
 
 تعامل طبقات اجتماعى ایران عھد ساسانى 

 با اعراب مسلمان در فتح ایران 

َبَرى    1اصغر فروغى ا

 چكیده 

ع طبقات اجتماعى ایران در برابر حملھ مسلمانان عرب، از مھم ترین مسائلى است كھ باید در فتح ایران بھ آن توجھ داشت، زیرا  ِ موض
ً سھل امپراتورى ساسانى است  . این مسئلھ از جملھ اسرار پیروزى مسلمانان و سقوط نسبتا

قواى  ترى  بت و بر مل مث بھ عوا شتر  ند، بی تھ ا قرار گرف سلمانان  ساى م ً تحت تأثیر پیروزى برق آ خان اسالمى كھ عمدتا متأسفانھ مورّ
شت  ین مسئلھ سرنو بھ ا اسالم از نظر روحى و معنوى اشاره كرده و تا حدودى نیز از عوامل ضعف دولت ساسانیان یاد كرده اند، اما 
تر  ند، كم كرده ا فا  سلمانان ای پیروزى م ساز و حساس، یعنى موضع طبقات گوناگون ایرانى كھ نقش عمده اى را در سقوط ساسانیان و 

 . توجھ داشتھ اند

ع ایرانیان در برابر حملھ مسلمانان بھ دست دھیم ِ  . در این مقالھ كوشیده ایم یك شماى كلى از موض

 مقدّمھ 

مت،  مده اى در عظ قش ع ند، ن مى كرد بر كسى پوشیده نیست كھ اگر طبقات پیچیده و بستھ ساسانیان، ھم سویى خود را با دولت حفظ 
ند و در  مى انداخت بھ خطر  سانیان را  لت سا پارچگى دو شتند یك مى دا فت بر بھ مخال سر  بقا و دوام دولت ایفا مى كردند و بالعكس اگر 
لت  كھ دو شد  مى  فت ن یت، یا قت و كفا با لیا شاھى  گر پاد گام ا ین ھن ند و در ا مى كرد بھ رو  جدّى رو با خطر  بعضى از مواقع آن را 

 . ساسانیان را از ورطھ ھالكت نجات بخشد معلوم نبود كھ دولت ساسانى بتواند براى سال ھاى طوالنى بھ حیات خود ادامھ دھد

مده اى را  قش ع مت ن شیب حكو شایان توجھ است كھ منظور ما از طبقات اجتماعى در این بحث، طبقات برتر آن است كھ در فراز و ن
ستوار (یعنى پادشاه و درباریان، روحانیون، دیوان ساالران، سپاھیان و دھقانان ; بھ عھده داشتند ھا ا بر دوش آن  مت  كھ پایھ ھاى حكو

نان ) بود و بھ عبارت دیگر، امور سیاسى، نظامى، دینى و ادارى را در اختیار داشتند گران و بازرگا بھ (و كشاورزان، صنعت  سبت  ن
ند بوده ا ثروت  ید  قھ تول شتھ و طب سانیان دا لت سا كھ در دو یتى  لھ ). اھم باره حم قات را در ین طب یك از ا ھر  ضع  ساس، مو ین ا بر ا

 . مسلمانان بھ ایران بررسى كرده ایم

ھم  شاھى،  خت  بر ت لوس او  یت ج گفتنى است وضع بحرانى حاكم بر حكومت ساسانیان در آستانھ بھ سلطنت رسیدن یزگرد سوم و كیف
ستھ  بر خوا ند در برا كھ وى نتوا شد  جب  سلمانان، مو خود و م ھاى  ید از نیرو شاه جد صحیح پاد یابى  عدم ارز گى و  كم تجرب ین  چن
كھ  كرد  گى  سانیان را وارد جن مت سا ین رو، حكو مسلمانان، مبنى بر پذیرش اسالم یا پرداخت جزیھ، تصمیمى آگاھانھ اتخاذ كند، از ا

یان، ) ق 14(او با شكست سپاھیانش در قادسیھ . خروج از آن، ممكن نبود خود و دربار جان  فظ  براى ح روحیھ خود را از دست داد و 
 . ق در مرو كشتھ شد 31فرار را انتخاب كرد و ایالت ھاى ایران را یكى پس از دیگرى پشت سر گذاشت تا این كھ سرانجام در سال 

ند مى برد سر  بھ  نى  تى . روحانیون زردشتى نیز مانند درباریان، در سال ھاى پایانى حكومت ساسانیان، در وضح بحرا ین رو وق از ا
یارى  یران  تح ا ھا مسلمانان را در ف شتر آن  ند، بی فظ كن خود را ح ین  ین و آی یران، د دریافتند كھ مى توانند با سلطھ عرب مسلمان بر ا

 . دادند و در عوض، مسلمانان ھم آن ھا را در پذیرفتن دین اسالم آزاد گذاشتند

فرط  حران و ضعف م تار ب سپاه منظم ساسانیان كھ از عوامل مھم دوام و بقاى این امپراطورى بود، ھمانند درباریان و روحانیون، گرف
تا  شد  مل  شده بود و از آن جا كھ فرد الیق و كاردانى نبود كھ آن ھا را بھ نظم در آورد و كارآمد كند با شكستى كھ در نبرد قادسیھ متح

ست داد خود را از د یاد، . حدود زیادى روحیھ نظامى و سلحشورى  فات ز با وجود تل ند  لوالء و نھاو نبرد ج نان در  تالش آ ین رو  از ا
یان  ثمرى نداشت و از آن پس، دیگر بین سپاھیان و حكام براى مقابلھ با مسلمانان اتفاق و اتحاد حاصل نشد و ھر یك از امرا، فرمانروا
حاكم و  عم از  ناگون، ا بھ صورت گو یت،  ند و در نھا صلح كرد یا  نبرد  نان  با آ خود و مسلمانان،  قع  بھ مو جھ  و حكام، جداگانھ با تو

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

كھ  ند  ھایى بود گروه  خان از  دیوان ساالران ھم كھ با مھارت، حكومت عریض و طویل ساسانیان را اداره مى كردند، بنابر عقیده مورّ
شتند  نان دا از ھمان ابتدا جھت حفظ موقعیت و معاش خود بھ اعراب مسلمان پیوستند و با توجھ بھ نیاز شدیدى كھ مسلمانان بھ خدمات آ
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كھ  گامى  حتى ھن ند و  تالش كرد ید  مت جد بھ زودى جایگاه خود را در حكومت جدید یافتند و دوشادوش اعراب مسلمان در اداره حكو
 . در زمان عبدالملك مروان دیوان ھا بھ زبان عربى تبدیل شد آن ھا با فراگیرى زبان عربى مناصب خود را حفظ نمودند

براى حفظ  ند  مى كرد فا  ستاییان را ای یژه رو بھ و مردم،  لت و  ین دو دھقانان ھم كھ از طبقات مھم بھ حساب مى آمدند و نقش واسطھ ب
ھا  كارگزاران آن  مره  ند بالفاصلھ از ز ید بود یان جد یاز فرمانروا مورد ن چون  كرده و  مقام و منصب خویش از فاتحین جدید استقبال 

یت . شدند خود را تثب سالم وضع  بھ ا ف  شرّ با ت كھ  نداده، بل ست  چیزى از د لذا با ورود اسالم بھ ایران نھ تنھا گروه كثیرى از دھقانان 
 . نمودند

ھا  قررى آن  خراج م كاھش  ید و  ین جد خاذ آی شان در ات ھا و آزادی بھ آن  سلمان  عراب م یاز ا سبب ن كشاورزان و صنعت گران ھم بھ 
بدون  نان و  با اطمی بود  ساوات  عدالت و م نادى  نسبت بھ دوره ساسانیان، با اعراب بھ مساعدت و ھمكارى پرداختند و نظام جدید كھ م

ه، ادامھ دادند  . نگرانى از تضییع حقوقشان بھ زندگى روزمرّ

ھا،  تل  یات ق شرح جزئ بھ  صلى،  در این جا تذكر این نكتھ ضرورى است كھ ما براى جلوگیرى از اطالھ كالم و دور نشدن از مطلب ا
یم تھ ا كھ . غارت ھا و نبردھاى خونینى كھ بین مسلمانان و ایرانیان وجود داشتھ، نپرداخ شده  حث  نابع، ب سیارى از م باره در ب ین  در ا

 . خود نیاز بھ تحقیق و بررسى جداگانھ اى دارد

 نگاھى بھ طبقات اجتماعى ایران در عھد ساسانیان 

شكیل  شت و ت ین زرد ل، نظیر ایجاد تمركز، رسمى كردن د جامعھ ایران عھد ساسانیان متشكل از اصنافى بود كھ با اقدامات اردشیر اوّ
فت خود را یا شكل خاص  بور،  بل ع غیر قا قات  لب طب سانیان، . سپاه منظم و رسمى و نھادینھ كردن اصناف در قا ستى سا ظام كا در ن

شاھنشاه در رأس ھرم قدرت بود و نیروى مطلق داشت و در صورتى كھ شكوه و عظمت خود را در عمل بھ ثبوت مى رساند فرمانش 
مت . در سرتاسر امپراتورى الزم االجرا مى نمود كھ در حكو شاه و مسئولیتى  قام شاھن بھ م سبت  سانیان ن موقع و مقام دیگر طبقات سا

 . ساسانیان بر عھده آنان بود تعیین مى گشت

 : محققان عھد ساسانیان، بھویژه كریستن سن جامعھ ایران عھد ساسانیان را بھ چھار طبقھ تقسیم كرده اند

 ، )آسروان(ـ روحانیون 1

 ، )ارتیشداران(ـ جنگیان 2

 ، )دبیران(ـ مستخدمین ادارات 3

سیم  2).ھتخشان(و صنعت گران و شھریان ) واستریوشان(ـ توده ملت ـ روستاییان 4 ناگونى تق ھاى گو ستھ  بھ د قات  ین طب یك از ا ھر 
 . مى شدند

عھ  سطوح جام مام  با توجھ بھ رسمى شدن دین زردشت، روحانیت از مقام ویژه اى برخوردار بود و با شبكھ گسترده اى كھ داشت در ت
ین  ھى ا مر و ن ستورات و ا ند د خود را نیازم د  ّ تا تول مرگ  حل زندگى، از  از صدر تا ذیل، حضور جدى داشت و مردم در تمامى مرا

بوده (، علماى دینى )داذور(قضات : طبقھ روحانیون مشتمل بر. طبقھ مى دیدند غان  صنف م ما،  ین عل بھ ا پست ترین و متعددترین مرت
شتند صى دا فھ خا شغلى و وظی یك  ھر  كھ  حانى،  سایر اصناف رو بود.)پس از مغان موبذان و ھیربذان و  مان  ین . ، دستوران و معل ا

حانى و  3.صنف اخیر را مغان اندر زبذ مى گفتند مور رو مام ا یھ ت ست عال كھ ریا شت  قرار دا بد  بدان مو در رأس طبقھ روحانیان، مو
 . سیاست مذھبى بھ دست او بود و در تمام امور مذھبى، ھم اظھار نظر مى كرد و ھم مشاور شاھنشاه بود

مد مى آ شمار  بھ  مت  و . سپاه در عھد ساسانیان، حفظ و گسترش قلمرو و ایجاد امنیت را بھ عھده داشت، از این رو از اركان مھم حكو
بود شده  بدیل  مد ت قوى و كارآ یك ارتش  بھ  بود،  خوردار  مى . چون از تجربھ اسالف خود بر سانى  تش عھد سا مورد ار شمن در  گیر

 : نویسد

ند مى كرد ھیز  نى آن را تج كھ نجباى ایرا بود،  پوش  سلحھ و زره  سنگین ا ظام  سواره ن . قشون ساسانى مانند زمان پارتیان، مبتنى بر 
شكیالت . بخش مزبور، از طرف سواره نظام سبك اسلحھ كھ از كمانداران نجباى كوچك تشكیل مى گردید حمایت مى شد در عقب این ت

شكل . ضربت، فیل ھا قرار داشتند، كھ پارتیان از آن ھا ھرگز استفاده نكرده بودند مى داد و آن مت شكیل  عقب دار قشون را پیاده نظام ت
شمن «و  4.از روستاییانى بود كھ تسلیح و تجھیز آن ھا خوب نبود و از لحاظ نظامى، عامل با ارج محسوب نمى شدند لھ د بھ ھنگام حم

بود و . 5»از صحنھ ھاى نبرد مى گریختند سلحھ  سبك ا سلحھ و  سنگین ا سپاه  ھده  بھ ع بنابراین، نبرد و مقاومت جدى در برابر دشمن 
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 . شكست و پیروزى منوط بھ میزان فداكارى آنان در صحنھ ھاى نبرد بود

جزاى  ى ا تدبیر خاصّ با  ساالران  یوان  سترده اى از د شبكھ گ كھ  ین  گر ا تمركز و وحدت مورد نظر شاھنشاه ساسانى تأمین نمى شد م
ساالران . امپراتورى را بھ ھم متصل سازند یوان  ست د بھ د ھا  یوان  مور د یھ ا ندان و كل قوق كارم سبھ ح بات، محا خرج، مكات خل و  د

شكان و «: انجام مى گرفت و شامل ھا و مورخان و پز مھ و قرارداد جازه نا ِ ا سندگان حاكم و نوی كام م سندگان اح منشیان، محاسبان، نوی
  6.»منجمان بودند

شد مى  تأمین  كارگران  ار،  شاورزان، تجّ گران، ك شبانھ روزى صنعت  تالش  با  ِ گسترده ساسانیان فقط  نان . ھزینھ ھاى امپراتورى ای
مى . بھواسطھ اھمیتى كھ در تأمین ھزینھ ھا داشتند، داراى نظم خاصى بودند گردش چرخ ھاى امپراتورى ساسانى، اعم از ادارى، نظا

بود پایین  شامل . و دینى منوط بھ كار و كوشش این طبقھ  قھ  ین طب سن ، ا ستن  نابرقول كری سوداگران و «ب حان،  ّ ار، فال اصناف و تجّ
كرد. بود 7»سایر پیشھوران گردآورى . رئیس صنعت گران، مالیات آنان را محاسبھ و جمع آورى مى  نان  سط دھقا ین تو یات زم و مال

 . مى شد

توده  ست و از  شراف ا قھ ا بھ طب صر  كھ منح ند  شاره دار ن و گیرشمن عالوه بر طبقھ بندى یاد شده، بھ طبقھ بندى دیگرى ا ِ كریستن س
 : مردم سخنى بھ میان نیامده است و عبارت اند از

یران را ): امراى دولت(ـ شھرداران 1 شاھان ا یل پاد ین دل بھ ھم ند و  مى خواند شاھى  قب  بھ ل قھ را  ین طب فراد ا سانیان، ا در دولت سا
  8.شاھنشاه مى گفتند

اینان زمین داران و فئودال ھاى بھ جاى مانده از عھد اشكانیان بودند كھ ساسانیان آنان ): رؤساى خاندان ھاى بزرگ (9ـ واسپوھران 2
بھ . را پذیرفتند، لیكن در تخفیف قدرت ایشان كوشیدند  ً خود را مجددا تھ  قدرت از دست رف ضعیف،  آنان بھ ھنگام سلطنت شاھنشاھان 

 . دست مى آوردند

 . این دستھ، صاحب منصبان كشور، وزرا، رؤساى ادارات و مرتبھ داران سلطنتى را در بر مى گرفت): بزرگان(ـ وزرگان 3

كزى را » رؤساى«آن ھا نجباى كوچك و مالك امالك و یا ): آزادان(ـ آزاذان 4 مت مر ستاییان و حكو ین رو باط ب ند و ارت دھكده ھا بود
ال دولتى نماینده آن بودند، تأمین مى كردند ّ   10.كھ عم

نان در  ع آ تا موضِ یم  ست داد بھ د لى از آن  شماى ك یك  كن  ست، لی ما نی مورد بحث  البتھ موقع، مقام و حدود وظایف طبقات ساسانیان 
 . برابر حملھ مسلمانان بھتر روشن شود

 موضع شاھنشاه در برابر حملھ مسلمانان بھ ایران 

یران . شاھنشاه در ایران، باالترین مقام را داشت و فرمان ھاى او در سرتاسر امپراتورى الزم االجرا بود از این رو، شكوه و عظمت ا
سیار متزلزل . بھ لیاقت و كاردانى شخص پادشاه بستگى داشت شاه ب قام پاد كھ م ند  غاز كرد یران آ بھ ا خود را  لھ  سلمانان حم مانى م ز

شاھى  براى پاد سرى،  ند پ كھ فرز بود  شتھ  یم گ نان وخ ضع چ گشتھ بود، بھ طورى كھ سلطنت پادشاھان چندان دوامى نداشت و حتى و
و در این بازار پرآشوب، ھركس درصدد یافتن مقام و مال بود كھ چند صباحى ! یافت نمى شد و این مقام بھ دست زنان و دختران افتاد

خزاد ،. با آن بھ سر كند ستم فرّ سانیان  11بعضى از اشراف و نظامیان، بھویژه ر لت سا قاى دو خود را در دوام و ب شكوه  یات و  كھ ح
بود پذیر ن مل  شان تح ضع برای سلطنت . مى دیدند، این و خت  بر ت ند و  یدا كن شاھان پ سل پاد مردى را از ن ند  ین رو درصدد برآمد از ا

برد«پس از تالش زیاد، یزدگردبن شھریار را كھ در . ساسانى كھ مدتى دچار ھرج و مرج شده بود، بنشانند » استخر در اختفا بسر مى 
ند ند  12یافت یك گرفت فال ن بھ  شاھى او را  ند و پاد شاھى برگزید بھ پاد جا  مان  سلھ «و وى را در ھ سس سل كان، مؤ شیر باب كھ ارد چرا 

ند 13».ساسانیان نیز در ھمین شھر بھ پادشاھى رسیده بود سفون آورد عنى تی خت، ی بھ پایت فوق، یزدگرد . و او را  شرایط  بھ  جھ  با تو
سید مى ر ظر  بھ ن جبران  بل  ین . ھنگامى كھ بھ سلطنت رسید با مشكالت عدیده اى روبھ رو شد كھ بعضى از آن ھا غیر قا خى از ا بر

 : مشكالت عبارت اند از

جان  14ـ مھم ترین مشكل، شخصیت خود یزدگرد بود، زیرا ھنگامى بھ سلطنت رسید كھ تمام شانزده سال1 فظ  براى ح زندگى اش را 
نى  ِ بحرا ضع ین و شور را درا ست ك ً چنین شخصى نمى توان در اختفا سپرى كرده بود و تجربھ كشوردارى و لشكركشى نداشت و قطعا

 . از ورطھ سقوط نجات دھد

بود، 2 شتھ  باھى گذا بھ ت ـ نیروھاى بالقوه و بالفعل امپراتورى ساسانیان بھ واسطھ حوادث گوناگون سال ھاى آخر حكومت ساسانى رو 
بھ طورى كھ جز با یك شخصى با تجربھ و كار دیده، و مشاوران دل سوز سامان نمى گرفت و یزدگرد و مشاورینش چنین موقعیتى را 
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 . نداشتند

ـ بھ سبب ھمان بى تجربگى، اطالع دقیقى از توان و نیروھاى مسلمانان عرب نداشت، از این رو نتوانست بھ ھنگام لزوم، پاسخى كھ 3
 . شایستھ آنان بود، بھ آن ھا دھد و پاسخ وى باعث شد كھ مسلمانان در حملھ بھ ایران مصمم تر شوند

عراب 4 مورد ا عاتش در  كھ اطال نى را  سردار ایرا ستم،  شت، ر مل ندا قوف كا ظامى، و مور ن شى و ا ـ از آن جا كھ بھ اصول لشكرك
ھت  ین ج بھ ھم بود و  یادتر  شت«نسبت بھ پادشاه ز ھا ندا با آن  نگ  براى ج مایلى  سیھ  15»ت سوى قاد بھ  سپاھى  بھ اصرار در رأس 

بود  شتھ  بدل گ یى م یك نیرو بھ  ِ قھرمان  فرستاد و ھمان شك و تردید رستم، وى را در برابر مسلمانان بھ ضعف كشید، گو این كھ رستم
 . كھ ھیچ تدبیر و تاكتیك مؤثرى براى نجات ایرانیان نمى توانست بھ كار ببندد

نبرد  یران در  ظم ا سپاه من ین  بھ ھر حال، بر اثر این عوامل و بسیارى از عوامل دیگر كھ در این جا لزومى بھ طرح آن ھا نیست، اول
بھ ) ق 14(قادسیھ  لھ  براى حم سلمانان  سیدند و راه م كت ر از مسلمانان شكست خورد و بسیارى از نیروھاى كارآمد سپاه ایران بھ ھال

خت را . تیسفون ، پایتخت ساسانیان ھموار شد فاع از پایت توان د تدبیر و  چون  برد و  مى  سر  این زمانى بود كھ یزدگرد در تیسفون بھ 
كھ  حالى  خت، در  خت گری خود از پایت سراى  فر «نداشت براى حفظ جان خود فرار را بر قرار ترجیح داد و با درباریان حرم  ھزار ن

ین  شاه ا ند و شاھن مراه او بود مھ ھ سایر خد ثیر از  ماعتى ك تن بازبان، و ج ھزار  تن یوزبان، و  طبّاخ و ھزار تن رامش گر، و ھزار 
  16.»گروه را ھنوز كم مى دانست

مت  ھت حفظ حكو با توجھ بھ اقدامات یزدگرد و ھمراھان وى، تا حدودى غیر محتمل بھ نظر مى رسد كھ او توانستھ باشد اقدام جدى ج
ا این حقیقت را ھم نمى توان نادیده گرفت كھ او بھ آسانى نمى توانست شاھد از دست رفتن تاج و تخت  ّ ساسانیان بھ عمل آورده باشد، ام

 . ساسانیان باشد از این رو بھ فكر تدارك سپاھى كارآمد براى مقابلھ با مسلمانان نیز بود، ولى در این راه موفقیّتى كسب نكرد

عراب در  فع ا ھت د تدابیرى ج شاھنشاه نگون بخت ساسانى پیوستھ از والیتى بھ والیت دیگر در گریز بود، و تالش او در پیش گرفتن 
شروى  ند جلو پی نبرد جلوالء و نھاو كھ در دو  شیدند  نى كو سرداران ایرا گان و  رى، اصفھان، اصطخر نتیجھ اى نداد، و ھر چند بزر

شدند یت، موفق ن لى در نھا یى . مسلمانان را سدّ نمایند و ندان آبرو كام والیات چ یان ح گر در م حتى دی ھا  ین شكست  عد از ا گرد ب یزد
مى گریخت ھا  بار آن  شنیدن اخ كام والیات از وى  17.نداشت، زیرا بدون این كھ با سپاھیان اسالم مقابلھ كند با  فرت ح عث ن ین با و ا

 : ابن اثیر مى نویسد. شده بود و در صدد آن بودند كھ بھ ھر طریق ممكن بھ مسلمانان تقرب جویند

برد ناه  شھر رى پ بھ  خورد  بود. یزدگرد پس از این كھ در جلوالء شكست  مانرواى رى  یھ، فر بان جادو گام آ گرد . در آن ھن چون یزد
كنى؟ گفت! اى ابان: یزدگرد بھ او گفت. بدان جا رسید او را گرفت و بازداشت كرد كت را از :  بھ من خیانت مى  تو ممل چون  لى  نھ و

یاورم ست ب بھ د گرد ... . دست دادى و آن مملكت بھ دست دیگرى افتاد، خواستم بھ سبب گرفتارى تو مقامى احراز كنم یا چیزھایى  یزد
  18. ھم از او جدا شد از رى بھ اصفھان رفت و از آن جا راه كرمان را گرفت

 : ابن اعثم مى نویسد. طبق گزارش مورخان، در كرمان نیز از او استقبال بھ میان نیامد و با وى ھمچون بیگانھ رفتار كردند

. آخرین حاكم كرمان كھ در زمان ساسانیان از او نام برده شده بندویھ است كھ یزدگرد مھمان او بود و او مھمان را از شھر اخراج كرد
19  

گرد را از  مان یزد لى كر روایات مربوط بھ یزدگرد در كرمان و رفتار والى آن با وى بسیار متفاوت است، لیكن ھمھ در این امر كھ وا
  20.آن جا بیرون كرد اتفاق نظر دارند

غم از  بود و چنان در  شده  ید  كس ناام مھ  چیز و ھ مھ  بھ ھ سبت  كھ ن بنابراین، یزدگرد كرمان را بھ قصد خراسان ترك كرد در حالى 
سپاھبذ طبرستان او را «در این گیر و دار . دست دادن سرزمین وسیع ایران فرو رفتھ بود كھ بھ پیشنھادات عاقالنھ نیز وقعى نمى نھاد

ند، «و  21.»بھ پناه خود خواند خود را حفظ ك قدرت  ستان  مھ طبر ناه جبال عظی اگر این دعوت را مى پذیرفت، شاید مى توانست در پ
سان را ترجیح  ستان و خرا چنان كھ سپاھبذان بیش از یك قرن استقالل خود را در برابر حمالت مسلمانان حفظ كردند، ولى یزدگرد سی

پذیرفتن وى  22.»داد بھ  ضر  یات حا ھان، حكام وال كثرت ھمرا سبب  بھ  ـ  بھ ھنگام فرار ـ ھمان طور كھ قبال نیز بھ آن اشاره نمودیم 
 . نبودند

برد  23كنارنگ ،« ھمین كھ از نیشابور بھ قصد طوس حركت كرد  برایش  از آن جا كھ مایل نبود او را پناه بدھد ھدیھ ھاى گرانبھایى 
  24.»پس ناچار یزدگرد بھ مرو رو نھاد. قلعھ طوس گنجایش موكب شاھى را ندارد: و گفت
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خان «بنابر روایت بلعمى  حرم و [چون بھ مرو آمد با او چھار ھزار سوار بود، چنان كھ حرب را نشایست، ھمھ دبیران، طبّا بانوان  و 
  25.»با او خاستھ نبود، و از جایى چیزى براى او اندر نمیامد] دیگر زنان و پیرمردان و كودكان خاندان شاھى

جات  براى ن ین  قان چ ھر و خا ماوراء الن ھمان گونھ كھ یزدگرد عقب نشینى مى كرد و بھ سوى شرق مى رفت تا شاید بتواند از تركان 
مى  یران را ن ھاى ا لت  كى از ایا تاج و تخت خویش كمكى بگیرد، مسلمانان پشت سر وى حركت مى كردند و بھ وى اجازه اقامت در ی

خود دور . دادند شم را از  خدم و ح مھ  بود آن ھ ضر ن ھم حا باز  لى  شد، و فرار  بھ  نیز مجبور  آخرین پناه گاھش مرو بود و از آن جا 
براى . نماید فق وى را  ظر موا ند ن ین طریق بتوا شاید از ا تا  ندد  ترك بپیو او قصد داشت كھ با گنجینھ اى كھ بھ ھمراه داشت بھ خاقان 

ھم،  26.»سرزمین ھاى از دست رفتھ را باز ستاند«و در صورت ممكن با سپاه او . اقامت در ماوراءالنھر جلب نماید صمیم  ین ت ولى ا
و بزرگان مرو اختالف افتاد، زیرا آنان ) كھ تا این موقع وى را ھمراھى كرده بودند(خردمندانھ نبود، از این رو بین یزدگرد و اشراف 

چھ  یران  مى دانست در ا نوز ن شاید ھ كھ  گرد  قصد پیوستن بھ مسلمانان را داشتند و یزدگرد را نیز بھ این امر تشویق نمودند، ولى یزد
گرد شكسـت خـورد و بـھ  شراف و یزدگـرد بـاال گرفـت و یزد نھ آن ھـا را رد كـرد، آن گـاه نـزاع بیـن ا شنھاد خردمندا اتفـاقى افتـاده پی

  27.ماوراءالنھر گریخت و ایرانیان پس از پاره اى مقاومت ھاى بى ثمر، بھ جز طبرستان با اعراب صلح كردند

كھ  ین  بدون ا لى او  ید، و مك طلب نیز ك خویش  خت  تاج و ت جات  براى ن نیز  قان چین  گرد از خا ثیر ، یزد بنابر روایت مسكویھ و ابن ا
 : اقدامى براى یارى یزدگرد بھ عمل آورد طى نامھ اى وى را بھ سازش با مسلمانان دعوت نمود و گفت

گاه  ست آ من ا بر  چھ  كھ از آن  ست  ھت نی بدان ج شد،  ین با یانش در چ اگر لشكرى بھ یارى تو گسیل نكرده ام كھ آغازش در مرو و پا
یز  مرا ن ند،  شان ندار گر باز ند، و ا نباشم، لیك، اینان كھ فرستاده ات كارشان را بھ من بازگفتھ است، اگر باكوه درافتند، كوه را برانداز

  28. با آنان بساز و با ھم زیستى شان خشنود باش، و تا ھنگامى كھ تو را نجنبانند، تو نیز مجنبانشان. از میان بردارند

براى  مرى  بى ث تالش  كرد و  ھى ن نھ توج خودى و بیگا صایح  بھ ن شت  گاھى ندا جود آ ضع مو نھ و و ست زما كھ از سیا گرد  لى یزد و
  29.»در فرغانھ ماند و بین او و پارسیان نامھ ھا رد و بدل مى شد«بنا بر روایتى او تا روزگار عثمان . بازیافتن تاج و تخت نمود

شتر  31بنا بر روایت فوق، یزدگرد بھ سال  لى بی مد، و مرو آ ق بھ امید دست یافتن بر بخشى از سرزمین ھاى امپراتورى ساسانیان بھ 
 . روایات حاكى از این است كھ یزدگرد موفق بھ فرار بھ ماوراء النھر نشد

شد  چھ  30).ق 31(فرجام كار یزدگرد در ابھام است، ولى ھمھ مورخان با اختالفات جزئى معتقدند كھ او در آسیابى در مرو كشتھ  آن 
موجب شگفتى است این است كھ یزدگرد توسط ایرانیان كشتھ شد، حال تفاوتى نمى كند كھ آسیابانى بھواسطھ جامھ ھاى گرانبھاى او یا 

سانیان . ماھوى بھ سبب رھایى از سلطھ او، وى را بھ قتل رسانده باشد ماترك دولت سا بھ ھر حال، یزدگرد بھ رغم میلش نتوانست از 
 . بھره اى ببرد

ین رو  ند، از ا یل ك بى تجزیھ و تحل بھ خو عوت مسلمانان را  ست د شاھى نتوان غرور پاد شتابزدگى از روى  یزدگرد با بى تجربگى و 
نگ  عنى ج م، ی پیشنھادھاى ایشان را مبنى بر اسالم آوردن و یا پرداخت جزیھ و باقى ماندن بر قدرت و مكنت خویش رد كرد و راه سوّ

شد 31را برگزید، شتھ با خویش دا ظامى  نات ن سلمانان و امكا یات م توان و روح قدرت و  قى از  یابى دقی وى دعوت . بدون این كھ ارز
سالم و  بھ ا مان آوردن  ند و در صورت ای یان نبود شمن ایران سلمانان د مسلمانان را دشمنى تلقى كرد، ولى حوادث بعدى نشان داد كھ م
بھ  نابع  مھ م ین ھ حتى پرداخت جزیھ ممكن بود كھ بھ بافت دولت ساسانیان لطمھ اى وارد نشود و این ھمھ نفوس بھ خاك خون نیفتد و ا

 . نھب و غارت نرود

شركت  سلمانان  یھ م نبرد عل كھ در  ّا كسانى  شدند، ام برده فروختھ  نیز و  بھ صورت ك ند  شده بود ً كسانى كھ در جنگ ھا اسیر  صرفا
قرار نگرفتنـد حت تعقیــب و آزار و اذیــت  ندان ســلطنت ت اردسـتان یكـى از « : یعقوبـى مـى نویسـد. نداشـتند بـھ بھانـھ وابسـتگى بــھ خا

گرد در  32.»روستاھاى اصفھان است كھ گفتھ مى شود كھ فرزندان انوشیروان در ھمین محل ھستند ندان یزد مت خا و مسعودى از اقا
 : مرو خبر مى دھد و مى نویسد

نام  بھ  ختر  سھ د فیروز و  ھرام و  نام ب بھ  سر  شت و دو پ سال دا نج  سى و پ یزدگرد، آخرین ملوك ایران وقتى چنان كھ گفتیم كشتھ شد 
بان  ند عر ند و ھمان عراق ا بوم  ادرك و شاھین و مرداوند بھ جا گذاشت و بیشتر شاھزادگان و اعقاب چھار طبقھ ملوك تاكنون در سیاه 

ند ید ندار یم ترد چھ گفت باب آن  لب در  نھ مطا ین گو لعان ا ّ . قحطانى و نزارى درباره انساب خویش تحقیق كنند و بھ خاطر سپارند و مط
33  

ھا را  قام آن  شأن و م ستند و  مى نگری ھا  بھ آن  حترام  یده ا با د ند  مى گرفت مسلمانان حتى دختران پادشاھان ساسانیان را كھ بھ اسارت 
 : زمخشرى در كتاب ربیع االبرار مى گوید. حفظ مى كردند
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كھ . میان آن ھا سھ دختر یزدگرد پادشاه ایران بودند. اصحاب پیغمبر در خالفت عمر، اسراى ایران را وارد مدینھ نمودند عمر امر داد 
مود. دختران پادشاه ایران را بفروشند لب فر بى طا بن ا لى  شوند: ع سوب  یت مح ختران رع ند د ید مان شاه نبا ختران  لھ ; د ستى معام بای

مود ھا ن با آن  سید. مخصوصى  مر پر لى گفت: ع كرد؟ ع ید  ین را : چھ با لغ مع سندند مب ھا بپ كدام را آن  ھر  شود  ین  ھا مع مت آن  قی
سیّمى . قیمت آن سھ دختر معلوم شد على ھم آن ھا را پذیرفت. بپردازند خود حسین و  ند  بھ فرز یكى را بھ عبدهللا ابن عمر و دومى را 

  34. را بھ محمد ابن ابى بكر واگذار نمود

بدین: خواندمیر ضمن ذكر مطالب زمخشرى مى نویسد ین العا مادر ز شھربانو،  كھ  ح اخبار این است  سالم(ولى اصّ یھ ال مان ) عل در ز
بھ  36.ذكر كرده است) علیھ السالم(ھم چنین عالمھ مجلسى ، اسارت دختران كسرا را در عھد على 35.عثمان اسیر شده است با توجھ 

كھ . ق واقع شده، روایات فوق، مقرون بھ صحت است 38) علیھ السالم(این كھ تولد امام زین العابدین ند  مى ك ید  ین را تأی یعقوبى نیز ا
 : او مى نویسد. دختر كسرا بود و این باعث افتخار عرب بود) علیھ السالم(مادر على بن حسین

شند: بعضى از بزرگان مى گفتند نیز با شان ك شده . ھرگاه نام على بن الحسین برده مى شود مردم ھمھ آرزو مى كنند كھ مادرھا تھ  و گف
  37. كھ مادرش از اسیران كابل بوده است

بن حسین لى  مادر ع سالم(ھرچند بعضى از محققان معاصر، از جملھ شھید مطھرى در این مورد كھ  یھ ال با ) عل شد،  گرد با ختر یزد د
حد ) با توجھ بھ این كھ آن ھا نسبت بھ ایرانیان رویھ خوبى نداشتند(لیكن رفتار بنى امیھ با بازماندگان ساسانیان  38تردید مى نگرند، تا 

ند و . زیادى مطالب فوق را تأیید مى كند مى كرد فظ  قامش را ح شأن و م ند  آن ھا نیز اگر دخترى از كسراى ایران بھ اسارت مى گرفت
ند یران بود شاھان ا با پاد شأن  سد. بھ ازدواج خلیفھ یا خلیفھ زاده در مى آوردند كھ ھم  مى نوی لدون  بن خ سلم : ا بن م بة  كھ قتی گامى  ھن

ستاد. دخترى از جملھ اسیران را كھ از فرزندان یزدگرد بود براى حجاج فرستاد«سمرقند را بگرفت  ید فر نزد ول نیز او را  از . حجاج 
  39.»آن دختر، یزید بن ولید زاده شد

از مطالبى كھ تا این جا نقل شد برمى آید كھ یزدگرد در یك حالت سردرگمى از جلو اعراب مى گریخت و فرصتى براى مقابلھ جدّى با 
قوا  مسلمانان برایش فراھم نشد، ولى شخصیت او مایھ امیدى براى حكام و فرماندھان عالقھ مند بھ تاج و تخت ساسانیان بود كھ با تمام 
ین  ست ا یران ا گرد در ا كھ یزد مانى  تا ز ند  ند و دریافت پى برد بھ آن  سلمانان  كھ م بود  مرى  ین ا در برابر مسلمانان ایستادگى كنند و ا

 . مقاومت ھا وجود خواھد داشت

  40.بنابراین، اخراج یزدگرد از ایران یا قتل او، انگیزه اى شد كھ مسلمانان را بھ فتح تمام ایران سوق داد

 روحانیون زردشتى 

مد مى آ شمار  بھ  ھم آن  ھاى م ستون  كى از  قع ی ین . در حكومت ساسانیان، روحانیت زردشتى از مقام واالیى برخوردار بود و در وا ا
براى  نایى الزم را  بود و توا شده  چار انحطاط  سانیان د مت سا خر حكو ھاى آ سال  شاه، در  طبقھ نیز مانند خاندان سلطنت و مقام شاھن
ست  ند، نتوان سادگى بود مال  نو، ولى در ك ین  ّغ د ھا مبل كھ آن  مانى  یژه ز سلمانان، بھو لھ م گام حم بھ ھن حفظ آیین زردشت نداشت و 

پیروان . رسالت خود را انجام دھد سلمانان  ند م كھ دریافت شد  یت  گامى تقو از این رو، در موضع انفعالى قرار گرفت و این موضع، ھن
ند شتھ ا ند، . زردشت را در انجام مراسم دینى شان آزاد گذا شاھده كرد سلمانان م مذھبى را از م ساھل  بدان، ت كھ مو گامى  نابراین، ھن ب

بھ  قرب  با ت كھ  ند  ساس كرد شتند و اح ھا گذا با آن  كارى را  ناى ھم ند و ب ھا برآمد بھ آن  كى  صدد نزدی ند و در  سب دید قع را منا مو
ِ فاتح مى توانند كیش خود را حفظ كنند و البتھ در این تصمیم نیز دچار اشتباه نشده بودند  . مسلمانان

ست«: طبرى مى نویسد ند و . ھنگامى كھ مسلمانان وارد شھر نھاوند شدند ھربذ ، متولى آتشكده بیامد و امان خوا فھ برد یش حذی او را پ
فت. آرى: گفت» مرا امان مى دھى كھ آن چھ را مى دانم با تو بگویم؟«:  گفت جان « : گ خیر  بوده  41ن سرو  كھ از آن خ خیره اى را  ذ

حذیفھ پذیرفت و او ذخیره خسرو را كھ . »پیش من نھاده و من آن را پیش تو مى آورم بھ شرط آن كھ مرا و ھر كھ را خواھم امان دھى
  42.جواھرات بود و براى حوادث روزگار مھیا كرده بود بیاورد

فارس « : بالذرى نیز از پیوستن ھیربذ دارابجرد بھ مسلمانان خبر مى دھد و مى نویسد ھل  دارابجرد كھ سرچشمھ و پایگاه علم و دین ا
مان بھ عث مالى را  شت  بذ دا مان  43بود و والیت شھر را ھر گر مرد با دی شھر  مردم آن  كھ  كرد  شرط چنان  ست و  ھار خوا داد و زن

مورد 44»فارس كھ شھرھایشان فتح شده است برابر باشند بھ قولى در  ست«: و  صلح ب قد  با وى ع بذ  نیز ھر سا  كم  45.»ف بذ ، حا ھر
  47.موبد موبدان سیستان ھم در برابر پرداخت جزیھ، تسلیم مسلمانان شد 46.استخر نیز با مسلمانان صلح كرد و قبول جزیھ نمود

شار . این ھا نمونھ اى از استقبال ھیربذان از مسلمانان بود حت ف ھمان طور كھ قبال نیز بدان اشاره نمودیم مسلمانان ھرگز ایرانیان را ت
ساس اصل . نگذاشتند كھ از آیین خود دست بردارند بر ا سالم  ین ا ین مب عالیم د ِى «این تساھل مذھبى ناشى از آن مى شد كھ ت َ ف كره ِ ال ا

ین ند 48بود،» الدّ شان كن ترك آیین بھ  بر . لذا مسلمانان اصوال از نظر مذھبى و سیاسى و نظامى نمى توانستند ملل مغلوب را مجبور  بنا
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 : قول استاد مطھرى امكان نداشت كھ

ین  ین و آی ً عده شان ھیچ وقت بھ چند صد ھزار نرسید بتواند ملتى چند میلیونى را مجبور بھ ترك د گروه قلیلى از مردم عرب كھ مسلما
شتر و  ظر بی ھر ن یان از  نات ایران كھ امكا بود، بل سالحى برخوردار  نوع  مان  ً با توجھ بھ این كھ ھر طرف از ھ خود بكنند، خصوصا

  49. بھتر بود على ھذا امكان نداشت كھ اعراب بتوانند ایرانیان را مجبور بھ ترك دین خود كنند

مى  شدند و ن مى  بھ رو  مى رو حتى مرد جدّى و  ھاى  مت  با مقاو ند  مى داد قرار  لھ  بھ نظر ما اگر مسلمانان دین ایرانیان را مورد حم
 . توانستند بھ آسانى در اعماق سرزمین ھاى ایران پیشروى كنند

 : او مى نویسد. ادوارد برون نیز عقیده دارد كھ مسلمانان بھ آیین ایرانیان تجاوز نكردند

ساختند مى  ّر  كى از دو راه، مخی خاب ی لل مفتوحھ را در انت قوام و م سالم، ا یان ا نگ جو كھ ج ند  قرآن، دوم، : چھ بسا تصور كن اول، 
بھ دادن جزیھ . شمشیر بور  قط مج ند و ف گاه دار خود را ن ین  شتند آی جازه دا ھود ا سا و ی گبر و تر ولى این تصور صحیح نیست، زیرا 

ِم خلفا از شركت در غزوات و دادن خمس و زكات كھ بر امت پیامبر فرض  سل ُ بودند، و این ترتیب كامال عادالنھ بود، زیرا اتباع غیر م
  50. بود، معافیت داشتند

تھ  بھ تحسین آن پرداخ كھ  رفتار عاقالنھ مسلمانان اولیھ با آیین ملل مغلوب، امرى است كھ اشپولر را تحت تأثیر خود قرار داده، چنان 
 : است و مى نویسد

شود،  مى  شنیده  ندرت  بھ  لى  نان خی ینى آ تب د یا ك ویرانى آتشكده ھا بھ فرمان دولت و یا اقدامات دیگرى بر ضد مقدّسات زردشتى و 
م زردشتیان بھ حساب آوردند و موجود بودن آن را دلیل بر عقاید زردشتى گرفتند ّ   51. بلكھ بھ عكس اوستا را از كتب مسل

ند مى كن ید  نیز آن را تأی یا  ھارم . مطالب یاد شده، حقیقتى است كھ منابع تاریخى و جغراف قرن چ عالم در  حدود ال از ) ق 372(صاحب 
ست 52.آتشكده ھاى زردشتیان در پارس، كازرون و آثار دیگر مذھبى آن ھا خبر مى دھد كھ ھنوز مورد احترام و عبادت آن ھا بوده ا

  53.»اھالى قزوین بھ ھم آمیختھ از عرب و عجم اند و عجم را در آن آثارى و آتشكده ھایى است«: و یعقوبى در البلدان مى نویسد

قرن آتشش  پانزده  شت  پس از گذ نوز  یزد ھ شكده  كھ آت بس  ین  شتى ھم یژه زرد براى وسعت نظر مسلمانان در برابر سایر ادیان، بھو
نیز از  عاتى  ین دوره، اطال نابع ا ین، در م با وجود ا ا  ّ ند، ام مى آور جا  بھ  خود را  مذھبى  سم  نھ مرا شتیان آزادا فروزان است و زرد

شد و ) ق 31(در سال «: ابن اثیر مى نویسد. مھاجرت زردشتیان بھ شرق، بھویژه ھندوستان وجود دارد تح  مان ف براى چندمین بار كر
  54.»مھاجرت زردشتیان بھ ھندوستان از ھمان زمان آغاز شد«. كردند) مھاجرت(بسیارى از مردم شھر، جالى وطن 

شند كرده با جالى وطن  بھ  شتیان را مجبور  سلمانان زرد كھ م ست  ست نی نیز در د شواھدى  سد و  یاد . البتھ بنظر نمى ر مال ز بھ احت
ساده و  بھ زندگى  مردم  مھاجران از طبقھ اشراف بودند كھ نمى توانستند شكوه و جالل از دست رفتھ خود را تحمل كنند و ھمانند توده 

 . بھ دور از ھر گونھ تجمالت بپردازند

مى  ھا سخت  بدان آن  شتیان و مو بر زرد موارد  ضى از  ند در بع مى كرد تار  بنى امیھ كھ نسبت بھ ایرانیان تا حدودى با خصومت رف
شدند مى  ھا  مى . گرفتند، لیكن با مقاومت و اعتراض مسلمانان، مجبور بھ برداشتن محدودیت ھاى خود از آن  ستان  تاریخ سی صاحب 

 : نویسد

بذان را  51زیاد ابن ابى، عبیدهللا ابى بكره را در سال  مھ ھر شاپور ھ شوى  جا  چون آن  كھ  مان داد  ق حكومت سیستان داد و او را فر
ند . بكش و آتش ھاى كبرگان را برافكن كھ عاصى گرد ند  ستان قصد كرد گان سی ھاقین و كبر لھ، و د ین جم بر ا شد  ستان  پس او بھ سی

  55. مسلمانان سیستان بر این امر اعتراض كردند و از وقوع آن مانع شدند

تى  سى مزاحم ند و ك مى داد مھ  خود ادا ھاى  یت  بھ فعال سلمانان  مت م از مطالب فوق مى توان دریافت كھ موبدان زردشتى تحت حكو
ھاى . براى آن ھا ایجاد نمى كرد خراج  ھا و  یھ  ندازه جز بھ ا قع و  بھ مو و این، نتیجھ برخورد مسالمت آمیز آنان با فاتحان و پرداخت 

 . معیّن شده بود

 طبقھ سپاھیان و حكّام والیت 

سانیان،  مى سا عنى ارتش دائ یدان ، ی سپاه جاو مورد  جز در  كھ  بود  سپاه ساسانیان متشكل از سواره نظام سنگین اسلحھ و سبك اسلحھ 
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ستاییان . توسط نجبا تشكیل و تجھیز مى شد كھ از رو بود  گان  شكل از پیاد سپاه، مت شتند و عقب  قرار دا ھا  یل  بعد از این گروه، رده ف
آنان نھ امید و نھ اسلحھ مناسب براى جنگیدن داشتند، از این رو بھ ھنگام « .عادى بودند و خدمت نظام از وظایف آنان محسوب مى شد

با  56.»حملھ دشمن، اسلحھ را زمین گذاشتھ و مى گریختند فوق  شكل  مان  بھ ھ سانیان  سپاه سا فت  كھ با ید  مى آ ین دوره بر نابع ا از م
گردد«رستم قبل از جنگ قادسیھ بھ ھر : ابن اعثم مى نویسد. تغییرات جزئى تا آخر حفظ شد مع  شگرھا ج كھ ل شت  ھا نو مھ  نب نا . جا

ین  ھم چن ل، امیر ھمدان اجابت كرد و با بیست و پنج ھزار سواره و پیاده، و والى قم و كاشان با بیست و پنج ھزار سواره و پیاده، و  اوّ
شتند یاده، حاضر گ سواره و پ ھزار  توان  57».شیروانشاه از شھر اصفھان با بیست و پنج  مى  سلمانان ن یان و م ین ایران ھاى ب در نبرد

ین  وجھ تمایزى بین سواره نظام سنگین اسلحھ و سبك اسلحھ قائل شد و آن چھ مھم است این است كھ وظیفھ اصلى در نبردھا بر عھده ا
 . گروه بوده است، چرا كھ آنان، ھم انگیزه و ھم تجھیزات مناسب و كافى براى حملھ و دفاع داشتند

بود سپاھیان  قھ  شتگى طب جان گذ فداكارى و از  خدمات،  ھون  تالش و كوشش و حضور . اقتدار و عظمت دولت ساسانیان مر با  نان  آ
سلحھ در  سنگین ا سپاھیان  ّت  ند و ابھ كرده بود فظ  یان ح منظم در جنگ ھا امپراتورى ساسانیان را از حمالت بیگانگان، از جملھ روم

بھ . دل دشمنان، رعب و وحشت ایجاد كرده بود شان رو  خر ای ھاى آ سال  سانیان، در  ند سا قات ارجم البتھ سپاھیان نیز ھمانند سایر طب
با  شور  مور ك شاه و ا بر پاد سلطھ  براى  ندھان  ند فرما شده بود ناتوان  انحطاط گذاشتھ بودند، بھ ویژه ھنگامى كھ پادشاھان، ضعیف و 
شى از  شت بخ مى گذ كھ  ھر روز  ند و  كرده بود یكدیگر بھ نزاع پرداختند و این ھنگامى بود كھ مسلمانان حملھ خود را بھ ایران آغاز 

گام . قلمرو ساسانیان را متصرف مى شدند كھ از «در این ھن فیروزان  بود، و  لو  ندان پھ كھ از خا ستم  عنى ر نى، ی سردار ایرا ین دو  ب
  59».بود براى تصدى فرماندھى كل سپاه اختالف بود و ھر روز كھ مى گذشت نزاع بین آن ھا شدیدتر مى شد 58خاندان پارس 

سایر  ند  كھ ھمان نیز  ھا  ند، و آن  صمھ دعوت كرد اشراف كھ خطر حملھ اعراب را درك كرده بودند، رستم و فیروزان را بھ ترك مخا
كورى از  ند ذ كھ فرز سیدند  فق ر بھ توا شتند و  نار گذا فات را ك ظاھر اختال بھ صورت  ند  بزرگان از خطر حملھ مسلمانان نگران بود

 . ساسانیان را بھ سلطنت بنشاند و تحت فرمان او باشند

  60.پس از جست و جو، یزدگرد بن شھریار را یافتند و او را بھ سلطنت رسانده و تحت فرمانش در آمدند

گر از  كى دی بان ی ستم و جا لى ر مود، و سلمانان ن لھ م فع حم مأمور د ید و وى را  سپاه برگز كل  نده  نوان فرما بھ ع ستم را  گرد، ر یزد
شرح . سرداران مشھور، كھ علم نجوم مى دانستند، از حملھ بھ اعراب خوددارى كردند رستم ، تمایالت قلبى خود را براى جابان چنین 

یاد ) بندى كھ داخل بینى شتر مى كنند تا رام شود(اما من كھ با یك مھار و بینى بند «: داد عت و انق جز اطا چاره  شوم، ھیچ  مى  كشیده 
سپاھیان او  61.»ندارم كت  رستم كھ از مقابلھ با مسلمانان ھراسان بود، دفع الوقت مى نمود كھ شاید فرجى حاصل شود، از این رو حر

سالم آوردن، «از مداین تا قادسیھ  شامل ا چھار ماه طول كشید و ھر بار كھ نمایندگان مسلمانان پیش وى مى آمدند و شرایط خود را كھ 
مى  عراب  پذیرفتن دعوت ا بھ  شویق  ً ت حا ھا را تلوی كرد و آن  مى  جزیھ دادند و جنگیدن بود مطرح مى كردند، سران ایرانى را جمع 

  62.»كرد

یق وى «اما یزگرد اصرار بھ جنگ داشت، و  كھ ال ندھى  رستم كھ نسبت بھ جنگ با اعراب بى اراده شده بود نتوانست از نیروى فرما
بش  ندن از تا براى مصون ما بود، استفاده نماید و باالتر از این حتى جان خود را نیز نتوانست حفظ كند و ھمین كھ سایبانش را باد برد 
شت و  ھزم گ یران من سپاه ا ستم،  شدن ر شتھ  قب ك بھ تعا شت و  شناخت و وى را ك بى او را  خورشید بھ پناه بار چھار پایى رفت و عر
بعضى دیگر از فرماندھان مشھور، از جملھ جالینوس، شھریار بن كنارا، فرزند ھربذ، فرخان اھوازى و خشر سوم ھمدانى كشتھ شدند 

شتند 64»فرار كردند 63و گروھى نیز از جملھ ھرمزان، اھود، زادبن بھیش و قارن  خالى گذا سلمانان  شروى م براى پی . و صحنھ را 
جات «در این میان  كر ن بسیارى از نیروھا كھ سست رأیى فرماندھان خود را مشاھده و شكست سپاه ایران را بھ عینھ تجربھ كردند بھ ف

 » .جان و آینده خود افتادند و فرصت را غنیمت شمرده بھ مسلمانان پیوستند

 : بالذرى از پیوستن دیلمان بھ مسلمانان در جنگ قادسیھ خبر مى دھد و مى نویسد

ھر .  رستم در نبرد قادسیھ، چھار ھزار تن بھ ھمراه داشت و آنان را سپاه شھان شاه مى نامیدند كھ  شرط  ین  بر ا ستند،  ایشان امان خوا
بن . جا متمایل باشند اقامت كنند و با ھر كھ خواھند حلیف شوند و در حق ایشان عطایا مقرر گردد با زھوة  شد و  تھ  خواستھ آنان پذیرف

قرر داشت ھزار م ین . حویھ سعدى از بنو تمیم حلیف شدند و سعد آنان را در جایى كھ خواستند منزل داد و براى ھر یك از ایشان یك  ا
  66. شده است 65عجمان، بزرگى داشتند كھ او را دیلم مى خوانده اند و حمراء دیلم از ھمین، مصطلح 

نى  ھاى ایرا ستى نیرو ضعف و س عث  گر، با فرار بعضى دی ِ با نفوذ و  كشتھ شدن فرمانده كل سپاه ایران و بعضى دیگر از فرماندھان
عث  گر با ند و از طرف دی مى كرد فرار  یا  شدند و  مى  سلمانان  سلیم م یا ت یار  شد، بھ ھمین جھت، مقاومت را از دست داده و بى اخت

شدند مى  یران  ھاى ا سرزمین  شتر  تح بی براى ف سانیان . تشویق و ترغیب مسلمانان  گاه سا مداین ، تخت سوى  بھ  ین رو، مسلمانان  از ا
نى  یافتن مكا براى  شتافتند و با فرار شاه از مداین ھستھ مقاومت ایرانیان در ھم شكست و ھر كس آن چھ را كھ مى توانست برداشت و 

ین را . امن بھ راه افتاد ند و ا سلمانان گریختھ ا سان از جلو م ساده و آ چھ  فراریان در حین فرار، یك مرتبھ بھ خود آمدند و دریافتند كھ 
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با  ً اختالفات را كنار گذاشتھ و تصمیم بھ جنگ  براى خود ننگى مى دانستند، لذا در صدد جبران برآمده بھ ھمین جھت یكبار دیگر موقتا
مردم . اعراب گرفتند، در نتیجھ، در برابر مسلمانان در نبرد جلوالء مقاومت كردند آن ھا چون بھ جلوالء رسیدند ـ در آن جا ھر یك از 

ھر  67آذرباییجان و باب  و اھل جبال و فارس براى آن كھ بھ شھر و دیار خویش بروند، راھى جدا داشتند ـ پیش از آن كھ جدا شوند و 
ما «:یك بھ راه خویش روند انجمن كردند و گفتند اگر اكنون بپراكنیم دیگر ھرگز جمع نتوانیم شد و این جا جایى است كھ راه ھر یك از 

ھدى . جدا شود شیم ورنھ ج نده با ھا را را شد آن  ما را با تح  صواب آن است كھ ھمین جا گرد آییم و بار دیگر با عرب پیكار كنیم اگر ف
ند و . است كھ بایست كرده ایم و عذرى داریم ھمھ بپذیرفتند و آن جا بماندند جا خندق بكند مھران رازى را برخویشتن امیر كردند و آن 

ست«بالذرى فرمانده ایرانیان را  68.»آماده جنگ شدند كھ : خرزاد ، برادر رستم نوشتھ ا شود  مى  لوم  پذیریم مع قول آن را ب گر  كھ ا
ست بوده ا لو  ندان پھ ھده خا بھ ع سیھ  نبرد قاد چون  لوالء ھم نبرد ج ندھى در  یم  69.»فرما ستناد كن ثیر ا بن ا طبرى و ا قول  بھ  گر  و ا

كارى . فرماندھى سپاه جلوالء بر عھده خاندان مھران بوده است بھ ھر حال، بھ رغم جمع آورى ھشتاد ھزار نیرو، ایرانیان در جلوالء 
ھا . از پیش نبردند و در برابر مسلمانان شكست خوردند كھ آن  فت  توان دریا البتھ با گفت و گویى كھ بین سرداران ایرانى واقع شد مى 

ع گذشتھ خود در برابر مسلمانان نادم و پشیمان بودند ِ  . نام نھاد 70بنابر این، مى توان نبرد جلوالء را نبرد توابین . از موض

بود سى  خانواده پار فت  كى از ھ یس ی سیان . یكى دیگر از سرداران ایرانى كھ از جنگ قادسیھ گریخت، ھرمزان ، رئ نیز پار باع او  ات
مك  71او از قادسیھ . و آبادى ھاى اھواز بودند) شھر معروف(قذق  با ك شد و  ھا  شاه آن  بھ اھواز گریخت و سوى قوم خویش رفت و 

كھ  ین  آن ھا بھ پیكارھایى دست زد و بھ رغم این كھ چندین بار با مسلمانان پیمان بست و از در اطاعت درآمد، مكرر پیمان شكست تا ا
 : طبرى در مورد اسالم آوردن ھرمزان مى نویسد 72.بھ اسارت مسلمانان درآمد و نزد عمر فرستاده شد

ین : گوید» امانت ندھم تا مسلمان شوى! بھ خدا«: عمر گفت. ھنگامى كھ ھرمزان را نزد عمر آوردند از او امان خواست ھرمزان بھ یق
  73. عمر دو ھزار، مقررى او كرد و در مدینھ منزل داد. دانست كھ اگر مسلمان نشود كشتھ مى شود و مسلمان شد

فارس و « ھرمزان براى حفظ موقعیت خود نزد عمر، مشاور نظامى وى گشت و با توجھ بھ این كھ  عمربن خطاب با ھرمزان درباره 
 : اصفھان و آذرباییجان مشورت كرد، ھرمزان گفت

اصفھان سر است و فارس و آذرباییجان دو بال، اگر یك بال را قطع كنى سر با یك بال دیگر بھ جا تواند بود، ولى اگر سر را قطع كنى 
  74. دو بال بیفتد، بنابراین از سر آغاز كن

ئھ او «ولى طبرى این مطلب را بھ گونھ اى دیگر نوشتھ مبنى بر این كھ  مر از توط كن و ع طع  بال را ق كھ دو  كرد  شنھاد  مزان پی ھر
برد «بھ ھر حال  75».آگاه شد و نھاوند را كھ بھ منزلھ سربود مورد حملھ قرار داد مى  سر  ھرمزان در دوران خالفت عمر در مدینھ ب

ّ ابن عمر كشتھ شد ِ عمر بھ اتھام ھم دستى با ابولولؤ ، توسط عبیدهللا   76.»تا این كھ بعد از قتل

سى  با ابومو لھ  براى مقاب صفھان  ھا را از ا گرد آن  كھ یزد سانیان  ظامى سا سرداران ن سیارى از  نیز ب شوش  نبرد  شوش  77در  بھ 
فرستاده بود، ھمین كھ شوكت و عظمت مسلمانان را مشاھده كردند یاراى مقابلھ با آن ھا را در خود ندیدند و بھ ابوموسى پیشنھاد صلح 

بود. دادند ِ ماسبذان  لب  78.فرمانده این گروه، سیاه نام داشت كھ بھ احتمال زیاد از واسپوھران براى ج شد  گاه  عھ آ ین واق كھ از ا مر  ع
ھد طاى «. نظر آن ھا بھ ابوموسى نوشت كھ بھ ایشان بیشتر از مسلمانان، عطا بد ھزار، و ع شان را دو  تن از ای صد  یك  پس، عطاى 

ند از بارت بود تن ع شش  شھریار، « : شش تن از ایشان را دو ھزار و پانصد معین كرد كھ آن  شت،  قب دا قالص ل كھ م سرو  سیاه، خ
ند  80.»سیاه ، كمك ھاى زیادى بھ سپاھیان اسالم كرد«  79.»شیرویھ، سارویھ، و آفریدون  نى بود شراف ایرا قات ا چون از طب آن ھا 

متعلق بھ آن بود ) صلى هللا علیھ وآلھ(براى این كھ بتوانند شأن و مقام خود را حفظ كنند درصدد برآمدند تا با قبیلھ اى كھ حضرت محمد
 : بالذرى مى نویسد. حلیف شوند

ّ : چون كھ آن ھا بھ بصره رفتند، پرسیدند بھ رسول هللا لھ(نسب كدام یك از قبایل  یھ وآ ند) صلى هللا عل ست؟ گفت تر ا یك  نوتمیم و : نزد ب
  81» .پس ازد را رھا كرده بھ بنوتمیم پیوستند. ایشان بر سر آن بودند كھ با ازد، حلیف شوند

 . نبرد نھاوند آخرین نبرد منظمى بود كھ ایرانیان براى مقابلھ با اعراب مسلمان ترتیب دادند

و على رغم سعى و تالشى كھ ایرانیان در این جنگ . فرمانده این نبرد، فیروزان از خاندان پھلو بود و فرماندھى كل را فیروزان داشت
سارت  بھ ا نیز  سیارى را  ستند و ب ھم شك ھا را در  مت آن  ند و مسلمانان مقاو ست نیاورد بھ د پیروزى  نھ  یچ گو ند ھ شان داد از خود ن

  83.نیز كشتھ شد 82گرفتند و فیروزان 

شدند،  سلمانان ن بل م ظم در مقا بعد از نبرد نھاوند مقاومت ھاى ایرانیان بھ صورت پراكنده بود، چنان كھ دیگر موفق بھ صف آرایى من
عد . بلكھ بالعكس تمایل پیدا كردند كھ در ازاى پرداخت جزیھ و حفظ حاكمیت خویش بھ مسلمانان بپیوندند مدان ب حاكم ھ شنوم ،  سرو  خ
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شورش زد و «: از نبرد نھاوند با مسلمانان بھ این شرط صلح كرد كھ بھ  ست  مدتى د پس از  خود حاكم ھمدان باشد و جزیھ بدھد، ولى 
ً تسلیم شد  البتھ معلوم نیست كھ براى بار دوم نیز حكومت ھمدان بھ وى واگذار شده یا نھ؟  84.»مجددا

بھ  بود  ھا  در نبرد مسلمانان علیھ ایرانیان بھ مواردى بر مى خوریم كھ بعضى از خاندان ھاى ایرانى بھ علت كینھ و دشمنى كھ بین آن 
بھ رى،  سلمانان  لھ م گام حم ثال ھن ند، م ین « مسلمانان در فتح بالد علیھ یكدیگر مدد مى داد ھرام چوب سر ب ھران ، پ سر م سیاوخش ، پ

ضرب . حاكم آن جا بود از مسلمانان شكست خورد و خاندان بھرام بر افتاد سلمانان  بال از م كھ ق خان  نبى ابوالفر كھ زی بود  سبب آن  و 
فل . شصت دیده بود، با حاكم رى دشمنى داشت سپاھیان، وى را غا كرد و  شھر  ھاى مخفى وارد  سلمانان را از راه  ھت، م ین ج بھ ھم

بى . گیر كرده و كشتند و زینبى از طرف مردم رى با نعیم صلح كرد بزرگ زین ندان  بھ خا بار رى  مود و اعت نعیم او را مرزبان رى ن
  85.»انتقال یافت كھ شھرام و فرخان از آن جمع بودند و خاندان بھرام سقوط كرد) پسرقولھ(

سد مى نوی كرده و  كھ «: ابن اعثم كوفى، حاكم رى را بھ ھنگام حملھ عرب، فرخزاد بن زاد مھر نوشتھ است و از زینبى، یاد ن خزاد  فر
  86.»تاب مقاومت در برابر مسلمانان را نداشت پیشنھاد صلح و پرداخت جزیھ نمود

كز  سانیان مر یان دوره سا شھر در پا ین  سن ا ستن  قول كری بھ  اصفھان یكى از مھم ترین ایاالت عھد ساسانیان بھ شمار مى رفت و بنا
شد 87واسپوھران  مى  سوب  یا . ایران مح كار  سپوھران آمار سپوھران«وا خراج وا ستوفى  بھ » م شت و یزدگرد  قام دا در اصفھان م

كرد تى  88.ھنگام عقب نشینى از مقابل مسلمانان، مدتى را در شھر در میان واسپوھران اقامت  سلمانان چندان مقاوم لھ م بل حم در مقا
صفھان  حاكم ا سفان  ند و فادو ترجیح داد بر جنگ  صلح را  ند  شاھده كرد سلمانان را م یم م نیروى عظ كھ  ین  نداد و ھم شان  خود ن از 

شاید از ) كھ از ملوك الطوایف اشكانى 89پادوسپان (  كھ  مردم اصفھان  تن از  بود در برابر مسلمانان تسلیم و قبول جزیھ نمود و سى 
  90.بزرگان بوده اند بھ كرمان گریختند

شدند سانیان  ندان سا ھد خا پارس ، م ھ ایالت  عارف. مسلمانان كھ یزگرد را تعقیب مى كردند بعد از فتح اصفھان متوجّ یش  91م جا پ آن 
ند فع كن سلمانان را د با . موبد موبدان رفتند تا این كھ با ھم فكرى یكدیگر حملھ م ستخر را  حاكم ا شاھك ،  نیرو و  120سرانجام  ھزار 

ق شدند   92.اسلحھ تمام بھ مقابلھ مسلمانان فرستادند لیكن، با كشتھ شدن شاھك، سپاھیان ایران منھزم و متفرّ

ست  سلمانان شك حال از م ین  با ا لى  ند، و سلمانان جنگید یھ م پارس ، عل نبرد  یران در  سلحھ ا سنگین ا سپاه  ستوفى  ّ م بنابر قول حمدهللا
ند سد 93.خورد مى نوی با : بالذرى  لھ  سواران از مقاب كى از  شدند ی ھزم  یان من كھ ایران فارس  شھرھاى  كى از  توج ی تح  گام ف بھ ھن

 : وقتى كھ نگھبانان مانع فرار او شدند او بھ آن ھا گفت. مسلمانان گریخت

فت. ما با قومى منصور در حال جنگیم خداوند با ایشان است كرد و گ كھ  بزد و آن را دو ت ین :  آن گاه سنگى را بھ زمین نھاد و بھ تیر  ا
  94. تیر را دیدى كھ سنگ را دو پاره كرد بھ خدا اگر بھ آنان مى زدى خدشھ اى بر ایشان وارد نمى كرد

كھ  ھم چنان  ست،  سلمانان ا یان از م سخنان فوق، بیان گر میزان عدم اتحاد اشراف درجھ یك، بھ خصوص ھفت خانواده، و ترس ایران
تر . دیدگاه ایرانیان را نسبت بھ عقاید مسلمانان بیان مى كند چك  ِ فارس، حكام ایالت ھاى كو از این رو با درھم شكستن مقاومت نخبگان

 : ابن اثیر مى نویسد. از خود مقاومت چندانى نشان ندادند

مدد  ھا  بھ آن  ستخر  مردم ا یھ  نبرد مسلمانان عل كرد و در  صلح  با مسلمانان  شھریار، حاكم شاپور كھ از ملوك الطوایف ارزنبان بود 
  95. رساند

سپاھیان  كھ  ین  خورد و ھم مى  شم ن بھ چ عراب  بر ا قاومتى در برا گر چندان م مرو ، دی بھ  با سقوط پارس و فرار یزدگرد از كرمان 
كم  خود، حا بپردازد و  یھ  كھ جز ین  شرط ا بھ  شد  مى  اسالم سرزمینى را قصد مى كردند حاكم آن جا با اندك مقاومتى تسلیم مسلمانان 

بھ . شھر باشد و مسلمانان نیز از این پیشنھاد استقبال مى كردند و بھ آن ھا امان مى دادند سالم،  سپاه ا ندھان  نعیم بن مقرن یكى از فرما
نى «) دماوند(مردانشاه ، حاكم مصمغان دنباوند  ھد مب مى د مان  ند، ا كرده بود مان  و مردم دنباوند و خوار الرزوشرز كھ در خواست ا

بر این كھ بر سرزمین خویش حاكم باشد و ھر سالھ، دویست ھزار درھم جزیھ دھد و از عامل مرز مصون باشد و بعد مى افزاید مادام 
شود مى  ین 96.»كھ برقرار فوق باشد كسى بر او ھجوم نمى آورد و بدون اجازه بر او وارد ن مان آن چن یاالت و حاك سیارى از ا ِ ب حال

گان«بود، ھم چنان كھ  نیز گر مور  97حاكم گرگان ، رزبان صول ، پسر رزبان  خت جزیھ، آزادى در ا شرط پردا بھ  سلمانان  بھ م را 
یت  98.»دینى و سنتى خود تسلیم كرد سطھ موقع بھ وا لى وى  كرد، و با مسلمانان صلح  یھ  خت جز شرط پردا نیز اسپھبد طبرستان بھ 

 . كوھستانى طبرستان ھمواره سر از اطاعت مسلمانان بیرون مى برد و مسلمانان مجبور بھ لشكركشى مجدد بھ طبرستان مى شدند

نبرد و ) ق 99ـ  96(در عھد خالفت سلیمان بن عبد الملك  یش  كارى از پ شید، ولى  یزید بن مھلب بعد از فتح جرجان بھ آن جا لشكر ك
كھ «اسپھبد طبرستان راضى بھ صلح شد كھ  مرد  ھفت صد ھزار درھم بدھد و چھار صد بار خر زعفران یا بھاى آن را، و چھار صد 
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ھا مھ را بفرستاد. بر دست ھر یك سپرى باشد و طیلسانى و جامى از نقره و جامھ اى از حریر و با دیگر پوشیدنى  سپھبد ھ بن . ا ید  یز
جان  100رزبان صول،  99.»مھلب این ھمھ بستد و بازگشت جان و  101حاكم جر حاكم آذربایی ستم فرخزاد ،  برادر ر سفندیار ،  و ا

شابور، 104شھر براز، حاكم ارمنستان ،« و  103و ایران بن رستم ، حاكم سیستان 102اردبیل  بان نی كم 105و مرز و كناررنگ ، حا
مرو ، 109و مرزبان مرورود كھ از اوالد باذام ، حكمران یمن بود 108و مرزبان ھرات  107و مرزبان زرنج،  106طوس، حاكم  و 

قان ، 112) ابیورد(و بھمنھ ، ملك نساوباورد  111و زادویھ ، ملك سرخس  110 لك فاریاب و طال صر  113و راویھ ، م با مخت  ً ضا بع
مان  لب ا سلمانان ط ند از م شاھده كرد سالم را م سپاھیان ا قدرت  گر و  مقاومتى و بعضى دیگر ھمین كھ شكست مقاومت ایالت ھاى دی

ید  114.كرده و با پرداخت جزیھ، مقام و منصب خود را حفظ كردند حان جد ِ فات این امر براى آن ھا فرصتى ایجاد مى كرد كھ در امور
لى  ست، و قتى ا مرى مو ھا ا بر آن  سلمانان  سلطھ م كھ  ند  مى كرد صور  ھم ت شاید  ند و  سب نمای ترى ك یق  عات دق ھا اطال و آیین آن 

ند ھایى افتاد كر ر بھ ف  ً ضا طراف . ھنگامى كھ احساس كردند سلطھ فاتحان دائمى است بع ھاى مسلمانان در ا ضور نیرو كھ ح ین  و ھم
ند  115ایالتشان كاھش یافت یا مركز خالفت بھ واسطھ اختالف داخلى دچار تشتت و تفرق گردید، علیھ مسلمانان شوریدند شاید بتوان تا 

سالم(ھنگام قیام علیھ عثمان و جنگ ھاى معاویھ و حضرت على«. بر فاتحان چیره شوند یھ ال شده ) عل شوب  چار آ فت د كز خال كھ مر
مرگ . بود بعضى از ایالت ھاى حساس، دست بھ شورش علیھ مسلمانان زدند و مشكالتى براى مسلمانان فراھم كردند عد از  سان ب خرا

شد تح  ً ف جددا مان م ھد عث شورش زد و در ع بھ  ست  مر د لى ،  116».ع شمان مح نامى از محت قارن  گرد،  مرگ یزد عد از  سال ب یك 
ھل . شورشى در كوھستان برپا كرد بھ چ نیروى شورشیان  شمار  گویند آن قدر از مردم طبسین، ھرات و بادغیس بر او فراز آمدند كھ 

سارت  بھ ا گر  ھزار تن رسید، اما اعراب بر قارن شبیخون زدند، چنان كھ قارن و بسیارى از یارانش ھالك گردیدند و جمعى بسیار دی
 . در آمدند

خراج را ) علیھ السالم(مردم فارس و كرمان نیز بھ ھنگام خالفت حضرت على یات و  كھ مال ند  مع افتاد بھ ط ند و  شورش زد بھ  دست 
خود را . نپردازند مل  طرف على(اھل ھر شھر و ناحیھ، عا سالم(كھ از  یھ ال بود) عل ند) منصوب  طرد كرد خراج و  خود ا یان  . از م

بھ ) علیھ السالم(حضرت على یران  تح ا كھ در ف با تجربھ اى  مود و او  فارس ن كردن  مأمور آرام  با مشورت نزدیكانش زیادبن ابى را 
ام محلى و دھقانان ایجاد كرد آن ھا را بھ اطاعت كشاند ّ   117.ھمراه سپاھیان اسالم داشت با اختالفى كھ بین حك

و از آن پس ایرانیان  118شورش ھاى ایرانیان علیھ مسلمانان در عھد بنى امیھ بھ واسطھ قدرت مركزى خالفت تا حدودى كاھش یافت
بن  بدالملك  یھ ع تار عل ثال در لشكركشى مخ مى پیوستند، م ھا  براى اظھار نارضایتى خود از خلفاى بنى امیھ بھ گروه ھاى مخالف آن 
عروف  فھ و م یم كو یان مق شان ایران كھ بیشتر مروان بھ فرماندھى ابراھیم بن مالك اشتر ، مختار بیست ھزار مرد براى او انتخاب كرد 

  119».در سپاه ابراھیم بن مالك اشتر ھیچ سخن عربى شنیده نمى شد«بھ حمراء بودند و بنا بر قول دینورى 

یر . موالیان ایرانى در بین مخالفان خلفاى بنى امیھ جایگاه رفیعى یافتند و از آن ھا بھ نیكى یاد مى شود بھ تحق ھنگامى كھ یكى از افراد 
ند مى ك فاع  ِ حامى مختار مى پردازد، ابراھیم بن مالك ، فرمانده برجستھ سپاه مختار از آنان چنین د مى «: موالى ایرانى ین مرد نا ا ھما

ند نان ایرانیان ناى 120».كھ ھمراه من مى بینى فرزندان سواركاران و مرزبا بھ مع گر  یھ، دی بنى ام ضد  ھاى  یام  یان در ق شركت ایران
 . مخالفت با اسالم نبود، بلكھ مخالفت با تبعیض و استبداد بنى امیھ و اعراب بود

شأن  نكتھ دیگرى كھ در مورد فرماندھان و سپاھیان و حكام والیات ایرانى مغلوب قابل توجھ است این است كھ پرداخت جزیھ را كسر 
سالم روى  بھ ا  ً عا گر واق خى دی ظاھر و بر صورت  بھ  سالمى بعضى  مت ا حت حكو خود ت صب  قام و من خود پنداشتھ و براى حفظ م

تح، از در «. آوردند عد از ف ند ب برده بود ناه  ماربین پ سان و  بزرگ در بھجاور مره  ھاى ثی بھ دژ تح آن  گام ف بھ ھن كھ  اشراف اصفھان 
یھ دادن «  121».اطاعت در آمدند كھ جزیھ پرداخت كنند و چون از دادن جزیھ اكراه داشتند مسلمان شدند قزوینیان نیز چون كھ از جز

  122».اكراه داشتند اسالم آوردند

ند سانیان برخوردار بود لى . مورخان اسالمى معتقدند كھ اشراف ایرانى در حكومت اسالمى از موقعیت برترى نسبت بھ دوره سا ابوع
 : مسكویھ مى نویسد

ند(اشرافى كھ در مرو از یزدگرد  مرو ) بھ واسطھ این كھ او مى خواست بھ پادشاه چین بپیوند سپاه در  نده  نزد احنف، فرما شدند  جدا 
كھ  شتند، چنان  باز گ شان  خان ومان شھرھا و  بھ  خود  ند و  بھ او داد گرد را  ھاى یزد ستھ  ھا و خوا نج  ستند و گ مان ب رفتند و با وى پی
شان  با ای سلمانان  كھ م جز آن  ند  روزگارشان ھمچون بھترین روزھایى بود كھ در زمان خسرو داشتھ اند گفتى كھ ھم در كشور مى زی

  123. درست پیمان تر و دادگرتر بوده اند

بالذرى از اساوره فارس . اساوره و سپاھیان ایران كھ رفتار فاتحان را دیدند بھ آن ھا پیوستند و آن ھا را در فتح بالد ایران كمك كردند
سپاھیان  124.یاد مى كند كھ با احنف بن قیس بھ خراسان رفتند بھ  ستنش  با پیو كھ  ند  مى ك یاد  نى  ابن اثیر نیز از مكعبر ، سردار ایرا

  125.اسالم باعث پیروزى آن ھا و شكست سپاھیان ایرانى، در فارس شد

فا  سلمانان ای پیروزى م مده اى در  قش ع قع ن كھ در وا ست  سلمانان ا بھ م نى  یان ایرا این ھا نمونھ اى از پیوستن نیروھاى نظامى و وال
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 . كردند

سانیان  سپاھیان سا شرافى و  نان ا ً از ز نكتھ دیگرى كھ در این جا حائز اھمیت است ازدواج اعراب با زنان اسیر ایرانى است كھ عمدتا
براى . بوده اند كھ بھ ھنگام فرار یا در نبردھا اسیر شده بودند از منابع این دوره بر مى آید كھ مسلمانان عرب از یك سو، عالقھ زیادى 

سلمانان را  شد م شتھ با شرعى دا ازدواج با زنان ایرانى از خود نشان مى دادند، از سوى دیگر، عمر بدون این كھ ازدواج با آن ھا منع 
مى گفت خود  مل  شما را از «: از ازدواج با زنان ایرانى منع مى كرد و در توجیھ ع ید  ھا رو كن بھ آن  گر  ند و ا جم دل انگیز زنان ع

ولى ھمین كھ بر تعداد اسراى زن افزوده شد مسلمانان نتوانستند تمایالت قلبى خود را پنھان كنند، بنابراین  126.»زنان عرب باز دارند
  127.با زنان ایرانى ازدواج كرده و آن ھا براى ایشان فرزندانى بھ دنیا آوردند

 : دینورى در این مورد مى نویسد

ند ندان . در نبرد جلوالء گروه زیادى اسیر، از دختران آزادگان و بزرگان ایران گرفت شرّ فرز من از  خدایا  ست  تھ ا مى گف مر  ند ع گوی
  128. اسیران جلوالء بھ تو پناه مى برم

  129.»پسران آن زنان در جنگ صفین شركت داشتند و بھ حد بلوغ رسیده بودند«: او سپس مى افزاید

كھ  ستى  با شك نتیجھ این كھ حفظ و حراست از تمامیت ارضى دولت ساسانیان و دفع حمالت بیگانگان بر عھده طبقھ یاد شده بود، لیكن 
ست داد خود را از د شورى  ظامى و سلح نبرد جلوالء و . در نبرد قادسیھ متحمل شد تا حدود زیادى روحیھ ن نان در  تالش آ ین رو  از ا

ھر  ام براى مقابلھ با مسلمانان اتفاق و اتحاد حاصل نشد و  ّ نھاوند با وجود تلفات زیاد ثمرى نداشت و از آن پس دیگر بین سپاھیان و حك
ھاى  بھ صورت  یت،  كرد و در نھا یا صلح  نبرد  نان  یك از امرا، فرمانروایان و حكام، با توجھ بھ موقع خود و مسلمانان، جداگانھ با آ

 . گوناگون، اعم از حاكم و محكوم، آزاد و بنده، زردشتى و مسلمان تحت حاكمیت خالفت مسلمانان قرار گرفتند

 دیوانیان 

بر  ند و بنا مى كرد سانیان را اداره  یل سا دیوانیان نیز از طبقات مھم ساسانیان بھ شمار مى آمدند كھ با شیوه خاصى نظام عریض و طو
ست «قول كریستن سن  لت را در د بات دو ند و مكات دبیران، سیاست مداران حقیقى بھ شمار مى رفتند، ھمھ قسم اسناد را ترتیب مى داد

مى  سبات دولت را اداره  ند و محا مى نمود تب  ھا را مر نھ  مى گرفتند، فرمان ھاى سلطنتى را انشا و ثبت مى كردند و جزء جمع ھزی
  130».كردند

ست،  یت ا حائز اھم جا  ین  چھ در ا شتند، ولى آن  ھده دا بھ ع سانیان  مى را در اداره دولت سا قش مھ ساالران ن یوان  كھ د ست  شكى نی
 . موضع آنان در برابر فاتحان جدید است

مى  نده را  ظار آی ند و انت گر بود ظاره  یا ن قات،  گر طب شدند و دی بھ رو  سلمانان رو  با م كھ  بدیھى است لشكریان، اولین گروھى بودند 
ین،  بھ مسلمانان پیوستند و ا نان،  جاه و  یافتن  ید  بھ ام ند و  سانیان دل برید یاى دولت سا كشیدند و یا این كھ با تیزبینى كھ داشتند از بقا

 : ریچارد فراى مى نویسد. زمانى میسّر مى نمود كھ فاتحان جدید بھ آیین و آداب و رسوم مغلوبین كارى نداشتھ باشند

شدند سلمان  ھم م سیارى  شت و ب شان ضرورت ندا سالم آوردن ای لى ا . طبقھ دبیراِن ساسانیان بى درنگ بھ سوى پیروزمندان رفتند، و
131  

مى  سالمى ن مت ا مام داران حكو با توجھ بھ این كھ حكومت كوچك و نو پاى اسالم مى رفت كھ بھ یك امپراتورى گسترده تبدیل شود، ز
شند یاز با بى ن یران  چون ا بھ . توانستند از تجربیات دبیران كشور متمدّنى ھم نى  كھ غنایم فراوا حات  تداى فتو مان اب ثال، در ھ براى م

ً این كارى بود كھ از عھده عرب ھا خارج بود  : ابو على مسكویھ مى نویسد. دست آوردند بھ فكر ثبت و ضبط آن برآمدند، اما قطعا

خبر آن  132ابوھریره پانصدھزار  از باجى كھ جمع كرده بود نزد عمر آورد و عمر از شنیدن این مبلغ متعجب شد و بھ مسجد رفت و 
شما «: عمر گفت» این عجمان، خواستھ ھا را در دیوان ھا مى نویسند!اى امیرالمؤمنان«: یكى برخاست و گفت. را بھ مسلمین داد پس 

  133» .نیز چنین كنید و دیوان سازید

بود شده  سلمان  كھ وى م بود  عد از آن  ین ب خت و ا مر آمو بھ ع .منابع اسالمى بر این امر اتفاق نظر دارند كھ ھرمزان شیوء دیوان را 
 : ابن خلدون گوید 134
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ست) ھرمزان(ھنگامى كھ  تھ ا بھ وى گف مى دارد  سیل  مى : دیده است عمر لشگریان را بى دیوان گ كھ  ند،  بت ك نان غی سى از آ گر ك ا
آن گاه ھرمزان . تواند بدین امر پى ببرد؟ چھ ھر كھ عقب بماند جاى او در سپاه خالى مى ماند بلكھ نوشتھ، اسامى آنان را ضبط مى كند

  135. دیوانى براى ایشان ترتیب داد

ضى وجود دارد مره . در مورد استفاده عمر از ایرانیان در امور دیوانى، سخنان ضد و نقی مزان را در ز كھ ھر سكویھ  ثال ابوعلى م م
 : اولین كسانى مى داند كھ دیوان دارى را بھ عمر آموخت در چند سطر بعد مى نویسد

شت : ابوموسى اشعرى بھ عمر نوشتھ بود سیان از نگاھدا یارى پار بھ  جز  ند و  خواستھ ھا انبوه شده است و گیرندگانش فزونى گرفتھ ا
تھ : عمر بھ ابوموسى نوشت. آمار خواستھ ھا و كسان درمانده ایم تا رأى چیست باز گرف شان  آنان را بھ كارى باز مگردان كھ خدا از ای

  136. عجمان را ھم در پایگاھى نھید كھ خداشان نھاده است. است

 : از سخنان فوق دو نكتھ مھم روشن مى شود

قرار : اوال عتراف و ا یان، ا نایى ایران بھ توا گر  خرج و از طرف دی بت دخل و  ضبط، و ث فاتحان از یك طرف بھ عجز خود در امور 
 . كرده اند كھ این امرى است مسلم و بھ دلیل و برھان نیازى ندارد

 ً خود : ثانیا كن  طبق منابع این دوره، ھر چند عمر ایرانیان را بھ دیده دشمن و داراى شأن و منزلتى فروتر از مسلمانان مى نگریست، لی
مزان «بنابر قول مسعودى ، عمر . را از تجربیات آن ھا در امور لشكركشى و كشوردارى بى نیاز نمى دید با ھر نیز  ظامى  مور ن در ا

  138».مى كرد 137مشورت

ند،  ستفاده كن یت خرج آن ا ضبط غنایم و كیف نى در  بیران ایرا بنابر این، سخن ابوعلى مسكویھ مبنى بر این كھ عمر اجازه نداد كھ از د
 . صحیح نمى نماید

یوان  بدالملك د ھد ع تا ع كھ  ست  آن چھ موجب تقویت این نظر مى شود كھ امور دیوانى مسلمانان در دست ایرانیان اداره مى شد، این ا
 : ابن خلدون در این باره گوید. ھاى عراق بھ زبان فارسى بود

شام . دیوان خراج و مالیات ھا پس از اسالم بر ھمان وضعى باقى مانده بود كھ پیش از اسالم بود دیوان عراق بھ زبان فارسى و دیوان 
ِ دیوان ھا از خداواندان عھد ھر دو فریق بودند   139. بھ زبان رومى نوشتھ مى شد و نویسندگان

  140».بیشتر دبیران در خراسان از مغان بودند و دفترھا فارسى بود«:و جھشیارى نیز گوید

مھ «كھ خود نویسنده چیره دستى بود و بھ ھنگام حاكمیّتش بر عراق  141زیادبن ابى  شتن از نا سخھ بردا ساخت و ن دیوان ھا را فراھم 
صیح برگزید سیار ف لى ب عرب و موا عتراف  142»ھا را معمول نمود و نویسندگان نامھ ھا را از  نى ا مور دیوا یان در ا ر ایران بھ تبحّ

  143.سزاوار است نویسندگان خراج، از رؤساى عجم باشند كھ بھ امور خراج دانایند«كرده و گفتھ است كھ 

لى  شغل قب بھ   ً دبیران ایرانى ھمین كھ میزان نیاز مسلمانان را بھ تجربیات خود در امور دیوانى احساس كردند و از طرف آن ھا مجددا
حظ  قول جا نابر  سازند و ب ید حیات  خود ابقا گردیدند با عالقھ بھ كار خود تحت حكومت اسالمى ادامھ دادند تا شیوه ھاى گذشتھ را تجد

  144.را در دست گرفتند، بلكھ بھ ھمھ شعب حكومتى راه جستند) كتاب(نھ تنھا دستگاه دیوانى 

نان در  ند دھقا كھ ھمان ند، بل ست نداد چیزى را از د ھا  نھ تن یران  تح ا با ف ند  بنابراین، طبقھ دبیران كھ از مھلكھ، جان سالم بدر برده بود
سبت ; دستگاه حكومتى وارد گشتند و مى كوشیدند كھ وضع موجود را حفظ كنند نى ن یعنى ھمواره زمام داران اسالمى را در امور دیوا

قتى . بھ خود محتاج گردانند كھ و ست  عا آن ا ین اد ند و صالح«شاھد ا قل ك بى ن بھ عر یوان را  كھ د شد  بر آن  كار  145حجاج  بر  را 
فت: دھویھ و ششویھ را چگونھ نویسى؟ گفت: او را گفت 146بگمارد، مردان شاه پسر زادان فرخ  یم گ سم و عشر و ن ید را : مى نوی و

شھ ات را : گفت. وید، نیف است، و آن خرده و اضافھ اى است كھ افزوده مى شود. چگونھ كنى؟ گفت آن را نیز توانم نوشت ند ری خداو
كار . از زمین بركند، ھمان گونھ كھ ریشھ پارسى را بر كندى ین  ند و از ا جز ك ھار ع یوان اظ قل د كھ از ن بھ وى داد  صدھزار درھم 

  147.»خوددارى كند، ولى او نپذیرفت و دیوان را نقل كرد

بن  قول ا مطالب یاد شده، بیان گر این است كھ ایرانیان از تبدیل دیوان از فارسى بھ عربى چھ خسارت سنگینى را متحمل شدند و بنابر 
شتند«خلدون  جبران  148.»دبیران ایرانى از این امر كراھت دا سارتى  ھا خ یوان  بدیل د نى ت بیران ایرا براى د تدا  ھر چند در اب تھ  الب

بھ  بان عربى  گیرى ز سو، و فرا یك  ند از  شان داده بود خود ن نى از  ناپذیر مى نمود، لیكن ھوش و استعدادى كھ ایرانیان در امور دیوا

Page 13 of 28

3/27/2016file://G:\Web\hosseini\sasan\articles-2\145.html



ً بر امور دیوانى امپراتورى اسالمى مسلط شوند خاندان برامكھ و خاندان سھل نمونھ بارز . سرعت از سوى دیگر، موجب شد كھ مجددا
 . آنند

بھ  ید  حان جد شدید فات بنابراین، مى توان نتیجھ گرفت كھ دبیران ایرانى در برابر حملھ عرب موضع عاقالنھ اى در پیش گرفتند و نیاز 
 . آن ھا سبب شد كھ بھ سرعت موقع و جایگاه سابق خویش را بیابند و بھ تجدید حیات تشكیالت گذشتھ بپردازند

 دھقانان 

ند مى رفت شمار  بھ  سانیان  ھم دوران سا ً م سبتا قات ن قش . دھقانان یكى از طب كھ ن ند  مالكینى بود نان  كھ آ ید  مى آ ین دوره بر نابع ا از م
 : گیرشمن از آن ھا بھ نام آزادان یاد مى كند و مى نویسد. واسطھ بین دولت و مردم، بھ ویژه روستاییان را ایفا مى كردند

نده آن  لتى نمای ال دو ّ كھ عم كزى را  مت مر ین روستاییان و حكو آنان نجباى كوچك و مالك امالك با رؤساى دھكده ھا بودند و ارتباط ب
  149. بودند، تأمین مى كردند

ند. و این مطلبى است كھ منابع اسالمى بھ آن اشاره كرده اند شده ا ظاھر  ناگون  ھاى گو ضى . در این منابع، دھقانان ایرانى در نقش  بع
ّى و بعضى مواقع از آن ھا بھ عنوان حاكمان ایاالت یاد شده است جا .  مواقع از آن ھا بھ عنوان رؤساى محل ین  چھ در ا بھ ھر حال، آن 

 . براى ما مھم است ھمانا موضع آن ھا در قبال مسلمانان است

ھدایت و  نیز از  سلمانان  ند و م كارى نمود سلمانان ھم با م بارزى  نھ  بھ گو نان  كثر دھقا ید ا مى آ بر  ین دوره  نابع ا چھ از م نابر آن  ب
گام . راھنمایى و كمك آن ھا در فتح بالد ایران بھره ھا بردند  بھ ھن سلمانان  سپاه م نده  یده ، فرما با ابوعب مسعودى از ھمكارى دھقانان 

و  150.»ابو عبیده برفت تا از فرات گذشت و تنى چند از دھقانان پلى براى او ترتیب دادند«: عبور از فرات خبر مى دھد و مى نویسد
كرد و  151ابن اثیر نیز از ھمكارى دھقان برس  با مسلمانان صلح  نیز  كھ او  براى «با مسلمانان اطالعاتى بھ دست مى دھد  ھم  لى  پ

بود 152.»عبور لشكر اسالم بست و از تجمع سپاھیان ایران در بابل، آن ھا را آگاه ساخت ھم  سیار م سلمانان ب پیروزى م . این امر در 
ھم چنین  153.نیز ھنگام حملھ مسلمانان بھ مداین با آن ھا صلح كرد و پرداخت جزیھ را تعھد نمود) بالش آباد(شیرآزاد ، دھقان ساباط 

یك ) حاكم و رئیس(مھرروز دھقان «ھنگامى كھ سپاھیان اسالم عازم نبرد جلوالء بودند،  كھ  ین  شرط ا بھ  كرد  بابل با مسلمانان صلح 
  154.»جریب زمین را با پول مسكوك پوشانیده بھ مسلمانان پرداخت نماید

عراب مسلمان از  طالع ا میزان ا كھ  شد  ھر چند سخنان فوق تا حدى مبالغھ آمیز بھ نظر مى رسد، ولى مى تواند بیان گر این حقیقت با
بھ ابوموسى ) شوشتر(سینھ دھقان تستر «: مؤلف تاریخ قم مى نویسد. حساب تا چھ حد بوده است شھر را  در برابر وجھى راه ورودى 

یان(ابوموسى شصت غالم از دھقان زادگان « : و ابن اثیر مى نویسد كھ 155.»فرمانده سپاه اسالم نشان مى داد،  شراف و اع براى ) ا
بھ 30در سال  157دھقان زالق 156.»خود برگزید بپردازد  شد  قرار  بود «ق با مسلمانان صلح كرد و فدیھ اى كھ  سیمى  میزان زر و 

ّ بن عامر نیز با دھقان ھرات صلح كرد بھ پنجاه بدره  158.»كھ یك عصاى قائم را بپوشاند پول (و عبدهللا طھ  صدره خری بدره بر وزن 
  159).و ارز

ھد  كالم خوا لھ  جب اطا ع ھمھ آن ھا در این جا مو ِ این ھا نمونھ اى از موضع گیرى دھقانان ایرانى در برابر مسلمانان بود و ذكر موض
 . شد و این نمونھ ھا مى تواند بیان گر واكنش اكثریت دھقانان در مقابل حملھ مسلمانان بھ ایران باشد

خود،  سابق  سالت  بھ ر یران  بر ا سلمانان  آن چھ در این جا حائز اھمیّت است این است كھ آیا دھقانان بعد از سقوط ساسانیان و سلطھ م
یان  ین دوره، ب نابع ا ھاى م گزارش  ام و رعایا ادامھ دادند و ھمان نقش جمع آورى خراج را بھ عھده داشتند یا نھ؟  ّ یعنى واسطھ بین حك
ند و از  پى برد ھا  شغل آن  ّت  بھ اھمی نیز  گر این است كھ دھقانان ھمان نقش سابق خود را در حكومت اسالمى حفظ كرده و مسلمانان 

 . آن ھا براى جمع آورى خراج بھره گرفتند

نزد وى كھ در كوفھ بود، آمد و نامھ اى بھ دھقانان و اسواران ) علیھ السالم(ماھویھ ، مرزبان مرو در زمان خالفت على بن ابى طالب 
شاره  160.بھ نوشت كھ جزیھ را بھ ماھویھ دھند) یعنى ده ساالران(دھشداران  سالمى ا مت ا نان در حكو گردیزى نیز بھ مسئولیت دھقا

 : كرده و مى نویسد

ّ عنھ ـ نامھ نوشت سوى براز ) علیھ السالم(بھ عھد خالفت حضرت على  جعدة بن ھبیره لمخزومى حاكم خراسان شد و على ـ رضى هللا
مھ نوشت مرو نا نان  مھ دھقا بھ ھ براز  مد و  شتن جعده : بن ماھویھ، دھقان مرو تا خراج بھ جعده گذارد و جعده بھ مرو آ عت دا بھ طا

  161. اندرگذاردن خراج

مى  شاھده  مطالب یاد شده، این حقیقت را بر ما آشكار مى كند كھ مسلمانان با ایرانیان، دشمنى نداشتند و ھمین كھ از آن ھا حسن نیّتى م
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یرا مسلمانان . كردند بھ آن ھا اعتماد مى نمودند و آن ھا را بر شغل قبلى شان ابقا مى كردند در حقیقت، چاره اى جز این ھم نداشتند، ز
مور  ھا را در اداره ا ستند آن  مى توان خود  سالھ  با تجربھ چندین صد  نى  بر خالف ساسانیان سابقھ حكومت نداشتند و كارگزاران ایرا

 : جرجى زیدان كھ یك دوره، تاریخ تمدن اسالم نوشتھ بھ این حقیقت، اشاره مى كند و مى نویسد. یارى دھند

ِ اھالى بومى بودند مى ; تحصیل داران مالیھ، از خود مع آورى  بوط را ج ھاى مر یات  یران مال نان در ا صر و دھقا ھا در م یعنى قبطى 
كم  بھ حا یھ را  شتند و بق صول آن را برمى دا نھ و كرده، ھزی كردند بھ این ترتیب كھ مأمورین بومى مالیات و جزیھ و ھر چھ بود جمع 

شت از . مسلمان مى دادند گر كسرى دا ِ الزم اگر چیزى باقى مى ماند بھ دمشق مى فرستاد و ا حاكم مسلمان ھم پس از برداشت مخارج
  162. دمشق مى گرفت

 : بالذرى نیز مى گوید

یات  ّ عامر با مردم مرو، موافقت شده بود كھ بھ عربان در مرو جایگاه دھند و گردآورى مال مردم  163در پیمان صلح عبدهللا ھده  بر ع
  164. بومى باشد نھ عربان

شند  كرده با یت  مر را رعا ین ا ھم ا موارد  سایر  مع آورى ;بھ احتمال قوى این امر مى تواند بیان گر این باشد كھ مسلمانان در  عنى ج ی
 . مالیات را كھ در ابتداى فتح بالد، كارى بس مشكل بود بر عھده دھقانان گذاشتھ اند

سلمانان  ھاى م شى  سلمان در لشكرك بھ عنوان م از منابع این دوره بر مى آید كھ دھقانان عالوه بر مسئولیت جمع آورى مالیات، گاھى 
 . و این در صورتى ممكن مى شود كھ دھقانان بھ اسالم ایمان آورده باشند 165.تحت نام جھاد شركت مى كردند

كرده و  ستقبال  ید ا حان جد خویش از فات بنابر این، از مطالب مختصر این بخش مى توان دریافت كھ دھقانان براى حفظ مقام و منصب 
ثیرى از  گروه ك ھا  چون مورد نیاز فرمانروایان جدید بودند بالفاصلھ از زمره كارگزاران آن ھا شدند، لذا با ورود اسالم بھ ایران نھ تن

 . دھقانان چیزى از دست نداده، بلكھ با تشرف بھ اسالم وضع خود را تثبیت نمودند

 كشاورزان، صنعت گران و بازرگانان 

ّد ثروت ھر جامعھ اى بھ شمار مى آیند كھ چرخ ھاى اقتصادى جوامع بھ ھمّت  كشاورزان و صنعت گران از طبقات زحمت كش و مول
قھ  و سعى شبانھ روزى آن ھا بھ گردش در مى آید، ولى متأسفانھ منابع تاریخى بھ ندرت، آن ھم بھ صورت حاشیھ اى بھ احوال این طب

بھ . اشاره كرده اند، از این رو تالش و زحمات آن ھا در ھالھ اى از ابھام فرو رفتھ است ید  شان با حوال ای گاھى از ا براى آ ین،  بنابر ا
 . شواھد و قراین و حدس و گمان متوسل شد

ھا  ندرت از آن  طبقھ كشاورزان و صنعت گران دوره ساسانیان نیز از این امر مستثنا نبوده و منابع، ھنگام حملھ مسلمانان بھ ایران بھ 
لھ  بر حم ھا در برا ضع آن  بھ و حدودى  تا  توان  مى  تھ  ند نك بھ چ یاد كرده و آن ھم زمانى است كھ از اسرا یاد كرده اند ، اما با توجھ 

 . مسلمانان و كیفیّت برخورد فاتحان جدید نسبت بھ آن ھا پى برد

بور : اوال گران مج شاورزان و صنعت  كھ ك با توجھ بھ وضع پر آشوب دوران آخر ساسانیان و عدم قدرت مركزى، بھ نظر نمى رسد 
 ; بھ مقابلھ با مسلمانان شده باشند، مگر آنان كھ جزء سپاھیان قرار گرفتھ بودند

 ً بھ : ثانیا صدمھ اى  ستى چندان  نیاز شدید فاتحان جدید بھ كشاورزان و صنعت گران براى آبادانى سرزمین ھاى فتح شده، بنابراین، نبای
 ; آنان وارد شده باشد

 ً یھ : ثالثا این كھ مسلمانان، ایرانیان را بھ ترك دین و آیین سابقشان و پذیرفتن دین جدید مجبور نمى كردند، و تنھا آنان را بھ پرداخت جز
 ; و عوارض مخصوص وادار مى نمودند

 ً ند : رابعا قرر كرد نوان جزیھ م حت ع متر«میزان مالیات و خراجى كھ مسلمانان بر آن ھا ت سانیان ك تب از دولت سا ;بود 166بھ مرا
167  

 ً سلمانان : خامسا سالم و م روحیھ مساوات و عدالت پرورى كھ در بین مسلمانان فاتح رواج داشت، عاملى بود كھ این طبقھ را بھ سمت ا
 . سوق مى داد
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ھاى  گر نبرد ظاره  با توجھ بھ نكات فوق، مى توان دریافت كھ كشاورزان و صنعت گران ھنگام حملھ مسلمانان سرگرم كار خویش و ن
ھا  با آن  ید  حان جد تار فات كھ رف ند  ین بود ظار ا ند در انت شاھده كرد یان را م ست ایران كھ شك ین  ند و ھم سپاھیان ایران و مسلمانان بود

بود ھد  سد. چگونھ خوا مى نوی شاورزان «: طبرى  ند) مداین(ك مى پرداخت مایى  شت و راھن بھ گ ھا  پل  ھا و  ندازه  168در راه  بھ ا و 
مایى و ضیافت گى راھن شتند 169توانشان جزیھ مى دادند و بھ كار آبادى مى پرداختند و ھم ھده دا بھ ع سافر را  ھاجران م كھ  170»م

 . احتماال این ضیافت چندان برایشان خوشایند نبوده است

ند 171سعد وقاص بھ سپاھیان اسالم دستور داده بود كھ كشاورزان بھرسیر  فر بود ھزار ن یك صد  ھا  « . را گرفتھ و نزد او آورند آن 
شود: شیرزاد، دھقان ساباط بھ سعد گفت . اینان تبعھ پارسایانند و بھ جنگ شما نیامده اند، رھایشان كن تا رأى شما درباره آن ھا روشن 

  172.»سعد نیز احوال آن ھا را بھ عمر نوشت و عمر حكم بھ آزادى آن ھا كرد

سیرانى : عمر بھ مسلمانان نوشت«: بالذرى در مورد كشاورزان اسیر اھواز مى نویسد پس ا سرزمین را نیست  شما را توان آبادى آن 
  173.»را كھ در اختیار دارید رھا كنید و خراج برایشان قرار دھید

توده  حال  شتر شرح  كردیم بی یاد  چھ  بود و از آن  سان ن یران یك بر ا سلمانان  ّط م سل عرب و ت لھ  بر حم مھ كشاورزان در برا موضع ھ
بھ مصالحھ  ضر  سلمانان، حا با م ند و  یش گرفت شاورزان را در پ سایر ك خالف  كشاورزان بود، ولى كشاورزان امالك سلطنتى، رویھ 

شدند كھ. ن ند  لى «: آورده ا ند، و ترجیح داد سالم را  یت ا ستفاده از حما یھ و ا خت جز كرده، پردا شورت  كدیگر م مداین بای شاورزان  ك
ّحین امالك خسرو پادشاه    174.»با آن ھا ھماھنگ نشدند) خالصھ دولت(فال

  175.»ھنگامى كھ اردشیرخره را فتح كردند، مردمش را براى كشت اراضى بھ جاى نھادند«: بالذرى مى نویسد

عى،  مرى است طبی ین ا خوریم و ا بھ ھر تقدیر، در مطالعھ فتوح مسلمانان در ایران بھ ندرت بھ مخالفت كشاورزان با مسلمانان برمى 
قات ضعیف، در  یت از طب عنى حما یھ، ی زیرا آن ھا با مسلمانان سر جنگ نداشتند و بھ نظر مى رسد با توجھ بھ اعتقادات مسلمانان اول

ً حسنھ برقرار بوده است  . ھمان ابتدا بین كشاورزان و فاتحان جدید رابطھ نسبتا

ف تا حدودى شبیھ وضع كشاورزان بود َ ر ِ یان . وضع صنعت گران و اصحاب ح كھ ب خوریم  در بررسى تاریخ فتوح بھ مواردى بر مى 
 . گر ھمكارى صنعت گران با مسلمانان است

شیرزاد « سیر از  تح بھر گام ف بھ ھن قاص  ساباط(سعد و قان  سازد) دھ یق ب برایش منجن كھ  ست  براى او . خوا یق  ست منجن نیز بی او 
سرع  176.»ساخت ً مھم را در ا ً دھقانان ساباط براى ساختن این تعداد منجنیق از صنعت گران شھر كمك گرفتھ كھ این كار نسبتا مسلما

 . وقت براى مسلمانان آماده كرده است

لف، و حضور و  ھاى مخت نھ  نى در زمی گران ایرا ھارت صنعت  بھ م ھ  با توجّ لى  ند، و كرده ا متأسفانھ منابع، از نمونھ فوق كمتر یاد 
نى  گران ایرا ست صنعت  بھ د سلمانان  فنى و صنعتى م جات  كھ احتیا فت  جھ گر توان نتی اقامت مسلمانان در این سرزمین پھناور مى 

گى . برآورده مى شده است بھ زند آن ھا نیز مانند كشاورزان در صورتى كھ بھ اسالم نمى گرویدند، مشمول پرداخت جزیھ مى شدند و 
 : در این باره، یعقوبى مى نویسد. خود ادامھ مى دادند

. نیز چنین مى كرد) علیھ السالم(عمر از اھل ھر صنعتى بھ قیمت آن چھ باید مى پرداختند از صنعت خودشان جزیھ مى گرفت و على 
  177. بھ واسطھ نیاز مسلمانان بھ صنعت گران ایرانى، آن ھا بھ زودى جایگاه خود را در میان مسلمانان یافتند

 : مسعودى نیز مى گوید

گر است «مغیرة بن شعبھ بدو نوشت . عمر اجازه نمى داد ھیچ كس از عجمان وارد مدینھ شود ار و آھن قاش و نجّ من غالمى دارم كھ ن
ھم از او . و عمر اجازه داد» و براى مردم مدینھ سودمند است، اگر مناسب دانستى اجازه بده او را بھ مدینھ بفرستم مغیره روزى دو در

  178. وى ابولولو نام داشت و مجوسى و از اھل نھاوند بود. مى گرفت

 . بدیھى است سخنان فوق، بیان گر اھمیّت پیشھ، و حرفھ ایرانیان نزد مسلمانان است

ید مى گو ھاوزن  مد ول مى آ صنعت و : كوفھ یكى از مھم ترین مراكز تجمع صنعت گران بھ شمار  كھ  ند  لى بود فھ موا ھالى كو شتر ا بی
شتھ و . تجارت و پیشھ ھاى دیگر را در دست داشتند بیشتر آن ھا پارسى زبان و ایرانى نژاد بودند كھ در جنگ اسیر شده و بعد، آزاد گ

  179.اسالم را پذیرفتند
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گاه  مانى جای تاه ز شتند در كو یاز دا ھا ن بھ صنعت آن  عراب  كھ ا ین  مطالب فوق، حاكى از این است كھ صنعت گران نیز بھ واسطھ ا
 . خود را در حكومت اعراب یافتند و زندگى روزمره خود را ادامھ دادند

نیز چندان  ند  مى كرد فا  جارت ای مى را در ت قش مھ ند و ن مى آمد شمار  بھ  سانیان  ھم دوره سا ً م سبتا قات ن ع بازرگانان كھ از طب ِ موض
ند  عراب، ھمان لھ ا گام حم بھ ھن ھم  نان  كھ آ سد  مى ر ظر  بھ ن شتند  شى ندا ظامى نق مور ن ھا در ا كھ آن  جا  لى از آن  ست، و روشن نی
لھ  نان از حم ھا بازرگا نھ تن كشاورزان و صنعت گران در انتظار آینده و وضعى كھ پیش خواھد آمد بودند و حوادث بعدى نشان داد كھ 
با  شت  مت مسلمانان بازگ سانیان تحت حكو مرو سا بھ قل مش  ر نشدند، بلكھ بعد از مدتى كھ آتش جنگ فرو نشست و آرا اعراب متضرّ
یرا  ند، ز فظ نمود خود را ح شتھ  توجھ بھ قلمرو وسیع امپراتورى اسالمى كھ از چین تا اقیانوس اطلس امتداد داشت بازرگانان موقع گذ

 . آن ھا با تجربھ و سرمایھ اى كھ داشتند بھ زودى شریان بازرگانى مسلمانان را بھ دست گرفتند

ظھ اى از  نان لح بود، بازرگا یان  پى در جر پى در  ھاى  از منابع بر مى آید كھ حتى در ھمان زمانى كھ بین مسلمانان و ایرانیان جنگ 
داد و ستد دست نكشیدند، بلكھ با بازرگانان شرق و غرب در خرید و فروش غنایمى كھ مسلمانان از امپراتورى ساسانیان بھ مدینھ برده 

شرق «: مؤلف مجمل التواریخ و قصص مى نویسد. بودند بھ رقابت پرداختند نان  چون خزانھ خسرو را از مداین بھ مدینھ بردند بازرگا
  180.»و غرب روى بھ مدینھ نھادند بھ جواھر خریدن و چیزھاى گران مایھ

كرده  جاد  نع چندانى ای نان موا براى بازرگا كھ  سد  مى ر ظر ن بھ ن از آن جا كھ اعراب مسلمان بھ امور نظامى و سیاسى سرگرم بودند 
باشند و آن ھا را از فعالیت ھاى بازرگانى باز داشتھ باشند، بھ ویژه ھنگامى كھ بھ واسطھ ثروت ھاى فراوانى كھ در نتیجھ غنام جنگى 
گر  ھر و دی فت جوا ھاى حریر و زربا چھ  بھ پار ند و نیازشان  لى روى آورده بود ً تجم سبتا بھ زندگى ن ھا  متوجھ آن ھا شده بود و آن 
لى  نان عام ند، بازرگا صوالت و كاالھا پرداختھ بود تجمالت رو بھ فزونى گذاشتھ بود و كشاورزان صنعت گر بھ تولید انبوه انواع مح

 . بودند كھ نیاز مسلمانان را از اقصا نقاط تأمین مى كردند و از این رو، سود زیادى نصیب آن ھا مى شد

 نتیجھ 

عراب  لھ ا بر حم سانیان در برا لف دولت سا قات مخت عدد طب ضع مت كھ موا فت  توان دریا مى  شد  طرح  لھ، م ین مقا كھ در ا از مطالبى 
كارى  ماھنگى و ھم مسلمان، یكى از مھم ترین عوامل سقوط آن ھاست، زیرا عظمت و شكوه و جالل امپراطورى ساسانیان منوط بھ ھ

 . این طبقات مختلف، بھ ویژه طبقھ اول یا اشراف درجھ یك شامل روحانیان ، درباریان و دیوانساالران و نظامیان بود

ین  سجام و وحدت ب این نكتھ نیز شایان توجھ است كھ باتوجھ بھ وضعیت پیش آمده در دوره آخر دولت ساسانیان، كسى قادر بھ ایجاد ان
ِ بیشتر با سایر طبقات در كشمكش بود كھ آن . طبقات مختلف نبود و ھر طبقھ براى كسب منافع مت  ند مرحلھ مقاو جز چ بھ  ین،  نابر ا ب

حوادث  گر  ً بى ثمر صورت گرفت، دیگر طبقات با نگرانى، نظاره  نیز از ناحیھ نظامیان و بھ صورت پراكنده و بدون انسجام و تقریبا
لت  گاھى را در دو قى، جای ً منط سبتا گیرى ن ضع  با مو كھ  ند  ند در صدد برآمد بودند و از آن جا كھ سقوط ساسانیان را بھ عینھ مى دید

ند مھ دھ خود ادا قات . آینده كسب كنند تا بتوانند در حد امكان با دغدغھ كمترى بھ زندگى روزمره  فراد طب سیارى از ا ستا ب ین را در ھم
فت  نیز دریا خود را  پاداش  شتافتند و  سلمانان  مدد م بھ  موارد  سیارى از  ساالران در ب یوان  سط و د قھ متو صوص طب بھ خ لف،  مخت

بھ .كردند كرد و  ند  ھا وارد نخواھ سوم آن  ین و ر ین و آی بھ د و این امر، زمانى بین ایرانیان تقویت شد كھ دریافتند مسلمانان خدشھ اى 
بھ . گرفتن جزیھ و عوارض گوناگون بسنده خواھند نمود ند  و خالصھ آن كھ آن ھا مطمئن شدند كھ تحت حكومت مسلمانان نیز مى توان

بھ . زندگى خود ادامھ دھند، ھر چند تفاوت ھاى فاحشى با گذشتھ داشتھ باشند  ً بنابر این، ھر چند بعد از سلطھ مسلمانان بر ایران، بعضا
مردم در  شد و  ساز ن نیز كار قدامات  سجام، آن ا عدم ان یل  بھ دل كن  خوریم، لی مقاومت و شورش ایرانیان علیھ اعراب مسلمانان بر مى 

 . وضع عادى قرار گرفتند و بھ فعالیت ھاى روزمره خود ادامھ دادند

 كتابنامھ 

مى، 1 كبر عل لى ا سھ مطبوعاتى ع ھران، مؤس لت، ت سم حا مھ ابوالقا الدین على، كامل تاریخ بزرگ اسالم و ایران ، ترج ّ ـ ابن اثیر، عز
 ]. بى تا[

قالب 2 شارات ان ھران، انت جد، ت شش غالمرضا طباطبائى م بھ كو ھروى،  ستوفى  مد م مدبن اح مھ مح توح ، ترج فى، الف ثم كو ـ ابن اع
 . 1372اسالمى، 

ّ ریاحى، تھران، اطالعات، 3  . 1364ـ ابن العبرى، ابوالفرج ھدون، تاریخ مختصر الدول ، ترجمھ محمدعلى تاج پور، و حمشت هللا

چاپ اول4 یتى،  مد آ مھ عبدالمح لدون ، ترج بن خ تاریخ ا لدون، عبدالرحمن،  بن خ گى، : ـ ا قات فرھن عات و تحقی سھ مطال ھران، مؤس ت
1364 . 
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 . 1369تھران انتشارات علمى و فرھنگى، : ابن خلدون، مقدمھ ابن خلدون ، ترجمھ پروین گنابادى، چاپ ھفتم 5

سوم)ابن طقطقى(ـ ابن طباطبا، محمدبن على 6 چاپ  گانى،  ید گلپای مھ وح خرى ، ترج گى، : ، تاریخ ف مى و فرھن شارات عل ھران، انت ت
1367 . 

شركت 7 ھران،  سوم، ت چاپ  صالح،  شا  لى پا سى ، ترجمھ ع مان فردو تا ز گار  ـ ادوارد برون، تاریخ ادبى ایران از قدیمى ترین روز
 . 1369انتشارات علمى و فرھنگى، 

سوم8 چاپ  طورى،  جواد فال مھ  سالمى ، ترج ستین ا قرون نخ یران در  مى و : ـ اشپولر، برتولد، تاریخ ا شارات عل شركت انت ھران،  ت
 . 1369فرھنگى، 

 ]. بى تا[ـ اصفھانى، حمزة بن حسن، تاریخ پیامبران و شاھان ، ترجمھ جعفر شعار، تھران، انتشارات بنیاد فرھنگ ایران، 9

 . 1356تھران، سازمان چاپ و انتشارات اقبال، : ، ترجمھ عباس خلیلى، چاپ سوم)پرتو اسالم(ـ امین، احمد، فجراالسالم 10

 . 1367ـ بالذرى، احمدبن یحیى بن جابر، فتوح البلدان ، بھ كوشش محمد توكل، تھران، نشر نقره، 11

ار، 12 شى زوّ ھران، كتابفرو ھار، ت شعراء ب لك ال بادى و م پروین گنا مد  شش مح بھ كو مى ،  ـ بلعمى، ابوعلى محمدبن محمد، تاریخ بلع
1341 . 

 . 2535ـ تاجبخش، احمد، تاریخ مختصر تمدن و فرھنگ ایران قبل از اسالم ، تھران، انتشارات دانشگاه ملى ایران، 13

چاپ 14 مد فضائلى،  مھ مح سیرھم ، ترج فرس و  لوك ال ـ ثعالبى نیشابورى، ابومنصور عبدالملك بن محمد بن اسماعیل، غرر اخبار م
 . 1368تھران، نشر نقره، : اول

 . 1343ـ جعفرى، جعفربن محمد بن حسن، تاریخ یزد ، بھ كوشش ایرج افشار، تھران، بنگاه ترجمھ و نشر كتاب، 15

ّاب ، قاھره، چاپ مصطفى سقاء، 16  . 1938ـ جھشیارى، الوزراء والكت

بیر، 17 شارات امیرك ھران، مؤسسھ انت سایى، ت ستگارى ف ـ حسینى فسایى، حاج میرزا حسن، فارسنامھ ناصرى ، بھ كوشش منصور ر
1367 . 

 . 1333ـ خواندمیر، غیاث الدین، حبیب السیر ، بھ كوشش استاد جالل الدین ھمائى، تھران، كتابفروشى خیام، 18

 . 1366تھران، نشر نى، : ـ دینورى، ابوحنیفھ احمد بن داود، اخبار الطوال ، ترجمھ محمود مھدوى دامغانى، چاپ دوم19

 . 1368ـ زرین كوب، عبدالحسین، تاریخ مردم ایران قبل از اسالم ، تھران، مؤسسھ انتشارات امیركبیر، 20

 ] بى تا [ ـ زمخشرى، محمود بن عمر، ربیع األبرار ونصوص األخبار، تحقیق سلیم نعیمى، بغداد، مطبعة المعانى، 21

 . 1373تھران، چاپخانھ سپھر، : ـ زیدان، جرجى، تاریخ تمدن اسالم ، ترجمھ على جواھر كالم، چاپ ھشتم22

 . 1364تھران، انتشارات اساطیر، : ـ طبرى، محمدبن جریر، تاریخ طبرى ، ترجمھ ابوالقاسم پاینده، چاپ دوم23

 . 1363ـ عمید، حسن، فرھنگ عمید ، تھران، انتشارات امیركبیر، 24

 . 1363ـ فراى، ریچارد، تاریخ ایران از اسالم تا سالجقھ ، ترجمھ حسن انوشھ، تھران، مؤسسھ انتشارات امیركبیر، 25

 . 1363تھران انتشارات سروش، : ـ فراى، ریچارد، عصر زرین فرھنگ ایران ، ترجمھ مسعود رجب نیا، چاپ دوم26
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 . 1368تھران، انتشارات علمى و فرھنگى، : ـ فراى، ریچارد، میراث باستانى ایران ، ترجمھ مسعود رجب نیا، چاپ سوم27

ین 28 جالل الد سید  شش  بھ كو مى،  بن عبدالملك ق سن  بن ح لى  لى ع بن ع مھ حسن  قم ، ترج تاریخ  سن،  ـ قمى، حسن بن محمد بن ح
 . 1361طھرانى، تھران، انتشارات توس، 

 . 1367ـ كریستن سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان ، ترجمھ رشید یاسمى، تھران، انتشارات امیركبیر، 29

 . 1364تھران، انتشارات علمى و فرھنگى، : ـ گیرشمن، ایران از آغاز تا اسالم ، ترجمھ محمد معین، چاپ پنجم30

 . 1365ـ مجلسى، محمدباقر، بحاراالنوار ، تصحیح محمدباقر محمودى، تھران، سازمان چاپ وزارت ارشاد اسالمى، 31

، تاریخ گزیده، بھ كوشش عبدالحسین نوائى، چاپ سوم32 ّ  . 1364تھران، مؤسسھ انتشارات امیر كبیر، : ـ مستوفى، حمدهللا

تاب، 33 شر ك مھ و ن گاه ترج ھران، بن نده، ت سم پای مھ ابوالقا ھر، ترج ـ مسعودى، ابوالحسن على بن حسین، مروج الذھب و معادن الجو
2536 . 

 . 1369ـ مسكویھ رازى، ابوعلى، تجارب االمم ، ترجمھ ابوالقاسم امامى، تھران، انتشارات سروش، 34

 . 1362ـ مطھرى، مرتضى، خدمات متقابل اسالم و ایران ، چاپ دوازدھم، قم، انتشارات صدرا، 35

 . 1371چاپخانھ سپھر، : ـ معینى، محمد، فرھنگ فارسى ، چاپ ھشتم36

 ]. بى تا[تھران، انتشارات علمیھ اسالمیھ، : ـ مفید، محمدبن نعمان، االرشاد ، ترجمھ و شرح سید ھاشم رسولى محالتى، چاپ دوم37

ّ محمدبن احمد، احسن التقاسیم فى معرفة األقالیم، تھران، شركت مؤلفان و مترجمان ایران، 38  . 1361ـ مقدسى، ابوعبدهللا

ار، 39  ]. بى تا[ـ مؤلف نامعلوم، تاریخ سیستان ، بھ كوشش ملك الشعراء بھار، تھران، كتابخانھ زوّ

 . 1362تھران، كتابخانھ طھورى، : ـ مؤلف نامعلوم، حدود العالم من المشرق الى المغرب ، بھ كوشش منوچھر ستوده، چاپ اول40

 ] . بى تا [ كاللھ خاور، : ـ مؤلف نامعلوم، مجمل التواریخ و القصص ، بھ كوشش محمد رضا دارنده، چاپ دوم41

 . 1358ـ وزیرى، احمدعلى خان، تاریخ كرمان ، بھ كوشش محمدابراھیم باستانى پاریزى، تھران، انتشارات علمى تاریخ، 42

 ]. بى تا[ـ یعقوبى، احمدبن واضح، البلدان ، ترجمھ محمد ابراھیم آیتى، بنگاه ترجمھ و نشر كتاب، 43

 . 1366تھران، شركت انتشارات علمى و فرھنگى، : ـ یعقوبى، احمد، تاریخ یعقوبى، ترجمھ محمد ابراھیم آیتى، چاپ پنجم44

 دكترى تاریخ ایران و عضو ھیئت علمى گروه تاریخ دانشگاه اصفھان  1

یران، ص 118آرتور كریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ص -2 ستانى ا میراث با تاجبخش، تاریخ  349و ریچارد فراى،  مد  و اح
 . 246مختصر تمدن و فرھنگ ایران قبل از اسالم، ص

 . 119كریستن سن، ھمان، ص -3

بل  119كریستن سن، ھمان، ص; 377گیرشمن، ایران از آغاز تا اسالم، ص: ك.ر -4 یران ق مردم ا تاریخ  كوب،  و عبدالحسین زرین 
 . 501از اسالم، ص
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 . 501زرین كوب، ھمان، ص -5

 . 503و زرین كوب، ھمان، ص 119كریستین سن، ھمان، ص -6

 . 119كریستن سن، ھمان، ص -7

 . 346و ریچارد فراى، ھمان، ص 371گیرشمن، ھمان، ص; 120ـ119ھمان، ص -8

 . زیك، اسپھبد، اسپندیاز، قارن، مھران و سورن: شامل -9

 . 120ـ119كریستن سن، ھمان، ص: ك.ر -10

 . فرمانده سپاه ایران در نبرد قادسیھ بود -11

 . 1209، ص2بلعمى، تاریخ بلعمى، ج -12

 . 530و زرین كوب، ھمان، ص 370گیرشمن، ھمان، ص; 522كریستن سن، ھمان، ص: ك.ر -13

 . 151و ابوحنیفھ احمد بن داود دینورى، اخبار الطوال، ص 1210، ص2بلعمى، ھمان، ج: ك.ر -14

 . 229و  223ـ222، ص2ابن اثیر، كامل تاریخ بزرگ اسالم و ایران، ج -15

طبرى، ج; 474ـ473ثعالبى، اخبار ملوك الفرس و سیرھم، ص; 59حمزه اصفھانى، تاریخ پیامبران و شاھان، ص -16 طبرى، تاریخ 
. 528و كریستن سن، ھمان، ص 114ابن اعثم كوفى، الفتوح، ص; 321، ص1ابوعلى مسكویھ رازى، تجارب االمم، ج; 1815، ص5

نان و .  ایرانیان كھ در جلوالء شكست خوردند بھ حلوان نزد یزدگرد رفتند«: دینورى مى نویسد -17 با ز شد و  نده  سخت درما گرد  یزد
 ). 163ھمان، ص(» فرزندان و خدمتكاران و اموال و گنجینھ ھایى كھ ھمراه داشت از آن جا حركت كرد و در قم و كاشان فرود آمد

 . 54، ص3ابن اثیر، ھمان، ج -18

 . 259ابن اعثم، ھمان، ص -19

 . 33ـ32، ص1و وزیرى، تاریخ كرمان، ج 259ابن اعثم، ھمان، ص; 443بالذرى، فتوح البلدان، ص -20

 . 443بالذرى، ھمان، ص -21

 . 530كریستن سن، ھمان، ص -22

 . حاكم طوس -23

 . 474و ثعالبى، ھمان، ص 530كریستن سن، ھمان، ص -24

 . 530كریستن سن، ھمان، ص: ، بھ نقل از743و ثعالبى، ھمان، ص 504، ص3بلعمى، ھمان، ج -25

 . 370، ص1و مسكویھ، ھمان، ج 57ـ56، ص3ابن اثیر، ھمان، ج -26

 . 370و مسكویھ، ھمان، ص 59ـ57، ص3ابن اثیر، ھمان، ج -27

 . 59، ص3و ابن اثیر، ھمان ج 372مسكویھ، ھمان، ص -28
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 . 58، ص3و ابن اثیر، ھمان، ج 370مسكویھ، ھمان، ص -29

مان، ج -30 مان، ج;2147ـ2146، ص5طبرى، ھ سكویھ، ھ مان، ص  391، ص1م فى، ھ ثم كو بن اع یخ ; 476و ا قى، تار بن طقط ا
خرى، ص مان، ص; 112ف مان، ج; 444بالذرى، ھ ثیر، ھ بن ا مان، ص; 204، ص3ا نورى، ھ صر ; 175دی تاریخ مخت عبرى،  بن ال ا
 . 32و جعفرى، تاریخ یزد، ص 164الدول، ص

 . 104ابن اعثم كوفى، ھمان، ص: ك.ر -31

 . 51یعقوبى، البلدان، ص -32

ھب و معادن الجوھر، ج -33 ّ ج الذ  . 278، ص1مسعودى، مروّ

 . 122، ص)پرتو اسالم(و احمد امین، فجر االسالم  62، ص2و ج 203، 1خواندمیر، حبیب السیر، ج -34

 . 203، ص1خواندمیر، ھمان، ج -35

 . 357، ص32مجلسى، بحاراالنوار، ج -36

 . 264، ص2یعقوبى، تاریخ یعقوبى، ج -37

 . 131مرتضى مطھرى، خدمات متقابل اسالم و ایران، ص: ك.ر -38

بود) على بن حسین(مادرش «: شیخ مفید مى نویسد یران  شاه ا شھربانویھ . شاه زنان، دختر یزدجرد، پاد نام آن زن،  ند  تھ ا خى گف و بر
بداد) علیھ السالم(بوده و امیرالمؤمنین ختران یزدجرد . حنیف بن جابر حنفى را در سمت مشرق حكومت جایى  تن از د پس حریث دو 

سین. را براى آن حضرت فرستاد سالم(پس آن جناب شاه زنان را بھ پسرش ح یھ ال بدین)عل ین العا شید و آن زن، ز سالم(بخ یھ ال را ) عل
شاد، ج(» .براى حسین بزایید و دیگرى را بھ محمدبن ابى بكر بخشید و آن زن، قاسم پسر محمد بن ابى بكر را بزایید ید، اإلر 2شیخ مف

 ). 138، ص

 . 179و ابن العبرى، ھمان، ص 229، ص2مسعودى، ھمان، ج; 107، ص2ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج -39

 . 1903، ص5و طبرى، ھمان، ج 340ـ339، ص1مسكویھ، ھمان، ج -40

 . وزیر یزدجرد بن شھریار بود كھ در جنگ نھاوند كشتھ شد -41

مان،  16ـ15، ص3ابن اثیر، ھمان، ج; 356، ص1ابن اعثم كوفى، ھمان، ج; 1955ـ1954، ص5طبرى، ھمان، ج -42 نورى، ھ و دی
 . 172ص 

 . عثمان بن ابى العاص، فرمانده سپاه مسلمانان بود -43

 . 541بالذرى، ھمان، ص -44

 . 543بالذرى، ھمان، ص -45

 . 180ـ175، ص 1و حسینى فسایى، فارسنامھ ناصرى، ج 65، ص3ابن اثیر، ھمان، ج -46

 . 82مؤلف نامعلوم، تاریخ سیستان، ص -47

 . 256آیھ ) 2(بقره -48

 . 126مطھرى، ھمان، ص -49
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 . 297، ص1ادوارد برون، تاریخ ادبى ایرانى از قدیمى ترین روزگار تا زمان فردوسى، ج -50

 . 338ـ337، ص1برتولد اشپولر، تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمى، ج -51

 . 132ـ130مؤلف ناشناختھ، حدود العالم من المشرق الى مغرب، ص -52

 . 46یعقوبى، البلدان، ص -53

 . 546و بالذرى، ھمان، ص 214، ص3ابن اثیر، ھمان، ج -54

 . 93ـ92تاریخ سیستان، ص  -55

 . 376وگیرشمن، ایران از آغاز تا اسالم، ص  225ـ  233كریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ص : ك. ر. 56

 . 105ابن اعثم كوفى، الفتوح، ص . 57

بھ . 338، ص 2كامل تاریخ بزرگ اسالم و ایران، ج . 58 ھا  سبت آن  ثیر در ن بن ا ستند ا البتھ با توجھ بھ این كھ پھلویان، قوم پارت ھ
 . قوم ماد دچار خبط شده است

 . 201ـ 199ص  2ھمان ج : ك ابن اثیر. ر. 59

 . 210ص  2ھمان، ج . 60

 . 229ھمان، ص . 61

ّ مستوفى، تاریخ گزیده، ص  245و  214ص : ك.ر. 62  . 177و حمدهللا

ً كشتگان و فراریان، از نجبا و جزء سواره نظام بودند كھ سمت فرماندھى را در جنگ قادسیھ بھ عھده داشتند. 63  . مسلما

طبرى، ج . 64 تاریخ  مان، ص ;1738، ص 5طبرى،  فى، ھ ثم كو بن اع لدان، ص  ;113ا توح الب جارب ; 369بالذرى، ف سكویھ، ت م
مان، ج ; 156و دینورى، اخبار الطوال، ص ; 313، ص 1االمم، ج  ثیر، ھ تاریخ مختصرالدول، ص ; 269، ص 2ابن ا عبرى،  بن ال ا

ّ مستوفى، ھمان، ص ; 161  . 110ـ  105و ابن طباطبا، تاریخ فخرى، ص  272مجمل التواریخ و القصص، ص ; 177حمدهللا

ند«. 65 شام خواند سیان  نان را پار برد و آ شام  بھ  عت را  خى از آن جما یھ، بر مر معاو بھ ا یاد  بھ . ز ند و  صره رفت بھ ب نیز  خى  بر
» ابومسعود گوید كھ اعراب، عجم را حمراء مى خوانند، چنان كھ گویند من از حمراء دیلم ھستم. اسوارانى كھ در آن جا بودند، پیوستند

 . 399بالذرى، ھمان، ص 

 . 78ریچارد فراى، عصر زرین فرھنگ ایران، ص . 124ـ  123احمد امین، فجراالسالم، ص : ك.ر 399ـ 398ھمان، . 66

ند» دربند«باب االبواب نامى است كھ جغرافیون عرب بھ شھر . 67 خزر داده ا مد . (واقع در دامنھ جبال قفقاز و ساحل غربى بحر  مح
 . 223، ص 5معین، فرھنگ فارسى، ج 

مان، ج . 68 ثیر، ھ بن ا مان ص ; 338ـ ص  2ا فى، ھ بن اعثم كو مان، ج ; 156ـ  152ا سكویھ،  ;1828ـ  1827، ص 5طبرى، ھ م
 . 110و ابن طباطبا، ھمان، ص  327، ص 1ھمان، ج 

 . 161و دینورى، ھمان، ص  378بالذرى، ھمان، ص . 69

 . نادمین و پشیمانان. 70

شت. 71 شركت دا ھم  لوالء  مان، ص . بالذرى مى نویسد كھ ھرمزان در جنگ ج گرد در . 530ھ كھ یزد گامى  نورى ھن قول دی طبق 
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بھ وى داد  فارس را  ھواز و  حلوان شكست خورد و با ھمراھانش بھ قم و كاشان گریخت بنابھ پیشنھاد ھرمزان، سرد گرد فرمانروایى ا
ید مان، ص . كھ با مسلمانان نبرد كند و جلو پیشروى آن ھا را سد نما بود. 163ھ یز  سرو پرو سر خ شیرویھ، پ یى  مذان، دا مان، . ھر ھ

  163ص 

376، ص 2ابــن اثــیر، ھمـان، ج ; 1883، ص 5، طــبرى، ھمــان، ج 792زمخشــرى، ربیــع االبـرار و ونصـوص االخبــار، ص . 72
 . 224ـ  223ابن اعثم كوفى ھمان، ص  530بالذرى، ھمان، ص ;

 . 339، ص 1و مسكویھ ھمان، ج  225ابن اعثم كوفى، ھمان، ص  ;1903ـ 1902، ص 5طبرى، ھمان، ج . 73

 . 679، ص 2ج . 74

 . 348، ص 1و مسكویھ، ھمان، ج  1966ـ 1934، ص 5طبرى، ھمان، ج . 75

 . 793و زمخشرى، ھمان، ص  201دینورى، ھمان، ص  ;55، ص 2یعقوبى، تاریخ یعقوبى، ج : ك. ر. 76

 . از اصحاب پیامبر و یكى از فرماندھان سپاه اسالم در فتح ایران بود. 77

 . 304حسن بن محمد بن حسن قمى، تاریخ قم، ص . 78

كھ . 79 ند  مى ك مؤلف تاریخ قم گفت و گویى را كھ بین فرماندھان ایرانى كھ بھ مسلمانان پیوستھ بودند و ایشان را نزد عمر برده، نقل 
شان «. بیان گر پایگاه طبقاتى ایشان است سیاه و ماه فروردین در ریاست و مھترى ایشان بر قوم بھ پیش عمر منازعت كردند و میان ای

سبیذان : ماه فروردین گفت. گفت و گوى واقع آمد ھل ما سیاه، از ا ند و  بوده ا كھ من از اھل اصطخرم و از آن جا پادشاھان و سالطین 
ماه فروردین راست مى گوید او اھل اصطخر است ولیكن از سفھاء ایشان است و من : سیاه گفت. است من بھ ریاست از او سزاوارترم

شان وصلت و  با ای ند و  یده ا از اھل ماسبیذانم از اھل خان ھایى كھ پادشاھان ھمیشھ ایشان را امیر و مھتر و رئیس و سرور قوم گردان
ند كو میدان ند و نی حال او داناتر من و  حال  بھ  یده،  ھتر گردان مر . خویشى كرده اند و یاران من كھ مرا بر و تفضیل نھاده اند و م پس ع

 ). 304قمى ھمان، ص (، »ایشان را بر مرتبھ خود بگذاشت

و  394ـــ  392، ص 2ابــن اثــیر ھمــان، ج ; . 342ـــ 341، ص 1مســكویھ ھمــان، ج  ; 1906ـــ 1905، ص 5طــبرى، ھمــان، ج . 80
 . 357زمخشرى، ھمان، ص 

 . 357و زمخشرى ص  521بالذرى، ھمان، ص . 81

بود . 82 از آن جا كھ سوار نظام اولین گروھى بودند كھ با مسلمانان رو بھ رو مى شدند و مى جنگیدند بیشتر كشتگان و اسرا از ایشان 
 . و پیادگان و دستھ ھاى دیگر سپاه كھ تاب مقاومت را نداشتند، مى گریختند

مان، ج . 83 مان، ج ; 352، ص 1مسكویھ، ھ مان، ص ; 1959ـ  1958، ص 5طبرى، ھ ستوفى، ھ ّ م مدهللا بن اعثم، ; 180ـ 179ح ا
 . 172ـ 168و دینورى، ھمان، ص  13ـ 3ص  3ابن اثیر، ھمان، ج ; 252ـ 229ھمان، ص 

 . 1955ـ  1954، ص 5و طبرى، ھمان، ج  274مجمل التواریخ و قصص، ص ; 29ـ  18ص  3ابن اثیر، ھمان، ج . 84

و ابــن اثـیر،  277مجمــل التــواریخ و القصــص، ص ; 360، ص  1مسـكویھ، ھمــان ج ; 1976ـــ  1974ص  5طـبرى، ھمـان، ج . 85
 . 33، ص 3ھمان، ج 

 . 254ـ  253ھمان، ص . 86

لل انحطاط و «گیرشمن معتقد است كھ . 87 كى از ع اشرافیت مذكور در جدال ھاى خود با دربار براى دفاع از حقوق دیرین خویش، ی
 . 372ھمان، ص » حتى انھدام شاھنشاھى ساسانیان بود

  . 255و ابن اعثم، ھمان، ص  530ھمان ص . 88
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سد. 89 مى نوی فى  ثم كو بن اع ست«: ا گرد پیو بھ یزد فارس  خت و در  صفھان گری سفان در ا صلح . فادو سلمانان  با م صفھان  مردم ا
بود). 256ھمان، ص (، »كردند گر  ھد انوشیروان داد بزرگ در ع سردار  ھار  یا منصب چ كت . پادوسپان لقب  شیروان ممل ند انو گوی

نب  شتند و از جا مت دا كت اقا خت ممل سپانان در پایت ین پادو سپرد و ا ایران را بھ چھار قسمت تقسیم كرد و ھر قسمت را بھ پادوسپانى 
ب آن فادوســفان اســت و لقــب  خــود، مرزبــان و اســتانداران مــى فرســتادند و بــھ كــثرت اســتعمال پادگوســپان و پادوســپان شــده و معــرّ

 ). 492حسن عمید، فرھنگ عمید، ص (فرمانروایان اصفھان مقارن حملھ عرب بھ ایران نیز پادوسپان بوده است 

 . 439و بالذرى، ھمان، ص  1965، ص 5طبرى، ھمان، ج ; 25ـ24، ص 3ابن اثیر، ھمان، ج . 90

 . اشراف و نجبا. 91

 . 259ـ  257ابن اعثم، ھمان، ص . 92

ّ مستوفى، ھمان، ص : ك.ر. 93  . 182حمدهللا

 . 540بالذرى، ھمان، ص . 94

كھ . 2010، ص 5و طبرى، ھمان، ج  67، ص 3ابن اثیر، ھمان، ج . 95 شد  شوده  قرار گ كھ «شیراز نیز بر این  نان  جز آ مردمش، 
 ). 541بالذرى، ھمان، ص (ـ »خواھند جالى بلد كنند، ذمى شوند و خراج پردازند و كشتھ نشوند و بھ بردگى گرفتھ نشوند

 . 1976، ص 5طبرى، ھمان ج . 96

 .) 1978، ص 5طبرى، ھمان، ج (» ق فتح شد 30مدائنى گرگان در ایام عثمان بھ سال «اما بھ گفتھ . 97

 . 178، ص 3و ابن اثیر ھمان ج . 360، ص 1مسكویھ، ھمان، ج ; )ق 22سال  (1977ص  5طبرى، ھمان، ج . 98

 . 361، ص 1ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون ومسكویھ، ھمان، ج . 99

 . 1977، ص 5ھمان، ج . در تاریخ طبرى، رزبان آمده است. 100

 . 122ـ120ص  2و ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ج  35، ص 3ابن اثیر، ھمان، ج ; 471بالذرى، ھمان، ص . 101

  . 475و بالذرى، ھمان، ص  361، ص 1مسكویھ، ھمان، ج ; 41، ص 3ابن اثیر، ھمان، ج . 102

بن خلدون، ج ; 216، ص 3ابن اثیر، ھمان، ج ; 82تاریخ سیستان، ص . 103 طبرى ھمان، ج  6ص  2ابن خلدون، تاریخ ا ، ص 5و 
2015 . 

 . 1991ـ 1984و  1983، ص 5طبرى، ھمان، ج . 104

 . 563ـ  562بالذرى، ھمان، ص . 105

 . 564ھمان، ص . 106

 . 549ھمان، ص، . 107

 . 283ابن اعثم، ھمان، ص . 108

 . 209، ص 3و ابن اثیر، ھمان، ج  565بالذرى، ھمان، ص . 109

 . 283ابن اعثم، ھمان، ص . 110
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 . 283ھمان ص  111

 . 283ھمان، ص . 112

 . 26و على بن زید بیھقى، تاریخ بیھق، ص  283ھمان، ص . 113

یك او : ابن اعثم مى نویسد. 114 گى نزد كى و بزر میرى، مل نب ا ھر جا قان، از  حاكم فاریاب و طال ستن  مان خوا عد از ا بن (ب  ّ عبدهللا
مى داد و . مى رسید از او امان مى خواست و مال والیت قرارى مى داد) عامر بدو  شت و  مى نو ّ او را اجابت مى كرد و مثالى  عبدهللا

مان، ص . بھ شھر خویش باز مى فرستاد سد. 284ھ مى نوی تح «: ھمو  سلمانان در ف بھ م گرفتن،  مان  عد از ا طوس ب حاكم  كناررنك، 
 .) 282ھمان، ص » .نیشابور مدد رساند

سعید بن : طبرى مى نویسد). 163ص . 3ابن اثیر، ھمان، ج (» ق در عھد عثمان دست بھ شورش زدند 29مردم فارس در سال . 115
ند و  ستھ بود كھ راه را ب فت  گان نر عاص با مردم گرگان صلح كرده، آن گاه مقاومت كردند و كافر شدند و از پس سعید كسى سوى گر
جا را  مان آن  ھد عث سلم در ع بن م بة ا ً قتی تا بود، نھای ھراس  یم و  گان در ب مردم گر مى رفت از  سان  ھر كس حدود قومش بھ راه خرا

 . 2185، ص 5ھمان، ج . گشود

مان، ج 277ـ 276ص،  3ابن اثیر، ھمان، ج، . 116 سالجقھ، ج  2187، ص 6، طبرى، ھ تا  سالم  یران از ا تاریخ ا فراى،  ، ص 4و 
29 . 

 . 181، ص 1و فسایى، فارسنامھ ناصرى، ج  207، ص 4ابن اثیر، ھمان، ج . 117

. با گذشت زمان، حكمرانان عرب مسلمان، جاى حكمرانان ایرانى را گرفتند و بھ ویژه در عھد بنى امیھ كھ تعصب عربى داشتند. 118

 . 338دینورى، ھمان، ص . 119

 . 335ھمان، ص . 120

 . 440بالذرى، ھمان، ص . 121

 . 24، ص 4و فراى تاریخ ایران از اسالم تا سالجقھ، ج  452ھمان، ص . 122

ّ محمدبن احمد مقدسى، احسن التقاسیم فى معرفة األقالیم، ص : ك. و ر 371، ص 1مسكویھ، ھمان، ج . 123  . 427ـ 426ابو عبدهللا

 . 566بالذرى، ھمان، ص . 124

 . 67، ص 3ابن اثیر، ھمان، ج . 125

 . 1765، ص 5طبرى، ھمان، ج . 126

 . 329، ص 1مسكویھ، ھمان، ج . 127

 . 163دینورى، ھمان، ص . 128

 . 163ھمان، ص . 129

 . 155كریستن سن، ھمان، ص . 130

 . 143ریچارد فراى، عصر زرین فرھنگ ایران، ص . 131

 . 41، ص 2تاریخ یعقوبى، ج . یعقوبى میزان مال را ھفت صد ھزار درھم ذكر كرده كھ ابوھریره از بحرین آورده است. 132
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 . 374ـ373، ص 1مسكویھ، ھمان، ج . 133

 . 466ص  1عبدالرحمن بن خلدون، مقدمھ ابن خلدون، ج . 113ابن طباطبا، ھمان، ص ; 374ـ373، ص 1ھمان، ج . 134

 . 466، ص 1ابن خلدون، مقدمھ ابن خلدون، ج . 135

 . 374، ص 1مسكویھ، ھمان، ج . 136

سد. 137 مى نوی سكویھ  یژه «: م بھ و شاھان را،  ھاى  شیوه  سیان  ست و پار ستھ ا مى نش سیار  ھان ب سیان، در ن سانى از پار با ك مر  ع
ند ستھ از آن . پادشاھان برتر ایران، بھ ویژه شیوه كشوردارى انوشیروان را بر او مى خوانده ا شتھ و پیو مى دا شان را خوش  شیوه ھا

 ). 378، ص 1ھمان، ج (» پیروى مى كرده است

 . 679، ص 2مسعودى، مروج الذھب، ج . 138

 . 38و جھشیارى،الوزراء والكتاب،ص  424و بالذرى،ھمان، ص 466، ص 1ابن خلدون، مقدمھ ابن خلدون، ج. 139

 . 167ریچارد فراى، عصر زرین فرھنگ ایران، ص : ك. ، و ر67جھشیارى، ھمان، ص . 140

 او از طرف معاویھ حدود دوازده سال استاندار عراق بود . 141

 . 68، ص 2تاریخ یعقوبى، ج . 142

  . 168، ص 2ھمان، ج . 143

یران، ص : ، بھ نقل از43، ص )1903لیدن (جاحظ ـ فى مناقب الترك، چاپ وان فلوتن، . 144 ین فرھنگ ا فراى، عصر زر ریچارد 
167 . 

ریچارد فراى عصر : ك.ر. صالح بن عبدالرحمن، آزاد كرده بنوتمیم نیز با زادان فرخ بود و نزد او بھ تازى و فارسى مى نوشت. 145
 . 424ھمان، ص . بالذرى. صالح از اسیران سجستان بود. 167زرین فرھنگ ایران، ص 

 . 425بالذرى، ھمان، ص .زادان فرخ، دبیر حجاج بود كھ در قیام عبدالرحمن اشعث در كوفھ كشتھ شد. 146

 . 467، ص 1ابن خلدون، مقدمھ ابن خلدون، ج . 425ھمان، ص . 147

 . 467، ص 1ابن خلدون، مقدمھ ابن خلدون، ج . 148

 . 372گیرشمن، ھمان، ص . 149

 . 665ـ664، ص 1مسعودى، ھمان، ج . 150

 . بین قادسیھ و بابل. 151

 . 316، ص 2ابن اثیر، ھمان، ج . 152

 . 319ھمان، ص . 153

 . 329ھمان، ص . 154

 . 298ـ297قمى، ھمان، ص . 155
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 . 78، ص 3ابن اثیر، ھمان، ج . 156

 . پنج فرسنگى سجستان است. 157

 . 548ـ547بالذرى، ھمان، ص . 158

 . 228گردیزى، تاریخ گردیزى، ص . 159

 . 569ـ568بالذرى، ھمان، ص . 160

 . 233گردیزى، ھمان، ص . 161

 . 258، ص 2جرجى زیدان، ج . 162

كھ . عثمان بن حنیفھ از طرف عمر، سواد كوفھ را مساحى كرد و بر آن ھا خراج مقرر نمود«: یعقوبى مى نویسد. 163 یاتى  میزان مال
دھكانان نزد عثمان بن حنیف آمدند و راجع بھ تاكستان گفتند كھ در نزدیكى مصر خوشھ اى از . بر تاكستان ھا مقرر كرد، ده درھم بود

بر . آن بھ درھمى فروختھ مى شود پس قضیھ را بھ عمربن خطاب گزارش داد و عمر بھ او نوشت كھ بھ اندازه دو جا از این بردارد و 
  . 40ـ 39ص  2تاریخ یعقوبى، ج . آن بنھد

 . 564بالذرى، ھمان، ص . 164

 . 100، ص 2ابن خلدون، ھمان، ج . 165

ندم، «) علیھ السالم(بالذرى مى نویسد بھ عھد خالفت على . 166 یك صاع گ از ھر جریب زراعت پر محصول گندم یك درھم و نیم و 
شد صف آن وضع  بر . و بر ھر جریب كشت متوسط یك درھم، و بر ھر جریب گندم كم حاصل دو ثلث درھم، و بر جو ن تا  و بفرمود 

ھارم  سال چ بھ  بستان ھایى كھ در آن ھا نخل و اشجار ھر دو باشد ھر جریب ده درھم، و بر ھر جریب مو كھ سھ سال بر آن گذشتھ و 
ند. رسیده و بھره دھد ده درھم مقرر دارند بر . و از ھر نخل جدا افتاده از قریھ ھا كھ عابران میوه آن را مى خورند چیزى وضع نكن و 

ھر  حال  یان  نان م بر بازرگا ھم، و  شت در ھر دھقانانى كھ بر یابو سوار مى شوند و انگشترى طال بھ دست مى كنند ھر نفر چھل و ھ
 . 387ھمان، ص » .نفر بیست و چھار درھم در سال، و بر مزدوران و سایر كسان، ھر مردى دوازده درھم قرار دھند

 . 427ـ426مقدسى، ھمان، ص : ك. ر. 167

 . توضیح این كھ كشاورزان بھ عنوان بلد، مسلمانان را راھنمایى مى كردند. 168

 . 1836، ص 5طبرى، ھمان، ج . ضیافت غنیمت گیران، بھ خصوص موروثى بود. 169

 . ھمان. 170

 . بین دجلھ و فرات، از ھفت شھر مداین. 171

مان، ج . 172 مان را داد. 1834ـ1806، ص 5طبرى، ھ ین فر نیز ھم لوالء  شاورزان ج مورد ك مر در  مان، ج . ع ، ص 5طبرى ھ
1834 . 

 . 526بالذرى، ھمان، ص . 173

 . 322ـ 321، ص 2ابن اثیر، ھمان، ج . 174

 . 541بالذرى، ھمان، ص . 175

 . 1807، ص 5طبرى، ھمان، ج . 176
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 . 40، ص 2یعقوبى، تاریخ یعقوبى، ج . 177

 . 677، ص 1مسعودى، ھمان، ج . 178

 . 125ـ124، ص 1احمد امین، ھمان، ج . ك. ر. 179

 . 274مجمل التواریخ و القصص، ص . 180

Page 28 of 28

3/27/2016file://G:\Web\hosseini\sasan\articles-2\145.html


