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 شدن ايران (بخش يک)نگاهی ديگر به فرايند اسالمی
  ويراستار: اصغر نصرتی

نياز (داريوش)ب. بی  

 
 

  گفتارپيش
زمينه تاريخ اسالم است که در آينده به چاپ  ای از يک کتاب مبسوط و تخصصی درخوانيد خالصهآنچه در اينجا می

خواهد رسيد. در اينجا نگارنده کتاب مذکور را به شکل بس خالصه و ساده برای مراجعه کنندگان اينترنتی تنظيم کرده 
  تا آغازی برای آشنايی در اين زمينه باشد.
نون در دسترس ماست نشان بدهد که دين های تاريخی که تاکها و واقعيتهدف نگارنده اين است که با تکيه بر فاکت

اسالم و به تبع آن قرآن، محصول پيامبری به نام محمد نبوده است. زيرا همان گونه که خواننده در اين نوشتارها خواهد 
تر از گيری اسالم بسی پيچيدهديد، شخصيتی به نام محمد در طول تاريخ وجود نداشته است. از همين رو، فرآيند شکل

  الم يک دين در مکه است.صرف اع
نظامی دو  -ِ◌ مناسبات سياسی ِ دو سده طول کشيد، از يک سو پيامد ِگيری اسالم که نزديکبه سخن ديگر، شکل

 – سياسی  ِامپراتوری بزرگ آن روزگار، يعنی امپراتوری ساسانی و امپراتوری بيزانس و از سوی ديگر، مناسبات
ها در  شاهنشاهی ساسانی است. پس ضروری خواهد بود که به بسياری پرسش ِ حاکم پس از فروپاشی ِمنددينی آشوب

» خارج«ها از ها چه کسانی بودند؟ آيا آنعرب -٢فروپاشی ساسانی چگونه رخ داد؟  -١داده شود:  همين رابطه پاسخ
اگر در آغاز،  -٣يستند، زدادند و در درون قلمرو ساسانی میبه ايران حمله کردند يا بخشی از ايرانيان را تشکيل می

 -۴ دينی و سياسی آن زمان چنين دينی شکل گرفته است؟  ِدينی نوين به نام اسالم وجود نداشته، چگونه از دل مناسبات
ساالری  ديوان ِنقش -۵اند ؟ دينی يا روايات اسالمی که به ما رسيده، چگونه و در چه روندی شکل گرفته ِتاريخ

 نوشتاری  ِگيری زبانگيری قرآن و به تبع آن شکلشکل -۶ين دين (اسالم) چه بوده است؟ گيری اپساساسانی در شکل
اند، موضوع اين عربی چه هنگام بوده است؛ و بسياری مسايل ريز و درشت که در روايات اسالمی بازتاب يافته

  نوشتارها خواهند بود.
  اندآنچه روايات اسالمی برای ما به ارث نهاده

باشد که در برگيرنده روايات های علمای مسلمان به جز قرآن میيات اسالمی در اين جا همه نوشتهمنظور از روا
نبوی، روايات غيرنبوی، روايات دفاعی کالمی، روايات تاريخی و سرانجام روايات تفسيری است. آن چه ما امروز 

 راويان اسالمی در دوره خلفای عباسی است.  ِريگهشناسيم، مرد پساساسانی و اسالم می ِ ايران ِ رسمی ِ تاريخ ِزير عنوان
گران بر اين بوده و هست که علت فروپاشی حاکميت ساسانی، حمله اعراب مسلمان  بسياری از پژوهش ِتاکنون ارزيابی

م اسال«به ايران بوده است. هدف اين سلسله مقاالت، نشان دادن اين نکته بنيادين است که فروپاشی ساسانيان نه معلول 
   فروپاشی ساسانيان سر برآورده است. ِ فرآيند ِبلکه به عکس، اين اسالم است که از دل»  اعراب به ايران ِو تهاجم

 بخشی  ِنگاری، الگویگذرد، ولی هنوز اين تاريخسال از تاريخ نگاری عصر خلفای عباسی می ١٢٠٠باری، اگرچه 
 دينی يا به اصطالح فنی  ِريخ ايران و اسالم است. اين تاريخ سياسی تا ِبزرگی از پژوهشگران برای تبيين تحوالت
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 بزرگی از پژوهشگران به عنوان الگوی بنيادين (پارادايم) و نقطه آغاز مطالعات  ِهنوز برای بخش» تاريخ رستگاری«
المی، دين اسالم  اس ِتوان در چند سطر خالصه کرد. بنا بر روايات راويان اسالمی را می ِگيرد. ميراثتاريخی قرار می

  و فروپاشی ساسانی مسير زير را پيموده است:
پيامبر اسالم در مکه به دنيا آمد. او  -ميالدی باشد ۵٧٠ روايات اسالمی بايد سال  ِکه طبق –در سال فيل (عام الفيل) 

 فشارهای  ِبه دليلميالدی از سوی خدا به پيامبری برگزيده شد. محمد همچنين  ۶١٠سالگی، يعنی در سال   چهل ِدر سن
منوره بعدی) هجرت کند. او در  ميالدی مکه را ترک و به يثرب (مدينه ۶٢٢مخالفانش در مکه، مجبور شد در سال 

  ِميالدی به مرگ ۶٣٢گذاری کرد. محمد در سال  اسالمی) را پايه ِشهر اسالمی (حکومت -همين جا، نخستين دولت
ميالدی چهار خليفه (خلفای راشدين) جانشين محمد شدند: ابوبکر،  ۶۶١تا  ۶٣٢ميرد. از سال طبيعی در مدينه می
  عمر، عثمان و علی.

اعراب «ميالدی به دست  ۶۴۴تا  ۶٣۴های  سال ِهمچنين بنا بر روايات اسالمی، ايران در زمان عمر يعنی ميان
شکست » قادسيه«ميالدی در منطقه  ۶٣۵افتاد. در اين ميان عمر توانست يک بار سپاهيان ايران را در سال » مسلمان

خورد و راه برای اسالمی شدن  نهايی ايران در نهاوند رقم می ِميالدی در نهاوند. شکست ۶۴٢بدهد و بار دوم در سال 
  شدن ايران است.  اسالمی ِشود. اين مسير رسمی تاريخايران باز می

اش را يافت و که در دوره خلفای عباسی شکل نهايی ستایاسطوره -نويسی دينیاين تاريخ رسمی در واقع يک تاريخ
   شاهنشاهی ساسانی است. ِبينیهای بعدی خواهيم ديد شکل تعديل يافته جهانهمان طور که در بخش

 نتايج قطعی که از اين  ِانتقادی است و نه الزاماً کسب – تاريخی  ِهدف اصلی در اين نوشتارها تأکيد بر نگرش و روش
  گيری قطعی و مطلق سر سازگاری ندارد.ست پويا؛ و پويايی با نتيجهایوان گرفت. چرا که علم پديدهتنوشتارها می

   اسالمی در همين باره: ِ روايات ِ اساسی ِحال بپردازيم به نکات
  در قرآن» الفيلعام«سال فيل يا 

آيه  ۵اند. البته سوره فيل که فقط از اختهنامه محمد را س، سوره فيل، زندگی١٠۵ محمد با استناد به سوره  ِنويسانسيره
  ِدهد. با اين وجود، اطالعاتتشکيل شده است هيچ اطالعاتی در باره زندگی محمد يا حتا تاريخ اين واقعه نمی

 جدی قرار نگرفته است. در سوره  ِ محمد که مبتنی بر همين سوره است، مورد نقد ِنويسان اسالمی درباره زندگیسيره
  است: فيل آمده

تَْرِميِهم بِِحَجاَرٍه  ﴾٣﴿ َوأَْرَسَل َعلَْيِهْم َطْيًرا أَبَابِيلَ  ﴾٢﴿ أَلَْم يَْجعَْل َکْيَدُهْم فِی تَْضِليلٍ   ﴾١﴿ أَلَْم تََر َکْيَف فَعََل َربَُّک بِأَْصَحاِب اْلِفيلِ 
يلٍ  ن ِسِجّ أُْکولٍ  ﴾۴﴿ ِمّ   ﴾۵﴿ فََجعَلَُهْم َکعَْصٍف مَّ

) آری ٢های شومشان را خنثی نکرد؟ () آيا نقشه١آيا نديدی پروردگارت چه بر سر اصحاب فيل آورد؟ (« 
) تا با سنگی از جنس کلوخ بر سرشان ٣پروردگارت پرندگانی (ابابيل) که دسته دسته بودند به باالی سرشان فرستاد (

  )»۵) و ايشان را به صورت برگی جويده شده درآورند (۴بکوبند (
سال  ١٨٠ چه مدارکی  ِنامه محمد پی ببرد. پس چگونه و طبقگیتواند به زندهيچ خواننده امروزين از سوره باال نمی

  يابد که محمد در اين سال و روز متولد شده است؟دست می» دقيقی«، ابن هشام به چنين اطالعات »هجرت«بعد از 
گويد که  خلفای عباسی نسخه نهايی خود را يافت، به ما می ِ اسالمی، يعنی تاريخی که در زمان ِخالصه اين که، تاريخ

ای به مکه نشده است. همچنين حمله بردند، و اين در حالی است که در اين سوره هيچ اشاره» مکه«به » اصحاب فيل«
ميالدی بوده است و در همين سال پيامبر اسالم، محمد،  ۵٧٠در تاريخ ابرهه حبشی  اند که اين حمله توسطراويان گفته

  االول] در مکه متولد شد.ربيع ١٧ا هاالول [به قول شيعه ربيع ١٢در تاريخ 
کوشيم دريابيم که ابرهه حبشی چه هنگام و به چه کسانی زمان میهای همها و رويدادنگارینبشتهبا نگاهی به سنگ

  در چه تاريخی رخ داده است:» الفيلعام«حمله برده و اين به اصطالح 
شد. خسرو انوشيروان سپاهی ل شبه جزيره محدود نمیبا وجود اين، سياست ساسانيان نسبت به عربستان به شما… «

به فرماندهی وهرز (وهريز) به جنوب عربستان فرستاد که اين سپاه تا صنعا نيز پيش رفت، حبشيان را که متحد 
  )١» (بيزانس بودند از آن جا بيرون راند و اميری محلی را در يمن به عنوان رعيت شاهنشاه منصوب کرد.
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 تسلط ايران بر يمن اشاره نکرده، ولی  ِ ايران در گفتاور باال به تاريخ دقيق ِ تاريخ باستان ِرشناسيوزف ويسهوفر کا
  تر فرموله کرده است:سن آن را دقيقآرتور کريستن

در قسمت جنوب، کسری [خسرو انوشيروان] قدرت خود را بر يمن بسط داد. اين مملکت در آن زمان در دست «
ها را (ميالدی) حبشی ۵٧٠يکی از سرداران کسری بود، با اعراب همدست شد و در سال حبشيان بود. وهريز که 

  )٢» (خارج کرد و از جانب شاهنشاه به حکومت آن کشور منصوب گرديد
 ۵٧٠که در سال  - توافق همه مورخان کنونی است ِو اين مورد –دانيم می واقعیامروزه با اتکا به اسناد و مدارک 

 خسرو انوشيروان، يعنی وهريز، حاکم يمن شد. يعنی، در سال  ِايران، يمن را اشغال کردند و سردارميالدی سپاهيان 
   ساسانی منطبق است. ِميالدی ديگر از ابرهه خبری نيست و اين سال با تسخير يمن توسط ايران ۵٧٠

ه معّد، که از متحدان لخميان البته چند دهه پيش از آن ابرهه حبشی به يکی از قبايل عرب در عربستان مرکزی، قبيل
  نويسد:بودند حمله کرده بود. در همين باره، احسان يارشاطر می

ميالدی پادشاه حبشه، به تشويق  ۵٣١) چند سالی پيش از سال Persian Wars I.XX 1-13به گفته پروکوپيوس («
ود، که مورد آزار مشرکان و يهوديان امپراتور بيزانس و برای دفاع از همدينان مسيحی خ ) Justinian(  نيان يوستی

نشانده ای را به جای او گمارد. اما اين دستنشاندهيمنی بودند، جنوب يمن را اشغال کرد، پادشاه آنجا را کشت و دست
) Abraha( محبوبيت نيافت و نتوانست شورش عليه خود را فرونشاند. ابرهه (که ظاهراً شکل حبشی ابراهيم است 

 پايان يافتن تعميرات سد  ِای که يادگاره به گفته پروکوپيوس اصالً برده بازرگانی بيزانسی بود. در کتيبهجانشين او شد ک
کند نمايندگانی از دربارهای حبشه، بيزانس، ايران، حيره و غسان به حضور وی بار مأرب است، ابرهه ادعا می

، اما او از روی احتياط جز تظاهر به اين کار اقدامی نکرد. نيان او را تشويق کرد که به حيره حمله کنداند. يوستیيافته
)Procopius, Persian Wars I.XX 13ی َمعّد در مرکز عربستان حمله کرد، که تابع پادشاه لخمی حيره، ) اما به قبيله

بله با سپاه احتماالً همين لشکرکشی به شمال برای مقا«کند که: گيری میيارشاطر نتيجه» عمرو بن منذر سوم، بود.
به منظور ويران کردن کعبه ” اصحاب الفيل“ی ی حمله به مکه و وسيلهقرآن درباره ١٠۵حيره است که در سوره 

  )٣» (بازتاب يافته است.
، پژوهشگر شوروی، ١٩۶۴، در سال ٢٠ميالدی نبوده است، در ميانه سده  ۵٧٠در سال » الفيلعام«در تأييد اين که 

  نويسد:ا، آن را روشن کرده بود. او میخانم نينا پيگولوسکاي
را ممکن دانسته، چنين اظهار ” الفيلعام“پروفسور ف. آلتهايم يکی شمردن لشکرکشی ابرهه عليه [قبيله] معديان و «

ميالدی و سال تولد پيامبر اسالم تغيير يافته  ۵٧٠به  ۵۴٧عقيده کرده است که در روايات عربی اين واقعه از سال 
  )۴» (ميالدی ادامه يافته باشد. ۵٧٠توان پذيرفت که سلطنت ابرهه تا سال تقدير به دشواری می است. به هر

پردازان . با اين وجود، داستان(عام الفيل) در روايات اسالمی از بنياد اشتباه است گذاری سال فيلبنابراين،تاريخ
متولد و در سن چهل سالگی به پيامبری برگزيده  ميالدی ۵٧٠کنند که محمد در سال اسالمی بر اين نکته پافشاری می

  شد.
چه  -الفيل و تولد محمد بگيريمميالدی را عام ۵٧٠يعنی اگر  –ميالدی  ۶١٠؟ مگر در سال »سالگی ۴٠«حاال چرا 

  به ثبت برسد؟» بعثت پيامبر«  ِرويداد جهانی صورت گرفت که بايد به عنوان
و » خادم مسيح«سيحی مؤمن و خداترس است که خود را بعدها ميالدی، سال به قدرت رسيدن يک م ۶١٠سال 

خود را محو و نابود کند و » پرستآتش«  ِاست که توانست دشمنان» مردی بزرگ«  ِمعرفی کرد، سال» منجی عالم«
) بر کفار پيروز ۵» (الروم«است که در قرآن در سوره   مردی ِراه مؤمنان شرق را به سوی رستگاری بگشايد. سال

  ِ امپراتور ِدهد: سال برگزيده شدن هراکليوس (هرقل) مسيحی به عنوانشود و راه نجات را به همگان نشان مییم
 -ميالدی ۵۴٧  ِ سال ِای به ثبت برسد حتا به بهای انتقالست که بايد به گونهميالدی نقطه عطفی ۶١٠بيزانس است. سال 

  ميالدی. ۵٧٠به سال  -سال حمله ابرهه حبشی به قبيله َمعدّ 
نيست، همه چيز » پا در هوا« اسالمی همه دارای معنا هستند، هيچ چيز به اصطالح  ِهای ثبت شده در رواياتتاريخ

  اند!ها جابجا شدهها و تاريخدارای مبنای واقعی است، فقط اندکی نام
  های آشوب؟يا سال» هجرت«های سال
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ميالدی به مرگ  ۶٣٢  ِاز مکه به مدينه هجرت کرد و در سالميالدی  ۶٢٢ اسالمی، محمد در سال  ِطبق روايات
 خسرو پرويز از هراکليوس در ارمنستان. در همين  ِميالدی منطبق است با شکست ۶٢٢جا ُمرد. سال طبيعی در همان

 نشاندگانش) اعالمهای خود (دستهای غسانی يعنی واسالاش بر خسرو پرويز به عربسال هراکليوس پس از پيروزی
 بحران  ِميالدی منطبق است با پايان موقتی ۶٣٢ بيزانس حکمرانی کنند. و سال  ِ سابق ِتوانند بر مناطقکند که میمی

  حکومت ساسانی و انتخاب يزدگرد سوم به پادشاهی.
است ميالدی زاده شد. اين سال منطبق  ۵٧٠نامه محمد نظری بيفکنيم: محمد در سال  در زندگی ِحال به مقاطع تاريخی

گاه به مکه حمله ميالدی)، زيرا ابرهه هيچ ۵۴٧» (مکه«با تصرف يمن توسط خسرو انوشيروان و نه حمله ابرهه به 
ميالدی به قبيله َمعّد از متحدان لخميان در عربستان مرکزی حمله کرد. پنج سال پس از اين  ۵۴٧نکرد، بلکه در سال 
د شد (مورخان عثمانی به اشتباه سال تصرف يمن توسط کسری را ميالدی هراکليوس متول ۵٧۵  ِتاريخ يعنی در سال

ميالدی در بيزانس به  ۶١٠اند). به هر رو، هراکليوس در سال ميالدی [سال تولد هراکليوس] تشخيص داده ۵٧۵
پرويز ميالدی هراکليوس، خسرو  ۶٢٢ اسالمی، محمد به پيامبری برگزيده شد. در تاريخ  ِ امپراتور و در روايات ِعنوان

 هجرت محمد نيز شد. در  ِها واگذار کرد. همين سال، سالرا در ارمنستان شکست داد و قدرت را در منطقه به عرب
بود » پادشاه مسيحی« بيزانس يک  ِکه از نگاه ميالدی بحران حکومتی ساسانی موقتاً حل شد و يزدگرد سوم ۶٣٢  ِسال

م.، نيز  ۶٣٢اخت)، به عنوان شاه ايران برگزيده شد. در همين سال، ای به اين موضوع خواهيم پرد(در بخش جداگانه
  ميرد.محمد به مرگ طبيعی می

رسيدن   به قدرت ِميالدی يعنی سال ۶۶١ميالدی) تا  ۶٣٢ مرگ پيامبر ( ِاند که از زمانولی راويان اسالمی به ما گفته
ها و حوادث های باورنکردنی به شرح حال آنکاریمعاويه، چهار خليفه جانشين پيامبر شدند و با جزئيات و ريزه

) پديد fictionsها (ها فقط (با تأکيد بر فقط) در داستانکاریسال). چنين جزئيات و ريزه ١۵٠اند (البته پس از پرداخته
شت. اگر هم  تاريخی را نداشتيم، نداريم و نخواهيم دا ِها به هر دليلی، توانايی ثبت چنين جزئياتآيند. ما انسانمی

چه فردی، چه  –ها) ها (تاريخ انسجام درونی. به همين دليل، سرگذشت ِجزئياتی ثبت شوند، پراکنده هستند و فاقد
ها] که البته در روايات اسالمی اين قضيه ها] برخوردارند تا اطالعات [دانستنها [ندانستن»حفره«اجتماعی، بيشتر از 

ها، ويژه نوشتارهای داستانی های ظاهری و درونی افراد و شخصيتکاریزهعکس شده است. اطالعات دقيق با ري
   واقعی. ِهستند نه تاريخ

به طور ملموس يا واقعی از خود چه به جای  -های اسالمینظر از داستانصرف –اين چهار خليفه يا خلفای راشدين 
  اند؟ به معنی واقعی کلمه هيچ چيز!گذاشته

به او نسبت داده » فتوحات اسالمی«ملموس درباره خلفای راشدين نداريم. ُعمر که اکثر  ما هيچ گونه مدرک يا سند
نوشته، نه سکه و نه پاپيروس يعنی چيزی که بتوان به آن اتکا شود، هيچ چيز از خود باقی نگذاشته است (نه سنگمی

انده که ده سال تمام در جنگ بوده و هر شاه، سردار، فرم -مانطبق تجربيات تاريخی –دانيم کرد). در صورتی که می
و به اصطالح نشان يا  نوشته، پاپيروس، سکه، ساختمانپی در پی کشور گشايی کرده باشد، از خود آثاری مانند سنگ

  است. عالمتی به جای گذاشته
ه يا گردآورنده دانيم نويسنداست که همه می» البالغهنهج«شود، ملموسی (؟) که به علی نسبت داده می» مدرک«تنها 

مرگ «که چهار سد سال پس از  سيد رضی آن شخصی بوده به نام ابوالحسن محمد بن الحسين بن موسی، معروف به
  آن را نوشته است.» علی

ميالدی.  ۵٧٠ميالدی رخ داده است و نه سال  ۵۴٧الفيل واقعی در سال يعنی عام» تولد محمد«تا اين جا ديديم که سال 
رآن هيچ جا درباره تولد و مرگ محمد سخن نرفته است. همچنين ما هيچ تاريخ همزمانی درباره از سوی ديگر در ق

  است.» هجرت«پس از  ٢٠٠تا  ١٨٠های محمد نداريم و هر اطالعی که از محمد داريم مربوط به سال
نبشته سنگ ۵٨و ديگری مربوط به سال  ۴٢نبشته از معاويه داريم. يکی مربوط است به سال همچنين ما دو سنگ

به زبان يونانی آمده است:  ۴٢ عدد  ِبه زبان يونانی است که در حمام شهر قدره (اُردن) کشف شده و در کنار ۴٢سال  KATA ARABAS  هراکليوس)  ِسال پس از آن که (از طرف ۴٢ها: يعنی، گيری] عرب) يعنی طبق [قدرت١. (نگاره 
 را در  ِدهد و قدرت. هراکليوس خسرو پرويز را در ارمنستان شکست میم ۶٢٢ها واگذار شد. در سال قدرت به عرب

  کند.ها واگذار میهای بيزانس به عرباستان
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  نوشته حمام شهر قدره، نام آرامی معاويه (ماآويا) در سنگ٢نگاره 

  
ری، بدون مسلمانان نوشته شده است، بدون هج ۵٨نبشته ديگر معاويه در طائف به زبان عربی است که فقط عدد سنگ 

  ها، يعنی بدون هرگونه پسوندی.و بدون عرب
  )۶کاری شد. (نوشته معاويه در طائف است که به مناسبت ساختن سّد طائف کنده، سنگ٣نگاره 

  
ميالدی) هيچ سند ملموسی نداريم که نشان بدهد چيزی به نام تاريخ  ۶٨٠( ۵٨  ِبيند ما تا سالگونه که خواننده میهمان

  ری (هجرت محمد از مکه به مدينه) وجود داشته است [به موارد ديگر در تأييد همين تشخيص اشاره خواهد شد].هج
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در غاری به نام  ۶١٠اند که محمد در سال در اين جا البته نکات ريز، فراوان هستند. برای نمونه راويان اسالمی گفته
  گويند در کوهی نزديک مکه.وزه همه می؟ حرا کجاست؟ امر»حرا«به پيامبری برگزيده شد. » حرا«

را » حرا«و » حيره«  ِتوان ارتباط ميان کليدی آن در تحوالت دينی نمی ِو نقش» حيره« دقيق از تاريخ  ِبدون شناخت
  درک کرد.

ناميدند ولی مانند می عربها خود را ای) حيره٧ناميده شده است (» حيره، شهر بزرگ اعراب« ُسريانی  ِدر منابع
[برگرفته از واژه پهلوی » تازی«کردند، ها تاخت و تاز میگردهايی که از عربستان امروزی به آنايرانيان به بيابان

تر پرداخته خواهد شد). از اين رو، در اين جا بايد تأکيد گفتند (در نوشتارهای بعدی به اين موضوع دقيقمی»] تاختن«
های کامل) از يک تمدن بسيار کهن برخوردار بودند ولی ها و بدویدویبها (نيمه تازی ِها بر خالفکرد که عرب

  ِ قابل ِها بخش غارتی استوار بود، فاقد تمدن بودند. به سخنی ديگر، عرب ِشان بر مبنای اقتصادها که زندگیتازی
ين رو، درست آن است که از ها بود. از ا ايرانی متعلق بدان ِدادند و بخشی از فرهنگتوجهی از ايرانيان را تشکيل می

 ساسانی زندگی  ِنيامده بودند بلکه در درون قلمرو ايران» خارج«ميهنان از سخن گفته شود؛ اين هم های ايرانیعرب
  کردند: از ميانرودان تا خراسان بزرگ.می

اند ان نيز تالش کردهتاکنون تاريخ ايران و ميانرودان با روايات اسالمی توضيح داده شده است و بسياری از پژوهشگر
ها) که دويست سال بعد تدوين شده توضيح بدهند. در حالی که  اين روايات (داستان ِ واقعی را بر اساس ِتا تاريخ

 شاهنشاهی ساسانی رخ داده است، به عبارتی  ِ فروپاشی ِنظامی - سياسی ِ تاريخ ِگيری اين دين (اسالم) بر بسترشکل
  بی فروپاشی ساسانی است. جان ِديگر، اسالم، محصول

 
فر، تهران، پس از ميالد. ترجمه مرتضی ثاقب ۶۵٠پيش از ميالدی تا  ۵۵٠ويسهوفر، يوزف: ايران باستان، از  -١

  ٢۴۴، انتشارات ققنوس، ص ١٣٧٨
  ٣۶٧، انتشارات نگاه، ص ١٣٨٩سن، آرتور: ايران در زمان ساسانيان. ترجمه رشيد ياسمی، تهران، کريستن -٢
تهران، انتشارات مرواريد، ص  ١٣٨٩شاطر، احسان: حضور ايران در جهان اسالم. ترجمه فريدون مجلسی، يار -٣

۴٣  
هللا ششم ميالدی. ترجمه عنايت -های چهارمپيگو لوسکايا، نينا: اعراب، حدود مرزهای روم شرقی و ايران در سده -۴

  ٢۴٧-٢۴۶ی، ص ، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگ١٣٧٢رضا، تهران، 
  »:الروم«بازتاب جنگ ايران و بيزانس در سوره  -۵

ِ اْألَْمُر ِمن َّ ِ ن بَْعِد َغَلبِِهْم َسيَْغِلبُوَن، فِی بِْضعِ ِسنِيَن  وُم، فِی أَْدنَى اْألَْرِض َوُهم ّمِ قَْبُل َوِمن بَْعُد َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح  ُغِلبَِت الرُّ
 ِ َّ ِحيمُ اْلُمْؤِمنُوَن، بِنَْصِر     يَنُصُر َمن َيَشاُء َوُهَو اْلعَِزيُز الرَّ

خوردند، در نزديکترين سرزمين و[لى] بعد از شکستشان در ظرف چند سالى به ترجمه از فوالدوند: روميان شکست
از يارى خدا  مؤمنانزودى پيروز خواهند گرديد، [فرجام] کار در گذشته و آينده از آن خداست و در آن روز است که 

  ناپذير مهربان.شکستکند و اوست گردند، هر که را بخواهد يارى مىشاد مى
خورد ولی سرانجام پيروز روند جنگ ايران عليه بيزانس همين مسير را طی کرده است، در آغاز بيزانس شکست می

  باشند.شود. همچنين در اين جا منظور از مؤمنان، مسيحيان میمی
  http://www.chubin.net/?p=10102نوشته دکتر مسعود اميرخليلی، در: » اسانيانسقوط س«همچنين بنگريد به  -۶
 ۵۶٩پيگو لوسکايا، همانجا، ص  -٧
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 شدن ايران (بخش دوم)نگاهی ديگر به فرايند اسالمی

 
 

ل حمله اعراب مسلمان، بلکه به عکس، گونه که در نوشتار پيشين اشاره شد، فروپاشی حاکميت ساسانی نه معلوهمان
ستر و گستره واقعی  به غايت سياسی است، بايد آن ب ِ فروپاشی ساسانيان است. اين که چرا اسالم يک دين ِاسالم معلول

  ِرا پژوهيد که اين دين توانسته از دل آن، طی دو سده، آرام آرام شکل بگيرد و سرانجام تبلور خود را در حکومت
  ِ تفکر اسالمی نقش ِو تار و پود مأمون، خليفه عباسی، بيابد. خواننده طی مقاالت آتی خواهد ديد که قرآن در بافت

 -کند ولی اين دستگاه دينیترين مرجع دينی توجيه میسالمی خود را با قرآن به مثابه عالیکند: تفکر ااساسی ايفا نمی
 سياسی در  ِها اين است که روشن سازد که چگونه اسالم بر بستر تحوالتسياسی ورای قرآن است. هدف اين نوشته

  ايران بزرگ آن روزگار شکل گرفته است.
  يش از فروپاشی ساسانيان چگونه بوده است.نخست ببينيم که شرايط و اوضاع ايران پ

  ها: گلستان اديان و زبانايران 
ها ناميد. اين گلستان که بر چهار راه حوادث تاريخی نيز قرار داشت، همواره در ايران را بايد گلستان اديان و زبان

ترين های ايرانی يکی از بزرگزبان ها و آيين ديگر بوده است. خانوادهها، سنتحال بده بستان و آميزش با اديان، ايده
 دينی باعث شد  ِ زبانی در کنار تنوع ِگرفت؛ اين گوناگونیها زبان و گويش را در بر میهای زبانی است که دهخانواده

های فرهنگی تبديل شود و به تبع آن نيز ترين هزارتوی امروزی نيست!] به يکی از پيچيده ِکه ايران [منظور فقط ايران
  ِ فرهنگی و دينی و حتا بيولوژيک. در ايران روزگار ساسانی، اديان ِهای گوناگونای بشوند از رگهمانش آميختهمرد

(عرفانی) با  زرتشتی، بودايی، يهودی، مسيحی، مندايی، مانوی، مزدکی، ُزروانی، ميترائی، آناهيتايی و گنوسی
امپراتوری «) ايران را به درستی Michael Axworthyهای گسترده وجود داشتند. مايکل آکسورتی (زيرمجموعه

های اند و تحت تأثير آرا و ايدهزيستهها در کنار هم می) اين اديان، سده١ناميد. ( Empire of the Mind» روح/ فکر
  کنيم.آور نيست که ما رد پای اين اديان را به طور برجسته در يکديگر مشاهده میيکديگر بودند. شگفت

 غالب و اکثريت بوده است.  ِ ساسانی، نه زرتشتی دين غالب بوده و نه زبان پارسی (ميانه)، زبان ِتوری ايراندر امپرا
ساالری (بوروکراسی)، پارسی ميانه بوده است. دولتی بودن دين زرتشتی و  ديوان ِ دولتی، زرتشتی و زبان ِولی دين

گری و را از خود باقی گذاشته که گويا اين دو حوزه (زرتشتی احساسی  ِساالری در تاريخ ايران اين اثرزبان ديوان
  شود. آن روزگار بوده است. اشتباهی که هنوز تکرار می ِزبان پارسی) متعلق به اکثريت ايرانيان

های دادند: آيين زرتشتی، مسيحيت، بوديسم و جريانترين را تشکيل میبه طور کلی چهار جريان دينی در ايران قوی
  ای برخوردار بودند.های گستردهست که هر کدام از اديان اصلی، از زيرمجموعهگفتنیگنوسی. 
  مسيحيت

  ِبرای مسيحيان در ايران چندان درست نباشد. زيرا اين دين از پيشينه تاريخی دراز و جماعت» اقليت دينی«شايد واژه 
از دوره اشکانيان و از سده اول ميالدی نويسان آغاز مسيحيت را در ايران بزرگی برخوردار بود. بيشتر تاريخ

النهرين در قرون اول ميالدی مسيحيت از دو راه وارد ايران شده است: نخست از مغرب يعنی سرزمين بين«دانند. می



8  

 دوره پيش از اسالم جزو ايران بوده و همواره مرز طبيعی ايران رود فرات بشمار  ِو عراق کنونی که در سراسر
م از ارمنستان که در سراسر دوره هخامنشی جزو ايران بوده و سپس در دوره اشکانی شاهزادگانی رفته است. دومی

اند. و پس از آن در دوره ساسانی اگر گاهی شاهزادگان اشکانی که پادشاهان از همين سلسله در آنجا سلطنت کرده
موقتی و حتی غيرطبيعی بوده است. در دوره نشاندگی اند، اين دستنشانده امپراطوری روم شدهاند دستارمنستان بوده

ساسانی، نستوريان مغرب ايران به دورترين اياالت شمال شرقی ايران يعنی به آسيای مرکزی و افغانستان امروز، 
  )٢» (اند.اند و از آنجا اندک اندک به چين رفتهرفته و کليساهايی در اين سو و آن سوی رود جيحون تشکيل داده

های اجتماعی رخنه کرده بود. حتا در دربار ساسانی ورود مسيحيت به ايران، اين دين در همه کاست چند سده پس از
از اين رو بود که «نه تنها بخشی از همسران شاه و درباريان بلکه مشاوران و پزشکان شاه نيز پيرو مسيحيت بودند. 

شت را در بين طبقات دردمند و حتی در بين يافت و دين زرتپيش از اسالم آيين عيسی رفته رفته رواجی تمام می
يافت شايد کليسا خود اند که اگر اسالم در آن روزگاران به ايران راه نمیحتی گفتهزد و يافته پس میاشراف تربيت

  )٣» (.کردها را ويران میآتشکده
  گنوسيسم (عرفان)

توان زير يک سقف قرار داد عرفانی را می هایدهد. جريانمعنی می» شناخت يا معرفت«در زبان يونانی، » گنوس«
ها در يک نقطه همه با همه مشترک هستند: ها را در يک چهارچوب معين و بسته گنجاند. ولی آنتوان آنولی نمی

ای باعث شد که  پايه ِانديشند. همين اصل. همه عارفان چنين میرسيدن انسان به رستگاری، يک امر فردی است
های گنوسی را که حاضر نبودند زير حاکميت ِ دين رسمی بروند قلع و قمع کند. از يزانس جريانامپراتوری مسيحی ب

 فکری (عرفانی) ندارد، زيرا شريعت يا  ِجايی در اين دستگاه - يهودی، مسيحی و اسالمی ِاز نوع –اين رو، شريعت 
از اين رو، » اجرا کنی تا به رستگاری برسی! تو بايد اين يا آن احکام يا شريعت را«گويد: به فرد می  دينی ِاحکام

  داند در مغايرت کامل است. رستگاری خويش می ِ فکری عرفانی که فرد را مسئول ِشريعت با سامان
 ُزروانی قرار  ِبخشی از عناصر گنوسيسم در اديان باستان ايران مانند ميتراگرايی، آيين آناهيتا، آيين زرتشت و کيش

توان ريزی شده بود، نمونه برجسته يک جريان گنوسی بود. میکه توسط مانی در ميانرودان پايه ). مانويت۴داشتند (
گفت که اين جريان گنوسی از همه اديان، عناصری برگرفته و آن را در دستگاه فکری خود گنجانده بود. مانی حدود 

اش را در کرد. او همه خردسالی و جوانیساله بود که ادعای پيامبری  ٢٠ميالدی در بابل زاده شد و حدود  ٢١۵سال 
گفت که تنها پيامبری است که خودش ترين آثار دينی آن زمان را مطالعه کرده بود. او میصومعه گذراند و تقريباً مهم

 آيين مانی،«اند. به هر رو، هايشان را ننوشتههايش را نوشته است. بر اين اعتقاد بود که موسا و عيسا، خود کتابکتاب
هم در قلمرو بيزانس و هم در آن سوی آمويه بسرعت انتشار و رواج يافت. هنوز يک قرن از مرگ مانی نگذشته بود 

نمود که مانويت روزی که آيين او از ترکستان تا کارتاژ [تونس امروزی] انتشار يافت و در آن زمان چندان بعيد نمی
زيست و حتی آيين مزدک تا می” زير زمينی“ان به صورت حتا تا زمان اسالم در اير… بر جهان حکمروايی يابد 

  )۵» (حدی تحت تأثير آن بوجود آمد.
 پيروان او  ِ کرتير، روحانی بزرگ ساسانی، سرکوب و کشتار ِميالدی به فرمان ٢٧۶/٢٧٧پس از قتل مانی در سال 

  ِندی شده بودند و بعدها در عصرب[زندقه] طبقه» زنديک«ها در دوره ساسانی زير عنوان نيز آغاز گرديد. مانوی
  گفتند. حکومت اسالمی، زندقی می ِبرپا شد، به هر جريان گنوسی يا مخالف» ديوان زنادقه«خلفای عباسی که 

های مزدکيان، مندائيان ماندهها و باقی مانوی ِهای گنوسی بود. البته در کناربه هر رو، ميانرودان محيط تمرکز جريان
 تأثير مندائيان و  ِ گنوسی بودند، نيز حضور داشتند. بعضی مورخان بر اين نظرند که مانويت تحت ِکه يک جريان ناب

). مجموعه اين شرايط باعث ۶اند (صابئان پديد آمد؛ در قران صابئين در کنار اديان ديگر به عنوان اهل کتاب ذکر شده
بسيار بود. اين آيين در قلمرو پهناور حکومت در پايان دوره ساسانی، در آيين زرتشت خالف و اختالف «شد که 

ساسانی با اديان و مذاهب گوناگون روبرو بود. آيين عيسی و مذاهب منداييان و صابئان از جانب غرب با آن در جدال 
  )٧» (کرد.بود و آيين برهمن و دين شمنان [بودايی] از جانب مشرق آن را تهديد می

   بودايی ِکيش
گنداره هند به قلمروی پارتيان و منطقه باختر (باکتريا) راه يافت. سپس از باختر  ش از ميالد ازبوداگری از يک سده پي

 قلمروی ساسانی نبوده است. آيين  ِتر از مابقی(باکتريا) به منطقه ُسغد توسعه يافت. اين گستره جغرافيايی کوچک
ترين مرکز بوديسم  ايران را به بزرگ ِانجام شرق ساسانيان، توانست سر ِبودايی، هم در زمان پارتيان و هم در زمان

  ِ بوديستی هند رفته رفته از ميان رفت. حاال شرق ِ هندوئيسم در هند، موقعيت برتر ِ ميانه تبديل کند. با گسترش ِشرق
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). گسترش بوديسم در سده هفتم ميالدی با ٨ترين مرکز بوديستی شرق [ميانه] تبديل شده بود (ايران، به بزرگ
کند سن نيز تأييد می اقوام ترک در ُسغد [با مرکزيت سمرقند] تا قزاقستان و قرقيزستان ادامه يافت. کريستن ِگيریقدرت

در دوره تسلط يونانيان [سلوکيان] ديانت بودايی در واليات شرق ايران نفوذ يافت. پادشاه هند موسوم به آشوکا که «که 
دايی گرفته بود، مبلغانی به ايالت گنداره (دره کابل) و باختر [باکتريا/ با قبل از ميالد دين بو ٢۶٠در حدود سال 

  )٩» (مرکزيت بلخ] گسيل داشت.
نفوذ کرده بود. يعنی تا گرفتن قدرت » واليات شرق ايران«سال پيش از ميالد، بوديسم به  ٢۵٠بنابراين، دست کم از 

ال برای گسترش خود در اياالت شرقی ايران فرصت س ۴٠٠ميالدی، بوديسم حداقل  ٢٢۴توسط ساسانيان در سال 
داشت تا در مناطقی مانند بخارا، بلخ و شهرهايش (باميان و سمنگان)، منطقه سغد (پايتخت سمرقند)، مرو، غزنه، 

  گسترش يابد.… کابل، قره تپه، ترمذ و 
های همزمان ه در همين باره کتاب کيش بودايی در شرق ايران بودند. خوشبختان ِ بزرگ ِبخارا، بلخ و باميان مراکز

ترين مجسمه ايستاده بودا در کنند. باميان از زمان انفجار مجسمه بودا (بزرگوجود دارد که اين ادعا را گواهی می
مغولی برگرفته » بخار« بخارا، بوديستی است که از واژه  ِجهان) توسط طالبان، به جهانيان شناسانده شد. حتا نام شهر

  دهد.معنا می» معبد بودايی«يا » دير«ر) و شده (گلدزيه
 کوشانيان در باکتريا / باختر (که مرکز آن بلخ بود)، بوديسم با سرعت هر چه بيشتری گسترش  ِدر زمان حاکميت

کرد، کاپيشا را پيش از ميالد حکومت می ٧٨تا  ١٠٢های يافت. کانيشکا، مشهورترين شاه کوشانی که ميان سال
داده شد که »] معبد نو«[به معنای » ناوا ويهارا«در همين زمان نيز به معبد يا صومعه بلخ، نام  پايتخت خود کرد.

  گويند. اين معبد هيچ گاه نه به زرتشتيان تعلق داشت و نه آتشکده بود.می» معبد نوبهار«ايرانيان به آن 
 بودا  ِزادگان اشکانی که به کيشهای دياکونف، پژوهشگر شوروی، يکی از شاهطبق منابع چينی و همچنين پژوهش

  )١٠جلد به زبان ساده چينی ترجمه کرد. ( ٣٩کرد، آيين بودايی را در گرويده بود و ساليان دراز در چين زندگی می
های ايرانی بودند. بخش ها زبان و گويش که متعلق به زبان زبانی نيز وجود داشت: ده ِ دينی، تنوع ِ اين تنوع ِدر کنار

های ها آرامی، ُسريانی و عربی در کنار زبانها در اياالت شرقی ايران قرار داشتند. در ميانرودان زبانآن بزرگی از
 آميخته به  ِ عربی ِهای گوناگونشان، گويش گفتاری ِها ُسريانی بود ولی زبان نوشتاری آن ِايرانی رايج بود که زبان

  ُسريانی و آرامی بود.
   دينی، زبانی و فرهنگی وجود نداشت. ِ مرويی در جهان يک چنين گوناگونیدر آن روزگار، در هيچ قل

  آغاز فروپاشی شاهنشاهی ساسانی
  خسرو پرويز، موريکيوس و هراکليوس 

ميالدی)، بهرام چوبين توانست طی کودتايی قدرت را به دست بگيرد.  ۵٩٠تا  ۵٧٩پس از مرگ هرمز چهارم (
 موريکيوس امپراتور بيرانس پناهنده شود. موريکيوس  ِدانست مجبور شد نزدمی خسرو پرويز که خود را پادشاه قانونی

تواند سپاهيانش را برای به از خسرو پرويز استقبال بسيار خوبی کرد و به او اطمينان داد که در صورت تمايل می
هيان بيزانس بهرام دست آوردن قدرت در اختيارش بگذارد. و همين کار را کرد. خسرو پرويز توانست با کمک سپا

چوبين را شکست بدهد و تاج پادشاهی را بر سر بنهد. البته در اين ميان نيز خسرو پرويز با دختر موريکيوس، ماريا، 
  ازدواج کرد.

ميالدی با يک کودتا توسط يک فرمانده نظامی به نام فوکاس به قتل رسيد. خسرو پرويز از  ۶٠٢موريکيوس در سال 
قاتل را به او تحويل بدهند. بيزانس تقاضای خسرو پرويز را نپذيرفت، و به دنبال آن شاه حکومت بيزانس خواست 

دارا (شهری که قلعه آن شهرت داشت) را به تصرف خود در  ۶٠۵ايران عليه بيزانس اعالم جنگ کرد. او در سال 
سپاهيان بيزانس ادامه داد. آورد و سپس رهسپار بيزانس شد. خسرو پرويز تا کالسدون پيشروی کرد، سپس به تعقيب 

ها برای آرام کردن شاه ايران، قاتل موريکيوس را به قتل رساندند. خسرو پرويز که متوجه  بيزانسی ِسرانجام خود
سال جنگ عليه بيزانس، توانست  ١٢ درونی بيرانس شد، به جنگ خود ادامه داد. او سرانجام پس از  ِضعف و بحران

های بيرانس بودند به اشغال در آورد. البته در اين ميان فلسطين و مصر را که استانميالدی سوريه،  ۶١۴در سال 
برد. اين توهين برای تحقير مسيحيان، به مقبره رستاخيز مسيح (در اورشليم) يورش بُرد و صليب مقدس را با خود می

ن کارتاژ به نام هراکليوس قدرت را در دينی را کليسای بيرانس هرگز نبخشيد. البته در اين ميان، پسر يکی از فرماندها
های نظامی خسرو پرويز به ميالدی) و حاال امپراتور بيزانس شده بود. هراکليوس که از پيشرفت ۶١٠بيرانس گرفته (
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وحشت افتاده بود، تصميم گرفت پايتخت بيزانس را ترک کند و به سوی سيسل برود. کليساها البته جلوی او را گرفتند 
  )١١طال و نقره در اختيار او گذاشتند تا عليه خسرو پرويز بجنگد و صليب مقدس را پس بگيرد. ( و چندين تُن

های اضافی (سرگزيت) که از ها (گزيت) و مالياتميالدی شروع شده بود، ماليات ۶٠٣طی اين جنگ که از سال 
باشد) برای مردم کمرشکن بود. اين مسلمانان ادامه همين گزيت و سرگزيت می» جزيه(«شدند غيرزرتشتيان گرفته می

آن روزگار بودند، به فقر و » زيستانخوب«جزو  -اگر نسبی بنگريم –جنگ در عمل، مردم امپراتوری ساسانی را که 
 پارسيان را از قدرت  ِيعنی غير زرتشيتان و غير» درجه دوم«ساله نه تنها مردمان  ٢۵فالکت سوق داد. اين جنگ 

  عظيمی ميان صاحبان قدرت نيز بوجود آورد. دورتر کرد، بلکه شکاف
ميالدی يک سپاه منظم  ۶٢١آوری نيرو کرد و توانست تا سال ميالدی، هراکليوس شروع به جمع ۶١٨باری، از سال 

آغاز شد. سپاه هراکليوس با  -در باستان پسين –و کارکشته گرد آورد. در اين سال نخستين جنگ مذهبی جهان 
   مصلوب به سوی ارمنستان به راه افتاد. ِهای مسيحشعارهای مذهبی و شمايلدار، های صليبپرچم

 هراکليوس آگاهی يافت به سپاهيان کارکشته خود در مصر، فلسطين و سوريه  ِزمانی که خسرو پرويز از اين رويکرد
ميالدی در  ۶٢٢فرمان داد تا برای مقابله با هراکليوس به سوی ارمنستان رهسپار شوند. خسرو پرويز در سال 

). هراکليوس پس از اين ١٢ارمنستان از هراکليوس شکست خورد (بازتاب اين شکست در قرآن: سوره الروم) (
توانند اداره آن مناطق را به های ساکن آن مناطق که اکثراً مسيحی بودند اعالم کرد که خودشان میپيروزی به عرب

  دست بگيرند.
ميالدی اعالم کرد که  ۶٢٢رضی نسبت به ايران نداشت و حتا پس از سال امپراتور بيزانس هيچ گونه ادعای ا

 دو طرف به مرزهای سابق بازگردند و خواستار پس گرفتن صليب مقدس شد. خسرو پرويز ولی  ِنيروهای نظامی
 ۶٢٨حاضر به پذيرش اين شکست نبود و به جنگ ادامه داد. در ادامه جنگ، نيروهای هراکليوس در اوايل سال 

 نينوا برای ارتش ايران که طی  ِيالدی در نينوا شکست بسيار سختی به نيروهای خسرو پرويز وارد آوردند. شکستم
اش گرفته شده بود، عمالً تير خالص بود. اين شکست باعث شد که درباريان و موبدان سال جنگ رمق ٢۵اين 

ميالدی،  ۶٢٨نمايند. چند ماه بعد، در همان سال  زرتشتی خسرو پرويز را از دين طرد کنند و کشتن او را آزاد اعالم
اش مريم، دختر موريکيوس، بود جانشين او خسرو پرويز دستگير شد و پسرش قباد دوم (شيرويه) که از همسر مسيحی

 مهر هرمزد پسر مردانشاه، پاذوسپان نيمروز،  ِشد. خسرو پرويز پس از چند روز در زندان گويا توسط شخصی به نام
سال جنگ نه تنها اقتصاد کشور را به  ٢۵ نينوا شيرازه حاکميت ساسانی را از هم پاشاند:  ِشکست  رسيد. به قتل

های افراطی سياسی و اجتماعی شد. همچنين ديگر عمالً ارتشی نابودی کشاند، بلکه باعث گسترش سرکوب و خشونت
ها و همين شرايط باعث شد تا راه برای شورش ها محافظت کند.وجود نداشت که بتواند هم از مرزها و هم از استان

  های ايران باز شود.ها در استانطغيان
   ساسانی ِناپذير حکومتبحران چيره
نويسد: سن در اين باره میها وجود داشت. کريستن ساسانی فقط در حرف و نوشته ِ خسرو پرويز، حکومت ِپس از قتل

غيان حرص و آز شد و قدرت دودمان پادشاهی، به علت سلطنت مرگ خسرو پرويز موجب غليان هوی و هوس و ط«
  )١٣» (مايه گشت.دوام و مستعجل جانشينان خسرو ضعيف و بیبی

 شش ماهه ُمرد.  ُِکشی گسترده و يک حکومتابتدا کواد دوم شيرويه (قباد دوم) پسر خسرو پرويز، پس از يک برادر
که خردسال بود و اردشير سوم نام گرفت، پادشاه شد. در اين ميان،  قباد  ِگويند او را مسموم کردند. سپس پسرمی

شهروراز، سردار نامدار خسرو پرويز، با کمک نيروهای بيزانس توانست اردشير سوم را به قتل برساند و خود شاه 
سرو رسد. پس از او خسرو سوم، برادر زاده خشود. ولی شهروراز هم پس از مدتی توسط گارد سلطنتی به قتل می

پرويز، به قدرت رسيد که او نيز توسط فرمانفرمای خراسان کشته شد. بعد از او در تيسفون پوران، دختر خسرو 
پرويز، به شاهی نايل آمد که يک سال و چهار ماه سلطنت کرد. در اين زمان، سرانجام صليب مقدس به بيرانس باز 

ميالدی رخ داد. پس از  ۶٢٩ سال  ِاين رويداد در پايان رسد.گردانده شد و پيمان صلح نيز با بيزانس به امضا می
شود و به جای او آزرميدخت خواهر پوران، شخصی به نام پيروز دوم به شاهی رسيد. پيروز نيز از قدرت خلع می

رمزد های هکند. طبق اسناد دو نفر ديگر به نامنهد که البته چند ماه بيشتر حکومت نمیپوران در تيسفون تاج بر سر می
پنجم و خسرو چهارم عنوان شاهی داشتند. سرانجام کسی به نام فرخزاد خسرو که از خويشاوندان خسرو پرويز بود، 

  بر پايتخت ايران تيسفون حاکم شد.
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در فاصله چهار سال، تقريباً کشور ايران ده شاهنشاه ديد. عاقبت يکی از اخالف خسرو پرويز را که پسر شاهزاده «
ميالدی (طبق روايات اسالمی سال وفات  ۶٣٢) يزدگرد سوم، از سال ١۴» (دگرد نام داشت، يافتند.شهريار بود و يز

  ميالدی حکومت کرد. ۶۵١محمد) تا سال 
  ای در ايران رخ دادند؟کنندهميالدی چه رويدادهای تعيين ۶۶١تا  ۶٢٨ولی از سال 

  ۶۶١تا  ۶٢٨ از سال  ِايران
   محلی) ِقسيم ايران ميان حاکمانالطوايفی به سبک اشکانيان (تملوک

 منظمی وجود داشت  ِميالدی حکومت متمرکز ساسانی متالشی و ايران عمالً چند پاره شد. ديگر نه ارتش ۶٢٨از سال 
 توجهی از  ِو نه کشاورزی و نه صنعت. به اين فالکت، آفت بيماری واگير (اپيدمی) نيز اضافه شد که بخش قابل

های ايران ديگر تابع حکومت مرکزی نبودند. دعواها و کام مرگ کشاند. بسياری از استان ديده را بهجمعيت فالکت
ستيزها در درون حاکميت آن چنان شديد، بيمارگونه و خونين بود که در عمل هيچ کس حرف کسی ديگر را گوش 

ه حتا بقايای اشکانيان (پس داد. در اين دوره بحران و فترت، مملکت به حال خود رها شده بود. جالب اين جاست کنمی
  های خود را برقرار کردند.سال) ادعای حکومت داشتند و به ويژه در اياالت شرقی حکومت ۴٠٠از 

ميالدی) که پيش  ۶۴٢ميالدی) و جنگ نهاوند ( ۶٣۵ قادسيه ( ِفروپاشی ساسانی بر خالف روايات اسالمی نه با جنگ
حتی از زمان پيروز (اول) هم، ممالکی که در … «نويسد: سن می از آن صورت گرفته بود. در همين باره کريستن

شد. مشرق مروالرود واقع است، از تسلط دولت ايران خارج بود. هرات هم ديگر جزو قلمرو ساسانی محسوب نمی
مقارن حمله عرب، واليات ساحلی بحر خزر در تصرف يکی از سرداران ديلمی بود، که او را موتا يا مورتا 

اند. در ند. سالطين ممالکی که مجاور سرحدات شرقی و شمالی ايران بودند، اغلب به القاب مخصوص معروفخوانمی
 –خوارزم (خسرو خوارزم)  –ابيورد (وهمنه)  –کنيم: نسا (ورزا) ها ذکر میاين جا چند واليت را با لقب امرای آن

سروشنه (افشين)، سغد (اِخشيد)، فرغانه (اخشيد)، ُختل وردانه (وردانشاه)، سمرقند (طرخان)، اُ  –بخارا (بخار خوداو) 
خان)، طالقان (شهرگ)، (ُخطالن شاه يا شير خطالن)، ترمد (ترمد شاه)، جوزجان (گوزگان خودای)، روب (روب

در تخارستان، مشرق بلخ، يبغو … هرات (ورازان)، غرچستان (ورازبندگ)، سيستان (ُزنبيل)، کابل (کاولشاه) 
شد. نيزک طرخان که در بادغيس بود، مطيع اين شاه به شمار رد و اميری به نام شاد تابع او محسوب میکسلطنت می

ها هم آرامی -) البته در مناطق غربی ايران، ميانرودان، يعنی از حيره تا سوريه امروزی نيز ُسريانی١۵»(آمدمی
  های محلی خود را بوجود آورده بودند.حکومت

هر ايالت يا ميالدی عمالً به يک قلمروی پاره پاره تبديل شده بود و  ۶٢٨اسانی پس از سال باری، امپراتوری س
 نينوا است. تنها  ِ ساسانی پس از شکست ِ. اين چهره واقعی ايراناستانی زير فرماندهی يک حاکم محلی قرار داشت

ری ساسانی بود که بذرش در دوره ساالچيزی که توانست در اين بحران عميق خود را حفظ و پاسداری کند، ديوان
ساالری در بخشی کننده ديوان تعيين ِهای مستحکمی برخوردار بود (به نقشهخامنشيان کاشته شد و از شالوده و شبکه

  جداگانه پرداخته خواهد شد).
ه پژوهشگران بايد به چند نکته ظريف که شوربختانپس اسالم از کجا آمد؟ پيش از آن که به اين موضوع بپردازيم که: 

شد؟ اميرالمؤمنين به چه کسی گفته می -٢ها چه کسانی بودند؟ عرب -١اند اشاره کنيم: انگاری از کنار آن گذشتهبا سهل
 بعدی  ِ غسانيان در امپراتوری بيزانس و مناسبات ِنقش -۴ سياسی و دينی چه بوده است؟  ِ حيره در تحوالت ِ شهر ِنقش -٣
 آن در حفظ تماميت ارضی  ِميالدی و نقش ۶٢٨ساالری ساسانی پس از سال  ديوان ِوضعيت -۵ها با ساسانيان، آن

  ايران.
  
 ١- Axworthy, Michael: A History Of Iran, Empire Of The Mind  
، انتشارات ١٣٩٢دار، تهران،  عبدالکريم جربزه ِنفيسی، سعيد: مسيحيت در ايران تا صدر اسالم. به کوشش -٢

  ١۴ص اساطير، 
  ١۵٩، انتشارات اميرکبير، ص ١٣۶٢کوب، عبدالحسين: تاريخ ايران بعد از اسالم. تهران، زرين -٣
 پژوهشنامه اديان، سال سوم،  ِنامه تخصصی گنوسی، خاستگاه و اعتقادات. در: نيمسال ِنيا، محبوبه: مکاتبهادی -۴

  ١٣٨٨شماره پنجم، بهار و تابستان 



12  

  ١٧٢: ١٣۶٢کوب زرين -۵
اِبئِيَن َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن أَْشَرُکوا إِنَّ  ١٧در سوره حج، آيه  -۶ َ  آمده است: إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ َّ

َ َعلَى ُکّلِ َشْیٍء َشِهيٌد. َّ   يَْفِصُل بَْينَُهْم َيْوَم اْلِقيَاَمِه إِنَّ 
اند و آنان که مشرک يمان آوردند و آنان که کيش يهوديان، صابئان يا نصاری يا مجوس برگزيدهخدا ميان آنان که ا«

 اين آيه قرآن،  ِ(ترجمه آيتی). بنابراين طبق» کند. زيرا او بر هر کاری ناظر است.اند، در روز قيامت حکم میشده
  اساساً دوآليسم بودند) مشرک نيستند. ناب بودند)، مسيحيان و زرتشتيان (که  ِيهوديان، صابئان (که گنوسی

  ١۶٨: ١٣۶٢کوب زرين -٧
، ١٣٧۶مشايخ فريدنی، آزرميدخت: بلخ، کهنترين شهر ايرانی آسيای مرکزی در قرون نخستين اسالم. تهران،  -٨

  ٣٧-٣۶و  ٣١-٣١ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  ِانتشارات
در ازبکستان، تاجيکستان  ١٩۶۵تا  ١٩۶۴و  ١٩٣٧، ١٩٣٣ی در سال های شناسان شوروهای باستانهمچنين حفاری

دهند که بوداگری نسبت به اديان ديگر گسترش بيشتری و ترکمستان که در اياالت شرقی ساسانی قرار داشتند، نشان می
و » آسيای ميانهدانشنامه بوديسم در «، »بوديسم در آسيای مرکزی«داشته است. برای اطالعات بيشتر رجوع کنيد به: 

همچنين نگاه کنيد  ١٩۶٧شناسی شوروی در مجله باستان» های مربوط به ازبکستاننتايج حفاری«همچنين به مقاله 
  به:

 Historische Skizze des Buddhismus und des Islam in Afghanistan – Alexander Berzin  
  http://www.berzinarchives.com/web/fa/index.html  بوديسم و اسالم در: :

  ۵۵، انتشارات نگاه، ص ١٣٨٩سن، آرتور: ايران در زمان ساسانيان. ترجمه رشيد ياسمی، تهران، کريستن -٩
  ٣٣-٣٢ ، انتشارات اميرکبير، صص١٣٧٧آذری، عالالدين: تاريخ روابط ايران و چين. تهران،  -١٠
  ٢٠١۴نياز (داريوش)، کلن، پُپ، فُلکر: آغاز اسالم، از اوگاريت به سامره. ترجمه ب. بی -١١
دانيم در ابتدا گونه که میبه جنگ ايران و بيزانس (روم شرقی) اشاره کرده است: همان ۵تا  ١سوره الروم، آيات  -١٢

  را شکست بدهد. تواند ايرانشود ولی در پايان هراکليوس میايران پيروز می
ِ اْألَْمُر ِمن َّ ِ ن بَْعِد َغَلبِِهْم َسيَْغِلبُوَن، فِی بِْضعِ ِسنِيَن  وُم، فِی أَْدنَى اْألَْرِض َوُهم ّمِ قَْبُل َوِمن بَْعُد َويَْوَمئٍِذ يَْفَرُح  ُغِلبَِت الرُّ

ِ يَنُصُر َمن َيَشاُء َوُهَو اْلعَِزيُز ال َّ ِحيمُ اْلُمْؤِمنُوَن، بِنَْصِر    رَّ
خوردند، در نزديکترين سرزمين و[لی] بعد از شکستشان در ظرف چند سالی به ترجمه از فوالدوند: روميان شکست

زودی پيروز خواهند گرديد، [فرجام] کار در گذشته و آينده از آن خداست و در آن روز است که مؤمنان از ياری خدا 
  ناپذير مهربان.شکستاوست کند و گردند، هر که را بخواهد ياری میشاد می

  ۵۵: ١٣٨٩سن کريستن -١٣
  ۴٧٩: ١٣٨٩سن کريستن -١۴
  -۴٨٠: ١٣٨٩سن کريستن -١۵

 
 
 
 
 
 



13  

 ان (بخش سوم)شدن ايرنگاهی ديگر به فرايند اسالمی
 

 ها چه کسانی بودند؟عرب

 
اند، برای بسياری از  ايران داشته ِدادند و سهم بزرگی در ساختن تمدنها بخشی از ايرانيان را تشکيل میاين که عرب

وه «شاپور که به آن ها در گندیآوردهای پزشکی و رياضی ُسريانیتوان به دستمورخان روشن است. برای نمونه می
-٢۵٣گفتند اشاره کرد. اين مردم در زمان شاپور اول از شهر انتاکيه به خوزستان کوچ داده شدند (می» شاهپوهر اندر

زيستند و يک بخش از های اجتماعی میها دست کم در روزگار ساسانی چهار سده در کنار ديگر گروهم.). عرب ٢۶٠
حمله «با » شکوه و جالل ايرانی«فروپاشی ساسانی يعنی نابودی رفتند. ولی از آن جا که  ايران زمين به شمار می ِفرهنگ
بدوی که در مرکز و غرب عربستان های بدوی و نيمهها تا سطح عربگره زده شده، عرب»  بدوی مسلمان ِاعراب

  اند.زيستند تنزل يافتهمی
  هاجايگاه تاريخی عرب

شد، تصورش برای ما امروزيان دشوار است. از اين رب گفته می پسين به چه کسانی ع ِ باستان و باستان ِاين که در تاريخ
ها چه بوده پاسخ داده شود. چه وجه مشترکی باعث شد به رو ضروری است به اين پرسش که منظور از عرب و عرب

  اين مردمان عرب گفته شود؟
  شد؟گفته می» عرب«ردمان  مشترک؟ نژاد مشترک؟ پوشش مشترک؟ طبق چه معياری به بخشی از م ِ مشترک؟ زبان ِدين

باشد که خود را می امرؤالقيسنبشته) به جای گذاشته است، نخستين کسی که خود را عرب ناميد و از خود نيز سند (سنگ
 ٣٢٨ذکر شده که مطابق  ٢٢٣ امرؤالقيس سال  ِدر کتيبه، تاريخ درگذشت«[َمِلک العرب ُکلّه] ناميد. » َمِلک همه اعراب«

های  آرامی است. ما هنوز تا اين زمان، خط عربی نداريم. (نگاره ِ). اين کتيبه به زبان عربی و به خط١» (ميالدی است.
  )٧٠ پيگولوسکايا. ص  ِزير از کتاب
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ها دارای يک زبان مشترک بودند؟ سال که آن توان چنين برداشت کردکيست؟ آيا می» اعراب« امرؤالقيس از  ِولی منظور

 ٢٧٢-٢۴١عرب در دوران شاپور اول ( -در دوره شاپور دوم رخ داد. بسياری از مردمان ُسريانی» اعراب  َِمِلک«  ِمرگ
 ميانردوان به نقاط مختلف ايران کوچانده شدند: از خوزستان  ِم.) از سوريه کهن و شمال ٣٧٩ – ٣٠٩م.) و شاپور دوم (

  تا خراسان (واليت شرقی ايران).
زبان بودند که  عرب - سريانی ِکردند، بلکه مردمان سامیی مانند مکه و مدينه زندگی نمیها در عربستان امروزاين عرب
ها ُسريانی بود. بنابراين زبان مشترک گفتند، ولی زبان نوشتاری آن عربی و ُسريانی سخن می ِهای گوناگونبا گويش

شهرت يافتند، در » عرب«ان که زير عنوان ها باشد. اين مردمناميدن آن» عرب« مشترکی برای  ِتوانست، معيارنمی
زيستند. اين  عربستان امروزی می ِ غربی ِهای دورتر در نبطيه (پترا) و پالمير (تدمر) در سوريه امروزی و شمالگذشته
يی ها در چه جغرافياهای حبشی، سودانی، آرامی و ُسريانی بودند، بسته به اين داشت که آنهای عربی متاثر از زبانگويش

هايی قرار داشتند که از لحاظ جغرافيايی به آن نزديک  تأثير زبان ِهای عربی تحتزيستند. به عبارت ديگر، گويشمی
های اش نيز کمتر تحت تأثير زبان عربی ِتر بود (مانند مرکز عربستان) زبانبودند. بنابراين، هر چه يک قبيله عرب منزوی

  ديگر بود.
ها، يهودی، مسيحی، مانوی، از دين مشترک نيز برخوردار نبودند، زيرا آن» اعراب«ت که گفتوان میبا قاطعيت می

 اين مردمان  ِ عرب ناميدن ِتوانستند معيار مشترکپرست بودند. بنابراين اين دو عامل، يعنی زبان و دين، نمیپرست و بتماه
ها بوده است: از منظر آن  جغرافيايی ِ موقعيتفت، توان برای اين مردمان در نظر گرباشد. تنها معيار مشترکی که می

شد و از منظر ايرانيان، فرات مرز شرق با غرب بود. اين که ها، امپراتوری ايران، امپراتوری شرق ناميده میرومی
مانی گردد. روميان همه مردداد، به زمان روميان و اشکانيان (پارتيان) باز میفرات مرز ميان شرق و غرب را تشکيل می

گفتند. کردند غربی میناميدند و ايرانيان به کسانی که آنسوی فرات زندگی میزيستند را شرقی میکه آن سوی فرات می
آميانوس مارسلينوس در «به هر رو، ايرانيان و روميان، فرات را به عنوان مرز شرق و غرب به رسميت شناخته بودند. 

ميالدی از اعراب ياد کرده است. اوايل بهار سپاهيان برای  ٣۶٣ران در سال ماجرای لشکرکشی امپراتور يوليانوس به اي
دان يونانی نيز تأييد دان و جغرافی) استرابون، تاريخ٢» (و پيشرفت به سوی شرق آماده شده بودند. رود فراتعبور از 

  )٣داد. (را تشکيل می» منطقه فرات مرز امپراتوری پارت با روم«کند که می
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دادند. مردمانی که آنسوی با توجه به مرزهای خود با روم و بعدها با بيزانس، همين رود فرات را معيار قرار می ايرانيان
تعلق داشتند. » غرب«آيد] يعنی [يعنی جايی که خورشيد پايين می» خور وران«زيستند، به فرات تا فلسطين و يمن می

 مشترک  ِر ايران نيز زبان مشترک، دين مشترک، و فرهنگ جغرافيايی است. د ِيک عنوان» ايران«مانند » عرب«
کردند، ايرانی به (يکدست) وجود نداشت (هنوز هم چنين است). همه مردمانی که در اين محدوده جغرافيايی زندگی می

 عربجا را کردند و مردمان آنها زندگی می غربی ايران [ميانرودان و آنسوی فرات]، عرب ِرفتند. در بخششمار می
  ناميدند.می

های مورخان از اين مآخذ و ديگر نوشته«گفتند. می» عرب«حتا در زمان پارتيان (اشکانيان) نيز به ساکنان آن سوی فرات 
ها) تمام های اوسروين [ادسا]، اديابنه [اديابن]، و عربای = عربيه (استان عربتوان دريافت که استانرومی بدرستی می

در متن نام عربها «آمده است: » عربای«در پاورقی توضيحی برای  ) ۴» (ن مسخر نگشته بودند.و کمال از سوی روميا
النهرين بوده است. شايد اينها آمده است که مقصود اعراب ساکن بين Araboiخاتمه يافته و به صورت  OIبا دو حرف 

  )۵» (اعراب سکينيت بوده باشند.
  ای قبيله ِفرهنگ 

يعنی رگ و ريشه و خون. عصبيت » عصبيت«است. » عصبيت«ای  قبيله ِفته است که پايه فرهنگابن خلدون به درستی گ
در تاريخ » ملت«داند، مانند به ذات می ای حتا بر زبان مشترک مقدم است. هر قبيله خود را يک واحد مستقل و قايمقبيله

 مشترک با ديگر قبايل به عنوان يک واحد  ِ زبان يا دين ِگاه خود را به دليلهيچ -مانند همه قبايل در جهان –ها مدرن. عرب
» ايرانی«يا » من عربم«گفت نگريستند. زمانی که از عضو يک قبيله پرسيده شد که: چه کس هستی؟ نمیاجتماعی نمی

. به (طوايف پشتون) هستم» غلجی يا منگل«(طايفه بختياری)، » شهنی«(طايفه عرب)، » ازدی«داد من هستم. پاسخ می
  ِ از بين رفتن استقالل ِ زبانی يا گويشی قبايل به يکديگر باعث ِکرد. نزديکیعبارتی نام قبيله يا طايفه خود را ذکر می

زيستند شد. اين اصل در مورد همه قبايل، چه ايرانی، چه عرب يا قبايلی که در آمريکای شمالی میها نمیآن» عصبيت«
  کند.صدق می

گوييم منظورمان مردمانی هستند که در سخن می» عرب«اره به اين نکته آگاه بود که زمانی که ما از بنابراين، بايد همو
  ِکردند. برای نخستين بار در دوران مدرن، جمال عبدالناصر تالش کرد تا از فصليک محدوده جغرافيايی معين زندگی می

 نيرومند  ِوحدت ببخشد که البته به دليل» پان عربيسم«  ِسقفها را زير  قبايل عرب، يعنی زبان استفاده کند تا آن ِمشترک
  با شکست رو به رو شد. -به همراه عوامل ديگر –») ایعصبيت قبيله(«ای بودن فرهنگ قبيله

  بندی اعرابتقسيم
جا يک کند. او در کنارنينا پيگولوسکايا اعراب يعنی ساکنان غرب ايران تا مرزهای بيزانس را به سه بخش تقسيم می

 اعراب را به دو  ِ) مابقی۶» (های پنجم و ششم ميالدی پديد آمدنددر کنار مرزهای ايران و بيزانس طی سده«نشنينان که 
دادند و های کوچک چون گوسفند و بز پرورش میکوچندگان نيمه بدوی که دام«کند: گروه بزرگ کوچنده تقسيم می

  )٧» (اشتران سر و کار داشتند. نشينان يا بدويان کامل که با پرورشباديه
 فرات) و  ِ  در حيره (غرب ِ عرب را تشخيص بدهد: لخميان ِ ساکنان ِ هر سه بخش ِ تواند موقعيتخواننده با ديدن نقشه می

 عربستان يعنی يمن  ِها در جنوب صحرای عربستان و همچنين بخشی از عرب ِ غربی ِهای غسانی در شمال و شمالعرب
بدوی و بدوی اين مناطق متعلق به اعراب اسکان يافته بودند. قبايل مرکز صحرای عربستان به دو بخش نيمهساکن بودند. 

  ِتر بودند، به همان نسبت نيز متأثر از فرهنگيافته نزديکهای اسکانها به عربشدند. هر چه بدویکامل تقسيم می
بدوی قرار  قبايل بدوی و نيمه ِيافته مورد تاخت و تازاسکانهای شدند. با اين وجود، همواره عربها میيکجانشينی آن

  گرفتند.می
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ای کوتاه به واژه  غارتی). شايد الزم باشد در اين جا اشاره ِ بدوی بر غارت استوار بود (اقتصاد ِ قبايل ِبخشی از اقتصاد

 ١١تا  ٨از سده  – پساساسانی  ِت زرتشتی ميانه مشتق شده است و در ادبيا ِپارسی» تاختن«بشود. اين واژه از » تازی«
زيستند و طی تحوالت  رود فرات می ِ به کار گرفته شده است. در حالی که مردمانی که در غرب» عرب«  ِمعادل -ميالدی

يا واژه » طی«شدند و نه تازی (ربطی به قبيله عربی سياسی تا خراسان بزرگ کوچ داده شدند، همواره عرب ناميده می
نشانده ساسانی يعنی  دست ِهای عربشد که به مرزهای دولتبه بدويانی گفته می» تازی«ندارد!). در واقع، » غازی«

ها در ايران، واژه تازی برای تحقير به همه  عرب ِگيریکردند. بعدها، پس از قدرتلخميان، به عبارتی ايران، حمله می
  گفتند و نه تازی. غرب ايران (آنسوی فرات) عرب می ِکنانها اطالق گرديد. در تمامی منابع تاريخی، به ساعرب
های ، به عرب عرب ِ تمدن ِ چندانی برخوردار نبودند. تاريخ ِها، از اهميت عرب ِبدوی و بدوی در ميانهای نيمهعرب

ی اسناد ُسريانی و گردد. نينا پيگولوسکايا پس از ارزياب عربستان يعنی يمن برمی ِميانرودان تا سوريه امروزی و جنوب
همه اين مطالب، نموداری از رابطه «نويسد: های ميانرودان، سوريه و فلسطين میبررسی نفوذ مسيحيت در ميان عرب

زبان بود. سورياييان يونانی با اقوام عربی –نزديک و نفوذ مسيحيت در ميان اقوام عرب و گسترش ارتباط اقوام ُسريانی 
کردند. زيرا زبان سورياييان به زبان اعراب يش اعراب به آيين مسيح نقش بسيار مهمی ايفا میدر ايجاد اين ارتباط و گرا

» های سريانی و عربی بود.رسد که لهجه خاصی در ميان آنان رواج داشت که شامل واژهنزديک بود. چنين به نظر می
)٨(  
  يکجانشينی و تمدن 

ها فرهنگ کنند، توانايی ساختن تمدن ندارند. آنشيرتی زندگی می ع ِبه طور کلی کوچندگان يا مردمانی که به صورت
های مادی و اند. فرهنگ، يعنی داشتن يک سلسله ارزشدارند، ولی تمدن ندارند. تمدن و يکجانشينی دو روی يک سکه

های  ارزش ِگيریاند. تمدن، يعنی شکلگرفته ) و طبيعی شکلselbstorganisierendای خودسامان (معنوی که به گونه
شود؛ ها پاسداری میآيند و از آنمند بوجود می) و نقشهbewußt organisiertيافته (ای سامانمادی و معنوی که به گونه
يافته فرهنگ، تمدن است. از  سامان ِای است. به عبارتی، شکل چند سده ِشرط تمدن، يکجانشينیالبته با اين تأکيد که پيش

  با يکجانشينی که کشاورزی شالوده آن است رابطه مستقيم دارد. اين رو، سازمان دادن
های ای برای تمدن جدی ِ ها هيچ گاه خطرزيستند؛ آنای خارج از تاريخ تمدن میبدوی و بدوی به گونههای نيمهعرب

بخشی مربوط  گوييم، به آنها سخن میبزرگی چون ايران، بيزانس و عرب نبودند. از اين رو، هنگامی که ما از عرب
  های خاص خود را بوجود آوردند.و خيزهای سياسی اسکان يافتند و تمدن  افت ِها و در خاللگردد که طی سدهمی
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شان از چنين کيفيتی ها به دليل نوع زندگیها، آرام آرام، بر يکديگر اثر گذار باشند. کوچیتوانند طی سدهها میفقط تمدن
 تمدن که در ميانرودان، سوريه و  ِهای صاحب عرب ِها يعنی يکی دانستنری همه عربانگابرخوردار نيستند. يکسان
انگاری بخشی از های بدوی عربستان مرکزی و غربی، از يک سو ناشی از سهلکردند با عربفلسطين و يمن زندگی می

   باشکوه ايران ساسانی است. ِتمدن به»  بدوی مسلمان ِحمله اعراب«مورخان و از سوی ديگر تبليغات ايدئولوژيک ناشی از 
کردند، توانايی تاختند و آن را غارت میشهر می-برای غارت به اين يا آن شهر يا دولت -هايا کوچی –» عشاير«حتا اگر 

شهری يا کشوری را  -ها دولتآن را نداشتند که در ساختار آن تمدن تغييرات چندانی بوجود آورند. و حتا اگر اين کوچی
  شدند.ماندند دير يا زود در آن تمدن حل میجا میکردند و همانمیتصرف 

های متمدن و بدويان يک اشتباه نابخشودنی است، اشتباهی که شوربختانه بارها صورت گرفته  عرب ِبنا بر اين يکی دانستن
بودند که در غرب ايران ها، مردمانی گونه که در باال گفته شد، منظور از عربشود. هماناست و هنوز بازتوليد می

ها همواره از سوی قبايل بدوی مورد تهاجم و زيستند، يعنی در ميانرودان، سوريه، فلسطين و يمن. اين بخش از عربمی
های مرکزی ايران که همواره در حال خاموش کردن و دفع حمالت قبايل گرفتند، درست مانند حکومتغارت قرار می

ای (قبايل  قبيله ِون محدوده جغرافيايی خود بودند. ولی کسی تمدن ايران را تا سطح فرهنگ کوچی (عشاير) در در ِايرانی
  دهد. کوچی) تنزل نمی ِايرانی

ها در ميانرودان که از تمدنی کهن برخوردار بودند، لخميان بودند که در پادشاهی حيره ساکن بودند.  عرب ِترين بخشمهم
گيری اسالم را به درستی توان تاريخ شکلجا نمی سياسی، دينی و فرهنگی حاکم بر آن ِ دقيق حيره، مناسبات ِبدون شناخت

اند  قادسيه که همه در چند کيلومتری آن واقع ِ شهرهايی مانند کوفه و مکان ِ بعدی ِتوان به نقشتوضيح داد. و همچنين نمی
  پی برد.

  يم.پردازمی» حيره« بعدی اين نوشتار به  ِاز اين رو، در بخش
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 شدن ايران (بخش چهارم)نگاهی ديگر به فرايند اسالمی
 

 
از ديرباز   عرب ِ، سوريه، فلسطين و يمن تمدنهای پيشين به اين نکته بسيار مهم اشاره کرديم که در ميانروداندر بخش

 قبايل بدوی در عربستان مرکزی تنزل  ِ مردمان ِهای جغرافيايی را نبايد تا سطحشکل گرفته شده بود و مردمان اين محدوده
  ِ کهن ِتمدن های ساکن اين منطقه و عرب ِ آن روزگار هم هست. تمدن ِ ميانرودان، تاريخ بخشی از ايران بزرگ ِداد. تاريخ

اند. آشکارا ايران همواره در حال بده و بستان دينی و فرهنگی بودند و افت و خيزهای سياسی فراوانی را پشت سر نهاده
های ايرانی ها در کنار ديگر گروهها سده قابل توجهی از ايرانيان، عرب بودند و آن ِ تاريخی که بخش ِ اين واقعيت ِپذيرش

های ايرانی در ميانرودان و  عرب ِزبان دشوار است. بدون درک نقش پارس ِای از ايرانيانی پارهزيستند هنوز برامی
اعراب «، يعنی »نيروی خارجی«شناس مجبور است اسالمی شدن ايران را به يک خراسان بزرگ، مورخ يا ايران

  ره بزند.گ» زيستند و به ايران تهاجم کردندمسلمانی که در خارج از مرزهای ايران می
   جمعيتی و ترکيب دينی ميانرودان اشاراتی شود. ِست که به ترکيباز اين رو، ضروری

 حاضر در برگيرنده چهار کشور عراق، ترکيه،  ِگويند که در حال دجله و فرات را ميانرودان می ِمنطقه بزرگ ميان دو رود  ميانرودان
  عراق کنونی قرار دارد. ترين بخش ميانرودان در کشورسوريه و کويت است. بزرگ

ترين شهرهای  ساسانيان تعلق داشت. مهم ِی مرزی در ترکيه امروزی، به قلمروتمامی عراق کنونی تا نصيبين، شهر
 زمستانی ساسانی]، حيره، انبار، دستگرد، کرکه (کرکوک)،  ِ عراق) در آن روزگار بابل، تيسفون [پايتخت ِميانرودان (بخش

زبان بودند. اديان زبان و پارسو آشور بودند. مردمان اين گستره جغرافيايی آرامی، ُسريانی، عربنينوا، اربيل، موصل 
پرستی گوناگونی نيز در آن جا حضور داشتند، مانند يهودی، مسيحی (نستوری و يعقوبی)، زرتشتی، مانوی، مزدکی، ماه

 ساسانی  ِای کشوری ويژه نبودند و بخشی از قلمرو ايرانپرستی. بايد به اين نکته مهم توجه داشت که اين مردمان دارو بت
  (غيرايرانی).» انيرانی«رفتند و نه بودند، يعنی ايرانی به شمار می

  ِسياسی (ژئوپليتيک) بود و ربطی به زبان، دين و نژاد -از منظر تاريخی که بنگريم، ايران يک مفهوم کامالً جغرافيايی
 ميانرودان و خراسان تا فروپاشی ساسانيان، ايرانی به شمار  ِهای ساکنن گفت که عربتوايکدست نداشت. از اين رو، می

 ايران از بيزانس رخ دادند و منجر  ِای که پس از شکست سياسی و دينی ِ (غير ايرانی). تحوالت» انيرانی«رفتند و نه می
اعراب «يعنی » خارجيان« حمله  ِوده و نه معلول درونی خود ايران ب ِهای ساکن ايران شدند، تحوالت عرب ِگيریبه قدرت

  ».مسلمان بدوی
 کارگزاران پادشاهان ساسانی  ِترين حوزه جغرافيايی در ميانرودان، حيره است که اميران آن به عنوانکنندهترين و تعيينمهم

ه که در پنج کيلومتری آن به توان به اهميت شهر کوف درست از حيره نمی ِاند. ولی بدون شناختدر تاريخ به ثبت رسيده
   بزرگی ايفا کرده پی برد. ِتدريج شکل گرفت و در تاريخ دين بعدی يعنی اسالم، نقش

  ايران و انيران
بشود. اين واژه نخستين بار در » انيران«  ِای به مفهومست که در اين جا اشارهپيش از پرداختن به امارت حيره، ضروری

فّر ايرانی، «شود: ها هم رديف میيعنی غيرايرانيان با پليدی» انيران«مده است. در اين جا آ ٢، بند ١٨اوستای جديد يشت 
] درهم  ِآلود را شکست دهد؛ يخ [بندان خونين درفش را شکست دهد؛ بوشاسِپ خواب ِ پر گزند را شکست دهد؛ خشم ِاهريمن
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 شکست«). گفتنی است که ١» (شکست دهد. را انيرانافسرده را شکست دهد؛ آپوش ديو را شکست دهد؛ سرزمينهای 
نبشته شاپور اول باشد. همچنين در سنگمی» نابود کردن/ تباه کردن و برافکندن«تر آن ترجمه نرم است و درست» دادن

 انيرانمن هستم خداوندگار مزداپرست شاپور شاهنشاه ايرانيان و «نيز به همين واژه يعنی انيران اشاره رفته است: 
انيان) زاده ايزدان پسر خداوندگار مزداپرست اردشير شاهنشاه ايرانيان زاده يزدان نوه خداوندگار بابک شاهزاده (غيراير
منطقه آورده  ٢٩ميالدی بر ديواره کعبه زرتشت حک شده است. در همين جا نيز نام  ٢۶٢) اين کتيبه در سال ٢» (آسمان.

آسورستان،  -۵ميشان،  -۴خوزستان،  -٣پارت،  -٢پارس، -١هستند:  امارات و ايالت امپراطوری ايران اينها«شود. می
 -١١ويرچان (گرجستان)،  -١٠ارمينا (ارمنستان)،  -٩آتروپاتکان (آذربايجان)،  -٨عربستان،  -٧تنورشنکن (آديابن)،  -۶

آالن و کليه کوههای  تا حدود کوههای کاپ (قفقاز) تنگه -١۴بالسکان،  -١٣اردان (البانيا)،  -١٢سيکن (ماهلو نيا)، 
تمام اپارخشتر (ابرشهر)،  -١٩خرو (هرات)،  -١٨مارگو (مرو)،  -١٧ورکان (گرگان)،  ١۶ماد،  -١۵پذشخوار (البرز)، 

هندوستان،  -٢۵پرتان،  -٢۴مکوران (مکران)،  -٢٣توگرن (تورستان)،  -٢٢سکستان (سيستان)،  – ٢١کرمان،  -٢٠
  )٣» (چاچستان (چاچ). ٢٩سوگد (سغد) و  -٢٨کاش (کاشغر)،  -٢٧پيشاور)، کوشان شهر تا حدود پيشکابور ( -٢۶

همان ماد بود؛ همچنين پيشاور، آرتروپاتکان (آذربايجان)، خرو (هرات)، مکران و غيره؛ » پرتان يا پاردانا«برای نمونه 
ايرانی هستند. با اين وجود پيش از  هایها از لحاظ زبانی جزو خانواده زبانها کدام تُرک يا سامی نبودند. آنهيچ از اين

به شمار » ايران«رساند که هر جا زير حاکميت شاه ساسانی بود، رفتند. اين میبه شمار می» انيران« اين مناطق،  ِتصرف
بوده و  ژئوپوليتيک  ِشد. به عبارتی ديگر، ايران يک مفهومناميده می» انيران« شاهنشاهی  ِرفت و خارج از قلمرومی

   مشترک ندارد. ِ، زبان و نژادبه فرهنگ ربطی
دهد که در ارايه می» انيران«ای که به جای نهاده است، درکی از نبشتهکرتير (کردير) روحانی اعظم ساسانی در سنگ

اش گرجستان، ارمنستان، شام، عراق، جزيره نبشته اوستايی که در باال آمده سازگار است. او در سنگ ِگوهر خود با درک
زبان) نيست، از نظر نامد، به عبارتی هر کس که زرتشتی (و طبعاً فارسمی» انيران«يا » ان اير«ب و آناتوليا را عر

های نهم و های زرتشتيان در سدهبعدها در نوشته» انيران«يا غير آريايی است. همين درک از مفهوم » انيرانی«کرتير، 
اند. به سخن ديگر، خوانده» انيرانی« -عنی ايرانيانی را که مسلمان شده بودندي –دهم و يازدهم بازتوليد شده و مسلمانان را 

 ما  ِتا به امروز در حافظه جمعی  دينی است که توانسته ِ به غايت افراطی ِيک برداشت» انيران«نسخه کرتير از مفهوم 
  زبان باقی بماند. پارس ِايرانيان

  حيره 
  گفتند؟می» حيره«گذاران آن چه کسانی بودند و چرا به آن آمد و بنيانها: حيره چگونه بوجود نخستين پرسش

دو مهاجرت بزرگ از قبايل عربستان جنوبی (يمن) به سوی ميانرودان رخ داد: نخستين موجِ مهاجرت در دوران بحران 
 بالش ششم  ِ قدرت ميان ِنگميالدی اتفاق افتاد. در اين برهه زمانی، ج ٢٢۴تا  ٢٠٠  ِهای ميانو فترت اشکانيان يعنی سال

هايشان دامنه  جنگ با رقيب ِکردند از طريقهای محلی تالش میو برادرش اردوان پنجم آغاز شد و از سوی ديگر حکومت
تر کنند. در اين ميان نيز حاکمان ساسانی که مرکزشان در استخر بود نيز برای توسعه قدرت خود قدرت خود را گسترده

 يمن را نيز دچار آشوب و  ِ ششم، وضعيت سياسی ِ روم از بالش ِدند. البته بايد گفت که شکست سختوارد معرکه شده بو
ناامنی کرد. در همين زمان نيز پادشاه سبأ به حضرموت لشکرکشی کرد و آن را تصرف نمود. با ترمينولوژی کنونی 

  ها شده بود.جر به اين مهاجرتسخن بگوييم که من -سياسی و اقتصادی –» بحران جهانی«توانيم از يک می
های ناشی از طغيان و سيل موج دوم مهاجرت قبايل عرب به مناطق ميانرودان با ويرانی ّسد مأرب [در يمن] و ويرانی

ميالدی رخ داد  ۵٢۴ن سرزمين را نابود کرد. اين واقعه در سال  بسياری از مردمان آ ِخورد که شالوده زندگیآب گره می
). از آغاز تاريخ تا کنون، مهاجرت مردمان همواره با از بين ۴نيز بازتاب يافته است ( ١۶و  ١۵أ، آيات که در سوره سب

های واقعی مهاجرت اعراب جنوبی (يمنی) های سياسی توأم بوده است. موارد باال، زمينهرفتن منابع اقتصادی و سرکوب
  اند.به ميانرودان بوده

سوم ميالدی قبايلی از اعراب قحطانی به سبب مشکالت اقتصادی و معيشتی از يمن  در اواخر قرن دوم يا اوايل قرن«
کم در مرزهای کوچ کرده، ابتدا در بحرين فرود آمده و پس از استقرار و ايجاد اتحاد در ميانشان تحت نام تنوخيان، کم

ن و روی کار آمدن ساسانيان در نواحی های مقارن با سقوط اشکانياعراق [ميانرودان] نفوذ کرده و در دوره فترت و آشوب
توان به بنی ترين قبايل اين مهاجران عرب میمجاور حيره در مرزهای ايران و نيز مرزهای روم مستقر شدند. از مهم

فهم در حيقار، غطفانيان، بنی زهره، بنی صبح و ازيان (قبيله ازد) اشاره کرد که ابتدا تحت قيادت بنیلخم، بنیفهم، بنی
  )۵» (اف انبار و حيره سکونت يافتند.اطر
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کنند. برای نمونه گذاری حيره عرضه میکنند، تصوير نادرستی از بنيانبيشتر راويان اسالمی که به هشام کلبی اتکا می
  نويسد:دکتر جواد مشکور می

 ٢٢۶که وی در سال  هنگامی که دولت اشکانی رو به ضعف نهاد، بزرگان فارس اردشير بابکان را حمايت کردند تا اين«
ميالدی، بعد از شکست دادن اردوان پنجم در جنگ هرمز، فرمانروای ايران شد. در همين زمان قبايلی از اعراب يمن به 
حيره فرود آمدند و در منطقه فرات، دولتی تشکيل دادند که رئيس آن جذيمه االبرشر با اردشير بابکان معاصر بود و طبق 

سته شد، حکومت حيره از طرف شاپور پسر اردشير به عمرو بن عدی، خواهر زاده جذيمه، قراردادی که بين آن دو ب
گويند، واگذار شد که سر سلسله لخميان است. لخميان که ايشان را مناذره، آل نضر يا ال عمرو بن عدی و ال محرق نيز می

  )۶] (۵٣۴ر، ص [به نقل از مشکو» سال بر حيره حکومت کردند. ٣۶۴يعنی حدود  ۶٣٢تا  ٢۶٨از 
 ورودشان در زمان  ِها هنوز يعنی با آغازبه يک سابقه طوالنی از تمدن و يکجانشينی نياز دارد که عرب» تشکيل دولت«

 غربی فرات، يک پيمان ميان  ِ ميان انوشيروان يکم و قبايل تازه ساکن يافته در بخش ِاردشير بابکان فاقد آن بودند. پيمان
شناسيم.  تنوخيان می ِها را با نامميان يک دولت و يک مجموعه از قبايل بود که ما در تاريخ آن نبود، بلکه» دو دولت«

ها هم به نوبه خود از ها) و آنگاهجا ساکن شوند (در خيمهدولت نوين ساسانی اجازه داد که اين مهاجران عرب در آن
ناميد »  همه اعراب َِملک«به زمان امرالقيس که خود را  مرزهای ايران در برابر روم و بدويان پاسداری کنند. تا رسيدن

  شد.بايستی حدود يک سده طی می(کتيبه آن موجود است)، می
های نخست در سازی به سبک شهرها صورت نگرفته بود، يعنی ساکنان حيره از همان سالدر حيره از همان آغاز خانه

خود را به رشته تحرير آورد احتماالً » نگاریتاريخ«سال،  ٢٠٠س از کردند. طبری که پها ِگلی يا سنگی زندگی نمیخانه
با لشکريانش ” تبّع“هنگامی که «ترجمه کرده و گفته است: » سرگردانی«از زبان ُسريانی آگاهی نداشت؛ او واژه حيره را 

  )٧» (بدانجا روی آوردند، سرگردان و حيران شدند و از اين رو، آن سرزمين را حيره ناميدند
 لخميان در  ِ دولت ِتختگاه«نويسد: می» حيره«دانست درباره واژه خانم پيگولوسکايا که هم زبان ُسريانی و هم عربی می

شد که به مفهوم اردوگاه و محل استقرار عساکر بود. در زبان مردم عربستان جنوبی ناميده می” حيرتا“يا ” حيره“آغاز، 
” حيرتا“آمده است. اين مفهوم با مفهوم واژه ” حير“از فعل ” تحير“به صورتهای به معنای اردوگاه است که ” حيرت“واژه 

بدين «دهد: و ادامه می» گاه و منزلگاه است.نياز] منطبق و به معنای خيمه يمن/ بی ِدر زبانهای سريانی و عربی [عربی
) به همين دليل، ٨» (ت خاص در آمد.سبب بود که (حيره نعمان) لقب يافت. بدين روال نام مزبور از صورت عام به صور

شدند: حيره نعمان، حيره منذر و غيره. سرانجام، پس از چند دهه ها نامگذاری می صاحب آن ِها] طبقگاهها [خيمه»حيره«
  تبديل شد. -نام يک شهر – حيره به خاص  ِسازی، حيره به شهر تبديل گرديد و واژه عامبا ساختمان

 شهری رشد کرده باشد؛  ِ ميالدی بايد حيره به يک مرکز ۵حداکثر در آغاز سده «توان گفت که یبنا بر اسناد تاريخی م
های اسقفی دانيم که اکثر تشکيالتجاست، زيرا میميالدی در آن ۴١٠شده يک اسقف از سال  اين ادعا وجود اثبات ِشاهد

  )٩» (شدند.در شهرها بنا می
ايرانی (زبان)  –ُسريانی  – اعراب جنوبی به منطقه ميانرودان، ترکيب آرامی  ِجرتنکته بنيادين در اين جاست که با مها

 - عربی که متأثر از ُسريانی ِهای گوناگون عرب بودند و به گويش ِجا دگرگون شد. زيرا اين مردم از قبايل گوناگونآن
ها فيزيت و ارتدکس) و بخشی از آن(نستوری، منو ها مسيحیگفتند. بخشی از آنآرامی و حتا حبشی بودند سخن می

نشين شده بود، به ويژه جمعيت  وسيعی از ميانرودان عرب ِای، بخشپرست بودند. در يک فرآيند چند سدهپرست و ماهبت
  شد.های مهاجر تشکيل میحيره که اکثراً از عرب

  دين و زبان در امارت حيره 
جا وارد شدند. مسيحيت، های گوناگونی نيز به آناديان و فرهنگهای جنوبی به منطقه ميانرودان  عرب ِبا مهاجرت

ها، اين اديان با اديان بومی اين منطقه در حال يک بده و پرستی نيز به اين اديان تعلق داشت. طی دههپرستی و ماهبت
  ِهای جنوبی در مناطقب عر ِ فعال قرار داشتند. اديان زرتشتی، يهودی، ُزروانی، مانوی و مندايی پيش از ورود ِبستان

 نوع  ِ ميانرودان جا افتاده بودند. ولی بنا بر اسناد تاريخی و حتا روايات اسالمی دين غالب در حيره، مسيحيت ِگوناگون
  نستوری بوده است.

مذهب  بيشتر پادشاهان حيره از قرن پنجم ميالدی به بعد مسيحی بودند و بسياری از مردم حيره نيز به مسيحيت و به ويژه«
[(يعقوبی، البلدان، ص » نسطوری روی آوردند، چنان که در ميان قبايل تميم، لخم، و تغِلب نيز مسيحيت رواج داشت.

به اعتقاد او [استاد جواد علی]، عباد از سه قبيله «] همين را نيز جواد علی، مورخ عراقی، نيز تأييد کرده است: ٣٠٩
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علی رغم اختالف نژاد و نسب، اعتقاد به يک آيين آنها را گرد يکديگر جمع  مختلف تميم، لخم و ازد تشکيل شده بود که
پرستان ساکن آن سرزمين متمايز شد تا آنان را از بتتنها به نصرانيان حيره اطالق می عبادکرده بود. از اين رو، نام 

ين گرويدند، اين نام به همه سازد. هنگامی که مسيحيت به صورت آيين رسمی حيره در آمد و اکثر مردم آن به اين آي
  )١٠» (ها از مسيحيان ديگر عرب باشدگرديد تا سبب تمايز آنمسيحيان حيره اطالق می
در کنار اين سه طايفه، گروهی «جا اسکان يافتند. های ميانرودان نيز به سوی حيره رفتند و در آنولی به مرور زمان بومی

. آنان بازماندگان ساکنان قديمی عراق يعنی کلدانيان، بابليان و آراميان بودند و از نبطيان عراق نيز در حيره اقامت داشتند
 کهن خود نيز در  ِزبانان به همراه اديانزبانان و پارسیُسريانی - ديگر، آرامی ِ) به سخن١١» (به زراعت اشتغال داشتند.

حيره درست مانند ترکيب جمعيتی ميانرودان گرديد،  جمعيتی  ِتر گفته شود! ترکيبزيستند. دقيقهای حيره می عرب ِکنار
ها از  عرب ِ بايد به اين نکته توجه کند که مسيحيتنجا غالب بود. خواننده میبا اين تفاوت که دين مسيحيت (نستوری) در آ

  های عربی عبور کرده بود و رنگ و بوی خاص خود را داشت. اديان کهن و استوره ِفيلتر
اما «ناميدند. می» ِعباد«پرستان تفاوت قايل شوند، خود را اين که ميان خود و ديگر اديان به ويژه بت مسيحيان حيره برای

و زبان سريانی، زبان دينی و … دادند که غالباً مسيحی نسطوری بودند تشکيل می” عباد“جمعيت اصلی شهر حيره را 
گفتند. البته مردم حيره زبان عربی را به عربی سخن می فرهنگی ايشان بود ولی در گفتگوهای روزانه احتماالً به زبان

توان گفت منشآ لهجه خاص مردم اين شهر به علت لهجه خاصی صحبت می کردند که بيشتر رنگ نبطی داشت و می
» های خط آرامی و سريانی بوده است.تأثيرات زبان و فرهنگ آرامی و نبطی است به ويژه آن که خط حيره هم از شعبه

دينی و نوشتاری   ِهای گوناگون) ولی زبان(گويش عربیمردم حيره  زبان گفتارینکته مهم در اين جا، اين است که ) ١٢(
ميانه (به دليل حاکميت های ُسريانی و پارسیبوده است. به همين علت، بعدها، بسياری از واژه ُسريانیها فرهنگی آن

 قرآن به آن خواهيم پرداخت).  ِ عربی و زبان ِ زبان ِگرديد (در بخش جا) وارد زبان نوشتاری عربیسياسی ساسانی در آن
م ، يعنی »عبد«گفت که من گفتند. اگر کسی میمی» عبد«رفتند، به خود به شمار می» عبادی«افراد مسيحی در حيره که 

[عبد + ال (به عبری و » عبداله«ها مفهوم ُسريانی دهد. در حالی که آنمعنی می» بنده«همان » عبد«من مسيحی هستم. 
(ُسريانی) هفت بار در انجيل عهد قديم آمده است، » عبداله«بردند. مفهوم را فقط برای مسيح به کار می آرامی يعنی خدا) 

 آن  ِيا معرب» عبداله«گويندکه اين، ترجمه همان می Gottesknechtيا  servant of Godمسيحيان به عيسی مسيح نيز 
  است.» عبدهللا«
 مسيحيت، اديان يهودی، مانوی و مزدکی نيز توانستند در حيره خود را جا بيندازند. به ويژه برای يک دوره  ِلبته در کنارا

   مزدکی در دوران قباد رخ داد. ِ کيش ِشدند. گسترش حيره حمايت می ِخاص که مزدکيان توسط دربار
آيد و همين های درباری به شمار می، دوران آشوبميالدی) در ايران ۵٣١-۴٨٨دوران مقارن با پادشاهی قباد («

م. دوباره قدرت را به دست  ۴٩٩های سخت به خلع قباد از تخت سلطنت منجر شد. هر چند او توانست در سال آشوب
ت که های بزرگان و موبدان را به همراه داشگيرد. قيام مزدکيان و تمايل پادشاه به پذيرش اين آيين و حمايت از ايشان، فتنه

های تابع نيز سرايت کرد تا آنجا که در سال داد. ضعف دولت ساسانی در اين دوران به امارتدامنه آشوب را گسترش می
 کنده توانست منذر بن ماءالسماء را از حيره فراری داده و بر آن تسلط يابد.  ِميالدی حارث بن عمرو از پادشاهان آل ۵٢٣
ی پس از قدرت يافتن در حيره به جلب نظر قباد پرداخته باشد، زيرا منابع خبر رسد حارث بن عمرو کندبه نظر می… 
دهند که حارث به پيروی از قباد، آيين مزدکی را پذيرفته، در قلمرو حکومتی خود به تبليغ آن پرداخته و حتی خلع منذر می

  )١٣» (اندآيين مزدک ضبط کردهبن ماء السماء و سقوط لخميان در حيره را در همين اظهار تمايل حارث به قبول 
عربی  – مانوی و مزدکی در حيره باعث شد تا به مرور زمان يک جريان قدرتمند گنوسی (عرفانی) ايرانی  ِ کيش ِگسترش

   دين بعدی يعنی اسالم نقش بسيار بزرگی ايفا کرد. ِدر اين امارت شکل بگيرد که در تاريخ
های خانههای خاص خود در میر اين که بسياری از شاعران عرب به گويشهمچنين ما گزارشات فراوانی داريم مبنی ب

اختراع نشده بود، يا اين اشعار به ثبت  جا که هنوز خط عربیکردند. ولی از آنسرودند و شعرخوانی میحيره شعر می
نگاران اسالمی همين شاعران اند. پس از دويست سال، تاريخنرسيدند يا اگر هم به ثبت رسيدند به خط ُسريانی نوشته شده

  گذاری کردند و به منطقه مکه و مدينه جا به جا کردند.نام» شاعران عهد جاهليت«را 
  چکيده

 غربی فرات، خطه مرزی ميان امپراتوری ساسانی و بدويان عربستان در  ِتوان با قاطعيت گفت که حيره در بخشمی
  ِها شکل گرفت. به مرور زمان شهرسازی آغاز گرديد و تحت تأثير تمدنگاه خيمه ِاواسط سده سوم ميالدی ابتدا در شکل

ً از  ِ پادشاهی ساسانی قرار بگيرد. ترکيب ِشهر (امارت) تابع -ايرانی توانست به يک دولت  جمعيتی مردم حيره غالبا
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ها انرودان نيز بدانشان مسيحی (عمدتاً نستوری) بود و بعدها مردمان بومی ميشد که دينهای مهاجر تشکيل میعرب
 نوشتاریهای گوناگون عربی ولی زبان مردم حيره، گويش گفتاریها. زبان اضافه شدند، يعنی بابليان، کلدانيان و آرامی

های های گنوسی مانند کيشپرستی و جريانپرستی، ماه مسيحيت، اديان زرتشتی، يهودی، بت ِها ُسريانی بود. در کنارآن
  دايی نيز رواج داشت.مانوی، مزدکی و من

  های ساسانی، اهميت و پايان آن خواهيم پرداخت.در فصل بعدی به مناسبات امارت حيره با دولت
   

  ۴٨٣، انتشارات مرواريد، ص ١٣٧١ترين سرودهای ايرانيان. تهران، دوستخواه، جليل: اوستا، کهن -١
سال سوم، شماره  –نامه تاريخ ساسانی. در: پژوهشاکبری، امير: کعبه زرتشت و اهميت تاريخی کتيبه شاپور اول  -٢

  ٣۵ص  ٨٧يازدهم، تابستان 
  ٣٧: ٨٧اکبری: تابستان  -٣
  آمده است: ١۶و  ١۵های ، آيه٣۴در سوره سبأ،  -۴

ْزِق َربُِّکْم َواْشکُ  ) ١۵ُروا لَهُ بَْلدَهٌ َطيِّبَهٌ َوَربٌّ َغفُوٌر (آيه لَقَدْ َکاَن ِلَسبَإٍ فِی َمْسَکنِِهْم آيَهٌ َجنَّتَاِن َعن يَِميٍن َوِشَماٍل ُکلُوا ِمن ّرِ
ن ِسدٍْر قَِليٍل (آيه فَأَْعَرُضوا فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َسْيَل اْلعَِرِم َوبَدَّْلنَاُهم بَِجنَّتَْيِهْم َجنَّتَْيِن ذََواتَى أُُکٍل َخْمٍط َوأَ    )١۶ثٍْل َوَشْیٍء ّمِ

شان نشانه [رحمتی] بود دو باغستان از راست و چپ [به آنان گفتيم] از روزی قطعا برای [مردم] سبا در محل سکونت
خوش و خدايی آمرزنده / پس روی گردانيدند و بر آن سيل [سد] ع پروردگارتان بخوريد و او را شکر کنيد شهری است

ز کنار تنک داشت تبديل کرديم. گز و نوعی اهاى تلخ و شورهرم را روانه کرديم و دو باغستان آنها را به دو باغ که ميوه
  (ترجمه فوالدوند)

آبادی، سيد اصغر: بررسی روابط دولت ساسانيان و امارت حيره از ميرزايی، کيومرث/ عظيمی، کيومرث و محمود -۵
  ٨٩، ص ١٣٩٠آغاز تا سقوط اين امارت. در: تاريخ در آينه پژوهش، سال هشتم، شماره سوم، پاييز و زمستان 

های ورود آداب و فرهنگ ايرانی غالمرضا/ جعفری، سيد محمد مهدی و دری، نجمه: حيره و يمن دروازه افراسيابی، -۶
های ايرانی دانشگاه شهيد باهنر کرمان، های عربی. در: مجله مطالعات ايرانی مرکز تحقيقات فرهنگ و زبانبه سرزمين

  ۵٨-۵٧، صص ١٣٨۴سال چهارم، شماره هفتم، بهار 
  ۵٣، ص ١٣٨۴های ايرانی، شماره هفتم، بهار ايرانی مرکز تحقيقات فرهنگ و زبان مجله مطالعات -٧
هللا ششم ميالدی. ترجمه عنايت -های چهارمپيگو لوسکايا، نينا: اعراب، حدود مرزهای روم شرقی و ايران در سده -٨

  ۵۶۵، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی، ص ١٣٧٢رضا، تهران، 
٩- Isabel Toral-Niehoff: Al-Hira. Brill Leiden. Boston, 2014, p. 75  

، شرکت انتشارات علمی و ١٣٨٠سالم، عبدالعزيز: تاريخ عرب قبل از اسالم. ترجمه باقر صدری نيا، تهران  -١٠
  ١٨۵-١٨۴فرهنگی، ص 

  ١٨۵: ١٣٨٠سالم  -١١
  ۵۵، ص ١٣٨۴ماره هفتم، بهار های ايرانی، شمجله مطالعات ايرانی مرکز تحقيقات فرهنگ و زبان -١٢
  ٩۶-٩۵، صص ١٣٩٠تاريخ در آينه پژوهش، سال هشتم، شماره سوم، پاييز و زمستان  -١٣
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 ن (بخش پنجم)شدن ايرانگاهی ديگر به فرايند اسالمی
 

 
  (چکيده نوشتار پيشين)يادآوری 

 غربی فرات، خطه مرزی ميان امپراتوری ساسانی و بدويان عربستان در اواسط  ِگونه که نشان داديم حيره در بخشهمان
يرانی  ا ِها شکل گرفت. به مرور زمان شهرسازی آغاز گرديد و تحت تأثير تمدنگاه خيمه ِسده سوم ميالدی ابتدا در شکل

های  جمعيتی مردم حيره غالباً از عرب ِ پادشاهی ساسانی قرار بگيرد. ترکيب ِشهر (امارت) تابع -توانست به يک دولت
 ميانرودان يعنی بابليان،  ِ نستوری بود، ولی به مرور زمان مردمان بومی ِ غالب در حيره مسيحيت ِشد؛ دينمهاجر تشکيل می
ها های گوناگون عربی ولی زبان نوشتاری آننيز اضافه شدند. زبان گفتاری مردم حيره، گويش هاها به آنکلدانيان و آرامی

های مانوی، های گنوسی مانند کيشپرستی و جريانپرستی، ماه مسيحيت، اديان زرتشتی، يهودی، بت ُِسريانی بود. در کنار
  مزدکی و مندايی نيز رواج داشت.

   
  يرهمناسبات پادشاهان ساسانی با ح

 پادشاهان  ِ  پادشاهان پارتی (اشکانی) بود. تمامی تالش ِ پادشاهان ساسانی در برابر امپراتوری روم، ادامه سياست ِسياست
 شرقی رود فرات  ِطلبی امپراتوری روم را بگيرند و نگذارند که روميان در مناطقساسانی نيز در اين بود که جلوی توسعه

 مرزی در برابر روم و قبايل بدوی عربستان  ِر سازند. از اين رو، ايجاد يک خط دفاعیهای نظامی خود را برقراپايگاه
  ِمرکزی يک رويکرد نوين از سوی ساسانيان نبود. شاهان ساسانی از آغاز حاکميت خود بر ايران به اين نکته پراهميت

ها ر مستقر شده در حيره استقبال کردند و آنهای مهاج باز از عرب ِنظامی پی برده بودند و به همين دليل با آغوش -سياسی
  های مالی و نظامی خود قرار دادند.را زير چتر حمايت

ميالدی)  ٢٧٢-٢۴١م.) و پسرش شاپور ( ٢۴١-٢٢۶آل فهم در دوران حکومت خود بر حيره تابعيت اردشير ساسانی («
  )١» (طور ساسانی بودندنشين امپرارا داشته و از طرف اين پادشاهان، نايبان اداره نواحی عرب

کران  بی ِاوج رونق و شکوفايی امارت حيره در دوره پادشاهی يزدگرد يکم بود. يزدگرد يکم در پی آن بود تا قدرت
ها باشد تحت  اقتصادی آن ِ روحانيت را محدود کند. او به همين دليل تالش کرد تا شالوده قدرت روحانيت را که همان منابع

سياسی برای اديان ديگر به ويژه مسيحيت  –قطه آغاز يزدگرد يکم از يک سو ايجاد فضای باز دينی کنترل قرار بدهد. ن
نگاری زرتشتی با عنوان انگيز نيست که او در تاريخبود و از سوی ديگر گرفتن ماليات از روحانيت زرتشتی بود. شگفت

ميالدی) در روابط بين عيسويان و  ۴٢١-٣٩٩ يزدگرد اول ( ِدر زمان سلطنت«شود. معرفی می» کاريزدگرد بزه«
شاه يزدگرد “ سريانی، که در عصر يزدگرد به رشته تحرير آمده، او را  ِيکی از منابع) «٢» (زردشتيان باب جديدی باز شد

هايشان مبتنی بر تواريخ مورخان عرب و ايرانی که نوشته… خوانده ” ترين پادشاهاننيکوکار و عيسوی رحيم و مقدس
” گناهکار“باشد، او را به صفاتی از قبيل ساسانی است و مأخوذ از عقايد روحانيان زردشتی و اعيان و نجبا میعهد 
  )٣» (اند(دَبر) خوانده” فريبنده“گر) و (بزه
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در تيسفون برگزار شود. » مجمع مسيحيان شرق«ميالدی  ۴١٠يزدگرد يکم نخستين شاه ساسانی بود که اجازه داد در سال 
 فرزندانش همواره در خطر  ِ يزدگرد يکم در برابر روحانيت زرتشتی باعث شد که هم زندگی خودش و هم زندگی ِسياست

جا به امارت حيره فرستاد تا در آن -بعدها به نام بهرام گور شهرت يافت –مرگ باشند. به همين دليل، او پسرش بهرام را 
  بزرگ شود.

نياز]، پادشاه ديد بهرام [بهرام چهارم/ بیميالدی) به صالح ۴٠٣-٣٨٨پس از مرگ عمرو، پسرش امرؤالقيس دوم («
ميالدی) از دنيا رفت. يزدگرد پسر نعمان را  ۴٢١-٣٩٩ يزدگرد اول ( ِسال حاکم حيره بود و در عهد ٢۵ساسانی، مدت 

د و با برقراری روابط مند بوميالدی) از محبت يزدگرد اول بهره ۴٣١-۴٠٣جانشين پدر کرد. نعمان بن امرؤالقيس دوم (
اعتماد يزدگرد اول به نعمان موجب شد پسرش بهرام گور را به … نزديک، نظر پادشاهان ساسانی را به خود جلب کرد. 

دربار او فرستد تا در آنجا از فتنه دربار دور بماند، زيرا به سبب جايگاه متزلزش در مخالفت با موبدان که از ايشان ماليات 
رفت. نعمان سرپرستی بهرام گور را به پسرش منذر سپرد و او را در قصر کشته شدن فرزندانش می کرد، بيماخذ می

  )۴» (خورنق اسکان داد.
ولی يزدگرد يکم به همين بسنده نکرد و برای استوار کردن قدرت خود در برابر روحانيت زرتشتی و نجبای وابسته بدان، 

  به کار شد. نظامی امارت حيره نيز دست -در تحکيم سياسی
که از قبايل  سپاهيان دو سر -١ميالدی) قرار داد: ۴٣١ – ۴٠٣يزدگرد اول دو سپاه در اختيار نعمان بن امرؤالقيس («

ای پادشاه ساسانی (به معنی ستون پادشاه) که محتمالً از سربازان ورزيده و حرفه سپاهيان شهبا -٢عرب تنوخی بودند، 
 تحت سلطه بيزانس را  ِيان بارها به شام [مناطق تحت کنترل بيزانس] حمله برده، مناطقبودند. نعمان به وسيله اين سپاه

  )۵» (چپاول و غارت کرد.
به هر رو، زمانی که يزدگرد يکم به داليل نامعلوم ُمرد (يا به قتل رسيد)، روحانيان زرتشتی و نجبا دست به کار شدند تا 

گر را پادشاه کنند. ولی بهرام حاضر نبود که از حق يا ادعای قانونی خود به جای بهرام، فرزند يزدگرد يکم، يک نفر دي
نظر کند و به همين دليل به همراه سپاهيان دو سر و سپاهيان شهبا تيسفون را محاصره کرد و توانست خود را به صرف

  تحميل کند. دربار و موبدان
بب سوء رفتار وی با آنها، تمامی پسرانش را از جانشينی وقتی يزدگرد [يکم] از دنيا رفت، بزرگان تصميم گرفتند به س«

پدر خلع و کسی ديگر از دودمان اردشير بابکان را پادشاه ساسانی سازند و فردی به نام خسرو را نامزد اين جانشينی 
نه که او بر به اين بهاساختند. آنها شاپور، پسر يزدگرد را که از ارمنستان بازگشت، کشتند و از نامزدی بهرام گور هم  اما بهرام …  مند نيست، حمايت نکردنداساس آداب و منش عرب تربيت يافته و از خوی و رفتار ايرانی و شاهانه بهره

ها خواست حق پادشاهی خود را از دست دهد، از منذر بن نعمان کمک خواست. منذر لشکری متشکل از دهگور که نمی
د رخشان ايرانی را تحت فرماندی پسرش نعمان در حمايت از پادشاهی بهرام هزار نفر از جنگجويان دو سر تنوخی و سفي

گور روانه تيسفون کرد. وقتی اين سپاه بزرگ نزديک تيسفون رسيد بزرگان دربار متوحش شده و با منذر و بهرام وارد 
قای نقش ايشان از دولتی اين تالش موفق نشان از گستردگی نفوذ حيريان در ميان بزرگان ايرانی و ارت… مذاکره شدند. 

  )۶» (کننده و برابر در مملکت بود.نشانده و تابع تيسفون به قدرتی تعييندست
توان نتيجه گرفت که امارت حيره توانست از دوره يزدگرد يکم به يک امارت تابع ولی نيرومند تبديل گردد و خود را می

   سياسی در ايران مطرح نمايد. ِشی از قدرتهای سياسی، نظامی، فرهنگی و دينی به عنوان بخدر زمينه
  درباِر امارت حيره
 تأثير نوع زندگی پادشاهان ساسانی قرار داشتند. شاهان ساسانی که از فره ايزدی برخوردار بودند تنها  ِاميران حيره تحت

»] خدا«يعنی » بغ«از واژه [» باغی«بودند؛ به همين دليل صفت » خدايی«ها رفتند، آنهللا) به شمار نمی(ظل» سايه خدا«
» داریپرده«را ببينند. از همين جا بود که » خدا«بايست چهره نمی» رعايا«انگيز نيست که کشيدند. پس شگفترا يدک می

نشستند و در پشت پرده می» رعايا«نيز در دربار پادشاهان ساسانی رواج يافت. پادشاهان ساسانی به هنگام مالقات با 
گرفت. حاکميت شاهان ساسانی با آيين ستايش آن چنان گره خورده بود که البته با واسطه) صورت میها (سپس گفتگو

محسوب »  ساسانی ِايدئولوژی«تر گفته شود، يا دقيق» فلسفه سياسی ساسانی«معنا بود. اين جزئی از حاکميت، بدون آيين بی
  شد.می

داری  پرده ِها نيز آدابکردند. آن حاکميت، خود نيز چنين می ِين آيينبايد برای مشروعيت بخشيدن به ااميران حيره نيز می
 ساسانی را  ِ شاهان ِکردند آيين حاکميتکردند و تالش میو سجده کردن در برابر فرمانروا را از پادشاهان ساسانی تقليد می
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 دينی مسيحی سازگاری نداشت، ولی اميران  ِ پادشاهان ساسانی با اصول ِ حاکميت ِدر دربار خود اجرا کنند. اگرچه اين آيين
  حيره برای اين که مورد خشم شاهنشاه قرار نگيرند، آن را در دربارهای خود به روزمرگی تبديل کردند.

جا نيز در  ايرانی نيز وارد دربارهای اميران حيره شود و از آن ِ کهن ِهمين تقليد از دربار ساسانی باعث شد که فرهنگ
  وزمره مردمان آن ديار رخنه کند.محيط زندگی ر

  پايان امارت حيره
پيرامون از بين بردن حاکميت لخميان يا امارت حيره در روايات اسالمی فراوان گفته شده است. داستان غيرقابل باوری 

گويد میهای واقعی سياسی آن زمان است. اين داستان شود، تهی از زمينهکه در اين باره از سوی روايات اسالمی نقل می
از بهر زن و بدگويی (« قتل امير حيره (نعمان سوم) شد  ِکردن از امير حيره نزد خسرو پرويز، باعثکه بدگويی و غيبت

  اند.ميالدی ثبت کرده ۶٠٢از بين بردن حاکميت لخميان در دوره خسرو پرويز رخ داد و تاريخ آن را در »). دبير
ميالدی، نعمان سوم امير لخمی  ۶٠٢ها به کرات آمده، در حدود سال ژوهشباری، خسرو پرويز، چنانکه در منابع و پ«

هايی يکباره گرفتار ساخت و به قتل رسانيد و بدين ترتيب به امارت چند صد ساله آل آن ناحيه را ظاهراً به بهانه يا بهانه
يی، به جای ايشان بر مسند حکومت لخم بر آن ديار پايان بخشيد و اميری از خاندان عرب طی، به نام اياس بن قبيصه طا

  )٧» (نشاند.
شان به روايات اسالمی است، موضوع از بين بردن حاکميت لخميان گاه اصلیشوربختانه بخشی از پژوهشگران که تکيه

 استراتژيک خسرو پرويز چه بود؟ اين پادشاه مانند  ِاين رويکرد علل واقعیاند. ولی تنزل داده» غيبت«را تا سطح يک 
  ِ دفاعی در برابر امپراتوری بيزانس و متحدان ِ يک سنگر ِ پادشاهان ساسانی از اهميت استراتژيک حيره به عنوان ِبقیما

  عربش (غسانيان) آگاهی داشت. پس چرا خسرو پرويز، لخميان را از قدرت خلع کرد و نعمان سوم را به قتل رساند؟
 موريکيوس امپراتور بيزانس  ِ. اين سال منطبق است با قتلميالدی ۶٠٢نخست بايد به تاريخ اين رويداد توجه کرد: سال 

 خسرو پرويز بود. خسرو پرويز به محض شنيدن قتل موريکيوس نقشه حمله به بيزانس را طرح کرد.  ِکه دوست و پدر زن
 -اش راپشت جبهه به عبارتی –بايد شرايط داخلی را چنان که يک سال بعد از آن چنين کرد. ولی پيش از آغاز جنگ می

  به نفع خود تغيير بدهد.
 منوفيزيت (يعقوبی) بودند. بيزانس به  ِها يعنی غسانيان، پيرو مسيحيتنعمان سوم پيرو مسيحيت نستوری بود. رقبای آن

های مالی و نظامی  حمايت ِها از سوی ديگر، چترهای درونی خود از يک سو و اختالف شديد با منوفيزيتداليل بحران
ها به بيزانس ای اين رويکرد، گرايش و سمپاتی حيره ِ اصلی ِود را از سر کارگزاران خود يعنی غسانيان برداشت. علتخ

 ديگرش  ِ منوفيزيت، همسر ِ سوگلی خسرو پرويز يعنی شيرين، مسيحی ِبود. از سوی ديگر، شايان توجه است که همسر
 مخصوص شاه نيز منوفيزيت بود، به اضافه مشاورانش که اکثراً  ِکماريا، دختر موريکيوس نيز مسيحی منوفيزيت و پزش

   منوفيزيت بودند. ِمسيحی
 خسرو  ِ نستوری و هوادار بيزانس بود. برمال شدن اين راز بود که عمل ِنخست بايد گفت که نعمان سوم پيرو مسيحيت

  ايات اسالمی آمده است.که در رو» غيبت«  ِکند، نه آن داستانپرويز را از لحاظ سياسی توجيه می
بهرام گور، پسر يزدگرد  -١دهد:  نعمان سوم را به خوبی توضيح می ِدکتر برهمند در مقاله خود علل واقعی برکناری و قتل

را » گناه«يکم، توانست فقط با کمک نيروهای امارت حيره پادشاهی خود را بر روحانيان زرتشتی و نجبا تحميل کند. اين 
نعمان سوم که از زمان پدر خسرو پرويز، هرمزد چهارم،  -٢ن زرتشتی و نجبای ايرانی فراموش نکردند، هيچ گاه روحانيا

قدرت را به دست گرفت، توانست بسياری از قبايل را متحد کند و بارها عليه غسانيان در سوريه بجنگد، او همچنين حتا 
هواداری نعمان سوم از  -٣د تاخت و تاز قرار دهند، های جنوبی ميانرودان را موراز اعراب بنی معاد خواست که بخش

 آن مسيحيان نستوری  ِ سوم و به تبع ِبيزانس و فاصله گرفتن بيزانس از کارگزاران خود، يعنی غسانيان. به عبارتی نعمان
بودند.  پيدا کرده ها که تا آن زمان کارگزار بيزانس بودند، به ايران سمپاتیدر کنار بيزانس قرار گرفته بودند و منوفيزيت

 قديم، نعمان بن منذر،  ِبه استناد يکی از منابع« -۴ کارگزاران گذشته، سد و هشتاد درجه تغيير کرد،  ِبه اصطالح نقش
هنگام شورش بهرام چوبينه عليه خسرو پرويز، از بهرام [چوبينه] طرفداری کرد و برايش کمک فرستاد. اگر اين خبر 

اين حقيقت است که نعمان قلباً مخالف خسرو بوده و در صورت پيش آمدن فرصت مناسب،  صحت داشته باشد، نمايانگر
سازند که نعمان سوم از مدتی پيش های جديد تا اندازه زيادی روشن میبررسی« -۵، »زده استعليه او دست به اقدام می

همدستی يکی از فرماندهان ايرانی در  از احضار توسط خسرو به دربار، با گرفتن شمار قابل توجهی سالح از روميان با
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ای مسلحانه عليه حکومت ايران بوده است. به احتمال زياد، اين توطئه را دبير مرز غربی کشور، در صدد طرح توطئه
  )٨» (عرب دربار ساسانی، يعنی زيد بن عدی کشف نمود و به اطالع خسرو رسانيد.

د که قتل نعمان سوم به دست خسرو پرويز و از بين بردن حاکميت لخميان، يک بار ديگر بايد به اين نکته بنيادين اشاره کر
خواست که به هنگام در چارچوب استراتژی نظامی خسرو پرويز عليه بيزانس صورت گرفته بود. زيرا خسرو پرويز نمی

  اش يک امارت قدرتمند برای او خطری ايجاد کند. جبهه ِجنگ عليه بيزانس در پشت
   لخميان ِامارت حيره پس از حذف  ِاوضاع سياسی

  جنگ ذوقار
 جبهه خود، يکی از افراد مورد اطمينان خود را به جای نعمان سوم نصب کرد:  ِخسرو پرويز برای اطمينان از پشت

خسرو پرويز اداره حيره را از آل لخم گرفته و قدرت را به اياس بن قبيصه طايی که خسرو پرويز را در جنگ با بهرام «
) ٩» (اری رسانده و اعتماد و دوستی کسری را جلب کرده بود، سپرد و بدينگونه خسرو خدمت او را جبران کرد.چوبين ي

و چون نعمان از احضار ناگهانی خود به دربار بيمناک شد، اموال خود را نزد « حيره، مشکل حل نشد.  ِ ولی با تغيير حاکم
چه نعمان به هانی سپرد، و انت گذاشت و خود عازم پايتخت شد. آنهانی بن مسعود، يکی از شيوخ قبيله بنی شيبان به ام

پس از قتل او، خسرو پرويز، اياس بن قبيصه را که به جای نعمان برگزيده بود، مأمور باز پس گرفتن آن از هانی کرد، 
های بعدی تفاده کند. توطئهها عليه ايران اسافزارهايی بود که نعمان از روميان گرفته بود تا از آندر واقع سالحها و جنگ

  )١٠» (يابی بدان، و هم موجب شکست سپاه ايران در جنگ ذوقار گرديد. دست ِرؤسای عرب ناحيه، هم مانع
های نعمان خواهد که اموال يا به عبارتی اسلحهبه هر رو، حاکم جديد حيره، اياس بن قبيصه طايی، از هانی بن مسعود می

کند. خسرو پرويز سپاهی برای سرکوب هانی بن مسعود بن مسعود از فرمان اياس سرپيچی میرا به او تحويل بدهد. هانی 
توانند در برابر سپاه ايران مقاومت کنند، به همين دانستند که نمیها میفرستد. البته عربکه از قبيله بکر بن وائل بود می

نشينی ، عقب»ذو قار«ب و علف، در حوالی جايی به نام آبرند و به صحرای بیدليل به اندازه کافی با خود ذخيره آب می
رمق پردازد. گويا زمانی که سپاه ايران به دليل کمبود آب و گرما بیها میکنند. سپاه ايران چندين روز به جستجوی آنمی

تين شکست خورد. اين نخسگيرد. در اين درگيری نظامی، سپاه ايران شکست میها قرار میشده بود، مورد حمله عرب
به همين دليل  دانستند که شانسی برای تصرف حيره ندارند وها بود. البته پيروان نعمان سوم مینظامی سپاه ايران از عرب

 جنگ ذوقار (معرکه ذوقار) ذکر نشده است،  ِ دقيق ِاز ادامه جنگ و پيشروی به سوی حيره پرهيز کردند. در منابع، تاريخ
  ميالدی به ثبت رساندند. ۶٠٩تا  ۶٠٢های آن را بين سال

) به عنوان حاکم حيره ۶٣١-۶١۴آزادبه پسر ماهبيان پسر مهربنداد همدانی («پس از اياس بن قبيصه مردی ايرانی به نام 
  شود.نصب می

  
  غسانيان

يعنی مرکز غسانيان خارج از شبه جزيره عربستان در شهر قديمی نبطيه «شود، همان گونه که در نقشه زير مشاهده می
  )١١» (شام امروزی، در نزديکی دمشق قرار داشت. –بُصری، اسکی 
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گفتند) غسانيان را به طور دقيق های قومی و زبانی (گويش عربی که آنان بدان سخن میدانان تاکنون نتوانستند ريشهتاريخ
  روشن سازند.

ن منوفيزيسم شکلی از مسيحيت بود که ابتدا اي«  بودند.» يعقوبی«غسانيان، هوادار شاخه مسيحی منوفيزيت يا به اصطالح 
های کردند. ولی عربجا تحميل مینشين به ساکنان آنهای عربروميان به آن باور داشتند و به هنگام اشغال سرزمين

ميالدی بر همان اعتقادات اوليه خود يعنی مسيحيت منوفيزيت [يعقوبی]  ۴۵١غسانی حتا پس از شورای کالسدون در سال 
  )١٢» (ها به يک نماد مقاومت در شرق بيزانس تبديل شدند.ماندند. آنباقی 

 ۵٠٢های در سال«هايی بسته شده بود:  امپراتوری بيزانس و غسانيان پيمان ِدانيم که ميانبنا بر اسناد رومی [بيزانسی] می
مانی اين مناسبات دو طرفه تنظيم شدند. طی پيميالدی، غسانيان به عنوان متحدان جديد روم [بيزانس] قلمداد می ۵٠٣و 

 annonaeکردند که با لحن دوستان ها ساليانه يارانه دريافت می،آن foedusشده بود. بر مبنای همين پيمان رسمی 
foederatica ١٣» (شد.ناميده می(  

اند: اين که غسانيان هها) اسالمی هيچ گاه بدان اشاره نکرددر اين جا دو سه نکته اساسی وجود دارد که روايات (داستان
ها يا کارگزاران بيزانس بودند، و سوم اين که به اين متحدان بيزانس به ها واسال يعقوبی بودند و دوم اين که آن ِمسيحی

ناميدند که از واژه می qarishaاين متحدان رومی را قريشا «شد. گفته می -معرب آن قريش –» قريشا« آرامی،  ِزبان
 foederatiمشتق شده است. بعدها اين ترجمه آرامی از واژه التينی فودراتی » گرد هم آوردن«يعنی  qaramaآرامی قرمه 

هايی که در رويدادنگاری اسالمی آمده در واقع هيچ کس به جز متحدان بيزانس تبديل شد. قريشی قريشمعرب شده و به 
سطرهای نانوشته  روايات اسالمی خواهيم ديد که ميان ِبی) ما در آينده به هنگام ارزيا١۴» (در عربستان و سوريه نبودند.

  کنند.ها، چگونه ما را به واقعيات کامالً ديگری هدايت میاين داستان
 غسانيان با امپراتوری بيزانس به همان اندازه پيچيده است که مناسبات امارت حيره با امپراتوری ساسانی. از  ِمناسبات

نشانده يا کارگزارانش، مانند رابطه دانيم که همواره مناسبات يک ابر قدرت با دستيم، میمنظر سياسی و تاريخی که بنگر
شود،  کارگزار از قدرت اقتصادی و نظامی برخوردار می ِ دار و برده نيست. به ويژه هنگامی که يک کشور يا امارتبرده

 غسانی بيزانس همان اندازه اعتبار دارد  ِمتحدانها يعنی ريزند. اين اصل در مورد قريشیبسياری از معادالت به هم می
  که در مناسبات امارت حيره با ساسانيان.

 
ميرزايی، کيومرث/عظيمی، کيومرث و محمودآبادی، سيد اصغر: بررسی روابط سياسی دولت ساسانيان و امارت  -١

، ١٣٩٠اره سوم، پاييز و زمستان عربی حيره از آغاز تا سقوط اين امارت. در: تاريخ در آينه پژوهش، سال هشتم، شم
  ٩١ص 

  ٢٧٢، انتشارات نگاه، ص ١٣٨٩سن، آرتو: ايران در زمان ساسانيان. ترجمه رشيد ياسمی، تهران کريستن -٢
  ٢٧٢: ١٣٨٩سن کريستن -٣
  ٩۴-٩٣، صص ١٣٩٠تاريخ در آينه پژوهش، سال هشتم، شماره سوم، پاييز و زمستان  -۴
  ٩٣، ص ١٣٩٠هشتم، شماره سوم، پاييز و زمستان تاريخ در آينه پژوهش، سال  -۵
  ٩۶-٩۴، صص ١٣٩٠تاريخ در آينه پژوهش، سال هشتم، شماره سوم، پاييز و زمستان  -۶
 ٢نامه  لخمی حيره به دست خسرو پرويز از نگاهی ديگر. در: مزدک ِبرهمند، غ. ر: مسئله براندازی حکومت -٧

  ۵٩٩-۵٩٨، ص ١٣٨٩شناسی)، تهران های ايران(پژوهش
  ۶٠٣برهمند: همانجا، صص  -٨
  ٩٨، ص ١٣٩٠تاريخ در آينه پژوهش، سال هشتم، شماره سوم، پاييز و زمستان  -٩

  ۶٠۴-۶٠٣برهمند: همانجا، صص  -١٠
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  ٧۴، ص ٢٠١۴نياز (داريوش)، کلن، پُپ، فُلکر: آغاز اسالم، از اوگاريت به سامره. ترجمه ب. بی -١١
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  (بخش ششم) 
  شدن ايراننگاهی ديگر به فرايند اسالمی

  نياز (داريوش)ب. بی
  
iran-emrooz.net | Fri, 22.05.2015, 20:03 

 
جا عرب  مردم آن ِاکثرجا بود،  ساکنان آن ِ پيشين گفته شد که در امارت حيره، مسيحيت (نستوری) دين غالب ِدر بخش  يادآوری

شد، برای نزديک به چهار سده شان ُسريانی بود. امارت حيره که توسط لخميان اداره میزبان بودند، ولی زبان نوشتاری
های بدوی عربستان مرکزی، کارکرد  دفاعی امپراتوری ساسانی در برابر امپراتوری بيزانس و عرب ِبه عنوان سنگر

ميالدی امير حيره، نعمان سوم را به دليل هواداری از بيزانس به قتل رساند و به  ۶٠٢داشت. خسرو پرويز در سال 
 ميالدی). ۶٢٨-۶٠٣ خود را عليه بيزانس آغاز کند (مدت جنگ  ِحاکميت لخميان پايان داد تا بتواند جنگ

 منوفيزيت  ِا پيرو مسيحيتهرفتند. آنهای غسانی بودند که کارگزاران بيزانس به شمار می لخميان، عرب ِنقطه مقابل
 بيزانس بود،  ِ زير کنترل ِ شان جلوگيری از نفوذ ساسانيان و قبايل بدوی عربستان مرکزی به مناطق(يعقوبی) بودند و وظيفه
  مانند دمشق و فلسطين.

  جمعيتی ميانرودان ِتغيير ترکيب
  

مانند فلسطين  - بيزانس را  ِ زير کنترل ِانستند مناطق ساسانی تو ِميالدی سپاهيان ايران ۶١۴همان گونه که گفته شد از سال 
ميالدی در آن جا مستقر بودند. هراکليوس سرانجام  ۶٢٨اشغال کنند و نيروهای نظامی و اداری ايران تا سال  -و مصر

دی از راه ميال ۶٢١ای که کليساها در اختيارش نهادند، سپاهی منظم گردآوری کند و در سال توانست با انبوه طال و نقره
خواند تا  اشغالی فرا می ِارمنستان به سوی ايران حرکت کند. در همين زمان، خسرو پرويز سپاهيان خود را از مناطق

ميالدی سپاهيان ايران در ارمنستان از بيزانس شکست  ۶٢٢ هراکليوس را در ارمنستان بگيرند. ولی در سال  ِجلوی سپاه
 نيروهای نظامی ايران، شهروراز [يا شهربراز]، حاضر به صلح نشدند و جنگ  ِکلخورند. خسرو پرويز و فرماندٔه می

ميالدی نيروهای نظامی  ۶٢٨دهد و در سال ميالدی در نينوا رخ می ۶٢٧يابد. اوج اين جنگ، در پايان سال ادامه می
  خورند.ساسانی از بيزانس بار ديگر شکست سختی می

های  حکومت ِ پهناور ايران ميان ِپاشد و سرزمينيرازٔه حاکميت ساسانی از هم میميالدی، عمالً ش ۶٢٨ سال  ِ با شکست
ميالدی که يزدگرد  ۶٣٢زدٔه ساسانی تا سال شود: هم در شرق و هم در غرب (ميانرودان). حاکميت بحرانمحلی تقسيم می

  بيند.شود، ده پادشاه به خود میسوم به پادشاهی انتخاب می
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 پيامبر اسالم نيز بوده و پس از او  ِ مرگ ِ سوم)، سال ِگذاری يزدگرد تاج ِميالدی (سال ۶٣٢می، سال بنا بر روايات اسال
ميالدی عمر به  ۶۴۴تا  ۶٣۴شود. باز هم بنا بر روايات اسالمی، از سال ميالدی) جانشين او می ۶٣۴تا  ۶٣٢ابوبکر (

  رسد.خالفت می
» اسالم«های خالفت ابوبکر و عمر برای که بنا بر روايات اسالم در دوره» سرداران صدر اسالم«در اين جا، به يکی از 

  کنيم. جنگيد، اشاره میمی
 خالد بن وليد

  
ميالدی در مکه  ۵٨۴باشد. او در سال خالد بن وليد بن ُمغيره بن عبدهللا بن عمر از سرداران مشهور صدر اسالم می«

بوده است. البته هيچ » خالد در ابتدا عليه اسالم«نظرند که اين نکته همروايات اسالمی همه در ) ١» (متولد شده است.
خالد اقدامات زيادی را قبل از اسالم بر عليه اسالم انجام «شود که خالد بن وليد از لحاظ دينی چه بوده است. ای نمیاشاره

همچنين ) ٢» (ه واقدی حتی اسير شد. بدر، بر ضد مسلمانان شرکت کرد و به گفت ِداد. خالد در سال دوم هجری در جنگ
  ِ حمله به مناطق ِحمله کرد. البته خالد به هنگام» خالد به فلسطين و دمشق« اسالمی همگی بر اين نکته تفاهم دارند که  ِراويان

  رفته بود.» کفار«و به عنوان سردار اسالم به جنگ » مسلمان شده«بيزانس ديگر 
ل [هراکليوس] آماده نبرد با ابوعبيده جراح شد و شرايط برای سپاهيان اسالم بسيار در سرزمين شام وقتی که لشکر هرق«

سخت شده بود در چنين موقعی و در زمان ابوبکر پس از مشورت به اين نتيجه رسيده شد که خالد بن وليد و عالرغم سوء 
  )٣[دينوری، طبری](» اسالم بفرستند. ای که داشت اما به خاطر تجربه باال، او را با لشکری بزرگ به مدد سپاهپيشينه

 بيزانس  ِ يزدگرد سوم به عنوان پادشاه ساسانی، به مناطق ِميالدی، همزمان با انتخاب ۶٣٢به سخنی ديگر، خالد در سال 
سپاهيان هرقل [هراکليوس] حدود چهل هزار نفر و نيروهای مسلمانان با وجود تقويت نيروهای «حمله کرد. در اين جنگ، 

  )۴»(رسيدنياز] به حدود پانزده هزار نفر میاز عراق [ميانرودان/ بی رسيده
گذاری يزدگرد به محض تاج«های بيزانسی نيز بازتاب يافته است.  بيزانسی در رويدادنگاری ِحملٔه خالد بن وليد به مناطق

نوبی ميانرودان را مورد تاخت  ج ِميالدی، سواران بدوی تحت رهبری خالد [خالد بن وليد] بخش ۶٣٢سوم، يعنی در سال 
که به فرماندهی خالد بن وليد به فلسطين و دمشق » سواران بدوی«ولی اين ) ۵»(و تاز قرار دادند و تا دمشق پيش رفتند.

 کارگزاران  ِ منوفيزيت بودند که بيش از دو سده به عنوان ِ مسيحی ِها همان غسانيانحمله کردند، چه کسانی بودند؟ اين
کردند. اين های متحد ساسانی، لخميان، جلوگيری میز مرزهای امپراتوری بيزانس در برابر ساسانيان و عرببيزانس ا

بنا «گويند از لحاظ دينی چه بوده است. درست است، ولی نمی» خالد در ابتدا مسلمان نبود«گويند، که راويان اسالمی می
کليوس پرداخت ساالنه به قبايل بدوی مرزهای جنوبی را قطع ها اين بوده که هرابر گزارش تئوفانس علت حمالت عرب

قبايل «اين ) ۶» (های لخمی نهاد، اين اشتباه سياسی هراکليوس بود.کرده بود در حالی که چتر حمايت خود را بر سر عرب
ی بودند که پرداخت (فلکر پپ)، همان غسانيان مسيحمی» يارانه ساليانه«ها که بيرانس به آن» بدوی مرزهای جنوبی

دربارٔه يکی ديگر » امپراتورهای يونانی«(قريش) نام داشتند. فرانک تيس، نويسندٔه » قريشا«زمانی متحد بيزانس بودند و 
گيری او (پاترياک / بطريق زيرا مسيحيان منوفيزيت از موضع«نويسد:  حمله غسانيان به فلسطين و دمشق می ِاز علل

 ستيزهای مذهبی را پيشه کند و باز هم مانند  ِکردند که او قصد دارد دوباره وضعيتشت میکليسای اورشليم) اين چنين بردا
قبايل بدوی مرزهای « حملٔه  ِبنابراين، علل) ٧» (خواهند که برای کليساهای منوفيزيت محدوديت قايل شوند.گذشته می

ها و همکاری امپراتور بيزانس آن» ساليانهيارانٔه «قطع کردن  -١های مسيحی منوفيزيت (يعقوبی)، يعنی عرب» جنوبی
ها ها) عليه منوفيزيت ديگر تهاجم غسانيان، ترس از فشارهای دينی کليسای رومی (ارتدکس ِ نستوری بوده و علت ِبا لخميان

  دينی آن). -بوده است (جنبٔه فرهنگی 
لمان بلکه مسيحی منوفيزيت بوده است و ميالدی نه مس ۶٣٢توان نتيجه گرفت که خالد بن وليد در سال در اين جا می

تر بدان های بعدی دقيقدر بخش - ديگر ِ زير فرمان او نيز مسيحيان منوفيزيت (يعقوبی) بودند. به سخن ِنيروهای عرب
 هايشانشدند، متحدان سابق بيزانس بودند که بيزانس يارانهور میهای بيزانس حملههايی که به استانعرب -خواهيم پرداخت

  ها را آغاز کرده بود.  مذهبی عليه منوفيزيت ِرا قطع کرد و از سوی ديگر کليسای ارتدوکس جنگ
 جاحيره نستوری و حمالت نيروهای غسانی منوفيزيت به آن

  
 ساسانی  ِميالدی)، يار و حامی خسرو پرويز، شاهنشاه ۶٠٢ موريکيوس امپراتور بيزانس ( ِدر پيش گفته شد که به دليل قتل
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يم گرفت عليه بيزانس لشکرکشی کند. از سوی ديگر، ولی مسيحيان نستوری در امارت حيره و امير اين امارت، تصم
دادند (بازتاب آن در سوره الروم). همين باعث شد که نعمان سوم، از همان آغاز نسبت به هراکليوس سپماتی نشان می

خميان را پيش بگيرد تا پشت جبهه خود را از خطر  سرکوب ل ِ خسرو پرويز پيش از لشکرکشی عليه بيزانس، سياست
تباِر  عرب ِپروردگانميالدی، نعمان سوم، به قتل رسيد و امارت حيره به يکی از دست ۶٠٢بزدايد. به هر رو، در سال 

ميالدی خسرو  ۶١۴ميالدی) سپرده شد. ولی هنگامی که در سال  ۶١۴ - ۶٠٢خسرو پرويز يعنی اياس بن قبيصه طايی (
ويز مناطق زير کنترل بيزانس را اشغال کرد (فلسطين و مصر)، اياس را هم از قدرت برکنار نمود و به جای او يک پر

ميالدی) که احتماالً همان نخويرگان منصوب از طرف  ۶٣١-۶١۴آزادبه پسر ماهبيان پسر مهر بنداد («ايرانی گماشت: 
اً از جانب کسری به دست گرفت و هفده سال بر حيره و نواحی خسرو پرويز در حيره بوده است، حاکميت حيره را مستقيم

  )٨» (اطراف آن حاکميت محدودی داشت
بعد از اياس بن قبيصه، مردی ايرانی به نام آزاد به بن ماهبيان بن مهربنداد همدانی «در تأييد همين نکته باز گفته شده که 

ن که در زمان خالفت ابوبکر، مثنی بن حارثه شيبانی و ميالدی) مدت هفده سال بر حيره حکومت کرد تا اي ۶١۴-۶٣١(
هجری نيز خالد بن وليد به سوی  ١٢سويد بن قطبه عجلی از طرف وی مأمور شدند تا حيره را تصرف کنند. در سال 

عراق آمد و در حيره با سواران آزادبه جنگ کرد و آنان را شکست داد، ولی بعد از آن مردم حيره شورش کردند و عمر، 
خليفه دوم مسلمين، دانست که برای موفقيت در تصرف حيره ابتدا بايد ايران را تصرف کند. زمانی که به دنبال نبرد 
ايرانيان و تازيان در حلوان و جلوال و قادسيه و نهاوند سرانجام، سپاه ايران شکست خورد، حيره به تصرف تازيان در 

  )٩» (کارگزاران ايرانی آنجا صورت پذيرد. آمد، بدون اين که مقاومت جدی از طرف مردم و يا
گذاری يزدگرد گردد: طبق روايات اسالمی و ُسريانی در سال تاجدر اين جا تناقضات روايات اسالمی کامالً روشن می

به اصطالح هجری است، خالد بن وليد مناطق فلسطين و دمشق را مورد  ١٠  ِميالدی که برابر با سال ۶٣٢سوم يعنی 
داده بود يعنی همان سال » ابوبکر به خالد بن وليد«داد. در روايات اسالمی نيز آمده است که اين فرمان را  حمله قرار

  های اسالمی ابوبکر به خالفت رسيده باشد.بايست بنا بر داستانميالدی است که می ۶٣٢
نداشته است، »  خالد بن وليد ِرفتص«ميالدی ربطی به  ۶٣١  ِاز سوی مردم حيره در سال» آزادبه همدانی«برکنار کردن 

عمر، خليفٔه دوم مسلمين، « شمالی عربستان بود. در گفتاورد باال آمده است که  ِ حمله به مناطق ِزيرا او [خالد] در تدارک
[گويی ايران يکی از روستاهای حيره بوده » دانست که برای موفقيت در تصرف حيره ابتدا بايد ايران را تصرف کرد

زمانی که به دنبال نبرد ايرانيان و تازيان در حلوان و جلوال و قادسيه و نهاوند سرانجام، «دهند: سندگان ادامه میاست!] نوي
سپاه ايران شکست خورد، حيره به تصرف تازيان در آمد، بدون اين که مقاومت جدی از طرف مردم و يا کارگزاران 

افتاد، يعنی » سپاهيان اسالم«به دست » حيره پس از فتح نهاوند«که نکته قابل تکيه اين است ». ايرانی آنجا صورت پذيرد
ميالدی هنوز دين غالب در حيره بوده  ۶۴٢توان نتيجه گرفت که مسيحيت نستوری تا سال ميالدی. پس می ۶۴٢پس از 

  اشغال نشده بود.» مسلمان«است، زيرا اين امارت هنوز توسط نيروهای 
 رت در دربار ساسانیگذاری يزدگرد سوم و جنگ قدتاج
  

 هراکليوس از جانب ايران آسوده شد. از نظر  ِگذاری کرد، خيالميالدی تاج ۶٣٢هنگامی که يزدگرد سوم در سال 
هراکليوس، يزدگرد، نماد يک شاه مسيحی بود. يزدگرد سوم نؤه خسرو پرويز بود و به اصطالح رگ و ريشٔه مسيحی 

  داشت.
ريار رسيد که پسر شهريار و نوادٔه خسرو پرويز بود. وی از کشتار شيرويه جان به در برده  شه ِباالخره نوبت به يزدگرد«

زيست و هنگام جلوس هنوز کودکی نابالغ بود. از اين رو از سلطنت جز نامی نداشت، زمام بود، پنهانی در استخر می
شد، با توافق که يزدگرد سوم محسوب می کرد و انتخاب يزدگرد همامور در دست رستم بود که با مشورت بزرگان کار می

بين او و اکثريت بزرگان صورت گرفته بود. سلطنت يزدگرد جوان هم که خود بازيچٔه دست بزرگان بود البته با مخالفت 
ها به نام خود سکه مدعيان مواجه شد که هم در آذربايجان و هم در خراسان با او به معارضه برخاستند و بعضی از آن

ها با آن به معارضه برخاسته عارضان خود آلت دست نجبای واليت يا مرکز بودند، و سلطنت يزدگرد نيز که آنزدند. م
ها مبنی بر توافق نجبای تيسفون بود. با آن که سلطنت به اسم او بود قدرت واقعی در دست رستم بودند مثل سلطنت خود آن

  )١٠» (الغ توافق پيدا کرده بودند.که سرانجام بر سلطنت اين کودک ناب -و متحدانش بود 
سرانجام يک چنين کسی را يافتند، پسر جوانی به نام «سال آورده شده است:  ١۵ يزدگرد حدود  ِالبته در منابع ديگر، سن

  )١١» (يزدگرد که هنوز پانزده سالش نشده بود و آشکارا از شخصيت محکمی برخوردار نبود.
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بود و از سوی  -دختر موريکيوس -اش مريم  مسيحی ِد سوم، از خسرو پرويز و همسر يزدگر ِ، پدر»شهريار«از آن جا که 
نگريست. ولی شود که از مادری مسيحی زاده شده، بيزانس (هراکليوس) به او به عنوان يک مسيحی میديگر حتا گفته می

دادند: د که سه جبهٔه را تشکيل می نجبا و درباريان افتاده بو ِ نمادين قضيه است. حکومت در واقع در دست ِاين، بخش
  ها، مسيحيان نستوری و مسيحيان منوفيزيت.زرتشتی

 خسرو پرويز يعنی شيرين و مريم  ِ خسرو پرويز از نفوذ زيادی برخوردار بود، دو همسر از همسران ِمسيحيت در دربار
  بودند يا مسيحی شدند.  درباريان نيز مسيحی ِها بسياری از پزشکان و زنانمسيحی بودند. در کنار آن

های شهدای مسيحی نمايانگر آن در اواخر قرن ششم موضوع روی آوردن اشراف ساسانی به مسيحيت و تعداد رساله«
تر، کمک يزدگرد سوم و پسرش پيروز در احداث است که مسيحيان به قلب جامعه ساسانی نفوذ کرده بودند. و از آن مهم

گرايی در خاندان سلطنتی است. زنان غيرزرتشتی، به ويژه يهوديان و دٔه اوج مسيحیکليساهای مسيحی در چين نشان دهن
کردند. مثالً مادر بهرام گور يهودی بود و مسيحيان، با زرتشيان و به خصوص با اشراف و حتی خود شاهنشاه ازدواج می

   )١٢» (سوگلی خسرو پرويز مادر ملکه پوران مسيحی بود.
های  نيرومند از جناح ِس بر ايران، مسيحيان نستوری توانستند در دربار ساسانی به يک قطبولی پس از پيروزی بيزان

م.) نمايندٔه مسيحيان نستوری  ۶٣٠قدرت تبديل شوند. حتا به هنگام بستن پيمان صلح ميان هراکليوس و پوران شاه ساسانی (
  کرد.ی(ايشو يهب سوم) هيئت صلح ايرانی را همراهی و شايد هم نمايندگی م

بعد از او بوراندخت، دختر خسرو پرويز را به سلطنت نشاندند: اولين زن که در ايران به عنوان پادشاه به طور رسمی «
فرخ بود، هم به او واگذاشت و او را به وزارت خويش برگزيد. و مستقل بر تخت نشست. وی زمام امور را که در دست پُس

نياز] را هم نزد هراکليوس فرستاد و مذاکرات مربوط به صلح را که سوم/بی ] نسطوری [يشوع يهبيک جاثليق [اسقف
  )١٣» (در عهد شيرويه ناتمام مانده بود دنبال کرد.

توان تا حدودی جنگ قدرت را در اين بُرش ها در دربار می آن ِبا توجه به پشتيبانی بيزانس از نستوريان و توسعٔه قدرت
  ِها در برابر پادشاه جديد، يزدگرد سوم، و محافلها و زرتشتیيست اگر منوفيزيتانگيز نزمانی تصور کرد. شگفت

ً به مذاق  درباريان  ِپيرامونش بيشتر به هم احساس نزديکی نمايند. پادشاهی يزدگرد سوم و صاحبان جديد قدرت، اساسا
خوردٔه بيزانس  قسم ِغسانی که به دشمنان هایپيمانان آينده خود را در عربها همخوشايند نبود. آن زرتشتی و منوفيزيت
  تبديل شده بود، يافتند.

 بزرگی از نيروهايش را از شمال  ِميالدی، هراکليوس با خاطری آسوده، بخش ۶٣٢گذاری يزدگرد سوم در سال با تاج
  ِانس، يعنی غسانيان بيز ِدهد. درست در همين زمان، متحدان سابق عربستان به قسطنطنيه انتقال می ِميانرودان و شمال

ها بيشتر  گزارش سريانی ِبرند. البته اين حمالت طبقهای بيزانس يورش میمنوفيزيت، به رهبری خالد بن وليد به استان
   سياسی. ِجنبٔه غارت داشت تا کسب قدرت

ها هيچ گاه نتوانستند البته آنگرفت که شان يعنی غسانيان قرار می ديرينه ِ دشمن ِهمچنين در اين ميان، حيره نيز دايماً هدف
کند. از سوی ميالدی بود که شرايط يک بار ديگر تغيير می ۶۴٢اين امارت را به تصرف خود در بياورند، و تازه پس از 

شدند و های غسانی به شکل انبوه به تدريج از شمال ميانرودان وارد منطقٔه ميانرودان میديگر، بايد اضافه کرد که عرب
 نوين،  ِجا را تغيير دادند. در اين جا بايد به اين نکته اشاره کرد که در اين وضعيت جمعيتی آن ِگر، ترکيبيک بار دي
ای قرار گرفتند. ساالری ساسانی و دربار، به داليلی که در باال اشاره شد، مورد توجٔه ويژهها از سوی ديوانمنوفيزيت

 مناسب عليه  ِها را در فرصت بالقؤه خود را کشف کرد تا آن ِيزيت متحدان منوف ِساالری ساسانی عمالً در غسانيانديوان
 ها و يزدگرد سوم که مورد تأييد بيزانس بودند، بسيج کند.نستوری
اند و پس از دويست سال تالش  شاهنشاهی ساسانی را با پيدايش دينی نوين در مکه گره زده ِ اسالمی آغاز فروپاشی ِراويان

 دينی به کوفه  ِهای اين تاريخانگيز و غيرواقعی پُر نمايند. يکی از پارههای شگفتٔه آشوب و فترت را با قصهاند، دورکرده
  گردد. دينی تبديل می ِ شود و به يک نماداش تهی می تاريخی ِگردد که از واقعيتبرمی
شهرهاي مهمي است كه مسلمانان صدر اسالم كوفه يكي از «درباره کوفه چنين نوشته شده است: » دانشنامه اسالمی«در   کوفه

گذاري كردند و حضرت امام علی عليه السالم آن را به عنوان پايتخت خود انتخاب كردند. گويند محل بناي اين آن را پايه
هـ.ق و در دوره خالفت عمر انتخاب كردند  ١٧القدر يعني سلمان فارسی و حذيفه يمانی در سال شهر را دو صحابي جليل

بود و بعدها اين واژه خالصه شده و به » محل تجمع لشكريان«گفتند كه به معني مي» كوفه الجند«در آغاز به اين شهر و 
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هـ.ق و در زمان حكمراني مغيره بن شعبه، تعداد هفت محله به تعداد قبايل ساكن در شهر  ٢٢گفتند. در سال آن كوفه مي
هـ.ق حضرت علي عليه السالم پس از جنگ جمل اين شهر را به  ٣۶ر سال گذاري شد و دكوفه كه هفت قبيله بودند پايه

  )١۴» (عنوان پايتخت انتخاب فرمودند.
گويند اند. روايات اسالمی میکيلومتری جنوب شرقی حيره واقع ۶کيلومتری جنوب حيره، و نجف در  ۴الی  ٣کوفه در 

کوفه سخن » گذاریپايه«ذاری شد. البته هنگامی که ما از گميالدی پايه ۶٣٩هجری يعنی حدود سال  ١٧که کوفه در سال 
در ضمن، مراکز جديد «سازی به سبک و سياق شهرها صورت گرفته است. جا خانهگوئيم بدان معنی نيست که در آنمی

حيره] و گاه [ گذشته پديد آمدند. اين شهرها به صورت شهرهايی از نوع خيمه ِاعراب چون کوفه و قيروان بر همان مبانی
بود و » گاهخيمه«شد در ابتدا » گذاریبنيان«به عبارت ديگر، هنگامی که کوفه ) ١٠» (اردوگاه [معسکر] بنيان يافتند.

گيری يک تمدن است و تمدن هم طی چند هفته يا سال  شکل ِ شهرها، پيامد ِرا بدان داد. زيرا برآمد» شهر«توان نسبت نمی
  گيرد. شکل نمی

کوفه، چند سالی پس از آن » مسجد«مبانی کوفه نهاده شد، بايد بنای نخستين » هجری« ١٧ذيريم که از سال حتا اگر ما بپ
شهرت دارد، بايد چند سالی پس از آباد شدن کوفه اختراع شده » خط کوفی«باشد. همچنين بايد پذيرفت که خطی که به نام 

برابر  ١٧ نستوری بوده است و سال  ِ مسيحيان ِميالدی در دست ۶۴٢دانيم که حيره دست کم تا سال باشد. از سوی ديگر می
  ميالدی. ۶٣٩است با 

 گويند!حال ببينيم که روايات اسالمی درباره مسجد کوفه چه می
تر است. روايت الحرام قديمیطبق اخباری که در کتابهای سيره و تاريخ نقل شده، مسجد کوفه از همهٔ مساجد به جز مسجد«

کوفه قبل از خلقت حضرت آدم عبادتگاه و مکان مبارکی بوده که خدا به آن برکت داده و نيز عبادت حضرت شده که مسجد 
در تفسير عياشی و بحاراالنوار از هارون بن خارجه روايت شده که ) ١١» (آدم و پيامبران و اوليا و صديقان بوده است

ای محمد! اين مسجد کوفه است. حضرت فرمود: از خدا در شب معراج پيامبر، جبرئيل گفت: « ... امام صادق فرمود، 
  )١٢» (بخواه تا اجازه دهد دو رکعت نماز در آن بخوانم.

 دينی هيچ  ِهزار سال طول کشيده برای تاريخ ۶البته اين که از زمان حضرت آدم تا پيامبر اسالم به قول راويان اسالمی 
نهاد جاودانه و « رستگاری (دينی) اسالمی به عنوان يک  ِکوفه در تاريخ مسجد  ِاهميتی ندارد. مهم اين است که بايد قداست

آن هم نه » هجری« ١٧گنجانده شود. همچنين برای راويان اسالمی اصالً مهم نبوده و نيست که کوفه تازه در سال » ازلی
تا خواننده متوجه شود که تاريخ گذاری شد. آوردن اين گفتاوردها به اين دليل بوده گاه پايهبه شکل يک شهر بلکه يک خيمه

 تاريخ رستگاری يا روايات  ِتوان گفت که تمامیکند. با قاطعيت میها چگونه رفتار میها و فاکترستگاری با واقعيت
ها و ) تفاوتی ندارد. مکانficiton رستگاری اسالمی با داستان يا روايه ( ِ تاريخ ِاند. ساختاراسالمی چنين ساخته شده

ها اضافه شود يا به آنها چيده میهای آنو برگ های نامبرده واقعيت دارند، فقط جابجا، کوچک يا بزرگ، و يا شاختاريخ
  ِدهد ولی به هنگامشود که اگرچه بوی واقعيت میگردد. به همين دليل، داستان يا روايت خلق شده به دنيايی تبديل میمی

توان بندی (مونتاژ) کرد، زيرا تازه پس از واسازی است که میآن را سرهم توان) ديگر نمیDeconstructionواسازی (
  های اين روايت با هم سازگار نيستند.پی برد قطعات و پاره

نيز اشاره شود. اين واژه در اصل عربی » مسجد«به واژٔه  -چون سخن از مسجد کوفه شده است -الزم است که در اين جا 
هاست. اين واژه در زبان آرامی، گيری عرب قدرت ِهای نخستهای بيگانه در دهههای واژهسازینيست و متعلق به معرب

شدٔه آن [مز يعنی خدا و کد يعنی مکان يا خانه] و معرب» مزکد«، در پارسی ميانه، »مزگت«، در زبان پارتی »مسگداء«
آرامی وارد عربی شده است، زيرا در اصل به باشد. آرتور جفری [و نولدکه] بر اين نظرند که اين واژه از می» مسجد«

  ).١۶است (» محل عبادت يا محل ستايش خدا«معنی 
اعالم کرد و نه واژٔه » حضرت آدم«آن را از زمان » مسجد«چنان قدمت دارد که بتوان بنای به هر رو، نه کوفه آن

اين رو، بايد به روايات اسالمی به عنوان  (محل عبادت) آن قدر جديد است که بتوان آن را با اسالم گره زد. از» مسجد«
 دينی خود  ِکنند تا به تاريخها فقط به عنوان ابزاری استفاده میها و فاکتهايی نگريست که از واقعيتها يا رمانداستان

 مشروعيت ببخشند.
  ِ قبايل غسانی که مسيحی ِطها در کوفه توسگاهتوان دريافت که نخستين خيمهاز ميان سطور نانوشتٔه روايات اسالمی می 

  منوفيزيت بودند، بر پا شدند به اين موضوع در بخشی جداگانه خواهيم پرداخت. 
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ی نخبگان نظامی در فتوح با تکيه بر خالد بن وليد. در: شيردل، تقی/ بياتی، هادی: نقد و بررس -١

  ٧٧ص  ١شماره  -، سال اول١٣٩٢تاريخنامه خوارزمی، پاييز 
  ٧٨، ص ١شماره  -، سال اول١٣٩٢تاريخنامه خوارزمی، پاييز  -٢
  ٩١، ص ١شماره  -، سال اول١٣٩٢تاريخنامه خوارزمی، پاييز  -٣
  ٩١، ص ١شماره  -اول ، سال١٣٩٢تاريخنامه خوارزمی، پاييز  -۴
۵- Thiess, Frank: Die Griechischen Kaiser. Weltbild Verlag, Augsburg 1992, p. 516  
۶- Thiess: ١٩٩٢: ۵١٧  
٧- Thiess: ١٩٩٢: ۵١٧  
ميرزايی، کيومرث/ عظيمی، کيومرث و محمودآبادی، سيد اصغر: بررسی روابط سياسی دولت  -٨

غاز تا سقوط اين امارت. در: تاريخ در آينه پژوهش، سال هشتم، شماره ساسانيان و امارت عربی حيره از آ
  ١٠١، ص ١٣٩٠سوم، پاييز و زمستان 

های ورود آداب و افراسيابی، غالمرضا/ جعفری، سيد محمد مهدی و دری، نجمه: حيره و يمن دروازه -٩
های ت فرهنگ و زبانهای عربی. در: مجلٔه مطالعات ايرانی مرکز تحقيقافرهنگ ايرانی به سرزمين

  ۶١، ص ١٣٨۴ايرانی دانشگاه شهيد باهنر کرمان، سال چهارم، شماره هفتم، بهار 
کوب، عبدالحسين: روزگاران، تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی. تهران، زرين -١٠

   ٢۵۵-٢۵۴صص   انتشارات علمی،  ،١٣٩٠
١١- Wigram, W. A: An Introduction To The History Of The Assyrian Church, 100 

- 640 AD. New York, 1910, E. S. Gorham, p.308  
، انتشارات ققنوس، ص ١٣٨٣فر، تهران، دريايی، تورج: شاهنشاهی ساسانی. ترجمٔه مرتضی ثاقب -١٢

١۶۶-١۶٧  
  ٢۵٣: ١٣٩٠کوب زرين -١٣
ششم ميالدی،  -های چهارمسده پيگولوسکايا، نينا: اعراب، حدود مرزهای روم شرقی و ايران در -١۴

  ۵٧٠ مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی، ص  ِ، انتشارات١٣٧٢هللا رضا، تهران، ترجمٔه عنايت
های  بنياد پژوهش ِ، انتشارات١٣٨١براقی، حسين: تاريخ کوفه. ترجمٔه سعيد راد رحيمی، مشهد  -١۵

 ٣٢اسالمی استان قدس رضوی، ص 
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 )هفتمشدن ايران (بخش نگاهی ديگر به فرايند اسالمی
 

 يادآوری
ی حاکميت ساسانی فروپاشيد و سرزمين پهناور ميالدی، عمالً شيرازه ۶٢٨ ساسانيان در نينوا در سال  ِ شکست ِاز زمان

 يزدگرد سوم به عنوان  ِپس از پيمان صلح ميان بيزانس و ايران ساسانی و انتخاب .ايران ميان حاکمان محلی تقسيم شد
بستان را به سوی  عر ِ ميانرودان و شمال ِشمال ميالدی، نيروهای نظامی بيزانس نيز ۶٣٢پادشاه ايران در سال 

قسطنطنيه ترک کردند. در همين سال غسانيان مسيحی (منوفيزيت) به رهبری خالد بن وليد به داليل اقتصادی و سياسی 
جا وارد به فلسطين و شهرهای نزديک دمشق حمله کردند که البته موفق نشدند آن مناطق را اشغال کنند. سپس از همان

 .دينی ميانرودان را تغيير دادند - سياسی ِ جمعيتی و به تبع آن ترکيب ِانرودان شدند و يک بار ديگر ترکيبمي
ناميدند. اين مفهوم می» اميرالمؤمنين»عرب در ميانرودان و سپس در خراسان بزرگ خود را  -حاکمان محلی سريانی 

 رستگاری بدان اضافه شد. بنابراين  ِی بعدها در تاريخندارد و اين معنی دين «سرور مؤمنان«در اصل خود ربطی به 
 .ای شودضروری است که به اين مفهوم اشاره

 اميرالمؤمنين
  ِحيره کسی که تضمين امنيت را به عهده داشت، عنوان«نويسد که در ی به کارگيری اين مفهوم میفلکر پپ درباره

 غسانيان  ِهمچنين در ميان) ١» (ينات [برای برقرار امنيت] بود.کرد که به معنای رئيس تأمرا حمل می” اميرالمؤمنين“
 .برخوردار بودند «اميرالمؤمنين«کسانی که رهبری يا فرماندهی را به عهده داشتند، از لقب 

ی اسالمی آمده است. در دانشنامه» سرور مؤمنان«يعنی » اميرالمؤمنين« شيعی فقط علی ابن ابی طالب،  ِالبته در منابع
ولی در ظاهر بنا بر عقيده اهل سنت، هر مسلمانی که به اجماع يا وصايت يا شوری برای امامت و فرماندهی «: است

کل قوای اسالم انتخاب شود، اميرالمومنين است. [در صورتی که] خداوند علی را اميرالمومنين ناميده است. حضرت 
فرمود: در شب معراج که مرا به آسمان بردند در مقام قاب  فرمايد: رسول خدا صلی هللا عليه و آلهعلی عليه السالم می

قوسين (به قدر دو کمان يا نزديکتر) که قرار گرفتم، خداوند به من وحی فرستاد و آنگاه فرمود: ای محّمد، علی بن ابی 
بعد از او به آن طالب را با عنوان اميرالمومنين بخوان، من هيچکس را قبل از او به اين نام نناميدم و هيچکس را نيز 

 ٢) «.نام نخواهم ناميد
گر آن است كه در دوران امويان، های موجود، بياندر اين باره، بايد دانست كه گزارش«نويسد: حامد منتظری می
 ّ  السالم و امام فرقه كيسانيّه،بن زبير، برای سرانی از فرقه خوارج و نيز محمد حنفيّه، فرزند علی عليه افزون بر عبد

ق در عرفات (مكه) چهار پرچم، به  ۶٨لقِب اميرالمؤمنين به كار رفته است. يعقوبی گزارش كرده است كه در سال 
ی بن عاِمر (به وسيله خوارج)، و پرچم زبير، نَْجَدهمحمد حنفيّه (به وسيله كيسانيه)، ابن :وسيله چهار گروه افراشته شد

 ٣) «.خه شدند و هر شاخه برای خود جداگانه اميرالمؤمنين داشتندامويان. او تصريح كرده است كه مردم چند شا
است » اميرالمؤمنين« شيعه و سنی در پی توضيح مفهوم  ِ اسالمی ِبه سخنی ديگر، حامد منتظری که با اتکا به منابع

بود. يعنی   رومی و ُسريانی رسيده ِرسد که فلکر پپ بنا بر منابعای میسرانجام از راه ديگر به همان نتيجه
 .يافتای معنا مینداشته است و در يک ساختار سياسی ويژه» سرور مؤمنان«ربطی به » اميرالمؤمنين»
جا بايد بر اين نكته پای فشرد كه كاربرِد لقب اميرالمؤمنين به معنای عام فرمانده و امير، منحصر به دوران در اين»

ّ وعليههللاتر گذشت كه در عصر پيامبر صلیمتأخر نيست. پيش بن َجحش، در چنين مفهومی اميرالمؤمنين  آله، عبد
ق)، با تأكيد بر فرمانبرداری يارانش از او،  ٢۶۵چنين، در گزارشی درباره يعقوِب ليث اميرَصفّاری (م خوانده شد. هم

كاربردهای ديگری كه  كم، در يك مورد تصريح شده است. افزون بر اين، دربه كاربرد اميرالمؤمنين درباره وی دست
ق) به  ١۶٠ ٨٢ی بن َحّجاج محّدث (حتی چنين مفهوم عامی (امارت و فرماندهی نظامی) را نيز دربر ندارد، از ُشْعبَه

ق) به اميرالمؤمنين در حديث، و از ابوَحيّان نَحوی  ١۶١ ٩٧اميرالمؤمنين در روايت و حديث، از ُسفيان ثوری (
المؤمنيِن نحو تعبير شده است. اين گونه كاربردها كه شايد موارد مشابهی نيز داشته ق) به امير ٧۴۵ ۶۵۴َغرناطی (

ها واژه اميرالمؤمنين به معناى عام امام (پيشوا) و نه به اند كه در آنباشند، در واقع، نوعی كاربردهای مجازی
 ۴) «.چون خليفه يا امير و فرمانده استمعناهايی هم

فرمانده، رئيس تأمينات و يا «  ِدر آغاز به معنی «اميرالمؤمنين«مفهوم  -و حتا دينی - دينی  ِغير از اين رو، بنا بر اسناد
 اسالمی شکل گرفت و اساساً در عصر خلفای  ِهای معنايی اين مفهوم با رواياتدگرگونی .بوده است»  محلی ِحاکم

مفهوم از بار دينی برخوردار گرديد. از اين رو،  ی نهايی خود را يافت، اينگيری اسالم نسخه شکل ِعباسی که تاريخ
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برای معاويه، عبدالملک مروان، وليد و بسياری ديگر از حاکمان و » اميرالمؤمنين»  ِانگيز نيست که عنوانشگفت
  .نداشته است» سرور مؤمنان«سرداران، ربطی به 

 گيری دينی نويندينی و آغاز شکل -های سياسیآشوب
 دو شکست از بيزانس، سال  ِ سياسی و سرانجام طی ِفروپاشی ساسانيان طی يک فرآيند پر افت و خيزتا کنون ديديم که 

 غير اسالمی و اسالمی،  ِ منابع ِميالدی در نينوا، رخ داد. همچنين ديديم که طبق ۶٢٨ميالدی در ارمنستان و سال  ۶٢٢
بيزانس يعنی غسانيان، مسيحی منوفيزيت (يعقوبی) های تابع  عرب ِدين غالب در امارت حيره، مسيحی نستوری و دين

گذاری يزدگرد) به دمشق و فلسطين ميالدی (سال تاج ۶٣٢بود. در ضمن بدين اشاره شد که خالد بن وليد که در سال 
ها برداشت و بود که هراکليوس چتر حمايتی خود را از سر آن ی مسيحيان منوفيزيتحمله کرد، نه مسلمان بلکه فرمانده

 قتل نعمان سوم توسط خسرو پرويز شد و به  ِبه حمايت از مسيحيان نستوری در ايران تکيه کرد. رويکردی که باعث
 .حاکميت لخميان نيز پايان بخشيد

 نستوری، مسيحيان  ِ دينی، يعنی مسيحيان ِ اين آشوب ِشود از دلشود که چگونه میحال اين پرسش بنيادين طرح می
پرستان، پرستان و ماهها (مانويان، مزدکيان، مندائيان) و بتزرتشتيان، ُزروانيان، بوديسم، گنوسیمنوفيزيت، يهوديان، 

 دينی نوين به نام اسالم شکل بگيرد؟
 اسالمی بازتاب يافته است، در  ِدر روايات» ها به ايران آن ِتهاجمات«و » اعراب مسلمان«هايی که پيرامون داستان

ساالری ی ديوانغسانی مسيحی است که پس از پيروزی بيزانس بر ايران به متحدان بالقوههای  عرب ِحقيقت تاريخ
 تطبيقی و الهيات اسالمی و هم از لحاظ تاريخی  ِشناسی دين ِساسانی و پساساسانی تبديل شدند. اين ادعا، هم از لحاظ

ها های آنسر غسانيان برداشت و يارانهميالدی عمالً چتر حمايت خود را از  ۶٠٢قابل توضيح است. بيزانس از سال 
جالب اين که مقارن با «های بسياری ميان غسانيان و نيروهای بيزانس شد.  آشوب و جنگ ِرا قطع کرد. همين باعث

نياز] نيز دولت روم در اضمحالل امارت مقتدر غسانی عرب قدم برداشت و بی / لخميان ِ خلع قدرت ِهمين زمان [زمان
 ۵) «امارت را برچيدهای آن پايه

گيری نوين مسيحيان منوفيزيت (يعقوبی) يعنی غسانيان به سوی ايران دينی سمت - سياسی  ِی اساسی در اين آشوبنکته
و پيروی مسيحيان نستوری و به ويژه امارت حيره از بيزانس است. خسرو پرويز که متوجه شد ديگر غسانيان سنگر 

ميالدی نيروهای خود را به سوی فلسطين و مصر به حرکت در آورد و توانست  ۶١٣  ِدفاعی بيزانس نيستند، در سال
به اشغال خود در آورد.  -که سنگر دفاعی بيزانس بودند -ميالدی آن مناطق را بدون مقاومت غسانيان  ۶١۴در سال 

 روم  ِهای ثروتمند استان ِغالايرانيان به هنگام اش«نويسد: نويس انگليسی جميز هووارد جانستون میدر همين باره تاريخ
 اين چهار سال مورد تهاجم قرار گرفتند) با مقاومت  ِ نزديک ... سوريه و فلسطين که در طی ِشرقی [بيزانس] (در شرق

کردند و  دفاعی بيزانس عمل نمی ِ سنگر ِبه سخنی ديگر، غسانيان ديگر به عنوان) ۶» (بسيار کمی رو به رو شدند.
 .هم ديگر حضور فعال نداشتند نيروهای بيزانسی

 ايران آسوده شد. از نظر  ِ هراکليوس از جانب ِميالدی، خيال ۶٣٢ی خسرو پرويز، در سال  يزدگرد سوم، نوه ِبا انتخاب
  ِياد -١ اساسی هنوز به قوت خود باقی بود:  ِهراکليوس حاال پادشاه ايران يک مسيحی بود. ولی در اين جا دو مشکل

ساالری ی ساسانی و به ويژه ديوانی حاکمه طبقه ِی ايران از بيزانس هنوز زنده بود و آتش انتقام در دلشکست دوگانه
مهری هراکليوس قرار گرفته بودند، همان اندازه از بيزانس  منوفيزيت که شديداً مورد بی ِغسانيان -٢کشيد، می آن شعله

ساالری ساسانی فقط يک اصل مهم بود: پاسداری از ديوان خورده. برایکينه به دل داشتند که ايرانيان شکست
 . ارضی آن سامان ِ دينی توأم با آيين شاهنشاهی و حفظ تماميت ِايدئولوژی ساسانی يعنی يک حکومت

های قدرت و رقيب در ايران آن روزگار به دست آوريم،  جبهه ُِکنشیبرای آن که بتوانيم تصوری از مناسبات ميان
توان [تا ای کلی انجام شود. فقط در اين صورت است که میی مسيحی اشارهی اين دو فرقهربارهضروری است د

ساالری پساساسانی را در برابر اين دو جريان قدرتمند درک کرد. البته در فصلی جداگانه های ديوانای] سياستاندازه
  .خته خواهد شدگيری اسالم نيز پرداساالری پساساسانی و نقش آن در شکلبه ديوان

 های آن در ايرانمسيحيت و فرقه
 مسيحيت نستوری

ميالدی يعنی سالی که کنستانتين امپراتور روم شرقی آن را به عنوان دين رسمی امپراتوری اعالم  ٣١٢تا پيش از سال 
جود، اين ای بس بيرحمانه زير شالق و شمشير سرکوب امپراتوری روم قرار داشت. با اين وکرد، مسيحيت به گونه
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 زير کنترل امپراتوری روم گسترش يابد و به يک نيروی اجتماعی قدرتمند تبديل  ِدين توانست طی سه سده در مناطق
 .شود

 مسيحيان در امپراتوری روم باعث شد که بخش بزرگی از پيروان اين دين به سوی شرق مهاجرت کنند.  ِسرکوب
 اين فراريان  ِ مهاجرت يا پناهگاه ِن متعلق به ايران بود، جزو مناطقترين بخش آسوريه کنونی و ميانرودان که بزرگ

دينی با آغوش باز استقبال  -رفت. پادشاهان پارت (اشکانی) و بعدها ساسانی از اين پناهندگان سياسیبه شمار می
امپراتوری به ميالدی کنستانتين امپراتور روم مسيحيت را به عنوان دين رسمی  ٣١٢کردند. سرانجام در سال می

رسميت شناخت و همين رويکرد بسياری از معادالت سياسی را به هم زد. اين واقعه مصادف است با پادشاهی شاپور 
ها در شدند و آن ستون پنجم امپراتوری روم نگريسته می ِميالدی). از همين زمان، مسيحيان به عنوان ٣٧٩ -٣١٠دوم (

و » هانامهشهيد«  ِاکثر .ی طوالنی سرکوب را تجربه کردندور دوم) يک دوره ساسانی (شاپ ِزمان طوالنی اين پادشاه
 .گرددی شاپور دوم برمیگزارشات از سرکوب و کشتار مسيحيان در ايران به دوره
های مسيحی را قبول نداشت و فقط يک ی جريان بيزانس همه ِولی از سوی ديگر، بايد گفت که امپراتوری تازه مسيحی

 .کرد آن امپراتوری سازگار بود، حمايت می ِی آن را که با مناسبات سياسیيژهی ونسخه
 osrhoene زبان نبودند. در قرن دوم، ايمان مسيحی به قلمرو پادشاهی اوسروهنپدران کليسا همه يونانی يا التينی»

و از  Bardesanes سی سوريه، شخصی به نام باردسانگسترش يافت که پايتخت آن اِِدسا بود. پيشوای برجسته
به امپراتوری روم  -که هم اکنون جزو ترکيه است -در آن روزگار هنوز نصيبين ) ٧» (مخالفين گنوستيسيسم بود.

افرايم در «تعلق داشت و به اشغال ايران در نيامده بود. همين شهر بعدها به يکی از مراکز مهم مسيحيت تبديل شد. 
 نيسيبين، يعقوب،  ِ[نصيبين]، در نزديکی مرز ايران چشم به جهان گشود. اسقفآغاز قرن چهارم ميالدی در نيسيبين 

 ٨) «.دادميالدی به وی تعليم می ٣٣٨افرايم را تعميد داده، تا زمان مرگ خود در سال 
د دهنای (مذهبی) در آن سامان نشان میهای فرقهی جنگ امپراتوری بيزانس بود ولی ادامه ِاگرچه مسيحيت دين رسمی

ميالدی هنوز مرکز  ٣٨١که امپراتوری بيزانس هنوز نتوانسته بود آن را به يک ايدئولوژی دولتی تبديل کند. تا سال 
به جانشينی  ۴١٢سيريل در سال «خورد. مسيحيت در اسکندريه بود و الهيات اين دين در کليساهای اسکندريه رقم می

هايش با نستوريوس، اسقف ها و مباحثهشد. او به دليل مناظرهعمويش تئوفيلوس به مقام اسقفی اسکندريه برگزيده 
ميالدی که باعث شد قسطنطنيه به  ٣٨١قسطنطنيه، شهرت يافته است. از زمان برگزاری شورای قسطنطنيه در سال 

نشين به وجود نشين مهم جهان مسيحيت تبديل شود، رقابت شديدی بين اين دو اسقفجای اسکندريه به دومين اسقف
 ٩) «.مدآ

اند، تمرکز  مهمی در تاريخ ايران ايفا کرده ِاز آن جا که پيروان نستوريوس که به مسيحيان نستوری شهرت دارند، نقش
 .نهيم مسيحی می ِخود را بر اين مذهب

به مقام اسقفی قسطنطنيه برگزيده شد. وی در مورد شخصيت عيسی  ۴٢٨نستوريوس واعظی محبوب بود که در سال »
بود؛ يعنی » انسان -کلمه«پيرو تعاليم مکتب االهياتی انطاکيه بود. اين امر، بدين معنی است که وی پيرو نگرش مسيح، 

ی االهی يا خدا در وی ساکن شده بود. در اين نگرش، ظاهراً نزديکترين دانست که کلمهاو عيسی مسيح را انسانی می
ی رغم همهی آنان يکی بود. علی و اراده ِشد و نيتمه ديده میاتصال و يگانگی ممکن بين عيسی به عنوان و خدا يا کل

های نستوريوس به منظور يگانه ساختن عيسی و کلمه، باز هم آنان دو ی تالشها و با وجود همهو استدالل مباحث
 ١٠) «.ماندندوجود مجزا باقی می

 عيسی بر صليب،  ِبه همين دليل، مرگ .نی داردی انسای خدايی (کلمه) و يک جنبهتر، عيسی يک جنبهبه زبان ساده
ی عيسی که مسيح باشد پذير است. در حالی که روح / کلمهی انسانی اوست. يعنی جسم عيسی مرگ جنبه ِمرگ
  .گويندنيز می (Dyophysitismus) شناسی را دوفيزيتپذير نيست. اين درک دينی يا مسيحميرد و مرگنمی

نستوريوس متهم « ديگری از سردمداران کليسا رو به رو شد.  ِی بخش سرسختانه ِدها با مخالفتشناسی بعولی اين مسيح
 ١١) «.ی تجسم ارايه داده استبه اين شد که تعليمی نادرست از نظريه

سرانجام منجر به »  نستوريوس ِمشکل»ی کليساها بر تئودوسيوس دوم، امپراتور بيزانس، برای حل وقفهفشارهای بی
 جهانی  ِميالدی شد. اين شورا يا مجمع عمومی مسيحيان جهان، سومين مجمع ۴٣١کيل شورای افُُسس در سال تش

رود. در اين مجمع عمومی، سيريل که حمايت امپراتور روم را پشت سر خود داشت، توانست کليسايی به شمار می
ی اين شورا، سردرگمی و شقاق نتيجه«وم کند.  نستوريوس را باطل اعالم کند، آن را بدعت بداند و محک ِشناسیمسيح
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 ١٢) «.اسکندريه از انطاکيه جدا شد .در کليسای شرق بود
از اين انشعاب بزرگ جلوگيری شود که در  -به شکل التقاطی -ای هايی صورت گرفت تا به گونهالبته بعدها کوشش

  .نهايت با شکست رو به رو شد
ها ايشان را اند و از همان زمان کاتوليکتوريان به کلی از کليسای کاتوليک بريدهميالدی، نس ۴٩٨در حدود «سرانجام 

های بعد به آن اورفا يا ی نستوريان شهر معروف اِِدس يا اِِدسا بوده است که در زماناند. مرکز مهم فرقهکافر دانسته
هنشاهی ساسانی بوده است. چندين بار های مديد جزو خاک ايران و در قلمرو شااند و مدتاورفه و سپس ُرها گفته

جا را بسته و اند کليسای آنامپراتوران بوزنطيه [بيزانس] و روميه الصغری که اين سرزمين را متصرف شده
اند و کليسای نستوری کليسای رسمی ايران ساسانی اند و ايشان به نواحی ديگر ايران پناه آوردهپيشوايانش را تبعيد کرده

. پيداست که سياست نيز در اين کار دخالت داشته، و چون شاهنشاه ساسانی از کليسای نستوری پشتيبانی شد
 ١٣) «انداند، با رقيبانشان، يعنی امپراتوران بوزنطيه [بيزانس]، مخالفت داشتهکردهمی

ليل اين فرقه توانست در ايران کردند و به همين د نستوری حمايت می ِی مسيحیشاهان ساسانی به داليل سياسی از فرقه
ی  دينی از اين شاخه ِی سران شرق تبديل شود. حمايت دولتی از يک سو و پيگيری ويژه ِهای مسيحيتبه يکی از ستون

ها) برای يک مدت طوالنی در قلمرو ها (يعقوبی شرق يعنی منوفيزيت ِی ديگر مسيحيتمسيحيت باعث شد تا شاخه
ها، متون دينی و فرهنگی خود را به زبان و عرب ای بودند از ُسريانینستوريان که آميزه .شود ساسانی به حاشيه رانده
ها توانستند در امارت حيره، ها به ُسريانی غربی. به هر رو، نستورینوشتند و منوفيزيتزبان ُسريانی شرقی می

 . حيره شدند ِمجبور به ترک ها بزرگی از منوفيزيت ِچنان منزوی کنند که بخشها را آنمنوفيزيت
 مسيحيان  ِالبته بايد يادآوری کرد که مناسبات مسيحيان و پادشاهان ساسانی همواره در تنش بود. دو عامل اصلی، زندگی

 تنش و جنگ ميان اين دو  ِهای ساسانی: اگر وضعيتمناسبات سياسی بيزانس و حکومت -١زد: در ايران را رقم می
گرفتند و اگر مناسبات سياسی خوب بود، مسيحيان نيز ، مسيحيان زير فشارهای شديد قرار میامپراتوری وجود داشت

  ِگذاشت وابستگی شاه به روحانيت مسيحيان تأثير می ِعامل دومی که مستقيم بر زندگی -٢ آرامی داشتند، و  ِزندگی
زندگی تک تک مردم را از گاهواره تا »د خواستنزرتشتی بود: روحانيان زرتشتی بسيار نامدارا و متعصب بودند و می

های  اديان ديگر نبودند. شرح سرکوب ِسن) و به هيچ وجه خواهان تبليغ(کريستن «گور در چنگال خويش داشته باشند
   ١۴) .ها آمده که در آثار بسياری از پژوهشگران بازتاب يافته استهای آن»شهيدنامه«مسيحيان در 

 
  يتغسانيان، مسيحيان منوفيز

 
[عصر جاهليت] » جاهليت«ساالری پساساسانی در عصر خلفای عباسی، اختراع مفهوم  ديوان ِيکی از جعليات بزرگ

پرست و فقط تعداد معدودی از اين ها پيش از اسالم همه بتاست. اين مفهوم ساختگی بدان اشاره دارد که عرب
های تاريخی سر ناسازگاری دارند و با واقعيت بودند. روايات اسالمی» حنيف«يا به اصطالح  «خداجو«ها عرب

ای توليد و هايی از خود به جای گذاشته که شوربختانه تا به امروز به گونهها و اسطورهتوان گفت که داستانمی
 .شوندبازتوليد می

ب شبه جزيره آب و علف، بلکه خارج از عربستان مرکزی يعنی در جنو های بیها نه در بيابان تمرکز عرب ِمناطق
ها تا سطح ی کنونی و ميانرودان بوده است. تقليل دادن عرب عربستان تا سوريه ِعربستان (يمن و حوالی آن)، شمال

ی ايدئولوژيک بوده که اثرات آن تاکنون باقی مانده است و در ادبيات بدوی، اساساً يک برنامهقبايل بدوی و نيمه
 .بيات فارسی تا کنون به بقای خود ادامه داده استی يازدهم و سپس در ادزرتشتی تا سده

ها پيش از آن که از جنوب عربستان يعنی يمن به سوی شمال عربستان کوچ کنند هم با يهوديت و هم با مسيحيت عرب
ترين امپراتوری مسيحی مربوط به قلمروی اکسوم ها پيرو مسيحيت بودند. بزرگ بزرگی از آن ِآشنا شده بودند و بخش

، به مسيحيت گرويده بود. اريتره، بخشی از اتيوپی، سودان و يمن به قلمرو Ezana «ازنه«، ت که پادشاه آناس
 مسيحيت به عربستان جنوبی و از  ِپادشاهی اکسوم [در اتيوپی کنونی] تعلق داشتند. همين امپراتوری باعث گسترش

 . عربستان و شام گرديد ِجا به شمالآن
 عربستان از  ِشناسيم، در اصل قبايلی بودند که از جنوبو متحدان بيزانس می» غسانيان«نام چه ما امروز زير آن

 «جفنه«به سوی شمال عربستان به حرکت در آمدند و زير فرماندهی يکی از پادشاهان حميری (يمن) به نام  ٣ی سده
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ی ها به مذهب / فرقهروم رسيدند. آنی پنجم به مرزهای گذراندند. اين قبايل سرانجام در سدهامورات خود را می
» بنو صالح«های جنوبی جفنه، يکی از قبايل بزرگ عرب به نام منوفيزيت تعلق داشتند. ولی پيش از ورود قبايل عرب

  ِ اقتصادی خود را با نورسيدگان تقسيم کنند. همين باعث ِدر آن منطقه مستقر شده بود و طبعاً حاضر نبودند که منابع
ها شد. گفتنی است که بنو صالح از متحدان بيرانس به شمار ایای بسيار خونين ميان بنو صالح و جفنههدرگيری

ی ديگر شکل  سياسی را به هم زد و يک اتحاديه ِ رهبری جفنه، معادالت ِ بنو صالح از قبايل تحت ِشکست .رفتمی
ی بزرگ، قريشا (آرامی) يا قريش (عربی) نام هاين اتحادي .شناسيممی» غسانيان« عنوان  ِگرفت که ما آن را تحت

 .داشت
  ِاست. او با سپاه» َجبَله«ميالدی)  ۴٩٨ بيزانس از آن ياد شده است ( ِ قبيله از غسانيان که در منابع ِنخستين رئيس

ميالدی با امپراتور  ۵٠٢خورد و در سال  فلسطين را داشت که البته از بيزانس شکست می ِبزرگی قصد تصرف
 Foederati بندد. از اين پس، غسانيان طبق اين پيمان، متحدانيک پيمان صلح می Anastasius ناستاسيوسا

های متحد ايران شان ايجاد يک سنگر دفاعی در برابر امپراتوری ساسانی و عربروند و وظيفهبيرانس به شمار می
 پول و  ِها در شکلبه غسانيان يارانه بدهد. اين يارانه شود که ساليانهاز سوی ديگر، بيزانس متعهد می .يعنی لخميان بود

 .اسلحه بود
ی اعراب  همه ِکند و او را شاهرا دريافت می Phylarchos  پيشوا يا رهبر قبايل ِجبله از سوی بيرانس عنوان

گرفته شد و وارد  ايران و بيزانس از سر  ِهای مياننامند. اهميت غسانيان برای بيزانس زمانی بيشتر شد که جنگمی
ميالدی) يکی از مشهورترين شاهان غسانی است. زمان  ۵۶٩-۵٢٩ای شد. پسر جبله، حارث بن جبله (ی تازهمرحله
 ايران با  ِهای نوينميالدی) و جنگ ۵٧٩-۵٣١ حارث بن جبله منطبق است با پادشاهی خسرو انوشيروان ( ِامارت

نان رشادت از خود نشان داد که يوستينيان، امپراتور بيزانس، او را بيزانس. حارث بن جبله در دفاع از بيزانس چ
توانست يک سلسله پيروزی عليه  Belisar  بيزانسی بليساريوس (بليزر) ِ ژنرال ِخواند. او تحت فرماندهی» شاه«

 .ردخو کالينيکوم در نزديکی فرات شکست می ِايرانيان به دست بياورد که البته سرانجام بيزانس در نبرد
 ميانرودان و  ِ مسيحی در شمال ِ اين مذهب ِ منوفيزيت دوآتشه و پيگير بود و در گسترش ِحارث بن جبله يک مسيحی

 گوناگون ميانرودان و شام  ِ بيزانس توانست چندين اسقف به مناطق ِ عربستان نقش بزرگی ايفا کرد. او با همياری ِشمال
 .بفرستد

ی همين جنگ، غسانيان  بيزانس و ايران شد. در ادامه ِسانيان و لخميان باعث جنگ ميان غ ِميالدی جنگ ۵۴٠در سال 
 .کشدهای خود حاکم امارت حيره، منذر، را میتوانستند بر لخميان پيروز شوند و گويا حارث بن جبله با دست

 ديگر ميان ايران  ِگميالدی) مانند پدرش يک جنگاور موفق بود. ولی در جن ۵٨٢-۵۶٩ حارث، منذر بن حارث ( ِپسر
ی امپراتور رابطه - ساسانی شده بود ِهای ايرانميالدی يمن جزو استان ۵٧٠از سال  -ميالدی  ۵٧٢و بيزانس در سال 

بيزانس، ژوستين دوم، با منذر بن حارث تيره شد و گويا ژوستين فرمان قتل او را صادر کرد. همين اختالف باعث شد 
 ايران يعنی لخميان  ِهای تابع عرب ِاعتنايی به منافع بيزانس نکند و در برابر تهاجمات که منذر بن حارث ديگر چندان

 .های بيزانسی را غارت کنند بيزانس واکنش نشان ندهد. لخميان نيز بدون مانع توانستند استان ِبه مناطق
گيرد که احتماالً در سال میسرانجام در آرامگاه سرگيوی مقدس ميان منذر بن حارث و ژوستين دوم مالقاتی صورت 

های لخمی را آغاز عرب جويانه عليهی تالفیميالدی بوده است. پس از اين آشتی، منذر بن حارث يک حمله ۵٧٨
 .کندمی

تيبريوس باالترين مقام را به منذر بن  .ميالدی) ۵٨٢-۵٧٨شود (پس از ژوستين دوم، تيبريوس امپراتور بيزانس می
 Klillaبند ويژه گذارد. تا آن زمان حاکمان عرب فقط اجازه داشتند يک پيشانیمی «تاج«ر او دهد و بر سحارث می

برد و به  بيزانس به بسر می ِميالدی منذر بن حارث در قسطنطنيه پايتخت ۵٨٠حمل کنند. در همين زمان يعنی سال 
خواند. بدين  کالسدون بود فرا می ِمعترين مجمع آشتی مسيحی را که ضد مجها، بزرگهمراه تعدادی ديگر از اسقف

 .های مسيحی را که در حال ستيز با هم بودند آشتی بدهدی فرقهخواست که همهترتيب می
 برکنار شده و  ِ امپراتوری از مقام ِميالدی از سوی بيزانس به دليل خيانت به منافع ۵٨٢ولی منذر بن حارث در سال 

شود تا سرانجام  غسانيان با امپراتوری بيزانس هر روز بدتر می ِمين سال مناسباتشود. از هسپس به تبعيد فرستاده می
هايی صورت گرفت تا ميالدی که هراکليوس به قدرت رسيد، تالش ۶١٠رسد. اگرچه پس از سال به جدايی کامل می

زمانی به عنوان قبايل بدين ترتيب غسانيان که ). ١۵مناسبات گذشته را بازسازی شود ول ديگر خيلی دير شده بود (
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 بيزانس يعنی قريشان در معادالت سياسی نقش بسزايی داشتند، برای هميشه از بيزانس بريدند و حاال چشم  ِمتحد
 . ساسانی بود ِاميدشان به ايران

ميالدی بدون برخورد با سنگر دفاعی  ۶١۴خسرو پرويز نيز با آگاهی به اختالف غسانيان و بيزانس توانست در سال 
ميالدی که خسرو پرويز در ارمنستان شکست خورد، بيزانس  ۶٢٢از سال  .يزانس (غسانيان) تا مصر را اشغال کندب

 خسرو پرويز به  ِاش را بر لخميان گذاشت. لخميان نيز از زمان نعمان سوم به ويژه پس از قتل او به فرمانتکيه
 .کردنديافت میها اسلحه و پول دربيزانس گرايش پيدا کرده بودند و از آن

ميالدی) که در واقع تير خالص به ساسانيان بود، باعث شد که ايران به يک  ۶٢٨شکست دوم خسرو پرويز در نينوا (
الطوايفی که هر استان زير نظر يک حاکم بود تبديل شود. پس از عوض کردن ده پادشاه در ايران، از  ملوک ِحکومت

خسرو پرويز، يزدگرد سوم که برای بيزانس نماد يک پادشاه مسيحی بود به  یسرانجام نوه -ميالدی ۶٣٢تا  ۶٢٨سال 
شود. از نظر هراکليوس حاال ايران يک پادشاهی مسيحی بود که خطری برای او نداشت. ولی سال شاهی انتخاب می

ی بيزانس يعنی هخورد قسم ِيک تحقير بود و هم برای دشمنان» نژادانمهان و آزاده«تاجگذاری يزدگرد سوم هم برای 
ساالری ايرانی و به ويژه ديوان» نژادانمهان و آزاده« تاريخی است که غسانيان با همياری  ِغسانيان. و از همين بُرش

ها، دينی نوين سر بر سال بعد از ميان اين آشوب ٢٠٠گشايند که  ايران می ِساسانی و پساساسانی فصلی نوين در تاريخ
  .شوده میآورد که اسالم ناميدمی

——————————— 
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 )هشتمشدن ايران (بخش نگاهی ديگر به فرايند اسالمی
 

 پساساسانی و نقش آن را در بوجود آمدن دين جديد يعنی اسالم بشويم،  ِساالری ديوان ِپيش از آن که وارد مبحث
های عرب«يک پيامبر مجازی يعنی محمد و »  ِحساب«ست که به آن اصول و عناصری بپردازيم که به ضروری

را از هم جدا سازيم و به تک » ساختمان اسالم«کنيم که قطعات خته شده است. در اين بخش تالش میاش ري»بدوی
  ِ الهامات ِدهند، محصولکه کل ساختمان اين دين را تشکيل می «قطعات«ها بپردازيم. خواننده خواهد ديد که اين تک آن

فرهنگی ايران زمين  -دينی - سياسی ِر تار و پود مناسباتهای بسيار ديرتر دپيامبری به نام محمد نبوده بلکه از گذشته
 دولتی به نام  ِ يک دين ِاند، البته زير نامی ايرانيان بوده روزمره ِ زندگی ِريشه دوانيده بود و به اصطالح اجزائی از کل

ها و ، گنوسیاين ساختمان اسالمی به طور مستقيم از مسيحيت» قطعات« ديگری از  ِدين زرتشتی. همچنين، بخش
 .اندبوديسم برگرفته شده

  ِدين -١ اصلی اين ساختمان. الف: سياست و اجتماع:  ِاسالم: قطعات (deconstructed) یشده واسازی ِساختمان
سنگسار،  -٣ مردم توسط دستگاه روحانيت،  ِی زندگیجانبه همه ِکنترل -٢سياسی، يعنی پيوند ارگانيک دين و دولت، 

که اساساً متأثر از  (Theology) الهيات :حکم مرگ برای خروج از دين (ارتداد)، ب -۵ی و صيغه، چند همسر -۴
نويسی که اساساً معراج پيامبر، ج: آيين عبادت و حديث -۴معاد،  -٣نبوت،  -٢توحيد،  -١مسيحيت و يهوديت است: 
 نويسیحديث -٢حج،  -١متأثر از بوديسم بوده است:

 پيوند دين و دولت -١
 جايگاه و وظايف روحانيان زرتشتی در عصر ساسانی

ی تاريخ، پيوستگی و تداوم است، نه ُگسست. به سخنی ديگر، گذشته همواره با تغيير شکل يا تعديالتی وارد زمان فلسفه
 را از  ِتواند، تاريخی گذشته است. هيچ کس يا نيرويی نمی تغيير يافته ِ، در حقيقت نوين نيست، شکل»نو«شود. حال می

 .ی تاريخ ساسانی بوده استصفر بياغازد. تاريخ اسالم، در حقيقت، ادامه يا دنباله
 ساسانی بوده که حدود  ِی ايدئولوژی دستگاه حاکميتنيست. اين، شالوده» محمدی«پيوند دين و دولت محصول اسالم 

مردمان آن قلمرو رخنه و رسوب کرده بود.  شده و اين ايدئولوژی در تار و پود ساسانی عملی می ِچهار سده در ايران
ی اين ايدئولوژی توانست طی دو سده پس از فروپاشی ی بالواسطهساالری پساساسانی به عنوان نمايندهديوان

 .شاهنشاهی ساسانی يک بار ديگر آن را احياء کند و در قالب دين ديگری به نام اسالم آن را عرضه نمايد
با روحانيان زرتشتی متفق شده بودند، و اتحاد و دوستی صميم ميان ُملک و دين در تمامی ساسانيان از اولين لحظه »

ی قدس خويش را شامل حکومت دنيوی نموده بودند و اصحاب دين جنبه .مدتی که موضوع کتاب ماست، برقرار بود
کردند و ايرانی دخالت می ی ظروف و احوال مهم در زندگانی هر يک نفرخود نيز به برکت حمايت ديوانيان در کليه

 ١) «.به عبارت اخری شخص را از گاهواره تا گور در چنگال خويش داشتند
های در چنگال روحانيان بود، پادشاهان نيز مجبور بودند سياست» از گاهواره تا گور« مردم  ِ زندگی ِجا که کنترلاز آن

  ِ دولت ايران، دولت ِبايد گفت که ايشان [روحانيان] در قلب« روحانيان تنظيم کنند.  ِداخل ايران را با سليقه و خواست
 ٢) «.ديگری ايجاد کرده بودند

ی موبذان و ِحبر اعظم يا پاپ يا مهتر کليه«ناپذير بود.  انعطاف ِ آهنين ِ روحانيان رزتشتی مانند يک هرم ِسلسله مراتب
قرار داشت. » موبذان موبذ«باری، در رأس اين هرم ) ٣» ( زرادشتيه موبذان موبذ بود. ِحجت عام و نايب امام ملت

ی بعدی شد. اليهگفته می» مغ«ها دادند که به طور کلی به آنی پايين اين هرم را انبوهی از روحانيان تشکيل میاليه
وردار بودند، ای برخهيربذان و باالتر از هيربذان، موبذان قرار داشتند. البته بعضی از روحانيان از مشاغل دينی ويژه

 دينی]، هيربذان هيربذ  ِ مشکالت ِ[حالّل» دستور«[افروزنده و خادم آتش] و » راسپی«(پيشنماز)، » زوت«مانند 
 .[رئيس هيربدان] و غيره

آری مغان اقتدار روحانی داشتند. دولت، ايشان را حاکم بر جان و مال و عرض مردم کرده بود. اجرای عقد ازدواج »
دينی وان حاللزادگی و صدق تملک و ساير حقوق در يد قدرت ايشان بود. تطهير کسان از ننگ بیو صحت اطالق، عن

ی نفوذ ايشان تنها ی اين حقوق باعث نفوذ کامل ايشان شده بود، اما مايهو ارتکاب گناه به اختيار ايشان بود. همه
ات و غرامات شرعی داشتند و اموالی به عنوان رّد ها نبود، بلکه ملکدار نيز بودند و عايدات کثيری هم از مّمر ديهمين

 ۴) «.کردکردند و اين همه به نفوذ و عظمت مقام ايشان کمک میمظالم و نذر و هديا و وقف و حبس حاصل می
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 اين که چرا اين چنين دين و دولت در عصر ساسانی به هم گره خورده بود و به عبارتی دين و دولت دو روی يک  ِدليل
اند رواج داشته است. در آن زمان اين انديشه که شاهان از تخمه ايزدان (تبار خدايان) بوده«اند، اين است که هسکه بود

شده ها ضرب میاز خداوند] بر روی آن] (zy alahia) ”ذی الهی“های شاهان پارس که شعار آرامی اين نکته از سکه
ی ساسانی با شاهی روبرو  دوره ِ آغاز ِدر ايران«بوده است، شاهنشاهی ساسانيان دينی  « نخست ِسنگ) «۵» (پيداست.

 ۵) «.شده استدينی نيز محسوب می -هستيم که متولی آتشکده آناهيد است که يک کانون جنگی
  ِهايی که کردند نتوانستند در برابر دستگاه تالش ِ نظام ايدئولوژيکی با تمام ِهای ايرانی و پارسيان مخالفعرب
ای تعديل يافته در ری پساساسانی مقاومت کنند و سرانجام ايدئولوژی کهن توانست يک بار ديگر به گونهساالديوان
زيستند و سرانجام پيوند دين و  خلفای عباسی احياء شود. خلفای عباسی به سبک و سياق پادشاهان ساسانی می ِزمان

نخستين  -در کنار طاهريان -م.) که  ١٠٠۴-٨٧۴شود. سامانيان (دولت در زمان مأمون برای هميشه تثبيت می
امير « پيوند دين و دولت را ادامه دادند.  ِ پس از خلفای عباسی را بوجود آوردند، همين اصل ِهای ايرانیحکومت

تر نيست و هيچ بنايی از داد از دين هيچ نگاهدارنده“ :اسماعيل سامانی هنگام فتح خراسان به پهلوان خود گفت
بدانيد “کند که در وصيت به پسر خود شاپور گفت: اين سخن، گفتار اردشير پاپکان را در ذهن تداعی می. ”استوارتر نه

همزاد خود نتواند سر پا بايستد. دين بنياد و ستون شاهی بوده و پس که دين و شهرياری دو برادر توأمند که هيچ يک بی
ه بنياد خود نياز دارد و دين به نگهبان خود. زيرا آنچه از آن شهرياری نگهبان دين شده است. پس شهرياری ناچار ب

 ٧) «.نگهبانی ندارد، تباه است و آنچه بنيادی ندارد، ويران
ی اصلی ايدئولوژی ، هسته»پيوند دين و دولت«ست که همواره بر اين نکته تأکيد کرد که از اين رو، ضروری

يشين مانند يهوديت، مسيحيت و بوديسم و دين بعدی يعنی اسالم شاهنشاهی ساسانی بوده است و اساساً ربطی به اديان پ
  .ندارد

  روحانيت زرتشتی: تنبيه و مراقبت با اتکا به دستگاه تفتيش عقايد
 

اين دستگاه تفتيش عقايد  گرايیتفتيش عقايد يکی از وظايف اصلی دستگاه روحانيت زرتشتی بود. در اين راستا، افراط
های عجيب اما شکنجه، ايرانيان هوش و مهارتی غريب در اختراع انواع شکنجه«نجد. گدر تصور امروزی ما نمی

برگشته را شرحه شرحه  بدن محبوس بخت ِی آهنين بود که بدان گوشتيکی از آالت بسيار مستعمل شانه .داشتند
ريختند و آن را می تر کنند نفت بر استخوانی که از زير گوشت پيدا شدهکردند. اگر الزم بود عذاب را سختمی
 ٨) «.افروختندمی

، يا »مفاصل«و آن عبارت بود از بريدن اعضای بدن از » نُه بار نزع روان«هر شکنجه، نامی داشت، برای نمونه 
که بستگی به حکم قاضی شرع به » کور کردن«که باز هم بريدن اعضای بدن از مفاصل بود، يا » هفت بند«

ی ميلی سرخ شده بود و يا به سبب ريختين روغن داغ در چشم اجرای آن يا به وسيله«، شدهای گوناگون اجرا میشيوه
 ) ٩» (شخص.

هايی از افغانستان و پاکستان امروزی برای رسمی که هنوز در بخش . استاندارد برای زناکاران بريدن بينی بود ِحکم
  .شودزنان زانی اجرا می

ها) و کالً گذارانی مانند مانویتشت خارج شدند يعنی زنادقه (بدعتدر مورد مرتدان يعنی کسانی که از دين زر
ی اين نهادهای امنيتی زير نظر موبدان بود. کردند ولی همهای به آن رسيدگی میها ويژهها يا انجمندينان، ديوانبی
ی مرزبانان يا ن يا به عهدهدر تاراندن بيدينان عموماً محاکم عادی دخيل کار نبودند. ارشاد و استنطاق و حکومت ايشا«

کرد و عموماً ی انجمنهای خاصی بود که دربار تعيين میاألغلب بر عهدهقدرتان واليات بود و يا علیساير صاحب
 ١٠) «.موبذان در آن حائز مقام اول بودند

در » زنادقه ديوان«ساالری پساساسانی به نام که بعدها توسط ديوان -روحانيت زرتشتی و دستگاه تفتيش عقايد آن 
انداخت.  نامش لرزه بر اندام مردم آن قلمرو می ِچنان مخوف بود که تنها ذکرآن -عصر خلفای عباسی بازسازی شد

 ١١) «اين انجمن تفتيش عقايد از ُمغان هندرزبذ و سرو شورزداری و دستبرهمداد مرکب بود«
ی تفتيش عقايد  شکنجه ِ  کتاب ِسال پيش از تدوين ١٠٠٠ باری، دستگاه مخوف تفتيش عقايد روحانيان زرتشتی دست کم

   .شهرت دارد، رونق داشت (Hexenhammer) « جادوگران ِ/چُکش ِپتک»  ِکليسای کاتوليک که به نام
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  سنگسار
 

زرتشتی نيامده است. ولی اين نوع مرگ،  -ها در منابع ساسانیها و انواع کشتنسنگسار، رسماً در فهرست شکنجه
 ُسريانی آمده که بسياری از  ِشد. در منابعشده رسماً اجرا می مسيحی ِحيان عرب يا ُسريانی و يا ايرانيانبرای مسي

ها به »نامهشهيد«چند سد تا از اين  .انداز طريق سنگسار به قتل رسيده -عرب، ُسريانی و ايرانی -مسيحی » شهدای»
فردای آن «ها آمده است: اند. برای نمونه در يکی از آنرجمه شدهها تزبان ُسريانی هنوز موجود هستند که بخشی از آن

ای بسيار از زندانيان [مسيحی] را که از مردم همان آبادی بودند هالک کردند. چند تن را محرران را که روز عده
و بر سر صليب يوحنا (ژاک) و استفان (اتين) کشيش جزوشان بودند سنگسار کردند، دو راهبه را نيز به چليپا کشيدند 

 ١٢) «.سنگسار کردند
 های برگزيدهپرونده«زبان]، ترين اسناد برای سنگسار و کشتار مسيحيان غير سامی [مسيحيان ايرانیيکی ديگر از مهم
  ١٣) .از ُسريانی به آلمانی ترجمه شده است Oskar Baum است که توسط اُسکار بام» از شهدای ايرانی

 يهود موجود است، در روزگار ساسانيان در مورد مسيحيان و مرتدان ايرانی به  ِشريعت به هر رو، سنگسار که در
  .آمد و بعدها وارد قوانين جزايی اسالمی شداجرا در می

  مقام زن، چند همسری و ازدواج استقراضی
 

حيان ايران، های فرهنگی در روزگار ساسانيان بوده است. مسيچند همسری و ازدواج موقتی (صيغه) يکی از ستون
 سرسخت چند همسری، ازدواج موقتی و ازدواج با محارم  ِچه عرب، چه ُسريانی و چه ايرانی، از لحاظ دينی مخالف

زرتشتی محسوب  - ايدئولوژيک ساسانی ِکجی تحقيرآميز به دستگاه(خواهر و مادر خود) بودند. اين نگرش، يک دهن
عموماً وجوه اعيان ايران، عالوه بر زوجات شرعی، سراری و  تعدد زوجات بر نهج سابق باقی بود، و«شد. می

 ارزيابی روحانيان زرتشتی همسران  ِزنانی هستند که طبق» زوجات شرعی) «١۴» (جواری و سبايا نيز داشتند.
همان چيزی است که در ادبيات » جواری«و » سراری» .بودند که بعدها در اسالم به چهار زن محدود شد» واقعی«

کنيزانی که در «نيز کنيز هستند ولی » سبايا«گويند، می (Kunkubine) «همخوابه»يا » کنيز«به آن  اسالمی
 بزرگ درآمد روحانيت  ِآيين ازدواج در روزگار ساسانی بسيار پيچيده بود و يکی از منابع». اندها اسير شدهجنگ

 :ز طالق يا مرگ به نفع مردان نوشته شده بودشد. طبعاً تمامی قوانين ازدواج، طالق و تقسيم مال پس امحسوب می
نياز] و با ايشان شدند/بیاگر مردی دو زن دارد [منظور دو زن شرعی، زيرا کنيزان همسر شرعی محسوب نمی»

قراری داده است به نوعی که در اموال ميان او و آنان شرکتی هست، هر يک از دو زن شريک المال مرد است؛ ولی 
توانند کرد؛ لکن اللغير دارند. يک چنين اشتراک در مايملک را هيچ يک از زنان فسخ نمیلک مانعنسبت به يکديگر تم

 ١۵) «.تواند آنرا فسخ کند و به طريقی که همگی به حال اول قبل از عقد قرار عودت کنندمرد می
 همسریو برون endogamyهمسری ای دو نوع ازدواج مرسوم بوده است: دروناساسن در سنن قبيله

exogamy. همسری داشتند و مند برای آن که ثروت خود را با ديگر قبايل تقسيم نکنند، گرايش به درونقبايل ثروت
ی بزرگ بسته به ها استوار بود. يعنی هر خاندان يا خانواده»دانخانه« ايرانی بر  ِهمسری. فرهنگقبايل فقير به برون

و » دانخانه«  ِ معرب ِدر حقيقت شکل» اهل بيت«کرد. مفهوم نی را تعيين میاش همسرگزيجايگاه اجتماعی و اقتصادی
 ساسانی از موقعيت بسيار ممتاز  ِهای پارسیجا که خاندانباشد. از آنمی» ِوسپُهران«ی تر گفته شود ترجمهدقيق

صرار خاص ايرانيان به خلوص ا«کردند. همسری تأکيد می درون ِای بيمارگونه بر اين اصلبرخوردار بودند، به گونه
نژاد، ازدواج ميان ارحام مثل برادر با خواهر، و پدر با دختر، و پسر با مادر را برايشان واجب کرده بود. اين 

ناميدند. ... بهرام چوبينه خواهر خويش گرديه را به زنی گرفت، زن مهرام همانست که خويتوکدت (خويذگَدس) می
از منظر ) . ١۶» (ردوارژ را هفت خواهر بود که گويند هر هفت تن زن او بودندگشنسپ خواهرش هزاروی بود، ا

همسری در بسياری از قبايل جهان رواج داشت؛ البته بايد تأکيد کرد که اين شکل از ازدواج تاريخی که بنگريم، درون
 . طبقات حاکم رايج بود ِعمدتاً در ميان

که » مجموعه حقوقی«، »شايستشايست نه»، «دينکرد«ساسانی مانند   ِکريستان بارتلمه با اتکا به منابع زرتشتی
» ماديگان هزار دادستان«که به » کتاب حقوق فرخ«ی ُسريانی آن توسط ژسوبوخت صورت گرفته بود و ترجمه

در امپراتوری ساسانی، بنابر قوانين متداول از قديم، زن شخصيت «نويسد: (هزار حکم قضايی) شهرت دارد، می
  ِگرديد. به عبارت ديگر، وی شخصی که صاحبشد، بلکه شئی پنداشته میی نداشت. يعنی زن شخص فرض نمیحقوق
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رفت. به طور توانست از آن کسی، حق کسی شناخته شود، به شمار میرفت، بلکه چيزی که میحقی باشد به شمار نمی
” ُختایکتک“وميت رئيس خانوار که خالصه زن دارای حقوقی نبود. وی از هر لحاظ در تحت سرپرستی و قيم

 دينی ساسانيان، اصالحاتی در حقوق  ِاگرچه در طول چهار سده حکومت) ١٧» (شد قرار داشت.(کدخدای) ناميده می
شايان مالحظه است که در مبحث ازدواج، با وجود تجدد در فکر، در حقوق ساسانی همچنان «صورت گرفته بود، ولی 

البته در اين جا برای ما ) ١٨» (کرد.کامالً از ميان نرفته و خودنمائی می” است نه شخصزن شئی “ی ديرين انديشه
ی آن در اسالم [شيعه] به نام که شکل تعديل يافته» ازدواج موقت«و » چند همسری»دو نکته حائز اهميت است، 

 .جا افتاد» صيغه«
ی زنانی که يک مرد سالمی داشته است. شمارهازدواج در امپراتوری ساسانی شباهت کامل به ازدواج در جهان ا»

توانست اختيار کند، از لحاظ حقوق نظری، محدود نبوده است. بديهی است که اختيار زنان متعدد، در عمل بسته به می
ی مالی او بوده است. يک مرد عادی ناگزير بود که با يک زن سر کند. در ميل مرد، و قبل از هر چيز منوط به بنيه

 ١٩) «.ی تسبيح زن در حرمسرای خود گرد آورندی يک دورهتوانستند به اندازهکه اشراف میصورتی 
» ازدواج عاريتی«يا » ازدواج استقراضی«يک نوع ويژه از ازدواج در عصر ساسانی وجود داشت که به آن 

ر اصلی، زنش را به مردی بود. تفاوت در اين بود که شوه -مانند صيغه - «ازدواج موقت«گفتند. اين ازدواج يک می
يک ” چکر زن“و ازدواج با ” پادشازن“به موازات ازدواج با «داد. می» قرض«ديگر برای يک زمان معين يا موقت 

ازدواج “يا ” زن عاريتی“نوع خاص ديگری از ازدواج در عصر ساسانی معمول بوده است که آن را ازدواج با 
توان ناميد. اين نوع می” ری که در قيد ازدواج شوهر ديگری استاختيار موقت زنی به همس“يعنی ” استقراضی

دهد: شوهر حق دارد، زن اصلی خود را به ازدواج چيست؟ در اين باره کتاب حقوق فرخ بدين مضمون توضيح می
مرد ديگری که به جهت پرستاری کودکان خود، بدون تقصير شخصی، نيازمند به يک زن است، و عالقه به داشتن 

شوهر ” ازدواج استقراضی“اظهار بدارد، به طور موقت به همسری بدهد. در مورد ” ایبه وجه پسنديده“را  يک زن
 ٢٠) «.تواند اين عمل را بدون جلب رضايت زن خود انجام دهداصلی حتی می

امی وجود دارد. اين ام گويند، فقط در شيعه امامی / دوازدهُمتعه يا نکاح منقطع يا ازدواج موقت که به آن صيغه نيز می
 اسالم ايرانی يعنی  ِ ساسانی است که وارد ِعصر» ازدواج استقراضی«ی همان نوع ازدواج در واقع شکل تعديل يافته

ی صيغه زمينهپيش -ازدواج موقت در حقوق ساسانی «ای با عنوان ی دوازده امامی گرديد. ماريا متسوخ در مقالهشيعه
 .وع پرداخته استبه همين موض) ٢١»(در ايران

 حکم مرگ برای خروج از دين (ارتداد)
 

 خسرو انوشيروان رسم بر اين بود که به محض اين  ِشد مرگ بود. تا زمانکيفر ارتداد يعنی کسی که از دين خارج می
کرد. ی مرتد را صادر م ِيافت حکم مرگ روحانيان زرتشتی از تغيير دين يک ايرانی آگاهی می ِکه دستگاه تفتيش عقايد

عقوبات بر سه «در زمان خسرو انوشيران که اصالحات قانونی صورت گرفت، اين قانون شرعی اندکی تغيير يافت. 
گناه است، يکی ميان بنده و خدای، که از دين برگردد و بدعتی احداث کند در شريعت، و يکی ميان رعيت و پادشاه که 

بر ديگری ظلم کنند ... در روزگار پيشين هر که از دين  عصيان کند و غّش، يکی ميان برادران دنيا، که يکی
-۵٣١ی خسرو اول يعنی خسرو انوشيروان (ولی در دوره) ٢٢» (برگشتی، حاالً و عاجالً، قتل و سياست فرمودندی...

مرتد و محلد را «تر شدند. از اين پس، ها اندکی ماليمنگارش شده است، سياست» ی تنسرنامه«ميالدی) که  ۵٧٩
انون آن بود که به حبس بازدارند، و علما مدت يک سال به هر وقت او را خوانند، و نصيحت کنند، و ادله برو عرض ق

دارند، و ُشبه را زايل گردانند، اگر به توبه و انابت و اسغفار باز آيد خالص دهند، و اگر اصرار و استکبار او را بر 
 ٢٣) «.استدبار دارد، بعد از آن قتل فرمايند

 عقايد و شکنجه، سنگسار، چندهمسری و صيغه، و  ِهمان گونه که خواننده متوجه شده است، پيوند دين و دولت، تفتيش
 بنيادين در دستگاه  ِها عناصر محمد، ندارند. اين ِحکم مرگ برای ارتداد ربطی به الهامات خدا و پيامبری مجازی به نام

  . دو سده در دينی نوين به نام اسالم احيا گرديد ِسانيان بوده که طی زرتشتی سا ِايدئولوژيک ساسانی يعنی خوانش
—————————- 

ترجمه و تحرير استاد مجتبی  .ی شاهنشاهی ساسانيانسن، آرتور: وضع ملت و دولت و دربار در دورهکريستن -١
 ٩٨ی، ص ، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ١٣٧۴مينوی، تهران، 

 .٩٠: ١٣٧۴سن کريستن -٢
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 .۵٢: ١٣٧۴سن کريستن -٣
 .٩٠: ١٣٧۴سن کريستن -۴
 ۶٠، انتشارات ققنوس، ص ١٣٨٣فر، تهران ی مرتضی ثاقبدريايی، تورج: شاهنشاهی ساسانی. ترجمه -۵
 .۶٢: ١٣٨٣دريايی  -۶
 ٣٣ص  ،١٣٨۶ناجی، محمد رضا: فرهنگ و تمدن اسالمی در قلمرو سامانيان. تهران  -٧
 .٩٨: ١٣٧۴سن کريستن -٨
 .٩٨: ١٣٧۴سن کريستن -٩

 .٩٩: ١٣٧۴سن کريستن -١٠
 .١٠٠: ١٣٧۴سن کريستن -١١
 ١٠٧، انتشارات اساطير، ص ١٣٩٢نفيسی، سعيد: مسيحيت در ايران تا صدر اسالم. تهران  -١٢
١٣- Märtyrerakten- Ausgewählte Akten persischer Märtyrer, aus dem Syrischen von Oskar 

Baum; Bibliothek der Kirchenväter, 1. Reihe, Band 22 
 .۶٩: ١٣٧۴سن کريستن -١۴
 .٧٣: ١٣٧۴سن کريستن -١۵
 .٧۴: ١٣٧۴سن کريستن -١۶
، انتشارات ١٣٣٧الزمانی، تهران، ی دکتر ناصرالدين صاحببارتُلمه، کريستيان: زن در حقوق ساسانی. ترجمه -١٧

 ۴٠طايی، ص مؤسسه مطبوعاتی ع
 .۵٠: ١٣٣٧بارتُلمه:  -١٨
 .۵١: ١٣٣٧بارتلمه:  -١٩
 .۵٧-۵۶: ١٣٣٧بارتلمه:  -٢٠
٢١- Macuch, Maria: Die Zeitehe im sasanidischen Recht – ein Vorläufer der šīcitischen 

mutca-Ehe in Iran? In: Archäologische Mitteilungen aus Iran 18, 187-203    
 .٩۶: ١٣٧۴سن کريستن -٢٢
 .٩۶: ١٣٧۴سن کريستن -٢٣
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 )نهمشدن ايران (بخش نگاهی ديگر به فرايند اسالمی
 

ی زندگی مردم توسط دستگاه تفتيش مانند پيوند دين و دولت، کنترل همه جانبه» قطعاتی«در بخش پيش نشان داديم که 
ی اصلی ايدئولوژی دهندهعقايد روحانيت، سنگسار، چند همسری، صيغه و حکم مرگ برای مرتد، از عناصر تشکيل

 .بوده که با تغييراِت اندکی وارد دين بعدی يعنی اسالم شدند شاهنشاهی ساسانی
های نستوری گذاری يزدگرد سوم، عربتر گفته بوديم در قلمرو ساسانی و به ويژه از زمان تاجگونه که پيشولی همان

سی و دينی گيری مناسبات سيابايست در شکلی سياسی بودند و طبعاً میو مونوفيزيت نيز از بازيگران اصلی صحنه
 .زدندآينده ُمهر خود را می

بود، مانند توحيد و نبوت.  Theologyی االهيات های مسيحی بر مناسبات پساساسانی اساساً در حوزه جريان ِتأثير
شناخته شده است و از » سوشيانت« عنوان  ِ دينی ايرانيان است که تحت ِ کهن فرهنگ ِمعاد يا موعودگرايی از عناصر

وارد اسالم » گرايیمهدی«منشيان وارد دين يهود شد. همين موعودگرايی کهن، بعدها دوباره تحت عنوان  هخا ِزمان
  .شيعی گرديد

  يکتاپرستی (توحيد)
 

در دوره پادشاهی «  يکتاپرستی در جهان که به مقابله عليه چندخدايی برخاست، در مصر کهن بود.  ِگذارنخستين بنيان
 ١٣٧۵سلسله هجدم که مصر نخستين بار قدرتی جهانی شد، فرعون جوانی در حدود  جديد و دوران سلطنت باشکوه

ناميد اما بعدها نامش را  [چهارم] Amenhotep پيش از ميالد به پادشاهی رسيد که ابتدا خود را مانند پدرش آمنحوتپ
دانيم، اين واداشت. تا آن جا که می و نه فقط نامش را. اين پادشاه اتباع و رعايايش را به پذيرفتن دينی تازه -تغيير داد

 سفت و سخت بود و نخستين کوشش از اين دست در تاريخ جهان؛ و تعصب و عدم مدارای  ِدين جديد نوعی يکتاپرستی
دينی که پيش از اين و از ديرباز در جهان باستان امری عجيب و ناآشنا بود، بر اثر اعتقاد به خدای احد و واحد الجرم 

 ١٣۵٨درنگ پس از مرگ وی در سال لبته دوران حکومت آمنحوتيپ بيش از هفده سال دوام نياورد؛ بیمتولد گشت. ا
  ١) «.گذار قدغن گرديدپيش از ميالد، بساط دين جديد برچيده شد و خاطره آن پادشاه بدعت

ن، خورشيد تنها يک شئ البته برای اخناتو .، و آتون، خدای خورشيد بود»آتون«  ِخادم يا خدمتکار«يعنی » اخناتون»
شمول را او [اخناتون] چيزی تازه را به آن دين افزود که آيين خدای جهان«مادی نبود بلکه نمادی بود با کيفيت االهی. 

 ٢)«.به توحيد و يکتاپرستی مبدل ساخت: کيفيت يگانه بودن
 ناب به  ِرائيل برای رسيدن به يکتاپرستیاس يهوديت شدند. ولی بنی ِ مصری بعدها وارد ِ يکتاپرستی ِبسياری از عناصر

ی از جمله قبيله .اسرائيل هنوز تا يکتاپرستی فاصله درازی داشتندهای بنیاين قبيله«زمان نسبتاً طوالنی نياز داشت. 
 ی دان نهوشتان خدای مار،ی يوسف گاو نر، قبيلهايساخار آفتاب و ماه، يهودا شيری با سر زن به نام فينيکس، قبيله

ی آشر که در جنوب جليله کشاورزی را آغاز کرده بودند، خدای مادر اشتوره را بنيامين خدای گرگ و قبيله
  ٣)«پرستيدندمی

سرانجام ولی يکتاپرستی جايگاه خود را در يهوديت يافت و اين دين به عنوان الگوی يک دين توحيدی تثبيت گرديد. در 
در يکی از « مصری به يکتاپرستی يهودی نيز راه يافت.  ِ يکتاپرستی ِناصراين جا بايد تأکيد کرد که بسياری از ع

تو ای خدای يگانه که جز تو خدايی  : وی [اخناتون] اين معنی در عبارات فراوانی به بيان آمده ِهای مذهبیسروده
 .) و همين سروده به عنوان يک اصل به يهوديت راه يافت٤»(نيست.

 :ديت کهن چنين بودشهادت به يکتاپرستی در يهو
Schema Jisroel Adonai Elohenu Adonai Echod 

 «.به گوش باش، ای اسرائيل، خدايی به جز خدا وجود ندارد«يعنی 
  ِ نام آتون (يا آتوم) را با کلمه عبری ِچه شباهتچنان«دهد: ی شهادت توحيدی باال چنين توضيح میفرويد در باره

 اوليه زبان و معنا بگيريم، آن گاه  ِ نوعی وحدت ِ محض بلکه حاصل ِونيس نه تصادفآدونايی و با نام خدای سوری آد
توانيم اين اصل يهودی را چنين ترجمه کنيم: به گوش باش، ای اسرائيل، خدايی به جز خدای ما آتون (آدونايی) می

برای خدا به کار برده شده » آدونای«ی عبری واژه» آتون«به نظر فرويد، در اين جا فقط به جای واژه ) ۵»(نيست.
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  .است
 :اظهار کند» دو گواهی«بگويد يعنی » شهادتين«خواهد به اسالم بگرود بايد کسی که می

 .اَشهُد انَّ محّمداً رسوُل هللا  اَشهُد اْن ال اِٰلهَ اال هللا،
 .ی خداستدهم محمد فرستادهدهم به جز خدا (هللا) خدايی نيست، گواهی میيعنی گواهی می

گردد که بعدها وارد  يکتاپرستی به دين توحيدی اخناتون باز می ِی شهادتگونه که خواننده متوجه شده است، ريشههمان
 .وارد اسالم گرديد -از طريق مسيحيان عرب و ايرانی -جا يهوديت شد و از آن

ی محمد گفته شده است، در باره نخستين، محمدشناسی غيرقابل درک است. زيرا آن چه در ِشناسی مسيح ِبدون شناخت
گذاری شد تا سرانجام به  مسيحی کهن پايه ِ آغازين در دو مکتب ِشناسیمسيح .گردد آغازين برمی ِشناسیواقع به مسيح

 انطاکيه  ِ اسکندريه و مکتب ِ مکتب ِ ميان ِ رومی) منجر گرديد. ستيزها و مباحثات ِ روم (کليسای کاتوليک ِشناسیمسيح
  ِريزی کرد و هم منجر به جدايی مسيحيت شرق از غرب گرديد. مسيحيتام هم مبانی دگماتيسم مسيحی را پايهسرانج

 انطاکيه تأثير پذيرفته بودند و ما آخرين رد پای اين  ِها) مستقيماً از مکتبها (يعقوبیها و مونوفيزيتشرق يعنی نستوری
 انطاليه  ِی آن در مکتبی کلی به مسيحيت شرق که شالودهيک اشارهکنيم. از اين رو، مکتب را در اسالم مشاهده می

 .باشدريخته شد ضروری می
  مکتب انطاکيه و مکتب اسکندريه

 
 نخستين مسيحيت،  ِمسيحيت نخستين در دو شهر متمرکز شده بود: اسکندريه و انطاکيه. بدون آشنايی با اين مکاتب

  ِ مکتب ِشناسی مسيح ِآن دشوار خواهد بود. تازه با شناخت Christology شناسیدرک مسيحيت شرق و به ويژه مسيح
  .گرددانطاکيه است که محمدشناسی برای ما قابل درک می

جا، سه هزار سال پيش از ميالد، از ترين مراکز تمدن جهان بود. در آنی کهن، يکی از بزرگی بزرگ سوريهمنطقه
ميالدی به دست ما رسيده  ١٩٢٨های اوگاريت در سال  خرابه ِای آن از زمان کشفهشده که کتيبه ميخی استفاده می ِخط

برگرفته شده است که از دريای ميانه (مديترانه) تا فرات يا به » آسور«ی يونانی ی کهن، از واژهاست. نام سوريه
 دينی يهودی به مردمانی  ِابعگرفت. در منمیعبارتی از فلسطين تا عراق امروزی که بعدها جزو ايران شد، را در بر

بود، ولی بعدها به مرور » کافر«گفتند. اين نام به معنی می» آرامی«کردند، که در اين سرزمين بزرگ زندگی می
است به کار برده » آسوری«  ِکه مخفف» سوری«  ِزمان از اين مفهوم برای مردمان اين سرزمين استفاده نشد و مفهوم

 دو  ِرفت. بعدها با برآمدی آسور، ساتراپ پنجم امپراتوری هخامنشی به شمار میيان منطقهشد. در دوران هخامنشمی
ی و سوريه Westsyrien ی غربیی بزرگ عمالً به دو بخش تقسيم گرديد: سوريهامپراتوری روم و ايران، سوريه

های روم و بعدها بيزانس انی غربی جزو استی شرقی در ميانرودان واقع بود و سوريهسوريه .Ostsyrienشرقی 
ميالدی، يهوديان و مسيحيان آن ديار به سوی سوريه به ويژه  ٧٠گرديد. پس از ويرانی اورشليم توسط روميان در سال 

توانستند در سوريه گسترش يابند و کليساهای » شانگریبشارت«  ِی شرقی مهاجرت کردند. مسيحيان به دليلسوريه
 .خود را برپا دارند

نخستين پرسش برای اين دو کليسا اين  . اصلی مسيحيت تبديل شدند ِرور زمان، اسکندريه و انطاکيه به دو مرکزبه م
زنی و تفسير داشت، به جای اتکا ای به گمانهی ويژه اسکندريه که عالقه ِبود: مسيح کی بود و چه کيفتی داشت؟ مکتب

 انطاکيه برای توضيح  ِخود را بر انجيل يوحنا نهاد در حالی که مکتب  ِ همنوا يعنی متی، مرقس و لوقا، تمرکز ِبه اناجيل
 گوناگون بود که تاريخ مسيحيت را  ِ دو برداشت ِی آغازکرد. اين نقطهذات مسيح، طبق سنت به اناجيل همنوا تکيه می

 .«پسر خداست»شناسی اين است که مسيح رقم زد. تأکيد انجيل يوحنا در مسيح
ميالدی در نيقيه (ايزنيک در ترکيه کنونی) اين چنين بيان  ٣٢۵م در مجمع عمومی مسيحيان در سال اين درک سرانجا

گويد که:  همنوا می ِ مسيحی به ويژه در اناجيل ِولی سنت .(Christus vere Deus) شد: مسيح، خدای حقيقی است
  توان اين دو را با هم آشتی داد؟ حقيقی است. پس چگونه می ِمسيح انسان

شناسی مقاومت نشان علمای انطاکيه، ديدور تارسوسی، تئودور موپسوستيا و بعدها تئودورت، شديداً عليه اين مسيح
  .دانست استوار بود حقيقی می ِ همنوا که مسيح را انسان ِها بر اناجيل آن ِشناسی مسيح ِی درکدادند. زيرا شالوده
 ها انطاکيه: يعقوبی ِ سوری ِکليسای ارتدوکس

ها را شد. بعدها آنتوضيح داده می Mia Physis «ميا فيزيت«  ِشناسی اين کليسا با فرمولی مسيحشالوده
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ی کافی بر کردند، زيرا اين شورا به اندازهم.) را رد می ۴۵١ی کالسدون (ها اعتقادنامهناميدند. آن» مونوفيزيت«
 مسيحی، بعدها به نام يکی از متفکرانش، يعقوب برادعی  ِن مسيح تأکيد نکرده بود. اين جريا ِوحدت [اراده] شخص

ها عمالً يکی ها و يعقوبیها، مونوفيزيت يعقوبی ناميده شدند. باری، ميافيزيت ِيا مسيحيت» يعقوبی«م.)،  ۵٧٨(مرگ 
ت. از نظر اس»  انسان حقيقی و خدای حقيقی ِی مسيح به عنوان اراده ِوحدت«ها بر مبنای شناسی آنهستند. مسيح

  ِتوان و نبايد اين انسان کاملناپذير است. به سخنی ديگر، نمی تفکيک ِی خدايی و انسانی مسيح يک واحدها، جنبهيعقوبی
 شرق، جا  ِنيز برای مسيح در مسيحيت» انسان کامل»  ِ خدايی و انسانی تقسيم نمود. از همين جا، مفهوم ِرا به دو بخش
مسيح »  ازلی ِهستی«  ِ شرق، و حتا آريوس بدان باور داشت، موضوع ِهای مسيحيتی جريانچه که همهافتاد. ولی آن

هيچ گاه مورد » اصل« آن در انجيل يوحنا آمده، ولی ظاهراً اين  ِ مشخص ِمسيح اگرچه بيان» ازليت«است. موضوع 
چون همانطور که پدرم خدا « آمده است: ٢۵، بند ۵های مسيحی نبوده است. در انجيل يوحنا، بخش مشاجره فرقه

من «آمده است:  ١٢، بند ٨و يا در بخش » سرچشمه زندگی است، به من که فرزند او هستم همين مقام را داده است.
و سرانجام » کند.مانيد، چون نور زنده راهتان را روشن مینور جهان هستم، پس اگر دنبال من بيائيد، در تاريکی نمی

 «.من و پدرم خدا يکی هستيم«است:  آمده ٣١، بند ١٠در بخش 
و » انسان کامل«اين دو ذات، يعنی  .است» ازلی«بنابراين مسيح مانند خداست، با او يکی است و به همين علت، 

انسان «بعدها در اسالم جزو کيفيات محمد شد. به همين دليل، در احاديث نبوی اسالمی، محمد هم » ازلی بودن«
 .است» ازلی»و هم » کامل

ها  مونوفيزيت ِدهندگانها، هم اکنون کليسای قُبطی در مصر، کليسای ارامنه و کليسای اتيوپی ادامهی مونوفيزيتدامها
 .اندهستند که البته در مسير تاريخ تغييرات بزرگی به خود ديده

  کليسای مقدس رسوالن و کاتوليک آسوری شرق: نستوريان
 

است. اين کليسا به ويژه در » همگانی، جهانی«روزی نيست، بلکه به معنی به معنی ام» کاتوليک«ی در اين جا واژه
 وابسته به امپراتوری ايران، شکل گرفت. اين کليسا اساساً توسط دو مبشر بزرگ به  ِ سوريه يعنی در ميانرودان ِشرق

ها نستوريوس را ها نظرات تئودور موپسوستايی و بعدريزی شد. آنپايه Mari و شاگردش ماری Addai نام آدای
ها معتقد بودند که مسيح از يک ذات انسانی بودند. آن» دو شخص«يا  «دو ذات«ی کردند و پيرو آموزهنمايندگی می

 انسانی مسيح، مانند قالبی است که خدا (لوگوس) در آن خانه کرده است. به  ِبرخوردار است و از يک ذات خدايی. ذات
اور بودند که مسيح به عنوان يک انسان بر صليب ُمرد ولی به عنوان خدا، نُمرد. ها بر اين بدليل همين تفکيک، آن

مانند ما  -اشبجز معصوميت -  خدايی مسيح، در الهاماتی است که خدا فقط به او داده بود. همه چيز مسيح ِکيفيت
ها، مريم، بود. از نظر آن» مادر خدا«  ِ مريم به عنوان ِها، انکار شديد آن ِشناسی مسيح ِهاست. يکی ديگر از مبانیانسان

های مسيحيان و مبارزه با آيين» مادر خدا»ی ست. مبارزه با نظريهی خدايی جنبه ِفقط مادر عيسا مسيح بوده و فاقد
 شرق بود. تأکيد بر اين نکته که مريم  ِ، جزيی از االهيات و رفتارهای دينی اين شاخه از مسيحيت»مادر خدا«برای 
شناسی بعدها تقربياً بدون کم [زمينی] عيسی مسيح است، بارها و بارها در قرآن آمده است. به عبارتی همين مسيحمادر 

  .زند اسالمی را رقم می ِشناسیو کاست وارد اسالم شد و محمد
  هابيزانسی: ملکائی -کليسای رومی 

 
» ملکا«ی گفتند. اين مفهوم از واژهمی «یملکاي«روی هم رفته به هوادران کليسای رومی و بيزانسی در سوريه، 

در اين جا امپراتوِر بيزانس است. بنابراين، يک بخش از مسيحيان در شرق  «َمِلک«آرامی برگفته شده و منظور از 
ی شورای کالسدون نيز بودند. کليسای طرفداران شورای ها پيرِو اعتقادنامههوادار بيزانس بودند. در ضمن، آن

اند که ها تقسيم شدهها و انگليکانها، پروتستانی کليسای ارتدوکس، کليسای کاتوليک، مارونیکنون به همهکالسدون هم ا
 .ها يکی استی آنهسته

 آريوس
اند که مرکز آن ابتدا در اسکندريه بود و  يونانی بوده ِ مونوفيزيت و نستوری به طور مستقيم متأثر از مسيحيت ِمسيحيان

ها و شناسی نستوری مبانی االهيات و مسيح ِتوان گفت که آبشخوربه انطاکيه نيز انتقال يافت. می بعدها بخشی از آن
 .م.) است ٢۶٠/٣٣۶ای مستقيم متأثر از االهياِت آريوس (رغم اختالفات در بسياری نکات، به گونهها، علیمونوفيزيت
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آريوس از اين قرار بود: خدا از خلقت کامالً جداست. پس ی عقيده«االهياِت آريوس بعدها با نام آريانيسم شهرت يافت. 
 .شود شناخت يکی بشماريمممکن نيست مسيحی را که به زمين آمده و چون انسان تولد يافته است با خدايی که نمی

ر  خدا و پسر وی عيسی مسيح نيز موجود است. پدر پس ِنمايد، مابينای که انسان را از خالق خود جدا میهمان ورطه
را توليد نمود يعنی پيش از هر چيز پسر از پدر از نيستی خلق گرديد. پس مخلوق است و از ذات خود پدر نيست و به 

 ۶)«.تمام معنی وی را خدا نتوان خواند
توان چنين خالصه کرد: لوگوس و پدر از يک ذات نيستند، فقط يک خدا آريوس را می (Christology) شناسیمسيح

اميد داشت که با « ذات يگانه خدا و مسيح بود، ولی  ِسی مسيح مخلوق اوست. با اين که آريوس منکروجود دارد و عي
به ) ٧» (ست.اظهار تقّدم خلقت مسيح عظمت مسيح را پايدار بدارد، ولی حاضر نبود بگويد مسيح در ذات با پدر يکی

شود، يعنی ذات مسيح س (لوگوس) يکی پنداشته میالقد تثليثی که پدر، پسر و روح ِشناسی مسيح ِسخن ديگر، بر خالف
اين اعتقاد نزديک به اعتقاديست که «داند.  خدا می ِکند، آريوس، عيسی مسيح را مخلوقو خدا را يکی ارزيابی می

 ٨)«.گويند که وی اولين مخلوق خداستاغلب مسلمين راجع به محمد داشته می
 االهيات نستوری و مونوفيزيت وارد اسالم شد، عبارت  ِآريانيسم که از طريق  ِی االهياتکنندهدو عنصر بسيار تعيين

» انسان کامل«محمد  -٣محمد ازلی است يعنی نخستين مخلوق خداست و  -٢محمد مخلوق خداست،  -١هستند از: 
 .است

از آن پس، سرکوب  آريوس محکوم شد و  ِشناسیميالدی مسيح ٣٢۵ عمومی مسيحيان جهان در نيقيه در سال  ِدر مجمع
  .مانندی آغاز گرديداين جريان مسيحی با شدت بی

 ها با کليسای تثليثیها و مونوفيزيت نستوری ِ االهيات ِهای بنيادينتفاوت
  ِ نستوريويس، اسقف ِشناسی سيريل، اسقف اسکندريه با مسيح ِشناسی مسيح ِی جريان مسيحی نستوری به درگيریريشه

به جانشينی عمويش تئوفيلوس به مقام اسقفی اسکندريه برگزيده شد. پيش  ۴١٢گردد. سيريل در سال قسطنطنيه برمی
  ِميالدی در قسطنطنيه شورای جهانی مسيحيان تشکيل شد و از آن پس قسطنطنيه به رقيب سرسخت ٣٨١از آن در سال 

نستوريوس «داشت. باری، » قدرت«نی ی سياسی يعاسکندريه تبديل گرديد. از اين رو، يک بخش از اين دعوا جنبه
به مقام اسقفی قسطنطنيه برگزيده شد. وی در مورد شخصيت عيسی مسيح، پيرو  ۴٢٨واعظی محبوب بود که در سال 

بود؛ يعنی او عيسی » انسان-کلمه«تعاليم مکتب االهياتی انطاکيه بود. اين امر، بدين معنی است که وی پيرو نگرش 
ترين اتصال و ی االهی يا خدا در وی ساکن شده بود. در اين نگرش، ظاهراً نزديکت که کلمهدانسمسيح را انسانی می

ی رغم همهی آنان يکی بود. علیشد و نيت و ارادهيگانگی ممکن بين عيسی به عنوان انسان و خدا يا کلمه ديده می
ساختن عيسی و کلمه، باز هم آنان دو  های نستوريوس به منظور يگانهی تالشها و با وجود همهمباحث و استدالل

  ٩)«.ماندندوجود مجزا باقی می
گويند، يعنی مسيح از دو ذات برخوردار است، ذات انسانی و ذات خدايی.  نستوريوس را دوفيزيت نيز می ِشناسیمسيح

سان است [قُْل ِإنََّما أَنَا انديشند: محمد از يک سو انی محمد چنين میهمين درک نيز وارد اسالم شد و مسلمانان درباره
ثْلُُكْم/ سوره کهف، آيه  ولی از سوی ديگر، خدا يا لوگوس در او ساکن شده است. به همين دليل، جسم محمد ] ١١٠بََشٌر ّمِ

اش) به که روحاش بل دوگانه است که محمد (نه جسم ِماند. بر مبنای همين ذاتميرد ولی روح او زنده باقی میمی
  .معراج برود

کرد. از نظر بود، رد می” مادر خدا“های خود در قسطنطنيه، اين موضوع را که مريم باکره نستوريوس، در موعظه»
 ١٠)«.او عيسای انسان از مريم متولد شد و نه عيسای کلمه يا خدا

 .خود باقی ماندشناسی برای او به قوت شناسی بازتاب يافته است و همين ساختار مسيح قرآن همين مسيح ِدر سراسر
 

———————————- 
 ٣٢داد نو، ص ، انتشارات رخ١٣٨٨ی صالح نجفی، تهران، فرويد، زيگموند: موسی و يکتاپرستی. ترجمه -١
 .٣۵: ١٣٨٨فرويد  -٢
 ٣١، انتشارات ويدا، ص ١٣٧٨ی يهود. تهران، دقيقيان، شيرين: نردبانی به آسمان، نيايشگاه در تاريخ و فلسفه -٣
 .٣۵: ١٣٨٨فرويد  -۴
 .٣٨: ١٣٨٨فرويد  -۵
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، انتشارات ١٣٨٢ی علی نخستين، تهران، ميلر، و. م.: تاريخ کليسای قديم در امپراطوری روم و ايران. ترجمه -۶
 ٢۴٠اساطير، ص 

 .٢۴٠: ١٣٨٢ميلر  -٧
 .٢۴١: ١٣٨٢ميلر  -٨
 ٩١، انتشارات فرزان روز، ص ١٣٩٠ی روبرت آسريان، تهران، لين، تونی: تاريخ تفکر مسيحی. ترجمه -٩

 .٩١: ١٣٩لين  -١٠
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 )همشدن ايران (بخش دنگاهی ديگر به فرايند اسالمی
 

ای از گيری اسالم بشويم، الزم است که چکيدهساالری پساساسانی و نقش آن در شکل ديوان ِ مبحث ِپيش از آن که وارد
 :موضوعات گذشته را در اين جا بياوريم

 ۶٠٣رويز بود، شاهنشاه ايران در سال به دليل قتل موريکيوس امپراتور بيزانس که دوست و پدر زن خسرو پ -١
ميالدی ادامه يافت. خسرو پرويز دوبار از هراکليوس  ۶٢٨کند. اين جنگ تا سال ميالدی عليه بيزانس اعالم جنگ می

ميالدی در  ۶٢٨ميالدی در ارمنستان و بار ديگر در سال  ۶٢٢خورد. يک بار در سال امپراتور بيزانس شکست می
ميالدی به يک قلمروی پاره پاره تقسيم شد و حاکمان محلی هر گوشه از ايران را در  ۶٢٨سال  نينوا. ايران پس از
 .اختيار خود گرفتند

 امارت حيره با امپراتوری بيزانس  ِخسرو پرويز پيش از حمله به بيزانس، متوجه شده بود که نعمان سوم، امير -٢
ميالدی، خسرو پرويز  ۶٠٢. همين باعث شد که در سال کند و از آن پول و اسلحه دريافت کرده استهمکاری می

در واقع نزديک چهار سده به  -مرکز لخميان -فرمان قتل نعمان سوم را صادر کند و او را به قتل برساند. امارت حيره 
 . امپراتوری بيزانس و بدويان عربستان کارکرد داشت ِ سنگر دفاعی ايران در برابر ِعنوان

 غربی عربستان اسکان داشتند و  ِ و شمال ِ مونوفيزيت يا يعقوبی بودند در شمال ِ مسيحيت ِه پيروهای غسانی کعرب -٣
 .های متحد ايرانی يعنی لخميان کارکرد داشتند دفاعی در برابر امپراتور ساسانی و عرب ِها نيز به عنوان سنگرآن
  ِاز متحد سابق خود يعنی بيزانس بُريدند و به ايرانهای غسانی به طور کامل  ايران و بيزانس، عرب ِ جنگ ِدر طی -۴

ساسانی گرايش پيدا کردند. به سخنی ديگر، اين جنگ باعث شد که متحدان عرب دو امپراتوری سد و هشتاد درجه 
 .تغيير سياست بدهند

انی افتاد. اين، آغاز  درباريان ساس ِم.) که نوجوانی بيش نبود، قدرت عمالً به دست ۶٣٢گذاری يزدگرد سوم (با تاج -۵
شد: زرتشتيان، مسيحيان نستوری و مسيحيان ی تشکيل می قدرت در رأس حاکميت ساسانی بود که از سه جبهه ِجنگ

ی  متحد بالقوه ِساالری به مسيحيان مونوفيزيت به عنوانمونوفيزيت. صاحبان قدرت سنتی در ايران و در رأس آن ديوان
  .نگريستندخود می

 بزرگی از نيروهايش  ِ هراکليوس از جانب ايران آسوده شد و به همين دليل او بخش ِگذاری يزدگرد سوم خيالبا تاج -۶
های بيزانس مانند دمشق و را به سوی قسطنطنيه به حرکت در آورد. از همين زمان است که نيروهای غسانی استان

دينی آن جا را يک  - جمعيتی  ِميانرودان شدند و ترکيبها از طريق سوريه وارد دادند. آنفلسطين مورد حمله قرار می
  .بار ديگر تغيير دادند

دهد و ، اين نکته درک شود که يک حکومت مرکزی کارکرد خود را از دست می»فروپاشی« عنوان  ِاگر تحت -٧
اهی ساسانی نخست  شاهنش ِشود، آن گاه بايد گفت که فروپاشیهای محلی تقسيم میقلمروی تحت حاکميت آن به حکومت

ميالدی رخ داد. يزدگرد سوم هيچ گاه نتوانست قلمروی  ۶٢٨ميالدی و سپس به طور قطعی در سال  ۶٢٢در سال 
 .های زده شده به نام او اثبات کردتوان از روی سکهساسانی را وحدت ببخشد. اين را می

بتوانند اميال و اهداف خود را دنبال  های محلی در قلمروی ساسانی منتظر يک فرصت اساسی بودند تاحکومت -٨
  .ها داده شدميالدی به آن ۶۴١نمايند. اين فرصت با مرگ هراکليوس در سال 

  ايران در زمان يزدگرد سوم ِوضعيت
اش مريم بود. نام پدر يزدگرد مسيحی ی خسرو پرويز و همسرتر گفته شد، يزدگرد سوم نوهگونه که پيشهمان

نيمه زرتشتی بود. مادر يزدگرد که از او تقريباً اطالعاتی در  - يزدگرد نيمه مسيحی ِبارتی پدربود. به ع» شهريار«
يزدگرد سوم يک مسيحی  -يا هراکليوس -دست نيست، بنا بر گزارشات پراکنده گويا مسيحی بوده است. از نظر بيزانس

کند. از همين مقطع زمانی نيز گذاری میتاج  مرگ محمد نيز است) ِشود سالميالدی (که گفته می ۶٣٢بود. او در سال 
شود. اين حمالت، های بيزانس و مرکز نستوريان که در امارت حيره بود آغاز میحمالت غسانيان مونوفيزيت به استان

 .رسنددر روايات اسالمی به ثبت می» حمالت نيروهای مسلمان«سال به نام  ٢٠٠هستند که پس از » تهاجماتی«همان 
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تاخت و تاز  -سوم در دومين سال سلطنت خويش در مرزهای غربی و مجاور تختگاه خويش با تهديد اعراب يزدگرد»
ای به نام اسالم در بين اقوام مجاور بود. تا درگيری پيدا کرد که اين بار محرک آنها نشر آيين تازه -های قبايلسرکرده

گذشت و تيسفون هنوز تقريباً چيزی در اين باب اب میآن زمان بيست و پنج سالی از پيدايش اسالم در سرزمين اعر
 ١) «نشنيده بود يا جدی نگرفته بود

گذشت و تيسفون هنوز تا آن زمان بيست و پنج سالی از پيدايش اسالم در سرزمين اعراب می«نويسد، کوب میزرين
نوينی به نام اسالم چيزی نشنيده بود،  اين که کسی از دين» تقريباً چيزی در اين باب نشنيده بود يا جدی نگرفته بود.

ميالدی و  ۶٢٨کامالً طبيعی بود، زيرا چنين دينی هنوز وجود نداشت. نيروهای نظامی و تجسسی ايران تا سال 
 غربی عربستان مستقر بودند. هم ايرانيان و  ِميالدی در شمال ميانرودان و شمال ۶٣٢نيروهای نظامی بيزانس تا سال 

ترين گزارشی از های اطالعاتی برخوردار بودند، در هيچ کدام از منابع اين دو کشور کوچکز سرويسها اهم بيزانسی
 .برآمد دينی نوين که در حال بسيج باشد گزارشی نشده است

ن  ميانرودان ربطی به اسالم نداشت. به همي ِهای نستوری ساکنهای بيزانس و عربهای غسانی به استان عرب ِحمالت
از پيدايش اسالم در سرزمين اعراب خبری داشته » بيست و پنج سال«يعی است که يزدگرد نبايد هنوز پس از دليل، طب

 .باشد
کننده پس از چند ماه به داليل سفرهای تجاری های مدرن در آن عصر، اخبار مهم و تعيينحتی با توجه به فقدان رسانه

ها و ايرانيان از سال از ظهور اسالم، بيزانسی ٢۵ه پس از شد. اين کهای نظامی، پراکنده و پخش میيا لشکرکشی
مکه يکی از «کنند چنين دينی اطالع نداشتند، با هيچ منطقی سازگار نيست. به ويژه زمانی که روايات اسالمی ادعا می

  .جا رفت و آمد داشتندآن زمان بود و تاجران از اقصی نقاط جهان به آن» مراکز تجاری پُر رفت و آمد
 يزدگرد  ِساله بود که وجودش بيشتر نمادين بود تا کارکردی. حکومت ١۶الی  ١۵  ِباری، يزدگرد سوم يک نوجوان

ای که در ايران تشکيل شده بودند، به های محلیی گوناگون بود. حکومت قدرت سه جبهه ِسوم، در حقيقت آغاز جنگ
ی تا زمانی که هراکليوس زنده بود، آشکارا کسی جرأت ها تعلق داشتند. ولفراخور حال خود به يکی از اين جبهه

 .رفت نيروهای بيزانس می ِ دخالت ِاقدامات گسترده نظامی نداشت. زيرا بيم
ها در حيره بود توانستند از اين فرصت استفاده کنند و جايگاه خود را در قلمرو ساسانی استحکام نستوريان که مرکز آن

های غسانی [يعنی دشمنان ساالری به عرب در دربار و ديوان ِنيست که زرتشتيان انگيزبخشند. از اين رو، شگفت
  .نگريستند خود می ِی بيزانس و نستوريان] به عنوان متحدانخوردهقسم

ساالری ساسانی مانند بود. ديوان»پات»ميالدی، قلمروی ساسانی در يک حالت  ۶۴١ هراکليوس در سال  ِتا زمان مرگ
ای در حالت های محلی نيز به گونهداد و حکومتی بوروکراتيک خود را انجام میی و روزمرهکارهای هميشگ

های محلی را به هم جوش چه که تمامی حکومتهای محلی خود بودند. آن جنگ ِبودند و بعضاً مشغول «بالتکليفی«
ساالری کار بدون اين ديوان ساالری ساسانی بود که تمامی اطالعات کشوری در اختيارش بود وداد، ديوانمی

ساالری ساسانی رفت. به سخنی ديگر، تنها چيزی که به قوت خود باقی ماند، ديوانهای محلی اصالً پيش نمیحکومت
  .بود
يزدگرد سوم ناچار بود از ايالتی به ايالت ديگر برود و تقاضای وفاداری و کمک و حمايت کند. ايران در زمان »

 ۶٣٣اه شبيه به نظام سلطنتی آلمان در قرون وسطی، يعنی سلطنت سيّار، شده بود. اعراب در فرمانروايی اين پادش
 ٢) «.در نبرد جسر [پُل] شکست خوردند ۶٣۴توانستند وارد عراق شوند اما در 

د دهنکدام اعراب؟ سدها سند غيرقابل انکار نشان می». توانستند وارد عراق شوند ۶٣٣اعراب در «نويسد دريايی می
ها، در ميانرودان و سپس در خوزستان و خراسان بزرگ ساکن شده که اعراب بيش از چهار سده، پيش از اين جنگ

ميالدی وارد  ۶٣٣در سال  «اعراب«ها از زمان پارتيان وارد ميانرودان [عراق] شده بودند. پس کدام آن .بودند
تر با تکيه به اسناد اسالمی و گونه که پيشکرد! همان را تعريف» اعراب«ميانرودان (عراق) شدند؟ بايد دقيقاً اين 

گذاری ميالدی پس از تاج ۶٣٢ی نظامی مونوفيزيت در سال بيزانسی گفته شد، خالد بن وليد به عنوان يک فرمانده
نجا های بيزانس حمله کرد. نيروهای غسانی از هما نيروهای بيزانس به قسطنطنيه به استان ِنشينیيزدگرد سوم و عقب

همان غسانيان بودند. دريايی » توانستند وارد عراق شوند ۶٣٣اعراب که «بعداً وارد ميانرودان شدند. بنابراين، اين 
از چه کسانی شکست خوردند؟ از نيروهای » در نبرد جسر [پل] شکست خوردند. ۶٣۴اعراب در «نويسد: همچنين می

ها و ایره بود؟ شوربختانه در اين ميان فراموش شده که حيرههای نستوری که مرکزشان در حينظامی ايران يا عرب
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اند و نستوريان و غسانيان از لحاظ تاريخی دشمنان ديرينه و خونين بسياری از روستاهای پيرامون آن عرب بوده
  .مند شدساالری ساسانی و پساساسانی به خوبی از آن بهرهموردی که ديوان .رفتنديکديگر به شمار می

ها پرسپکتيو ما با روايات اسالمی سمت و سو يافته، بسيار راحت ی نگرش ما يا به اصطالح فرنگین جا که زاويهاز آ
ميالدی وارد  ۶٣٢ها که پس از  ديگر عرب ِزيستند و بخشها بيش از چهار سده در ايران میکنيم که عربفراموش می

  ِی روايات اسالمی است که به نامنی مونوفيزيت، پايههای غساهای غسانی بودند. همين عربايران شدند، عرب
  .اندمعرفی شده» های مسلمانعرب«

شکست  ۶٣۶زاد نيز در نبرد قادسيه به سال نيروهای ساسانی به فرماندهی رستم فرخ«دهد: تورج دريايی ادامه می
 ٣) «ندخوردند و تازيان مسلمان توانستند بدون مقاومت وارد پايتخت يعنی تيسفون شو

ابتدا الزم به يادآوری است که حيره هيچ گاه  . روايات اسالمی است ِگويد در واقع تکرارآن چه دريايی در اين جا می
گويند تسخير نشد. حتا منابع اسالمی می») اعراب مسلمانان«های غسانی (يا به اصطالح روايات اسالم توسط عرب

 ۴) «يره بدون مقاومت تسليم شدبود که ح) ۶۴٢ نهاوند ( ِپس از جنگ«تازه 
 ۵ اطالعاتی که از روايات اسالمی به دست آمده است، قادسيه بايد در حدود  ِکيلومتری حيره، و طبق ۵الی  ۴کوفه در 

، سال دوم ۶٣۶کيلومتر فاصله وجود دارد. سال  ٢٠٠کيلومتری حيره واقع شده باشد. از قادسيه تا تيسفون نزديک 
 ۶٣٢  ِافتاد. ما تا سال» اعراب مسلمان»  ِشود که در اين سال تيسفون به دستوم است. گفته میشاهنشاهی يزدگرد س

 بدوی مرکز عربستان  ِشناسيم. اعراب عربستان را می ِ غربی ِ شمال ِ ساکن ِميالدی فقط اعراب ساکن ايران و اعراب
  .هنوز فاقد هر نقشی هستند

ی بزرگی از خسرو پرويز خورده های حيره که ضربهميالدی، عرب ۶٣٢گذاری يزدگرد سوم در سال پس از تاج
  ِبودند، يک بار ديگر شانش خود را آزمودند تا در اين فرصت جايگاه خود را در قدرت سياسی و به طبع آن در دربار

ای وفادار سنتی ای و نيروههای حيره عرب ِ قادسيه، جنگی بوده ميان ِساسانی محکم نمايند. به احتمال بسيار، جنگ
 واقعی در دست نداريم. ولی تسخير تيسفون توسط  ِساسانی. اين که اين جنگ چه ابعادی داشته ما هيچ سند و مدرک

-Jean ژان موريس فيه«ی جزئيات آن بدانيم.  تاريخی است، البته بدون اين که ما چيزی درباره ِها يک واقعيتعرب
Maurice Fiey [ايشو يهب سوم]” ايسو يهب“  ِبری از مشاجره ميانشناس فرانسوی، به خشرق Iso Yahb III 

کند. طبق اين خبر های مسيحی قطر اشاره میو عرب ۶۵٩تا  ۶۴٩های اسقف مسيحيان ايرانی در تيسفون ميان سال
شناس فرانسوی معتقد است که علت قيام شناختند. شرقمسيحيان عرب در قطر اسقف تيسفون را به رسميت نمی

ميالدی و از بين رفتن اِعمال نفوذ  ۶٣۵سيحيان قطری عليه اسقف ايسو يهب، اشغال تيسفون توسط اعراب در سال م
 ۵)«.به بعد است) ۶٣۵ قطر از اين تاريخ ( ِايرانيان بر اعراب

س رفت. او ی هيأت ايرانی برای صلح نزد هراکليوايشو يهب دوم مقام اسقفی نستوريان را داشت و او به عنوان نماينده
 هراکليوس حضور داشت. از اختالفات مسيحيان  ِهمچنين در مراسم تحويل صليب مقدس در اورشليم نيز در کنار

به تيسفون و اشغال آن در » ی اعراب مسلمانحمله«توان پی بُرد که  ساسانی و ايشويهب می ِقطری وفادار به حکومت
گرفته بود. اين که به طور واقعی چه رخ داده است، ما  ای صورتميالدی، از سوی نستوريان حيره ۶٣۵سال 

بدوی و قبايل ديگر عرب  اعراب نيمه ِها با کمکایاطالعات مستندی در اختيار نداريم. احتمال اين نيز هست که حيره
به رو  رو» نشناختن ايشويهب به رسميت«و » اشغال تيسفون«  ِبه اين عمل اقدام کردند. در اين نامه با دو مفهوم

تيسفون را اشغال کردند، پس چه  «مسلمانان« مسيحی دلگير باشند؟ اگر  ِهستيم. چرا بايد مسيحيان قطری از ايشو يهب
دخالتی داشته است؟ حتماً دخالتی داشته » اشغال تيسفون«دارد؟ مگر اين اسقف در » اسقف مسيحی«ربطی به يک 

  .ر ايران (و طبعاً حيره) بود دينی نستوريان د ِ ترين رهبراست! زيرا او بزرگ
اند های يزدگرد سوم ضرب شدهضرابخانه سکه ١٧کند که فقط در شناس انگليسی سوزان تايلر اسميت اشاره میسکه»

بايست تعداد بيشتری ضرابخانه سکه از می) ۶۵١-۶٣٢و با توجه به دوران نسبتاً طوالنی سلطنت اين پادشاه ساسانی (
شناس اند. اين سکههای يزدگرد فقط در سيستان، فارس و خوزستان ضرب شدهدند. سکهکريزدگرد سوم ضرب می

 ۶٣۶اند و از سال ميالدی ضرب شده ۶٣٣و  ۶٣٢های های يزدگرد سوم بين سالدهد که بيشتر سکهانگليسی ادامه می
تا  ۶۴١و از سال  ۶٣۵تا  ۶٣۴  ِهای فارس و خوزستان سکه ضرب کردند. از سالميالدی فقط ضرابخانه ۶٣٧تا 

 ۶) «.ای از يزدگرد سوم يافت نشده استسکه ۶۴٢
  ِ(دريايی) تبديل شد. علت»  سيّار ِسلطنت» يزدگرد سوم، به  ِای، عمالً سلطنتهای حيره تيسفون توسط عرب ِبا تصرف

پرويز بود، يعنی کسی که  ی خسرو يزدگرد سوم از کشته شدن بود. يکی اين که او نوه ِاين امر به احتمال بسيار ترس
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کرد.  لخميان، نعمان سوم، را زير پيل بيندازند و به قتل برسانند. شايد از ترس انتقام و قصاص فرار می ِفرمان داد شاه
توان گفت که  ساسانی به يک مورد روزمره تبديل شده بود، می ِدر دربار» ُکشینسل«و  «ُکشیشاه«جا که و از آن
  .مجبور به جابجايی بود نوجوان  ِيزدگرد

 ساسانی حاال در  ِميالدی از هم پاشيده شد و ايران ۶٢٨رساند که شاهنشاهی ساسانی عمالً پس از سال اين وضعيت می
 سياسی پيشين خود نرسيد.  ِی يزدگرد سوم، ايران هرگز به وحدت طوالنی استحاله قرار گرفته بود. در دوره ِيک مسير
  .ن حضور داشتند و تازه خود يزدگرد سوم همواره در حال تغيير مکان بودهای محلی کماکاحکومت

ميالدی که تيسفون اشغال  ۶٣۵  ِ جديد به نام اسالم است که تا سال ِيک دين»  ناگهانی ِبرآمد«ی اساسی در اين جا نکته
ن جا نبايد فراموش که در اين زمان ها، از آن اطالع نداشتند. البته در ايها و نه ايرانیشود، هيچ کس، نه بيزانسیمی

مرز عربستان بايد نيروهای نظامی ايران در يمن که همهنوز ايرانيان بر يمن سلطه داشتند. يعنی در بدترين حالت می
  .يافتنداطالع می» دين جديد«است از 

ن در سال پنجم هجری بود. های ابن اسحاق / ابن هشام و ديگر راويان اسالمی، نخستين هجرت مسلمانابنا بر داستان
روايت است که آن چنان تعداد مسلمانان در مکه زياد شد که سران مکه شروع به شکنجه و آزار مسلمانان کردند. 

  .«مسلمانان به حبشه هجرت کنند«همين باعث شد که 
شاهی بود که او را و چون کار بر مسلمانان سخت شد پيامبر خدا بفرمود تا به سرزمين حبشه روند که در آنجا پاد»

ديد، و سرزمين حبشه محل تجارت قريشان بود. و چون مسلمانان در مکه گفتند و کسی به قلمرو او ستم نمینجاشی می
کردند، تا اسالم در آزار ديدند، بيشترشان به آنجا رفتند و پيامبر بماند و قريشيان همچنان با مسلمانان بد رفتاری می

سفرشان در «شود که و همانجا ادامه داده می) ۵» (ز اشراق قريش به مسلمانی گرويدند.مکه رواج يافت و کسانی ا
ميالدی  ۶١۵به عبارتی، نخستين مهاجرت مسلمانان که بدون محمد رخ داد در سال »  پنجم بعثت پيامبر بود. ِ سال ِرجب

بود. اين که چرا راويان  (Armah) «هارم«بوده است. البته در اين سال پادشاه حبشه يا اکسوم فردی مسيحی به نام 
عنوان پادشاهان در حبشه بود،  «نگوش«يا » نگوس«گويند داستان ديگری است. می» نجاشی«اسالمی به اين پادشاه 

» مهاجران مسلمان«، نجاش يا نجاشی شده است. به هر رو، اين «نگوش«  ِدر عصر ساسانی. معرب» خسرو«شبيه 
رفتند (از طريق دريای سرخ). به همين علت، حتا اگر خبرها با سرعت بسيار کم بشه میبايست از طريق يمن به حمی

   .افتاد حاکم بر يمن می ِبه دست ايرانيان» دين جديد»  ِميالدی اخبار ۶٣۵تا  ۶١۵بايد از سال شدند میهم پخش می
 

  مرگ يزدگرد سوم
 

  ِاش همواره در حال سوم شاهنشاهی ِيعنی از سال ۶٣۵ شاهی نشست و از سال  ِسالگی به تخت ١۶يا  ١۵يزدگرد سوم 
 بسيار  ِ جانی بود. زيرا به احتمال ِبلکه فقدان امنيت» مسلمانان« اين جابجايی نه فرار از دست  ِتغيير مکان بود. علت

اين ادعا ها توانستند بدون مقاومت تيسفون را به تصرف خود در بياورند. شاهد ایميالدی حيره ۶٣۵  ِقوی از سال
ها تيسفون را اشغال کردند. همچنين باشد که چرا عرب مسيحيان قطری وفادار به ساسانيان به ايشويهب می ِاعتراض

ای بوده باشند و نه غسانيان. زيرا اگر غسانيان دست به چنين بايد حيرهکردند می» اشغال«هايی که تيسفون را عرب
  .داشتخالِت نظامی بيزانس را در پی میزدند، به احتمال قوی دعمليات نظامی می

  ِسراسر  داخلی ِجنگ«کند: گذاری يزدگرد سوم اين چنين توصيف می ايران را در هنگام تاج ِاميرحسين ُخنجی وضعيت
 محلی به سلطانی خودسر  ِدارانکشور را در شرق و غرب و شمال و جنوب و مرکز فرا گرفته بود. هر کدام از سپه

بود و کشور پاره پاره شده بود. خراسان و باختر و تخارستان و کابلستان و سيستان و ُسغد و خوارزم هر تبديل شده 
نه تنها  -که دولت رسمی بود و تيسپون را در اختيار داشت - خودسر بود، و سلطنت يزدگرد ِ يک شاه ِکدام در دست

از حد تيسپون تا موصل و همدان و  -که گفتيمچنان  -اش رسی به نيروهای آن مناطق را نداشت بل که سلطهدست
 ٨) «.رفتخوزستان و آذربايجان فراتر نمی

 يک جناح معين از  ِالبته بايد يادآوری کرد که يزدگرد سوم يک نوجوان بود و قدرت نه در دست او بلکه در دست
  .بُرش تاريخی استمند ايران در اين دربار بوده است. ولی اين تصوير نسبتاً درستی از وضعيت آشوب
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ای عمدتاً مسيحی های حيرهکند که عربکند، فراموش میولی از آن جا که ُخنجی خود را محدود به روايات اسالمی می
زمانی که به دنبال نبرد ايرانيان « ... ميالدی از سوی هيچ نيرويی تسخير نشد:  ۶۴٢نستوری بودند و حيره هم تا سال 

 و قادسيه و نهاوند، سرانجام سپاه ايران شکست خورد، حيره به تصرف تازيان در آمد، و تازيان در حلوان و جلوال
ی رستم ُخنجی از مناقشه) ٩» (بدون اين که مقاومت جدی از طرف مردم و يا کارگزاران ايرانی آنجا صورت پذيرد.

ادر کرد. اگرچه رستم چندان را ص» مسلمانان«دهد که يزدگرد به رستم فرمان حمله عليه و يزدگرد سوم گزارش می
 عرب حيره که تا  ِاو [رستم] در اين جا سران«شود.  حيره می ِپذيرد و با سپاه خود عازممايل به اين حمله نبود ولی می

 ايران بودند را فرا خواند تا تهديد و تطميع کند و اطمينان يابد که مردم حيره در  ِسه سال پيش از اين کارگزار دولت
های نياز] متوجه شد که عربای/بیانيان خواهند ماند. ... رستم از گفتگو با ابن بُقيله [يک صاحب نفوذ حيرهکنار اير

 ١٠ «.اند که به هيچ رو حاضر نخواهند بود که در کنار او با مسلمين وارد جنگ شوندحيره چنان مرعوب مسلمين شده
شان غسانيان بودند که موفق به اشغال آن  ديرينه ِکردند، دشمنانهمان گونه که گفته شد تنها کسانی که به حيره حمله 

 مسيحيان نستوری بود. حتا در بعضی از روايات  ِميالدی حيره کامالً در دست ۶٣۵و  ۶٣۴نشدند. به عبارتی در سال 
ر به فرار شد. ميالدی برای مدتی کوتاه حيره را تصرف کرد ولی بعد مجبو ۶٣١اسالمی آمده که خالد بن وليد در سال 

 .های بيزانس را به عهده داشتهمين خالد بنا بر منابع بيزانسی فرماندهی غسانيان به هنگام حمله به استان
های اسالمی اصالً با هم سازگاری ندارند و اسناد واقعی تصوير ديگری از آن زمان ها و اجزاء داستانبه هر رو، پاره

 .دهندبه ما می
وقف يزدگرد سوم در نهاوند بوده است. به همين دليل در برخی منابع از نهاوند به عنوان پايتخت گويا آخرين ايستگاه ت

هج يزدگرد به اسپهان رفت، و فيروزان را با سپاهيانی که از نواحی  ٢٠  ِدر سال«يزدگرد سوم نام برده شده است. 
) ١١» (ها از راه مدائن به درون ايران شوند.رب ع ِدرونی کشور گرد آورده بود به نهاوند گيسل کرد تا مانع وارد شدن

 ١٢ «.هجری بوده است. تاريخ دقيقش مشخص نيست ٢١های سال تسخير نهاوند در يکی از ماه«دهد: خنجی ادامه می
ميالدی. اين  ۶۴١/۶۴٢ها برابر است با سال عرب ٢٠های نامستند اسالمی است. سال اين گفتاوردها تکرار داستان

ای به سوی نهاوند يعنی قلب های حيره هراکليوس عرب ِچند ماه پس از مرگ .ميردلی است که هراکليوس میهمان سا
افتند. در همين زمان، يزدگرد هم در نهاوند بود، شايد به همين دليل بعضی از منابع از اين شهر به عنوان ايران راه می

هاوند را بگيرند. اين که آيا با مقاومتی رو به رو شدند يا نه، ما هيچ توانند نها میاند. به هر رو، عربپايتخت نام برده
هزار نيروی ايرانی در نهاوند مستقر بودند و به هنگام جنگ  ١۵٠سندی در دست نداريم. بنا بر روايات اسالمی 

شناسی تا ستانهای بارفت. حفاریهزاران نفر جان خود را از دست دادند به طوری که پاهای اسبان در خون فرو می
  .اند بر اين جنگ عظيم باشد به دست نياورده ّکنون هيچ مدرکی که دال

دانستند و ها خود را متحد بيزانس میها صورت گرفته است. زيرا آنای بسيار قوی اين حمله از سوی حيره ِبه احتمال
هايی که در بر ما معلوم نيست. فقط سکه قايل بودند. اين که ابعاد اين جنگ چه قدر بوده» جانشينی«  ِبرای خود حق

  .ها افتاده بوداند نشانگر آنند که نهاوند به دست عربجا زده شدهآن
های شود، جنگميالدی که معاويه به عنوان اميرالمؤمنين انتخاب می ۶۶١از اين زمان تا بيست سال آينده يعنی تا سال 

ها که خود در دو جبهه بودند، آغاز ت و از سوی ديگر عرب حاکمان محلی بر سر قدر ِداخلی از يک سو ميان
ها پی در پی در حال تغيير بودند. از يک سو مندی سخن گفت که جبهه آشوب ِتوان از يک وضعيتشوند. میمی

های ها و دستهغسانيان ضد بيزانس و ضد نستوری و از سوی ديگر ديوانيان که همواره در حال زد و بند با گروه
  .گون بودندگونا

های اسالمی، يزدگرد سوم مرگی مانند داريوش سوم داشت ميرد. بنا بر داستانای مرموز میسرانجام يزدگرد به گونه
 آبش را ويران  ِبان را کشتند و آس آب ِگويند که پس از آن مردم مرو رفتند و آس» .شودو توسط آسيابانی کشته می
که در مرو بود به کشيشان گفت که اين پادشاه و جدش خسرو پرويز به مسيحيان  -امايليا ن -کردند. و گويند که کشيشی 

های بسيار کردند و برايشان کليساها و ديرها ساختند، و شيرين که مادر بزرگ اين پادشاه بود مسيحی بود و نيکی
جسد پادشاهشان را از آب بگيريم  های بسياری بر گردن ما دارند، و ما بايد برويم و بسيار کرد و ايرانيان منت ِخيرات

 ١٣) «.و با احترام دفن کنيم
ثعالبی گويد، جسد اين شهريار وارونه بخت را «سن نيز آن را نقل کرده است: اين گزارش از ثعالبی است که کريستن

د و اسقف نصارا در رود مرو انداختند. آب او را همی برد، تا به جدولی که َرزيگ نام دارد، آنجا به شاخه درختی پيچي
 ١۴) «.اتفاق افتاد ۶۵٢تا  ۶۵١آلود بسته دفن کرد. اين در سال جسد شاه را شناخت، او را در ردايی مشک
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 با کيفيتی نوين آغاز شد و اين روند تا سال  ِهای گوناگون قدرت ميان جبهه ِ هراکليوس جنگ ِخالصه اين که با مرگ
 - ه گشوده شد که همواره در حال ائتالف و انشعاب بودند: آشوب سياسیادامه يافت. در اين ميان، سدها جبه ۶۶١

ها و هاجريان گزارش ها، ساراسين ساسانی و اسناد بيزانسی بارها از عرب ِاجتماعی به معنای واقعی کلمه. اسناد
ها عرب ۵٨  ِتا سالهای معاويه که نبشتههيچ سخنی در ميان نيست. حتا سنگ «مسلمانان«و » اسالم«اند ولی از داده

 .ندارند» مسلمان«و » اسالم«، »هجری«رسد، هيچ اثری از می ۶٨٠يعنی 
——————————— 

، انتشارات علمی، ١٣٩٠کوب، عبدالحسين: روزگاران، تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی. تهران، زرين -١
 ٢۵۵صص 

 ۵۶، انتشارات ققنوس، ص ١٣٨٣فر، تهران، بی مرتضی ثاقدريايی، تورج: شاهنشاهی ساسانی. ترجمه -٢
 .۵۶: ١٣٨٣دريايی  -٣
های ورود آداب و فرهنگ افراسيابی، غالمرضا/ جعفری، سيد محمد مهدی و دری، نجمه: حيره و يمن دروازه -۴

هيد های ايرانی دانشگاه شی مطالعات ايرانی مرکز تحقيقات فرهنگ و زبانهای عربی. در: مجلهايرانی به سرزمين
 ۶١، ص ١٣٨۴باهنر کرمان، سال چهارم، شماره هفتم، بهار 

 http://eslamshenasi.net/?p=76اميرخليلی، مسعود: سقوط ساسانيان. در - ۵
 .اميرخليلی همانجا -۶
، نشر ١٣٩٠هيه و تنظيم: امير حسين ُخنجی، ی پيامبر از تاريخ طبری. برگردان ابوالقاسم پاينده، تزندگينامه -٧

 ٣٨ديجيتالی، ص 
 ١٧ ديجيتالی، ص  ُِخنجی، اميرحسين: فروپاشی شاهنشاهی ساسانی. نشر -٨
های ورود آداب و فرهنگ افراسيابی، غالمرضا/ جعفری، سيد محمد مهدی و دری، نجمه: حيره و يمن دروازه -٩

های ايرانی دانشگاه شهيد مطالعات ايرانی مرکز تحقيقات فرهنگ و زبانی های عربی. در: مجلهايرانی به سرزمين
 ۶١، ص ١٣٨۴باهنر کرمان، سال چهارم، شماره هفتم، بهار 

 ٧۴ُخنجی همانجا: ص  -١٠
 ١٨٠ُخنجی، همانجا: ص  -١١
 ١٨۶ُخنجی، همانجا ص  -١٢
 ٢٣٣خنجی، همانجا ص  -١٣
 ۴٨٧، انتشارات نگاه، ص ١٣٨٩ی رشيد ياسمی، تهران، . ترجمهسن، آرتور: ايران در زمان ساسانيانکريستن -١۴
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 )يازدەشدن ايران (بخش نگاهی ديگر به فرايند اسالمی
  
  

گيری دين ساسانی و پساساسانی در شکل Administration/Verwaltung ساالری ديوان ِدر اين بخش به نقش
وايات گيری اسالم، باعث شد که ر اساسی در شکل ِ از سه عامل ِ شناخت ِتوان گفت که عدمپردازيم. مینوين، اسالم، می

 غسانيان در  ِ حيره و مسيحيان نستوری در ايران و نقش ِنقش -١اسالمی بتوانند خود را به علم تاريخ تحميل نمايند: 
 خسرو پرويز عليه بيزانس،  ِی جنگای اين دو نيروی نظامی در آستانه سد و هشتاد درجه ِامپراتوری بيزانس و چرخش

انرودان تا خراسان بزرگ  آن روزگار از می ِو چند سده در ايران بزرگ ها از خارج نيامده بودنداينکه عرب -٢
 ساالری ساسانیعدم شناخت از تشکيالت اداری به طور کلی و به ويژه از ديوان -٣کردند، زندگی می

. ساالری اشاره شوداند. در اينجا ضروری است به ديوانهای پيشين مورد بررسی قرار گرفتهدر بخش ٢و  ١موارد 
  . جداگانه نيازمند است ِدر حقيقت بررسی اين مبحث به يک کتاب

 ساالری به طور کلی ديوان ِنقش
به » ماند.روند ولی تشکيالت اداری باقی میآيند و میها میحکومت«گويد: در زبان آلمانی اصطالحی است که می
  ِی فارسی دقيقاً برابرنهادساالری است. اين واژه ديوان ِها که در دست حکومت ِسخن ديگر، حاکميت واقعی نه در دست

هخامنشيان نخستين حاکمانی بودند که توانستند يک  .[ديوان + ساالری] است»  اداری ِ حاکميت«بورو + کراسی يعنی 
تاريخ با سومر آغاز شده «شود ريزی کنند. به همين دليل، اگرچه گفته می اداری برای حاکميت خود پايه ِتشکيالت

 هخامنشی در  ِست توسط هخامنشيان بوجود آمد (هگل). تمدنی آن تشکيالت اداریولی نخستين دولت که هسته» ستا
  ِ تاريخی اين مردمان سرانجام در دولت ِهای سومر، عيالم، بابل و آشور بود. تجربياتی تمدنيافتهی تکاملواقع ادامه

رسيده و از منظر »  تاريخ ِتداوم يا پيوستگی«  ِکه علم تاريخ به اصل انگيز نيستهخامنشی تبلور يافت. بنابراين شگفت
  ِگيرند. مسيرهستند که دير يا زود دوباره در مسير اصلی خود قرار می» انحرافاتی«های تاريخی فقط علمی گسست
است.  (evolutionary) «فرگشتی«يا » برايشی»نيست، بلکه مسيری  (revolutionary)  انقالبی ِتاريخ، مسير

ی پيشين تر مرحلهيافته تکامل ِ تعديل يافته لزوماً شکل ِشود. اين شکليافته در حال وارد می تعديل ِگذشته به صورت
 .اندشده  (modified) هايی از گذشته، تعديلی اساسی اين است که چه عناصر يا بخشنيست. نکته

  ِگذاری کردند آن چنان نيرومند بود که توانست حتا پس از شکستای که هخامنشيان پايه ديوانی ِبه هر رو، تشکيالت
  ِق. م.) کارکرد و کارآيی خود را در زمان سلوکيان ادامه بدهد. پس از مرگ ٣٣٠داريوش سوم در برابر اسکندر (

م. ق.  ٣٠١و  ٣١٢های بين سال«های فراوانی رخ داد. سرانجام ق. م.) ميان جانشينان او جنگ ٣٢٣اسکندر (
نياز] از پايگاه مرکزی خود در بابل حرکت کرد و سراسر ايران را به تصرف سلوکوس [يکی از فرماندهان اسکندر/بی

ها پيش از ميالد ادامه يافت. سپس، پارت ١۴٠ی سلوکيان در ايران است که تا سال اين آغاز دوره (١) «.در آورد
ها، حاکميت بر قلمرو کنند و پس از آنی بر ايران حکومت میميالد ٢٢۴گيرند که تا سال (اشکانيان) قدرت را می

  .افتدايران به دست ساسانيان می
  ِی قلمروی بزرگ تحتساالری هخامنشيان دويست سال وقت داشت تا يک شالوده و زيرساخت محکم برای ادارهديوان
ها،  اطالعات جمعيتی، کشاورزی، آب ِوریساالری، گردآ بنيادين ديوان ِ خود بوجود بياورد. يکی از وظايف ِفرمان

ساالری از اطالعات  همسايگان و... خالصه به اصطالح هر چه ديوان ِرانی، وضعيتها، صنعت، کشتیها، راهکوه
ای را هخامنشيان به عنوان نخستين دولت، چنين شالوده . بيشتری هم برخوردار است ِبرخوردار باشد، از قدرت

  ِبدون اطالعات .آيد، وابسته به آن گرددو همين باعث شد که هر دولت يا حکومتی که سر کار میگذاری کردند بنيان
انگيز نيست که هم سلوکيان و هم اشکانيان مجبور بودند که کشوری، هيچ دولتی توانايی حکومت ندارد. پس شگفت

 اين شالوده، دچار دگرگونی شدند ولی  ِصر گذشته بشوند. شکی نيست که بسياری از عنا ِساالریهمان ديوان متکی به
آيند  هخامنشی به شمار می ِ سياست ِها که وارثاسکندر و سلوکی«ساختارهای وابسته بدان به بقای خود ادامه دادند. 

 تشکيالت داريوش بزرگ ندادند. وقتی هم که اشکانيان به ياری و پشتيبانی بزرگانی که مانند  ِتغيير در اصول و اساس
ها از قوم ايرانی شمالی داهه بودند، با سربازگيری و لشکرکشی نخست بر واليت پارت چيره شده و پس از آن د آنخو

 ايران پرداختند و دولت ايرانی جديدی تشکيل دادند، باز اصول و سنن سياسی عهد هخامنشی را حفظ  ِبه تسخير سراسر
  ٢) «.داری متروک نشدی هخامنشيان در مملکتکردند و شيوه
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ريزی گرديد. اين ی هخامنشيان پايهای کاشته شد که در دوره اداری ِ جغرافيای سياسی ايران در تشکيالت ِتداوم
ميالدی به قوت خود باقی ماند و پس از آن هم به بقای خود  ٢٢۴تشکيالت اداری تا به قدرت رسيدن ساسانيان در سال 

تری به خود گرفت.  در ايران ابعاد بس وسيع ِ اداری ِساسانيان، تشکيالت تا دوران جديد ادامه داد. با روی کار آمدن
اين رويکرد،  . اداری کالسيک بود ِ زرتشتی در تشکيالت ِ روحانيت ِ يا تشکيالت ِ اين تغيير کيفی، آميخته شدن نظام ِعلت

کيفيت دينی بدان داده شد. به ساالری گرديد و از سوی ديگر تر در ديواناز يک سو منجر به يک تقسيم کار ظريف
اگر کارکنان و مالزمان، دستگاه ديوانساالری «ساالری در عصر ساسانی به اوج خود رسيد. سخن ديگر انسجام ديوان

رسيم که بر ابعاد م) مقايسه کنيم، ناگزير به اين نتيجه می ٢۴٠ - ٢٢۴ دربار را در زمان سلطنت اردشير يکم ( ِو ابعاد
دربار افزوده شده بود. و اين طبيعی بود، زيرا اگر بنا بود شاهنشاهی متمرکز خوب اداره شود، افزون  دستگاه اداری و

بر شاه به فرمانداران يا حاکمان محلی، مباشر يا پيشکار امالک سلطنتی، فرمانده گارد سلطنتی، منشيان يا کاتبان، 
شاهزادگان، بزرگان، اشراق کوچک و ساير مقامات  داران، قضات، و يک بازرس بازار همراه با شاهان محلی،خزانه

  ٣) «.ذکر شده است نيز نياز داشت» کارنامه«ها در رسمی که نام آن
ترين و م.) يعنی پس از چهارسد سال به يکی از نيرومند ۶٢٨ - ۵٩٠اين تشکيالت اداری تا زمان خسرو دوم (

ی تو در توی بوروکراسی بر بود. به سخن ديگر، اين شبکه های جهان آن روزگار تبديل شدهترين بوروکراسیکارآمد
  .های سياسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، دينی و فرهنگی نظارت و کنترل داشتتمامی حوزه

 جابجايی  ِ کاستی امکان ِ کاستی بودند. تفاوت نظام کاستی با طبقاتی در اين است که در نظام ِساسانيان پاسدار يک نظام
  ِشود که امکانهايی گشوده میيک کاست به کاست ديگر وجود ندارد، در حالی که در نظام طبقاتی دريچهافراد از 

گيرد، موضوع های طبقاتی در عمل تا چه اندازه صورت می» جابجايی«آيد. اينکه اين جابجايی طبقاتی بوجود می
 دبيران بود و اکثر دبيران متعلق به  ِکاست  ِساالری در روزگار ساسانيان در دستست. به هر رو، ديوانديگری
رفتند. اينان معموالً از در ايران عهد ساسانی، دبيران از طبقات مهم جامعه به شمار می«های اشرافی بودند. کاست
  ِی امور دولت بر دوش آنان بود، تحتی بسيار مهم که بار اصلی ادارهاين طبقه .شدندشناس انتخاب میهای سرخاندان
بايست از ساالری میگفتنی است که کارگزاران دستگاه ديوان) ۴» (کردند.انجام وظيفه می» ايران دبير بد«  ِرياست

ساالری که در رگ و پی ی ايدئولوژی ساسانی نه تنها بر روح اين ديوانعصاره .بودندمی» نژاد ايرانی و اصيل«
يعنی غيرپارسيان جايی در اين تشکيالت اداری نداشتند. از اين  »بيگانگان«دبيران آن نيز جاری بود. به همين دليل، 

   .رو به رو هستيم -اساساً پارسی -های ايرانی انگيز نيست که ما در اين دستگاه اداری فقط با خاندانرو شگفت
 

  ساالری ساسانی ديوان ِ رمزآلود ِزبان
 

فهميدند. حتا افراد متعلق به دبيران اين زبان را میساالری ساسانی، پارسی ميانه بود، ولی فقط خود  ديوان ِزبان
گونه که در باال مند. همانساالری را بفهتوانستند زبان ديواندانستند، نمی پارسی ميانه می ِهای اشرافی که زبانخاندان

 هخامنشيان،  ِزمانساالری عهد هخامنشيان بوده است. زبان اداری در ی ديوانساالری ساسانی، ادامهاشاره شد، ديوان
 يونانی و پارتی  ِ تأثير زبان ِی سلوکيان و اشکانيان، زبان اداری شديداً تحتآرامی و بعضاً عيالمی بود. در دو دوره

گيری ساسانيان، زبان  زبان آرامی شد. پس از قدرت ِهای تخصصی فراوانی از پارتی و يونانی واردقرار گرفت. واژه
های آرامی، پارتی و  فنی از زبان ِ گذشته بشود. ولی بسياری از مفاهيم ِم آرام جايگزين زبانپارسی ميانه توانست آرا

  ِساالری شدند. همين باعث شد که زبانی ديوانانه می ِ پارسی ِنخورده باقی ماندند و جزئی از زبانيونانی دست
 رمز کنند.  ِتوانستند آن را کشفران میانگيزی برخوردار شود که فقط دبيساالری از يک پيچيدگی شگفتديوان

عمده مشکل اين خط (پارسی ميانه) کلماتی بود «گويند. می» هوزوارش»اصطالحات آرامی در زبان پارسی ميانه را 
نويسی مشهور است، احتماالً اين مشکل از اينجا شد. اين شيوه به هوزوارشکه به آرامی نوشته و به پهلوی خوانده می

  ِ نوشتن ِی آرامی انس و عادت داشتند و هنگام کلمه ِی تحرير خود يعنی شيوه ِ آرامی به زبان ِه است که کاتبانشدناشی می
پور دادويه، مرگ ابن مقفع (روزبه) ۵»(کردند.نوشتند ثبت می خود می ِهای ايرانی کلمه را به صورتی که در زبانمتن

». نان«خواندند می «ُخبز«نوشتند، را معرفی کرده بود. برای نمونه می هاواژه از اين دست واژه ۶٠٠م.) حدود  ٧۵۶
 ديوانی  ِکردند و در کنار آن نيز فنونهمان کودکی با اين زبان آشنا می  پسر خود را از ِبه همين دليل، دبيران فرزندان

ی طوالنی آموزش، دبير بدون اين دورهدادند تا در آينده به عنوان دبير وارد دستگاه اداری شود، ها ياد میرا به آن
 .شدن ناممکن بود
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 بسته و  ِ ساسانی تبديل شدند، زيرا اين کاست ِ ممتاز در عهد ِانگيز نيست که دبيران به يک کاستاز اين رو شگفت
  .اطالع بودندها بیمرموز از مسايلی در کشور آگاهی داشت که حتا شاهان و درباريان هم از آن

 ساالری ديوان ِ زبان ِها در ايران و مشکلب عر ِحاکميت
ساالری پساساسانی در  ديوان ِ زبان ِم.) بود که موضوع ٧٠۵-۶٨۵ی عبدالملک مروان (حکومت نخستين بار در دوره

 اينکه قدرت سياسی را دست دارند، ولی عمالً هيچ اطالعی  ِرغمها متوجه شدند که علیمرکز توجه قرار گرفت. عرب
م.)  ٧١۴-۶۶١ ثقفی ( ِباشد. َحجاج بن يوسف دبيران می ِ کشوری ندارند و اطالعات کشوری هنوز در دست ِراز امو

ساالری از پارسی ميانه به عربی را پيش ببرد. اين تصميم در زمان عبدالملک گرفته ی اسناد ديوانمأمور شد تا ترجمه
 ميانه است،  ِجاج متوجه شد تا زمانی که زبان ديوانی پارسیم.) ادامه يافت. ح ٧١۵-٧٠۵ پسرش وليد ( ِشد و در زمان

ی نگاران دوره وقايع ِ حجاج بر خالف ِهيچ شانسی در برابر اين دستگاه عريض و طويل بوروکراتيک ندارد. رويکرد
تا سازی حکومت وقت بود  مشروع برای شفاف ِی ضد ايرانی نداشت، بلکه يک رويکرد سياسیعباسيان اصالً جنبه

در مورد اهميت زبان ديوانی در اداره يک کشور «ساالری گذشته را به خدمت بگيرد. بدين وسيله بتواند دستگاه ديوان
های های حياتی کشور را در حوزهست که چرخهر اندازه تأکيد شود جا دارد. زبان ديوانی زبان آن دستگاهی

. عربی شدن اين زبان در ايران يعنی از ايرانيان در اين کندگرداند و هدايت میمحاسباتی، اداری و سازمانی می
های گردانندگی را مستقيماً به دست اعراب اسالمی دستگاه گردانندگی خلع يد کردن، آنان را عمالً زايد ساختن و اهرم

شاه (پسر زادان جهت نيست که مرداناند. بیسپردن. هم امويان حاکم و هم ايرانيان ديوانی به اهميت اين امر آگاه بوده
ای از عربی شدن ديوان فرخ، کاتب و ديوانساالر ايرانی حجاج) پس از مرگ پدر، پدری که در حياتش به هر وسيله

توسط معاونش صالح بن عبدالرحمان ممانعت کرده بود، چون به قصد و نقشه صالح بن عبدالرحمان در برگرداندن 
گيری دوستدار در اين مورد اندکی شتابزده است. ادآوری کرد که نتيجهالبته بايد ي (۶) «.بردديوان به عربی پی می

  .ای وارد نيامدای ديگر طی شد و به موقعيت ايرانيان عمالً خدشهی زبان ديوانی به عربی، به گونهزيرا مسير ترجمه
. در اين سال تصميم ساالری هنوز پارسی ميانه بودميالدی زبان ديوان ٧٠٠يعنی تقريباً سال » هجری« ٧٨تا سال 

ها گرفته شد که به تدريج زبان ديوانی به عربی ترجمه شود. البته پيش از فرمان حجاج برای ترجمه زبان ديوانی، بحث
دانستند که او رويکرد خود شناختی که از حجاج داشتند میو گفتگوهای فراوانی صورت گرفته بود و دبيران ايرانی با

 توجهی از دبيران ايرانی، اسالم  ِبرای مواجهه با اين وضع جديد، تعداد قابل»مين دليل را متحق خواهد ساخت. به ه
ی ايرانی توانستند اين دبيران کارکشته (٧) «.آوردند و به فرا گرفتن زبان عربی، زبان رسمی دولت اسالمی، پرداختند

 نه چندان طوالنی، زبان عربی را  ِمدتها از يک سو، در  حجاج را به ضد خود تبديل نمايند. آن ِرويکرد سياسی
  .ی اسناد را خود به دست گرفتندو رسالت ترجمه -تر باشد که بگوييم، از پيش آموخته بودندشايد دقيق -آموختند 

ساالری در اقصی نقاط آن قلمرو گسترده شده بودند. به های ديوانولی ايران آن روزگار بسيار پهناور بود و شبکه
 جنوبی عراق کنونی صورت بگيرد. گفتنی که  ِيعنی بخش» سواد«ی  منطقه ِی ديوانرار شد که ابتدا ترجمههمين دليل ق

همچنين بايد به اين نکته توجه داشت  .کردند که تحقق اين سياست به چند سال نياز داشتدبيران آن چنان کارشکنی می
م.) هنوز پارسی ميانه بود، يعنی بيش از  ٧۴۶ی (به اصطالح هجر ١٢۴که زبان ديوانی در خراسان بزرگ تا سال 

ها جز تغيير تعريب ديوان» .ترين استان ايران مانند گذشته بودنيم سده پس از فرمان حجاج هنوز زبان ديوانی مهم
های خراج باعث نگرديد، يعنی اين تغيير و تحول به اصول دفتری و نظام امور  مهم ديگری را در ديوان ِزبان، تغيير

همان رسم و آيين کهن و غالباً زير نظر  ها حکمفرما بود سرايت نکرد و آن اصول بامالی که از قديم در اين ديوان
  ٨) «.دبيران ايرانی همچنان پا بر جا و استوار ماند

ها و آن  ايرانيان باقی ماند ِها، دستگاه ديوانی باز هم در دستهمان گونه که خواهيم ديد حتا پس از تعريب ديوان
 -١ ساسانی بود. پس همواره بايد به اين نکته توجه کرد که:  ِبردند که سازگار با ايدئولوژیهايی را پيش میسياست

(جنوب عراق کنونی) و در خراسان بزرگ از سال » سواد«ی در منطقه» هجری« ٧٨ ديوانی از سال  ِتعريب زبان
های ايرانی بر قمری نخستين حکومت ٢٠٠کرد که تقريباً از سال  آغاز شد. و در اينجا نبايد فراموش» هجری« ١٢۴

  .ها (خلفای عباسی) بسيار محدود شد عرب ِپا شدند و حکومت
قلمروی امپراتوری عباسی پس از مأمون عمالً از هم پاشيده شد. حال ببينيم که اين قلمرو چگونه تقسيم شد. از حدود 

 ٢۵٢-٢٠٠ار تغييرات شگرفی شد. طاهريان که عمدتاً ايرانی بودند از سال قلمرو اسالمی عباسيان دچ ٢٠٠/٨٢١سال 
-٨۶١( ٣٨٢-٢۴٠ سياسی را در خراسان و فرارود (ماوراء النهر) به دست گرفتند. صفاريان از  ِقدرت (٨٧٣-٨٢١)

ان، بر خراسان، مکر) ١٠٠۴-٨٧۴( ٣٩۵-٢۶٢کردند. سامانيان از  سيستان فرمانروايی می ِبر مناطق) ١٠٠٣
م. در تونس، الجزاير و  ٩٠٩تا  ٨٠٠/  ٢٩۶تا  ١٨۴کردند. اغلبيان از سال سيستان، خوارزم و کرمان فرمانروايی می
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بر بحرين و األحساء (يکی از ) ١٠١٧-٩٠٧هجری ( ٣۶۶تا  ٢٨۶  ِکردند. قرمطيان از سالسيسل فرمانروايی می
کردند. بر مولتان هند فرمانروای می) ١٠١٧-٩٣٩( هجری ٣٩۶تا  ٣١٨های شرقی عربستان سعودی) و از استان

و  -تونس امروزی –نخست در شمال آفريقا  (١١٧١-٩٠٩) ۵۵۵-٢٩٧فاطميان [پس از شکست دادن اغلبيان] از سال 
بيند، خالفت عباسی پس از مأمون عمالً از  سياسی را در دست داشتند. همانگونه که خواننده می ِسپس در مصر قدرت

شد و قلمروی اسالمی به چند پاره تقسيم گرديد. در نقشهٔ جغرافيايی زير رنگ سبز پررنگ قلمروی عباسيان  هم پاشيده
  : سبز روشن قلمروهايی هستند که از عباسيان جدا شدند. منبع ِپس از مأمون است و رنگ
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  های ديوانی پساساسانینگاریه اسناد و نام ِکشف

 
برد و ساختارهای آن به قوت خود باقی ساالری پساساسانی تقريباً وظايف عادی را خود را پيش میدر تأييد اينکه ديوان

ی بيستم از اهميت بزرگی برخوردار است. اين سده ٨٠های های اين ديوان در سالنگاری اسناد و نامه ِماندند، کشف
سند) به برلين راه پيدا کرد و بخش ديگر آن به  ۴٠ها (حدود قُم (ايران) کشف شدند که يک بخش از آن اسناد در شهر

دانشگاه برکلی در آمريکا. اکثر اين اسناد مضمون اقتصادی دارند، مانند نقل و انتقال کاال، ماليات و جيره و يک بخش 
 .باشندمی» ورامين«ه شهر  بزرگی از اين اسناد مربوط ب ِاست. بخش» نامه«ها از آن
ی نويسد که اين اسناد مربوط به دورهیها مگذاری آن تاريخ ِپس از ارزيابی اين اسناد، در خصوص (Weber) وبر

اين » .اندزمانی را ثبت نکرده» دوره«اند ولی تجهيز شده» سال«و » ماه«باشند. اين اسناد همه با  ساسانی می ِپسين
های ی يزدگرد سوم باشند يعنی اين اسناد مربوط به سالايم که اين اسناد مربوط به دورهحتمال دادهبدين معناست که ما ا

ی مجموعه .شناسان در پاريس مطرح شددر کنگره ايران ١٩٩٩اين نظريه در سپتامبر  (٩) «.م. هستند ۶٨٠تا  ۶۶٠
ان، دانشگاه برکلی روی اين اسناد لبته در اين میا .کننداسناد مشابه در لس آنجلس و تهران همين نظريه را تأييد می

 this equate to a date range of 651 - 776 :کربن انجام داد که نتايج مشابه به دست آمد -آزمايش راديو
AD (with 68% confidence), and 600 - 888 AD (with 95% confidence“ 

م. (با  ٨٨٨تا  ۶٠٠اطمينان) و يا  ٪۶٨ميالدی است (با  ٧٧۶تا  ۶۵١های گذاری برابر است با سالاين تاريخ»
  «)٪٩۵  ِضريب اطمينان

ای های محلی و پاره پاره شدن قلمرو ساسانی ضربهبه هر رو، اين اسناد نشانگر آنند که تقسيم ايران به حکومت
های قدرتمندی که در دست اهرمتوانستند از ساالری وارد نياورد. به همين دليل، ديوانيان میکننده بر ديوانويران

  .ها، تأثيرات ژرفی بگذارندگيری عرب سياسی ايران پس از قدرت ِدارند، بر سرنوشت
های ايرانی که به ست که به خاندانساالری پساساسانی به دست بياوريم، ضروریبرای اينکه تصور ملموسی از ديوان

ی کليدی اشاره شود که چرا يک ست که به اين نکتهن ضروری دبيران تعلق داشتند نيز اشاره شود. همچني ِکاست
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تعديل «را دير يا زود به مسير اصلی يعنی مسير » انحرافات سياسی«  ِتواند، به اصطالحدار میبوروکراسی ريشه
  .هدايت کند» ی پيشينشده

—————————————- 
فر. تهران ی مرتضی ثاقباز ميالد. ترجمه پس ۶۵٠پيش از ميالد تا  ۵۵٠ويسهوف، يوزف: ايران باستان، از  -١

 ١۴۴، انتشارات ققنوس، ص ١٣٧٧
 ٢٩-٢٨، انتشارات نگاه، ص ١٣٨٩ی رشيد ياسمی، تهران سن، آرتور: ايران در زمان ساسانيان. ترجمهکريستن -٢
 ٢۵-٢۴، انتشارات ققنوس، صص ١٣٨٣فر، تهران ی مرتضی ثاقبدريايی، تورج: شاهنشاهی ساسانی. ترجمه -٣
ساالری اسالمی در قرن رضايی، رمضان/ بيات، علی/ موسوی، سيد جمال: نقش دبيران ايرانی در تأسيس ديوان -۴

 ۴۴، ص ١٣٨٩ی تاريخ تمدن اسالمی، سال چهل و سوم، شماره يکم، پاييز و زمستان اول هجری. در: پژوهشنامه
 ٢۶، انتشارات ققنوس، ص ١٣٧۵ان  فارسی. تهر ِی خط علمی شيوه ِخلخالی، نازيال: بررسی -۵
 ٨٠، انتشارات خاوران، ص ١٣٨٣ دينی. پاريس  ِدوستدار، آرامش: امتناع تفکر در فرهنگ -۶
 ۵١ساالری اسالمی در قرن اول هجری. ص نقش دبيران ايرانی در تأسيس ديوان -٧
 ۵٢ساالری اسالمی در قرن اول هجری. ص نقش دبيران ايرانی در تأسيس ديوان -٨
٩- Weber ،Dieter: Berliner Pahlavi-Dokumente (Zeugnisse spätsassanidischer Brief- 

und Rechtskultur aus frühislamischer Zeit) ،Mit Beiträge von Myriam Krutzsch und 
Maria Macuch. 2008 ،Harrassowitz Verlag ،p. XV  
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  )ازدەشدن ايران (بخش دونگاهی ديگر به فرايند اسالمی
 

ها، دستگاه بوروکراتيک ساسانی عمالً دست نخورده باقی ماند. گيری عربدر بخش پيشين گفته شد که پس از قدرت
م.) هنوز به طور کامل پارسی ميانه بود. ولی حجاج بن يوسف ثقفی موفق شد  ٧٠٠ها (عرب ٧٨زبان ديوانی تا سال 

ی در خراسان  کنونی) را به عربی ترجمه نمايد. ولی زبان ديوان ِ منطقه سواد (جنوب عراق ِم. زبان ديوان ٧١۴تا سال 
  .م.) هنوز پارسی ميانه بود ٧۴۶( ١٢۴بزرگ تا سال 

اند، خاندان مقفع (دادبه)، خاندان پيروز (زادان فروخ به اين هايی که نامشان در منابع اسالمی آمدهترين خاندانمهم
، خاندان طبری و... خاندان تعلق داشت)، خاندان برمکی، خاندان سهل، خاندان بلعمی، خاندان نوبختی، خاندان سامان

ها هنوز انجام وظيفه گيری عربها جزئی الينفکی از دستگاه ديوانی ايران بودند که پس از قدرتبودند. اين خاندان
های بااليی يعنی هفت خاندان شاهی [ويسبذان] که خاندان های سياسی، کاستکردند. اگرچه طی فراز و نشيبمی

پايگاه و اقتدار اجتماعی و مالی «ی نظام ساسانی به قوت باقی ماند. رفتند، ولی شالوده آنان بود، از ميان  ِساسان سرآمد
مراتبی جامعه ايرانی پيش از اسالم بود، سبب گرديد های شريف ايرانی که برآمده از سنت و ساختار سلسلهکهن خاندان
ی اسالمی با تی بيابند. از اين رو، در دورهها درک و آگاهی عميقی به امور سياسی، اداری، مالی و تشکيالاين خاندان

شناسان امور ها و طبقات به عنوان کارای همچون ويسبذان و خاندان شاهی، اين خانداناز ميان رفتن طبقات برگزيده
اداری و تشکيالتی و خبرگان سياسی و فرهيختگان اجتماعی مورد اقبال حاکمان عرب قرار گرفته و از اين راه آنان 

  ١) «.يافته و در جهت حفظ و گسترش مواريث فکری، فرهنگی و تمدنی قومی خود بکوشدفرصت 
ساالری پساساسانی به همراه دبيران که ديوان -تر نشان داديمهمان گونه که پيش -ی آغاز ما اين باشد اگر نقطه

در جهت حفظ و گسترش مواريث «دار  ريشه ِگاه طبيعی است که اين نهادنخورده باقی ماند، آناش عمالً دستايرانی
مواريث فکری، فرهنگی «  ِآيد که هسته و گوهرحال اين پرسش پيش می» فکری، فرهنگی و تمدنی قومی خود بکوشد.

 های ايرانی چه بوده است؟ اين بوروکرات» و تمدنی
کنند ستند و فقط نمايندگی میها گذرا هحکومت .ها بلکه دستگاه ديوانساالری استپاسدار هر نظام سياسی نه حکومت

ساالری ساسانی (و پساساسانی) پاسدار آيند. ديوانهای يک جامعه از طريق بوروکراسی به گردش در میولی چرخ
 دين و دولت بنا شده بود. در  ِ پيوند ِ ايدئولوژی ساسانی بر اساس ِواسطه و پيگير ايدئولوژی ساسانی نيز بود. ساختمانبی

نژاد ايزدان  ايزدی برخوردار بوده قرار داشته باشد. شاه بايد از ِبايد شاه که از فرهتمان ايدئولوژيکی می اين ساخ ِرأس
تواند بر ناپذير است که نظم می خدشه ِالخطاب امور سياسی و دينی باشد. فقط طی اين سلسله مراتب(باغی) و فصل

رسد، نسل اندر نسل بر  زرتشی يعنی آيين ميترا می ِينی آن به پيش از دآشوب پيروز گردد. اين تفکر که ريشه
ساالری ايرانی اين ی بسيار مهم و کليدی در نظام ديواننکته«ديوانساالری ساسانی و طبعاً کارگزاران آن حاکم بود. 

شايری ای بوده، که اعراب، اقوام ترک، مغوالن و ساير ايالت و عاست که ظرفيت و توانايی سنت در ايران به گونه
ی ديوان ايرانی را پذيرفتند؛ کنندهها و عناصر اصلی و تعيينکه در ايران حاکميت يافتند، ظرف مدت کوتاهی، ويژگی

  ٢) «.ای، از خود بر جای گذاردندهر چند اثرات و رنگ و لعابی نيز بر نظام ديوانی، در هر دوره
تر گفته شود، ايدئولوژی نياکان خود بوده که نسل يا دقيق» سنت«ساالری پساساسانی پاسداری از ی اصلی ديوانوظيفه

ی داد. پيش از پرداختن به اين نکتهها را تشکيل میآن» عصبيت«اندر نسل به آنان رسيده بود و، به زبان ابن خلدون، 
ا بدماند و ه عرب ِ ايدئولوژی ساسانی را در پيکر حکومت ِساالری پساساسانی توانست روحظريف که چگونه ديوان

ساالری پساساسانی اشاره  خود را به فرجام برساند، شايد الزم باشد به چند خاندان ايرانی در ديوان ِ تاريخی ِرسالت
  .شود

  خاندان برمکيان
 

  ِيی بودا ِ معبد ِ کيش بودا بودند. اين خاندان کهانت ِ بلخ بودند که پيرو ِهای اصيل ايرانی ساکن برامکه از خاندان ِخاندان
گويند، را بر عهده داشت. برمکيان به زمينداران بزرگ آن می» معبد نوبهار«که ايرانيان به آن » ناوا ويهارا«

نمايد که مساحت هايی را نيز که از آن معبد بود، در دست داشت. چنين میاين خاندان، زمين«روزگار تعلق داشتند. 
ها و يا بخشی از آن را يان در روزگاری پس از آن نيز، اين زمينکيلومتر مربع بوده است. برمک ١۵۶٧ها اين زمين

  ٣) «.در دست داشتند
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در نزديکی بلخ بودند و جدشان برمک نام داشت. نخستين » ناوا ويهارا«به هر رو، خاندان برمکی از نوادگان متولی 
و احتماالً در زمان هشام بن ها شد، خالد برمکی بود. اشخصيتی که از اين خاندان وارد دستگاه حاکميت عرب

خبری هست که وی [خالد] «شد، زيرا » اموی«م.) وارد دستگاه خالفت  ٧۴٣-٧٢۴ها (عرب ١٠٢عبدالملک در سال 
ميالدی به دستور اسد ابن عبدهللا فرماندار تازی، بلخ ويران را بازسازی  ٧٢۵/۶٢۶هجری برابر با  ١٠٧گويا در سال 

  ۴) «.کرده باشد
ات گوناگون، خالد که پُست و مقام حساسی در دستگاه دولتی داشته به دليل نگرش سياسی و دينی طبق گزارش

امنيتی اختالفات خود را با حاکمان  -رفته است که البته به داليل سياسیها به شمار می آن ِ سرسخت ِاز مخالف» امويان«
ها های او به جنبش خراسانیرساند، به ويژه کمکی حکومت ياری م ِی مخالفداد ولی پنهانی به جبههعرب نشان نمی

های بسيار مهمی بوده که از جنبش ضد اموی ابومسلم شود که خالد برمکی يکی از چهرهگفته می«به ثبت رسيده است. 
ی عباسی، سفاح، سمت وزير ديوان خراج را به دست آورد. همچنين کرده و همو در زمان نخستين خليفهپشتيبانی می

  ۵) «.زمان منصور نيز در مقام خود باقی مانددر 
» امويان«هايی به مخالفان ساالری قادر به چنين کمکی ديوان شبکه ِطبعاً خالد برمکی بدون همکاری و همياری کل

 عباسی، زمانی که اولين خليفه به نام السفاح بر مسند خالفت رسيد و هنوز بغداد به  ِ حکومت ِدر بامداد«شد. نمی
ی آنان خاندان برامکه بود؛ و از همين ايتختی برگزيده نشده بود، ايرانيان در دارالخالفه رخنه کردند، که سر دستهپ

  ۶) .««دولت برامکه ظهور کرد و امتداد يافت«زمان به قول ابن طقطقی 
را بايد به » زنادقه«شت. دا» زنادقه«ای تاريخی نسبت به  دين و دولت، کينه ِخالد برمکی در کنار اعتقاد به پيوند

 سياسی تحت اين عنوان سرکوب  ِگردد بلکه هر مخالفها برنمی آن درک کرد. اين مفهوم، تنها به مانوی ِمفهوم وسيع
مسيحی در  -ها، شورش گنوسی ترين اين سرکوبرا فرو نشاند. مهم» زندقی«شد. خالد توانست چند شورش می

 ارشدش،  ِ موصل نايل آمد. يحيی، پسر ِ اين شورش، او به حکومت ِز سرکوببود. پس ا) ١۴٣/٧۶۴کردستان بود (
های فضل و ی قدرت را به دست بگيرد. يحيی برمکی دو پسر به نامعمالً همه  هارون ِ ها توانست در دستگاه خالفتبعد

کردند. برمکيان عمالً  عباسی را اداره می ِهج) حکومت ١٨٧-١٧٠سال ( ١٧جعفر داشت داشت. او با پسرانش جمعاً 
تر پيش های خود را آسانم.) آن چنان قدرتمند شده بودند که توانستند سياست ٧٨۵ -٧٧۵در زمان مهدی عباسی (

تر گفته شود احياء شد و [سازمان امنيت و اطالعات] تأسيس شد يا دقيق» ديوان زنادقه«ببرند. در همين زمان بود که 
برمکيان در تأسيس «شکل گرفت. » ديوان الحکمه«يا » دارالحکمه«معنوی يعنی های تر، نهاد سرکوبکمی بعد

الحکمه و انتقال و ترجمه متون پهلوی و هندی به عربی از طريق حمايت از مترجمان و فضالی اين حوزه نقش و بيت
  ٧) «.کردند گيری و شکوفايی فرهنگ و تمدن اسالمی ايفای اسالمی و شکلسهم مهمی در گسترش علوم در دوره

ی نخست در مرتبه» ديوان الحکمه«ی اصلی البته بايد در اينجا اندکی محتاطانه به اين توصيف نگريست. زيرا وظيفه
بود، که البته موفق هم بود. به سخن ديگر، » زنادقه«ها و بلکه مبارزه با گنوسی» شکوفايی فرهنگ و تمدن«نه 

گيری اسالم سياسی  گنوسی يونانی و هندی در شکل ِی آثار ضدو ترجمه» الحکمهديوان «  ِايرانيان توانستند با تأسيس
ها با مخالفان منتهی به پيدايش علم کالم و ظهور  معتزله و مناظرات آن ِدر هر حال فعاليت«ايفا کنند:  کنندهنقش تعيين

يقت اين متکلمان گذشته از حکمت در حق .ی منطق و استدالل مجهز شدمتکلمان گشت و علوم عقلی اسالمی با حربه
هم از  -ها واقع گشته بودالحکمه و ديگر ناقالن و مترجمان در دسترس آنکه در اثر مساعی اصحاب بيت -يونانی

  ٨) «.اند و هم تا حدی از مقاالت سمنيه و براهمه هندگرفتهمباحثات الهوتيان و نصارا و موبدان مجوس بهره می
ی توجه کرد. اين دو ديوان، ثمره» ديوان الحکمه»و » ديوان زنادقه«  ِای که در پس سياسی ِهدافاز اين رو، بايد به ا

   .ساالری پساساسانی بودندهای دبيران ايرانی هستند که حاکم بر ديوانزحمات و تالش
 

  خاندان سهل
 

درک » نهاد«  ِبايد به عنوان برمکی را «يحيی«و يا » خالد«هايی مانند الزم به يادآوری است که در اينجا شخصيت
های ديگری مانند پيروز، رستم بن مهر همان گونه که در باال اشاره شد، در کنار برمکيان، خاندان کرد و نه فرد.

هرمزد، ابو حنيفه، ابراهيم موصلی، ابو عمر شيبانی، سامان، ويسپوهران، اهل بيوتات فارس و... نيز در دستگاه 
های فارسی خود را به عربی تغيير دادند. ها، نامکردند. بسياری از اين خاندانی انجام وظيفه میديوانساالری پساساسان

  ِهای قدرت خود به دنبال جذبيحيی برمکی به منظور تحکيم پايه«های مهم ديگر، خاندان سهل است. يکی از خاندان
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انی اعمال نفوذ نمايد... به اين ترتيب سهل به کمک ها در تمامی ارکان ديوهای متنفد ايرانی بود تا به کمک آنشخصيت
سالم غالم يحيی بن خالد وارد خدمت برمکيان گرديد و خود و دو فرزندش فضل و حسن در دربار خاندان برمکيان 

  ٩) «.ها بودندپرورش يافته و از برکشيدگان آن
ی  دوگانه ِد. در اين زمان، او عنوانی خالفت مأمون تبديل گرديکنندهفضل بن سهل به يکی از ارکان تعيين

اينکه فضل بن سهل چه خدمات «را داشت، يعنی کسی که دارای رياست امور نظامی و مدنی است. » ذوالرياستين«
هايی که با عنوانش در خوارزم زد، نشان داد... نام او توان از روی سکهبزرگی برای گسترش اسالم کرده است می

» زنادقه«  ِفضل بن سهل در سرکوب) ١٠» (در محمديه [ری] آمده است. ٢٠۴  ِده که در سالهايی آمهمچنين بر سکه
اش های پيروزمندانه جنگ ِای داشت و ليستايدئولوژيک بود، پيگيری ويژه - سياسی  ِ کلی برای هر مخالف ِکه عنوان

زمينداران بزرگ خراسان بود و پس از  در راه اسالم بسيار بلند است. خاندان سهل پيش از ورود به رأس حاکميت از
  .های خراسان را از آن خود کردتحکيم موقعيت خود در حاکميت، تقريباً بخش اعظم زمين

  اصلی بوروکراسی پساساسانی ِهدف
  ايزدان ِبود که در وجود يک شاه از نژاد « دين و دولت ِپيوند«ساالری ساسانی و پساساسانی  ديوان ِی ايدئولوژیهسته

بايد تمامی اجزاء اين امپراتوری را به هم بود که می» چسبی« امپراتوری بود و دين  ِ يافت. شاه، نماد وحدتتبلور می
چون  بی ِ بسيار کهن خود آموخته بودند که وحدت و بقای امپراتوريشان در اطاعت ِداد. ايرانيان در طول تاريخجوش می

باشد. ايرانيان همچنين به تجربه دريافته بودند که هرگاه اين می -دولت است  دين و ِکه بيانگر وحدت -و چرا از شاه 
 يک  ِاند. ساسانيان که خود از دلی سياسی موفق بودهشدند، در صحنهاصول ايدئولوژيک در عمل به کار بسته می

شش خود را به عمل آوردند. نهايت کو(دريايی) برآمده بودند، در صيقل دادن به اين ايدئولوژی » جنگی -کانون دينی«
آيين و «شد و پيرامون شاه » باغی« ايزدی به خود گرفت يعنی ملقب به  ِايزدی برخوردار گرديد، کيفيتشاه از فره

هايی بود که برای خدايان صورت شد مانند آيينشکل گرفت. آيينی که در دربار برای شاه انجام می» حاکميت
  .شدروحانيت تعيين و مشخص میگرفت. چگونگی اين آيين توسط می

ساالری پساساسانی بر اين بود که دوباره اين به همين دليل، پس از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی تمامی هم و غم ديوان
ی امپراتوری در بازسازی  دوباره ِو وحدت  ايدئولوژيک را احياء نمايد. زيرا ديوانيان بر اين باور بودند که نجات ِاصل

   .ولوژی استاين ايدئ
 

   رسمی ِمعاويه: نخستين امير
 

آيند و ها به سوی نهاوند به حرکت در می متحد آن ِها و ايرانيانميالدی، عرب ۶۴١ هراکليوس در سال  ِپس از مرگ
 ۶۵١ هراکليوس، در سال  ِزنند. ده سال پس از مرگو به نام خود سکه می (۶۴٢)آورند جا را به اشغال خود در میآن
ميرد و توسط کليسای مرو به خاک ای اسرارآميز که بر ما معلوم نيست، می سوم به گونه ِميالدی، يزدگرد ۶۵٢يا 

به بعد است.  ۶۴٢های محلی پس از مرگ هراکليوس يعنی از سال  حکومت ِانها میشود. بيشترين جنگسپرده می
ها باعث  سياسی خود را مستحکم کنند. همين رقابت ِ نواحی و مناطق، وضعيت ِکردند با اشغالهای رقيب تالش میگروه

  ِبه عنوان -معرب آن معاويه -ساالری پساساسانی، ماآويا (شکل آرامی نام او)  ديوان ِشد که سرانجام با کمک
  .برگزيده شود «اميرالمؤمنين«
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ساالری کامالً  غسانی تعلق داشت و انتخاب او از سوی ديوان ِمعاويه به مسيحيان
 ايرانی  ِ جبهه نستوريان و وابستگان ِ تضعيف ِ غسانيان به معنی ِشده بود. تقويتسابح

ها در های بسياری شد که بازتاب آنبه اين جبهه بود. همين انتخاب باعث جنگ
دو تن از مشاوران مهم معاويه يکی سرجون ابن «روايات اسالمی آمده است. 

ها مسيحی هر دوی آن) ١١» (انی بود.منصور رومی و ديگری عبيدهللا بن اوس غس
های فراوانی از سوی نستوريان به ويژه يعقوبی بودند. اين انتخاب باعِث شورش

ی منوفيزيت به  معاويه شد. انتخاب معاويه ِانرودان عليه حکومتهای میگنوسی
  .ی ديوانيان ايران بودشده محاسبه ِ اميرالمؤمنين، نخستين تاکتيک سياسی ِعنوان
در داراب (فارس) برای معاويه زده شد. سکه هنوز نگاره  ۶۶٢ی باال در سال سکه

ماآويا  :شاه ساسانی (خسرو دوم) را دارد ولی بر آن به خط پهلوی نوشته شده است
يعنی  MAAVIA AMIR-i WURROYISHNIGAN نيکاناميری وريوش

  .« مؤمنان ِمعاويه امير«
شده بود. زيرا اين مفهوم ساالری پساساسانی برای معاويه بسيار حسابز سوی ديوانانتخاب اين نام (اميرالمؤمنين) ا

» نشاندهواسال يا دست«  ِ کهن به معنی ِ تاريخی ِدارای يک معنی» اميرالمؤمنين« تاريخی دارد. از يک سو،  ِچندين بار
شايد  -است و سرانجام » ن امنيتتأمي«ی آن است که وظيفه» فرمانده يا امير«  ِاست، از سوی ديگر، به معنی

ساالری پساساسانی کند، چيزی که با ايدئولوژی ديوانرا نيز در خود حمل می «ی دين و حکومتآميزه« -ترينمهم
ساالری پساساسانی با اين رويکرد هوشمندانه به چندين هدف رسيد. در اين وضعيت، نه همخوانی کامل دارد. ديوان

  ِ معاويه نفت بر آتش ِ گزينش ِگذاشت بلکه توانست از طريق» دين و دولت«برای تلفيق  بنای نوينی  ِتنها سنگ
های فرسايشی ميان رقبا را دامن بزند. اين بهترين فرصت بود تا ديوانيان ها و شورشهای گذشته بريزد و جنگرقابت

 معاويه در دمشق بود ولی  ِه مقر يا پايتختبتوانند با فراغ بال يک بار ديگر خود را سازماندهی و ساماندهی کنند. اگرچ
  .شدساالری ايران توليد میهای دولتی در ديوانها و فرمانسکه

ی خلفای عباسی، معاويه نه فردی متعصب بود و نه دوست داشت مانند شاهان ساسانی  دوره ِنويسان داستان ِبر خالف
در حد يک انسان که در  -اش های دينیؤمن بود که به پرنسيبتر آن است که بگوييم او يک مسيحی مزندگی کند. دقيق

  .کردعمل می -قدرت است
ی معاويه است که در نبشتهاين سنگ

حمام شهر قدره در اردن به جای گذاشته 
ی چپ، باال يک صليب است. در زاويه

حک شده است. حتا مسلمانان اين 
 تسامح و  ِعالمت صليب را به عنوان

يه نسبت به مسيحيان تبليغ رواداری معاو
  .کنندکرده و می

ولی از زمان به قدرت رسيدن معاويه، 
 سياسی در ايران، به ويژه در  ِوضعيت

انرودان نه تنها بهتر نشد که به می
 .تر شدای بس دراماتيک، بدگونه

  ِساالری ايران بنا بر تجربه جنگديوان
ی خسرو پرويز عليه بيزانس گذشته

م.) آموخته بود که  ۶٢٨ - ۶٠٣(
بهترين راه برای وحدت و اتحاد، جنگ 

شدند. اين قلمرو ميالدی به بعد، سپاهيان معاويه هر سال در اين بخش [آسيای کوچک] ظاهر می ۶۶٣از سال «است. 
مانند  جا به شرق کوچانده شدند. سپاهيان معاويه تا کالسدون پيشروی کردند، درستبه ويرانه تبديل شده بود و مردم آن

  ١٢) «.ارتش ساسانی
 حاکم سوريه و  ِی ساسانی از شرايط بهتری برخوردار بود، چون او به عنوانمعاويه از لحاظ نظامی نسبت به دوره

های اين قلمرو را برای اهداف خود به کار بگيرد (فلکر پپ). به هر رو، نيروی دريايی معاويه مصر توانست ناوگان
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بخشی که ايرانيان در آن  - سوريه و مصر هم  ِهای جنگیيلی بهتر بود، زيرا حاال کشتینسبت به ايران ساسانی خ
نيروهای معاويه توانستند قسطنطنيه را محاصره کنند. البته پس  ۶٧٠بدان اضافه شد. سرانجام از سال  -ضعيف بودند

استفاده  greek fire «آتش يونانی»ز  بيزانسی ا ِميالدی، ناوگان ۶٧۴ آخر در سال  ِاز چهار سال محاصره، در تهاجم
معاويه متعهد شد به بيزانس ساليانه خراج «دهد. پس از اين شکست، کند و ارتش معاويه را در دريا شکست میمی

  ١٣) «.شدبپردازد که شامل طال، اسب و برده می
خورد، که معاويه شکست می ها (به اصطالح هجری). در همين سالعرب ۵٣  ِميالدی برابر است با سال ۶٧۴  ِسال

 .گزيندبرمی» اميرالمؤمنين«در دارابگرد به عنوان » عبدهللا بن ُزبير«ساالری ايران يک نفر ديگر را به نام ديوان
کردند، حاال گذاری می کهن که شاهان ساسانی را در دارابگرد طی آيينی تاج ِجالب اينجاست که ديوانيان بنا به سنت

کنند و به آوردند. به هر حال، ديوانيان عبدهللا بن ُزبير را انتخاب میها به اجرا در میالمؤمنينامير همين رسم را برای
 المؤمنين.  ِنيکان. عبدهللا اميرزنند که به زبان پهلوی و خط آرامی نوشته شده بود: عبدهللا اميری وريوشمی نامش سکه

 .[همان کسره کنونی است پس از امير،» ی[«
 ۵٣  ِشناس، آن را ارزيابی کرده است. البته واکر سال، سکهJ. Walker ای است که واکر سکه ِوير زير مشخصاتتص

 ۵٣  ِ يزدگردی در هم ريخته و به همين دليل، اگرچه اين سکه مربوط به سال ِرا با محاسبات نادرست با سال
نسته است. ولی اين فعالً ربطی به موضوع مورد هجری دا ۶۵هاست ولی واکر به اشتباه آن را مربوط به سال عرب

  .بحث ما ندارد
باشد. ديوانيان خيلی ساده  پساساسانی می ِساالریتوسط ديوان» اميرالمؤمنين«  ِای که در اينجا مهم است، تعييننکته

رت معاويه به دمشق را انتخاب کردند. از اين پس، قد» ُزبير«معاويه را به طور غيابی از قدرت برکنار و به جای او 
ها عرب ۶٠تا  ۵٣دهد. به هر رو، زبير از سال ی امتيازات سياسی خود را از دست میشود و او عمالً همهمحدود می

ها (به اصطالح هجری) زده شد، اين عرب ۶٠هايی که به نام وی تا سال به عنوان اميرالمؤمنين کارکرد داشت. سکه
  .کننددوره را تأييد می

ست که ما به نجا الزم به يادآوریدر اي
های قدره و نبشتهها و سنگجز اين سکه

به جز  - ديگری ِطائف هيچ اطالع
از معاويه نداريم. به  -های اسالمیقصه

ی او را توانيم زندگينامههمين دليل، نمی
توان بازسازی کنيم. تنها چيزی که می

ی او گفت، اين است که نام درباره
  ِا بوده است. اين شکلاصلی او ماآوي
دهد که او از تبار می آرامی، نشان

  .انرودان بوده است می ِآراميان
های دارابگرد قابل توجه آنچه در سکه»

باشد که فقط در است اين نکته می
به » اميرالمؤمنين«اينجاست که عنوان 

اساسانی با دستگاه عريض و طويل خود از ساالری پسدهد که ديواناين نشان می) ١۴» (زبان پهلوی منتشر شده است.
  . وسيعی برخوردار بود ِچه قدرت

-Zup کردند. او تبار خود را زوپيرانهای ايرانی بود که تبارش چند نسل در ايران زندگی میعبدهللا بن ُزبير از عرب
iran شده است. » ُزبير«خفف آن معرفی کرده است. در حقيقت عبدهللا بن ُزبير، عبدهللا بن ُزب + ايران بوده که م

پردازان اسالمی برای او نيز يک ، عبدالملک مروان است که داستان»زبير«پس از » اميرالمؤمنين«همچنين 
ی عربی از مکه و مدينه ساختند. نام واقعی او عبدالملک مروانان است. تبار او نيز چند نسل در خراسان زندگينامه

  .سکه زد» مروانان«اش يعنی  محلی بود با لقب واقعی ِانی که در مرو حاکمکردند. او زمبزرگ و مرو زندگی می
 بزرگی  ِزمانی که عبدالملک مروان حاکم محلی مرو بود نشان داد که يک رهبر و فرمانده خوبی است و توانسته بخش

 «اميرالمؤمنين«  ِانها، در دارابگرد فارس به عنوعرب ۶٠از خراسان بزرگ را آرام کند. به همين دليل، در سال 
  .زنند: عپدالملک اميری وريوشنيگانبرايش سکه می
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شود و آن هم در شهر کهن و تاريخی گونه که خواننده متوجه شده است، تصميمات سياسی در ايران گرفته میهمان
نه جايی ديگر. پول و شاهان ساسانی بود. نه دمشق مهم بود و نه بغداد و » آيين و حاکميت«  ِدارابگرد که مظهر و نماد
توانست قدرت را تعيين کند. به هر رو، عبدالملک مروان از همان بود که می ساالری بود واطالعات در دست ديوان

کند و ی فارس را ترک میشود و ُزبير، منطقهميالدی به عنوان اميرالمؤمنين انتخاب می ۶٨٢ها يعنی عرب ۶٠سال 
  .[اند که او در مکه توسط حجاج کشته شدنويسان اسالمی گزارش دادهماند [قصهجا مینرود و همابه سوی کرمان می

رسيده همه ايرانی بودند: ماآويا (در های تازه به قدرتی ظريفی که در اينجا وجود دارد، اين است که اين عربنکته
ی بعدی ن) و غيره. همين مورد در دورهانرودان)، عبدهللا ُزبير (زبيران: زب+ايران) و عبدالملک مروان (مروانامی

  .شودتر میبسيار آشکار -حکومت مأمون تا آخر -شهرت يافته »  عباسيان ِخالفت«که به 
که از عربستان آمده باشند » امويان« واقعی اسالم، ما چيزی به نام  ِگونه که خواننده متوجه شده است، در تاريخهمان

هايی که در ايران های بعدی هستند. عربنويسان (راويان) اسالمی در دورهی داستانهها ساخته و پرداختنداريم. اين
نظامی  - سياسی ِزيستند. اگرچه قدرتهای ايرانی بودند که نسل اندر نسل در ايران میقدرت را به دست گرفتند، عرب

  .خوردساساسانی رقم نمیساالری پها بدون ديوانی سياسی آنها بود ولی تصميمات و ارادهدر دست عرب
نهايت های خود را پيش ببرد، ولی رويکرد او در  يک مسيحی مؤمن تالش کرد که سياست ِعبدالملک مروان به عنوان

در زمان پسر ) ١٠٢ساالری با شکست مواجه شد. به ويژه از زمانی که خالد برمکی (از سال در برابر ديوان
 ديوان خراج دست يافت.  ِبلند پايه ارتقا يافت و سرانجام در زمان سفاح به رياست عبدالملک، هشام، به يکی از مقامات

  . ايرانيان افتاد و تا پايان خالفت مأمون چنين بود ِ سياسی عمالً به دست ِاز اين پس، حتا ديگر قدرت
دازيم. زيرا روايات پرشناسيم میگيری زبان نوشتاری عربی با اين خطی که ما می بعدی به موضوع شکل ِدر بخش

ميالدی (يعنی پيش از به اصطالح بعثت محمد به  ۶١٠ نوشتاری عربی پيش از سال  ِگويند که زباناسالمی به ما می
تازه برای نخستين بار » محمد«شود که چرا نام پيامبری) شکل گرفته شده بود. همچنين به اين نکته اساسی اشاره می

نيز صدق » اسالم«شود و نه پيش از آن. هميِن تأخير برای مفهوم دی ظاهر میميال ۶۶٢ها يعنی عرب ۴٠در سال 
  .رسدميالدی به ثبت می ۶٩٢ها يعنی عرب ٧٠تازه در سال » اسالم«زيرا اين واژه يعنی  .کندمی

—————————- 
اسالمی تا سده  -هنگ ايرانیهای برجسته در فرايند تعامل دو فربيات، علی/ خسروی، محمد رضا: نقش خاندان -١

 ٣٠، ص ١٣٨٩ی تاريخ تمدن اسالمی، سال چهل و سوم، شماره يکم، پاييز و زمستان چهارم هجری. در: پژوهشنامه
ی قاجار. در: ساالری ايران در دورهشناسی نهاد ديوانالسادات/ تنکابنی، حميد: درآمدی بر ريشهزاهدی، شمس -٢

 ١١۴، ص ١٣٨٨، پاييز ٧١ی رهنگ، شمارهپژوهشی) ف -ی علمی (فصلنامه
، انتشارات ١٣٧٧ی سيروس ايزدی، تهران ی برمکيان. ترجمهبارتولد، و. و.: خليفه و سلطان و مختصری درباره -٣

 ١٢٣اميرکبير، ص 
  .١٢۵: ١٣٧٧بارتولد  -۴
 ی عباسيان. نشر آنالينسلطانی مقدم، سعيده: وزارت در دوره -۵
 ری از تاريخ برامکه. نشر آنالينخزاعی، حسين: مختص -۶
  .٣٧: ١٣٨٩بيات/ خسروی  -٧
 ۴۴١، انتشارات اميرکبير، ص ١٣۶٢کوب، عبدالحسين: تاريخ ايران بعد از اسالم. تهران زرين -٨
 پيشگير، بهرام: نقش خاندان سهل در خالفت عباسی. نشر آنالين -٩

 ٢۵٠، ص ١٣٩٣نياز (داريوش)، آلمان ی ب. بیهپُپ، فلکر: آغاز اسالم، از اوگاريت به سامره. ترجم -١٠
١١- Beihammer ،Alexander D.: Court Ceremonies and Ritual of Power in Byzantium 

and the Medieval Mediteraranean ،2013 Brill ،p. 103  
  .٩٣: ١٣٩٣پُپ  -١٢
  .٩۵: ١٣٩٣پُپ  -١٣
  .٩۶: ١٣٩٣پُپ  -١۴
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 )پايانیشدن ايران (بخش نگاهی ديگر به فرايند اسالمی
 

  زبان نوشتارِی عربی
 

 .شناسيم رايج شدتين پرسش اين است که از چه زمانی زبان نوشتاری عربی با اين خطی که ما اکنون مینخس
وجود داشته است. زيرا هنگامی که محمد در سال » بعثت محمد«گويند که خط عربی پيش از روايات اسالمی به ما می

ن باسوادش الهامات او را بر روی سنگ، ميالدی به پيامبری برگزيده شد، چون خودش سواد نداشت، اطرافيا ۶١٠
  ِهايی که پيرامونها و قصهداستان .گويندمی» کاتبان وحی«نوشتند؛ مسلمانان به اين افراد پوست، استخوان و غيره می

القول هستند که از پيش از بعثت محمد، خط کنونی عربی وجود داشته کاتبان وحی ساخته شده، همگی بر اين نکته متفق
نوشتند. از اين رو ضروری است که پيش از پرداختن به اصل مطلب، نگاهی بيندازيم به ها به اين خط میبو عر

 .سواد بودن) محمد و مفاهيمی مانند اهل کتاب و جاهليتبودن (بی درک مسلمانان از زبان عربی، زبان قرآن، امی
  کاتبان وحی

 
 :گويدبان وحی چه میی کاتابتدا ببينيم که منابعِ رسمی اسالمی درباره

حضرت محمد (ص) در سن چهل سالگی به رسالت مبعوث شد. آن حضرت در غار حرا مشغول راز و نياز با »
قرآن كريم و به   شد. پيامبر(ص) طبق آيات  خداوند بود كه اولين آيات نورانی قرآن كريم توسط جبرئيل به ايشان وحی

توانست آيات قرآن را بنويسد، به بود. بنابراين چون آن حضرت شخصا نمینخوانده و درس” اُّمی“شهادت تاريخ، فردی 
كسانی كه با كتابت آشنا بودند، دستور داد قرآن را بنويسند تا آيات الهی همواره محفوظ بماند. به افرادی كه دست 

پس از نزول آيات بر اند. روند نگارش آيات به اين صورت بود كه گفته» كاتبان وحی«اندركار نگارش قرآن بودند، 
نوشتند. در اين كه كاتبان وحی چند كرد و آنها آيات را میپيامبر (ص) آن حضرت آيات را بر كاتبان وحی امالء می

اند اند كه اصال جزء كاتبان نبودهاند، اختالف است. بعضا افرادی از جمله كاتبان وحی شمرده شدهنفر و چه كسانی بوده
رخی از افراد اهمال شده است و در برخی از موارد نيز افرادی به عنوان كاتب پيامبر(ص) و گاه هم در ذكر نام ب

نويسد: اند يا غير وحی. دكتر محمود راميار میبوده» وحی«اند؛ اما مشخص نيست كه اين افراد آيا كاتب معرفی شده
كند. ابن عبدالبر نفر را ياد می ٢٣ق در شماره كاتبان وحی اختالف نظر بسيار است. حافظ بن عساكر در تاريخ دمش“

 ١) «”.كندكند و مجتهد زنجانی نيز همين عدد را نقل مینفر را ذكر می ۴٣الدين حلبی كند. برهاننفر را ذكر می ٢۵
ی کاتبان وحی و نخستين کاتباِن عرب نوشته شده است. به های فراوانی دربارهجديد اسالمی کتاب  در ادبيات کهن و

نفر، بنا بر ابن  ٩) ٣١٠/٩٢٣نفر، بنا بر طبری (مرگ  ١٣ (٢٩٢/٩٠۵کاتبان محمد طبِق يعقوبی (مرگ  هر رو،
اند. روايات اسالمی که نفر بوده ٢۶) ٢۴۵/٨۶٠نفر و بنا بر ابن حبيب بغدادی (مرگ  ٢۴ (۵٧١/١١٧٩عساکر (مرگ 

 ۶١٠تأکيد دارند که خِط عربی پيش از سال اند بر اين نکته دويست سال پس از به اصطالح هجرت به نگارش در آمده
ای نيز وجود بود ولی عده «اُّمی«وجود داشته است. اگرچه خود محمِد » بعثت محمد به پيامبری«ميالدی يعنی پيش از 

 .توانستند به خِط عربی بنويسندداشتند که می
  در قرآن» اهِل کتاب«و » اُّمی«مفهوم 

 
بی «اند. از همين جا نيز ترجمه کرده «سوادبی«را » اُّمی«آمده است.   در قرآن »اُمی«مفهوم   رفته شش بارهمروی
آمده است؛ يعنی طبِق » اهل کتاب«در برابر » امی«ی گيرد. البته در همه جای قرآن واژهبودن محمد ريشه می» سواد

اند. مفسران اسان آن را نديدهشنی ظريفی که بسياری از اسالماست. نکته» اهل کتاب«متضاِد » امی«قرآن، مفهوم 
ست که از سوی خدا کتابی آن مردمانی«اند که گويا به معنی را همه اين گونه فهميده» اهل کتاب«قرآن، اصطالحِ 

باشند که مقصود از اهل کتاب، پيروان مذاهب و اديانی می«فقه آمده است: در ويکی». ها فرستاده شده استبرای آن
اين چنين ) ٢»(ها به او وحی شده باشدتابی بوده است که از سوی خداوند برای هدايت انسانپيامبر آنان دارای ک

دانيم صابئان يا مندائيان باشد. زيرا مینادرست است و با ساختار دينی اسالم ناسارگار می» اهل کتاب«تفسيری از 
باور  -کنندبه معنايی که مسلمانان تعريف می -يک جريان ناِب دوبُنی (دوآليستی) و گنوسی (عرفانی) بودند و به توحيد 
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داند؟ از می» اهل کتاب«نداشتند و دين زرتشت، يک ديِن توحيدی ناب نيست. پس چرا قرآن، مندائيان و زرتشتيان را 
 خود مدعی نبوده که انجيِل عهد جديد از سوی خدا به عيسی رسيده  ِ مسيحی در طول تاريخ دينی ِسوی ديگر هيچ جريان

 توان برطرف کرد؟ت. پس اين تناقضات را چگونه میاس
های در اين باره نوشت. او پس از پژوهش) ٣» (دو ساسی«شناِس فرانسوی شناس و شرقبرای نخستين بار زبان

اهل «و به همين دليل » توانند بنويسندبه زبان خود نمی«يعنی مردمانی که » اُمی«طوالنی به اين نظر رسيد که 
خدا بر «به معنی اين نيست که » اهل کتاب«نيستند. به سخن ديگر، » اهل کتابت«د، در واقع بايد گفت نيستن «کتاب

توانند به زبان خود بنويسند. اين در مورد ، بلکه منظور مردمانی هستند که می»پيامبر آن اديان کتابی نازل کرده است
ها ندارد. هنگامی که ما از اين بينی دينی آنی به جهانکند و ربطها صدق میزرتشتيان، يهوديان، مندائيان و مسيحی

شود. برای نمونه بنگريم، آن گاه اين مفهوم در قرآن از يک معنای منطقی برخوردار می» اهل کتاب«ی زاويه به واژه
ارسی گفتند ولی اهل کتابت نبودند. به فرمان داريوش خط پتا زمان داريوش اول، پارسيان به زبان پارسی سخن می

ها اهل گفتند ولی اهل کتابت نبودند، ولی مثالً سغدیساخته شد (طی حدوداً دو سال). يا کردها به زبان کردی سخن می
دورانی » جاهليت«يابد. يعنی نيز معنا می» جاهليت«ی کتابت بودند، و غيره و غيره. در همين راستاست که واژه

ود بنويسند. در واقع زمانی که ما از شاعران عهد جاهليت سخن توانستند به زبان خها هنوز نمیاست که عرب
گفتند ولی به خط ُسريانی يا نبطی يا آرامی آن را ثبت گوييم، سخن از شاعرانی است که به زبان عربی شعر میمی
 .گويندمی «کرشونی«کردند. نگارِش عربی به خط ُسريانی را می

کنند که گفته نقل می») امام رضا(«کردند. از علی ابن موسا اً مخالفت میسواد بودن محمد شديدالبته شيعيان با بی
توانست توانست به مردم چيزی بگويد که خودش نتواند بخواند. به خدا که او (پيامبر) میاست: آخر چگونه پيامبر می

 ۴).) يعنی مکه بوده استگفتند چون اهِل مادِر شهرها (ام قرهزبان بخواند و بنويسد. به او امی می ٧٣يا  ٧٢به 
ها را به ثبت رسانده است و آن هم ی فرهنگِی عربالبته سخن باال پايه و اساس ندارد. قرآن در اين جا يک مشخصه

اند و به اصطالح اهل کتاب / کتابت نبودند. در قرآن ها در آن برِش معين تاريخی فاقد خط بودهعرب«اين است که: 
، ٧۵، ٧٢، ٧١، ٧٠، ۶٩، ۶۵، ۶۴، آل عمران: آياِت ١٠٩و ١٠۵آمده است: البقره: آيات » اهل کتاب«بار مفهوِم  ٢٠
 .١٩و  ١۵المائده: آياِت  .١٧١، ١۵٩، ١۵٣، ١٢٣النساء: آياِت  .١٩٩، ١١٣، ١١٠، ٩٩، ٩٨

کرده است. يعنی مردمانی که خدا بر آنان کتابی مقدس نازل » اهل کتاب«در هيچ کدام از اين آيات گفته نشده است که 
کنيد، در حالی که خداوند شاهد [و ناظر] کردار بگو ای اهل کتاب چرا آيات الهی را انکار می«برای نمونه: 

» يکتاپرست«اصالً به معنِی  «اهل کتاب«، ترجمه خرمشاهی). در اين آيه ٩٨(سوره آل عمران، آيه » شماست.
 «.کننديات الهی را انکار میآ«گيرند که ها مورد انتقاد قرار مینيست، به عکس، آن

دهيد و از ناشايستی باز اند، که به نيکی فرمان میشما بهترين امتی هستيد که برای مردمان پديد آمده«نمونه ديگر: 
داريد و به خداود ايمان داريد، و اگر اهل کتاب ايمان آورده بود، برايشان بهتر بود، از آنان بعضی مؤمن و بسياری می

اهل کتاب به معنِی صاحبان کتاِب «، ترجمه خرمشاهی) در اين جا نيز، سخنی از ١١٠(آل عمران، آيه » نافرمانند.
اگر اهل کتاب ايمان آورده «شود که گيرند و گفته میجا اهل کتاب مورد انتقاد قرار میبه عکس، در اين». الهی نيست

صاحِب  -ی پنجم به بعدطبق تفاسير اسالمی از سده -» اهل کتاب«ايمان به چه؟ ايمان به خدای يکتا؟ ولی اگر ». بود
شود که ما اهل کتاب را، کتاب الهی و يکتاپرست باشد، پس اين تضاد را چگونه بايد کرد؟ اين تضاد زمانی حل می يک تواند خواننده برای اطمينان خاطر می .ريزدبخوانيم و بفهميم، وگرنه تمامی ساختار قرآن به هم می» اهل کتابت»

 .بار ديگر از اين زاويه به آيات مربوطه رجوع کند
ترين سند و اسناد به زبان و خِط عربی در حال به پرسش اصلی خود بازگرديم: خط عربی چه هنگام شکل گرفت؟ کهن

بعثت «ميالدی (سال  ۶١٠چه زمانی ثبت شدند؟ آيا اطالعاِت روايات اسالمی مبنی بر اين که خِط عربی پيش از 
  .ترين اسناد عربیبيندازيم به کهن  وجود داشته درست است يا خير؟ ابتدا نگاهی »)محمد

 
  ی معجزهقرآن به مثابه

 
 برای مسلمانان، قرآن يک معجزه االهی است. ولی آيا واقعاً از همان آغاز اسالم، مسلمانان چنين باوری داشتند؟
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ای که با خرد انسانی غيرقابل درک است. پديده .يری استناپذيری و تقليدناپذبار بودن، محاسبه ، يک»معجزه«کيفيِت 
باشد بايد از کيفيات » معجزه«کند. اگر قرآن شکافد يا عيسا که مرده را زنده میمانند عصای موسا که دريا را می

و  کنند و بر اين باورند که قرآن، وحی االهی بودهبرشمرده برخوردار باشد. البته مسلمانان مؤمن چنين فکر می
 .[تقليد ناپذير در مضامين يا در زبان؟] است» تقليدناپذير«

ی چهارم هجری اصالً بحثی از معجزه بودن قرآن در ميان نبود. قرآن در رديف عهد عتيق و جديد تقريباً تا اواخر سده
ن مسلمان طی ترين منابع کالمی، حديثی و تفسيری عالماکهن«قرار داشت و کاتبان آن زمينی بودند و نه آسمانی. 

اين در حالی است که در آغاز قرن پنجم،  .کنندای روشن درباب وجه اعجاز قرآن بيان میقرون نخست به ندرت نظريه
 «.شوداين بحث در آثار محققانی چون باقالنی، قاضی عبدالجبار و شريف مرتضی به نحوی بالغ و کامل مطرح می

ی خاطر دانشمندان نياز] بحث يا دغدغه. اين موضوع [معجزه بودن قرآن/بیآورديم که ..«دهد: نيا ادامه میکريمی (۵)
 ۶) «اسالمی تا ميانه و حتی اواخر قرن سوم هجری نبوده است

يکی از «ای از معجزه بودن قرآن در ادبيات اسالمی نداريم؟ ما تقريباً هيچ نشانه» هجرت«سال پس از  ٣٠٠چرا تا 
هايی نماياند، کتابی اعجاز قرآنی را در آثار عالمان اسالمی نخستين میی نظريهليهترين مواضعی که بذرهای اومهم

های کالمی يهوديان و مسيحيان نوشته است که به قصد دفاع از اسالم و نبوت پيامبر اکرم (ص) در برابر جدل
معجزات فراوان توسط پيامبران های کالمی خود با مسلمانان، ی يهوديان و مسيحيان در بحثآِس برنده) ٧» (اند.شده

هاست که را پُر کنند. طی همين جدل «ی دينیحفره«ی متکلمان مسلمان اين بود که اين باشد. وظيفهشان میمربوطه
شود، مفهوم جاهليت و اهل کتاب نيز سوادی او ربط داده میبه بی» اُّمی بودن پيامبر«شود، قرآن به معجزه تبديل می

ترين مباحث مطرح در آثار جدلی مهم» .شوند که به خدمِت معجزه بودِن قرآن در آيدتأويل می چنان تفسير وآن
مسلمانان و مسيحيان عبارتند از: اُمی بودن پيامبر اکرم (ص)، آوردن قرآن معجزه، خوارق و معجزات صادر شده به 

 ٨) «.)دست پيامبر اکرم (ص)، بشارت کتب آسمانی پيشين به رسالت پيامبر اکرم (ص
بودن قرآن بنگريم، » معجزه«و » اهل کتاب«، »جاهليت«بودن محمد، » امیّ «به مفاهيمی چون  هر گاه از اين زاويه

 هجری از اين مفاهيم با نص صريح قرآن در تضاد  ِی سومشويم که تفاسير متکلمان مسلمان از اواخر سدهمتوجه می
ی تناقضات اين ن درگير تاريخ دينی (رستگاری) شده بود که متوجهنويسی اسالمی، آن چنااست. به عبارتی تاريخ

 .تاريخِ رستگاری نگرديد
 گويند؟ی خط و زبان عربی به ما چه میحال ببينيم که مدارک واقعی و ملموس درباره

 آرامی –ها به زبان عربی و خط نبطی کتيبه
ست ایترين کتيبهاست. اين کهن Raqush «رقوش«يا » صالح«ی زير در عربستان يافت شده و معروف به کتيبه -١

شناسان و ميالدی است. اگرچه بعضی از عرب ٢۶٧شود و مربوط به سال که به زبان عربی ربط داده می
های عربی، اين کتيبه به عنوان ی وجود تعدادی از واژهدانند ولی به واسطهخاورشناسان آن را اساساً زبان نبطی می

 .بی به خط نبطی پذيرفته شده است. به هر رو، خط تماماً نبطی استترين متن عرکهن
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اند. گذاری کردهميالدی تاريخ ۴٩٠تا  ٣٠٠ی زير در سکاکا در عربستان پيدا شده است. اين کتيبه را ميان کتيبه -٢

ز خط عربی هنو) ۵ميالد). ( ۴٩٠تا  ۴٠٠ی پنجم است (ولی اکثر پژوهشگران بر اين نظرند که مربوط به سده
 .امروزی وجود ندارد

 
ميالدی حک شده است. زبان عربی است ولی خط آرامی  ٣٢٨ی زير مربوط به امرالقيس است که در سال کتيبه -٣

 .باشدمی
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باشد. ميالدی می ۵۶٨است (دو زبانه عربی و يونانی) و سال نقِر آن » حران«ی ی زير معروف به کتيبهکتيبه -۴

شناسيم تکامل نيافته بود و سرشار از انده متوجه شده هنوز خط عربی به شکلی که ما امروز میگونه که خوهمان
 .کنيمهای خط عربی را مشاهده میباشد. در اين جا جوانهحروف آرامی می

 
هنوز ») پيامبر اسالم« پيش از به اصطالح تولد  ِميالدی (يعنی دو سال ۵۶٨توان گفت که تا ساِل با خاطر آسوده می

  .شدخط عربی اساساً با حروف آرامی نوشته می
که ما در ) ۶ترين سند تاريخی به زبان و خط عربی (تا اين لحظه که خواننده مشغول خواندن اين نوشتار است، کهن

رق و برای سپاه خود در مصر از خليفه تذ» امير عبدهللا«گوسفند است که فردی به نام  ۵٠ خريد  ِاختيار داريم، قرارداد
آمده (بدون  ٢٢در قسمِت عربِی سند، سال  .خلفيه اصطفن دريافت کرده است. اين سند دوزبانه است، عربی و يونانی

باشد) و در کنار آن ساِل مالياتی بيزانس قيد شده » مسلمانی«و » اسالم«اشاره به سال هجری يا چيزی که نشانگر 
 :ی ملی اتريش قرار داردسند در حال حاضر در موزهميالدی. اين  ۶۴٣آوريل  ٢۵است که برابر است با 
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گوسفند) رخ داده  ۵٠ميالدی (سال سنِد خريِد  ۶۴٣بايد چند سال پيش از گيری خط کنونی عربی میبنابراين شکل

 ۶٣٢ميالدی مصر را ترک کردند، و از سال  ۶٢٨وس در سال باشد. ايرانيان سرانجام پس از شکست دوم از هراکلي
ها توانستند بر مصر چيره ميالدی عرب ۶۴١تا  ۶٣٩های سابِق بيزانس آغاز شد. از سال حمالِت غسانيان به استان

يا زبان  اند تماماً به زبان يونانیجای ماندهميالدی به بعد به ۶٣٩ساالری مصر که از سال های ديوانشوند. پاپيروس
های غسانی به صرافت تکميل خِط عربی ميالدی است که عرب ۶٣٩قطبی (با خِط يونانی) است. از همين ساِل 

ميالدی به ثبت  ۶۴٣تا  ۶٠٠های ای به زبان و خِط عربی که مياِن سالافتند. ما تا اين لحظه هنوز مدرک يا کتيبهمی
 خرما،  ِيابد که ما تا کنون هيچ استخوان، برِگ درختزمانی شدت می گریايم. به ويژه شک و پرسشرسيده باشد نيافته

 .ايم وحی به ثبت رسانده باشد، کشف نکرده ِپوست يا لوحِ گلی که کاتبان
تواند سنديت داشته باشد، زيرا طبِق روايات اسالمی، معاويه يکی از کاتبان محمد بوده است. البته اين قصه نمی

ی ابتدايی (شکل پايين) در نبشتهسال کتابت به خِط عربی يک چنين سنگ ۵٠فردی پس از توان باور کرد که نمی
 .جای گذاشته باشدطائف از خود به

بدون صفِت ( ۵٨ست که معاويه به مناسبِت ساختن آبگير (سّد) طائف در ساِل اینبشتهی زير همان سنگکتيبه
   .حکاکی کرده است») هجری«
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گذاری (اعجام) و اِعراب گذاری ی معاويه نقطهننده متوجه شده است، نه در سند خريد و نه در کتيبهگونه که خوانهما

ی ی عربی از دو جهت حائز اهميت است: نخست آن که هم سند خريد و هم کتيبهی اين دو نوشتهوجود ندارد. مقايسه
الخط در طی اين در مصر و طائف؛ دوم آن که اين رسماند يعنی اند که قلمرو غسانيان بودهمعاويه در مناطقی يافت شده

ای به خود نديده است. ذکر اين نکات به اين دليل تقريباً هيچ تغيير کيفی) ۵٨تا  ٢١ / ۶٨٠تا  ۶۴٣سال (از سال  ٣٧
در مناطِق غسانيان، ولی  -ميالدی ۶٣٩دست کم از سال  -گيری خط عربی رغم شکلدهند علیمهم است که نشان می

 .های حيره جا نيفتاده بودها به ويژه عربی عرب همه ِنوز در ميانه
ی سوم هجری شکل گرفت و اوج آن در ی اعجاز قرآن به تدريج از پايان سدهگونه که در باال گفته شد، نظريههمان

. در رونِد های پيامبران يهودی و مسيحی ابداع کردندقرن پنجم هجری بود که متکلمان مسلمان در برابر معجزه
ديگر مورد  ایبه گونه» اهل کتاب«و » جاهليت«، »امی بودن پيامبر«ی اعجاز است که گيری همين نظريهشکل

 .گردداش قطع میی واقعیای که بنِد ناِف قرآن با گذشتهگيرند به گونهتفسير قرار می
های ست از زبانایو ناب است؟ يا آميخته »مبين« عربی  ِی مهم ديگر اين است که آيا زبان عربِی قرآن، زباننکته

  .ديگر؟ برای پاسخ به اين پرسش نگاهی بيندازيم به زبان قرآن
 

  سخن پايانی
 

های رسند. زيرا هدف اصلی نه اثبات يک نظريه معين بلکه طرح پرسشاين سلسله مقاالت در همين جا به پايان می
اند و روايات اسالمی را که دارک ملموس و واقعی شکل گرفتههای نوين همگی بر اساس منوين بوده است. اين پرسش

 شناسیکشانند. هر کس که امروزه اندکی با علم ُجرماند به چالش مینوشته شده» هجرت«دويست سال پس از 
(Criminology) هستند. روايات اسالمی بر » شاهدها«شناسی، ترين حلقه در فرآيند جرمداند که ضعيفآشنا باشد، می

 .هاگيری عربهم دست کم دو سده پس از قدرتها استوار شده و آن»شاهد»های اساس گفته
ی بيستم و به ويژه پس از جنگ جهانی دوم از مسير علمی خود خارج گرديد، شناسی از اوايل سدهاين که چرا اسالم

بينانه توان خوشررسی کرد. ولی میاقتصادی جهانی ب -بايد آن را در مناسبات سياسی خود مبحثی جداگانه است که می
گونه توانند بر آغاِز ناروشن اسالم پرتوافکنی کنند، همانای روبرو خواهيم شد که میگفت که ما در آينده با مدارک تازه
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ی دريای مرده، تاريخ ساختگی مسيحيت را پس از های نجع حمادی در مصر و قُمران در کنارهخانهکه کشِف کتاب
 .اندرای ما فاش کردهسال ب ٢٠٠٠

و ليزر.  (Nano Technology) از سوی ديگر بايد گفت که ما امروزه در آغاز عصری هستيم به نام فناوری نانو
ها دگرگون خواهند امکاناتی که اين دو فناوری در اختيار ما قرار خواهند داد، کيفيت زندگی ما را در بسياری از حوزه

 .شناسی خواهد بودباستانها علم کرد، يکی از اين حوزه
بررسِی علمی تاريخِ آغازيِن اسالم در حقيقت ما را به اين شناخت رهنمون خواهد که دين اسالم چيزی نيست به جز 

شود و ی اديان پيشين در قالب زبان عربی. اين بدين معناست که تاريخ هيچ گاه از صفر آغاز نمیشکل تعديل يافته
ی هم نقطه (Big Bang)آن است. حتا از نظر فيزيک نجومی، انفجار بزرگ  (Continuity) گوهر تاريخ، پيوستگی

های طبيعی و پديده (Evolution) صفر نبوده و نيست. به سخن ديگر، درک تاريخ، يعنی درک و شناخت برآيِش 
است و های کوچک و بزرگ در گيتی ناشدنی اجتماعی. بدون شناخت اين گوهر هستی يعنی برايش، درک پديده

 .خواهيم داشت (Mutation / موتاسيون) «جهش«همواره ما تصوير نادرستی از 
انتقادی گلدزيهر است سرانجام  -ی تفکر تاريخی ه ادامهی اسالم کهای نوين دربارهی آغاز در پژوهشبه هر رو، نقطه

روديگر پوئين، اليزابت پوئين و هاينتس اوليگ، فُلکر پُپ، مارکوس گروس، گرد  -ی بيستم توسط کارلدر پايان سده
گيرد. گذاری شد و در حال حاضر بيش از سد کارشناس از کشورهای گوناگون جهان را در میچند نفر ديگر پايه

ها) به زبان ُسريانی که در ها و يعقوبیخوشبختانه از چند سال پيش مدارک و اسناِد مسيحيت شرق (نستوری
شوند. اين خوردند، به تدريج در اختيار پژوهندگان قرار داده میواتيکان خاک می های کليساها و به ويژهخانهکتاب

 .ها را روشن سازدتواند بخشی از ناروشنیگرايش به طور قطع می
دانيم در آن جايی نيست که روايات اسالمی برای تاريخِ آغازين اسالم کجا قرار دارد، ولی می» حقيقت«دانيم که ما نمی

توان با تفکر پرسشگرانه و ست طوالنی و ناهموار که فقط میراهی» حقيقت«شدن به اين  نزديک .اندهادهما به ارث ن
انتقادی به جهان و موضوعات آن  -انتقادی اين راه را طی کرد. به عبارت ديگر، هر چه ما بيشتر با ابزار تاريخی 

گيريم و به فرهنِگ [دوستدار] خود فاصله می» خوبیفرهنگ دين«بپردازيم، به همان اندازه نيز از تفکر دينی يا 
 .شويمتر میپرسشگری نزديک

http://www.eslamshenasi.net 
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