا سال نخستین داشتھ باشد. این نکتھ کھ 

ھنوز تاریخ یزدگردی و نھ ،پس از جنگ نھاونددوازدهو سال پس از جنگ قادسیھچھاردهمیالدی یعنی 

ست کھ نھ تنھا ایرانیان کھ اعراب مسلمان نیز اتاریخ ھجری قمری را بر روی خود داشتند نشانگر آن

سال پس از فرو افتادن چھاردهاشغال ایران را امری زودگذر و ناپایا می انگاشتند و بھ این انگیزه، تا 

) بھ دامن اعراب، حتی رنج دگرگونی تاریخ رسمی را بھ خود نداده بودند. پایتخت ایران ساسانی (تیسفون

پی س از این، برای چھل سال دیگر، ساخت سکھ ھای یزدگردی در خیلی از نقاط از جملھ فارسحتی پ

گرفتھ شد.

٢١٨، برگردان از آذرتاش آذرنوش، برگ فتوح البلدان بالذری -٣٠٣

, Michael Morony 1984, pages 38, 51Sasanian Coin-Iranica, Arab-304
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پول

دلیل دیگری کھ حتی خود اعراب مسلمان در آغاز، تصرف بخشھایی از ایران را امری زودگذر و موقتی 

از سکھ ھای ساسانی بھ ویژه سکھ ھای سیمین می دانستند این است کھ اینان تا سالھا پس از اشغال ایران 

)  کھ  پول رایج ایران ساسانی بود، بھره می گرفتند. یکی از پیامدھای ھمیشگی برآمدن نظامی نو (درھم

جایگزینی پول رایج کشور با پولی کھ نشانھ ھایی از حکومت نوین را بھ در پی سرنگونی نظام کھنھ، 

بود، ھیچ نشانھ ای اسالمی بر روی سکھ ھای ۶۵١کھ بھ سال می باشد. تا مرگ یزدگرد،ھمراه دارد

دومسوم و یا خسروسکھ ھایی با نام یزدگردضرب شده در کشور نمایان نشد. در این سال در مرو

(سردار عرب و فرماندار » عبدهللا ابن عامر«(خسرو پرویز) ولی با افزودن عبارت بسم هللا و یا نام 

و اشغال پایتخت ایران این چھارده سال پس از قادسیھساختھ و پخش شد. ) آنھم بھ زبان پھلویخراسان

نام ۶٧۵تا ۶٧٠اند. از سالھای عرب نامیده-این گونھ سکھ ھا را سکھ ھای ساسانیبدست مسلمانان بود. 

جایگزین شد. واپسین سکھ سوم با نام خلیفھ و فرمانروایان عرب محلی بھ آرامیخسرو دوم و یا یزدگرد

ساختھ شدند و بھ بازار فرستاده شدند.٧٠۵عرب در سال -ھای ساسانی

آغاز جایگزینی سکھ ھای مسی (کھ پشیز نام داشت) کھ ارزش بسیار کمتری نسبت بھ سکھ ھای سیمین 

) داشت زودتر از اوایل سده ی ھشتم میالدی نبود. این چیزی در حدود ھفتاد سال پس از نبرد قادسیھ(درھم

بود.

زبان دیوانی

ای از سیستمھا، داده ھیچ گونھ پیشینھ ی دیوان ساالری بھ ناگاه برای نخستین بار مجموعھداشتنعربھا با

ھا، حسابرسی ھا، بایگانیھا و آمار گسترده را فراروی خویش یافتند. نگھداشت و روزآمد کردن این 

انی کھ دستگاه مجموعھ کھ نیاز پایھ ای برای سامان نوین بود، بھ سخت افزارھا و نرم افزارھای ایران ساس

ناچار شد کھ دیوان ساالری و تجربھ و زبدگی دبیران و مستوفیان آن بود، تکیھ داشت. بھ این دلیل عمر

سازمان پیشرفتھ، پیچیده و گسترده ی اداری ایران ساسانی را در دستان نخبگان ایران باقی گذارد. زبان 

ایرانی بود و و فن ساالرانبود، زبان دبیرانکھ برای چندین سده زبان دیوانی و رسمی ایرانشھرپھلوی

، این زبان در خراسانزبان دستگاه دیوانساالری ماند. تا پایان سده ی ھفتم در ھمھ ی ایران برای ھمین 

مالی ماند. حتی تا میانھ ی سده ھشتم زبان اداری و
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. زبان گذاری و زیر و ِزَبر (ِاعراب) در وضعیتی  نابسامان قرار داشتخط عربی بھ خاطر نداشتن نقطھ

، بازرسی، برای بکارگیری در دامنھ ھای آمار، حسابرسی، حسابداریرا و توانایی کافی کارآییعربی نیز 

، با این پدیده ھای ویژه ی جزیره عربستانمالیاتی و ریاضی نداشت چون جامعھ ی ابتدایی و ساده ی شبھ 

ھایی کوتاه و یا  پیمان نامھ این خط، دست باال، برای نگارش نامھکشورھای پیشرفتھ سر وکاری نداشت.

شده بھ خط عربی تنھا برای کسی خواندنی بود کھ از پیش در ھای میان قبایل کارآیی داشت. متن نوشتھ 

مایھ ی آن آگاه می بود. از اینرو، نظام دیوانی حکومت نوپای اسالمی از بکارگیری زبان باره ی درون

و زبان ٦٩٥تا سال در ایران عربی در دیوان ساالری ناتوان بود و ناگزیر بھ بھره گیری از زبان پھلوی

. بودو اسراییل ، اردنیونانی در سوریھ

ابن یوسف، سردار خونریز و حجاج، با پیگیری »عبدالملک مروان«در زمان خالفت ، ۵٩۶سال از

در سالھای و عثماناینکھ عمر.بھ عربی آغاز شدکھ برگرداندن ھمھ ی دیوان از پھلویددمنش وی بود

آغازین اشغال ایران برای پرورش دادن دبیران عرب و بدنبال آن برگرداندن دیوان از پھلوی بھ عربی 

اشغال فالت ایران را امری ھمیشگی و حتی درازمدت نشانگر آن است کھ خلفای یکم و دومگامی برنداشتند

از پھلوی بھ عربی برگردانده شد. در ۶٩٧تا سال  ، دیوانھمھ ی ایران بجز خراساندرنمی دانستند. 

بدینگونھ تا شست سال پس از بھ زبان پھلوی نگھ داشتند.٧۴١خراسان، دبیران ایرانی، دیوان را تا سال 

جایگزین دبیران ند تاودافتادن پایتخت ایران بدست مسامانان، دبیران و کارشناسان عرب آموزش نیافتھ ب

آغازگر برگردان دیوان از پھلوی بھ زبان عربی م ھم نھ یک عرب بلکھ یکی از موالیایرانی شوند. سرانجا

بود.

گردآوری و فرستادن قرآن بھ سرزمینھای زیر چیرگی خالفت اسالمی

پدید نیامدن نمادھای اسالمی ھمچون مسجدھا تا چند دھھ پس از اشغال ایران، نشانھ ی دیگری است کھ 

ساختھ ٦٩٠چیرگی بر ایران را ناپایدار و زودگذر می پنداشتند. نخستین مسجد در ایران در سال ،اعراب

مصرف شراب و مصرف گوشت خوک در عراقی ناپسندیده از دیدگاه اسالمی مانند ھمچنین از کارھاشد. 

٣٠٥جلوگیری نشد و تولید شراب در این سرزمینھا پی گرفتھ شد.و سوریھ

JSOR, Invisible Conquests, Peter Pentz 1992-305

www.takbook.com



فروریزینشیبی دراز است پیش فراز 

١٨٣

می پنداشتھ داردیگری کھ نمایانگر آن است کھ خالفت اسالمی، اشغال ایران را زودگذر و ناپایینشانھ

سرزمینھای دردست مسلمانان بھ یبھ ھمھاست، فرستادن نسخھ ھای قرآن گردآوری شده در زمان عثمان

حافظھ و یا دست ی بر پایھ آیھ ھای پراکنده ی قرآنان خلیفھ سوم، پس از اینکھ بھ فرمغیر از ایران بود.

یاران پیغمبر و فرزندان آنھا گردآوری شد، عثمان دستور بھ از میان بردن ھمھ ی باقی مانده ی نوشتھ

چندین ثمانعی ودهبھ فرم،برگزیدهیداد. از نسخھراخودیی برگزیدهنسخھ ھا بھ غیر از نسخھ

٣٠٦فرستاده شد.بحرینو، شام، مصر، مکھ، مدینھ، بصرهکوفھرونوشت فراھم شد و بھ 

در رویدادای ایران در آن سال فرستاده نشد. اینبھ ھیچکدام از شھرھعثمانیی از قرآن برگزیدهرونوشت

اگر بدست مسلمانان بود. و گشوده شدن تیسفونرخداد و این شانزده سال پس از جنگ قادسیھ۶۵٣سال 

می نگریستند، باید برای ایرانیان کھ در خلیفھ و نزدیکانش بھ ایران نیز بھ چشم بخشی از سرزمین اسالمی

نیز نسخھ ھایی برای آموزشھا،می زیستندزیر چیرگی خالفت اسالمیآبادترین و پرچمعیت ترین سرزمین 

باشد کھ خالفت دیدگاهنشانگر این دوباره می تواند چشمگیری نکتھ ایندینی می فرستادند.و تبلیغات

در یورش بھ استمی دانست و از اینرو نمی توانستھداریاسالمی تا مدتھا، اشغال ایران را زودگذر و ناپا

البتھ، نفرستاندن قرآن بھ ایران .ی ایمانی و گسترش دین نوین را داشتھ باشد ھادغدغھ ایران و اشغال آن، 

در زمان عثمان می تواند بھ این گمان نیز کھ اعراب اسالم را دین عربی می دانستند کھ مردم عجم

شایستگی پذیرش آن را نداشتھ اند، پیوند داد. در ھر دو صورت، چھ خالفت اسالمی، اشغال ایران را 

انگیزه ی گسترانیدن ھ ایرانیان را سزاوار آشنایی با اسالم نمی دانست، زودگذر و ناپایدار می دانست و چ

کامال رد می شود.اسالم در آفندھای اعراب مسلمان بھ ایرانشھر

از آنھا سخن رفت، از دیدگاه پیش آمدن برخوردھای نظامی نیز، برخی کھباالینکتھسھافزون بر 

ویل «و حتی » ادوارد مایر«، »ریچارد فرای«، »آرتور کریستین سن«برجستھ مانند پژوھشگران

از پیش بررسی شده و ھدفمند نمی ی ، فرآیند اشغال ایران بدست اعراب مسلمان را یک برنامھ »دورانت

برنامھ ایایران ساسانى، نقشھ و ینخستین آفندھای مسلمانان علیھاز آغازِ اینان بر این باورند کھدانند. 

رود یقبایل بنى بكر در کرانھھمراه با کامیابی براى كشورگشایى در میان نبوده است، بلكھ غارتھای 

امھدر یمھاى خالد ابن ولید در سرکوب خونین اھل ردها با پیروزىو ھمزمان بودن آنھو میانرودانفرات

۶۴، برگ ٢، برگردان از محمد ابراھیم آیتی، جلد تاریخ یعقوبی -٣٠۶
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.شرایط افکنداز بھره گیریی اندیشھ بودن مکانی و زمانی این دو رخداد، دولت مدینھ را بھ کو نزدی

ساختھ ، در مدینھ و در زمان ابوبكربود)بھ میانرودان (کھ بخشی از ایرانشھریورش برنامھ یبدینگونھ، 

، پرداختھ شد.و در زمان عمرشد 

میان ایرانیانپذیرش اسالم در 

تا روستاییان و گرفتھ استبزرگان بومی انجامتر از سوى دھقانان وبیشینآغازسالھای پذیرش اسالم در

برکنار بودند، برایاز پرداخت جزیھساسانىیمرزبانان و دھقانان کھ در دوره.تھیدستان شھر نشین

ھمکیش شدن با سردمداران ا ترفندباجتماعىجایگاهنگھداشت،: یکمودندبانگیزهدو دارای آوردناسالم

از غیر مسلمانان دریافت می زنندهھایبا روشکھ پرداخت جزیھو خفتخواریپرھیز از دومونظام نوین

)غیر مسلمان(بزرگان نخست بھ پرداخت جزیھ بھ عنوان ذمی ازشماریدر اصفھان ،برای نمونھ.شد

را دشوار، توھین آمیز و ھمراه با بی آبرویی ھپرداخت جزیباجگزار شدند ولی پس از مدتی و گردن نھادند

٣٠٧.رھایی یافتنداز ذمی بودن اسالم آوردنیافتند و با 

از غیر مسلمانان، سخن خواھد دریافت جزیھتوھین آمیز"، از روشھای خشن و "اھل ذمھی بھ نامدر بخش

رفت. 

ویژه در ھ . فرماندھان و بزرگان بومی بشد، متفاوتبنی امیھزمانشرایط در شایان یادآوری است کھ 

اسالم آوردن مردم فرودست نبودند، زیرا افزون بر کاھش اعراب، خواھان، با وجود ھمکارى بافرارود

این بھ دلیل کم شدن مردم غیر مسلمان کھ دستگاه خالفت را ناخشنود می ساخت، جایگاه اجتماعىجزیھ

بزرگان غیر مسلمان را نیز لرزان و شکننده می ساخت. 

او نی را کھ با مسلمانان بھ گونھ ای کنار آمده بودند، خشنود نگھدارد. ایرااشراف آن دستھ از كوشید تا عمر

بخش می نمود، سھمی بھ نام اعراب دریافتی از ایرانیان را در میان ی و جزیھھمانگونھ کھ  خراج

. یعقوبى گذاشتمی کنار کھ با مسلمانان ھمکاری می کردند،ایرانیاشراف آن گروه از نیز برای» ءعطا«

٧٢- ٧٣، برگردان از آذرتاش آذرنوش، برگھای البلدان بالذریفتوح -٣٠٧
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در دھقان بابل را »نرسىپورام تبس«وفلوجھ، دھقان»یزدجردپور یروزپ«چون از اشرافسھم افرادى

می راه جذب بزرگانشانایرانیان از بدست آوردن قلبھای است. عمر ھدف خود را از این كار کتابش آورده

. دانست

جدایی خواھی شماری از فرمانروایان محلي را از جملھ علل ی خودسری وبرخي پژوھشگران، روحیھ

پدافند از شاه جلوگیری از فروپاشی كشور و اند. این گروه بیش از آنكھ بھ فروریزی نظام ساساني دانستھ

دیدند كھ خراجگزار می اندیشیدند و مصلحت ساساني  بیندیشند، بھ نگاھداشت مال و پایگاه خویش مي

٣٠٨درآیند و جایگاه پیشین خود را در منطقھ نگھدارند.نوینشوند و در برخي موارد بھ دین اعراب

در گرایش برانگیزنده ی توده ی مردم توانست بزرگان ھمچنین مىتوانگران و است کھ اسالم آوردن روشن

، زیرا یافتندگروه اجتماعى بودند کھ با اعراب مسلمان تماس واپسینکشاورزان ، بھ اسالم باشد. در این میان

تغییر کیش آنھا نشانھ ای درھمین شد و برای ) رتق و فتق مىداران بزرگآنھا از راه دھقانان (زمینامور

سختگیری و ستم بھ توده ی ایرانی بھ آن .دیده نمی شودمیانرودانیناحیھحتی در سالھای آغاز اشغال در 

، یار نزدیک پیامبر اسالم را نیز بلند کرده بود. وی اعراب را اندازه بود کھ صدای اعتراض سلمان فارسی

شما اعراب بدترین دینھا و پست ترین زندگیھا را داشتید، اکنون اگر بخواھید با محکوم کرد و گفت: "
زورگویی کنید، روزی آن را از شما خواھد گرفت و بھ دیگران خدا بھ شما داده است، بھ مردم نیرویی کھ 
٣٠٩".خواھند داد

کارآمدی از گروه،دبیرانگروھی دیگر کھ از رده ھای باالی اجتماعی بھ شمار می رفتند، دبیران بودند. 

گسترش کمی و کیفی چشمگیری ،انوشیروانمالی و فرھنگی دند کھ با اصالحاتایران ساسانی بوی جامعھ

گرداندن چرخھای مالی براى دبیران، حسابرسان و حسابداران نیاز اعراب بھ ، ساسانیانفروپاشی با . یافتند

بکارگیری توانایی ایشان در نگھداشت این گونھ کارشناسان بر سر کارھایشان و ی انگیزه،و مالیاتی

٣١٠.کارھا در سامان نوین (حکومت خالفت اسالمی) بودداندن گر

اسالم در ایران، ایلیا پاولوویچ پتروشفسكي، برگ ۴٢ -٣٠٨

١٣۵٠اشراق در سده ی ھفتم میالدی، علینقی منزوی، ماھنامھ کاوه، شماره نھم، آذرماه  -٣٠٩

۴۶۶، برگ ١جلد برگردان از محمد پروین گنابادی، ، ابن خلدونمقدمھ  - ٣١٠
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دبیران و از وضع (سیزدھم میالدی)ششم ھجرىی سدهدر »نظامى عروضى«گزارش ی بر پایھ

عرب بھ ی سامان دیوان ساالری حتی در آن زمان کھ بیش از پانسد سال از حملھ خود، حسابداران زمان 

بھ دلیل این نیاز ٣١١.استبودهزمان ساسانیانایران گذشتھ بوده بسیار نزدیک بھ بافت و ساختار آن در 

دیوان ادارى و سازمانبدنھ ی، ھجرىبھ نخبگان و کارشناسان ایرانی در سده ھای نخست اعراب روشن 

موالى یرانیان غیر مسلمان و یاااز،در استانھای مختلفعربزمامداران اسالمی و حتیکومتساالری ح

در بخشھای آینده سخن خواھد کھ ھمان ایرانیان مسلمان شده بودند،در باره ی موالی٣١٢بود.ساختھ شده 

رفت. 

،خراسانبیشتر دبیران در،بنی امیھی در دوره خراسانزمامدار واپسین،»بن سیارانصر «در زمان 

ی وزیر نامى و کارآمد مأمون عباسی کھ از خانواده »  رخسیھل سَ بن سَ اضل فَ «٣١٣.بوده اندزرتشتى

بھ دست خلیفھ میالدی ٨١۶قمرى برابر با ١٩٠در سال ، خراسان بودزرتشتیبرجستھ ای از دبیران

٣١٤.اسالم آورد

استانھادر ھاو سازشیھاپایدار

شمار جنگھای ایرانیان با اعراب مسلمان و ھمچنین ایستادگی ایرانیان در شھرھا و شورشھای وچگونگی

مردم سرزمینھای اشغال شده ایرانی در سنجش با درگیریھای کوچک و کم اھمیتی کھ ی دوباره و چندباره 

آغوش باز ایرانیان برای اعراب "یمیان اعراب مھاجم با مصریھا، سوریھا و فلسطینیھا روی داد، نظریھ

تلفات و ھم از ی . پایداری ایرانیان ھم از دید اندازه " را بیش از پیش بی اعتبار و نادرست می نمایدمھاجم

دیدگاه درازای زمانی، بسیار چشمگیرتر از دیگر سرزمینھای اشغالی بدست مسلمانان بوده است.

١۵۴برگ برگردان از رشید یاسمی، ایران در زمان ساسانیان ، آرتور کریستین سن،  -٣١١

٧۴بھ اسالم، دانیل دنت، برگ شمالیات سرانھ و تأثیر آن در گرای - ٣١٢

نیا، برگھای ۴٩۵- ۴٩۴ میراث باستانى ایران، ریچارد فراى، برگردان از مسعود رجب -٣١٣

۴، جلد تاریخ ایران از اسالم تا سالجقھ (انتشار دانشگاه کمبریج)، ریچارد فرای-٣١۴
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، بار دیگر در دوران چیرگی اعراب در دوره ی خالفت عمرشھرھایی پرشماری پس از شکست و پذیرش 

، نیشابور، ھمدان، ، گرگاندر فارسسر بھ شورش برداشتند کھ از جملھ آنھا می توان از استخرعثمان

نام برد. و کرمان، سیستان، خراسان، فاریاب و نواحی  دیگری را در آذربایجان، خوارزمدارابگرد، بخارا

چگونگی ھمھ ی این شورشھای دوباره و چندباره و سرکوب شدن  آنھا در تاریخ تبری، تاریخ کامل ابن 

، مختصر البلدان ، مروج الذھب مسعودی، اخبار الطوال دینوری، فتوح البلدان بالذری، البلدان یعقوبیاثیر

، ُمعَجم البلدان یاقوت حموی، تاریخ بخارا، تجارب ابن فقیھ، احسن التقاسیم َمقدسی، زین االَخبار گردیزی

حسن ابن محمد قمی و فارسنامھ ابن ، تاریخ سیستان، تاریخ قمابن اسفندیارالِسلف ھندوشاه، تاریخ تبرستان

آمده است.بلخی

بودندعبارت بر علیھ اعراب شوریدند،کھ مردم آنھا از دو تا پنج بار پیاپی از ایران شھرھا و استانھا یی 

از:

، ، کش، بیکند، نیشابور، مرو، فاریاب، سرخس، خوارزم، سمرقند، دارابگرد، شاپور، بخارا، استخروشترش

یاصفھان و استانھای،حیره، سیروان، َحلوان (قصر شیرین)،ر، قم، دینوَ ، قزوین، ھمدان، ری، گرگانتوس

.و سیستان، کرمان، گیالن، دیلم، آذربایجان،  فارسچون تبرستان

باستان شناس آلمانی در فھرست جغرافیایی شھرھای ایران ساسانی، نام سد شھر و شھرک را ھرتسفیلد، 

شھر صحنھ ٨٣و ھر ،اعراب قرار داشتھ اندآفندشھر در مسیر ٨٣فھرست کرده است کھ از أنھا 

٣١٥بوده اند. تکان دھنده کشتارھا و غارتگریھایی 

واکنش ایرانیان در برابر اشغالگران عرب را می توان بھ سھ گونھ دستھ بندی نمود. ، در پھنھ ی ایرانشھر

محدود و غیر چشمگیر بود. در عرابو آذربایجان، تنش و درگیری میان ایرانیان و ا، سیستاندر عراق

)، برخوردھای رود آمودریاآن سوی (و فرارود، فارس)گیالندیلم (بخش کوھستانی ، )مازندران(تبرستان

و جبال ( ، خوزستان، خراساندو سو با درگیریھا و تنشھای چشمگیر و پیوستھ ھمراه بود. در کرمان

پس از ھزار و چھارسد سال، شجاع الدین شفا، جلد یک، برگ ۴٠٢ -٣١۵
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زمانی با درگیریھای چشمگیر و زمانی با برخوردھا) این و اصفھان، ھمدانلرستان، کردستان، کرمانشاه

٣١٦سازش نسبی ھمراه بود.

استانھا و شھرھای بزرگ آنروز در برابر مھاجمان عرب در این بخش بھ چگونگی ایستادگی ایرانیان در

پرداختھ می شود.

فارس

جلگھ ھایدر ی ج شھرتوبود کھ مورد یورش اعراب مسلمان قرار گرفت. نخستین شھر فارس» توج«

جای و سی فرسنگی شیراز امروزیکنونیگناوه بندر دوازده فرسنگی شمالبود کھ درفارساستان باختر

بخش «قبایل عرب در سیسد سال پیش از این کھ در ی پس از سرکوب گسترده . شاپور دومداشت

بنی «طوایفآنان از جملھ رخی از عرب را بھ ایران کوچاند کھ بی یلھقبچند بازگویی شد،» ساسانیان

احتمال می دھد کھ آب و ھوای ابن بلخی٣١٧نشاند.را در توج »لیِ وایکربنبَ «و »یسالقِ بدُ عَ «و »َتغلِب

.بودوده نمبرای ماندگار شدن اعراب درخوررا جایگاھیتوج،گرم

گماشتھ شده بود، از راه دریا بھ بھ فرمانروایی عمان و بحرینکھ از سوی عمر» ابن ابی العاصیعثمان«

بسیج بزرگ مردم فارس برای ایستادگی در برابر اعراب در سال و بوشھر کنونی تاخت. استانھای فارس

ند. فرماندھی بپردازاعراب گسیل شده از بصرهلشگرگرد آمدند تا بھ نبرد با در توجرانیان. ایبود۶۴۴

ایرانیان را دیدند، سپاهاستواریبزرگی و ،، مرزبان فارس بود. ھنگامی کھ اعراب»کھرَ شَ «ایرانیان با 

سپاه، در چند ستون در راستاھای گوناگون برای یورش بھ دیگر شھرھای فارس این بھ جای روبرو شدن با 

نگران در دستھ ھای پراکنده بھ سوی شھرھای بی پراکنده شدند. این ترفند مسلمانان کارگر افتاد و ایرانیانِ 

پدافند خود بازگشتند تا در شھر یا روستای خویش با اعراب کارزار نمایند. این پراکندگی و بی سامانی در 

سپاه فارس درست آن چیزی بود کھ اعراب بھ دنبالش بودند. پیگرد دستھ ھای پراکنده و شکست دادن آنھا 

STOR Articls, Conflict and Cooperations, Jamsheed Choksys-316

١١٨برگ برگردان از عباس زریاب،،نولدکھتاریخ ایرانیان و عربھا در زمان ساسانیان، -٣١٧
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تر از روبرو شدن با نیروی یکپارچھ و آسانو روستا بھ روستا برای اعراب در نبردھای شھر بھ شھر

متمرکز ایرانیان در توج بود. 

ی دیگر از اعراب بھ یاری مسلمانان شتافت و میان اعراب لشگربا » َحکَم ابن ابی العاص«در این زمان، 

سرانجام توج و ریشھر ودرگرفت» ریشھر«یرامون باقی ماندند نبرد بزرگی در پبا ایرانیانی کھ در توج

بھ غزای توج رفتیم یکی از شمشیرزنان عرب را بازگو می کند کھ: "یگفتھتبری بھ دست اعراب افتادند. 

و مردم آنجا را محاصره کردیم و چندان کھ خدا خواست با آنان بجنگیدیم. ھنگامی کھ آنجا را بگشودیم، 

این جنگ در دشواری و می نویسد کھ "بالذری٣١٨بسیار بھ چنگ آوردیم و بسیار مردم بکشتیم."غنیمت 
٣١٩."بودکثرت نعمتی کھ بدست مسلمانان افتاد، ھمانند جنگ قادسیھ

زمان زیادی بھ کوشش برای تصرف توج"شمشیرزنان مسلمان چنین می نویسد:از زبان یکی از تبری
دارایی آنان یدرازا انجامید ولی سرانجام ایرانیان شکست یافتند و کشتار زیادی از آنان در شھر شد و ھمھ

٣٢٠"تاراج گردید.

بودند و مسیحی بودند، فرمانبردار قبایل عرب دیگری کھ در پیرامون کرانھ ھای جنوبی خلیج فارس

بھ آنجا مسلمانان شدند و ناچار بھ پرداخت باج گردیدند. اینان احتماال بقایای اعرابی بودند کھ شاپور دوم

کوچانده بود.

ِھَرم ابن َحیان «شود. دیگر شھرھای فارسی درخواست کمک کرد تا روانھ از بصرهابوموسی اشعری

یرا محاصره نمود . این محاصره» شبیر«کازرون شد و دژی بھ نام ی نیز برای یاری او روانھ » َعبدی

طاقت فرسا بھ درازا کشید. سرانجام، پس از جنگی سخت با ایرانیان، دژ گشوده شد.

مردم آن شھر نتواستند پایداری کنند و بھ . شد»ارجان«یروانھاشعریسپاه ابوموسی۶۴۴سال ھمان در 

بود، پیش از درگیری دارابگرد کھ از شھرھای آباد و بسیار دینی فارسو باج گردن نھادند. پرداخت خراج

٢٠٠٧، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، ، جلد  -٣١٨

١۴٣، برگردان آذرتاش آذرنوش، برگ فتوح البلدان، بالذری -٣١٩

٢٠٠٨، برگ ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد -٣٢٠
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جھرم گشت. مردم جھرم ی سپاه عرب روانھ ،سپسار خالفت اسالمی گردد. زنظامی، پذیرفت کھ باجگ

پیمان آشتی برای ،گشت. در نتیجھمسلمانان بر ایرانیان پیروزلشگرآماده نبرد شدند. در نبردی سخت، 

بھ مسلمانان بستھ شد. باج و جزیھی پرداخت سالیانھ 

در براشاپور شد.بیشھر ی روانھ یان مسلمانلشگرھجری با ۶۴۴در سال » ابن ابی العاصعثمان«

با این شرط کھ بھ زنی پرداخت ولی سرانجامرویاروییبھ کھ سمت شھربانی بیشاپور را داشت شھرک

در این شھر کھشد کھ بناو پذیرفترا آشتیپیمان ،تجاوز نشود و کسی کشتھ نشود و شھر ویران نشود

از مدتپسو دیری نپایید آتش بساین. شودوفھار کزنزدیکی کازرون کنونی جای گرفتھ بود، باجگ

شھر آنان شد و بار ی ی روانھ لشگر،. در نتیجھاز پرداخت باج سرباز زدندو شوریدندمردم شھر کوتاھی

.در آمداشغال اعرابشھر بھ،ایرانیانشماری از شد و با کشتار گشودهانمسلمانبدستدیگر شھر 

چیرگی یافتھ بودند. این چیرگی »گور«و بجز دو شھر استخرتقریبا بر سراسر فارس۶۵٠تا سال اعراب 

.بدست آمده بوداردشیرخرهوتن از ایرانیان، در دارابگرد، فسا، شاھپور، اَرجانان کشتار ھزارپس از 

کھ از گوررسیده بود، بھ شھر بھ فرمانداری بصرهکھ از سوی عثمان» عبدهللا ابن عامر«۶۵٠در سال 

بارھا مورد یورش اعراب قرار گرفتھ بود ولی بھ بود، تاخت. گور نیز مانند استخرشھرھای مھم فارس

می نویسد کھ سرانجام، مسلمانان با دنبال کردن سگی، از راھی پنھان بھ بالذریسختی پایداری می کرد. 

جنگھایی ، در ھنگامھ یکم شیعیانخالفت امام ی در دوره ٣٢١درون شھر راه یافتند و بر شھر چیره شدند.

شوریدند و از پرداخت خراجدرونی مسلمانان (نبردھای جمل، صفین و نھروان)، مردم فارس و کرمان

٣٢٢سرباز زدند و کارگزاران حکومت را از منطقھ بیرون نمودند.

نگھداشت ی حکومت عربی بھ انگیزه بدستنیز در برخی موارد » تفرقھ بینداز و حکومت کن«رویکرد 

پس از آنکھ مردم در دوران امویان،، ۶۵٩در سال چیرگی خویش بر ایرانیان بکار گرفتھ شد. برای نمونھ 

سرباز ،  کارگزار خالفت را از فارس بیرون کردند و از پرداخت باج و خراج»سھل ابن حنیف«فارس

١۴٧، برگردان آذرتاش آذرنوش، برگ فتوح البلدان، بالذری-٣٢١

٢۶٧۴، برگ ۶تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، ، جلد - -٣٢٢
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را بھ فارس فرستاد تا دوباره شرایط را بسامان گرداند. ھنگامی کھ » ابن سمّیھزیاد«،وقتی خلیفھ زدند، 

و بھ آنان وعده شورش و آتش بود رسید، برخی از بزرگان منطقھ را فراخوانددر زیاد بھ فارس کھ سراسر 

برخی از مردم را بھ جان برخی دیگر ،و در نھایت زیرکیرساندو وعید داد. شماری از آنان را بیم داد و ت

بدون درگیریھای چشمگیری در این سال آرام سرانجام با این ترفندھا، فارس و از پس آن کرماننداخت.ا

کھ کارگزار »عبیدهللاَّ بن ابى بکره« ، شده بودکھ فرماندار عراقبھ فرمان زیادپس از آن، ٣٢٣شدند.

٣٢٤کرد.ویرانھا را و آتشکدهنمودھیربدان فارس را قتل عامخالفت در فارس بود،

استخر

بوده است ولی بھ دلیل گستردگی و چگونگی ویژه استان فارسھ مھم کشور و باز شھرھایھرچند استخر

آنان در درازای سالھای کشاکش ایرانیان و یایستادگی این شھر در برابر اعراب و خیزش چندین باره

ایرانیان در برابر ایستادگیمھاجمان، پایداری این شھر بھ تنھایی مورد بررسی قرار می گیرد. در تاریخ 

اعراب، مردم استخر جایگاه ویژه ای را دارا ھستند. استخریان نھ تنھا در پدافند از شھر خود بلكھ در 

،خوزستاندارفرمانروای نام،كھ ھرمزانرس، جانانھ كوشیدند. حتی ھنگامینبردھای گسترده در استان فا

اعراب در درازای ی شورشھای پیاپی مردم بر علیھ پیامددرگیر نبرد با اعراب بود، بھ یاری او شتافتند. 

شھر بود بھ گونھ ای كھ اكنون تنھا دھھ ھای پس از سرنگونی ساسانیان، ویرانی و نابودی سراسری این

تاریخی ما برجا مانده است. یادماننامی از استخر و دالوریھای مردم آن در

زن و کودک و خرد و فرزند خویشز بھر بر و بوم و پیوند خویش

از آن بھ کھ کشور بھ دشمن دھیماگر سر بسر تن بھ کشتن دھیم

ایستادگی کرد و گشوده نشد. نخستین بار این شھر تا پایان خالفت عمر، استخرگزارش بالذریی بر پایھ 

در نبردی بسیار سخت گشوده شد. ۶۴۴در پایان سال » ابن ابی العاصعثمان«بدست اعراب بھ فرماندھی 

بھ » عثمان ابن ابی العاص«بر اعراب شوریدند. این بار » َشھرک«در ھمان سال مردم شھر بھ فرماندھی 

٢۶٧۵، برگ ۶تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، ، جلد  -٣٢٣

١٧٧، برگ ٢ابوعثمان جاحظ، الحیوان، جلد - ٣٢۴
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"خدای تبریی کمک نیروھای کمکی ابو موسی اشعری، مردم را بھ سختی سرکوب نمود وبھ گفتھ 

٣٢٥اری بزرگ کرد."عزوجل از پارسیان کشت

دوباره بھ ۶۴٧اعراب در سال بر علیھ اعراب شوریدند. ، دوبار مردم استخر۶۵٠و ۶۴٧در سالھای 

عبدهللا «، مردم استخر بپا خاستند و ۶۵٠بار دیگر در سال و کشتار بسیاری کردند.  استخر یورش آوردند

شد و کارگزار جایگزین ابوموسی اشعریعبدهللا ابن عامرفرماندارعرب شھر را نیز كشتند. » ابن ُمَعَمر

سوم را کھ ریان کھ شھر خویش را آزاد ساختھ بودند، گردید. ازسوی دیگر استخخالفت اسالمی در فارس

نیز » ماَھک«پیش گرفتھ بود، بھ شھر خود فراخواندند. ھمزمان با این رخدادھا، اسپھبد در را راه خراسان

، خویش را بھ بصرهعبدهللا ابن عامر با سوارانی کھ از دارابگرد فارس را از چنگ اعراب بیرون آورد.

فارس رسانده بودند، شھر را محاصره کرد. از اندازه ی پایداری مردم شھر، عبدهللا چنان بھ خشم آمد کھ

"سوگند خورد کھ از مردم چندان ِبکُشد کھ خون براند. بھ استخر آمد و آنرا بھ جنگ ِبِسُتد و خون ھمگان را 
. بیرون از مجھوالن،ھ بھ احصاء (آمار) آمدند افزون از چھل ھزار بودمباح گردانید و عدد کشتگان ک

٣٢٦ریختند تا روان شود."رفت تا آب گرم بر خون میكشتند کھ خون نمیچندان از ایرانیان می

، َمنِجنیق بکار گرفت. شھر پس از برای گشودن شھر استخرمی گوید کھ عبدهللا ابن عامربالذری

او می افزاید كھ ابن عامر در جریان سرکوب شورش مردم استخر سنگباران شدید با منجنیق، گشوده شد. 

٣٢٧ھزار تن از ایشان را كشت.چھلنزدیک بھ 

بسیار بود، چنان كھ تنھا از بزرگان» ابن بلخی«گزارش ی بر پایھ شمار كشتھ شدگان در شھر استخر

چھل ھزار تن كشتھ شده بودند. اختالفھای موجود در آمار کشتگان این نبردھا در میان گزارشھای شھر،

کیفی کشتار را نشان ی تاریخ نگاران، پدیده ای عادی و گسترده است. نگاھی بھ آمار اینچنینی، تنھا اندازه 

ان مورد اطمینان نمی باشند. می دھد و ارقام چند

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد پنجم، برگ ٢٠٠٩ -٣٢۵

١١۶، جلد سوم، برگ فارسنامھ، ابن بلخی -٣٢۶

١۴۵، برگردان آذرتاش آذرنوش، برگ البلدان، بالذریفتوح  -٣٢٧
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عبدهللا «سپاه عرب را شکست دادند و سرکرده ی آن یعنی ، در نبردی دیگر، استخریان جلودارانچندی بعد

تاخت و رسید، بھ سوی استخررا کشتند. پس از اینکھ خبر آن رویداد بھ عبدهللا ابن عامر» ابن َمعَمر تمیمی

در جنگی سخت، مردم استخر را شکست داد. سپس کشتار بزرگ دیگری در آن شھر رخ داد کھ شمار 

٣٢٨کشتگان ایرانی را تا سد ھزار ھم نوشتھ اند.

بھ فرمان كھ» عباسعبدهللا ابن«سرباز زدند. برخاست. مردم از پرداخت جزیھ۶۵٣دوباره در سال استخر

ی بر پایھ ٣٢٩" تا توانست بر شھر چیره شود.اندازه بكشتخالیقی بیفرستاده شده بود "خلیفھ بھ فارس

، استخر نیز در کنار شھرھا و استانھای دیگری از کشور در سال تبریو ، ابن بلخیگزارشھای بالذری

سوم) سر بھ شورش برداشت. تا چندین دھھ پس از حملھ اعراب، ی ، خلیفھ کشتھ شدن عثمان(پس از ۶۶٠

سوم ساختھ می شد.یزدگردی در این شھر سکھ ھای ساسانی با نقش چھره 

کھ ، کارگزار فارس»زیاد ابن اُبیھ«، در زمان کوتاه خالفت امام یکم شیعیان، در پی شورش مردم استخر

زد کھ چگونگی آنھا گسترده ای مامور فرونشاندن شورش شده بود دست بھ خونریزیھای ،از سوی خالفت

چھارم، پس از سرکوبی شورش استخر بدست سپاھیان کوفھی خلیفھ ٣٣٠آمده است.در فارسنامھ ابن بلخی

٣٣١".ای مردم کوفھ شمایید کھ شوکت عجمان را از میان ُبردیدبھ کوفیان گفت: " 

"ابن یخوبی از آنھاست، گفتھی نمونھ ویرانگریھای اعراب مسلمان در برخی شھرھای ایران کھ استخر

الزم بھ تذکر است کھ فتوحات عرب ھمواره سقوط  تمدنھا ":. او می نویسد" را بھ یادمان می آوردخلدون
زیرا شھرھای آباد از ساکنان خود تھی شده اند و زمینھا بصورتی جز آن در آمده تدنبال آورده اسرا بھ 

تبکلی ویران شده اسیرانی در عراقن بجز در چند شھر بھ ویرانی گراییده است. تمدن ااند کھ بوده اند. َیم
ھاللی و بنوسلیم کھ تا تونس و مراکش پیش رفتند و بھ اعراب و ھمین وضع را در شام می توان یافت. 

آن جلگھ ھاییسال در آنجا برای چیرگی خود جنگیدند و سرانجام در آنجا مستقر شدند ھمھ٣۵٠مدت 

١۴۶، برگردان آذرتاش آذرنوش، برگ فتوح البلدان، بالذری-٣٢٨

١١۶و ١١٧برگ ،ابن بلخیفارسنامھ  -٣٢٩

١١۶، برگ فارسنامھ ابن بلخی- ٣٣٠

٢۴٠ برگ ، تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد ۴ - ٣٣١
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دیترانھ) و سودان چنانکھ بقایای آثار تمدن آن از میان بحرالروم (میرا بھ ویرانی کشاندند. ناحیھسرزمینھا
قبیل ساختمانھا و حجاری ھای عظیم و روستاھای نشان می دھند منطقھ ای مسکونی و آباد بود و امروز 

٣٣٢."صحرایی بیش نیست

اصفھان

، از مردمبرخی در اصفھان با فشار د. تاختن۶۴۵یا ۶۴۴و کاشان در سال بھ اصفھان، قماعراب 

باید یک عنوان باشد تا (ھر چند کھ بھ نظر می رسد کھ پادوسبان آن شھر بودمرزباننامی کھ » پادوسپان«

با وجود گرایشش بھ پایداری در برابر مھاجمان عرب، بھ پرداخت باج بھ اعراب و دیگر ،یک نام)

آنچھ کردمپس را فرومایھ دیدم، اى مردم اصفھان، شما ھای آنان تن در داد و بھ مردم گفت: "ھ خواست
٣٣٣ى شما بود."شایستھ

اعراب دارای شش شھر بھ نامھای جی، مھرین، شادریھ، گھ (قھ)، یاصفھان پیش از حملھاستان کنونی 

استان کنونیبیشتر ،تاریخ قمی نویسنده »بن محمد قمیاحسن «و  بالذریی کھنھ و جار بود. بھ گفتھ 

با ابو موسی اشعری بود. در این ناحیھاصفھان با جنگ بھ دست اعراب افتاد. فرماندھی مھاجمان بھ 

مردمی در برابر فاتحان عرب از آبادانی این ی بھ دلیل پایداریھای پیوستھ ،سالھای پس از گشودن اصفھان

قم و ٣٣٤جی، مھرین و گھ بر جا ماند.کاستھ شد و سرانجام از ھفت شھر این ناحیھ تنھا سھ شھر استان

ویژه قم ھ د ھرچند شورشھای مردم در این شھرھا بار مسلمانان گردیدنزکاشان با جنگ گشوده شدند و باجگ

از خلفای عباسی، با » «ست سال پس از آن نیز پی گرفتھ شد و در زمان خالفت یتا حدود دو

٣٣٥خونریزی بسیار سرکوب شد.

مقدمھ ابن خلدون، برگردان از محمد پروین گنابادی، بخش ٢١ -٣٣٢

٧٢برگردان آذرتاش آذرنوش، برگ، فتوح البلدان، بالذری -٣٣٣

بزرگ اسالمی، نگاه کنید بھ "اصفھان"دایره المعارف -٣٣۴

٧۴گبرگردان آذرتاش آذرنوش، بر، فتوح البلدان، بالذری-٣٣۵
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و ارمنستانبایجان رآذ

با داشتجایدر اردبیلبود و کھ برادر رستم فرخزادآذربایجانمرزبان، »اسفندیار«، بالذریی بھ گفتھ 

آذربایجان باج ھشتسد"پذیرفت کھسرانجام ، »الَیمانبنَحذیفة ا«با خونیناز جنگھایجنگید و پسعربان
شد یا بھ اسیری نگیرد و آتشکده کُسپاه عرب کسی را نَ یفرماندهَحذیفھمی بپردازد و در برابر، ھھزار در

را »شیز«آسیب نرساند و بویژه اھل»ساترودان«و َسَبالن و »بالسجان«ای ویران نسازد و بر کـُردان 
٣٣٦".از رقص و پایکوبی در روزھای عید و انجام دیگر مراسم بازندارد

می با آنان بھ این سازش نمی رسید، پیامدش این پیمان برای اعراب بسی سودمند بود چھ  اگر اسفندیار

فرسایشی با شدن مردم آذربایجان در سرزمینھای کوھستانی آن دیار و جنگ و گریزھای توانست پخش

زبدگی جنگیدن در کوھستان را نداشتند، این می توانست یک کابوس دراز متجاوزان باشد. برای اعرابی کھ 

مدت باشد.

مردم،او گماشتجایرا بھخواند و دیگریبازرا از آذربایجان، حذیفھدومی خلیفھھنگامی کھ عمر

از مرگ پس ، ۶۴۵در سال می نویسد تبری، آوردند. دستبھپیچیو سرشورشبرایایبھانھآذربایجان

ولید «عثمان، چندین شورش در ایران بر ضد عربھا روی داد. ،بھ خالفت رسیدعثمانھنگامی کھ عمر، 

آذربایجان در ھنگام یشورش سھ بارهآذربایجان کرد. یروانھ،را برای سرکوبی مردم اردبیل» ابن عقبھ

آذربایجان را ی این نافرمانی ھمھ یروی داد. دامنھ» اشعث ابن قیس کندی«جانشین شدن ولید با 

بھ محلی دیگر می رفت تا اھالی را از اشعث می بایست از مکانی در آذربایجانگرفت بھ گونھ ای کھ " فرا
٣٣٧."پا درآورد و آن نقاط را بھ مھاجرنشینھای عرب بدل نماید

یو سھ بارهآذربایجان دوبار بھ دلیل دیرکرد در پرداخت باج بھ عربان مورد حملھ دوبارهنیز مانندھمدان

شد و شھرھا و روستاھھا ویران و آذربایجاننھمدای بزرگ از اعراب راھی لشگرمسلمانان قرار گرفت . 

.تحمیل شدبر ایرانیانسخت تر بر پایھ ی شرایطی گشت و پیمانی 

٨۴برگردان آذرتاش آذرنوش، برگ، فتوح البلدان، بالذری -٣٣۶

٨۵، برگردان آذرتاش آذرنوش، برگفتوح البلدان، بالذری -٣٣٧
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قبایل عرب بھ سراسر آذربایجان بود. بھ ی ، کوچ گسترده چندبارهو جنگ و سرکوب ھای آشتیمد این اپی

،و شام بدانجاو بصرهفرود آمدند، عشیره ھای عرب از کوفھچون تازیان در آذربایجان"»واقدی«ی گفتھ
گردید و گروھی نیز زمین پارسیان را از آنان خریدند و چیرهکھ توانست چھھرقوم برروی آوردند. ھر

٣٣٨بھ پناه ایشان سپردند و خود کشاورزان ایشان گردیدند."نگھبانیپارسیان دیھ ھای خویش را َبھر

،. مردمرا  فرمانبردار نساختآن دیاربراستیآذربایجاند کھ پیروزیھای آغازین اعراب در نمایچنین می

ن در می بھ آن تَ زمانامری زودگذر می شمردند و تنھا برای خریدن،را بھ اعرابپرداخت باج و خراج

از منابع بیرونترین گزارشھا را در ارمنی کھ یکی از جامعتاریخ نویس) Sebeosسیبیوس (٣٣٩دادند.

سنگینبسیار در آذربایجانراتلفات مسلماناننوشتھ است،اعراب بھ ایران یورشی درباره اسالمی

٣٤٠است.گزارش کرده

(شھر دوین در سی کیلومتری جنوب ایروان کنونی » ِدوین«بھ سوی شھر ۶۴٠شمشیرزنان عرب در سال 

چھارم بود، بنیاد ی در سده و پادشاه محلی ارمنستانسوم کھ از تبار پارتیجای داشت و بدست خسرو

می فرمانر آن بو یکی از مرزبانان ایران ساسانی در آن روزگار بودکھ مرکز ارمنستانگذاشتھ شده بود)

اعراب کھ  این دژ شھر را شکستند و بھ درون شھر رخنھ کردند. یایستادگ،، تاختند و پس از چندیراند

شھر را در محاصره داشتند، برای ورود بھ شھر با پرتاب آتش و ایجاد دود بسیار، نگھبانان حصار شھر را 

بسیاری از مردم شھر را کشتند و سی و پنج ھزار نفر زن و مرد و کودک ،اعراب. ندنمودگریزناچار بھ 

گرفتند. بردگیرا بھ 

شمال رارات آمده بودند، بھ آسورستان (آپس از چند روز، اعراب از ھمان راھی کھ بھ درون دامنھ ھای 

در درازای دوازده سال چھار نبرد میان ارمنیان و اعراب ٣٤١) بازگشتند.بھ مرکزیت موصلکنونیعراق

٨٧برگردان آذرتاش آذرنوش، برگ،فتوح البلدان، بالذری -٣٣٨

برگ ٨١ برگردان از مسعود رجب نی، ریچارد فرای، عصر زرین فرھنگ ایران، -٣٣٩

مورخ ارمنی در تاریخ ھراکلیوس، برگ ١۴۵، بازگویی از ریچار فرای در « عصر زرین فرھنگ ایران»  - ٣۴٠

341-Sebeos’ History, Chapter 30
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د. بافت کوھستانی ارمنستان و آب و رخ داد کھ فرجام آن بیرون راندن اعراب مسلمان از ارمنستان بو

ھوای سرد و برفی آن از عوامل شکست اعراب در ارمنستان بود. 

دریای مازندرانی بھ کرانھ ومی دھند، بلندی خود را از دست جایی کھ کوھھای قفقاز» دربندَ «در 

اعراب بود. فرمانده برایدیگریآماجساختھ شده بود، دربند کھ از زمان انوشیرواننزدیک می شوند، دژ

نیان از مسلمانان را در نبردھای گوناگون نامی بود کھ گزارشھای شکست ایرا» رازشھرب«دژ دربند ی 

عرب بود. از اینرو با آنان بھ گفتگو پرداخت و سازشی دریافت کرده بود و ناامید از رویارویی با سپاھیان 

، ھمچنان برابربرکنار باشند ولی در آن، شھربراز و نیروھایش از پرداخت جزیھیبھ دست آمد کھ بر پایھ

٣٤٢گذشتھ، از دست اندازی قبایل غارتگر شمال  دربند بھ جنوب آن جلوگیری نمایند.

ری

شمار لشگریان عرب کھ از . رخ داد، دو ماه پس از جنگ نھاوند۶۴٣در سال راب بھ ریعیورش ا

ی كھ رھبری مردم ر٣٤٣گسیل شده بودند، ھشت ھزار نفر نوشتھ شده است.بھ ری آفندبرای پادگان کوفھ

چوبین از بھرامی، نوه»سیاوش«بھ آنان پیوستھ بودند با نیزیجان و كومش (سمنان)شماری از مردم آذربا

بزرگ با خیانت۶۴۵سرانجام در سال .پایداری ری بھ درازا کشید.بود» مھران«نامدار ی خانواده 

مھران رشک می بردند و در سودای حکومت ری بودند، یکھ بر خانواده نژاده» زینبی«ی خانواده

بدست شھر افتادن ، این خیانتپیامده شد. ری گشودیدروازهاعراب بھ درون شھر رھنمون شدند و 

٣٤٤.بوداعراب

کشتاری کھ پس از فرو افتادن شھر بدست اعراب انجام شد، در میان شھرھای گشوده شده کم مانند بود. 

سردار عرب » یرهغَ مُ «مردم شھر پایداری بسیار کردند و در ری"گونھ می نویسند:اینو ابن اثیرتبری
آنان سوگند خورد. چون اعراب پیروزیکھ در این جنگ یک چشم خود را از دست بداد بھ کشتار ھمھ

342 - The Great Arab conquests, Hugh Kennedy, p.180

٧۶برگردان آذرتاش آذرنوش، برگ،فتوح البلدان، بالذری-٣۴٣

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد ۵، برگ ١٩٧۴ -٣۴۴
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با نی شماره کردند. غنیمتی کھ خدا در ری بھ مسلمانان نصیب شدند چندان از مردم کشتند کھ کشتگان را
٣٤٥".بودرسیدهآنان بھتیسفونغنایمی بود کھ در یفرمود بھ اندازه

با خیانت بھ ھممیھنانشرا كھبینعرب دستور ویرانی شھر را داد و زیدیگری فرمانده» ابن مقرننعیم«

نوین گماشت و پس از او بھ فرمانروایی شھر ری،چشمگیری كرده بودکدر گشایش شھر بھ اعراب كم

مردم ری و کومش (سمنان) پس از شکست از مسلمانان، فرمانروایی پدرشان شدند. فرزندانش میراث خوارِ 

از اعراب در برابر،ی پانسد ھزار درھمی با اعراب بھ گونھ ای موقتی کنار آمدند.پرداخت جزیھبا 

٣٤٦ای را ویــران نکـننـد.مسلمان خواستند تا کسی را نکشند و بھ اسیری نبرند و آتشکــده

را درمانده و اعرابایستادگی مردم در برابر مھاجمان، نزدیک دو سالاست کھ در جایی کھاندوھبار

، رشک بر سردار دالوری چون سیاوشی برامانند بزرگ خاندان زینبی، خیانت ورزی بودناتوان ساختھ 

، و بھ سودای بھ چنگ آوردن قدرت، راه ورود بھ شھر و نقطھ آسیب پذیر آن را بھ دشمن فرماندار ری

نبود، آسیبھای ھمراه انگیزه ھای ایمانی ابرویونھ ھمکاریھا با مھاجمان عرب کھ بھ ھیچگ. ایندادنشان 

کمرشکنی بھ پایداری ایرانیان وارد نمود. 

شورشھای ھمگانی در شھرھای ایران پس از مرگ ھر یک از خلفا بگونھ ی یک روند کلی دیده می شد. 

سرزمینھای زیر چیرگی خالفت اسالمی بھ انگیزه ی گذشت، مردممی شد و یا درمی ھرگاه خلیفھ ای کشتھ 

آنکھ حکومت را ناپایدار و شکننده می یافتند، سر بھ نافرمانی برمی داشتند و کارگزاران عرب را از شھر 

بھ آن شھر گسیل و یا بصرهبیرون می راندند و یا از میان می بردند. در این گونھ موارد، لشگری از کوفھ

می شد و مردم را سرکوب می نمود. 

و گانیآن در سراسر ایران، شورشھای ھمنھاوندی و پیچیدن خبربدست پیروزپس از کشتھ شدن عمر

کھ ھم گرفتار شورشھای شھرھای ایران شده بود و ھم رودرروی برای عثمانگسترده در ایران روی داد. 

مانند لشگریان پرتوقع مسلمان قرار گرفتھ بود، یک راھکار آن بود تا لشگریان ناخوشنود را بھ مرزھا 

برگ ١٩٧۵و  تاریخ کامل، ابن اثیر، برگردان از حسین روحانی، جلد  ، تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده،  جلد ۵  - ٣۴۵
۴، برگ ١۵٢٨
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بفرستد تا در آنجا با دشمنان حکومت اسالمی جھاد کنند.  کسانی کھ بھ حقیقت ماجرا پی برده سرزمین دیلم 

٣٤٧است نھ در دیلم.مرزداران نوشتند کھ جھاد در مدینھبودند، بھ 

مردم بر ،و ریشده بود، در ھمداندیگر بار فرماندار کوفھن ابی وقاصباکھ سعد در آغاز خالفت عثمان

بھ پرداخت ناچاردیگر بار گشود و مردم را » َعالء ابن َوَھب«ھمدان را بھ دست ،اعراب شوریدند. سعد

پایداری ری بھ درازا کشید و مردم این شھر بارھا شوریدند و اعراب بارھا بھ آنجا ولیکردو جزیھخراج

٣٤٨گشوده شد.» قرظھ ابن کعب انصاری«کشیدند. سرانجام، ری بھ دست لشگر

سیستان

گمارده شد. بھ فرماندھی سپاھی برای گشودن سیستان» ثیبن زیاد الحارِ اع بیرَ « ، در دوران خالفت عثمان

سپاه سیستان برون آمد پیش. "چنین می خوانیم: » تاریخ سیستان«در بھ ھیرمند رسید. وی از راه کرمان
ی ". سپس نویسنده حربی سخت کردند و بسیار از ھر دو گروه کشتھ شد و از مسلمانان بیشتر کشتھ شد

زیاد برای بستن پیمان بن امرزبان سیستان و ربیع » ایران پور رستم«تاریخ سیستان از دیداری کھ میان 

جنگ و جامھ : "ربیع فرمان داد تا صدری بساختند از آن کشتگانِ بدینگونھ یاد می کند،صلح انجام شد
ر آن بنشست. چون ایران پور رستم بَ ودر شُ شان و ھم از آن کشتگان تکیھ گاھھا ساختند. بَ یافکندند بر پشتھا

را چنان دیدند از اسبان فرود آمدند و بایستادند و ربیع مردی و دیگر بزرگان و موبد موبدان بیامدند و ربیع
او را بر آن حال نشستھ ،و دندانھای بزرگ و لبھای قوی. چون ایران پور رستمدراز اندام و گندمگون بود

اینک اھرمن فرا دید آمد کھ .روز فرادید نیایدھ یاران را گفت: می گویند اھرمن ب،بر روی کشتگان بدید
٣٤٩کردند.»ستبُ «و »خاش«شھرھای اعراب آھنگلشگر،پس از این پیمان."رین ھیچ شک نیستاند

١٠۵خلفاء: فتوحات در عھد خلیفھ دوم، رسول جعفریان، برگ تاریخ -٣۴٧

٧٨ فتوح البلدان، بالذری، برگردان آذرتاش آذرنوش، برگ -٣۴٨

تاریخ سیستان، بھ کوشش ملک الشعرای بھار، برگ ٢٨١ -٣۴٩
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برخوردھای خونینی میان اعراب و مردم بومی ،در سیستان» َقریَتین«و » زوشت«چون در شھرکھایی 

٣٥٠درگرفت و  شمار باالیی از ھر دو سو کشتھ شدند.

بود، چھل ھزار تن از ایرانیان را )(مرکز سیستانفرمانروای زرنگربیعدر درازای دو سال و نیمی کھ

از چھل ھزار تن سیستانی کھ اعراب بھ بردگی ُبردند، داستانھای غم انگیزی گزارش شده بھ بند کشید. 

شناسایی برخی از این بردگان ایرانی کھ بھ غالمی خود، بھ » خبارزین االَ «در کتاب است. گردیزی

شماری از این اسیران سیستانی، آب شناس (چاه َکن و یا اعراب مسلمان فروافتاده بودند، پرداختھ است.

ی آنانو کاربلدیزبردست،سازنده کاریز و قنات) بودند و بھ دلیل چگونگی آب و ھوایی سرزمین سیستان

ُبرد، بخشی از . ھنگامی کھ ربیع ابن زیاد اینان را با خود بھ بصرهکار می آمدھبسیار بآب،یدر زمینھ

و مکھ را خشک و بی آب یافتند. واگذار کرد. آنھا مدینھآنھا را بھ عنوان غنیمت جنگی بھ اعراب حجاز

ند، با ساخت چاه و کاریز، آب اسارت رھا کُ خانواده ھایشان را از پس بھ ربیع پیشنھاد دادند کھ اگر آنھا و

فراوانی را برای مردم حجاز فراھم کنند. گردیزی فھرستی از این کاریزھا و چاھھا را در گزارش خود 

٣٥١آورده است.

در جنوب افغانستاندر خاور زابل وبھ شھر ُبست، ۶۵۵در سال اعراب در راستای پیشروی بھ خاور، 

این رخدادی اینک دنبالھ ٣٥٢کنونی تاختند ولی با پایداری مردم آنجا، کاری از پیش نبردند و ناکام گشتند.

مردمان ُبست فرمان نبردند و با اعراب حرب کردند و گفتند ما صلح : "پی می گیریماز تاریخ سیستانرا
کنیم. آخر از ایشان بسیار کشتھ شد و گروھی بزرگ از ایشان را برده کردند و بھ درگاه امیر المومنین نمی 

ج ابن َحجا«کھ دبیر »عبدالرحمن«این بردگان کھ در آنجا بزرگ شدند،ی) فرستادند. از جملھ(عثمان
٣٥٣...". و»بوالحرثحصین «و »سالم ابن ذکوان«بود و » یوسف

١۵٠ذرتاش آذرنوش، برگآبرگردان،فتوح البلدان، بالذری - ٣۵٠

زین االخبار، گردیزی، بھ کوشش عبدالحی حبیبی، برگھای ٢٣١و ٢٣٢ -٣۵١

The great Arab conquests, Hugh Kennedy, p.187-352
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»زرنگ«و وی و ھمراھانش را از شھر ابن زیاد شوریدندبر جانشین ربیعمردم سیستاندر ھمان سال،

مره" را برای سرکوب مردم و سوم، "عبدالرحمن ابن سَ یخلیفھ،عثمان.(مرکز سیستان) بیرون راندند

شھر پذیرفت کھ در شھر زرنگ، بزرگِ محاصره یسیستان راھی آن دیار کرد. پس از ی دوباره مھار

نابالغ بھ اعراب مسلمان داده شود. با یپسر بچھو دو ھزار برابر امنیت جان و مال مردم، دو ملیون درھم

عبدالرحمن راھی مدینھ شد و مردم کھ خبر مرگ عثمان ، ۶۵۶بھ سال سوم در مدینھی کشتھ شدن خلیفھ 

٣٥٤.ر" را از شھر راندندحمَ را شنیده بودند، باز برخاستند و جانشین عبدالرحمن یعنی "امیر ابن اَ 

را با چھار ھزار تن » رینبَ بعی ابن کاس عَ رَ «، ۶۵۶در سال ابن ابیطلبعلیچھارم مسلمانان، ی خلیفھ 

بھ جنگ » َحسکھ«مردم ،کرد. ھنگامی کھ سپاه اسالم وارد سیستان شدسیستانی روانھ از کوفھ

و شمار بسیاری از گشودسیستان را َربعیمردم حسکھ کشتھ شدند و بسیاری از برخاستند. سرانجام 

بھ سوی بلوچستان تاخت. بلوچھا در "قیقان" ایستادگی نمودند ولی این سپاهسپس ایرانیان اسیر شدند. 

پس چندی ٣٥٥شکست خوردند و ھزاران نفر از آنھا بھ بردگی و بندگی گرفتھ شدند.۶۵٨سرانجام در سال 

شھر از رابوددر سیستانکھ کارگزار امام علی» امیرابن احمر یشکری« شوریدند ومردم سیستان،از آن

سرباز زدند.)(جزیھو از پرداخت باجبیرون کردند

ی تاراج کرمان چنان بود کھ بھ گفتھ د. ه بودنرسید، نخست بھ کرماناعراب در راه رسیدن بھ سیستان

پس خانھ ھا .، بیشتر ساکنان این دیار بھ مکران (بلوچستان) و سیستان گریختند»فتوح البلدان«در بالذری

در شھرھایی شان بھ دست تازیان افتاد و خود کرمانیان بھ آباد کردن بلوچستان ھمت گماشتند. یو زمینھا

نکھ در زیر فرمان اعراب خویش را رھا کردند و برای ایی چون سیرجان و بم، بیشتر مردم خانھ و کاشانھ 

ان در سالھای پسین، ھنگامی کھ دریافتند آنرا پیش گرفتند. بخشی از زندگی نکنند، راه سیستان و خراسان

پارسیان ھند را پی ی را پیش گرفتند و جامعھ ماندن اعراب مسلمان در کشورشان زودگذر نیست، راه ھند

٣٥٦ریختند.

٩١پیش از اسالم، عبدالحی حبیبی، برگ افغانستانتاریخ - ٣۵۴

٩١پیش از اسالم، عبدالحی حبیبی، برگ تاریخ افغانستان- ٣۵۵
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را بھ» بكرهابىابنعبیدهللا«۶٧٠در سال » زیاد«، »ابن ابی سفیان معاویھ«دوران زمامداری در 

» جاحظ«كند. ھا را خاموشرا بكشد و آتشكدهدستور داد تا ھیربدانويگماشت و بھفرمانداری سیستان

بكرة را نوشتھ ابىعبیدهللابدست»گور«و»كاریان«مانندھاي بزرگ فارسخاموش کردن آتشكدهداستان

جستاردر اینتفصیلبھسیستانتاریخرسید. در كتابسیستانھا از فارس بھکده است. ویران سازی آتش

دیدند، مىتنگرا بر خویشتنعرصھكھسیستانو زرتشتیانسند، دھقاناناینی. برپایھاسترفتھسخن

ونینی رخ دھد، خنھادند و پیش از آنکھ جنگ در میانپایسیستانكردند، ولی مسلمانانشورشآھنگ

ھا باز داشتند. را از ویران نمودن آتشكدهعبیدهللا

دو قوم درگیر در دو سنتیچشم می خورد، اختالف پررنگ در ارزشھایروشنی بھآنچھ در این زمانھا بھ 

ی برای پدافند از آتشکده ھا سر بھ نافرمانی برداشتند، نماینده سو است. ھمان گونھ کھ زرتشتیان سیستان

فرمان داد تا ھر کس سوسماری را بن سمرهاعبدهللا یعنی در زمان عثمانخالفت اسالمی در سیستان

از آسیب دیدن آنچھ در نزدشان بھ درگیر رااین نگرانی دو سوی ٣٥٧.اید بپردازدسنگین ببکشد جریمھ ای 

سنتی، ارجمند بوده است را نشان می دھد.الیلد

سیستانسالمی بھ سوی سرزمینھای خاوری تر ازمویان، پیکان جھانگشایی خالفت ادر میانھ ی دوره ی اُ 

كردهصلحبھ اعراب، خراجبا پذیرفتن پرداختپیش از آنكھكابلمرزبان»تبیلرَ «رفت. یعنی کابل

داد تا با فرمان» بكرهابىابن«بھیوسفابن زد و حجاجسرباز خراجاز پرداختنھنگامبود، در این

نكردهگرداند و تا چنینرا بردهو مردانویران نمایدرا او را تسخیر كند، دژھابجنگد، شھرھايرتبیل

با خود بصرهسپاهشد. سرداریبا رتبیلجنگ، رھسپارو كوفھبصرهبا سپاهبكرهابىابنبرنگردد. پس

فراوانو غنایمرفترتبیلیقلمروبھ درون سپاهبود. این»ھانىبناُشریح«با كوفھسپاهاو و فرماندھى

، از سرزمینھای در رتبیل. سپاهیافتدستآناناز سرزمینھایو بر بخشىساختدو دژھا را نابوگرفت

رتبیلرسیدند. مرداننزدیکی کابلبھمسلمانانكردند تا سپاهمىنشینیپساز دیگری پساختیارشان یكى

خوردنبھدیدند، چنانكھنابودیدرماندند و خود را در معرضلمانانگرفتند. مسگذرگاھھا را بر آنان

. برخىنمونھ نداشتاسالمتا آن زمان در تاریخ شد كھدچار سختىچنانسپاهناچار شدند. اینچارپایان

.گرفتنام» الفناجیش«،سپاهاینعربدر تاریخ اند. نوشتھشمار تلفات اعراب را تا سی ھزار تن

برگ ١٢٩ تاریخ اجتماعی ایران، سعید نفیسی، -٣۵٧
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تبرستانوگرگان

تاخت ولیگرگاناز شھرکھای نزدیک » تمیسھ«سپاه عرب بھ ، ۶۵١، در سال در زمان خالفت عثمان

سرانجام وی .نماز خوف خواند،از وحشتسردار عرب، بن عاصامردم چنان دلیرانھ جنگیدند کھ سعید 

با گفتگوھایی کھ با رھبر آنان، وادارد اعراب یگردن نھادن بھ خواستھبرای اینکھ مردم را بھ 

کھ. ھنگامیبھ آنان امان داد و سوگند خورد کھ  یک تن از مردم شھر را نخواھد کشتکرد، » روزبھان«

خورده سوگندپیمان خود گفت کھ من شکستن و در توجیھ شتجز یک تن کرا مردان م شدند ھمھ آنان تسلی

٣٥٨یک تن از مردم را نکشم.تنھابودم کھ 

تاخت. فرماندار بھ آمل» نقرَ د ابن مُ سویَ «یان مسلمان بھ سرکردگی لشگرپیش از این، ستون دیگری از 

نھا نروند. آملیان آآمل پذیرفت تا باج درخواستی مسلمانان را پرداخت نماید بھ شرطی اعراب بھ درون شھر 

کشید تا آنھا را وادار بھ لشگربھ آنجا پس از چندی از پرداخت باج سرباز زدند. سعید ابن عاص از گرگان

. بودبر ضد مسلمانان تبرستانیویداد، گسترش شورش بھ ھمھپرداخت باج نماید. پیامد این ر

آنان را در برابر چیرگی یو ایستادگی پیوستھبا مسلمانان بھ روشنی، سر ناسازگاری مردم تبرستانھااین

اعراب بھ تبرستان، ده ھزار ھایلشگر کشی، در یکی از معاویھخالفت در زمان اعراب بیان می دارد. 

راه را در نواحی کوھستانی بر ایرانیانراھی آنجا شدند. ولی » ھبیره شیبانی«جنگجوی مسلمان بھ رھبری 

لشگریان اسالم کشتھ شدند بھ گونھ ای کھ از بستند . جنگ درگرفت و ده ھزار نفر یان مسلمانروی لشگر

و شام برگردد. تاریخ نویسان عرب از این رویداد بھ عنوان یکی از حتی یک نفر ھم نتوانست بھ کوفھ

اسالم نام برده اند. فتوحاتجنگھایسھمناکترین 

داستانی است خواندنی کھ ۶٩٩در سال در تبرستان» قطری«ابن یوسف یعنی رفتار سردار نامی حجاج

ُمَھلَب «" قطری پس از درگیری با سردار دیگر حجاج یعنی :می خوانیماز تاریخ یعقوبیآن را ی فشرده 
از لشگریان عرب آھنگ تبرستان کرد تا در آنجا از آتش کین و نفر، با بیست و دو ھزار»ابن ابی صفره

در خواست کھ وی را تانتبرساسپھبداز دشمنی ُمھلَب آسوده باشد. چون قطری بھ تبرستان رسید،

، برگ ٢١١۶ تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد ۵ -٣۵٨
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چنان کرد. پس چون زخمھای اعراب بھبود یافت و چارپایانشان ش بھ عنوان مھمان بپذیرد و او سرزمین
گزار ، قطری نزد اسپھبد فرستاد و بھ او پیشنھاد کرد کھ یا اسالم آورد و یا خوار و زبون و جزیھفربھ شدند

لشگریانش را بھ سوی اسپھبد گسیل داشت. اسپھبد گفت: رانده و آواره نزد من آمدی و تو را شود. قطری
جز این ،جای دادم. سپس برای من پیام می فرستی؟ تو پست ترین مردم روی زمینی. قطری گفت: در دین
فت تا بھ روا نیست. پس اسپھبد بھ جنگ ایستاد و پسر و برادر و عمویش کشتھ شدند و خود بھ ھزیمت ر

٣٥٩."رسیدری

میان مردم این بخش از ایران و اعراب و آتش بسھای زودگذر ھنوز نبرد رویداد،چند دھھ پس از آن

شد و آن شھر را راھی گرگان» بیزید ابن ُمَھلَ «، ، در دوران بنی امیھ١۶٧مسلمان برقرار بود. در سال 

برای شش ماه محاصره نمود. سرانجام گرگانیان از پایداری دست کشیدند و پیمانی با یزید بستند کھ باج 

» اسپھبد فرخان«کرد. سالیانھ را بھ اعراب بپردازند. یزید پس از این کامیابی، آھنگ ساری و آمل

یان یاری خواست و ھمزمان شورش بزرگی را در گرگان بر ضد مسلمانان فرماندار ایرانی منطقھ از دیلم

لشگر یزید را شکست دادند و در این نبرد، پسر و برادر یزید را کشتند. سارویان و آملیانبرانگیخت. 

نیروھای عرب در منطقھ کھ دارای چھار ھزار رزمنده بھ پادگانگرگانیان نیز پس از رایزنی با فرخان، بھ 

٣٦٠بود، تاختند و آنان را کشتند.» عبدهللا ابن محمد َیشکُری«فرماندھی 

نگ، اعراب بر استان را گرفت. پس از خونریزی بسیار از دو سوی جی زد و خوردھا ھمھ یدامنھ

دست فرمانروایان ایرانی باقی ماند. در یرگی یافتند ولی کوھستان ھمچنان در سرزمینھای جلگھ ای چ

، اعراب کھ گرگانیان را غافلگیر کرده بودند، پس از اشغال شھر، بھ خونخواھی عبدهللا یشکُری و گرگان

٣٦١سربازانش، مردان ایرانی را بھ دار آویختند و زنان و کودکان را  بھ بردگی گرفتند.

در میان گزارشھای تاریخی داستان زیر از سرکوب و خونریزی در گرگانداستانھای ھول انگیزی ھمچون 
دیده می شود: 

٢٢٧، برگ ٢، برگردان از محمد ابراھیم آیتی، جلد تاریخ یعقوبی -٣۵٩

٩۴ آذرتاش آذرنوش، برگ برگردان فتوح البلدان، بالذری، -٣۶٠

تاریخ تبرستان، ابن اسفندیار، ویرایش از اقبال آشتیانی برگ ١۶٢ -٣۶١
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بشد از مردم آن کھ با خون آنان آسیاسوگند خورد کھ چندان بکُ" یزید ابن مھلب در حملھ بھ گرگان
کند. چون بدانجا در آمد خون ھمگان مباح بگرداند و آرد الزم برای یک وعده غذای خود را با آن نرم

خون رشد. پس آب گرم بنمی گردید زیرا کھ خون لختھ میبکھ خون بریختند آسیاچندانولیگردانید.
٣٦٢".ریختند تا برفت و نان چنانکھ مقرر شده بود، پختھ شد

بسی سر بھ خاک اندر آکنده شدبسی گنج و گوھر پراکنده شد

کھ آید بھ این پادشاھی گزندبلندچنین گشت پرگار چرخ

کھ بیشتر ھمسر و فرزندان کشتھ شدگان جنگ بودند، دربندِ و مازندرانشمار باالیی از مردم گرگان

" در مازندران آنقدر :در شام نوشت» ھشام ابن عبدالملک«یزید ابن مھلب بھ خلیفھ .گرفتار آمدندمسلمانان 
اسیر گرفتھ ام کھ اگر آنھا را بھ ردیف کنم یک سر آن نزد تو در شام و سر دیگرش نزد من در تبرستان

٣٦٣"خواھد بود.

، کھ جابجا کردن ھمھ ی آنان انجام پذیر نبودو شمار باالی اسیراندر تبرستانسرکوب خونین مردم 

در نگاسیران را تا دو فرسفرماندھان عرب را بھ کشتن بخشی از اسیران جنگی واداشت بھ گونھ ای کھ " 
٣٦٤".نددو سوی جاده ھا بھ دار آویخت

، خلیفھ »سلیمان ابن عبدالملک«بر علیھ ی خالفت عربی در زمان خالفت در شورش بزرگ مردم گرگان

چھل ھزار تن از ی اُموی، " اعراب کھ با سد و بیست ھزار سپاھی بھ سرکوبگری گرگانیان آمده بودند،

، کارگزار »قحطبّھ ابن شبیب«سردار دیگر عرب،،از آن.  با این وجود چند سال پسمردم شھر را کشتند
علیھ ی خالفت عرب برھزار تن دیگر از مردم گرگان را بھ جرم شورش دوباره٣٠عباسی خالفت 
٣٦٥."بکشت

برگ ١۶۴ تاریخ تبرستان، ابن اسفندیار، بھ کوشش اقبال آشتیانی، و ، برگ ١٣۵ فارسنامھ ابن بلخی  -٣۶٢

بازگویی توسط میزاآقاخان کرمانی در کتاب سھ نامھ چاپ دوسلدرف برگ ٨١ -٣۶٣

ترجمھ فارسی برگ ۴٠ در خراسان، عبدهللا مھدی الخطیب، حکومت بنی امیھ -٣۶۴

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد ٩، برگ ٣٩۴٠ -٣۶۵
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زد و خوردھای خونین میان زرتشتیان میدانھمچنان و گرگانحکومت اموی، تبرستانی در سالھای مانده 

خالفت عباسیان نیز کشیده شد. در گرگان کھ بھ دلیل جلگھ ی این زد و خوردھا بھ  دوره و مسلمانان بود.

اسپھُبد « بیش از تبرستان و دیلم در تیررس مسلمانان بود، پس از بارھا جنگ و آتش بس، ،ای بودن

مسلمانان رھبری می کرد. در این خیزش، یبر علیھ٧٦٠تا ٧۵٨جنبش ایرانیان را از سال » خورشید

از سپاھیان عرب، اعراب مھاجر بھ گرگان و بومیان مسلمان شده کشتھ شدند. سرانجام خورشید در شماری

اسپھبد خورشید زمان منصور عباسی شکست خورد ولی از دشمنی و کین خواھی دو سوی نبرد کاستھ نشد.

عتصم است کھ ھمزمان با بابک خرمدین بپا خاست و در زمان خالفت مآورنام» مازیار«پدربزرگ 

٣٦٦.عباسی، دستگیر و کشتھ شد

کرد نمایندگان کاررا می توان در یکی از نمونھ ھای خشونت خالفت اسالمی در باره ی مردم تبرستان

ی دادرسیبھ بھانھار خلیفھ در منطقھ، ز، کارگ»بن حازماعبدهللا «، ٧۵٩حکومت در چالوس دید: در سال 

بھ یک و سپس مردم را چندین جایگاه گرد آوردندداد تا آنان را در فرمانو رسیدگی بھ شکایات مردم، 

، ھیچ نمانده آن قومھمھ یاز " روز ر پایان آنپنھانی گردن زدند، آنچنان کھ دو خواستندبھ حضور یک
بھ زور می رامردمو داراییھا آباد نشد ...لکھ تا ساویران نمودندرا چنان (چالوس) ه بود ... و د

٣٦٧".بردند

دیلم و گیالن

در دوره ی مورد بررسی این نوشتار، ھمچنان کھ سخن رفت، دیلم بھ مناطق کوھستانی استان گیالن کنونی 

زیر چیرگی این سرزمینھا گفتھ می شد و سرزمین جلگھ ای و نزدیک بھ دریای این استان، دیار گیلھا بود. 

ساسانیان نبود ولی از کانونھای فراھم آوردن نیروی سپاھی برای شاھان ساسانی در سیاسی و نظامی کامل

بھ مسلمانان در ھنگام جنگ در باره ی پیوستن ستونی از رزمندگان دیلمیدرازای سده ھای گذشتھ بود.

، پیش از این سخن در یورش بھ شوشتردیلمیو ھمچنین ھمکاری شماری از آنان بھ فرماندھی سیاهقادسیھ

۵٧ ستیز و سازش زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب، جمشید گرشاسب چوکسی، برگ -٣۶۶

۶٩تاریخ رویان، اولیاء هللا آملی، برگ -٣۶٧
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، رخداد کھ با کشتھ شدن موتا» واجرود«در ۶٣٩نخستین رویارویی دیلمیان و مسلمانان در سال رفت.

پس نشستند.دیلمیان، نیروھایش بھ کوھستانھای جنوبی البرزیفرمانده

این استان ھیچگاه در دو سده ی نخست ھجری پیوستھ نبود و مردم از ھر گشایشی برای چیرگی اعراب بر

در ھنگام خالفت امام یکم ٣٦٨.نافرمانی از مسلمانان و بیرون راندن آنان از دیار خود سود می جستند

ن کاری اینا٣٦٩شیعیان، با تشویق ایشان، پنج ھزار نفر از اعراب بسیج شدند و بھ گشودن دیلم گسیل شدند.

از پیش نبردند و دیلم ھمچنان بیرون از دامنھ ی نفوذ خالفت ماند. 

ابن یوسف تی نکردند تا اینکھ حجاجبرای رفتن بھ درون کوھستان دیلمان پیشدساعراب تا زمان بنی امیھ

پسرش محمد را در جایگاه فرماندھی لشگری از مسلمانان بھ جنگ دیلمیان فرستاد. این جنگ با شکست و 

، دیلمیان و گیلکھا بھ یاری تبرستانیھا شتافتند کھ مورد یورش ٧١۶در سال ٣٧٠ناکامی مسلمانان ھمراه بود.

٣٧١سپاه عرب بھ فرماندھی یزید ابن مھلب قرار گرفتھ بودند. 

بدست نیروھای خالفت یعنی سدوھشتاد سال پس از قادسیھ٨١٧انجام، بخشھای بزرگی از دیلم در سال سر

گسترش اسالم در این سرزمینھا اسالمی افتاد ھرچند پس از چندی دوباره از چیرگی اعراب بیرون آمد.

سده ی دھم میالدی، مسلمانان در گیالن اقلیت گونھ ای کھ تا پایان سده ی نھم و آغاز انجام شد ببسیار کند 

٣٧٢کوچکی بودند.

تاریخ تبرستان، ابن اسفندیار، ویرایش از اقبال آشتیانی برگ ١۵٧ -٣۶٨

تاریخ ایران بعد از اسالم، عبدالحسین زرین کوب، جلد چھارم، برگ ٣۵١ -٣۶٩

370- Deylamites in the Islamic period, Iranica, by Wilfred Madelung

371- Deylamites in the Islamic period, Iranica, by Wilfred Madelung

372  -Gilan; History in the early Islamic period, Iranica, by Wilfred Madelung
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) در دوره ھای خلفای راشدین(بیزانسپیشرفت حکومت اسالمی در جبھھ ھای ایران و روم شرقی
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خراسان

کھ کمابیش در پیوند با بھ ویژه پس از مرگ عمرایرانشھریشورشھای سراسری در شھرھای اشغال شده

زنده است، بود، خالفت اسالمی را بھ این نتیجھ رساند کھ تا یزدگردنامھ نگاریھا و رایزنیھای یزدگرد

چیرگی اعراب سود می جویند. رھایی ازبرای روزنھ ایو ایرانیان چشم امید بھ او دارند و از ھر فرصتی

جای گرفت.،و از میان بردن او در دستور کار کارگزاران خالفت در ایراناز اینرو، دنبال نمودن یزدگرد

و باروی دستگرد و قصرشیرین بدست سپاه ، دژ و برج سوم از تیسفونآوارگی یزدگرددر دو دھھ پیش از 

نتوانند پایگاه و یا پناھگاھی برای یزدگردموجب می شد کھ این دو شھر. اینھراكلیوس نابود شده بودند

در شمال در شمال و خراسانبنابراین، دو سرزمین تبرستان٣٧٣پس از بیرون آمدن از تیسفون باشد.

سوم پیشنھاد رفتن بود. سپھبد تبرستان بھ یزدگردبرای پناه گرفتن وی گزینھ ھای یزدگرد،خاوری کشور

٣٧٤در خراسان رفت.بھ مرو) و فراھم آوردن نیرو در آن استان را داد ولی یزدگردبھ تبرستان (مازندران

نسبت بھ ، کمبود منابع انسانی در مازندراناز سوی یزدگردشاید دلیل نپذیرفتن پیشنھاد اسپھبد تبرستان

و مازندران بھ دلیل جای داشتن در میان کوھھای البرزمازندران بوده باشد.ویژه و جغرافیای خراسان

بھ دریای مازندران و نداشتن دررو بھ سرزمینھای دیگر، می توانست کوچھ ای بن بست برای یزدگرد

رای ایستادگی و بارون آن،و.شاه بوده باشدیشمار رود، البتھ اگر پس نشینی بیشتر و بیشتر در اندیشھ

آن را و پوششھای جنگلی آن و پشت بداشتن بھ دریا، تبرستانپایداری در برابر دشمن، بافت کوھستانی

دلیل دیگر گزینش خراسان در برابر شاید .می ساختاستانی مناسب برای پناه گرفتن واپسین شاه ساسانی 

بودندخراساندرخواست کمک از چینیھا کھ ھمسایگان خاوری یانگیزهتبرستان این بوده باشد کھ یزدگرد

با رفتن بھ خراسان مخالف بود،کھ برادر کوچکتر رستم فرخزاد»ادھزرَ خُ «. رایزن شاه، را داشتھ است

می دانست و چشمداشت و فرومایھخراسان را فردی بی اصل و نسبمرزبان» سوریماھوی«بود چون 

یک یخردی می شمرد. چون شاه، ماھوی را از ردهاز انسانھای پست تبار را نابِ مردیمنشی و رادبزرگ

373 -The Sassanian palaces and their influence in early Islam, p. 61, by Lionel Bier

٣٨، برگ ٢، برگردان از محمد ابراھیم آیتی، جلد تاریخ یعقوبی -٣٧۴
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چوپان مستمند تا جایگاه مرزبانی خراسان برکشیده بود، چشمداشت وفاداری و سپاسگزاری از وی داشت و 

٣٧٥ھ خراسان بھ نزد ماھوی، پافشاری نمود.در آھنگ رفتن ب

وزیشان امید بھی داشتنسر ناکسان را برافراشتن

بھ جیب اندرون، مار پروردن استسر رشتۀ خویش گم کردن است

بھ خاطر پافشاری خود شاه، ،رفتھ بودکرمانبھ بھ سپاھان و سپس بھ ھمراه یزدگرداز تیسفونکھ خرھزاد

سوری سپرد و از ماھوی نوشتھ ای دریافت کرد کھ شاه را زنده و برد و بھ ماھویوی را بھ خراسان

کامال درست ھزاد بھ آذربایجان رفت غافل از اینکھ بدگمانی او بھ ماھویرتندرست بھ وی رسانده است. خ

٣٧٦، رویدادی تاریخ ساز خواھد شد.و شاهبوده است و خیانت ماھوی بھ کشور

کھ برای فرد تصمیم گیرندهنھ تنھا پذیری ناپیامدھای جبران ،مردان سیاسیگاھی یک تصمیم نادرست

بھ نزد سپھبد آنجا رفتھ بود، چھ بھ تبرستان،بھ جای خراسانبھ ھمراه دارد. اگر یزدگردبرای یک ملت

و تجدید نیرو نماید و با ھماھنگی با دیگر ِبَخَردبسا در پناه کوھھا و جنگلھای آن استان، می توانست زمان 

کشور بر ضد اعراب رھبری کند. تبرستانیھا بیش از سراسر استانھا، شورشھای گسترده و ھمزمانی را در 

رفتن بھ آن فرصت تاریخی بزرگی را با نسال در برابر یورش اعراب ایستادند و نشان دادند کھ یزدگردسد 

.ه بوداز دست دادسرزمین 

ھر)(اََبرشنیشابور، ، ھراتمرودارای چھار شھر بزرگِ ، این سرزمین در زمان تاختن اعراب بھ خراسان

زیر پوشش یکی از این چھار شھر بودند. مرکز نظامی ساسانیان در ،بود و دیگر شھرھای استانو بلخ

مرو، ھرات مردم در سوری بود. خراسان در شھر مرو بود و مرزبان آن در زمان بورش اعراب، ماھوی

اینگونھ دریافت می شود کھ گروھی ن از شاھنامھیھمچنبودند. (زرتشتی)اییو نیشابور پیرو آیین مزد

مسیحی نیز در پیرامون مرو می زیستند.

375 -The great Arab conquests, Hugh Kennedy, p. 189

۶٠، برگ اصفھانی، حمزهتاریخ سنی الملوک و االرض و االنبیاء- ٣٧۶
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آبادترین شھر .بودنیزکنونی)(شمال افغانستان»تخارستان«ی بزرگ آن زمان دربرگیرنده خراسان

است بودهکیانیانی بود کھ مردمش بودایی و زرتشتی بودند. بلخ پایتخت ایرانیان در دوره تخارستان، بلخ

و ترکھا افتاده بود ولی بدست ھپتالیاندر گذشتھ، بلخ چندین بار . ه استدشاز آن بسیار یاد و در شاھنامھ

یدر دامنھدوبارهچوبینھ، این شھر ایرانی نشینپس از سرکوب ھپتالیان و شکست ترکھا بدست بھرام

.می زیستنداین شھرپیرامون تبار نیز در گرچھ اقلیتی ترکفرمانروایی ایران ساسانی جای گرفت

و بخش بزرگی از آن در گسترش می یافت»بدخشان«و از خاور تا »امیانب«تخارستان از جنوب تا 

.کوھھای سردسیر ھندوکش جای می گرفت

، بھبر كوفھعاصو سعید ابنِمر بر بصرهعاابنعبدهللاز گماردنسوم پسی ، خلیفھ عثمان، در مدینھ

این پاداش خواھد بود. یابد، فرماندار آندستزودتر بر خراسانھر كداماز ایشانكھنوشتدو تناین

بھھر دو پادگاناز جنگجویان عرب می توانست باشد. بنابراین، و یا بصرهبزرگی برای جھادگران کوفھ

می از مازندرانمی رفت وبھ خراسانریدو راھی کھ ازیکی از بھ دلیل اینکھ شتافتند. سوی خراسان

اصفھان یاو) بود، تنھا راه رسیدن اعراب از ریگذشت، در چیرگی ایرانیان (نیروھای سپھبدان تبرستان

دھقانی از دھقانان جنوب خراسان پذیرفت تا در برابر کویر بود. دشت بھ خراسان، گذر از حاشیھ ی 

گذر  کویر مر را از راه عاابنسالھای آینده، لشگر عبدهللایخود و خاندانش برای ھمھبخشیده شدن خراج

٣٧٧.دھد

نوین در با اعراب مسلمان بھ کشش دین ایرانیانبرخی از یدیگری است کھ ھمکاری پراکندهینمونھابن 

مورد این مردم و یا آزرده دلی تھیدستان و تنگدستان از نظام طبقاتی ساسانی پیوند نداشتھ است چھ در میان 

ی انگیزه. شدلشگریان عرب ، راھنما و راه بلدبودنیز، دھقانی کھ از رده ھای دارا و توانگر جامعھ 

.بوده استبرای خویش و خانواده اش آزمندانھ ایمان کھ سودجویی از سر او نیز نھ روشن

سوم بھ سپاه عرب بھ دنبال یزدگردطالیھ داری، فرمانده»َمجاِشع ابن مسعود َسلمی«۶۵١در سال 

بدون ،را با پذیرش بزرگان شھر برای پرداخت باج»انُکِھست«و بسطدر خراسان، وی تاخت. خراسان

و ُجوین (نزدیک سبزوار کنونی)ِبیَھق (سبزوار کنونی)رز،، باخَ (تربت جام کنونی)نبرد گشود ولی جام

۵٩، برگ ٢، برگردان از محمد ابراھیم آیتی، جلد تاریخ یعقوبی- ٣٧٧
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بھ ،و اسفراینحیدریھ کنونی)(نزدیک تربت » خواف«را با جنگ تصرف نمود. وی پس از گشودن 

، سرکرده ی اعراب کھ با ترفندی بھ درون شھر رسوخ »اَسَود ابن کلثوم«در گشایش بیھق، تاخت. نیشابور

جوین، در نزدیکی بیھق، ایرانیان شکست خوردند و شماری باالیی از آنان بدست کرده بود، کشتھ شد. در 

٣٧٨رده شدند.اعراب، بَ 

رسیدند و مردم در شھر بھ درازای نیشابور، مرکز »ھراََبرش«بھ زودتر از لشگریان بصرهاھیان کوفھسپ

ھفت ماه محاصره شدند. در اینجا نیز، یکی از توانگران شھر امان خواست و پذیرفت کھ مسلمانان را بھ 

را امان داد. آن مرد، شبانگاه مسلمانان را بھ و خانواده اشىو،رابن عامعبدهللادرون شھر راھنمایی کند. 

٣٧٩ى شھر را گشودند.برد و ایشان دروازهابرشھردرون 

این شھر، شماری از » ھمبارده«، بھ دلیل اھمیت این شھر، در کوی ابرشھرعبدهللا پس از چیرگی بر 

دیده شد، بھ عنوان نیروی سرکوب از این شمشیرزنان عرب را اسکان داد تا اگر نافرمانی از سوی مردم

سود جوید.جنگجویان

این نکتھ شھر انجام شد. یکی از توانگران ھمچنان کھ گذشت با خیانت و ابرشھرگشوده شدن نیشابور

بر خالف تبلیغات کسانی کھ نظام طبقاتی و ناخشنودی فرودستان و مردم کھ کندبرای چندمین بار ثابت می 

کم درآمد را دلیل پیشروی اعراب در ایران و فروپاشی حکومت ساسانی می انگارند، خیانت و ھمراھی با 

دشمن کھ در چندین مورد از سوی ایرانیھا دیده شد، نھ از سوی مستمندان و یا مردم کم درآمد کھ از سوی 

و توانگران انجام شده است. اینھا کسانی بودند کھ مصلحت خویش و دودمان خویش را بسیار برتر اشراف

برای نگھداشت جایگاه اجتماعی و دارایی خود، با نیروی . اینان می دیدندخود کشور و ھممیھناناز مصالح 

شھر و کشتار ی زه حتی اگر بھای کمک بھ اعراب، گشودن درواسیدندتازه از راه رسیده بھ سازش می ر

گونھ ھمراھیھا با دشمن کھ بخشی از ھممیھنان و ھمشھریان آنھا بدست مھاجمان بوده باشد. بنابراین، این 

ی ناخشنودیھای کارگران و ه است نھ بھ انگیزه در بسیاری از جنگھای دیروز و امروز جھان دیده شد

کشاورزان کشور کھ بھ دلیل سودجویی و فرومایگی چند سوداگر و سرمایھ دار سازشکار و مصلحت اندیش 

١۵٩، برگردان از آذرتاش آذرنوش، برگ فتوح البلدان، بالذری -٣٧٨

فتوح البلدان، بالذری، برگردان از آذرتاش آذرنوش، برگ ١۵٩ -٣٧٩
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و یا سرزمینی را بوده است کھ در ھر شرایطی بلدند چگونھ خویش و جایگاه خویش را پاس بدارند و شھر

ھای خویش نمایند.آزمندیفدای 

برای سرکوب آنر ابن عامعبدهللا،۶۵٣سال در. كردندشكنىآن پیمان، مردماز اشغال ابرشھرپس

آنجا شد و یو خود نیز روانھداشتگسیلخراسانبھ»ِقیسابناَحَنف»فرماندھىبھلشگریخیزش، 

نو مسلمان ، پارسیان»احنف«از سپاه پنج ھزار نفري ھزار نفر از کییافت.  دوباره بر ابرشھر دست

٣٨٠بودند.

توس با پیشکشھایی بھ نزد شاه انقند. دھھ بودرفتو کاروان بزرگ ھمراھش، بھ توسگردیزدپیش از اینھا، 

از نھ چندان بزرگ آن درخور شاه و کاروان ھمراھش ندانست. ی رفت ولی دژ توس را بھ دلیل اندازه 

دھقان توس و مرزبان چند ماه پس از آن، سپاھیان عرب بھ دژ توس رسیدند. شد.راھی مرو، یزدگرداینرو

را پذیرفتند بھ شرطی کھ اعراب بھ درون بھ نمایندگی مردم شھرھای خود، پرداخت جزیھو بادغیسھرات

بھ شھرھای توس و ھرات بھ ترتیب ناچار بھ پرداخت ششسد ھزار و یک ملیون درھمشھرھای آنان نروند.

٣٨١شدند.ساالنھی عنوان جزیھ 

کھ برای بپردازدرا خراسانی مالیاتھای عقب افتاده کرد کھ درخواست سوریشاه از ماھوی، در مرو

ماھوی بر آن بود کھ با از راه رسیدگاِن عرب بسازد و جایگاه ، بسیار مورد نیاز بود. سپاهفراھم نمودن 

، ماھوی دیگر ناچار بھ برگرداندن را نگھدارد. با شکست و از میان رفتن یزدگردفرمانداری خویش

شده بود، از پدرزنش ماھوی کھ داماد خاقان ترکمالیاتھای چند سالھ ی خراسان بھ خزانھ ی کشور نبود. 

از آمودریاش بھ ھمراه سپاھیانترکخاقان، ۶۵١در سال کمک خواست. برای از میان بردن یزدگرد

خت و سرانجان بدست بیرون شھر گریو بھ شکست خوردتاخت. یزدگردگذشت و در شھر مرو بر یزدگرد

٣٨٢کشتھ شد.ماھوی سربازان

٢۶١، برگردان از آذرتاش آذرنوش، برگ فتوح البلدان، بالذری- ٣٨٠

١۶٠، برگردان از آذرتاش آذرنوش، برگ فتوح البلدان، بالذری -٣٨١

۴٧۶تاریخ ثعالبي، برگردان از محمد فضایلی، برگ -٣٨٢
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ھمھ بنده ایم ار چھ آزاده ایمایمز مادر ھمھ مرگ را زاده 

را دارند و با نیرنگ، اعتماد او را بدست ترکان در آغاز وانمود کردند کھ برنامھ ی کمک بھ یزدگرد

بدست اینگونھ شایع نمودند کھ یزدگرد٣٨٣سوم در ھنگام مرگ بیست و ھشت سال داشت.آوردند. یزدگرد

. بدینگونھ خواستند، کشتھ شدو آز و طمع در رخت گران بھای شاه داشتآسیابانی کھ شاه را نمی شناخت

اشد ولی باور عمومی و صفاتی کھ مردم بھ ماھوی و بنتا بار خیانت و گناه شاه کشی بر گردن ماھوی

سپس بھ فرزندانش دادند، نشانگر آن است کھ خراسانیان بر آنچھ رویداده بود، آگاه بودند و از میان بردن 

ماھوی با جواھرھای شاھی کھ بھ چنگش افتاده شاه را کار خود ماھوی و ھمدستان ترکش می دانستھ اند. 

. در این میان، در پی یک سری رویدادھایی کھ رفتبھ آن سوی سیر دریا (رود سیحون) بود با ھپتالیان

د و از آن زمان، اچند و چون آنھا بر ما چندان روشن نیست، تاج و جواھرھای شاھی بھ دست چینیھا افت

٣٨٤شد.نامیده دیھیم خاقانھای چین، تاج کسرا 

دوی آنان از باختر آفند بود. بھ ھرھخامنشیین شاھنشاه واپسسوم ھمانند داریوش سوم، سرنوشت یزدگرد

َپسَروی کردند و ھر شد و ھر دو از رویارویی با دشمن سرباز زدند و بھ سوی خاور کشور یعنی خراسان

دو نیز در آنجا بھ دست خیانتکاران کشتھ شدند. 

، در ھنگام جنگ قادسیھ،در نھ سالگی بر تخت نشانده شده بودکھ سوم یزدگرد، اثیرابن گزارش یبر پایھ

تنھا یرا در بارهبیش از چھارده سال نداشتھ است. بنابراین می توان نگرانی و دلواپسی رستم فرخزاد

تکان دھنده و یدرک نمود. این نامھ،نوجوان، در نامھ ای کھ برای برادرش نوشتھ استماندن یزدگرد

بھ زیبایی بھ نظم درآمده است.فردوسیدر شاھنامھ،تاثیرگذار

نکتھ ی برجستھ ای کھ شایان گوشزد است آن است کھ از چندی پیش از تاخت اعراب مسلمان بھ درون 

بر سرپرستینبود نظارت و آشفتگی و نابسامانی خکومت مرکزی و دلیلگستره ی ایران ساسانی، بھ 

گونھ کھ ھمانفرمان پایتخت بیرون آمده بودند. زیر، برخی از بخشھای کشور ازی مرزیاستانھامرزبانان 

۵٨٠، برگ ٢، برگردان از حسین روحانی، جلد تاریخ کامل، ابن اثیر -٣٨٣

١۵٣، برگردان از مھدوی دامغانی، برگ اخبار الطوال، دینوری -٣٨۴
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مالیات گردآوری شده از ،نیز در مروسرپیچی کرده بود، ماھویدر دیلم از فرمانبری از تیسفونموتا

فرمانروایان را برای خویش برداشتھ بود و حکومت مرکزی در پایتخت کشور را نادیده گرفتھ بود. خراسان

، از دامنھ یکم از ھپتالیانپیش ازاینھا یعنی پس از شکست پیروزخیلی ، بودندسرزمینھایی کھ در فرارود

ماھوی و موتا نھ تنھا ارتش ساسانی خودسری زمامدارانی چون ی سیاسی ایران ساسانی بیرون رفتھ بودند. 

مالیات این استانھا شدنسرازیر جلوی را از بکارگیری نیروھای سپاھی این زمامداران بی بھره نمود بلکھ 

م بود، گرفت. در نزدیکی با اعراب مھاجبازسازی سپاه در رویارویی مندرا بھ خزانھ ی کشور کھ نیاز

واپسین شاه ساسانی را رقم زدند و برای و اندوھناکتلخیمرو نیز سربازان ماھوی بودند کھ سرانجام

را خاموش نمودند.اعراب از ایرانشھربیرون راندنبدین گونھ کورسوی امیدِ 

سوری، از ماھو بھ ماھوینیرنگ سازیبا کشتھ شدن یزدگردسیبیوس، تاریخ نگار ارمنی، ضمن گزارش 

ساسانی و چھ بھ معنی عضوی ی چھ این واژه بھ معنی عضوی از خانواده ٣٨٥عنوان "پرنس " یاد می کند.

پادشاھان و فرمانروایان محلی ایران باشد، نشانگر آنست کھ در کشتھ شدن شاھنشاه ساسانی و یاز خانواده

فرودست اجتماع بود بلکھ یکان، نھ یک آسیابان کھ ھموندی از رده ھایشکستھ شدن کمر پایداری ایرانی

ھ دست داشت،بیشترخویش و حتی دسترسی بھ منافع جایگاهنگھداشت یاشراف بھ انگیزهیاز ردهنفر

بخت چندانی برای پیروزی بر بود، تشخیص اینکھ یزدگردی مانند ماھوی کھ مرزبان مروکس. برای است

چند سال پس از را بھ کشتن داد. نبود. از اینرو با تبانی با سپھساالر ترکان، یزدگرددشواراعراب ندارد، 

چھارم فرمان ی رفت و از خلیفھ بھ کوفھنخستین امام شیعیانماھوی در زمان خالفت ، کشتن یزدگرد

علی در نامھ ای بھ مردم مرو از آنان خواست تا ھمگان از ماھوی فرمان .را دریافت کردخراسانحکومت 

بھ وی خودداری نمودند و سرانجام کار بھ رویارویی و خراجاز پرداخت جزیھمردم در چند شھربَبَرند.

نظامی میان ایرانیان و اعراب رسید.

خونخواھىاز بیماعراب، یبر علیھ و مروپس از نخستین شورش ایرانیان در نیشابورسوری ماھوی

مردم . شھر ُمردو در ایننیشابور کنونی) گریختمرکز شھرستان(ابرشھر، بھتوسط مردمیزدگرد

) فراموش نکرده بودند حتی سھ سده پس از کشتھ شدن ش (یزدگردرَ روَ کھ خیانت ماھوی را بھ سَ خراسان

385 -Sebeos’ History, Chapter 35
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٢١۶

ی ، خداه دشمن (دشمن شاه) و خداه کشان (کشندهآن، ھنوز فرزندان ماھوی را در مرو و پیرامونیزدگرد

٣٨٦شاه) می خواندند.

نماند و نیابند خرم بھشتبرفتند وزیشان بجز نام زشت

ک، پس از شکنجھ، ُتربیژنمرگ طبیعی نبود بلکھ بدست سربازان ،ماھویپایان کار، شاھنامھیبر پایھ

پس از یزدگردسوم می دھد: "گزارش شگفت انگیزی از روزھای پایانی یزدگرد» ابن بلخی«کشتھ شد.
٣٨٧."آنکھ چیرگی مسلمانان را دید، خواست کھ مسلمان شود ولی بھ دست ماھوی سوری کشتھ شد

توان بازپس گیری تاج و تخت خویش را در خود کھ از رویارویی با اعراب سرباز می زد و آیا یزدگرد

گمان برده بوده است کھ با وی یعنی؟دن یافتھ بودنمی دید، بھترین و یا دست کم آسانترین راه را مسلمان ش

. بھر حال، این گزارش غیر از رددبر می گجایگاه فرمانروایی ایرانشھربھاسالم آوردن، بھ فرمان خلیفھ 

از سوی تاریخ نگار دیگری، نوشتھ نشده است و از اینرو چندان معتبر نمی نماید. ابن بلخی

القان نیز در پایان نبردی ترورود، جوزجانان و مانند مَ ، بخشھای دیگر خراسانبھ دنبال کشتھ شدن یزدگرد

برای جلوگیری از غارت و » ابیورد«و » نسا«، شھرھای پیش از اینھاخونین بھ دست اعراب افتاد.
٣٨٨بپردازند.در سال بھ عنوان جزیھ، پذیرفتند تا بھ ترتیب سیسد ھزار و چھارسد ھزار درھمکشتار

یک ناحیھ با اعراب مھاجم روی داد کھ در ازای دریافت در موارد بسیاری، در آغاز سازشی میان دھقان

مبلغ چشمگیری، اعراب از یورش بھ آن ناحیھ خودداری کنند. دھقان و بزرگان ناحیھ با این تدبیر، آھنگ 

خرید زمان بھ امید رسیدن کمکی از دیگر نقاط ایران را داشتند. اینان پس از چندی از پرداخت باج 

اب بھ آن ناحیھ وارد می شدند و کشتار را آغاز می نمودند. یکی از این نمونھ ھا خودداری می کردند، اعر

را با ھم از تاریخ تبری می خوانیم:

۶٠، برگ  اصفھانیتاریخ سنی الملوک و االرض و االنبیاء، حمزه -٣٨۶

٢۶، برگ فارسنامھ، ابن بلخی -٣٨٧

١۵٩، برگردان از آذرتاش آذرنوش، برگ فتوح البلدان، بالذری -٣٨٨
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» گوزگان«و » فاریاب«و » تالقان«و » مرورود«و جمع مسلمانان با مردم » احنف«"شبانگاھان میان 
» رسکن«ن از آنان بکشتند تا بھ جنگ شد و تا بیشتر شب برفت. آنگاه خدا ھزیمتشان کرد و مسلمانا

رسیدند کھ دوازده فرسنگی قصر احنف بود و چنان بود کھ مرزبان مرورود چیزی را کھ برآن صلح کرده 
٣٨٩بودند بار نکرده بود تا ببیند سرانجام کارشان چھ می شود."

فرستاده شده ، بھ خراسانسوم، عثمانکھ از سوی خلیفھ » رحمَ امیر ابن اَ «در زمانی کھ ۶۵٢در سال 

با آنان بھ از مردم مروباج غیرنقدی شامل بردگان پسر و دختردریافت یکھ در بارهیان عربلشگربود، 

سرمای بسیار جانفرسایی در آن روزھا در ٣٩٠سازش رسیده بودند، در بیرون شھر چادر زده بودند.

نروند، با یک پیشنھاد میانپیرامون مرو پدید آمد. بزرگان و دھقانان شھر برای اینکھ اعراب از سرما از 

پس از مدتی بھ دلیل مھمان شوند تا فصل سرما بگذرد. آناناعراب در خانھ ھای اردند کھ زانسانی، گ

، مردم مرو بر آن شدند تا در یک خیزش ناگھانی بر اعراب بتازند و بدرفتاری و زشتخویی اعراب در شھر

پسر » ُبراز«آنان را از شھر برانند. این نقشھ کھ در کوی و بازار دھان بھ دھان می گشت، بھ گوش 

فرمانده اعراب فرمود "خبر داد. » امیر ابن احمر«ماھویھ سوری کھ فرماندار شھر بود نیز رسید. وی بھ 

ار خانھ ھا یو بسشتندکُیان سالح پوشیدند و شمشیر اندر نھادند و بسیار مردم از مرو بِ لشگریتا ھمھ

غارت کردند." 

فرستادند و پذیرفتند تا باج بیشتری را ابن احمرسرانجام مردم چند نفری را برای پادرمیانی بھ سوی امیر

سوری بر علیھ پسر ماھوی» ُبراز«اعراب بھ پاس خبر چینی یفرماندهفراھم کنند و بپردازند.

٣٩١اری نمود.زسپاسگاز وی روز او را ارج بسیار گذاشت و بھ روشھای آنھمشھریانش، 

تضاد بسیار دو فرھنگ ایرانی و عربی بررسی کردنی است. یکی اینکھ نمایانگر ،این گزارش از دو دید

جایی می کشاند کھ ایرانیانی کھ از روی دلسوزی اعراب را در کوی و برزن و خانھ است کھ کار را بھ 

آھنگ کشتن و یا بیرون ریختن آنھا را از شھر می پشیمان شده وھای خویش پذیرفتھ بودند، پس از مدتی

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد ۵، برگ ٢١۶٨ -٣٨٩

١۶١، برگردان آذرتاش آذرنوش، برگ فتوح البلدان، بالذری -٣٩٠

و ٢٣٠ برگھای ٢٢٩ زین االخبار، گردیزی، بھ کوشش عبدالحی حبیبی، -٣٩١
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وانستھ بھ مال و منال مردم و دست درازی بھ زنان و دختران شھر، می تآنان، نگاهاعرابکنند. کژرفتاری

بر علیھ اعراب باشد.برخاستناست از انگیزه ھای مردم برای 

ناتوانانکھ اینبار نیز خوش خدمتی بھ مھاجمان نھ از سوی فرودستان و چشمگیر دیگر این است ینکتھ

کھ فرماندار شھر بود، انجام شده است.شھر کھ باز از سوی توانگران و اشراف یعنی ُبراز پسر ماھوی

برخی از بزرگان و اشراف با نیروی مھاجم در راستای نگھداشت منافع آنان در نظام نوین بود و سازشھای

بھ ھمین دلیل، آنان کھ با اعراب کنار آمدند، نھ تنھا جایگاه خود را از دست ندادند بلکھ از مزایای بیشتری 

ھمان راھی را رفت کھ پدرش رفتھ بود. اگر ماھوی با کشتن یزرگرد، آخرین ُبرازنیز برخوردار شدند. 

، ھمشھریانش را بھ مردم مروی برنامھ برمال کردنبرد، پسرش ُبراز با میانرا از کورسوی امید ایرانیان

زیر تیغ اعراب فرستاد. 

پسرتو بیگانھ خوانش، نخوانش پسر گو ندارد نشان از پدر

تازه بھ ھر بھایی برای و خوش خدمتی بھ ارباببرای این دستھ از اشراف، تنھا ارباب عوض شده بود

نبود.خواریننگ و ،ماندن در جایگاه خویش و بھره گیری از مزایای آن

پس سرخس بود کھ شھرآن یبرخی شھرھا و شھرکھا را مسلمانان با خونریزی بسیار گشودند. یک نمونھ

را زنده سد نفر از مردان شھر دستکم ، بھ شرط آنکھ مسلمانان رسیدجھ ننتیبھ شھر آنکھ ایستادگی مردم از

فرماندار جوانمرد و فداکار شھر نام خود را در فھرست سد تنی کھ جانشان ، »زادویھ«ه شد. گشود، بگذارند

شھر بھ استثنای سد تن را کشتند. انمرداعراب، وی و دیگربدینگونھ باید در امان می بود، نگنجاند. 

٣٩٢دختران بسیاری از جملھ دختر زادویھ بھ بردگی اعراب درآمدند.

بھ گیتی نماند بجز مردمیجھان یادگار است و ما رفتنی

مرا نام باید کھ تن مرگ راستبھ نام نکو گر بمیرم رواست

١۶٠ آذرتاش آذرنوش، برگ برگردان فتوح البلدان، بالذری، -٣٩٢
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و ، بادغیس، کھستاننیروھایی از طبسیک سردار ایرانی از خانواده کارن (قارن) با بسیج۶۵٢در سال 

پرداخت باج بھ اعراب را پذیرفتھ بودند ،بدون جنگ،یعنی شھرھایی کھ در یکی دو سال پیش از آنھرات

بار دیگر ناآزمودگی ایرانیان کشاورز و پیشھ ور در برابر شمشیرزنان .بھ رویارویی با اعراب شتافت

عرب، نمایان شد. سپاه عرب بھ فرماندھی "عبدهللا ابن خازم" بر ایرانیان شبیخون زد و بسیاری از ایرانیان 

٣٩٣.از جملھ کارن کشتھ شدند

جای داشت، ایرانیان گروھی از ب خاوری مروکھ در خاور مشھد کنونی و جنو» روالرودمَ «در شھر 

بھ آنجا تاختھ » یس تمیمیف ابن قُ حنَ اَ «کھ بھ فرماندھی یترکان را بھ کمک خواندند و در کنار ھم با اعراب

ند. کردایرانیان درخواست امان ۶۵٣بودند، جنگیدند. پس از زد و خوردھای دراز مدت، سرانجام در سال 

شدند و ایرانیان از غفلت اعراب در ھنگام چانھ زنیھا بھره بردند و باج و جزیھخواستار ایرانیان اعراب از

سرانجام اعراب بر اوضاع چیره شدند و شرایط را برای پس از کشمکشھای خونین، بھ آنھا شبیخون زدند. 

ساالنھ ی ششسد ھزار ی مروالرود (مرورود) ناچار بھ پرداخت جزیھ مردم این شھر بسیار دشوار ساختند.

ھزار نفر از سواران مزدور ایرانی کھ در بخشھای پیشین از آنان یاد شد، ھمراه اعراب شد. یدرھم

بودند.این نبرد و ھمچنین در نبردھای تخارستانمسلمان در 

(کھ از مردم »ُچغانیان«مسلمانان، یکپارچھ شدند. با پیوستن ی نبرد با مردم فاریاب، تالقان و جوزجان برا

بھ آنان، شمار ایرانیان بھ سی ھزار نفر رسید. در خاور رود بودند)سرزمینھای شمالی پیرامون آمودریا

کشتھ شدن با جنگ بزرگی درگرفت و مرغاب، نیروھای ایرانی در برابر اعراب صف آرایی کردند. 

، وضعیت جنگ بھ سود مسلمانان تغییر یافت و شمار باالیی از ایرانیان کشتھ فشھریار چغانیان بدست اَحنَ 

٣٩٤شدند.

٨٩ایران در زمان ساسانیان، آرتور کریستین سن، برگردان از رشید یاسمی، برگ -٣٩٣

١۶٢ذرتاش آذرنوش، برگآبرگردان،فتوح البلدان، بالذری- ٣٩۴
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ی جزیھبھ پذیرش تاختند و پس از ویرانی بسیار در آن شھر، بلخیان را ناچاربھ بلخ۶۵۵سالاعراب در

یرانی بلخ آن اندازه بزرگ بود کھ مردم شھر برای مدتی بھ پیرامون شھر وکردند. ھفتسد ھزار درھمی

٣٩٥کوچ نمودند تا شھر بازسازی و زیست پذیر شود.

جانشین وی شد. قیس بھ شھر » قیس ابن َھیثم«رفت، بھ آھنگ حج از خراسانھنگامی کھ عبدهللا ابن عامر

کھ نپذیرفتھ بود باجی بھ اعراب بپردازد، تاخت و آنجا را در محاصره گرفت و سرانجام آنجا را »نگانمَ سَ «

٣٩٦گشود.

، بسیار بھ درازا و بویژه فرارودزد و خورد و بستن پیمان و شکستن آن میان ایرانیان و اعراب در خراسان

) را در کنار خویش اعراب مسلمان و حتی ایرانیان مسلمان شده (موالی،میکشید و ھیچگاه مردم بو

آرامتر نشد بھ ،نپذیرفتند. این کشمکشھا با مھاجرت قبیلھ ھای عرب کھ رھسپار خراسان و فرارود شدند

، درگیریھای خونین بزرگی بھ دلیل ایستادگی ٨۶٠، یعنی در سال پس از آنگونھ ای کھ دویست سال 

٣٩٧روی داد.و مرورود بلخبھبنی تمیم عرب ی ایرانیان در برابر کوچ قبیلھ 

با نیشابور، مردمبا معاویھویجنگطالب و در گرماگرمابىابنعلىخالفتھنگامبھ۶۵۶در سال 

کفر مرومردم شھر"نویسد:در این باره میبالذریبرداشتند.شورش، سر بھاوضاعدیدن آشفتگى
دروازه ھای شھر نیشابور را بستند و سپاه اسالم را مردم ،سپسعربان خارج شدند. یورزیدند. از سلطھ

امام علی کھ در آن "بھ کلی از زیر فتوحات اسالم خارج شد.و در نتیجھ خراساندنجا بیرون راندنآاز

پس از ، ۶۵٩در سال سرانجامزمان گرفتار جنگھای داخلی بود نتوانست خراسان را دوباره فتح کند. 

راھی خراسان نماید تا لشگریرا با »  جعده ابن ھبیره مخزونی«توانست مرکز خالفت جنگ صفین، 

٣٩٨.کامیابی بدست آوردنتوانست نیز لشگرآن گرچھشورشیان را سرکوب نماید 

١۴ستیز و سازش زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب، جمشید گرشاسب چوکسی، برگ -٣٩۵

١۶٣ذرتاش آذرنوش، برگآبرگردان،فتوح البلدان، بالذری -٣٩۶

۵۵ ستیز و سازش زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب، جمشید گرشاسب چوکسی، برگ -٣٩٧

١۶٣برگ برگردان از آذرتاش آذرنوش،فتوح البلدان، بالذری -٣٩٨
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) رسید و ایرانیان آنجا کافر شده بودند و از دادن خراج( نیشابوربھ ابرشھرجعده": نویسدمی تبری 
و نیشابور بر علیھ مسلمانان، سردار عرب، َجھده خیزش مردم مروواکنش بھ در ".خودداری می نمودند

خشونت ،ابن ھبیره این دو شھر را در محاصره گرفت و پس از گشودن شھرھا، در ھنگام سرکوبی مردم

بسیاری از خود نشان داد.

را » خلید ابن قره یربوعی«این بار، علیخراساندر لشگریان اسالم پس از ناکام ماندن :"افزایدمیتبری 
اری زسپاه شھرھا را محاصره کرد و پس از مدتی شھر گشوده شد و قرارداد باجگخراسان نمود.یروانھ

"بستھ شد.

افزایش کمی و کیفی ، نھ تنھا زد و خوردھای ایرانیان و اعراب پی گرفتھ شد بلکھبنی امیھی در دوره 

بزرگ را جوالنگاه تاخت و تاز و و شمال خراسانیافت. سردار نام آور عرب در آن دوران کھ فرارود

خاطر شکستن پیمان ) نیز بھکنونی، نزدیک بلخسرکوبھای خونینش ساختھ بود، با مردم تالقان (در افغانستان

کیلومتری) ٢۴بسیاری از مردم آنجا را ِبکشت و پیکر کشتگان را در دو صف چھارفرسنگی (جنگید و " 
٣٩٩"بر دو سوی جاده بیاویخت.

نمایندگان خلیفھ در ناحیھ برمی ی نیز مانند دیگر بخشھای ایران، پس از مرگ ھر خلیفھ، بر علیھ خراسان

و از » یزید ابن معاویھ«ھنگامی کھ ، در دوران بنی امیھشد. می خاست و با سرکوبی خونین، دوباره آرام 

گوناگون،نواحی مردند، خراسان یکپارچھ شورش شد و مردم در» معاویھ ابن یزید«پی او پسرش 

٤٠٠ندند.اموی را  از شھرھای خود راکارگزاران

٣٨٢٨،برگ ٩تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد  -٣٩٩

٣١٧٣، برگ  ٧تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد  -۴٠٠
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، تاجیکستان و بخشھایی از کھ شامل خراسان کنونی ، بخش شمالی و میانی افغانستانبزرگ و فرارودخراسان
ازبکستان و ترکمنستان کنونی بودند
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(ماوراالنھر)فرارود

(جیحون) جای داشت، دارای مردم ایرانی و فرھنگ ایرانی بود ولی سرزمینی کھ در شمال آمودریافرارود

دست ی بود کھ بخودگردانبخشھای دارای مسلمانان، ھایکم در زمان کشورگشاییاز دید سیاسی دستِ 

و جدا از سیستم سیاسی ایران ساسانی اداره می شد. با آنکھ شھرھا و بخشی از خانواده ھای سرشناس بومی 

یک نیز در بخشھایی از فرارود بھ گونھرایرانی نشین بود ولی قبایل تُ پھناور،روستاھای این سرزمین

آن درھیتالیان را ی بھ یاری سپاه ایران، تیره در زمان انوشیروانقبایل ترکاینکوچ نشین می زیستند. 

بخشھایی از دیار برای ھمیشھ ریشھ کن کرده بودند و بھ پاداش این خدمت، با اسبان و گلھ ھای خویش در 

فرارود جای گرفتھ بودند. 

رزمینھای ایرانی بود، اعراب متوجھ ساعراب نزیر چیرگیھنوز کامال در آنھمکھپس از گشودن خراسان

غد از بخش نمود. سُ »خوارزم«و»غدسُ «بزرگ یدامنھدو آسیای میانھ شدند. این سرزمینھا را می شد بھ 

. بر می گرفترا نیز در و سمرقند»نجیکنتپَ «شھرھای،سوی خاوردردر باختر آغاز می شد و بخارا

آیین مزدایییپیروبیشتر مردم در سغد بھ این سھ شھر آباد آن زمان، آبرسانی می نمود. » زرافشان«رود 

گرچھ کھ در این دیار بھ آن سخن گفتھ می شد، از دستھ زبانھای ایران خاوری بود. زبان سغدیبودند. 

آنان، آیینھا و سنتھای آمده بود و بھ جھت تبار مردمش و درسرزمین سغد بارھا بھ زیر فرمان ساسانیان

پاره ای از آن در حوزهتنھا بود ولی در ھنگام یورش اعراب بھ ایران، ایرانفرھنگیی دامنھبخشی از

سیاسی ایران ساسانی جای داشت. ی

دنی می نمود.را شُ بود کھ از آن می گذشت و بازرگانی چین با ایران و بیزانسریشماھمیت سغد در راه اب

او را نامبود. فردوسىشھرفرمانروای این»نرخانیزک تَ «، بدست مسلمانانبخارافروافتادنازپیش

برگردانده بود و با بود، از او رویکارگزار یزدگرد سوم. پیشتر، ترخان كھاستنوشتھ»ترخانبیژن«

مرو فرستاد تا بھ را از بخارا بھو سپاھى. اشده بود، برضد یزدگرد ھمدستمرومرزبانسوریماھوی

شھر سغد، پس از سرزمین در شمال خاوری یاری رساند.سوری برای شکست دادن یزدگردماھوی

رودخانھ ی (تاشکند کنونی) جای داشت کھ در نزدیکی » چاچ«، شھر »فُرغانھ«یو دره» اَسروَشنھ«

یم، شرایط جغرافیایی سختتر و طبیعت وسیر دریا نزدیکتر شرود سیردریا بود. ھرچھ از سغد بھ دامنھ ھای 

د.وناھموارتری دیده می ش
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زیر فرمان خانواده ای غیروابستھ بھ ساسانیان ،نیز کھ بخشی از ایران فرھنگی بھ شمار می رفتخوارزم

،نزدیک می شود» اورال«کھ رود بھ دریاجھ ناحیھ ای، این سرزمین کھ در بخشھای شمالی آمودریابود.

یپر ھوادار، این دیار را خانھی جای دارد از کھن ترین خاستگاھھای تمدن انسانی است. یک نظریھ

ایرانی می داند. مردم خوارزم بھ زبان خوارزمی کھ آن ھم از شاخھ ھای وتیره ھای ھندیآغازین ھمھ

زبانھای خاوری ایران است، سخن می گفتند. اکنون، بخشی از این سرزمین در تاجیکستان و بخشی دیگر 

در ازبکستان جای دارد.

و از نزدیک بھ سد سال بھ درازا کشیدکوشش خالفت اسالمی برای بھ زیر فرمان آوردن فرارود

دوران شمشیرکشی ترین بخشھای کشور گشایی اعراب مسلمان بھ شمار می آید.و پرتنشخونبارترین

کھ ھر دو بیماری آدمکشی و شکنجھ گری داشتند نھ تنھا َثقفیج ابن یوسفجاحَ سردار،»مسلُ تبیّھ ابن مُ قُ «

سخن ر پایھ یب.ایران بودیتاریخ ھمھتاریکبلکھ از دورانھای فرارودترین دوره ھای تاریخ سیاھاز 

از ھر شھری کھ سوارانش در آن رفتند جز قتیبھ"،در تاریخ خود آورده استتبری یک شاعر عرب کھ 
ھر روز بھ مال غارت شده دست یافت و فرزندان را در فقدان .گودالی و گورستانی بر جای نگذاشت

٤٠١".پدرانشان بھ گریھ واداشت

بھ زین اندرون تیزچنگ اژدھاستبھ کین اندرون چون نھنگ بالست

آبگونفشاننده ی خنجر نشاننده ی خاک در کین بھ خون

تا بھ زیر یوغ ١۶۵بزرگ بھ شمار می رفت در سال کھ مرکز سیاسی خراساناز چیرگی اعراب بر مرو

را می توان در دو بخش بررسی نمود:٠۵٧در سال کشیدن فرارود

سپاھیان یشامل تاخت و تازھای پراکندهبیشتر بھ درازا کشید، ۵٧٠تا سال ١۶۵از سال بخش یکم کھ 

، بھ غارت نواحی پیرامون بود. آنان در بھار پس از گذر از آمودریاعرب بھ شھرھا و روستاھای فرارود

پنجاه و چند یاین دورهدر برمی گشتند.می پرداختند و پیش از فرارسیدن زمستان، بھ پادگان خود در مرو

(در بارهایرانیدیده می شد و شماری از موالیتا اندازه ای درگیریھای قبیلھ ای میان اعراب مسلمانسالھ، 

ھمراه بودند.نیز با اعراب برای نبرد و گردآوری غنیمت موالی در بخشھای آینده سخن خواھد رفت)ی

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده،  جلد ٩، برگ ٣٨۶۵ -۴٠١
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پیش از قتیبھ ابن بود. وی ، »یزید ابن مھلب«گسیل شده بود، کھ بھ فرارودنخستین سردار سرشناس عرب 

را برھنھ ایرانیاسیران،خوارزمبھ در لشگرکشی خونریزی و غارت را در منطقھ آغاز نمود. اومسلم، 

ھمھ از سرما مردند.سخت خوارزم،ساخت تا در زمستان

گمارده شد. دو سال بھ فرمانروایی خراسان» زیادبنایدهللابِ عُ «، زمامداری معاویھھنگامبھ۶٧۴در سال

گشودن آھنگ کھ عبیدهللا ابن زیاد . نھادبھ فرارودپا با گذر از آمودریاپس از آن، او با بیست ھزار سپاھى

عرب لشگرتاخت. مردم در برابر نیز کھ در خاور بخارا جای داشت،ندبھ شھر بیکَرا داشت بخارا

ایستادند ولی سرانجام اعراب توانستند بھ درون شھر روند. شھر غارت شد و خانھ ھای مردم ویران گشت 

٤٠٢و زنان و کودکان بسیاری بھ بردگی برده شدند.

یان خود لشگرعبیدهللا در بیکند خون و مال مردمان را بر این رویداد چنین می نویسد: "یدر بارهتبری
دنبال این فرمان ھر کھ در بیکند اھل حرب بود کشتھ ھ و ب،مباح گردانید و فرمود کھ شھر را غارت کنند

٤٠٣"نماند.شد و ھر کس کھ اھل حرب نبود بھ بردگی در آمد چنانکھ اندر بیکند کس باقی 

بھ پیرامون » ُمھلَب ابن ابی َصفره«، ُعبید هللا چھار ھزار مرد جنگی را بھ سرکردگی پیش از گشودن بخارا

را غارت نمودند. ایرانیان و بخارا آبادیھای میان آمودریاروستاھا ویبخارا گسیل کرده بود کھ اینان ھمھ

بخارا بود، گرد آمدند. ُعبیدهللا بر آنان تاخت و آنھا را پیشینفرمانروای ی، کھ بیوه»خاتون«در پیرامون 

پراکند. چھار ھزار برده از بخارا گرفت و داراییھای مردم را بھ یغما ُبرد ولی نتوانست در آنجا بماند و پس 

عبیدهللافرمانبخارا، بھییادآوری می شود کھ ھنگام محاصره٤٠٤از اندک زمانی ناچار بھ پسروی شد.

راسخ در یارکھ دشمن را بسكردند. خاتونمىكندند و روستاھا را ویراندرختھا را مىزیاد، سپاھیانشبنا

٤٠٥.خواستفرستاد و برای شھر از عبیدهللا اماننماینده اینابودی آبادانی و نمادھای تمدن می دید، 

١٧۵ذرتاش آذرنوش، برگآبرگردان،فتوح البلدان، بالذری -۴٠٢

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد ٩، برگ ٣٨١١ -۴٠٣

بھ کوشش عبدالحی حبیبی،  برگ ٢٣٨ زین االخبار گردیزی، -۴٠۴

، برگھای ۵٣- ۵٢ ویرایش از امیر حسین خنجی تاریخ بخارا، نرشخی،  -۴٠۵
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بھ شھرھای سمرقند) سوم  بودی(سعید پسر خلیفھ» سعید ابن عثمان«، دیگر سردار عرب، ٦٧٦در سال

تاخت ولی با آنکھ کامیابیھای کوچکی بدست آورد، سرانجام با ھمدستی ایرانیان و ترکان، پس » ِترِمذ«و 

٤٠٦کشتھ شد.پس از آن،چندی زده شد و 

، سعید ۶٧۶در سال : " خوانیمچنین می در تاریخ بخارا،ابن عثمانسعیدچگونگی کشتھ شدن ی در باره
بخارا سیسد ھزار بخارا لشگر کشید. خاتونشد. وی نیز بھفرمانروای خراسانمعاویھاز سویعثمانابن

ر آنجا کشتاری بزرگ کرد و در ھمھ . سعید دخرسند نبودمبلغاینبھویداد ولىعثمانبناسعیدبھدرھم
را بھدارانو زمیناز مردمبھ بردگی ُبرد با مال بسیار. بسیاریرا جا خون براند و سی ھزار از مردم آن

ز گرانبھا را او پوشاكھای ببرند، زر و سیممدینھ بھرا از خراسانداد تا آنانو فرمانگرفتگروگان
وادارند. گروھی از بزرگ سختكارھایبپوشانند و بھبر آنانخشنھایاز پارچھبازستانند و رختیآنان 

رد کھ با آنان بھ توھین و تحقیر فراوان رفتار می بُ گروگان بِ این اسیران،یاز جملھزادگان بخارا را نیز 
بن عثمان چھ خواری کھ با ما نکرد و ااین سعید کھ این گروگانان بغایت تنگدل شدند و گفتند:چندان،شد

نگاه بھ سرای سعید بن عثمان اندر امدند و آچون در خواری ھالک خواھیم شدن باری بھ فایده ھالک شویم. 
٤٠٧درھا را بستند و او را بکشتند و خویشتن را  نیز بھ کشتن دادند."

شادکامبھ از زنده، دشمن بدو چنین گفت موبد کھ مردن بھ نام

از این زیستن پر ھراس و گزندھمان مرگ بھتر بھ نام بلند

آغاز شد و تقریبا عرب بھ مروو دالور، سردار خونریزھ ابن ُمسلمقَُتیببا آمدن ۵٧٠بخش دوم از سال 

پنجاه سال بھ درازا انجامید.

فرمانرواییرا بھُمسلِمیافت، قُتیبة ابندستایرانو عراقزمامداری بھیوسفابنھنگامی کھ حجاج

بھ دلیل ناکامی در این یورش، ناچار بھ لشگر یورش برد. قُتیبھبھ بخارا٧٠٨در سال برگزید. ویخراسان

٣۴ستیز و سازش زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب، جمشید گرشاسب چوکسی، برگ -۴٠۶

تاریخ بخارا، نرشخی،  ویرایش از امیر حسین خنجی، برگ ۵٣ -۴٠٧
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تصرفبرایُقتیبھاز پنج لشگرکشىتبری از چھار و »َنرَشخى«باره بھ بخارا شد. چند کشی دوباره و 

٤٠٨اند. در این نبردھا، شمار باالیی از ھر دو سو (ایرانیان و اعراب) کشتھ شدند.بخارا یاد كرده

را شھر بیکند در نزدیکی بخاراقتیبھ درازا كشید، بھماهیک كھسنگینجنگیاز در نخستین نبرد، پس

را گشود، غنایمی از بیكند گرفت کھ در بیكندقتیبھكھ. ھنگامىرا كشتآنجنگاورانیاشغال نمود و ھمھ

شھر بیکند بار دیگر بدست مسلمانان غارت شد و بھ دستور قتیبھ، چندی پس از آن، ھمانند نداشت.خراسان

٤٠٩تا اینکھ مردانشان با پرداخت فدیھ، آنان را بازپس گرفتند.برده نمودندزنان و کودکان ایرانی را 

و بھره گیری از برای چیرگی بر سغد، پدید آوردن چند دستگی میان بزرگان بومی منطقھراھبرد قتیبھ

جزییاتی از ترفندھای وی در این راستا را می توان در آنان بود.بیشترآنان برای ناتوان سازی شکاف میان 

دید.تبریو تاریخ تاریخ بخارا

و پس زده شدن آنان بدست مردم شھر، قتیبھ را برانگیخت تا ترفندی اعراب بھ بخاراییورش چندین باره

در این پیوند، چگونگی . دراز مدت شودماندگار وبکار بندد تا پیروزیھای زودگذر او تبدیل بھ پیروزی

ھر بار کھ اھل بخارا بھ ظاھر مسلمان شدن مردم بخارا بدست قتبیھ در تاریخ بخارا چنین آمده است: " 
شدندی چون سپاھیان عرب بازگشتندی ردت آوردندی و کافر شدندی. چون در بار چھارم قتبیھ مسلمان 

حرب کرد و شھر را بگرفت برای آنکھ مسلمانی اندر دل ایشان بنشاند، کار بر آنان سخت کرد و فرمود تا 
مردمان شھر یک نیمھ از خانھ ھای خویش را بھ عرب دھند کھ اینان در آن ِبَسر َبَرند و در ھمھ یھمھ

حال از احوالشان با خبر باشند تا بھ ضرورت مسلمان باشند. بدین طریق احکام شریعت را بھ بخاراییان 
د کھ ھر کھ عرب در الزم گردانید و مسجدھا بساخت و کفر گبران (زرتشتیان) از مردمان برداشت و فرمو
٤١٠".عقوبت یابد،خانھ او بر کفرش شھادت دھد یا گواھی دھد کھ در احکام شریعت تقصیری کرده است

تاریخ بخارا، نرشخی،  ویرایش از امیر حسین خنجی، برگ ۶٠ -۴٠٨

تاریخ بخارا، نرشخی،  ویرایش از امیر حسین خنجی، برگ ۵٧ -۴٠٩

نرشخی، ویرایش از امیر حسین خنجی، برگ ۶١ تاریخ بخارا، -۴١٠
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پیمان شکستند وعلیھ اعراب شوریدند، بھ قتیبھ شده بودند،کھ ناچار بھ پرداخت جزیھ»فاریاب«مردم 

بار دیگر بھ سوی فاریاب شتافت و مردم بخاراپیرامونکھ قُتیبھ در پیگیری یورشھای خود بھ بگونھ اي

آنجا را قتل عام کرد و شھر را در آتش سوزاند. از آن پس، شھر فاریاب را "شھر سوختھ" نامیدند. در حملھ 

ابن یوسف بھ قُـتیبھ دستور داد: "... کـَش را امروز) حجاجکـَش و نـََسف (واقع در افغانستانشھرھای بھ 

٤١١".بکوب و نـََسف را ویران ساز

مردم بخارا در جنگی سخت در آغاز بر سپاھیان عرب رخداد، ٧٠٩کھ در سال یورش بھ بخاراواپسیندر 

تا او را بکشندقتیبھ رساندنداردوگاه خود را بھ کھ گونھ ایشکستند بھپیروز شدند و مسلمانان را درھم

فرمان قتیبھ در سمرقندولی سرانجام  قـُتیبھ مردم بخارا را شکست داد و بار دیگر بر شھر چیرگی یافت. 

کسانی کھ پس از بستھ شدن دروازه ھای شھر در خیابانھا دیده شوند و یا داد کھ ایرانیان غیر مسلمانی کھ 

یسخت گیری اینچنینی بر ایرانیان سمرقند٤١٢.باید کشتھ شوندکارد و یا شمشیری در نزد ایشان یافت َشَود، 

آشکاری از ایستادگی و ناسازگاری ایرانیان با مسلمانان مھاجم، در این دوره از زندگی مردم ینشانھ

می باشد.فرارود

این پژوھش بگنجد. نمونھ ای یست کھ در حوصلھابیش از آنخونریزی و ددمنشی ھای قتیبھ در فرارود

از خوارزم یکسد ھزار اسیر آورد کھ ھمھ را بھ بازارھای برده بود. ویدیگر، رفتار او با مردم خوارزم

ھزار اسیر ایرانی فرمان کشتن چھار،فروشان فرستاد. تبھکاری قتیبھ در خوارزم آنچنان بود کھ بیشرمانھ

دیده ھای یکی از گواھان این تبری، نمود.را نشستھ نگاهریختن خون آن بخت برگشتگان را داد و خود 

را از دشمنانسر یكىھر كسكرد كھاعالمعربلشكریانبھ"قتیبھکشتار را اینگونھ بازگویی می کند: 
پدید آمد. چون عربدر لشكرگاهبزرگھرمى. از سر كشتگانخواھد گرفتپاداشبیاورد، یكسد درھم

فت تا تخت وی را بیرون آوردند و میان کسان جای گرفت و بگفت تا ھزار قتبیھ گ،اسیران را  بیاوردند
کس از اسیران را  پیش روی او بکشند و ھزار کس را طرف راست وی و ھزار کس را طرف چپ وی و 
ھزار کس را پشت سر وی.  در آن روز شمشیر سران قوم را گرفتند تا با آن گردن بزنند ولی بعضی 

رید و زخم نمی زد. از آنرو شمشیر مرا گرفتند و بھ ھر چھ زدند بھ اذن هللا جدا کرد شمشیرھا بود کھ نمی بُ 

٣٨۴۵، برگ ٩تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، ، جلد  -۴١١

ستیز و سازش زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب، جمشید گرشاسب چوکسی، برگ ۵٩ -۴١٢
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و بعضی کسان از خاندان قتبیھ بر من حسد آوردند و بھ کسی کھ با شمشیر می زد اشاره شد کھ آنرا کج 
٤١٣"کمی آنرا کج کرد کھ بھ دندان مقتول خورد و آن را شکافت.،کن

در این سالھا، نمونھ ھایی از ھمکاری میان برخی از ثروتمندان بومی و مھاجمان عرب دیده شد. پیامد این 

در آغاز سده گونھ سازشھا، خشم مردم از این دو دستھ و پدید آمدن جنبشھای مزدکی در این سرزمین بود. 

ی توانگران و شد و دارایش مزدکی در فرارودجنبرھبربرادر شاه خوارزم» خورزاد«ھشتم میالدی ی 

بھ با وجود مخالفت بزرگان منطقھ،شاه خوارزمپادتھیدستان بخش کرد. این جنبش را میانبزرگان را 

٤١٤سرکوب کرد.٢٧١کمک قتیبھ در سال 

ترکان کوچ نشین بودند در این دوره، کارگزاران خالفت اموی در کشاکش با مردم بومی منطقھ و ھمچنین 

نبردھای خونین و کشمکشھای میان ایرانیان و گاھی در بھ فرمان آوردن شھرھا کامیاب و گاه ناکام بودند.

با ،برای جنگ با مسلمانانو اعراب بھ اندازه ای باال گرفت کھ حتی فرمانروایان بومی در فرارود

فرمانروای ایرانی »  ُتغشاده«٧١٨آنھا یاری خواستند. درسال د و ازکشورھای ھمسایھ نیز رایزنی نمودن

فرستادند و از او برای جنگ با چینر دربار امپراتوبھسفیرانى،سمرقندزمامدار » غورک«و بخارا

در ھراساز عربانگذشتھ ھموارهچند سالما دركھدر نامھ خود نوشتاعراب کمک خواستند. تغشاده

بیرون کردن بھتا با ھمبفرستدنزد او کكمنیرویی برایکھ. او از امپراتور خواستنداریمو آرامایمبوده

بپردازند.اناز میانرودعربھا

ترکان بھ این سرزمین بویژه بھ سغد بسیاری از نشدند ولی پای درگیر در کشاکشھای فرارود،گرچھ چینیھا

از میان بردن با ھدفباز شد. ترفند سغدیان برای بھ میان آوردن یک قوم بیابان نشین و خونریز (ترکان) 

کم وبیش ھمراه بود. یابی، برای چند دھھ با کام(اعراب)یدیگردشمن بیابان نشین و سرکوبگر 

یدوم سدهیدھھسالھایی کھ این نبردھا و کشمکشھا در جریان بود یعنی خالفت اسالمی در ی گستره 

مشغول با شتاب ھمزمان با این، مسلمانان در اروپا نیز .ه بودبھ بزرگترین اندازه خود رسید،ھشتم میالدی

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد ٩، برگ ٣٨۵۴ -۴١٣

٣٨۵٣ تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد ٩، برگ -۴١۴
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نیروھای عرب را ٧٣٢در شمال باختری فرانسھ کنونی در سال » چارلز مارتل«اگر کشور گشایی بودند. 

شکست نداده بود، مسلمانان درپیشروی خود در اروپا و احتماال تسخیر این قاره، کامیاب می بودند.

با کمک ترکان بر علیھ اعراب ، مردم سغد و بخارافرمانروای عرب فرارود،، با مرگ قتیبھ٧١۵در سال 

،خراسانار خالفت درزکارگ، »ُجنید«لشگری را بھ فرماندھی ،شوریدند. اعراب شش سال پس از آن

، شکست سنگینی گسیل داشتند کھ این نیرو پس از گذر از آمودریابخارا و سمرقندیبرای تسخیر دوباره

٤١٥خورد و نابود شد.

، خالفت اسالمی توانست سده ھشتم)یسده ھفتم تا نیمھی(از نیمھسدسالھی سرانجام در پایان این دوره 

پیروزی بھ این دریافت نماید. و خراججزیھسرزمین پھناور،را مھار کند و از سراسر آنفرارودمردم 

عرب در مھاجمان یو کشتارھای دردناک و تکان دھندهبھای از میان رفتن ھزاران ایرانی، عرب و ترک

آمد.این سرزمین بدست

، پیامدی مھم و اینجارخدادھای یاد شده در افزون بر تاخت و تاز مسلمانان در فالت ایران و فرارود

رانیانی کھ از بخشھای درونی ایویژه فرارود داشت. بدین گونھ کھ ھ تاثیرگذار در بافت زبانی آسیای میانھ ب

در ،و یا مھاجرت کرده بودندبھ جھت گریز از اعراب بھ فرارود پناه برده بودندویژه خراسانھ بکشور

گسترش زبان فارسی (دری) در فرارود نقش چشمگیری داشتند. اینان و ھمچنین برخی از ایرانیانی کھ در 

کھ خود و بخارا(زبان مردم سمرقندجایگزینی زبان سغدی،سالھای پسین در سپاه مسلمانان بھ منطقھ آمدند

اینگونھ، بخشھای بزرگی از آسیای میانھ را شتاب بخشیدند.دریاز خانواده زبانھای ایرانی بود) با فارسی

٤١٦کھ تاجیکستان و پاره ی بزرگی از ازبکستان امروزی می باشد، فارسی زبان شدند.

415 -Turks in the Middle East before the Saljuqs, Richard Frye, JSTOR
The Heritage of Persia, Richard Frye, p. 235-416
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کوشش برای پس گرفتن کشوردر فرزندان یزدگرد

اندوھبار رسید ولی این بھ یسوم، گر چھ ایران ساسانی بھ پایانعموم، با مرگ یزدگردبر خالف تصور

کوششھای گسترده ای برای معنی پایان حضور ساسانیان در زندگی سیاسی ایرانیان نبود. فرزندان یزدگرد

میابیھای نھ چندان بزرگی در خاور ایران بدست آوردند. کاتنھاپس راندن اعراب از ایران نمودند ولی

، گروھی را بھ رھبری یکی از وفاداران ۶۴٨یا ۶۴٧یزدگرد سوم در سال داستان از آنجا آغاز شد کھ 

۶٣٩فرستاد كھ از آن دولت كمک بگیرد. پیش از آن نیز، در سال بھ چین»  مرزبان«خویش بھ نام 

، یكي از »پیروز«، ۶۵٨یگری را برای دریافت یاری چینیھا بھ آن جا فرستاده بود. در سال یزدگرد گروه د

كمک خواست. پیروز توانست با كمک چینیان در سال » گازنگ«پسران یزدگرد از فغفور چین بھ نام 

اب رھا شده بود، برپا کنونی کھ از زیر چیرگی اعردر سیستانزرنگیک دولت ایراني با پایتختی ۶۵٨

پسر از او چنین یاد شده است: " » ُبنَدِھش«ایراني نیز این را بازگو کرده اند و در کتاب منابعسازد.
." درگذشت، آن سپاه و لشگر بیاشفتیزدگرد بھ ھندوستان شد، سپاه و لشگر آورد. پیش از آمدن بھ خراسان

٤١٧

سوم را از چین بھ تخارستان، پسر یزدگردکھ خبر بازگشت پیروز، مردم ھرات۶۶١در مھرماه سال 

این ٤١٨امروز) شنیده بودند بر ضد حکمران عرب خود سر بھ شورش برداشتند.(شمال خاوری  افغانستان

ھای بسیاری از پایدار ماند. شاید بھ ھمین دلیل باشد كھ سكھ۶۶٣تا سالفرمانروایی ساسانی در سیستان

یزدگرد ساختھ شده و مرگ ۶۵١یزدگرد در سیستان ضرب شده است كھ از دید کارشناسان، پس از سال 

ھاي ساساني را بھ نام پدر خود می ساخت تا اند. این ممكن است بھ آن معني باشد كھ پیروز، ھمچنان سكھ

نمایانگر حقانیت آن دودمان و پیوستگی نظام ایران ساسانی در خاور ایران باشد.

غفور وارد شد کھ نشانگر این می باشد کھ وی بھ پایتخت فپیروز، ۶٧۴بر پایھ ی منابع چیني در فوریھ 

سیستان را در آن سال از دست داده است ولي او دوباره بھ سوی ایران رفت و یک سال پس از آن برای 

ایرانی، بخش ھیجدھم -بندھشن ۴١٧

۴٠برگ ،فارسیبرگردان ،در خراسانحکومت بنی امیھ،عبدهللا مھدی الخطیب-۴١٨
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را پایتخت موقت نمود تا کھ او شھر زرنگِ سیستان۶۵٨ھای آیا میان سالآمد.واپسین بار بھ دربار چین

کھ او بھ چین رفت، با اعراب مشغول جنگ بوده است؟ گازنگ، امپراتور چین، بھ پیروز لقب ۶٧۴سال 

لقبی بود كھ در دربار چین برای بزرگان بکار می ١۶را داد كھ  یكي از » ژنرال گارد جنگي راست«

داد. » شینجان«را در شھر » بد پارسيمع«دستور بھ ساخت یک معبد بھ نام ۶۶٧رفت. پیروز در سال 

در سال پیروزپیش از او نیز یزدگرد چندین بار گروھي بھ چین فرستاده بود و معابدی نیز بر پا شده بود. 

ولی خاندان ساسان آرزوی خود را برای آزاد ساختن ایران از دست اعراب از دست نداد. درگذشت۶٧٩

بر تخت شاھنشاھي ایران »نرسی«فغفور، پسر پیروز بھ نام بھ» پي ژینگجین«بھ سفارش ژنرال چیني، 

٤١٩در تبعید نشست. 

ھمراه گروھي سرباز برای باز پس گرفتن ایرانشھر از اعراب بھ ۶٧٩نیز بھ نوبھ ی خود در سال نرسی

کنونی) بھ مدت سی سال با اعراب جنگید. فغانستان(شمال خاوری اسوی ایران رفت و در تخارستان

، بر دختر او (شاه آفرید) دست یافت. وی مقدسی، جغرافیدان نامدار، می نویسد کھ قتیبھ در نبرد با پیروز

یزید «را بھ نزد خلیفھ ی زمان، ولید اموی، فرستاد و ولید از شاه آفرید دارای پسری شد کھ ھمان شاه آفرید

٤٢٠است.» ناقص

، ھنوز بھ آن سرزمین نرفتھ بود، باید مقدسی بھ جای نرسیدر فرارودچون قتیبھ در سالھای حضور پیروز

در آن سالھا از کوشش برای باه نام پدرش، پیروز را آورده باشد. در ھر حال، فرزندان یزدگردبھ اشت

ژنرال «بازگشت و عنوان بھ پایتخت چین٧٠٩بیرون راندن اعراب، دست نکشیده بودند. نرسی در سال 

جایي كھ تندیس پدرش بود، وجود دارد و او با نام تندیس او نیز در ھمان را دریافت كرد.» گارد چپ

و ، و چھارسال پس از آن، بخاراشھر بلخ٧٠۵شناسانده شده است. اعراب در سال » نرسی خدای پارس«

راه یافتند و با » كشگر«و » پامیر«و فرغانھ را تسخیر كردند و پس از آن بھ ، سمرقند٧١٣ل در سا

ایي بھ فغفور چین، خواھان گردن نھادن او بھ خواستھ ھای اعراب شدند. در درازای سی سالی فرستادن نامھ

استواری و تسخیر كنند و این نشانھ یكھ نرسی در جبھھ بود، اعراب نتوانستھ بودند این مناطق را 

پایمردی وی و سربازانش در خاور و شمال خاوری ایران در برابر اعراب بود.

سوم در چین، تورج دریاییفرزندان و نوادگان یزدگرد -۴١٩

٣٧١، برگردان از تارنمای تخصصی تاریخ اسالم، برگ ٢احسن التقاسیم، مقدسی، جلد  -۴٢٠
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كھ یک مسیحي بود، در Alopen)(» آلوپن«نخستین نماینده ی یزدگرد در چین بھ نام ۶۴٧در سال 

از آن یاد » پارسي«بنام ھ خواست بھ رسمیت شناختن دین مسیحیت را كرد. جالب توجھ است كھ معبدی ک

ناس بزرگ ایتالیایي، ش، چین»فرتھ«ساختھ شد. بھ گفتھ ی در چین با پشتیبانی خانواده ی یزدگردشد،

با دین مسیحیت پیوند داشتھ است یا دستکم بھ چشم چینیان این چنین بوده است. چرا انگار معبد پارسي

یزدگرد درخواست ساختن یک معبد مسیحي كرد؟ احتمال دارد كھ خاندان ساسان و یا چندی از بزرگان آن 

محلی مسیحی شده بودند. شاید این دلیل آن است کھ یزدگرد در برخی از نقاط ایران مورد کم لطفی و بی 

قرار گرفت و ناچار شد کھ بھ سوی خاور پس نشیند؟ چندین مدرک درباره ی گرویدن خاندان و بزرگان 

نامھ بر جا مانده است. ساساني بھ مسیحیت از سده ی پنجم تا ھفتم میالدی در دست است كھ بھ گونھ ی شھید 

كھ خاندان ساسان و ایرانیان ھمبستھ گوشزد كرد. نخست اینكھ نباید پنداشتباید دو نكتھ از این بررسی را 

ی آنھا پس از حملھ اعراب کوشش بھ پدافند از ایرانشھر نكردند و آن را بھ آساني رھا كردند. نھ تنھا 

فرزند بھرام بھ فرزند پیروز و خسروبا اعراب جنگیدند. سپس نرسییزدگرد، بلكھ پسرانش پیروز و بھرام

ساسانیان در سیستان حكومت برای مدتي در نیمھ ی دوم سده ی ھفتم میالدی،گرچھكارزار اعراب رفتند. 

سرانجام قافیھ را بھ اعراب باختند.كردند ولی

دھند كھ بیشتر ایرانیان در ی دوم، موضوع گسترش مسیحیت در ایران است و مدارک چیني نشان مينكتھ

اند. پس بخشي از خاندان یزدگرد نیز كلیساي مسیحي در چین برپا كردهفرزندان اند و ، مسیحي بودهچین

ساسان بھ مسیحیت گرویده بود. مداركي كھ فرتھ بھ چاپ رسانده است، این مسایل را بھ تازگي روشن 

ساختھ است.
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پیامدھای پیروزیھای اعراب

غنیمتگسترش دین یا بھ چنگ آوردن 

یھجری در بارهنخستیسدهگزارشھای موجود در باره ی رویدادھایآمیزه ای کھ در جای جای 

رزمندگان عرب بسیارآزبھ چشم می آید، جنگھای ایرانیان و اعراب مسلمان و اشغال شھرھای ایرانشھر

بردگی کشیدن خانواده ھای مناطق شکست خورده بھ اشتھای سیری ناپذیر آنان در در دستیابی بھ غنایم و 

داستان نبردی در کتاب تاریخ نگاران مسلمان بازگو شده کمتر است کھ اشد. این پدیده آن اندازه آشکارمی ب

جنگجویان عرب بھ چنگکھاسیرانیو یا شمار مال و دارایییاشاره ای بھ اندازهدر کنار آنکھاست 

شده باشد.، نافتاده

کشورگشایان عرب نھ تنھا کشتزارھا و باغھای ایرانیان را در سرزمین ھای تسخیر شده بھ چنگ آوردند و 

زر، سیم و گلھ ھای اسبان و گاوان و گوسفندان و ھزاران َبرده بھ دیار خود فرستادند، چونغنایم بسیاری 

"بار ٤٢١ان راستین آنھا پرداختند.بلکھ در کشاورزی و دامداری در ھمین زمینھا نیز بھ بھره کشی از دارندگ

ھفتم میالدی می زیست، می نویسد کھ در ی کھ در سالھای پایانی سده مسیحی نستوریی پنکایھ"،  نویسنده 

، اعراب تنھا بھ تاخت و تاز با ھدف بھ بند کشیدن زنان و غارت دارایی مردم ایرانسالھای اشغالی ھمھ 

٤٢٢.باور و دین مردم منطقھ کاری نداشتندمی پرداختند و بھ 

اینکھ انگیزه ی اصلی اعراب مسلمان در تازش بھ سرزمینھای ھمسایھ، بدست آوردن مال و برده بوده است 

بھ اعراب می نھ تنھا از زبان غیرخودیھا کھ از زبان خودیھا نیز گفتھ شده است آنجا کھ سلمان فارسی

" اگر یورش بھ دیگر سرزمینھا کار درستی بود پس چرا پیامبر این کارھا را انجام نداد و چرا وی گوید: 

، برگ ۴٧ تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده ھیجدھم میالدی، پِتروِشفسکی -۴٢١

p.11Religions communities in late Sasanian and early Muslim Iraq, Michael G. Morony,-422
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باید بھ پشتیبانی نکردن پیامبر از تاخت و تازھای اینجااشاره ی سلمان در ٤٢٣گرسنگی را تحمل نمود؟"

باشد.بوده ، اعراب بت پرست بھ شھرھای مرزی ایران در زمان خسروپرویز

نھ بھ گونھ ی انقالبیانی کھ در صدور انقالب خود بھ کامرانی رسیده اند بلکھ مانند ھر جنگجویان مسلمان

نیروی جھان گستر و بھره کش دیگر با مردم مناطق تصرف شده رفتار نمودند. بھ بردگی گرفتن مردان 

ک شمردن و آزارغیر مسلمانان و در کوچخوار و شکست خورده و خانواده ھایشان، غارت دارایی آنان، 

مردم بومی ازاعراب پیروزبھره کشیھای خیلی موارد مصادره ی خانھ و زمین کشاورزان، از نمونھ 

٤٢٤بود.

بجویند و دین اندر آرند پیشزیان کسان از پی سود خویش

شود روزگار بد آراستھبریزند خون از پی خواستھ

انجام گرفت تا جنگاوران ژی زدهمفسران ایدیولونگارندگان و در سده ھای پسین، کوشش بسیاری بدست 

اصلی یو انگیزهنشان دھندمسلمان را در سالھای یورش بھ ایران زمین، مجاھدان روز و پارسایان شب 

ند. ھنگامی کھ بھ نآنان جا بزیدالوریھای آنان را در نبرد با ایرانیان، باورھای آرمانگرایانھ و دادخواھانھ 

ھیچ انگیزه ای در شمشیرزنان عرب بھ اندازهمنابع دست یکم تاریخی نزدیکتر بھ آن زمان برمی گردیم، 

مال اندوزی بھ چشم نمی خورد. براستی بھ سختی می توان آز دارایی ایرانیان و جان و دست اندازی بھ ی

در نزد سرداران و سران اعراب مسلمان دید.حتی نشانھ ھایی از پرھیزگاری و پاکدامنی 

، سعد ابن ابی وقاص، چھار سال پس از جنگ قادسیھ و در سردار بزرگ اعراب مسلمان در قادسیھ

ان پادگان اسالمی بود، بھ دلیل اینکھ بلد نبود نماز بخواند، بھ فرم-، مھمترین شھرھنگامی کھ فرماندار کوفھ

ساده ترین و رھبرشچگونھ می توان سپاه مسلمانان در قادسیھ را کھ فرمانده ٤٢٥از کار برکنار شد.عمر

اشراق در سده ی ھفتم میالدی، علینقی منزوی، ماھنامھ کاوه، شماره نھم، آذرماه ١٣۵٠ -۴٢٣

Concepts and ideas at the dawn of Islam, M.J. Kister, p. 284-424

١۵٠١، برگ ۴، برگردان از حسین روحانی، جلد تاریخ کامل، ابن اثیر -۴٢۵
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اندیشھ و پیامی یتکلیف یک مسلمان (نماز) را بجا نمی آورد، یک نیروی بزرگ ایمانی و دربردارنده

اثرگذار و ژرف دانست. 

بدست آوردند، وابستگى اعراب مسلمان و جلوال، تیسفوندر قادسیھپس از پیروزیھای بزرگی کھ اعراب 

اگر بخواھم گفت: "مىایرانیان می گرفتند آن اندازه بود كھ عمریبھ سھمی کھ از داراییھای غارت شده
ابو جعفر ." «ھمین بس است کھ جلوی دریافتی آنان را از غنایم بگیرمتوانم این مردم را كافر كنم. مى

مسلمانان را از كعبھ بھ بیت المقدس تغییر می داد و یا یكى از ی اگر عمر قبلھنیز گوید:"» نقیب
كرد، چرا كھ کوشش مردم بدست آوردن مال و كرد، كسى بھ او اعتراض نمىنمازھاى پنجگانھ را حذف مى

٤٢٦"شدند.آوردند ساكت مىزمانى كھ آن را بھ دست مى.منال بود

پافشاری بسیاری » مروابن عاصعَ «. بودایران نبھاعراب در مال اندوزی تنھا محدودیگرایش بی اندازه

اگر مصر را گفت:"  را از خلیفھ دریافت کند. بدین انگیزه بھ عمرتاخت بھ مصریمی نمود تا پروانھ
بگشاییم، برای مسلمانان نیرویی خواھد بود. ثروت مصر از ھمھ بیشتر و در نبرد از ھمھ کشورھا زبونتر 

٤٢٧"است.

گسترش اسالم و ، ر دیده نمی شوددر سخن عمرو ابن عاص بھ ُعمَ برای یورش بھ مصرانگیزه ای کھ

ی دامنھ کھ در بخشھای پسین آمد، گسترش آنچنان،شگفتی ندارد چھ از آغازاھداف ایمانی است. این جای

رخ داد و کیش حکومت اسالمی در پی اھداف آشکار افتصادی و نیازھای مالی و اجتماعی مسلمانان حجاز

سرزمینھای تازش بھ یکپارچگی و یکسویی قبایل و طوایف گوناگون عرب در عامل برجستھ ی تنھا نوین

را ایمقتدرانھخالفت اسالمی دسِت کم تا پایان سده ی ھشتم میالدی، رھبری ھوشمندانھ و ھمسایھ گردید.

در این کشورگشاییھا بھ نمایش گذاشت کھ در تاریخ عرب تا آن روز، بی مانند بود.

، رسول جعفریانآثار فتوحات در جامعھ اسالمىتاریخ خلفا،  -۴٢۶

٢٣، برگ ٢، برگردان محمد ابراھیم آیتی، جلد تاریخ یعقوبی-۴٢٧
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نوشت: " افزون بر ،عمر،خلیفھ دومپس از چیرگی بر اسکندریھ بھ عمرو ابن عاص، ، مصریگشاینده

آنان حساب کرد نیز در یکھ می توان روی پرداخت جزیھچھل ھزار خانھ با گرمابھ، چھل ھزار یھودی

٤٢٨".اختیارمان قرار گرفتند

نگرش برخی از فرمانروایان عرب بھ ملتھای زیر چیرگی آنان، کامال در راستای بھره کشی از این ملتھا 

مردم اسکندریھ سر بھ شورش بر ضد خالفت ، در زمان خالفت عثمان۶۴۶بوده است. ھنگامی کھ در سال 

کودکان بسیاری را بھ بند کشید و بھ اسالمی برداشتند، بدست عمرو ابن عاص سرکوب شدند. وی زنان و 

و خراجی ، جزیھ۶۴۶در سال » عبدالھ ابن َسعد«٤٢٩فرستاد. اینان در بازار مدینھ بھ فروش رسیدند.مدینھ

کھ خلیفھ وقت،عثمان.از مردم آن سامان ستاند و بھ مدینھ فرستاددر مصرنزدیک بھ دوازده ملیون دینار

٤٣٠شیران شیرده، ُپر شیر داده اند."گفت:"از دریافت اینچنین مالیاتی شگفت زده شده بود،

کھ برپا کرد(باج دریافتی خالفت عربی از غیر مسلمانان) غنایم و جزیھکھ برای پخشسامانیبا عمر

، در کنار پیامبر اسالم با غیر مسلمانان مکی (آنان کھ در جنگ بدر» َبدری«اصحاب نام گرفت، » عطا«

در سال آنان پنج ھزار درھمازر، بھ ھر کدامفرمان ُعمَ یبر پایھند.رسابھ مال ھنگفتی را جنگیدند) 

در اُُحدبھ آنانی کھ در جنگ بھ فرزندان آنان، دو ھزار درھم در سال داده می شد. ھمچنان، پرداخت شد.

برابر با چھارھزار ، مقرری سالیانھ بدر اسالم آورده بودندجنگ و یا پس از کنار پیامبر اسالم جنگیده بودند

شده، بیشترین دریافتی را از بیت المال، کسانی پرداخت می شد. پس از یاران پیامبر در دو جنگ یاددرھم 

٤٣١با ایرانیان جنگیده بودند.د کھ در قادسیھداشتن

از سوی دیگر، اعراب گرایش بسیاری بھ تصرف زمین و خانھ ی مردم بومی بھ انگیزه ی زیست دراز 

این دشواری بزرگی برای دستگاه خالفت در جھت سازماندھی آنان .مدت در نواحی اشغال شده داشتند

برای این مانع اندیشید، برپایی . راھکاری کھ عمرپیش می آوردبرای پیشروی و تسخیر مناطق دیگر 

یعبداللطیف بغداد، االفاده و االعتبار  -۴٢٨

۵۶، برگ ٢، برگردان از محمد ابراھیم آیتی، جلد تاریخ یعقوبی-۴٢٩

تاریخ یعقوبی، برگردان از محمد ابراھیم آیتی، جلد ٢، برگ ۵۶ -۴٣٠

۵٠٢گذرنوش، برآذرتاش آبرگردان،فتوح البلدان، بالذری-۴٣١
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دیوان ثبت بود. بدین گونھ کھ با بنام کردن دارایی ھای غیر منقول ( زمین،  خانھ و درخت) در نواحی 

شغال شده، شمشیرزن عرب با خیالی آسوده از اندوختھ ی خویش آماده ی یورش بھ سرزمین دیگر و ا

برداشت ، عمر این راھکار را از سیاستھای امپراتوران روم شرقیپیگیری جھاد می شد. بھ گفتھ ی بالذری

٤٣٢کرده بود.

ھنوز برخی کھ نقشی شکست خورده میان گردآورندگان ثروت، در مدینھدر وانفسای پخش دارایی ملتھای

در پیروزیھای سپاه عرب نداشتند در بینوایی می زیستند. نمونھ ای را از تاریخ اجتماعی ایران، بازخوانی 

مادر برای آرام کردن آنھا، بر زنی گذشت کھ کودکانش از فرط گرسنگی می گریستند و :  "عمرمی کنیم
آب در دیگ ریختھ بود و می جوشاند تا آنان بھ امید آماده شدن غذا، از گریھ و بیتابی بازدارد. عمر غمگین 
شد و اندکی آرد بھ آن زن ارزانی داشت. در ھمین ایام، در عالم اسالم کسانی بودند کھ از برکت غارت 

٤٣٣بودند و شمشھای زر خویش را با تبر می شکستند."ثروت کالنی بدست آورده ،کشورھای ھمسایھ

دریابیم، بھتر است یکی از ایرانیانبرای اینکھ تشنگی اعراب مسلمان را در چنگ اندازی بھ دارایی 

بوده است را گوشزد کنیم. بصرهوکوفھھایشھر-موضوع اختالف شمشیرزنان پادگانچندیمواردی کھ 

ی (مالیات بر چیرگی یافتند میان اعراب كوفھ و بصره برسر جزیھپس از اینكھ مسلمانان بر خوزستان

درآمد غیر مسلمانان کھ در بخش آینده بھ آن پرداختھ خواھد شد) دریافتی از شھرھای رامھرمز و ایذه 

درخواست دریافت جزیھ ی شھرھای یاد شده را ر دو سوی این جدال از خلیفھ عمركشمكش بوجود آمد و ھ

،این دو شھر ایرانیعمر پس از بررسی، سرانجام درخواست کوفھ ایھا را نپذیرفت و خراجداشتند. 

رامھرمز و ایذه را ھمچنان بھ بصره ایھا واگذار نمود تا دستمزد شمشیرکشیھای خویش را بر روی مردم 

این دو شھر، پیوستھ از دسترنج خود آن مردم دریافت کنند. کشمکشھایی از این دست میان رزمندگان کوفھ 

شھرھای ایران بوده ینھساالیایرانیان و یا جزیھیغارت شدهاموالو بصره کھ بر سر دستیابی بر 

conquest, Princeton, p. 56Michael G. Morony, Iraq after the Muslim-432

٣١راوندی، جلد سوم، برگ مرتضیتاریخ اجتماعی ایران، -۴٣٣

www.takbook.com



فروریزینشیبی دراز است پیش فراز 

٢٣٩

جلد پنجم تاریخ تبری، گواه ٤٣٤.است را می توان در جاھای دیگر مانند پیرامون اصفھان سراغ گرفت

.كشاكش مسلمانان قبایل گوناگون برسر پخش غنایم می باشد

یدامنھ،سوریھو بیرون رفت و عراق، گرانیگاه قدرت از شبھ جزیره عربستانکشتھ شدن عثمانبا 

عثمان پس از .ھ انجامیدکھ سرانجام بھ روی کار آمدن بنی اُمیاصلی نبردھای کالن سیاسی و نظامی شد

را اسالمی-عربیخالفتسرزمینھایبسیاری از در حکومتکارگزاران، ۶۴۴رسیدن بھ خالفت در سال 

الگویی برای رواج اشرافیت در میان مردم شد. این ،با فراھم کردن زندگی اشرافیوی. جایگزین نمود

ی بود، زیرا بر پایھ مھاجرت نمودند)(مسلمانان قریشی کھ از مکھ بھ مدینھبیشتر در مھاجراناشرافیت 

مردمی از مدینھ بودند کھ پیامبر انصار (در ترتیب دیوان، مھاجران بر انصار برتری داشتندسیاست عمر

برتری قریش را بر غیر قریش دنبال کرد. این در . عثمان نیز سیاست اسالم را در مدینھ پشتیبانی نمودند)

و بیشترشی بسیارمردان قریدر عصبیت عربیدیندارتر بودند. یقریشمھاجران حالی بود کھ انصار از 

عثمان، شده بدستگزینشفرماندھان بود.(یاران پیامبر اسالم)ن خودپیشینیااز ترکمآنان بسیارانصاف

شورشھای بزرگ و پیوستھ در بسیاری از ،پیامد آن.فشار بر مردم سرزمینھای اشغالی را بیشتر نمودند

، نیاز بھ یادآوری است کھ بستر تجمل خواھی و اشرافی گری با غارت شھرھای ایرانشھرھای ایران بود.

ر فراھم شده بود ھر ھا، از زمان ُعمَ از غیر مسلمانان این سرزمینو خراجو دریافت جزیھو مصرسوریھ

زیست.می چند کھ خود عمر ھمیشھ بسیار زاھدانھ و ساده 

)زر(سکھ ی سد و پنجاه ھزار دیناردارای ،کشتھ شد، بھ ھنگام مرگ۶۵۶خلیفھ سوم کھ در سال عثمان

از ، اسبان و شتران او بود.زمینھاو این افزون بر ارزش بود) ینسیمسکھ ی (و بیش از یک ملیون درھم

عثمان، بھ دارایی ھنگفتی رسیدند،ی، از آغاز تا پایان دورهدیگر کسانی کھ در زمان خالفت اسالمی

، ھزار کنیز و برده، ھزار اسب و ھزار دینارپنجاهدارایبود کھ ی برجستھاز صحابھ»وامبن عَ ابیر زُ «

نامدار و از ینیز کھ از صحابھ»بن عبیدهللاطلحھ «نیز بود. و مصربسیاری در عراقکشتزارھای

عبدالرخمن ابن «. تنھا از زمینھایش در عراق روزانھ ھزار دینار درآمد داشت،بود»رهشَ بَ ره مُ شَ عَ «

نیز در ھنگام مرگ دارای سد و سی ھزار دینار نقدی و سد اسب، ھزار شتر و ده ھزار گوسفند » عوف

١۵٣۶، برگ ۴، برگردان از حسین روحانی، جلد تاریخ کامل، ابن اثیر -۴٣۴
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عثمان بسیار بوده است و مسعودى در این باره، آگاھیھا و آمار یدر دورهپیامبریدارایی صحابھبود. 

٤٣٥سودمندی را بھ خواننده می دھد.

در البالی گزارشھای تاریخی دیده می روند مال اندوزی سران و سرداران عرب برای سالیان دراز ھمین 

گماشتھ شده بود، پس بھ فرمانداری خراسانکھ از سوی معاویھ» عبدالرحمن ابن زیاد«شود. برای نمونھ، 

٤٣٦از خراسان بازگشت.از دو سال زمامداری با دو ملیون درھم

کتاب سوزی

برخی مورد پذیرش قرار نگرفتھ است، کتابسوزان ھایی کھ بھ دلیل زشتی انجام آن، از سوییکی از رویداد

گزارشھایی کھ در این باره برجامانده است، نھ جالب اینجاست کھ است. مصرایران و اعراب مسلمان در 

. ندایرانیان زرتشتی و مصریان کھ از سوی تاریخ نگاران مسلمان نوشتھ شده اسوی از 

،دست یافتتیسفونابی وقاص برابنسعدھنگامی کھ می نویسد: "جامعھ شناس نامدار عرب، ابن خلدون
توری این کتابھا دسیرهدر با،ابن خطاب نوشتبھ عمرکھاینامھوی در در آنجا کتابھای بسیار دید. 

آن ھمھ را بھ آب افکن کھ اگر آنچھ در آن کتابھا راھنمایی است خداوند :خواست. عمر در پاسخ نوشت کھ
گمراھی یبرای ما قران را فرستاده است کھ از آنھا راه نماینده تر است و اگر در آن کتابھا جز مایھ

از این سبب آن ھمھ کتابھا را در آب یا در آتش . خداوند ما را از شر آنھا در امان داشتھ است،نیست
، رخ داده بود. سپاھیان عرب بھ دستور خلیفھ، کتابھا را نیزاستانی ھمانند در حملھ بھ مصرد٤٣٧".افکندند

درازای شش ماه، گرمابھ ھای مصر از سوختن بھ آتش کشیدند و بھ آتشدان گرمابھ ھا افکندند آنگونھ کھ در

٤٣٨این کتابھا گرم می شد.

مروج الذھب مسعودی، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد یکم، برگ ٣٧٩ -۴٣۵

٢٨٨٠، برگ ٧تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، ، جلد  -۴٣۶

مقدمھ ابن خلدون، برگردان از محمد پروین گنابادی، برگ ٢٨۵ - ۴٣٧

معجم البُلدان، یاقوت حموی، جلد ۵، برگ ٢۴٣ -۴٣٨
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نیز دست یکم و دوممنابعاین در ،و اسکندریھ، گندی شاپوربھ جستار کتاب سوزی اعراب در تیسفون

برگردان از علی و جرجی زیدانازتاریخ تمدن اسالم، الباقیھ ابوریحان بیرونیآثارپرداختھ شده است:
جرجی زیدانینوشتھامام حسین و ایرانو جلد سومجواھر کالم، 

ی هونی دربارابوریحان بیرکھ دوباره دیده شد، آنجایینیز در زمان بنی امیھفرھنگ سوزی در فرارود

و بھ خراسانپر آوازه ی عرب کھ پیش از این از او سخن بھ میان آمد)سردار (ُمسلمبن اقُتیبھیورش

نواحی آندانشمندان از میان رفتنو بزرگھای کشتاراشاره بھ در کنار، میالدی)٧٠٩(در سال خوارزم

:می نویسدآن دیار را چنان گسترده می داند کھ باسوادمردمکشتار و فرھنگینابودی آثار، و پرجمعّیتآباد

(بیسواد) ماندند » اُّمی«اخبار و اوضاع مردم خراسان و خوارزم، مخفی و مستور ماند ... و اھل خوارزم " 
٤٣٩"و در اموری کھ مورد نیاز آنان بود، بھ محفوظات خود استناد کردند.

اعراب مسلمان از البالی گزارشھای برخیآبادانی در میاننمونھ ھای دیگری از ستیز با فرھنگ، تمدن و 

از سال الفت معاویھدر زمان خکھ» ابن زیاد«کار شگفت انگیز از تاریخی بدست می آید. برای نمونھ، 

راه ببینند، ِبُبرند داده بود تا ھر جا درختی را دردستوریاد کرد. وی ،بودخراسانکارگزار ۶٧۶تا ۶٧٣

٤٤٠و درختان بیشماری با این دستور او بریده شدند.

و خراججزیھ

این گزیت (مالیات سرانھ) می پرداختند. ، گزیتزرتشتی و غیر زرتشتی، از بیشتر مردم،ساسانیدر ایران

و می یافتافزایشدر ھنگام جنگگزیتیاندازهرا بھ خود گرفت. شکل عربی جزیھ،در دوران اسالمی

نسبت بھ از غیر زرتشتیانبیشترگزیتپیشینھ ی دریافت . شدمی ، از آن کاستھآرامش کشورزمان در 

، ، و رومایرانجنگھایدر زمانچھارم یافت آنجایی کھ ی سده یرا می توان در میانھزرتشتیان

٣۵- ۴٨، برگھای بیرونیابوریحان ،آثار الباقیھ -۴٣٩

سعید نفیسی در تاریخ اجتماعی ایران، برگ ١٢٩ -۴۴٠
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، یعنیمااند و ھمکیش دشمنما نشستھدر زمین" اینكھجرم، بھشاپوردومی گفتھبھایرانمسیحیان
٤٤١شدند.میباالتریگزیتپرداختناچار بھ "،قیصرند

و کشتزارھافرآورده ی دریافت می شد کھ بستھ بھ آبادی،، مالیاتی بھ نام باژ از کشاورزاندر کنار گزیت

یکم را خسروگزیتپرداخت و دریافت سامانھ ھای برداشت بود. از یک ششم تا یک سوم ارزشِ آبیاری

بودند گزیتپرداختبھ، ناچارسال داشتندتا پنجاهبیست) بھینھ كرد. بدینگونھ کھ کسانی کھ از(انوشیروان

. گزیت نمی پرداختنددستانتھیو و نیز مستمنداندیوانو كاركنان، دبیران، زنان، روحانیاننیالشگرولی 

در سالمرھَ دِ از چھار تا دوازده شدند كھمیچند رده بخشبھو داراییمالبرحسبدھندگانمالیات

٨جامعھ میانییرده، برایدرھم١٢توانمندان ، برایدر آن زمانساالنھگزیتی اندازه پرداختند. می

نام،شد. ھمچنینمینوبت دریافتدر سھسرانھمالیاتایناست. بودهدرھم۴فرودستان و برایدرھم

٤٤٢نوشتھ می شد و بھ بایگانی دیوانخانھ سپرده می شد.یھایدر دفتردھندگانمالیات

) گذاشتھ ان(غیر مسلماناھل ذمھبر دوش حکومت اسالمی از سویدو گونھ مالیات ،اسالمییدر دوره

نامیده و در پاره ای استانھا خراگو پیش از آن، باژبودباغكھ مالیات بر زمین كشاورزی و شد. خراج

.بود كھ از غیر مسلمانان دریافت می گردیدوجھیكھ جزیھدیگری و می شد

خالفتانمزدربودند. مالیاتپردازندگان و دولتی پیوند دھنده، دھقانانانوشیرواناز زماندر ایران

فرمانروایانكردند و بھسنت دیرینھ دریافت مییرا برپایھخراجوجزیھدھقانان،نیزو پس از آن عمر

و خبرگی ایشان در کارھای مالیو کارھایبا حسابرسیایرانیانآشناییسببپرداختند. بھمیعرب

ھم ،بود. در خراسانر کردهدیوانی، خالفت اسالمی کارھای مالیاتی و بودجھ را بھ ایرانیان واگذا

بر دوش لیاتھا او ھم گردآوری این مپردازندگان جزیھ و خراجدن فھرستفراھم نموھم و سرشماری

آنھا از مردم فھرستیبر پایھكردند و دھقانانمیسرشماریمردم را، اعراببود ولی در عراقدھقانان

گرفتند و بھ مرکز خالفت می فرستادند.میخود جزیھ

٨٣برگ ، ،، برگردان از رشید یاسمیسنایران در زمان ساسانیان، آرتور كریستن -۴۴١

۵٢٧، برگ ٢اثیر، برگردان از حسین روحانی، جلد تاریخ کامل، ابن -۴۴٢
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) (گزیتجزیھی ، نھ تنھا اندازه اسالمی نشان می دھد کھ اعرابی اسناد پیش از اسالم با دوره یمقایسھ

باال برده (مالیات بر زمین) را نیز میزان خراجافزایش داده بودند، بلکھانوشیروانی را نسبت بھ دوره 

و از ھر جریب جوزار دو درھم خراج می گرفتند در چھار درھم،گندمزارچنانچھ از ھر جریببودند.

انوشیروان از ھر جریب گندمزار و یا جوزار تنھا یک درھم مالیات دریافت می شدحالیکھ در زمان خسرو

خراج دو تا چھار برابر خراج یاندازه،بدینسان. (ھر جریب برابر با ھزار و ششسد متر مربع بوده است)

ناچار ، ایرانیان بنی امیھواپسین سالھایپس از خلفای راشدین، در دریافتی زمان انوشیروان بوده است.

٤٤٣.بپردازندبرداشت خویش را بھ حکومت عرب ی یک چھارم تا یک سوم از ھمھ بودند کھ 

خراج

مینھایي را کھ مسلمانان تصرف مي نمودند، در یکی از دستھ ھای زیر جای می گرفت: ز

اسالم آورده بودند.ھایا زمینھایي كھ دارندگان آن» طوع«یکم : زمینھای 

با پیمانی با حکومت اسالمي کنار آمده بودند.ھایا زمینھایي كھ دارندگان آن» لحصُ «دوم: زمینھای 

یا زمینھایي كھ اعراب مسلمان با جنگ از چنگ ایرانیان بدرآورده بودند.» عنوه«سوم: زمینھای 

ی بنابراین، تعھدات مردم سرزمینھای اشغالی نیز بھ سھ گونھ بود. اگر مردم یک ناحیھ در ھنگام حملھ 

پرداخت باج، جنگیدن و یا اسالم آوردن، تغییر دین را می پذیرفتند، از ین سھ گزینھمسلمانان، از میا

تنھا ناچار بھ این نو مسلمانان شد و شریعت باید با آنان مانند مسلمانان رفتار ميپایھ یدیدگاه نظری و بر 

رفت.زمین اینگونھ مردم، طوع بھ شمار میپرداخت زکات ( یکدھم از درآمد خود) بودند. 

یشدند، باید با آنان بر پایھ، بدون جنگ تسلیم اعراب ميمسلمان شونداگر مردم سرزمیني، بدون اینكھ 

معموال در مورد این دستھ زمینھا، آنان زمین صلح بھ شمار می آمد.زمینھای و شدپیمان نامھ رفتار مي

اعراب باجی را خواستار مي شدند و دھقانان و بزرگان محلي با سرشکن کردن آن میان افراد آن شھر یا 

برگ ١۶١، پتروشفسکی، دوران باستان تا پایان سده ھیجدھم میالدی ، ایران از -۴۴٣
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) بود (جزیھافزون بر گزیت،این باجمھاجمان می دادند. ی ناحیھ، باج را گردآوری می کردند و بھ فرمانده 

كارگزاران مالیاتي نظام اعراب، بیشتر یرانیان بھ دلیل نا مسلمان بودن ناچار بھ پرداخت آن بودند. کھ ا

نقش امور مالی و ،تا در برآورد و گردآوری باج درخواستی اعرابندجایگاه خود نگھداشتدررا ساسانی 

.بردوش داشتھ باشنداداری ناحیھ را 

گرفتھ شده بود و بھ انیعنی بھ زور از دارندگانشنامیده می شدندكھ عنوهی بودندسوم زمینھاییگونھ

می دربر، زمینھای خراجي نامیده می شدند. این دستھ، زمینھایي را (صلح)دومیھمراه زمینھای دستھ

گونھ افتاده بود. دارندگان اینآنھاكھ پس از پیروزی مسلمانان در جنگ با مردم یک منطقھ بدست گرفت

یا در بند اعراب مسلمان بودند و یا پس از جنگ از آن منطقھ گریختھ و زمینھا یا در جنگ کشتھ شده بودند 

بودند. 

دست بھ شورش (صلح)دومیزمینھای دستھماندگار در از آنجا كھ مردمخی موارد در براز سوی دیگر 

بھ شدند و بنابراین از زمینھای عنوهمی با جنگ اشغال سرانجام مینھا نیز زدند، این زبر ضد اشغالگران مي

سوم رفتار می شد. زمینھایی كھ با جنگ بھ دست اعراب یآمدند و با آنان مانند زمینھای دستھشمار مي

داد. از دید شرعي، این زمینھا زمینھای اشغالی اعراب را در ایران تشكیل ميیافتاده بود، بیشترین اندازه

داشت بدینگونھ كھ بجای پخش مسإلھ رویکرد رندانھ ای بھ این دارایی مسلمانان بھ شمار می رفت ولی عمر

داشت تا كار و زندگي را بر روی زمینھا نگھبرزگر كشاورز و ایرانیان این زمینھا میان رزمندگان عرب، 

بر زمین و جزیھ بر درآمد را بھ مرکز خالفت  بپردازند. خود را دنبال کنند ولی خراج

این لمانلمانان درآمده بود، اعراب مسبا نبرد بھ تصرف مسچون بیشتر زمینھای کشاورزی در میانرودان

. عمرمی دانستندآن زمینھارا بودنسزاوار داخود را زمینھا را بھ عنوان غنیمت جنگی می نگریستند و 

، اسالملشگرفرمان داد کھ روستاییانی کھ برسر زمین خود مانده بودند و ھمچنین آنانی کھ پیش ازرسیدن 

گشت بازاین روستاییان حق ،شمرده شوند. بنابراین»َذمی«بودند، رھا کرده و گریختھ را سرزمین خویش

.می پرداختندبھ روستاھای خویش را دارا بودند ولی باید بھ حکومت اسالمی جزیھ

گانی کھ با اعراب جنگیده بودند بزرمال یا و بودنداز سوی دیگر، زمینھایی کھ دارایی دربار ساسانی

سھمی بھ شمشیرزنان مسلمان داده ،خلیفھ مصادره شدند ولی از این دستھ زمینھاشمار می رفتند، بھ فرمان ب

بھ بسیار بر بکار نگرفتن مسلمانان در امر کشاورزی پافشاری می نمود. او نیاز عمر،نشد. ھمچنین
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داشت. بنابراین، کم کنترل سرزمینھای اشغالیو یا دستِ برای کشورگشاییاعرابنیروی انسانینگھداشت

و می توانست رھایی می یافتاز کار بر روی زمین کشاورزی ،پس از اینکھ غیر مسلمانی اسالم می آورد

ُپر می شد، زندگی نماید. و خراجخالفت اسالمی کھ از گردآوری غنایم و جزیھی از خزانھ پول با دریافت 

گذران ،گریسپاھیو از راه بپیونددمسلمانانلشگربھی بود می توانست چنین فردی اگر در سن مناسب

٤٤٤زندگی کند.

کھ مسلمان می شوند، زمینھایشان را بھ خویشان غیر حتی دستور داده بود کھ آن دستھ از اھل ذمھعمر

مسلمان خود بدھند. بدین گونھ نھ تنھا خالفت می توانست درآمِد خراجی را از آن زمین دریافت نماید، بلکھ 

٤٤٥.یردو از آنان در زمینھ ھای نظامی بھره گایددر کارھای تولیدی پیشگیری نماز مشارکت مسلمانان 

افزوده می و مواجب بگیرانانو بھ شمار مصرف کنندگاستھجامعھ کی از نیروی سازنده ن بود کھ یاینچن

بخشھای مردم بھ اسالم آوردن گروھی پرشمار از ،رودر دھھ ھای پیشتندرست اقتصادیشد. این نظام نا

آنھا از نیروی کار جامعھ انجامید.بیرون آمدنکارآمد کشور و در نتیجھ 

، با یک تیر سھ نشان زد. نخست ی کھ در باره ی سرنوشت زمینھای ایرانیان بکار گرفتراھکاربا عمر

اینکھ از ماندگاری جنگجویان عرب بر سرزمینھای اشغالی برای استوار سازی مالکیتشان بر این زمینھا

ھھ ھای جنگ یان اسالم و سستی سپاه مسلمانان در جبلشگرریزش شمار گونھ از بدین جلوگیری نمود. 

شمشیرزنان مسلمان با آسودگی از اینکھ بھره ی آنان از خراجھای زمینھای تصرف شده بھ پیشگیری کرد. 

آنان پرداخت خواھد شد، بی دغدغھ از نگرانی اعمال مالکیت بر این زمینھا، با سپاه عرب بھ استانھای 

وم اینکھ با نگھداشت برزگران ایرانی بر ددست نخورده ایران می تاختند و غنایم بیشتری را دارا می شدند. 

بر درآمدِ بر زمین و جزیھسر زمینھایشان، خالفت اسالمی را از یک منبع درآمد باال و پیوستھ یعنی خراج

ایرانیان کھ بیشترشان نامسلمان بودند، بھره مند ساخت. این منابع درآمد بھ ھمراه داراییھای غارت شده

ماشین جنگی سپاه عرب را در کارزارھای آینده و ی ایرانیان در شھرھا و روستاھای اشغال شده، ھزینھ 

بزرگ عمر از راھکارش، مشغول کردن یایرانگشایی آنھا فراھم نمود. سومین بھرهایشان را درپیگیری

JSTOR Article, Taxation in Persia, Mostafa Khan Fateh-444

تاریخ تمدن اسالم، جرجی زیدان، برگردان علی جواھر کالم، جلد یک، برگ ١٢ -۴۴۵
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ارتش ایران یماندهکشاورزان ایرانی بر سر زمینھای خود و در نتیجھ جلوگیری از پیوستن آنان بھ 

در نبردھای آینده بود. روشن است کھ و یا رزمندگان بسیج شده در شھرھا و استانھای شورشی ساسانی

کشاورزان بی زمین، بی خانھ مان و بی درآمد، می توانستند نیروی بالقوه خطرناکی برای مھاجمان عرب 

نمایند.باشند و آنان را در جلو و پشت جبھھ دچار دشواریھای بزرگی 

از ایران گردآوری شد شست و سھ ملیون درھمدر زمان خالفت عمر٦٤٠اندازه ی خراجی کھ در سال 

بود ولی در سالھای پس از آن بھ دلیل افزایش قلمروی حکومت اسالمی و ھمچنین اعمال فشار بیشتر 

بھ گونھ ای کھ تا در زمان ٤٤٦روند پرشتاب رو بھ باالیی پیموداندازه ی خراجزمامداران بر کشاورزان، 

خراج دریافتی خالفت ی فھرستی از اندازه ، اندازه ی خراج بھ بیش از ده برابر افزایش یافت. معاویھ

ششسد و پنجاه ملیون درھم می بھ ھمھ ی آن کھ اسالمی در زمان معاویھ از بخشھایی از ایران و عراق

زیر گزارش شده است:یرسید، بھ گونھ

ملیون درھمسد و سی :میانرودان

ملیون درھمھفتاد :فارس

ملیون درھمچھل :اھواز

ملیون درھمپانزده :بحرین

ملیون درھمچھل :و ھمدان، دینورنھاوند

ملیون درھمسی :ری

ملیون درھمبیست :حلوان (قصر شیرین)

ملیون درھمچھل و پنج :موصل

ملیون درھمسی :آذربایجان

446 -Taxation in Persia:"A synopsis from the early times to the conquest of the Mongols", Mostafa
Khan Fateh
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ھمچنین نمی شود.، اصفھان و کرمان، سیستانفھرست باال شامل استانھای بزرگ و آبادی چون خراسان

سد و ھشتاد ھزار یک ملیون و دویست ھزار، از اردن، از یمنملیون، سالیانھ سھ خالفت اسالمی از مصر

٤٤٧دریافت می نمود.خراجدینارو از ھر یک از سرزمینھای شام و فلسطین، چھارسد و پنجاه ھزار

کھ در زیر چیرگی ساسانیان بودند، جزیھو عراقدر ایرانبھ چشم می خورد، ھمچنان کھ در فھرست باال 

بودند، ، اردن و مصر کھ در زیر چیرگی بیزانس(سکھ سیمین چھار گرمی) و در سوریھو خراج بھ درھم

جزیھ و خراج بھ دینار (سکھ زرین) دریافت می شد.

رکود کشاورزی و ،پیامد سیاستھای خشن اعراب نسبت بھ کشاورزان ایرانی و فعالیتھای سودمند تولیدی

علی، خراج دریافتی از ایرانیان بھ شست درسد دوران امام . در زمان خالفت بوددریافتی خراجافت

٤٤٨و در پایان زمان اُمویان بھ سی درسد دوران انوشیروان رسید.انوشیروان

، ، شمار کمی از روستاییان میانرودانو علی)، عثمان(ابوبکر، عمردر درازای فرمانروایی خلفای راشدین

مسلمان شدند ولی برخی از دھقانان برای نگھداشت جایگاه اقتصادی و اجتماعی خویش اسالم آوردند. 

برای پیدا کردن کار و درآمد ،مسلمان شده بودند،، روستاییانی کھ بھ خاطر فشار جزیھدوران بنی امیھدر 

کھ بودخراجیکاھش پیوستھ ی،پیامد این پدیدهبھ شھرھا می رفتند. کشاورزی از رونق افتاده بود. 

ابن ، حجاج»عبدالملک اُموی«. در زمان خالفت بھ دست می آوردحکومت اسالمی از زمینھای میانرودان

دستور پیگرد و دستگیری این روستاییان گریختھ از آبادیھا و بازگرداندن آنان بھ سر یوسف فرماندار عراق

) بر جان ٧١۶تا ۶٩۶اموی بھ درازای بیست سال (یحجاج کھ از سوی خلیفھزمینھای کشاورزی را داد. 

و جزیھ از خانھ ھای خود ستم و خشونت کارگزاران خراجرا کھ براثر ایرانیانیو مال ایرانیان چیره بود، 

می نامید و آنان را از شھرھا بیرون مي کرد و » مجھول الھویھ «،گریختھ و بھ شھرھا روی آورده بودند

گردن این روستاییان بخت برگشتھ،ا وپبھ ھرجایی کھ مي خواست مي فرستاد. بھ دستور حجاج بردست،

سختگیری و بیداد حجاج بر می شدند.خراجاز آنان خواستار و دوباره ندی آویزان می کردھری سربمُ 

مردم آن گونھ بود کھ خلیفھ ی وقت، عبدالملک، بھ او نوشت: " بھ آنچھ تاکنون گرفتھ ای قانع باش و بھ 

١۶۶، برگ ٢، برگردان از محمد ابراھیم آیتی، جلد تاریخ یعقوبی-۴۴٧

٩۶تاریخ اجتماعی ایران، مرتضی راوندی، جلد سوم، برگ  -۴۴٨
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٤٤٩".استخوانی باقی گذار تا اطراف آن چربی جمع شودگوشت وباقیمانده چشم مدوز. برای این بیچارگان

پرداخت جزیھ را نیز کھ قاعدتا نبایست بر دوش مسلمانان باشد، موالیاز ،ھمچنین، افزون بر خراجحجاج 

شد. اعمال خشونتھا و شکنجھ ھای ددمنشانھ بر این روستاییان بخت برگشتھ یکی از دالیل می خواستار 

نیز و مصرزبانزد شدن حجاج ابن یوسف ثقفی بھ عنوان یکی از جنایتکاران بزرگ تاریخ است. در سوریھ

٤٥٠.می شدند ھمانندی در آزار و شکنجھ ی مردم دیده پیش از آن، رو

را داغ می کردند. برای گریختگان از ، بر روی دست دستگیرشدگان، نام آنھا و روستایشانبھ فرمان حجاج

، شکنجھ ھایی چون ریختن نمک و سرکھ بر روی زخمشان و یا واکس مالیدن دست عوامل دریافت جزیھ

بیچارگان انجام می شد.آنبرای کندن پوست آنانبر روی پوست

دیدگانشان درآب جوش می انداختند ورا دربرابربسیار می شد کھ کودکان مخالفانمی نویسد:" مسعودی
ھنگامی کھ نمک می پاشیدند. برآنھا سرکھ وتیز زخم می زدند وبا تراشتن خود آنان رامی پختند و

می کشتند و از پسمردم آن روستا رایھمھبھ مخالفی پناه می دادند، ماموران حجاجیایرانانییروستا
٤٥١."خود روستا را ویران می کردندآن،

،(خلیفھ سوم) در پیوند با حق و حقوق افراد بر زمین پدیدار شداصطالح دیگری کھ از زمان عثمان

فرماندھان،این بود کھ خلیفھ، زمینی را یا بھ رسم پاداش و یا بھ جای دستمزد بھ بود. اقطاع»اقطاع«

دست ایشان را در آن زمین بھ آنان،و با بخشیدن خراجقبایل عرب واگذار می کردبزرگان و افراد بانفوذ 

تازه و سرزمین ھایِ ستاندن خراج از مردم بخت برگشتھ باز می گذاشت. این روش کھ در میانرودان

کشور تبدیل اقتصادی ای ماندگار و مھم ، با اعراب بھ ایران آمد و بھ یکی از ساختارھیافتمسلمان رواج 

کمی داد و اندک مردم بھ امید،اقطاعگرفت.خود را بھ » تیول«ترکی صفوی، نام ی شد و در دوره 

٢٣، برگ ٢جلد تاریخ تمدن اسالم، جرجی زیدان، برگردان از علی جواھر کالم، -۴۴٩

450 -The status of the land and inhabitants of the Sawad during the first two centuries of Islam,
Paul Forand

مسعودی، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد ٢ مروج الذھب، -۴۵١
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و دست کارگزاران خالفت اسالمی را کھ بیشترشان از میان ُبردمرکز خالفت از از سویانصاف را ھم 

.بر کشاورزان ایرانی باز گزاردخویشان و نزدیکان عثمان و یا بزرگان قریش بودند، در ستم بیشتر 

جزیھ

جزیھ از مردان .شدخواندهجزیھ،عربیبھ ،فارسیگزیت، ایرانشھرپس از چیرگی خالفت اسالمی بر 

كودكان و كھنساالن ناچار بھ تندرسِت غیر مسلمان گرفتھ می شد. زنان، بردگان، مستمندان، دیوانگان ، 

از آزار خودداری می کرد، کارگزاران دریافت جزیھ و خراجآنپرداخت آن نبودند. اگر کسی از پرداخت 

، درھم۴٨توانمندان ، برایخالفت عمردر زمانساالنھی جزیھ یاندازهو شکنجھ وی دریغ نمی کردند. 

است.بودهدرھم١٢فرودستان و برایدرھم٢۴جامعھ میانییردهبرای

در زمان با مقایسھ ی نیروی خرید مردم در آن زمان با میانگین نیروی خرید یک شھروند آمریکایی

با برابر سازی یک درھم با بیست دالر . ردآن روز با بیست دالر امروز، برابری می ککنونی، یک درھم

٤٥٢برآورد می گردد.در سالدویست و چھل تا نھسد و شست دالرھمترازھای این جزیھی آمریکا، اندازه 

تا اندازه ای بھ ،و چگونگی دریافت آن از مردم سرزمینھای تسخیر شده بویژه در آغازجزیھیاندازه

شھرھایی کھ پایداری بیشتری در ،بستگي داشت. روشن استمسلمانانمنطقھ بدست آنچگونگي گشودن 

ن،. ھمچنیپرداخت باج بیشتری بھ مسلمانان می رفتندبرابر مھاجمان از خود نشان می دادند، زیر فشار

.خشونت بیشتری نیز بر آنان برای دریافت آن جزیھ بکار گرفتھ می شد

در دھھ ھای میانی و پایانی کھ را ای اسالمی می توان اندازه ی جزیھیدر گزارشھای تاریخ نویسان دوره

. پیدا کردیا استانھای اشغالی تحمیل شد،بر شھرستانھا وسده ی ھفتم و نیمھ ی یکم سده ی ھشتم میالدی

بدین ،برخی از نواحی ایرانساالنھ یبھ این مبالغ پرداختھ شده است. جزیھبویژه در فتوح البلدان بالذری

گونھ بوده است:

ھزار درھمپانسد : نھاوند

452 -Shadows in the desert, Ancient Persia at war, Kave Farrokh, p. 270
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ھزار درھمپانسد :و کومش (سمنان)ری

ھزار درھمھفتسد :آذربایجان

ھزار درھمدویست :گرگان

ھزار درھمھفتسد :تبرستان

ھزار درھمھشتسد :رامھرمز

ھزار درھمو دویست ملیون : یک و کابلسیستان

ملیون درھمیک :نیشابور

ھزار درھمششسد :توس

درھمملیون یک :و بادغیسھرات

ھزار درھمسیسد :نسا

ھزار درھمسیسد و شست :مرورود

ھزار درھمھفتسد :بلخ

ملیون درھمیک :بخارا

ھزار درھمھفتسد :سمرقند

ھزار درھمچھار سد :خوارزم

ھزار درھمھفتاد و پنج :و تون (فردوس)طبس

کھ چند دھھ پیش از جزیھ در زمان انوشیروانی با اندازه در زمان عمرجزیھیاندازهیبا مقایسھ

خالفت عمر بوده است، درمی یابیم کھ جزیھ دریافتی اعراب از ایرانیان غیر مسلمان سھ تا چھار برابر 

بھرحال، شگفت انگیز نیست کھ در زمان انوشیروان بوده است. غیر زرتشتیدریافتی از ایرانیانگزیت

انوشیروان کھ صفات دادگر و قانونگرا را با خود بھ ھمراه داشت از بیگانگان از راه رسیده (اعراب) فشار 

این می تواند بھ دلیل تورم باال در اثر مالی بسیار کمتری را بھ مردمش وارد می نمود. از سویی دیگر، 
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و سالھای بحرانی و پر از کشمکش پس از مرگ ھفتم یدر سالھای آغازین سدهجنگھای ایران و بیزانس

تا آغاز تاخت و تاز اعراب در کرانھ ھای رود پرویز باشد. از سالھای واپسین پادشاھی خسروپرویزخسرو

بازرگانی، حرفھ ھایوبا، یو بیماری گستردهھاناپایداری حکومت، بھ جھت جنگھای درونی قدرت، فرات

کشور را بھ سراشیبی ورشکستگی رانده ھا،و اینندکشاورزی و دامداری با افت چشمگیری ھمراه بود

، بھ تاج و تخت سوم با پشتیبانی بخشی از بزرگان بویژه رستم فرخزاد. تنھا از ھنگامی کھ یزدگردندبود

رسید، آرامش نسبی در کشور پدید آمد و بھبودی اندکی در حال ایران ناتوان شده، دیده شد.  

، بدست کارگزاران خالفت بسیار در ھنگام پرداخت جزیھنامیده می شدند،اھل ذمھغیر مسلمانان کھ عمدتا 

جزیھ، قفایی (پس گردنی) دریافت ی جزیھ از دریافت کننده یشدند. فرد پرداخت کنندهخوار و زبون می

شد. سپس جزیھ در حضور مسلمانان می می کرد و در نھایِت زبونی و خواری ناچار بھ پرداخت مبلغ 

٤٥٣نگیرد.ُمھری بھ فرد ذمی می دادند تا بھ گردن بیاویزد تا دوباره برای پرداخت جزیھ مورد پیگرد قرار 

ان رزمنده و غیر در میان مسلماننھ تنھا جزیھ برای دستگاه خالفت بھ ھمراه داشت درآمد سرشاری کھ 

آینده و کشیھای لشگربلکھ ھزینھ ھای ،پخش می شدپشت جبھھ ھای ایران و بیزانسدررزمنده

فراھم می کرد.ھم کشورگشایی آنھا را 

گروھی از ،این. بنابربگیردجزیھبودند،مسیحیکھ » بغلَ ثَ یبن«اعراب ازبر آن بود کھ دوم یھخلیف

پذیرفت عمر،»بن نعماناھُزرع«میانجیگریبا بھ آنجا پناھنده شوند. کردند تا این مسیحیان آھنگ بیزانس

ولی ایرانیان برقرار شدآشتیبدینگونھ و زکات بگیردجای پرداخت جزیھ، بھمسیحی اعراب کھ از 

ناچار بھ پرداخت جزیھ بودند.یھودیومسیحی مانند ایرانیان زرتشتی

ایرانیان نشان نداد. بھ در برابر اعراب مسیحی نشان داده بود، بھی را کھ عمردستگاه خالفت ھیچگاه نرمش

در ھاخودیغیرو ھاافراد نیز در تعیین خودیملیتدینی، ی، افزون بر آمیزهبیانی دیگر، از ھمان آغاز

ض میان بر تبعیداشتند. تبعیض میان عرب و عجماسالمی، نقش پررنگی بھ ھمراه-ی خالفت عربیگستره

بسیار ھم بود،غیر مسلمانکھغیر عربفرد می شد و زندگی را برای مسلمان و غیر مسلمان افزوده 

سخت می نمود.    

امام ابویوسف، برگھای ١٨، ۶١ کتاب الخراج، -۴۵٣
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و آیینیدینیو پیام آورپیک،کھ خود را در آغازمسلمانانپس از چیرگی اعراب بر بیشتر فالت ایران، 

در وجود برده ھای نامسلمان ،رداختند. دلیل اصلی آندینی پمبلغانیبھ وظیفھ،نمی دانستند، در عمل

اسیران ایرانی کھ در ،گونھجس شمرده می شدند. بدینکھ از دید شریعت نَ خانھ ھای اعراب مسلمان بود 

تا اسالم آورند. بودندخویش زیر فشار رورسَ از سوی ،خانھ و محل کار اعراب بھ بردگی افتاده بودند

زندگی در نزد اربابان عرب، اسالم آوردند. از گروھی از این بردگان نیز برای رسیدن بھ شرایط آسانتر

درخواستی فرماندار عرب یجزیھسوی دیگر بخش چشمگیری از روستاییان آزاد کھ توانایی پرداخت 

دیگری می گریختند. بسیاری از اینان یبھ ناحیھد وزمین خود را رھا می کردن،را نداشتندخویشمنطقھ

برای گریز از کیفر و یا پرداخت جزیھ ای کھ در توانشان نبود مسلمان می شدند. این ،پس از دستگیری

کاھش جمعیت غیر مسلمان و در نتیجھ ،پدیده کھ بھ گستردگی در قلمروی فرمانروایی اعراب یافت می شد

از راه دریافت جزیھ را بھ ھمراه داشت. این انگیزه ای شد کھ در زمان بنی کاھش درآمد خالفت اسالمی

گونھ از موج اسالم آوردن ارزیابی شود تا بدینسست و مصلحتیاسالم آوردن این روستاییان،،امیھ

دسترنج ایرانیان ھیچگاه خالفت از ی روستاییان و دیگر مردم کم درآمد تا اندازه ای کاستھ شود تا خزانھ 

٤٥٤د.خالی نمانَ 

ابن عبدالعزیز، خلیفھ ی خوشنام اموی، بھ جھت شتاب برخی ایرانیان بھ مسلمان شدن برای در زمان عمر

خالفت در خراسان، کارگذار »جراح ابن عبدهللا«، و دیگر سختگیریھا بر اھل ذمھگریز از پرداخت جزیھ

عمر ابن .یا نھد کھ آنان ختنھ شده اندنان بازرسی بدنی شوند تا روشن شوتازه مسلماکھفرمان داد 

٤٥٥عبدالعزیز این کنش را خالف سنت پیامبر دانست.

برای اعمال فشار بر غیر مسلمانان در جھت ترغیب آنان برای در دوره ی خالفت عباسیان، از جزیھ

مسلمان شدن بھره گرفتھ می شد. بدینگونھ کھ بسیاری از ایرانیان کم درآمد برای گریز از پرداخت 

کمرشکن جزیھ، خودخواستھ تغییر دین می دادند. در دوره ی سلجوقیان، این ترکان آسیای میانھ ای کھ 

Imperial Trauma: The case of the Arabs, P. 113-454

تاریخ تمدن اسالم، جلد دوم، برگردان از علی جواھر کالم، برگ ٣٠ -۴۵۵
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دین از خود نشان می دادند، بخش بزرگی از ایرانیان را مسلمان نمودند بگونھ یحوزهتعصب ویژه ای در 

٤٥٦ای کھ بیشتر مردم شھرنشین، مسلمانان شدند.

جزیھ را نداشتند زمینھای وخراجروستاییان ایرانی کھ توان بار سنگین پرداخت ،بسیارینمونھ ھایدر 

برخی از کارگر مزدبگیر آنان شدند. شانواگذار نمودند و خود، مھاجرخویش را بھ خانواده ھای عرب 

آنھم بھ گونھ ای بسیار تحقیرآمیز بودند، تن بھ پذیرفتن دین نوین بزرگان نواحی کھ ناچار بھ پرداخت جزیھ

و یا ریش تر، رھایی یابند. در بسیاری موارد، بزرگدر ھنگام پرداخت جزیھخفتدادند تا از خواری و 

و خواری کھ در زبونیبھ دلیل ،وبد سرشناسی در میان مردم ناحیھ باشدمُ ،سپید محلی کھ ممکن بود خود

و خفتبھ ناچار مسلمان می شد تا از این ،خود و ھمشھریانش متوجھ او می شدیھنگام پرداخت جزیھ

٤٥٧کوچک شدن رھایی یابد.

در فارسپیشوای کلیسای نستوری۶۵٩تا ۶۴٧میان کھ در سالھای» ایشویھب سوم«از سویی دیگر، 

نھ بھ دلیل فشار مستقیم اعراب بر آنان برای اسالم بود، می نویسد کھ بسیاری از مسیحیان فارس و کرمان

٤٥٨شده اند.، مسلمان آوردن، بلکھ بھ انگیزه ی گریز از پرداخت جزیھ

گمارده سمرقند، مردی کھ خود بھ فرمانداری»ابوالعمرطھ«بھزمامدار خراسان»اَشَرس«، ٧٢٨در سال 

دلبستگىاز رویآنسغد و امثالمردمكھاماست. شنیدهمسلمانانمایھ ی قوت" خراجكھبود نوشت
از مردمراو جزیھبھ دستور اشرس، دریافت خراج".استگریز از جزیھھدفشاناند بلكھنیاوردهاسالم

شدند و رویگرداناز اسالمبخارابودند، پی گرفتند. از اینرو، مردمشدهھممسلمانناتوان و نداری كھ

آمدند و بھترکخاقانھمراھی نیروھای سغد با ایرانیانكردند. تشویقبرضد عربانبرخاستنرا بھتركان

را از آنانكردند و شش ھزار تنمحاصرهھزار كسرا با دهقتیبھ"ابنبخارا رسیدند و "قطنكاخھای

Conflict and Cooperation, Jamsheed Choksy, JSTOR Articles-456

Iranica, Arab settlements in Iran, p. 212-457

Michael Morony, The Age of Conversions: A Reassessment, p.141-458
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، تركان ازدرازا كشید و سرانجامپیكار ماھھا بھبود. ایننیز از زمره ی كشتگانبھقتیابنقطنكشتند كھ

٤٥٩دست کشیدند.منطقھآن

و پیرامون آنرا بھ اسالم در ھمان سال نیز مردم سمرقند، دیگر سپھساالر عرب در خراسان»ابوالصیدا«

آسانیسادگي و ٤٦٠خواند تا آنکھ جزیھ از آنھا برداشتھ شود، و مردم با شتاب بــھ مسـلمانی روی آوردند.

ھمچنین برخي و احكام اسالم در مقایسھ با آداب و تشریفات خستھ كننده ی کیش زرتشتي ساساني،نسبی

نقشی ھ استتوانستمی نیز یان کیش زرتشتی و دین اسالممھمانندیھا در احكام و عبادات و باورھای دینی

٤٦١ایرانیان شھرنشین بھ سوی اسالم داشتھ باشد.ازدر کشاندن برخي

بھ گونھ ای بود کھ تا زمان و قزوینبرخی از این فرماندھان عرب در شھرھایی چون اردبیلسختگیری

طالب، بیشتر مردم این دو شھر مسلمان شده بودند.ابن ابوآغاز خالفت علی

می رفت را در اینجا با ھم می خوانیم:نمونھ ای از ستمی کھ بر اھل ذمھ

بود. مردی مسیحی را بھ پیش او آوردند. ابوالعاج از او پرسید: نام تو چیست؟ فرماندار بصره،ابوالعاج"
پس فرمان ؟یک تن می پردازییابوالعاج گفت: سھ نام داری و جزیھ». بنداد شھر بنداد«مرد پاسخ داد: 

سوادی کارگزار خالفت کھ ناآگاھی و بی ین داستان ھمچنانا٤٦٢داد تا جزیھ سھ تن را از آن مرد ستاندند."

کم در پاره دستِ ،اسالمی را نشان می دھد، ستم بی اندازه و مھار نشدنی حکومت عربی را بر غیر مسلمانان

چیرگی آن بر ایران بھ نمایش می گذارد.یی از دورها

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد ٩، برگ ۴٠٩۵ -۴۵٩

۴٠٩٣، برگ ٩تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد تاریخ -۴۶٠

٢۴٧تمدن ایراني، ھانری ماسھ، برگردان از عیسی بھنام، برگ  -۴۶١

٧۶، جلد یک، برگ عیون االخبار، دینوری- ۴۶٢
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این جزیھ کلی را و بزرگ دهبرآورد می شد و یا روستایک دهبرایجزیھی ، اندازه در دوران بنی امیھ

بدین گونھ، گردآوران جزیھ بھ جای روبرو شدن با ٤٦٣کن می نمود.رشِ درآمد آنان سَ ی ده بر پایھ مردمبر 

افزون بر جزیھ، ، زمانھمان در بودند. روبروتنھا با کدخدا و یا دھبان مردم یک ده یا روستا، یھمھ

نوروز از ایرانیان کھ نوروز را جشن می گرفتند، دریافت می شد. این مالیات در مالیاتی بھ عنوان مالیات 

دریافتی از ایران (با (جزیھ) ی . میانگین مالیات ساالنھ می شدبرآوردسال بھ رقمی باالی ده ملیون درھم

٤٦٤درھم می رسید.بنی امیھ بھ سد و سی ملیونی بیست و یکم) در دوره یمرزھای کنونی در سده

و بردگانیموال، ھل ذمھا

یکی از درمی زیستند آن دیار ی کھ در مردم، ایران بدست اعرابھر سرزمینی از جملھپس از تسخیر

: زیر جای می گرفتندیچھار دستھ

اعراب مسلمان:نخستدستھ ی 

گردآوری شده بدست یو جزیھو از مزایایی از جملھ دریافت سھم از خراجآزاد بودنداینان مردمانی

حکومت، بھره مند می شدند.

غیر مسلمانان:دومدستھ ی 

تنامیده می شدند و بھ خالفت اسالمی گزی" یا "ذمی"اھل ذمھکھ ")ربو چھ عغیر عرب (چھ اینان 

مردم ذمی از بیشترنیز می پرداختند. روشن است کھ ) می پرداختند و اگر زمیندار بودند، باید خراج(جزیھ

بدست اعراب گشوده شده بود، شمار ایرانشھری ازبزرگھایغیر اعراب بودند و در ھنگامی کھ بخش

اعرابی کھ ھنوز مسلمان نشده بودند، چشمگیر نبود.

Religions communities in late Sasanian and early Muslim Iraq, Michael G. Morony, p.126-463

JSTOR Articles, Taxation in Persia, Mostafa Khan Fateh-464
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پیامبر اسالم بروشنی از یھودیان و ثرسایان بنام اھل كتاب یاد كرده بود. پس تكلیف آنان روشن بود: 

اینچنین سفارشی نشده بھ حكومت اسالمی در برابر امنیت. ولی برای پیروان آیین زرتشتپرداخت جزیھ

ی و در زمان زندگی پیامبر اسالم، برنامھ ای برای حملھ کردندزندگی نمی ان، زرتشتیدر حجاززیرابود

در آغاز اشغال ،ریختھ نشده بود. بنا براینایران و چیرگی بر عربستانی مسلمانان بھ بیرون شبھ جزیره 

انجام آیینھای دینی زرتشتیان دیده شد. در یایران رفتارھای ناھمگونی از سوی سرداران عرب در باره

فرمان نابودی آتشكده ھا داده شد و در برخی نواحی بھ آتشكده ھا آسیبی نرسید. پس از ،بسیاری از نقاط

بھ شمار آمدند و در برابر پرداخت باج (جزیھ) بھ اشغالگران، بھ حق زندگی چندی، زرتشتیان نیز اھل ذمھ

٤٦٥در كشور خود دست یافتند.

غیر مسلمانان)، آمدِ دربر(مالیات بر زمین و فرآورده ھایش) و جـزیھ (مالیات آوری خراجگردافسران

ھا) نیز کھ با ـھ (زرتشتیان، مسیحیان و یھودیمردم غیرمسلمان را زیر فشار و شکنجھ می گذاشتند. اھل ذمّ 

، با آزارھا و خواری جای داشتندامنیت حکومت اسالمی ی پذیرفتن پرداخت جـزیھ، ظاھراً در سایھ 

کشیدنھای فـراوان روبرو بودند. 

چگونگی دریافت جزیھ از باره یدر ،بودابن اُخوه کھ خود کارگزار حکومت و مامور گردآوری جزیھ

چون محتسب برای اخذ جزیھ نزد ذّمی آید، او را پیش خود بایستاند و بھ او پس : "گویدھ یادآور میاھل ذمّ 
٤٦٦!"گردنی زند و گوید: جـزیھ را بپرداز، ای کافر

توانستند تا از ایرانیان ھمسر برگزینند و یا كردند، نمی كھ اعراب نباید درمیان ایرانیان زندگی میھمچنان

محدودیتھای شدیدی مانند شغل و ولی از می پرداختندبا آنکھ جزیھزبان ایرانیان را فراگیرند. اھل ذمھ

. زرتشتیان حق پوشیدن باالپوش ایرانی را رنج می بردندپوششگونھ یحرفھ، انجام مراسم دینی و 

نداشتند. آنان حق سواری بر اسب را نیز نداشتند بلکھ تنھا می توانستند بر خر و االغ سوار شوند. در اثر 

فشارھای اجتماعی و بی ارجی و توھین، آنان از پوشیدن ُکشتی (شالی کھ زرتشتیان بر کمر می بستند) نیز 

زرتشتی مسلمان می شد، برادران و خواھران وی کھ زرتشتی مانده بودند، از پرھیز می کردند. اگر فردی

p. 117,Arabs and Others in Early Islam, Bashear Suliman, Darwin Press, 1997-465

١٠۴برگ الفتوح، ابن اعثم کوفی ، -۴۶۶
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ارث نمی بردند. زنی کھ شوھرش مسلمان می شد ولی خود زرتشتی می ماند، ھرگونھ حق و مادرپدر

سرپرستی خویش را بر فرزندانش از دست می داد. مرد زرتشتی حق زناشویی با زن مسلمان را نداشت و 

نھا می توانست زن زرتشتی را بھ عنوان کنیز در اختیار خود داشتھ باشد. دیگر مورد تبعیض مرد مسلمان ت

میان مسلمان و زرتشتی، خونبھا بود. خونبھای کشتن یک زرتشتی بھ دست یک مسلمان بسیار کمتر از 

٤٦٧خونبھای یک مسلمان بھ دست زرتشتی بود.

بھ انگیزه ه ی دوری از خواری و زبونی در ھنگام پرداخت آن و چھ چھ بھ انگیزبیزاری از پرداخت جزیھ

، فرمانروای خراسان»جراّح«را بھ مسلمان شدن کشانید. بھ ، برخی از اھل ذمھھای اجتماعی و اقتصادی

٤٦٨".دادن استجزیھ اند و این بھ سبب نفرت ازمردم بھ اسـالم روی آورده"گفتند: ٧١٨در سال 

کاھش ی گردآوری شده در خراسان، جزیھدر سالھای پایانی اُمویانبھ دلیل اسالم آوردن برخی از ایرانیان

بخشیده شود و تفاوت جزیھ بر نومسلمانانخراجدستور داد کھ » نصر ابن سیار«یافت. کارگذار خالفت، 

بدینگونھ فشار بر غیر مسلمانان ت مسلمان را از دیگر غیر مسلمانان دریافت کنند. زکای غیر مسلمان و 

دی غیر مسلمانان روبرو شد کھ در رویدادھای سالھای در پیش، واین با ناخوشنشد. سنگینتر و کمرشکن

٤٦٩.ندداشتفرو افتادن امویان خیزش عباسیان و نقش بزرگی در 

ھای دینی و ویران در کنار تحمیل ھمھ گونھ فشارھای اجتماعی و اقتصادی، دشواریھایی چون محدودیت

نیز رواج استانھاھای زرتشتی و کلیساھا و ساختن مسجد بھ جای آنھا، در برخی شھرھا و کردن آتشکده

ی ویران و آتشکده ھای نسازند و کلیساھاآتشکدهھ پیمان بستند کھ در شھرھای خود کلیسا و داشت. اھـل ذمّ 

نشانھ ھایی .با خود ھمراه نداشتھ باشندتا اسب سوار نشوند و شمشیر ناچار بودندرا آباد نکنند. آنھا ھمچنین 

ال پس از فروپاشی ایران یعنی دویست سنھم میالدییھای زرتشتی حتی در سدهکردن آتشکدهویراناز 

.گزارش شده استنیز ساسانی

467 - JSTOR Articles, Conflict and Cooperation, Jamsheed Choksy

٣٩۶٠، برگ ٩تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد  -۴۶٨

تاریخ ایران بعد از اسالم، عبدالحسین زرین کوب، جلد چھارم، برگ ٣٨٣ -۴۶٩
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مسلمانان تمیز داده شوند. این رسم تا ازداغ می زدند کھ ، بھ بدن اھل ذمھدر پاره ای از دوران بنی امیھ

روستایی دوران پیش بی قیدآزاد و ی نسبتاکھ ھنوز جامعھیمردماز دیدکھ داغ بردگان را بیاد می آورد، 

٤٧٠شمرده می شد.بزرگیو توھینبیداداز عرب را بیاد داشتند، 

ھمھ کسانی کھ اسالم می آوردند، سختیھای اجتماعی و دشواریھای اقتصادی نبود و برخی یھرآینھ، انگیزه

از آنان، با گذشت زمان، بھ آیین نوین گرایش می یافتند و در کنار بھره مند شدن از بھره ھای مالی، از دید 

آن پرداخت جزیھایمانی نیز خوشنودی می یافتند. برای گروھھای کم درآمد و پایین اجتماع، رھایی از 

اسالم را پذیرفتند. بزرگان و توانگران، ،با ھمین انگیزهاز آناناندازه ارزشمند بود كھ شمار باالیی

جزیھ برای آنھا آن اندازه نبود كھ مبلغدانستند وگرنھ خواری و زبوني خود ميی پرداخت جزیھ را نشانھ 

در اسالم ایرانیبزرگان ی باشد. بنابراین، انگیزه اسالم آوردندرآنان انگیزه ی،رھایی از پرداخت آن

کھ بود مالی کھ نگھداشت آبرو و تن ندادن بھ خواری و زبونی ھنگام پرداخت جزیھ نگرانیھایآوردن نھ 

اجتماعي ایشان بوده است. جایگاهازدور

این سطور در پیش کشیدن ُجستار مسلمان ینویسندهاندیشھ یارجمند یادآوری می شود کھ یبھ خواننده

. دین کھن در برابر دین نوین و نھ وارون آن می باشدی دادن بھشدن برخی ایرانیان در آن دوره، نھ برتر

بسیاریاز خود ایستادگی نشان می دھند و گرایش،انسانھا در برابر تغییرات بویژه دگرگونی کیش و آیین

، بھ حقانیت کیش کھن و یا در مردمنیاکان خویش دارند. این گرایش درونی سنتھا و باورھای بھ نگھداشتِ 

دین نوین بستگی ندارد چھ درسد بسیار باالیی از مردم، باورھای دینی خود را نھ از روش پژوھش و 

نیز می رسانند.پس از خودبررسی کھ از راه وراثت، دریافت می کنند و بھ نسل 

موالی:سومی دستھ 

ھرفتعربقبایلازیکیپشتیبانیچترزیربھودندبودهشمسلمانکھگفتندمیراعربانیغیر،موالی

آنھا. بودندمحرومداشتند،مسلماناعرابکھیحقوقوآزادیھاازبسیاریازولینبودندبردهاینان. ندبود

یقبیلھازراخودسھممعموالولیآوردندمیبدستمسلمانغیرایرانیانخراجوجزیھغنایم،ازسھمی

تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده ھیجدھم میالدی، یاکوبووسکی، برگ  ١۶٢ -۴٧٠
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هافزودآنھاپشتیبانعربیقبیلھنامبھموالیناممعرفى،نگامھ.گرفتندمیبود،پشتیبانراآنانکھعربی

471.شدمىگفتھعربتمیمبنییقبیلھموالیازھریکبھکھ»تمیمبنىمولى«مانند،شدمی

قانون بردند، آن بود كھ در ھنگام مىپشتیبان خویشعربِ ی با قبیلھ اى كھ موالى از پیمانرین بھرهمتمھ

نیز در موالی. ھمچنانافتندشتبھ یارى آنان مىعربی، افراد قبیلھکیفر آنمحكوم شدن بھ و شکنی

جنگیدند. ھمپیمان خود مىی عربقبیلھدر کنارباید ھا، جنگ

ندبودای از دیلمیانر چھارھزار نفرهگلشاسالمی، یدرون جامعھدر موالییگستردهحضورنخستین

با سعد اسالم آوردند و، ھمچنان کھ در بخشھای پیشین گفتھ شددر قادسیھدفرخزاكھ پس از شكست رستم

با در کنار مسلمانان ،دریافت غنیمتبرابر در ابن ابى وّقاص فرمانده ی مسلمانان بھ گفتگو پرداختند  تا 

ھ نامبپیمان بستند و بدین گونھ» ابن حویھزھرة«اى از بنى تمیم بھ رھبرى با تیرهآنان. ایرانیان بجنگند

این گروه بھ دلیل شاداب بودن نیز گفتھ می شد. » حمرا دیلم«بھ آنان شناختھ شدند.» موالى بنى تمیم«

کھسرزمینینامیبر پایھوشدندرخرو) شناختھ مى(سُ حمراءشان نسبت بھ اعراب بھ ھایپوست و گونھ 

و تیسفوننبردھای در جنگیدن پس از شد. آنھا یاد مىحمراء دیلمآمده بودند، از آنھا با نامجااز آناینان

، از اینپس شدند. ماندگارشھر نوپااز آنبرزنی در رفتند وبھ كوفھ ھممیھنان خویش، ی بر علیھ جلوال

٤٧٢تأثیرگذار شدند.،سیاسى و حتى عقیدتى كوفھکنشھایآنان در 

، عثمانسوم،یخلیفھھیچگاه در جامعھ ی اسالمی بھ چشم خودی نگریستھ نشد. آنچنان کھ حتی بھ موالی

اسالمى را بھ دنبال دارد، سھ چیز است: یبر این باور بود كھ برجستھ ترین عواملى كھ ویرانی جامعھ

٤٧٣عجمان.وفور نعمت، تولید نسل نوین از مادران اسیر، و خواندن قرآن توسط 

نامبا موالیاى كھ از بھ گونھافزایش چشمگیری یافت،امیھ بنىفرمانروایی موالى، در زمان ستم بر

رج گذاریایرا با كنیھ كھ نشانھموالیھیچگاه ٤٧٤.كردندیاد مى»خر وحشى فربھ«، یعنى »َعلوج«

٣۶٢، برگ ١جلد ،الغدیر، امینى-۴٧١

١٢٨- ١٣٠بالذرى، فتوح البلدان، برگردان از آذرتاش آذرنوش، برگھای  -۴٧٢

تاریخ خلفا، آثار فتوحات در جامعھ اسالمى، رسول جعفریان -۴٧٣
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ھا، سفرهنشستن بر دادند و در ھنگام خواندن نماز بر مردگان را نمىیپروانھزدند. بھ آنھا صدا نمى، است

پذیرفتند و ، گواھى موالى را نمىدادگاهدر .باشدروشن دادند تا موالى بودن آنھا مىجای آنھا در كنارى بھ 

بر آنان روا ، سوار شدن بر اسب را نیزداده نمی شدآنان بھ بر آن كھ فرماندھى افزون ھا، در جنگ

یک با یدر کوچھ و خیابان، ھرگاه عربی با بار.بکار می گرفتندوان پیاده نظام بھ عنرا و آنھا شتنددانمى

وی بردوش ببرد و اگر ی عرب را بی اجر و مزد تا خانھ کرد، ایرانی ناچار بود تا بار یایرانی برخورد م

اچار بود عرب مسلمان را بر اسب خـود سوار کند و نفرد ایرانی شخص عرب، پیاده بود و ایرانی سواره، 

غیر مسلمانی، شد و چنانچھداد، شکنجھ میبھ مقصد برساند. اگر غیر مسلمانی، مسلمانی را دشنام می

٤٧٥کشتھ می شد.زد،را میمسلمانی

: بودندو خوار نمودن موالی عبارتآزاراز یدیگرنمونھ ھای 

دادیم و بھ اسالم رھنمون رھاییفخر می فروختند کھ ما شما را از کفر و شرک و پلیدی اعراب بر موالی

ما شما را با شمشیر، نیکبخت ساختیم و با زنجیر بھ بھشت کشاندیم . پس بھ آنان می گفتند کھ: ساختیم . 

ند کھ از الی می نھادست تا بدانید ما از شما برتریم. اعراب معموال کارھایی را بردوش مواھمین دلیل کافي

ھیچگاه بھ موالی واگذار نمی (قضاوت)وریدشغل دا،. بھ عنوان نمونھاھمیت و ارجی برخوردار نبود

و با خانواده بود و کسی باید سرشناسمردم ی این دستھ مقامھا شایستھ ،گردید چرا کھ در باور عرب

. اشتمی ددارای این جایگاه می گردید کھ ریشھ و نژاد پرافتخاری 

از موارد پست شماری موالی شمرده نمی خواندند و این نمونھ ای دیگرنماز، موالیپیشنمازی اعراب بھ

نشستن بر سر سفره یپروانھ،و پرھیزگار بودندفرزانھگرچھامی شد. ھنگام مھمانی، عربان بھ موالی 

نمی دادند و آنان را بر سر راه می نشاندند.  عربان با موالی ھرگز در یک ردیف راه نمی رفتند و آنان را 

نان خرسند ر عرب را بندگی وننگ می دانستند. آخدانشناس و نادان می خواندند. اعراب زن دادن بھ غی

را اننزناشویی آھیچگاهولی ایل عرب شوھر دھند بھ افرادی از پست ترین قبحتی بودند دختران خویش را 

خود، دختران خویش را عرباربابان یداشتند. موالی نمی توانستند بدون پروانھمی روا نبا فردی از عجم

شوھر دھند. 

٢٧٢، برگ ۴تاریخ التمدن االسالمى، جلد  -۴٧۴

١٩۵٩-١٩٨۴، برگھای ۵تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد  -۴٧۵
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را برای جنگیدن در کنار اعراب بھ جنگھا گسیل می کردند. موالی کھ نھ در آغاز زمان اُمویان، موالی

باید چشم بھ دست موالی عرب ،غنیمتی بردارندبرای خود و نھ می توانستند دریافت می کردند مزدی 

خویش می داشتند تا بلکھ بھره ای از داراییھای غارت شده و یا غنایم جنگی بھ آنان نیز داده شود. برخی از 

را نیز بھ عنوان نیروی سپاھی بھ کار (ایرانیان غیر مسلمان)اھل ذمھ،ھ در آسیای میانھرگذاران بنی اُمیکا

٤٧٦گرفتند و در برابر خدمات نظامی آنان، مزدی پرداخت می نمودند.

آھنگ نابودی و سربھ نیست ،شمارشانافزایشرا پست می شمرد کھ از بیم بھ اندازه ای موالیمعاویھ

نش از انجام چنین تصمیم نابخردانھرایزنااندرزھای یت ولی سرانجام بر پایھداشاز آنان را کردن برخی

خودداری نمود. ای

برادر»بن ابیھازیاد«بھ سوی معاویھای از مورخ الدولھ سپھر، نامھنوشتھ ی در جلد ششم ناسخ التواریخ، 

می رسیم بھ این قومی "آن چنین است: متن کھ بخشی ازاست نوشتھ شده کوفھفرماندارمعاویھ و ی خوانده 
نام دارند. گوش کن زیاد! این مردم را باید ذلیل برند و قوم عجممیدر میان امت اسالم بھ سرکھ بنام موالی

کوبید، طوری کوبیدشان کھ ھرگز نتوانند سر ابن خطاب آنھا را میروشی کھ عمرکرد. باید بھ ھمان
اسالم اینھا جز با سیاست عمر ابن خطاب اداره شدنی نیستند. از عطایشان کھ حق عمومی اتباع.بردارند

جنگ آنھا را در ی جبھھ توانی از سھمشان کم کن. درتوانی بکاه. در تقسیم خواروبار تا میاست تا می
گیرند. سربازان آنھا را بھ کار جاده صفوف جلو بگمار تا زودتر از دیگران ھدف دشمن تازه نفس قرار

و سختی و بکوش ھر چھ دشواری ھا بگماربیشھسازی و ھموار کردن راھھا و کندن درختھا و تسطیح
سنگینی بارھا بر دوششان ھر چھ بیشتر فشار آورد زیرا کھ اگر شود. کاری کن کھعجمھاباشد نصیب این

بدینگونھ، رویکرد خشن خلیفھ دوم در باره ی موالی، سرمشق ٤٧٧"خواھند کرد.جز این باشد ھوای عصیان

، شرایط ھم کم نبوددودمان بنی امیھکھ در نزدبنیادگذار خالفت اُموی نیز شد و با چاشنی تعصب عربی

زندگی بر موالی سختتر از گذشتھ شد. 

٨۴، برگرداندن رجب نیا، برگ عصر زرین فرھنگ ایران، ریچارد فرای-۴٧۶

٨۶-٩۶جواد فاضل، برگھای مجموعھ دو جلدی تاریخ چھارده معصوم، حسن بن علی  -۴٧٧
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بر پس از رویداد کربال، میالدی ۶٨٠در سال در کوفھ»ثقفیمختار«در خیزش انباشت موالییپدیده

نیروھای شورشی کھ بخش بسیار بزرگ یھمھتقریبا ضد خود خالفت اسالمی بکار آمد بگونھ ای کھ 

خالفت عربی،ی سیاستھای نژادپرستانھجمعیت کوفھ را تشکیل می دادند یا بردگان و یا موالی بودند. 

باشند. از این رو ملیتا ھمیشھ بھ دنبال رھایى از جور و ستمبودبزرگی برای موالی و بردگان ی انگیزه 

موالى، بھ گردآوری سپاه پرداخت، این گروه بھ دستھ ی مختار كھ در ھنگامی کھ مختار ثقفی با فراخواندن

ایرانی ایرانیان و ،اى كھ بیشتر سپاھیان اوآغاز خیزش از پانسد نفر فراتر نمی رفتند، پیوستند بھ گونھ

٤٧٨تبارھا بودند.

بدست ،مدندآبیشترین آسیب دیدگان و ستمدیدگان بھ شمار میجرگھ یرا کھ درپشتیبانی موالیمختار

بیش از دیگر یاران او حس نفرت و کینھ نسبت بھ ،نده بودمدآورد. این موالی کھ در لشگر مختار گرد آ

مخالفِ پاه مختار چشمگیر بود کھ عربانِ در ساندازه ایموی داشتند و گویند کھ شمار موالی بھ خاندان اُ 

برخی تاریخ .کھ در لشگرگاه مختار حتی واژه ای نیز بھ زبان عربی شنیده نمی شودمی گفتندمختار 

بسیاری از آنان کھکوفھرا بیش از بیست ھزارنفر نوشتھ اند. موالی مختارموالی ھوادار شمار،نویسان

مسلمان شده بودند، مورد دلجویی مختار قرار گرفتند و فرزندان دیلمیانی بودند کھ پس از جنگ قادسیھ

مختار،. برای ھمیننان سھم دادآبر اسب داد و از غنایم جنگ نیز بھ شدنسوار پروانھ ینان آمختار بھ 

نجاست کھ مختار اگر خیانت و دورویی از اشراف و بزرگان آ. شگفت قرار گرفتمورد سرزنش اعراب 

برکشیدن موالی در شان را مصادره می کرد و بھ موالی می بخشید. بھ ھمین دلیلِ ایعرب می دید دارایی

٤٧٩وھش نموده اند.برابر اعراب، تاریخ نگاران سنی و شیعھ دید خوشی بھ مختار نداشتھ اند و وی را نک

، کوفھپیشرفت چشمگیری یافت و او بھ غیر از کار مختار،موالییبا پشتیبانی سرسختانھ،بدین ترتیب

ورد.آرا نیز بھ زیر فرمان خویش در و اصفھانری،ذربایجانو سرزمینھای آعراقدگر شھرھای 

کھ اشراف عرب و بھ این انجامیدو مردمان غیر غرب بھ موالیتوجھ و اعتماد بسیار مختار،سرانجام

و پنداشتندند و جنبش او را بیشتر جنبشی ضد عربی داز او رویگردان ش»ھیمحمد حنف«حتی بنا بھ روایاتی 

١٩٣تاریخ سیاسى صدر اسالم، شیعھ و خوارج، یولیوس ولھوزن، برگردان از افتخارزاده، برگ  -۴٧٨

٧٩، برگ دوقرن سکوت، عبدالحسین زرین کوب-۴٧٩
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. این جنبش کھ بیش از شانزده ماه بھ درازا نکشید اثرات پیوستندبھ دشمنان مختار پیامدش آن بود کھ 

عرب واکنش نشان یبھ موالی نشان داد کھ می توانند بر ضد فرمانروایان ستم پیشھبسیاری درپی نھاد و 

از خویش بپردازند.پدافنددھند و بھ 

پس از سرکوب این جنبش، شورشیان غیر عرب را بھ مرگ محکوم نمود. با وجود حکومت بنی امیھ

بھ کام مرگ فرستاده ایرانیویژگی عصبیت عربی در بنی امیھ، جای شگفتگی نبود کھ تنھا شورشیان 

٤٨٠شدند.

چون ھم) اندکی بھتر شد ولی مواردی ٧١٧-٧٢٠» (عبدالعزیزابنعمر«در زمان خالفت شرایط موالی

نیاز بھ یادآوری است آنان ھمچنان قدغن بود.برای،و یا خرید و فروش زمیناعرابازدواج میان آنان و 

کھ تا پایان دوره ی امویان، تنھا بخشی از شھرنشینان ایران و درسد کوچکی از روستاییان ایران، مسلمان 

موالی نبودند بلکھ اھل ابراین، بیشینھ ی مردم ایران کھ ھنوز مسلمان نشده بودند در زمره ی شده بودند. بن

و یا برده بھ شمار می آمدند.ذمھ

ابومسلم خراسانی بود، بھ خراسانیان بھ رھبریکھ دستاورد خیزشبرآمدن عباسیان و برافتادن بنی امیھ

پایان داد و تا اندازه ای خفت و خواری ایرانیان را در شھرھای دستھ بندی مسلمانان بھ عرب و موالی

٤٨١مسلمان نشین کاھش داد.

بردگان:چھارمیدستھ

بودند کھ یا در جنگھا و یا در شھرھایی کھ جلوی غیر اعرابی» انَمملوک«بھ عبارتی دیگرو یابردگان 

گرفتار شده بودند. اینان بدست اعراب مسلمان، خرید و اعرابمسلمانان ایستادگی کرده بودند، در بند 

ارباب پدر و مادر یمرد و زن، زاده می شد، بردهیفروش می شدند و اگر فرزندی نیز از دو برده

یاگر مسلمان نیز می شدند، ھمچنان در بندگی می ماندند مگر آنکھ دارندهخویش بھ شمار می آمد. بردگان 

مسلمان شده را آزاد می نمود.یبرده برای انجام ثواب، برده

Imperial Trauma: The case of the Arabs, P. 114-480

481 -The Heritage of Persia, Richard Frye, p. 233
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اسالمی بھ یشمار باالی این بردگان در بخشھایی از قلمروبود. وضعیت بردگان بسیار بدتر از موالی

با مردم بخت برگشتھ در روم می گوید کھ اگر اختیار این »بن حامداعمان «،گونھ ای بود کھ در گزارشی

سفارش می کند کھ در نزد خود می داد. او بھ مسلمانان رافرمان بھ کشتن نود در سد این بردگان،او بود

٤٨٢بردگان غیر عرب را انباشت نکنند.

شھرھای عرب نشین در سویمسلمانان، گرفتن برده و گسیل نمودن آنان بھ ایپیروزیھاز ھمان آغاز 

، از بھ بردگی گرفتن ھزاران زن و مرد و از بزرگان مسیحی سوریھ» میخاییل سریانی«جریان بود.

گرفتھ شدن او بھ بردگیخودیاد می کند. ۶۴٠ال  سب و انطاکیھ بدست اعراب مسلمان درلَ نوجوان حَ 

، آسیای کوچک (ترکیھ کنونی) و قبرس بدست مسلمانان در درازای سالھای  منستانھزاران نفر از مردم ار

، قتیبھ ٧١٢تا ٧٠۵ھمچنان کھ پیشتر گفتھ شد، در درازای سالھای ٤٨٣را گزارش می نماید.۶۵٠تا ۶۴٠

٤٨٤.) بھ بردگی گرفتو بخاراو سد ھزار تن را از سغد (سمرقندابن مسلم بیش از سد ھزار تن از خوارزم

در ھنگام کشور گشاییھای اسالمی، شمار اسیران بھ اندازه ای باال رفت کھ ده تا ده تا  بفروش می رفتند. 

یھ (تونس والجزایر) اسیر کرد کھ یک پنجم ، سیسد ھزار نفر را در افریق٧١١درسال » موسی ابن نصیر«

بھ دمشق فرستاد. این » ولید ابن عبدالملک«ی زمان یعنی آن یعنی شست ھزار نفر را برای خلیفھ 

بزرگترین شماره ی یکجای اسیران بود کھ برای دستگاه خالفت فرستاده می شد. ھنگامی کھ ھمین موسی 

را با خود آورد. سپاھیان اسپانیاییار دوشیزه از دختران ابن نصیر از "اندلس" بھ شام بازگشت، سی ھز

کھ شمار اسیران باال می رفت گرفتند و ھمینعرب افزون برمردان جنگی ، کودکان را نیز بھ بردگی می

گاه چنین می شد کھ بھای یک برده از چند آنھا را ده تا ده تا می فروختند و،و جابجایی آنان دشوار می شد

٤٨٥بیشتر نبود.مھدر

482 -Imperial Trauma: The case of the Arabs, p.113

١٨سھ مقالھ در باره ی بردگی، پتروشوفسکی، برگردان از سیروس ایزدی، برگ  -۴٨٣

٢٢برگ سھ مقالھ در باره ی بردگی، پتروشوفسکی، برگردان از سیروس ایزدی،  -۴٨۴

۴٧کریم کشاورز، برگ برگردان از ی،اسالم درایران، پتروشفسک -۴٨۵
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دوم خلیفھ ی نھاوندی یکی از ھمین بردگان بود کھ در مدینھھمچنان کھ در بخشھای پیشین آمد، پیروز

مسلمانان را کشت.

بھ ایرانکوچ اعراب

بھ ایران کوچانده شده از آنپیش از یورش اعراب مسلمان، قبایلی از اعراب کھ در دھھ ھا و سده ھای پیش 

چند قبیلھ ی عرب را کھ از جملھ بھ دستور شاپور دومبودند در برخی از مناطق ایران زندگی می کردند. 

کنترلزیر بھ بد رفتاری، راھزنی  و آدمکشی پرداختھ بودند، بھ درون ایران آورده بودند کھ از نزدیک 

و فارسدر خوزستان» تمیم«و » بکر بنی وایل«قبایل قبایلی چون پیش از اسالم از. باشنددولت ایران

بنی «کمتر بود. قبایل عرب تبارھادر برابر با غیر ایرانیتبارھا شمار ایرانی. در میانرودانمی زیستند

میانرودان و سرزمینیدر میانھ» کندا«و » تنوک«، »شیبان«،  »طی«در شمال، قبیلھ ھای » تغلب

٤٨٦در جنوب میانرودان می زیستند.» عبدالقیس«و » اجل«، »تمیم«

کاملی را گزارشھای پس از اسالم، گروھی اعراب بھ درون ایرانھایموج مھاجرتچند و چونیبارهدر 

می توان امل ابن اثیرتاریخ کو قدسی و بویژه در فتوح البلدان بالذریمَ ، یعقوبی،در تاریخ ھای دینوری

از افراد قبیلھ ھای عرب قممردمبیشتر ،ھشتم میالدییسدهنیمھ ی یکم یافت. بھ عنوان نمونھ از آغاز 

و » بنی ضبھ«و » بنی تمیم«و » بنی ثقیف«و برخی از مردم اصفھان از قبایل » اشعری«و » مذحج«

،ری،قزوین،نیشابور،در شھرھای نھاوندبودند.»بنی عبدالقیس«و » بنی حنیفھ«و » بنی خزاعھ«

ھمچنین، . ندبود، برخی مردم عرب و یا عرب تبارنیز)سرپل زھاب کنونی(حلوانوسیروان،دینور

بھ آذربایجان روی آوردند و ھر قوم از آنان در ھر جا کھ ماندگار سوریھو بصره، عشایر عرب از کوفھ

گاه مسلمانان زیستگاھھای خود را ٤٨٧.چنگ آوردو روستاییان را  بھ کشاورزانو زمینھای ، خانھ ھاشد

با خاک ،در کنار روستاھایی بنا می کردند کھ پیش از آن، بھ دلیل شورش مردم آنھا بر ضد حکومت عرب

486 -Iranica, Arab settlements in Iran, Page 211

مختصرالبلدان، ابن فقیھ، برگ ١٢۶  -۴٨٧
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ھمسر ھارون الرشید » زبیده«ز است کھ بھ دستور تبریبودند. نمونھ ای از این آبادیھا، شھر یکسان شده 

٤٨٨زرتشتی نشین، ساختھ شد.یناحیھ در کنار روستای ویران گشتھبرای مسلمانانِ 

در شھر چون مردم شھر با استقرار اعراب " :زیست قبایل عرب در قم آمده استی ، درباره در تاریخ قم
اعراب در یک روز ھفتاد تن از بزرگان زرتشتی شھر را در مالء عام سر ،خود سخت مخالفت می کردند

ی" در شرح چگونگی مصادره.ھندبریدند تا مردمان بر خود بیم آورند و بھ مجاورت عربان تن در د

و واکنش مردم »اخوص«و »عبدهللا«دو تن از سران اعراب مھاجر بھ نامھای بدستزمینھای کشاورزان 

ویران ... و عربھا دست برآوردند و سدھا را کھ  بر رودخانھ ھا نھاده شده بودند آمده است کھ: " ،قم
می جنگاوقات عربان با مردم شھر دریبخشکیدند و ھمھھمگیانار و تیمرهچنانکھ کشتزارھای،کردند

می رسانیدند و سدھا و رودخانھ ھایشان را می بھ اسیری می گرفتند و بدیشان زیانبودند و آنان را
بھ ناچار بھ حکم آنان فرود آمدند و گفتند کھ ما مطیع ،نداشتندچارهدر دفع عرب ھیچ کھ قممردم. شکافتند

دھقانان آن ناحیت او را ،شماییم و متابعت سیرت شما می کنیم ... ولی ھرگاه عرب بانگ نماز برداشتی
٤٨٩".دشنام دادندی

خود را بر آنان تحمیل کرده و خیلی از قمیان را از اعراب بومیان، مخالفتبا وجود کھاى مانند قمناحیھدر 

گونھ نزدیکی و دوستی میان اعراب و ایرانیان دیدهامویان ھیچ یدورهرانده بودند تا پایانشھر بیرون

دھم میالدی یشدند و پارسى زبان شدند. در سدهشد. اعراب پس از مدتى در فرھنگ بومی منطقھ حلنمى

٤٩٠مردم قم  شیعھ و بیشتر آنان عرب تبار ولی فارسى زبان بودند.یھمھ،(سده چھارم ھجرى)

لوان (در جنوب کھ شھر تاریخی و آباد حَ آنچنان گسترده بود خیلیکوچ و اسکان اعراب در برخی نقاط، 

چند سده پیش از ،کھ مھاجرنشینان یونانیشھر آباد دینورسرپل زھاب کنونی) یکسره عرب نشین شد.

نام گرفت. بر ویرانھ» ماه الکوفھ«شد و اعراب مھاجر کوفھزیستگاهنھاده بودند، بنا، آنرایورش اعراب

ساختھبھلَ بن مُ اپارت ھا بنا شده بود، شھرک استرآباد بھ دست یزید یکھ در دورهشھر باستانی گرگانی

۴٧ستیز و سازش، زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب، جمشید گرشاسب چوکسی، برگ  -۴٨٨

٢۶٢و ۴٨محمد قمی، برگردان بھ فارسی از جالل الدین تھرانی، برگھای ، حسن ابن تاریخ قم-۴٨٩

١١٣صورت االرض، ابوالقاسم محمد ابن حوقل، برگ  -۴٩٠
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کردان، بخش بزرگی از زیستگاهباستانی مادھا و (اکباتان)، شھرشد و بھ دارالمؤمنین شھرت یافت. ھمدان

ایرانیدولت ساسانی، سیماییھفتگانھیھودیان و مسیحیان ایران و مرکز یکی از اسپھبد نشین ھای 

، خدشھ دار »ربیعھ«و »عجل«با کوچ اعراب قبایل اسالمیی نخست دوره یخویش را در ھمان سده

دید.

ی از طوایف برخزیستگاهاعراب،یورشیکی از شھرھای بزرگ ایران کھ در ھمان سال ھای نخستین 

، یانقزوینپس از جنگ با »بن عازبااء بر«.نامی شد» دارالسنة«است کھ بھ عرب شد، شھر قزوین

با ایشان بود و آن گروه را زمین »بن خویلد اسدیاطلحة «کھ دادنسد خانواده عرب را در قزوین جایپا

تاریخ نویسان عرب و ایرانی، یبھ گفتھ.حقی نبودزمینھاآنبرھایی بھ اقطاع داد کھ ھیچ کس دیگر را

سپاھیان با زناشوییآمدن ھزاران سپاھی و خانوار عرب وسیمای این شھر و روستاھای پیرامون آن با

زنان بومی، دیگرگون شد.

خالفت بھ این بخش از دستگاه کھ بھ گونھ ای سازمان یافتھ تر و با پشتیبانی اعراب مھاجر بھ خراسان

ایران رھسپار می شدند، مھمترین گروه عرب اسکان یافتھ در کشور بشمار می رفتند. اینان نھ تنھا از دید 

دیگر قبایل عرب کوچ نموده بھ ایران ماموریتی کھ برایشان پیش بینی شده بود، سرآمدِ دیدگاهشمار بلکھ از 

مگیری در تولید فرآورده ھای کشاورزی و ھمچنین داد و بودند. از سالھای بسیار دور، خراسان نقش چش

ساسانیان، اسپھبد خراسان بویژه در یو ترکستان داشت.  در درازای دورهستدھای بازرگانی با چین، ھند

و یا کشاکشھای ھنگام پدید آمدن خال قدرت (مانند بر تخت بودن پادشاھی ناتوان ویا کودک در تیسفون

نمایان می شد و در بھ آرمش رسیدن در حکومتتاثیر گذاربزرگان بر سر قدرت) در نقش چھره ی 

و پدر رستم یعنی بر تخت شاھیسومیزدگردبرکشیدن در ھنگام . رستم فرخزادکارآیی داشت، کشور

رخدادھای تاریخی آن دوره روندبھ ھمین گونھ نقش چشمگیری در آزرمیدختحکومتفرخزاد در زمان

کھ بیشترین فاصلھ را با بزرگ افزون برآن، خراسان ھر دوی آنان فرمانروای خراسان بودند. داشتند. 

و بنی امیھیراشدین و پس از آن دمشق در دورهخلفایی در دوره و سپس کوفھمرکز خالفت ( مدینھ

خیزشھای ایرانیان بر علیھ ی حکومت عربی دارای بیشترین ، بنی عباس) داشتی در دوره سرانجام بغداد

بود و اعراب برای چیرگی و نگھداری از آن نیازمند نیروھای بیشتری بودند. 
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و فرارودبزرگخراساندرسپاھیان عرب با خانواده ھایشان نخست زیستنسنت ،معاویھاز زمان 

یو فاریاب) و بدنبال آن در ھمھسمرقند،بخارا،خوارزم،خارستانت،سرخس،بلخ،مرو،وست،(نیشابور

برای اعراب مردم خراسان دست بھ شورش می زدند و ، دوره ی بنی امیھدرازای در ایران آغاز شد. 

. فراھم نمودن نیرو و گسیل آن بھ خراسان بھ داشتندنگھداری سرزمین ھای اشغالی نیاز بھ نیروی بیشتری 

عرب با جنگجویان نشاندن، گسیل و خالفت برای این مھمسبب دوری از شام بسیار دشوار بود. راھکار 

. بیست و پنج ھزار آغاز شد، ۶٧٠سال ازکوچخانواده ھایشان در شمال خاوری خراسان بزرگ بود. این

٤٩١بودند.از بصرهدیگرو بیست و پنج ھزار خانوارکوفھشھر از از کوچندگانخانوار 

با این برنامھ کھ برای ھمیشھ در ایران آباد اشغال شده، ماندگار شوند و ،این بار اعراب دستھ دستھ آمدند

آب و علف و صحراھای داغ و سوزان باز نگردند.دیگر بھ بیابانھای بی 

ند. درآن ھنگام از سوی کوچ کردمیالدی بھ خراسان۶٧١تا سال نزدیک بھ پنجاه ھزار خانوار عرب 

ی مسلمانبیشتر این نیروھا،فرماندھی این قبایل عرب را بردوش داشت. در آغاز» بع ابن زیادیر«مدینھ

گرفتند ولی با گسترش شورشھای شھری و روستایی ایرانیان و رسیدن اعراب جای در پادگانی در مرو

شھرھای ی بھ خراسان، پادگانھای کوچک و بزرگی در تقریبا ھمھ و کوفھتازه نفس از پادگانھای بصره

بیشتری توانایی سرکوب جنبشھای مردمی در یاعراب با کارآیی و بازدھینگونھ، بدخراسان ساختھ شد. 

موج پیوستھ ای از اعراب مھاجر بھ ،(ماورانھر) را داشتند. در درازای خالفت امویخراسان و فرارود

با شده در نبردھایشان ھالک، جایگزینی اعراب از پیوستگی این مھاجرتھاخراسان می رسید. ھدف

پر کردن اعراب بھ خراسان، یمھاجرتھای پیوستھدیگر ھدف ایرانیان بود. ھمچنین در سالھای پسین، 

پیرامون کھ بھ دلیل زناشویی با زنان ایرانی و یا دگردیسی فرھنگی بھ جھت زندگی بودجای اعرابی

٤٩٢ایرانیان، ایرانی مآب شده بودند.

١۶٧برگ عبدلحی حبیبی، پس از اسالم، تاریخ افغانستان -۴٩١
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، اھل بصرهازنفرنھ ھزارچنین است: ،فرستاده شدندخراسانبھ ٧١۶تا ٧٠۶کھ از سال رزمندگانیآمار 

ھفت ھزار از عبدالقیس، چھار ھزار از قبیلھ ازد،ده ھزاراز بنی تمیم، ده ھزار بنی بکر،ازھفت ھزار 

. عجمموالیاز نفرھفت ھزارواز مردم کوفھ

سالھای پایانی در » خازم ابن خزیمھ«بھ دنبال لشگرکشی این مھاجرت ھا پس از آن نیز پی گرفتھ شد و

از طوایف خزیمھ، خزاعی، نخعی، شیبانی، عامری، جمالی، نخوری و واده ھاییھشتم میالدی، خانی سده 

را پایگاه دوم خالفت خواند، کوچ کوچیدند. ھنگامی کھ ھارون الرشید، مروقبایل عرب بھ خراساندیگر

معجم «برای آگاھی بیشتر در این زمینھ، می توان قبایل عرب بھ مرو و سرتاسر خراسان شتاب گرفت.

حر ابن بمحمد«ینوشتھ» نحل العرب«کھ با بھره گیری از را » یاقوت حموی«نوشتھ ی » البلدان

بھ زیست قبایل عرب در شھرھا ی ایران پرداختھ است، بررسی کرد.» رھنی

باال بود ولی نسبت بھ جمعیت ایرانی در خراسان پایین بود. بھ با آنکھ شمار مھاجران عرب بھ خراسان

رنگ ایرانى بھ خود بسیارییاندازهھاى خراسان تا عربدلیل مولفھ ھای فرھنگی و جغرافیایی خراسان، 

گرفتند نوروز و مھرگان را جشن مىپوشیدند و ، شلوار مىبا ایرانیان زناشویی می نمودنداز جملھ .گرفتند

٤٩٣.گفتندزبان فارسى سخن مىو بھ

، ٧۶٣) نیز برای خویش پایگاھی عرب نشین برپا نمایند. در سال (تبرستاناعراب کوشیدند تا در مازندران

پادگانھای بزرگ و کوچکی از استانفرماندار عرب تبرستان، در چھل شھر این » ابوالعباس توسی«

این سپاھیان در جنبش تبرستانیان بھ فرماندھی سپاھیان عرب و ایرانیان مسلمان ساخت ولی بیشتر

کشتھ شدند و رد پایی چشمگیری از حضور اعراب در ٧٨٣ارن) در سال(از خاندان ک» وندادھرمز«

٤٩٤مازندران بر جای نماند.

۵٣، غالمحسین یوسفى، ، برگ سردار خراسانابومسلم  -۴٩٣
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جستارھا و سخن پایانی برآیند
پرداختھ شد، در این بخش واپسین آورده می ھابرآیندی از جستارھا و فرازھایی کھ در این نوشتار بھ آن

اسالمی بازگو - دالیلی کھ در اینجا برای فروپاشیدن ایران ساسانی و برپایی حکومت عربیاز شود. گر چھ 

و در قالب زمانی و مکانی خود مورد بررسی قرار گرفت، سخن رفتمی شود، در البالی بخشھای پیشین 

یادآوری کمک کند.مطلبکجا، شاید بھ روشنتر شدن و جا افتادن بھتر ولی ارایھ ی فشرده ای از آنھا در ی

می گردد کھ در اینجا کوشیده شده است کھ پاسخی بھ چرایی شکست ایرانیان از اعراب مسلمان داده شود

از چھارچوب پاسخ دادن بھ پرسش اینکھ چگونھ اسالم در ایران گسترش یافت و ماندگار شد، در حالیکھ

.بیرون می باشد و خود جستار بسیار ژرف و پیچیده ای استپژوھشاین 

باز خوانی می این نوشتار)ی(بر پایھ ی رای نویسندهشاندر اینجا این دالیل بھ ترتیب اھمیت و تاثیر

.شود

یکم: انگیزه ھای بزرگ مادی در اعراب 

سرچشمھ می این اقوامو نداریسخت زیستی،سرسختی و رزم خویی قبایل بدوی کھ از سرشت بیابانی

و ثروتمندتریکجانشین،پیروزیھای نظامی آنان در برابر جوامعچشمگیر، می تواند یکی از دالیلگیرد

متمدن تر باشد. بر پایھ ی این الگو، پیروزیھای اعراب صحرانشین؛ غیر متمدن و تھیدست کھ چیزی برای 

و با فرھنگ تر کھ بسیاری از آنان خو بھ زندگی از دست دادن نداشتند بر ایرانیان و یا رومیان متمدن

ناامیدی از زندگی . باشدنمی شگفت انگیزروستایی خویش داشتند، اافتاده ی جو آرام زندگی شھری و یا 

فرسودگی و خستگی از جنگھای قبیلھ ای و طایفھ ای و غارت داشتھ ،دشوار در صحراھای بی آب و علف

یکسو و نگاه آزمندانھ در مال و منال دو امپراتوری ایران و روم و جلگھ ھا، ھای ناچیز قبیلھ ی ھمسایھ از 

اعراب از سویی دیگر، انگیزه ھای نیرومندکشتزارھا و مراتع سرزمینھای بیرون از شبھ جزیره عربستان

و نجد برای دست اندازی بھ کشورھای ھمسایھ بودند.حجاز
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فراموش نمی کنیم کھ پیش از اعراب، تیره ی ھپتالی نیز پس از شکست دادن سپاه ایران و کشتن پیروز

شاه، برای سالھا ایرانیان را وادار بھ پرداخت باجی سنگین کرده بودند.  این نمونھ ی دیگری از پیروزی 

و ملتی یکجا نشین بود. یادآوری می شود کھ نظامی اقوام بیابانگرد و دون فرھنگ بر کشور پیشرفتھ تر

باور و یا کیش نوینی با خود بھ ھمراه نداشتند و برای پیدا کردن دالیل شکست ایرانیان از آنان، ھپتالیان

مھاجمان نبوده است.آیینیھیچ پژوھشگری بھ دنبال انگیزه ھای ایمانی و 

برای جلوگیری از تاخت و تاز و غارت و خونریزی قبایل بیابانگرد ناچار اینکھ کشوری نیرومند و گسترده 

بھ پرداخت باجی بھ آنان شود، پدیده ی غیر طبیعی و شگفت انگیزی نبوده است. جوستینین، امپراتور 

ان قبایل عرب باجی را می ) بھ جنگ ساالر۵۶۵) تا ھنگامی کھ زنده بود (سال (روم شرقیبیزانس

نکنند.دست درازیکھ بخشی از امپراتوری روم شرقی بود، پرداخت تا بھ سوریھ

ھرچند کھ باور دینی اعراب مسلمان، روحیھ و انگیزه ی بیشتری برای دالوری و سختکوشی بھ آنان داده 

این از جای جای نداشت. ، نقشچشمداشت مالی در کارآمدی رزمی ایشانبھ اندازه یبود، ولی ھیچ عاملی 

و گرفتن مردم شکست خوردهگزارشھای تاریخ نگاران مسلمان در باره ی پیروزیھا اعراب، برده گرفتن 

یرو گرفتن از مردم کشورھای مغلوب، آشکار است. انگیزه ی مالی اعراب در پیش از نو خراججزیھ

بھ روشنی دیده می شود. نیز در تاخت و تازھای قبایل عرب بھ مرزنشینان ایرانشھردر عربستاناسالم 

میالدی رخ داد. بنابراین، نبرد ١٢۶در سال جای یادآوری است کھ ھجرت پیامبر اسالم از مکھ بھ مدینھ

و یک پادگان مرزی ایران، ده سال پیش از » َبکرَبنی وایل«میان اعراب غیر مسلمان از قبیلھ ی ذوقار

ھجرت روی داده است.  این رخدادھا ھمزمان با پیدایش اسالم در مکھ بود. نھ تنھا در سالھای پیش از 

میالدی)، کنترل ۶٣١بھ شمار نمی آمدند بلکھ حتی تا سال دھم ھجری (ان نیرویی در حجازھجرت، مسلمان

است کھ روند تاخت و تاز اعراب غیر مسلمان (بت پرست) مکھ را نیز دارا نبودند. این نکتھ ی چشمگیری 

تان آغاز گشتھ بود و بھ دلیل بھ شھرھای مرزی ایران از سالھا پیش از چیرگی اسالم بر شبھ جزیره عربس

ناتوانی و ازھم پاشیدگی ایران ساسانی در آن سالھا، بی گمان این یورشھا حتی بدون حکومت اسالمی در 

اعراب مدینھ نیز پیگیری می شد. این استدالل تا اندازه ی بسیاری، اعتقادی بودن بی چون و چرای یورش

مسلمان بھ ایران را در سالھای پسین رد می نماید.
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دوم: ناتوانی خانواده ھای سرشناس منطقھ ای
کشور دارای نفوذ و محبوبیت گوشھ و کناردر یاز دیرباز و بویژه از زمان اشکانیان، دودمانھای سرشناس

دوش داشتند، از شاھنشاه بھ عنوان بودند. این خانواده ھا کھ برای چندین سده نقش پادشاھان استانی را بر

اشخص نخست کشور فرمان می بردند ولی در برابر این، در زمانھای الزم، آرا و اندیشھ ھای خویش را ب

و در امور کالن بھ شاه رایزنی می دادند. اینان بھ مانند گذاشتندمی در میان،شاه و بزرگان پیرامون او

قدرت برقرار می ساختند بلکھ ترازدر عادلیالیھ ای میان شاھنشاه و توده ی مردم جای داشتند و نھ تنھا ت

ان خویش، در دامنھ ی مسایل سیاسی، سربازدر روزھای سختی و بال، با بکار گرفتن نفوذ، دارایی و 

ی، تاریخ ساز می شدند.نظامی و اجتماع

، انباشت قدرت در دست شاه بھ بھای کاھش چشمگیر نیروی بزرگان از پیامدھای اصالحات انوشیروان

خانواده ھای سرشناسی کھ در درازای ُنھسد سال فرمانروایی کھ از منطقھ ای بود. فرجام آن این شد 

ماند. بھ بجااستقالل کشور بودند، تنھا نھادھایی ناتوان و ناكارا اشکانیان و ساسانیان، ستونھای استوار 

در باختر كشور، تنھا پایداریھای محلی و پراکنده، بدون و نھاوند، جلوالھمین دلیل پس از شكستھای قادسیھ

کافی ی کھ بھ اندازه ایستادگیھاییرخداد. شبكھ ھایی كھ این نیروھا را با ھم یكپارچھ و ھماھنگ سازد، 

. نبود بزرگان مقتدر را بگیرند و یا آنان را پس بزنندجلوی پیشروی مھاجمانھماھنگ و پیوستھ نبودند کھ 

متجاوزان را داشتھ باشند، راندنتوانایی انجام کار مشترک برای پدافند از کشور و پس و دلسوز کھ

در مواردی مانند بود. ساختھایستادگیھای مردمی و احساسی در برابر اعراب را سرکوب پذیر و ناکارآمد 

مشخص دیده شد، شکست اعراب و ایکھ از سوی ساالران محلی ھماھنگی و برنامھو تبرستانگرگان

اشکار گردید.ناتوانی آنھا برای کنترل منطقھ

، دگرگونیھایی در ارتش ھم انجام شد. بدینگونھ كھ حكومت در زمان انوشیروانبھ دنبال بھینھ سازی مالیاتی

از زمان نیروھای نظامی شد.و تامین مالیمسلح نمودن،گیری، آموزشمركزی عھده دار سرباز 

و » اسفندیار«، در نھاوند» کارن«، در سیستان» سورن«اشکانیان، خانواده ھای سرشناسی چون 

و ھمچنین مھار کننده و محدود کننده ی ، پایھ ھای استوار شاھنشاھی اشکانیو ریدر خراسان» مھران«

قدرت شاھنشاه بودند. در ھنگامی کھ اینان نابخردی و بی تدبیری را در نزد شاه می دیدند، با ھمکاری و 

نھ، مھرداد سوم مردی خودسر و ستمگر جلوگیری می کردند. برای نموشاهھمرایی با یکدیگر از یکھ تازی 
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ری زده بود و بدون دادرسی، بھ چند مورد مصادره کشوری و لشگبزرگانحذف بدون دلیل بود و دست بھ 

نشستی، پی ی دارایی افراد اقدام کرده بود و باعث گسترش ناخرسندی در کشور شده بود. بزرگان در 

دودمان اشکانی بر تخت نشاندند.مھرداد سوم را برکنار کردند و دیگری را از 

و دیگر دودمانھای سرشناس در درازای شاھنشاھی ساسانی نیز کمابیش نقش ی بزرگاین خانواده ھا

، رویھ ی خودسری برجستھ ی خویش را ایفا می کردند. برای نمونھ ھنگامی کھ اردشیر جانشین شاپور دوم

گرفت، بزرگان کشور او را در اقدامی ھماھنگ برکنار نمودند و برادر و بیداد با مردم در پیش 

نیز نامیده می چھارم کھ کرمانشاهرا بھ جای او بر تخت نشاندند. چندی بعد، بھرامکوچکترش، شاپور سوم

از بزرگان سرنگون شد. دستھ ایافل شده بود، با کودتای شد و با خوشگذرانی بسیار از اوضاع کشور غ

در سر و سامان دادن اوج دخالت سودمنِد سرداران و خانواده ھای بزرگ در امور کشور، بھ نقش سوخرا

سردار توانمند و سوخرا، برمی گردد. بھ اوضاع کشور پس از کشتھ شدن پیروزشاه در جنگ با ھپتالیان

بدست ھپتالیان با تدبیر و خردمندی نھ تنھا از ویرانی خراسانبسر می برد،برجستھ ای کھ در سیستان

پیشگیری نمود بلکھ خزانھ ی شاھی را کھ بھ چنگ آنان افتاده بود، از ایشان پس گرفت. 

مزدکیان شیرازه ی اجتماعی و سیاسی کشور را از ھم پاشانده بود، بار دیگر، ھنگامی کھ تندرویھای 

از شاھی برکنار نمودند و برادرش را بھ جھت پشتیبانی از مزدک، قبادبزرگان كشور بھ رھبری زرمھر

جاماسب را بر تخت نشاندند. 

اندازیھای اعراب مسلمان بھ شھرھای مرزی ایران، برخی از بزرگان تنھا چند سال پیش از آغاز دست 

پرویز بسیار و اسپاد گشسب کھ از کارنامھ ی سراسر سیاھی و تباھی خسروكشور مانند مھر ھرمز

شان داده شد کھ ھر کس ناخوشنود بودند، شاه را دستگیر کردند و بھ دادگاه کشاندند. بدینگونھ یکبار دیگر ن

حتی شاھی با جاه و شکوه افسانھ واری چون خسرو پرویز، باید زمانی پاسخگوی خیره سریھا و سیاه 

کاریھای خویش باشد.

و سپس از دست رفتن و شیرویھاز میان بردن مردان بزرگ و تاریخساز در سالھای شاھی خسروپرویز

سوم، خال بزرگی از گرددر سالھای پیش از بھ تخت رسیدن یزاقیمانده ی آنھا در خالل جنگھای قدرت دب

دامنھ ی تاخت و تاز اعراب مسلمان شد، نبود سرداران و دولتمردان برجستھ را در سالھایی کھ ایرانشھر
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در پایتخت کھ در ھر گوشھ از کشور، پدیدار شد و پیامدش نبود برنامھ ھای پدید آورده بود. این خال نھ تنھا 

بود.و نجات کشورھماھنگ و درست در ایستادگی در برابر مھاجمان عرب

ت گذاریھای ھوشمندانھ ی خالفت اسالمیسوم: سیاس

برگشتھ از بی انضباط  و آزمند، مدعادور نمودن شمشیرزنان پر از ھنگامی کھ خالفت اسالمی برای 

، برانگیختو دیگر شھرھای مسلمان نشین، آنان را بھ رفتن بھ مرزھای ایرانشھردینھاز مجنگھای رده 

رھبران اندیشیدور تیزبینی و گذاری خلفای یکم و دوم آشکار شد.نشانھ ھای ھوشمندی در سیاست 

در سالھای در پیش نیز در موارد گوناگون بھ کامیابی حکومت نوپای اسالمی کمکھای شایانی مسلمانان

بھ برخی از این سیاستھای ھوشمندانھ بھ گونھ ی فشرده در اینجا پرداختھ می شود:کرد.

سر ، فراخواندن کشاورزان و روستاییان گریختھ بھ بازگشتن بھ عراقدر یکی از ترفندھای کارآمد عمر

، درآمد سرشاری از کشت و برداشِت روستاییان تسخیر میانرودانپس اززمینھایشان بود. اینگونھ نھ تنھا 

سیل کشاورزان سرگردان و بیکار بھ نیروی بلکھ از پیوستن بھ مسلمانان می رسیدو خراجبھ عنوان جزیھ

.شدانیان در فالت ایران پیشگیری می پایداری ایر

در پیوند با نگھداشتن دیوان ساالری در دست دبیران ایرانی بود.و عثماندیگر خلفایی چون عمردرایت 

ای از سیستمھا، داده ھر گونھ پیشینھ ی دیوان ساالری بھ ناگاه برای نخستین بار مجموعھنداشتنعربھا با

خویش یافتند. نگھداشت و روزآمد کردن این فراروی ھا، حسابرسی ھا، بایگانیھا و آمار گسترده را 

برای سامان نوین بود، بھ سخت افزارھا و نرم افزارھای ایران ساسانی کھ بنیادیننیاز یک مجموعھ کھ 

عمر این مھم را دریافت و دستگاه دیوان ساالری و تجربھ و زبدگی دبیران و مستوفیان آن بود، تکیھ داشت. 

د سازمان پیشرفتھ و گسترده ی اداری ایران ساسانی را در دستان نخبگان ایران باقی گذاشت. این سبب ش

و این بھ بقای سامان اقتصادی پیچیده ی سرزمینھای اشغالی را مدیریت نماید توانستکھ خالفت اسالمی 

این حکومت در این سرزمینھا کمک شایانی نمود.

کارشناسی دستگاه دیوانساالری خالفت اسالمی برای نزدیک دو سده کامال در دست ایرانیان بود. دستگاه 

سی کھ بھره دھی و کارایی در زمینھ ھای مدیریتی، مالی و خدمات داشتند را با خالفت، خانواده ھای سرشنا
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علینقی منزوی نمونھ ای از جذب نخبگان ایرانی را در زمان عباسیان روشھای گوناگون بکار می گرفت.  

نگامی کھ ھکھ ابن ندیم در نوشتھ ھای خود آورده بود، بازگویی می کند: "را(سالھا پس از برافتادن اُمویان) 
، جغرافیدان برجستھ، »خردادبھ«بزرگ خاندان برمکیان از آیین زرتشت بھ اسالم گروید، بھ خاندان بزرگ 

ایشان » ال هللا اال هللا«نوید داد کھ اعراب بی سوادند و چاپار و برید ندارند و سخت بدان نیازمندند و شعار 
اینگونھ ایشان را بھ اسالم کشانیدند و برید (دبیری و نامھ " .ی ما ایرانیان است» اھورا مزدا«ھمان 

٤٩٥".نگاری) ناحیھ جبل (کوھستان) از بالد اسالم را بھ خاندان خردادبھ واگذار نمودند

م: اختالف در میان سرداران ایرانیچھار

پرویز تا سرورفت كھ در فاصلھ ی زمانی کشتھ شدن خزوال تا بھ آن جا پیشپریشانى احواِل ایراِن روبھ

)، دوازده مرد و زن بھ عنوان شاه ۶٣٢تا ۶٢٨سوم، یعنی در درازای چھار سال (بھ تخت نشستن یزدگرد

. با خشونت از كار بركنار شدندو در بیشتر موارد ایران تاجگذارى كردند و ھر یک پس از زمان كوتاھی 

استان و ھمچنین کھن در ھر نشستھای بزرگان کشوری و لشگری، خاندانھای ماننددر مراکز تصمیم گیری

پشتیبانی از یک مدعی تاج و تخت و یا جبھھ گیری علیھ مدعی پدیده ھایی چون نھادھای بلند پایھ ی دینی، 

. پیامد این خدشھ دار اجتماعی را کاھش دادواھیپسسیاسی، دیگر قدرت، اعتماد میان نیروھای گوناگون 

بھ آنجا رسید کھ چند سال پس از آن، در زمان یورش اعراب مسلمان بھ ایران، شدن اطمینان میان نیروھا 

این نھادھا در انجام کار گروھی و ھماھنگ برای پدافند از کشور سرگردان، ناتوان و بی رمق بودند.

اه ساسانی، کارگذاران خکومتی و فرمانروایان استانھا اختالفھا و رقابتھای خانمان برانداز در میان سران سپ

در منابع اسالمی و ارمنی گزارش شده اند و در مواردی براستی کمر پایداری ایرانیان را شکستھ است. این 

در تا نخستین سالھای سده ی ھشتم میالدی روند را از ھمان سالھای آغازین تازش اعراب بھ میانرودان

بھ روشنی می توان دید.فرارود

نوشتھ و در آن، ایرانیان را پراکنده و بی بھ دھقانان میانرودان٣٣۶از نامھ ای کھ خالد ابن ولید در سال 

می و پیروزانرستم فرخزادبرای پیش از جنگ قادسیھتدبیر می نامد و ھمچنین از پیامی کھ ایرانیان 

سانترالیسم در مذھب رسمی و دولتی ساسانی، علینقی منزوی، ارجنامھ ی شھریاری -۴٩۵
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فرستند و می گویند کھ اختالف آن دو تن، بھ ویرانی ھمھ چیز و شکست از اعراب می انجامد، می توان بھ 

کشمکشھای درونی میان بزرگان ایران شدت پراکندگی و دشمنی در میان سرداران سپاه ایران پی برد. 

تا پس وده بحتی موجب شدپیش از این ی کھ در باالترین رده ھای فرماندھی ارتش جای داشتند، ساسان

بھ این شھر ، ۶٣۵از اعراب مسلمان با یک سال دیرکرد انجام شود و سرانجام ایرانیان در سال گیری حیره

د.ندوباره دست یاب

در جنگ پل، اعراب را شکست داد و در پی دنبال کردن نیروھای چندی بعد، در ھنگامی کھ بھمن جادویھ

را بر کھ فرماندھی نیروھای استان فارساز سوی پیروزانعرب گریختھ از نبرد بود، شورشی در تیسفون

براه افتاد. بھمن بھ جای پیگرد اعراب ناچار شد کھ بھ پایتخت برگردد تا دوش داشت بر ضد رستم فرخزاد

این بھ مسلمانان فرصت گریز از مھلکھ و بازسازی شورش پیروزان، رستم را یاری نماید.فرونشاندندر 

نیروھا را در درازای یکی دو سال داد.

گزارش می دھند کھ ی، یکی از ماد و دیگری از ھمدانھمچنین، منابع ارمنی از جنگ میان دو لشگر ایران

) بود کھ از (برادر رستم فرخزادرخ داده است. برنده ی این نبرد درونی، خرھزادپس از نبرد قادسیھ

در سپاه خویش بھره مند بود. روی دادن اینچنین جنگی در سرداری ارمنی بھ نام جوانشیر و نیروھای او 

زمانی بسیار بحرانی نمایانگر آن است کھ اختالفھا و دشمنیھای ژرف و گسترده ای در میان کسانی کھ در 

٤٩٦آن روز باید در کنار ھم از کشور پدافند می کردند، بوده است.

سانیان بویژه در سالھای تازش اعراب بھ ایران، بھ اندازه ای اختالف و چند دستگی در پایان دوره ی سا

کھ یکی از نیز » ابو منصوریمقدمھ ی شاھنامھ«آشکار و برجستھ بوده است کھ در باره ی آن در 

چھارم گروه ساسانیان بودند و اندر کھنترین نوشتھ ھای زبان فارسی است اینگونھ سخن رفتھ است: " ... 
پیكارھا و داوریھا رفت از آشوب كردن با یكدیگر و تاختنھا و پیشی كردن و برتری جستن، كز میان گاه 

پادشاھی ایشان این كشور بسیار تھی ماندی و بیگانگان اندر آمدندی و بگرفتندی این پادشاھی چنانکھ بھ گاه 
وه نویسنده ی مقدمھ شاھنامھ ." افسوس و اندجمشید بود و بھ گاه نوذر بود و بھ گاه اسكندر بود و مانند این

در این چند سطر بسیار روشن است.» ابو منصور العمری«ابومنصوری یعنی 

496 -Sasanian reflections in Armenian sources, Tim Greenwood, e Sasanika, 2008
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، خلیفھ ی مسلمانان از سردار ایرانی دلیل پیروزیھای اعراب در مدینھو ھرمزاندر ھنگام رویارویی عمر

بر ایرانیان را در چند سال گذشتھ پرسید. ھرمزان شکستھای ایرانیان را پیامد رویگردانی خداوند از آنان 

عمر گفت کھ دلیل شکست ایرانیان از اعراب، پراکندگی در میان ایرانیان و یکپارچگی در دانست. ولی 

٤٩٧سلمان بوده است.میان اعراب م

در سده ی ھشتم می و تخارستانفراروداوج اختالفھا و شکافھای میان بزرگان و بلندپایگان ایرانی را در 

، توان دید آنجایی کھ سردار خونریز عرب یعنی قتیبھ ابن مسلم با سودجستن از دشمنیھای فرمانروایان بخارا

و تالقان با یکدیگر و با دامن زدن بھ این اختالفھا، ھر از چندگاه با دادن امتیازی بھ ، بلخ، خوارزمسمرقند

برخی از آنان، زمینھ را برای سرکوب دیگران فراھم می نمود. ھمین رویکرد سبب شد کھ این سرزمین 

ی بیش از یک سده، دامنھ ی زد و خوردھای ھولناک و خونریزیھای تکان دھنده گردید و سرانجام برا

ار خالفت عباسی شد.زباجگ

رشک ساده میان سرداران می کھ این اختالفھا را بسیار ژرفتر از رقابت و انجام شده اند پژوھشھایی نیز 

بر علیھ شاھنشاھی ساسانی می ھای بزرگ پارتیکارشکنیھای خانواده ودشمنیانگارند و آنرا بیشتر بھ 

٤٩٨ند.ندا

پنجم: ارتش فرسوده و خستھ ی ایران ساسانی
کشتھ شد و این ایران را فوكاسبھ فرماندھی خونین ی، امپراتور روم در کودتایکھ موریس٦٠٢درسال 

با باقیمانده ی ارتش ایران بھ کھ شھربراز٩٢۶سال نمود تا آماده برای آغاز انجام تک گسترده بھ بیزانس

سپاھیان ایران دور از خانھ و کاشانھ بسر ،بیست و ھفت سالدرازایبرگشت تا تاج بر سر نھد، بھ تیسفون

و از تا آنسوی فرارودشمال آفریقا بردند. سربازان ایرانی در ستونھای کوچک و بزرگ نظامی، از می 

تا مرزھای جنوب خاوری ایران پراکنده بودند. اینھا نھ تنھا در گرما و سرما و در کرانھ ی دریای سیاه 

در از میان بردن سرداران درگیر نبردھای توانفرسا بودند بلکھ گواه خودسریھای خسروپرویزدیار بیگانھ،

نمودنخسروپرویز افزون بر فرسوده کردن ارتش و بیزار بودند. خویش نیز میباالدستو افسران 

497 -The Great Arab Conquest, Hugh Kennedy, p. 131

498- The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran, Parvaneh Pourshariati
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ایرانیان از جنگ با پی گرفتن و طوالنی کردن کشور گشاییھای نافرجامش، سرداران و فرماندھان نخبھ و 

ارتش خستھ و آسیب ،اینگونھشایستھ ی سپاه را یکی پس از دیگری با دسیسھ و نیرنگ از میان برداشت. 

در نبردھایی چون برای ھمیناز فرماندھان بزرگ و مردان روزھای سخت نیز تقریبا تھی شد. ،دیده

، افسران فرمانده ی کھ در خالل ھمان سالھا و یا اندکی پس از آن رخ داد، عین التمر و سالسلذوقار

گستاختر شدن ،متجاوزان عرب را نداشتند و پیامد آن شکستھانیروھای ساسانی توان و تدبیر نابود کردن 

ترس آنھا از نام ایران و ایرانی بود.ریختناعراب و 

، در راه دراز تفلیس تا دستگرد تنھا با یک ستون شش ۶٢٧و سپاه ھفتاد ھزارنفره اش در پاییز ھراکلیوس

کھ روبرو شدند. ایندر نینوا، در کرانھ ی رود دجلھ» راھزار«ھزار نفری ارتش ساسانی بھ فرماندھی 

تا شمال عراقلشگر بیگانھ ای، مسیری بھ درازای بیش از ھزار کیلومتر در خاک ایران، از گرجستان

می پیماید خود نماینگر ژرفای بھم ریختگی و ایرانیرزمیتنھا با روبرو شدن با یک ستون ،کنونی را

در آن سال می باشد.کشور بویژه ارتش ایرانازھم گسیختگی 

د ن نیرویی بوآ، یادآوری می گردد کھ بدنھ ی ارتش ساسانی مانده از نبردھای بیست و چند سالھ با بیزانس

نبرد کرد. پس از این دو جنگ بزرگ، در نبردھای جنگید و بخش دیگر این ارتش در جلوالکھ در قادسیھ

نشانھ ی ، و فرارود، خراسان، گرگانفارس، خوزستانو پایداریھای ایرانیان در و ھمدان، رینھاوند

دیده نمی شود و نیروھای ایرانی از بسیج مردم در استانھای دور و چندانی از ارتش کالسیک ایرانشھر

نزدیک گردآوری شده بودند. روشن است کھ نیروھای داوطلب شھری و روستایی بھ دلیل نداشتن آموزش و 

ثابت ارتش رسمی کشور را نداشتند.تجربھ ی جنگی کافی، بازدھی و توان رزمی نیروھای 

، نھ تنھا ارتش ایران کھ سپاھیان رومی را نیز ناتوان فرسایش و خستگی ناشی از جنگھای ایران و بیزانس

،اعراب نھ تنھا ایرانیان بلکھ رومیان را نیز شکست دادند. رومیان،و درمانده ساختھ بود. برای ھمین

نگاھی کوتاه بھ .را از دست دادندخشی از آناتولیو ب، اردن، فلسطین، مصرسرزمینھای سوریھ

بھ اشغال اعراب اورشلیم٦٣٨در سال : پیروزیھای اعراب مسلمان در برابر امپراتوری بیزانس می اندازیم

بر ضد رومیان بھ اعراب یدنیھودیان مصری با شوربدست مسلمانان افتاد. ۶۴٢درآمد. اسكندریھ در سال 

ایستادگی ارتش بیزانس در برابر اعراب بسیار سستر و کمرنگتر از پایمردی ایرانیان كمک شایانی نمودند. 

پیشروی سپاه مسلمانان در امپراتوری بیزانس چنان بود كھ آھنگ شتاب بود. و نھاونددر جنگھای قادسیھ
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می داند تا در كشتار، گنھکاركیفر دادن بھ رومیانرا فرستادگان خدا برای یک تاریخ نویس رومی، اعراب 

٤٩٩.تاراج و بھ بردگی بردن رومیان از ھیچ ددمنشی و پستی كوتاھی نكنند

، قسطنطنیھ، کھ دستکم رومیان توانستند با نگھداشت پایتخت خویششوندسرزنشگونھاینایرانیان شاید 

د ولی ایرانیان در نگھداری پایتخت ی اعراب بازدارنرا از افتادن بھ زیر چیرگدن بیزانسبرای چند سده تم

، پایتخت در پاسخ می توان نزدیکی بیش از اندازه ی تیسفونماندند.خود کھ دل ھر کشوری است، ناکام 

جای داشت بھ مرز سرزمینھای عرب نشین را یکی از ایران کھ در گوشھ ی جنوب باختری ایرانشھر

۶٧۴اعراب دوبار در سالھای نیفتاد. ھمچنینقسطنطنیھفون بدست اعراب افتاد ولی سدالیلی دانست کھ تی

را محاصره نمودند ولی این شھر در ھر دوبار با بکارگیری جنگ افزار نوینی بنام قسطنطنیھ،٧١٧و

بررسی دالیل ناكامی اعراب کھ ھم در دریا وھم در خشکی کاربرد داشت، ایستادگی نمود. » آتش یونانی«

ھمچون نداشتن نیروی دریایی در ولی مواردیدر تصرف قسطنطنیھ از حوصلھ ی این نوشتار بیرون است 

احاطھ شده بود، عامل برجستھ ی دیگری در ناکامی اعراب یرای شکستن با آب تقریبا پیرامون شھری کھ 

پایداری شھر قسطنطنیھ بود.

بدوی، توانایی در جابجایی و مانوور سریع از مکانی بھ مکانی دیگر بھ دلیل اعرابیکی از ویژگیھای 

، نقطھ ی قوت بزرگی سبک بودن جنگ افزارشان بود کھ در برابر ارتشھای کالسیک ایران و یا بیزانس

جنگی آنھا بیشتر یدر حقیقت، ساختار سواره نظام و پیاده نظام ایران و بیزانس و تجربھ شمرده می شد.

بود. بھ زبانی دیگر آموزش و تجھیز ارتشھای ایران و روم بگونھ ای بود کھ مناسب جنگھای متعارف 

این دو امپراتوری در برابر نیروھای نامنظم و ،برای جنگیدن با سوی دیگر کارایی داشت. برای ھمین

در برابر قبایل نیمھ وحشی اروپایی، این و روم شرقیبدوی آسیب پذیر بودند. ایران در برابر ھپتالیان

کاستی و ناکارآمدی را نشان داده بودند.

211-Islamic Origins, Kaegi, p.210-٤٩٩
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در سرزمین سالھای پس از خسروپرویزدر نبردھایی کھ میان اعراب و پادگانھای مرزی ایرانی در 

د، این ویژگی جابجایی سریع و ستیزھای پارتیزانی در نزرویداد و ھمچنین در جنگ نھاوندمیانرودان

اعراب، بھ پیروزی ایشان در جنگ انجامید.

ایرانیان ششم: سست شدن باورھا و آشفتگی اندیشھ ی
نامھ" و دیباچھ ی "کلیلھ و نوشتھ ھای بجا مانده از دھھ ھای واپسین دوره ی ساسانی چون "ارداویراف 

دمنھ" نشانگر فروپاشی اخالقی و از میان رفتن ارزشھا و اصول عرفی و سنتی در جامعھ ی آنروز ایران 

می باشند. ناامیدی و دلسردی کھ در این گونھ آثار آن دوره بھ چشم می آید بازتاب واقعیتھای تلخ چیره بر 

ان این سست شدن شالوده ھای اخالقی اجتماع ایرانی را کھ اندیشھ و روان مردم آن روزگار است. نمی تو

کمابیش ھمھ ی الیھ ھای جامعھ را در بر می گرفت در فروافتادن ایران ساسانی و پیروزیھای اعراب 

مسلمان بی تاثیر دانست.

رفت. از او پرسیدند کھ بھ تبرستاندر ادبیات عرب آمده است کھ پس از فروریزی ساسانیان، بزرگمھر

رد سپردند و کارھای ُخرد را بھ کارھای بزرگ را بھ مردم خُ سبب فروپاشی ساسانیان چھ بود؟ پاسخ داد: 
مردم بزرگ. بزرگان بھ کارھای کوچک دل ننھادند و ُخردان از عھده ی کار بزرگ برنیامدند. ناچار ھر 

٥٠٠دو کار تباه گشتند.

نکرده بود تا پایان دوره ی ساسانی را ببیند. بنابراین، مطلب باال آن اندازه عمربزرگمھرمی دانیم کھ

پشتوانھ ی تاریخی ندارد ولی نسبت دادن این سخن خردمندانھ بھ بزرگمھر حکیم، نشان از نگرش آگاھانھ ی 

سانی بھ نابسامانیھا و آشفتگیھایی است کھ در دھھ ھای پایانی ایرانیان در سالھای پس از فروریزی ایران سا

دوران ساسانیان، سبب شکست نیاکانشان از اعراب شد. آنان کھ این داستان را در باره ی بزرگمھر ساختھ 

ساسانی پی برده بودند و نقطھ ی آسیب پذیر یبودند، بھ درستی بھ نارساییھای بیست سالھ ی پایانی دوره

بود، و سپردن کارھای بزرگ بھ افراد کم مایھساسانی را کھ ھمانا زوال ارزشھا و اخالقجامعھ ی 

شناسایی کرده بودند.

ترجمھ ی چند متن پھلوی، ملک الشعرای بھار، تھران ١٣۴٧، برگ ٢٢ -۵٠٠
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، بھ دلیل دست بھ در دھھ ھای پایانی فرمانروایی ساسانیان، یعنی تقریبا از سالھای واپسین شاھی ھرمز

چوبینھ و شاھزادگان و سپھساالرانی چون بھرامدست شدن چند باره ی تاج و تخت توسط شاھان، 

چون "فره ایزدی"، ارزش و اعتبار خود را در دل و جان مردم از دست (مفاھیمی) ، فرایافتھایی شھربراز

داده بودند. 

فرزندبود. این یکی از زخمھای بزرگ بھ پیکر دودمان ساسان، شاھزاده کشی در زمان شیرویھ

کھ با کنار آمدن با کشندگان پدرش (ھر چند پدرش گناھکار بود)، مشروعیت خویش را برای خسروپرویز

روحانیان و توده ی مردم لکھ دار ساختھ بود، با برادرکشی گسترده ای کھ براه انداخت، نھ تنھا پادشاھی 

یگاه شاه در ایران خودش کھ حقانیت شاھان آینده ی کشور را بھ چالش کشانید. این پیشامد، بیش از پیش، جا

را شکننده و اصل فرمان پذیری از تخمھ ی اردشیر بابکان را دچار خدشھ نمود.

و نافرمانی این گونھ سرداران، ارج و ابھت جایگاه شاه افزون بر آنھا، سکھ زدن مدعیان شاھی مانند ُگستھم

چھ فرمان شاه" برش و نفوذ خود را در دل را بسیار کمرنگ کرده بود. دیگر باور "چھ فرمان یزدان

ھا بود کھ دو دھھ پس پیامد اینگونھ رفتاربزرگان و ھمچنین در نزد رعیت، تا اندازه ای از دست داده بود. 

را خواست و او و کاروان بزرگ ، محترمانھ عذر یزدگردفرماندار محلی ھمچون مرزبان توسیک از آن، 

ھمراھش را بھ دژ توس راه نداد.

بر خالف پنداشت سنتی کھ جامعھ ی زرتشتی ایران را از دیدگاه باور و اندیشھ، یکدست و یکنواخت می 

در سده » شھرستانی«داند، کیش زرتشتی دچار گسستگی و ناھمگونی در جھان بینی شده بود. برای نمونھ 

خدای نیکی و » ھرمزد«کیش زرتشتی، » زروانی«دی می نویسد کھ پیروان شاخھ ی ی دوازدھم میال

» مزدایی«(زمان بی آغاز و بی پایان) می دانند ولی شاخھ ی » زروان«خدای بدی را فرزندان » اھریمن«

مشترک باور دارد.کیش زرتشتی بھ دوگونگی ھرمزد و اھریمن و از ھم جدا بودن آنان بدون ھیچ بنمایھ ی 

باعث پدید » و ایرانیتوحید اشراقی ھند«و » توحید عددی سامی«از سوی دیگر، آمیزش دو جھان بینی 

،تاثیر نھاده بود. پیامد آنآمدن فرھنگ دوگانھ ای در خاور میانھ شده بود کھ بر سرزمینھای ایران تا مصر

رگھ ی عددی و اشراقی و شکاف بیشتر باوری و آیینی میان مردم بود. توحید ادیان پدید آمدن دینھای دو

سامی، توحید عددی بود کھ بھ معنای یگانھ بودن آفریدگار و پروردگار بود ولی توحیدی کھ از باورھای 

ِد انسان اشراقی ھندو ایرانی برخاستھ بود، بھ معنای یگانھ بودن وجود بود و پروردگار را جدا از وجود خو
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نمی دانست. این فرایافتی متفاوت از آنچھ یھودیان و مسیحیان ترویج می کردند، بود و برخورد این آرا و 

.  در آغاز کار، ه بوداندیشھ ھا، آشفتگی فکری و پراکندگی ایمانی بیشتری را در میان ایرانیان پدید آورد

را از سرشت باستانی ھند و ایرانی سیاست گذاران حکومت ساسانی دریافت اشراقی از دین زرتشتی

٥٠١َبرِکشیده بودند و کوشیده بودند کھ آن را بھ عنوان جھان بینی ھمگانی و رسمی دولت ساسانی جا اندازند.

روند رویدادھا نشان داد دستکم در دھھ ھای پایانی شاھنشاھی ساسانی، این کوشش نافرجام و ناکام بود. در 

تندرستی روان و آسایش خیال برای پدافند از خود، خانواده، دارایی و روزھایی کھ ایرانیان نیاز بھ 

کشورشان داشتند، بھم ریختگی باورھا و شکنندگی سنتھای اجتماعی، اندیشھ و دل مردم را سردرگم و مردد 

می کرد.

و گرایش بھ جبر بھ کیش زرتشت کھ ھمراه با گریز ناپذیری از سرنوشترسوخ بسیار باورھای زروانی

سالھای تاریکِ در ھبتن در دادندر زندگی انسانھا بود، فرد ایرانی را تا اندازه ای برای پذیرش شکست و 

در آستانھ ی در جایی کھ رستم فرخزادآماده کرده بود. کافی است نگاھی بھ بخش پایانی شاھنامھ،پیش

، نا امید و درمانده از شکست می گوید، بیندازیم. فرمانده ی ارتش ایران در این جنگ جنگ قادسیھ

سرنوشت ساز، از چیدمان ستارگان در آسمان، بخت را برگشتھ از ایرانیان می پندارد و دوران سیاھی را 

برای آینده ی کشور، پیشبینی می نماید.

بر پایھ ی حرکات چرخ و ستارگان، اوضاع را تباه و ، از زبان رستم فرخزاددر شاھنامھاستاد توساینکھ 

در راستای ناکامی ایرانیان می بیند و آینده ای تار و تیره را برای ایران زمین پیشبینی می نماید، برداشتی 

در سھ دھھ نمادین از وضعیت پریشان و از ھم گسیختھ ی ایرانیان و نبود ھمدلی و ھمکاری میان ایرانیان

بود.نشاھی ساسانیانی پایانی شاھ

دستور می دھد تا تلی خاک باِر نمایندگان در آستانھ ی جنگ قادسیھفراموش نکنیم کھ ھنگامی کھ یزدگرد

اعراب مسلمان نمایند و آنان را بھ اردوی مسلمانان برگردانند، رستم این را بھ فال بد می گیرد و غمگینانھ 

٥٠٢امیدانھ، بردن خاک را نماد آن می داند کھ خاک ایران زمین بھ دست  اعراب می افتد.و نا

بنیادھای مذھبی حکومت در ایران عصر ساسانی، علی نقی منزوی -۵٠١

١۶۵٧ تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده، جلد ۴، برگ -۵٠٢
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شاید قدرى شكننده و از ھم گسیختھ گشتھ بود كھ نھ تنھا اعراب جنگجو و با انگیزه بلكھ ایران آن روز بھ

از پای بتازد و آن را زار توانست بر این بیمار درحال ھر گروه مھاجم گستاخ و بیباک دیگرى نیز مى

بیندازد.

ھفتم: نبود رھبری نیرومند در نزد ایرانیان
شاھی نیرومند و مقتدر کھ مرد روزھای بحرانی بوده و توانایی راھبری کشور در شرایط دشوار را دارا 

کھ در آغاز باشد، سرمایھ ی ارزشمندی برای کشور بھ شمار می آمد. در اوایل سده ی چھارم، شاپور دوم

را جوالنگاه تاخت جوانی بود بھ تبھ کاریھا و آزارھای شانزده سالھ ی اعراب کھ جنوب باختری ایرانشھر

و تاز و دست اندازیھای خود ساختھ بودند، پایان داد و آنان را بھ سختی سرکوب نمود. این رویداد در سال 

ھ در سھ سده پس از آن، شرایط ھمانندی پیشامد و بھ خاطر سستی و پریشانی رخداد و جالب است ک٣٢۶

امور ایران، اعراب در نواحی مرزی بھ تاخت و تاز و غارت مردم پرداختند ولی اینبار شاھی توانمند و 

استوار اراده چون شاپور دوم در میدان نبود تا آرامش را با راندن بیگانگان بھ کشور باز آَوَرد.

ن بر شرایط دشوار کشور کھ برآمده از جنگھای توانفرسا با روم و ازھم پاشیدگی اقتصادی، اجتماعی افزو

و اخالقی ایرانیان شده بود و نبردھای درونی قدرت میان شاھزادگان و کودتاھای نافرجام و یا بدفرجام 

ردان کارآمد و بدست سرداران و جنگ ساالران کھ نیروی مانده در کشور را فرسوده ساخت، نبود م

برجستھ در سر ھرم مدیریت کشور و بویژه بر روی تخت شاھی، در فروریختن ایران ساسانی بسیار 

تاثیرگذار بود. ایرانی کھ بر اثر جنگھای بیرونی و بحرانھا و برخوردھای خونین درونی، ناتوان شده بود 

در آن ھنگامھ، بی و انوشیروانگورحتی از داشتن رھبرانی شایستھ و برجستھ ھمچون شاپوریکم، بھرام

بھره بود.

بود و نھ دالوری و زبدگی و انوشیروانسوم نھ دارای خردمندی و اقتدار شاھانی چون شاپور یکمیزدگرد

کھ پیشاپیش سپاه ایران و در و حتی پیروزگور، بھرامرزمی شاھانی مانند اردشیر بابکان، شاپور دوم

داشت. جوانی نھ چندان سخت اراده و رھبری ناتوان کھ در روزھای راتیررس دشمن شمشیر می زدند

سخت نھ راھبرد زیرکانھ ای و نھ عزم استواری در راستای پدافند از کشور و تاج و تخت خویش، نشان 

گریخت، در حقیقت راه را برای چیرگی داد. ھنگامی کھ شاه با کاروان بزرگ ھمراھانش از تیسفون
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ھاجمان عرب بر سراسز ایرانشھرھموار نمود چون برای پایتخت نشینان نھ برنامھ و نھ روحیھ ای برای م

ایستادگی در برابر دشمن بجا گذاشت و می دانیم کھ پایتخت یک کشور قلب آن کشور است.

ب صف آرایی کرد و یا چندی برابر اعرادر گامھای پس از آن، ھنگامی کھ مانده ی سپاه ساسانی در جلوال

، سپاه بزرگی را برای شکست دادن مسلمانان گردآورد، یزدگردبعد، زمانی کھ بسیج ایرانیان در نھاوند

غایب بزرگ بود. حضور او نھ تنھا می توانست بھ ھماھنگی و ھمدلی بیشتر میان سرداران و فرماندھان 

کھ می توانست انگیزه ی سربازان را نیز دوچندان نماید ولی در آن ھنگامھ ھا، وی مشغول پس بینجامد بل

در آن سالھا، نشینی و دور کردن بیشتر خویش از پیشقراوالن سپاه عرب بود. تنھا ُکِنش سودمند یزدگرد

نامھ نگاری بھ بخشھای گوناگون کشور برای درخواست  بسیج نیرو در راستای بازسازی نیروی پایداری 

بود.

در جھت پایگاھی )(مازندرانواپسین ناکامی شاه، بھره نگرفتن از امکانات انسانی و جغرافیایی تبرستان

بھ شاه در این باره موثر نیفتاد. پرجمعیت برابر مھاجمان عرب بود. اندرزھای خرھزادبرای ایستادگی در

با ھمھ ی ویژگیھای شایستھ ای کھ برای رویارویی با دشمن ترین و غنی ترین استان کشور یعنی خراسان

، بھ قربانگاه شاِه تنھا و آواره ی داشت، بھ خاطر خیانت ماھروی سوری و ھمچنین بی سیاستی یزدگرد

بدل شد.ایرانشھر

بلکھ کشور از مردان کارا و برجستھ ی رھبری کشور نھ تنھا از شاھی بزرگ بر تخت شاھی بی بھره بود

نیز تھی بود. جالب این جاست کھ در حالی کھ نامھای و سپھبدیکشوری و لشگری در جایگاه وزارت

و مھرنرسی بھ جایگاه وزارت در زمان ساسانیان ارج ویژه ای داده اند و ، سوخرابزرگی چون بزرگمھر

ھر کدام از آنان در روزھای سخت، در نگھداشت کشور و گذر از بحران نقش کلیدی بازی کرده اند، نامی 

ظر می رسد کھ از جای شگفتی نیز ندارد چون بھ نسوم در ھیچ تاریخی نیامده است. این از وزیِر یزدگرد

جایگاه وزارت دیگر وجود نداشتھ است و یا مرد سرشناس و برجستھ ای عھده دار آن ،زمان خسروپرویز

نبوده است.

سرداران و بھمن جادویھاز بزرگانی کھ در نبردھای ایران و اعراب شرکت داشتھ اند، رستم فرخزاد

کشتھ شد و سرگذشت بھمن روشن نیست (بھ روایتی در قادسیھ و بھ نامداری بودند کھ رستم در قادسیھ

ی چوبین، سمبات بگراتونکشتھ شد). کشور از وجود بزرگ سردارانی مانند بھرامروایتی دیگر در نھاوند
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پرویز با از میان بردن سپھساالران برجستھ و نامدار با بھمن زادگان تھی بود. در حقیقت، خسروو شاھین

ترفندھای گوناگون، نسل کشی مردان بزرگ و کارآزموده را آغازید و پس از او جنگھای خونین قدرت 

ی توانستند عصای دست ملت باشند، برای چندین سال، نسل سردارانی را کھ در روزھای بحرانی م

.برانداخت

ھشتم: خیانت برخی از ایرانیان
ی سرآغاز کنشھا،  بھ اعراب مسلمان در روز سوم جنگ قادسیھپیوستن نیروھای چھارھزار نفری دیلمی

. بھ ھیچ روی نمی توان تاثیر نظامی و روانی این رخداد را بر سپاه ساسانی و کمرشکن بودخیانت آمیز

با ستونی از سربازان دیلمی خود »سیاه«دستکم گرفت. ھمچنان کھ گفتھ شد، پیوستن افسری دیلمی بھ نام 

، مرکز خوزستان، بدست شوشتر، در گشوده شدننیزدر خوزستانبھ جنگجویان ابوموسی اشعری

مسلمانان نقش بسزایی داشت. 

بکارگیری جنگجویان مزدور از یک کشور برای نبرد با مردم ھمان کشور، پدیده ای تازه و شگفت انگیز 

، رزمندگان در سده ھای پیش از قرون وسطی و حتی پس از آن نبود. خود ایرانیان در زمان ھخامنشیان

اجیر شده ی یونانی را بر علیھ شھرھای یونانی نشین بکار می گرفتند. با پررنگتر شدن فرایافتھایی 

(مفاھیمی) چون ھویت ملی و ھمبستگی قومی در درازای تاریخ، این پدیده کمتر و کمتر دیده شد و بھ 

آھستگی بھ ُکِنش خیانت در امروزه روز تعبیر شد.

در جایی کھ روزھا و یا ماھھا ایستادگی مردم در برابر مھاجمان، اعراب را درمانده و اندوھبار است کھ

بھ انگیزه ی تامین آینده ی خود و یا رشک بر سردار و یا خاندان کاریخیانتفرد ناتوان می ساخت، 

آسیب و یا نقطھخانھ ایسرشناسی کھ در آن منطقھ فرمانروایی می کرد، راه ورود بھ شھر، گذر از رود

پذیر ایرانیان را بھ دشمن می داد. این گونھ ھمکاریھا با مھاجمان عرب کھ بھ ھیچ روی بھ انگیزه ھای 

وارد و نیشابور، ریایمانی نبوده است، آسیبھای کمرشکنی بھ پایداری ایرانیان در جاھایی چون شوشتر

اعراب انجامید.ھ دامانبھای مھمشھراین نمود و بھ فروافتادن 

خیانت و ھمراھی با دشمن کھ در چندین مورد از سوی ایرانیھا دیده شد از سوی مستمندان و یا مردم کم 

کھ نظام استبر خالف تبلیغات کسانیدرآمد نبود بلکھ از سوی اشراف و توانگران انجام شد. این کامال
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فروپاشی حکومت تی و ناخشنودی فرودستان و مردم کم درآمد را دلیل پیشروی اعراب در ایران و طبقا

ینھا سوداگرانی بودند کھ برای نگھداشت جایگاه اجتماعی و داراییھای خود در نظام ا. ساسانی می انگارند

نوین در حال شکل گیری، با اعراب ھمکاری می نمودند.

) کھ می بایست پشت و پناه شاه درمانده و ناامید باشد، (ماھویسوم بھ فرمان مرزبان مروکشتن یزدگرد

بھ کشور نقطھ ی عطف خیانتھا و از پشت خنجر زدن ھای برخی از اشراف و اریستوکراتھای ایرانشھر

و گوھرھایی کھ با کشتن شاه و غارت کاروان شاھی بدستش افتاده بود، .  ماھوی با جواھرفتبشمار می ر

، از سوی خالفت با ھمدستان ترکش بھ آن سوی سیردریا (رود سیحون) رفت و پس از بازگشت بھ خراسان

بکار گمارده شد.اسالمی در جایگاه پیشین خویش 

سوری محدود نمی شد بلکھ گروھی دیگر از ثروتمندان خیانت ورزی تنھا بھ چند مرزبان ھمچون ماھوی

-در زمان خالفت اموى، برخی از بازرگانان توانمند ایرانی نھ تنھا در نظام عربیرا نیز در بر می گرفت. 

می پذیرفتند را نیز اعراب لشگرکشى ىھزینھفراھم کردنیاسالمی ھیچ کارشکنی نمی کردند بلکھ گاھ

٥٠٣بردند.فراوانى مىھاى، بھرهبازرگانیغنایم و در نتیجھ رونق خرید و فروشخاطربھ چون

٨۶، برگ تاریخ سیستان -۵٠٣
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سخن پایانی

فروافتادن ساسانیان تنھا پایان دوره ی یک دودمان شاھنشاھی نبود کھ بسیار باالتر از آن، گسستگی در 

بود. ایران بھ عنوان یک گذر از عصر ایران باستان بھ عصری تازه بھ ھمراهزندگی عنصر ایرانی 

بازگشت آن بھ عرصھ ی جھانی در آغاز بگونھ ای کھشد بیش از ھشت سده ناپدیدموجودیت سیاسی برای 

از دیدگاه بسیاری از کارشناسان بھ مانند یک معجزه تلقی می سده ی شانزدھم با برآمدن دودمان صفویھ، 

شود.

نبود. بھ عبارتی دیگر، فرزندان ساسان، اشکانیان را برنینداختند ایران ساسانی میراث خوار ایران اشکانی

از دوره ی ملوک کشورمان تا تنھا تاج و تخت را از خانواده ای بھ خانواده ای دیگر منتقل کنند. دگرسانی 

بود کھ ھمانندیھای فرھنگی، ساسانی بخشی از روند تاریخی یک ملت»ایرانشھر«اشکانی بھ الطوایفی 

آن را چھارسد سال بنام ھویت ایرانی برد و در درازای گسترده ای زبانی و آیینی ایرانیان را بھ زیر چتر 

آنچنان پختھ و استوار ساخت کھ حتی سده ھا پس از ساسانیان، ابزار و دستمایھ ی فرزندان شیخ صفی الدین 

روی نقشھ ی جغرافیا شد.برای برگرداندن نام ابران بر اردبیلی 

ساسانیان رفتند چون بنا نبود کھ ھر نظام و سامانی برای ھمیشھ بماند. اگر اینگونھ بود کھ فلسفھ ی تاریخ و 

حتی تکامل انسانھا نمود نمی یافت. از دیدگاه اندیشھ و ھمچنین از نقطھ نظر سنت، آنچھ در زمان ساسانیان 

ھر ما باقی ماند و گرچھ در زمینھ ھایی رنگ و بوی شیعی گرفت گوساختھ و پرداختھ شد، تا اکنون در 

ولی تغییر ماھیت نداد.

سپاھی مانند سرخ - آمیزه ھای (عناصر) ایرانی در ھمھ ی این سده ھا زنده بود و از خیزشھای سیاسی

و غزنویان گرفتھ تا سرایی دوران سامانیانجامگان و سپید جامگان گرفتھ تا جنبش شعوبیھ و از شاھنامھ

در این . نھال این جلوه ھای ایرانی کھ پیش از ھخامنشیانفلسفھ ی خسروانی سھروردی می شد آن را دید

ت کھنسال با آب و خاک کاشتھ شده بود در زمان ساسانیان بھ درخت تناور ھویت ایرانی تبدیل شد. این درخ

کھ در درازای سالھا خورد، برجاماند. وجود زخمھای سھمگینی 
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در ھمھ ی تاریخ مدون پیش از اسالم ما کھ بھ درازای دوازده سده بود، تنھا سھ دودمان ایرانی ھخامنشی، 

و ساسانی بر تخت نشستند در حالیکھ سلسلھ ھایی کھ پس از اسالم بر ایران فرمان راندند، عمدتا اشکانی

با زمانھای کوتاھی در قدرت بودند و در خیلی موارد حتی ھمھ ی ایران را در چیرگی خویش نداشتند.

او در جھان می فره ایزدی کھ شاه را در پرتوی عنایات یزدان و نماینده ی کمرنگ شدن فرایافتی چون 

، از ارج جایگاه شاھی کاستھ شد و پیوندھای عاطفی میان ملت و نھاد پادشاھی سست گشت. در دانست

ینھ ی ، شخص شاه بھ دلیل پیشدوران ایران پیش از اسالم، با ھمھ ی فرازھا و نشیبھا، توانمندیھا و کاستیھا

بود کھ نسبت بھ بزرگترین دغدغھ ی ملت تاج و تخت دودمانش و پیوندھای ژرف نیاکانش با مردم، ناچار

یعنی داد و داددگری بی تفاوت نباشد. شاه نمی خواست کھ با تبھکاری و بھره گرفتن بیش از اندازه از 

قدرتش، یادگاری زشت در نزد مردم بجا گذارد و اینگونھ برای فرزند و جانشین خود، بحران مشروعیت 

بھ دلیل پیوستگی و پایداری در دودمانھای شاھی در این دوره، شاه انگیزه و فرصت آبادانی و ایجاد نماید.

توسعھ را داشت و بھ گسترش بازرگانی و رونق کشاورزی بھا می داد.

فروپاشی ایران ساسانی و برافتادن دودمانھای نژاده و ریشھ دار، بویژه با ورود تیره ھای زردپوست آسیای 

کھ ھیچ پیوند ژرفی با )، قدرت را در ایران زمین بھ چنگ گردنکشان و ماجراجویانی انداختمیانھ (ترکان

نمی دیدند. در شرایطی کھ رعیت نداشتند و خود را اصال ناچار بھ توجھ بھ مسایلی چون دادگری و آبادانی 

نلو، اق قوینلو و ازبکھا یره قوو ترکمن غزنوی، سلجوقی، خوارزمشاھی و مغوالن، ایلھای ققبایل ترک

یکی پس از دیگری وارد فالت ایران می شدند و پس از چندی با تکیھ بر نیروی سپاھی، بر تخت سلطنت 

شتن را ملزم بھ رعایت ھیچ یدست می یافتند، نھ ارج و بھایی برای نھاد سلطنت می ماند و نھ سلطان خو

اصل و پرنسیپی می دانست. 

نژاد و بزرگی نیاید بھ کارشھریارشود بنده ی بی ھنر 

و از توبره ی تصوف و تشیع می دینی را پی ریختھ بودند- بھ ھمین دلیل بجز صفویھ کھ حکومتی ملی

خوردند، ھمھ ی این سلسلھ ھا بھ دو یا سھ نسل پایان می یافتند. روشن است سلطان و یا امیری کھ تردید 

از این رو ز انجام بسیاری از تبھکاریھا و جنایتھا ابایی نداشت.داشت کھ تاج و تخت در خانواده اش بماند ا

کھ ھر گردنکش و سردار نیرومندی کھ توان رزمی برانداختن حکومت را داشت، با سرنگونی آن بھ تاج و 
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می شد، واژه ی سلطنت جای واژه ی تخت دست می یافت و بی ھیچ رودربایستی بر گرده ی مردم سوار 

زمان شاه اسماعیل صفوی).شاھی را گرفت (تا 

درخت ھویت ایرانی کھ فرآورده ی عصر ساسانی بود، یکبار دیگر ھمراه با انقالب مشروطیت تناور گشت 

و پس از آن در عصر رضاشاھی، بالنده تر شد. شاید ماندگاری ایران در چھارده سده گذشتھ با ھمھ ی 

بود کھ ساسانیان ساختند و برایمان بھ ارث » ایرانشھری«آسیبھا و بالیا، تا اندازه ی بسیاری، مدیون 

و مغول و ازبک ھرازگاھی میراث خوار ما شدند و گذاشتند ھرچند کھ مھمانان ناخوانده ی عرب و ترک

پس از چندی خود نیز باری بر این ارثیھ افزودند.
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(بھ ترتیب الفبا)فھرست دستمایھ ھای فارسی

، برگردان از محمد پروین گنابادی ابن خلدونمقدمھ 

٢ابوعثمان جاحظ، الحیوان، جلد 

، غالمحسین یوسفىخراسانابومسلم سردار 

، برگردان از تارنمای تخصصی تاریخ اسالم٢احسن التقاسیم، مقدسی، جلد 

، برگردان از مھدوی دامغانیاخبارالطوال، دینوری

پرویز تا چنگیز، حسن تقی زادهاز خسرو

پتروشفسكياسالم در ایران، ایلیا پاولوویچ 

اشراق در سده ی ھفتم میالدی، علینقی منزوی، ماھنامھ کاوه، شماره نھم

االفاده و االعتبار، عبداللطیف بغدادی

ایران از آغاز تا اسالم، گیرشمن، برگردان از محمد معین

ایران باستان، پی آر اس موری، برگردان از شھرام جلیلیان

تین سن، برگردان از رشید یاسمیایران در زمان ساسانیان، آرتور کریس

آثار الباقیھ، ابوریحان بیرونی

آفرینش و تاریخ، مقدسی، برگردان از شفیعی کدکنی

مداد اسالم، عبدالحسین زرین کوببا 

بازگویی توسط میزاآقاخان کرمانی در کتاب سھ نامھ چاپ دوسلدرف

بازیابی فرھنگی، شجاع الدین شفا

بحران ھویت ملی و قومی در ایران، احمد اشرف

بندھشن ایرانی، بخش ھیجدھم

یبنیادھای مذھبی حکومت در ایران عصر ساسانی، علی نقی منزو

پایان و کارنامھ ی ساسانیان، عبدالحسین زرین کوب

پتروشفسکی،اسالم درایران، برگردان از کریم کشاورز

چھارسد سال، شجاع الدین شفا، جلد یکپس از ھزار و 

تاریخ اجتماعی ایران، سعید نفیسی
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تاریخ اجتماعی ایران، مرتضی راوندی، جلد سوم

پیش از اسالم، عبدالحی حبیبیتاریخ افغانستان

۴، جلد تاریخ ایران از اسالم تا سالجقھ (انتشار دانشگاه کمبریج)، ریچارد فرای

تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده ھیجدھم میالدی، پِتروِشفسکی

، اردشیر خدادیان۶تاریخ ایران باستان 

تاریخ ایران بعد از اسالم، عبدالحسین زرین کوب

تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی، برتولد اشپولر

احسان یارشاطر، برگردان از تیمور قادری، جلد سوم، بخش ساسانیانتاریخ ایران کمبریج، 

، برگردان از زریاب خوییتاریخ ایرانیان و عربھا، نولدکھ

، نرشخی،  ویرایش از امیر حسین خنجیتاریخ بخارا

، ویرایش از اقبال آشتیانی ، ابن اسفندیارتاریخ تبرستان

تاریخ تبری، برگردان از ابوالقاسم پاینده

تاریخ تمدن اسالم، جرجی زیدان، برگردان علی جواھر کالم، جلد یک

تاریخ تمدن ویل دورانت، عصر ایمان، بخش یکم

، برگردان از محمد فضایلی یخ ثعالعبیتار

النبیاء، حمزه اصفھانیتاریخ سنی الملوک و االرض و ا

، بھ کوشش ملک الشعرای بھارتاریخ سیستان

، حسن ابن محمد قمی، برگردان بھ فارسی از جالل الدین تھرانیتاریخ قم

، برگردان از خسین روحانیتاریخ کامل، ابن اثیر

، برگردان از محمد ابراھیم آیتی٢، جلد یعقوبیتاریخ 

۴تاریخ التمدن االسالمى، جلد 

تاریخ رویان، اولیاء هللا آملی

تاریخ سیاسى صدر اسالم، شیعھ و خوارج، یولیوس ولھوزن، برگردان از افتخارزاده

تاریخ عرب، فیلیپ حتي، برگردان از ابوالقاسم پاینده

حسن ابن محمد قمی، تاریخ قم

تجارب السلف، ھندوشاه
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٢٩٢

جارت در دوره ی ساسانیان، ریچارد فرایت

، سید عبدهللا شوشتریتذکره شوشتر

۴٧١٣، ملک الشعرای بھار، تھران ترجمھ ی چند متن پھلوی

برگردان از عیسی بھنامتمدن ایراني، ھانری ماسھ، 

٩٣،  برگردان از ابوالقاسم پاینده، برگ التنبیھ واالشراف، مسعودی

جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسالم، برگردان از علی جواھر کالم

، عبدهللا مھدی الخطیب، ترجمھ فارسیدر خراسانحکومت بنی امیھ

، تاریخ خلفا، رسول جعفریاندایره المعارف بزرگ اسالمی

ھا و پیامد، یوسف غالمی فتوحات دوره خلفا، انگیزه، دایره المعارف بزرگ اسالمی

دایره المعارف بزرگ اسالمی، نگاه کنید بھ "اصفھان"

دوقرن سکوت، عبدالحسین زرین کوب

م پور داوودزامیاد یشت، بھ کوشش ابراھی

، بھ کوشش عبدالحی حبیبیزین االخبار، گردیزی

ساسانیان: فراز برای فرود، عبدالحسین زرین کوب

سانترالیسم در مذھب رسمی و دولتی ساسانی، علینقی منزوی، ارجنامھ ی شھریاری

غالب، جمشید گرشاسب چوکسیستیز و سازش زرتشتیان مغلوب و مسلمانان 

سھ مقالھ در باره ی بردگی، پتروشوفسکی، برگردان از سیروس ایزدی

شاھنشاھی ساسانی، تورج دریایی، برگردان از مرتضی ثاقب فر

شعوبیھ، جالل الدین ھمایی

صورت االرض، ابوالقاسم محمد ابن حوقل،

برگردان فارسی،در خراسانعبدهللا مھدی الخطیب، حکومت بنی امیھ

، برگردان از مسعود رجب نیاعصر زرین فرھنگ ایران، ریچارد فرای

، جلد یکعیون االخبار، دینوری

غرر اخبار ملوک الفرس و سیرھم، ثعالبی، برگردان از محمد فضایلی

بلخیفارسنامھ، ابن 

، برگردان از آذرتاش آذرنوشفتوح البلدان بالذری
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٢٩٣

الفتوح، ابن اعثم کوفی 

سوم در چین، تورج دریاییفرزندان و نوادگان یزدگرد

الفھرست، ابن ندیم بغدادی، برگردان از رشید یاسمی

انصاریکتاب الخراج، ابو یوسف 

۵لبدء والتاریخ، مقدسی، جلد ا

١لغدیر، امینى، جلد ا

مالیات سرانھ و تأثیر آن در گرایش بھ اسالم، دانیل دنت 

مجموعھ دو جلدی تاریخ چھارده معصوم، حسن بن علی جواد فاضل

مختصرالبلدان، ابن فقیھ

، برگردان از ابوالقاسم پایندهمروج الذھب، مسعودی

معجم البلدان، یاقوت حموی

احمدعلى یوسفىمقاالت تاریخ اسالم، برآورد كّمى غنایم عصر خلفاى راشدین و برخى پیامدھاى آن، 

، برگردان از محمد پروین گنابادیمقدمھ ابن خلدون

، بھ کوشش مجتبی مینوی، حواشی و توضیحاتنامھ ی تنسر

نقش دھقانان در سده ھای نخستین اسالمی، احمد تفضلی

ھزاره ھای گمشده، ساسانیان، پرویز رجبی
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٢٩۴

فھرست دستمایھ ھای انگلیسی (بھ ترتیب الفبا)

A Medical History of Persia, Cambridge University, Cyril Elgood

Ammianus Marcellinus, Loeb Classical Library, vol.1

Ancient Persia, Josef Wiesehofer

Arabs and Others in Early Islam, Bashear Suliman, Darwin Press

Bakr B. Wail Tribes and Politics in Northeastern Arabia on the Eve of Islam, Fred
Donner

Cambridge History, Iran IV

Concepts and ideas at the dawn of Islam, M.J. Kister

Conflict and Cooperations, Jamsheed Choksys

Development in Islamic Warfare: The Early Conquests, J.W. Jandora

Deylamites in the Islamic period, Iranica, by Wilfred Madelung

Economy of Ancient Iran, by Rika Gyselen

Gilan; History in the early Islamic period, Iranica, by Wilfred Madelung

Heartland of cities, University of Chicago Press, 1981

History of Al-Tabari, Joynboll,

History of the Arabs, Ph. K. Hitti

Imperial Trauma: The case of the Arabs,

Crest of the Peacock (Princeton University Press.) George G. Joseph

Invisible Conquests, Peter Pentz 1992
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٢٩۵

Iranica, Arab settlements in Iran

Iranica, Arab-Sasanian Coin, Michael Morony 1984

Iranica, M. Morony, Bahman Jaduya

Iraq after the Muslim conquest, Michael G. Morony, Princeton

Islamic Origins, Kaegi

Middle Eastern Irrigation: legacies and lessonsb y Peter Christensen,

Qanats and Lifeworlds, English,

Religions communities in late Sasanian and early Muslim Iraq, Michael G. Morony

Roman History Dio's, Loeb Classical Library, vol. 9

Rome’s Enemies, Parthians & Sassanid Persians

Sasanian Elite Cavalry AD 224-642, Kaveh Farroukh

Sasanian Irredentism and the Foundation of Constantinople: Historical Truth and
Historical Reality, David Frendo

Sasanian reflections in Armenian sources, Tim Greenwood, e Sasanika, 2008

Sebeos’ History, Chapter 30

Seminar on the Zoroastrian Culture and History, London, 1989, Shahpur F. Capitan

Shadows in the desert, Ancient Persia at war, Kave Farrokh

Taxation in Persia, Mostafa Khan Fateh

Taxation in Persia:"A synopsis from the early times to the conquest of the Mongols",
Mostafa Khan Fateh

The Age of Conversions: A Reassessment, Michael Morony
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The caliphate: Its rise, decline and fall, William Muir

The Cambridge History of Iran, Vol. 4,

The Decline of Iranshar, Christensen

The Early Islamic Conquests, Fred Donner

The evolution of the Islamic polity, Cambridge University

The Golden Age of Persia, Richard Frye

The Great Arab Conquest, Hugh Kennedy

The Heritage of Persia, Richard Frye

The heritage of rulerhip in early Islamic Iran and search for dynastic connections
with the past, by C.E. Bosworth

The History of Ancient Iran, Richard Frye

The Idea of Iran: An Eassay on Its Origin, Gerardo Gnoli

The Islamic World in Ascendancy, Martin Sicker

The Pre-Islamic Middle East, Martin Sicker

The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran, Parvaneh
Pourshariati

The Sasanians in Africa, Matteo Compareti

The Sassanian palaces and their influence in early Islam, by Lionel Bier

The Splendor of Persia, The Sasanian, Robert Payne

The status of the land and inhabitants of the Sawad during the first two centuries of
Islam, Paul Forand
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٢٩٧

The sword of Allah, Agha Ebrahim Akram, Chapter 26

The Wars of Justinian, Procopius, The Histories, Agathias

Theodore Nöldeke, Ancient Iran. s.v. Persia, in Encyclopedia, Brit

Turks in the Middle East before the Saljuqs, Richard Frye

Wisdom of the Sassanian Sagesو Shaked
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٢٩٨

فھرست نامھا

ا
٢۴۴, ٢٣٨, ٢٣۵, ٢٣۴, ٢٣٣, ابرشھر

, ١٠٧, ١٠۶, ١٠١, ٨٧, ٨۵, ٨۴, ۶١, ١۴, ریاثابن
١٢, ١٠٨۵ ,١۶۵ ,١۶١٧, ٧۵ ,١٨١, ١٧٨, ١٧٧ ,
١٨, ١٨٢۵ ,٢٠, ١٩١, ١٨٩۶ ,٢٣, ٢١٨۶ ,٢٣٧ ,
٢۶٢, ٠۶۴ ,٣٢١, ٢٩٢

, ٢٠۶, ١٧٩, ١٧٣, ١٢٩, ۶٨, ۵۵, ١۴, یبلخابن
٢٢, ٢١٣, ٢١٢, ٢٠٨۶ ,٣٢٢, ٢٣٩

, ٢٠۵, ١۵٢, ١۴٢, ١٣۴, ١٢١, ١٢٠, ١۶, خلدونابن
٢١۴ ,٢۶۵ ,٣٢٣, ٣١٩

١٢٠, َخلدونِابن
٢٠٣, ١٨۶, ١۴١, ١٣٠, ١١۴, ابوبكر

١١٧, َجراحاَبوُعبیده
, ١٨١, ١٨٠, ١٧٩, ١٧٨, ١٧۵, یاشعریابوموس

١٨۵ ,٣١, ٢١٢, ٢٠٩۴
٢۶٢, ١١۶, اُُحد
٢٨٠, ٢١۵, لیاردب

, ٢٧٢, ٢٠١, ١۴٣, ١١۵, ٩٢, ٩١, ٧۴, ٧١, اردن
٣٠٧
۴٩, ٣٣, پنجماردوان

, ٧٠, ۶٢, ۵٧, ۵۴, ۵٠, ۴٩, ۴۶, ۴٣, ١٧, ارمنستان
٧, ٧١۴ ,١, ١٢٧, ٩٣, ٩١, ٨٨۵٢١, ١٩٠, ٢۵ ,

٢٩١, ٢١٧
, ١٨۵, ١٧٧, ١٢٩, ١٢٧, ١٠٩, ١٠٨, ٣١, 8, استخر

٢٠۶ ,٢١, ٢١٣, ٢١٢, ٢١١, ٢١٠۴
, ٢١۵, ٢٠۶, ١٩٠, ١٢٢, ۶٨, ٣۵, ١۴, اریاسفند

٢٢۵ ,٢٢۶ ,٣٢١, ٣٠١, ٢٢٨
٧٠, ۴٢, ۴٠, ٣٨, ٣٣, اسکندر

, ۴٩, ۴٨, ۴۵, ۴٣, ۴٢, ۴٠, ٣٩, ٣٣, ١۵, یاشکان
١, ٨٩۴۴ ,١۶٣١٧, ٣٠١, ٢
٢٨٩, ٢٠٧, ١٨۶, ۵۶, اصفھان

, ٢۵٢, ٢۴۶, ٢۴۴, ٢٣٣, ٢٢٢, ٢٢١, ۵۴, افغانستان
٢۵۶ ,٢۵٢٩, ٧۵ ,٣٢٠

٢٣١, ٢٢٨, ١٩١, ١۵۶, ١۵۵, ٩٠, ۶٣, البرز
١٣٢, سیال

١٣۴, اُنبار
, ٣٨, ٣۵, ٣٠, ٢٩, ٢٨, ٢٧, ٢۶, ١۵, 6, روانیانوش

۴٧ ,۴٨ ,۶٨ ,۶٧, ٧٣, ٧٢, ٧١, ٧٠, ٩۴ ,٧۵ ,
٧۶ ,٨, ٨٣, ٨٢, ٨١, ٨٠, ٧٩, ٧٨, ٧٧۴ ,٨٧ ,

١٠, ٩٣۴ ,١, ١١٠۵۵ ,٢٠, ١٨٩۴ ,٢, ٢١٧۴٧ ,
٢۶٢, ٧۶٢٧, ٢٧٣, ٨۶ ,٣١٣, ٣٠١, ٣٠٠

۴۴, ۴٢, رانیان
٣٠٧, ١٠۵, ١٠۴, ٩٩, ٩۴, ٩٢, میاورشل

, ٢٨١, ٢٨٠, ٢٧٨, ٢٧٧, ٢٧٠, ٢۶٧, ٢٠٣, ذمھاھل
٢٨, ٢٨٣, ٢٨٢۴ ,٢٩٠, ٢٨٧

١١۴, َردهاھل
٢٧٢, ١٨۶, ١٧٨, ١٧۵, ١٧٠, ۵۴, اھواز

, ۴۵, ۴۴, ۴٣, ۴٢, ٣٨, ٣۶, ٢۶, ٢۵, ٢, رانشھریا
۴۶ ,۴٨ ,۵٣ ,۵٧ ,۵٩ ,۶٢ ,۶٨٨, ٧٩, ٧٧, ٩ ,
١٢, ١٢٣, ١١٨, ١١١, ١١٠, ١٠٩, ٩١, ٩٠۶ ,

١٣, ١٣٢۴ ,١۴۴ ,١۴۵ ,١۵١٩٧, ١٩٣, ١٧٧, ٨ ,
٢, ٢٣٩, ٢٣٨, ٢٣١, ٢٠٧, ٢٠٣, ٢٠٢, ٢٠٠۵٩ ,
٢٧۵ ,٣١, ٣١٢, ٣٠٨, ٣٠٧, ٣٠٢, ٢٩٩, ٢٨٢۴ ,
٣١۵ ,٣١٧

آ
٢١۶, ٢٠۶, ٨٨, ۶٠, جانیآذربا
٢٠٠, ١۶٠, ١٣٣, ١١٢, ۶٢, یآرام

٢٩۴, ١٢٨, ١٠٩, ١٠۶, دختیآزرم
١١٢, آسور
٢٢۵, ٢٢۴, آمل

, ٢٣۶, ٢٠٧, ٨۵, ٨۴, ٧٢, ۶٣, ۶١, ٣٨, ایآمودر
٢۴٢, ٣۴٢, ٧۴٢, ٨۴٢, ٩۵۵

٣٠٧, ٩٢, ٩١, ۴٩, یآناتول

ب
٢٧۶, ٢۴٢, ٢٣۶, سیبادغ
, ١٧٧, ١٧۶, ١٧٣, ١٣٨, ١٢٩, ۵۴, ۵٣, نیبحر

٢٧٢, ٢٠٨, ٢٠٢
, ٢۵٢, ٢۵١, ٢۵٠, ٢۴٩, ٢۴٧, ٢٠۶, ٣٨, بخارا

٢۵۴ ,٢۵۵ ,٢۵٢٧, ٧۶ ,٢٩, ٢٩١, ٢٨٠۵ ,٣٠۶ ,
٣٢١

, ١٨٢, ١٧٠, ١۶٩, ١۴٩, ١٣٩, ١٠٩, ۴۶, ٩, بدر
٢, ١٨٣۶٢
٣١۴, ٣٠٩, ٨١, ٨٠, ٣٠, بزرگمھر

٢٢١, ٢٢٠, ُبست
, ١۶١, ١۵٠, ١٣٨, ١٣٢, ١٢۶, ١١٧, ۵, ٣, 7, بصره

١٧, ١٧٣, ١٧٢۴ ,١٨, ١٨٣, ١٨٠, ١٧٨, ١٧٧۴ ,
١٨۵ ,٢١, ٢١٢, ٢١٠, ٢٠٩, ٢٠٨, ٢٠٢۶ ,٢١٩ ,
٢٣, ٢٣٣, ٢٢٠۴ ,٢۶٢٩, ٢٩٢, ٢٨٠, ٣۵ ,٢٩۶
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٢٩٩

, ١٧٢, ١۶٢, ١۶٠, ١۵١, ١٠٠, ٢٣, ٢١, ١, بغداد
٢٩۴

, ١۶١, ١۵٨, ١۵٧, ١۵٠, ١٣٨, ١١٨, ١۴, ۴, یبالذر
٢٠٣, ١٩٨, ١٩٢, ١٩١, ١٩٠, ١٨١, ١٨٠, ١٧١ ,
٢٠۶ ,٢١, ٢١٣, ٢١٢, ٢١١, ٢١٠, ٢٠٨۴ ,٢١۵ ,
٢١۶ ,٢٢, ٢٢٢, ٢٢٠, ٢١٩, ٢١٨۵ ,٢٣۴ ,٢٣۵ ,
٢٣۶ ,٢, ٢٣٩۴٢, ٠۴٢, ٢۴٢, ٣۴۴ ,٢۴٢, ٩۶٢ ,
٢۶٢٧, ٣۵ ,٣٢٢, ٢٩٢

١۶٢, ١۶٠, ٨٧, ٨٠, ۶۶, ۶۵, ٣٩, ٣٣, بالش
, ٢٧۶, ٢۵٧, ٢۴۴, ٢۴٣, ٢٣٣, ٨۵, ۶٣, ۵٠, بلخ

٢٩۵ ,٣٠۶
٨٩, ٨٨, ٨٧, ٨۵, ھیبندو

, ٢٢۶, ٢٢۵, ٢٠۵, ٢٠٣, ١٢٠, ٣۵, ١۵, ھیامیبن
٢, ٢٢٨۴۴ ,٢۴۵ ,٢۵۶ ,٢۶۴ ,٢۶۶ ,٢۶٢٧٣, ٨ ,
٢٨, ٢٨١, ٢٧٨۴ ,٢٩, ٢٩٠, ٢٨٩, ٢٨٨, ٢٨٧۴ ,
٢٩۵ ,٣٢٢

, ۵٧, ۵۶, ۵٢, ۴۵, ۴۴, ٣٨, ٣٢, ٣١, ٢١, ٢٠, بھرام
۵٩ ,۶٠ ,۶١ ,۶٨, ٢۴ ,٨۵ ,٨۶ ,٨٩, ٨٨, ٨٧ ,
١, ١٢٣, ٩٣, ٩١, ٩٠۵۵ ,١۵۶ ,١۵٢١٨, ٧ ,

٢, ٢٣٣۵٣١, ٣١٣, ٣١٠, ٣٠١, ٨۴
, ۶٢, ۶١, ۶٠, ۵٩, ۴۵, ۴۴, ٣٨, ٣٢, ٢١, گوربھرام

١, ١٢٣۵۵ ,٣١٣
٣١۴, ٣٠۴, ١۴۴, ١۴٠, ١٣٨, ١٣۴, ھیجادوبھمن

, ۶٢, ۶١, ۵٧, ۵۶, ۵۵, ۴٨, ۴٧, ٢٢, ١٧, 3, زانسیب
۶۴ ,۶۵ ,٧, ٧٣, ٧٢, ٧١, ٧٠۴ ,٧۵ ,٨, ٧٩۵ ,
٩, ٩٣, ٩٢, ٩١, ٩٠, ٨٩, ٨٨, ٨٧۴ ,٩۵ ,٩٨ ,
١٠, ١٠٠, ٩٩۴ ,١٠۵ ,١٠۶ ,١١٢, ١٠٨, ١٠٧ ,

١١, ١١٣۴ ,١١۵ ,١١۶ ,١٢, ١٢٢, ١١٩, ١١٧۴ ,
١٢۶ ,١, ١٢٧۴١, ٣۵۴ ,١۵١, ٧۵٢, ٢٣٠, ٨۴٧ ,
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١۵١, ٧۵١, ٩۶١, ١۶١, ٢۶١, ٣۶۴ ,١۶۵ ,١۶۶ ,
١۶١, ٧۶١٨, ١٨٣, ١٧٠, ٨۴ ,٢١٨, ٢٠٢, ١٩٩ ,
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, ١٢۵, ١٠٨, ١٠٧, ١٠٠, ٩٩, ٩٨, ٩٢, ٩١, شھربراز
٣٠, ٢١٧, ١٢٧۶ ,٣١٠

, ١٠٩, ١٠٨, ١٠٧, ١٠۶, ١٠٣, ١٠٢, ١٠١, ھیرویش
١٢۶ ,٣١٠, ٣٠٢, ١٣٣, ١٢٨, ١٢٧

ط
٢٧۶, ٢۴٢, ٢٣۴, طبس

ع
, ٢٣۴, ٢٣٣, ٢١٣, ٢١٢, ٢١٠, ٢٠٠, عامرابنعبدهللا

٢٣۵ ,٢۴٣
, ٢٠٢, ٢٠١, ١٩٧, ١٩۵, ١٩١, ١٨٣, ١١٩, عثمان

٢٠۶ ,٢١, ٢١٣, ٢١١, ٢١٠, ٢٠٩, ٢٠٨۵ ,٢١٩ ,
٢, ٢٣٣, ٢٢٣, ٢٢١, ٢٢٠۴٢, ٠۵٢, ٠۶٢, ١۶۴ ,
٢٧, ٢٧٣۴ ,٢٨۶ ,٣٠٣

٢٩۶, ٢٨٨, ٢٨٧, ٢٧٨, ٢٠٢, ١٩۴, ١۴۵, ٢١, عجم
, ١١۴, ١١٣, ١٠٠, ٨٨, ٧۴, ۶۵, ۵١, ١٠, عراق

١١۵ ,١١۶ ,١٣, ١٣٣, ١٣٠, ١٢٠, ١١٧۴ ,١٣۶ ,
١, ١٣٨, ١٣٧۵١, ١۶١, ٧۶١٧, ١٧٢, ٨۶ ,١٩٢ ,
١٩۴ ,٢١, ٢١١, ٢٠٧, ٢٠١۴ ,٢, ٢١٧۵٢, ١۶۴ ,
٣٠٧, ٣٠٢, ٢٨٩, ٢٧٣, ٢٧٢, ٢٧١
, ١٢٢, ١٢١, ١١٧, ١١۵, ١١٣, ٧١, 7, عربستان
١٢۴ ,١٢۵ ,١٢۶ ,١٣, ١٣٠, ١٢٩۴ ,١, ١٣٨۵١ ,
١۵١, ٨۶١٨, ١٨٢, ٧۴ ,١٩۵ ,٢, ٢٠٠, ١٩٨۶۴ ,
٢٩٩, ٢٩٨, ٢٨٢

, ١٣۶, ١١٩, ١١٨, ١١٧, ١١۴, ١٠۶, ٩, ٧, ۵, عمر
١, ١٣٨, ١٣٧۴١, ١۴١, ٢۴۵ ,١۴۶ ,١۵١, ٠۵١ ,
١۵۴ ,١۵١, ٨۵١, ٩۶۵ ,١۶١, ٧۶١٧٢, ١٧٠, ٨ ,
١٧, ١٧٣۴ ,١٧۵ ,١٧۶ ,١٨١, ١٨٠, ١٧٩, ١٧٧ ,
١٨, ١٨٣, ١٨٢۴ ,١٨۵ ,١٨۶ ,١٩٢, ١٩١, ١٩٠ ,
١٩, ١٩٣۴ ,١٩۵ ,٢٠, ٢٠٣, ٢٠١, ٢٠٠, ١٩٨۴ ,
٢٠۶ ,٢١, ٢١١, ٢٠٨۵ ,٢, ٢٣١, ٢١٩۶٢, ٠۶١ ,
٢۶٢, ٢۶٢, ٣۶۴ ,٢۶۵ ,٢۶٢, ٧۶٢٧١, ٢٧٠, ٩ ,
٢٧, ٢٧٣۶ ,٣٠٣, ٣٠٢, ٢٩٠, ٢٨٨, ٢٧٨, ٢٧٧ ,
٣٠۵ ,٣٠٩

٢۶٩, ٢۶٨, عنوه
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٣٠٢

غ
١٧٢, ١٢۴, ١٢٢, ٧١, یغسان

ف
, ١١٧, ١٠٨, ۵٣, ٣٣, ٣١, ٢٩, ٢٧, 8, 4, فارس

١, ١٣٩, ١٣٨۵١, ١۵١, ٢۶۴ ,١۶١٧٣, ١٧٢, ٨ ,
١٧۶ ,١٨, ١٨٣, ١٨٠, ١٧٧۵ ,٢٠, ١٩٩, ١٩٨۶ ,
٢٢٢, ٢١٣, ٢١٢, ٢١١, ٢١٠, ٢٠٩, ٢٠٨, ٢٠٧ ,
٣٠, ٢٩٢, ٢٧٩, ٢٧٢۴ ,٣٠٧

, ١١٩, ١١۴, ١٠٩, ٩١, ٧١, ۴۶, ٣٨, ٢٨, ۵, فرات
١٢, ١٢١۵ ,١٢۶ ,١٣, ١٣٠۴ ,١٣۵ ,١٣۶ ,١٣٨ ,
١, ١٣٩۴١, ٠۴١, ١۴١, ٢۴۴ ,١۴۶ ,١۵١, ٢۶٠ ,
١۶٢٧٧, ٢٠٣, ١٧٣, ١٧٢, ٧
, ٢٠٣, ٩۶, ٨٨, ٨۴, ٧٢, ۶١, ۴٩, ۴, ٣, فرارود

٢, ٢٣٧, ٢٠٧۴٢, ٣۴۴ ,٢۴۶ ,٢۴٢, ٧۴٢, ٨۴٩ ,
٢۵٢, ٣۵۴ ,٢۵۵ ,٢۵٢, ٧۶۶ ,٢٩۵ ,٣٠۴ ,٣٠۶ ,
٣٠٧

, ١۴٨, ١٠۵, ٧٨, ۶٢, ۴٧, ٣۵, ٣٢, ١۵, یفردوس
١۵٢٣٧, ٣

٣٠۶, ٩٠, فوكاس

ق
, ١١۵, ١١٣, ٨٨, ٨١, ۶١, ١٢, ۶, ۵, ۴, ١, 7, ھیقادس

١٣, ١٣١, ١١٨۴ ,١٣۵ ,١٣۶ ,١۴١, ١۴١, ٢۴٣ ,
١۴۴ ,١۴۵ ,١۴١, ٧۴١, ٨۴١, ٩۵١, ٠۵١, ١۵٢ ,
١۵١, ٣۵۴ ,١۵١, ٧۵١, ٩۶١, ٢۶۴ ,١۶١, ٧۶٩ ,
١٧, ١٧٣, ١٧١, ١٧٠۴ ,١٧۵ ,١٧۶ ,١٨٠, ١٧٧ ,
١٨, ١٨٣۴ ,١٨۶ ,٢٠٢, ٢٠٠, ١٩٩, ١٩١, ١٩٠ ,
٢, ٢٣٧, ٢٢٨, ٢٢٧, ٢٠٨۶٢, ٠۶٢٨, ٢۵ ,٢٨٩ ,
٣٠, ٣٠٠۴ ,٣٠۵ ,٣١, ٣١٢, ٣١١, ٣٠٨, ٣٠٧۴

, ٧٧, ٧٠, ۶٩, ۶٨, ۶٧, ۶۶, ٣٩, ٣١, ٢٧, ٢٠, قباد
٨, ٨٣, ٨٠۴ ,٣٠١, ١٠٨, ٩٣, ٨٧

٢۶۶, ٢۵١, بھیقُت
٢٩۴, ٢٩٢, ٢٨٠, ٢٠۶, ١٩١, ١٩٠, ١۵۶, نیقزو

, ٩٨, ٩۵, ٩۴, ٩٣, ٩٢, ٨٧, ٧۴, ۵٧, ١٧, ھیقسطنطن
٣٠٨, ١٢٢, ٩٩

٢١٧, ٩٩, ٩۵, ٨۵, ٧٢, ٧٠, ٣٨, قفقاز
, ٢٩٢, ٢١۴, ٢٠۶, ١٩٢, ١٩٠, ١٨٩, ١٨۴, ١۴, قم

٣٢١, ٢٩٣

ک
٢٧۶, ٢٢٣, ۵۴, کابل
۵٢, ۵١, ۴۴, ۴٠, ٣٧, ریکرت

, ٢٢٠, ٢١٠, ٢٠٧, ٢٠۶, ١٧٣, ۵٧, ۵۴, کرمان
٢٧٩, ٢٧٢, ٢٣٢, ٢٢٢
٣٠١, ٢٠٧, ١٩٠, ١۶٧, ۵٧, کرمانشاه

٢٣, ٢١, یکسر
۶٣, ۶٠, ۴٩, انیکوشان
, ١٧۴, ١٧٣, ١٧٢, ١۶٧, ١٣٩, ١١٣, ٧, ۵, ٣, کوفھ

١٨, ١٨٣, ١٧٧۴ ,٢١, ٢١٣, ٢٠٩, ٢٠٢۶ ,٢١٧ ,
٢٢, ٢٢٢, ٢١٩۴ ,٢٣, ٢٣٣۴ ,٢, ٢٣٨۶٢, ٠۶٣ ,
٢٩, ٢٩٣, ٢٩٢, ٢٨٩, ٢٨٨۴ ,٢٩۵ ,٢٩۶
٢۴٢, ٢٣۴, کھستان

٢٣٣, ۴۵, ۴٠, یانیک

گ
٣٠٧, ١٠٠, ٩٩, ٩۵, ۶۵, گرجستان

, ٢٠۶, ۶٢, ۶١, ۵٨, ۵٧, ۵٣, ۴٧, ١۴, ۴, یزیگرد
٢, ٢٢١, ٢٢٠۴٢, ١۵٣٢٢, ٠

١۵۶, ٨٩, ھیُگرد
, ٢٢٧, ٢٢۶, ٢٢۵, ٢٢۴, ٢٢٣, ٢٠۶, ٧٠, 8, گرگان

٢٧۶ ,٣٠٧, ٣٠٠, ٢٩٣
٢٨٢, ٢٧۶, ٢٧۵, ٢۶٩, ٢۶٨, ٢۶٧, ١٠۴, تیگز

٣١٠, ١٧۶, ٩٠, ٨٧, ٨۵, ُگستھم
٢۶۶, ١٧٨, ٧٩, ۵١, ٢۶, شاپوریگند

٢٢٢, ٢١٠, ١٢٣, ۶٠, ۵٩, ٢١, گور

ل
١٣٢, ۵٩, یَلخم

م
, ٢٠٧, ١٨۴, ١۵۵, ٧٠, ۶٢, ١٧, ١۶, ١۴, مازندران
٢٢, ٢١٧۶ ,٢٩, ٢٣٣, ٢٣١۶ ,٣١٣

۵٢, ۵٠, ٣٩, مانى
, ٢۴١, ٢٣٩, ٢٣٨, ٢٣٧, ٢٣۶, ٢٣٣, ٢٣٢, یماھو

٢۴٣١, ٧۵ ,٣١۶
, ١٣٧, ١٣۶, ١٣٢, ١٣٠, ١٢٩, ١٢۵, حارثابنیمثن

١٣٩
٢٨٩, ٢٨٨, ١٣٩, مختار

, ١٢۶, ١١٩, ١١۴, ١١٣, ١٠٧, ۵۴, ۵, ٣, ١, نھیمد
١٣, ١٣٠۴ ,١, ١٣٩, ١٣٧۴١, ١۵١, ١۵١, ٩۶٧ ,
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٣٠٣

١۶١٧, ٨۵ ,١٧۶ ,١٨, ١٨٣, ١٨٢, ١٨١, ١٧٨۴ ,
١٩, ١٩٣, ١٩٢, ١٨٧۴ ,١٩۶ ,٢٢١, ٢١٩, ٢٠٢ ,
٢, ٢٣٣۶٢, ٢۶٢, ٣۶۴ ,٢٩, ٢٩١۴ ,٢٩۵ ,٢٩٩ ,
٣٠, ٣٠٢۵
١٨۶, ١٣٨, ١٠٢, مردانشاه

, ٢٣٨, ٢٣٧, ٢٣۶, ٢٣٣, ٢٣١, ٢٠۶, ١٩٩, ۶٠, مرو
٢۴٢, ٠۴٢, ١۴٢, ٢۴۴ ,٢۴٢, ٧۴٢, ٨۴٢, ٩۵١ ,
٢٩۵ ,٢٩۶ ,٣١۵
٢۴٢, َمروالرود

٣٠١, ۶٩, ۶٧, ۶۶, ٣١, مزدک
, ١۴٧, ١١٧, ٨٠, ۴٧, ۴۴, ٣۶, ٣١, ١۴, ۴, یمسعود

١۴١, ٨۵٢٠, ٢۶ ,٢۶۵ ,٢٧۴ ,٣٢٣, ٣٢١
, ١١٨, ١٠۶, ٩٨, ٩۵, ٩۴, ٩٢, ۴٩, ٢٢, ٣, مصر

١, ١٢٧۵٢, ٢٠٢, ١٧٢, ٨۶٢, ١۶٢, ٢۶۴ ,٢۶۵ ,
٢٧, ٢٧٢۴ ,٣١١, ٣٠٧

, ٢٧١, ٢۶۶, ٢۶۵, ٢۴٩, ٢۴۵, ٢٢۴, ٢٢٢, ھیمعاو
٢٩, ٢٨٨۵

٢٨٧, ١٩٢, معاویھ
١٧۴, مغیره
١٢٣, ٧٣, ۶٧, ۵٩, ُمنذر
, ٢٨١, ٢٧٣, ٢۴٩, ٢۴٣, ٢٠۵, ٢٠١, ١٨, 9, یموال

٢٨۵ ,٢٨۶ ,٢٩, ٢٩٠, ٢٨٩, ٢٨٨, ٢٨٧۶
٢٣٧, ٢٢٨, ١٩١, ١٩٠, موتا
٣٠۶, ١۴٣, ١٠١, ٩٠, ٨٨, ٨٧, سیمور

١۶٠, ١٢٢, ١١٢, ستیمونوف
٨٠, نرسھمھر

٣٠١, ٢١٨, ١٧٠, ٩٠, ٨٩, ٨۵, مھران
, ۵۴, ۵٣, ۴٩, ۴۶, ۴٣, ٣٩, ٢٨, ۶, ۵, 7, انرودانیم

۵۶ ,۵١٠, ١٠٠, ٧۴ ,١١, ١١٢, ١١١۴ ,١٢١ ,
١٢۵ ,١٢۶ ,١٣, ١٣٠۶ ,١, ١٣٨, ١٣٧۴١, ١۴٢ ,
١۴١, ٣۵١, ٠۵١, ١۵۴ ,١۶١, ٠۶۶ ,١۶١, ٧۶٨ ,
١٧, ١٧٢۴ ,١٧۵ ,١٧۶ ,١٨, ١٨٣, ١٧٧۴ ,١٨۶ ,
٢٠, ٢٠٣, ١٩٠۴ ,٢۵۴ ,٢٧, ٢٧٣, ٢٧٢, ٢٧٠۴ ,
٣٠, ٣٠٢, ٢٩٢۴ ,٣٠٩

ن
٢۵٨, ٢۵٧, ١٧۶, ۵٣, ینرس

, ١۶٠, ١١٢, ١٠۶, ١٠۵, ۵٧, ۵١, ٣۵, ینستور
٢۵٢٧٩, ٩

٨٨, ۵٧, نیبیَنص
, ١٨۶, ١٨۵, ١٣۴, ١٢۴, ١٢٣, ١٢١, ٧٣, ۵٩, نعمان

٢٧٧, ١٨٧
, ١۶۴, ١۵۶, ١۵۵, ١٢٧, ١٢٣, ١٠٩, ٩٠, نولدکھ

٣٢١, ٢٠٨

, ١٨٣, ١٧۴, ١۵٩, ١٣١, ٨٩, ٨١, ۴٩, 7, نھاوند
١٨۴ ,١٨۵ ,١٨۶ ,١٩١, ١٩٠, ١٨٩, ١٨٨, ١٨٧ ,
٢٧, ٢٧٢, ٢١٧, ١٩٩, ١٩٣, ١٩٢۵ ,٣٠٠, ٢٩٢ ,
٣١, ٣١٣, ٣٠٩, ٣٠٨, ٣٠٧, ٣٠١۴

, ٢٧۶, ٢۴۴, ٢٣٨, ٢٣۵, ٢٣۴, ٢٣٣, ٢٠۶, شابورین
٢٩, ٢٩٢۵ ,٣١۵

ه
, ٨۴, ٧٢, ۶٧, ۶۶, ۶۵, ۶۴, ۶٣, ۶١, ۶٠, انیھپتال

٩, ٨٧۵ ,٩۶ ,٣٠٩, ٣٠١, ٢٩٩, ٢٣٧, ٢٣٣
, ٩١, ۴۶, ۴۵, ۴٣, ۴٢, ۴١, ٣٧, ٢٧, ١۵, انیھخامنش

١۵۵ ,٣١۵ ,٣١٧
٢٧۶, ٢۵۶, ٢۴٢, ٢٣۶, ٢٣٣, ٨۵, ھرات
, ١٠٧, ١٠٣, ١٠٠, ٩٨, ٩۵, ٩۴, ٩٣, ٩١, وسیھراکل

١٢۴ ,٢١۶ ,٣٠٧
, ٨٧, ٨۶, ٨۵, ٨۴, ۶٣, ۶٢, ۵٨, ۵٣, ۵١, 6, ھرمز

٣١٠, ٣٠٢, ١٣١, ١٣٠, ١١٠, ٩٣
, ١٨١, ١٨٠, ١٧٨, ١٧٧, ١٧٠, ١۵٢, ١۴٨, ھرمزان
١٩, ١٨٣, ١٨٢۴ ,٣٠, ٢١١۵

, ٢٠٧, ٢٠۶, ١٩١, ١٩٠, ١٨٨, ١۵٢, ٩٠, ٢٨, ھمدان
٢١۶ ,٣٠, ٢٩٣, ٢٧٢, ٢١٩۵ ,٣٠٧

, ٢٢٢, ١٨٠, ١١٧, ٨٣, ٧٩, ٧۴, ٢٩, ٢٨, ٢٢, ھند
٢۴٢٩, ٨۴ ,٣١١

۶٠, اطلھیھ

ی
۵٩, زدگردی
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