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 گفتارچهارم

 ب ومركز وبخشي ازجنوب ايران غرسقوط

 سقوط نهاوند و همدان

مستقر بود     نهاوند  در با گروه بزرگي از سپاهيان ايران     هجري فيروزان    21درسال  
 بهترين فرماندهان     در اين سال  عمر. تا راه پيشروي عربها از عراق به درون ايران را بربندد      

به او خبر رسيده بود كه نيروي بزرگي     كرد؛ زيرا قبيله يي را با قبايلشان روانة ايران غربي  
 براي جنگجويانِ كوفه و بصره   .اند و قصد حمله به عراق را دارند در نهاوند گرد آمده 

درراه نهاوند روستاهاي سرراه را        ؛ مقابله با سپاه يزدگرد به سوي نهاوند حركت كردند   
جنگهاي داخلي بود ايران در اين زمان درگير    . تاراج كردند و نزديكي نهاوند اردو زدند    

 بود  كرده راهي ايران عمرو نيروي يزدگرد در نهاوند در مقايسه با نيروي عظيمي كه  
فيروزان كه ميدانست قادر به مقابله با عربان نخواهد بود درصدد برآمد      . قابل ذكر نبود

  فرمانده   ( مغيره ابن شعبه      . وارد مذاكره شود شايد بتواند ايران را نجات دهد      آنها كه با 
به حضور سپهساالر فيروزان رسيد اورا ديد كه       چون براي مذاكره ) عالي جهادگران

ي به سوي تمدن آداب و رسوم از ناآگاهمغيره . تاجي برسر نهاده و برتختي نشسته است 
با خطابي   مغيره   با ديدن هيئتِ    فيروزان  اطرافيانِ .  تا روي تخت بنشيند   فيروزان رفت  

.  و حرمت مقام فيروزان را پاس بدارد     ب را مراعات كند   كه اد به او گفتند   تحقيرآميز  
دلم هرگونه  كه و آزادم   و به دعوت شما آمده ام  من فرستاده هستم  «: مغيره گفت 

من «:  مغيره گفت. عربان مثل سگيد  شما  يكي به او نهيب زد كه. » رفتار كنم   بخواهد
 .»رمدرميان قوم خودم از اين مرد كه برتخت نشسته است عزت بيشتري دا   
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شما بدبخت ترين،   «:  با او به گفتگو پرداخته گفت فيروزان اورا نشاندند و  

شما آن قدر پليديد كه ما   . سامان ترين مردم دنيا بوده ايد  و سر گرسنه ترين، پليدترين و بي  
 .»خونتان را برزمين بريزيم     تان را به تير بزنيم و هننگمان مي آيد كه الش 

 :مغيره گفت 

سروسامان ترين و بدبخت ترين و       يگويي درست است؛ ما بي هرچه دربارة ما م 
 پيامبري فرستاد و به ما  ن يكلكن اهللا برايما. گرسنه ترين مردم دنيا بوديم 

تا كنون . درآخرت به بهشتمان ببرد وعده داد كه دردنيا پيروزمان گرداند و 
.  بوده ايمهمواره پيروزمند   ما و راست بوده  به ما داده بوده اهللاهروعده ئي كه  

بلكه تصميم    به بدبختيهاي گذشته برنگرديم؛       هيچگاه اكنون نيز برآنيم كه  
 كه يا از شما بستانيم و به خوشبختي برسيم و يا بر روي زمين شما  گرفته ايم

 1.شويمكشته 

  ياعربان آمده بودند كه. مغيره عين حقيقت را به سپهساالر ايراني گفته بود  
ن به تحقق برسانند يا كشته شوند و ازآن بدبختي تاريخي        شان را در ايرا  يخزش تاريخ

درآنجا از همة نعمتها      و برهند و طبق وعده ئي كه اهللا به آنها داده بود به بهشت بروند          
 بود كه اگر بجنگند يا   شدهبه آنها وعده  . برخوردار شوند و جاودانه در سعادت بزيند  

وارد   و شديافت و يا شهيد خواهند پيروز خواهند شد و به غنايم انبوه دست خواهند    
 پيروزي ثروت و لذتِ   .  سعادت بود   آنها اين هردو براي  . بهشت خواهند گرديد 

عرب آمده  .  هم بهشت و نعمتهاي جاودانة آنكشته شدناينجهاني را درپي داشت، و  
ايرانيان نيز خوب ميدانستند كه پيروزي با چنين مردمي      . بود كه يا پيروز و يا كشته شود 

 پنج  .؛ ولي دربرابر اينها چاره ئي جز دفاع از هستي تاريخي خويش نداشتند     خواهد بود
 گفته بود كه بايد با اين عربان ازدر صلح درآمد         بدبخت  سال پيشتر رستم فرخزاد به شاهِ   

ولي نه شاه و نه بزرگان    . شرشان را ازسر كشور كوتاه كرد    و امتيازاتي به آنان داد و   
عربان را به دست كم گرفته     دبرانة او گوش فرا نداده بودند و  كشور به مشورتهاي م

بودند، و اكنون پايتخت و عراق و خوزستان را ازدست داده بودند و ايران مركزي     
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 ه شكست- كه دروازة غربي ايران بود  -اگر ارتش ايران در نهاوند   . درمعرض خطر بود  

 . ربان را بگيرد  ديگر در ايران هيچ نيروئي نميتوانست جلو پيشروي ع دميش

 به نتيجه نرسيد، و فيروزان برآن شد كه به هرقيمتي          مغيره  با فيروزان  مذاكرات 
  براي اوجز جنگيدن و دفاع جانانه هيچ راهي. حيثيت ايران دفاع كند شده باشد از

 گشوده زن و مال سالهاي اخير چنان اشتهاي عربان را براي حصول فتوحاتِ . نمانده بود 
نهاوند    هاي  در نبرد عربها   .ي آنها شودخزشها قي نميتوانست مانع ادامة  بود كه هيچ تشوي

 زيرا عرب  ؛تلفات بسيار سنگيني دادند ولي اين تلفات بر نيروي مبارزاتيشان افزود      
. عادت نداشت كه خويشاوندش را ازدست بدهد و درفكر نجات جان خودش باشد   

بايست از دشمن  د، يا مي عادت عرب چنان بود كه وقتي خويشاوندي را ازدست ميدا  
نهاوند به دليل رشادتهاي جانانه ئي كه     هاي  در نبرد. قصاص ميگرفت يا كشته ميشد  

دراين جنگها  . ايرانيان ازخود نشان دادند عربان بهترين جنگجويانشان را از دست دادند     
ن متهور   پهلوا (ابن معدي كَرِب    مرو، ع) پيامبر سابقِ قبايل بني اسد     ( يحه لَچون طُ متهوراني 
به دست دليرمردان  ) يكي ديگر از متهوران نامدار عربستان     (ن رِّقَنعمان ابن م  ، و  )عربستان

شد  وقتي خبر  عمر تلفات عربان در نبردهاي نهاوند به حدي بود كه        . رفتند  ايران به كشتن
ند   گريه افتا، و از بيم آنكه عربان شكست ياب   ه اند به  كشتن رفت كساني در نهاوند به كه چه

و آنچه را به دست آورده اند از دست بدهند درصدد برآمد كه خود شخصا به سوي           
ليكن عباس و علي و چند نفر ديگر به او مشورت دادند كه اگر    . ايران حركت كند

 به اديان پيشينشان   بي درنگ   عربهاخودش به ايران برود و شكست يابد يا كشته شود    
د توانست  ن هيچگاه نخواه   عربهافت و ديگر برخواهند گشت و اسالم از بين خواهد ر 

 ازآنها خواست   هعمر به تمام رؤساي قبايل عربستان نامه نوشت       . دنزير يك پرچم گرد آي 
زماني كه ايرانيان  .  به سوي نهاوند حركت كنند و به سپاه اسالم بپيوندند    با مردانشانكه

 ازحد  - در غرب ايرانانعرب  با عربان بودند، قبايل زيادي از  مقابلهدر نهاوند درگير   
بخشهاي . كنند حمايت شان  مستقر شده بودند تا ازفتوحات -اهواز تا نزديكيهاي نهاوند  

عظيمي ازقبايل عرب نيز به نواحي شرق نهاوند رفته استقرار يافتند تا از رسيدن نيروي                   
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 2. كنندامدادي ايران به نهاوند جلوگيري 

 عالوه براينكه خودشان اهل    ،يان داشتند ساله ئي كه با ايرانچندعربان درنبردهاي   
 بعد از . آشنايي يافته بودندي جنگي انواع حيله ها   با فنون نوين و،جنگ وگريز بودند

شبي ازشبها     تلفات سنگيني كه درتالش براي تسخير نهاوند دادند حيله ئي انديشيدند و    
  له ور شدند و  بخش كوچكي از نيرويشان را به پشت ديوارهاي شهر بردند و به شهر حم         

.   دادن تلفاتي وانمود كردند كه قصد عقب نشيني دارند    پس ازيك درگيري كوچك و  
به اين سان  .  از حصار بيرون آمد تا تعقيبشان كند     آنها  فيروزان به همراه عقب نشيني    

شب به اندازه ئي از   در اين. منتقل شد نيرنگ عربان كارگر افتاد و نبرد به خارج شهر 
 زخون دردشت جاري شد و اسبان ازشدت لي    « كه به نوشتة طبري  دوطرف كشته شدند 

 شكست فيروزان ،پايان اين نبرد . »افتادند  سواران بر زمين مي   سر ميخوردند و  بودن زمينْ
 فيروزان با بخشي از   3.  بود  وكشتار چندده هزار تن از مردم منطقه   سقوط نهاوند    و

كه به همدان برسد با نيروي   نيروهايش به سوي همدان عقب نشست؛ ولي پيش ازآن    
نهاوند را عربان تاراج كردند    . شكست يافت وكشته گرديد   وشد عربان مواجه   تعقيبگر 

آنگاه با يكي    .  را به غنيمت گرفتند    كه نتوانسته بودند ازشهر بگريزند      كودكاني و زنان و 
اه  م كردهمذاكره كه ازخاندان كارن بود از اسيرشدگان سپاه فيروزان به نام دينار   

 فراري   تا به عنوان كارگزار مدينه حكومت كند و مردمِ    4، نهاوند را به او سپردند    بهزادانِ 
دينار اين پيشنهاد را به شرطي پذيرفت كه ازاو    . دورآ باز   و روستاهاي اطراف  را به شهر

اين منطقه كه روستاها و  . و مردمش خواسته نشود كه دينشان را رها كرده مسلمان شوند
 ئي كه فرمانده عرب   نامه پيمان. ناميده شد » ماهِ دينار«اورزي بود پس ازآن   زمينهاي كش

 :به دينار داد را طبري اينگونه ثبت كرده است 

به آنها در . اين پيماني است كه حذيفه ابن يمان به مردم ماه بهزادان ميدهد  
جان و مال و زمينشان امان ميدهد؛ مجبور به ترك دينشان نخواهند شد؛ از         

به كسي از كه همه ساله مادام ؛ و نخواهد شد شان جلوگيري ام مراسم دينيانج
مسلمانان كه سرپرستشان باشد مردان بالغشان هركدامشان به قدر توان خويش       
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 ها را ، جاده هايشان بگذرد را راه نشان دهند بپردازند، كساني كه از آبادي  جزيه 

 هايشان يگذرند و در خانه ايمن بدارند، سپاهيان مسلماني كه از سرزمينشان م  
 هرخبري ازآنها پرسيده       و مهمان كنند،ساكن ميشوند را يك روز و يك شب    

ولي اگر اين پيمان  . شود را به درستي پاسخ دهند، ازآنها حمايت خواهد شد    
 5.را بگسلند و تغيير يابند ما در قبالشان هيچ تعهدي نخواهيم داشت    

 مناطق يواگذار ته بودندكه   هجري بود، عربها آموخ22اكنون كه سال  
 به خاطر حفظ  بايست مي كه استبخش ترين كاري     خود ايرانيان اطمينان   تسخيرشده به 

 مفتوحه حكومت ميكرد مردم     برمنطقة وقتي يك ايراني  .  دهندزمينهاي مفتوحه انجام    
ا  منطقه به كارهاي روزمره شان ادامه ميدادند و ميتوانستند مالياتهائي را كه مدينه برآنه     

 معموال در قراردادهائي كه به مردم ميدادند    . بپردازندخليفه به كارگزاران  ميكرد تحميل 
هركس بايد به قدر توانش جزيه     ««مقدار ماليات سرانه را معين نميكردند، بلكه مينوشتند        

چنين عبارتي كه بسيار زيركانه به كار برده شده بود به عرب فرصت ميداد كه         . »بپردازد
  . يل باشد ماليات سرانه را بر افراد و آحاد مردم تحميل كند و به زور بستاند        هراندازه ما 

ترين  معمولي. دستشان بيرون مي آوردند  عربان به طرق گوناگون ثروتهاي ايرانيان را از
را به كارگزاران خودشان   راهشان آن بود كه با دهكانان ازدر مصالحه درمي آمدند وآنان 

.  فشار وارد مي آوردند كه اموال خزاينشان را به عربان بدهند    مبدل ميساختند، و برآنها    
دودانه گوهر گرفتند كه به نوشتة  ي  ناحية نهاوند ضمن اموال   بازرگانِ آنها از يكي از 

 آن را اين مرد مقيم كوفه فروخته شد، و   بازرگان عربِطبري به دوميليون درهم به يك
 6.ختفروبه درون ايران برده به چهار ميليون درهم   

 همدان را مورد حمله قرار داده  عربهاپس از سقوط نهاوند و كشته شدن فيروزان   
همدان كه قدرت مقابله با عربان را درخود نميديد با فرمانده عربان           . در محاصره گرفتند   

تعهد سپرد كه ساالنه يكصدهزار درهم باج بپردازد،        و شدتسليم ه وارد مذاكره شد 
 7.درازي نكنند    ل و جان و ناموس مردم ناحية همدان دستمشروط برآنكه عربان به ما   
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 سقوط ري و آذربايجان

قبايل   سراسر ايران غربي تا آذربايجان در معرض تاخت و تاز   هجري   22 سالدر 
 و عربان مترصد بودند كه بعد از تاراج آباديهاي غرب ايران به نواحي      عرب بود،

نقاط ايران مانده بود را ازدست   و آنچه از ثروت در ديگر  مركزي لشكركشي كنند
 و  از دست رفته بودخوزستان و غرب ايرانبا وجودي كه عراق و . ايرانيان بيرون بكشند  

، سپهداران خاندانهاي رقيب سنتي       بقية كشور در معرض حملة عرب قرار داشت     
 از نوادة بهرام چوبين    ميان سياوش  شمال كشور در . همچنان با يكديگر درگير بودند    

 سياوش سپهدار   .درگيري درجريان بود  خاندان اسفنديار   از بدي و زين ن مهرانخاندا
 هردوي  .)كه درآن وقت تپورستان ناميده ميشد     ( بدي سپهدار طبرستان     ري بود و زين

. اينها خودشان را شاه ايران ميدانستند و هركدام درصدد نابودسازي ديگري بود 
لمرو داشت چندماه پيشتر با سپاه عظيمي به     بدي كه بخشي از آذربايجان را نيز در ق    زين

با  شكست يافته   »  رود واج« كنار  دستبي رفته بود تا جلو پيشروي عربها را بگيرد، ولي در       
كمتر از جنگ  « طبري در ذكر اين نبرد مينويسد كه .به ري برگشته بود بقاياي سپاهش  

شغول گسيل كردن ؛ و عمر پس از شنيدنِ خبر تلفات عربها در دستبي م  »نهاوند نبود 
 8. جهادگران ديگر به منطقه بود كه پيك بشارت رسيد و خبر شكست ايرانيان را آورد     

اندكي پيش ازاين جريان، ري در دست سپهداري به نام آبان جادويه بود، كه  
 پس از پيروزيِ     يزدگرددرگزارشها ميخوانيم كه  . اين نيز ميخواست شاه ايران شود    

و همينكه وارد ري شد آبان اورا بازداشت كرد و نگين          .   به ري رفت عربها در جلوال 
سلطنت را از او گرفت و چيزي را براي خودش بر پوستي نوشت و با نگين شاه مهر        

يزدگرد كه . و نگين را به او برگرداند   ) شايد استعفاي يزدگرد از پادشاهي  (كرد 
ميم گرفت به تص ، حرمتي را تحمل كند، و بر جانش بيمناك بود   نميتوانست اين بي 

كه طبرستان استحكامات    گفت   به خدمتش رسيده  سپهبد طبرستان   سپس  .  اسپهان برود
فراوان دارد و درآنجا به او آسيبي نخواهد رسيد و او ميتواند ازآنجا نيروهايش را               

طبرستان به اسپهان    يزدگرد ترجيح داد كه به جاي 9. بستيزد دشمنانفرماندهي كند و با  
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 اسپهان درآن زمان دردست سپهداري بود كه       . نيرو بپردازد    برود و به گردآوري  

به نظر ميرسد كه نامش مي بايست ماه يزديار    . روايتهاي عربي نامش را مطيار نوشته اند   
طبري مينويسد كه مطيار   . يك گزارشي نشان از اختالف او با يزدگرد دارد . بوده باشد

د آورده بود مردم اسپهان بسيار   به خاطر يك شكست كوچكي كه در جائي به عربها وار
دوستش ميداشتند؛ و چون يزدگرد دراسپهان مستقر شد او روزي به خدمت وي رفت،    

نگهبان با  . او به خشم آمده پوز نگهبان را شكست  . و نگهبان مانع ديدارش با شاه شد 
ها پوز خونين به نزد شاه رفته از سپهدار شكايت برد؛ ولي يزدگرد ازبيم او اسپهان را ر            

 10.كرده به پارس رفت  

نشانگر شدت   » يكي داستان است پرآب چشم   «بازخواني اين گزارشها كه  
 فئودالها و  آور است و تالش برخي از  اختالف سران كشور درآن موقعيت هالكت 

تالشهاي متقابل رقيبان قدرت براي ممانعت     سپهداران براي تشكيل سلطنت خودشان و   
 كه  تدبير و بزدل   بين؛ و بي يار و ياور ماندن يزدگردِ  گيري هيچكدام از ميانشا    از قدرت 

به جاي ايستادن دربرابر دشمن و قوت قلب دادن به مدافعان دين و ميهن و دفاع از    
خاك و آب مقدسي كه ايران نام داشت، جواهراتِ سلطنتي و غالمان و كنيزانش را       

 متالشي شدن ارتش   ها نتيجة همة اين و.برداشته شهر به شهر از برابر دشمن ميگريخت
 كه  بود دربرابر ديو هستي براندازي  و ملتايران و ناتوانيش دردفاع از هستي كشور 

 .تنوره كشان به جلو ميرفت

 هجري كه عربها به ري حمله كردند ديگر از آبان جادويه خبري     22درسال  
راي  بدي را مي بينيم كه ب    و زين  بينيم   نيست، و به جاي او ري را دردست سياوش مي    

 بدي را در واجرود   نُعيم ابن مقَرِّن پس ازآنكه زين   11.گرفتن ري با او در ستيز است 
سياوش با نيروئي    . ويران كرد و به سوي ري به راه افتاد  تاراج و  شكست داد واجرود را 

كه از طبرستان و دماوند و قومس و گرگان گرد آورده بود در كنار ري به مقابلة عربها     
به نزد نعيم ابن مقرن رفت و با او صلح كرده قراري        بدي   اين هنگام زين   ولي در . شتافت

. با او بست كه ري را براي او بگيرد مشروط برآنكه فرمانداري ري به وي تحويل شود     
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شبانه با نيروئي وارد    از راهي كه خود ميشناخت   بدي   نعيم شرط اورا پذيرفت و زين   

به    . عربها ري را تاراج كردند   . رب گشود شهر شد و دروازه هاي شهر را برروي سپاه ع  
 نوشتة طبري، ثروتهائي كه در ري به دست عربان افتاد كمتر از ثروتهائي نبود كه در

 و عمال  بستزينبدي با فرمانده عرب پيمان صلح و دوستي         .  مدائن به دست آورده بودند   
اي ناحية ري  به يكي از كارگزاران مدينه تبديل شد، كه موظف بود باج و خراج آباديه  

باجي كه بر ري مقرر شد، درآغاز كار پانصد   . بفرستد را جمع آوري كند و به كوفه  
 هيچ ايراني در  بدي آمده بود كه   درقرارداد فرمانده عرب با زين   . هزار درهم درسال بود 

 يا دشنام دهد؛ و اگر چنين امري اتفاق افتد       به يك عرب توهين كند  او نبايد قلمرو 
 12. بايد اعدام شود  به يك عرب بزند و هر ايراني كه ازات گردد؛  ايراني بايد مج

درخواست صلح  مؤبد دماوند   و  مردانشاه فرمانروا مهِست مغاندرپي سقوط ري  
؛ و به او   از او تعهد گرفته شد كه ساالنه دويست هزار درهم باج بپردازد   و،با عربها كرد

در قرارداد صلح   . نطقة دماوند نشود  تعهد داده شد كه هيچ عربي بدون اجازة او وارد م    
 كه ساالنه   سپرد او تعهد    شدمنعقد  مازندران     برسرِ دي  ب پسر زينمشابهي كه با فرخان   
 و به اوتعهد سپرده     سرانه و خراج زمينهاي كشاورزي بپردازد؛    پانصد هزار درهم باجِ   

وارد قلمرو   بان  و باج مقرر شده را ادا كند عر   باشد وفادار   به پيمانش شد كه تا زماني كه  
 13.  و افراد خاندانش بماند   او و اين ناحيه دردست  او نشوند

 كه در حقيقتش حفظ نوعي خودمختاري براي ري دربرابر عربها           اقدام زينبدي 
 تا پيش ازآن     . نخستين و آخرين نوع خود درجريان فتوحات عربان در ايران بود        بود،

 و غرب كشور سرنزده بود،   چنين عملي از هيچ سپهداري در عراق و خوزستان و      
. درآينده كه فتوحات عربان در ايران ادامه يافت در هيچ جاي ديگر كشور تكرار نشد  

ما امروز نميتوانيم قضاوت كنيم كه كار زينبدي درحد خود در آن زمان خدمت بود يا           
ولي كاري كه او كرد شبيه كاري بود كه درست هشت قرن پيش ازآن شهريار  . خيانت

 در يورش اسكندر مقدوني انجام داد و با تسليم شدن      »آتورپاتيكان  « از قبيلة   آذربايجان 
  به اسكندر موفق شد كه آذربايجان را از تجاوز و تخريب برهاند و شهرياري را در            
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اقدام زينبدي طبرستان براي مدتي بيش از دو   در نتيجة  14. خاندان خودش تثبيت كند

و اين ناحيه تا قرن سوم هجري تنها نقطه ئي از      ماندقرن از دست اندازي عربان در امان   
ايران بود كه استقالل و دين خويش را دربرابر مدينه و دمشق و بغداد حفظ كرد، و 
تالشهاي نيروهاي اعزامي عرب براي دستيابي به طبرستان را نقش برآب ساخت، و             

 و درآغاز قرن چهارم هجري سرسختانه ترين تالش براي احياي شاهنشاهي ايران    
 از بقاياي    و مازيار  در همين طبرستان توسط اسفار      برچيدن دستگاه عرب ازكشور    

بعد از    ( پادشاهي قدرتمند ايراني دومينسرانجام هم   و؛صورت گرفت كارنخاندان 
 . ه از همين طبرستان برخاست  بوي   ، يعني پادشاهي آلِ  ) هاصفاري 

ولي آزار و    .  ه بود  از درصلح درآمد   عربهابا  ، چنانكه گفتيم، ناگزير    همدان
.  بر مردم وارد مي آوردند همدان را به شورش و عصيان واداشت     عربها فشارهائي كه 

 به همدان حمله بردند و صلحي مشابه صلح پيشين را با     22سال اواخر  مجددا در   عربها
 23 سال    نيمه هاي دربازاما اين صلح نيز پايدار نماند و مردم .  منعقد كردند مردم همدان

گرفتند، و قرارداد صلح      باز  آن شهر را  و در اواخر اين سال نيروهاي عرب    ، كردند قيام
تحميل كردند كه برطبق آن همدان تعهد سپرد كه ساالنه صدهزار   بر مردم جديدي 

 دراين قيامها و تجديد صلح ها هربار گروه بزرگي ازمردم همدان       15.بپردازد  درهم باج 
رده ميشدند و قبايل عرب در روستاها جاگير   قتل عام ميشدند و گروهي به اسارت ب   

 . ميشدند تا مردم را كنترل كنند  

 برادر رستم    -اسپندياد فرخزاد  . درهمين سال عربان به آذربايجان لشكركشيدند      
 بدي بود و با او شكست يافته به آذربايجان برگشته    كه در واجرود همراه زين -فرخزاد

بعد ازآن برادرش  .  شكست يافته دستگير شد  از آذربايجان دفاع كرد ولي سرانجام  بود، 
. بهرام فرخزاد در دفاع ازهستي آذربايجان به مقاومت برخاست، و او نيز شكست يافت  

پس ازآن اسپندياد كه در اسارت فرمانده عرب بود پيشنهاد صلح كرد؛ و آذربايجان       
ن و جان و مال دراين قرارداد آمده بود كه عربها به دي   . طبق قراردادي به او واگذار شد

مردم آذربايجان تعرض نكنند؛ و اسپندياد تعهد سپرده بود كه باج مقرر شده را سر سال          
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مقاومتهاي كوچك ديگري كه در نواحي ديگر آذربايجان چون تفليس و        16. بپردازد

شرق ارمنستان و اران و شروان و موغان توسط سپهداراني چون شروانشاه و شهربراز و   
 به عمل آمد نيز ديرپا نبود، و همة آنها به قراردادهاي صلح و        هرمز و امثال آنها  

 به تا درياچة وانسراسر آذربايجان   هجري   23 سال  اواخرباجگذاري منجرگرديد، و تا  
در  .  و قبايل عرب در روستاهاي آذربايجان جاگير شدند     تصرف عربان درآمد 

ت و عربان مجددا    براي بيرون راندن عربان صورت گرف        ناموفقيخوزستان قيامهاي  
درترس و وحشت  ئي زدند تا مردم را   كشتارها  فتح شده را فتح كردند و دست به    مناطق

 17. نگاه داشته به سكوت بكشانند    

 سقوط اسپهان

 عرب در ايران مركزي درحال  انبوهي از قبايل عرب سقوط ري همزمان با 
شتند و عموما    تاب مقاومتي نداكرانه هاي غربي كويرشهرهاي كوچك .  پيشروي بودند

يك سپاه بزرگ براي گرفتن اسپهان از بصره وكوفه     . تاراج شدندهمراه با روستاها   
 تحت فرماندهي استاندار و شهربراز    اسپهانبعد از آنكه نيروي دفاعي  عربها  .گسيل شد

.  محاصره گرفتند   بود دراسپهاني را كه مركز گجادويه را دركنار شهر شكست دادند،  
عربان مدتي شهر را در محاصره داشتند و مرتبا به آن  اري نشان داد و به سختي پايد گي

 ديد كه شهر نخواهد توانست براي مدت درازي  چونپادگوسپان . حمله ميكردند
 مردم را ازپا در خواهد آورد، از شهر بيرون شده به فرمانده             و گرسنگي ورزد مقاومت 

ما   : د نبرد تن به تن داد و به او گفت     پيشنها- كه عبداهللا ورقاي رياحي نام داشت   -عربان 
اگر تو مرا كشتي مردمم . بيا من و تو نبرد كنيم. نبايد مردم يكديگر را كشتار كنيم 

محاصره بكشند و     تسليم تو خواهند شد و اگر من تورا كشتم افرادت دست از    
ال   اين پيشنهاد جوانمردانه را پادگوسبان براي آن داده بود كه خي  18.عقب نشيني كنند  

 آمده بودند     آنها غافل ازآنكه    ؛ به عهد و پيمان پابندي نشان خواهند داد    عربها ميكرد 
نبودند، بلكه اساس روابط  قراري وفادار   غارت كنند و به هيچ قول و كه بكشند و
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.   ) الحرب خُدعه(تشكيل ميداد » خُدعه«بين المللي نزد آنها را نه پيمانها بلكه اصلِ 

 فرمانده عرب به يك صلح منجر شد و قراردادي ميان آن دو به    مذاكرات پادگوسبان با 
 به طور موقت ازدستبرد عربان در امان ماند و باجگذار        اسپهانامضا رسيد كه طبق آن  

سي تن از بزرگان اسپهان كه متوجه نبودند كه پادگوسبان به خاطر نجات      . مدينه شد
ايد به اين عربان باج داد و با آنها مردم دست به اين كار زده است، وعقيده داشتند كه نب  

 اين را نيز ناگفته نگذرم كه مركز اسپهان     19. صلح درآمد، با نارضايتي ازشهر رفتند      ازدر
بود كه بخشي   ) اكنون زاينده رود   (درآن زمان يك شهر دوبخشي در دوسوي زندرود        

 دربارة     .گفتند» يهوديه «عربها اين را  .  ازآن يهودي نشين بود و جهودستان نام داشت   
سابقة اسكان يهودان در   . يهوديه و چگونگي تسليمش به عربها گزارشي دردست نيست  

 .اين شهر به دوران هخامنشي برميگشت  

 سقوط مناطق غربي و جنوبي پارس

 هجري به بعد مورد حملة  17سواحل پارس نيز مثل خوزستان از سالهاي   
تان و از عمان از راه دريا به    دسته جاتي از عربها قرار گرفت كه از سواحل شرقي عربس   

منطقه سرازير شدند، و آباديهائي را تاراج كرده با اموال تاراجي به بصره رفته خود را     
 هجري حملة منظم به پارس  22ولي تا سال . تحت فرماندهي عالي عرب قرار دادند 

را  جهادگران   از بخشي ديگر همزمان با يورش به ري و اسپهان،  .  صورت نگرفت 
نخستين فتح عرب در پارس در شهر    . كرد بصره به پارس گسيل   از ا اشعريابوموس

نوشته شده است و در سمتِ شرقي    » تُوج «ساحلي تُمبگ بود كه در گزارشهاي عربي  
طبري درگزارش فتح اين شهر از زبان يكي از جهادگران مينويسد      . گناوه واقع شده بود    

ش براي تصرف تمبگ مدت درازي به       تال . كه نيروي بزرگي در توج گرد آمده بودند     
طول انجاميد ولي سرانجام ايرانيان شكست يافتند و كشتار عظيمي ازآنها به راه افتاد و        

 طوايفي از قبايل عبدالقيس كه در سواحل جنوبي     20. تمامي اموال شهر تاراج گرديد 
  خليج فارس ساكن بودند و دينشان مسيحي بود و اندكي پيشتر در ميان آشوبها به           
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سواحل پارس سرازير شده بندر گناوه را گرفته بودند در اين زمان مسلمان شده به     

از او ياد شده است، » شهرك «افسري كه در گزارشها با نام . لشكرهاي جهادگر پيوستند 
طبري اشاره ميكند كه در  . اردو زد» ريشهر «براي مقابله با عربها در كنار روستائي به نام    

ان درگرفت شهرك كشته گرديد و بسياري از مردانش    جنگ سختي كه دراين مك
 پس ازآن ريشهر مورد حمله قرار گرفت، و بالذري مينويسد به سختي       21.كشتار شدند 

پايداري كرد، و كار بر جهادگران دشوار شد ولي سرانجام پيروز شدند و غنايم بسيار            
 كه در   -ن و الرستان    به دنبال اينها روستاهاي مناطق بوشهر و كازرو       22. به دستشان افتاد 

گزارش بالذري از شمار بسياري آنها نام برده شده و خبر از مقاومتهاي يكي يكي آنها     
 23.كازرون و شاپور و جهرم نيز همين سال به تسخير درآمدند         . دارد به دست عربها افتاد  

سپس نوبت به فسا و داراب رسيد كه پس از مقاومتهاي شديد وگرفتن تلفاتي از عربها             
 24.  كردندسقوط

دريكجا   طبري   *. در اين زمان يزدگرد سوم در استخر يا در شهر گور بود       
 ولي 25. مستقر شد  به پارس رفت در شهر گور   از اسپهان مينويسد كه يزدگرد وقتي

همينكه عربها بخشهاي جنوبي و غربي پارس را گرفتند و به استخر و گور نزديك     
. نيزانش را برداشته به كرمان گريخت  شدند، يزدگردِ بزدلْ جواهرات و غالمان و ك 

يك لشكر عرب درهمين سال به سواحل كرمان گسيل شد و مناطق ساحلي و شماري   
مشخص نيست كه آن آباديهاي كرمان كه . از روستاهاي داخلي كرمان را تاراج كرد 

درگزارشها همين قدر ميخوانيم      . در اين سال مورد حملة عرب قرار گرفت كدام بودند      
يعني  (» صفقُ« ها و ا از راههاي روستايي كرمان تا جيرفت رسيدند و كرماني  كه عربه
را كه براي جنگيدن بيرون شده بودند شكست دادند و مرزبانشان را           ) بزماني ها / كوچها

 همزمان يك لشكر  26. و به مدينه برگشتند  كشتند و شمار بسياري شتر به غنيمت گرفتند  

                                                           
و فيروز آباد . ني واقع شده بود استخر بزرگترين و آبادترين شهر داخلي ايران در منطقة مرودشت كنو-*

نام داشت، نخستين پايتخت ) يعني شهر بهرام گور(كنوني كه در زمان فتوحات اسالمي شهر گور 
 .ساساني درزمان اردشير پاپكان بود، و در زمان فتوحات اسالمي شهري بزرگ و بسيار آباد بود
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 كران گزارش لشكركشي به مك.  گسيل گرديد) بلوچستانسواحل( كران ديگر به مك

خبرِ مواردي از راهزنيِ بياباني است بدون اينكه ذكري از شهر يا روستائي كه         درحد 
طبري مينويسد كه وقتي عمر از فرمانده عرب       . مورد حمله قرار گرفته بوده به ميان آيد    

 دشتش كوهستان،  ناحيه ئي است كه « :  كران پرسيد، آن مرد به او پاسخ داد     دربارة مك 
ان، خيرش ناچيز، شرش دراز، فراوانيش     قهرممردمشآبش گاللوده، ميوه اش كهور،  

تا مردم از من اطاعت دارند هيچ لشكري را  : عمر گفت.  »اندك، و اندكش ناپيدا است  
 27.به چنين سرزميني نخواهم فرستاد     

ومت در هرچند كه مناطق جنوبي و غربي پارس به دست عرب افتاده بود ولي مقا  
عربها    .  بسيار شديد بود  -) فيروزآباد كنوني    ( چون استخر و گور   -شهرهاي بزرگ پارس   

 براي تصرف استخر و گور شش سال تمام به حمالت مكرر و      درسالهاي آينده   
اگر  . ؛ ولي دفاع مستحكم اين دوشهر مانع سقوطشان بود   جنگهاي مستمر ادامه دادند

.  يي شاهنشاهان تاريخ بود، استخر روح ايران بود     مركز فرمانروا  تيسپون پايتخت ايران و  
استخر    . استخر شهري بود كه شاهنشاهي ايران درآن پيدايش يافته و به شكوه رسيده بود  

ثروتمندترين خاندانهاي    ريشه دارترين و  مسكن شريفترين و سمبل عظمت ايران و
ولي اين  . ن دهدسقوط استخر ميتوانست به عمر كشوري به نام ايران پايا      . ايراني بود

 .  درنبرد بودند  همخطر را قدرت طلبان ايراني درك نميكردند و همچنان با     

 هجري خوزستان و همدان و آذربايجان و ري و اسپهان و        23تا پايان سال  
در آخرين روزهاي    . سواحل پارس و بخشهائي از غرب پارس به دست عرب افتاده بود           

ايرانيان ترور شد و عثمان به خالفت رسيد و   اين سال عمر ابن خطاب در مدينه به دست   
هنوز براي نجات ايران    . در پپيشروي عربها در ايران توقفي يكسال و نيمه ايجاد گرديد     

 يك  رقابتهايشان را كنار ميگذاشتند و پيرامون   اگردير نشده بود، و سپهداران كشور
يروي عظيمي از حيات   ميتوانستند با ن  و اورا شاهنشاه ميكردند  مي آمدند گرد دليرمرد

ايران و ايراني دفاع كنند و نگذارند كه عربان بيش ازآن پيشروي كنند، و دستِ كم       
 . بخشي از ايران را براي ايراني نگاه دارند 
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 مقاومتهاي ناكام توده هاي ايراني

 درسالهاي اخير  اقتدارگرايان ايراني  كه  خانمان براندازي با وجود همة اختالفات
هركدام از حكومتگران محلي به اتكاي مردمش جانانه دربرابر عربان        داشتند، با هم

بايد از  . دفاع ميكرد، و كمتر اتفاق مي افتاد كه يكي ازآنها داوطلبانه تسليم عربان گردد     
كساني كه تاريخ مينگارند و مينويسند كه ايرانيان با آغوش باز از عربان استقبال كردند     

ت و دين خودشان را رها كرده به دامن عربان خزيدند،    و همينكه عربان آمدند آنها دول    
پرسيد كه آيا اين مقاومتهاي جانانه كه ايرانيان دربرابر عربان نشان دادند، و اين دفاع       
متمادي كه سالها بعد از سقوط پايتخت و پس از سقوط عملي شاهنشاهي به عمل آمد،             

ذريم هيچ روستائي در ايران     دليل تسليم شدن ايرانيان به عرب است؟ از شهرها كه بگ   
 اين  بازنمودنِ نادرست نويسيِ براي.  نبود كه بدون مقاومت تسليم عربان شده باشد

  ها پاره هايي از گزارش  مدعي اطالع از تاريخ و اين تحريف گرانِ تاريخِ ايران   نويسندگانِ
ند، ايرانيان از    مي آورم تا ببينيم كه آيا به راستي چنانكه اينها ميخواهند القا كن          درزير  را 

دولت خودشان دست كشيدند و به خاطر گل روي    عرب پيشواز كردند و ازدين و
 با خون دل و  دوهزارهعربان از همه چيز خودشان گذشتند و خانه ئي كه خودشان طي  

رنج و محنت ساخته بودند را به دست خودشان خراب كردند تا زمينش را تحويل عرب              
كساني كه چنين افكاري را بر قلم   !  مبدل گردند  ربعبدهند و خودشان به بردگان  

 قرن   دوازدهكنند كه ايرانيان بعد از ميخواهند چنين القاء   ،پراكنند مي آورند و مي 
عزت به    آزادگي و جبروت و شوكت و  برجهان متمدن و بعد ازآنهمه شكوه و   سروري  

گوهر ارجمند   چنان مرحله ئي ازسقوط شخصيتي و انحالل هويتي رسيده بودند كه          
اين .  كه كافور را از نمك تشخيص نميدادند     بدوياني اندازند  تمدن را درپيش پاي    

مدعيان اگر راست ميگويند بيايند يك مثال، يك گواهي از متونِ تاريخي عربي كه در      
قرنهاي دوم هجري به بعد نوشته شده است را براي اثبات مدعايشان به دست بدهند تا    

 مسلمان شد داوطلبانهايرانيان  ازكسي ة عرب  ردورانِ فتوحاتِ اولي عاقالن بپذيرند كه د  
اندك شماري كه تعدادشان به چندصد     .نيست چنين مثالي. خدمت اسالم درآمد  به و
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نميرسيد و درآن دوران براي رهايي از كشته شدن مسلمان شدند را باالتر شناختيم وآنها             

البته ما حق  . نها هم كسي را سراغ نداريم   جز اي. را در جريان ترور عمر باز خواهيم ديد     
 در ايران ماندند و   بعدها   همين عرباني كه     نداريم كه بگوييم چرا نسلهاي بعديِ  

زبان شدند اين فكر را به مردم ايران تلقين كردند كه شما ما را با آغوش باز    فارسي 
 شما را تامديم ما آ پذيرفتيد و ما هيچ ستمي به شما نكرديم، و شما خواهان ما بوديد و  

 به آزادي و   با تبديل كردنتان به بردگان خودمان شما را  ازدست دولتتان نجات دهيم و 
شديد و ما  ) نيمه برده( ما آمديم و شما ما را پذيرفتيد و داوطلبانه موال  . سروري برسانيم  

يند كه  ميگو  زبانند و  فارسي    امروز نيز كساني كه در ايران نشسته اند و .شديم  ) سرور (سيد  
عربها را ايرانيان با آغوش باز پذيرفتند و همينكه عربها آمدند ايرانيان ازدين ودولت         

سروري ترجيح دادند، ازبقاياي   خودشان دست كشيدند و بردگي عرب را برآزادگي و 
ما انكار نميكنيم كه هر انساني حق دارد كه كارهاي خودش را     . همين مهاجمين عربند  

ولي روي سخن با كساني است كه ادعا ندارند       . ند توجيه كند  به نحوي كه صالح ميدا  
  !آري« ند و باز هم گفته هاي همان عربان را براي ما تكرار ميكنند كه          ا كه از نسل عرب 

ما خواهان عربان بوديم و عربان آمدند و ما را نجات دادند و براي ما عدالت و انسانيت 
 براي بازكردن چشم مردمي كه  من. »وآزادگي آوردند و همه چيز را به ما آموختند     

 را ميخوانند پاره هائي از نوشته هاي بالذري را در   مدعيانِ اطالع ازتاريخ نوشته هاي اين 
نگاران   فارسي زير ترجمه ميكنم و با هم ميخوانيم تا با رفتار عربان و داوريهاي اين    

ربها چه عدالت و   بعدي آشنا شويم و ببينيم كه اينها تا چه حد درست نوشته اند؛ و ع          
.  انسانيتي را براي ايرانيان به ارمغان آوردند و چه آزادگي و عزتي به ايرانيان بخشيدند          

در   تبار و مسيحي بودند و     بخش اعظم جمعيتش آرامي    عراق آغاز ميكنم كه      در اينجا از 
جمعيت بخش     پردازم كه   خوزستان مي سپس به ؛نخستين فتوحات عرب گشوده گرديد  

جنوبي  هاي ديگري از ايران غربي ون به جا تبار و مسيحي بودند؛ بعد ازآ    خوزي غربيش 
 كه راوكوچك  اهميت   كم و روستاهاي ة شهرهادربار مي پردازم و نوشته هاي بالذري  

اصوال مي بايست بعد از سقوط پايتخت و شهرهاي بزرگ تسليم عربها شده باشند ولي           
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، تا معلوم كم و كاست باز ميگويم بي  نشده و از هستي تاريخي خويش دفاع كرده اند، 

 تا   وحتي روستاها  ة آباديها  بدارم كه مردم ايران نه تنها در شهرهاي مهم بلكه درهم   
 كه آيا و درپايان مي پرسم  . آخرين حد توانشان دربرابر عربها مقاومت ميورزيده اند    

 ميتوان آيا اينها كه چنين ادعائي ميكنند را اينست پذيرش عربان با آغوش باز؟ و 
 از اين تاريخنگاران اينست كه گزارشهائي   منؤال ديگر   س تاريخنگاران باانصاف ناميد؟    

  دربرابر  روستا   سراسر ايران درشهر وكه درزير ميخوانيم آيا داستان مقاومت مردميِ
ة پذيرايي ازعرب    اگر ايرانيان ازدين و دولت خودشان بيزار شده وآماد عربها نيست؟

روستاهاي ايران چه  ة شهرها و و جانانه درهمدرازمدتهاي قاومتبودند پس اينهمه م 
 اينك رونويسِ گزارشهاي بالذري كه درمواردي متعلق به فتوحات         معنائي ميدهد؟ 

 :روستاهاي پارس زمان عثمان نيز ميشود    

 اُبلّه حمله كرده با مردمش جنگيد و شهر را به قوة قهريه   به …عتبه ابن غزوان  
رفت؛ در گروه  ) شهركي درنزديكي كوفه( فرات سپس به سوي. گشود

سپس به   . ة قهريه گشودپيشتازش مجاشع ابن مسعود سلَمي بود و آن را به قو   
حمله كرد و مرزبان آنجا به مقابلة وي   )شهركي دربين كوفه و بصره  (ارذم 

 اورا شكست داد و تمام كساني كه با وي بودند غرق        اهللا. شتافت و با او جنگيد  
عتبه به دشتميشان  بعد ازآن   . تبه گردنش را زد ع  وتسليم شدو خودش شدند 
عتبه   .  بودند درصدد حركت براي جنگ با آنها    مردم دشتميشان . كشيد لشكر

تصميم گرفت كه به آنها شبيخون بزند؛ زيرا كه شبيخون سبب مرعوب شدن    
 و ر كردكشتا اهللا آنها را شكست داد و عتبه دهكانانشان را   .و شكستنشان ميشد

با  بعد ازآن عتبه   …. ازآنجا راهي ابرقباد شد و اهللا آن شهر را بر او گشود    
همسرش در سپاه بود و مردم را تشويق  .  شدوارد جنگ فرات مردم شهرِ

 .خودمان راه نخواهيم داد] بستر[اگر پيروز نشديد شما را به  : ميكرد و ميگفت 
 بسيار زيادي به دست آنها    مسلمين گشود و غنايم  روي بر آبادي را   اهللا آن 

ابن  [ زياد تنها كسي كه خواندن و نوشتن ميدانست   لشكريان عرب  در. افتاد



 127
 تقسيم اموال   صورت برداري از  مأمور كه نوجواني كاكلي بود ، و اوبود] سميه

به زودي     …. شد، و روزي دودرهم حقوق برايش مقرر گرديد غنيمت 
را   باجگذاري  قرارداد يعني ( دهكان ميسان كفر ورزيد و ازپيمان برگشت   

؛ و مغيره ابن شعبه كه جانشين عتبه در بصره شده بود به ميسان   )نقض كرد
 …  .كشت و گزارش كارش را براي عمر فرستاد   دهكانش را  حمله ور شد و 

عمر فرمان حاكميت بصره را براي مغيره فرستاد، و او چندي دراين مقام بود   
به ] براي بار دوم [ همچنين مغيره   … .تا موضوع زنايش به آن زن پيش آمد 

زمينهايش را    آن را گشود و سخت پس از يك جنگ  ميسان حمله كرد و
براي بار  [، و مغيره آن شهر را   را شكستندمردم ابرقباد نيز پيمان   . مصادره كرد 

  28.به قوة قهريه گشود  ] دوم

اهواز حمله  آبادي موسوم به بازارمغيره ابن شعبه وقتي فرمانده بصره بود به    
 با او صلح كرد كه باجگذار شود، ولي بعدتر پيمانش     - بيرواز -برد و دهكانش 

 بصره   اررا شكست و ابوموسا اشعري كه به فرمان عمر به جاي مغيره فرماند    
را به   ) تيره رود   (ي  و نهرتيرَ لشكر كشيد و بازار اهواز    اهواز به بازار   شده بود  

 روستائي پس     از لشكر كشيد و همچنان و ابوموسا به اهو ….  قوة قهريه گشود
از روستائي و رودي پس ازرودي گشود و عجمها از برابر اوگريختند و او          

 .  به جز شوش و شوشتر و مناذر و رامهرمز زمينهايشان را گرفت، 

به اهواز لشكر كشيديم و درآن : از شويس عدوي روايت شده كه گفت 
نها به سختي جنگيديم و      با آ .  جمع بودند  »اساوره  « و »جتها «مردمي از 

 خودمان بينشكستشان داديم و افراد بسيار زيادي را به اسارت گرفتيم و  
  ؛بعد عمر به ما نوشت كه شما نميتوانيد زمينها را آباد كنيد . تقسيم كرديم

رها پس اسيران را به حال خود    . اسيران را رها كنيد و برآنان خراج ببنديد   
حمله برد و با مردمش جنگيد و جنگ   ) ان آذر مي (و ابوموسا به مناذر . كرديم

 كه برادر ربيع ابن زياد  و مهاجر ابن زياد حارثي ،خيلي سختي درگرفت
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 آبي نوشيد و سالح برگرفته  به اهللا بفروشدروزه دار بود و برآن بود كه خود را  

 كاخشانبا مردم جنگيد تا شهيد شد و اهل مناذر سرش را گرفتند و برسردر   
س ابوموسا، ربيع ابن زياد را بر جنگ مناذر گماشت و خود به    سپ . آويختند 

شوش رفت و ربيع شهر مناذر را به قوة قهريه گرفت و تمام مردان قادر به         
، و مناذر بزرگ و مناذر   را به اسارت بردزنان و كودكان و كشتجنگ را 

 بعد ازآن عمر به ابوموسا نوشت كه       …. كوچك به ملكليت مسلمانان درآمد  
مردم مناذر مثل مردم روستاهاي عراق رفتار كنيد و اسيران را به آنها             با 

را    و ابوموسا به شوش لشكر كشيد و با مردمش جنگيد، بعد آنان   . برگردانيد
 به پايان رسيد و درخواست امان كردند، و مرزبان   خواربارشان محاصره كرد تا  

ازة شهر را بگشايد     تن ازآنها امان داده شود تا درو   80شوش تقاضا كرد كه به  
 تن را معين كرد و خودش را نام نبرد، و       80و نام  . و شهر را تسليم كند 

ابوموسا دستور داد تا گردنش را زدند و به آن هشتاد تن آسيبي نرساند و              
اموال را   كرد وكشتار هرچه مرد قادر به جنگ درشهر بودند را    جزآنها

و ابوموسا با مردم رامهرمز   … … .گرفت و زن و فرزندان را به اسارت برد 
 ابومريم عدم تعرض بست؛ و وقتي مهلت اين قرارداد به سر رسيد،    قرارداد 
 را به جنگشان فرستاد و وي با مردم رامهرمز برسر باج ساالنه ئي به مبلغ       *حنفي

پيمان را شكستند   مردم رامهرمز  بازهم  …. هزار درهم صلح كرد 900 يا 800
را   ) سرَك (و ابوموسا شهر سرق   . به قوة قهريه گشود  ]مجددا[و ابوموسا آن را  

مثل رامهرمز به صلح آورد ولي مردم شهر صلح را نقض كردند و او حارثه     
ابن بدر غداني را در يك سپاه عظيم به سويشان گسيل كرد و او نتوانست شهر       

و  … .را بگشايد و چون عبداهللا ابن عامر آمد آن را به قوة قهريه گشود         

                                                           
ود و در جنگ خالد وليد با مسيلمه كذاب  ابومريم حنفي تا بعد از درگذشت پيامبر اكرم دشمن اسالم ب-*

بعد براي آنكه قبيله اش در حمله به عراق شركت كند به .  هجري پرچمدار مسيلمه بود12در اوائل سال 
 .مدينه رفته مسلمان شد
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 دشمن نيروي بسياري در شوشتر گرد . اشعري به شوشتر لشكر كشيد ابوموسا

او به عمر نامه نوشته از او مدد خواست؛ و عمر به عمار ابن ياسر        . آورده بود 
جرير ابن عبداهللا بجلي   . كه در كوفه بود نامه نوشت كه به كمك ابوموسا برود   

 …نها جنگيدند    مردم شوشتر به سختي با آ  .  با نيروي امدادي به شوشتر رفت 
چون مسلمانان وارد شهر شدند، مردان شهر ازترس آنكه زن و فرزندانشان    

ميكشتند و درچاه   ) زن و فرزندان خودشان را ( به دست عربها بيفتند آنها را    
 29  . انداختندمي

شوشتر بر طبق قرارداد صلح تسليم شده بود و بعدا كفر ورزيد و مسلمين به  
ن را كشتند و زن و فرزندانشان را به اسارت       آن حمله ور شدند و جنگجويا 

دردست مالكانشان بودند تا عمر به آنها نامه نوشت كه         اسيران اين . بردند
كشيد و مردمش كه  و ابوموسا به جنديشاپور لشكر. رها كنيد اسيرانتان را 

قدرت مقابله نداشتند درخواست امان كردند و به اين شرط با آنها صلح شد    
مردم شهركشته نشود وكسي به اسارت برده نشود و اموال   كه هيچ كس از  

بخشي  بعد ازآن  . شود] عربان [كسي تاراج نگردد و اسلحة مردم شهر تحويل   
و ابوموسا ربيع ابن زياد را برسرشان فرستاد      شدند،   ازمردم شهر رهسپار كلبانيه 

ربيع ابن زياد كه ازطرف      …. ار كردآنها را كشت  كلبانيه را گشود و و او
غدار  ابوموسا گسيل شده بود ثيبان را به قوة قهريه گشود و بعدتر مردمش  

]   براي باردوم [و منجوف ابن ثور سدوسي آن را  ) شوريدند يعني   (شدند
گشود سنبيل و جت   ] براي بار دوم   [و از آباديهائي كه عبداهللا ابن عامر     . گشود

 و  ،)بودندتعهدشان را زير پا نهاده    (بود كه مردمش كفر ورزيده بودند 
و ايذه  .  جمع شده بودند پيرامونشان  ) روستائيان خوزستان   (ردان طايفه ئي ازكُ

 30.را بعد از جنگ سختي گشود  

ة  بود لشكري ازقبيل )  شرق عربستان  (كارگزار عمر در بحرين      عالء حضرمي كه 
به عالء نوشت    عمر.كنار فارس را گشود   دريا در  و يك جزيره در  فرستاد ازد 
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آنگاه عثمان ابن ابي العاص ثقفي را به   .  ابن فَرقَد سلمي بپيوندد كه به عتبه

حاكميت بحرين گماشت، و او مردم بحرين و عمان را به اطاعت كشاند، و   
برادرش حكَم ابن ابي العاص را در سپاه بزرگي از قبايل عبدالقيس و اَزد و         

.   به فارس فرستاد ) ءاز عمان و اَحسا (تميم و بني ناجيه و جز اينها ازراه دريا  
ة ابركاوان را گشودند و به تُوج كه از زمينهاي اردشيرخره بود   اينها جزير

و قبايل   . ؛ و معناي اردشيرخره شكوه اردشير است  رفتند و آن را گشودند  
 كه همساية * عبدالقيس و قبايل ديگر را آنجا اسكان داد، و ازآنجا به اَرجان      

شهرك  . كه به بحرين برگردد    به او رسيد  ة عمر آن بود حمله برد؛ و نام 
ة عربها شتافت و در راشهر از زمين مرزبان فارس با نيروي عظيمي به مقابل  
العاص با او وارد جنگ   حكم ابن ابي.شاپور درنزديكي توج با آنها مقابله كرد  

 مشركان را اهللا در هم …شد، و پس از جنگهاي شديدي اورا شكست داد
فتح او در راشهر مثل فتح قادسيه       . ة قهريه گشود  به قو شكست و او راشهر را   

 ….  بود، و اموال بسيار زيادي به دست آورد  

ابوموسا نيز     به   العاص نوشت كه به فارس لشكر بكشد؛ و عمر به عثمان ابن ابي 
نوشت كه ازبصره لشكر به مدد او بفرستد، و او نيز لشكرهائي به كمك عثمان     

هرم ابن حيان عبدي را عثمان ابن .  كردابن ابي العاص به فارس گسيل
 و او بعد از يك محاصرة     فرستاد، ) شبگير؟  (ابي العاص به سوي دژي به نام شبير   

بعضي گويند كه دژ ستوج را به قوة . طوالني و جنگ سخت آن دژ را گشود
آنكه مردمش       شاپور حمله برد و بعد از  ناحيةو عثمان به جره از  . قهريه گشود
و عثمان ابن ابي العاص    . د با آنها صلح كرد كه باج بپردازند      با او جنگيدن  

نوبندگان از    و . ناحية شاپور را گشود و برزمينهايش دست يافت     كازرون از 
خالفت عمر   عثمان و ابوموسا در اواخر. گشود نيز عثمانناحية شاپور را

                                                           
بعدها خراب شد و مردمش به بهبهان كوچيدند و آن را .  ارجان در دوسه كيلومتري شهر كنوني بهبهان-*

 .ارجان در تقسيمات جعرافيائي جزو پارس بود. كي بود به شهري تبديل كردندكه روستاي كوچ
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آوردند   جان حمله بردند و ارجان را به تسليم در ربا هم به اَ)  23اواخر سال  (

 و با هم شيراز را كه از شهرهاي ناحية اردشيرخره  *.جزيه و خراج بدهدكه 
 خراج مردمش تحت ذمه باشند و جزيه و  بود گشودند به آن شرط كه  

بپردازند و هركس بخواهد شهر را ترك كند آزاد باشد وكسي را نكشند             
گشودند و  سرزمين اردشيرخره را        و با هم سينيز از   . وكسي را به اسارت نبرند    

 و عثمان دژ    * *. كنند را آباد   زمينها مردمش به حال خودشان رها شدند كه     
العاص به دارابگرد كه مركز علم و     يو عثمان ابن اب  . گناوه را به زينهار گشود    

 حمله برد و با هيربد صلح كرد به اين شرط كه  و دردست هيربد بود دين بود 
 دارابگرد نيز مشمول شرائط  يروستاها و چنان باشد كه مردم  باج بپردازد،

 جهرم آمادة جنگ  مردم. صلح دارابگرد باشند و به آنان آسيبي رسانده نشود   
 عثمان با جهرم به روال .آنها را شكست داد و جهرم را گشود شدند و او

 قرار   سابق وگويند كه هيربد جهرم را نيز مشمول صلحِ ؛دارابگرد صلح كرد 
وگفته اند  . حمله برد به شهر شاپور 23 در سال عثمان ابن ابي العاص. داده بود

 زينهار  برادر شهرك اندكي پايداري كرد و سپس   ….  بود 24كه درسال 
طلبيد و عثمان با او صلح كرد كه كسي را نكشد وكسي را اسير نكند و مردم   

  پيمان بعد ازآن مردم شاپور نقض   . شهر تحت ذمه باشند و باج فوري بپردازند  
 فتح شد، يعني ابوموسا آن را به قوة قهريه گشود        26درسال  ] محددا  [كردند و 

   ابن عامر  عبداهللا و  …. پيشاپيش لشكرش بود    العاص در يو عثمان ابن اب   
 را كه در صلح هيربد وارد نشده    * كاريان و پيشگاتن دارابگرد   29درسال  

                                                           
  ساالنه ارجان شاپور و كازرون ساليانه سه ميليون و سيصد هزار درهم، و باج هركدام از دارابگرد و باج -*

 ].159 -158: خليفه بن خياط [مقرر شددو ميليون و دويست هزار درهم 

 . كنوني واقع بوده است سينيز در محل بندر ديلم-**

كاريان اكنون با همين نام از روستاهاي الرستان است؛ .  آتشكدة معروف كاريان در اين مكان قرار داشت-*
 .و پيشگاتن شايد در محل خنج كنوني بوده است
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  31.بودند و خودشان صلح را نقض كرده بودند گشود  

شعري از نهاوند حركت كرده به اهواز رفت و   ابوموسا عبداهللا ابن قيس ا  
او پس ازآن به قم لشكر كشيد و چندين روز        . امورش را مورد بررسي قرار داد  

و او احنف ابن قيس كه ضحاك     . آن را محاصره كرد و سپس آن را گشود    
 كاشان را به قوة   احنفابن قيس تميمي نام داشت را به كاشان گسيل كرد و     

 32. پيوست ) ابوموسا  (به وي قهريه گشود و آنگاه  

تا پايان  16سالهاي فتوحات اين گزارشها كه عينا از بالذري نقل شد مربوط به 
ديگر موارد . است، و چند مورد كوچك هم مربوط به دوسال بعد است   هجري23

مقاومتهاي ايرانيان در جاهاي ديگر را نيز ضمن رخدادهاي فتوحات عرب در ايران       
 هيچ گزارشي ازاينكه كسي از ايرانيان مسلمان شده باشد دراين دوران. خوانديم

 از خاندانهاي احتماال    -** فقط چندتني اهل دشتميشان و ناحية انبار     . دردست نيست 
 كه به عنوان اسير به مدينه فرستاده شدند، درمدينه مجبور گشتند كه            -مانوي يا مسيحي 
تمامي  . شتان دودست است ولي شمار اينها نيز كمتر از شمار از انگ     . مسلمان شوند

كساني كه اسير گشتند و به مدينه فرستاده شده و در بردگي مجبور شدند مسلمان شوند            
 به اينها اشاره - به حسبِ مناسبت -درجاي خود.  اندرا گزارشهاي تاريخي معرفي كرده

ادند ديگر ايرانيانِ اسير و برده شده كه عربها در كوفه و بصره اسكانشان د . كردخواهم 
درميان اينها فقط آن عده كه  . تا برايشان غالمي كنند همچنن بردين خودشان ماندند 

 اند  باالتر گفتيم جندِ شهنشاه بودند از اين مورد مستثنايند؛ و ديديم كه اينها نميتوانسته    
 درنگ اسمش را به    عربها عادت داشتند كه هركس مسلمان ميشد بي.ايراني بوده باشند 
و ما در اين دوران هيچ گزارشي از اينكه در بيرونِ مدينه يعني   . يكردند  عربي تبديل م

در عراق يا خوزستان يا فارس نام عربي به كسي از ايرانيان داده شده باشد در هيچ جا   
.   كردار و رفتار عربها چنان بود كه ايرانيان را ازآنها و عقايدشان بيزار ميكرد       . بينيم نمي

                                                           
 تاريخ[بود » كوره فيروز« انبار در تقسيم بندي عراق عهد ساساني مركز يك استانِ آرامي نشين به نام -**

 ].191 / 1: بغداد



 133
بودند، عربان به خودشان حق ميدادند كه هركاري را برسر آنها   مسلمان نچونكه ايرانيانْ

درآورند؛ مالشان را بگيرند، خودشان را اسير و برده كنند، و به هرتعداد كه بخواهند               
اينكه در مواردي مي بينيم كه عمر به فرمانده عربان در برخي از نواحي        . ازآنها بكُشند  

 تا روي زمينهايشان كار كنند بگذارند دستور ميدهد كه جماعات برده شده را آزاد  
چون  كردن دسته جمعي روستائيان يك منطقه مربوط ميشود، و     مواردي است كه به برده

 شوند تا كشاورزي    رها  روستاهايشان   درمصادره شده بوده الزم بوده كه     ها  زمينهاي اين
درجنگها يك    دختر و پسر كنند و بتوانند ماليات به عربان بپردازند؛ وگرنه برده كردن          

امر عادي بوده كه همواره تكرار ميشده و همينكه يك شهر يا آبادي گشوده ميشده   
دختران و نوجوانان را جمع ميكرده آنها را براي خودشان      عربها بهترين زنان و   

 .  تا براي هميشه در بردگي بزيند33برميداشته سپس درميان خودشان قسمت ميكرده اند    

خوزستان و پارس و همدان و آذربايجان   آباديهاي  خوانديم،درگزارشها  چنانكه 
 مورد حملة عربان    به بهانه هاي مختلف بارها  تسخير گشتند23 تا 17كه دربين سالهاي  

قرار گرفتند، و بارها مورد دستبرد و تاراج واقع شدند، ولي بازهم مقاومت ميكردند و                
 يعني  »غدر ميكردند «ذري  شان دفاع كنند و به قول بال  ميكوشيدند كه ازحيثيت تاريخي  

سر به    يعني  »كافر ميشدند «قراردادي را كه برآنها تحميل شده بود نقض ميكردند، و       
هرچند كه علت اصلي اين   . و درمواردي عربها را بيرون ميراندند  اشتند شورش برميد

شدنهاي مكرر تالش براي حفظ هويت تاريخي بوده، علت ديگري    غدركردنها وكافر  
. و آن رفتار ناروا و بسيار ستمگرانة عربان با اين مردم مغلوب بوده است       هم داشته است 

واميداشتند    شورش  به فرياد و  و   ميكردند عربان به قدري ستم ميكردند كه مردم را بيزار      
 براي رهايي خودشان از زير ستمهاي بيحد و اندازة عربان دست به تالش   و اجبارا
 در عراق و خوزستان و غرب   ظم سران ايرانبا وجودي كه بخش اع. ميزدند نوميدانه 
 در اين سالها به قتل رسيده و فرزندانشان به اسارت افتاده بودند، كسي كه دربرابر        كشور

توده هاي شهري، توده هاي   : علوج، اَكراد ( توده هاي مردم ميكردعربان مقاومت  
ادعاي     به -ودند كه  و اينها همان توده هائي ب   ؛ بودندبه همراه رهبرانِ مردمي  )  روستائي 
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 را پذيرفته   و بردگي داوطلبانه حاكميت عرب-برخي از تاريخ نگاران ما  بي اساس 

 داوطلبانه تسليم عرب شده      هاولي چه شده بوده كه مردمي كه به نوشتة اين   !  بودند
سنن خودشان پذيرفته      آئين و سنن وي را به جاي دين و   عقيده و  دين و  بوده اند و

لهاي متمادي سرسختانه مقاومت ميكرده اند تا دين و هويت و هستي      بوده اند، براي سا  
 خود را نجات دهند؟  

و تخريب زمينهاي كشاورزي عراق و ايران    تمدني  ة انهدام تأسيسات   و اما دربار 
 - دقيقترين جامعه شناس و مورخ عرب      -در اين سالها، كافي است كه نوشتة ابن خلدون    

 :بخوانيم » مقدمه  «از كتاب معروفش    را دراينجا 

اين به آن سبب است كه عرب همواره  . عربها ذاتا ويرانگر و ضدتمدن اند  
درحال نقل و انتقال براي دستيابي به غنائم است، و اين امر با تمدن منافات      

به عنوان مثال، سنگ براي عرب يك ابزاري براي ساختن كانون آتش   . دارد
گ ديوار خانه را برميكَنَد  است تا ديگش را رويش بگذارد؛ و به اين خاطر سن  

تا كانون آتش بسازد؛ يا تير چوبين به نظر او فقط براي ستون خيمه ساخته شده       
است، و ازاين رو سقف خانه را خراب ميكند تا تيرش را برداشته تيرك     

به اين علت است كه طبيعت زندگي عرب با خانه سازي كه        . چادرش كند
عرب طبيعتا   . لتِ عمومي عرب استاين حا.  اساس تمدن است منافات دارد 

گرايش به تاراجگري دارد و ميخواهد آنچه دردست ديگران است را ازآنها        
عرب در گرفتن  . بگيرد؛ زيرا كه روزي اش را توسط نيزه اش به دست مي آورد 

اموال ديگران هيچ حد و مرزي براي خودش نميشناسد، وهمينكه چشمش به    
 وقتي طبيعت يك قوم چنين باشد، طبيعي     . مال و متاعي افتاد تاراج ميكند   

است كه امنيتِ ماليِ مردمي كه زير حكم اويند ازميان برود و آباديها به   
ديگر آنكه عربها صنايع و ساخته هاي اهل حرفه و صنعت را          . ويراني بروند 

به زور ميگيرند و هيچ بهائي درمقابل به آنها نميدهند؛ زيرا عقيده دارند كه هيچ                  
و چنانكه ميدانيم هدف ازصنايع و پيشه ها به دست      . بهائي ندارد ساخته ئي 
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آوردن مزد و مال است؛ واگر قرار باشد كه هرچه ساخته شود بي مزد و    

.   قيمت برود، ديگر تشويقي براي صنعتگر باقي نميماند و صنعت ازبين ميرود        
 تمامي هدف عرب آنست كه اموال مردم تحت سلطه اش را از دستشان       …

بكشد؛ و ازاين رو طبيعي است كه هيچ توجهي به امور اجتماعي اقوام      بيرون 
مغلوب نداشته باشد و آنها را به خودشان واگذارد تا در بي نظمي و آشوب     

اگر قوانين و عقوباتي هم وضع كنند تنها به اين منظور وضع       . به سر ببرند 
 34. بيرون بكشند   ديگران دستة آن بتوانند مال از  ميكنند كه بوسيل  

ايران به دست عربها، و فرهنگي  علمي وتمدني، أسيسات دربارة نابودسازي ت    
داستان جعلي كتابسوزان    «آنچه را كساني ميكوشند كه در دفاع از جهادگران به عنوان      

مطرح كنند و بگويند كه عربها هيچگاه با علم و مراكز تمدني و ميراث فرهنگي     » عمر
، نيز ازميان آنچه دركتابهاي تاريخي آمده است     و فكريِ اقوام مغلوب كاري نداشته اند

 : كه در دقتش جدالي نميتوان كردرا نقل ميكنم  ) دركتاب مقدمه  (ة ابن خلدون  نوشت

 شان، ايرانيان، به سبب عظمت كشور و دولتشان و به سبب استمرار پادشاهي       
وقتي   . ….  اش گسترده بودشأن علوم عقلي نزدشان بسيار بزرگ، و دامنه

و سعد ابي وقاص به عمر   فتح شد كتابهاي بسيار زيادي درآنجا يافتند،   ايران 
ابن خطاب نامه نوشت تا دربارة آن كتابها و انتقالشان به مسلمانها از او اجازه    

عمر به او پاسخ نوشت كه همه را به آب اندازيد؛ زيرا اگر چيزهائي         .  بخواهد
اهللا هدايت كرده است؛  درآنها است كه براي راهنمايي و هدايت است، ما را    

ة كتابهاي   پس هم  . و اگر گمراهي است اهللا ما را از اينها نجات داده است   
؛ و آنچه از علوم ايرانيان     ايرانيان را يا درآب افكندند يا به آتش سوزاندند          

 علوم ايرانيان كه   از35. دركتابها بود نابود شد و چيزي ازآنها به دست ما نرسيد    
 36. هيچ نمانده است   آنها داد  عمر دستور به نابودسازي  

.   نياوردند  و تباهي براي ايرانيان   جز ويراني و غارتهاي جهادگر ارمغاني  عرب
 گرفته ميشد، و   گوناگون از دستشان ايرانياني كه زنده مانده بودند به عناوين      دارائي هاي
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 بيگاه به ايرانيانِ نيمه برده شده هرروز فقيرتر و ضعيفتر ميشدند، و فرزندانشان هرگاه و      

؛ دوشيزگان و بانوان به زور و اجبار از   بهانه هاي مختلف به بردگي عربان در مي آمدند  
دامن مادران و آغوش شوهران جدا كرده شده به ابزار كامراني مردان عرب تبديل    

كلية موقوفه هاي آتشكده ها كه    . ميشدند؛ نوجوانان به غالميِ عرب درآورده ميشدند   
 پارس  بخشهائي از مركزي و  در ايران غربي و37. مصادره شد بودن حوزه هاي ديني ايرا

  و روشنفكران و انديشمندان  كردگان تحصيل  به دست عرب افتاد23كه تا اواخر سال 
، كتابها و ميراث مكتوب فرهنگي سوزانده شد، بناهاي فرهنگي ويران     تصفيه شدند 

 .گرديد، و منابع آبياري و زمينهاي كشاورزي منهدم شد      
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