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مختصری درباره نویسنده و این وکتاب
زندگینامه

،ر ، مممترجم و ،ه ، پژوهشممگ ،ر ، مولمموی پممژو ،د ، تاریخ نگا ،ب ، منتق ،نوکوب ادی  عبدالحسین زری
  هجممری۱۳۰۱ اسممفند سممال ۲۷نویسند ٔه ایرانی در 

،د . تحصیل ت  شمسی در بروجرد دیده به جهان گشو
،د . تحصیل در  ابتدایی را در زادگاه خویش به پایان بر
 دور ٔه متوسطه را تا پایممان سممال پنجممم متوسممطه در
 بروجرد ادامه داد و به دنبال تعطیلممی وکل س ششممم
 متوسطه در تنها دبیرستان شهر برای ادامه تحصیل
،ت . این بمار رشمته ادبمی را برگزیمد و در  به تهران رف

،د .۱۳۱۹سال    تحصیل ت دبیرستانی را بممه پایممان بممر
 سال بعد در امتحان ورودی دانشکده حقوق دانشگاه
 تهران با رتبه اول پذیرفته شد ولممی بممدون ایممن وکممه

،مبآبمماد و بروجممرد ،،،نهای خر ،د ، به بروجرد بازگشممت و بممه تممدریس در دبیرسممتا  ثبت نام وکن
،،، سهای مختلف از تاریخ و جغرافیا و ادبیا ت فارسی تمما عربممی و ،ت . در این دوران در  پرداخ
،د . در همیممن دوره نخسممتین وکتمماب او بممه نممام ،،،یوکممر  فلسفه و زبان خممارجی را تممدریس م

،د .  ،،ند » در بروجرد منتشر ش ،ه ، شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایرا ،،«فلسف

  پس از بآنکممه در امتحممان ورودی دانشممکده علمموم معقممول و منقممول و۱۳۲۴در سال 
،د . در ،د ، وارد رشته ادبیا ت فارسی دانشگاه تهران ش  دانشکده ادبیا ت حائز رتبه اول شده بو

،د ، و سممال بعممد وارد۱۳۲۷سال    با رتبه اول دوره لیسانس ادبیا ت فارسی را به پایان رسان
،د . درسال    از رساله دوکتری خود بمما۱۳۳۴دوره دوکتری رشته ادبیا ت دانشگاه تهران گردی

،عالزمان فروزانفر تالیف شممده بممود بمما ،،نک ) وکه زیر نظر بدی ،ر ، تاریخ و اصول بآ ،،(نقدالشع  عنوان 
،نوکمموب در سممال  ،د . دوکممتر زری ،های از فضمملی عصممر۱۳۳۰موفقیت دفاع وکر   در وکنممار عممد

،ی ، غلمحسممین صمدیقی و عبمما س زریممابهمچون  ،ن ، پرویز ناتل خممانلر   بمرایمحمد معی



۱۲ / دو قرن سکو ت

،د . ،ک ) ، دعو ت ش ،،د ،،(عبطبع هلن ،هالمعارف اسلم  مشاروکت در عبطرح ترجمه مقال ت دایر

،هدار۱۳۳۵از سال    با رتبه دانشیاری وکممار خممود را دانشممگاه تهممران بآغمماز وکممرد و عهممد
،،،ههای ادبیما ت و ،ن ، تاریخ وکلم و تاریخ تصموف در دانشمکد ،م ، تاریخ ادیا  تدریس تاریخ اسل
،،رهممای ،نوکوب چندی نیز در دانشسرای عالی تهممران و دانشممکده هن ،د . دوکتر زری  الهیا ت ش

،ت . دوکتر زرین وکوب از سال    به بعد در فواصل تممدریس۱۳۴۱دراماتیک به تدریس پرداخ
،ن ، پرینسممون و… بممه ،د ، سممورب ،ن ، بآوکسممفور ،د ، پاوکسممتا ،،،ههای هن  در دانشگاه تهران در دانشگا

،ت .  تدریس پرداخ

 دوکتر زرین وکوب در بسیاری از مجامع و مجالس علمممی جهممانی شممروکت وکممرده و بممه
،ت . از ایمن میمان پنجمیمن وکنگمره  عنوان نماینده ایران به ایمراد سمخنرانی پرداختمه اسم
،و ، وکنگممره ،د ، بیست و ششمین وکنگره بین المللی شرقشناسان در دهلی نمم  اسلمی در بغدا

،ن ، وکنگممره  بین المللی علوم تاریخی در وی
،و ، مجلممس بزرگداشممت  تاریخ ادیان در ژنمم
،ن ،  حافظ شیرازی در دوشممنبه تاجیکسممتا
 وکنگممره بزرگداشممت نظممامی گنجمموی در
،ا ، مجمممع عمممومی  ایتالیا و بعد ًا در امریکمم
 سردبیران عبطرح تاریخ تمدن اقوام بآسممیای
،س ، وکنگممره بزرگداشممت  مروکممزی در پمماری

،ن ، و وکنگممره ،خ ، وکنگممره جهممانی بزرگداشممت خواجمموی وکرمممانی در وکرممما  مولوی در مممونی
،د .  ،،،یشو ،ن ، تعدادی از این مجالس را شامل م ،،،یهای اقوام بآسیای مروکزی در تهرا همکار

،،،لهای بآخر عمر وکتابخانه خود را به وکتابخانه زادگمماهش شممهر  دوکتر زرین وکوب در سا
،د . وی در  ،خ ،۱۳۷۸ شممهریور ۲۴بروجرد اهدا وکر ،،لها فعمالیت در زمینممه تماری   پمس از سمما
،ت . ۷۷ادبیا ت و تصوف در سن   سالگی در تهران دیده از جهان فروبس

شبنشناسی ششر��)کتا شش(منتخبی از آثا  

،: دو قرن سکو ت۱۳۳۰•



مختصری درباره نویسنده و این وکتاب / ۱۳

 این وکتاب تاریخ دو سده اتفاقا ت بعد از حمله اعراب بممه ایممران و گویمای اثمرا ت نفموذ
،د .  ،،،یباش اعراب و مسلمانان م

،: ارزش میراث صوفیه ۱۳۴۲•

،: تاریخ مردم ایران بعد از اسلم ۱۳۴۳•

،: با وکاروان حهّله۱۳۴۳•

نقد ادبی و تاریخ ادبیا ت فارسی 

،: بامداد اسلم ۱۳۴۶•

،: وکارنامه اسلم۱۳۴۸•

،،دهای امپراتوری اسلمی و رشد و شکوفایی علمموم عبطممبیعی در  شامل مجموعه دستاور
،د .  ،،،یباش ،، تک ) م ،ی ، فیزیک و ریاضیا ،ر ، شیم ،،(جب میان فیلسوفان مسلمان در علوم مختلف 

،: از وکوچه رندان۱۳۴۹•

 در خصوص بحث و بررسی و نقد اشممعار حممافظ شممیراز و تشممریح شممرایط سیاسممی و
،د .  ،،،یباش ،،زمان شاه مسعود م اجتماعی شیراز در 

،: فرار از مدرسه ۱۳۵۳•

درباره غزالی

،: تاریخ در ترازو ۱۳۵۴•

وکتابی در حوزه تاریخ نگاری

،: تاریخ مردم ایران پیش از اسلم ۱۳۵۶•

هّوف ایران ۱۳۵۷• ،: جستجو در تص

،: سیری در شعر فارسی۱۳۶۳•

،،،ههایی از شعر شاعران هّول بآن با نمون بحثی انتقادی در شعر فارسی و تح
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هّر نی۱۳۶۴• ،: س

نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی معنوی 

،: بحر در وکوزه ۱۳۶۶•

،،،هها و تمثیل ت مثنوی معنوی هّص نقد و تفسیر ق

،: در قلمرو وجدان۱۳۶۹•

،،رهای از یمماد رفتممه و ،ر: پنممدا ،،شهایی نظی ،ن ، و اساعبطیر و شامل بخ ،د ، ادیا  سیری در عقای
،د . ،،،یباشمم  میراث هندوان و اسطوره یا تاریخ و نفوذ در ادوار ما قبل تاریخ عقاید و دیانا ت م
،ت ! و جمموابی ،ن ؟ مسأله اینسمم ،د: بودن یا نبود ،،،یگرد  فصل بآغازین وکتاب با این عبار ت بآغاز م
،،،یجوید برای بآنست وکه مطمئن شود این بودن بآیا به زحمتممش  وکه پرسشگر حیر ت زده م
،،،یارزد و زندگی وی اص ًل هیچ معنی و هدف دارد یا بآنکه جز توالی وکممودوکی و جمموانی و  م

پیری وکه سرانجام به عدم محض منتهی گردد چیزی نیست…

،: پله پله تا ملقا ت خدا۱۳۷۰•

،ا . و نیزنحوه بآشنایی با شمس تبریزی و چگممونگی ،ک ، و اندیشه مولن ،ی ، سلو  درباره زند
 اثر پذیری روحی و عبطوفان تصوفی وکه در وی عارض گردید و نیز اعبطلعا ت بمما ارزشممی در
 مورد وکودوکی و نوجوانی مولنا و نیز شرح احوال ت شاگردان معروفش حسام الدین چلبی

،د .  ،،،یباش و صلح الدین زروکوب م

،: پیر گنجه در جستجوی ناوکجابآباد۱۳۷۲•

 در خصوص شرح حال زندگی نظامی گنجوی و بررسی اشعار و بآثمار وی و نیمز شممرح
،د .  ،،،یباش تفصیلی تاریخ بآن دوران م

،: روزگاران ایران۱۳۷۳•

تاریخ ایران از بآغاز تا سقوط سلطنت پهلوی 



مختصری درباره نویسنده و این وکتاب / ۱۵

کتاب دو قرن سکوت
،د » ، تاریخ حوادث سیاسی و اجتماعی ایران در دو سده بآغمازین اسملم ،، ت  ،،«دو قرن سکو
،،(نخسممتین ،ت ، بآنچه پس از سقوط دولت ساسانی تا روی وکار بآمدن دودمممان عبطاهریممان   اس

،ت .  ،،مک ) بر ایران گذش دودمان ایرانی پس از اسل

شنمایه و ویژگی متفاوت درو
،خنویسان به اجمال و اختصار بیان ،ا ، پیش از این نویسندگان و تاری  تاریخ این دو قرن ر
،ن ، ایران در زیممر  وکردند و فقط به ذوکر این مطلب اوکتفا وکردند وکه در تمام مد ت این دو قر
 سلطه تازیان بود و چنان تحت استیلی اعراب قرار داشت وکه مردم ایممران حممتی خممط و
،،،بهمما و ،د . در صممورتی وکممه وکممه ایممن دو قممرن روزگممار انقل  زبممان خممود را فراممموش وکردنمم
،ه است و حوادث مهم ،،،مهای بزرگ در عبطی بآن پدید بآمد ،ت . قیا ،ه اس ،،،شهای مهم بود  وکشمک
،ینظیری مانند جریانا ت ابومسلم و مقنممع و بابممک و مازیممار و افشممین در ایممن  و شگرف ب
،ت . عقاید و افکار تازه مانند بآیین شیعه ،ه اس  روزگار به صحنه حوادث تاریخ ایران پای نهاد
،هجامگان و سممپیدجامگان و سممرخ ،،،تهای مهم مانند نهضت شعوبیه و سممیا  و زیدیه و نهض

،ت .  ،هاس جامگان در این روزگاران روی نمود

مشکلت چاپ و نشر
،،«جمامعه ،،ند » ارگمان  ،،«مهرگما ،، تد » ابتمدا بمه صمور ت پماورقی در نشمریه   ،،«دو قرن سمکو

،د . و بعد در سال ،،ید » منتشر ش ،،،ههای دانشسرای عال   برای نخسمتین بمار بمه۱۳۳۰لیسانسی
،د .  ،،ید » منتشر ش ،،،ههای دانشسرای عال ،،«جامعه لیسانسی صور ت وکتاب توسط 

،د . دوکتر ،،،یشو ،م ، به سرعت چاپ اول نایاب م ،،زمان پهلوی دو  پس از نخستین انتشار در 
،،،یدهد تا در فرصت مناسب به تجدیممد نظممر دربممار ٔه ،نوکوب به تجدید چاپ رضایت نم  زری
،،،یوکند و منابع متعدد را از ،ن ، پنج سال وقت و انرژی صرف م ،نوکوب جوا ،د . زری  وکتاب بپرداز

،،،یگذارند تا در اردیبهشت    متن گسترش یافته و تجدیممد نظممر شممد ٔه اثممر از۱۳۳۶دیده م
،م ، برخممی از انتقممادا ت ،د . او در مقممدمه ویرایممش دو ،،،یشو  سوی انتشارا ت امیروکبیر منتشر م
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،د .  از فروردیممن ،،،یدانمم  ویرایش اول وکتاب را ناشی از جوانی و تعصب خمود در بآن هنگممام م
،،،پهای بعدی بممر پممایه۱۳۳۶ ،، تد » از چاپ دوم به بعد تغییر نکرد و چا ،،«دو قرن سکو   متن 

،، تد » پممس از انقلب بطممور رسمممی توسممط ،،«دو قممرن سممکو ،ت .  ،هاسمم  همین متن انجممام شد
،د . سمرانجام پممس از ،عبآوری شم  انتشارا ت جاویدان منتشر شد وکه هفته بعممد از انتشممار جم
،، تد » مجمموز چمماپ گرفممت و انتشممارا ت ،،«دو قرن سکو ،ب ، وکتاب   گذشت بیست سال از انقل

،د . ،ن ، چاپ نهم بآن را منتشر وکر ۱سخ

سخنی با خوانندگان
،ب ، ،،امانت در اصل مطل  نسخه الکترونیکی این وکتاب اوکنون با تنظیمی جدید و با حفظ 
،د . از بآنجایی وکه موضوع اسمملم بآوردن ایرانیممان و ،،،یگیر  در اختیار خوانندگان گرامی قرار م
،ت ، بممد ندیممدیم بممرای ،،،ثها و تحقیقاتی وکه در این زمینه شده بسیار با هم متناقض اس  بح

،م .  ،،شتری را در این زمینه معرفی وکنی ،،،نتر شدن موضوع منابع بی روش

،،نهمما ،نوکوب بممرای نوشممتن ایممن وکتمماب از بآ  علوه بر منابع دست اولی وکه زنده یاد زری
،،بهای ،،،یتوان به وکتا ،ت ، م ،،نها به فارسی نیز ترجمه شده اس  استفاده وکرده و امروز بیشتر بآ

،د .  تحقیقی زیر هم مراجعه وکر

،،اد » جلد • ،، ته ،،«وکشمکش با قدر  .۲تاریخ مردم ایران 

،ل ، ترجمممه• ،ی ، جلممد او ،ر ، تاریممخ ایممران در قممرون نخسممتین اسمملم  برتولممد اشممپول
،ی .  فلعبطور

،ف ، ترجمممه محمممدرفیق• ،ک ،ی ،ن ،سمم ،ل ،وکو ،ی .  ،بآ . ا ،ه  ،ت ،شمم ،نو ،ن /  ،یمما ،تاز ،ش  ،یور ،ه  ،ن ،تا ،س ،ن در بآ ،یرا  ا
،ی .  یحیای

،د .  امید است به این وکتاب با دیده تحقیق و به دور از تعصب و پیش داوری بنگری

فرهاد ا.

Farhad_1984@ymail. com

،مبآوران انتشارا ت عبطلیی استفاده شده است .۱ ،مجم بآنلین و فرهنگ نا ،یپدیا فارسی و جا در تهیه مطالب از ویک



مقدمه چاپ دو م
،،،ینویسممد ال وکممه چممون روز  چنان دیدم وکه هیچکس وکتابی نم
،د: اگر فلن سممخن چنممان بممودی بهممتر  دیگر در بآن بنگرد گوی
،ی . ،،،کتمر بآممد  گشتی و اگر فلن وکلمه بمر بآن افمزوده شمدی نی

،ز: عماد وکاتب نقل ا

،م ، روا ندیدم وکه همان وکتمماب ،های وکرد ،ب ، برای چاپ تاز  در تجدید نظری وکه درین وکتا
،م . وکیست وکه بعد از چند سال وکتابی را وکممه ،یهیچ وکاستی و فزونی چاپ وکن ،ا ، ب  نخستین ر
،ا ، نه همین امثال عماد وکمماتب ،د ؟ تنه  نوشته است بنگرد و در بآن جای اضافه و نقصان نبین
،هانممد ،،رهممایی وکممه وکرد ،د ، وکه بسیاری از مممردم دربمماره وکا  به این وسوا س خاص دچار بوده ان
،د ، شاید به همین اوکتفمما ،ن ، اگر فقط وسوا س خاعبطری بو ،د . اما محرک م  همین شیوه را دارن
،م . در تجدید ،، تها را پیش و پس ببر ،،،تها را جابجا وکنم و بعضی عبار ،،،یوکردم وکه بعضی لغ  م
،د . اما مممن ترتیممب و ،،،یوکنن ،،،یوکنند بسیار وکسان بیش از این وکاری نم  نظری وکه در وکتابی م
،م . از بآنچه سخن شناسممان و خممرده  شیوه وکتاب اول را برهم زدم و وکاری دیگر پیش گرفت
،ن ، هرچه را وارد دیدم به منت پذیرفتم و در بآن نظر ،ن ، در باب چاپ سابق گفته بود  گیرا
،م . در جایی وکه سخن از حقیقت جویی است چه ضرور ت دارد وکه من بیهوده از بآنچه  وکرد
،و ، درین فرصتی ،م ؟ از این ر  سابق به خطا پنداشتم دفاع وکنم و عبث لجاج و عناد ناروا ورز
،د ، قلم برداشتم و در وکتمماب خممویش بممر هرچممه مشممکوک و  وکه برای تجدید نظر پیش بآم
،م . بسممیاری از ایممن ممموارد مشممکوک و تاریممک ،د ، خممط بطلن وکشممید  تاریک و نادرست بو
،ب ، نتوانسته بودم بممه ،،،یدانم از خامی یا تعص ،ه ، نم ،،اهایی بود وکه من در بآن روزگار گذشت  ج
،ن ، چنممان روح مممن از ،م . در بآن روزگممارا  عیب و گناه و شکست ایران به درست اعتراف وکن
،،،یدانسممتم و  شور و حماسه لبریز بود وکه هرچه پاک و حممق و مینمموی بممود از بآن ایممران م
،،،یگممویم  نبممود زشممت و پسممت و نادرسممت –هرچه را از بآِن ایممران  ایممران باسممتانی را م – 
، ت ، دمممی از ،،لهایی وکه پس از نشر بآن وکتاب بر من گذشت و در بآن مد ،م . در سا ،،،یشمرد  م
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،ن ، ،ن ، غافممل نبممودم در ایممن رأی نمماروای م  وکار و اندیشه در باب همین دوره از تاریخ ایممرا
،م . ،د . خطای این گمان خطای تعصب بآمیممز را جممبران وکن ،ت ، خللی افتا  چنانکه شایسته اس
،ه ،  بآخر عهد و پیمانی وکه من با خواننده این وکتاب دارم بآن نیست وکه دانسممته یمما ندانسممت
،م ، عهممد و پیمممان مممن بآنسممت وکممه  تاریخ گذشته را به زرق و دروغ و غرور و فریب بیممالی
،م . در ایممن صممور ت  حقیقت را بجویم و بآن را از هرچه دروغ و غرور و فریب است جممدا وکن
،،،یدیدم از خامی و سممتیزه  ممکن نبود وکه بر بآنچه در وکتاب خویش نادرست و مشکوک م
،های را وکه شمماید بممر سممخن مممن بیممش از حممد ،ش ، خط بطلن نکشم و خوانند  رویی خوی

،م .  ،،،یورزد با خویشتن به گمراهی بکشان ضرور ت اعتماد م

،م ، وظیفه دیگری نیز بر عهممده ،،،یشمرد  این حقیقت عبطلبی وکه من بآن را شعار خویش م
،م ، به پا س حقیقت ،،،یبایست بآنچه را در این وکتاب مبهم و مجمل گذاشته بود ،ت: م  من داش
،د ، در ذهمن خمویش ،م . خواننمده جموانی وکمه بآن وکتماب سمابق ممرا خوانمده بمو  روشن وکن

،م .  ،،،نها جوابی نداده بود ،ا ، بدا ،،،یداشت وکه من در بآنج ،،،شهایی م پرس

،گ ، ،د ، چه روی داد وکه صحرانوردان وکم فممرهن  سبب سقوط و شکست ساسانیان چه بو
،ن ، وکممه تاریممخ ،د ؟ دریممن دو قممر  سرنوشت تمدنی چنان عظیم و باشکوه را بر دست گرفتنمم
،هاند چممه سممبب داشممت وکممه زبممان فارسممی چممون  نویسان اخیر ما در باب بآن سکو ت وکرد
،های بممر ،د ؟ در بآن مد ت وکه شمشیر زنان ایران به هممر بهممان ،ینشان مان ،های ناپیدا و ب  گمشد
،،،یوکردنممد مغممان و موبممدان در ،،،یشوریدند و با عربان و مسلمانان جنگ و پیکممار م  تازیان م
،،لها را وکه بر هر خاعبطری ،د ؟ اینگونه سؤا ،،،یوکردن  برابر بآیین مسلمانی چگونه بحث و جدل م
،م . اممما در چمماپ نخسممتین پیرامممون ایممن ،،،یگذشت لزم بود وکه در بآن وکتاب جواب بگوی  م
،،لها پاسخ بگویم…  مسائل نگشته بودم تا مگر به هنگام فرصت در مجلدی دیگر بدان سؤا
،م ، ،م ، تا بآن را برای چاپ دوم بآمماده سماز  و هنگامی وکه به تجدید نظر در بآن وکتاب پرداخت

گمان وکردم وکه این فرصت بدست بآمده است…

،ت ، ،،،اترین ادوار تاریخ ایران اس  اما برای چه نام وکتاب را وکه سرگذشت دو قرن از پرماجر
،ن ، پممس از ،ا ؟ این را یکی از منتقدا ،هام و نه دو قرن بآشوب و غوغ ،، تد » گذاشت  ،،«دو قرن سکو
،ز ، اگر وکتاب مرا از سر تا بآخر با دقت و ،د . این منتقد عزی  انتشار چاپ اول وکتاب پرسیده بو
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،ت . نمه بآخمر در عبطمی ایمن دو ،،،ییاف  حوصله وکافی خوانده بود جواب خود را در عبطی وکتاب م
،ت ؟ بمما ،،،یگف  قرن زبان ایرانی خاموشی گزیده بود و سخن خویش جز بر زبممان شمشممیر نم
،های ،،،یشود شاید مناسب بود وکممه نممام تمماز ،های وکه از بآن وکتاب منتشر م  اینهمه در چاپ تاز
،ا ، وقتی وکه نوزادی خرد بممود بممدان ،ت ؟ این وکتاب ر ،های چه حاج ،م . اما به نام تاز  اختیار وکن
،،،یشناختند چه زیان دارد وکه اوکنون نیز با این رشد و نمایی وکه یافته است به همان  نام م

،د ؟  نام سابق بشناسن

،یهیممچ فممزود و ،ز ، وکتمماب سممابق را ب ،ی ، بآنچه مرا بربآن داشت وکه درین چاپ تازه نی  بار
،م ، بآیا وظیفه ،د . اما درین تجدید نظری وکه وکرد  وکاستی چاپ نکنم وظیفه حقیقت جویی بو
،،،یدانم و باز برسر سممخن خممویش هسممتم وکممه نویسممنده ،م ؟ نم ،ها  خویش را درست ادا نمود
،یعبطرفممی وکممه لزمممه ،،،یوکنممد از ب ،خ ، هم از وقتی وکه موضوع وکممار خممویش را انتخمماب م  تاری
،ت . لیکمن ایمن ممایه عمدول از حقیقممت را خواننمده  حقیقت جویی است خارج شمده اسم
،م . بمما ایممن ،د . من نیز اگر بیش از این از حقیقت تجاوز نکرده باشم خرسممند ،،،یتواند بخشو  م
،م . در هر حممال از ایممن بممابت  همه بسا وکه باز نتوانسته باشم از تعصب و خامی بروکنار بمان
،م . ادعمما نممدارم وکممه ،ها ،م: ادعا ندارم وکه درین جستجو بممه حقیقممتی رسممید  هیچ ادعایی ندار

،م .  ،،،یبینی و وکمتر زین ،م . این متاعم وکه تو م وظیفه مورخی محقق را ادا وکرده ا

۱۳۳۶فروردین     
عبدالحسین زرین کوب





چند اعتراف از نویسنده
،د . اما چممه ،های به نظر بآی ،یفاید ،های بر این چند صحیفه شاید وکار زاید و ب  نوشتن مقدم
،هاند وکه حد و ارزش وکار نویسنده را از مقممدمه ،د ؟ بسیاری از خوانندگان عاد ت وکرد  باید وکر
،،،یگممذارد ،د . این عاد ت اگر پسندیده و سممودمند باشممد از بآن روسممت وکممه نم  وکتب او بجوین
 خواننده وکنجکاو و نکته یاب وقت خود را در مطالعه بآنچه مبتذل و بیفایده است به هممدر

،د .  ده

،،بد » از بآنچممه ،،«سممبب تممألیف وکتمما ،،،یدارد وکممه در بیممان   لیکن همین امر نویسنده را وا م
،ت ، از بآنچه فقط به خود او و بممه زنممدگی درون  موجب علقه او به موضوع وکتابش شده اس
،های بممر یممک ،د . از همین جاست وکه افممزودن مقممدم ،ت ، با خواننده سخن بگوی  او مربوط اس

،،،یبآید… ،لانگیز به نظر م ،یفایده و مل ،ب ، برای نویسنده غالب ًا وکاری دشوار و ب وکتا

،،،یوکنم علم هنمموز بممرای ایممن سممؤال جممواب ،ت ؟ گمان م  … در تاریخ ملک یقین چیس
،،،یبآید مفید جزم ، ت ، بعد از تحقیق و انتقاد علمی بر م ،د . بآنچه از اسناد و شهادا  درستی ندار
،ق ، متکممی بممر  و یقین نیست موجد ظن و تخمین است و بممر بآنچممه بممه قممول اربمماب منط
،د ؟  ،،،یتوان معرفت قطعی و جزمی بنیاد نها شایعا ت و متواترا ت و مظنونا ت باشد چگونه م

،،«بعممث و نشممور حمموادث گذشممته در محضممر یممک  اینکه وکسانی مانند میشله تاریخ را 
،یانتهای خاموشی ،های را وکه در فضای ب ،ت . گذشت ،هاند خالی از مسامحه نیس ،،ید » خواند  قاض
،،،یتوان به مدد سندی و وکتابی چند برحسب اتفاق از ،،،یخورد چگونه م  و فراموشی غوعبطه م

،د ؟  دستبرد فنا و فراموشی جسته است دیگر باره زنده وکر

،د . لیکن این سخن ادعایی ،هن ،یعبطرفی و حقیقت جویی سخن بسیار گفت  … در تاریخ از ب
،،،یوکنممد در واقمع دنبمال ،ت . مورخ از همانجا وکه موضوع تاریخ خمود را انتخماب م  بیش نیس
،،دد » را موضموع ،،«تاریمخ هنمم ،د . اگمر  ،،،یشمو ،یعبطرفمی خمارج م ،،،یرود و از ب  هو س و میل خود م
،،،یدهد برای بآنسممت وکممه رغبممتی یمما مصمملحتی او را بممه حمموادث بآن  تحقیق خویش قرار م
،د ، از بآن روست وکه ،،،یگوی ،،هد » سخن م ،،«انقلب فرانس ،همند وکرده است و اگر از   سرزمین علق
،د . بنممابراین  در بآن ماجرای چیممزی هسممت وکممه بمما احساسمما ت و تممایل ت او مناسممبت دار

،د .  ،،،یتوان بآن را تأیید وکر ،خ ، ادعایی است وکه به دشواری م ،یعبطرفی مور ب
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،،،یوکنممم بآن را تاریممخ بخموانم جممز بآنکممه ،ا ، وکممه جمرأ ت نم ،ته  من در تهیه ایمن یادداشمم
،،،ههای ،ش ، و از پشت شیش ،های چند از تاریخ گذشته را از روزنه وجدان و عواعبطف خوی  صحن
،خ ، اگر بتمموان ،هام… در تاری  تاریک یا رنگارنگ اسناد و منابع موجود تصویر وکنم وکاری نکرد
،،،یتواند از صحت روش تحقیممق  تجزیه و استقرا را مانند علوم عبطبیعی به وکار بست مورخ م
،،،یبآورد مثل ،،،یتواند معلوماتی را وکه از بآن روش بدست م ،د . لیکن باز نم  خویش مطمئن باش
،د . اما وکیست وکه بتواند در تاریممخ ماننممد ،ی ، قطعی و تردد ناپذیر اعلم وکن  یک حقیقت علم

،د ؟ … ،م ، روش تجربی درست بکار بند علو

۱۳۳۰تهران دی ماه   

عبدالحسین زرین کوب



۱

فرمانروایان صحرا

ککزهای آرا م رو
،ی ، سممرداران و امممپراتوران روم را در  در بآن روزگاران وکه هیبت و شکوه دولممت ساسممان
،د ، عربممان نیممز ماننممد سممایر مممردم ،،،یافکنمم ،،،ههای قسطنطنیه به بیم و هممرا س م  پشت درواز

،،،یبآوردند و در بارگاه وکسری چون نیازمندان۱،،«انیران  د » روی نیاز به درگاه خسروان ایران م
،ن ، نیممز بممه ،د . پیممش از ای ،،،یعبطلبیدنمم ،،،یبآمدند و گشادوکار خویش را از بآنممان م  و درماندگان م
،،«بیابممان  درگاه شهریاران ایران جز از در فرمانبرداری در نیامده بودند و پیش از اسممکندر 
،ت . از بآن پممس ،،،نهایی بود وکه به داریوش شاهنشاه ایران تعلق داشمم ،،بد » در زمره سرزمی  عر
،د . ،م ، به درگاه پادشاهان ایران در شمار پرستاران و فرمانبرداران بودن ،ز ، سران و پیران قو  نی
،،نهمما بممه بحریممن و ،د ، برخممی از بآ ،های وکه شاپور ذوالوکتاف هنوز از مممادر نممزاده بممو  در دور
،هاند وقتی شمماپور ،،،خها بآورد ،د . اما چنانکه در تاری ،،،ههای دریای فار س به غار ت بآمده بودن  وکنار
،د . در درگاه یزدگرد اول بزرگممان حیممره ،،نها را ادب وکرد و به جای خویش نشان ،د ، بآ  بزاد بآم
،ن ، تازیممان ،د . و در روزگار نوشیروا ،،،یبآمدن  چون دست نشاندگان و گماشتگان ایران بشمار م
،،،ههای ،د . بادی  سرزمین هاماوران نیز مثل تازیان حیره خراج گزار و دست نشانده ایران بودن
،یبآب نجد و تهامه را دیگر بآن قدر و محل نبود وکه حکومت و سممپاه ایممران را بممه  ریگزار ب
،ز ، از وکشت و ورز و بممازار ،یبآب هولناک خیال انگی ،،نهای ب ،د . زیرا درین بیایا  خویشتن وکشان
،ه ، وکه چون غولن و دیمموان همممه ،د . و جز مشتی عرب گرسنه و برهن  و وکال هیچ نشان نبو
،د ، از بآدمممی نیممز در ،ه ، با یکدیگر در جنگ و ستیز بودنمم  جا بر سر اندوکی بآب و مشتی سبز
،یبآب و گیمماه وکممه بممه رنممج ، سانگیز ب ،،نهای هولناِک هرا ،د . جز بآن بیابا ،،،یدی  بآنجا وکس اثر نم

anانیران ، یعنی بیگانه و غیر ایرانی . «از اوستایی ۱  –  airya مروکب از anعلمت مخصوص نفی ، و جممزو  
  ، و در پارسممی انیممران وaniranدوم به معنی بآریای و ایرانی . جمع ًا یعنی غیر بآریایی ، نا ایرانی؛ در پهلمموی 

مخفف بآن نیران به معنی بیگانه و غیر ایرانی است .د » .
 .۱۷۹ ، ص ۱برهان قاعبطع ، حواشی دوکتر محمد معین ، ج 
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،،،یارزید دیگر هر جا از سرزمین تازیان ارجی و بهایی داشت اگر از  گرفتن و نگه داشتن نم
،ن ، وکه دریممن حممدود سممکونت داشممتند بارگمماه ،د . و عربا  بآن روم نبود در زیر نگین ایران بو
،،،هها هسممت وکممه از ،د . در قص ،،،یشمردن  خسروان را در مدائن وکعبه نیاز و قبله مراد خویش م
،،،یبآمدنممد و از سممتایش شاهنشمماه ،ی ، به درگاه خسرو م ،ز ، وکسانی چون اعش  شاعران عرب نی

،د . ،،،یبآوردن ،ا ، خود این اندیشه هممم وکممه۱مال و نعمت و فخر و شرف به دست م ،،زه   در بآن رو
،ینممام و نشممان گممردد و  روزی تخت و تاج و ملک و گاه خسروان دسممت فرسممود عربممان ب
،د ، روزی تخممت و دیهیممم ،،،یبالیدنمم  وکسانی وکه به بندگی و فرمانبرداری ایرانیان بممه خممود م
،یارج و بها به وکممام و هممو س زیممر و زبممر ،های ب  شاهان و ملک و گاه خسروان را چون بازیچ
،ن ، وکه ضممعف معنمموی و ،د . اما درست در همین روزگارا ،،،یرسی  وکنند هرگز به خاعبطر وکس نم
،ت ، ،،،یوکاسمم ،،،یخممورد و م ،ی ، نیروی ظمماهری و جسمممانی دولممت ساسممانی را از درون م  روحان
،،رهای قفر و هولناک بیابان عرب پدید بآمد و ،ه ، از درون ریگزا ،ی ، بزرگ و بالند  نیرویی معنو
،کاندک بالید و فزونی یافت تا سرانجام شکوه و قدر ت وکسانی وکه پنجه بممه پنجممه روم  اند

،ت .  ،د ، دستخوش تازیان گش ،،،یتافتن ،،،یزدند و به زور بازو پنجه بآنان را م م

صحرانشینان
،ب ، با بآن هوای گرم و سوزانی وکممه همممه جمما جممز در ،یبآب و گیاه عر  جزیره خشک و ب
،د . از این رو بود وکه ،،اهای وکوهستانی بآن هست البته برای زیست مردم جایی مناسب نبو  ج
،ه ، از بآب ،های نقمماط وک ،های نکرده بود و گذشته از پار  از دیرباز تمدن و فرهنگ در بآنجا جلو
،،اهایی وکه بر سر راه تجار ت واقع بود در سراسر ایممن بیابممان فممراخ  و گیاه بهره داشت یا ج

،د .  زندگی شهرنشینی هیچ جا رونق نیافته بو

،،،ههممای ،ت ، در وکنار ،ب ، وکه از یمن تا عمان امتداد داشمم  گذشته از نواحی وکوهستانی جنو
،،،یبممود وکممه اعممراب در بآن ،،رهایی وکوچک م ،ه ، مجاور شام و بین النهرین نیز از قدیم شه  بادی
،،رهایی مانند مکه و یممثرب و عبطممائف و دومممه الجنممدل نیممز جنبممه ،د . شه ،،،یداشتن  سکونت م

 .۳۷۵–  نقد ادبی ، ص ۲۱۴ ، الشعر و الشعرا ، ص ۱ ابن قتیبه ، ج۱
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،،،گهممای تفتممه و ،د . باقی این سرزمین پهناور جممز ری  بازرگانی داشت و بر سر راه تجار ت بو
،های ،،،یجوشید و سبز ،های وکوچک از خاک م ،ت . و اگر گاه چشم ،،نهای فراخ چیزی نداش  بیابا
،د . زندگی ،،،یبآم ،،رهای خویش همانجا فرود م ،،رها و چاد ،،،یبآمد عرب بیابان نشین با شت  پدید م
،ا ، قانون ،،وشان بیابان گرد البته به غار ت و تطاول بسته بود و در سراسر صحر  این خانه به د
،،،یزیستند ناچار مردمممی ،د . عربان وکه از دیرباز در چنین سرزمینی م  جز زور و شمشیر نبو

،د .  ،،،یبودن وحشی گونه و حریص و مادی م

،د ، هرگز از بآنچه مممادی ،،،یگنجی ،،نها نم  جز بآزمندی و سود پرستی هیچ چیز در خاعبطر بآ
،،،یوکنممد ،،،یرفتند و جز به بآنچه شهوا ت پسممت انسممان را راضممی م  و محسو س است فراتر نم
،،،ینازیدنممد مممرو ت بممود و از بآن نیممز جممز ،ی ، بآنچممه بممدان م ،د ، از افکممار اخلق ،،،یاندیشممیدن  نم
،هانممد ،،نها نسممبت داد ،،نها به بآ ،د . شجاعت و بآزادگی وکه در داستا ،هجویی نبو  خودبینی و وکین
،،،یرفت ، تنهمما زن و شممراب و جنممگ بممود وکممه در  همان در غارتگری و انتقام جویی بکار م

،د .  ،،،یبستن زندگی بدان دل م

،د . بآداب و ،،،یداشممتن ،،،یگذشت دیگر هیچ توجه و عنایتی به عالم معنی نم ،،نها وکه م  از ای
،،،لهایی وکه ،،، تها و چپاو ،د . در غار ،،،یتوانستند بپذیرن ،ا ، به هیچ وجه نم  رسوم زندگی شهری ر
،د . از ،،،یبردنمم ،،،یوکردنممد همممه جمما بمما خممود ویرانممی و فسمماد م ،،رهای مجمماور م  احیان ًا بممر شممه
،یخویی و درنده عبطبعی بسا وکه به قممول ابممن خلممدون سممنگی را از بممن عمممار ت بممر  وحش
،،،یوکشیدند تا زیر خیمممه نصممب ،،،یوکندند تا زیر دیگ بگذارند یا بآنکه تیر سقف را بیرون م  م

،د . ۱وکنن

،های وکممه ،د؛ در دور ،هانمم ،یبهممره بود  ایممن فرمانروایممان صممحرا وکممه از تمممدن و فرهنممگ ب
،ت ، اگر جممز قتممل و غممار ت و ،،،نهای بزرگ دنیای قدیم شکوه و عظمت تمام داشته اس  تمد
،ت . ،،،نهممای تجممارتی بمموده اسمم ،،،ههای بازرگانی و بدرقه وکاروا ،هاند حفظ را  رهزنی وکاری داشت
،یبآب و گیمماه بآن قممدر نداشممته اسممت وکممه ،،اهای فراخ ب  بنابراین هر چند استیل برین صحر
،،تهای بزرگ قدیم چون مصر و بابل و ایران و روم بدان چشم عبطمع بدوزند اممما بممرای  دول
،ی ، هم از دیرباز وکشورگشایان قدیم این فرمانروایممان صممحرا را ،،،ههای تجارت  حفظ جان قافل

 جزء اول ، چاپ پاریس .۲۷۰مقدمه ، ص ۱
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،،،خها هست وکه وقتی وکمبوجیه پادشاه هخامنشممی ،هاند و در تاری ،،،یگرفت  به خدمت خویش م
  و در برخممی۱لشکر به مصر برد اعراب را واداشت وکه در بادیه برای سپاه او بآب تهیه وکنند

،هانممد نیممز اعممراب جممزو سممپاه ایممران بشمممار ،،،یهمما وکرد ،،گهایی وکممه ایرانیممان بمما یونان  از جن
،د . ،هان ،،،یبآمد ،د . شمهری و تمممدنی۲م   بدین گونه در روزگاران وکهن ، عرب را شأنی و قدری نبو

،د . معهذا اگممر ،،،یوکر  نداشت و محیط زندگی او نیز پیدایش هیچ نظام و تهذیبی را اقتضا نم
،د ، از بروکت تربیت و تمممدن روم در وکممار ،های بو ،،،ههای این بیابان فراخ شهری و واح  در وکنار
،د . حکومت ایران نیز دولممت حیممره را در  بود و دولت روم بآن را در برابر ایران علم وکرده بو
،،کد » مستقیم دو دولممت ،،«اصطکا  وکنار بادیه عراق به وجود بآورده بود تا هم در بآن حدود از 

،د .  جلوگیری وکند و هم در جنگ با روم مددوکار ایران باش

،ف ، ،د . از همممه قبایممل و عبطمموای  اما نفوذ ایران بممر عممرب منحصممر بممه امممار ت حیممره نبممو
،د . گذشممته از ،،،یبآوردنمم  گردنکشان و بزرگان عرب به درگاه پادشاهان ساسممانی روی نیمماز م
،د . مطالعه در تاریخ حیره و یمن ،،نها یمن نیز از روزگار نوشیروان دست نشانده ایران بو  ای
،،،یگرفتند و هرگممز از جممانب ،،،یدهد وکه ایرانیان در بآن روزگاران عرب را به هیچ نم  نشان م

،د .  ،هان ،های نداشت ،،نها هیچ اندیش بآ

حیره
،های از عبطوایممف ،،،یبآید در اوایل قمرن سموم بعمد از میلد پمار  چنانکه از بآثار و اخبار بر م
،ب ، از فمترتی وکممه در پایممان روزگمار اشمکانی پیمش بآممده بمود اسمتفاده وکردنمد و بممه  عر
،ن ، ،،،نهای مجاور فرا ت فرود بآمدند و بر قسمتی از عراق دست یافتند و ازیممن تازیمما  سرزمی
،های دیگمر بمه وکمار وکشماورزی دسممت  برخی همچنان زندگی بدوی را دنبال وکردند اما عد
،،متریِن این ،د . مه ،،رها بربآوردن ،،،هها بنا وکردند و شه ،،اها و قلع ،هرفته روست ،ن ، رفت  زدند و پس از بآ
،ا ، حیره بود وکه در جایی نزدیک محل وکنونی وکوفه بر وکرانه بیابان قرار داشممت ایممن ،،ره  شه

۱ Herodotus III.

۲ Herodotus VII.
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،ر ، چنانکه از نام بآن پیداست ،های و اردویی بوده است وکممه اعممراب در بآن سممکونت۱شه   قلع
،،،هها بمه ،ت . تاریخ بنای این شهر را در افسان ،کاندک به شهر تبدیل شده اس ،هاند اما اند  داشت
،ت . ایمن قمدر ،هاند و پیداست وکه در صحت این قمول جممای شممک هسم  بختنصر نسبت داد
،،،رهای فممرا ت بممرای بآبممادی ایممن سممرزمین مسمماعد  هست وکه هوای بآزاد بیابان و بآب جویبا
،،،یتوانسممته اسممت ،ت . وکممثر ت زرع و نخیممل و وفممور بآب و وکشممت دریممن نمماحیه م  افتاده اس
،د ، سممکونت ،،بهممایی وکممه دریممن حممدو ،د . عر  فرمانروایان صممحرا را بممه تمممدن دعممو ت نمایمم
،های یممافته بودنممد در ،،،یداشتند به سبب مجاور ت با ایران از بروکت فرهنگ و تمممدن بهممر  م
،،هد » برپمما ،،«وکمماخ ابممن بخیل ،،دد » و  ،،«وکاخ سفی ،،قد » و  ،،«وکاخ خورن ،،،خهای همچون   نزدیک حیره وکا
،د . عربان این ناحیه برخی در بیممن ،،،یبخشی  گشته بود وکه جلوه و رونقی خاص بدان شهر م
،،نها وکسانی بودند وکه با خط و وکتابت بآشنایی داشتند و شاید خط و وکتممابت از بآنجمما بممه  بآ

،د .  ،،اهای عربستان رفته باش دیگر ج

،ت . ،ه ، درست روشن نیس   این قدر هست وکه این امرا از اعراب بنی لخممم۲تاریخ امرا حیر
،د . سبب ،هان ،،،یوکرد ،،اهان ساسانی فرمانبرداری م ،هاند و به حکم مجاور ت نسبت به شاهنش  بود
،،،یداشممتند ایمن بمود وکممه  عنایتی وکه فرمانروایان ساسانی به حمایت و تقویت امرا حیمره م
،،نها اعرابی را وکه در ثغور ایران سکونت داشتند متحممد نماینممد و ،،،یخواستند به وسیله بآ  م
،د . از ،،نها از تجاوز و تعدی بدویان غارتگر به حدود مرز ایممران جلمموگیری نماینمم  به یاری بآ
،،نها ،،،یورزیدند و بآ  این روی پادشاهان ساسانی در حمایت و تقویت این امرا عنایت بسیار م
،،،خهای قممدیم ایممران ،د . نام این امرا در تاری ،،،ینمودن  را با فرمان خویش بدین مقام منصوب م
،،نها با ذوکر پادشمماهانی از  ضبط بوده است و حمزه اصفهانی فهرستی از نام و مد ت عمر بآ

  است به معنی دیر و حرم وکه بعممد بممر لشممگرگاه اعممراب مجمماور ایممران اعبطلقHériaحیره از لغت سریانی ۱
گردیده و سپس به معنی شهری شده است وکه در مجاور ت سرحد سپاه باشد .

،ههممای بآقممای۲  در باب ملوک حیره و یمن و همچنین درباره تاریخ عربستان قبل از اسلم رجوع شود به خطاب
 سید حسن تقی زاده در دانشکده معقول و منقول ، وکه تحت عنوان «تاریممخ عربسممتان و قمموم عممرب در اوان
 ظهور اسلم و قبل از بآند » در سه جزء ، ضمن «انتشارا ت دانشکده معقول و منقولد » به عبطبع رسممیده اسممت و

حاوی جامع ترین تحقیقا ت درباره تاریخ عرب قبل از اسلم است . همچنین رجوع شود به:
 –تاریخ العرب قبل الاسلم . تألیف الدوکتور جواد علی ، بغداد  و نیمز: تاریمخ اسملم ، بآقمای دوکمتر علمی اوکمبر

فیاض ، از انتشارا ت دانشگاه تهران ، وکه با عبارا ت وکوتاه محتوی معلوما ت زیاد است .
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،ت . ،هاند نقل نموده اس ،،نها معاصر بود   این فهرست هرچند وکامل و خالی۱ساسانیان وکه با بآ
،ت . ترتیب و شماره امرا ایممن سلسممله غممالب  از خطا نیست اما به هر حال جالب و مهم اس
،،نها از اسبابی است وکممه مورخممان را در ،،،مهای بآ ،ت . شباهت و وحد ت نا  نادرست و مبهم اس
،ت ، امممرا بممزرگ ایممن ،ت . هرچه هس  باب تاریخ امرا این خاندان به خطا و اشتباه افکنده اس
،هانممد و همممه از شاهنشمماه ایممران فرممان ،ر ، در دوره ساسانی بیشتر از خاندان لخممم بود  دیا

،د .  ،هان ،،،یبرد م

،ب ،  ذوکر تاریخ حیره و امرا خاندان لخم درین جا حاجت نیسممت خاصممه وکممه دریممن بمما
،های وکوتمماه بممه امممار ت ایممن ،د . با این همه اشممار ،،،خها نیز اعبطلعا ت دقیق و درستی ندارن  تاری
،د . ،،،یدهمم ،های وضع تمدن و حکومت اعراب مجاور این ناحیه را بممه دسممت م  خاندان تا انداز
 این قدر برای این وکتاب وکفایت است و بررسی تتبعاتی وکه محققان در تاریخ این سلسممله

،ت .  ،هاند در حوصله وکار ما نیس وکرد

بنی لخم
،ه ، از ،،،یبآید این است وکه نخسممتین امیممر حیممر ،،،نهای عرب بر م ،،،خها و داستا  بآنچه از تاری
،ت . اما نام و نشان و سرگذشت او به درسممتی معلمموم ،م ، عمرو بن عدی نام داش  خاندان لخ
،هانممد ،ت . گفت ،،،ههایی وکه اعراب در باب جذیمه ابرش دارند دربآمیختممه اسمم ،ت . و با افسان  نیس
،د . از جاه و جلل و ،ه ، پیش ازین در حدود حیره پادشاهی داشت و فرمان میران  این جذیم
،،،ههایی ،د . از افسان ،،،یتوان وکر ،هاند وکه هیچ یک را باور نم ،،نها نقل وکرد  شکوه و هیبت او داستا
،ی ، ،م ، نممامش عممد ،د ، یکی این است وکه در بزم وی جمموانی از بنممی لخ ،هان  وکه در باب او بآورد
،ت . عدی را یارای بآن نبممود وکممه رَسری و ِسری داش  ساقی بود وکه رقاش خواهر جذیمه با او 
،ت . جذیمه را شممراب بسممیار ،های بآموخ ،د ، اما رقاش او را حیل  خواهر ملک را از وی درخواه
،د . بآنگاه درخواست وکه رقاش را به زنممی بممدو دهممد جممذیمه در مسممتی  پیمود و مست وکر
،د . و از عدی پسممری بآمممد وکممه او را ،د . اما وکار گذشته بو  پذیرفت و در هشیاری پشیمان ش

 .۷۶–  ۶۳سنی ملوک ص ۱
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،د ، بممه ،هانمم ،،،نهای عممرب بآورد ،،،هها و داسممتا ،ه ، چنانکه در افسان ،د . و چون جذیم  عمرو نام نهادن
،ت . زباء ،هاش بود به خونخواهی او برخاس  حیله زباء وکشته شد عمرو بن عدی وکه خواهر زاد
،د . بدینگونه بود وکه امار ت حیره به خاندان لخممم  را وکشت و حیره را مقر امار ت خویش وکر
،ر ، وکممه بعممد از او مممدتی وکوتمماه ،هاند وکه وی با شاپور اول و چند تن پادشاه دیگ ،د . گفت  رسی

،د .  ،د ، معاصر بو سلطنت وکردن

 پس از عمرو پسرش وکه امرؤالقیس نام داشت بجای او نشست درباره مد ت عمممار ت او
،،،خها بآمده است گزافه بآمیزست و بآن را از صد سال هم بیشممتر نوشممته  سخنانی وکه در تاری
،ت . لمموحی ،،،یبآید وکه وی نزدیک چهل سال امار ت حیره را داشممته اسمم ،د . اما از قرائن بر م  ان
،د ، و به خط نبطی و زبممان قممدیم تمازی اسممت از ارتبمماط او بما درگمماه ،هان  وکه بر گور او یافت
،د ، وی بممر بیشممتر اقمموام عممرب از ،،،یبآی ،،،خها بر م  پادشاهان ایران حکایت دارد چنانکه از تاری
،ت . دوره امار ت  مردم عراق و جزیره و حجاز از جانب پادشاهان ایران فرمانروایی داشته اس
 وی با عهد سلطنت بهرام سوم و نرسی و هرمز بن نرسی و شاپور ذوالوکتاف مقارن بمموده

،ت .  اس

،ت . تا بآنکه ،،نها جز نامی باقی نمانده اس  پس از او چند تن دیگر حکومت وکردند وکه از بآ
،هاند وکه ایممن نعمممان ،د . نوشت  نوبت به نعمان بن امرؤالقیس رسید وکه او را نعمان اعور گوین
،هاند وکه یزدگممرد او را در حممق او ،د . گفت ،هوکش بو  مردی تندخو و توانا لیکن سختگیر و وکین
،د . بنای وکاخ خورنق را نیز وکه در مجاور ت حیره بوده است بدو نسبت  مهری و اعتقادی بو
،هاند گویند وقتی بنای این وکاخ افسانه بآمیز به پایان رسید معمار بآن را وکه سمنار نممام  وکرد
،یثبمماتی و ،هانممد وکممه چممون بممه اندیشممه ب ،ت . درباره فرجام وکار او نیز نقممل وکرد  داشت بکش
،د ، جامه درویشی پوشید و ترک ملممک نمممود و سممر بممه  ناپایداری دولت و ملک جهان افتا
،یبآید وکممه چممون ،د . از قرائن چنان برم ،،،یشمارن ،د . این داستان را محققان افسانه م  بیابان نها
،ن ، شاید به پیروی از سیاست یزدگرد نسبت به ترسایان مساعد و ملیممم بمموده  رفتار نعما
،هاند تا علقه و ارتباط او را با زاهدان و سیاحان نصمماری بیممان  است این قصه را جعل وکرد
،،همان امیر حیممره اسممت ،د . این  ،و ، نوبت امار ت به منذر بن نعمان رسی ،د . باری پس از ا  نماین
،هانممد ،د . حتی بآورد ،هاند یزدگرد تربیت فرزند خویش بهرام را بدو سپر ،،نها گفت  وکه در داستا
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،،،یشممدند بهمرام را ،ن ، بعد از یزدگرد راضی نم  وکه اگر سعی و جلد ت منذر نبود بزرگان ایرا
،ه ، دخالتی وکه وی در انتخاب بهرام گور بممه سمملطنت وکممرد از ،د . بدینگون  به سلطنت بنشانن
،،،،یها درگرفت ،د . در جنگی وکه چندی بعد بین بهرام گور با روم  نفوذ و قدر ت او حکایت دار

،د .  ،،تها شایسته وکر نیز منذر خدم

،د . تا نوبت امممار ت  چند تن دیگر از امرا خاندان لخم بعد از او بر حیره فرمانروایی وکردن
،د . وی در ،،رتر بممو ،،رتر و پممر وکمما  به منذر بن ماءالسماء رسید وکه از همه ملمموک حیممره نامممدا
،،،یزیست و در روزگار او بود وکه زنگیان بر یمن اسممتیل  روزگار سلطنت قباد و نوشیروان م
،د . هم درین اوان بود وکه ماجرای ظهور مزدک روی داد و پریشانی و نابسامانی تمممام  یافتن
،،،خها هست به بآیین مزدک گروید اما منذر نیممز ماننممد ،د ، چنانکه در تاری ،د . قبا ،،رها افتا  در وکا
 بآن دسته از امرا و سرداران ایران وکه با قبمماد و مممزدک مخممالفت وکردنممد بآییممن مممزدک را
،م ، امرا وکنمده وکمه بما بنممی لخمم از دیربماز رقمابتی داشممتند فرصممت ،ت . درین هنگا  نپذیرف
 نگهداشتند و چون دیدند شاهنشاه به سبب مخالفتی وکه منذر در وکار مزدک وکرده اسممت
،د . قبماد نیمز حمارث وکنمدی را بمه اممار ت حیمره  از او رنجیده است به قباد نزدیممک شممدن
،د . اما وقتی نوشممیروان بممه سمملطنت نشسممت و درصممدد  برگماشت و او منذر را از بآنجا ران
،،لهایی را وکه به سبب فتنه مزدک رخ داده بود جبران وکند دیگر باره منذر را به  بربآمد خل
،د . پس از او ،د . اما اعاده حکومت نتوانست مقام و اعتبار او را اعاده وکن ،ه ، بازگردان  امار ت حیر
،ر ، به امار ت حیره نشست وکه او را بممه نمام مممادرش عممرو بمن هنممد  پسرش عمرو بن منذ
،د . و این خودپسندی سبب شمد ،هاند وکه او امیری درشت خوی و خودپسند بو ،د . گفت  خوانن
،د . داستان ملقا ت او بمما ایممن عمممرو بممن وکلثمموم را در  وکه بدست عمرو بن وکلثوم وکشته بآم
،ت . پممس از او ،های نیز خممالی نیسمم ،هاند و از بآب و رنگ افسان ،،،هها با بآب و تاب تمام بآورد  قص

،د .  برادرانش قابو س و منذر هر یک اندک مدتی امار ت وکردن

،هانممد وی بمما هرمممز ،ت . گفت  تا نوبت به نعمان بن منذر رسید وکه ابوقممابو س وکنیممه داشمم
،د . در دوره او ،،،یوکممر ،،نها فرمانبرداری م ،،،یزیست و از بآ  چهارم و خسروپرویز در یک روزگار م
،ت . دربمماره  به تقلید از دربار ساسانی تجمل و شکوه امار ت در بین امرا حیممره هممم راه یمماف
،هاند وقتی پدرش منذر وفا ت یافت شاهنشمماه ایممران هرمممز چهممارم در  بآغاز امار ت او نوشت
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،د . سرانجام به یاری عدی ابن زیاد وکه نسبت  نشاندن او به امیری حیره تأخیر و تعلل ورزی
،د . منصب امممار ت حیممره بممه وی ،،،یوکر ،های داشت و در درگاه شاهنشاه وکتابت م  به وی علق
 واگذار گشت اما وقتی به امار ت رسید در تجمل و شکوه وکوشید و درگاه خود را به شیوه
،کاندک نفوذ بدسممگالن و نیرنممگ ،ت . اند  درگاه خسروان بر روی خوشامدگویان باز گذاش
،د ، وکاتب و ،یسببی در حق عدی بن زی  سازان خوشامدگوی در درگاه او چندان افزود وکه ب
،ت . و او را وکه به سبب و واسطه رسیدنش به امممار ت حیممره گشممته بممود  شاعر بدگمان گش
،ی ، نامش زید حیله وکرد و انتقام خون پممدر ،د . اما چندی بعد پسر عد  بازداشت و هلک وکر
،هاند وکه زید با نعمان دوستی وکرد ،،،خها بدینگونه بآورد ،د . این داستان را در تاری  را از او بازست
 و سپس از او درخواست وکه وی را نزد پرویز فرستد تا مقام پممدرش عممدی را بممه وی بمماز
،د . نعمان درخواست او را پذیرفت و از خسرو درخواست وکه زید را بجای عدی بپذیرد  دهن
،د . زیممد برفممت و بممر درگمماه پرویممز بمانممد و  و او را وکاتب و مترجم عربی دربار خویش ساز
،،،یداشت تا انتقام خون پدر را از نعمان بستاند خسرو را هو س بآمد وکه بممرای  فرصت نگاه م
،د . زید مجالی یافت و از خواهران یمما عممم زادگممان نعمممان  یکی از وکسان خویش زنی بگیر
،،،یشممد وکممه بآن دخممتر را بممه درگمماه ،د . اما نعمان راضممی نم  دختری را نام برد و بسیار بستو
،ت . ،د ، سبب خشم خسرو و نکبت نعمممان خواهممد گشمم ،،،یدانست وکه این خو  فرستد و زید م
 چون خسرو از جواب تلخی وکه نعمان بدین خواسممتگاری داده بممود بآگمماه گشممت سممخت
،د . اما چندی خشم خود را فرو خورد و سپس او را به درگاه خواند تا سممخت  خشمگین ش
،د ، بفرمود تا بندش وکردند و به پای پیل افکندند و به قممولی بممه زنممدانش ،د . چون بیام  بمال
،د . خسممرو و ،د . پس از بآن امار ت حیره دوام نکرد و بممه انممدک مممد ت برافتمما  افکندند تا بمر
،س ، دیگر از خاندان لخم وکس را به امار ت حیره ننشاندند و از جممانب  جانشینانش از بآن پ
،د . تا وقتی وکه خالدبن ولید با سپاه مسلمانان بآنجا را بگرفت و  خود بدانجا عاملن فرستادن

،د .  با مردم بر جزیه صلح وکر

،های حمموادث ذوکممری از بآن  از بآن پس حیره از اهمیت افتاد و با بآن وکه باز در ضمن پار
،کاندک از رونق بآن وکاست ،،،یبآید دیگر اهمیت سابق را نیافت و توسعه وکوفه اند  در میان م
،،لد » ،،«حممائ ،ه ، وکه دست نشانده ایران و  ،د . بدین گونه حکومت حیر ،هرفته به ویرانی افتا  تا رفت

،د .  بین ایران و عرب بود از میان رفت و دروازه تیسفون رو به بیابان باز گردی
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،،،یارزیممد از نفمموذ ،ه ، از دیگر بلد عرب نیز هر جا وکه به زیستن م  گذشته از حیره و وکند
،د .  ایران بروکنار نماند و از بآن جمله دیار یمن را نام باید بر

هاماوران
،،،یرود از ،،،هترین نممواحی عربسممتان بشمممار م ،،،تترین و پر مممای  سرزمین یمن وکه خوشبخ
،،،نهای پهلموانی مما ازیمن نماحیه بنمام ،ت . در داستا  دیرباز مورد توجه جهانگشایان بوده اس
،د . شیفتگی وکاو س به سودابه دختر پادشاه هاماوران بممرای ایممن ،هان  دشت هاماوران یاد وکرد
،،،،یهای بسیار به بار بآورد وکه در ،،،یها و تلخ وکام ،ا ، گرفتار ،هه  پادشاه خودرأی جهانجوی افسان
،ت . چنممان وکممه از ،های بیان شممده اسمم ،لانگیز جاودان  شاهنامه فردوسی عبطی داستان زیبا و د
،،،یبآید وقتی وکاو س از مازندران نجا ت یافت به نیمروز رفت و چندی در بآنجمما  شاهنامه بر م

،ت .  ،د . بسی برنیامد وکه از شورش و سروکشی تازیان بآگاهی یاف بو

،د . جنگمی  پس وکشتی و زورق بسمیار فراهممم بآورد و از راه دریمما بآهنمگ هامماوران وکمر
،د . پادشاه هاممماوران زنهممار خواسممت و ،،نها چیره ش  خونین روی داد و سرانجام وکاو س بر بآ
،ت . ،د . شاه هاماوران را دختری بود سودابه نام وکه وکاو س شیفته او گشمم  پذیرفت وکه باژ ده
،ت . وکمماو س سممودابه را ،هاند وکه تازی اس ،،بهای دیگر بجای سودابه نام سعدی را بآورد  در وکتا

،د .  ،،،یخواست اما به ناچار از بیم گزند وکاو س رضا دا ،ت . شاه نم از سالر هاماوران درخواس

،ی ، سالر هاماوران وکاو س را به مهمانی خواند و بمما نامممداران و  یک هفته پس از عروس
،د . سودابه نیز این نامردی پدر را نپسندید و در زندان بودن با شمموی را  دلوران در بند وکر
،ت . در ایران بآشوب درافتمماد و دیگممر بممار افراسممیاب مجممال  از رفتن به خانه پدر بهتر دانس
،ت . سرانجام رستم سپاهی گران برگرفت و از راه دریا به هاممماوران رفممت و  تاخت و تاز یاف
،د . پادشاه مصممر  از بربرستان و مصر نیز به یاری هاماوران شتافتند و جنگی سخت روی دا
،د . سالر هاماوران وکه شکست خممویش را بممه یقیممن  و بربرستان در این جنگ گرفتار شدن
،،رها گشت بممر سممالر  دانست وکس نزد رستم فرستاد و زنهار خواست و وکاو س چون از بند 
،ت . پممس سممودابه را در مهممد زریممن بنشمماند و بمما  هاماوران ببخشود و از خطای او درگذش
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،د .  خویش به ایران بر

،ن ، دگرگمونه گشمته اسمت و بمه ،،،یبآید وکه نمام حمیریما  در این داستان چنین به نظر م
،ت . برخی از محققان داستان شممگفت گرفتمماری وکمماو س را در  صور ت هاماوران دربآمده اس
،،،گهای خسرو انوشیروان در حبشه ،،رهایی او یادگار جن  هاماوران و مسافر ت رستم را برای 

،د . ،،،هها گونه اساعبطیر گرفته باش ،،،یدانند وکه در خداینام ۱م

،،،ههای قممدیم ایممران وجممود دارد نشممان ،،،خها و قص  اما قرائن و امار ت بسیاری وکه در تاری
،،شتر از روزگار خسرو انوشیروان نیممز ایرانیممان بمما مممردم هاممماوران و ،،،یدهد وکه خیلی پی  م
،د . در دوره پادشاهان هخامشی ایرانیممان بممر یمممن و نممواحی ،هان  دیگر بلد تازی مربوط بود
،د . در وکممتیبه نقممش رسممتم دارای ،هان  شمال عربستان و سومالی و حبشه فرمانروایی داشممت
،،رهایی  بزرگ پادشاه هخامنشی نام عربستان و حمیر و عدن و نیز حبشه را در شمار وکشو

،،،یوکنند ،،،یهای وکمبمموجیه و۲وکه فرمانبردار و خراجگزار او هستند یاد م   در دوران لشکروکش
،هاند یمما از ،،نها وکه بر سر راه سپاهیان ایران بود ،ن ، بآ ،،،نهای تازی نشی  دارای بزرگ از سرزمی
،د ، از پادشمماهان هخامنشممی ،هاند مورد توجه پادشاهان ایممران قممرار گیرنمم ،،،یتوانست  جهتی م

،د . ،هان ،،،یبرد فرمان م

پادشاهان حمیر
 از بآن میان سرزمین یمن ، وکه از مواهب عبطبیعی بیشممتر بهممره داشممته اسممت از دیربمماز
 بآبادتر و برومندتر از سایر قسمتهای عربستان بوده است و از همیممن روی یونانیممان بآن را

،هاند . ،یخواند   نیز چون بر وکناره دریای هنممد و دریممای سممرخ جممای۳عربستان خوشبخت م
،یداشته است و از دیرباز برای بازرگانی میان دنیای غرب و شرق جایگاه مناسبی بشمار  م
،یبآمده است از این حیث هم مورد توجه جهانگیران ایرانی و رومممی بمموده اسممت . تاریممخ  م

 .۳۵نولدوکه ، حماسه ایران: ۱
۲Herzfeld 17. 
۳Arabia Felix. 
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 هیچ قومی به اندازه تاریخ عربستان بآشفته و پریشممان نیسممت و از بآن میممان تاریممخ یممن
 بیش از همه بآشفته و درهم است . چنممانکه بسممیاری از اخبممار و روایمما ت مربمموط بممدان را
،یهمما در ،یها و گزاف گوی ،هاند باور دارند و درست بشمارند . بسا وکه خیالباف  مورخان نتوانست
 عبطی این اخبار توانسته باشد شکستگی را به صور ت پیممروزی و یمما ناوکممامی را بممه صممور ت

وکامیابی جلوه دهد .

،نهایی وکه در منابع عربی راجع بمه پادشمماهان هامماوران (حمیریهماک ) ،هها و داستا  افسان
،یوکنممد . ایممن روایمما ت شمماید ،نها با تاریخ و تمدن ایرانی حکایت م ،هاند از ارتباط بآ  نقل وکرد
،نهمما نکمماتی بدسممت ،ههایی بیش نباشد لیکن در هممر حممال از بآ  چنان وکه گفته شد ، افسان
،هاند وکه شمر یرعش از پادشاهان حمیری سراسر ایران را تسخیر وکرد . حممتی ،یبآید . نوشت  م

،هاند وکه نام سمرقند از شمممروکند۱از جیحون گذشت و سغد و سمرقند را بدست وکرد .   گفت
،هاند وکممه قمموم خممود را در هممر۲به نام اوست   درباره پادشاهان دیگری بنام ملکیکرب نوشت

،تتر بآنست وکه درباره برخی از  گوشه از جهان به پراوکند و به سیستان و خراسان برد شگف
،نها بآتش پرستی پیش گرفته اند ،هاند وکه بآ   این نسبت خود تمما انممدازه۳این پادشاهان گفت

،یدهممد . بممدین  زیادی بر وجود روابط و علیق بین ایرانیان با سرزمین هاماوران گممواهی م
 گونه عربستان خوشبخت از دیرگاه ، قبل از ساسانیان با ایران ارتباط داشته است و اینکه

،هها نام بآن با نام ایران پیوسته است برحسب تصادف نیست . ،خها و افسان در تاری

رقابتهای بازرگانی
،فهممای ،گهای ایران و روم به اوج شد ت رسید و اختل  در اواخر دوره ساسانیان وکه جن
،یها مجال دخالت در سرنوشت مممردم هاممماوران ،یها و زنگ  دینی در سرزمین یمن به روم
 داد بیش از همه وقت ارتباط میان ایرانیان و وکشممور هاممماوران روشممن و بآشممکار گردیممد .
،ههممای ،یهمما از روزگمماران بسممیار وکهممن در وکنار ،یبآیممد زنگ  چنان وکه از اخبار و روایا ت بر م

 .۲۸ چاپ لیدن ، و اخبار الطول چاپ مصر ص ۹۱۰عبطبری ، ص ۱
 چاپ نجف .۱۵۶ ص ۱– ، چاپ لیبزیک  بعقوبی ج ۱۳۳یاقو ت مجلد ثالث ص ۲
 .۶۳ اخبار الطوال ص ۳
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،ینگریدند . حتی از خیلممی قممدیم  عربستان وکه روبروی وکشورشان بود با شوق و بآز بسیار م
،یها مکمرر میشمد سمرانجام نمه هممان  بارها بدان جا لشکر وکشیدند و چون این لشکروکش
 برای مردم یمن بلکه برای اعراب حیره نیز وکه دست نشانده ایرانیان بودند خطری بممزرگ
،نهمما مممدد  گردید . این وکار مردم یمن را واداشت وکه از خسرو انوشیروان برای دفممع شممر بآ

  اما بآنچه ایرانیان را در این وکار به دخممالت واداشممت گذشممته از ممموقعیت خطیممر۱بجویند
،یرفت موضوع رقابت بازرگانی با رومیان بود . در ایممن  حیره وکه یک مسأله نظامی بشمار م
،یها  اوان پادشاهان و بازرگانان هاماوران را وکار به سستی و پریشانی روی نهاده بود و روم
 بر اثر رواج و انتشار بآیین مسیح در مشممرق نفمموذ خممویش را در بآسممیا منتشممر و مسممتقر
،یبردند . عربان ،نها امتعه هند را از یمن به حبشه و سپس به مصر م ،یوکردند ، بازرگانان بآ  م
،یها ممموانعی ایجمماد ،یها و روم ،یوکوشیدند در راه تجار ت حبش  از این امر ناراضی بودند و م
 وکنند . همین امر موجب شد وکه تازیان وکلیسای زنگیان را در یمن بیالینممد و بآنممان را بممر
 ضد خویش تحریک وکنند و داستان ابرهه و اصحاب فیممل از همیممن جمما پدیممد بآمممد . اممما
 ایرانیان وکه از دیرباز در تجار ت نیز مانند سیاسممت بمما رومیممان رقممابتی داشممتند درصممدد
،نها ،یهایی پدید بآورند . از این رو سپاهیانی از بآ  بربآمدند وکه بر سر راه بازرگانی بآنان دشوار
 در بآن قسمت از عربستان وکه بر وکناره خلیمج فمار س قمرار دارد جمای گرفتنمد . یوسمتین
 قدیس قیصر روم نزد بنی حمیر وکس فرستاد وکه ایرانیان را از نزد خویش برانند و نیز بممه
 حبشیان پیغام فرستاد وکه بازرگانان رومی را در این راه یاری وکنند . یوستی نیممان نیممز در
 روزگار امپراتوری خویش چنین وکرد . اما پیمان دوستی وکه بسته شد عبطول نکشید و عرب

،ههای روم پرداخت . ۲دیگر بار به معارضه با قافل

 در بآغاز قرن ششم زنگیان حبشه بر بلد هاماوران استیل یافتند زیممرا ایممن بلد در بآن
 روزگاران چنانکه گفته شد واسطه تجار ت بین هندوستان و بلد وکنماره دریمای ممدیترانه
،یهمما و  بود و مردم هاماوران وکه این تجار ت را در بآن روزگار بدست داشتند نهممانی بمما روم
،هها به پادشاهان ،های وکه در افسان ،یورزیدند . ثرو ت و جلل خیره وکنند ،یها وکشمکش م  زنگ
،یبآمد . اینها ادویه و عاج و عبطل و عقیممق ،یها فراهم م ،هاند از این بازرگان  حمیری نسبت وکرد

۱Encyclopedie de Islam, Vol. I; p. 74. 
 .۱۲۸العرب قبل السلم ص ۲
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 و یشب و سایر امتعه هند را با وکالهایی مانند عود و عطریا ت و جز بآن وکه از یمن بدست
،یبردند و امتعه خاص بلد فینیقی را ،یبآمد به شام و فلسطین و عراق و دیگر بلد روم م  م
،یداشتند ناچار بودند وکه ،یبآوردند بازرگانان رومی نیز وکه به تجار ت امتعه هند اشتغال م  م

،نها مدد و معاونت بجویند . درین راه از بآ

 مقارن این ایام چنان وکه از تئوفانس روایت است مردم هاماوران بر بازرگانان رومی وکه
،های را از بآنممان ،یگذشممتند درافتادنممد و عممد  بآیین مسیح داشتند و با وکالی هند از یمن م
،یها وکه نیز بآیین مسیح داشممتند  هلک وکردند . امر تجار ت متوقف ماند و این وکار بر حبش
،یبردند گران بآمد . از این رو برای گشودن راه بازرگانی سپاهی گرد  و این تجار ت سودها م
 بآوردند و در زیر لوای هداد پادشاه خمویش بمه هاممماوران رفتنممد پممس از جنگمی پادشمماه
 هاماوران را ذمیانو س (ذونوا سک ) نام داشت وکشتند و با قیصممر یوسممتی نیممان پیمممان تممازه
،یها از یمممن بازگشممتند . اممما چممون بممار دیگممر راه ،هاند وکه چندی بعممد حبشمم  وکردند . نوشت
 بازرگانی بسته شد پادشاه حبشه لشکری گران به یمن فرستاد . این بار سمردار حبمش بما
 یاری یک تن اسقف نصاری وکه همراهش بود وکوشید وکه بآییممن ترسممایی را در یمممن رواج
 دهد اما فرمانروایی او دیری نکشید . زیرا شورش مردم پادشماه زنگیمان را از یممن نومیممد

،یها بآشتی وکند .   بنابراین اسممتیلی حبشممه بممر یمممن جهمما ت۱وکرد و واداشت وکه با حمیر
،یتوانسته اسممت  بازرگانی و اقتصادی داشته است با این حال مسأله دین نیز درین مورد م

بهانه مناسبی باشد .

2اصحاب اخدود

،هاند وکه ذونوا س پادشاه هاماوران از رشک و خشم وکه بر زنگیان  درین باب چنین بآورد
،ینویسند وکه او «در عهد فیروز یزدجرد بود… و از عالمان  داشت بآیین جهودان پذیرفت . م
،نها خوش بآمدش و دین جهودان گرفت . پس جهودان وی را بر بآن داشتند  جهودان سخ
 وکه به مجران رود و بآنجا ترسایان بودند . . و ذونوا س مغاوکی بکند و بآتش در بآن برافروخت

۱Sharpe vol. II. 349. 
،های وکه در زمین وکنده باشند . مثل خندق .۲  اخدود: گودل و شکاف درازگون
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 بسیار و هر وکه از ترسایی برنگشت و جهودی نپذیرفت ، در بآن مغاک افکندش و ذونمموا س
،لهمما  بآنجا نشسته بود با مهتران خویش و بیست هزار مممرد در بآن سمموخته شممدند و انجی
 همه بسوخت… پس مردی از ترسا بآن انجیلی نیم سوخته برگرفت و سوی قیصر رفت… و
 بگفت وکه ذونوا س چه وکرد… و [قیصر] گفتا وکه از [ملک ؟] من تا یمن دور است لیکممن از
 یمن تا حبشه نزدیک است و او را نامه نبشت به ملک حبشه و این مرد بآنجا رفت و ملک
 حبشه بگریست از بآن وکار و قریب هفتاد هزار مرد بساخت و سوی یمن فرستاد با مهتران
 نامدار و با مهتری نام او اریاط . پس ذونوا س از ایشان هزیمت شد و خود را در دریا افکند

،هها خالی نیست ، اما بآنچممه در ایممن۱و وکسی باز ندیدش  د » پیداست وکه این روایا ت از افسان
 میان سخت بآشکار است این است وکه امپراتوران بیزانس به بهانه حمایت ترسایان دریممن
،هاند و همین امر پادشاه ساسانی را ،یوکرد ،یها را بر ضد مردم هاماوران یاری م  هنگام حبش
،یداشته است وکه درین ماجراها ،هاند بر بآن م  وکه همواره دشمن و رقیب امپراتوران روم بود
 به یاری مردم ستمدیده برخیزند . استیلی حبشه بر یمن برای مردم گران تمام شد . جور
 و بیداد و ناروایی بسیار به مردم روا داشتند . زنگیان بمما مممردم هاممماوران رفتممار وحشممیانه

،یاندازه رفت ،لهای ب   . ذوجدن نامی بجای ذونوا س۲پیش گرفتند . زنان را رسوا وکردند و قت
  .۳بربآمد و به مقاومت برخاست . اما وکاری از پیش نبرد و ناچار شد خود را به دریمما افکنممد

،نها اختلف افتاد . چنان وکه از روایا ت  زنگیان بر یمن استیل یافتند اما چندی بعد میان بآ
،یبآید اریاط یک چند فرمانروایی وکرد . بآنگاه ابرهممه نممامی بمما او بممه سممتیزه برخاسممت .  بر م

  میممان۴زنگیان دو گروه شدند گروهی به یاری ابرهه برخاستند و گروهی با اریاط ماندنممد
 هر دو گروه جنگ و ستیزه پدید بآمد ابرهه اریاط را گفت وکه ما را با یکدیگر جنگ افتاده
 است چرا باید لشکری را به وکشتن دهیم . بآن بهتر وکه به تن خممویش بمما یکممدیگر جنممگ
 وکنیم تا وکه پیروزی یابد ؟ چنین وکردند و اریاط وکشته شد . زنگیان وکه در یمن بودند همه
 بر وی گرد بآمدند . چون نجاشی از این داستان بآگاهی یافت بربآشفت و سوگند خورد وکممه

 .۱۷۰–  ۱۶۹مجمل التواریخ ص ۱
 چاپ وکمبریج .۹۵فارسنامه ابن بلخی ص ۲
 .۸۹سنی ملوک ص ۳
 .۳۹ ص ۱سیره ابن هشام ج۴



۳۸ / دو قرن سکو ت

 خاک سرزمین او را پایمال سازد و خونش را بریزد و پیشانی او را با بآتش بسوزاند . ابرهممه
،های از خممون  موی پیشانی بسترد و بآن موها بمما انبممانی از خمماک سممرزمین یمممن و شیشمم
،های ،های از بندگان توام و اریاط نیز بنممد  خویش نزد نجاشی فرستاد و پیام داد وکه من بند
 از بندگان تو بود . در اجرای فرمان نو با یکدیگر ستیزه وکردیم و اوکنون فرمان تراست . نیز
،هام پادشمماه بممه مسممیح سمموگند ،نهای بسیار فرستاد و نوشت وکه شنید ،شها و ارمغا  پیشک
 خورده است وکه موی پیشانی من به بآتش بسوزاند و خممونم بریممزد و خممام سممرزمین مممرا
 پایمال خویش سازد و اوکنون من موی پیشانی خویش فرستادم تا ملک بآن را بسمموزاند و
،های پیشکش وکردم تا بآنرا بممه خمماک ریممزد و انبممانی از خمماک ایممن  خون خویش در شیش
 سرزمین تقدیم داشتم تا بآن را پایمال فرمایند و سوگند از خویش افکنده باشد و خشم و
 ناخشنودی از من فرو گذارد و هم بر تختگاه خویش بماند . چون نجاشی این نامه بخوانممد

رأی او را بپسندید و از او خشنود گشت .

اصحاب فیل
 از وقتی وکه زنگیان به سرداری اریاط بر یمن دست یافتند تا بآن گاه سممپاه ایممران بممه
،نها را از بآنجا براندند و تباه وکردند ، چنممان وکممه حمممزه و بعضممی دیگممر از  سرداری وهرز بآ
،نهمما بممر یممن در ،هاند مد ت هفتاد و دو سال گذشت . بآغاز اسممتیلی بآ  مورخان روایت وکرد
،هاند وکه اریاط بیست سممال فرممان رانممد و  روزگار قباد پسر فیروز پادشاه ساسانی بود . گفت
 ابرهه بیست و سه سال فرمانروایی وکرد . پس از ابرهه پسرش یکسوم هفده سال و پس از

۱او پسر دیگرش مسروق دوازده سال فرمانروا بودند .

،هانممد وکممه او ،یوکوشممید . گفت ،هاند وکممه در پراوکنممدن بآییممن ترسممایی م  ابرهممه را نوشممت

 بآنچه مورخان مسلمان در باب ابرهه و دیگر زنگیان «اصحاب فیلد » بآورده اند ظاهر ًا جز قصه های رایج بیممن۱
،نها در بیممن  عوام مأخذی نداشته است؛ و اختلفاتی هم وکه در باب ترتیب تاریخی این امراء و مد ت امار ت بآ
 روایا ت هست از همین جاست . در این باره گذشته از روایا ت پرووکوپ مورخ رومی ، وکتیبه هممایی هممم هسممت

وکه در تحقیق تاریخ یمن و حبشی ها مهم است . برای اعبطلعا ت بیشتر رجوع وکنید به:
Ryckmans. L’inst. Monarch. En Arab. Merid av. L’Islam.
Beeston. Notes on Murighan inscription, BSOSXVI.



فرمانروایان صحرا / ۳۹

،های وکه در هیچ جا مثل بآن نبمود . پمس  پرستشگاهی به نام قلیس در صنعا ساخت . وکنیس
 درصدد بربآمد وکه عرب را از حج وکعبه باز دارد و قبله بآنان را به سوی قلیس بگرداند و در
 این باب به نجاشی نامه وکرد و دستوری خواست عربان وکه قصد او را بدانستند بربآشممفتند
،نها به صنعا رفت و قلیس را بیالود چون ابرهه بآگهی یافت بممه خشممم رفممت و  و یکی از بآ

۱بآهنگ ویران وکردن وکعبه نمود و با فیل و سپاه راه مکه در پیش گرفت .

 داستان اصحاب فیل به اشار ت در قربآن بآمده است و این سال را در تاریخ عممرب عممام
،هاند درین گفته جای سخن هست وکه پیغامبر اسملم در ایمن سمال بمه  الفیل نهادند . گفت
 جهان بآمد . اما ابرهه از این لشکروکشممی سممودی نممبرد و گوینممد وکممه در مکممه مممرد یمما در
 بازگشت به یمن تباه شد . بآیا لشکروکشی زنگیان به مکه فقط بر اثر یممک رقممابت دینممی و
،یبآید در هر حال شاید بتوان گفت  برای انتقام از بآلودن وکنیسه بوده است ؟ بعید به نظر م
،یگذشممته  وکه دست یافتن زنگیان بر یمن راه بازرگانی هند به مدیترانه را وکممه از حجمماز م
،هاند با زنگیان بممه ،یدید  است فرو بسته است و اعراب حجاز وکه از این رهگذر زیان بسیار م
،هاند . این استیلی حبشممه بممه ،یها وکرد  ستیز برخاستند و در امور بآنان وکارفزایی و خرابکار
،یوکممرده ،نتر م ،های نزده است بلکممه وکممار بازرگانممان روم را بآسمما  بازرگانی روم نه همان لطم
 است اما برای بازرگانان ایرانی ، نیز مثل عربان ، زیان داشته است و مداخله ملوک حیره و
 پادشاهان ایران نیز درین وکار بیش از هر چیز از نظممر بازرگممانی و اقتصممادی بمموده اسممت .
 درباره مد ت فرمانروایی زنگیان بر یمن ، چنانکه حمزه نیز تأوکید وکرده است جای اختلف
،های نیز هست وکه بایممد در  هست و همه مورخان درباره بآن متفق نیستند . درین مورد نکت

  میلدی۵۷۰اینجا یاد وکرد: ولد ت پیغامبر را وکه مقارن عام الفیل بوده است ، در حممدود 
،هاند ،هاند اگممر۵۷۶ تا ۵۷۰ لشکروکشی ایرانیان را نیز به یمن در سالهای ۲شمار وکرد   دانست

 بآن سردار حبش وکه فیل و لشکر به مکه برده است ابرهه باشد بممرای بیسممت و نممه سممال
،یماند . بنابراین باید گفت بآنکه به قصد  فرمانروایی یکسوم و مسروق دیگر فرصتی باقی نم
 ویران وکردن وکعبه از یمن سپاه به حجاز برده است باید مسروق باشد و یمما بآنکممه پسممران
،هاند ، اگر نتوان این پندار را پذیرفت بایممد  ابرهه نیز بنام پدر در ضمن قصص عربی یاد شد

 .۵۴ ص۱ابن هشام سیره ج ۱
۲Huart 1/P. 88. 



۴۰ / دو قرن سکو ت

 در درستی روایتی وکه حمزه و ابن اثیر و دیگران درباره مد ت فرمانروایی زنگیان در یمممن
،نها تردید وکرد . ،هاند و نیز درباره تعداد و توالی فرمانروایان بآ بآورد

ذی یزن
،هها را به زور  باری زنگیان در دوره استیلی خویش بر یمن بیداد بسیار راندند . خواست
،ههای بسممیار بممدین ،یبردند . خانواد ،هها م ،نها را به ستم از خان ،یستاندند و ز  از خداوندان م
،هاند وکه از پادشاه زادگان یمن یکی  گونه پریشان گشت و بیداد بسیار بر مردم رفت . نوشت
،یداشتند . ذی یمزن را زنمی بمود  بود وکه ذی یزن نام داشت و مردم او را بزرگ و گرامی م
،لها بر یمن حکم رانده بود . ریحانه به خوبرویی و پارسایی ،های وکه سا  ریحانه نام ، از خانواد
 و خردمندی در همه ملک هاماوران بنام بود . ابرهه را از بآن زن بآگاهی دادند . ذی یممزن را
 بخواست و زن را به ستم جدا وکرد . پس او را بزنی وکرد و به خانه خویش برد ریحممانه را از
 ذی یزن وکودوکی دو ساله بود نام وی معدیکرب و لقب سیف . بآن وکودک را با خویشتن به
،نها یکسوم و مسروق بآورد . ابرهه سممیف را نیممز  خانه ابرهه برد . از ابرهه نیز دو پسر ، نام بآ
،یداشت و سیف گمان برده بود وکه مگر ابرهه پدر اوست با برادران  چون پسران خویش م
،یخبر بود اما ذی یزن وکممه  یکسوم و مسروق بربآمد و بال گرفت و همچنان از راز گذشته ب
 زن و فرزند را از دست داده بود از شرم رسمموایی در یممن نتوانسممت مانممد . راه روم پیممش
،نها از او به مال و مممرد  گرفت داوری نزد قیصر برد ، از بیداد زنگیان بنالید و برای راندن بآ
 مدد خواست و پذیرفت وکه اگر به یاری قیصر یمن را از دست زنگیان بازستاند بآنجا چون
 وکاردار و دست نشانده روم باشد و باژ و ساو به قیصر فرستد . قیصممر وکممه خممود زنگیممان را
،یتوانست بممرای وکسممی  برانگیخته بود و یاری وکرده بود سخن او ننیوشید از بآن گذشته نم
 وکه هم دین او نبود وکسانی را وکه بآیین ترسا داشتند و هم دین او بودند بیازارد . مگر ایممن
 زنگیان خود چون وکاردار و دست نشانده او بر یمن فرمان نمیراندند ؟ بدین گونه قیصر در
 وکار این شاهزاده ستمدیده بآواره ننگریست . ذی یزن نومیمد شممد و بممه نومیممدی از پیممش
 قیصر بازگشت . از بآنجا بآهنگ ایران وکرد تا داد به پیشگاه خسرو بممرد . نخسممت بممه حیممره
 رفت . نعمان بن منذر ، و به قولی عمرو بن هند در بآن جا از دست انوشممیروان ملممک بممود .



فرمانروایان صحرا / ۴۱

 قصه خویش بازگفت و امیر حیره وکه نیاوکانش خود از یمن بودند او را بنواخت و دلجویی
 وکرد . چندی بعد با خویشتن او را به درگاه خسرو برد و قصه او باز گفت . خسرونوشممیروان
 او را بار داد . چون ذی یزن به درگاه خسرو دربآمد از بیم و شکوه خیره شد بر وی درافتاد
 و نماز برد . نوشیروان فرمود تا او را از خاک برگیرند . او را برگرفتند شاهنشاه بنواختش و
،یهای زنگیان بنالید . گفممت و ،یها و ناروای  گرم بپرسیدش ، ذی یزن زبان بگشود و از بیداد
،هاند وکه این ذی یزن چون نممزد خسممرو ،هاند . نوشت ،خها بآورد  شنود او را با نوشیروان در تاری
 راه یافت: «به هر دو زانو دربآمد و بر ملک ثنا گفت و از عدل و داد او اندر جهان یاد وکممرد
،ت ای ملک من فلن بن فلنم… ما مردمانی بودیم ملک یمن انممدر خانممدان ممما  و پس گف
،ههای ما بگرفتند و ممما را ذلیممل  بود و حبش بیامدند و بآن پادشاهی از ما ببردند و خواست
 وکردند و بر رعیت ستم وکردند بسیار و ما را بر بآن خواری پنجاه سال شد وکه صممبر همممی
 وکنیم و بدر ما رعیت ما صبر همی وکنند تا وکار ما بآنجا رسد وکه نیز صبر نمانممد و چیزهمما
 رسید به ما ، در خون و خواسته و حرمت ، وکه اندر مجممالس شممرم دارم گفممت و بممه زبممان
 گردانیدن و اگر ملک به حقیقت بدانستی وکه با ممما چممه رسممیده اسممت ، از عممدل و فضممل
 بآمدی وکه ما را فریاد رسیدی و از دسمت ایمن بمی ادبمان برهانیمدی ، هرچنمد مما بمدر او
 نیامدمانی و از وی درنخواستیمی . و امروز من به امید به در ملک بآمدم به زنهممار و از وی
 فریاد خواهم و اگر ملک به بزرگی امید مرا راست وکرد و مرا فریاد رسید سممپاهی وکممه بمما
 من بفرسد تا من بآن دشمن را از پادشاهی خود برانممم و بآن رعیممت را از ایشممان برهممانم ،
 مملکت ملک با یمن پیوسته گردد و ملک او تا حد مغرب برسد و بآن خلممق را از بنممدگی
 به خرد و به عدل خویش بآزاد وکند و باز جممای بآورد و مممرا و همممه بآل حمیمر را از جملمه
 بندگان خویش وکند . انوشیروان را سخن وی خوش بآمد و بممر او دلممش سمموخت و بآب در
،ت ای پیممر نیکممو سممخن  چشم بآورد و ذی یزن پیر بود و ریشممش سممپید… انوشممیروان گف
،های و این از  گفتی و دل مرا سوزان وکردی و چشم مرا پر بآب وکردی و دانم تو ستم رسید
 درد گفتی و لکن… این زمین تو از پادشاهی من سخت دور است و به میان بادیه حجمماز
 است و از دیگر سوی دریاست و سپاه به بادیه فرستادن… مرا اندرین تأمل باید وکردن و با
 این پادشاهی من و خواسته من پیش تست اندرین جای بباش و دل از پادشاهی بممردار و
 هر چیز ماراست از ملک و نعمت با ما همباز باش و بفرمود او را فرود بآرند جایی نیکممو و



۴۲ / دو قرن سکو ت

 دو هزار درم دهندش . چون درم بدو دادنممد و از در ملممک بیممرون شممد . بآن درمهمما همممی
 ریخت و مردمان همی چیدند تا به خانه رسید ، هیچ درم نمانده بود و با نوشممیروان از بآن
 خبر برداشتند… دیگر روز چون مردم را بار داد او را نیز بار داد و گفت با عطممای ملووکممان
 چنین نکنند وکه تو دی با درم ما وکردی . به زاری گفت من بآن را شکر خدای وکردم بممدان
 وکه روی ملک مرا بنمود و بآواز او مرا بشنوانید و زبان او با من به سخن بآورد و از بآنجا وکه
 من بآمده بودم خاک زر و سیم است و اندر زمین وکم وکوه است وکه اندر بآن وکان زر نیست

۱و یا وکان سیم… انوشیروان او را گفت بازگرد و شکیبایی وکن تا اندر حاجت تو بنگرمد » .

،یبآید وکه انوشممیروان ذی یممزن را وعممده یمماری نممداد اگممر چنممد او را  از این روایت بر م
،هاند وکه بممه او نویممد یمماری داد و  بنواخت و گرامی داشت . اما بعضی از تاریخ نویسان نوشت
 نتوانست وفا وکند . مسممعودی بآورده اسممت «انوشممیروان بممدو وعممده داد وکممه در جنممگ بمما
 سپاهیان به یاری او برخیزد اممما بممه جنممگ روم و وکشممورهای دیگممر پرداخممت و مشممغول

،های ده سال بر درگمماه انوشممیروان۲گشتد » ،هاند وکه ذی یزن چون پناهند   در هر حال نوشت
بماند و هم بآنجا وفا ت یافت .

سیف ذی یزن
،یدانست . چون ابرهه بمرد و یکسوم۳اما سیف   در خانه ابرهه بود و او را پدر خویش م

تاریخ بلعمی ، خطی .۱
 .۲۸۴ ص۱ مروج ، ج ۲
،نها شمماید از۳  درباره سیف ذی یزن و سرگذشت او ، از قدیم داستان هایی پرداخته شده است وکه قسمتی از بآ

 تاریخ ها گرفته شده باشد و قسمت هایی نیز ظاهر ًا از راه همین قصص در تاریخ ها وارد گشته است . در هر
 حال بعضی از مطالبی وکه عبطبری و دیگران راجع به سرگذشت سیف ذی یممزن و پممدرش نقمل وکمرده انممد ، از
 همین داستان ها نشأ ت گرفته است . یکی از جامعان و مؤلفان قمدیم ایمن داسمتان هما ابوالمعمالی احممدبن
 محمد وکوفی است وکه قصه های حمزه را نیز همممو جمممع و روایممت وکممرده اسممت . نسممخه هممای متعممددی از
 مجموعه های این داستانهای سیف ذی یزن ، امروز در وکتابخانه های مختلف جهان هسممت و بعضممی از ایممن
 مجموعه ها نیز مدتی پیش ، به زبان های دیگر هم ترجمه شده اسمت بمرای اعبطلعما ت بیشمتر در ایمن بماب

  منطبعه به۱ جزء ۵ جلد Acta Orientalia در مجله Van Ronkelرجوع شود به مقاله وان رونکل 
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 و مسروق فرمانروایی یافتند و از راز نهان بآگاه گشت و دانست وکه سرگذشت پدرش چممه
 بوده است . پس ، از یمن بیرون رفت و خویشتن را در جستجوی انتقام بآواره جهان نمممود .
،هاند وکه نخست نزد قیصممر رفممت و از بیممداد زنگیممان بنالیممد . اممما چممون قیصممر بممدو  نوشت
 ننگریست و سخنش نشنود نومید شد و راه درگاه خسرو در پیش گرفممت در ایممن جمما از
 بیان این نکته نباید خودداری وکرد وکمه داسمتان مسمافر ت ذی یمزن و پسمرش سممیف را ،
،هاند . ایممن جمما ایممن  نخست به دربار قیصر و سپس به درگاه انوشیروان به یک گونه نوشممت
،نها را از روی دیگری ساخته باشند . ایممن وکممار در ،یدهد وکه شاید یکی از ای  پندار دست م
،نها نظیر دارد و بارها اتفاق افتاده است . نمونه بآن هفت خان اسفندیار است وکه بممه  داستا
،شهای ذی ،یهمما و وکوشمم ،هاند . در داستان دادخواه  تحقیق از روی هفت خوان رستم ساخت
 یزن و سیف نیز در دربارهای روم و ایران شباهت به قدری بآشکار است وکه ناچار یکممی از
،یدهم وکه داستان ذی یممزن را از روی داسممتان  روی دیگری پرداخته باشند ، من ترجیح م
،هاند سرگذشممت ایممن شمماهزاد ٔه بآواره و تیممره  سیف ساخته باشند و درین وکار شاید خواست

،هتر جلوه دهند . بخت را دردانگیزتر و غم بآلود

،هاند وکه سیف نخست نزد قیصر به روم برفت و از دست سممیاهان او بیممداد و  باری بآورد
،نها را از سرزمین خویش براند . قیصر  گزند بآنان داد خواست و از قیصر یاری عبطلبید و تا بآ
،نها خود پیروان دین منند و شممما بممت پرسممتانید شممما را در جنممگ  او را پاسخ داد وکه بآ
،نها یاری نتوانیم وکرد . چون سیف از قیصر نومید شممد روی بسمموی دربممار خسممرو بآورد .  بآ

،هاند وکممه۱نخست در حیره نزد نعمان رفت و نعمان او را به درگاه وکسری برد   بعضی نوشممت
 سیف نیز یک سال بر در نوشیروان بماند . روزها از بامدادان تا شامگاه بر در سرای خسرو
،یگریست و همانجمما ،یرفت و م ،یخواست و شبها همه بر سر گور پدر م ،ینشست و داد م  م
،یخفت . یکسممال گذشممت و وکسممی در وکممار او ننگریسممت . بآخممر روزی در پیممش مممووکب  م
 نوشیروان بر پای خاست و فریاد بربآورد وکه: «ای ملک مرا نزد تو میراثی هست دادم بدهد »
 خسرو او را بخواند و پرسید وکه تو را بر من چه حق است و تو وکیستی ؟ سیف گفممت مممن
 پسر بآن پیر یمانیم وکه ده سال به امید و نویدی وکه از ملک یافته بود بر این درگاه بود تا

 میلدی ، وکه در باب یکی از ترجمه های این داستان ، شرح جالبی دارد .۱۹۲۶سال 
 .۶۶ اخبار الطوال ص ۱
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 بمرد ، بآن وعده وکه ملک بدان پیر داده بود اوکنون به میراث از بآن من است و شاهنشمماه را
 وفای بدان در گردن است . خسرو را دل بر او بسوخت . او را بنواخت و ده هزار درم بداد و
،یریخممت و ،مهمما بممه راه م  امید داد و دلگرم وکرد . سیف چون از نزد خسرو بازگشممت بآن در
،یچیدند دیگر روز خسرو او را از سبب بآن بازپرسید ، پاسخ سیف همان بود وکممه  مردم بر م

ذی یزن چندین سال پیش در همین باب داده بود .

،نهای وکهن از افسانه خالی نیست . معهممذا  پیداست وکه این جزئیا ت در این گونه داستا
،های از حقیقت دارد بلکه از تصوری وکه راویان عرب دربمماره خسممروان ایممران  نه همان بهر

،یدهد . ،هاند نموداری بدست م داشت

،هاند نوشیروان در وکار او با سران و سممرداران خممویش رای زد . گفتنممد در زنممدان  نوشت
 ملک مرگ ارزانیان بسیارند . ایشان را باید فرستاد اگر وکشممته شمموند بمماک نیسممت و اگممر
 پیروز گردند ملک را وکشوری تازه به چنگ بآمده باشممد . نوشممیروان ایممن رای بپسممندید و
 فرمود در وکارنامه زندانیان بنگرند هشتصممد تممن مممرگ ارزانیممان در بآن میممان بودنممد وکممه

برایشان وکشتن واجب بآمده بود .

،هاند وکه همه این هشتصد تن از فرزندان ساسانیان و نممژاد  برخی از تاریخ نویسان بآورد
،یبآید . شاید بازماندگان اینممان ،هاند . این دعوی شگفت و گزاف به نظر م  دیگر پادشاهان بود
،یخواندند این داستان را ساخته باشند تا نممژاد و  وکه خود را «بآزاده نژاداند » یا ابناء احرار م
 تبار خویش را به شاهان برسانند و از ننگ انتساب به زندانیان و مرگ ارزانیان خویشممتن
 را بروکنار دارند . باری این زندانیان هشتصد تن بیش نبودند . ایشان را از زندان بیرون بآورد
 تا با سیف ذی یزن به یمن فرستد . سیف گفت شاهنشاها بدین قدر مردم با زنگیان چممه
 توان وکرد ؟ انوشیروان گفت بسیار هیزم اندک مایه بآتش بسنده باشد «بفرمممود تمما هشممت

۱پاره وکشتی راست وکردند و این مردم را با سلح و ذخیره در نشاند .د »

 .۹۵فارسنامه ص ۱
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وهرز دیلمی
  بود . نام این شخص را به اختلف۱سردار و سپهسالر دلوران ایران وهرز سپهبد دیلم

،هانممد وکممه او پیممری ،هانممد و گفت ،هاند بعضی بآن را وهرزیممن بممن وکامکممار ضممبط وکرد  یاد وکرد
،نهای  سالخورده بود و بیش از صد سال داشت وکه از سواران و پهلوانان عجممم و از خانممدا

  برخممی او۲بزرگ بود و چون به سروکشی و راهزنی افتاده بود وکسری او را بند فرموده بود
،هانممد وکممه انوشممیروان ،هاند و گفت  را خرزاد بن نرسی نواده جاماسب برادر قباد فیروز دانسممت

،یفرستاد مرتبممه وهممرزی بممدو عطمما وکممرد   و۳وقتی او را به یاری سیف ذی یزن به یمن م
 بنابراین وهرز نام او نیست نام پایگاهی است وکه نوشیروان بدو داد . بعضی نیممز نممام وی را
،هاند وکه پل نهروان را در عراق این ،هاند و گفت  وهرز بن به بآفرید بن ساسان بن بهمن نوشت

،یبآید بآنست وکممه ایممن سممردار۴وهرز بن به بآفرید وکرده است   بآنچه از همه این روایا ت بر م
 گویا از خاندان ساسانیان بوده است و در سپاه انوشیروان پایگاه ارجمندی داشممته اسممت .
 بلعمی گوید وکه «… مردی بود انممدر جملممه بآن سممپاه وی . پیممری هشممتاد سمماله نممام او را

  خواندندی و به همه عجم ایدر از او تیراندازتر نبود و انوشیروان او را به هزار مممرد۵اوهزار
 داشتی به جوانی و هر وکجا او را بفرستادی گفتی هزار مرد سمموار را فرسممتادم و او پیممر و
 ضعیف شده بود و از وکار مانده و ابروان بر چشم افتاده او را بخواند و بر بآن لشممکر سممالر

  وهرز با یاران خویش و سیف ذی یزن از راه دریا بربآمدند . پادشاه زنگیان از بآمممدن۶وکردد »
،نها بآگاهی یافت چون اندوکی بآنان بدانست شگفت وکرد و بآنان را بممه چیممزی نداشممت . از  بآ
 بآنسوی ، وکسان سیف و بسیاری از مردم هاماوران نیز وکه در مد ت چندین سال بیممدادها و
،هها از دست زنگیان دیده بودند به اردوی جنگجویان پیوستند . شماره این گروه را  شکنج

 .۲۸۲ ص ۲مروج ، ج۱
 .۶۶ اخبار الطوال ص ۲
 .۱۷۲ و مجمل التواریخ ص ۲۲۶التنبیه و الشراف ص ۳
 .۹۶فارسنامه ص ۴
 وهرز . در باب معنی و اشتقاق این اسم وکه به صور ت وهرز و اوهرز و صور ت های دیگممر بآمممده اسممت اختلف۵

 .۱۲۶–  التنبیه و الشراف ، ص ۱۷۲است . مث ًل رجوع شود به: مجمل التواریخ ، ص 
 تاریخ بلعمی ، خطی .۶
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،هاند . پنجاه هزار تن نوشت

،یها مانممده ،هاند وکه وهرز چون به وکنار دریا رسید هرچه توشه و اندوخته در وکشت  نوشت
،هها ،یها و خواسممت ،یها را بآتش زد و وکسان خویش را گفت وکشممت  بود به دریا ریخت و وکشت
 از بهر بآن سوختم تا شما بدانید وکه دیگر بازگشتن را روی نیست و دشمن نیز بدانممد وکممه
 اگر بر ما دست یابد از ما چیزی بدو نرسد اوکنون ما را مرگ در پس و پیممروزی در پیممش
 است جز پیش رفتن راه چاره نیست . جنگجویان همه زبان دادن و سوگند خوردند وکه تا
 جان دارند بکوشند . جنگ خونینی رخ داد وکه عبطبری و بلعمی جزئیا ت بآن را بممه تفصممیل
،هاند درین جنگ پیکان وهرز پادشاه زنگیان را از پای درافکند . ایرانیان زنگیان را بممه  نوشت

تیرباران گرفتند و بسیاری از بآنان تباه شدند .

،های دیرینه از زنگیان در دل داشتند بربآوردند و هر ،هگان هاماوران نیز وکه وکین  ستمدید
،یوکشتند . بدین گمونه سممیف ذی یممزن و مممردم هاممماوران وکیمن ،ییافتند م  وکه را از بآنان م

خویش را از دشمنان بستاندند و پس از چندین سال بآنان را از خاک خویش براندند .

وکشته شدن سیف ذی یزن
 سیف ذی یزن فرمانروایی یافت . سپهبد وهرز را از سوی انوشممیروان دسممتوری رسممید
 وکه بازگردد و ملک به سیف بسپارد . چنان وکرد و ایرانیان را در یمن بماند . اما نوشممیروان
،نها بست و شرعبطها وکرد . از جمله بآنکه بآزادگمان ایمران را در یممن زن  با پادشاه یمن پیما

۱گرفتن روا باشد لیکن یمانیان را نباید وکه از ایرانیان دختر به زنی وکنند .

 شاید از این شرط فزونی شمار ایرانیان را خواسممت تمما ایرانیممان از راه پیونممد افزودتممر
گردند و فرهنگ و تمدن ایران در بآن خطه بیشتر پراوکنده گردد .

 ازین پس یمن زیر فرمان ایرانیان دربآمد و فرمانروایی ایرانیممان در بآن سممرزمین بآغمماز
،نهمما و ،یفرستاد و با ارمغا  گشت . سیف نیز هر وقتی خواسته و خراج به درگاه نوشیروان م

 .۲۸۳ ص ۱مروج ، ج ۱
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،شها بندگی و فرمانبرداری خویش را فرا مینمود . جز این نیز چاره نداشت . زیممرا از  پیشک
 وقتی وکه زنگیان از یمن برافتاده بودند ایرانیان در همه وکارهای سیاسی و نظممامی دسممت
،های از حبشیان وکممه چممون  اندروکار بودند و سیف خود در دست بآنان چون افزاری بود . عد
،یوکردند ناگهان بر او درافتادند و او را در تبمماه  نوبتیان و نگهبانان بر درگاه سیف خدمت م
،ینویسند وکه «چون سیف ذی یزن به ملک بنشست از حبشه وکس به یمن انممدر  وکردند . م
 نهشت مگر پیران ضعیف و وکودوکان خرد وکه سلیح برنتوانستندی داشممتن و زنممان وگرنممه
 دیگران را همه به شمشیر بگذاشت و سالی بربآمد . رسولی فرستاد در سرای نوشیروان بمما
 خواسته بسیار و از جوانان حبشه وکه بر او بودندی چون سیف برنشسممتی پیممش او حربممه
،یداشممت تمما ایمممن شممد برایشممان روزی  بردندی و خدمت او وکردندی و ایشان را نیکو هم
 برنشسته بود با سپاه و این حبشیان پیش او اندر همی دویدند او تنها از پس ایشان اسب
 بدوانید و پیادگان او بازماندند این حبشیان با اسب همی دویدند چممون سممپاه از وی دور
 شد گرد وی اندر بآمدن و او را به میممان انمدر گرفتنمد و بکشمتند . بآن سمپاه بپراوکندنممد و
 حبشیان از هر جا سر بر وکردند و از حمیریان و اهل بیت مملکت و خویشان سیف خلقی
 بکشتند بسیار . روزگاری بربآمد وکس به ملک ننشست و وکس را اعبطاعت نداشتند خممبر بممه
 نوشیروان شد . سخت تافته شد و باز وهرز را به یمن فرستاد با چهار هزار مممرد و بفرمممود
 وکه هر وکه به یمن اندر است از حبشه همه را بکش پیر و جمموان و مممرد و زن و بممزرگ و
 خرد و هر زنی وکه از حبش بار دارد شکمش بشکاف و فرزندان بیرون بآور و بکممش و هممر
 وکه اندر یمن موی بر سر او جعممد اسممت چنممانکه از بآن حبشممیان بممود و نممدانی وکممه او از
 حبشیان و فرزندان ایشان است همه را بکش و هر وکه دانی وکه اندر یمممن همموای ایشممان

۱خواهد و بدیشان میل دارد همه را بکش تا به یمن اندر از حبشی وکس نماند .د »

ایرانیان در یمن
 این بار فرمانروایی ایرانیان بر یمن با تندی و سختی بیشتری همراه بود . سپهبد وهرز
،نهمما در  با خشم و وکینه بسیار به وکشتن و شکنجه زنگیان پرداخت . زیرا ایممن سروکشممی بآ

تاریخ بلعمی ، خطی .۱



۴۸ / دو قرن سکو ت

،یشد . وهرز مرزبان یمن گشت و بدین  دربار ایران چون وکوششی برای برتری روم تلقی م
 گونه یمن در زیر فرمانروایی ایرانیان دربآمد و خراج و ساو بآن بممه درگمماه خسممرو گسممیل
 گشت . مد ت فرمانروایی وهرز در یمن درست روشن نیست ، بلعمی چهار سممال ، دینمموری

پنج سال ، و مؤلف وکتاب البدء و التاریخ شش سال نوشته است .

،هاند وکه چون مرگ خممویش را نزدیممک  درباره فرجام زندگی او نیز این داستان را بآورد
 دید تیر و وکمان بخواست و گفت مرا نگهدارید . پمس وکممان برگرفمت و تیمری بیفکنمد و
 گفت بنگرید تا تیر من به وکجا افتد ، دخمه من همانجا وکنید . تیر او بممدان سمموی وکنیسممه

،هاند . ۱افتاد ، و بآنجا را تا امروز گور وهرز نام نهاد

،خها اختلف است . بلعمی و وکسممانی وکممه روایممت  درباره جانشین وهرز بین روایا ت تاری
،هاند وکه وهرز را پسری بود مرزبممان ،هاند ، و نیز ابن اثیر و دیگران ، گفت  خویش را از او گرفت
،یفرسممتاد .  نام انوشیروان ولیت یمن بدو داد و او مانند پدر خراج یمن به درگاه خسممرو م
 شک نیست وکه مرزبان در بآن هنگام نام خاصی نبوده است بلکه حاوکی از منصممبی اسممت
 وکه فرمانروایان زیر دست شاهنشاه و وکسانی وکه از دست او در بلد عرب و دیگممر شممهرها
،هاند . حمزه این جانشینان وهرز را ولیسجان و مؤلف البدء و ،هاند برعهده داشت  حکم میراند

،هاند۲التاریخ بنجان بن وهرز ،یگفت   نوشته است و مسعودی مردی از ایرانیان وکه سیحان م
 ثبت وکرده است . در وکامل ابن اثیر بعد از مرزبان بن وهرز از بینجان ابن مرزبان نام رفتممه
 است و این نیز قطع ًا صورتی از همان ولیسجان حمزه است . وجه اشتقاق و معنی و حتی
،یبآیممد  قرائت این نام ، از روی یقین محقق نیست . بآن چه تقریب ًا از همه این روایمما ت بممر م
 بآنست وکه جانشین وهرز از فرزندان او بوده است و این ، با سنن حکومت ساسانی سممازگار
،هانممد . ،یرسد . بعض مورخممان روایممت دیگممری نیممز در بمماب جانشممین وهممرز بآورد  به نظر م
،یگویند انوشیروان بعد از وهممرز زریممن را عامممل وکممرد و او جبممار و مسممرف بممود . وقممتی  م
،یگذشت ، انوشیروان ،مهای بریده او م ،یوکشت و از میان اندا ،یخواست برنشیند وکسی را م  م
 بمرد و او به قولی همچنان بر یمن فرمانروا بود و هرمز پسر انوشیروان او را از وکار بروکنار

 .۹۸۸–  و عبطبری ص ۵۶ اخبار الطوال ص ۱
 .۱۹۴ البدء والتاریخ ص ۲



فرمانروایان صحرا / ۴۹

  نیممز بآمممده اسممت:۱وکرد . نام این زرین در بعضی روایا ت به صور ت ویممن یمما دیممن یمما زین
،هاند وکه او نیز از اسواران بود . گفت

،هاند نیز گویا از بآن روست  بآن چه درباره خونریزی و تندخویی و شتابکاری او ذوکر وکرد
 وکه وهرز و جانشینش به فرمان خسرو و در بآغاز وکار سروکوب وکممردن زنگیممان مجبممور بممه
،هاند از بآنچه تمماوکنون گفتممه ،هاند . روایا ت در مرزبانانی وکه بعد از او بود ،لهایی بود  شد ت عم

،نتر است . ،هتر و بی ساما شد بآشفت

 حمزه نام هشت تن از مرزبانان ایران را ، وکه بعد از وکشته شدن سیف ذی یزن بر یمن
،مهممایی وکممه بآورده اسممت در نسمخه چمماپی از غلممط و ،یوکند . لیکن نا ،هاند ذوکر م  فرمان راند
 تصحیف بسیار خالی نیست . در فهرستی وکه او نقل وکرده است پس از وهممرز فرمممانروایی
 یافته است . بآنگاه نوشجان و سپس مرزوان و پس از او پسممرش خرخسممرو بممه فرمانممدهی
،یوکنممد ،هاند . وی پس از خرخسرو فرمانروایی بادان ابن ساسان الجرون را یاد م  یمن نشست
،ههای پیغامبر با قبایل عرب در زمممان او بممود ، و پممس از او دادویممه بممن ،یگوید وکه غزو  و م
 هرمز بن فیروز به فرماندهی یمن رسممید و حمممزه او را بآخریممن مرزبممان ایرانممی در یمممن
،مها به صور ت تحریف شده در مروج الذهب مسعودی نیممز ذوکممر ،یشناسد . بعضی ازین نا  م
،یبآید وکه تمما وقممتی پادشمماه ساسممانی  شده است . اما از روایت عبطبری و ابن اثیر چنین بر م
 باذان را به ولیت یمن فرستاد فرزندان وهممرز در پممی یکممدیگر بمر جمای وی فرمممانروایی
،ینویسد وکه چون وهرز درگذشت خسرو پسمرش مرزبممان بمن وهممرز را فرممان ،هاند . م  وکرد
 ولیت یمن داد و چون او بمرد پسر او را وکه وینجان نام داشت به فرمانممدهی بآن ولیممت
 نشاند . پس از او پسری را از بآن او نامش خرخسرو به مرزبانی یمن گماشت . «پممس چنممد
 سالی ببود هرمز بدین خرخسرو خشم گرفت و وکس فرستاد تمما بممه بنممد وکممرد و از یمممن
،های بممود  بیاوردش . هرمز خواست وکه او را بکشد مردی از مهتران پار س وکه بدست او جام
 از بآِن انوشیروان وکه وقتی او با به خلعت داده بود بیاورد و به سر خرخسرو برافکند . هرمز
 حرمت بآن جامه انوشیروان را او را نکشت و او را به زندان فرستاد و مممردی بفرسممتاد بممه

  ماروکوا ت بجای زین ، وین خوانده است . تبدیل حرف واو و زاء در خط عربی بسممیار اتفمماق مممی افتممد ، بعیممد۱
 نیست وکه وکلمه های بینجان و ولسیجان و تینجان و سیحان و بیجان وکه برای نام جانشین وهرز ذوکر شممده

است نیز صور ت و تحریف یافته یک اسم مروکب باشد وکه جزء اول بآن زین و یا دین بوده است .



۵۰ / دو قرن سکو ت

 یمن نام او باذان ملک یمن بود بآنگاه وکه پیغمبر ما بیرون بآمد به مکه . بمماذان تمما عهممد او
۱بزیست و با مردمان یمن مسلمان شد .د »

 درین روایت چنان وکه پیداست از دادویه بن هرمز پسر فیروز وکه بنا به روایممت حمممزه
 خواهرزاده باذان بوده است نامی در میممان نیسممت . روایممتی هممم هسممت وکممه «پممس از بآن
 پیغامبر ما معاذجبل را بآنجمما فرسممتاد تمما ایشممان را امیممری وکممرد و نممبی و احکممام اسمملم

۲بیاموخت ایشان را و ایشان بیاموختند و بشنیدند .د »

 بدین گونه در پایان دوره انوشیروان ، گذشته از ولیت حیممره وکممه از دیربمماز در تحممت
 حمایت تیسفون قرار داشت ، سرزمین یمن نیز در زیر لوای ساسانیان بمود . ملمموک وکنمده
،یها نیز دست نشانده رومیان بودند . در سایر بلد عممرب قممدرتی و  قدرتی نداشتند و غسان
 دولتی در وکار نبود . در مکه و عبطائف و یثرب ، عربان و جهودان جز وکشاورزی و بازرگانی و
،های نداشتند و این بلد را خود قدر بآن نبود وکه دولت پر عظمت و باشکوه  راهداری اندیش

،های و تشویشی به خاعبطر راه یابد . ساسانی را از بآن دغدغ

 با این همه دولت ساسانی بر رغم شکوه و عظمت ظاهری وکه داشت ، به سممختی روی
،یرفت . در پایان سلطنت نوشیروان ، ایمران وضمعی سمخت ممتزلزل  به پستی و پریشانی م
 داشت . سپاه یاغی بود و روحانیت روی در فساد داشت . فسادی وکه در وضع روحانی بممود ،
،یخاست . تشتت و اختلف در عقاید و بآرا پدید بآمممده بممود . و  از قدر ت و نفوذ موبدان بر م
 موبدان در ریا و تعصب و دروغ و رشوه غرق بودند و مزدک و پیش ازو مانی برای بآن وکممه
،های نگرفتنممد .  تحولی در اوضاع روحانی و دینی پدید بآورند خود وکوششی وکردند اما نتیج
 وکار مزدک با مقاومت روحانیان و مخالفت سپاهیان مواجه شد و ممموجب فتنممه و تبمماهی
،یاندازه توأم بود این فتنه را به ظمماهر فممرو  گشت . رای و تدبیر نوشیروان وکه با خشونتی ب
،هاند نتوانست ریشه ظلم و فساد را یکسر ،هها به او نسبت داد  نشاند اما عدالتی وکه در افسان
 از بن بربآورد . ازین رو با مرگ او باز روحانیان و سپاهیان سر به فتنممه انگیممزی بربآوردنممد .
 سلطنت وکوتاه هرمز با مخالفت روحانیان و سپاهیان بسر بآمد و پرویممز نیممز بمما بآن وکممه در

تاریخ بلعمی ، خطی .۱
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فرمانروایان صحرا / ۵۱

،یهایی داشت از اشتغال به عشر ت و هو س فرصت بآن را نیافت وکه نظمممی و  جنگها وکامیاب
،گهای بیهوده او نیز بما بآن هممه تجملمی وکمه جممع  نسقی به وکارهای پریشان بدهد . جن
،های وکه دست شیرویه ،های نداد؛ فتن  بآورده بود ، جز بآن وکه خزانه مملکت را تهی وکند نتیج
 را به خون پدر بآلوده ساخت نیرنگ سپاهیان و روحانیان بود . و از بآن پس ، این دو عبطبقممه
 چنان سلطنت را بازیچه خویش وکردند وکه دیگر از بآن جز نامی نمانده بود . سرداران سپاه
،نها بهرام چمموبین رفتممه  مانند شهربراز و پیروز و فرخ هرمزد همان راهی را وکه پیش از بآ

بود پیش گرفتند و هر یک روزی چند تخت و تاج را غصب وکردند .

 اردشیر خردسال پسر شیرویه ، و بوراندخت و بآزرمیدخت ، نیممز قممدر ت بآن را نداشممتند
 وکه با نفوذ و مطامع سرداران بربآیند . چند تن دیگر نیز وکه برین تخممت لممرزان بممی ثبمما ت
 بربآمدند یا وکشته شدند و یا از سلطنت خلع شدند . یزدگرد بآخرین بازمانده تاجداری بممود
 وکه از تخمه ساسانیان مانده بود . اما او نیز وکاری از پیش نبرد و گرفتممار سرنوشممت شمموم
 بدفرجامی شد وکه دولت و ملک ساسانیان را یکسره از میان بممرد . بممدین گممونه سممپاهیان
 یاغی و روحانیان فاسد را پروای مملکت داری نبود و جز سممودجویی و وکممامرانی خممویش
،هوران و وکشاورزان نیز ، وکه بار سممنگین مخممارج بآنممان را بممر ،های دیگر نداشتند . پیش  اندیش
،یبردند بنابراین مملکت بممر لممب بحممر  دوش داشتند . در حفظ این اوضاع سودی گمان نم
 فنا رسیده بود و یک ضربت وکافی بود وکه بآن را به وکام توفان حوادث بیفکند . این ضربتی
،کترین  بود ، وکه عرب وارد بآورد و مد ت دو قرن دراز وکشوری بآباد و بآراسته را عرصه دردنا

توفان حوادث وکرد .



۲

توفان و ریگ

پیا م محمد 
 در همان هنگام وکه اهریمن نفاق و شقاق ، وکشور ساسانیان را به ورعبطه مرگ و نیستی
،یوکشانید سروش خدایی بیابان نوردان عرب را از جمماده وکفممر و نفمماق بممه راه هممدایت و  م

،یخوانممد ،یخواند . عرب وکه حتی خود نیز خویشتن را پست و وحشممی م   در زیممر۱نجا ت م
،های وکممه ،یزد . پیممام تمماز  لوای دینی وکه محمد بآورده بود ، در راه وحممد ت و عظمممت گممام م
،یخوانممد و ،یدانست همه جهان را به برابری و نیکی و برادری م  محمد خود را حامل بآن م
،یوکرد . نه همان اعراب وکه زنممدگی شممان یکسممره در  از شرک و نفاق و جور و بیداد نهی م
،یگذشت بلکه ایران و روم نیز وکه رسم و بآیین دیرینشان  جور و تطاول و شرک و فساد م
 دسممتخوش اختلف و تعصممب روحانیممان گشممته بممود ، در بآن روزگمماران بممه چنیممن پیممام
،یوکردند . اما این مژده بآسمانی ،  دلنشینی نیاز داشتند و بآن را مژده رهایی و نجا ت تلقی م
،هترین مردم بمود بسموی رفعممت و وحممد ت ،تترین و پراوکند  قبل از هر چیز عرب را وکه پس
 وکشانید . درست است وکه محمد حتی پیش از بآن وکه مکه و عبطممائف را فتممح وکنممد و تمممام
،نهمما را بممه بآییممن  اعراب را در زیر لوای خویش دربآورد به پرویز و هرقل نممامه نوشممت و بآ
 خویش خواند اما هم در بآن هنگام بر وی روشن بود وکه راه وی راه وکامیابی و راه یکرنگی

،های وکه به سال ششم یا هفتم هجری   ، نزد پرویز فرسممتاد او را بممه بآییممن۲است . درین نام
 خویش خواند و هم بیم داد وکه اگر بآیین خدا را نپذیرد با او به جنممگ برخواهممد خاسممت .
،هاند وکه پرویز از خشم و نخو ت نامه پیغمبر را پاره وکرد و بباذان فرمانممدار یمممن نممامه  گفت
 نوشت وکه این عرب گستاخ را به بند نهد و نزد او فرستد . خشم پرویز از بآن بود وکممه ایممن

رک: قول جعفر بن ابی عبطالب در دربار نجاشی ، سیره ابن هشام .۱
 به عقیده «وکوسن دوبرسوالد » سال ششم و مطابق قول مورخین عرب سال هفتم . رک: تاریخ ادبی بممراون ج۲

 .۲۷۲ ص ۱





۵۴ / دو قرن سکو ت

،های  مرد تازی ، با اینکه از بندگان اوست چگونه جسار ت وکرده اسممت و بممه او پیغممام و نمام
،یگیرد و رسم مخلوق ،یدانست وکه بآیین این عرب جهان را م  چنین نوشته است . پرویز نم
،یگسلد و ،یاندازد و ملک و دولت او را نیز تا چند سال بعد به وکلی از هم م  پرستی را بر م
،خهای ،های اتفاق افتاد و فرمانروایان صحرا شهرها و وکا ،یوکند . معهذا چنین واقع  پاره پاره م

عظیم وکشور خسروان را به زیر نگین خویش دربآوردند . 

آیین تازه 
،های وکه در جنگ با ایممران بهممره عممرب گشممت و ،تانگیز نابیوسید  بآیا این پیروزی شگف
 همه جهان را به عبر ت و شگفتی افکند تأیید بآسمانی بود ؟ وکسی وکممه بممه نیممروی غیممبی
،یورزد درین باره شک ندارد اما محقق وکنجکاوی وکه برای هر امری علتی روشن  اعتقاد م
،یتوان گفت وکه بآن چممه شکسممت ایممران را ،یوکند . این قدر م ،یجوید ، این گفته را باور نم  م
 درین ماجرا سبب گشت خلل و فساد داخلی و نفاق و شقاق بمماعبطنی بممود وکممه بزرگممان و
 سران ایران را به هم درانداخته بود و پیروزی و وکامیابی تازیان نیز سمببی جمز وحممد ت و
،های بود وکه محمد مردم را بدان  اتفاق و عشق و ایمان نداشت و این همه حاصل بآیین تاز

،یتوان تأیید وکرد .  ،گها م ،یخواند . این دعوی را از تحقیق در ماجرای این جن م

،هاند . اعممراب وکممه پیممش از بآن در ،گها را به تفصیل یاد وکرد ،خها داستان این جن  در تاری
 حکم بندگان و فرمانبرداران ایران بودند نخست از این جنگ بیم و هرا س فراوان داشتند
،یگذراندنممد .  و از شکوه و حشمت خسروان اندیشه تجاوز به ثغر فار س را نیز به خمماعبطر نم
،های از سممپاه ایممران را شکسممتند ، ،های چند ، از تازیممان عممد  حتی در واقعه ذی قار وکه قبیل
،یاختیمار بمه خودسممتایی پرداختنممد .  چنان این فتح را خلف انتظار و مهم شمردند وکمه ب

گویی انتظار و امید این را نداشتند وکه هرگز بتوانند با سپاه ایران بربآیند . 



توفان و ریگ / ۵۵

دستبرد تازیان 
،لهایی وکه اوضاع ایران بآشممفته بممود ، و هممر چنممد روز یکممی از سممرداران  معهذا ، در سا
،ینشست ، قممبیله بکممر بممن وائممل ، وکممه در ،های دیگر بر تخت م ،یوکرد و یا شاهزاد  شورشی م
،ههای ،یهمما و دهکممد ،یداشممتند و بممر بآباد  وکناره فرا ت جایی داشتند ، گاه گاه فرصتی نگه م
،یشممدند بممه درون ،یوکردند . و چون مورد تعقیب مرزبان واقع م  مجاور مرز ایران تاختنی م

،یماندند .  ،یگریختند و از تعقیب در امان م صحراها م

 در روزگار خلفت ابوبکر دو تن از جنگجویان این قبیله یکی مثنممی بممن حممارثه و بآن
 دیگر سوید بن قطبه در سرحدهای ایران دست به تجاوز و غار ت زدند . مثنممی در حممدود

،یوکرد و سوید در حدود ابله بود .   ضعف و فتمموری وکممه در وکممار ساسممانیان۱حیره رهزنی م
،یگذاشت . به همیممن سممبب رهزنممان هممر روز ،یوکیفر م ،یها را ب  پدید بآمده بود . این گستاخ
،های به ابوبکر نوشت و ضعف و سستی وکار ایممران را ،یشدند . مثنی نام ،ختر م  دلیرتر و گستا
 باز نمود و مدد خواست تا برای نشر اسلم در ثغر ایران به جهمماد پممردازد و مثنممی عبطمممع
،یداشت وکه مگر ابوبکر لشکری تعبیه وکند و او را بر بآن لشکر امممار ت دهممد . اممما ابمموبکر  م
 خالد بن ولید را به این مهم نامزد وکرد و مثنی را زیر حکمم او قمرار داد . خالممد بمر حیممره
 دست یافت و با مردم بآن بر خراج سالیانه صلح وکرد . اندوکی بعد خالد مممأمور شممام شممد و

وکار عراق و حیره به مثنی ماند . 

بسیج جنگ 
،نتر بود . یزدگممرد شممهریار در ،هتر و پریشا  وقتی عمر به خلفت نشست وکار ایران بآشفت
 مدائن بر تخت نشسته بود اما سپاهیان و موبدان هیچ یک از شر انگیمزی و فتنمه جمویی
،ههای دجله مرزهای  باز ننشسته بودند . عربان در حدود حیره مستقر شده بودند و تا وکنار
،یوکردند . یزدگرد رستم فرخ هرمزد را وکه سپهبد خراسان بود بممه درگمماه  ایران را تهدید م
 خواست و فرمان داد تا برای راندن و فرو مالیدن اعراب به چاره جویی برخیزد . مثنی بممن

 .۱۰۷اخبار الطوال ص ۱
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 حارثه نیز چون این را بشنید بآهنگ مدینه وکممرد تمما از عمممر مممدد در خواهممد . در مممدینه
،یدادند . مواجهه بمما ایرانیممان بممرای ،یترسیدند و بدان رضا نم  مسلمانان از جنگ با ایران م
،نها تصور پذیر نبود . زیرا از قدر ت و شکوه ایران بیم بسیار داشتند . اما مثنی بن حممارثه  بآ
،نها را دل داد و گفت این وکار را چنین بزرگ مگیرید وکه ممما در سممواد بمما ایممن قمموم در  بآ
،تهای دیگممر بمما ،نها بستدیم ، پیش ازین نیز ام ،یهای سواد را از بآ  بآویختیم و بهترین بآباد

،نهمما پیکممار وکنیممم . ،هاند و ما هم به خواست خدا با بآ   بمماری در چنیممن۱این قوم پیکار وکرد
 پیکاری عرب را هم امید غنیمت بود و هم بآرزوی ثواب . وقممتی خلیفممه بممر منممبر رفممت و
،ت ای مردم خداوند شممما را بممه زبممان رسممول خممویش گنممج خسممروان و  خطبه وکرد و گف
 قیصران وعده داده است برخیزید و جنگ با فر س را ساز وکنید ، مردم چون اسم فممر س را
 شنیدند ساوکت شدند ال ابوعبید بن مسعود ثقفی وکممه برخاسممت و گفممت مممن اول وکممس
،نهمما امیممر  هستم وکه بدین مهم بروم . دیگران نیز به او تأسی جستند . عمر ابوعبید را بر بآ

  ایمن جمماعت۲گردانید و این لشکر به همراهی مثنی ابن حارثه راه عراق را پیش گمرفت
 در حدود حیره و وکسکر دو بار با مرزداران ایران دربآویختند و پیروز شدند . سممپس در بآن
،های از سپاه ایران روبرو شدند . پیلی از بآن سممپاه ایممران ابوعبیممده را بمما  سوی فرا ت ، با عد
 خرعبطوم در ربود و به زیر پا مالید . سپاه عرب از بیم بگریخت و اگممر دلیممری مثنممی نبممود
،یشد . چون خبر این شکست در مدینه به عمر رسید  همه بآن سپاه عرب در فرا ت غرقه م
 ترسید و اندوهگین شد اما دیگر بار لشکری ، به سرداری مثنی فرستاد . این لشکر توانست
 شکست گذشته را جبران وکند . و مثنی سپاه ایران را وکمه سمردار بآن مهمران مهروبمه نمام
 داشت بشکست و تا دجله پیش رفت . درین هنگام در جانب ابله و بصره نیز سممپاه عممرب
،تهایی وکرده بود و در خوزستان و بصره مرزداران ایران را شکسته بود . مثنی خممبر  پیشرف
 یافت وکه رستم در مداین به تدارک لشکر مشغولست . عمر را بآگاه ساخت و از او لشممکر و
 مدد خواست . وکاری دشوار افتاده بود و با بآن وکه در مدینه همه از این پیکار نگران بودند ،
،کاندک بدین وکار رغبتی یافتنممد . دریممن ،یشمردند . به همین جهت اند  ادامه بآن را لزم م
،یدانست عزم وکجا دارد . در بیممرون مممدینه  میان یک روز عمر لشکر بیرون بآورد و وکس نم

 .۱۰۷– هجری  و اخبار الطوال ص ۱۳رک: عبطبری حوادث سال ۱
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 قصد خویش را بازنمود و مسلمانان را به جهاد تشویق وکرد و این وکار را بس بآسان داشت .
،نها درین سفر همممراه  همه پذیرفتند و بآماده پیکار گشتند . بآن گاه از او خواستند وکه با بآ
،های از یارانش مصمملحت در بآن دیدنممد  باشد . گفت بآمدن من سهل است من بیایم . اما عد
 وکه دیگری را بر این لشکر امیر وکند و خود در مدینه بماند و به هنگام ضممرور ت لشممکر را
 مدد فرستد . سعد وقاص را به امار ت لشکر نامزد وکرد و وکار عراق و گشادن بآن دیار را بدو

واگذاشت . 

 سعد با سپاه خویش ، وکه در بآن تقریب ًا از همه قبایل عرب جنگجویانی داوعبطلب بودند ،
،ینمود . سعد ،نها را بدرقه م ،هاند وکه عمر نیز خود تا چند فرسنگ بآ  روی به راه بآورد . نوشت
 به راه حیره رفت و بآهنگ قادسیه وکممرد وکممه در حکممم دروازه شاهنشمماهی ایممران بشمممار
،یبآمد . چون خبر لشکر سعد به ایرانیان رسید رستم را با سی هممزار مممرد بممه مصمماف او  م
 گسیل وکردند . رستم به حیره بآمد و عربان بآن جا را فرو گذاشتند و پس نشستند . رسممتم

 فرود بآمد . ۱در دیراعور نزدیک حیره لشکرگاه ساخت و سعد در قادسیه

در قادسیه 
،هاند ، وکه در قادسیه «چون هر دو لشکر به هممم رسممیدند و عجممم ترتیممب بآل ت و  نوشت
،ههای ایشممان را بممه دوک زنممان ،یخندیدند و نیز  اسلحه عرب را مشاهده وکردند بدیشان م
،یوکردند . رسولن سعد پیش رستم تردد بآغاز نهادند هر وکممه بممه رسممالت بآمممدنی  تشبیه م
،طهای ،شهای به زر بافته نهاده بسا  رستم را دیدی بر تخت زرین نشسته تاج بر سر ، و بال
،ههممای بمما تکلممف و ،حهای نیکممو و جام هّهب انداخته و تمامت لشکر او را بآراسته به سممل  مذ
 پیلن بر در بارگاه داشته ، رسول سعد شمشممیر حمایممل وکممرده و نیممزه در دسممت گرفتممه
 بیامدی و شتر نزدیک تخت رستم ببستی . عجم بانممگ بممربآوردی ، رسممتم ایشممان را منممع
 وکردی و رسول را نزدیک خواندی رسول همچنان با سلح پیش او رفتی . بآهن بن نیزه را

 قادسیه شهری بوده است در فاصله پنج فرسخ از وکوفه به جانب غرب . بر گرد بآن نخلستان همما و بسممتان همما۱
 بوده است و جنگ معروف در نزدیکی بآن واقع گشته است . قادسیه بعدها تنزل وکرده و وکوچک شممده اسممت .

در ایام حمدالله مستوفی این شهر قسمت عمده اش خراب و ویران بوده است .
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 بر بساط نهادی وقت بودی وکه بساط را سوراخ وکردی و بر نیزه تکیه وکرده با رستم سخن
 گفتی . رستم مردی عاقل بود در سخنان ایشان تأمل وکردی همه بر قانون حکمت و حزم
 یافتی و از بآن بیندیشیدی و هرا س بر او مستولی گشت و از جملممه یکممی بآن بممود وکممه از
،یفرسممتاد رسممتم بممه ،یبآمد و یک وکس را دو نمموبت نم  پیش سعد هر نوبت رسولی دیگر م
،یفرسممتد و  یکی از رسولن گفت چه سبب است وکه امیر شما در هر نوبت رسولی دیگر م
،یبآید ، رسول گفت سبب بآن است وکه امیممر ممما در راحممت و  یک وکس دو بار به رسالت نم
،یدارد وکه یک شخص را متعاقب زحمت ،یوکند و روا نم  زحمت میان سپاه عدل و سویت م
 دهد و دیگران بآسوده باشند و رستم ازین سخن و از استقامت سیر ت ایشان منفعل شممد
 و بدانست وکه بناء عرب بر اصلی محکم است . و روزی رستم با یکی از رسممولن وکممه نیممزه
 در دست داشت گفت این دوک وکه در دسمت تسمت چیسمت ؟ او گفمت بآتمش پماره را از
،یبینممم  وکوچکی و بزرگی عیبی نباشد و با دیگری گفت غلف شمشیر ترا بسممی وکهنممه م
 رسول گفت اگر چه وکهنه است اما تیغ نو است و جود ت شمشیر در نفس او باشد نممه در
،بهای مسکت ایشان متأثر شممد و یمماران خممود را گفممت ایممن  غلف متکلف . رستم از جوا
،یوکنند حال از دو بیممرون ،یگویند و مردم را به بآن دعو ت م  جماعت اعراب را در بآن چه م
 نباشد یا صادق باشند یا وکاذب اگر وکاذبند قومی وکه بر محافظت عهد و وکتمان ِسر تا این
 غایت بکوشند و از هیچ وکس از ایشان حرفی وکه مخالف دیگممران باشممد نتمموان شممنود در
 غایت حزم و شهاد ت باشند و اگر صادقند در برابر ایشان هیچکس تاب ندارد . لشکر عجم
 از این سخن به غایت گرفته شدند و بانگ بربآوردند و گفتند این سخن بیش مگمموی و از
،یشنوی متعجب مشو و بممر محمماربت ایشممان تصمممیم عممزم  نوادری وکه از این مجهولن م
،یگویم وکممه بممر مقمماتله ایشممان جممازم  واجب دار . رستم گفت: این سخن با شما نه از بآن م
،یوکنم و سخنی وکمه در دل ممن اسمت بما شمما  نیستم بلکه شما را از حال ایشان تنبیه م

،یگویم …د »   این برخوردهای گستاخ و این سخنان پرشور ، ملزمممان رسممتم و سممپاهیان۱م
،یانداخت وقتی مغیممره بممن شممعبه از جممانب عربممان بممه ،یترساند و به شگفت م  ایران را م
 رسالت بآمد گستاخ پیش رفت و بر وکرسی رستم و در وکنار او نشست . ملزمان سممپهبد او
،یانگاشممتیم اوکنممون  را فرو وکشیدند و ملمت وکردند . مغیره گفت «ممما شممما را خردمنممد م

۲۹–  ۲۷تجارب السلف ، ص ۱
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،یبینم . از ما تازیان هیچکس دیگری را بنده نیسممت گمممان وکممردم ،نتر از شما وکس نم  نادا
،یگفتید وکه برخی از شممما بنممدگان برخممی  شما نیز چنین باشید بهتر بآن بود وکه از اول م
 ۱دیگرید . از رفتار شما دانستم وکه وکار شما بشد و ملک بما چنیمن شمیوه و بآییمن نمانمدد »

،هانممد . از جملممه ،بهمما نقممل وکرد ،ههممای دیگممر نیممز در وکتا  داستان ملقا ت مغیممره را بممه گون
،ینویسند رستم پیامی نزد سعد فرستاد وکه وکسی را نزد من بفرست تا با او سخن گویم .  م
 مغیره بن شعبه را فرستادند مغیره بیامد و موی جدا وکرده و گیسوان چهارپاره فروهشممته
 بود . رستم با وی گفت شما عربممان در سممختی و رنممج بودیممد و نممزد ممما بممه سمموداگری و
،یبآمدید چون نان و نعمت ما بخوردید برفتیممد و یمماران و وکسممان خممود را نیممز  مزدوری م
،های بمماغ داشممت روزی روبمماهی در بآن  بیاوردید . مثل شما و ما داستان بآن مردست وکه پار
 دید گفت یک روباه را چه قدر باشد ؟ و باغ مرا از بآن چه زیان افتد . او را از بآن جمما نرانممد .
 پس از بآن روباه برفت و روباهان جمع وکرد و به باغ بآورد ، باغبمان فمراز بآممد و چمون وکمار
،هها بربست و بآن روباهممان را تمممام بکشممت . گمممان  بدان گونه دید ، در باغ فراز وکرد و رخن
 دارم وکه بآنچه شما را بدین سروکشی واداشته است سختی و رنج اسممت بازگردیممد شممما را
 نان و جامه دهیم . اوکنون به دیار خود بروید و بیش موجب بآزار ما نشوید . مغیممره جممواب
 سخت داد و گفت از سختی و بدبختی بآنچه گفتی ما بدتر از بآن بمودیم تما پیغمامبری در
 میان ما بآمد و حال ما دیگر شد ما را فرمان داد وکه شما را به دین حق بخوانیم یا با شما
 پیکار وکنیم . اگر بپذیرید ، بلد شما هم شما راست جز با دستوری شممما انممدر بآن نباشممیم
 وگرنه باید جزیه دهید یا پیکار وکنید تا فرجام وکار چه شود ؟ رستم بربآشفت و گفت هرگز

۲گمان نکردمی وکه چندان بزیم وکه چنین سخنی بشنوم !

 عربی دیگر ، نامش ربعی بن عامر وکه به رسالت نزد رستم بآمد ، گفت شما ایرانیان وکممار
،هاید و ما بآن همه را به چیزی نداریم و این گونه سخن رستم و  خور و نوش را بزرگ گرفت
 یارانش را از سادگی رفتار و استواری رای این مشتی مردم ساده بیابممان گممرد وکممه جممامه
 ژنده و رای بلند داشتند سخت به اعجاب افکند . این سممخنان شمورانگیز و رفتممار دلیرانممه
،یبآوردنممد . ،یداد وکه دیر یا زود تازیان ملک خسروان را به زیر سلطه خممویش در م  نشان م

 .۱۴عبطبری ، حوادث سنه ۱
 .۱۴–  و عبطبری ، حوادث سنه ۱۷۳ ، ص ۵البدء و التاریخ ، ج ۲
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،یخوردند وکه دیگممر نمموبت ،های به این نکته بر م  رستم و سرداران و سپاهیان او در هر واقع
 دولممت و حشمممت شمماهان ساسممانی گذاشممته اسممت و اوکنممون نمموبت تقممدیر و سرنوشممت
،هها در شمماهنامه انعکمما س یممافته ،های وکه از عبطریق خممداینام ،ههای عامیان ،یشمردند . افسان  م
،هها سقوط و زوال ملممک فممر س را از پیممش ،یوکند وکه رستم از اوضاع ستار  است حکایت م
 دیده بود ولیکن اگر در این نکته وکه رستم از راه اسممطرلب و نجموم زوال ملممک عجممم را
،یدهد رسممتم و  پیش بینی وکرده باشد بتوان تردید وکرد لمحاله قرائتی هست وکه نشان م
،هاند . بمما فسمادی و خللممی وکممه در همممه  دیگر سرداران و پهلوانان امیدی به پیروزی نداشت
،یشد برای رستم دشوار نبود وکه شکست ایران را در برابر سپاه تازه  اروکان ساسانی دیده م

،یباک تازی پیش گویی وکند .  نفس و ب

فرجا م جنگ 
 باری چهار ماه هر دو لشکر روبروی یکدیگر بودند و مممذاوکره و گفتگمموی رسممولن در
 بین بود سرانجام رستم جنگ را بآغاز وکرد و دو لشکر به هم درافتادنممد . سممه روز پیکمماری
 سخت وکردند و بسیار وکس از دو جانب وکشته شد روز چهارم باد مخممالف وزیممد و شممن و
،هاش را در  خاک صحرا را به چشم ایرانیان فرو ریخت . رستم درین روز وکشته شممد و مممرد
،هاند وکه بنه خویش را بمر اسمتری نهماده  میدان جنگ یافتند . صد زخم بیش داشت . نوشت
 بود و خود از رنج گرما در سایه بآن بآرمیده بود . عربی ، نامش هلل بن علقمه شمشممیر بمر
 صندوق زد . بند ببرید و صندوق به سممر رسممتم فممرود بآمممد . از گرانممی بآن پشممت پهلمموان
 بشکست . اما برخاست و برای فرار خود را در بآب افکند . هلل بدانست وکممه سممردار سممپاه
 است . در پی او به بآب رفت و او را بربآورد و بکشت . چون سپاه ایران از وکشته شدن رستم
 بآگاه گشت بترسید و روی به هزیمت نهاد . با این پیروزی وکممه عممرب را دسممت داد ایممران
 یکباره شکسته شد . درفش وکاویانی و خزینه رستم بدست سعد افتاد وکممه بآن همممه را بممه

،هاند وکه چون رستم وکشته شد رخت و بنه او را به غنیمت بردند .  مدینه فرستاد . نوشت

،های وکه از بآن غنیمت به هر وکس از جنگجویان عرب رسید به حدی زیاد بممود وکممه  بهر
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،یتوان وکرد   اینقدر هست وکه شکوه و تجمل سپاه ایران۱قول مورخان را درین باب باور نم
،یتوان وکرد و همین تجمل و شکوه از اسباب عمممده شکسممت ایرانیممان  را از روی قیا س م

درین پیکار بود . 

 پس از بآن سعد فتحنامه نوشت به عمر و هر چه غنیمت و اموال بود نزد او فرستاد . و
 عمر پاسخ سعد نوشت وکه عرب را جز بآنچه برای شتر و گوسفند بکارست نشاید . دشممتی
 بجوی و مسلمانان را در بآنجا بدار لشکری به خوزستان فرست و لشکری دیگر به جزیممره ،
 و بآنجا وکه فرود بآیی بمان و بین من و مسلمانان دریایی و رودی فاصله مینممداز . سمعد بمر
 جایی وکه اوکنون وکوفه است فرود بآمد . بآنجا ریگممزار بممود ، بآبممادانی وکممرد و شممهر و مسممجد

ساخت . 

،هاند وکه ،هاند وکه وکوفه ، چند سال بعد ، هم به دستور عمر ، ساخته شد و نوشت  بعضی گفت
،یرود بفرمود تا وکمموفه را  چون دید عرب خوی و خلقش دگرگون گشته است و به فساد م

در وکنار بیابان بنا وکردند و عرب را دستوری داد تا در بآن جا نشیند . 

بسوی مدائن 
،نها راه مدائن را پیممش گرفممت . مممدائن ،  باری سعد هزیمتیان را دنبال وکرد و در پی بآ
 چند شهر پیوسته و نزدیک بممه هممم بممود در دو وکرانممه دجلممه وکممه در سمماحل شممرقی بآن
 تیسفون و انطاوکیه خسرو (وه انتیو خسروک ) قرار داشت و در جانب غربی بآن شممهر یونممانی

  در بین این چنممد شممهر تیسممفون از۲سلووکیه و درزیجان و بهرشیر (وه اردشیرک ) واقع بود
،هها و اموال بیشتر داشممت .  همه مهمتر بود و یادگارهای تاریخی و بناهای عظیم و گنجین
 در وکهندز بآن «قصر ابیضد » واقع بود وکه شاهان اشکانی ساخته بودند و در شهر تازه ایوان

 .۱۲۳ ص ۲رک: یعقوبی ، ج۱
،یزیسته پنج شهر ازین هفت شهر باقی بوده است . در جانب شرقی دجله تیسفون۲  در قرن سوم وکه یعقوبی م

 و اسبانیبر و رومیه (یعنی وندیو خسروک ) در سمت غربی بهرسیر (وه اردشیرک ) و ساباط (بلش بآبممادک ) نیممز رک:
  و۱۹۰۲ک ) بیممرو ت ۵–  و مقمماله اب اتسممتا س وکرملممی در مجلممه المشممرق (۵۲بلممدان الخلفممه الشممرقیه ص 

 وکلمه مدائن . ۳ در دائره المعارف اسلم ، ج Streckهمچچنین مقاله 
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،هتممر بممود و  وکسری قرار داشت وکه ساخته شاپور اول بود . با این همه ، شهر ازیممن هممم وکهن
،هانممد . بممه هممر حممال چممون  احتمال هست وکه در دوره پیش از اشکانیان بآن را بربآورده بود
،نها بآمدند و بر در مدائن خیمه زدنممد . در  هزیمتیان به مدائن رسیدند اعراب نیز در پی بآ
 بآنجا چندین ماه بر در شهر ماندند و مد ت اقامتشان بس دراز وکشید . چنممدان وکممه دو بممار
،نهمما در بآن  خرمای تازه خوردند و دو بار گوسفندان و شتران قربانی وکردند . چون اقامت بآ
 حدود دراز وکشید در مدائن قحطی افتاد و وکار ممردم بمه خموردن گوشممت سممگ و گربمه
 رسید دهقانان بآمدند و بآشتی خواستند و یزدگرد در این هنگام به مدائن بود چممون ایممن
،های وکه را وکه در خزاین خویش  خبر بدانست مرزبانان و بزرگان را بخواند و گنج و خواست
،هها در این باب بنوشت و گفت: اگر این ملممک از ،هها و عهدنام ،نها بخشید و نام  داشت بدا
،یترید . و اگر ملک بدست ما بازبآید ،لها اول  دست ما بشود شما باری از این تازیان بدین ما
،لها بازپس خواهیمد داد . بآنگماه وکسمان و یماران خمویش را برداشمت و راه  شما نیز این ما
 حلوان پیش گرفت . پس از بآن خره زادبن فرخ هرمزد را وکه برادر رستم بود سپهسممالری
 لشکر داد و تیسفون بدو سپرد . سعد وکه یک چند بر مدائن مانده بود ، ملول گشت . قومی
 از ایرانیان نزد وی بآمدند و اشار ت وکردند وکه هر چه زودتر به مدائن دربآید و گفتنممد اگممر
 دیر جنبد یزدگرد دیگر چیزی در بآنجا باقی نخواهد گذاشت . او را به موضعی از دجله راه
،یداد . این دعو ت  نمودند وکه بآب بآن اندک بود و سپاه عرب را گذشتن از بآن بآسان دست م
 وکه از جانب جمعی ایرانی روی داد ، سعد را دلیر نمود . بسیج حمله وکرد و یاران را گفممت
 خود را به بآب زنند و از دجله بگذرند . و خود نیز اسمب برانممد و بمه بآب زد و از بآن گممذاره
،یپممروا بمما یکممدیگر سممخن  وکرد . یاران در پی او همه در بآب راندند و در حالی وکممه بآرام و ب
،هاند وکممه ،یمحابا به بآب زدند نوشت ،یگفتند از بآن سوی بربآمدند . از سپاه سعد وکه چنین ب  م
،یهیچ بآسیبی از بآن بربآمدند . نگهبانان مدائن چون تازیان را  فقط یک تن غرق شد باقی ب

،ههای شهر دیدند . بانگ بربآوردند وکه: «دیوان بآمدند ! دیوان بآمدند !د » ،هزاد۱بر وکنار درواز   خممر
،های از لشکر خویش از شهر بربآمد و با مهاجمان جنگ در پیوست . اما شکست خورد  با پار
 و به شهر پناه برد و عربان بر دروازه شهر فرود بآمدند . خممره زاد را بیممش یممارای مقمماومت
 نماند . نیم شبی با لشکر خویش از دروازه شرقی بیرون بآمممد . شممهر را فممرو گذاشممت و راه

 .۱۲۱–  ۱۲۰اخبار الطوال ، ص ۱
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جلول پیش گرفت . 

فتح مدائن 
 تازیان به تیسفون دربآمدند و غار ت و وکشتن پیش گرفتند . سممعد در ورود بممه مممدائن
 نماز فتح خواند: هشت روکعت ، و چون به وکاخ سفید وکسری دربآمد از قربآن «وکم تروکوا من
 جنا ت و عیوند » خواند . بدینگونه بود وکه تیسفون با وکاخهای شاهنشاهی و گنجهای گران
 بهای چهارصد ساله خاندان ساسانی بدست عربان افتاد و وکسممانی وکممه نمممک را از وکممافور
،هبآمیز جمز ،یدانسممتند از بآن قصممرهای افسممان ،یشناختند و توفیر بهممای سممیم و زر را نم  نم
،هاند وکه از بآنجا فرش بزرگممی بممه مممدینه بآوردنممد وکممه از  ویرانی هیچ برجای ننهادند . نوشت
،هاش وکردند و بر سران قوم بخش نمودنممد .  بزرگی جایی نبود وکه بآنرا بتوان افکند . پاره پار

،های از بآن را بعدها بیست هزار درم فروختند .  پار

 در حقیقت ، وقتی سعد به مدائن دربآمد ، مدافعان ، بآن را فرو گذاشته و رفتممه بودنممد و
،نها را دنبال  ایوان را لشکریان یزدگرد خود در هنگام گریز غار ت وکرده بودند اما فاتحان بآ
،های اندک از سپاهیان وکه پاسممداری ،نها بازستاندند . جز عد ،لهای غارتی را از بآ  وکردند و ما
،ههممای ،خها را مانده بودند ، دیگر در تیسفون وکسی نبود . سعد با اعراب خممویش در وکوچ  وکا
،یدفاع دربآمد . ایرانیان مجال بآن را نیافته بودند وکمه هممه  خلو ت و متروک شهری بآرام و ب
،جهای پر بهای وکهن را با خویشتن ببرند . مال و متاع و ظرف و اسممباب و زر و  اموال و گن
 گوهر وکه درین میان باقی مانده بود بسیار بود . به یک روایت سه هزار هزار درم در خزانه
 بود وکه نیم بآن به جای مانده بود . از این رو گنج و خواسته بسیار بدسممت فاتحممان افتمماد .
 سعد فرمان داد تا در شهر وکهنه مسجدی بسازند و از بآن پس بممه جممای بآتشممگاه و بمماژ و
،لها مروکز موبدان و مغان بود . جممز بانممگ اذان و  برسم و زمزمه در این شهر بزرگی وکه سا
،یشد . و دیگر هرگز در بآن حدود رسم و بآییممن مغممان و  تهلیل و تسبیح چیزی شنیده نم
،کاندک شهر نیز از اهمیت افتاد و با توسعه بصره و واسط و وکوفه  موبدان تجدید نشد . اند
،لها همچنممان بمماقی ،یاهمیت نماند . هرچند ایوان بآن سمما  از مدائن جز شهری وکوچک و ب
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،ههای ،یگویممد و افسممان ،ههای بآن از شکوه و عظمت ایام گذشته ایممران رازهمما م  ماند و ویران
،یسراید .  دلنشین م

جنگ جلول ء 
 بعد از واقعه مدائن ، حادثه جلولء پیش بآمد وکه در بآن نیممز ایرانیممان شکسممت سممخت

،هاند وکه وقتی ایرانیممان از مممدائن بگریختنممد چممون بممه جلممولء۱خوردند   در این باب نوشت
 رسیدند در بآنجا هر یکی از مردم بآذربایجان و باب و اهل جبال و فممار س بممرای بآنکممه بممه
 شهر و دیار خویش بروند راهی جدا داشتند . پیش از بآنکه جدا شمموند و هممر یممک بممه راه
 خویش روند انجمن وکردند و گفتند اگر اوکنون بپراوکنیم دیگر هرگز گرد نیاریم شد و این
 جایی است وکه راه هر یک از ما جدا شود . صواب بآنست وکه همیممن جمما گممرد بآییممم و بممار
،نها را رانده باشیم ورنه جهدی وکه بایست  دیگر با عرب پیکار وکنیم . اگر فتح ما را باشد بآ
،هایم و عذری داریم . همه بپذیرفتند و بآنجا بماندند . مهران رازی را بر خویشممتن امیممر  وکرد
 وکردند و بآنجا خندق وکندند . درین روزها اوضاع ایران سخت پریشممان بممود و هممر وکممس از
،یوکرد تا بآب رفتممه را بممه  سرداران و مرزبانان بآن استقللی داشت . یزدگرد بیهوده تلش م
،یگشت تا نیرویی برای پیکار با دشمن فراهم دارد اما دیگر وقممت  جوی باز بآرد و هر جا م
،یسامانی داشت وکممه از هیممچ جهممدی فایممده  گذشته بود و وکار چنان روی به پریشانی و ب
،یبآمد . مدائن در دست اعراب بود . و از دیگر شهرها ، با پریشانی و ناسازگاری وکه  حاصل نم
،یتوانست ساخته باشد ؟ درین میان سعد بن وقمماص  در وکارهاشان نمودار بود چه وکاری م
،هانممد و  در مدائن بود . شنید وکه ایرانیان در جلممولء نیروهممای پراوکنممده خممود را گممرد بآورد
 بآهنگ پیکار دارند . و حتی از اصفهان و جبل نیز پاره لشکر به یاری این ایرانیممان جلممولء

 جلولء ، شهری بوده است نزدیک خانقین ، و در قدیم از منازل عمده بیمن راه عممراق و خراسممان بشممار ممی۱
 بآمده است . مطابق روایت حمدالله مستوفی ، در بآنجا ملکشاه سلجوقی رباعبطی ساخت و بآن را از بآن بس رباط
 جلول ، خواندند ظاهر ًا این شهر در محل قزل رباط وکنونی واقع بوده است و گویا به همین سبب این شممهر را

دولت عراق به نام سعد وقاص ، سعدیه نام نهاده است .
۸۷رک: لسترنج ، بلدان الخلفه ، 
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،های به عمر نوشت و رای خواست . عمر فرمان داد ،یرسد . سعد چون این خبر بشنید نام  م
،های را از سپاه  وکه باید خود را بآماده جنگ وکرد و به دشمن مجال حمله نداد . سعد نیز عد
 عرب فرستاد تا در برابر لشکرگاه ایرانیان خیمه زنند و لشکرگاه زنند . سرانجام در جلولء
 جنگی سخت درگرفت ایرانیان شکست خوردنمد و روی بممه هزیمممت نهادنممد . بسمیاری از
،نهمما وکممه از ،نها وکشته شدند و بسیاری نیز با غنائم فراوان به چنممگ دشمممن افتادنممد . بآ  بآ
 چنگ دشمن گریختند به حلوان رفتند و یزدگرد هنوز در حلوان بود . چون ازین شکست
 بآگاه شد بترسید و بار و بنه برداشت و با حشم و خدم راه گریز پیش گرفممت . در جلممولء
 چهار هزار تن از سپاه عرب مستقر شدند و باقی سپاه دیگر بار به مدائن نزد سعد بن ابی
 وقاص رفتند . سعد نیز از بآنجا به وکوفه رفت و وکوفه را سعد به دستور عمر سمماخته بممود و
 خود از جانب خلیفه سه سال و اندی بر بآن حکومت وکرد . در جنگ جلولء غنیمت بسیار
 به چنگ عرب افتاد چندان غنیمت وکه پیش از بآن نیافته بودند و زنان و دخممتران بسممیار
 نیز به اسار ت گرفتند چندان وکممه عمممر را از وکممثر ت اسممیران نگرانممی در دل پدیممد بآمممد .
،هاند ،یگفت از فرزندان این زنان وکه در جلولء اسیر شد ،ینویسد وکه عمر مکرر م  دینوری م

،یبرم ،هاند .۱به خدا پناه م ۲ . وکشتگان جلولء را برخی بالغ بر صد هزار نفر نوشت

شوشتر و شوش 
 وقتی هزیمتیان جلولء وکه از پیش عرب گریخته بودند به حلوان رسممیدند ، یزدجممرد ،
 چنانکه گفته بآمد ، از بیم پریشانی نتوانست بیش در حلوان بماند . راه گریز پیش گرفت و
 با وکسان و یاران خویش به استخر و به قولی بممه قممم و وکاشممان بآهنممگ وکممرد . از وکسممان و
،هاند وکه خممال  نزدیکانش وکه درین سفر همراه وی بودند یکی وکه هرمزان نام داشت و گفت
 شیرویه پسر خسرو بود و در درگاه وی قربی و مکانتی تمام داشت گفت عممرب از جممانب
،یتوان بآمد اما ،نها بر نم ،هاند و در بآنجا با بآ ،هاند و وکاری بزرگ از پیش برد  حلوان بر ما تاخت
 جمعی از این قوم در حدود اهواز و خوزستان هستند وکه سرداران دلیر و سلحشور ندارند

 .۱۲۳اخبار الطوال ، ص ۱
 .۱۰۷ ، ص ۲یاقو ت ، معجم البلدان ، ج ۲
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 و تاب حمله ما را نیارند . اگر شهریار دستوری دهد من بدان دیار بروم و لشکر گممرد بآورم
 و با سردار بآن جمع وکه ابوموسی اشعری نممام دارد دربآویممزم و او را بشممکنم و از فممار س و
 اهواز مالی و لشکری فراز بآورم . یزدگرد این پیشنهاد از هرمزان بپسندید و بپذیرفت . و او

را با گروهی ، بدان مهم نامزد وکرد و با مال و سپاه بدان سوی گسیل داشت . 

 بآنگاه هرمزان برفت تا به شهر شوشتر رسید . بآنجمما فممرود بآمممد و بفرمممود تمما حصممار را
 عمار ت وکردند . و پس ذخیره فراوان گرد وکرد و ممردم بسممیار فراهممم بآورد . ابوموسممی نیمز
 چون ازین بآگاه شد نامه به عمر نوشت و از بآنچه رفته بود بآگاهی داد . عمر بممه عمممار بممن
 یاسر وکه بجای سعد او را ولیت وکوفه و سواد داده بود ، نامه نوشت و فرمود وکه با نیمی از
 سپاه خویش به ابوموسی پیوندد . چون سپاه عرب بر ابوموسی گممرد گشممت بمر در جنمگ
 درپیوست . وکشتاری عظیم رفممت و سممپاه ایممران بشکسممت و بممه انممدرون شممهر گریخممت .
 ابوموسی دیگر بار شهر را در حصار گرفت و این محاصره مدتی دراز وکشید ، و نزدیک بود
 وکه لشکر عرب ستوه شود و از وکار بازماند اما خیانت یک ایرانی وکار را به وکام عممرب وکممرد .
،هاند وکه درین میان یک روز مردی از بزرگان شوشتر ، نهانی از شهر بیرون بآمد و نزد  نوشت
 ابوموسی رفت و گفت اگر به جان و مال و فرزند زینهار باشد در گرفتن شممهر تممرا یمماری
 وکنم . ابوموسی او را زنهار داد . این مرد وکه سینه یا سیه نام داشت گفت باید نخست یکی
،یها را بممدو بنمممایم  را از یاران خویش با من بفرستی تا او را به درون شهر برم و همه جا
 بآنگاه تدبیر وکار وکنیم . ابوموسی یاران را گفت از شما وکیست وکه از جان خویش بگممذرد و
 با این مرد برود تا مگر جان جمعی را برهاند و یمما خممود بممه بهشممت رود ؟ مممردی از بنممی
 شیبان نامش اشر س بن عوف برخاست و با سینه از راه پنهان به شهر درون رفممت سممینه
 او را به خانه خویش برد و عبطلیسانی در او بپوشید و گفت اوکنون باید وکه بمما مممن از خممانه
 بیرون بآیی و چنان فرانمایی وکه گویی یکی از چاوکران من باشی ، مرد چنان وکرد و سممینه
 بدین حیله او را در همه شهر بگردانید . حتی یک بار بر در وکاخ هرمممزان گذشممتند . بآنجمما
،نهمما  هرمزان با تنی چند از سرهنگان وی ایستاده بودند و خادمان شمممعی پیممش روی بآ
 گرفته بودند . اشر س این همه بدید و سپس با سینه به خانه بازگشت . بآنگمماه دیگممر بممار از
 همان راه پنهانی از شهر بیرون شدند و نزد ابوموسی بازگشتند . اشر س بآنچه دیده بود بمما
 ابوموسی بگفت . بآنگاه گفت وکه اوکنون دویست وکس از مسلمانان را با من بفرست و خممود
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 بر دروازه ما را فروپای تا ما از درون با نگهبانان دربآویزیم و دروازه بگشاییم و لشکر عممرب
،یگذرد با اشر س برود ،ت ای مردم از شما هروکه از جان م  را به شهر دربآوریم . ابوموسی گف
 تا این وکار بسامان رسد . دویست وکس از عرب پیش بآمدند و با اشممر س و سممینه بممه شممهر
 درشدند از همان راه پنهان وکه به زیر زمین بود . نخست در خانه سینه از نقب بربآمممدن و
 ساز جنگ وکردند . بآنگاه از بآن خانه بیرون شدند و به جانب دروازه رفتند . از بیممرون شممهر
 نیز ابوموسی با گروهی از جنگجویان خویش بر پشت دروازه ایستادند و بانگ تکبیر همی
 وکردند . این دویست وکس وکه با اشر س و سینه بودند از درون شهر با نگهبانان دربآویختند
،نها را بکشتند و دروازه را بگشادند تا ابوموسی و عربان به شهر دربآمدند و شمشیر در  و بآ
 خلق نهادند . در گیرودار این ماجرا ، هرمزان وکه عبطعمه خیانت یکی از هموعبطنممان خممویش
،های وکه درون شهر بود پناه گرفت . ابوموسی  گشته بود ، با برخی از یاران گریخت و در قلع
 همه شهر بستد و سپس هرمزان را در بآن قلعه وکه بود حصار داد . چون چندی بگذشت و
 هرمزان را در بآن قلعه هیچ ذخیره نماند امان خواست ابوموسی پذیرفت وکه او را نکشد و
،هاند وکمه  به مدینه نزد عمر فرستد ، تا هر رفتار وکه خلیفه خواهد بما او چنمان وکنممد . نوشمت
 ابوموسی او را با سیصد وکس نزد عمر فرستاد و وقتی وکه این جماعت به مدینه نزد عمممر
،هانممد وکممه وقممتی  رفتند جمله قباهای زرین و شمشیرها و وکمرهای گرانبهمما داشممتند . بآورد
 هرمزان را به مدینه بردند ، جامه و ساز فاخر داشت . او را به مسجد بردند تا عمر را ببیند ،
 عمر در مسجد خفته بود و تازیانه به زیر سر داشت . هرمزان پرسید امیرمؤمنان وکجاست ؟
 گفتند همین است وکه خفته است . گفت پرده دارانش وکو ؟ گفتند نه پرده داری دارد و نه
،یباشد ؟ عمر از خواب بربآمد و هرمممزان را  دربانی و نه وکاتبی . گفت این مرد مگر پیغمبر م

،هاند وکه چون عمر خواست او را بکشد بآب خواست بیاوردند .۱بشناخت . ،نها بآورد   در داستا
 بآنگاه از عمر امان گرفت وکه تا بآن بآب را ننوشد او را نکشتند . عمر پذیرفت و هرمممزان بآب
 را بریخت و عمر ناچار از وکشتنش ، درگذشت . در فتممح شمموش نیممز داسممتانی نظیممر ایممن
،هاند . گویند چون ابوموسی بآنجا را حصار داد مرزبان شوش از وی جهت هشتاد وکممس  بآورد
 از یاران و وکسان خویش زنهار خواست تا شهر را تسلیم وی وکند . ابوموسی پذیرفت چون
 شهر را بگرفت هشتاد وکس را وکه از یاران او بودند بآزاد وکرد اما خود او را بفرمود تا گردن

 .۱۷ابن اثیر ، حوادث سنه ۱
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 زدند . در واقع مرزبان شوش وکه شهر را به ابوموسی تسمملیم وکممرده بممود قربممانی غفلممت و
 پریشانی خویش گشت . زیرا برای هشتاد وکس از یاران خمویش زنهمارر خواسمته بمود امما
 خود را فراموش وکرده بود و جهت خویش زنهار نخواسته بود . ابوموسی شممهر را بگرفممت و
 غنیمت بسیار بدست بآورد ، و پس از بآن تازیان بلد خوزستان و فار س را جولنگاه خویش

وکردند و در عبطی یکسال مهرگان ، وکدک صمیره و استخر وارجان را نیز گرفتند . 

در باب خیانت 
 خیانتی را وکه در این ماجرا سبب شکست ایران شد عبطبری بممه سممیاه دیلمممی نسممبت
 داده است وکه از سرداران یزدگرد بوده است . این روایت را وی در واقعه فتح شمموش نقممل
،گها از این گونه خیانتها روی نداده باشد ؟ به هر  وکرده است و از وکجا وکه در تمام این جن
،یوکند این است وکه وقتی یزدگرد از شکسممت جلممولء خممبر  حال روایتی وکه عبطبری نقل م
 یافت در حلوان بود . یاران و خاصان خویش را بخواست و موبد نیز حاضر بآورد . بعمد از بآن
،یشکنند رای چیست ؟ موبممد ،نها فرستیم م  گفت وکه این قوم عرب هر سپاه وکه ما پیش بآ
 گفت رای بآن است وکه تو از این شهر بیرون بآیی و به استخر روی وکه خانه ملمک اسممت و
 سپس از بآنجا لشکر فرستی . این رای را یزدگرد پسندید و به سوی اصفهان رفت . سیاه او
 را سیصد وکس وکه از بآن جمله هفتاد تن از بزرگان بودند بخواند و او را فرمود تمما بممه هممر
 شهر وکه بگذرد هر وکه خواهد برگزیند و با خویش بردارد و راه شوش را پیش گیممرد و در
 بآنجا با عربان پیکار وکند . سیاه برفت و به جایی ، نامش وکلبانیه ، فممرود بآمممد هنمموز وی بممه
 شوش نرسیده بود وکه اهل شوش ، از ابوموسی اشممعری صمملح درخواسممتند  . ابوموسممی بمما
،یبممود و از مسمملمانان ،نها صلح وکرد و راه رامهرمز را پیش گرفت اما سیاه در وکلبممانیه م  بآ
،یبود تا ابوموسی به شوشتر رسید . سیاه نیز حروکت وکممرد و بممه  سخت بیم داشت و بآنجا م
 جایی بین رامهرمز و شوشتر فرود بآمد تا عمار بممن یاسممر فممراز رسممید . پممس از بآن سممیاه
 بزرگان و سران ایران را وکه از اصفهان با او بآمده بودند بخواند و گفت هیچ لشکری نمانممد
 وکه این قوم نشکستند و هیچ حصنی نماند وکه نگشودند شما را درین بماب رای چیسمت ؟
 گفتند رای بآنست وکه به دین قوم دربآییم . پس از بآن یکی را از بآن بزرگان ، نامش شیرویه
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  از۱نزد ابوموسی فرستادند و صلح عبطلبیدند و امان خواستند و به دین مسلمانی دربآمدنممد
،نهمما همممراه شممد . از جملممه وقممتی  بآن پس سیاه به خدمت عربان دربآمد و در جنگها بمما بآ
،نها همراه بود . نیم شبی جامه ایرانیممان بپوشممید و  اعراب شوشتر را حصار وکردند وی با بآ
 خویشتن را بروکناره قلعه افکند . جامه خویش را به خون رنگین وکرده . بامدادن اهل قلعممه
،نهاسممت . در قلعممه  مردی را دیدند ، با جامه پارسی بروکناره قلعه افتاده گمممان وکردنممد از بآ
،نهمما  بگشادند تا او را به قلعه دربآورند . سیاه برجست و با نگهبانان دربآویخت و چندان با بآ
 بجنگید وکه دروازه بگذاشتند و بگریختند پس سیاه دروازه قلعه بگشاد و مسلمانان بممدان

۲اندر بآمدند .

آخرین نبرد 
،یشمموند ،یوکرد عربان به سواد خرسند م  یزدگرد وقتی از مدائن گریخت ظاهر ًا گمان م
 و جبل را به او خواهند گذاشت . اما محاصره شوش و پیشممرفت بممه جممانب اصممفهان ایممن

اندیشه خام را از سر او به در وکرد . 

 از این رو نامه و پیام به همه سرداران فرستاد تا به لشکر و مال وی را مدد وکننممد . در
 بآن بآشوب و هرج و مرج سرداران را البته پروای یزدگرد نبود اما چون خطر عرب بآنممان را
،یوکرد صلی شاه برگشته بخت را اجابت وکردند . از وکناره خزر تا دریای هنممد  نیز تهدید م
 و از جیحون تا دریای فار س از هر جا سپاهی فراز بآمد . در نزدیک همدان سپاهی نزدیک
 صد و پنجاه هزار تن جمع گشت . فرمانده این سپاه فیروزان بممود . سممپاهی چنیممن انبمموه
،یخواست از راه حلوان به جانب وکوه وکه لشکرگاه عرب بود بممرود . وضممع عممرب ، سممخت  م

،ینمود و وکوفه و بصره در معرض تهدید بود .  م

 عمار بن یاسر سردار عرب چون از این خبر بآگاه گشت نامه به مدینه نوشممت و حممالی
،ت ای مردم تاوکنون به  وکه رفته بود بازنمود . عمر خطاب ، نامه برگرفت و به منبر شد و گف

 ، عبطبع مصر .۱۸۶–  ۱۸۵ ص ۳عبطبری . ج ۱
عبطبری ، همانجا .۲
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 فر اسلم و یاری خدای در جنگ با عجم پیروزی با ما بوده است اوکنون عجم سممپاه گممرد
،هاند تا نور خدای را بنشانند . اینک نامه عمار بن یاسرست وکه به من فرسممتاده اسممت .  وکرد
،ینویسد وکه اهل عبطو س و عبطبرستان و دماوند و گرگان و ری و اصفهان و قم و همدان و  م
،هاند تا در وکوفه و بصره با برادران و یاران شما  ماهین و ماسبذان بر ملک خویش گرد بآمد
 دربآویزند و بآنان را از سرزمین خویش برانند و با شما به جنگ بآیند . رایی وکه دریممن بمماب
،بترست هرچه تو گویی چنان وکنیم . ،ت ای امیر رای تو صائ  دارید با من بگویید . عبطلحه گف
،ت ای امیر به مردم شام بنویس تا از شام بآیند و به مردم یمن وکس بفرست تمما  عثمان گف
 از یمن بآیند و از مردم وکوفه پیش گیر و چون اینهمه خلق بر تو فراز بآیند سپاه تو بیشتر
 و وکار بر تو بآسان گردد . مسلمانان وکه در پای منبر بودند این رای عثمان را بپسممندیدند و
 بآفرین خواندند . عمر روی به علی وکرد وکممه نیممز بآنجمما بممود و پرسممید رای تممو چیسممت یمما
 ابالحسن ؟ علی گفت اگر سپاه شام همه از بآنجا به یاری تو بآیند روم بر بآنجا دست انممدازد
،نها عبطمع ورزند و بآمدن ترا نیز روی نیست و  و اگر همه سپاه یمن بآیند زنگیان بر ملک بآ
،هایم وکه پیروزی ما به حق  ما از عهد پیغمبر باز ، هرگز به وکثر ت سپاه بر دشمن پیروز نشد
 بوده است نه به زور . اوکنون رای بآنست وکه به سپاه شام و عمان و دیگر شهرها بنویسی تا

برجای خویش بباشند و هر وکدام سه یک از عده خویش را به یاری تو بفرستند . 

 این رای را عمر بپسندید و بآنگاه گفت وکسی را فرمانده جنگ وکنم وکه عبطعمه این قمموم
 نباشد . پس نعمان بن مقرن را وکه از یاران پیغمبر و از سواران عرب بود و درین هنگام در
 وکسکر عامل خراج بود برین سپاه فرماندهی داد و بدو نامه نوشت وکه فرمانده سپاه تممویی
 و فرمان داد وکه اگر نعمان وکشته شود حذیقه بن الیمان فرمانده است و اگممر حممذیقه بممه
 قتل بآید جری بن عبدالله . و همچنین پس از جریر فرمان مغیره بن شعبه راسمت و پمس
،های وکه به نعمان بن مقرن نوشت وی را گفت وکه دو  از مغیره اشعث بن قیس را . و در نام
 تن از دلوران عرب در سپاه تو هست: عمرو بن معدیکرب و عبطلیحه بن خویلد . بآنان را به

،نها رای بزن .  هیچ وکاری مگمار اما در هر وکار با بآ

 ابوموسی درین هنگام به بصره بود . سه یکی از سپاه بصره برگرفممت و بممه وکمموفه بآمممد
 نعمان نیز بیامد و سپاه از هر سو گرد گشت . برگ و ساز بساختند و همه راه نهاوند پیش
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گرفتند . 

فتح نهاوند 
 سپاه ایران نیز به سرداری فیروزان یا مردان شاه ، ساز برگ بسیار بآماده وکرده بممود . دو
 لشکر در نزدیک نهاوند خیمه زدند و چندی در برابممر یکممدیگر نشسممتند . چممون ایرانیممان
،یرسممید عربممان سممتوه ،نها از هر سوی وکشور مدد م  جنگ را نیاغازیدند و هر روز نیز به بآ
 گشتند و به هرا س افتادند وکه فرجام وکار چه خواهد بودن ؟ سران سممپاه عممرب بممه چمماره
 جویی نشستند و رای چنان دیدند وکه باید بآوازه دراندازند وکه خلیفه مسلمانان در مممدینه
 مرده است و باید سپاه جنگ ناوکرده بازگردد . چنین وکردنممد و بآهنممگ بازگشممت نمودنممد .
،ههای خویش بربآمدند تمما عربممان را دنبممال وکننممد و بممدین بهممانه  ایرانیان از سنگرها و قلع
 پراوکنده شدند ، تا به تازیان رسیدند تازیان برگشتند و جنگی سخت در پیوستند و چنممد
 روز بکشید و از هر دو سوی خلقی بسیار وکشته شممد . سممرانجام سممپاه ایممران بشکسممت و
 بگریخت و نهاوند نیز بدست عرب افتاد . از بآنجا به راه همدان و بآذربایجان رفتند و دیگممر
 ایرانیان را بیش مقاومت نبود . فتح نهاوند در واقع راه تصرف تمام ایران را بر روی اعممراب
 بگشود و این بآخرین مقاومت منظم بود وکه دولت ساسانی در برابر تازیان از خممود نشممان
 داد و ازین پس دیگر نه دولتی در وکار بود و نه وکشوری . همه چیممز بدسممت عممرب افتمماده
 بود . سال بعد همدان و وکاشان و اصفهان و استخر نیز بدسممت تازیممان افتمماد و یزدگممرد از

فار س به وکرمان و از بآنجا به سیستان رفت و سرانجام به مرو وکشید . 

 در فتح نهاوند بآخرین بازمانده گنجهای خسروانی نیز بدست فاتحان افتاد . پممس از بآن
 نیز دیگر ایرانیان را ممکن نشد وکه لشکری فراهم بآورند و در برابر عرب درایسممتند . همممه
 چیز و همه جا ، در دست عرب بود و از این روی بود وکه عرب این پیروزی را فتح الفتمموح

خواند .





۳

آتش خاموش

آغاز یک فاجعه 
  تاریخ پرحادثه و باشکوه ایران باستان۱ هجری چهارده قرن۲۱سقوط نهاوند در سال 

 را وکه از هفت قرن قبل از میلد تا هفت قرن بعد از بآن وکشیده بممود پایممان بخشممید . ایممن
 حادثه فقط سقوط دولتی با عظمت نبود ، سقوط دستگاهی فاسد و تباه بود . زیرا در پایان
،یسرانجامی در همه وکارها فساد و تباهی راه داشممت . جممور و  وکار ساسانیان از پریشانی و ب
،یوکرد و وکژخویی و سست رایممی  استبداد خسروان بآسایش و امنیت مردم را عرضه خطر م
،یافزود . از یک سو سخنان مانی و مزدک در عقاید عامه رخنممه  موبدان اختلف دینی را م
،یانداخت و از دیگر سوی نفوذ دین ترسایان در غرب و پیشممرفت بآییممن بممودا در شممرق  م
،یوکاست . روحانیان نیز چنان در اوهممام و تقالیممد وکهممن فرورفتممه  قدر ت بآیین زرتشت را م
،یدانستند و از عهممده دفمماع از بآییممن  بودند وکه جز پروای بآتشگاه و عواید و فواید بآن را نم

،یبآمدند .  خویش هم بر نم

 وحد ت دینی درین روزگار تزلزلی تمام یافته بود و از فسممادی وکممه در اخلق موبممدان
،یجستند وکممه جنبممه ،های م  بود هوشمندان قوم از بآیین زرتشت سرخوره بودند و بآیین تاز
،یتر باشد و رسممم و بآییممن عبطبقمماتی وکهممن را نیممز  اخلقی و روحانی بآن از دین زرتشت قو
 درهم فرو ریزد . نفوذی وکه بآیین ترسا درین ایام در ایران یافته بود از همین جا بود . عبث
 نیست وکه روزبه بن مرزبان ، یا چنانکه بعدها خوانده شد ، سلمان فارسی بآیین ترسا گزیممد

،یرفت .  و باز خرسندی نیافت . ناچار در پی دینی تازه در شام و حجاز م

  سمال قبمل از میلد مسمیح بمه۷۰۸اولین پادشاه ماد بنابر مشهور ، دیووکس نمام داشمته اسمت و در حمدود ۱
  میلدی روی داده اسممت بنممابراین۶۴۲سلطنت رسیده است . فتح نهاوند به دست اعراب هممم مقممارن سممال 

 مد ت فاصله بین تأسیس دولت ماد و سقوط نهاوند یک هزار و سیصد و پنجاه بوده است وکممه در ایممن جمما از
این مد ت به چهارده قرن تعبیر شده است .
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 باری از این روی بود وکه درین ایام زمینه افکار از هر جهت برای پذیرفتن دینی تممازه
 بآماده بود و دولت نیز وکه از بآغاز عهد ساسانیان با دین توأم گشته بود ، دیگممر از ضممعف و
،های تاب بیاورد . و بدین گونه ، دستگاه دین و دولت ،یتوانست در برابر هیچ حمل  سستی نم
،تانگیز وکه در پایممان عهممد ساسممانیان  با بآن هرج و مرج خون بآلود و بآن جور و بیداد شگف
 وجود داشت ، دیگر چنان از هم گسیخته بود وکه هیچ امکان دوام و بقا نداشت . دستگاهی
،هترین قمومی  پریشمان و وکماری تبمماه وکمه نیممروی همممت و ایممان نماچیزترین و وکممم مممای
،یتوانست بآن را از هم بپاشد و یکسره نابود و تبماه وکنممد . بموزنطیه  یما چنمانکه اممروز  –م
،یگویند: بیزانس  وکه دشمن چندین ساله ایران بممود نیممز از بممس خممود در بآن روزهمما  –م
 گرفتاری داشت نتوانست این فرصت را به غنیمت گیرد و عرب وکممه تمما بآن روزهمما هرگممز

،یپرورد جرأ ت این اقدام را یافت .  خیال حمله به ایران را نیز در سر نم

 بدین ترتیب ، وکاری وکه دولت بزرگ روم با بآیین قدیم ترسممایی نتوانسممت در ایممران از
 پیش ببرد ، دولت خلیفه عرب با بآیین نورسیده اسلم از پیش برد و جممایی خممالی را وکممه
 بآیین ترسایی نتوانسته بود پر وکند بآیین مسلمانی پر وکرد . بدین گونه بممود وکممه اسمملم بممر
 مجو س پیروزی یافت . اما این حادثه هرچند در ظماهر خلف بآممِد عماد ت بمود در معنمی
،ینمود . سالها بود وکه خطر سقوط و فنا در وکنار مرزهمما و  ضرو ت داشت و اجتناب ناپذیر م
،یغرید . مردم وکه از جور فرمانروایان و فسمماد روحانیممان ،ههای دولت ساسانی م  پشت درواز
 به ستوه بودند بآیین تازه را نویدی و بشارتی یافتند و از ایممن رو بسمما وکممه بممه پیشممواز بآن
،یشتافتند . چنان وکه در وکنار فرا ت ، یکجا ، گروهی از دهقانان جسممر سمماختند تمما سممپاه  م
 ابوعبیده به خاک ایران بتازد ، و شهر شوشتر را یکی از بزرگان شممهر بممه خیممانت تسمملیم
 عرب وکرد و هرمزان حاوکم بآن ، برسر این خیانت به اسار ت رفت . در ولیمماتی ماننممد ری و
،یپذیرفتند اما بممه جنممگ بآهنممگ  قومس و اصفهان و جرجان و عبطبرستان مردم جزیه را م
 نداشتند و سببش بآن بود وکه از بس دولت ساسانیان دچار بیدادی و پریشانی بممود وکممس
،هاند وکه مرزبان اصممفهان فاذوسممبان ،های و رغبتی نداشت . از جمله بآورد  به دفاع از بآن علق
 نام مردی بود باغیر ت ، چون دید وکه مردم را به جنمگ عممرب رغبمت نیسمت و او را تنهمما
،یگذارند ، اصفهان را بگذاشت و با سی تن از تیراندازان خویش راه وکرمان پیممش گرفممت  م
 تا به یزدگرد شهریار بپیوندد اما تازیان در پی او رفتند و بازش بآوردنممد و سممرانجام صمملح
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 افتاد ، بربآنکه جزیه بپردازند و چون فاذوسبان به اصفهان بازبآمد مردم را سرزنش وکرد وکممه
 مرا تنها گذاشتید و به یاری برنخاستید سزای شممما همیممن اسممت وکممه جزیممه بممه عربممان
 بدهید . حتی از سواران بعضی به عبطیممب خمماعبطر مسمملمانی را پذیرفتنممد و بممه بنممی تمیممم
،های از یارانش وکممه همممه از بزرگممان سممپاه یزدگممرد  پیوستند . چنانکه سیاه اسواری ، با عد
 بودند چون وکر و فر تازیان بدیدند و از یزدگرد نومید شدند به بآیین مسلمانی گرویدنممد و

حتی در بسط و نشر اسلم نیز اهتمام وکردند . 

،یها بود وکه عربان را در جنگ ساسانیان پیروزی داد و با ،یها و ناخرسند  همین نومید
 سقوط نهاوند عظمت و جلل خاندان وکسری را یکسره درهم ریخممت . ایمن پیممروزی ، وکممه
 اعراب در نهاوند بدست بآوردند امکان هرگونه مقاومت جدی و مؤثری را وکممه ممکمن بمود

،نها روی دهد نیز از میان برد .  در برابر بآ

 در واقع این فتح نهاوند ، در بآن روزگاران پیروزی بزرگی بود . پیروزی قطعممی ایمممان و
 عدالت بر ظلم و فساد بود . پیروزی نهایی سممادگی و فممداوکاری بممر خودخممواهی و تجمممل
،تانگیزی وکممه  پرستی بود . رفتار ساده اعراب در جنگهای قادسیه و جلولء و پیروزی شگف
،یمانست جنگجویممان ایممران را در ،نها دست داد و به نصر ت بآسمانی م  بدان بآسانی برای بآ
،یانداخت و جای بآن نیز بود . این اعراب وکه جمای خسمروان مرزبانمان پممر  نبرد به تردید م
،های بودند وکه جز جبرو ت خممدا ،یپیرای ،یگرفتند مردم ساده و ب  شکوه و جلل ساسانی را م
،یزیست از بآن همه تجمل و تفنممن وکممه شمماهان ،نها وکه در مدینه م ،یدیدند خلیفه بآ  را نم
،نها نیز وکه از جممانب او در شممهرها و  جهان را هست هیچ نداشت و مثل همه مردم بود . بآ
،ینشستند و جای مرزبانممان و وکنارنگممان پادشمماهان ،تهای تسخیر شده به حکومت م  ولی
 ساسانی بودند زندگی ساده فقربآلود زاهدانه یا سپاهیانه داشتند . سلمان فارسی وکه بعدها
،یداشممت . در ،یخورد و جامه پشمین م  از جانب عمر به حکومت مدائن رسید نان جوین م
،یگریست وکه از عقبه بآخر ت جز سبکباران نگذرند و من با این همه اسممباب  مرض مو ت م
 دنیوی چگونه خواهم گذشت . از اسباب دنیایی نیز جز دواتی و لولئینی نداشت . این مایه
،تانگیز بممود و ناچممار در دیممده مردمممی وکممه هزینممه  سادگی سپاهیانه یا زهدانه البته شگف
،هها ، تها و سخر  تجمل و شکوه امرا و بزرگان ساسانی را با عسر ت و رنج و با پرداخت مالیا
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،یداد . در روزگاری وکه مردم ایران خسروان ،یوکردند اسلم را ارج و بهای فراوان م  تأمین م
،یشدند و اگر ،نها از بیم و بآزرم رویاروی نم ،یپرستیدند و با بآ  خویش را تا درجه خدایان م
،یوکشیدند ، چنان وکه در بآتشممگاه رسممم بممود ، عربممان ،یرفتند پنام در روی م  نیز به درگاه م
 ساده دل وحشی عبطبع با خلیفه پیغمبر خویش ، وکه امیممر بآنممان بممود ، در نهممایت سممادگی
،نها نیممز بسمما وکممه ،یزد و بآ ،ینشست و رای م ،نها در مسجد م ،یوکردند . خلیفه با بآ  سلوک م
،یگرفتند و ایمن شممیوه رفتممار و اعبطمموار سمماده ،یوکردند و بر وی ایراد م  سخن وی را قطع م
،یداشممت وکممه  ناچار وکسانی را وکه از احوال و اوضاع حکومت خویش سممتوه بودنممد بممربآن م

،نها را به دیده اعجاب و تحسین بنگرند .  عربان و بآیین تازه بآ

،بنام ٔه دولت ساسانیان را ورق بممر ورق بممه توفممان فنمما داد ،  باری سقوط نهاوند ، وکه نس
،تانگیزی را وکه در بآخر عهد ساسانیان بر همه شممئون ملممک رخنممه  بیدادی و تباهی شگف
 وکرده بود پایان بخشید و دیوار فرو ریخته دولت ناپایداری را وکه موریانه فساد و بیداد بآن
،ههای وکلنگ حموادث در اروکممان بآن تزلممزل افکنممده بممود عرضممه  را سست وکرده بود و ضرب

انهدام وکرد . 

،تهای وکوچک محلممی وکممه از بآن پممس ،  پممس از فتممح نهاونممد  در شممهرها و –مقاوم – 
،ههای ایران گاه گاه در برابر عربان روی داد البته برای مهاجمان گممران تمممام شممد اممما  دی
،تها نتوانست «سواران نیممزه گممذارد » را از ورود بممه وکشممور «شممهریاراند » و  همه این مقاوم

سرزمین «جنگی سواراند » منع نماید . 

کتهای محلی  مقاوم
،هوار عصممبانی نبممود . پممس از بآن ،تهای محلی غالب ًا بیش از یک حمله دیمموان  این مقاوم
 سقوط مهیب وکه دستگاه حکومت و سازمان جممامعه ایرانممی را در هممم فممرو ریخممت ایممن
،تها لزم بود تا بار دیگر احوال اجتماعی قمموام یابممد و تعممادل خممود را ،بها و حروک  اضطرا
 بدست بآورد . ری پس از سقوط نهاوند بدست عربان افتاد . مردم چنممدین بممار بمما فاتحممان
،ییممافت سممر بممه شممورش  صلح وکردند و پیمان بستند اممما هرچنممدگاه وکممه امیممر تغییممر م
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،یبآوردند . مدتها بعد ، یعنی در زمان حکومت ابوموسی اشعری بر وکوفه و اعمال بآن بود  برم
 وکه وضع ری بآرام و قرار یافت . ابوموسی وقتی به اصفهان رسید مسلمانی بر مردم عرضممه
،نها جزیه خواست قبول وکردند و شب صلح افتاد اممما چممون روز فممراز  وکرد نپذیرفتند ، از بآ
،نها جنگ وکممرد .  بآمد عذر بآشکار وکردند و با مسلمانان به جنگ برخاستند تا ابوموسی با بآ

،هاند . در سالهای    هجری تازیممان دو دفعممه۳۰ و ۲۸و این خبر را در باب اهل قم نیز بآورد
 مجبور شدند استخر را فتمح وکننمد . در دفعمه دوم مقماومت ممردم چنمدان بما رشماد ت و
،هاند وکممه چممون  گستاخی مقرون بود وکه فاتح عرب را از خشم و وکینه دیمموانه وکممرد . نوشممت
 عبدالله بن عامر فاتح مزبور از پیمان شکستن مردم استخر بآگاه شد و دانست وکه مردم بر
،هاند «سوگند خورد وکه چندان بکشممد  ضد عربان به شورش برخاستند و عامل وی را وکشت
 از مردم استخر وکه خون براند . به استخر بآمد و به جنگ بسممتد… و خممون همگممان مبمماح
،یریختند . پس برفت ،یرفت تا بآب گرم بر خون م ،یوکشتند خون نم  گردانید و چندان وکه م
 ۱و عدد وکشممتگان وکممه نممام بممردار بودنممد چهممل هممزار وکشممته بممود ، بیممرون از مجهممولند »

،د اممما ایممن ،یش ،تهای مردم دلور ایران با چنین قساو ت و جنایتی درهم شکسته م  مقاوم
،یتوانست اراده و روح بآن عده معدودی را وکه در راه دفاع از یممار و ،یها هرگز نم ،توکش  سخ
،یوکردند ، یکسره خفه و تباه وکنممد از ایممن  دیار خویش خون و عمر و زندگی خود را نثار م
 رو همه جا ، هر جا وکه ممکن بود ناراضیان در برابر فاتحان درایستادند . هر شهر وکممه یممک
 بار اسلم بآورده بود و تسلیم شده بود وقتی ناراضیان در بآن شهر ، دوباره مجال سروکشممی
،های تردیممد و درنممگ ،ییافتند در شکستن پیمانی وکه بمما عربممان بسممته بممود دیگممر لحظ  م
،یتمموان برخممورد . در ،هها م ،یوکرد . در تاریخ فتوح اسلم در ایران مکرر به این گونه صحن  نم
،یام هجری مردم خراسان وکه قبول اسلم وکرده بودند مرتد شدند و عثمان خلیفه  سال س
 مسلمانان عبدالله بن عامر و سعید بن عاص را فرمان داد وکه بآنممان را سممروکوبی نماینممد و

  سیستان در۲برای دوم بار عربان مجبور شدند گرگان و عبطبرستان و تمیشه را فتح وکنند .
 روزگار خلفت عثمان فتح شد اما وقتی خبر قتل عثمان بآنجا رسید مردم گستاخ شممدند

 .۱۱۶فارسنامه ابن بلخی ، ص ۱
 .۲۸۳مجمل التواریخ و القصص ، ص ۲
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،یوکممرد از سیسممتان براندنممد .   مرزبممان۱و وکسی را وکه از جممانب عربممان بربآنجمما حکممومت م
،گهای خونین با  بآذربایجان وکه در اردبیل مقر داشت با عربان سخت جنگید و پس از جن
 حذیقه بن الیمان بر هشتصد هزار درم صلح وکرد . اما وقتی عمر خلیفه دوم ، حممذیقه را از
،های بممرای  بآذربایجان بازخواند و دیگری را بجای او گماشت مردم بآذربایجان بار دیگر بهان

 ۲شورش و سروکشی بدست بآوردند…

،تها برای بازگشت دولت ساسانیان نبود . برای بآن بود وکه ممردم ،شها و مقاوم  این شور
،یشمد نپذیرنمد . ایمن ،نهما تحمیمل م  به عربان سر فرود نیاورند و جزیه سنگین را وکه بر بآ
 پرخاشجویی با عرب نه فقط در وکسانی وکه در شهرهای ایران مانده بودند به شد ت وجود

داشت در وکسانی نیز وکه به میان اعراب و در عراق و حجاز بودند مدتها باقی بود . 

قتل عمر 
 توعبطئه قتل عمر وکه بعضی از ایرانیان ساوکن مدینه در بآن دست انممدروکار بودنممد گممواه
 این دعوی است ابولؤلؤ فیروز وکه دو سال بعد از فتح نهاوند ، عمر بردست او وکشته شممد از
،هاند وکه او قبل از اسلم به اسار ت روم افتاده بود و سپس مسلمانان  مردم نهاوند بود . نوشت
،هانممد ، نیممز ظمماهر ًا از همیممن  او را اسیر وکرده بودند . اینکه او را رومی و حبشی و ترسا گفت
،هاند وکه وقتی اسیران نهاوند را به مممدینه  جاست و محل تأمل هم هست . به هر حال نوشت
،ینگریست . وکودوکممان خردسممال را وکممه در  بردند ابو لؤلؤ فیروز ، ایستاده بود و در اسیران م
،یگفممت عمممر جگممرم ،یگریسممت و م ،یپسممود و م  بین اسیران بودند دست بر سرهاشممان م
،هاند این فیروز غلم مغیره بن شعبه بود . بلعمی گوید وکه «درودگری وکممردی  بخورد . نوشت
 و هر روز مغیره را دو درم دادی . روزی این فیروز سوی عمر بآمد و او با مردی نشسته بود
 گفت یا عمر مغیره بر من غله نهاده است و گران است و نتوانم دادن بفرمای تا وکم وکنممد .
 گفت چندست ؟ گفت روزی دو درم . گفت چه وکاردانی ؟ گفت درودگری دانممم و نقاشممم و
،هگر ، و بآهنگری نیز توانم . پس عمر گفت چندین وکار وکه تممو دانممی ، دو درم روزی نممه  وکند

 .۲۹وکامل ، حوادث سنه ۱
 .۳۲۶بلذری ، ص ۲
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 بسیار بود . چندین شنیدم وکه تو گویی من بآسیا وکنم بر بمماد وکممه گنممدم بآ س وکنممد . گفممت
 بآری . عمر گفت مرا چنین بآسیا باید وکه سازی . فیروز گفت اگر زنده باشم سازم تممرا یممک
 بآسیا وکه همه اهل مشرق و مغرب حدیث بآن وکنند . و خود برفت . عمر گفت این غلم مرا
 به وکشتن بیم وکرد . به ماه ذی الحجه بود بامداد سفیده دم . عمر به نماز بامداد بیرون شد
 به مزگت و همه یاران پیغمبر صف وکشیده بودند و این فیروز نیز پیش صف اندر نشسممته
 و وکاردی حبشی داشت . دسته به میان اندر ، چنانکه تیغ هر دو روی بود و راست و چممپ
 بزند و اهل حبشه چنان دارند . چون عمر پیش صف اندر بآمد فیروز او را شش ضرب بممزد
 و از راست و چپ ، بر بازو و شکم ، و یک زخم از بآن بزد به زیر ناف ، از بآن یک زخم شهید
 شد و فیروز از میان مردم بیرون جست…د » در این توعبطئه قتل عمر چنممانکه از قرائممن بممر
،یگویممد وکممه ،هاند . بلعمممی م ،یبآید ظاهر ًا هرمزان و چند تن از یاران پیغمبر دسممت داشممت  م
 چون «عثمان به مزگت بآمد و مردمان گرد بآمدند . نخستین وکاری وکه وکممرد عبیممدالله بممن
 عمر را بخواند و از همه پسران عمر عبیدالله مهمتر بود . و بآن هرمزان وکممه از اهممواز بآورده
 بودند پیش پدرش و مسلمان شده بود ، همه با ترسایان نشستی و جهودان ، و هنوز دلش
 پاک نبود و این فیروز وکه عمر را شهید وکرد ترسا بود و او هم با هرمزان همدسممت بممود و
 غلمی بود از بآن سعدبن ابممی وقمماص ، حنیفممه [جفنممه ؟] نممام ، و هممر سممه بممه یممک جممای
 نشستندی و ابوبکر را پسری بود نامش عبدالرحمن نشسته بود . عبممدالرحمن گفممت مممن
 امروز سلحی دیدم بر میان ابو لؤلؤ بسته ، عبیدالله گفت به در هرمزان گذشتم او نشسته
 بود و فیروز ترسا غلم مغیره بن شعبه و این ترسا غلم سعد بن ابی وقاص نیز بود و هممر
 سه حدیث همی وکردند و چون من بگذشتم برخاستند و بآن وکارد از وکنار فیروز بیفتمماد…
 پس بآن روز وکه فیروز عمر را بآن زخم زد و از مزگت بیرون جسممت و بگریخممت مممردی از
 بنی تمیم او را بگرفت و بکشت و بآن وکارد بیاورد عبیدالله بآن وکارد بگرفممت و گفممت مممن
 دانم وکه فیروز این نه به تدبیر خویش وکرد والله وکه اگر امیرالمؤمنین بممدین زخممم وفمما ت
،هاند . پس بآن روز وکه عمر وفمما ت  وکند من خلقی را بکشم وکه ایشان اندرین همداستان بود
 یافت عبیدالله چون از سر گور بازگشت به در هرمزان شمد و او را بکشمت و بمه در سمعد
 شد و حنیفه را بکشت سعد از سرای بیرون بآمد و گفت غلم مممرا چممرا وکشممتی عبیممدالله
،یبآید تو نیز به وکشتن نزدیکی . عبیممدالله ممموی  گفت بوی خون امیرالمؤمنین عمر از تو م
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 داشت تا به وکتف پس چون سعد را به وکشتن بیم وکرد سعد بن ابممی وقمماص فممراز شممد و
 مویش بگرفت و بر زمین زد و شمشیر از دست وی بستد و چاوکران را فرمود تمما او را بممه
،های وکردند تا خلیفه پدید بآید وکه قصاص وکند . پس چون عثمممان بنشسممت نخسممتین  خان
،هالسلم  وکاری وکه وکرد بآن بود عبیدالله عمر را بیرون بآورد از خانه سعد و یاران پیغمبر علی
 نشسته بودند گفت چه بینید و او را چه باید وکردن ؟ علی گفممت ببایممد وکشممتن بممه خمون
،یگناه بکشت و این هرمزان مولی عبا س بن عبدالمطلب بمود… و  هرمزان وکه هرمزان را ب
،یهاشم را در خون او سخن بود و پس چممون  قربآن و احکام شریعت بآموخته بود و همه بن
 علی عثمان را گفت عبیدالله را بباید وکشتن ، عمرو بن عاص گفت این مرد را پدر وکشتند
 او را بکشی دشمنان گویند خدای تعالی وکشتن اندر میان یاران پیغمبر افکنممد و خممدای ،
 ترا ازین خصومت دور وکرده است وکه این نه اندر سملطانی تمو بمود عثممان گفممت راسمت
 گفتی من این را عفو وکردم ودیت هرمزان از خواسته خویش بممدهم و از عبیممدالله دسممت

بازداشت .د » 

 بدین گونه ، ایرانیان وکینه ضربتی را وکه از دست عمر ، در قادسممیه و جلممولء و نهاونممد
 دیده بودند در مدینه از او بازستاندند و نیز در هر شهری وکه مورد تجاوز و دستبرد عربان
،یایستادند و تا وقتی وکه به وکلی از دفمماع و ،یگشت ، ناراضیان تا بآنجا وکه ممکن بود در م  م
 مقاومت نومید نشده بودند در برابر این فاتحان وکه بر رغم سادگی سپاهیانه رفتاری تند و

،یبآوردند .  خشن داشتند سر به تسلیم فرود نم

 با این حال ، وقتی بآخرین پادشاه سممرگردان بممدفرجام ساسممانی در مممرو بدسممت یممک
،ینام و نشممان گشممتند ،  بآسیابان گمنام وکشته شد و شاهزادگان و بزرگان ایران پراوکنده و ب
،ینقشممه و ،ینظمم و غالبمم ًا ب ،تهممای ب ،هرفته بآخریمن بآبهما نیممز از بآسمیاب افتمماد و مقاوم  رفت
،یشد به تدریج از ،های هم وکه در بعضی شهرها از عبطرف ایرانیان در مقابل عربان م ،ینتیج  ب
،تانگیزتر و در ،کتر و شممگف  میان رفت . عربان بر اوضاع مسلط گشتند . اما هیچ چیز مضح

،هتر از رفتار این فاتحان خشن و ساده دل نسبت به مغلوبان نبود .  عین حال ظالمان
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رفتار فاتحان 
،تانگیز است و بسا وکممه مممایه ،هاند شگف ،بها درین باب نقل وکرد ،نهایی وکه در وکتا  داستا
،هاند وکه فاتحان سیستان عبدالرحمن بن سمره سنتی نهاد وکه ،یشود . نوشت  حیر ت و تأثر م

ژُجژ را نباید وکشتد »   اما گویا سوسمارخواران گرسنه چشم ، از خوردن راسو و جژ۱«راسو و 
،ههایی از سادگی و وکودنی ،یتوانستند خودداری وکنند . در فتح مدائن نیز عربان نمون  نیز نم

خویش را ، نشان دادند . 

،یشممناخت ، ،های یاقو ت یافت در غایت جود ت و نفاسممت و بآن را نم  «گویند شخصی پار
،یدانست بآن را از او به هممزار درم بخریممد . شخصممی بممه  دیگری به او رسید وکه قیمت او م
 حال او واقف گشت گفت بآن یاقو ت ارزان فروختی او گفت اگممر بدانسممتمی وکممه بیممش از
 هزار عددی هست در بهای بآن عبطلبیدمی . دیگری را زر سرخ بدست بآمد در میممان لشممکر
،یخرد ؟ و گمان او بآن بود وکممه نقممره از زر بهممتر اسممت و ،یوکرد صفرا را به بیضا وکه م  ندا م
 همچنین جماعتی از ایشان انبانی پر از وکافور یافتند پنداشتند وکه نمک اسممت قممدری در
 دیگ ریختند عبطعم تلخ شد و اثر نمممک پدیممد نیامممد خواسممتند وکممه بآن انبممان را بریزنممد
،های وکه دو درم ارزیدی  شخصی بدانست وکه بآن وکافور است و از ایشان بآن را به وکربا س پار

 ۲بخرید .د »

 اما وحشی عبطبعی و تندخویی فاتحان وقتی بیشتر معلوم گشت وکه زمممام قممدر ت را در
 وکشور فتح شده بدست گرفتند . ضمن فرمممانروایی و وکممارگزاری در بلد مفتمموح بممود وکممه
،تهایی ،هجویی و درنده خویی عربان بآشکار گشت . روای  زبونی و ناتوانی و در عین حال بهان
،هاند عبطمع ورزی و تندخویی این فاتحان را در معممامله ،بها نقل وکرد  وکه در این باب در وکتا
،ههایی بیش نباشممد اممما در ،نها شاید افسان ،یدهد . بسیاری از این داستا  با مغلوبان نشان م
 هر حال رفتار مسخره بآمیز دیوانه وار قومی فاتح ، اما عاری از تهذیب و تربیت را به خوبی
،ینویسند: اعرابیی را بر ولیتی والی وکردنممد جهممودان را وکممه در بآن نمماحیه ،یوکند . م  بیان م
،نها درباره مسیح پرسید . گفتند او را وکشتیم و به دار زدیم . گفممت  بودند گردبآوردند و از بآ

 . جژ خارپشت را گویند .۸۵تاریخ سیستان ، ص ۱
 .۳۰تجارب السلف ، ص ۲
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 بآیا خونبهای او را نیز پرداختید ؟ گفتند نه . گفت به خدا سوگند وکه از اینجا بیرون نرویممد
 تا خونبهای او را بپردازید… ابوالعاج بر حوالی بصره والی بود مممردی را از ترسممایان نممزد او
 بآوردند پرسید نام تو چیست ؟ مرد گفت «بنداد شهر بندادد » گفت سه نممام داری و جزیممه

،یپردازی ؟ پس فرمان داد تا به زور جزیه سه تن از او بستاندند .  ۱یک تن م

،یتمموان یممافت . از همممه ،ههممای بسممیار م ،بهای قدیم نمون ،نها در وکتا  از این گونه داستا
،یبآید وکه عرب برای اداره وکشوری وکه گشوده بود تا چه انممدازه عمماجز ،نها به خوبی بر م  ای
،تهای محلی از میان رفت و عرب با همه ناتوانی  بود… با این همه دیری برنیامد وکه مقاوم
،ههمما جممای ،بهمما و منار  و درماندگی وکه داشت ، بر اوضاع مسلط گشت و از بآن پممس ، محرا
،هها را گرفممت . زبممان پهلمموی جممای خممود را بممه لغممت تممازی داد . ،هها و پرستشممگا  بآتشممکد
،ههای مغانه و سرودهای خسروانی انس گرفتممه بممود بانممگ ،شهایی وکه به شنیدن زمزم  گو
 تکبیر و عبطنین صدای ممؤذن را بمما حیمر ت و تمأثر تممام شممنیدند . وکسمانی وکممه مممدتها از
،هرفته با بانگ حدی و زنممگ شممتر ،بانگیز باربد و نکیسا لذ ت برده بودند رفت ،ههای عبطر  تران
 مأنو س شدند . زندگی پر زرق و برق اما سمماوکن و بآرام مممردم ، از غوغمما و هیمماهوی بسممیار

  ، نماز و غسممل و روزه و زوکمما ت و۲بآگنده گشت . بجای باژ و برسم و وکستی و هوم و زمزمه

  . و نیز از همین گونه است داستان بآن اعرابی وکه حجاج او را ولیت اصفهان۷۷ و ۷۶ ص ۱عیون الخبار ج ۱
 داد و او وکسانی را وکه از ادای خراج عبطفره می زدند سر برید و سرهاشان در توبره وکرد . رک: مروج الممذهب ج

 .۵۸ص  عبطبع مصر . و نیز رجوع شود به وکتاب حاضر ۱۶۰ ص ۲
،نهمما۲  باژ و برسم و وکستی و هوم و زمزمه ، از شعائر و مختصمما ت بآییممن زرتشممت بشمممارند . و شمماید در بمماب بآ

 توضیحی لزم باشد: باژ وکه از ریشه اوستایی وچ بآمده است ، و به معنی سخن و وکلم است ، به عبطور وکلممی بممر
 تمام دعاهای وکوتاه وکه مجوسان بآهسته بر زبان می بآورند اعبطلق می شممود و بممه عبطمموری وکممه لغممت نویسممان
،هانممد: وکلممماتی باشممد وکممه مغممان در ،هاند بآن با زمزمه یکی است یا اعم از بآن است . در باب زمزمه نیز گفت  گفت

ستایش پروردگار و هنگام بدن شستن و در سر خوان بآهسته بر زبان رانند…
 برسم عبار ت است از شاخه های بریده درختی ، وکه با بآداب و دعاهای خاصی و بما وکمارد مخصوصمی بمه نمام
،هها را وکه بایممد از درخممت انممار باشممد ، بممه هممم بربسممته نهنممد و ،یشود ، و سپس بآن شاخ  برسم چین ، بریده م
،های سازند  به درازی یک خیش و به پهنای یک جو  و بآن برسم را هنگممام ادای مراسممم بممه دسممت –دست – 
 چپ گیرند و با اذوکار و ادعیه خاصی در واقع شکر نعمت بجای بآورند . برسم گرفتن ، چنان وکه استرابون نقل
،هانممد ،یگرفت  وکرده است ، در معابد و در پیش بآتش ، شیوه مغان بوده است و پیش از عبطعام خوردن نیز برسم م

،هاند . ،یسرود و باژ م
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حج به عنوان شعائر دینی رواج یافت . 

 باری مردم ایران ، جز بآنان وکه به شد ت تحت تأثیر تعالیم اسمملم واقممع گشممته بودنممد
،ینگریستند اما در بآن میان سپاهیان و جنگجویان ،  نسبت به عربان با نظر وکینه و نفر ت م
 به این وکینه ، حس تحقیر و وکوچک شماری را نیز افممزوده بودنممد . ایممن جممماعت عممرب را
،بهای تازی از قول خسروپرویز نقممل ،یشمردند . عبار ت ذیل وکه در وکتا ،تترین مردم م  پس
 شده است نمونه فکر اسواران و جنگجویان ایرانی درباره تازیان محسوب تواند شد؛ خسرو
،نهمما را نممه ،یگوید: «اعراب را نه در وکار دین هیچ خصلت نیکو یافتم و نه در وکار دنیا . بآ  م
 صاحب عزم و تدبیر دیدم و نه اهل قو ت و قدر ت . بآنگاه گممواه فرومممایگی و پسممتی همممت
،نهما بما جمانوران گزنمده و مرغمان بآواره در جمای و مقمام برابرنمد ،  بآنان همین بس ، وکه بآ
،یوکشممند و یکممدیگر را بممر اثممر گرسممنگی و  فرزندان خود را از راه بینمموایی و نیازمنممدی م
،یهممای ایممن جهممان ، تها و وکامران ،یها و لممذ ،یها و پوشممیدن ،یخورند ، از خوردن  درماندگی م
،یتواننمد بدسمت بآورد گوشمت شمتر ،هاند . بهترین خوراوکی وکه منعمانشمان م ،یبهر  یکسره ب
 است وکه بسیاری از درندگان بآن را از بیم دچار شدن به بیماریها و بممه سممبب نمماگواری و

 وکستی یا وکشتی ، مطلق وکمربند را گویند و هم به معنی بندی خاص است وکه مجو س از بآغاز سممن بلمموغ بممر
،هاند . این وکمربند مروکب از هفتاد و دو تار است وکه از پشم گوسفند سپید بافند و بآن را سه بممار ،یبست  میان م
 به دور وکمر بندند . عدد هفتاد و دو به مناسبت تعداد یسناهاست در اوستا ، و سه بار به دور وکمر بستن را هم
،هاند از سه شعار وکه پندار نیک و گفتار نیک و وکردار نیک باشد . مراسم وکسممتی بسممتن و صممدره  وکنایه دانست

،هاند . ،نها وکودوکان در جرگه اهل دیانت دربآمد پوشیدن وکودوکان در واقع به مثابه بآدابی است وکه پس از بآ
 اما هوم ، نام گیاه خاصی است و از بآن شربتی سازند وکه نیز بآن را هوم خوانند و درسممت معلمموم نیسممت نممام
 علمی این گیاه چیست . باری ، استعمال شربتی وکه از جوشانده این گیاه درست می وکرده اند ظاهر ًا از مدتی
 پیش از زرتشت هم بین ایرانیان ، متداول بوده است . به هر حال این مشروب ، مسکر نبوده است و بممه جممای
،یبآمممده اسممت . در  مراسم فدیه و قربان به وکار می رفته است و از مهمترین مراسم بآیین مزدیسنان بشمممار م
،های از درخممت انممار و  مقابل مجمر بآتش ، چند ساقه از این گیاه را با بآداب و شست و شمموی خمماص بمما شمماخ
،هاند و در مراسم مذهبی به ،یفشرد  قدری بآب با ترتیب خاص و همراه با سرود اوستا درون هاون مخصوصی م

،هاند . ،یبرد وکار م
 برای اعبطلعا ت بیشتر در باب این الفاظ ، رجوع شود به: یشتها ، جلد اول و همچنین به خممرده اوسممتا ، تممألیف

 ، تألیف بآقای دوکتر محمد معین .مزدیسنا و تأثیر بآن در ادبیا ت پارسیبآقای پورداود و نیز به: 
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،یخورند…د » ،یوکردنممد عبطبعمم ًا۱سنگینی نم   وکسممانی وکممه دربمماره اعممراب بممدین گممونه فکممر م
،نها بروند . سلطه عرب برای بآنممان هیممچ گممونه قابممل تحمممل ،یتوانستند زیر بار تسلط بآ  نم

نبود . خاصه وکه استیلی عرب بدون غر ت و انهدام و وکشتار انجام نیافت . 

،نها و ،ههممای بسممیار ویممران گشممت . خانممدا  در برابر سیل هجوم تازیممان ، شممهرها و قلع
،تها و اموال توانگران را تاراج وکردند و غنایم و انفال نام ،نهای زیاد بر باد رفت . نعم  دودما
 نهادند . دختران و زنان ایرانی را در بازار مدینه فروختند و سبایا و اسرا خواندند . از پیشممه
 وران و برزگران وکه دین مسلمانی را نپذیرفتند باج و ساوگران به زور گرفتند و جزیه نممام

نهادند . 

،یدادند . هرگممز در برابممر  همه این وکارها را نیز عربان در سایه شمشیر و تازیانه انجام م
 این وکارها هیچ وکس بآشکارا یارای اعتراض نداشت حد و رجم و قتل و حرق ، تنها جمموابی

،یداد .  بود وکه عرب خاصه در عهد امویان به هر گونه اعتراضی م

کیامیه  موالی و بن
،یامیه برای بآزادگان و بزرگ زادگان ایران قابل تحمل نبود زیرا بنیاد بآن را  حکومت بن
،نتر نیممز بممه سممختی  بر وکوچک شماری عجم و برتری عممرب نهمماده بودنممد . عبطبقمما ت پممایی
،نها نه از خلیفممه و عمممال او نواخممتی و بآسایشممی ،یتوانستند بآن را تحمل نمایند . زیرا بآ  م
 دیده بودند و نه تعصبا ت دینی دیرینه را فراموش وکرده بودند . عبث نیسممت وکممه هممر جمما

،یها در بآن دخالت داشتند .  ،یداد ، ایران ،یامیه رخ م شورشی و بآشوبی بر ضد دستگاه بن

،یامیه وکممه عصممبیت ،یاندازه بود . بن  خشونت و قساو ت عرب نسبت به مغلوب شدگان ب
 عربی را فراموش نکرده بود حکومت خود را بر اصل «سیاد ت عربد » نهاده بودند . عرب بمما
،های وکه در هر فاتحی هسممت مسمملمانان دیگممر را ممموالی یمما بنممدگان  خودپسندی وکودوکان
،یخواند و تحقیر و ناسزایی وکه در این نمام نمماروا وجممود داشممت وکممافی بممود وکممه  خویش م
،های ،هتوز نگهدارد اما قیود و حممدود جممابران  همواره ایرانیان را نسبت به عرب بدخواه و وکین

 .۱۳۵۹ ، چاپ قاهره ۵ ص ۲عقدالفرید ج ۱
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،یوکممرد . بیممداد و فشمار دسممتگاه ،هتر م ،یشد این وکینه و نفر ت را موج ،نها تحمیل م  وکه بر بآ
،یامیه بآزادگممان  حکومت سخت مایه نگرانی و نارضایی مردم بود . نظام حکومت اشرافی بن
 و نژادگان ایران را مانند بندگان درم خرید از تمممام حقمموق و شممئون مممدنی و اجتممماعی
،یداشت و بدین گونه تحقیر و همه گونه جور و استبداد بمما نممام ممموالی پیوسممته  محروم م
،یتوانست به هیچ وکار بآبرومند بپردازد . حق نداشت سلح بسازد و بممر اسممب  بود . موالی نم
،ینام و نشممان عممرب را بممه  بنشیند . اگر یک موالی نژاده ایرانی ، دختری از بیابان نشینان ب
،هانگیز وکافی بود وکه با تحریک و سعایت ، عبطلق و فراق را ،یوکرد ، یک سخن چین فتن  زن م

بر زن و تازیانه و زندان را بر مرد تحمیل نماید . 

،یای بممه ایممن گمونه  حکومت و قضاو ت نیز همه جا مخصوص عمرب بمود و هیممچ ممموال
،یرسید . حجاج بن یوسف بر سممعید بممن جممبیر وکممه از پارسمماترین و  مناصب و مقاما ت نم
،ینهاد وکه او را با بآن وکه از موالی است چندی به ،هترین مسلمانان عصر خود بود منت م  بآگا
،نها اشتغال به مقاما ت و مناصب حکومت در خمور مموالی  قضاء وکوفه گماشته است . نزد بآ
،یتوانسممت  نبود؛ زیرا وکه با اصل سیاد ت فطری نژاد عرب منافا ت داشت . اما این ترتیب نم
،نبانی به هیچ وجه ذوق و استعداد و تجربه  دوام داشته باشد . زیرا برای وکشورداری و جها

وکافی نداشت . 

کیها  برتری ایران
 این «نژاد برترد » وکه میدان فکر و عمل او هرگز از جولنگاه «اسبان و شترانشد » تجاوز
،یتوانسممت بممه وکلممی از ،یافتمماد نم  نکرده بود ، برای اداره وکشورهای وسیعی وکه بدسممتش م
 موالی صرف نظر نماید . ناچار دیر یا زود برتری «موالید » را اذعان نمود . عبث نیسممت وکممه
 یک خلیفه خودخواه مغرور بلندپرواز اموی مجبور شد ، این عبار ت معروف را بگویممد وکممه:
،یها شگفت دارم . هزار سال حکومت وکردند و ساعتی به ما محتاج نبودنممد . و  «از این ایران
،ینیاز نشدیمد » . اما بممه رغممم وکسممانی وکممه ،نها ب ،های از بآ  ما صد سال حکومت وکردیم و لحظ
،یتوانستند این موالی را در رأ س وکارهای حکومت ببیند ، دیری نگذشت وکه ایرانیان در  نم
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،های برای خود بدست بآوردند .  قلمرو دین و علم جایگاه شایست

 چنان وکه در پایان دوره اموی بیشتر فقها ، بیشتر قضا ت و حتی عده زیادی از عمال از
 موالی بودند . موالی بر همه شئون حکومت استیل داشتند بدین گونه هوش و نبوغ موالی
،شهای شدید حاضر نشد به فزونممی و  به تدریج وکارها را قبضه وکرد . اما عرب بدون وکشمک
،شها ایرانیممان مجممالی  برتری بندگان درم نخریده خویش تسمملیم شممود . در ایممن وکشمممک
،نها نه فقط بممر رغممم  یافتند وکه برتری معنوی و مادی خود را بر فاتحان تحمیل نمایند . بآ
 افسانه «سیاد ت عربد » در زمینه امور اداری بر فاتحان خود برتری یافتند بلکه در قلمممرو

جنگ و سیاست نیز تفوق خود را اثبا ت وکردند . 

 اما از همان بامداد اسلم ، ایرانی نفر ت و وکینه شدید خود را نسبت به دشمنان و بمماج
  هجری عمر بن خطمماب خلیفممه۲۵ستانان خود بآشکار نمود . نه فقط یک ایرانی در سال 

 دوم را با خنجر از پا دربآورد بلکه از بآن پس نیز هر فتنه و بآشوبی وکه در عممالم اسمملم رخ
،یها در بآن عامل عمده بودند . نفر ت از عممرب و نارضممایتی از بممدرفتاری و تعصممب  داد ایران
،نها را وادار میکرد وکه در نهضت ضد خلفت شروکت نمایند ، چنممان وکممه ،یامیه بآ  نژادی بن

،یزیسممتند در سممال    هجمری۶۴بیست هزار تن از بآنان وکه بنام حممراء دیلممم در وکمموفه م
،یامیه قیام نمود اجابت وکردند .  دعو ت مختار را وکه بر ضد بن

،یامیممه و عربممان یافتنممد . در  در قیام مختار ، ایرانیان فرصت مناسبی جهت خروج بر بن
،یامیممه عممداو ت سممخت  بآن زمان وکوفه از مراوکز عمده ایرانیان و شممیعیان علممی وکممه بمما بن
،یشد . این شهر مروکز خلفممت علممی بممود و ازیممن رو عممده بسممیاری از  داشتند محسوب م
،های از اسمماوره ایرانممی نیممز از  پیروان و هواخواهان او درین شهر مسکن گزیده بودند . عممد
،یهممایی  بازمانده «جند شهنشاهد » ، پس از شکست قادسیه درین شهر باقی بود . اینان دیلم
،یوکردند و بعد از جنگ قادسیه اسلم بآورده بودنممد و در  بودند وکه در سپاه ایران خدمت م

  به علوه وکوفه در حدود حیره بنا شده بود و چنان وکه معلمموم اسممت۱وکوفه جای داشتند .
 این دیار از قدیم تحت حمایت پادشاهان ساسانی بمود . خماعبطره قصمر خورنممق و مماجرای
،یزیستند گرم و زنمده بمود . از ایمن رو  نعمان و منذر در دل ایرانیانی وکه در حدود وکوفه م

 .۲۸۰بلذری ، فتوح البلدان ، ص ۱



بآتش خاموش / ۸۷

،یرسید .  وکوفه برای ایجاد یک «وکانون عبطغیاند » بر ضد تازیان جای مناسبی به نظر م

،های از شیعه وکوفه به ریاسممت سمملیمان بممن صممرد  چند سالی پس از فاجعه وکربل ، عد
 خزاعی و مسیب بن نجبه الفزاری در جایی بنام عین الورده بممه خونخممواهی حسممین بممن
 علی برخاستند . و از تقصیری وکه در یاری امام وکرده بودند توبه وکردند و خود را «توابیند »

نام نهادند . اما وکاری از پیش نبردند و بدست عبیدالله بن زیاد پراوکنده و تباه شدند . 

قیا م مختار 
،هوکاراند » را وکممه بممر اثممر شکسممت  درین میان مختار بن ابی عبید ثقفی پدید بآمد . «توب
 سابق پراوکنده شده بودند گرد بآورد و دیگر بار بممه دعمموی خونخممواهی حسممین بممن علممی
 برخاست . درین مقصود نیز وکامیاب شد . زیرا با زیروکی و هوش وکم نظیری توانست مممردم
 ناراضی را نزد خود گرد بآورد . اندوکی بعد بسیاری از قمماتلن حسممین را وکشممت و وکمموفه را
 بدست وکرد تا حدود موصل را به حیطه ضبط بآورد . درین جا بود وکه عبیدالله بن زیمماد را
 شکست داد . عبیدالله در عبطی جنگی وکشته شد و سرش را به وکوفه بردنممد و از وکمموفه بممه

مدینه فرستادند . 

 بدین گونه ، در سایه دعو ت به خاندان رسول ، مختار قدر ت و شووکت تممام یممافت . امما
 در واقع نزد خاندان رسول ، چندان مورد اعتماد نبود . علی بممن حسممین او را لعممن وکممرد و
 رضا نداد وکه بنام او دعو ت وکند . محمد حنفیه هم از دعاوی او بیمناک و پشیمان گشممت .
 اما از بیم بآنکه تنها نماند و بدست ابن زبیر گرفتار نشود از عبطرد و لعن او ، وکه بدان مصمم

  باری وکار مختار ، در سایه دعو ت بممه خانممدان رسممول ، و یمماری۱گشته بود ، خودداری وکرد .
 موالی ، به تدریج بال گرفت و مال و مرد بسیار به هم رسانید . مردم بدو ، روی بآوردنمد و او
،یوکرد . بعضی را به امممامت محمممد بممن حنفیممه ،نها را به نوع خاصی دعو ت م  هر وکدام از بآ
،یبآیممد و وحممی ،های فممرود م ،ینمود وکه بممر خممود وی فرشممت ،یخواند و نزد بعضی دعوی م  م

 .۴ ص ۳تاریخ یعقوبی ، ج ۱
 .۹۹–  ۹۸ ص ۲مروج الذهب ، ج 



۸۸ / دو قرن سکو ت

،یبآورد . ،هام مممرا دروغ زن۱م ،های بممه احنممف نوشممت وکممه «شممنید ،هاند وکه در نام   حتی نوشت
،نها بهتر نیستم .د » ،هاند و من از بآ   و۲شمردید پیش از من همه پیغمبران را دروغ زن خواند

 این گونه دعاوی موجب بآن شد وکه مسلمانان ، از او روی برتابند و به ابن زبیممر و دیگممران
،کاندک از گرد او پراوکنده شوند .  روی بآورند و حتی شیعیان نیز اند

،ینمود . پدرش در جنگ با ایرانیان  این مختار خود را از هواداران خاندان پیغمبر فرا م
 وکشته شده بود . عمویش سعد بن مسعود وکه تربیت وی را برعهده داشممت یممک چنممد در
 دوره خلفت علی به حکومت مدائن رسید . و در هنگامی وکه او در جنگ خوارج به یمماری
 علی برخاست مدائن چندی بدست مختار بود . با این همه ، وقتی امام حسن از جنممگ بمما
 معاویه انصراف یافت و نزد سعد بن مسعود بآمد مختار پیشنهاد وکرد وکه او را نممزد معمماویه

،های شد وکه شیعه پس از بآن همممواره مختممار را۳بفرستند و به او تسلیم وکنند   این امر بهان
،های ،یامیممه مختممار بممدان قمموم علق  بدان نکوهش وکنند . در هر حال مقارن ایام خلفت بن
 نشان نداد . در واقعه مسلم بن عقیل وکه به وکوفه بآمد تا مقدمه خلفت را برای حسین بن
،یامیممه برخاسممت و بممه  علی بآمده سازد ، و سپس گرفتار و وکشته شد ، مختممار بممرخلف بن
 زندان افتاد . در واقعه وکربل نیز در بند بود . چون رهایی یافت به مکه رفت و با ابممن زبیممر
 وکه بآهنگ خروج بر امویان داشت بآشنا گشت . بعد از بآن به عبطائف زادگمماه خممویش رفممت .
 یک سال بیش در بآنجا نماند و باز به ابن زبیر پیوست . در واقعه حصار مکه وکممه بممه سممال

  روی داد نیز با او یاری وکرد . اما چندی بعد ، باز ابن زبیر را بگذاشت و به وکوفه رفت و۶۴
،های افتاد . در بآن هنگام وکه رمضان سممال    بممود شممیعیان وکمموفه۶۴درصدد اجرای عبطرح تاز

،نهمما ،نها پیشرفت نداشت و عبیدالله زیاد بآ  برگرد سلیمان بن صرد خزاعی بودند اما وکار بآ
،یخواست فرمان رؤسای شیعه را گممردن بنهممد  را مالشی سخت داده بود . مختار ، چون نم
 دعوتی تازه بآغاز نهاد و خود را فرستاده و نماینده محمد بن حنفیممه فرزنممد علممی خوانممد .
،یگفت ،  شیوایی بیان و زیبایی گفتار او ، وکه چون وکاهنان قدیم سخن با سجع و استعاره م
 سبب نشر دعوی و بسط نفوذ او گشت . از این رو یک چند والی وکوفه ، وکممه از جمانب ابمن

 .۹۹ ص ۲مروج ، ج ۱
 ، چاپ قاهره .۲۵۰ ص ۶عقدالفرید ، ج ۲
 .۴۰عبطبری ، حوادث سنه ۳
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 زبیر در بآنجا بود وی را بازداشت . اما چون بآزادی یافت درصدد بربآمد با ابراهیم بن الشتر
،های بممدو  وکه از سران شیعه بود دوستی بآغاز وکند . ابراهیم نخست نپذیرفت اما مختممار نممام
،هاند مجعول بود و در بآن محمد حنفیه وی را به یاری خوانده بود و مختار را  نمود وکه گفت
 امین و وزیر خویش یاد وکرده بود . ابراهیم چون این نامه بخواند دعو ت او را پذیرفت و بممه
 همکاری او رضا داد . بزرگان وکوفه ، وکه در نهان به جانب ابن زبیر تمایل داشتند ، در مقابل
 شور و شوق موالی و حمراء دیلم وکه یاران و پیروان ابراهیم اشتر بودند ، مقمماومت را روی
،کاندک گذشته از وکوفه بلد عراق و بآذربایجان  ندیدند و وکار نهضت مختار بال گرفت . اند
 و ری و اصفهان و چند شهر دیگر نیز تحت فرمان او دربآمد و هجده ماه ازین بلد خممراج
،هرفته از ناچاری اوکثر بدو پیوستند اما نه به او اعتماد وکردند و  گرفت . بزرگان وکوفه نیز رفت
 نه از اینکه موالی را بروکشیده بود وی را عفو نمودند . اما مختار وکه قدر ت و شممووکت خممود
 را مدیون یاری موالی بود به شکایت بزرگان وکوفه التفا ت نکرد . بزرگان یک بار نیز وقممتی
 وکه ابراهیم و سپاه او به دفع لشکریان شام رفته بودند بزرگان وکمموفه درصممدد خممروج بممر
،یای وکرد و در نهان ابراهیم را خواست . چون ،نها گرگ بآشت  مختار بربآمدند . اما مختار با بآ
 ابراهیم بازبآمد بزرگان وکوفه همه بدست و پای بمردند و سرجای خویش نشستند . پس از
 بآن مختار به عقوبت قاتلن امام حسممین بربآمممد و وکسممانی را نیممز وکممه از یمماری وکممردن او
،نهمما را بکشممند و  خودداری وکرده بودند بمالید . بفرمود تا سراهاشممان را ویممران وکننممد و بآ
،یشد بفرمود تا بممه ممموالی وکممه ،نها داده م  براندازند . مال و عطایی هم وکه پیش از بآن به بآ
 یاران وی بودند داده شود . همین امر سبب شد وکه عربان دل ازو بردارند و او را یله وکنند

و به دشمنانش روی بآورند . 

 در واقع ، مختار موالی را وکه مخصوص ًا در وکوفه زیاد بودند زیاده از حد دلجویی وکممرد و
،یامیه عرضه جور و استخفاف بسیار واقع شمده بودنممد ،نها را وکه در دوره تسلط عمال بن  بآ
،یامیه وکممه تعصممب عربممی بسممیار داشممتند پیممش از بآن ،  هواخواه خویش گردانید . عمال بن
،نها قبل از بآن موالی را پیاده  نسبت به این موالی تحقیر و اهانت بسیار روا داشته بودند . بآ
،یدادنممد . مختممار ممموالی را بممر ،های نم ،نها هرگممز بهممر ،یبردند و از غنایم نیز بدا  به جنگ م
،نها به یمماری مختممار برخاسممتند . ،هشان داد . از این رو بآ  مروکب نشاند و از غنایم جنگ بهر
 چنان شد وکه عده موالی در سپاه او چندین برابر عربان بود و از هشت هزار تن سممپاهیان



۹۰ / دو قرن سکو ت

 او وکه در پایان جنگ تسلیم مصعب بن زبیر شدند ده یک هم عرب نبممود . گوینممد اردوی
 ابراهیم اشتر ، چنان از این ایرانیان دربآگنده بود وکه وقتی یک سردار شامی برای مممذاوکره
،یرفت از جایی وکه داخل اردو گشت تا جایی وکه نزد سممردار اردو  با ابراهیم به اردوی او م
 رسید یک وکلمه عربی از زبان سپاهیان نشنید . وقتی ابراهیم اشتر را ملمت وکردنممد ، وکممه
 در پیش دلوران حجاز و شام ازین مشتی عجم چه سمماخته اسممت وی بمما لحنممی وکممه از
،یها ازین قوم وکه بما ممن  اعبطمینان و رضایت مشحون بود گفت وکه هیچ وکس در نبرد شام
،هتر نیست . اینان فرزندان اسواران و مرزبانان فارسند و من خود نیممز جنممگ  هستند بآزمود

،هام . پیروزی با خداست   ، پمس چمه جممای تمر س اسممت . بماری بآنچممه۱بآزموده و معروکه دید
موجب وحشت و نفر ت اعراب از مختار گشته بود وکثر ت موالی در سپاه او بود . 

 عبطبق قول عبطبری ، بزرگان وکوفه انجمن وکردند و از مختار بدگویی بآغاز نمودند وکه ایممن
،یخواند در حالی وکه ما از او خشنود نیستیم . زیرا او موالی را با ما برابر  مرد خود را امیر م
،یدهممد و از ایممن رو ،نهمما م  وکرده است و بر اسب و استر نشممانده اسممت . روزی ممما را بممه بآ

،یوکنند .  ،هاند و دارایی یتیمان و بیوه زنان را تاراج م بندگان ما سر از فرمان ما برتافت

 وقتی بزرگان عممرب بمه مختممار پیمام فرسممتادند وکمه «مما را از بروکشمیدن مموالی بآزار
،نها را برخلف رسم بر چهارپایان نشاندی و از غنایم جنگی وکه حممق ماسممت  رسانیدی ، بآ
،نها جواب داد وکه «اگر من موالی را فروگذارم و غنایم ،نها نصیب دادی !د » مختار به بآ  به بآ
،یامیه و ابن زبیر جنگ خواهیممد وکممرد و در  جنگی را به شما واگذارم بآیا به یاری من با بن
،نها جواب منفی دادند و بممدین جهممت  این باب سوگند و پیمان توانید بجای بآورد ؟د » اما بآ
 بود وکه مختار سرانجام در مقابل ابن زبیر وکه بزرگان وکوفه و رجال عرب با او همداسممتان
،هاند و داوری ،نها گفت ،هگون سخ  بودند مغلوب و مقتول شد . در باب مختار و نهضت او گون
،هاند و  درین باب نیز بآسان نیست . بزرگان عرب از شیعه و سنی درباره او نظر خوبی نداشت
،هاند و ازیممن رو وی را بممه ،یشمممرد  اقدام او در بروکشیدن موالی ناپسند و خلف حمیممت م
،هاند . درست است وکه رفتار او  دروغزنی و حیله گری و جاه عبطلبی و گزافه گویی متهم وکرد
 با بزرگان وکوفه از دورویی خالی نبود و نیز در سوء استفاده از نام محمممد حنفیممه قممدری

 .۲۵۸اخبار الطوال ، ص ۱
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 افراط وکرد . اما هواداری او از موالی در س بزرگ پر بهایی بود هم برای ممموالی وکممه بعممدها
 جرأ ت اقدام برخلف عربان را یافتند و هم برای عرب وکه بیهوده شرف اسمملم را منحصممر

،یدیدند .  ۱به خویش م

،مجویی از  بدین گونه قیام مختار ، برای ایرانیان بهانه زور بآزمایی با عرب و مجال انتقمما
،یتوانستند نهضممت قمموم ایرانممی را تحمممل وکننممد سممعی ،یامیه بود . ولیکن عربان وکه نم  بن
 وکردند در این ماجرا موالی را به تاراج مال یتیمان و بیوه زنان متهممم وکننممد . اممما در واقمع
،ینمودنممد .  اتهام ناروایی بود . این اعراب بودند وکممه مممال یتیمممان و بیمموه زنممان را تمماراج م

،یامیه را فراهم بآوردند .  سرداران عرب بودند وکه موجبا ت سقوط دولت عربی بن

،نها پیشرفت دیممن نبممود . ایممن ،نها غزو و جهاد بود اما درین وکار مقصود بآ  وکار عمده بآ
 وکار را فقط به منظور غار ت و استفاده پیش گرفته بودند بسیاری از سپاهیان و وکارگزاران
،عورزی رؤسا و امرا فقیر گشته بودند وقتی یک عامممل بجمای دیگممری گماشممته  بر اثر عبطم
،بها اممموال او را بمماز ،تهمما و عممذا ،یوکرد و با اقسممام عقوب ،یشد ، عامل معزول را مصادره م  م
،یستاند بدین گونه بود ، وکه در عهد امویان حجاج عراق را و قتیبه بن مسلم خراسممان را  م
،ییمافت و بیمداد و تعمدی ،جهمما هممر روز فزونمی م ، تها و خرا  به بآتش وکشیدند . میزان مالیا
،یگشت . از قساو ت و خشممونت عمممال حجمماج  مأموران در گرفتن اموال هر روز بآشکارتر م
،نهاسممت: ،های از بآ ،هاند . حکایت ذیممل نمممون ،خها بآورد ،تانگیز بسیار در تاری ،نهای شگف  داستا
،ینویسند وکه مردم اصفهان چند سالی نتوانستند خراج مقرر را بپردازنمد . حجماج عربمی  م
 بدوی را به ولیت بآنجا برگماشت و از او خواست وکه خراج اصفهان را جبایت وکند . اعرابی
،نهمما مهلممت داد . چممون در  چون با اصفهان رسید چند وکس را ضمان گرفت و ده ماه به بآ
،نها را وکه ضمان بودند بازداشمت و مطممالبه خمراج نممود  موعد مقرر خراج را نپرداختند بآ
،نها باز بهانه بآوردند . اعرابی سوگند خورده بود وکه اگمر ممال خمراج را نیاوردنمد بآنمان را  بآ
،نها پیش رفت بفرمود تا گردنش بزدند و بر بآن نوشتند  گردن خواهد زد . یکی از بآن ضما
،های نهادنممد و بممر بآن  «فلن پسر فلن ، وام خود را گزاردد » پس فرمان داد تا سر را در بدر
 مهر نهاد . دومی را نیز همچنین وکرد . مردم را چاره نماند ، بشممکوهیدند و خراجممی را وکممه

 .۲۶۶–  ۲۶۵ ص ۳دائره المعارف اسلم ، ج ۱



۹۲ / دو قرن سکو ت

 ۱برعهده داشتند جمع وکردند و ادا نمودند .

 با چنین سخت وکشی و وکینه وکشی وکه از جمانب عممال حجماج نسمبت بمه ممردم روا
،های جز تسلیم محض یا قیام خونین نبود و چند بار مردم ناچار شدند سر بممه ،یشد چار  م

شورش بردارند . 

 2حجاج
،تانگیز حجاج در عممراق یکسممره در فجممایع و مظممالم  دوره حکومت خون بآلود و وحش
،هاند وکممه مممایه نفممر ت و ،نها و روایا ت هولناوکی از دوران حکومت او نقل وکرد  گذشت داستا
 وحشت عبطبع بآدمی است . گویند «در زندان او چند هزار وکس محبممو س بودنممد و فرممموده
،یدادند و بجای عبطعمام سمرگین بآمیختمه بمه  بود تا ایشان را بآب بآمیخته با نمک و بآهک م

  حکومت او در عراق بیست سال عبطول وکشممید . در ایممن مممد ت وکسممانی وکممه او۳گمبز خرد »
 وکشت جز بآنان وکه در جنگ با او وکشته شدند اگر بتوان قول مورخان را باور وکرد بالغ بممر
،هاند وکه وقتی وفا ت یافت پنجاه هزار مرد و سی هممزار  یکصد و بیست هزار وکس بود . نوشت

  شاید این ارقام از اغراق و مبالغه خالی نباشد اما این اندازه هست۴زن در زندان او بودند .
 وکه دوره حکومت او در عراق ، برای همه مردم ، خاصه برای موالی بممدبختی بزرگممی بمموده

است . 

،هاند وکممه وقممتی از ،هاند نوشممت ،تانگیز و هولناک بسیار بآورد ،ههای شگف  درباره حجاج قص
،یگرفممت ناچممار تمما چهممار روز خممون جممانوران در دهممانش  مادر زاد پسممتان بممه دهممن نم
،هاند از این وکودوکی وکه مقدر بود روزی فرمانبرداری جبار ،یریختند . با این افسانه خواست  م

 .۱۶۰ ص ۲مروج الذهب ، ج ۱
Jeanدرباره حجاج رجوع شود به رساله جالب ۲  Perier :تحممت عنمموان Vie  d’al  Hadjâdj  ibn 

Yousof وکه جزء انتشارا ت l’Ecole  des  hautes  Etuds مسیحی بممه۱۹۰۴ در پاریس به سال  
عبطبع رسیده است و جامع اعبطلعا ت مفیدی در این باب است

 .۷۵تجارب السلف ، ص ۳
 .۲۷۵التنبیه ، ص ۴



بآتش خاموش / ۹۳

 عراق بشود اژدهایی خون بآشام بسازند . حقیقت بآنست وکه اوایممل حممال او درسممت معلمموم
،هاند وکه در جوانی معلم مکتب بود . در جنگی وکه بیممن عبممدالملک مممروان یمما  نیست . گفت
 مصعب بن زبیر در عراق روی داد به خلیفه پیوست و با او به شام رفت سپس از دست او
 مأمور فتح مکه شد و بآن را حصار داد . از بالی وکوه ابوقیس با منجنیممق بممر مکممه سممنگ
 بارید تا بآن را بگشود و ابن زبیر را وکه به حممرم رفتممه بممود بگرفممت و بکشممت . پممس از بآن
 حکومت مکه و مدینه و یمن و یمامه از جانب خلیفه بدو واگذار شد . دو سممال بعممد ، او را
 به حکومت عراق فرستادند و عراق در بآن هنگام از فتنه خوارج دمی بآسوده نبود . بمما ایممن
 خوارج ، ناراضیان و علی الخصوص موالی غالب ًا همراه بودند . وکسانی وکه هنوز در اسلم بممه
،یدیدند خیلی زود ممکن بود فریفته دعوی وکسانی شمموند وکممه خلیفممه را  چشم بآشتی نم
،یدانسمتند و مالیما ت دادن بمه او را در حقیقمت بمه مثمابه حممایت و تقمویت او  نماحق م

،ینظیر توأم بود ،یشمردند . حکومت حجاج در عراق با قساوتی ب   و استیلی او بر مممردم۱م
،های خواند وکممه از قسمماو ت و  به منزله تازیانه عقوبت و شکنجه بود . در ورود به بصره خطب
،یوکممرد ،یوکرد . حجاج با بآنکه خوارج را مالش سخت داد از بس بیداد م  صلبت او حکایت م
،یامیممه  خشم و نفرین مسلمانان همواره در پی او بود . وی سیاست خشن تعصب نژادی بن
،یوکممرد .  را بر ضد ممموالی در دوره حکممومت خممود بمما خشممونت و قسمماو ت بسممیار دنبممال م
،یهمما را از بصممره تبعیممد وکممن زیممرا ،ینویسند وقتی به عامل خود در بصره نوشت وکه نبط  م
،نهمما را همممه خممارج ،نها موجب فساد دین و دنیایند . عامل چنان وکرد و پاسخ داد وکه بآ  بآ
،یبآموزند . حجاج به وی نوشممت وکممه «چممون ،یخوانند یا فقه م  وکردم جز وکسانی وکه قربآن م
،نها عرضه وکن تا نیممک  این نامه را بخوانی پزشکان را نزد خود حاضر بآور و خویشتن بر بآ
 بجویند و اگر در پیکر ت یک رگ نبطی باشد قطع وکنندد » . بممدین گممونه حجمماج سیاسممت

  لمنممس (رک: دائممره المعممارفLammens ولهاوزن و Welhausenبا این همه بعضی محققان مانند ۱
،هانممد وکممه او در۳۱۷–  ۲۱۵ ص ۱اسلم ، ج   ک ) سعی وکرده اند وکه برای مظالم و فجایع او محملی بیابنممد . گفت

،یروح و شممقی  اوضاع و احوال بآن روز ناچار بود خود را یک دنده و سخت گیر نشان دهد اما به هیممچ وجممه ب
،نهایی را هم وکه در باب فجایع او هسمت بما  نبود و در عین حال نیز از ضعف و سستی اجتناب داشت . داستا
،هاند . ،هاند ، اما اقداما ت او را در امر جمع مالیا ت و ضرب مسکووکا ت و توجه به وکشاورزی ستود  تردید تلقی وکرد
،یهایش داسممتان ،یتوان جنایتکار بزرگی را وکه تاریخ از سممتمکار ،نگونه تردید و تأویل نم ،یگمان ، با ای  لیکن ب

دارد تبرئه وکرد .



۹۴ / دو قرن سکو ت

،یوکرد . همیممن امممر ممموجب نارضممایی ،یامیه را ، در تحقیر موالی به سختی اجرا م  نژادی بن
 شدید مردم از دستگاه حکومت او بود . نیز در ریختن خممون و بخشممیدن مممال بممه قممدری
 افراط و اسراف وکرد وکه عبدالملک خلیفه اموی از شام بدو نامه نوشت و دریممن دو وکممار او

،یدید وکه به سختی مخالفان را۱را ملمت بسیار وکرد   حکومت او برای وکسب قدر ت لزم م
 از میان بردارد و دوستان و هواداران خود را حمایت و تقویت وکند برای این مقصممود لزم
،نها خودداری نکند و به همیممن جهممت در  بود وکه از ریختن خون خلق و از گرفتن مال بآ

،توکشی پیش گرفت .  جمع خراج و جزیه تندخویی و سخ

،یهمما مممادام وکممه مسمملمان نشممده  جزیه مالیا ت سرانه و خراج مالیا ت ارضی بود وکه ذم
، تهمما بممال ،هرفته میممزان ایممن مالیا ،یبایست بپردازند چون رفت  بودند عبطبق قوانین خاصی م
،یها بممرای بآنکممه از پرداخممت ایممن ،ییافت ، ذم ،یرفت و قدر ت پرداخت در مردم نقصان م  م
،یگذاشتند و به شممهرها روی ،یبآوردند و مزارع خویش را فرو م ،جها بآسوده شوند اسلم م  با
،یوکممرد . ،نهمما مطممالبه م ،یبآوردند . با ایممن حممال حجمماج همچنممان جزیممه و خممراج را از بآ  ۲م

 وکارگزاران حجاج به او نوشته بودند وکه «مالیا ت رو به وکاستی گذاشته است زیرا اهل ذمه
،هاندد » حجاج برای بآنکه «عواید بیت المال اسلمد » نقصان نپذیرد  مسلمان و شهرنشین شد
 فرمان داد وکه وکسی را رها نکنند تا از ده به شهر وکوچ نمایممد و نیممز امممر وکممرد وکممه از نممو
 مسلمانان همچنان به زور جزیه را بستانند . روحانیان بصره از این رفتار او به ستوه بآمدند
،یهای حجاج دولممت امموی را از سممقوط  و بر خواری اسلم گریستند . اما نه این چاره جوی
،ینشانید . این فشار و شممکنجه ،یرهانید و نه گریه روحانیان خشم و نفر ت موالی را فرو م  م
،یانگیخت .  ،یبآمد بآنان را به انتقام جویی برم وکه از جانب حجاج و عمال او بر موالی وارد م

 در این هنگام فتنه عبدالرحمن بن محمد بن اشعث وکه بر ضممد مظممالم حجمماج قیممام
 وکرده بود رخ داد . موالی و نو مسلمانان وکه از جور و بیداد حجاج بممه جممان بآمممده بودنممد ،
،یوکردنممد وکممه «یمما محمممداه یمما محمممداهد » و ،یگریسممتند و بانممگ م ،یشممدند و م  بیممرون م
،یدانستند چه وکنند و وکجا بروند . ناچار به مخالفت حجاج به ابن اشممعث پیوسممتند و او  نم

 .۱۳۶ ، ص ۲مروج ، ج ۱
 .۲۷۷ ، ص ۲ابن خلکان ، ج ۲



بآتش خاموش / ۹۵

را بر ضد حجاج یاری وکردند . 

عبدالرحمن 
،هاند . ،خهمما بممه تفصممیل نوشممت  داستان خروج عبدالرحمن بن محمممد بمن اشممعث را تاری
 عبدالرحمن از اشراف قحطان بود و از جانب حجاج در زایل امار ت داشممت و خممواهر او را

  وقمتی حجماج۱وکه میمونه نام داشت حجاج برای محمد پسر خمود بمه زنمی گرفتمه بمود
،نها وکممن و ،لها بستان از مردمان و سوی هند و سند تاخت ،های تند بدو نوشت: «وکه ما  نام

  عبدالرحمن وکممه داعیممه سممروری داشممت و۲سر عبدالله عامر در وقت نزدیک من فرستد »
،یجست نپذیرفت و بربآشفت «پس نامه حجاج جواب وکرد وکه تاختن هند  بهانه سروکشی م
 و سند وکنم اما ناحق نستانم و خون ناحق نریزمد » پس عبدالرحمن با لشکر خود وکه اهممل
 عراق و دشمن حجاج بودند همداستان شد . حجاج را خلع وکممرد و بممه قصممد جنممگ بمما او
 روانه عراق گردید . در نزدیکی شوشتر حجاج شکست خورد و به بصره گریخت و از بآنجمما
،نهمما رخ داد .  به وکوفه رفت . در نزدیکی دیرالجممماجم عبطممی صممد روز هشممتاد نممبرد بیممن بآ

سرانجام عبدالرحمن مغلوب گشت . سپاه او تباه شد و او خود به خراسان گریخت . 

،هاند وکه چون از حجاج شکست خورد بگریخت  درباره فرجام وکار این عبدالرحمن نوشت
 و از راه بصره و فار س و وکرمان بمه سیسمتان رفمت و «مردممان او را بمه سیسمتان قبمول
 وکردندد » اما مفصل بن مهلی و محمد پسر حجاج به تعقیممب او بربآمدنممد و او مجبممور شممد
 سیستان را فرو گذارد و به زابلستان به زینهار زنبیل رود . چون برفت «خبر سوی حجمماج
 رسید و حجاج عماره بن تمیم القیسی (یا لخمیک ) را به رسممولی فرسممتاد سمموی زنبیممل و
 بیامد با زنبیل خلو ت وکرد و عهدها فرستاده بود وکه نیز اندر ولیت تو لشکر من نیاید و از
 مال تو نخواهم و میان ما دوستی و صلح باشد بر بآن جمله وکممه عبممدالرحمن اشممعث را و
 فلنی را از یاران وی سوی من فرستی پس عبدالرحمن را زنبیل بند وکرد و بآن مممرد را ، و
 بندی بیاورد و یک حلقه بر پای عبدالرحمن نهاده بود و یکی بممر پممای بآن مممرد ، بممر بممام

 چاپ مصر .۳۸ ، ص ۲المامه و السیاسیه ، ج ۱
 .۱۱۴تاریخ سیستان ، ص ۲



۹۶ / دو قرن سکو ت

 بودند عبدالرحمن گفت من حاقنم به وکنار بام بایممد شممدن هممر دو بممه وکنممار بممام شممدند .
 عبدالرحمن خویشتن را از بام افکند هر دو بیفتادند و جان بدادند و نام یممار عبممدالرحمن

 ۱ابوالمنبر بود .د »

 در این حادثه بیشتر وکسانی وکه به یاری ابن اشعث و بممه دشمممنی حجمماج برخاسممتند
 فقها و جنگیان و موالی بصره و عراق بودند . حجاج بآنان را به سختی شممکنجه داد . ممموالی
،های وکممه او را  را پراوکنده وکرد و هر وکدام را با قرای خود فرستاد و بر دست هر یک نام قری
،یفرستاد نقش داغ نهاد . حتی زاهدان و فقیهان نیز وکه درین ماجرا بر ضد حجاج  بدانجا م
 برخاسته بودند عقوبت دیدند . سعید بن جبیر از بآن جمله بود . وی از زاهممدان و صممالحان
،یشد و به قدری مورد محبت و احترام مردم بود وکه اگر چنممد عممرب  بآن عصر محسوب م
،یخواندند . گویند وقتی او را دستگیر وکردند  نبود مردم برخلف رسوم پشت سرش نماز م
 و پیش حجاج بردند از او پرسید: «وقتی تو به وکوفه دربآمدی با بآنکه جز عربان وکسی حق
 امامت نداشت مگر من به تو اجازه امامت ندادم ؟د » گفت: چممرا ، دادی . پرسممید «مگممر تممرا
،یگفتند جز عممرب وکسممی شایسممته قضمما نیسممت ؟د »  قاضی نکردم با بآنکه همه اهل وکوفه م
 گفت: چرا وکردی . سؤال وکرد: «بآیا من ترا در شمار همنشینان خویش وکه همه از بزرگممان
 عرب بودند در نیاوردم ؟د » گفت چرا ، دربآوردی . حجمماج گفممت «پممس ممموجب عصممیان تممو
 نسبت به من چه بود ؟د » فرمان داد تا او را سر بریدند و بدین گونه بسممیاری از وکسممانی را
 وکه همراه ابن اشعث بر ضد او برخاسته بودند به سختی مکافا ت داد . و درین وکار چنممدان
،یرحمی و تندخویی نشممان داد وکممه خلیفممه اممموی از دمشممق صممدای اعممتراض بممربآورد .  ب

مخصوص ًا موالی درین فاجعه زیان بسیار دیدند . 

 از جمله وکسانی وکه با ابن اشعث بر ضد حجاج قیام وکردند ، فیممروز نممام از ممموالی بممود .
،یداشت . حجاج گفته بود ، هر وکه سر فیممروز  دلوری و چالوکی او حجاج را سخت نگران م
،یگفت «هر وکس سر حجمماج را بممرای  را نزد من بآورد او را ده هزار درم بدهم ، فیروز نیز م
 من بآورد صد هزار درمش بدهمد » . سرانجام پس از شکست ابن اشعث ، فیروز بممه خراسممان
 گریخت و بآنجا بدست ابن مهلب گرفتار شد . او را نزد حجاج فرستادند و حجمماج او را بممه

 .۴۰۷ و بلذری ص ۱۱۷تاریخ سیستان ص ۱



بآتش خاموش / ۹۷

،ههای سخت بکشت .  ۱شکنج

،یانگیخممت . ،یها ایرانیان را بیشتر به عبطغیان و عصممیان بممر م ،یها و بیدادگر  این خونریز
،شهایی وکممه علویممان و ،مهمما و شممور  بآغاز قرن دوم هجری سقوط امویان را تسریع وکرد . قیا
،یامیممه را ،یبآوردند دولت خودوکامه و ستمکار بن  خارجیان در اعبطراف و اوکناف وکشور پدید م

،یافکند .  در سراشیب انحطاط م

خروج زید بن علی 
،یهای بزرگ امویان درین دوره ، خشونت و قسمماوتی بممود وکممه در فرونشمماندن  از رسوای
 قیام زید بن علی بن حسین و پسرش یحیی نشان دادند . ایممن زیممد بممن علممی نخسممتین
،یامیممه عبطغیممان وکممرد و درصممدد  وکسی بود از خاندان علی وکه پس از واقعه وکربل بر ضد بن
،یبمود و زمینمه  بدست بآوردن خلفت افتاد . وی یک چنمد پنهمانی بمه دعمو ت مشمغول م
،یوکرد . گذشته از وکوفه وکه در بآن زمینه افکار را بممرای خممویش  شورش و خروج را بآماده م
 بآماده وکرده بود چندی نیز به بصره رفت و در بآنجا هم به جمع یاران و تهیممه همدسممتان
 پرداخت . با این همه وقتی نوبت اقدام فرا رسید والی وکوفه ، چنان پیممش از بسممیج جنممگ
 وکرده بود وکه یاران زید را یارای مقماومت نمانممد و از پیراممون او پراوکنمده شمدند . دربمماره

،هاند وکه   «زید پیوسته سممودای خلفممت در سممر داشممت و بنمموامیه۲داستان خروج او نوشت
،یدانستند پس اتفاق افتاد وکه هشام [خلیفه اموی] زید را بود یعنی از خالد بن عبممدالله  م
 القسری [امیر سابق وکوفه وکه او را هشام بازداشته بود و مصادره وکرده بممود و یوسممف بممن
 عمر را بجایش فرستاده بود] متهم وکرد و نامه به او نوشت تا پیش یوسف بمن عمممر امیممر
 وکوفه رود ، زید به وکوفه رفت و یوسف از او بآن حال پرسید ، زید معترف نشد . یوسممف او را
 سوگند داد و باز گردانید . زید از وکوفه بیرون بآمد و روی به مدینه نهاد . وکوفیممان پیممش او
 بآمدند و گفتند صد هزار مرد شمشیر زن داریم وکه همه در خدمت تو جان سپاری وکننممد

 .۱۱۵المعارف ، ص ۱
 عبار ت بین دو قلب [ ] در متن وکتابی وکه عبار ت اصل ، از بآن نقل شممده اسممت نیسممت بممرای روشممن شممدن۲

مطلب درین جا الحاق شده است .



۹۸ / دو قرن سکو ت

 باز ایست تا با تو بیعت وکنیم و بنوامیه اینجا اندوکند و اگر از ما یممک قممبیله قصممد ایشممان
،یترسممم  وکند همه را قهر تواند وکرد تا به همه قبایل چه رسد . زید گفت من از عذر شما م
،یدانید وکه با جد من حسین (عک ) چه وکردید ترک من گیرید وکه مرا ایمن وکمار درخمور  و م
 نیست . ایشمان او را بمه خممدای تعممالی سمموگند دادنمد ، و بمه عهممود و مواثیمق مسمتحکم
،یوکردنممد تمما  گردانیدند و مبالغه بسیار نمودند . زید به وکوفه بآمد و شیعه فوج فوج بیعت م
 پانزده هزار مرد از اهل وکوفه بیعت وکردند به غیر از اهل مدائن و بصره و واسط و موصل و
 خراسان ، چون وکار تمام شد… بآنگاه دعو ت بآشکار وکممرد و یوسممف بممن عمممر وکممه از عبطممرف
 بنوامیه امیر وکوفه بود لشکری جمع وکرد و جنگی عظیم وکرد ناگاه به تیری وکه بر پیشانی
 او بآمد وکشته شد . یاران او را دفن وکردند و بآب برسر او براندند تا گور او پیدا نباشد و او را
 از خاک برنیارند . یوسف بن عمر در جستن وکالبممد او سممعی نمممود و بممار یممافت و فرمممود
 صلبش وکردند و مدتی مصلوب بممود ، بعممد از بآتممش بسمموختند و خاوکسممتر او را در فممرا ت

  پس از بدار زدن ، سرش را نیز به دمشممق و سممپس از بآنجمما بممه مکممه و مممدینه۱ریختندد »
،یامیه به بآسممانی توانسممتند یمماران زیممد را مقهممور و پراوکنممده  بردند . یکی از جها ت بآنکه بن
 سازند بآن بود وکه بین پیروان او وحد ت وکلمه نبود و حتی در بآن میان از خوارج و وکسانی
 وکه هیچ قصد نصر ت و یاری او را نداشتند بسیار وکسان بودنممد . ضممعف و مسممامحه مممردم
،یامیه نیز از اموری بود وکه سبب شکسممت  وکوفه و دقت و مواظبت جاسوسان و منهیان بن

 ۲زید و پیروزی امویان گشت .

یحیی بن زید 
 پس از زید پسرش یحیی در خراسان برخاست . اما او نیز مانند پممدر وکشممته شممد و بمما
،یگناه دیگممر گشممت . ایممن یحیممی ، در ،یامیه دیگر بار بآلوده به خون یک ب  قتل او دست بن

 .۸۲–  ۸۱تجارب السلف ص ۱
  ،۱۳۰برای اخبار زید بن علی گذشته از یعقوبی ، عبطبری ، مقریزی ، مقاتل الطالبین رک به: عمدل الطالب ص ۲

 ۱۱۶ ، الملل و النحممل شهرسممتانی ص ۳۴ ، بیان الدیان ص ۲۵ ، الفرق بین الفرق ص ۱۸۵تبصره العوام ص 
چاپ وکورتنف و وکتب عدیده دیگر .



بآتش خاموش / ۹۹

،یامیه به ستیزه برخاسممت در وکمموفه جممان  همان روزهایی وکه پدرش به یاری وکوفیان با بن
 خود را در خطر دید . ازین رو اندوکی بعد از قتل پدر پنهانی از وکوفه بگریخممت و بمما چنممد
،های نداشممتند ،یامیه میان  تن از یاران خویش به خراسان رفت . در سرخس ، خوارج وکه با بن
 درصدد بربآمدند وکه با او همدست شوند و سر به شورش بربآورند . اما یمماران یحیممی او را از
 اتحاد با خوارج بارداشتند و او به بلخ رفت . در بآنجا به تدارک وکار خویش پرداخت و یاران
 بر وی گرد بآمدند یوسف بن عمممر وکممه زیممد را وکشممته بممود از یحیممی بیممم داشممت چممون
،یدانست وکار یحیی در خراسان بال گرفته است به والی خراسان وکه نصر بن سممیار بممود  م
 نامه وکرد تا یحیی را فرو گیرد . نصر بن سیار از فرمانروای بلممخ درخواسممت و او یحیممی را
 فرو گرفت و نزد نصر فرستاد . نصر بن سیار یحیی را در مرو به زندان وکممرد اممما ولیممد بممن
،های بممه نصممر بممن سممیار نوشممت و  یزید خلیفه اموی وکه بجای هشام خلفت یافته بود نام
 فرمان داد تا یحیی را بآزار نرساند و رها وکند . نصر او را رها وکرد و بنممواخت و نممزد خلیفممه
 روانه نمود اما به حکمرانان بلد خراسان ، از سرخس و تو س و ابر شهر [وکه نیشابور باشد]
 دستور داد وکه او را رها نکنند تا در خراسان بماند . چون یحیممی بممه بیهممق رسممید از بیممم
 گزند یوسف بن عمر بهتر بآن دید وکه به عراق نرود و در خراسممان بمانممد همممان جمما نیممز
 بماند و دعو ت بآغاز وکرد . صد و بیست وکس با او بیعت وکردند . با همیممن انممدک مممایه نفممر
 بآهنگ ابرشهر وکرد و بر عمرو بن زراره وکه فرمانروای بآن شهر بود فائق بآمد . پس از بآن به
،های دیگر از مردم خراسان بدو پیوستند اما چنممدی  هرا ت و جوزجانان رفت و در بآنجا عد
 بعد لشکری وکه نصر بن سیار به دفع او فرستاده بود بما او تلفمی وکمرد . جنگمی سمخت و

  هجریک ) سرش را به دمشممق۱۲۵خونین روی داد . یحیی با یارانش وکشته شدند (رمضان 
 بردند و پیکرش را بر دروازه جوزجانان بآویختند تا روزی وکه یاران ابومسمملم بممر خراسممان
 دست یافتند او همچنان بر دار بود . مرگ یحیی وکه در هنگام قتممل ظمماهر ًا هجممده سممال
 بیش نداشت و رفتار اهانت بآمیزی وکه با وکشته او وکردند شیعیان خراسان را سخت متممأثر

  ازین رو ، ابومسلم صاحب دعو ت ، از این امر استفاده وکرد و وکسانی را وکه با او بیعممت۱وکرد .

 در باب یحیی بن زید و قیام او گذشته از عبطبری ، مسعودی ، یعقوبی به مقاتل الطممالبین ابموالفرج اصمفهانی و۱
.Cتاریخ گزیده حمدالله مستوفی رجوع وکنید . برای تحقیقا ت فرنگی ها نیز رجوع نمایید بممه مقمماله   Van 

Arendonk ۴ در دائره المعارف اسلم ج. 



۱۰۰ / دو قرن سکو ت

،یداد وکه انتقام خون یحیی را از وکشمندگانش بماز خواهمد . در حقیقمت ، ،یوکردند وعده م  م
،گها شد ، و بسیاری از مردم خراسممان را  خون یحیی مثل خون ایرج و سیاوش ، بهانه جن
،یامیه همداستان ساخت چندان وکه ابومسمملم چممون بممر ،نتوزی واداشت و بر ضد بن  به وکی
 جوزجانان دست یافت قاتلن یحیی را بکشت و پیکر یحیممی را از دار فممرود بآورد و دفممن
 وکرد مردم خراسان هفتاد روز بر یحیی سوگواری وکردند و در بآن سال چنان وکه مسعودی

،یوکند ، هیچ پسر در خراسان نزاد ال وکه او را یحیی و یا زید نام وکردند .  ۱نقل م

،یشد خاعبطر مسلمانان خاصممه ،نها صادر م ،یامیه و عمال بآ  این مایه ستمکاری وکه از بن
،نها را تا لمب پرتگماه سمقوط وکشمانید ،یوکرد . اما بآنچه بآ ،نها رنجور و رمیده م  موالی را از بآ
،یها از دیربمماز درگرفتممه بممود و در ،یها و مضممر  تعصب و اختلف شدیدی بود وکه بین یمان
،ههای خانوادگی را در بین قوم سبب گشته بود . دشمنی میممان ،یامیه ستیز  بآخر روزگار بن
،یخممردی و خودوکممامگی ولیممد بممن یزیممد  دو قبیله در تاریخ عرب سابقه عبطولنی دارد اما ب
 خلیفه اموی ، مقارن این ایام بآن را تجدید وکرد . خالد بن عبدالله قسری وکه یمممانی بممود و
 در زمان یزید بن عبدالملک و برادرش هشام مدتی در عراق حکومت وکممرده بممود . یوسممف
 بن عمر ثقفی وکه پس از او به حکومت عراق منصوب شد درصدد بربآمد وکه او را به حبس
 باز دارد و اموالش را با زجر و شکنجه بستاند اما هشام با بآنکه درباره خالد بد گمممان بممود
 به زجر و نکال او رضا نداد . چون نوبت خلفت به ولید رسید خالد را بمه یوسمف سمپرد و
 یوسف او را به وکوفه برد و با شکنجه بکشت . یمانیان گرد بآمدن و بآهنگ ولید وکردند ولید
،یها مغلوب شمدند . ،نها رخ داد مضر  مضریها را به دفع بآنان گماشت . در جنگی وکه میان بآ
،یها به دمشق دربآمدند و محمد بن خالد را وکه ولید بازداشته بود بآزاد وکردند سممپس  یمان

 ۲یزید بن ولید پسر هم ولید را بجای او برداشتند و ولید را به خواری وکشتند .

کیها  سقوط امو
،یهما و  بدین گونه وکار خلفت دسمتخوش همرج و ممرج و عرضمه تعصمب و نمزاع یمان

 چاپ مصر .۱۸۵ ص ۲مروج ، ج ۱
 .۲۹۸اخبار الطوال ص ۲



بآتش خاموش / ۱۰۱

،یها نیز چندی پس از مرگ یزید وکه بیش از شش ماه خلفممت ،یها گشت زیرا مضر  مضر
،یها را زبون وکردند .  نکرد مروان بن محمد را به خلفت برداشتند و بار دیگر یمان

،یامیه گشت . خاصه وکه در خراسان مروکممز دعممو ت  این هرج و مرج مایه ضعف دولت بن
،یامیمه مجمال سمروکوبی مخالفمان خمویش را  عباسیان نیز ، بر اثر ایمن نمزاع و تعصمب ، بن
،های از ،ییافتند . شیپور انقلب عبطنین افکنممده بممود و دشمممنان هرچنممد سممال ، در گوشمم  نم

،یامیه قطعی و حتمی بود .  ،یوکردند . سقوط بن مملکت قیام م

،ههای پهلوانی ایران ، وکه از مروکز حکومت عربی دورتر بود ، بیممش از  خراسان مهد افسان
،یامیممه رو بممه ،ینمود . به همین جهت وقممتی قممدر ت بن  هر جا برای قیام ایرانیان مناسب م

،یرفت دعو ت عباسیان در بآنجا عبطرفداران بسیار یافت .  افول م

 دعو ت ابومسلم در بآن سامان با شور و علقه خاصی تلقی گشت . وکسانی وکه از جممور و
 تحقیر و بیداد عربان به ستوه بآمده بودند ، این نهضت را مژده رهایی خویش تلقی وکردنممد
،های وکه به مممروان  نصر بن سیار وکه در خراسان شاهد این احوال و اوضاع بود ، در پایان نام
 بآخرین خلیفه اموی فرستاد ، اضطراب و نگرانی خود را از توسعه نهضت ابومسمملم بآشممکارا
،ههای بآتش ،ینوشت وکه: «من درخشیدن پار ،یگفت و م ،یوکرد و از حیر ت و خشم م  بیان م
،ههممای بآتممش افروختممه گممردد . دو پمماره ،یبینم و زودا وکممه پار  را در میان خاوکستر معاینه م
،یگیرد . من از سر تعجممب ،یافروزد و همیشه سخن مقدمه عمل قرار م  چوب ، بآتش را بر م

،یامیه بیدارند یا خواب ؟د » ،یدانستم بن ،یگویم وکه وکاش م ،یامیممه در خممواب۱همواره م   اما بن
،تهای خودوکامه و ستمکار را تا وکنار پرتگمماه  بودند: خواب غفلت و غروری وکه همیشه دول
،یوکشاند . قیام ابومسلم بود وکه بآنان را از ایممن خممواب خمموش برانگیخممت و بنیمماد  سقوط م

خلفت اموی را یکسره برانداخت .

–  مضمون این ابیا ت است وکه نصر به خلیفه نوشته است:۷۹ ص ۳تاریخ یعقوبی ج ۱
و یوشک ان یکون له ضراماری بین الرماد و میض جمر
و ان الفعل یقدمه الکلمفان النار بالعودیممن تموری

 ا ایمقاظ امیمه ام نیمماماقول من التعجب لیت شعری
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زبان گمشده

کههای وکهن  نغم
،ههای خسروانی در و دیوار وکمماخ  در بآن روزها وکه باربد و نکیسا با نواهای پهلوی و تران
،یگرفتند ، زبان تازی در وکام فرمانروایان صممحرا از  خسروان را در امواج لطف و ذوق فرو م
،نهممای فممراخ ،لتر بممود . در سراسممر بآن بیابا ،یحاصمم ، تر و ب ،گهای تفته بیابان نیز خشک  ری
،یافکند سرود جنگ و غار ت و نوای رهزنممی و مممردم وکشممی ،های عبطنین م ،یپایان اگر نغم  ب
،بهاشممان  بود . نه پندی و حکمتی بممر زبممان قمموم جمماری بممود و نممه شمموری و مهممری از ل
،هشمان تحریمض بممه جنمگ . بمه خلف ،یتراوید . شعرشان توصیف پشگ شتر بود و خطب  م
 ایران وکه زبان بآن سراسر معنی و حکمت بود . اندرزهای لطیف و سخنان دلپذیر داشممتند .
،نهای شیرین از پادشمماهان ،ینمودند . داستا ،بهای دینی و سرودهای بآسمانی زمزمه م  وکتا
،یسرودند . هر عبطایفه را زبممانی و خطممی جممداگانه بممود . در دربممار ،هها م  گذشته در خداینام

،نهای خوزی و پارسی و دری هر یک جایی و مقامی داشت .   سرودهای لطیف۱شاهان زبا
 و سخنان زیبا را اوجی و بهایی بود درست است وکه شعر عروضی ، بدین صور ت وکممه پممس
 از اسلم متداول گشته است در بآن روزگار معمول نبود . اما وجود شعر و سرود ، در ایممران
 پیش از اسلم ، از وجود شعر جاهلی عرب محقق ترست . شهر ت و بآوازه خنیاگران و نغمه
 پردازان مشهوری مانند باربد و نکیسا حکایت از وجود شعر در زبممان پهلمموی دارد . البتممه
،ههممای ایممن ،یتوان گفممت نغم ،ییابد و بدین سبب م ،یشعر تحقق نم  هیچ موسیقی و بآواز ب

،بها از قول عبدالله بن مقفع نقل شده است وکه پادشاهان ایران در مجممالس خممویش بممه زبممان۱  در بعض وکتا
،هاند . همچنین مممردم ،ینمود ، تها با بزرگان مملکت به لغت خوزی تکلم م ،هاند اما در خلو ،یگفت  پهلوی سخن م
،نهمما بممه ،هاند زبانشان دری بوده است و موبدان و منسمموبان بآ  بلد مدائن و وکسانی وکه بر درگاه پادشاهان بود

،هاند . (رک: الفهرست ، عبطبممع مصممر ص  ،یراند  – ، وکلمممه فهلممو  و حمممزه۴ ، یمماقو ت ، ج ۱۹زبان فارسی سخن م
اصفهانی: التنبیه علی حدوث التصحیفک ) .



۱۰۴ / دو قرن سکو ت

 خنیاگران و رامشگران با نوعی شعر همراه بوده اسممت . نمممونه ایممن اشممعار را محققممان در
،ههاد » نشممان ،ههای پهلوی «درخت اسوریکد » و «یادگار زریممراند » و برخممی از «پنممدنام  قطع
،ههممایی از بآن امممروز بمه دستسممت ، ، تها و سرودهای مانوی نیممز ، وکممه نمون ،یدهند . مناجا  م

،یدارد . ،فترین نمونه شعر پیش از اسلم ایران را عرضممه م   زبممان ایممران ، در بآن زمممان۱لطی
،بهممای علمممی را از  گذشته از شعر بآثار فلسفی و علمی نیممز داشممت . حممتی بعضممی از وکتا
 یونانی و هندی بدان زبان نقل وکرده بودند . زبان این قوم زبان شعر و ادب و زبممان ذوق و
 خرد بود . زبان قومی بود وکه از خرد و دانش و فرهنگ و ادب به قدر وکفایت بهره داشممت .
،یگفتندد » وقتی ، با اعممراب مسمملمان روبممرو  با این همه این قوم ، «وکه به صد زبان سخن م

گشتند «بآیا چه شنیدند وکه خاموش شدند ؟د » 

پیا م تازه 
،یشممد و لطممف و ظرافممتی  زبان تازی پیش از بآن ، زبان مردم نیمه وحشی محسمموب م
 نداشت . با این همه ، وقتی بانگ قربآن و اذان در فضای ملک ایران پیچید ، زبان پهلوی در
 برابر بآن فرو ماند و به خاموشی گراییممد . بآنچمه دریمن حمادثه زبمان ایرانیمان را بنمد بآورد
 سادگی و عظمت «پیام تازهد » بود . و این پیام تازه ، قممربآن بممود وکممه سممخنوران عممرب را از
 اعجاز بیان و عمق معنی خویش به سکو ت افکنده بود . پممس چممه عجممب وکممه ایممن پیممام
،تانگیز تازه در ایران نیز زبان سخنوران را فروبنممدد و خردهمما را بممه حیممر ت انممدازد .  شگف
،نها وکه دین را به عبطیب خاعبطر خویش پممذیرفته بودنممد  حقیقت این است وکه از ایرانیان ، بآ
،یخود ،نها را محو و ب ،ییافتند چنان بآ ،یحدی وکه درین دین مسلمانی تازه م  شور و شوق ب

،ههایی از دعاهمما و سممرودهای۱  مانویان ، به موسیقی و شعر ، مثل سایر هنرهای زیبا علقه خاصی داشتند . نمون
،نها در وکشفیا ت و حفریا ت تورفان بدست بآمده است . برای اعبطلعا ت بیشتر ، درین باب و در باب تمام  دینی بآ
 مسائل مربوط به مانویه رجوع شود به: وکتاب (مانی و دین او: دو خطابه از بآقای سید حسن تقی زاده ، نشریه

  . تمام مآخذ و منابع مهم شرقی و غربممی در ایممن وکتمماب۵۵ک ) مخصوص ًا ص ۱۳۳۵انجمن ایرانشناسی تهران 
،های از سرودها و ادعیه مانویان رک به: نقل و ذوکر شده است و برای نمون

Boyce (M): The Manichean Hymn – cycles in Parthian. Oxford university 
Press 1954.
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،یبآوردنممد . علممی ،یساخت وکه به شمماعری و سممخن گممویی وقممت خممویش را بممه تلممف نم  م
،یداشممت و بسممیاری از  الخصوص وکه ، این پیام بآسمانی نیز ، شممعر و شمماعری را سممتوده نم
،یشناخت . بآن وکسان نیز ، وکه از دین عممرب و از  شاعران را در شمار گمراهان و زیانکاران م
،یتوانسممتند  حکومت او دل خوش نبودند ، چندان عهد و پیمان در «ذمهد » داشتند وکممه نم
 لب به سخن بگشایند و شکایتی یا اعتراضی وکننممد . ازیممن روسممت وکممه در عبطممی دو قممرن ،
، سانگیز بر سراسر تاریخ و زبان ایران سایه افکنممده اسممت و در  سکوتی سخت ممتد و هرا
،یدوام ، از هیچ لممبی بیممرون  تمام بآن مد ت جز فریادهای وکوتاه و وحشت بآلود اما بریده و ب
 نتراویده است و زبان فارسی وکه در عهد خسروان از شیرینی و شیوایی سرشار بوده است
 و مدتی دراز گذشته است تا ایرانی ، قفل خموشی را شکسته است و لب به سخن گشوده

است . 

زبان گمشده 
،یبآید این است وکه عربان هم از بآغاز حال ، شاید برای بآنکه  بآنچه از تأمل در تاریخ بر م
 از بآسیب زبان ایرانیان در امان بمانند ، و بآن را همواره چون حربه تیزی در دست مغلوبان
،ههای رایج در ایران را ، از میان ببرنممد . بآخممر ،نها و لهج  خویش نبینند درصدد بربآمدند زبا
،نها بشوراند و ملک و حکومت بآنممان را در ،نها خلقی را بر بآ  این بیم هم بود وکه همین زبا
 بلد دور افتاده ایران به خطر اندازد به همین سبب هر جا وکه در شهرهای ایران ، به خممط
،نها سخت به مخممالفت برخاسممتند . رفتمماری وکممه  و زبان و وکتاب و وکتابخانه برخوردند با بآ
،هاند وکه وقتی  تازیان در خوارزم با خط و زبان مردم وکردند بدین دعوی حجت است . نوشت
 قتیبه بن مسلم سردار حجاج ، بار دوم به خوارزم رفت و بآن را باز گشود هممر وکممس را وکممه
،ینوشت و از تاریممخ و علمموم و اخبممار گذشممته بآگمماهی داشممت از دم تیمغ  خط خوارزمی م
،بهاشممان همممه ،یدریغ درگذاشت و موبدان و هیربدان قوم را یکسممر هلک نمممود و وکتا  ب
،یبهره گشممتند ،هرفته مردم امی ماندند و از خط و وکتابت ب  بسوزانید و تباه وکرد تا بآنکه رفت

،نها اوکثر فراموش شد و از میان رفت . ،یدهد وکه اعراب زبان و۱و اخبار بآ   این واقعه نشان م

 .۴۸ و ۳۶ ، ۳۵رک: بآثارالباقیه ص ۱
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،هانممد وکممه اگممر در دسممت مغلمموبی باشممد ،یوکرد ،های تلقی م  خط مردم ایران را به مثابه حرب
 ممکن است بدان با غالب دربآویزد و به ستیزه و پیکار برخیزد . ازین رو شگفت نیست وکه
 در همه شهرها ، برای از میان بردن زبان و خط و فرهنگ ایران بممه جممد وکوششممی وکممرده
 باشند . شاید بهانه دیگری وکه عرب برای مبارزه با زبان و خط ایران داشت این نکتممه بممود
،یشمممرد . در واقمع ، از ایرانیممان ، حمتی  وکه خط و زبان مجو س را مانع نشر و رواج قمربآن م
،یبآموختند و ازین رو بسا وکه نممماز ،نها وکه بآیین مسلمانی پذیرفته بودند زبان تازی را نم  بآ
،هاند وکه «مردمان بخارا به اول اسلم در ،یتوانستند به تازی بخوانند . نوشت  و قربآن را نیز نم
 نماز ، قربآن به پارسی خواندندی و عربی نتوانستندی بآموختن و چون وقمت روکموع شمدی
 مردی بود وکه در پس ایشان بانگ زدی بکنیتانکنیت ، و چون سجده خواسممتندی وکممردن

،های وکه مردم ، در ایران بممه زبممان خممویش۱بانگ وکردی نگونیانگونی وکنیتد »   با چنین علق
،های بمما دیممن و حکممومت ،هاند شگفت نیست وکه سرداران عرب ، زبان ایران را تا انممداز  داشت
 خویش معارض دیده باشند و در هر دیاری برای از میان بردن و محو وکردن خط و زبممان

وکوششی ورزیده باشند . 

وکتاب سوزی 
،ههممای ایممران ،بها و وکتابخان  بدین گونه شک نیست وکه در هجوم تازیان بسیاری از وکتا
،یتمموان حجممت بآورد و قرائممن ،خها م  دستخوش بآسیب فنا گشته است . این دعوی را از تاری
،یوکند . با این هممه بعضمی از اهمل تحقیمق در ایمن بماب  بسیار نیز از خارج بآن را تأیید م
 تردید دارند . این تردید چه لزم است ؟ برای عرب وکه جز وکلم خدا هیممچ سممخن را قممدر
،بهایی وکه از بآن مجو س بود و البته نزد وی دست وکم مایه ضلل بود چه ،یدانست وکتا  نم

 – چاپ تهران  برای قرائت و اشتقاق این الفاظ در زبان سغدی ، و مطممالعه عقایممد اسممتاد۷۵تاریخ بخارا ص ۱
  در این باب ، رجوع شود به تعلیقا ت بآقممای ریچمماردRosenberg و استاد روزنبرگ Henningهنینگ 

  . به زبانThe Hitory of Bukhara 1954 بر ترجمه تاریخ بخارا وکه ایشان به نام R. Fryeفرای 
،هاند و عقاید زبان شناسان مزبور در بآنجا بممه تفصممیل نقممل شممده اسممت (رک: ص   ۲۳۵انگلیسی منتشر وکرد

 وکتاب مزبورک ) گذشته از استد هنینگ و روزنبرگ ، مرحوم بهار نیز این عبارا ت و الفاظ را بممه قیمما س تصممحیح
 .۲۲۹ ص ۱وکرده است . بدین شکل: نگون وکنیت . و نگونیانگون وکنیت . رک: سبک شناسی ج 
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،نها عنایت وکند ؟ در بآیین مسلمانان بآن روزگار بآشنایی به خط  فایده داشت وکه به حفظ بآ
،یتوانسممت بممه وکتمماب و  و وکتابت بسیار نادر بود و پیداست وکه چنین قومی تا چممه حممد م
،بهممایی ،یدهد وکممه عممرب از وکتا  وکتابخانه علقه داشته باشد . تمام قراین و شواهد نشان م
،یبممرده اسممت دریممن صممور ت ،های نم  نظیر بآنچه امروز از ادب پهلوی باقی مانده است فاید
،یدیده است . از اینها ،بها به دیده حرمت و تکریم نم  جای شک نیست وکه در بآن گونه وکتا
،های وکه دانش و هنر ، به تقریب در انحصار موبدان و بزرگان بوده اسممت ، از  گذشته ، در دور
،نهما بماقی ،بهمای بآ  میان رفتن این دو عبطبقه ، ناچار دیگر موجبی بمرای بقمای بآثمار و وکتا
،یگذاشته است . مگر نه این بود وکه حمله تازیان ، موبدان بیش از هر عبطبقه دیگر مقام و  نم
 حیثیت خویش را از دست دادند و تار و مار و وکشته و تباه گردیدند ؟ بمما وکشممته شممدن و
،نها نیز وکه به درد تازیان هم ،بها و علوم بآ  پراوکنده شدن این عبطبقه پیداست وکه دیگر وکتا
،بهمما ،بهممای عهممد ساسممانی در وکتا ،یخورد موجبی برای بقا نداشت . نام بسیاری از وکتا  نم
،نها نیز وکممه در اوایممل ،ههای بآ ،نها باقی نیست . حتی ترجم  مانده است وکه نام و نشانی از بآ
 عهد عباسی شده است از میان رفته است . پیداست وکه محیممط مسمملمانی بممرای وجممود و

،بها نیز همین است .  ،بها مناسب نبوده است و سبب نابودی بآن وکتا بقای چنین وکتا

،بهای ایرانیان ، از میممان  باری از همه قراین پیداست وکه در حمله عرب بسیاری از وکتا
،بهای ،هاند وکه وقتی سعد بن ابی وقاص بر مدائن دست یافت در بآنجا وکتا  رفته است . گفت
،بها دستوری خواسممت . عمممر  بسیار دید . نامه به عمر بن خطاب نوشت و در باب این وکتا
،بهمما هسممت سممبب  در پاسخ نوشت وکه بآن همه را به بآب افکن وکه اگممر بآنچممه در بآن وکتا
،هتر است و اگممر ،نها راه نمایند  راهنمایی است خداوند برای ما قربآن فرستاده است وکه از بآ
،نهما در اممان داشمته اسمت . ،بها جز مایه گمراهی نیست خداوند ما را از شر بآ  در بآن وکتا

،بها را در بآب یا بآتش افکندند .   درسممت اسممت وکممه ایمن خممبر در۱ازین سبب بآن همه وکتا
،نهای اول اسلمی نیامده است و به همین جهت بعضی از محققان در ،بهای وکهنه قر  وکتا
،بهممای ،یتوان تصور وکرد وکممه اعممراب ، بمما وکتا ،هاند اما مشکل م  صحت بآن دچار تردید وکشت

مجو س ، رفتاری بهتر از این وکرده باشند . 

 .۶–  ۲۸۵ابن خلدون ، مقدمه چاپ مصر ص ۱
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 به هر حال از وقتی حکومت ایران بدست تازیان افتاد زبممان ایممران نیممز زبممون تازیممان
،یداشت . در ،یبآمد و نه در وکار دین سودی م  گشت . دیگر نه در دستگاه فرمانروایان بکار م
،یوکاسممت . ،یرفت و ناچار هممر روز از قممدر و اهمیممت بآن م  نشر و ترویج بآن نیز اهتمامی نم
،بهایی نیممز اگممر نوشممته ،کاندک منحصر به موبدان و بهدینان گشت . وکتا  زبان پهلوی اند
،کانممدک نوشممتن بآن منسمموخ ،یشد به همین زبان بود . اما از بس خط بآن دشوار بود اند  م
،یهایی وکممه تازیممان وکردنممد ،تگیر ،نهای سغدی و خوارزمی نیز در مقابممل سممخ  گشت . زبا
،نها نه با دین تازی و زندگی تازه سازگار بودنممد و نممه ،یگشت . این زبا ،هرفته متروک م  رفت
،یبآمد . ازین روی بممود ، وکممه وقممتی زبممان تممازی بآواز بممربآورد ،نها پدید م ،های بدا  هیچ اثر تاز
،نهای ایران یک چند دم دروکشیدند . در حالی وکه زبان تازی زبان دین و حکومت بود ،  زبا
 پهلوی و دری و سغدی و خوارزمی جز در بین عامه بمماقی نمانممد ، درسممت اسممت وکممه در
،نها جز این ،یراندند اما این زبا ،نها سخن م  شهرها و روستاها مردم با خویشتن به این زبا
،ههممای سممکو ت و  چندان فایده دیگر نداشت . به همین سبب بود وکه زبان ایران در بآن دور
،کانممدک  بینوایی تحت سلطه زبان تازی دربآمد و بدان بآمیخته گشت و علی الخصوص اند

،تهایی از مقوله دینی و اداری در زبان فارسی وارد گشت .  لغ

نقش دیوان 
 نقش دیوان از پارسی به تازی در روزگار حجاج ، نیز از اسباب عمده ضعف و شکسممت
 زبان ایران گشت . دیوان عراق تا روزگار حجاج به خط و زبان فارسی بود ، حسمماب خممراج
،یداشممتند . در عهممد  ملک و ترتیب خرج لشکریان را دبیممران و حسممابگران فممر س نگمماه م
 حجاج ، تصدی ایممن دیمموان را زادان فممرخ داشممت . حجمماج در وکممار خممراج اهتمممام بسممیار
،یها دشمن بود درصدد بود وکممه وکممار دیمموان را از دسممت ،یورزید و چون با موالی و نبط  م
،نهمما بازسممتاند . در دیمموان زادان فمرخ ، مممردی بممود از ممموالی تمیممم ، نمامش صممالح بمن  بآ
،ینوشمت . و ایمن صمالح ، در بصمره زاده بمود و  عبدالرحمن وکه به فارسی و تازی چیمزی م
 پدرش از اسرای سیستان بود . درین میان حجاج صالح را بدید و بپسندید و او را بنواخت
 و به خویشتن نزدیک وکرد . صالح شادمان گشت و چون یک چند بگذشت ، روزی با زادان
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،های اوکنون چنان بینم وکه حجاج را ،یراند . گفت بین من و امیر واسطه تو بود  فرخ سخن م
 در حق من دوستی پدید بآمده است و چنان پندارم وکه روزی مرا بر تممو در وکارهمما پیممش
 دارد و ترا از پایگاه خویش براندازد . زادان فرخ گفت باک مدار . و او به جممز مممن وکسممی را
 نتواند یافت وکه حساب دیوان وی نگهدارد . صالح گفت اگر من بخواهم وکه دیوان حسمماب
 به تازی نقل وکنم توانم وکرد . زادان فرخ گفت اگر راست گویی چیممزی نقممل وکممن تمما مممن
 ببینم . صالح چیزی از بآن به تازی وکرد . چون زادان فرخ بدید به شگفت شممد و دبیممران را
 وکه در دیوان بودند گفت خویشتن را وکاری دیگر بجویید وکه این وکار تباه شد . پس از بآن ،
 از صالح خواست وکه خویشتن را بیمارگونه سازد و دیگر به دیوان نیاید . صالح خویشتن را
 بیمار فرا نمود و یک چند به دیوان نیامد . حجاج از او بپرسید گفتند بیمار اسممت عبطممبیب
 خویش را وکه تیادورو س نام داشت به پرسیدنش فرستاد . تیادورو س در وی هیچ رنجوری
 ندید چون زادان فرخ از این قضیه بآگاه گشت از خشم حجاج بترسممید . وکممس نممزد صممالح
 فرستاد و پیام داد وکه به دیوان باز بآید . صالح بیامد و همچنان به سر شغل خویش رفممت .
 چون یک چند بگذشت فتنه ابن اشعث پدید بآمد و در بآن حادثه چنان اتفمماق افتمماد وکممه
 زادان فرخ وکشته شد . چون زادان فرخ وکشته بآمد حجاج وکار دیوان را به صالح داد و صالح
 بیامد و بجای زادان فرخ شغل دبیری بر دست گرفت . مگر روزی در اثنای سخن ، از بآنچه
 بین او و زادان فرخ رفته بود چیزی گفت حجاج بدو درپیچیممد و بممه جممد درخواسممت تمما
 دیوان را از پارسی به تازی نقل وکند ، صالح نیز بپذیرفت و بدین وکار رای وکرد . زادان فممرخ
 را فرزندی بود ، نامش مردانشاه ، چون از قصد صالح بآگاه شد بیامممد و ازو پرسمید وکممه بآیما
،های ، صالح گفت بآری و این به انجام خممواهم رسممانید . مردانشمماه  بدین مهم عزم جزم وکرد
 گفت چون شمارها را به تازی نویسمی دهمویه و بیسمتویه را وکمه در فارسمی هسمت چمه
 خواهی نوشت ؟ گفت عشر و نصف عشر نویسم . پرسید «ویدد » را چه نویسی ؟ گفت بجای
 بآن «ایض ًاد » نویسم . مردانشاه به خشم درشد و گفت خدای بیخ و بن تو از جهان برانممدازد
 وکه بیخ و بن زبان فارسی را برافکندی و گویند وکه دبیران ایرانی ، صد هزار درم بدو دادند
 تا عجز و بهانه وکند و از نقل دیوان به تازی درگذرد . صالح نپذیرفت و دیوان عممراق را بممه

  و از بآن پس دیوان به تازی گشت و ایرانیان را وکممه تمما بآن زمممان در دیمموان۱تازی دربآورد

 .۳۰۱–  ۳۰۰–  بلذری ص ۱۹۲–  ادب الکتاب صولی ص ۳۳۸رک: الفهرست ص ۱
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 قدری و شأنی داشتند ، بیش و قدر و مکانت نماند و زبان فارسی وکه تا بآن زمممان در وکممار
دیوان بدان حاجتمند بودند از بآن پس مورد حاجت نبود و روز بروز روی تنزل بآورد . 

آغاز سکوت 
 درین خموشی و تاریکی وحشی و خون بآلودی وکه درین روزگاران ، نزدیک دو قرن بر
،ههممایی از شممعر ،هست بیهوده است وکممه محقممق در پممی یممافتن برگ  تاریخ ایران سایه افکند
 فارسی بربآید . زیرا محیط بآن زمانه ، هیچ برای پروردن شاعری پارسی گوی مناسب نبممود .
،ههایی بممود وکممه عربممان در سممتایش و ،یوکرد قصممید  بآنچه عرب در بآن دوره از شعر درک م
،یگفتنممد و از ،ههایی وکه بممه نممام رجممز م ،یسرودند یا قطع  نکوهش بزرگان روزگار خویش م
 شور و حماسه جنگی بآوکنده بود . البته هیچ یک از این دو گونه شعر در چنممان روزگمماران
 در زبان پارسی مجال ظهور و سبب وجود نداشت . در بآن روزگاران وکه قوم ایرانی مغلوب
 تازیان گشته بود و جز نقش مرگ و شکست و فرار در پیش چشم نداشت حماسه جنگی
،های وکممه در شممهرهای ایممران عربممان حکممومت  نداشت تا رجز بسراید . نیز در چنان هنگام
،ینشست عرب بممود ناچممار از ایرانیممان وکسممی ،یوکردند و خلیفه نیز وکه در شام یا بغداد م  م
،یبآمد وکه خلیفه یا عمال او را به زبان فارسی بستاید . معانی دینی و اخلقممی  درصدد برنم
،ههایی از  نیز ، نه در شعر بآن روزگاران چندان معمول بود و نه ایرانیان مسلمان اگر اندیشمم
،یشمردند ایرانیمان نامسمملمان نیمز ،نها را به زبان فارسی سودمند م  اینگونه داشتند نقل بآ
،ییافتند . ستایش زن و شراب نیز وکممه ممماده  مجالی و فراغی برای اینگونه سخنان وکمتر م
،یتوانست باشد ، تجاوزی به حرمت و حرم مسمملمانان بممود و هرگممز مممورد اغممماض  غزل م
،یگشت . با این همه اگممر سممخنانی ازیممن گممونه ، بممه وسممیله زنممادقه و بآزاد  تازیان واقع نم
،یمانممد و ،یرفممت و بیممن خممود قمموم م ،یشد از انجمن بیرون نم  اندیشان بآن روزگار گفته م
،ییافت شاید به همین سبب اگر چیزهایی ازین گونه به پارسی و حتی تممازی  انعکاسی نم
،ههممای ،هترین مای ،یرفت . هجو و شکایت نیز وکممه از عمممد ،یماند و از میان م ،یشد نم  گفته م
،ییافت . همر اعتراضمی و هممر شمکایتی وکممه در چنمان  شعرست درین دوره مجال ظهور نم
،یشد . خلفمما مکممرر شمماعران و ،یبآمد به شد ت خفه م  روزگاری به زبان یکی از ایرانیان بر م
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 گویندگانی را وکه به زبان تازی از مفاخر ایران ، و از تاریخ گذشته نیاوکممان خممویش سممخن
،یدادند . ،یوکردند بآزار و شکنجه م  ۱یاد م

فریاد خاموشان 
،یپایید و با بآثار دیگر شعوبیان از ،یشد بسی نم  از این گونه سخنان ، اگر چیزی گفته م
،ییممافت و ،یخاست انعکا س بسیار نم ،یرفت و اگر صدایی به اعتراض و شکایت بر م  میان م
،یگشت . در برابر مظالم و فجایعی وکه عربان در شهرها و روستاها بر  در خلل قرنها محو م
،یبآورد ،یداشتند جای اعتراض نبود . هر وکس در مقابل جفای تازیان نفس بر م  مردم روا م
،یگشممت . شمشممیر غازیممان و تازیممانه حکممام ،یشد و خونش هدر م  وکافر و زندیق شمرده م

،یوکرد .  هرگونه صدای اعتراضی را خفه و خاموش م

،یبآمد فریاد دردناک اما ضعیف شاعری بود وکه بر ویرانی شممهر و دیممار  اگر صدایی بر م
،یوکرد و مانند ابوالینبغی ، یک امیر زاده بدفرجام اندوه و شممکایت خممود را  خویش نوحه م

،یسرود:  بدین گونه م
بذینت کی اوفکند سمرقند کندمند

 ۲همیشه تـه خهیاز شاش تـه بهی

،هها بآرزو ،جهمما و شممکنج  یا ناله جانسوز زرتشتی ایران دوستی بود وکه در زیممر فشممار رن
،یوکرد وکه یک دست خدایی از بآستین غیب بربآید و وکشور را از چنگ تازیان برهاند و به  م

،یسرود:  انتظار این موعود غیبی به زبان پهلوی م
کی باشد که پیکی آید از هندوستان 

،یوکردند ، رک: به اغانی ج ۱  .۴۲۳ ص ۴برای نمونه رفتاری وکه خلفا با این گونه شعرا م
 گوینده این ترانه ، ابوالینبقی عبا س بن عبطرخان با یحی برمکی و پسرانش فضل و جعفر معاصر و مربوط بوده۲

 ک ) این قطعه را اولین با مرحوم۲۶است . قطعه فوق در وکتاب المسالک و الممالک ابن خرداذبه نقل شده (ص 
،های منتشر وکرده است . رک: مجله مهر سال اول شماره   .۱۰عبا س اقبال عبطی مقال



۱۱۲ / دو قرن سکو ت

۳که آمد آن شاه بهرام از دوده کیان

کش پیل هست و هزار و بر سراسر هست پیلبان 

که آراسته درفش دارد به آیین خسروان 

پیش لشکر برند با سپاه سرداران 

 باید کردن زیرک ترجمان ۲مردی گسیل

 که رود و بگوید به هندوان 

که ما چه دیدیم از دشت تازیان 

با یک گروه دین خویش پراکندند، و برفت 

شاهنشاهی ما به سبب ایشان 

چون دیوان دین دارند، چون سگ خورند نان 

بستانند پادشاهی خسروان 

نه بهتر بمردی، بلکه به افسوس و ریشخند 

بستدند به ستم از مردمان 

زن خواسته شیرین، باغ و بوستان 

 ۳جزیه برنهادند و پخش کردند بر سران

،یها مقارن ظهور هوشیدر پدید خواهممد۳  «شاه بهرام از دوده وکیاند » پادشاه موعودی است وکه به اعتقاد زرتشت
،هاند . گویند ایممن بهممرام ،یاش ارجمند و برازنده است خواند  بآمد . او را در بهمن یشت ، به قلب ورجاوند وکه معن
 ورجاوند در بآن روزگار زمام پادشاهی به دست گیرد و چون به سی سالگی رسد لشکر از چیممن و هنممد فممراز
 بآورد و به بلخ یا بهرود شتابد و پیروزی شگرف یابد و ایران بآبادان وکنمد . رک: متمون پهلموی: وسمت ترجممه

 .سوشیانسک ) و پورداود: ۲۲۱ به بعد ص ۱۴–  ۳ (فصل بهمن یشت
  این وکلمه را بیلی «بشیرد » و مرحوم هدایت «بصیرد » خوانده است ، صور ت فوق وکه قرائت مرحوم بهممار اسممت۲

،بتر است . ظاهر ًا مناس
،یوکند: در بآغاز فتح ، عاملن خلیفه در۳  عبار ت «جزیه برنهادند و پخش وکردند بر سراند » را فقره ذیل روشن م

،یوکردنممد و دهقممان قریممه را ،ینهادنممد ، و اهممل قریممه را شممماره م  سواد بر هر سر ، ماهانه چهار درهم جزیممه م
،یگفتند وکه قریه تو فلن مقدار باید جزیه بپردازد ، بروید بآن را در بین قوم توزیع وکنید . بآنگاه عمماملن ، بممه  م

،یستاندند . ،یبآمدند و از دهقان جزیه اهل قریه را م موسم خویش م
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 بخواستند ساوگران ۱با اسلیک

بنگر تا چه بدی درافکند این دروغ بگیهان 

دتر چیزی به جهان  ۲…که نیست از آن ب

آهنگ پارسی 
،های وکممه ،های وکه از بهشت بآورده بود و بمما تیممغ بآهیخت  بدین گونه زبان تازی ، با پیام تاز
،یداد ، زبان خسروان و موبدان و اندرزگران و خنیاگران وکهن  هر مخالفی را به دوزخ بیم م
،گهای مغانی ،ههای خسروانی و بآهن  را در تنگنای خموشی افکند . با این همه هر چند تران
،ههممای دلکممش و شممورانگیز  در برابر بآهنگ قربآن و بانگ اذان خاموشممی گزیممد لیکممن نغم
،کاندک بر حدیهای تازیان برتری یافت و موسیقی و بآواز پارسی به اندک زمان  پارسی اند
،یامیه در مکممه و ،نهای عرب را نیز درنوشت و فروگرفت . هم از بآغاز عهد بن  فراخنای بیابا
،گهممای فارسممی  مدینه و شام و عراق ، بسا وکنیزوکان خواننده و بسا غلمان خنیاگر به بآهن
،یدهد تازیان تمما چممه حممد ،نهایی هست وکه نشان م ،یوکردند . در وکتاب اغانی داستا  ترنم م
،مترین ،هاند . درباره سعید بن مسجح وکممه یکممی از قممدی  شیفته بآهنگهای دلپذیر پارسی بود
،گهممای ،هاند وکه بآوازهای خویش را از روی بآهن  خنیاگران عرب در روزگار معاویه بود ، بآورد
،هاند وکه وی بر گروهی از ایرانیان وکه در وکعبه به وکار گممل ،یساخت . از جمله نوشت  ایرانی م
،یوکردنممد شممنید و ،نها در هنگام وکار بدان ترنممم م  مشغول بودند گذشت . بآوازهایی را وکه بآ
 چیزهایی بدان شیوه به تازی ساخت وکه نزد تازیان بس مطبوع و دلپذیر افتاد . همچنیممن

 استاد بیلی این وکلمه را «اصلید » خوانده است و به معنی مال اصلی گرفته است . اممما مرحمموم بهممار احتمممال۱
،های گویند وکه مخصمموص گممبران  داده است به معنی «عملید » باشد ، وکه به موجب برهان قاعبطع «بعضی جامع

،یگرفتند . استد » ، یعنی با وجود تحمیل عملی باج هم م
Jamaspبرای متن پهلوی این قطعه رک به متممون پهلمموی ، جاماسمب بآسممانا: ۲  –  Asana  Pahlavi 

Textsمرحوم بهار در مجله مهر سال پنجم و مجله سخن سال دوم و مرحمموم صممادق هممدایت در مجلممه .  
،های هم ازین قطعه بممه وسممیله اسممتاد ،های ازین متن انتشار داده اند . ترجم  سخن سال دوم نیز هر یک ترجم

بیلی به انگلیسی شده است . رک:
 Baily: Zorostrian Problems in the Ninth – century Books. P 195.
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،های بود . روزی بآوازی پرشور و دلپذیر ،هاند وکه این سعید بن مسجح نخست بند  روایت وکرد
،هاش چون بآن بآواز بشممنید بپسممندید و از او پرسممید وکممه ایممن بآواز را از وکجمما  خواند . خواج
،هام و بآن را به تازی  بآموختی ؟ ابن مسجح پاسخ داد این بآهنگی پارسی است وکه من شنید
،هام . خممواجه را بسممیار خمموش بآمممد و او را بآزاد وکممرد . او نیممز در مکممه مانممد و بممه  نقل وکرد
،نهمما ،هاند و از همه بآ ،بها بآورد ،نهای دیگر نیز از این گونه در وکتا  خنیاگری پرداخت . داستا
،یبآید وکه موسیقی و بآواز پارسی ، هم از بآغاز وکار اعراب را سخت شیفته خویش  چنین بر م

،نهای پارسی را نیز در تازیان بممر۱داشته بود . ،گهای پارسی ، ذوق به زبا   البته ذوق به بآهن
،یسرودند الفاظ و ،ههایی وکه شاعران تازی گوی م ،هها و نغم ،کاندک در تران ،یانگیخت . اند  م
،یشممد . در سممخنان ابونمموا س ، و در ،عهای پارسی تکممرار م ،هها و مصر  تروکیبا ت و حتی جمل

،عهای فارسی بسیار هست .  ،هاند ازین الفاظ و مصر اشعاری وکه برخی معاصران او سرود

اینک یک نمونه وکوتاه: 
لـلـخندریس العقار یا غاسل الطرجهار

۲بده مرا یک بارییا نرجسی و بهاری

،یشممده ،مهممای عبطممرب گفتممه م ،نهای وکوتاه و ساده ، غالب ًا بممرای بز  این گونه اشعار ، با وز
 است و حکایت از رواج موسیقی و بآواز و زبان فارسممی در مجممالس تازیممان دارد و از ایممن
،گهممای شممورانگیزی وکممه بمما بآن ،هها و بآهن ،یبآید وکه زبان فارسی با نغم  گونه فارسیا ت ، بر م

همراه بوده است در مجالس اهل عبطرب قبول تمام داشته است . 

،ههممای ،ههممای فارسممی ، ماننممد دور  از اینها گذشته ، هیچ شک نیست وکه سممرودها و تران
،نهممای پهلمموی و سممغدی دری و  پیشین همچنان رواج و رونممق خممود را داشممت . اگممر زبا
 خوارزمی در دستگاه دین و حکومت در برابر زبان تازی شکست خممورده بممود نممزد عممامه
 هروکدام ، همچنان رواج و رونق خود را داشت . در هر شهری عامه مممردم بممه همممان زبممان
،لها همان بود وکه در قدیم بود . ،هها و مت ،هها و سرودها و افسان ،یگفتند . تران  دیرین سخن م

 .۱۴۳ ص ۱فجر السلم ، ج ۱
 عبطرجهار: قدح شرب . در باب فارسیا ت ابونوا س رجوع شود به مقاله بآقممای مجتممبی مینمموی: مجلممه دانشممکده۲

 .۳ادبیا ت (تهرانک ) سال اول شماره 
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،هاند وکه وقتی سعید بن عثمان ، ،ههایی هست . نوشت ،خها نمون ،هها در تاری  از این گونه تران
 از جانب معاویه فرمانروایی خراسان یافت و به بآن سوی جبحون رفت و بخارا بگشممود بمما
،نها دوسممتی پدیممد  خاتون بخارا وکه وکارهای شهر همه بر دست او بود صلح وکرد و میان بآ
،هها  بآمد و خاتون برین عرب شیفته گشت و مردم ، بممه زبممان بخممارایی دریممن بمماره سممرود
،هانممد بدسممت ،های از این سرودهایی وکه در بمماب سممعید و خمماتون بخممارا گفت  ساختند نمون

  اما یک دو نمونه از این گونه سخنان باقی است و از بآن جمله۱نیست و جای دریغ است .
ترانه یزید بن مفرغ و حراره وکودوکان بلخ نقل وکردنی است . 

کهای در بصره  تران
،های وکه او در هجو ابن زیاد گفتممه اسممت شممهرتی خمماص  داستان یزید بن مفرغ و تران
،هاند وکه وقتی عباد بن زیاد ، برادر عبیدالله معروف در روزگار خلفت یزید بممن  دارد . نوشت
 معاویه به حکومت سیستان منصوب گشت یزید بن مفرغ ، وکه شاعری نامدار بود نیز بمما او
،نگونه وکممه لزم  همراه گشت اما در سیستان عباد در نگهداشت او چندان نکوشید و بدو بآ
 بود عنایت نکرد . یزید برنجید و او را بآشکار و پنهان بنکوهید و ناسزا گفت . عباد او را بممه
،یرسمید پسمران  زندان وکرد و یزید چون از زندان بگریخت به عراق و شام رفت و هر جا م
،یوکرد عبیدالله او را بگرفت و به زنممدان ،نها ظن م ،ینکوهید و در نسب و شرف بآ  زیاد را م
 انداخت و با او سخت بد رفتاری بآغاز نهاد . روزی فرمان داد تا نبیذ با گیاهی «شبرمد » نام
 وکه اسهال بآورد بدو بنوشانیدند . تا در مستی و نزاری عبطبیعت او نیز روان شممد پممس از بآن
،های و خووکی و سگی با او در یک بند وکشیدند و بدین حال او را در بصره ، به وکمموی و  گرب
،یگردانیدند و وکودوکان بصره در قفای او افتاده بودنممد و بآنچممه را از او همممی رفممت  برزن م
،یگفتنمد ایمن شیسمت ؟  و او نیمز بمه فارسمی ،یزدند و به فارسمی م ،یدیدند و فریاد م  –م

،یگفت:  م

،یرفت نشانی از بآن در دست نیست دو پمماره را بنممده۴۸تاریخ بخارا ص ۱   . از این سرود اهل بخارا وکه گمان م
،هام . برای تفصیل داستان و اصل بآن دو پاره رجوع شود به مقاله من در مجلممه  در یک رساله عربی وکهنه یافت

 .۷ شماره ۱۱یغما سال 
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آبست و نبیذست 

و عصارات زبیب است 

و دنبه فربه و پی است 

وسمیه روسبیذست 

،یگفتند در روزگار جاهلیت عرب از روسبیان بمموده اسممت .  ۱وسمیه نام مادر زیاد وکه م
،های اسممت از بآنچممه دریممن دوره وکودوکممان بصممره ، در چنیممن مممواردی  ایممن ترانممه ، نمممون
،هاند و با بآنکه خواننده و گوینده خود عربست ظاهر ًا عبطممول اقممامت در بلد ایممران ،یخواند  م
،ههای ،های از بآوازها و تران  زبان فارسی به او بآموخته است و به هر حال این چند وکلمه نمون
،های وکممه هنموز فقممط نزدیممک چهممل سممال از سممقوط مممدائن  مممردم بصمره اسممت ، در دور

،یگذشت . و از این حیث در تاریخ زبان ایران اهمیت دارد .  م

سرود در بلخ 
  هجری ، سردار عرب ، اسد بممن۱۱۹اما ترانه وکودوکان بلخ ، داستانی دیگر دارد . در سال 

،جهممای بسممیار  قسری از خراسان به جنگ ختلن رفت . اما وکاری از پیش نبرد و پس از رن
 وکه دید ، و ناوکام بازگشت . چون درین بازگشت بممه بلممخ رسممید ، مردمممان بلممخ در حممق او
،یخواندنممد و ایممن از ،هبآمیز و تلممخ ، بممه فارسممی وکممه وکودوکممان شممهر م  سرودها گفتند ، عبطعن

،یخواندند:  ،خها بآمده است . م ،هترین سرودهای وکودوکان است وکه در تاری وکهن
از ختلن آمدیه 

برو تباه آمدیه 

آباره باز آمدیه 

  ص۲–  و عبطممبری سلسممله ۱۷–  اغممانی ج ۲۱۰ ، عبطبقا ت الشعراء ابن قتیبه ص ۹۶رک: تاریخ سیستان ص ۱
  عبطبع تهران ص۱ و همچنین مقاله «قدیمی ترین شعر فارسید » مرحوم قزوینی در بیست مقاله ج ۳–  ۱۹۲
–  و این حکایت را اول بار موحوم قزوینی درین مورد نقل وکرده است .۳۴
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 ۲خشک و نزار آمدیه

 ازین پس ، دیگر ، تا پایان قرن دیگر هیچ صممدایی دریمن تیرگمی و خموشممی انعکما س
،های برنیامد وکه بآن سکو ت سرد بآهنین را بشکند . زبان عامه  نیافت و هیچ سرودی و زمزم
،یشد . اما به ،بهای دینی و وکلمی به پهلوی نوشته م  فارسی دری بود ، و در نهان نیز ، وکتا
،های وکتابی وکممرد . بمماز نزدیممک یممک  زبان دری بآشکارا نه شاعری سرودی گفت و نه گویند
 قرن انتظار لزم بود تا ذوق و قریحه خاموش ایرانی ، «زبان گمشممدهد » خممویش را بیایممد و

،ههای شیرین جاوید خود را بآغاز وکند . بدان نغم

 –  همچنین رک: قدیمی ترین شممعر فارسممی در بیسممت مقمماله قزوینممی وکممه۱۰۸رک: عبطبری ، حوادث سال ۲
حکایت فوق از بآنجا نقل شده است .





۵

درفش سیاه

بامداد رستاخیز
،یتمموان بآغمماز رسممتاخیز ایممران شمممرد . نهضممت ایمن ،هجامگان ابومسمملم را م  خروج سیا
،یگرفت . اگر شور وعبطنممی ،هجامگان از خشم و نفر ت نسبت به مروانیان و عربان مایه م  سیا
 و احساسا ت قومی و ملی محرک این قوم نبود لمحاله نفر ت از ستمکاران عممرب در ایممن
،یامیممه بآرزوی ،یبآمد . بآل عبا س ، وکه از اواخر دوران بن  نهضت و خروج ، سببی قوی بشمار م
،هتمموزی وکممه خراسممانیان نسممبت بممه ،یپروردند ، از این حس بدبینی و وکین  خلفت در سر م

،نها را بر ضد خلفت مروانیان بربآغازیدند .   از همیممن راه۱عرب داشتند ، استفاده وکردند و بآ
 بود ، وکه گویند ، ابراهیم امام وقتی ابومسمملم را بممه خراسممان جهممت نشممر دعممو ت خممویش
،یگوید بکش و  فرستاد بدو نوشت وکه در خراسان اگر بتوانی ، هر وکسی را به تازی سخن م

  از ایممن سممخن پیداسممت وکممه محممرک عمممده ایممن۲از اعراب مضری وکس برجای مگممذار .
،هجامگان ابومسلم ، دشمنی با سممتمکاران عممرب بمموده اسممت و ابراهیممم امممام و سممایر  سیا
،هاند . اما اینکه درین نهضت داعیه ،لعبا س نیز از همین راه بآنان را به یاری خویش واداشت  بآ
،یبآیممد . در هممر حممال ، محقممق اسممت وکممه  مذهبی اثری قوی داشته باشد به نظر مشممکل م
 ابومسلم و یمماران او ، از نصممر ت و تأییممد عباسممیان ، جممز برانممداختن مممروان غممرض دیگممر
،هجامگان فرصممت ،یشد و سممیا ،یبآید وکه اگر ابومسلم وکشته نم ،هاند و مشکل به نظر م  نداشت

،یگذاشتند . ،یعبا س باقی م ،ییافتند دولت و خلفت را بر بن م

،یبآید . و از این روی در ،خها بر نم  هرچه هست هدف و غرض ابومسلم به درستی از تاری
،هانممد او را شممیعه بآل علممی  باب او بین نویسندگان اخبار اختلف است . بعضممی سممعی وکرد
،یاعتنایی او را نسبت به منصور نیز ، وکه سرانجام ممموجب هلوکتممش گشممت ، از  فرانمایند . ب

 .۲۰۴ ص ۱عیون الخبار ، ج ۱
 .۳۰۹ ص ۱ابن ابی الحدید ، ج ۲
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،یوکنممد . ،یبآید این پنممدار را بممه سممختی رد م ،یدانند . اما بآنچه از قراین برم  همین رهگذر م
 رضایت و حتی اقدام او در قتل ابوسلمه خلل وکه به تشیع متهم بود ، نیز تا اندازه زیادی
،یوکند . بآیا ابومسملم تممایل ت زردشمتی داشمته اسمت ؟  احتمال شیعی بودنش را ضعیف م
،هانممد؛ بمما بآنکممه او را  درین باب جای اندیشه هست . با بآنکه در تبممار و نممژاد او اختلف وکرد
،هاند ، از خلل روایا ت خوب پیداست وکه ایرانی بوده اسممت . ژُوکرد و بعضی عرب نوشت  بعضی 
،های وکممه برایممش ،هاند . نسممبت نممام  نامش را بهزادان و نام پدرش را ونداد هرمزد ضبط وکرد
،یوکند . بعضی نیممز ،هاند ، او را از نژاد شیدوش پسر گودرز یا رهام پسر گودرز معرفی م  نوشت
،هاند . زنممدگی وکممودوکی او در تمماریکی پنممدارها و  او را از فرزندان بزرگمهر بختگممان شمممرد
،هاند و شمماید ،هزاد عیسی بن معقل عجلی شمرد ،هها او را خان ،هها فرو رفته است . افسان  افسان
،ههممای عهممد  تصور شیعی بودنش نیز از همین جا سرچشمه گرفته باشد . در ابومسمملم نام
،هاند و این همه قطع ًا مجعممول و سمماختگی اسممت .  صفوی ، نسبت او را به اولد علی رسانید
،ههای او ،هها و گفت  نکته اینجاست ، وکه علقه به ایران و بآیین قدیم ایران ، به عبطوری وکه وکرد
،یدهممد . ،نگممونه را سسممت و ضممعیف جلمموه م ،یبآید وکه هر نسممبی و هممر پنممداری از ای  بر م
،یبآیممد وکممه بممرای  وکوششی وکه او را در برانداختن بهافریممد و پیممروان وی وکممرد بممه نظممر م
،تانگیزی وکمه در فماجعه  مجوسان بیش از مسلمانان سودمند بوده است . هممدردی شمگف
 پسر سنباد ، در نیشابور به زیان عربان نشان داد از علقه او به بآیین گممبران حکممایت دارد
،یهایی را نیز وکه وکسانی چون سنباد و اسحاق ترک بممرای خونخممواهی ،شها و سروکش  شور
،هاند وکه ابومسمملم ظمماهر ًا بممه بآییممن مجممو س تمایممل و  او برپا وکردند بعضی گواه این دانست

پیوندی داشته است .

آشفتگی اوضاع
 در هر حال شک نیست وکه ابومسلم ایرانی بمموده اسممت . شمماید هممم بممه بآییممن دیریممن
،یورزیده است . اما در سرزمین خویش ، همممه جمما بمما بیممداد و بآزار ،های تمام م  خویش علق
،یدیده است وکه از بیممداد  مروانیان روبرو بوده است . خراسان و عراق دیار نیاوکان خود را م
 و جفای تازیان عرضه ویرانی و پریشانی گشته است . بآشممفتگی و شمموریدگی روزگمماری را
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،یدیممده ،هاند به چشم خممویش م  وکه در بآن مشتی فرومایه قدر ت و شکوه خدایان یافته بود
،یخورده است . نومیدی و واماندگی مردم ایران را وکه هر روز به بوی رهایی  است و دریغ م
،هاند بممه دیممده عممبر ت ،یرسممید ،هاند و به بآرزوی خویش نم ،یشد  با هر حادثه جویی همراه م
،یها و ،یشده است . حق بآن است وکه تاریخ روزگار او از پریشان ،ینگریسته است و متأثر م  م
،بها و ،غها و تزویرها بآوکنده بود . دنیای او دنیایی بممود وکممه از بآشممو ،یها نیز از درو  سرگشتگ

دردها مشحون بود .

،های  بآرزوهای شریف مرده بود و بآرا و عقاید همه جا رنگ تزویر و ریا داشت . دین بهممان
 بود وکه زیان وکسانی از پی سود خویش بجویند . بآن سادگی و بآزادگمی ، وکمه اسملم همدیه
 بآورده بود ، در دولت مروانیان جای خود را به ستمکاری و جهممانجویی داده بمود . همر روز ،
،های بآغمماز ،یبآمممد و دعممو ت تمماز ،های بوجممود م ،یها ، فرقه تمماز  در عراق و خراسان و دیگر جا
،یپنداشممتند ، انتظممار ،هاش م ،یها ظهور امام خود را وکه در وکوه رضوی زند ،یگشت . وکیسان  م
،یها ، با تیغ وکشیده نه همان عمال حکومت ، وکه مال و جان مسمملمانان ،یوکشیدند . خارج  م
،یوکردند . و مرجئه به پا س حرمممت خلفمما ، قفممل سممکو ت بممر دهممان  را نیز همواره تهدید م
،ینهادند و به شیوه شکاوکان از هرگممونه داوری در بمماب وکممردار و رفتممار سممتمکاران تممن  م
،فها وکه پدید بآمده بود ، روی بممه افممول ،ضها و اختل ،یامیه ، به سبب غر ،یزدند . دولت بن  م
،یبآمدنممد و یمما خممود پدیممد ،هها نیز وکه در این روزها پدید م  داشت . همه احزاب و همه فرق
،های ،های نداشممتند . خلفممت مهمممترین مسممأل  بآمده بودند ، جز بدست بآوردن خلفت اندیش
 بود ، وکه در بآن روزگار همه جا زبانزد خاص و عام بود شممیعیان بآنممرا حممق فرزنممدان علممی
،یتوانممد بممه خلفممت ،یدانستند و خوارج معتقد بودنممد وکممه هممر مسمملمان پرهیزگمماری م  م
،های در هر گوشممه از وکشممور مسمملمانی  بنشیند . ازین مسلمانان پرهیزگار نیز هر روزی عد

،یبآمدند . پدید م

ابومسلم
 در چنین روزگاری بود ، وکه ابومسلم فرصت نهضت یافت . ایممن ابومسمملم وکممه بممود ؟ در
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،هاند . پیش از این نیز ، در بمماب او اشممارتی رفممت . ایممن قممدر ،هگون بآورد ،نها گون  باب او سخ
 هست وکه در باب اصل و تبار او مورخان اتفاق ندارند . زادگاه او را نیز اهل خبر هر یک به
،یهای دیگر . به هممر حممال ،هاند . بعضی مرو و بعضی اصفهان و بعضی هم ، جا  دگرگونه بآورد
،هاند وکه در وکوفه با ،هاند . گفت ،یشمرد  اعراب و عباسیان ، ظاهر ًا در بآن زمان وی را از موالی م
 خاندان عجلی ارتباط داشت و گویا در همان جا بود وکه با بعضی غل ة بآشنا شد و از عقاید
،خهمما ، چنممدان ،هها و تاری ،نها بآگهی یافت . درباره اوایل احوال او ، در ابومسلم نام  و دعاوی بآ
،یتوان یافت . در هر حال به قولی یممک چنممد در ،هاند وکه حقیقت را هیچ در نم  افسانه بآورد
،یساخت . قممولی دیگممر ،یبآموخت و زین و ساز اسب م  وکودوکی و جوانی حرفه زین سازان م
،یبرد و بسا وکه بمما سممتوران از  هست وکه روستایی بود و در خدمت خاندان عجلی به سر م
،یرفت . باری از بآغاز زندگی او اعبطلع بسیار در دست نیست . این قممدر  دیهی به دیه دیگر م

  هجری نقبای بآل عبا س وکه از خراسان به وکوفه بآمده بودنممد۱۲۴معلوم است وکه در سال 
 و بآهنگ مکه داشتند او را در زندان دیدند . چون از زندان رهایی یافت ، نزد ابراهیم امممام ،
،یداشت رفت . ابراهیم امام ، چون او را ،یعبا س بود و درین هنگام بآرزوی خلفت م  وکه از بن
،یعبا س را ، وکه از یک  بدید و بیازمود ، بپسندیدش و به خراسان فرستادش تا وکار دعو ت بن
 چند باز دربآنجا بآغاز شده بود ، بر دست گیرد و ابومسملم نیمز راه خراسمان پیمش گرفمت .

،هاند وکه در این هنگام نوزده سال بیشتر نداشت . نوشت

،یرفت ، در نیشابور به وکاروان سرایی فرود بآمد . پممس  مطابق روایا ت وقتی به خراسان م
 به مهمی بیرون شد . در بآن میان جمعی از اوباش نشابور درازگوش او را دم بریدند . چون
 ابومسلم بازبآمد ، پرسید وکه این محل را نام چیست ؟ گفتند بویاباد . ابومسلم گفت اگر این
 بویاباد را گندبآباد نکنم بومسلم نباشم . بعدها چون بر خراسان دست یافت همچنان وکممرد
،هاند وکه در این سفر؛ ابومسلم روزی بر در خممانه یکممی از دهقانممان  وکه گفته بود . . . نیز بآورد
،های بآمممده  خراسان ، فاذوسبان نام ، رفت و پیام فرستاد وکه خداوند این خانه را بگویید پیاد
،یدارد . فاذوسبان چون این پیام بشنید با زن  است و از تو شمشیری با هزار دینار چشم م
 خویش وکه زنی هشیار و فرزانه بود ، در این بماب رای زد . زن گفمت تما ایمن ممرد بجمایی
 قویدل نباشد چنین گستاخ ترا پیام ندهد . فاذوسبان او را شمشیری با هزار دینار بممداد و

،یها وکرد . بعدها چون ابومسلم بر خراسان دست یافت بجای بآن دهقان نیکوی
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 باری ابومسلم ، در خراسان نخست دست سلیمان بممن وکممثیر و یممارانش را وکممه در امممر
  و ایممن۱دعو ت رقیب و مدعی او بودند ، وکوتاه ساخت و سپس بممه نشممر دعممو ت پرداخممت .

،یهای مروانیان ، خراسممان ،یها و تبهکار  دعو ت در خراسان پیشرفتی تمام داشت . بد رفتار
 را بیش از هر جای دیگر برای قبول دعو ت عباسیان بآماده وکممرده بودنممد . داعیممانی وکممه از
، تها پیش از جانب امام عباسیان به خراسان گسممیل شممده بودنممد بمما هیممأ ت و جممامه  مد
،یخواندنممد و سممخت ،یگشتند و مردم را بممه بیعممت وی م ،های م  بازگانان در هر شهر و قری
،یهای امرا و سرداران عرب ، وکه از جانب مروانینان ، در خراسان فرمانروایی داشممتند و  گیر
،یبخشممید . در ،های نم ،یوکردنممد نیممز فایممد ،یعبا س را به سختی دنبال و شکنجه م  داعیان بن
 اندک زمان از مرو و بخارا و سمرقند و وکش و نخشممب و چغانیممان و ختلن و مممرو رود و
،یامیممه بممه  عبطالقان تا هرا ت و پوشنک و سیستان ، همه وکسانی وکه از جور بیداد عاملن بن

 فرجام وکار سلیمان بن وکثیر را ، وکه از نقباء و دعا ة عباسیان بود ، مقریزی چنین نقل وکممرده اسممت وکممه وقممتی۱
 ابوجعفر منصور وکه برادرش ابولعبا س خلیفه بود (قبل از خلفممتک ) نممزد ابومسمملم رفممت . روزی سمملیمان او را
 گفت وکه بآنچه ما خواستیم بآن بود وکه وکار شما راست گردد و اوکنون خدای را سپا س وکه همچنان شد . اینک
 اگر خواهید تا ما از این پس وکار را از دست این مسلم بستانیم . گوینممد محمممد پسممر سمملیمان بممن وکممثیر از
،یبآمد وکممه پممدرش وکممار دعممو ت را بممه ابومسمملم ،یهایی دیگر داشتک ) وی را گران م  پیروان خداش بود (و دعو
،یدانست ، وقتی وکارها را بممر دسممت گرفممت ،های در سر وکرده بودک ) . ابومسلم وکه این م  فروگذارد (و ازین رو فتن
 این محمد بن سلیمان را بکشت ، سلیمان بن وکثیر نزد وکفیه رفت و ایمن وکفیمه وکسمانی بودنمد وکمه سموگند
 خورده بودند تا هیچ مال نستانند و اگر خود حاجت بآید مال خویش نیز انفاق وکنند تا بدان مزد بهشت یابند
،یخواندنممد . بماری ایممن سمملیمان ،نها را وکفیه م ،نها وکفی گندم بود و بس ، و بدین سبب بآ  و گویند وکه ارزاق بآ
،یبودندک ) و گفت ما بدست خویش جویی بکندیم و دیگری بیامد و  وکثیر نزد وکفیه برفت (وکه یاران عباسیان م
،یگفت ، خود ابومسلم بود . چون این سخن وکممه سمملیمان بممن  بآب در بآن جوی براند و مرادش از دیگری وکه م
 وکثیر گفته بود به ابومسلم رسید ، وی را از بآن وکراهیت بآمد و وحشت بیفزود و در این میان ابوتراب داعممی و
 محمد بن علوان مروروذی چند تن دیگر در پیش ابومسلم بیامدند و سلیمان بن وکثیر را متهممم وکردنممد وکممه
،های انگور سیاه در دست داشته است و گفته است خدایا روی ابومسلم را چون این انگممور ، سممیاه  روزی خوش

 گردان و  های وکه از بآن امام بود بول،  خونش را بریز . و نیز شهاد ت دادند وکه پسر سلیمان ، خداشی بود و برنام
 وکرد . ابومسلم یکی را از بآنان وکه بآنجا حاضر بودند ، گفت سلیمان را فروگیر و به خوارزم برسان و ابومسلم هر

وکه را خواستی به قتل بآورد و در حق او چنین گفتی و بدین گونه ، سلیمان بن وکثیر را هلک وکرد .
 برای متن این روایت وکه از وکتاب المقفی الکبیر مقریزی ، نسخه خطی وکتابخانه ملی پاریس ، نقل شده اسممت

،یگوید وکه این روایت ، بدین تفصیل در مآخممذ دیگممر نیسممت .۸۰–  ۷۹رک: وان فلوتن ، ص   –  وان فلوتن م
عباراتی وکه بین پرانتز است جهت روشنی مطلب افزوده شد .
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،یعبا س را به جان پذیرفتار گشته بودند و در ایممن  ستوه بآمده بودند دعو ت فرستادگان بن
،هجمو بممه خراسمان رسممید و بمه نشمر  میان بود وکه ابومسلم با بآن روح گستاخ نستوده وکین

دعو ت پرداخت .

انحطاط عرب
 در خراسان وکار او پیشرفت زیاد یافت . در مممدتی وکوتمماه همممه ناراضممیان ، همممه زجممر
 دیدگان ، همه فریب خوردگان ، در زیر لوای او گرد بآمدند . زیرا وکممه رفتممار عمماملن عممرب ،
 همه را از حکومت مروانیان به ستوه بآورده بود . گذشته از این در میان عریان نیز سممتیزه
 و دورویی به شد ت درگرفته بود . در بآن روزگاران ، خراسان جزء بصره بود و والی بآنجا بممر
،یراند . اما اعرابی وکه ، هنگام فتح اسلم بدین سرزمین بآمده بودند ، هر  این ولیت فرمان م
 عبطایفه در شهری و دیاری دیگر سکونت داشت و بین ایممن عبطوایممف ، از مممرده ریممگ عهممد
 جاهلی تعصب و اختلف سختی بازمانده بود . چنان وکه بنی تمیم وکممه از عبطوایممف مضممری
،یها وکممه یمممانی بودنممد و  بودند و از بآغاز فتوح ایران به خراسان بآمده بودند ، همواره با ازد
،یها درهممم ،یهما و مضمر  دیرتر بآمده بودند در جنگ و ستیز بودند . مقمارن ایمن ایمام یمان
،یسوخت . هر یممک از ایممن دو قممبیله ، ،نها م  افتاده بودند و خراسان در بآتش نفاق و عناد بآ
،ینواخت . مدتی وکه مهلممت بممن ابممی ،یرسید فقط افراد قبیله خود را م  وقتی به حکومت م
،یهمما در اوج قممدر ت بودنممد . چمون ،یوکردنممد یمان  صفره و فرزندانش در خراسان حکومت م
،یها تفوق یافتند . و این اختلف  قتیبه بن مسلم و نصر بن سیار به حکومت رسیدند مضر
،یرسممید ،ییممافت و حکممومت بممه هممر وکممدام م  بین اعراب یمانی و مضری همواره فزونممی م
،یها نیز مقارن ایممن اوقمما ت ،یخواست . در شام و عراق و دیگر جا  دیگری را خوار و زبون م
 عصبیت و اختلف دیرین عربان تجدید گشته بود و خلفای دمشق نیممز دسممتخوش ایممن
 احزاب و اختلفا ت بودند . در خراسان نصر بن سیار ، وکه خود وضع ثابتی نیممز نداشممت بمما
،تهای شدید روبرو بود . وقتی فتنه بنی تمیم را وکه به یاری حار بن سریج برخاسته  مخالف
 بودند ، فرونشاند گرفتار فتنه وکرمانی شد . و این اختلف چندان بکشید وکه دیگر هیچ یک
 از عهده فرونشاندنش برنیامدند ، و ابومسلم فرصت نگهداشممت و در روزگمماری وکممه اعممراب



درفش سیاه / ۱۲۵

 خراسان به هم در افتاده بودند و وکس را پروای خلفت نبود وکممار خممروج خممویش را سمماز
 وکرد . هنگامی وکه حکومت اموی در خواب غفلت و غرور ، مست رویای عبطلیی خویش بممود
،های خود بودند ابومسلم بممه دعممو ت ،یهای قبیل ،هها و دشمن  و اعراب خراسان سرگرم ستیز
،هجامگان او ، نصر بن سیار سعی وکرد اعراب مضری و یمانی را  برخاست . مقارن نهضت سیا
،نها را از میان بممردارد . اممما وقممت گذشممته بممود . تممدبیر و ذوکمماو ت  بآشتی دهد و اختلف بآ
 ابومسلم مانع از بآن گشت وکه بین اعراب توافق نظر حاصل بآید و هنگامی وکه عربان هنوز

سرگرم جدال و نزاع بودند دعو ت او به ثمر رسید .

،یبآنکه نام امممام خاصممی را ذوکممر وکنممد ، بممه یکممی از  ابومسلم نخست مردم خراسان را ب
،یوکرد ،یهاشم دعو ت م ،یخواندند . مممردم۱بن ،نگونه دعو ت را در بآن زمان دعو ت به رضا م   ای

،یهاشممم همگممان بممر او اتفمماق وکردنممد همداسممتان ،یوکردند وکه با هر وکس وکه از بن  بیعت م
،ینویسند در نسب نممامه مجعممولی وکممه ،یرسد . م  باشند . در این مورد نکته جالبی به نظر م
 ابومسلم برای خود ساخته بود خویشتن را از خانممدان عباسممی و از فرزنممدان سمملیط بممن
،یخواند . یکی از گناهانی وکه منصور برای قتل ابومسلم بهانه خویش وکرد همین  عبدالله م
 نسب نامه بود . این نسب نامه را ابومسلم برای چه سمماخته بممود ؟ شمماید بممرای بآنکممه اگممر
،یتوان تصممور وکممرد  فرصتی بدست بآید راه رسیدن به خلفت برای او مسدود نباشد . بآیا نم
،یرسانیده اسممت ،هجامگان ، در حالی وکه نسب خود را به سلیط بن عبدالله م  وکه سردار سیا
،یوکوشیده است ؟ دور  با این گونه دعو ت نهانی ، دعو ت به رضا ، برای پیشرفت وکار خویش م
،یدیده است وکممه  نیست وکه ابومسلم برای انتقام از عرب و احیاء حکومت ایران ، بهتر بآن م
 حکومت را بنام خلفت بدست بآورد . به همین جهمت بمود وکمه منصمور ، خلیفمه زیمرک و
 هوشیار عباسی ، حتی قبل از بآنکه به خلفت برسد ، ازین جاه عبطلبی ابومسلم نگران بود و

،ینمود . همواره در هلک او سعی م

 باری ابومسلم در خراسان ، به اندک وقممتی توانسممت تمممام ناراضممیان را در زیممر لمموای
،های گرفتممه ، تها پیش در خراسان ریشمم ،یامیه ، وکه از مد  خویش جمع بآورد . نهضت ضد بن
،ههممای ،هاند وکممه در یممک روز از شصممت دیممه ، از دی  بود با همت او همه جا نشر یافت . نوشت

 .۱۰۴ ص ۱ابن خلکان ج۱



۱۲۶ / دو قرن سکو ت

 حدود مرو ، مردم به یاری او پیوستند و البته سعی و همت و تممدبیر و جلد ت او در نشممر
،یبآوردنممد . از روزی  این دعو ت تأثیر تمام داشت . مردم گروه گروه از هر سوی بممدو ، روی م
 وکه در قریه سفیدنج ، از قرای مرو ، درفش سیاه خویش برافراشت تا هفت ماه بعد وکه همه
 ناراضیان بدو پیوستند ، به تجهیز سمپاه پرداخمت . دریمن ممد ت ممردم از هممه شمهرها و
 روستاهای خراسان به یاری او برخاستند و بدو پیوستند . وقتی یاران ابومسلم در خراسان
،تهای دیریممن خممویش ،هها و عصممبی ،یوکردنممد عممرب جممز بممه سممتیز  بسیج وکممار خممویش م

،یاندیشید . در زمسممتان سممال    هجممری وی دعممو ت خممویش بآشممکار وکممرد و تمممام۱۲۹نم
،یها نیز ، خلفت مضریان را ، به یاری برخاستند ،یامیه بدو پیوستند . حتی یمان  دشمنان بن
،نهمما را بممه وکنمماری ،هجامگان قمموتی تمممام گرفممت بآ  و لیکن بعدها ، پس از بآنکه نهضت سیا
 نهادند . بیش از همه درین میان موالی به بآن نهضت علقه نشان دادند . در زمممانی انممدک ،
 مردم از هرا ت و پوشنک و مرو رود و عبطالقان و مرو و نیشابور و سرخس و بلخ و چغانیممان

و تخارستان و ختلن و وکش و نخشب به سپاه او پیوستند .

کهجامگان سیا
 «و ابومسلم یاران خویش را بفرمود تمما سممیاه پوشممیدند و نممامه نوشممت بممه شممهرهای
،یامیممه  خراسان وکه جامه سیاه پوشید وکه ما سیاه پوشیدیم و نزدیک زایل شدن ملممک بن

  بممه فرمممان۱است . و مردمان نسا و باورد و مروالروذ و عبطالقممان همممه جممامه سممیاه وکردنممد
 در باب جامه سیاه و علم سیاه وکه شعر یاران ابومسلم و وکسو ت عباسیان بوده است ، جممای بحممث اسممت وکممه۱

،هاند ، بدان سممبب بمموده ،هاند وکسو ت و لوای سیاه وکه این جماعت داشت  اصل بآن چه بوده است ؟ بعضی پنداشت
،یامیه شهید گشته بودند داشممته باشممند . ،هاند ماتم و عزای اولد پیغمبر را وکه به دست بن ،یخواست  است وکه م
 اما هر چند داستان قصاص بنی عبا س از امویان و قتل عام بآنها در همان اوایل خلفت سفاح ، و تعزیتی وکممه
 خراسانیان درباره زید بن علی و یحیی بن زید بعد از فتح خراسان اقممامه وکردنممد ، حمماوکی از ایممن اسممت وکممه
،هاند و در تذوکار این فجایع قصد اقامه تعزیه هممم  عباسیان و دعا ة اولین بآنها واقع ًا از اندیشه قصاص خالی نبود

،هاند ، ولیکن این قضیه ، در مورد خوارج (مث ًل عبطممالب الحممق یمممن: مجمممل التواریممخ ،   ک ) هممم صممدق۳۱۷داشت
،هاند در صممورتی وکممه ظمماهر ًا ،یافراشممت ،یامیه ، بسا وکه علم سیاه بر م ،یوکند وکه بآنها نیز در اعلن مخالفت با بن  م
،هاند . حقیقت بآن است وکه علم سممیاه ، علممم پیغمممبر بمموده ،یهاشم نداشت ،های به اولد پیغمبر و بن  چندان علق
،هاند ،یخواسممت ،هاند ، در واقممع م ،یافراشممت ،یامیممه بممر م  است و وکسانی از شیعه یا خوارج وکه بآن را به مخالفت بن



درفش سیاه / ۱۲۷

 ابومسلم . مدائنی گوید وکه جامه از بهر بآن سیاه پوشیدند وکه در عزای زید بن علی بودنممد
،یامیه جامه سبز پوشیدندی و رایت  و پسرش یحیی ، و خبر درست اندرین بآن است وکه بن
 سبز داشتندی و ابومسلم خواست وکه این رسم بگردانمد . پمس ، بمه خمانه انمدر غلممی را
 بفرمود وکه از هر رنگی جامه بپوشید و عمامه به سر اندر بست . پس بآخر سممیاه پوشممید و
،تتر از سیاه نیست پس مردان  عمامه سیاه به سر بست . ابومسلم گفت هیچ رنگی به هیب

،مها سیاه وکردند ،هها و عل  د » یاران ابومسلم با این زی و ایممن جممامه از هممر۱را فرمود وکه جام
،هجامگان بود وکه مرو را از دسممت عربممان بمماز  سویی به گرد او فراز بآمدند . و وی با این سیا
 گرفت . سپاه او همه جا سیاه بر تن داشتند و چوبدستی سیاه بدسممت گرفتممه بودنممد وکممه
،یگفتند و خرفسترگن مجوسان را ، با نسبتی وکه در واقع گزند عربان داشممت ،  وکافر وکوب م

،یبآورد . ،هجامگان بعضی اسب داشتند و بعضی دیگممر بممر خممر نشسممته۲به خاعبطر م   این سیا

 مسلمانان را متوجه وکنند وکه حکومت و دولت اموی از حدود مسلمانی خارج است و مبارزه بمما بآن در حکممم
،نهمما رنممگ سممیاه را در مقابممل رنممگ سممپید  اعلء رایت اسلم بشمار است . احتمال اینکه عباسیان و شیعه بآ
،یگوید ، درست نیسممت . چممرا وکممه بعممد از ،یامیه بوده است ، چنان وکه وان فلوتن به حق م ،هاند وکه شعر بن  بآورد
 روی وکار بآمدن عباسیان بود ، وکه دشمنان بآنها در هر جا بودند رنگ سپید را شعار خویش وکردند و این رنگ

،یامیه اختصاص نداشت . نیز به بن
،یامیممه بممه۶۳–  ۶۴برای تحقیقا ت بیشتر در این باب رجوع شود به: وان فلوتن ، ص    و در باب قتممل عمام بن

 Moscati مقاله ۱۹۵۰ ، سال ۳ شماره ۱۸ ج Orientalni Archivوسیله بنی عبا س رجوع شود به: 

وکه در این باب روایا ت مختلف را جمع و نقد وکرده است .
تاریخ بلعمی ، نسخه خطی .۱
 خرفستر به معنی حشره است ، علی الخصوص هوام و حشرا ت خرد زیانکار را بممدین نممام خواننممد . جممانورانی۲

 چون مار و وزغ و سنگ پشت و موش و عقرب و مور و ملمخ و وکمرم و مگمس نیمز هممه از ایمن خرفسمتران
،هاند . در ،یشمممرد ،یدانستند ، وکشممتن و نممابود وکممردن بآنهمما را ثممواب م  بشمارند و چون این جانوران را زیانکار م
،هاند اما تکلیف موبدان و پیشوایان دینی در ایممن بمماب  وکشتن این خرفستران البته همه مزدیسنان مکلف بود
 مووکدتر بوده است . در هر حال روزهای خاصی از فصل تابستان بوده است ، وکه موبممدان و دیگممران ، وکشممتن و
،هاند . چوبدستی خاص نیز ، با نوک تیز بآهنین در ایممن روزهمما ،یبآمد  نابود وکردن خرفستران را ، از خانه بیرون م
،نه اند . به معنی حشره وکش و خرفسممتر زن . ،یخوا ،هاند وکه بآن را خرفسترغن یا خرفسترگن م ،یگرفت  بدست م
 با این چوبدستی ها حشرا ت و جانوران زیانکار را چون مور و ملخ و ممار و وزغ و عقمرب و سممنگ پشمت ، در

،یوکشته اند . ،هاند و م ،یوکرد مزرعه ها و وکشتزارها دنبال م
  وکممه در بآن۲۰۱ تمما ۱۷۸برای اعبطلعا ت بیشتر در این باب رجوع شود به فرهنگ ایران باستان ، پورداود ، ص 

به تفصیل تمام در باب خرفستر ، سخن رفته است .
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،یوکردند . ،یزدند و مروان خطاب م   بآخر مروان ابن محمممد۱بودند و بر خران خویش بانگ م
وکه خلیفه دمشق بود حمار لقب داشت .

 بدین گونه ابومسلم ، با سپاهی چنیممن ، دلور و گسممتاخ و دسممت از جممان شسممته ، بمما
،یفرجممام خممویش بودنممد بمما او ،ههای ب  پیروزی به مرو بآمد و اعراب وکه خود سرگرم سممتیز
،کاندک به همه جا پراوکنده گشت و مروانیان را در همه جمما  برنیامدند . از بآنجا سپاه او اند
،هجامگان ابومسلم ، سپس راه عراق را پیممش گرفتنممد . سممرانجام بمما وجممود  دنبال وکرد . سیا
 مقاومت مروانیان وکوفه تسلیم شد و به خلفت بر ابولعبا س سفاح ، وکممه نخسممتین خلیفممه

عباسی بود ، سلم وکرد .

واقعه زاب
،یبآورد . در زاب واقع در سممرزمین موصممل ،  مروان خلیفه ، بآخرین نیروی خود را جمع م
،هجامگان با مروانیان درافتادند . جنگی هولناک رخ داد . مممروان گریخممت و بسممیاری از  سیا
،هاند وکه درین جنگ صد هزار شمشیرزن در روکمماب مممروان  سپاهیانش هلک شدند . نوشت
،یوکردند . پیداست وکه با چنین  بود . با این همه ، در دفاع از جان و ملک خلیفه وکوششی نم
،یبآمد ؟ فرار . اما در هنگام فرار نیز «موصلیان جسر بریدند تا  سپاه از مروان چه وکاری بر م

  معهذا ، از بآب گذشت و به دمشق و مصر رفت و بآنجمما وکشممته شممد .۲مروان از بآب نگذردد »
،یامیه را در مشممرق پایممان  باری واقعه زاب وکه منتهی به شکست مروان گشت حکومت بن

  هجممری نممه همممان شمماهد سممقوط۱۳۲داد و بدین گونه بآوردگاه وکنممار «زابد » در سممال 
،یامیه بود ، وکه نیز در پایان یک قرن ، پیروزی ایرانیان را بر عرب معاینه دید . بن

،گهممایی وکممه پیممش از بآن در عممراق و شممام روی داده بممود ،  درین جنممگ ، و دیگممر جن
،یدید وکه دریممن حمموادث خراسممان را از  ابومسلم به تن خویش شروکت نکرد . چون لزم م
،ههای دولت اموی بنا  دست ندهد . هنگامی وکه خلفت عباسی در شهر وکوفه ، بر روی خراب

 .۳۰۷اخبار الطوال ، ص ۱
 .۹۱تجار السلف ، ص ۲
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،هجامگان در خراسان بود . علقممه بممه سممرزمین و شمماید بآییممن ،یشد ، ابومسلم سردار سیا  م
،یداشممت . قممدر ت و عظمممت او در خراسممان حممد و انممدازه  نیاوکان وی را در خراسان نگه م
،هها و باروها ساخت و در بلد مجاور تروکستان و چیممن  نداشت . در مرو و سمرقند نمازخان
،یپممرورد و زمینممه ،هها در سممر م ،یداند وکه درین مد ت چه اندیش ،تها وکرد . وکه م  نیز پیشرف
،یبآورد ؟ این قدر هست وکه هم شیعی بودنش جای شک هسممت و  چه وکارهایی را فراهم م
 هم در سنی بودنش . از داستان بهافرید ، پیداست وکه در حفظ بآیین مجو س نیز ، لاقل بممه

،یوکوشیده است . قدر بآیین مسلمانی ، م

بهافرید
 مقارن پایان دولت اموی وکه خراسان ، بممرای رهممایی از یمموغ اسممار ت عربممان بممه یمماری
،یوکرد از  ابومسلم برخاسته بود بهافرید پدید بآمد . درباره او در بآرا و عقایدی وکه او تعلیم م

،یتوان بدست بآورد . ،خها چندان اعبطلعی نم مطالعه تاری

،هاند وکه او پسر فروردین و از اهل زوزن بود . در بآغاز وکار چندی ناپدیممد شممد . بممه  نوشت
،های سبز ،ههای بآنجا جام  چین رفت و هفت سال در بآنجا ماند . چون از بآنجا باز بآمد از عبطرف
 رنگ با خود بآورد وکه چون پیچیده شدی از نرمی و نازوکی در دست جای گرفتی . بهافرید
 چون از چین بازگشت در قریه سیراوند از روستای خواف نیشابور مسمکن گرفمت و دیممن
 تازه بآورد . در بآنجا هر شب بر بالیی بربآمدی و چون روز شممدی از بآن فممرود بآمممدی مگممر
،یوکرد او را بدید . بهافرید برزگر را به بآیین تممازه  مردی وکشتکار وکه در مزرعه خویش وکار م
،هام و بهشممت و دوزخ بممر مممن عرضممه  خویش خواند و گفت وکه من تاوکنون در بآسمان بود
،هاند . خداوند بر من وحی فرستاد . و این جامه سبز در پوشممایند و همیممن سمماعت بممه  وکرد

۱زمین فرستاد . مرد ، به دین او دربآمد و گروهی بسیار پیرو او شدند .

 – چاپ لیپزیک ،  داستان بهافرید در جوامع الحکایا ت عوفی هم به تفصیل بآمممده اسممت .۲۱۰بآثارالباقیه ص ۱
 در عبطبایع الحیوان شرف الزمان مروزی هم این داستان بوده است و در «ابواب فی الصممین و الممترک و الهنممد
 منتخبه من وکتاب عبطبایع الحیواند » وکه مینورسکی با ترجمه انگلیسممی عبطبممع وکممرده اسممت اشمماراتی بممه ایممن

 .Turkestan–ک )  نیز رک: ۶۵ و ص ۳داستان بآمده است (ص 
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،یوکند البته از ابهام و افسممانه خممالی  این روایتی وکه ابوریحان درباره بآغاز وکار او بیان م
،یتوان بدسممت بآورد . ،ههای قدما نم  نیست . با این همه بیش از این درباره او چیزی از نوشت
،هاند وکه اسلم بر او عرضه وکردنممد ،هاند . بعضی نوشت  درباره عقاید و بآرای او نیز اختلف وکرد

  اممما از گفتممه۱و پذیرفت لیکن چون وکاهنی پیشه گرفتممه بممود اسمملم او پممذیرفته نیامممد
،یبآید وکه بهافرید ، در بآن بوده است وکه بآیین مجو س را اصلح وکنممد و  ابوریحان چنین بر م

،یخواسته است بین دین زرتشتی و بآیین اسلم بآشتی و سازشی پدید بآورد . شاید م

 ازین رو بآیین زرتشت را تصدیق وکرد لیکن در بسیاری از احکام بمما مجممو س مخممالفت
 وکرد و برای پیروان خود وکتابی به فارسی بآورد و در بآن احکام و شممرایع خممود را بممازنمود .
،یوکند با بآنکه شاید خالی از خلط و اشتباه  بآنچه ابوریحان در باب شرایع و احکام او بیان م
،یبآید وکه بهافرید بدعتی در بآیین مجو س پدید بآورده  نباشد جالب است . از نوشته وی بر م

است .

 شاید علت اینکه نهضت او دیری نپایید نیز همین بود وکه مسلمانان و مجوسان هر دو
 از قیام او خشمگین و ناراضی بودند . گویند وکه چون ابومسلم به نیشممابور بآمممد موبممدان و
 هیربدان بر او گرد بآمدند و شکایت بآوردند وکه بهافرید اسمملم و مجوسممی هممر دو را تبمماه
 وکرده است . ابومسلم عبدالله بن شعبه را به جنگ وی گسیل وکرد تا او را بکشممتند و هممر

۲وکه از قوم او یافتند هلک وکردند .

 بدین گونه پیروانش وکممه بازگشممت او را انتظممار داشممتند نممزد مسمملمانان وکممافر و نممزد
،یشدند و از اینرو به سختی مورد بآزار و تعقیب هر دو قمموم  مجوسان اهل بدعت شمرده م

،یگرفتند . قرار م

،هاند و بآن  نویسندگان وکتب ملل و نحل ، بهافرید را یکی از چهار فرقممه مجممو س شمممرد
،هاند بممه عقیممده –چهار فرقه را عبار ت از: زروانیه  مسخیه  خرمدینه و بهافریدیه دانسممت – 
،هتر اسمت از  نویسندگان مزبور ، با بآنکه قول بهافریدیه از گفتمار مجوسمان اصملی پسمندید

 .۴۸۳الفهرست ، ص ۱
 .۲۱۱بآثارالباقیه ، ص ۲
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،یتوان جزیه قبول وکرد ،نها نم ،نها بدعتی بوده است وکه در دوره اسلم پدید۱بآ   زیرا دین بآ
بآمده است . قطع ًا به همین جهت بود وکه بآیین او و خاعبطره او عمد ًا عرضه فراموشی گشت .

،یدهد وکه ابومسلم برای جلممب زرتشممتیان خراسممان تمما چممه  ماجرای به بآفرید نشان م
،یتموان مؤیممد دیگممری بمرای ایممن ،یوکرده است . در داستان سممنباد نیمز م  اندازه وکوشش م
،هتوزی نسبت به عرب و علقه به بآیین و نژاد ایرانی محرک عمممده وی  احتمال یافت . وکین
،یبآمد همواره مایه ،یهای او پدید م ،ههایی وکه از جاه عبطلب  بوده است . در هر حال بآثار و نشان

،یبود . بیم و وحشت عباسیان م

نگرانی منصور
 از هنگامی وکه با سقوط مروان خلفت بر عباسیان راست شد ، ابموجعفر منصمور بمرادر
 سفاح ، همواره مراقب احوال و اعبطوار ابومسلم بود . ابومسلم نیز با غرور و بآزردگممی خاصممی
،یوکرد . بدین گونه در میممان ایممن  وکه داشت به این برادر زیرک و موذی خلیفه اعتنایی نم

دو حریف جدال نهانی سختی درگرفته بود .

،ینویسممند ،یوکممرد . م  منصور همیشه سفاح را به دشمنی ابومسلم و هلک او تحریک م
 وکه وقتی سفاح برادر خود منصور را به خراسان نزد ابومسلم فرستاده بود تا او را به قتممل
 ابوسلمه خلل وکه به دوستی علویان متهم بود راضی وکند «ابومسلم: سلیمان بن وکممثیر را

 د » برای سخن ناچیزی وکه ازو نقممل وکممرده۲وکه سر همه داعیان بود و مردی به غایت بزرگ
 بودند ، فرمان داد تا در حضور منصور بکشند و منصور از این گسممتاخی ابومسمملم سممخت
 بربآشفت و برنجید ، «و سوی سفاح بازگشت و وکینه ابومسلم را اندر دل گرفت و گفت این
 مرد بدین دستگاه فرمان اگر چنانک خواهد؛ این وکار از ما بگردانممد و دیگممری را دهممد . و
 این باب سفاح را بگفت و بآغالش همی وکرد وکه تا ابومسمملم را نخمموانی و نکشممی وکممار تممو

 .۲۱۵الفرق بین الفرق ، ص ۱
 .۳۲۳مجمل ، ص ۲
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۱استقامت نگیرد و سفاح دفع همی وکرد .د »

 مرگ سفاح درین میان بیم و وحشت منصممور را افممزود . پممس از مممرگ سممفاح عممم او
 عبدالله بن علی به دعوی خلفت برخاست . جماعتی نیز درن دعوی از او حمایت وکردنممد
 و ابوجعفر سخت نگران شد . ناچار درین باب از ابومسلم چاره و مدد خواست . ابومسلم بممه
،یبآورد وکممه وکممار عبممدالله در شممام وقعممی نممدارد ، از ،یداد و بهانه م  جنگ با عبدالله رضا نم
،یوکوشممید خممود را از ایممن اختلف  خراسان بیشتر باید نگران بود . با این بهانه ابومسمملم م
 وکنار بکشد و به خراسان برود . بآیا درین مورد ابومسلم اندیشه استقلل خراسان را داشممته
،یخواسته است در  است ؟ بآیا او نیز مانند عبدالله بن علی وکه در شام مدعی خلفت بود م
،های ایجاد وکند و خود را از خاندان عباسممیان معرفممی نمایممد ؟ ممکممن  خراسان خلفت تاز
،یخواسته است میدان را بممرای دو ،ینویسند وکه او درین ماجرا فقط م  است ، اما مورخان م

حریف خالی وکند تا هر وکدام غالب شدند به خلفت برسند .

 لیکن از این وکار نیز او را منع وکردند و سرانجام ابومسلم مجبور شد به نفع منصور بممه
 جنگ عبدالله برود . اما در این جنگ ابومسلم چندان خشممونت و حممرار ت از خممود نشممان
 نداد . حتی وقتی عبدالله شکست خورد و گریخت ، برخلف انتظار منصممور ، ابومسمملم او را
 دنبال نکرد . عبدالله به بصره رفت و نزد برادر خود سلیمان بن علی وکممه والممی بآنجمما بممود
،ههایی وکه درین جنگ ،تها و خزین  پنهان گشت . منصور وکسانی را فرستاد تا حساب غنیم
 از عبدالله بدست ابومسلم افتمماده بممود نگهدارنممد . وقممتی ایممن فرسممتادگان نممزد ابومسمملم
،هجامگان بربآشفت و پرخاش وکرد وکه «من در خون مسلمانان امینم و  رسیدند ، سردار سیا
 در مال بآنان امین نیستم ؟د » بآنگاه به منصور ناسزا گفت و این خبر وکه به منصور رسید بممر
 خشم و وکینه او نسبت به ابومسلم افممزود . بممدین گممونه ، منصممور از ابومسمملم نگممران بممود .
،یرونق وکند . عربان نیز وکممه ،یترسید وکه قدر ت و شکوه او در خراسان ، وکار خلفت او را ب  م
،یوکردنممد . ،نتر م  از ابومسلم وکینه سخت داشتند درین میان منصور را نسبت به وی بدگما
،ینویسند وکه منصور «روزی مسلم بن قتیبه را گفت: در وکار ابومسلم چه بینممی ؟ پاسممخ  م
 داد وکه «لووکان فیها الهه ل الله لفسدتا ، منصور گفت بممس وکممن ایممن سممخن را در گمموش

 .۳۲۳مجمل التواریخ ، ص ۱



درفش سیاه / ۱۳۳

۱وکسی گفتی وکه بآن را بآویزه گوش خویش خواهد ساخت .د »

فرجا م ابومسلم
،هانممد دام فریممبی در پیممش ،خها بآورد  سرانجام ، خشم و نگرانی منصور ، چنان وکه در تاری
،هانممد ،  راه ابومسلم نهاد و او را به نیرنگ هلک وکرد . داستانی وکه مورخان درین بمماب بآورد
،ینویسند وکممه منصممور  حکایت از ساده دلی و خوش باوری این سردار دلیر گستاخ دارد . م
 ابومسلم را به اصرار نزد خویش خواند ، ابومسلم «چون بممه منصممور رسممید خممدمت وکممرد .
 منصور او را اوکرام وکرد ، بآنگاه گفت بازگرد و امروز بیاسای تا فردا به هم رسممیم . ابومسمملم
،حهای مخفممی در مرافممق  بازگشت و بآن روز بیاسود . منصور روز دیگر چند وکس را با سممل
 مقام خود بداشت و با ایشان قرارداد وکه چون من دست بر هم زنممم شممما بیممرون بآییممد و
 ابومسلم را بکشید . بآنگاه به عبطلب او فرستاد چون ابومسلم در مجلس رفت منصممور گفممت
 بآن شمشیر وکه در لشکر عبدالله یافتی وکجاست ؟ ابومسمملم شمشممیری در دسممت داشممت
 گفت این است . منصور شمشیر را از دست او بستد و در زیر مصمملی نهمماد و بمما او سممخن
،یشممرد و ابومسملم عممذر  بآغاز وکرد و به توبیخ و تقریع مشغول شد و یک یمک گنماه او م
،یگفت . در بآخر گفت یا امیرالمؤمنین با مثممل مممن ایممن ،یخواست و هر یک را وجهی م  م
،هام . منصور در خشممم شممد و ،نها نگویند با زحمتی وکه جهت دولت شما وکشید  چنین سخ
 او را دشنام داد و گفت بآنچه تو وکردی اگممر وکنیممز سممیاه بممودی همیممن توانسممتی وکممرد . . .
 ابومسلم گفت این سخنان را بگذار وکه من جز از خممدای از وکممس دیگممر نترسممم . منصممور

،تها را بر هم زد . بآن جماعت بیرون جستند و شمشیر در ابومسلم نهادند .د » ۲دس

،یامیممه را  بدین گونه بود فرجام ابومسلم . فرجام مردی وکه خلفت و حکومت عظیم بن
 برانداخت ، و قبل از بآنکه بتواند دولتی و سلطنتی را وکه خود بآرزو داشت بنیاد نهد به غدر
،هاند ، وکه «مردی بود وکوتاه بممال ، گنممدم گممون ، زیبمما و  و خیانت وکشته شد . در باب او بآورد
 شیرین و پاوکیزه روی ، سمیاه چشمم ، گشماده پیشمانی ، ریشمی داشمت نیکمو و پرپشمت و

،هاند ص ۳۲۹ ص ۲ابن خلکان ج ۱  .۳۱۸– ، چاپ مصر  و در اخبار الطوال این قول را به دیگری نسبت داد
 .۱۱۴تجارب السلف ، ص ۲
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،یگفت؛ شیرین سخن بود ، شعر بسیار یاد  گیسوانی دراز ، به تازی و فارسی سخن خوب م
،یوکرد و از حال خممویش ،یخندید و روی ترش نم  داشت ، در وکارها دانا بود ، جز به وقت نم

،یگردید . . .د » ،یوکرد ، بیش۱نم   با دشمنان چنان سخت بود وکه رحمت و شفقت را فراموش م
۲از صد هزار تن را ، چنان وکه خود گفته بود ، به هلوکت رسانیده بود .

،یپروراند ؟ این را از روی منابع و اسممناد ،یخواست و چه خیالی در سر م  ابومسلم چه م
،یتوان دانست . ظاهر ًا بیم و نگرانی وکه منصور از او داشته است  موجود امروز به درستی نم
،یتمموان بشمممار بآورد . در  پر بیجا نبوده است . در هر حال خروج او را بآغاز رستاخیز ایران م
،یامیه رویای برتری نژاد عممرب را از پیممش  حقیقت ابومسلم با برانداختن حکومت جبار بن
 چشمان خواب بآلوده تازیان محو وکممرد ، و بممرای جلمموه ذوق و همموش ایرانممی در سممازمان
،ههای تازه گشود . و بدین گونه اگممر بآرزوهممای بلنممد ابومسمملم  سیاسی و اجتماعی اسلم را
،یتوان گفممت وکممه شکسممت نهاونممد را  همه برنیامد قسمتی از بآن جامه عمل پوشید . بآیا م
،هاند ؟ سؤال جالبی است . در واقع با شکست مروان حمار  ایرانیان در واقعه زاب جبران وکرد
،یامیه برافتاد و این خود از بآرزوهای نهانی ابوسمملم بممود .  در «زابد » بنیاد دولت ستمکار بن
،های بدسممت ،ههای تیسفون بغداد بنمما شممد خلفممت تمماز  دیری بر نیامد وکه در نزدیک خراب
،بانگیممز ساسممانی  ایرانیان به روی وکار بآمد وکه در بآن همه چیز یادبآور دوران با شممکوه عبطر
 بود . در هر حال این خلفای بغداد ، به قول دارمستتر ساسممانیانی بودنممد وکممه خممون تممازی

  و با این همه ، این ساسانیان تازی نممژاد ، در حممالی وکممه خممود را مقهممور نیممروی۳داشتند ،
،یدانسممتند ازیممن نیممروی شممگرف ناراضممی ،یهای ایرانیان م  معنوی ایران و مدیون پایمرد
 بودند . ازین رو برای رهایی خویش ازین جاذبه عظیم هر زمان وکه مجممالی یافتنممد عبممث

وکوششی وکردند .

 نیرنگ ناروایی وکه ابوجعفر منصور بدان وسیله ابومسلم صاحب دعو ت را به قتل بآورد ،
  و برافتممادن۴نموداری ازین وکوشش ناروا بود . وکشته شدن ابوسلمه خلل وزیر بآل محمممد ،

 .۳۲۶ ص ۲ابن خلکان ، ج ۱
 به نقل از یعقوبی .۳۵۸براون ، تاریخ ادبی ایران ، ترجمه علی پاشا صالح ص ۲
۳Darmesteter, coup d’oeil. P. 34. 
 این ابوسلمه خلل از توانگران وکوفه بود و در نشر دعو ت بنی عبا س ، هم از بآغاز وکار اهتمام ورزیده بود . حتی۴
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،یرود . ،ههایی دیگر ازین نقشه خدعه بآمیز بشمار م خاندان برمکیان نیز نمون

انتقا م ابومسلم
 باری ابومسلم عبطعمه بآز و وکینه عربان گشممت اممما خمماعبطره او ماننممد یادگمماری مقممد س
 همواره در دل ایرانیان باقی ماند . اندیشه او ، اندیشه اسممتقلل و بآزادی ایرانیممان ، اندیشممه

،یانگیخت . احیاء رسوم و بآیین وکهن ، پیروان و دوستان او را همچنان بر ضد تازیان بر م

،مهایی وکه پس از مرگ ابومسلم و بممرای خونخممواهی او ،تها و قیا  به همین جهت نهض
 رخ داد صبغه دینی داشت: سنباد بآهنگ ویران وکردن وکعبه داشممت ، استادسممیس دعمموی

،یوکرد و مقنع دعوی خدایی . پیامبری م

،تها با هر شعاری وکه بود هدف واحدی داشت: رهایی ازین یمموغ گممران  همه این نهض
،یوکرد بزرگترین محروکممی  دردناوکی وکه همه گونه زبونی و پریشانی را بر ایرانیان تحمیل م
 بود وکه این قوم ستمدیده فریب خورده وکینه جوی را بر ضد ستمکاران فریبنممده خممویش

،یبآورد . در پیرامون سرداران دلیر خود گرد م

،شها خراسان بود . زیرا خراسممان پروررشممگاه پهلوانممان و مهممد ،مها و شور  مروکز این قیا
،ههای پهلوانی وکهن بود و دلوران بآن هنمموز روزگمماران گذشممته را از یمماد ،هها و افسان  خاعبطر
،شها نیز خون ابومسلم بهانه بود . این سردار نامدار خراسانی نزد  نبرده بودند . در اوکثر شور
،یبآمد بسممیاری از مسمملمانان ایممران او را  همه مردم این دیار گرامی و پرستیدنی به نظر م
،یشمردند و مقامی شبیه به مهدویت و حتی الوهیت برای او قائل  یگانه امام واقعی خود م
 بودند . از این جهت بود وکه وقتی او به قتل رسممید یمماران و داعیممانش در اعبطممراف شممهرها
،نها بنام اسحاق ،یوکردند . چنانکه شخصی از بآ  پراوکنده گشتند و مردم را به نام او دعو ت م

،یامیه ابراهیم امام را گرفتند ، و برادران او ابولعبا س (سفاحک ) و ابوجعفر (منصورک ) متممواری شممدند وی  وقتی بن
 بآنها را در وکوفه پناه داد . سفاح چون به خلفت رسید او را به وزار ت گماشت و او بدین سبب وزیر بآل محمد
 خواندند . اما به سبب بدگمانی وکه در حق او داشت ، سرانجام با جلب موافقت ، ابومسلم ، وکسانی را واداشت تا

  و۱۰۰–  ۹۷شبانه در وکوچه بممه سممر او ریختنممد و او را وکشممتند . بممرای احمموالش رک: تجممارب السمملف ص 
– چاپ تهران  و سایر وکتب تاریخ .۲۵دستورالوزراء میرخوند ص 
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،یوکرد وکه ابومسلم  ترک به ماوراءالنهر رفت و در بآنجا مردم را به ابومسلم خواند و دعوی م
،ههای ری پنهانست و چون هنگام ظهور فراز بآید بیرون خواهد بآمد . در وکو

، تها پمس از او ،های بمود وکمه ممد  دوستی و دلبستگی ایرانیان بدین سردار دلیر تا انداز
،یپنداشتند و معتقد بودند وکممه از تکممالیف هیممچ چیممز جممز  «قومی از ایشاند » او را زنده م
 شناسایی امام وکه ابومسلم است واجب نیست . این مممایه مهممر و علقممه نیرویممی بممود وکممه
،شهممای ،یتوانست دستگاه خلفت عباسیان را تهدید وکند . ازین رو بود وکممه جنب  همواره م

شعوبی ایرانیان با خاعبطره این سردار رشید توأم گردیده بود .

راوندیان
،شها نهضت راوندیان است وکه در ظاهر از علقه به منصممور ،تتر از همه این جنب  شگف
،هاند . در ،یزدند اما در واقع مخصوص ًا بعد از واقعه ابومسلم قصد هلک منصممور داشممت  دم م
 حقیقت این جنبش وکوششی بوده است برای بآنکه منصور را غافلگیر وکنند و همان گممونه
،نها نیز او را به تدبیر و نیرنگ  وکه خود او ابومسلم را به خدعه و فریب هلک وکرده بود ، بآ
،هاند و بدین گونه است وکه این جماعت ،خها بآورد  هلک وکنند . داستان این واقعه را در تاری
،یداننممد ، ،ینمودند وکه منصممور را خممدای خممویش م ،هاند ، و چنین فرا م  از اهل خراسان بود
 همه به شهر منصور وکه در مجاور ت وکوفه بود و هاشمیه نممام داشممت بآمدنممد و «گرداگممرد
،یگفتند این وکوشک پروردگار ماست . منصور بزرگان ایشان را ،یوکردند و م  قصر او عبطواف م
 گرفت و محبو س وکرد دیگران بریختند و از همر جمانب جممع بآممدن و زنمدان منصمور را
 بشکستند و محبوسان را بیرون بآوردند و روی به منصور نهادند . منصور بیممرون بآمممد و بمما

 .۱ایشان حرب وکردد »

 باری این راوندیان جماعتی بودند وکه هر چند مقال ت اهل تناسخ داشتند و در ظمماهر
،یورزیدند ،   اما ابو مسمملم را نیممز سممخت دوسممتدار بودنممد . قتممل۲به خاندان عبا س علقه م

 .۱۰۵تجارب السلف ص ۱
 درباره مقال ت و بآرای راوندیه وکه ظاهر ًا بعضی از بآنها امممامت را هممم بممه ارث بعممد از پیغمممبر حممق عبمما س و۲



درفش سیاه / ۱۳۷

 ابومسلم با چندان خدما ت ارزنده وکه به دستگاه خلفت وکرده بود مایه وحشت و تأثر بآنان
 بود . ازین رو مرگ او بآراء و عقاید عجیب بآوردند و حقیقممت نظممر و اصممل دعمماوی ایشممان
،هانممد ،یبآید وکه درصدد سست وکردن بنیاد خلفت منصور بربآمد  روشن نیست . از قراین بر م

،هاند انتقام ابومسلم را از او بستانند . ،یخواست ۱و م

سنباد
 اما از دوستان ابومسلم وکه به خونخواهی او برخاستند از همه گرم روتر سنباد مجو س
 بود . سنباد وکه بود ؟ اگر بآنچه مورخان مسلمان ، وکه در همه حال از تعصب مسلمانی خالی
،هاند درست باشد در قیام او جز یک عبطغیمان تنمد بمر ضمد خلیفمه  نیستند ، درباره او نوشت
،یتوان یافت . اما با امعممان  تازی و جز یک حس انتقام جویی از بآدم وکشان عرب چیزی نم
،یگردد وکه قیام او خیلی بزرگممتر از بآنچممه  نظر در علل و نتایج حوادث ، این نکته بآشکار م
،هاند ، بوده است . نفر ت از جور و عصیان بر ضممد جبمماران بیشممتر از حممس ،خها نوشت  در تاری

،هاند . رک: تبصره العوام ص  ،یدانست   و۲۱ و مقممال ت اشممعری ص ۱۸۷ ص ۴ و ابن حزم ج ۱۷۸فرزندان او م
 .۲۲مفاتیح ص 

 در هر حال ، احتمال اینکه راوندیه واقع ًا هواخواه صادق و بممی غممل و غممش عباسممیان باشممند بعیممد بممه نظممر۱
،یبآیممد وکممه ایممن فرقممه بممه ابمماحه تمایممل ،هانممد چنیممن برم ،یرسد . از بآنچه ارباب مقممال ت در بمماب بآنهمما بآورد  م
،هاندوکه زنممان خممود را نیممز بممه یکممدیگر عماریه ،هاند ،حتی بعضی از بآنها درست مانند خرمدینان متهم بود  داشت
،یدهممد وکممه ،مه بآنهمما نشممان م ،نها از مدائنی نقل وکرده است وکممه ه ،هاند . عبطبری روایا ت جالبی در باب بآ ،یداد  م
،های بوده است تا دواعی و دعاوی دیگر خود را بدان مکتوم و ،نها وسیل  دعوی اعتقاد به الوهیت منصور ، نزد بآ
،های از بآنهمما قطعم ًا  مستور بدارند . به هر صور ت اگر تمایل به اباحه ، در بین جمیممع راونممدبه نبمموده اسممت عممد
،هاند و ،یدانسممت ،هاند با این همه ، در ظاهر خود را شیعه بآل عبا س م  مقالتی شبیه به زنادقه یا خرمدینان داشت
،هاند . اعتقادشان بآن بوده است «وکه امامت بممه ،نها ، وکه از تمایل ت مجوسی خالی بود  در واقع شاید بعضی از بآ
 میراث است نه به نص چنان وکه شیعیان گویند و نه به اختیار ، چنان وکه سممنیان گوینممد . . . و بعممد از رسممول ،

 ک ) اما رفتاری وکه منصور۱۷۸امامت از بآن عبا س بود و ابوبکر و عثمان بر وی ظلم وکردندد » . (تبصر ةالعوام ، ص 
،یدهممد وکممه راونممدیه در ایممن دعمماوی و ،نها نسبت به وی وکردند نشان م  با این عبطایفه وکرد و سوءقصدی وکه بآ

،هاند . ،هاند و زبان با دل موافق نداشت مقال ت چندان صادق نبود
  و همچنیمن۲۵۶برای مآخذ مهم مقال ت راونده رجوع شود به : خاندان نوبختی ، مرحوم عبما س اقبمال ، ص 

 وکه بعضی تحقیقا ت اروپایی را نیز در بآنجا نام برده است .۳۸وان فلوتن ، ص 
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،یوکرده است . نهضممت خممون بآلممود و گممرم و  انتقام و وکینه جویی روح این پهلوان را گرم م
 سوزان او وکه بیش از هفتاد روز عبطول نکشید برای وکسانی وکه پس از او بر ضد سممتمکاران

،های بود . تازی قیام وکردند سرمشق زند

،هاند وکه او بآیین مجو س داشممت ،خها ، قبل از این حادثه ذوکری از او نیست . نوشت  در تاری
،ههای نیشابور بنام بآهن ساوکن بود و در بآنجا ثرو ت و مکنتی داشممت . او را  و در یکی از قری
،هاند . ،هها نوشممت ،نها افسان ،هاند و درباره وکیفیت بآشنایی بآ  از یاران و پروردگان ابومسلم خواند
،هاند وکه: «چون ابراهیممم امممام ابومسمملم را بممه خراسممان فرسممتاد از نیشممابور  از جمله بآورد
،یگذشت به خان سنباد فرود بآمد ناگاه ابومسلم به مهمی بیرون رفت و چهار پای خممود  م
 را بر در محکم بسته بود چهار پای بآواز وکرد و در خان بکند چون ابومسلم بازگشت مردم
 خانش بگرفتند وکه در خان را نیک وکن و این غوغا به سنباد برسید چون در ابومسلم نگاه
 وکرد و بآن شکل را دید دریافت وکه او را شأنی خواهد بود . ایشان را زجر وکرد و ابومسلم را
،یپرسمید ابومسملم اظهمار  به خانه برد و چند روز میهمان وکرد بعد از بآن حال ابومسملم م
،های بگفممت ،یوکرد سنباد گفت با من راست بگوی وکه من راز تو نگاه دارم ابومسلم شممم  نم
،یوکند وکه تو این عممالم بممه هممم زنممی و عممرب را از بیممخ  سنباد گفت فراست اقتضای بآن م
 براندازی و وکم بوده است وکه فراست من خطا شده باشد ابومسمملم از بآن شمماد گشممت و از

،هها نقل شمده اسمت و خمالی از۱پیش او برفت .د »   همین روایت را وکه ظاهر ًا از ابومسلم نام
،یوکند وکه: «سنباد از جمله بآتش پرسممتان  افسانه نیست یکی از مورخان بدین گونه نقل م
 نیشابور بود و فی الجمله سکنی داشت و در بآن روز وکه ابومسمملم از پیممش امممام بممه مممرو
،یرفت او را دید و بآثار دولت و اقبممال در ناصممیِه او مشمماهده وکممرد او را بممه خممانه بممرد و  م
 چندگاه شرایط ضیافت بجای بآورد و از حال وی استفسار نمود ابومسمملم در وکتمممان امممر
 خود وکوشید سنباد گفت قصه خود با من بگوی و من مردی رازدار و امینم افشای اسممرار
،های از مافی الضمیر خود را در میان نهاد سنباد گفت مممرا از  تو نخواهم وکرد ابومسلم شم
،یرسد وکه تو عالم را زیر و زبر وکنممی و بسممیاری از اشممراف  عبطریق فراست چنان به خاعبطر م
 عرب و اوکابر عجم را به قتل رسانی و او ازین مسرور و مستبشممر گشممت و سممنباد را وداع

زبد ةالتواریخ ، نسخه خطی مجلس .۱
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۱نموده و به نیشابور رفت .د »

،یرسممد وکممه  نکته جالب توجه بآنست وکه این داستان ، در منابع قدیم نیست و به نظر م
،ههای فارسی وارد شممده باشممد . ،نهای ابومسلم نام ،هها و داستا  در منابع متأخر نیز از افسان
،یگوینممد . «اتفمماق چنممان افتمماد وکممه  در هر حال ، این روایت نیز از همین منابع است وکه م
،یرفت در محله بوی بآباد  سنباد را پسری وکوچک بود و با یکی از پسران عرب به مکتب م
 نیشابور و بآن عربان چهارصد وکس بودند . روزی پسر سنباد با پسممر عربممی جنممگ وکممرد و
 پسر سنباد سر پسر عرب بشکست اثر خون بر سر پسر عرب ظاهر شد پیممش پممدر رفممت
 پدرش گفت این را اظهار مکن و با بآن پسر دوستی در پیوند ، پسر عرب بمما پسممر سممنباد
 دوستی بآغاز وکرد و بعد از بآنکه دوست شدند پسر سنباد را به خانه بممرد و وکسممی نزدیممک
 پدرش فرستاد وکه پسر ت اینجاست بیا و ببر سنباد به خانه عرب رفت و عممرب پسممر او را
 وکشته بود و بریان نهاده و عضوی به جهت سنباد بر سر سفره نهاد چون از گوشت بخورد
 و سفره برداشتند عرب از سنباد پرسید وکه عبطعم بریان چه بود ؟ سنباد گفممت خمموب بممود
،یهوش شد چون با خود بآمممد  عرب گفت گوشت پسر خود را خوردی سنباد ازین معنی ب
 از خانه عرب بیرون بآمد و به پیش برادرش شد و این قصه با وی گفت و گفت این انتقام
 ما مگر بآن مروزی تواند وکشید وکه ایممن زمممان خممروج وکممرده اسممت و روزی وکممه از اینجمما
،هام . پس هر دو برادر با هم پیممش ابومسمملم بآمدنممد و ،یگذشت منش به انواع رعایت وکرد  م
 –این قصه با وی گفتند و ابومسلم سوگند یاد وکرد وکه من بوی بآبمماد را گنممدبآباد وکنممم  و
،هاند  القصه دوهزار مرد همراه  –این حکایت را در قصه ابی مسلم به روایتی دیگر ذوکر وکرد
 ایشان گرد و بآن دو برادر را امیر لشکر گردانید و گفت هر عربممی وکممه در بآن دیممه هسممت
 همه را بکشند و مردگان ایشان را در میان راه بیفکننممد . ایشممان بممدان دیممه رفتنممد و بآن
،یبود تا بوی گرفت و گندیده  چهارصد عرب را به تمام بکشتند و بینداختند و همچنان م
 شد و ایشان باز پیش ابومسلم رفتند و از خواص ابومسلم بودند و سنباد با وجممود گممبری
،گها ،هها و جن ،یوکرد و از عقب ابومسلم در معروک ،یپوشید و شمشیر حمایل م  جامه سیاه م

،یرفتد »   شاید این روایت وکه اعراب گوشت پسر سنباد را بممرای او بریممان وکممرده باشممند۲م

 .۳روضه الصفا ، ج ۱
زبد ة التواریخ ، نسخه خطی .۲
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،هجمویی ،های برای تحریک دشمنی و وکین ،های بیش نباشد اما در هر حال چنین افسان  افسان
،هاند بهانه خمموبی ،یزیست ،ههای خود در وکنار اعراب م ،حجویی وکه در شهرها و دی  ایرانیان صل

،یتوانسته است باشد . م

،هاند عبطبری و دیگران او را  منابع قدیم ، همه از سابقه دوستی سنباد با ابومسلم یاد وکرد
،هاند و خواجه نظام الملممک در سیاسممتنامه نیممز  از پروردگان و بروکشیدگان ابومسلم خواند
 درین باب نوشته است «رئیسی بود در نیشابور گبر سنباد نام و با ابومسلم حممق صممحبت

،بهمما ، بممه۱قدیم داشت او را بروکشیده بود و سپهسممالری داده…د »   و در همممه حممال از وکتا
،یبآید وکه سنباد قبل از بآنکه به خونخواهی ابومسلم قیام وکند سابقه دوستی بمما  خوبی بر م
 او داشته است و حتی در روزهای بآخر عمر ابومسلم ، وکممه بآن سممردار نممامی بممرای وکشممته
،یرفته است . سنباد را به نیابت خود برگماشته است و او را با خزانه و  شدن ، نزد منصور م

  از این رو شگفت نیست وکه پس از قتل ابومسلم ، وی با چنان۲اموال بری فروداشته است
 شور و التهابی به خونخواهی وی برخاسته باشد . با این همه ، انتقام ابومسلم درین نهضممت
،یوکوشید با نشر مبادی و اصممول غل ة و اهمل تناسممخ خماعبطره دلوران  بهانه بود و سنباد م
،هجموی زنمده نگهممدارد و نفمر ت و دشممنی بما  قدیم را در دل ایرانیان ستم وکشیده و وکین
،های عقایممد تممازه وکوشممید ،هتر وکند از ایممن رو ، بمما نشممر پممار  تازیان را در مردم خراسان ، تاز
 ایرانیان ناراضی را از هر فرقه و گروه وکه بودند بر گرد خویش جمع بآورد و در مبممارزه بمما
،ینویسند وکه سنباد «چممون قمموی حممال  دستگاه خلفت همه را با خود همداستان وکند . م
 گشت عبطلب خون ابومسلم وکرد و دعوی چنان وکرد وکه رسول بومسلم اسممت بممه مردمممان
،هاند و لیکن قصد وکرد منصور به وکشتن او و او نام مهین خدای  عراق ، وکه بومسلم را نکشت
 تعالی بخواند وکبوتری گشت سفید و از میان بپرید و او در حصاریست از مس وکممرده و بمما
،یبآیند بیرون ، مقدم بومسلم خواهد بودن و  مهدی و مزدک نشسته است و اینک هر سه م
 مزدک وزیر است و وکس بآمد نمامه بومسمملم بممه مممن بآورد چمون رافضممیان نممام مهممدی و
 مزدوکیان نام مزدک بشنیدند از رافضیان و خرم دینان خلقی بسممیار بممه وی گممرد بآمدنممد
 پس وکار او بزرگ شد و به جایی رسممید وکممه از سممواره و پیمماده وکممه بمما او بودنممد بیممش از

 .۱۵۶سیاستنامه ، ص ۱
 .۱۷۴ ص ۱تاریخ عبطبرستان ، ج ۲



درفش سیاه / ۱۴۱

 صدهزار مرد بودند هرگاه با گبران خلو ت وکردی گفتی وکه دولت عممرب شممد وکممه مممن در
،هام از وکتب ساسانیان و به من رسیده بود و من بازنگردم تمما وکعبممه را ویممران  وکتابی خواند
،هاند ما همچنان قبله دل خویش بآفتاب را وکنیم چنانکه  نکنم وکه او بدل بآفتاب برپای وکرد
،یفرماید وکه  در قدیم بوده است و با خرم دینان گفتنی وکه مزدک شیعی است و شما را م
 با شیعه دست یکی دارید و خون ابومسلم باز خواهید و با گبران گفتی با شیعیان و خرم

،یداشتی .د » ۱دینان ، و هر سه گروه را بآراسته م

،یدهد از جعممل و  شاید این عقاید و سخنانی وکه مؤلف سیاست نامه به سنباد نسبت م
،یبآید وکه تعالیم و عقایممد سممنباد بمما عقایممد و  تعصب خالی نباشد اما در هر حال به نظر م
،های از راوندیه چندان تفاو ت نداشته است . داستان قیام وکوتاه  بآرای فرقه بومسلمیه و دست
،یگویممد: «بیشممتر یمماران سممنباد مممردم  ولی خون بآلود او را عبطبری ، مختصر نوشته است م
،نهمما  وکوهستانی بودند . ابوجعفر منصور ، جهور بن مرارالعجلی را با ده هزار وکس به حرب بآ
 فرستاد . پس بین همدان و ری در عبطرف بیابان به هممم رسممیدند و جنممگ وکردنممد سممنباد
 هزیمت شد و نزدیک شصت هزار تن از یممارانش در هزیمممت وکشممته شممدند و وکودوکممان و
 زنانشان اسیر گشتند . سرانجام سنباد بین عبطبرستان و وکومش به قتل بآمممد و بآنکممه وی را

،هانممد . از جملممه۲وکشت لونان عبطبری بودد » ،لتر سممخن گفت   منابع متأخر درین باب به تفصی
،یگوید: «… چون ابومسلم وکشته شد سنباد گممبران ری و عبطبرسممتان را  روایتی است وکه م
 به خونخواهی ابومسلم دعو ت وکرد همه درین باب با وی متفق شممدند و متمموجه تسممخیر
 قزوین گشتند حاوکم قزوین شبیخون بآورد و گبران همه را گرفته مغلول و مقید گردانیممد
 و نزد ابوعبیده وکه والی ری بود فرستاد . ابوعبیده بنابر بآشنایی سابق وکه با سممنباد داشممت
 دست از وی بازداشت و گفت ترا با امثال این مهما ت چکار ؟ پس بعد از چند روز سممنباد
،یباش و چون سمنباد در  را گفت تو با جماعت خودخوار ری را منزل خود وکرده در بآنجا م
 بآن موضع قرار گرفت مردم بآن ناحیه را با خود متفق ساخت و بسممر وی لشممکر وکشممید و
 جمعی از لشکریان ابوعبیده نیز با وی متفق بودند ابوعبیده این معنی را دریافته از توهم
 بآنکه مبادا وی را گرفته بمه دشمممن سمپارند در شمهر ری متحصمن شممد و سمنباد ری را

 .۱۵۶سیاستنامه ، ص ۱
 .۶عبطبری ج ۲



۱۴۲ / دو قرن سکو ت

 محاصره نمود و بعد از چند روز فتح وکرد . ابوعبده را به قتل رسانید و اسباب ابومسمملم را
 از اسلحه و امتعه وکه در ری بود متصرف شد و شروع در لشممکر گرفتممن نمممود بآنگمماه بممه
 اندک وقت لشکر سنباد مجوسممی بممه صممدهزار رسممید و از ری تمما نیشممابور را در تصممرف
 دربآورد القصه چون سنباد مجوسی استیل یممافت بممه جممماعتی مسمملمانان وکممه همممراه او
،یبودند گفت وکه در بآن حین وکه ابوجعفر قصد وکشتن ابومسلم وکممرد وی مرغممی سممپید  م
 شد و پرید و اوکنون در فلن قلعه مصاحب مهدیست و مرا فرستاده تا جهان را از منافقان
 پاک سازم و بآن جماعت… فریفته شده وکمر خدمت او در میممان بسممتند اممما چممون خممبر
 ظهور سنباد به سمع ابوجعفر رسید جهور بن موار را با لشکری سنگین در دفع او نممامزد
 وکرد . جهور به حوالی ساوه رسیده بود وکه سنباد با صدهزار وکس لشکری بآراسته متوجه او
 گردید و زن و فرزند مسلمانان را اسیر ساخته بر شتران سوار وکرد و پیممش پیممش لشممکر
،یداشت القصه چون تلقی هر دو عبطایفه دسممت داد اسممیران اهممل اسمملم  خود ایشان را م
 فریاد بربآوردند وکه وامحمدا وکجایی وکه مهم مسلمانان به بآخر شد و مسلمانی به یکبارگی
 زوال پذیرفت جهور چون فریاد و فغان اهل اسمملم را دیممد بفرمممود تمما شممتران ایشممان را
 برمانند پس شتران روی به سممنباد نهادنممد و جمعممی وکممثیر از اهممل صممفوف لشممکر او را
 ۱پریشان ساختند و سنباد ندانست وکه حال چیست متوهم شد و روی بممه گریممز نهمماد…د »
،هاند وکه در این نبرد از یاران سنباد چندان وکشته شد وکه تا سال سیصد هجری ، بآثار  نوشت

۲وکشتگان در بآن مکان باقی مانده بود .

 بدین گونه بود وکه با خشونت وکم نظیری ، نهصت سنباد را فممرو نشمماندند . سممنباد نیممز
 پس از این شکست به عبطبرستان گریخت و از سپهبد خورشید شاهزاده عبطبرستان یاری و
 پناه جست . گویند ، وی پسر عم خود عبطو س نممام را بمما هممدایا و اسممبان و بآل ت بسممیار بممه
 استقبال سنباد فرستاد . چون عبطو س نزد سنباد رسممید از اسمب فمرود بآممد و سمملم وکمرد
 سنباد از اسب فرود نیامد و همچنان بر پشت اسب جواب سلم او داد عبطو س به هم بآمممد
 و خشمگین گشت . سنباد را سرزنش وکرد و گفت من پسر عموی سپهبدم و مرا به پمما س
،یحرمممتی شممرط ادب نبممود سممنباد در  احترام از جانب خویش پیش تو فرستاد چندین ب

تاریخ الفی ، نسخه خطی مجلس .۱
 .۱۷۴ ص ۱تاریخ عبطبرستان ، ج ۲



درفش سیاه / ۱۴۳

 پاسخ سخنان درشت گفت . عبطو س بر اسب نشست و فرصت جست تا شمشیری بر گردن
،ههایی وکمه بما وی بمود برگرفمت و ،لها و خواست  سنباد زد و او را هلک وکرد . بآنگاه همه ما
 پیش سپهبد بآورد . شاهزاده عبطبرستان ازین حادثه پشیمان و دردمنمد گشمت و عبطمو س را
 نفرین وکرد و سپس سر سنباد را به وسیله حاجبی فیروزنام نممزد خلیفممه فرسممتاد . بممدین
 گونه بود وکه روزگار سنباد به پایان رسید . قیام خونین و وکوتاه او به زودی فرونشست اممما
،ههای بآن وکاخ بیداد خلفمما را ،های وکه او بر افروخت به زودی بآتش سوزانی گشت و زبان  شعل

،یسوخت . ،نها فرو م قر

استادسیس
 هنوز یاد نهضت وکوتاه ، اما هولناک و خونین سنباد در خاعبطر ایرانیان گرم و زنده بممود
 وکه استادسیس خروج وکرد . البته قیام استادسیس با خونخواهی ابومسلم ارتباط نداشت و

ظاهر ًا مثل قیام بهافرید برای تجدید و اصلح بآیین زرتشت بود .

  هجری در خراسان رخ داد و در اندک مدتی چنان وکه عبطبری و۱۵۰قیام وی به سال 
،ینویسمد «وکمه او ،هاند سیصد هزار مرد به یماری وی برخاسمتند . م  ابن اثیر و دیگران نوشت
 نیای مأمون و پدر مراجل بود وکه مادر مأمونست و پسممرش غممالب ، خممال مممأمون همممان

  از زنمدگانی او نیمز۱وکسی است وکه به همدستی وی فضل بن سهل ذوالریاستین را وکشت
  وکه خروج اوست چیزی معلوم نیست فقط از بعضی سممخنان مورخممان۱۵۰پیش از سال 

،یبآیممد وکممه وی در خراسممان امممار ت داشممته اسممت و ظمماهر ًا از وکممارگزاران و  چنیممن بممر م
،یرفته است . حتی وقممتی نیممز بممه گفتممه  فرمانروایان محتشم و با نفوذ بآن سامان بشمار م

یعقوبی ، از اینکه مهدی را به ولیعهدی خلیفه منصور بشناسد سر فرو پیچیده است .

،یبآید وکه قبل از حادثه خروج نیز در میان مردم خراسممان وکممه روزی در  از روایا ت بر م
،یتوانسممته اسممت ،هاند ، نفوذ وی بسیار بوده اسممت و در انممدک مممدتی م  فرمان ابومسلم بود

سپاه بسیاری را بر ضد خلفا تجهیز نماید .

 .۱۵۰وکامل ابن اثیر ، حوادث سنه ۱



۱۴۴ / دو قرن سکو ت

،هاند . وی در عبطی حمموادث سممال ،گهای او را ، بیشتر مورخان از عبطبری گرفت  داستان جن
،ینویسد: «از وقایع این سال خروج استادسیس با مردم هرا ت و۱۵۰   در این باب چنین م

 بادغیس و سیستان و شهرهای دیگر خراسان بود . گویند با وی نزدیک سیصد هممزار ممرد
 جنگجو بود و چون بر مردم خراسان دست یافتند به سوی مممرو رود رفتنممد . اجثممم مممرو
 رودی با مردم مرو رود بر بآنان بیرون بآمد . با وی جنگی سخت وکردند . اجثم وکشته شممد و
،های از سرداران نیز هزیمت گشتند . منصور وکه  بسیاری از مردم مرو رود هلک شدند . عد
 بدین هنگام در برذان مقیم بود خازم بممن خزیمممه را نممزد مهممدی [وکممه ولیممت خراسممان
 داشت] فرستاد . مهدی وی را به جنگ استادسیس نامزد وکممرد و سممرداران بمما وی همممراه
،یگرفمت و در بآن  نمود . گویند معاویه بن عبدالله وزیمر مهممدی وکمار خمازم را خوارممایه م
،یفرسممتاد و امممر و ،ههمما م  هنگام وکه مهدی به نیشابور بود معاویه به خازم دیگر سممران نام
،یوکرد خازم از لشکرگاه نیشابور نزد مهدی رفت و خلوتی خواست تا سممخن گویممد .  نهی م
 ابوعبدالله نزد مهدی بود گفت از وی باک نیست سخنی وکه داری بازنمای خازم خاموش
 ماند و سخن نگفت تا ابوعبدالله برخاست و برفت . چون خلو ت دسمت داد از وکمار معماویه
 بن عبدالله بدو شکایت برد و… اعلم وکرد وکه وی به حرب استادسیس نخواهد رفممت جممز
 بآنگاه وکه وکار را یکسره به وی واگذارند و در گشودن لوای سردارانش مأذون دارند و بآنممان
 را به فرمانبرداری وی فرمان نویسند . مهدی بپذیرفت . خازم به لشکرگاه بازبآمد و بممه رأی
 خویش وکار وکردن گرفت . لوای هر وکه خواست بگشود و از بآن هروکه خواسممت بربسممت . از
 سپاهیان هر وکه گریخته بود بازبآورد و بر یاران خود در افزود اممما بآنممان را در پممس پشممت
،قها بکند . هیثم بن شعبه بن ظهیر را بر میمنممه و  سپاه ننهاد . پس ساز جنگ وکرد و خند
 نهار بن حصین سغدی را بر میسممره گماشممت . بکممار بممن مسمملم عقیلممی را بممر مقممدمه و
 «اترارخداید » را وکه از پادشاه زادگان خراسان بود بر ساقه بداشممت . لمموای وی بازبرقممان و
 علم یا غلمی از بآن وی بسام نام بود پس با بآنان خدعه بآغاز وکرد و از جایی به جایی و از
،یرفت . بآنگاه به موضعی رسید و بآنجا فرود بآمد و بر گرد سممپاه خممود  خندقی به خندقی م
 خندقی وکند ، هرچه وی را دربایست بود با همه یاران خود اندرون خندق بممرد . خنممدق را
،نها چهار هزار وکس از یاران برگزیده خویش بداشت و  چهار دروازه نهاد و بر هر وکدام از بآ
 بکار را وکه صاحب مقدمه بود دو هزار تن افزون داد تا جملگی هجده هممزار وکممس شممدند ،



درفش سیاه / ۱۴۵

،هها پیش بآمدند تا خنممدق ،لها و زنب  گروه دیگر وکه یاران استادسیس بودند با وکلندها و بی
،های وکه بکار بر بآن گماشته بود روی بآوردند و بآنجا در  را بینبارند و بدان اندر بآیند به درواز
 حمله چنان به سختی پای فشردند وکه یاران بکار را چاره جز گریز نماند . بکار چون ایممن
 بدید خود را فرود افکند و بر دروازه خندق به ایستاد و یاران را ندا داد وکه ای فرومایگممان
،هاند بر مسلمانان چیره گردند . اندازه پنجمماه ،های وکه به من سپرد ،یخواهید اینان از درواز  م
 وکس از پیوندان وی وکه بآنجا با وی بودند فرود بآمدند و از بآن دروازه دفاع وکردند تا قوم را

از بآن سوی براندند .

،یگفتنممد و صماحب  پس مردی سکزی وکه از یاران استادسمیس بمود و او را حریمش م
،های وکه خازم بربآن بممود روی بآورد خممازم چممون بآن ،یرفت بسوی درواز  تدبیر بآنان بشمار م
 بدید وکس پیش هیثم بن شعبه وکه در میمنه بممود فرسممتاد و پیممام داد وکممه تممو از دروازه
 خویش بیرون بآی و راه دیگری جز بآنکه ترا به دروازه بکممار رسممان در پیممش گیممر . اینممان
 سرگرم جنگ و پیشروی هستند چون بربآمدی و از دیدگاه بآنان دور گشتی بآنگاه از پممس
 پشتشان دربآی و در بآن روزها سپاه وی خود رسیدن ابی عون و مرو بن سلم بن قتیبه را
،یداشتند . خازم نزد بکار نیز وکس فرستاد وکه چممون رایمما ت هیثممم را  از تخارستان چشم م
 ببیند وکه از پس پشت شما بربآمد بانگ تکبیر بربآورید و گویید اینک سپاه تخارستان فممرا
 رسید . یاران هیثم چنین وکردند و خازم بر حریش سکزی دربآمممد و شمشممیر در یکممدیگر

نهادند .

 درین هنگام رایا ت هیثم و یارانش را دیدند . در میان خود بانگ بربآوردنممد وکممه اینممک
 مردم تخارستان فراز بآمدند . چون یاران حریش را تنها بدیدند ، یاران خازم به سممختی بممر
،نها به تاختند مردان هیثم با نیزه و پیکان به پیشبازشان شتافتند و نهار بن حصممین و  بآ
 یارانش از سوی میسره و بکار بن مسلم با سپاه خود از جایگاه خویش بر بآنان درافتادند و
،نها نهادند و بسیاری از بآنان بر دست مسمملمانان  بآنان را هزیمت وکردند . پس شمشیر در بآ
 وکشته شدند . نزدیک هفتاد هزار وکس از بآنان درین معروکه تباه شممد و چهممارده هممزار تممن
 اسیر گردید . استادسیس با عده اندوکی از یاران به وکوهی پناه برد . بآنگاه بآن چهارده هممزار
 اسیر را نزد خازم بردند بفرمود تا بآنان را گردن بزدند و خود از بآنجا بممر اثممر استادسممیس
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 برفت تا بدان وکوه وکه وی بدان پناه گرفته بود برسید . خازم استادسیس و اصممحاب وی را
 حصار داد . تا وقتی وکه به حکم ابی عون رضا دادن و فرود بآمدند . چون به حکممم ابوعممون
 خرسند گشتند وی بفرمود تا استادسیس را بمما فرزنممدانش بنممد وکننممد و دیگممران را بآزاد
 نمایند . بآنان سی هزار وکس بودند و خازم این ، از حکم ابی عون مجری وکرد و هممر مممردی
،های بسوی مهممدی نوشممت وکممه خممدایش نصممر ت داد و  را از بآنان دو جامه در پوشید و نام
 دشمنش تباه وکرد . مهدی نیز این خبر را به امیرالمؤمنان منصور نوشممت اممما محمممد بممن

 ۱۵۱ بود و در سال ۱۵۰عمر چنین یاد وکرده است وکه بیرون بآمدن استادسیس در سال 
  همین روایت را وکه عبطبری در باب خدعه و نیرنگ خممازم بآورده اسممت ،۱بود وکه گریخت .د »

،هاند .۳ و ابن خلدون۲پس از وی وکسانی مانند ابن اثیر ،یوکم و وکاست نقل وکرد  نیز ب

،یگویممد:  با این همه فرجام وکار وی درست روشن نیست . از این عبممار ت عبطممبری وکممه م
 «خازم به مهدی نامه نوشممت وکممه خممدایش پیممروزی داد و دشمممنش را هلک گردانیممدد »
،یبآید وکه پس از گرفتاری وی را وکشته باشممند اممما مورخممانی وکممه روایممت را از  چنین بر م
،هانممد . گویمما او را بمما ،هاند ، مانند خود او از وکشته شدنش به تصریح چیزی نگفت  عبطبری گرفت

فرزندان به بغداد فرستادند و در بآنجا هلک وکردند .

،بهای تازی و فارسی بآمده است بر بآنچه از ،های وکه در دیگر وکتا  روایا ت و اخبار پراوکند
،یرسممد بآنسممت ،یافزاید . بآنچه قطعی به نظمر م ،های نم  عبطبری و ابن اثیر نقل گردید چیز تاز
 وکه نهضت استادسیس نیز مثل قیام سنباد جنبه دینی و سیاسممی هممر دو داشممت . اینکممه
،یدهد وکه ،یورزیدند نشان م ،هاند وی مدعی نبو ت بود و یارانش بآشکارا وکفر و فسق م  نوشت
،هاند او ،یترین محرک بوده است . بعضی از محققان خواسممت  در ظهور وی نیز عامل دین قو
،یبرنمد بشممارند   .۴را یکی از موعودهایی وکمه در سمنن زرتشمتی ظهمور بآنمان را انتظمار م

،هانممد . در ،یگویند وکه او خود چنین دعویی داشته است و مردم نیز بدین نظر گرد او رفت  م
 این نکته جای تردید اسممت . در واقممع وی در سممرزمین سیسممتان ، سممرزمینی وکممه ظهممور

 عبطبع مصر .۲۸۸ ص ۶عبطبری ، ج ۱
 عبطبع مصر .۲۹ ص ۵وکامل ، ج ۲
 عبطبع بولق .۱۹۸ ص ۳وکتاب العبر ، ج ۳
 .۱۰۷۳ ص ۳رک: دائر ةالمعارف اسلم ج ۴



درفش سیاه / ۱۴۷

 موعودهای مزدیسنان همه از بآنجا خواهد بود یاران و هواخواهان بسمیار داشمت . در بآنجمما
 نیز مانند همه جا دعو ت وی را با شممور و شمموق پاسممخ دادنممد . همممان سممالی وکممه وی در
 خراسان قیام وکرد ، در بست نیز ظاهر ًا به یاری وی مردی برخاست… نممام وی محمممد بممن
 شداد و بآرویه المجوسی با گروهی بزرگ بدو پیوستند و چون قوی شممد قصممد سیسممتان

،یگذشت قیممام وکممرده۱وکرد ، تها م ،های وکه از ظهور پار  د » به علوه ، وی تقریب ًا در پایان هزار
،یبآید وکه ایرانیان بآن زمان با وجود اوصمماف و شممروعبطی وکممه  بود ، با این همه بعید به نظر م
 روایا ت و سنن زرتشتی درباره «موعودد » دارند وی را به مثابه موعودی بجای «هوشممیدرد »

۲و «هوشیدرماهد » و «سوشیاند » تلقی وکرده باشند .

کهجا شورش در هم
،های وکه ایرانیان نسبت بممه عممرب داشممتند بآنممان را در هممر  اما در هر حال نفر ت و وکین
،یوکرد . نهضت استادسممیس  جریانی وکه رنگ شورش و عصیان بر ضد خلفت داشت وارد م
 در میان سیل خون فرو نشست اما مقارن همین ایام نیز مردم عبطالقان و دماوند شوریدند .
 خلیفه سرداری را بنام عمرو بن علء برای سممروکوبی شممان گسممیل وکممرد . او شورشممیان را

 .۱۴۳–  ۱۴۲تاریخ سیستان ، ص ۱
 در اوستا ، و همچنین در سنن و روایا ت زرتشتی اشاراتی در باب ظهور «موعودد » هست وکه دروغ و بدی را از۲

،یدهد . مزدیسنان در واقع ، ظهور سممه تممن موعممود یمما ،یدارد و راستی و نیکی را یاری و پیروزی م  جهان بر م
،هاند وکه هر یک به فاصله هزار سال از یکدیگر ظاهر خواهند شممد و ،یداشت  سوشیانت (سوشیانسک ) را انتظار م
 این هر سه موعود از پشت زرتشت خواهند بود . نام این موعودها و نام مادرهاشان نیز در اوستا بآمممده اسممت .
 محل ظهور این موعودها در مشرق ایران زمین و در وکنار دریاچه هامون گفممت شممده اسممت . بمماری ، مطممابق
 مندرجا ت دینکر ت ، سی سال پیش از سپری شدن دهمین هزاره «دختری در بآب (هامونک ) تن شسته بممارور
 خواهد شد و نخستین موعود وکه هوشیدر باشد از او متولد خواهد گردید و سی سال مانده (به بآخممرک ) هممزاره
،های پا بممه عرصممه وجممود خواهممد گذاشممت در  هوشیدر ، به همان ترتیب هوشیدرماه ، دومین موعود از دوشیز
 پایان هزاره هوشیدرماه باز به همان ترتیب ، سوشیانت بآخرین بآفریده اهورامزدا تولد خواهد یممافت . مادرهممای
،یباشند و به پانزده سالگی حامله خواهند گردید . و پسران در سممی  هر سه موعود از خاندان بهروچ (بهروزک ) م

  ص۲سالگی از عبطرف اهورامزدا برای راهنمایی جهانیان برانگیخته خواهند شد .د » (نقل از یشتها ، پورداود ، ج 
،های دارد در باب سوشیانس وکه به سال ۳۰۱–  ۳۰۰  در بمبئی عبطبع شده است .۱۹۲۷ک ) پورداود رسال
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،نها را گشود . عده بسیاری از مردم دیلم درین ماجرا به اسممار ت  سروکوبی وکرد . شهرهای بآ
 رفتند . قبل از این تاریخ و بعد از بآن نیز بارها مردم عبطبرسممتان در برابممر فجممایع و مظممالم
،تها نه فقط نژاد عرب مردود بود بلکه دیمن مسملمانی نیمز  تازیان قیام وکردند . درین نهض
،یگویممد: «ایرانیممان بممر اثممر وسممعت  مورد خشم و وکینه بود . یک مورخ و متکلم مسلمان م
 وکشور و تسلط بر همه اقوام و ملل از حیث عظمت و قدر ت ، به منزلتی بودند وکه خممود را
،یخواندند ، وقتی وکه دولتشان بدست عربان سممپری گشممت  بآزادگان و دیگران را بندگان م
،نهمما ،یشمردند وکار برایشان سخت گشت و درد و اندوه بآ ،تترین مردم م  چون عرب را پس
،یبایست گردید . از این رو بارها سر بربآوردند وکه مگممر بمما جنممگ و سممتیز  دو چندان وکه م

۱خویشتن را از چنگ اسلم رهایی بخشند .د »

،شها رنگ ضد دینی داشمت . در عبطبرسمتان بمه سمال   ۱۴۱بدین گونه بیشتر این شور
 یک بار سپهبد خورشید حکم وکرد وکه همه اعراب را و حتی همه ایرانیانی را وکه به دیممن
،هاند بکشند . شورش سختی بر ضد عرب روی داد وکه عربان بآنرا با خشونت و  اعراب دربآمد
،یدیممد زهممر از نگیممن  قساو ت فرو نشاندند . اسپهبد خورشممید نیممز وکممه خممود را مغلمموب م
،شها  انگشتری برمکید و درگذشت . این همه قساو ت و خشونتی وکه اعراب در دفممع شممور
،یداشت . زجر و قتل و زندان و تبعید فقممط ،یدادند ایرانیان را از ادامه پیکار باز نم  نشان م
،یوکممرد . حممتی خمروج و قیممامی وکممه تروکممان و ،ختر م ،یتر و عزمشان را راس ،نها را قو  اراده بآ
،یگرفممت . ،یوکردند مورد تشویق و حمایت ایرانیممان قممرار م  تازیان بر ضد دستگاه خلفت م
 وقتی یوسف ابن ابراهیم معروف به برم وکه از موالی ثقیف بممود در بخممارا قیممام وکممرد و در
 میان مردم خراسان یاران و همراهان بسیار یافت و سغد و فرغانه را نیز دچممار شممورش و

بآشوب نمود .

 چاپ مصر .۹۱ابن حزم: الفصل ، جزء ثانی ص ۱



۶

در آن سوی جیحون

ماورا ء النهر
 در همان روزهایی وکه جنایت بآسیابان «مممرود » بآخریممن چممراغ دوده ساسممانیان را فممرو
،یوکممرد فممره ،یوکشت و ماهوی سوری با چنین خیانتی وکه بجممای خداونممدگار خممویش م  م
،یداشت شاید در شهرهایی چون تیسفون و شوشتر و نهاونممد و اسممتخر و  شاهی را بآرزو م
 ری و دیگر بلد وکسانی از ایرانیان بودند ، وکه چشم امید خویش را بممدان سمموی مممرو ، بممه
 شهرهایی وکه در بآن سوی بآموی بود ، دوخته بودنممد و از بآنجاهمما ، هممر روزی انتظممار خممبر
،یوکشیدند . خود یزدگرد نیز پیش از بآنکه به تحریک ممماهوی سمموری در مممرو ، ،های را م  تاز
،ینام و نشان شممود ، شمماید بممدان سمموی رود بآممموی امیممد بسممیار  عبطعمه جنایت بآسیابانی ب
،هها و هدایای بسیار به چین ،هها و رسولن با تحف  داشت . و گویا به همین سبب بود وکه نام
،یپرورد وکه شاید با یماری خاقمان چیمن و بدسمت ممردم و  فرستاد و این امید را در دل م
 پادشاهان بآن سوی رود بآموی ، بار دیگر بتواند بآب رفته را به جوی بمماز بآرد و بآنچممه را در
 تیسفون و شوش و نهاوند باخته بود در مرو و بآموی و شاید بخارا و سمممرقند از دشمممنان

بازستاند…

،ههما از ایممران۱در واقع در بآن سوی بآموی ، وکه بلد ماوراءالنهر   بود ، بیشتر شممهرها و دی
 نشان داشت . بخارا و شهرها و روستاهایی وکه بر گرد بآنان بود هممر چنممد از تروکممان خممالی

 ماوراءالنهر به عبطور وکلی عبار ت بود از تمام اراضی و بلدی وکه مسلمانان در شمال بآموی بممه تصممرف دربآورده۱
،یشد وکه دیگر اعراب بممر بآنجمما تسمملط نیممافته بودنممد و  بودند . حدود شمال و مشرق این بلد در بآنجا ختم م
 بنابراین حدود ماوراء النهر در عبطی زمان تابع احوال سیاسی بود . در هر حممال اوکممثر ایممن بلد از قممدیم جممزء
 مواعبطن قوم ایرانی بوده است . چنان وکه بلد سغد لاقل از عهد داریوش هخامنشی تحت استیلی ایران بوده
 است . از عهد اسکندر به بعد نیز این بلد هر چند اغلب به ظاهر از ایران جدا بودند ، اما از جهممت فرهنممگ و
 تمدن با جامعه ایرانی ارتباط داشتند چنان وکه مانویان وقتی از ایممران رانممده و مممأیو س شممدند در ایممن بلد

مأمن و ملجأ یافتند .
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،یبآمد . این شهر در  نبود اما بر وکناره شهرهای خراسان جای داشت و از بلد ایران بشمار م
،یگفتند .   خداوندان بآن نیز بخار۱وکرانه زرافشان سغد بود و مردم بآن به زبان دری سخن م

،یبآید ، وکه در این سممرزمین بآییممن زرتشممت بممه قممدر  خدا ة نام داشتند . اما چنین به نظر م
،هاند در ،های وکمه بوداییمان دریمن شمهر داشمت  خراسان رایج نبوده است . چنان وکه از بتکمد
،بها سخن رفته است و نام بخارا خود از وکلمه «بهارد » یا «وهارد » بآمده است وکممه گویمما  وکتا
 نام معابد بودایی بوده است . و از وکجا وکه همین انتشار بآیین بودا ، درین شهر و بلد دیگممر
 ماوراءالنهر سبب نشده باشد وکه درین بلد ، وکسی به یاری یزدگرد و فرزنممدانش نشممتافته

است ؟

 سمرقند نیز مانند بخارا شهر ایرانیان بود . درست است وکه مقارن ایممن ایممام عبطرخانممان
،یشممک بممه زبممان ،یراندند لیکن زبان شان دری بود . مردم سمرقند ، ب  ترک بر بآن فرمان م
،هها و روسممتاهای بآن نیممز اوکممثر بممه ،هاند . دی ،های خاص داشت ،هاند و لهج ،یگفت  دری سخن م

،هاند . ،یداشت همین زبان سخن م

 نیز از بلد ماوراءالنهر ، شهرهای وکش و نخشب بود وکه از بلد نام بآور سغدیان بشمممار
،هترین ولیا ت ایرانی بممود . چنممان ،هاند از وکهن ،یبآمدند . این سغدیان ، وکه سغدش نیز خواند  م
،های از داریوش ، در شمار بلد ایران نام بآن ذوکر شده است .  وکه هم در اوستا و هم در وکتیب
 در این بلد و هم بلد فرغانه نیز ، هر چند مقارن این روزگاران مردم با تروکان و هفطالیان
 دربآمیخته بودند ، اما همچنان به زبمان و نمژاد و سمرزمین و تاریمخ وکهمن خمویش علقمه
،نهای گذشته ایران را با شور و شوق فرایاد ،یورزیدند . در بیشتر این شهرها ، مردم داستا  م
،هها داشممتند وکممه ،یبآوردند و حتی درباره خون سیاوش وکه بدست تروکان ریخته بود ، تران  م
،یوکردند . در اشروسنه و خوارزم نیز زبان ایرانی بممود  در بخارا ، و شاید دیگر جاها ، زمزمه م

و در همه این بلد ، تاریخها و داستانهای گذشته قوم ایرانی زبانزد و رایج بود .

 در روزگاری وکه ، همه شهرهای ایران از عراق و فار س و بآذربایجان و شوش و نهاوند و
،یوکرد این شهرهای ماوراءالنهر ، وکه در هممر  ری و خراسان ، از خلیفه تازیان فرمانبرداری م
،یشد ، از دستبرد تازیان مصون مانده بود . در خراسان ، پیش  حال از بلد فر س محسوب م
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 از بآن ، تازیان وکندو وکاو عظیم وکرده بودند و غار ت و بیداد بسممیار رانممده بودنممد اممما بممدان
  هجری خراسممان در حکممم عبیممدالله بممن۵۳سوی بآموی دست نیافته بودند . مقارن سال 

،یرفت . درین زمان بخارا خدا ة وکممه امممار ت و ،یباک و ستمکار بشمار م  زیاد بود وکه مردی ب
 سلطنت دیرین بخارا را داشت ، مرده بود و وکممودوکی شممیرخوار از او بازمانممده بممود ، نممامش
،یراند و در زمان وی تازیان چند بممار بممه  عبطغشاده ، وکه مادرش خاتون بجای او وکار ملک م
،یگزارد . چون عبیدالله بن زیاد بممه خراسممان  بخارا بآمدند و وی هر بار صلح وکرد و خراج م
،ههمما و  بآمد ، از جیحون بگذشت و بآهنگ بخارا وکرد . بعضی از روستاهای بآبادان بخممارا و دی
،غها ،گها اعراب با ،ههای مجاور بآن را بگرفت و با خاتون جنگهای سخت وکرد . درین جن  قری

،هها ویران وکردند و بس خلق به اسار ت بردند و غنایم بسیار بدست بآوردند . بکندند و دی

خاتون بخارا
 چندی بعد ، سعید بن عثمان بجای عبیدالله به امیمری خراسممان بآمممد؛ در لشمکر وی ،
 گذشته از غازیان و مجاهدان ، عده بسیاری از رهزنان و بندیان و بآدم وکشان بودنممد وکممه از
 زندان بربآمده بودند و به امید تاراج و غنیمت راه خراسان را با وی در پیش گرفته بودنممد .
،لها و اسیران به  وی با سپاهی چنین غارتگر در بآن سوی بآمویه یک چند تاختن وکرد و ما
 دست بآورد . اما از سمرقند و بخارا جز باج و نوا نستد و بآن دو شهر بزرگ ماوراءالنهر را به
 جنگ نتوانست گشود . در بخارا ، با خاتون وکه ملکه بآن دیار بود ، با نرمی و مهربانی رفتممار
رَسمری و ِسمری پدیممد بآممد . ،نهما  ،هاند خاتون را دوست گرفمت  . میمان بآ  وکرد و بعضی گفت
 گویند: «چون سعید با خاتون صلح وکرد به بخارا رسید و بیمار گشت خاتون به عیاد ت او
،های داشت پر زر . دست در وکیسه وکرد و دو چیز از وکیسه بربآورد و گفت ایممن  دربآمد . وکیس
،یدارم تا اگر بیمار شوم بخورم و این دیگر ترا دهم تا بخمموری  یکی از بهر خویشتن نگاه م
 و بهتر شوی . سعید را عجب بآمد وکه بآن چیسممت وکممه خمماتون را بمما ایممن عممز ت و بزرگممی
،یدهد . چون خاتون بیرون رفت سعید بنگریست خرمایی بود وکهنه گشته ، وکسان خممود  م
،لهمما  را فرمود تا پنج شتر بار خرمای تازه بار وکردند و به نزدیک خاتون بردند . خاتون جوا
 بگشاد و خرمای بسیار دید ، وکیسه بگشمماد و بآن خرمممای خویشممتن بیممرون وکممرد و بمما بآن
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 خرماها مقابله وکرد همچنان بود وکه خاتون داشت . به عذر اندر بآمممد و گفممت ممما را ازیممن
،هام از بهممر بیممماری .د » ،لهای بسممیار نگمماه داشممت  ۱جنس بسیار نباشد و ایممن دو خرممما سمما

،هاند وکه این خاتون زنی بود شیرین و با نیکویی بسیار . سممعید بممر وی شممیفته شممد و  بآورد
۳ بوده است .۲مردم بخارا را به زبان بخاری درین معنی سرودها

قتیبه بن مسلم
،نها وکه عبیدالله زیاد و سعید بن عثمان وکردنممد هیممچ فتحممی بهممره  باری ، از این تاخت
،یبآنکه بتوانند بآیین مسلمانی را در بآن سوی بآممموی رواج  مسلمانی نگشت . و این تازیان ، ب
 دهند به غار ت و تاراج و به غنایم و اسرا بسنده وکردند و بازگشتند . مسلم بن زیمماد بممرادر
 عبیدالله ، و چند تن دیگر وکه به امیری خراسان بآمدند هر چند در بآن سمموی بآممموی نیممز
 وکری و فری وکردند اما جز غار ت وکردن و باج ستدن وکاری دیگر از پیممش نبردنممد و دیممار
،یگشممت لیکممن  ماوراءالنهر ، با بآنکه هر به چند سالی دستخوش غار ت و وکشممتار تازیممان م
،یبود . تا نوبت به قتیبه بن مسلم رسید . این قممتیبه نیممز ،  یکسره مقهور و مغلوب تازیان نم
،کترین سرداران عرب بود . بآنچه از ،یبا ،یترین و ب  همچون خداوندگار خویش حجاج ، از شق
 بیداد و وکشتار و تاراج وکه به خوارزم و تخارستان و ماوراءالنهر او وکممرد وکممس نکممرده بممود .
 چون ، بآهنگ گشودن بخارا وکرد ، در بیگند وکه از روستاهای بآبادان بخارا بممود ، یممک چنممد
 بماند و شهر را حصار داد ، تا بگرفت . پس یکی را از وکسان خویش بدان جا نشاند و خممود
،یرسمی و تطاول تازیممان بممه جممان بآمدنممد . بشمموریدند و  روی به بخارا نهاد . بیگندیان از ب
 امیری را وکه از عربان بود فرو وکشیدند و از پای در بآوردند . قممتیبه را خممبر رسممید . لشممکر
 خویش را فرمود وکه باز گردند و بیگند را تاراج وکنند و خون و مال مردم مباح دارند . این
 غار ت و وکشتار عربان را بهره بسیار رسید . معابد بیگند را فرو وکندنممد و هممر چممه عبطوایممف

 .۴۸تاریخ بخارا ص ۱
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یافتند برگرفتند و ببردند .

 بخارا نیز ، با جنگ گشوده شد . و قتیبه بمما مممردم بآن صمملح وکممرد ، بمر بآنکممه هممر سممال
،عها ،ههمما و ضممیا  دویست هزار درم خلیفه را و ده هزار درم امیر خراسان را بدهند و از خان
 نیز یک نیمه مسلمانان را دهند و ستوران مسلمانان را نیز وکسممانی وکممه در بیممرون شممهر
 جای دارند ، علوفه دهند . بدین گونه بخارا تازیان را مسخر گشت و تازیان با دهقانان هممم
،یداشتند ، خانه بیرون شممهر  خانه شدند و ناچار وکسانی وکه از همخانگی با این قوم ننگ م
،ههمما ،هها و بتخان  بردند و شهر را به تازیان ماندند . بخارا بآیین مسلمانی گرفممت . پرستشممکد
،نها مسجد بنا گشت . و بازار ماخ وکه شاید تما هممان روزهما ، هنموز  ویران شد و به جای بآ
،یفروختند ، از رونق افتاد . بآخممر وکممار ، ،یساختند و م  درودگری و صورتگران در بآنجا بتان م
 قتیبه ، یکی را از یاران خویش ، در بخارا به امار ت نشاند و خود به قصممد سمممرقند بیممرون

بآمد .

فتح سمرقند
 اما فتح سمرقند بآسان دست نداد . قتیبه یک چند بآن را در حصار گرفت و مردم شهر
 مقاومت بسیار نمودند و قتیبه با سپاه خویش ، زمانی دراز بر در شهر بماند . در بمماب فتممح
،خهمما  سمرقند ، وکه ناچار با غار ت و وکشتار و بیداد بسیار تمموأم بمموده اسممت ، در بعضممی تاری
،هاند وکه ،یبآورد . نوشت ،ههای هومیرو س و شهر تروا را به خاعبطر م ،هاند ، وکه افسان  داستانی بآورد
 چون قتیبه یک چند سمرقند را در حصار گرفت و مقام او بر در شهر دراز وکشید ، دهقان
 سمرقند وی را پیام داد وکه اگر همه عمر بر در این شهر بمانی بآن را گشودن نتموانی وکممه
،بهای پدران ما چنانست وکه بر این شهر وکس دست نتواند گشود ال مردی وکه نام  در وکتا
 او پالن باشد و نام تو پالن نیست و این شهر نتوانی گشود . قتیبه و یممارانش چممون ایممن
،یها وکردند و گفتند سمممرقند بممر  سخن بشنیدند بانگ تکبیر بربآوردند و یاران قتیبه شاد
 دست ما گشوده بآید وکه امیر ما را نام پالن شممتر اسممت ، و قممتیبه را معنممی چنانسممت ، …
 باری ، چون مقام قتیبه بر دروازه سمرقند به دراز وکشید ، در صدد بربآمد وکه تا به حیلممه و
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،قها بسمماختند و وکممه درهاشممان از درون  چاره بر شهر دست بیابد . پس بفرمود تمما صممندو
،یشد ، و در هر صندوق مردی شمشیر زن بنشاند ، و بآن همممه را در فممرو  گشوده و بسته م
 بست و وکس نزد دهقان سمرقند فرستاد و پیام داد وکه من بر در سمممرقند بیممش نتمموانم
،حها با مممن هسممت ،های اموال و سل  بود . از اینجا خواهم رفت و بآهنگ چغانیان دارم اما پار
،قها ،نها را از من به زنهار درپذیری ، همه را در صممندو ،نها را روی نیست . اگر بآ  وکه بردن بآ
 گذارم و نزد تو فرستم ، تا اگر از چغانیان به سلمت بازگشتم همچنممان بممه مممن سممپاری ،
 دهقان سمرقند ، وکه از این خدعه غافل بود ، ایممن خممواهش قممتیبه را بپممذیرفت . و قممتیبه
،قها بگشممایند ،قها بودند ، فرمان داد وکه چون شب در بآید صندو  مردان را وکه در بآن صندو
 و بیرون بآیند و دروازه سمرقند را بر روی سپاه مسلمانان باز وکنند تا این فتممح بممر دسممت
،قها را وکه دهقان سمرقند به زنهار پذیرفته بود هم بممر بآن ،نها بر بآید . پس از بآن ، صندو  بآ
 قرار وکه رفته بود ، نزد دهقان بفرستاد . چون شب در بآمد و شهر خلو ت گشممت بآن مممردان
،قهای خویش بر بآمدند و شمشیرها بکشیدند و هر وکس را وکه پیش ایشان رفتی  از صندو
،یوکشتند تا به دروازه رسیدند . پس دروازه بانان را بکشتند و دروازه بگشودند . قممتیبه بمما  م
 سپاه خویش به درون شهر بآمدند و دهقمان را تماب مقماومت نمانمد بگریخمت و برفمت و

۱سمرقند به دست تازیان افتاد …

،هانممد البتممه جممالب و خیممال ،خهمما بآورد  این داستان وکه در بمماب فتممح سمممرقند ، در تاری
،نگونه ناچار بمما غممار ت و بیممداد و وکشممتار و  انگیزست اما شک نیست ، وکه فتح شهری از ای
،های دسممت  ویرانی همراه بوده است . در هر حال ، شاید وکه فتح سمرقند بمما چنیممن خممدع
 نداده باشد و یا این روایت از اغراق اسب چوبین خالی نباشد اما ظاهر ًا جای شک نیسممت
 وکه قتیبه سمرقند را ، به خدعه و بر خلف قرار دادهای مسلمانان گشوده است . زیرا ، قبل
 از بآن وکه وی به امار ت خراسان بیاید ، گویا معید بن عثمان ، با دهقان سمرقند صلح وکرده
 بود ، بر بآن وکه از دهقانان هفتصد هزار درم به خراج و صممد هممزار تممن از مممردم را بممه نمموا
 بستاند ، و دیگر عربان را با سمرقند و مردم و بآییممن بآن وکمماری نباشممد . از روزگممار امممار ت
 سعید بن عثمان تا این زمان وکه قمتیبه بمن مسملم بمه خراسمان بآممد ، دهقمان سممرقند

 .۲۸۲اخبار الطوال ص ۱



در بآن سوی جیحون / ۱۵۵

،یوکمرد و ایمن پیممان را عربمان و سممرقندیان همر دو معتمبر  همچنان بر این قرار وکمار م
،یشناختند . قتیبه بن مسلم چون به ماوراءالنهر بآمد بخممارا بسممتد ، و بممه سمممرقند روی  م
 بآورد . و بر خلف بآن عهد وکه عربان با دهقان سمرقند وکرده بودند ، بآن شهر را به حیلممه و
،هاند و پیش از این نقل گشت ،خها بآورد ،قها وکه در تاری  خدعه بگرفت و شاید داستان صندو
 در همین احوال و به همین تقریب روی داده باشد . در هر حال ، چون قتیبه برخلف عهد
،یهای خویش  و پیمان مسلمانی ، سمرقند را به حیله و خدعه بگشاد ، مردم شهر را از سرا
،یهای قمموم بنشمماند . و پیداسممت وکممه در ،ههمما و سممرا  بیرون راند و سپاه خممویش را در خان
،نها ریخته شممده اسممت . ،لها به هدر رفته است و خو  ماجرایی از این گونه ، تا چه اندازه ما
،هاند ، وکه چون عمر بن عبدالعزیر به خلفت نشست اهل سمرقند بممه شممکایت نممزد او  بآورد
 رفتند و بنالیدند وکه قتیبه عهد مسلمانان بشکست و به ستم شهر ما بگرفممت و خممانه ممما
 بستد . عمر بن عبدالعزیز یکی را از قضا ت ، فرمان داد تا در این دعوی بنگرد و درین بمماب
 به حق عدل حکم وکند . بآن قاضی حکم داد وکه بایممد عربممان و اهممل سمممرقند ، بممر دروازه
 سمرقند دیگر باره نبرد وکنند اگر اعراب فایق بآمدن ، سمرقند را چون شهری وکه به عنمموه
،نها عهدی تازه ببندند . درسممت اسممت وکممه  گشوده باشند تلقی وکنند و گرنه دیگر باره با بآ
،نها به خدعه  حکم این قاضی ، در وضع و حال اهل سمرقند ، وکه به هر حال شهر و خانه بآ
،یداد وکممه در هممر ،یداد لیکممن ، نشممان م  و ستم به دست تازیان افتاده بود هیچ تغییری نم
،یشده است . ،های ناروا تلقی م  ۱صور ت ، فتح این شهر بر دست قتیبه ، همواره به مثابه خدع

 و ظاهر ًا این خدعه و نیرنگی وکه قتیبه ، برای گشودن سمرقند به وکار برده است ، به سبب
 بآن بوده است وکه تا شهر را به جنگ بگشاید و بدین بهانه مردم شهر را به اسار ت بگیرد و
،ههاشان را به غنیمت دارد . باری فتح سمرقند ، وکه با چنین خدعه و نیرنگ  اموال و خواست
 رسوا دست داد ، ناچار به ویرانی و پریشانی شهر وکشید و چنان شد ، وکه دهقانان و بزرگان

،یهای بآن مرثیه گفتند و جای بآن بود . شهر بر ویران

 اما قتیبه ، چون سمرقند بگشاد وکس بدان جا بگماشت و خود به دیگر بلد ماوراءالنهر

  وکه این مطلب را از عبطبری نقل وکرده است و وکتاب او ازVan Volten: Domination arabeرک: ۱
،نهاست . ،یامیه و علل سقوط بآ مهمترین تحقیقا ت در باب بن
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  و بممدین گممونه۱بآهنگ وکرد . چغانیان را به دست بآورد و وکش و نخشب را نیز فتممح نمممود .
 بیشتر شهرهای بآن سوی بآموی و بلد خوارزم و تخارستان را بگشود و همه جا وکند و وکاو
 وکرد و بیداد و غار ت پیش گرفت . و هر چند خود او ، هم بر دست عربان وکشته بآمد ، لیکن
،هگان تیسممفون و ، تزدگممان و سممتمدید  بلد بآن سوی بآموی نیز ، وکه روزی مممایه امیممد غار
 نهاوند بود ، هم به دست او از پای دربآمد و یکسره ویران و تباه گشت و دیگممر بآن امیممدها
 وکه بود نماند و بر باد رفت و از بآن پس عربان در سراسر روزگار مروانیان بریممن شممهرهای
 ممماوراءالنهر اسممتیلی تمممام داشممتند . و دهقانممان و امیممران و امیرزدگممان ایممن بلد ، وکممه
 بیشترشان در ظاهر به بآیین مسلمانی دربآمده بودند و در نهان همچنان به بآیین خممویش

،یوکردنممد .   و بمما۲باقی بودند ، و در گرد بآوردن خراج و دوشیدن ضعیفان ، عربان را یمماری م
 یکدیگر نیز همواره در ستیز و جنگ بودند . در واقع قتیبه بن مسمملم ، در فتممح شممهرهای
 ماوراءانهر از همین اختلفاتی وکه بین سران و دهقانان بود بهره یافت و وکارهممای خممویش
،یافکند تا در وکارهاشان دخل نمایممد . چنممان ،نها اختلف م  راست وکرد و بسا وکه در بین بآ
 وکه ، وقتی بین امیر چغانیان و امیران بعضممی بلد مجمماور اختلف روی داد وی بممه بهممانه
 حمایت از امیر چغانیان لشکر بدان سوی برد و در خوارزم نیممز یمماری خوارزمشمماه را وکممه
 دهقانان خوارزم بر وی شوریده بودند بهانه وکرد و بآن دیار را بگرفممت و بکنممد و بکوبیممد و

۳وکشتار و ویرانی عظیم وکرد .

،یامیه تازیان را در دیار ماوراءالنهر قدر ت تمام بود .  باری ، در سراسر دوران حکومت بن
،ینمودند ، ،یامیه ، وکه در همه جا «موالید » و «عجمد » را به شد ت تحقیر م  سیاست خشن بن
 در بآنجا نیز البته مایه خشم و نارضایی بود . و به همین سبب ، هر خارجی وکه در این ایممام
،یخاست ، از بلد ماوراءالنهر هممم وکسممانی بممه یمماری او بممر ،یها بر م  در خراسان و دیگر جا
،یخواستند و بدین سبب بود وکه دعو ت ابومسلم نیز در بین بآن مردم به سمرعت انتشمار  م
 یافت و بسیاری از مردم این بلد نیز در سلک «سممیاه جامگمماند » او در بآمدنممد . ظمماهر ًا بمما
،لهای این مردمان ، امیدی روی نموده بود وکه مگر بتواننممد  ظهور ابومسلم یک چند ، در د

 .۲۸۲اخبار الطوال ص ۱
رک: وکتاب وان فلوتن ، وکه ذوکر بآن رفت و شواهدی جالب درین باب دارد .۲
۳Berthold, Turkestan p. 185. 
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 دیگر بار یوغ اسار ت عربان را از گردن برگیرند و بآزادی و استقلل گذشته خممویش را بممه
 دست بآورند . به همین سبب بود وکه قتل ابومسلم؛ با بآن غدر و خیانت رسوا و نماروا ، بآنمان
 را ، دیگر بار به بیم و نگرانی افکند . و در اندک مدتی ، همه را وا داشت وکممه در زیممر لمموای

اسحاق ترک گرد بآیند .

اسحاق ترک
 این اسحاق درست معلوم نیست چه وکسی بوده است . قولی هست وکه از نسل زید بممن
 علی و دعوی امامت داشت . روایت دیگر بآنست وکه مردی بود عامی ، از مممردم ممماوراءالنهر
 وکه با جنیان دعوی ارتباط داشت . ظاهر ًا بآن چه سبب شده است هویت و حقیقت حال او
،یگفته اسممت و مصمملحت  مکتوم بماند بآنست وکه با هر فرقه از مردم عبطوری دیگر سخن م
،یوکرده است . به هر حال این اسحاق از پیروان و هوا خواهممان  وقت را بدین گونه رعایت م
،یخواندند وکه وقتی به فرمان  ابومسلم بود ، و مطابق بعضی روایا ت او را بدان سبب ترک م

،هاند چون ابومسمملم وکشممته شممد ،۱ابومسلم در میان تروکان به رسالت رفته بود .   باری نوشت
 یارانش بگریختند و به بلد دیگر رفتند . این اسحاق نیممز وکممه از یمماران ابومسمملم بممود بممه
،هانممد  تروکستان رفت و در بآنجا دعو ت بآغاز وکرد و مردم بآن بلد بر گرد وی فراز بآمدند . گفت
 وکه وی در ماوراءالنهر مردم را به خویشتن دعو ت وکرد و چنان فرا نمود وکه وی جانشممین
 زرتشت است و مدعی شد وکه زرتشت زنده است و بدین گونه ، در خراسان ظاهر ًا دعممو ت

وی انتشار تمام یافت .

کبدار پیغمبر نقا
،های وکه به وکین خواهی ابومسلم پدید بآمد واقعه ،مترین حادث  اما در بلد ماوراءالنهر مه
 ظهور «مقنعد » بود . در واقع چند سال بعد از حادثه استادسیس در خراسممان ، ممماوراءالنهر

۴۸۳ الفهرست ص ۱



۱۵۸ / دو قرن سکو ت

،یهمای تمازه و ،بدار مممرو دعو  شاهد قیام و شورش مقنع گردیممد . ایممن جهمان جموی نقما
،ههایی وکه زندگی او را فرو گرفته ،تانگیز داشت . با این همه از ورای گرد و غبار افسان  شگف
،بها ملممل ،یتوان سیمای واقعی او را عبطرح وکرد . بآن چه مورخان و نویسندگان وکتا  است نم
،ینویسند وکه او «مممردی ،هاند قطع ًا از تعصب و غرض خالی نیست . م  و نحل درباره او نوشت
 بود از اهل روستای مرو و از دیهی وکه در بآن وکازه خوانند و نام او هاشم بن حکیم بممود و
 وی در اول گازرگری وکردی و بعد از بآن به علم بآموختن مشغول شممدی و از هممر جنسممی
 علم حاصل وکرد و مشعبدی و علم نیز ئجا ت و عبطلسما ت بیاموخت و شعبده نیک دانستی
،بهممای بسممیار از علممم پیشممینیان ،یوکرد . و به غایت زیرک بممود و وکتا  و دعوی نبو ت نیز م

،ینظیممر او را در علمموم۱خوانده بود و در جادوی به غایت استاد شده بود .د »   ایممن مهممار ت ب
،هاند و ماه نخشب وکه معجزه او خوانممده شممده اسممت  حیل و نیز نجا ت همه مورخان ستود
،هاند وکه «به زمین نخشممب از بلد ،یرود . و در باب بآن گفت ،های از مهار ت او به شمار م  نمون
 ماوراءالنهر چاهی بود . مقنع به سحر جسمی ساخت بر شکل ماهی چنان وکه دیدنممد وکممه

  این ممماه نخشممب ، را۲بآن جسم از چاه بر بآمد و اندوکی ارتفاع یافت و باز به چاه فرو رفتد »
،هاند اما وکیفیت بآن اوکنممون درسممت  شاعران ایران و عرب مکرر در سخنان خویش یاد وکرد
،هاند وکه چون مقنع این ماه را از چاه بر بآورد مردم را گمممان افتمماد وکممه  معلوم نیست نوشت
 این وکار را به جادویی وکرده است اما این جادویی ، در واقع عبممار ت از تمهیممد و اسممتعمال
،هاند ، وکه بعدها از ته بآن چاه وکه به نخشب بود وکاسه بزرگممی  بعضی قواعد ریاضی بود . بآورد

،هانممد ، در۳پر از زیبق بیرون بآوردند . ،خهمما بآورد   باری ، این هاشم بن حکیم چنان وکه در تاری
 روزگار ابومسلم از جمله یاران و سرهنگان او بود . عبث نیست وکه چممون دعممو ت خممویش
،هجامگان خراسممان در عقایممد و بآرای او چنممان بآشممکارا  بآشکار وکرد خاعبطره این سردار سممیا
 انعکا س یافت . وی ابومسلم را از پیغمبر برتر شمرد و حتی او را به درجه خدایی رسممانید .
 ۴نیز گویند وکه او دعوی داشت وکه روح ابومسلم نقل ، بممه وی وکممرده اسممت و او خداسممت .

 .۷۷تاریخ بخارا چاپ تهران ص ۱
 .۱۲۱تجارب السلف ص ۲
 .۱بآثار البلد قزوینی ، به نقل از ادوارد براون: تاریخ ادبی ایران ج ۳
 .۱۷۹تبصره العوام ص ۴
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،هاند وکه همواره نقابی از زر و یمما از پرنممد سممبز بممر  درباره سبب شهر ت او به «مقنعد » بآورد
 روی داشت تا روی او وکس نتواند دید . یارانش را گمان بود وکه ایممن «مقنعممهد » را بممر روی
،یگفتند  فرو هشته است تا شعشعه عبطلعت او دیدگان خلق را خیره نسازد اما دشمنانش م
 وکه این نقاب را بدان روی از بآن دارد وکه تا زشتی و بممد رویممی خممویش را فممرو پوشمماند و
،هاند وکه او مردی یک چشم و وکژ زبان و بد روی و وکوتاه قد بود و موی بر سر نداشت .  گفت
 مطابق قول ابوریحان وی «دعوی خدایی وکرد و گفت برای بآن به جسم در بآمدم تا دیممده
 شوم زیرا وکه از این پیش وکس نتوانسته بود مرا ببینممد . پممس ، از جیحممون بگذشممت و بممه
 حوالی وکش و نسف در بآمد . با خاقان نوشت و خواند بآغاز نهمماد و او را بممه بآییممن خممویش
 دعو ت نمود . سپید جامگان و تروکان بر وی فمراز بآمدنمد و برایشمان زن و خواسمته ممردم
 مباح گردانید و هر وکه را با وی مخالفت ورزید بکشت و هر چه مزدک بآییممن نهمماده بممود
 ۱وی امضا وکرد و لشکریان مهدی خلیفه را بشکست و چهارده سال تمام استیل داشممت .د »

 درین مد ت بسیاری از مردم سغد و بخارا و نخشب و وکش بآیین او را پذیرفتند و بممر ضممد
،یرفتند ، در ،هاند وکه یاران او ، چون به میدان جنگ م  خلیفه علم عبطغیان بر افراشتند . نوشت
،یوکشیدند وکممه «ای هاشممم ،یعبطلبیدند و فریاد م  هنگام هول و فزع از او ، چون خدایی یار م

،رها و دهما ت را غمار ت۲ما را دریاب !د » ،یزدنمد ، شممه ،نهما را م   این سپیدجامگان مقنع وکاروا
،یبآوردند . زنان و فرزندان مردم را به اسار ت ،یهای بسیار وارد م ،یها و تباه ،یوکردند ، ویران  م
،ینمودند و مؤذنان و نماز گزاران را عبطعمه شمشیر خممویش ،دها را ویران م ،یبردند ، مسج  م

،یوکردند . ،هاند وکه در بآغاز وکار چون خبر مقنع به خراسمان فماش شممد . حمیمد بمن۳م   نوشت
 قحطبه وکه امیر خراسان بود ، فرمود وکممه او را بنممد وکننممد . او بگریخممت از دیممه خممویش ، و
،ی بود . چندان وکه او را معلوم شد وکه به ولیت ماوراءالنهر خلقی عظیم بدین وی  پنهان م
 گرد بآمدند و دین وی بآشکارا وکردند قصد وکرد از جیحون بگذرد امیر خراسان فرموده بود
،یبآمدند  تا بر لب جیحون نگهبانان او را نگاه دارند و پیوسته صد سوار بر لب جیحون بر م

 –  و این مد ت وکه در تاریخ بخارا هم بآمده است از مبالغه خالی نیست . درین باب رجوع۲۱۱بآثار الباقیه ص ۱
esشود به تحقیقا ت بآقای دوکممتر غلمحسممین صممدیقی در رسمماله اجتهممادی ایشممان:   mouvements 

Religieux Iraniens p. 179. 
 عبطبع مصر .۵۲ ، ص ۵ ابن اثیر ، ج ۲
 چاپ تهران .۸۰تاریخ بخارا ، ص ۳
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،یبآمدند تا اگر بگذرد او را بگیرند وی با سی و شش تن بر لممب جیحممون بآمممد و  و فرود م
 عمد ساخت و بگذشت و به ولیت وکش رفت و بآن ولیت او را مسلم شد و خلممق بممر وی

  حصاری بود به غایت استوار و اندر وی بآب روان و درختان و۱رغبت وکردند و بر وکوه سام
 وکشاورزان . و حصاری دیگر از این استوارتر بآن را فرمود تا عمار ت وکردند و مممال بسممیار و

،یشمار بآنجا جمع وکرد و نگهبانان نشاند و سفید جامگان بسیار شدند ،   باری وکممار۲نعمت ب
،کاندک چندان قو ت گرفت وکه پادشمماه بخممارا نیممز ، نممامش  مقنع و سپید جامگان وی اند
 بنیا ت بن عبطغشاده ، مسلمانی بگذاشت و به بآیین وی گرایید . تا دست سپید جامگان دراز

،یبمماوکی ایممن۳گشت و غلبه وکردند و خلیفه سخت ستوه شممد   . بآخممر عربممان از دلوری و ب
،لها در برابر سرداران عرب ، وکه خلیفممه  سپید جامگان به ستوه بآمدند . مقنع و یاران او سا
،یتمموان ،خهمما م ،گهمما را در تاری ،یفرستاد در ایسممتادند . داسممتان ایممن جن  به جنگ ایشان م
،نها فرو مانده بود و بسا وکه خلیفه از بیم و بیداد این قوم به  خواند . بغداد سخت در وکار ای

،یبآمد .   بآخر وکار خلیفه سپاه عظیم ، به ماوراءالنهر بفرستاد و مقنع را این سممپاه۴گریه در م
 خلیفه شهر بند وکردند . سرانجام چون مقنع ، بر هلک خود یقین وکرد خویشتن بممه تنممور
 افکند تا از هم متلشی شود و پیکر او به دست دشمنان نیفتد . اما فاتحان چون به قلعممه
 او دست یافتند او را در تنور جستند و سرش را بریدند و نزد مهدی خلیفه وکه در بآن ایام

در حلب بود فرستادند .

،تانگیز گفتممه اسممت وکممه در  درباره فرجام وکار او ، یکی از دهقانان وکش داستانی شممگف
،هاند وکه گفت «جده من از جمله خاتونممان بمموده  تاریخ بخارا از قول او بدین گونه نقل وکرد
،یداشت ، وی گفت روزی مقنع زنان  است وکه مقنع از بهر خویش گرفته بود و در حصار م
 را بنشاند به عبطعام و شراب بر عاد ت خویش ، و اندر شراب زهر وکرد و هر زنی را یک قممدح
 خاص فرمود و گفت چون من قدح خویش بخممورم شممما بایممد وکممه جملممه قممدح خممویش
 بخورید . پس همه خوردند و من نخوردم و در گریبان خود ریختممم و وی ندانسممت . همممه

،یزیست .Wehrot und Arang 92ماروکوا ت در ۱ ،های بود به نام سنام وکه وی در بآن م ،یگوید قلع  م
 .۸۰تاریخ بخارا ص ۲
 .۱۰همانجا ص ۳
 عبطبع هند .۷۳۳تاریخ بلعمی ص ۴



در بآن سوی جیحون / ۱۶۱

 زنان بیفتادند و بمردند و من نیز خویشتن در میان ایشان انممداختم و خویشممتن را مممرده
 ساختم و وی از حال من ندانست پس مقنع برخاست و نگاه وکرد همه زنان را مرده دیممد
 نزدیک غلم خود رفت و شمشیر بزد و سر وی برداشت و فرموده بود تا سه روز باز تنممور
 تفتانیده بودند به نزدیک بآن تنور رفت و جامه بیرون وکرد و خویشتن را در تنور انممداخت
 و دودی بر بآمد من به نزدیک بآن تنور رفتم از او هیچ اثری ندیدم و هیچ وکس در حصممار
 زنده نبود و سبب خود را سوختن وی بآن بود وکه پیوسته گفتنی وکه چممون بنممدگان مممن
 عاصی شوند من به بآسمان روم و از بآن جا فرشتگان بآرم و ایشان را قهر وکنم وی خممود را
 از بآن جهت سوخت تا خلق گویند وکه او به بآسمان رفت تا فرشتگان بآرد و ما را از بآسمان

۱نصر ت دهد و دین او در جهان بماند پس بآن زن در حصار بگشاد…د »

 ظاهر ًا این روایت البته از رنگ افسانه خمالی نیسمت امما ایمن نکتمه را هممه مورخمان
،هاند ، وکه او پیش از بآن وکه عربان بر قلعه وی دست بیابند خود را هلک وکرد . و بدین  بآورد

،بدار خراسممان بممه پایممان رسممید .   و ممماه۲گونه بود وکه روزگار خدای نخشب یا پیغمبر نقا
 نخشب وکه یک چند در بآسمان ماوراءالنهر پرتو افشاند ، هر چند عبطلوع بآن چندان به درازا
،نهمما  نکشید لیکن روزگاری وکوتاه مایه امید وکسانی شد وکه جور و بیداد و تحقیر تازیان بآ
 را به عصیان و عبطغیان رهنمون گشته بود . این سپید جامگممان ، پممس از مممرگ مقنممع نیممز
، تها در ماوراءالنهر بر بآیین او بودند . نویسنده وکتاب حدودالعالم و بیرونی و مقدسممی و  مد

،هاند . ،نها در ماوراءالنهر اشار ت وکرد   عوفی نیز در اوایل قممرن۳مؤلف تاریخ بخارا ، به وجود بآ
،یگوید «امممروز در زمیممن ممماوراءالنهر از متابعممان او جمعممی هسممتند وکممه  هفتم هجری م
،یوکنند و ایشان را سپید جامگان خواننممد و وکیممش و اعتقمماد خممود ،  دهقنت و وکشاورزی م
 پنهممان دارنممد و هیممچ وکممس را بممر بآن اعبطلع نیفتمماده اسممت ، وکممه حقیقممت روش ایشممان

،بهمما۴چیست ؟د »   این سخن عوفی هنوز هممم درسممت اسممت ، و در واقممع از بآن چممه در وکتا

 .۸۷–  ۸۸تاریخ بخارا ص ۱
.Thتامس مور ۲  Moore ک ) داستان این پیغمبر نقمماب دار را در حکممایت۱۸۵۲ شاعر انگلیسی (متوفی در 

«لله رخد » بآورده است .
 .۱۴۷ ترجمه تاریخ بخارا ص Fryeرک ۳
جوامع الحکایا ت نسخه خطی وکتابخانه مجلس .۴
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،یتوان دریممافت . و از  درباره این سپید جامگان بآمده است حقیقت بآیین و روش بآنان را نم
،نها اتفمماق ندارنممد . بعضممی  همین روست وکه نویسندگان وکتب مقال ت نیز در باب عقاید بآ
،هاند و برخممی ،نها را به شیعه بست ،هاند و بعضی از زنادقه . برخی بآ ،نها را از خرمیان دانست  بآ

،هاند . ،هاند از همممه ادیممان و۱به مزدوکیان نسبت داد ،نها نسبت وکرد   در سخنانی نیز وکه به بآ
 عقاید چیزی هست . درباره جامه سپید ، وکه زی و شعار این عبطایفه بوده است گمان غممالب
،هاند . اممما ایممن ،یپوشممید ،هانممد ، م  بآن است وکه بآن را بر غم عباسیان وکه «سیاه جامگاند » بود
،هها زی و لبا س روحانیان بوده است و مانویان نیز جامه سممپید  جامه سپید نزد برخی فرق

،هاند . ،یداشت ،هاند۲م  ۳ شک نیست وکه در این روزگار مانویان در سغد و ماوراءالنهر بسیار بود
 بنابر این ، شاید این جامه سپید ، در میان پیروان مقنع از بآن سبب متداول بوده است وکه
،های داشته است و یا دست وکم شاید ، بتوان گمان برد وکه مقنع  بآیین او از بآیین مانی صبغ
،های عقاید مانویان را  نیز ، برای پیشرفت مقاصدی وکه داشته است ، سازش و تألیف بین پار
،هاند با عقاید مجوسان و خرم دینان وجهه همت داشته است .  وکه در ماوراءالنهر بسیار بود
،یسبب نیست وکه اهل مقال ت او را و یارانش را به همه این ادیان منسوب و  و بنابر این ، ب

،هاند . ۴متهم داشت

 چاپ لندن .۱۱۵ شهرستانی ص ۳۲۳ مقدسی ص ۱۷۹رک: تبصره ص ۱
۲Pelliot, Les traditions manicheennes p. 202. 
 .۳۳۷ الفهرست ص ۳
  ص۱برای اخبار مقنع گذشته از بآنچه نقل شد ر .ک: احوال و اشعار رودوکی به قلم بآقممای سممعید نفیسممی ج ۴

 – و مقاله دوکتر ذبیح الله صفا مجله مهر سال چهارم و پنچم  و برای تحقیقا ت اروپایی رجوع شممود بممه۲۹۳
 .۱۴۳ بر ترجمه انگلیسی تاریخ بخارا ص Fryeتعلیقا ت بآقای فرای 



۷

شهر هزار و یک شب

بنای بغداد
 از روزی وکه شهر وکوفه به خلفت بر ابوالعبا س سممفاح سمملم وکممرد دمشممق از رونممق و
 شکوه دیرینه افتاد . خلفت را خراسانیان پدید بآورده بودند و لزم بود وکه درگمماه خلفممت
،کتر باشد . دمشق وکه نزدیک ثغر روم بود ، از اقاصی مملکت اسلمی وکمه  به دیار بآنان نزدی
،یها و  وسعت تمام داشت ، زیاده دور بود . از بآن گذشته ، مردم دمشق نیز همچنان به مروان
،یورزیدند . برای این خلفت وکه تازه به سمعی ممموالی و بآزادگمان فمر س ،یها علقه م  سفیان
،بتر از عراق نبود زیرا عراق نخستین محل تلقمی و تمما س  پدید بآمده بود ، هیچ جا مناس
 بین عرب و عجم بود . هم به بلد خراسان نزدیک بود و هم با دیار تازیان چنممدان فاصممله
 نداشت . اما در عراق نیز شهری وکه بتواند ، از هر جهت جممای درگمماه خلفممت را شایسممته
 باشد ، نبود . وکوفه بیشتر به خاندان علی اراد ت و تعلق داشت و بصره جایی پر دور افتمماده
،یرسید . لزم بود وکه شهری تازه بر بآرند . شهری وکه درگمماه خلفممت عباسممیان را  به نظر م
–شایسته باشد . سفاح  ظاهر ًا به همین سبب  در نزدیک وکوفه شممهری تممازه بنمما وکممرد ، – 
 نامش هاشمیه و بآنجا را پایگاه خلفت خویش وکممرد . چنممدی بعممد ، مروکممز خلفممت را بممه
 شهری دیگر ، به نام انبار منتقل وکرد . بعد از او ، برادرش ابوجعفر منصور به خلفت نشست

،بتر بیابد . و در صدد بر بآمد بارگاه خلفت را جایی مناس

،هاند وکه: منصور «جماعتی از حکما و اهممل بصممار ت  شرح بنای این شهر را چنین نوشت
 فرستاد تا موضع مناسب بطلبند و ایشان بآن مقام را وکممه امممروز بغممداد بآنجاسممت اختیممار
 وکردند و منصور نیز حاضر شد و بآن موضع را بپسممندید و شممهر بنمما وکممرد… یکممی از عقل
 نصاری گفت یا امیرالمؤمنین یکی از فضایل این موضع بآن است وکه میان دجلممه و فممرا ت
 افتاده است و در وقت محاربه دجله و فرا ت همچنان باشند وکه دو خندق شهر . دیگممر بآن
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 وکه خوار و بار از دیار بکر به انحدار در دجله به این مقام بآرند و از بصره به جانب بحر بممه
 صعود . از جانب شام در روی فرا ت و از خراسان و دیار عجم در شط تممامرا . دیگممر بآن وکممه
 چون مقام در میان است اگر جسر را قطع وکنند دشمن نتواند گذشت . دیگر ایممن وکممه بآن
 موضع در میان بصره و واسط و موصل افتاده است و بر و بحممر و جبممل بممه هممم نزدیممک .
 چون بآن سخن بشنید رغبت او در بآن تأسیس زیمماده شممد . امثلممه بممه اعبطممراف نوشممت تمما
 استادان و مهندسان و فعله بیامدند و چون بنیمماد بمماره نهادنممد خشممت اول را بممه دسممت
 خویش نهادند… و منصور بفرمود تا عرض سور در اسا س پنجاه گز وکنند و در بال بیسممت
 گز… و سرای منصور در میان شهر ساختند تا مسافت از همه جانب یکسان باشد و چممون

۱حساب وکردند چهار هزار هزار و هشتصد و سی و سه درم بر عمار ت خرج رفته بود .د »

شهر هزار و یک شب
 بدین گونه بود وکه بغداد بنا شد . این شهر را وکه گممویی مقممدر بممود روزگمماری دراز بممر
 سراسر مملکت اسلم ، حکمروا باشد ، وی مدینه السلم نام نهاد . اما نام بغداد ، وکه یکی از
 روستاهای مجاور این ناحیه بود و بآن را بدین شهر در افزوده بودند ، هممم چنممان بممر ایممن

،ههای تیسفون وکهن بنا گشته بود وارث تمممدن و۲شهر بماند .   این بغداد ، وکه در وکنار خراب
 جلل و شکوه تیسفون نیز گشت . و شهری وکه در روزگار ابو جعفممر بنمما گشممت ، در دوره
،ههای ،نها و شاهد جلل و شممکوه قصمم  هارون و مأمون وسعت بسیار یافت و صحنه داستا

«هزار و یک شبد » گشت .

،رهای بدیع در بآن بنمما ،ههای بسیار در بآن پدید بآمد . سراهای رفیع و قص ،غها و نزهتگا  با
،هها در بنای بآن داخل گردید . در دوره مأمون عظمت و جلل بآن بممه ،اها و دی  گشت . روست
،های ،هاند ، و شاید از مبممالغ ،های رسید وکه تیسفون و بابل وکهنسال را به خاعبطر بآورد . نوشت  پای
 خالی نباشد ، وکه درین روزگاران نزدیک شصت هزار حمام و بالغ بر سیصد هممزار مسممجد

 .۱۰۸–  ۱۰۶تجارب السلف ص ۱
 ,G. Le Strange, Beghdad و نیز ۱در باب وکلمه بغداد و اشتقاق بآن ر ک: دائره المعارف اسلم ج ۲

P/10 –11. هاند،  وکه بآن را از دو جز ایران «بغد » یعنی خدا و «دادد » گرفت
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،هها وجود داشت .   بازرگانان و سوداگران ، از همر شمهری و دیمماری دریمن۱درین شهر افسان
،اهای بآن همواره از بازرگانممان و جهممان گممردان هممر دیمماری ،یافکندند . وکاروانسر  شهر بار م

بآوکنده بود .

 دربار هارون عظمت و جلل افسانه بآسا داشت . از همه جا نماینممدگان ملمموک جهممان
،یبآمدند حتی شارلمانی امپراتور بزرگ نامدار فرنگ نمایندگان نممزد  بدین دربار با شکوه م
،یفرستاد . بغداد ، در این روزگار با درگاه قیصران روم دعمموی هممم چشمممی  خلیفه بغداد م
،یدیممد: وکمماری وکممه ، پیممش از ایممن ، در روزگممار  داشت و در قسطنطنیه به چشم حقار ت م
،یوکرد . بسفور درین روزگار بسا وکه از بغداد در وحشت و نگران بود و  ساسانیان ، تیسفون م
،یرفممت . ،ههای شهر مغرور و سر فراز و پر بآوازه قسطنطنیه م  بسا وکه سپاه بغداد تا به درواز
،هها بدیع هزار و یک شب را از جلل و عظمت لممبریز ،گها و لشکر وکشی ها ، قص  و این جن

،یوکرد . م

 بدین گونه شهر بغداد ، شهری شد وکه در بآن روزگار در همه جهان هیچ مانند نداشت .
،نهمما بودنممد  قصرهای خلیفه و بزرگان شهر ، با حرم سراها و خواجگان و وکنیزان وکممه در بآ
،یداد . قصرهای خلیفه ، بمما ،لانگیز هزار و یک شب ، شکوه و عظمت خاص م  بدین شهر خیا
،نها بود ، یادگار ایوان با عظمت وکسممری ،ههای لطیف وکه در بآ ،شها و اوانی و پرد  چندان فر
 را با فرش بهارستان و ترنج زر و تره زرین و زرمشت افشار ، وکه با سقوط مدائن همممه بممر
،یوکرد . و رسوم و اعیاد دربار خلفت ، با وزیران ایرانی و با  باد و به تاراج رفته بود ، تجدید م
،ههمای ممرده عهمد شمکوه و جلل  جامه و وکله زر و زیور خاص ایرانیان ، بمار دیگمر خاعبطر

،یوکرد . تیسفون را در بغداد زنده م

خلیفه بغداد
 این مایه شکوه و جلل خیره وکننده بود وکه بغداد را در بآن روزگاران «قبله زایممراند » و
 «وکعبه بآمال جهانیاند » ساخته بود . شهری وکه بارگاه خلیفه بود ، از اوکثر عممالم اسمملم بمماج

 .۱۵۴ ص ۲جرجی زیدان ، تاریخ تمدن السلمی ، ج ۱
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،یغلطید . اما این همممه ثممرو ت شممهر «هممزار و ،یگرفت و در زر و زیور و مکنت و نعمت م  م
،یبآمممد ؟ از غممار ت مممردم ، زیممرا ،یوکممرد از وکجمما م  یک شبد » را در زیبممایی و جلل غرقممه م
 عباسیان هر چند تعصب و خشونتی را وکه مروانیان نسبت به موالی داشتند رها وکردنممد و
 سیاستی تازه پیش گرفتند ، اما در فراز بآوردن مال و گممرد وکممردن خواسممته همچنممان بممه

،یورزیدند . شیوه خلفای شام ، حرص و عبطمع زیاده م

 از همین راه بود ، وکه در اندک زمان مال بسیار فراز بآوردند . چنان وکه ابوالعبا س سفاح ،
 اولین خلیفه بنی عبا س وقتی مرد ، از وی جز نه جبه و چهار پیراهن و پنج شلوار و چهار
 عبطلیسان و سه مطرف خز نماند . اما منصور وکه به جای او نشست چندان در گممرد وکممردن
 مال حرص ورزید وکه پس از مرگ ، نزدیک ششصد هزار هممزار دینممار از او بمماز مانممد و در
،هام  هنگام مرگ ، فرزند خود مهدی را گفت وکه من ترا درین شهر چنممدان مممال فمراز بآورد
 وکه اگر ده سال نیز خراج به تو نرسد ، ارزاق سپاه و نفقا ت و مخارج ثغممر را بممدان وکفممایت
 توانی وکرد . مکنت و ثرو ت هارون را نیز خود اندازه نبممود بمما چنممدان بمماد دسممتی و نمموش
،هاند ، پس از مرگش بیش از نهصممد هممزار ،بها از او نقل وکرد  خواری و زر بخشی وکه در وکتا
،هاند وکه حکممایت از ،نهایی نقل وکرد  هزار درهم از او باقی ماند . از امین و مأمون نیز ، داستا

،نها دارد . ،هبآمیز بآ ثرو ت و مکنت سرشار افسان

،یبآمممد ، بممرای بآن  این مایه مکنت و ثرو ت خلفا البته از رعایت عدل و انصمماف فممراز نم
 تاراج وکردن تازی و دهقان و وکندن و بردن اموال دیه و شهر لزم بود بآن «مهدید » وکه در
،یامیه ، داعیان خراسان ظهور او را به مردم غممار ت زده و سممتمدیده مممژده  پایان روزگار بن
،یدادند ، در عهد بنی عبا س پدید بآمد اما هیچ از بآن ظلم و بیدادی وکه جهان را پر وکرده  م
،یهاشممم داشممتند بمما  بود نکاست و بآن همه امید وکه مردم ستمدیده عراق و خراسان به بن
،یهاشممم در بیممن  روی وکار بآمدن بنی عبا س همه یکسر بر باد رفت ، این بآرزو وکه دولت بن
،یامیه از میان برده بودنممد ، دوبمماره بممر قممرار  همه مسلمانان ، بآن عدالت و مساوا ت را وکه بن
،هخواری و  سازد ، چون نقش سراب محو و ناپیدا گشت . حرص و بآز منصور و هارون و رشو
،نها ، همچنان روزگار حجاج بن یوسف و عهممد هشممام خلیفممه را دوبمماره  نادرستی عمال بآ
،یامیه را ، وا داشته بود تا ،یوکرد . تمام امیدها و بآرزوهایی وکه ستمدیدگان روزگار بن  زنده م
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 به نفع عباسیان سر به شورش بردارند ، از جور و بیداد و حرص و بآز خلفای بغممداد ، نقممش
 سراب بود . در بخارا ، به روزگار ابوالعبا س ، شریک بن شیخ المهممری وکممه قیممام وکممرده بممود
،یهمما و ،یگفت وکه ما هرگز خاندان رسول را پیروی بدان نکردیم تمما شمماهد ایممن خونریز  م
،شهای پی در پی وکه از جممانب وکسممانی چممون سممنباد و ،یها و شور  بیدادها باشیم . سروکش
،یهمما و ،یداد به سبب همیممن خونریز  استادسیس و مقنع در خراسان و ماوراءالنهر روی م
،یبآوردند ، ،های سر به شورش بر م ،یها بود . قیام خوارج ، وکه به هر چندگاه در گوش  بیدادگر
،یگفت فقط ، امر به معممروف و نهممی از  و شورش یوسف البرم وکه قصد او چنان وکه خود م
،یهای روزگار بنی مروان هنمموز ،یها و تبهکار ،یداد وکه بآن بیدادگر  منکر بود ، همه نشان م

  هنوز بسیار بودنمد وکسمانی وکمه در ایمن روزگمار۱تمام نشده بود و به قول بعضی محققان
،یگفتند: م

یگشت. ای کاشکی بیداد مروانیان باز م

یرفت. و کاشکی عدل عباسیان به دوزخ م

،های  و این خود چندان عجب نبود . زیرا همه جا عمال خلیفه سیاست خشممن و جممابران
،یافممزود و از ایممن حیممث اوضمماع بمما دوره ،یوکردند وکه پیوسته بر نارضایی مردم م  تعقیب م

،یامیه چندان تفاو ت نداشت . بن

،نهمما ،هها و بیانبا ،یوکردند ، و در را  بازرگانان و توانگران را در شهرها امرا و حکام غار ت م
،یارتباط نبودند . وکشاورزان و برزگران را در دها ت خداونممدان ملممک ،نها ب  راهزنانی وکه با بآ
،هوران و حتی سپاهیان ،یدوشیدند . روزگار پیش ،یوکردند و در شهرها عمال خلیفه م  یغما م
،یبنممد و بممار بودنممد و ،نها نیز عبطعمه جور و بیداد وزرا و امرا عبطممماع ب  نیز ازین بهتر نبود . بآ

،یرسید . فریاد اعتراض وکسی به گوش خلیفه نم

 برای تأمین مخارج هنگفت دربار خلیفه وکه در عیاشی و ولخرجی مستغرق بود مممردم
،یشممد تمما ،جها بودند . هممزاران دودمممان ، درمانممده و پریشممان م  مجبور به پرداخت انواع خرا

Vanمقصود ۱  Vloten وان فلوتن محقممق معممرروف هلنممد اسممت در وکتماب Recherches  sur  la 

Domination arabe P. 69 ک ) نقل وکرده:۸۴ ص ۱۶ و هموست وکه این بیت را از اغانی (ج
و لیت عدل بنی العبا س فی الناریا لیت جوربنی مروان عناد لنا 
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 خلیفه در پایان یک شب مستی بتوانممد بمماران جممواهر و دینممار بممر شمماعران و مطربممان و
،یشمد تما خممدمت  ساقیان و مسخرگان خویش نثار وکند . خمون صممدها معصموم ریختممه م

،تها بیارایند… گزاران خلیفه بتوانند سفره رنگین خود را به الوان نعم

،هاند غالب ًا چنان خمارج از حمد و قیما س اسمت وکمه ،شهایی وکه به خلفا نسبت داد  بخش
،یاندازد . چه بسا وکه برای یمک حمرف روکیمک زننمده  انسان را در صحت روایا ت به شک م
،هاند . چه بسا وکه به خاعبطر یممک بیممت مممدح ،  دهان یک شاعر دلقک را از در و گوهر انباشت
،هاند . هادی خلیفه ، به  ساز و جامه و بنده و ملک به گویندگان فرومایه و گدا چشم بخشید
،یبخشمید و رشمید بمه  یکی از چاوکران خود «چهار صد اشتر بار وکرده و به زر و جمامهد » م
،یوکرد . وزرا از ایممن گممونه گشمماد ،ههای خاص خود عطا م  یک شاعر چهار صد جامه از جام
،یهایی وکه بممه برمکیممان و خانممدان سممهل ،یها و درم بخش ،یها بر وکنار نبودند . بزرگوار  باز
،یها نشممان ،یها و درم بخشمم ،تانگیز و خیره وکننده است . و این زرپاش ،هاند ، شگف  نسبت داد
،یدهد وکه وزیران نیز مانند خلفا در جمممع مممال و خواسممته هیممچ بممه عممدالت و انصمماف  م

،هاند پای بند باشند . ،یتوانست نم

دولت عباسیان
،نهمما حاصممل  حقیقت بآنست وکه دولت عباسیان ، خود دولت غدر و خیانت بود . دولت بآ
،نها هیچ از این یاران فداوکار خویش به سزا  رنج و سعی موالی و بآزادگان خراسان بود اما بآ
،نها فداوکاری وکرده بودند ، به غممدر  قدردانی نکردند ، سهل است تمام وکسانی را وکه در راه بآ
 و خیانت هلک وکردند . ابوسلمه خلل ، با بآن همه سممعی و وکوشممش وکممه در نشممر دعممو ت
،نها وکرد به سبب بدگمانی و بد دلی خلیفه وکشته شد . ابومسلم نیز ، وکه در واقممع دولممت  بآ
،نها در اممان نمانمد . برمکیممان از  عباسیان پرورده و بآورده او بود ، از بدگمانی و بدسگالی بآ
،مانگیممز رهممایی ،نها همین سزا را دیدند و خاندان سممهل نیممز از ایممن سرنوشممت شمموم غ  بآ

نیافتند .

 این رفتار خدعه بآمیزی وکه عباسیان ، به جای پروردگان و یا پرورندگان خویش وکردند
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،تانگیز است . با این همه سبب عمده بآن گربزی و هشیاری خلفای عباسی بمود ، وکمه  شگف
،یوکشانید . و در نگهممداری مسممند دولممت خممویش از ریختممن خممون  بآن را تا حد بدبینی م
،یگاشتند . شاید نیز این وکارهمما را تمما حممدی سممبب بآن  دوستان وفادار خود نیز روی بر نم
،یخواستند بدان ، عامه مسلمانان را راضی وکنند . چون ، مسلمانان واقعممی ، در بآن  بود ، وکه م
 روزگار از دعاوی ابوسلمه و ابومسلم ، وکه متهم به عقاید غل ة و زنادقه و اهل تناسخ بودند ،
 البته خرسند نبودند . جاه و حشمت خاندان برامکممه و خانممدان سممهل نیمز وکمه در درگماه

،نها نبود . خلفت زیاده از حد قدر ت و عظمت یافته بودند موافق میل و رضای بآ

،یامیه سیاست عربی را رها وکرده بودند ، این  بنابرین ، خلفای بآل عبا س؛ وکه برخلف بن
،ینهادند ، ،نها را وکنار م ،یداشتند و به هنگام ضرور ت بآ  ایرانیان را نیز در حد خاصی نگاه م
 تا بدان وسیله ، اعتماد عامه را جلب وکنند و شورش و سروکشی اهل سنت را وکه هر زمممان
،نها را تهدید وکند ، قبل از وقوع چاره نمایند . در هر حال ، هر  ممکن بود خلفت و دولت بآ
 چند با روی وکار بآمدن عباسیان افسانه «دولت عممربد » وکممه امویممان تحقممق بآن را در سممر
،یپروردند ، با تأسیس و ایجاد «شهر هزار و یک شبد » مثل رویاهای «هزار و یک شممبد »  م
 محو و ناپدید شد لکن عباسیان نیز راضی نشدند وکه دولت بغداد ، یکسره دولت خراسانی
 باشد از این سبب بود وکه نسبت به وزیران و پروردگان نممام بآور ایرانممی خممویش نیممز ابقمما

نکردند . و داستان برامکه شاهد این دعویست .

برمکیان
،نهما ، معبممد نوبهمار   را وکممه۱این برمکیان از بزرگان و نمام بآوران بلمخ بودنمد . نیاوکمان بآ

،بها بآمده است وکه البته از اغراق خالی نیست ، نام این معبممد ، از دو۱  در باب معبد نوبهار اوصاف زیادی در وکتا
 وکلمه سنسکریت بآمده است وکه اولی به معنی نو ، و دومی به معنی صومعه و دیر است . این نوبهار وکه در بلخ
،یبآمده است و بمه ادعممای دقیقممی شمماعر ، حرمممت و ،ههای بزرگ بوداییان به شمار م  بوده است از جمله بتخان
 شرف مکه را در نزد بآن قوم داشته است . چنان وکه امرا و ملمموک نممواحی مجمماور ، از متولیممان بآن معبممد وکممه
،هانممد ،هانممد . بآورد ،یبرد ،هاند و نذور و هدایا نزد برمک م ،یوکرد ،نها بوده است ، فرمانبرداری م  برمک ، نام عمومی بآ
،مها بود ، و در اعبطممراف ،هها داشت و بر قبه نخستین بآن وکه بلندی بآن بیش از صد ذراع بود عل  وکه این معبد قب
،هها جمای بمود ، و همر یمک از ایمن  معبد سیصد حجره بنا وکرده بودند وکه خادمان و وکارگزاران را در بآن حجر
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،نهممای وسممیعی نیممز وکممه بممه ایممن ،یوکردنممد . زمی  پرستشگاه بوداییان بآن شهر بممود اداره م
،هها تعلق داشت در اختیار بآنان بود . حتی از بآن پس نیز وکه نیاوکان این خانممدان  پرستشگا
،نها همچنممان در  بآیین بودا را رها وکردند و به دین مسلمانی در بآمدند قسمتی از این زمی

،نها ماند . تصرف بآ

،یبآیممد از بآن  نوبهار ، وکه در بلخ پرستشگاه مردم بود ، البته چنان وکه از نام بآن نیز بممر م
،ههای مجو س ،هها و قصص سعی وکردند بآن را از بآتشکد  بوداییان بود . معهذا بعدها در افسان
،هانممد ،تانگیز بآورد ،فهای شگف ،بها توصی  بشمارند . در باب عظمت و جلل این معبد در وکتا
،یبآیممد وکممه ایممن معبممد  وکه البته از اغراق خالی نیست اما از تمام بآن اوصاف ، به خوبی بر م

بآتشکده زردشتی نبوده است ، معبد بودایی بوده است .

،یبآیممد مقممارن اوایممل قممرن اول ،هها بر م ،هها و افسان  باری ، این برمکیان ، چنان وکه از قص
 هجری به بآیین اسلم در بآمدند . چندی بعد با خلفای اموی ارتباط پیدا وکردند و در بمماب
،تانگیز و بمماور ،هاند وکممه شممگف ،ههای عجیب بآورد ،بها قص  این ارتباط با خلفای اموی در وکتا
 نکردنی است . در هر حال ، بعد از سقوط امویان ، خالد بن برمک از نام بآوران این خانممدان
 به ابولعبا س سفاح پیوست و مقام وزار ت یافت . در دوره ابوجعفر منصور نیز همچنان مقام
 خویش را داشت و فرزندانش در درگاه عباسیان بربآمدند و جاه و مقام یافتنممد و وکارهممای
،نها بود . از بآن میان یحیی بن خالد ، وکه پرورنده هممارون بممود ، نممزد  بزرگ همه در دست بآ
،یپرداخممت . مهممتر  خادمان را در سال بیش از یک روز نوبت خدمت نبود و دیگممر روزهمما بممه وکممار خممویش م
،یرسممید . و ،یخواندند و تولی امور معبد به میراث از برمکممی بممه برمممک دیگممر م  خادمان معبد را نیز برمک م
،یوکردند و دسممت برمممک را ،تها را زیار ت م ،یبآمدند و ب  پادشاهان خراسان و چین و هند و وکابل بدین معبد م
،یشمار نیز داشت وکه همه در تصرف ،یبوسیدند . معبد نوبهار را عواید و اوقاف بسیار بود ، و اموال و خزائن ب  م
 برمک بود . در درون معبد نیز بتها بود به زر و گوهر بآوکنده و به دیبا و حریممر بآراسممته ، وکممه ممموجب شممگفتی

،یبود . زائران و سیاحان م
،نها بآمده است رک: تاریخ برامکه ، مقممدمه  برای اعبطلعا ت بیشتر در این باب و نام مآخذی وکه ذوکر نوبهار در بآ

  و وکتمماب لوسممین بممووا ، ترجمممه۱–مفصل مرحوم عبدالعظیم قریممب گرگممانی  و دائممره المعممارف اسمملم ، ج 
–عبدالحسین میکده  و رک: مسالک العصار .

 اما در باب برمک وکه نام عمومی متولیان نوبهممار بمموده اسممت رجمموع شممود بممه سلسممله مقممال ت موسمموم بممه
Iranica از ه . و . بیلی در مجله BSOAS و همچنین اصل وکتاب برمکیممان بممووا۲ قسمت اول ص ۱۱ ، ج  

 در این باب ملحظه شود .۱ ، ج دائره المعارف اسلم و همچنین ۱۲۲–۱۲۳ص 
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،یرفت و خلیفممه را ،کاندک همه وکارها بر دست او م  وی مکانت تمام یافت . چندان وکه اند
 جز نام نبود . فرزندان او ، فضل و جعفر ، نیز در درگاه خلیفه قدر ت و نفوذ تمام بممه دسممت
،نها  بآوردند ، و چنان همه وکارها را به دست گرفتند وکه هر وکس در دسممتگاه خلفممت بممدا
،یرفت . این قدر ت و عظمممت ،یماند و در اندک زمان بروکنار م  وابستگی نداشت از وکار باز م
 وکه یحیی و فرزندانش در دربار هارون به دست بآوردند ، ناچار خشم و رشممک درباریممان را
،یهای زیاده از حد فضل و جعفر نیز ناچار خلیفه را بممه ،یها و نافرمان ،یانگیخت . خودسر  م
،ختر شمموند ،یشد وکه بدخواهان و حسودان هر روز گستا ،یبآورد . و این همه ، سبب م  ستوه م
،نهمما نیممز ،نها را متهم به وکفر و الحاد و عبطغیان و فسمماد بنماینممد . جممود و بزرگممواری بآ  و بآ
،یتوانست زبان عبطاعنان و بدسگالن را ببندد و ناچار اسمباب و جهماتی پدیمد بآممد وکمه  نم

  هجمری جعفمر را بممه فرمممان هممارون۱۸۷سقوط و نکبت بآنان را سبب گشممت . در سمال 
 وکشتند و از وکسان و یاران او نیز بسیاری را به حبس و شکنجه وکشیدند و حممتی فضممل و
،بهای الیممم دچممار بآمدنممد . ثممرو ت و مکنممت بسممیار و  یحیی نیز به زندان افتادند و به عذا
،نها نیز مصادره شد و وکسانی وکه یک روز در اوج ثممرو ت و نعمممت بودنممد ، روز ،یحساب بآ  ب

دیگر به نان شب حاجت داشتند .

،تانگیز وکه خاندان توانگر و مقتدر و بمما حشمممت برمکیممان را  این نکبت و سقوط شگف
،مانگیممز در  چنین گرفتار فقر و نامرادی وکرد ، در سراسممر دنیممای اسمملم بآوازه و شممهرتی غ
 انداخت و همه جهان را در شگفتی و حیر ت افکند . ازیمن رو عجمب نیسمت وکمه داسمتان
،تهای عجیب و افسممانه بآمیممز ،تانگیز روای  پردازان و قصه سرایان ، در باب این حادثه شگف
،ههای ،هها و افسممان  بآورده باشممند . از همیممن روسممت ، وکممه سراسممر تاریممخ برامکممه از قصمم

،تانگیز و اغراق بآمیز بآوکنده است ،ههای لطیف بدیع دلویز وکه در باب ایمن۱شگف   و بسا قص
،ههای «هممزار و یممک ،خهای وکهن بازمانده است . چنان وکه ، در قص ،بها و تاری  خاندان در وکتا
،نهای لطیممف ،های خمماص دارد . در بسممیاری ازیممن داسممتا  شبد » سیمای جعفر برمکی جلو

 برای اعبطلعا ت بیشتر در باب خاندان برمکی رک: تاریخ برامکه با مقدمه مفصل تحقیقممی بآقممای عبممدالعظیم۱
 Bouvatقریب گرگانی وکه اوکثر روایا ت مهم را در بآن جمع وکرده است . و نیز رجوع شود: رسمماله محققممانه 

عنوان:  این  Lesبه   Barmecles  d'apres  les  historiens  Arabes  et  Persanes, 

Paris 1912.  



۱۷۲ / دو قرن سکو ت

 پریوار ، جعفر نیز مانند مسمرور خمادم ، هممه جما حریمف و نمدیم خلیفمه اسمت و چنمان
،ینماید ، وکه همه وکارهای دستگاه خلفت بر دست این وزیممر محتشممم و متنفممذ ایرانممی  م
،یها ، وکه هارون خلیفه را درین «شهر هممزار و یممک ،یها و عشر ت جوی  است . در بآن شبگرد
 شبد » گرد وکوی و بازار و وکنار دجله و میان نخلستان ها ، همه جا در جنب و جوش نشان
،یدهد ، جعفر برمکی همه جا همراه است . و داستان ثممرو ت و جلل و عشممر ت جممویی و  م
،ههای دلویز «هزار و یک شبد » جلوه  شاد خواری خلیفه و وزیران و درباریان او درین قص
،ههای ایممن  و انعکا س بارز دارد و اشارتی نسبت به نکبت و سقوط برامکه نیز در عبطممی قصمم

۱وکتاب بآمده است .

،هاند . و شمماید بممه  باری خاندان برامکه در دولت عباسیان ، قدر ت و حشمت بسیار داشت
،نهمما  همین سبب بدسممگالن و حسممودان بسممیار هممم ، بممه عبطعممن و دق و هجممو و سممب بآ
،هاند و بممه وکفممر و ،یوکرد ،نها را به زندقه و بددینی متهم م ،هاند . ازین روست وکه بآ ،یپرداخت  م
،هاند جممای شممک ،نها بآیین بممودا داشممت ،هاند . در این وکه نیاوکان بآ ،یداشت  مجوست منسوب م
،نهمما نسممبت ،شپرسممتی وکممه بممه بآ  نیست اما تمایل به مجوسان زرتشت و علقه به احیا بآت
،هاند و ،هاند ، قطع ًا مردودست ، و این همه را دشمنان و بممدخواهان ایممن خانممدان سمماخت  داد
،هاند تا اقدام هممارون را در فممرو گرفتممن و ،نها پرداخت  بسیاری نیز ، بعد از نکبت و سقوط بآ
،نها ممکممن ،نها موجه جلوه دهند . معهذا ، شک نیست وکه قدر ت و حشمت بآ  برانداختن بآ
 نبوده است حرمت حدود حق و عدالت را نگه داشته باشد . از این رو بعید نیست وکه بآنچه
،نهای دیگممر ،هاند و بعضی داسممتا ،یهای فضل بن یحیی در خراسان گفت  در باب سبک سر

،هاند درست باشد . وکه در باب مظالم یحیی و جعفر بآورد

 در هر حال قدر ت و حشمت برمکیان در تاریممخ بآن روزگممار مممایه شممگفتی و اعجمماب
،یبآیممد . چنممان ،نها نیز افسانه بآمیز به نظممر م ،یپایان و باد دستی و زرپاشی بآ  است . ثرو ت ب
،نها بر اموال احیان ًا بیش از خود خلیفه بموده اسمت بمه عبطموری وکمه ، ،ینماید وکه تسلط بآ  م
،هاند وکه اگر خلیفه خود انممدک مممالی حمماجت داشممته  چندان بر خزانه مملکت مسلط بود

،نهای «هزار و یک شبد » بآمده است رجوع شود بممه۱  در باب احوال جعفر و دیگر برامکه بآن گونه وکه در داستا
 .۱۲۱– ۱۲۰ وکه ذوکر بآن گذشت ص Bovatوکتاب 
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،یتوانسته است به دست بیاورد . ،نها دستوری باشد نم ،یبآن وکه از بآ است ، ب

،یدید وکه این خاندان محتشم و توانگر ، بیش از خود او بر تممام  و البته ، وقتی خلیفه م
،یدید . ،نها ناچیز م  امور و شئون ملک تسلط دارند ، خویشتن را در برابر قدر ت و عظمت بآ

،یداشت . ،نها وا م و همین احسا س ضعف و حقار ت ، او را به دشمنی و بآزار بآ

،یگوید وکه: «موجب تباهی و پریشانی وکممار برمکیممان  ابن خلدون این نکته را درست م
،نها در همه شئون مملکت استبداد یممافته بودنممد و بممر همممه اممموال دولممت  این بود وکه بآ
،یخواسممت  مسلط گشته بودند . تا جایی وکه هارون اگر برای خود چیزی از بیممت المممال م
،نها بر وی چیره گشته بودند و در فرمانروایی با او انباز گشته بودنممد . ،یشد . بآ  میسرش نم
،نها خلیفه در امور مملکت اختیاری و تصرفی نداشممت . مممآثر و بآثممار  چندان وکه با بودن بآ
،نها بلندتر و مشهورتر بود . در همه وکارهای دولتی بزرگان خاندان ،نتر و بآوازه بآ ،نها افزو  بآ
،یداشممتند .  خود را گماشته بودند و بنیاد دولت خویش را بدین گونه بآباد و اسممتوار نگممه م
 وزار ت و امار ت و فرمانروایی و حتی دربانی خلیفه و همه امور اداری و نظامی و هر بآنچممه

،نها قرار داشت .د » ۱به شمشیر و قلم وابسته بود در دست بآ

،یوکردند وکممه زمممام خلفممت را در دسممت  اما این وزیران هوشمند ، تنها به این اوکتفا نم
،هها و پندارها خممویش ،یخواستند بآیین مسلمانی را نیز دستخوش اندیش  بگیرند . بسا وکه م
 دارند . گویند برامکه رشید را بر بآن داشممتند وکممه در جمموف وکعبممه بآتشممدانی بگممذارد وکممه
،یخواهنممد  پیوسته در بآن بآتش بیفروزند و عود بسوزند . رشید دانست وکه به این اشممار ت م
 در وکعبه بنیاد بآتش پرستی بگذارند و وکعبه را بآتشکده سازند . این معنی یکممی از اسممباب

،هاند نه زرتشممتی؛۲نکبت برمکیان گردید .   با توجه به این نکته وکه برامکه ظاهر ًا بودایی بود
،یها حممتی ،یدهد وکه ایران ،یتوان تردید وکرد ، لیکن این گونه روایا ت نشان م  درین روایت م

،هاند . ،یوکرد ،های غفلت نم ۳در قلمرو دین نیز برای استقرار نفوذ خویش لحظ

 چاپ اروپا .۲۰مقدمه ، ص ۱
 .۵۸الفرق بین الفرق ، ص ۲
،نها وکه لقب متولیان نوبهار بوداییان بلخ بوده۳  گمان بآتش پرستی در حق برامکه قطع ًا خطاست نه فقط نام بآ

 است گواه این معنی است بلکه از این نکته وکه خالد برمکی در امار ت عبطبرسممتان حکممومت مصمممغان را وکممه
،یشممود . نیممز رک:   :Marquartمقام روحانی مهم در دماوند داشته منقممرض نمممود ، ایممن مطلممب تأییممد م
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سقوط برامکه
،نپردازان بما بآب و تماب شماعرانه ،خنویسممان و داسممتا  داسمتان سمقوط برمکیمان را تاری
،بهممای ،هبآمیز وکه در نکبت و سقوط ایممن خانممدان از میممان ل ،ههای سرد گل ،هاند . چه بآ  نوشت
،هاند  خاموش و پر تمنا شاعران و نویسندگان عبطماع گذشته ، بیرون تراویده اسممت ! وکوشممید
نکبت و سقوط این خاندان را به مثابه فاجعه بزرگی برای تاریخ مجد و وکرم جلوه دهند .

،هوار بآنممان ،یرسد بآنسممت وکممه ثممرو ت و جلل افسممان  درین میان بآن چه قطعی به نظر م
 دیده هارون خلیفه زردوست عشر ت جوی را خیره وکرده است و بدان وا داشته است وکممه
،یهای ،یهای به افراط و خود سممر  به مصادره و استصفاء اموال بآنان فرمان دهد . مال بخش

،یانگیخته است . بیرون از حد فرزندان یحیی نیز ناچار رشک و غیر ت خلیفه را بر م

،یبآید در بذل مال راه افراط ،نها ، بر م  برامکه چنان وکه از روایا ت و حکایا ت منسوب بدا
،هوار بآنان ذوکر شممده اسممت ، از ،شهای افسان ،هاند . با بآن وکه حکایاتی وکه در باب بخش ،یرفت  م
،نها برای جلممب و ،ینظیر بآ ،یتوان گفت ثرو ت و مکنت ب ،قهای شاعرانه خالی نیست م  اغرا
،هاند  تحریک حسد خلیفه وکافی بوده است . خاصه وکه دشمنان و بدسگالن وکوشممش داشممت
،هها و روایا ت موجممود ،  وکه ذهن خلیفه را در حق بآنان مشوب نمایند . ازین رو از خلل قص
،یتوان به دست بآورد . ابن اثیر بآورده است وکممه چممون جعفممر  برای تأیید این نکته قرائتی م
 برمکی وکاخ بزرگ خود را ساخت و بیست همزار همزار درهممم در بآن وکممار خمرج وکممرد بممد
 اندیشان این خبر را به خلیفه رسانیدند و گفتند وقتی جعفر بممرای بنممایی چنممدین مممال
 خرج تواند وکرد ، سایر نفقا ت و مخارج او تا چه حد خواهد بود ؟ این سخن در رشید تأثیر

۱شگرف وکرد و بآن را به غایت بزرگ شمرد .

،یوکران و شهر ت وکم نظیر بآنان را به دیده ،یبآید وکه رشید ثرو ت ب  از روایا ت بآشکارا بر م
،هانممد وکممه گفممت ،ینگریسته است . از اسحاق بن علی بن عبدالله عبمما س ، نقمل وکرد  رشک م
،یگفممت «گفتممم ای امیرالمممؤمنین ، چنیممن  هارون روزی در باب برمکیان با من سممخن م
،های ،ینگری . ایشان را تو خود بربآورد ،ینماید وکه تو به مال و نعمت بآنان به دیده رشک م  م

Eranshâhr. P. 124.  
 چاپ مصر .۱۱۴ ص ۵ابن اثیر ، ج ۱
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،نهمما بنممدگان و چمماوکران ،یوکنند به فر وجود توست ، بآ ،های . بآن چه م  و بدین پایگاه رسانید
،واند درباره بآنان هر چه خواه توانی وکرد . رشید انکار وکرد و گفت چنیممن نیسممت وکممه تممو  ت
،یپنداری . من اوکنون ، به عبطفیل ایشان زنده ام… چندان ملک و مال وکه ایشممان دارنممد از  م
 فرزندان من وکس ندارد درین صور ت چگونه توانم در حممق بآنممان نیممک دل و نیممک بیممن

۱باشم ؟د »

، تها در ،یدهد وکه هارون ، چگونه ثرو ت و جلل این خانممدان را مممد  این روایت نشان م
،یدیده است . جهشیاری نیز داستانی نقل  عین خشم و سکو ت به دیده رقابت و حساد ت م
،ینویسد: «چون یحیی دریافت وکه رشید را بر وی حممال ،یوکند وکه مؤید این نظر است م  م
 دگرگونه گشته است ، بر نشست و به خانه یکی از هاشممیان وکمه بما وی دوسمتی داشمت
 برفت و در وکار خود با او رای زد . هاشمی گفت: خلیفه بممه گممرد بآوردن مممال و انممدوختن
،هاند و خواهد وکه بآنان نیز صمماحب  خواسته میل بسیار دارد و او را فرزندان بسیار در رسید
 ضیاع و عقار گردند . وکسان تو همه ضیاع و عقار بسیار دارند و بد اندیشان تو نزد خلیفممه ،
،نها همی گویند . اگر در مال و مکنت بآنان نظر وکنی و بآن را به فرزنممدان  بر ضد بآنان سخ
 خلیفه واگذاری بدین وسیلت قربت و مکانت یابی و باشد وکه تو و یارانت از گزند و بآزار او

۲در امان مانید .د »

 از این قراین پیداست وکه سبب نکبت و سقوط برمکیان جز بآن نبوده است وکه هارون
،یخواسته است اموال بآنان را مصادره وکند . در واقع مصادره و استصفا اموال در بآن زمان  م
،ههای نمماچیز حبممس و مصممادره  بسیار متداول بوده است و خلفا غالب ًا امرا و وزرا را به بهان
،نها نیز بارها خلفا وزیران خود را به عبطمممع تحصممیل ،هاند . قبل از برامکه و بعد از بآ ،یوکرد  م

،هاند . ،هاند و شکنجه وکرد مال در زندان باز داشت

 با این همه سبب نکبت این عبطایفه را بعضی از مورخان در داسممتانی عشممقی جسممتجو
،ینویسند: «رشید عباسه خواهر خود ،هاند . م ،تانگیز درین باب بآورد ،های شگف ،هاند و قص  وکرد
،یبآن دو صممبر نتوانسممتی وکممرد و جمممع  را و جعفر بن یحیی را به غایت دوست داشتی و ب

 چاپ مصر .۶۶ ص ۵العقدالفرید ، ج ۱
 .۱۹۳۸ عبطبع مصر ۱۷۹تاریخ الوزرا ، ص ۲
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،یمجوز شرعی از غیر ت دور بود . خواهر را بممه زنممی جعفممر داد بممه  ایشان در یک مجلس ب
 شرط بآن وکه در میان ایشان جز نظر و سخن گفتنی نباشد و بسیار بممودی وکممه رشممید از
 مجلس برخاستی و ایشان هر دو خالی بودندی ، و هر دو جوان و به غایت پاوکیزه صممور ت
 و متناسب اعبطراف ، هم در دارالخلفه فرصتی عبطلبیدند و با هممم جمممع بآمدنممد ، پسممری در
 وجود بآمد بآن پسر را در مکه فرستادند ، تا رشید نداند و نوبتی دیگر مواقعه وکردند پسری
 دیگر حاصل شد او را پیش برادر فرستادند بمما معتمممدان . و گوینممد عباسممه را در سممر بمما
 وکنیزک جنگ افتاد و او را بزد ، وکنیزک از بآن غصه حال با هممارون بگفممت . هممارون وکینممه
 عظیم در دل گرفت و عزم حج وکرد و چون به مکه رسمید حممال تفحمص نممود و همر دو
 وکودک را حاضر وکردند و بدید پس هر دو را در چمماهی انداختنممد و چمماه را پوشممانیدند و

۱چون از حج بازگشت برامکه را برانداخت .د »

 این داستان عشق بازی عباسه با جعفر برمکممی را بسممیاری از قصممه پممردازان موضمموع
،هاند . بآخر نه در بآن مایه افسانه و خیال بیش از حقیقت است ؟ از این ،هها خویش وکرد  افسان

،هاند . ،ههای دلکش پرداخت ۲روست وکه در باب بآن افسان

،هانممد بآن را  اما حقیقت بآنست وکه ، از مورخان معتبر وکسانی وکه این حادثه را ذوکممر وکرد
،هاند بلکه فقط یکی از اسباب سقوط و نکبت بآن خانممدان  علت اصلی نکبت برامکه نشمرد
،یوکند  . بآن را مجعمول و ،هاند . ابن خلدون ، در صحت این روایت ، به سختی تردید م  پنداشت

،یشمممرد ،یداند و شأن هارون خلیفه را ازین سممخنان برتممر و فراتممر م   در واقممع۳موضوع م
،یبآید سه بار شوهر وکرده است و هر  عباسه خواهر هارون ، چنان وکه از اخبار و روایا ت بر م
،هاند . و به همین سبب بموده اسمت وکمه ابونموا س شمماعر  سه شوهر نیز پیش از خود او مرد
 ظریف خوش سخن ، بر سبیل عبطیبت شعری هجو بآمیز و دلنشین سممروده اسممت و در بآن

 .۱۵۱تجارب السلف ص ۱
 ۱۹۰۴ منتشممر شممد و در سممال Abbása میلدی داستانی به زبان فرانسمموی بممه نممام ۱۷۵۳چنان وکه در ۲

Lssمیلدی نیز وکتابی به نام   nuits  de  bagdadبه زبان فرانسوی انتشممار یممافت . جرجممی زیممدان  
 نویسنده مصری هم این حکایت را به صور ت داستان تاریخی نوشته است وکه معروف شده است (رک: مقمماله

Horovitz ک ) .۱ در چاپ جدید دائره المعارف اسلم جزء
 به بعد .۱۹مقدمه ، ص ۳
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،یخواهد به هلوکت رساند او را بمما عباسممه  خلیفه امین را اندرز داده است وکه هر وکس را م
،هانممد ، از  تزویج وکند . اما وکسانی وکه در شرح دیوان ابونمموا س ، نممام شمموهران عباسممه را بآورد

،هاند . ،یشمرد ،هاند و پیداست این روایت تزویج او را با جعفر درست نم ۱جعفر نام نبرد

،یبآیممد وکممه بآن را  در هر حال ، ظاهر ًا این داستان ، از رنگ افسانه خالی نیست . به نظر م
،ههای ،های وکممه بما افسممان  ساخته باشند تا سبب نکبت و سقوط خانممدان برمکمی را در قصمم
 دلویز این شهر «هزار و یک شبد » مناسب و سزاوار باشد نقل وکرده باشممند . و از ایممن رو

،هاند . مایه و مضمون داستان را از سرگذشت جذیمه ابرش و خواهر او گرفت

،های بیممش  باری داستان عباسه ، وکه ابن خلدون نیممز در صممحت بآن تردیممد دارد افسممان
 نیست . برای نکبت و سقوط برمکیان هیچ لزم نبوده است وکه بآنمان ، گنماهی وکوچمک یمما
،تانگیز بآنان وکه چشم خلیفممه را خیممره ،یوکران شگف  بزرگ مرتکب شده باشند . بآیا ثرو ت ب
،یتوانسته است به تنهایی گناه بزرگی برای بآنان به شمار بآیممد ؟ بممرای همیممن  وکرده بود نم
،ههای تاریک زنممدان ،لها در دخم  گناه بود وکه خلیفه جعفر را وکشت و فضل و یحیی را سا
،های بممود بممرای بآن وکممه اممموال  شکنجه داد . در واقع قتل جعفر و حبس پدر و برادر او بهان
،یرفت مبالغ هنگفتی از زر و جواهر  موجود بآنان به تصرف خلیفه در بآید اما چون گمان م
،لها در زنممدان  بآنان از دستر س غاصبان دور مانده اسممت لزم بممود فضممل و یحیممی را سمما

،هاند باز ستانند . ،یرفت پنهان وکرد نگهدارند و با فشار و شکنجه بآن چه را گمان م

،ینویسممند؛ ،یوکنممد . م ،هاند وکه این دعوی را تأیید م ،بها بآورد  حکایتی درین باره ، در وکتا
 خلیل بن هیثم وکه رشید او را به زندانبانی یحیی و فضل گماشته بود ، حکمایت وکمرد وکمه
 مسرور خادم با گروهی از چاوکران نزد من بآمد و با یکی از چاوکران دستاری پیچیده بممود .
 پنداشتم وکه مگر خلیفه با بآل برمک بر سر مهر بآمده است و وکممس فرسممتاده اسممت تمما از
،نها دلجویی وکند . مسرور مرا گفت وکه فضل بن یحیی را بیرون بآور چممون فضممل پیممش  بآ
،یگوید وکه ترا فرموده بودم تا همه اموال را بممه مما تسملیم  وی ایستاد گفت امیرمؤمنین م

ک ):۵۲۰قطعه ابونوا س چنین است (دیوان ص ۱
و ابن القاده السادسهال قل لمیمن اللمه 
 ک ان تفقد هراسمهاذا ما نمماوکث سممر
 و زوجمه بعبماسمهفل ت تقتله بالسیف
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،هام وکه مال بسیاری برای ،های . اوکنون به یقین دانست ،یپنداشتم وکه این وکار را وکرد  وکنی و م
،لهمما واقممف نگردانممی دویسممت ،های مسرور را فرمودم وکه اگر وی را بر بآن ما  خود نگهداشت
،هاند انجام ده . مسممرور گفممت ،ها ت بزنند . فضل گفت ای اباهاشم هر چه ترا فرمان داد  تازیان
 ای ابالعبا س صواب بآن بینم وکه مال را بر جان مقدم نداری وکمه اگمر بآن چمه ممأمورم بمه
 جای بآرم ترسم وکه جممان تممو بمرود . فضممل سممر بمر بآورد و گفممت ای اباهاشممم ، هرگممز بمه
،هام و اگر همه جهممان مممرا بممودی و مممرا میممان خممروج از دنیمما و  امیرالمؤمنین دروغ نگفت
،یداند و ،های مخیر وکردندی خروج از دنیا را برگزیدمی و امیرالمؤمنین این م  خوردن تازیان
،یداشتیم چگونه امروز مممال ،یدانی وکه ما عوض خود را با بذل مال مصون م  تو خود نیز م

۱را به بها عوض نگه داریم ؟

،هاند و خطاست  ازین قرار برمکیان فدای نخو ت و غرور خویش و رشک و بآز خلیفه شد
،نهمما  بآن وکه گمان برند ، داستان پیوند و ارتباط بین جعفر و عباسه سبب عمممده نکبممت بآ
 بوده است . درست است وکمه ایمن قصمه را ظماهر ًا از روی داسمتان جمذیمه و ابمرش و یما
،هاند ، اما شک نیست وکه از مزاج تند و عبطبع سمودای همارون ایمن ،ههای نظیر بآن ساخت  قص
،نهای «هزار و یممک شممبد » و هممم در  گونه وکارها دور نبوده است . خاصه وکه هم در داستا
،یهممای وکودوکممانه مکممرر بممدین ،یهمما و تنممد خوی ،تها ، از این گونه بهانه جوی ،خها و روای  تاری

،هاند . خلیفه نسبت وکرد

بوزینه زبیده
،های را مقممام امممار ت داد . چنممان وکممه سممی مممرد از ،هاند ، وکه هارون بمموزین  از جمله بآورد
 درباریان وی را ملتزم روکاب بآن بوزینه بودند . و به امر خلیفه «او را وکمر شمشیر بر میممان
 بستندی و سواران با او بر نشستندی . هر وکس وکه به خدمت درگاه او رفتی فرمودندی تما
 ۲بآن بوزینه را دست بو س وکند و خدمت و … بآن بوزینه ، چند بکر را بکار ت برداشته بممودد »

،های حکممایت را وکممه در بمماب نممرون و وکممالیگول جبمماران روم نقممل  داستان این بوزینه ، پار
 .۴۰۸–۴۰۹ ص ۶مروج الذهب ، چاپ پاریس ج ۱
 .۹۲ ص ۱تاریخ عبطبرستان ج ۲



شهر هزار و یک شب / ۱۷۹

،یبآورد . این بوزینه تعلق به زبیده داشت وکه خاتون خلیفه بغداد بود . و ،هاند به خاعبطر م  وکرد
،یرفممت وکممه ، امیممران غیرتمنممد تحمممل بآن خممواری  چندان در اوکرام و تعظیم بآن مبالغه م
،یتوانستند وکرد ، یکی ازین امیران ، نامش یزید بن مزید شیبانی این بوزینه را بکشت . و  نم
،تها گفتنممد و جممای بآن  مرگ او بر هارون و زبیده گران بآمد و شاعران زبیده را بدان تعزی

  و این همه از وکژ عبطبعی و تند خویی خلیفه حکایت دارد؛ وکه بر خلف بآن چممه ابممن۱بود !
،یهای وکودوکانه هیچ ابا نداشته است . ،یپنداشته است ، از این گونه هوسباز خلدون م

،یداشتند  با این همه وکژ رایی و تند خوی ، سرداران و بزرگان درگاه خلیفه را گرامی م
،یبردند . نه بآخر ، هر چه داشتند از جان و مممال عبطفیممل هسممتی او بممود . در  و از او فرمان م
 حقیقت ، این امیران و بزرگان ، برای رضای خلیفه از هیچ رسوایی و زبون ننگ نداشممتند؛
 وکشتن دشمنان خلیفه و غار ت وکردن مال مردم ، اگر مایه رضا خلیفممه بممود ، در نظرشممان
،یوکردنممد  هیچ عیبی نداشت و این همه پستی و زبون را در راه تقرب به خلیفممه تحمممل م
،نهمما ،یپایممان بممرای بآ  زیرا وزار ت و امار ت ، هر چند دورانش وکوتاه بود اما ثرو ت و مکنممت ب

،یبآورد . فراز م

برامکه و علویان
،یرفتند برای وکسممب مممال و  این امیران و عاملن در جایی وکه به امیری و وکارگزاری م
،یوکردند . اینان ، همه جا عنان گسیخته و خممود وکممامه  مکنت از هیچ جنایتی خودداری نم
،یوکردند . از این رو ، مممردم نیممز هممر جمما ،یخواستند م  بودند و با جان و مال مردم هر چه م
،تها و ،یداشممتند . و ایممن فرصمم ،یبآوردند سر به شممورش بممر م ،های به دست م  فرصتی و بهان

،یبآمد . ،یها به دست م ،هها نیز همیشه بر اثر ناخرسند بهان

 چنان وکه مردم دیلم و عبطبرستان برای رهای از مظالم عمممال خلیفممه ، بممر یحیممی بممن
 عبدالله حسنی گرد بآمدند و بر عامل خلیفه بشوریدند . داستان این یحیی مثل سرگذشت
،مانگیز و شگفت بآمیزست . چون برادران وی محمد نفس زوکیه و ابراهیم قتیل  برادرانش غ

 .۳۹۲ ، و نیز رک: رساله الغفران معری ص ۱۰۸ ص ۴زهر الداب قیروانی ج ۱
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 باخمری وکشته شدند ، «یحیی بترسید و به دیار عبطبرستان و دیلم گریخت و ایشان چممون
 صلحیت او مشاهده وکردند معتقد شدند و دانستند وکه لیق امممامت اسممت ، مممردم بممر او
 جمع شدند و او را شووکتی و عدتی حاصل شد ، و رشید از این قضیه متفکر گشت . فضممل
 بن یحیی بن خالد بن برمک را با پنجاه مرد به عبطبرستان فرستاد و گرگان و عبطبرستان به
 او داد . چون بآنجا رسید با یحیی بن عبدالله لطف وکرد و وکار به جایی رسانید وکممه یحیممی
،یهاشم گواه باشممند .  امان نامه خواست به خط رشید . چنان وکه قضا ت و فقها و بزرگان بن
،های جهممت او نوشممت و قضمما ت و علممما و اوکممابر  رشید را این معنی مناسب بآمد و امان نام
،یهاشم را گواه گرفت و بآن را با تحف و هدایا به یحیممی فرسممتاد و یحممی بمما فضممل بممه  بن
 خدمت رشید رفت . رشید در اول مجلس او را اوکرام وکرد و بعد از بآن به حبس فرسممتاد و
 در نقص امام از فقها فتوا خواست . بعضی جایز داشتند و بعضی نه . فی جمله رشید یحیی

  و این واقعه سبب شد وکه حکومت عبطبرستان یک چنممد در دسممت۱بن عبدالله را وکشتد »
برمکیان بماند .

 در واقع رفتار برمکیان ، نسبت به سایر وزیران و امیران ، بیشتر با عدل و انصمماف تمموأم
،یوکران افسانه بآمیز بآنان نیز از  بود . با این همه شک نیست وکه قسمتی از ثرو ت و مکنت ب
،هاند ، هارون الرشید ، ولیت عبطبرسممتان ،یبآمد . چنان وکه نوشت  همین راه غار ت و ستم گرد م
،کهای دهقانممان را بممه ،نها مل  به محمد بن یحیی بن خالد برمکی و برادر او موسی داد . بآ
،ییافتنممد ،یوکردند . هر جا دختری خوبروی نشممان م ،یها م ،مها و ناروای ،یخریدند و ست  زور م
،یخواستند و «از خوف فضل و جعفممر وکممس را زهممره بآن نبممود وکممه ظلممم  به قهر و ستم م

ایشان بر هارون عرض داردد » .

علی بن عیسی
،یخبر نبود . ،یها پر ب ،یها و ناروای  اما حقیقت بآنست وکه خلیفه ، خود از این گونه غارتگر
 چون درین تاراج و بیدادی وکه وزرا و حکام و امرا پیشه گرفته بودند همواره سممهمی نیممز

 .۱۳۸تجارب السلف ص ۱



شهر هزار و یک شب / ۱۸۱

،یشد . چنان وکه ، وقتی فضل بن یحیی برمکممی را وکممه یممک چنممد در  به خلیفه فرستاده م
 خراسان ولیت و حکومت داشت ، باز خواند و خواست تا علی بن عیسی بن ماهممان را بممه
 جای او فرستد «با یحیی [برمکی] بگفت و رأی خواست . یحیی گفت علی مردی جبممار و
 ستمکار است ، و فرمان خداوند راست… رشید بر مغایظه یحیی علی عیسی را به خراسان
 فرستاد و علی دست بر گشاد و مال به افراط بر ستدن گرفت و وکس را زهره نبود وکه بمماز
،ینبشتند و او فرصممتی نگمماه داشممتی و حیلممتی  نمودی و منهیان سوی یحیی [برمکی] م
 ساختی تا چیزی از بآن ، به گوش رسانیدی و مظلومی پیش وکردی تا ناگمماه در راه پیممش
،یداشت تا وکار بدان منزلت رسید وکه رشید سوگند خورد وکه  خلیفه بآمدی و البته سود نم
 هر وکس از علی تظلم وکند بآن وکس را نزدیک وی [یعنی نزدیک علمی] فرسممتد و یحممی و
 همممه مردمممان خمماموش شممدند علممی خراسممان و ممماوراءالنهر و ری و جبممال و گرگممان و
 عبطبرستان و وکرمان و سپاهان و خوارزم و نیمروز و سیستان ، بکند و بسمموخت و بآن سممتد
،های ساخت رشممید را وکممه پیممش ازو وکممس  وکز و حد و شمار گذشت . پس ، از بآن مال ، هدی
 نساخته بود ، و نه پس وی بساختند و بآن هدیه نزدیک بغداد رسید نخست بآن بممر رشممید
،یوکرد  عرضه وکردند سخت شادمانه شد و به تعصب بآل برمک را و پایمردی علی عیسی م
،های وکه از خراسان رسیده است ؟  رشید فضل [بن ربیع] را گفت چه باید وکرد در باب هدی
 گفت خداوند را بر منظر باید نشست و یحیممی و پسممرانش و دیگممر بنممدگان را بنشمماند و
،لهای بآل برمک بطرقد ، و مقرر گردد خاص و عام را وکممه  بستانید ، تا هدیه پیش بآرند و د
،هاند وکه فضل بن یحیی [برمکی بدان وقممت وکممه در خراسممان بممود]  ایشان چه خیانت وکرد
 هدیه بآن مقدار بآورد از خراسان ، وکه عاملی از یک شممهر بیممش از بآن بآرد و علممی چنممدین
 فرستد . این اشار ت رشید را سخت خوش بآمد وکمه دل گمران وکمرده بمود بمر بآل برممک و
 دولت ایشان به پایان خواست بآمد . دیگر روز بر خضراء میدان بآمممد و بنشسممت ، و یحیممی
 [برمکی] و دو پسرانش را بنشاند و فضل ربیع و قوم دیگممر و گروهممی بممه ایسممتادند و بآن
،هها را به میدان بآوردند هزار غلم ترک بممود بممه دسممت هممر یکممی دو جممامه ملممون از  هدی
 ششتری و سپاهانی و سقلعبطون و ملحم دیباجی تروکی و دیداری و دیگر اجنا س ، غلمان
،هها و بر اثر ایشان هزار وکنیزک ترک بآمد به دست هر یکمی جمامه  به ایستادند با این جام
 زرین یاسیمین پر از مشک و وکافور و عنبر و اصناف عطممر و عبطرایمف شممهرها و صممد غلم
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،غهممای  هندو و صد وکنیزک هندو به غایت نیکو رو و شارهای قیمتی پوشیده و غلمان تی
،طهای نیکموتر از قصمب ، و بما ایشمان  هندوی داشتند… و وکنیزوکان شارهای باریک در سق
،ههای زرین و سیمین و مادگان بمما ،نهای دیبا و بآین  پنج پیل نر و دو ماده . نران با برگستوا
 مهدهای زر و وکمرها و ساختهای مرصع به جواهر بدخشممی و پیممروزه ، و اسممبان گیلممی و
،لهای دیبا و بیسممت عقمماب و بیسممت شمماهین و هممزار اشممتر  دویست اسب خراسانی با ج
 بآوردند دویست با پالن و افسارهای ابریشمین دیباها در وکشیده در پالن ، و جوال سخت
 بآراسته و سیصد شتر از بآن با محمل و مهد ، بیست با مهدهای بزر ، و پانصد هزار و سیصد
 پاره بلور از هر دستی و صد جفت گاو و بیست عقد گوهر سخت قیمممتی و سیصممد هممزار
 مروارید و دویست عدد چینی فغفوری از صحن و وکاسه و غیره وکه هر یممک از بآن در سممر
،ههای وکلن و  وکار هیچ پادشاهی ندیده بودند ، و دو هممزار چینممی دیگممر از لنگممری و وکاسمم
،ههای چینی وکلن و خرد و انواع دیگر و سیصممد شممادروان و دویسممت خممانه قممالی و  خمر
 دویست خانه محفوری ، چون ایممن اصممناف نعمممت بممه مجلممس خلفممت و میممدان رسممید
 تکبیری از لشکر بر بآمد و دهل و بوق بزدند بآن چنان وکه وکممس ماننممد بآن یمماد نداشممت و
 نخوانده بود و نشنوده ، هارون الرشید روی سوی یحیی برمکی وکرد و گفممت ایممن چیزهمما
 وکجا بود در روزگار پسر ت فضل ؟ یحیی گفت زندگانی امیر دراز باد این چیزها در روزگار
،ههای خداوندان این چیزها بود به شهرهای عراق و خراسممان . هممارون  امار ت پسرم در خان
 الرشید ازین جواب سخت عبطیره شد چنان وکه بآن هدیه بر وی منغص شممد و روی تممرش

  این پاسخ دلنشین وکه یحیی داد البته مممایه شممرم و۱وکرد و برخاست از بآن خضرا برفت .د »
،یدانست وکه این علی بن عیسممی در خراسممان و عممراق و  تشویر خلیفه گشت . اما خلیفه م
 دیگر شهرها ، به غار ت مشغولست . لیکن هم خلیفه بود وکه دست علی را گشاده وکرده بود

،یوکرد . ،یخواست م تا هر چه م

،یوکند تمما خزانممه سمملطان  با این همه تنها این علی بن عیسی نبود وکه خانه مردم را م
،یسممتدند و مممال و خواسممته  بآبادان دارد . بیشتر عاملن و امیران املک و ضیاع مردم را م
،یبردند . این وکارگزاران و گماشتگان ، در واقع ، مقام خویش را از خلیفه  رعایا را به غار ت م

 .۴۱۸–۴۱۶تاریخ بیهقی ، چاپ دوکتر فیاض ، ص ۱
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،یگرفتند و در مد ت ولیت خمویش از هیمچ گمونه بیمداد و سمتم روی گمردان  به اجازه م
نبودند .

،یهای چنممدین سمماله بآنمان را بممه  خلیفه نیز جز به عبطمع بآن وکه احیان ًا دسترنج تبهکار
،یوکرد . مممردم در زیممر بممار جممور و ،نها بستاند هرگز مؤاخذه شان نم  عنوان «مصادرهد » از بآ
،های وکه خلیفممه بآن ،یشدند . برای این مردم درمانده ستمدید  فشار عمال ظالم و فرسوده م
،یفروخت ، هیچ امیدی نبود .  را به یک مشت وکارگزاران جبار عبطماع در مقابل ثمن بخس م

،یوکردند . ،یبآورد ، مردم دعو ت او را اجابت م ،های سر بر م ازین رو بود وکه ، هر جا مدعی تاز

حمزه بن آذرک
،یرفت ، برخاسممت و گفممت: ،یها وکه م  چنان وکه وقتی حمزه بن بآذرک بر ضد این ناروای
 «مگذارید وکه این ظالمان بر ضعفا جور وکنندد » در خراسان و سیستان و وکرمان بسیاری از
،گهممای او  ستمدیدگان دعو ت او را با شور و علقه اجابت وکردند . درباره ایمن حمممزه و جن

،تانگیز و در هم است . ،بها بآمده است پریشان و شگف بآن چه در وکتا

،لها بیم و وحشت در دل خلیفه افکنده بود ، گویا منشأ داسممتان ،یهای او وکه سا  دلور
،هاند وکه او از نسل زوبن عبطهماسب بود .   بسممیاری از۱معروف «امیر حمزهد » شده باشد . نوشت

 وکسانی نیز وکه با او بودند ، ایرانیان بودند . نکته جالب توجه بآنست وکه در قیام این خوارج ،
،یشممدند و هرگممز  ایرانیانی وکه از دستگاه خلفت ناراضی بودند ، بما عربممان هممم داسممتان م
،یدانسممتند ،یهای نژادی در میان نبممود . خاصممه وکممه بیشممتر خمموارج لزم نم  ملحظه برتر
،نهمما  خلیفه مسلمانان از عرب و قریش باشد و همین امر موجب انتشار مبادی و تعالیم بآ

۲در میان ایرانیان بود .

 .۱۵۶تاریخ سیستان ص ۱
،یامیه خطری بزرگ بودند ، در دوره عباسیان چندان جنممب و جمموش نداشمتند و فتنمه۲  خوارج وکه در عهد بن

،نها تحقیق خلف هست در هر حال در امر خلفت ،ییافت . در باب مذهب و اصل و منشأ بآ ،نها نیز دوام نم  بآ
،هاند و از حیث صلبت در عقیده هم شمبیه بمه فرقممه پیمموری  بآرا خاصی شبیه به نوعی جمهوری عبطلبی داشت

،نها رک: عمر ابوالنصر: الخوارج فی السلم ،هاند . برای اعبطلعا ت بیشتر در باب بآ  تین بود  ۱۹۴۹عبطبممع بیممرو ت 
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،ینویسمند وکمه او در دوره ،خهما نیسممت . م  درباره بآغاز وکممار حممزه چیمز روشممن در تاری
،هاند وکممه «یکممی از عمممال  حکومت علی بن عیسی بر خراسان ، در سیستان برخاست . گفت
،یها وکرد حمزه عالم بود و بر او امر معروف وکرد ، بآن عامل خواست وکه او را تباه ،یادب  بآنجا ب

  فرمانروایی علی بن عیسممی در خراسممان بمما ظلممم و قسمماو ت۱وکند ، بآخر عامل وکشته شدد »
 بسیار توأم بود . ازین رو در هر گوشه بر ضد او شورش و بآشوبی برخاست اما خوارج چون
،ههمما ،یدانسممتند در مخممالفت خممویش بیممش از سممایر فرق  قیام بر حکومت جائر را واجب م

،یدادند . تعصب نشان م

،ینویسند وکه وقتی عامل ،بها به تفصیل بآمده است . م ،گهای حمزه در وکتا  داستان جن
 خلیفه از بیم او از سیستان گریخت حممزه «مردمممان سمواد سیسممتان را هممه بخوانمد و
 بگفت یک درم خراج و مال بیش به سلطان مدهید چون شما را نگاه نتواند داشت . و من

  عمال خلیفممه بمما بآن۲از شما هیچ نخواهم و نستانم وکه من بر یک جای نخواهم نشستد »
،گهای بسممیار ،یبآسودند . جن  وکه بارها در برابر وی به زانو در بآمدند هرگز از تعقیب وی نم
 رخ داد و بسیاری شهرها چندین بار دست به دست گشت . درین گممونه حمموادث ، هممر دو
،هها بمر هیممچ وکممس ،یدادند . خوارج در شهرها و قری  عبطرف خشونت و قساو ت بسیار نشان م
،یگذرانیدنممد و دولتیممان نیممز از ،یوکردند و حتی وکودوکان دبستان را نیز از دم تیغ م  ابقا نم
،یوکردنممد و ،یوکشیدند . گاه وکودوکان را با معلم در مسجدها محصممور م ،نها انتقام سخت م  بآ

،یبآوردند ،یزدند ، و مممردی۳مسجد بر سر ایشان فرو م ،هها را بآتش م   در بعضی جاها نیز خان
،یگشممودند ، تمما ،یبستند و سپس بآن دو درخت را م ،یبآوردند م  را بر دو درخت وکه به هم م

  خلیفه و یارانش را ، بلکه هر وکس را نیممز وکممه راضممی بممه۴پاره از بآن بر هر درختی بماند…

:Welhausen– نیممز رجمموع شممود بممه قسمممت اول وکتمماب:   Die  Reliogiosplitischen 

oppositionpartein Shortet و همچنین به مقاله «خمموارجد » در 1901   Encyclopaedia 

of Islam P 246. هتر هم نام رفته است،  وکه در بآن از مآخذ تاز
 .۱۵۶تاریخ سیستان ص ۱
 .۱۵۸همانجا ص ۲
 .۴۵تاریخ بیهق ، ص ۳
 چاپ مصر .۱۰۲ ص ۵وکامل ، ج ۴
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،یدانستند   و ازین رو وکسانی وکه از فرمانروایی جابرانه علی بممن۱حکم خلیفه بود وکشتنی م
 عیسی و فرزندان او در خراسان ناراضی بودند ، به یاری حمزه برخاستند . وقتی وکار خوارج
،های به هارون نوشممت  در خراسان بال گرفت علی بن عیسی در این وکار فرو ماند . ناچار نام
 و وی را «بآگاه وکرد وکه مردی از خوارج سیستان برخاست است و بممه خراسممان و وکرمممان
 تاختن همی وکند و همه عمال این سه ناحیت را بکشت و دخممل برخاسممت و یممک درم و

،یبآید .د » ۲یک حبه از خراسان و سیستان و وکرمان به دست نم

 قیام خوارج در خراسان چنان مایه بیم و نگرانی خلیفه شد وکه برای فممرو نشمماندن بآن
 به تن خویش روانه بآن دیار گشت . در ری علی بن عیسی وکه مورد سخط واقع شده بممود
 با تقدیم هدایا و تحف او را راضی نمود و امار ت خراسان را بممرای خممود حفممظ وکممرد . اممما
 چندی بعد معزول شد در حالی وکه وکار از وکار گذشته بود . جور و بیداد علممی بمن عیسممی
،یپذیرفت . ایممن ممموج توفممان  خراسان را چنان بر بآشفته بود وکه به بآسانی بآرام و سکون نم
،یجوشید بغداد را به سممختی  خیز خشم و سروکشی وکه در خراسان و سیستان و وکرمان م
،یدانسممت ،یها را وکه بیداد عاملن بود م ،یوکرد و خلیفه خود مایه این همه نارضای  تهدید م
،ههایی وکه از گرگان به عنوان امان نامه و اتمممام ،یخواست چاره درستی بجوید . در نام  و نم
،یتوان این نکته را به خوبی دریافت . جوابی نیز وکه حمزه بممه  حجت برای حمزه فرستاد م
،یدهد وکه خشم و نارضایی مردم از عمممال خلیفممه تمما  وعد و وعیدهای خلیفه داد نشان م
،یها بوده است و مخصوص ًا از بآن بممه خمموبی ،نها و سروکش  چه اندازه موجب این گونه عبطغیا
،ههایی نظیر خوارج تا چممه انممدازه نقطممه اتکمما ،یبآید وکه این خشم و نارضایی برای فرق  بر م
،ینویسد وکممه «بآن چممه از جنممگ  مناسبی بوده است . در این نامه حمزه به خلیفه چنین م
 من با وکارگزارانت به گوش تو رسیده است نه از بآن است وکه من در ملک تو سممر منممازعه
 دارم یا رغبتی به دنیا در دلم باشد وکه بدین وسیله بخواهم بدان دسممتر س یممابم و دریممن
،یجویم . حتی با بآن وکممه بدسممیرتی عمممال تممو در رفتممار بمما  وکار برتری و نام و بآوازه نیز نم
،نها از ریختممن  وکسانی وکه تحت حکم و ولیتشان هستند ، بر همه بآشکار است و بآن چه بآ
،هاند معلوم همگانست من بممه ،یها پیش گرفت ،یها و ناروای ،لها و تبهکار ،نها و ربودن ما  خو

 ، عبطبع مصر .۱۶۵ ص ۱مقال ت اشعری ج ۱
 .۱۶۰تاریخ سیستان ص ۲
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،یوکنم بآن چه از حال خراسممان و سیسممتان و ،هام و گمان م ،نها پیشی نجست  سروکشی ، بر بآ
،یوکندد » ،ینیار م   در ایممن زمممان۱فار س و وکرمان به تو رسیده است مرا از سخن درین باب ب

،یرسممید بمما  بآتش خشم و نفر ت چندان بال گرفته بود وکه فرو نشاندن بآن بآسان به نظر نم
،یبممرد و هممر روز بممرای  مرگ خلیفه همچنان خراسان در چنگال بآشوب و نمماامنی رنممج م
،ییافت . حتی رافع بن لیث را وکه عرب بود چون بممر ،های م  اظهار نارضایی خویش بهانه تاز
 ضد دربار خلیفه در سمرقند سر به شورش بربآورد مردم یاری وکردند و داستان قیام او در

تاریخ معروف است .

،یرحمی و عیاشی و تجمل پرسممتی او  این خشم و نومیدی وکه در دوره هارون بر اثر ب
،یگرفت سرانجام ایرانیان را به چاره جویی تازه برانگیخممت . گممویی هنگممامی وکممه  فزونی م
،رانگیممز ،بهای عربسممتاند » مسممت رویاهممای شممیرین و غرو  بغداد در ظلمت و سکو ت «شمم

خویش بود در خراسان و سیستان و عبطبرستان و بآذربایجان سپیده دمیده بود .

 در پشت باروهای سر به فلک وکشیده دارالخلفمه ماجراهمای «همزار ویمک شمبد » رخ
،یشممدند ، ،یداد ، امیران و وزیران به دسممت بممو س «بوزینگممان امیرالمممؤمنیند » مفتخممر م  م
،یوکردنممد . شمماعران و  توانگران و بزرگان به خممدمت و عبطمماعت بنممدگان خلیفممه مباهمما ت م
 مسخرگان و متملقان و دروغ گویان بازار گرمی داشتند . عبطلهایی وکه از اعبطممراف و اوکنمماف
،یبآمد مانند باران بر مطربان و شاعران  وکشور به عنوان خراج و هدایا مثل سیل به بغداد م
،یریخممت . بریممن خمموان یغمممایی وکممه جممور و  و خنیاگران و دلقکان و عیاران شممهر فممرو م
 استبداد خلفا در بغداد گسترده بود ترک و تازی و دهقان شریک بودند . در وکنار گرسممنه
 چشمان عرب بآزمندان عجم جای داشتند ، هر وکه در بغداد بود و با درگاه خلیفه نسبت و

،یبرد . ،های م ارتباعبطی داشت ازین تاراج و چپاول بهر

در درگاه خلیفه
،یبآن وکه علقه خممود را بممه گذشممته ایممران  درین میان دهقانان و بزرگ زادگان ایران ب

 .۱۶۶تاریخ سیستان ، ص ۱
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،یوکردند . اینان وکه به «ایراند » و «تاریخ ایراند » ،ههای خویش را دنبال م  فراموش وکنند نقش
،یداشتند باز خممواب «احیمماء مجممد و عظمممتد »  بیش از «ایرانید » و «مردم ایراند » علقه م
،نهمما گشممته ،یهای بآ ،یدیدند اما مردم ایران وکه بارهمما قربممانی بلهوسمم  گذشته خویش را م

،یشدند . ،نها واقع نم بودند عبطبع ًا چندان مورد التفا ت بآ

،هبآمیز خممود را ،یوکران افسان  برامکه وکه به بزرگواری و جوانمردی مشهور گشتند ثرو ت ب
،یهمما ، ،شها و نامجوی  مدیون رنج و وکوشش رعایای ایرانی خویش بودند اما در هنگام بخش

،یداشتند . ،یها را بر دیگران مقدم نم ،نها هرگز ایران بآ

،یوکرد وقتی معزول شممد و از بآمممل قصممد  خالد برمکی وکه چند بر عبطبرستان حکومت م
 وکوچ و بازگشت وکرد «بازاریی به وکنار رودبار ایستاده بود گفت الحمدلله از ظلم تو خلص
 یافتیم ، این حال با خالد بگفتند بفرمود تا بازاری را بیاوردند گفت اگر مرا از ولیت شممما

۱معزول وکردند از انتقام تو وکسی مرا معزول نکرد گردن بازاری بفرمود زد .د »

 تمام وزرا و امرایی وکه به بندگی خلیفه تن در داده بودند ، درین فجایع مظالم شروکت
،یوکردند ، دهقانان ایرانی نیز درین مورد دست وکمی از بزرگان عرب نداشتند . م

،یشان فقط منافع ،یخاستند محرک واقع ،نها اگر بر ضد منافع خلیفه به وکوشش بر م  بآ
 شخصی بود ، هنوز حوادث زمانه بآرزوی ایجاد «دولتی با شکوه به شیوه عهد ساسممانید » را
 از لوح خاعبطرشان یکسره نزدوده بود . ازین رو بود وکه برای ایران و به نممام ایرانیممان گمماه و

،یوکردند . ،شهایی م ،یگاه وکوش ب

،شها بممود . از ،های از ایممن گممونه وکوشمم  سقوط بغداد و قتل امین به وسیله ایرانیان نمون
 وقتی وکه هارون برامکه را برانداخته بود بزرگ زادگممان ایممران قممدر ت و نفمموذ خممود را در

دولت اسلم از دست داده بودند .

،های بود برای بآن وکه این بممزرگ  یاری وکردن مأمون و جنگ وکردن با امین در واقع بهان
 زادگان ایران بار دیگر قدر ت و نفوذ از دست رفته خود را در دستگاه خلفممت بممه دسممت

بآورند .

 .۱۸۷ ص ۱تاریخ عبطبرستان ج ۱



۱۸۸ / دو قرن سکو ت

خاندان سهل
،یجویی خممویش نومیممد نکممرد .  معذالک قتل امین به دست عبطاهر ، قوم عرب را از برتر
 چندی بر نیامد وکه با بآغاز خلفت مأمون تمام قلمرو خلفت از شورش و انقلب به هم بر

بآمد .

 نفوذ و قدرتی وکه فضل بن سهل و برادرش حسن در دربار مأمون یافته بودند رشک و
 وکینه اشراف عرب را بر ضد ایرانیان بممه شمد ت تحریمک سمماخته بمود . در بآن جما مممأمون

  و از وکار بغداد فممارغ مانممد . تسمملط خانممدان۱وکوروکورانه تحت نفوذ و سیطره فضل در بآمد
،یوکرد . خاصه وکممه خانممدان سممهل از  سهل بر دستگاه حکومت ، عربان را سخت ناخرسند م

،های نداشتند . ،یهای نو مسلمان بودند و در اسلم شهر ت و سابق زرتشت

 وقتی مأموران به تحریک و اصرار فضل ، حکومت عراق را وکممه پممس از قتممل امیممن بممه
 عبطاهر بن حسین فاتح بغداد سپرده بممود ، از وی بمماز گرفممت و بممه حسممن بممن سممهل داد ،
 نارضایی و نگرانی افزونی یافت . در بغداد بآوازه در افتاد وکه فضل بن سهل بر مأمون چیره
،های باز داشته است . و اوکنون خود  گشته است و او را از وکسان و یاران جدا وکرده و در خان
،یرانممد ایممن اندیشممه  وکارها را به دست گرفته و به رای خود و همموای خممویش حکممومت م
 مخصوص ًا مایه بیم و نگرانی عباسیان بغداد گردید . چون خاندان سهل به تشممیع شممهر ت
،نها به حیله و قو ت ، خلفت را از خاندان عبا س ،یترسیدند وکه بآ  داشتند عباسیان بغداد م
،یدهممد ،هانممد نشممان م ،خها درین باب بآورد  به خاندان علی منتقل وکنند ، حکایتی وکه در تاری
،ینویسممد وکممه فضممل روزی «بما ،هاند . م ،یدانست  وکه این وکار را مردم از خاندان سهل بعید نم
 یکی از اروکان دولت مأمون گفت سعی من درین دولممت از ابومسمملم بیشترسممت او گفممت
 ابومسلم دولت از قبیله به قبیله رسانید و تو از برادر به برادر رسممانیدی گفممت اگممر عمممر

۲باشد از قبیله به قبیله رسانم .د »

۱Muir Caliphate p. 495. 
 .۳۱۲تاریخ برگزیده ص ۲



شهر هزار و یک شب / ۱۸۹

همه جا شورش
 بدین گونه در عراق بیشتر مردم از فرمانروایی حسن نگرانممی داشممتند و ایممن نگرانممی
،بها ،شها و بآشممو ،بها گشت . به زودی در عراق و جزیره و حجاز و یمن شممور  موجب انقل
 پدید بآمد . امرا و متنفذان در نصیبین و میافارقین و بآذربایجان و ارمنیه سر به شورش بممر
 بآوردند . ابراهیم بن موسی در یمن قیام وکرد و محمد بن جعفر بممر حجمماز اسممتیل جسممت

۱عبا س بن محمد بر بصره تسلط یافت و زید بن موسی به او پیوست .

،هجو ،یبآرام فتن ،کتر بود . این شهر ب ،تتر و خطرنا  درین میان وضع وکوفه از همه جا سخ
  یکسره تحممت سممیطره و نفمموذ یممک۲وکه در هر زمان برای قیام به نفع بآل علی حاضر بود

،یگفتنممد چنممدی  راهزن ، نامش ابوالسرایا ، در بآمده بود؛ وی یک علوی را وکه ابن عبطباعبطبا م
 به خلفت برداشت و سپس او را مسموم وکرد و دیگری را به جممای او نشمماند . و سممرانجام
 شورش او به یاری هرثمه فرو نشست اما چندی بعد بغداد صحنه حمموادث خممونین دیگممر

گشت .

در بغداد
،نها با حکومت و ولیت چون  بغداد از چندی پیش در دست عیاران و سپاهیان بود . بآ
،یوکردنممد و هممر لحظممه بممر او ،یوکردند: هر روز با وکسی بیعت م ،های رفتار م  بازیچه خوار مای
،یشوریدند . ضعف و فتور حکومت ، بآنان را سخت گستاخ و چیره وکرده بود حتی از تاراج  م
،نها سخت بممال گرفتممه بممود ،یورزیدند . وکار رهزنی و تبهکاری بآ  شهر و بآزار مردم دریغ نم
،یربودنممد اگممر از وکسممی پممول گممزاف بممه وام یما صممله مطممالبه  وکودوکان و زنان را بآشکارا م
،یرفتنممد و زن و ،یوکردند او جرئت نداشت از دادن بآن امتناع وکند . اگر به خممانه وکسممی م  م
،های ،نها مقاومت وکند . بسا وکه دهکممد ،یتوانست در برابر بآ ،یبردند او نم  فرزندش را به زور م
،یفروختند ، بسا وکه ،یوکردند و مال و حشم و متاع و ظرف بآن را در بازار بغداد م  را غار ت م

 .۱۷۳ ص ۳تاریخ یعقوبی ج ۱
۲Muir Caliphate p. 496. 
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،های ،نهمما جممز پرداخممت چممار ،یوکردنممد و بآ ،یها باج مطالبه م  از مسافران و بازرگانان و وکشت
نداشتند .

،یوکممرد .  بدین گونه بغداد ، فرمانروایی حسن بن سهل را با نارضممایی و نگرانممی تلقممی م
 عبطاهر بن حسین ، فاتح بغداد وکه در میان سممپاهیان نفمموذ و قممدرتی بسممیار داشممت ازیممن
 انتخاب ناراضی بود . هرثمه بن اعین سردار عرب نیز وکه در فتح بغداد به مممأمون خممدمت
 وکرده بود بر ضد وی به تحریک پرداخت . عباسممیان بغممداد ایمن انتخمماب را نشمانه ضممعف
،یشمردند و علویان بممرای قیممام خممویش ایممن اختلف را موقممع  مأمون و استیلی فضل م
،یشمردند ، حسن بن سهل وکممه عربممان بغممداد بممه تحقیممر او را «مجممو س زادهد »  مناسبی م
،یخواندند ، چون ایرانی و شیعه بود ، عبطبع ًا نتوانست اعتماد اعراب را به خود جلممب وکنممد .  م
،یشد . حبس هرثمه و مممرگ او در خراسممان وضممع ،شها قطع نم ،بها و شور  از این رو بآشو
،های تحکیم وکرد اما سپاهیان عرب را سخت ناراضممی نمممود . انتخمماب  حکومت او را تا انداز
 علی بن موسی به ولیت عهدی مأمون نارضایی علویان را وکاست اما عباسیان بغداد را بممه
،نها از بیم بآن وکه دولتشان سپری گردد ، ابراهیم بمن مهممدی را بممه خلفممت  خشم بآورد . بآ
 برداشتند . جنگ و بآشوب بسیار گشت ، بغداد باز صحنه وکشتارها و هرج و مرج گشت . بمما
،یبرد و از این وقایع غافل بود و نسبت به اعراب  این حال مأمون همچنان در مرو به سر م

،یداد . ،تانگیزی نشان م ،یاعتنایی شگف خونسردی و ب

 در واقع بر اثر نفوذ امرا و وزرای ایران ، درین ایام ضعف قوم عرب به نهایت رسید . بسا
،یهای او نسبت به خویش شکایت ،یالتفان ،یبآمدند و از ب  وکه در وکوی و برزن پیش خلیفه م
،یوکردند . یک عرب شامی در راه پیش مأمون بآمد و گفت: «ای امیر همان عبطممور وکممه بممر  م
،یاعتنممایی دربمماره ،ینگری به عربان شام نیز عنایت فرماد » بدین گممونه ب  ایرانیان خراسان م
،یانگیخت . وجود فضل بن سهل وزیر خلیفه نیممز  اعراب سیل خشم و نارضایی بآنان را بر م
،ههایی داشممت ممموجب نگرانممی نزدیکممان ،هها و اندیشمم  وکه از نژاد خسروان بود و شاید نقش

خلیفه بود .

،یافتاد اما مأمون از همممه ،های برای بآشوب به دست شورشگران م  در بغداد هر روز بهان
،یخبر بود . مردم بغداد به امار ت حسن راضی نبودند و این همه فتنممه بممرای  این حوادث ب



شهر هزار و یک شب / ۱۹۱

،یداد لیکن «هرگاه وکه فتنه ظاهر شدی فضممل بممن سممهل از مممأمون  عبطرد و عزل او رخ م
،هها جهت علویان است .د » ،یگفت بآن فتن ،یداشت و م ۱پوشیده م

بازگشت بغداد
 سرانجام چشم مأمون گشوده شد و عجب بآنست وکه علی الرضا بود وکه حقایق را برای
 وی روشن وکرد و او را از وخامت اوضاع بآگاه نمود . در واقع اوضاع عراق سخت بآشفته بود .
 و اوکنون ولیعهد ناچار بود به خلیفه اعلم وکند وکه وزیرش فضل ذوالریاسممتین بسممیاری از
 حقایق را از وی مکتوم داشته است . حسن برادر فضل عراق را در سیل خون غممرق وکممرده
،یتوانست بر بآن اوضاع مسلط باشد در سوریه  بود و عبطاهر فاتح بغداد وکه بهتر از هر وکس م

تقریب ًا فراموش شده بود .

 بآگاهی ازین حوادث مأمون را بیدار و نگران وکرد . چندی بعد فضممل وزیممر را ، هنگممامی
 وکه با مأمون عازم عراق بود در حمام سممرخس وکشممتند و وکشممندگان مممدعی شممدند وکممه
،نها را بدین وکار وا داشته است . پس از بآن علی الرضا نیممز در عبطممو س ، بممه سممبب  مأمون بآ

  در همیممن۲انگوری وکه از بآن خورده بود و گویند وکه بآن انگور مسممموم بممود وفمما ت یممافت
 اوقا ت حسن بن سهل والی عراق نیز دیوانه شد و او را به زنجیر بستند و در خانه خویش

۳بازداشتند .

 خلیفه ، پس از بآن به بغداد در بآمد و بر اوضاع تسمملط یممافت . ازیممن قممرار مممأمون وکممه
 چندی به اتکا و حمایت ایرانیان با عربان یکسره قطع ارتبمماط وکممرده بممود دوبمماره از بیممم

،نها پناه برد…  . ایرانیان بدا

،یخواسممت خطممری را وکممه خلفممت وی  اما وقت گذشته بممود . هنگممامی وکممه خلیفممه م
 دستخوش بآن گشته بود ، در یابد خراسان تقریب ًا مستقل شده بود . زیرا ، مأمون عبطاهر بممن

 .۳۱۲تاریخ گزیده ص ۱
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 الحسین را به خراسان فرستاده بود تا هم وکشنده برادر را از پیش چشم خویش دور دارد
 و هم اوضاع پریشان و بآشفته بآنجا را بآرام و قراری بخشد . عبطاهر نیز درین وکار وکامیاب شد

اما داعیه استقلل یافت .

،یدیممد یممک روز نممام خلیفممه را از  وی ، وکه در هر حال ، خلیفه را رهین منت خویش م
 خطبه جمعه انداخت و بدین گونه استقلل خود را اعلم وکرد . هر چنمد روز بعمد ناگهمان
 ژُمرد اما خراسان بدین گونه از چنگ خلیفه به در رفت و مأمون ناچار شد فرزندان عبطمماهر

را به امار ت بآنجا بنشاند و در واقع فرمانروایی خاندان عبطاهر را بر خراسان تصدیق نماید .

 بدین گونه در پایان دو قرن ایرانیان توانستند دیگر بممار دولممتی تممازه پدیممد بآوردنممد و
بآشکارا در قسمتی از ایران به استقلل فرمان برانند .



۸

بانگ رستاخیز

رستاخیز ایران
 با قتل امین و خلفت مأمون ، عرب دیگر قدر و منزلت خممود را از دسممت داد . درسممت
 است وکه از بآغاز خلفت عباسیان عرب را قدری و شأنی نبود ، اما باز دریممن دوره ، خلفممای
،یشممد و ،نهمما مشممور ت م ،نها را به وکلی به وکناری ننهاده بودند . در بعضی امور با بآ  بغداد ، بآ
،یگشت . اختلف امیمن و ممأمون ، وکمه دسمت وزرا و اممرا ،نها واگذار م  بعضی مناصب به بآ
 عرب و ایران در بآن دخالت داشت سرانجام به پیروزی مأمون خاتمه یممافت وکممه مممادرش
،یوکردند . و از بآن پس عرب ، دیگممر در درگمماه خلفممت  ایرانی بود و خراسانیان او را یاری م
 قدر و شأنی نیافت . دیگر بغداد وکه وارث شکوه و جلل تیسفون وکهممن بممود ، ماننممد خممود
،کاندک در رسیده بودنممد ،یدید . ایرانیان و تروکان ، اند  تیسفون عرب را به چشم تعظیم نم
 و جاه و حشمت تازیان را باز گرفته بودند . در روزگار مأمون ، و جانشینان او ، بغداد دیگممر
،یهمما وکممه «فاتحمماند » دو قممرن ،یها و بزرگوار ،یبآمد . بآن خودسممتای  شهری عربی به شمار نم
 پیش داشتند ، دگر نزد «موالید » بغداد خریدار نداشت . دولممت عممرب در واقممع زوال یممافته

بود ، نوبت دولت فر س فراز بآمده بود .

 در پایان این دو قرن وکه چون شبی دیرپای و خاموش اما بآوکنده از گناه و جنایت بممه
 سر بآمده بود ، بآخر بانگ خرو س بربآمد . و در پی این بانمگ خمرو س چهمره صمبح در افمق
 نمایان گشت . اما این روشنی ، هر چند صبح وکاذبی بیش نبود خنممده صممبح صممادق را در
 پی داشت . این صبح وکاذب عبار ت بود ، از خروج مازیار و بابممک وکممه در بلد عبطبرسممتان و
 بآذربایجان و عراق به داعیه استقلل برخاستند ، و هر چند هدف روشممنی نداشممتند و بممه
،نها مبدأ عبطلوع دولت عبطاهریان و صفاریان گشت و ازین روست  جایی نرسیدند اما سعی بآ

وکه قیام بآنان را باید نوید رستاخیز ایران شمرد .
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 در واقع مقارن روزگاری وکه ، مأمون در خراسان و بغداد جلل و قممدر ت پممدرش هممارون و
 برادرش امین را به ارث فرا چنگ بآورده بود ، و در بآن «شهر هزار و یک شبد » زمممانی بممه
،یپرداخت ، از بلد ایران بیممش و وکممم  نوشخواری و شادوکامی ، و زمانی به بحث و مناظره م
،لجویی پدید بآمده بود ،یرسید . و در اوکثر این بلد ، ایران اندیشه استقل ،لانگیز م  اخبار مل

و سروکشان سر بر بآورده بودند .

،های بممه دسممت ،تهای تمماز  بازگشت مأمون به بغداد سبب شممد وکممه در خراسممان فرصمم
،یبآیمد ، وکمه شکسمت وکسمانی ماننمد سمنباد و  استقلل جویمان بیفتممد . چنمان بمه نظمر م
 استادسیس و مقنع ، وکه داعیه دینی داشتند ، ایممن اندیشممه را سممبب شممد وکممه هممر گممونه
 وکوشش ، برای رهایی از قید عربان ، تا وقتی وکه در بآن بویه وصلت ملک نباشد ، و دهقانان

،گزادگان در بآن دست اندر وکار نباشممند ممکممن و مفیممد نخواهممد بممود   و اینممک بمما۱و بزر
،یوکردند فرصتی مناسب بممه دسممت  پیروزی مأمون بر امین ، دهقان زادگان ایران ، گمان م
 بآمده است . با قدر ت و جللی وکه خاندان عبطاهر در خراسان و بغممداد یممافته بودنممد اوکنممون
،نها نیممز فممراز ،گزادگان بلد ایران نیز احسا س وکردند وکه نوبت دولت بآ  دیگر بزرگان و بزر
 بآمده است . بدین گونه ، در بلدی چون عبطبرستان و بآذربایجان و خراسممان ، شمماهزادگان و
،کجویی یافتند . ازین رو ، از اواخر دوران خلفت هارون تا روزگممار  امیران اندک فرصت مل

معتصم اوضاع بآذربایجان و عبطبرستان و خراسان مایه نگرانی خلیفه بود .

،ینگریسممتند ،  در واقع از وقتی وکه خلفا ، اوضاع خراسان را با دیممده دقممت و مراقبممت م
،ههممای بلنممد و  وکانون مقاومت دشمنان خلفت به شمال و غرب ایران منتقممل گردیممد . وکو
،شها را در مممردم ایممران تقممویت ،ههای دشوار این حدود ، اندیشه ایممن سروکشممی و شممور  را
، تها؛ مردم ایممن نممواحی بمما تازیممان و سممپاهیان خلفمما در ایسممتادند و ،یوکرد . ازین رو مد  م

،لها با مسلمانان نبردهای سخت دشوار وکردند . سا

،یورزیدند چنانکه در سال  در عبطبرستان ، مردم نسبت به تازیان نفر ت و وکینه خاصی م
  هجری ، مردم امیدوار وکوه ، از بیداد وکارگزاران خلیفه بمه سممتوه بآمدنممد . فرمانروایمان۱۶۰

  ، و درین وکتاب اعبطلعا ت و معلوما ت۵۹ ص Spuler: Iran in Frueh – Islamischer Zeitرک: ۱
،یتوان یافت . ،نهای نخستین عهد اسلم م مفیدی در باب اوضاع ایران در قر
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،نها را بممر ضممد تازیممان ،نها وکه ونداد هرمزد ، و سپهبد شروین و مصمغان ولش بودند بآ  بآ
 شورانیدند و بدان سبب در اندک زمان شورش و بآشوب بزرگی پدیممد بآمممد . در یممک روز ،

مردم سراسر عبطبرستان بر عربان بیرون بآمدن و بآنان را به باد وکشتار گرفتند .

 گذشته از اعراب ، ایرانیان نیز وکه مسلمان شده بودند عبطعمه نفر ت و وکینه مردم شدند .
،نهایی از ایرانیان وکه به عقد زناشممویی عربممان در  این نفر ت و وکینه چندان بود وکه حتی ز
،یبآوردنممد و بممه دسممت مممردان  بآمده بودند ریممش شمموهران خممود را گرفتممه از خممانه بممر م

،نها را بکشند . ،یسپردند تا بآ   چنان شد وکه در همه عبطبرستان عربان و مسلمانان یکسره۱م
 برافتادند . بعدها انتقام خلیفه نیز هرگز نتوانست در اراده این مردمی وکه بآشکارا با هر چه
،یوکردند ، خللی پدید بآورد . بآخر ، بس مدتی نبود وکه یزید بممن  متعلق به عرب بود ستیزه م
 مهلب سردار عرب در گرگان سوگند خورده بممود وکممه از خممون عجممم بآسممیاب بگردانممد و
 بآسیاب هم گرداند و گندم بآرد وکممرد و نممانش هممم خممورد . وکسممانی وکممه دریممن بلد هنمموز
،یتوانستند دل از وکینممه تازیممان بپردازنممد . ،های از این گونه را فرا یاد داشتند البته نم  حادث
 این نفر ت و وکینه شدید مردم نسبت به دستگاه خلفت تازیان بود وکه مقارن دوره مأمون

و معتصم مازیار را به اندیشه استقلل عبطلبی انداخت…  .

 .۱۸۳ ص ۱تاریخ عبطبرستان ، ج ۱
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1خر م دینان

 اما در بآذربایجان وضع دیگرگونه بود . جاودان ابن سهل و بابک بآییممن خممرم دینممان را
 تازه وکرده بودند و این شورش خرم دینان در بآنجا نه فقط دین تازیان و دسممتگاه خلفمما را
،یوکرد بلکه برای شاهزادگان و امیران ایرانی نیز وکه همواره به بهانه دین زرتشممت  تهدید م
،یبآوردند خطر بزرگی بود . این بآییممن خرمممی  مردم را بر ضد عربان و به نفع خویش فراز م
 وکه ظاهر ًا بازمانده دین مزدک بود و هنوز در گرگان و دیلمان و بآذربایجان و ارمنسممتان و
 همدان و دینور و ری و اصفهان عممده بسمیاری از پیمروان بآن وجمود داشمتند بما اندیشمه
،یدیدنممد ،رزادگان جهانجوی وکممه خممواب احیمماء دولممت ساسممانیان را م ،نزادگان و امی  دهقا
 سازگار نبود . بدین جهت بود وکه اشراف و بزرگان ایرانی نیز در خفه وکردن و فرو نشمماندن
 این نهضت با خلیفه تازیان همداستان بودند چنان وکه بمرای مبمارزه بما ایمن خطمر ، ایمن
 ایرانیان وکه خود از تازیان نفر ت شدید داشتند در دوستی با دشمنان دیرین خممویش نیمز
،های تردید نکردند . عبث نیست وکه افشین شاهزاده اشروسنه فرمان خلیفه را در قهر  لحظ
 و قمع خرم دینان به جان پذیره بآمد و هم بدین جهت بود وکه از شمماهزادگان عبطبرسممتان
 جز مازیار وکسی به یاری بابک برنخاست و او نیز جز وعده و نوید یمماری دیگممری از بابممک

نکرد .

، تها بود وکه خرم دینان بر ضد تازیان برخاسته بودند اما قبل از ظهممور بابممک وکممار  مد
 خرم دینان هرگز وکاری دشوار و خطرناک تلقی نشده بود . خرم دینان ظاهر ًا بمماقی مانممده

،یبآید وکه ایممن فرقممه بمما بآییممن مممزدک۱  در هر حال از ظاهر تعالیم و عقاید منسوب به خرم دینان چنین بر م
،یتناسممب نیسممت . ،نها نیز با عقاید پیروان ابیقور ب ،هاند . بعضی از بآرای بآ  بیشتر از سایر ادیان قدیم ، نزدیک بود
 این وکه نام خرمی و خرم دین مأخوذ از چه اصلی است محل خلف است . احتمال ایممن وکممه نسممبت خرمممی
،هانممد وکممه انسممان جممز «خرمممید » و  بدان سبب باشد وکه این عبطایفه به جهت میل به اباحه و الحاد معتقممد بود
،یرود وکممه ایممن عبطممایفه تمما ،یرسد و گمان نم  «لذ تد » نباید به هیچ امر دیگری پای بند باشد ، ضعیف به نظر م
،هاند ، در جستجوی خرمی افراط وکرده باشند . مع هذا ، اتهاماتی از جهممت  بدین درجه وکه اهل مقال ت پنداشت

،هاند وکه  الحاد و اباحه بر این فرقه وارد وکرد شباهت دارد بدان چه درباره فرقه بابیه گفته شده اسممت . در ایممن 
  . همچنین خرم ، نام روستایی بوده است نزدیک اردبیل و۵۰ ص Van vlotenباب رجوع شود به وکتاب: 

 خرمی و خرمیه بدان جا منسوبند و ظاهر ًا این احتمال وکه نسبت این عبطایفه به همین روستای خرم باشد از
،تتر باشد . سایر احتمال ت درس
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 پیروان مزدک بودند وکه از قهر و سخط نوشیروان جسته بودند و پرویز و جانشینانش نیز
،نهمما غافممل مانممده ،یهای خویش گردیده بودند وکه از قهممر و قمممع بآ  چنان سرگرم گرفتار

بودند .

 در روزگار اسلم مقارن عهد مهدی خلیفه عباسی ، این خممرم دینممان سممر بربآوردنممد و
،هاند وکممه ،هها نیز ، سعی وکردند خون ابومسلم را بهانه خویش نماینممد . نوشممت  مانند سایر فرق
 «در ایام خلیفه مهدی باعبطنیان گرگان وکه ایشان را سرخ علم خوانند با خرم دینان دست
 یکی وکردند و گفتند ابومسلم زنده است ما ملک بستانیم و پسر او ابوالغرا را مقدم خویش
 وکردند و تا ری بیامدند ، حلل و حرام را یکی داشتند و زنان را مباح وکردند و مهدی نامه
 نبشت به اعبطراف به عمر بن العل وکه والی عبطبرستان بود [وکه] دست یکی وکنید و به حرب
 ایشان روید . برفتند و بآن جمع پراوکنده شدند و در بآن وقت وکه هارون الرشید به خراسان
 بود بار دیگر خرم دینمان خمروج وکردنمد از نماحیت اصمفهان… و ممردم بسمیاری از ری و
 همدان… بیرون بآمدند و با این قوم پیوستند و عدد ایشان بیش از صد هزار بممود . هممارون
 عبدالله بن مبارک را از خراسان با بیست هممزار سمموار بممه حممرب ایشممان فرسممتاد ایشممان

  اگر این روایت را وکممه از سیاسممت نممامه۱بترسیدند و هر گروه به جای خویش باز شدند .د »
،رها  نقل شد بتوان قبول وکرد ، خرم دینان قبل از ظهور جاودان و بابک نیز همواره در شممه

،هاند . ،ینمود ،هاند و بآیین خویش را ترویج م ،یوکرد و روستاها بآشکارا شورش م

اختلف روایات
 بآیین بآنان چه بوده است و تا چه اندازه با بآییممن مممزدک مربمموط بمموده اسممت ؟ منممابع
،نها جممواب روشممن بممرای  موجود درین باب به قدری اختلف دارند وکه مشکل بتوان در بآ
،نها با تقالید و تعصبا ت دینی و سیاسی بآمیختممه اسممت .  این سؤال یافت . خاصه وکه همه بآ
،ینویسد وکه «از ریختن خممون جممز در هنگممامی وکممه علممم عبطغیممان ،نها م  مقدسی درباره بآ
،یوکنند . به پاوکیزگی بسیار مقیدند . با نرمی و نکووکاری با مردم دیگممر  برافرازند خودداری م

 چاپ خلخالی .۱۷۳سیاست نامه ص ۱
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،یدانند .د » ،نها جایز م ،یبآمیزند و اشتراک زنان را با رضایت خود بآ ۱در م

،یگوید وکه مزدک به پیروان خود دسممتور ،یداند و م  ابن ندیم ، خرمیه را اتباع مزدک م
 داده بود وکه همیشه در جستجوی لذ ت باشند و در خوردنی و نوشیدنی بر خممود سممختی
،ههمما را  روا ندارند ، دوستی و یاری را پیشه سازند و با استبداد مبارزه نمایند . زنان و خانواد
،نها رفتار و وکردار پسممندیده دارنممد و در پممی وکشممتن و بآزار  مشترک بدانند . با این همه بآ
،یبآیند . و سپس درباره بابک گوید وکه از جنگ و غممار ت و وکشممتار را در میممان  وکسی بر نم

۲بآنان رواج داد و پیش از بآن خرم دینان به این چیزها بآشنا نبودند .

،یها و ،یخواهد باعبطن  خواجه نظام الملک در سیاست نامه با لحن غرض بآلود وکسی وکه م
،ینویسد: «اما قاعده مذهب ایشان بآنست وکه رنج از تن  خرم دینان را در یک شمار بآورد م
،هاند و ترک شریعت بگفته چون نماز و روزه و حج و زوکا ت و حلل داشتن  خویش برداشت

،هانممد .د »   در بمماب سممبب۳خمر و مال و زن و مردمان ، و هر چه فریضه اسممت از بآن دور بود
،ینویسد: «مردمان جوان و دهقانممان و  انتشار بآیین خرمی در بین مردم این بلد بلعمی م
 خداوندان نعمت وکه ایشان را از علم نصیب نبود و مسلمانی اندر دل ایشممان تنممگ بممود و
 شرایع اسلم و روزه و حج و قربان و غسل جنابت برایشان گران بود… و از مناهی خممدای
،یبآمد ، چون در مذهب بابک این همه بآسان  عز و جل دست بازداشتن ، ایشان را خوش نم

،یگویممد وکممه: «ایشممان از فممروغ۴یافتند او را اجابت وکردند و تبع او بسیار شد .د »   ابن اثیر م
،یبآوردند و بآنممان را بممه  مجوسند و مردانشان مادر و خواهر و دختر را به نکاح خویش در م
،یگویند و به بآیین تناسخ معتقدند و گویند وکممه روح از حیمموان بممه  همین جهت خرمی م

،یوکند .د » ،یبآیممد یکممی از۵غیر حیوان نقل م   اعتقاد به تناسخ چنان وکه از اوکممثر منممابع بممر م
،ههایی وکه بعد از اسلم بممر ضممد  اروکان عقاید خرم دینان است . شگفت است وکه بیشتر فرق
،هاند . سنباد و استادسیس و مقنممع ،هاند به بآیین تناسخ معتقد یا متمایل شد  تازیان برخاست

 .۳۱–۳۰ ص ۴ البدء و التاریخ ج ۱
 .۴۸۰–۴۷۹الفهرست ص ۲
 .۱۷۷سیاست نامه ص ۳
نسخه خطی بلعمی .۴
 .۲۰۱وکامل ابن اثیر در حوادث سال ۵
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 نیز بممه تناسممخ معتقممد بودنممد . در واقممع بآییممن تناسممخ دسممتاویز تمممام وکسممانی بممود وکممه
،یخواستند خود را جانشین قهرمانان گذشته قلمداد وکنند و یادگار دیرین دلوران وکهن  م
 را زنده دارند . دوستان و پیروان ابومسلم به این اندیشه وکه روح وی در مقنع حلول وکرده
،یشدند و یاران جاویدان بن سهل به گمان بآن وکممه روان او ، در تممن  است گرد وی جمع م

،یورزیدند . بابک در بآمده است از یاری بابک دریغ نم

،های بوده است وکه نهضت بابک را نیز مانند قیام مقنممع ، بمما  بآیا این عقیده تناسخ وسیل
،یگویممد: «ابتممدای سممخن  خاعبطره ابومسلم مربوط وکنند ؟ دور نیست . خواجه نظام الملک م
 ایشان بآن باشد وکه بر وکشتن ابومسلم صاحب دولت دریغ خورنممد و بممر وکشممنده او لعنممت
 وکنند و صلوا ت دهند بر مهدی فیروز و بر هارون پسممر فمماعبطمه دخممتر ابومسمملم وکممه او را

  . بآن چه ارتباط این فرقه را با ابومسمملم تأییممد۱وکودک دانا خوانند و به تازی الفتی العالمد »
،ینویسممد: «مممردم ،یوکند . وی م ،یوکند روایتی است وکه دینوری در باب نسب بابک ذوکر م  م
،یبآیممد بآنسممت وکممه او از  در نسب و بآیین او اختلف وکردند بآن چه نزد ما درست به نظممر م
 فرزندان مطهر بن فاعبطمه بنت ابومسلم است و فماعبطمیه وکممه از فممرق خرمیممه هسممتند بمه

۲همین فاعبطمه دختر ابومسلم منسوبند نه فاعبطمه دختر پیغمبر (صک ) .

بابک
،هاند غرض بآلود  اما این بابک وکه بود ؟ بیشتر مطالبی وکه در منابع موجود درباره او بآورد
،هها سممیمای واقعممی او ،یتوان از ورای غبار افسان  و افسانه بآمیز است . ازین رو به دشواری م
،هاند خاعبطره او را تیره و تباه وکنند ، و از تعصب سعی  را دید . تاریخ نویسان مسلمان وکوشید
،هاند سیمای او را زشت و ناپسند جلوه دهند . نهضت او ظاهر ًا در بین عامه عبطرفدارانی  وکرد
 داشت اما مورد علقه دهقانان و بزرگان نبود و چون وی درصدد احیاء عقاید مزدوکی بود

  در باب جاویدان ابن سهل و اخبار او ، و همچنین در باب بابک خرم دین رجوع شممود۱۷۷سیاست نامه ص ۱
،نها را در بآن وکتاب جمممع و نقممل  به وکتاب «بابک خرم دیند » بآقای سعید نفیسی وکه تمام روایا ت مربوط به بآ

،هاند . وکرد
 .۳۳۸اخبار الطوال ص ۲
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،یتوانستند بآن را تحمل وکنند . ناچار مسلمانان نیز نم

،یدهد وکمه بما غمرض و نیمت ،هاند به خوبی نشان م ،ههایی وکه در باب او جعل وکرد  افسان
،تهای مهم تاریخ بابک و ،هاند نام بابک را بآلوده نمایند بدین گونه قسم  خاصی سعی داشت
،ههممای ،های نکت  خرم دینان در ظلمت ابهام فرو رفته است . معذالک از بآنچه باقی است پممار

،یبآید . جالب به دست م

 درباره تبار و نژاد بابک اختلف است . دینوری مؤلف «اخبار الطوالد » با لحنی وکه وکام ًل
،یشممرد . ،یتواند انسان را مطمئن وکند او را از فرزندان «مطهممرد » دخممتر زاده ابومسمملم م  م
،یگویممد وکممه  معذالک مؤلف الفهرست ، از قول وکسی وکه اخبار بابک را جمع بآورده اسممت م
،های بممه  «پدرش مردی روغن فروش از اهل مدائن بود . به حدود بآذربایجان رفت و در قری
،یریخممت و بممر پشممت  نام بلل بآباد از روستای میمد مسکن گرفت . وی روغن در ظرفی م

،یوکممرد…د » ،ههای بآن روسممتا بآمممد و شممد م ،یگرفت و در قری   نممام ایممن روغممن فممروش در۱م
،های۲«الفهرستد » ذوکر نشده است اما سمعانی نام پدر بابک را مردا سمم   نوشممته اسممت . نکت

،یوکند اصراری است وکه برای رسوا وکردن بابک به  وکه در روایت «الفهرستد » جلب توجه م
،هاند . پدر او را «روغن فروشی از اهل مدائند » و مممادرش را «زنممی یممک چشممم وکممه  وکار برد
،هانممد . در ایممن روایممت بآثممار  مدتی با مرد روغن فروش به حرام گرد بآمده بودد » معرفی وکرد

غرض و وکینه راویان بآشکارست .

روایات مجعول
،هاند . ،تانگیز افسانه بآمیزی در باب وکودوکی بابک بآورد  در دنباله این روایت داستان شگف
،یگشت بابممک در بآن ،ینویسند وکه: «گویند روزی مادر بابک بیرون رفت و در پی پسر م  م

 .۴۸۰الفهرست ص ۱
،بترین۲  این نام وکه ظاهر ًا از دو جزء فارسی «مردد » و «ا سد » بآمده است و به معنممی مممردم خمموار اسممت مناسمم

،هانممد . ،هاند برای پدر او بیابند . پدر ضحاک را نیز بعضی مممردا س خواند ،یتوانست  نامی است وکه دشمنان بابک م
  نقل شدهRoth  . اشتقاق وکلمه مردا س را وکه در مجله فوق ، ضمن تحقیقا ت رو ت ZDMG 4,423رک: 

 .۳۳است نولدوکه پذیرفته است و مردا س را یک اسم عربی دانسته است . رک: حماسه ملی ایران ، ص 
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،یبرد . مادر ، وی را در زیر درختی یافت وکممه خفتممه و  زمان گاوهای مردم را به چراگاهی م
،یتراوید چون بابک از خواب بر بآمد  برهنه بود و از بن هر مویی از سینه و سر وی خون م
 دیگر اثری از خون ندید دانست وکه دیری نخواهد بآمد وکممه وکممار پسممر بممال گیممرد…د » ایممن
،یبآورد ،نهایی از قبیل افسانه «دانیال و بخممت النصمرد » را بممه خماعبطر م  افسانه نیز وکه داستا
 ظاهر ًا برای بآن ساخته شده است وکه بابک را مثل یک غول «مردم خوارد » و «خون بآشامد »
،زهایی را وکه شممده اسممت بما اغممراق و  معرفی نمایند . در روایا ت دیگر نیز وکشتارها و خونری

،هاند . مبالغه بسیار نقل وکرد

،یگوید: «در عبطی این بیست و دو سالی وکه قیام بابک به عبطول انجامیممد بمه  مسعودی م
  در۱وکمترین قول پانصد هزار تن از امرا و رؤسا و سممایر عبطبقمما ت مممردم بممه قتممل رسممیدد »

 جوامع الحکایا ت از تاریخ مقدسی نقل شده است وکه «حساب وکردند وکشتگان او را ، هممزار
،ینویسد: «از جلدان او یک جلد گرفتممار بآمممده۲هزار مسلمان وکشته بودد »   نظام الملک م

،هاند اممما بآن چممه ،های ؟ گفت او را جلدان بسیار بود  بود ازو پرسیدند وکه تو چند وکس وکشت
،بهمما ،هام سی و شش هزار مسلمان است بیرون از جلدان دیگر و بآن چه در حر  من وکشت

،هاندد » ،نها فراوانست؛ وکثر ت و۳وکشت ،هاند این گونه داستا   در اخباری وکه راجع به بابک نوشت
،یدهد وکه یاران خلیفه تا چه حد برای رسوا وکردن بابممک و  وفور این گونه روایا ت نشان م
،هاند . پیداست وکه بآن چه از این منممابع در بمماب  از میان بردن حقایق احوال او سعی ورزید
،یبآید تا چه اندازه بآشفته و در هم خواهد بممود . بآنچممه مسمملم اسممت ایمن  نهضت بابک بر م
،نهای عممراق و بآذربایجممان  است وکه نهضت بابک در میان روستاییان و وکشاورزان وکوهستا
 هواخواهان بسیار داشته است . نیز این نهضت ظاهر ًا مدتی پیش از ظهور بابک بممه وجممود

بآمده بود و پس از او چندین قرن دوام داشت .

،بهای مزدوکیان و ،شها و بآشو ، تها شور  بابک فقط سرداری دلیر و هوشمند بود وکه مد
 خرمدنیان را رهبری وکرد . درین وکار نیز وی جانشممین جاویممدان بممن شممهرک بممود وکممه از
،ینویسند وکه پس از مرگ جاویدان زن او بمما ،یشد . م  رؤسای خرمیه بآذربایجان محسوب م

 .۳۰۵التنبیه و الشراف ص ۱
نسخه خطی مجلس .۲
 .۱۷۷سیاست نامه ص ۳
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 خرمیان چنین گفت وکه «جاویدان بابک را خلیفه خود وکرده است و اهل این نواحی را به
 پیروی او وصیت وکرده و روح جاویدان به وی تحویل وکرده است و شما را وعده داده است

وکه بر دست او فتح و ظفر بیابید…د »

قیا م بابک
  هجری به نام بآیین خرم دینممان و بممرای ادامممه۲۰۰بدین گونه بود وکه بابک در سال 

 نهضت جاویدان مزدوکی برخاسممت . بممه زودی پیممروان او بسممیار شممدند و عممده زیممادی از
وکشاورزان و روستاییان به یاری او برخاستند .

،یهای خود بود . مسأله ولیت عهد علی بمن ،لها مأمون خلیفه سرگرم گرفتار  درین سا
،ههایی وکه ایرانیان و مخصوص ًا بآل سهل بر ضد خلیفه تهیه وکرده بود  موسی الرضا ، و توعبطئ
،یوکرد فرصت  او را مشغول وکرده بود . نارضایی عباسیان بغداد وکه ناچار مأمون را سرگرم م
،نهای بآذربایجممان قممدر ت و قمموتی بممه  مناسبی برای بابک بود . بدین جهت او در وکوهسممتا
 دست بآورد حتی به قول بلعمی «چند وکر ت سپاه سلطان را هزیمت وکرده بود و مأوی گاه
،یهای سخت دشوار وکه سپاه بآن جمما نتوانسممتی ،ههای ارمنیه و بآذربایجان بود . جا  او در وکو
،ههمما در  رفتن وکه صد پیاده در گذری به ایستاند اگر هزار سمموار بممودی بازداشممتندی و وکو
،هها حصاری وکممرده بممود وکممه بآن را بممذ  بندها سخت بود اندر یکدیگر شده ، در میان بآن وکو
،ههمما  (بدهک ) خواندندی و او ایمن بآنجا در نشسته بود چون لشممکر بیامممدی گرداگممرد بآن وکو
 فرود بآمدندی و بدیشان راه نیافتندی و او بآنجا همی بود تا روزگار بسیار بربآمممدی؛ چممون
 سپاه امن نیافتندی یک شب شبیخون وکردندی و سپاه اسلم را هزیمت وکردندی تا دیگر
 باره سلطان به صد جهد لشکر دگر باره گرد وکردی و فرسممتادی و بممدین حیلممت بیسممت

۱سال بماند .د »

،یهای بسممیار وکردنممد .  درین بیست سال مأمون و معتصم برای برانداختن او چاره جوی
 لشکرهای بسیار برای دستگیر وکردنش فرستادند . اما گذشته از نارضایی مردم وکممه مایممل

تاریخ بلعمی ، نسخه خطی .۱
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،اهای بآن حممدود ،هها و سممختی سممرم  نبودند بار دیگر استیل عربان را تحمل وکنند تنگی را
،یوکممرد . در سممال    هجممری۲۲۰همواره سرداران مسلمان را با ناوکامی و شکسممت روبممرو م

 معتصم خیدر بن وکاو س امیر زاده اشروسنه را وکه به افشین معروف بود بممه جنممگ بابممک
 فرستاد . این افشین یک امیر زاده ایرانی نژاد بود وکه در بغداد برای ایجاد دولتی ایرانممی و
،یوکرد . دوسممتان خلیفممه نیممز او را بممه هممواداری ،هها م  برانداختن بنیاد خلفت تازیان توعبطئ

،یوکردند . عجم و به تمایل ت مجوسی متهم م

 می گویند وکه او با مازیار و بابک دوسممتی داشممته اسممت و در نهممان بممرای برانممداختن
،یوکرده است . چند سال بعد وکه مازیار دستگیر شد وجود ،نها همکاری م  خلفت بغداد با بآ
 این نقشه را بآشکارا اعتراف وکرده بود و گفته بود وکه: «من و افشین خیممدر بممن وکمماو س و
،هایم و قرار داده بممر بآن وکممه دولممت از عممرب بمماز  بابک هر سه از دیر باز عهد و پیمان وکرد

  معممذالک وقممتی از عبطممرف۱ستانیم و ملک و جهان داری با خاندان وکسرویان نقل وکنیمممد »
 خلیفه به او پیشنهاد شد وکه برای قهر و قمع بابک به بآذربایجان برود دریممن وکممار تردیممد

نکرد .

افشین و مازیار
 علتش بآشکار است . نهضت بابک اگر چه رنگ ایرانی داشت اما نهضتی نبود وکه هرگممز
،بهای عبطلیی امیر زاده اشروسنه را تحقق بخشد . وکسانی از ایرانیان وکه برای بر  بتواند خوا
،یوکردند بآرزو داشتند وکه بمما  انداختن دستگاه خلفت با مازیار و شاید با افشین همکاری م
،یخواننممد احیمماء وکننممد و دولممتی نظیممر  بر انداختن خلفا ظاهر ًا بآنچه را خود دین سپید م
،نها را و افشین و مازیار  دولت ساسانی بر بآورند . اما نهضت بابک وکه بآیین مزدک داشت بآ
 را نیز سودمند نبود . این شاهزادگان اشروسنه و عبطبرستان ظاهر ًا جز وصممول بممه مقاممما ت
،یوکردنممد ،نهمما سممعی م ،های بود . بآ ،نها بهان  عالی هدف دیگر نداشتند . ایران و ایرانی برای بآ
،نهمما ،نها باز ستانده بود دوباره به دست بآورند . بنابر این مبارزه بآ  امتیازا ت را وکه اسلم از بآ

 .۲۲۰ ص ۱تاریخ عبطبرستان ج ۱
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 با دستگاه خلفت برای جمع ثرو ت و وصول به حکومت بود . اما برای وصول بدین هممدف
،یدادند و بممر گممرد ،نها از اسلم و عرب ناراضی بودند نوید رهایی م  وکسانی را وکه در بلد بآ
،یخواندند . مازیار برای رسیدن به امار ت از وکشتن عموی خود وکه او نیممز ایرانممی  خویش م
 بود و ناچار به اندازه خود او به مفاخر و مآثر ایران علقه داشت خودداری نکممرد . افشممین
،یهای ناروا بممرای دسممتگیر وکممردن بابممک دریممغ ،هجوی  برای جلب عنایت خلیفه تازه از چار
،یوکرد به این امیممد  نورزید همین افشین مازیار را به خروج و قیام بر ضد خلیفه تشویق م
 وکه خلیفه او را برای دستگیر وکردن مازیار بفرستد و حکومت خراسان و جبممال را وکممه در
،نها بستاند و بممه وی سممپرد . پیداسممت وکممه  دست رقیبان او یعنی خاندان عبطاهر است از بآ

،یتوانستند فدای سود پرستی خویش وکنند . درین میان «امیر زادگاند » همه چیز را م

،نها بتوانند بآرزوهای خممویش را تحقممق  لزم بود وکه قدر ت خلفا عرضه زوال گردد تا بآ
 بخشند . لزم بود وکه ستمدیدگان بر ضد تازیان برخیزند تا قممدر ت خلفمما عرضممه نممابودی
 گردد . و نارضایی مردم از رفتار تازیان و علقه بآنان به وکیش و بآیین دیرین خممود همممواره
،یخاسممت جمممع ،یتوانست ایرانیان را گرد علم هر ایرانی وکه بر ضد دستگاه خلفت بر م  م
،هگان نومید ایرانی را به یاری این ،های وکه ممکن بود ستمدید  بآورد . پس ، البته بهترین بهان
 سرداران برانگیزد احیاء بآیین ملی بود . اما این خود بیش از یک بهانه نبود . سرداران غالب ًا
،یدانسممتند اندیشممه دیگممر  جز جمع ثرو ت وکه بآن را یگانه وسممیله وصممول بممه حکممومت م
،نها ، با بآن وکه ظمماهر ًا همممه بممرای «احیمماء عظمممت  نداشتند به همین جهت بود وکه بین بآ

،یبآمد . ،یوکردند ، دوستی پایداری به وجود نم ایراند » قیام م

 می گویند سنباد چون در ری شکست خممورد بممه عبطبرسممتان پنمماه بممرد . اممما اسممپهبد
 عبطبرستان وکه نیز با تازیان دشمنی داشت در مال او عبطمع وکرد و او را وکشممت . ایممن واقعممه
،های بممرای فریممب و ،یدهد وکه احیاء عظمت دیرین گذشته ایران در واقع جز بهممان  نشان م
 اغفال ستمدیدگان ایرانی نبوده است . وکسانی وکه با این سممخنان فریبنممده مممردم را گممرد

،هاند . ،هاند جز رسیدن به ثرو ت و قدر ت اندیشه دیگر نداشت ،یبآورد خویش جمع م

 ازین رو ، احیان ًا اگر لزم شده است ، عقیده و رأی خود را نیز در راه وصممول بممه هممدف
،یدهد وکه چگونه امیر زاده اشروسنه ، وکممه در ،هاند . این نکته نشان م ،یوکرد  خویش قربانی م
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،یزد ، در بآذربایجممان بمما چمماره و حیلممه بممرای بممر  بغداد همواره از حمممایت ایرانیممان لف م
،یوکرد . اما عامل دیگری نیز در وکار بود وکممه شمماهزاده  انداختن و وکشتن ایرانیان وکوشش م

،یوکرد . اشروسنه را برای بر انداختن «دشمند » با خلیفه هم داستان م

تروکان بغداد
 رقابت شدیدی وکه در دربار معتصم بین نژاد «ترکد » و «عربد » و «ایرانید » پدید بآمده
 بود سرداران خلیفه را سخت بممه دشمممنی یکممدگر واداشممته بممود . دربممار معتصممم وکممانون
،ههای سرداران وی گشته بود . این اختلفا ت بین سرداران برای معتصم ،هها و دسیس  توعبطئ

،یزد . پناهگاه خوبی بود . از این رو خلیفه نیز گاه بآتش این اختلفا ت را دامن م

،نهما را در واقمع  از بآغاز دوره معتصم بغداد شاهد جنب و جوش تروکان گشمته بمود . ای
 بدین جهت به خدمت در بآورده بودند وکه در مقابل نیروی سممپاهیان خراسممان ، ممموازنه و
 تعادلی ایجاد وکنند . هزاران بنده مملمموک در هممر سممال از بآن سمموی جیحممون بممه بغممداد
،یپروایممی وکممه داشممتند در دسممت خلیفممه بممه مثممابه ،یبآوردند . این بندگان بمما تنممدی و ب  م
،یشممدند و بممه سممرعت ،یافتادند بدین جهت غالب ًا مورد عنایت واقمع م ،هاید » به وکار م  «حرب
،یشممد عربممان ،نتممر م ،ییافتند . هر چند نفمموذ تروکممان در دسممتگاه خلیفممه افزو  فرماندهی م

،یشدند . ، ستر م ،دتر و مأیو دلسر

 ایرانیان وکه نفمموذ معنمموی و فرهنگممی داشممتند ، در برابممر تروکممان هرگممز جممای خممالی
،یوکردند . اما تازیان ، خواه ناخواه جای خود را به تروکان دادند و از بآن پس بممه جممای بآن  نم

،ههای۱وکه مانند پیش از اروکان خلفت باشند مایه تهدید بآن بودند .   تروکان معتصم وکه جام

۱Muir. Caliphate P.518معتصم چون به خلفت نشست به عاملن خویش در شهر نامه نوشت وکه – 
 نام عربان را از دیوان عطایا بیفکنند و عطایا را از ایشان باز دارند ، عربان ناراضی شدند و سخت بممه جنممب و
،شهای ایشان به جایی نرسید . از بآن پس تازیان دیگر در دولت خلفا چنممدان قممدر ت و  جوش بآمدند اما وکوش
 نفوذی نداشتند و به همین جهت از هیچ گونه بهانه جوی و وکارشکنی و فتنه انگیزی دریغ نکردنممد پممس از
 مرگ معتصم واثق به خلفت رسید و ازو نیز بوی خیر نیامد از این رو وقتی دعبل شمماعر معممروف عممرب در

ضمیره ، خبر مرگ معتصم و جلو س واثق را شنید در عبطی این ابیا ت هر دو خلیفه را نکوهید:
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،یشدند .  دیبا و وکمرهای زرین داشتند به وسیله لبا س خویش از سایر سپاهیان شناخته م
،یبآورد . در بازارهمما و  رفتار ناهنجار و خشونت بآمیز بآنممان نیممز مممردم بغممداد را بممه سممتوه م

،یدادند . ،یتاختند و وکودوکان و ضعیفان را بآزار م ،ههای تنگ اسب م وکوچ

،یدهد وکه عبطممرز رفتممار بآنممان بمما مممردم ،یشود نشان م  حکایتی وکه از تاریخ بغداد نقل م
،یگشت وکه به سممرای خممود  چگونه بوده است: «گویند معتصم روزی از سرای مأمون باز م
،یگریست  رود ، در راه همه جا لشکریان خیمه افراشته بودند ، معتصم بر زنی گذشت وکه م
،یگفت: پسرم پسرم ! یکی از لشکریان وکودک را برده بود . معتصم بآن مرد را فرا خواند  و م
 و فرمود پسر زن را بدو باز دهد مرد ابا وکرد . معتصم او را پیش خواند و دستش به دسممت
 گرفت صدای استخوان دستش شنیده شد و مرد بیفتاد پس بفرمود تا پسممر را بممه مممادر

  این رفتار تروکان ، مردم بغداد را سخت به ستوه بآورده بود . غالب ًا وقتی یکممی از۱بازدهند .د »
،یافتادنممد و ،یرسممانید مممردم در او م  تروکان زن یا وکودوکی ، یا پیممری یمما وکمموری را گزنممد م

،یوکردند .   سرانجام مردم از تروکان سخت به ستوه بآمدند . نزد معتصممم رفتنممد و۲هلوکش م
 گفتند اگر لشکر خود را از بغداد بیرون نبری با تو جنممگ وکنیممم پرسممید چگممونه بمما مممن

  و همین ممموجب۳جنگ وکنید گفتند با تیر بآه سحرگاه معتصم گفت مرا عبطاقت بآن نیست
شد وکه خلیفه شهر سرمن رای را بنا وکند .

 رفتار افراد سپاه در بغداد چنین بود و از همین جا پیداست وکه امیران ترک با نفمموذ و
،نهمما ،هانممد . وکممار بآ ،یوکرد ،هاند چگونه با مممردم معممامله م  قدرتی وکه در دستگاه خلفت داشت
،یدیدنممد وکممه ،نهمما را م ،کاندک به جایی رسیده بود وکممه گمماه در روز روشممن یکممی از بآ  اند
،یوکمرد و ،یوکشمید و ایمن زن فریماد م  «دست در چادر زن جوانی زده بود و او را بمه زور م
،یگفت ای مسلمانان مرا فریاد رسید وکه من زنی اینکمماره نیسممتم ، دخممتر فلن وکسممم و  م
 خانه به فلن محله دارم و همه وکس ستر و صلح مرا دانند و ایممن تممرک مممرا بممه مکمماره

 و ل عزاء اذا اهمل البل رقدواالحمدللمه لصبر و ل جملمد
 و بآخر جاء لم یفمرح به احمدخلیفه ما ت لم یحزن له احد

 .۳۴۶ ص ۳ج ۱
 .۲۵۶مروج الذهب ج ص ۲
 .۲۲۳سیوعبطی ، تاریخ الخلفا ص ۳
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،یرسید وکه ایممن ،یگریست و هیچ وکس به فریاد بآن زن نم ،یبرد تا بر من فساد وکند… و م  م
،نوکش بود و پنج هزار سوار خیممل داشممت و هیممچ وکممس بمما او سممخن  امیر محتشم و گرد

،یتوانست وکردد »   با این همه معتصم به تروکان وکه خویشممان مممادری او بودنممد بیممش از۱نم
 اعراب و ایرانیان اعتماد داشت و حق با او بود . این معتصم خود معتقد بود وکه «خدمت را
 هیچ عبطایفه به از ترک نیستد » و به همین جهت امیران تممرک بیممش از سممایر امممرا مممورد
 عنایت او بودند و این توجه خلیفه به تروکان بین امیمران معتصممم رقممابت شمدیدی پدیممد

بآورده بود .

رقابت امرا
 امرا دیگر نیز وکوشیدند اراد ت خود را عرضه دارنممد تمما مگممر از ایممن راه در دل خلیفممه
،گهایی هم وکه در زمان معتصم رخ داد به این امیران مجممال داد وکممه  بیشتر راه یابند . جن
 استعداد نظامی خود را ابراز دارند . در عبطی بیست سالی وکه بابک قیام وکرده بود شش تممن
 از امیران بزرگ بغداد از او شکست یافته بودند به همین جهت دستگاه خلفممت از قلممع و
،یشد . ازین رو ، اسممتیلی بممر بآذربایجممان بممرای فاتممح بآن ،هرفته مأیو س م  قمع خرمیان رفت
،ییممافت بممر همممه ،یوکرد . وکسی وکه بر بابک و خرم دینممان دسممت م  افتخار بزرگی وکسب م

امیران تفوق داشت .

 به این جهت بود وکه وقتی جنگ بابک را به افشین پیشنهاد وکردند در قبول بآن تردید
 نکرد . یک علت دیگر نیز در وکممار بممود ، و بآن عبطمممع در غنممایم و اممموالی بممود وکممه افشممین
،یپنداشت درین جنگ به دست خواهد بآورد . زیرا این نکتممه را همممواره بایممد بممه خمماعبطر  م
 داشت وکه در این ایام اممرا نیمز ماننمد افمراد سمپاه غالبم ًا جمز بمرای وکسمب ممال جنمگ

،یوکردند . نم

 اینان جنگجویان مزدوری بودند وکه جلد ت و شجاعت خود را با عطایا و غنایم معامله
،یوکردنممد . تیممغ و بممازوی خممود را مثممل بآزادگممی و خممرد خممویش بممه صمماحبان قممدر ت  م

 .۱۹۴ و تجارب السلف ص ۱۹ ص ۵ نیز رک: تجارب المم ج ۴۲–  ۴۰سیاست نامه ص ۱
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،یفروختند و برای به دست بآوردن عبطل از ریختن خون هیچ وکس حتی خون خود دریغ  م
،گها از بممار و بنممه دشمممن و گمماه از مممردم زبممون  نداشتند . غنایم و اموالی وکه در این جن
،نها عایدی سرشاری بود ازیممن رو ،یوکردند ، برای بآ ،یدست و پای شهرها و دها ت غار ت م  ب
،یشدند . برای افشین ، وکه مانند همه امممرا مممزدور  جنگ را همواره با گشاده رویی پذیره م
،یدانسممت هیممچ  خلیفه ، خود را خدمتگزار مرگ و نیسممتی و پاسممدار قممدر ت و عظمممت م

،عتر از قبول چنین مأموریتی نبود . ،نتر و مطبو بآسا

 درین جنگ وی اموال و غنایم بسیاری وکه برای تحقممق احلم او لزم بممود بممه دسممت
،یبآورد ، و نیز بر خواجه تاشان و رقیبان دیگر خویش وکمه در دسممتگاه خلفمت قمدر ت و  م
،ییافت اما برانداختن بابک وکار بآسممانی نبممود . در عبطممی  نفوذی یافته بودند تفوق و تسلط م
،ههای استوار گرفته بود . از این رو ، افشممین جممز بممه وکممار  بیست سال قدر ت و نفوذ او ریش

،یدید . ،های نم بردن خدعه و نیرنگ چار

درباره بابک و افشین
،یوکممرد دام ،یگاه در نهان به جای بابک م ،یهایی وکه افشین ، گاه و ب ،یها و دلنواز  دوست
 فریبی برای خصم بود . بعدها ، پس از برانداختن وی وقتی افشممین خممود قربممانی عبطمممع و
،هورزی خلیفه و تروکانش گردید سعی وکردنممد او را بممه همکمماری بابممک متهممم وکننممد .  وکین
 گفتند وکه او در نهان با بابک و مازیار همدست و هم داستان بوده است اگر در این اتهممام
 حقیقتی باشد شاید بتوان گفت وکه افشین ایممن هممر دو تممن را بممه سروکشممی و بآشمموب وا
،نها برای خود افتخممار و عظمممتی وکسممب وکنممد و در هممر ،یداشته است تا با برانداختن بآ  م
،ههای خممویش اسممتفاده وکممرد: حربممه ،عترین حرب  حال ، افشین برای برانداختن بابک از قاعبط

،عورزی خویش وکرد . ،هعبطلبی و عبطم دوستی . و بدین گونه او را فدای جا

،ههمما و  وکوشش بابک در برابر افشین نخست با امید پیروزی مقرون بممود . بابممک در قلع
،یوکوشید . حصارهای استوار عبطبیعی با دشمنان به جان م
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1بوزینطیه یا بیزانس

 گذشته از بآن ، نه فقط در حوزه حکومت مسلمانی بلکه خارج از قلمرو اسلم نیز برای
،یوکرد . پیروان او در بوزنطیه نیز امپراتور روم شرقی را به جنممگ  پیکار با خلیفه وکوشش م

،یوکردند . با خلیفه تشویق م

 خرمیه در شهرهای بوزنطیه پناهگاه مناسبی یافته بودند . زیرا قیصممران بمموزنطیه ، بممر
،یوکوشیدند اتباع بابک را تقویت وکنند چندی پیش از این مأمون توانسته بمود  رغم خلفا م
 در بوزنطیه بآشوبی پدید بآورد . او ، توما س نامی را وکه اهل صقلیه بود و در بآسیای صغیر بر

قیصر شوریده بود یاری وکرد و او بر ضد تئوفیل وکه قیصر بوزنطیه بود تقویت نمود .

،یها قرار داد  قیصر نیز برای بآن وکه معامله به مثل وکرده باشد بلد خود را پناهگاه خرم
،یها وکرد . مأمون وکه در سال  ،نها را یار   هجری به قصد جنگ با روم بیرون بآمممده۲۱۸و بآ

،ههایی وکه در مجاور ت ثغر روم در جریان  بود در عبطرسو س در گذشت و تحریکا ت و دسیس
بود همچنان دوام یافت .

 مطابق قول عبطبری ، وقتی افشین وکار بر بابک تنگ گرفت و بابک وکار خود سخت دید
،یبآید به پادشاه روم تئوفیل  و بر هلک خویش یقین وکرد دانست وکه خود با معتصم بر نم
 بن میخائیل نامه وکرد وکه ملک عرب همه دلورانش را در جنگ من از دست داده است و
 اوکنون وکارش به جایی رسیده است وکه ناچار شده است خیاط خممود جعفممر بممن دینممار و
 عبطباخ خود ایتاخ نام را به جنگ من فرستد بر درگاه او دیگر وکس نمانده است اوکنون تممو

نیز اگر خواهی بر او تاختن توانی وکرد .

 قیصر با صد هزار و به قولی هفتاد هزار وکس بآهنگ دیار مسلمانان وکممرد ، جممماعتی از
 سرخ علمان نیز وکه سردارشان بارسیس نام داشممت و امممپراتور روم بآن را جممزو لشممکریان

  است وکه به اصطلح رم شممرقی باشممد . ایممن وکلمممه را امممروز بممهByzantiumبوزینطیه و بوزینطیا همان ۱
،یها وکه  ،ینویسند . در باب روابط اعراب با بوزینطیه رجمموعByzanceپیروی از فرانسو ،یگویند بیزانس م   م

Byzance موسوم به: بوزنطیه و اعراب (Basilievشود به وکتاب   et  les  Arabesک ) در دو جلممد و 
  تحت عنوان «روابط بوزنطیه و اعممرابد » در مجممموعه مقممالتی وکممه جیممور جیولممویCanardمقاله وکانارد 

 جلدک ) .۲دلویدا اهدا شده است (
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،یداد با وی بودند . وقتی بممه زبطممره از بلد مممرزی  خویش پذیرفته بود و اجرا و جامگی م
 اسلم رسید بآن شهر را غار ت وکرد . مردان بسیار وکشت و زنان و وکودوکان بسیار اسیر وکممرد

۱و شهر را بآتش زد…

 هنگامی وکه این حادثه رخ داد ، افشین بابک را گرفته بود . اما حممتی پممس از اسمار ت و
،نهمما در قسممطنطنیه و  قتل بابک سرخ علمان و خرم دینان به مسلمانان تسلیم نشدند . بآ

،یدادند . ،هها ترتیب م ،هها و توعبطئ نزد امپراتوران بوزنطیه بر ضد خلیفه دسیس

،های وکه در این جا باید به یاد داشممت قممدر ت و نفمموذی اسممت ایرانیممان مهمماجر در  نکت
،یبآید وکه در  پایتخت امپراتوری بوزنطیه به دست بآورده بودند . از گفته مورخان غربی بر م

،هاند . ،یزیست ،های از ایرانیان م قسطنطنیه عد

تئوفوبوس
،هاند وکه یک شاهزاده ایرانی از نژاد ساسانیان در حال فقر و تبعید در قسطنطنیه  نوشت

  نام ، بمماقی مانممد . در دوازده سممالگی انتسمماب او بممه۲وفا ت یافت و ازو پسری «تئوفوبو سد »
 خاندان سلطنتی معلوم گردید . او بآیین عیسممی گرفممت و در بمموزنطیه بممه خممدمت نظممام
 دربآمد . استعداد او موجب سرعت ترقیش گشت . سرانجام خواهر قیصر را به زنی گرفممت و
 به فرماندهی سی هزار تن ایرانی مهاجری وکه مانند پدرش از مسمملمانان گریختممه بودنممد

،هانممد . در بمماب۳منصوب گردید   پیداست وکه ایرانیان نزد قیصران بوزنطیه مممورد تمموجه بود
،هاند وکممه بآن سممی هممزار ،هانممد . نوشممت  فرجام وکار این شاهزاده ایرانی روایتی جالب نقل وکرد
،نها بود تعصب قومی داشتند سر به شورش بربآوردند و  ایرانی وکه وی فرمانده و سروکرده بآ
،نها را فرو  تئوفوبو س را پیشوای خویش خواندند تئوفیل با افواج رومی و یونانی شورش بآ
 نشاند و تئوفوبو س دستگیر شممد . قیصممر بمموزنطیه در بسممتر مممرگ بممود . بفرمممود تمما سممر

 .۲۲۳عبطبری ، حوادث سنه ۱
۲Theophobus. 
 .۴رک: گیبون ، ج ۳
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 تئوفوبو س را ببرند و در تشتی نزد او برند چون چشمش بممه سممر بریممده شمماهزاده افتمماد
گفت: تو دیگر تئوفوبو س نیستی و زودا وکه من نیز تئوفیل نخواهم بود .

کگهای بابک جن
، تها به  باری پیکار بابک با افشین در حصارهای محکم و عبطبیعی جبال بآذربایجان ، مد

،هاند . ،گها را مورخان به تفصیل نوشت عبطول انجامید داستان بآن جن

،گها مد ت سه سال از    هجری دوام داشت . چنان وکه از فحوا قول۲۲۳ تا ۲۲۰این جن
،یبآید معتصم برای اتمام این مهم افشین را اوکرام بسیار وکرده بممود . گذشممته از  عبطبری بر م
 ولیت بآذربایجان و ارمنستان وکه بدو داده بود سپاه و خواسته و بآل ت جنگ و چهارپایممان
 بسیار با او فرستاده بود . پیش از عزیمت افشین نیز محمد بن یوسف مأمور شده بممود بممه

بآذربایجان برود و حصارهایی را وکه بابک ویران وکرده بود از نو بسازد .

،های از خرم دینممان  محمد بن یوسف درین مأموریت با سپاه بابک در بآویخته بود و عد
 را وکشته بود و جمعی را اسیر وکرده بود . اما وقتی افشممین بممه بآذربایجممان رسممید درصممدد

بربآمد وکه گذشته از شمشیر برای برانداختن بابک از حیله و چاره نیز مدد گیرد .

،گهایی وکه افشین با بابک وکرد از بآغاز با خممدعه و نیرنممگ همممراه بممود .  بدین گونه جن
 افشین تازه به بآذربایجان رسیده بود وکه محمد بن بعیث یک سردار دیگر خلیفه با بآن وکه
 با خرمیه پیمان صلح داشت ، عهد خویش بشکست و با سپاه بابممک بممه خیممانت و خممدعه
 دربآویخت . گویند هنگامی وکه افشین به بآذربایجان بآمد . عصمت نام سپهسالر بابک به در

حصار شاهی وکه محمد بن بعیث وکونوال بآن بود فرود بآمد .

 محمد بن بعیث برای لشکر او چنان وکه عاد ت داشممت علمموفه بفرسممتاد و چممون شممب
،نهمما را ،نها مست شدند محمد بن بعیممث بآ  دربآمد عصمت را با ده تن مهمان وکرد . چون بآ
 بکشت . پس دست عصمت ببست و گفت سران سپاه خویش را یک یک بآواز ده تا دربآیند
 وگرنه ترا بکشم . عصمت چنین وکرد و یممک یممک سممرهنگان خممویش را بممه درون حصممار
،یوکشت ، بازماندگان سپاه چون این خبر بدانسممتند ،نها را م ،یخواند و محمد بن بعیث بآ  م
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،هها دیده بانان گماشت و لشکرها بر تنگناهمما۱همه بگریختند   پس از بآن افشین بر همه را
از حصارها بداشت .

جنگ و خدعه
 اما بابک وکه در حصارهای محکم ایمن بود هفت ماه سر از حصار بر نیاورد و بمما سممپاه
 افشین مقابله نکرد . افشین دلتنگ و ملول شد . درصدد چاره و حیله بربآمممد . بممه معتصممم
 نامه نوشته بود و ازو خواسته و درم خواسته بود . معتصم صد شتر بار درم با سیصممد غلم
 ترک همراه «بغای وکبیرد » نزد وی فرستاد . چون بغا به جای وکه تا اردوگاه افشین سه روز
 راه بود برسید افشین بدو نامه وکرد وکه یک ماه همان جا درنمگ وکمن و بآوازه درانمداز وکمه
،لها فلن روز نزد افشین برم ، تا چون جاسوسان بابک این خممبر را بممدو برسممانند مگممر  ما
 برای تاراج این مال بآهنگ تو وکنند و از حصار خمویش بیمرون بآیمد . چنیمن وکردنمد و روز
،مهما را هممم  معهود بابک با پنج هزار تن سوار بیرون بآمد . اما بغمما بمه دسمتور افشمین دره
،های وکه افشین عبطرح ،یبار همراه خود بآورده بود . حیل  شبانه به جای گذاشته بود و شتران ب
،یبآن وکه گزند و بآسیب بزرگی بیند مقداری غنایم به چنممگ  وکرده بود در نگرفت و بابک ب
 بآورد و بجست… از بآن پس چندین جنگ بین سپاه بابک و افشین در گرفت وکه هر وکدام

،ییافتند . نوبتی ظفر م

،یبردنممد ،ههای استوار داشتند و از برف و سرما رنممج بسممیار م  سپاهیان بابک وکه پناهگا
،ههای دشمموار عمماد ت ،یوکردند . اما یاران افشین وکه به سرمای سخت و را  دلیرانه مقاومت م
،یشدند . دو سال بدین گونه گذشممت از سممپاه افشممین بسممیاری ،هرفته ملول م  نداشتند رفت

،یفرستاد . ،یاندازه م هلک شدند . اما معتصم همواره سپاه تازه و عد ت و بآلت ب

 سرانجام افشین بآهنگ تسخیر حصار بابک وکرد . چون در یک فرسنگی بآن حصار فرود
 بآمد بابک خروارها خوردنی و میوه از حصار خود برای لشممکران افشممین فرسممتاد و گفممت
،هاید ما را جز ،یبآید خوردنی نیافت  شما میهمان مایید . درین ده روز وکه به سوی حصار ما م

 . ۲۲۰عبطبری ، حوادث سنه ۱
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،لها نگرفت و همچنان باز پس فرستاد و به بابک پیغام  این قدر چیزی نبود . افشین بآن نز
 داد وکه «ما را خوردنی به وکار نیست و دانم وکه تو این وکار بدان وکردی تا سممپاهیان ممما را
 شماره وکنی در این سپاه سی هزار مممرد جنگممی اسممت و بمما امیرالمممؤمنین سیصممد هممزار
،یگردند . ،هاند از جنگ تو باز نم  مسلمانند وکه همه با او یک دلند و تا یک تن از ایشان زند

اوکنون تو بهتر دانی خواهی به زنهار بآیی و خواهی جنگ وکنی .د »

،یخواست به زنهار خلیفه در بآید جنگ را برگزید ، پس درهای حصممار  بابک وکه لبد نم
 محکم وکرد و در بآنجا بماند . افشین نیز بر گرد حصار لشممکرگاه سمماخت و خنممدق وکنممد و
،ینمودند وکه ،یبآمد و چنین فرا م  همان جا نشست روزها از حصار بابک بانگ چنگ ورود م
،یفرسممتادند . ایممن ،بها گروهی را همواره بممه شممبیخون م  از سپاه دشمن پروا ندارند اما ش
، تها به عبطول انجامید: سپاه افشین با تنگی علف و سختی وکار نیک ایسممتادند  حال نیز مد

،گهای خونین و وکشتارهای سخت روی داد و بسیاری از سپاه بابک تلف شدند . جن

،یگشود و لشممکر افشممین از  سرانجام بابک در وکار فرو ماند . از توقف در حصار وکاری نم
،یرفت . بابک بر بآن شد وکه با افشین حیله سازد . بر بام حصار بربآمد و  گرد حصار دورتر نم
،کتر بآید تا با وی سمخنی گمویم . افشمین بمه پمای  گفت: منم بابک ، افشین را گویید نزدی
 دیوار بآمد . بابک زنهار خواست و گفت گروگان من پسر مهترم اسممت او را بممه نمموا گیممر و
 برای من زنهار خلیفه بستان . برین قرار نهادند و لشکریان افشین حصارها رها وکردند و به
 جای خویش باز بآمدند چون شب در رسید بابک وکسان خود را برگرفت و بمما پنجماه ممرد
،هها رفت و از بآنجمما بممه سمموی  وکه با وی در حصار مانده بودند از حصار بیرون شد و به وکو

ارمنستان گریخت .

گرفتاری بابک
 گویند چون بابک از حصار بجست لبا س مسافران و بازرگانان پوشید و با وکسان خممود
 در ارمنستان به جایی فرود بآمد . از چوپممانی وکممه در بآن حمموالی بممود گوسممفندی بخریممد .
 چوپان نزد سهل بن سنباط امیر ارمنستان برفت و خبر بممرد . دانسممتند وکممه بابممک بآمممده
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 است . افشین پیش از بآن به همه حکام و امیران بآذربایجممان و اران و بیلقممان و ارمنسممتان
،هها فرستاده بود و بآنان را بدان وا داشته بود وکه در فرو گرفتن بابک با او وکمک وکنند . ۱نام

 سهل بن سنباط چون از بآمدن بابک به ارمنستان وقوف یافت بر نشست و به دیدار او
 رفت و بابک را با لطف و اوکرام به سرای خویش مهمان برد ، و در نهممان بممه افشممین نممامه
،یها داد و بر بآن قممرار نهادنممد  نوشت وکه بابک نزد من است . افشین وی را امیدها و دلگرم
 وکه چون بابک با وی به قصد شکار بیرون رود او را در جممایی وکممه از پیممش معیممن وکممرده

بودند به وکسان افشین تسلیم وکند .

،یوکند بممر  چنین وکردند و چون بابک دریافت وکه سهل او را به خیانت تسلیم دشمن م
،یخواسممتی تممرا  بآشفت و به او گفت: «مرا به این جهودان ارزان فروختی اگممر مممال و زر م

،یدادم .د » ۲بیش از بآن چه اینان دادند م

 بدین گونه افشین با غدر و حیله بابک را بگرفت و بند بر نهاد . حصارهای سرخ علمان
،ههای بآنممان بمه پایممان ،شها و مبارز ،نها خود وکشته و پراوکنده شدند اما وکوش  ویران شد و بآ

نرسید و همچنان پس از بابک نیز دوام یافت .

 افشین بابک و وکسان او را برنشاند و بآهنگ سامرا وکرد . شادی خلیفه از ایممن پیممروزی
،یاندازه وکرد . چون افشین بابممک ،یاندازه بود . افشین را بسیار بنواخت و تشریف و اوکرام ب  ب
 را به سامرا بآورد شبانگاه احمد بن ابی دواد وکه قاضی القضا ت بغداد و از مشمماهیر معممتزله
 بود ناشنا س بدان جا رفت و بابک را بدید و با او سخن گفت . پیداست وکه هول و وحشت
 خلیفه نسبت به بابک تا چه حد بود وکه تا هنگام صبح عبطاقت نیاورد و او نیز متنکروار بممه

سرای افشین رفت و هم در شب بابک را بدید .

،یوکرد اوکنون ،لها او را تهدید م ،یتوانست باور وکند پهلوان دلیری وکه سا  گویی بغداد نم
،یبرد…  . در بآن جا به اسار ت به سر م

 .۳۵۱ ص ۲مروج الذهب ج ۱
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فرجا م بابک
 دیگر روز معتصم بر نشست و مردم از دروازه عامه تا مطیره صممف وکشممیدند . معتصممم
،یخواست تا مردم بابک را به رسوایی و خواری ببینند . از وکسان خویش پرسید وکممه او را  م
،بتر از فیل نیست . بفرمود تمما فیلممی بیاوردنممد و  بر چه باید نشاند . گفتند هیچ چیز مناس
 بابک را لبا س زیبا درپوشیدند و وکله سمور بر سر نهادند و او را با انبوه مممردم بممر درگمماه
 امیرالمؤمنین ، به دارالعامه دربآوردند . امیرالمؤمنین دژخیم خواست تا دست و پاهای او را
 ببرد . بفرمود تا دژخیم او را وکه نودنود بود بخواندند و حاجب از باب العامه بربآمد و نودنود
 را بخواند چون وی فراز بآمد امیرالمؤمنین فرمان داد تا هر دو دست بابمک را قطمع وکنمد .
،های وکه بابک در مواجهه مرگ نشان داد شایسممته قهرمانممان ،یپروایی دلیران  خونسردی و ب

بود .

 گویند چون بابک بر معتصم دربآمد برادرش هم بدان جا بود . وی را گفت: «ای بابممک
  گفت خواهی دید۱وکاری وکردی وکه وکس نکرد اوکنون صبری وکن وکه دیگری نکرده باشدد »

وکه صبر چگونه وکنم .

،هاند وکه «چون یک دستش را بریدند دسممت دیگممر در خممون خممود زد و در روی  نوشت
 خود مالید و همه روی خود را از خون خود سرخ وکرد معتصم گفت… این چه عمل است
 گفت درین حکمتی است شما هر دو دست و پای من بخواهید برید و گونه روی مردم از
 خون سرخ باشد خون از روی برود زرد باشد . من روی خویش از خون خود سرخ وکردم تا

  باری بابک در دم مممرگ۲چون خون از تنم بیرون شود نگویند وکه رویش از بیم زرد شدد »
 نیز این همه شکنجه را به سردی تلقی وکرد و هیچ سخن نگفت و دم بر نیمماورد . معتصممم
 بفرمود تا او را در جانب شرقی بغداد میان دو جسر بر دار وکردند . سممرانجام بابممک چنیمن

شد . اما افشین وکه بود و فرجام او چه شد ؟

 .۵۱ ص ۲شذرا ت الذهب ج ۱
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افشین
،ههممایی ،کهمما و توعبطئ ،هاند از قهرمانان ملی ایران وانمود وکنند . از تحری  افشین را وکوشید
،هانممد . ،یداد بمما اعجمماب و تحسممین یمماد وکرد  وکه او بر ضد دستگاه خلفت در نهان انجممام م
،هاند . دریممن  خیانت بآشکاری را وکه او نسبت به بابک و مازیار وکرد از روی مصمملحت دانسممت
،های ،یبآیممد شمماهزاد ،هها جای تردیدست . افشممین چنممان وکممه از تاریممخ زنممدگی او بممر م  نکت
،یخواسممت تمما بممه ،های نداشممت . م  جهانجوی بود . جز جمع ثرو ت برای وکسب قدر ت اندیش
،یوکوشید تا ،یوکرد . م  سلطنت خراسان برسد و برای این وکار حتی پدر و برادر خود را فدا م
 مال و ثرو ت جمع وکند و برای این مقصود ، به لشکریان خود و حتی به دوستان خود نیممز
،یورزید . برای بآن وکه به بآرزوهای شیرین خویش برسد از فدا وکردن وجدان خود  خیانت م
،یداشممت و هرگممز در بمماعبطن وکیممش و بآییممن بآنممان را ،یوکرد . عربان را دشمن م  نیز دریغ نم
،یوکممرد .  نپذیرفته بود اما حب جاه و عشق مال او را به خدمتگزاری خلیفه عربان مجبور م
 به بآیین دیرین خود وفادار مانده بود اما برای جاه و مال ناچار شد به نممام مسمملمانی هممم
،یوکرد اما چنان وکه خممود او  وکیشان و هم نژادان خود را عبطعمه تیغ وکند اعراب را تحقیر م
،یداد حممتی بممرای ،یگفت برای خاعبطر عربان به هر وکاری وکه از بآن نفر ت داشت تن در م  م
،یپوشید… دشمنی او بما ،یشد و نعلین م ،یخورد و بر شتر سوار م ،نها روغن دنبه م  خاعبطر بآ
،یبرد . دوسممتی  بآل عبطاهر از بآن رو بود وکه به خراسان چشم داشت و بر امیران بآن رشک م
،های بر ضد بآل عبطاهر بود و سرانجام به خدعه؛ مازیار را نیز قربممانی ایممن  او با مازیار دسیس
،یوکرد بیشتر از سرچشمه بیممم و ،ههایی وکه بر ضد خلیفه م ،کها و توعبطئ  دوستی وکرد . تحری
،ههمای خمود هرگمز بمه ایرانیمان و بمه وکیمش و ،شها و مبارز ،یخورد . در وکوشم  عبطمع بآب م
،های بممرای ایممن ،یاندیشید . از تأمل در تاریخ؛ مدارک و شممواهد ارزنممد  فرهنگ مجوسان نم

،یتوان یافت . دعوی م

اشروسنه
 ولیت اشروسنه؛ وکه نیاوکان افشین در بآن حکومت را به میراث داشتند در ماوراءالنهر
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 بین سیحون و سمرقند واقع بود . از مشرق بممه فرغممانه و از مغممرب بممه سمممرقند محممدود
،یشد . در شمال بآن چاچ و قسمتی از فرغانه و در جنوبش وکش و چغانیان قمرار داشمت .  م
،هاند وکه در بآن ،  این سرزمین به واسطه وفور بآب و وجود معادن ، بآبادان و توانگر بود ، و گفت
 چهار صد قلعه وجود داشت . یعقوبی نوشته است وکه پس از فتح بلد شرق ، اعراب مضری
 و یمانی در تمام بلد خراسان مسکن گرفته بودند جمز در اشروسممنه وکممه در بآنجما مممردم
،یگفتند ،یوکردند . باری شهر بزرگ اشروسنه را بلسان م  اعراب را از مجاور ت خویش منع م
 و از جمله شهرهایش بنجیکت و ساماط و رامین و دارک و خرقممانه بممود ، فرمانروایممان بآن
،نها بود در شهر بنجیکت مقر داشتند . بآیین بآنمان ظماهر ًا  ولیت وکه افشین لقب عمومی بآ

،یها ظماهر ًا بمر بآییمن بمودا بودنمد   و مثمل اعمراب جماهلی۱سمنی یما ممانوی بمود . سممن
،یوکردنممد . ،یپرستیدند و در نماز روی بممه بتممان خممویش م ،یساختند م ، تهایی را وکه م  صور
،شهمما و بتممان را قبلممه خممویش ،نها در عباد ت نگران بآفریدگار بودند و این نق  خردمندان بآ
،یپنداشمتند ،یشمممردند و م ،یگرفتند اما جاهلن بتان را در خدای بمه بآفریممدگار انبمماز م  م

  بآیین مانی نیز در این حدود انتشار یافته بود اما۲پرستش بتان وسیله تقرب به خداست…
،یدهد وکه شمماهزادگان را اشروسمنه ، مثممل برمکیمان بلممخ  به هر حال بعضی قراین نشان م
،یوکند وکه ،های حکایت ازین م ،هاند تا انداز ،هاند . بتانی وکه در خانه افشین یافت  بآیین بودا داشت
،تپرستی داشته است و قراین دیگری وکممه در عبطممی تمماریخچه زنممدگی افشممین  وی بآیین ب

،یوکند . ،نها اشاره خواهد رفت نیز این دعوی را تأیید م بدا

،یامیممه از دسممتبرد تازیممان و ،نها ، تمما پایممان دوره بن  بمماری اشروسممنه ، سممرزمین افشممی
 مسلمانان مصون مانده بود . بر عبطبق قول بلذری ، در ایام مروان بن محمد بآخرین خلیفممه
 اموی ، والی خراسان وکه نصر بن سیار نام داشت در اشروسنه غزا وکرد اما وکمماری از پیممش

 .۱۳۸التنبیه و الشراف ص ۱
،یوکننممد و نمموعی۸۲ ص ۱مروج الذهب ج ۲ ،نها به شمنان نیز تعممبیر م   . سمنیه همان وکسانی هستند وکه از بآ

،هانممد . در بیممن ،نها نوعی از مذاهب هنود بوده است و به قدم دهر و تناسممخ قائممل بود  بت پرستانند ، مذاهب بآ
،هاند . در باب عقاید  بعضی عبطوایف و اقوام متوعبطن در تروکستان و چین نیز پیروان نوعی از این عقاید زیاده بود

،نها رجمموع شممود بممه۲۵این عبطایفه رک: مفاتیح العلوم خوارزمی ص    و الفهرست و برای شرحی از مناسک بآ
 .Forgotten Religions در وکتاب Shamanismمقاله 
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 خلفای بنی عبا س نیز تا زمان مأمون بر بآنجا دست نیافتند .۱نبرد

 چون مأمون به خلفت رسید در سند به غزا پرداخت . افشین اشروسنه وکه وکاو س نممام
 داشت نیز به فضل به سهل ذوالریاستین وزیر و وکاتب مممأمون نممامه وکممرد . و از وی صمملح
 درخواست و مالی پذیرفت تا مسلمانان در بلد او غزا نکنند . این خواهش او پذیرفته بآمد .
 اما چون مأمون خراسان را ترک گفت و بآهنگ بغداد وکرد وکاو س نیز از فرمان سر پیچیممد

و مالی را وکه برای صلح پذیرفته بود نپرداخت .

 یکی از نزدیکان وکاو س وکه گنجور و وزیر او نیز بود و عبطرادیس نام داشت دختر خممود
 را به فضل یکی از پسران وکاو س تزویج وکممرده بمود و بمما نفموذ و حشممتی وکممه نممزد امیممر
 اشروسنه داشت همواره فضل را نزد وکاو س میستود و او را بر خیدر پسر دیگر وکاو س وکممه
،یوکوشید وکه خیممدر را بنکوهممد و در نظممر پممدر ،ینهاد و م  به افشین مشهور است برتری م
 پست و ناچیز جلوه دهد . چندی بعد ، خیدر بن وکاو س وکه از دورویی و بدسگالی عبطرادیس
،های  بربآشفته بود او را وکشت و نزد هاشم بن محور الختلی گریخت و از او خواست تمما نممام
 به پدرش وکاو س نویسد و خرسندی او را از وی درخواست وکند . وکاو س نیز پس از وکشممته
،م ام جنید ( ؟ک ) را تزویج وکرده بود و نممزد یکممی از دهگانممان خممود  شدن عبطرادیس زنی به نا

گریخته بود .

 چون خیدر بن وکاو س از بآشفتگی و نابسامانی وضع اشروسنه بآگاه گشممت درصممدد بآن
 بربآمد وکه به حیله و خیانت حکومت بآنجا را وکه گویا به فضل برادر دیگرش واگممذار شممده
 بود به دست بآورد . ازین رو اسلم اختیار وکرد و به بغداد رفت . در بآنجا ، به عبطمع حکممومت
 خود را تسلیم خیانت وکرد . وی در بغداد نمزد ممأمون رفمت و او را بمه تسمخیر اشروسمنه
 برانگیخت . بدین گونه سرزمین نیاوکان ، و حتی پدر و برادر خممود را بممه عبطمممع حکممومت و
 امار ت به دشمنان فروخت . خیدر به مأمون نشان داد وکممه فتممح اشروسممنه بآسممان صممور ت
 خواهد گرفت و بآن چه را دیگران برای خلفه هولناک جلوه داده بودنممد او بآسممان و خمموار
،یرسممید بممه خلیفممه ،هترین راه را وکه به اشروسنه م ،کترین و وکوتا  مایه فرا نمود . حتی نزدی
،تهایی را وکه از بآن پس به خاعبطر جاه و مال مرتکب شممد از خیممانت بممه  نشان داد و جنای

 .۴۱۸فتوح البلدان ص ۱
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وعبطن و خاندان خویش بآغاز وکرد .

 مأمون احمد بن ابی خالد احوال را با سپاهی گران به غممزا اشروسممنه فرسممتاد . چممون
 وکاو س از بآمدن سپاه عرب بآگاه گشت فضل پسر خود را نزد تروکان فرستاد و از بآنان برای
 دفع عرب مدد خواست . اما سردار عرب قبل از بآن وکه فضل با تروکانی وکه به یاری او بآمده

بودند فرا رسد بر دروازه اشروسنه فرود بآمد .

،هترین راه را ،کتریممن و وکوتمما  وکاو س امیر اشروسنه گمان وکرده بود وکه چون عربان نزدی
،نها به ،یدانند راهی دور و دراز پیش خواهند گرفت و رسیدن بآ ،یگذشت نم  وکه از بیابان م
 اشروسنه مدتی عبطول خواهد وکشید . اما عربان وکه راه نزدیک و وکوتاه را از خیدر بن وکاو س
،یپنداشت بر سر او فرود بآمدنممد . وکمماو س وکممه بممدین  بآموخته بودند زودتر از بآنچه وکاو س م
،نها افتاد ناچار شد اسلم بپذیرد و به عبطاعت دربآید . فضل چون ازین  گونه ناگاه به دست بآ
 خبر بآگاه گشت تروکان را در بیابان یله وکرد و خود نزد پدر بآمد و بمما او اسمملم پممذیرفت و

زنهار بستد ، تروکان نیز از تشنگی در بیابان هلک شدند…  .

در خدمت خلیفه
 بآن گاه وکاو س به بغداد نزد مأمون رفت و اسلم خود اظهار وکرد . مممأمون او را بممر بلد

۱خویش ملک گردانید بعد از او نیز پسرش خیدر را به جای او گماشت .

 بدین گونه افشین خیدر بن وکاو س وکه پدر و بممرادر و زاد و بمموم خممود را بممه عربممان و
 دشمنان فروخته بود از بآن پس وکوشید وکه در دستگاه خلفت نفوذ و قممدرتی بممه دسممت
،یخواست وکه از جانب خلیفه فرمانروایی خراسان  بآورد . این نفوذ و قدر ت را نیز برای بآن م
 و ماوراءالنهر بدو سپرده شود . برای این وکار لزم بممود وکممه از هیممچ خممدمتی بممه دسممتگاه
 خلفت دریغ نکند . از این رو وکوشید وکه در دشمنی ایرانیممان بما سممرداران عمرب و تمرک
 رقابت ورزد . درین وکار نیز تا اندازه زیادی وکامیاب گشت اما این وکامیابی برای او به قیمت

،تهای گران تمام شد . خیان

 .۴۱۹بلذری ، فتوح البلدان ص ۱
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،های برای وکسممب ثممرو ت و قممدر ت  افشین سعی وکرد خدمت به دستگاه خلفت را وسیل
 قرار دهد . ازین رو مثل سرداران اسلم در روکاب خلیفه به غزا پرداخت . چنممدی در مصممر

،تها هممدف او۱برای مأمون جنگید ،تها عرضه وکرد در تمام این خدم   در غزا روم نیز خدم
،قتممر و  بآن بود وکه مهر و علقه خلیفممه را جلممب وکنممد و خممود را از سممرداران دیگممر او لی
،یخواست با جلب عنایت خلیفه به بآرزوهای دیرین خویش وکممه ،هتر معرفی نماید . م  شایست
 فرمانروایی خراسان بود برسد اما عبطاهریان بر خراسان تسلط داشتند و اجرای ایمن خیممال

،یوکردند…  . را برای او مشکل م

اوضاع خراسان
 خراسان و سیستان در دست عبطاهریان بود . این خاندان ایرانی نیز برای مال و جاه بممه
،یوکوشممیدند  خدمت خلفا پیوسته بودند . با این حال با تفمماخر بممه نممژاد ایرانممی خممویش م
،نهمما ،همند وکنند . داعیه استقلل داشممتند ، اممما اسممتقللی وکممه بآ  خراسانیان را به خود علق
،یخواستند حکومت خراسممان در خانممدان ،یخواستند استقلل حکومت خانوادگی بود . م  م
،یوکردنممد . هممم بممه نممژاد ،نها موروثی باشد و برای این وکار از هیچ گونه اقدام مضممایقه نم  بآ
،یاعتنا بودند هممم خممود ،یوکردند و هم به تمدن و فرهنگ ایرانی ب  ایرانی خویش مباها ت م
،نهمما را ،تهای ایرانی در صورتی وکه قدر ت و اسممتقلل بآ ،یدانستند و هم با نهض  را ایرانی م

،یورزیدند . ،یوکرد مخالفت م تهدید م

،لها در ، تها با خوارج مجبور به جنگ شدند . خراسان نیز سا  عبطاهریان در سیستان مد
، تها بممود وکممه در سیسممتان و ،نها گرفتار فتنه خوارج بممود . خمموارج مممد  روزگار حکومت بآ
،یانگیخمت .  خراسان قیام وکرده بودند اما ظلم و فشار عمال عبطاهریان بآنمان را بیشمتر بمر م
 مقارن ظهور بابک ، عبدالله عبطاهر وکه از عبطرف مأمون حکومت خراسان را داشت در دینممور
،یفرستاد . محمد بن حمید عبطاهری وکه از جممانب  بود ، و لشکرها به حرب بابک خرم دین م
،مها وکرد و از راه شممارع بعضممی بگرفممت و انممدر سممرای  عبدالله در نیشابور بود «بسیار ست

 .۱۹۲ ص ۳تاریخ یعقوبی ج ۱
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،ههممای نیشممابور تمماختن ،مها موجب شد وکه خوارج در یکممی از دی  خویش دربآوردد » این ست
 وکردند و مردم بسیار بکشتند . عبدالله عبطاهر «خراسان را از خوارج پاک وکرد و بسممیاری از

،یها خراسممان و سیسممتان را ویممران و تبمماه۱ایشان بکشتد » ،یها و بآدمکشمم   اما این خونریز
وکرده بود .

،یوکردند ،های ستمدیدگان قیام م   عمال عبطاهریممان نیممز بممرای تنممبیه و۲هر روز در گوش
،یوکردنممد . ،یدادند و بر مردم زشممتی و نمماروایی م ،نها گاه شد ت عمل به خرج م  سروکوبی بآ

  هجری بر اثر خشک شدن رود هیرمند بست و۲۲۰قحط و مرگ سختی نیز وکه در سال 
،یها گشمته بمود . رفتمار وکمارداران  سیستان را به بآتش وکشیده بود ، موجب افزایش نارضمای
، تانگیز بود وکه امیر خراسان ناچار شممد بممه  عبطاهریان با مردم خراسان چنان ظالمانه و نفر
،های بنویسد وکه «حجت بر گرفتمم شمما را از خمواب بیمدار شموید و از ،نها عبطی نام  همه بآ
 خیرگی بیرون بآیید و صلح خویش بجویید و با برزگران ولیت مدارا وکنیممد و وکشمماورزی
 وکه ضعیف گردد او را قو ت دهید و به جای خویش باز بآرید وکه خدای عز و جممل ممما را از
،نهای ایشان سلم وکرده است و بیداد وکردن بر ،تهای ایشان عبطعام وکرده است و از زبا  دس

۳ایشان حرام وکرده است .د »

،هاند . مممردم ،یدوشممید ،یدهد وکممه عمممال عبطاهریممان چگممونه مممردم را م  این نامه نشان م
،هاند جممز سروکشممی و ،یشممد  ستمدیده نیز وکه دستخوش اغراض و اهواء ستمکاران واقممع م
،شها در ،هاند . امرا و حکام هم برای فرو نشمماندن ایممن شممور ،یدانست ،های نم  شورشگری چار
،هانممد ، بممه ،یبرد ،عترین حربه بممه وکممار م ،های وکه غالب ًا به عنوان قاعبط  عین شد ت عمل وحشیان
،هاند وکه به قول عبدالله عبطاهر «از ،یگرفت  عبطور موقت چندی از وکارداران خویش حجت بر م
 خواب بیدار شوند و از خیرگی بیرون بآیندد » اما این وکارداران و عاملن عبطممماع و سممتمکار
،یدادنمد ،های از بآن را نیز به امیمر خراسممان م ،یتوانستند از عواید سرشاری وکه بهر  هرگز نم

دست بشویند .

 .۲گردیزی ص ۱
 .۱۸۹–  ۱۸۵تاریخ سیستان ص ۲
 .۴گردیزی ص ۳



۲۲۲ / دو قرن سکو ت

 با این همه پریشانی و بآشفتگی ، خراسان برای خاندان عبطاهریان پایگاه حکومت مقتدر
 و منبع عواید سرشار بمود از ایمن رو افشممین چشمم عبطممع بممه بآن دوختممه بمود . شمماید او
،یپنداشت وکه با امار ت خراسان حکومت وسیع و مقتدری در زادبوم خویش پدید توانممد  م

بآورد . از این جهت برای وصول بدان مقصود از هیچ وکوششی فروگذار ننمود .

رقابت طاهریان
،های رخ داد وکه رقممابت  هنگامی وکه او در بآذربایجان به جنگ بابک اشتغال داشت حادث
،ینویسممند افشممین  پنهانی افشین و عبدالله عبطاهر را به دشمنی بآشممکاری تبممدیل وکممرد . م
،یبآورد بممه اشروسممنه  غنممایم و هممدایایی را وکممه در بآذربایجممان و ارمنسممتان بممه دسممت م
،یگذشت و امیر خراسان ،یفرستاد . این هدایا ناچار از خراسان ، قلمرو حکومت عبدالله ، م  م
،یگشت . عبدالله عبطاهر این خبر را بممه معتصممم فرسممتاد ، معتصممم فرمممود تمما  از بآن واقف م

،یفرستد به دست بآورد . عبدالله صورتی از هدایایی وکه افشین به اشروسنه م

،نها ،یبآورد در همیا  افشین هر چه مال و خواسته در بآذربایجان و ارمنستان به دست م
،یفرسممتاد . ،ینهاد و به وسیله وکسان و یاران خویش به زاد بوم پممدران خممود م  و دستارها م
،نهای بآوکنده از زر و سیم فراخور عبطاقت خممویش بممر میممان  هر وکدام از گماشتگان او همیا
،نهای عبطل و جممواهر ، ،یبردند . وقتی وکه این وکاروا ،یبستند و از راه خراسان به اشروسنه م  م
،یگذشت عبدالله عبطاهر بفرمود تا وکاروانیان را بگرفتند و بآن  به قصد اشروسنه از نیشابور م
،نهمما پرسممید وکممه ایممن ،نها بستدند . پممس ، از بآ ،نها بر میانشان بود از بآ ،لها وکه در همیا  ما
،هها از بآن افشین است . عبممدالله عبطمماهر ،لها و هدی ،هاید ؟ گفتند این ما ،لها را از وکجا بآورد  ما
،یخواسممت چنممدین مممال بممه جممایی فرسممتد؛ بممه مممن ،یگویید اگر افشین م  گفت دروغ م
،های همراه بآن وکنم ، شما دزدانیممد و ایممن مممال هنگفممت بممه دزدی فممراز ،ینوشت تا بدرق  م

،هاید . بآورد

 بدین گونه عبدالله مال و خواسته افشین را از وکسان او بستد و بمه لشمکریان خمویش
،یگویند و مممن نممه پنممدارم وکممه تممو  داد . سپس به افشین نامه نوشت وکه این قوم چنین م
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 چندین مال به اشروسنه فرستی و مرا بآگاه نسازی تا نگهبانان به بدرقه همممراه بآن وکنممم .
 اینک من بآن مال به سپاه خویش تفرقه وکردم اگر از بآن تو نیست به لشکریان و بنممدگان
 خلیفه سزاست و اگر از بآن تست چون مالی وکه باید بممه لشممکر داده شممود برسممد عمموض

خواهم داد .

،یتر وکرد و ایممن دو رقیممب  این واقعه وکدورتی را وکه بین افشین و عبدالله عبطاهر بود قو
 قوی برای از میان بردن یکدیگر به وکوشش و ستیزه برخاستند . گرفتاری بابک بمه دسمت
 افشین ، موجب شد وکه خلیفه نسبت به افشین مهر و عنایت خاصی ابراز دارد . چنان وکممه
 وکسان و نزدیکان خود را از سامرا به پیشباز او فرستاد و او را بسیار بنممواخت و تشممریف و
 اوکرام بسیار فرمود . گویند تاج زرینی بآوکنده از زمرد سممبز و یمماقو ت سممرخ بمما دو وکمربنممد
 گران بها بدو هدیه وکرد و فرمود تا اترجه دختر اشممنا س سممردار بممزرگ تممرک را بمما پسممر
 افشین وکه حسن نام داشت عقد ازدواج بندند و در مراسم عروسی تکلف بسممیار وکردنممد و

  ایمن ممایه مهربمانی و دوسمتی خلیفمه ، رشمک و وکینمه۱افشین را شاعران بسیار ستودند
،یانگیخت . عبطاهریان و سایر رقیبان را وکه در دربار خلفت نفوذ داشتند عبطبع ًا بر م

بدگمانی خلیفه
 ازین رو ، برای بآن وکه خلیفه را بدو بدگمان وکنند بر وی تهمت نهادند وکه بمما بابممک در
،یوکند . معتصم وکه در حق افشین بدگمان شممده بممود  نهان سازگاری دارد و از او حمایت م
،یبینی ؟ مصلحت بینی وکممه او را  خواست تا او را بیازماید «گفت در باب بابک چه صواب م
 بگذاریم چه او مرد جلدست و قوی داهی و در وکارهای جنگ و لشکروکشممی نظیممر نممدارد
 باشد وکه ما را از خدمت وی فراغی باشد . افشین گفت یا امیرالمؤمنین وکافری وکه چندین
 خون مسلمان ریخته باشد چرا زنده باید گذاشت ؟ معتصم چون این سخن بشنید دانست

،هاند دروغ است .د » ۲وکه بآن چه بدو رسانید

 .۳۵۳ ص ۲مروج ، ج ۱
جوامع الحکایا ت ، نسخه خطی .۲



۲۲۴ / دو قرن سکو ت

 در واقع این نسبت در حق افشین تهمتی بیش نبود . افشین وکه سروکوبی بابممک خممرم
،های برای جلب عنایت خلیفممه بمما تحمممل سممه سممال رنممج لشکروکشممی  دین را چون وسیل
 پذیرفته بود ، و بابک را با نیرنگ و حیله به چنگ بآورده بود و ناجوانمردانه اسیر وکرده بود

ممکن نبود در نهان با او سازشی وکرده باشد .

 افشین وکه به عبطمع جاه و مال؛ خانواده و زادبوم و همه چیممز خممود را فممدای دوسممتی
 خلیفه وکرده بود از سازش و دوستی با اسیری وکممه در دسممت او سممپرده بممود چممه چشممم
،یتوانست داشته باشمد تما در نهمان بما او سمازش وکمرده باشمد ؟ بمرای شماهزاده  امیدی م
 اشروسنه وکه پدر و برادر و شهر و دیار و وکیش و بآیین خود را در بآستانه حب جاه و مممال
،یشممد وکممه او  قربانی وکرده بود گرفتار وکردن بابک خرم دین وسیله پر افتخاری محسوب م

،یرسانید . را به بآرزوی دیرین خویش ، یعنی حکومت خراسان و بلد بآن سوی جیحون م

 او اوکنون مورد مهر و توجه خاص خلیفه واقمع گشمته بمود و بمرای وصمول بمه بآرزوی
 دیرین خویش فقط یک اقدام دیگر در پیش داشت؛ لزم بود با خدعه و نیرنممگ عبممدالله
،یدانست مورد سخط و غضب خلیفه قممرار دهممد و جممای او را  عبطاهر را وکه رقیب خویش م
 بگیرد . لزم بود وکه سردار عبطاهری را از نظر معتصم بیندازد و خود به جممای او بممه امممار ت

،یتواند نایل شود . ،یداد وکه به این مقصود م خراسان برسد . قیام مازیار به او نوید م

مازیار
 در قیام مازیار ، بویه وصلت ملک با اندیشه احیا دین وکهن توأم بود و این اندیشه احیا

،یتواند نمود . ،یرفت نیل به مراد را برای وی ، بآسان م ،های بود وکه گمان م دین وکهن وسیل

،یبآمممد ، خممود بممرای  در واقع ظلم و بیدادی وکه از جانب عمال خلفا بر ایرانیممان وارد م
،یوکرد . محرومی و نارضایی ، مممردم را همممواره  ایجاد روح عصیان و تمرد در مردم وکفایت م
،یافراشممت ، ،ینمود و در این میان هر وکس بر ضد خلیفه علم عبطغیان بر م  بآماده سروکشی م

،یبآمدند . مردم عاصی و ناراضی بر وی گرد م

 قیام مازیار نیز برای ستمدیدگان ایرانی وکه جور و بیداد و خواری بسیار از عمال عرب
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،یداد . و ازین رو بود وکممه چنممدی  دیده بودند پیدایش مفری و راه چاره جویی را بشار ت م
 مایه امید مردم گشت . در واقع ایممن مازیممار پسممر قممارن بممن ونممداد هرمممزد سممپهبد زاده
 عبطبرستان بود . چون پدرش قارن وفا ت یافت حکومت عبطبرستان به عمویش رسید . وی به
 درگاه مأمون رفت و مورد نوازش و عنایت خلیفه قرار گرفت . مأمون او را محمد نام نهمماد

،های بممه عممموی وی۱و بر اعمال عبطبرستان و رویان و دماوند والی گردانید   پس ، خلیفه نام
 نوشت و فرمان داد وکه بآن ولیت را به وی تسلیم وکند . مازیار بآهنگ دیار عبطبرستان وکممرد .
 چون عمش ازین خبر بآگاه گشت سخت در خشم شد . پس با وکسان خود از شهر بیممرون
،یرود . مازیار را یکی از بنمدگان پمدرش  بآمد و چنان فرا نمود وکه گفتی به پیشباز مازیار م
 وکه با او در این سفر همراه بود ترسانید و او را گفت وکه عمویت با چنین وضممع و هیممأتی
 فقط برای بآن به پیشباز تو بآمده است وکه ترا ناگاه فرو گیرد و تباه وکند . باید وکه چون بدو
 برسی او را از اصحاب خویش جداسازی و هلک وکنی . مازیار چنین وکرد و عموی خود را

  و تمام قلمرو حکومت نیاوکان خممویش را در ضممبط بآورد و بممه مممأمون نممامه۲هلک نمود
 نوشت وکه چون عمم مخالفت وکرد هلوکش وکردم . از بآن پس مازیار خود را گیممل گیلن و
،ینهماد . امما بممه ظماهر فرمممانبردار و خراجگمزار  اسپهبد اسپهبدان و پشتخوار گرشاه نام م
،یشممد  خلیفه بود ، چون عبطبرستان جزو قلمرو عبطاهریان وکه امرا خراسان بودند محسمموب م
،یبایست خراج خود را به بآل عبطاهر بپردازد . در زمان خلفت مأمون و تا چند سال  مازیار م

،یوکرد . از دوره معتصم نیز چنین م

مازیار و طاهریان
،هرفته میان مازیار و بآل عبطاهر وحشت و دشمنی پدید بآمد . دشمنی و وحشتی وکممه  رفت
 بین یک خراجگزار مطیع اما مغرور و یک خراج ستان عبطماع و در عین حال منفور ، وقوع
 بآن اجتناب ناپذیر خواهد بود . این وحشت و دشمنی به جایی رسید وکه مازیمار بآشمکارا از

 .۳۳۴بلذری ، فتوح ص ۱
 .۲۵۲ ص ۳تاریخ یعقوبی ج ۲
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 فرستادن خراج عبطبرستان به عبدالله عبطاهر سرپیچید . معتصم بدو نممامه نوشممت وکممه مممال
 خراج را نزد عبدالله عبطاهر فرستد و او جواب داد وکه من بممه عبممدالله خممراج نخممواهم داد
 لیکن بآن را به درگاه خلیفه خواهم فرستاد . از بآن پس مازیار خراج خویش پیش معتصممم
،یفرسممتاد ،یرسید معتصم از جانب خود وکسی را م ،یفرستاد و چون بآن مال به همدان م  م
 تا بآن را به معتمد عبدالله دهند و به خراسان برند چندین سال بدین گونه گذشت و بین

مازیار و عبدالله عبطاهر و حشمت و دشمنی نیرو گرفت .

 در این میان افشین نیز وکه با عبطاهریان دشمنی داشت فرصتی به دست بآورد . افشممین
 بر اثر فتح بآذربایجان و پیروزی بر بابک نزد معتصممم پایگمماه بلنممد یممافته بممود . از اختلف
 عبدالله عبطاهر با مازیار بآگاه بود و به ولیت خراسان نیز چشممم داشممت . امیممدوار بممود وکممه
 بتواند پس از سروکوبی بابک عنممایت خلیفممه را جلممب وکنممد و جممای عبممدالله عبطمماهر را در
،یداد نگرانی خلیفممه از عبممدالله عبطمماهر  خراسان بگیرد . چیزی وکه درین میان به او امید م

بود .

 در واقع معتصم از عبدالله عبطاهر رنجش داشت اما برای عزل او از حکومت خراسان در
،یدید . با این همممه افشممین گمماه بممه گمماه از خلیفممه سممخنانی  خود اراده و جرئت وکافی نم
،یوکرد وکه بآل عبطاهر را از خراسان معزول خواهد وکرد . در سبب ،یشنید وکه دللت بر بآن م  م
 رنجش معتصم از عبدالله عبطاهر حکایتی نقل وکرده انممد؛ گوینممد وکممه «انممدر بآن وقممت وکممه
 عبدالله حاجب مأمون بود روزی معتصم با قومی از غلمممان خممویش بممه در مممأمون بآمممد
،یوقت عبدالله گفت این وقت سلم نیست با چنممدین غلم . معتصممم او را گفمت ، تمرا بما  ب
 چهارصد غلم شاید وکه بر نشینی مرا با این مایه مردم نشاید نشستن . عبدالله گفت اگممر
 من با چهار هزار غلم برنشینم عبطمع اندر بآن نکنم وکه تممو بمما چهممار غلم وکنممی . معتصممم

۱بازگشت و خشم گرفت و چون مأمون خبر یافت هر دو را بخواند و بآشتی داد .د »

 .۳تاریخ گردیزی ص ۱
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بازی افشین
 بدین گونه افشین وکه از عبدالله عبطاهر نفر ت داشت و بآرزوی حکممومت خراسممان را در
،یپرورد وکوشید وکه از فرصت استفاده وکند . او بر اثر فتح بآذربایجممان و فتممح عممموریه  دل م
 عنایت خلیفه را جلب وکرده بود و از خشم و نفر ت معتصم نیز نسمبت بمه عبممدالله عبطماهر
،یدانست وکه مازیار با عبدالله عبطاهر به دشمنی و جنگجویی بر خواهد خاسممت .  بآگاه بود . م
،هاش خواهد  از این رو اندیشید وکه خروج مازیار فرصت خوبی برای وصول به بآرزوی دیرین
 بود: بآرزوی حکومت خراسان و ماوراءالنهر وکه برای رسیدن بدان از هیچ وکوششی مضایقه

نکرده بود .

،یخواست  ازین پس وی مازیار را در نهان به قیام بر ضد عبدالله عبطاهر تحریک وکرد . م
 قیام مازیار نیز مثل نهضت بابک چندان پر دامنه و عبطمولنی باشمد وکمه عبمدالله عبطماهر را
،های برای فرو نشاندن فتنه مازیار گسممیل  عاجز و مأیو س وکند تا مگر خود او را با سپاه تاز

  و گمان داشممت۱وکنند و فرمانروایی خراسان را از عبدالله عبطاهر بگیرند و تسلیم او وکنند…
 وکه او بدین گونه نه فقط از عبدالله عبطاهر رقیب دیرین خود انتقام خواهد گرفت بلکممه بممر

خراسان و ماوراءالنهر نیز فرمانروایی خواهد یافت .

،هها به مازیار نوشت و اظهار دوستی وکرد و پیغام داد وکممه  باری افشین ، به این امید نام
 ولیت خراسان را خلیفه بدو وعده داده است و او را به حرب با عبدالله بن عبطاهر تشممویق

  بدین گونه افشین مازیار را۲نمود و نوشت وکه وی نزد معتصم از او هواداری خواهد وکرد…
،هعبطلبممانه خممویش نمممود و او را بممه نهضممت و قیممام جهانجویممانه ،ههای جا  قربممانی نقشمم

،یسرانجامی وادار وکرد . ب

خروج مازیار
،یتوان حکم وکرد . نممه فقمط بآن چممه  درباره حقیقت و هدف نهضت مازیار به دشواری م

۱Caliphate P. 517. 
 .۳۴۹ ص ۱۰عبطبری ج ۲



۲۲۸ / دو قرن سکو ت

،هاند مبهم و پریشان و با تعصب مسلمانی بآمیخته اسممت بلکممه در  مورخان در باب او نوشت
 اصل واقعه نیز عوامل مختلف و متناقض به قممدری اسممت وکممه قضمماو ت قطعممی را دشمموار

،یوکند . م

 بآیین مازیار وکه برای خاعبطر بآن با عربان و مسلمانان به ستیزه برخاست چممه بممود ؟ بممه
،یتوان پاسممخ داد . ،های به این سؤال م  درست معلوم نیست . اما از روی بعضی قرائن تا انداز

،هاند وکه او با افشین بر یک دین بود   درباره افشین تردیدست وکممه او دیممن زرتشممتی۱نوشت
 داشته باشد . انتشار و رواج مذهب سمنی در حوزه حکومت اجدادی او ، و یافتن بتممان در
،یبآورد وکه بآیین افشین نوعی از بآیین سمنی بوده اسممت  خانه اش این اندیشه را به ذهن م
 اما بودایی و سمنی بودن مازیار چندان محتمل نیست بآیین سمممنی و بممودایی بعیدسممت
،یخورد و برای  وکه در عبطبرستان و مازندران رایج بوده باشد . اگر مازیار هم فریب افشین م
،یپذیرفت ممکن نبممود در میممان مجوسممان عبطبرسممتان بتوانممد  دوستی با او بآیین سمنی م

دوستان و هوادارانی به دست بآورد…

،هاند وکه مازیار «دین بابک خرم دین بگرفت و جامه سممرخ وکممردد »   در بمماب۲بعضی گفت
،هاند وکه بازمانممده بآییممن مممزدک  بآیین بابک چنان چه پیشتر گفته شد ، بیشتر بر این عقید
،یبآیممد نیممز از نفمموذ  بوده است . بآن چه از مطاوی روایا ت مربوط به مازیممار و قیممام او بممر م
،ینویسند وکه او دهقانان و وکشاورزان را فرمود ،یوکند . م  مبادی مزدوکی در فکر او حکایت م

،نها بشورند .   در ایمن فرممان مازیمار۳تا مال و خواسته خداوندان خود را تاراج وکنند و بر بآ
،یوکرد ،هاند وکه مازیار با بابک مکاتبه م  ۴نفوذ تعالیم مزدک تا اندازه زیادی جلوه دارد . نوشت

،یهای عبطبرسممتان  شاید یکی از جها ت عدم وکامیابی مازیار همین بود . زیممرا قطعمم ًا زرتشممت
،هاند . بآیین مزدوکی و خرمی نممزد بآنممان ،یپسندید  تمایل ت مزدوکی و خرم دینی مازیار را نم
،یشد . وکوهیار برادر مازیار وکممه بممه او خیممانت  نیز مثل مسلمانان مردود و مطرود شمرده م
 ورزید و او را به عربان تسلیم وکرد ، شاید گذشته از حس رشک و جاه عبطلبی تحممت تممأثیر

 .۳۵۴ ص ۲مروج الذهب ج ۱
 .۳تاریخ گردیزی ص ۲
 .۱۶۸ ص ۶وکامل ابن اثیر ج ۳
همان جا .۴



بانگ رستاخیز / ۲۲۹

،یبود . بعضی مؤلفان نیز از یک فرقه به نام «مازیمماریهد » در  تمایل ت زرتشتی خویش نیز م
،هاند ،نها را از خرمیه و سرخ جامگان یعنی پیرون بابممک دانسممت ،هاند و بآ  ۱عبطبرستان یاد وکرد

،هاند وکه نیز نمموعی از بآییممن خرمممی بایممد  باری منابع متأخرتر مازیار را به زندقه متهم وکرد
باشد .

،هاند وکه مازیار پس از خلع عبطاعت «همان زنممار ،های از مآخذ نیز نوشت  با این همه در پار
،یبآیممد وکممه همیممن۲زرتشتی بر میان بست و با مسلمانان جور و استخفاف وکرد .د »   به نظر م

 رجعت به بآیین پیشین است وکه در بعض منابع به عنوان وکفر و ارتداد مازیار تعبیر شممده
۳است .

،ههمما  می توان احتمال داد وکه در میان یاران و وکسان مازیار پیروان هر یممک ازیممن فرق
،هاند . بعید نیسمت وکمه مازیمار بمرای وصمول بمه مقصمود خمویش ، مثمل هممه  وجود داشت
،های پذیرفته است . ،هعبطلبان و وکامجویان تاریخ ، به اقتضای وقت هر به چند گاه بآیین تاز  جا
،یبآید وکممم و بیممش ایممن گمممان را تأییممد  در هر حال بآن چه از تاریخ قیام و زندگی او بر م
،یوکند وکه مازیار فقط برای احیاء دین وکهن قیام نکرده است . نهضت او با بآن وکه از رنگ  م
 دینی و قومی خالی نیست یک شورش مملکت عبطلبی بوده است . او برای مسممتقل وکممردن
 حکومت خویش ، بر خلیفه بغداد شوریده است و در راه تأمین بآرزوی خود از تمام عوامل
 دینی و قومی و سیاسی وکه در دسممتر س داشممته اسممت اسممتفاده وکممرده اسممت . مطممالعه و
،تها از اشاره ،یوکند . ازین رو درین یادداش  تحقیق در تاریخ نهضت او این دعوی را تأیید م

،یتوان خودداری وکرد . به بآن حوادث هر چند مختصر باشد ، نم

* * *

 .۲۵۲بغدادی ، الفرق بین الفرق ص ۱
 .۲۰۹ ص ۱تاریخ عبطبرستان ج ۲
 .۳۰۹ابن فقیه ص ۳



۲۳۰ / دو قرن سکو ت

دویست و بیست و چهار
،یزد غرور و جاه عبطلبی مازیممار را  دشمنی عبدالله عبطاهر ، وکه افشین بآتش بآن را دامن م

  هجممری۲۲۴تحریک وکرد و او را به قیام و عصیان بر ضد خلیفه واداشت . مازیار در سال 
 بآشکارا بر خلیفه بغداد شورید . مممردم عبطبرسممتان را مجبممور وکممرد وکممه بمما او بیعممت وکننممد
 وکشاورزان را امر وکرد بر خداوندان مسلمان خویش بشورند و اموال بآنان را به غار ت برنممد .
 وقتی بر اوضاع مسلط گشت همه مسلمانان را از وکار بروکنار وکرد . یاران و گماشتگان خود
 را از مجوسان و گبران برگزید و فرمود مسممجدها را ویممران وکننممد و بآثممار اسمملم را محممو
 نمایند . سرخاستان عامل او در ساری درین وکار بیش از همه جد و حرار ت بممه خممرج داد .
 وی به فرمان مازیار بیست هزار وکس از مردم ساری و بآمل را در هرمز بآباد وکه بر نیمه راه

،نها وکسانی بودند وکه با شورش۱ساری و بآمل واقع بود وکوچ داد و در بآن جا حبس وکرد   ای
،نها وکار شممورش را بآسممان وکممرد . از بآن ،یورزیدند . حبس و بند بآ  و خروج مازیار مخالفت م
،های از  پس باروی شهرهای سمماری و بآمممل و تمیشممه را ویممران نمودنممد . سرخاسممتان عممد
،گزادگان و متنفذان را وکه متهم به مخالفت بودند به این بهانه وکه با عربان همدسممت  بزر
 و همداستانند ، به عنوان اشخاص خطرناک و مظنون ، تسلیم وکشاورزان وکرد وکه به فرمان

،نها را هلک وکردند . او بآ

 درین نهضت روح دینی چندان پدیدار نیست رواج قتل و حبس و غار ت و تخریممب و
،یوکند . مازیار و وکارگزارانش درین ماجراها بیممش  خونریزی از وجود هرج و مرج حکایت م
،ینویسند وکه او با عجله بممه جمممع خممراج پرداخممت و  از هر چیز به جمع مال پرداختند . م

  وکار ظلم و بیمداد و اسمتخفاف۲خراج یک سال را در دو ماه به زور و فشار از مردم ستاند .
 درین میان به نهایت رسید «در همه ممالک وکسی را نگذاشت وکممه بممه معیشممت عمممار ت
،قها زدن و وکممار گممل وکممردن ،هها و خند  ضیاع خود مشغول شوند ال همه از برای او به قلع

۳گرفتار بودند .د »

 .۱۶۸ ص ۶ابن اثیر ج ۱
 .۱۶۸ ص ۶ابن اثیر ، ج ۲
 .۲۱۱ ص ۱تاریخ عبطبرستان ج ۳



بانگ رستاخیز / ۲۳۱

 در چنین نهضتی وکه بیشتر به یک هرج و مرج شباهت داشت خشم و وکینه و نفریممن
،تبآمیزی وکه مسلمانان عبطبرستان در باب  مردم عبطبیعی و اجتناب ناپذیر بود . در نامه شکای
،یتمموان نگرانممی و ،هاند و در تاریخ عبطممبری درج شممده اسممت م  خروج مازیار به خلیفه نوشت

نارضایتی قربانیان یک هرج و مرج را بآشکارا دید .

،نها با چنین ،یتری داشت وکه برای تحقق بآ ،لهای عال ،گتر و خیا ،های بزر  بآیا مازیار نقش
،یرسد . گویا او جممز جمممع ،یپرداخت ؟ بعید به نظر م  عجله و شتاب به غار ت اموال مردم م
،لهایی را وکه به زور و بیداد  اموال و تحصیل استقلل مقصود دیگری نداشت . از این رو ما
،ینویسممند وکممه چممون او را ،یوکممرد . م  از مردم غار ت وکرده بود برای تحصیل استقلل فممدا م
 دستگیر وکردند و به سامرا بردند از معتصم درخواست وکه از وی مال بسیاری بپممذیرد و از

 اما معتصم قبول نکرد .۱وکشتنش درگذرد

،مها معتصم را واداشت وکممه بممه سممروکوبی مازیممار فرمممان دهممد و ،تها و تظل  باری شکای
 عبدالله عبطاهر نیز به فرمان خلیفه به قلع و قمع او میان بست . عبدالله عموی خود حسن
 بن حسین را با سپاه خراسان به دفع او فرستاد و معتصممم نیممز محمممد بممن ابراهیممم بممن

،های از درگاه خلفت گسیل وکرد . مصعب را با عد

 افشین وکه با عبدالله عبطاهر دشمنی و رقابت داشت ، چنان وکه پیشتر نیز گفته شد ، بممه
 مازیار نامه نوشت و پیام داد وکه در برابر عبدالله عبطاهر بایستد و به یمماری و هممواداری وی
 امیدوار باشد . در واقع اندیشه افشین بآن بود وکه مازیار چنممدان در مقابممل عبممدالله عبطمماهر
 مقاومت وکند وکه خلیفه درین مورد نیز مثل فتنه خرمیه مجبور شود او را به دفمع مازیمار

گسیل دارد و حکومت خراسان و ماوراءالنهر ا نیز بدو عطا نماید .

شکست
 اما عبدالله توانست خیلی زود خود این مهم را از پیش ببرد و عصیان مازیممار را مثممل
،ههای افشین ، نقش بر بآب وکند . مازیار برادری داشت ، نامش وکوهیممار ، وکممه نسممبت بممه  نقش

 .۳۵۴ ص ۲مروج ااذهب ج ۱



۲۳۲ / دو قرن سکو ت

،یورزید . وقتی سپاهیان خراسان به سممروکردگی حسممن ،یبرد و با او وکینه م  مازیار رشک م
 بن حسین عموی عبدالله عبطاهر به حدود عبطبرستان رسیدند ، وکوهیار با حسن مکاتبه وکرد

،نها تسلیم وکند . و پیام داد وکه حاضر است مازیار را به بآ

 وی به حسن نامه نوشت و پیام داد وکه در موضعی وکمین وکند بآنگاه مازیار را گفت وکه
،یبآید و در فلن موضع است ، و جایی دیگر را نممام بممرد ،  «حسن به زنهار خواستن نزد تو م
،یخواهد با تو سخن بگویدد » مازیار بر نشست و به جایی وکه وکوهیار موضع حسن گفتممه  م
 بود ، به دیدار او شتافت . وکوهیار حسن را بآگاه وکرد و او با وکسان خممود سممر راه بممر مازیممار
 بگرفت ، مازیار خواست بگریممزد ، وکوهیممار نگذاشممت و اصممحاب حسممن در او افتادنممد . او را

،یهیچ عهدی و جنگی اسیر نمودند  و به سامرا نزد خلیفه بردند .۱دستگیر وکردند و ب

وکشف توطئه
،یبردنممد در میممان راه او را مسممت ،هاند وکه وقتی مازیار را به سامرا نممزد خلیفممه م  نوشت
 وکردند و او در بآن بیخودی از ارتباط خود با افشین سممخن گفممت و اسممرار را فمماش وکممرد .
 گویند عبدالله بفرمود تا مازیار را از صندوقی وکه در بآن وی را باز داشته بودنممد بربآوردنممد
 «و به مجلس خود خواند و خروارهای خربزه پیش او نهاد و با او بگفت وکه امیرالمممؤمنین
 پادشاه رحیم است و من شفیع شوم تا از جریمه تو بگذرد . مازیار گفت انشاالله عممذر تممو
 خواسته شود عبدالله را عجب بآمد وکه او در مقام وکشتن اسممت بممه چممه عبطمممع عممذر مممن
،ههای گران بدو پیمود تا مست ،یخواهد . بفرمود تا خوان وکشیدند و شراب بآوردند و وکاس  م
 و لیعقل شد عبدالله از او پرسید وکه امروز به لفظ شما رفت وکه عذر تو بخواهم اگممر مممرا
،نتر خواهد گشت مازیار گفت روزی چند دیگر  بر وکیفیت بآن مستظهر گردانی نشاط افزو
 ترا معلوم گردد . عبدالله به تفتیش بآن الحاح نمود و سمموگند داد مازیممار سممرپوش از سممر
 خود برداشت و گفت من و افشین خیدر بن وکاو س با یکدیگر از دیر باز عهممد وکممردم وکممه
 دولت عرب بستانیم و به خاندان وکسری نقل وکنیم . پریروز در فلن محممل قاصممد افشممین

 .۳۳۵فتوح البلدان بلذری ص ۱



بانگ رستاخیز / ۲۳۳

 رسید و پیغام رسانید وکه در فلن روز معتصم را با فرزنممدان بممه مهمممانی بممه خممانه خممود
،یوکنم . عبدالله او را شراب بیشتر داد تا مست و لیعقل شد بفرمود تا او ،یبرم و هلک م  م
 ۱را به همان موضع بردند وکه بود و احوال او را در حممال نممزد معتصممم خلیفممه بنوشممت…د »

 ظاهر بآنست وکه درین روایت نام عبدالله عبطاهر به جای حسن بن حسین باشد در صممحت
،های برای فرو گرفتن  این روایت جای تردید هست اما شک نیست وکه گرفتاری مازیار بهان
 و برانداختن افشین نیز به دست عبطاهریان و دشمنان دیگر او داده است . باری مازیممار بممه
،لهای افشین نقش بممر  دست وکسان عبدالله عبطاهر گرفتار بآمد . نهضت او فرو نشست و خیا

بآب گردید .

 جاه و حشمت افشین در بغداد مخالفان او را خیره وکرده بود . مقام و منزلتی وکممه نممزد
،یوکممرد .  خلیفه به دست بآورده بود رشممک و حسمماد ت در درباریممان خلفممت را تحریممک م
،شهای وکممه بممرای وکسممب ،یاعتنایی او نسبت به بعضی از نزدیکان دربممار خلیفممه و وکوشمم  ب

،یانگیخت . ،یوکرد ، مخالفانش را به دشمنی بآشکار بر ضد او بر م قدر ت و استقلل م

دشمنان افشین
،ههای مختلممف تشممکیل  دربار معتصم درین هنگام وکانون توعبطئه و دسیسه بممود . دسممت
،یوکرد خلیفه را به سوی خود جلب وکند . محمد بن عبممدالملک  شده بود و هر یک سعی م
،یوکوشیدند قدر ت و نفوذ خود را بیشممتر  زیا ت وزیر و احمد بن ابی دواد قاضی هر وکدام م
 توسعه دهند . امرا ترک مثل اشنا س و بغا و سرداران عرب مانند ابی دلف عجلی هر یممک
،فهمما ،تهمما و اختل  سعی داشتند برای خود تفوق و برتری وکسب نمایند . در میان این رقاب
،یوکرد  افشین مورد عنایت خلیفه واقع شده بود و ناچار حساد ت وکینه جویان را تحریک م

،ینمود . رفتار جسار ت بآمیز و مغرورانه او گاه این حساد ت را به نفر ت تبدیل م

  وکه پیش از بآن از یاران محمد امین بود و بعممدها نممزد۲ابودلف قاسم بن عیسی عجلی

 چاپ پطرزبورغ .۱۵۶تاریخ عبطبرستان و رویان مرعشی ص ۱
 ابودلف قاسم بن عیسی ادریس بن معقل عجلی ، نخست از یاران محمد امین بود . با علی بن عیسممی ماهممان۲
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،یشد و به واسطه فضل و سخا  مأمون تقرب و مکانتی یافت و از ناماوران عرب محسوب م
 و شجاعت و ذوق خود در دربار معتصم محبوب بود . در زمان معتصم وکه افشممین ولیممت
،یوکممرد در جنممگ بابممک نیممز بمما او در  جبل داشت ابودلف از جانب او در بلد دیلم غممزا م
،یداد او را منظور خلیفه قرار داده بود . ،گها نشان م ،یهایی وکه در جن  بآذربایجان بود دلور
،ینگریست و برای برانداختن و تباه وکردن او ،تهای او را به دیده رشک م  اما افشین پیشرف
،تهای ،یبرد . بارها از معتصم درخواسته بود وکه به حکم خممدم ،گها به وکار م ،هها و نیرن  نقش
،های وکه وکرده است ، دسممت او را بمر بودلممف گشمماده وکنممد «تمما نعمممت و ولیتممش  پسندید
،یدانست «عداو ت و عصبیت میان ایشممان تمما وکممدام  بستاندد » و بالخره معتصم با بآن وکه م

جایگاه استد » این خواهش را پذیرفته بود .

احمد بن ابی دواد
 بودلف را خلیفه ، به افشین واگذاشته بود . افشین نیز در صدد هلک بودلممف بممود اممما
 احمد بن ابی دواد وکه قاضی القضا ت بغداد بود فرا رسید و بودلف را از چنگ وی رهانیممد .
،های  به حرب عبطاهر بن الحسین رفت و چون علی بن عیسی وکشته شد وی به همدان بازگشت . عبطاهر بدو نممام
 نوشت و از او درخواست وکه با مأمون بیعت وکند ، نپذیرفت و گفت من بیعتی بر گردن دارم وکممه بممرای فسممخ
،یمانم و با هیچ یک از دو دسته نخواهم بود . عبطاهر از او پذیرفت و او ،یبینم اما بر جای خویش م  بآن راهی نم
 در وکرج اقامت جست . چون مأمون به ری بآمد وکس نزد او فرستاد و او را بخواند و اوکرام وکرد و بنواخت . پس
 حکومت وکردان بدو داد و احفاد او به ارث حکومت بآنجما را داشمتند . وی از سممرداران ممأمون و معتصمم و از
،یگفت و بعضی از شمماعران نیممز ، از جملممه ابوتمممام ،هاند وکه خود شعر م  دلوران و جوانمردان عرب است . گفت

،هاند . عبطائی او را ستود
 اما احمد بن ابی دواد ، از ائمه معتزله بود و در دوره مأمون منصب قضا داشت . نفمموذ او در نممزد مممأمون و معتصممم
 باعث بآمد وکه معتزله بر جمیع امور مسلط گشتند و مسأله محنه و ماجرای عقیده به خلق قربآن پیش بآمممد .
،هانممد . وکوشممش او بممرای رهانیممدن ابودلممف ،نها نقل وکرد  از عصبیت و مرو ت این احمد بن ابی داواد نیز داستا
 قاسم از دست افشین و چاره جویی وی برای رهانیدن محمد بن جهم برمکی از سخط معتصم از بآن جملممه

است . قدر ت و نفوذ او در نزد مأمون و معتصم فوق العاده بوده است .

نها رجوع شود به وکتب مشهور تاریمخ و رجمال ماننمد یعقموبی و عبطمبری و ابمن،  در باب ابودلف و احمد و احوال بآ
  و تحقیقمما ت گلممدزیهر در۳خلکان . و در باب معتزله رجوع شود به مقاله نیبرگ در دائره المعارف اسلم ، ج 

Muhammedanische Studin ۱۹۴۷ و المعتزله ، تألیف حسن جارالله ، مصر . 
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 وکوششی وکه احمد بن ابی دواد برای رهایی ابودلف وکرد در غالب منابع ذوکر شممده اسممت .
،بتر اسممت و بممه نظممر  اما روایتی وکه در تاریخ بیهقی از قول خود احمد بآمممده اسممت جممال
،یگویممد وکممه مممن چممون از ،یبآید وکه نقل بآن درین جا خالی از فایممدتی نباشممد؛ احمممد م  م
،هاند بشممنیدم ، بممرای اسممتخلص ابممی  معتصم این خبر وکه بودلف را به افشین تسلیم وکرد

دلف با تنی چند از وکسان و یاران خویش بآهنگ خانه افشین وکردم…

 «چون به دهلیز در سرای افشین رسیدم حجاب و مرتبه داران وی به جمله پیش من
 دویدند… و مرا به سرای فرود بآوردند و پرده برداشتند و من قوم خویش را مثال دادم تمما
 به دهلیز بنشینند و گوش به او از من دارند . چون میان سرای برسیدم یافتم افشین را بر
 گوشه صدر نشسته و نطعی پیش وی فرود صفه باز وکشیده و بودلف به شلواری و چشممم
 بسته بآنجا بنشانده و سیاف شمشیر برهنه به دست ایستاده و افشین با بودلف در مناظره
 و سیاف منتظر بآن وکه بگوید ده تا سرش بیندازد… گفتم یا امیر خدا مرا فممدای تممو وکنممد
 من از بهر قاسم عیسی را بآمدم تا بار خدایی وکنی و وی را به مممن بخشممی… بممه خشممم و
 استخفاف گفت: نبخشیدم و نبخشم وکه وی را امیرالمؤمنین بممه مممن داده اسممت و دوش
 سوگند خورده وکه در باب وی سخن نگوید تا هر چه خواهم وکنم وکه روزگار دراز است تمما
،یقراری وکردم سود نداشت و بار  من اندر این بآرزو بودم… برخاستم و سرش را بوسیدم و ب
 دیگر وکتفش بوسه دادم و بدید وکه بآهنگ زانو دارم وکه ببوسم ، به خشم مرا گفت تمما وکممی
 ازین خواهد بود ؟ بخدای اگر هزار بار زمین را ببوسی هیچ سود نممدارد و اجممابت نیممابی…
 پس گفتم ای امیر مرا از بآزاد مرد بآن چه بآمد گفتم و وکردم و تو حرمت من نگاه نداشتی
،گترنممد و چممه از تممو  و دانی وکه خلیفه و همه بندگان حضر ت وی چه بآنان وکممه از تممو بزر
 خردترند مرا حرمت دارند و به مشرق و مغرب سخن من روان اسممت و سممپا س خممدای را
 عز و جل وکه ترا ازین منت در گممردن مممن حاصممل نشممد و حممدیث مممن گذشممت پیغممام
ژُکش و تعرض مکمن و همم اوکنمون بمه ،یفرماید وکه قاسم عجلی را م  امیرالمؤمنین بشنو: م
 خانه باز فرست وکه دست تو از وی وکوتاه است و اگر او را بکشی ترا بدل وی قصاص وکنم .
 چون افشین این بشنید لزره بر اندام او افتاد و به دست و پای بممرد و گفممت ایمن پیغمام
،نهممای او را ،های وکممه فرما ،یگممزاری ؟ گفتممم بآری ، هرگممز شممنود  خداونممد بممه حقیقممت م
،هام… پس گفتم ای قاسم ، گفت لبیک ، گفتم تندرست هسممتی ؟ گفممت هسممتم .  برگردانید
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،سهای خود را نیز گفتم گواه باشممید تندرسممت  گفتم هیچ جراحت داری ؟ گفت ندارم ، وک
،یگفتممم  است و سلمت است . گفتند گواهیم و من به خشم بازگشتم . و همه راه با خود م
،متر وکردم وکه اوکنون افشین بر اثر من در رسد امیرالمؤمنین گوید مممن  وکشتن بآن را محک
 این پیغام ندادم و باز گردد و قاسم را بکشد… چون به خادم رسیدم… مرا بممار خواسممت و
 در رفتم و بنشستم امیرالمؤمنین چون مرا بدید بر بآن حممال… گفممت قصممه برگمموی بآغمماز
 وکردم و بآن چه رفته بود به شرح باز گفتم چون بآن جا رسیدم وکه بوسممه بممر سممر افشممین
 دادم… افشین را دیدم وکه از در بآمد با وکمر و وکله ، من بفسردم و سخن را ببریدم… چون
 افشین بنشست به خشم امیرالمؤمنین را گفت خداوند دوش دست من بر قاسممم گشمماده
 وکرد امروز این پیغام درست هست وکه احمد بآورد وکه او را نبایممد وکشممت ؟ معتصممم گفممت
 پیغام من است و وکی تا وکی شنیده بودی وکه بوعبدالله از ما و پدران ما پیغامی گزارد بممه
 وکسی و نه راست باشد اگر ما دوش پس از الحاح وکه وکمردی تمرا اجمابت وکردیممم در بماب
 قاسم بباید دانست وکه بآن مرد چاوکر زاده خاندان ماست خرد بآن بودی وکه او را بخوانممدی
 و به جان بر وی منت نهادی و او را به خوبی و با خلعممت بمماز خممانه فرسممتادی و بآن گمماه
،تتر بود ولکن هر وکسی با بآن چه بدیشان رسیده است از  بآزرده وکرد بوعبدالله از همه زش

۱شمشیر و نیزه ایشان باز وکرد و پس ازین هشیارتر و خویشتن دارتر باش .د »

 بدین گونه احمد بن ابی دواد توانست ابودلف قاسممم بممن عیسممی عجلممی را از چنممگ
،یاعتنایی غرور بآمیزی وکه افشین درین ماجرا نسبت به او  افشین برهاند . اما سرگردانی و ب
 نشان داد موجب وکدور ت وی گشت و چنان وکممه در محمماوکمه افشممین خواهممد بآمممد ایممن

،یاعتنایی افشین برای او گران تمام شد . ب

،قالعمماده داشممت . وی سممرانجام  زیرا این پیشوای معتزلی نزد معتصممم خلیفممه نفمموذ فو
 معتصم را بر بآن داشت وکه جاه و مقام افشین را بکاهد و از قدر ت او برحذر باشد . گوینممد
 به اشاره او بود وکه معتصم سپاه را به دو دسته وکممرد نیمممی را بممه افشممین و نیمممی را بممه
 اشنا س داد . افشین ازین باب دلتنگ شد و وکینه احمد و معتصم را به دل گرفت . احمد با
 نفوذ و قدرتی وکه نزد معتصم داشت توانست افشین را از نظر خلیفه بیندازد . حکایتی وکه

 .۱۷۷–  ۱۷۴تاریخ بیهقی عبطبع دوکتر فیاض ص ۱
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،هاند مؤید این دعویست: درین باب نقل وکرد

 روزی احمد با معتصم گفت وکه ابوجعفر منصور با یکممی از نزدیکممان خممویش در بمماب
 ابومسلم رأی خواست گفت «لو وکان فیهما بآلهه ال الله لفسدتاد » منصور گفت بمس وکمن و
 سپس ابومسلم را وکشت . معتصم گفت تمو نیمز بمس وکمن و پمس از بآن در صمدد وکشمتن

۱افشین بر بآمد .

 ازین قرار پیداست وکه احمد بن ابممی دواد و شمماید متعصممبان عممرب در قتممل افشممین
،هاند . گذشته از احمد بن ابی دواد محمد بن عبدالملک زیا ت وزیممر  سعایت و تحریک وکرد
 معتصم و هواخواهان و دوستان عبدالله عبطمماهر نیممز نسممبت بممه افشممین رقممابت و عممداو ت
،یورزیدند . اتفاق ًا حادثه منکجور و ماجرای مازیار وکه درین میممان رخ داد بممه نفممع بآنممان  م

تمام شد و خلیفه را نسبت به افشین بدگمان وکرد .

در آذربایجان
 داستان عصیان منکجور بدین گونه بود وکه چون افشین از وکار بابممک بممپرداخت و بممه
 سامرا بازگشت بر بآذربایجان وکه جزء قلمرو حکومتش بود منکجور نممامی را وکممه نزدیکممان
،ههای بآن سرزمین وکه به بابک تعلممق داشممته  خود او بود بگماشت . منکجور در یکی از قری
 بود مال بسیار یافت . ولیکن این خبر را از معتصم پوشیده داشت . صاحب برید بآذربایجان
،های ایممن ،های به خلیفه نوشت و او را ازین حدیث واقف وکرد اما منکجممور در عبطممی نممام  نام
 خبر را انکار وکرد و گوینده را تکذیب نمود . میان بآنان مناظره و گفتگو در افتاد . منکجممور
 بر بآن شد وکه صاحب برید را بکشد مردم اردبیل مانع شدند و رهمما نکردنممد وکممه صمماحب
 برید را هلک وکند . منکجور با بآنان جنگ وکرد . این خبر به معتصم رسید افشین را فرمود

وکه منکجور را معزول وکند و دیگری به جای او فرستد .

 می نویسند منکجور از مردم فرغانه و برادر زن افشین بود و خروج او بر ضد خلیفه به
 تحریک افشین انجام گرفت . مطابق بعضی روایا ت یاران بابک نیز در این ماجرا بر او گممرد

 .۳۴۱اخبار الطوال ص ۱
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،های از هواخواهان خلیفه را وکشت . وقتی معتصممم  بآمدند و او محمد بن عبدالله رثانی و عد
 به افشین گفت وکه منکجور را معزول وکند و دیگری را به جممای او بفرسممتد افشممین ابممی
 ساج دیوداد را وکه نیز از نزدیکان و وکسان خود او بود با سپاهی گران به بآذربایجان گسیل

  در واقع این سپاه را افشین در ظاهر برای جنگ با منکجممور فرسممتاده بممود اممما در۱وکرد .
،نها را به یاری و هواداری منکجور فرمان داده بود   ازیممن رو معتصممم بغمما ، سممردار۲نهان بآ

 ترک را به حرب منکجور فرستاد چون منکجور این خبر بدانست یکسر از فرمممان خلیفممه
 سر بر تافت و سالووکان و رهزنان را با خویشتن همدسممت وکممرد و از اردبیممل بیممرون بآمممد .
،ههای بابک رفت و بآن را عمار ت وکممرد و  سردار خلیفه او را شکست داد و او به یکی از قلع
 پناه گزید چندی در بآن جا مقابل بغا در ایستاد سرانجام یارانش او را دستگیر وکردند و به
،هاند وکه او خود به زینهار بغا رفت . در هر حال  سردار خلیفه تسلیم نمودند بعضی نیز گفت
 منکجور را به سامرا بردند و معتصم او را حبس فرمود . در همین اوان حادثه قیممام مازیممار

نیز پایان یافت و افشین درین هر دو ماجرا متهم گردید .

سقوط افشین
 بدین جهت قبل از ورود مازیار به سامرا ، افشین نیز وکه مورد تهمت و بممدگمانی واقممع
 شده بود بازداشته شد و دشمنانش توانستند او را از میان بردارند و هلک وکننممد… بممدین
 گونه ، چند روزی پیش از بآن وکه مازیار را به سامرا بآوردند افشین را توقیف وکردند . وکسممی
 وکه از دین و دوستی و بآزادگی و حتی از زاد و بوم نیاوکان خویش در راه خلیفممه گذشممته
،یبایست به خلیفه یعنی به بآرزوها و امیممدهایی  بود اوکنون در وضعی قرار گرفته بود وکه م
،یپرورد ، خیانت وکند . برای افشین وکه سرزمین پدران خود را با پدر و ،لها در دل م  وکه سا

 این ابوالساج دیوداد در جنگ بابک نیز افشین را یاری وکرده بود و از خویشان و پیونممدان او بممود ، بعممدها بممه۱
 خدمت خلفا پیوست و متصدی اعمال گوناگون شد فرزندان او نیز در بآذربایجان ، حکومممتی تشممکیل دادنممد .

،نها رک:    در ژورنالDefrémery, Memoire sur la familledes Sajidesراجع به احوال بآ
 و همچنین به عبطبری و ابن اثیر و مآخذ مشهور دیگر خاصه دائره المعارف اسلم .۱۸۴۷بآزباتیک 

 .۲۰۳ ص ۳تاریخ یعقوبی ج ۲
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 برادر به خلیفه خائنانه به سوی دار وکشانیده بود خلیفه تنها تکیه گاه اسممتواری بممود وکممه
،یتوانست امیدهای فریبنده و گذرنده خود را بدو ببندد . وی م

 اما حوادث ، امیدهای او را نقش بر بآب وکرده بود . عصیان منکجور وکممه بممه دسممتور او و
،یهممای تروکممان معتصممم ،شها و دلور  برای فریب و اغفال خلیفه تهیه شده بممود بمما وکوشمم
،ههای امید بخش بآن را تأییممد و  سروکوب گشته بود . قیام مازیار وکه افشین با نویدها و وعد

،یوکرد به دست عبطاهریان ، دشمنان افشین ، فرو نشسته بود . تشویق م

،یگردید سرداران ترک ماننممد اشممنا س و  در دستگاه خلفت نیز همه چیز به زیان او م
،ییافتنممد . احمممد ،یافتادند و در خلیفه نفوذ و تأثیر بیشتری م ،هرفته از او پیش م  ایتاخ رفت
 بن ابی دواد و وکسان ابی دلف هر روز ذهن خلیفممه را نسممبت بممه ایممن سممردار خودخممواه
،یوکردند . یاران عبممدالله عبطمماهر نیممز بممرای برانممداختن ایممن ،نتر م ،هتر و بدبی  هنگامه جو تیر
 دشمن دیرین از هیچ گونه وکوشش دریغ نداشتند . بدین گونه وضع دربار خلفت به زیان

،یانگیخممت و۱او بآشکارا تغییر یافته بود .   تر س و بدگمانی در روح او خشم و نومیدی بممر م
خلیفه نیز در حق این دوست و خدمتگزار خویش بدبین گشته بود .

،یدید وکه رأی معتصم در حق او دگرگون گشممته اسممت . ،های نبود . افشین بآشکارا م  چار
،یدانست وکه نفوذ و قدر ت رقیبان و دشمنانش دیگر پس از این به او مجال خود نمممایی  م
،یفهمید وکه با این همه توعبطئه و رقابت دیگر در دربار خلیفه برای او جممای  نخواهد داد . م
،های  امنی نخواهد بود . ترسید و در صدد بربآمد وکه خود را از محیط توفان دور وکنممد . چممار

جز فرار نداشت .

در جستجوی فرار
،نهمما از بآب بگممذرد . لزم بممود معتصممم و ،گهایی بسیار بآماده وکممرد تمما بمما بآ  نخست مش
،گها بتواند از بآب بگذرد و راه موصل را در  وکسانش را سرگرم و مشغول دارد تا با این مش
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  رود . شمماید از ایممن راه۱پیش گیرد . بآن گاه زاب را گذاره وکند و از راه ارمن بممه بلد خممزر
،یتوانست هم خود را از خطر برهاند و هم بر سرزمین نیاوکان خویش وکه روزی در عبطمع  م
 وکسب جاه و مال استقلل بآن را از دست داده بود دیگر باره دست یابممد . مممال و خواسممته
بسیاری نیز وکه برای بدست بآوردن ولیت لزم بود از پیش نزد وکسان خود فرستاده بود .

 اما این وکار در گرو حوادث بود . و از قضا حوادثی وکه مساعد این وکار باشد رخ نممداد . از
 این رو افشین نتوانست با این نقشه خود را بآسوده از محیممط خطممر برهانممد و ناچممار شممد

،کتری بیندیشد . چاره خطرنا

 این دفعه زهری جانگزا ، بآماده وکرد و بر بآن شد وکممه خمموردنی بسممازد و معتصممم را بمما
 یارانش بخواند و زهر بخوراند مگر بدین وسیله خود را از خطری وکممه بممر فممراز سممرش در
 پرواز است برهاند . اندیشیده بود وکه اگر خلیفه خود دعو ت او را اجممابت نکنممد بمماری از او
 دستوری گیرد وکه اشنا س و ایتاخ دیگر تروکان خلیفه را بخواند . پس بآنان را عبطعام دهممد و
 زهر چشاند تا چون از خانه به خانه خویش باز گردند هلک شوند و نتواننممد او را دنبممال
،یخواست خلیفه و سردارانش را به خانه خویش بخواند و همممه را  وکنند به روایتی دیگر م
،گها از رود  هم بآنجا بکشد بآن گاه چون شب بآغاز شود از شمهر بیمرون بآیمد و بما بآن مشم

بگذرد .

،یتوانست از راه خزر به اشروسنه برود و مردم خزر ،یشد ، شاید م  اگر این نقشه انجام م
 را بر مسلمانان بشوراند و فتنه و عبطغیانی بر ضد خلیفه پدید بآورد . اما این تمموعبطئه نیممز در

نگرفت . و خدعه امیرزاده اشروسنه بآشکار گشت .

،نها رجوع شود بممه حممدودالعالم ترجمممه و شممرح مینورسممکی (ص ۱  – ۴۵۰در باب قوم خزر و مآخذ احوال بآ
،هانممد و ظماهر ًا از بآسممیای۲ک ) و همچنین دائره المعارف اسلم ، ج ۴۶۰   ، مقاله بارتولد . قوم خزر ترک زبمان بود

،هاند . از جهت تمدن و فرهنگ هممم بآثممار ،هاند و در حدود باب البواب در بند تروکستان سکونت داشت  میانه بآمد
،نها باقی نمانده است . در عهد خلفا مکرر به سمبب مجماور ت بمما مسمملمین بمه بلد اسملم تماخت و تمماز  از بآ

،نها ، بآن چه محقق است ، این است وکه از نوع عقاید سمنی بوده است . ،هاند . در باب مذاهب و بآرای بآ وکرد
،هاند وکه از یهود بوده و در این باب    وکتابی هممم دارد بممه ایممن عنمموان:Dunlopدر باب اصل قوم خزر بعضی گفت

the  History  of  the  jewish  khazars وکه بآن را Gerard  Clausonدر مجله انجمممن  
 مورد بحث و نقد قرار داده است .۱۹۵۶ ، سال ۲ و ۱ جزء JRASسلطنت بآسیایی 
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آغاز توطئه
،یوکشممید  سرهنگان افشین ، در همین هنگام وکه سردار اشروسنه بر ضد خلیفه نقشه م
،نها نیز مثل سممران دیگممر بممر درگمماه معتصممم نمموبت ،هاند وکه بآ  از وکار او واقف بودند . نوشت

  اشروسنی با یکی از نزدیکممان افشممین۱نگهبانی داشتند . در این میان گفتگویی بین بیژن
 رخ داد وکه راز نهان را فاش وکرد . بیژن گفته بود وکه این وکاری وکه افشممین در پیممش دارد
،یوکنم بتواند از پیش ببرد این مرد سخن بیژن را به افشین برد و افشین در حق  گمان نم
 بیژن بدگمان شد و در صدد هلک او بربآمد . بیژن بود وکه به وسیله یکی از یاران خممویش
 از اندیشه افشین در حق خود بآگاه گشت بترسید و شب هنگام به سرای خلیفه رفت و او

را از توعبطئه امیرزاده اشروسنه بیاگاهانید .

 درین هنگام نامه عبدالله عبطاهر به خلیفه رسید و معلوم شد وکه مازیممار نیممز دسممتگیر
 شده است . مازیار هم وکه افشین با او ارتباط داشت . این راز را نممزد عبممدالله عبطمماهر فمماش
 وکرده بود . و شاید در این نامه عبدالله عبطاهر نیز بدین خدعه افشین اشمارتی رفتمه بمود . و
 شاید در این نامه عبدالله عبطاهر نیز بدین خدعه افشین اشممارتی رفتممه بممود . در هممر حممال

معتصم از توعبطئه افشین وکه بر ضد خلفت تشکیل شده بود اعبطلع داشت .

 سردار اشروسنه مهمانیی وکرده و خلیفه را با پسرانش هارون و جعفر خوانده بممود وکممه
 به خانه او روند . خلیفه گفته بود وکه ایشان نتوانند بآمد اما من خود بیایم . با پنجاه سوار از

وکسان و معتمدان خویش برنشست و به خانه افشین رفت .

 افشین سرای خود را بآراسته بود و صد تن از زنگیان و هندوان خویش را پنهان وکرده
بود تا چون اشار ت وکند از وکمین بربآیند و خلیفه را هلک وکنند .

 چون معتصم به در سرای افشین رسید عنان دروکشید و پرسید فلن و فلن وکجایند ؟
 بآن گاه وکسان و نزدیکان را یک یک به درون فرستاد و خممود هممم چنممان بیمرون ایسممتاد .
،نها وکه در دهلیز پنهان بودند عطسه گرفت معتصم وکه پیش از وقممت بممه  هندویی را از بآ
 وسیله بیژن اشروسنی از این سوءقصد بآگاه شده بود دست در ریش افشممین زد و بآواز در

عبطبری واجن نوشته است وکه معرب بیژن فارسی است .۱
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داد وکه «غار ت ، غار ت !د »

 وکسان معتصم افشین را دستگیر وکردند و به زنجیر بستند . سممرای او را بآتممش زدنممد و
،تهای شممایان بممه او  وکسان او را اسیر گرفتند . خلیفه سردار اشروسنه را وکه بآن همه خدم
 وکرده بود از ریاست حر س معزول وکرد و به زندان فرستاد . روایتی دیگممر نیممز دریممن بمماب
،هاند وکه چون بیژن اشروسنی نزد معتصم رفممت و او را از قصممدی وکممه افشممین  هست . گفت
 وکرده بود بیاگاهانید معتصم افشین را بخواند و در وکوشک خویش باز داشت و سممپس بممه
 محکمه فرستاد ، بدین گونه بود وکه شمماهزاده جهممانجوی اشروسممنه را فممرو گرفتنممد و بممه

زندان بردند .

محاوکمه افشین
،های وکه از احمد بن ابی دواد قاضممی  پس از بآن ، افشین ، را به محاوکمه وکشیدند . محکم
 القضا ت و محمد بن عبدالملک زیا ت وزیر و چند تن از درباریان معتصم تشکیل شده بود
 در وکار او باز جستن بآغاز وکرد . اما اتهام او خیانت به خلیفه نبود بلکه او متهم بممدین بممود
 وکه هنوز بآیین نیاوکان دارد و با بآن وکه به ظاهر اسلم بآورده است در دل به بآییممن دیریممن
،های نیز از مردم سغد و هم وکیشان سابق او را بممرای شممهاد ت  خویش باقی مانده است . عد

حاضر بآورده بودند .

،هاند و درست هممم هسممت ، وضممع دربممار  این محاوکمه ، چنان وکه بعضی از محققان گفت
،یدهد وکه بآیین شمنان در بآن زمان هنمموز هممم چنممان ،یوکند و نشان م  خلفت را روشن م
 رواج داشته است و مخصوص ًا در مشرق به وکلی بآزاد بوده است و وکسی از انتشار بآن منممع
،هانممد بمماز ،یوکرده است . و حتی عامه مردم ایران اگر چه به نام و به ظمماهر مسمملمان بود  نم
،هانممد ، در ،ییافت ،هاند و هر زمان وکه فرصت و مجممال م  غالب ًا به بآیین دیرین خود علقه داشت

،هاند . ،یوکرد ۱ترک بآیین مسلمانی و بازگشت به وکیش دیرین خویش تردید نم

 دادستان این محاوکمه محمد بن عبدالملک زیا ت بود و وکسانی وکممه بممرای مممواجهه بمما
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 افشین احضار شده بودند عبار ت از مازیار شاهزاده عبطبرستان و مرزبان بن تروکممش از امممرا
 سغد بودند و نیز دو تن از مردم سممغد و موبممدی بممرای شممهاد ت بممر ضممد افشممین در بآن
،هانممد .  محکمه حضور داشتند . عبطبری و دیگران جریممان محمماوکمه را بممه تفصممیل ذوکممر وکرد
،نهمما ،ینویسند وکه درین داوری نخست دو مرد را وکه از اهل سغد بودند پیش بآوردنممد: بآ  م
 جامه ژنده و پاره بر تن داشتند . چون جامه از تمن بمر گرفتنمد گوشمت بمر استخوانشمان
 نمانده بود . این زیا ت وزیر وکه ریاست محکمه را بر عهده داشت پرسید: «ایممن دو مممرد را
،یشناسی ؟د » افشین پاسخ داد: «بآری این دو تن در اشروسنه مسممجدی سمماختند . یکممی  م
 مؤذن بود و بآن دیگر امام مسجد من هممر وکمدام را همزار تازیمانه زدم زیممرا میممان ممن بما
 پادشاهان سغد پیمانی رفته بود وکه هر قوم را رها وکنم تا بر دین خویش باشممند . ایممن دو
،نها را چون  مرد بر بتکده تاختند و بتان را بیرون ریختند و بتخانه را مسجد وکردند . من بآ

از حد خویش تجاوز وکرده بودند و پیمان شکسته بودند هزار تازیانه زدمد »

،های و در بآن سممخنان وکفربآمیممز  وزیر پرسید «بآن وکتاب وکه به دیبا و زر و جواهر بآراست
 هست چیست و چرا داری ؟د » پاسخ داد وکه «بآن وکتابی است وکممه از پممدر بممه مممن رسممیده
،ههممای وکفممر بآمیممز ، تانگیز حکیمان عجممم هسممت و هممم گفت  است . در بآن هم سخنان عبر
،ههمای وکفربآمیمز را تمرک ،یگیمرم و گفت ،تبآمیمز بآن بهمره م  گذشتگان من از سخنان حکم
،یوکنم . من این وکتاب را وکه از پدر به من به میراث رسیده بود به زیورها بآراسممته یممافتم  م
،هها را از بآن برگیرم و بآن را همچنممان وکممه بممود نگهداشممتم . در  نیازی نداشتم وکه بآن پیرای

،یپندارم وکه داشتن ایممن۱سرای تو نیز وکتاب وکلیله و دمنه و وکتاب مزدک   هست و من نم
،بها ما را از شمار مسلمانان بیرون تواند بآورد…د » وکتا

 بآن گاه موبد را پیش بآوردند . موبد گفت وکه «این مرد گوشت جانور مرده را وکممه خفممه
،یپنداشت وکه بآن گوشت از ،یداشت و م ،یخورد و مرا نیز به خوردن بآن وا م  وکرده باشند م

 نام این وکتاب در یک قطعه از اصمعی وکه در هجو برامکه گفته است نیز ذوکر شده و بعضی به استناد روایممت۱
،هاند . این احتممال ظماهر ًا بعیمد اسممت . لیکممن۱۶۰ ص ۲جاحظ در البیان و التبیین (ج   ک ) بآن را مروک خواند

،یوکنممد  عبطبق قول حمزه اصفهانی و مؤلف مجهول مجمل التواریخ وکه ایممن گممونه روایمما ت را از حمممزه نقممل م
 مروک در عهد اشکانیان باید تألیف شده باشد مانعی ندارد وکلمه مروک مصحف و محرف مژدک بممه معنممای

بشار ت باشد وکه برای تسمیه وکتاب دینی مناسبت داشته است .
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،هتر باشدد » موبد این نکتممه را افممزود وکممه «وی هممر روز  گوشت جانوری وکه سرش ببرند تاز
،یزد و ،یوکشت و سپس شمشیر بر میممانش م ،یوکرد و م  چهارشنبه گوسفندی سیاه خفه م
،یخوردد » و نیز این تهمت را به افشین نهاد ،یرفت و گوشت او م  از میان دو نیمه بآن راه م
 وکه «روزی به من گفته است وکه من برای این عربان هر چممه را وکممه از بآن نفممر ت داشممتم
 وکردم . تا بآنجا وکه روغن دنبه خوردم و بر شتر سوار شدم و نعلین بر پای وکردم . جز بآن وکه
،هام و نه ختنه شممده امد »  تاوکنون مویی از تنم وکم نشده است یعنی نه موی به بآهک سترد
 افشین روی به حاضران وکرد و پرسید وکه «به من بگویید بآیا این مرد وکه چنیممن سممخنان
،یگوید نزد شما در دین خود در خور اعتماد تواند بود ؟ این مممرد موبممد مجممو س بممود و  م
 ندیمی متووکل برادر خلیفه اختیار وکرد و خود را مسلمان فمرا نممود . بآیما بمه دینممداری او
 اعتماد دارید ؟ گفتند نه ، گفت «چممرا شممهاد ت وکسممی را وکممه بممه دیممن او اعتممماد نداریممد
،یپذیریدد » بآنگاه افشین روی به موبد وکرد و پرسید «بآیا میان خانه من و خانه تو دری یا  م
 روزنی هرگز بوده ؟د » گفت نه . پرسید «مگر نه ترا من به خانه خویشتن بردم و راز خود بمما
،های وکه به عجم دارم بآگاه وکردم بآیا چنین نبود ؟د »  تو در میان نهادم و ترا از دوستی و علق
،یگویید » افشین گفت: «در این صور ت تو نممه در دیممن  موبد گفت: «همچنین بود وکه تو م
 خود شایسته اعتمادی و نه در عهد و پیمان دوستی وفادار و پا بر جممای . چممه ، راز را وکممه

من دوستانه به تو سپرده بودم ناجوانمردانه برمل وکردید »

،یشناسممی ؟  بآن گاه مرزبان بن تروکش پیش بآمد از افشین پرسیدند وکه ایممن مممرد را م
،یشناسممی گفممت بآری ایممن افشممین اسممت .  گفت نه . مرزبان را گفتند تو این شممخص را م
 افشین را نیز گفتند این مرزبان است . پممس مرزبممان روی بممه افشممین وکممرد و گفممت «ای
،هگر . نیرنگ و افسون چند به وکار داری ؟د » افشممین گفممت «ای دراز ریممش نممادان چممه  حیل
،ینویسند ؟د » گفت «همچنان وکممه بممه ،یگویی ؟د » گفت «مردم وکشور ت نامه چگونه به تو م  م
،ینوشتند ؟ افشین گفت نگویم ، مرزبان ،نها چگونه م ،ینوشتندد » پرسید به بآ  پدرم و جدم م
،ینوشممتند ؟د » ،ههای خود به زبان اشروسنه به تو چنین و چنممان نم ،نها در نام  گفت «مگر بآ
 گفت «چراد » پرسید بآیا معنی بآن سخنان این نیست وکه «بممه خممدای خممدایان از بنممده او
 فلن بن فلند » ؟ گفت «چرا ، معنی بآن همین استد » ؟ محمد بن عبدالملک زیا ت روی به
،نهمما از ایممن گممونه  افشین وکرد و گفت «بآیا مسلمانان هرگز احتمممال وکننممد وکممه دربمماره بآ
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 سخنان گفتممه شممود ؟ پممس بممرای فرعممون وکممه گفممت مممن پروردگممار شمممایم چممه بمماقی
،های ؟د » پاسخ داد «مردم پدر و جدم و نیز مرا قبل از بآن وکه اسلم بآورم بدین گونه  گذاشت
،یوکردند . چون اسلم اختیار وکردم مصلحت ندیدم وکه خود را از پممدران خممویش  خطاب م
،نها در حق مممن ضممایع و تبمماه نگممردد و از فرمممانم سممرپیچی  فروتر نهم تا فرمانبرداری بآ

نکنند .د »

 اسحق بن ابراهیم بن مصعب صاحب شرعبطه بود گفت و یحک ای خیدر تو چگونه بممه
 خدا سوگند خوری و ما ترا مسلمان شماریم و تو خود بآن چه را وکه فرعممون مممدعی بممود

  بر علی بن هشام خوانممد و تممو بممر۱دعوی همی وکنی ؟ پاسخ داد وکه «این سوره را عجیف
،یخوانی ، باش تا فردا وکسی نیز بآن را بر تو فرو خواندد » این پاسخ ، بآشکارا به دسیسه  من م
،هاند اشمماره ،یداشممت ،یهایی وکه درباریان و نزدیکان خلفا در وکار یکدیگر م ،یها و بدسگال  وکار
،یوکند . علی بن هشام در اواخر دوره مأمون ریاسممت حممر س داشممت بدسممگالن او را بممه  م
 سروکشی و خلف متهم وکردند و مأمون را در حق او بدگمان نمودند . خلیفه عجیممف بممن
 عنبسه را وکه از سرداران او بود بفرمود تا او را حاضر بآورد و عجیف وکوشید تا او و برادرش
 حسین بن هشام را هلک وکردند . سر علی را بر نیزه وکردنممد و بممه برقممه بردنممد و پممس از

  عجیف نیز چند سال بعد مورد سخط معتصم قممرار گرفممت و بممه۲چندی به دریا افکندند
 این اتهام وکه برادرزاده معتصم عبا س بن مأمون را بر ضد خلیفه به شورش واداشته بود او
 را بند نهادند و هلک وکردند . بدگمانی خلیفه در حق عجیف تا بدان پایه بممود وکممه چممون
 عجیف در نصیبین درگذشت پسرش صالح بن عجیف نزد خلیفه بآمد و پدر را لعن وکرد و
 از بیزاری جست و درخواست وکه او را به نام پدر منسمموب نکننممد و بممه جممای صممالح بممن

،یدهممد۳عجیف ، صالح معتصمی بخوانند .   در این پاسخ وکه افشین به اسحاق بن ابراهیممم م
،ههممای ،هها و توعبطئ ،یوکند و با وکنممایه از دسیسمم  در واقع به تصاریف و تغییرا ت زمانه اشاره م

،یدارد . رقیبان پرده بر م

 عجیف بن عنبسه مقصود است وکه از سرداران مأمون بود و پس از علی بممن هشممام ریاسممت حممر س را بممه او۱
دادند .

 .۱۹۳ ص ۳تاریخ یعقوبی ج ۲
 .۲۰۲ ص ۳یعقوبی ج ۳
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افشین و مازیار
 بآن گاه مازیار سپهبد عبطبرستان را با او روبرو وکردند درین بمماب بآن چممه یعقمموبی نقممل
،ینویسد وکممه چممون مازیممار را بمما  وکرده است با روایت مشهور عبطبری تفاو ت دارد . یعقوبی م
 افشین روبرو وکردند ابن دواد قاضی مازیممار را گفممت: ایمن اسممت افشممین ، وکممه تمو دعمموی
،یوکنی وکه او ترا به سروکشی و شورش وا داشته است . افشین روی به مازیار وکرد و گفت:  م
 «دروغ از مردم بازار نارواست پیداست وکه از پادشاهان تا چه اندازه زشت اسممت بممه خممدا

،یرهاند فرجام وکار خود در دروغ قرار مدهد » . سوگند دروغ ترا از وکشتن نم

،های به من نوشت و نه رسولی فرستاد جز بآن وکه ابوالحارث  مازیار گفت «افشین نه نام
 ووکیل من به من خبر داد وکه وقتی نزد افشین رفته است او را گرامی شمرده اسممت و بممه

 د » بدین گونه عبطبق قول یعقوبی مازیار ارتباط خود را با افشین۱جای او نکویی وکرده است .
یکسره انکار وکرد .

،ینویسد وکممه چممون مازیممار را پیممش  اما روایت عبطبری درین باب مشهورتر است . وی م
،یشناسی ؟ گفت نه . مازیار را گفتند تو این مرد را  بآوردند از افشین پرسیدند ، این مرد را م
،یشناسی ؟ گفت بآری این مرد افشین است . به افشین گفتند وکه این نیممز مازیممار اسممت .  م

گفت اوکنون شناختم .

،های ؟ گفت نه . از مازیار پرسیدند وکه بآیا افشین نامه به  گفتند بآیا هرگز به او نامه نوشت
 تو نوشته است . گفت بلی ، برادرش خاش به برادرم وکوهیار نوشت وکه: «این دین سممپید را
 جز من و تو و بابک وکسی نمانده است وکه یاری وکند بابک به نادانی خویشتن بممه وکشممتن
 داد و من بسی وکوشیدم وکه او را از مرگ برهممانم نشممد و گممولی و نممادانی او نگذاشممت تمما
 وکارش بدان جا وکه دانی وکشید اما تو اگر به شورش برخیزی و نافرمانی وکنی ایممن قمموم را
 وکسی نیست وکه به دفع تو فرستد جز من وکه بیشتر سواران و دلوران با منند بآن گاه اگر
 مرا به سوی تو گسیل دارند به تو خواهم پیوست و دیگر وکس نیست وکه با ما جنگ تواند
 وکرد . جز این سه گروه وکه عربان و مغربیان و تروکان باشند . لیکن عربان چون سگانند پاره

 .۲۰۳یعقوبی ص ۱
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،نها بینداز و سرشان بکوب . این مگسان مغربیانند نیممز سممر خورنممد . اممما  استخوان پیش بآ
 فرزندان شیطان وکه تروکانند پس از ساعتی جنگ تیرهاشان به پایان رسد بآن گاه بر بآنان

بتاز و همه را از بن برانداز . تا دین به همان قرار وکه در روزگار عجم بود باز گرددد » .

 افشین گفت «این مرد بر برادر خود و برادر من ادعایی دارد و این ادعا چیزی بر مممن
،یوکند . و اگر خود چیزی بدو نوشته بودم تا او را چنان به خویشتن متمایممل وکنممم  الزام نم
 وکه بر من اعتماد وکند نیز ناپسند نبود زیرا چون من خلیفه را به شمشیر یاری وکرده بودم
 روا بود وکه به حیله نیز او را یاری وکنم تا مازیار را به بند بآورم و به خلیفه تسمملیم وکنممم و
،های وکه عبدالله عبطاهر اوکنون از گرفتن مازیار برده است من ببرم و نممزد خلیفممه  همان بهر

جاه و بآبرو بیابمد » . بآن گاه مازیار را بیرون بردند .

،یدهد وکه امیممر زاده ،یگیرد و نشان م  این پاسخ افشین بآشکارا پرده از راز درون او بر م
 اشروسنه برای بآن با مازیار نوشت و خواند داشته است وکه او را فریب دهممد و بمما خیممانت

نسبت به او خدمتی به دستگاه خلیفه وکرده باشد .

 چون افشین با مرزبان تروکش و اسحاق ابراهیم سخنان تند گفت ابن ابی دواد قاضممی
،های و تا جماعتی را به وکشمتن  بر او بانگ زد افشین گفت ای با عبدالله عبطیلسان فرو گرفت
 ندهی بآن را بر سر نخواهی نهاد . ابن ابی دواد پرسید وکه تو مختممون هسممتی ؟ گفممت نممه .
،یگردد ترا ازین وکممار ،یشود و پاوکیزگی از بآن حاصل م  پرسید با بآن وکه اسلم بدان تمام م
 چه باز داشت جواب داد وکه مگر در اسلم حفظ نفس به وکار نیست ؟ گفت هسممت گفممت
،یزنممی و  ترسیدم وکه چون بآن پاره پوست را از تنم ببرند بمیرم . گفت تو نیزه و شمشیر م
،یتاب شوی ؟ گفممت ،های پوست ب ،یا ت باز نداشت بآن گاه از بریدن پار  بیم مرگ از جنگجوی
 بآن جنگجویی امری ناگزیر است وکه از بآن سود بممرم و بممر بآن صممبر تمموانم وکممرد اممما ایممن
 ضرور ت نیست و در انجام بآن از به در رفتن جان خویش ایمن نتوانم بود . بآن گمماه گمممان

ندارم وکه در ترک بآن از اسلم سرپیچی وکرده باشم .

 ابن ابی دواد حاضران مجلس را گفت اوکنون وکار او بر شما بآشممکار گشممت پممس بغمای
 وکبیر سردار ترک را وکه در مجلس حاضر بود گفت تا افشین را فرو گرفت و از بمماب وزیممر
 به سوی محبس برد . بدین گونه بود وکه دوران قدر ت و شکوه افشین شمماهزاده اشروسممنه
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به پایان رسید .

سرانجا م افشین
،یگویند قبل از وفا ت «وکممس نممزد معتصممم فرسممتاد و ،هاند وکه او در زندان مرد . م  نوشت
 درخواست تا شخصی را وکه مورد اعتماد باشد نزد وی روانه وکنممد . معتصممم حمممدون بممن
 اسمعیل را فرستاد . افشین سخن بآغاز وکرد و از بآن چه در حممق وی گفتممه بودنممد پمموزش
،های را  خواست و گفت امیرالمؤمنین را بگو مثل من و تو همچو بآن مردی است وکه گوسال
،یخواستند وکه گوشت او را بخورند و بممه وکشممتن  بپرورد ، تا فربه و قوی گشت و یاران او م
 او تعرض و اشاره وکردند بآنان را اجابت نکرد و همه بر بآن اتفاق وکردنممد وکممه بگوینممد ایممن
،یپروری وکه بچه شیر چون بزرگ شود به اصل خود باز گردد گفت این  شیر بچه را چرا م
،یشناختند رفتند و  گوساله است گفتند شیر است از هر وکه خواهی بپر س و نزد هر وکه م
 گفتند اگر در باب گوساله از شما بپرسد بگویید شیر است مرد از هر وکس در باب گوساله
،هام چگونه  بپرسید گفتند شیر درنده است بفرمود تا گوساله را سر ببریدند . من بآن گوسال
 شیر توانم بود ؟ الله الله در وکار من به عنایت نظر فرمایید حمدون گفته است وکه چون از
 نزد او برخاستم عبطبقی میوه در پیش روی او بممود وکممه معتصممم بمما پسممرش واثممق نممزد او
 فرستاده بود . افشین در بآن هنگام تندرست بممود چممون نممزد او بمماز گشممتم گفتنممد مممرده

  از این قرار باید او را مسموم وکرده باشند . مرده او را از زندان بیممرون بآوردنممد و در۱استد »
،هاند بیاوردنممد۲باب العامه بر دار وکردند ،یگفتند از خانه او بیرون بآورد   بتانی چند نیز وکه م

و همان جا با جسد او سوزانیدند .

،هاند وکممه: «معتصممم روزی میمموه ،بها چنین بآورد  داستان فرجام وکار او را در بعضی وکتا
 بسیار بر عبطبقی نهاده و پسر خویش [را] وکه [به] هرون الواثق بالله ملقب بود ، گفممت ایممن
 میوه نزد افشین بر ، میوه با واثق برگرفتند و او به مجلس افشین رفت . افشممین بممه میمموه
 نگریست و گفت لاله الالله ، چه نیکو میوه ایست اما بآن چه بآرزوی مممن بممود میممان ایممن

 .۳۵۸ ص ۶ابن اثیر ج ۱
 .۲۲۶ چاپ لیدن در حوادث سال ۱۶۸–  ۹ ص ۶ . و رک وکامل ابن اثیر ج ۳۴۴ ص ۲مروج ج ۲
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،هها نیست . پرسید ترا چه بآرزوست ؟ گفت شاه بآلو ، واثق گفت همین ساعت از بهر تممو  میو
 بفرستم و افشین دست به بآن عبطبق میوه نکرد و چون واثق خواست وکه باز گردد افشممین
 او را گفت امیرالمؤمنین را سلم برسان و بگو تا ثقتی از بآن خویش به نزد من فرستد تمما
 رسالتی از من بدو رساند . معتصم حمدون بممن اسمممعیل را بفرسممتاد و حمممدون در ایممام
 متووکل وکه در حبس سلیمان بن وهب بود این حکایت بمماز گفممت وکممه معتصممم مممرا نممزد
 افشین فرستاد و با من گفت افشین سخن دراز وکند باید وکه تو نزدیک او بسیار ننشممینی
 من بشدم و بآن عبطبق میوه نزد او دیدم وکه یکی از بآن برنگرفته بود مرا گفت بنشمین ممن
،یوکممرد مممن گفتممم سممخن  بنشستم و او با من حدیث دهقنت درگرفت و مرا اسممتمالت م
 مختصر گیر و بر مقصود ختم وکن وکه امیرالمؤمنین را بگوی وکه یا ممولی بمه جمای ممن
،نها وکردی و مرا به منزلت رفیع رسانیدی و لشکرها را متابعت من فرمودی اوکنممون  احسا
،یحقیقممت نممامعلوم قبممول وکنممی و در بآن بممه عقممل خممود رجمموع ،نهای ب  در حق من سخ
،هام… و بمما بآن قایممدان ،هاند وکه منکجور را من بر مخالفت داشت ،یوکنی… بآن وکه با تو گفت  نم
،هام وکه جنگ نکنند… تو مردی وکه حال جنگ دانی و  وکه به جنگ منجکور فرستادی گفت
،های امکممان دارد وکممه مهممتر لشممکر بمما وکسممی  با مردان جنگ وکرده و لشکرها به جنگ برد
،نها از دشمنان مممن ،نها گوید ؟ و اگر نیز ممکن باشد نشاید وکه تو چنین سخ  چنین سخ
،یگوینممد چیسممت… حمممدون گفممت از ،یدانی وکه غرض ایشان در بآن وکه م  قبول وکنی و م
 پیش او برخاستم و عبطبق میوه همچنان وکه بود دست بدو نرسیده بود . چون بیرون بآمممدم
 بعد از بآن گفتند افشین بمرد و معتصم گفت او را به پسرش نمایید افشین را از محبممس
 بیرون بآوردند و پیش پسرش انداختند پسر موی و ریش خمود بکنمد پمس افشمین را بمر
 گرفتند و به خانه ایتاخ بردند و از بآن جا بر در دروازه بآویختند و از بآنجا وکه بآویخته بودند
 برگرفتند و با چوب بسوختند و خاوکسترش را در دجله ریختنممد . بممه وقممتی وکممه متمماع او
،یشمردند در میان بآن صور ت مردی دیدند از چوب تراشیده و بممه زر و جممواهر مرصممع  م
،بهممایی یافتنممد وکممه دیممانت و مممذاهب صممنم  وکرده و از هر جنس بتان دیگر دیدند و وکتا

۱پرستان در بآن نبشته بودند .د »

زبده التواریخ حافظ ابرو ، نسخه خطی .۱
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 چنین بود فرجام وکار افشین ، وکه به بآرزوی خویش نرسید . چنان وکه بابک و مازیار نیز
 فریب او را خوردند و وکاری از پیش نبردند . با این همه سعی و جهممد ایممن سممرداران ، بممه
 جدایی خراسان و بعضی بلد دیگر ایران ، از قلمرو و خلفت بغداد منتهی گشت عبطاهریان

،نها ، بآغاز نوبت دولت فر س را نوید داد . قدر ت و استقلل یافتند و حکومت بآ

طاهریان
،یتوان ، بآغاز حکومت مستقل ایران بعد از اسلم ، خواند ؟ این  بآیا حکومت عبطاهریان را م
 جا ، جای سخن هست . عبطاهریان ایرانی و از مردم پوشنک هرا ت بودند . بسمما نیممز وکممه بممه
،یوکردند . لیکن قبل از وصول به حکممومت نیممز خممود را از راه  نسب و نژاد خویش تفاخر م
،یخواسممتند  موال ت به عرب بسته بودند با این همه از وقتی وکه به خراسان بآمدند ، چون م
 با دربار بغداد ارتباط خود را قطع وکنند لزم دانستند وکه پیوند خود را با ایرانیممان اسممتوار
 نمایند . سعی وکردند از قلوب مردم برای استقرار دولت خممویش پایگمماه محکمممی بسممازند
،نها ، در هر حال رنگ ایرانی نداشت . و بآن خیال تجدید دولت ساسانی و احیاء  حکومت بآ
،نهمما ، هممر  بآیین مجو س ، را وکه دیگران در سر پرورده بودند ، از خاعبطر برده بودند . دولممت بآ
 چند ، از دولت بغداد جدا شده بمود ، اممما از بآییممن مسمملمانی جممدا نشممده بممود . از ایممن رو ،
،ینصممیب نماندنممد و بممه  برخلف مازیار و بابک ، از پشتیبانی و حمایت ایرانیان مسمملمان ب
 همین سبب بود وکه توانستند بآرزوی استقلل و سلطنت خویش را تحقق بخشممند . رفتممار
،ینویسممند وکممه ،نها نیز با مردم و رعایای خویش از دلجویی و داد پروری خممالی نبممود . م  بآ

  هجری در سیستان قحطی پدید بآمد و بآب هیرمنممد خشممک گشممت ،۲۲۰چون در سال 
،نها سیصد هزار درم ، نزد فقیهان سیستان فرستادند تا بین درویشان و ضعفا ، وکه حممال  بآ

،نها در خراسان ، از بیدادی و۱ایشان تباه گشته بود تقسیم وکنند .   درست است وکه عمال بآ
،یداشتند اما در بآن روزگمماری وکممه خلفممت بغممداد  دراز دستی بر مردم خویشتن را نگه نم
 روی در ضعف و انحطاط داشت قدر ت اداره این عبطایفه ، خراسان را از فتنه و بآسیب هممرج

و مرج نجا ت داد .

 .۱۸۶تاریخ سیستان ص ۱



بانگ رستاخیز / ۲۵۱

،تهمما دانسممت وکممه ،یتمموان از بآن گممونه حکوم ،نهمما را ، نم  و بدین گونه هر چند دولت بآ
،یپروردنممد ،  ابومسلم و سنباد و استادسیس و بابک و مازیار خیممال ایجمماد بآن را در سممر م

،نها ، در هر حال عبطلیه استقلل ایران بود . لیکن دولت بآ





۹

جنگ عقاید

نبرد در روشنی
 نبردی وکه ایرانیان در عبطی این دو قرن با مهاجمان عرب وکردند همه در تاریکی خشم
 و تعصب نبود . در روشنی دانش و خرد نیممز ایممن نممبرد دوام داشممت و بممازار مشمماجرا ت و
 گفتگوهای دینی و فلسفی گرم بود . بسیاری از ایرانیان ، از همان بآغاز وکار دین مسمملمانی
،های را وکممه عربممان بآورده بودنممد ، از بآییممن دیریممن  را با شور و شوق پذیره شدند . دین تمماز
،ییافتند و ثنویت مبهم و تاریک زرتشتی را در برابر توحید محض و  نیاوکان خویش برتر م
،یشممناختند . بآن شممور حماسممی نیمز وکممه در عبطبمایع تنممد و ،یشائبه اسلم شرک و وکفر م  ب
،یدارد وکه هممر چممه را پمماک و نیممک و درسممت اسممت ایرانممی  سروکش هست و بآنان را وا م
،لهممای بآنمان  بشمارند و هر چه را زشت و پلید و نادرست است غیممر ایرانممی بداننممد ، در د
 نبود . از این رو بآیین مسلمانی را دینی پاک و بآسان و درسممت یافتنممد و بمما شمموق و مهممر
 بدان گرویدند . با این همه در عین بآن وکه دین اعراب را پذیرفتند ، بآنممان را تحممت نفمموذ و
 تأثیر فرهنگ و تربیت خود فرو گرفتنممد و بممه تمممدن و فرهنممگ خممویش بربآوردنممد . اممما
،های بیممم و  ایرانیان همه از این گونه نبودند . بعضی دیگر ، همان گونه وکه از هممر چیممز تمماز
 وحشت دارند ، از دین عرب هم روی برتافتند و بآن را تنها از این رو ، وکه چیممزی نابآشممنا و
 تازه و ناشنا س بود نپذیرفتند . بهتر دیدند وکه دل از یار و دیار بروکنند و در گوشه و وکنممار
 جهان بآواره باشند و دین تازه را وکه بر ایشممان ناشممنا س و نامممأنو س بممود نپذیرنممد . حممتی
،لها دربدری در وکوه و بیابان رنج هجران بممر دل نهادنممد و بممه سممند و  سرانجام پس از سا
 سنجان رفتند تا دینی را وکه از نیاوکان بآموخته بودند و بدان سخت دل بسته بودند تممرک
 نکنند و از دست ندهند . اگر هم عبطاقت درد و رنممج دربممدری و هجممران را نداشممتند رنممج
 تحقیر و بآزار مسلمانان را احتمال وکردند و ماندند و جزیممه پرداختنممد و از وکیممش نیاوکممان
 خویش دست برنداشتند . برخی دیگر ، هم از اول با بآیین مسلمانی بمه مخممالفت و سممتیزه
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 برخاستند گویی گرویدن به این دینی را وکه عرب بآورده بمود اهمانتی و ناسمزایی در حمق
،ینمودند در نهممان ،یوکردند . ازین رو اگر نیز در ظاهر خود را مسلمان فرا م  خویش تلقی م
،یداد سر به  از عرب و بآیین او به شد ت بیزار بودند ، و هر جا نیز فرصتی و مجالی دست م
،یگذرانیدند . این اندیشه وکه عرب ،یبآوردند و عربان و مسلمانان را از دم تیغ م  شورش بر م
،تترین مردم است چنان ذهممن بآنممان را مشممغول وکممرده بممود وکممه هرگممز مجممال بآن را  پس
،ییافتند تا حقیقت را در پرتو روشنی منطق و خرد ببینند . هر روزی به بهانه ای ، و در  نم
،یوکردند عرب را با دینممی وکممه بآورده اسممت از ایممران براننممد ،  جایی قیام و شورش سخت م
 بعضی دیگر هم بودند وکه اسلم را نه برای بآن وکه چیزی ناشنا س است و نه برای بآن وکممه
،یوکردنممد و بممه مبممارزه بمر  بآورده تازیان است بلکممه فقممط بممرای بآن وکممه دیممن اسممت رد م
،نها در بغممداد ،یخاستند . زنادقه و بآزاد اندیشان وکه در اوایل عهد عباسی عده زیادی از بآ  م

و شهرهای دیگر وجود داشت ازین گروه بودند .

،لهای مذهبی را بیممن ،ثها و جد ،هها و بآرای مختلف ، بازار بح  به هر حال وجود این فرق
،یشممد ،یداشت و نبردی سخت را در روشنی عقل و دانش سبب م  اعراب و ایرانیان گرم م

وکه بسی دوام یافت و نتایج مهم داشت .

آیین زرتشت
 باری ، بآیین زرتشت وکه اسلم بآن را به خطر افکنده بممود جنبممه ثنمموی داشممت . دریممن
 بآیین مبدأ خیر از مبدأ شر جدا بود . هر بآن چه نیکی و روشن و زیبایی بود بآن را به مبدأ
،یداشت و هر بآن چه زشت و تیرگی و پستی بود بآن را به مبدأ شر نسبت  خیر منسوب م
،یداد . مانند دیگر ادیان روحانی بآن قدر ت را داشت وکه عشق بممه نیکممی و روشممنی را در  م
،نها بزدایممد و محممو وکنممد گذشممته از بآن ،لها برانگیزد و غبار ریمنی و اهریمنی را از جا  د
،یوکارگی و گوشممه نشممینی و مممردم گریممزی را پمماک و ایممزدی  دین وکار و وکوشش بود و ب
،یدانست وکه در زندگی با دروغ و زشتی و پسممتی پیکممار ،یشمرد . تکلیف بآدمی را بآن م  نم
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،یپسندید .۱وکند و بآن را در بند دارد . ،یشمرد و نم   فدیه و قربان و باده گساری را بیهوده م
،نهای دیگر هست در بآیین زرتشت در وکار نبود . زهد و ریاضتی نیز وکه در دی

،یدانست وکه نیکی  در وکشاوکشی وکه میان نیکی و بدی هست ، تکلیف بآدمی را چنین م
 را در وجود هرمزد یاری وکند . این تکلیف وکه برای بآدمیزاد مقرر بود از بآزادی و اختیمماری
،یوکرد . بنابراین جبر و سرنوشت نیز وکممه ،یداشت حکایت م  وکه انسان در وکارهای خویش م
،نهاست در بآیین زرتشت راه نداشت . انسان یممارای بآن را داشممت  اسباب عمده انحطاط دی
 وکه نیکی را یا بد را برگزیند و یاری وکند . این دیگر به اختیار او به خواست او بسممته بممود .
 رهایی و رستگاری او نیز به همین خواست و همیت اختیممار بسممتگی داشممت . در چنیممن
 بآیین ، وکه بآدمی مسئول وکار و وکردار خویش است دیگر جممایی بممرای تقممدیر و سرنوشممت
،هجویی خممویش را بممر گممردن تقممدیر نممامعلوم ،یتواند گناه وکاهلی و وکنار  نیست و وکسی نم

،یفرجام بگذارد ،یتوانست راه روشممنی و۲ب   دینی وکه چنین ساده و سودمند بود به خوبی م
،لها برانگیزد . پاوکی را به مردم نشان دهد و شوق به معرفت و عمل را در د

،بوکاران دور بماند ،یخواست وکه از فساد و بآلیش فری  اما چنین وکاری دستگاه مرتبی م
 و چنین دستگاهی در پایان دوره ساسانی در ایران نبود . در حقیقت نیروی معنوی بآییممن
،یوکرد اما تاب بآن را نداشت وکه بتواند  زرتشت برای هدایت و ارشاد اخلقی مردم وکفایت م
،های بود وکه پادشاهان  دستگاه عظیم تمدن و جامعه ساسانی را با خود بکشد . و این وظیف
 ساسانی از عهد اردشیر بر عهده او نهاده بودند . اردشیر بابکان حکومت ساسانی را بر پایه
 دین بنیاد نهاد و دین و ملک را دو برادر هم پشت فرا نمود . از بآن پس موبدان و هیربدان
 سعی بسیار وکردند تا سرنوشت حکومت و دولت را به دست بگیرند . وکسانی از پادشمماهان
،یایستادند یا همچون یزدگرد اول بممزه وکممار خوانممده  وکه در برابر جاه عبطلبی روحانیان در م
،یبآمدنممد . بآتشممگاه در سراسممر عهممد ،یدیممن بممه شمممار م ،یشدند و یا چون قباد بدنام و ب  م
،لها را بممر دسممت  ساسانی بر همه وکارها نظار ت داشت و موبممدان و هیربممدان بیشممتر شممغ
 داشتند . قدر ت و اعتباری چنین ، وکه روحانیمان را در هممه وکارهمای ملمک نفموذی تممام

 قطعه هشتم .۳۰یسنا ، ۱
برای تحقیق در مسأله جبر و اختیار در مذهب زرتشت رجوع شود به وکتاب جکسن به این عنوان۲
 Zaroastrian Studies, New York 1928 Part II. 
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 بخشیده بود ، وکافی بود وکه فساد را به درون دسممتگاه روحممانی بکشمماند . در حقیقممت نیممز
 موبدان و هیربدان در اواخر این عهد به فساد گراییده بودند . وکتاب پهلوی «مینوک خردد »
 وکه به حکم قراین در اواخر دوره ساسانی تألیف شده است ، یک جا وکه عیب روحانیممان را
،یگوید عیب روحانیان ریاورزی و بآزمندی و فراموش وکاری و تن بآسممایی و ،یشمارد م  بر م

۱خرده بینی و بدگرایی است .

،یوکنممد ؟  بآیا ذوکر این معایب ، حکایت از وجود بآن در بین عبطبقا ت روحانی ایممن عهممد نم
،یرود وکه درین باره جای تردید باشد . علممی الخصمموص وکممه فممتر ت و فسمماد وکممار  گمان نم

،یتوان دانست . موبدان را درین دوره از قراین دیگر نیز م

فساد و اختلف
 باری ، بآتشگاه با بآن وکه به فساد مغان و موبدان بآلیش یافته بود ، در همه وکارها بممرای
،یعبطلبید . با این همه ، به سبب همین فساد و پریشانی وکه در وکار موبدان و  خویش حقی م
،یبآمممد . در  هیربدان رخ نموده بود ، دیگر از اداره این همه وکارها وکه بر عهده داشممت بممر نم
،ییافت و هر قدر قدر ت  واقع هر قدر دستگاه اداری و سازمانی اجتماعی ساسانی وسعت م
،یگرفت ، توان و نیروی بآتشگاه در اداره  تمدن ظاهری و صوری شاهنشاهی ایران فزونی م
،تهای دینی نیممز ،یشد . علی الخصوص ، وکه بدع ،یپذیرفت و وکمتر م  امور مملکت وکاستی م
،نهمما بممه تردیممد ،یوکرد و مردم را در درسممتی و پمماوکی بآ  هر روز قدر ت موبدان را متزلزل م

،یانداخت . م

،یبآید وکه در دوره ساسانی ، در بآیین زرتشت خلف و اختلف بسیار بمموده  از قراین بر م
،یبآمممد ،تهای دینی بود وکه درین ادوار پدید م  است . و این همه خلف و اختلف زاده بدع
 و در بآیین رسمی وکشور البته تأثیری داشت . در قلمرو پهنمماور حکممومت ساسممانی ، بآییممن
 زرتشت با ادیان و مذاهب گوناگون روبرو بود . در مشرق بآیین بممودا و دیممن شمممنان بآن را

  و متن پهلوی عبطبع داراب دستور پشوتن سنجانا۱۸۳–  رک: ترجمه وست ص ۵۹دانا و مینوک خرد ، فصل ۱
 .۸۲ص 
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،هها و خاعبطرهمما را ،یوکرد . فلسفه یونان نیز ، خاصه از عهد نوشیروان بعضی از اندیش  تهدید م
،یداد ناچممار ادیممان و ،یداشت . ازیممن تصممادم وکممه بیممن ادیممان و بآرا روی م  نگران خویش م

،ینمود . مذاهب تازه رخ م

آیین مانی
 بآیین مانی نخستین بدعت دینی بود وکه با سر و صدای بسیار ازین تصادم بآرا و عقاید
،های وکه پدیممد بآورد ، داسممتان دراز دارد و در ایممن اوراق  پدید بآمد . سرگذشت او و دین تاز
،یگنجد . این قدر هست وکه مانی به حکم محیط پرورش و به اقتضای احوال و ظممروف  نم
 دوره زندگی خویش مذهبی ابداع وکرده بود وکه در بآن بسی از عناصممر و اجممزا عیسمموی و
،های از عقاید صابئین و منداییان و حرانیان به هم پیوسته بود و  زرتشتی و زروانی را با پار

،نهمما۱تروکیب وکرده بود . ،های از مرده ریممگ عقایممد بآ   پدر و مادرش ایرانی بودند و ناچار بهر
،یبآید در بابل نشو و نما وکرده بود و از همین رو عقاید  داشت اما چنان وکه از اخبار او بر م
،یهمما و وکلممدانیان و مممذاهب مختلممف صممابئان و حرانیممان در افکممار او تممأثیر داشممت  بابل
،یوکممرد و در بآرا و ، تهایی نیز در مشرق وکرده بود وکه او را با عقایممد بممودایی بآشممنا م  مسافر
،یتوان یافت . بآیین مانی ، وکه در واقع معجونی از  عقاید او تأثیر این همه ادیان و عقاید را م
 عقاید و مذاهب متداول بآن عصر بود ، نزد مغان بدعتی بزرگ تلقی شممد . و چنممان وکممه در
،هاند موبدان برای برانداختن بآن جهد بسیار وکردند . و او را محماوکمه وکردنمد و ،خها بآورد  تاری
 نابود نمودند و پیروانش را نیز سخت عقوبت دادند . با این همه بآیین او ، وکه ذوق عرفانی و
،لها نه تنها معارض بآیین زرتشت بود بلکممه  لطف هنری خاصی داشت از میان نرفت و سا
،یوکرد . اما هم از وقتی وکممه مممانی در  با بآیین عیسی و حتی با دین مسلمانی هم معارضه م
 عهد شاپور اول بآشکار شد موبدان بآیین او را بدعت و زنممدقه شمممردند و بآن را بممه شممد ت

،یزد . ،تها جبرو ت و قدر ت بآنان را لطمه سخت م محکوم وکردند بآخر ظهور این گونه بدع

 رک: وکتاب مانی و دین او شامل دو خطابه از بآقای سید حسن تقی زاده ، نشریه انجمممن ایممران شناسممی ص۱
 –  وکه بآخرین تحقیقا ت مهم درباره مانی است . فهرستی از مآخذ فارسی و عربی مربوط به مممانی نیممز بممه۳۰

اهتمام بآقای احمد افشار شیرازی بدان ضمیمه است وکه اوکثر مآخذ موجود را در بآنجا نقل وکرده است .
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مزدک
،تها را الممزام  با این همه ، تصادم بین عقاید و مذاهب گونه گون پیدایش این گونه بدع
،یوکرد و تعصبی وکه مغان در قتل و عبطرد مانویان به خرج دادند ، باب زندقه را فراز نکرد .  م
،هتر بآورد . ایممن مممزدک ، چنممان چممه از  چندی برنیامد وکه مزدک ظهور وکرد و سخنانی تمماز
،های هم وکه بآورد تممأویلی از بآرا زرتشممت بممه ،یبآید خود از موبدان بود و بآیین تاز  اخبار بر م
،یبآمد . در مسأله وجود شرور و بآلم ، وکه هممم زرتشممت و هممم مممانی بممدان عنممایتی  شمار م
،یشد مزدک رایممی تممازه بآورد و گفممت تمممام  خاص داشتند و محور عقاید ثنوی شمرده م
،یهای جهان را باید از دیو رشک و دیو خشم و دیو بآز دانست زیرا ، چیممزی ،یها و زشت  بد
 وکه برابری و مساوا ت مردم را وکه مایه رضای هرمزد است نابود وکرده است و از میان برده
 است ، قدر ت و استیلی این دیوان تبهکارست . بنابراین تا هر بآنچه مایه رشک و خشممم و
 بآز مردم است ، از میان نرود مساوا ت و برابری وکممه فرمممان اهرمممزد و خواسممت اوسممت در
،یبآید . بآیا داستان اشتراک در زن و مال نتیجه منطقی این رایی بوده است  جهان پدید نم
،یوکرده است و یا بآن وکه مخالفان  وکه مزدک داشته است ، و خود او بآن را تبلیغ و توصیه م
،هاند ، ایممن سممخن را بممدو ،یدانسممت  او وکسانی وکه بآرا او را سممبب خلممل در احمموال جهممان م
،ههای مزدوکممی ،بهمما و نوشممت ،هاند ؟ حکم درست درین باب بآسممان نیسممت . زیممرا از وکتا  بست
 چیزی باقی نمانده است اما دور نیست وکه بآن چه مورخان زرتشتی و مسیحی و مسلمان
،بهای زرتشتی نام مممزدک ،های نباشد ، لحنی وکه در وکتا ،هاند خالی از مبالغ  درین باب بآورد
،یوکنند از وکینه و نفر ت انباشته است . منابع عیسوی ، سممریانی و یونممانی هممم  را بدان یاد م
،هانممد از رشممک و  هیچ بو از انصاف و محبت ندارد و از وکجا وکه بآن چه در ایممن مممورد بآورد
،یشممفقتی وکممه خسممرو انوشممیروان از پیممروان ،تانگیز ب  ریمنی خالی باشد ؟ با وکشتار شممگف
 مزدک وکرد موبدان گمان بردند وکه بآیین پسر بامداد یکسممره از جهممان برافتمماد . اممما ایممن
 گمان درست در نیامد و بآیین مزدک حتی پس از سقوط ساسانیان باقی ماند و یک چند

۱نیز با نام خرم دینی به معارضه مسلمانان برخاست .

 –در باب مزدک رک: رساله وکریس تنسن در باب سلطنت قباد و ظهور مزدک  این وکتاب را بآقایان نصممرالله۱
،هاند . تهران چاپ وکلله خاور   شمسی .۱۳۲۰فلسفی و احمد بیرشک به فارسی ترجمه وکرد
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زندقه و تأویل احکا م
 از عهد نوشیروان قراینی در دست هست وکه حکایت از بآشنایی ایران با فلسفه یونممانی
،بهای دینی  دارد . پیش از بآن نیز با هند و یونان ارتباط فکری در وکار بود . بسیاری از وکتا
 و علمی از هندی و یونانی به زبان پهلوی دربآمده بود . تأثیر عقاید و بآداب یونانی و هندی
،یبآورد . سممادگی و ،تها پدیممد م ،یگشممود و شممک و تردیممد و بممدع ،قهای تازه م  نیز البته اف
،ههای تممازه در هممم ،تانگیزی وکممه در عقایممد وکهممن بممود در زیممر بممار اندیشمم  روشنی شممگف
،ییافت . زندقه وکممه ،یشکست . توجه به تأویل عقاید و علقه به تأویل در اساعبطیر فزونی م  م
،یخاسممت . مممانی و ،یوکردند از همین میل بممه تأویممل بممر م  موبدان به شد ت با بآن مبارزه م
 مزدک نیز عقایدی وکه بآورده بودند رنگ تأویل داشت و ازین رو داغ زندقه بر بآن نهادنممد .
،یشد و در احتجاج با ارباب ادیان تممازه ، ،هرفته سست م  اعتقاد به اساعبطیر و عقاید وکهن رفت
،لها وکه عبار ت از احتجاجا ت ،یشمردند . درین تأوی  روشن رایان تأویل را گریزگاه خویش م
،یبآمممد . از جملممه در ،بهممای دینممی انحممراف پیممش م  عقلی بود ، گاه از ظمماهر عبممارا ت وکتا
،یگویممد: ،یوکنممد چنیممن م ،های وکه یکی از مغان با ترسایی ، نامش مهران گشنسب ، م  مجادل
،یوکنیممم چنممان ،یشمریم . خدا را به وسیله بآتش نیایش م  «ما بآتش را به هیچ وجه خدا نم
،یپرستیدد » مهران گشنسب ، وکه در وکتممب سممریانی ،  وکه شما نیز خدا را به وسیله صلیب م
،ینمایممد وکممه در بآییممن ،یوکنممد و ثممابت م ، تهایی از اوسممتا نقممل م  گیورگیس نام دارد ، عبار

،یشده است . ۱زرتشت ، بآتش به مثابه خدا مورد پرستش واقع م

 بآن خوش بینی و ساده دلی وکه خاص بآیین زرتشتی بود ، در اواخمر ایمن عهممد ، تحمت
،کاندک در هم فرو ریخت . نشر عقایممد مممانی و تعممالیم عیسممی و  تأثیر فلسفه و زندقه اند
 بودا ، همه از اسبابی بود وکه علقه به زهد و وکناره جویی را در بین مردم بیش و وکم رایممج
،یوکرد . در اندرز اوشنر عبارتی بآمده است وکه تا اندازه زیممادی بمما عقایممد و بآرای زرتشممت  م
،یمانممد ، بآن وکممه از میممان ،یگوید: «جان باقی م  مغایر است و تا حدی صبغه مانوی دارد . م
،یرود تن است .د » بآیین زروان وکه در دوره ساسانی بر دیگر مذاهب و ادیان برتری داشت ،  م

 هوفمان در باب رساله سریانی اعمال شهیدان ایران؛ به نقل از وکتابHoffmannرک: وکتاب ۱
 Christensen L'Iran sous les Sassanides P. 435. 
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اندیشه سرنوشت و تقدیر را وکه برای بآیین و ملک زهری وکشنده بود ترویج وکرد .

زروانیان
،یوکمران۱زروان ،یبآمممد تنهمما زمممان ب   خدای دیرین ، وکه پدر هرمزد و اهریمن به شمار م

،یشد . در بآیین زروان ، جهد تمام رفته بود وکه  نبود مظهر تقدیر و سرنوشت نیز محسوب م
 خیر و شر هر دو را به مبدأ واحد وکه زروان است منسمموب بدارنممد . از بآن پممس زروان وکممه
 پروردگار زمان بود ، مختار مطلق و جبار مقتدر گردید و دیگر جایی برای قدر ت و اختیار
،کانممدک در  انسان نماند . بدین گونه اعتقاد به نوعی جبر ، وکه نتیجه این مممذهب بممود ، اند

 اعتقاد به زروان ، در هر حال ، البته قبل از عهد ساسانیان در ایران وجود داشته است . نه فقط در اوستا ، ذوکممر۱
 Edémusزروان بآمده است بلکه در مآخذ نسبت ًا قدیم یونانی هم به وجود بآن اشار ت رفته اسممت . ادمممو س 

  ، وکه از شاگردان ارسطو بوده است اشار ت به انتشار اعتقمماد بممه خممدای زمممان در بیممنRhodesنام از اهل 
 – Cumont وکتاب فر س وکرده است و قرائن دیگری هم بر وجود سابقه این دیانت در ایران هست وکه در

Bidez وکومون بیدز ، موسوم به Les  Mages  Hellenisés و وکتاب زهنر موسوم بممه Zurvanبآن  
 مآخذ و قرائن جمع و نقل شده است . در هر صور ت ، اعتقاد به وجود زروان ، البته در دوره ساسانیان به وجود
 نیامده است و سابقه داشته است ، نهایت بآن وکه در این دوره ظاهر ًا بیش از سایر عقایممد رواج داشممته اسممت .
،های وکه اعتقاد به زروان ، قبل از عهد ساسانیان داشممته اسممت انتشممار و رواج ،یتوان گفت با وجود سابق  بلکه م
،یشود و خلصه ، در دوره ساسانی ، ممذهب زروان بیمش از سمایر ممذاهب بیممن  بآن از عهد ساسانیان شروع م

،یها رایج بوده است و این نکته را وکه عقیده وکریس تنسن بوده اسممت    نیممز تأییممد وکممردهZaehnerزرتشت
 ک ) . اما اصل بآیین زروان چیست و پیدایش بآن۲۲ ص Zaehner و ۱۴۴ ص Christensenاست (رک: 

 چگونه بوده است ؟ در این باب عقیده محققان این است وکه مذهب زروان حاصل و نتیجه تأثیر و نفوذ عقاید
،یباشد . در واقع ، زروان وکه پروردگار زمممان اسممت مظهممر و مممدبر حروکمما ت  و مذاهب بابلی در بآیین زرتشت م
،یشده است وکه همه چیز را در بر دارد و بر همه چیز قاهر است و اعتقمماد بممه جممبر و  افلک و اجرام تلقی م
،یها در باب تأثیر اوضماع وکمواوکب بمر ،یها و وکلدان  تقدیر هم وکه از نتایج اعتقاد به زروان است ، با معتقدا ت بابل
،یبآید وکه بآیین زروان از وقتی در بین ایرانیان پدید بآمده است وکه بابل  احوال نفو س مناسبت دارد و به نظر م
 ضمیمه مملکت هخامنشی شده است . نهایت بآن وکه در عهد ساسانیان انتشار بآن در بین عوام بسممیار بطئممی
 بوده است و از عهد ساسانیان است وکه در بین عامه نیز نفوذ و انتشار یافته اسممت و شمماید مممذهب معتممبر و
 عمده عامه همین بآیین زروان بوده است . برای تحقیق در بمماب اصممل و منشممأ بآییممن زروان و ارتبمماط بآن بمما

  وکه بحث۹۷–  ۷۶ تألیف دوشن گیمن ، ص Zoroastreمعتقدا ت مذاهب بابلی نیز رجوع شود به وکتاب 
مفصل و جالبی در این باب دارد .



جنگ عقاید / ۲۶۱

۱میان مردم رخنه وکرد ، و از اسباب سقوط و انحطاط ملک گشت .

،یوکممران نممام  در این بآیین ، اورمزد و اهریمن ، دو فرزند بودند ، از بآن زمممان وکممه زروان ب
 داشت ، چون این دو نیروی عظیم ، از یک اصل بودند ، از حیث قدر ت بمما یکممدیگر برابممری
،یبآمممد . بممدین گمونه بآییمن زروان ثنمویت ،یوکردند و در وکارهای جهمان تعممادلی پدیمد م  م
،یوکرد و در ورای نیروی خیر و شر وجمود مطلقمی  زرتشتی را به یک نوع توحید نزدیک م
،یداد . ایممن وجممود مطلممق ، بممه صممور ت ،یوکران و ابدیت جاودان باشممد قممرار م  را وکه زمان ب
،یبآمممد . بممه  خدایی دربآمد وکه هم پدید بآرنده جهان بود و هم نیست وکننده بآن به شمممار م
،یهای قدیم بر همه چیز برتممری داشممت  همان گونه وکه وکروئو س پروردگار زمان نزد یونان

،یوکران نیز در ایران همه چیز را در قبضه تصرف داشت . زروان ب

،هاند وکه این بآیین بعد از عهد زرتشت به وجود بآمده است  از محققان ، بعضی گمان برد
 و از صبغه تأثیر و نفوذ فلسفه یونان بروکنار نیست . تأثیر یونان را ، در توسعه و تکمیل این
 بآیین ، شاید نتوان انکار وکرد ولیکن حقیقت بآنست وکه ذوکر زروان در اوستا نیز بآمده است .
،ههممایی از  احتمال هست وکه این عقیده ، از تأویل بعضی اقمموال اوسممتا بربآمممده باشممد و مای
 عقاید وکلدانیان و سپس از فلسفه یونانی نیز بر بآن افزوده شده باشد . به هر حال موبدان و
،هاند ،یشمرد  روحانیان زرتشتی بآیین زروان را نیز مانند عقاید مانی ، نوعی رفض و بدعت م
،هاند . نهایت بآن وکه در بآخر دوره ساسانی ، به سبب تحولی وکه در ،یورزید  و با بآن مخالفت م
 همه اوضاع زمانه پیش بآمده بود . این بآیین نیز رواج بسیار یافت و حتی به عقیده برخممی

،ههای زرتشتی برتری داشت . ۲از محققان درین دوره فرقه زروانی بر سایر فرق

شک و حیرت
،نها ، در وکناری سممر ،های از بآ ،تها؛ وکه بآن روزگاران ، هر روزی نمونه تاز  در برابر این بدع

 Zaehner: Zurvan. A Zorostrian Dilemma, Oxford 1953در باب بآیین زروان وکتاب۱

 شامل اعبطلعا ت سودمندست هر چند مؤلف از مواد بسیاری وکه در دست داشته است به قدر وکفایت اسمتفاده
نکرده است .

۲Christensen: L'Iran sous les Sassanides P. 166. 



۲۶۲ / دو قرن سکو ت

،یدادند . هر چه با رأی و اندیشه بآنممان سممازگار ،یوکرد موبدان خشونتی سخت نشان م  بر م
،یشد . وکسانی وکه خدا را هم مبممدأ خیممر و هممم ،نها نادرست و مردود شمرده م  نبود ، نزد بآ
،یشممدند و دیمن بآنمان بمدبآموزی تلقممی ،یشمردند ، در دینکر ت به بمدی یماد م  منشأ شر م
،یگردید . با این بدبآموزان و بد دینان ، موبدان چنان وکه عاد ت روحانیان همه اقوام و امم  م
،هاند . این خشونت روحانیان ، ناچار در اذهان وکسانی وکه  جهان است ، رفتار ناهنجاری داشت
،یبآورد ، از بآن جملممه شممک و ،شهای سممخت پدیممد م ،هاند ، واوکن  به بآزاد اندیشی علقه داشت
 حیر ت بود . برزویه عبطبیب از جمله وکسانی است وکه ظاهر ًا در دوره نوشیروان گرفتممار ایممن
 شک و حیر ت شده است . اگر نیز این باب وکلیله و دمنه وکه به نممام اوسممت ، بآن گممونه وکممه
 ابوریحان بیرونی پنداشته است از جانب ابن مقفع بر اصل وکلیلمه الحماق شمده باشمد بماز
،یوکند . احوال وکسمانی وکممه  شک نیست وکه احوال این گونه مردم را درست و روشن بیان م
،هاند ، در شممرح حممالی وکممه ،یهای موبدان در وکار دین به حیر ت و تردید افتاد ،تگیر  از سخ
،یگوید: «همت و نهمت بر عبطلب علممم ،یوکند منعکس است . م  برزویه عبطبیب از خود بیان م
،یپایان یافتم سراسر مخاوف و مضایق ،یگردانیدم و الحق راه بآن را دراز و ب  دین مصروف م
،تهمما هممر چممه  و بآن گاه نه راهبری معین و نه شاهراهی پیدا… و خلف میان اصممحاب مل
 ظاهرتر بعضی به عبطریممق ارث دسممت در شمماخی ضممعیف زده و عبطمایفه از جهممت متممابعت
 پادشاهان و بیم جان پای بر روکنی لرزان نهاده و جممماعتی از بهممر حطممام دنیمما و رفعممت
،های وکممرده و  منزلت میان مردمان دل در پشتوان پوشیده بسته و تکیه بر اسممتخوان تممود
،ینهایت ، و رأی هر یک بممر  اختلف میان ایشان در معرفت خالق و ابتدا خلق و انتها وکار ب
 بآن مقرر وکه من مصیبم و خصم من مبطل و مخطممی . بمما ایمن فکممر ت در بیابممان تممردد و
 حیر ت یک چندی بگشتم و در فراز و نشیب بآن لختی بپوییدم… البتممه نممه راه بممه سمموی
 مقصد بیرون توانستم برد و نه بر سمت راه حق دلیلی نشان یافتم بممه ضممرور ت عزیمممت
 مصمم گشت بممر بآن وکممه علممما هممر صممنف را بممبینم و از اصممول و فممروع معتقممد ایشممان
 استکشافی وکنم و بکوشم تا بینتی صادق و دلپذیر به دست بآیممد . ایممن اجتهمماد بممه جممای
،های وکه دیدم در ترجیح دیممن  بآوردم و شرایط بحث اندر بآن به رعایت رسانیدم و هر عبطایف
،یگفتند و گرد تقبیح و ملممت و نفممی حجممت مخالفممان  و تفضیل مذهب خویش سخنی م
،یگشتند به هیچ تأویل بر پی ایشان نتوانستم رفتن و درد خممویش را درمممان نیممافتم و  م



جنگ عقاید / ۲۶۳

 روشن شد وکه بنای سخن ایشان بر هوی بود و هیچ چیز نگشاد وکه ضمیر اهممل خممرد بآن
  این فکر حیر ت و تردد ، بعدها در عهد مسلمانان نیز باقی ماند و وکسانی۱را قبول وکردی .د »

پدید بآمدند وکه به سبب حیر ت و تردد به زندقه متهم شدند .

،نهممای ،تهای شگفت نبود . بآیی ،یداشت تنها بدع  اما بآن چه موبدان زرتشتی را نگران م
 دیگر نیز در وکار دعو ت مردم گرم بودند . از یک سوی دین عیسی و از سوی دیگممر بآییممن

بودا ، دین زرتشت را در میان گرفته بود .

آیین عیسی
،یگشممت . در دوره  بآیین عیسی از دوره اشکانیان بمماز در بیممن مممردم ایممران پراوکنممده م
،نهای نام بآور به بآییممن ترسممایی گرویممده  ساسانی ، تیسفون اسقفی داشت و بسی از خاندا
 بود . پادشاهان ساسانی از وقتی وکه روم بآیین عیسی را پذیرفت ترسایان را بس پممر خطممر
،یپرداختند مغان و موبدان نیز همواره بآنان را بدین ،نها م ،یشمردند و به بآزار و تعقیب بآ  م
،یوکردند . بعضی مانند یزدگرد اول و خسروپرویز با این پرستندگان صلیب با  وکار تشویق م
،یشممد و وکممار را  لطف و نرمی رفتار وکردند . اما هر روز جسار ت و توقع ترسممایان ، افممزوده م
،یوکرد . در دوره یزدگرد یک بار وکشیشممی ، نممامش هاشممو ، در شممهر هرمزدارشممیر  سخت م
،های را وکممه در مجمماور ت وکلیسمما بممود منهممدم وکممرد . پیداسممت وکممه ایممن  خوزستان ، بآتشکد
،یگشت . بار دیگممر در ری نرسممی نممام  گستاخی تا چه حد سبب خشم موبدان و بزرگان م
،های رفت و بآتش را خاموش وکرد . بآنجا را نمازخانه ترسایان نمممود و بممه  ترسایی در بآتشکد
،های وکممه نسممبت بممه  عباد ت ایستاد . این وکار نیز از اسبابی بود وکه یزدگرد را از مهر و علق
،نهایی هسممت وکممه از ،یوکرد . در مآخذ سریانی و رومی داستا ،یورزید پشیمان م  ترسایان م
،یوکند . معهذا از همان مآخذ ، این نکته نیممز  فشار و بآزار نسبت به ترسایان ایران حکایت م
،یبآید وکه بآیین ترسا در بآن روزگاران در ایران انتشمماری داشممته اسممت . حممتی سممخت  بر م

  مقایسه شود با چاپ مجتممبی مینمموی ،۴۳–  ۴۲وکلیله و دمنه به اهتمام عبدالعظیم قریب چاپ چهارم ص ۱
 .۴۸ص 



۲۶۴ / دو قرن سکو ت

،یهای موبدان ، مانع از انتشار سریع بآن در بین عبطبقا ت مختلف مردم نبوده است . ۱گیر

آیین بودا
،ییممافت . در بلممخ و سممغد و بلد مجمماور  از جانب مشرق نیز بآیین بودا هر روز انتشار م
 چین و هند همواره زاهدان و سیاحان بودایی به نشر و بسط تعالیم بودا اشتغال داشممتند .
، تانگیزی از بودا تحت عنوان بوذا سف و بلمموهر در  در بآخر دوره ساسانیان سرگذشت عبر
،یبآید ، بودا یا یکی  بعضی از بلد ایران انتشار داشت . گذشته از بآن ، چنان وکه از مآخذ بر م

  بآیین شمممنی وکممه در تروکسممتان و سممغد۲از شاگردان او وکتابی نیز به فارسی داشته است .
،یبآید . محققان معتقدند بآییممن بممودا ،  رایج بوده است نیز صورتی از بآیین بودایی به شمار م
 بدان گونه وکه در سغد رواج داشته در حقیقت تابع مراوکز بودایی بوده است . بیشتر متممون
 سغدی ، وکه تاوکنون به چاپ رسیده و منتشر شده اسممت یمما از روی وکتممب دینممی چینممی
،نها از هندی به چینی نقل شده است . به هر حال در بلخ و  ترجمه شده است و یا اصل بآ
،یشممده  سغد و تروکستان ، بآیین بودا به وسیله سیاحان و زاهدان چینی و هندی منتشممر م
،نهای دیگری وکه ،بهایی نیز ، در باب بآیین بودا و سرگذشت او به فارسی و زبا  است . و وکتا

۳در ایران زمین متداول بوده است وجود داشته است .

مشاجرات فلسفی
،تهای دینی و در نتیجه فساد و  باری بآیین زرتشت ، در پایان دوره ساسانی ، بر اثر بدع
 انحطاط موبدان قوی ضعیف گشته بود . نفوذ بآیین عیسی و بآیین بممودا نیممز ، از دو جممانب
،یوکرد . شاید اگر اسمملم از ،فتر م  شرق و غرب ، بآن را در میان گرفته بود و هر روزش ضعی
،یرسید ، بآیین زرتشت در برابر نفوذ این دو دین خود را یکسره باخته  راه جزیره العرب نم

 وکه وصف بآن در مآخذ بآمده است .Labourtدر باب بآیین مسیح در ایران عهد ساسانی رک: به وکتاب ۱
 .۱۳۴۲ عبطبع مصر ۲۵خوارزمی ، مفاتیح العلوم ص ۲
 .۲۲۳–  شماره ۱۹۳۳ در مجله ژورنال بآزیاتیک سال P. Demieville و Benvenisteرک: ۳



جنگ عقاید / ۲۶۵

 بود . اما اسلم با روح تازه ، و با تیغ بآخته از راه در رسممید و وکارهمما از لممونی دیگممر گشممت .
،نهممایی  قدر ت و شکوه اسلم ، ادیان دیگر را خاضع وکرد و عبطومار همه را در نوردیممد . از دی
،نها وکه اهل وکتابی بودند یا مسلمانی پذیرفتند و یا جزیه بر گردن  وکه در ایران رایج بود بآ
،نها نیز وکه اهل وکتاب نبودند وکشته و پراوکنده شممدند و یمما مسمملمانی را گممردن  گرفتند بآ
،یها را وکه جزیه پذیرفته بودند ، البته یارا و حممق بآن  نهادند . با قدر ت و استیلی اسلم ذم
، تها هرگونه تخلف از حدود را عربان ، با  نبود وکه به نشر و اشاعه دین خویش بپردازند . مد

،یدادند . شمشیر و تازیانه جزا م

 بآیین زرتشت را مسلمانان به نام مجو س شناختند و پیروان بآن را به دسممتور پیغمممبر
،های را وکمه بما۱در شمار اهل وکتاب پذیرفتند ،نها جزیه قبول وکردند و معامل   از این رو ، از بآ

،یوکردند . با این همه ، البته اجازه بحممث و گفتگممو ،یداشتند با بآنان نم  وکفار و مشروکان روا م
،یشد . و هیچ گونه حق نشممر و تبلیممغ بآییممن خممویش را نداشممتند . در ،نها داده نم  نیز به بآ
،یتوانست اوج بگیرد و ،یخاست ، سرود مغ نم ،ههای مسجد بر م  مقابل بانگ اذان وکه از منار
، تها وکشممید ، تمما ،یگفت گاثه زرتشت را جای خودنمایی نبممود . مممد  در برابر بآن چه قربآن م
 محیط بآزادی پدید بآمد و موبدان و هیربدان مجو س فرصت بآن را یافتند وکه در برابر فقها
 و متکلمان مسلمان بنشینند و سخن بگویند . این بآزاد اندیشی در دوره خلفای نخسممتین
،های عقایممد و بآرای  عباسی ، خاصه در دوره مأمون پدید بآمد . با این همه قبل از بآن نیز پار
 دینی وکه مخصوص مجو س بود در بین مسلمانان بیش و وکم رواج یافته بود . در حقیقممت ،
 حتی بآن عده از ایرانیان وکه بممه عبطیممب خمماعبطر بآییممن مسمملمانی را پممذیرفته بودنممد هرگممز
 نتوانسته بودند ذهن خود را از مواریث و سنن دینی گذشته خویش به وکلی خالی سازند .
 از این رو عجب نیست وکه بعضی عقاید و بآرا دیرین اجدادی را نیز  ، با بآیین جدید بآشممتی

داده و به هم بآمیخته باشند .

 .۷۱بلذری ص ۱



۲۶۶ / دو قرن سکو ت

فلسفه ثنویت
،یبآید وکه بحث در باب قدر تا اندازه زیممادی از افکممار مجممو س ناشممی  از جمله به نظر م
،هانمد وکمه قمدریه مجمو س ایمن اممت  شده باشد . این وکه از قول پیغمبر درباره قمدریه گفت
 بشمارند نیز حکایت ازین دارد وکه علما اسلم از بآغاز امر متوجه ارتباط عقایممد قممدریه بمما
،هاند . اسا س عقیده قدریه ، برین نکتممه بممود وکممه انسممان فاعممل وکارهممای  مذهب مجو س بود
،ههای خویش را بممه خواسممت خممدا حمواله وکننممد . ایممن نکتممه در  خویش است و نباید وکرد
 حقیقت یک نوع ثنویت بود وکه با وحد ت و توحید اسلم چندان سازش نداشت و اسمما س
،یامیممه معبممد ،یشد . این فکر را در بآخر عهد بن  بآن تجزیه مبدأ خیر و مبدأ شر محسوب م
،بها نقل وکردند وی نیز این را از یک ایرانی ، نامش  جهنی منتشر وکرد ، و چنان وکه در وکتا
 سنبویه ، پذیرفته بود . البته بعدها ، وکسانی وکه این فکر را قبول وکردند وکوشیدند تا بآن را با
 قربآن و حدیث نیز سازگار وکنند . اما تأثیر و نفوذ بآیین مجو س را در ایجمماد ایممن فکممر بممه
،یتوان وکرد . بعضی از محققان ، معتقدند وکه مسأله اختصاص امممامت بممرای  بآسانی انکار نم
 علی و اولد او وکه اسا س مذهب شیعه است نیز ، ناشی از عقاید و افکار عهد ساسانی است
،هاند . شمماید بیممان ایمن ،یدانسممت  وکه فره خدایی و حق سمملطنت را تنهمما از بآن ساسممانیان م
 مطلب ، به این صور ت خالی از مبالغتی نباشد لیکن این قدر هست وکه فکر نص امامت ، از
 جانب خدا برای ایرانیانی وکه به فره ایزدی معتقد بودند از فکر اجممماع و انتخمماب خلیفممه
،لتر بوده است . با این همه ، اگر نیز این دعوی درست نباشد و عقایممد شممیعه و  قطع ًا معقو
،های از عقاید و بآرای مجو س مایه نگرفته باشد ایممن قممدر هسممت وکممه بآییممن  قدریه تا انداز
 مسلمانی بسیاری از بآداب و عقاید وجود داشت وکه با عقاید وکهنممه مجممو س سممازگار بممود .
 درست است وکه یزدان و اهریمن از تخممت جممبرو ت قممدیم خممویش فممرود بآمممده بودنممد و
،یهممای ظمماهری ، ،نها دیگر گونه گشممته بممود ، اممما بمماز در ورای ایممن دگرگون  ملکو ت بآسما
،ینمممود . اللممه و ،شهای ثابتی مانده بود وکه هم چنان به چشم مممردم مممأنو س و بآشممنا م  نق
 ابلیس هر چند با هورمزد و اهرمن یکی نبود ، اما باز نممام بآن دو مبممدأ خیممر و شممر را بممه
،یبآورد . قصه ابراهیم و داستان بآتش نمرود نیز یادبآور زرتشت و بآتممش پمماک بممود .  خاعبطر م
،یتوانست عقاید و بآرا وکهممن را وکممه دوزخ و چینممو ت از  جهنم و بهشت و قیامت و صراط م
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،های بود به یاد بآورد . نمازهای پنجگانه نیز تنهمما از بآن مسمملمانان نبممود ، در بآییممن  بآن نمون
 زرتشت نیز توصیه شده بود . درین صور ت مردم ، یعنی عامه خلممق ، وکممه ماننممد موبممدان و
،یتوانستند وکیش تازه را وکه از دیار عرب  هیربدان نگهبانان بآتش مغان نبودند ، به بآسانی م
 فراز بآمده بود بپذیرند . نفر ت و بیزاری موبدان و وکثر ت حیر ت در وکار اهل بدعت ، نیز بآنان
،یوکرد . با این همه بآن عده وکه از قبول بآیین جدیممد روی بممر  را به قول مسلمانی ترغیب م
،نها در امممان بممود اممما بممرای نشممر دعممو ت ،ههای بآ ،یگاشتند در ذمه اسلم بودند . بآتشکد  م
،یگذاشتند اما دیگر به ،نها را در ادای مناسک خویش بآزاد م  مجالی نداشتند . مسلمانان ، بآ
،یدادند وکه با نشر عقایممد و مممذاهب خمویش بما قمربآن و اسمملم بمه جنممگ ،نها اجازه نم  بآ
،های را وکممه ،یوکردند هرگونه رای تاز ،تگیری م  برخیزند . خلفای اموی ، درین وکار بیشتر سخ
،یوکردند . سممبب بآن البتممه پرهیزوکمماری و ،یداد به شد ت محکوم م ،های بوی بدعت م  تا انداز
،های نداشتند . لیکن با هر اندیشه تازه و هر فکر ،یها بدین علق  پارسایی نبود؛ زیرا اوکثر امو
،یتراویممد و ،هها از خاعبطر ممموالی م ،یوکردند وکه این افکار و اندیش  بآزادی بدان جهت مبارزه م
،یبآمدند . معبد جهنی رایممی را ،نها موالی برای سیاد ت عرب خطری بزرگ به شمار م  نزد بآ
 وکه در باب قدر داشت از سنبویه ایرانی گرفته بود و حجاج بن یوسممف ظمماهر ًا بممه همیممن
،یامیه رفتمماری  سبب او را وکشت . درباره غیلن دمشقی وکه نیز همین رای را داشت هم بن
 سخت خشونت بآمیز وکردند . جهم بن صفوان هم وکه عقیده به جبر را بآورده بممود از مممردم
،یامیممه بمما همممه  ترمذ خراسان بود و بدعت او نیز به سختی وکیفممر یممافت . بممدین گممونه بن
،یقیدی وکه در وکار دین داشتند ، با شدتی و خشونتی تمام ، از نشممر هرگممونه فکممری وکممه  ب

،یوکردند . منسوب به موالی بود به سختی جلوگیری م

زنادقه
،تگیر بودنممد . در عهممد منصممور و ،یعبا س ، نیز درین وکار خشن و سخ  خلفا نخستین بن
 مهدی ، بسیاری از موالی و غیر موالی به تهمت زندقه وکشته شدند . با این همممه شممواهد و
،یامیممه ، بقایممایی از مجممو س و ،یدهممد از اواخممر عهممد بن  قراین بسیاری هست وکه نشممان م
،هها ، ،هاند . زنادقه ظاهر ًا بیش از دیگر فرق ،یپرداخت  مانویان ، در نهان به نشر عقاید خویش م
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،هاند . شیوه تبلیغ این زنادقه در وهلممه اول ایجمماد شممک در  درین مورد به وکوشش برخاست
 مبانی دینی و اخلقی مسلمانان بود . به همیممن جهممت در محیممط فسمماد بآلممود و تبهکممار
،هها مجممال جنبممش و وکوشممش یافتنممد . زنممدقه ، ،نها زودتر از دیگر فرق ،یامیه ، بآ  حکومت بن
 ظاهر ًا دنباله تعالیم مانی بود اما اسا س بآن بر شک و تردید نسممبت بممه همممه ادیممان قممرار
 داشت . ازین رو بود ، وکه هر وکس در عقاید و مبانی دین شک داشت با زنادقه مربوط و یمما
،یامیممه ، ایممن گممونه عقایممد البتممه بیشممتر از ،نها منسوب بود . در حکومت بن  دست وکم به بآ
،دترین خلفای اموی ،  مذاهب دیگر امکان رواج و انتشار داشت . عبث نیست وکه یکی از فاس
 ولید بن یزید با بآرا و عقاید زنادقه روی موافق نشان داد و به زندقه تظاهر وکرد . در اوایممل
،یهای خلفا تا حدی محیط بآزادی برای نشممر ،یها و دل مشغول  خلفت عباسی نیز ، گرفتار
 بآرا زنادقه فراهم بآورده بود . به همین سبب در بصره و بغممداد ، پیممروان مممانی و سممایر بآزاد
،یدینان ، به نشر مذاهب خویش و ایجاد شممک و تردیممد در عقایممد مسمملمانان  اندیشان و ب
،کتر گشت و ،تتر و خطرنا ،نها سخ  پرداختند . در عهد منصور و مهدی وکوشش و فعالیت بآ

خلفا را به چاره جویی واداشت .

،یوکردنممد و هممم خلفممت را بممه خطممر۱در حقیقت ، زنادقه   هممم مسمملمانی را تهدیممد م
،نها این همه را ،یافکندند . اسا س خلفت و حکومت عربی بر دین و قربآن استوار بود و بآ  م
،یشمممردند . ،نها را بممرای خلفممت و دیممانت هممر دو مضممر م  منکر بودند . از این رو تعالیم بآ
،یگفتنممد بآن چممه را مفسممران محکممما ت و متشممابها ت  درباره قممربآن سممخن بممه نیکممی نم

،هاند . ظن قوی وکه امممروز مممورد۱  لفظ زندیق را بعضی از اصل بآرامی صدیق و بعضی از یک ریشه یونانی دانست
 تأیید محققان است این است وکه اصل ایرانی دارد . زندیک ، وکه ظاهر ًا اصل پهلوی همین وکلمه است در زمان
،یشده است وکه در فهم و بیان وکلما ت اوستا به شرح و تأویل متوسممل و متکممی  ساسانیان بر وکسانی اعبطلق م
،هاند چممون ،یشممد ،هاند . پیروان مانی و مزدک گویا به همین سبب در روزگار ساسانیان زندیک خوانده م ،یشد  م

،هاند . هّسع بود اهل تأویل و تو
،هاند و در واقع به ،هاند و بعضی دیگر مردمی بآزاد اندیش بود  زنادقه در عهد خلفت عباسیان ، بعضی مانوی بود

،هاند . هیچ دینی پای بند نبود
،نها مراجعه شود به وکتاب:    ،مممن تاریممخ اللحمماد فممی السمملمبرای اعبطلعا ت بیشتر در باب زنادقه و احوال بآ

 عبدالرحمن بدوی وکه علوه بر مآخذ و مراجع مختلف ، مقال ت مشاهیر این فرقه نیز در بآن ذوکر و نقل شممده
 است . هم چنین نگاه وکنید به مقاله نویسنده این سطور تحمت عنموان زنممدقه و زنمادقه ، در مجلمه راهنممای

وکتاب ، شماره دوم ، سال هفتم .
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،یوکردند وکه در قربآن سخنان متناقض هست و بعضممی از ،یگفتند قبول نداشتند و ادعا م  م
،یشمممردند . ،نهمما سممخنانی هممم از خممود۱بآیا ت را با بعضممی دیگممر متنمماقض م   بعضممی از بآ

،ینهادند . بآداب و مناسک دینی را نیز بممه ،یساختند و بآن سخنان را در برابر وکتاب خدا م  م
،یدیدند . یزدان بن باذان در مکه بود عبطواف مردم را بر گرد حرم وکعبه دید ،  دیده استهزا م

  زندیق دیگممر۲بخندید و گفت این قوم گاوان را مانند وکه به پای خویش خرمن را وکوبند .
،یوکرد پرسید روزه و نماز را سود چیست ؟ امممام گفممت وکممه  وقتی با جعفر صادق مناظره م
 اگر قیامتی باشد ادا این فرایض ما را سود دهد و اگر نباشد از بجممای بآوردن ایممن اعمممال

،یگفتند البته گستاخانه و خطرناک بود .۳زیانی به ما نرسد .   این گونه سخنان وکه زنادقه م
 عبث نیست وکه خلفا عباسی ، خیلی زود متوجه خطر گشتند و با بآن به مبارزه برخاستند .
 از صاحب نظران و بآزاد اندیشان بآن عهد ، وکسانی نیمز بمه اتهمام زنمدقه هلک شمدند امما
 قراین و اسناد حکایت دارد وکه دعو ت و تبلیغ زنادقه از عهد منصور شممد ت و قممو ت تمممام

داشته است .

عبدال بن مقفع
 از جمله وکسانی وکه درین دوره به تهمت زنمدقه گرفتمار گشمتند و سمر انجمام وکشمته
،یتوان برد . مقفع از مترجمان و نویسندگان بممزرگ  شدند ابن مقفع و بشار بن برد را نام م
 زبان عربی بشمارست اما خود ایرانی بود ، روزبه نام پسر دادویه ، از مردم شهر جور فار س .
،هانممد وکتممابی در برابممر قممربآن ،بها هست . گفت ،تهای بسیار در وکتا  در باب زندقه او نیز روای
،هاند وکه گفته است وکتابی در زندقه ندیدم ال وکه اصل  ساخت و از قول مهدی خلیفه بآورد
 بآن از ابن مقفع بود . ابوریحان بیرونی هم بآورده است چون ابن مقفع وکلیلممه و دمنممه را از
 زبان پهلوی به تازی نقل وکرد ، باب برزویه را وکه در اصل وکتاب نبممود بممر بآن افممزود تمما در
 عقاید مسلمانان شک و تردید پدید بآورد و بآنان را برای قبول بآیین خویش ، وکه دین مانی

 .۴۴–  ۴۳ملطی ، التنبیه و الرد ص ۱
 .۵۴۸ ص ۱۰عبطبری ج ۲
 .۴رک: بحار النوار ج ۳
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بود بآماده سازد .

،یبآیممد وکممه وی بممه ،هاند بر م ،بها نقل وکرد  از بآن چه درباره سرگذشت ابن مقفع در وکتا
 زندقه تمایل داشته است . سفیان بن معاویه امیر بصره نیز وکه او را به وضعی سخت فجیع
 هلک وکرد و بر او تهمت زندقه نهاد . اما حقیقت بآن است وکه او بیش از هر چیممز قربممانی
،هاند وکه ایمن سمفیان از ابمن مقفمع بآزاری  رشک و وکینه دشمنان خویش شده است . نوشت
،های  داشت و همواره مترصد بود تا او را فرو گیرد . منصممور خلیفممه نیممز از ابممن مقفممع وکین
،یبآغالید . امیر بصره فرصتی یافت و نویسممنده زنممدیق را  داشت و سفیان را بر ضد وی بر م
 فرو گرفت . سپس فرمان داد تا تنوری افروختنممد و انممدام وی را ، یممک یممک بریدنممد و در
،هانممد بممر ،بها از ابن مقفع نقممل وکرد  پیش چشم او به بآتش ریختند . از سخنانی وکه در وکتا
،یدیممده اسممت ، اگممر قممول ،یبآید وکه وی مانند دیگر زنادقه به ادیان بمما دیممده حرمممت نم  م
 ابوریحان را در این وکه وی باب برزویه را از خود بممر وکتمماب وکلیلممه افممزوده اسممت درسممت
،یدهد ابن مقفع درباره ادیان و مذاهب با نظر شممک و  نباشد باز قراینی هست وکه نشان م
،های اسممت از بآثممار وی وکممه جهممت منصممور ،ینگریسته است . از جمله قراین ، رسممال  تردید م
 فرستاده است و رساله الصحابه نام دارد . درین رساله پس از بآن وکه در بماب خراسممانیان و
،یگویممد وکممه در احکممام فقهممی تنمماقض و ،یوکند ، م ،نها توصیه و تأوکید بسیار م  نگهداشت بآ
،یشممود . سممپس از  اختلف فراوان است . و بسا وکه درباره یک امر دو حکم متناقض صادر م
،های به قضا ت خویش بنویسممد تمما از ،های بیندیشد و نام ،یخواهد وکه درین باب پار  خلیفه م
 روی بآن داوری وکنند و گرفتار اختلف و اضطراب نشوند . درین رساله بآن شمک و حیمر ت
 وکه در «باب برزویه عبطبیبد » هست و از اروکان مهم عقاید زنادقه نیز بوده است هویداسممت
،بجممویی ،هجویی باشد قصممدش عی ،یدهد وکه نویسنده بیش از بآن وکه در پی چار  و نشان م
 است . به هر حال ، ابن مقفع اگر نیز از زنادقه بوده است ، ماننممد بآن دسممته از زنممادقه وکممه
،هاند نبوده اسممت و ازیممن رو ،یوکرد ،یدینی و بآزاد اندیشی را نوعی ظرافت و تربیت تلقی م  ب
،یوکرده اسممت . بلکممه سممعی  به اندازه بشار بن برد و ابان بن عبدالحمید به زندقه تظاهر نم
،ههای علمی و ادبی مسلمانان را با افکار تازه ،بها و نشر رسال  داشته است از راه ترجمه وکتا
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۱بآشنا وکند و بآنان را در عقاید و بآرا دینی خویش به تردید و شک اندازد .

بشار بن برد
،یوکممرد و از تظمماهر  اما بشار زندقه را به مثابه نوعی شیرین وکاری و هنر نمایی تلقممی م
 بدان نیز ابا نداشت . بشار بن برد شاعری نابینا ، از مردم تخارستان بممود . در غممزل سممرایی
،یرفتنممد تمما اشممعارش را فممرا گیرنممد و ،هاش م  شهرتش بدان جا وکشید وکممه زنممان بممه خممان
،یگفتنممد وکممه هیممچ چیممز ،یوکردند . پارسیان بآن عهد ، م  خنیاگران جز به سرود او تغنی نم
،یوکند . این مممایه ذوق و  مانند سرودهای این وکور فسق و فجور و گناه و شهو ت را رایج نم
،یبرد و پیداست وکممه شممعر او از اسممباب عمممده شممیوع  هنر را بشار در نشر زندقه به وکار م
،یبآمده است . و اصل بن عطا وکه از بزرگان معتزله بشمارست دریممن بمماب  زندقه به شمار م
،مهای شیطانستد » . از ،تترین دا ،گترین و سخ  گفته است وکه «سخنان این وکور یکی از بزر
،ینمود یکی این بود وکممه وی بآتمش را وکممه  جمله عقایدی وکه بشار بآشکارا تعلیم و تلقین م
 مظهر روشنی و معبود مجو س و زنادقه بشمارست ، بر خاک وکه سممجده گمماه مسمملمانان و
،ینهاد و این بیت او مشهورست ، وکه ،یشد رجحان م  سرشت مایه فطر ت انسان محسوب م

،یگوید: م
و النار معبوده مذکانت النارالرض مظلمه و النار مشرقه

 و حتی شیطان را وکه از بآتش بآفریده بود بممر بآدم وکممه از خمماک بممر بآمممده بممود برتممری
،ینهاد . و این گونه سخنان وکه عبطعنی و تحقیری در عقاید مسلمانان بود سبب شد وکه او  م
 را به زندقه متهم دارند . و سر انجام مهدی خلیفه ، به سبب هجمموی وکممه بشممار در حقممش
 گفته بود وقتی به بصره رفت بفرمود تا او را بگرفتنممد و چنممدان تازیممانه زدنممد وکممه از بآن

 در باب ابن مقفع و زندقه او ، رک به وکتاب امام قاسم بن ابراهیم بر رد وکتابی از وی ، موسوم بممه وکتمماب الممرد۱
،های چماپ و ترجممه وکمردهGuidiعلی الزندیق اللعین ابن المقفع . این وکتاب را    مستشرق ایتالیایی با مقدم

،های دارد وکممه در برلیممن بممه سممال۱۹۲۷است (رم   ک ) درباره شرح احوال ابن مقفع مرحوم عبا س اقبممال رسممال
  چاپ شده است ، و نیز رک: به مقدمه وکتاب وکلیله و دمنه بهرامشاهی چاپ مرحوم عبدالعظیم قریممب۱۳۰۵

وکه نیز شرح حالی از او بآورده است .



۲۷۲ / دو قرن سکو ت

هلک شد .

انتشار زندقه
 گذشته از بشار و ابن مقفع چند تن دیگر از گویندگان و نویسندگان زبممان تممازی بممه
،بهممایی نیممز در تأییممد و اثبمما ت بآییممن مممانی و مرقیممون و  زندقه متهم بودند و حممتی وکتا
،نها را مهدی وکشت . از بآن جملممه عبممدالکریم بممن ابممی  بردیصان تألیف وکردند . بعضی از بآ
،یورزید و در اثبا ت بآیین خممویش  العوجاء بود وکه بآیین مانی داشت و در نشر بآن اهتمام م
،ههایی را وکه او با ابممو الهممذیل ،یوکرد . چنان وکه بعضی از مناظر  با مخالفان بآشکارا مناظره م
،هانممد . وی نیممز بممه دسممت مهممدی ،بها نقل وکرد  علف از معتزله بغداد ، داشته است در وکتا
 خلیفه ، وکشته شد . در حقیقت زندقه بیش از سایر مذاهب ایران قدیم در دوره خلفمما رواج
،یخواستند تن بممه زیممر بممار  یافت . زیرا مذهبی بود وکه بیشتر بآزاد اندیشان و وکسانی وکه م
،ییافتند . بسممی نیممز ، تنهمما بممرای ظرافممت و  هیچ دینی ندهند بآن را با ذوق خود سازگار م
،یشدند . گذشته از بآن مخصوص موالی نبود و اعراب نیممز از  خوشگذرانی بآن را پذیرفتار م
 قدیم با بآن بآشنا بودند . اعراب به واسطه مردم حیره با زندقه بآشنایی داشتند و عراق نیممز
،یبآمممد بممدین گممونه ، در بآغمماز ،ههای ظهور بآیین مانی به شمار م  خود از قدیم یکی از صحن
 دوره خلفای بغداد زندقه در بین بسیاری از روشن رایممان و بآزاد اندیشممان عصممر ، رواجممی
 داشت . گذشته از وکسانی وکه به این اتهام وکشته شدند وکسانی نیممز بودنممد وکممه بممه زنممدقه
،یوکردند و بدین جهت گرفتار نشدند . از شمماعران  منسوب بودند اما در اظهار بآن مبالغه نم
،یتوان ذوکر وکممرد وکممه بممه زنممدقه و مجممون  و گویندگان عربی درین دوره ، نام بسیاری را م
،یتوان خواند . بآن چه ،بهای تاریخ و ادب م ،نها را در وکتا ،هاند و اخبار بآ  منسوب و متهم بود
،نها در پیچیدند این نکته بود ، وکه زنممادقه بمما اصممرار و الحمماح ،یداشت وکه به بآ  خلفا را وا م
،یاعتقاد وکنند . جز مانی تمممام ،یوکوشیدند مردم را نسبت به همه ادیان بدگمان و ب  تمام م
،نها دروغگو بودند . این نکته را البته خلفا ،هاند ، نزد بآ  وکسانی وکه به پیغمبری نامبردار گشت
،یتوانستند تحمل وکنند . علی الخصوص وکه قمربآن مجمو س را در شممار اهمل  مسلمانان نم
 وکتاب بآورده بود اما درباره مانویان سخنی از این گونه در قربآن نیامده بممود . بممدین سممبب



جنگ عقاید / ۲۷۳

 مهدی خلیفه و جانشینان او در رفع زنممادقه سممخت بممه وکوشممش برخاسممتند . چنممان وکممه
 مهدی ، وکسی را برگماشت تا زندیقان را بجویممد و بکوبممد و او را «صمماحب الزنممادقهد » نممام

،نهمما بمماز۱گذاشت   نیز پسر خویش را وصیت وکرد وکه چون به خلفممت رسممد از تعقیممب بآ
  هادی در تعقیب این عبطایفه جد بسیار به خرج داد . هارون نیممز۲نایستد و از پای ننشیند .

،نها باز نماند و در سال    هجری وکه اشخاص متواری و فراری را امممان داد۱۷۱از تعقیب بآ
،های وکه از بیم او روی در وکشیده بودند نکرد ،   در عهد مأمون نیممز۳این امان را شامل زنادق

،نها نامش یزدان بخت از ری بخواست و بفرمود تا در حضور او علما با وی  یکی از رؤسا بآ
 مناظره وکنند . یزدان بخت زنهار خواست تا به بآزادی با علما مسلمان مناظره وکنممد اممما در
،ه بودم اوکنون  مناظره فرو ماند . مأمون گفت ای یزدان بخت اسلم بیار وکه اگر زنهار ت نداد
،یوکشتم گفت ای امیرامؤنین سخن تو مقبول اسممت اممما دانممم وکممه تممو از بآن وکسممان  ترا م

  با این همه مأمون درباره زنادقه وکمممتر۴نیستی وکه مردم را به ترک بآیین خویش واداری .
،هاند وکه در تعقیب این عبطایفه شیوه خلفا پیشین را داشت . وقتی به او  اغماض داشت . نوشت
،یخواننممد بفرمممود ،هاند و مردم را به بآیین مانی م  خبر بآوردند وکه ده تن از زنادقه پدید بآمد
،یای شکمخواره چون ایممن ده تممن را  تا بآنان را فرو گیرند و به حضر ت وی فرستند . عبطفیل
،نها در بآمممد و ،یبرند . در میان بآ ،یروند پنداشت وکه بآنان را به سوری م  بدید وکه به جایی م
،نها پیوست . مووکلن در رسممیدند و او را بمما بآن ده ،یای بردند او نیز بدا ،نها را وکشت  چون بآ
 تن زنجیر وکردند و بند نهادند . عبطفیلی سخت بترسید و از قوم پرسید وکممه شممما وکیانیممد و
 این بند و زنجیر چرا بر شما نهادند . قوم حال خویش بگفتند و از وی پرسیدند وکه تممو در
 میان ما چگونه افتادی ؟ گفت من مردی عبطفیلی بودم چون شما را با هم دیممدم پنداشمتم
،یروند خویشتن در میان شما افکندم و گرفتممار شممدم . چممون وکشممتی بممه  وکه به دعوتی م
،نهمما خواسممت وکممه مممانی را  بغداد رسید قوم را نزد مأمون بردند ، یک یک را بخواند و از بآ
 لعن وکنند و از دین او باز بآیند چون نپذیرفتند همه را بکشت . پس روی به عبطفیلی وکرد و

 .۹ ص ۱۰عبطبری ج ۱
 .۴۲ ص ۱۰عبطبری ج ۲
 .۵۰ ص ۱۰عبطبری ج ۳
 .۴۷۳الفهرست ص ۴



۲۷۴ / دو قرن سکو ت

 نام و نشممان او بمماز پرسممید . مممرد حممال و وکممار خممویش بمماز گفممت مممأمون بخندیممد و ازو
۱درگذشت .

مأمون و مجالس مناظره
،متممر بممود . ،متر و ملی ،یوکرد ازین بس نر ،هها م  با این همه رفتاری وکه مأمون با سایر فرق
،لهای دینی در بین اهل وکتاب بممود . ،ثها و جد  در حقیقت روزگار مأمون ، دوره تجدید بح
،یشد پیروان ادیان ، خاصه موبدان را ،های وکه بیشتر در حضر ت او تشکیل م  مجالس مناظر
 مجال داد وکه در اثبا ت عقاید خویشتن به گفتگو برخیزند و با علما اسلم منمماظره وکننممد .
،های بین موبدان مجو س با متکلمان مسلمان در گرفممت . نممبردی ،هها ، نبرد تاز  درین مناظر

،های نداشت . وکه در روشنی عقل و دانش بود و زور و شمشیر در بآن مداخل

 به سبب عنایتی وکه مممأمون ، بممه پژوهممش و جسممتجو در عقایممد و بآرا داشممت پیممروان
 مذاهب و ادیان را یک چند بآزادی داد تا به بحث و گفتگو پردازند . متکلمممان و حکیمممان
 نیز وکه با معارف یونانی و ایرانی و هندی بآشنایی داشممتند بمما اصممحاب حممدیث و رأی بممه
 بحث و جدل برخاستند و در بآن چه به عقاید مربوط است سخنان تازه پدید بآمد . در باب
 انسان وکه از خود قدرتی و اختیاری دارد یا ندارد و در باب قمربآن وکممه مخلموق هسممت یمما
 نیست بحث و جدل در گرفت . درباره ادیان و مذاهب نیز وکه وکدام با دانش و خرد سازگار
 هست و وکدام نیست مباحثه پدید بآمد . پیروان ادیان و صاحبان عقاید با یکدیگر به بحث
،یداشممت و در جسممتجوی ،ههمما را مممأمون دوسممت م  و مناظره برخاستند . این گممونه مناظر
،یشمرد . بدین سبب تیغی را وکه خلفمما بممر روی صمماحب نظممران ،های مؤثر م  حقیقت وسیل
 وکشیده بودند در غلف وکرد و پیروان ادیان را دستوری داد تا با علما و متکلمان اسلم به
 بحث و مناظره برخیزند . مأمون معتقد بود وکه باید غلبه بر خصم به حجت باشممد نممه بممه
،یرود اممما ،های وکه به قدر ت حاصممل شممود بمما زوال قممدر ت هممم از میممان م  قدر ت ، زیرا غلب

،یتواند بآن را از میان ببرد ،های وکه به حجت حاصل شود هیچ چیز نم   به همین سبب۲غلب
 چاپ مصر .۳۲۰ ص ۲مروج الذهب ج ۱
 .۴۲ به نقل از خاندان نوبختی ص ۱۸۶ ص ۱۰تاریخ بغداد ج ۲



جنگ عقاید / ۲۷۵

 بود وکه مأمون به مناظره و مباحثه عنایتی خاص داشت ، و با متکلمان و محققان همممواره
،هشنبه دانشمندان و صاحب نظران ، از ،هاند وکه روزهای س ،یوکرد . نوشت  نشست و برخاست م
،های خمماص بممرای بآنممان ،یبآمدنممد . حجممر  اهل مقال ت و ادیممان در بارگمماه خلفممت جمممع م
،یسوختند . بآن گاه به انجمن ،یشستند و مجمرها م ،یخوردند و دست م ،یبآراست عبطعام م  م
،یشد در منمماظره ،یداد و مناظره بآغاز م ،یرفتند مأمون ایشان را نزد خود جای م  مباحثه م
،یپراوکندنمد ،یخوردنمد و م ،یگفتند و شامگاهان دیگر بار عبطعمام م  ۱با نهایت بآزادی سخن م

،یبآمدند . از جملممه وکسممانی ماننممد  درین مجالس پیروان و پیشوایان ادیان مختلف حاضر م
،یگشتند . در بعضی از  بآذرفرنبغ پیشوای زرتشتیان و یزدان بخت پیشوای مانویان حاضر م
،یشد نیز علی بن موسی الرضا شروکت داشت . ،سها وکه در خراسان تشکیل م ،نگونه مجل  ای
،هاند بآن چممه ،یگشت ضبط وکرد ،های از مناظراتی را وکه درین مجالس واقع م ،بها پار  در وکتا
،یبآید این است وکه این گونه مجالس بازار بحممث و جممدل در مسممائل ،بها بر م  از اخبار وکتا
 مربوط به علم وکلم و عقاید را سخت گرم وکرد و پیروان ادیان و مذاهب را واداشت وکه در

،هها بنویسند . ،بها و رسال تأیید مذاهب خویش و رد شبها ت منکران وکتا

مناظره ثنوی
،های وکه بین ارباب عقایممد و مممذاهب دریممن دوره در گرفتممه بممود ، ناچممار  در بآن هنگام
 مزدیستان و مجوسان نیز فرصت یافتند تا در مباحثمما ت شممروکت وکننممد . شممروکت در ایممن
 مباحثا ت سبب شد وکه موبدان در باب اسلم و قربآن نیز به بحث و گفتگو بپردازنممد و در
 درستی یا نادرستی عقایدی وکه بیش از یک قرن پیش بآیین زرتشت را خاضممع و مقهممور
،های از ایممن گممونه منمماظرا ت را وکممه بیممن  خویش وکرده بود به جدل و نظر بیاغازنممد . نمممون
،هاند وکممه در ،یتوان دید . از جمله نوشت ،بها م ،یها و علمای مسلمان روی داد در وکتا  زرتشت
 حضر ت مأمون یکی از هیربدان مهین ، با رضا (عک ) مناظره وکرد «رضا از وی پرسید حجت
،یدانی چیست ؟ هیربد گفت زرتشت چیزی بآورد وکممه  تو در باب زرتشت وکه او را پیامبر م
 وکس پیش از وی نیاورده بود و چیزها بر ما روا ساخت وکه جممز او وکممس روا نداشممته بممود .

 چاپ مصر .۳۲۷ ص ۲مروج الذهب ج ۱
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،یگویید نه از اخبار پیشینیان به شما رسیده اسممت ؟  رضا گفت بآیا این چیزها را وکه از او م
،نهمما ،هانممد چممه بآ  هیربد گفت همچنین است . رضا گفت امتهای دیگر جهان نیز همین گون
،هاند . پس سبب چیست وکه شممما زرتشممت را از راه اخبممار  نیز اخباری از گذشتگان دریافت
،هاید و دعوی دارید وکه بآن چممه او بآورده ،یشناسید و به پیامبری او خستو شد  گذشتگان م
 است وکس مانند بآن نیاورده است اما دعوی پیغامبران دیگر را وکه نیز اخبار بآن هممم از راه

،یدارید ؟ هیربد در جواب فروماند و از جای برفتد »   نمممونه۱گذشتگان رسیده است باور نم
،هها گفتگویی است وکه بین مأمون با یک تن ثنوی رفت . داسممتان  دیگر از این گونه مناظر
،هاند وکه: «به روزگار مأمون چنان بود وکه دستوری داده بود  این مناظره را بدین گون بآورد
،بها را مناظره وکردندی تا مردی بیامد متکلم ، وکه این مذهب ثنمموی  تا پیش او همه مذه
،یوکرد . مأمون بفرمود متکلمان و فقهای اسمملم را جمممع  داشت و بر این مذهب مناظره م
 بآوردند از جهت مناظره او ، بآن مرد چون در سخن بآمد گفت عالمی بینم پر خیر و شممر و
 نور و ظلمت و نیک و بد ، هر بآینه هر یک را از این اضداد باید وکه صانع دیگممر باشممد چممه
،تها گفتممن  خرد واجب نکند وکه یک صانعی نیکی وکند و همو بدی وکند . و مانند این حج
 گرفت . از اهل مجلس بانگ برخاست وکه یا امیرالمؤمنین با چنین وکممس منمماظره جممز بمما
 شمشیر نباید وکرد . پس مأمون یک زمان خاموش بممود ، بآن گمماه از او پرسممید مممذهب تممو
 چیست ؟ جواب داد وکه مذهب بآنست وکه صانع دو است یکی صانع خیر و یکی شممر و هممر
 یکی را فعل و وضع او پیداست ، بآن وکه خیر وکند شر نکند و بآن وکه شر وکنممد خیممر نکنممد .
 مأمون گفت هر دو به افعال خود قادرند یا عاجز ، جواب داد وکه هر دو بممه افعممال خممویش
 قادرند و صانع هرگز عاجز نباشد . مأمون گفت هیچ عاجزی بدیشان راه یابد ؟ گفممت نممه و
 چگونه معبود عاجز بود . مأمون گفت الله اوکبر ، صانع خیر خواهد وکه همه او باشد و صانع
 شر نباشد یا صانع شر خواهد وکه صانع خیر نباشد به خواست و مراد ایشان باشد یا نممی ؟
 گفت نباشد و یکی را بر دیگری دست نیست . مأمون گفت پس عجز هممر یکممی ازیممن دو
 ظاهر گشت و عاجزی خدا را نشاید . بآن ثنوی متحیر ماند ، بآن گاه فرمود تا او را وکشممتند

  نام این ثنوی در متن خممبر نیامممده اسممت لیکممن چممون۲و همگان بر مأمون ثنا گفتند .د »

 .۱۲عیون اخبار الرضا ، باب ۱
 .۱۸بیان الدیان چاپ عبا س اقبال ص ۲
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،های وکممه نسممبت بممه مانویممان  رفتاری وکه مأمون در پایان سخن با او وکرده است بمما معممامل
،هاند . حتی او را بمما ،یوکرده است شباهت دارد بعضی از محققان این ثنوی را مانوی دانست  م

،هاند ،   در صورتی وکه مأمون یزدان بخت را نکشممت و امممان۱یزدان بخت مانوی یکی شمرد
،یبآیممد و  داد و وکشته شدن این ثنوی نیز در پایان حکایت مجعول و نامناسممب بممه نظممر م
،های  احتمال دارد وکه به وکلی بآفریده خیال نویسنده و زاده بآرزو و تعصب او باشد اما مباحث
،بهمای ،یدهد بر پممایه عقایمد زرتشمتی اسمت و در وکتا  وکه بین این ثنوی با مأمون روی م
 پهلوی نظیر دارد . پیداست وکه درین گونه مناظرا ت بآن چه بیشتر خاعبطر زرتشتیان ثنمموی
،یداشته است مسأله خیر و شرست . نگرانی قوم از بآن است وکه افعال شر را بممه  را نگران م

خدا نسبت چگونه توان داد ؟

گزارش گمان شکن
  وکه ظاهر ًا اندوکی بعد ازین تاریخ تألیف شده۲در وکتاب پهلوی «شکند گمانیک وچارد »

،یدهد موبدان در این وکار تا چه حد بممه حیممر ت و تممردد  است . سخنانی هست وکه نشان م
،هاند ؟ این اندیشه وکه زشتی و گناه را به خدای خیر و نیکممی بتمموان نسممبت داد بممرای  بود
،یهممای جهممان را ،یهمما و زیبای ،نها هیچ تصور پذیر نبوده است . بآیا خدایی وکممه نیک  خاعبطر بآ
،یها را نیز همو به جهان هدیه وکرده است ؟ اگر خممدای جهممان ،یها و بد  بآفریده است زشت
 بآفریدگار زشتی و بدی است ناچار خود نیز باید نادان و ناتوان و عاری از نیکی و رحمممت

،یتواند برتابد ؟   در بحثی وکه بین ثنوی با مممأمون روی۳باشد این چنین نقصی را چگونه م
،یگمممان  داده است این اندیشه وکه در شکند گمانیک وچار اسا س بحثی واقع شده است ب
،یهایی بوده است وکه مزدیسنان و ثنویممان را در پممذیرفتن بآییممن ،مترین دشوار  یکی از مه
،هاند وکممه اگممر خممدا را ، بآن چنممان وکممه ،یپرسممید ،ینممموده اسممت . م  مسلمانان گرفتار تردد م

 .۵۸عبا س اقبال حواشی بیان الدیان ، ص ۱
deک ) ۱۸۸۵ به انگلیسی (Westاین وکتاب را ۲  Menasce) هاند . صممادق۱۹۴۵ به فرانسوی،  ک ) ترجمه وکرد

،های به فارسی از بعضی اجزا بآن دارد . هدایت نیز ترجم
 .۱۶–  ۱۳ بند ۱۱شکند گمانیک وچار ، فصل ۳
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،یگویند نظیری و مانندی نیست او را غالب و قاهر خوانممدن چممه روی دارد ؟  ۱مسلمانان م
،یضد و نظیر باشد نزد مزدیسنان تصورش بآسان نبممود .  ازین گذشته ، خدایی وکه یگانه و ب
،یگفتند چنین خدایی اگر خردمند و خرسندست برای چه بدی و زشتی را مجال ظهور  م
،ینهد سبب چیست وکه ناپاوکممان و بممدوکاران ،یدهد و اگر خود نیکی را بر بدی رجحان م  م

  اگر رحیم و رحمان است موجب چیست وکه نادانی و وکوری و۲درین جهان برتری دارند ؟
،یگمارد ؟ ۳سنگدلی را بر مردم م

،خهای درسممت و دقیممق  بر این گونه ایرادها ، علما اسلم مانند ابوالهممذیل و نظممام پاسمم
،بهای وکلم بآمده است . اما ایممن گممونه ایرادهمما وکممه در وکتمماب شممکند ،یدادند وکه در وکتا  م
 گمانیک وچار بر علما اسلم ورد بآمده است نموداری از مناظراتی است وکممه از بآغمماز دوره
 بحث و مناظره بین مزدیسنان و مسلمانان رواج داشته اسممت . وسممعت مشممرب مممأمون و
،کاندک به ،هها داشت ، اند ،های وکه در رفتار با مزدیسنان و سایر فرق  سهل انگاری و مسامح
،نها جرأ ت داد وکه بر مطالب قربآن نیز اعتراض وکنند و بآن سخنان را متنمماقض و متضمماد  بآ
،یتمموان یممافت و ایممن  بشمرند . نمونه این گونه اعتراضا ت را در «شکند گمانیممک وچممارد » م
،های از نبردی دانست وکه ایرانیان در روشنی منطممق و خممرد بمما ،یتوان نمون  اعتراضا ت را م
،هاند . یک جا درین وکتاب چنین بآمده است: «در وکتاب بآسمممانی ،یوکرد  عربان و مسلمانان م

،نها ، در باب وکرفه ،یگویممد «وکرفممه و۴بآ ،ینمایمد .د » م   و گناه این دعوی هست وکه متناقض م
 بزه هر دو از من است دیو و جادو نتوانند وکس را زیان رسانند . هیچ وکس دیممن نپممذیرد و
 نیکی نورزد و جز بآن وکه خواست من باشد و هیچ وکس به وکفر نگراید و به بدی در نیفتد
 ال وکه من خواسته باشمد » در همان وکتاب بسا وکه زبان به شکایت گشاید و بممر بآفریممدگان
 نفرین نماید وکه چرا بدی خواهند و گناه وکنند… این از خواست وکردگار خود اوسممت و بمما
،یها به شکنجه دوزخ و عقوبت تن و جان بیممم ،هها و بد  این همه مردم را به سبب این گنا
،یوکشممانم چممرا اگممر ،یگوید وکه «من خممود ، مممردم را بممه گمراهممی م ،یدهد . جای دیگر م  م

 .۲۶–  ۲۰همان وکتاب ، همان فصل ، ۱
 .۳۶–  ۳۰همان جا ۲
 .۴۴–  ۳۷همان جا ۳
وکرفه یعنی ثواب .۴
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 بخواهم توانم بآن وکه بآنان را به راه راست بآورم اما خواستار بآنم وکه اینان به دوزخ رونممدد » و
،های۱باز به دیگر جای گوید وکه «مردم خود عامل بزه و وکننده گناه باشند…د » ،نها نمممون   ای

 است از بآن چه مزدیسنا ، در مبارزه با علما اسلم و جهممت اثبمما ت برتممری بآییممن خممویش
،نها در رفممع و رد ایممن ،هاند . لیکن ، زبان متکلمان اسلم نیز مانند شمشیر غازیان بآ ،یگفت  م
،هها و ایرادها توفیق و پیممروزی یممافت و تمممام ایممن گفتگوهمما را پایممان داد . اممما ایممن  شبه
،یدهد وکه موبدان و هیربدان زرتشتی حتی در بحبوحه قدر ت و عظمممت  سخنان ، نشان م
،هاند و در رد بآن ،یخاسممت ،هانممد بمما بآن بممه مبممارزه بممر م ،ییافت  اسلم هر وقت مجال سخن م
،هاند و این احتجاجا ت ، اگر خود پایه درستی ندارد اما حکممایت از نممبردی ،یوکرد  احتجاج م
،یوکند وکه در روشنی دانش و خرد بین ایرانیان و تازیان در خیر بوده است . اممما منمماظره  م
 علما زرتشتی فقط به بحث بمما متکلممان مسمملمان منحصمر نبمموده اسممت ، بمما جهممودان و
،ههمما را ،های از ایممن مناظر ،هاند . نمون  ترسایان و مانویان و حتی با دهریان نیز گفتگوها داشت
،یبآیممد وکممه مجممو س در ،نها بممر م ،یتوان یافت . از ای  نیز در وکتاب «شکند گمانیک وچارد » م
،هاند و درین وکار نیممز شمموری و  دوره اسلم نیز ، از اهتمام در نشر عقاید خویش غافل نبود

،هاند . ،های داشت علق

گجستک ابالیش
،های وکه بین بآذرفرنبغ موبد بممزرگ زرتشممتی بمما گجسممتک ابممالیش  از بآن جمله مناظر
،نها در نشر عقاید خممویش ، در  زندیق وکه از مانویه یا دهریه بوده است حکایت از بآزادی بآ
،یوکند . رساله وکوچکی درین باب به زبان پهلوی باقی است وکه داسممتان ایممن  عهد مأمون م

  درین رساله ابالیش وکه از بآیین زرتشت بازگشته است در حضر ت مممأمون۲مناظره را دارد
،یوکنممد . اممما ،یوکند و هفت ایراد بر سبیل سؤال عبطرح م  با بآذرفرنبغ موبد زرتشتی مناظره م
،یدهد به قدری جالب و درخشان است وکه مأمون و مجلسیانش ،خهایی وکه بآذرفرنبغ م  پاس

 .۲۶۵–  ۲۶۴ بند ۱شکند گمانیک ، فصل ۱
 ک ) منتشر وکرده اسممت .۱۹۳۶ک ) و هومی چاچا به انگلیسی (۱۸۸۷متن و ترجمه رساله را بارتلمی به فرانسوی (۲

،های از بآن دارد (  شمسیک ) .۱۳۱۶صادق هدایت هم ترجم
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،یوکنند و ابالیش شرم زده و شکسته از حضر ت مممأمون  برتری و پیروزی موبد را تصدیق م
،یشود . خارج م

،کتر از ،ههای دینی دوران ساسانی ، پیروان مزدک منفورتر و وحشتنا  از بازماندگان فرق
،نها نیز از اواخر عهد مأمون مجال خودنمممایی ،هاند . با این همه بآ ،هها به شمار بآمد  سایر فرق
 یافتند و با مسلمانان به پیکار برخاستند . این قوم بمما نممام خرمممی و خممرم دینممی در دوره
،نها در سرگذشت بابک و مازیار بآمده اسممت ایممن  مأمون و معتصم قیام وکردند و داستان بآ
،هاند و ،ههای مجو س مجال بحث و احتجاج بما مسمملمانان را داشممت  عبطایفه وکمتر از سایر فرق
،نهای جنگ بوده اسممت . ،هاند یکسره در مید ،یوکرد  نبردی وکه برای پیروزی بآیین خویش م
،بهایی وکه در علم وکلم و ملل و نحل نوشته شده است مبممادی عقایممد  با این همه در وکتا
،نهمما را اهممل وکتمماب ،یبآیممد وکممه چممون مسمملمانان بآ ،نهمما مذوکورسممت اممما چنیممن بممر م  بآ
،یتوان دانست وکممه ،هاند . از این رو ، نم ،یداد ،نها مجال بحث و گفتگو نم ،هاند ، به بآ ،یشمرد  نم
،هانممد و در روشممنی دانممش و خممرد ،یبرد ،تهایی به وکممار م  در تبلیغ عقاید خویش چه حاج

،هاند وکرد ؟ ،یتوانست چگونه با علمای اسلم نبرد م

شعوبیان
 در گیر و دار این مشاجرا ت ، وکه در زمینه عقاید و بآرای دینی ، بین صاحب نظممران در
 گرفته بود ، مسأله دیگری نیز در بین مسلمانان ، مطرح بود: بآیا عربان ، وکممه ایممران و دیگممر
،هاند ، بممر ،هاند ، و بر بسیاری از اقوام جهان پیروزی یافت  وکشورهای جهان را به اسلم دربآورد
 دیگر اقوام جهان برتری دارند ؟ البته عربان خود درین باب شک نداشتند . گذشته روزگار
،یدیدند و به دلوری و جمموانمردی  خویش را بآگنده از فخر و شرف و بآزادی و بزرگواری م
،ینازیدند . از بابت سعی و مجاهدتی نیز وکممه در ،نوری خویش بسی م ،ننوازی و سخ  و مهما
،یشمردند . بدان  وکار نشر اسلم وکرده بودند خویشتن را بر دیگر مسلمانان صاحب حقی م
،یوکردند ،  سبب نیز وکه پیغامبر از عرب برخاسته بود ، و قربآن هم به زبان عرب بود گمان م
 عرب را بر همه اقوام جهان برتری است . و در ایران ، به روزگار امویان چندان این برتممری
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،کانممدک ، ،خها وکشیدند وکه مایه رنممج و ملل گشممت . از ایممن رو اند  را وکه مدعی بودند به ر
 این اندیشه در خاعبطر مسلمانان پدید بآمد وکه این دعوی عربان ، و این رفتار تحقیر بآمیزی
 وکه نسبت به دیگر مسلمانان غیر عرب دارند ، با بآیین قممربآن سممازگار نیسممت . مگممر نممه در
 قربآن برادری و برابری همه مسلمانان بمه صمراحت ذوکممر شممده بمود ؟ قمربآن بممه صمراحت
،ههما ،هها و قبیل ،یگفت وکه «ای مردم ، ما همه شمما را از مممردی و زنممی بآفریممدیم و شممعب  م

،یتممر شممما در نممزد۱وکردیم تا یکدیگر را (بدانک ) بشناسممید .د » ،یوکممرد وکممه «گرام   و تأوکیممد م
 خداوند بآن وکس است وکه پرهیزگارتر باشدد » و پیغمبر نیز گفته بود: «عربی را بر عجمممی
،یها وکممه ،یهمما و خودسممتای  هیچ برتری نیست ال به پرهیزوکارید » . دریممن صممور ت ، بآن دعو
،یوکردند ناروا بود و اسا س درست نداشت . از این رو بسی از مسمملمانان عبطمماقت بآن  عربان م
،یها را بآشکارا رد و انکار وکردند . گفتند عرب را بر دیگر اقوام ،یها نیاوردند و بآن دعو  خوار
 جهان هیچ مزیت نیست . مردم همه از یک گروهنمد و در نمژاد و تبمار هیمچ بمر یکمدیگر
،هها نیست ، بین افرادست و بآن نیز جممز ،تها و قبیل  امتیاز ندارند ، مزیتی اگر هست ، بین ام
 از حیث تقوا و پرهیزوکاری نتواند بود . نیک و بد و پست و بلند ، در بین هر قمموم و عبطممایفه
 هست اما در بین هر قوم و هر عبطایفه نیک ، نیک است و بد ، بدست . بآن وکس را وکممه خممود
،یافزاید و بآن وکممس  پست و فرومایه است از انتساب به بزرگان قوم خویش فخر و شرف نم
 وکه نیز خود بلند همت و وال گهرست از انتساب به فرومایگان قبیله خویش قدر و شممرف
،یوکردند شاعری ازیممن ،یوکاهد . وقتی اهل عراق همه خود را به وکسری و قباد منسوب م  نم

،هاند ؟ ،یها وکجا رفت شعوبیان به عبطنز پرسید پس نبط

،یهمما را بممه ،یوکردند اهل تسویه بودنممد ، و چنیممن دعو  وکسانی وکه برتری اعراب را رد م
،نها ، وکه گفتممار ایممن ،یشمردند . اما اعراب ، خاصه جاهلن و خودستایان بآ  زیان مسلمانی م
،تتر شدند . وکسانی وکه ، به نام شممعوبی ،شهای سخ ،یپذیرفتند دچار سرزن  اهل تسویه را نم
،کاندک به تحقیر و سرزنش  اختصاص یافتند ، سخنان اهل تسویه را دستاویز وکردند و اند
 عربان پرداختند . گفتند و حجت بآوردند ، وکه عرب را نه همان هیچ مزیت بممر دیگممر اقموام
 نیست بلکه خود از هر مزیتی عاری است . هرگز نه دولتی داشته اسممت نممه قممدرتی و نممه

 .۱۳سره الحجرا ت: ۱
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ژُوکشی ،م  صنعت و هنری به جهان هدیه وکرده است نه دانش و حکمتی . جز غارتگری و مرد
،یوکشممته اسممت . اممما قممربآن و بآییممن  هنری نداشته است و از فقر و بدبختی اولد خود را م
،یفروشد ، خود هیممچ اختصمماص ،ینازد و بر دیگر مسلمانان فخر م ،نها م  اسلم وکه عرب بدا
،یهای ناروا و تعصب بآمیز  به عرب ندارد . و بآن گاه ، قربآن و بآیین مسلمانی خود از این دعو

،هاند . بیزارند و بآن را زشت و ناروا شمرد

،هانمد  نام شعوبی ، وکه بر این فرقه مخالف عرب ، و هم بمر وکسمانی وکمه اهمل تسمویه بود
،هانممد وکممه قبایممل عممرب را ، بمما  اعبطلق شده است ، از بآن روست وکه این دو فرقه معتقممد بود
،یجا ،یها وکه عرب در برتری خویش دارند ب  شعوب غیر عرب هیچ تفاو ت نیست و بآن دعو

،کاندک سخت بال گرفت چندان وکممه۱و نارواست ،یها اند   مشاجره بین اعراب با این شعوب
،شها وکردند . و مخالفان عرب ،  از هر فرقه سخنوران برخاستند و یکدیگر را هجوها و سرزن
 خاصه مجو س و زنادقه ، بازار این هنگامه را گرمتر وکردند ، و در هجو و قدح عرب ، بیش از
،کاندک نممه  بآن چه حق و سزا بود ، افراط پیشه گرفتند و وکار را به جایی رسانیدند وکه اند
 همان قوم عرب ، بلکه هر چیز دیگر را نیز از زبان و بآیین و اعتقاد وکه منسمموب بممه عممرب
،یهممای قممربآن و ،یهای عرب را بهانه وکردند تا بمما دعو  بود ، تحقیر وکردند و مخالفت با دعو

اسلم نیز مخالفت وکنند و درین مشاجره از حد اعتدال به وکلی خارج شوند .

،هاند در سایر بلد مسلمانی هم هممر جمما وکممه مممردم از ،یها تنها در ایران نبود  این شعوب
،یبآمدند و بمما اعممراب مشمماجره ،یها نیز پدید م ،یهای عربان به ستوه بودند؛ شعوب  خودستای
،یوکردند . اما در ایران ، از هر دستی مردم در بین این فرقه بودنممد ، وکممه همممه در قممدح و  م
 عبطعن بر عرب همداستان بودند . با این همه بیشتر این شممعوبیان ، در ایممران از بآن وکسممانی

بودند وکه از اعراب خواری و بیداد دیده بودند .

 می توان گفت وکشمماورزان و روسممتاییان ، خاصممه در نقمماط دور افتمماده ایممران بیممش از

 برای اعبطلعا ت بیشتر در باب شعوبیه رک: ضحی السلم . تألیف مرحوم احمد امین وکه به وسیله بآقای عبا س۱
 خلیلی به نام پرتو اسلم به فارسی ترجمه شده است . نیز به سلسله مقال ت بآقای جلل همایی در مجله مهر

 سال دوم وکه عمده مطالب بآن نقل از همین وکتاب ضحی السلم است مراجعه شممود . همچنیممن رک: دائممره 
  و همچنیممن مراجعممه شممود بممه تحقیقمما ت گلممدزیهر در ایممن بمماره در وکتمماب:۴۱۰ ص ۴المعارف اسمملم ج 
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 دیگران دستخوش جور و بیداد تازیان بودند . مالکان و اقطاع داران از یممک سممو بممر بآنممان
،نهمما را بممه غممار ت ،یوکردند ، باج گیران و وکارگزاران از سوی دیگر مال و خواسممته بآ  ستم م
،نها ، بیش از سایر عبطبقا ت و افکممار شممعوبی بآشممنا شممدند . ،یبردند . از این جهت بود وکه بآ  م
،نها وکه بیشتر بدخواه عربانند و بیشتر بممه بآنممان وکینممه ،هاند وکه «در میان شعوبیان ، بآ  نوشت
،یباشمند لیکممن بزرگممان و اشمراف ،یورزند ، اوباش نبطی و برزگران و روستاییان ایرانی م  م
،هاند و شممرف را عبممار ت از نسممب خمود  ایرانی وکه دارای مقام ارجمندنممد ، دیممن را شممناخت

،یدانند .د » ۱م

 این گفته ابن قتیبه ، با بآن وکه از رنگ غممرض خممالی نیسممت جممالب و مهممم اسممت . در
،یجوید اشممراف و بزرگممان بآن وکشممور همیشممه  موقعی وکه قوم مهاجم بر وکشوری استیل م
،ییابند . جاه و حشمممت پممر بهممایی  زودتر از سایر عبطبقا ت با مهاجمان و دشمنان دوستی م
،یدارد وکه برای حفظ بآبرو و اعتبار خویش بمما دشمممنان فاتممح و  وکه دارند غالب ًا بآنان را وا م
،های وکممه ،نها را بپذیرند . از این رو در پس هر فمماجع  قاهر خویش بیامیزند و تأثیر و نفوذ بآ
 برای یک مملکت روی داده است ، عبطبقه اشراف زودتر از سایر مردم رسوم و بآداب قومی و
،هاند و حتی راه و رسم بیگانه را به منزله یک «جاه و اعتبممارد »  ملی خویش را از دست داد

،هاند . تازه ، پذیرفت

،کاندک توانستند جای خممود را در حکممومت  در ایران نیز ، دهقانان و بزرگ زادگان اند
 عربی بازیابند ، از این رو جمز در ممواردی وکممه وکسممب جماه و نمام را در نظممر داشمتند ، در
،یجستند ، اما روستاییان و وکشاورزان وکه دسممتخوش ،تهای ضد عرب وکمتر شروکت م  نهض
،نها همممراه و همداسممتان باشممند همممواره ،یتوانستند با بآ  ظلم و تحقیر فاتحان بودند و نم
،یجستند . بدین سبب بممود ،  برای مقاومت در برابر زورگویان و ستیزه جویان عرب بهانه م
 وکه مبادی و اقوال شعوبیان نزد روستاییان و وکشاورزان ستم رسممیده نفمموذ و رواج بسممیار
،نها در وکوچک شماری  یافت . داستان شعوبیان در تاریخ ، جالب و خواندنی است . عقیده بآ
،نها نه همان عرب را بر عجم برتممری ،یگرفت . بآ  اعراب از حس نفر ت و انتقام سرچشمه م
،یدانسممتند . ایممن نممدا در ،هتر م ،تتر و فرومای ،ینهادند بلکه بآنان را از همه اقوام جهان پس  نم

 .۲۷۰ابن قتیبه ، وکتاب العرب . رک: رسائل البلغاء ص ۱
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 دوران حکومت اموی وکه اعراب قدر ت و سیاد ت تمام داشتند ضعیف و نارسا بممود ، لیکممن
،کاندک شد ت و نیرو گرفت . در زمان هشممام بممن عبممدالملک وقممتی  در دوره عباسیان اند
 اسماعیل بن یسار به نژاد ایرانی خویش افتخار وکرد به سختی مجازا ت دید . گویند وی در
 حضور خلیفه اموی شعری خواند و در عبطی بآن عظمت نژاد و تبار ایرانیان را ستود و گفت
 «وکیست وکه مانند خسرو و شاپور و هرمزان در خور فخر و تعظیم باشممد ؟د » وقممتی هشممام
،یفروشممی و در برابممر مممن  اشعار وی بشنید ، بربآشفت پرخاش بآغاز وکرد وکه بر من فخممر م
،های افکندند . ،یستایی !د » پس بفرمود تا او را بزدند و در بروک ۱خویشتن و قوم خویشتن را م

،یشممد اممما در روزگممار  در دوره اموی ، بآرا و سخنان شعوبیان ، با چنین شممدتی عبطممرد م
،یستودند . ،ینکوهیدند و ایرانیان را م  عباسیان ، وکسانی مانند بشار بن برد بآشکارا عرب را م
،یگفتند بیایید ،یوکردند و م ،یهاشم بودند عبطرد م ،نها حتی بآشکارا خلفا را ، وکه بن  بعضی از بآ
 و پیش از بآن وکه پشیمان شوید خویشتن را خلع وکنید . پس به سرزمین خویش در حجاز

۲بازگردید و به خوردن سوسمار و چرانیدن گوسپند بپردازید…

 با بآن وکه ، بآثار شعوبیه را تعصب دوستداران عرب ، یکسره عرضه نابودی و تباهی وکرده
،یتمموان ،نها نقل شده است به خمموبی م  است ولیکن ، از بآن چه در مطاوی وکتب مخالفان بآ
،کاندک ، چنان وکممه  حقیقت دعاوی و مایه سخنان شعوبیان را دریافت . نفر ت از عرب ، اند

  و شممعوبیان۳جاحظ گفت به نفر ت از هر بآن چه بممه عممرب تعلممق داشممت منتهممی گشممت
،های جهت ترویج و اشاعه ثنویت و زندقه وکردند . ،هرفته سخن اهل تسویه را بهان رفت

،یهمما و تروکممان ، عربممان را یکسممره  در دوره مأمون و معتصم توسعه نفوذ و قممدر ت ایران

  و این حکایت از بآن جا در ضحی السمملم هممم نقممل۱۲۵برای تفصیل این داستان رجوع شود به: اغانی ص ۱
  وکه شعر اسماعیل بن یسار در بآن جا ذوکر شده است و در عبطی بآن ابیا ت۳۰–  ۲۹ ص ۱شده است ، رک: ج 

بآمده است:
و الهرمزان لفخر او لتعظیممن وکسری و سابور الجنود معا

اشاره است به متووکلی وکه گوید:۲
هلموا الی الخلع قبل الندمفقل لبنی هاشمم اجمعیمن
لوکل الضباب و رعی الغنمفعودوا الی ارضکم بالحجاز

 .۶۸ ص ۷الحیوان ، ج ۳
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،های بیش نبود . خلفا خود  ضعیف و زبون وکرده بود . داستان برتری نژادی عرب دیگر افسان
،یشممدند . سممرداران و  از جانب مادر عرب بودنممد . وزرا بیشمتر از میممان ایرانیممان انتخماب م
 سپهسالران خلیفه بیشتر ترک و ایرانی بودند . از این رو نشر سممخنان شممعوبیه دیگممر بمما
،یوکرد و بدین گونه ، در گیر و دار مشاجرا ت و مجادل ت مذهبی و وکلمممی  مانع برخورد نم
،ههممای مسمملمانان و دیگممر مممذاهب در گرفتممه بممود سممخنان  وکه در بآن روزگاران بیممن فرق
،های روی نمود و مخالفان و هواخواهان یافت . در هممر  شعوبیان نیز چون مذهب و بآیین تاز
،کاندک شعوبیان در درگاه خلفت قدری و شأنی یافتند . چنان  حال ، از روزگار مأمون اند

،نها مقام و منصبی داشتند . وکه ، در بین الحکمه مأمون ، برخی از بآ





۱۰

پایان یک شب

کلهای آخر سا
،لهایی وکه بغداد شاهد وکشتن و به دار بآویختن بابک و مازیار و افشین بممود ، دو  در سا
،یرسید . از سقوط نهاوند تمما وکشممته شممدن بابممک  قرن سکو ت و مبارزه ایرانیان به پایان م
،یگذشت . این مد ت بر ایرانیان مثل یک شب رویاخیز گذشته بممود؛ شممب  دویست سال م
،اانگیز بآن را ،نها و ناله جغممدها هیممچ چیممز سممکو ت رویمم  تاریک هولناوکی وکه جز غریو توفا
،نانگیز این دو قرِن ظلمت خیز ، بین نیروی ایرانممی و عممرب  نشکسته بود . در سکو ت هیجا
،تهای نظامی و سیاسی دو حریف وکینه جو  وکشمکش عظیمی در گیر بود . در صحنه رقاب
،یوکوشید دیگری را ، به خاک افکند . تاریخ ایممن دو  پنجه در هم افکنده بودند و هر وکدام م
 قرن ، ماجرای زوربآزمایی دو قوم ایرانی و تازی بود . در عبطی این زوربآزمایی ، عرب بارها بممه
،لهایی وکه بغداد وکشتن و به دار بآویختن بابممک و مازیممار را  زمین خورده بود اما درین سا

،یگرفت دیگر میدان را برای حریف یکسره خالی وکرده بود . جشن م

،یوکممرد ، در  در پایان دو قرن عرب دیگر فاتح ایران نبود . سیاد ت و قدرتی وکه جممرأ ت م
،یامیه ، برای خود ادعا وکند درین روزهمما یکسممره از یمماد او رفتممه بممود . در دربممار  روزگار بن
،یتوانست با نفوذ و قدر ت ایرانیان معارضممه وکنممد . تسمملط  خلفت نفوذ و قدر ت او دیگر نم
 فرهنگ و تمدن ایرانی ، خلیفه تازی را یکسره مقهور و مغلوب خویش وکرده بود . اشراف و
،نها وکه در دوره ساسانیان به قول مورخان اسمملم «صمماحب بیوتمما تد »  امرا ایرانی ، یعنی بآ
،یشدند ، در پایان دو قرن سکو ت و تحمل بآن چه را در سقوط مدائن و نهاوند از  خوانده م
،نها بود و با ،تهای محلی غالب ًا در دست بآ  دست داده بودند ، دوباره به دست بآورند . حکوم
،یپناه را به نام دین مثل شممتر ،ییافتند وکه رعایای زبون و ب  پرداخت رشوه و خراج اجازه م
 بدوشند . در دربار خلفت ، عربان وکنار وکشیده بودند و بندگان ترک وکه تازه بممر روی وکممار
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 بآمده بودند ، به اقتضای خوی بندگی ، دوستی و پشتیبانی خویش را به هر وکه خریدار بود
،یفروختند . م

نفوذ تروکان
 خلیفه وکه از توسعه و نفوذ ایرانیان بیم داشممت ، چممون حمممایت و دوسممتی عممرب را از
،یوکممرد نیممروی تروکمان را تکیمه گماه خمویش سممازد . بمرای راضمی  دست داده بود سعی م
 نگهداشتن تروکان نیز لزم بود وکه دست بآنان را بر مال و جان مردم باز گممذارد . لزم بممود

وکه با بذل جوایز و صرف اموال این بندگان نو رسیده را راضی و مطیع نگهدارد .

،یتوان تصور وکرد: شممیوع فسمماد و رشمموه و رواج ظلممم و  نتیجه این وضع را به خوبی م
،کاندک وکار چنان شممد وکممه  ناامنی در چنین حال اجتناب ناپذیر خواهد بود . در بغداد اند
،یرساندند  هیچ وکس بر جان و مال خویش ایمنی نداشت . تروکان مردم را هزار گونه بآزار م

،یتوانست بآنان را از این وکارها منع نماید . و خلیفه نم

 از اواخر دوره معتصم دربار خلفت یکسره به دست تروکان افتاده بود با ایممن همممه تمما
،یوکردنممد اممما  معتصم زنده بود ، تروکان چون درم خریدگان او بودند از او فرمان بممرداری م

،یوکردند . ،نها در بغداد بر خلیفه چیره بودنممد و۱پس از او دیگر از هیچ خلیفه اعبطاعت نم   بآ
،یسممتاندند و ،یوکردند . با ظلم و خدعه اممموال مممردم را م  در شهرها بر مردم ظلم و بیداد م

 این نفوذ تروکان مخصوص ًا پس از وکشته شدن متووکل توسعه بیشتری یافت . پس از قتممل متووکممل تروکممان بممه۱
،یخواستند ،نها چون اسیری بود وکه اگر م  قول مؤلف الفخری بر ملک استیل یافته بودند و خلیفه در دست بآ
،هاند «وکه چون معتز بر سر خلفت نشست وکسانش منجمان ،یبخشودند . نوشت ،یخواستند م ،یوکشتند و اگر م  م
 بیاوردند و گفتند بنگرید تا او چه مد ت خواهد زیست و چه مد ت بر سریر خلفت خواهد ماند . یکی از ظرفا
،یزید و چنممد سممال حکممم ،یگویی چند سال م ،نها بهتر دانم . گفتند تو م  در مجلس حاضر بود گفت من از ای
،یراند ؟ گفت: تا هر وقت وکه تروکان بخواهند . هر وکه در مجلس حاضر بود از این جواب بخندیدد » (الفخممری ،  م

 ک ) به همین جهت بود وکه به قول مسعودی «معتز در حیا ت لمذ ت خممواب نداشممت و از بیممم او روز و۲۲۱ص 
،یگفت همواره بر این حال خواهم بود تا بدانم سر من از بآن بغاسممت ،یوکرد . م  شب سلح از خویشتن جدا نم
،یترسم وکه بغا از بآسمان بر من افتد یا از زمین به قصممد هلک ،یگفت همواره م  یا سر بغا از بآن من است و م

ک ) .۴۲۸ ، ص ۲من بیرون بآیدد » (مروج الذهب ، ج 
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،یوکردنممد و وکسممی  وکسی یارای تظلم نداشت . با زور و فشار به نامو س خلق خممدا تجمماوز م
،نها مقاومت وکند . حکایت مردی وکه پانصد دینممار ، بممه امیممری در ،یتوانست در مقابل بآ  نم

،تنامه بآمممده اسممت . ،های از وقممایع و اتفاقمما ت۱بغداد وام داد ، در سیاس   ایممن حکممایت نمممون
 زندگانی عادی بآن روز مردم بغدادست وکه تروکان بر جان و مالشان تسلط نامحدود یممافته

بودند .

ستمکاری عمال
،یگذشت . عمال خلفا ، خممواه  در بغداد وضع چنین بود ، اما در ولیا ت از این هم بدتر م
 ترک و خواه عرب ، سخت به جان مردم افتاده بودند . اینان برای انباشتن وکیسه خویش از
،های از این مظالم و فجایع عمال خلیفممه را در  هیچ گونه بیداد و ستم دریغ نداشتند . نمون
،یتوان یافت: «… در عهد معتصم دبیری بود بیکار و پیوسته قصه نوشتی و  حکایت ذیل م
 به در سرای معتصم رفتی و چون معتصم برنشستی او قصه عرضه وکردی و مضمون قصه
 بآن بود وکه مردی وکاتب وکافی جلدم اگر مرا امیرالمؤمنین شغلی فرماید خدمت پسممندیده
 به جای بآرم و خزانه را توفیر انگیزم و خود را نانی حاصل وکنم . معتصم از ابممرام بآن ملممول
 شد بفرمود نواب دیوان را وکه او را شغلی وکه زیاد ت رونقی نداشته باشد بفرمایند . گفتنممد
،یشممود . مثممالی ،یباید چه به وقت باران صحن مسجد گممل م  مسجد جامع بصره را فرش م
 نوشتند تا او برود و بآن شغل را تعهد نماید . مثال بستد و قدم در راه نهمماد در راه سممنگی
 جزع ملون لطیف یافت بآن را با خود ببرد و چون به در بصره رسید غلمی پیش فرسممتاد
 تا او را استقبال وکردند او جمله متفکر بودند تا به جهت وکممدام مهممم بآمممده اسممت . مثممال
،یباشد انداخت ، گفتند فرمان بریم لیکن چندان مهم نبود  عرض داد وکه مسجد را فرش م
،یبایست بآورد . دبیر بآن سممنگ جممزع را از بآسممتین بیممرون  وکه به جهت بآن مثال معتصم م
 بآورد و گفت فرمان بر بآن جمله است وکه تمامت فرش مسجد ازین سممنگ باشممد . جملممه
 متحیر شدند و گفتند این چنین سنگ از وکجمما حاصممل تمموان وکممرد ؟ و او در بآن مبممالغت
،ینمود تا مالی بر خود گرفتند و او ایشان را اجاز ت داد وکه به هر سنگ وکه موجود بممود  م

 .۳۵–  ۳۰چاپ خلخالی ص ۱
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 فرش اندازند . دبیر بآن بستد و به خدمت معتصم بآورد معتصم سؤال وکرد وکه این چه مممال
 است گفت این توفیر شغل فرش مسجد بصره وکردن است وکه مرا فرموده بودند . معتصممم
 گفت مردی وکه از شغلی هیچ رونق نداشت چندین مممال حاصممل وکممرد او مسممتحق همممه
 قسم اعمال خطیر باشد پس بفرمود تا او را در عداد دیوان بآوردند و اسممباب وی منتظممم

،یداد پیداست وکممه عمممال بممرای۱شد .د » ،فها را جاه و مقام پاداش م   وقتی خلیفه این اجحا
،یافروختند . جلب رضای او در ولیا ت چه بآتشی بر م

 بدین گونه عاملن ، برای بآن وکه خزانه سلطان را توفیری حاصل بآید و خویشتن از بآن
،یورزیدنممد . ایممن ،های ببرند در حق رعایا از هیچ گونه ستم و بیدادی دریغ نم  میان نیز بهر

،یبآوردند . عاملن غالب ًا عمل خود را به رشو ت به دست م

،یگماشتد » جز بآن وکه از پیش مممالی از او بممه رشممو ت  وزیر هیچ عاملی را به عمل «نم
،یها را در ،هخوار ،های ازیممن رشممو ،یخواندنممد . نمممون  بستاند و این رشوه را «مرافق المموزراد » م
،ینویسند وکه «او عزل و تولیت ،یتوان خواند: م  احوال خاقانی ، وزیر مقتدر خلیفه عباسی م
 بسیار وکردی تا حدی وکه گویند یک روز نظار ت وکوفه به نوزده وکس تفویض وکرد و از هممر
،یبآورد . در راه این ،یشد در حال روی به وکوفه م  وکس رشوتی بستد و هر وکه وکارش تمام م
،یوکند وکه بآن  جماعت به هم رسیدند گفتند چگونه وکنیم ؟ یکی گفت انصاف اقتضای بآن م
 وکس به وکوفه رود وکه وزیر را بعد از ما همه دیده باشد و مثال نظار ت گرفته . بر این اتفاق
 وکردند و هیجده وکس بازگشتند و بآن یک وکس به وکوفه شد . خاقانی چون بآن جممماعت را

۲بدید از ایشان خجل شد و هر یک را وکاری فرمود .د »

 وقتی در دوره مقتدر وکه قدر ت و نفوذ خلفا بر اثر محدود شدن قلمرو حکومت بسممیار
،یسممتاند پیداسممت  وکاستی پذیرفته بود وزیری برای شغل نظار ت وکوفه بدین گونه رشوه م

،هاند افراط وکنند . ،یتوانست وکه در دوران رشید و مأمون و معتصم وزرا تا چه حد م

،یبایست به وزیر  هنگامی وکه عاملی یا ناظری از عهده وجوهی وکه به عنوان «مرافقد » م
،یوکممرد وکممه ،یپرداخت و باقی را ضمان م ،یبآمد قسمتی از بآن را به نقد م  تقدیم وکند ، بر نم

جوامع الحکایا ت عوفی نسخه خطی .۱
 .۲۰۵تجارب السلف ، ص ۲
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 عبطی مدتی معین یا نامعین بپردازد . غالب ًا خلفا نیز از ایممن امممر واقممف بودنممد و بآن را وکممار
،یدانستند . ،های نم ناپسند و ظالمان

فساد حکومت
،یبآورد ، اموال مممردم را غضممب  عاملی وکه شغل و مقام خویش را بدین گونه به دست م
،یخواسممت و از وکممه هممو س ،یوکرد و باوکی نداشت ، جزیه و باج و خراج را هر مقدار وکممه م  م
، سبازی او هیچ مانعی وجود نداشممت . داسممتان ،عورزی و هو ،یگرفت . در برابر عبطم ،یوکرد م  م

معن زائده در سیستان مؤید این دعوی است .

 معن بن زائده در زمان منصور به حکومت سیستان رفت . او وکه در تاریممخ بممه سممخا و
 –وکرم شهره گشته است  و لبد برای به دست بآوردن چنیممن حسممن شممهرتی لزم بمموده
،یشماری در اختیار داشته باشد  در سیستان و بسممت بممه اخممذ و  –است ثرو ت و مکنت ب
،یها بسیار روا داشت . مؤلف تاریممخ ،مها و ناروای  غصب و مصادره اموال مردم دست زد و ست
،های به شکایت نزد خلیفه فرستاد اما «نممامه را ،ینویسد وکه عبیدالله بن عل نام  سیستان م
 به راه اندر بگرفتند و سوی معن بآوردنممد و عبممدالله بممن عل را بخوانممد و از بآن حممال بمماز
 پرسید . انکار وکرد ، سرش را فرمود تا برهنه وکردند و چهار صد تازیانه بزد او را و بآن گممروه
 را وکه با او در بآن وکار یار بودند فرمود وکه گردن بزنید تا خویشتن را بمماز خریدنممد و مممالی
 عظیم از ایشان بستد و چهل مرد را بگرفت از بآن خوارج و بند برنهاد و به بست فرسممتاد
 وکه وکارشان فرمایند و تا مرا بآن جا سرای بنا وکنند و فرمود بر ایشان در وکار وکردن شتاب

۱وکنید و هر جای وکه تمام شدی نامه وکردی وکه جای دیگر نیز چنین و چنان بکنید .د »

،یهای بارز ، مردم ستمدیده غالب ًا هیچ راه گریزی نداشتند .  در قبال این تجاوزها و تعد
،نهما رشموه  وزیر هم درین مورد از عامل پمای وکممی نداشمت و خلیفمه خمود از همر دو بآ
،یرسید . حکایتی وکممه در ذیممل از ،یگرفت درین صور ت تظلم و شکایت وکمتر به جایی م  م
،یدهد وکه در بآن روزگار مردم تا چه پایه مقهور جور و هو س و ،یشود نشان م  اغانی نقل م

 .۱۴۵تاریخ سیستان ص ۱
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،هاند . ،های نداشت ،هاند و غالب ًا جز تحمل چار عبطمع حکام و وزرا بود

 می نویسند وکه محمد بن عبدالملک زیا ت وزیر معتصم روزی به مظممالم نشسممته بممود
 وقتی مجلس تمام شد مردی را دید وکه همچنان نشسته است . پرسممید وکممه بآیمما حمماجتی
،هام داد من بستان . وزیر سؤال وکرد وکه بر تو ستم وکرد ؟ گفت  داری ؟ گفت بآری ستم رسید
،هام بر تو راه یابم . گفت در چه باب بر تو  تو و تاوکنون از بیم و شکوه و زبان بآوریت نتوانست
،هام ؟ پاسخ داد فلن ضیعه مرا ووکیل تو بممه غصممب بسممتد و چممون هنگممام ادای  ستم وکرد
 خراج فراز بآمد خراج بآن را من خود پرداختم تا بآن ملک به نام تو در دیوان ثبت نشممود و
،یبرد و من همه سمماله خممراج بآن را  مالکیت من از میان نرود . ووکیل تو هر سال غله بآن م
،یپردازم . و وکس از این گونه ستم به یاد ندارد . ابن زیا ت وزیر گفت این دعوی را شممهود  م
 و بینه و چیزهای دیگر باید . مرد گفت اگر وزیر بر من خشم نراند سممخنی بگممویم . گفممت
 بگوی گفت بینه در این دعوی همان شهود است و چون شهود شهاد ت خممویش بگفتنممد

۱دیگر به چیزی حاجت نیست . این وکه گفتی «چیزهای دیگر باید چه معنی دارد ؟د »

وزرا
 بدین گونه ظلم و رشوه منبع عایدی مهمی برای عاملن و وزیران بود و چممون خلفمما
،یوکردنممد بممه مصممادره اممموال  خود ازین امر واقف بودند هر زمان وکه به پول حاجت پیدا م
،یگشممت گذشممته از ضممیاع و ،یزدند . وزیری وکه پس از یک دو سال معزول م  بآنان دست م
 عقار بسیار هزاران هزار دینار زر نقد داشت و این ثممرو ت را غالبمم ًا از راه رشمموه و غصممب و
،یبآورد . بمما ایممن حممال زنممدگی اوکممثر وزیممران بممه پریشممانی  مصادره و مرافممق بممه دسممت م
،ینامیممد . بسممیاری از ،یگرفت و این وکار را «استصفاءد » م ،یانجامید . خلیفه اموال بآنان را م  م
،یوکردند و اموال  خلفا ، وزیران خود را وکه مورد خشم و سخط واقع گشته بودند استصفاء م
،ینمودند . مصادره و استصفاء به تدریج در بین سممایر رجممال  خود و وکسانشان را مصادره م
،مترین منبع وکسب مال گردید . عمماملن مممال رعایمما را  حکومت هم رواج یافت و تقریب ًا مه
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،یبردنممد و خلفمما همیممن معممامله را ،یوکردند وزیران اموال عمال را به مصادره م  استصفاء م
،های جداگانه ،یداشتند . وکار به جایی رسید وکه در دستگاه حکومت ادار  نسبت به وزرا روا م

نیز به نام «دیوان استصفاءد » تأسیس گردید .

 ابن فرا ت وزیر مقتدر گفته است وکه ده هزار دینار از مال من به خزانه سلطان رفت و
 حساب وکردم وکه همین میزان نیز از حسین بن عبدالله جوهری گرفتممه بممودم . در واقممع ،
،یگرفممت او ،یوکرد . بآن چه را خلیفه از او م  وزیر یا عامل ولیت ، درین میان چیزی زیان نم
،یرفمت بماز  نیز به زور از دیگران گرفته بمود و پممس از چنممدی نیمز وکممه بممه سمر شممغل م

،یتوانست از مردم بستاند . م

،ینمودند از عهممده ادای ،یوکردند و مالی را وکه از او مطالبه م  وقتی وزیری را استصفاء م
،یبردند تا به حشمت و جمماه سممابق بتوانممد ،یبآمد او را دوباره به سر شغل سابق م  بآن بر نم

دوباره از اموال مردم ، باقی مانده «قرض !د » خود را به دستگاه خلیفه بپردازد…

،ههای «هزار و یممک شممبد » داده  ثرو ت خلیفه وکه چندان شکوه و درخشندگی به افسان
،یوکردند وزرا ،یبآمد . همه جا تاراج بود . خلفا وزرا را تاراج م  بود ، از راه تاراج و ستم فراهم م
،ینمودند . عمال نیز مال و جان مردم را بممه مثممابه خمموان یغممما عرضممه  عمل را مصادره م

دستبرد خویش وکرده بودند .

 این رفتار عمال خلفا وکه در ولیا ت ، بیشتر همممراه بمما خشممونت و قسمماو ت بممود ، غالبمم ًا
،شها ،یگشت . عبث نیست وکه در سراسر تاریخ خلفا شممور ،یها م ،نها و نارضای  موجب عبطغیا
،یبآمممد . و ایممن ،ههای دینی و سیاسی پدید م ،هها و دست ،یداد و فرق ،مهای خونین رخ م  و قیا
،یتیممر و  همه از جور و بیداد عاملن ظالم و امرا و وزرا ناخدا تر س بود ، وکممه غالبمم ًا دزدی ب
،یتیممر و وکمممان ،نها یکسممره از همیممن دزدی ب ،یمانند بآ ،یوکردند . و ثرو ت و جلل ب  وکمان م

،یبآمد . فراز م

ثروت وزرا
،یحساب و افسانه بآمیز  در واقع ثرو ت و مکنت وزیران و امیران در این روزگاران غالب ًا ب
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،ینمایممد . ،هاند این دعوی را تأیید م ،بها درین باره نقل وکرد ،ههایی وکه وکتا ،یوکند . قص  جلوه م
،هاند . داستان تزویج مأمون با دختر وزیر خود حسن بن سهل را مورخان نوشت

 از جمله تکلفاتی وکه درین عروسی به وسیله وزیر به انجام رسممید ، یکممی بآن بممود وکممه
 «چون مأمون به میان سرای رسید عبطبقی پر وکرده بود . از موم به هیأ ت مروارید گرد ، هممر
،های وکاغذ نام دیهی بر او نبشته ، در پای مأمون ریخت و  یکی چون فندقی در هر یکی پار

  و این حکایت هر چند۱از مردم مأمون هر وکه از بآن موم بیافت قباله بآن دیه بدو فرستادد »
،یدهد . از مبالغه خالی نیست ، وضع ثرو ت و مکنت وزرا را در بآن روزگار نشان م

 در همان ایام یکی از بزرگان عبطبرستان ، به هنگام خلفت مأمون به مکه رفت «هر روز
 به بادیه منادی فرمودندی وکه حی علی غداءالمیر ، معروف و مجهول بخوان او نشستندی
 مأمون بفرمود تا به بغداد او را تره و هیزم نفروشمند . وکاغمد بخریدنمد و بمه عموض هیمزم

،ینهادند .د » ،یسوختند و حریر سبز ، پاره وکرده به جای تره بر خوان م ۲م

،یشد ؟ بدون شک منبممع عمممده  این همه ثرو ت و مکنت نزد وزرا و امرا از وکجا جمع م
 این عواید رشوه خواری و غارتگری بود . زیرا وزرا و امرا منصممب و مقممام خممود را بمما پممول
،یخریدند . یعقوب بن داود وزیر مهدی صد هزار دینار به ربیع حاجب داد تا او را بممدین  م

،یدادنممد .۳مقام رسانید .   بسیاری نیز برای حفظ مقام خویش به هر گونه پسممتی ، تممن در م
،یبآوردند . ، تهای هنگفت فرا چنگ م زیرا وکه ، ازین مناصب و مقاما ت ثرو

خراج و جزیه
 گذشته از وزیران و امیران وکه با «استصفاءد » و «مصادرهد » و «رشمموه سممتانید » ثممرو ت و
،یبآوردند ، عاملن خراج و جزیه نیز از راه جبممایت ایممن اممموال ، جبممایت  مکنت به چنگ م
،یداشتند . اما این جزیه و خراج چه بود ؟ درین باب جممای بآنسممت وکممه  بسیار بر خلق روا م

 .۲۰چهار مقاله ، عبطبع لیدن ، ص ۱
 .۱۲۲ ص ۱تاریخ عبطبرستان ج ۲
 .۱۲۶تجارب السلف ص ۳
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سخنی گفته بآید .

،یشد در مقابل جزیه وکه مالیا ت سرانه  خراج مالیا ت ارضی بود وکه از اهل ذمه گرفته م
 بود . در بآغاز فتح اسلم ، وکسانی از اهل وکتاب وکه به بآیین خویش بمماقی ماندنممد و در ذمممه
،نها ،نها باقی ماند اما از بآ ،نهایی وکه داشتند هم چنان در تصرف بآ  مسلمانان دربآمدند زمی
،یگرفتند . گذشته از خراج ، در هر سال نیز مبلغممی ،های از محصول را به عنوان خراج م  پار
،یشد و ،یگرفتند . جزیه ، از مردان بالغ و تندرست گرفته م ،یها م  به عنوان جزیه از این ذم
،نهمما گرفتممه  زنان و وکودوکان و بینوایان از پرداخت بآن معاف بودنممد . ایممن جزیممه ، وکممه از بآ
،یداد و مال و جانشان از تعممرض مصممون بممود . از ایممن ،یشد بآنان را در ذمه اسلم قرار م  م
،یوکرد جایز نبود وکه بآن را بمه شممکنجه از  ذمی ها ، اگر وکسی از پرداخت جزیه خودداری م
،یشممد ، بآن بممود ،های وکه برای الزام وی به تأدیه جزیه جایز شمرده م  او بستانند . تنها وسیل
 وکه او را به زندان بیندازند . در ستاندن خراج نیز ، شکنجه و تعذیب مؤدیان را ناروا شمرده

۱بودند .

 با این همه ، عاملن خراج در اخذ و جبایت این اموال ، هرگممز از بآزار و شممکنجه مممردم
،یوکردند و اهل ذمه وکه بار سنگین جزیه و خراج بر دوش بآنان بود ، ازین رهگممذر  دریغ نم

جفای بسیار وکشیدند .

اهل ذمه
،یبآمدنممد ، اممما  در حقیقت این اهل ذمه ، هر چند در وکنف حمایت مسلمانان به شمار م
،یشممد وکمه در دولممت ،یشمممردند . تأوکیمد م ،های را جمایز نم ،نها هیچ مسامح  غالب ًا در حق بآ
،های پای بند دیممن ،نها را به عمل نگمارند و در روزگار خلفایی وکه تا انداز  مسلمانی هیچ بآ
،یشممد و خلفمما بآن را زشممت و نمماروا ،نها سممپرده نم  بودند ، وکار وکتابت نیز ، جز به ندر ت بدا

،نها و همچنین برای حدود و میممزان و۱  برای اعبطلعا ت بیشتر در باب جزیه و خراج و وکیفیت جمع و جبایت بآ
Danielعبطرز وصول این اموال رک به: وکتاب   C.  Dennettراجع به «تبدیل مممذهب و امممر جزیممه در  

  راجع بمه نممرخ مالیمما ت در دوره قمدیم ، چماپ وکوپنهماکLokkegard و وکتاب ۱۹۵۰اوایل اسلمد » چاپ 
،نها هست . وکتاب دنت ترجمه فارسی هم دارد .۱۹۵۰  وکه درین باره اعبطلعا ت و معلوما ت مفیدی در بآ
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،یشمردند . م

،یدادنممد ،نها اجاز ت نم ،نها ممنوع بود و نیز به بآ  گذشته از بآن ، بنای معابد تازه برای بآ
،های ،های را وکه ویران شده بود تعمیر وکنند . با این همه ، در بعضی از بلد ایران ، پممار  بآتشکد
،یامیممه ،ههای قدیم همچنان بر پا ماند . چنان وکه در وکرمان ، وکه تمما بآخممر عهممد بن  از بآتشکد
،هها بر پای مانده بود . این ذمممی  بعضی مردم همچنان به بآیین خویش مانده بودند بآتشکد
،یپرداختند البته در پناه مسلمانان بودند . با این همممه ، از بسممیاری  ها ، وکه جزیه و خراج م
،نها تحمیل گشته بود . زی و جامه شان از زی و جممامه مسمملمانان  جها ت قیود بسیار بر بآ
،یداشتند وکسممتی ،نها را وا م ،ینهادند و بآ  جدا بود . در بآغاز فتح اسلم ، بر پیشانیشان داغ م

،نهما ممنموع بمود ، در۱ببندند تا از دیگران شناخته باشند   بر اسمب نشسمتن نیمز بمرای بآ
،یتوانسممتند بناهممایی برتممر از بناهممای  مجالس هم حق نداشتند بر صدر بنشیند و هممم نم

مسلمین بسازند .

،یرفممت زیممرا وکممه ، لزم ،نها تحقیر و استخفاف بسیار م  در پرداخت جزیه نیز در حق بآ
 بود این جزیه را با خاوکساری و فروتنی به مسلمانان بپردازند از این رو ، عامممل وکممه بممرای
،ینشست و ذمی را وکه برای پرداخت جزیممه بآمممده بممود در  گرفتن جزیه مأمور بود خود م
،یداشت . اگر ذمی توانگر بود در هر سال معمو ًل چهار دینار از  پیش روی خویش بر پای م
،یداد . اما وقمتی بمرای ادای ایمن جزیمه او را ،یگرفتند و اگر بینوا بود دیناری بیش نم  او م
،یگفت: جزیه بده ، ای وکممافر ! و ذمممی ،یزد و م ،یخواندند ، عامل او را قفایی سخت م  پیش م
 بیچاره ناچار بود دست به جیب برد و جزیه خویش را بربآورد و بر وکممف دسممت نهممد و بمما
 نهایت شکستگی و خاوکساری بپردازد . هنگام گرفتن جزیه لزم بود وکه دست گیرنممده بممر

،یدهد . فراز دست بآن وکس باشد وکه جزیه م

،یشد ، مهری از سرب به جای رسممید جزیممه ، بممدان  غالب ًا ، بعد از بآن وکه این جزیه ادا م
،یبآویخممت تمما از مطممالبه مجممدد ،یدادند وکه «برائتد » نام داشت و بآن را به گردن م  ذمی م
 مصون بماند . عامه مسلمانان حق داشتند در این مجلممس حاضممر شمموند ، و ایممن زبممونی و

 .۵۳الموال ابی عبید ص ۱
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،یها را وکه نشانه قدر ت و پیروزی بآیین مسلمانان بود تماشا وکنند . ۱حقار ت ذم

خراج ستانی
 جمع بآوری خراج در ولیا ت ، غالب ًا با تهدید و فشار بسیار توأم بود . وکسانی بودنممد وکممه
،یستاندند و با وضع ،یگرفتند و بآن را از مردم به زور و شکنجه م  جمع خراج را به عهده م
،نها به قول قاضی ابو یوسف وکسانی ،ینمودند . ای  ظالمانه و خشونت بآمیزی بآن را جبایت م
 بودند وکه «جز برگرفتن سود و بهره خویش اندیشه دیگممر نداشممتند ، خممواه بآن را از مممال
 خراج برگیرند و خواه از مال رعیت برباینممد . بآن گمماه ایممن همممه را نیممز بمما جممور و بیممداد
،یزدنممد…د » ،یداشممتند و بممه سممختی م ،یستاندند… و مردم را در گرمممای بآفتمماب نگمماه م  ۲م

،ینویسند وکه «رشید وقتی ، وکارگزاران و دهقانان و وکسانی را وکه جبایت خممراج را الممتزام  م
 وکرده بودند بازداشت و عبدالله بن هیثم بن سام را برگماشت تا مالی را وکه بابت خراج به
،هها بممه مطممالبه خممراج از ،نها مطالبه وکند . عبدالله با انواع شکنج  خلیفه مدیون بودند از بآ
 بآنان پرداخت و در این وکار خشونت و قساو ت بسیار به خرج داد . اتفاق را در همان سممال ،
 رشید به بیماری سختی دچار گشت و بهبود یافت فضیل بر او دربآمد چون دید وکه مردم
،یدهند ، گفت از اینان دست بازدارید وکه پیمامبر گفمت  را در باب خراج شکنجه و عذاب م
 هر وکه در دنیا وکسی را شکنجه وکند ، خداوند در قیامت او را شکنجه خواهد وکممرد . رشممید

۳فرمان داد تا دست از شکنجه مردم بازدارند و از بآن سال شکنجه برافتاد .د »

 در سراسر قلمرو خلفت ، بیش از همه جا خراسان و سواد عرضه دستبرد و دستخوش
 ستم و بیداد وکارگزاران خلفمما بممود زیممرا خراسممان و سممواد بیممش از سممایر ولیمما ت خممراج
،یپرداخت . از تأمل در فهرستی وکه ابن خلدون در باب خراج عصر مأمون دارد و مقایسه  م

  و همچنین برای اعبطلعمما ت بیشممتر۷۱ ، ۷۰ ، ۶۲ ، ۶۱ ، ۱۸ و وکتاب الخراج ص ۴۵–  ۳۹رک: معلم القربه ص ۱
،نها رجوع شود به وکتاب: اهل الذمه فی السلم . تممألیف ا .  س . ترتممون .  در باب اهل ذمه و رفتار مسلمین با بآ

 .۱۹۴۹ترجمه و تعلیق حسن حبشی . مصر 
 .۶۲ و ص ۶۱وکتاب الخراج ص ۲
 .۱۴۶ ص ۳یعقوبی ج ۳
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 بآن با جدولی وکه قدامه بن جعفر در وکتاب الخراج خود راجع به خراج عصر معتصممم نقممل
،یشود . مجموع خراج خراسان و سواد بالغ بر نصف تمام خراج ،یوکند ، این دعوی تأیید م  م

،یشد .   این خراج هنگفت و سنگین نیز از قدیم غالب ًا در معممرض تغییممر۱مملکت عباسی م
،یامیه در عراق ، گفته بود «السواد بسممتان القریممش ممما شممئنا  بود . سعید بن عاص والی بن
 اخذنا منه و ماشئنا تروکناهد » و این گفته حتی در دوره مأمون و متصم نیز معتبر و صممادق
،یخواستند خراج ،یشد . عمال و وکارگزاران خلیفه در خراسان و عراق ، هر وقت م  شمرده م

،یوکاستند . ،یخواستند بآن را م ،یافزودند و هر وقت م را م

،یتوان دید: داود بن عبا س وکه در سممال  ،یرسمی را در حکایت ذیل م  ۲۳۳نمونه این ب
 والی بلخ شد هنگامی وکه به بنای نوشاد مشغول بود ، حکومت بلخ را خمماتون او از جممانب
،هاند وکممه از دارالخلفممه ،یوکرد . در این ایام «… بعضی از اصحاب تواریخ نقل وکرد  وی اداره م
،ههممای خممود بممه دسممت عامممل بممه  بیش از وجوب خراج عبطلب وکردند . خمماتون داود… پیرای
هّر و للممی ، و هّصممع بممه د  دارالخلفه فرستاد و چنین گویند وکه بآن پیرایه پیراهممن او بممود مر
 گفت این پیراهن به جهت بآن فرستاده شد وکه تا از رعایا بیش از ادرار ، غله خراج نطلبند
 و چون عامل با بآن پیراهن به دارالخلفه رسید و قصه حال به خلیفممه رفممع وکممرد خلیفممه
 خراج بآن سال را بخشید و بآن پیراهن را باز فرستاد و گفت این خاتون ، ما را جمموانمردی

،یبآید وکه پیراهن او بستانیم .د » ۲و سخاو ت تعلیم وکرده است و ما را شرم م

 اما چنان نبود وکه همواره خلیفه و عمال او را از این رعایای ضعیف شرم بآید . بسا نیممز
،یشممرمی را از حممد بممه در بردنممد . ،یرحممی و ب  وکه در گرفتن خراج و غار ت وکردن رعیت ب
،لها پیممش بممر  چنان وکه وقتی رشید ، در صدد بربآمد بقایایی از خراج گذشته را ، وکه از سمما
 ذمه اهل اصفهان و قم مانده بود مطالبه وکند ، درین وکار چندان خشونت به خرج داد وکممه
، تهای ایشان و سایر اعبطعمه بفروخت و اسبان و دیگر چهارپایان برید وکه به زبان اهل  «قو

  گویند به عوض مال ایشان بستد و تا غایت وکممه نگذاشممت هیممچ عبطممایفه از۳قم اسبان یام

 –  ایممن وکتمماب جرجممی زیممدان را بآقممای۶۱ و ص ۵۴ ص ۲رک: جرجی زیدان ، تاریخ التمدن السمملمی ج ۱
 چاپ شده است .۱۳۳۳جواهر وکلم به فارسی نقل وکرده است و در تهران به سال 

 .۹۰ ص ۱فضایل بلخ ، نقل از منتخبا ت شارل شفر ، ج ۲
 یام بر وزن لم اسبی را گویند وکه در هر منزلی بگذارند تا قاصدی وکه به سممرعت رود بممر بآن سمموار شممود تمما۳
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 صادر و وارد به بغداد گذر وکنند تا نباید وکه بعضی از مال وکسممر بآیممد و مجممموع اممموال از
۱مردم هر مملکتی بستد .د »

،یخواست ،یخواستند از هر وکه دلشان م  بدین گونه خلفا و عمال به میل خود هر چه م
،مانگیز ،یوکردند . و درین مطالبه نیز غالبمم ًا از ارتکمماب فجممایع شممر  به عنوان خراج مطالبه م
،یداشممت . و ایممن ،یورزیدند . این بیداد و ستم عاملن مردم را به چاره جممویی وا م  دریغ نم

، تهای مختلف داشت . چاره جویی صور

رسم الجا ء
،یزدنممد .  گاه صاحبان اراضی برای بآن وکه از عاملن ظالم ایمن باشند به حیله دسممت م
 بدین گونه وکه ملک و ضیاع خویش را به نام یکی از محتشمممان و مقربممان خلیفممه ثبممت
،نهمما سممتم نکننممد و بممه پمما س ،یشوند بممر بآ ،یوکردند تا وکسانی وکه مأمور جبایت خراج م  م
 حشمت بآن بزرگ به گرفتن نیمی یا وکمتر از خراج اوکتفا نمایند . این وکار در تاریخ اسمملم
 به «الجاءد » معروفست و درین عبطریقه «الجماءد » صماحب زمیمن ممزارع و وکشمتکار شممرده
،یشد و زمین او به تدریج در تملک مممرد صمماحب نفمموذی وکممه بممه او پنمماه داده بممود در  م

،یبآمد ،یگردید .۲م  و صاحب زمین اصلی فقط شریک غله و سود بآن م

 این عبطریقه در هر عصری وکه مردم از سیطره استبداد حکام ظالم و عبطماع بیممم دارنممد
،یامیممه نخسممت ،یوکند و ظلم و فشار بن ، تهای گوناگون جلوه م ،یگردد و به صور  متداول م

موجب شیوع این «حیلهد » گردید .

 در دوره خلفت ولید بن عبدالملک اهالی سواد برای بآن وکه از ظلم عمماملن سممتمکار
 رشوه خوار ایمن بمانند به مسلمه بن عبدالملک برادر خلیفه وکه والممی سممواد بممود الجمماء
 جستند . از بآن پس اراضی سواد ضیاع مسلمه گردید و در دست اعقاب و احفمماد او بمماقی

منزل دیگر . برهان قاعبطع .
 .۳۰تاریخ قم ، ص ۱
 .۲۸۲ابن الفقیه ص ۲



۳۰۰ / دو قرن سکو ت

 ماند تا بآن وکه خلفت به دست بنی عبا س افتاد و بآن اراضی نیز جزء ضیاع خلفت ضبط
 گشت . مردم مراغه نیز هنگامی وکه مروان بن محمد والی ارمنستان و بآذربایجان بود به او
،نها به تملک مروان دربآمد تا پس از سممقوط مممروان ماننممد سممایر  الجاء نمودند و اراضی بآ

،نها مأخوذ گردید . ،یامیه از بآ املک بن

 در دوره عباسیان نیز این شیوه دوام یافت . مردم زنجان از بیم صعالیک و از شر عمال
،نها نیممز  مجبور شدند اراضی خود را به نام قاسم پسر هارون الرشید ثبت وکنند و اراضی بآ

۱ازین راه رفته رفته جزو ضیاع سلطانی گشت .

 در فار س نیز ظلم و فشار عمال و وکارگزاران خلیفه ، مردم را به ترک املک خویش وا
،یزد با ایممن همممه بممه هممم خمموردن تعممادل ،یداشت و توازن و تعادل اجتماع را به هم م  م
 اجتماع را مردم به مثابه یک چاره و درمان جهت رهایی از جممور و بیممداد عمممال خلیفممه

،یوکردند . تلقی م

آشوب و شورش
،یتوانسممتند بیابنممد ،های وکه مردم برای رهممایی از بیممداد سممتمکاران م  گاه نیز تنها چار
 شورش و قیام بر ضد خلیفه بود . توجه بممه ایممن نکتممه وکممه قسمممت عمممده خممراج قلمممرو
،شها و ،یدهد وکه چرا بیشتر شور ،هاند نشان م ،یپرداخت  عباسیان را مردم خراسان و عراق م
،مهای خونین و بزرگی وکه بر ضد خلفای عباسی انجام شد از خراسممان و عممراق پدیممد  قیا
،یبآمممد  بآمد: این همه فشار و شکنجه و بیداد وکه بر سممتمدیدگان خراسممان و سممواد وارد م

،یداشت . بآنان را به شورش و قیام بر ضد خلیفه وا م

عیاران و رهزنان
،یستاندند و برزگران و بازرگانان وکه  وکارگزاران حکومت ، با شکنجه و بآزار مردم خراج م

 .۲۸۲ و ص ۲۴۸ابن الفقیه ص ۱



پایان یک شب / ۳۰۱

،یشممدند دسممت از وکممار خممویش ،یدیدند ناچممار م  حاصل عمر خود را چنین عرضه تاراج م
 برگیرند . برای فرار از بیداد و شکنجه عمال دولت بسا وکممه مممردم مجبممور بودنممد سممر بممه
،هها به جممان مممردم  شورش بربآورند . همه جا ناامنی حکمفرما بود . رهزنان و سالووکان در را

،یوکردند . ،یافتادند . عیاران و شاعبطران در شهرها امنیت را تهدید م م

،یشممدند . در دوره ،ههایی از سپاهیان نیز بمما رهزنممان و دزدان همدسممت م  بسا وکه دست
،هها بسیار پراوکنده بودند ،هها و گردن ،نهمما را۱مهدی و هارون ازین رهزنان در وکو   گمماه وکاروا
،یوکردنممد ،یزدند و سرمایه و وکالی بازرگانان را بابت زوکا ت ! تصرف م   فقممر و نمماامنی بممه۲م

،یشممد هنمموز بممه ،یوکرد . مال صدقه وکه میان مستحقان تقسممیم م  سختی مردم را تهدید م
،یشد . ،نها نرسیده بر اثر وکثر ت ارزانیان تمام م ۳بآ

،یبآید . درماندگی و پریشممانی مممردم  پیداست وکه از چنین اوضاع و احوالی چه حاصل م
،یتوانسمت بمه  اولین نتیجه این مظالم و فجایع بود . تعادل و توازن در اممور دیگمر همم نم
،یبآمد . ،بهای پی در پی اجتناب ناپذیر به نظر م ،شها و بآشو  وجود بآید و پایدار بماند . شور
 عیاران و رهزنان در شهر و بیابان چنان مردم را ستوه وکمرده بودنممد وکممه بغممدادیان خمود ،

  در دوره خلفممت۴برای دفاع از جان و مال خویش مجبور شدند بمه دفمع بآنمان برخیزنمد
،نها بممرای  وکوتاه امین ، بغداد یکسره در دست شاعبطران و عیاران افتاد و امین در بغداد از بآ
،یگرفت . در عهد حکومت حسن بن سهل نیممز فتنممه جممویی بآنممان در  جنگ مأمون مدد م
 بغداد و عراق امنیت و بآزادی را از همه مردم سلب وکرده بممود . قممدر ت و سمملطه مممأمون و
،یها پرده افکند . اما بعممد از معتصممم ضممعف خلفمما تروکممان را  معتصم چندی بر این پریشان
 چیره وکرد . از بآن پس حکومت در دست سپاهیان بممود و از خلیفممه جممز اسمممی در میممان

نبود .

 .۳۰۸–  ۳۰۷بلذری ص ۱
 .۱۰۶ ص ۲الفرج بعدالشده ج ۲
 .۳۱۴تاریخ گزیده ص ۳
 .۱۸۲ ص ۵رک: وکامل ابن اثیر ج ۴
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مظالم
 بغداد چنین بود اما خارج از بغداد ازین هم بدتر بود . سپاهیان و تروکممان بممرای وکسممی
،یگذاشت . هیچ وکس بر جان و مال خویش ایمنی نداشت . هر وکس مجبور  امنیت باقی نم
،یادبی تروکان خلیفه هیچ  بود به تن خود از عرض و شرف خویش دفاع وکند . گستاخی و ب
،یشناخت . در فلسطین یکی از سپاهیان به زور در خانه مردی رفت . مممرد  قید و حدی نم
 غایب بود و زنش مرد سپاهی را به خانه راه نداد . سپاهی بربآشفت و او را تازیانه زد . چون
،های ندید . بدین گممونه  مرد به خانه باز بآمد و از ماجرا بآگاه گشت جز سروکشی و انتقام چار
 بود وکه قیام مبرقع یمانی پدید بآمد . گویند وکه او برقعممی بممه صممور ت بسممت و در یکممی از
،یبآمد و عابران را امر به معممروف و نهممی ،ههای اردن پنهان گشت . هر روز از وکوه فرود م  وکو
،یشمممرد و مممردم را بممه یمماری خممویش ،یوکرد . تبهکاری خلیفه و یارانش را بر م  از منکر م

،یخواند . ۱م

 وکارگزاران و سپاهیان همه جا بر جان و مال خلق استیل داشممتند هیممچ وکممس حممتی
،نها را دفممع وکنممد . زیممرا وزرا و امممرا در دربممار ،یتوانست شر بآ ،یخواست و نم  خلیفه نیز ، نم
،یگرفممت ،یوکردند . گاه وزیر از عمال و ارباب دیوان مالی به وام م ،نها حمایت م  خلفت از بآ

،یداد وکه بآن را به تفاریق از مردم فلن ناحیه بستانند ،های۲و بآنان را حواله م   این وکار بهممان
،یشممد و ،نها از مؤدیان و خراج گزاران پر م ،یرفت ، زندا  برای جور و بیداد به دست تاراج م

،های نبود . ،یها را جز تأدیه حقوق دیوانی بهان ،مها و ناروای همه این ست

فساد عرب
 باری در این روزگاری وکه خلیفه بغداد ، در بآن شهر پر شکوه و گناه بآلود «هزار و یممک
 شبد » جلل و عظمت دربار تیسفون را ، احیاء وکرده بود ، دیگر از بآن سادگی و بآزادگی وکه
 فاتحان تیسفون و نهاوند ارمغان بآورده بودنممد ، در بیممن فرمانروایممان اسمملم هیممچ نشممانی

 .۳۷۲ ص ۶وکامل ابن اثیر چاپ اروپا ج ۱
 .۲۶۲تاریخ الوزرا ص ۲
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،کاندک همان شیوه خسروان و قیصران را ، وکه اسلم بر همه  نمانده بود . خلیفه بغداد ، اند
،یها نیممز وکممه در ،یرسمی و بیداد  خط بطلن وکشیده بود ، احیاء و اعاده وکرده بود . همان ب
 حکومت تیسفون بود در این روزگاران زنده شده بود و فرزندان فاتحان تیسفون و نهاونممد
 رفته رفته در دمشق و بغداد ، به همان سرنوشتی دچار بآمدند ، وکه ساسانیان را به سممقوط

و نکبت وکشانیده بود .

،یپایانی ، وکه از بآغاز فتوح اسلم بهره اعراب شممد ،  در حقیقت ، ثرو ت و مکنت هنگفت ب
،کاندک ، بآن سادگی ،نپروری و فساد وکشانید . و اند  خیلی زود این فاتحان ساده دل را به ت
 و دادپروری وکه بآیین مسلمانی توصیه وکرده بود ، ناچار در نزد خلفا و امرا عرب جای خود
،عپروری داد . دیگر خلفا و عمال او ، با بآن وکه همه جا از مسلمانی دم ،هعبطلبی و عبطم  را به جا
،یزدند ، بآن شور و ایمان را وکه اسلم هدیه بآورده بود ، از دست داده بودند . ایممن تفمماو ت ،  م
،یامیه ، چنان محسو س و بارز بممود ، وکممه رتبیممل سیسممتان چممون عمماملن  هم از روزگار بن
،یامیه را چنان عبطماع و گستاخ دید ، به تأسف بانگ بربآورد و گفممت: «وکجاینممد بآن قموم ،  بن
،مهاشممان بممه پشممت چسممبیده بممود ، و ،یبآمدند ؟ بآن قوم وکممه شک  وکه ازین پیش بدین جا م
،هشان از بس بر خاک سوده بودند ، سیاه گشته بود . بآن قوم وکه خویشممتن را از بممرگ  چهر
،نها بهتر از شما ،یساختند… هر چند شما به دیدار از بآن قوم خوشترید اما بآ  خرما پاتابه م

،یوکردندد » ،یداشتند و بهتر از شما نیز جنگ م   الحق ، این سخن درست بممود ،۱پیمان نگه م
،یامیه ، اعراب دیگر بآن فاتحان قادسیه و تیسفون نبودند . فسمماد و  زیرا ، از همان روزگار بن

،نها را دگرگون وکرده بود . جور و رشوه بآ

،یرفمت اول وکماری وکمه  هر وکس در این روزگاران به جایی بمرای حکممومت و ولیممت م
،یوکرد ، بآن بود وکه والی و حاوکم پیشین را با همه وکسان و پروردگان و بروکشیدگانش بمماز  م
،یوکرد . بآن گاه همممه اممموال و والممی ،یداشت . سپس وکسانی را وکه او فرو گرفته بود بآزاد م  م
،یگرفت . ،نها به انواع شکنجه باز م  سابق را با هر چه به وکسان و یاران او تعلق داشت ، از بآ
 چنان وکه وقتی خالد قسری والی عراق معزول گشمت یوسمف بمن عممر وکمه بمه جمای او
 نشست بفرمود تا او را باز دارند و با سیصد و پنجاه تن از وکارگزارانش بممه زنممدان اندازنممد .

 .۴۰۱–  ۴۰۰بلذری ، ص ۱



۳۰۴ / دو قرن سکو ت

،یدانسممتند چنیممن سرنوشممتی همممواره در  ازین سبب بود وکه والیان و عاملن ، نیممز وکممه م
،یوکوشیدند هر چه بیشتر ممکن باشد مردم را غممار ت  انتظارشان هست در عمل خویش م
 وکنند . تا روزی وکه نوبت عزل و نکال بآنان فرا رسممد ، بتواننممد هممم خلیفممه و مممأموران او را
،ینویسد عمر بن عبدالعزیز ، چممون بممه  راضی وکنند و هم برای خود چیزی داشته باشند . م
،های از تممو  خلفت نشست ، یزید بن مهلب را وکه عامل خراسان بود بخواست ، و گفممت نممام
 دیدم وکه به سلیمان خلیفه نوشته بودی ، و در بآن یاد وکرده بودی وکه هزار هزار (دینممار ؟ک )
،لها وکجاست ؟ یزید نخست انکار وکرد . چون دید وکه انکممار  نزد تو فراهم شده است . این ما
،لهمما ،لها بیاورم . پرسممید از وکجمما ایممن ما  را سودی نیست گفت مرا بگذار تا بروم و این ما
،یبآورم . عممر بمن عبمدالعزیز گفممت ،یروم و از نمزد ممردم جممع م  خمواهی بآورد ؟ گفمت م
،یخواهی یک بار دیگر نیز چندین مال از مردم بستانی ؟  و بفرمممود تمما دیگممری را بممه  –م

  حقیقت بآنست وکه درین میان فقط عامه مردم بودند ، وکممه انممواع۱جای او بآن عمل بدهند
،یوکردند تا عامل و والی خلیفه را خرسند وکننممد ،یها را ناچار تحمل م ،یرسم ،یها و ب  بیداد
 و گویی چنان شده بود ، وکه به قول یک محقق ، این رعایای ضعیف ناچار بودنممد زمیممن را

  اما ایممن مظممالم و فجممایع وکممه در روزگممار۲بکارند تا عربان درو وکنند و حاصل بآن بردارند
،یامیه همواره موجب نگرانی و نارضایی مردم ، خاصه ایرانیان بممود در روزگممار عباسممیان  بن
،یپروایممی از خلیفممه دمشممق دسممت وکمممی ،عورزی و ب  نیز دوام داشت . خلیفه بغداد در عبطم
،یپروا بودند . در روزگممار  نداشت ، عمال او نیز مانند عمال خلیفه دمشق در جور و تطاول ب
 عباسیان بآن تعصب عربی نیز وکه پشتیبان خلیفه اموی بود ، دیگر از میان رفته بود ازیممن
 رو وقت نوبت ضعف و انحطاط خلفا رسید و ایرانیممان و تروکممان نیممرو و چیرگممی یافتنممد ،
 استعانت و استمداد از عرب نیز سود و امکان نداشت در چنین احمموالی بممود ، وکممه تسمملط
 تروکان بر خلفا بغداد فرصممتی پیممش بآورد ، تمما خراسممان بممه دسممت عبطاهریممان و صممفاریان

استقلل بیابد ، و یافت .

 .۳۰رک: عصرالمأمون ص ۱
 .۳ ص Van Vlotenفون وکرمر ، رجوع شود به: ۲



پایان یک شب / ۳۰۵

بعد از دویست سال
 هنوز ، دویست سال تمام از سقوط حکومت ساسانی نگذشته بود وکه از حکومت عممرب
،یرسمممی و ،لها دسممتخوش ب  جز نامی نماند . سیسممتان و خراسممان و ممماوراءالنهر وکممه سمما
، تها ،یشممد . امممار ت و حکممومت وکممه مممد  بیدادی تازیان بود درین زمان بآممماده اسممتقلل م
 مخصوص عرب بود دیگر همه جا حتی در بغممداد ، بیشممتر در دسممت ایرانیممان بممود . زبممان
 ایرانی وکه پس از توفان قادسیه ، «دو قرن سکو تد » سمنگین را تحممل وکمرده بمود اوکنمون
،یشکست و خود را در وکام وکسانی چون حنظله و بمموحفص و محمممد  عبطلسم خموشی را م
،یوکممرد . در پایممان دوره ،ههای ادبیا ت جهان بآماده م ،یترین نغم  وصیف برای سرودن جاودان
 معتصم با بآن وکه بابک سردار بآذربایجان به دار بآویخته شده بود ، با بآن وکه مازیار امیممرزاده

،یبآورد . عبطبرستان به قتل بآمده بود باز ققنو س ایران از زیر خاوکستر سر بر م

یک دورنما
 در عبطی این دو قرن بر ایران چه گذشت ؟ دورنمایی از تاریخ و حوادث این دو قممرن را
،یتوان ترسیم وکرد . نخست توفانی سهمگین و خروشان بربآمد وکه دولت ساسممانی  اوکنون م
،لها به تاراج رفت . چندی بعد حجاج در عممراق و  را زیر و زبر وکرد . شهرها تسخیر شد و ما
،یهای سخت براندند . دیممری  قتیبه در خراسان و دیگر عربان در همه جا وکشتارها و بیداد
 برنیامد وکه مغلوبان پیکار عظیمی با فاتحان بآغاز نهادند . بومسمملم و مقنممع در خراسممان و
 جاویدان و بابک در بآذربایجممان و سممپهبد خورشممید و مازیممار در عبطبرسممتان بممه وکوشممش
،یهای عربان مردم ایممران جممز ،یها و وکوچک شمار  برخاستند زیرا وکه برای رهایی از خوار
،یدیدند . در عبطی این رستاخیز پهلوان مغلوب قمد برافراشمت و پشمت ،های نم  رستاخیز چار
 فاتح مغرور را به خاک رسانید . تفوق ایرانیان بر عربان بآشکار گشممت حکممومت و سممیاد ت

،نهای ایرانممی۱عرب رفته رفته چون «رویای شِب نیمه تابستاند »   دود و باد گردید . خانممدا
 دوباره امتیازا ت وکهن را به صورتی دیگر به دست افتاد . و بدین گونه بآن چه در بآغاز یممک

 .A Midsummer Night's dreamاشاره به درام معروف شکسپیر وکه به همین عنوان است: ۱



۳۰۶ / دو قرن سکو ت

،لانگیز  توفان بر باد رفته بود در «پایان یک شبد » وکه در وحشت و سممکو ت ، دو قممرن هممو
گذشت ، دوباره تا حدی به سامان و قرار خویش باز بآمد .



منابع وکتاب
–الف  عربی و فارسی

  بممه اهتمممام۱۹۲۳الثارالباقیه عن القرون الخالیه (وکتابک ) ابوریحان بیرونی ، عبطبع لیپزیک 
–زاخائو  این وکتاب به وسیله بآقای اوکبر دانا سرشت به فارسی نیز ترجمه شده است .

 ابواب فی الصین و الترک و الهند منتخبه من وکتمماب (عبطبممایع الحیمموانک ) للطممبیب شممرف
 –الزمان عبطاهر المروزی  با ترجمه انگلیسی و تعلیقا ت ، به قلم پروفسور مینورسکی . لندن

۱۹۴۲. 

 .۱۸۷۶احسن التقاسیم فی معرفه القالیم ، عبطبع دخویه . لیدن 

 احوال و اشعر ابوعبدالله جعفر بن محمد رودوکی سمرقندی ، تألیف سعید نفیسی ، عبطهران
 جلدک ) .۳ (۱۳۱۹–  ۱۳۱۰–  ۱۳۰۹

 –الخبار الطوال ، ابی حنفیه احمد بن داود الدینوری ، چاپ مصر ، بنفقه المکتبه العربیممه 
 بغداد . تاریخ عبطبع ندارد . عبطبع لیدن وکتاب بمما مقممدمه و فهممار س و اختلف قرائمما ت بآن در

 منتشر شده است .۱۹۱۲ و ۱۸۸۸

 ادب الکاتب ، تألیف ابی بکر بن یحیی الصولی از انتشارا ت المکتبه العربیممه ببغممداد . عبطبممع
 هجری قمری .۱۳۴۱قاهره 

 ۱۳۵۷ هجممری و ۱۳۴۵–الغانی (وکتاب  ک ) ، ابوالفرخ الصفهانی . عبطبع دارالکتب المصریه ، 
 هم . ق .۱۳۲۳–  ۱۳۲۲–هجری .  و نیز عبطبع مصر ، سنه 

 المامه و السیاسه . تألیف المام الفقیه ابی محمد عبدالله بن مسلم قتیبه الدینوری . مصممر
 جک ) .۲ (۱۳۵۵–  ۱۳۵۶



۳۰۸ / دو قرن سکو ت

  هجری . به تصحیح۲۲۴–الموال (وکتاب  ک ) للمام ابی عبیدالقاسم بن سلم المتوفی سنه 
 .۱۳۵۳و حواشی محمد حامد الفقهی . قاهره 

 اهل الممذمه فممی السمملم . تممألیف ا .  س . ترتممون ترجمممه و تعلیممق حسممن حبشممی ، عبطبممع
 .۱۹۴۹دارالکفرالعربی . مصر 

 .۱۳۳۳بابک خرم دین . سعید نفیسی . تهران شهریور 

 هم  . ق .۱۳۱۲–  ۱۳۰۱بحارالنوار ، تألیف مجلسی (محمد باقرک ) عبطبع عبطهران سنه 

 –البدء و التاریخ (وکتاب  ک ) تألیف المطهر بن عبطاهر المقدسی (به اشتباه منسمموب بممه ابممی
 احمد بن سهل البلخی شده استک ) . چاپ پمماریس . نشممر و ترجمممه وکلمممان همموار ، پمماریس

 جزءک ) .۶ میلدی (۱۹۱۹–  ۱۸۹۹

 برهان قاعبطع ، تألیف محمد حسین بن خلف تبریزی . به اهتمام دوکتر محمد معین ، تهممران
 جلدک ) .۴ شمسی (۱۳۳۵–  ۱۳۳۰

 بلدان الخلفه الشرقیه . گی لسترانج . ترجمه بشیر فرنسممیس وکمموروکیس عممواد . مطبوعمما ت
 .۱۹۵۴المجمع العلمی العراقی . بغداد 

 بیان الدیان ، تألیف ابولمعانی محمد الحسینی العلوی . به تصحیح عبمما س اقبممال عبطهممران
 شمسی .۱۳۱۲

 .۱۹۵۷البیان و التبیین . جاحظ . به تحقیق و شرح حسن السندوبی ، قاهره 

  . تهران ، وکتاب فروشممی ابممن سممینا و وکتمماب۲ و ۱بیست مقاله قزوینی (دوره وکاملک ) جلد 
 (چاپ جدیدک ) .۱۳۳۲فروشی ادب . دی ماه 



منابع وکتاب / ۳۰۹

 – ۱۸۷۶تاریخ ابی جعفر محمد بن جریر الطبری . المم و الملمموکک ) . عبطبممع لیممدن ، سممنه 
 .۱۹۳۹ م . و عبطبع مصر ۱۹۰۱

 تاریخ ادبی ایران ، تألیف پروفسور ادوارد براون (جلد اولک ) ترجمه و تحشیه و تعلیق علممی
 .۱۳۳۳پاشا صالح . تهران 

تاریخ اسلم . دوکتر علی اوکبر فیاض . از انتشارا ت دانشگاه تهران .

 .۱۹۴۷–  ۱۹۳۱تاریخ التمدن السلمی . جرجی زیدان ، مصر ، مطبعه الهلل ، 

  ،۱۹۵۲تاریخ الخلفا ، تألیف جلل الدین سیوعبطی . به تحقیممق محیممی الممدین عبدالحمیمد ، 
عبطبع مصر .

 ۵ (۱۹۵۶–  ۱۹۵۰تاریخ العرب قبل السلم . تممألیف الممدوکتور جممواد علممی . عبطبممع بغممداد 
جلدک ) .

  (رک فهرست وکتابخانه مجلس۲۲۲تاریخ الفی ، نسخه خطی وکتابخانه مجلس ، به شماره 
ک ) .۱۲۵تألیف مرحوم اعتصامی ، ص 

 تاریخ بخارا (ترجمه و تلخیص وکتابک ) ابوبکر نرشخی . به تصممحیح مممدر س رضمموی تهممران
۱۳۱۷. 

 –تاریخ برامکه . از بهترین منشآ ت قرن چهارم و پنجم ( ؟ک )  بمما مقممدمه مفصممل تمماریخی و
 ادبی و انتقادی و حواشی و تعلیقا ت . نگممارش میممرزا عبممدالعظیم خممان گروکممانی . عبطهممران

۱۳۱۳. 

  (رک۲۳۱تاریخ بلعمی ، ترجمه عبطبری نسمخه متعلممق بممه وکتابخممانه مجلمس بمه شمماره 
  (عبطبعممی بسممیار مغلمموطک ) . از ایممن۱۹۱۶–ک )  و عبطبع هند ۱۱۹فهرست اعتصام الملک ص 



۳۱۰ / دو قرن سکو ت

وکتاب عبطبع تازه ای هم به تصحیح م . بهار منتشر شده است .

 هم  . ق .۱۳۴۹تاریخ بغداد ، تألیف ابی بکر احمد بن علی الخطیب ، عبطبع مصر 

 تاریخ بیهق ، تألیف ابولحسن علی بن زید بیهقی . با تصحیح و تعلیقمما ت (مرحممومک ) احمممد
 شمسی .۱۳۱۷بهمنیاز . تهران . مهر ماه 

 تاریخ بیهقی ، تصنیف خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیممر . بممه اهتمممام دوکممتر
 هم  . ش .۱۳۲۴غنی و دوکتر فیاض . تهران 

  شمسممی . مؤسسممه۱۳۱۴تاریخ سیستان . به تصحیح (مرحومک ) ملک الشعرا بهممار . تهممران 
خاور .

 تاریخ عبطبرستان ، تألیف بهاءالدین محمممد بمن حسممن بمن اسممفندیار وکمماتب . بممه تصمحیح
  هم  . ش . (قسم دوم وکتاب شممامل ملحقمما ت بمر اصمل۱۳۲۰(مرحومک ) عبا س اقبال . تهران 

وکتاب استک ) .

 تاریخ عبطبرستان و رویان و مازندران . تألیف ظهیر الدین بن سید نصیر الدین المرعشی . به
 .۱۸۵۰اهتمام برنهارد دارن ، پطرز بروزغ 

 تاریخ گزیده . تألیف حمدالله مستوفی (چاپ عکسیک ) به اهتمام بممراون . انتشممارا ت اوقمماف
 .۱۳۳۹ جلدک ) ، عبطهران ۲ مسیحی (۱۹۱۳–  ۱۹۱۰گیب 

 تبصره العوام فی معرفه مقال ت النام . منسوب به سید مرتضممی بممن داعممی حسممنی رازی .
 .۱۳۱۳عبطبع تهران به اهتمام عبا س اقبال ، سنه ، 

  ،۱۹۰۹تجارب المم و تعاقب الهمم . تألیف ابوعلی مسکویه . چاپ عکسممی اوقمماف گیممب ، 
 جلدک ) .۳ (۱۹۱۷ ، ۱۹۱۳



منابع وکتاب / ۳۱۱

 تجارب السلف . در تواریخ خلفا و وزرای ایشان . تألیف هندوشاه ابممن سممنجر بممن عبممدالله
 .۱۳۱۳صاحبی نخجوانی . به تصحیح و اهتمام عبا س اقبال . تهران 

 التنبیه و الشراف . تألیف ابی الحسن علی بممن الحسممین المسممعودی . المکتبتممه العصممریه
 .۱۹۳۸ببغداد 

 جوامع الحکایا ت و لوامع الروایا ت . تألیف نورالدین محمد عوفی نسخه خطممی مجلممس بممه
ک ) .۴۳۱ (رک فهرست اعتصام الملک ، ص ۶۸۱شماره 

 –چهار مقاله (وکتاب  ک ) تألیف احمد بن عمر بن علی النظامی العروضممی السمممرقندی . بممه
 مسیحی .۱۹۰۹سعی و اهتمام محمد بن عبدالوهاب قزوینی ، لیدن 

 – ۱۹۳۰حدود العالم من المشرق الی المغرب . چاپ عکسی به اهتمام بارتولد . لنینگممراد ، 
 عبطهران ، ایض ًا عبطهران ، دوکتر ستوده .۱۳۱۴سید جلل عبطهرانی 

حماسه ملی ایران . تألیف تئودور نولدوکه . ترجمه بزرگ علوی از انتشارا ت دانشگاه تهران .
 ۷ (۱۹۴۵–  ۱۹۳۸الحیوان (وکتابک ) جاحظ . به شرح و تحقیق عبدالسلم محمممد هممارون 

جزءک ) .

 هجری شمسی .۱۳۱۱خاندان نوبختی . عبا س اقبال . عبطهران 

 .۱۹۴۹الخوارج فی السلم . تألیف عمر ابوالنصر . مکتبه المعارف . بیرو ت 

 .۱۹۳۱خرده اوستا . جزوی از نامه مینوی اوستا . تفسیر و تألیف پورداود ، بمبئی 

 ۱۳۱۷دستور الوزراء . غیاث الدین خوندمیر . با تصحیح و مقممدمه سممعید نفیسممی عبطهممران 
شمسی .



۳۱۲ / دو قرن سکو ت

 الدعوه الی السلم ، تألیف سیر .  ت . و . ارنولد ، تعریب حسممن ابراهیممم حسممن ، عبدالمجیممد
 .۱۹۴۷عابدین ، اسماعیل النحراوی . مصر 

 .۱۹۵۳دیوان ابی نوا س . به تحقیق و شرح: احمد عبدالمجید الغزالی ، قاهره 

  لجنممه التممألیف .۱۹۵۴رسائل البلغاء . اختیار و تصنیف محمممد وکردعلممی . الطبعممه الرابعممه 
  تمما صممفحه۳۴۴(وکتاب العرب فی الرد علی الشعوبیه ابن قتیبه ، در این چمماپ از صممفحه 

 عبطبع شده استک ) .۳۷۷

 ۱۹۵۰رساله الغفران . ابوالعل معری . تحقیق و شرح بنت الشاظی . عبطبع دارالمعارف بمصممر 
مسیحی .

 .۱۲۷۰روضه الصفا . تألیف میر خواند . بمبئی 

 –زبده التواریخ حافظ ابرو (نورالدین لطف اللهک )  نسخه خطی متعلق بممه مجلممس شممورای
ک ) .۱۴۳ (رک: فهرست مرحوم اعتصامی ، ص ۲۵۷ملی به شماره 

 زهرالداب و ثمر اللباب . لبی اسحق الحصری القیروانی ، مفصل و مضبوط و مشممروح بممه
 جزءک ) .۴ (۱۹۳۱–  ۱۹۲۹قلم الدوکتور زوکی مبارک . الطبعه الثانیه . مصر 

 زین الخبار یا تاریخ گردیزی . تألیف ابوسعید عبدالحی بن الضحاک بن محمود گردیممزی
  در اروپا نیز چاپی از این وکتاب بممه۱۳۲۷با مقدمه میرزا محمدخان قزوینی . عبطبع تهران 

 منتشر شده است .۱۹۲۸اهتمام محمد ناظم به سال 

 سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی ، تصنیف [مرحوم] محمدتقی بهار ، ملممک الشممعرا .
 جلدک ) .۳ (۱۳۲۶–  ۱۳۲۱چاپ تهران 

 سنی ملوک الرض و النبیا [وکتاب تاریخ] تممألیف حمممزه بممن حسممن الصممفهانی . برلیممن .



منابع وکتاب / ۳۱۳

 هجری .۱۳۴۰مطبعه وکاویانی 

 سیاستنامه یا سیرالملوک . تألیف ابوعلی حسن بن علممی نظممام الملممک بممه اهتمممام سممید
 شمسی هجر .۱۳۱۰عبدالرحیم خلخالی 

–السممیره النبممویه . لبممن هشممام . تحقیممق و شممرح مصممطفی السممقا  ابراهیممم البیمماری  – 
 جلدک ) .۴ (۱۹۳۶عبدالحفیظ شلبی 

 ۸ (۱۳۵۱–  ۱۳۵۰شذرا ت الذهب فی اخبار من ذهب . ابن عماد الحنبلی . عبطبممع قمماهره . 
جزءک ) .

 جلدک ) .۴شرح نهج البلغه . ابن ابی الحدید عبطبع مصر . مطبعه دارالکتب العربیه الکبری (
 ۱۳۶۹–  ۱۳۶۴الشعر و الشعرا . ابن قتیبه . تحقیق و شرح احمد محمد شاوکر ، عبطبع قاهره 

 جزءک ) .۲(

 ۱۳۵۱ضحی السلم ، تألیف احمد امین عبطبع مصممر ، لجنممه التممألیف و الممترجمه و النشممر 
 (جزء اولک ) ترجمه این وکتاب به قلم عبا س خلیلی در تهمران منتشمر شممده اسممت . مممرداد

 شمسی .۱۳۱۴

 مسیحی .۱۹۰۸العرب قبل السلم ، جرجی زیدان . مصر 

 ۱۳۷۲–  ۱۳۵۹العقد الفرید (وکتابک ) ابن عبدربه . لجنه التألیف و الترجمه و النشر قمماهره 
 جزءک ) .۷(

 العقیده و الشریعه فی السلم . اجنا س جولد تسهیر ، نقله الی اللغته العربیه: محمد یوسف
–موسی  عبدالعزیز عبدالحق  علی حسن عبدالقادر ، قاهره  –۱۹۴۶. 

 .۱۲۷۵عیون اخبارالرضا . ابن بابویه صدوق . عبطهران 
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 ۱۳۴۳عیون الخبار (وکتابک ) ، تألیف ابی محمد عبدالله مسلم بن قتیبه الدینوری ، قمماهره 
 جلدک ) .۴ هجری (۱۳۴۹– 

 فارسنامه ابن البلخی ، به سعی و اهتمام و تصحیح گای لسترانج و رینولد الممن نیکلسممون .
 . اوقاف گیب .۱۹۲۱وکمبریج 

 مسیحی .۱۸۶۶فتوح البلدان ، بلذری عبطبع دخویه . بریل 

 فجر السلم احمد امین . چاپ دوم . جممزء اول عبطبممع لجنممه التممألیف و الممترجمه و النشممر
 –  این وکتاب به وسیله بآقای عبا س خلیلی به فارسی ترجمه شده است . تهران دی۱۹۲۳

 .۱۳۱۶ماه 

 الفخری فی الداب السلطانیه و المدول السملمیه . تمألیف محممد بمن علمی بمن عبطباعبطبما
 .۱۳۴۰المعروف بابن الطقطقی . عبطبع مصر 

 –  ترجمه ای از این وکتاب به نام تاریمخ۱۹۴۸الفرق بین الفرق . ابی منصور بغدادی . مصر 
  شمسممی منتشممر۱۳۳۳مذاهب اسلم به قلم بآقای محمد جواد مشکور در تبریز به سممال 

شده است .

 خورشیدی .۱۳۲۶فرهنگ ایران باستان . نگارش پورداود . بخش نخست تهران 

 الفصل فی الملل و الهواء و النحل . للمام ابن حزم الظاهری الندلسی و بهامشه الملممل و
 جزءک )۵ (۱۳۴۸–  ۱۳۴۷النحل للشهرستانی . مصر 

 هجری .۱۳۴۸الفهرست ابن الندیم . عبطبع مصر . المطبعه الرحمانیه 

 ۹ جممزءک ) و عبطبمع مصممر (۱۳ (۱۸۷۶ تما ۱۸۶۶الکامل فی التاریخ . عبطبع نورنممبرگ . لیممدن 
جزءک ) .
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 وکتاب البلدان . ابن فقیه [ابوبکر احمد بن محمد بن اسحق الهمدانی] عبطبع دخویه ، لیممدن
۱۸۸۵. 

 .۱۳۵۲وکتاب الخراج ، قاضی ابی یوسف ، عبطبع قاهره 

 جلدک ) .۷ هم  . ق . (۱۲۸۴وکتاب العبر ، ابن خلدون ، عبطبع بولق . سنه 

 وکتاب الوزراء و الکتاب . ابی عبدالله محمد بن الجهشممیاری ، چمماپ مصممر ، بنفقممه المکتبممه
 .۱۳۵۸العربیه بغداد 

،یترین قسممتی اسممت از نمامه مینموی اوسمتا ، تمألیف و  گاتها ، سرودهای… زرتشت . قدیم
 .۱۹۲۷ترجمه پورداود . بمبئی 

 .۱۳۱۶گجستک ابالیش . صادق هدایت ، بمبئی 

 تهران .۱۳۳۳مازیار . مجتبی مینوی و صادق هدایت ، چاپ دوم 

 مانی و دین او . دو خطابه از سید حسن تقی زاده ، به انضمام متون عربی و فارسی دربمماره
 مانی و مانویت و بآن چه بدین موضوع مربوط است . فراهممم بآورده احمممد افشممار شممیرازی

 .۱۳۳۵نشریه انجمن ایران شناسی . تهران 

  هجری . به تصحیح [مرحوم] ملک الشعرا بهار .۵۲۰مجمل التواریخ و القصص .تألیف سال 
 شمسی .۱۳۱۸عبطهران سال 

 ۲ (۱۳۴۶مروج الذهب و معادن الجوهر . ابوالحسن علی بن الحسین مسعودی ، عبطبع مصر 
 ۱۸۷۶–  ۱۸۶۱–جلدک ) و عبطبع باربه دومنار  و پاوه دو وکورتی . با ترجمه فرانسوی پاریس 

 جلدک ) .۹(
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 .۱۳۲۶مزدیسنا و تأثیر بآن در ادبیا ت پارسی . دوکتر محمد معین 

 هجری .۱۳۰۶المسالک و الممالک (وکتابک ) . ابن خرداذبه . عبطبع لیدن سنه 

 مسالک الممالک . لبی اسحاق ابراهیم بن محمد الفارسی الصطخری ، عبطبممع فممی مممدینه
 مسیحی .۱۹۲۸لیدن . سنه 

 هجری .۱۳۰۰المعارف . ابن قتیبه دینوری مصر 

 معالم القربه فی احکام الحسبه ، تألیف محمد بن محمد بممن احمممد القرشممی عممرف بممابن
 (اوقاف گیبک ) .۱۹۳۷الخوه . به تصحیح روبن لیوی . وکیمبریج 

 جلد با فهار سک ) .۶ (۱۸۷۱–  ۱۸۶۶معجم البلدان ، یاقو ت حموی . به اهتمام ووستنفلد 

 مفاتیح العلوم ابی عبدالله محمد بن احمد بممن یوسممف الکمماتب الخمموارزمی . عبطبممع مصممر .
۱۳۴۲. 

 مقاتل الطالبیین و اخبارهم . و بهامشه منتخب فی المراثی و الخطممب لفخرالممدین احمممد
 .۱۳۰۷النجفی . عبطهران 

 مقال ت السلمیین و اختلف المصلین . تألیف ابی الحسن علی بن اسماعیل الشعری . به
 جزءک ) .۲ (۱۹۵۴–  ۱۹۵۰تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید . مصر 

 .۱۸۵۸مقدمه ابن خلدون ، عبطبع پاریس . به اهتمام وکاترمر 

 .۱۹۲۳الملل و النحل شهرستانی . عبطبع لیپزیک . سنه 

 وفیا ت والعیان . ابممن خلکممان . عبطبممع قمماهره بممه تحقیممق و تعلیممق محمممد محیممی الممدین
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 جلد] .۶ [۱۳۶۷عبدالحمید 

 .۱۹۳۸یسنا . جزوی از نامه مینوی اوستا ، تفسیر و تألیف پورداود ، 

 – ۱۹۲۷یشت ها . (جلد اولک ) قسمتی از وکتاب مقممد س اوسممتا ، تفسممیر پمورداود ، بمممبئی 
 .۱۹۳۱[جلد دوم] 
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Bailey Zoroastrian Problems in the Ninth – Century Books Oxford, 
1943.

Barthold Turkistan Down to the Mongol invasion.  Gibb Memorial 
series, 1928.

Basiliev Byzanse et les Arabes. (2 vol)

Bidez  –  cumont  Les  Mages  Helleniés  Zoroastre.  Ostanés  et 
Hystaspe d'aprés les traditions Grecque paris 1938 (2 vol,)

Bouvaat Les Barmecides d'aprés les historiens Arabes et Persanes. 
Paris, 1912.

Boyce  The  Manchean  Hymn  cycles  in  Parthn,  Oxford  university 
press, 1956.

Browne (E. G.) A literary History of Persia. Cambridge, 1929. Vol I.
Caetaanti Annalli dell Islam. Millan, 1950.

Christensen  (A)  L'Iran  sous  les  Sassanides.  Copenhague,  1936 
Kawadh at le communism maz dakite:

Dermesteter Coup d'oeil sur l'histoire de la perse. Paris, 1885.

Dennett (D. C.) Conversion and the poll Tax in early Islam. Harvard 
university press, 1950.

Duchesne – Guillemin: Zoroastre, paris, 1948.

Dunlop  the  History  of  the  Jewish  khazars.  Princeton  University, 
1954.

Frye  (R.)  the  History  of  bukhara,  Translated  from  a  Persian 
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Abridgement of the arabic original. Massachusets, 1954.

Gibbon the decline and fall of the Roman Empire (6 vol)

Everyman's library.

Goldzieher Muhammedanische studien. Halle 1889 – 90 2 vol.

Herodotus With an English Translation By A. D. Godlev (4 vol) loeb 
classical Library, 1946.

Herzfeld Altpersische inschriften. Berlin, 1938.

Jackson (W) Zoroastrain studies. New York, 1928.

Jamasp – Asana Shikand – Gumanik vijar. Bombay. 1887.

Labourt: Le Christianisme dans L'Empire Perse, Paris 1904.

Le Strange the Lands of the Eastern Caliphate. Cambridge, 1930.

Baghdad during the abbasid caliphate. Oxford 1924:

Lôkkegaard (F r.) Islamic taxation in the classic Period, Copenhage, 
1950.

Markwart Wehrot und Arang heraausgegeben von H. H.

Schaeder, Leiden, 1938.

Menasce  (J.  de.)  Skand  –  Gumanik  vicar.  Text  pazand  Pahlavi, 
Transcrit, traduit et commenté Fribourg, 1945.

Minorsky hudud al – Alam translated and explaine. Gibb memorial, 
1937.

Muir (w) The caliphate.its Rise, Decline and fall edin burgh, 1924.

Nicholson (R A) A literary History of the Arabs. Cambridge, 1930.
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Pelliot (p) Les traditions Manichéennes au Foukien Leiden, 1925.

Perier (i) Vie d'Al – Hadjdjadj ibn yousof d'après Les sources arabes. 
Paris, 1904.

Sadighi (Gh) Les mouvements Rligieux iraniens au IIe et IIIe siecle de 
I'Hegire Paris. 1938.

Shape History of the Egypt, London, 1858 (2 vol)

Spuler (B) Iran in früh – Islamischer Zeit. Wiesbaden. 1952.

Van Vloten Recheches sur la Domination arabe, le chiitisme et les 
croyances messianiques sous le kalifat des omayades. Amsterdam, 
1894.

Wellhausen Das Arabische Reich und sein sturz. Berlin, 1902 – Die 
Religiös – Politischen opposition partein 1901.

West (E. w) Pahlavi Text. Oxford , 1901.

Zaehnr Zurvan. A Zoroastrian dilemma. Oxford, 1953.

Zarrin Koob A. H. The Arab Conquest of Iran And Its Aftermath, In 
Cambridge History of Iran, Vol. 4, 1975.
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شفها شهها و دائره المعار –ج  مجل

Acta  Orientalia  Ediderunt  Societantes  orientales  Batava  Danica 
Norvegica.  Brill  Archiv  Orientalni.  Journal  of  the  Czechoslovak 
oriental institute Prague.

Bulletin of the Oriental and African Studies university of London = 
BSOAS

Journal Asiatique. Publié pae la Societé Asiantique. Paris.

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland = 
JRAS

Encyclopedie de I'islam. Leide. Paris 1913 – 1934 (IV Vol)

Encyclopedie de I'slam. Nou velle Edition tome. I'olivari son 1 – 6 
Brill 1954 – 1956.

Forgotten  Religions  (including  some  living  primitive  Religions. 
Edited By Vergilius Ferm New York 1950.

Shorter Encyclopedia of islam Gibb. and Kramers. Liden 1953.

ZDMG = Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft.
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