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  اصغر فروغى ابرى/ تعامل طبقات اجتماعى ايران عھد ساسانى با اعراب مسلمان در فتح ايران 

  با اعراب مسلمان در فتح ايران تعامل طبقات اجتماعى ايران عھد ساسانى

  ١اصغر فروغى َاَبرى

    ٢شماره  - ١٣٨٣تابستان  ، تاریخ در آیینه پژوھش

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

  چكیده

موِضع طبقات اجتماعى ايران در برابر حمله مسلمانان عرب، از مھم ترين مسائلى است كه بايد در فتح ايران به 
سھل امپراتورى ساسانى  آن توجه داشت، زيرا اين مسئله از جمله اسرار پیروزى مسلمانان و سقوط نسبتًا

  .است

متأسفانه موّرخان اسالمى كه عمدتًا تحت تأثیر پیروزى برق آساى مسلمانان قرار گرفته اند، بیشتر به عوامل 

مثبت و برترى قواى اسالم از نظر روحى و معنوى اشاره كرده و تا حدودى نیز از عوامل ضعف دولت ساسانیان 

رنوشت ساز و حساس، يعنى موضع طبقات گوناگون ايرانى كه نقش عمده اى ياد كرده اند، اما به اين مسئله س

  .را در سقوط ساسانیان و پیروزى مسلمانان ايفا كرده اند، كمتر توجه داشته اند

  .در اين مقاله كوشیده ايم يك شماى كلى از موِضع ايرانیان در برابر حمله مسلمانان به دست دھیم

  مقّدمه

اگر طبقات پیچیده و بسته ساسانیان، ھم سويى خود را با دولت حفظ مى كردند،  بر كسى پوشیده نیست كه

نقش عمده اى در عظمت، بقا و دوام دولت ايفا مى كردند و بالعكس اگر سر به مخالفت برمى داشتند 

دند و يكپارچگى دولت ساسانیان را به خطر مى انداختند و در بعضى از مواقع آن را با خطر جّدى روبه رو مى كر

در اين ھنگام اگر پادشاھى با لیاقت و كفايت، يافت نمى شد كه دولت ساسانیان را از ورطه ھالكت نجات 

  .بخشد معلوم نبود كه دولت ساسانى بتواند براى سال ھاى طوالنى به حیات خود ادامه دھد

ه در فراز و نشیب شايان توجه است كه منظور ما از طبقات اجتماعى در اين بحث، طبقات برتر آن است ك

يعنى پادشاه و درباريان، روحانیون، ديوان ساالران، سپاھیان و ; حكومت نقش عمده اى را به عھده داشتند

كه پايه ھاى حكومت بر دوش آن ھا استوار بود و به عبارت ديگر، امور سیاسى، نظامى، دينى و ادارى (دھقانان 

نسبت به اھمیتى كه در دولت ساسانیان داشته و (و بازرگانان و كشاورزان، صنعت گران ) را در اختیار داشتند

بر اين اساس، موضع ھر يك از اين طبقات را درباره حمله مسلمانان به ايران بررسى ). طبقه تولید ثروت بوده اند

  .كرده ايم

گفتنى است وضع بحرانى حاكم بر حكومت ساسانیان در آستانه به سلطنت رسیدن يزگرد سوم و كیفیت 

جلوس او بر تخت شاھى، ھم چنین كم تجربگى و عدم ارزيابى صحیح پادشاه جديد از نیروھاى خود و 
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مسلمانان، موجب شد كه وى نتواند در برابر خواسته مسلمانان، مبنى بر پذيرش اسالم يا پرداخت جزيه، 

او با . از آن، ممكن نبود تصمیمى آگاھانه اتخاذ كند، از اين رو، حكومت ساسانیان را وارد جنگى كرد كه خروج

روحیه خود را از دست داد و براى حفظ جان خود و درباريان، فرار را ) ق ١۴(شكست سپاھیانش در قادسیه 

ق در مرو  ٣١انتخاب كرد و ايالت ھاى ايران را يكى پس از ديگرى پشت سر گذاشت تا اين كه سرانجام در سال 

  .كشته شد

. ريان، در سال ھاى پايانى حكومت ساسانیان، در وضح بحرانى به سر مى بردندروحانیون زردشتى نیز مانند دربا

از اين رو وقتى دريافتند كه مى توانند با سلطه عرب مسلمان بر ايران، دين و آيین خود را حفظ كنند، بیشتر آن 

  .ن اسالم آزاد گذاشتندھا مسلمانان را در فتح ايران يارى دادند و در عوض، مسلمانان ھم آن ھا را در پذيرفتن دي

سپاه منظم ساسانیان كه از عوامل مھم دوام و بقاى اين امپراطورى بود، ھمانند درباريان و روحانیون، گرفتار 

بحران و ضعف مفرط شده بود و از آن جا كه فرد اليق و كاردانى نبود كه آن ھا را به نظم در آورد و كارآمد كند با 

از اين . مل شد تا حدود زيادى روحیه نظامى و سلحشورى خود را از دست دادشكستى كه در نبرد قادسیه متح

رو تالش آنان در نبرد جلوالء و نھاوند با وجود تلفات زياد، ثمرى نداشت و از آن پس، ديگر بین سپاھیان و حكام 

جداگانه با توجه به موقع براى مقابله با مسلمانان اتفاق و اتحاد حاصل نشد و ھر يك از امرا، فرمانروايان و حكام، 

خود و مسلمانان، با آنان نبرد يا صلح كردند و در نھايت، به صورت گوناگون، اعم از حاكم و محكوم، آزاد و بنده، 

  .زردشتى و مسلمانان تحت حاكمیت خالفت مسلمانان قرار گرفتند

ردند، بنابر عقیده موّرخان از گروه ديوان ساالران ھم كه با مھارت، حكومت عريض و طويل ساسانیان را اداره مى ك

ھايى بودند كه از ھمان ابتدا جھت حفظ موقعیت و معاش خود به اعراب مسلمان پیوستند و با توجه به نیاز 

شديدى كه مسلمانان به خدمات آنان داشتند به زودى جايگاه خود را در حكومت جديد يافتند و دوشادوش اعراب 

الش كردند و حتى ھنگامى كه در زمان عبدالملك مروان ديوان ھا به زبان عربى مسلمان در اداره حكومت جديد ت

  .تبديل شد آن ھا با فراگیرى زبان عربى مناصب خود را حفظ نمودند

دھقانان ھم كه از طبقات مھم به حساب مى آمدند و نقش واسطه بین دولت و مردم، به ويژه روستايیان را ايفا 

منصب خويش از فاتحین جديد استقبال كرده و چون مورد نیاز فرمانروايان جديد بودند مى كردند براى حفظ مقام و 

لذا با ورود اسالم به ايران نه تنھا گروه كثیرى از دھقانان چیزى از دست . بالفاصله از زمره كارگزاران آن ھا شدند

  .نداده، بلكه با تشّرف به اسالم وضع خود را تثبیت نمودند

گران ھم به سبب نیاز اعراب مسلمان به آن ھا و آزاديشان در اتخاذ آيین جديد و كاھش خراج كشاورزان و صنعت 

مقررى آن ھا نسبت به دوره ساسانیان، با اعراب به مساعدت و ھمكارى پرداختند و نظام جديد كه منادى 

  .ادامه دادندعدالت و مساوات بود با اطمینان و بدون نگرانى از تضییع حقوقشان به زندگى روزمّره، 

در اين جا تذكر اين نكته ضرورى است كه ما براى جلوگیرى از اطاله كالم و دور نشدن از مطلب اصلى، به شرح 

در اين باره . جزئیات قتل ھا، غارت ھا و نبردھاى خونینى كه بین مسلمانان و ايرانیان وجود داشته، نپرداخته ايم

  .به تحقیق و بررسى جداگانه اى دارد در بسیارى از منابع، بحث شده كه خود نیاز

  نگاھى به طبقات اجتماعى ايران در عھد ساسانیان
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جامعه ايران عھد ساسانیان متشكل از اصنافى بود كه با اقدامات اردشیر اّول، نظیر ايجاد تمركز، رسمى كردن 

بل عبور، شكل خاص دين زردشت و تشكیل سپاه منظم و رسمى و نھادينه كردن اصناف در قالب طبقات غیر قا

در نظام كاستى ساسانیان، شاھنشاه در رأس ھرم قدرت بود و نیروى مطلق داشت و در صورتى . خود را يافت

موقع . كه شكوه و عظمت خود را در عمل به ثبوت مى رساند فرمانش در سرتاسر امپراتورى الزم االجرا مى نمود

ه و مسئولیتى كه در حكومت ساسانیان بر عھده آنان و مقام ديگر طبقات ساسانیان نسبت به مقام شاھنشا

  .بود تعیین مى گشت

ـ ١: جامعه ايران عھد ساسانیان را به چھار طبقه تقسیم كرده اند كريستن سنمحققان عھد ساسانیان، بھويژه 

ان ـ توده ملت ـ روستايی۴، )دبیران(ـ مستخدمین ادارات ٣، )ارتیشداران(ـ جنگیان ٢، )آسروان(روحانیون 

ھر يك از اين طبقات به دسته ھاى گوناگونى تقسیم مى  ٢).ھتخشان(و صنعت گران و شھريان ) واستريوشان(

  .شدند

گسترده اى كه داشت با توجه به رسمى شدن دين زردشت، روحانیت از مقام ويژه اى برخوردار بود و با شبكه 

در تمام سطوح جامعه از صدر تا ذيل، حضور جدى داشت و مردم در تمامى مراحل زندگى، از مرگ تا توّلد خود را 

، علماى دينى )داذور(قضات : طبقه روحانیون مشتمل بر. نیازمند دستورات و امر و نھى اين طبقه مى ديدند

و ساير اصناف روحانى،  ھیربذانو  موبذانبوده پس از مغان مغان پست ترين و متعددترين مرتبه اين علما، صنف (

 ٣.مى گفتندمغان اندر زبذ اين صنف اخیر را . ، دستوران و معلمان بود.)كه ھر يك شغلى و وظیفه خاصى داشتند

قرار داشت كه رياست عالیه تمام امور روحانى و سیاست مذھبى به  موبدان موبددر رأس طبقه روحانیان، 

  .دست او بود و در تمام امور مذھبى، ھم اظھار نظر مى كرد و ھم مشاور شاھنشاه بود

رو از اركان مھم سپاه در عھد ساسانیان، حفظ و گسترش قلمرو و ايجاد امنیت را به عھده داشت، از اين 

. و چون از تجربه اسالف خود برخوردار بود، به يك ارتش قوى و كارآمد تبديل شده بود. حكومت به شمار مى آمد

  :در مورد ارتش عھد ساسانى مى نويسد گیرشمن

ا قشون ساسانى مانند زمان پارتیان، مبتنى بر سواره نظام سنگین اسلحه و زره پوش بود، كه نجباى ايرانى آن ر

بخش مزبور، از طرف سواره نظام سبك اسلحه كه از كمانداران نجباى كوچك تشكیل مى . تجھیز مى كردند

در عقب اين تشكیالت ضربت، فیل ھا قرار داشتند، كه پارتیان از آن ھا ھرگز استفاده . گرديد حمايت مى شد

روستايیانى بود كه تسلیح و تجھیز آن  عقب دار قشون را پیاده نظام تشكیل مى داد و آن متشكل از. نكرده بودند

به ھنگام حمله دشمن از صحنه ھاى نبرد «و  ۴.ھا خوب نبود و از لحاظ نظامى، عامل با ارج محسوب نمى شدند

بنابراين، نبرد و مقاومت جدى در برابر دشمن به عھده سپاه سنگین اسلحه و سبك اسلحه بود . ۵»مى گريختند

  .و شكست و پیروزى منوط به میزان فداكارى آنان در صحنه ھاى نبرد بود

سترده اى از ديوان ساالران با تمركز و وحدت مورد نظر شاھنشاه ساسانى تأمین نمى شد مگر اين كه شبكه گ

دخل و خرج، مكاتبات، محاسبه حقوق كارمندان و كلیه امور . تدبیر خاّصى اجزاى امپراتورى را به ھم متصل سازند

منشیان، محاسبان، نويسندگان احكام محاكم و «: ديوان ھا به دست ديوان ساالران انجام مى گرفت و شامل

  ۶.»ھا و مورخان و پزشكان و منجمان بودندنويسندگاِن اجازه نامه و قرارداد

ھزينه ھاى امپراتورِى گسترده ساسانیان فقط با تالش شبانه روزى صنعت گران، كشاورزان، تّجار، كارگران تأمین 

گردش چرخ ھاى . ھزينه ھا داشتند، داراى نظم خاصى بودنداينان بھواسطه اھمیتى كه در تأمین . مى شد
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كريستن بنابرقول . امپراتورى ساسانى، اعم از ادارى، نظامى و دينى منوط به كار و كوشش اين طبقه پايین بود

رئیس صنعت گران، مالیات . بود ٧»اصناف و تّجار، فّالحان، سوداگران و ساير پیشھوران«، اين طبقه شامل سن

  .و مالیات زمین توسط دھقانان گردآورى مى شد. آنان را محاسبه و جمع آورى مى كرد

عالوه بر طبقه بندى ياد شده، به طبقه بندى ديگرى اشاره دارند كه منحصر به طبقه  گیرشمنو  كريستن ِسن

  :توده مردم سخنى به میان نیامده است و عبارت اند ازاشراف است و از 

در دولت ساسانیان، افراد اين طبقه را به لقب شاھى مى خواندند و به ھمین دلیل  ):امراى دولت(ـ شھرداران ١

  ٨.پادشاھان ايران را شاھنشاه مى گفتند

اينان زمین داران و فئودال ھاى به جاى مانده از عھد اشكانیان بودند  ):رؤساى خاندان ھاى بزرگ( ٩ـ واسپوھران٢

ھنگام سلطنت شاھنشاھان  آنان به. كه ساسانیان آنان را پذيرفتند، لیكن در تخفیف قدرت ايشان كوشیدند

  .ضعیف، قدرت از دست رفته خود را مجددًا به دست مى آوردند

اين دسته، صاحب منصبان كشور، وزرا، رؤساى ادارات و مرتبه داران سلطنتى را در بر مى  ):بزرگان(ـ وزرگان ٣

  .گرفت

ھا بودند و ارتباط بین روستايیان و دھكده » رؤساى«آن ھا نجباى كوچك و مالك امالك و يا  ):آزادان(ـ آزاذان ۴

  ١٠.حكومت مركزى را كه عّمال دولتى نماينده آن بودند، تأمین مى كردند

از آن به دست البته موقع، مقام و حدود وظايف طبقات ساسانیان مورد بحث ما نیست، لیكن يك شماى كلى 

  .داديم تا موِضع آنان در برابر حمله مسلمانان بھتر روشن شود

  موضع شاھنشاه در برابر حمله مسلمانان به ايران

از اين رو، . شاھنشاه در ايران، باالترين مقام را داشت و فرمان ھاى او در سرتاسر امپراتورى الزم االجرا بود

زمانى مسلمانان حمله خود را به . شخص پادشاه بستگى داشتشكوه و عظمت ايران به لیاقت و كاردانى 

ايران آغاز كردند كه مقام پادشاه بسیار متزلزل گشته بود، به طورى كه سلطنت پادشاھان چندان دوامى 

نداشت و حتى وضع چنان وخیم گشته بود كه فرزند پسرى، براى پادشاھى يافت نمى شد و اين مقام به 

و در اين بازار پرآشوب، ھركس درصدد يافتن مقام و مال بود كه چند صباحى با آن به ! اددست زنان و دختران افت

كه حیات و شكوه خود را در دوام و بقاى دولت  ١١،رستم فّرخزادبعضى از اشراف و نظامیان، بھويژه . سر كند

از اين رو درصدد برآمدند مردى را از نسل پادشاھان پیدا . اسانیان مى ديدند، اين وضع برايشان تحمل پذير نبودس

يزدگردبن پس از تالش زياد، . كنند و بر تخت سلطنت ساسانى كه مدتى دچار ھرج و مرج شده بود، بنشانند

و وى را در ھمان جا به پادشاھى برگزيدند و پادشاھى  ١٢يافتند» استخر در اختفا بسر مى برد«را كه در  شھريار

چرا كه اردشیر بابكان، مؤسس سلسله ساسانیان نیز در ھمین شھر به پادشاھى «او را به فال نیك گرفتند 

ھنگامى كه به سلطنت  يزدگردبا توجه به شرايط فوق، . و او را به پايتخت، يعنى تیسفون آوردند ١٣».رسیده بود

برخى از اين . رسید با مشكالت عديده اى روبه رو شد كه بعضى از آن ھا غیر قابل جبران به نظر مى رسید

  :مشكالت عبارت اند از
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زندگى  ١۴ترين مشكل، شخصیت خود يزدگرد بود، زيرا ھنگامى به سلطنت رسید كه تمام شانزده سال ـ مھم١

چنین شخصى اش را براى حفظ جان در اختفا سپرى كرده بود و تجربه كشوردارى و لشكركشى نداشت و قطعًا 

  .نمى توانست كشور را دراين وضِع بحرانى از ورطه سقوط نجات دھد

ـ نیروھاى بالقوه و بالفعل امپراتورى ساسانیان به واسطه حوادث گوناگون سال ھاى آخر حكومت ساسانى رو ٢

نمى  به تباھى گذاشته بود، به طورى كه جز با يك شخصى با تجربه و كار ديده، و مشاوران دل سوز سامان

  .گرفت و يزدگرد و مشاورينش چنین موقعیتى را نداشتند

ـ به سبب ھمان بى تجربگى، اطالع دقیقى از توان و نیروھاى مسلمانان عرب نداشت، از اين رو نتوانست به ٣

ھنگام لزوم، پاسخى كه شايسته آنان بود، به آن ھا دھد و پاسخ وى باعث شد كه مسلمانان در حمله به ايران 

  .ر شوندمصمم ت

ـ از آن جا كه به اصول لشكركشى و امور نظامى، وقوف كامل نداشت، رستم، سردار ايرانى را كه اطالعاتش ۴

به اصرار در  ١۵»تمايلى براى جنگ با آن ھا نداشت«در مورد اعراب نسبت به پادشاه زيادتر بود و به ھمین جھت 

رأس سپاھى به سوى قادسیه فرستاد و ھمان شك و ترديد رستم، وى را در برابر مسلمانان به ضعف كشید، 

گو اين كه رستِم قھرمان به يك نیرويى مبدل گشته بود كه ھیچ تدبیر و تاكتیك مؤثرى براى نجات ايرانیان نمى 

  .توانست به كار ببندد

اين عوامل و بسیارى از عوامل ديگر كه در اين جا لزومى به طرح آن ھا نیست، اولین سپاه  به ھر حال، بر اثر

از مسلمانان شكست خورد و بسیارى از نیروھاى كارآمد سپاه ايران به ) ق ١۴(منظم ايران در نبرد قادسیه 

ن زمانى بود كه يزدگرد اي. ، پايتخت ساسانیان ھموار شدتیسفونھالكت رسیدند و راه مسلمانان براى حمله به 

در تیسفون به سر مى برد و چون تدبیر و توان دفاع از پايتخت را نداشت براى حفظ جان خود فرار را بر قرار ترجیح 

ھزار نفر طّباخ و ھزار تن رامش گر، و ھزار تن «داد و با درباريان حرم سراى خود از پايتخت گريخت، در حالى كه 

و جماعتى كثیر از ساير خدمه ھمراه او بودند و شاھنشاه اين گروه را ھنوز كم مى  يوزبان، و ھزار تن بازبان،

  ١۶.»دانست

دام با توجه به اقدامات يزدگرد و ھمراھان وى، تا حدودى غیر محتمل به نظر مى رسد كه او توانسته باشد اق

جدى جھت حفظ حكومت ساسانیان به عمل آورده باشد، اّما اين حقیقت را ھم نمى توان ناديده گرفت كه او به 

آسانى نمى توانست شاھد از دست رفتن تاج و تخت ساسانیان باشد از اين رو به فكر تدارك سپاھى كارآمد 

  .نكردبراى مقابله با مسلمانان نیز بود، ولى در اين راه موفقّیتى كسب 

شاھنشاه نگون بخت ساسانى پیوسته از واليتى به واليت ديگر در گريز بود، و تالش او در پیش گرفتن تدابیرى 

نتیجه اى نداد، و ھر چند بزرگان و سرداران ايرانى كوشیدند كه در دو رى، اصفھان، اصطخر جھت دفع اعراب در 

يزدگرد بعد از اين . يند ولى در نھايت، موفق نشدندجلو پیشروى مسلمانان را سّد نما نھاوندو جلوالء  نبرد

شكست ھا حتى ديگر در میان حكام واليات چندان آبرويى نداشت، زيرا بدون اين كه با سپاھیان اسالم مقابله 

و اين باعث نفرت حكام واليات از وى شده بود و در صدد آن بودند كه به  ١٧.كند با شنیدن اخبار آن ھا مى گريخت

  :ابن اثیر مى نويسد. ھر طريق ممكن به مسلمانان تقرب جويند
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. در آن ھنگام آبان جادويه، فرمانرواى رى بود. يزدگرد پس از اين كه در جلوالء شكست خورد به شھر رى پناه برد

به من خیانت مى كنى؟ ! اى ابان: يزدگرد به او گفت. ا گرفت و بازداشت كردچون يزدگرد بدان جا رسید او ر

نه ولى چون تو مملكت را از دست دادى و آن مملكت به دست ديگرى افتاد، خواستم به سبب گرفتارى تو : گفت

از آن جا راه يزدگرد ھم از او جدا شد از رى به اصفھان رفت و ... . مقامى احراز كنم يا چیزھايى به دست بیاورم

  ١٨.كرمان را گرفت

ابن اعثم مى . نیز از او استقبال به میان نیامد و با وى ھمچون بیگانه رفتار كردند كرمانطبق گزارش مورخان، در 

  :نويسد

ز او نام برده شده بندويه است كه يزدگرد مھمان او بود و او مھمان را آخرين حاكم كرمان كه در زمان ساسانیان ا

  ١٩.از شھر اخراج كرد

والى  روايات مربوط به يزدگرد در كرمان و رفتار والى آن با وى بسیار متفاوت است، لیكن ھمه در اين امر كه

  ٢٠.كرمان يزدگرد را از آن جا بیرون كرد اتفاق نظر دارند

ترك كرد در حالى كه نسبت به ھمه چیز و ھمه كس ناامید شده بود و  خراسانرا به قصد  كرمانبنابراين، يزدگرد 

در . ادن سرزمین وسیع ايران فرو رفته بود كه به پیشنھادات عاقالنه نیز وقعى نمى نھادچنان در غم از دست د

نست اگر اين دعوت را مى پذيرفت، شايد مى توا«و  ٢١.»سپاھبذ طبرستان او را به پناه خود خواند«اين گیر و دار 

قدرت خود را حفظ كند، چنان كه سپاھبذان بیش از يك قرن استقالل خود را در  طبرستاندر پناه جبال عظیمه 

ھنگام فرار ـ ھمان طور به  ٢٢.»را ترجیح داد خراسانو  سیستانبرابر حمالت مسلمانان حفظ كردند، ولى يزدگرد 

  .كه قبال نیز به آن اشاره نموديم ـ به سبب كثرت ھمراھان، حكام واليات حاضر به پذيرفتن وى نبودند

ل نبود او را پناه بدھد ھديه ھاى از آن جا كه ماي ٢٣،كنارنگ«حركت كرد  طوسبه قصد  نیشابورھمین كه از 

  ٢۴.»پس ناچار يزدگرد به مرو رو نھاد. قلعه طوس گنجايش موكب شاھى را ندارد: گرانبھايى برايش برد و گفت

سوار بود، چنان كه حرب را نشايست، ھمه دبیران، طّباخان آمد با او چھار ھزار  مروچون به « بلعمىبنابر روايت 

با او خاسته نبود، و از جايى چیزى براى او اندر ] و بانوان حرم و ديگر زنان و پیرمردان و كودكان خاندان شاھى[

  ٢۵.»نمیامد

 وتركان ماوراء النھر ه يزدگرد عقب نشینى مى كرد و به سوى شرق مى رفت تا شايد بتواند از ھمان گونه ك

براى نجات تاج و تخت خويش كمكى بگیرد، مسلمانان پشت سر وى حركت مى كردند و به وى  خاقان چین

جا نیز مجبور به فرار  آخرين پناه گاھش مرو بود و از آن. اجازه اقامت در يكى از ايالت ھاى ايران را نمى دادند

او قصد داشت كه با گنجینه اى كه به . شد، ولى باز ھم حاضر نبود آن ھمه خدم و حشم را از خود دور نمايد

جلب  ماوراءالنھرھمراه داشت به خاقان ترك بپیوندد تا شايد از اين طريق بتواند نظر موافق وى را براى اقامت در 

ولى اين تصمیم ھم،  ٢۶.»سرزمین ھاى از دست رفته را باز ستاند« و در صورت ممكن با سپاه او. نمايد

و بزرگان مرو اختالف ) كه تا اين موقع وى را ھمراھى كرده بودند(خردمندانه نبود، از اين رو بین يزدگرد و اشراف 

ان قصد پیوستن به مسلمانان را داشتند و يزدگرد را نیز به اين امر تشويق نمودند، ولى يزدگرد كه افتاد، زيرا آن

شايد ھنوز نمى دانست در ايران چه اتفاقى افتاده پیشنھاد خردمندانه آن ھا را رد كرد، آن گاه نزاع بین اشراف و 
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ايرانیان پس از پاره اى مقاومت ھاى بى ثمر،  گريخت و ماوراءالنھريزدگرد باال گرفت و يزدگرد شكست خورد و به 

  ٢٧.با اعراب صلح كردند طبرستانبه جز 

 نیز براى نجات تاج و تخت خويش نیز كمك طلبید، ولى او خاقان چین، يزدگرد از ابن اثیرو مسكويه بنابر روايت 

بدون اين كه اقدامى براى يارى يزدگرد به عمل آورد طى نامه اى وى را به سازش با مسلمانان دعوت نمود و 

  :گفت

اگر لشكرى به يارى تو گسیل نكرده ام كه آغازش در مرو و پايانش در چین باشد، بدان جھت نیست كه از آن چه 

را به من بازگفته است، اگر باكوه درافتند، كوه را بر من است آگاه نباشم، لیك، اينان كه فرستاده ات كارشان 

با آنان بساز و با ھم زيستى شان خشنود باش، و تا . براندازند، و اگر بازشان ندارند، مرا نیز از میان بردارند

  ٢٨.ھنگامى كه تو را نجنبانند، تو نیز مجنبانشان

ولى يزدگرد كه از سیاست زمانه و وضع موجود آگاھى نداشت به نصايح خودى و بیگانه توجھى نكرد و تالش بى 

در فرغانه ماند و بین او و پارسیان نامه ھا «بنا بر روايتى او تا روزگار عثمان . ثمرى براى بازيافتن تاج و تخت نمود

  ٢٩.»رد و بدل مى شد

ق به امید دست يافتن بر بخشى از سرزمین ھاى امپراتورى ساسانیان به  ٣١بنا بر روايت فوق، يزدگرد به سال 

  .نشد ماوراء النھرآمد، ولى بیشتر روايات حاكى از اين است كه يزدگرد موفق به فرار به  مرو

كار يزدگرد در ابھام است، ولى ھمه مورخان با اختالفات جزئى معتقدند كه او در آسیابى در مرو كشته فرجام 

مى آن چه موجب شگفتى است اين است كه يزدگرد توسط ايرانیان كشته شد، حال تفاوتى ن ٣٠).ق ٣١(شد 

كند كه آسیابانى بھواسطه جامه ھاى گرانبھاى او يا ماھوى به سبب رھايى از سلطه او، وى را به قتل رسانده 

  .به ھر حال، يزدگرد به رغم میلش نتوانست از ماترك دولت ساسانیان بھره اى ببرد. باشد

را به خوبى تجزيه و تحلیل يزدگرد با بى تجربگى و شتابزدگى از روى غرور پادشاھى نتوانست دعوت مسلمانان 

كند، از اين رو پیشنھادھاى ايشان را مبنى بر اسالم آوردن و يا پرداخت جزيه و باقى ماندن بر قدرت و مكنت 

كه ارزيابى دقیقى از قدرت و توان و روحیات بدون اين  ٣١خويش رد كرد و راه سّوم، يعنى جنگ را برگزيد،

وى دعوت مسلمانان را دشمنى تلقى كرد، ولى حوادث بعدى . مسلمانان و امكانات نظامى خويش داشته باشد

نشان داد كه مسلمانان دشمن ايرانیان نبودند و در صورت ايمان آوردن به اسالم و حتى پرداخت جزيه ممكن بود 

ان لطمه اى وارد نشود و اين ھمه نفوس به خاك خون نیفتد و اين ھمه منابع به نھب كه به بافت دولت ساسانی

  .و غارت نرود

صرفًا كسانى كه در جنگ ھا اسیر شده بودند به صورت كنیز و برده فروخته شدند، اّما كسانى كه در نبرد علیه 

 يعقوبى. آزار و اذيت قرار نگرفتندمسلمانان شركت نداشتند به بھانه وابستگى به خاندان سلطنت تحت تعقیب و 

است كه گفته مى شود كه فرزندان انوشیروان در ھمین محل  اصفھانيكى از روستاھاى  اردستان«: مى نويسد

  :مى دھد و مى نويسداز اقامت خاندان يزدگرد در مرو خبر  مسعودىو  ٣٢.»ھستند

يزدگرد، آخرين ملوك ايران وقتى چنان كه گفتیم كشته شد سى و پنج سال داشت و دو پسر به نام بھرام و 

فیروز و سه دختر به نام ادرك و شاھین و مرداوند به جا گذاشت و بیشتر شاھزادگان و اعقاب چھار طبقه ملوك 
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حطانى و نزارى درباره انساب خويش تحقیق كنند و به خاطر تاكنون در سیاه بوم عراق اند و ھمانند عربان ق

  ٣٣.سپارند و مّطلعان اين گونه مطالب در باب آن چه گفتیم ترديد ندارند

مسلمانان حتى دختران پادشاھان ساسانیان را كه به اسارت مى گرفتند با ديده احترام به آن ھا مى نگريستند 

  :مى گويد ربیع االبراردر كتاب  زمخشرى. و شأن و مقام آن ھا را حفظ مى كردند

سه دختر يزدگرد پادشاه ايران میان آن ھا . اصحاب پیغمبر در خالفت عمر، اسراى ايران را وارد مدينه نمودند

دختران شاه نبايد مانند : على بن ابى طالب فرمود. عمر امر داد كه دختران پادشاه ايران را بفروشند. بودند

: چه بايد كرد؟ على گفت: عمر پرسید. بايستى معامله مخصوصى با آن ھا نمود; دختران رعیت محسوب شوند

قیمت آن سه دختر معلوم شد على . ا بپسندند مبلغ معین را بپردازندقیمت آن ھا معین شود ھر كدام را آن ھ

يكى را به عبداهللا ابن عمر و دومى را به فرزند خود حسین و سّیمى را به محمد ابن ابى . ھم آن ھا را پذيرفت

  ۴٣.بكر واگذار نمود

علیه (ولى اّصح اخبار اين است كه شھربانو، مادر زين العابدين: مى نويسد زمخشرىضمن ذكر مطالب  خواندمیر

در عھد ، اسارت دختران كسرا را عالمه مجلسىھم چنین  ٣۵.در زمان عثمان اسیر شده است) السالم

ق واقع شده،  ٣٨) علیه السالم(با توجه به اين كه تولد امام زين العابدين ٣۶.ذكر كرده است) علیه السالم(على

دختر ) علیه السالم(ى بن حسیننیز اين را تأيید مى كند كه مادر عل يعقوبى. روايات فوق، مقرون به صحت است

  :او مى نويسد. كسرا بود و اين باعث افتخار عرب بود

ھرگاه نام على بن الحسین برده مى شود مردم ھمه آرزو مى كنند كه مادرھاشان : بعضى از بزرگان مى گفتند

  ٣٧.و گفته شده كه مادرش از اسیران كابل بوده است. كنیز باشند

) علیه السالم(ھرچند بعضى از محققان معاصر، از جمله شھید مطھرى در اين مورد كه مادر على بن حسین

با توجه به اين كه آن ھا (لیكن رفتار بنى امیه با بازماندگان ساسانیان  ٣٨دختر يزدگرد باشد، با ترديد مى نگرند،

آن ھا نیز اگر دخترى از كسراى . تا حد زيادى مطالب فوق را تأيید مى كند) نسبت به ايرانیان رويه خوبى نداشتند

اده در مى آوردند كه ايران به اسارت مى گرفتند شأن و مقامش را حفظ مى كردند و به ازدواج خلیفه يا خلیفه ز

را بگرفت  سمرقندھنگامى كه قتیبة بن مسلم : مى نويسدابن خلدون . ھم شأن با پادشاھان ايران بودند

از آن . حجاج نیز او را نزد ولید فرستاد. دخترى از جمله اسیران را كه از فرزندان يزدگرد بود براى حجاج فرستاد«

  ٣٩.»دختر، يزيد بن ولید زاده شد

از مطالبى كه تا اين جا نقل شد برمى آيد كه يزدگرد در يك حالت سردرگمى از جلو اعراب مى گريخت و فرصتى 

ان عالقه براى مقابله جّدى با مسلمانان برايش فراھم نشد، ولى شخصیت او مايه امیدى براى حكام و فرماندھ

مند به تاج و تخت ساسانیان بود كه با تمام قوا در برابر مسلمانان ايستادگى كنند و اين امرى بود كه مسلمانان 

  .به آن پى بردند و دريافتند تا زمانى كه يزدگرد در ايران است اين مقاومت ھا وجود خواھد داشت

  ۴٠.د كه مسلمانان را به فتح تمام ايران سوق دادبنابراين، اخراج يزدگرد از ايران يا قتل او، انگیزه اى ش

  روحانیون زردشتى
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در حكومت ساسانیان، روحانیت زردشتى از مقام وااليى برخوردار بود و در واقع يكى از ستون ھاى مھم آن به 

ه نیز مانند خاندان سلطنت و مقام شاھنشاه، در سال ھاى آخر حكومت ساسانیان دچار اين طبق. شمار مى آمد

انحطاط شده بود و توانايى الزم را براى حفظ آيین زردشت نداشت و به ھنگام حمله مسلمانان، بھويژه زمانى كه 

اين رو، در موضع انفعالى  از. آن ھا مبّلغ دين نو، ولى در كمال سادگى بودند، نتوانست رسالت خود را انجام دھد

قرار گرفت و اين موضع، ھنگامى تقويت شد كه دريافتند مسلمانان پیروان زردشت را در انجام مراسم دينى شان 

بنابراين، ھنگامى كه موبدان، تساھل مذھبى را از مسلمانان مشاھده كردند، موقع را مناسب . آزاد گذاشته اند

رآمدند و بناى ھمكارى را با آن ھا گذاشتند و احساس كردند كه با تقرب به ديدند و در صدد نزديكى به آن ھا ب

  .مسلماناِن فاتح مى توانند كیش خود را حفظ كنند و البته در اين تصمیم نیز دچار اشتباه نشده بودند

. ، متولى آتشكده بیامد و امان خواستھربذھنگامى كه مسلمانان وارد شھر نھاوند شدند «: مى نويسد طبرى

 نخیر«: گفت. آرى: گفت» مرا امان مى دھى كه آن چه را مى دانم با تو بگويم؟«: بردند و گفت حذيفهاو را پیش 

ه شرط آن كه مرا و ھر كه ذخیره اى را كه از آن خسرو بوده پیش من نھاده و من آن را پیش تو مى آورم ب ۴١جان

حذيفه پذيرفت و او ذخیره خسرو را كه جواھرات بود و براى حوادث روزگار مھیا كرده بود . »را خواھم امان دھى

  ۴٢.بیاورد

كه سرچشمه و پايگاه  دارابجرد«: به مسلمانان خبر مى دھد و مى نويسد دارابجردنیز از پیوستن ھیربذ  بالذرى

داد و زنھار خواست و شرط چنان كرد  ۴٣علم و دين اھل فارس بود و واليت شھر را ھربذ داشت مالى را به عثمان

: و به قولى در مورد ۴۴»ا ديگر مردمان فارس كه شھرھايشان فتح شده است برابر باشندكه مردم آن شھر ب

 ۴۶.، حاكم استخر نیز با مسلمانان صلح كرد و قبول جزيه نمودھربذ ۴۵.»فسا نیز ھربذ با وى عقد صلح بست«

  ۴٧.سیستان ھم در برابر پرداخت جزيه، تسلیم مسلمانان شد موبد موبدان

ھمان طور كه قبال نیز بدان اشاره نموديم مسلمانان ھرگز . از مسلمانان بود ھیربذاناين ھا نمونه اى از استقبال 

اين تساھل مذھبى ناشى از آن مى شد كه . ايرانیان را تحت فشار نگذاشتند كه از آيین خود دست بردارند

لذا مسلمانان اصوال از نظر مذھبى و سیاسى  ۴٨بود، »ال ِاكرَه ِفى الّدين«اساس اصل تعالیم دين مبین اسالم بر 

  :امكان نداشت كهمطھرى بنابر قول استاد . و نظامى نمى توانستند ملل مغلوب را مجبور به ترك آيینشان كنند

وه قلیلى از مردم عرب كه مسلمًا عده شان ھیچ وقت به چند صد ھزار نرسید بتواند ملتى چند میلیونى را گر

مجبور به ترك دين و آيین خود بكنند، خصوصًا با توجه به اين كه ھر طرف از ھمان نوع سالحى برخوردار بود، بلكه 
نداشت كه اعراب بتوانند ايرانیان را مجبور به ترك دين  امكانات ايرانیان از ھر نظر بیشتر و بھتر بود على ھذا امكان

  ۴٩.خود كنند

به نظر ما اگر مسلمانان دين ايرانیان را مورد حمله قرار مى دادند با مقاومت ھاى جّدى و حتى مردمى روبه رو 

  .توانستند به آسانى در اعماق سرزمین ھاى ايران پیشروى كنند مى شدند و نمى

  :او مى نويسد. نیز عقیده دارد كه مسلمانان به آيین ايرانیان تجاوز نكردند ادوارد برون

: چه بسا تصور كنند كه جنگ جويان اسالم، اقوام و ملل مفتوحه را در انتخاب يكى از دو راه، مخّیر مى ساختند

ولى اين تصور صحیح نیست، زيرا گبر و ترسا و يھود اجازه داشتند آيین خود را نگاه . ، شمشیراول، قرآن، دوم
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دارند و فقط مجبور به دادن جزيه بودند، و اين ترتیب كامال عادالنه بود، زيرا اتباع غیر ُمسِلم خلفا از شركت در 
  ۵٠.غزوات و دادن خمس و زكات كه بر امت پیامبر فرض بود، معافیت داشتند

را تحت تأثیر خود قرار داده، چنان كه به  اشپولررفتار عاقالنه مسلمانان اولیه با آيین ملل مغلوب، امرى است كه 

  :تحسین آن پرداخته است و مى نويسد

قدامات ديگرى بر ضد مقّدسات زردشتى و يا كتب دينى آنان خیلى به ويرانى آتشكده ھا به فرمان دولت و يا ا

ندرت شنیده مى شود، بلكه به عكس اوستا را از كتب مسّلم زردشتیان به حساب آوردند و موجود بودن آن را 

  ۵١.دلیل بر عقايد زردشتى گرفتند

در قرن  العالم حدودصاحب . مطالب ياد شده، حقیقتى است كه منابع تاريخى و جغرافیا نیز آن را تأيید مى كنند

از آتشكده ھاى زردشتیان در پارس، كازرون و آثار ديگر مذھبى آن ھا خبر مى دھد كه ھنوز ) ق ٣٧٢(چھارم 

اھالى قزوين به ھم آمیخته از عرب و «: مى نويسد البلداندر  يعقوبىو  ۵٢.مورد احترام و عبادت آن ھا بوده است

  ۵٣.»عجم اند و عجم را در آن آثارى و آتشكده ھايى است

براى وسعت نظر مسلمانان در برابر ساير اديان، بھويژه زردشتى ھمین بس كه آتشكده يزد ھنوز پس از گذشت 

پانزده قرن آتشش فروزان است و زردشتیان آزادانه مراسم مذھبى خود را به جا مى آورند، اّما با وجود اين، در 

: ابن اثیر مى نويسد. ويژه ھندوستان وجود داردمنابع اين دوره، اطالعاتى نیز از مھاجرت زردشتیان به شرق، بھ

. كردند) مھاجرت(براى چندمین بار كرمان فتح شد و بسیارى از مردم شھر، جالى وطن ) ق ٣١(در سال «

  ۵۴.»مھاجرت زردشتیان به ھندوستان از ھمان زمان آغاز شد«

البته بنظر نمى رسد و شواھدى نیز در دست نیست كه مسلمانان زردشتیان را مجبور به جالى وطن كرده 

به احتمال زياد مھاجران از طبقه اشراف بودند كه نمى توانستند شكوه و جالل از دست رفته خود را . باشند

  .ونه تجمالت بپردازندتحمل كنند و ھمانند توده مردم به زندگى ساده و به دور از ھر گ

آن  موبدانو زردشتیان بنى امیه كه نسبت به ايرانیان تا حدودى با خصومت رفتار مى كردند در بعضى از موارد بر 

ھا سخت مى گرفتند، لیكن با مقاومت و اعتراض مسلمانان، مجبور به برداشتن محدوديت ھاى خود از آن ھا 

  :مى نويسد تاريخ سیستانصاحب . مى شدند

ق حكومت سیستان داد و او را فرمان داد كه چون آن جا شوى  ۵١ياد ابن ابى، عبیداهللا ابى بكره را در سال ز

پس او به سیستان شد بر اين جمله، و دھاقین و . شاپور ھمه ھربذان را بكش و آتش ھاى كبرگان را برافكن

ر اعتراض كردند و از وقوع آن مانع كبرگان سیستان قصد كردند كه عاصى گردند مسلمانان سیستان بر اين ام

  ۵۵.شدند

از مطالب فوق مى توان دريافت كه موبدان زردشتى تحت حكومت مسلمانان به فعالیت ھاى خود ادامه مى 

اين، نتیجه برخورد مسالمت آمیز آنان با فاتحان و پرداخت و . دادند و كسى مزاحمتى براى آن ھا ايجاد نمى كرد

  .به موقع و به اندازه جزيه ھا و خراج ھاى معّین شده بود

  طبقه سپاھیان و حّكام واليت 
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، يعنى سپاه جاويدانسپاه ساسانیان متشكل از سواره نظام سنگین اسلحه و سبك اسلحه بود كه جز در مورد 

بعد از اين گروه، رده فیل ھا قرار داشتند و عقب . نجبا تشكیل و تجھیز مى شد ارتش دائمى ساسانیان، توسط

آنان « .سپاه، متشكل از پیادگان بود كه از روستايیان عادى بودند و خدمت نظام از وظايف آنان محسوب مى شد

زمین گذاشته و نه امید و نه اسلحه مناسب براى جنگیدن داشتند، از اين رو به ھنگام حمله دشمن، اسلحه را 

از منابع اين دوره برمى آيد كه بافت سپاه ساسانیان به ھمان شكل فوق با تغییرات جزئى تا  ۵۶.»مى گريختند

امه ھا نوشت كه لشگرھا جمع جانب ن«رستم قبل از جنگ قادسیه به ھر : ابن اعثم مى نويسد. آخر حفظ شد

اّول، امیر ھمدان اجابت كرد و با بیست و پنج ھزار سواره و پیاده، و والى قم و كاشان با بیست و پنج ھزار . گردد

در  ۵٧».سواره و پیاده، و ھم چنین شیروانشاه از شھر اصفھان با بیست و پنج ھزار سواره و پیاده، حاضر گشتند

نبردھاى بین ايرانیان و مسلمانان نمى توان وجه تمايزى بین سواره نظام سنگین اسلحه و سبك اسلحه قائل 

شد و آن چه مھم است اين است كه وظیفه اصلى در نبردھا بر عھده اين گروه بوده است، چرا كه آنان، ھم 

  .جھیزات مناسب و كافى براى حمله و دفاع داشتندانگیزه و ھم ت

آنان با تالش و . اقتدار و عظمت دولت ساسانیان مرھون خدمات، فداكارى و از جان گذشتگى طبقه سپاھیان بود

كوشش و حضور منظم در جنگ ھا امپراتورى ساسانیان را از حمالت بیگانگان، از جمله رومیان حفظ كرده بودند و 

البته سپاھیان نیز ھمانند ساير . سنگین اسلحه در دل دشمنان، رعب و وحشت ايجاد كرده بود ابّھت سپاھیان

طبقات ارجمند ساسانیان، در سال ھاى آخر ايشان رو به انحطاط گذاشته بودند، به ويژه ھنگامى كه پادشاھان، 

گر به نزاع پرداختند و اين ضعیف و ناتوان شده بودند فرماندھان براى سلطه بر پادشاه و امور كشور با يكدي

ھنگامى بود كه مسلمانان حمله خود را به ايران آغاز كرده بودند و ھر روز كه مى گذشت بخشى از قلمرو 

بود، و  پھلوكه از خاندان  رستمبین دو سردار ايرانى، يعنى «در اين ھنگام . ساسانیان را متصرف مى شدند

بود براى تصدى فرماندھى كل سپاه اختالف بود و ھر روز كه مى گذشت نزاع بین  ۵٨پارسكه از خاندان  فیروزان

  ۵٩».آن ھا شديدتر مى شد

را به ترك مخاصمه دعوت كردند، و آن ھا نیز كه  رستم و فیروزاناب را درك كرده بودند، كه خطر حمله اعراشراف 

ھمانند ساير بزرگان از خطر حمله مسلمانان نگران بودند به صورت ظاھر اختالفات را كنار گذاشتند و به توافق 

  .رسیدند كه فرزند ذكورى از ساسانیان را به سلطنت بنشاند و تحت فرمان او باشند

  ۶٠.را يافتند و او را به سلطنت رسانده و تحت فرمانش در آمدنديزدگرد بن شھريار پس از جست و جو،

 رستم و جابانمسلمانان نمود، ولى يزدگرد، رستم را به عنوان فرمانده كل سپاه برگزيد و وى را مأمور دفع حمله 

، تمايالت رستم. يكى ديگر از سرداران مشھور، كه علم نجوم مى دانستند، از حمله به اعراب خوددارى كردند

بندى كه داخل بینى شتر مى كنند (اما من كه با يك مھار و بینى بند «: چنین شرح داد جابانقلبى خود را براى 

رستم كه از مقابله با مسلمانان ھراسان  ۶١.»ھیچ چاره جز اطاعت و انقیاد ندارمكشیده مى شوم، ) تا رام شود

چھار « قادسیه تا مداينبود، دفع الوقت مى نمود كه شايد فرجى حاصل شود، از اين رو حركت سپاھیان او از 

طول كشید و ھر بار كه نمايندگان مسلمانان پیش وى مى آمدند و شرايط خود را كه شامل اسالم آوردن، ماه 

جزيه دادند و جنگیدن بود مطرح مى كردند، سران ايرانى را جمع مى كرد و آن ھا را تلويحًا تشويق به پذيرفتن 

  ۶٢.»دعوت اعراب مى كرد
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رستم كه نسبت به جنگ با اعراب بى اراده شده بود نتوانست از نیروى «اما يزگرد اصرار به جنگ داشت، و 

فرماندھى كه اليق وى بود، استفاده نمايد و باالتر از اين حتى جان خود را نیز نتوانست حفظ كند و ھمین كه 

ون ماندن از تابش خورشید به پناه بار چھار پايى رفت و عربى او را شناخت و وى را سايبانش را باد برد براى مص

كشت و به تعاقب كشته شدن رستم، سپاه ايران منھزم گشت و بعضى ديگر از فرماندھان مشھور، از جمله 

ز از جمله ھمدانى كشته شدند و گروھى نی خشر سومو جالینوس، شھريار بن كنارا، فرزند ھربذ، فرخان اھوازى 

ر اين د. و صحنه را براى پیشروى مسلمانان خالى گذاشتند ۶۴»فرار كردند ۶٣ھرمزان، اھود، زادبن بھیش و قارن

بسیارى از نیروھا كه سست رأيى فرماندھان خود را مشاھده و شكست سپاه ايران را به عینه تجربه «میان 

  ».كردند به فكر نجات جان و آينده خود افتادند و فرصت را غنیمت شمرده به مسلمانان پیوستند

  :دبه مسلمانان در جنگ قادسیه خبر مى دھد و مى نويس ديلماناز پیوستن  بالذرى

ايشان امان . رستم در نبرد قادسیه، چھار ھزار تن به ھمراه داشت و آنان را سپاه شھان شاه مى نامیدند

خواستند، بر اين شرط كه ھر جا متمايل باشند اقامت كنند و با ھر كه خواھند حلیف شوند و در حق ايشان 

از بنو تمیم حلیف شدند و سعد آنان را در خواسته آنان پذيرفته شد و با زھوة بن حويه سعدى . عطايا مقرر گردد

اين عجمان، بزرگى داشتند كه او را . جايى كه خواستند منزل داد و براى ھر يك از ايشان يك ھزار مقرر داشت

  ۶۶.شده است ۶۵ديلم مى خوانده اند و حمراء ديلم از ھمین، مصطلح

كشته شدن فرمانده كل سپاه ايران و بعضى ديگر از فرماندھاِن با نفوذ و فرار بعضى ديگر، باعث ضعف و سستى 

ار يا تسلیم مسلمانان مى شدند و يا نیروھاى ايرانى شد، به ھمین جھت، مقاومت را از دست داده و بى اختی

. فرار مى كردند و از طرف ديگر باعث تشويق و ترغیب مسلمانان براى فتح بیشتر سرزمین ھاى ايران مى شدند

، تختگاه ساسانیان شتافتند و با فرار شاه از مداين ھسته مقاومت ايرانیان مدايناز اين رو، مسلمانان به سوى 

فراريان در . ه را كه مى توانست برداشت و براى يافتن مكانى امن به راه افتاددر ھم شكست و ھر كس آن چ

حین فرار، يك مرتبه به خود آمدند و دريافتند كه چه ساده و آسان از جلو مسلمانان گريخته اند و اين را براى خود 

ات را كنار گذاشته و تصمیم ننگى مى دانستند، لذا در صدد جبران برآمده به ھمین جھت يكبار ديگر موقتًا اختالف

 جلوالءآن ھا چون به . مقاومت كردند نبرد جلوالءبه جنگ با اعراب گرفتند، در نتیجه، در برابر مسلمانان در 

براى آن كه به شھر و ديار خويش بروند،  جبال و فارساھل و  ۶٧آذربايیجان و بابرسیدند ـ در آن جا ھر يك از مردم 

اگر اكنون «:راھى جدا داشتند ـ پیش از آن كه جدا شوند و ھر يك به راه خويش روند انجمن كردند و گفتند

صواب آن است كه . بپراكنیم ديگر ھرگز جمع نتوانیم شد و اين جا جايى است كه راه ھر يك از ما جدا شود

آيیم و بار ديگر با عرب پیكار كنیم اگر فتح ما را باشد آن ھا را رانده باشیم ورنه جھدى است كه ھمین جا گرد 

را برخويشتن امیر كردند و آن جا مھران رازى . بايست كرده ايم و عذرى داريم ھمه بپذيرفتند و آن جا بماندند

كه اگر قول آن : نوشته استرستم ، برادر خرزاد«فرمانده ايرانیان را بالذرى ۶٨.»خندق بكندند و آماده جنگ شدند

بوده پھلو را بپذيريم معلوم مى شود كه فرماندھى در نبرد جلوالء ھمچون نبرد قادسیه به عھده خاندان 

. بوده استمھران  بر عھده خاندان جلوالء استناد كنیم فرماندھى سپاه طبرى و ابن اثیرو اگر به قول  ۶٩.»است

كارى از پیش نبردند و در برابر مسلمانان  جلوالءبه ھر حال، به رغم جمع آورى ھشتاد ھزار نیرو، ايرانیان در 

با گفت و گويى كه بین سرداران ايرانى واقع شد مى توان دريافت كه آن ھا از موِضع البته . شكست خوردند

  .ادنام نھ ٧٠نبرد توابینبنابر اين، مى توان نبرد جلوالء را . گذشته خود در برابر مسلمانان نادم و پشیمان بودند
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اتباع . ، رئیس يكى از ھفت خانواده پارسى بودھرمزانيكى ديگر از سرداران ايرانى كه از جنگ قادسیه گريخت، 

واز گريخت و سوى قوم خويش به اھ ٧١قادسیه او از. و آبادى ھاى اھواز بودند) شھر معروف(قذق او نیز پارسیان 

رفت و شاه آن ھا شد و با كمك آن ھا به پیكارھايى دست زد و به رغم اين كه چندين بار با مسلمانان پیمان 

 ٧٢.بست و از در اطاعت درآمد، مكرر پیمان شكست تا اين كه به اسارت مسلمانان درآمد و نزد عمر فرستاده شد

  :مى نويسدھرمزان طبرى در مورد اسالم آوردن 

» امانت ندھم تا مسلمان شوى! به خدا«: عمر گفت. ھنگامى كه ھرمزان را نزد عمر آوردند از او امان خواست

دو ھزار، مقررى او عمر . ھرمزان به يقین دانست كه اگر مسلمان نشود كشته مى شود و مسلمان شد: گويد

  ٧٣.كرد و در مدينه منزل داد

عمربن خطاب با « براى حفظ موقعیت خود نزد عمر، مشاور نظامى وى گشت و با توجه به اين كه  ھرمزان

  :رت كرد، ھرمزان گفتھرمزان درباره فارس و اصفھان و آذربايیجان مشو

اصفھان سر است و فارس و آذربايیجان دو بال، اگر يك بال را قطع كنى سر با يك بال ديگر به جا تواند بود، ولى 
  ٧۴.اگر سر را قطع كنى دو بال بیفتد، بنابراين از سر آغاز كن

ھرمزان پیشنھاد كرد كه دو بال را قطع كن و «ولى طبرى اين مطلب را به گونه اى ديگر نوشته مبنى بر اين كه 

ھرمزان در دوران «ھر حال  به ٧۵».عمر از توطئه او آگاه شد و نھاوند را كه به منزله سربود مورد حمله قرار داد

عبیدالّله ابن ، توسط ابولولؤخالفت عمر در مدينه بسر مى برد تا اين كه بعد از قتِل عمر به اتھام ھم دستى با 

  ٧۶.»كشته شدعمر 

ظامى ساسانیان كه يزدگرد آن ھا را از اصفھان براى مقابله با نیز بسیارى از سرداران ن شوش در نبرد

به شوش فرستاده بود، ھمین كه شوكت و عظمت مسلمانان را مشاھده كردند ياراى مقابله با آن  ٧٧ابوموسى

نام داشت كه به احتمال زياد از  سیاهفرمانده اين گروه، . موسى پیشنھاد صلح دادندھا را در خود نديدند و به ابو

نوشت كه به ايشان ابوموسى عمر كه از اين واقعه آگاه شد براى جلب نظر آن ھا به  ٧٨.بودواسپوھراِن ماسبذان 

پس، عطاى يك صد تن از ايشان را دو ھزار، و عطاى شش تن از ايشان را دو «. شتر از مسلمانان، عطا بدھدبی

شھريار، كه مقالص لقب داشت،  سیاه، خسرو«: ھزار و پانصد معین كرد كه آن شش تن عبارت بودند از

آن ھا چون از طبقات  ٨٠.»، كمك ھاى زيادى به سپاھیان اسالم كردسیاه« ٧٩.»شیرويه، سارويه، و آفريدون

بتوانند شأن و مقام خود را حفظ كنند درصدد برآمدند تا با قبیله اى كه حضرت اشراف ايرانى بودند براى اين كه 

  :بالذرى مى نويسد. متعلق به آن بود حلیف شوند) صلى اهللا علیه وآله(محمد

نزديك تر  )صلى اهللا علیه وآله(نسب كدام يك از قبايل به رسول الّله: چون كه آن ھا به بصره رفتند، پرسیدند

پس ازد را رھا كرده به بنوتمیم . وتمیم و ايشان بر سر آن بودند كه با ازد، حلیف شوندبن: است؟ گفتند

  ٨١».پیوستند

  .نبرد نھاوند آخرين نبرد منظمى بود كه ايرانیان براى مقابله با اعراب مسلمان ترتیب دادند



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

 

١۴ 
 

و على رغم سعى و تالشى كه . بود و فرماندھى كل را فیروزان داشت پھلواز خاندان فیروزان رمانده اين نبرد، ف

ايرانیان در اين جنگ از خود نشان دادند ھیچ گونه پیروزى به دست نیاوردند و مسلمانان مقاومت آن ھا را در ھم 

  ٨٣.نیز كشته شد ٨٢فیروزانشكستند و بسیارى را نیز به اسارت گرفتند و 

نظم در مقابل مقاومت ھاى ايرانیان به صورت پراكنده بود، چنان كه ديگر موفق به صف آرايى م نھاوند بعد از نبرد

مسلمانان نشدند، بلكه بالعكس تمايل پیدا كردند كه در ازاى پرداخت جزيه و حفظ حاكمیت خويش به مسلمانان 

خود حاكم «: بعد از نبرد نھاوند با مسلمانان به اين شرط صلح كرد كهھمدان  ، حاكمخسرو شنوم. بپیوندند

البته معلوم نیست  ٨۴.»ش زد و مجددًا تسلیم شدھمدان باشد و جزيه بدھد، ولى پس از مدتى دست به شور

  كه براى بار دوم نیز حكومت ھمدان به وى واگذار شده يا نه؟

ى به علت كینه و در نبرد مسلمانان علیه ايرانیان به مواردى بر مى خوريم كه بعضى از خاندان ھاى ايران

دشمنى كه بین آن ھا بود به مسلمانان در فتح بالد علیه يكديگر مدد مى دادند، مثال ھنگام حمله مسلمانان به 

حاكم آن جا بود از مسلمانان شكست خورد و خاندان بھرام بر  بھرام چوبین، پسر مھران، پسر سیاوخش«رى، 

بال از مسلمانان ضرب شصت ديده بود، با حاكم رى دشمنى كه ق زينبى ابوالفرخانو سبب آن بود كه . افتاد

به ھمین جھت، مسلمانان را از راه ھاى مخفى وارد شھر كرد و سپاھیان، وى را غافل گیر كرده و . داشت

نعیم او را مرزبان رى نمود و اعتبار رى به خاندان بزرگ زينبى . صلح كردنعیم با  رىكشتند و زينبى از طرف مردم 

  ٨۵.»از آن جمع بودند و خاندان بھرام سقوط كردشھرام و فرخان انتقال يافت كه ) هپسرقول(

نوشته است و از زينبى، ياد نكرده و مى  فرخزاد بن زاد مھرابن اعثم كوفى، حاكم رى را به ھنگام حمله عرب، 

  ٨۶.»كه تاب مقاومت در برابر مسلمانان را نداشت پیشنھاد صلح و پرداخت جزيه نمود فرخزاد«: دنويس

يان اين شھر در پا كريستن سناصفھان يكى از مھم ترين اياالت عھد ساسانیان به شمار مى رفت و بنابه قول 

» مستوفى خراج واسپوھران«واسپوھران آماركار يا . ايران محسوب مى شد ٨٧واسپوھراندوره ساسانیان مركز 

در میان  در اصفھان مقام داشت و يزدگرد به ھنگام عقب نشینى از مقابل مسلمانان، مدتى را در شھر

در مقابل حمله مسلمانان چندان مقاومتى از خود نشان نداد و ھمین كه نیروى عظیم  ٨٨.واسپوھران اقامت كرد

كه از ملوك  ٨٩پادوسپان(حاكم اصفھان  فادوسفانمسلمانان را مشاھده كردند صلح را بر جنگ ترجیح دادند و 

بود در برابر مسلمانان تسلیم و قبول جزيه نمود و سى تن از مردم اصفھان كه شايد از بزرگان ) الطوايف اشكانى

  ٩٠.بوده اند به كرمان گريختند

. ، مھد خاندان ساسانیان شدندپارسمتوّجه ايالت  اصفھانمسلمانان كه يزگرد را تعقیب مى كردند بعد از فتح 

سرانجام . رفتند تا اين كه با ھم فكرى يكديگر حمله مسلمانان را دفع كنند وبد موبدانمآن جا پیش  ٩١معارف

ھزار نیرو و اسلحه تمام به مقابله مسلمانان فرستادند لیكن، با كشته شدن  ١٢٠را با  استخر، حاكم شاھك 

  ٩٢.شاھك، سپاھیان ايران منھزم و متفّرق شدند

، علیه مسلمانان جنگیدند، ولى با اين حال پارسسپاه سنگین اسلحه ايران در نبرد  حمدالّله مستوفىبنابر قول 

يكى از شھرھاى فارس كه ايرانیان  توجبه ھنگام فتح : يسدبالذرى مى نو ٩٣.از مسلمانان شكست خوردند

وقتى كه نگھبانان مانع فرار او شدند او به آن ھا . منھزم شدند يكى از سواران از مقابله با مسلمانان گريخت

  :گفت
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را دو آن گاه سنگى را به زمین نھاد و به تیر بزد و آن . ما با قومى منصور در حال جنگیم خداوند با ايشان است

اين تیر را ديدى كه سنگ را دو پاره كرد به خدا اگر به آنان مى زدى خدشه اى بر ايشان وارد : تكه كرد و گفت

  ٩۴.نمى كرد

خانواده، و ترس ايرانیان از مسلمانان سخنان فوق، بیان گر میزان عدم اتحاد اشراف درجه يك، به خصوص ھفت 

از اين رو با درھم شكستن . است، ھم چنان كه ديدگاه ايرانیان را نسبت به عقايد مسلمانان بیان مى كند

  :ابن اثیر مى نويسد. مقاومت نخبگاِن فارس، حكام ايالت ھاى كوچك تر از خود مقاومت چندانى نشان ندادند

ك الطوايف ارزنبان بود با مسلمانان صلح كرد و در نبرد مسلمانان علیه مردم شھريار، حاكم شاپور كه از ملو

  ٩۵.استخر به آن ھا مدد رساند

چشم نمى خورد و ھمین ، ديگر چندان مقاومتى در برابر اعراب به مروبه  كرمانبا سقوط پارس و فرار يزدگرد از 

كه سپاھیان اسالم سرزمینى را قصد مى كردند حاكم آن جا با اندك مقاومتى تسلیم مسلمانان مى شد به 

شرط اين كه جزيه بپردازد و خود، حاكم شھر باشد و مسلمانان نیز از اين پیشنھاد استقبال مى كردند و به آن 

) دماوند( مصمغان دنباوند، حاكم مردانشاهھان سپاه اسالم، به يكى از فرماند نعیم بن مقرن .ھا امان مى دادند

كه در خواست امان كرده بودند، امان مى دھد مبنى بر اين كه بر سرزمین  خوار الرزوشرزو  دنباوندو مردم «

خويش حاكم باشد و ھر ساله، دويست ھزار درھم جزيه دھد و از عامل مرز مصون باشد و بعد مى افزايد مادام 

حاِل بسیارى از اياالت و ٩۶.»برقرار فوق باشد كسى بر او ھجوم نمى آورد و بدون اجازه بر او وارد نمى شودكه 

را به مسلمانان به شرط  ٩٧نیز گرگان رزبان، پسر رزبان صول ، گرگانحاكم «حاكمان آن چنین بود، ھم چنان كه 

شرط پرداخت جزيه با به  طبرستاننیز اسپھبد  ٩٨.»پرداخت جزيه، آزادى در امور دينى و سنتى خود تسلیم كرد

مسلمانان صلح كرد، ولى وى به واسطه موقعیت كوھستانى طبرستان ھمواره سر از اطاعت مسلمانان بیرون 

  .مى برد و مسلمانان مجبور به لشكركشى مجدد به طبرستان مى شدند

شكر كشید، ولى بعد از فتح جرجان به آن جا ل يزيد بن مھلب) ق ٩٩ـ  ٩۶( سلیمان بن عبد الملكدر عھد خالفت 

ھفت صد ھزار درھم بدھد و چھار صد بار خر «كارى از پیش نبرد و اسپھبد طبرستان راضى به صلح شد كه 

زعفران يا بھاى آن را، و چھار صد مرد كه بر دست ھر يك سپرى باشد و طیلسانى و جامى از نقره و جامه اى از 

رزبان  ٩٩.»اين ھمه بستد و بازگشت يزيد بن مھلب. ھمه را بفرستاد اسپھبد .حرير و با ديگر پوشیدنى ھا

 ، حاكمايران بن رستمو ١٠٢آذربايیجان و اردبیل، حاكم رستم فرخزاد، برادر اسفنديارو  ١٠١جرجانحاكم  ١٠٠صول،

و  ١٠٧و مرزبان زرنج، ١٠۶، حاكم طوس،كناررنگو ١٠۵مرزبان نیشابور،و ١٠۴،شھر براز، حاكم ارمنستان«و  ١٠٣سیستان

و  ١١١سرخس، ملك زادويهو  ١١٠،مروو حاكم  ١٠٩بود يمن، حكمران باذامكه از اوالد  و مرزبان مرورود ١٠٨مرزبان ھرات

بعضًا با مختصر مقاومتى و بعضى ديگر ھمین  ١١٣،طالقانو فارياب ، ملك راويهو  ٢١١)ابیورد(نساوباورد ، ملك بھمنه

كه شكست مقاومت ايالت ھاى ديگر و قدرت سپاھیان اسالم را مشاھده كردند از مسلمانان طلب امان كرده و 

اين امر براى آن ھا فرصتى ايجاد مى كرد كه در اموِر  ١١۴.جزيه، مقام و منصب خود را حفظ كردند با پرداخت

انان بر فاتحان جديد و آيین آن ھا اطالعات دقیق ترى كسب نمايند و شايد ھم تصور مى كردند كه سلطه مسلم

آن ھا امرى موقتى است، ولى ھنگامى كه احساس كردند سلطه فاتحان دائمى است بعضًا به فكر رھايى 

و ھمین كه حضور نیروھاى مسلمانان در اطراف ايالتشان كاھش يافت يا مركز خالفت به واسطه اختالف . افتادند

ھنگام «. تا شايد بتوانند بر فاتحان چیره شوند ١١۵داخلى دچار تشتت و تفرق گرديد، علیه مسلمانان شوريدند

كه مركز خالفت دچار آشوب شده بود بعضى ) علیه السالم(قیام علیه عثمان و جنگ ھاى معاويه و حضرت على
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. دند و مشكالتى براى مسلمانان فراھم كردنداز ايالت ھاى حساس، دست به شورش علیه مسلمانان ز

يك سال بعد از مرگ يزدگرد،  ١١۶».بعد از مرگ عمر دست به شورش زد و در عھد عثمان مجددًا فتح شد خراسان

 بادغیسو طبسین، ھرات گويند آن قدر از مردم . ان برپا كرد، شورشى در كوھستمحتشمان محلىنامى از قارن 

شبیخون زدند، چنان كه  قارنبر او فراز آمدند كه شمار نیروى شورشیان به چھل ھزار تن رسید، اما اعراب بر 

  .قارن و بسیارى از يارانش ھالك گرديدند و جمعى بسیار ديگر به اسارت در آمدند

دست به شورش زدند و به طمع افتادند كه ) علیه السالم(نیز به ھنگام خالفت حضرت على كرمانو  فارسمردم 

از ) منصوب بود) علیه السالم(كه از طرف على(اھل ھر شھر و ناحیه، عامل خود را . مالیات و خراج را نپردازند

را مأمور آرام كردن  ىزيادبن اببا مشورت نزديكانش ) علیه السالم(حضرت على. میان خود اخراج و طرد كردند

نمود و او با تجربه اى كه در فتح ايران به ھمراه سپاھیان اسالم داشت با اختالفى كه بین حّكام محلى و  فارس

  ١١٧.دھقانان ايجاد كرد آن ھا را به اطاعت كشاند

يرانیان علیه مسلمانان در عھد بنى امیه به واسطه قدرت مركزى خالفت تا حدودى كاھش شورش ھاى ا

و از آن پس ايرانیان براى اظھار نارضايتى خود از خلفاى بنى امیه به گروه ھاى مخالف آن ھا مى  ١١٨يافت

، مختار بیست ابراھیم بن مالك اشتربه فرماندھى عبدالملك بن مروان علیه مختار تند، مثال در لشكركشى پیوس

در « دينورىبودند و بنا بر قول حمراء ھزار مرد براى او انتخاب كرد كه بیشترشان ايرانیان مقیم كوفه و معروف به 

  ١١٩».سپاه ابراھیم بن مالك اشتر ھیچ سخن عربى شنیده نمى شد

ھنگامى . ايرانى در بین مخالفان خلفاى بنى امیه جايگاه رفیعى يافتند و از آن ھا به نیكى ياد مى شود موالیان

، فرمانده برجسته سپاه مختار لكابراھیم بن مامى پردازد، مختار كه يكى از افراد به تحقیر موالى ايرانِى حامى 

ھمانا اين مردمى كه ھمراه من مى بینى فرزندان سواركاران و مرزبانان «: از آنان چنین دفاع مى كند

ر به معناى مخالفت با اسالم نبود، بلكه مخالفت با شركت ايرانیان در قیام ھاى ضد بنى امیه، ديگ١٢٠».ايرانیانند

  .تبعیض و استبداد بنى امیه و اعراب بود

نكته ديگرى كه در مورد فرماندھان و سپاھیان و حكام واليات ايرانى مغلوب قابل توجه است اين است كه 

خود تحت حكومت اسالمى بعضى به صورت پرداخت جزيه را كسر شأن خود پنداشته و براى حفظ مقام و منصب 

بزرگ در ثیمره كه به ھنگام فتح آن به دژھاى اصفھان اشراف «. ظاھر و برخى ديگر واقعًا به اسالم روى آوردند

پناه برده بودند بعد از فتح، از در اطاعت در آمدند كه جزيه پرداخت كنند و چون از دادن جزيه  ماربینو  بھجاورسان

  ١٢٢».نیز چون كه از جزيه دادن اكراه داشتند اسالم آوردندقزوينیان « ١٢١».سلمان شدنداكراه داشتند م

كه اشراف ايرانى در حكومت اسالمى از موقعیت برترى نسبت به دوره ساسانیان  مورخان اسالمى معتقدند

  :مى نويسدابوعلى مسكويه . برخوردار بودند

جدا شدند نزد احنف، ) به واسطه اين كه او مى خواست به پادشاه چین بپیوندند(اشرافى كه در مرو از يزدگرد 

و گنج ھا و خواسته ھاى يزدگرد را به او دادند و خود به شھرھا فرمانده سپاه در مرو رفتند و با وى پیمان بستند 

و خان ومانشان باز گشتند، چنان كه روزگارشان ھمچون بھترين روزھايى بود كه در زمان خسرو داشته اند گفتى 

  ١٢٣.كه ھم در كشور مى زيند جز آن كه مسلمانان با ايشان درست پیمان تر و دادگرتر بوده اند
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. ايران كه رفتار فاتحان را ديدند به آن ھا پیوستند و آن ھا را در فتح بالد ايران كمك كردندسپاھیان و  اساوره

، سردار ايرانى مكعبرنیز از  ابن اثیر ١٢۴.از اساوره فارس ياد مى كند كه با احنف بن قیس به خراسان رفتند بالذرى

ياد مى كند كه با پیوستنش به سپاھیان اسالم باعث پیروزى آن ھا و شكست سپاھیان ايرانى، در فارس 

  ١٢۵.شد

اين ھا نمونه اى از پیوستن نیروھاى نظامى و والیان ايرانى به مسلمانان است كه در واقع نقش عمده اى در 

  .پیروزى مسلمانان ايفا كردند

اب با زنان اسیر ايرانى است كه عمدتًا از زنان اشرافى و نكته ديگرى كه در اين جا حائز اھمیت است ازدواج اعر

از منابع اين دوره بر مى آيد كه . سپاھیان ساسانیان بوده اند كه به ھنگام فرار يا در نبردھا اسیر شده بودند

ر مسلمانان عرب از يك سو، عالقه زيادى براى ازدواج با زنان ايرانى از خود نشان مى دادند، از سوى ديگر، عم

بدون اين كه ازدواج با آن ھا منع شرعى داشته باشد مسلمانان را از ازدواج با زنان ايرانى منع مى كرد و در 

ولى  ١٢۶.»زنان عجم دل انگیزند و اگر به آن ھا رو كنید شما را از زنان عرب باز دارند«: توجیه عمل خود مى گفت

ھمین كه بر تعداد اسراى زن افزوده شد مسلمانان نتوانستند تمايالت قلبى خود را پنھان كنند، بنابراين با زنان 

  ١٢٧.ايرانى ازدواج كرده و آن ھا براى ايشان فرزندانى به دنیا آوردند

  :در اين مورد مى نويسد دينورى

گويند عمر مى گفته است خدايا من از . در نبرد جلوالء گروه زيادى اسیر، از دختران آزادگان و بزرگان ايران گرفتند

  ١٢٨.شّر فرزندان اسیران جلوالء به تو پناه مى برم

  ١٢٩.»پسران آن زنان در جنگ صفین شركت داشتند و به حد بلوغ رسیده بودند«: او سپس مى افزايد

گانگان بر عھده طبقه ياد شده نتیجه اين كه حفظ و حراست از تمامیت ارضى دولت ساسانیان و دفع حمالت بی

متحمل شد تا حدود زيادى روحیه نظامى و سلحشورى خود را از  قادسیهبود، لیكن با شكستى كه در نبرد 

با وجود تلفات زياد ثمرى نداشت و از آن پس ديگر بین  جلوالء و نھاونداز اين رو تالش آنان در نبرد . دست داد

لمانان اتفاق و اتحاد حاصل نشد و ھر يك از امرا، فرمانروايان و حكام، با توجه سپاھیان و حّكام براى مقابله با مس

به موقع خود و مسلمانان، جداگانه با آنان نبرد يا صلح كرد و در نھايت، به صورت ھاى گوناگون، اعم از حاكم و 

  .محكوم، آزاد و بنده، زردشتى و مسلمان تحت حاكمیت خالفت مسلمانان قرار گرفتند

  انیانديو

ديوانیان نیز از طبقات مھم ساسانیان به شمار مى آمدند كه با شیوه خاصى نظام عريض و طويل ساسانیان را 

دبیران، سیاست مداران حقیقى به شمار مى رفتند، ھمه قسم «اداره مى كردند و بنابر قول كريستن سن 

مان ھاى سلطنتى را انشا و ثبت مى اسناد را ترتیب مى دادند و مكاتبات دولت را در دست مى گرفتند، فر

  ١٣٠».كردند و جزء جمع ھزينه ھا را مرتب مى نمودند و محاسبات دولت را اداره مى كردند

ده داشتند، ولى آن چه در اين جا شكى نیست كه ديوان ساالران نقش مھمى را در اداره دولت ساسانیان به عھ

  .حائز اھمیت است، موضع آنان در برابر فاتحان جديد است
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بديھى است لشكريان، اولین گروھى بودند كه با مسلمانان رو به رو شدند و ديگر طبقات، يا نظاره گر بودند و 

ساسانیان دل بريدند و به امید  انتظار آينده را مى كشیدند و يا اين كه با تیزبینى كه داشتند از بقاياى دولت

يافتن جاه و نان، به مسلمانان پیوستند و اين، زمانى میّسر مى نمود كه فاتحان جديد به آيین و آداب و رسوم 

  :مى نويسد ريچارد فراى. مغلوبین كارى نداشته باشند

ضرورت نداشت و بسیارى  طبقه دبیراِن ساسانیان بى درنگ به سوى پیروزمندان رفتند، ولى اسالم آوردن ايشان

  ١٣١.ھم مسلمان شدند

با توجه به اين كه حكومت كوچك و نو پاى اسالم مى رفت كه به يك امپراتورى گسترده تبديل شود، زمام داران 

براى مثال، در . یران كشور متمّدنى ھمچون ايران بى نیاز باشندحكومت اسالمى نمى توانستند از تجربیات دب

ھمان ابتداى فتوحات كه غنايم فراوانى به دست آوردند به فكر ثبت و ضبط آن برآمدند، اما قطعًا اين كارى بود كه 

  :مى نويسد ابو على مسكويه. از عھده عرب ھا خارج بود

از باجى كه جمع كرده بود نزد عمر آورد و عمر از شنیدن اين مبلغ متعجب شد و به مسجد  ١٣٢ابوھريره پانصدھزار

اين عجمان، خواسته ھا را در ديوان !اى امیرالمؤمنان«: يكى برخاست و گفت. رفت و خبر آن را به مسلمین داد

  ١٣٣».پس شما نیز چنین كنید و ديوان سازيد«: تعمر گف» ھا مى نويسند

شیوء ديوان را به عمر آموخت و اين بعد از آن بود كه وى  ھرمزانمنابع اسالمى بر اين امر اتفاق نظر دارند كه 

  :گويد ابن خلدون ١٣۴.مسلمان شده بود

اگر كسى از : ديده است عمر لشگريان را بى ديوان گسیل مى دارد به وى گفته است) ھرمزان(ھنگامى كه 

بماند جاى او در سپاه خالى مى ماند بلكه آنان غیبت كند، كه مى تواند بدين امر پى ببرد؟ چه ھر كه عقب 

  ١٣۵.آن گاه ھرمزان ديوانى براى ايشان ترتیب داد. نوشته، اسامى آنان را ضبط مى كند

كه  ابوعلى مسكويهمثال . یضى وجود دارددر مورد استفاده عمر از ايرانیان در امور ديوانى، سخنان ضد و نق

  :ھرمزان را در زمره اولین كسانى مى داند كه ديوان دارى را به عمر آموخت در چند سطر بعد مى نويسد

خواسته ھا انبوه شده است و گیرندگانش فزونى گرفته اند و جز به يارى : ابوموسى اشعرى به عمر نوشته بود

آنان را به : عمر به ابوموسى نوشت. ته ھا و كسان درمانده ايم تا رأى چیستپارسیان از نگاھداشت آمار خواس

  ١٣۶.عجمان را ھم در پايگاھى نھید كه خداشان نھاده است. كارى باز مگردان كه خدا از ايشان باز گرفته است

  :وق دو نكته مھم روشن مى شوداز سخنان ف

فاتحان از يك طرف به عجز خود در امور ضبط، و ثبت دخل و خرج و از طرف ديگر به توانايى ايرانیان، اعتراف و  :اوال

  .اقرار كرده اند كه اين امرى است مسلم و به دلیل و برھان نیازى ندارد

ديده دشمن و داراى شأن و منزلتى فروتر از مسلمانان مى طبق منابع اين دوره، ھر چند عمر ايرانیان را به  :ثانیًا

، مسعودى بنابر قول. نگريست، لیكن خود را از تجربیات آن ھا در امور لشكركشى و كشوردارى بى نیاز نمى ديد

  ١٣٨».مى كرد ١٣٧در امور نظامى نیز با ھرمزان مشورت«عمر 
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مبنى بر اين كه عمر اجازه نداد كه از دبیران ايرانى در ضبط غنايم و كیفیت خرج  ابوعلى مسكويهبنابر اين، سخن 

  .آن استفاده كنند، صحیح نمى نمايد

اين نظر مى شود كه امور ديوانى مسلمانان در دست ايرانیان اداره مى شد، اين است كه  آن چه موجب تقويت

  :در اين باره گويدابن خلدون . ديوان ھاى عراق به زبان فارسى بودعبدالملك تا عھد 

زبان ديوان عراق به . ديوان خراج و مالیات ھا پس از اسالم بر ھمان وضعى باقى مانده بود كه پیش از اسالم بود

فارسى و ديوان شام به زبان رومى نوشته مى شد و نويسندگاِن ديوان ھا از خداواندان عھد ھر دو فريق 

  ١٣٩.بودند

  ١۴٠».بود بیشتر دبیران در خراسان از مغان بودند و دفترھا فارسى«:نیز گويد جھشیارىو 

ديوان ھا را فراھم ساخت و «بر عراق كه خود نويسنده چیره دستى بود و به ھنگام حاكمّیتش  ١۴١زيادبن ابى

به  ١۴٢»نسخه برداشتن از نامه ھا را معمول نمود و نويسندگان نامه ھا را از عرب و موالى بسیار فصیح برگزيد

سزاوار است نويسندگان خراج، از رؤساى عجم «گفته است كه تبّحر ايرانیان در امور ديوانى اعتراف كرده و 

  ١۴٣.باشند كه به امور خراج دانايند

طرف آن ھا دبیران ايرانى ھمین كه میزان نیاز مسلمانان را به تجربیات خود در امور ديوانى احساس كردند و از 

مجددًا به شغل قبلى خود ابقا گرديدند با عالقه به كار خود تحت حكومت اسالمى ادامه دادند تا شیوه ھاى 

را در دست گرفتند، بلكه به ھمه ) كتاب(نه تنھا دستگاه ديوانى  جاحظگذشته را تجديد حیات سازند و بنابر قول 

  ١۴۴.شعب حكومتى راه جستند

بنابراين، طبقه دبیران كه از مھلكه، جان سالم بدر برده بودند با فتح ايران نه تنھا چیزى را از دست ندادند، بلكه 

 يعنى ھمواره; ھمانند دھقانان در دستگاه حكومتى وارد گشتند و مى كوشیدند كه وضع موجود را حفظ كنند

حجاج بر «شاھد اين ادعا آن است كه وقتى . زمام داران اسالمى را در امور ديوانى نسبت به خود محتاج گردانند

دھويه : او را گفت ١۴۶مردان شاه پسر زادان فرخرا بر كار بگمارد،  ١۴۵آن شد كه ديوان را به عربى نقل كند و صالح

ويد را چگونه كنى؟ گفت آن را نیز توانم : مى نويسم و عشر و نیم گفت: و ششويه را چگونه نويسى؟ گفت

خداوند ريشه ات را از زمین : گفت. ست كه افزوده مى شودويد، نیف است، و آن خرده و اضافه اى ا. نوشت

صدھزار درھم به وى داد كه از نقل ديوان اظھار عجز كند و از اين . بركند، ھمان گونه كه ريشه پارسى را بر كندى

  ١۴٧.»كار خوددارى كند، ولى او نپذيرفت و ديوان را نقل كرد

مطالب ياد شده، بیان گر اين است كه ايرانیان از تبديل ديوان از فارسى به عربى چه خسارت سنگینى را 

البته ھر چند در ابتدا براى  ١۴٨.»دبیران ايرانى از اين امر كراھت داشتند«ابن خلدون متحمل شدند و بنابر قول 

دبیران ايرانى تبديل ديوان ھا خسارتى جبران ناپذير مى نمود، لیكن ھوش و استعدادى كه ايرانیان در امور 

ديوانى از خود نشان داده بودند از يك سو، و فراگیرى زبان عربى به سرعت از سوى ديگر، موجب شد كه مجددًا 

  .نمونه بارز آنند سھلو خاندان  برامكهخاندان . ديوانى امپراتورى اسالمى مسلط شوند بر امور
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بنابراين، مى توان نتیجه گرفت كه دبیران ايرانى در برابر حمله عرب موضع عاقالنه اى در پیش گرفتند و نیاز 

ند و به تجديد حیات شديد فاتحان جديد به آن ھا سبب شد كه به سرعت موقع و جايگاه سابق خويش را بیاب

  .تشكیالت گذشته بپردازند

  دھقانان

از منابع اين دوره برمى آيد كه آنان . دھقانان يكى از طبقات نسبتًا مھم دوران ساسانیان به شمار مى رفتند

از آن ھا به نام  گیرشمن. مالكینى بودند كه نقش واسطه بین دولت و مردم، به ويژه روستايیان را ايفا مى كردند

  :ياد مى كند و مى نويسد ادانآز

آنان نجباى كوچك و مالك امالك با رؤساى دھكده ھا بودند و ارتباط بین روستايیان و حكومت مركزى را كه عّمال 
  ١۴٩.دولتى نماينده آن بودند، تأمین مى كردند

در اين منابع، دھقانان ايرانى در نقش ھاى گوناگون . مطلبى است كه منابع اسالمى به آن اشاره كرده اندو اين 

بعضى مواقع از آن ھا به عنوان رؤساى محّلى و بعضى مواقع از آن ھا به عنوان حاكمان اياالت . ظاھر شده اند

  .ا موضع آن ھا در قبال مسلمانان استبه ھر حال، آن چه در اين جا براى ما مھم است ھمان. ياد شده است

بنابر آن چه از منابع اين دوره بر مى آيد اكثر دھقانان به گونه بارزى با مسلمانان ھمكارى نمودند و مسلمانان نیز 

، ابوعبیدهاز ھمكارى دھقانان با مسعودى . از ھدايت و راھنمايى و كمك آن ھا در فتح بالد ايران بھره ھا بردند

ابو عبیده برفت تا از فرات گذشت و «: اه مسلمانان به ھنگام عبور از فرات خبر مى دھد و مى نويسدفرمانده سپ

با مسلمانان  ١۵١برسنیز از ھمكارى دھقان  ابن اثیرو  ١۵٠.»تنى چند از دھقانان پلى براى او ترتیب دادند

پلى ھم براى عبور لشكر اسالم بست و از «اطالعاتى به دست مى دھد كه او نیز با مسلمانان صلح كرد و 

، شیرآزاد. اين امر در پیروزى مسلمانان بسیار مھم بود ١۵٢.»تجمع سپاھیان ايران در بابل، آن ھا را آگاه ساخت

نیز ھنگام حمله مسلمانان به مداين با آن ھا صلح كرد و پرداخت جزيه را تعھد ) بالش آباد( ساباطدھقان 

بابل با ) حاكم و رئیس(مھرروز دھقان «بودند، جلوالء ھم چنین ھنگامى كه سپاھیان اسالم عازم نبرد  ١۵٣.نمود

  ١۵۴.»مسلمانان صلح كرد به شرط اين كه يك جريب زمین را با پول مسكوك پوشانیده به مسلمانان پرداخت نمايد

ھر چند سخنان فوق تا حدى مبالغه آمیز به نظر مى رسد، ولى مى تواند بیان گر اين حقیقت باشد كه میزان 

 تسترسینه دھقان «: مى نويسد تاريخ قممؤلف . اطالع اعراب مسلمان از حساب تا چه حد بوده است

و ابن اثیر  ١۵۵.»، فرمانده سپاه اسالم نشان مى دادابوموسىوجھى راه ورودى شھر را به در برابر ) شوشتر(

 ١۵٧زالقدھقان ١۵۶.»براى خود برگزيد) اشراف و اعیان(شصت غالم از دھقان زادگان  ابوموسى«: مى نويسد كه

میزان زر و سیمى بود كه يك عصاى قائم «ق با مسلمانان صلح كرد و فديه اى كه قرار شد بپردازد به ٣٠در سال 

بدره بر وزن صدره خريطه پول و (صلح كرد به پنجاه بدره  ھراتنیز با دھقان  عبدالّله بن عامرو  ١۵٨.»بپوشاندرا 

  ١۵٩).ارز

اين ھا نمونه اى از موضع گیرى دھقانان ايرانى در برابر مسلمانان بود و ذكر موِضع ھمه آن ھا در اين جا موجب 

اطاله كالم خواھد شد و اين نمونه ھا مى تواند بیان گر واكنش اكثريت دھقانان در مقابل حمله مسلمانان به 

  .ايران باشد
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ين است كه آيا دھقانان بعد از سقوط ساسانیان و سلطه مسلمانان بر آن چه در اين جا حائز اھمّیت است ا

ايران به رسالت سابق خود، يعنى واسطه بین حّكام و رعايا ادامه دادند و ھمان نقش جمع آورى خراج را به 

عھده داشتند يا نه؟ گزارش ھاى منابع اين دوره، بیان گر اين است كه دھقانان ھمان نقش سابق خود را در 

كومت اسالمى حفظ كرده و مسلمانان نیز به اھمّیت شغل آن ھا پى بردند و از آن ھا براى جمع آورى خراج ح

  .بھره گرفتند

نزد وى كه در كوفه بود، آمد و نامه اى به ) علیه السالم(على بن ابى طالبدر زمان خالفت  مرو، مرزبان ماھويه

نیز به  گرديزى ١۶٠.ه نوشت كه جزيه را به ماھويه دھندب) يعنى ده ساالران(دھقانان و اسواران دھشداران 

  :مسئولیت دھقانان در حكومت اسالمى اشاره كرده و مى نويسد

على ـ رضى الّله عنه  جعدة بن ھبیره لمخزومى حاكم خراسان شد و )علیه السالم(به عھد خالفت حضرت على

ـ نامه نوشت سوى براز بن ماھويه، دھقان مرو تا خراج به جعده گذارد و جعده به مرو آمد و براز به ھمه دھقانان 
  ١۶١.به طاعت داشتن جعده اندرگذاردن خراج: مرو نامه نوشت

مطالب ياد شده، اين حقیقت را بر ما آشكار مى كند كه مسلمانان با ايرانیان، دشمنى نداشتند و ھمین كه از 

آن ھا حسن نّیتى مشاھده مى كردند به آن ھا اعتماد مى نمودند و آن ھا را بر شغل قبلى شان ابقا مى 

ف ساسانیان سابقه حكومت نداشتند و در حقیقت، چاره اى جز اين ھم نداشتند، زيرا مسلمانان بر خال. كردند

كه  جرجى زيدان. كارگزاران ايرانى با تجربه چندين صد ساله خود مى توانستند آن ھا را در اداره امور يارى دھند

  :يك دوره، تاريخ تمدن اسالم نوشته به اين حقیقت، اشاره مى كند و مى نويسد

ى قبطى ھا در مصر و دھقانان در ايران مالیات ھاى مربوط را يعن; تحصیل داران مالیه، از خوِد اھالى بومى بودند

جمع آورى مى كردند به اين ترتیب كه مأمورين بومى مالیات و جزيه و ھر چه بود جمع كرده، ھزينه وصول آن را 

حاكم مسلمان ھم پس از برداشت مخارِج الزم اگر چیزى . برمى داشتند و بقیه را به حاكم مسلمان مى دادند

  ١۶٢.مى ماند به دمشق مى فرستاد و اگر كسرى داشت از دمشق مى گرفت باقى

  :نیز مى گويد بالذرى

 ١۶٣مالیاتدر پیمان صلح عبداّلله عامر با مردم مرو، موافقت شده بود كه به عربان در مرو جايگاه دھند و گردآورى 

  ١۶۴.بر عھده مردم بومى باشد نه عربان

نان در ساير موارد ھم اين امر را رعايت كرده باشند به احتمال قوى اين امر مى تواند بیان گر اين باشد كه مسلما

  .يعنى جمع آورى مالیات را كه در ابتداى فتح بالد، كارى بس مشكل بود بر عھده دھقانان گذاشته اند;

از منابع اين دوره بر مى آيد كه دھقانان عالوه بر مسئولیت جمع آورى مالیات، گاھى به عنوان مسلمان در 

و اين در صورتى ممكن مى شود كه دھقانان  ١۶۵.شركت مى كردند جھادنان تحت نام لشكركشى ھاى مسلما

  .به اسالم ايمان آورده باشند

منصب خويش از فاتحان بنابر اين، از مطالب مختصر اين بخش مى توان دريافت كه دھقانان براى حفظ مقام و 

جديد استقبال كرده و چون مورد نیاز فرمانروايان جديد بودند بالفاصله از زمره كارگزاران آن ھا شدند، لذا با ورود 
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اسالم به ايران نه تنھا گروه كثیرى از دھقانان چیزى از دست نداده، بلكه با تشرف به اسالم وضع خود را تثبیت 

  .نمودند

  ان و بازرگانانكشاورزان، صنعت گر

كشاورزان و صنعت گران از طبقات زحمت كش و موّلد ثروت ھر جامعه اى به شمار مى آيند كه چرخ ھاى 

اقتصادى جوامع به ھّمت و سعى شبانه روزى آن ھا به گردش در مى آيد، ولى متأسفانه منابع تاريخى به 

اند، از اين رو تالش و زحمات آن ھا در ھاله اى ندرت، آن ھم به صورت حاشیه اى به احوال اين طبقه اشاره كرده 

بنابر اين، براى آگاھى از احوال ايشان بايد به شواھد و قراين و حدس و گمان متوسل . از ابھام فرو رفته است

  .شد

طبقه كشاورزان و صنعت گران دوره ساسانیان نیز از اين امر مستثنا نبوده و منابع، ھنگام حمله مسلمانان به 

به ندرت از آن ھا ياد كرده و آن ھم زمانى است كه از اسرا ياد كرده اند ، اما با توجه به چند نكته مى توان ايران 

  .تا حدودى به وضع آن ھا در برابر حمله مسلمانان و كیفّیت برخورد فاتحان جديد نسبت به آن ھا پى برد

مركزى، به نظر نمى رسد كه كشاورزان و با توجه به وضع پر آشوب دوران آخر ساسانیان و عدم قدرت  :اوال

  ;صنعت گران مجبور به مقابله با مسلمانان شده باشند، مگر آنان كه جزء سپاھیان قرار گرفته بودند

نیاز شديد فاتحان جديد به كشاورزان و صنعت گران براى آبادانى سرزمین ھاى فتح شده، بنابراين،  :ثانیًا

  ;رد شده باشدنبايستى چندان صدمه اى به آنان وا

اين كه مسلمانان، ايرانیان را به ترك دين و آيین سابقشان و پذيرفتن دين جديد مجبور نمى كردند، و تنھا  :ثالثًا

  ;آنان را به پرداخت جزيه و عوارض مخصوص وادار مى نمودند

به مراتب از دولت ساسانیان «كردند میزان مالیات و خراجى كه مسلمانان بر آن ھا تحت عنوان جزيه مقرر  :رابعًا

  ١۶٧;بود ١۶۶كمتر

فاتح رواج داشت، عاملى بود كه اين طبقه را به  روحیه مساوات و عدالت پرورى كه در بین مسلمانان :خامسًا

  .سمت اسالم و مسلمانان سوق مى داد

با توجه به نكات فوق، مى توان دريافت كه كشاورزان و صنعت گران ھنگام حمله مسلمانان سرگرم كار خويش و 

كردند در انتظار اين  نظاره گر نبردھاى سپاھیان ايران و مسلمانان بودند و ھمین كه شكست ايرانیان را مشاھده

در راه ھا و پل ھا ) مداين(كشاورزان «: مى نويسد طبرى. بودند كه رفتار فاتحان جديد با آن ھا چگونه خواھد بود

زيه مى دادند و به كار آبادى مى پرداختند و ھمگى و به اندازه توانشان ج ١۶٨به گشت و راھنمايى مى پرداختند

كه احتماال اين ضیافت چندان برايشان خوشايند  ١٧٠»مھاجران مسافر را به عھده داشتند ١۶٩راھنمايى و ضیافت

  .نبوده است

را گرفته و نزد او آورند آن ھا يك صد  ١٧١بھرسیربه سپاھیان اسالم دستور داده بود كه كشاورزان  سعد وقاص

اينان تبعه پارسايانند و به جنگ شما نیامده اند، رھايشان : به سعد گفتدھقان ساباط شیرزاد، «. ھزار نفر بودند
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سعد نیز احوال آن ھا را به عمر نوشت و عمر حكم به آزادى آن ھا . كن تا رأى شما درباره آن ھا روشن شود

  ١٧٢.»كرد

شما را توان آبادى آن سرزمین را : عمر به مسلمانان نوشت«: مى نويسد اھوازدر مورد كشاورزان اسیر بالذرى 

  ٧٣١.»نیست پس اسیرانى را كه در اختیار داريد رھا كنید و خراج برايشان قرار دھید

موضع ھمه كشاورزان در برابر حمله عرب و تسّلط مسلمانان بر ايران يكسان نبود و از آن چه ياد كرديم بیشتر 

شرح حال توده كشاورزان بود، ولى كشاورزان امالك سلطنتى، رويه خالف ساير كشاورزان را در پیش گرفتند و با 

بايكديگر مشورت كرده، پرداخت جزيه و مداين ان كشاورز«: آورده اند كه. مسلمانان، حاضر به مصالحه نشدند

با آن ھا ھماھنگ ) خالصه دولت(استفاده از حمايت اسالم را ترجیح دادند، ولى فّالحین امالك خسرو پادشاه 

  ١٧۴.»نشدند

  ١٧۵.»را فتح كردند، مردمش را براى كشت اراضى به جاى نھادند اردشیرخرهه ھنگامى ك«: بالذرى مى نويسد

مسلمانان برمى خوريم و اين به ھر تقدير، در مطالعه فتوح مسلمانان در ايران به ندرت به مخالفت كشاورزان با 

امرى است طبیعى، زيرا آن ھا با مسلمانان سر جنگ نداشتند و به نظر مى رسد با توجه به اعتقادات 

مسلمانان اولیه، يعنى حمايت از طبقات ضعیف، در ھمان ابتدا بین كشاورزان و فاتحان جديد رابطه نسبتًا حسنه 

  .برقرار بوده است

در بررسى تاريخ فتوح به مواردى بر مى . ِحَرف تا حدودى شبیه وضع كشاورزان بودوضع صنعت گران و اصحاب 

  .خوريم كه بیان گر ھمكارى صنعت گران با مسلمانان است

او نیز بیست . خواست كه برايش منجنیق بسازد) دھقان ساباط( شیرزاداز  بھرسیرسعد وقاص به ھنگام فتح «

براى ساختن اين تعداد منجنیق از صنعت گران شھر كمك ساباط مسلمًا دھقانان  ١٧۶.»منجنیق براى او ساخت

  .گرفته كه اين كار نسبتًا مھم را در اسرع وقت براى مسلمانان آماده كرده است

ولى با توّجه به مھارت صنعت گران ايرانى در زمینه ھاى  متأسفانه منابع، از نمونه فوق كمتر ياد كرده اند،

مختلف، و حضور و اقامت مسلمانان در اين سرزمین پھناور مى توان نتیجه گرفت كه احتیاجات فنى و صنعتى 

آن ھا نیز مانند كشاورزان در صورتى كه به . مسلمانان به دست صنعت گران ايرانى برآورده مى شده است

 يعقوبىدر اين باره، . ند، مشمول پرداخت جزيه مى شدند و به زندگى خود ادامه مى دادنداسالم نمى گرويد

  :مى نويسد

علیه (عمر از اھل ھر صنعتى به قیمت آن چه بايد مى پرداختند از صنعت خودشان جزيه مى گرفت و على

به زودى جايگاه خود را در به واسطه نیاز مسلمانان به صنعت گران ايرانى، آن ھا . نیز چنین مى كرد )السالم

  ١٧٧.میان مسلمانان يافتند

  :نیز مى گويد مسعودى
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من غالمى دارم كه نقاش «مغیرة بن شعبه بدو نوشت . عمر اجازه نمى داد ھیچ كس از عجمان وارد مدينه شود

» گر است و براى مردم مدينه سودمند است، اگر مناسب دانستى اجازه بده او را به مدينه بفرستمو نّجار و آھن

  ١٧٨.وى ابولولو نام داشت و مجوسى و از اھل نھاوند بود. مغیره روزى دو درھم از او مى گرفت. و عمر اجازه داد

  .بديھى است سخنان فوق، بیان گر اھمّیت پیشه، و حرفه ايرانیان نزد مسلمانان است

بیشتر اھالى كوفه موالى : مى گويد ولھاوزنيكى از مھم ترين مراكز تجمع صنعت گران به شمار مى آمد  كوفه

ى زبان و ايرانى نژاد بودند كه بیشتر آن ھا پارس. بودند كه صنعت و تجارت و پیشه ھاى ديگر را در دست داشتند

  ١٧٩.در جنگ اسیر شده و بعد، آزاد گشته و اسالم را پذيرفتند

در مطالب فوق، حاكى از اين است كه صنعت گران نیز به واسطه اين كه اعراب به صنعت آن ھا نیاز داشتند 

  .كوتاه زمانى جايگاه خود را در حكومت اعراب يافتند و زندگى روزمره خود را ادامه دادند

كه از طبقات نسبتًا مھم دوره ساسانیان به شمار مى آمدند و نقش مھمى را در تجارت ايفا مى بازرگانان موِضع 

داشتند به نظر مى رسد كه آنان كردند نیز چندان روشن نیست، ولى از آن جا كه آن ھا در امور نظامى نقشى ن

ھم به ھنگام حمله اعراب، ھمانند كشاورزان و صنعت گران در انتظار آينده و وضعى كه پیش خواھد آمد بودند و 

حوادث بعدى نشان داد كه نه تنھا بازرگانان از حمله اعراب متضّرر نشدند، بلكه بعد از مدتى كه آتش جنگ فرو 

نیان تحت حكومت مسلمانان بازگشت با توجه به قلمرو وسیع امپراتورى نشست و آرامش به قلمرو ساسا

امتداد داشت بازرگانان موقع گذشته خود را حفظ نمودند، زيرا آن ھا با  اقیانوس اطلستا  چیناسالمى كه از 

  .تجربه و سرمايه اى كه داشتند به زودى شريان بازرگانى مسلمانان را به دست گرفتند

يد كه حتى در ھمان زمانى كه بین مسلمانان و ايرانیان جنگ ھاى پى در پى در جريان بود، از منابع بر مى آ

بازرگانان لحظه اى از داد و ستد دست نكشیدند، بلكه با بازرگانان شرق و غرب در خريد و فروش غنايمى كه 

مى التواريخ و قصص مل مؤلف مج. مسلمانان از امپراتورى ساسانیان به مدينه برده بودند به رقابت پرداختند

نھادند به جواھر مدينه به مدينه بردند بازرگانان شرق و غرب روى به مداين را از خسرو  چون خزانه«: نويسد

  ١٨٠.»خريدن و چیزھاى گران مايه

مور نظامى و سیاسى سرگرم بودند به نظر نمى رسد كه براى بازرگانان موانع از آن جا كه اعراب مسلمان به ا

چندانى ايجاد كرده باشند و آن ھا را از فعالیت ھاى بازرگانى باز داشته باشند، به ويژه ھنگامى كه به واسطه 

ملى روى آورده ثروت ھاى فراوانى كه در نتیجه غنام جنگى متوجه آن ھا شده بود و آن ھا به زندگى نسبتًا تج

بودند و نیازشان به پارچه ھاى حرير و زربافت جواھر و ديگر تجمالت رو به فزونى گذاشته بود و كشاورزان صنعت 

گر به تولید انبوه انواع محصوالت و كاالھا پرداخته بودند، بازرگانان عاملى بودند كه نیاز مسلمانان را از اقصا نقاط 

  .ود زيادى نصیب آن ھا مى شدتأمین مى كردند و از اين رو، س

  نتیجه

از مطالبى كه در اين مقاله، مطرح شد مى توان دريافت كه مواضع متعدد طبقات مختلف دولت ساسانیان در برابر 

حمله اعراب مسلمان، يكى از مھم ترين عوامل سقوط آن ھاست، زيرا عظمت و شكوه و جالل امپراطورى 
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اين طبقات مختلف، به ويژه طبقه اول يا اشراف درجه يك شامل ساسانیان منوط به ھماھنگى و ھمكارى 

  .بود نظامیانو  ديوانساالرانو  درباريان، روحانیان

اين نكته نیز شايان توجه است كه باتوجه به وضعیت پیش آمده در دوره آخر دولت ساسانیان، كسى قادر به 

كسب منافِع بیشتر با ساير طبقات در كشمكش ايجاد انسجام و وحدت بین طبقات مختلف نبود و ھر طبقه براى 

بنابر اين، به جز چند مرحله مقاومت كه آن نیز از ناحیه نظامیان و به صورت پراكنده و بدون انسجام و تقريبًا . بود

بى ثمر صورت گرفت، ديگر طبقات با نگرانى، نظاره گر حوادث بودند و از آن جا كه سقوط ساسانیان را به عینه 

در صدد برآمدند كه با موضع گیرى نسبتًا منطقى، جايگاھى را در دولت آينده كسب كنند تا بتوانند در  مى ديدند

در ھمین راستا بسیارى از افراد طبقات مختلف، . حد امكان با دغدغه كمترى به زندگى روزمره خود ادامه دھند

لمانان شتافتند و پاداش خود را نیز به خصوص طبقه متوسط و ديوان ساالران در بسیارى از موارد به مدد مس

و اين امر، زمانى بین ايرانیان تقويت شد كه دريافتند مسلمانان خدشه اى به دين و آيین و رسوم .دريافت كردند

و خالصه آن كه آن ھا مطمئن . آن ھا وارد نخواھند كرد و به گرفتن جزيه و عوارض گوناگون بسنده خواھند نمود

لمانان نیز مى توانند به زندگى خود ادامه دھند، ھر چند تفاوت ھاى فاحشى با شدند كه تحت حكومت مس

بنابر اين، ھر چند بعد از سلطه مسلمانان بر ايران، بعضًا به مقاومت و شورش ايرانیان . گذشته داشته باشند

و مردم در وضع علیه اعراب مسلمانان بر مى خوريم، لیكن به دلیل عدم انسجام، آن اقدامات نیز كارساز نشد 

  .عادى قرار گرفتند و به فعالیت ھاى روزمره خود ادامه دادند

  

  

  كتابنامه

، ترجمه ابوالقاسم حالت، تھران، مؤسسه مطبوعاتى كامل تاريخ بزرگ اسالم و ايرانـ ابن اثیر، عّزالدين على، ١

  ].بى تا[على اكبر علمى، 

، ترجمه محمدبن احمد مستوفى ھروى، به كوشش غالمرضا طباطبائى مجد، تھران، الفتوحـ ابن اعثم كوفى، ٢

  .١٣٧٢انتشارات انقالب اسالمى، 

، ترجمه محمدعلى تاج پور، و حمشت الّله رياحى، تھران، تاريخ مختصر الدولـ ابن العبرى، ابوالفرج ھدون، ٣

  .١٣۶۴اطالعات، 

تھران، مؤسسه مطالعات و : ، ترجمه عبدالمحمد آيتى، چاپ اولتاريخ ابن خلدون ـ ابن خلدون، عبدالرحمن،۴

  .١٣۶۴تحقیقات فرھنگى، 

  .١٣۶٩تھران انتشارات علمى و فرھنگى، : ، ترجمه پروين گنابادى، چاپ ھفتممقدمه ابن خلدونابن خلدون،  ۵

تھران، انتشارات  :، ترجمه وحید گلپايگانى، چاپ سومتاريخ فخرى ،)ابن طقطقى(ـ ابن طباطبا، محمدبن على ۶

  .١٣۶٧علمى و فرھنگى، 
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، ترجمه على پاشا صالح، چاپ سوم، تاريخ ادبى ايران از قديمى ترين روزگار تا زمان فردوسىـ ادوارد برون، ٧

  .١٣۶٩تھران، شركت انتشارات علمى و فرھنگى، 

تھران، شركت : پ سوم، ترجمه جواد فالطورى، چاتاريخ ايران در قرون نخستین اسالمىـ اشپولر، برتولد، ٨

  .١٣۶٩انتشارات علمى و فرھنگى، 

، ترجمه جعفر شعار، تھران، انتشارات بنیاد فرھنگ ايران، تاريخ پیامبران و شاھانـ اصفھانى، حمزة بن حسن، ٩

  ].بى تا[

تھران، سازمان چاپ و انتشارات : ، ترجمه عباس خلیلى، چاپ سوم)پرتو اسالم( فجراالسالمـ امین، احمد، ١٠

  .١٣۵۶اقبال، 

  .١٣۶٧، به كوشش محمد توكل، تھران، نشر نقره، فتوح البلدانـ بالذرى، احمدبن يحیى بن جابر، ١١

، به كوشش محمد پروين گنابادى و ملك الشعراء بھار، تھران، تاريخ بلعمىـ بلعمى، ابوعلى محمدبن محمد، ١٢

  .١٣۴١كتابفروشى زّوار، 

، تھران، انتشارات دانشگاه ملى ايران، ن و فرھنگ ايران قبل از اسالمتاريخ مختصر تمدـ تاجبخش، احمد، ١٣

٢۵٣۵.  

، ترجمه غرر اخبار ملوك الفرس و سیرھمـ ثعالبى نیشابورى، ابومنصور عبدالملك بن محمد بن اسماعیل، ١۴

  .١٣۶٨تھران، نشر نقره، : محمد فضائلى، چاپ اول

كوشش ايرج افشار، تھران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ، به تاريخ يزد ـ جعفرى، جعفربن محمد بن حسن،١۵

١٣۴٣.  

  .١٩٣٨، قاھره، چاپ مصطفى سقاء، الوزراء والكّتاب ـ جھشیارى،١۶

، به كوشش منصور رستگارى فسايى، تھران، فارسنامه ناصرىـ حسینى فسايى، حاج میرزا حسن، ١٧

  .١٣۶٧مؤسسه انتشارات امیركبیر، 

، به كوشش استاد جالل الدين ھمائى، تھران، كتابفروشى خیام، بیب السیرحـ خواندمیر، غیاث الدين، ١٨

١٣٣٣.  

تھران، نشر نى، : ، ترجمه محمود مھدوى دامغانى، چاپ دوماخبار الطوالـ دينورى، ابوحنیفه احمد بن داود، ١٩

١٣۶۶.  

  .١٣۶٨امیركبیر، ، تھران، مؤسسه انتشارات تاريخ مردم ايران قبل از اسالمـ زرين كوب، عبدالحسین، ٢٠

بى [تحقیق سلیم نعیمى، بغداد، مطبعة المعانى، ربیع األبرار ونصوص األخبار، ـ زمخشرى، محمود بن عمر، ٢١

  ]تا
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  .١٣٧٣تھران، چاپخانه سپھر، : ، ترجمه على جواھر كالم، چاپ ھشتمتاريخ تمدن اسالم ـ زيدان، جرجى،٢٢

  .١٣۶۴تھران، انتشارات اساطیر، : القاسم پاينده، چاپ دوم، ترجمه ابوتاريخ طبرىـ طبرى، محمدبن جرير، ٢٣

  .١٣۶٣، تھران، انتشارات امیركبیر، فرھنگ عمیدـ عمید، حسن، ٢۴

، ترجمه حسن انوشه، تھران، مؤسسه انتشارات امیركبیر، تاريخ ايران از اسالم تا سالجقهـ فراى، ريچارد، ٢۵

١٣۶٣.  

  .١٣۶٣تھران انتشارات سروش، : ، ترجمه مسعود رجب نیا، چاپ دومعصر زرين فرھنگ ايرانـ فراى، ريچارد، ٢۶

تھران، انتشارات علمى و : ، ترجمه مسعود رجب نیا، چاپ سوممیراث باستانى ايرانـ فراى، ريچارد، ٢٧

  .١٣۶٨فرھنگى، 

، ترجمه حسن بن على على بن حسن بن عبدالملك قمى، به تاريخ قمـ قمى، حسن بن محمد بن حسن، ٢٨

  .١٣۶١سید جالل الدين طھرانى، تھران، انتشارات توس،  كوشش

  .١٣۶٧، ترجمه رشید ياسمى، تھران، انتشارات امیركبیر، ايران در زمان ساسانیانـ كريستن سن، آرتور، ٢٩

  .١٣۶۴تھران، انتشارات علمى و فرھنگى، : ، ترجمه محمد معین، چاپ پنجمايران از آغاز تا اسالمـ گیرشمن، ٣٠

، تصحیح محمدباقر محمودى، تھران، سازمان چاپ وزارت ارشاد اسالمى، بحاراالنوار، محمدباقر، ـ مجلسى٣١

١٣۶۵.  

تھران، مؤسسه انتشارات امیر : به كوشش عبدالحسین نوائى، چاپ سوم تاريخ گزيده،ـ مستوفى، حمدالّله، ٣٢

  .١٣۶۴كبیر، 

ترجمه ابوالقاسم پاينده، تھران، بنگاه  مروج الذھب و معادن الجوھر،ـ مسعودى، ابوالحسن على بن حسین، ٣٣

  .٢۵٣۶ترجمه و نشر كتاب، 

  .١٣۶٩، ترجمه ابوالقاسم امامى، تھران، انتشارات سروش، تجارب االممـ مسكويه رازى، ابوعلى، ٣۴

  .١٣۶٢، چاپ دوازدھم، قم، انتشارات صدرا، خدمات متقابل اسالم و ايرانـ مطھرى، مرتضى، ٣۵

  .١٣٧١چاپخانه سپھر، : ، چاپ ھشتمفرھنگ فارسىـ معینى، محمد، ٣۶

تھران، انتشارات : ، ترجمه و شرح سید ھاشم رسولى محالتى، چاپ دوماالرشادـ مفید، محمدبن نعمان، ٣٧

  ].بى تا[علمیه اسالمیه، 

، شركت مؤلفان و مترجمان تھران احسن التقاسیم فى معرفة األقالیم،ـ مقدسى، ابوعبدالّله محمدبن احمد، ٣٨

  .١٣۶١ايران، 
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  ].بى تا[، به كوشش ملك الشعراء بھار، تھران، كتابخانه زّوار، تاريخ سیستانـ مؤلف نامعلوم، ٣٩

تھران، كتابخانه : ، به كوشش منوچھر ستوده، چاپ اولحدود العالم من المشرق الى المغربـ مؤلف نامعلوم، ۴٠

  .١٣۶٢طھورى، 

  .]بى تا[كالله خاور، : به كوشش محمد رضا دارنده، چاپ دوم مجمل التواريخ و القصص ، ـ مؤلف نامعلوم،۴١

، به كوشش محمدابراھیم باستانى پاريزى، تھران، انتشارات علمى تاريخ كرمانـ وزيرى، احمدعلى خان، ۴٢

  .١٣۵٨تاريخ، 

  ].بى تا[ه و نشر كتاب، ، ترجمه محمد ابراھیم آيتى، بنگاه ترجمالبلدانـ يعقوبى، احمدبن واضح، ۴٣

تھران، شركت انتشارات علمى و : ترجمه محمد ابراھیم آيتى، چاپ پنجم تاريخ يعقوبى،ـ يعقوبى، احمد، ۴۴

  .١٣۶۶فرھنگى، 

  

  و عضو ھیئت علمى گروه تاريخ دانشگاه اصفھان دكترى تاريخ ايران ١

و احمد  ٣۴٩و ريچارد فراى، میراث باستانى ايران، ص ١١٨آرتور كريستن سن، ايران در زمان ساسانیان، ص -٢

  .٢۴۶تاجبخش، تاريخ مختصر تمدن و فرھنگ ايران قبل از اسالم، ص

  .١١٩كريستن سن، ھمان، ص -٣

و عبدالحسین زرين كوب، تاريخ  ١١٩كريستن سن، ھمان، ص; ٣٧٧گیرشمن، ايران از آغاز تا اسالم، ص: ك.ر -۴

  .۵٠١ان قبل از اسالم، صمردم اير

  .۵٠١زرين كوب، ھمان، ص -۵

  .۵٠٣و زرين كوب، ھمان، ص ١١٩كريستین سن، ھمان، ص -۶

  .١١٩كريستن سن، ھمان، ص -٧

  .٣۴۶و ريچارد فراى، ھمان، ص ٣٧١گیرشمن، ھمان، ص; ١٢٠ـ١١٩ھمان، ص -٨

  .زيك، اسپھبد، اسپندياز، قارن، مھران و سورن: شامل -٩

  .١٢٠ـ١١٩كريستن سن، ھمان، ص: ك.ر -١٠

  .نبرد قادسیه بودفرمانده سپاه ايران در  -١١
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  .١٢٠٩، ص٢بلعمى، تاريخ بلعمى، ج -١٢

  .۵٣٠و زرين كوب، ھمان، ص ٣٧٠گیرشمن، ھمان، ص; ۵٢٢كريستن سن، ھمان، ص: ك.ر -١٣

  .١۵١و ابوحنیفه احمد بن داود دينورى، اخبار الطوال، ص ١٢١٠، ص٢بلعمى، ھمان، ج: ك.ر -١۴

  .٢٢٩و  ٢٢٣ـ٢٢٢ص ،٢ابن اثیر، كامل تاريخ بزرگ اسالم و ايران، ج -١۵

طبرى، ; ۴٧۴ـ۴٧٣ثعالبى، اخبار ملوك الفرس و سیرھم، ص; ۵٩حمزه اصفھانى، تاريخ پیامبران و شاھان، ص -١۶

و  ١١۴الفتوح، ص ابن اعثم كوفى،; ٣٢١، ص١ابوعلى مسكويه رازى، تجارب االمم، ج; ١٨١۵، ص۵تاريخ طبرى، ج

  .۵٢٨كريستن سن، ھمان، ص

يزدگرد سخت . ايرانیان كه در جلوالء شكست خوردند به حلوان نزد يزدگرد رفتند«: دينورى مى نويسد -١٧

ايى كه ھمراه داشت از آن جا حركت كرد و در درمانده شد و با زنان و فرزندان و خدمتكاران و اموال و گنجینه ھ

  ).١۶٣ھمان، ص(» قم و كاشان فرود آمد

  .۵۴، ص٣ابن اثیر، ھمان، ج -١٨

  .٢۵٩ابن اعثم، ھمان، ص -١٩

  .٣٣ـ٣٢، ص١و وزيرى، تاريخ كرمان، ج ٢۵٩ابن اعثم، ھمان، ص; ۴۴٣بالذرى، فتوح البلدان، ص -٢٠

  .۴۴٣بالذرى، ھمان، ص -٢١

  .۵٣٠كريستن سن، ھمان، ص -٢٢

  .حاكم طوس -٢٣

  .۴٧۴عالبى، ھمان، صو ث ۵٣٠كريستن سن، ھمان، ص -٢۴

  .۵٣٠كريستن سن، ھمان، ص: ، به نقل از٧۴٣و ثعالبى، ھمان، ص ۵٠۴، ص٣بلعمى، ھمان، ج -٢۵

  .٣٧٠، ص١و مسكويه، ھمان، ج ۵٧ـ۵۶، ص٣ابن اثیر، ھمان، ج -٢۶

  .٣٧٠و مسكويه، ھمان، ص ۵٩ـ۵٧، ص٣ابن اثیر، ھمان، ج -٢٧

  .۵٩، ص٣و ابن اثیر، ھمان ج ٣٧٢مسكويه، ھمان، ص -٢٨

  .۵٨، ص٣و ابن اثیر، ھمان، ج ٣٧٠مسكويه، ھمان، ص -٢٩
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ن اب; ۴٧۶و ابن اعثم كوفى، ھمان، ص  ٣٩١، ص١مسكويه، ھمان، ج;٢١۴٧ـ٢١۴۶، ص۵طبرى، ھمان، ج -٣٠

; ١٧۵دينورى، ھمان، ص; ٢٠۴، ص٣ابن اثیر، ھمان، ج; ۴۴۴بالذرى، ھمان، ص; ١١٢طقطقى، تاريخ فخرى، ص

  .٣٢و جعفرى، تاريخ يزد، ص ١۶۴ابن العبرى، تاريخ مختصر الدول، ص

  .١٠۴ابن اعثم كوفى، ھمان، ص: ك.ر -٣١

  .۵١يعقوبى، البلدان، ص -٣٢

  .٢٧٨، ص١مسعودى، مرّوج الّذھب و معادن الجوھر، ج -٣٣

  .١٢٢، ص)پرتو اسالم(و احمد امین، فجر االسالم  ۶٢، ص٢و ج ٢٠٣، ١خواندمیر، حبیب السیر، ج -٣۴

  .٢٠٣، ص١خواندمیر، ھمان، ج -٣۵

  .٣۵٧، ص٣٢بحاراالنوار، ج مجلسى، -٣۶

  .٢۶۴، ص٢يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ج -٣٧

  .١٣١مرتضى مطھرى، خدمات متقابل اسالم و ايران، ص: ك.ر -٣٨

و برخى گفته اند . شاه زنان، دختر يزدجرد، پادشاه ايران بود) على بن حسین(مادرش «: شیخ مفید مى نويسد

حنیف بن جابر حنفى را در سمت مشرق حكومت جايى ) علیه السالم(نام آن زن، شھربانويه بوده و امیرالمؤمنین

پس آن جناب شاه زنان را به پسرش . پس حريث دو تن از دختران يزدجرد را براى آن حضرت فرستاد. بداد

را براى حسین بزايید و ديگرى را به محمدبن ) علیه السالم(بخشید و آن زن، زين العابدين)علیه السالم(حسین

  ).١٣٨، ص٢شیخ مفید، اإلرشاد، ج(» .ابى بكر بخشید و آن زن، قاسم پسر محمد بن ابى بكر را بزايید

  .١٧٩و ابن العبرى، ھمان، ص ٢٢٩، ص٢مسعودى، ھمان، ج; ١٠٧، ص٢ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج -٣٩

  .١٩٠٣، ص۵و طبرى، ھمان، ج ٣۴٠ـ٣٣٩، ص١مسكويه، ھمان، ج -۴٠

  .وزير يزدجرد بن شھريار بود كه در جنگ نھاوند كشته شد -۴١

و  ١۶ـ١۵، ص٣ن، جابن اثیر، ھما; ٣۵۶، ص١ابن اعثم كوفى، ھمان، ج; ١٩۵۵ـ١٩۵۴، ص۵طبرى، ھمان، ج -۴٢

  .١٧٢دينورى، ھمان، ص 

  .عثمان بن ابى العاص، فرمانده سپاه مسلمانان بود -۴٣

  .۵۴١بالذرى، ھمان، ص -۴۴

  .۵۴٣بالذرى، ھمان، ص -۴۵
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  .١٨٠ـ١٧۵، ص ١و حسینى فسايى، فارسنامه ناصرى، ج ۶۵، ص٣ابن اثیر، ھمان، ج -۴۶

  .٨٢مؤلف نامعلوم، تاريخ سیستان، ص -۴٧

  .٢۵۶آيه ) ٢(بقره -۴٨

  .١٢۶مطھرى، ھمان، ص -۴٩

  .٢٩٧، ص١ادوارد برون، تاريخ ادبى ايرانى از قديمى ترين روزگار تا زمان فردوسى، ج -۵٠

  .٣٣٨ـ٣٣٧، ص١برتولد اشپولر، تاريخ ايران در قرون نخستین اسالمى، ج -۵١

  .١٣٢ـ١٣٠مؤلف ناشناخته، حدود العالم من المشرق الى مغرب، ص -۵٢

  .۴۶يعقوبى، البلدان، ص -۵٣

  .۵۴۶و بالذرى، ھمان، ص ٢١۴، ص٣ابن اثیر، ھمان، ج -۵۴

  .٩٣ـ٩٢تاريخ سیستان، ص  -۵۵

  .٣٧۶وگیرشمن، ايران از آغاز تا اسالم، ص  ٢٢۵ـ  ٢٣٣كريستن سن، ايران در زمان ساسانیان، ص : ك. ر. ۵۶

  .١٠۵ابن اعثم كوفى، الفتوح، ص . ۵٧

وجه به اين كه پھلويان، قوم پارت ھستند ابن اثیر در البته با ت. ٣٣٨، ص ٢كامل تاريخ بزرگ اسالم و ايران، ج . ۵٨

  .نسبت آن ھا به قوم ماد دچار خبط شده است

  .٢٠١ـ ١٩٩ص  ٢ھمان ج : ك ابن اثیر. ر. ۵٩

  .٢١٠ص  ٢ھمان، ج . ۶٠

  .٢٢٩ھمان، ص . ۶١

  .١٧٧و حمدالّله مستوفى، تاريخ گزيده، ص  ٢۴۵و  ٢١۴ص : ك.ر. ۶٢

مسلمًا كشتگان و فراريان، از نجبا و جزء سواره نظام بودند كه سمت فرماندھى را در جنگ قادسیه به عھده . ۶٣

  .داشتند

; ٣۶٩بالذرى، فتوح البلدان، ص ; ٣١١ابن اعثم كوفى، ھمان، ص ;١٧٣٨، ص ۵طبرى، تاريخ طبرى، ج . ۶۴

ابن ; ٢۶٩، ص ٢ابن اثیر، ھمان، ج ; ١۵۶و دينورى، اخبار الطوال، ص ; ٣١٣، ص ١مسكويه، تجارب االمم، ج 
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و  ٢٧٢مجمل التواريخ و القصص، ص ; ١٧٧حمدالّله مستوفى، ھمان، ص ; ١۶١العبرى، تاريخ مختصرالدول، ص 

  .١١٠ـ  ١٠۵ابن طباطبا، تاريخ فخرى، ص 

برخى نیز به بصره . زياد به امر معاويه، برخى از آن جماعت را به شام برد و آنان را پارسیان شام خواندند«. ۶۵

خوانند، چنان كه  ابومسعود گويد كه اعراب، عجم را حمراء مى. رفتند و به اسوارانى كه در آن جا بودند، پیوستند

  .٣٩٩بالذرى، ھمان، ص » گويند من از حمراء ديلم ھستم

ريچارد فراى، عصر زرين فرھنگ ايران، ص . ١٢۴ـ  ١٢٣احمد امین، فجراالسالم، ص : ك.ر ٣٩٩ـ ٣٩٨ھمان، . ۶۶

٧٨.  

واقع در دامنه جبال قفقاز و ساحل غربى بحر » دربند«باب االبواب نامى است كه جغرافیون عرب به شھر . ۶٧

  .٢٢٣، ص ۵محمد معین، فرھنگ فارسى، ج . (خزر داده اند

ـ  ١٨٢٧، ص ۵طبرى، ھمان، ج ; ١۵۶ـ  ١۵٢ابن اعثم كوفى، ھمان ص ; ٣٣٨ـ ص  ٢ابن اثیر، ھمان، ج . ۶٨

  .١١٠و ابن طباطبا، ھمان، ص  ٣٢٧، ص ١مسكويه، ھمان، ج ; ١٨٢٨

  .١۶١و دينورى، ھمان، ص  ٣٧٨بالذرى، ھمان، ص . ۶٩

  .نادمین و پشیمانان. ٧٠

طبق قول دينورى . ۵٣٠ھمان، ص . بالذرى مى نويسد كه ھرمزان در جنگ جلوالء ھم شركت داشت. ٧١

وان شكست خورد و با ھمراھانش به قم و كاشان گريخت بنابه پیشنھاد ھرمزان، سرد ھنگامى كه يزدگرد در حل

ھمان، . گرد فرمانروايى اھواز و فارس را به وى داد كه با مسلمانان نبرد كند و جلو پیشروى آن ھا را سد نمايد

  ١۶٣ھمان، ص . ھرمذان، دايى شیرويه، پسر خسرو پرويز بود. ١۶٣ص 

، ص ٢ابن اثیر، ھمان، ج ; ١٨٨٣، ص ۵، طبرى، ھمان، ج ٧٩٢زمخشرى، ربیع االبرار و ونصوص االخبار، ص . ٧٢

  .٢٢۴ـ  ٢٢٣ابن اعثم كوفى ھمان، ص  ۵٣٠بالذرى، ھمان، ص ; ٣٧۶

  .٣٣٩، ص ١و مسكويه ھمان، ج  ٢٢۵ابن اعثم كوفى، ھمان، ص ; ١٩٠٣ـ ١٩٠٢، ص ۵طبرى، ھمان، ج . ٧٣

  .۶٧٩، ص ٢ج . ٧۴

  .٣۴٨، ص ١و مسكويه، ھمان، ج  ١٩۶۶ـ ١٩٣۴، ص ۵طبرى، ھمان، ج . ٧۵

  .٧٩٣و زمخشرى، ھمان، ص  ٢٠١دينورى، ھمان، ص ; ۵۵، ص ٢يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ج : ك. ر. ٧۶

  .اصحاب پیامبر و يكى از فرماندھان سپاه اسالم در فتح ايران بوداز . ٧٧

  .٣٠۴حسن بن محمد بن حسن قمى، تاريخ قم، ص . ٧٨
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يى را كه بین فرماندھان ايرانى كه به مسلمانان پیوسته بودند و ايشان را نزد عمر مؤلف تاريخ قم گفت و گو. ٧٩

سیاه و ماه فروردين در رياست و مھترى ايشان بر «. برده، نقل مى كند كه بیان گر پايگاه طبقاتى ايشان است

من از اھل اصطخرم  كه: ماه فروردين گفت. قوم به پیش عمر منازعت كردند و میان ايشان گفت و گوى واقع آمد

سیاه . و از آن جا پادشاھان و سالطین بوده اند و سیاه، از اھل ماسبیذان است من به رياست از او سزاوارترم

ماه فروردين راست مى گويد او اھل اصطخر است ولیكن از سفھاء ايشان است و من از اھل ماسبیذانم از : گفت

میر و مھتر و رئیس و سرور قوم گردانیده اند و با ايشان وصلت و اھل خان ھايى كه پادشاھان ھمیشه ايشان را ا

خويشى كرده اند و ياران من كه مرا بر و تفضیل نھاده اند و مھتر گردانیده، به حال من و حال او داناترند و نیكو 

  ).٣٠۴قمى ھمان، ص (، »پس عمر ايشان را بر مرتبه خود بگذاشت. میدانند

ـ  ٣٩٢، ص ٢ابن اثیر ھمان، ج ; . ٣۴٢ـ ٣۴١، ص ١مسكويه ھمان، ج ;  ١٩٠۶ـ ١٩٠۵، ص ۵طبرى، ھمان، ج . ٨٠

  .٣۵٧و زمخشرى، ھمان، ص  ٣٩۴

  .٣۵٧ص و زمخشرى  ۵٢١بالذرى، ھمان، ص . ٨١

از آن جا كه سوار نظام اولین گروھى بودند كه با مسلمانان رو به رو مى شدند و مى جنگیدند بیشتر . ٨٢

  .ندكشتگان و اسرا از ايشان بود و پیادگان و دسته ھاى ديگر سپاه كه تاب مقاومت را نداشتند، مى گريخت

 ١٧٩حمدالّله مستوفى، ھمان، ص ; ١٩۵٩ـ  ١٩۵٨، ص ۵طبرى، ھمان، ج ; ٣۵٢، ص ١مسكويه، ھمان، ج . ٨٣

  .١٧٢ـ ١۶٨و دينورى، ھمان، ص  ١٣ـ ٣ص  ٣ابن اثیر، ھمان، ج ; ٢۵٢ـ ٢٢٩ابن اعثم، ھمان، ص ; ١٨٠ـ

  .١٩۵۵ـ  ١٩۵۴، ص ۵و طبرى، ھمان، ج  ٢٧۴مجمل التواريخ و قصص، ص ; ٢٩ـ  ١٨ص  ٣ابن اثیر، ھمان، ج . ٨۴

و  ٢٧٧مجمل التواريخ و القصص، ص ; ٣۶٠، ص  ١سكويه، ھمان ج م; ١٩٧۶ـ  ١٩٧۴ص  ۵طبرى، ھمان، ج . ٨۵

  .٣٣، ص ٣ابن اثیر، ھمان، ج 

  .٢۵۴ـ  ٢۵٣ھمان، ص . ٨۶

شرافیت مذكور در جدال ھاى خود با دربار براى دفاع از حقوق ديرين خويش، ا«گیرشمن معتقد است كه . ٨٧

  .٣٧٢ھمان، ص » يكى از علل انحطاط و حتى انھدام شاھنشاھى ساسانیان بود

  . ٢۵۵و ابن اعثم، ھمان، ص  ۵٣٠ھمان ص . ٨٨

مردم اصفھان با . فادوسفان در اصفھان گريخت و در فارس به يزدگرد پیوست«: ابن اعثم كوفى مى نويسد. ٨٩

پادوسپان لقب يا منصب چھار سردار بزرگ در عھد انوشیروان دادگر ). ٢۵۶ھمان، ص (، »مسلمانان صلح كردند

مملكت ايران را به چھار قسمت تقسیم كرد و ھر قسمت را به پادوسپانى سپرد و اين  گويند انوشیروان. بود

پادوسپانان در پايتخت مملكت اقامت داشتند و از جانب خود، مرزبان و استانداران مى فرستادند و به كثرت 

قارن حمله عرب استعمال پادگوسپان و پادوسپان شده و معّرب آن فادوسفان است و لقب فرمانروايان اصفھان م

  ).۴٩٢حسن عمید، فرھنگ عمید، ص (به ايران نیز پادوسپان بوده است 

  .۴٣٩و بالذرى، ھمان، ص  ١٩۶۵، ص ۵طبرى، ھمان، ج ; ٢۵ـ٢۴، ص ٣ابن اثیر، ھمان، ج . ٩٠
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٣۴ 
 

  .اشراف و نجبا. ٩١

  .٢۵٩ـ  ٢۵٧ابن اعثم، ھمان، ص . ٩٢

  .١٨٢حمدالّله مستوفى، ھمان، ص : ك.ر. ٩٣

  .۵۴٠بالذرى، ھمان، ص . ٩۴

شیراز نیز بر اين قرار گشوده شد كه . ٢٠١٠، ص ۵و طبرى، ھمان، ج  ۶٧، ص ٣ابن اثیر، ھمان، ج . ٩۵

د كنند، ذمى شوند و خراج پردازند و كشته نشوند و به بردگى گرفته مردمش، جز آنان كه خواھند جالى بل«

  ).۵۴١بالذرى، ھمان، ص (ـ »نشوند

  .١٩٧۶، ص ۵طبرى، ھمان ج . ٩۶

  .)١٩٧٨، ص ۵طبرى، ھمان، ج (» ق فتح شد ٣٠مدائنى گرگان در ايام عثمان به سال «اما به گفته . ٩٧

  .١٧٨، ص ٣و ابن اثیر ھمان ج . ٣۶٠، ص ١مسكويه، ھمان، ج ; )ق ٢٢سال ( ١٩٧٧ص  ۵طبرى، ھمان، ج . ٩٨

  .٣۶١، ص ١ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون ومسكويه، ھمان، ج . ٩٩

  .١٩٧٧، ص ۵ھمان، ج . در تاريخ طبرى، رزبان آمده است. ١٠٠

  .١٢٢ـ١٢٠ص  ٢و ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج  ٣۵، ص ٣ابن اثیر، ھمان، ج ; ۴٧١بالذرى، ھمان، ص . ١٠١

  . ۴٧۵و بالذرى، ھمان، ص  ٣۶١، ص ١سكويه، ھمان، ج م; ۴١، ص ٣ابن اثیر، ھمان، ج . ١٠٢

و طبرى  ۶ص  ٢ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج ; ٢١۶، ص ٣ابن اثیر، ھمان، ج ; ٨٢تاريخ سیستان، ص . ١٠٣

  .٢٠١۵، ص ۵ھمان، ج 

  .١٩٩١ـ ١٩٨۴و  ١٩٨٣، ص ۵طبرى، ھمان، ج . ١٠۴

  .۵۶٣ـ  ۵۶٢بالذرى، ھمان، ص . ١٠۵

  .۵۶۴ھمان، ص . ١٠۶

  .۵۴٩ھمان، ص، . ١٠٧

  .٢٨٣ابن اعثم، ھمان، ص . ١٠٨

  .٢٠٩، ص ٣و ابن اثیر، ھمان، ج  ۵۶۵بالذرى، ھمان، ص . ١٠٩

  .٢٨٣ابن اعثم، ھمان، ص . ١١٠
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٣۵ 
 

  .٢٨٣ھمان ص  ١١١

  .٢٨٣ھمان، ص . ١١٢

  .٢۶و على بن زيد بیھقى، تاريخ بیھق، ص  ٢٨٣ھمان، ص . ١١٣

ارياب و طالقان، از ھر جانب امیرى، ملكى و بزرگى بعد از امان خواستن حاكم ف: ابن اعثم مى نويسد. ١١۴

عبدالّله او را اجابت . مى رسید از او امان مى خواست و مال واليت قرارى مى داد) عبدالّله بن عامر(نزديك او 

: ھمو مى نويسد. ٢٨۴ھمان، ص . مى كرد و مثالى مى نوشت و بدو مى داد و به شھر خويش باز مى فرستاد

  .)٢٨٢ھمان، ص » .طوس بعد از امان گرفتن، به مسلمانان در فتح نیشابور مدد رساند كناررنك، حاكم«

طبرى ). ١۶٣ص . ٣ابن اثیر، ھمان، ج (» شورش زدندق در عھد عثمان دست به  ٢٩مردم فارس در سال . ١١۵

سعید بن عاص با مردم گرگان صلح كرده، آن گاه مقاومت كردند و كافر شدند و از پس سعید كسى : مى نويسد

سوى گرگان نرفت كه راه را بسته بودند و ھر كس حدود قومش به راه خراسان مى رفت از مردم گرگان در بیم و 

  .٢١٨۵، ص ۵ھمان، ج . قتیبة ابن مسلم در عھد عثمان آن جا را گشود ھراس بود، نھايتًا

و فراى، تاريخ ايران از اسالم تا  ٢١٨٧، ص ۶، طبرى، ھمان، ج ٢٧٧ـ ٢٧۶ص،  ٣ابن اثیر، ھمان، ج، . ١١۶

  .٢٩، ص ۴سالجقه، ج 

  .١٨١، ص ١و فسايى، فارسنامه ناصرى، ج  ٢٠٧، ص ۴ابن اثیر، ھمان، ج . ١١٧

ژه در عھد بنى امیه كه با گذشت زمان، حكمرانان عرب مسلمان، جاى حكمرانان ايرانى را گرفتند و به وي. ١١٨

  .تعصب عربى داشتند

  .٣٣٨دينورى، ھمان، ص . ١١٩

  .٣٣۵ھمان، ص . ١٢٠

  .۴۴٠بالذرى، ھمان، ص . ١٢١

  .٢۴، ص ۴و فراى تاريخ ايران از اسالم تا سالجقه، ج  ۴۵٢ھمان، ص . ١٢٢

ابو عبدالّله محمدبن احمد مقدسى، احسن التقاسیم فى معرفة : ك. و ر ٣٧١، ص ١ مسكويه، ھمان، ج. ١٢٣

  .۴٢٧ـ ۴٢۶األقالیم، ص 

  .۵۶۶بالذرى، ھمان، ص . ١٢۴

  .۶٧، ص ٣ابن اثیر، ھمان، ج . ١٢۵

  .١٧۶۵، ص ۵طبرى، ھمان، ج . ١٢۶
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٣۶ 
 

  .٣٢٩، ص ١مسكويه، ھمان، ج . ١٢٧

  .١۶٣دينورى، ھمان، ص . ١٢٨

  .١۶٣ھمان، ص . ١٢٩

  .١۵۵كريستن سن، ھمان، ص . ١٣٠

  .١۴٣ريچارد فراى، عصر زرين فرھنگ ايران، ص . ١٣١

، ٢تاريخ يعقوبى، ج . يعقوبى میزان مال را ھفت صد ھزار درھم ذكر كرده كه ابوھريره از بحرين آورده است. ١٣٢

  .۴١ص 

  .٣٧۴ـ٣٧٣، ص ١مسكويه، ھمان، ج . ١٣٣

ص  ١، مقدمه ابن خلدون، ج عبدالرحمن بن خلدون. ١١٣ابن طباطبا، ھمان، ص ; ٣٧۴ـ٣٧٣، ص ١ھمان، ج . ١٣۴

۴۶۶.  

  .۴۶۶، ص ١ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ج . ١٣۵

  .٣٧۴، ص ١مسكويه، ھمان، ج . ١٣۶

عمر با كسانى از پارسیان، در نھان بسیار مى نشسته است و پارسیان شیوه «: مسكويه مى نويسد. ١٣٧

شیوه . ھاى شاھان را، به ويژه پادشاھان برتر ايران، به ويژه شیوه كشوردارى انوشیروان را بر او مى خوانده اند

  ).٣٧٨، ص ١ھمان، ج (» پیوسته از آن پیروى مى كرده است ھاشان را خوش مى داشته و

  .۶٧٩، ص ٢مسعودى، مروج الذھب، ج . ١٣٨

  .٣٨و جھشیارى،الوزراء والكتاب،ص  ۴٢۴و بالذرى،ھمان، ص ۶۶۴، ص ١ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ج. ١٣٩

  .١۶٧ريچارد فراى، عصر زرين فرھنگ ايران، ص : ك. ، و ر۶٧جھشیارى، ھمان، ص . ١۴٠

  او از طرف معاويه حدود دوازده سال استاندار عراق بود. ١۴١

  .۶٨، ص ٢تاريخ يعقوبى، ج . ١۴٢

  . ١۶٨، ص ٢ھمان، ج . ١۴٣

ريچارد فراى، عصر زرين فرھنگ : ، به نقل از۴٣، ص )١٩٠٣لیدن (جاحظ ـ فى مناقب الترك، چاپ وان فلوتن، . ١۴۴

  .١۶٧ايران، ص 
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٣٧ 
 

: ك.ر. بنوتمیم نیز با زادان فرخ بود و نزد او به تازى و فارسى مى نوشتصالح بن عبدالرحمن، آزاد كرده . ١۴۵

  .۴٢۴ھمان، ص . بالذرى. صالح از اسیران سجستان بود. ١۶٧ريچارد فراى عصر زرين فرھنگ ايران، ص 

  .۴٢۵بالذرى، ھمان، ص .زادان فرخ، دبیر حجاج بود كه در قیام عبدالرحمن اشعث در كوفه كشته شد. ١۴۶

  .۴۶٧، ص ١ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ج . ۴٢۵ھمان، ص . ١۴٧

  .۴۶٧، ص ١ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ج . ١۴٨

  .٣٧٢گیرشمن، ھمان، ص . ١۴٩

  .۶۶۵ـ۶۶۴، ص ١مسعودى، ھمان، ج . ١۵٠

  .بین قادسیه و بابل. ١۵١

  .٣١۶، ص ٢ابن اثیر، ھمان، ج . ١۵٢

  .٣١٩ھمان، ص . ١۵٣

  .٣٢٩ھمان، ص . ١۵۴

  .٢٩٨ـ٢٩٧قمى، ھمان، ص . ١۵۵

  .٧٨، ص ٣ن اثیر، ھمان، ج اب. ١۵۶

  .پنج فرسنگى سجستان است. ١۵٧

  .۵۴٨ـ۵۴٧بالذرى، ھمان، ص . ١۵٨

  .٢٢٨گرديزى، تاريخ گرديزى، ص . ١۵٩

  .۵۶٩ـ۵۶٨بالذرى، ھمان، ص . ١۶٠

  .٢٣٣گرديزى، ھمان، ص . ١۶١

  .٢۵٨، ص ٢جرجى زيدان، ج . ١۶٢

عثمان بن حنیفه از طرف عمر، سواد كوفه را مساحى كرد و بر آن ھا خراج مقرر «: يعقوبى مى نويسد. ١۶٣

دھكانان نزد عثمان بن حنیف آمدند و راجع به . تاكستان ھا مقرر كرد، ده درھم بودمیزان مالیاتى كه بر . نمود

پس قضیه را به عمربن خطاب . تاكستان گفتند كه در نزديكى مصر خوشه اى از آن به درھمى فروخته مى شود

  . ۴٠ـ ٣٩ص  ٢، ج تاريخ يعقوبى. گزارش داد و عمر به او نوشت كه به اندازه دو جا از اين بردارد و بر آن بنھد
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٣٨ 
 

  .۵۶۴بالذرى، ھمان، ص . ١۶۴

  .١٠٠، ص ٢ابن خلدون، ھمان، ج . ١۶۵

از ھر جريب زراعت پر محصول گندم يك درھم و «) علیه السالم(بالذرى مى نويسد به عھد خالفت على . ١۶۶

نیم و يك صاع گندم، و بر ھر جريب كشت متوسط يك درھم، و بر ھر جريب گندم كم حاصل دو ثلث درھم، و بر 

خل و اشجار ھر دو باشد ھر جريب ده درھم، و و بفرمود تا بر بستان ھايى كه در آن ھا ن. جو نصف آن وضع شد

و از ھر نخل . بر ھر جريب مو كه سه سال بر آن گذشته و به سال چھارم رسیده و بھره دھد ده درھم مقرر دارند

و بر ھر دھقانانى كه بر يابو سوار مى . جدا افتاده از قريه ھا كه عابران میوه آن را مى خورند چیزى وضع نكنند

ترى طال به دست مى كنند ھر نفر چھل و ھشت درھم، و بر بازرگانان میان حال ھر نفر بیست و شوند و انگش

  .٣٨٧ھمان، ص » .چھار درھم در سال، و بر مزدوران و ساير كسان، ھر مردى دوازده درھم قرار دھند

  .۴٢٧ـ۴٢۶ان، ص مقدسى، ھم: ك. ر. ١۶٧

  .توضیح اين كه كشاورزان به عنوان بلد، مسلمانان را راھنمايى مى كردند. ١۶٨

  .١٨٣۶، ص ۵طبرى، ھمان، ج  .ضیافت غنیمت گیران، به خصوص موروثى بود. ١۶٩

  .ھمان. ١٧٠

  .بین دجله و فرات، از ھفت شھر مداين. ١٧١

طبرى ھمان، ج . عمر در مورد كشاورزان جلوالء نیز ھمین فرمان را داد. ١٨٣۴ـ١٨٠۶، ص ۵طبرى، ھمان، ج . ١٧٢
  .١٨٣۴، ص ۵

  .۵٢۶بالذرى، ھمان، ص . ١٧٣

  .٣٢٢ـ ٣٢١، ص ٢ابن اثیر، ھمان، ج . ١٧۴

  .۵۴١بالذرى، ھمان، ص . ١٧۵

  .١٨٠٧، ص ۵طبرى، ھمان، ج . ١٧۶

  .۴٠، ص ٢يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ج . ١٧٧

  .۶٧٧، ص ١مسعودى، ھمان، ج . ١٧٨

  .١٢۵ـ١٢۴، ص ١احمد امین، ھمان، ج . ك. ر. ١٧٩

  .٢٧۴مجمل التواريخ و القصص، ص . ١٨٠

 


