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 تاریخ نگاران و رویداد قادسیھ

  )1(دكتر اصغر محمودآبادى

  7 فصلنامه تاریخ اسالم ، شماره:  منبع

 ...................................................................................................................  

مسلمین با فتح ايران ساسانى در پايان . سرنوشت مسلمانان و ايرانیان را تغییر داد, رويداد قادسیه

, وارث تمدن و فرھنگى غنى و بى سابقه گرديدند, بخشیدن به دوران شاھنشاھى كھنسال ساسانى

اما اين رخداد با وجود تإثیر غیرقابل . خورد فرھنگ اسالمى با تمدن ايرانى بود قادسیه در عین حال نقطه بر

  :ترديدش دچار ھیجان ھاى تاريخى است كه در مورد آن دو دلیل را مى توان ارائه داد

ـ روايات تاريخى از مكاتب متفاوت به گوش مى رسد كه عالقمند است واقعیات را بزرگتر جلوه داده و يا  1

  .ى به آن بخشدجھات خاص

ـ فاصله مورخان با اصل رويداد قادسیه است كه با وجود تعدد منابع شفاھى مورخ را در گزينش دچار  2

مقاله حاضر سعى دارد بررسى تازه . ترديد نموده و حاصل آن تنوعى است كه در نگاه به حادثه وجود دارد

  .ترى را نشان دھد

  طبرى, يزدگرد سوم, ساسانیان, اسالم, قادسیه: واژه ھاى كلیدى

  

  ديدگاه ھا

تاريخ ايران با يك رخداد , با نبرد قادسیه, طبق نظريات متناقض و ديدگاه ھاى متفاوت نويسندگان اسالمى

  .اعتقادى و اجتماعى آن را تغییر مى دھد روبه رو مى شود, جدى و تعیین كننده كه سرنوشت سیاسى

یروھاى اسالم با دولت ساسانى پديد مىآيد با اصل رخداد آن چه پیش از نبرد قادسیه در برخورد نظامى ن

اين نتیجه حاصل مى شود كه اساس موضوع دچار , اما با نگاه تاريخى به آن, ارتباطى تنگاتنگ دارد

به لحاظ تاريخى فاقد ويژگى ھاى , پیچیدگى و بحران ھاى تاريخى بوده و به رغم نتیجه قطعى و عمیق آن

دو سوى واقعه ـ چه از طرف مسلمین و چه ايرانیان ـ . محقق تاريخ مى باشد يك رخداد مشخص در ذھنیت

معجزه ھاى پیاپى در طرف غالب و پیشگويى ھاى يإس آور و , اسطوره سازى, ابھام, پوشیده از راز و رمز

  .دل نگرانى ھاى وھم انگیز در جبھه مغلوب مى باشد

مده به دست نويسندگان اسالمى نگاشته شده است با توجه به يك سونگرى تاريخى در اين رخداد ـ كه ع

پیروزى معجزه آسا جلوه گر مى شود و اين بدون در نظر گرفتن شرايط , ـ و سكوت اضطرارى طرف مغلوب

  .اجتماعى و دشوارىھاى دوران پايانى حكومت ساسانى است, سیاسى

در . آسیاى غربى مواجه ھستیمدر نیمه اول قرن ھفتم ھجرى ما با دو پديده عظیم تاريخى در , در واقع

از بند جھالت اجتماعى و , جبھه غربى نیروھاى پرتوان و معتقد كه با رھبرى مردمى توانمند و با اراده

كه يك , يعنى ايران ساسانى, در برابر بخش شرقى موقعیت خويش, اسارت اعتقادى نجات يافته بودند

  .و افسرده بود قرار گرفتند با ملتى دردمند و ناامید, دولت اسیر تباھى و فساد

در ساحل غربى فرات پیش , در چنین شرايطى بود كه نیروھاى پراكنده اسالم به سرپرستى خالدبن ولید

  )2.(روى خود را به سمت جنوب شروع كردند

دولت ھم پیمان عرب حیره را كه قرن ھا ) م610تا  604حدود (ساسانیان با نبرد ذوقار , پیش از اين تاريخ
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وضع نابسامان دربار شاھنشاھى ) 3. (سرسخت ايرانیان در جنوب بودند از دست داده بودند مدافع

, انسجام و ھماھنگى تازه اى را نداشت, امكان بازسازى) م628(ساسانى نیز پس از مرگ خسرو پرويز 

تى از اين پیش از اين ھم ايرانیان با مشكال. زيرا نیرويى مقتدر سرتاسر مرزھاى جنوبى را تھديد مى كرد

نیروى صحرا با توانى كم نظیر كه از ; دست برخورد كرده بودند ولى اين بار وضع متفاوت به نظر مى رسید

غلیان ايدئولوژيك سرچشمه مى گرفت در برابر دولتى ضعیف و داراى اعتقادى كم رنگ و ملتى متفرق و 

قادسیه بى . ن ھم به لحاظ تاريخى روشن بودنبرد قادسیه در راه بود و نتايج آ. بدون پشتوانه قرار گرفته بود

اجتماعى و فرھنگى ايرانیان با , شك رخدادى مھم و تعیین كننده در برخورد سرنوشت ساز سیاسى

  :اين رويداد از چند جھت قابل بررسى است. مسلمین بود

ولین بار پايتخت شاھنشاھى ساسانى سقوط نمود و اعراب مسلمان براى ا, با اين پیروزى: نخست آن كه

البته پیش از آن ھم اعراب در حمايت از . پیروزمندانه بر اين شھر به ظاھر تسخیرناپذير تسلط پیدا كردند

میالدى ـ  604ـ611كمى قبل از نبرد قادسیه ـ حدود سال ھاى , به عالوه. نظام ساسانى قدم نھاده بودند

م به نبرد 590ـ628در زمان خسرو پرويز ـ  گروھى از قبايل جنوب فرات در ذوقار با بخشى از ارتش ساسانى

آينده غلبه و تصرف , به شكلى آرمانى) ايام العرب(اين پیروزى درخاطرات اعراب ) 4.(برخاسته پیروز گرديدند

  .شھر رويايى رابه تصويرمى كشید

, كلنكته ديگر آن بود كه اين بار اعراب ـ نه به شكل اتحاد قبايلى كوچك ـ بلكه به صورت قدرتى متش

بلكه قصد سرنگون ساختن نظام ساسانى و يا به تمكین , منسجم و آرمان گرا نه تنھا قصد تصرف تیسفون

) 5.(واداشتن آن را داشته و سرزمین وسیع ايران را گذرگاھى براى دست يابى به شرق دور مى دانستند

ـ ) ) phokasفوكاسامپراطورى روم شرقى بر اثر ستم كارى قیصر خويش , كمى پیش از رخداد قادسیه

به تخت ) ) Herakliosـ و بر اثر ھرج و مرجى كه به علت سقوط او و جلوس ھراكلیوس) م601ـ602(

, چنان ضعیف شده بود كه نتوانست در مقابل حمله سخت خسرو پرويز, سلطنت به وجود آمده بود

تالشى اعجابآور در جمعآورى  اما ھراكلیوس با; به اياالت جنوبى امپراطورى مقاومت نمايد, شاھنشاه ايران

توانست امپراطورى خود را حفظ , نیرو و كوشش در براندازى تضادھاى عقیدتى بین فرق مختلف مسیحى

نموده و طى جنگ ھاى دشوارى ارتش ايران را از تمام متصرفات غربى و شمالى رانده و او را تا قلب 

صلحى را كه , جله تعقیب نمايد و به اين ترتیبامپراطورى ساسانى يعنى تا قصر تیسفون واقع در كناره د

, با اين حال. تمام شد بر شیرويه فرزند خسرو تحمیل نمايد) م628فوريه  29(به بھاى مرگ خسروپرويز 

اما نتوانست سلطه كاملى بر اين , دولت روم شرقى با اين كه در برابر ايرانیان به پیروزى رسیده بود

  .سرزمین داشته باشد

مقدمه شكل گیرى نیروى سومى در , با انحطاط دولت ساسانى و تضعیف امپراطورى روم, ببدين ترتی

در دو ) ص(اين نیرو دولت اسالمى مدينه بود كه پس از رحلت پیامبر اسالم. منطقه غرب آسیا فراھم آمد

, ھدف اين حمالت. جھت ـ ھم به سوى شمال و ھم به سوى شرق ـ اقدام به عملیات نظامى مى نمود

يجاد تغییرات در اراضى شبه جزيره عربستان يا دست يابى به راه تجارى و يا حتى حرص غارتگرى روحى ا

بلكه محرك واقعى اين تھاجمات برق آسا و , عرب ـ گرچه در اين حمالت تا حدودى دخالت داشت ـ نبود

زانى بخشیده بود و امروز به آنان ار) ص(دين جديد و اعتقادات تازه اى بود كه پیامبر اسالم , توقف ناپذير

دين يكتاپرستى و گسترش آن به سوى مرزھاى , جاى ترديد نیست كه محرك اعراب در گشايش كشورھا

  )6.(خارج عربستان بوده است

باديه , پیروزى قبايل عرب بر ارتش ساسانى در ذوقار و نخستین آزمايش قدرت در مقابل دشمنى نیرومند

اسانى به ترديد افكنده و اطمینان آن ھا را در تكیه بر نیروى خويش نشینان را در مورد قدرت سپاه س
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در واقع اين كامیابى ھمچون آستانه اى تلقى گرديد كه پیروزىھاى آينده اعراب را برابر ((; استوار ساخت

  )7)).(ايرانیان ارزيابى مى كرد

وال و نھاوند مقاومتى از دولت ساسانى ھرچند در جبھه ھاى جل, پس از پیروزى درخشان نیروھاى اسالم

اما اين مقاومت از سوى بخش اشرافى و فرادست نظام ساسانى بود كه در واقع براى ) 8(,خود نشان داد

مقاومت برجسته و قابل مالحظه ديگرى در , به گفته مورخان. منافع خويش مى جنگیدند نه بقاى ملك

ل فاتحان مقاومت ننمودند و يا با اندك مسیر فتوحات مسلمین پديد نیامد و مردم شھرھا يا در مقاب

  )9.(مقاومتى تسلیم شده و میان اسالم آوردن و پرداخت جزيه مختار گرديدند

م 632ـ652يزدگرد سوم ـ , نوبت عقب راندن بقاياى نظام ساسانى و آخرين شاه آن, كمى بعد از اين وقايع

ا دست نخورده ساسانى توسط مسلمین ـ از نھاوند تا مرو و تسلط بر قدرت تقريب' ه11ـ31برابر با 

  )10.(گرديد

  

  تحقیقى پیرامون منابع در ارتباط با نبرد قادسیه

در رابطه با تشخیص شرايط پديد آمده در نبرد قادسیه حداقل با سه جناح و يا سه ديدگاه متفاوت در 

  .تحوالت اين نبرد روبه رو ھستیم

درايت و مجاھدات , بر ايرانیان را ناشى از شجاعتآنان پیروزى . مورخان عرب گرا ھستند, جناح اول

  .مقدسى و بالذرى از بارزترين صاحبان چنین تفكرى ھستند. سرداران اسالم مى دانند

مورخان ايران گرا ھستند كه سعى داشته اند به عناوين مختلف و با دست آويز قرار دادن امورى , جناح دوم

شكست ساسانیان را يك واقعیت غیرقابل انكار به ... ايرانیان واختالف میان , قضا و قدر, چون مشیت الھى

برخى از مورخان نیز در اين زمینه نظرات خود را به . ثعالبى نماينده چنین تفكرى مى باشد. شمار آورند

گرچه بى گمان او تابع مورخانى بوده , طبرى از جمله اين افراد مى باشد. صورتى محتاطانه ابراز داشته اند

  ) 11.(ه منابع خويش را از اخبار كسب مى نمودنداست ك

بعضى از مورخان غربى بر اين عقیده اند كه اصوال از آغاز نخستین تھاجمات مسلمانان علیه , در اين میان

بلكه پیشرفت ھاى قبايل بنى , نقشه و طرحى براى كشورگشايى در میان نبوده است, ايران ساسانى

ھا با پیروزىھاى خالدبن ولید در رھبرى اھل االيام علیه اھل الرده و نزديك  بكر در سواد و ھم زمان بودن آن

دولت مدينه را به فكر , بودن محل تھاجمات خالد علیه اھل الرده در يمامه و مثنى بن حارثه در سواد

در مدينه و در , طرح حمله به عراق و تسخیر آن. استفاده از موقعیت مناسبى كه فراھم شده بود افكند

, ريچار فراى, ادوارد ماير, از بین مورخان غربى. زمان ابوبكر به تصويب رسید و در زمان عمر به اجرا درآمد

اعراب باديه : ((به نوشته كريستن سن. كريستن سن و ويل دورانت از طرفداران چنین نظريه اى ھستند

  )12)).(به ايران نھادند نشین كه روح غارت گرى را با تعصب دينى آمیخته بودند به فرمان عمر روى

  

  انتخاب فرمانده سپاه اسالم در نبرد قادسیه

اما پس از رايزنى با , عمربن خطاب خود تصمیم گرفت فرماندھى سپاه اسالم را بر عھده گیرد, در آغاز

را به سمت فرماندھى انتخاب ) ع(از اين كار منصرف شده و على بن ابى طالب) ص(اصحاب رسول خدا

و سعد بن ابى وقاص را براى اين مسوولیت پیشنھاد ) 13(از قبول آن خوددارى نمود) ع(ىولى عل, نمود

رإى به ماندن عمر داد و صالح نديد ) ع(برخى اعتقاد دارند على) 14.(نمود كه مورد پذيرش عمر قرار گرفت

ف ذكر نموده نام پیشنھاد دھنده را عبدالرحمن بن عو, بعضى از مورخین) 15.(خلیفه از مدينه خارج شود

  )16.(اند
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شمار سپاه سعد , برخى از روايات. در رابطه با آمار سپاه اسالم در نبرد قادسیه روايات متفاوتى وجود دارد

نفر عنوان كرده اند كه با تعدادى كه در مسیر  3000به ھنگام خروج از مدينه و عزيمت به سوى عراق را 

نفر  60000در حالى كه نیروى ايرانیان در نبرد قادسیه ; دنفر گردي 5600حركت به آن افزوده شد بالغ بر 

نفر نیروى  120000نفر در برابر  100000نیروى اسالم را حدود , در برآورد ديگرى) 17. (برآورد شده است

 6000تن نوشته اند كه در حین نبرد تعداد  80000شمار مسلمین را , گروھى ديگر) 18.(ايرانى ذكر كرده اند

شمار ايرانیان شركت كننده در نبرد , طبرى در يك روايت) 19.(جبھه سوريه بر اين تعداد افزوده شدتن نیز از 

تن  120000شمار نیروھاى ايرانى در نبرد قادسیه را , ابن اعثم) 20.(تن ذكر كرده است 200000قادسیه را 

) 21(براى او اعزام نمودآورده و تعداد مسلمین را با نیروھايى كه عمر در جواب درخواست سعدبن وقاص 

نیروى مسلمین نصف : ((بنا به نوشته ابن اعثم در نبرد قادسیه. تن ذكر كرده است 60000رقمى در حدود 

  )22)).(تعداد ايرانیان بوده است

اشپولر به نقل ) 23. (مرد گزارش نموده است 22000مورخى ديگر تعداد سپاھیان اسالم در نبرد قادسیه را 

) 24)).(تن بوده است 80000تعداد سپاه ايران در قادسیه بیش از : ((خ ارمنى ـ مى نويسداز سبئوس ـ مور

برحسب روايات مختلف و نظرات متفاوت راويان و ديدگاه ھاى , آمار و ارقام متفاوت موجود در برآورد نیروھا

  .خاص آنان نسبت به نبرد سرنوشت ساز قادسیه بیان گرديده است

, دادن نبرد و پیروزى بر ايرانیان و برخى ديگر براى كاستن از بار خفت اين شكست گروھى براى بزرگ جلوه

بعضى از مورخان اخیر سعى نموده اند از میان . به ذھن گرايى پرداخته اند, به جاى برخورد با واقعیت ھا

 24700ن را چنان كه شمار مسلمانا, رخداد قادسیه را واقع بینانه بررسى نمايند, انبوه اطالعات متفاوت

از ) 26. (نفر توافق دارند 30000تنى چند از مورخان متإخر و متقدم نیز بر آمار . گزارش نموده اند) 25(تن

فراى اعتقاد دارد كه در ذكر نابرابرى نیروھاى دو حريف مبالغه شده است و اضافه مى , میان مورخان غربى

شمار سپاه دو . وده است ولى نه چندان بسیارشمار سپاه ايرانیان ظاھرا بیش تر از مسلمین ب: ((كند

  )27...)).(تن نبوده است 25000طرف بیش از 

آن چه از ھمه روايات ) 28.(تن ذكر مى نمايد 20000اشپولر نیز شمار سپاه مسلمین در نبرد قادسیه را 

سیه بیش تر از متقدمین و تحقیقات متإخرين بر مىآيد اين است كه تعداد نیروھاى سپاه ايران در نبرد قاد

ولى اين اختالف نبايد آن قدر زياد باشد كه تصور جنگى نابرابر را در ذھن پديدار ; تعداد مسلمین بوده است

  .سازد

  

  تركیب نیروھاى اسالم در نبرد قادسیه

و ابوبكر با سركوب ) 29(شكل گرفت) ص(در زمان حیات پیامبر, طرح ايجاد يك حكومت اسالمى در عربستان

سیر مطالعه تاريخ . و ساير مخالفان آن را ادامه داد و عمر به آن مفھومى مستقل بخشید) 30(شديد رده

بیان گر اين واقعیت است كه عمر ) 'ه13ـ23(فتوح اسالمى در عراق و ايران در زمان خالفت عمربن خطاب 

ه به نیروھاى ولى در مورد نیروھاى اسالم عالقه خلیف, ترجیح مى داد فرماندھان فتوح از قريش باشند

  .تركیبى و متشكل از قبايل مختلف عرب جلب مى گرديد

پیروزى در نبرد قادسیه را به صورتى نشان مى دھد كه گويى اين پیروزى به , روايات سیف بن عمر تمیمى

در روايات سیف از قبايل بنى بكر صحبتى به میان نیامده و سرداران . اعراب باديه نشین تعلق داشته است

  .مان بسیار مدح شده اندغیر مسل

در درون دنیاى قبیله اى شكل , واقعیت اين است كه سپاھى كه به فرماندھى سعد از مدينه خارج شد

اين نیروھا ) 31.(تكیه آن ھا بیش تر به وفاداران به اسالم بود تا نیروھاى ديگر. گرفته و به حركت درآمده بود
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. حابه بزرگ حضور داشتند ـ بیش تر از انصار بودند تا قريشـ بر عكس جبھه ھاى سوريه كه در آن فرزندان ص

او . در برابر ايرانیان قرار گیرند, و شاعران, سخنوران, شامل قھرمانان, رإى عمر بر اين بود كه بھترين اعراب

از ; عمده ترين عامل بر مبانى اسالمى پايه ريزى شود, مى خواست در نبرد تعیین كننده آينده با ايرانیان

ين رو رھبران گروه ھا را از مسلمانان با سابقه و يا كسانى كه در اسالم اعتبار بیش ترى داشتند ا

گويى ھنوز به وفادارى ; روساى قبايل زير نظر پرچم داران و فرماندھان سپاه اسالم قرار گرفتند) 32.(برگزيد

. ر نبرد قادسیه از ابداعات عمر بودحضور رھبران ارتداد ـ كه اينك مسلمان شده بودند د. آنان اطمینان نبود

ھیچ كدامشان را به كارى ((ولى عمر آنان را به جنگ فرستاد و , ابوبكر در جنگ ھا از آنان كمك نمى گرفت

بوته ((گويى نبرد قادسیه موقعیتى بود تا بدين وسیله مرتدين خود را بازخريد كنند و يا ) 33(;))نگماشت

  )34)).(ه ھاآزمايشى بود براى اتحاد ھمه گرو

, در شراف ـ ستاد عملیات نظامى سعد پیش از حضور در قادسیه ـ رھبران مرتدين نظیر اشعث بن قیس

اما به آن ھا كارى واگذار ((, قبايل خود را رھبرى مى كردند, عمروبن معدى كرب, طلیحه بن خويلد

  )35)).(نشد

و مردان انديشه , طلیعه قیس بن ھبیره, عمروبن معدى كرب: حضور مردان نامدار چون, بنا به روايت سیف

در , حطیه اوسن بن مغرا و عبدبن الطبیب, شماخ: و شاعرانى چون, عاصم, حذيفه, مغیره بن شعبه: چون

  )36.(نبردگاه قادسیه باعث تقويت روحیه نیروھا مى گرديد

يران يكسره طرح عمر براى شاخص نمودن نیروى قادسیه كه مى بايست تكلیف سلطنت و قدرت را در ا

عمر دستور داد در گروه قادسیه ھفتاد و چند . سازد بسیار وسیع تر از آن چه به نظر مى رسد بوده است

را ـ تا زمان بیعت رضوان ـ شنیده ) ص(سیصد و ده تن از كسانى كه صحبت پیامبر, نفر از جنگاوران بدر

شركت ) ص(از فرزندان صحابه پیامبر سیصد تن از كسانى كه در فتح مكه حضور داشتند و ھفتصدتن, بودند

وى اصرار داشت نیروى اسالم را در ھمه عربستان و در مقابل چشم بزرگان عرب به نمايش ) 37.(نمايند

كم ترين نتیجه اى كه از اين آزمايش واقعى گرفته مى شد اين بود كه قدرت تحرك را از جريان ھاى . بگذارد

; مدينه به قدرتى واقعى و تعیین كننده تبديل مى گرديد ;شبه نظامى رده در آينده سلب مى نمود

عربستان تحت لواى اسالم با وحدت خويش جستجوگر منابع انسانى و جغرافیايى تازه اى براى ارائه دين 

بى گمان آن چه پیش ) 38.(خدا مى گرديد و قبايل مسیحى سواحل فرات قدرت اسالم را درك مى نمودند

نتايج غیر قابل تصور و پیروزى مسلمین در . طراحان سیاست نظامى مدينه بودآمد خارج از تصور عمر و 

قادسیه كه شكست و اضمالل دولت ساسانى را به ھمراه داشت آن چنان غیر مترقبه بود كه تإثیر آن در 

  )39. (سیاست داخلى مدينه منجر به تغییرات سیاسى شگرف در آينده گرديد

  

  انتخاب يزدگرد به شاھى

سكويه رازى و دينورى در نحوه انتخاب يزدگرد به شاھى مطالب تقريبا يكسانى بیان نموده اند و م, طبرى

مسعودى و بالذرى با اين كه از مشورت عمربن خطاب با صحابه ـ پس از شنیدن خبر پادشاھى يزدگرد ـ 

, اين موضوع) 41.(نداما در رابطه با نحوه انتخاب يزدگرد اظھار نظر مشخصى ننموده ا) 40(,صحبت نموده اند

اين ) 42.(گزارش ھايى كه در باب متمركز شدن نیروھاى ايرانى به مدينه رسیده بود را تإيید مى كند

گزارش ھا نشان مى دھد كه ايرانیان از نبردھاى كوچك موضعى كه به طور عمده به شكست آن ھا منجر 

  .شده بود خسته شده و در صدد چاره جويى برآمده بودند

ر سیر تاريخ ساسانى نشان مى دھد كه ھرگاه در رإس قدرت مركزى فردى نیرومند و صاحب اراده تإملى د

  )43. (قرار مى گرفت دولت مقتدرى را به وجود مىآورد واينك ايرانیان در جستجوى چنین پايگاھى بودند
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جو پرداختند تا اگر در بین زنان خسرو پرويز به جست و, بزرگان ايرانى, به نظر برخى از نويسندگان اسالمى

او را , فرزند ذكورى از او باقى مانده است, )م632ـ633(ملقب به شیرويه , پس از قتل عام خاندان قباد دوم

ساله بود به  21را يافتند و او را كه جوانى ] پرويز[ يزدگرد فرزند شھرياربن خسرو, آنان سرانجام. بیابند

تا براى آخرين بار از يك حكومت مركزى مقتدر كه در رإس و ھمه متفق القول شدند ) 44(سلطنت گماردند

ايران [ سران قوم چون رستم فرخزادان و فیروزان) 45.(آن شاھى انتصابى قرار داشت اطاعت نمايند

, در اطاعت و اعانت او پیشى گرفتند و سپاھیانى براى استقرار در پادگان ھا و مرزھاى حیره] اسپاھبذان

  )46.(اطى كه در عصر خسروپرويز سنگرى در برابر اعراب به شمار مىآمد آماده نمودندابله و ديگر نق, انبار

فیروزان و رستم به : قول ديگرى نیز وجود دارد و آن اين كه, در مورد چگونگى گزينش يزدگرد به شاھى

و در بین آن دختر كسرى پیشنھاد نمودند تا نام ھمه زنان و محارم خسروپرويز را بنويسند ] پوراندخت[ پوران

جالب اين است كه آن ھا از پوراندخت كه ) 47.(ھا جست وجو كرده و فرزند ذكورى را براى سلطنت بیابند

مى خواھند تا فردى را انتخاب و يا جست , بر سرير سلطنت تكیه زده است, طبق نظر نويسندگان اسالمى

كه پس از يافتن يزدگرد ديگر ذكرى از وجو كند كه به جاى او بر تخت ساسانى بنشیند و اين در حالى است 

پوراندخت نمى رود و به نظر مى رسد بزرگان ايرانى براى يك دفاع جدى ھم پیمان شده و با براندازى 

بزرگان ايرانى چون ديدند ((ولى به عقیده دينورى ) 48.(پوراندخت ساختار تازه اى را در سیاست پديد آوردند

شوند با يكديگر گفت وگو كردند و به اين نتیجه رسیدند كه گرفتارى آن عرب از ھمه سو بر آنان پیروز مى 

ھا از آن است كه زنان بر ايشان حكومت مى كنند و سپس بر يزدگرد پسر شھرياربن خسرو گرد آمدند كه 

ساله بود و او را بر خود پادشاه كردند و آن گاه اينان با گروھى كه بر پاشاھى آذرمیدرخت اصرار  16جوانى 

  )49)).(ى كردند جنگیدند و آن ھا را شكست داده و آذرمیدخت خلع گرديد و يزدگرد شاه شدم

ساله  16و  21, 8ھم در مورد سن يزدگرد كه او را , در میان مطالب فوق, ھمان طور كه مالحظه گرديد

شاه , ردقبل از يزدگ, نوشته اند و ھم در مورد پوراندخت و آذرمیدخت كه به نوشته نويسندگان اسالمى

ماه سلطنت  8پس از پوران دخت كه فقط : ((به روايت ثعالبى. مى زيستند اختالف نظر وجود دارد, ايران

نمود كودكى را به نام فرخزاد انتخاب و او را به تخت سلطنت نشاندند و اين كودك كه به علت خردسالى از 

پوراندخت به شمار مىآمد اما سلطنت او  كشتار شیرويه سالم مانده بود در پارس به سر مى برد و او برادر

حكومت , روايات. يعقوبى دوران سلطنت پوراندخت را قبل از يزدگر ذكر مى كند) 50)).(ھم دوامى نیافت

م ذكر نموده اند و اين موضوع نشان مى دھد كه دوران سلطنت وى 632ـ652يزدگرد را بین سال ھاى 

  .چندان روشن نیست

, ثعالبى و دينورى در مورد سلطنت پوراندخت, رخان بزرگ اسالمى چون طبرىمو, ھمان گونه كه ذكر شد

آذرمیدخت و حتى سال شروع سلطنت و سن يزدگرد سوم آخرين شاه ساسانى دچار تناقض گويى 

آن چه به نوشته ھاى مورخان اسالمى در مورد چنین اختالفاتى تصويرى مبھم و تا , در واقع. ھستند

تقويم مشھور به يزدگردى است كه با جلوس يزدگرد در سال يازدھم ھجرى  حدودى نادرست داده است

جلوس او را پس از اين سال , آغاز مى شود و نام خود را ھم از اين پادشاه دارد و حال آن كه اكثر روايات

عى عمر يزدگرد و مرگ او در مسیر طبی, تاريخ شروع سلطنت, دانسته اند و اگر اين تقويم ناديده گرفته شود

  )51.(ترى قرار خواھد گرفت

  

  )52(نتايج رخداد قادسیه

فرمانروايان ساسانى كه به . در نبرد قادسیه ارتش ساسانى امتحان خود را در برابر سپاه اسالم پس داد

شكلى موروثى حكومت مى نمودند بیش تر به منافع خويش مى انديشیدند تا مصالح دولت و ملت و اين 
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مان حالت اسكندر و ايران را در زمان آخرين شھرياران ھخامنشى و تسلط ھ, وضع به نحوى شگفتآور

شاھنشاھى ساسانى تجزيه شد و به شكل مجموعه , پس از نبرد قادسیه. شھربانان تداعى مى كند

اگر حمله مسلمانان به )53)).(مورخان عرب شخصا نام آن ھا را ذكر مى كنند((ممالك كوچكى درآمد كه 

ن و مذھب اسالم در ايران را چنان كه سزاست محورى بنگريم كه از آن پس تحول كیفى ايران و چیرگى آنا

در آن صورت تقسیم تاريخ كشور ايران به دوران پیش , مھمى در نظام اجتماعى جامعه ايران روى مى دھد

  .و پس از اسالم تقسیمى بیھوده تلقى نخواھد شد

, اعراب از ھمان آغاز قدرت يافتن اسالم. طول كشیده بود دوران آريايى پیش از اسالم يكھزار و پانصد سال

ح (با سپاھیان شاھنشاھى ساسانى وارد درگیرىھايى شدند كه برخى از آن ھا مانند نبرد ذوقار 

اين جنگ در دوران . در سرنوشت سیاسى آينده عرب و ايران نقش بسیار مھمى را ايفا نمود) م604ـ610

اين نخستین بار بود كه عرب از عجم انتقام گرفت : ((درباره آن فرموده است )ص(خسروپرويز رخ داد و پیامبر

اين نبردھا در زمان خالفت عمربن خطاب به اوج خود رسید و از ) 54)).(و به وسیله من برآن ھا پیروزى يافت

به فرماندھى رستم فرخزاد )) گندشھشاه((پس از نبرد قادسیه كه در آن . حالت موضعى خارج شد

پیش آمد كه منجر به واژگونى سلطنت ساسانى شد و ) فتح الفتوح) (55(نبرد نھاوند, خورد شكست

مبارزه مسلمین براى تصرف ايران در مجموع بیست سال طول . جامعه ايرانى دچار دگرگونى عمیق گرديد

  :كشید و در اين میان چند عامل در پیروزى آنان نقش داشت

, ات در لباس و رفتار و ظواھر زندگى بین بزرگان عرب و سپاھیان سادهمساو, ـ نظام دموكراتیك قبیله اى1

ولى از لحاظ جاذبه معنوى و , در قیاس با نظام اشرافى ساسانى گرچه از جھت محتواى تاريخى عقب بود

  .,اجتماعى جلوتر از آن قرار داشت

در حالى كه جامعه , ه بودشور و شوق و وحدت معنوى در میان قبايل عرب پديد آمد, ـ ايدئولوژى مذھبى2

شمن و غیره از ھم مى دريد و , يھودى, عیسوى, زروانى, مزدكى, مانوى, ايرانى را نبرد عقايد زرتشتى

كه بر ايران حكم مى راندند غرق در ) زرينه كفش(درباريان و اشراف . ناباورى و ترديد بر آن حكمرانى داشت

مردم از آنان بیزار بوده و . ان حامى شان با مردم بسیار بودعیش و نوش و فساد بودند و فاصله آنان و موبد

  )56.(نابودى آنان را طلب مى نمودند

ـ جاذبه ھاى سپاه اسالم و ايدئولوژى مساوات خواھى در جامعه عارى از عدالت ساسانى موجب گرديد 3

سپاه عرب شده و به  داوطلبانه تسلیم, چون سپاه ديلمى در نبرد شوشتر, تا برخى از فرماندھان سپاه آن

فداكارى ننمايند و در , و يا سبب گرديد كه نیروھا آن چنان كه مى بايست, پشتیبانى از آن ھا بپردازند

به طمع تاج و تخت به جان ھم افتاده و امر , اشراف ايرانى به جاى كمك به نجات كشور, آخرين لحظات

  .سقوط را تسريع نمايند

بعضى از مرزبانان خود را به . و جلوال كسى را پرواى مقاومت جدى نبودپس از نبردھاى قادسیه و مداين 

و اين در حالى بود كه ) 57(كلى از واقعه كنار كشیدند و مستقل ماندند و انسجام نیروھا از ھم گسیخت

  .به پیش مى تاخت) 58)(آسیاب مرو(يزدگرد سوم متوحشانه به سوى سرنوشت خويش 

  

   ديدگاه ھاى طبرى و ابن اعثم

پیروزى قاطع مسلمین در نبرد قادسیه دروازه ھاى بزرگ ترين امپراتورى شرق را به روى آنان گشود و سر 

آغاز گسترش اسالم در سرزمین ھاى وسیع متعلق به ايران ساسانى گرديد اما در مورد چگونگى پیروزى 

جنگ نوشته شده است طورى مسلمین و مقاومت ايرانیان ابھامات زيادى وجود دارد مطالبى كه درباره اين 

ايرانیان فرماندھى واحدى ) 59(مبالغھآمیز و افسانه اى است كه كشف حقیقت را مشكل مى سازد
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اين جنگ در آغاز به صورت يك . نداشتند و اعراب ھم به صورت قبیله قبیله وارد معركه جنگ مى شدند

دند و اعراب ھم تلفات ايرانیان شكست سختى خور. رشته عملیات مجزا سرانجامى شگفت داشت

, رستم فرخزادان. تیسفون به دنبال قادسیه به دست مسلمین فتح شد) 60.(سنگینى را متحمل شدند

فرمانده نیروھاى ايرانى در نبرد قادسیه از خطر بزرگى كه در نتیجه اتحاد ايدئولوژيك عرب و حمله آنان به 

در دفع خطر كوششى , مت فرماندھى كل جنگاو در س) 61. (ايران متوجه آنان بود آگاھى كامل داشت

نبرد قادسیه يك پیام واقعى براى مردم ايران داشت و آن پايان ) 62.(دلیرانه نمود اما در اين راه توفیق نیافت

حكومت ديرينه ساسانى بود كه اردشیر بابكان آن را بنیاد نھاد و با مرگ يزدگردبن شھريار به انتھا 

  )63.(رسید

طبرى به خاطر شیوه ھاى خاص تاريخ نگارى و ديدگاه ھاى ويژه خود نسبت به , اسالمى در میان مورخان

در حالى كه ساير مورخان اسالمى زمان . روابط ايرانیان و اعراب در اين مورد مسايل خاصى را بیان مى كند

مان اين جنگ طبرى اعالم مى كند ز, برخورد بین نیروھاى اسالم و ايرانیان را به صراحت بیان نمى كنند

داراى , عمربن خطاب, ھم چنین او اعتقاد دارد كه خلیفه اسالم) 64. (چیزى بیش از دو ماه بوده است

  .نوعى قداست و قدرت آينده نگرى بوده است

مردم سكون به رھبرى حصین بن نمیر سكونى و معاويه بن حديج آماده , در ھنگام اعزام سپاه به قادسیه

وقتى از او پرسیدند چرا از اين قوم . از آن ھا روى برگردانید] عمر[ اما خلیفه ,حركت به سوى شرق بودند

ھیچ قوم عرب بر من نگذشته است كه ناخوشايندتر از ; از آن ھا تشويش دارم: گفت, روى گردان ھستى

ام بعدھا نیز عمر از آن ھا به بدى ياد مى كرد و مردم از اين امر در شگفت بودند و سرانج. اينان باشد

عثمان بن , زيرا يكى از آن ھا به نام سودان بن حمران((, بدبینى عمر نسبت به آنان درست از كار درآمد

على بن ابى طالب رحمه هللا را كشت و , خالدبن ملجم, عفان رضى هللا عنه را كشت و يكى از بستگانش

  )65)).(جماعت ايشان قاتالن عثمان را پناه دادند

و وقايع ) ع(وقايع بین قتل عثمان بن عفان و خالفت على, بر اقرار به آينده نگرى عمردر اين جا طبرى عالوه 

او سعى دارد تا پیروزى قادسیه را پیش , ھم چنین. بعدى را به شكلى متفاوت مورد بررسى قرار مى دھد

فرستاد و  عمر مداواگرانى به قادسیه: ((از وقوع آن پیش بینى نمايد و از قول سعیدبن مرزبان مى نويسد

عبدالرحمن ربیعه باھلى را به مقام قضاوت گماشت و او را مسوول تقسیم غنايم نمود و سلمان پارسى را 

  )66)).(مإمور اكتشاف و پیشتاز قوم و دعوت گر قرار داد

جاى ھیچ بحثى نیست كه آن چه را طبرى به عنوان پیش بینى عمربن خطاب از ايجاد تشكیالت براى يك 

طبرى ھم . ابل انكار نگاشته است دقیقا ھمان نكاتى است كه بعد از فتح قادسیه پديد آمدپیروزى غیر ق

در . اطالعات عمر از موقعیت استراتژيكى قادسیه را در نامه او به سعد ابى وقاص منعكس مى نمايد, چنین

نگ را در نزديك با پارسیان در خاك آن ھا جنگ مكن و میدان ج: ((اين نامه عمر به سعد دستور مى دھد كه

  )67.))(ترين سنگستان به ديار عرب و نزديك ترين صحرا به ديار عجم قرار ده

نكته ديگرى كه در نگاه طبرى به قادسیه ديده مى شود قداستى است كه او براى سپاه قادسیه قايل 

ظیم شده و تن) ص(در اين نبرد آرايش سپاه اسالم براساس نبردھاى دوره پیامبر اكرم: وى مى گويد. است

) ص(و آنان كسانى بودند كه ھمگى در عصر پیامبر. در رإس سپاه قرار داشتند) ص(فرماندھان عصر پیامبر

در اين نبرد ھفتاد و چند تن از , بنا به گزارش طبرى) 68.(با مشركان و در عصر ابوبكر با مرتدين جنگیده بودند

را تا بیعت رضوان و يا جلوتر درك نموده بودند و ) ص(جنگاوران بدر و سیصد و ده تن از كسانى كه پیامبر

را ھمراھى نموده بودند و ھفتصد تن از فرزندان صحابه ) ص(سیصد تن از آنان كه در فتح مكه پیامبر

نكته ديگرى كه در ديدگاه ھاى طبرى به قادسیه منعكس ) 69.(از ھمه قبايل شركت داشتند) ص(پیامبر
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به گونه اى كه اظھار , ه مثنى بن حارثه از خود نشان مى دھداست عالقه و توجھى است كه نسبت ب

. تإسف خود را از فرماندھى سعدبن ابى وقاص و جريربن عبدهللا بجلى به جاى مثنى پنھان نمى كند

طبرى پیروزى در نبرد قادسیه را يك معجزه مى داند و وقايع اعجاب آورى را از زمان توقف نیروھاى اسالم ـ 

زمانى كه سعد گروھى را به جست وجوى غذا و : از جمله اين كه, ع نبرد ـ نقل مى كندكمى قبل از شرو

اما ھمه مردم , خوار و بار به اطراف فرستاده آنان در ايالت میشان در جست وجوى گاو و گوسفند برآمدند

د قسم خورد كه اما آن مر, گريخته بودند و سرانجام مردى را يافتند و از او نشان گاو و گوسفند را گرفتند

اطالعى ندارد ولى او چوپان چھارپايانى بود كه آن ھا را در آن دشت پنھان نموده بود و ناگھان گاوى نعره 

و آن گاه مسلمین گاوان و گوسفندان را از روى صدايشان ! اينك مائیم; برآورد كه به خدا دروغ مى گويد

  )70.(يافتند و آن ھا را به اردوگاه آوردند

طبرى پیروزى قادسیه را امرى از پیش تعیین شده تلقى مى كند و مطالب را بر اساس , تیببه اين تر

  .رواياتى كه شنیده است و بدون توجه به صحت و سقم آن ھا نقل مى كند

و عامل ولیدبن ) 'ه75ـ95(در زمان حكومت حجاج بن يوسف ثقفى والى حكومت امويان در عراق و ايران 

 60حجاج چند تن از شاھدان واقعه را فراخواند ـ حداقل . زه براى او بازگو گرديداين معج, عبدالملك اموى

بلى ما : ((سال پس از وقوع آن ـ و از آن ھا در مورد صحت آن سوال نمود و ھمه گفتند 80سال و حداكثر 

و آن جا بوده اى اگر ت: ((گفتند)). دروغ مى گويید: ((حجاج گفت)). اين را شنیديم و ديديم و گاوان را برانديم

اين : ((گفتند)) راست مى گويید اما ديگر كسان چه مى گفتند؟ : ((حجاج گفت)). ما نبوده ايم چنین باشد

  )71)).(را نشان بشارتى دانستند كه از رضاى خدا و شكست دشمن ما خبر مى داد

در زمان وقوع نبرد قادسیه از اعجازاتى )) الفتوح((نويسنده ديگرى به نام ابن اعثم كوفى نیز در كتاب خود 

به ] يزدگرد[ يزدجرد, در آغاز حمالت مسلمین به مرزھاى غربى فرات: ((از جمله اين كه, سخن گفته است

شكار رفته بود و در عقب گورخرى مى تاخت اما ناگھان گورخر توقف كرد و رو به سوى يزدگرد كرد و به 

خداى بازگرد و به پیامبر او ايمان آور تا نعمت بر تو باقى اى يزدگرد به : فرمان خدا با او صحبت نمود و گفت

و چون يزدگرد از گورخر اين سخن فصیح را شنید . بماند و كفران نعمت منماى كه دولت تو را زوال آورد

. بترسید و به مقام خويش بازگشت و متفكر و مردد موبدان را بخواند و سخن گورخر با آنان در میان نھاد

اين حالتى غريب و حادثه اى عجیب است گمان ما آن است از اين اعراب كه بر عراق آمده : موبدان گفتند

  )72)).(اند چیزى عجیب به ظھور آيد

, پس از كشته شدن رستم در قادسیه: ((او در جايى ديگر از معجزه ديگرى سخن مى گويد, ھم چنین

چون احتمال مقاومت در برابر مسلمین بسیار عقب نشینى نمودند و ] تیسفون[ ايرانیان گريختند و به مداين

به ويژه اين كه يزدگرد خود به اين كار راغب بود و , ضعیف به نظر مى رسید ناچار مجبور به ترك شھر شدند

لذا ايرانیان قبل از ترك . عالقمند بود كه مقاومت ھاى بعدى در برابر لشكر اسالم در كوھستان انجام گیرد

پر از آب نمودند و زھر بدان آمیختند و غذاى بسیارى پختند و به زھر آلودند و در  حوض ھا را, اجبارى شھر

مسلمین . ساباطھاى مداين نھادند و سپس پل ھاى دجله را بريدند تا مسلمین نتوانند از آن عبور نمايند

ر از آب طعام ھاى پخته و لذيذ يافتند و حوض ھاى پ. چون به ساباط مداين رسیدند گرسنه و تشنه بودند

به نام خداى سبحان از آن طعام و آب بخوردند و آسايش و فراغت يافتند و ھیچ كس را به حكم خداى . صاف

  )73.(سبحان زھر زيان نداشت و بر ھیچ مسلمان اثر نكرد

  )74. (طبرى در جاى ديگر از نوشیدن زھر توسط خالد و آسیب نرسیدن به او سخن گفته است

  

  :پى نوشت ھا
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  ر دانشگاه اصفھاناستاديا. 1

تاريخ ايران در قرون , برتولد اشپولر: ك.ر; كلید تصرف بین النھرين به دست مسلمین افتاد, با فتح حیره. 2

  . 9ص , 1ج ) 1364, انتشارات علمى و فرھنگى, تھران: چاپ دوم(ترجمه جواد فالطورى , نخستین اسالمى

ابودى دولت عربى حیره را از نتايج حضور نیروھاى رژى بالشر شكست ساسانیان از اعراب در ذوقار و ن. 3

: چاپ اول(ترجمه آذر نوش , تاريخ ادبیات عرب, رژى بالشر: ك.ر; اسالم در مرزھاى فرات به شمار مىآورد

  .73ص ) 1363, موسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگى, تھران

اى غربى فرات به رھبرى در واقع نخستین حركت ھاى نظامى مسلمین علیه دولت ساسانى در مرزھ. 4

ھیچ , در عین حال. بود و ايرانیان ظاھرا آماده رويارويى نبودند.. 'ه12/ م623خالد بن ولید و در آغاز سال 

شاھدى مبنى بر اين كه قبیله بنى بكر بن وايل و ديگر قبايل آن سوى فرات با مسلمین ھم دست شده 

باز ھم مقاومت كردند اما اين بدان , ران شكسته شدحتى پس از آن كه سپاه اي. (( باشند در دست نیست

: ك.ر; ))زيرا اينان در برابر ھر تھاجمى پايدارى مى كردند; معنى نیست كه آن ھا ھواخواه ساسانیان بودند

  . 72ص ) 1358, نشر سروش, تھران: چاپ اول(ترجمه مسعود رجب نیا, عصر زرين فرھنگ ايران, ريچاردفراى

ین و شتاب ايرانیان در تخلیه مناطق جنوبى علل ريشه دارترى داشت كه عبارت موقعیت ھاى مسلم. 5

مانويان فرارى تحت تعقیب و , مسیحیان ناراضى از دولت ساسانى, ساكنین عرب زبان بین النھرين: بودند از

  . 13ص , ھمان, برتولد اشپولر: ك.ر; بى عالقگى مردم در دوام دولت ساسانى

  . 7و 6ص , ھمان, برتولد اشپولر: ك.ر. 6

, تھران: چاپ اول(ترجمه زرياب خويى , تاريخ ايرانیان و عرب ھا در روزگار ساسانیان, تئودور نولدكه: ك.ر. 7

  . 511ص ) 1352, نشر انجمن آثار ملى

  . فرسنگ بود 7جلوال دھى نزديك بغداد و در يك منزلى خانقین قرار داشت كه از آن جا تا خانقین . 8

ى عرب را بايد در خود ملت عرب جست و جو نمود كه ناگھان متوجه شد كه در پى جھش علت پیروز. 9

نبرد قادسیه از سرنوشت عراق فراتر رفته و به , از اين رو. عظیم تاريخ از توانى ھاى بااليى برخوردار است

ھشام : ك.ر. دصورت يكى از مھم ترين وقايعى در مىآيد كه بیش از ھمه معناى تاريخ جھانى را بر دوش دار

ص ) 1372بى نا , تھران: چاپ اول(, ترجمه ابوالحسن سرو قد مقدم, كوفه پیدايش شھر اسالمى, جعیط

56 .  

ترجمه امام , عھد اردشیر, احسان عباس: ك.ھم چنین ر. 471و  550ص , ھمان, تئودور نولدكه: ك.ر. 10

اعراب حدود مرزھاى ايران و , یگو لوسكايانیناپ;  28ص ) 1348, انجمن آثار ملى, تھران: چاپ اول(شوشترى 

موسسه مطالعات و , تھران: چاپ اول(ترجمه عنايت هللا رضا , ششم میالدى -بیزانس در سده ھاى چھارم 

  . 283و  285ص , )1372, )پژوھشگاه(تحقیقات فرھنگى 

تفاوت نگرش به علت آن را مى توان در . تاريخ نگارى اسالمى در مورد نبرد قادسیه ھماھنگ نیست. 11

اختالف ناشى از . در اكثر موارد با كمبود سند رو به رو مى شويم, ھنگام بررسى اخبار. رخدادھا دانست

رژى : ك.ر; ))اھمال كارى و يا تفاوت خوى و مزاج راويان, نتیجه تصادف((تعدد روايات چیزى نیست جز 

  . 258ص , ھمان, بالشر

ولى خاطره عظمت گذشته خويش را ھم چنان محفوظ نگاه مى  ايرانیان اگر چه مغلوب شده بودند. 12

فاتحان عرب چون نمى خواستند از اين قافله عقب بمانند ناچار به جست و جو در گذشته خويش . داشتند

پرداختند تا شواھدى بر عظمت گذشته بیابند و سرانجام به يارى گروھى از موالى كه تبار خود را از ياد 

 74ھمان ص , ريچارد فراى 174;ص , ھمان, رژى بالشر: ك.ر; ه كردن افسانه ھا پرداختند به زند, برده بودند

, نشر ابن سینا, تھران: چاپ چھارم(ترجمه رشیدياسمى , ايران در زمان ساسانیان, و آرتور كريستن سن



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

11 
 

  .694ص) 1351

 - 76ص ) 1367, شر نقرهن, تھران: چاپ دوم(فتوح البلدان ترجمه محمد توكل , احمد بن يحیى بالذرى. 13

264.  

انتشارات علمى و , تھران: چاپ دوم(ترجمه محمد بن مستوفى ھروى , الفتوح, ابن اعثم كوفى. 14

  .99ص) 1374, فرھنگى

  .100ص , ھمان. 15

, نشرسروش, تھران: چاپ اول(ترجمه ابوالقاسم امامى , تجارب االمم, ابوعلى مسكويه رازى. 16

  .290ص,1ج)1369

, تھران: چاپ اول(ترجمه محمدرضا شفیعى كدكنى , آفرينش و تاريخ, بن طاھر مقدسى مطھر. 17

  .85ص, 4ج)1351, بنیادفرھنگ ايران

  .363-376ص , ھمان, احمد بن يحیى بالذرى. 18

انتشارات علمى و , تھران: چاپ سوم(ترجمه محمدابراھیم آيتى , تاريخ يعقوبى, ابن واضح يعقوبى. 19

  . 28ص, 2ج) 1362, فرھنگى

, نشر اساطیر, تھران: چاپ دوم(, ترجمه ابوالقاسم پاينده, تاريخ الرسل و الملوك, محمد بن جرير طبرى. 20

  . 1674ص , 5ج) 1362

  .اين نیروھا به اشاره عمر از جانب شمال و به وسیله ابوعبیده جراح ثقفى به عراق اعزام گرديدند. 21

  .105و  106ص , ھمان, ابن اعثم كوفى. 22

) 1368, نشرنى, تھران: چاپ سوم(ترجمه محمود مھدوى دامغانى , اخبارالطوال, ابو حنیفه دينورى. 23

  .151ص

  .11ص, ھمان, برتولد اشپولر. 24

, 2ج) 1363, امیركبیر, تھران: چاپ چھارم(تاريخ مردم ايران بعد از اسالم , عبدالحسین زرين كوب. 25

  .371ص

ھمه حاضران در قادسیه سى : (( به موجب اين روايت. تعداد را تإيید مى كنديك روايت از طبرى نیز اين . 26

: ك.ر; ))و چند ھزار كس بودند و كسانى كه از غنايم قادسیه سھم بردند در حدود سى ھزار كس بودند

ص , 4ج ) 1362, نشر اساطیر, تھران: چاپ دوم(ترجمه پاينده , تاريخ الرسل و الملوك, محمد بن جرير طبرى

شھاب الدين احمد : ك.ر; نويرى نیز اعتقاد دارد شمار نیروھاى اسالم سى و چند ھزار نفر بوده اند . 1639

ص ) 1317, امیركبیر, تھران: چاپ اول(ترجمه محمود مھدوى دامغانى , نھايه االرب فى فنون االدب, نويرى

  . 40 - 41و  46ص , ھمان, و ھشام جعیط 166

  .75ص, ھمان, ريچارد فراى. 27

  .ھمان, برتولد اشپولر. 28

انتشارات دانشگاه ,تھران: چاپ اول(ترجمه ابولفضل عزتى , تاريخ گسترش اسالم, سرتوماس آرنولد. 29

  .32ص) 1358, تھران

: ك.ر; )) ابوبكر با مرتدان جھاد كرد و مردم بسیارى را از آنان كشت تا به اطاعت آمدند و توبه كردند. ((30

ص ) 1363, دنیاى كتاب, تھران: چاپ اول(تصحیح عبدالحى حبیبى , زين االخبار, ديزىابوسعید عبدالحى گر

127 .  

  .42ص, ھمان, ھشام جعیط. 31

  .164ص, 4ج, ھمان, محمدبن جرير طبرى. 32
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  .1641ص, ھمان. 33

  .39ص , ھمان, ھشام جعیط. 34

  .39ـ  40ص , ھمان. 35

  .44ص , ھمان. 36

  .1632 - 35ص , ھمان, محمد بن جرير طبرى. 37

بسیارى از قبايل مسیحى كه در مسیر جنبش عظیم اسالمى و حركت آن به سمت , به عقیده آرنولد. 38

با اسالم آوردن داخل آن گرديدند و اين , عراق قرار داشتند به جاى آن كه در مسیر امواج آن واقع شوند

ترجمه ابوالفضل عزتى , ترش اسالمتاريخ گس, سرتوماس آرنولد: ك.ر; بسیار سريع انجام گرفت , واكنش

  . 37و  36ص ) 1358, انتشارات دانشگاه تھران, تھران: چاپ اول(

قتل عمر و خالفت عثمان از جمله اين تإثیرات خارجى بود كه در محیط داخلى و سیاسى مدينه باعث . 39

  .تحوالت آينده جھان اسالم گرديد

, تھران: چاپ چھارم(ترجمه ابوالقاسم پاينده , الجوھرمروج الذھب و معادن , على بن حسین مسعودى. 40

  .632ص , ھمان, و احمد بن يحیى بالذرى 668ص , 1ج) 1370, انتشارات علمى و فرھنگى

  .1632 - 35ص , ھمان, محمد بن جرير طبرى. 41

مى اين كه گزارش اخبار داخلى دربار ساسانى چگونه به مدينه مى رسید خودفصل جداگانه اىراطلب . 42

  .كند

  .633ص , ھمان, و تئودور نولدكه 106و  117ص , ھمان, آرتور كريستن سن. 43

يزدگرد فرزند , يك بار ديگر با ھم متحد شدند, چون بزرگان ايرانى در صدد بر آمدند: ((يعقوبى مى گويد. 44

ود بر خود شاه نمودند ساله ب 20او را كه . شھريار فرزند خسرو را يافتند كه از زنى حجامت گر پديد آمده بود

  .25ص , ھمان, ابن واضح يعقوبى: ك.ر; ...))و

  .548ص , ھمان, تئودور نولدكه. 45

پس از شكست قادسیه و احتماال قبل از آن كه مسلمین وارد مداين شوند يزدگرد فرماندھان دفاع از . 46

تاريخ پیامبران و , ھانىحمزه اصف: ك.ر; مرزھا را تعیین نمود و خود به سمت جلوال عقب نشینى نمود

  .160ص ) 1346, نشر بنیاد فرھنگ ايران: چاپ اول(ترجمه جعفر شعار , شاھان

  .1626ص , ھمان, محمد بن جرير طبرى. 47

ساله بود  16ساله و به گفته دينورى  15يزدگرد در آغاز سلطنت , به گفته سعید بن بطريق و ابن قتیبه. 48

نولدكه مى )). ساله بود 8سال عمر كرد و به ھنگام جلوس بر تخت  28يزدگرد اصال : ((و به قول طبرى

دوران سلطنت . در سكه ھايى كه از سال دھم سلطنتش در دست است صورت او ريش ندارد: افزايد

مخالفت ھا و كشمكش ھاى داخلى و از , زيرا از طرفى; پوراندخت از سخت ترين دوران ساسانیان بود 

اعراب مسلمان در مقدمه فتوح در شرق و عدم توانايى دولت ساسانى در  تاخت و تازھاى, طرف ديگر

پس از دو سال (م در عنفوان جوانى  631پوراندخت را چنان آزرده خاطر ساخت كه به سال , مقابله با آنان

نوشته و . م 629شروع سلطنت او را به سال ) 372ص (پورداود در كتاب آناھیتا . مرد) سلطنت در تیسفون

در كتاب . م دانسته است 630شروع سلطنت او را در سال , ان فرانسوى در كتاب سكه ھاى شرقدمرگ

پیامبر اسالم در گذشته بود و ابوبكر , اندر عھد پوراندخت: ((آمده است) 7ص(مجمل التواريخ و القصص 

بكر به خالفت ابو: ((نیز آمده است) 285ص(در كتاب تاريخ طبرى )). صديق به جانشینى او خلیفه شده بود

  .و مادر او مريم دختر موريس امپراطور روم بود)) نشست و پوران دخت يك سال و چھار ماه پادشاه بود

يك سال و چھار ] خسرو پرويز[ پادشاھى پوراندخت دختر: ((از مجمل التواريخ و القصص نقل شده است كه
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  )).عرب و ھمان مدت به مداين بمردماه بود و آن روزگار قوت اسالم بود و سپاه ھمى فرستاد به حرب 

  :ثعالبى مرگ او را به سبب بیمارى دانسته و در شاھنامه ھم ھمین گونه آمده است

  به يك ھفته بیمار بود و بمرد

  و با خويشتن نام نیكو ببرد

ه از پوراندخت سكه ھاى نقره به نام درھم به جاى مانده است كه تعدادى از آن ھا در موزه ايران باستان نگ

به : چھره او و پشت سرنوشته اى به خط پھلوى به شرح ذيل ديده مى شود, روى سكه. دارى مى شود

بر روى سكه ھا به كار ) م 488 - 531(اين عبارت از دوره قباد اول . فر و شكوه تو افزوده گردد, بوران: معناى

, )م 531 - 579(خسرو اول , افزوتان بر روى سكه ھاى قباد -رفته است و كلمه افزود به صورت افزوتو 

خسرو سوم , اردشیر سوم, )590ـ628(خسرو دوم , م591) چوبین(بھرام ششم , )579-590(ھرمزد چھارم 

مقاله خانم ملكزاده بیاتى تحت : ك.ر; به كار رفته است) 632 - 652(و نیز يزدگرد سوم ) م629 - 631(

فروردين و ارديبھشت , 1شماره, سال چھارم, مجله بررسى ھاى تاريخى, )پادشاھى پوراندخت(عنوان 

  .19 - 34ص , 1348

چون بزرگان استخر شنیدند مردم مداين بر فرخزاد خسرو شوريده اند يزدگرد را در استخر به شاھى . 49

سالگى  28برگزيدند و آن گاه او را به مداين بردند و فرخ زاد خسرو را پس از يك سال پادشاھى و در سن 

به اھتمام گى لسترنج و نیكلسون , فارسنامه, و ابن بلخى 550ص , ھمان, ئودور نولدكهت: ك. ر; كشتند

  .127ص ) م 1921, دارالفنون, كمبريج(

  .470ص , تاريخ پیامبران و شاھان, ثعالبى. 50

  .34ص ) 1371, نشر مولف, تھران: چاپ اول(آخرين شاه , على حصورى. 51

ترجمه رجب , میراث باستانى ايران, ريچارد فراى: ك.ر; الدى رخ دادمی 637نبرد قادسیه در ماه مه سال . 52

  .384ص ) 1368, انتشارات علمى و فرھنگى, تھران: چاپ سوم(نیا 

انتشارات علمى و , تھران: چاپ پنجم(ترجمه محمد معین , ايران از آغاز تا اسالم, رمان گیرشمن. 53

  .370ص ) 1364, فرھنگى

  .272ص , ھمان, على بن حسین مسعودى. 54

از طرف خلیفه عمر بن خطاب بر عھده نعمان بن  -ھجرى  21سال  -فرماندھى سپاه اسالم در نھاوند . 55

نعمان در نبرد نھاوند كه نبردى به مراتب سخت تر از قادسیه بود كشته شد و . مقرن مزنى نھاده شده بود

پارس ھا به دشوارى و با تلفات فراوانى  پیروزى مسلمین بر. حذيفه بن يمان فرماندھى را بر عھده گرفت

ھم  430;ص ) 1367, نشر نقره, تھران: چاپ دوم(فتوح البلدان , احمد بن يحیى بالذرى: ك.ر; به ست آمد

  : ك.چنین ر

awlinson G: The Seventh great Orietal Monarchy (Buttle of Nehavand) p 574 .  

  .29ص , ھمان, مقايسه شود با برتولد اشپولر 

  .192ص , 1ج, ھمان, عبدالحسین زرين كوب. 56

ھنگامى كه شھر براز : نمونه اى از تشريفات سلطنت در عصر ساسانى چنین است. 467ص : ثعالبى. 57

به قصد سركوب جنبش مردم فارس به آن سو حركت , كه از تبار ساسانیان نبود غاصبانه به سلطنت رسید

د در مقابلش يكصد تشت طال كه در ھر يك شمعى مى سوخت چون به ھنگام شب حركت مى نمو. نمود

  .حركت مى دادند

. تشريفات سلطنتى آن چنان خسته كننده و در عین حال الزامى بود كه شاھان از آن گريزى نداشتند. 58

  .676ص , ھمان, تئودور نولدكه: ك.ر
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است كه كشف حقیقت را  مطالبى كه در مورد اين جنگ گفته شده طورى مبالغھآمیز و افسانه اى. 59

, تھران: چاپ اول(ترجمه ھادى جزايرى , تاريخ ملل و دول اسالمى, كارل بروكلمان: ك.ر; مقدور نمى سازد

مدارك مھمى در دست , به عالوه بايد افزود كه از طرف مغلوب. 78ص) 1346, بنگاه ترجمه و نشر كتاب

  .نیست

, بغداد(تحقیق عبدالمنعم عامر و جمال الدين شال , لطوالاالخبار ا, دينورى, ابوحنیفه احمد بن داود. 60

  .1267ص ) بى تا, مكتبه المثنى

, انتشارات علمى و فرھنگى, تھران: چاپ سوم(ترجمه رجب نیا , میراث باستانى ايران, ريچارد فراى. 61

ينى نبود مسايل د. نخستین علتى كه پیشرفت مسلمین را در ايران آسان كرد(( 382:و ص  385ص ) 1368

و اين نكته اى بود )). بلكه فرسودگى و نابسامانى حكومت ساسانى در روزگار خسرو دوم و پس از او بود

  .كه رستم در جريان قادسیه آن را كامال درك مى نمود

  .525ص , ھمان, كريستن سن, آرتور. 62

, امیركبیر, تھران: چاپ اول(بويه  تاريخ مردم ايران از پايان ساسانیان تا پايان آل, عبدالحسین زرين كوب. 63

  .11ص , 2ج) 1368

  .1638ص , 4ج, ھمان, محمد بن جرير طبرى. 64

  .1641ص , ھمان. 65

  .1642و  1643ص , ھمان. 66

  .1649ص , ھمان. 67

  .1643ص , ھمان. 68

  .1638ص , ھمان. 69

تفاوت كه صاحب فخرى سخن با اين , اين روايت عینا در تاريخ الفخرى ھم آمده است. 1648ص , ھمان. 70

نعره بى موقع گاو موجب شده كه مسلمین به مكان آسان پى : ((گفتن گاو را تكذيب مى كند و مى نويسد

  .108ص , تاريخ فخرى) ابن طقطقى(محمد بن على طباطبا : ك.ر)) برده باشند

مى كند و آن را واقعه  عینا موضوع را نقل, ابن اثیر در الكامل. 1648ص , ھمان, محمد بن جرير طبرى. 71

, 3ج) ق 1301, مطبعه االزھريه, قاھره(تاريخ الكامل , عزالدين ابن اثیر: ك.ر; مى خواند) گاوان= اباقر (

  .1357ص

  .93ص , ھمان, ابن اعثم كوفى. 72

  .113ص , ھمان. 73

  .53ص , ھمان. 74

  

  

  منابع

  .3ج) ق 1301 ,مطبعه االزھريه, قاھره(تاريخ الكامل , عزالدين, ـ ابن اثیر

  )1348, انجمن آثار ملى, تھران: چاپ اول(ترجمه امام شوشترى , عھد اردشیر, عباس, ـ احسان

انتشارات , تھران: چاپ دوم(ترجمه جواد فالطورى , تاريخ ايران در قرون نخستین اسالمى, برتولد, ـ اشپولر

  1ج ) 1364, علمى و فرھنگى

بنگاه ترجمه و نشر , تھران: چاپ اول(ترجمه ھادى جزايرى , المىتاريخ ملل و دول اس, كارل, ـ بروكلمان

  ).1346, كتاب
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  ).1367, نشر نقره, تھران: چاپ دوم(فتوح البلدان ترجمه محمد توكل , احمد بن يحیى, ـ بالذرى

موسسه مطالعات و تحقیقات , تھران: چاپ اول(ترجمه آذرتاش آذر نوش , تاريخ ادبیات عرب, رژى, ـ بالشر

  ) 1363, نگىفرھ

بى نا , تھران: چاپ اول(, ترجمه ابوالحسن سرو قد مقدم, كوفه پیدايش شھر اسالمى, ھشام, ـ جعیط

1372(  

  ).1371, نشر مولف, تھران: چاپ اول(آخرين شاه , على, ـ حصورى

مكتبه , ادبغد(تحقیق عبدالمنعم عامر و جمال الدين شال , االخبار الطوال, ابوحنیفه احمد بن داود, ـ دينورى

  ).بى تا, المثنى

  ).1368, نشرنى, تھران: چاپ سوم(ترجمه محمود مھدوى دامغانى , اخبارالطوال, ابو حنیفه, ـ دينورى

  .1ج)1369, نشرسروش, تھران: چاپ اول(ترجمه ابوالقاسم امامى , تجارب االمم, ابوعلى مسكويه, ـ رازى

  .2ج) 1363, امیركبیر, تھران: چاپ چھارم(اسالم  تاريخ مردم ايران بعد از, عبدالحسین, ـ زرين كوب

انتشارات دانشگاه ,تھران: چاپ اول(ترجمه ابولفضل عزتى , تاريخ گسترش اسالم, آرنولد, ـ سرتوماس

  ).1358, تھران

, نشر اساطیر, تھران: چاپ دوم(, ترجمه ابوالقاسم پاينده, تاريخ الرسل و الملوك, محمد بن جرير, ـ طبرى

   .5ج) 1362

  )1358, نشر سروش, تھران: چاپ اول(ترجمه مسعود رجب نیا, عصر زرين فرھنگ ايران, ريچارد, ـ فراى

انتشارات علمى و , تھران: چاپ سوم(ترجمه مسعود رجب نیا , میراث باستانى ايران, ريچارد, ـ فراى

  ).1368, فرھنگى

, نشر ابن سینا, تھران: چاپ چھارم(ى ترجمه رشید ياسم, ايران در زمان ساسانیان, آرتور, ـ كريستن سن

1351.(  

, انتشارات علمى و فرھنگى, تھران: چاپ دوم(ترجمه محمد بن مستوفى ھروى , الفتوح, ابن اعثم, ـ كوفى

1374.(  

  ).1363, دنیاى كتاب, تھران: چاپ اول(تصحیح عبدالحى حبیبى , زين االخبار, ابوسعید عبدالحى, ـ گرديزى

انتشارات علمى و , تھران: چاپ پنجم(ترجمه محمد معین , ران از آغاز تا اسالماي, رمان, ـ گیرشمن

  ).1364, فرھنگى

, تھران: چاپ چھارم(ترجمه ابوالقاسم پاينده , مروج الذھب و معادن الجوھر, على بن حسین, ـ مسعودى

  ).1370, انتشارات علمى و فرھنگى

, تھران: چاپ اول(حمدرضا شفیعى كدكنى ترجمه م, آفرينش و تاريخ, مطھر بن طاھر, ـ مقدسى

  .4ج)1351, بنیادفرھنگ ايران

نشر , تھران: چاپ اول(ترجمه زرياب خويى , تاريخ ايرانیان و عرب ھا در روزگار ساسانیان, تئودور, ـ نولدكه

  ) 1352, انجمن آثار ملى

, تھران: چاپ اول(دامغانى  ترجمه محمود مھدوى, نھايه االرب فى فنون االدب, شھاب الدين احمد, ـ نويرى

  ) .1317, امیركبیر

ترجمه , ششم میالدى - اعراب حدود مرزھاى ايران و بیزانس در سده ھاى چھارم , لوسكايا, ـ نیناپیگو

  ).1372, )پژوھشگاه(موسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگى , تھران: چاپ اول(عنايت هللا رضا 

انتشارات علمى و , تھران: چاپ سوم(محمدابراھیم آيتى  ترجمه, تاريخ يعقوبى, ابن واضح, ـ يعقوبى

  . 2ج) 1362, فرھنگى
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