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  قیام علیه تبعیض: ايران پس از استیالى اعراب
  

  الدين رجايى ضیاء
  

  روزنامه شرق ٢٠٠۶مى  ٨ - - ١٣٨۵ارديبھشت  ١٨دوشنبه 
  

......................................................................................  
  نكته

د و ھرمزان حاكم شھر كه بر اثـر ايـن خیانـت بـه اسـارت دشـمن       ھا كر شوشتر را يكى از بزرگان شھر تسلیم مسلمان
درآمد، چون لشكريان فاتح او را به مدينـه فرسـتادند و بـه مسـجد شـھر نـزد عمـر خلیفـه وقـت مسـلمین بردنـد وى در            

را گرفت گفتند ھمـین  » ملك عرب«ھرمزان وقتى سراغ ! اى به زير سر داشت اى از مسجد خوابیده بود و تازيانه گوشه
  !است كه در اينجا خفته

  
  

  بخش اول
  
ناپـذير بـود و بـه     با توصیفى كه از اوضاع آشفته اواخر حكومت ساسانى به عمل آمد سقوط چنین دسـتگاھى اجتنـاب  «

ھیچ روى امكان دوام و بقا نداشت و يك ضربت كافى بود كه آن را به كام توفان حوادث درافكند كه ايـن ضـربت از سـوى    
زيست بدون سابقه كشوردارى و كشورگشايى سرنوشت  ل چه شد و چه پیش آمد كه قومى سادهحا! تازيان وارد آمد

» .طلبد كه در فرصـتى ديگـر بـه آن خـواھیم پرداخـت      اى مى دست گرفتند، بحث جداگانه تمدنى عظیم و باشكوه را به
) روزنامـه شـرق   ٨۴اسـفندماه  مورخـه دھـم    ٧١٠به نقل از شـماره  » دادگرى انوشیروان افسانه يا واقعیت«بند پايانى (

پادشـاھان  . اختالف طبقاتى كه از ديرباز در ايران باستان وجود داشـت در دوره حكومـت ساسـانیان بـه اوج خـود رسـید      
ساسانى چون حكومت خود را استوار كردند براى حفظ موقعیت طبقات ممتاز، سیاست نوينى در پیش گرفتند و سـعى  

اينان با زنان و فرزندان خود در قصور عالى بـا فـراغ بـال و    . از ديگر طبقات متمايز شود كردند مقام و منزلت نجبا و اشراف
جـز پرداخـت   » عامـه مـردم  «كردند و از ھمه امتیـازات اجتمـاعى برخـوردار بودنـد، در مقابـل       آسايش خیال زندگانى مى

پادشـاھان ساسـانى   «فته ابوالفدا ھاى گوناگون و حضور در میادين جنگ نقش ديگرى در جامعه نداشتند و به گ مالیات
  ١».سپردند نژاد نمى ھیچ كارى از كارھاى ديوانى را به مردم پست ابولفدا

با تاسیس سلسله ساسانى مذھب زرتشت ھم دين رسمى ايران شد و روحانیون زرتشتى با اختیـارات وسـیعى كـه    
مســائل مــادى شــدند و مــذھب را وســیله  رفتــه از امــور معنــوى متوجــه در مداخلـه در امــور مملكتــى پیــدا كردنــد رفتــه 

گونه در كار روحانیت پديد آمد مردم را از آيـین زرتشـت    فسادى كه بدين. ھاى خود قرار دادند ھا و كامروايى سودجويى
مـزدك و  . تر باشـد  اى بودند كه جنبه اخالقى و روحانى آن از دين زرتشت قوى رويگردان كرد، آنان در پى يافتن آيین تازه

قیـام مـزدك بـا واكـنش روحانیـت      ! او مانى در جھت خواست افكـار عمـومى كوشـش كردنـد امـا نتیجـه نگرفتنـد        پیش از
ھمـه ايـن عوامـل    ! عـام شـدند   زرتشتى و دستگاه جابر حاكمه مواجه شد و مزدكیان بـه تـدبیر خسـرو انوشـیروان قتـل     

رى منتظر روزى بودند كه خود را از قید ظلـم  صب اكثريت مردم با بى. موجبات نفرت مردم را از دستگاه حاكمه فراھم كرد
توان گفت ناخشـنودى   و ستم نظام حاكم بر جامعه و زنجیرھاى سنن و مقررات اجتماعى رھايى بخشند و در واقع مى

ھا و عوارض گونـاگون و مصـاف دائـم بـا ھمسـايگان شـرق و        شدن آنھا از تحمیل مالیات مردم از طرز حكومت و عاصى 
كثريت مردمان از حقوق و مزاياى فردى و اجتماعى بنیان حكومت ساسـانیان را سـخت متزلـزل كـرده     غرب و محرومیت ا

مجموعه اين عوامل به تنھايى و بدون ارتباط با اوضاع اجتماعى عربستان مقدمات اضمحالل و انقراض حكومت را «بود و 
متحد و متشكل شدند و بـراى بھبـود وضـع خـود     در چنین شرايطى قبايل پراكنده عرب زير لواى اسالم . فراھم آورده بود

كنـیم و غنیمـت    ھجوم به ملل ھمجوار را به عنوان مسلمان كردن آنھا وسـیله قـرار دادنـد و در پنـاه شـعار يـا فـتح مـى        
 ٢».نظیرى به تسخیر ممالك ھمجوار پرداختنـد  رويم با شور و ھیجان كم شويم به بھشت مى بريم و يا كشته مى مى

ھـاى   جنـگ . نیز ظلم و استبداد مطلق حـاكم بـود   ٣)روم شرقى(نه تنھا در ايران بلكه در سرزمین بیزانس و در اين ايام 
ژوستى بین امپراتور روم شرقى با انوشیروان كمر مردم را زير بار مالیات خم كرده بـود و عمـال حكومـت كشـورھاى بـه      

كردنـد و مردمـانى كـه زيـر فشـار امپراتـورى        رحمى غارت مـى  اشغال درآمده ھمچون سوريه، مصر و فلسطین را با بى
محكوم به پرداخت مالیات و قبول اسارت بودند به مصداق از اين ستون به آن سـتون فـرج اسـت ھمـواره در پـى فرصـت       

تـرى   بودند كه شانه از زير بار مظالم چنین حكومتى رھا سازند تا شـايد تحـت لـواى حكـومتى درآينـد كـه رفتـار معتـدل        
مردمان ھر دو دولت استفاده كردند و در كوتاه زمان قسمت عمده ايران   تازيان از نارضايتى. اشته باشدنسبت به آنان د

  .و از قلمرو بیزانس سوريه، مصر و فلسطین را به تصرف خود درآوردند
  

سـلمین بـه   مدينـه عمـر خلیفـه م    در«دادند كـه   در بادى امر مسلمانان از ھجوم به ايران بیمناك بودند و به آن رضا نمى
برخیزيد . اى مسلمانان خداوند شما را به زبان رسول خويش گنج خسروان و قیصران وعده داده است: منبر رفت و گفت
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ابوعبید ثقفى برخاست و گفت من اول كسى ھستم كه بر اين مھم بروم و ديگران نیز بر ... و جنگ با فرس را ساز كنید
  ۴»...عراق در پیش گرفتند او تاسى جستند و به فرماندھى ابوعبید راه

  
ابـى وقـاص در قادسـیه صـورت گرفـت و بـه سـپاه تحـت فرمـان           مھمترين حمله مسلمانان به ايران به سردارى سعدبن

رسـتم در جنـگ كشـته شـد و درفـش كاويـانى و تخـت و بنـه او بـه دسـت           . زاد شكسـتى سـخت وارد آمـد    رستم فرخ
بنـابر  . ب اعراب شد شاھد عظمت و ثروت ھنگفت دولـت ايـران بـود   غنايمى كه نصی«در تصرف مدائن  ۵.مسلمانان افتاد

دسـت   از قسـمتى كـه بـه   . روايات يك میلیارد درھم در خزانه بود و معادل آن را نیز رستم براى جنگ قادسیه گرفته بـود 
بـه  [ن حالیه رسید ھزار درم يعنى قريب دو ھزار و پانصد توما١٢ھزار نفر بود  ۶٠اعراب افتاد به ھر يك از افراد قشون كه 

از جواھرات و اسباب زرين و سیمین و اثـاث پـر از   . غیر از خمس غنايم كه به مدينه فرستاده شد] پول سال تالیف كتاب
. شـد  نشین بلكه عقول شھرنشـینان نیـز حیـران مـى     ھاى باديه دست آمد نه تنھا عقل عرب گوھر و طال كه در آنجا به

حساب و به تفصیل در كتب اسالمى ثبـت   ن و عنبر و مشك و كافور و غیره بىوصف اين اشیاى نفیس و فرش بھارستا
اش كردند و بین سران قوم پخـش كردنـد كـه يـك قطعـه آن       پاره فرش بھارستان را كه به مدينه فرستادند پاره ۶».است

ین افتـاد ايـن غنـايم    دست فـاتح  ھاى خسروانى به ھزار دينار به فروش رفت و در فتح نھاوند كه آخرين بازمانده گنج ٢٠
  .شتر روانه مدينه شد ٩٠٠بار بر 

فـاتحین گرچـه ايـن    . الفتـوحش نامیدنـد سـرزمین ايـران در رديـف ممالـك مفتوحـه درآمـد         با فـتح نھاونـد كـه اعـراب فـتح     
دادند كـه در آن   داشتند و در اختیار ساكنینش قرار مى دانستند ولى در آن تصرف روا نمى ھا را ملك خود مى سرزمین

كردنـد و مالیـات سـرانه را نیـز بـه مبلـغ        راعت كنند و سھمى از آن را به عنوان خراج يعنى مالیات ارضـى دريافـت مـى   ز
پرداختنـد از   آنان كـه جزيـه مـى   «گفتند و  كردند و آن را جزيه مى مختصر از ھر فرد بالغ كه اسالم نیاورده بود وصول مى

بردنـد و ھـر يـك از مشـمولین جزيـه كـه        اديان ديگر را به جنـگ نمـى  خدمات لشكرى معاف بودند زيرا مسلمانان پیروان 
  .كردند جز اين دو مورد ديگر مالیات و عوارضى مطالبه نمى ٧».شدند آوردند از پرداخت آن معاف مى اسالم مى

طبقات  ھا به واسطه رسوم و عادات قديم از توده مردم كه قرن. مساوات اسالم ھم براى ايرانیان مايه تسلى خاطر بود
گفـت جـز پرھیزگـارى ھـیچ چیـز       شـدند زيـرا اسـالم مـى     اشراف جدا مانده بودند با قبول اسالم نظرًا ھمدوش آنھا مى

موجب برادران ايمانى نیست و در حقیقت مايه سكوت و آرامش ايرانیان در برابر استیالى تازيان بر ايران ھمـین امـر بـود    
برادرى در میان آنھا برقرار شده و مال و جاه و جالل خود را فداى يـك چنـین   كه قانون جديد مبتنى بر آزادى و مساوات و 

مردمى كه از جور فرمانروايـان و فسـاد روحانیـت بـه سـتوه آمـده بودنـد، آيـین تـازه را نويـد و           . اند قانون محكمى ساخته
گروھـى از دھقانـان پلـى    چنان كـه در كنـار دجلـه در محلـى مناسـب      . بشارتى يافتند و بسا كه به پیشواز آن شتافتند

ھا كرد و ھرمزان حاكم  ساختند كه سپاه اسالم وارد خاك ايران شود و شوشتر را يكى از بزرگان شھر تسلیم مسلمان
شھر كه بر اثر اين خیانت به اسارت دشمن درآمد، چون لشكريان فاتح او را به مدينه فرستادند و بـه مسـجد شـھر نـزد     

ھرمـزان وقتـى   ! اى به زير سـر داشـت   اى از مسجد خوابیده بود و تازيانه ى در گوشهعمر خلیفه وقت مسلمین بردند و
  !را گرفت گفتند ھمین است كه در اينجا خفته» ملك عرب«سراغ 

ھا در ديده مردمى كه جالل و شكوه امرا و بزرگـان خـود را شـاھد بودنـد      ھاى روساى مسلمان زيستن گونه ساده اين
كه خلیفه مسلمین از آن ھمه تحمـل و تفـنن كـه شـاھان جھـان را ھسـت ھـیچ نـدارد و          ديدند آنھا مى. تازگى داشت

  !اما اين دوره خوش درخشید ولى دولت مستعجل بود. زندگى او به مانند ديگر مردمان است
  

. دشمار به زندگى اشرافى روى آوردن بى دست آوردن غنايم پس از رحلت پیامبر اسالم تازيان بر اثر كشورگشايى و به
داد كه پايبند امور دنیوى نشـوند و خـود كـه پـس از      ابوبكر متوجه اين انحراف شده بود و مكرر به اطرافیان خود تذكر مى

شـد و   پوشید، شترى كـه بـر آن سـوار مـى     لباسى كه مى: دو سال و اندى خالفت درگذشت سه چیز از او باقى ماند
عمر نیـز از  . ت زيادى داشت كه ھمه را در راه اسالم خرج كردشدن ثرو وى قبل از مسلمان. غالمى كه در خدمتش بود

كـرد كـه    زيسـتانه خـود سـعى مـى     پرسـتى سـخت ناراحـت بـود و بـا رفتـار سـاده        انحراف مسلمین بـه سـوى تجمـل   
المـال   سرمشقى باشد براى زعماى ديگر عرب اما عثمان نه تنھا در اين راه سدى ايجاد نكرد بلكه با تقسیم وجوه بیت

عمر تملك اراضى . وجود آورد جزيره عربستان به الحالى را در میان مسلمانان شبه يشان و نزديكانش قشر مرفهبین خو
داد در ممالـك مفتوحـه    جزيره عربستان ممنوع كـرده بـود و بـه سـران قـوم اجـازه نمـى        را براى مسلمانان خارج از شبه

خواھنـد مسـكن    و به اصحاب اجازه داد در ھر جا كه مىصاحب آب و ملك بشوند كه عثمان اين قید را از میان برداشت 
گروھـى از ايـن اشـخاص را كـه حجـاز بـه واليـات ديگـر رفتنـد و           ٨مسعودى. گزينند و امالك وسیع براى خود فراھم كنند

در روزگـار عثمـان جمـاعتى از كسـان او امـالك و      «: نويسـد  بـرد و مـى   دست آوردند نـام مـى   امالك فراوان براى خود به
اى در بصـره و چنـد خانـه در مصـر و كوفـه و       دسـت آوردنـد از جملـه آنھـا زبیـربن عـوام بـود كـه خانـه          ھاى زياد بـه  خانه

زبیر پس از وفاتش پانصد ھزار دينار بود و ھزار اسب و ھزار غالم و ھزار كنیز داشـت و نیـز در     دارايى. اسكندريه داشت
اى براى خود ساخت و عوايد وى از امـالك   عبداهللا در كوفه خانهطلحه بن . شھرھايى كه نام برديم امالك بسیار داشت

اى وسیع براى خود ساخت و در طويله او  عبدالرحمن بن عوف خانه... اند عراق ھر روز ھزار دينار بود و بیشتر ھم گفته
» ...شـد صد اسب بود و ھزار شتر و ده ھزار گوسفند داشـت و پـس از مـرگش ربـع مـالش ھشـتاد و چھـار ھـزار دينـار          

تـوان گفـت و كسـانى كـه در زمـان عثمـان        گويد در اين باب سخن بسیار مى ھا مى مسعودى پس از ذكر اين قسمت
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در  ٩طبـرى . ھاى زياد اندوختند فراوانند ولى در عصر عمر چنین نبود و مردم راھى واضح و طريقـى معـین داشـتند    ثروت
ز سھم غنايم و مقررى ساالنه خود مبـالغ گـزاف اندوختنـد تـا     ھاى معروف ا در شھر كوفه خانواده«: نويسد اين باب مى

. رفت ھزار شتر براى حمـل ھمراھـان و كـاالى خـود بـه ھمـراه داشـت        آنجا كه يكى از مردمان كوفه وقتى به جنگ مى
ى آن را اى از سنگ و گچ بنا نھاده و درھا در مدينه خانه. كرد خود عثمان مردى مالدار بود و مانند ثروتمندان زندگى مى

ھـاى فـراوان داشـت، وقتـى بـه حـج        ھـا و چشـمه   در مدينه و ساير جاھا اموال و باغ. از چوب ساج و عرعر ساخته بود
پوشـید،   ھـاى فـاخر مـى    و لبـاس ... خـورد  افراشتند غذاھاى نیكـو و لذيـذ مـى    اى براى او مى رفت در منى خیمه مى

كرد و مانند عمـر   روى نمى ھايشان میانه رداخت مستمرىجھت میل داشت مردم در وسعت و رفاه باشند و در پ بدين
صدھزار دينار و يك میلیون درھم وجـه   عثمان روزى كه كشته شد يك ١٠»...داد ھا مى نبود كه فقط به قدر احتیاج بدان

  .نقد داشت كه نزد صندوقدارش بود
طلحـه و زبیـر خواھـان    . مین را داشـتند اين مردمان جملگى از صحابه و از كسانى بودند كه داعیه خالفت و رھبرى مسل

السالم خلیفه وقت به خواستشان اعتنا نكرد بلواى عظـیم برپـا كردنـد و     حكومت عراق و يمن بودند كه چون على علیه
عبـدالرحمن بـن عـوف از    . جنگ جمل را كه به شكستشان انجامید به راه انداختند و ھر دو ھـم در جنـگ كشـته شـدند    

مر براى جانشینى خود به مسلمانان توصیه كرد كه وى به نفـع عثمـان كنـار رفـت و آن پـنج      جمله شش نفرى بود كه ع
  ١١.وقاص، زبیر بن عوام و طلحه بن عبیداهللا تن ديگر عبارت بودند از على بن ابیطالب، عثمان بن عفان، سعد بن ابى

ن روز سابقه داشت و نه بعدھا ماننـد  السالم كه نه در جھان آ با سپرى شدن دوران كوتاه خالفت عدل و داد على علیه
در ايـن دوره  . امیه ظلم و ستم تازيان بـر مـردم ايـران فزونـى يافـت      در زمان بنى. امیه رسید پیدا كرد نوبت حكومت بنى

اى ھـم بـه دسـت آنھـا افتـاد و دامنـه فتوحـات عـرب تـا           ھاى تازه عالوه بر ايران و روم كه در تصرف اعراب بود، سرزمین
انـدازه بـه وجـود آورد و     عـرب غـرور و خـودبینى بـى     ھـا در روح  ھا و پیشـرفت  اين موفقیت. آفريقا پیش رفتتركستان و 
كرد اسـالم كـه اشـرف اديـان اسـت       عرب استدالل مى. اى عصر جاھلیت جاى خود را به تعصب نژادى داد تعصب قبیله

تند و بـا ايـن اسـتدالل غلـط خويشـتن را      چون در میان قوم عرب ظھور كرده است پس آورندگان آن اشرف مخلوقات ھس
بـراى مـوالى مسـاجد    . فشار بر موالى به نھايت رسید. سرور حقیقى عالم و جز جنس عرب را بندگان و موالى خواندند

ــد، ھنگــام راه رفــتن مــولى حــق نداشــت دوش   ــه تعیــین كردن ــه جداگان ــرود، در لشــكرگاه آنھــا را در   ب دوش عــرب راه ب
كـرد، در مجـالس    دادند، در نماز میت تا يك نفر عرب حاضر بود كسى اقتدا به مولى نمـى  مىھاى جداگانه قرار  دسته

  .نشستند ھا مى كن موالى در صف كفش
وى پاسـخ داد  . گويند حجاج بن يوسف والى ستمگر عراق به عامل خود در بصره نوشت كه موالى را از شھر خارج كنید

ھايـت را   حجاج نوشت بـه رسـیدن ايـن نامـه خـون رگ     .  ھستند معاف شدنداهللا كه خواننده كالم كه اجرا كردم جز آنان
المـال   و چون به وى از تقلیل درآمد بیت! ھايت را قطع كن اى از خون موالى در آن ديدى ھمه رگ آزمايش كن اگر قطره

نماينـد و حـال آنكـه جزيـه      آورند و از نومسلمانان ديگر جزيه دريافت كه تازه اسالم مى خبر دادند دستور داد از ايرانیانى
  !گرفت فقط به غیرمسلم تعلق مى

جمعـى را عـرب كـرد و گروھـى كثیـر را بـه مقاومـت در برابـر         . التزايد عرب بر موالى دو تاثیر مختلف گذاشـت  فشار دائم
 دسته نخستین اسم و كنیه عربى اختیار كردند و سلسله و نسب عربى بـراى خـود سـاختند و نیاكـان    . تازيان واداشت

كردند و راھى براى اذيت و آزارشان  خود را از اعراب قبايل قديم شمردند و به اين وسیله اينان ايرانیت خود را پنھان مى
. كردنـد  ماند كه اين قبیل كسان كم بودند، اكثريت با مردم غیرتمندى بود كه ھرگز نسب خود را پنھـان نمـى   باقى نمى

كـه تحـت فشـار شـديد      جسـتند و در حـالى   اى ديگر براى رفع خوارى مى ارهكردند و چ به ايرانى بودن خود افتخار مى
ھجـرى ظـاھرًا    ۶۶قیام مختار ثقفى در سـال  !حكومت عرب قرار داشتند آغاز كوشش را گذاشتند و از پیشش ھم بردند

شـكرگاه  گوينـد در ل . به خونخواھى شھداى واقعه دلخراش كربال و در باطن نخستین نھضـت مـوالى بـر ضـد تازيـان بـود      
ھزار نفرى كه پس از كشته شدن مختار در جنگ با مصعب ابـن   شد و از ھشت نمى مختار جز فارسى سخنى شنیده
  .تن از نژاد عرب بود و بقیه ھمه ايرانى بودند ٧٠٠زبیر به اسارت گرفته شدند تنھا 

بر عرب مقاومت كـرد ولـو   توان در برا اگرچه قیام مختار به عللى دوام نكرد و شكست خورد ولى ايرانیان دريافتند كه مى
رحمـى در برانـداختن مخـالفین و     با فرونشانده شدن قیام مختار، حكام بـا قسـاوت و بـى   !تحت رياست عرب ديگر باشد

ھـا   ھـا متوسـل شـدند، ولـى ايـن سـختگیرى       شورشیان به كوشش برخاستند و براى مجـازات آنھـا بـه انـواع شـكنجه     
ازدارد و چون توانايى و نیرومندى حكومـت عـرب مـانع از آن بـود كـه حركـت       نتوانست جامعه ايرانى را از خیال استقالل ب

خود را بر ضد حاكمیت تازيان شروع نمايد بر آن شد كه با استفاده از نفاق در بین دشمن با روى كار آوردن دودمانى كه 
وتاه نمايـد، روى ايـن اصـل    اى نفوذ حكمفرمايان بیگانه را از میھن خود ك نشاند تا اندازه به دست خويش به خالفت مى

  .عباس به دعوت پرداختند وسیله خوبى براى ايرانیان فراھم شد ھمین كه بنى
عباس تحت لواى سپاه عباسیان و خارج شدن قسمت شرقى ايـران از   ظھور ابومسلم خراسانى به ھواخواھى از بنى

كـه  (ن خلیفه اموى از سپاھیان ابومسلم يوغ حكومت امويان در مدت زمانى كوتاه و سرانجام شكست قواى مروان آخري
 ١٣٢در كنار رودخانـه زاب علیـا بـه سـال     ) شدند جامگان خوانده مى كردند سیاه به سبب جامه سیاھى كه به تن مى

ھجرى درست پس از گذشت يك سده از سـقوط نھاونـد و فـرار مـروان از مھلكـه نبـرد و كشـته شـدن او پـس از مـدتى           
شـدن پـرچم سـیاه عباسـیان بـر فـراز دروازه دمشـق بـه دسـت يـاران            افراشته  امیه با ىسرگردانى و پايان حكومت بن

ابومسلم سردار شايسته ايرانى ھمه اينھا بر امیدوارى ايرانیان افزود و از اين پس ھیجانات درونى ايرانیان، چه مذھبى 
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ايرانیان وارد آمده بود مـذھبى،   و چه سیاسى، خود را زير نام ابومسلم خراسانى متظاھر ساخت و دو شكستى كه به
العمـل   عكـس . العملش به دو صورت بـروز كـرد   با نسخ شريعت زرتشت و سیاسى با انقراض حكومت ساسانى عكس

ديـن   ھاى مختلف مذھبى شد مانند قیام سندباد مجوس، استاذسیس، المقنع و بابـك خـرم   نخست موجب ظھور فرقه
اى از اصـول زرتشـتى و ديگـرى تجلیـل از ابومسـلم       دنـد؛ يكـى اخـذ پـاره    ھـا در دو امـر مشـترك بو    كه ھمگى اين فرقه

از آنجـا كـه در ايـن    . آيـد و آن خصـومت بـا اعـراب اسـت      خراسانى كه چون به دقت بنگريم اين ھر دو از يك ريشه برمـى 
كعبه را در  كردن شد چنان كه سنباد قصد ويران ھايى نسبت به آئین مقدس اسالم ديده  ورزى ھا متاسفانه عناد قیام

نمود لذا اين مـذاھب در جامعـه مسـلمان     كرد و المقنع دعوى خدايى مى سر داشت، استاذسیس دعوى پیامبرى مى
ايرانى كه با طیب خاطر به دين اسالم درآمده و به آن ايمان و اعتقـاد قلبـى داشـتند پیشـرفتى نكـرد و ھركـدام پـس از        

  .زمان رو به فراموشى رفت  كوتاه
  

  :ھا نوشت پى
  .٣۴٢سن دانماركى، ترجمه رشید ياسمى، ص  ايران در زمان ساسانیان تالیف پروفسور كريستن_  ١
  .۴۴تاريخ تحوالت اجتماعى از مرتضى راوندى، جلد دوم، چاپ قديم، ص _  ٢
  میالدى امپراتورى عظیم روم دچار تجزيه شد و به دو قسمت شرقى  ٣٩۵در سال _  ٣

خوانده شد و شھر قسطنطنیه پايتخت آن قرار گرفـت  » بیزانس«روم شرقى به عنوان  امپراتورى. و غربى تقسیم گرديد
  .و بخش غربى با پايتختى شھر روم به ھمان نام باقى ماند

  .۴۵كوب، چاپ دوم، ص  دو قرن سكوت از دكتر عبدالحسین زرين_  ۴
وى را ديدنـد  . و به نزد رستم آمدندوگ ھم رسیدند، رسوالنى از جانب سعد براى گفت در قادسیه چون دو لشكر به_  ۵

ھاى به زر گرفته زير بازوان قرار داده است و تمـام لشـكريان او ھـم بـه      بر تخت زرين نشسته، تاج بر سر نھاده و بالش
ھاى زربفت آراسته بودند كه اين لشكريان با چنین سالح و تجھیزات و با تعداد زياد از سپاھیان  ھاى نیكو و جامه سالح

ا عده قلیل و اسلحه ابتدايى كه سپاھیان ايران آن را به دوك زنان تشبیه كرده بودند شكسـت خوردنـد و از ايـن    اسالم ب
شمشـیر بـر صـندوق    «صحنه نبرد، غنايم فراوان از جمله صندوق مملو از جواھر رستم كه چون يكى از سربازان دشمن 

  .نصیب مسلمین شد» پشت پھلوان بشكستزد، بند ببريد و صندوق به سر رستم فرود آمد و از گرانى آن 
  .١٩٢انتشارت فروغى، ص  ١٣۴٩زاده، چاپ سال ، از پرويز تا چنگیز، اثر تقى_  ۶
  .٢۴٢تاريخ سیاسى اسالم از دكتر حسین ابراھیم حسن، مترجم ابوالقاسم پاينده، ص _  ٧
  .الذھب معروف مروجبن حسین مسعودى، مورخ بزرگ قرن چھارم ھجرى و مولف كتاب  ابوالحسن على_  ٨
محمدبن جرير طبرى، فقیه و دانشمند و مورخ ايرانى صاحب كتاب الرسل والملوك معروف به تاريخ طبـرى و تفسـیر   _  ٩

  .كبیر مشھور به تفسیر طبرى كه بعدھا به امر منصور بن نوح سامانى به فارسى ترجمه شد
  .٢٧۴و  ٢۶٣ ٢۶٢تاريخ سیاسى اسالم، صفحات ،_  ١٠
  .٢۵٣جا، ص ھمان_  ١١
  
  


