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 دوم مقدمه چاپ

  
نويسد  ميچنان ديدم كه هيچكس كتابي ن

: اال كه چون روز ديگر در آن بنگرد گويد
اگر فالن سخن چنان بودي بهتر گشتي و 

تر  اگر فالن كلمه بر آن افزوده شدي نيك
   بعماد كات: نقل از  .                    آمدي

  
 نخستين بروا نديدم كه همان كتا ،كردم اي براي چاپ تازه در تجديد نظري كه در اين كتاب،

كيست كه بعد از چند سال كتابي را كه نوشته است بنگرد و . هيچ كاستي و فزوني چاپ كنم بي ،را
به اين وسواس خاطر دچار نه همين امثال عماد كاتب  ،تنهابيند؟ جاي اضافه و نقصان ن آندر

حرك من، اگر اما م. اند همين شيوه را دارند كه كرده كارهايي ةكه بسياري از مردم دربار ،اند بوده
ها را جابجا كنم و بعضي  كه بعضي لغت كردم شايد به همين اكتفا مي ،فقط وسواس خاطري بود

كنند بسيار كسان بيش از اين كاري  يد نظري كه در كتابي ميدر تجد .ها را پيش و پس ببرم عبارت
از آنچه . اما من ترتيب و شيوه كتاب اول را برهم زدم و كاري ديگر پيش گرفتم. كنند مين

هرچه را وارد ديدم به منت پذيرفتم  ،در باب چاپ سابق گفته بودند گيران، شناسان و خرده سخن
جويي است چه ضرورت دارد كه من بيهوده از آنچه  ز حقيقتدر جايي كه سخن ا. ودر آن نظر كردم

فرصتي كه در اين  و عناد ناروا ورزم؟ از اين رو، لجاج ام دفاع كنم و عبث سابق به خطا پنداشته
ر چه مشكوك و تاريك و نادرست ، قلم برداشتم و در كتاب خويش بر هبراي تجديد نظر پيش آمد

ايي بود كه من درآن روزگار اين موارد مشكوك و تاريك جاهبسياري از . ، خط بطالن كشيدمبود
، نتوانسته بودم به عيب و گناه و شكست ايران به درست يا تعصبمي دانم از خا ميگذشته، ن

در آن روزگاران، چنان روح من از شور و حماسه لبريز بود كه هر چه پاك و حق و . اعتراف كنم
ـ نبود زشت و گويم  ميايران باستاني را  ـچه را از آن ايران  دانستم و هر ميمينوي بود از آن ايران 

يي كه پس از نشر آن كتاب بر من گذشت و درآن مدت، ها در سال. شمردم مي پست و نادرست
كه  ، چنانغافل نبودم در اين راي نارواي من، در باب همين دوره از تاريخ ايراناز كار و انديشه مي د

نظران از آن غافل نبودند، دريافتم و در  خطاي اين گمان را كه صاحب. خللي افتاد ،سته استشاي
گمان خطاي  آن اين فرصتي كه براي تجديد نظر در كتاب سابق به دست آمد الزم ديدم كه

اين كتاب دارم آن نيست كه  ةآخر عهد و پيماني كه من با خوانند. آميز را جبران كنم تعصب



 

 

من آنست عهد و پيمان . رق و دروغ و غرور و فريب بيااليمبه ز اتاريخ گذشته ر، انستهدانسته يا ند
در اين صورت ممكن . كه حقيقت را بجويم و آن را از هر چه دروغ و غرور و فريب است جدا كنم

،  خط رويي خويش و ستيزهمي ديدم از خا مينبود كه بر آنچه در كتاب خويش نادرست و مشكوك 
ورزد با خويشتن  ميمن بيش از حد ضرورت اعتماد سخن شايد بر را كه  اي بطالن نكشم و خواننده

  .به گمراهي بكشانم
من  ةديگري نيز بر عهد ةوظيف ،شمردم ميكه من آن را شمار خويش  طلبي اين حقيقتت

. ين كتاب مبهم و مجمل گذاشته بودم،  به پاس حقيقت روشن كنمبايست آنچه رادر ا مي: داشت
داشت كه من  مييي ها خويش پرسش ذهن ، دركه آن كتاب سابق مرا خوانده بود جواني ةخوانند

  .ي نداده بودمها جواب در آنجا،  بدان
، فرهنگ داد كه صحرانوردان كمساسانيان چه بود؟ چه روي  و شكست سبب سقوط

ير نويسان اخ كه تاريخ ،را بردست گرفتند؟ در اين دو قرن نوشت تمدني چنان عظيم و با شكوهسر
نشان  ناپيدا و بي اي ب داشت كه زبان فارسي چون گمشدهچه سب اند هما در باب آن سكوت كرد

شوريدند و با عربان و  ميبر تازيان  اي ماند؟ در آن مدت كه شمشير زنان ايران به هر بهانه
آيين مسلماني چگونه بحث و جدل كردند مغان و موبدان در برابر  ميمسلمانان جنگ و پيكار 

. زم بود كه در آن كتاب جواب بگويمگذشت ال ميرا كه بر هر خاطري  ها الكردند؟ اينگونه سؤ مي
اما در چاپ نخستين پيرامون اين مسائل نگشته بودم تا مگر به هنگام فرصت در مجلدي ديگر 

تا آن را براي  ،به تجديد نظر در آن كتاب پرداختمكه مي و هنگا. . . ها پاسخ بگويم ؤالبدان س
  . . .ردم كه اين فرصت به دست آمده استچاپ دوم آماده سازم، گمان ك

ماجراترين ادوار تاريخ ايران است، اما براي چه نام كتاب را كه سرگذشت دو قرن از پر   
انتشار  ، پس ازو غوغا؟ اين را يكي از  منتقدان دو قرن آشوب نه ام و شتهاگذ» دوقرن سكوت«

كافي  مرا از سر تا آخر با دقت و حوصلة اگر كتاب ،اين منتقد عزيز. ب پرسيده بودچاپ اول كتا
نه آخر در طي اين دو قرن زبان ايراني خاموشي . يافت ميخوانده بود جواب خود را در طي كتاب 

كه از آن كتاب  اي گفت؟ با اين همه در چاپ تازه ميگزيده بود و سخن خويش جز بر زبان شمشير ن
؟ اين چه حاجت اي اما به نام تازه. انتخاب كنم اي ب بود كه نام تازهشود شايد مناس ميمنتشر 

شناختند چه زيان دارد كه اكنون نيز، با اين رشد و  ميكتاب را وقتي كه نوزادي خرد بود بدان نام 
   نمائي كه يافته است به همان نام سابق بشناسند؟

هيچ فزود و كاستي  كتاب سابق را بي ،ازه نيزپ ته مرا بر آن داشت كه در اين چاآنچ باري،
خويش را  ةوظيفآيا  ،اما در اين تجديد نظري كه كردم. حقيقت جويي بود ةچاپ نكنم وظيف
، هم از وقتي كه تاريخ ةهستم كه نويسنددانم و باز بر سر سخن خويش  مين ؟ام درست ادا نموده

. جويي است خارج شده است حقيقت ةزمال كه طرفي كند از بي ميكار خويش را انتخاب موضوع 
ن نيز اگر بيش از اين از حقيقت م. تواند بخشود ميليكن اين مايه عدول از حقيقت را خواننده 

. ار بمانمبركن ميبا اين همه بسا كه باز نتوانسته باشم از تعصب و خا. اوز نكرده باشم خرسندمتج
ادعا . ام اين جستجو به حقيقتي رسيده ندارم كه در ادعا: مهيچ ادعايي ندار در هر حال از اين بابت

  .بيني و كمتر زينم ميمتاعم كه تو  اين .ام مورخي محقق را ادا كرده ةندارم كه وظيف
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  چند اعتراف از نويسنده
  

اما چه بايد . به نظر آيد اي فايده اي بر اين چند صحيفه شايد كار زائد و بي نوشتن مقدمه
كتاب او  ةاند كه حد و ارزش كار نويسنده را از مقدم كرد؟ بسياري از خوانندگان عادت كرده

گذارد خواننده كنجكاو و  مياين عادت اگر پسنديده و سودمند باشد از آن روست كه ن. بجويند
  .فايده است به هدر دهد آنچه مبتذل و بي ةياب وقت خود را در مطالع نكته

از آنچه موجب عالقه » سبب تأليف كتاب«دارد كه در بيان  ميليكن همين امر نويسنده را وا 
او مربوط است، با  درون كتابش شده است، از آنچه فقط به خود او و به زندگياو به موضوع 

اي بر يك كتاب، براي نويسنده غالباً  از همين جاست كه افزودن مقدمه. خواننده سخن بگويد
  . . .آيد مي انگيز به نظر فايده و مالل كاري دشوار و بي

. ال جواب درستي  نداردؤاين س ايبر كنم علم هنوز ميدر تاريخ مالك يقين چيست؟ گمان  
موجد  ،آيد مفيد جزم و يقين نيست ميبرمي آنچه از اسناد و شهادات، بعد از تحقيق و انتقاد عل

ظن و تخمين است و بر آنچه به قول ارباب منطق، متكي بر شايعات و متواترات و مظنونات باشد 
  توان معرفت قطعي و جزمي بنياد نهاد؟ ميچگونه 

» قاضي بعث و نشور حوادث گذشته در محضر يك«ي مانند ميشله تاريخ را كساناينكه 
انتهاي خاموشي و فراموشي غوطه  اي را كه در فضاي بي گذشته. اند خالي از مسامحه نيست خوانده

توان به مدد سندي و كتابي چند كه بر حسب اتفاق از دستبرد فنا و فراموشي  ميخورد چگونه  مي
  زنده كرد؟  هارجسته است ديگر ب

ليكن اين سخن ادعائي بيش . جويي سخن بسيار گفته اند طرفي و حقيقت در تاريخ از بي. . . 
كند در واقع دنبال هوس و ميل  ميمورخ از همان جا كه موضوع تاريخي خود را انتخاب . نيست
دهد  ميار را موضوع تحقيق خويش قر» تاريخ هند«اگر . شود ميطرفي خارج  رود و از بي ميخود 

مند كرده است و اگر از  براي آن است كه رغبتي يا مصلحتي او را به حوادث آن سرزمين عالقه
چيزي هست كه با احساسات و  گويد، از آن روست كه در آن ماجرا ميسخن » انقالب فرانسه«



 

 

را  توان آن طرفي مورخ، ادعائي است كه به دشواري مي بنابراين بي. تمايالت او مناسبتي دارد
  .تأييد كرد

چند  اي كنم آن را تاريخ بخوانم جز آنكه صحنه مي، كه جرأت نها اين يادداشت ةمن در تهي
ي تاريك يا رنگارنگ ها و عواطف خويش؛ و از پشت شيشهوجدان  ةاز تاريخ گذشته را از روزن

در تاريخ، اگر بتوان تجزيه و استقراء را مانند . . . ام اسناد و منابع موجود تصوير كنم كاري نكرده
ليكن باز . تواند از صحت روش تحقيق خويش مطمئن باشد ميعلوم طبيعي به كار بست مورخ 

آورد مثل يك حقيقت علمي، قطعي و  ميتواند معلوماتي را كه از آن روش به دست  مين
ت به كار ريخ مانند علوم، روش تجربي درساما كيست كه بتواند در تا. ناپذير اعالم كند ديترد
                                                                                                                 . . .بندد

                            1330ماه  دي تهران                                                                                           
  كوب عبدالحسين زرين

 



 

 

  
  
  
  
  
  

          تـرســفه               
  

  
1 

  صحرا فرمانروايان
  )29 صفحه تا 10 صفحه از(

  
  11   – 12                                 آرام روزهاي
 12  – 13                                نشينان صحرا
 13  – 14                                          حيره
 14  – 16                                     لخم بني

 16  – 17                                      هاماوران
 17  – 18                             يرمح انپادشاه
  18  – 19                      بازرگاني هاي رقابت
  19  – 20                              اخدود اصحاب
 20  – 21                                 فيل اصحاب

 22 – 23                                   يزن ذي
 23 – 24                               يزن ذي سيف
 24 – 25                             ديلمي وهرز
 25 – 26             يزن ذي سيف شدن كشته

  26 – 29                                دريمن ايرانيان
  
  

2  
  ريگ و طوفان

  )42 صفحه تا 30 صفحه از(
  

 31 – 31                               محمد پيام
   31 – 32                                        تازه آيين

  32 – 32              دستبرد تازيان                 

  
  
  
  
  

  

  منــدرجـات
  
  

  
  

  
  

 32  – 33               بسيج جنگ                 
 34 – 35                             قادسيه در

 35  – 36                                جنگ فرجام
 36  – 37                             مداين سوي به

 37 – 37                                   مداين فتح
 38 – 38                               جلوالء جنگ

 39  – 40                             شوش و شوشتر
 40  – 41                               خيانت باب در

 41  – 42                                   نبرد آخرين
  42 – 42                                      اوندنه فتح

  
  

3  
  شخامو آتش

  )61 صفحه تا 43 صفحه از(
  

 44 – 46                             فاجعه يك آغاز
 46  –47                     محلي هاي مقاومت

 47 – 49                                        عمر قتل
 49  – 50                             فاتحان رفتار
 51  – 51                          اميه بني و موالي
 51 – 52                         ها ايراني برتري
 52 – 55                                   مختار قيام



 

 

  55 – 57                         حجاج
   57  – 58                                 عبدالرحمن

 59  – 59                     علي زيدبن خروج
 60  –   61                              زيد بن يحيي
   61   –  61                               ها اموي سقوط

  
  

4  
  ها اموي سقوط

  )72 صفحه تا 62 صفحه از(
  

 63 – 64                               كهن هاي نغمه
 64 –  64                                         تازه پيام
 64 – 65                           شده گم زبان
 65 – 66                                 سوزي كتاب
 66 – 67                                ديوان نقل
 67 – 68                             سكوت آغاز
 68 – 69                           خاموش فرياد
 69 – 70                           پارسي آهنگ
 71 – 71                       بصره در اي ترانه
  71 – 72                                   بلخ در سرود

  
  
5  
  سياه درفش

  ) 91 صفحه تا 73 صفحه از(
  

 74 – 75                   رستاخيز بامداد
 75 – 76                          اوضاع آشفتگي
   76 – 77                                        ابومسلم
 77 – 78                               بعر انحطاط
 78 – 79                                 جامگان سياه
 79 – 79                                      زاب واقعه

  79  – 81                                 آفريد        به
  81  – 82                                منصور نگراني

  82 – 83                 فرجام ابومسلم             

 83 – 84                   ابومسلم انتقام
 84  – 84                                       راونديان

  84  – 88                                           سنباد 
  88 – 91                      سيس استاد  

  91  –  91                          جا همه در شورش
  

  
6  

  جيحون سوي آن در
  ) 101 صفحه تا 92 صفحه از (

  
  93  – 94                         النهر ماوراء
 94  –  95                                بخارا خاتون
 95  –  95                         مسلم بن ةقتيب
 96  –  98                            سمرقند فتح

 98 –  98                         ترك اسحق
  98 –  101                             دار نقاب پيغمبر

  
  

7  
  شب يك و هزار شهر

  ) 121 صفحه تا 102  صفحه از (
  

 103 – 104                             بغداد بناي
 104 –  104                 شب يك و هزار شهر

                104 – 106                  بغداد خليفه
 106  – 107                     عباسيان دولت

 107  – 109                                برمكيان
 109  – 112                            برامكه سقوط
 112  – 113                       زبيده بوزينه
 113  – 113                       علويان و  برامكه
 114  – 115                          عيسي بن علي
 115  – 117                         آذرك بن ةحمز
  117  – 118                         خليفه درگاه در

  118 – 119                         سهل خاندان
  119  – 119                         شورش جا همه



 

 

  119 – 120                           بغداد در
   120 – 121                           بغداد به بازگشت

  
  

8  
  رستاخيز بانگ

  ) 158 صفحه تا 122 صفحه از (
  

 123  – 124                           ايران رستاخيز
 125  – 125                         دينان خرم

 125  – 127                     روايات اختالف
 127  – 127                                   بابك

 127  – 128                      مجعول روايات
 128  – 129                         بابك قيام

 129  – 130                     مازيار و افشين
 130  – 131                        بغداد تركان
 131  – 132                         امراء رقابت
 132 – 132          افشين و بابك دربارة

 132 – 133              بيزانس يا بوزنطيه
 133 – 133                            تنوفوبوس

 133 – 134                   بابك  هاي جنگ
 134 – 135                   خدعه و جنگ

 135 – 136                      بابك گرفتاري
 136 – 136                       بابك فرجام
  136 – 137                                        افشين

 137 – 139                                  اشروسنه
 139 – 139                  خليفه خدمت در

 139  – 140                      خراسان اوضاع
 140  – 141                 طاهريان با رقابت

 141  – 142                             خليفه بدگماني
 142 – 142                                 مازيار
 143 – 143                       طاهريان و مازيار

 143 – 144                         افشين يزبا
 144 – 145                       مازيار خروج

   145 – 146              و چهار بيست و دويست
  

 146 – 146شكست                                      
 146 – 147                            توطئه كشف

 147 – 147                          افشين دشمنان
 148 – 149                      دواد ابي بن احمد
 149  – 150                            آذربايجان در

 150  – 151                           افشين سقوط
 151  – 151                    فرار جوي و جست در

 151 – 152                       توطئه آغاز
 152 – 154                   افشين ةمحاكم
 154 – 156                    مازيار و افشين

 156 – 157                 افشين سرانجام
  157 – 158                                     طاهريان

  
  

9  
  عقايد جنگ

  ) 179 صفحه تا 159 صفحه از (
  

 160  – 161                        روشني در نبرد
 161 – 162                        زرتشت آئين
 162 – 162                     اختالف و فساد
 162 – 163                          ماني آيين
 163 – 164                                   مزدك
 164 – 164                  احكام تأويل و زندقه

 164 – 165                                  زروانيان
 165 – 166                           حيرت و شك
 166 – 166                             عيسي آئين
 166 – 167                           بودا آيين

 167 – 167                  فلسفي مشاجرات
 168 – 169                        ثنويت فلسفة
 169 – 179                                        زنادقه
 170 – 170                        مقفع بن عبداهللا
 171 – 171                             برد بن بشار

 171 – 172                       زندقه انتشار
  172 – 173              مناظره مجالس و مأمون



 

 

 173 – 174                    ثنوي مناظرة
 174 – 176            شكن گمان گزارش

 176 – 176                  شابالي گجستك
  176 – 179                                     شعوبيان

  
  

10  
  شب يك پايان

  ) 192 صفحه تا 180 صفحه از (
  

 181 –  181                            آخر هاي سال
 181 –  182                               تركان نفوذ
  182 – 183                        عمال كاري ستم
 183 – 184                      حكومت فساد
 184 – 185                                          وزراء
 185 – 185                         وزراء ثروت
  185 – 186                               جزيه و خراج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 186  –  187                             ذمه اهل
 187  –  188                             ستاني خراج
 188  – 189                           الجاء رسم

 189  –  189                        شورش و آشوب
 189   –  190                    راهزنان و عياران
 190   –  190                                    مظالم
 190  –   192                              عرب فساد
 192   – 192                   سال دويست از بعد
   192  –  192                                 دورنما يك

                       
       

  
  ضمائم

  ) 213 صفحه تا 193 صفحه از (
  

  193 – 203                        ها يادداشت
  204 – 213                                 كتاب منابع

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

                                                               1   
  
  

  فرمان روايان صحرا                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 فرمان روايان صحرا                                          11                                           دو قرن سكوت

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
 

  روزهاي آرام
، سرداران و امپراطوران روم را در پشت شكوه دولت ساسانياران كه هيبت و در آن روزگ

روي نياز  *»انيران « ، عربان نيز مانند ساير مردم افكند به بيم و هراس ميهاي قسطنطنيه  دروازه
           آوردند و در بارگاه كسري چون نيازمندان و درماندگان به درگاه خسروان ايران مي

       نيز به درگاه شهرياران ، پيش از اين. طلبيدند از آنان مي آمدند و گشاد كار خويش را مي
 ةدر زمر» بيابان عرب« رپيش از اسكند. داري در نيامده بودندبر ايران جز از در فرمان

                     سران، از آن پس نيز. ه ايران تعلق داشتهايي بود كه به داريوش شاهنشا سرزمين
ي كه ا در دوره. برداران بودند پرستاران و فرمان پادشاهان ايران در شماردرگاه ، بر و پيران قوم

ي درياي پارس به ها ها به بحرين و كناره ، برخي از آنر نزاده بودشاپور ذواالكتاف هنوز از ماد
د و را ادب كر ها آن اند وقتي شاپور به زاد برآمد، ردهها  آو كه در تاريخ اما چنان. غارت آمده بودند

نشاندگان و گماشتگان  در درگاه يزدگرد اول بزرگان حيره چون دست .به جاي خويش نشاند
              نيز مثل  تازيان سرزمين هاماوران روان،ـو در روزگار نوشي .آمدند يـم ارـايران به شم

تهامه را ديگر آب نجد و  هاي ريگزار بي باديه. ايران بودند ةدست نشاندتازيان حيره خراجگزار و 
        هاي زيرا در اين بيابان .و سپاه ايران را به خويشتن كشاند آن قدر ومحل نبود كه حكومت

                ز مشتيـو ج. دان نبوـشت و رز و بازار و كاال هيچ نشـاز ك، انگيز لآب هولناك خيا بي
كه چون غوالن و ديوان همه جا بر سر اندكي آب و مشتي سبزه، با يكديگر  عرب گرسنه و برهنه،

                 هاي هولناك  جز آن بيابان. ديد ي نيز در آنجا كس اثر نميـآدماز  ،در جنگ بودند
   ارزيد ديگر هر جا از سرزمين داشتن نمي آب و گياه كه به رنج گرفتن و نگه هراس انگيز بي
                         و عربان،. وم نبود در زير نگين ايران بودآن ر اگر از و بهايي داشتتازيان ارجي 

                                       نياز ةعبـن كـمدائ كـونت داشتند بارگـاه خســروان را دراين حدود س كه در
  ، كساني چون اعشي، نيزها هست كه از شاعران عرب  قصهدر . شمردند مراد خويش مي ةو قبل

    1.آوردند مي  شرف به دست آمدند و از ستايش شاهنشاه مال و نعمت و فخر و مي به درگاه خسرو 
  

  .375قد ادبي، ص ن – 214، الشعر و الشعراء ص 1ج : ابن قتيبه - 1
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خود اين انديشه هم كه روزي تخت و تاج و ملك و گاه خسروان دست فرسود  ،در آن روزها
، باليدند برداري ايرانيان به خود مي نام و نشان گردد و كساني كه به بندگي و فرمان عربان بي

كام و هوس  بها به و  ارج بياي   تخت و ديهيم شاهان و ملك و گاه خسروان را چون بازيچهروزي 
كه ضعف معنوي و  ،اما درست در همين روزگاران. رسيد زير و زبر كنند هرگز به خاطر كس نمي

نيرويي ، كاست خورد و مي نيروي ظاهري و جسماني دولت ساساني را از درون مي، روحاني
اندك اندك  از درون ريگزارهاي قفر و هولناك بيابان عرب پديد آمد و ،بزرگ و بالنده ،معنوي

زور بازو ه ب زدند و روم مي ةكه پنجه بر پنج باليد و فزوني يافت تا سرانجام شكوه و قدرت كساني
 .خوش تازيان گشت دست ،تافتند را مي آنان ةپنج

  
 صحرا نشينان

كه همه جا جز در جاهاي  با آن هواي گرم و سوزاني، آب و گياه عرب خشك و بي ةجزير
از اين رو بود كه از دير باز تمدن . براي زيست مردم جايي مناسب نبود البته آن هست كوهستاني

از آب و گياه بهره داشت يا ي نقاط كه ا بود و گذشته از پاره نكردهاي  و فرهنگ در آنجا جلوه
جا  نشيني هيچ جاهايي كه بر سر راه تجارت واقع بود در سراسر اين بيابان فراخ زندگي شهر

  .رونق نيافته بود
، باديه هايدر كنار ،كه از يمن تا عمان امتداد داشت ،گذشته از نواحي كوهستاني جنوب

        بود كه اعراب در آن سكونت  النهرين نيز از قديم شهرهايي كوچك مي مجاور شام و بين
بازرگاني داشت و بر سر  ةدل نيز جنبنالج مةيي مانند مكه و يثرب و طائف و دوها شهر. داشتند مي

و . فراخ چيزي نداشت هاي ابانهاي تفته و بي باقي اين سرزمين پهناور جز ريگ .ارت بودراه تج
نشين با شترها و  آمد عرب بيابان ي پديد ميا جوشيد و سبزه ي كوچك از خاك ميا گاه چشمه اگر

گرد البته به غارت و تطاول  زندگي اين خانه بدوشان بيابان .آمد چادرهاي خويش همانجا فرود مي
عربان كه از ديرباز در چنين . قانون جز زور و شمشير نبود، بسته بود و در سراسر صحرا

و  جز آزمندي. بودند گونه و حريص و مادي مي زيستند ناچار مردمي وحشي سرزميني مي
    آنچه مادي و محسوس است فراترهرگز از ، گنجيد نمي سودپرستي هيچ چيز در خاطر آنها

، از افكار اخالقي. انديشيدند كند نمي ميشهوات پست انسان را راضي رفتند و جز به آن چه  نمي
كه  آزادگيشجاعت و  .جويي نبود بيني و كينه وت بود و آن نيز جز خودنازيدند مر آن چه بدان مي

تنها زن و . رفت مي جويي به كار اند همان در غارتگري و انتقام ها نسبت داده ها به آن در داستان
  .بستند شراب و جنگ بود كه در زندگي بدان دل مي

آداب و رسوم . داشتند نمي گذشت ديگر هيچ توجه و عنايتي به عالم معني ها كه مي از اين
كه احياناً بر  هايي ها و چپاول ر غارتد .توانستند بپذيرند ه هيچ وجه نميب، زندگي شهري را

خويي و درنده طبعي  از وحشي .بردند با خود ويراني و فساد مي كردند همه جا هاي مجاور ميشهر
زير ديگ بگذارند يا آنكه تير كندند تا  بسا كه به قول ابن خلدون سنگي را از بن عمارت بر مي

 2. كشيدند تا زير خيمه نصب كنند سقف را بيرون مي

هاي  ي كه تمدنا اند در دوره بهره بوده فرهنگ بي روايان صحرا كه از تمدن و اين فرمان
  اند حفظ و غارت و رهزني كاري داشته  اگر جز قتل، بزرگ قديم شكوه و عظمت تمام داشته است

  

  . جزء اول، چاپ پاريس 270مقدمه، ص  - 2
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بنابراين هر چند استيال بر اين صحراهاي . هاي تجارتي بوده است كاروان ةهاي بازرگاني و بدرق راه
هاي بزرگ قديم چون مصر و بابل و ايران و روم  آب و گياه آن قدر نداشته است كه دولت فراخ بي

از دير باز كشور گشايان قديم  هم، هاي تجارتي بدان چشم طمع بدوزند اما براي حفظ جان قافله
ها هست كه وقتي كمبوجيه  در تاريخ. اند گرفته روايان صحرا را به خدمت خويش مي اين فرمان

 و 3پادشاه هخامنشي لشگر به مصر برد اعراب را واداشت كه در باديه براي سپاه او آب تهيه كنند
يز اعراب جزو سپاه ايران به شمار اند ن ها كرده هايي كه ايرانيان با يوناني در برخي از جنگ

تمدني نداشت و  شهري و .گونه در روزگاران كهن عرب را شأني و قدري نبود بدين 4.اند آمده مي
هاي اين  معهذا اگر در كناره. كرد محيط زندگي او نيز پيدايش هيچ نظام و تهذيبي را اقتضا نمي

كه نزاع و رقابت  چنان. وتمدن روم يا ايران بوداز بركت تربيت ، ي بودا بيابان فراخ شهري و واحه
غسان و حيره را پديد آورد غسان در  هاي دولت، مستمري كه همواره بين ايران و روم در كار بود

حكومت ايران نيز دولت حيره . شام بود و دولت روم آن را در برابر ايران علم كرده بود ةكنار بادي
مستقيم دو دولت » اصطكاك«ده بود تا هم در آن حدود از آورعراق به وجود  ةرا در كنار بادي

  .جلوگيري كند و هم در جنگ با روم مددكار ايران باشد
كشان و  گردن، از همه قبايل و طوايف. اما نفوذ ايران بر عرب منحصر به امارت حيره نبود 
يمن نيز از روزگار ها  گذشته از اين. آوردند ساساني روي نياز مي پادشاهان به درگاه عرب بزرگان

دهد كه ايرانيان در آن  ميمطالعه در تاريخ حيره و يمن نشان . ايران بود ةنوشيروان دست نشاند
  . اند ي نداشتها ها هيچ انديشهرگز از جانب آنهاند و  گرفته روزگاران عرب را به هيچ نمي

  
  حيره

، ي از طوايف عربا ميالد پارهدر اوايل قرن سوم بعد از ، آيد كه از آثار و اخبار بر مي چنان
هاي مجاور  از فترتي كه در پايان روزگار اشكاني پيش آمده بود استفاده كردند و به سرزمين

برخي هم چنان زندگي بدوي ، از اين تازيان. فرات فرود آمدند و بر قسمتي از عراق دست يافتند
رفته رفته روستاها و ، پس از آن .ي ديگر به كار كشاورزي دست زدندا را دنبال كردند اما عده

حيره بود كه در جايي نزديك محل  ،مهمترين اين شهرها. ها بر آوردند بنا كردند و شهر ها قلعه
ايي و اردويي  قلعه 5چنان كه از نام آن پيداست، اين شهر .كنوني كوفه بر كرانه بيابان قرار داشت

تاريخ . ك اندك به شهر تبديل شده استاما اند اند بوده است كه اعراب در آن سكونت داشته
و پيداست كه در صحت اين قول جاي  اند ها به بختنصر نسبت داده بناي اين شهر را در افسانه

اين قدر هست كه هواي آزاد بيابان و آب جويبارهاي فرات براي آبادي اين سرزمين . شك هست
توانسته است  مين ناحيه يا نخيل و وفور آب و كشت در كثرت زرع و. مساعد افتاده است

داشتند به  سكونت مي، هايي كه در اين حدود عرب .روايان صحرا را به تمدن دعوت نمايد فرمان
هايي  در نزديك حيره كاخ ي يافته بودندا فرهنگ و تمدن بهره بركت سبب مجاورت با ايران از

كه جلوه و رونقي خاص بر پاگشته بود » كاخ ابن بخيله«و » كاخ سفيد«و » كاخ خورنق«همچون 
عربان اين ناحيه برخي آيين ترسايي داشتند و بعضي آيين مجوس را  .بخشيد بدان شهر مي
ها كساني بودند كه با خط و كتابت آشنايي داشتند و شايد خط و  نيز در بين آن. پذيرفته بودند

  . كتابت از آنجا به ديگر جاهاي عربستان رفته باشد
 

3- Herodotus III. 

4- Herodotus VII.  
گاه اعراب مجاور ايـران  ه معني دير و حرم كه بعد بر لشكراست ب Hériaحيره از لغت سرياني   -5

  .اطالق گرديده و سپس به معني شهري شده است كه در مجاورت سرحد مقر سپاه باشد
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اين قدر هست كه اين امراء از اعراب بني لخم .  *درست روشن نيست ،تاريخ امراء حيره
سبب  .اند كرده ميبرداري  و به حكم مجاورت نسبت به شاهنشاهان ساساني فرمان اند بوده

             داشتند اين بود كه روايان ساساني به حمايت و تقويت امراء حيره مي عنايتي كه فرمان
كه در ثغور ايران سكونت داشتند متحد نمايند و به ياري  را ها اعرابي آن ةخواستند بوسيل مي

از اين روي پادشاهان . آنها از تجاوز و تعدي بدويان غارتگر به حدود مرز ايران جلوگيري نمايند
ها را با فرمان خويش بدين  ورزيدند و آن ساساني در حمايت و تقويت اين امراء عنايت بسيار مي

هاي قديم ايران ضبط بوده است و حمزه اصفهاني  ين امراء در تاريخنام ا. نمودند مقام منصوب مي
نقل  اند فهرستي از نام و مدت عمر آنها با ذكر پادشاهاني از ساسانيان كه با آنها معاصر بوده

  .اين فهرست هر چند كامل و خالي از خطا نيست اما به هر حال جالب و مهم است 6.نموده است
هاي آنها از  شباهت و وحدت نام. سلسله غالب نادرست و مبهم است امراء اين ةشمار ترتيب و

هر چه  .اسبابي است كه مورخان را در باب تاريخ امراء اين خاندان به خطا و اشتباه افكنده است
و همه از شاهنشاه  اند در دوره ساساني بيشتر از خاندان لخم بوده ،امراء بزرگ اين ديار، هست

  .ندا برده ايران فرمان مي
        ،ذكر تاريخ حيره و امراء خاندان لخم در اينجا حاجت نيست خاصه كه در اين باب

ي كوتاه به امارت اين خاندان تا ا با اين همه اشاره .ها نيز اطالعات دقيق و درستي ندارند تاريخ
اين قدر براي اين  .دهد اي وضع تمدن و حكومت اعراب مجاور اين ناحيه را به دست مي اندازه

كار ما  ةدر حوصل اند بعاتي كه محققان در تاريخ اين سلسله كردهتكتاب كفايت است و بررسي ت
   .نيست

  
  بني لخم

از خاندان  ،آيد اين است كه نخستين امير حيره هاي عرب بر مي ها و داستان آنچه از تاريخ
     اما نام و نشان و سرگذشت او به درستي معلوم نيست و با .عدي نام داشت عمروبن ،لخم

پيش از  ،اين جذيمه اند گفته .ابرش دارند در آميخته است ةهايي كه اعراب در باب جذيم افسانه
     از جاه و جالل و شكوه و هيبت او .راند اين در حدود حيره پادشاهي داشت و فرمان مي

 اند هايي كه در باب او آورده از افسانه .توان كرد يك را باور نميكه هيچ  اند ها نقل كرده داستان
ساقي بود كه رقاش خواهر جذيمه  ،نامش عدي ،يكي اين است كه در بزم وي جواني از بني لخم

اما رقاش او  ،عدي را ياراي آن نبود كه خواهر ملك را از وي درخواهد .با او سري و سري داشت
آنگاه درخواست كه رقاش را به  .جذيمه را شراب بسيار پيمود و مست كرد .اي آموخت را حيله

و از عدي  .اما كار گذشته بود .زني بدو دهد جذيمه در مستي پذيرفت و در هشياري پشيمان شد
هاي عرب  ها و داستان چنان كه در افسانه ،و چون جذيمه .پسري آمد كه او را عمرو نام نهادند

 .خواهي او برخاست اش بود به خون عدي كه خواهرزاده باء كشته شد عمروبنز ةبه حيل ،اند آورده
بدين گونه بود كه امارت حيره به خاندان لخم  .زباء را كشت و حيره را مقر امارت خويش كرد

كه بعد از او مدتي كوتاه سلطنت  ،كه وي با شاپور اول و چند تن پادشاه ديگر اند گفته .رسيد
   .معاصر بود ،كردند

  ارت او ـمدت ام دربارة .او نشستـاي رو پسرش كه امرؤالقيس نام داشت به جـپس از عم
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امـا   .اند ها آمده است گزافه آميز است و آن را از صد سال هم بيشتر نوشته سخناني كه در تاريخ
    لـوحي كـه بـر گـور او      .آيد كه وي نزديك چهل سال امارت حيره داشـته اسـت   از قرائن بر مي

و به خط نبطي و زبان قديم تازي است از ارتباط او با درگاه پادشـاهان ايـران حكايـت     ،اند يافته
وي بر بيشتر اقوام عرب از مردم عـراق و جزيـره و حجـاز از     ،آيد ها بر مي كه از تاريخ دارد چنان

با عهد سـلطنت بهـرام سـوم و     امارت وي دورة .روايي داشته است جانب پادشاهان ايران فرمان
   .نرسي و هرمزبن نرسي و شاپور ذواالكتاف مقارن بوده است
  تا آنكه.ها جز نامي باقي نمانده است پس از او چند تن ديگر حكومت كردند كه از آن

كه اين نعمان مردي  اند نوشته .نوبت به نعمان بن امرؤالقيس رسيد كه او را نعمان اعور گويند
كه يزدگرد اول را در حق او مهري و  اند گفته .كش بود گير و كينه نا ليكن سختتندخو و توا
گويند  .اند بناي كاخ خورنق را نيز كه در مجاورت حيره بوده است بدو نسبت كرده .اعتقادي بود

 ةدربار .آميز به پايان رسيد معمار آن را كه سنمار نام داشت بكشت وقتي بناي اين كاخ افسانه
 ،ثباني و ناپايداري دولت و ملك جهان افتاد بي ةچون به انديشكه  اند او نيز نقل كرده فرجام كار

       حققان افسانهماين داستان را . درويشي پوشيد و ترك ملك نمود وسر به بيابان نهاد ةجام
شايد به پيروي از سياست يزدگرد ، آيد كه چون رفتار نعمان مياز قرائن چنان بر. شمارند مي

تا عالقه و ارتباط او را با  اند نسبت به ترسايان مساعد و ماليم بوده است اين قصه را جعل كرده
اين  .نوبت امارت به منذربن نعمان رسيد ،باري پس از او. زاهدان و سياحان نصاري بيان نمايند
 .و سپرديزدگرد تربيت فرزند خويش بهرام را بد اند ها گفته همان امير حيره است كه در داستان

شدند  نمي دگرد راضيزد از يعب ،ي و جالدت منذر نبود بزرگان ايرانعكه اگر س اند حتي آورده
دخالتي كه وي در انتخاب بهرام گور به سلطنت كرد از  ،بدين گونه. به سلطنت بنشانند بهرام را

گرفت نيز ها در  در جنگي كه چندي بعد بين بهرام گور با رومي .نفوذ و قدرت او حكايت دارد
  . هاي شايسته كرد منذر خدمت

تا نوبت امارت به . روايي كردند چند تن ديگر از امراء خاندان لخم بعد از او بر حيره فرمان
وي در روزگار سلطنت  .كارتر بود دارتر و پر منذربن ماءالسماء رسيد كه از همه ملوك حيره نام

هم دراين اوان  .نگيان بر يمن استيال يافتندزيست و در روزگار او بود كه ز ميقباد و نوشيروان 
چنان كه  ،قباد .بود كه ماجراي ظهور مزدك روي داد و پريشاني و نابساماني تمام در كارها افتاد

ايران كه  سرداران ها هست به آيين مزدك گرويد اما منذر نيز مانند آن دسته از امراء و در تاريخ
امراء كنده كه با بني لخم  ،در اين هنگام. دك را نپذيرفتكردند آيين مز با قباد و مزدك مخالفت

از دير باز رقابتي داشتند فرصت نگه داشتند و چون ديدند شاهنشاه به سبب مخالفتي كه منذر 
قباد نيز حارث كندي را به  .در كار مزدك با او كرده است از او رنجيده است به قباد نزديك شدند

اما وقتي نوشيروان به سلطنت نشست و در صدد  .را از آنجا راندامارت حيره برگماشت و او منذر 
مزدك رخ داده بود جبران كند ديگر باره منذر را به امارت  ةهايي را كه به سبب فتن بر آمد خلل

پس از او پسرش  .اما اعاده حكومت نتوانست مقام و اعتبار او را اعاده كند .حيره باز گرداند
كه او  اند گفته .هند خوانند به امارت حيره نشست كه او را به نام مادرش عمروبن ،عمروبن منذر

اين خود پسندي سبب شد كه به دست عمروبن كلثوم  و .اميري درشت خوي و خود پسند بود
  و از  اند آورده  وم را در قصه ها با آب و تاب تمامـكلث عمروبن داستان مالقات او با اين . كشته آمد
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پس از او برادرانش قابوس و منذر نيز هر يك اندك مدتي  .اي نيز خالي نيست رنگ افسانه آب و
  .امارت كردند

وي با هرمز چهارم و  اند گفته. تا نوبت به نعمان بن منذر رسيد كه ابوقاس كنيه داشت
از دربار او به تقليد  ةدر دور. كرد برداري مي زيست و از آنها فرمان خسروپرويز در يك روزگار مي

 اند آغاز امارت او نوشته ةدربار. ه هم راه يافترشكوه امارت در بين امراء حي و لساساني تجم
ه تأخير و روقتي پدرش منذر وفات يافت شاهنشاه ايران هرمز چهارم در نشاندن او به اميري حي

گاه شاهنشاه ي داشت و در درا زيد كه نسبت به وي عالقه ابن سرانجام به ياري عدي. تعلل ورزيد
  كرد منصب امارت حيره به وي واگذار گشت اما وقتي به امارت رسيد در تجمل و كتابت مي

اندك اندك  .خسروان بر روي خوشامدگويان باز گذاشت ةدرگاه خود را به شيوو شكوه كوشيد 
              در گوي در درگاه او چندان افزود كه بي سبب ان خوشامدزسا سگاالن و نيرنگ نفوذ بد

رسيدنش به امارت  ةو او را كه سبب و واسط. شتن گكاتب و شاعر بدگما ،حق عدي بن زيد
نامش زيد حيله كرد و انتقام  ،عدي راما چندي بعد پس .ه گشته بود بازداشت و هالك كردرحي

ستي كه زيد با نعمان دو اند ه آوردهنها بدينگو اين داستان را در تاريخ .خون پدر را از او بازستد
 .نزد پرويز فرستد تا مقام پدرش عدي را به وي باز دهندرا كرد و سپس از او درخواست كه وي 

عدي بپذيرد و او را جاي نعمان در خواست او را پذيرفت و از خسرو درخواست كه زيد را به 
          زيد برفت و بر درگاه پرويز بماند و فرصت نگاه  .كاتب و مترجم عربي دربار خويش سازد

خسرو را هوس آمد كه براي يكي از كسان . داشت تا انتقام خون پدر را از نعمان بستاند مي
بسيار و زيد مجالي يافت و از خواهران يا عم زادگان نعمان دختري را نام برد  .خويش زني بگيرد

د، دانست كه اين خو شد كه آن دختر را به درگاه فرستد و زيد مي اما نعمان راضي نمي. بستود
چون خسرو از جواب تلخي كه نعمان بدين . سبب خشم خسرو و نكبت نعمان خواهد گشت

 و فرو خورداما چندي خشم خويش  .خواستگاري داده بود آگاه گشت سخت خشمگين شد
به پاي پيل و بفرمود نا بندش كردند  ،چون بيامد. سپس او را به درگاه خواند تا سخت بمالد

پس از آن امارت حيره دوام نكرد و به اندك مدت . زندانش افكندند تا بمردافكندند و به قولي به 
خسرو و جانشينانش از آن پس، ديگر از خاندان لخم كس را به امارت حيره ننشاندند و . برافتاد

پاه مسلمانان آنجا را بگرفت سبن وليد با  تا وقتي كه خالد .از جانب خود بدانجا عامالن فرستادند
  .جزيه صلح كرد رو با مردم ب

ي حوادث ذكري از آن در ميان ا از آن پس حيره از اهميت افتاد و با آنكه باز در ضمن پاره
ت تا رفته رفته به كوفه اندك اندك از رونق آن كاس ةآيد ديگر اهميت سابق را نيافت و توسع مي

ايران و عرب بود از بين »  حائل«ايران و  ةنشاند گونه حكومت حيره، كه دست بدين .ويراني افتاد
  .تيسفون رو به بيابان بازگرديد ةميان رفت و درواز

ارزيد از نفوذ ايران  از ديگر بالد عرب نيز هر جا كه به زيستن مي ،گذشته از حيره و كنده
  .از آن جمله ديار يمن را نام بايد برد .بر كنار نماند

  
  هاماوران

        رود از نواحي عربستان به شمار ميترين  ترين و پرمايه سرزمين يمن كه خوشبخت
    نام  ناحيه به پهلواني ما از اين ي ها  انـداستدر  .ايان بوده استـهان گشـورد توجه جـدير باز م
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شيفتگي كاوس به سودابه دختر شاه هاماوران براي اين پادشاه . اند دشت هاماوران ياد كرده
  ةهاي بسيار به بار آورد كه در شاهنام كامي و تلخها  گرفتاري، ها افسانه جوي خودراي جهان

آيد  چنانكه از شاهنامه بر مي. اي بيان شده است فردوسي طي داستان زيبا و دل انگيز جاودانه
بسي بر نيامد كه از  .وقتي كاوس از مازندران نجات يافت به نيمروز رفت و چندي در آنجا بود

  . كشي تازيان آگاهي يافتسرشورش و 
جنگي خونين . كشتي و زورق بسيار فراهم آورد و از راه دريا آهنگ هاماوران كردپس 

پادشاه هاماوران زنهار خواست و پذيرفت كه باژ  .روي داد و سرانجام كاوس بر آنها چيره شد
هاي ديگر به  در كتاب. او گشت ةسودابه نام كه كاوس شيفت دشاه هاماوران را دختري بو .دهد

. كاوس سودابه را از ساالر هاماوران درخواست. اند كه تازي است سعدي را آوردهجاي سودابه نام 
  .ناچار از بيم گزند كاوس رضا دادخواست اما به  ميشاه ن

داران و  ساالر هاماوران كاوس را به مهماني خواند و با  نام ،يك هفته پس از عروسي
شوي را از رفتن  نديد و در زندان بودن باسودابه نيز اين نامردي پدر را نپس. دالوران در بند كرد

. در ايران آشوب در افتاد و ديگر بار افرسياب مجال تاخت و تاز يافت .به خانه پدر بهتر دانست
سرانجام رستم سپاهي گران برگرفت و از راه دريا به هاماوران رفت و از بربرستان و مصر نيز به 

پادشاه مصر و بربرستان در اين جنگ گرفتار  .ياري هاماوران شتافتند و جنگي سخت روي داد
ساالر هاماوران كه شكست خويش را به يقين دانست كس نزد رستم فرستاد و زنهار  .شدند

كاوس چون از بند رها گشت بر ساالر . خواست و كاوس را با سران لشكر وي به رستم تسليم كرد
پس سودابه را در مهد زرين بنشاند و با خويش به  .هاماوران ببخشود و از خطاي او درگذشت

  .ايران برد
دگرگونه گشته است و به صورت  ،آيد كه نام حميريان در اين داستان چنين به نظر مي

برخي از محققان داستان شگفت گرفتاري كاوس را در هاماوران و  .هاماوران در آمده است
دانند كه در  ميخسرو انوشيروان در حبشه هاي  مسافرت رستم را براي رهايي او يادگار جنگ

  7.اساطير گرفته باشد ةها گون خداينامه
   هاي قديم ايران وجود دارد نشان ها و قصه اما قرائن و امارات بسياري كه در تاريخ

دهد كه خيلي پيشتر از روزگار خسرو انوشيروان نيز ايرانيان با مردم هاماوران و ديگر بالد  مي
هخامنشي ايرانيان بر يمن و نواحي شمال عربستان و  انپادشاه ةدر دور .اند هتازي مربوط بود

هخامنشي نام  پادشاه نقش رستم داراي بزرگ ةدر كتيب. اند روايي داشته ومالي و حبشه فرمانس
بردار و خراجگزار او  نيز حبشه را در شمار كشورهايي كه فرمان و عربستان و حمير و عدن

هاي  كمبوجيه و داراي بزرگ از سرزمينهاي  كشي در دوران لشكر 8.كند مي هستند ياد
مورد توجه  اند توانسته يا از جهتي مي اند آنها كه بر سر راه سپاهيان ايران بوده، نشين تازي

  .اند برده از پادشاهان هخامنشي فرمان مي، قرار گيرند ايران پادشاهان
 

 پادشاهان حمير

مواهب طبيعت بيشتر بهره داشته است از ديرباز آبادتر و كه از ، از آن ميان سرزمين يمن
  ان ـان آن را عربستـانيـيون  است و از همين روي هاي عربستان بوده  ساير قسمت  دتر ازـبرومن
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داشته است و از  درياي هند و درياي سرخ جاي مي ةنيز چون بر كنار 9.اند خوانده مي بخت خوش
آمده است از اين حيث  ديرباز براي بازرگاني ميان دنياي غرب و شرق جايگاه مناسبي به شمار مي

تاريخ عربستان  ةتاريخ هيچ قومي به انداز. گيران ايراني و رومي بوده است هم مورد توجه جهان
كه  چنان. خ يمن بيش از همه آشفته و درهم استآشفته و پريشان نيست و از آن ميان تاري
بسا . باور دارند و درست بشمارند اند خان نتوانستهربسياري از اخبار و روايات مربوط بدان را مو

در طي اين اخبار توانسته باشد شكستي را به صورت پيروزي يا ها  گويي و گزافها  كه خيالبافي
  .ناكامي را به صورت كاميابي جلوه دهد

نقل ) ها حميري(هايي كه در منابع عربي راجع به پادشاهان هاماوران  ها و داستان فسانها
كه گفته  اين روايات شايد چنان .كند ها با تاريخ و تمدن ايراني حكايت مي از ارتباط آن اند كرده
كه شمر  اند نوشته .آيد ها نكاتي به دست مي اشد ليكن در هر حال از آنبهايي بيش ن افسانه، شد

د و غحتي از جيحون گذشت و س .يرعش از پادشاهان حميري سراسر ايران را تسخير كرد
پادشاه  ةدربار 11.كه نام سمرقند از شمركند به نام اوست اند گفته 10.كردسمرقند را به دست 

جهان بپراكند و به سيستان و  ه ازكه قوم خود را در هر گوش اند ديگري به نام ملكيكرب نوشته
پرستي  ها آتش كه آن اند برخي از اين پادشاهان گفته ةتر آنست كه دربار شگفت. راسان بردخ

اين نسبت خود تا اندازه زيادي بر وجود روابط و عاليق بين ايرانيان با سرزمين  12.اند پيش گرفته
ايران قبل از ساسانيان با ، بخت از ديرگاه گونه عربستان خوش بدين. دهد هاماوران گواهي مي

ايران پيوسته است بر حسب نام ها نام آن با  ها و افسانه ارتباط داشته است و اينكه در تاريخ
  . تصادف نيست

  
  ي بازرگانيها رقابت

هاي  هاي ايران و روم به اوج شدت رسيد و اختالف در اواخر دوره ساسانيان كه جنگ
بيش  ،مجال دخالت در سرنوشت مردم هاماوران داد  ها ها و زنگي ديني در سرزمين يمن به رومي

كه از اخبار و  چنان. از همه وقت ارتباط ميان ايرانيان و كشور هاماوران روشن و آشكار گرديد
كشورشان   هاي عربستان كه رو به روي  ها از روزگاران بسيار كهن در كناره آيد زنگي ميروايات بر

ر كشيدند و چون اين گحتي از خيلي قديم بارها بدانجا لش .نگريدند بود با شوق و آز بسيار مي
شد سرانجام نه همان براي مردم يمن بلكه براي اعراب حيره نيز كه  ها مكرر مي لشگر كشي
ا واداشت كه از خسرو راين كار مردم يمن . ايرانيان بودند خطري بزرگ گرديد ةدست نشاند

دخالت واداشت كار به  اما آن چه ايرانيان را در اين 13ها مدد بجويند انوشيروان براي دفع شر آن
        رفت موضوع رقابت  له نظامي به شمار ميأگذشته از موقعيت خطير حيره كه يك مس

ن هاماوران را كار به سستي و پريشاني نازرگاادر اين اوان پادشاهان و ب. بازرگاني با روميان بود
انتشار آيين مسيح در مشرق نفوذ خويش را در آسيا  ها بر اثر رواج و روي نهاده بود و رومي
هند را از يمن به حبشه و سپس به مصر  ةها امتع كردند، بازرگانان آن منتشر و مستقر مي

ها  ها و رومي كوشيدند در راه تجارت حبشي امر ناراضي بودند و مي  عربان از اين. بردند مي
  يساي زنگيان را در يمن بيااليند و آنان را ـتازيان كلهمين امر موجب شد كه . موانعي ايجاد كنند

  
9- Arabia Felix  

  . 28چاپ ليدن، و اخبار الطوال چاپ مصر ص  910طبري، ص  -10
  .چاپ نجف 156ص  1يعقوبي ج  -، چاپ اليپزيك133ياقوت مجلد ثالث ص  - 11
  . 63اخبار الطوال ص  - 12

13- Encyclopedia de Islam, Vol. I; P. 74. 
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اما ايرانيان كه . بر ضد خويش تحريك كنند و داستان ابرهه و اصحاب فيل از همين جا پديد آمد
از ديرباز در تجارت نيز مانند سياست با روميان رقابتي داشتند درصدد بر آمدند كه بر سر راه 

از عربستان ها در آن قسمت  از اين رو سپاهياني از آن. هايي  پديد آوردند بازرگاني آنان دشواري
يوستين قيصر روم نزد بني حمير كس فرستاد  .خليج فارس قرار دارد جاي گرفتند ةكه بر كنار

كه ايرانيان را از نزد خويش برانند و نيز به حبشيان پيغام فرستاد كه بازرگانان رومي را در اين 
مان دوستي كه اما پي. يوستي نيان نيز در روزگار امپراطوري خويش چنين كرد .راه ياري كنند

  14.هاي روم پرداخت بسته شد طول نكشيد و عرب ديگر بار به معارضه با قافله
در آغاز قرن ششم زنگيان حبشه بر بالد هاماوران استيال يافتند زيرا اين بالد در آن 

تجارت بين هندوستان و بالد كناره درياي مديترانه بود و  ةچنان كه گفته شد واسط انروزگار
ها  ها و زنگي ران كه اين تجارت را در آن روزگار به دست داشتند نهاني با روميمردم هاماو

    ها به پادشاهان حميري ي كه در افسانها ثروت و جالل خيره كننده .ورزيدند كشمكش مي
    ها ادويه و عاج و طال و عقيق و يشب و اين .آمد ها فراهم مي اند از اين بازرگاني نسبت كرده

آمد به شام و  هند را با كاالهايي مانند عود و عطريات و جز آن كه از يمن به دست مي ةساير امتع
  بازرگانان .آوردند خاص بالد فنيقي را مي ةبردند و امتع فلسطين و عراق و ديگر بالد روم مي

ها مدد و  داشتند ناچار بودند كه در اين راه از آن ميرومي نيز كه به تجارت امتعه هند اشتغال 
  .معاونت بجويند

كه از تئوفانس روايت است مردم هاماوران بر بازرگانان رومي كه   مقارن اين ايام چنان
ي را از آنان هالك ا گذشتند در افتادند و عده ميآيين مسيح داشتند و با كاالي هند از يمن 

ز اين تجارت ها كه نيز آيين مسيح داشتند و ا امر تجارت متوقف ماند و اين كار بر حبشي .كردند
از اين رو براي گشودن راه بازرگاني سپاهي گرد آوردند و در زير لواي . بردند گران آمد ميسودها 

) ذونواس(هداد پادشاه خويش به هاماوران رفتند پس از جنگي پادشاه هاماوران را كه ذميانوس 
از  ها دي بعد حبشيكه چن اند نوشته .نام داشت كشتند و با قيصر يوستي نيان پيمان تازه كردند

اما چون بار ديگر راه بازرگاني بسته شد پادشاه حبشه لشگري گران به يمن  .يمن بازگشتند
اين بار سردار حبش با ياري يك تن اسقف نصاري كه همراهش بود كوشيد كه آيين . فرستاد

زيرا شورش مردم پادشاه زنگيان را  .ايي او ديري نكشيدور يمن رواج دهد اما فرمان ترسايي را در
بنابر اين استيالي حبشه بر يمن جهات  15.ها آشتي كند حميري با از يمن نوميد كرد و واداشت كه

 ةتوانسته است بهان دين نيز در اين مورد مي ةلأبا اين حال مس .بازرگاني و اقتصادي داشته است
  .مناسبي باشد

  
   16اصحاب اخدود

كه ذونواس پادشاه هاماوران از رشك و خشم كه بر زنگيان  اند آوردهدر اين باب چنين 
و از عالمان  ...در عهد فيروز يزدجرد بود«نويسند كه او  مي. ان را پذيرفتداشت آيين جهود

پس جهودان وي را بر آن داشتند كه به . خوش آمدش و دين جهودان گرفت ها جهودان سخن
و ذونواس مغاكي بكند و آتش در آن برافروخت بسيار و هر  ...بودند آن جا ترسا مجران رود و آن

  در آن مغاك افكندش و ذونواس آن جا  نشسته بود  ،ودي نپذيرفتـكه از ترسايي برنگشت و جه
  

  .128العرب قبل االسالم ص  -14
15- Sharpe Vol. II. 349. 

  . خندق اي كه در زمين كنده باشند، مثل گودال و شكاف دراز گونه: اخدود - 16
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پس مردي از  ...ها همه بسوخت با مهتران خويش و بيست هزار مرد در آن سوخته شدند و انجيل
   و ...و بگفت كه ذونواس چه كرد. ..سوخته برگرفت و سوي قيصر رفت آن انجيلي نيم ترسا

من تا يمن دور است ليكن از يمن تا حبشه نزديك است و او را نامه ] ملك؟[گفتا كه از ] قيصر[
نبشت به ملك حبشه و اين مرد آن جا رفت و ملك حبشه بگريست از آن كار و قريب هفتاد 

پس ذونواس از . دار و با مهتري نام او ارياط هزار مرد بساخت و سوي يمن فرستاد با مهتران نام
پيداست كه اين روايات از » 17ان هزيمت شد و خود را در دريا افكند و كسي باز نديدشايش

اما آن چه در اين ميان سخت آشكار است اين است كه امپراطوران ، ها خالي نيست افسانه
          ها را بر ضد مردم هاماوران ياري اين هنگام حبشي رحمايت ترسايان د ةبيزانس به بهان

 اند و همين امر پادشاهان ساساني را كه همواره دشمن و رقيب امپراطوران روم بوده اند كرده مي
استيالي حبشه بر . ديده برخيزند ها به ياري مردم ستمداشته است كه در اين ماجرا بر آن مي

زنگيان با مردم . جور و بيداد و ناروايي بسيار به مردم روا داشتند. يمن براي مردم گران تمام شد
ذوجدن  .18اندازه رفت هاي بي زنان را رسوا كردند و قتل. وران رفتار وحشيانه پيش گرفتندهاما

اما كاري از پيش نبرد و ناچار خود را به دريا . آمد و به مقاومت برخاستنامي به جاي ذونواس بر
  چنان كه از .ها اختالف افتاد زنگيان بر يمن استيال يافتند اما چندي بعد ميان آن .19افكند

. گاه ابرهه نامي با او به ستيزه برخاست آن. روايي كرد آيد ارياط يك چند فرمان روايات بر مي
ميان هر دو  .20زنگيان دو گروه شدند، گروهي به ياري ابرهه برخاستند و گروهي با ارياط ماندند

افتاده است چرا بايد  پديد آمد ابرهه ارياط را گفت كه ما را با يكديگر جنگ هگروه جنگ و ستيز
كه پيروزي يابد؟  تن خويش با يكديگر جنگ كنيم تاه آن بهتر كه ب. لشگري را به كشتن دهيم

چون نجاشي از . زنگيان كه در يمن بودند همه بر وي گرد آمدند. و ارياط كشته شد چنين كردند
ل سازد و خونش را اين داستان آگاهي يافت برآشفت و سوگند خورد كه خاك سرزمين او را پايما

ابرهه موي پيشاني بسترد و آن موها با انباني از خاك . بريزد و پيشاني او را با آتش بسوزاند
   ي ازا اي از خون خويش نزد نجاشي فرستاد و پيام داد كه من بنده سرزمين يمن و شيشه

ديگر ستيزه كرديم و در اجرا فرمان تو با يك. ي از بندگان تو بودا بندگان توام و ارياط نيز بنده
   ام پادشاه هاي بسيار فرستاد و نوشت كه شنيده ها و ارمغان كش نيز پيش. اكنون فرمان تراست

به مسيح سوگند خورده است كه موي پيشاني من به آتش بسوزاند و خونم بريزد و خاك 
سرزمين مرا پايمال خويش سازد و اكنون من موي پيشاني خويش فرستادم تا ملك آن را 

كش كردم تا آن را به خاك ريزد و  انباني از خاك اين  ي پيشا بسوزاند و خون خويش در شيشه
ا آن را پايمال فرمايد و سوگند از خويش افكنده باشد و خشم و سرزمين تقديم داشتم ت

 ي أچون نجاشي اين نامه را بخواند ر .گاه خويش بماند ذارد وهم بر تختگناخشنودي از من فرو 
  .او را بپسنديد و از او خشنود گشت

  
 

  اصحاب فيل
سپاه ايران به از وقتي كه زنگيان به سرداري ارياط بر يمن دست يافتند تا آن گاه كه 

  انـاه كردند، چنان كه حمزه و بعضي ديگر از مورخـبراندند و تب رز آنها را از آنجا  ـرداري وهـس
  

  . 169- 170مجمل التواريخ ص  - 17
  . چاپ كمبريج 95فارسنامه ابن بلخي ص  - 18
  . 89سني الملوك ص  - 19
  . 39ص  1سيرة ابن هشام ج  -20
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آغاز استيالي آنها بر يمن در روزگار قباد پسر  .مدت هفتاد و دو سال گذشت اند روايت كرده 
كه ارياط بيست سال فرمان راند و ابرهه بيست وسه سال  اند گفته. فيروز پادشاه ساساني بود

پس از ابرهه پسرش يكسوم هفده سال و پس از او پسر ديگرش مسروق  .روايي كرد فرمان
   21. روا بودند دوازده سال فرمان

گاهي به  كه او پرستش اند گفته. كوشيد ميكه در پراكندن آيين ترسايي  اند ابرهه را نوشته
پس در صدد برآمد كه عرب را . جا مثل آن نبود اي كه در هيچ كنيسه. نام قليس در صنعا ساخت
اشي نامه كرد و آنان را به سوي قليس بگرداند و در اين باب به نج ةاز حج كعبه باز دارد و قبل

آشفتند و يكي از آنها به صنعا رفت وقليس را عربان كه قصد او را بدانستند بر .دستوري خواست
بيالود چون ابرهه آگهي يافت به خشم رفت و آهنگ ويران كردن كعبه نمود و با فيل و سپاه راه 

   22.پيش گرفت در مكه
الفيل  سال را در تاريخ عرب عامداستان اصحاب فيل به اشارت در قرآن آمده است و اين 

. و درين گفته جاي سخن هست كه پيغامبر اسالم در اين سال به جهان آمد اند گفته. نام نهادند
. اما ابرهه از اين لشگركشي سودي نبرد و گويند كه در مكه مرد يا در بازگست به يمن تباه شد

راي انتقام از آلودن كنيسه بوده آيا لشگركشي زنگيان به مكه فقط بر اثر يك رقابت ديني و ب
آيد در هر حال شايد بتوان گفت كه دست يافتن زنگيان بر يمن راه  است؟ بعيد به نظر مي

گذشته است فرو بسته است و اعراب حجاز كه از اين  بازرگاني هند به مديترانه را كه از حجاز مي
 و در امور آنان كارفزايي و دان زنگيان به ستيز برخاسته اب اند ديده رهگذر زيان بسيار مي

ي نزده است بلكه كار ا اين استيالي حبشه به بازرگاني روم نه همان لطمه .اند ها كرده خرابكاري
زيان داشته ، نيز مثل عربان ،اي بازرگانان ايرانيركرده است اما ب تر مي بازرگانان روم را آسان

ملوك حيره و پادشاهان ايران نيز در اين كار بيش از هر چيز از نظر بازرگاني و  ةاست و مداخل
چنان كه حمزه نيز تاكيد كرده ، روايي زنگيان بر يمن مدت فرمان ةدربار. اقتصادي بوده است

 ز ي نيا نكته در اين مورد .آن متفق نيستند ةمورخان دربار ةاست جاي اختالف هست و هم
 570الفيل بوده است، درحدود  مقارن عام والدت پيغامبر را كه: ن جا ياد كردهست كه بايد در اي
اگر  اند دانسته 576تا  570ه يمن در سالهاي بنيز  رالشگركشي ايرانيان  23.اند ميالدي شمار كرده

            نه سال  برده است ابرهه باشد براي بيست و سردار حبش كه فيل و لشگر به مكه آن
بنابراين بايد گفت آن كه به قصد  .ماند روايي يكسوم و مسروق ديگر فرصتي باقي نمي فرمان

ويران كردن كعبه از يمن سپاه به حجاز برده است بايد مسروق باشد و يا آن كه پسران ابرهه نيز 
اگر نتوان اين پندار را پذيرفت بايد در درستي  ،اند به نام پدر در ضمن قصص عربي ياد شده

و نيز  اند روايي زنگيان در يمن آورده مدت فرمان ةكه حمزه و ابن اثير و ديگران دربارروايتي 
  .ترديد كرد ها روايان آن تعداد و توالي فرمان دربارة

  
      ظاهراً جز اند آورده» اصحاب فيل«مان در باب ابرهه و ديگر زنگيان آنچه مورخان مسل - 21

است؛ و اختالفاتي هم كه در باب ترتيب تاريخي اين امراء و مدت هاي رايج بين عوام مأخذي نداشته  قصه
در اين باره گذشته از روايات پروكن، مورخ رومي، . امارت آنها در بين روايات هست از همين جا است

براي اطالعات بيشتر رجوع كنيد . ها مهم است هست كه در تحقيق تاريخ يمن و حبشي  هم  هايي كتيبه
  :به

Ryckmans. L’inst. monarch. en Arab. merid av. l’Islam. 

                                                                                   Beeston. Notes on Murighan inscription, BSOSXVIهمچنين     
  . 54ص  1ابن هشام سيره ج  - 22

23- Huart 1/P. 88. 
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  يزن ذي
ها را به  زور از  خواسته. داد بسيار راندند استيالي خويش بر يمن بي ةدورباري زنگيان در 

گونه  هاي بسيار بدين خانواده. بردند ها مي ها را به ستم از خانه ستاندند و زن خداوندان مي
    كه از پادشاه زادگان يمن يكي بود كه اند نوشته .پريشان گشت و بيداد بسيار بر مردم رفت

ذي يزن را زني بود ريحانه نام از . داشتند داشت و مردم او را بزرگ و گرامي مييزن نام  ذي
  رويي و پارسايي و خردمندي در ريحانه به خوب. ها بر يمن حكم رانده بود ي كه سالا خانواده

او به  از يزن را بخواست و زن ذي. ابرهه را از آن زن آگاهي دادند. همه ملك هاماوران به نام بود
  يزن كودكي دو ساله خويش برد ريحانه را از ذي ةپس او را به زني كرد و به خان. دا كردستم ج

از ابرهه نيز دو . آن كودك را با خويشتن به خانه ابرهه برد. بود نام وي معديكرب و لقب سيف
داشت و سيف  ابرهه سيف را نيز چون پسران خويش مي. ها يكسوم و مسروق آورد نام آن، پسر

و باال گرفت و هم  برده بود كه مگر ابرهه پدر اوست با برادران يكسوم و مسروق برآمدگمان 
يزن كه زن و فرزند را از دست داده بود از شرم و رسوايي  خبر بود اما ذي چنان از راز گذشته بي
 راه روم پيش گرفت و داوري نزد قيصر برد، از بيداد زنگيان بناليد و براي. دريمن نتوانست ماند

ها از او به مال و مرد مدد خواست و پذيرفت كه اگر به ياري قيصر يمن را از دست  راندن آن
قيصر . روم باشد و باژ و ساو به قيصر فرستد ةجا چون كاردار و دست نشاند زنگيان باز ستاند آن

ست توان كه خود زنگيان را بر انگيخته بود و ياري كرده بود سخن او ننيوشيد از آن گذشته نمي
مگر . براي كسي كه هم دين او نبود كساني را كه آيين ترسا داشتند و هم دين او بودند بيازارد

  ؟ بدين گونه قيصر درراندند او بر يمن فرمان نمي ةاين زنگيان خود چون كاردار و دست نشاند
يزن نوميد شد و به نوميدي از پيش قيصر  ذي .ديده آواره ننگريست ستم ةزادكار اين شاه

بن  نعمان .نخست به حيره رفت. جا آهنگ ايران كرد تا داد به پيش گاه خسرو برد از آن. بازگشت
بازگفت و امير  خويش ةقص. جا از دست انوشيروان ملك بود هند در آن و به قولي عمروبن، منذر

ا به چندي بعد با خويشتن او ر. خود از يمن بودند او را بنواخت و دلجويي كرد حيره كه  نياكانش
يزن به درگاه خسرو  چون ذي. خسرو نوشيروان او را بار داد. درگاه خسرو برد و قصه او باز گفت

نوشيروان فرمود تا او را از خاك . بر وي درافتاد و نماز برد. شددرآمد از بيم و شكوه خيره 
ها  دادي ييزن زبان بگشود و از ب ذي ،برگيرند او را برگرفتند شاهنشاه بنواختش و گرم بپرسيدش

كه  اند نوشته. اند ها آورده تاريخ با نوشيروان درگفت و شنود او را . نگيان بناليدهاي ز و ناروائي
به هر دو زانو درآمد و بر ملك ثنا گفت و از عدل و داد او «: يزن چون نزد خسرو راه يافت ذياين 

دماني بوديم ملك يمن اندر ما مر ...بن فالنم اندر جهان ياد كرد و پس گفت اي ملك من فالن
هاي ما بگرفتند و ما را ذليل  و حبش بيامدند و آن پادشاهي از ما ببردند وخواسته ما بود خاندان

كردند و بر رعيت ستم كردند بسيار و ما را بر آن خواري پنجاه سال شد كه صبر همي كنيم و بدر 
ر نماند و چيزها رسيد به ما، در خون ما رعيت ما صبر همي كنند تا كار ما آن جا رسيد كه نيز صب

و خواسته و حرمت، كه اندر مجالس ملك شرم دارم گفتن و به زبان گردانيدن و اگر ملك به 
حقيقت بدانستي كه با ما چه رسيده است، از عدل و فضل آمدي كه ما را فرياد رسيدي و از 

و امروز من به . خواستيميوي در نادبان برهانيدي، هر چند ما بدر او نيامدماني و از  دست اين بي
  به زنهار و از وي فرياد خواهم و اگر ملك به بزرگي اميد مرا راست كرد و مرا  ملك آمدم  راميد بد
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برانم و آن رعيت را از  خود فرياد رسيد سپاهي كه با من بفرستد تا من آن دشمن را از پادشاهي
از  را با يمن پيوسته گردد و ملك او تا حد مغرب برسد و آن خلق ملك ايشان برهانم، مملكت

بندگان  ةباز جاي آورد و مرا و همه آل حمير را از جمل و بندگي بخرد به عدل خويش آزاد كند
       انوشيروان را سخن وي خوش آمد و بر او دلش سوخت و آب در چشم آورد و. خويش كند

نوشيروان گفت اي پير نيكو سخن گفتي و دل مرا سوزان ا ...يزن پير بود و ريشش سپيد ذي
   اين زمين ...ي و اين از درد گفتي و لكنا كردي و چشم مرا پر آب كردي و دانم تو ستم رسيده

يگر سوي درياست و سپاه حجاز است و از د ةتو از پادشاهي من سخت دور است و به ميان بادي
بايد كردن و با اين پادشاهي من و خواسته من پيش تست مرا اندر اين تأمل  ...فرستادنبه باديه 

و نعمت با ما همباز باش و اندر اين جاي بباش و دل از پادشاهي بردار و هر چيز ماراست از ملك 
در ملك  چون درم بدو دادن و از. رم دهندشاو را فرود آرند جايي نيكو و دو هزار د بفرمود

ان همي چيدند تا به خانه رسيد، هيچ درم نمانده بود و ها همي ريخت و مردم آن درم. بيرون شد
يز بار داد و گفت با عطاي ديگر روز چون مردم را بار داد او را ن ...با نوشيروان از آن خبر برداشتند

ن آن را شكر خداي را كردم به زاري گفت م. چنان نكنند كه تو دي با درم ما كردي ملوكان
از او مرا بشنوانيد و زبان او با من به سخن آورد و از آن جا كه من روي ملك مرا بنمود و آو بدانكه

آمده بودم خاك زر و سيم است و اندر آن زمين كم كوه است كه اندر آن كان زر نيست و يا كان 
  24.»كيبائي كن تا اندر حاجت تو بنگرمانوشيروان او را گفت بازگرد و ش. ..سيم

او را بنواخت و  هيزن را وعده ياري نداد اگر چ ذي آيد كه انوشيروان از اين روايت برمي
. وفا كند كه به او نويد ياري داد و نتوانست اند نويسان نوشته اما بعضي از تاريخ. گرامي داشت

انوشيروان بدو وعده داد كه در جنگ با سپاهيان به ياري او برخيزد اما «مسعودي آورده است كه 
يزن  كه ذي اند در هر حال نوشته 25.»و مشغول گشت كشورهاي ديگر پرداختبه جنگ روم و 
  .ي ده سال بر درگاه انوشيروان بماند و هم آنجا وفات يافتا چون پناهنده

  
  يزن سيف ذي

چون ابرهه بمرد و يكسوم و . دانست ابرهه بود و او را پدر خويش مي ةدر خان *اما سيف
يافتند او از راز نهان آگاه گشت و دانست كه سرگذشت پدرش چه بوده  روايي فرمانمسروق 

 اند نوشته. جهان نمود ةاز يمن بيرون رفت و خويشتن را در جست و جوي انتفام آوار، پس. است
اما چون قيصر بدو ننگريست و سخنش . كه نخست نزد قيصر رفت و از بيداد زنگيان بناليد

در اين جا از بيان اين نكته نبايد خودداري . رو در پيش گرفتنشنود نوميد شد و راه درگاه خس
يزن و پسرش سيف را، نخست به دربار قيصر و سپس به درگاه  كه داستان مسافرت ذي كرد

ها را از  دهد كه شايد يكي از اين اين جا اين پندار دست مي. اند انوشيروان به يك گونه نوشته
آن  ةنمون. ها نظير دارد و بارها اتفاق افتاده است داستاناين كار در . روي ديگري ساخته باشند

در داستان . اند خان رستم ساخته خان اسفنديار است كه به تحقيق از روي هفت هفت
ي آشكار ريزن وسيف نيز در دربارهاي روم و ايران شباهت به قد هاي ذي ها و كوشش دادخواهي

                     دهم كه داستان ميمن ترجيح . ه باشنداز روي ديگري پرداخترا است كه ناچار بايد يكي 
سرگذشت اين  اند يزن را از روي داستان سيف ساخته باشند و در اين كار شايد خواسته ذي
  . تر جلوه دهند  آواره و تيره بخت را دردانگيزتر و غم آلوده ةزادشاه

  
  .تاريخ بلعمي، خطي  -24
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داد و گزند  ان و بيياهكه سيف نخست نزد قيصر به روم برفت و از دست س اند آوردهباري 
قيصر او را پاسخ داد . آنان داد خواست و از قيصر ياري طلبيد تا آن ها را از سرزمين خويش براند

چون . ها ياري نتوانيم كرد پرستانيد شما را در جنگ آن ها خود پيروان دين منند و شما بت كه آن
نخست در حيره نزد نعمان رفت و . ف از قيصر نوميد شد روي به سوي دربار خسرو آوردسي

. سيف نيز يك سال بر در نوشيروان بماند كه اند بعضي نوشته 26.نعمان او را به درگاه كسري برد
سر    همه بر ها خواست و شب نشست و داد مي روزها از بامدادان تا شامگاه بر در سراي خسرو مي

. يك سال گذشت و كسي در كار او ننگريست .خفت جا مي گريست و همان رفت و مي گور پدر مي
مرا نزد تو  اي ملك«: پاي خاست و فرياد برآورد كه كب نوشيروان بروآخر روزي در پيش م
خسرو او را بخواند و پرسيد كه تو را بر من چه حقي است و تو كيستي؟ » ميراثي هست دادم بده

ت من پسر آن پير يمانيم كه ده سال به اميد و نويدي كه از ملك يافته بود بر اين درگاه سيف گف
بود تا بمرد، آن وعده كه ملك بدان پير داده بود اكنون به ميراث از آن من است و شاهنشاه را 

او را بنواخت و ده هزار درم بداد و اميد . خسرو را دل بر او بسوخت. وفاي بدان در گردن است
ريخت و مردم  ها به راه مي سيف چون از نزد خسرو بازگشت آن درم. اد و دلگرم كردد
يزن  ذي پرسيد، پاسخ سيف همان بود كه چيدند ديگر روز خسرو او را از سبب آن باز ميبر

  .چندين سال پيش در همين باب داده بود
معهذا نه . يستهاي كهن از افسانه خالي ن جزئيات در اين گونه داستان پيداست كه اين 

 اند خسروان ايران داشته ةي از حقيقت دارد بلكه از تصوري كه راويان عرب دربارا همان بهره
  . دهد مينموداري به دست 

گفتند در زندان ملك . كه نوشيروان در كار او با سران و سرداران خويش راي زد اند نوشته
شوند باك نيست و اگر پيروز كردند ملك  بايد فرستاد اگر كشته ايشان را. مرگ ارزانيان بسيارند

زندانيان  ةنوشيروان اين راي به پسنديد و فرمود در كارنام. را كشوري تازه به چنگ آمده باشد
  . كه برايشان كشتن واجب آمده بودبودند د هشتصد تن مرگ ارزانيان در آن ميان نبنگر

فرزندان ساسانيان و نژاد ديگر اين هشتصد تن از  ةكه هم اند برخي از تاريخ نويسان آورده
يد بازماندگان اينان كه خود را شا. آيد اين دعوي شگفت و گزاف به نظر مي. اند پادشاهان بوده

خواندند اين داستان را ساخته باشند تا نژاد و تبار خويش را به  مييا ابناء احرار » آزاده نژادان«
باري اين . ارزانيان خويشتن را بركنار دارند شاهان برسانند و از ننگ انتساب به زندانيان و مرگ

يزن به يمن  سيف ذي ايشان را از زندان بيرون آورد تا با. زندانيان هشتصد تن بيش نبودند
سيف گفت شاهنشاه بدين قدر مردم با زنگيان چه توان كرد؟ انوشيروان گفت بسيار . فرستد

دم را با ره كشتي راست كردند و اين مربفرمود تا هشت پا«م را اندك مايه آتش بسنده باشد هيز
  27».سالح و ذخيره در نشاند

 

  وهرز ديلمي 
نام اين شخص را به اختالف . بود 28سردار و سپه ساالر دالوران ايران وهرز سپهبد ديلم

كه او پيري سالخورده بود و  اند و گفته اند بعضي آن را وهرزبن كامكار ضبط كرده اند ياد كرده
  بزرگ بود و چون به  دان هاي ـوانان عجم و از خانـواران و پهلـت و از سـسال داشد ـبيش از ص
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 ةبرخي او را خرزاد بن نرسي نواد  29.سركشي و راهزني افتاده بود كسري او را بند فرموده بود
  يزن كه انوشيروان وقتي او را به ياري سيف ذي اند و گفته اند جاماسب برادر قباد فيروز دانسته

 و بنابراين وهرز نام او نيست نام پايگاهي است 30.مرتبه وهرزي بدو عطا كردفرستاد  به يمن مي
و  اند نوشتهآفريد بن ساسان بن بهمن  بعضي نيز نام وي را وهرزبن به. كه نوشيروان بدو داد

آن چه از همه اين روايات بر  31.آفريد كرده است بن به كه پل نهروان را در عراق اين وهرز اند گفته
آيد آنست كه اين  سردار گويا از خاندان ساسانيان بوده است و در سپاه انوشيروان پايگاه  مي

پيري هشتاد ساله . ويسپاه  آن مردي بود اندر جمله ...«بلعمي گويد كه . ارجمندي داشته است
و انوشيروان او را به هزار مرد  خواندندي و به همه عجم ايدر از او تيراندازتر نبود *نام او را اوهزار

بفرستادي گفتي هزار مرد سوار را فرستادم و او پير و ضعيف  راداشتي به جواني و هر كجا او 
وهرز با  32.»واند و بر آن لشگر ساالر كرد شده بود و از كار مانده و ابروان بر چشم افتاده او را بخ

در دريا دو كشتي با دويست مرد از . يزن از راه دريا آهنگ هاماوران كرد ياران خويش و سيف ذي
پادشاه . شش كشتي به عدن رسيد و جنگ جويان از دريا برآمدند. جويان غرقه شدند اين جنگ

دانست شگفت كرد و آنان را به چيزي زنگيان از آمدن آنها آگاهي يافت چون اندكي آنان ب
 لاز آن سوي، كسان سيف و بسياري از مردم هاماوران نيز كه در مدت چندين سا. نداشت

اين  ةشمار. جويان پيوستند ها از دست زنگيان ديده بودند به اردوي جنگ دادها و شكنجه بي
  .اند گروه را پنجاه هزارتن نوشته

ها مانده بود  كه وهرز چون به كنار دريا رسيد هرچه توشه و اندوخته در كشتي اند نوشته
ها از بهر آن  ها و خواسته ها را آتش زد و كسان خويش را گفت كشتي به دريا ريخت و كشتي

سوختم تا شما بدانيد كه ديگر بازگشتن را روي نيست و دشمن نيز بداند كه اگر برما دست يابد 
پيش رفتن راه چاره  جز رسد اكنون ما را مرگ در پس و پيروزي در پيش استاز ما چيزي بدو ن

جنگ خونيني . جويان همه زبان دادند و سوگند خوردند كه تا جان دارند بكوشند جنگ. نيست
در اين جنگ پيكان وهرز پادشاه . اند عمي جزئيات آن را به تفصيل نوشتهرخ داد كه طبري و بل

  .ايرانيان زنگيان را به تيرباران گرفتند و بسياري از آنان تباه شدند. دزنگيان را از پاي درافكن
ي ديرينه از زنگيان در دل داشتند برآوردند و هر كه را ا ديدگان هاماوران نيز كه كينه ستم
يزن و مردم هاماوران كين خويش را از دشمنان  بدين گونه سيف ذي. كشتند يافتند مي از آنان مي

  .ز چندين سال آنان را از خاك خويش براندندبستاندند و پس ا
  

  يزن كشته شدن سيف ذي
سپهبد وهرز را از سوي انوشيروان دستوري رسيد كه . روايي يافت يزن فرمان سيف ذي
اما نوشيروان با پادشاه . چنان كرد و ايرانيان را در يمن بماند. سيف بسپاردبه بازگردد و ملك 

از جمله آن كه آزادگان ايران را در يمن زن گرفتن روا باشد  .ها كرد ها بست و شرط يمن پيمان
  33.ليكن يمانيان را نبايد كه از ايرانيان دختر به زني كنند

تر گردند و  شايد از اين شرط فزوني شمار ايرانيان را خواست تا ايرانيان از راه پيوند افزون
  .فرهنگ و تمدن ايران در آن خطه بيشتر پراكنده گردد

  
  . 66اخبار الطوال ص    - 29
  . 172و مجمل التواريخ ص   226التنبيه و االشراف ص   - 30
  . 96نامه ص فارس  - 31
  . تاريخ بلعمي، خطي  - 32
  . 283ص  1مروج، ج  - 33



 فرمان روايان صحرا                                          26                                           دو قرن سكوت

روايي ايرانيان در آن سرزمين آغاز  از اين پس يمن زير فرمان ايرانيان درآمد و فرمان
ها   كش ها و پيش فرستاد و با ارمغان خراج به نوشيروان مي سيف نيز هر وقتي خواسته و. گشت

از   زيرا از وقتي كه زنگيان. جز اين نيز چاره نداشت. نمود ميبرداري خويش را فرا  بندگي و فرمان
يمن بر افتاده بودند ايرانيان در همه كارهاي سياسي و نظامي دست اندركار بودند و سيف خود 

ي از حبشيان كه چون نوبتيان و نگهبانان بر درگاه سيف ا عده. بوددر دست آنان چون افزاري 
به  يزن  چون سيف ذي«نويسند كه  مي. و را تباه كردندافتادند و ادركردند ناگهان بر او  خدمت مي

ملك بنشست از حبشه كس به يمن اندر نهشت مگر پيران ضعيف و كودكان خرد كه سليح 
رسولي . گرنه ديگران را همه به شمشير بگذاشت و سالي برآمدبرنتوانستندي داشتن و زنان و 

بسيار و از جوانان حبشه كه بر او بودندي چون سيف بر  ةفرستاد در سراي نوشيروان با خواست
تا ايمن شد بر  كردندي و ايشان را نيكو همي داشتنشستي پيش او حربه بردندي و خدمت او 

پيش او اندر همي دويدند او تنها از پس ايشان  ن حبشياننشسته بود با سپاه و ايروزي بر. ايشان
 ربا اسب همي دويدند چون سپاه از وي دواسب بدوانيد و پيادگان از او بازماندند اين حبشيان 

آن سپاه بپراكندند و حبشيان از . شد گرد وي اندر آمدند و او را به ميان اندر گرفتند  و بكشتند
. و اهل بيت مملكت و خويشان سيف خلقي بكشتند بسيار هر جا سر بركردند و از حميران

سخت . روزگاري برآمد كس به ملك ننشست و كس را اطاعت نداشتند، خبر به نوشيروان شد
تافته شد و باز وهرز را به يمن فرستاد با چهار هزار مرد و بفرمود كه هر كه به يمن اندر است از 

بزرگ و خرد و هر زني كه از حبش بار دارد شكمش  حبشه همه را بكش پير و جوان و مرد و زن و
جعد است چنان كه از  او بشكاف و فرزندان بيرون آور و بكش و هر كه اندر يمن موي بر سر

حبشيان بود و نداني كه او از حبشيان و فرزندان ايشان است همه را بكش و هر كه داني كه اندر 
  34».ا به يمن اندر از حبشي كس نماندرا بكش تيمن هواي ايشان خواهد و بديشان ميل دارد همه 

  
  ايرانيان در يمن

رز با سپهبد وه. روايي ايرانيان بر يمن با تندي و سختي بيشتري همراه بود اين بار فرمان
ها در دربار ايران  زيرا اين سركشي آن. بسيار به كشتن و شكنجه زنگيان پرداخت ةخشم و كين

گونه يمن در زير  وهرز مرزبان يمن گشت و بدين. شد مي چون كوششي براي برتري روم تلقي
روايي  مدت فرمان. گسيل گشت خسرو روايي ايرانيان درآمد و خراج و ساو آن به درگاه فرمان

          وهرز در يمن درست روشن نيست، بلعمي چهار سال، دينوري پنج سال، و مؤلف كتاب
  .البدء و التاريخ شش سال نوشته است

كه چون مرگ خويش را نزديك ديد  اند فرجام زندگي او نيز اين داستان را آورده ةدربار
بنگريد تا  پس كمان برگرفت و تيري بيفكند و گفت. مرا نگه داريد تير و كمان بخواست و گفت
تير او بدانسوي كنيسه افتاد، و آنجا را تا به امروز . جا كنيد من همان ةتير من به كجا افتد، دخم

  35.اند نام نهاده گور وهرز
بلعمي و كساني كه روايت خويش . اختالف است ها جانشين وهرز بين روايات تاريخ ةدربار

زبان نام، انوشيروان كه وهرز را پسري بود مر اند و نيز ابن اثير و ديگران، گفته ،اند را از او گرفته
  شك نيست كه مرزبان . بدو داد و او مانند پدر خراج يمن به درگاه خسرو مي فرستاد واليت يمن 

  
  .تاريخ بلعمي، خطي   -34
  . 988و طبري ص   -  56اخبار الطوال ص    -35
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روايان زيردست  درآن هنگام نام خاصي نبوده است بلكه حاكي از منصبي است كه فرمان
   بر عهده  اند رانده بالد عرب و ديگر شهرها حكم ميشاهنشاه و كساني كه از دست او در 

نوشته  36بنجان بن وهرز حمزه اين جانشين  وهرز را وليسجان و مؤلف البدء و التاريخ . اند داشته
 در كامل ابن اثير بعد . اند ثبت كرده است گفته حان ميو مسعودي مردي از ايرانيان كه سياست 

صورتي از همان وليسجان  اًنام رفته است و اين نيز قطع ابن مرزبانن بن وهرز  از بينجان از مرزبا
 اًآن چه تقريب. وجه اشتقاق و معني و حتي قرائت اين نام، از روي يقين محقق نيست. حمزه است

با سنن ، آيد آنست كه جانشين وهرز از فرزندان او بوده است و اين اين روايات برمي ةاز هم
بعضي مورخان روايت ديگري نيز در باب جانشين وهرز . رسد ظر ميحكومت ساساني سازگار به ن

     وقتي. گويند انوشيروان بعد از وهرز  زرين را عامل كرد و او جبار و مسرف بود مي. اند آورده
گذشت، انوشيروان بمرد و  ميهاي بريده او  كشت و از ميان اندام ميخواست بر نشيند كسي را  مي
نام اين . روا بود و هرمز پسر انوشيروان او را از كار بركنار كرد هم چنان بر يمن فرمان ، به قولياو

كه او نيز از  اند گفته: نيز آمده است 37زرين در بعضي روايات به صورت وين يا دين يا زين
  .اسواران بود

روست  نيز گويا از آن اند كاري او ذكر كرده خويي و شتاب ريزي و تند خون ةآن چه دربار
     كه وهرز و جانشينش به فرمان خسرو در آغاز كار سركوب كردن زنگيان مجبور به شدت 

از آن چه تا كنون گفته شد  اند روايات در نام مرزباناني كه بعد از او بوده. اند هايي بوده عمل
 .تر است سامان تر و بي آشفته

شدن سيف ذي يزن بر يمن  حمزه نام هشت تن از مرزبانان ايران را، كه بعد از كشته
چاپي از غلط و تصحيف  ةهايي كه آورده است در نسخ ليكن نام. كند ذكر مي اند فرمان رانده

روايي يمن به وليسجان  در فهرستي كه او نقل كرده است پس از وهرز فرمان. بسيار خالي نيست
جان وسپس مرزوان و آن گاه نوش. روايي يافته است رسيده است و پس از او خرزادان شهر فرمان

ايي فرم وي پس از خرخسرو فرمان. اند پس از او پسرش خرخسرو به فرماندهي يمن نشسته
ائل عرب در زمان او هاي پيغامبر با قب گويد كه غزوه كند و مي ساسان الجرون را ياد مي ابن انذبا

را آخرين مرزبان  او دادويه بن هرمز بن فيروز به فرماندهي يمن رسيد و حمزه او بود، و پس از
مروج الذهب مسعودي  ها به صورت تحريف شده در بعضي از اين نام. شناسد ايراني در يمن مي
آيد كه تا وقتي پادشاه ساساني  اما از روايت طبري و ابن اثير چنين بر مي. نيز ذكر شده است

        . اند روايي كرده باذان را به واليت يمن فرستاد فرزندان وهرز در پي يكديگر بر جاي وي فرمان
نويسند كه چون وهرز درگذشت خسرو پسرش مرزبان بن وهرز را فرمان واليت يمن داد و  مي

پس از او پسري را از . چون او بمرد پسر او را كه وينجان نام داشت به فرماندهي آن واليت نشاند
خسرو  بدين خر پس چند سالي ببود هرمز«. آن او نامش خور خسرو به مرزباني يمن گماشت

هرمز خواست كه او را بكشد مردي . خشم گرفت و كس فرستاد تا به بند كرد و از يمن بياوردش
ي بود از آن انوشيروان كه وقتي او را به خلعت داده بود ا از مهتران پارس كه به دست او جامه
ت و او را به هرمز حرمت آن جامه انوشيروان را او را نكش. بياورد و به سر خر خسرو برافكند

  يمن بود آن گاه كه پيغمبر ما بيرون آمد  به يمن نام او باذان ملك  بفرستاد زندان فرستاد و مردي
  

  .  194و التاريخ ص  البدء  - 36
تبديل حرف واو  و زاء در خط عربي بسيار اتفاق . وين خوانده است ،ماركوارت به جاي زين  - 37

بينجان و وليسجان و تينجان و سيحان و بيجان كه براي نام جانشين هاي  بعيد نيست كه كلمه .افتد مي
وهرز ذكر شده است نيز صورت تحريف يافتة يك اسم مركب باشد كه جزء اول آن كلمة زين و يا دين 

  .بوده است
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  38». باذان تا عهد او بزيست و با مردمان يمن مسلمان شد. به مكه
بن هرمز پسر فيروز كه بنا به روايت حمزه  كه پيداست از دادويه در اين روايت چنان

پس از آن پيغامبر ما «روايتي هم هست كه . ميان نيست باذان بوده است نامي در ةخواهرزاد
و جا فرستاد تا ايشان را اميري كرد و نبي و احكام اسالم بياموخت ايشان را  معاذجبل را آن

  39».ايشان بياموختند و بشنيدند
انوشيروان، گذشته از واليت حيره كه از ديرباز در تحت حمايت  ةدوربدين گونه در پايان 

ملوك كنده قدرتي نداشتند و . تيسفون قرار داشت، سرزمين يمن نيز در زير لواي ساسانيان بود
مكه  در. در ساير بالد عرب قدرتي و دولتي دركار نبود. روميان بودند ةها نيز دست نشاند غساني

اين  اي نداشتند و داري انديشه جهودان جز كشاورزي و بازرگاني و راه و طائف ويثرب، عربان و
ي و تشويشي به ا بالد را خود قدر آن نبود كه دولت پرعظمت  و باشكوه ساساني را از آن دغدغه

  . خاطر راه يابد
با اين همه دولت ساساني بر رغم شكوه و عظمت ظاهري كه داشت، به سختي روي به 

سپاه . روان، ايران وضعي سخت متزلزل داشتدر پايان سلطنت نوش. رفت پستي و پريشاني مي
فسادي كه در وضع روحاني بود، از قدرت و نفوذ . ياغي بود و روحانيت روي در فساد داشت

و موبدان در ريا و تعصب و . تشتت و اختالف در عقايد و آراء پديد آمده بود. خاست موبدان بر مي
زدك و پيش از او ماني براي آن كه تحولي در اوضاع روحاني و ديني م. دروغ و رشوه غرق بودند

كار مزدك با مقاومت روحانيان و مخالفت . ي نگرفتندا پديد آورند خود كوششي كردند اما نتيجه
            راي و تدبير نوشروان كه با خشونتي. سپاهيان مواجه شد و موجب فتنه و تباهي گشت

 اند ها به او نسبت داده فتنه را به ظاهر فرونشاند اما عدالتي كه در افسانهاندازه توأم بود اين  بي
از اين رو با مرگ او باز روحانيان و سپاهيان . ظلم و فساد را يكسر از بن برآورد ةنتوانست ريش

سلطنت كوتاه هرمز با مخالفت روحانيان و سپاهيان به سر آمد و . سر به فتنه انگيزي برآوردند
هايي داشت از اشتغال به عشرت و هوس فرصت آن را  ها كاميابي كه در جنگ با آن پرويز نيز

او نيز با آن همه تجملي كه  ةهاي بيهود جنگ. نيافت كه نظمي و نسقي به كارهاي پريشان بدهد
اي كه دست شيرويه را  فتنه. اي نداد مملكت را تهي كند نتيجه ةجمع آورده بود، جز آن كه خزان

و از آن پس، اين دو طبقه چنان . آلوده ساخت از نيرنگ سپاهيان و روحانيان بودبه خون پدر 
سرداران سپاه مانند شهربراز . خويش كردند كه ديگر از آن جز نامي نمانده بود ةسلطنت را بازيچ

       ها بهرام چوبين رفته بود پيش گرفتند و و پيروز و فرخ هرمزد همان راهي را كه پيش از آن
  . روزي چند تخت و تاج را غصب كردندهر يك 

وراندخت و آزرميدخت، نيز قدرت آن را نداشتند كه با باردشير خردسال پسر شيرويه، و 
ثبات برآمدند يا كشته  چندتن ديگر نيز كه بر اين تخت لرزان بي. نفوذ و مطامع سرداران برآيند

ساسانيان  ةتاجداري بود كه از تخم ةيزدگرد آخرين بازماند. شدند و يا از سلطنت خلع شدند
اما او نيز كاري از پيش نبرد و گرفتار سرنوشت شوم بدفرجامي شد كه دولت و ملك . مانده بود

      ياغي و روحانيان فاسد را پرواي  بدين گونه سپاهيان. از ميان برد ساسانيان را يكسره
وران و  پيشه. ديگر نداشتند يا داري نبود و جز سودجويي و كامراني خويش انديشه مملكت

  گين مخارج آنان را بر دوش داشتند در حفظ اين اوضاع سودي گمان ـبار سن  اورزان نيز، كهـكش
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بنابراين مملكت بر لب بحر فنا رسيده بود و  يك ضربت  كافي بود كه آن را به كام  .بردند نمي
و  كه عرب وارد آورد و مدت دو قرن دراز كشوري آباد اين ضربتي بود،. حوادث بيفكندان طوف

  .دردناكترين طوفان حوادث كرد ةضعررا  آراسته
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  پيام محمد
مرگ و نيستي       ةدر همان هنگام كه اهريمن نفاق و شقاق، كشور ساسانيان را به ورط

     عرب را از جادة كفر و نفاق به راه هدايت و نجات  شانيد سروش خدايي بيابان نوردانك مي
در زير لواي ديني كه  1خواند عرب كه حتي خود نيز  خويشتن را پست و وحشي مي. خواند مي

ي كه محمد خود را حامل آن    ا پيام تازه. زد بود، در راه وحدت و عظمت گام مي محمد آورده
خواند و از شرك و نفاق و  جور و بيداد  جهان را به برابري و نيكي و برادري مي ةدانست هم مي

گذشت  شان يكسره در جور و تطاول و شرك و فساد مي نه همان اعراب كه زندگي. كرد نهي مي
خوش  اختالف و تعصب روحانيان گشته  روم نيز كه رسم و آيين ديرينشان دستبلكه ايران و 

رهايي و نجات تلقي            ةنشيني نياز داشتند و آن را مژد بود، در آن روزگاران به چنين پيام دل
 ترين مردم بود  ترين و پراكنده آسماني، قبل از هر چيز عرب را كه پست ةاما اين مژد. كردند مي
درست است كه محمد حتي پيش از آن كه مكه و طائف را فتح . وي رفعت و وحدت كشانيدبه س

ها را به آيين  نمايد و تمام اعراب را در زير لواي خويش درآورد به پرويز و هرقل نامه نوشت و آن
. رنگي است خويش خواند اما هم در آن هنگام بر وي روشن بود كه راه وي راه كاميابي و راه يك

نزد پرويز فرستاد او را به آيين خويش خواند و  2ي كه به سال ششم يا هفتم هجري،ا ين نامهدر ا
اند كه پرويز از خشم  گفته. هم بيم داد كه اگر آيين خدا را نپذيرد با او به جنگ بر خواهد خاست

را بند  و نخوت نامه پيغمبر را پاره كرد و به باذان فرماندار يمن نامه نوشت كه اين عرب گستاخ 
خشم پرويز از اين بود كه اين مرد تازي، با اينكه از بندگان اوست چگونه . برنهد و نزد او فرستد

دانست كه آيين اين  پرويز نمي. ي چنين نوشته استا جسارت كرده است و به او پيغام و نامه
تا چند سال  ملك و دولت او را نيز اندازد و پرستي را برمي گيرد و رسم مخلوق عرب جهان را مي

روايان   ي اتفاق افتاد و فرمانا معهذا چنين واقعه. كند گسلد و پاره پاره مي بعد به كلي از هم مي
  .هاي عظيم كشور خسروان را به زير نگين خويش درآوردند  صحرا شهرها و كاخ

  
  آيين تازه

   ةعرب  گشت و هم ةبهر گ با ايرانـي كه در جنا هنابيوسيد  آيا اين پيروزي  شگفت انگيز
  

  .ابن هشام هقول جعفر بن ابي طالب در دربار نجاشي، سير: ك .ر  - 1
تاريخ : ك .ر. سال ششم و مطابق قول مورخين عرب سال هفتم» كوسن دوپرسوال«به عقيده   - 2
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ورزد  اعتقاد ميجهان را به عبرت و شگفتي افكند تأييد آسماني بود؟ كسي كه به نيروي غيبي 
جويد، اين گفته را  در اين باره شك ندارد اما محقق كنجكاوي كه براي هر امري علتي روشن مي

توان گفت كه آن چه شكست ايران را در اين ماجرا سبب گشت خلل و  اين قدر مي. كند باور نمي
اخته بود و پيروزي فساد داخلي و نفاق و شقاق باطني بود كه بزرگان و سران ايران را به هم دراند

تازيان نيز سببي جز وحدت و اتفاق و عشق و ايمان نداشت و اين همه حاصل آيين  و كاميابي
ها  جنگ دعوي را از تحقيق در ماجراي اين اين . خواند ي بود كه محمد مردم را بدان ميا تازه
  .توان تأييد كرد مي

اعراب كه پيش از آن در حكم . اند ها را به تفصيل ياد كرده ها داستان اين جنگ در تاريخ
برداران ايران بودند نخست از اين جنگ بيم و هراس فراوان داشتند و از شكوه و  بندگان و فرمان

قار  ذي ةحتي در واقع. گذراندند تجاوز به ثغر فارس را نيز به خاطر نمي ةحشمت خسروان انديش
شكستند، چنان اين فتح را خالف انتظار و ي از سپاه ايران را ا ي چند، از تازيان عدها كه قبيله

گويي انتظار و اميد اين را نداشتند كه هرگز . ستايي پرداختند اختيار به خود مهم شمردند كه بي
  .بتوانند با سپاه ايران برآيند

  
  دستبرد تازيان

  هايي كه اوضاع ايران آشفته بود، و هر چند روزي يكي از سرداران معهذا، در سال
بكربن وائل، كه دركنارة فرات  ةنشست، قبيل ي ديگر بر تخت ميا كرد و يا شاهزاده شورشي مي

هاي مجاور مرز ايران  ها و دهكده داشتند و بر آبادي جايي داشتند، گاه گاه فرصتي نگه مي
گريختند و از  شدند به درون صحراها مي و چون مورد تعقيب مرزبانان واقع مي. كردند تاختني مي
  . ماندند ان ميتعقيب در ام

جويان اين قبيله يكي مثني بن حارثه و آن ديگر  در روزگار خالفت ابوبكر دو تن از جنگ
مثني در حدود حيره رهزني  . سويدبن قطبه در سرحدهاي ايران دست به تجاوز و غارت زدند

فتوري كه در ساسانيان پديد آمده بود، اين ضعف و  3.كرد و سويد در حدود ابله بود مي
. شدند تر مي به همين سبب رهزنان هر روز دليرتر و گستاخ. گذاشت كيفر مي ها را بي تاخيگس

ي به ابوبكر نوشت و ضعف و سستي كار ايران را باز نمود و مدد خواست تا براي نشر ا مثني نامه
را داشت كه مگر ابوبكر لشگري تعبيه كند و او  مثني طمع مي. اسالم در ثغر ايران به جهاد پردازد

بن وليد را به اين مهم نامزد كرد و مثني را زير حكم او  اما ابوبكر خالد. بر آن لشگر امارت دهد
اندكي بعد خالد مأمور . خالد بر حيره دست يافت و با مردم آن بر خراج ساليانه صلح كرد. قرار داد

  .شام شد و كار عراق و حيره به مثني ماند
  

  بسيج جنگ
  شهريار دريزدگرد . تر بود تر و پريشان كار ايران آشفته وقتي عمر به خالفت نشست

مدائن بر تخت نشسته بود اما سپاهيان و موبدان هيچ يك از شرانگيزي و  فتنه جوئي               
  هاي دجله مرزهاي ايران عربان در حدود حيره مستقر  شده بودند و تا كناره. باز ننشسته بودند

يزدگرد رستم فرخ هرمزد را كه سپهبد خراسان بود به درگاه خواست و   . كردند را تهديد مي
  مثني  بن حارثه  نيز  چون. خيزد اعراب به چاره جوئي بر  فرمان داد تا براي  راندن و فرو مالـيدن

  
  . 107اخبار الطوال ص   - 3
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جنگ با ايران    مسلمانان از در مدينه. ا از عمر مدد در خواهداين بشنيد آهنگ مدينه كرد ت 
زيرا از قدرت و . با ايرانيان براي آنان تصورپذير نبود ةمواجه. دادند ترسيدند و بدان رضا نمي مي

   ها را دل داد و گفت اين كار را  چنين اما مثني بن حارثه آن. شكوه ايران بيم بسيار داشتند
ها  آنهاي سواد را از  اديگيريد كه ما در سواد با اين قوم درآويختيم و بهترين آب بزرگ مي
ها  اند و ما هم به خواست خدا با آن هاي ديگر با اين قوم پيكار كرده پيش از اين نيز امتبستديم، 

وقتي خليفه . باري در چنين پيكاري عرب را هم اميد غنيمت بود و هم آرزوي ثواب 4.پيكار كنيم
بر منبر رفت و خطبه كرد و گفت اي مردم خداوند شما را به زبان رسول خويش گنج خسروان و 
قيصران وعده داده است برخيزيد و جنگ با فرس را ساز كنيد، مردم چون اسم فرس را شنيدند 

بن مسعود ثقفي كه برخاست و گفت  من اول كس هستم كه بدين مهم  بيدساكت شدند اال ابوع
ها امير گردانيد و اين لشگر به  عمر ابوعبيد را بر آن. ديگران نيز به او تأسي جستند. بروم

اين جماعت در حدود حيره و كسكر دوبار با  5.همراهي مثني ابن حارثه راه عراق را پيش گرفت
ي از سپاه ايران  ا سپس در آن سوي فرات، با عده. و پيروز شدند مرزداران ايران درآويختند

سپاه عرب . پيلي از آن سپاه ايران ابوعبيده را با خرطوم در ربود و به زير پا ماليد. رو شدند روبه
چون خبر اين . شد آن سپاه عرب در فرات غرقه مي ةهم يم بگريخت و اگر دليري مثني نبوداز ب

ر رسيد ترسيد و اندوهگين شد اما ديگر بار لشگري، به سرداري مثني شكست در مدينه به عم
و مثني سپاه ايران را كه سردار آن . اين لشگر توانست شكست گذشته را جبران كند. فرستاد

در اين هنگام در جانب ابله و بصره نيز . مهران مهروبه نام داشت بشكست و تا دجله پيش رفت
مثني . مرزداران ايران را شكسته بود د و در خوزستان و بصرهيي كرده بوها سپاه عرب پيشرفت

عمر را آگاه ساخت و از او لشگر و . خبر يافت كه رستم در مداين به تدارك لشگر مشغول است
آن  ةكاري دشوار افتاده بود و با آن كه در مدينه همه از اين پيكار نگران بودند، ادام. مدد خواست
در اين ميان يك روز عمر . ن جهت اندك اندك بدين كار رغبتي يافتندبه همي. شمردند را الزم مي

در بيرون مدينه قصد خويش را باز نمود و . دانست عزم كجا دارد لشگر به بيرون آورد و كس  نمي
همه پذيرفتند و آمادة پيكار . مسلمانان را به جهاد تشويق كرد و اين كار را بس آسان داشت

گفت آمدن من سهل است من . ستند كه با آن ها در اين سفر همراه باشدآن گاه از او خوا. گشتند
ن لشگر امير كند و خود در ي از يارانش مصلحت در آن ديدند كه ديگري را بر ايا اما عده. بيايم

سعد وقاص را به امارت لشگر نامزد كرد و . بماند و به هنگام ضرورت لشگر را مدد فرستدمدينه 
  . ديار را بدو واگذاشت كار عراق و گشادن آن

جوياني داوطلب بودند، روي  قبائل عرب جنگ ةسعد با سپاه خويش، كه در آن تقريباً از هم
سعد به راه حيره . نمود ها را بدرقه مي اند كه عمر نيز خود تا چند فرسنگ آن نوشته. به راه آورد

چون خبر لشگر . آمد مي رفت و آهنگ قادسيه كرد كه در حكم دروازة شاهنشاهي ايران به شمار
رستم به حيره آمد و  .هزار مرد به مصاف او گسيل كردندسعد به ايرانيان رسيد رستم  را با سي 

رستم در ديراعور  نزديك حيره لشگرگاه ساخت و  . جا را فرو گذاشتند و پس نشستند عربان آن
  .فرود آمد  6سعد در قادسيه

  
  .  107و اخبار الطوال ص  - هجري 13طبري حوادث سال : ك .ر - 4
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ها و  برگرد آن  نخلستان. قادسيه شهري بوده است در فاصلة پنج فرسخ از كوفه به جانب غرب  - 6
 قادسيه بعدها تنزل كرده و كوچك. ها بوده است و جنگ معروف در نزديكي آن واقع گشته است بستان

  . اش خراب و ويران بوده است در ايام حمداهللا مستوفي اين شهر قسمت  عمده. شده است
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   در قادسيه
يب آالت و اسلحه  چون هر دو لشگر به هم رسيدند و  عجم ترت«اند، كه در قادسيه  نوشته

زنان تشبيه         هاي ايشان  را به دوك خنديدند و نيزه مي عرب را مشاهده كردند بديشان
رسوالن سعد پيش رستم تردد آغاز نهادند هر كه به رسالت آمدي رستم را ديدي بر . كردند مي

هاي مذهب انداخته و تمامت  هاي به زر بافته نهاده بساط تخت زرين نشسته تاج بر سر، و بالش
اه داشته، رسول سعد هاي با تكلف و پيالن بر در بارگ لشگر او آراسته به سالح هاي نيكو و جامه

عجم . شمشير حمايل كرده و نيزه در دست گرفته بيامدي و شتر را نزديك تخت رستم ببستي
بانگ برآوردي، رستم ايشان را منع كردي و رسول را نزديك خواندي و رسول هم چنان با سالح 

بر نيزه تكيه آهن بن نيزه را بر بساط نهادي وقت بودي كه بساط را سوراخ كردي و . پيش او رفتي
رستم مردي عاقل بود در سخنان ايشان تأمل كردي همه بر قانون . كرده با رستم سخن گفتي

حكمت و حزم يافتي و از آن بينديشيدي و هراس بر او مستولي گشت و از جمله يكي آن بود كه 
ز فرستاد رستم به يكي ا آمد و يك كس را دو نوبت نمي از پيش سعد هر نوبت رسولي ديگر مي

فرستد و يك كس دوبار   رسوالن گفت چه سبب است كه امير شما در هر نوبت رسولي ديگر  مي
عدل و  ميان سپاه ن است كه امير ما در راحت و زحمتآيد؟ رسول گفت سبب آ به رسالت نمي

و  دارد كه يك شخص را متعاقب زحمت دهد و ديگران آسوده باشند سويت ميكند و روا نمي
  سيرت ايشان منفعل شد و بدانست كه بناء عرب بر اصلي و از استقامت رستم از اين سخن

و روزي رستم با يكي از رسوالن كه نيزه در دست داشت گفت اين دوك كه در دست . محكم است
توست چيست؟ او گفت آتش پاره را از كوچكي و بزرگي عيبي نباشد و با ديگري گفت غالف 

گفت اگر چه كهنه است اما تيغ  نو است وجودت شمشير  بينم رسول شمشير تو را بسي كهنه مي
را  ران خودهاي مسكت ايشان متأثر شد و  يا رستم از جواب. در نفس او باشد نه در غالف متكلف

كنند حال از دو بيرون  آن دعوت مي گويند و مردم را به گفت اين جماعت اعراب را در آن چه مي
بند قومي كه بر محافظت عهد و كتمان سر تا اين غايت ذب اگر كاذنباشد يا صادق باشند يا كا

در غايت حزم و  توان شنودهيچ كس از ايشان حرفي كه مخالف ديگران باشد ن بكوشند و از
لشگر عجم از اين سخن به . شهامت باشند و اگر صادقند در برابر ايشان هيچ كس تاب ندارد

بيش مگوي و از نوادري كه از اين  غايت گرفته شدند و بانگ برآوردند و گفتند اين سخن
اين  :رستم گفت. دار متعجب مشو و بر محاربت ايشان تصميم عزم واجب شنوي مجهوالن مي

گويم كه بر مقاتلة ايشان جازم نيستم بلكه  شما را از حال ايشان تنبيه   سخن با شما نه از آن مي
ردهاي گستاخ و اين سخنان  برخو اين 7». . .گويم كه در دل من است با شما مي كنم و سخني مي

  بن ةانداخت وقتي مغير ترساند و به شگفت مي مالزمان رستم و سپاهيان ايران را مي پرشور،
. در كنار او نشستشعبه از جانب عربان به رسالت آمد گستاخ پيش رفت و بركرسي رستم و 

  دـرا خردمن شمـاما «: مغيره گفت. مت كردندكشيدند و مالرو ـسپهبد او را ف مالزمان
تازيان هيچ كس ديگري را  بنده نيست   از ما. بينم تر از شما كس نمي انگاشتيم اكنون  نادان مي
    گفتيد كه برخي از شما بندگان مي نين باشيد بهتر آن بود كه از اولنيز چ ان كردم شماگم

  8»ه و آئين نماند با چنين شيو شما دانستم كه كار شما بشد و ملكاز رفتار . برخي ديگريد
م ـنويسند رست مي از جمله. هاي ديگر نيز در كتاب ها نقل كرده اند داستان مغيره را به گونه

  را  بن شعبه ةمغير. خن گويمـس او  با   تا  د  فرستاد كه كـسي  را نزد من  بفرستنزد سع پيامي 
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رستم  با وي گفت  . فرستادند مغيره بيامد و موي جدا كرده و گيسوان  چهارپاره فرو هشته بود
  مديد چون نان و نعمتآ در سختي و رنج  بوديد و نزد ما به سوداگري و مزدوري مي شما عربان

 مثل شما و ما داستان آن مردست كه. برفتيد و ياران و كسان خود را نيز بياورديدما بخورديد 
از آن چه  وباه را چه قدر باشد؟ و باغ  مراي باغ داشت روزي روباهي در آن ديد گفت يك را پاره

پس از آن روباه برفت و روباهان جمع كرد و به باغ آورد،  باغبان  . او را از آن جا نراند. زيان افتد
بر بست و آن روباهان را تمام  ها فراز آمد و چون كار بدانگونه ديد، در باغ فراز كرد و رخنه

گمان دارم كه آن چه شما را بدين سركشي واداشته است سختي و رنج  است بازگرديد . بكشت
مغيره جواب . اكنون به ديار خود برويد و بيش موجب آزار ما نشويد. شما را نان و جامه دهيم

تا پيغامبري در ميان ما سخت داد و گفت از سختي و بدبختي آن چه گفتي ما بدتر از آن بوديم 
اگر . ا شما پيكار كنيميا بداد كه شما را بدين حق بخوانيم  فرمان حال ما ديگر شد ما را آمد و

يا وگرنه بايد جزيه دهيد  با دستوري شما اندر آن نياييمبالد شما هم شمار است جز بپذيريد، 
  ن نكردمي كه چندان بزيمهرگز گما م كار چه شود؟ رستم برآشفت و گفتپيكار كنيد تا فرجا

  9!سخني  بشنوم كه چنين

نامش ربعي بن عامر كه به رسالت نزد رستم آمد، گفت شما ايرانيان كار خور و  ،عربي ديگر
نش را از ايد و ما آن همه را به چيزي نداريم و اين گونه سخن رستم و يارا نوش را بزرگ گرفته

ژنده و راي بلند داشتند  ةامبيابان گرد كه ج ةادس راي اين مشتي مردمسادگي رفتار و استواري 
ير يا زود  تازيان داد كه د نشان مي اين سخنان شورانگيز و  رفتار دليرانه. به اعجاب افكندسخت 

  او در هر  رستم و سرداران و سپاهيان. آورند خويش در مي ةبه زير سلط ملك خسروان را
 شاهان ساساني گذشته است وخوردند كه ديگر نوبت دولت و حشمت  ي به اين نكته بر ميا واقعه

نيز بسا كه زوال حشمت و قدرت عجم را از حكم تقدير و . اكنون نوبت سادگي و آزادگي است
انعكاس يافته  در شاهنامه ها كه از طريق خداينامه يا عاميانه هاي افسانه. شمردند سرنوشت مي

ديده بود   رس را از پيشـسقوط و زوال ملك ف ها اع ستارهكند كه رستم از اوض است حكايت مي
كرده  ملك عجم را پيش بيني زوال از راه اسطرالب و نجوم كه رستم نكته اگر در اين و ليكن

   و  م و ديگر سردارانـدهد رست باشد بتوان ترديد كرد المحاله قرائني هست كه نشان مي
      اني ديدهـاسـاركان س ةكه در هم و خللي يادـفس با. اند اميدي به پيروزي نداشته پهلوانان

                       تازي باك نفس و بي سپاه تازه ران را در برابرـاي وار نبود كه شكستـم دشـبراي رست شد مي
  .پيش گويي كند

  
  فرجام جنگ

در بين روي يكديگر بودند و مذاكره و گفت وگوي رسوالن  باري چهار ماه هر دو لشگر روبه
سه روز پيكاري سخت كردند و . بود سرانجام رستم جنگ را آغاز كرد و دو لشگر به هم درافتادند

بسيار كس از دو جانب كشته شد روز چهارم باد مخالف وزيد و شن خاك صحرا را به چشم 
صد زخم  .اش را در ميدان جنگ يافتند رستم در اين روز كشته شد و مرده. رانيان فرو ريختـاي
آن  ةخويش را بر استري نهاده بود و خود از رنج گرما در ساي ةاند كه بن نوشته. يش داشتب

  به سر رستم  بند ببريد و صندوق . عربي، نامش هالل بن علقمه شمشير بر صندوق زد. آرميده بود
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. خود را در آب افكند اما برخاست و براي فرار. پهلوان بشكستاز گراني آن پشت . فرود آمد 
چون سپاه ايران  .در پي او به آب رفت و او را برآورد و بكشت. هالل بدانست كه سردار سپاه است

ن پيروزي كه عرب را دست ايبا . از كشته شدن رستم آگاه گشت بترسيد و روي به هزيمت نهاد
رستم به دست سعد افتاد كه آن همه را  ةو خزين رفش كاويانيد. ن يكباره شكسته شدراـاي داد

ي ا بهره. او را به غنيمت بردند ةاند كه چون رستم كشته شد رخت و بن نوشته. به مدينه فرستاد
كه از آن غنيمت به هر كس از جنگ جويان عرب رسيد به حدي زياد بود كه قول مورخان را در 

        اين قدر هست كه شكوه و تجمل سپاه ايران را از روي آن قياس  10توان كرد اين باب باور نمي
  . شكست ايرانيان در اين پيكار بود ةتوان كرد و همين تجمل و شكوه از اسباب عمد مي

و عمر . نامه نوشت به عمر و هر چه غنيمت و اموال بود نزد او فرستاد پس از آن سعد فتح
دشتي بجوي و . براي شتر و گوسفند به كارست نشايدپاسخ سعد نوشت كه عرب را جز آن چه 

آن جا كه  و، لشگري به خوزستان فرست و لشگري ديگر به جزيره، مسلمانان را در آن جا بدار
كه اكنون كوفه  سعد بر جايي. مينداز و رودي فاصله دريايي فرود آيي بمان و بين من و مسلمانان

  . كرد و شهر و مسجد ساخت آن جا ريگزار بود، آباداني. است فرود آمد
اند كه چون  نوشته ساخته شد و، عمر رهم به دستو، اند كه كوفه، چند سال بعد بعضي گفته

رود بفرمود تا كوفه را در كنار بيابان  ديد عرب خوي و خلقش دگرگون گشته است و به فساد مي
  .ا در آن جا نشيندتبنا كردند و عرب را دستوري داد 

  
  به سوي مدائن

چند شهر ، مدائن. ها راه مدائن را پيش گرفت باري سعد هزيمتيان را دنبال كرد و در پي آن
  خسرو ةدجله كه در ساحل شرقي آن تيسفون و انطاكي ةپيوسته و نزديك به هم بود در دو كران

       و بهرشير  قرار داشت و در جانب غربي آن شهر يوناني سلوكيه و در زيجان) وه انتيو خسرو(
تر بود و يادگارهاي تاريخي و  در بين اين چند شهر تيسفون از همه مهم 11.واقع بود) وه اردشير(

واقع بود كه شاهان  »قصر ابيض«در كهندز آن . ها و اموال بيشتر داشت عظيم و گنجينه بناهاي
اين با . شاپور اول بود ةساخت اشكاني ساخته بودند و در شهر تازه ايوان كسري قرار داشت كه

پيش از اشكانيان آن را برآورده  ةتر بود و احتمال هست كه در دور همه، شهر از اين هم كهنه
ها آمدند و بر در مدائن  به هرحال چون هزيمتيان به مدائن رسيدند اعراب نيز در پي آن. اند بوده
ندان كه چ. بس دراز كشيد در آن جا چندين ماه بر در شهر ماندند و مدت اقامتشان. زدند خيمه
ها در آن  چون اقامت آن. خرماي تازه خوردند و دوبار گوسفندان و شتران قرباني كردند دوبار

سگ و گربه رسيد دهقانان  گوشت حدود دراز كشيد در مدائن قحطي افتاد و كار مردم به خوردن
ان و يزدگرد در اين هنگام به مدائن بود چون اين خبر بدانست مرزبان. آمدند و آشتي خواستند

ها و  ها بخشيد و نامه ي را كه در خزاين خويش داشت بدانا بزرگان را بخواند و گنج و خواسته
  اين تازيان از اگر اين ملك از دست ما بشود شما باري: گفت در اين باب بنوشت و ها عهدنامه
آن . خواهيد دادها باز پس  نيز اين مال و اگر ملك به دست ما باز آيد شما. تريد ها اولي بدين مال

  رخ هرمزدـبن ف زاد پس از آن خره. پيش گرفت برداشت و راه حلوان  گاه كسان و ياران خويش را
  
  . 123ص  2يعقوبي، ج: ك .ر  -10
ر جانب شرقي د. زيسته پنج شهر از اين هفت شهر باقي بوده است در قرن سوم كه يعقوبي مي - 11

  و ساباط ) وه اردشير(در سمت غربي بهرسير ) يعني ونديو خسرو(بر و روميه دجله تيسفون و اسبان
) 5(و مقاله اب انستاس كرملي در مجلة المشرق  -  52الشرقيه ص  فةبلدان الخال: ك .نيز ر) بالش آباد(

  .كلمة مدائن 3المعارف اسالم، ج ةدر داير  Streckچنين مقاله  و هم 1902بيروت 
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مدائن  رد سعد كه يك چند بر. لشگر داد و تيسفون بدو سپرد يبود سپه ساالررا كه برادر رستم  
مدائن  كردند كه هر چه زودتر به و اشارت قومي از ايرانيان نزد وي آمدند. ملول گشت، مانده بود

 او را به موضعي. ديگر چيزي در آن جا باقي نخواهد گذاشت يزدگرد دير جنبد و گفتند اگر درآيد
اين . عرب را گذشتن از آن آسان دست ميداد كه آب آن اندك بود و سپاه نمودند راه از دجله

 بسيج حمله كرد و ياران را گفت. روي داد، سعد را دلير نمود ايرانيجمعي  دعوت كه از جانب
 ياران. كرد نيز اسب براند و به آب زد و از آن گذاره و خود. خود را به آب زنند و از دجله بگذرند

گفتند از آن سوي  پروا با يكديگر سخن مي همه در آب راندند و در حالي كه آرام و بي در پي او
  اند كه فقط يك تن غرق شد باقي محابا به آب زدند نوشته از سپاه سعد كه چنين بي. برآمدند

شهر ديدند،  هاي مدائن چون تازيان را بر كنار دروازه نگهبانان. از آن برآمدند هيچ آسيبي بي
ي از لشگر خويش از شهر ا زاد با پاره خره 12»!ديوان آمدند! ديوان آمدند« :كه برآوردندبانگ 

شهر  ةاما شكست خورد و به شهر پناه برد و عربان بر درواز. برآمد و با مهاجمان جنگ در پيوست
ن شرقي بيرو نيم شبي با لشگر خويش از دروازة .نماند ياراي مقاومت زاد را بيش خره. فرود آمدند

  .شهر  را فرو گذاشت و راه جلوال پيش گرفت. آمد
  

  فتح مدائن
سعد در ورود به مدائن  نماز فتح . تازيان به تيسفون درآمدند و غارت و كشتن پيش گرفتند

»  كم تركوا  من جنات  و عيون«به كاخ سفيد كسري درآمد از قرآن  و چون، هشت ركعت: خواند
 ةبهاي چهارصد سال گران هاي هاي  شاهنشاهي و گنج كاخ باگونه بود كه تيسفون  بدين. خواند

شناختند و توفير بهاي  از كافور نمي دست عربان افتاد و كساني كه نمك را خاندان ساساني به
اند كه  نوشته. آميز جز ويراني هيچ بر جاي ننهادند افسانه دانستند از آن قصرهاي زر را نمي سيم و

اش  پاره پاره. افكندرا بتوان آوردند كه از بزرگي جايي نبود كه آن از آن جا فرش بزرگي به مدينه 
  .ي از آن را بعد ها بيست هزار درم  فروختندا پاره. كردند و بر سران قوم بخش نمودند

ايوان را . آن را فرو گذاشته و رفته بودند، مدافعان، در حقيقت، وقتي سعد به مدائن درآمد
    ها را  دنبال كردند و  آن گريز غارت كرده بودند اما فاتحانلشگريان يزدگرد خود در هنگام 

      ها را  اندك از سپاهيان  كه پاسداري كاخ اي جز عده. غارتي را از آنها باز ستاندندهاي  مال
ت  و متروك  هاي خلو  سعد با اعراب خويش در كوچه. مانده بودند، ديگر در تيسفون كسي نبود 

هاي پربهاي  اموال و گنج ةآن را نيافته بودند كه هم ايرانيان مجال. درآمد دفاع شهري آرام و بي
نده مال و متاع  و ظرف و اسباب  و زر و گوهر كه در اين ميان باقي ما. كهن را با خويشتن ببرند

از . درم در خزانه بود كه نيم آن به جاي مانده بود هزار هزار سه هزار به يك روايت. بودبود بسيار 
كهنه مسجدي  سعد فرمان داد تا در شهر. به دست فاتحان افتاد ة بسياررو گنج و خواست اين

ها مرگز  برسم و زمزمه در اين شهر بزرگي كه سال و و از آن پس به جاي آتشگاه و باژ بسازند
و ديگر هرگز در آن . شد جز بانگ اذان و تهليل  و تسبيح چيزي  شنيده نمي، موبدان و مغان بود

 ةاندك اندك شهر نيز از اهميت افتاد و با توسع. تجديد نشد انرسم و آيين مغان و موبد حدود
ها  سال هر چند ايوان آن. نماند اهميت و بي سط و كوفه از مدائن جز شهري كوچكبصره و وا

                  رازها  ايام گذشتـه ايـران تـوه و عظمـآن از شك هاي هـو ويراني ماند ـچنان باق هم
  .سرايد نشين مي هاي دل افسانه گويد و مي
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  جنگ جلوالء
 13.جلوالء پيش آمد كه در آن نيز ايرانيان شكست سخت خوردند ةمدائن، حادث ةبعد از واقع

      جا  آن بگريختند چون به جلوالء رسيدند در اند كه وقتي ايرانيان از مدائن در اين باب نوشته
ند روبه شهر و ديار خويش ب كه و باب و اهل جبال و فارس براي آنهر يكي از مردم آذربايجان 

دند و گفتند پيش از آن كه جدا شوند و هر يك به راه خويش روند انجمن كر. راهي جدا داشتند
. ما جدا شودديگر هرگز گرد نياريم شد و اين جايي است كه راه هر يك از  اگر اكنون بپراكنيم

ها را  ا را باشد آناگر فتح م. صواب آن است كه همين جا گرد آييم و بار ديگر با عرب پيكار كنيم
. جا بماندند همه بپذيرفتند و آن. ايم و عذري داريم كردهرانده باشيم ورنه جهدي كه بايست 

اي به  نامه. ندمهران رازي را بر خويشتن امير كردند و آن جا خندق بكندند و آماده جنگ شد
. ها  فرستاد جهت آن يزدگرد مال و سپاه. از او به مال و لشگر مدد خواستند يزدگرد نوشتند و

 ممكن بود از گرد راه برآيند  بودند براي آن كه از گزند تازيان كه هر لحظهاين عده كه در جلوالء 
ايران سخت پريشان بود و  اوضاع در اين روزها. ها كندند در امان بمانند بر گرد لشگرگاه خندق

را به  رد تا آب رفتهك يزدگرد بيهوده تالش مي. داشت و مرزبانان آن استقاللي سردارانهر كس از 
ه گذشت با دشمن فراهم دارد اما ديگر وقت گشت تا نيرويي براي پيكار جا مي و هر جوي بازآرد

. آمد جهدي فايده حاصل نميساماني داشت كه از هيچ  و بي بود و كار چنان روي به پريشاني
 نمودار بود شاني و ناسازگاري كه در كارهاشانبا پري ،مدائن در دست اعراب بود، و از ديگر شهرها

كه ايرانيان در  شنيد. در مدائن بود بن وقاصميان سعد در اين توانست ساخته باشد؟ مي چه كاري
 ي از اصفهان و جبل نيزو حت. ار دارندپيك نده خود را گرد آورده اند و آهنگپراك جلوالء نيروهاي

ي به عمر نوشت ا ر بشنيد  نامهاين خب سعد چون. رسد ميگر به ياري اين ايرانيان جلوالء لش ةپار
سعد . حمله ندادكرد و به دشمن مجال  ة جنگآماد را عمر فرمان داد كه بايد خود. راي خواستو 

. سازندلشگرگاه ايرانيان خيمه زنند و لشگرگاه رابر عرب فرستاد تا در ب ي را از سپاها نيز عده
. روي به هزيمت نهادند سرانجام در جلوالء جنگ سختي درگرفت ايرانيان شكست خوردند و

              آنها. دشمن افتادند كشته شدند و بسياري  نيز با غنائم فراوان به چنگ بسياري از آنها
     از اين چون. ر حلوان  بودرفتند و يزدگرد هنوز د كه از چنگ دشمن گريختند به حلوان

 در جلوالء. راه گريز پيش گرفت و بار و بنه برداشت و با حشم و خدم شكست آگاه شد بترسيد
باقي سپاه ديگر بار به مدائن نزد سعد بن ابي وقاص  زار تن از سپاه عرب مستقر شدند وچهار ه
 سعد به دستور عمر ساخته بود و خود از جانب كوفه را واز آن جا به كوفه رفت سعد نيز . رفتند

ار به چنگ عرب افتاد غنيمت بسي در جنگ جلوالء. خليفه سه سال و اندي بر آن حكومت كرد
به اسارت گرفتند چندان  بسيار نيز ودند و زنان و دخترانكه پيش از آن نيافته ب چندان غنيمت

گفت از  نويسد كه عمر مكرر مي وري ميدين. پديد آمدكه عمر را از كثرت اسيران  نگراني در دل 
كشتگان جلوالء را برخي بالغ  14.برم به خدا پناه مي اند شده فرزندان اين زنان كه در جلوالء اسير

  15.بر صد هزار نفر نوشته اند
  
خراسان جلوالء، شهري بوده است نزديك خانقين، و در قديم از منازل عمدة بين راه عراق و    - 13

مطابق روايت حمداهللا مستوفي، در آنجا ملكشاه سلجوقي رباطي ساخت و آن را از . آمده است به شمار مي
ظاهراً اين شهر در محل قزل رباط كنوني واقع بوده است و گويا به همين . نددآن پس رباط جلوالء خوان

  .سبب اين شهر را دولت عراق به نام سعد وقاص، سعديه نام نهاده است
  87لسترنج، بلدان الخالفه، : ك .ر                                                                                                        
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  شوشتر و شوش
كه  چنانعرب گريخته بودند به حلوان رسيدند، يزدجرد،  وقتي هزيمتيان جلوالء كه از پيش

راه گريز پيش گرفت و با كسان  و ياران . از بيم پريشاني نتوانست بيش در حلوان بماند، گفته آمد
از كسان و نزديكانش كه در اين سفر  . خويش به استخر و به قولي به قم و كاشان آهنگ كرد

و در درگاه  اند كه خال شيرويه پسر خسرو بود فتهگو  داشتهمراه وي بودند يكي كه هرمزان نام 
اند و كاري بزرگ از پيش  حلوان بر ما تاخته ت عرب از جانبوي قربي و مكانتي تمام داشت گف

    انـو خوزست ا جمعي از اين قوم در حدود اهوازتوان آمد ام اند و در آنجا با آنها برنمي برده
دهد  دستوري اگر شهريار. ما را نيارند شور ندارند و تاب حملهو سلح ليـرد هستند كه سرداران

وسي اشعري نام دارد درآويزم و آن جمع كه ابوم بروم و لشگر گرد آورم و با سردارمن بدان ديار 
يزدگرد اين پيشنهاد از هرمزان . مالي و لشگري فراز آورم ا بشكنم و از فارس و اهوازر او

صوب گسيل  كرد و با مال و سپاه بدانبدان مهم نامزد ، با گروهيو او را . بپسنديد و بپذيرفت
  . داشت

تا حصار آن را  بفرمود آمد و  آنجا فرود. گاه هرمزان برفت تا به شهر شوشتر رسيد آن
ابوموسي نيز چون از اين . فراوان گرد كرد و مردم بسيار فراهم آورد ةو پس ذخير. عمارت كردند

  بن ياسر كه به جاي عمر به عمار. رفته بود آگاهي داد شد نامه به عمر نوشت و از آن چه آگاه
نامه نوشت و فرمود كه با نيمي از سپاه خويش به ، سعد او را واليت كوفه و سواد داده بود

چون سپاه عرب بر ابوموسي گرد گشت بر در شوشتر فرود آمد و هرمزان را در . ابوموسي پيوندد
كشتاري عظيم رفت و سپاه ايران بشكست . رفت، هرمزان بيرون آمد و جنگ در پيوستحصار گ

ابوموسي ديگر بار شهر را در حصار گرفت و اين محاصره مدتي دراز . و به اندرون شهر گريخت
و نزديك بود كه لشكر عرب ستوه شود و از كار بازماند اما خيانت يك ايراني كار را به كام . كشيد

نهاني از شهر بيرون آمد و ، مردي از بزرگان  شوشتر اند كه در اين ميان يك روز وشتهن. عرب كرد
ياري  تو را نزد ابوموسي رفت و گفت اگر مرا به جان و مال و فرزند زينهار باشد در گرفتن شهر

از را اين مرد كه سينه يا سيه نام داشت گفت بايد نخست يكي . ابوموسي او را زنهار داد. كنم
   را بدو بنمايم آن گاه تدبير ها جاي تا او را به درون شهر برم و همه ن خويش با من بفرستييارا

  تا ان خويش بگذرد و با اين مرد بروداز شما كيست كه از ج ياران را گفت ابوموسي. كار كنيم
مردي از بني شيبان نامش اشرس بن عوف  را برهاند و يا خود به بهشت رود؟مگر جان جمعي 

خويش برد و طيلساني  در  ةاست و با سينه از راه پنهان به شهر درون رفت، سينه او را به خانبرخ
بايد كه با من از خانه بيرون آيي و چنان فرانمايي كه گويي يكي از  كنوناو بپوشيد و گفت ا
ر حتي يك بار ب. بدين حيله او را در همه شهر بگردانيد رد چنان كرد و سينهم، چاكران من باشي

دند و خادمان ني چند از سرهنگان وي ايستاده بوهرمزان با ت جا آن. در كاخ هرمزان گذشتند
. بازگشت با سينه به خانه اشرس اين همه بديد و سپس. گرفته بودند ها شمعي پيش روي آن

اشرس آن چه . بازگشتند از شهر بيرون شدند و نزد ابوموسياز همان راه پنهاني  بارديگر آنگاه
را با من بفرست و  ت كه اكنون دويست كس از مسلمانانآن گاه  گف. با ابوموسي بگفت بوده ديد

را  بگشاييم و لشگر عرب از درون با نگهبانان درآويزيم و دروازه تا ماما را فروپاي خود بر دروازه 
ن كار با اشرس برود تا اي گذرد و مياز شما هركه از جان  ابوموسي گفت اي مردم. هر درآوريمبه ش
  ازشـدند  سينه  به  شهـر در  رس  وـبا اش پيش آمدند و   دويست كس از عرب. امان رسدـبه س
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. سينه از نقب برآمدند و ساز جنگ كردند ةنخست در خان. پنهان كه به زير زمين بود همان راه 
گروهي از  هر نيز ابوموسي بااز بيرون ش. گاه از آن خانه بيرون شدند و به جانب دروازه رفتند آن

كه با اين دويست كس . و بانگ تكبير همي كردند ه ايستادندجويان خويش بر پشت درواز جنگ
  ها را بكشتند و دروازه بگشادند اشرس و سينه بودند از درون شهر با نگهبانان درآويختند و آن
كه  اندرگير و دار اين ماجرا هرمز. تا ابوموسي و عربان به شهر درآمدند و شمشير در خلق نهادند

  ي كها وطنان خويش گشته بود، با برخي از ياران بگريخت و در قلعه خيانت يكي از هم ةطعم
 كه بود حصاربستد و سپس هرمزان را در آن قلعه  ة شهرابوموسي هم. درون شهر بود پناه گرفت

هيچ ذخيره نماند امان خواست ابوموسي چون چندي بگذشت و هرمزان را در آن قلعه . داد
. تا هر رفتار كه خليفه خواهد با او چنان كند، پذيرفت كه او را نكشد و به مدينه نزد عمر فرستد

اند كه ابوموسي او را با سيصد كس نزد عمر فرستاد و وقتي كه اين جماعت به مدينه نزد  نوشته
   اند كه وقتي آورده .بها داشتند مر رفتند جمله قباهاي زرين و شمشيرها و كمرهاي گرانع

ببيند، عمر در  را او را به مسجد بردند تا عمر .هرمزان را به مدينه بردند، جامه و ساز فاخر داشت
 هرمزان پرسيد امير مؤمنان كجاست؟ گفتند همين. مسجد خفته بود و تازيانه به زير سر داشت

  .داري دارد و نه درباني و نه كاتبي گفت پرده دارانش كو؟ گفتند نه پرده. است كه خفته است
ها  در داستان 16.و هرمزان را بشناخت باشد؟ عمر از خواب برآمد غمبر ميگفت اين مرد مگر پي

تا  گاه از عمر امان گرفت كه آن .بياوردند. اند كه چون عمر خواست او را بكشد آب خواست آورده
عمر پذيرفت و هرمزان آب را بريخت و عمر ناچار از كشتنش . آن آب را ننوشد او را نكشد

چون ابوموسي آن جا  را حصار  گويند. اند در فتح شوش نيز داستاني نظير اين آورده. درگذشت
تا شهر را  زنهار خواست ت هشتاد كس از ياران و كسان خويششوش از وي جه داد مرزبان

پذيرفت و چون شهر را بگرفت هشتاد كس را كه از ياران او بودند آزاد  ابوموسي. دتسليم وي كن
 تسليم در واقع مرزبان شوش كه شهر را به ابوموسي. كرد اما خود او را بفرمود تا گردن زدند

زيرا براي هشتاد كس از ياران خويش زنهار . كرده بود قرباني غفلت و پريشاني خويش گشت
ابوموسي شهر را . ود را فراموش كرده بود و جهت خويش زنهار نخواسته بودخواسته بود اما خ

گاه  بگرفت و غنيمت بسيار به دست آورد، و پس از آن تازيان بالد خوزستان و فارس را جوالن
  .خويش كردند و در طي يك سال مهرگان كدك، و صيمره و استخر و ارجان را نيز گرفتند

  
  در باب خيانت

در اين ماجرا  سبب شكست ايران شد طبري به سياه ديلمي نسبت داده است خيانتي را كه 
نقل كرده است و از كجا  فتح شوش ةاين روايت را وي در واقع. كه از سرداران يزدگرد بوده است

ها روي نداده باشد؟ به هر حال روايتي كه طبري نقل  ها از اين گونه خيانت كه در تمام اين جنگ
ياران و خاصان . وقتي يزدگرد از شكست جلوالء خبر يافت در حلوان بود كند اين است كه مي

بعد از آن گفت كه اين قوم عرب هر سپاه كه ما . خويش را بخواست و موبد را نيز حاضر آورد
از اين شهر بيرون  چيست؟ موبد گفت راي آن است كه توشكنند راي  ها فرستيم مي پيش آن

اين راي را يزدگرد . ك است و سپس از آن جا لشگر فرستيمل ةآيي و به استخر روي كه خان
سياه را با سيصد كس كه از آن جمله هفتاد تن از بزرگان بودند . پسنديد و به سوي اصفهان رفت

  شوش  كه خواهد برگزيند و با خويش بردارد و راهفرمود تا به هر شهر كه بگذرد هر بخواند و او را
  

  . 17ابن اثير، حوادث سنه  - 16
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سياه برفت و به جايي، نامش كلبانيه ، فرود آمد . جا با عربان پيكار كند را پيش گيرد و در آن  
موسي با ابو. هنوز وي به شوش نرسيده بود كه اهل شوش، از ابوموسي اشعري صلح درخواستند

بود و از مسلمانان سخت بيم  كلبانيه ميهرمز را پيش گرفت اما سياه در ها صلح كرد و راه رام آن
هرمز و نيز حركت كرد و به جايي بين رام سياه. بود تا ابوموسي به شوشتر شد مي جا داشت و آن

پس از آن سياه بزرگان و سران ايران را كه از . شوشتر فرود آمد تا عماربن ياسر فراز رسيد
اند كه اين قوم نشكستند و هيچ حصني ده بودند بخواند و گفت هيچ لشگري نمماصفهان با او آ

پس . گفتند راي آنست كه به دين قوم درآييمند شما را در اين باب راي چيست؟ نماند كه نگشود
از آن يكي را از بزرگان، نامش شيرويه نزد ابوموسي فرستادند و صلح طلبيدند و امان خواستند و 

ها همراه  ها با آن از آن پس سياه در خدمت عربان درآمد و در جنگ 17.به دين مسلماني درآمدند
ايرانيان  ةنيم شبي جام. ها همراه بود از جمله وقتي اعراب شوشتر را حصار كردند وي با آن. شد

بامدادان اهل . جامه خويش را به خون رنگين كرده. قلعه افكند ةبپوشيد و خويشتن را بر كنار
در قلعه . قلعه افتاده گمان كردند از آنهاست ةپارسي بر كنار ةا جامقلعه مردي را ديدند، ب

سياه برجست و با نگهبانان درآويخت و چندان با آنها بجنگيد . بگشادند تا او را به قلعه درآورند
  18.قلعه بگشاد و مسلمانان بدان اندرآمدند ةكه دروازه بگذاشتند و بگريختند پس سياه درواز

  

  آخرين نبرد
   شوند و كرد عربان به سواد خرسند مي گمان ميظاهراً يزدگرد وقتي از مدائن گريخت 

خام را  ةشوش و پيشرفت به جانب اصفهان اين انديش ةاما محاصر. جبال را به او خواهند گذاشت
  .از سر او به در كرد

در آن . نداز اين رو نامه و پيام به همه سرداران فرستاد تا به لشگر و مال وي را مدد كن
اما چون خطر عرب آنان را نيز تهديد  ج و مرج سرداران را البته پرواي يزدگرد نبودآشوب و هر

خزر تا درياي هند و از جيحون تا  ةاز كنار. كرد صالي شاه برگشته بخت را اجابت كردند مي
تن  پنجاه هزار و در نزديك همدان سپاهي نزديك صد. درياي فارس از هرجا سپاهي فراز آمد

   خواست از راه حلوان به سپاهي چنين انبوه مي. اين سپاه فيروزان بود ةفرماند. جمع گشت
معرض نمود و كوفه و بصره در  ، سخت ميوضع عرب. جابت كوفه كه لشگرگاه عرب بود برود

  .تهديد بود
 بن ياسر سردار عرب چون از اين خبر آگاه گشت نامه به مدينه نوشت و حالي كه رفته عمار
ياري  كنون به فر اسالم وتا گرفت و به منبر شد و گفت اي مردمنامه بر، عمرخطاب. بود بازنمود

اند تا نور خداي را  خداي در جنگ با عجم پيروزي با ما بوده است اكنون عجم سپاه گرد كرده
نويسد كه اهل طوس و  مي. عماربن ياسرست كه به من فرستاده است ةاينك نام. بنشانند

و دماوند و گرگان و ري و اصفهان و قم و همدان و ماهين و ماسبذان بر ملك خويش  طبرستان
  اند تا دركوفه و بصره با برادران و ياران شما درآويزند و آنان را از سرزمين خويش گرد آمده

طلحه گفت اي امير راي تو . يديرايي كه در اين باب داريد با من بگو. برانند و با شما به جنگ آيند
عثمان گفت اي امير به مردم شام بنويس تا از شام . تر است هرچه تو گويي چنان كنيم ائبص

  ره درخواه  تا از آن جا  آيند و توـمن كس بفرست تا از يمن آيند و از مردم  بصـآيند و به مردم ي
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خويش از اين جا راه كوفه پيش گير و چون اين همه خلق بر تو فراز آيند سپاه تو  نيز به تن  
را  مسلمانان كه در پاي منبر بودند اين راي عثمان. بيشتر باشد و كار بر تو آسان گردد

عمر روي به علي كرد كه نيز آن جا بود  و پرسيد راي تو چيست يا . بپسنديدند و آفرين خواندند
گفت اگر سپاه شام همه از شام به ياري تو آيند روم بر آنجا دست اندازد و اگر  اباالحسن؟ علي

همه سپاه يمن آيند زنگيان بر ملك آنها طمع ورزند و آمدن ترا نيز روي نيست و ما از عهد 
       ايم كه پيروزي ما به حق بوده است نه پيغمبر باز، هرگز به كثرت سپاه بر دشمن پيروز نشده

كنون راي آنست كه به شام و عمان و ديگر شهرها بنويسي تا بر جاي خويش بباشند و ا. به زور
  .خويش را به ياري تو بفرستند ةهر كدام سه يك از عد

. اين قوم نباشد ةگاه گفت كسي را فرمانده جنگ كنم كه طعم اين راي را عمر بپسنديد و آن
عرب بود و درين هنگام در كسكر عامل  را كه از ياران پيغمبر و از سواران پس نعمان بن مقرن

خراج بود بر اين سپاه فرماندهي داد و بدو نامه نوشت كه فرمانده سپاه تويي و فرمان داد كه اگر 
و . است و اگر حذيفه به قتل آيد جريربن عبداهللا فرماندهبن اليمان  يفةنعمان كشته شود حذ

  و در . پس از مغيره اشعث بن قيس رابن شعبه راست و  ةچنين پس از جرير فرمان مغير هم
:  مقرن نوشت وي را گفت كه دو تن از دالوران عرب در سپاه تو هستبن  ي كه به نعمانا نامه
  .آنان را به هيچ كاري مگمار اما در هر كار با آنان راي بزن. بن خويلد ةطليحبن معديكرب و وعمر

نعمان . ه بصره برگرفت و به كوفه آمدسه يكي از سپا. ابوموسي در اين هنگام به بصره بود
  .برگ و ساز بساختند و همه راه نهاوند پيش گرفتند. نيز بيامد و سپاه از هر سو گرد گشت

  
  فتح نهاوند

دو لشگر . شاه، ساز برگ بسيار آماده كرده بود سپاه ايران نيز به سرداري فيروزان يا مردان
چون ايرانيان جنگ را . يكديگر نشستنددر نزديك نهاوند خيمه زدند و چندي در برابر 

رسيد عربان ستوه گشتند و به هراس  مينياغازيدند و هر روز نيز به آنها از هر سوي كشور مدد 
جويي نشستند و راي چنان  سران سپاه عرب به چارهند كه فرجام كار چه خواهد بودن؟ افتاد

نه مرده است و بايد سپاه جنگ ناكرده مسلمانان در مدي ةدراندازند كه خليف هديدند كه بايد آواز
هاي خويش برآمدند تا  ايرانيان از سنگرها و قلعه. چنين كردند و آهنگ بازگشت نمودند. بازگردد

عربان را دنبال كنند و بدين بهانه پراكنده شدند، تا به تازيان رسيدند تازيان برگشتند و جنگي 
سرانجام سپاه . سوي خلقي بسيار كشته شدسخت در پيوستند و چند روز بكشيد و از هر دو 

از آنجا به راه همدان و آذربايجان . ايران بشكست و بگريخت و نهاوند نيز به دست عرب افتاد
    فتح نهاوند در واقع راه تصرف تمام ايران را. رفتند و ديگر ايرانيان را بيش ياراي مقاومت نبود
م بود كه دولت ساساني در برابر تازيان از خود بر روي اعراب بگشود و اين آخرين مقاومت منظ

. همه چيز به دست عرب افتاده بود. از اين پس ديگر نه دولتي دركار بود و نه كشوري. نشان داد
سال بعد همدان و كاشان و اصفهان و استخر نيز به دست تازيان افتاد و يزدگرد از فارس به 

  .مرو كشيد كرمان و از آنجا به سيستان رفت و سرانجام به
پس از آن نيز . خسرواني نيز به دست فاتحان افتاد هاي گنج ةدر فتح نهاوند آخرين بازماند

چيز و  همه. ديگر ايرانيان را ممكن نشد كه لشگري فراهم آورند و در برابر عرب درايستند
  .جا، در دست عرب بود و از اين روي بود كه عرب اين پيروزي را فتح الفتوح خواند همه
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  آغاز يك فاجعه
هجري چهارده قرن تاريخ پرحادثه و باشكوه ايران باستان را كه  21سقوط نهاوند در سال 

اين حادثه فقط  *.عد از آن كشيده بود پايان بخشيدقرن باز هفت قرن قبل از ميالد تا هفت 
زيرا در پايان كار ساسانيان از . سقوط دولتي با عظمت نبود سقوط دستگاهي فاسد و تباه بود

جور و استبداد خسروان . سرانجامي در همه كارها فساد و تباهي  راه داشت و بي  پريشاني
 را سست رايي موبدان اختالف دينيكرد و كژخويي و  خطر مي ةآسايش و امنيت مردم را عرض

انداخت و از ديگر سوي نفوذ  و سخنان ماني و مزدك در عقايد عامه رخنه ميس از يك. افزود مي
روحانيان  .كاست دين ترسايان در غرب و پيشرفت آيين بودا در شرق قدرت آيين زرتشت را مي

و عوائد و فوايد آن را  ها ند كه جز پرواي آتشگاهنيز چنان در اوهام و تقاليد كهن فرو رفته بود
  .آمدند دفاع از آيين  خويش هم بر نمي ةداشتند و از عهد نمي

وحدت ديني در اين روزگار تزلزلي تمام يافته بود و از فسادي كه در اخالق موبدان بود 
اخالقي و  ةبجستند كه جن ي  ميا هوشمندان قوم از آيين زرتشت سرخورده بودند و آيين  تاره

.  را نيز درهم  فرو ريزد و رسم و آيين طبقاتي كهن تر باشد روحاني آن از دين زرتشت قوي
              عبث نيست كه. جا بود نفوذي كه آيين ترسا در اين ايام در ايران يافته بود از همين

يد و باز خرسندي زگيا چنان كه بعدها خوانده شد، سلمان فارسي آيين ترسا  ن،مرزبا  روزبه بن
  .رفت ناچار در پي ديني تازه در شام و حجاز مي. نيافت

افكار از هر جهت براي پذيرفتن ديني تازه  ةباري از اين روي بود كه در اين ايام زمين
آماده بود و دولت نيز كه از آغاز عهد ساسانيان با دين توأم گشته بود، ديگر از ضعف و سستي 

دستگاه دين و دولت با آن هرج و و بدين گونه،  .ي تاب بياوردا حمله توانست در برابر هيچ نمي
انگيز كه در پايان عهد ساسانيان وجود داشت، ديگر  آلود و آن جور و بيداد شگفت مرج خون

دستگاهي پريشان و كاري تباه بود . نداشت ءچنان از هم گسيخته بود كه هيچ امكان دوام و بقا
  بپاشد و يكسرهتوانست آن را از هم  مي  ترين قومي زترين و كم مايهكه نيروي همت و ايمان ناچي
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ايران  ةكه دشمن چندين سالبيزانس ـ : گويند ان كه امروز ميبوزنطنيه ـ يا چن .نابود و تباه كند 
از بس خود در آن روزها گرفتاري داشت نتوانست اين فرصت را به غنيمت گيرد و عرب نيز بود 

  .پرورد جرأت اين اقدام را يافت نمي هرگز خيال حمله به ايران را نيز در سركه تا آن روزها 
بدين ترتيب، كاري كه دولت بزرگ روم با آيين قديم ترسايي نتوانست در ايران از پيش 

اسالم از پيش برد و جايي خالي را كه آيين ترسايي  ةعرب با آيين نورسيدة ببرد، دولت خليف
اما . بدين گونه بود كه اسالم بر مجوس پيروزي يافت. كرد نتوانسته بود پركند آيين مسلماني پر

معني ضرورت داشت و اجتناب ناپذير  در ند در ظاهر خالف آمد عادت بوداين حادثه هرچ
هاي دولت ساساني  كنار مرزها و پشت دروازهها بود كه خطر سقوط و فنا در  سال. نمود مي
و فساد روحانيان به ستوه بودند آيين تازه را نويدي و   روايان مردم كه از جور فرمان. يدغر مي

چنان كه در كنار فرات، يك جا،   .شتافتند يافتند و از اين رو بسا كه به پيشواز آن مي يبشارت
به خاك ايران بتازد،  و شهر شوشتر را يكي از  هعبيدگروهي از دهقانان جسر ساختند تا سپاه ابو

در . بر سر اين خيانت به اسارت رفت ،تسليم عرب كرد و هرمزان حاكم آن بزرگان شهر به خيانت
والياتي مانند ري و قومس و اصفهان و جرجان و طبرستان مردم جزيه را مي پذيرفتند اما به 

دادي و پريشاني بود  دولت ساسانيان دچار بي جنگ آهنگ نداشتند و سببش آن بود كه از بس
       اند كه مرزبان اصفهان از جمله آورده. اي و رغبتي نداشت كه كس به دفاع از آن عالقه

نيست و او را تنها  فاذوسبان نام مردي بود باغيرت، چون ديد كه مردم را به جنگ عرب رغبت
ندازان خويش راه كرمان پيش گرفت تا به اصفهان را بگذاشت و با سي تن از تيرا گذارند، مي

يزدگرد شهريار بپيوندد اما تازيان در پي او رفتند و بازش آوردند و سرانجام صلح افتاد، بر آنكه 
شتيد و اجزيه بپردازند و چون فاذوسبان به اصفهان بازآمد مردم را سرزنش كرد كه مرا تنها گذ

حتي از سواران بعضي به . يه به عربان بدهيدبه ياري بر نخاستيد سزاي شما همين است كه جز
از  اي چنان كه سياه اسواري، با عده. تميم پيوستند طيب خاطر مسلماني را پذيرفتند و به بني

يارانش كه همه از بزرگان سپاه يزدگرد بودند چون كر و فر تازيان بديدند و از يزدگرد نوميد 
  . نشر اسالم نيز اهتمام كردند شدند به آيين مسلماني گرويدند و حتي در بسط و

ها بود كه عربان را در جنگ ساسانيان پيروزي داد و با  ها و ناخرسندي همين نوميدي
كه اعراب در  اين پيروزي،. خاندان كسري را يكسره درهم ريختسقوط نهاوند عظمت و جالل 

برابر آنها روي  نهاوند به دست آوردند امكان هرگونه مقاوت جدي و مؤثري را كه ممكن بود در
  . دهد نيز از ميان برد

  پيروزي قطعي ايمان و. پيروزي بزرگي بود اين فتح نهاوند، در آن روزگاران در واقع
. و تجمل پرستي بود ائي سادگي و فداكاري بر خودخواهيپيروزي نه.  عدالت بر ظلم و فساد بود

انگيزي كه بدان آساني براي  و پيروزي شگفت هاي قادسيه و جلوالء، اعراب در جنگ ةرفتار ساد
   انداخت ديد ميجويان ايران را در نبرد به تر مانست جنگ سماني ميآآنها دست داد و به نصرت 

گرفتند  مي اين اعراب كه جاي خسروان و مرزبانان پرشكوه و جالل ساساني را .و جاي آن نيز بود
 مدينه آنها كه در ةديدند خليف ت خدا را نميبودند كه جز جبرو اي پيرايه بيمردم ساده و 

. مردم بود ةزيست از آن همه تجمل و تفنن كه شاهان جهان را هست هيچ نداشت و مثل هم مي
ي جانشستند و  مي حكومتهاي تسخير شده به  جانب او در شهرها و واليت از آنها نيزكه

  .انه داشتندزاهدانه يا سپاهي لود قرآف ةي سادزندگ بودند اساني پادشاهان س مرزبانان و كنارنگان
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 ةو جام خورد سلمان فارسي كه بعدها از جانب عمر به حكومت مدائن رسيد نان جوين مي
  آخرت جز سبكباران نگذرند و من با ةگريست كه از عقب در مرض موت مي. داشت پشمين مي

. از اسباب دنيايي نيز جز دواتي و لولئيني نداشت. اين همه اسباب دنيوي چگونه خواهم گذشت
 ةمردمي كه هزين ةاين مايه سادگي سپاهيانه يا زاهدانه البته شگفت انگيز بود و ناچار در ديد
أمين ها ت ها و سخره تجمل و شكوه امراء و بزرگان ساساني را با عسرت و رنج و با پرداخت ماليات

در روزگاري كه مردم ايران خسروان خويش را تا . داد كردند اسالم را ارج و بهاي فراوان مي مي
شدند و اگر نيز به درگاه  روياروي نمي ها از بيم و آزرم  ستيدند و با آنپر خدايان مي ةدرج
وحشي طبع با دل  ها رسم بود، عربان ساده كشيدند، چنانكه در آتشگاه رفتند پنام در روي مي مي

خليفه با آنها در . كردند در نهايت سادگي سلوك مي پيغمبر خويش، كه امير آنان بود، ةخليف
كردند و بر وي ايراد  زد و آنها نيز بسا كه سخن وي را قطع مي نشست و راي مي مسجد مي

خويش  ار كساني را كه از احوال و اوضاع حكومتچرفتار و اطوار ساده نا هگرفتند و اين شيو مي
  .نداعجاب و تحسين بنگر ةا را به ديدداشت كه عربان و آيين تازه آنه ستوه بودند بر آن مي

ورق به طوفان فنا داد، بيدادي  ة دولت ساسانيان را ورق برباري سقوط نهاوند، كه نسب نام
ون ملك رخنه كرده بود پايان شئ ةانگيزي را كه در آخر عهد ساسانيان بر هم و تباهي شگفت

فساد و بيداد آن را سست كرده بود و  ةدولت ناپايداري را كه موريان ةخشيد و ديوار فرو ريختب
  .انهدام كرد ركان آن تزلزل افكنده بود عرضةهاي كلنگ حوادث در ا ضربه

هاي  در شهرها و ديه ـپس از فتح نهاوند  ـ ،هاي كوچك محلي كه از آن پس مقاومت
ها  ة اين مقاوتوي داد البته براي مهاجمان گران تمام شد اما همايران گاه گاه در برابر عربان ر

    »جنگي سواران« و سرزمـين» ريارانـشه« ورـرا از ورود به كش» سواران نيزه گذار«نتوانست 
  . منع نمايد

  
  هاي محلي مقاومت

سقوط  آن پس از. ديوانه وار عصبي نبود ةهاي محلي غالباً بيش از يك حمل اين مقاومت
ها و  ايراني را در هم فرو ريخت اين اضطراب ةمهيب كه دستگاه حكومت و سازمان جامع

ري پس از  .ابد و تعادل خود را به دست آوردها الزم بود تا بار ديگر احوال اجتماعي قوام ي حركت
ما هر مردم چندين بار با فاتحان صلح كردند و پيمان بستند  ا. سقوط نهاوند به دست عربان افتاد

ها بعد، يعني در زمان حكومت  مدت. آوردند يافت سر به شورش بر مي چندگاه كه امير تغيير مي
ابوموسي وقتي به . ابوموسي اشعري بر كوفه و اعمال آن، بود كه وضع ري آرام و قرار گرفت

ها جزيه خواست قبول كردند و  اصفهان رسيد مسلماني بر مردم عرضه كرد نپذيرفتند، از آن
مسلمانان به جنگ برخاستند تا  ز فراز آمد غدر آشكار كردند و باصلح افتاد اما چون رو شب

 30 و 28در سال هاي . اند و اين خبر را در باب اهل قم نيز آورده. ابوموسي با آنها جنگ كرد
ه دوم مقاوت مردم چندان با در دفع. هجري تازيان دو دفعه مجبور شدند استخر را فتح كنند

چون  اند كه نوشته. گستاخي مقرون بود كه فاتح عرب را از خشم و كينه ديوانه كرد ورشادت 
عبداهللا بن عامر فاتح مزبور از پيمان شكستن مردم استخر آگاه شد و دانست كه مردم بر ضد 

سوگند خورد كه چندان بكشد از مردم « اند  و عامل وي را كشته اند عربان به شورش برخاسته
و خون همگان مباح گردانيد و چندان . . .  به استخر آمد و به جنگ بستد . رانداستخر كه خون ب

  گان كهـدد كشتـپس برفت و ع. ريختند ون ميـرم بر خـرفت تا آب گ ون نميـكشتند خ كه مي
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هاي مردم دالور ايران با چنين  مقاومت 1»بيرون از مجهوالنبردار بودند چهل هزار كشته بود،  نام
آن   توانست اراده و روح ها هرگز نمي اما اين سخت كشيشد  جنايتي درهم شكسته ميساوت و ق

كردند،  معدودي را كه در راه دفاع از يار و ديار خويش خون و عمر و زندگي خود را نثار مي ةعد
يان در برابر فاتحان هر جا كه ممكن بود ناراض و همه جا،يكسره خفه و تباه كند از اين ر

 آن شهر، هر شهر كه يك بار اسالم آورده بود و تسليم شده بود وقتي ناراضيان در .درايستادند
اي ترديد و  يافتند در شكستن پيماني كه با عربان بسته بود ديگر لحظه دوباره مجال سركشي مي

در سال . توان برخورد ها مي در تاريخ فتوح اسالم در ايران مكرر به اينگونه صحنه. كرد درنگ نمي
مسلمانان  ةمرتد شدند و عثمان خليفراسان كه قبول اسالم كرده بودند هجري مردم خ ام سي

بن عاص را فرمان داد كه آنان را سركوبي نمايند و براي دوم بار عربان  عبداهللا بن عامر و سعيد
ان در روزگار خالفت عثمان فتح سيست 2مجبور شدند گرگان و طبرستان و تميشه را فتح كنند

عربان بر از جانب كسي را كه مان آن جا رسيد مردم گستاخ شدند و ي خبر قتل عثاما وقت شد
مرزبان آذربايجان كه در اردبيل مقر داشت با عربان  3.كرد از سيستان براندند آن جا حكومت مي

اما . بن اليمان بر هشتصد هزار درم صلح كرد يفةحذ  هاي خونين با سخت جنگيد و پس از جنگ
حذيفه را از آذربايجان بازخواند و ديگري را به جاي او گماشت مردم  دوم، ةوقتي عمر خليف

 4. . . ي براي شورش و سركشي به دست آوردند ا آذربايجان بار ديگر بهانه

د كه مردم به براي آن بو. ها براي بازگشت دولت ساسانيان نبود ها و مقاوت اين شورش
 با   جويي اين پرخاش. شد نپذيرند ها تحميل مي آننگين كه به س ةجزي و دنعربان سر فرو نياور

بودند به شدت وجود داشت در كساني نيز كه  ماندهدر شهرهاي ايران  هعرب نه فقط در كساني ك
  .ها باقي بود بودند مدت در عراق و حجاز اعراب به ميان
  

  قتل عمر
دركار بودند گواه اين توطئه قتل عمر كه بعضي از ايرانيان ساكن مدينه در آن دست ان

او كشته شد از مردم  عمر بر دست وز كه دو سال بعد از فتح نهاوند،ابولؤلؤ فير. دعوي است
اند كه او قبل از اسالم به اسارت روم افتاده بود و سپس مسلمانان او را اسير  نوشته .نهاوند بود

راً از همين جاست و محل تأمل اند، نيز ظاه و ترسا گفته اين كه او را رومي و حبشي. بودندكرده 
ابولؤلؤ فيروز، ايستاده  دند راند كه وقتي اسيران نهاوند را به مدينه ب به هر حال نوشته. هم هست

اسيران بودند دست بر  اين كودكان خردسال را كه در بين. نگريست بود و در اسيران مي
      اند اين فيروز غالم نوشته .گفت عمر جگرم بخورد گريست و مي پسود و مي سرهاشان مي

روزي اين  .و هر روز مغيره را دو درم دادي درودگري كردي«بلعمي گويد كه . بن شعبه بود ةمغير
فيروز سوي عمر آمد و او با مردي نشسته بود گفت يا عمر مغيره بر من غله نهاده است و گران 

گفت چه كار داني؟ . گفت چندست؟ گفت روزي دو درم. است و نتوانم دادن بفرماي تا كم كند
       پس عمر گفت چندين كار كه . و آهنگري نيز توانم گر، و كنده مگفت درودگري دانم و نقاش

       دمـا كنم بر باد كه گنـچنين شنيدم كه تو گويي من آسي. ار بودـبسي  ي دو درم روزي نهـتو دان
  
  . 116نامه  ابن بلخي، ص فارس  - 1
  . 283التواريخ و القصص، ص  مجمل  - 2
  . 29كامل، حوادث سنه   - 3
  . 326بالذري، ص    - 4

  



 آتش خاموش                                                 48                                           دو قرن سكوت

اگر زنده باشم سازم  فيروز گفت .بايد كه سازيـا عمر گفت مرا چنين آسي. گفت آري. آس كند
فت اين غالم مرا عمر گ. و خود برفت. اهل مشرق و مغرب حديث آن كنند ةكه هم ترا يك آسيا

        عمر به نماز بامداد بيرون شد . بود بامداد سفيده دمبه ماه ذي الحجه . .  به كشتن بيم كرد
ي دند و اين فيروز نيز پيش صف اندر نشسته و كاردبه مزگت و همه ياران پيغمبر صف كشيده بو

چپ بزند و اهل حبشه  راست و دسته به ميان اندر، چنان كه تيغ هر دو روي بود و. حبشي داشت
چون عمر پيش صف اندر آمد فيروز او را شش ضرب بزد از راست و چپ، بر بازو و  .چنان دارند

وز از ميان مردم بيرون ك زخم شهيد شد و فيرشكم، و يك زخم از آن بزد به زير ناف، از آن ي
آيد ظاهراً هرمزان و چندتن از ياران  در اين توطئه قتل عمر چنان كه از قرائن بر مي» . . .جست 

. مزگت آمد و و مردمان گرد آمدنده عثمان ب«گويد كه چون  بلعمي مي. اند پيغمبر دست داشته
و آن . عبيداهللا مهتر بود عبيداهللا بن عمر را بخواند و از همة پسران عمر نخستين كاري كه كرد

هرمزان كه از اهواز آورده بودند پيش پدرش و مسلمان شده بود، همه با ترسايان نشستي و 
جهودان، و هنوز دلش پاك نبود و اين فيروز كه عمر را شهيد كرد ترسا بود و او هم با هرمزان 

نام، و هر سه به يك جاي  ]جفنه؟[، حنيفهبن ابي وقاص بود از آن سعددست بود و غالمي  هم
نشستندي و ابوبكر را پسري بود نامش عبدالرحمن، با عبيداهللا بن عمر دوست بود و اين كارد كه 
عمر را بدان زدند سالح حبشه بود و به سه روز پيش از آن كه عمر را بكشتند عبيداهللا با 

الرحمن گفت من امروز سالحي ديدم بر ميان ابولؤلؤ بسته، عبيداهللا عبد. عبدالرحمن نشسته بود
  بن شعبه و اين ترسا غالم ةگفت به در هرمزان گشتم او نشسته بود و فيروز ترسا غالم مغير

و آن بن ابي وقاص نيز بود و هر سه حديث همي كردند و چون من به گذشتم برخاستند  سعد
پس آن روز كه فيروز عمر را آن زخم زد و از  مزگت بيرون جست و  . . .كارد از كنار فيروز بيافتاد

بگريخت مردي از بني تميم او را بگرفت و بكشت و آن كارد بياورد عبيداهللا آن كارد بگرفت و 
گفت من دانم كه فيروز اين نه به تدبير خويش كرد و اهللا كه اگر اميرالمؤمنين بدين زخم وفات 

پس آن روز كه عمر وفات يافت . اند يشان اندرين هم داستان بودهكند من خلقي را بكشم كه ا
عبيداهللا چون از سر گور بازگشت به در هرمزان شد و او را بكشت و به در سعد شد و حنيفه را 
بكشت سعد از سراي بيرون آمد و گفت غالم مرا چرا كشتي عبيداهللا گفت بوي خون 

عبيداهللا موي داشت تا به كتف پس چون . كشتن نزديكيآيد تو نيز به  اميرالمؤمنين عمر از تو مي
بن ابي وقاص فراز شد و مويش بگرفت و بر زمين زد و شمشير از  سعد را به كشتن بيم كرد سعد

. ي كردند تا خليفه پديد آيد كه قصاص كندا دست وي بستد و چاكران را فرمود تا او را به خانه
سعد  ةرا بيرون آورد از خان عمر آن بود عبيداهللا پس چون عثمان بنشست نخستين كاري كه كرد

و ياران پيغمبر عليه السالم نشسته بودند گفت چه بينيد و او را چه بايد كردن؟ علي گفت ببايد 
عباس بن عبدالمطلب  گناه بكشت و اين هرمزان موالي كشتن به خون هرمزان كه هرمزان را بي

بني هاشم را در خون او سخن بود پس چون  ةد و همو قرآن و احكام شريعت آموخته بو. . . بود
بن عاص گفت اين مرد را پدر كشتند او را  علي عثمان را گفت عبيداهللا را ببايد كشتن، عمرو

بكشي دشمنان گويند خداي تعالي كشتن اندر ميان ياران پيغمبر افكند و خداي، ترا از اين 
ود عثمان گفت راست گفتي من اين را عفو خصومت دور كرده است كه اين نه اندر سلطاني تو ب

  .»ش بدهم و از عبيداهللا دست بازداشتخوي ةكردم و ديت هرمزان از خواست
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                         والء ـو جل ـهمر، در قادسيـضربتي را كه از دست ع ةان كينـبدين گونه، ايراني
              در هر شهري كه مورد تجاوز ودند و نيز نو نهاوند ديده بودند در مدينه از او بازستا

ايستادند و تا وقتي كه به كلي از  گشت، ناراضيان تا آنجا كه ممكن بود در مي دستبرد عربان مي
رغم سادگي سپاهيانه رفتاري تند و  ردفاع و مقاومت نوميد نشده بودند در برابر اين فاتحان كه ب

  .آوردند خشن داشتند سر به تسليم فرود نمي
 رو به دست يك ـاني در مـوقتي آخرين پادشاه سرگردان بدفرجام ساسبا اين حال، 

          ام و نشان گشتند،ـن ده و بيـكناآسيابان گمنام كشته شد و شاهزادگان و بزرگان ايران پر
ي  ا نتيجه نقشه و بي م و غالباً بيـنظ هاي بي ها نيز از آسياب افتاد و مقاومت رفته رفته آخرين آب

عربان بر . رفتشد به تدريج از ميان  هم كه در بعضي شهرها از طرف ايرانيان در مقابل عربان مي
     تر از انگيزتر و در عين حال ظالمانه تر و شگفت اما هيچ چيز مضحك .اوضاع مسلط گشتند

  .رفتار اين فاتحان خشن و ساده دل نسبت به مغلوبان نبود
  

  رفتار فاتحان
 ةانگيز است و بسا كه ماي اند شگفت ها در اين باب نقل كرده در كتاب هايي كه داستان

راسو و «بدالرحمن بن سمره سنتي نهاد كه اند كه فاتح سيستان ع نوشته. شود حيرت و تأثر مي
توانستند  راسو و جژ نيز نمي سوسمارخواران گرسنه چشم از خوردناما گويا  5»جژ را نبايد كشت
  . هايي از سادگي و كودني خويش را، نشان دادند مدائن نيز عربان نمونهدر فتح . خودداري كنند

شناخت،  ي ياقوت يافت در غايت جودت و نفاست و آن را نميا گويند شخصي پاره«
شخصي به حال او واقف  .آن را از او به هزار درم بخريد دانست ديگري به او رسيد كه قيمت او مي

و گفت اگر بدانستمي كه بيش از هزار عددي هست در گشت گفت آن ياقوت ارزان فروختي ا
كرد  صفرا را به بيضا كه  ديگري را زر سرخ بدست آمد در ميان لشگر ندا مي. بهاي آن طلبيدمي

چنين جماعتي از ايشان انباني پر از كافور  ميخرد؟ و گمان او آن بود كه نقره از زر بهتر است و هم
در ديگ ريختند طعم تلخ شد و اثر نمك پديد نيامد يافتند پنداشتند كه نمك است قدري 

خواستند كه آن انبان را بريزند شخصي بدانست كه آن كافور است و از ايشان آن را به كرباس 
  6».اي كه دو درم ارزيدي بخريد پاره

  خويي فاتحان وقتي بيشتر معلوم گشت كه زمام قدرت را در  طبعي و تند  اما وحشي
روايي و كارگزاري در بالد مفتوح بود كه زبوني و  ضمن فرمان. ست گرفتندكشور فتح شده به د

باب  هايي كه در اين  روايت. خويي عربان آشكار گشت و درنده جويي ناتواني و در عين حال بهانه
     ورزي وتندخويي اين فاتحان را در معامله با مغلوبان نشان اند طمع ها نقل كرده در كتاب

  هايي بيش نباشد اما در هر حال رفتار ها شايد افسانه از اين داستانبسياري . دهد مي
 .كند وار قومي فاتح، اما عاري از تهذيب و تربيت را به خوبي بيان مي آميز ديوانه مسخره

ها  آندر آن ناحيه بودند گرد آورد و از اعرابيي را بر واليتي والي كردند جهودان را كه :نويسند مي
بهاي او را نيز پرداختيد؟  گفت آيا خون. گفتند او را كشتيم و به دار زديم. يدمسيح پرس ةدربار

   اجعابوال. . . بهاي او را بپردازيد رويد تا خونجا بيرون ن گفت به خدا سوگند كه از اين. گفتند نه
  :رد گفتـنام تو چيست؟ م  د او آوردند پرسيدي بود مردي را از ترسايان نزـره والـي بصـحوالبر

  
  . 85تاريخ سيستان، ص   -5
  . 30تجارب السلف، ص   - 6
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 ةپردازي؟ پس فرمان داد تا به زور جزي يك تن مي ةگفت سه نام داري و جزي» بنداد شهر بنداد«
  7.سه تن از او بستاندند

اين ها به  ةاز هم. توان يافت هاي بسيار مي هاي قديم نمونه ها در كتاب از اين گونه داستان
با اين همه . . . گشوده بود تا چه اندازه عاجز بودكشوري كه  ةآيد كه عرب براي ادار خوبي بر مي

هاي محلي از ميان رفت و عرب با همه ناتواني و درماندگي كه داشت بر  ديري بر نيامد كه مقاومت
. گرفت را ها گاه شها و پرست ها جاي آتشكده ها و مناره اوضاع مسلط گشت و از آن پس، محراب

هاي مغانه و  هايي كه به شنيدن زمزمه گوش. زبان پهلوي جاي خود را به لغت تازي داد
تمام هاي خسرواني انس گرفته بودند بانگ تكبير و طنين صداي مؤذن را با حيرت و تأثر  سروده
رفته رفته با  انگيز باربد و نكيسا لذت برده بودند هاي طرب ها از ترانه كساني كه مدت .شنيدند

اما ساكن و آرام مردم، از غوغا و  زرق و برق زندگي پر. ر مأنوس شدندبانگ حدي و زنگ شت
، نماز و غسل و و روزه و *به جاي باژ و برسم و كستي و هوم و زمزمه. هياهوي بسيار آگنده گشت

  .و حج به عنوان شعائر ديني رواج يافت ةزكو
جز آنان كه به شدت تحت تأثير تعاليم اسالم واقع گشته بودند نسبت  باري مردم ايران،

جويان، به اين كينه،  نگريستند اما در آن ميان سپاهيان و جنگ به عربان با نظر كينه و نفرت مي
ترين مردم  اين جماعت عرب را پست. شماري را نيز افزوده بودند حس تحقير و كوچك

فكر  ةهاي تازي از قول خسروپرويز نقل شده است نمون بعبارت ذيل كه در كتا. شمردند مي
اعراب را نه «: خسرو مي گويد تازيان محسوب تواند شد؛  ةجويان ايراني دربار اسواران و جنگ

آنها را نه صاحب عزم و تدبير ديدم و نه اهل . در كار دين هيچ خصلت نيكو يافتم و نه در كار دنيا
ي و پستي همت آنان همين بس، كه آنها با جانوران گزنده و آنگاه گواه فرومايگ. قوت و قدرت

كشند و  نوايي و نيازمندي مي بي راه مرغان آواره در جاي و مقام برابرند، فرزندان خود را از
ها و  و لذت ها ها و پوشيدني خورند، از خوردني يكديگر را بر اثر گرسنگي و درماندگي مي

توانند به دست  بهترين خوراكي كه منعمانشان مي. اند هبهر هاي اين جهان يكسره بي كامراني
و به سبب  ها آورند گوشت شتر است كه بسياري از درندگان آن را از بيم دچار شدن به بيماري

كردند طبعاً  گونه فكر مي اعراب بدين ةكساني كه دربار  8». . .خورند ناگواري و سنگيني نمي
خاصه . گونه قابل تحمل نبود عرب براي آنان هيچ ةسلط. بروندتوانستند زير بار تسلط آنها  نمي

  .كه استيالي عرب بدون غارت و انهدام و كشتار انجام نيافت
و  ها خاندان. هاي بسيار ويران گشت در برابر سيل هجوم تازيان، شهرها و قلعه

. ئم و انفال نام نهادندنعمت ها و اموال توانگران را تاراج كردند و غنا. هاي زياد بر باد رفت دودمان
وران و برزگران  از پيشه .فروختند و سبايا و اسرا خواندنددختران و زنان ايراني را در بازار مدينه 
  .گران به زور گرفتند و جزيه نام نهادند كه دين مسلماني را نپذيرفتند باج و ساو

هرگز در برابر اين . ندداد شمشير و تازيانه انجام مي ةعربان در ساي اين كارها را نيز ةهم
كارها هيچ كس آشكارا ياراي اعتراض نداشت حد و رجم و قتل و حرق، تنها جوابي بود كه عرب 

  .داد خاصه در عهد امويان به هرگونه اعتراضي مي
  
و نيز از همين گونه است داستان آن اعرابي كه حجاج او را . 77و ص  76ص  1خبار ج عيون اال  - 7

: ك .ر. زدند سر بريد و سرهاشان در توبره كرد و او كساني را كه از اداي خراج طفره مي واليت اصفهان داد
  . 55، ص و نيز رجوع شود به كتاب حاضر. طبع مصر 160ص  2مروج الذهب ج 

  . 1359، چاپ قاهره 5ص  2ريد ج فعقد ال  - 8
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  اميه موالي و بني
قابل تحمل نبود زيرا بنياد آن را بر زادگان ايران  اميه براي آزادگان و بزرگ حكومت بني

توانستند آن را  تر نيز به سختي مي طبقات پايين. كوچك شماري عجم و برتري عرب نهاده بودند
زيرا آنها نه از خليفه و عمال او نواختي و آسايشي ديده بودند و نه تعصبات ديني . تحمل نمايند

اميه  شورشي و آشوبي بر ضد دستگاه بنيعبث نيست كه هر جا . ديرينه را فراموش كرده بودند
  . در آن دخالت داشتند ها داد، ايراني رخ مي

  اميه كه عصبيت  بني. اندازه بود خشونت و قساوت عرب نسبت به مغلوب شدگان بي
عرب با  .نهاده بودند» سيادت عرب«نكرده بودند حكومت خود را بر اصل عربي را فراموش 

هرفاتحي هست مسلمانان ديگر را موالي يا بندگان خويش ي كه در ا خودپسندي كودكانه
تحقير و ناسزايي كه در اين نام ناروا وجود داشت كافي بود كه همواره ايرانيان را . خواند مي

شد  ي كه بر آنها تحميل ميا نسبت به عرب بدخواه و كينه توز نگه دارد اما قيود و حدود جابرانه
نگراني و نارضايي  ةبيداد و فشار دستگاه حكومت سخت ماي. كرد تر مي اين كينه و نفرت را موجه

اميه آزادگان و نژادگان ايران را مانند بندگان درم خريد از  نظام حكومت اشرافي بني. مردم بود
گونه تحقير و همه گونه جور و  داشت و بدين ون مدني و اجتماعي محروم ميئتمام حقوق و ش

حق نداشت . كار آبرومند بپردازدتوانست به هيچ  مولي نمي. وداستبداد با نام موالي پيوسته ب
نام و  ايراني، دختري از بيابان نشينان بي ةاگر يك موالي نژاد. سالح بسازد و بر اسب بنشيند

انگيز كافي بود كه با تحريك و سعايت، طالق و  چين فتنه كرد، يك سخن نشان عرب را به زن مي
  .زندان را بر مرد تحميل نمايدفراق را بر زن و تازيانه و 

جا مخصوص عرب بود و هيچ مواليي به اينگونه مناصب و  حكومت و قضاوت نيز همه
ترين مسلمانان  حجاج بن يوسف بر سعيد بن جبير كه از پارساترين و آگاه. رسيد مقامات نمي

  . ماشته استنهاد كه او را با آنكه از موالي است چندي به قضاء كوفه گ عصر خود بود منت مي
ادت فطري نزد آنها اشتغال به مقامات و مناصب حكومت درخور موالي نبود؛ زيرا كه با اصل سي

را عرب براي زي. توانست دوام داشته باشد اما اين ترتيب نمي. نژاد عرب منافات داشت
  .كافي نداشت ةباني به هيچ وجه ذوق و استعداد و تجرب كشورداري و جهان

  
  اه برتري ايراني

تجاوز » اسبان و شترانش«فكر و عمل او هرگز از جوالنگاه كه ميدان » نژاد برتر«اين 
توانست به كلي از موالي  افتاد نمي كشورهاي وسيعي كه به دستش مي ةنكرده بود، براي ادار

 ةعبث نيست كه يك خليف. را اذعان نمود» موالي«ناچار دير يا زود برتري . نمايدنظر  صرف
ها  از اين ايراني«: مجبور شد، اين عبارت معروف را بگويد كهخودخواه مغرور بلندپرواز اموي 

ما صد سال حكومت  و .هزار سال حكومت كردند و ساعتي به ما محتاج نبودند. شگفت دارم
س توانستند اين موالي را در رأ اما بر رغم كساني كه نمي. »نياز نشديم اي از آنها بي كرديم و لحظه

ي براي ا كارهاي حكومت ببينند، ديري نگذشت كه ايرانيان در قلمرو دين و علم جايگاه شايسته
  .خود به دست آورند

  و حتي عدة زيادي از عمال از موالي ةاموي بيشتر فقها، بيشتر قضا ةچنان كه در پايان دور
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نبوغ موالي به تدريج گونه هوش و  بدين. ون حكومت استيال داشتندئش ةموالي بر هم. بودند
شديد حاضر نشد به فزوني و برتري بندگان درم  هاي اما عرب بدون كشمكش. كارها را قبضه كرد

مجالي يافتند كه برتري معنوي و مادي  انها ايراني در اين كشمكش. نخريدة خويش تسليم شود
امور  ةدر زمين» عربسيادت «آنها نه فقط بر رغم افسانة  . دخود را بر فاتحان عرب تحميل نماين

اداري بر فاتحان خود برتري يافتند بلكه در قلمرو جنگ و سياست نيز تفوق خود را اثبات 
  . كردند

   اما از همان بامداد اسالم، ايراني نفرت و كينه شديد خود را نسبت به دشمنان و
دوم را  ةليفهجري عمربن خطاب خ 25نه فقط يك ايراني، در سال . ستانان خود آشكار نمود باج

با خنجر از پا درآورد بلكه از آن پس نيز هر فتنه و آشوبي كه در عالم اسالم رخ داد ايراني ها در 
  ها را اميه آن نفرت از عرب و نارضايتي از بدرفتاري و تعصب نژادي بني. آن عامل عمده بودند

ن از آنان كه به نام چنان كه بيست هزار ت. كرد كه در نهضت ضد خالفت شركت نمايند وادار مي
           اميه هجري دعوت مختار را كه بر ضد بني 64زيستند در سال  حمراء ديلم در كوفه مي

  .نمود اجابت كردند قيام
در آن . اميه و عربان يافتند درقيام مختار، ايرانيان فرصت مناسبي جهت خروج بر بني

ه عداوت سخت داشتند محسوب امي با بنيايرانيان و شيعيان علي كه  ةزمان كوفه از مراكز عمد
بسياري از پيروان و هواخواهان او در اين  ةاين شهر مركز خالفت علي بود و از اين رو عد .شد مي

پس از  ،»جند شهنشاه«اساورة ايراني نيز از بازماندة ي از ا عده. شهر مسكن گزيده بودند
بودند كه در سپاه ايران خدمت هايي  اينان ديلمي .كست قادسيه در اين شهر باقي بودش
به عالوه كوفه در  9كردند و بعد از جنگ قادسي اسالم آورده بودند و دركوفه جاي داشتند مي

و چنان كه معلوم است اين ديار از قديم تحت حمايت پادشاهان  ره بنا شده بوديحدود ح
كه در حدود كوفه نذر در دل ايرانياني مقصر خورنق و ماجراي نعمان و  ةخاطر. ساساني بود

بر ضد تازيان جاي » كانون طغيان«ن رو كوفه براي ايجاد يك از اي. گرم و زنده بود زيستند مي
  .رسيد مناسبي به نظر مي

خزاعي و  كوفه به رياست سليمان بن صرد ةي از شيعا كربال، عده ةچند سالي پس از فاجع
و . ن بن علي برخاستنديخواهي حس نالورده به خو الفزاري در جايي به نام عين ةنجبمسيب بن 

اما كاري از . نام نهادند» توابين«رده بودند توبه كردند و خود را از تقصيري كه در ياري امام ك
  .پيش نبردند و به دست عبيداهللا بن زياد پراكنده و تباه شدند

  
  قيام مختار

بر اثر شكست سابق را كه » توبه كاران«. ار بن ابي عبيد ثقفي پديد آمددر اين ميان مخت
در اين . خواهي حسين بن علي برخاست پراكنده شده بودند گردآورد و ديگر بار به دعوي خون

نظيري توانست مردم ناراضي را نزد خود گرد  زيرا با زيركي و هوش كم. مقصود نيز كامياب شد
ود موصل را به اندكي بعد بسياري از قاتالن حسين را كشت و كوفه را به دست كرد و تا حد. آورد
عبيداهللا در طي جنگي كشته  .در اينجا بود كه عبيداهللا بن زياد را شكست داد. ضبط آورد ةحيط

  10.شد و سرش را به كوفه بردند و از كوفه به مدينه فرستادند
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اما در واقع . دعوت به خاندان رسول، مختار قدرت و شوكت تمام يافت ةگونه، در ساي بدين
علي بن حسين او را لعن كرد و رضا نداد كه به نام . نزد خاندان رسول، چندان مورد اعتماد نبود

كه تنها نماند  اما از بيم آن. ناك و پشيمان گشت محمد حنيفه هم از دعاوي او بيم. او دعوت كند
  11.او، كه بدان مصمم گشته بود، خودداري كرد لعنر گرفتار نشود از طرد و و به دست ابن زبي

دعوت به خاندان رسول، و ياري موالي، به تدريج باال گرفت و مال و مرد  ةباري كار مختار، در ساي
 .كرد مردم بدو، روي آوردند و او هر كدام از آنها را به نوع خاصي دعوت مي. بسيار به هم رسانيد

اي  نمود كه برخود او فرشته خواند و نزد بعضي دعوي مي بن حنيفه مي ا به امامت محمدبعضي ر
ام مرا  شنيده«اي به احنف نوشت كه  اند كه در نامه حتي نوشته 12.آورد آيد و وحي مي فرود مي

و  13».اند و من از آنها بهتر نيستم زن خوانده پيغمبران را دروغ هدروغ زن شمرديد پيش از من هم
زبير و ديگران روي آورند  گونه دعاوي موجب آن شد كه مسلمانان، از او روي برتابند و به ابن اين

  .و حتي شيعيان نيز اندك اندك از گرد او پراكنده شوند
پدرش در جنگ با ايرانيان . نمود اين مختار خود را از هواداران خاندان پيغمبر فرا مي

ة تربيت وي را برعهده داشت يك چند در دور بن مسعود كه عمويش سعد. كشته شده بود
و در هنگامي كه او در جنگ خوارج به ياري علي برخاست . حكومت مدائن رسيد خالفت علي به

با اين همه، وقتي امام حسن از جنگ با معاويه انصراف يافت و . مدائن چندي به دست مختار بود
 14زد معاويه بفرستند و به او تسليم كنندبن مسعود آمد مختار پيشنهاد كرد كه او را ن نزد سعد

درهر حال مقارن . شيعه پس از آن همواره مختار را بدان نكوهش كنند هي شد كا اين امر بهانه
مسلم بن عقيل كه به كوفه  ةدر واقع. ي نشان ندادا اميه مختار بدان قوم عالقه ايام خالفت بني

سازد، وسپس گرفتار و كشته شد، مختار بر  خالفت را براي حسين بن علي آماده ةآمد تا مقدم
مكه چون رهايي يافت به . در بند بود كربال نيز ةدر واقع. اميه برخاست و به زندان افتاد خالف بني

بعد از آن به طائف زادگاه خويش . آهنگ خروج بر امويان داشت آشنا گشت هرفت و با ابن زبير ك
 64حصار مكه كه به سال  ةدر واقع. ابن زبير پيوستيك سال بيش در آنجا نماند و باز به . رفت

اما چندي بعد، باز ابن زبير را بگذاشت و به كوفه رفت و در صدد . روي داد نيز با او ياري كرد
           ردـان كوفه برگــبود شيعي 64ان سال ــدر آن هنگام كه رمض. ي افتادا اجراي طرح تازه

سليمان بن صرد خزاعي بودند اما كار آنها پيشرفت نداشت و عبيداهللا زياد آنها را مالشي سخت 
 خواست فرمان رؤساي شيعه را گردن بنهد دعوتي تازه آغاز نهاد و مختار، چون نمي. داده بود

، كه شيوايي بيان و زيبايي گفتار او. بن حنيفه فرزند علي خواند محمد ةخود را فرستاده و نمايند
از . گفت، سبب نشر دعوي و بسط نفوذ او گشت چون كاهنان قديم سخن با سجع و استعاره مي

اما چون آزادي . اين رو يك چند والي كوفه، كه از جانب ابن زبير در آنجا بود وي را بازداشت
ت ابراهيم نخس. كند يافت درصدد برآمد با ابراهيم بن االشتر كه از سران شيعه بود دوستي آغاز

اند مجعول بود، و در آن محمد حنيفه وي را به ياري  ي بدو نمود كه گفتها نپذيرفت اما مختار نامه
ابراهيم چون اين نامه بخواند دعوت او را . خوانده بود و مختار را امين و وزير خويش ياد كرده بود

تمايل داشتند،  به جانب ابن زبير بزرگان كوفه، كه در نهان. ضا دادپذيرفت و به همكاري او ر
مقاومت را روي  ،حمراء ديلم كه ياران و پيروان ابراهيم اشتر بودند و شوق موالي درمقابل شور و

  گذشته از كوفه بالد عراق و آذربايجان و ري و اندك اندك . نديدند و كار نهضت مختار باال گرفت
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بزرگان . اصفهان و چند شهر ديگر نيز تحت فرمان او درآمد و هجده ماه از اين بالد خراج گرفت
كوفه نيز رفته رفته از ناچاري اكثر بدو پيوستند اما نه به او اعتماد كردند و نه از اينكه موالي را 

اما مختار كه قدرت و شوكت خود را مديون ياري موالي بود به . ا عفو نمودندبركشيده بود وي ر
بزرگان يك بار نيز وقتي كه ابراهيم و سپاه او به دفع . شكايت بزرگان كوفه التفات نكرد

     اما مختار با آنها . لشگريان شام رفته بودند بزرگان كوفه در صدد خروج بر مختار برآمدند
چون ابراهيم بازآمد بزرگان كوفه همه به دست . و در نهان ابراهيم را خواستي كرد ا آشتيرگ گ

عقوبت قاتالن امام حسين برآمد و پس از آن مختار به . خويش نشستندو پاي بمردند و سرجاي 
شان را ويران بفرمود تا سراها. ه بودند بماليداو خودداري كرد كردن كساني را نيز كه از ياري

 شد بفرمود تا ها داده مي مال و عطايي هم كه پيش از آن به آن. كشند و براندازندكنند و آنها را ب
موالي كه ياران وي بودند داده شود، همين امر سبب شد كه عربان دل از او بردارند و او را يله  به

  . كنند و به دشمنانش روي آورند
جويي كرد و  از حد دل در واقع، مختار موالي را كه مخصوصاً در كوفه زياد بودند زياده

اف بسيار واقع شده بودند هواخواه فجور و استخ ةاميه عرض تسلط عمال بني ةها را كه در دور آن
اميه كه تعصب عربي بسيار داشتند پيش از آن، نسبت به اين موالي  عمال بني. خويش گردانيد

بردند و از غنائم  پياده به جنگ ميآنها قبل از آن موالي را . تحقير و اهانت بسيار روا داشته بودند
. شان داد مختار موالي را بر مركب نشاند و از غنائم جنگ بهره. دادند ي نميا نيز بدانها هرگز بهره

موالي در سپاه او چندين برابر عربان   ةچنان شد كه عد. ياري مختار برخاستند از اين رو آنها به
هم  يك هيان جنگ تسليم مصعب بن زبير شدند دبود و از هشت هزار تن سپاهيان او كه در پا

 ان درآگنده بود كه وقتي يك سردارگويند اردوي ابراهيم اشتر، چنان از اين ايراني. عرب نبود
داخل اردو گشت تا جايي كه نزد رفت از جايي كه  ة با ابراهيم به اردوي او ميشامي براي مذاكر

وقتي ابراهيم اشتر را مالمت كردند، . ان نشنيدسردار اردو رسيد يك كلمه عربي از زبان سپاهي
كه در پيش دالوران حجاز و شام از اين مشتي عجم چه ساخته است وي با لحني كه از اطمينان 

تر  ها از اين قوم كه با من هستند آزموده و رضايت مشحون بود گفت كه هيچ كس در نبرد شامي
. ام و من خود نيز جنگ آزموده و معركه ديده اينان فرزندان اسواران و مرزبانان فارسند. نيست
باري آنچه موجب وحشت و نفرت اعراب از . پس چه جاي ترس است15با خداست، هم پيروزي

  .مختار گشته بود كثرت موالي در سپاه او بود
طبق قول طبري، بزرگان كوفه انجمن كردند و از مختار بدگوئي آغاز نمودند كه اين مرد 

زيرا موالي را با ما برابر كرده است . خواند در حالي كه ما از او خشنود نيستيم خود را امير ما مي
دهد و از اين رو بندگان ما سر از فرمان ما  روزي ما را به آنها مي. و بر اسب و استر نشانده است

  .ي يتيمان و بيوه زنان را تاراج مي كنندياند و دارا برتافته
ما را از بركشيدن موالي آزار رسانيدي، «رستادند كه عرب به مختار پيام فوقتي بزرگان 

» !ي كه حق ماست به آنها نصيب داديآنها را برخالف رسم بر چهار پايان نشاندي و از غنائم جنگ
اگر من موالي را فروگذارم و غنائم جنگي را به شما واگذارم آيا به «مختار به آنها جواب داد كه 

ان توانيد به جاي جنگ خواهيد كرد و در اين باب سوگند و پيم اميه و ابن زبير ياري من با بني
ام در مقابل ابن زبير كه اما آنها جواب منفي دادند و بدين جهت بود كه مختار سرانج» آورد؟
  تار و نهضت اوـدر باب مخ. كوفه و رجال عرب با او هم داستان بودند مغلوب و مقتول شد بزرگان

  
   .258اخبار الطوال، ص   -15
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بزرگان عرب از شيعه و سني . اند و داوري دراين باب نيز آسان نيست ها گفته گونه گون سخن 
اند و اقدام او را در بر كشيدن موالي ناپسند و خالف حميت  او نظر خوبي نداشته ةدربار
. اند گويي متهم كرده طلبي و گزافه گري و جاه زني و حيله اند و از اين رو وي را به دروغ شمرده مي

       درست است كه رفتار او با بزرگان كوفه از دورويي خالي نبود و نيز در سوءاستفاده از نام
اما هواداري او از موالي درس بزرگ پربهايي بود هم براي موالي . محمد حنيفه قدري افراط كرد

را منحصر  كه بعدها جرأت اقدام برخالف عربان را يافتند و هم براي عرب كه بيهوده شرف اسالم
  16.ديدند به خويش مي

جويي از  زورآزمايي با عرب و مجال انتقام ةگونه قيام مختار، براي ايرانيان بهان بدين
توانستند نهضت قوم ايراني را تحمل كنند سعي كردند در اين  وليكن عربان كه نمي. اميه بود بني

اين . اما در واقع اين اتهام ناروايي بود .ماجرا موالي را به تاراج مال يتيمان و بيوه زنان متهم كنند
سرداران عرب بودند كه موجبات . نمودند زنان را تاراج مي كه مال يتيمان و بيوه اعراب بودند

  .اميه را فراهم آوردند سقوط دولت عربي بني
اين كار را . زو و جهاد بود اما در اين كار مقصود آنها پيشرفت دين نبودغآنها  ةكار عمد

        منظور غارت و استفاده پيش گرفته بودند بسياري از سپاهيان و كارگزاران بر اثر فقط به
شد، عامل  طمع ورزي رؤساء و امراء فقير گشته بودند وقتي يك عامل به جاي ديگري گماشته مي

  گونه بدين. ستاند مي كرد و با اقسام عقوبت ها و عذاب ها اموال او را باز معزول را مصادره مي
ميزان . بن مسلم خراسان را به آتش كشيدند ةقتيب بود، كه در عهد امويان حجاج عراق را و

داد و تعدي مأموران در گرفتن اموال هر روز  يافت و بي ها هر روز فزوني مي ها و خراج ماليات
ها  انگيز بسيار در تاريخ هاي شگفت از قساوت و خشونت عمال حجاج داستان. گشت آشكارتر مي

نويسند كه مردم اصفهان چند سالي نتوانستند  مي: ي از آنهاستا حكايت ذيل نمونه. اند آورده
حجاج عربي بدوي را به واليت آنجا برگماشت و از او خواست كه خراج . خراج مقرر را بپردازند
كس را ضمان گرفت و ده ماه به آنها  اعرابي چون به اصفهان رفت چند. اصفهان را جبايت كند

ة چون در موعد مقرر خراج را نپرداختند آنها را كه ضمان بودند بازداشت و مطالب. ت دادمهل
اعرابي سوگند خورده بود كه اگر مال خراج را نياورند آنان را . نمود آنها باز بهانه آوردند خراج

فالن «تا گردنش بزدند و بر آن نوشتند ها پيش رفت بفرمود  يكي از آن ضمان. گردن خواهد زد
. ي نهادند و بر آن مهر نهادا درهپس فرمان داد تا آن سر را در ب» پسر فالن، وام خود را گزارد
مردم را چاره نماند، بشكوهيدند و خراجي را كه بر عهده داشتند . دومي را نيز هم چنين كرد

  17.جمع كردند و ادا نمودند
شد   مردم روا ميكشي كه از جانب عمال حجاج نسبت به  كشي و كينه با چنين سخت

  .ي جز تسليم محض يا قيام خونين نبود و چند بار مردم ناچار شدند سر به شورش بردارندا چاره
  
  18حجاج

دورة حكومت خون آلود و وحشت انگيز حجاج در عراق يكسره در فجايع و مظالم گذشت 
    عـطب  نفرت و وحشت  ةاند كه ماي هولناكي از دوران حكومت او نقل كرده  اتـها و رواي انـداست

  
  .  765- 6ص  3المعارف اسالم، ج ةدائر  - 16
  . 160ص  2مروج الذهب، ج   - 17
 Vie d’al Hadjâdj ibn yousof :تحت عنوان Jean Perierرسالة جالبه دربارة حجاج رجوع شود ب- 18

به طبع رسيده است و جامع  1904در پاريس به سال   l’Ecole des hautes Etudesكه جزء انتشارات
  .اطالعات مفيدي در اين باب است
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  ان راـايش  بود تا فرموده  بودند و  وس ـمحباو  چند هزار كس   زندان   در«گويند . آدمـي  است
حكومت او  19»ميزخر و به جاي طعام سرگين آميخته به گدادند  آب آميخته با نمك و آهك مي

در اين مدت كساني كه او كشت جز آنان كه در جنگ با او . در عراق بيست سال طول كشيد
اند  نوشته. كشته شدند، اگر بتوان قول مورخان را باور كرد بالغ بر يك صد و بيست هزار كس بود

م از اغراق شايد اين ارقا 20.كه وقتي وفات يافت پنجاه هزار مرد و سي هزار زن در زندان او بودند
مردم، خاصه  ةحكومت او در عراق، براي هم ةو مبالغه خالي نباشد اما اين اندازه هست كه دور

  .براي موالي بدبختي بزرگي بوده است
مادر   اند كه وقتي از نوشته. اند انگيز و هولناك بسيار آورده هاي شگفت حجاج قصه ةدربار

با اين . ريختند روز خون جانوران در دهانش ميگرفت ناچار تا چهار  زاد پستان به دهن نمي
رواي جبار عراق بشود اژدهايي  اند از اين كودكي كه مقدر بود روزي فرمان افسانه خواسته

اند كه در جواني  گفته. حقيقت آن است كه اوائل حال او درست معلوم نيست. آشام بسازند خون
  مصعب بن زبير در عراق روي داد به با در جنگي كه بين عبدالملك مروان. معلم مكتب بود

از . خليفه پيوست و با او به شام رفت سپس از دست او مأمور فتح مكه شد و آن را حصار داد
باالي كوه ابوقبيس با منجنيق بر مكه سنگ باريد تا آن را بگشود و ابن زبير را كه به حرم رفته 

مه از جانب خليفه بدو واگذار و يما پس از آن حكومت مكه و مدينه و يمن. بود بگرفت و بكشت
خوارج دمي  ةدو سال بعد، او را به حكومت عراق فرستادند و عراق در آن هنگام از فتن .شد

كساني كه هنوز در . با اين خوارج، ناراضيان و علي الخصوص موالي غالباً همراه بودند. آسوده نبود
دعوي كساني شوند كه خليفه را  ةفتديدند خيلي زود ممكن بود فري اسالم به چشم آشتي نمي

. شمردند حمايت و تقويت او مي ةدانستند و ماليات دادن به او را در حقيقت به مثاب ناحق مي
تازيانة  ةو استيالي او بر مردم به منزل 21نظير توأم بود در عراق با قساوتي بي حجاج حكومت

. از قساوت و صالبت او حكايت مي كردي خواند كه ا در ورود به بصره خطبه. عقوبت و شكنجه بود
اره كرد خشم و نفرين مسلمانان همو داد مي كه خوارج را مالش سخت داد از بس بي حجاج با آن
حكومت خود با  ةرا بر ضد موالي در دور اميه تعصب نژادي بني وي سياست خشن. در پي او بود

ل خود در بصره نوشت كه نويسند وقتي به عام مي. كرد خشونت و قساوت بسيار دنبال مي
عامل چنان كرد و پاسخ داد . موجب فساد دين و دنيايند ها ها را از بصره تبعيد كن زيرا آن نبطي

    حجاج به وي. آموزند كه آنها را همه خارج كردم جز كساني كه قرآن مي خوانند يا فقه مي
خويشتن بر آنها عرضه كن چون اين نامه را بخواني پزشكان را نزد خود حاضر آور و «نوشت كه 

بدين گونه حجاج سياست . »شد قطع كنندتا نيك بجويند و اگر در پيكرت يك رگ نبطي با
همين امر موجب نارضايي شديد . كرد اميه را، در تحقير موالي به سختي اجراء مي نژادي بني

  و اسراف كرد نيز در ريختن خون و بخشيدن مال به قدري افراط . مردم از دستگاه حكومت او بود
  

  . 75تجارب السلف ص   - 19
  . 275التنبيه، ص   -20
المعارف ةدائر: رك(المنس  Lammensولهاوزن و  Welhausenبا اين همه بعضي محققان مانند   - 21
اند كه او در  گفته. اند كه براي مظالم و فجايع او محملي بيابند سعي كرده) 215 - 317ص  1اسالم، ج 

رحم و شقي  گير نشان دهد اما به هيچ وجه بي دنده و سخت روز ناچار بود خود را يك اوضاع و احوال آن
را هم كه در باب فجايع او هست با هايي  داستان. نبود و در عين حال نيز از ضعف و سستي اجتناب داشت

كشاورزي اند، اما اقدامات او را در امر جمع ماليات و ضرب مسكوكات و توجه به  ترديد تلقي كرده
توان جنايت كار بزرگي را كه تاريخ از  گونه ترديد و تأويل نمي گمان، با اين ليكن بي. اند ستوده
   .  هايش  داستان دارد تبرئه كرد كاري ستم
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   22كرد  بسيار مالمت  را  ن دو كار اواي نوشت و در  نامه  بدو  امـاموي از ش ةخليف  عبدالملك كه 

  ان وـي مخالفان را از ميان بردارد و دوستـبه سخت  ديد كه قدرت الزم ميحكومت او براي كسب 
هواداران خود را حمايت و تقويت كند براي اين مقصود الزم بود كه از ريختن خون خلق و از  

كشي  خويي و سخت گرفتن مال آنها خودداري نكند و به همين جهت در جمع خراج و جزيه تند
  .پيش گرفت
ها مادام كه مسلمان نشده بودند  ضي بود كه ذميانه و خراج ماليات اره ماليات سرجزي

  رفت و ها  باال مي بايست بپردازند چون رفته رفته ميزان اين ماليات طبق قوانين خاصي مي
ها آسوده شوند  ها  براي آنكه از پرداخت اين باج يافت، ذمي قدرت پرداخت در مردم نقصان مي

با اين حال . آوردند و به شهرها روي مي گذاشتند خويش را فرو مي آوردند و مزارع اسالم مي
ران حجاج به او نوشته بودند كه كارگزا 23.كرد حجاج هم چنان جزيه و خراج را از آنها مطالبه مي

حجاج براي » اند ماليات رو به كاستي گذاشته است زيرا اهل ذمه مسلمان و شهر نشين شده«
نقصان نپذيرد فرمان داد كه كسي را رها نكنند تا از ده به شهر » اسالمعوايد بيت المال «آنكه 

روحانيان بصره از . كوچ نمايد و نيز امر كرد كه از نو مسلمانان هم چنان به زور جزيه را بستانند
هاي حجاج دولت  جويي اما نه اين چاره. اين رفتار به ستوه آمدند و برخواري اسالم گريستند

فشار   اين. نشانيد روحانيان خشم و نفرت موالي را فرو مي ةرهانيد  و نه گري مي اموي را از سقوط
  وييـج امـآمد آنان را به انتق ي وارد ميـانب حجاج و عمال او بر موالـه كه از جـو شكنج

  .انگيخت برمي
بن اشعث كه بر ضد مضالم حجاج قيام كرده بود  عبدالرحمن بن محمد ةدر اين هنگام فتن

شدند و  مسلمانان كه از جور و بيداد حجاج به جان آمده بودند، بيرون مي موالي و نو. درخ دا
. دانستند چه كنند و كجا بروند و نمي» يامحمداه يا محمداه«كردند كه  گريستند و بانگ مي مي

  .بن اشعث پيوستند و او را بر ضد حجاج ياري كردند هناچار به مخالفت حجاج ب
  

  عبدالرحمن 
. اند ها به تفصيل نوشته ث را تاريخـن اشعـد بـن محمـن بـخروج عبدالرحم داستان

عبدالرحمن از اشراف قحطان بود و از جانب حجاج در زابل امارت داشت و خواهر او را كه ميمونه 
: ي تند بدو نوشتا وقتي حجاج نامه 24نام داشت حجاج براي محمد پسر خود به زني گرفته بود

داهللا عامر در وقت نزديك ها كن و سر عب از مردمان و سوي هند و سند تاختن ها  بستان كه مال«
جست نپذيرفت و  سركشي مي ةسروري داشت و بهان ةعبدالرحمن كه داعي 25»من فرست

نستانم و خون ناحق  كه تاختن هند و سند كنم اما ناحق كردحجاج جواب  ةپس نام«برآشفت 
حجاج . داستان شد اهل عراق و دشمن حجاج بودند هم پس عبدالرحمن با لشكر خود كه» نريزم

در نزديكي شوشتر حجاج شكست خورد و به . عراق گرديد ةرا خلع كرد و به قصد جنگ با او روان
در نزديكي ديرالجماجم طي صد روز هشتاد نبرد بين آنها . بصره گريخت و از آنجا به كوفه رفت

  .ه او تباه شد و او خود به خراسان گريختسپا. سرانجام عبدالرحمن مغلوب گشت. رخ داد
  اند كه چون از حجاج شكست خورد بگريخت و از  فرجام كار اين عبدالرحمن نوشته ةدربار

  
  . 136، ص 2مروج، ج  - 22
  . 277، ص 2ابن خلكان، ج  - 23
  .، چاپ مصر38، ص 2والسياسه، ج مةاالما  -24
  . 114تاريخ سيستان، ص   -25



 آتش خاموش                                                 58                                           دو قرن سكوت

  اما »دمان او را به سيستان قبول كردندمر«به  سيستــان رفت و   فارس  و  كـرمان  و بصره   راه
ب و محمد پسر حجاج به تعقيب او برآمدند و او مجبور شد سيستان  را فرو گذارد هلمفضل بن م
                 خبر سوي حجاج رسيد و حجاج «چـون برفت . به زيـنهار زنبيل رودان ـو به زابلست

را به رسولي فرستاد سوي زنبيل و بيامد با زنبيل خلوت كرد و ) لخمي يا(بن تميم القيسي  ةعمار
عهدها فرستاده بود كه نيز اندر واليت تو لشگر من نيايد و از مال تو نخواهم و ميان ما دوستي و 

پس . صلح باشد برآن جمله كه عبدالرحمن اشعث را و فالني را از ياران وي سوي من فرستي
دالرحمن را زنبيل بند كرد و آن مرد را، و بندي بياورد و يك حلقه بر پاي عبدالرحمن نهاده عب

هردو به گفت من حاقنم به كنار بام بايد شدن  بود و يكي بر پاي آن مرد، بر بام بودند عبدالرحمن
م يار  خويشتن را از بام افكند هر دو  بيافتادند و جان بدادند و نا كنار بام شدند عبدالرحمن

  26».عبدالرحمن  ابولعنبر بود

در اين حادثه بيشتر كساني كه به ياري ابن اشعث و به دشمني حجاج برخاستند فقها و 
موالي را پراكنده كرد . حجاج آنان را به سختي شكنجه داد. جنگيان و موالي بصره و عراق بودند

فرستاد نقش  كه او را بدانجا ميي ا و هركدام را به قراي خود فرستاد و بردست هر يك نام قريه
حتي زاهدان و فقيهان نيز كه كه در اين ماجرا بر ضد حجاج برخاسته بودند عقوبت . داغ نهاد
و به  شد محسوب ميوي از زاهدان و صالحان آن عصر. سعيد بن جبير از آن جمله بود. ديدند

خالف رسوم پشت سرش كه اگر چند عرب نبود مردم بر قدري مورد محبت و احترام مردم بود 
وقتي تو به «: و پيش حجاج بردند از او پرسيدگويند وقتي او را دستگير كردند . خواندند نماز مي

گفت » مت ندادم؟اما ةت نداشت مگر به تو اجازمكوفه درآمدي با آنكه جز عربان كسي حق اما
 ةجز عرب كسي شايستگفتند  اهل كوفه مي ةهم مگر ترا قاضي نكردم با آنكه«پرسيد . چرا دادي

از نشينان خويش كه همه  آيا من تو را در شمار هم«: سئوال كرد. ، كرديگفت، چرا» قضاء نيست؟
وجب عصيان تو نسبت پس م«حجاج گفت . ا، درآورديگفت چر» بزرگان عرب بودند در نياوردم؟

را كه همراه ابن  فرمان داد تا او را سر بريدند و بدين گونه بسياري از كساني»  به من چه بود؟
خويي  رحمي و تند و در اين كار چندان بي. اشعث بر ضد او برخاسته بودند به سختي مكافات داد

مخصوصاً موالي در اين فاجعه زيان . اموي از دمشق صداي اعتراض برآورد ةنشان داد كه خليف
  .بسيار ديدند

دالوري . نام از موالي بود ، فيروزا ابن اشعث بر ضد حجاج قيام كردنداز جمله كساني كه ب
حجاج گفته بود، هركه سر فيروز را نزد من آورد او . داشت و چاالكي او حجاج را سخت نگران مي

براي من آورد صد هزار درمش  هركس سر حجاج را«روز نيز مي گفت را ده هزار درهم بدهم، في
جا به دست ابن مهلب سرانجام پس از شكست ابن اشعث، فيروز به خراسان گريخت و آن. »بدهم

  27.سخت بكشت هاي او را نزد حجاج فرستادند و حجاج او را به شكنجه. گرفتار شد
آغاز . انگيخت ر به طغيان و عصيان برميبيشت ها ايرانيان را دادگري ها و بي ريزي اين خون

ر هايي كه علويان و خارجيان د ها و شورش قيام. قرن دوم هجري سقوط امويان را تسريع كرد
انحطاط   اميه را در سراشيب كار بني آوردند دولت خودكامه و ستم اطراف و اكناف كشور پديد مي

  .افكند مي
  

  . 407ي ص ذرو بال 117تاريخ سيستان، ص   - 26
  .115المعارف، ص   - 27
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  خروج زيدبن علي
قيام  هاي بزرگ امويان در اين دوره، خشونت و قساوتي بود كه در فرو نشاندن از رسوايي

بن علي نخستين كسي بود از  اين زيد. زيدبن علي بن حسين و پسرش يحيي نشان دادند
خالفت  طغيان كرد و در صدد به دست آوردناميه   كربال بر ضد بني ةخاندان علي كه پس از واقع

در . كرد شورش و خروج را آماده مي ةبود و زمين وي يك چند پنهاني به دعوت مشغول مي. افتاد 
گذشته از كوفه كه در آن . كرد گاه خويش را از بيم دشمنانش عوض مي مدت بسا كه نهان اين
افكار را براي خويش آماده كرده بود چندي نيز به بصره رفت و در آنجا هم به جمع ياران و  ةزمين
با اين همه وقتي نوبت اقدام فرا رسيد والي كوفه، چنان پيش از او . ستان پرداختد هم ةتهي

 ةدربار. جنگ كرده بود كه ياران زيد را ياراي مقاومت نماند و از پيرامون او پراكنده شدند بسيج
انستند د اميه مي زيد پيوسته سوداي خالفت در سر داشت و بني«* كه اند داستان خروج او نوشته

سابق  امير[بن عبداهللا القسري  زيد را به وديعتي از خالد] اموي ةخليف[پس اتفاق افتاد كه هشام 
] ف بن عمر را به جايش فرستاده بودكوفه كه او را هشام بازداشته بود و مصادره كرده بود و يوس

متهم كرد و نامه به او نوشت تا پيش يوسف بن عمر امير كوفه رود، زيد به كوفه رفت و يوسف از 
وفه بيرون آمد زيد از ك. يوسف او را سوگند داد و بازگردانيد. او آن حال پرسيد، زيد معترف نشد

همه در زن داريم كه مشيركوفيان پيش او آمدند و گفتند صد هزار مرد ش. و روي به مدينه نهاد
و اگر از ما يك  اند اميه اينجا اندك ايست تا با تو بيعت كنيم و بني سپاري كنند باز خدمت تو جان

زيد گفت من از غدر شما . رسد چه كند همه را قهر تواند كرد تا به همه قبايل قبيله قصد ايشان
چه كرديد ترك من گيريد كه مرا اين كار درخور ) ع(دانيد كه با جد من حسين  ترسم و مي مي

ود و مواثيق مستحكم گردانيدند و ه خداي تعالي سوگند دادند، و به عهايشان او را ب. نيست
پانزده هزار مرد اهل  كردند تا زيد به كوفه آمد و شيعه فوج فوج بيعت مي. بسيار نمودند ةمبالغ

. . . كوفه بيعت كردند به غير از اهل مداين و بصره و واسط و موصل و خراسان، چون كار تمام شد 
اميه امير كوفه بود لشگري جمع كرد و  آنگاه دعوت آشكار كرد و يوسف بن عمر كه از طرف بني

اند و جنگي عظيم كرد جنگي عظيم كردند و آخر لشگر زيد متفرق شدند و او با اندك فوجي بم
ياران او را دفن كردند و آب بر سر او براندند تا گور . ناگاه به تيري كه بر پيشاني او آمد كشته شد

يوسف بن عمر در جستن كالبد او سعي نمود و بازيافت و . او پيدا نباشد و او را از خاك برنيارند
د و خاكستر او را در فرات تناز آنش بسوخبش كردند و مدتي مصلوب بود، بعد فرمود تا صل

يكي . پس از به دار زدن، سرش را نيز به دمشق و سپس از آنجا به مكه و مدينه بردند 28»ريختند
اميه به آساني توانستند ياران زيد را مقهور و پراكنده سازند آن بود كه در بين  از جهات آنكه بني

نصرت و ياري او  و كساني كه هيچ قصد پيروان او وحدت كلمه نبود و حتي در آن ميان از خوارج
مردم كوفه و دقت و مواظبت جاسوسان و  ةضعف و مسامح. را نداشتند بسيار كسان بودند

  29.منهيان نيز از اموري بود كه سبب شكست زيد و پيروزي امويان گشت

  

  . 81-82تجارب السلف ص   - 28
: به ك.ن ريمقريزي، مقاتل الطالبيعلي گذشته از يعقوبي، طبري،  براي اخبار زيد بن   - 29

، الملل و النحل 34، بيان االديان ص 25، الفرق بين الفرق ص185العوام ص ة، تبصر130الطالب ص ةعمد
  .چاپ كورتن، و كتب عديدة ديگر 116شهرستاني ص 
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  يحيي بن زيد
اما او نيز مانند پدر كشته شد و با قتل او . در خراسان برخاست يحيي پس از زيد پسرش

اين يحيي، درهمان روزهايي كه . گناه ديگر گشت اميه ديگر بار آلوده به خون يك بي دست بني
از اين رو . در كوفه جان خود را در خطر ديداميه به ستيزه برخاست  پدرش به ياري كوفيان با بني

در . اندكي بعد از قتل پدر پنهاني از كوفه بگريخت و با چند تن از ياران خويش به خراسان رفت
دست شوند و سر به  ي نداشتند درصدد برآمدند كه با او هما اميه ميانه سرخس، خوارج كه با بني

در آنجا به . اد با خوارج بازداشتند و او به بلخ رفتاما ياران يحيي او را از اتح. شورش برآورند
از يحيي يوسف بن عمر كه زيد را كشته بود  پرداخت و ياران بر وي گرد آمدند تدارك كار خويش
بن سيار  دانست كار يحيي در خراسان باال گرفته است به والي خراسان كه نصر بيم داشت چون

رواي بلخ درخواست و او يحيي را فرو  از فرمان ن سيارب نصر. بود نامه كرد تا يحيي را فروگيرد
 ةبن يزيد خليف بن سيار يحيي را در مرو به زندان كرد اما وليد نصر. گرفت و نزد نصر فرستاد

بن سيار نوشت و فرمان داد تا يحيي را  ي به نصرا اموي كه به جاي هشام خالفت يافته بود نامه
رانان بالد  رها كرد و بنواخت و نزد خليفه روانه نمود اما به حكمنصر او را . آزار نرساند و رها كند
دستور داد كه او را رها نكنند تا در ] كه نيشابور باشد[طوس و ابرشهر  خراسان، از سرخس و

چون يحيي به بيهق رسيد از بيم گزند يوسف بن عمر بهتر آن ديد كه به عراق . خراسان بماند
با . صدو بيست كس با او بيعت كردند. جا نيز بماند دعوت آغاز كردنرود و در خراسان بماند همان

. آمدرواي آن شهر بود فائق  بن زراره كه فرمان همين اندك مايه نفر آهنگ ابرشهر كرد و بر عمرو
ي ديگر از مردم خراسان بدو پيوستند اما ا رفت و در آنجا عده پس از آن به هرات و جوزجانان

جنگي سخت و خونين . بن سيار به دفع او فرستاده بود با او تالقي كردچندي بعد لشگري كه نصر
سرش را به دمشق بردند و پيكرش ) هجري 125رمضان (يحيي با يارانش كشته شدند . دادروي 

جوزجانان آويختند تا روزي كه ياران ابومسلم بر خراسان دست يافتند او هم چنان  ةرا بر درواز
ر هنگام قتل ظاهراً هجده سال بيش نداشت و رفتار اهانت آميزي كه مرگ يحيي كه د. دار بود بر

از اين رو، ابومسلم صاحب دعوت، از  30.او كردند شيعيان خراسان را سخت متأثر كرد ةبا كشت
داد كه انتقام خون يحيي را از  كردند وعده مي اين امر استفاده كرد و كساني را كه با او بيعت مي

ها شد، و  جنگ ةدر حقيقت، خون يحيي مثل خون ايرج و سياوش، بهان. كشندگانش باز خواهد
كه  اميه هم داستان ساخت چندان توزي واداشت و بر ضد بني بسياري از مردم خراسان را به كين

 و پيكر يحيي را از دار فرود آوردابومسلم چون بر جوزجانان دست يافت قاتالن يحيي را بكشت 
د روز بر يحيي سوگواري كردند و در آن سال چنان كه مسعودي و دفن كرد مردم خراسان هفتا

  31.يحيي و يا زيد نام كردند پسر در خراسان نزاد اال كه او راكند، هيچ  نقل مي
شد خاطر مسلمانان خاصه موالي را  اميه و عمال آنها صادر مي كاري كه از بني اين مايه ستم

ا را تا لب پرتگاه سقوط كشانيد تعصب و اختالف اما آنچه آنه. كرد از آنها رنجور و رميده مي
اميه  ها از ديرباز در گرفته بود و در آخر روزگار بني و مضري ها شديدي بود كه بين يماني

 ةدشمني ميان دو قبيله در تاريخ عرب سابق. هاي خانوادگي را در بين قوم سبب گشته بود ستيزه
ديد جاموي، مقارن اين ايام آن را ت بن يزيد خليفة خردي و خودكامگي وليد طوالني دارد اما بي

  مدتي در بن عبدالملك و برادرش هشام  در زمان يزيد بن عبداهللا قسري كه يماني بود خالد. كرد
  

ن يبن زيد و قيام او گذشته از طبري، مسعودي، يعقوبي به مقاتل الطالبي در باب يحيي  - 30
ها نيز رجوع نمائيد  براي تحقيقات فرنگي. ابوالفرج اصفهاني و تاريخ گزيدة حمداهللا مستوفي رجوع كنيد

  .4المعارف اسالم ج ةدر دائر  C. Van Arendonkبه مقالة 
  . چاپ مصر 185، ص 2مروج، ج   - 31
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منصوب شد درصدد  يوسف بن عمر ثقفي كه پس از او به حكومت عراق. حكومت كرده بود عراق
 ةبرآمد كه او را به حبس باز دارد و اموالش را با زجر و شكنجه بستاند اما هشام با آنكه دربار

چون نوبت خالفت به وليد رسيد خالد را به يوسف . خالد بدگمان بود به زجر و انكال او رضا نداد
و آهنگ وليد كردند وليد  د و با شكنجه بكشت يمانيان گرد آمدندرسپرد و يوسف او را به كوفه ب

ا ه يماني. ها مغلوب شدند ها رخ داد مضري در جنگي كه ميان آن. ها را به دفع آنان گماشت مضري
بن وليد   يزيديد بازداشته بود آزاد كردند سپس را كه ول به دمشق درآمدند و محمدبن خالد

  32.به جاي او برداشتند و  وليد را به خواري كشتند پسرعم وليد را
  

  ها سقوط اموي
ها  ها  و مضري تعصب و نزاع يماني ضةگونه كار خالفت دستخوش هرج و مرج و عر بدين

              ردـت نكـرگ يزيد كه بيش از شش ماه خالفـدي پس از مـنيز چن ها ريـگشت زيرا مض
  . را زبون كردند ها بن محمد را به خالفت برداشتند و بار ديگر يماني  مروان

خاصه كه در خراسان مركز دعوت . اميه گشت ضعف دولت بني ةهرج و مرج ماياين 
.  يافتند اميه مجال سركوبي مخالفان خويش را نمي عباسيان نيز، بر اثر اين نزاع و تعصب، بني

. كردند ي از مملكت قيام ميا شيپور انقالب طنين افكنده بود و دشمنان هرچند سال، درگوشه
  .قطعي و حتمي بود  اميه سقوط بني

هاي پهلواني ايران، كه از مركز حكومت عربي دورتر بود، بيش از  خراسان مهد افسانه
رفت  رو به افول مي اميه به همين جهت وقتي قدرت بني. نمود هرجا براي قيام ايرانيان مناسب مي

  .دعوت عباسيان در آنجا طرفداران بسيار يافت
كساني كه از جور و تحقير . خاصي تلقي گشت ةعالق دعوت ابومسلم درآن سامان باشور و

رهايي خويش تلقي كردند نصربن سيار   ةو بيداد عربان به ستوه آمده بودند، اين نهضت را مژد
اموي  ةي كه به مروان آخرين خليفا كه در خراسان شاهد اين احوال و اوضاع بود، در پايان نامه

كرد و از حيرت و  نهضت ابومسلم آشكارا بيان مي ةفرستاد، اضطراب و نگراني خود را از توسع
بينم  هاي آتش را در ميان خاكستر معاينه مي من درخشيدن پاره«: نوشت كه مي گفت و خشم مي
 ةمقدم نافروزد و هميشه سخ برميدوپاره چوب، آتش را . روخته گرددآتش اف هاي پاره و زودا كه

ا ياميه بيدارند  دانستم بني گويم كه كاش مي ب همواره ميصمن از سر تع. گيرد عمل قرار مي
هاي خودكامه و  خواب غفلت و غروري كه هميشه دولت: اميه در خواب بودند اما بني 33»خواب؟
قيام ابومسلم بود كه آنان را از اين خواب خوش . كشاند كار را تا كنار پرتگاه سقوط مي ستم

  .برانداختبرانگيخت و بنياد خالفت اموي را يكسره 
  
 
  
  

  
  . 298اخبار الطوال ص   - 32
  :مضمون اين ابيات است كه نصر به خليفه نوشته است - 79ص  3تاريخ يعقوبي ج  - 33

  اري بين  الرماد و ميض جمـر         و يوشك ان يكون له ضرام
  فـان النـار بالـعودين تـوري         و ان  الفعل يقدمه  الـكالم

  ام  نيـام ةـــميشعري          ا  أيقاظ   ااقول من التعجب ليت 
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  هاي كهن مهغن
در و ديوار كاخ  هاي خسرواني نواهاي پهلوي و ترانهدر آن روزها كه باربد و نكيسا با 

روايان صحرا از  گرفتند، زبان تازي در كام فرمان در امواج لطف و ذوق فرو مي را خسروان
اگر  پايان هاي فراخ بي در سراسر آن بيابان. تر بود حاصل تر و بي بيابان نيز خشك ةهاي تفت ريگ

نه پندي و حكمتي . كشي بود غارت و نواي رهزني و مردمافكند سرود جنگ و  ي طنين ميا مهغن
شعرشان توصيف پشگ شتر . تراويد هاشان مي بر زبان قوم جاري بود و نه شوري و مهري از لب

. به خالف ايران كه زبان آن سراسر معني و حكمت بود. شان تحريض به جنگ بود و خطبه
هاي ديني و سرودهاي آسماني زمزمه  كتاب. پذير داشتند هاي لطيف و سخنان دل اندرزنامه

هر طايفه را زباني . سرودند ها مي هاي شيرين از پادشاهان گذشته در خداينامه داستان. نمودند مي
هاي خوزي و پارسي و دري هر يك جايي و مقامي  در دربار شاهان زبان. و خطي جداگانه بود

درست است كه شعر عروضي، بدين . سخنان زيبا را ارجي و بهايي بود و سرودهاي لطيف 1.داشت
اما وجود شعر و سرود، در . صورت كه پس از اسالم متداول گشته است در آن روزگار معمول نبود

خنياگران و  ةآواز و شهرت. ترست قـايران پيش از اسالم، از وجود شعر جاهلي عرب محق
البته هيچ . ان پهلوي داردپردازان مشهوري مانند باربد و نكيسا حكايت از وجود شعر در زب نغمه

هاي اين خنياگران و  توان گفت نغمه يابد و بدين سبب مي شعر تحقق نمي موسيقي و آواز، بي
هاي پهلوي  اين نوع اشعار را محققان در قطعه ةنمون. رامشگران با نوعي شعر همراه بوده است

ها و  مناجات. دهند نشان مي» ها پندنامه«و برخي از » يادگار زريران«و » درخت اسوريك«
  شعر پيش از ةترين نمون يفـبه دست است، لط  هايي از آن امروز رودهاي مانوي نيز، كه  نمونهـس

  
بن مقفع نقل شده است كه پادشاهان ايران در مجالس  ها از قول عبداهللا در بعضي از كتاب  - 1

مملكت به لغت خوزي تكلم ها با بزرگان  اند اما در خلوت گفته خويش به زبان پهلوي سخن مي
اند زبانشان دري بوده است و  چنين مردم بالد مدائن و كساني كه بر درگاه پادشاهان بوده هم. اند نموده مي

، 4، ياقوت، ج19الفهرست، طبع مصر ص : ك .ر. (اند رانده ها به زبان فارسي سخن مي موبدان و منسوبان آن
  ). ي حدوث التصحيفالتنبيه عل: كلمه فهلو ـ و حمزة اصفهاني
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زبان ايران، در آن زمان گذشته از شعر آثار فلسفي و علمي نيز  2.دارد اسالم ايران را عرضه مي
زبان اين . هاي علمي را از يوناني و هندي بدان زبان نقل كرده بودند حتي بعضي از كتاب. داشت

رد و دانش و فرهنگ و ادب زبان قومي بود كه از خ. قوم زبان شعر و ادب و زبان ذوق و خرد بود
اعراب   وقتي، با» گفتند كه به صد زبان سخن مي«با اين همه اين قوم .  هره داشتبه قدر كفايت ب

  »آيا چه شنيدند كه خاموش شدند؟«مسلمان روبه رو گشتند 
  

 پيام تازه

. شد و لطف و ظرافتي نداشت زبان تازي پيش از آن، زبان مردم نيمه وحشي محسوب مي
اين همه، وقتي بانگ قرآن و اذان در فضاي ملك ايران پيچيد، زبان پهلوي در برابر آن فرو با 

پيام «نيان را بند آورد سادگي و عظمت چه در اين حادثه زبان اير آن. ماند و به خاموشي گراييد
به  وران عرب را از اعجاز بيان و عمق معني خويش و اين پيام تازه، قرآن بود كه سخن. بود» تازه

وران را  انگيز تازه در ايران نيز زبان سخن پس چه عجب كه اين پيام شگفت. سكوت افكنده بود
به طيب  ها كه دين را حقيقت اين است كه از ايرانيان آن. فرو بندد و خردها را به حيرت اندازد

نان يافتند چ حدي كه در اين دين مسلماني تازه مي شور و شوق بي خاطر خويش پذيرفته بودند
. آوردند ساخت كه به شاعري و سخن گويي وقت خويش به تلف نمي خود مي ها را محو و بي آن

داشت و بسياري از شاعران  الخصوص كه اين پيام آسماني نيز، شعر و شاعري را ستوده نمي علي
آن كسان نيز، كه از دين عرب و از حكومت او  . شناخت كاران مي را در شمار گمراهان و زيان

توانستند لب به سخن بگشايند  داشتند كه نمي» ذمه«نبودند، چندان عهد و پيمان در  خوش دل
انگيز  از اين روست كه در طي دو قرن، سكوتي سخت ممتد و هراس. و شكايتي يا اعتراضي كنند

بر سراسر تاريخ و زبان ايران سايه افكنده است و در تمام آن مدت جز فريادهاي كوتاه و 
دوام، از هيچ لبي بيرون نتراويده است و زبان فارسي كه در عهد  ا بريده و بيآلود ام وحشت

خسروان از شيريني و شيوايي سرشار بوده است در سراسر اين دو قرن، چون زبان گنگان 
اثر مانده است و مدتي دراز گذشته است تا ايراني، قفل خموشي را شكسته است و  ناشناس و بي

  .لب به سخن گشوده است
  

  شده بان گمز
براي آنكه از آيد اين است، كه عربان هم از آغاز حال، شايد  آن چه از تأمل در تاريخ بر مي

تيزي در دست مغلوبان خويش  ةدر امان بمانند، و آن را همواره چون حرب آسيب زبان ايرانيان
آخر اين بيم هم بود . هاي رايج در ايران را، از ميان ببرند ها و لهجه بينند در صدد برآمدند زبان هن

ايران به  ةها خلقي را بر آنها بشوراند و ملك و حكومت آنان را در بالد دور افتاد كه همين زبان
خانه  شهرهاي ايران، به خط و زبان و كتاب و كتاب خطر اندازد به همين سبب هرجا كه در

  و زبان مردم ط ـم با خرفتاري كه تازيان در خوارز. برخوردند با  آنها سخت به مخالفت برخاستند
  

هايي از دعاها  نمونه. اند مانويان، به موسيقي و شعر، مثل ساير هنرهاي زيبا عالقة خاصي داشته  - 2
براي اطالعات بيشتر، در اين . ها در كشفيات و حفريات تورفان به دست آمده است و سرودهاي ديني آن

دو خطابه از آقاي سيد : ماني و دين او(كتاب : به باب و در باب تمام مسائل مربوط به مانويه رجوع شود
تمام مĤخذ و منابع مهم شرقي . 55مخصوصاً ص ) 1335شناسي تهران  زاده، نشرية انجمن ايران حس تقي

  : به ك.اي از سرودها و ادعيه مانويان ر و غربي در اين كتاب نقل و ذكر شده است و براي نمونه
Boyce (M): The Manichean Hymn-cycles in Parthian. Oxford University Press 1954 
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بن مسلم سردار حجاج، بار دوم به  ةقتيباند كه وقتي  نوشته. كردند بدين دعوي حجت است
نوشت و از تاريخ و علوم و اخبار  خوارزم رفت و آن را باز گشود هركس را كه خط خوارزمي مي

و موبدان و هيربدان قوم را يكسر هالك نمود دريغ درگذاشت  گذشته آگاهي داشت از دم تيغ بي
هاشان همه بسوزانيد وتباه كرد تا آنكه رفته رفته مردم امي ماندند و از خط و كتابت  و كتاب

دهد كه اعراب  اين واقعه نشان مي 3.بهره گشتند و اخبار آنها اكثر فراموش شد و از ميان رفت بي
اند كه اگر در دست مغلوبي باشد ممكن  كرده تلقي مي يا حربه ةزبان و خط مردم ايران را به مثاب

 ةاز اين رو شگفت نيست كه در هم. است بدان با غالب درآويزد و به ستيزه و پيكار برخيزد
 ةشايد بهان. ايران به جد كوششي كرده باشند از ميان بردن زبان و خط و فرهنگ شهرها، براي

ان داشت اين نكته بود كه خط و زبان مجوس را ديگري كه عرب براي مبارزه با زبان و خط اير
ها كه آيين مسلماني پذيرفته  در واقع، از ايرانيان، حتي آن. شمرد مانع نشر و رواج قرآن مي

توانستند به تازي  نمي نيز آموختند و از اين رو بسا كه نماز و قرآن را نمي را بودند زبان تازي
اول اسالم در نماز، قرآن به پارسي خواندندي و عربي  مردمان بخارا به«اند كه  نوشته. بخوانند

پس ايشان بانگ زدي  نتوانستندي آموختن و چون وقت ركوع شدي مردي بود كه در
با چنين  4»كردن بانگ كردي نگونيانگوني كنيتو چون سجده خواستندي  بكنيتانكنيت،

ه سرداران عرب، زبان ايران اند شگفت نيست ك ي كه مردم، در ايران به زبان خويش داشتها عالقه
ي با دين و حكومت خويش معارض ديده باشند و در هر دياري براي از ميان بردن و ا را تا اندازه

  .محو كردن خط و زبان فارسي كوششي ورزيده باشند
  

  كتاب سوزي
هاي ايران  خانه ها و كتاب گونه شك نيست كه در هجوم تازيان بسياري از كتاب بدين

توان حجت آورد و قرائن بسيار نيز  ها مي اين دعوي را از تاريخ. فنا گشته است دستخوش آسيب
اين ترديد . با اين همه بعضي از اهل تحقيق در اين باب ترديد دارند. كند از خارج آن را تأييد مي

هايي كه از آن  دانست كتاب قدر نمي چه الزم است؟ براب عرب كه جز كالم خدا هيچ سخن را
ضالل بود چه فايده داشت كه به حفظ آنها عنايت كند؟  ةالبته نزد وي دست كم ماي مجوس بود و

در آيين مسلمانان آن روزگار آشنايي به خط و كتاب بسيار نادر بود و پيداست كه چنين قومي تا 
دهد  ميتمام قرائن و شواهد نشان . خانه عالقه داشته باشد توانست به كتاب و كتاب چه حد مي
برده است در  مين اي ههايي نظير آنچه امروز از ادب پهلوي باقي مانده است  فايد كتاب كه عرب از
از . ديده است ميحرمت و تكريم ن ةها به ديد جاي شك نيست كه در آن گونه كتاب اين صورت

كه دانش و هنر، به تقريب در انحصار موبدان و بزرگان بوده است، از  اي هها گذشته، در دور اين
 گذاشته ميآنها باقي ن هاي فتن اين دو طبقه، ناچار ديگر موجبي براي بقاي آثار و كتابميان ر
  حيثيت و  امـر مقـديگ ة بقـدان بيش از  هر طـموب تازيان،   ةملـمگر نه اين بود كه در ح. است

  
  .35،36،48آثارالباقيه ص : ك .ر  - 3
دي، و مطالعة غاشتقاق اين الفاظ در زبان سچاپ تهران ـ براي قرائت و  75تاريخ بخارا ص   - 4

در اين باب، رجوع شود به تعليقات آقاي  Rosenbergو استاد روزنبرگ  Henningنينگ عقايد استاد ه
به زبان  The History of Bukhara , 1954: بر ترجمة تاريخ بخارا كه ايشان به نام R. Fryeريچارد فراي 

 235ص : ك .ر(يل نقل شده است صجا به تف شناسان مزبور در آن زباناند و عقايد  انگليسي منتشر كرده
گذشته از استاد هنينگ و روزنبرگ، مرحوم بهار نيز اين عبارات و الفاظ را به قياس تصحيح ) كتاب مزبور

  . 229ص  1 ج شناسي سبك: ك .ر. انگون كنيتيو نگون. نگون كنيت: كرده است بدين شكل
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تارومار و كشته و تباه گرديدند؟ با كشته شدن و پراكنده شدن اين  خويش را از دست دادند و
خورد موجبي براي بقا  ميها نيز كه به درد تازيان هم ن ها و علوم آن طبقه پيداست كه ديگر كتاب

ها  نشاني از آن واست كه نام  ها مانده هاي عهد ساساني در كتاب نام بسياري از كتاب. نداشت
. ها نيز كه در اوايل عهد عباسي شده است از ميان رفته است آن هاي هحتي ترجم. باقي نيست

ها  مناسب نبوده است و سبب نابودي  پيداست كه محيط مسلماني براي وجود و بقاء چنين كتاب
  .ها  نيز همين است آن كتاب

هاي ايرانيان، از ميان رفته  عرب بسياري از كتاب ةقراين پيداست كه در حمل ةباري از هم
.  اي بسيار ديده بن ابي وقاص بر مدائن دست يافت در آنجا كتاب اند كه وقتي سعد گفته .ستا

عمر در پاسخ نوشت كه آن . ها دستوري خواست نامه به عمربن خطاب نوشت و در باب اين كتاب
ها هست سبب راهنمايي است خداوند براي ما قرآن  همه را به آب افكن كه اگر آنچه در آن كتاب

گمراهي نيست  ةجز ماي ها تر است و اگر در آن كتاب ها راه نماينده فرستاده است كه از آن
ها را در آب يا آتش  از اين سبب آن همه كتاب. خداوند ما را از شر آنها در امان داشته است

هاي اول اسالمي نيامده است و به  قرن ةهاي كهن درست است كه اين خبر در كتاب. افكندند
توان تصور كرد  مياند اما مشكل  ت بعضي از محققان در صحت آن دچار ترديد گشتههمين جه

  .هاي مجوس رفتاري بهتر از اين كرده باشند كه اعراب، با كتاب

.  ن نيز زبون تازيان گشتبه هر حال از وقتي حكومت ايران به دست تازيان افتاد زبان ايرا
در نشر و  .داشت ميمد و نه در كار دين سودي آ ميروايان به كار  در دستگاه فرمان ديگر نه

زبان پهلوي  .كاست ميرفت و ناچار هر روز از قدر و اهميت آن  ميترويج آن نيز اهتمامي ن
شد  به همين زبان  ميهايي نيز اگر نوشته  كتاب.  دينان گشت اندك منحصر به موبدان و به اندك
هاي سغدي و  زبان. نوشتن آن منسوخ گشتاندك  اما از بس خط آن دشوار بود اندك. بود

ها  اين زبان. گشت ميكه تازيان كردند رفته رفته متروك  هايي گيري خوارزمي نيز در مقابل سخت
از اين روي . آمد ميپديد  ها بدان اي هتاز سازگار بودند و نه هيچ اثر هو زندگي تاز نه با دين تازي

در حالي كه زبان  .كشيدندهاي ايران يك چند دم در بود، كه وقتي زبان تازي آواز برآورد زبان
. تازي زبان دين و حكومت بود، پهلوي و دري و سغدي و خوارزمي جز در بين عامه باقي نماند

راندند اما اين  ميها سخن  درست است كه در شهرها و روستاها مردم با خويشتن به اين زبان
هاي  به همين سبب بود كه زبان ايران در آن دوره. ديگر نداشت ةها جز اين چندان فايد زبان

اندك  الخصوص اندك زبان تازي درآمد و بدان آميخته گشت و علي ةتحت سلط نوايي بي سكوت و
  .ديني و اداري در زبان فارسي وارد گشت ةهايي از مقول لغت

  
  نقل ديوان

ضعف و شكست زبان  ةاسباب عمدنقل ديوان از پارسي به تازي در روزگار حجاج، نيز از 
ديوان عراق تا روزگار حجاج به خط و زبان فارسي بود، حساب خراج ملك و ترتيب . ايران گشت

در عهد حجاج، تصدي اين ديوان را . داشتند ميخرج لشگريان را دبيران و حسابگران فرس نگاه 
ها دشمن  ه موالي و نبطيورزيد و چون ب ميحجاج در كار خراج اهتمام بسيار . زادان فرخ داشت

  ردي بود ازـم  رخ،ـف وان زادانـدر دي. اندـبازست  آنها وان را از دستـبود در صدد بود كه كار دي
  
  . 285- 6خلدون، مقدمة چاپ مصر ص  ابن  -5
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 درو اين صالح، . نوشت بن عبدالرحمن كه به فارسي و تازي چيزي مي تميم، نامش صالح موالي
    بديد و بپسنديد و او  الح راـدراين ميان حجاج ص. پدرش از اسراي سيستان بودبصره زاده بود و 

صالح شادمان گشت و چون يك چند بگذشت، روزي با . بنواخت و به خويشتن نزديك كردرا 
اكنون چنان بينم كه حجاج را در  اي هگفت بين من و امير واسطه تو بود. راند ميفرخ سخن  زادان

حق من دوستي پديد آمده است و چنان پندارم كه روزي مرا بر تو در كارها پيش دارد و ترا از 
چه، حاجتي كه او به من دارد بيش از حاجتي  .فرخ گفت باك مدار زادان .پايگاه خويش براندازد
صالح . حساب ديوان وي را نگه دارد و او جز من كسي را نتواند يافت كه .است كه من به او دارم

فرخ گفت اگر راست  زادان. گفت اگر من بخواهم كه ديوان حساب را به تازي نقل كنم توانم كرد
فرخ بديد به  چون زادان. صالح چيزي از آن به تازي كرد .بينم هگويي چيزي نقل كن تا من ب

ي ديگر بجوييد كه اين كار تباه شگفت شد و دبيران را كه در ديوان بودند گفت خويشتن را كار
صالح . پس از آن، از صالح خواست كه خويشتن را بيمارگونه سازد و ديگر به ديوان نيايد. شد

حجاج از او بپرسيد گفتند بيمار است . خويشتن را بيمار فرا نمود و يك چند به ديوان نيامد
روس در وي هيچ رنجوري تيادو. طبيب خويش را كه تيادوروس نام داشت به پرسيدنش فرستاد

كس نزد صالح فرستاد و . فرخ از اين قضيه آگاه گشت از خشم حجاج بترسيد نديد چون زادان
چون يك چند . به سر شغل خويش رفت چنان صالح بيامد و هم. پيام داد كه به ديوان بازآيد

. كشته شدفرخ  ابن اشعث پديد آمد و در آن حادثه چنان اتفاق افتاد كه زادان ةبگذشت فتن
فرخ  فرخ كشته آمد حجاج كار ديوان را به صالح داد و صالح بيامد و به جاي زادان چون زادان

فرخ رفته بود  از آنچه بين او و زادان ،مگر روزي در اثناي سخن. شغل دبيري بر دست گرفت
 چيزي گفت حجاج بدو در پيچيد و به جد درخواست تا ديوان را از پارسي به تازي نقل كند،

فرخ را فرزندي بود، نامش مردانشاه، چون از قصد  زادان. صالح نيز بپذيرفت و بدين كار راي كرد
اي؟ صالح گفت آري و اين به  صالح آگاه شد بيامد و از او پرسيد كه آيا بدين مهم عزم جزم كرده

كه در  مردانشاه گفت چون شمارها را به تازي نويسي دهويه و بيستويه را. انجام خواهم رسانيد
را چه نويسي؟ » ويد«پرسيد . فت عشر و نصف عشر نويسمفارسي هست چه خواهي نوشت؟ گ

مردانشاه به خشم درشد و گفت خداي بيخ و بن تو از جهان . نويسم »ايضاً«گفت به جاي آن 
، صد هزار درم بدو دادند دبيران ايراني بن زبان فارسي را برافكندي و گويند كه براندازد كه بيخ و

صالح نپذيرفت و ديوان عراق را به تازي . بهانه كند و از نقل ديوان به تازي درگذرد ا عجزت
و از آن پس ديوان به تازي گشت و ايرانيان را كه تا آن زمان در ديوان قدري و شأني  6درآورد

ند داشتند، بيش قدر و مكانت نماند و زبان فارسي كه تا آن زمان در كار ديوان بدان حاجتمند بود
  .از آن پس مورد حاجت نبود و روز به روز روي در تنزل آورد

  
  آغاز سكوت

آلودي كه در اين روزگاران، نزديك دو قرن بر  در اين خموشي و تاريكي وحشي و خون
از شعر فارسي  هايي است بيهوده است كه محقق در پي يافتن برگه سايه افكنده تاريخ ايران

در آنچه عرب . گوي مناسب نبود براي پروردن شاعري پارسي زيرا محيط آن زمانه، هيچ. برآيد
در ستايش و نكوهش بزرگان روزگار  بود كه عربان هايي كرد قصيده ميآن دوره از شعر درك 

  .نده بودگگي آـجن ةگفتند و از شور و حماس ميهايي كه به نام رجز  رودند يا قطعهـس مي خويش 
  
  . 300 - 301بالذري ص  - 192ادب الكتاب صولي ص  -  338الفهرست ص : ك .ر  - 6



 شده زبان گم                                                  68                                           دو قرن سكوت

البته هيچ يك از اين دو گونه شعر در چنان روزگاران در زبان پارسي مجال ظهور و سبب وجود 
در آن روزگاران كه قوم ايراني مغلوب تازيان گشته بود و جز نقش مرگ و شكست و . نداشت

كه در  اي نيز در چنان هنگامه. ايدجنگي نداشت تا رجز بسر ةفرار در پيش چشم نداشت حماس
نشست عرب بود  ميكردند و خليفه نيز كه در شام يا بغداد  ميي ايران عربان حكومت شهرها

معاني . كه خليفه يا عمال او را به زبان فارسي بستايد آمد ميناچار از ايرانيان كسي درصدد برن
بود و نه ايرانيان مسلمان اگر ديني و اخالقي نيز، نه درشعر آن روزگاران چندان معمول 

ايرانيان  شمردند مياز اين گونه داشتند نقل آنها را به زبان فارسي سودمند  هايي انديشه
ستايش زن و شراب نيز كه  .يافتند مينامسلمان نيز مجالي و فراغي براي اين گونه سخنان كمتر 

 و هرگز مورد اغماض تازيان  توانست باشد، تجاوزي به حرمت و حرم مسلمانان بود ميغزل  دةما
انديشان آن روزگار  زنادقه و آزاد ةبا اين همه اگر سخناني از اينگونه، به وسيل. گشت مينواقع 
شايد به همين  يافت ميماند و انعكاسي ن ميرفت و بين خود قوم  مياز انجمن بيرون ن شد ميگفته 

. رفت ميماند و از ميان  ميشد ن ميسبب اگر چيزهايي از اينگونه به پارسي و حتي تازي گفته 
هر . يافت ميهاي شعر است در اين دوره مجال ظهور ن ترين مايه هجو و شكايت نيز كه از عمده

آمد به شدت خفه  مياعتراضي و هر شكايتي كه در چنان روزگاري به زبان يكي از ايرانيان بر 
و از تاريخ گذشته  ،از مفاخر ايرانتازي  خلفا مكرر شاعران و گويندگاني را كه به زبان .شد مي

  7.دادند ميآزار و شكنجه  اند كرده مينياكان خويش سخن ياد 
  

  فرياد خاموشان
پاييد و با آثار ديگر شعوبيان از ميان  ميشد بسي ن ميگونه سخنان، اگر چيزي گفته  از اين

و در خالل  يافت ميخاست انعكاس بسيار ن ميبر اعتراض و شكايت هو اگر صدائي ب رفت مي
در برابر مظالم و فجايعي كه عربان در شهرها و روستاها بر مردم روا . گشت ميها محو  قرن
آورد كافر و زنديق  ميهركس در مقابل جفاي تازيان نفس بر . داشتند جاي اعتراض نبود مي

 حكام هرگونه صداي اعتراضي را ةشمشير غازيان و تازيان. گشت ميو خونش هدر  شد ميشمرده 
  .كرد ميخفه و خاموش 

فرياد دردناك اما ضعيف شاعري بود كه بر ويراني شهر و ديار  آمد مياگر صدايي بر 
گونه  بدفرجام اندوه و شكايت خود را بدين ةكرد و مانند ابوالينبغي، يك اميرزاد ميخويش نوحه 

  :سرود مي
  فـــكندوكندمنــد     به ذينت كـي ا  سمــــرقند

  8خـهي  ه تـــه ـتـــه  بهـــي     هميش از  شاش 

كه  كرد ميآرزو  ها ها و شكنجه سوز زرتشتي ايران دوستي بود كه در زير فشار رنج جان ةيا نال
اين  برهاند و به انتظار ظهور  يك دست خدايي از آستين غيب برآيد و كشور را از چنگ تازيان

  :سرود ميموعود غيبي به زبان پهلوي 
   كي باشد كه پيكي آيد از هندوستان 

  
  . 423ص  4به اغاني ج : ك .كردند، ر براي نمونه رفتاري كه خلفا با اين گونه شعرا مي - 7
گويندة اين ترانه، ابوالينبغي عباس بن طرخان با يحيي برمكي و پسرانش فضل و جعفر معاصر   - 8

اين قطعه را ) 26ص (خرداذبه نقل شده  الممالك  ابنقطعة فوق در كتاب المسالك و . و مربوط بوده است
  . 10مجله مهر سال اول شماره : ك .ر. اي منتشر كرده است اولين بار مرحوم عباس اقبال طي مقاله
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  *كيان دةكه آمد آن شاه بهرام از دو
  كش پيل هست هزار و بر سراسر هست پيلبان

  كه آراسته درفش دارد به آيين خسروان
  برند با سپاه سردارانپيش لشگر 
  بايد كردن زيرك ترجمان 9مردي گسيل

  كه رود و بگويد به هندوان
  كه ما چه ديدم از دشت تازيان 

  با يك گروه دين خويش پراكندند، و برفت
  شاهنشاهي ما به سبب ايشان

  چون ديوان دين دارند، چون سگ خورند نان
  بستاندند پادشاهي از خسروان

  بلكه بافسوس و ريشخند نه به هنر نه به مردي،
  بستدند به ستم از مردمان

  شيرين، باغ و بوستان ةزن و خواست
  *جزيه برنهادند و پخش كردند بر سران

  رانـبخواستند ساوگ 10با اسليك
  بنگر تا چه بدي درافكندند اين دروغ بگيهان

  11. . .كه نيست از آن بدتر چيزي به جهان 
  

 آهنگ پارسي

كه هر  اي هكه از بهشت آورده بود و با تيغ آهيخت اي هپيام تاز با گونه زبان تازي، بدين
زبان خسروان و موبدان و اندرزگران و خنياگران كهن را در  داد، ميمخالفي را به دوزخ بيم 
هاي مغاني در برابر  هاي خسرواني و آهنگ با اين همه هر چند ترانه. تنگناي خموشي افكند

اندك اندك بر  دلكش و شورانگيز پارسي هاي خاموشي گزيد ليكن نغمهآهنگ قرآن و بانگ اذان 
را  عرب هاي تازيان برتري يافت و موسيقي و آواز پارسي به اندك زمان فراخناي بيابان هاي حدي

اميه درمكه و مدينه و شام و عراق، بسا كنيزكان  هم از آغاز عهد بني .نيز درنوشت و فرو گرفت
 هايي غاني داستانادر كتاب  .كردند ميفارسي ترنم  هاي خنياگر به آهنگخواننده و بسا غالمان 

   ةدربار .اند بوده  يــپذير پارسـهاي دل آهنگ  ةـشيفت  دهد تازيان تا چه حد ميهست كه نشان 
  
خوانده است، صورت فوق كه قرائت مرحوم » بصير«و مرحوم هدايت » بشير«اين كلمه را بيلي   - 9

  .تر است مناسب بهار است ظاهراً
اما مرحوم . خوانده است و به معني مال اصلي گرفته است» اصلي«استاد بيلي اين كلمه را   -10

را گويند كه اي  بعضي جامه«باشد، كه به موجب برهان قاطع » عسلي«بهار احتمال داده است به معني 
  .، يعني با وجود تحميل عسلي باج هم گرفتند»مخصوص گبران است

  : به متون پهلوي، جاماسب آسانا ك .براي متن پهلوان اين قطعه ر  - 11
Jamasp – Asana Pahlavi Texts 

مرحوم بهار در مجلة مهر سال پنجم و مجلة سخن سال دوم و مرحوم صادق هدايت در مجلة 
له استاد اي هم از اين قطعه به وسي ترجمه. اند اي از اين متن انتشار داده سخن سال دوم نيز هر يك ترجمه

  :ك .ر. بيلي به انگليسي شده است
Bailey: Zoroastrian Problems in the Ninth  - Century Books. P 195 
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كه  اند ترين خنياگران عرب در روزگار معاويه بود، آورده كه يكي از قديم حمسج بن سعيد
وي بر گروهي از اند كه  از جمله نوشته .ساخت مي ايراني هاي آهنگ خويش را از رويآوازهاي 

آوازهايي را كه آنها در هنگام كار بدان ترنم  .ايرانيان كه دركعبه به كار گل مشغول بودند گذشت
. شنيد و چيزهايي بدان شيوه به تازي ساخت كه نزد تازيان بس مطبوع و دلپذير افتاد كردند مي
آوازي پرشور و دلپذير روزي  .بود اي همسجح نخست بند كه اين سعيدبن اند چنين روايت كرده هم

اش چون آن آواز بشنيد بپسنديد و از او پرسيد كه اين آواز را از كجا آموختي؟  خواجه. خواند
خواجه  ام ام و آن را به تازي نقل كرده مسجح پاسخ داد اين آهنگي پارسي است كه من شنيده ابن

ديگر  هاي داستان .اگري پرداختاو نيز در مكه ماند و به خني .را بسيار خوش آمد و او را آزاد كرد
كه موسيقي و آواز پارسي، هم  آيد ميآنها چنين بر ةاند و از هم ها آورده نيز از اين گونه در كتاب

البته ذوق به آهنگ پارسي، ذوق به زبان  12.خويش داشته بود ةاز آغاز كار اعراب را سخت شيفت
گوي  هايي كه شاعران تازي ها و نغمه ترانهاندك در  اندك .انگيخت ميپارسي را نيز در تازيان بر

در سخنان  .شد ميهاي پارسي تكرار  ها و مصرع سرودند الفاظ و تركيبات و حتي جمله مي
فارسي بسيار  هاي از اين الفاظ و مصرع اند و در اشعاري كه برخي معاصران او سروده ابونواس،

 :كوتاه  ةاينك يك نمون. ستا

  قــارعلـلـخنـدريس ال     يــا غــاسل الطـــرجهـار
 13بـاري  كـمــرا ي  يـا  نرجـسي و بهـــــاري     بده

شده است و  ميطرب گفته  هاي غالباً براي بزم هاي كوتاه و ساده، اينگونه اشعار، با وزن
حكايت از رواج موسيقي و آواز و زبان فارسي در مجالس تازيان دارد و از اينگونه فارسيات، 

هاي شورانگيزي كه با آن همراه بوده است در مجالس  و آهنگ ها نغمه ازبان فارسي ب آيد كه ميبر
  .اهل طرب قبول تمام داشته است
هاي پيشين  هاي فارسي، مانند دوره نيست كه سرودها و ترانه از اينها گذشته، هيچ شك

در دستگاه  و سغدي دري و خوارزمي هاي پهلوي اگر زبان. چنان رواج و رونق خود را داشت هم
چنان رواج و رونق  دين و حكومت در برابر زبان تازي شكست خورده بود نزد عامه هر كدام، هم

و سرودها و  ها ترانه. گفتند ميمردم به همان زبان ديرين سخن  ةدر هر شهري عام. خود را داشت
   .ها همان بود كه در قديم بود لتها و م افسانه

عثمان، از  اند كه وقتي سعيدبن نوشته. هايي هست ها نمونه ها در تاريخ گونه ترانه از اين
روايي خراسان يافت و به آن سوي جيحون رفت و بخارا بگشود با خاتون  جانب معاويه فرمان

دوستي پديد آمد و خاتون بر  ها بخارا كه كارهاي شهر همه بر دست او بود صلح كرد و ميان آن
از اين  اي هنمون. خارايي در اين باره سرودها ساختنداين عرب شيفته گشت و مردم، به زبان ب

اما يك  14.اند به دست نيست و جاي دريغ است سعيد و خاتون بخارا گفته سرودهايي كه در باب
كودكان بلخ  ةبن مفرغ و حرار  يزيد ةگونه سخنان باقي است و از آن جمله تران دو نمونه از اين

  .كردني است نقل
  

  .  143ص  1فجراالسالم، ج   - 12
مجلة : در باب فارسيات ابونواس رجوع شود به مقالة آقاي مجتبي مينوي. قدح شرب: طرجهار - 13

  .3سال اول شمارة ) تهران(دانشكدة ادبيات 
رفت نشاني از آن در دست نيست  از اين سرود اهل بخارا كه گمان مي. 48تاريخ بخارا ص   -14

براي تفضيل داستان و اصل آن دوپاره رجوع شود به . ام ربي كهنه يافتهعيك رسالة  دوپاره را بنده در
  . 7شماره  11مقالة من در مجلة يغما سال 
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 در بصره اي هتران

. زياد گفته است شهرتي خاص دارد كه او در هجو ابن اي هبن مفرغ و تران داستان يزيد
به  معاويه عبيداهللا معروف در روزگار خالفت يزيدبنزياد، برادر  بن كه وقتي عباد اند نوشته

دار بود نيز با او همراه گشت اما  حكومت سيستان منصوب گشت يزيد بن مفرغ، كه شاعري نام
يزيد . داشت او چندان نكوشيد و بدو با آنگونه كه الزم بود عنايت نكرد در سيستان عباد در نگه

عباد او را به زندان كرد و يزيد چون از  .ناسزا گفت برنجيد و او را آشكار و پنهان بنكوهيد و
نكوهيد و در نسب و  ميرسيد پسران زياد را  ميبه عراق و شام رفت و هرجا  زندان بگريخت

كرد عبيداهللا او را بگرفت و به زندان انداخت و با او سخت بد رفتاري آغاز  ميشرف آنها طعن 
تا در مستي  .نام كه اسهال آورد بدو بنوشانيدند» شبرم«زي فرمان داد تا نبيذ با گياهي رو. نهاد

اي و خوكي و سگي با او در يك بند كشيدند و  و نزاري طبيعت او نيز روان شد پس از آن گربه
گردانيدند و كودكان بصره در قفاي او افتاده بودند و  ميبدين حال او را در بصره، به كوي و برزن 

و او نيز  گفتند اين شيست؟ ـ ميزدند و به فارسي  ميند و فرياد ديد ميآن چه را از او همي رفت 
  ـذست آبسـت و نــبي  :                   فتگ مي ه فارسيب

  و عصـارات زبيب است  
  و پي است فربه  ةو دنب  
  روسبيـذست ـهوسمي  

 15.يان بوده استپگفتند در روزگار جاهليت عرب از روس ميوسميه نام مادر زيادست كه 
اند و با  خوانده مياي است از آنچه در اين دوره كودكان بصره، در چنين مواردي  اين ترانه، نمونه

آنكه خواننده و گوينده خود عربست ظاهراً طول اقامت در بالد ايران زبان فارسي به او آموخته 
كه  اي در دورههاي مردم بصره است،  اي از آوازها و ترانه است و به هر حال اين چند كلمه نمونه

و از اين حيث در تاريخ زبان ايران . گذشت ميهنوز فقط نزديك چهل سال از سقوط مدائن 
  .اهميت خاص دارد

  
 سرود در بلخ

             هجري، سردار عرب، 119در سال . كودكان بلخ، داستاني ديگر دارد ةاما تران
هاي  كاري از پيش نبرد و پس از رنجاما  .قسري از خراسان به جنگ ختالن رفت  عبداهللا  اسدبن

چون در اين بازگشت به بلخ رسيد، مردمان بلخ در حق . بسيار كه ديد، شكسته و ناكام بازگشت
ترين  خواندند و اين از كهنه ميآميز و تلخ، به فارسي كه كودكان شهر  او سرودها گفتند، طعنه

  :دندخوان مي .آمده است  ها سرودهاي كودكان است كه در تاريخ
  از ختالن آمديه
  بر و تباه آمديه

  باز آمديه  آباره
  16خشك و نزار آمديه

  
و طبري   ـ17اغاني ج  ـ210، طبقات الشعراء ابن قتيبه ص 96تاريخ سيستان ص : ك .ر  -15

طبع  1ج  همرحوم قزويني در بيست مقال» ترين شعر فارسي قديم«چنين مقالة  و هم 192- 3ص  2سلسله 
  .و اين حكايت را اول بار مرحوم قزويني در اين مورد نقل كرده است ـ34تهران ص 
ترين شعر فارسي در بيست مقالة قزويني  قديم: ك .چنين ر هم ـ108طبري، حوادث سال : ك ر  - 16

  .جا نقل شده است كه حكايت فوق از آن
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انعكاس نيافت از اين پس، ديگر، تا پايان قرن ديگر، هيچ صدايي در اين تيرگي و خموشي 
فارسي دري  عامه زبان. نيامد كه آن سكوت سرد آهنين را بشكند بر اي و هيچ سرودي و زمزمه

     آشكارا به زبان دري اما .شد ميهاي ديني و كالمي به پهلوي نوشته  بود، و در نهان نيز، كتاب
ر الزم بود تا ذوق  يك قرن انتظا باز نزديك .كتابي كرد اي گفت و نه گوينده نه شاعري ســرودي

خود را   هاي شيرين جاويد خويش را بيابد و بدان نغمه» شدة زبان گم« خاموش ايراني، ةو قريح
  .آغاز كند
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  بامداد رستاخيز
نهضت اين . توان آغاز رستاخيز ايران شمرد ميجامگان ابومسلم را  خروج سياه

اگر شور وطني و  .گرفت ميجامگان از خشم و نفرت نسبت به مروانيان و عربان مايه  سياه
ن نهضت و يكاران عرب در ا و ملي محرك اين قوم نبود المحاله نفرت از ستم  مياحساسات قو

ر اميه آرزوي خالفت در س عباس، كه از اواخر دوران بني و آل. آمد ميخروج، سببي قوي به شمار 
توزي كه خراسانيان نسبت به عرب داشتند، استفاده  پروردند، از اين حس بدبيني و كينه مي

از همين راه بود، كه گويند، ابراهيم امام  1.ها را بر ضد خالفت مروانيان برآغاليدند كردند و آن
وقتي ابومسلم را به خراسان جهت نشر دعوت خويش فرستاد بدو نوشت كه در خراسان اگر 

از اين  2.گويد بكش و از اعراب مضري كس بر جاي مگذار ميبتواني، هركسي را كه به تازي سخن 
كاران عرب بوده است  با ستم جامگان ابومسلم، دشمني اين سياه ةسخن پيداست كه محرك عمد

اما اين كه در  .اند هآل عباس نيز از همين راه آنان را به ياري خويش واداشت ساير و ابراهيم امام و
در هر حال، محقق است . آيد ميمذهبي اثري قوي داشته باشد به نظر مشكل  ةاين نهضت داعي

و اند  هنداختن مروان غرض ديگر نداشتكه ابومسلم و ياران او، از نصرت و تأييد عباسيان، جز برا
يافتند دولت و  ميجامگان فرصت  شد و سياه ميآيد كه اگر ابومسلم كشته ن ميمشكل به نظر 
  .گذاشتند ميعباس باقي  خالفت را بر بني

و از اين روي در باب  .آيد ميبرن ها هر چه هست هدف و غرض ابومسلم به درستي از تاريخ
 .آل علي فرانمايند ةاو را شيع اند هبعضي سعي كرد. اخبار اختالف استاو بين نويسندگان 

ش گشت، از همين رهگذر تاعتنائي او را نسبت به منصور نيز، كه سرانجام موجب هالك بي
كند، رضايت و حتي اقدام او در  ميآيد اين پندار را به سختي رد  مياما آنچه از قراين بر. دانند مي

زيادي احتمال شيعي بودنش را ضعيف  ةنيز تا انداز به تشيع متهم بود،خالل كه  ةقتل ابوسلم
با آنكه در . آيا ابومسلم تمايالت زردشتي داشته است؟ در اين باب جاي انديشه هست .كند مي

  ، از خالل رواياتاند هبعضي عرب نوشت  رد وــ؛ با آنكه او را بعضي كاند هتبار و نژاد او اختالف كرد
  
  .  204ص  1عيون االخبار، ج   - 1

  . 309، ص 1الحديد، ج  ابي ابن  - 2 
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. اند هنامش را بهزادان و نام پدرش را ونداد هرمزد ضبط كرد. خوب پيداست كه ايراني بوده است
رهام پسر گودرز معرفي  يا ، او را از نژاد شيدوش پسر گودرزاند هكه برايش نوشت اي نسب نامه

زندگي كودكي او در تاريكي  .اند هاو را از فرزندان بزرگمهر بختگان شمردبعضي نيز . كند مي
و  اند هبن معقل عجلي شمرد زاد عيسي او را خانهها  فرو رفته است افسانهها  افسانه پندارها و

عهد  يها نامه در ابومسلم. سرچشمه گرفته باشد جا شايد تصور شيعي بودنش نيز از همين
نكته . و اين همه قطعاً مجعول و ساختگي است اند هاوالد علي رسانيدوي، نسبت او را به صف

كه  آيد مياو بر يها گفته وها  ي از كردهروه ايران و آيين قديم ايران، به طاينجاست، كه عالقه ب
  كوششي كه او در برانداختن. دهد ميهر نسبي و هر پنداري از اينگونه را سست و ضعيف جلوه 

. مسلمانان سودمند بوده است زاآيد كه براي مجوسان بيش  ميوي كرد به نظر  و پيروان آفريد به
 او ةپسر سنباد، در نشابور به زيان عربان نشان داد از عالق ةانگيزي كه در فاجع دردي شگفت هم

را نيز كه كساني چون سنباد و اسحاق  ييها و سركشيها  به آيين گبران حكايت دارد و شورش
 ابومسلم ظاهراً به آيين مجوس كه اند هبرپا كردند بعضي گواه اين دانست ي اوخواه ترك براي خون

  .تمايل و پيوندي داشته است
  

   آشفتگي اوضاع
شايد هم به آيين ديرين خويش . در هر حال شك نيست كه ابومسلم ايراني بوده است

رو  هآزار مروانيان روباما در سرزمين خويش، همه جا با بيداد و . ورزيده است ميتمام  اي عالقه
 ةديده است كه از بيداد و جفاي تازيان عرض ميخراسان و عراق ديار نياگان خود را . بوده است

قدرت  مشتي فرومايه آشفتگي و شوريدگي روزگاري را كه در آن. ويراني و پريشاني گشته است
نوميدي و . ده استخور ميديده است و دريغ  ميبه چشم خويش  اند هو شكوه خدايان يافته بود
و به آرزوي  اند هشد ميجويي همراه  روز به بوي رهايي با هر حادثه هر واماندگي مردم ايران را كه

حق آن است كه . شده است مينگريسته است و متأثر  ميعبرت  ةبه ديد اند هرسيد ميخويش ن
دنياي او . تزويرها آگنده بودو ها  و نيز از دروغها  و سرگشتگي ها تاريخ روزگار او از پريشاني

  .و دردها مشحون بود ها دنيايي بود كه از آشوب
اي بود  دين بهانه .آرزوهاي شريف مرده بود و آراء و عقايد همه جا رنگ تزوير و ريا داشت

آن سادگي و آزادگي، كه اسالم هديه آورده بود، در . كه زيان كساني از پي سود خويش بجويند
هر روز، در عراق و خراسان و . جويي داده بود كاري و جهان خود را به ستم دولت مروانيان جاي

ظهور امام  ها كيساني. گشت ميآغاز  اي آمد و دعوت تازه مياي به وجود  تازه ةها، فرق ديگر جاي
، با تيغ كشيده نه ها خارجي. كشيدند ميپنداشتند، انتظار  مي اش زنده رضوي خود را كه در كوه

پاس و مرجئه به . كردند ميكومت، كه مال و جان مسلمانان را نيز همواره تهديد همان عمال ح
شكاكان از هرگونه داوري در باب كردار و  ةنهادند و به شيو ميحرمت خلفا، قفل سكوت بر دهان 

كه پديد آمده بود، ها  و اختالفها  اميه، به سبب غرض دولت بني. زدند ميكاران تن  رفتار ستم
 آمدند يا خود پديد مي نيز كه در اين روزها پديدها  فرقه ةاحزاب و هم ةهم. افول داشتروي به 

اي بود، كه  خالفت مهم ترين مسأله. اي نداشتند جز به دست آوردن خالفت انديشه آمده بودند،
  دانستند و مي ي ــفرزندان عل  شيعيان آن را حق. جا زبانزد خاص و عام بود هـهم  در آن روزگار
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از اين مسلمانان . تواند به خالفت بنشيند ميخوارج معتقد بودند كه هر مسلمان پرهيزگاري  
  .آمدند ميدر هر گوشه از كشور مسلماني پديد  اي پرهيزگار نيز هر روزي عده

  
  ابومسلم

اين ابومسلم كه بود؟ در باب او . در چنين روزگاري بود، كه ابومسلم فرصت نهضت يافت
قدر هست كه در باب  اين. تي رفتپيش از اين نيز، در باب او اشار .اند گون آورده گونه ها سخن

بعضي . اند گونه آورده دگر  هك بيزادگاه او را نيز اهل خبر هر . اصل و تبار او مورخان اتفاق ندارند
به هر حال اعراب و عباسيان، ظاهراً در آن  .ديگر يها مرو و بعضي اصفهان و بعضي هم، جاي

كه در كوفه با خاندان عجلي ارتباط داشت و گويا در  اند گفته. اند شمرده مين وي را از موالي زما
درباره اوايل احوال . آشنا شد و از عقايد و دعاوي آنها آگهي يافت ةجا بود كه با بعضي غال همان

. توان يافت ميكه حقيقت را هيچ در ن اند ، چندان افسانه آوردهها و تاريخها  نامه در ابومسلم ،او
آموخت و زين و ساز اسب  ميسازان  زين ةدر هر حال به قولي يك چند در كودكي و جواني حرف

برد و بسا كه  ميقولي ديگر هست كه روستايي بود و در خدمت خاندان عجلي به سر . ساخت مي
اين . نيست باري از آغاز زندگي او اطالع بسيار در دست. رفت ميبا ستوران از ديهي به ديه ديگر 

هجري نقباي آل عباس كه از خراسان به كوفه آمده بودند و  124قدر معلوم است كه در سال 
چون از زندان رهايي يافت، نزد ابراهيم امام، كه از  .آهنگ مكه داشتند او را در زندان ديدند

بديد و ابراهيم امام، چون او را . داشت رفت ميعباس بود و در اين هنگام آرزوي خالفت  بني
عباس را، كه از يك چند باز در  و به خراسان فرستادش تا كار دعوت بني شبيازمود، بپسنديد

كه در اين  اند نوشته. آغاز شده بود، بر دست گيرد و ابومسلم نيز راه خراسان پيش گرفت جا آن
  .هنگام نوزده سال بيشتر نداشت

ه پس ب. سرايي فرود آمد كاروانرفت، در نيشابور به  ميمطابق روايات وقتي به خراسان 
چون ابومسلم باز . او را دم بريدند در آن ميان جمعي از اوباش نشابور درازگوش. بيرون شد  يمهم 

را  آباد بويابومسلم گفت اگر اين . آباد بويآمد، پرسيد كه اين محل را نام چيست؟ گفتند 
. . . چنان كرد كه گفته بود  بعدها چون بر خراسان دست يافت هم. گندآباد نكنم بومسلم نباشم

، فاذوسبان نام سانيكي از دهقانان خرا ةكه در اين سفر؛ ابومسلم روزي بر در خاناند  نيز آورده
و شمشيري با آمده است و از تاي  هداشت، رفت و پيام فرستاد كه خداوند اين خانه را بگوييد پياد

فاذوسبان چون اين پيام بشنيد با زن خويش كه زني هشيار و فرزانه . دارد ميهزار دينار چشم 
نباشد چنين گستاخ تو را پيام  دل زن گفت تا اين مرد به جايي قوي. بود، در اين باب راي زد

ان دست يافت فاذوسبان او را شمشيري با هزار دينار بداد و بعدها چون ابومسلم بر خراس. ندهد
  .كردها  به جاي آن دهقان نيكويي

كثير و يارانش را كه در امر دعوت  بن باري ابومسلم، در خراسان نخست دست سليمان
و اين دعوت در خراسان  .*رقيب و مدعي او بودند، كوتاه ساخت و سپس به نشر دعوت پرداخت

خراسان را بيش از هر جاي ديگر مروانيان،  يها و تبهكاريها  رفتاري بد. پيشرفتي تمام داشت
پيش از جانب امام عباسيان به  ها داعياني كه از مدت. براي قبول دعوت عباسيان آماده كرده بود

  گشتند و مردم را اي مي هبودند با هيأت و جامة بازرگانان در هر شهر و قري ان گسيل شده ـخراس
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در  سرداران عرب، كه از جانب مروانيان،ي امراء و ها گيري سخت. خواندند ميبه بيعت وي 
كردند نيز  ميعباس را به سختي دنبال و شكنجه  روايي داشتند و داعيان بني خراسان فرمان

در اندك زمان از مرو و بخارا و سمرقند و كش و نخشب و چغانيان و ختالن . بخشيد مياي ن فايده
اميه  ساني كه از جور بيداد عامالن بنيك ةو مرو رود و طالقان تا هرات و پوشنك و سيستان، هم

به ستوه آمده بودند دعوت فرستادگان بني عباس را به جان پذيرفتار گشته بودند و در اين ميان 
  .جو به خراسان رسيد و به نشر دعوت پرداخت ابومسلم با آن روح گستاخ نستوه كينه بودكه

  
  انحطاط عرب

ديدگان،  زجر ةناراضيان، هم ةمدتي كوتاه همدر . در خراسان كار او پيشرفت زياد يافت
همه را از حكومت  زيرا كه رفتار عامالن عرب،. خوردگان، در زير لواي او گرد آمدند فريب ةهم

گذشته از آن در ميان عربان نيز ستيزه و دورويي به شدت در . مروانيان به ستوه آورده بود
از . راند ميو والي آنجا بر اين واليت فرمان  در آن روزگاران، خراسان جزء بصره بود .گرفته بود

اعرابي كه، هنگام فتح اسالم بدين سرزمين آمده بودند، هر طايفه در شهري و دياري ديگر 
. از مرده ريگ عهد جاهلي تعصب و اختالف سختي بازمانده بود سكونت داشت و بين اين طوايف،

همواره  ،ز فتوح ايران به خراسان آمده بودندكه از طوايف مضري بودند و از آغاتميم  بني كه چنان
ها  مقارن اين ايام اين يماني. كه يماني بودند و ديرتر آمده بودند در جنگ و ستيز بودندها  با ازدي
هر يك از اين دو . سوخت مي ها و خراسان در آتش نفاق و عناد آن ها درهم افتاده بودند و مضري

صفره  ابي بن مدتي كه مهلت. نواخت ميخود را  ةقبيل افراد فقط رسيد ميقبيله، وقتي به حكومت 
مسلم و  بن ةقتيبچون . در اوج قدرت بودندها  كردند يماني ميو فرزندانش در خراسان حكومت 

ري ضو اين اختالف بين اعراب يماني و م. تفوق يافتند ها نصربن سيار به حكومت رسيدند مضري
در . تخواس ميرسيد ديگري را خوار و زبون  مييافت و حكومت به هر كدام  ميهمواره فزوني 

نيز مقارن اين اوقات عصبيت و اختالف ديرين عربان تجديد گشته  ها شام و عراق و ديگر جاي
سيار، كه  در خراسان نصربن. خوش اين احزاب و اختالفات بودند بود و خلفاي دمشق نيز دست
تميم را كه به ياري  بني ةوقتي، فتن. رو بود ي شديد روبهها ا مخالفتخود وضع ثابتي نيز نداشت ب

چندان بكشيد  ة كرماني شد و اين اختالفند گرفتار فتنسريج برخاسته بودند، فرونشا بن حارث
داشت و در روزگاري  فرونشاندنش برنيامدند، و ابومسلم فرصت نگه ةكه ديگر هيچ يك از عهد

افتاده بودند و كس را پرواي خالفت نبود كار خروج خويش را ساز كه اعراب خراسان به هم در 
كه حكومت اموي در خواب غفلت و غرور، مست رؤياهاي طاليي خويش بود و  ميهنگا. كرد

. خود بودند ابومسلم به دعوت برخاست اي هي قبيلها و دشمني ها ن سرگرم ستيزهااعراب خراس
سعي كرد اعراب مضري و يماني را آشتي دهد و سيار  جامگان او، نصربن مقارن نهضت سياه

تدبير و ذكاوت ابومسلم مانع از آن گشت كه . اما وقت گذشته بود. اختالف آنها را از ميان بردارد
كه عربان هنوز سرگرم جدال و نزاع بودند دعوت او  ميبين اعراب توافق نظر حاصل آيد و هنگا

  .به ثمر رسيد
شم ها آنكه نام امام خاصي را ذكر كند، به يكي از بني بيابومسلم نخست مردم خراسان را 

  كردند ميبيعت   مردم. خواندند ميوت به رضا ـاين گونه دعوت را در آن زمان دع 3كرد ميدعوت 
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جالبي به  ةدر اين مورد نكت. داستان باشند شم همگان بر او اتفاق كردند همها كه با هركس از بني
نامه مجعولي كه ابومسلم براي خود ساخته بود خويشتن را از  نويسند در نسب مي. رسد مينظر 

يكي از گناهاني كه منصور براي قتل . خواند ميعبداهللا  بن خاندان عباسي و از فرزندان سليط
نامه را ابومسلم براي چه ساخته بود؟  اين نسب. نامه بود خويش كرد همين نسب ةابومسلم بهان

آيا . شايد براي آنكه اگر فرصتي به دست آيد راه رسيدن به خالفت براي او مسدود نباشد
عبداهللا  بن جامگان، در حالي كه نسب خود را به سليط توان تصور كرد كه سردار سياه مين

كوشيده  ميفت كار خويش رسانيده است با اينگونه دعوت نهاني، دعوت به رضا، براي پيشر مي
ديده است  مياست؟ دور نيست كه ابومسلم براي انتقام از عرب و احياء حكومت ايران، بهتر آن 

زيرك و هوشيار  ةبه همين جهت بود كه منصور، خليف. كه حكومت را به نام خالفت به دست آورد
ان بود و همواره در طلبي ابومسلم نگر عباسي، حتي قبل از آنكه به خالفت برسد، از اين جاه

  .نمود ميهالك او سعي 
واي خويش لاندك وقتي توانست تمام ناراضيان را در زير ه باري، ابومسلم در خراسان، ب

گرفته بود با همت او  اي پيش در خراسان ريشهها  اميه، كه از مدت نهضت ضد بني. جمع آورد
ي حدود مرو، مردم به ياري او ها ديه كه در يك روز از شصت ديه، از اند نوشته. جا نشر يافت همه

مردم  .پيوستند و البته سعي و همت و تدبير و جالدت او در نشر اين دعوت تأثير تمام داشت
سفيدنج، از قراي مرو، درفش  ةاز روزي كه در قري. آوردند ميگروه گروه از هر سوي بدو، روي 

. به تجهيز سپاه پرداخت ناراضيان بدو پيوستند، ةسياه خويش برافراشت تا هفت ماه بعد كه هم
. رخاستند و بدو پيوستندشهرها و روستاهاي خراسان به ياري او ب ةدر اين مدت مردم از هم

و ها  كردند عرب جز به ستيزه ميان ابومسلم در خراسان بسيج كار خويش وقتي يار
ي وي دعوت خويش آشكار هجر 129 در زمستان سال. انديشيد ميي ديرين خويش نها عصبيبت

نيز، خالف مضريان را، به ياري او  ها حتي يماني. اميه بدو پيوستند كرد و تمام دشمنان بني
ها را به كناري  جامگان قوتي تمام گرفت آن كه نهضت سياه برخاستند وليكن بعدها، پس از آن

ر زماني اندك، مردم از د. ين ميان موالي به آن نهضت عالقه نشان دادندابيش از همه در. نهادند
هرات و پوشنك و مرو رود و طالقان و مرو نشابور و سرخس و بلخ و چغانيان و طخارستان و 

  .ختالن و كش و نخشب به سپاه او پيوستند
  
  جامگان سياه

و ابومسلم ياران خويش را بفرمود تا سياه پوشيدند و نامه نوشت به شهرهاي خراسان كه «
و مردمان نسا و . اميه است سياه پوشيديم و نزديك زايل شدن ملك بنيجامة سياه پوشيد كه ما 

مدائني گويد كه جامه از بهر . فرمان ابومسلم به *د و مروالروذ و طالقان همه جامه سياه كردندباور
علي بودند و پسرش يحيي، و خبر درست اندرين آن است  بن آن سياه پوشيدند كه در عزاي زيد

پوشيدندي و رايت سبز داشتندي و ابومسلم خواست كه اين رسم  زسب ةاميه جام كه بني
را بفرمود كه از هر رنگي جامه بپوشيد و عمامه به سر اندر   مير غالاند  هپس، به خان. بگرداند
تر از  ابومسلم گفت هيچ رنگي به هيبت. سياه به سر بست ةپس آخر سياه پوشيد و عمام. بست

  م با اين زي و ـياران ابومسل .»4سياه كردند ها و علم ها كه جامه سياه نيست پس مردمان را فرمود
  
  .تاريخ بلعمي، نسخة خطي  - 4
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كه مرو را از دست  جامگان بود و وي با اين سياه. هر سويي به گرد او فراز آمدنداين جامه از 
گرفته بودند دست  دستي سياه به سياه بر تن داشتند و چوب ةسپاه او همه جام. عربان باز گرفت

گفتند و خرفسترگن مجوسان را، با نسبتي كه در دفع گزند عربان داشت، به  ميكوب  كه كافر
جامگان بعضي اسب داشتند و بعضي ديگر بر خر نشسته بودند و بر  اين سياه. *آورد ميخاطر 

دمشق محمد كه خليفه   ابن  آخر مروان 5.كردند ميزدند و مروان خطاب  ميخران خويش بانگ 
  .بود حمار لقب داشت

گستاخ و دست از جان شسته، با پيروزي به  و گونه ابومسلم، با سپاهي چنين، دالور بدين
از آنجا سپاه  .فرجام خويش بودند با او برنيامدند ي بيها مرو آمد و اعراب كه خود سرگرم ستيزه

جامگان ابومسلم،  سياه. كرد جا دنبال پراكنده گشت و مروانيان را درهمه به همه جا اندك او اندك
سرانجام با وجود مقاومت مروانيان كوفه تسليم شد و به خالفت . سپس راه عراق را پيش گرفتند

  .الم كردـعباسي بود، س ةبر ابوالعباس سفاح، كه نخستين خليف
  

  زاب ةواقع
در زاب واقع در سرزمين موصل، . آورد ميمروان خليفه، آخرين نيروي خود را جمع 

مروان گريخت و بسياري از . جنگي هولناك رخ داد. جامگان با مروانيان درافتادند سياه
با . كه در اين جنگ صد هزار شمشير زن در ركاب مروان بود اند نوشته. سپاهيانش هالك شدند

پيداست كه با چنين سپاه از مروان  .كردند مين اين همه، در دفاع از جان و ملك خليفه كوششي
 6»جسر بريدند تا مروان از آب نگذردموصليان «اما در هنگام فرار نيز . آيد؟ فرار ميرچه كاري ب

زاب كه منتهي به  ةباري واقع. از آب گذشت و به دمشق و مصر رفت و آنجا كشته شد ،معهذا
 »زاب«كنار  شكست مروان گشت حكومت بني اميه را در مشرق پايان داد و بدين گونه آوردگاه

اميه بود، كه نيز در پايان يك قرن، پيروزي  هجري نه همان شاهد سقوط بني 132در سال 
  .ايرانيان را بر عرب معاينه ديد

يي كه پيش از آن در عراق و شام روي داده بود، ابومسلم به ها در اين جنگ، و ديگر جنگ
. ديد كه در اين حوادث خراسان را از دست ندهد ميچون الزم . تن خويش شركت نكرد

شد، ابومسلم  ميي دولت اموي بنا ها كه خالفت عباسي در شهر كوفه، بر روي خرابه مياهنگ
نياكان وي را در خراسان  آيين عالقه به سرزمين و شايد. سردار سياه جامگان در خراسان بود

و  ها در مرو و سمرقند نمازخانه. قدرت و عظمت او در خراسان حد و اندازه نداشت. داشت مينگه 
داند كه در اين مدت  ميكه . كرد ها ساخت و در بالد مجاور تركستان و چين نيز پيشرفتباروها 

آورد؟ اين قدر هست كه هم در  ميچه كارهايي را فراهم  ةپرورد و زمين ميدر سر  ها يشهاند هچ
، پيداست كه در حفظ آفريد به از داستان. شيعي بودنش جاي شك هست و هم در سني بودنش

  .كوشيده است ميمسلماني،  آيين، الاقل به قدرآيين مجوس نيز
  

  آفريد به
مقارن پايان دولت اموي كه خراسان، براي رهايي از يوغ اسارت عربان به ياري ابومسلم 

 ها تاريخ ةكرد از مطالع مياو و آراء و عقايدي كه او تعليم  ةدربار. پديد آمد آفريد به برخاسته بود
  .آوردتوان به دست  ميچندان اطالعي ن
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به . در آغاز كار چندي ناپديد شد. زوزن بود فروردين و از اهل هكه او پسر ما اند نوشته
نگ با رسبز  اي هآنجا جام يها چون از آنجا باز آمد از طرفه. چين رفت و هفت سال در آنجا ماند
آفريد چون از چين  به. و نازكي در دست جاي گرفتي  مينر خود آورد كه چون پيچيده شدي از

در آنجا هر . سيراوند از روستاي خواف نيشابور مسكن گرفت و دين تازه آورد ةبازگشت در قري
 ةشب بر بااليي برآمدي و چون روز شدي از آن فرود آمدي مگر مردي كشتكار كه در مزرع

خويش خواند و گفت كه من تا كنون  ةر را به آيين تازآفريد برزگ به. كرد او را بديد ميخويش كار 
 ةو اين جام. خداوند برمن وحي فرستاد. اند ام و بهشت و دوزخ بر من عرضه كرده در آسمان بوده

مرد، به دين او درآمد و گروهي بسيار پيرو او . سبز در پوشانيد و همين ساعت به زمين فرستاد
   7.شدند

كند البته از ابهام و افسانه خالي  ميآغاز كار او بيان  ةدرباراين روايتي كه ابوريحان 
دربارة . توان به دست آورد هاي قدما نمي او چيزي از نوشته ةبا اين همه بيش از اين دربار. نيست

كه اسالم بر او عرضه كردند و پذيرفت ليكن  اند بعضي نوشته. اند عقايد و آراء او نيز اختالف كرده
كه  آيد ميابوريحان چنين بر ةاما از گفت 8گرفته بود اسالم او پذيرفته نيامد چون كاهني پيشه

خواسته است بين دين  ميدر پي آن بوده است كه آيين مجوس را اطالح كند و شايد  آفريد، به
  .زرتشتي و آيين اسالم آشتي و سازشي پديد آورد

احكام با مجوس مخالفت كرد و از اين رو آيين زرتشت را تصديق كرد ليكن در بسياري از 
چه ابوريحان  آن. در آن احكام و شرايط خود را باز نمود و براي پيروان خود كتابي به فارسي آورد

از . كند با آنكه شايد خالي از خلط و اشتباه نباشد جالب است ميدرباب شرايع و احكام او بيان 
  .پديد آورده استآفريد بدعتي در آيين مجوس  آيد كه به ميبر  وي ةنوشت

شايد علت اينكه نهضت او ديري نپاييد نيز همين بود كه مسلمانان و مجوسان هر دو از 
ان بر دآمد موبدان و هيرب رگويند كه چون ابومسلم به نيشابو. قيام او خشمگين و ناراضي بودند

ابومسلم . تتباه كرده اس را آفريد اسالم و مجوسي هر دو او گرد آمدند و شكايت آوردند كه به
. عبداهللا بن شعبه را به جنگ وي گسيل كرد تا او را در جبال بادغيس بگرفت و نزد وي برد

  9.ند و هر كه از قوم او يافتند هالك كردندتابومسلم بفرمود تا او را بكش
گونه پيروانش كه بازگشت او را انتظار داشتند نزد مسلمانان كافر و نزد مجوسان اهل  بدين

  . گرفتند ميشدند و از اين رو به سختي مورد آزار و تعقيب هر دو قوم قرار  ميبدعت شمرده 
و آن چهار  اند شمردهة مجوس را يكي از چهار فرق يهآفريد نويسندگان كتب ملل و نحل، به

نويسندگان  ةبه عقيد اند آفريديه دانسته دينيه و به خرمـ  مسخيه ـ زروانيه: فرقه را عبارت از 
توان جزيه  ميتر است از آنها ن آفريديه از گفتار مجوسان اصلي پسنديده مزبور، با آنكه قول به

قطعاً به همين . اسالم پديد آمده است ةزيرا دين آنها بدعتي بوده است كه در دور 10قبول كرد
  .او عمداً عرضة فراموشي گشت ةجهت بود كه آيين او و خاطر

  
يل صالحكايات عوفي هم به تف آفريد در جوامع يپزيك، ـ داستان بهچاپ ل 210ص  آثارالباقيه  - 7

الصين و  ابواب في«در طبايع الحيوان شرف الزمان مروزي هم اين داستان بوده است و در. آمده است
كه مينورسكي با ترجمة انگليسي طبع كرده است » الترك و الهند منتخبه من كتاب طبايع الحيوان

   Turkestan : ك .رـ نيز ) 65و ص  3ص (اين داستان آمده است  اشارتي به
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ازه اند دهد كه ابومسلم براي جلب زرتشتيان خراسان تا چه ميآفريد نشان  ماجراي به
. توان مؤيد ديگري براي اين احتمال يافت ميدر داستان سنباد نيز . كرده است ميكوشش 

در هر حال . وي بوده است ةتوزي نسبت به عرب و عالقه به آيين و نژاد ايراني محرك عمد كينه
  .بود ميبيم و وحشت عباسيان  ةآمد همواره ماي ميي او پديد ها طلبي يي كه از جاهها آثار و نشانه

  
  نگراني منصور
خالفت بر عباسيان راست شد، ابوجعفر منصور برادر سفاح، كه با سقوط مروان  مياز هنگا

ابومسلم نيز با غرور و آزادگي خاصي كه داشت به اين . همواره مراقب احوال و اطوار ابومسلم بود
ي ندو حريف جدال نها ينگونه در ميان ا بدين. كرد ميبرادر زيرك و موذي خليفه اعتنايي ن

  .سختي در گرفته بود
نويسند كه  مي. كرد ميابومسلم و هالك او تحريك  سفاح را به دشمنيمنصور هميشه 

 ةوقتي سفاح برادر خود منصور را به خراسان نزد ابومسلم فرستاده بود تا او را به قتل ابوسلم
ة بن كثير را كه سر هم سليمان: ابومسلم«وستي علويان متهم بود راضي كند خالل كه به د

براي سخن ناچيزي كه از او نقل كرده بودند، فرمان داد تا  11»زرگداعيان بود و مردي به غايت ب
و سوي «ابومسلم سخت برآشفت و برنجيد،  در حضور منصور بكشند و منصور از اين گستاخي

ابومسلم را اندر دل گرفت و گفت اين مرد بدين دستگاه و فرمان اگر  ةسفاح بازگشت و كين
 ميو اين باب سفاح را بگفت و آغالش ه. ديگري را دهد چنانك خواهد؛ اين كار از ما بگرداند و

  12».كرد مينكشي كار تو استقامت نگيرد و سفاح دفع ه كرد كه تا ابومسلم را نخواني و 
        پس از مرگ سفاح عم او . مرگ سفاح در اين ميان بيم و وحشت منصور را افزود

ر اين دعوي از او حمايت كردند و جماعتي نيز د. بن علي به دعوي خالفت برخاست عبداهللا
ابومسلم به جنگ با . ناچار در اين باب از ابومسلم چاره و مدد خواست. ابوجعفر سخت نگران شد

آورد كه كار عبداهللا در شام وقعي ندارد، از خراسان بيشتر بايد  ميداد و بهانه  ميعبداهللا رضا ن
. از اين اختالف كنار بكشد و به خراسان برودكوشيد خود را  ميبا اين بهانه ابومسلم . نگران بود

              استقالل خراسان را داشته است؟ آيا او نيز مانند  ةآيا در اين مورد ابومسلم انديش
ايجاد  اي خواسته است در خراسان خالفت تازه ميبن علي كه در شام مدعي خالفت بود  عبداهللا

نويسند كه او دراين  ميايد؟ ممكن است، اما مورخان كند و خود را از خاندان عباسيان معرفي نم
خواسته است ميدان را براي دو حريف خالي كند تا هر كدام غالب شدند به خالفت  ميماجرا فقط 

  .برسند
ليكن از اين كار نيز او را منع كردند و سرانجام ابومسلم مجبور شد به نفع منصور به جنگ 

حتي وقتي . سلم چندان خشونت و حرارت از خود نشان نداداما در اين جنگ ابوم .عبداهللا برود
به بصره رفت و  عبداهللا. عبداهللا شكست خورد و گريخت، برخالف انتظار منصور او را دنبال نكرد

منصور كساني را فرستاد تا حساب  .بن علي كه والي آنجا بود پنهان گشت نزد برادر خود سليمان
وقتي  .جنگ از عبداهللا به دست ابومسلم افتاده بود نگه دارندكه در اين  ييها و خزينه ها غنيمت

من در «برآشفت و پرخاش كرد كه  جامگان اين فرستادگان نزد ابومسلم رسيدند، سردار سياه
  به  آنگاه به منصور ناسزا گفت و اين خبر كه» نيستم؟ ال آنان امين ـخون مسلمانان امينم و در م

  
  . 323مجمل، ص   - 11
  . 323مجمل التواريخ، ص   - 12
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گونه، منصور از ابومسلم نگران بود  بدين. او نسبت به ابومسلم افزود ةمنصور رسيد بر خشم و كين
عربان نيز كه از . رونق كند ترسيد كه قدرت و شكوه او در خراسان، كار خالفت او را بي مي

نويسند  مي. كردند ميتر  بدگمانبه وي نسبت سخت داشتند در اين ميان منصور را  ةابومسلم كين
ا ملو كان فيه« بيني؟ پاسخ داد كه  دركار ابومسلم چه : روزي مسلم بن قتيبه را گفت«كه منصور 

گوش  ةمنصور گفت بس كن اين سخن را در گوش كسي گفتي كه آن را آويز ا،تاالاهللا لفسد ةلهآ
  13».خويش خواهد ساخت

  
  فرجام ابومسلم
دام فريبي در پيش راه  اند آورده ها كه در تاريخ خشم و نگراني منصور، چنان ،سر انجام

، حكايت از اند داستاني كه مورخان در اين باب آورده. ابومسلم نهاد و او را به نيرنگ هالك كرد
اصرار نويسند كه منصور ابومسلم را به  مي. باوري اين سردار دلير گستاخ دارد دلي و خوش ساده

گاه  منصور او را اكرام كرد، آن. چون به منصور رسيد خدمت كرد«خواند، ابومسلم  نزد خويش
منصور روز . ابومسلم بازگشت و آن روز بياسود. گفت بازگرد و امروز بياساي تا فردا به هم رسيم

افق مقام خود بداشت و با ايشان قرار داد كه چون من ري مخفي در مها ديگر چند كس را با سالح
گاه به طلب او فرستاد چون ابومسلم در  آن. م زنم شما بيرون آييد و ابومسلم را بكشيددست بره

مجلس رفت منصور گفت آن شمشير كه در لشگر عبداهللا يافتي كجاست؟ ابومسلم شمشيري در 
منصور شمشير را از دست او بستد و در زير مصلي نهاد و با او سخن . دست داشت گفت اين است

خواست و  ميشمرد و ابومسلم عذر  مييك گناه او  وبيخ و تقريع مشغول شد و يكآغاز كرد و به ت
نگوييد با  ها چنين سخن در آخر گفت يا امير المؤمنين با مثل من اين. گفت ميهر يك را وجهي 

منصور در خشم شد و او را دشنام داد و گفت آن چه تو . ام زحمتي كه جهت دولت شما كشيده
ذار كه من جز را بگ انابومسلم گفت اين سخن. . .  كرد بودي همين توانستي كردي اگر كنيز سياه
آن جماعت بيرون جستند و شمشير در . برهم زد ها منصور دست. نترسم از خداي از كس ديگر

  14».ابومسلم نهادند
اميه را  فرجام مردي كه خالفت و حكومت عظيم بني. گونه بود فرجام ابومسلم بدين

ل از آنكه بتواند دولتي و سلطنتي را كه خود آرزو داشت بنياد نهد به غدر و برانداخت، و قب
، كه مردي بود كوتاه باال، گندم گون، زيبا و شيرين و پاكيزه اند در باب او آورده. خيانت كشته شد

روي، سياه چشم، گشاده پيشاني، ريشي داشت نيكو و پرپشت و گيسواني دراز، به تازي و 
سخن بود، شعر بسيار ياد داشت، در كارها دانا بود، جز به  شيرين: گفت يمفارسي سخن خوب 

با دشمنان چنان سخت . 15». . . گرديد ميكرد و از حال خويش ن ميخنديد و روي ترش ن ميوقت ن
چنانكه خود گفته بود، به  ،كرد، بيش از صد هزار تن را ميبود كه رحمت و شفقت را فراموش 

  16.هالكت رسانده بود
روي منابع و اسناد  ازپروراند؟ اين را  ميخواست و چه خيالي در سر  ميابومسلم چه 

  جا  بي ًبيم و نگراني كه منصور از او داشته است پر ظاهرا. توان دانست ميموجود امروز به درستي ن
  

د ان و در اخبار الطوال اين قول را به ديگري نسبت داده -، چاپ مصر329ص  2ابن خلكان ج   - 13
  . 318ص 

  .114تجارب السلف، ص  -14
  . 326ص  2ابن خلكان، ج   -15
  .به نقل از يعقوبي  358براون، تاريخ ادبي ايران، ترجمة علي پاشا صالح ص   - 16
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در حقيقت . آورد  شمار  توان به مي ايران   اخيزـرست  روج او را آغازـال خـدر هر ح. نبوده است
اميه رؤياي برتري نژاد عرب را از پيش چشمان  جبار بنيابومسلم با برانداختن حكومت 

ذوق و هوش ايراني در سازمان سياسي و اجتماعي  ةتازيان محو كرد، و براي جلو ةآلود خواب
گونه اگر آرزوهاي بلند ابومسلم همه بر نيامد قسمتي از آن  و بدين. ي تازه گشودها اسالم راه

؟ اند زاب جبران كرده ةشكست نهاوند را ايرانيان در واقعتوان گفت كه  ميآيا . عمل پوشيد ةجام
اميه  بنياد دولت ستمكار بني» زاب«در واقع با شكست مروان حمار در . سئوال جالبي است

ي ها ديري بر نيامد كه در نزديك خرابه. برافتاد و اين خود از آرزوهاي نهاني ابومسلم بود
دست ايرانيان بر روي كار آمد كه در آن همه چيز به اي  هتيسفون بغداد بنا شد و خالفت تاز

اما آرزويي كه ابومسلم در اين باره داشت ظاهرا از . انگيز ساساني بود يادآور دوران باشكوه طرب
در هر حال اين خلفاي بغداد، به قول دارمستتر ساسانياني بودند كه خون تازي . اين برتر بود

خود را مقهور نيروي معنوي ايران و  كه تازي نژاد، در حالي و با اين همه، اين ساسانيان 17.داشتند
از اين رو براي . دانستند از اين نيروي شگرف ناراضي بودند ميي ايرانيان ها مديون پايمردي

  .رهايي خويش از اين جاذبة عظيم هر زماني كه مجالي يافتند عبث كوششي كردند
بومسلم صاحب دعوت را به قتل آورد، وسيله ا  نيرنگ ناروايي كه ابوجعفر منصور بدان

و بر افتادن  18خالل وزير آل محمد، ةابوسلم كشته شدن. از اين كوشش ناروا بودنموداري 
  .رود ميآميز به شمار  خدعه ةيي ديگر از اين نقشها خاندان برمكيان نيز نمونه

  
  انتقام ابومسلم

او مانند يادگاري مقدس همواره در  ةعربان گشت اما خاطر ةآز و كين ةباري ابومسلم طعم
احياء رسوم و آيين انديشة استقالل و آزادي ايرانيان،  ةاو، انديش ةانديش. دل ايرانيان باقي ماند

  .انگيخت ميچنان بر ضد تازيان بر كهن، پيروان و دوستان او را هم
او رخ خواهي  از مرگ ابومسلم و براي خون سكه پ ييها و قيام ها به همين جهت نهضت

سنباد آهنگ ويران كردند كعبه داشت، استادسيس دعوي پيامبري : ديني داشت ةداد صبغ
  .كرد و مقنع دعوي خدايي مي

رهايي از اين يوغ گران : با هر شعاري كه بود هدف واحدي داشتها  اين نهضت ةهم
ركي بود كه كرد بزرگترين مح ميدردناكي كه همه گونه زبوني و پريشاني را بر ايرانيان تحميل 

كاران فريبندة خويش در پيرامون  جوي را بر ضد ستم خوردة كينه فريب ةديد اين قوم ستم
  .آورد ميسرداران دلير خود گرد 
زيرا خراسان پرورشگاه پهلوانان و مهد . خراسان بود ها و شورش ها مركز اين قيام

  ياد نبرده   را از  ذشتهـروزگاران گن بود و دالوران آن هنوز ـكه ي پهلوانيها و افسانه ها اطرهـخ
  

   Dermesteter, coup d’oeil.  P.  34: ك .ر  - 17

عباس، هم از آغاز كار اهتمام  گران كوفه بود و در نشر دعوت بني اين ابوسلمة خالل از توان  - 18
) منصور(و ابوجعفر ) سفاح(اميه ابراهيم امام را گرفتند، و برادران او ابوالعباس  حتي وقتي بني. ورزيده بود

او را به وزارت گماشت و او را  سفاح چون به خالفت رسيد. ها را در كوفه پناه داد متواري شدند وي آن
اما به سبب بدگماني كه در حق او داشت، سرانجام با جلب موافقت . بدين سبب وزير آل احمد خواندند

                 براي احوالش . ابومسلم، كساني را واداشت تا شبانه در كوچه به سر او ريختند و او را كشتند
  . و ساير كتب تاريخ –چاپ تهران  25الوزراء ميرخوند ص  ورو دست 97 -100السلف ص  تجارب:  ك .ر
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 مردم ةهم  اني نزدـدار خراس اين سردار نام. نيز خون ابومسلم بهانه بود ها در اكثر شورش. بودند
آمد بسياري از مسلمانان ايران او را يگانه امام واقعي خود  ميو پرستيدني به نظر مي ديار گرااين 
از اين جهت بود كه . شبيه به مهدويت و حتي الوهيت براي او قائل بودند ميشمردند و مقا مي

وقتي او به قتل رسيد ياران و داعيانش در اطراف شهرها پراكنده گشتند و مردم را به نام او 
  .كردند ميدعوت 

كه شخصي از آنها به نام اسحق ترك به ماوراءالنهر رفت و در آنجا مردم را به  چنان
ري پنهان است و چون هنگام ظهور فراز  يها كرد كه ابومسلم در كوه ميابومسلم خواند و دعوي 
  .آيد بيرون خواهد آمد

   پس از اوها  اي بود كه مدت دوستي و دلبستگي ايرانيان بدين سردار دلير تا اندازه
پنداشتند و معتقد بودند كه از تكاليف هيچ چيز جز شناسايي  مياو را زنده » از ايشانمي قو«

توانست  مياين مايه مهر و عالقه نيرويي بود كه همواره . امام كه ابومسلم است واجب نيست
ي شعوبي ايرانيان با خاطرة ها بود كه جنبش از اين رو. دستگاه خالفت عباسيان را تهديد كند

  .ن سردار رشيد توأم گرديده بوداي
  

  راونديان
به منصور دم  ةنهضت راونديان است كه در ظاهر از عالق ها تر از همه اين جنبش شگفت

در حقيقت  .اند هابومسلم قصد هالك منصور داشت ةاما در واقع مخصوصاً بعد از واقع اند هزد مي
كنند و همانگونه كه خود او ابومسلم اين جنبش كوششي بوده است براي آنكه منصور را غافلگير 

داستان اين . را به خدعه و فريب هالك كرده بود، آنها نيز او را به تدبير و نيرنگ هالك كنند
گونه است كه اين جماعت از اهل خراسان بودند، و چنين فرا  و بدين اند هآوردها  واقعه را در تاريخ

 مه به شهر منصور كه در مجاورت كوفه بود ودانند، ه مينمودند كه منصور را خداي خويش  مي
گفتند اين كوشك پروردگار  ميكردند و  ميو گرداگرد قصر او طواف «شميه نام داشت آمدند ها 

منصور بزرگان ايشان را گرفت و و محبوس كرد ديگران بريختند و از هر جانب جمع . ماست
ور منص. دند و روي به منصور نهادندآمدند و زندان منصور را بشكستند و محبوسان را بيرون آور

  19.»بيرون آمد و با ايشان حرب كرد
باري اين راونديان جماعتي بودند كه هر چند مقاالت اهل تناسخ داشتند و در ظاهر به 

قتل ابومسلم با . دار بودند اما ابومسلم را نيز سخت دوست 20ورزيدند، ميخاندان عباس عالقه 
از اين رو در . وحشت و تأثر آنان بود ةستگاه خالفت كرده بود مايچندان خدمات ارزنده كه به د

از قراين  *.مرگ او آراء و عقايد عجيب آوردند و حقيقت نظر و اصل دعاوي ايشان روشن نيست
انتقام ابومسلم  اند هخواست ميو  اند هآيد كه در صدد سست كردن بنياد خالفت منصور برآمد مي بر

  .را از او بستانند
  
  سنباد

  . بود مجوس   بادروتر سن او برخاستند از همه گرم خواهي  كه خون  اما از دوستان ابومسلم
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ي ـلماني خالـكه در همه حال از تعصب مسمسلمان،   آنچه مورخانسنبـاد كه بود؟ اگر  
تازي و جز  ةدرست باشد در قيام او جز يك طغيان تند بر ضد خليف اند هاو نوشت ةدربار نيستند،

اما با امعان نظر در علل و نتايج . توان يافت ميكشان عرب چيزي ن آدمجويي از  يك حس انتقام
، بوده اند هنوشت ها گردد كه قيام او خيلي بزرگتر از آنچه در تاريخ ميه آشكار تحوادث، اين نك

جويي روح اين پهلوان را  نفرت از جور و عصيان بر ضد جباران بيشتر از حس انتقام و كينه. است
آلود و گرم و سوزان او كه بيش از هفتاد روز طول نكشيد براي  نهضت خون .كرده است ميگرم 

  .اي بود كاران تازي قيام كردند سرمشق زنده كساني كه پس از او بر ضد ستم
او آيين مجوس داشت و در  كه اند هنوشت. ، قبل از اين حادثه ذكري از او نيستها در تاريخ

او را از ياران و . ساكن بود و در آنجا ثروت و مكنتي داشتي نيشابور به نام آهن ها يكي از قريه
 اند هاز جمله آورد. اند هنوشت ها ها افسانه كيفيت آشنايي آن ةو دربار اند هپروردگان ابومسلم خواند

گذشت به خان سنباد فرود  ميچون ابراهيم امام ابومسلم را به خراسان فرستاد از نيشابور «: كه
پاي خود را بر در محكم بسته بود چهارپاي آواز  بيرون رفت و چهار ميه مهآمد ناگاه ابومسلم ب

و اين  كرد و در خان بكند چون ابومسلم بازگشت مردم خانش بگرفتند كه در خان را نيك كن
غوغا به سنباد برسيد چون در ابومسلم نگاه كرد و آن شكل را ديد دريافت كه او را شأني خواهد 

د و ابومسلم را به خانه برد و چند روز ميهمان كرد بعد از آن حال ابومسلم ايشان را زجر كر. بود
كرد سنباد گفت با من راست بگوي كه من راز تو نگاه دارم ابومسلم  ميپرسيد ابومسلم اظهار ن مي

كند كه تو اين عالم به هم زني و عرب را از بيخ  ميبگفت سنباد گفت فراست اقتضاي آن  اي شمه
از آن شاد گشت و از پيش او م بوده است كه فراست من خطا شده باشد ابومسلم براندازي و ك

نقل شده است و خالي از افسانه نيست يكي  ها نامه همين روايت را كه ظاهراً از ابومسلم 21».برفت
الجمله  پرستان نيشابور بود و في سنباد از جمله آتش«: كه كند ميگونه نقل  ديگر از مورخان بدين

رفت او را ديد و آثار دولت و اقبال  ميمكنتي داشت و در آن روز كه ابومسلم از پيش امام به مرو 
در ناصية او مشاهده كرد او را به خانه برد و چندگاه شرايط ضيافت به جاي آورد و از حال وي 

من مردي  من بگوي و خود با ةاستفسار نمود ابومسلم در كتمان امرخود كوشيد سنباد گفت قص
الضمير خود را درميان نهاد  اي از مافي رازدار و امينم افشاي اسرار تو نخواهم كرد ابومسلم شمه

رسد كه تو عالم را زير و زبركني و بسياري از  مينباد گفت مرا از طريق فراست چنان به خاطر س
را وداع سنباد  و اكابر عجم را به قتل رساني و او از اين مسرور و مستبشر گشت و اشراف عرب

  22».نموده و به نيشابور رفت
رسد كه  مي، درمنابع قديم نيست و به نظر ة جالب توجه آن است كه اين داستاننكت

درهر حال، . فارسي وارد شده باشد يها نامه ي ابومسلمها و داستان ها درمنابع متأخر نيز از افسانه
اتفاق چنان افتاد كه سنباد را پسري كوچك «. گويند مياين روايت نيز از همين منابع است كه 

آباد نشابور و آن عربان چهارصد  بوي ةرفت در محل ميبود و بايكي از پسران عربان به مكتب 
روزي پسر سنباد با پسر عربي جنگ كرد و پسر سنباد سر پسر عرب بشكست اثر . كس بودند

ظهار مكن و با آن پسر خون بر سر پسر عرب ظاهر شد پيش پدر رفت پدرش گفت اين را ا
دوستي درپيوند پسر عرب با پسر سنباد دوستي آغاز كرد و بعد از آنكه دوست شدند پسر 
   ةسنباد را به خانه برد و كسي نزديك پدرش فرستاد كه پسرت اين جاست بيا و ببر سنباد به خان
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پسر او را كشته بود و بريان نهاده و عضوي به جهت سنباد بر سر سفره نهاد  عرب رفت و عرب
چون از گوشت بخورد و سفره برداشتند عرب از سنباد پرسيد كه طعم بريان چه بود؟ سنباد 

هوش شد چون با خود  گفت خوب بود عرب گفت گوشت پسر خود خوردي سنباد از اين معني بي
وي گفت و گفت اين انتقام ما  به پيش برادرش شد و اين قصه باعرب بيرون آمد و  ةآمد از خان

گذشت منش  ميمگر آن مروزي تواند كشيد كه اين زمان خروج كرده است و روزي كه از اينجا 
پس هر دو برادر باهم پيش ابومسلم آمدند و اين قصه باوي گفتند و . ام به انواع رعايت كرده

مسلم به  ابي ةو اين حكايت را در قص ـ باد را گندآباد كنمآ ابومسلم سوگند ياد كرد كه من بوي
القصه دو هزار مرد همراه ايشان كرد و آن دو برادر را امير لشگر  ـ اند هروايتي ديگر ذكر كرد

 هگردانيد و گفت هر عربي كه در آن ديه هست همه را بكشند و مردگان ايشان را در ميان را
چنان  ايشان بدان ديه رفتند و آن چهار صد عرب را به تمام بكشتند و بينداختند و هم. بيفكنند

بود تا بوي گرفت و گنديده شد و ايشان باز پيش ابومسلم رفتند و از خواص ابومسلم بودند و  مي
در  ابومسلم و از عقب كرد مي حمايل پوشيد و شمشير ميسياه  ةسنباد با وجود گبري جام

شايد اين روايت كه اعراب گوشت پسر سنباد را براي او بريان  23»رفت مي ها  جنگ وها  ركهمع
براي تحريك دشمني و  اي اي بيش نباشد اما در هر حال چنين افسانه كرده باشند افسانه

 ةبهان اند هزيست ميي خود در كنار اعراب ها جويي ايرانيان صلح جويي كه در شهرها و ديه كينه
  .توانسته است باشد ميخوبي 

طبري و ديگران او را از  اند هدوستي سنباد با ابومسلم ياد كرد ةمنابع قديم، همه از سابق
نامه نيز در اين باب  و خواجه نظام الملك در سياست اند هپروردگان و بركشيدگان ابومسلم خواند

 داشت او را صحبت قديم حق ابومسلم در نيشابور گبر سنباد نام و با رئيسي بود«نوشته است 
آيد كه سنباد  مي، به خوبي بر ها و در همه حال از كتاب 24». . .سپهساالري داده  و بركشيده بود

دوستي با او داشته است و حتي در روزهاي  ةخواهي ابومسلم قيام كند سابق قبل از آنكه به خون
سنباد را به . رفته است ميبراي كشته شدن، نزد منصور  ميآخر عمر ابومسلم، كه آن سردار نا

از اين رو شگفت  25ري فرو داشته استه نيابت خود برگماشته است و او را با خزانه و اموال ب
با . خواهي وي برخاسته باشد نيست كه پس از قتل ابومسلم، وي با چنان شور و التهابي به خون

و  ةد با نشر مبادي و اصول غالكوشي مياين همه، انتفام ابومسلم در اين نهضت بهانه بود و سنباد 
جوي زنده نگه دارد و  كشيده و كينه دالوران قديم را در دل ايرانيان ستم ةاهل تناسخ خاطر

عقايد تازه  اي تر كند از اين رو، با نشر پاره نفرت و دشمني با تازيان را در مردم خراسان، تازه
بر گرد خويش جمع آورد و در مبارزه با كوشيد ايرانيان ناراضي را از هر فرقه و گروه كه بودند 

حال گشت طلب   چون قوي«نويسند كه سنباد  مي. داستان كند دستگاه خالفت همه را با خود هم
خون ابومسلم كرد و دعوي چنان كرد كه رسول بومسلم است به مردمان عراق، كه بومسلم را 

داي تعالي بخواند و كبوتري و ليكن قصد كرد منصور به كشتن او و او نام مهين خ اند هنكشت
گشت سفيد و از ميان بپريد و او در حصاريست از مس كرده و با مهدي و مزدك نشسته است و 

 ةبومسلم خواهد بودن و مزدك وزير است و كس آمد نامآيند بيرون، مقدم  مياينك هر سه 
افضيان و بومسلم به من آورد چون رافضيان نام مهدي و مزدكيان نام مزدك بشنيدند از ر

  واره و ـس  از  رسيد كه  دينان خلقي بسيار به وي گرد آمدند پس كار او بزرگ شد و به جايي خرم
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گفتي كه دولت عرب  پياده كه با او بودند بيش از صد هزار مرد بودند هرگاه با گبران خلوت كردي
ام از كتب ساسانيان و به من رسيده بود و من باز نگردم تا كعبه را  شد كه من در كتابي خوانده

خويش آفتاب را كنيم چنانكه  ة دلچنان قبل ما هم اند هويران نكنم كه او را بدل آفتاب برپاي كرد
با شيعه  فرمايد كه ميدينان گفتي كه مزدك شيعي است و شما را  در قديم بوده است و با خرم

دينان، و هر سه  گفتي با شيعيان و خرم دست يكي داريد و خون ابومسلم باز خواهيد و با گبران
  26».داشتي ميگروه را آراسته 

دهد از جعل و تعصب  مينامه به سنباد نسبت  شايد اين عقايد و سخناني كه مؤلف سياست
آيد كه تعاليم و عقايد سنباد با عقايد و آراء فرقة بومسلميه  ميباشد اما درهر حال به نظر خالي ن
آلود او را طبري،  اي از راونديه چندان تفاوت نداشته است داستان قيام كوتاه ولي خون و دسته

   ابوجعفر منصور،. بيشتر ياران سنباد مردم كوهستاني بودند«: گويد ميمختصر نوشته است 
پس بين همدان و ري در طرف . فرستاد ها آنهور بن مرارالعجلي را با ده هزار كس به حرب ج

سنباد هزيمت شد و نزديك شصت هزار تن از يارانش در . بيابان به هم رسيدند و جنگ كردند
سرانجام سنباد بين طبرستان و كومش . هزيمت كشته شدند و كودكان و زنانشان اسير گشتند

تر سخن  منابع متأخر در اين باب به تفصيل 27»نكه وي را كشت لونان طبري بودو آبه قتل آمد 
چون ابومسلم كشته شد سنباد گبران ري و  . . .«: گويد مياز جمله روايتي است كه . اند هگفت

خواهي ابومسلم دعوت كرد همه دراين باب با وي متفق شدند و متوجه  طبرستان را به خون
حاكم قزوين شبيخون آورد و گبران همه را گرفته و مغلول و مقيد گردانيد تسخير قزوين گشتند 

ابوعبيده بنا بر آشنايي سابق كه با سنباد داشت از وي . نزد ابوعبيده كه والي ري بود فرستاد و
از چند روز سنباد را گفت تو با جماعت بعد بازداشت و گفت ترا با امثال اين مهمات چه كار؟ پس 

باش و چون سنباد در آن موضع قرار گرفت مردم  ميجا  در آن ا منزل خود كردهر خودخوار ري
آن ناحيه را با خود متفق ساخت و به سر وي لشكر كشيد و جمعي از لشگريان ابوعبيده نيز با 
وي متفق بودند ابوعبيده اين معني را دريافته از توهم آنكه مبادا وي را گرفته به دشمن بسپارند 

ابوعبيده را به . حصن شد و سنباد ري را محاصره نمود و بعد از چند روز فتح كرددر شهر ري مت
قتل رسانيد و اسباب ابومسلم را از اسلحه و امتعه كه در ري بود متصرف شد و شروع در لشگر 

ك وقت لشگر سنباد مجوسي به صد هزار رسيد و از ري تا نيشابور را در اند هگرفتن نمود آنگاه ب
القصه چون سنباد مجوسي استيال يافت به جماعتي مسلمانان كه همراه او  تصرف درآورد

بودند گفت كه در آن حين كه ابوجعفر قصد كشتن ابومسلم كرد وي مرغي سپيد شد و پريد  مي
از منافقان پاك سازم و آن  و اكنون در فالن قلعه مصاحب مهديست و مرا فرستاده تا جهان را

خدمت او در ميان بستند اما چون خبر ظهور سنباد به سمع  فريفته شده كمر. . . جماعت
جهور به حوالي ساوه . دفع او نامزد كرد دربن مرار را با لشگري سنگين  ابوجعفر رسيد جهور

رسيده بود كه سنباد با صد هزار كس لشگري آراسته متوجه او گرديد و زن و فرزند مسلمانان را 
داشت القصه چون تالقي  ميپيش لشگر خود ايشان را  يشپ و هاسير ساخته بر شتران سوار كرد

هر دو طايفه دست داد اسيران اهل اسالم فرياد برآوردند كه وامحمدا كجائي كه مهم مسلمانان 
به آخر شد و مسلماني به يكبارگي زوال پذيرفت جهور فرياد و فغان اهل اسالم را ديد بفرمود تا 

  ي به سنباد نهادند و جمعي كثير از اهل صفوف لشگر او را شتران ايشان را برمانند پس شتران رو
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 28». . .يست متوهم شد و روي به گريز نهاد پريشان ساختند و سنباد ندانست كه حال چ
كه در اين نبرد از ياران سنباد چندان كشته شد كه تا سال سيصد هجري، آثار  اند هنوشت

  29.كشتگان در آن مكان باقي مانده بود
سنباد پس از اين . نظيري، نهضت سنباد را فرو نشاندند گونه بود كه با خشونت كم بدين

گويند، . طبرستان ياري و پناه جست ةشكست به طبرستان گريخت و از سپهبد خورشيد شاهزاد
چون . و آالت بسيار به استقبال سنباد فرستاد بعم خود طوس نام را با هدايا و اسبا وي پسر

طوس نزد سنباد رسيد از اسب فرود آمد و سالم كرد سنباد از اسب فرود نيامد و هم چنان بر 
اد را سرزنش كرد و گفت سنب. پشت اسب جواب سالم او داد طوس به هم آمد و خشمگين گشت

حرمتي  من پسر عموي سپهبدم و مرا به پاس احترام از جانب خويش پيش تو فرستاد چندين بي
شرط ادب نبود سنباد در پاسخ سخنان درشت گفت طوس بر اسب نشست و فرصت جست تا 

ي بود يي كه با وها و خواسته ها مال ةگاه هم آن. گردن سنباد زد و او را هالك كرد شمشيري بر
طبرستان از اين حادثه پشيمان و دردمند گشت و طوس  ةشاهزاد. برگرفت و پيش سپهبد آورد

گونه بود  بدين. حاجبي فيروز نام نزد خليفه فرستاد هرا نفرين كرد و سپس سر سنباد را به وسيل
كه او اي  قيام خونين و كوتاه او به زودي فرو نشست اما شعله. كه روزگار سنباد به پايان رسيد

  .سوخت ميفرو  ها ي آن كاخ بيداد خلفا را قرنها برافروخت به زودي آتش سوزاني گشت و زبانه
  

  استاد سيس
هنوز ياد نهضت كوتاه، اما هولناك و خونين سنباد در خاطر ايرانيان گرم و زنده بود كه 

نداشت و ظاهراً خواهي ابومسلم ارتباط  البته قيام استاد سيس با خون. استاد سيس خروج كرد
  .آفريد براي تجديد و اصالح آيين زرتشت بود مثل قيام به

اثير  هجري در خراسان رخ داد و در اندك مدتي چنان كه طبري و ابن 150قيام وي به سال 
كه او نياي مأمون و پدر «نويسند  مي. سيصد هزار مرد به ياري وي برخاستند اند هو ديگران نوشت

دستي وي  مأمون همان كسي است كه به هم مونست و پسرش غالب، خالكه مادر مأمراجل بود 
كه خروج اوست چيزي  150نيز پيش از سال  از زندگاني او 30فضل بن سهل ذوالرياستين را كشت

آيد كه وي در خراسان امارت داشته  ميبعضي سخنان مورخان چنين بر از معلوم نيست فقط
 .رفته است ميايان محتشم و با نفوذ آن سامان به شمار رو است و ظاهراً از كارگزاران و فرمان

يعقوبي، از اينكه مهدي را به وليعهدي خليفه منصور بشناسد سر فرو  ةحتي وقتي نيز به گفت
  .پيچيده بود

روزي در فرمان كه خروج نيز در ميان مردم خراسان  ةآيد كه قبل از حادث مياز روايات، بر
توانسته سپاه بسياري را بر ضد  مييار بوده است و در اندك مدتي ، نفوذ وي بساند هابومسلم بود

  .خلفا تجهيز نمايد
در  150وي در طي حوادث سال . اند هي او را، بيشتر مورخان از طبري گرفتها داستان جنگ

از وقايع اين سال، خروج استاد سيس با مردم هرات و بادغيس و «: نويسد مياين باب چنين 
بود چون  جو گويند با وي نزديك سيصد هزار مرد جنگ. ديگر خراسان بودسيستان و شهرهاي 

  بر آنان رود م مرومرد  با  روديم مروـثاج. رود رفتندمرو  ان دست يافت به سويـمردم خراسبر 
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 .اجثم كشته شد و بسياري از مردم مرورود هالك شدند .با وي جنگي سخت كردند. بيرون آمد
بود خازم بن ين هنگام در برذان مقيم دمنصور كه ب. اي از سرداران نيز هزيمت گشتند عده

مهدي وي را به جنگ استاد سيس . فرستاد] كه واليت خراسان داشت[خزيمه را نزد مهدي 
بن عبداهللا وزير مهدي كار خازم را  ةيگويند معاو. ان با وي همراه نمودنامزد كرد و سردار

 ها گرفت و در آن هنگام كه مهدي به نيشابور بود معاويه به خازم و ديگر سران نامه ميمايه  خوار
خازم از لشگرگاه به نيشابور نزد مهدي رفت و خلوتي خواست تا  كرد ميفرستاد و امر و نهي  مي

ابوعبداهللا نزد مهدي بود گفت از وي باك نيست سخني كه داري باز نماي خازم . سخن گويد
بن  ةيچون خلوت دست داد از كار معاو. خاموش ماند وسخن نگفت تا ابوعبداهللا برخاست و برفت

 گاه كه اعالم كرد كه وي به حرب استاد سيس نخواهد رفت جز آن. . . عبداهللا بدو شكايت برد و
برداري  وي واگذارند و در گشودن لواي سردارنش مأذون دارند و آنان را به فرمانكار را يكسره به 

. ي خويش كار كردن گرفتأره خازم به لشگرگاه باز آمد و ب. مهدي بپذيرفت. وي فرمان نويسند
از سپاهيان هر كه گريخته بود باز . لواي هر كه خواست بگشود و از آن هر كه خواست بر بست

بيم و وحشتي  ةخود در افزود اما آنان را در پس پشت سپاه جاي داد و به واسط آورد و بر ياران
. بكند ها جنگ كرد و خندق پس ساز. كه از هزيمت در دلشان راه يافته بود، در پيش سپاه ننهاد

اربن مسلم بك. بن ظهير را بر ميمنه و نهاربن حصين سغدي را بر ميسره گماشت ةشعبهيثم بن 
              .زادگان خراسان بود بر ساقه بداشت را كه از پادشاه» اترار خداي« مقدمه وعقيلي را بر 

خدعه آغاز كرد و از جايي  اناز آن وي بسام نام بود پس با آن  ميلواي وي باز برقان و علم با غال
سپاه گاه به موضعي رسيد و آنجا فرود آمد و بر گرد  آن. رفت ميبه جايي و از خندقي به خندقي 

خندق را چهار . خود خندقي كند، هرچه وي را دربايست بود با همه ياران خود اندرون خندق برد
خويش بداشت و بكار را كه  ةدروازه نهاد و بر هر كدام از آنها چهار هزار كس از ياران برگزيد

ران صاحب مقدمه بود دو هزار تن افزون داد تا جملگي هجده هزار كس شدند، گروه ديگر كه يا
خندق را بينبارند و بدان اندر آيند  اپيش آمدند تها  زنبه و ها و بيل ها استاد سيس بودند با كلند

جا در حمله چنان به سختي پاي  اي كه بكار بر آن گماشته بود روي آوردند و آن به دروازه
 ةند و بر دروازبكار چون اين بديد خود را فرود افك. فشردند كه ياران بكار را چاره جز گريز نماند

اي كه به من  خواهيد اينان از دروازه ميخندق بايستاد و ياران را ندا داد كه اي فرومايگان 
پنجاه كس از پيوندان وي كه آنجا با وي بودند فرود  ةانداز. بر مسلمانان چيره گردنداند  هسپرد

  .قوم را از آن سوي براندند كردند تا آمدند و از آن دروازه دفاع
گفتند و صاحب تدبير  ميكه از ياران استاد سيس بود و او را حريش  سكزيپس مردي 

اي كه خازم بر آن بود روي آورد خازم چون آن بديد كس  رفت به سوي دروازه ميآنان به شمار 
خويش بيرون آي و راه  ةپيش هيثم بن شعبه كه در ميمنه بود فرستاد و پيام داد كه تو از درواز

اينان سرگرم جنگ و پيشروي هستند . ترا به دروازة بكار رساند در پيش گير كهديگري جز آن
چون برآمدي و از ديدگاه آنان دور گشتي آنگاه از پس پشتشان درآي و در آن روزها سپاه وي 

خازم نزد بكار . داشتند ميخود رسيدن ابي عون و عمروبن سلم بن قتيبه را از طخارستان چشم 
ون رايات هيثم را ببينيد كه از پس پشت شما برآمد بانگ تكبير برآوريد و نيز كس فرستاد كه چ

ياران هيثم چنين كردند و خازم بر حريش سكزي . گوييد اينك سپاه طخارستان فرا رسيد
  .درآمد و شمشير در يكديگر نهادند
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ردم در ميان خود بانگ برآوردند كه اينك م. دراين هنگام رايات هيثم و يارانش را ديدند
تاختند بچون ياران حريش را تنها بديدند، ياران خازم به سختي بر آنها . طخارستان فراز آمدند

مردان هيثم با نيزه و پيكان به پيشبازشان شتافتند و نهاربن حصين و يارانش از سوي ميسره و 
پس  .آنان را حزيمت كردند بر آنان درافتادند وبكاربن مسلم با سپاه خود از جايگاه خويش 

نزديك هفتاد هزار كس . ر دست مسلمانان كشته شدندبشمشير در آنها نهادند و بسياري از آنان 
كي از ياران اند ة استاد سيس با عد. از آنان در اين معركه تباه شد و چهارده هزار تن اسير گرديد

را گردن بزدند و  آنگاه آن چهارده هزار اسير را نزد خازم بردند بفرمود تا آنان. به كوهي پناه برد
خازم استاد . خود از آنجا بر اثر استاد سيس برفت تا بدان كوه كه وي بدان پناه گرفته بود برسيد

چون به . تا وقتي كه به حكم ابي عون رضا دادند و فرود آمدند. سيس و اصحاب وي را حصار داد
د كنند و ديگران را حكم ابي عون خرسند گشتند وي بفرمود تا استاد سيس را با فرزندانش بن

آنان سي هزار كس بودند و خازم اين، از حكم ابي عون مجري كرد و هر مردي را از . آزاد نمايند
به سوي مهدي نوشت كه خدايش نصرت داد و دشمنش تباه  اي آنان دو جامه درپوشيد و نامه

ياد كرده است مهدي نيز اين خبر را به امير مؤمنان منصور نوشت اما محمدبن عمر چنين . كرد
همين روايت را  31».بود كه گريخت 151بود و در سال  150كه بيرون آمدن استاد سيس در سال 

          و 32رـن اثيـه و نيرنگ خازم آورده است، پس از وي كساني مانند ابـري در باب خدعـكه طب
  .اند هكم و كاست نقل كرد نيز بي 33ابن خلدون

خازم به «: گويد مياز اين عبارت طبري كه . با اين همه فرجام كار وي درست روشن نيست
 كه پس آيد ميچنين بر» وزي داد و دشمنش را هالك گردانيدمهدي نامه نوشت كه خدايش پير

او از كشته  خود ، ماننداند هاز گرفتاري وي را كشته باشند اما مورخاني كه روايت را از طبري گرفت
گويا او را با فرزندان به بغداد فرستادند و در آنجا هالك . اند هبه تصريح چيزي نگفتشدنش 
  .كردند

ي تازي و فارسي آمده است بر آنچه از ها كه در ديگر كتاب اي روايات و اخبار پراكنده
رسد آنست كه نهضت  ميآنچه قطعي به نظر . افزايد مياي ن نقل گرديد چيز تازه طبري و ابن اثير

وي مدعي  اند هاينكه نوشت. ديني و سياسي هر دو داشت ةاستاد سيس نيز مثل قيام سنباد جنب
دهد كه در ظهور وي نيز عامل دين  ميورزيدند نشان  مينبوت بود و يارانش آشكارا كفر و فسق 

او را يكي از موعودهايي كه در سنن  اند هبعضي از محققان خواست. ترين محرك بوده است قوي
داشته است  يدعوي گويند كه او خود چنين مي 34بردند بشمارند ميي ظهور آنان را انتظار زرتشت

در واقع وي در سرزمين . ستدر اين نكته جاي ترديد ا. اند هو مردم نيز بدين نظر گرد او رفت
، سرزميني كه ظهور موعودهاي مزديستان همه از آنجا خواهد بود ياران و هواخواهان سيستان
همان سالي كه . در آنجا نيز مانند همه جا دعوت وي را با شور و شوق پاسخ دادند. شتبسيار دا

نام وي محمدبن . . . ز ظاهراً به ياري وي مردي برخاستوي در خراسان قيام كرد، دربست ني
به » 35شداد و آرويه المجوسي با گروهي بزرگ بدو پيوستند و چون قوي شد قصد سيستان كرد

  ن همه بعيد بهاي گذشت قيام كرده بود، با مي ها ظهور پارت اي كه در پايان هزاره اًعالوه، وي تقريب
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ة كه روايات و سنن زرتشتي دربار آيد كه ايرانيان آن زمان با وجود اوصاف و شروطي مينظر 
تلقي » سوشيان«و » هوشيدر ماه«و » هوشيدر«ة موعودي به جاي دارند وي را به مثاب» موعود«

  *.كرده باشند
  

  شورش در همه جا
اي كه ايرانيان نسبت به عرب داشتند آنان را در هر جرياني كه  اما در هر حال نفرت و كينه

نهضت استاد سيس در ميان سيل خون . كرد ميرنگ شورش و عصيان بر ضد خلفا داشت وارد 
خليفه سرداري را به نام . فرو نشست اما مقارن همين ايام نيز مردم طالقان و دماوند شوريدند

را  ها شهرهاي آن. او شورشيان را سركوبي كرد. دشان گسيل كر عمروبن عالء براي سركوبي
قبل از اين تاريخ و بعد از آن . بسياري از مردم ديلم در اين ماجرا به اسارت رفتند ةعد. گشود

نه فقط نژاد  ها در اين نهضت .نيز بارها مردم طبرستان در برابر فجايع و مظالم تازيان قيام كردند
يك مورخ و متكلم مسلمان . نيز مورد خشم و كينه بودعرب مردود بود بلكه دين مسلماني 

اقوام و ملل از حيث عظمت و قدرت، به  ةايرانيان بر اثر وسعت كشور و تسلط بر هم« :گويد مي
خواندند، وقتي كه دولتشان به دست  ميمنزلتي بودند كه خود را آزادگان و ديگران را بندگان 

ايشان سخت گشت و درد و  شمردند كار بر ميم ترين مرد عربان سپري گشت چون عرب را پست
بايست گرديد از اين رو بارها سر برآوردند كه مگر با جنگ و ستيز  مياندوه آنها دو چندان كه 

  36».خويشتن را از چنگ اسالم رهايي بخشند
بار  يك 141در طبرستان به سال . رنگ ضد ديني داشت ها گونه بيشتر اين شورش بدين

 اند هكه به دين اعراب در آمدرا ايرانياني  هاعراب را و حتي هم ةحكم كرد كه همسپهبد خورشيد 
. شورش سختي بر ضد عرب روي داد كه عربان آن را با خشونت و قساوت فرو نشاندند. بكشند

اين . ديد زهر از نگين انگشتري بر مكيد و درگذشت مياسپهبد خورشيد نيز كه خود را مغلوب 
پيكار باز  ةدادند ايرانيان را از ادام مينشان  ها كه اعراب در دفع شورش همه قساوت و خشونتي

. كرد ميتر  تر وعزمشان را راسخ آنها را قوي ةزجر و قتل و زندان و تبعيد فقط اراد. داشت مين
كردند مورد تشويق و حمايت  ميه تركان و تازيان بر ضد دستگاه خالفت ك  ميحتي خروج و قيا

ثقيف بود در بخارا  وقتي يوسف ابن ابراهيم معروف به برم كه از موالي. گرفت يمايرانيان قرار 
قيام كرد درميان مردم خراسان ياران و همراهان بسيار يافت و سغد و فرغانه را نيز دچار شورش 

  .و آشوب نمود
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  ماوراءالنهر
كشت  فرو ميآخرين چراغ دودة ساسانيان را » مرو«در همان روزهايي كه جنايت آسيابان 

كرد فرة شاهي را آرزو  و ماهوي سوري با چنين خيانتي كه به جاي خداوندگار خويش مي
ديگر بالد كساني و ري  داشت شايد در شهرهايي چون تيسفون و شوشتر و نهاوند و استخر و مي

ي از ايرانيان بودند، كه چشم اميد خويش را بدان سوي مرو، به شهرهايي كه در آن سوي آمو
خود يزدگرد نيز پيش . كشيدند اي را مي هر روزي انتظار خبر تازه ، دوخته بودند و از آنجاها،بود

نام و نشان شود، شايد بدان  جنايت آسياباني بي ةاز آنكه به تحريك ماهوي سوري در مرو، طعم
و ها  ها و رسوالن با تحفه و گويا به همين سبب بود كه نامه. سوي رود آموي اميد بسيار داشت

و به  پرورد كه شايد با ياري خاقان چين مي چين فرستاد و اين اميد را در دل هدايان بسيار به
چه را  و آن درر بتواند آب رفته را به جوي بازآپادشاه آن سوي رود آموي، بار ديگو دست مردم 

از دشمنان  و و آموي و شايد بخارا و سمرقنددر تيسفون و شوش و نهاوند باخته بود در مر
  . . .بازستاند

ها از ايران نشان  بود، بيشتر شهرها و ديه *در واقع، در آن سوي آموي، كه بالد ماوراءالنهر
 ةاما بر كنار بخارا و شهرها و روستاهايي كه برگرد آن بود هر چند از تركان خالي نبود. داشت

شهر در كرانة زرافشان سغد  اين. آمد شهرهاي خراسان جاي داشت و از بالد ايران به شمار مي
اما چنين . نام داشتند ةخداوندان آن نيز بخار خدا 1.گفتند بود و مردم آن به زبان دري سخن مي

كه از  چنان. آيد، كه در اين سرزمين آيين زرتشت به قدر خراسان رايج نبوده است به نظر مي
ت و نام بخارا نيز خود از فته اسها سخن ر اند در كتاب اي كه بوداييان در اين شهر داشته بتكده
و از كجا كه همين انتشار . آمده است كه گويا نام معابد بودايي بوده است» وهار«يا » بهار«كلمه 

آيين بودا، در اين شهر و بالد ديگر ماوراءالنهر سبب نشده باشد كه در اين بالد، كسي به ياري 
  يزدگرد و فرزندانش نشتافته است؟

  درست است كه مقارن اين ايام طرخانان ترك. بود  د بخارا شهر ايرانيانرقند نيز ماننـسم
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ن ـشك به زبان دري سخ رقند، بيـمردم سم. راندند ليكن زبانشان دري بود ان ميـآن فرم بر
ن زبان سخن و روستاهاي آن نيز اكثر به همي ها ديه. اند خاص داشته اي هجهـاند و ل گفته مي
  . اند داشته مي

آور سغديان به شمار  كش و نخشب بود كه از بالد نام ينيز از بالد ماوراءالنهر، شهرها
هم در  كه چنان. ترين واليات ايراني بود اند از كهنه اين سغديان، كه سغدش نيز خوانده. آمدند مي

در اين بالد و هم . داريوش، در شمار بالد ايران نام آن ذكر شده استاي از  اوستا و هم در كتيبه
بالد فرغانه نيز، هر چند مقارن اين روزگاران مردم با تركان و هفطاليان درآميخته بودند، اما 

در بيشتر اين شهرها، . ورزيدند چنان به زبان و نژاد و سرزمين و تاريخ كهن خويش عالقه مي هم
خون سياوش كه  ةآوردند و حتي دربار ايران را با شور و شوق فراياد مي ةذشتهاي گ مردم داستان

در  .كردند ها داشتند كه در بخارا، وشايد ديگر جاها، زمزمه مي به دست تركان ريخته بود، ترانه
هاي گذشته قوم  ها و داستان اين بالد، تاريخ ةاشروسنه و خوارزم نيز زبان ايراني بود و در هم

  .انزد و رايج بودايراني زب
شهرهاي ايران از عراق و فارس و آذربايجان و شوش و نهاوند و ري و  ةدر روزگاري كه، هم

كرد اين شهرهاي ماوراءالنهر، كه در هر حال از بالد  برداري مي تازيان فرمان ةخراسان، از خليف
ن، تازيان در خراسان، پيش از آ. شد، از دستبرد تازيان مصون مانده بود فرس محسوب مي

كندوكاو عظيم كرده بودند و غارت و بيداد بسيار رانده بودند اما بدان سوي آموي دست نيافته 
كار  باك و ستم بود كه مردي بي هجري خراسان در حكم عبيداهللا بن زياد 53مقارن سال . بودند

مرده بود و  كه امارت و سلطنت ديرين بخارا را داشت، ةخدا در اين زمان بخار .رفت به شمار مي
راند  خوار از او بازمانده بود، نامش طغشاده، كه مادرش خاتون به جاي او كار ملك مي كودكي شير

چون  .گزارد و در زمان وي تازيان چند بار به بخارا آمدند و وي هر بار صلح كرد و خراج مي
ز روستاهاي بعضي ا. عبيداهللا بن زياد به خراسان آمد، از جيحون بگذشت و آهنگ بخارا كرد

در اين . هاي سخت كرد هاي مجاور آن را بگرفت و با خاتون جنگ ها و قريه آبادان بخارا و ديه
ويران كردند و بس خلق به اسارت بردند و غنايم بسيار به  ها ها بكندند و ديه ها اعراب باغ جنگ

  .دست آوردند
  

  خاتون بخارا
در لشگر وي، گذشته : اميري خراسان آمدچندي بعد، سعيد بن عثمان به جاي عبيداهللا به 

كشان بودند، كه از زندان برآمده  بسياري از رهزنان و بنديان و آدم عدة از غازيان و مجاهدان،
وي با سپاهي چنين . غنيمت راه خراسان را با وي در پيش گرفته بودند و بودند و به اميد تاراج

اما از سمرقند . ها و اسيران به دست آورد مالها كرد و  غارتگر در آن سوي آمويه يك چند تاختن
در بخارا، با . و نوا نستد و آن دو شهر بزرگ ماوراءالنهر را به جنگ نتوانست گشود و بخارا جز باج
اند خاتون او را دوست  آن ديار بود، با نرمي و مهرباني رفتار كرد و بعضي گفته ةخاتون كه ملك

چون سعيد با خاتون صلح كرد به بخارا «: گويند. آمدسري پديد  و يها سر گرفت و ميان آن
دست در كيسه كرد و دو . اي داشت پر زر كيسه. رسيد و بيمار گشت خاتون به عيادت او در آمد

  ورم واين ـدارم تا اگر بيمار شوم بخ چيز از كيسه برآورد و گفت اين يكي از بهر خويشتن نگاه مي
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سعيد را عجب آمد كه آن چيست كه خاتون با اين عزت و . شويبهتر  ديگر ترا دهم تا بخوري و
چون خاتون بيرون رفت سعيد بنگريست خرمايي بود كهنه گشته، كسان خود را . دهد بزرگي مي

ها بگشاد و  خاتون جوال. فرمود تا پنج شتر بار خرماي تازه بار كردند و به نزديك خاتون بردند
خرماي خويشتن بيرون كرد و با آن خرماها مقابله كرد خرماي بسيار ديد، كيسه بگشاد و آن 

به عذر اندر آمد و گفت مارا از اين جنس بسيار نباشد و اين دو . چنان بود كه خاتون داشت هم
شيرين با  زني بود اند كه اين خاتون آورده 2».ام از بهر بيماري نگاه داشته بسيار يها خرما سال

بوده  *شد و مردم بخارا را به زبان بخاري در اين معني سرودهاسعيد بر وي شيفته . نيكوئي بسيار
  3.است

  
  بن مسلم ةقتيب

 ة مسلمانيعثمان كردند هيچ فتحي بهر ها كه عبيداهللا زياد و سعيدبن باري، از اين تاختن
آنكه بتوانند آيين مسلماني را در آن سوي آموي رواج دهند به غارت و  اين تازيان، بي و. نگشت

بن زياد برادر عبيداهللا، و چند تن ديگر  مسلم. به غنايم و اسرا بسنده كردند و بازگشتندتاراج و 
 ري و فري كردند اما جز غارت كردنكه به اميري خراسان آمدند هر چند در آن سوي آموي نيز ك

و باج ستدن كاري ديگر از پيش نبردند و ديار ماوراءالنهر، با آنكه هر به چند سالي دستخوش 
بن قتيبة تا نوبت به. بود گشت ليكن يكسره مقهور و مغلوب تازيان نمي و كشتار تازيان مي غارت

اين قتيبه نيز، . هجري از دست حجاج به اميري خراسان رسيد 86مسلم باهلي رسيد كه به سال 
آن چه از . ترين سرداران عرب بود باك ترين و بي هم چون خداوندگار خويش حجاج، از شقي

چون، . كشتار و تاراج كه به خوارزم و تخارستان و ماوراءالنهر او كرد كس نكرده بودداد و  بي
آهنگ گشودن بخارا كرد، در بيكند كه از روستاهاي آبادان بخارا بود، يك چند بماند و شهر را 

. جا نشاند و خود روي به بخارا نهاد پس يكي را از كسان خويش بدان. حصار داد، تا بگرفت
بشوريدند و اميري را كه از عربان بود فرو . رسمي و تطاول تازيان به جان آمدند ز بيبيكنديان ا

لشگر خويش را فرمود كه باز گردند و بيكند را . قتبيه را خبر رسيد. كشيدند و از پاي درآوردند
د معاب. بسيار رسيد ةاز اين غارت و كشتار عربان را بهر. مال مردم مباح دارندو تاراج كنند وخون 

  . رايف يافتند برگرفتند و ببردندطبيكند را فرو كندند و هر چه 
 صلح كرد، بر آنكه هرسال دويست  آن و قتيبه با مردم. بخارا نيز، با جنگ گشوده شد

نيز يك نيمه  ها ها و ضياع و ده هزار درم امير خراسان را بدهند و از خانه درم خليفه راهزار 
. مانان را نيز كساني كه در بيرون شهر جاي دارند، علوفه دهندمسلمانان را دهند و ستوران مسل

خانه شدند و ناچار كساني كه از  را مسخر گشت و تازيان با دهقانان هم گونه بخارا تازيان بدين
بخارا . داشتند، خانه بيرون شهر بردند و شهر را به تازيان ماندند خانگي با اين قوم ننگ مي هم

و . ها مسجدها بنا گشت ها ويران شد و به جاي آن ها و بتخانه ستشكدهپر. آيين مسلماني گرفت
ساختند و  جا بتان مي گران در آن بازار ماخ كه شايد تا همان روزها، هنوز درودگران وصورت

 آخر كار، قتيبه، يكي را از ياران خويش، در بخارا به امارت نشاند و. فروختند، از رونق افتاد مي
  .بيرون آمد خود به قصد سمرقند
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  فتح سمرقند
چند آن را در حصار گرفت و مردم شهر  قتيبه يك. اما فتح سمرقند آسان دست نداد

در باب فتح سمرقند، . مقاومت بسيار نمودند و قتيبه با سپاه خويش، زماني دراز بر در شهر بماند
اند،  ها داستاني آورده داد بسيار توأم بوده است، در بعضي تاريخ كشتار و بيكه ناچار با غارت و 

اند كه چون قتيبه يك چند  نوشته. آورد هوميروس و شهر تروا را به خاطر مي هاي كه افسانه
سمرقند را در حصار گرفت و مقام او بر در شهر دراز كشيد، دهقان سمرقند وي را پيام داد كه 

هاي پدران ما چنان است كه  ر اين شهر بماني آن را گشودن نتواني كه در كتابعمر بر د ةاگر هم
بر اين شهر كس دست نتواند يافت اال مردي كه نام او پاالن باشد و نام تو پاالن نيست و اين شهر 

قتيبه و يارانش چون اين سخن بشنيدند بانگ تكبير برآوردند و ياران قتيبه . نتواني گشود
و گفتند سمرقند بر دست ما گشوده آيد كه امير ما را نام پاالن شتر است، و  ها كردند شادي

دراز كشيد، در صدد  به سمرقند ةباري، چون مقام قتيبه بر درواز. . . قتيبه را معني چنانست، 
ها بساختند كه درهاشان  صندوق پس بفرمود تا. برآمد كه تا به حيله و چاره بر شهر دست بيابد

شد، و در هر صندوق مردي شمشير زن بنشاند، و آن همه را در فرو  ه و بسته مياز درون گشود
از اينجا . بست و كس نزد دهقان سمرقند فرستاد و پيام داد كه من بر در سمرقند بيش نتوانم بود

ها را روي  ها با من هست كه بردن آن اي اموال و سالح خواهم رفت وآهنگ چغانيان دارم اما پاره
ها گذارم و نزد تو فرستم، تا اگر  ها را از من به زنهار در پذيري، همه را در صندوق آن اگر. نيست

دهقان سمرقند، كه از اين خدعه غافل بود، . چغانيان به سالمت بازگشتم هم چنان به من سپاري
چون  ها بودند، فرمان داد كه و قتيبه مردان را كه در آن صندوق. اين خواهش قتيبه را بپذيرفت

سمرقند را بر روي سپاه مسلمانان باز  ةها بگشايند و بيرون آيند و درواز ب درآيد صندوقش
ها را كه دهقان سمرقند به زنهار  پس از آن، صندوق. ها برآيد كنند تا اين فتح بر دست آن

چون شب درآمد و شهر خلوت . پذيرفته بود هم بر آن قرار كه رفته بود، نزد دهقان بفرستاد
هاي خويش برآمدند و شمشيرها بكشيدند و هر كس را كه پيش  دان از صندوقگشت آن مر

قتيبه . بانان بكشتند و دروازه بگشودند پس دروازه. كشتند تا به دروازه رسيدند ايشان رفتي مي
فت و سمرقند با سپاه خويش به درون شهر آمدند و دهقان را تاب مقاومت نماند و بگريخت و بر

   4. . . دبه دست تازيان افتا
ست ا انگيز اند البته جالب و خيال ها آورده اين داستان كه در باب فتح سمرقند، در تاريخ

داد و كشتار و ويراني همراه بوده  اما شك نيست، كه فتح شهري از اين گونه ناچار با غارت و بي
روايت از دست نداده باشد و يا اين  اي در هر حال، شايد كه فتح سمرقند با چنين خدعه. است

اغراق اسب چوبين خالي نباشد اما ظاهراً جاي شك نيست كه قتيبه سمرقند را، به خدعه و بر 
زيرا، قبل از آنكه وي به امارت خراسان بيايد، گويا . قراردادهاي مسلمانان گشوده است خالف

هفتصد هزار درم را به خراج  صلح كرده بود، بر آنكه از دهقان سعيدبن عثمان، با دهقان سمرقند
و صد هزار تن از مردم را به نوا بستاند، و ديگر عربان را با سمرقند و مردم و آيين آن كاري 

از روزگار امارت سعيدبن عثمان تا اين زمان كه قتيبه بن مسلم به خراسان آمد، دهقان . نباشد
ان و سمرقنديان هر دو معتبر كرد و اين پيمان را عرب چنان بر اين قرار كار مي سمرقند هم

   و. ارا بستد، و به سمرقند روي آوردـر آمد بخـاوراءالنهـم  بن مسلم چون به ةقتيب. شناختند مي
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له و خدعه بگرفت و سمرقند كرده بودند، آن شهر را به حي رخالف آن عهد كه عربان با دهقانب
اند و پيش از اين نقل گشت در همين احوال و به  آورده ها ها كه در تاريخ صندوق شايد داستان

در هر حال، چون قتيبه بر خالف عهد و پيمان مسلماني، سمرقند  .همين تقريب روي داده باشد
 بيرون راند و سپاه خويش را در هاي خويش را به حيله و خدعه بگشاد، مردم شهر را از سراي

ها به هدر  اندازه مال گونه، تا چه و پيداست كه در ماجرايي از اين .هاي قوم بنشاند ها و سراي خانه
نشست  تكه چون عمربن عبدالعزيز به خالف اند، آورده .ها ريخته شده است رفته است و خون

اهل سمرقند به شكايت نزد او رفتند و بناليدند كه قتيبه عهد مسلمانان بشكست و به ستم شهر 
فرمان داد تا در اين دعوي بنگرد و  ة،عمربن عبدالعزيز يكي را از قضا. ما بستد خانهما بگرفت و 

 ةآن قاضي حكم داد كه بايد عربان و اهل سمرقند، بر درواز. در اين باب به حق و عدل حكم دهد
گشوده  ةب فائق آمدند، سمرقند را چون شهري كه به عنواعراسمرقند ديگر باره نبرد كنند اگر 

درست است كه حكم اين قاضي، در . ها عهدي تازه ببندند باره با آن باشند تلقي كنند وگرنه ديگر
آنها به خدعه و ستم به دست تازيان افتاده  ةوضع و حال اهل سمرقند، كه به هر حال شهر و خان

قتيبه، كه در هر صورت، فتح اين شهر بر دست  داد داد ليكن، نشان مي بود هيچ تغييري نمي
و ظاهراً اين خدعه و نيرنگي كه قتيبه، براي  5.شده است ناروا تلقي مي اي خدعه ةهمواره به مثاب

گشودن سمرقند به كار برده است، به سبب آن بوده است كه تا شهر را به جنگ بگشايد و بدين 
اري فتح ب. هايشان را به غنيمت دارد بهانه مردم شهر را به اسارت بگيرد و اموال و خواسته

سمرقند، كه با چنين خدعه و نيرنگ رسوا دست داد، ناچار به ويراني و پريشاني شهر كشيد و 
  .هاي آن مرثيه گفتند و جاي آن بود چنان شد، كه دهقانان و بزرگان شهر بر ويراني

اما قتيبه، چون سمرقند بگشاد كس بدانجا بگماشت و خود به ديگر بالد ماوراءالنهر 
و بدين گونه بيشتر  6.نيان را به دست آورد و كش و نخشب را نيز فتح نمودچغا. آهنگ كرد

داد و  شهرهاي آن سوي آموي و بالد خوارزم و تخارستان را بگشود و همه جا كندوكاو كرد و بي
و هر چند خود او، هم بر دست عربان كشته آمد، ليكن بالد آن سوي آموي . غارت پيش گرفت
نهاوند بود، هم به دست او از پاي  يسفون وديدگان ت زدگان و ستم اميد غارت ةنيز، كه روزي ماي

از آن پس  رفت و آن اميدها كه بود نماند و بر باد درآمد ويكسره ويران و تباه گشت و ديگر
دهقانان و  و .عربان در سراسر روزگار مروانيان بر اين شهرهاي ماوراءالنهر استيالي تمام داشتند

زادگان اين بالد، كه بيشترشان در ظاهر به آيين مسلماني درآمده بودند و در نهان  يراميران و ام
به آيين خويش باقي بودند، در گرد آوردن خراج و دوشيدن ضعيفان، عربان را ياري  چنان هم
بن مسلم، در فتح  ةقتيبدر واقع . و با يكديگر نيز همواره در ستيز و جنگ بودند 7.كردند مي

ي كه بين سران و دهقانان بود بهره يافت و كارهاي خويش اتراءالنهر از همين اختالفشهرهاي ماو
چنانكه، وقتي . افكند تا در كارهاشان دخل نمايد ها اختالف مي راست كرد و بسا كه در بين آن

امير چغانيان  ايت ازمح ةبين امير چغانيان و اميران بعضي بالد مجاور اختالف روي داد وي به بهان
برد و در خوارزم نيز ياري خوارزمشاه را كه دهقانان خوارزم بر وي شوريده  لشگر بدان سوي

  8.بگرفت و بكند و بكوبيد و كشتار و ويراني عظيم كرد را بودند بهانه كرد و آن ديار
  
كه اين مطلب را از طبري نقل كرده است و كتاب او از     Von Vloten: Domination arabe: ك .ر  -5

  .ها است اميه و علل سقوط آن ترين تحقيقات در باب بني مهم
  . 282اخبار الطوال ص   - 6
  .كتاب وان فلوتن، كه ذكر آن رفت و شواهدي جالب در اين باب دارد: ك .ر  - 7
 Barthold, Turkestan P. 185:  ك .ر  - 8
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. اميه تازيان را در ديار ماوراءالنهر قدرت تمام بود دوران حكومت بنيباري، در سراسر 
نمودند، در آنجا  را به شدت تحقير مي» عجم«و » موالي«اميه، كه در همه جا  سياست خشن بني

به همين سبب، هر خارجي كه در اين ايام در خراسان و ديگر . خشم و نارضايي بود ةنيز البته ماي
خاستند و بدين سبب بود كه  از بالد ماوراءالنهر هم كساني به ياري او برميخاست،  برمي ها جاي

نيز در  دعوت ابومسلم نيز در بين آن مردم به سرعت انتشار يافت و بسياري از مردم اين بالد
هاي اين مردمان،  ظاهراً با ظهور ابومسلم يك چند، در دل .او درآمدند» سياه جامگان«سلك 

د كه مگر بتوانند ديگر بار يوغ اسارت عربان را از گردن برگيرند و آزادي و اميدي روي نموده بو
خويش را به دست آورند، به همين سبب بود كه قتل ابومسلم؛ با آن غدر و  ةاستقالل گذشت

و در اندك مدتي، همه را واداشت كه . خيانت رسوا و ناروا، آنان را، ديگر بار به بيم و نگراني افكند
  .اسحق ترك گرد آيند در زير لواي

  
  اسحق ترك

ست كه از نسل زيدبن علي هاين اسحق درست معلوم نيست چه كسي بوده است قولي 
روايت ديگر آن است كه مردي بود عامي، از مردم ماوراءالنهر كه با . بود و دعوي امامت داشت

وم بماند آنچه سبب شده است هويت و حقيقت حال او مكت ظاهراً. جنيان دعوي ارتباط داشت
گونه  گفته است و مصلحت وقت را بدين آن است كه با هر فرقه از مردم طوري ديگر سخن مي

و هواخواهان ابومسلم بود، و مطابق بعضي  به هر حال، اين اسحق از پيروان. كرده است رعايت مي
سالت خواندند كه وقتي به فرمان ابومسلم در ميان تركان به ر روايات او را بدان سبب ترك مي

اين  .اند چون ابومسلم كشته شد، يارانش بگريختند و به بالد ديگر رفتند باري نوشته 9.رفته بود
اسحق نيز كه از ياران ابومسلم بود به تركستان رفت و در آنجا دعوت آغاز كرد و مردم آن بالد بر 

كرد و چنان فرا اند كه وي درماوراءالنهر مردم را به خويشتن دعوت  گفته. گرد وي فراز آمدند
نمود كه وي جانشين زرتشت است و مدعي شد كه زرتشت زنده است و به زودي ديگر بار ظهور 

گونه، در خراسان ظاهراً دعوت وي انتشار تمام  و بدين. خواهد كرد تا دين خويش را آشكار سازد
  .يافت

  
  دار پيغمبر نقاب

 ظهور ةواقع ابومسلم پديد آمد خواهي كه به كين اي حادثه ترين مهم ماوراءالنهر اما در بالد
استاد سيس در خراسان، ماوراءالنهر شاهد قيام و  ةدر واقع چند سال بعد از حادث .بود »مقنع«

با اين  .انگيز داشت تازه و شگفت هاي دار مرو دعوي نقاب جوي اين جهان. شورش مقنع گرديد
واقعي او را  سيماي توان و گرفته است نميكه زندگي او را فر يياه همه از وراي گرد و غبار افسانه

قطعاً از تعصب و غرض  اند او نوشته ةآنچه مورخان و نويسندگان كتب ملل و نحل دربار .طرح كرد
مردي بود از اهل روستاي مرو از ديهي كه آن را كازه خوانند و « نويسند كه او مي. خالي نيست

ردي و بعد از آن به علم آموختن مشغول شدي و هاشم بن حكيم بود وي در اول گازرگري ك  نام او
و شعبده نيك  از هر جنسي علم حاصل كرد و مشعبدي و علم نيز نجات و طلسمات بياموخت

بسيار از علم پيشينيان   هاي و به غايت زيرك بود و كتاب .كرد دانستي و دعوي نبوت نيز مي
  بي نظير او را در علوم حيل و نيز اين مهارت  10».در جادوي به غايت استاد شده بودخوانده بود و 

  
  .483الفهرست ص   - 9

  . 77تاريخ بخارا چاپ تهران ص   -10
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 اي از مهارت او به او خوانده شده است نمونه ةماه نخشب كه معجز .اند نجات همه مورخان ستوده 
مقنع به . به زمين نخشب از بالد ماوراءالنهر چاهي بود«اند كه  باب آن گفته و در. رود شمار مي

رتفاع ديدند كه آن جسم از چاه برآمد و اندكي ا چنانكه سحر جسمي ساخت بر شكل ماهي
مكرر در سخنان خويش  اين ماه نخشب، را شاعران ايران و عرب 11»يافت و باز به چاه فرو رفت

كه چون مقنع اين ماه را از چاه  اند يست نوشتهاند اما كيفيت آن اكنون درست معلوم ن ياد كرده
كرده است اما اين جادوئي، در واقع عبارت از  برآورد مردم را گمان افتاد كه اين كار را به جادوئي

بود  نخشبه ب از ته آن چاه كه كه بعدها اند، آورده. تمهيد و استعمال بعضي قواعد رياضي بود
 اند، ها آورده چنان كه در تاريخ بن حكيم هاشم باري، اين 12.بزرگي پر از زيبق بيرون آوردند ةسكا

عبث نيست كه چون دعوت خويش آشكار  .ياران و سرهنگان او بود ةدر روزگار ابومسلم از جمل
وي  .جامگان خراسان در عقايد و آراء او چنان آشكارا انعكاس يافت اين سردار سياه ةكرد خاطر

 ينيز گويند كه او دعو. خدايي رسانيد ةشمرد و حتي او را به درج ابومسلم را از پيغمبر برتر 
» مقنع«ة سبب شهرت او به دربار 13.داشت كه روح ابومسلم نقل، به وي كرده است و او خداست

يارانش  .داشت تا روي او كس نتواند ديد از پرند سبز بر روي اند كه همواره نقابي از زر و يا آورده
طلعت او ديدگان خلق را خيره  ةرا بر روي فرو هشته است تا شعشع» مقنعه«گمان بود كه اين  را

گفتند كه اين نقاب را بدان روي از آن دارد تا زشتي و بدرويي خويش را  نسازد اما دشمنانش مي
موي بر سر و بد روي و كوتاه قد بود و  كه او مردي يك چشم و كژ زبان اند فرو پوشاند و گفته

جسم در آمدم تا ديده دعوي خدايي كرد و گفت براي آن ب« وي مطابق قول ابوريحان. نداشت
پس، از جيحون بگذشت و به حوالي كش . بينده كس نتوانسته بود مرا ب پيش اين شوم زيرا كه از
. خواند آغاز نهاد و او را به آيين خويش دعوت نمود با خاقان نوشت و. و نسف درآمد

مردم مباح گردانيد و هر كه را  ةخواست جامگان و تركان بر وي فراز آمدند و برايشان زن و سپيد
كرد و لشگريان مهدي  ءبا وي مخالفت ورزيد بكشت و هر چه مزدك آيين نهاده بود وي امضا

در اين مدت بسياري از مردم سغد و  14».خليفه را بشكست و چهارده سال تمام استيال داشت
اند كه  نوشته. غيان برافراشتندطب وكش آيين او را پذيرفتند و بر ضد خليفه علم بخارا و نخش

رفتند، در هنگام هول و فزع از او، چون خدايي ياري  ياران او، چون به ميدان جنگ مي
ها  اين سپيد جامگان مقنع كاروان 15»!هاشم ما را درياب اي«كشيدند كه  طلبيدند و فرياد مي مي

زنان . آوردند هاي بسيار وارد مي ها و تباهي كردند، ويراني ها و دهات را غارت ميزدند، شهر را مي
نمودند و مؤذنان و نمازگزاران را  بردند، مسجدها را ويران مي و فرزندان مردم را به اسارت مي

. اند كه در آغاز كار چون خبر مقنع به خراسان فاش شد نوشته 16.كردند شمشير خويش مي ةطعم
او بگريخت از ديه خويش، و . قحطبه كه امير خراسان بود، فرمود كه او را بند كنند بن حيمد

گرد  وي چندان كه او را معلوم شد كه به واليت ماوراءالنهر خلقي عظيم به دين .بود پنهان مي
  فرموده بود تا بر لب   امير خراسانحـون بگذرد جيدين وي آشكارا كردند  قصد كرد از  اند و آمده

  
  . 121تجارب السلف ص   - 11
  . 1 -تاريخ ادبي ايران ج: آثار البالد قزويني، به نقل از ادوارد براون  - 12
  .179العوام ص  ةتبصر  - 13
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 آمدند آمدند و فرود مي و پيوسته صد سوار بر لب جيحون برمي جيحون نگهبانان او را نگاه دارند
تا اگر بگذرد او را بگيرند وي با سي و شش تن بر لب جيحون آمد و عمد ساخت و بگذشت و به 

حصاري  17واليت كش رفت و آن واليت او را مسلم شد و خلق بر وي رغبت كردند و بر كوه سام
و حصاري ديگر از اين استوارتر . وي آب روان و درختان و كشاورزان بود به غايت استوار و اندر

شمار آنجا جمع كرد و نگاهبانان نشاند و  را فرمود تا عمارت كردند و مال بسيار و نعمت بيآن 
اندك چندان قوت گرفت  جامگان وي اندك باري كار مقنع و سپيد 18جامگان بسيار شدند، سفيد

تا دست  .ده، مسلماني بگذاشت و به آيين وي گراييداشبن طغ نياتكه پادشاه بخارا نيز، نامش ب
آخر عربان از دالوري و  .19ستوه شد جامگان دراز گشت و غلبه كردند و خليفه سختسپيد

ها در برابر سرداران عرب، كه  مقنع و ياران او سال .باكي اين سپيدجامگان به ستوه آمدند بي
توان  ها مي ها را در تاريخ داستان اين جنگ .فرستاد در ايستادند مي ايشان خليفه به جنگ

داد اين قوم به گريه  ها فرو مانده بود و بسا كه خليفه از بيم و بي سخت در كار اينبغداد . خواند
آخر كار خليفه سپاه عظيم، به ماوراءالنهر بفرستاد و مقنع را اين سپاه خليفه  20.آمد در مي

سرانجام چون مقنع، بر هالك خود يقين كرد خويشتن به تنور افكند تا از هم . شهربند كردند
اما فاتحان چون به قلعه او دست يافتند او را در . دود و پيكر او به دست دشمنان نيفتمتالشي ش

   .تنور جستند و سرش را بريدند و نزد مهدي خليفه كه در آن ايام در حلب بود فرستادند
انگيز گفته است كه در تاريخ  فرجام كار او، يكي از دهقانان كش داستاني شگفت ةدربار

خاتونان بوده است كه مقنع از  ةمن از جمل ةجد«اند كه گفت  گونه نقل كرده دينبخارا از قول او ب
شراب  داشت وي گفت روزي مقنع زنان را بنشاند به طعام و بهر خويش گرفته بود و در حصار مي

هر زني را يك قدح خاص فرمود و گفت چون من قدح  بر عادت خويش، و اندر شراب زهر كرد و
پس همه خوردند و من نخوردم و در . كه جمله قدح خويش بخوريد خويش بخورم شما بايد

همه زنان بيفتادند و بمردند و من نيز خويشتن در ميان ايشان . گريبان خود ريختم و وي ندانست
 ةوي از حال من ندانست پس مقنع برخاست و نگاه كرد همو خويشتن را مرده ساختم  انداختم و

ود رفت و شمشير بزد و سر وي برداشت و فرموده بود تا سه روز مرده ديد نزديك غالم خ زنان را
فتانيده بودند به نزديك آن تنور رفت و جامه بيرون كرد و خويشتن را در تنور انداخت تباز تنور 

 و دودي برآمد من به نزديك آن تنور رفتم از او هيچ اثري نديدم و هيچ كس در حصار زنده نبود
 ه چون بندگان من عاصي شوند من بهپيوسته گفتي ك بود كه و سبب خود را سوختن وي آن

م و ايشان را قهر كنم وي خود را از آن جهت سوخت تا خلق آسمان روم و از آنجا فرشتگان آر
ند گويند كه او به آسمان رفت تا فرشتگان آرد و ما را از آسمان نصرت دهد و دين او درجهان بما

  21». . .پس آن زن در حصار بگشاد 
اند،  ظاهر اين روايت البته از رنگ افسانه خالي نيست اما اين نكته را همه مورخان آورده

گونه بود كه روزگار  و بدين .وي دست بيابند خود را هالك كرد ةكه او پيش از آنكه عربان بر قلع
  و ماه نخشب كه يك چند در آسمان  22.راسان به پايان رسيدـدار خ خداي نخشب يا پيغمبر نقاب
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 اميد ةماوراءالنهر پرتو افشاند، هر چند طلوع آن چندان به درازا نكشيد ليكن روزگاري كوتاه ماي
اين . داد و تحقير تازيان آنها را به عصيان و طغيان رهنمون گشته بود كساني شد كه جور و بي

نويسندة كتاب . برآيين او بودند ها در ماوراءالنهر مدت نيز جامگان، پس از مرگ مقنع سپيد
اشارت  حدودالعالم و بيروني و مقدسي و مؤلف تاريخ بخارا، به وجود آنها در ماوراءالنهر

و امروز در زمين ماوراءالنهر از متابعان «گويد  ر اوائل قرن هفتم هجري ميعوفي نيز د 23.اند كرده
جامگان خوانند و كيش و  كنند و ايشان را سپيد كشاورزي مياو جمعي هستند كه دهقنت و 

كه حقيقت روش ايشان  اعتقاد خود، پنهان دارند و هيچ كس را بر آن اطالع نيفتاده است،
اين  ةدربار ها اين سخن عوفي هنوز هم درست است، و در واقع از آنچه در كتاب 24»چيست؟

همين روست كه  و از. توان دريافت را نميسپيدجامگان آمده است حقيقت آيين و روش آنان 
اند  خرميان دانسته از ها را بعضي آن .آنها اتفاق ندارند نويسندگان كتب مقاالت نيز در باب عقايد

در  25.اند اند و برخي به مزدكيان نسبت داده ها را به شيعه بسته برخي آن. و بعضي از زنادقه
 سپيد، ةجام ةدربار .اين اديان وعقايد چيزي هست ةهماز  اند سخناني نيز كه به آنها نسبت كرده

ست كه آن را به رغم عباسيان كه كه زي و شعار اين طايفه بوده است گمان غالب آن ا
زي و لباس  ها سپيد نزد برخي فرقه ةاما اين جام. اند پوشيده مي اند، بوده» جامگان سياه«

روزگار  نشك نيست كه در اي 26.اند شتهدا سپيد مي ةروحانيان بوده است و مانويان نيز جام
سپيد، در ميان پيروان  ةبنابر اين، شايد اين جام 27.اند مانويان در سغد و ماوراءالنهر بسيار بوده

اي داشته است و يا دست كم  مقنع از آن سبب متداول بوده است كه آيين او از آيين ماني صبغه
رفت مقاصدي كه داشته است، سازش و تأليف بين شايد، بتوان گمان برد كه مقنع نيز، براي پيش

دينان وجهة  ا عقايد مجوسان و خرمباند  اي عقايد مانويان راكه در ماوراءالنهر بسيار بوده پاره
اين اديان  ةسبب نيست كه اهل مقاالت او را و يارانش را به هم و بنابر اين، بي .همت داشته است

  28.اند منسوب و متهم داشته
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  بناي بغداد
كوفه به خالفت بر ابوالعباس سفاح سالم كرد دمشق از رونق و شكوه از روزي كه شهر 

خالفت را خراسانيان پديد آورده بودند و الزم بود كه درگاه خالفت به ديار آنان . ديرينه افتاد
كه وسعت تمام داشت،  ميدمشق كه نزديك ثغر روم بود، از اقاصي مملكت اسال. تر باشد نزديك

ها عالقه  ها و سفياني چنان به مرواني گذشته، مردم دمشق نيز هماز آن . زياده دور بود
جا  براي اين خالفت كه تازه به سعي موالي و آزادگان فرس پديد آمده بود، هيچ. ورزيدند مي

هم به بالد . از عراق نبود زيرا عراق نخستين محل تالقي و تماس بين عرب و عجم بود تر مناسب
 اما در عراق نيز شهري كه بتواند،. يار تازيان چندان فاصله نداشتخراسان نزديك بود و هم با د

كوفه بيشتر به خاندان علي ارادت و تعلق . از هر جهت جاي درگاه خالفت را شايسته باشد، نبود
شهري كه . الزم بود كه شهري تازه برآرند. رسيد ميداشت و بصره جايي پر دور افتاده به نظر 

در نزديك كوفه شهري ـ  ظاهراً به همين سبب ـ سفاح. شايسته باشددرگاه خالفت عباسيان را 
چندي بعد، مركز خالفت را به  .ش كرديشميه و آنجا را پايگاه خالفت خوها  تازه بنا كرد، نامش

بعد از او، برادرش ابوجعفر منصور به خالفت نشست و در . شهري ديگر، به نام انبار منتقل كرد
  .بيابد تر را جايي مناسبصدد برآمد بارگاه خالفت 

جماعتي از حكما و اهل بصارت «منصور : كه اند هشرح بناي اين شهر را چنين نوشت
فرستاد تا موضع مناسب بطلبند و ايشان آن مقام را كه امروز بغداد آنجاست اختيار كردند و 

گفت يا نصاري  الءيكي از عق ...ن موضع را بپسنديد و شهر بنا كردمنصور نيز حاضر شد و آ
موضع آن است كه ميان دجله و فرات افتاده است و در وقت  ناميرالمؤمنين يكي از فضايل اي

 به انحدارديگر آنكه خواربار از ديار بكر  .چنان باشند كه دو خندق شهر محاربه دجله و فرات هم
ت و از از جانب شام در روي فرا. صعوده در دجله به اين مقام آرند و از بصره به جانب بحر ب

ديگر آنكه چون مقام در ميان است اگر جسر را قطع كنند . خراسان و ديار عجم در شط تامرا
كه اين موضع در ميان بصره و واسط و موصل افتاده است و بر و  ديگر اين. دشمن نتواند گذشت

امثله به . چون اين سخن بشنيد رغبت او در آن تأسيس زياده شد .جبل به هم نزديك و بحر
  اول را به  مهندسان و فعله بيامدند و چون بنياد باره بنهادند خشت  و  ادانـاطراف نوشت تا است
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اه گز كنند و در باال بيست جپنو منصور بفرمود تا عرض سور در اساس  ...نددست خويش نهاد
و سراي منصور در ميان شهر ساختند تا مسافت از همه جانب يكسان باشد و چون حساب  ...گز

  1».كردند چهار هزار هزار و هشتصد و سي وسه درم بر عمارت خرج رفته بود
  

  شهر هزار و يك شب
اين شهر را كه گويي مقدر بود روزگاري دراز بر سراسر . گونه بود كه بغداد بنا شد بدين

اما نام بغداد، كه يكي از روستاهاي . السالم نام نهاد ةينروا باشد، وي مد مملكت اسالم، حكم
اين بغداد،  2.چنان بر اين شهر بماند افزوده بودند، هم مجاور اين ناحيه بود و آن را بدين شهر در

وارث تمدن و جالل و شكوه تيسفون نيز  ي تيسفون كهن بنا گشته بودها كه در كنار خرابه
رون و مأمون وسعت بسيار يافت و ها  ةو شهري كه در روزگار ابوجعفر بنا گشت، در دور. گشت
  .گشت» هزار و يك شب«ي ها و شاهد جالل و شكوه قصهها  داستان ةصحن

سراهاي رفيع و قصرهاي بديع در آن بنا . ي بسيار در آن پديد آمدها و نزهتگاهها  باغ
 اي مأمون عظمت و جالل آن به پايه ةدر دور .در بناي آن داخل گرديدها  روستاها و ديه. گشت
اي خالي نباشد، كه  ، وشايد از مبالغهاند هنوشت .را به خاطر آورد سال كه تيسفون و بابل كهن رسيد

ها  در اين روزگاران نزديك شصت هزار حمام و بالغ بر سيصد هزار مسجد در اين شهر افسانه
. افكندند ميبازرگانان و سوداگران، از هر شهري و دياري در اين شهر بار  3.وجود داشت

   .گردان هر دياري آگنده بود بازرگانان و جهانسراهاي آن همواره از  كاروان
جهان بدين  جا نمايندگان ملوك از همه .آسا داشت رون عظمت و جاللي افسانهها  دربار
دار فرنگ نمايندگان نزد خليفة بغداد  امپراطور بزرگ نام آمدند حتي شارلماني مي دربار باشكوه

داشت و در قسطنطنيه   ميچش ن روم دعوي همبغداد، در اين روزگار با درگاه قيصرا. فرستاد مي
بسفور در  .كرد ميكاري كه، پيش از اين، در روزگار ساسانيان، تيسفون : ديد ميبه چشم حقارت 

شهر  يها اين روزگار بسا كه از بغداد در وحشت و نگراني بود و بسا كه سپاه بغداد تا به دروازه
ي بديع ها قصه ،ها و لشگركشي ها و اين جنگ. رفت ميقسطنطنيه  ةپرآوازو و سرفراز  مغرور
  .كرد مييك شب را از جالل و عظمت لبريز  هزار و

. گونه شهر بغداد، شهري شد كه در آن روزگار در همه جهان هيچ مانند نداشت بدين
بودند بدين شهر ها  و خواجگان و كنيزان كه در آن سراها قصرهاي خليفه و بزرگان شهر، با حرم

و  ها قصرهاي خليفه، با چندان فرش. داد ميخيال انگيز هزار و يك شب، شكوه و عظمت خاص 
بود، يادگار ايوان با عظمت كسري را با فرش بهارستان و ترنج  ها ي لطيف كه در آنها اواني و پرده

فته بود، تجديد زرين و زرمشت افشار، كه با سقوط مدائن همه بر باد و به تاراج ر ةزر و تر
و رسوم و اعياد دربار خالفت، با وزيران ايراني و با جامه و كاله زر و زيور خاص ايرانيان،  .كرد مي

  .كرد ميي مردة عهد شكوه و جالل تيسفون را در بغداد زنده ها بار ديگر خاطره
  
  بغداد ةخليف

  و» زائران ةقبل«   روزگاران بغداد را در آن   هـالل خيره كننده بود كـوه و جـاين مايه شك
   
  . 106- 8السلف ص  تجارب  - 1
   G. Le Strange,  Beghdadو نيز  1المعارف اسالم، ج ةدائر: ك .در باب كلمه بغداد و اشتقاق آن ر  - 2

, P/10-11  اند گرفته» داد«يعني خدا و » بغ«كه آن را از دو جزء ايراني.  
  . 154ص  2التمدن االسالمي ج  جرجي زيدان، تاريخ  - 3
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و  گرفت ميشهري كه بارگاه خليفه بود، از اكثر عالم اسالم باج  .ساخته بود» ة آمال جهانيانكعب«
را در » هزار و يك شب«اين همه ثروت كه اين شهر  اما. غلطيد ميزيور و مكنت و نعمت  و زر در

زيرا، عباسيان هر چند تعصب و . آمد؟ از غارت مردم مياز كجا  كرد ميزيبايي و جالل غرقه 
خشونتي را كه مروانيان نسبت به موالي داشتند رها كردند و سياستي تازه پيش گرفتند، اما در 

خلفاي شام، حرص و طمع زياده  ةچنان به شيو فراز آوردن مال و گرد كردن خواسته هم
  .ورزيدند مي

اولين  لعباس سفاح،اچنانكه ابو. دك زمان مال بسيار فراز آوردنداز همين راه بود، كه در ان
سه  بني عباس وقتي مرد، از وي جز نه جبه و چهار پيراهن و پنج شلوار و چهار طيلسان و ةخليف

اما منصور كه به جاي او نشست چندان در گرد كردن مال حرص ورزيد كه پس . مطرف خز نماند
دينار از وي باز ماند و در هنگام مرگ، فرزند خود مهدي را از مرگ، نزديك ششصد هزار هزار 

ام كه اگر ده سال نيز خراج به تو نرسد،  گفت كه من تو را در اين شهر چندان مال فراز آورده
رون را نيز خود ها  مكنت و ثروت. ارزاق سپاه و نفقات و مخارج ثغر را بدان كفايت تواني كرد

، پس از اند هاز او نقل كرد ها  و نوشخواري و زربخشي كه در كتاب اندازه نبود با چندان باد دستي
نقل  ييها از امين و مأمون نيز، داستان .م از او باقي ماندهمرگش بيش از نهصد هزار هزار در

  .آميز آنها دارد كه حكايت از ثروت و مكنت سرشار افسانه اند هكرد
آمد، براي آن تاراج  ميو انصاف فراز ناين مايه مكنت و ثروت خلفاء البته از رعايت عدل 

كه در پايان روزگار » مهدي«اموال ديه و شهر الزم بود آن  كردن تازي و دهقان و كندن و بردن
دادند، در عهد  ميديده مژده  زده و ستم اميه، داعيان خراسان ظهور او را به مردم غارت بني
جهان را پر كرده بود نكاست و آن همه اميد دادي كه  عباس پديد آمد اما هيچ از آن ظلم و بي بني
عباس همه يكسر  شم داشتند با روي كار آمدن بنيها ديدة عراق و خراسان به بني مردم ستم كه

شم در بين همة مسلمانان، آن عدالت و مساوات را كه ها اين آرزو، كه دولت بني. بر باد رفت
حرص و آز . چون نقش سراب محو و ناپيدا گشت اميه از ميان برده بودند، دوباره برقرار سازد، بني

خواري و نادرستي عمال آنها، هم چنان روزگار حجاج بن يوسف و عهد  رون، و رشوهها  منصور و
اميه را،  ديدگان روزگار بني تمام اميدها و آرزوهايي كه ستم .كرد ميهشام خليفه را دوباره زنده 

بردارند، از جور و بيداد و حرص و آز خلفاي بغداد،  واداشته بود تا به نفع عباسيان سر به شورش
گفت  ميالمهري كه قيام كرده بود   شيخ بن در بخارا، به روزگار ابوالعباس، شريك. نقش سراب بود

. دادها باشيم ها و بي ريزي نكرديم تا شاهد اين خون بدان كه ما هرگز خاندان رسول را پيروي
از جانب كساني چون سنباد و استاد سيس و مقنع در  كه پي در  ي پيها و شورش ها سركشي

قيام خوارج، كه . بودها  دادگري ها و بي ريزي داد به سبب همين خون ميخراسان و ماواءالنهر روي 
كه  آوردند، و شورش يوسف البرم كه قصد او چنان مياي سر به شورش بر  به هر چندگاه در گوشه

و ها  گريداد داد كه آن بي مياز منكر بود، همه نشان  گفت فقط، امر به معروف و نهي ميخود 
هنوز بسيار بودند  4مروان هنوز تمام نشده بود و به قول بعضي محققان روزگار بني يها كاري تبه

  :گفتند ميكساني كه در اين روزگار 
  .گشت مي  باز  داد مروانيانـاي كاشكي بي

  .رفت ميو كاشكي عدل عباسيان به دوزخ 
  
 Recherches sur laوان فلوتن محقق معروف هلندي است در كتاب   Van Vloten: مقصود  - 4

Domination arabe  P.  69   نقل كرده) 84ص   16ج (و هم اوست كه اين بيت را از اغاني:  
  العباس في النار و ليت عدل بني             يا ليت جور بني مروان عاد لنا                  
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تعقيب  اي جا عمال خليفه سياست خشن و جابرانه زيرا همه. اين خود چندان عجب نبودو 
اميه چندان  افزود و از اين حيث اوضاع با دورة بني ميكردند كه پيوسته بر نارضايتي مردم  مي

  .تفاوت نداشت
ها  و بيابانها  كردند، و در راه ميبازرگانان و توانگران را در شهرها امرا و حكام غارت 

كشاورزان و برزگران را در دهات خداوندان ملك يغما . نبودند ارتباط راهزناني كه با آنها بي
وران و حتي سپاهيان نيز از اين  روزگار پيشه .دوشيدند ميكردند و در شهرها عمال خليفه  مي

اد اعتراض كسي بودند و فري بند و بار داد وزراء و امراء طماع بي جور و بي ةآنها نيز طعم. بهتر نبود
  .رسيد ميبه گوش خليفه ن

براي تأمين مخارج هنگفت دربار خليفه كه در عياشي و ولخرجي مستغرق بود مردم 
شد تا خليفه در  ميهزاران دودمان، درمانده و پريشان . بودندها  جاخر انواع مجبور به پرداخت

ان و ساقيان و مسخرگان پايان يك شب مستي بتواند باران جواهر و دينار بر شاعران و مطرب
رنگين  ةگزاران خليفه بتوانند سفر شد تا خدمت ميخون صدها معصوم ريخته . خويش نثار كند

  .بيارايندها  خود را به الوان نعمت
غالباً چنان خارج از حد و قياس است كه انسان را اند  هكه به خلفا نسبت داد ييها بخشش

كه براي يك حرف ركيك زننده دهان يك شاعر  چه بسا. اندازد ميدر صحت روايان به شك 
چه بسا كه به خاطر يك بيت مدح، ساز و جامه و بنده و ملك  .اند هدلقك را از در و گوهر انباشت
چهارصد «ي خليفه، به يكي از چاكران خود دها  .اند هچشم بخشيد به گويندگان فرومايه و گدا

خاص  يها به يك شاعر چهارصد جامه از جامهبخشيد و رشيد  مي» جامه و زره اشتر بار كرده ب
يي كه ها و درم بخشي ها بزرگواري. ها بركنار نبودند وزراء از اين گونه گشادبازي. كرد ميخود عطا 

و ها  و اين زرپاشي. ، شگفت انگيز و خيره كننده استاند هبه برمكيان و خاندان سهل نسبت داد
انند خلفا، در جمع مال و خواسته هيچ به عدالت و دهد كه وزيران نيز م مينشان  ها درم بخشي

  .بند باشند پاي اند هتوانست ميانصاف ن
  

  دولت عباسيان
دولت آنها حاصل رنج و . حقيقت آن است كه دولت عباسيان، خود دولت غدر و خيانت بود

قدرداني سعي موالي و آزادگان خراسان بود اما آنها هيچ از اين ياران فداكار خويش به سزا 
به غدر و خيانت هالك  ست تمام كساني را كه در راه آنها فداكاري كرده بودند،ا  نكردند، سهل

سلمة خالل، با آن همه سعي و كوشش كه در نشر دعوت آنها كرد به سبب بدگماني و ابو. كردند
د، از او بو ةابومسلم نيز، كه در واقع دولت عباسيان پرورده و آورد. دلي خليفه كشته شد بد

برمكيان از آنها همين سزا را ديدند و خاندان سهل نيز از . بدگماني و بدسگالي آنها در امان نماند
  .انگيز رهايي نيافتند اين سرنوشت شوم غم

اين رفتار خدعه آميزي كه عباسيان، به جاي پروردگان و يا پرورندگان خويش كردند 
و هشياري خلفاي عباسي بود، كه آن را تا  گربزيآن  ةبا اين همه سبب عمد. انگيز است شگفت

و در نگهداري مسند دولت خويش از ريختن خون دوستان وفادار خود . كشانيدند ميحد بدبيني 
  ةخواستند بدان، عام مي سبب آن بود، كه   شايد نيز اين كارها را تا حدي. گاشتند مينيز روي برن
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، در آن روزگار از دعاوي ابوسلمه و ابومسلم، كه چون، مسلمانان واقعي. مسلمانان را راضي كنند
جاه و حشمت خاندان . و زنادقه و اهل تناسخ بودند، البته خرسند نبودند ةمتهم به عقايد غال

برامكه و خاندان سهل نيز كه در درگاه خالفت زياده از حد قدرت و عظمت يافته بودند موافق 
  . ميل و رضاي آنها نبود

اميه سياست عربي را رها كرده بودند، اين  عباس؛ كه بر خالف بني بنابراين، خلفاي آل
نهادند، تا بدان  ميداشتند و به هنگام ضرورت آنها را كنار  ميايرانيان را نيز در حد خاصي نگاه 

وسيله، اعتماد عامه را جلب كنند و شورش و سركشي اهل سنت را كه هر زمان ممكن بود 
در هر حال، هر چند با روي كار . كند، قبل از وقوع چاره نمايندخالفت و دولت آنها را تهديد 

پروردند، با تأسيس و  ميكه امويان تحقق آن را در سر » دولت عرب«ه آمدن عباسيان افسان
محو و ناپديد شد ليكن عباسيان » هزار و يك شب«مثل رؤياهاي » شهر هزار و يك شب«ايجاد 

دولت خراساني باشد از اين سبب بود كه نسبت به  نيز راضي نشدند كه دولت بغداد، يكسره
  .داستان برامكه شاهد اين دعويست و .آور ايراني خويش نيز ابقا نكردند وزيران و پروردگان نام

  
  برمكيان

گاه  د نوبهار را كه پرستشبنياكان آنها، مع. آوران بلخ بودند اين برمكيان از بزرگان و نام
گاه تعلق داشت در  ي وسيعي نيز كه به اين پرستشها زمين. كردند ميبوداييان آن شهر بود اداره 

حتي از آن پس نيز كه نياكان اين خاندان آيين بودا را رها كردند و به دين . اختيار آنان بود
  .چنان در تصرف آنها ماند همها  مسلماني درآمدند قسمتي از اين زمين

آيد از آن  ميگاه مردم بود، البته چنان كه از نام آن نيز بر  ، كه در بلخ پرستش*نوبهار
ي مجوس ها و قصص سعي كردند آن را از آتشكده ها معهذا بعدها در افسانه .بوداييان بود

كه البته اند  هانگيز آورد ي شگفتها توصيف ها در باب عظمت و جالل اين معبد در كتاب. بشمارند
شتي دزر ةآيد كه اين معبد آتشكد ميآن اوصاف، به خوبي بر از اغراق خالي نيست اما از تمام

  . نبوده است، معبد بودايي بوده است
آيد مقارن اوايل قرن اول هجري به  ميبر ها و افسانه ها باري، اين برمكيان، چنانكه از قصه

ا خلفاي چندي بعد با خلفاي اموي ارتباط پيدا كردند و در باب اين ارتباط ب. آيين اسالم در آمدند
بعد  انگيز و باور نكردني است درهر حال، كه شگفت اند هي عجيب آوردها قصه ها اموي در كتاب

آوران اين خاندان به ابوالعباس سفاح پيوست و مقام وزارت  ازسقوط امويان، خالدبن برمك از نام
را داشت و فرزندانش در درگاه عباسيان  يشچنان مقام خو ابوجعفرمنصور نيز هم ةدر دور. يافت

از آن ميان يحيي بن خالد، . برآمدند و جاه و مقام يافتند و كارهاي بزرگ همه در دست آنها بود
اندك همه كارها بر دست او  كاند  هچندانك. رون بود، نزد وي مكانت تمام يافتها ة كه پرورند

ل و جعفر، نيز در درگاه خليفه قدرت و نفوذ تمام فرزندان او، فض. رفت و خليفه را جز نام نبود مي
چنان همه كارها را به دست گرفتند كه هر كس در دستگاه خالفت بدانها  و به دست آوردند،

اين قدرت و عظمت كه يحيي . رفت ميماند و در اندك زمان بركنار  ميوابستگي نداشت از كار باز 
. انگيخت ميبرناچار خشم و رشك درباريان را رون به دست آوردند، ها  و فرزندانش در دربار

  و. آورد ميرا به ستوه  خليفه  ر نيز ناچار ـي زياده از حد فضل و جعفها رمانيـها و ناف ريـخودس
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شوند و آنها را متهم به كفر و  تر شد كه بدخواهان و حسودان هر روز گستاخ ميهمه، سبب  اين
توانست زبان طاعنان و بدسگاالن را  ميجود و بزرگواري آنها نيز ن. الحاد و طغيان و فساد بنمايند

 187در سال . ببندد و ناچار اسباب و جهاتي پديد آمد كه سقوط و نكبت آنان را سبب گشت
نيز بسياري را به حبس و شكنجه رون كشتند و از كسان و ياران او ها هجري جعفر را به فرمان

ثروت و . ي اليم دچار آمدندها كشيدند و حتي فضل و يحيي نيز به زندان افتادند و به عذاب
حساب آنها نيز همه مصادره شد و كساني كه يك روز در اوج ثروت و نعمت  مكنت بسيار و بي

  . بودند، روز ديگر به نان شب حاجت داشتند
ا چنين گيز كه خاندان توانگر و مقتدر و با حشمت برمكيان ران اين نكبت و سقوط شگفت

 ةانگيز در انداخت و هم ، در سراسر دنياي اسالم آوازه و شهرتي غمگرفتار فقر و نامرادي كرد
سرايان، در  پردازان و قصه از اين رو عجب نيست كه داستان. فتي و حيرت افكندجهان را در شگ
كه  ،و از همين روست. آميز آورده باشند ي عجيب و افسانهها انگيز روايت شگفت باب اين حادثة

و بسا  5.آميز آكنده است انگيز و اغراق ي شگفتها و افسانه ها سراسر تاريخ برامكه از قصه
. ي كهن باز مانده استها و تاريخ ها ي لطيف بديع دالويز كه در باب اين خاندان در كتابها قصه
در بسياري از . خاص دارد اي جعفر برمكي جلوه يسيما» يك شبهزار و «ي ها ، در قصهكه چنان

جا حريف و نديم خليفه است و  همه ،جعفر نيز مانند مسرور خادم ،وار ي لطيف پريها اين داستان
. ن وزير محتشم و متنفذ ايراني استكارهاي دستگاه خالفت بر دست اي ة، كه همنمايد ميچنان 

گرد » شهر هزار و يك شب«رون خليفه را در اين ها كه ،ها جويي و عشرت ها در آن شبگردي
دهد، جعفر  ميجا در جنب و جوش نشان  ، همهها كوي و بازار و كنار دجله و ميان نخلستان

جويي و شادخواري خليفه و وزيران  و داستان ثروت و جالل و عشرت. جا همراه است برمكي همه
جلوه و انعكاس بارز دارد و اشارتي » و يك شبهزار «ي دالويز ها و درباريان او در اين قصه

  6.ي اين كتاب آمده استها نسبت به نكبت و سقوط برامكه نيز در طي قصه
و شايد به همين  .اند هقدرت و حشمت بسيار داشت ،باري خاندان برامكه در دولت عباسيان

از اين  .پرداختند ميسب آنها  به طعن و دق و هجو و ،سبب بدسگاالن و حسودان بسيار هم
و به كفر و مجوسيت منصوب  اند هكرد ميروست كه آنها را به زندقه و بد ديني متهم 

جاي شك نيست اما تمايل به مجوسان  اند هدر اين كه نياكان آنها آئين بودا داشت .اند هداشت مي
و اين همه را  .مردود است قطعاً ،اند هپرستي كه به آنها نسبت داد زرتشتي و عالقه به احياء آتش

بعد از نكبت و سقوط آنها  ،و بسياري را نيز اند هدشمنان و بدخواهان اين خاندان ساخت
شك  ،معهذا .رون را در فرو گرفتن و بر انداختن آنها موجه جلوه دهندها تا اقدام اند هپرداخت

 .باشدنيست كه قدرت و حشمت آنها ممكن نبوده است حرمت حدود حق و عدالت را نگه داشته 
و  اند هي فضل بن يحيي در خراسان گفتها و از اين رو بعيد نيست كه آنچه در باب سبك سري

   .درست باشد اند هي ديگر كه در باب مظالم يحيي و جعفر آوردها بعضي داستان
 .شگفتي و اعجاب است ةاريخ آن روزگار مايتـكيان در ـدرت و حشمت برمـدر هر حال ق

  نمايد كه تسلط ميچنان  .آيد ميباددستي و زرپاشي آنها نيز افسانه آميز به نظر  پايان و ثروت بي
  
تاريخ برامكه با مقدمة مفصل تحقيقي آقاي : ك .براي اطالعات بيشتر در باب خاندان برمكي ر  -5

رسالة محققانة : و نيز رجوع شود . عبدالعظيم قريب گرگاني كه اكثر روايات مهم را در آن جمع كرده است
 Bouvatبه اين عنوان :Les Barmecides d’apres les historiens Arabes et Persanes, Paris 1912    

آمده است » هزار و يك شب«هاي  گونه كه در داستان در باب احوال جعفر و ديگر برامكه آن  - 6
  . 120 -121كه ذكر آن گذشت ص   Bouvatرجوع شود به كتاب 
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مملكت مسلط  ةچندان بر خزان ،طوري كهه بيش از خود خليفه بوده است ب آنها بر اموال احياناً
آنكه از آنها دستوري باشد  بي ،كه اگر خليفه خود اندك مالي حاجت داشته است اند هبود
  .توانسته است به دست بياورد مين

بيش از خود او بر تمام امور  ،ديد كه اين خاندان محتشم و توانگر ميوقتي خليفه  ،و البته
و همين  .يدد ميخويشتن را در برابر قدرت و عظمت آنها ناچيز  ،ون ملك تسلط دارندئو ش

   .داشت مياو را به دشمني و آزار آنها وا  ،احساس ضعف و حقارت
موجب تباهي و پريشاني كار برمكيان اين «: گويد كه ميابن خلدون اين نكته را درست 

 .اموال دولت مسلط گشته بودند ةاستبداد يافته بودند و بر هم ،ون مملكتئش ةبود كه آنها در هم
آنها بر وي  .شد ميخواست ميسرش ن ميرون اگر براي خود چيزي از بيت المال اه  تا جايي كه

كه با بودن آنها خليفه در امور  چندان .روايي با او انباز گشته بودند چيره گشته بودند و در فرمان
 .نها بلندتر و مشهورتر بودآ ةو آواز تر ثر و آثار آنها افزونĤم. مملكت اختياري و تصرفي نداشت

گونه  كارهاي دولتي بزرگان خاندان خود را گماشته بودند و بنياد دولت خويش را بدين ةمدر ه
امور  ةروايي و حتي درباني خليفه و هم وزارت و امارت و فرمان .داشتند ميآباد و استوار نگه 

  7».و هر آنچه به شمشير و قلم وابسته بود در دست آنها قرار داشت  مياداري و نظا
 .كردند كه زمام خالفت را در دست بگيرند ميتنها به اين اكتفا ن ،وزيران هوشمنداما اين 

گويند  .و پندارهاي خويش دارند ها ين مسلماني را نيز دستخوش انديشهيخواستند آ ميبسا كه 
برامكه رشيد را بر آن واداشتند كه در جوف كعبه آتشداني بگذارد كه پيوسته در آن آتش 

خواهند در كعبه بنياد آتش پرستي  ميرشيد دانست كه به اين اشارت  .وزندبيفروزند و عود بس
با توجه به  8.اين معني يكي از اسباب نكبت برمكيان گرديد. بگذارند و كعبه را آتشكده سازند

ليكن  ،توان ترديد كرد مي؛ در اين روايت نه زرتشتي اند هاين نكته كه برامكه ظاهرا بودايي بود
حتي در قلمرو دين نيز براي استقالل نفوذ خويش  ها دهد كه ايراني ميت نشان اين گونه روايا

  9.كردند مياي غفلت ن لحظه

  
  سقوط برامكه

. اند هپردازان با آب و تاب شاعرانه نوشت نويسان و داستان داستان سقوط برمكيان را تاريخ
مناي ت ي خاموش و پرها آميز كه در نكبت و سقوط اين خاندان از ميان لب ي سرد گلهها چه آه

نكبت و سقوط اين خاندان  اند هكوشيد! ، بيرون تراويده است هشتشاعران و نويسندگان طماع گذ
در اين ميان آنچه قطعي به نظر . بزرگي براي تاريخ مجد و كرم جلوه دهند ةفاجع ةرا به مثاب

جوي را  ردوست عشرتز ةرون خليفهاة وار آنان ديد رسيد آن است كه ثروت و جالل افسانه مي
. خيره كرده است و بدان واداشته است كه به مصادره و استصفاء اموال آنان فرمان دهد

ي بيرون از حد فرزندان يحيي نيز ناچار رشك و غيرت ها سري ي به افراط و خودها بخشي مال
  . انگيخته است ميخليفه را بر

  
  . چاپ اروپا 20مقدمه، ص   - 7
  . 58الفرق، ص  الفرق بين  - 8
پرستي در حق برامكه قطعاً خطاست نه فقط نام آنها كه لقب متوليان نوبهار  گمان آتش  - 9

بوداييان بلخ بوده است گواه اين معني است بلكه از اين نكته هم كه خالد برمكي در امارت طبرستان 
: نيز . شود اين مطلب تأييد مي ،ض نمودحكومت مصمغان را كه مقام روحاني مهم در دماوند داشته منقر

   .Marquart: Eranshâhr. P.  124: ك .ر
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آيد در بذل مال راه افراط  ميها، بر كه از روايت و حكايات منسوب بدان برامكه چنان
ي ها ي افسانه وار آنان ذكر شده است، از اغراقها با آنكه حكاياتي كه در باب بخشش. اند هرفت مي

نظير آنها براي جلب و تحريك حسد خليفه  گفت ثروت و مكنت بي توان ميشاعرانه خالي نيست 
  كه ذهن خليفه را در حق آنان اند هكوشش داشت خاصه كه دشمنان و بدسگاالن . كافي بوده است

توان به  ميو روايات موجود، براي تأييد اين نكته قرائني  ها خالل قصه ازاز اين رو . مشوب نمايند 
ابن اثير آورده است كه چون جعفر برمكي كاخ بزرگ خود را ساخت و بيست هزار . دست آورد

و گفتند وقتي جعفر  هزار درهم در آن كار خرج كرد بدانديشان اين خبر را به خليفه رسانيدند
خن ساير نفقات و مخارج او تا چه حد خواهد بود؟ اين س ،براي بنايي چندين مال خرج تواند كرد

آيد كه رشيد  مياز روايات آشكارا بر 10.در رشيد تأثير شگرف كرد و آن را به غايت بزرگ شمرد
از اسحق بن علي بن . نگريسته است ميرشك  ةديد نظير آنان را به كران و شهرت كم ثروت بي

گفتم اي «گفت  ميسخن  در باب برمكيان با من روزي رونها كه گفت اند هعبداهللا عباس نقل كرد
ايشان را تو . نگري ميرشك  ةنمايد كه تو به مال و نعمت آنان به ديد ميامير المومنين، چنين 

، آنها بندگان و كنند به فر وجود توست ميآنچه . اي اي و بدين پايگاه رسانيده خود برآورده
رشيد انكار كرد و گفت چنين نيست كه تو . چه خواهي تواني كرد آنان هر ةبارچاكران تواند در

مال كه ايشان دارند از فرزندان  چندان ملك و ...ام من اكنون به طفيل ايشان زنده. پنداري مي
   11»بين باشم؟ دل و نيك من كس ندارد در اين صورت چگونه توانم در حق آنان نيك

در عين  ها ثروت و جالل اين خاندان را مدترون، چگونه ها دهد كه مياين روايت نشان 
كه  كند ميجهشياري نيز داستاني نقل . ديده است ميرقابت و حسادت  ةخشم و سكوت به ديد

گشته است،  هچون يحيي دريافت كه رشيد را بر وي حال دگرگون«: نويسد ميمؤيد اين نظر است 
 .برفت و در كار خود با او راي زدشميان كه با وي دوستي داشت ها برنشست و به خانه يكي از

خليفه به گرد آوردن مال و اندوختن خواسته ميل بسيار دارد و او را فرزندان بسيار : گفت ميشها 
كسان تو همه ضياع و عقار بسيار . و خواهد كه آنان نيز صاحب ضياع و عقار گردند اند هدر رسيد
اگر در مال و مكنت آنان نظر . گويند ميه ها انديشان تو نزد خليفه، برضد آنان سخن  دارند و بد

كني و آن را به فرزندان خليفه واگذاري بدين وسيلت قربت و مكانت يابي و باشد كه تو و يارانت 
  12».ز گزند و آزار او در امان مانيدا

رون ها از اين قراين پيداست كه سبب نكبت و سقوط برمكيان جز آن نبوده است كه
در واقع مصادره و استصفاء اموال در آن زمان بسيار . آنان را مصادره كند خواسته است اموال مي

قبل . اند هكرد ميي ناچيز حبس و مصادره ها متداول بوده است و خلفا غالباً أمرا و وزراء را به بهانه
و  اند از برامكه و بعد از آنها نيز بارها خلفا وزيران خود را به طمع تحصيل مال در زندان بازداشته

  .اند هشكنجه كرد
خان در داستاني عشقي جست و جو راين طايفه را بعضي از مو همه سبب نكبت با اين

رشيد عباسه خواهر خود را و «: نويسند مي. اند هانگيز در اين باب آورد شگفت اي قصه و اند هكرد
در يك جعفربن يحيي را به غايت دوست داشتي و بي اين دو صبر نتوانستي كرد و جمع ايشان 

خواهر را به زني به جعفر داد به شرط آنكه در ميان . مجلس بي مجوز شرعي از غيرت دور بود
  س برخاستي و ايشان هر دوـايشان جز نظر و سخن گفتني نباشد و بسيار بودي كه رشيد از مجل
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و هر دو جوان و به غايت پاكيزه صورت و متناسب اطراف، هم در دارالخالفه . خالي بودندي 
فرصتي طلبيدند و با هم جمع آمدند، پسري در وجود آمد آن پسر را در مكه فرستادند، تا رشيد 
نداند و نوبتي ديگر مواقعه كردند پسري ديگر حاصل شد او را در پيش برادر فرستادند با 

 و گويند عباسه را در سر با كنيزكي جنگ افتاد و او را بزد، كنيزك از آن قصه حال با .معتمدان
چون به مكه رسيد حال تفحص و رون كينة عظيم در دل گرفت و عزم حج كرد ها .رون بگفتها

نمود و هر دو كودك را حاضر كردند و بديد پس هر دو را در چاهي انداختند و چاه را پوشانيدند 
  13».ج باز گشت برامكه را برانداختح و چون از

پردازان موضوع  بازي عباسه با جعفر برمكي را بسياري از قصه اين داستان عشق
افسانه و خيال بيش از حقيقت است؟ از اين  ةآخر نه در آن ماي. اند هكرد ي خويشها افسانه

  14.اند هي دلكش پرداختها روست كه در باب آن افسانه
آن را علت  اند هاز مورخان معتبر كساني كه اين حادثه را ذكر كرد ،اما حقيقت آنست كه
. اند هبلكه فقط يكي از اسباب سقوط و نكبت آن خاندان پنداشتاند  هاصلي نكبت برامكه نشمرد

داند و  مي كند و آن را مجعول و موضوع ميابن خلدون، در صحت اين روايت، به سختي ترديد 
رون، ها در واقع، عباسه خواهر 15.شمرد ميخنان برتر و فراتر رون خليفه را از اين سها شأن
 آيد سه بار شوهر كرده است و هر سه شوهر نيز پيش از خود او ميكه از اخبار و روايات بر چنان
سخن، بر سبيل طيبت شعري  شاعر ظريف خوش به همين سبب بوده است كه ابونواسو . اند همرد

خواهد  ميآن خليفه امين را اندرز داده است كه هر كس را  هجوآميز و دلنشين سروده است و در
 انكه در شرح ديوان ابونواس، نام شوهر اما كساني. عباسه تزويج كند ارا ب او به هالكت رساند
تزويج او را با جعفر درست  روايت و پيداست اين اند ه، از جعفر نام نبرداند هعباسه را آورد

  16.اند هشمرد مين
آيد كه آن را  ميبه نظر . در هر حال، ظاهراً اين داستان، از رنگ افسانه خالي نيست

ي دالويز اين ها اي كه با افسانه ساخته باشند تا سبب نكبت و سقوط خاندان برمكي را در قصه
و از اين رو مايه و مضمون . مناسب و سزاوار باشد نقل كرده باشند» هزار و يك شب«شهر 

  .اند هسرگذشت جذيمة ابرش و خواهر او گرفتداستان را از 
. اي بيش نيست خلدون نيز در صحت آن ترديد دارد افسانه باري داستان عباسه، كه ابن

براي نكبت و سقوط برمكيان هيچ الزم نبوده است كه آنان، گناهي كوچك با بزرگ مرتكب شده 
توانسته است  ميچشم خليفه را خيره كرده بود ن كه انگيز آنان كران شگفت آيا ثروت بي. باشند

به تنهايي گناه بزرگي براي آنان به شمار آيد؟ براي همين گناه بود كه خليفه جعفر را كشت و 
  در واقع قتل جعفر و حبس پدر و . ي تاريك زندان شكنجه دادها در دخمهها  فضل و يحيي را سال
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رفت  مياي بود براي آنكه اموال موجود آنان به تصرف خليفه درآيد اما چون گمان  برادر او بهانه
مبالغ هنگفتي از زر و جواهر آنان از دسترس غاصبان دور مانده است الزم بود فضل و يحيي را 

  .باز ستانند اند هرفت پنهان كرد ميدر زندان نگه دارند و با فشار و شكنجه آنچه را گمان ها  سال
  

نويسند؛  مي. كند ميكه اين دعوي را تأييد  اند هآورد ها حكايتي در اين باره، در كتاب
باني يحيي و فضل گماشته بود، حكايت كرد كه مسرور  بن هيثم كه رشيد او را به زندان خليل

پنداشتم كه مگر . گروهي از چاكران نزد من آمد و با يكي از چاكران دستاري پيچيده بود خادم با
مسرور مرا . خليفه با آل برمك بر سر مهر آمده است و كس فرستاده است تا از آنها دلجويي كند

گويد كه  ميبن يحيي را بيرون آور چون فضل پيش وي ايستاد گفت اميرالمؤمنين  گفت كه فضل
اكنون . اي پنداشتم كه اين كار را كرده ميرا فرموده بودم تا همه اموال را به ما تسليم كني و و ت

اي مسرور را فرمودم كه اگر وي را بر آن  ام كه مال بسياري براي خود نگه داشته به يقين دانسته
اند  ان دادهاباهاشم هر چه تو را فرم فضل گفت اي. ات بزنند واقف نگرداني دويست تازيانه ها مال

بينم كه مال را بر جان مقدم نداري كه اگر آن چه  اباالعباس صواب آن  مسرور گفت اي. انجام ده
فضل سر برآورد و گفت اي اباهاشم، هرگز به . مأمورم به جاي آرم ترسم كه جان تو برود

خوردن ام و اگر همه جهان مرا بودي و مرا ميان خروج از دنيا و  اميرالمؤمنين دروغ نگفته
داند و تو خود نيز  ميو اميرالمؤمنين اين  مياي مخير كردندي خروج از دنيا را برگزيد تازيانه

داشتيم چگونه امروز مال را به بهاي عرض نگه  ميداني كه ما عرض خود را با بذل مال مصون  مي
  17؟داريم

و خطاست  اند هاز اين قرار برمكيان فداي نخوت و غرور خويش و رشك و آز خليفه شد
. نكبت آنها بوده است ةآنكه گمان برند، داستان پيوند و ارتباط بين جعفر و عباسه سبب عمد

يي نظير آن ها درست است كه اين قصه را ظاهراً از روي داستان جذيمه ابرش و يا قصه
. رون اين گونه كارها دور نبوده استها ، اما شك نيست كه از مزاج تند و طبع سودايياند هساخت

، از اين گونه ها و روايت ها و هم در تاريخ» هزار و يك شب«ي ها خاصه كه هم در داستان
  .اند هي كودكانه مكرر بدين خليفه نسبت كردها تند خويي وها  جويي بهانه

  
  بوزينة زبيده

كه سي مرد از درباريان وي  چنان. اي را مقام امارت داد رون بوزينهها ، كهاند هاز جمله آورد
شمشير بر ميان بستندي و سواران با او  كمر او را«و به امر خليفه . آن بوزينه بودند ركابملتزم 

 بوس كند و هركس كه به خدمت درگاه او رفتي فرمودندي تا آن بوزينه را دست. برنشستندي
اي حكايت را  داستان اين بوزينه، پاره 18»آن بوزينه، چند بكر را بكارت برداشته بود ...خدمت و

     اين بوزينه تعلق به. آورد ميبه خاطر  اند هكاليگوال جباران روم نقل كردو  در باب نرونكه 
 ،رفت كه ميو چندان، در اكرام و تعظيم آن مبالغه . زبيده داشت كه خاتون خليفه بغداد بود

توانستند كرد، يكي از اين اميران، نامش يزيدبن مزيد  مياميران غيرتمند تحمل آن خواري ن
رون و زبيده گران آمد و شاعران زبيده را بدان ها و مرگ او بر. باني اين بوزينه را بكشتشي

  خليفه حكايت دارد، كه  تند خويي  و  يـه از كژ طبعـو اين هم 19!گفتند و جاي آن بودها  تعزيت
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كودكانه هيچ ابا نداشته  يها پنداشته است، از اين گونه هوس بازي ميبرخالف آنچه ابن خلدون 
  .است

داشتند و از  مي ميبا اين همه كژ رايي و تند خويي، سرداران و بزرگان درگاه خليفه را گرا
در حقيقت، اين . هستي او بود از جان و مال طفيلنه آخر، هرچه داشتند . بردند مياو فرمان 

اميران و بزرگان، براي رضاي خليفه از هيچ رسوايي و زبوني ننگ نداشتند؛ كشتن دشمنان 
رضاي خليفه بود، در نظرشان هيچ عيبي نداشت و اين  ةمال مردم، اگر ماي كردن خليفه و غارت

 كردند زيرا وزارت و امارت، هرچند ميدر راه تقرب به خليفه تحمل همه پستي و زبوني را 
  .آورد مي فراز آنها براي  پايان بي دورانش كوتاه بود اما ثروت و مكنت

  
  برامكه و علويان

رفتند براي كسب مال و مكنت  مياين اميران و عامالن در جايي كه به اميري و كارگزاري 
گسيخته و خودكامه بودند و با جان و  جا عنان اينان، همه. كردند مياز هيچ جنايتي خودداري ن

ايي به دست  از اين رو، مردم نيز هرجا فرصتي و بهانه. كردند ميخواستند  ميمال مردم هرچه 
 ها نيز هميشه بر اثر ناخرسنديها  ها و بهانه و اين فرصت. داشتند ميآوردند سر به شورش بر  مي

  .آمد ميبه دست 
  بن عبداهللا مردم ديلم و طبرستان براي رهايي از مظالم عمال خليفه، بر يحيي كه چنان

داستان اين يحيي مثل سرگذشت برادرانش . حسني گرد آمدند و بر عامل خليفه بشوريدند
خمري كشته چون برادران وي محمد نفس زكيه و ابراهيم قتيل با. آميز است انگيز و شگفت غم

ديار طبرستان و ديلم گريخت و ايشان چون صالحيت او مشاهده يحيي بترسيد و به «شدند، 
د شدند و دانستند كه اليق امامت است، مردم بر او جمع شدند و او را شوكتي و قكردند معت

بن يحيي بن خالد بن برمك را با پنجاه  فضل. عدتي حاصل شد، و رشيد از اين قضيه متفكر گشت
بن عبداهللا  چون به آن جا رسيد با يحيي. ستان به او دادمرد به طبرستان فرستاد و گرگان و طبر

و فقها و  ةكه قضا چنان. نامه خواست به خط رشيد لطف كرد و كار به جايي رسانيد كه يحيي امان
ايي جهت او نوشت و  نامه رشيد را اين معني مناسب آمد و امان. شم گواه باشندها بزرگان بني

گواه گرفت و آنرا با تحف و هدايا به يحيي فرستاد و يحيي با  شم راها و علما و اكابر بني ةقضا
رشيد در اول مجلس او را اكرام كرد و بعد از آن به حبس فرستاد و . فضل به خدمت رشيد رفت

بن  في الجمله رشيد يحيي. بعضي جايز داشتند و بعضي نه. در نقض امان از فقها فتوي خواست
ب شد كه حكومت طبرستان يك چند در دست برمكيان و اين واقعه سب 20»عبداهللا را كشت

  .بماند
. در واقع رفتار برمكيان، نسبت به ساير وزيران و اميران، بيشتر با عدل و انصاف توأم بود

آميز آنان نيز از همين راه  كران افسانه با اين همه شك نيست كه قسمتي از ثروت و مكنت بي
بن يحيي  رون الرشيد، واليت طبرستان به محمدها ،اند هكه نوشت چنان. آمد ميغارت و ستم گرد 

و  ها خريدند و ستم ميدهقانان را به زور  يها آنها ملك. بن خالد برمكي و برادر او موسي داد
از «خواستند و  مييافتند به قهر و ستم  ميهرجا دختري خوب روي نشان . كردند ها مي ناروايي

  .»رون عرض داردها كه ظلم ايشان بر خوف فضل و جعفر كس را زهرة آن نبود
  

  . 138تجارب السلف ص   -20
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  بن عيسي علي
 .خبر نبود پر بي ها و ناروايي ها گري غارت اما حقيقت آنست كه خليفه، خود از اين گونه

نيز به مي پيش گرفته بودند همواره سه و امراء و حكام دادي كه وزراء چون در اين تاراج و بي
واليت و  بن يحيي برمكي را كه يك چند در خراسان چنانكه، وقتي فضل .شد ميخليفه فرستاده 

با يحيي «بن ماهان را به جاي او فرستد  بن عيسي حكومت داشت، بازخواند وخواست تا علي
كار است، و فرمان خداوند  يحيي گفت علي مرد جبار و ستم. بگفت و رأي خواست] برمكي[

رشيد بر مغايظة يحيي، علي عيسي را به خراسان فرستاد و علي دست برگشاد و مال  . . .راست
 ]برمكي[نبود كه بازنمودي و منهيان سوي يحيي  هبه افراط بر ستدن گرفت و كس را زهر

نگاه داشتي و حيلتي ساختي تا چيزي از آن، به گوش رشيد رسانيدي و  ينبشتند و او فرصت مي
داشت تا كار بدان منزلت  مياگاه در راه پيش خليفه آمدي و البه سود نپيش كردي تا نمي مظلو

يعني نزديك [رسيد كه رشيد سوگند خورد كه هر كس از علي تظلم كند آن كس را نزديك وي 
مردمان خاموش شدند علي خراسان و ماوراءالنهر و ري و جبال و  ةفرستد و يحيي و هم ]علي

روز و سيستان، بكند و بسوخت و آن ستد ن و خوارزم و نيمو كرمان و سپاهاگرگان و طبرستان 
اي ساخت رشيد را كه پيش از او كس نساخته بود،  پس، از آن مال، هديه. كز حد و شمار گذشت

و نه پس از وي بساختند و آن هديه نزديك بغداد رسيد نسخت آن بر رشيد عرضه كردند سخت 
حاجب بزرگ بود، ميان بسته بود تعصب آل برمك شادمانه شد و به تعجب بماند و فضل ربيع كه 

اي  را گفت چه بايد كرد در باب هديه ]بن ربيع[كرد رشيد فضل  ميرا و پايمردي علي بن عيسي 
كه از خراسان رسيده است؟ گفت خداوند را بر منظر بايد نشست و يحيي و پسرانش و ديگر 

هاي آل برمك بطرقد، و مقرر گردد خاص و بندگان را بنشاند و بيستانيد، تا هديه پيش آرند و دل
هديه  ]برمكي بدان وقت در خراسان بود[كه فضل بن يحيي  اند هعام را كه ايشان چه خيانت كرد

اين . آن مقدار آورد از خراسان، كه عاملي از يك شهر بيش از آن آرد و علي چندين فرستد
رمك و دولت ايشان به پايان اشارت رشيد را سخت خوش آمد كه دل گران كرده بود بر آل ب

و دو پسرانش را  ]برمكي[و يحيي . ديگر روز بر خضراء ميدان آمد و بنشست. خواست آمد
را به ميدان آوردند هزار غالم  ها گروهي بايستادند و آن هديهو و فضل ربيع و قوم ديگر  بنشاند

ملون از ششتري و سپاهاني و سقالطون و ملحم ديباجي  ةترك بود به دست هر يكي دو جام
و بر اثر ايشان هزار كنيزك ترك  ها تركي و ديداري و ديگر اجناس، غالمان بايستادند با اين جامه

زرين ياسيمين پر از مشك و كافور و عنبر و اصناف عطر و طرايف مي آمد به دست هر يكي جا
به غايت نيكورو و شارهاي قيمتي پوشيده و غالمان  شهرها و صد غالم هندو و صد كنيزك هندو

از قصب، و با ايشان  تر هاي نيكو سفط در و كنيزكان شارهاي باريك ...ي داشتندوهاي هند تيغ
ي زرين و سيمين و مادگان با ها ي ديبا و آينهها پنج پيل نر آوردند و دو ماده نران با برگستوان

به جواهر بدخشي و پيروزه، و اسبان گيلي و دويست ي مرصع ها كمرها و ساختو مهدهاي زر 
هاي ديبا و بيست عقاب و بيست شاهين و هزار اشتر آوردند دويست با  اسب خراساني با جل

ديباها در كشيده در پاالن، و جوال سخت آراسته و سيصد شتر از  پاالن و افسارهاي ابريشمين
هزار و سيصد پاره بلور از هر دستي و صد آن با محمل و مهد، بيست با مهدهاي بزر، و پانصد 

 فغفوري و سيصد هزار مرواريد و دويست عدد چيني  قيمتي جفت گاو و بيست عقد گوهر سخت
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از آن در سر كار هيچ پادشاهي نديده بودند، و دو هزار چيني  يكاز صحن و كاسه و غيره كه هر 
و خرد و انواع ديگر و سيصد شادروان و ي كالن و خمرهاي چيني كالن ها ديگر از لنگري و كاسه

چون اين اصناف نعمت به مجلس خالفت و ميدان . دويست خانه قالي و دويست خانه محفوري
آن چنان كه كس مانند آن ياد نداشت و  دندزب بوق رسيد تكبيري از لشگر برآمد و دهل و

اين چيزها كجا بود، در  الرشيد روي سوي يحيي برمكي كرد و گفت رونها ،هنخوانده بود و نشنود
روزگار پسرت فضل؟ يحيي گفت زندگاني امير دراز باد اين چيزها در روزگار امارت پسرم در 

الرشيد از اين جواب  روناه .ي خداوندان اين چيزها بود به شهرهاي عراق و خراسانها خانه
خضرا  ش كرد و برخاست از آنص شد و روي ترغسخت طيره شد چنانكه آن هديه بر وي من

اما خليفه . شرم و تشوير خليفه گشت ةنشين كه يحيي داد البته ماي اين پاسخ دل 21».برفت
. بن عيسي در خراسان و عراق و ديگر شهرها، به غارت مشغول است دانست كه اين علي مي

  .كرد ميخواست  ميخليفه بود كه دست علي را گشاده كرده بود تا هرچه هم ليكن 
سلطان آبادان  ةكند تا خزان ميمردم را  ةبن عيسي نبود كه خان اين عليبا اين همه تنها 

رعايا را به غارت  ةستدند و مال و خواست ميبيشتر عامالن و اميران امالك و ضياع مردم را . دارد
گرفتند و در  ميدر واقع، مقام خويش را از خليفه به اجاره  ،اين كارگزاران و گماشتگان. بردند مي

  .بيداد و ستم روگردان نبودند خويش از هيچ گونه مدت واليت
آنان را به عنوان  ةي چندين سالها كاري تبه خليفه نيز جز به طمع آن كه احياناً دسترنج

مردم، در زير بار جور و فشار عمال ظالم . كرد مين شان ها بستاند هرگز مؤاخده از آن» مصادره«
اي كه خليفه آن را به يك مشت  ديده ستم ةندبراي اين مردم درما. شدند ميخرد و فرسوده 

كه، هر جا  از اين رو بود. فروخت، هيچ اميدي نبود ميكارگزاران جبار طماع در مقابل ثمن بخس 
  .كردند ميآورد، مردم دعوت او را اجابت  مياي سر بر  مدعي تازه

  
  بن آذرك ةحمز

مگذاريد  «: رفت، برخاست و گفت ميكه  ها بن آذرك بر ضد اين نارواييةچنانكه وقتي حمز
ديدگان  در خراسان و سيستان و كرمان بسياري از ستم» كه اين ظالمان بر ضعفا جور كنند

 هآمد ها ي او آنچه در كتابها حمزه و جنگ ناي ةدربار. دعوت او را با شور و عالقه اجابت كردند
  .است انگيز و درهم است پريشان و شگفت

ها بيم و وحشت در دل خليفه افكنده بود، منشأ داستان  سالي او كه ها گويا دالوري
بسياري از كساني  22.بن طهماسب بود كه او از نسل زو اند هنوشت. شده باشد» امير حمزه«معروف 

نكته جالب توجه آن است كه در قيام اين خوارج، ايرانياني كه . نيز كه با او بودند، ايرانيان بودند
هاي نژادي  برتري ةشدند و هرگز مالحظ ميداستان  بودند، با عربان هم از دستگاه خالفت ناراضي

مسلمانان از عرب و قريش  ةدانستند كه خليف ميخاصه كه بيشتر خوارج الزم ن. در ميان نبود
  23.ها در ميان ايرانيان بود باشد و همين امر موجب انتشار مبادي و تعاليم آن

  
  . 416- 418تاريخ بيهقي، چاپ دكتر فياض، ص   - 21
  . 156تاريخ سيستان ص   - 22
اميه خطري بزرگ بودند، در دورة عباسيان چندان جنب و جوش  خوارج كه در عهد بني  - 23

در باب مذهب و اصل و منشأ آنها بين اهل تحقيق خالف هست . يافت نداشتند و فتنه آنها نيز دوام نمي
اند و از حيث صالبت در عقيده  الفت آراء خاصي شبيه به نوعي جمهوري طلبي داشتهدر هر حال در امر خ

  الخوارج   :عمر ابوالنصر: ك .آنها ر باب   بيشتري در  اطالعات  براي . اند بوده  تين ه پيوريـهم شبيه به فرق
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حكومت  ةنويسند كه او در دور مي. نيست ها آغاز كار حمزه چيز روشني در تاريخ ةدربار
كرد ها  ادبي بي جا يكي از عمال آن«كه  اند هگفت. بن عيسي بر خراسان، در سيستان برخاست علي

و را تباه كند، آخر عامل كشته حمزه عالم بود و بر او امر معروف كرد، آن عامل خواست كه ا
رو در هر از اين . بن عيسي در خراسان با ظلم و قساوت بسيار توأم بود روايي علي فرمان 24»شد

بر حكومت جائر را واجب  قيام گوشه بر ضد او شورش و آشوبي برخاست اما خوارج چون
  .دادند ميتعصب نشان ها  دانستند در مخالفت خويش بيش از ساير فرقه مي

نويسند كه وقتي عامل  مي. به تفصيل آمده استها  هاي حمزه در كتاب داستان جنگ
مردمان سواد سيستان را همه بخواند و بگفت يك «حمزه ستان گريخت خليفه از بيم او از سي

و من از شما هيچ نخواهم . و مال بيش به سلطان مدهيد چون شما را نگاه نتواند داشت درم خراج
عمال خليفه با آنكه بارها در برابر وي به زانو  25»تانم كه من بر يكجاي نخواهم نشستو نس

هاي بسيار رخ داد و بسياري شهرها چندين بار  جنگ. آسودند ميدرآمدند هرگز از تعقيب وي ن
. دادند ميدر اين گونه حوادث، هر دو طرف خشونت و قساوت بسيار نشان . دست به دست گشت

كردند و حتي كودكان دبستان را نيز از دم تيغ  ميبر هيچ كس ابقا نها  خوارج در شهرها و قريه
گاه كودكان را با معلم در مسجدها . كشيدند مي سخت گذراندند و دولتيان نيز از آنها انتقام مي

را آتش  ها در بعضي جاها نيز خانه 26.آوردند ميكردند و مسجد بر سر ايشان فرو  ميمحصور 
بستند و سپس آن دو درخت را  ميآوردند  ميزدند، و مردي را بر دو درخت كه به هم  مي
خليفه و يارانش را، بلكه هر كس را نيز كه  27. . .گشودند، تا پارة از آن بر هر درختي بماند مي

روايي جابرانه  و از اين رو كساني كه از فرمان 28.دانستند ميراضي به حكم خليفه بود كشتني 
وقتي كار خوارج . بن عيسي و فرزندان او در خراسان ناراضي بودند، به ياري حمزه برخاستند علي

رون نوشت و وي را ها اي به ناچار نامه. ار فرو ماندبن عيسي در اين ك در خراسان باال گرفت علي
كند  ميه ها آگاه كرد كه مردي از خوارج سيستان برخاسته است و به خراسان و كرمان تاختن«

و همه عمال اين سه ناحيه را بكشت و دخل برخاست و يك درم و يك حبه از خراسان و 
  29».آيد ميسيستان و كرمان به دست ن

بيم و نگراني خليفه شد كه براي فرو نشاندن آن به تن  ةخراسان چنان مايقيام خوارج در 
بن عيسي كه مورد سخط واقع شده بود با تقديم هدايا و  آن ديار گشت در ري علي ةخويش روان

اما چندي بعد معزول شد در حالي . امارت خراسان را براي خود حفظ كرد و تحف او را راضي نمود
بن عيسي خراسان را چنان برآشفته بودكه به آساني  داد علي جور و بي. بودكه كار از كار گذشته 

خيز خشم و سركشي كه در خراسان و سيستان و كرمان  موج طوفان ناي. پذيرفت ميسكون ن
داد  را كه بيها  اين همه نارضايي ةكرد و خليفه خود ماي ميجوشيد بغداد را به سختي تهديد  مي

  وان ـان به عنـاز گرگ كه  يي ها در نامه. درستي بجويد ةخواست چار ميدانست و ن ميعامالن بود 
  

 Welhausen: Die Reliogiosplitischen: اول كتاب نيز رجوع شود به قسمت - 1949االسالم طبع بيروت  في

oppositionpartein. 1901  در » خوارج«چنين به مقالة  و همShortet Encyclopaedia of Islam.  P.  246     كه
  .تر هم نام رفته است در آن از مĤخذ تازه
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جوابي نيز كه . توان اين نكته را به خوبي دريافت مينامه و اتمام حجت براي حمزه فرستاد  امان
دهد كه خشم و نارضايي مردم از عمال خليفه تا  ميحمزه به وعد و وعيدهاي خليفه داد نشان 

 آيد ميبوده است و مخصوصاً از آن به خوبي بر ها و سركشي ها ازه موجب اين گونه طغياناند هچ
. بوده است ازه نقطه اتكاء مناسبياند هخوارج تا چيي نظير ها كه اين خشم و نارضايي براي فرقه

آنچه از جنگ من با كارگزارانت به گوش تو «نويسد كه  ميدر اين نامه حمزه به خليفه چنين 
يا رغبتي به دنيا در دلم باشد كه من در ملك با تو سر منازعه دارم رسيده است نه از آن است كه 

جويم، حتي با  ميراين كار برتري و نام و آوازه نيز نبدين وسيله بخواهم بدان دسترس يابم و د
بدسيرتي عمال تو در رفتار با كساني كه تحت حكم و واليتشان هستند، بر همه آشكار  كه آن

معلوم  اند هپيش گرفتها  و نارواييها  ها و تبهكاري مال و ربودنها  است و آنچه آنها از ريختن خون
آنچه از حال خراسان و  كنم ميام و گمان  پيشي نجستههمگان است من به سركشي، بر آنها 

در اين  30»كند مينياز  سيستان و فارس و كرمان به تو رسيده است مرا از سخن در اين باب بي
رسيد با مرگ  ميزمان آتش خشم و نفرت چندان باال گرفته بود كه فرونشاندن آن آسان به نظر ن

برد و هر روز براي اظهار نارضايي  ميچنان خراسان در چنگال آشوب و ناامني رنج  خليفه هم
بن ليث را كه عرب بود چون بر ضد دربار خليفه در  حتي رافع. يافت مياي  خويش بهانة تازه

  .سمرقند سر به شورش برآورد مردم ياري كردند و داستان قيام او در تاريخ معروف است
پرستي او فزوني  و عياشي و تجملمي رح رون بر اثر بيهاة ر دوراين خشم و نوميدي كه د

كه بغداد در  ميگويي هنگا. تازه برانگيخت هاي گرفت سرانجام ايرانيان را به چاره جويي مي
مست رؤياهاي شيرين و غرورانگيز خويش بود در خراسان  »هاي عربستان شب«ظلمت و سكوت 

  .دميده بود و سيستان و طبرستان و آذربايجان سپيده
داد،  رخ مي» هزار و يك شب«فلك كشيدة دارالخالفه ماجراهاي در پشت باروهاي سر به 

شدند، توانگران و بزرگان به  ميمفتخر » بوزينگان اميرالمؤمنين«بوس اميران و وزيران به دست
 گويان لقان و دروغو متم شاعران و مسخرگان .كردند ميخدمت و طاعت بندگان خليفه مباهات 

طالهايي كه از اطراف و اكناف كشور به عنوان خراج و هدايا مثل سيل به . داشتندمي بازار گر
. ريخت ميفرو شهر آمد مانند باران بر مطربان و شاعران و خنياگران و دلقكان و عياران  ميبغداد 

شريك كه جور و استبداد خلفا در بغداد گسترده بود ترك و تازي و دهقان  بر اين خوان يغمائي
 درگاه در كنار گرسنه چشمان عرب آزمندان عجم جاي داشتند، هر كه در بغداد بود و با. بودند

  .برد مياي  خليفه نسبت و ارتباطي داشت از اين تاراج و چپاول بهره
  

  در درگاه خليفه
ايران فراموش  ةآنكه عالقه خود را به گذشت زادگان ايران بي در اين ميان دهقانان و بزرگ

» ايراني«بيش از » تاريخ ايران«و  »ايران«اينان كه به . كردند ميي خويش را دنبال ها كنند نقشه
ديدند اما  ميگذشته خويش را » احياء مجد و عظمت«داشتند باز خواب  ميعالقه » مردم ايران«و 

مورد التفات آنها واقع ي آنها گشته بودند طبعاً چندان ها مردم ايران كه بارها قرباني بلهوسي
  .شدند مين
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آميز خود را  كران افسانه برامكه كه به بزرگواري و جوانمردي مشهور گشتند ثروت بي
، آنها ها جويي و نامها  مديون رنج و كوشش رعاياي ايراني خويش بودند اما در هنگام بخشش

  .داشتند ميرا بر ديگران مقدم نها  هرگز ايراني
شد و از آمل قصد كوچ  كرد وقتي معزول ميخالد برمكي كه چندي بر طبرستان حكومت 

به كنار رودبار ايستاده بود گفت الحمداهللا از ظلم تو خالص يافتيم، اين  يبازاري«و بازگشت كرد 
دند از حال با خالد بگفتند بفرمود تا بازاري را بياوردند گفت اگر مرا از واليت شما معزول كر

   31».زول نكرد گردن بازاري بفرمود زدانتقام تو كسي مرا مع
داده بودند، در اين فجايع و مظالم شركت در به بندگي خليفه تن  تمام وزرا و امرائي كه

  .از بزرگان عرب نداشتند ميكردند، دهقانان ايراني نيز در اين مورد دست ك مي
فقط منافع  شان خاستند محرك واقعي ميآنها اگر بر ضد منافع خليفه به كوشش بر

را از لوح » ة عهد ساسانيدولتي با شكوه به شيو«هنوز حوادث زمانه آرزوي ايجاد  شخصي بود،
گاه  از اين رو بود كه براي ايران و به نام ايرانيان گاه و بي. خاطرشان يكسره نزدوده بود

  . كردند مييي ها كوشش
 از وقتي كه. بود ها گونه كوشش از اين اي ايرانيان نمونه ةسقوط بغداد و قتل امين به وسيل

زادگان ايران قدرت و نفوذ خود را در دولت اسالم از دست  رون برامكه را برانداخته بود بزرگها
  .داده بودند

زادگان  اي بود براي آنكه اين بزرگ ياري كردن مأمون و جنگ كردن با امين در واقع بهانه
  .خود را در دستگاه خالفت به دست آورند و نفوذ از دست رفتة بار ديگر قدرتايران 

  
  خاندان سهل

چندي . جويي خويش نوميد نكرد معذلك قتل امين به دست طاهر، قوم عرب را از برتري
  .برنيامد كه با آغاز خالفت مأمون تمام قلمرو خالفت از شورش و انقالب به هم برآمد

 ةبرادرش حسن در دربار مأمون يافته بودند رشك و كينبن سهل و  نفوذ و قدرتي كه فضل
در آنجا مأمون كوركورانه تحت نفوذ . اشراف عرب را بر ضد ايرانيان به شدت تحريك ساخته بود

تسلط خاندان سهل بر دستگاه حكومت، عربان . و از كار بغداد فارغ ماند 32فضل درآمد ةو سيطر
نومسلمان بودند و در اسالم  يها سهل از زرتشتي خاصه كه خاندان. كرد ميرا سخت ناخرسند 

  .اي نداشتند شهرت و سابقه
بن اق را كه پس از قتل امين به طاهرن به تحريك و اصرار فضل، حكومت عروقتي مأمو

حسين فاتح بغداد سپرده بود، از وي بازگرفت و به حسن بن سهل داد، نارضايي و نگراني افزوني 
از كسان و  بن سهل بر مأمون چيره گشته است و او را فتاد كه فضلدر بغداد آوازه در ا. يافت

و اكنون خود كارها را به دست گرفته و به راي و . اي بازداشته است و در خانه ياران جدا كرده
. بيم و نگراني عباسيان بغداد گرديد ةراند اين انديشه مخصوصاً ماي ميهواي خويش حكومت 

و قوت،  ترسيدند كه آنها به حيله ميداشتند عباسيان بغداد  چون خاندان سهل به تشيع شهرت
  اند هدر اين باب آورد ها به خاندان علي منتقل كنند، حكايتي كه تاريخ خالفت را از خاندان عباس
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نويسند كه فضل روزي  مي. اند هدانست ميسهل بعيد ناين كار را مردم از خاندان  دهد كه مينشان 
با يكي از اركان دولت مأمون گفت سعي من در اين دولت از ابومسلم بيشتر است او گفت «

از  عمر باشد رادر به برادر رسانيدي گفت اگرابومسلم دولت از قبيله به قبيله رسانيد و تو از ب
  33».قبيله به قبيله رسانم

  
  همه جا شورش

روايي حسن نگراني داشتند و اين نگراني موجب  گونه در عراق بيشتر مردم از فرمان بدين
امراء و . پديد آمد ها و آشوب ها به زودي در عراق و جزيره و حجاز و يمن شورش. گشت ها انقالب

بن موسي  ابراهيم. متنفذان در نصيبين و ميافارقين و آذربايجان و ارمنيه سر به شورش برآوردند
بن محمد بر بصره تسلط يافت و  بن جعفر بر حجاز استيال جست عباس در يمن قيام كرد و محمد

  34.بن موسي به او پيوست زيد
جو كه  فتنه آرام اين شهر بي. بود تر و خطرناك تر در اين ميان وضع كوفه از همه جا سخت
يكسره تحت سيطره و نفوذ يك راهزن، نامش  35در هر زمان براي قيام به نفع آل علي حاضر بود

گفتند چندي به خالفت برداشت و  ميابوالسرايا، درآمده بود وي يك علوي را كه ابن طباطبا 
و سرانجام شورش او به ياري هرثمه فرو . سپس او را مسموم كرد و ديگري را به جاي او نشاند

  .نشست اما چندي بعد بغداد صحنه حوادث خونين ديگر گشت
  
  در بغداد

 ةآنها با حكومت و واليت چون بازيچ. بغداد از چندي پيش در دست عياران و سپاهيان بود
ضعف . شوريدند ميكردند و هر لحظه بر او  ميهر روز با كسي بيعت : كردند مياي رفتار  خوار مايه

حكومت، آنان را سخت گستاخ و چيره كرده بود حتي از تاراج شهر و آزار مردم دريغ  تورفو 
ربودند  ميآنها سخت باال گرفته بود كودكان و زنان را آشكارا  كاري كار رهزني و تبه. ورزيدند مين

. كردند او جرأت نداشت از دادن آن امتناع كند مياگر از كسي پول گزاف به وام يا صله مطالبه 
توانست در برابر آنها  ميبردند او ن ميفرزندش را به زور  رفتند و زن و ميكسي  ةگر به خانا

كردند و مال و حشم و متاع و ظرف آن را در بازار  مياي را غارت  بسا كه دهكده. مقاومت كند
ز كردند و آنها ج ميباج مطالبه ها  فروختند، بسا كه از مسافران و بازرگانان و كشتي ميبغداد 

  .اي نداشتند پرداخت چاره
بن  طاهر. كرد مينگراني تلقي  بن سهل را با نارضايي و روايي حسن گونه بغداد، فرمان بدين

. حسين، فاتح بغداد كه در ميان سپاهيان نفوذ و قدرتي بسيار داشت از اين انتخاب ناراضي بود
كرده بود بر ضد وي به تحريك بن اعين سردار عرب نيز كه در فتح بغداد به مأمون خدمت  ةثمهر

شمردند و علويان  ميضعف مأمون و استيالي فضل  ةعباسيان بغداد اين انتخاب را نشان. پرداخت
كه عربان بغداد به بن سهل  حسن. شمردند ميبراي قيام خويش اين اختالف را موقع مناسبي 

نتوانست اعتماد اعراب را  خواندند، چون ايراني و شيعه بود، طبعاً مي »مجوس زاده«تحقير او را 
  او در  رگـبس هرثمه و مـح. شد مين  عـقط  ها شورش  و  ها آشوب  از اين رو. به خود جلب كند
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. سخت ناراضي نمود سپاهيان عرب رااي تحكيم كرد اما  خراسان وضع حكومت او را تا اندازه
بن موسي به واليت عهد مأمون نارضايي علويان را كاست اما عباسيان بغداد را به  انتخاب علي
. بن مهدي را به خالفت برداشتند آنها از بيم آنكه دولتشان سپري گردد، ابراهيم. خشم آورد

با اين حال مأمون . گشت ها جكشتارها و هرج و مر ةجنگ و آشوب بسيار گشت، بغداد باز صحن
اعتنايي  برد و از اين وقايع غافل بود و نسبت به اعراب خونسردي و بي ميچنان در مرو به سر  هم

  .داد ميشگفت انگيزي نشان 
. ايام ضعف قوم عرب به نهايت رسيد اين در واقع بر اثر نفوذ امراء و وزراي ايراني، در

او نسبت به خويش شكايت  يها التفاتي آمدند و از بي ميكه در كوي و برزن پيش خليفه  بسا
طور كه بر ايرانيان  اي امير همان«: در راه پيش مأمون آمد و گفتمي يك عرب شا. كردند مي

اعراب سيل خشم و  ةعنايتي دربار گونه بي بدين» ه عربان شام نيز عنايت فرمانگري ب ميخراسان 
بن سهل وزير خليفه نيز كه از نژاد خسروان بود و  وجود فضل. انگيخت مينارضايي آنان را بر

  .يي داشت موجب نگراني نزديكان خليفه بودها و انديشه ها شايد نقشه
اين  ةاما مأمون از هم افتاد ميگران  اي براي آشوب به دست شورش بهانه در بغداد هر روز

اي طرد و عزل او تنه برمردم بغداد به امارت حسن راضي نبودند و اين همه ف. خبر بود حوادث بي
داشت و  ميهرگاه كه فتنه ظاهر شدي فضل بن سهل از مأمون پوشيده «داد ليكن  رخ مي

  36».جهت علويان است ها آن فتنه گفت مي
  
  بغداد به بازگشت

الرضا بود كه حقايق را براي  سرانجام چشم مأمون گشوده شد و عجب آن است كه علي
و . در واقع اوضاع عراق سخت آشفته بود. وي روشن كرد و او را از وخامت اوضاع آگاه نمود

اكنون وليعهد ناچار بود به خليفه اعالم كند كه وزيرش فضل ذوالرياستين بسياري از حقايق را از 
رده بود و طاهر فاتح حسن برادر فضل عراق را در سيل خون غرق ك. وي مكتوم داشته است

توانست بر آن اوضاع مسلط باشد در سوريه تقريباً فراموش شده  ميبغداد كه بهتر از هر كس 
  .بود

كه با  ميچندي بعد فضل وزير را، هنگا. آگاهي از اين حوادث مأمون را بيدار و نگران كرد
ن آنها را بدين مأمون عازم عراق بود در حمام سرخس كشتند و كشندگان مدعي شدند كه مأمو

الرضا نيز در طوس، به سبب انگوري كه از آن خورده بود و  پس از آن علي. كار واداشته است
بن سهل والي عراق نيز  در همين اوقات حسن 37گويند كه آن انگور مسموم بود وفات يافت

  38.ديوانه شد و او را به زنجير بستند و در خانه خويش بازداشتند

از اين قرار مأمون كه چندي به . بغداد درآمد و بر اوضاع تسلط يافت خليفه، پس از آن به
پناه  ها سره قطع ارتباط كرده بود دوباره از بيم ايرانيان بداناء و حمايت ايرانيان با عربان يكاتك
  . . .برد

خواست خطري را كه خالفت وي دستخوش آن  ميكه خليفه  ميهنگا. اما وقت گذشته بود
بن حسين را به خراسان  زيرا، مأمون طاهر. د خراسان تقريباً مستقل شده بوددرياب گشته بود،

  ةرادر را از پيش چشم خويش دور دارد و هم اوضاع پريشان و آشفتـفرستاده بود تا هم كشندة ب
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  .استقالل يافت ةطاهر نيز در اين كار كامياب شد اما داعي. قراري بخشدآنجا را آرام و 
 ةديد يك روز نام خليفه را از خطب ميوي، كه در هر حال، خليفه را رهين منت خويش 

هر چند روز بعد ناگهان مرد اما خراسان . استقالل خود را اعالم كرد گونه اخت و بديناند هجمع
در رفت و مأمون ناچار شد فرزندان طاهر را به امارت آنجا بنشاند و گونه از چنگ خليفه به  بدين

  .روايي خاندان طاهر را بر خراسان تصديق نمايد در واقع فرمان
گونه در پايان دو قرن ايرانيان توانستند ديگر بار دولتي تازه پديد آورند و آشكارا در  بدين

  .قسمتي از ايران به استقالل فرمان برانند
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  رستاخيز ايران
درست است . منزلت خود را از دست دادر قدر و عرب ديگ مأمون، با قتل امين و خالفت 

آنها را ، خلفاي بغداد ،اما باز در اين دوره، ني نبودأكه از آغاز خالفت عباسيان عرب را قدري و ش
ب به آنها صشد و بعضي منا ميدر بعضي امور با آنها مشورت  .به كلي به كناري ننهاده بودند

اء و امراء عرب و ايران در آن دخالت داشت كه دست وزرمأمون، اختالف امين و  .گشت ميواگذار 
كردند و  ميخاتمه يافت كه مادرش ايراني بود و خراسانيان او را ياري  مأمونسرانجام به پيروزي 

ديگر بغداد كه وارث شكوه و جالل  .ني نيافتأديگر در درگاه خالفت قدر و ش، از آن پس عرب
، ايرانيان و تركان .ديد ميشم تعظيم نمانند خود تيسفون عرب را به چ، تيسفون كهن بود

و  مأمون،در روزگار  .اندكاندك در رسيده بودند و جاه و حشمت تازيان را باز گرفته بودند
كه  ها و بزرگواري ها آن خودستايي .آمد ميبغداد ديگر شهري عربي به شمار ن، جانشينان او

ولت عرب در واقع د .دار نداشتبغداد خري» موالي«ديگر نزد ، دو قرن پيش داشتند» فاتحان«
  .نوبت دولت فرس فراز آمده بود زوال يافته بود 

نده از گناه و جنايت به سر گآ اما در پايان اين دو قرن كه چون شبي ديرپاي و خاموش
اما  .صبح در افق نمايان گشت ةو در پي اين بانگ خروس چهر .آخر بانگ خروس برآمد، آمده بود

اين صبح كاذب  .صبح صادق را در پي داشت ةخند صبح كاذبي بيش نبودهر چند ، اين روشني
استقالل  ةاز خروج مازيار و بابك كه در بالد طبرستان و آذربايجان و عراق به داعي ،عبارت بود

طلوع  أمبد ها برخاستند و هر چند هدف روشني نداشتند و به جايي نيز نرسيدند اما سعي آن
  .ت و از اين روست كه قيام آنان را بايد نويد رستاخيز ايران شمرددولت طاهريان و صفاريان گش

رون و ها جالل و قدرت پدرش در خراسان و بغداد مأمون ،در واقع مقارن روزگاري كه
  نوشخواري  زماني به  »شهر هزار و يك شب«ارث فراچنگ آورده بود و در آن  برادرش امين را به
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انگيز  از بالد ايران بيش و كم اخبار مالل، پرداخت ميظره و زماني به بحث و منا ميو شادكا
جويي پديد آمده بود و سركشان سر بر آورده  استقالل ةانديشن، ااير و در اكثر اين بالد .رسيد مي

   .بودند
اي به دست  ي تازهها به بغداد سبب شد كه در خراسان فرصت مأمونبازگشت 

سيس و  كه شكست كساني مانند سنباد و استاد ،آيد ميچنان به نظر  .جويان بيفتد استقالل
كوشش براي رهايي از قيد  ،اين انديشه را سبب شد كه هر گونه، ديني داشتند ةكه داعي ،مقنع
زادگان در آن دست اندركار  و دهقانان و بزرگ ،وصلت ملك نباشد ةتا وقتي كه در آن بوي، عربان
گمان  ،زادگان ايران دهقان، بر امين مأمونا پيروزي ب، و اينك 1ممكن و مفيد نخواهد بود نباشند

با قدرت و جاللي كه خاندان طاهر در خراسان و  .كردند فرصتي مناسب به دست آمده است مي
زادگان بالد ايران نيز احساس كردند كه نوبت دولت  اكنون ديگر بزرگان و بزرگ دبغداد يافته بودن

شاهزادگان ، در بالدي چون طبرستان و آذربايجان و خراسان، گونه بدين .آنها نيز فراز آمده است
رون تا روزگار ها از اواخر دوران خالفت، از اين رو .جويي يافتند فرصت ملك اندك اندك، و اميران

  .نگراني خليفه بود ةمعتصم اوضاع آذربايجان و طبرستان و خراسان ماي
كانون ، نگريستند ميدقت و مراقبت  ةاوضاع خراسان را با ديد ،در واقع از وقتي كه خلفا

هاي دشوار اين  ي بلند و راهها كوه .مقاومت دشمنان خالفت به شمال و غرب ايران منتقل گرديد
 ؛ها مدت، از اين رو .كرد ميرا در مردم ايران تقويت  ها و شورش ها اين سركشي ةانديش، حدود

ردهاي سخت ببا مسلمانان ن ها و سالمردم اين نواحي با تازيان و سپاهيان خلفا در ايستادند 
   .دشوار كردند

 160كه در سال  چنان .ورزيدند ميخاصي  ةمردم نسبت به تازيان نفرت و كين، در طبرستان
روايان آنها كه ونداد  فرمان .داد كارگزاران خليفه به ستوه آمدند از بي، مردم اميدوار كوه، هجري
بودند آنها را بر ضد تازيان شورانيدند و بدان سبب در سپهبد شروين و مصمغان والش  و ،هرمزد

مردم سراسر طبرستان بر عربان ، در يك روز .شورش و آشوب بزرگي پديد آمد اندك زمان
  .بيرون آمدند و آنان را به باد كشتار گرفتند

اين  .مردم شدند ةينكنفرت و  ةايرانيان نيز كه مسلمان شده بودند طعم گذشته از اعراب
يي از ايرانيان كه به عقد زناشويي عربان در آمده بودند ها نفرت و كينه چندان بود كه حتي زن

 2.سپردند تا آنها را بكشند ميدست مردان ه آوردند و ب مياز خانه بر  ريش شوهران خود را گرفته
بعدها انتقام خليفه نيز هرگز  .افتادندرستان عربان و مسلمانان يكسره برطب هچنان شد كه در هم

خللي پديد ، كردند ميكه آشكارا با هرچه متعلق به عرب بود ستيزه  مياين مرد ةنتوانست در اراد
بن مهلب سردار عرب در گرگان سوگند خورده بود كه از خون  بس مدتي نبود كه يزيد، آخر .آورد

كساني كه در اين  .انش هم خوردعجم آسياب بگرداند و آسياب هم گرداند و گندم آرد كرد و ن
 .تازيان بپردازند ةتوانستند دل از كين ميگونه را فرا ياد داشتند البته ن اي از اين بالد هنوز حادثه
و  مأمون ةشديد مردم نسبت به دستگاه خالفت تازيان بود كه مقارن دور ةاين نفرت و كين
  . . .طلبي انداخت استقالل ةيشاند همعتصم مازيار را ب

  
  
و در اين كتاب اطالعات و معلومات  59ص   Spuler: Iran in Frueh – Islamischer Zeit: ك .ر  - 1

  .توان يافت هاي نخستين عهد اسالم مي مفيدي در باب اوضاع ايران در قرن
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  دينان خرم
را تازه  دينان خرم آيين بابكابن سهل و  جاودان .گونه بود اما در آذربايجان وضع ديگر

نه فقط دين تازيان و دستگاه خلفا را تهديد ، در آنجا دينان خرمكرده بودند و اين شورش 
مردم را بر ، دين زرتشت ةبلكه براي شاهزادگان و اميران ايراني نيز كه همواره به بهان، كرد مي

 ةبازماند كه ظاهراً ميخر آييناين  .آوردند خطر بزرگي بود ميضد عربان و به نفع خويش فراز 
دين مزدك بود و هنوز در گرگان و ديلمان و آذربايجان و ارمنستان و همدان و دينور و ري و 

زادگان و اميرزادگان  دهقان ةبسياري از پيروان آن وجود داشتند با انديش ةاصفهان عد
ين جهت بود كه اشراف بد .سازگار نبود ديدند ميجوي كه خواب احياي دولت ساسانيان را  جهان

، داستان بودند هم تازيان ةو بزرگان ايراني نيز در خفه كردن و فرو نشاندن اين نهضت با خليف
در دوستي با  اين ايرانيان كه خود از تازيان نفرت شديد داشتند، كه براي مبارزه با اين خطر چنان

 اشروسنه ةشاهزاد شينعبث نيست كه اف .اي ترديد نكردند نيز لحظه خويشدشمنان ديرين 
به جان پذيره آمد و هم بدين جهت بود كه از  دينان خرمفرمان خليفه را در قهر و قمع 

ياري  جز مازيار كسي به ياري بابك برنخاست و او نيز جز وعده و نويد، شاهزادگان طبرستان
  .ديگري از بابك نكرد

اما قبل از ظهور بابك كار ، بر ضد تازيان برخاسته بودند دينان خرمبود كه  ها مدت
پيروان  ةباقيماند ظاهراً دينان خرم .هرگز كاري دشوار و خطرناك تلقي نشده بود دينان خرم

مزدك بودند كه از قهر و سخط نوشيروان جسته بودند و پرويز و جانشينانش نيز چنان سرگرم 
  *.ندي خويش گرديده بودند كه از قهر و قمع آنها غافل مانده بودها گرفتاري

سر بر آوردند و مانند  دينان خرماين ، عباسي ةدر روزگار اسالم مقارن عهد مهدي خليف
در ايام خليفه «كه  اند هنوشت .خويش نمايند ةسعي كردند خون ابومسلم را بهان ،نيز ها ساير فرقه

دست يكي كردند و گفتند  دينان خرمند با گرگان كه ايشان را سرخ علم خوان مهدي باطنيان
، ما ملك بستانيم و پسر او ابوالغرا را مقدم خويش كردند و تا ري بيامدند ابومسلم زنده است

 عمربن العاله اطراف به شت ببحالل و حرام را يكي داشتند و زنان را مباح كردند و مهدي نامه ن
برفتند و آن جمع پراكنده  .دست يكي كنيد و به حرب ايشان رويد] كه[كه والي طبرستان بود 
خروج كردند از ناحيت  دينان خرمرون الرشيد به خراسان بود بار ديگر ها شدند و در آن وقت كه

بيرون آمدند و با اين قوم پيوستند و عدد ايشان .  . .و مردم بسياري از ري و همدان.  . .اصفهان
ا بيست هزار سوار به حرب ايشان بن مبارك را از خراسان ب رون عبداهللاها .بيش از صدهزار بود

اگر اين روايت را كه از  3».ايشان بترسيدند و هر گروه به جاي خويش بازشدند ،فرستاد
قبل از ظهور جاودان و بابك نيز همواره در  دينان خرم، بتوان قبول كرد سياستنامه نقل شد

  .اند هنمود ميخويش را ترويج  آيينو  اند هكرد ميشورش  اشهرها و روستاها آشكار
  

  اختالف روايات
ين مزدك مربوط بوده است؟ منابع موجود در يازه با آاند هين آنان چه بوده است و تا چيآ
 .ال يافتسؤبه قدري اختالف دارند كه مشكل بتوان در آنها جواب روشني براي اين  اين باب

  آنهاة ي دربارـدسـقم .ي آميخته استـي و سياسـدين اتـتعصب  و  آنها با تقاليد ةخاصه كه هم
  
  . چاپ خلخالي 173نامه ص سياست  - 3
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به  .كنند ميكه علم طغيان برافرازند خودداري  مياز ريختن خون جز در هنگا«نويسد كه  مي
آميزند و اشتراك زنان را با  ميو نكوكاري با مردم ديگر در مي با نر .پاكيزگي بسيار مقيدند
  4».دانند ميرضايت خود آنها جايز 

گويد كه مزدك به پيروان خود دستور  ميداند و  ميخرميه را اتباع مزدك ، ابن النديم 
داده بود كه پيوسته در جستجوي لذت باشند و در خوردني و نوشيدني بر خود سختي روا 

را مشترك  ها زنان و خانواده .و با استبداد مبارزه نمايند دوستي و ياري را پيشه سازند، ندارند
و  .آيند ميبا اين همه آنها رفتار و كردار پسنديده دارند و در پي كشتن و آزار كسي بر ن .بدانند

بابك گويد كه او جنگ و غارت و كشتار را در ميان آنان رواج داد و پيش از آن  ةسپس دربار
   5.به اين چيزها آشنا نبودند دينان خرم

و  ها خواهد باطني ميكه آلود كسي  نامه با لحن غرض خواجه نظام الملك در سياست
مذهب ايشان آن است كه رنج از تن خويش  ةاما قاعد«: نويسد ميخرميان را در يك شمار آورد 

خمر و مال و زن  داشتنحالل  زكات و چون نماز و روزه و حج و و ترك شريعت بگفته اند هبرداشت
در بين مردم  ميخر آيين در باب سبب انتشار 6».اند ههرچه فريضه است از آن دور بودو  ،مردمان

مردمان جوان و دهقانان و خداوندان نعمت كه ايشان را از علم نصيب «: نويسد ميمي اين بالد بلع
بود و شرايع اسالم و روزه و حج و قربان و غسل جنابت  گنبود و مسلماني اندر دل ايشان تن

چون  .آمد ميايشان را خوش ن، و از مناحي خداي عزوجل دست بازداشتن  . . .برايشان گران بود
گويد  ميابن اثير  7».او را اجابت كردند و تبع او بسيار شد، در مذهب بابك اين همه آسان يافتند

آورند و  ميايشان از فروع مجوسند و مردانشان مادر و خواهر و دختر را به نكاح خويش در «: كه
قدند و گويند كه روح از حيوان به تناسخ معت آيينگويند و به  ميمي آنان را به همين جهت خر

آيد يكي از اركان عقايد  مياعتقاد به تناسخ چنان كه از اكثر منابع بر  8».كند ميغير حيوان نقل 
به  اند هيي كه بعد از اسالم بر ضد تازيان برخاستها شگفت است كه بيشتر فرقه .است دينان خرم
 .سنباد و استاد سيس و مقنع نيز به تناسخ معتقد بودند .اند هتناسخ معتقد يا متمايل شد آيين

خواستند خود را جانشين قهرمانان گذشته  ميدر واقع آيين تناسخ دستاويز تمام كساني بود كه 
دوستان و پيروان ابومسلم به اين . قلمداد كنند و يادگار ديرين دالوران كهن را زنده دارند

بن سهل  شدند و ياران جاويدان مياست گرد وي جمع  انديشه كه روح وي در مقنع حلول كرده
  .ورزيدند ميدر تن بابك درآمده است از ياري بابك دريغ ن ، به گمان آنكه روان او

با  ، بوده است كه نهضت بابك را نيز مانند قيام مقنع اي وسيله آيا اين عقيدة تناسخ
ابتداي سخن ايشان آن «: گويد ميخواجه نظام الملك . ابومسلم مربوط كنند؟ دور نيست ةخاطر

باشد كه بر كشتن ابومسلم صاحب دولت دريغ خورند و بر كشندة او لعنت كنند و صلوات دهند 
رون پسر فاطمه دختر ابومسلم كه او را كودك دانا خوانند و به تازي ها بر مهدي فيروز و بر

   دينوري در باب روايتي است كه كند ميتأييد  چه ارتباط اين فرقه را با ابومسلم آن. 9»العالم الفتي
  
  . 30 -31ص  4و التاريخ ج  ءالبد  - 4
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ها را در آن  به قلم آقاي سعيد نفيسي كه تمام روايات مربوط به آن» دين بابك خرم«رجوع شود به كتاب 
  .كتاب جمع و نقل كرده است
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آنچه نزد ما  اند همردم در نسب و آيين او اختالف كرد« :نويسد مي وي .كند ميذكر  بابك نسب
بنت ابومسلم است و فاطميه كه  ةفاطمبن  آيد آن است كه او از فرزندان مطهر ميدرست به نظر 

  10»).ص(از فرق خرميه هستند به همين فاطمه دختر ابومسلم منسوبند نه فاطمه دختر پيغمبر

  
  بابك

آلود و  غرض اند هاما اين بابك كه بود؟ بيشتر مطالبي كه در منابع موجود دربارة او آورد
. سيماي واقعي او را ديد ها ي غبار افسانهتوان از ورا مياز اين رو به دشواري . آميز است افسانه
اند  ، و از تعصب، سعي كردهدكننجلوه  و تباه او را تيره ةخاطر اند هنويسان مسلمان كوشيد تاريخ

نهضت او ظاهراً در بين عامه طرفداراني داشت اما مورد  .سيماي او را زشت و ناپسند جلوه دهند
صدد احياء مزدكي بود ناچار مسلمانان نيز  عالقه دهقانان و بزرگان نبود و چون وي در

  .توانستند آن را تحمل كنند مين
دهد كه با غرض و نيت خاصي  ميبه خوبي نشان  اند هكرد يي كه در باب او جعلها افسانه
در  دينان خرمي مهم تاريخ بابك و ها گونه قسمت نام بابك را آلوده نمايند بدين اند هسعي داشت

  .آيد ميي جالب به دست ها اي نكته معذلك از آن چه باقي است پاره. است ظلمت ابهام فرو رفته
با لحني كه كامالً » اخبار الطوال« دينوري مؤلف. دربارة تبار و نژاد بابك اختالف است

معذلك . شمرد دخترزاده ابومسلم مي» مطهر«تواند انسان را مطمئن كند او را از فرزندان  مي
پدرش مردي «: گويد كه ميكه اخبار بابك را جمع آورده است  از قول كسي ،الفهرست مؤلف
آباد از روستاي  اي به نام بالل به حدود آذربايجان رفت و در قريه. فروش از اهل مداين بود روغن

ي آن روستا ها گرفت و در قريه ميريخت و بر پشت  ميوي روغن در ظرفي . ميمد مسكن گرفت
ذكر نشده است اما سمعاني نام پدر » الفهرست«فروش در  روغننام اين  11» ...كرد ميآمد و شد 

كند اصراريست  ميجلب توجه » الفهرست«اي كه در روايت  نكته. نوشته است 12بابك را مرداس
و مادرش را » روغن فروشي از اهل مداين«پدر او را . اند هكه براي رسوا كردن بابك به كار برد

در اين . اند همعرفي كرد» فروش به حرام گرد آمده بودزني يك چشم كه مدتي با مرد روغن «
  .روايت آثار غرض و كينة راويان آشكار است

  
  روايات مجعول
. اند هآميزي در باب كودكي بابك آورد انگيز افسانه اين روايت داستان شگفت ةدر دنبال

آن زمان  گشت بابك در ميگويند روزي مادر بابك بيرون رفت و در پي پسر «: نويسند كه مي
وي را در زير درختي يافت كه خفته و برهنه بود و از  ، مادر. برد ميگاوهاي مردم را به چراگاهي 
چون بابك از خواب برآمد ديگر اثري از خون نديد  تراويد ميخون  بن هر مويي از سينه و سر وي

يي از قبيل ها داستان اين افسانه نيز كه» . . .خواهد آمد كه كار پسر باال گيردندانست كه ديري بر
آورد ظاهراً براي آن ساخته شده است كه بابك را  ميرا به خاطر » النصر دانيال و بخت«ة افسان
  و   كشتارها نيز   رـدر روايات ديگ .نمايند  رفيــمع  »آشام خون«و » خوار مردم« ك غولـمثل ي

  
  .338اخبار الطوال ص   -10
  .480الفهرست ص   - 11
است   خوار آمده است و به معني مردم» اس«و » مرد«اهراً از دو جزء فارسي كه ظ اين نام  - 12
اند براي پدر او بيابند پدر ضحاك را نيز بعضي  توانسته ترين نامي است كه دشمنان بابك مي مناسب
    ZDMG 4,423: ك .ر - اند خوانده *مرداس
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  .اند هقل كردن بسيار كه شده است با اغراق و مبالغه يي راها ريزي خون
در طي اين بيست و دو سالي كه قيام بابك به طول انجاميد به «: گويد ميمسعودي 

در  13»كمترين قول پانصد هزار تن از امراء و رؤساء و ساير طبقات مردم به قتل رسيد
هزار هزار  ، حساب كردند كشتگان او را«نقل شده است كه  مقدسيالحكايات از تاريخ  جوامع

از جالدان او يك جالد گرفتار آمده بود از او «: نويسد مينظام الملك  14»مسلمان را كشته بود
سي  ام اما آن چه من كشته اند هپرسيدند كه تو چند كس كشته اي؟ گفت او را جالدان بسيار بود

ر اخباري كه د 15»اند هكشت ها و شش هزار مسلمان است بيرون از جالدان ديگر و آنچه در حرب
فراوان است كثرت و وفور اين گونه روايات نشان ها  اين گونه داستان اند هراجع به بابك نوشت

دهد كه ياران خليفه تا چه حد براي رسوا كردن بابك و از ميان بردن حقايق احوال او سعي  مي
ازه آشفته و اند هآيد تا چ ميپيداست كه آن چه از اين منابع در باب نهضت بابك بر . اند هورزيد

آنچه مسلم است اين است كه نهضت بابك در ميان روستاييان و كشاورزان . درهم خواهد بود
مدتي پيش  نيز اين نهضت ظاهراً. هان بسيار داشته استواعراق و آذربايجان هواخ يها كوهستان

  .از ظهور بابك به وجود آمده بود و پس از او نيز چندين قرن دوام داشت
مزدكيان و  يها و آشوبها  شورشها  سرداري دلير و هوشمند بود كه مدتبابك فقط 

بود كه از رؤساي  بن شهرك جاويداندر اين كار نيز وي جانشين . را رهبري كرد دينان خرم
ن زن او با خرميان چنين ند كه پس از مرگ جاويدانويس مي. شد ميخرميه آذربايجان محسوب 

خود كرده است و اهل اين نواحي را به پيروي او وصيت كرده و  ةجاويدان بابك را خليف«گفت كه 
روح جاويدان به وي تحويل كرده است و شما را وعده داده است كه بر دست او فتح و ظفر 

  »...بيابيد
  

  قيام بابك
نهضت  ةو براي ادام دينان خرمهجري به نام آيين  200گونه بود كه بابك در سال  بدين

زيادي از كشاورزان و  ةبه زودي پيروان او بسيار شدند و عد. جاويدان مزدكي برخاست
  .يان به ياري او برخاستنديروستا

           هدـواليت ع ةمسأل. خود بود يها يفه سرگرم گرفتاريـخل مأمونها  در اين سال
بر ضد خليفه تهيه كرده يي كه ايرانيان و مخصوصاً آل سهل ها و توطئه ،الرضا بن موسي علي

فرصت  كرد ميرا سرگرم  مأموننارضايي عباسيان بغداد كه ناچار . بودند او را مشغول كرده بود
ي آذربايجان قدرت و قوتي به دست آورد ها بدين جهت او در كوهستان. مناسبي براي بابك بود

 ي ارمنيهها او در كوه گاه چند كرت سپاه سلطان را هزيمت كرده بود و مأوي« ميحتي به قول بلع
هاي سخت دشوار كه سپاه آنجا نتوانستي رفتن كه صد پياده در گذري  جاي ،و آذربايجان بود

در  ، و دربندها سخت بود اندر يكديگر شدهها  بايستاندي اگر هزار سوار بودي بازداشتندي و كوه
خواندندي و او ايمن آنجا در نشسته بودي ) بده(حصاري كرده بود كه آن را بذ  ها ميان آن كوه

بود مي فرود آمدندي و بديشان راه نيافتندي و او آن جا ه ها چون لشگر بيامدي گرداگرد آن كوه
تا روزگار بسيار برآمدي؛ چون سپاه امن يافتندي يك شب شبيخون كردندي و سپاه اسالم را 

  بدين  ي ودو فرستا كرديـطان به صد جهد لشگر دگر باره گرد ديگر باره سلهزيمت كردندي تا 
  

  .305التنبيه و االشراف ص   - 13
  .نسخه خطي مجلس  -14
  .نامه سياست  -15
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  16».حيلت بيست سال بماند 
. ي بسيار كردندها جويي و معتصم براي برانداختن او چاره مأموندر اين بيست سال 

اما گذشته از نارضايي مردم كه مايل نبودند بار . دستگير كردنش فرستادندلشگرهاي بسيار براي 
و سختي سرماهاي آن حدود همواره سرداران  ها ديگر استيالء عربان را تحمل كنند تنگي راه

هجري معتصم خيدربن كاوس  230در سال . كرد ميرو  و شكست روبه ميمسلمان را با ناكا
 ةاين افشين يك اميرزاد. ين معروف بود به جنگ بابك فرستاداشروسنه را كه به افش ةاميرزاد
 ها نژاد بود كه در بغداد براي ايجاد دولتي ايراني و برانداختن بنياد خالفت تازيان توطئه ايراني
  .كردند ميدوستان خليفه نيز او را به هواداري عجم و به تمايالت مجوسي متهم . كرد مي

بك دوستي داشته است و در نهان براي برانداختن خالفت گويند كه او با مازيار و با مي
چند سال بعد كه مازيار دستگير شد وجود اين نقشه را . كرده است بغداد با آنها همكاري مي

 من و افشين خيدربن كاوس و بابك هرسه از ديرباز«: ا اعتراف كرده بود و گفته بود كهآشكار
داري با خاندان  ه دولت از عرب بازستانيم و ملك و جهانداده بر آنك ايم و قرار عهد و پيمان كرده
معذلك وقتي از طرف خليفه به او پيشنهاد شد كه براي قهر و قمع بابك  17».كسرويان نقل كنيم

  .به آذربايجان برود در اين كار ترديد نكرد
  

  افشين و مازيار
نبود كه هرگز نهضت بابك اگر چه رنگ ايراني داشت اما نهضتي . علتش آشكار است

كساني از ايرانيان كه براي برانداختن . ي طاليي اميرزادة اشروسنه را تحقق بخشدها بتواند خواب
كردند آرزو داشتند كه با برانداختن خلفا  ميشايد با افشين همكاري  دستگاه خالفت با مازيار و

اما . ت ساساني برآورندخواندند احياء كنند و دولتي نظير دول ميظاهراً آنچه را خود دين سپيد 
اين شاهزادگان . نهضت بابك كه آيين مزدك داشت آنها را و افشين و مازيار را نيز سودمند نبود

ايران و ايراني براي . اشروسنه و طبرستان ظاهراً جز وصول به مقامات عالي هدف ديگر نداشتند
آنها باز ستانده بود دوباره به دست  كردند امتيازاتي را كه اسالم از ميآنها سعي . بود اي آنها بهانه

اما براي . بنابراين مبارزة آنها با دستگاه خالفت براي جمع ثروت و وصول به حكومت بود. آورند
دادند و  ميعرب ناراضي بودند نويد رهايي  وصول بدين هدف كساني را كه در بالد آنها از اسالم و

امارت از كشتن عموي خود كه او نيز ايراني بود  مازيار براي رسيدن به. خواندند ميبر گرد خويش 
افشين براي جلب  .ثر ايران عالقه داشت خودداري نكردĤخود او به مفاخر و م ةازاند هو ناچار ب

ي ناروا براي دستگير كردن بابك دريغ نورزيد همين افشين ها جويي از چاره يعنايت خليفة تاز
كرد به اين اميد كه خليفه او را براي دستگير  ميويق مازيار را به خروج و قيام بر ضد خليفه تش

كردن مازيار بفرستد و حكومت خراسان و جبال را كه در دست رقيبان او يعني خاندان طاهر 
 را همه چيز» اميرزادگان«پيداست كه در اين ميان . ي سپرداست از آنها بستاند و به و

  .توانستند فداي سودپرستي خويش كنند مي
. زوال گردد تا آنها بتوانند آرزوهاي خويش را تحقق بخشند ةكه قدرت خلفا عرضالزم بود 

و نارضايي . نابودي گردد ةديدگان بر ضد تازيان برخيزند تا قدرت خلفا عرض كه ستم الزم بود
  توانست ايرانيان را گرد ميو آيين ديرين خود همواره   آنان به كيش ةمردم از رفتار تازيان و عالق

  
  .تاريخ بلعمي نسخة خطي  - 16
  . 220ص  1تاريخ طبرستان ج   - 17
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اي كه  البته بهترين بهانه ،پس. خاست جمع آورد ميعلم هر ايراني كه بر ضد دستگاه خالفت بر
اما اين . ديدگان نوميد ايراني را به ياري اين سرداران برانگيزد احياء آيين ملي بود ممكن بود ستم

وصول به  ةسرداران غالباً جز جمع ثروت كه آن را يگانه وسيل. خود بيش از يك بهانه نبود
با آنكه ظاهراً همه  ، ديگر نداشتند به همين جهت بود كه بين آنها ةدانستند انديش ميحكومت 

  . آمد ميدوستي پايداري به وجود ن، كردند ميقيام » احياء عظمت ايران«براي 
اما اسپهبد طبرستان . گويند سنباد چون در ري شكست خورد به طبرستان پناه برد مي

دهد كه  مياين واقعه نشان . كه نيز با تازيان دشمني داشت در مال او طمع كرد و او را كشت
ديدگان ايراني  براي فريب و اغفال ستم اي ايران در واقع جز بهانه ةاحياء عظمت ديرين گذشت

ند جز رسيدن ا هآورد ميي كه با اين سخنان فريبنده مردم را گرد خويش جمع كسان. نبوده است
  .اند هديگر نداشت ةبه ثروت و قدرت انديش

عقيده و رأي خود را نيز در راه وصول به هدف خويش  ،اگر الزم شده است احياناً ،از اين رو
كه در بغداد همواره از  ،نهدهد كه چگونه اميرزادة اشروس مياين نكته نشان . اند هكرد ميقرباني 

و حيله براي برانداختن و كشتن ايرانيان  در آذربايجان با چاره ،زد ميحمايت ايرانيان الف 
ة اشروسنه را براي برانداختن اما عامل ديگري نيز در كار بود كه شاهزاد. كرد ميكوشش 

  .كرد ميداستان  با خليفه هم» دشمن«
  

  تركان بغداد
پديد آمده بود » ايراني«و » عرب«و » ترك«دربار معتصم بين نژاد رقابت شديدي كه در 

و  ها دربار معتصم كانون توطئه .واداشته بود يكديگر سرداران خليفه را سخت به دشمني
. بين سرداران براي معتصم پناهگاه خوبي بود اين اختالفات. ي سرداران وي گشته بودها دسيسه

  .زد مياختالفات را دامن از اين رو خليفه نيز گاه آتش اين 
در واقع بدين  را اينها. جوش تركان گشته بود و معتصم بغداد شاهد جنب ةاز آغاز دور

موازنه و تعادلي ايجاد ، جهت به خدمت در آورده بودند كه در مقابل نيروي سپاهيان خراسان
اين بندگان با . آوردند ميلوك در هر سال از آن سوي جيحون به بغداد مم ةهزاران بند. كنند

افتادند بدين جهت  ميبه كار » اي حربه« ةبه مثاب هتندي و بي پروايي كه داشتند در دست خليف
هر چه نفوذ تركان در دستگاه . يافتند ميشدند و به سرعت فرماندهي  ميغالباً مورد عنايت واقع 

  .شدند ميتر  سردتر و مأيوس شد عربان دل ميتر  خليفه افزون
اما . كردند ميدر برابر تركان هرگز جاي خالي ن ،نفوذ معنوي و فرهنگي داشتندايرانيان كه 

خواه ناخواه جاي خود را به تركان دادند و از آن پس به جاي آنكه مانند پيش از اركان ، تازيان
ديبا و كمرهاي زرين داشتند  يها تركان معتصم كه جامه 18.تهديد آن بودند ةخالفت باشند ماي

آميز آنان نيز  رفتار ناهنجار و خشونت. شدند مياس خويش از ساير سپاهيان شناخته لب ةبه وسيل
تاختند و كودكان و ضعيفان  ميتنگ اسب  يها در بازارها و كوچه. آورد ميمردم بغداد را به ستوه 

  .دادند ميرا آزار 
  

18 -  Muir,  Caliphate  P.  518   -   معتصم چون به خالفت نشست به عامالن خويش در هر شهر
عربان ناراضي شدند و . نامه نوشت كه نام عربان را از ديوان عطايا بيفكنند و عطايا را از ايشان بازدارند

از آن پس تازيان ديگر در دولت . هاي ايشان به جايي نرسيد سخت به جنب و جوش آمدند اما كوشش
انگيزي  جويي و كارشكني و فتنه گونه بهانه وذي نداشتند و به همين جهت از هيچخلفا چندان قدرت و نف

  دعبل  آمد از اين رو وقتي  واثق به خالفت رسيد و از او نيز بوي خير نميدريغ نكردند پس از مرگ معتصم 
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آنان با مردم چگونه  دهد كه طرز رفتار ميشود نشان  ميحكايتي كه از تاريخ بغداد نقل 
در راه همه  ،گشت كه به سراي خود رود مي باز مأمونگويند معتصم روزي از سراي «: ستبوده ا

! پسرم پسرم: گفت ميگريست و  ميمعتصم بر زني گذشت كه  ، جا لشگريان خيمه افراشته بودند
معتصم آن مرد را فرا خواند و فرمود پسر زن را بدو باز . يكي از لشگريان كودك او را برده بود

صداي استخوان دستش  معتصم او را پيش خواند و دستش به دست گرفت. ابا كرد دهد مرد
 مردم بغداد ، اين رفتار تركان 19».رمود تا پسر را به مادر بازدهندرد بيفتاد پس بفشنيده شد و م

يا پيري يا كوري را گزندي ، غالباً وقتي يكي از تركان زني يا كودكي. را سخت به ستوه آورده بود
سرانجام مردم از تركان سخت به ستوه  20.كردند ميدر او ميافتادند و هالكش  نيد مردمرسا مي

جنگ كنيم پرسيد  تو نزد معتصم رفتند و گفتند اگر لشگر خود را از بغداد بيرون نبري با. آمدند
همين  و 21چگونه با من جنگ كنيد گفتند با تير آه سحرگاه معتصم گفت مرا طاقت آن نيست

  .ي را بنا كندار ه خليفه شهر سرمنموجب شد ك
جا پيداست كه اميران ترك با نفوذ و قدرتي  رفتار افراد سپاه در بغداد چنين بود و از همين

اندك به جايي  كار آنها اندك. اند هكرد ميچگونه با مردم معامله  اند هكه در دستگاه خالفت داشت
دست در چادر زن جواني زده بود و « ديدند كه ميرسيده بود كه گاه در روز روشن يكي از آنها را 

گفت اي مسلمانان مرا فرياد رسيد كه من زني  ميكرد و  ميكشيد و اين زن فرياد  مياو را به زور 
و صالح مرا دانند و  دختر فالن كسم و خانه به فالن محله دارم و همه كس ستر ،اينكاره نيستم

گريست و هيچ كس به فرياد آن زن  ميو  . . .اد كندبرد تا بر من فس مياين ترك مرا به مكابره 
كش بود و پنج هزار سوار خيل داشت و هيچ كس با او  رسيد كه اين امير محتشم و گردن مين

مادري او بودند بيش از اعراب  نبا اين همه معتصم به تركان كه خويشا 22»توانست كرد ميسخن ن
دمت را هيچ طايفه به خ«معتصم خود معتقد بود كه  اين. دو ايرانيان اعتماد داشت و حق با او بو

و به همين جهت اميران ترك بيش از ساير امراء مورد عنايت او بودند و اين توجه » از ترك نيست
  .به تركان بين اميران معتصم رقابت شديدي پديد آورده بودخليفه 

  
  رقابت امراء

تا مگر از اين راه در دل خليفه كوشيدند ارادت خود را عرضه دارند  ميامراء ديگر نيز 
يي هم كه در زمان معتصم رخ داد به اين اميران مجال داد كه استعداد ها جنگ. بيشتر راه يابند

  .خود را ابراز دارند مينظا
در طي بيست سالي كه بابك قيام كرده بود شش تن از اميران بزرگ بغداد از او شكست 

از . شد ميخرميان رفته رفته مأيوس  از قلع و قمعيافته بودند به همين جهت دستگاه خالفت 
كسي كه بر بابك و . كرد مياستيالي بر آذربايجان براي فاتح آن افتخار بزرگي كسب  ،اين رو
  .اميران تفوق داشت ةيافت بر هم ميدست  دينان خرم

  
ره، خبرمرگ معتصم و جلوس واثق را شنيد در طي اين ابيات هر دو خليفه را يمشاعر معروف در ص

  : نكوهيد
  قدوا  الحمدللـه ال صبر و ال جـلـد                     و ال عزاء اذا اهل البالد

  خليفه مـات لم يحزن له احد                     و آخر جاه لـم يفرح به احد
  .346ص  3ج   - 19
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. نكرد قبول آن ترديد در كردند  پيشنهاد  ن ـك را به افشيـبه اين جهت بود كه وقتي جنگ باب
پنداشت در اين  ميو آن طمع در غنايم و اموالي بود كه افشين  ، يك علت ديگر نيز دركار بود
اين ايام امرا نيز  زيرا اين نكته را همواره بايد به خاطر داشت كه در. جنگ به دست خواهد آورد

  .كردند ميجنگ ن مانند افراد سپاه غالباً جز براي كسب مال
ا عطايا و غنايم معامله جويان مزدوري بودند كه جالدت و شجاعت خود را ب اينان جنگ

فروختند و براي  ميخرد خويش به صاحبان قدرت و تيغ و بازوي خود را مثل آزادگي . كردند مي
غنايم و اموالي كه . به دست آوردن طال از ريختن خون هيچ كس حتي خون خود دريغ نداشتند

ا و دهات غارت شهره دست و پاي و بنة دشمن و گاه از مردم زبون بي از بار ها در اين جنگ
رويي پذيره  براي آنها عايدي سرشاري بود از اين رو جنگ را همواره با گشاده ،كردند مي
گزار مرگ و نيستي و  خود را خدمت ، امراء مزدور خليفه ةكه مانند هم ،براي افشين. شدند مي

  .نبودتر از قبول چنين مأموريتي  تر و مطبوع پاسدار قدرت و عظمت ميدانست هيچ آسان
در اين جنگ وي اموال و غنايم بسياري كه براي تحقق احالم او الزم بود به دست 

و نيز بر خواجه تاشان و رقيبان ديگر خويش كه در دستگاه خالفت قدرت و نفوذي  ،آورد مي
يست سال قدرت بدر طي . يافت اما برانداختن بابك كار آساني نبود مييافته بودند تفوق و تسلط 

 اي افشين جز به كار بردن خدعه و نيرنگ چاره ،از اين رو. ي استوار گرفته بودها ريشه و نفوذ او
  .ديد مين

  
  بارة بابك و افشيندر

دام  كرد ميگاه در نهان به جاي بابك  گاه و بي، يي كه افشينها نوازي و دلها  دوستي
قرباني طمع و كينه ورزي پس از برانداختن وي وقتي افشين خود ، بعدها. فريبي براي خصم بود

گفتند كه او در نهان با . خليفه و تركانش گرديد سعي كردند او را به همكاري بابك متهم كنند
داستان بوده است اگر در اين اتهام حقيقتي باشد شايد بتوان گفت  دست و هم بابك و مازيار هم

ا برانداختن آنها براي خود داشته است تا ب ميكه افشين اين هر دو تن را به سركشي و آشوب وا 
ي ها ترين حربه افشين براي برانداختن بابك از قاطع ،افتخار و عظمتي كسب كند و در هر حال

  .ورزي خويش كرد طلبي و طمع گونه او را فداي جاه و بدين .دوستي ةحرب: خويش استفاده كرد
و  ها در قلعهبابك . بود كوشش بابك در برابر افشين نخست با اميد و پيروزي مقرون

  .كوشيد ميحصارهاي استوار طبيعي با دشمنان به جان 
  

  بوزنطيه يا بيزانس
حكومت مسلماني بلكه خارج از قلمرو اسالم نيز براي  ةنه فقط در حوز ،گذشته از آن

پيروان او در بوزنطيه نيز امپراطور روم شرقي را به جنگ با . كرد ميپيكار با خليفه كوشش 
  .كردند ميخليفه تشويق 

بر رغم  ،زيرا قيصران بوزنطيه. پناهگاه مناسبي يافته بودند *خرميه در شهرهاي بوزنطيه
توانسته بود در بوزنطيه  مأمونكوشيدند اتباع بابك را تقويت كنند چندي پيش از اين  ميخلفا 

ه بود و در آسياي صغير بر قيصر شوريده ليرا كه از اهل صقمي توماس نا ،او. آشوبي پديد آورد
  . بود ياري كرد و او را بر ضد تئوفيل كه قيصر بوزنطيه بود تقويت نمود
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ها قرار داد و  ميبه مثل كرده باشد بالد خود را پناهگاه خر ةقيصر نيز براي آن كه معامل  
به قصد جنگ با روم بيرون آمده بود در طرسوس  .ه 218 سال دركه  مأمون. كرد ها آنها را ياري

   .چنان دوام يافت كه در مجاورت ثغر روم در جريان بود هم ييها درگذشت و تحريكات و دسيسه
وقتي افشين كار بر بابك تنگ گرفت و بابك كار خود سخت ديد و بر  ،مطابق قول طبري

بن ميخائيل  ه پادشاه روم تئوفيلب آيد ميهالك خويش يقين كرد دانست كه خود با معتصم بر ن
كه ملك عرب همه دالورانش را در جنگ من از دست داده است و اكنون كارش به جايي  نامه كرد

بن دينار و طباخ خود ايتاخ نام را به جنگ من  رسيده است كه ناچار شده است خياط خود جعفر
  .ي بر او تاختن تواني كردفرستد بر درگاه او ديگر كس نمانده است اكنون تو نيز اگر خواه

جماعتي از ، قيصر با صد هزار و به قولي هفتاد هزار كس آهنگ ديار مسلمانان كرد
علمان نيز كه سردارشان بارسيس نام داشت و امپراطور روم آنان را جزو لشگريان خويش  سرخ

اسالم رسيد آن وقتي به زبطره از بالد مرزي . داد با وي بودند ميپذيرفته بود و اجرا و جامگي 
   ...23مردان بسيار كشت و زنان و كودكان بسيار اسير كرد و شهر را آتش زد. شهر را غارت كرد

اما حتي پس از اسارت و قتل . بابك را گرفته بود افشين ،كه اين حادثه رخ داد ميهنگا
د آنها در قسطنطنيه و نز. به مسلمانان تسليم نشدند دينان خرمعلمان و  بابك نيز سرخ

  .دادند ميترتيب  ها و توطئه ها بوزنطيه بر ضد خليفه دسيسه انامپراطور
اي كه در اينجا بايد به ياد داشت قدرت و نفوذي است كه ايرانيان مهاجر در پايتخت  نكته

آيد كه در قسطنطنيه  ميمورخان غربي بر ةاز گفت. امپراطوري بوزنطيه به دست آورده بودند
  .اند هيستز مياز ايرانيان  اي عده

  
  تئوفوبوس
كه يك شاهزاده ايراني از نژاد ساسانيان در حال فقر و تبعيد در قسطنطنيه  اند هنوشت

در دوازده سالگي انتساب او به خاندان . باقي ماند ،نام 24»تئوفوبوس«فت و از وي پسري وفات يا
استعداد او . او آيين عيسي گرفت و در بوزنطيه به خدمت نظام درآمد. سلطنتي معلوم گرديد

سرانجام خواهر قيصر را به زني گرفت و به فرماندهي سي هزار تن . موجب سرعت ترقيش گشت
پيداست كه ايرانيان  25بودند منصوب گرديد كه مانند پدرش از مسلمانان گريخته يايراني مهاجر

در باب فرجام كار اين شاهزادة ايراني روايتي جالب نقل  .اند هنزد قيصران بوزنطيه مورد توجه بود
 ميآنها بود تعصب قو ةكه آن سي هزار ايراني كه وي فرمانده و سركرد اند هنوشت. اند هكرد

و  مييشواي خويش خواندند تئوفيل با افواج روداشتند سر به شورش برآوردند و تئوفوبوس را پ
. قيصر بوزنطيه در بستر مرگ بود. يوناني شورش آنها را فرو نشاند و تئوفوبوس دستگير شد

شاهزاده  ةبفرمود تا سر تئوفوبوس را ببرند و در طشتي نزد او برند چون چشمش به سر بريد
  .تئوفيل نخواهم بود تو ديگر تئوفوبوس نيستي و زودا كه من نيز: افتاد گفت

  
  ي بابكها جنگ

به طول  ها مدت، طبيعي جبال آذربايجانو باري پيكار بابك با افشين در حصارهاي محكم 
  .اند هها را مورخان به تفصيل نوشت انجاميد داستان اين جنگ

  
  .223طبري، حوادث سنه   - 23
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چنانكه از فحواي قول . هجري دوام داشت 223تا  220مدت سه سال از  ها اين جنگ
گذشته از واليت . آيد معتصم براي اتمام اين مهم افشين را اكرام بسيار كرده بود ميطبري بر

آذربايجان و ارمنستان كه بدو داده بود سپاه و خواسته و آالت جنگ و چهارپايان بسيار با او 
د به آذربايجان برود و بن يوسف مأمور شده بو مت افشين نيز محمدپيش از عزي. فرستاده بود

  .حصارهايي را كه بابك ويران كرده بود از نو بسازد
را  دينان خرماي از  بن يوسف در اين مأموريت با سپاه بابك درآويخته بود و عده محمد

صدد برآمد كه  اما وقتي افشين به آذربايجان رسيد در. بود كشته بود و جمعي را اسير كرده
  .گذشته از شمشير براي برانداختن بابك از حيله و چاره نيز مدد گيرد

افشين . يي كه افشين با بابك كرد از آغاز با خدعه و نيرنگ همراه بودها گونه جنگ بدين
تازه به آذربايجان رسيده بود كه محمد بن بعيث يك سردار ديگر خليفه با آنكه با خرميه پيمان 

گويند . عهد خويش بشكست و با سپاه بابك به خيانت و خدعه درآويخت ،صلح داشت
بن  عصمت نام سپهساالر بابك به در حصار شاهي كه محمد، كه افشين به آذربايجان آمد ميهنگا

  .بعيث كوتوال آن بود فرود آمد
بن بعيث براي لشگر او چنان كه عادت داشت علوفه بفرستاد و چون شب درآمد  محمد
پس دست . بن بعيث آنها را بكشت ها مست شدند محمد چون آن. ا ده تن مهمان كردعصمت را ب

عصمت . يك آواز ده تا درآيند و گرنه تو را بكشم عصمت ببست و گفت سران سپاه خويش را يك
بن بعيث آنها را  خواند و محمد مييك سرهنگان خويش را به درون حصار  چنين كرد و يك

پس از آن افشين بر همه  26چون اين خبر بدانستند همه بگريختندبازماندگان سپاه  ،كشت مي
  .بانان گماشت و لشگرها بر تنگناها و حصارها بداشت ها ديده راه

  
  جنگ وخدعه

اما بابك كه در حصارهاي محكم ايمن بود هفت ماه سر از حصار بر نياورد و با سپاه افشين 
به معتصم نامه نوشته بود و . چاره و حيله برآمددر صدد . افشين دلتنگ و ملول شد. مقابله نكرد

» كبير بغاي«ترك همراه معتصم صد شتر بار درم با سيصد غالم . خواسته و درم خواسته بود از او
گاه افشين سه روز راه بود برسيد افشين بدو نامه وبه جايي كه تا ارد بغاچون . نزد وي فرستاد

تا چون  ،ها فالن روز نزد افشين برم درانداز كه اين مال جا درنگ كن و آوازه كرد كه يك ماه همان
جاسوسان بابك اين خبر را بدو برسانند مگر براي تاراج اين مال آهنگ تو كند و از حصار خويش 

اما بغا به دستور . چنين كردند و روز معهود بابك با پنج هزار تن سوار بيرون آمد. بيرون آيد
اي كه  حيله. بار همراه خود آورده بود اي گذاشته بود و شتران بيرا هم شبانه به ج ها افشين درم

آنكه گزند و آسيب بزرگي بيند مقداري غنايم به  افشين طرح كرده بود در نگرفت و بابك بي
از آن پس چندين جنگ بين سپاه بابك و افشين درگرفت كه هركدام  . . .چنگ آورد و بجست

  .يافتند مينوبتي ظفر 
بردند دليرانه  مياستوار داشتند و از برف و سرما رنج بسيار  يها گاه كه پناهسپاهيان بابك 

نداشتند رفته  هاي دشوار عادت اما ياران افشين كه به سرماي سخت و راه .كردند ميمقاومت 
اما معتصم . بسياري هالك شدند گونه گذشت از سپاه افشين دو سال بدين. شدند ميرفته ملول 

  .فرستاد مياندازه  و عدت و آلت بيهمواره سپاه تازه 
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چون در يك فرسنگي آن حصار فرود . سرانجام افشين آهنگ تسخير حصار بابك كرد
آمد بابك خروارها خوردني و ميوه از حصار خود براي لشگريان افشين فرستاد و گفت شما 

ايد ما را جز اين قدر  آييد خوردني نيافته ميدر اين ده روز كه به سوي حصار ما . ميهمان ماييد
ما را «چنان باز پس فرستاد و به بابك پيغام داد كه  نگرفت و هم ها افشين آن نزل. چيزي نبود

خوردني به كار نيست و دانم كه تو اين كار بدان كردي تا سپاهيان ما را شماره كني در اين سپاه 
ن سيصد هزار مسلمانند كه همه با او يك دلند و تا سي هزار مرد جنگي است و با اميرالمؤمني

ي به زنهار آيي و اكنون تو بهتر داني خواه. گردند مياز جنگ تو باز ن اند هيك تن از ايشان زند
  ».خواهي جنگ كني

خواست به زنهار خليفه درآيد جنگ را برگزيد پس درهاي حصار محكم  ميبابك كه البد ن
جا نشست  نيز برگرد حصار لشگرگاه ساخت و خندق كند و همانافشين . كرد و در آنجا بماند

نمودند كه از سپاه دشمن پروا  مي آمد و چنين فرا ميروزها از حصار بابك بانگ چنگ و رود 
: به طول انجاميد ها اين حال نيز مدت. فرستادند ميشبيخون به شبها گروهي را همواره  ندارند اما

و كشتارهاي سخت  ي خونينها كار نيك ايستادند جنگ سپاه افشين با تنگي علف و سختي
  .روي داد و بسياري از سپاه بابك تلف شدند

گشود و لشگر افشين از گرد  مياز توقف در حصار كاري ن. سرانجام بابك دركار فرو ماند
منم : بر بام حصار برآمد و گفت. بابك بر آن شد كه با افشين حيله سازد. رفت ميحصار دورتر ن

بابك زنهار . افشين به پاي ديوار آمد. تر آيد تا با وي سخني گويم افشين را گوييد نزديك ،بابك
بر . خواست و گفت گروگان من پسر مهترم است او را به نوا گير و براي من زنهار خليفه بستان

بازآمدند چون شب در  ن حصار رها كردند و به جاي خويشاين قرار نهادند و لشگريان افشي
ابك كسان خود را برگرفت و با پنجاه مرد كه با وي در حصار مانده بودند از حصار بيرون رسيد ب

  .رفت و از آنجا به سوي ارمنستان گريخت ها شد و به كوه
  

   گرفتاري بابك
گويند چون بابك از حصار بجست لباس مسافران و بازرگانان پوشيد و با كسان خود در 

چوپان نزد . ي بخريداني كه در آن حوالي بود گوسفندچوپاز . ارمنستان به جايي فرود آمد
افشين پيش از آن . كه بابك آمده است دانستند. بن سنباط امير ارمنستان برفت و خبر برد سهل

فرستاده بود و آنان را بدان ها  به همه حكام و اميران آذربايجان و اران و بيلقان و ارمنستان نامه
  27.بابك با او كمك كنند د كه در فرو گرفتنوواداشته ب

بن سنباط چون از آمدن بابك به ارمنستان وقوف يافت بر نشست و به ديدار او رفت  سهل
و در نهان به افشين نامه نوشت كه بابك  ، و بابك را با لطف و اكرام به سراي خويش مهمان برد

كه چون بابك با وي به داد و بر آن قرار نهادند  ها ميافشين وي را اميدها و دلگر. نزد من است
  .قصد شكار بيرون رود او را در جايي كه از پيش معين كرده بودند به كسان افشين تسليم كند

كند برآشفت  ميچنين كردند و چون بابك دريافت كه سهل او را به خيانت تسليم دشمن 
 از آنچه اينانبيش  ترا خواستي مي مرا به اين جهودان ارزان فروختي اگر مال و زر« و به او گفت

  28».دادم مي دادند
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علمان ويران  حصارهاي سرخ. گونه افشين با غدر و حيله بابك را بگرفت و بند بر نهاد بدين
چنان  ي آنان به پايان نرسيد و همها و مبارزه ها اما كوشش. شد وآنها خود كشته و پراكنده شدند

  .پس از بابك نيز دوام داشت
شادي خليفه از اين پيروزي . را برنشاند و آهنگ سامرا كرد افشين بابك و كسان او

چون افشين بابك را به . اندازه كرد افشين را بسيار بنواخت و تشريف و اكرام بي. اندازه بود بي
مشاهير معتزله بود ناشناس  بغداد و از ةگاه احمدبن ابي دواد كه قاضي القضا سامرا آورد شبان

پيداست كه هول و وحشت خليفه نسبت به بابك . جا رفت و بابك را بديد و با او سخن گفت بدان
تا چه حد بود كه تا هنگام صبح طاقت نياورد و او نيز متنكروار به سراي افشين رفت و هم در 

  . شب بابك را بديد
كرد اكنون در  مياو را تهديد  ها كه سال توانست باور كند پهلوان دليري ميگويي بغداد ن

  ...برد ميجا به اسارت به سر  آن
  

  فرجام بابك
معتصم . ديگر روز معتصم بر نشست و مردم از دروازة عامه تا مطيره صف كشيدند

از كسان خويش پرسيد كه او را بر چه . خواست تا مردم بابك را به رسوايي و خواري ببينند مي
بفرمود تا فيلي بياورند و بابك را لباس زيبا . تر از فيل نيست هيچ چيز مناسبگفتند . بايد نشاند

به دارالعامه  ،درپوشيدند و كاله سمور بر سر نهادند و او را با انبوه مردم بر درگاه اميرالمؤمنين
بفرمود تا دژخيم او را كه . دخواست تا دست و پاهاي او را ببر اميرالمؤمنين دژخيم. درآوردند

العامه برآمد و نودنود را بخواند چون وي فراز آمد اميرالمؤمنين  نود بود بخواندند حاجب از باب نود
 ةاي كه بابك در مواجه پروايي دليرانه سردي و بيخون. داد تا هر دو دست بابك را قطع كندفرمان 

  .قهرمانان بود ةمرگ نشان داد شايست
اي بابك كاري «: وي را گفت. جا بود بدانگويند چون بابك بر معتصم در آمد برادرش هم 

گفت خواهي ديد كه صبر چگونه  29»نون صبري كن كه ديگري نكرده باشدكردي كه كس نكرد اك
  .كنم

ماليد  خود چون يك دستش بريدند دست ديگر در خون خود زد و در روي« كه اند هنوشت
اين چه عمل است گفت در اين  . . .و همه روي خود را از خون خود سرخ كرد معتصم گفت

حكمتي است شما هر دو دست و پاي من بخواهيد بريد و گونة روي مردم از خون سرخ باشد 
من روي خويش از خون خود سرخ كردم تا چون خون از تنم بيرون . خون از روي برود زرد باشد

شكنجه را به باري بابك در دم مرگ نيز اين همه » 30شود نگويند كه رويش از بيم زرد شد 
معتصم بفرمود تا او را در جانب شرقي بغداد . سردي تلقي كرد و هيچ سخن نگفت و دم برنياورد

  او چه شد؟ اما افشين كه بود و فرجام. سرانجام بابك چنين شد. ميان دو جسر بر دار كردند
  
  افشين

يي كه او ها توطئهو ها  از تحريك. از قهرمانان ملي ايران وانمود كنند اند هافشين را كوشيد
  خيانت آشكاري را . اند هداد با اعجاب و تحسين ياد كرد ميد دستگاه خالفت در نهان انجام ـبر ض
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. ترديد استجاي ها  در اين نكته. اند هكه او نسبت به بابك و مازيار كرد از روي مصلحت دانست
جز جمع ثروت براي . جوي بود اي جهان شاهزاده آيد مي كه از تاريخ زندگي او بر افشين چنان

خواست تا به سلطنت خراسان برسد و براي اين كار حتي پدر  مي .اي نداشت كسب قدرت انديشه
لشگريان به ، كوشيد تا مال و ثروت جمع كند و براي اين مقصود مي. كرد ميو برادر خود را فدا 

كه به آرزوهاي شيرين خويش برسد از  براي آن. ورزيد ميو حتي به دوستان خود نيز خيانت  خود
داشت و هرگز در باطن كيش و آيين  ميعربان را دشمن . كرد ميفدا كردن وجدان خود نيز دريغ ن

. كرد مير عربان مجبو ةگزاري خليف آنان را نپذيرفته بود اما حب جاه و عشق مال او را به خدمت
كيشان و  مال ناچار شد به نام مسلماني هم به آيين ديرين خود وفادار مانده بود اما براي جاه و

گفت براي خاطر  ميكرد اما چنان كه خود او  ميتيغ كند اعراب را تحقير  ةنژادان خود را طعم هم
خورد  ميوغن دنبه حتي براي خاطر آنها ر داد ميعربان به هر كاري كه از آن نفرت داشت تن در 

طاهر از آن رو بود كه به خراسان  دشمني او با آل . . .پوشيد ميشد و نعلين  ميو بر شتر سوار 
بود و  طاهر آل اي بر ضد دوستي او با مازيار دسيسه. برد ميچشم داشت و بر اميران آن رشك 

يي كه بر ضد ها ئهو توط ها تحريك .؛ مازيار را نيز قرباني اين دوستي كردسرانجام به خدعه
ي خود هرگز ها و مبارزه ها در كوشش. خورد ميآب  بيم و طمع ةبيشتر از سرچشم كرد ميخليفه 

مدارك و شواهد  از تأمل در تاريخ؛. انديشيد ميبه ايرانيان و به كيش و فرهنگ مجوسان ن
  . توان يافت مياي براي اين دعوي  ارزنده

  
  اشروسنه

واليت اشروسنه؛ كه نياكان افشين در آن حكومت را به ميراث داشتند در ماوراءالنهر بين 
در شمال  .شد مياز مشرق به فرغانه و از مغرب به سمرقند محدود . سيحون و سمرقند واقع بود

 ةاين سرزمين به واسط .آن چاچ و قسمتي از فرغانه و در جنوبش كش و چغانيان قرار داشت
. صد قلعه وجود داشتچهار ،كه درآن اند هو گفت ،آبادان و توانگر بود ،جود معادنوفور آب و و

اعراب مضري و يماني در تمام بالد خراسان مسكن  ،يعقوبي نوشته است كه پس از فتح بالد شرق
باري . كردند ميجا مردم اعراب را از مجاورت خويش منع  گرفته بودند جز در اشروسنه كه در آن

رامين و دارك  و ساماط وگفتند و از جمله شهرهايش بنجيكت  ميشهر بزرگ اشروسنه را بلسان 
آنها بود در شهر بنجيكت مقر  ميروايان آن واليت كه افشين لقب عمو فرمان ،بود و خراقانه
و مثل اعراب  31ظاهراً بر آيين بودا بودند ها سمني. آيين آنان ظاهراً سمني يا مانوي بود. داشتند

. كردند ميبتان خويش  پرستيدند و در نماز روي به ميساختند  مييي را كه ها جاهلي صورت
گرفتند  ميخويش  ةو بتان را قبلها  خردمندان آنها در عبادت نگران آفريدگار بودند واين نقش

 ةبتان وسيل پنداشتند پرستش ميشمردند و  مياما جاهالن بتان را در خدايي به آفريدگار انباز 
آيين ماني نيز در اين حدود انتشار يافته بود اما به هر حال بعضي قراين  32. . .تقرب به خداست

  بتاني كه در. اند هداشت  بودا  آيين خـبلكيان ـمثل برم ،دهد كه شاهزادگان را اشروسنه مينشان 
  

  .138التنبيه و االشراف ص   - 31
ها به شمنان نيز تعبير  همان كساني هستند كه از آنسمنيه  82ص  1مروج الذهب ج   - 32

ها نوعي از مذاهب هنود بوده است و به قدم دهر و تناسخ قائل  پرستانند، مذاهب آن كنند و نوعي بت مي
ن بعضي طوايف و اقوام متوطن در تركستان و چين نيز پيروان نوعي از اين عقايد زياده يدر ب. اند بوده
و الفهرست و براي شرحي از مناسك  25العلوم خوارزمي ص  مفاتيح: ك .يد اين طايفه ردر باب عقا. اند بوده
  .  Forgotten Reigionsدر كتاب   Shamanismها رجوع شود به مقالة  آن
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 پرستي داشته است و كند كه وي آيين بت ميحكايت از اين  اي تا اندازه اند هافشين يافت ةخان

ها اشاره خواهد رفت نيز اين دعوي را  زندگي افشين بدان ةچقرائن ديگري كه در طي تاريخ
  .كند ميتأييد 

اميه از دستبرد تازيان و مسلمانان  بني ةتا پايان دور ،ها سرزمين افشين ،باري اشروسنه
والي خراسان  ، اموي ةبن محمد آخرين خليف در ايام مروان ،بر طبق قول بالذري .مصون مانده بود

خلفاي بني عباس نيز تا 33كه نصربن سيار نام داشت در اشروسنه غزا كرد اما كاري از پيش نبرد
  .بر آنجا دست نيافتند مأمونزمان 

افشين اشروسنه كه كاوس نام . به خالفت رسيد در سند به غزا پرداخت مأمونچون 
درخواست و  صلح و از وي .كرد نامه مأمونبن سهل ذوالرياستين وزير و كاتب  داشت نيز به فضل

 مأموناما چون . اين خواهش او پذيرفته آمد. مالي پذيرفت تا مسلمانان در بالد او غزا نكنند
خراسان را ترك گفت و آهنگ بغداد كرد كاوس نيز از فرمان سر پيچيد و مالي را كه براي صلح 

  .پذيرفته بود نپرداخت
ير او نيز بود و طراديس نام داشت دختر خود را به يكي از نزديكان كاوس كه گنجور و وز

فضل يكي از پسران كاوس تزويج كرده بود و با نفوذ و حشمتي كه نزد امير اشروسنه داشت 
ستود و او را بر خيدر پسر ديگر كاوس كه به افشين مشهور است  ميهمواره فضل را نزد كاوس 

چندي . جلوه دهد ناچيز ر نظر پدر پست وكوشيد كه خيدر را بنكوهد و د مينهاد و  ميبرتري 
بن  شمها خيدربن كاوس كه از دورويي و بدسگالي طراديس برآشفته بود او را كشت و نزد ،بعد

ا از وي اي به پدرش كاوس نويسد و خرسندي او ر محور الختلي گريخت و او خواست تا نامه
ويج كرده بود را تز) ؟(ام جنيداديس زني به نام پس از كشته شدن طر كاوس نيز. درخواست كند

  . و نزد يكي از دهگانان خود گريخته بود
بن كاوس از آشفتگي و نابساماني وضع اشروسنه آگاه گشت درصدد آن برآمد  چون خيدر

كه به حيله و خيانت حكومت آنجا را كه گويا به فضل برادر ديگرش واگذار شده بود به دست 
به طمع حكومت خود را تسليم خيانت  ،در آنجا. و به بغداد رفت از اين رو اسالم اختيار كرد. آورد
گونه سرزمين  بدين. رفت و او را به تسخير اشروسنه برانگيخت مأمونوي در بغداد نزد . كرد

 مأمونخيدر به . و حتي پدر و برادر خود را به طمع حكومت و امارت به دشمنان فروخت ،نياكان
ورت خواهد گرفت و آنچه را ديگران براي خليفه هولناك نشان داد كه فتح اشروسنه آسان ص
ترين راه را كه به  ترين و كوتاه حتي نزديك. مايه فرا نمود جلوه داده بودند او آسان و خوار

را كه از آن پس به خاطر جاه و مال مرتكب  ييها رسيد به خليفه نشان داد و جنايت مياشروسنه 
  .آغاز كردشد از خيانت به وطن و خاندان خويش 

چون كاوس از . خالد احول را با سپاهي گران به غزاء اشروسنه فرستاد بن ابياحمد مأمون
آمدن سپاه عرب آگاه گشت فضل پسر خود را نزد تركان فرستاد و از آنان براي دفع عرب مدد 

 ةروازاما سردار عرب قبل از آنكه فضل با تركاني كه به ياري او آمده بودند فرا رسد بر د. خواست
  .اشروسنه فرود آمد

  
  .418فتوح البلدان ص   - 33

  
  



 بانگ رستاخيز                                              139                                           قرن سكوتدو 

ترين راه را كه از  ترين و كوتاه كاوس امير اشروسنه گمان كرده بود كه چون عربان نزديك
دانند راهي دور و دراز پيش خواهند گرفت و رسيدن آنها به اشروسنه  ميگذشت ن ميبيابان 

بن كاوس آموخته بودند نزديك و كوتاه را از خيدركه راه اما عربان . مدتي طول خواهد كشيد
گونه ناگاه به دست آنها  كاوس كه بدين. پنداشت بر سر او فرود آمدند ميزودتر از آنچه كاوس 

فضل چون از اين خبر آگاه گشت تركان را در . افتاد ناچار شد اسالم بپذيرد و به طاعت درآيد
تركان نيز از تشنگي در  ،اسالم پذيرفت و زنهار بستد بيابان يله كرد و خود نزد پدر آمد و با او

  . . .بيابان هالك شدند
  

  در خدمت خليفه 
او را بر بالد خويش  مأمون. رفت و اسالم خود اظهار كرد مأمونآنگاه كاوس به بغداد نزد 

  34.به جاي او گماشت املك گردانيد بعد از او نيز پسرش خيدر ر
بن كاوس كه پدر و برادر و زاد و بوم خود را به عربان و دشمنان گونه افشين خيدر بدين

اين نفوذ و . فروخته بود از آن پس كوشيد كه در دستگاه خالفت نفوذ و قدرتي به دست آورد
روايي خراسان و ماوراءالنهر بدو  خواست كه از جانب خليفه فرمان ميقدرت را نيز براي آن 

از اين رو . كه از هيچ خدمتي به دستگاه خالفت دريغ نكندسپرده شود براي اينكار الزم بود 
در اين كار نيز تا اندازة . ايرانيان با سرداران عرب و ترك رقابت ورزد كوشيد كه در دشمني

  .گران تمام شد يها زيادي كامياب گشت اما اين كاميابي براي او به قيمت خيانت
براي كسب ثروت و قدرت قرار  يا افشين سعي كرد خدمت به دستگاه خالفت را وسيله

 مأمونچندي در مصر براي . از اين رو مثل سرداران اسالم در ركاب خليفه به غزا پرداخت .دهد
هدف او آن بود كه مهر و  ها عرضه كرد در تمام اين خدمتها  در غزاء روم نيز خدمت 35جنگيد
 .تر معرفي نمايد وشايستهتر  خليفه را جلب كند و خود را از سرداران ديگر او اليق ةعالق
روايي خراسان بود برسد  خواست با جلب عنايت خليفه به آرزوهاي ديرين خويش كه فرمان مي

  . . .كردند مياما طاهريان بر خراسان تسلط داشتند و اجراي اين خيال را براي او مشكل 
  

   اوضاع خراسان
يز براي مال و جاه به ن اين خاندان ايراني. خراسان و سيستان در دست طاهريان بود

كوشيدند خراسانيان را  ميبا تفاخر به نژاد ايراني خويش  با اين حال .خدمت خلفا پيوسته بودند
خواستند استقالل  مياما استقاللي كه آنها  ،استقالل داشتند ةداعي. مند كنند به خود عالقه

ثي باشد و براي اين وخواستند حكومت خراسان در خاندان آنها مور مي .حكومت خانوادگي بود
كردند و هم به  ميهم به نژاد ايراني خويش مباهات . كردند ميگونه اقدام مضايقه ن كار از هيچ

ي ايراني در ها دانستند و هم با نهضت ميرا ايراني  اعتنا بودند هم خود و فرهنگ ايراني بي تمدن
  .دندورزي ميكرد مخالفت  ميقدرت و استقالل آنها را تهديد  صورتي كه

ها در  خراسان نيز سال. با خوارج مجبور به جنگ شدند ها طاهريان در سيستان مدت
ها بود كه در سيستان و خراسان قيام  خوارج مدت. خوارج بود ةروزگار حكومت آنها گرفتار فتن

  ،كـباب هور ـظ  مقارن. انگيخت ميريان آنان را بيشتر برـم و فشار عمال طاهـكرده بودند اما ظل
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و لشگرها به حرب  ،حكومت خراسان را داشت در دينور بود مأمونعبدااهللا طاهر كه از طرف 
بسيار «ر نيشابور بود بن حميد طاهري كه از جانب عبداهللا د محمد. فرستاد ميدين  بابك خرم

موجب شد كه  ها اين ستم» ي بگرفت واندر سراي خويش درآوردضكرد و از راه شارع بع ها ستم
خراسان «عبداهللا طاهر . دم بسيار بكشتندي نيشابور تاختن كردند و مرها خوارج در يكي از ديه

خراسان و ها  كشي و آدمها  ريزي اما اين خون 36»پاك كرد و بسياري از ايشان بكشت را از خوارج
  .بودسيستان را ويران و تباه كرده 

عمال طاهريان نيز براي تنبيه و  37كردند ميديدگان قيام  اي ستم هر روز در گوشه
قحط و . كردند ميدادند و بر مردم زشتي و ناروايي  ميسركوبي آنها گاه شدت عمل به خرج 

سيستان را به  هجري بر اثر خشك شدن رود هيرمند بست و 220مرگي سختي نيز كه در سال 
رفتار كارداران طاهريان با مردم خراسان . گشته بود ها جب افزايش نارضاييمو، آتش كشيده بود

اي بنويسد كه  آنها طي نامه ةانگيز بود كه امير خراسان ناچار شد به هم چنان ظالمانه و نفرت
صالح خويش بجوييد و با  را از خواب بيدار شويد و از خيرگي بيرون آييد و حجت برگرفتم شما«

واليت مدارا كنيد و كشاورزي كه ضعيف گردد او را قوت دهيد و به جاي خويش باز آريد  انربرزگ
هاي ايشان سالم كرده  ي ايشان طعام كرده است و از زبانها كه خداي عز و جل ما را از دست

  38».است و بيداد كردن بر ايشان حرام است
ديده  مردم ستم. اند هوشيدد ميدهد كه عمال طاهريان چگونه مردم را  مياين نامه نشان 

اي  چاره گري ند جز سركشي و شورشا هشد ميواقع  كاران خوش اغراض و اهواء ستم نيز كه دست
اي  در عين شدت عمل وحشيانهها  امراء و حكام هم براي فرو نشاندن اين شورش. اند هدانست مين

موقت چندي از كارداران خويش به طور ، اند هبرد ميترين حربه به كار  كه غالباً به عنوان قاطع
اما » يدار شوند و از خيرگي بيرون آينداز خواب ب«كه به قول عبداهللا طاهر  اند هگرفت ميحجت بر

اي از آن را  توانستند از عوايد سرشاري كه بهره ميكار هرگز ن اين كارداران و عامالن طماع و ستم
  .دادند دست بشويند ميبه امير خراسان نيز 

خراسان براي خاندان طاهريان پايگاه حكومت مقتدر و  ،ه پريشاني و آشفتگيبا اين هم
پنداشت كه با  ميشايد او . منبع عوايد سرشار بود از اين رو افشين چشم طمع به آن دوخته بود

از اين جهت براي . امارت خراسان حكومت وسيع و مقتدري در زادبوم خويش پديد تواند آورد
  .چ كوششي فروگذار ننمودوصول بدان مقصود از هي

  
  رقابت با طاهريان

اي رخ داد كه رقابت  كه او در آذربايجان به جنگ بابك اشتغال داشت حادثه ميهنگا
نويسند افشين غنايم و  مي. عبداهللا طاهر را به دشمني آشكاري تبديل كرد پنهاني افشين و

اين هدايا . فرستاد ميآورد به اشروسنه  ميهدايايي را كه در آذربايجان و ارمنستان به دست 
عبداهللا . گشت ميگذشت و امير خراسان از آن واقف  مي ،عبداهللاحكومت قلمرو  ،ناچار از خراسان

معتصم فرمود تا عبداهللا صورتي از هدايايي كه افشين به . طاهر اين خبر را به معتصم فرستاد
  . فرستد به دست آورد مياشروسنه 
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ها و  آورد در هميان ميافشين هرچه مال و خواسته در آذربايجان و ارمنستان به دست 
هركدام از . فرستاد ميكسان و ياران خويش به زاد بوم پدران خود  ةنهاد و به وسيل ميدستارها 

بستند و از راه  ميهاي آگنده از زر وسيم فراخور طاقت خويش بر ميان  گماشتگان او هميان
به قصد اشروسنه از ، ي طال و جواهرها وقتي كه اين كاروان. بردند ميخراسان به اشروسنه 

ها بر  ها كه در هميان گذشت عبداهللا طاهر بفرمود تا كاروانيان را بگرفتند و آن مال مينيشابور 
ايد؟ گفتند اين  را از كجا آورده ها از آنها پرسيد كه اين مال ،پس. بستدندميانشان بود از آنها 

خواست  ميگوييد اگر افشين  ميعبداهللا طاهر گفت دروغ . از آن افشين استها  و هديه ها مال
همراه آن كنم شما دزدانيد و اين مال  اي نوشت تا بدرقه ميچندين مال به جايي فرستد؛ به من 

  .راز آورده ايدهنگفت به دزدي ف
. افشين را از كسان او بستد و به لشگريان خويش داد ةگونه عبداهللا مال و خواست بدين

گويند و من نه پندارم كه تو چندين مال به  ميسپس به افشين نامه نوشت كه اين قوم چنين 
به سپاه  اينك من آن مال. اشروسنه فرستي و مرا آگاه نسازي تا نگهبانان به بدرقه همراه آن كنم

خويش تفرقه كردم اگر از آن تو نيست به لشگريان و بندگان خليفه سزاست و اگر از آن توست 
  .چون مالي كه بايد به لشگر داده شود برسد عوض خواهم داد

تر كرد و اين دو رقيب قوي  اين واقعه كدورتي را كه بين افشين و عبداهللا طاهر بود قوي
 ، گرفتاري بابك به دست افشين. وشش و ستيزه برخاستندبراي از ميان بردن يگديگر به ك

چنانكه كسان و نزديكان . موجب شد كه خليفه نسبت به افشين مهر و عنايت خاصي ابراز دارد
گويند . خود را از سامرا به پيشباز او فرستاد و او را بسيار بنواخت و تشريف و اكرام بسيار فرمود

بدو هديه كرد و فرمود تا  بها قوت سرخ با دو كمربند گرانتاج زريني آگنده از زمرد سبز و يا
اترجه دختر اشناس سردار بزرگ ترك را با پسر افشين كه حسن نام داشت عقد ازدواج بندند و 

اين مايه مهرباني و  39در مراسم عروسي تكلف بسيار كردند و افشين را شاعران بسيار ستودند
طاهريان و ساير رقيبان افشين را كه در دربار خالفت نفوذ داشتند  ةرشك و كين ،دوستي خليفه

  .انگيخت ميطبعاً بر
  

  بدگماني خليفه
براي آنكه خليفه را بدو بدگمان كنند بر وي تهمت نهادند كه با بابك در نهان  ، از اين رو

تا او را  ه بود خواستمعتصم كه در حق افشين بدگمان شد. كند ميسازگاري دارد و از او حمايت 
دي بيني؟ مصلحت بيني كه او را بگذاريم چه او مر ميگفت در باب بابك چه صواب «بيازمايد 

كشي نظير ندارد باشد كه ما را از خدمت وي  و در كارهاي جنگ و لشگر جلدست و قوي داهي
افشين گفت يا اميرالمؤمنين كافري كه چندين خون مسلمان ريخته باشد چرا زنده . فراغي باشد

  40».دروغ استاند  هبايد گذاشت؟ معتصم چون اين سخن بشنيد دانست كه آن چه بدو رسانيد
دين را  افشين كه سركوبي بابك خرم. در واقع اين نسبت در حق افشين تهمتي بيش نبود

و بابك را  ،براي جلب عنايت خليفه با تحمل سه سال رنج لشگركشي پذيرفته بود اي چون وسيله
با نيرنگ و حيله به چنگ آورده بود و ناجوانمردانه اسير كرده بود ممكن نبود در نهان با او 

  .سازشي كرده باشد
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افشين كه به طمع جاه و مال؛ خانواده و زادبوم و همه چيز خود را فداي دوستي خليفه 
توانست  ميدر دست او سپرده بود چه چشم اميدي  از سازش و دوستي با اسيري كهكرده بود 

اشروسنه كه پدر و برادر و شهر و  ةداشته باشد تا در نهان با او سازش كرده باشد؟ براي شاهزاد
كرده بود گرفتار كردن بابك  حب جاه و مال قرباني ةديار و كيش و آيين خود را در آستان

يعني حكومت  ، شد كه او را به آرزوي ديرين خويش ميافتخاري محسوب پر ةدين وسيل خرم
  .رسانيد ميخراسان و بالد آن سوي جيحون 

او اكنون مورد مهر و توجه خاص خليفه واقع گشته بود و براي وصول به آرزوي ديرين 
خويش فقط يك اقدام ديگر در پيش داشت؛ الزم بود با خدعه و نيرنگ عبداهللا طاهر را كه رقيب 

الزم بود كه سردار . دانست مورد سخط و غضب خليفه قرار دهد و جاي او را بگيرد ميخويش 
قيام مازيار به او نويد . ر معتصم بيندازد و خود به جاي او به امارت خراسان برسدطاهري را از نظ

  .تواند نايل شود ميداد كه به اين مقصود  مي
  
  مازيار

احياء  ةاحياء دين كهن توأم بود و اين انديش ةبوية وصلت ملك با انديش ، در قيام مازيار
  .تواند نمود ميآسان  ،د را براي ويرفت نيل به مرا مي كه گمان اي بود دين كهن وسيله

خود براي ايجاد  ،آمد ميدادي كه از جانب عمال خلفا بر ايرانيان وارد  در واقع ظلم و بي
مردم را همواره آماده سركشي  ،و نارضايي  ميمحرو. كرد ميروح عصيان و تمرد در مردم كفايت 

مردم عاصي و ناراضي بر  ،افراشت مينمود و در اين ميان هر كس بر ضد خليفه علم طغيان بر مي
  .آمدند ميوي گرد 

ديدگان ايراني كه جور و بيداد و خواري بسيار از عمال عرب  قيام مازيار نيز براي ستم
و از اين رو بود كه چندي ماية اميد . داد ميجويي را بشارت  ديده بودند پيدايش مفري و راه چاره

چون . زادة طبرستان بود بن ونداد هرمزد سپهبد ندر واقع اين مازيار پسر قار. گشتمردم 
رفت و مورد  مأمونوي به درگاه . ن وفات يافت حكومت طبرستان به عمويش رسيدپدرش قار

او را محمد نام نهاد و بر اعمال طبرستان و رويان و  مأمون. نوازش و عنايت خليفه قرار گرفت
وي نوشت و فرمان داد كه آن واليت را به وي اي به عموي  خليفه نامه ،پس41دماوند والي گردانيد

چون عمش از اين خبر آگاه گشت سخت در خشم . مازيار آهنگ ديار طبرستان كرد .تسليم كند
. رود مي كه گفتي به پيشباز مازيار پس با كسان خود از شهر بيرون آمد و چنان فرا نمود. شد

مراه بود ترسانيد و او را گفت كه عمويت با از بندگان پدرش كه با او در اين سفر ه مازيار را يكي
بايد  .چنين وضع و هيأتي فقط براي آن به پيشباز تو آمده است كه ترا ناگاه فرو گيرد و تباه كند

مازيار چنين كرد و عموي  .كه چون بدو برسي او را از اصحاب خويش جداسازي و هالك كني
نامه نوشت  مأمونويش را در ضبط آورد و به و تمام قلمرو حكومت نياكان خ 42خود را هالك نمود

از آن پس مازيار خود را گيل گيالن و اسپهبد . م مخالفت كرد هالكش كردممكه چون ع
چون . گزار خليفه بود بردار و خراج اما به ظاهر فرمان .نهاد مياسپهبدان و پتشخوار گرشاه نام 

بايست خراج  ميشد مازيار  ميطبرستان جزو قلمرو طاهريان كه امراء خراسان بودند محسوب 
معتصم نيز چنين  ةو تا چند سال از دور مأموندر زمان خالفت  .طاهر بپردازد خود را به آل

  .كردند مي
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  و طاهريان مازيار
دشمني و وحشتي كه بين . طاهر وحشت و دشمني پديد آمد رفته رفته ميان مازيار و آل

وقوع آن  ،و در عين حال منفور ستان طماع گزار مطيع اما مغرور و يك خراج يك خراج
اين وحشت و دشمني به جايي رسيد كه مازيار آشكارا از فرستادن  .ناپذير خواهد بود اجتناب
معتصم بدو نامه نوشت كه مال خراج را نزد عبداهللا  .طبرستان به عبداهللا طاهر سرپيچيدخراج 

داد ليكن آن را به درگاه خليفه  طاهر فرستد و او جواب داد كه من به عبداهللا خراج نخواهم
فرستاد و چون آن مال به همدان  مياز آن پس مازيار خراج خويش پيش معتصم  .خواهم فرستاد

فرستاد تا آن را به معتمد عبداهللا دهند و به خراسان  ميتصم از جانب خود كسي را رسيد مع مي
  .برند چندين سال بدين گونه گذشت و بين مازيار و عبداهللا طاهر وحشت و دشمني نيرو گرفت

افشين بر اثر . در اين ميان افشين نيز كه با طاهريان دشمني داشت فرصتي به دست آورد
از اختالف عبداهللا طاهر با  .وزي بر بابك نزد معتصم پايگاه بلند يافته بودفتح آذربايجان و پير

اميدوار بود كه بتواند پس از سركوبي بابك . مازيار آگاه بود و به واليت خراسان نيز چشم داشت
چيزي كه در اين ميان به او  .عنايت خليفه را جلب كند و جاي عبداهللا طاهر را در خراسان بگيرد

  .نگراني خليفه از عبداهللا طاهر بود ادد مياميد 
اما براي عزل او از حكومت خراسان در خود  نجش داشتردر واقع معتصم از عبداهللا طاهر 

شنيد كه داللت  ميبا اين همه افشين گاه به گاه از خليفه سخناني  .ديد مياراده و جرأت كافي ن
در سبب رنجش معتصم از عبداهللا . را از خراسان معزول خواهد كرد طاهر آلكرد كه  ميبر آن 

بود روزي معتصم  مأموناندر آن وقت كه عبداهللا حاجب «؛ گويند كه اند هطاهر حكايتي نقل كرد
عبداهللا گفت اين وقت سالم نيست با چندين  آمد بي وقت مأموناز غالمان خويش به در  ميبا قو
ترا با چهارصد غالم شايد كه بر نشيني مرا با اين مايه مردم نشايد  ،معتصم او را گفت. غالم

م طمع اندر آن نكنم كه تو با چهار غالم ينهزار غالم برنش عبداهللا گفت اگر من با چهار. نشستن
  43».خبر يافت هر دو را بخواند و آشتي داد مأمونمعتصم بازگشت و خشم گرفت و چون . كني

  
  بازي افشين
فشين كه از عبداهللا طاهر نفرت داشت و آرزوي حكومت خراسان را در دل گونه ا بدين

او بر اثر فتح آذربايجان و فتح عموريه عنايت خليفه . پرورد كوشيد كه از فرصت استفاده كند مي
دانست كه  مي .را جلب كرده بود و از خشم و نفرت معتصم نيز نسبت به عبداهللا طاهر آگاه بود

 از اين رو انديشيد كه خروج. جويي برخواهد خاست اهر به دشمني و جنگمازيار با عبداهللا ط
آرزوي حكومت خراسان و : اش خواهد بود مازيار فرصت خوبي براي وصول به آرزوي ديرينه

  .ماوراءالنهر كه براي رسيدن بدان از هيچ كوششي مضايقه نكرده بود
خواست قيام  مي .طاهر تحريك كرد از اين پس وي مازيار را در نهان به قيام بر ضد عبداهللا

مثل نهضت بابك چندان پردامنه و طوالني باشد كه عبداهللا طاهر را عاجز و مأيوس  مازيار نيز
روايي  مازيار گسيل كنند و فرمان ةاي براي فرو نشاندن فتن كند تا مگر خود او را با سپاه تازه

گونه نه فقط از  و گمان داشت كه او بدين 44...خراسان را از عبداهللا طاهر بگيرند و تسليم او كنند
عبداهللا طاهر رقيب ديرين خود انتقام خواهد گرفت بلكه بر خراسان و ماوراءالنهر نيز 

  .روايي خواهد يافت فرمان
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به مازيار نوشت و اظهار دوستي كرد و پيغام داد كه واليت  ها به اين اميد نامه ،باري افشين
بن طاهر تشويق نمود و نوشت كه  خراسان را خليفه بدو وعده داده است و او را به حرب با عبداهللا

ي ها بدين گونه افشين مازيار را قرباني نقشه 45...وي نزد معتصم از او هواداري خواهد كرد
  .وادار كردمي سرانجا جويانة بي به نهضت و قيام جهان خويش نمود و او را ةطلبان جاه

  خروج مازيار
نه فقط آنچه مورخان در باب . توان حكم كرد ميحقيقت و هدف مازيار به دشواري  ةدربار

مبهم و پريشان و با تعصب مسلماني آميخته است بلكه در اصل واقعه نيز عوامل  اند هاو نوشت
  .كند ميمختلف و متناقض به قدريست كه قضاوت قطعي را دشوار 

آيين مازيار كه براي خاطر آن با عربان و مسلمانان به ستيزه برخاست چه بود؟ به درست 
كه او  اند هنوشت. پاسخ داد توان ميه اين سؤال اي ب اما از روي بعضي قرائن تا اندازه .معلوم نيست

 انتشار و. افشين ترديد است كه او دين زرتشتي داشته باشد ةدربار 46با افشين بر يك دين بود
اين انديشه را به ذهن  اش و يافتن بتان در خانه، حكومت اجداد او ةدر حوز سمنيرواج مذهب 

بوده است اما بودايي و سمني بودن مازيار چندان آورد كه آيين افشين نوعي از آيين سمني  مي
اگر  .رايج بوده باشدو مازندران بودايي بعيد است كه در طبرستان  سمني و آيين. محتمل نيست

پذيرفت ممكن نبود در  ميخورد و براي دوستي با او آيين سمني  ميمازيار هم فريب افشين 
  ...به دست آورد ميان مجوسان طبرستان بتواند دوستان و هواداراني

در باب آيين  47»دين بگرفت و جامه سرخ كرد دين بابك خرم«كه مازيار  اند هبعضي گفت
چه  آن. آيين مزدك بوده است ةكه بازماند اند هبيشتر بر اين عقيد، چنانكه پيشتر گفته شد، بابك

كي در فكر او حكايت آيد نيز از نفوذ مبادي مزد مياز مطاوي روايات مربوط به مازيار و قيام او بر 
خداوندان خود را تاراج  ةنويسند كه او دهقانان و كشاورزان را فرمود تا مال وخواست مي .كند مي

. زيادي جلوه دارد ةدر اين فرمان مازيار نفوذ تعاليم مزدك تا انداز 48.كنند و بر آنها بشورند
شايد يكي از جهات عدم كاميابي مازيار همين  49كرد ميكه مازيار با بابك نيز مكاتبه  اند هنوشت
 .اند هپسنديد ميديني مازيار را ن ي طبرستان تمايالت مزدكي و خرمها زيرا قطعاً زرتشتي. بود

كوهيار برادر . شد مينزد آنان نيز مثل مسلمانان مردود و مطرود شمرده مي آيين مزدكي و خر
طلبي  ن تسليم كرد شايد گذشته از حس رشك و جاهمازيار كه به او خيانت ورزيد و او را به عربا

» مازياريه«مؤلفان نيز از يك فرقه به نام  بعضي. بود ميتحت تأثير تمايالت زرتشتي خويش نيز 
باري  50اند هو آنها را از خرميه و سرخ جامگان يعني پيروان بابك دانست اند هدر طبرستان ياد كرد

  .بايد باشد ميكه نيز نوعي از آيين خر اند هتهم كردمنابع متأخرتر مازيار را به زندقه م
همان زنار «كه مازيار پس از خلع طاعت  اند هاز مĤخد نيز نوشت اي با اين همه در پاره

آيد كه همين رجعت به  ميبه نظر  51».اف كردفو با مسلمانان جور و استخزرتشتي برميان بست 
  52.و ارتداد مازيار تعبير شده است آيين پيشين است كه در بعض منابع به عنوان كفر
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وجود  ها احتمال داد كه در ميان ياران و كسان مازيار پيروان هر يك از اين فرقه توان مي
طلبان و  جاه ةمثل هم، بعيد هم نيست كه مازيار براي وصول به مقصود خويش. اند هداشت
در هر حال آنچه از  .پذيرفته است اي به اقتضاي وقت هر به چند گاه آيين تازه ،جويان تاريخ كام

كند كه مازيار فقط براي احياء  مياين گمان را تأييد  كم و بيش آيد ميزندگي او بر  تاريخ قيام و
خالي نيست يك شورش  مينهضت او با آنكه از رنگ ديني و قو. دين كهن قيام نكرده است

بغداد شوريده است و  ةبر خليف ،او براي مستقل كردن حكومت خويش. مملكت طلبي بوده است
و سياسي كه در دسترس داشته است مي در راه تأمين آرزوي خود از تمام عوامل ديني و قو

از اين رو در . كند ميمطالعه و تحقيق در تاريخ نهضت او اين دعوي را تأييد . استفاده كرده است
  .ودداري كردتوان خ مين ، هر چند مختصر باشد ، از اشاره به آن حوادث ها اين يادداشت

                                                           ***  
  

  دويست و بيست و چهار
طلبي مازيار را  زد غرور و جاه ميآن را دامن  آتش كه افشين ،دشمني عبداهللا طاهر

بر هجري آشكارا  224مازيار در سال . تحريك كرد و او را به قيام و عصيان بر ضد خليفه واداشت
كشاورزان را امر كرد بر . مردم طبرستان را مجبور كرد كه با او بيعت كنند. خليفه بغداد شوريد

وقتي بر اوضاع مسلط گشت . خداوندان مسلمان خويش بشورند و اموال آنان را به غارت برند
و ياران و گماشتگان خود را از مجوسان و گبران برگزيد  .مسلمانان را از كار بركنار كرد ةهم

 اين عامل او در ساري در سرخاستان .فرمود مسجدها را ويران كنند و آثار اسالم را محو نمايند
وي به فرمان مازيار بيست هزار كس از مردم ساري و . كار بيش از همه جد و حرارت به خرج داد

ها  اين 53راه ساري و آمل واقع بود كوچ داد و در آنجا حبس كرد ةآمل را در هرمز آباد كه بر نيم
حبس و بند آنها كار شورش را  .ورزيدند ميكساني بودند كه با شورش و خروج مازيار مخالفت 

اي  سرخاستان عده. از آن پس باروي شهرهاي ساري و آمل و تيمشه را ويران نمودند. آسان كرد
ست و د مخالفت بودند به اين بهانه كه با عربان هم زادگان و متنفذان را كه متهم به از بزرگ

تسليم كشاورزان كرد كه به فرمان او آنها را  ،به عنوان اشخاص خطرناك و مظنون ،داستانند هم
  .هالك كردند

تخريب و  در اين نهضت روح ديني چندان پديدار نيست رواج قتل و حبس و غارت و
هر  مازيار و كارگزارانش در اين ماجراها بيش از. كند ميريزي از وجود هرج و مرج حكايت  خون

نويسند كه او با عجله به جمع خراج پرداخت و خراج يك سال را  مي .چيز به جمع مال پرداختند
فاف در اين ميان به نهايت رسيد كار ظلم و بيداد و استخ 54در دوماه به زور و فشار از مردم ستاند

ه از اال هم ممالك كسي را نگذاشت كه به معيشت و عمارت و ضياع خود مشغول شوند ةدر هم«
  55».زدن و كار گل كردن گرفتار بودندها  و قصرها و خندق ها براي او به قلعه

در چنين نهضتي كه بيشتر به يك هرج و مرج شباهت داشت خشم و كينه و نفرين مردم 
شكايت آميزي كه مسلمانان طبرستان در باب خروج مازيار  ةدر نام. طبيعي و اجتناب ناپذير بود

توان نگراني و نارضايتي قربانيان يك  ميو در تاريخ طبري درج شده است  اند هبه خليفه نوشت
  .هرج و مرج را آشكارا ديد
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چنين عجله  تري داشت كه براي تحقق آنها با هاي عالي ي بزرگتر و خيالها آيا مازيار نقشه
گويا او جز جمع اموال و تحصيل  .رسد ميپرداخت؟ بعيد به نظر  ميو شتابي به غارت اموال مردم 

كه به زور و بيداد از مردم غارت كرده بود  را هايي از اين رو مال. استقالل مقصود ديگري نداشت
ه سامرا بردند از و ب نويسند كه چون او را دستگير كردند مي .كرد ميبراي تحصيل استقالل فدا 

  .اما معتصم قبول نكرد 56معتصم درخواست كه از وي مال بسياري بپذيرد و از كشتنش درگذرد
معتصم را واداشت كه به سركوبي مازيار فرمان دهد و عبداهللا  ها و تظلم ها شكايت ،باري

عبداهللا عموي خود حسن بن حسين را با . طاهر نيز به فرمان خليفه به قلع و قمع او ميان بست
اي از درگاه  سپاه خراسان به دفع او فرستاد و معتصم نيز محمد بن ابراهيم بن مصعب را با عده

  .گسيل كرد الفتخ
، به مازيار چنانكه پيشتر نيز گفته شد ،عبداهللا طاهر دشمني و رقابت داشت افشين كه با

در . ام داد كه در برابر عبداهللا طاهر بايستد و به ياري و هواداري وي اميدوار باشدنامه نوشت و پي
طاهر مقاومت كند كه خليفه در  عبداهللا افشين آن بود كه مازيار چندان در مقابل ةواقع انديش

خرميه مجبور شود او را به دفع مازيار گسيل دارد و حكومت خراسان و  ةد نيز مثل فتناين مور
  .ماوراءالنهر را نيز بدو عطا نمايد

  
  شكست

اما عبداهللا توانست خيلي زود خود اين مهم را از پيش ببرد و عصيان مازيار را مثل 
كه نسبت به مازيار  ،رنامش كوهيا ،مازيار برادري داشت. نقش بر آب كند ،ي افشينها نقشه

وقتي سپاهيان خراسان به سركردگي حسن بن حسين . ورزيد ميبرد و با او كينه  ميرشك 
ام داد كه حاضر ، كوهيار با حسن مكاتبه كرد و پيعموي عبداهللا طاهر به حدود طبرستان رسيدند

  .است مازيار را به آنها تسليم كند
آنگاه مازيار را گفت كه . ن كندضعي كميوي به حسن نامه نوشت و پيام داد كه در مو

خواهد  مي ،وجايي ديگر را نام برد ،آيد و در فالن موضع است ميحسن به زنهار خواستن نزد تو «
ديدار او  به ،مازيار بر نشست و به جايي كه كوهيار موضع حسن گفته بود» با تو سخن بگويد

مازيار خواست  ،راه بر مازيار بگرفت با كسان خود سر كوهيار حسن را آگاه كرد و او. شتافت
او را دستگير كردند و بي هيچ عهدي و . كوهيار نگذاشت و اصحاب حسن در او افتادند. بگريزد

  .و به سامرا نزد خليفه بردند 57جنگي اسير نمودند
  

  كشف توطئه
كردند و بردند در ميان راه او را مست  ميكه وقتي مازيار را به سامرا نزد خليفه  اند هنوشت
گويند عبداهللا بفرمود . فاش كرد را خودي از ارتباط خود با افشين سخن گفت و اسرار او در آن بي

و به مجلس خود خواند و «وي را بازداشته بودند برآوردند كه در آن  صندوقي تا مازيار را از
شفيع شوم تا  خروارهاي خربزه پيش او نهاد و با او بگفت كه اميرالمؤمنين پادشاه رحيم است من

مازيار گفت انشاءاهللا عذر تو خواسته شود عبداهللا را عجب آمد كه او در مقام . تو بگذرد ةاز جريم
  يها بفرمود تا خوان كشيدند و شراب آوردند و كاسه. خواهد ميكشتن است به چه طمع عذر من 
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تا مست و اليعقل شد عبداهللا از او پرسيد كه امروز به لفظ شما رفت كه عذر تو  پيمود گران بدو
مازيار گفت روزي  ،تر خواهد گشت گرداني نشاط افزون مستظهربخواهم اگر مرا بر كيفيت آن 

سر  ازعبداهللا به تفتيش آن الحاح نمود و سوگند داد مازيار سرپوش . چند ديگر ترا معلوم گردد
اشت و گفت من و افشين خيدر بن كاوس با يكديگر از دير باز عهد كرديم كه دولت خود برد

پريروز در فالن محل قاصد افشين رسيد و پيغام . عرب بستانيم و به خاندان كسري نقل كنيم
 .كنم ميبرم و هالك  ميد خو ةرسانيد كه در فالن روز معتصم را با فرزندان به مهماني به خان

راب بيشتر داد تا مست و اليعقل شد بفرمود تا او را به همان موضع بردند كه بود و عبداهللا او را ش
ظاهر آن است كه در اين روايت نام عبداهللا  58»...بنوشت خليفه احوال او را در حال نزد معتصم

طاهر به جاي حسن بن حسين باشد در صحت اين روايت جاي ترديد هست اما شك نيست كه 
براي فرو گرفتن و برانداختن افشين نيز به دست طاهريان و دشمنان  اي بهانهگرفتاري مازيار 

نهضت او فرو نشست و . باري مازيار به دست كسان عبداهللا طاهر گرفتار آمد .ديگر او داده است
  .ي افشين نقش بر آب گرديدها خيال

كه نزد خليفه  مقام و منزلتي. افشين در بغداد مخالفان او را خيره كرده بود حشمتجاه و 
اعتنايي او نسبت به  بي .كرد ميبه دست آوره بود رشك و حسادت درباريان خالفت را تحريك 

 ، كرد مييي كه براي كسب قدرت و استقالل ها دربار خليفه و كوشش بعضي از نزديكان
  .انگيخت ميمخالفانش را به دشمني آشكار بر ضد او بر

  
  دشمنان افشين

ي مختلف تشكيل شده ها دسته. هنگام كانون توطئه و دسيسه بوددربار معتصم در اين 
عبدالملك زيات وزير و  بنمحمد. كرد خليفه را به سوي خود جلب كند ميبود و هر يك سعي 

امراء . كوشيدند قدرت و نفوذ خود را بيشتر توسعه دهند ميقاضي هر كدام  بن ابي دواداحمد
دلف عجلي هر يك سعي داشتند براي خود  ند ابيترك مثل اشناس و بغا و سرداران عرب مان

افشين مورد عنايت خليفه واقع  ها و اختالف ها در ميان اين رقابت .تفوق و برتري كسب نمايند
او گاه  ةكرد رفتار جسارت آميز و مغروران ميكينه جويان را تحريك  شده بود و ناچار حسادت

  .نمود مياين حسادت را به نفرت تبديل 
 مأمونبعدها نزد  و كه پيش از آن از ياران محمد امين بود *اسم بن عيسي عجليابودلف ق

فضل و سخا و شجاعت و  ةشد و به واسط ميوران عرب محسوب آ تقرب و مكانتي يافت از نام
در زمان معتصم كه افشين واليت جبل داشت ابودلف از . ذوق خود در دربار معتصم محبوب بود

يي كه در ها كرد در جنگ بابك نيز با او در آذربايجان بود دالوري ميا جانب او در بالد ديلم غز
 ةاو را به ديد يها اما افشين پيشرفت. منظور خليفه قرار داده بود داد او را مينشان  ها جنگ

بارها از  .برد ميبه كار  ها و نيرنگ ها نگريست و براي برانداختن و تباه كردن او نقشه ميرشك 
دست او را بر بودلف ، اي كه كرده است ي پسنديدهها بود كه به حكم خدمت معتصم درخواسته

ت عداوت و عصبي«دانست  ميو باالخره معتصم با آنكه » تا نعمت و واليتش بستاند«گشاده كند 
  .اين خواهش را پذيرفته بود» ميان ايشان تا كدام جايگاه است
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  بن ابي دواداحمد
بن در صدد هالك بودلف بود اما احمد افشين نيز. به افشين واگذاشته بود، بودلف را خليفه

كوششي كه . رهانيد بغداد بود فرا رسيد و بودلف را از چنگ وي ةابي دواد كه قاضي القضا
اما روايتي كه در تاريخ  .بودلف كرد در غالب منابع ذكر شده استابن ابي دواد براي رهايي احمد

آيد كه نقل آن در اينجا خالي از  ميتر است و به نظر  بيهقي از قول خود احمد آمده است جالب
كه من چون از معتصم اين خبر كه بودلف را به افشين تسليم  گويد مياحمد  فايدتي نباشد؛

 ةويش آهنگ خانبا تني چند از كسان و ياران خ دلف براي استخالص ابي ،بشنيدم اند هكرد
  ...افشين كردم

داران وي به جمله پيش من  چون به دهليز در سراي افشين رسيدم حجاب و مرتبه«
و مرا به سراي فرود آوردند و پرده برداشتند و من قوم خويش را مثال دادم تا به دهليز  ...دويدند

صدر  ةچون ميان سراي برسيدم يافتم افشين را بر گوش. بنشينند و گوش به آواز من دارند
نشسته و نطعي پيش وي فرود صفه باز كشيده و بودلف به شلواري وچشم ببسته آنجا بنشانده و 

برهنه به دست ايستاده و افشين با بودلف در مناظره و سياف منتظر آنكه بگويد سياف شمشير 
گفتم يا امير خدا مرا فداي تو كناد من از بهر قاسم عيسي را آمدم تا بار  ...ده تا سرش بيندازد

نبخشيدم و نبخشم كه وي را : خشم و استخفاف گفته ب ...و وي را به من بخشي خدايي كني
من داده است و دوش سوگند خورده كه در باب وي سخن نگويد تا هر چه  اميرالمؤمنين به

برخاستم و سرش را بوسيدم و  ...خواهم كنم كه روزگار دراز است تا من اندر اين آرزو بودم
قراري كردم سود نداشت و بار ديگر كتفش بوسه دادم و بديد كه آهنگ زانو دارم كه تا  يب

ز اين خواهد بود؟ به خداي اگر هزار بار زمين را ببوسي هيچ به خشم مرا گفت تا كي ا ،ببوسم
و تو  پس گفتم اي امير مرا از آزاد مردي آنچه آمد گفتم و كردم ...سود ندارد و اجابت نيابي

بندگان حضرت وي چه آنان كه از تو بزرگ تراند  ةحرمت من نگاه نداشتي و داني كه خليفه و هم
دارند و به مشرق و مغرب سخن من روان است و سپاس خداي را و چه از تو خردتراند مرا حرمت 

عز و جل كه ترا از اين منت در گردن من حاصل نشد و حديث من گذشت پيغام اميرالمؤمنين 
فرمايد كه قاسم عجلي را مكش و تعرض مكن و هم اكنون به خانه بازفرست كه دست  مي: بشنو

چون افشين اين بشنيد لرزه بر . دل وي قصاص كنمتو از وي كوتاه است و اگر او را بكشي ترا ب
 ، گزاري؟ گفتم آري مياندام او افتاد و به دست و پاي بمرد و گفت اين پيغام خداوند به حقيقت 

گفتم  ،گفت لبيك ،پس گفتم اي قاسم ...ام او را برگردانيده يها كه فرمان اي هرگز شنوده
خود را نيز گفتم  يها كس ،گفتم هيچ جراحت داري؟ گفت ندارم ،تندرست هستي؟ گفت هستم

و همه راه با . گفتند گواهيم و من به خشم باز گشتم. گواه باشيد تندرست است و سالمت است
تر كردم كه اكنون افشين بر اثر من در رسد اميرالمؤمنين گويد  گفتم كشتن آن را محكم ميخود 

خواست و در  بار مرا را ...چون به خادم رسيدم ...قاسم را بكشد و باز گردد و من اين پيغام ندادم
گفت قصه برگوي آغاز كردم و آنچه  ...رفتم و بنشستم اميرالمؤمنين چون مرا بديد بر آن حال

افشين را ديدم كه از  ...رفته بود به شرح باز گفتم چون آنجا رسيدم كه بوسه بر سر افشين دادم
چون افشين بنشست به خشم  ...من بفسردم و سخن را ببريدمدر در آمد با كمر و كاله 

  هست  اين پيغام درست  اميرالمؤمنين را گفت خداوند دوش دست من بر قاسم گشاده كرد امروز
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كه احمد آورد كه او را نبايد كشت؟ معتصم گفت پيغام من است و كي تا كي شنيده بودي كه 
رد به كسي و نه راست باشد اگر ما دوش پس از الحاح كه گزا ميبوعبداهللا از ما و پدران ما پيغا

خاندان ماست خرد آن  ةكردي ترا اجابت كرديم در باب قاسم ببايد دانست كه آن مرد چاكرزاد
بودي كه او را بخواندي و به جان بر وي منت نهادي و او را به خوبي و با خلعت باز خانه فرستادي 

تر بود ولكن هر كسي آن كند كه از اصل و گوهر وي  و آنگاه آزرده كردن بوعبداهللا از همه زشت
ايشان باز  ةشمشير و نيزسزد و عجم عرب را چون دوست دارد با آن چه بديشان رسيده است از 

  59».تر باشدار گرد و پس از اين هشيارتر و خوشتن
قاسم بن عيسي عجلي را از چنگ افشين  بدين گونه احمد بن ابي دواد توانست ابودلف

اعتنايي غرورآميزي كه افشين در اين ماجرا نسبت به او نشان داد  اما سرگراني و بي .برهاند
اعتنايي افشين براي او  افشين خواهد آمد اين بي ةدر محاكمموجب كدورت وي گشت و چنانكه 

  .گران تمام شد
وي سرانجام معتصم را . زيرا اين پيشواي معتزلي نزد معتصم خليفه نفوذ فوق العاده داشت
او بود كه  ةگويند به اشار. بر آن داشت كه جاه و مقام افشين را بكاهد و از قدرت او بر حذر باشد

افشين از اين باب . را به اشناس داد ميرا به افشين و ني ميه دو دسته كرد نيمعتصم سپاه را ب
احمد با نفوذ و قدرتي كه نزد معتصم داشت . به دل گرفت را احمد و معتصم ةدلتنگ شد و كين

مؤيد اين  اند هحكايتي كه در اين باب نقل كرد. توانست افشين را از نظر خليفه بياندازد
  : دعويست

ابومسلم با معتصم گفت كه ابوجعفر منصور با يكي از نزديكان خويش در باب روزي احمد 
منصور گفت بس كن و سپس ابومسلم را » اال اهللا لفسدتا لهةآكان فيهما  لو«راي خواست گفت 

  60.معتصم گفت تو نيز بس كن و پس از آن در صدد كشتن افشين برآمد. كشت
و شايد متعصبان عرب در قتل افشين سعايت و از اين قرار پيداست كه احمد بن ابي دواد 

بن عبدالملك زيات وزير معتصم و هواخاهان شته از احمدبن ابي دواد محمدگذ. اند هتحريك كرد
منكجور و  ةاتفاقاً حادث .ورزيدند ميو دوستان عبداهللا طاهر نيز نسبت به افشين رقابت و عداوت 

آنان تمام شد و خليفه را نسبت به افشين بدگمان ماجراي مازيار كه در اين ميان رخ داد به نفع 
  .كرد

  
  در آذربايجان

گونه بود كه چون افشين از كار بابك بپرداخت و به سامرا  داستان عصيان منكجور بدين
را كه از نزديكان خود او بود مي بازگشت بر آذربايجان كه جزء قلمرو حكومتش بود منكجور نا

. سرزمين كه به بابك تعلق داشته بود مالي بسيار يافت آن يها منكجور در يكي از قريه .بگماشت
اي به خليفه نوشت و او  صاحب بريد آذربايجان نامه. وليكن اين خبر را از معتصم پوشيده داشت

اين خبر را انكار كرد و گوينده را تكذيب  اي را از اين حديث واقف كرد اما منكجور درطي نامه
منكجور بر آن شد كه صاحب بريد را بكشد مردم . ميان آنان مناظره و گفت و گو در افتاد. نمود

اين . منكجور با آنان جنگ كرد. اردبيل مانع شدند و رها نكردند كه صاحب بريد را هالك كند
  . عزول كند و ديگري به جاي او فرستدخبر به معتصم رسيد افشين را فرمود كه منكجور را م
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نويسند منكجور از مردم فرغانه و برادر زن افشين بود و خروج او بر ضد خليفه به  مي
گرد آمدند و ماجرا بر او مطابق بعضي روايات ياران بابك نيز در اين . تحريك افشين انجام گرفت

وقتي معتصم به افشين گفت  .اي از هواخواهان خليفه را كشت بن عبداهللا رثاني و عدهاو محمد
كه منكجور را معزول كند و ديگري را به جاي او بفرستد افشين ابي ساج ديوداد را كه نيز از 

در واقع اين سپاه را  61.خود او بود با سپاهي گران به آذربايجان گسيل كرد نزديكان و كسان
ظاهر براي جنگ با منكجور فرستاده بود اما در نهان آنها را به ياري و هواداري  درافشين 

سردار ترك را به حرب منكجور فرستاد چون  ،از اين رو معتصم بغا 62منكجور فرمان داده بود
را با خويشتن  منكجور اين خبر بدانست يك سر از فرمان خليفه سربتافت و سالوكان و رهزنان

 يها سردار خليفه او را شكست داد و او به يكي از قلعه .هم دست كرد و از اردبيل بيرون آمد
بابك رفت و آن را عمارت كرد و پناه گزيد چندي در آنجا مقابل بغا در ايستاد سرانجام يارانش او 

او خود به زينهار بغا كه  اند هرا دستگير كردند و به سردار خليفه تسليم نمودند بعضي نيز گفت
 ةدر همين اوان حادث. در هر حال منكجور را به سامرا بردند و معتصم او را حبس فرمود. رفت

  .قيام مازيار نيز پايان يافت و افشين در اين هر دو ماجرا متهم گرديد
  

  سقوط افشين
قع شده افشين نيز كه مورد تهمت و بدگماني وا ،بدين جهت قبل از ورود مازيار به سامرا

چند  ،گونه بدين ...بود بازداشته شد و دشمنانش توانستند او را از ميان بردارند و هالك كنند
كسي كه از دين و دوستي و . ند افشين را توقيف كردنداز آنكه مازيار را به سامرا آور روزي پيش

آزادگي و حتي از زاد و بوم نياكان خويش در راه خليفه گذشته بود اكنون در وضعي قرار گرفته 
. خيانت كند ،پرورد ميدر دل ها  بايست به خليفه يعني به آرزوها و اميدهايي كه سال ميبود كه 

با پدر و برادر به خليفه تسليم كرده بود و بابك و مازيار  براي افشين كه سرزمين پدران خود را
استواري بود كه  سوي دار كشانيده بود خليفه تنها تكيه گاه را به خاطر رضاي خليفه خائنانه به

  .خود را بدو ببندد دةتوانست اميدهاي فريبنده و گذرن ميوي 
ر كه به دستور او و براي عصيان منكجو. اميدهاي او را نقش بر آب كرده بود ،اما حوداث

. تركان معتصم سركوب گشته بود يها و دالوري ها فريب و اغفال خليفه تهيه شده بود با كوشش
كرد به دست  ميي اميد بخش آن را تأييد و تشويق ها قيام مازيار كه افشين با نويدها و وعده

  .فرو نشسته بود ،دشمنان افشين ،طاهريان
سرداران ترك مانند اشناس و ايتاخ  ،گرديد مييز به زيان او در دستگاه خالفت نيز همه چ

بن ابي دواد و احمد .يافتند ميافتادند و در خليفه نفوذ و تأثير بيشتري  ميرفته رفته از او پيش 
تر  بين تر و بد جو تيره هنگامه ه را نسبت به اين سردار خودخواهدلف هر روز ذهن خليف ابيكسان 

عبداهللا طاهر نيز براي برانداختن اين دشمن ديرين از هيچ گونه كوششي دريغ ياران . كردند مي
  ترس و بدگماني در  63كارا تغيير يافته بودـبدين گونه وضع دربار خالفت به زيان او آش. نداشتند
  

اين ابوالساج ديوداد در جنگ بابك نيز افشين را ياري كرده بود و از خويشان و پيوندان او   - 61
فرزندان او نيز در آذربايجان، حكومتي . بعدها به خدمت خلفا پيوست و متصدي اعمال گوناگون شدبود، 

در ژورنال   Defrémery,  Memoire  sur  la  famille  des Sadjidesبه ك  .راجع به احوال آنها ر. تشكيل دادند
  .المعارف اسالمةائراثير و مĤخذ مشهور ديگر خاصه د چنين به طبري و ابن و هم 1847آزياتيك 
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گزار خويش بدبين  انگيخت و خليفه نيز در حق اين دوست و خدمت ميروح او خشم و نوميدي بر
  .گشته بود

. ديد كه راي معتصم در حق او دگرگون گشته است ميافشين آشكارا . اي نبود چاره
دانست كه نفوذ و قدرت رقيبان و دشمنانش ديگر پس از اين به او مجال خود نمايي نخواهد  مي
. فهميد كه با اين همه توطئه و رقابت ديگر در دربار خليفه براي او جاي امني نخواهد بود مي. داد

  .اي جز فرار نداشت چاره .ترسيد و در صدد برآمد كه خود را از محيط طوفان دور كند
  

  جوي فرار و در جست
الزم بود معتصم و كسانش را . نخست مشگهايي بسيار آماده كرد تا با آنها از آب بگذرد

آنگاه . سرگرم و مشغول دارد تا با اين مشگها بتواند از آب بگذرد و راه موصل را در پيش گيرد
خود را از خطر توانست هم  ميشايد از اين راه  *.رود راه ارمن به بالد خزر زاب را گذاره كند و از

استقالل آن را از  ،برهاند و هم بر سرزمين نياكان خويش كه روزي در طمع كسب جاه و مال
بسياري نيز كه براي به دست آوردن واليت  ةمال و خواست. دست داده بود ديگر باره دست يابد

  .فرستاده بود دالزم بود از پيش نزد كسان خو
از اين . قضا حوادثي كه مساعد اين كار باشد رخ ندادو از . اما اين كار در گرو حوادث بود

 ةرو افشين نتوانست با اين نقشه خود را آسوده از محيط خطر برهاند و ناچار شد چار
  . تري بينديشد خطرناك

و بر آن شد كه خوردني بسازد و معتصم را با يارانش  آماده كرد ،اين دفعه زهري جان گزا
. ن وسيله خود را از خطري كه بر فراز سرش در پرواز است برهاندبخواند و زهر بخوراند مگر بدي

انديشيده بود كه اگر خليفه خود دعوت او را اجابت نكند باري از او دستوري گيرد كه اشناس و 
او به  ةپس آنان را طعام دهد و زهر چشاند تا چون از خان. ايتاخ و ديگر تركان خليفه را بخواند

خواست خليفه و  ميك شوند و نتوانند او را دنبال كنند به روايتي ديگر خويش بازگردند هال ةخان
خويش بخواند و همه را هم آنجا بكشد آنگاه چون شب آغاز شود از شهر  ةسردارانش را به خان

  .بيرون آيد و با آن مشگها از رود بگذرد
مردم خزر را  توانست از راه خزر به اشروسنه برود و ميشايد  ،شد مياگر اين نقشه انجام 

اما اين توطئه نيز در نگرفت و . بر مسلمانان بشوراند و فتنه و طغياني بر ضد خليفه پديد آورد
  .اشروسنه آشكار گشت ةاميرزاد ةخدع

  
  آغاز توطئه

كشيد از  ميدر همين هنگام كه سردار اشروسنه بر ضد خليفه نقشه  ،سرهنگان افشين
. كه آنها نيز مثل سران ديگر بر درگاه معتصم نوبت نگهباني داشتند اند هنوشت. كار او واقف بودند

اشروسني با يكي از نزديكان افشين رخ داد كه راز نهان را  64در اين ميان گفت و گويي بين بيژن
كنم بتواند از پيش ببرد  ميبيژن گفته بود كه اين كاري كه افشين در پيش دارد گمان ن. فاش كرد

را به افشين برد و افشين در حق بيژن بدگمان شد و در صدد هالك او اين مرد سخن بيژن 
افشين در حق خود آگاه گشت بترسيد  ةيكي از ياران خويش از انديش ةبيژن كه به وسيل. برآمد

  .اشروسنه بياگاهانيد ةاميرزاد ةو شب هنگام به سراي خليفه رفت و او را از توطئ
  

  .بيژن فارسي استطبري واجن نوشته است كه معرب   -64
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عبداهللا طاهر به خليفه رسيد و معلوم شد كه مازيار نيز دستگير شده  ةدر اين هنگام نام
و شايد . اين راز را نزد عبداهللا طاهر فاش كرده بود. مازيار هم كه افشين با او ارتباط داشت. است

 ةر حال معتصم از توطئدر ه. افشين اشارتي رفته بود ةعبداهللا طاهر نيز بدين خدع ةدر اين نام
  .تشكيل شده بود اطالع داشت افشين كه بر ضد خالفت

رون و جعفر خوانده بود كه به ها كرده و خليفه را با پسرانش اي سردار اشروسنه مهماني
با پنجاه سوار از كسان و . خليفه گفته بود كه ايشان نتوانند آمد اما من خود بيايم .او روند ةخان

  .افشين رفت ةنشست و به خانمعتمدان خويش بر 
را پنهان كرده بود  افشين سراي خود را آراسته بود و صد تن از زنگيان و هندوان خويش

  .ن برآيند و خليفه را هالك كننديتا چون اشارت كند از كم
چون معتصم به در سراي افشين رسيد عنان دركشيد و پرسيد فالن و فالن كجايند؟ 

هندويي را از . ك يك بدرون فرستاد و خود هم چنان بيرون ايستادآنگاه كسان و نزديكان را ي
بيژن اشروسني از  ةآنها كه در دهليز پنهان بودند عطسه گرفت معتصم كه پيش از وقت به وسيل

  »!غارت ، غارت«درداد كه اين سوءقصد آگاه شده بود دست در ريش افشين زد و آواز 
سراي او را آتش زدند و كسان . زنجير بستندكسان معتصم افشين را دستگير كردند و به 

شايان به او كرده بود از  يها خليفه سردار اشروسنه را كه آن همه خدمت. او را اسير گرفتند
كه  اند هگفت. روايتي ديگر نيز در اين باب هست. د و به زندان فرستادرمعزول ك سرياست حر

ه افشين كرده بود بياگاهانيد معتصم ك چون بيژن اشروسني نزد معتصم رفت و او را از قصدي
بدين گونه بود كه  ،افشين را بخواند و در كوشك خويش بازداشت و سپس به محكمه فرستاد

  .اشروسنه را فرو گرفتند و به زندان بردند جوي جهان ةشاهزاد
  
  افشين ةمحاكم

و  ةالقضا كه از احمدبن ابي دواد قاضي اي محكمه. يدند، افشين را به محاكمه كشپس از آن
بن عبدالملك زيات وزير و چندتن از درباريان معتصم تشكيل شده بود در كار او باز  محمد

اما اتهام او خيانت به خليفه نبود بلكه او متهم بدين بود كه هنوز آيين نياكان  .جستن آغاز كرد
اي  عده. استدل به آيين ديرين خويش باقي مانده  دارد و با آنكه به ظاهر اسالم آورده است در

  .كيشان سابق او را براي شهادت حاضر آورده بودند نيز از مردم سغد و هم
وضع دربار خالفت را  ،و درست هم هست اند هچنانكه بعضي از محققان گفت ،اين محاكمه

چنان رواج داشته است و  دهد كه آيين شمنان در آن زمان هنوز هم مي كند و نشان ميروشن 
 ةو حتي عام. كرده است ميكلي آزاد بوده است و كسي از انتشار آن منع نمخصوصاً در مشرق به 

 اند هباز غالباً به آيين ديرين خود عالقه داشت اند همردم ايران اگر چه به نام و به ظاهر مسلمان بود
در ترك آيين مسلماني و بازگشت به كيش ديرين  ،اند هيافت ميزمان كه فرصت و مجالي  و هر

  65.اند هكرد ميخويش ترديد ن
بن عبدالملك زيات بود و كساني كه براي مواجهه با افشين  دادستان اين محاكمه محمد

بن تركش از امراء سغد بودند و نيز  طبرستان و مرزبان ةاحضار شده بودند عبارت از مازيار شاهزاد
  طبري و. داشتندبراي شهادت بر ضد افشين در آن محاكمه حضور  دو تن از مردم سغد با موبدي 
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نويسند كه در اين داوري نخست دو  مي. اند هديگران جريان اين محاكمه را به تفصيل ذكر كرد
چون جامه از تن . ژنده و پاره بر تن داشتند ةآنها جام: مرد را كه از اهل سغد بودند پيش آوردند

محكمه را بر عهده داشت  اين زيات وزير كه رياست. برگرفتند گوشت بر استخوانشان نمانده بود
آري اين دو تن در اشروسنه مسجدي «: افشين پاسخ داد» شناسي؟ مياين دو مرد را «: پرسيد
يكي مؤذن بود و آن ديگر امام مسجد من هر كدام را هزار تازيانه زدم زيرا ميان من با . ساختند

اين دو مرد بر . را رها كنم تا بر دين خويش باشندمي پادشاهان سغد پيماني رفته بود كه هر قو
من آنها را چون از حد خويش . بتكده تاختند و بتان را بيرون ريختند و بتخانه را مسجد كردند

  » ان شكسته بودند هزار تازيانه زدمتجاوز كرده بودند و پيم
كفرآميز هست  اي و در آن سخنان آن كتاب كه به ديبا و زر و جواهر آراسته«وزير پرسيد 

در آن هم . آن كتابي است كه از پدر به من رسيده است«پاسخ داد كه » چيست و چرا داري؟
من از سخنان  ،كفرآميز گذشتگان يها انگيز حكميان عجم هست و هم گفته سخنان عبرت

من اين كتاب را كه از پدر به  .كنم ميكفرآميز را ترك  يها گيرم و گفته ميآميز آن بهره  حكمت
را از آن برگيرم و ها  پيرايه آن من به ميراث رسيده بود به زيورها آراسته يافتم نيازي نداشتم كه

هست و  66در سراي تو نيز كتاب كليله و دمنه و كتاب مزدك. چنان كه بود نگه داشتم آن را هم
  »...ما را از شمار مسلمانان بيرون تواند آورد ها پندارم كه داشتن اين كتاب ميمن ن

اين مرد گوشت جانور مرده را كه خفه كرده «موبد گفت كه . بد را پيش آوردندمو آن گاه
پنداشت كه آن گوشت از گوشت  ميداشت و  ميخورد و مرا نيز به خوردن آن وا  ميباشند 

وي هر روز چهارشنبه «موبد اين نكته را افزود كه » تر باشد جانوري كه سرش ببرند تازه
آن  ةزد و از ميان دو نيم ميشمشير بر ميانش  سپس كشت و ميكرد و  ميگوسفندي سياه خفه 

روزي به من گفته است « و نيز اين تهمت را به افشين نهاد كه» خورد ميرفت و گوشت او  ميراه 
تا آنجا كه روغن دنبه خوردم و بر . ن نفرت داشتم كردمآكه من براي اين عربان هر چه را كه از 

جز آنكه تا كنون موئي از تنم كم نشده است يعني نه موي . ين بر پاي كردمشتر سوار شدم و نعل
به من بگوييد آيا «افشين روي به حاضران كرد و پرسيد كه » ام ام و نه ختنه شده به آهك سترده

گويد نزد شما در دين خود درخور اعتماد تواند بود؟ اين مرد موبد  مياين مرد كه چنين سخنان 
ا به دينداري او آي. متوكل برادر خليفه اختيار كرد و خود را مسلمان فرا نمودي ممجوس بود و ندي

» پذيريد ميچرا شهادت كسي را كه به دين او اعتماد نداريد « گفتند نه گفت«اعتماد داريد؟ 
؟ تو دري و يا روزني هرگز بوده خانة من و ةآيا ميان خان«افشين روي به موبد كرد و پرسيد آنگاه 

خويشتن بردم و راز خود با تو در ميان نهادم و ترا از  ةمگر نه ترا من به خان«پرسيد  .گفت نه
هم چنين بود كه تو «: كردم آيا چنين نبود؟ موبد گفتاي كه به عجم دارم آگاه  دوستي و عالقه

اعتمادي و نه در عهد و پيمان  ةدر اين صورت تو نه در دين خود شايست«: افشين گفت» گويي مي
رازي را كه من دوستانه به تو سپرده بودم ناجوانمردانه برمال  ،چه. ي وفادار و پابرجاييدوست
  ».كردي

. شناسي؟ گفت نه ميآنگاه مرزبان بن تركش پيش آمد از افشين پرسيدند كه اين مرد را 
 افشين را نيز گفتند اين . شناسي گفت آري اين افشين است ميمرزبان را گفتند تو اين شخص را 

 

نام اين كتاب در يك قطعه از اصمعي كه در هجو برامكه گفته است نيز ذكر شده و بعضي به   - 66
اين احتمال ظاهراً بعيد . اند آن را مروك خوانده) 160ص  2ج(استناد روايت جاحظ در البيان و التبيين 

ت را از حمزه نقل گونه روايا التواريخ كه اين ليكن طبق قول حمزة اصفهاني و مؤلف مجهول مجمل. است
كند مروك در عهد اشكانيان بايد تأليف شده باشد مانعي ندارد كلمه مروك مصحف و محرف مژدك به  مي

  .معني بشارت باشد كه براي تسميه كتب ديني مناسبت داشته است
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سون چند به كار نيرنگ و اف. گر اي حيله«كرد و گفت  پس مرزبان روي به افشين. مرزبان است
 به تو مردم كشورت نامه چگونه«گفت » گويي؟ مياي دراز ريش نادان چه «ين گفت داري؟ افش

نوشتند؟  ها چگونه مي پرسيد به آن» شتندنو چنانكه به پدرم و جدم مي هم« ؟ گفتيسندنو مي
خود به زبان اشروسنه به تو چنين و چنان  يها مگر آنها در نامه«افشين گفت نگويم مرزبان گفت 

ة به خداي خدايان از بند«پرسيد آيا معني آن سخنان اين نيست كه » چرا«گفت » نوشتند؟ مين
ك زيات روي به افشين بن عبدالمل محمد. »معني آن همين است ،چرا«؟ گفت »او فالن بن فالن

آنها از اينگونه سخنان گفته شود؟ پس  ةآيا مسلمانان هرگز احتمال كنند كه دربار«كرد و گفت 
مردم پدر و جدم و «پاسخ داد » اي؟ من پروردگار شمايم چه باقي گذاشتهبراي فرعون كه گفت 

چون اسالم اختيار كردم مصلحت . كردند ميگونه خطاب  كه اسالم آورم بدين نيز مرا قبل از آن
برداري آنها در حق من ضايع و تباه نگردد  نديدم كه خود را از پدران خويش فروتر نهم تا فرمان

  ».نكنند و از فرمانم سرپيچي
بن مصعب صاحب شرطه بود گفت و يحك اي خيدر تو چگونه به خدا  بن ابراهيم اسحق

فرعون مدعي بود دعوي كه تو خود آنچه را و را مسلمان شماريم و سوگند خوري و ما ت
باش  ،خواني ميبن هشام خواند و تو بر من  بر علي 67اين سوره را عجيف«كني؟ پاسخ داد كه  ميه

 ييها و بدسگالي ها آشكارا به دسيسه كاري ،اين پاسخ» نيز آن را بر تو فرو خواندا كسي تا فرد
علي بن هشام در اواخر . كند مياشاره  اند هداشت ميكه درباريان و نزديكان خلفا در كار يكديگر 

را در  مأمونداشت بدسگاالن او را به سركشي و خالف متهم كردند و  حرسرياست  مأمون ةدور
سه را كه از سرداران او بود بفرمود تا او را حاضر ببن عن  خليفه عجيف. مان نمودندحق او بدگ

سر علي را بر نيزه كردند . ندردآورد و عجيف كوشيد تا او و برادرش حسين بن هشام را هالك ك
عجيف نيز چند سال بعد مورد سخط معتصم  68و به برقه بردند و پس از چندي به دريا افكندند

را بر ضد خليفه به شورش  مأمونبن  معتصم عباس ةكه برادرزاد و به اين اتهامقرار گرفت 
تا بدان پايه بود كه  بدگماني خليفه در حق عجيف .واداشته بود او را بند نهادند و هالك كردند

چون عجيف در نصيبين درگذشت پسرش صالح بن عجيف نزد خليفه آمد و پدر را لعن كرد و از 
صالح  ،بن عجيف به جاي صالح و رخواست كه او را به نام پدر منسوب نكننداو بيزاري جست و د

دهد در واقع به تصاريف و  ميدر اين پاسخ كه افشين به اسحق بن ابراهيم  69.بخوانند ميمعتص
  .دارد ميرقيبان پرده بر  يها و توطئه ها كند و با كنايه از دسيسه ميتغييرات زمانه اشاره 

  
  افشين و مازيار

رو كردند در اين باب آنچه يعقوبي نقل كرده  آنگاه مازيار سپهبد طبرستان را با او روبه
 رو نويسد كه چون مازيار را با افشين روبه مييعقوبي . است با روايت مشهور طبري تفاوت دارد

را به و كه او ت كني ميكه تو دعوي  ،اين است افشين: ن دواد قاضي مازيار را گفتبكردند ا
دروغ از مردم بازار نارواست «: افشين رو به مازيار كرد و گفت. سركشي و شورش واداشته است

رهاند  ميرا از كشتن نو ازه زشت است به خدا سوگند دروغ تاند هپيداست كه از پادشاهان تا چ
  .»فرجام كار خود در دروغ قرار مده

  
بن هشام رياست  ون بود و پس از عليعجيف بن عنبسه مقصود است كه از سرداران مأم  - 67

  .حرس را به او دادند
  .193ص   3تاريخ يعقوبي ج  - 68
  .202ص  3يعقوبي، ج   - 69
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لحارث وكيل ااي به من نوشت و نه رسولي فرستاد جز آنكه ابو افشين نه نامه«مازيار گفت 
به جاي او نكويي شمرده است و مي من به من خبر داد كه وقتي نزد افشين رفته است او را گرا

  . گونه طبق قول يعقوبي مازيار ارتباط خود را با افشين يكسره انكار كرد بدين 70.كرده است
نويسد كه چون مازيار را پيش آوردند  ميوي . اما روايت طبري در اين باب مشهورتر است

شناسي؟  ميمازيار را گفتند تو اين مرد را . شناسي؟ گفت نه ميمرد را  اين ،از افشين پرسيدند
  .گفت اكنون شناختم. به افشين گفتند كه اين نيز مازيار است. گفت آري اين مرد افشين است

از مازيار پرسيدند كه آيا افشين نامه به تو . اي؟ گفت نه گفتند آيا هرگز به او نامه نوشته
اين دين سپيد را جز من و تو «: ه برادرم كوهيار نوشت كهخاش ببرادرش  ،گفت بلي. نوشته است

و بابك كسي نمانده است كه ياري كند بابك به ناداني خويشتن به كشتن داد و من بسي 
كوشيدم كه او را از مرگ برهانم نشد و گولي و ناداني او نگذاشت تا كارش بدانجا كه داني كشيد 

ني اين قوم را كسي نيست كه به دفع تو فرستند جز اما تو اگر به شورش برخيزي و نافرماني ك
ه تو خواهم بمن كه بيشتر سواران و دالوران با منند آنگاه اگر مرا به سوي تو گسيل دارند 

جز اين سه گروه كه عربان و مغربيان و . پيوست و ديگر كس نيست كه با ما جنگ تواند كرد
اين . ان پيش آنها بينداز و سرشان بكوباستخو ةليكن عربان چون سگانند پار. تركان باشند

اما فرزندان شيطان كه تركانند پس از ساعتي جنگ . مگسان كه مغربيانند نيز سر خورند
تا دين به همان قرار كه در . تيرهاشان به پايان رسد آنگاه بر آنان بتاز و همه را از بن برانداز

  .»روزگار عجم بود باز گردد
ادر خود و برادر من ادعايي دارد و اين ادعا چيزي بر من الزام اين مرد بر بر«افشين گفت 

كنم كه بر من اعتماد  بدو نوشته بودم تا او را چنان به خويشتن متمايل و گر خود چيزي. كند مين
كند نيز ناپسند نبود زيرا چون من خليفه را به شمشير ياري كرده بودم روا بود كه به حيله نيز او 

كه عبداهللا طاهر  اي زيار را به بند آورم و به خليفه تسليم كنم و همان بهرهرا ياري كنم تا ما
      آنگاه مازيار را. »رم و نزد خليفه جاه و آبرو بيابماكنون از گرفتن مازيار برده است من بب

  .بيرون بردند
 ةكه اميرزاد دهد ميگيرد و نشان  مياين پاسخ افشين آشكارا پرده از راز درون او بر

روسنه براي آن با مازيار نوشت و خواند داشته است كه او را فريب دهد و با خيانت نسبت به او اش
  .خدمتي به دستگاه خليفه كرده باشد

چون افشين با مرزبان تركش و اسحاق ابراهيم سخنان تند گفت ابن ابي دواد قاضي بر او 
اي و تا جماعتي را به كشتن ندهي آن را  افشين گفت اي با عبداهللا طيلسان فرو گرفته«بانگ زد 

پرسيد با آنكه اسالم . مختون هستي؟ گفت نهتو ابن ابي دواد پرسيد كه . بر سر نخواهي نهاد
را از اين كار چه باز داشت جواب داد كه و گردد ت ميشود و پاكيزگي از آن حاصل  ميبدان تمام 

پوست را از  ةسيدم كه چون آن پارمگر در اسالم حفظ نفس به كار نيست؟ گفت هست گفت تر
زني و بيم مرگ از جنگجوييت باز نداشت آنگاه از  گفت تو نيزه و شمشير مي. تنم ببرند بميرم

گفت آن جنگجويي امري ناگزير است كه از آن سود برم و بر  شوي؟ تاب اي پوست بي بريدن پاره
ن خويش ايمن نتوانم ادر رفتن جآن صبر توانم كرد اما اين ضرورت نيست و در انجام آن از به 

  .آنگاه گمان ندارم كه در ترك آن از اسالم سرپيچي كرده باشم. بود
  

  .203يعقوبي ص   -70
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ابي دواد حاضران مجلس را گفت اكنون كار او بر شما آشكار گشت پس بغاي كبير  ابن
وزير به سوي محبس سردار ترك را كه در مجلس حاضر بود گفت تا افشين را فرو گرفت و از باب 

  .درب
  .اشروسنه به پايان رسيد ةگونه بود كه دوران قدرت و شكوه افشين شاهزاد بدين

  
  سرانجام افشين

كس نزد معتصم فرستاد و «گويند قبل از وفات  مي. كه او در زندان مرد اند هنوشت
سمعيل را بن ا نمعتصم حمدو. درخواست تا شخصي را كه مورد اعتماد باشد نزد وي روانه كند

افشين سخن آغاز كرد و از آنچه در حق وي گفته بودند پوزش خواست و گفت . فرستاد
تا فربه و قوي  ، را بپرورد اميرالمؤمنين را بگو مثل من و تو همچو آن مردي است كه گوساله اي

را خواستند كه گوشت او را بخورند و به كشتن او تعريض و اشاره كردند آنان  ميگشت و ياران او 
پروري كه بچه شير چون  مياجابت نكرد و همه بر آن اتفاق كردند كه بگويند اين شيربچه را چرا 

بزرگ شود به اصل خود باز گردد گفت اين گوساله است گفتند شير است از هر كه خواهي بپرس 
رد باب گوساله از شما بپرسد بگوييد شير است م شناختند رفتند و گفتند اگر در ميو نزد هر كه 

من . از هر كس در باب گوساله بپرسيد گفتند شير درنده است بفرمود تا گوساله را سر ببريدند
ام چگونه شير توانم بود؟ اهللا اهللا در كار من به عنايت نظر فرماييد حمدون گفته است  آن گوساله

او  كه چون از نزد او برخاستم طبقي ميوه در پيش روي او بود كه معتصم با پسرش واثق نزد
از اين  71»افشين در آن هنگام تندرست بود چون نزد او بازگشتم گفتند مرده است. فرستاده بود

دار  او را از زندان بيرون آوردند و در باب العمامه بر ةمرد. قرار بايد او را مسموم كرده باشند
با جسد او  جا همان بياوردند و اند هاو بيرون آورد ةگفتند از خان مي كه بتاني چند نيز 72كردند

  .سوزانيدند
بسيار بر  ةمعتصم روزي ميو«: اند هچنين آورد ها داستان و فرجام كار او را در بعضي كتاب

 ، گفت اين ميوه نزد افشين بر، هرون الواثق باهللا ملقب بود ]به[كه ] را[ طبقي نهاده و پسر خويش
 ، به ميوه نگريست و گفت الاله االاهللافشين . ميوه با واثق برگرفتند و او به مجلس افشين رفت

را چه آرزوست؟ و پرسيد ت. نيستها  ايست اما آنچه آرزوي من بود ميان اين ميوه چه نيكو ميوه
واثق گفت همين ساعت از بهر تو بفرستم و افشين دست به آن طبق ميوه نكرد و  ،گفت شاه آلو

ي از تمنين را سالم برسان و بگو تا ثقچون واثق خواست كه بازگردد افشين او را گفت اميرالمؤ
سمعيل را بفرستاد و ابن  نمعتصم حمدو. آن خويش به نزد من فرستد تا رسالتي از من بدو رساند

بن وهب بود اين حكايت باز گفت كه معتصم مرا نزد  حمدون در ايام متوكل كه در حبس سليمان
افشين فرستاد و با من گفت افشين سخن دراز كشد بايد كه تو نزديك او بسيار ننشيني من 
بشدم و آن طبق ميوه نزد او ديدم كه يكي از آن بر نگرفته بود مرا گفت بنشين من بنشستم و او 

ر مقصود پرد من گفتم سخن مختصر گير و ك ميبا من حديث دهقنت در گرفت و مرا استمالت 
ختم كن كه اميرالمؤمنين مرا فرموده است كه ننشينم افشين سخن كوتاه كرد و گفت 

كردي و مرا به منزلت رفيع رسانيدي و  ها اميرالمؤمنين را بگوي كه يا موالي به جاي من احسان
  قبول كني و در  نامعلوم  تحقيق بي  يها سخن  فرمودي اكنون در حق منمن  لشگرها را متابعت

  
  .358ص  6ابن اثير ج   - 71
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و با  ...ام كه منكجور را من بر مخالفت داشته اند هآنكه باتو گفت ...كني ميآن به عقل خود رجوع ن
تو مردي كه حال جنگ داني  ...ام كه جنگ نكنند آن قايدان كه به جنگ منكجور فرستادي گفته

اي امكان دارد كه مهتر لشگر با كسي چنين  و با مردان جنگ كرده و لشگرها به جنگ برده
گويد؟ و اگر نيز ممكن باشد نشايد كه تو چنين سخنان از دشمنان من قبول كني و  ها سخن
حمدون گفت از پيش او برخاستم و طبق  ...گويند چيست ميغرض ايشان در آن كه  كه داني مي

گفتند افشين بمرد و  چون بيرون آمدم بعد از آن. چنان كه بود دست بدو نرسيده بود ميوه هم
معتصم گفت او را به پسرش نماييد افشين را از محبس بيرون آوردند و پيش پسرش انداختند 

ايتاخ بردند و از آنجا بر در دروازه  ةبكند پس افشين را برگرفتند و به خان پسر موي و ريش خود
آويختند و از آنجا كه آويخته بودند برگرفتند و با چوب بسوختند و خاكسترش را در دجله 

ميان آن صورت مردي را ديدند از چوب تراشيده و به در شمردند  ميبه وقتي كه متاع او . ريختند
يي يافتند كه ديانت و مذاهب ها كرده و از هر جنس بتان ديگر ديدند و كتابزر و جواهر مرصع 

  73»ن نبشته بودندآپرستان در  صنم
چنانكه بابك و مازيار نيز فريب . كه به آرزوي خويش نرسيد ،چنين بود فرجام كار افشين
به جدايي خراسان و  ،با اين همه سعي و جهد اين سرداران. او را خوردند و كاري از پيش نبردند

از قلمرو و خالفت بغداد منتهي گشت طاهريان قدرت و استقالل يافتند و  ،بعضي بالد ديگر ايران
  .آغاز نوبت دولت فرس را نويد داد ،حكومت آنها

  
  طاهريان

 ، خواند؟ اينجا ،آغاز حكومت مستقل ايران بعد از اسالم ،توان ميآيا حكومت طاهريان را 
بسا نيز كه به نسب و نژاد . هريان ايراني و از مردم پوشنگ هرات بودندطا. جاي سخن است

ليكن قبل از وصول به حكومت نيز خود را از راه مواالت به عرب بسته . كردند ميخويش تفاخر 
خواستند با دربار بغداد ارتباط خود را  ميچون  ،كه به خراسان آمدند بودند با اين همه از وقتي

سعي كردند از قلوب مردم . ستند كه پيوند خود را با ايرانيان استوار نمايندقطع كنند الزم دان
. در هر حال رنگ ايراني نداشت ،بسازند حكومت آنها ميبراي استقرار دولت خويش پايگاه محك

از  ،را كه ديگران در سر پرورده بودند ،و آن خيال تجديد دولت ساساني و احياء آيين مجوس
اما از آيين مسلماني جدا  ،از دولت بغداد جدا شده بود، هر چند ،لت آنهادو. خاطر برده بودند

نصيب  از پشتيباني و حمايت ايرانيان مسلمان بي ،بر خالف مازيار و بابك، از اين رو. نشده بود
. نماندند و به همين سبب بود كه توانستند آرزوي استقالل و سلطنت خويش را تحقق بخشند

نويسند كه چون  مي. جويي و دادپروري خالي نبود مردم و رعاياي خويش از دلرفتار آنها نيز با 
آنها سيصد هزار ، هجري در سيستان قحطي پديد آمد و آب هيرمند خشك گشت 220در سال 

كه حال ايشان تباه گشته بود  ،نزد فقيهان سيستان فرستادند تا بين درويشان و ضعفا، درم
از بيدادي و درازدستي بر مردم خويشتن  ،ل آنها در خراساندرست است كه عما 74.تقسيم كنند

داشتند اما در آن روزگاري كه خالفت بغداد روي در ضعف و انحطاط داشت قدرت  ميرا نگه ن
  .خراسان را از فتنه و آسيب و هرج و مرج نجات داد ،اين طايفه ةادار

  
  .التواريخ  حافظ ابرو، نسخه خطي ةزبد  - 73
  .186سيستان ص تاريخ   - 74
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دانست كه ابومسلم و  ها توان از آنگونه حكومت مين ،هر چند دولت آنها را ،گونه و بدين
در  ،ليكن دولت آنها ،پروردند ميسنباد و استاد سيس و بابك و مازيار خيال ايجاد آن را در سر 

  .هر حال طالية استقالل ايران بود
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  نبرد در روشني
دو قرن با مهاجمان عرب كردند همه در تاريكي خشم و  رانيان در طي اينايه نبردي ك

در روشني دانش و خرد نيز اين نبرد دوام داشت و بازار مشاجرات و گفت و گوهاي . تعصب نبود
بسياري از ايرانيان، از همان آغاز كار دين مسلماني را با شور و شوق . ديني و فلسفي گرم بود

يافتند و  آورده بودند، از آيين ديرين نياكان خويش برتر مياي را كه عربان  دين تازه. شدند هپذير
اسالم شرك و كفر  ةبيشا ثنويت مبهم و تاريك زرتشتي را در برابر توحيد محض و بي

دارد كه هر  آن شور حماسي نيز كه در طبايع تند و سركش هست و آنان را وا مي. شناختند مي
و هر چه را زشت و پليد و نادرست است غير چه را پاك و نيك و درست است ايراني بشمارند 

از اين رو آيين مسلماني را ديني پاك و آسان و درست . هاي آنان نبود ايراني بدانند، در دل
با اين همه در عين آنكه دين اعراب را پذيرفتند، آنان را . يافتند و با شوق و مهر بدان گرويدند

اما . تند و به تمدن و فرهنگ خويش برآوردندتحت نفوذ و تأثير فرهنگ و تربيت خود فرو گرف
بيم و وحشت  اي هبعضي ديگر، همان گونه كه از هر چيز تاز. ايرانيان همه از اين گونه نبودند

دارند، از دين عرب هم روي برتافتند و آن را تنها از اين رو، كه چيزي ناآشنا و تازه و ناشناس بود 
ديار بركنند و در گوشه و كنار جهان آواره باشند و دين  بهتر ديدند كه دل از يار و. نپذيرفتند

ها دربدري در كوه  حتي سرانجام پس از سال. تازه را كه بر ايشان ناشناس و نامأنوس بود نپذيرند
و بيابان رنج هجران بر دل نهادند و به سند و سنجان رفتند تا ديني را كه از نياكان آموخته بودند 

اگر هم طاقت درد و رنج دربدري و . ند ترك نكنند و از دست ندهندو بدان سخت دل بسته بود
هجران را نداشتند رنج تحقير و آزار مسلمانان را احتمال كردند و ماندند و جزيه پرداختند و از 

برخي ديگر، هم از اول با آيين مسلماني به مخالفت و . كيش نياگان خويش دست برنداشتند
  قـح زايي در ـناس  اهانتي و  ن ديني را كه عرب آورده بوده ايبستيزه برخاستند گويي گرويدن 
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نمودند در نهان از عرب  از اين رو اگر نيز در ظاهر خود را مسلمان فرا مي. كردند خويش تلقي مي
داد سر به شورش  و آيين او به شدت بيزار بودند، و هر جا نيز فرصتي و مجالي دست مي

ترين  اين انديشه كه عرب پست. گذرانيدند انان را از دم تيغ ميآوردند و عربان و مسلم برمي
يافتند تا حقيقت را در  مردم است چنان ذهن آنان را مشغول كرده بود كه هرگز مجال آن را نمي

كردند  ، و در جايي قيام و شورش سخت مياي ههر روزي به بهان. پرتو روشني منطق و خرد ببينند
بعضي ديگر هم بودند كه اسالم را . برانند ني كه آورده است از ايرانبا ديكوشيدند عرب را  و مي

آنكه دين  ط برايـفق  بلكه  تازيان است ةنكه آوردآنه براي آنكه چيزي ناشناس است و نه براي 
زنادقه و آزاد انديشان كه در اوايل عهد . خاستند ميكردند و با آن به مبارزه بر د مياست ر

  .آنها در بغداد و شهرهاي ديگر وجود داشت از اين گروه بودندعباسي عدة زيادي از 
هاي مذهبي را بين اعراب  ها و جدل ها و آراء مختلف، بازار بحث به هر حال وجود اين فرقه

شد كه بسي دوام  داشت و نبردي سخت را در روشني عقل و دانش سبب مي و ايرانيان گرم مي
  .يافت و نتايج مهم داشت

  
  آيين زرتشت

در اين آيين . ثنوي داشت ةباري، آيين زرتشت كه اسالم آن را به خطر افكنده بود جنب
آن را به مبدأ خير منسوب هر آنچه نيكي و روشني و زيبايي بود . مبدأ خير از مبدأ شر جدا بود

مانند ديگر . داد هر آنچه زشتي و تيرگي و پستي بود آن را به مبدأ شر نسبت مي داشت و مي
ها برانگيزد و غبار ريمني  حاني آن قدرت را داشت كه عشق به نيكي و روشني را در دلاديان رو

ها بزدايد و محو كند گذشته از آن دين كار و كوشش بود و بيكارگي و  و اهريمني را از جان
دانست كه در  را آن مي تكليف آدمي. شمرد گريزي را پاك و ايزدي نمي نشيني و مردم گوشه

فديه و قربان و باده گساري را  1.و زشتي و پستي پيكار كند و آن را در بند داردزندگي با دروغ 
هاي ديگر هست در آيين زرتشت  رياضتي نيز كه در دين زهد و. پسنديد شمرد و نمي بيهوده مي
  .در كار نبود

دانست كه نيكي را در  را چنين مي در كشاكشي كه ميان نيكي و بدي هست، تكليف آدمي
زاد مقرر بود از آزادي و اختياري كه انسان در  اين تكليف كه براي آدمي. هرمزد ياري كندوجود 

انحطاط  ةاين جبر و سرنوشت نيز كه اسباب عمدبربنا. كرد داشت حكايت مي كارهاي خويش مي
انسان ياراي آن را داشت كه نيكي را يا بدي را برگزيند . هاست در آيين زرتشت راه نداشت دين

رهايي و رستگاري او نيز به همين . اين ديگر به اختيار او و به خواست او بسته بود. كند و ياري
مسئول كار و كردار خويش در چنين آيين، كه آدمي . تگي داشتخواست و همين اختيار بس

جويي  تواند گناه كاهلي و كناره است ديگر جايي براي تقدير و سرنوشت نيست و كسي نمي
ديني كه چنين ساده و سودمند بود به خوبي  2.فرجام بگذارد قدير نامعلوم بيخويش را بر گردن ت

ها  توانست راه روشني و پاكي را به مردم نشان دهد و شوق به معرفت و عمل را در دل مي
  . برانگيزد

خواست كه از فساد و آاليش فريبكاران دور بماند و  اما چنين كاري دستگاه مرتبي مي
  تـوي آيين زرتشـدر حقيقت نيروي معن. ساساني در ايران نبود ةيان دورچنين دستگاهي در پا

  
  .قطعه هشتم 30يسنا،   - 1
براي تحقيق در مسألة جبر و اختيار در مذهب زرتشت رجوع شود به كتاب جكسن به اين   - 2
  Zoroastrian Studies.  New York 1928  Part  II:  عنوان
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تگاه عظيم سكرد اما تاب آن را نداشت كه بتواند د كفايت مي براي هدايت و ارشاد اخالقي مردم
بود كه پادشاهان ساساني از عهد  اي هو اين وظيف. ساساني را با خود بكشد ةتمدن و جامع
دين بنياد نهاد و دين و  ةاردشير بابكان حكومت ساساني را بر پاي. او نهاده بودند ةاردشير بر عهد

از آن پس موبدان و هيربدان سعي بسيار كردند تا سرنوشت . نمودملك را دو برادر هم پشت فرا 
طلبي روحانيان در  كساني از پادشاهان كه در برابر جاه. حكومت و دولت را به دست بگيرند

دين به  شدند و يا چون قباد بدنام و بي كار خوانده مي ايستادند يا هم چون يزدگرد اول بزه مي
كارها نظارت داشت و موبدان و هيربدان  ةاسر عهد ساساني بر همگاه در سر آتش. آمدند شمار مي

قدرت و اعتباري چنين، كه روحانيان را در همه كارهاي ملك . ها را بر دست داشتند بيشتر شغل
در حقيقت نيز . نفوذي تمام بخشيده بود، كافي بود كه فساد را به درون دستگاه روحاني بكشاند

كه به » خرد كمينو«كتاب پهلوي . ين عهد به فساد گراييده بودندموبدان و هيربدان در اواخر ا
شمارد  ساساني تأليف شده است، يك جا كه عيب روحانيان را بر مي ةحكم قراين در اواخر درو

بيني و بدگرايي  كاري و تن آساني و خرده گويد عيب روحانيان رياورزي و آزمندي و فراموش مي
  3.است

كند؟ گمان  حكايت از وجود آن در بين طبقات روحاني اين عهد نميآيا ذكر اين معايب، 
الخصوص كه فترت و فساد كار موبدان را در اين  علي. رود كه در اين باره جاي ترديد باشد نمي

  .توان دانست دوره از قراين ديگر نيز مي
  

  فساد و اختالف
كارها براي  ـةبود، در همدان آاليش يافته ـمغان و موب  گاه با آنكه به فساد باري، آتش

با اين همه، به سبب همين فساد و پريشاني كه در كار موبدان و هيربدان . طلبيد مي خويش حقي
در واقع هر قدر . آمد ن همه كارها كه بر عهده داشت بر نمياية رخ نموده بود، ديگر از ادار

قدرت تمدن ظاهري و  قدر هر يافت و وسعت مي اداري و سازمان اجتماعي ساساني دستگاه
امور ملك كاستي  ةگرفت، توان و نيروي آتشگاه در ادار صوري شاهنشاهي ايران فزوني مي

هاي ديني نيز هر روز قدرت موبدان را  الخصوص، كه بدعت علي. شد پذيرفت و كمتر مي مي
  .انداخت كرد و مردم را در درستي و پاكي آنها به ترديد مي متزلزل مي

ساساني، در آيين زرتشت خالف و اختالف بسيار بوده  ةآيد كه در دور از قراين بر مي
آمد و در  هاي ديني بود كه در اين ادوار پديد مي بدعت ةو اين همه خالف و اختالف زاد. است

در قلمرو پهناور حكومت ساساني، آيين زرتشت با اديان . كشور البته تأثيري داشت آيين رسمي
از جانب غرب با آن در  صابئانآيين عيسي و مذاهب كلدانيان و . بودرو  هو مذاهب گوناگون روب

يونان نيز، خاصه از  ةفلسف. كرد در مشرق آيين بودا و دين شمنان آن را تهديد مي. جدال بود
ين تصادم كه بين اديان و ااز. داشت خاطرها را نگران خويش ميو ها  عهد نوشروان بعضي انديشه

  .نمود ديان و مذاهب تازه رخ ميداد ناچار ا آراء روي مي
  

  آيين ماني
  ايدـادم آراء و عقـبا سرو صداي بسيار از اين تص آيين ماني نخستين بدعت ديني بود كه 

  
و متن پهلوي طبع داراب دستور  183ترجمة وست ص : ك .ر - 59دانا و مينوك خرد، فصل   - 3

  .82پشوتن سنجانا ص 
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. گنجد كه پديد آورد، داستان دراز دارد و در اين اوراق نمي اي هسرگذشت او و دين تاز. پديد آمد
زندگي خويش  ةاين قدر هست كه ماني به حكم محيط پرورش و به اقتضاي احوال و ظروف دور

 اي همذهبي ابداع كرده بود كه در آن بسي از عناصر و اجزاء عيسوي و زرتشتي و زرواني را با پار
پدر و مادرش  4.و حرانيان به هم پيوسته بود و تركيب كرده بودين و مندايبان بئاز عقايد صا

آيد در  ريگ عقايد آنها داشت اما چنانكه از اخبار او بر مي از مرده اي هايراني بودند و ناچار بهر
و مذاهب مختلف صابئان و  انها و كلداني بابل نشو و نما كرده بود و از همين رو عقايد بابلي

هايي نيز در مشرق كرده بود كه او را با عقايد بودايي  حرانيان در افكار او تأثير داشت، مسافرت
آيين ماني، كه در . توان يافت كرد و در آراء و عقايد او تأثير اين همه اديان و عقايد را مي آشنا مي

و چنانكه . نزد مغان بدعتي بزرگ تلقي شد واقع معجوني از عقايد و مذاهب متداول آن عصر بود،
او را محاكمه كردند و نابود . اند موبدان براي برانداختن آن جهد بسيار كردند ها آورده در تاريخ

ين او، كه ذوق عرفاني و لطف هنري يآ هبا اين هم. نمودند و پيروانش را نيز سخت عقوبت دادند
معارض آيين زرتشت بود بلكه با آيين عيسي و ها نه تنها  خاصي داشت از ميان نرفت و سال
اما هم از وقتي كه ماني در عهد شاپور اول آشكار شد . كرد حتي با دين مسلماني هم معارضه مي

گونه  ن را به شدت محكوم كردند آخر ظهور اينآدان آيين او را بدعت و زندقه شمردند و بمو
  .زد سخت مي ةها جبروت و قدرت آنان را لطم بدعت

  
  مزدك

ها را الزام  با اين همه، تصادم بين عقايد و مذاهب گونه گون پيدايش اين گونه بدعت
چندي بر  .كرد و تعصبي كه مغان در قتل و طرد مانويان به خرج دادند باب زندقه را فراز نكرد مي

د از آيد خو اين مزدك، چنانكه از اخبار بر مي. تر آورد نيامد كه مزدك ظهور كرد و سخناني تازه
وجود  ةدر مسأل. آمد هم كه آورد تأويلي از آراء زرتشت به شمار مي اي هموبدان بود و آيين تاز

شرور و آالم، كه هم زرتشت و هم ماني بدان عنايتي خاص داشتند و محور عقايد ثنوي شمرده 
ديو هاي جهان را بايد از ديو رشگ و  ها و زشتي يي تازه آورد و گفت تمام بدياشد مزدك ر مي

رضاي هرمزد است نابود  ةخشم و ديو آز دانست زيرا، چيزي كه برابري و مساوات مردم را كه ماي
بنابراين تا هر آنچه . كار است كرده است و از ميان برده است، قدرت و استيالي اين ديوان تبه

رشگ و خشم و آز مردم است، از ميان نرود مساوات و برابري كه فرمان هرمزد و خواست  ةماي
منطقي اين رايي بوده  ةآيا داستان اشتراك در زن و مال نتيج. آيد اوست در جهان پديد نمي

كرده است و يا آنكه مخالفان او و  است كه مزدك داشته است، و خود او آن را تبليغ و توصيه مي
اند؟ حكم  اند، اين سخن را بر او بسته دانسته آراء او را سبب خلل در احوال جهان مي كساني كه

چيزي باقي نمانده است  ها هاي مزدكي ها و نوشته زيرا از كتاب. درست در اين باب آسان نيست
اند خالي از  اما دور نيست كه آن چه مورخان زرتشتي و مسيحي و مسلمان در اين باب آورده

كنند از كينه و نفرت  هاي زرتشتي نام مزدك را بدان ياد مي نباشد لحني كه در كتاب اي مبالغه
منابع عيسوي، سرياني و يوناني هم هيچ بويي از انصاف و محبت ندارند و از كجا . انباشته است

  شفقتي كه انگيز بي خالي باشد؟ با كشتار شگفت ريمنياند از رشگ و  كه آنچه در اين مورد آورده
  
زاده، نشريه انجمن  كتاب ماني و دين او شامل دو خطابه از آقاي سيد حسن تقي: ك .ر  - 4

و فهرستي از مĤخذ فارسي و عربي . كه آخرين تحقيقات مهم دربارة ماني است – 30شناسي ص  ايران
آنجا  مربوط به ماني نيز به اهتمام آقاي احمد افشار شيرازي بدان ضميمه است كه اكثر مĤخذ موجود را در

  .نقل كرده است
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ين پسر بامداد يكسره از جهان يآ هروان از پيروان مزدك كرد موبدان گمان بردند كخسرو انوش
اما اين گمان درست در نيامد و آيين مزدك حتي پس از سقوط ساسانيان باقي ماند و . برافتاد

  5.ديني به معارضة مسلمانان برخاست يك چند نيز با نام خرم
  

  تأويل احكامزندقه و 
. روان قرايني در دست هست كه حكايت از آشنايي ايران با فلسفة يوناني دارداز عهد نوش

از هاي ديني و علمي  كتاب بسياري از. پيش از آن نيز با هند و يونان ارتباط فكري در كار بود
هاي  البته افق تأثير عقايد و آداب يوناني و هندي نيز. هندي و يوناني به زبان پهلوي در آمده بود

انگيزي كه در  سادگي و روشني شگفت. آورد ها پديد مي گشود و شك و ترديد و بدعت تازه مي
توجه به تأويل عقايد و عالقه به . شكست هاي تازه در هم مي عقايد كهن بود در زير بار انديشه

دند از همين ميل كر زندقه كه موبدان به شدت با آن مبارزه مي. يافت تأويل در اساطير فزوني مي
رنگ تأويل داشت و از اين رو ماني و مزدك نيز عقايدي كه آورده بودند . خاست به تأويل بر مي

شد و در احتجاج با  اعتقاد به اساطير و عقايد كهن رفته رفته سست مي. زندقه بر آن نهادند داغ
ها كه عبارت از  ين تأويلدر ا. شمردند ارباب اديان تازه، روشن رايان تأويل را گريزگاه خويش مي

از جمله در . آمد هاي ديني انحراف پيش مي احتجاجات عقلي بود، گاه از ظاهر عبارات كتاب
ما آتش را «: گويد كند چنين مي كه يكي از مغان با ترسايي، نامش مهران گشنسب، مي اي همجادل

كه شما نيز خدا را به كنيم چنان آتش نيايش مي ةخدا را به وسيل. شمريم به هيچ وجه خدا نمي
هايي  مهران گشنسب، كه در كتب سرياني، گيورگيس نام دارد، عبارت» پرستيد صليب مي ةوسيل

خدا مورد پرستش واقع  ةنمايد كه در آيين زرتشت، آتش به مثاب كند و ثابت مي از اوستا نقل مي
  6.شده است مي

ين عهد، تحت تأثير ر ادلي كه خاص آيين زرتشت بود، در اواخ بيني و ساده آن خوش
نشر عقايد ماني و تعاليم عيسي و بودا، همه از . ريخت اندك اندك در هم فرو ميفلسفه و زندقه 

در اندرز . كرد جويي را در بين مردم بيش و كم رايج مي اسبابي بود كه عالقه به زهد و كناره
عبارتي آمده است كه تا اندازة زيادي با عقايد و آراء زرتشت مغايرست و تا حدي صبغة  اوشنر

 ةآيين زروان كه در دور. »رود تن است ماند، آنكه از ميان مي جان باقي مي«: گويد مي. مانوي دارد
ساساني بر ديگر مذاهب و اديان برتري داشت، انديشة سرنوشت و تقدير را كه براي آيين و ملك 

  .زهري كشنده بود ترويج كرد
  
  زروانيان

كران نبود  آمد تنها زمان بي زروان، خداي ديرين، كه پدر هرمزد و اهريمن به شمار مي
در آيين زروان، جهد تمام رفته بود كه خير و شر . شد مظهر تقدير و سرنوشت نيز محسوب مي

زروان كه پروردگار زمان بود، از آن پس . هر دو را به مبداء واحد كه زروان است منسوب بدارند
گونه  بدين. مختار مطلق و جبار مقتدر گرديد و ديگر جايي براي قدرت و اختيار انسان نماند

  رخنه كرد، و از اسباب  ن مذهب بود، اندك اندك در ميان مردماية اعتقاد به نوعي جبر، كه نتيج
  
اين كتاب را  –رسالة كريس تنسن در باب سلطنت قباد و ظهور مزدك : ك .در باب مزدك ر  -5

  .شمسي 1320چاپ كالله خاور . تهران. اند آقايان نصراهللا فلسفي و احمد بيرشك به فارسي ترجمه كرده
: كتابهوفمان در باب رسالة سرياني اعمال شهيدان ايران؛ به نقل از   Hoffmannكتاب : ك .ر  - 6
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  7.سقوط و انحطاط ملك گشت 
. كران نام داشت در اين آيين، اورمزد و اهريمن، دو فرزند بودند، از آن زمان كه زروان بي

كردند و در  چون اين دو نيروي عظيم، از يك اصل بودند، از حيث قدرت با يكديگر برابري مي
زرتشتي را به يك نوع توحيد  ين زروان ثنويتيآ هبدين گون. آمد تعادلي پديد مي كارهاي جهان
كران و ابديت جاودان  كرد و در وراي نيروي خير و شر وجود مطلقي را كه زمان بي نزديك مي

اين وجود مطلق، به صورت خدايي درآمد كه هم پديدآرندة جهان بود و هم . داد باشد قرار مي
هاي قديم  به همان گونه كه كرونوس پروردگار زمان نزد يوناني. آمد آن به شمار مي ةنيست كنند

  .تصرف داشت ةكران نيز در ايران همه چيز را در قبض بر همه چيز برتري داشت زروان بي
يين بعد از عهد زرتشت به وجود آمده است و از آ كه ايناند  از محققان، بعضي گمان برده

تأثير يونان را، در توسعه و تكميل اين آيين،  *.يونان بركنار نيست ةلسفصبغة تأثير و نفوذ ف
احتمال . شايد نتوان انكار كرد وليكن حقيقت آن است كه ذكر زروان در اوستا نيز آمده است

هايي از عقايد كلدانيان و  عقيده، از تأويل بعضي اقوال اوستا برآمده باشد و مايه كه اينهست 
به هر حال موبدان و روحانيان زرتشتي آيين . ني نيز بر آن افزوده شده باشديونا ةسپس از فلسف

. اند ورزيده اند و با آن مخالفت مي شمرده ميزروان را نيز مانند عقايد ماني، نوعي رفض و بدعت 
اوضاع زمانه پيش آمده بود، اين  ةساساني، به سبب تحولي كه در هم ةنهايت آنكه در آخر دور

زرواني بر ساير  ةبرخي از محققان در اين دوره فرق ةج بسيار يافت و حتي به عقيدآيين نيز روا
  8.هاي زرتشتي برتري داشت فرقه

  
  شك و حيرت

ها، در كناري سر بر  از آن اي هها؛ كه آن روزگاران، هر روزي نمونة تاز در برابر اين بدعت
آنان سازگار نبود، نزد  ةانديشهرچه با راي و . دادند كرد موبدان خشونتي سخت نشان مي مي
منشأ شر  هم كساني كه خدا را هم مبدأ خير و. شد ها نادرست و مردود شمرده مي آن
با اين . گرديد شدند و دين آنان بدآموزي تلقي مي شمردند، در دينكرت به بدي ياد مي مي

ست، رفتار اقوام و امم جهان ا ةبدآموزان و بددينان، موبدان چنان كه عادت روحانيان هم
اين خشونت روحانيان، ناچار در اذهان كساني كه به آزاد انديشي عالقه . اند ناهنجاري داشته

 ةبرزوية طبيب از جلم. آورد، از آن جمله شك و حيرت بود هاي سخت پديد مي اند، واكنش داشته
ن باب اگر نيز اي. نوشروان گرفتار اين شك و حيرت شده است ةكساني است كه ظاهراً در دور

كليله و دمنه كه به نام اوست، آن گونه كه ابوريحان بيروني پنداشته است از جانب ابن مقفع بر 
اصل كليله الحاق شده باشد باز شك نيست كه احوال اين گونه مردم را درست روشن بيان 

در  اند، هاي موبدان در كار دين به حيرت و ترديد افتاده گيري احوال كساني كه از سخت. كند مي
بر طلب  نهمتهمت و «: گويد مي. كند منعكس است طبيب از خود بيان مي ةشرح حالي كه برزوي

آن را دراز و بي پايان يافتم سراسر مخاوف و مضايق و  هگردانيدم و الحق را دين مصروف ميعلم 
عضي ها هر چه ظاهرتر ب و خالف ميان اصحاب ملت. . . آنگاه نه راهبري معين و نه شاهراهي پيدا

  از جهت متابعت پادشاهان و بيم جان پاي بر اي ارث دست در شاخي ضعيف زده و طايفهبه طريق 
  
  :در باب آيين زروان كتاب ذيل  - 7

Zaehner: Zurvan. A Zoroastrian Dilemma, Oxford 1953    شامل اطالعات سودمند است، هر چند مؤلف
  .از مواد بسياري كه در دست داشته است به قدر كفايت استفاده نكرده است
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ركني لرزان نهاده و جماعتي از بهر حطام دنيا و رفعت منزلت ميان مردمان دل در پشتوان 
كرده و اختالف ميان ايشان در معرفت خالق و ابتداء  اي هو تكيه بر استخوان تودبسته  اي پوسيده

با . نهايت، و رأي هر يك بر آن مقرر كه من مصيبم و خصم من مبطل و مخطي خلق و انتهاء كار بي
. . . ن لختي بپوئيدمآاين فكرت در بيابان تردد و حيرت يك چندي بگشتم و در فراز و نشيب 

به سوي مقصد بيرون توانستم برد و نه بر سمت راه حق دليلي نشان يافتم به ضرورت  البته نه راه
عزيمت مصمم گشت بر آنكه علماء هر صنف را ببينم و از اصول و فروع معتقد ايشان استكشافي 

اين اجتهاد به جاي آوردم و شرايط بحث . كنم و بكوشم تا بينتي صادق و دلپذير به دست آيد
يل مذهب خويش ضكه ديدم در ترجيح دين و تف اي هيت رسانيدم و هر طايفاندر آن به رعا

گشتند به هيچ تأويل بر پي ايشان  گفتند و گرد تقبيح ملت و نفي حجت مخالفان مي سخني مي
هوي بود و  نتوانستم رفتن و درد خويش را درمان نيافتم و روشن شد كه بناي سخن ايشان بر

، بعدها در عهد تردداين فكر حيرت و  9».د آن را قبول كرديهيچ چيز نگشاد كه ضمير اهل خر
  .حيرت و تردد به زندقه متهم شدند سبب مسلمانان نيز باقي ماند و كساني پديد آمدند كه به

هاي ديگر  آيين. هاي شگفت نبود داشت تنها بدعت اما آنچه موبدان زرتشتي را نگران مي
سوي دين عيسي و از سوي ديگر آيين بودا، دين از يك . نيز دركار دعوت مردم گرم بودند

  .زرتشت را در ميان گرفته بود
  

  آيين عيسي
ساساني،  ةدر دور. گشت اشكانيان باز در بين مردم ايران پراكنده مي ةآيين عيسي از دور

پادشاهان . ين ترسايي گرويده بوديآ هآور ب هاي نام تيسفون اسقفي داشت و بسي از خاندان
شمردند و به آزار و  خطر مي تي كه روم آيين عيسي را پذيرفت ترسايان را بس پرساساني از وق

بعضي . كردند مغان و موبدان نيز همواره آنان را بدين كار تشويق مي. پرداختند مي ها آنتعقيب 
اما هر روز . رفتار كردند مانند يزدگرد اول و خسروپرويز با اين پرستندگان صليب با لطف و نرمي

يزدگرد يك بار كشيشي،  ةدر دور. كرد شد و كار را سخت مي و توقع ترسايان افزوده ميجسارت 
را كه در مجاورت كليسا بود منهدم  اي هشير خوزستان، آتشكدهاشو، در شهر هرمزدار نامش
بار ديگر در ري . گشت ن گستاخي تا چه حد سبب خشم موبدان و بزرگان مياي هپيداست ك. كرد

آنجا را نمازخانة ترسايان نمود و به . رفت و آتش را خاموش كرد اي هنام ترسايي در آتشكد نرسي
كه نسبت به ترسايان  اي هاين كار نيز از اسبابي بود كه يزدگرد را از مهر و عالق. عبادت ايستاد

بت هايي هست كه از فشار و آزار نس داستان در مĤخد سرياني و رومي. كرد ورزيد پشيمان مي مي
ين ترسا در يه آآيد ك معهذا از همان مĤخد، اين نكته نيز برمي. كند به ترسايان ايران حكايت مي

هاي موبدان، مانع از انتشار سريع  گيري حتي سخت. آن روزگاران در ايران، انتشاري داشته است
   10.آن در بين طبقات مختلف مردم نبوده است

  
  آيين بودا

  ن و ـمجاور چي  در بلخ و سغد و بالد. يافت انتشار مي  هر روز از جانب مشرق نيز آيين بودا
  
مقايسه شود با چاپ مجتبي  42- 43كليله و دمنه به اهتمام عبدالعظيم قريب چاپ چهارم ص   - 9

  .48مينوي، ص 
كه وصف آن در مĤخذ آمده  Labourtبه كتاب  ك  .در باب آيين مسيح در ايران عهد ساساني  ر  -10

  .است
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  ةدر آخر دور. ط تعاليم بودا اشتغال داشتندـنشر و بس  ايي بهدبو واره زاهدان و سياحانـهمهند 
سف و بلوهر در بعضي از بالد ايران  سرگذشت عبرت انگيزي از بودا تحت عنوان بوذا انساساني

به  آيد بودا، يا يكي از شاگردان او كتابي نيز كه از مĤخذ برمي گذشته از آن، چنان. انتشار داشت
آيين شمني كه در تركستان و سغد رايج بوده است نيز صورتي از آيين  11.فارسي داشته است
محققان معتقدند آيين بودا، بدان گونه كه در سغد رواج داشته در . آيد بودايي به شمار مي

بيشتر متون سغدي، كه تا كنون به چاپ رسيده و منتشر . حقيقت تابع مراكز بودايي بوده است
ست يا از روي كتب ديني چيني ترجمه شده است و يا اصل آنها از هندي به چيني نقل شده ا

سياحان و زاهدان چيني و  ةبه هر حال در بلخ و سغد و تركستان، آيين بودا به وسيل. شده است
هايي نيز، در باب آيين بودا و سرگذشت او به فارسي و  و كتاب. شده است هندي منتشر مي

  12.ه در ايران زمين متداول بوده است وجود داشته استهاي ديگري ك زبان
  

  مشاجرات فلسفي
فساد و  ةهاي ديني و در نتيج ساساني، بر اثر بدعت ةباري آيين زرتشت، در پايان دور
نفوذ آيين عيسي و آيين بودا نيز، از دو جانب شرق و . انحطاط موبدان قوي ضعيف گشته بود

العرب  ةشايد اگر اسالم از راه جزير. كرد تر مي ضعيف شهر روزغرب، آن را در ميان گرفته بود و 
اما اسالم با روح . رسيد، آيين زرتشت در برابر نفوذ اين دو دين خود را يكسره باخته بود نمي

قدرت و شكوه اسالم، اديان ديگر . تازه، و با تيغ آخته از راه در رسيد و كارها از لوني ديگر گشت
ها كه اهل كتابي  هايي كه در ايران رايج بود آن از دين. همه را در نورديدرا خاضع كرد و طومار 

ها نيز كه اهل كتاب نبودند كشته يا  بودند يا مسلماني پذيرفتند و يا جزيه بر گردن گرفتند آن
ها را كه جزيه  ذمي با قدرت و استيالي اسالم،. نهادندپراكنده شدند و يا مسلماني را گردن 

ها هرگونه  مدت. دين خويش بپردازندة ، البته يارا و حق آن نبود كه به نشر و اشاعپذيرفته بودند
  .دادند تخلف از حدود را عربان، با شمشير و تازيانه جزا مي

آيين زرتشت را مسلمانان، به نام مجوس شناختند و پيروان آن را به دستور پيغمبر در 
را كه با كفار و  اي هاز اين رو، از آنها جزيه قبول كردند و معامل 13شمار اهل كتاب پذيرفتند

بحث و گفت و گو نيز به آنها  ةبا اين همه، البته اجاز. كردند داشتند با آنان نمي مشركان روا مي
در مقابل بانگ اذان كه از . و هيچ گونه حق نشر و تبليغ آيين خويش را نداشتند. شد داده نمي

گفت  توانست اوج بگيرد و در برابر آنچه قرآن مي خاست، سرود مغ نمي برميهاي مسجد  مناره
ها طول كشيد، تا محيط آزادي پديد آمد و موبدان و  مدت. زرتشت را جاي خودنمائي نبود گاثة

هيربدان مجوس فرصت آنرا يافتند كه در برابر فقها و متكلمان مسلمان بنشينند و سخن 
با اين . مأمون پديد آمد ةخلفاي نخستين عباسي، خاصه در دور ةدور انديشي در اين آزاد. بگويند

عقايد و آراء ديني كه مخصوص مجوس بود، در بين مسلمانان بيش و  اي ههمه قبل از آن نيز پار
در حقيقت، حتي آن عده از ايرانيان كه به طيب خاطر آيين مسلماني را . كم رواج يافته بود

ه بودند ذهن خود را از مواريث و سنن ديني گذشتة خويش به كلي پذيرفته بودند هرگز نتوانست
از اين رو عجب نيست كه بعضي عقايد و آراء ديرين اجدادي را نيز، با آيين جديد . خالي سازند

  .آشتي داده و به هم آميخته باشند
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  فلسفه ثنويت
زيادي از افكار مجوس ناشي شده  ةر تا اندازدآيد كه بحث در باب قَ از جلمه به نظر مي

حكايت اند كه قدريه مجوس اين امت بشمارند نيز  ه گفتهريدقَ ةاينكه از قول پيغمبر دربار. باشد
. اند از اين دارد كه علماء اسالم از آغاز امر متوجه ارتباط عقايد قدريه با مذهب مجوس بوده
هاي  اساس عقيدة قدريه، بر اين نكته بود كه انسان فاعل كارهاي خويش است و نبايد كرده

اين نكته در حقيقت يك نوع ثنويت بود كه با وحدت و . خويش را به خواست خدا حواله كند
حيد اسالم چندان سازش نداشت و اساس آن تجزية بين مبدأ خير و مبدأ شر محسوب تو
ها نقل  اميه معبد جهني منتشر كرد، و چنان كه دركتاب اين فكر را در آخر عهد بني. شد مي

فكر را  كه اينالبته بعدها، كساني . كردند وي نيز اين را از يك ايراني، نامش سنبويه، پذيرفته بود
اما تأثير و نفوذ آيين مجوس را . ند كوشيدند تا آن را با قرآن و حديث نيز سازگار كنندقبول كرد

 ة اختصاصبعضي از محققان، معتقدند كه مسأل. توان كرد در ايجاد اين فكر به آساني انكار نمي
كه اساس مذهب شيعه است نيز، ناشي از عقايد و افكار عهد ساساني  ،امامت براي علي و اوالد او

شايد بيان اين مطلب، . اند دانسته ست كه فرة خدايي و حق سلطنت را تنها از آن ساسانيان ميا
ن صورت خالي از مبالغتي نباشد ليكن اينقدر هست كه فكر نص امامت، از جانب خدا براي اي هب

. ه استتر بود اند از فكر اجماع و انتخاب خليفه قطعاً معقول ايرانياني كه به فرة خدايي معتقد بوده
از عقايد و آراء  اي هبا اين همه، اگر نيز اين دعوي درست نباشد و عقايد شيعه و قدريه تا انداز

مجوس مايه نگرفته باشد اين قدر هست كه در آيين مسلماني بسياري از آداب و عقايد وجود 
 درست است كه يزدان و اهريمن از تخت جبروت. داشت كه با عقايد كهنة مجوس سازگار بود

ها ديگر گونه گشته بود، اما باز در وراي اين  قديم خويش فرود آمده بودند و ملكوت آسمان
چنان به چشم مردم مأنوس و آشنا  هاي ثابتي مانده بود كه هم هاي ظاهري، نقش دگرگوني

 اهللا و ابليس هرچند با هورمزد و اهرمن يكي نبود، اما باز نام آن دو مبدأ خير و شر را به. نمود مي
جهنم و . قصة ابراهيم و داستان آتش نمرود نيز يادآور زرتشت و آتش پاك بود. آورد خاطر مي

بود به  اي هو آراء كهن را كه دوزخ و چينوت از آن نمون عقايد توانست بهشت و قيامت و صراط مي
. ه بودگانه نيز تنها از آن مسلمانان نبود، در آيين زرتشت نيز توصيه شد نمازهاي پنچ. ياد آورد

خلق، كه مانند موبدان و هيربدان نگهبانان آتش مغان نبودند، به  ةدر اين صورت مردم، يعني عام
نفرت و بيزاري از . توانستند كيش تازه را كه از ديار عرب فراز آمده بود بپذيرند آساني مي

ن اي هب. كرد موبدان و كثرت حيرت در كار اهل بدعت، نيز آنان را به قبول مسلماني ترغيب مي
هاي آنها در  آتشكده. گاشتند در ذمة اسالم بودند همه آن عده كه از قبول آيين جديد روي برمي
مسلمانان، آنها را در اداي مناسك خويش آزاد . امان بود اما براي نشر دعوت مجالي نداشتند

قرآن و اسالم دادند كه با نشر عقايد و مذاهب خويش با  گذاشتند اما ديگر به آنها اجازه نمي مي
را  اي هي تازأكردند هرگونه ر گيري مي خلفاي اموي، در اين كار بيشتر سخت. به جنگ برخيزند

سبب آن البته پرهيزكاري و . كردند ت محكوم ميداد به شد بوي بدعت مي اي هكه تا انداز
ه و هر فكر تاز ةليكن با هر انديش. نداشتند اي هها به دين عالق پارسايي نبود؛ زيرا اكثر اموي

  تراويد و نزد آنها ها از خاطر موالي مي ن افكار و انديشهايه كردند ك ارزه ميـآزادي بدان جهت مب
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را كه در باب قدر  جهني راييمعبد . آمدند موالي براي سيادت عرب خطري بزرگ به شمار مي
 ةدربار. را كشت بن يوسف ظاهراً به همين سبب او داشت از سنبوية ايراني گرفته بود و حجاج

. آميز كردند اميه رفتاري سخت خشونت غيالن دمشقي كه نيز همين راي را داشت هم بني
جبر را آورده بود از مردم ترمذ خراسان بود و بدعت او نيز به  ةبن صفوان هم كه عقيد جهم

و قيدي كه در كار دين داشتند، با شدتي  بي ةاميه با هم گونه بني بدين. سختي كيفر يافت
  .كردند خشونتي تمام، از نشر هر گونه فكري كه منسوب به موالي بود به سختي جلوگيري مي

  
  زنادقه

در عهد منصور و . گير بودند خلفاء نخستين بني عباس، نيز در اين كار خشن و سخت
با اين همه شواهد و قراين . مهدي، بسياري از موالي و غير موالي به تهمت زندقه كشته شدند

اميه، بقايايي از مجوس و مانويان، در نهان به  دهد از اواخر عهد بني هست كه نشان ميبسياري 
ها، در اين مورد به كوشش  زنادقه ظاهراً بيش از ديگر فرقه. *اند پرداخته نشر عقايد خويش مي

اول ايجاد شك در مباني ديني و اخالقي مسلمانان  ةتبليغ اين زنادقه در وهل ةشيو. اند برخاسته
ها  ها زودتر از ديگر فرقه اميه، آن كار حكومت بني به همين جهت در محيط فسادآلود و تبه. بود

تعاليم ماني بود اما اساس آن بر شك و ترديد  ةزندقه، ظاهراً دنبال. مجال جنبش و كوشش يافتند
ن رو بود، كه هر كس در عقايد و مباني دين شك داشت با از اي. اديان قرار داشت ةنسبت به هم

اميه، اين گونه عقايد البته بيشتر  در حكومت بني. زنادقه مربوط و يا دست كم به آنها منسوب بود
خلفاي اموي،  نتري عبث نيست كه يكي از فاسد. از مذاهب ديگر امكان رواج و انتشار داشت

در اوايل خالفت . ه روي موافق نشان داد و به زندقه تظاهر كردبن يزيد با آراء و عقايد زنادق وليد
هاي خلفا تا حدي محيط آزادي براي نشر آراء زنادقه  ها و دل مشغولي عباسي نيز، گرفتاري

دينان،  به همين سبب در بصره و بغداد، پيروان ماني و ساير آزادانديشان و بي. فراهم آورده بود
در عهد منصور و . ك و ترديد در عقايد مسلمانان پرداختندبه نشر مذاهب خويش و ايجاد ش
  .جويي واداشت تر گشت و خلفا را به چاره تر و خطرناك مهدي كوشش و فعاليت آنها سخت

. افكندند كردند و هم خالفت را به خطر مي هم مسلماني را تهديد مي *در حقيقت، زنادقه
از اين رو . بود و آنها اين همه را منكر بودنداساس خالفت و حكومت عربي بر دين و قرآن استوار 

قرآن سخن به نيكي  ةدربار. شمردند تعاليم آنها را براي خالفت و ديانت هر دو مضر مي
كردند  ادعا مي. گفتند قبول نداشتند گفتند آنچه را مفسران محكمات و متشابهات قرآن مي نمي

 14.شمردند بعضي ديگر متناقض مي آيات را با ن سخنان متناقض هست و بعضي ازآكه در قر
آداب . نهادند ساختند و آن سخنان را در برابر كتاب خدا مي آنها سخناني هم از خود ميبعضي از 

بن باذان در مكه بود طواف مردم را بر  يزدان. ديدند استهزاء مي ةو مناسك ديني را نيز به ديد
 15.نند كه به پاي خويش خرمن را كوبندگرد حرم كعبه ديد بخنديد و گفت اين قوم گاوان را ما

روزه و نماز را سود چيست؟ امام  كه اينكرد پرسيد  زنديق ديگر وقتي با جعفر صادق مناظره مي
گفت كه اگر قيامتي باشد اداء اين فرايض ما را سود دهد و اگر نباشد از به جاي آوردن اين اعمال 

  عبث. رناك بودـاخانه و خطـگفتند البته گست زنادقه مي  گونه سخنان كه اين 16.زياني به ما نرسد
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از صاحب . نيست كه خلفاء عباسي، خيلي زود متوجه خطر گشتند و با آن به مبارزه برخاستند
نيز به اتهام زندقه هالك شدند اما قراين و اسناد حكايت  نظران و آزاد انديشان آن عهد، كساني

  . دارد كه دعوت و تبليغ زنادقه از عهد منصور شدت و قوت تمام داشته است
  
  بن مقفع عبداهللا

كساني كه در اين دوره به تهمت زندقه گرفتار گشتند و سرانجام كشته شدند  ةاز جمل
از مترجمان و نويسندگان بزرگ زبان  مقفع بن عبداهللا .توان برد مقفع و بشاربن برد را نام مي ابن

در باب . به نام پسر دادويه، از مردم شهر جور فارسمار است اما خود ايراني بود، روزعربي به ش
اند كتابي در برابر قرآن ساخت و از قول  گفته. ها است هاي بسيار در كتاب زندقة او نيز روايت
. ست كتابي در زندقه نديدم اال كه اصل آن از ابن مقفع بوداند كه گفته ا مهدي خليفه آورده

ابوريحان بيروني هم آورده است كه چون ابن مقفع كليله و دمنه را از زبان پهلوي به تازي نقل 
كرد، باب برزويه را كه در اصل كتاب نبود بر آن افزود تا در عقايد مسلمانان شك و ترديد پديد 

  . يين خويش، كه دين ماني بود آماده سازدآورد و آنان را براي قبول آ
آيد كه وي به زندقه  اند برمي ها نقل كرده از آنچه دربارة سرگذشت ابن مقفع در كتاب

بن معاويه امير بصره نيز كه او را به وضعي سخت فجيع هالك كرد بر او  سفيان. تمايل داشته است
دشمنان  ةچيز قرباني رشك و كيناما حقيقت آن است كه او بيش از هر . تهمت زندقه نهاد
سفيان از ابن مقفع آزاري داشت وهمواره مترصد بود تا او را  كه ايناند  نوشته. خويش شده است

امير . آغاليد داشت و سفيان را بر ضد وي برمي اي همنصور خليفه نيز از ابن مقفع كين. فرو گيرد
ي افروختند و اندام مان داد تا تنورسپس فر. بصره فرصتي يافت و نويسندة زنديق را فرو گرفت

ها از ابن مقفع  از سخناني كه در كتاب. يك بريدند و در پيش چشم او به آتش ريختندوي را، يك 
ديده است، اگر قول  وي مانند ديگر زنادقه به اديان با ديدة حرمت نمي كه آيد اند برمي نقل كرده

كتاب كليله افزوده است درست نباشد باز قرايني ابوريحان در اينكه وي باب برزويه را از خود بر 
از . نگريسته است ديان و مذاهب با نظر شك و تردد مية ادهد ابن مقفع دربار هست كه نشان مي

نام  الصحابهلةرسااست از آثار وي كه جهت منصور فرستاده است و  اي هن قراين، رسالاية جمل
كند،  داشت آنها توصيه و تأكيد بسيار مي خراسانيان و نگهكه در باب در اين رساله پس از آن. دارد
يك امر دو حكم  ةو بسا كه دربار. گويد كه در احكام فقهي تناقض و اختالف فراوان است مي

به  اي هبينديشد و نام اي هخواهد كه در اين باب چار سپس از خليفه مي. شود متناقض صادر مي
در اين . كنند و گرفتار اختالف و اضطراب نشوند داوري آن قضات خويش بنويسد تا از روي

هست و از اركان مهم عقايد زنادقه نيز بوده » طبيب ةباب برزوي«رساله آن شك و حيرت كه در 
جويي باشد قصدش  كه در پي چاره دهد كه نويسنده بيش از آن است هويداست و نشان مي

بوده است، مانند آن دسته از زنادقه كه  به هر حال، ابن مقفع اگر نيز از زنادقه. جويي است عيب
 ةاندازاند نبوده است و از اين رو به  دهكر ديني و آزادانديشي را نوعي ظرافت و تربيت تلقي مي بي

بلكه سعي داشته است از راه . كرده است بن عبدالحميد به زندقه تظاهر نمي بشاربن برد و ابان
ي مسلمانان را با افكار تازه آشنا كند و آنان را در و ادبهاي علمي  ها و نشر رساله ة كتابترجم

  .عقايد و آراء ديني خويش به ترديد و شك اندازد
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  بشاربن برد
كرد و از تظاهر بدان نيز  كاري و هنرنمايي تلقي مي اما بشار زندقه را به مثابة نوعي شيرين

سرايي شهرتش بدانجا  غزل در. بشاربن برد شاعري نابينا، از مردم طخارستان بود. ابا نداشت
و خنياگران جز به سرود او تغني  رفتند تا اشعارش را فرا گيرند اش مي كشيد كه زنان به خانه

گفتند كه هيچ چيز مانند سرودهاي اين كور فسق و فجور و  پارسايان آن عهد، مي. كردند نمي
برد و  زندقه نيز به كار مياين مايه ذوق و هنر را بشار در نشر . كند گناه و شهوت را رايج نمي

بن عطا كه از  و اصل. آمده است شيوع زندقه به شمار مي ةپيداست كه شعر او از اسباب عمد
سخنان اين كور يكي از بزرگترين و «بزرگان معتزله به شمار است در اين باب گفته است كه 

نمود يكي  تلقين مي عقايدي كه بشار آشكارا تعليم و ةاز جمل. »هاي شيطان است ترين دام سخت
اين بود كه وي آتش را كه مظهر روشني و معبود مجوس و زنادقه به شمار است، بر خاك كه 

نهاد و اين بيت او  شد رجحان مي فطرت انسان محسوب مي ةگاه مسلمانان و سرشت ماي سجده
  :گويد مشهور است، كه مي

     ارـالن   مذكانت  ة ودــار معبـو الن                                    قة رــمش  ارـالن   و  مةـمظل  االرض           
و . نهاد و حتي شيطان را كه از آتش آفريده بود بر آدم كه از خاك برآمده بود برتري مي

گونه سخنان كه طعني و تحقيري در عقايد مسلمانان بود سبب شد كه او را به زندقه متهم  اين
خليفه، به سبب هجوي كه بشار در حقش گفته بود وقتي به بصره رفت و سرانجام مهدي . دارند

  .بفرمود تا او را بگرفتند و چندان تازيانه زدند كه از آن هالك شد
  

  انتشار زندقه
مقفع چند تن ديگر از گويندگان و نويسندگان زبان تازي به زندقه  گذشته از بشار و ابن

. و اثبات آيين ماني و مرقيون و برديصان تأليف كردند هايي نيز در تأييد متهم بودند و حتي كتاب
ين ماني داشت و يآ هاز آن جمله عبدالكريم بن ابي العوجاء بود ك. بعضي از آنها را مهدي كشت

چنانكه . كرد ورزيد و در اثبات آيين خويش با مخالفان آشكارا مناظره مي در نشر آن اهتمام مي
ها نقل  بغداد، داشته است در كتاب ةابوالهذيل عالف از معتزلبا  او هايي را كه بعضي از مناظره

در حقيقت زندقه بيش از ساير مذاهب ايران . وي نيز به دست مهدي خليفه، كشته شد. اند كرده
خواستند  زيرا مذهبي بود كه بيشتر آزادانديشان و كساني كه مي. رواج يافت فاخل ةقديم در دور

بسي نيز، تنها براي ظرافت و . يافتند آن را با ذوق خود سازگار مي هيچ ديني ندهند بار تن به زير
گذشته از آن مخصوص موالي نبود و اعراب نيز از قديم با . شدند خوشگذراني آن را پذيرفتار مي

عراق نيز خود از قديم  مردم حيره با زندقه آشنايي داشتند و ةاعراب به واسط. آن آشنا بودند
خلفاي بغداد زندقه  ةگونه، در آغاز دور بدين. آمد آيين ماني به شمار ميهاي ظهور  يكي از صحنه

ن ايه گذشته از كساني كه ب. داشت يرايان و آزادانديشان عصر رواج در بين بسياري از روشن
كردند  اتهام كشته شدند كساني نيز بودند كه به زندقه منسوب بودند اما در اظهار آن مبالغه نمي

توان  از شاعران و گويندگان عربي در اين دوره، نام بسياري را مي. ر نشدندو بدين جهت گرفتا
هاي تاريخ و ادب  اند و اخبار آنها را در كتاب ذكر كرد كه به زندقه و مجون منسوب و متهم بوده

  زنادقه با اصرار د اين نكته بود، كهـداشت كه به آنها در پيچن آن چه خلفا را وا مي. توان خواند مي
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جز ماني تمام . اعتقاد كنند اديان بدگمان و بي ةكوشيدند مردم را نسبت به هم و الحاح تمام مي
 ءاين نكته را البته خلفا. اند، نزد آنها دروغگو بودند كساني كه به پيغمبري نامبردار گشته

 علي الخصوص كه قرآن مجوس را در شمار اهل كتاب آورده. توانستند تحمل كنند مانان نميمسل
بدين سبب مهدي خليفه و . گونه در قرآن نيامده بود مانويان سخني از اين ةبود اما دربار

چنانكه مهدي، كسي را برگماشت تا . به كوشش برخاستند تجانشينان او در رفع زنادقه سخ
نيز پسر خويش را وصيت كرد  17نام گذاشت» صاحب الزنادقه«زنديقان را بجويد و بكوبد و او را 

  18.ه خالفت رسد از تعقيب آنها باز نايستد و از پاي ننشيندكه چون ب
رون نيز از تعقيب آنها باز نماند و در اه. هادي در تعقيب اين طايفه جد بسيار به خرج داد

كه از بيم او  اي ههجري كه اشخاص متواري و فراري را امان داد اين امان را شامل زنادق 171سال 
 ريبخت از  آنها نامش يزدان ءر عهد مأمون نيز يكي را از رؤساد 19.روي دركشيده بودند نكرد

ست تا با آزادي با بخت زنهار خوا يزدان. بخواست و بفرمود تا در حضور او علما با وي مناظره كنند
بخت اسالم بيار كه اگر  مناظره كند اما در مناظره فروماند مأمون گفت اي يزدان علماء مسلمان

ين سخن تو مقبول است اما دانم كه منكشتم گفت اي اميرالمؤ را ميو نون تزنهارت نداده بودم اك
زنادقه  ةبا اين همه مأمون دربار 20.تو از آن كسان نيستي كه مردم را به ترك آيين خويش واداري

وقتي به او  .اند كه در تعقيب اين طايفه شيوة خلفاء پيشين را داشت نوشته .كمتر اغماض داشت
خوانند بفرمود تا آنان را  ين ماني مييآ هاند و مردم را ب ده تن از زنادقه پديد آمدهخبر آوردند كه 

شكمخواره چون اين ده تن را بديد كه جايي  اي طفيلي. و به حضرت وي فرستند فروگيرند
 اي كشتيدر ميان آنها در آمد و چون آنها را به . برند روند پنداشت كه آنان را به سوري مي مي

. موكالن در رسيدند و او را با آن ده تن زنجير كردند و بند نهادند. بردند او نيز بدانها پيوست
قوم . طفيلي سخت بترسيد و از قوم پرسيد كه شما كيانيد و اين بند و زنجير چرا بر شما نهادند

ي حال خويش بگفتند و از وي پرسيدند كه تو درميان ما چگونه افتادي؟ گفت من مردي طفيل
خويشتن در ميان شما افكندم و رويد  دم پنداشتم كه به دعوتي ميبودم چون شما را با هم دي

يك را بخواند و از آنها  مأمون بردند، يكچون كشتي به بغداد رسيد قوم را نزد . گرفتار شدم
پس روي به . خواست كه ماني را لعن كنند و از دين او باز آيند چون نپذيرفتند همه را بكشت

مرد حال و كار خويش باز گفت مأمون بخنديد و از او . يلي كرد و نام و نشان او باز پرسيدطف
  21.درگذشت
  

  مأمون و مجالس مناظره
در . تر بود تر و ماليم كرد از اين بس نرم ها مي با اين همه رفتاري كه مأمون با ساير فرقه

مجالس . بين اهل كتاب بود هاي ديني در ها و جدل تجديد بحث ةحقيقت روزگار مأمون، دور
شد پيروان اديان، خاصه موبدان را مجال داد كه در  كه بيشتر در حضرت او تشكيل مي اي همناظر

ها،  در اين مناظره. اسالم مناظره كنند ءاثبات عقايد خويشتن به گفت و گو برخيزند و با علما
ي كه در روشني عقل و دانش دنبر. ن در گرفتين موبدان مجوس با متكلمان مسلماب اي هنبرد تاز

  .نداشت اي هبود و زور و شمشير در آن مداخل
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پيروان مذاهب  جو در عقايد و آراء داشت و به سبب عنايتي كه مأمون، به پژوهش و جست
متكلمان و حكيمان نيز كه با . آزادي داد تا به بحث و گفت و گو پردازند و اديان را يك چند

معارف يوناني و ايراني و هندي آشنايي داشتند با اصحاب حديث و رأي به بحث و جدل 
د در باب انسان كه از خو. چه به عقايد مربوط است سخنان تازه پديد آمد برخاستند و در آن

. قدرتي و اختياري دارد يا ندارد و در باب قرآن كه مخلوق هست يا نيست بحث و جدل درگرفت
اديان و مذاهب نيز كه كدام با دانش و خرد سازگار هست و كدام سازگار نيست مباحثه  ةدربار

اين گونه . پيروان اديان و صاحبان عقايد با يكديگر به بحث و مناظره برخاستند. پديد آمد
بدين . شمرد مؤثر مي اي هوسيل ،جوي حقيقت و داشت و در جست را مأمون دوست مي ها رهمناظ

سبب تيغي را كه خلفا بر روي صاحب نظران كشيده بودند در غالف كرد و پيروان اديان را 
مأمون معتقد بود كه بايد . دستوري داد تا با علماء و متكلمان اسالم به بحث و مناظره برخيزند

كه به قدرت حاصل شود با زوال قدرت هم  اي هبه حجت باشد نه به قدرت، زيرا غلب مبر خص ةغلب
به  22.ببرد نتواند آن را از ميا كه به حجت حاصل شود هيچ چيز نمي اي هرود اما غلب از ميان مي

عنايتي خاص داشت، و با متكلمان و محققان  ود كه مأمون به مناظره و مباحثههمين سبب ب
نظران، از  شنبه دانشمندان و صاحب اند كه روزهاي سه نوشته. كرد و برخاست ميهمواره نشست 

آراست طعام  خاص براي آنان مي اي هحجر. آمدند بارگاه خالفت جمع مي اهل مقاالت و اديان در
رفتند مأمون  آنگاه به انجمن مباحثه مي. سوختند شستند و مجمرها مي خوردند و دست مي مي

گفتند و  شد در مناظره با نهايت آزادي سخن مي داد و مناظره آغاز مي جاي ميايشان را نزد خود 
در اين مجالس پيروان و پيشوايان اديان  23پراكندند خوردند و مي شامگاهان ديگر بار طعام مي

بخت  از جمله كساني مانند آذر فرنبغ پيشواي زرتشتيان و يزدان. آمدند مختلف حاضر مي
شد  ها كه در خراسان تشكيل مي در بعضي از اين گونه مجلس. گشتند ميپيشواي مانويان حاضر 

از مناظراتي را كه در اين مجالس واقع  اي هها پار در كتاب. بن موسي الرضا شركت داشت نيز علي
گونه مجالس بازار بحث  كه اينآيد اين است  ها برمي چه از اخبار كتاب اند آن گشت ضبط كرده مي

بوط به علم كالم و عقايد را سخت گرم كرد و پيروان اديان و مذاهب را و جدل در مسائل مر
  .ها بنويسند ها و رساله واداشت كه در تأييد مذاهب خويش و رد شبهات منكران كتاب

  
  ثنوي ةمناظر

ان نكه بين ارباب عقايد و مذاهب در اين دوره در گرفته بود، ناچار مزديس اي هدرآن هنگام
شركت در اين مباحثات سبب شد كه . يافتند تا در مباحثات شركت كنندو مجوسان نيز فرصت 

گو بپردازند و در درستي يا نادرستي عقايدي  و موبدان در باب اسالم و قرآن نيز به بحث و گفت
كه بيش از يك قرن پيش آيين زرتشت را خاضع و مقهور خويش كرده بود به جدل و نظر 

ها  ها و علماء مسلمان روي داد در كتاب ناظرات را كه بين زرتشتياز اين گونه م اي هنمون. بياغازند
مناظره ) ع(اند كه در حضرت مأمون يكي از هيربدان مهين، با رضا  از جمله نوشته. توان ديد مي

داني چيست؟ هيربد گفت  رضا از وي پرسيد حجت تو در باب زرتشت كه او را پيغمبر مي«كرد 
ز وي نياورده بود و چيزها بر ما روا ساخت كه جز او كس روا زرتشت چيزي آورد كه كس پيش ا

  گوييد نه از اخبار پيشينيان به شما رسيده  ه از او ميـك  را ا گفت آيا اين چيزها ـرض. ته بودشندا
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اند چه آنها نيز  هاي ديگر جهان نيز همين گونه رضا گفت امت. چنين است گفت هم است؟ هيربد
اخباري را كه در باب پيغامبران خويش چون موسي و عيسي و محمد دارند از گذشتگان 

شناسيد و به  پس سبب چيست كه شما زرتشت را از راه اخبار گذشتگان مي. اند دريافته
كس مانند آن نياورده است اما  است ي داريد كه آنچه او آوردهد و دعواي هپيغامبري او خستو شد

داريد؟  دعوي پيغامبران ديگر را كه نيز اخبار آنها هم از راه گذشتگان رسيده است باور نمي
گويي است كه  و ها گفت ديگر از اين گونه مناظره ةنمون 24»هيربد در جواب فروماند و از جاي برفت

به روزگار مأمون «: اند كه ره را بدين گونه آوردهداستان اين مناظ. رفتبين مأمون با يك تن ثنوي 
ها را مناظره كردندي تا مردي بيامد متكلم،  مذهب ةچنان بود كه دستوري داده بود تا پيش او هم

مأمون بفرمود متكلمان و فقهاي . كرد و بر اين مذهب مناظره مي داشت مذهب ثنوي كه اين
بينم پرخير و  او، آن مرد چون در سخن آمد گفت عالمي ةاسالم را جمع آوردند از جهت مناظر

شر و نور و ظلمت و نيك و بد، هر آينه هر يك را از اين اضداد بايد كه صانع ديگر باشد چه خرد 
از اهل . ها گفتن گرفت و مانند اين حجت. كند و همو بدي كندواجب نكند كه يك صانع نيكي 

پس . مجلس بانگ برخاست كه يا اميرالمؤمنين با چنين كس مناظره جز با شمشير نبايد كرد
مأمون يك زمان خاموش بود، آنگاه از او پرسيد كه مذهب چيست؟ جواب داد كه مذهب آن 

هر يكي را فعل و وضع او پيداست، آنكه خير شر و  ع دو است يكي صانع خير و يكياست كه صان
هر دو به افعال خود قادرند يا عاجز؟ جواب  مأمون گفت. كند شر نكند و آنكه شر كند خير نكند

هيچ عاجزي  مأمون گفت. داد كه هر دو به افعال خويش قادرند و صانع هرگز عاجز نباشد
ن گفت اهللا اكبر، صانع خير خواهد كه مأمو. بديشان راه يابد؟ گفت نه و چگونه معبود عاجز بود

همه او باشد و صانع شر نباشد يا صانع شر خواهد كه صانع خير نباشد بخواست و مراد ايشان 
مأمون گفت پس عجز هر يكي از اين . باشد يا ني؟ گفت نباشد و يكي را بر ديگري دست نيست

گاه فرمود تا او را كشتند و آن ثنوي متحير ماند، آن. دو ظاهر گشت و عاجزي خداي را نشايد
نام اين ثنوي در متن خبر نيامده است ليكن چون رفتاري كه  25».همگان بر مأمون ثنا گفتند

كرده است شباهت  كه نسبت به مانويان مي اي همأمون در پايان سخن با او كرده است با معامل
بخت مانوي يكي  يزدان با حتي او را. اند دارد بعضي از محققان اين ثنوي را مانوي دانسته

بخت را نكشت و امان داد و كشته شدن اين ثنوي نيز در  ، در صورتيكه مأمون يزدان26اند شمرده
خيال نويسنده  ةآيد و احتمال دارد كه به كلي آفريد ول و نامناسب به نظر ميعپايان حكايت مج

عقايد  ةدهد برپاي ون روي ميكه بين اين ثنوي با مأم اي هو زادة آرزو و تعصب او باشد اما مباحث
پيداست كه در اين گونه مناظرات آنچه بيشتر . هاي پهلوي نظير دارد زرتشتي است ودر كتاب

نگراني قوم از آن است كه . شر است داشته است مسأله خير و خاطر زرتشتيان ثنوي را نگران مي
  افعال شر را به خدا نسبت چگونه توان داد؟

  
  شكن گزارش گمان
كه ظاهراً اندكي بعد از اين تاريخ تأليف شده  27»شكند گمانيك و چار«پهلوي  دركتاب

  اند؟ رت و تردد بودهـد به حيـدهد موبدان در اين كار تا چه ح است، سخناني هست كه نشان مي
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اين انديشه كه زشتي و گناه را به خداي خير و نيكي بتوان نسبت داد براي خاطر آنها خود هيچ 
ها و  هاي جهان را آفريده است زشتي ها و زيبايي آيا خدايي كه نيكي. نبوده استتصويرپذير 

ها را نيز همو به جهان هديه كرده است؟ اگر خداي جهان آفريدگار زشتي و بدي است ناچار  بدي
خود نيز بايد نادان و ناتوان و عاري از نيكي و رحمت باشد و اينها نقص است و خدايي كه بايد 

در بحثي كه بين  28؟تواند برتابد و كمال وجود باشد اين چنين نقصي را چگونه ميوجود كامل 
اساس بحثي واقع شده  وچار ست اين انديشه كه در شكند گمانيكثنوي با مأمون روي داده ا

هايي بوده است كه مزديسنان و ثنويان را در پذيرفتن  ترين دشواري گمان يكي از مهم است بي
اند كه اگر خدا را، آن چنان كه مسلمانان  پرسيده مي. نموده است ر تردد ميآيين مسلماني گرفتا

از اين گذشته،  29؟گويند نظيري و مانندي نيست او را غالب و قاهر خواندن چه روي دارد مي
گفتند چنين خداي  مي. ضد و نظير باشد نزد مزديسنان تصورش آسان نبود خدايي كه يگانه و بي

دهد و اگر خود نيكي را بر  ت براي چه بدي و زشتي را مجال ظهور مياگر خردمند و خرسندس
اگر رحيم و  30؟نهد سبب چيست كه ناپاكان و بدكاران در اين جهان برتري دارند بدي رجحان مي

   31؟گمارد دلي را بر مردم مي رحمان است موجب چيست كه ناداني و كوري و سنگ
هاي درست و دقيق  ابوالهذيل و نظام پاسخ رادها، علماء اسالم مانندايه بر اين گون

رادها كه در كتاب شكند گمانيك وچار اي هاما اين گون. هاي كالم آمده است دادند كه در كتاب مي
بحث و مناظره بين  ةبر علماء اسالم وارد آمده است نموداري از مناظراتي است كه از آغاز دور

كه  اي هانگاري و مسامح رب مأمون و سهلوسعت مش. مزديسنان و مسلمانان رواج داشته است
ها داشت، اندك اندك به آنها جرأت داد كه بر مطالب قرآن نيز  در رفتار با مزديسنان و ساير فرقه

ن گونه اعتراضات را در اية نمون. اعتراض كنند و آن سخنان را متناقض و متضاد بشمرند
 هاز نبردي دانست ك اي هتوان نمون يتوان يافت و اين اعتراضات را م مي» وچار شكندگمانيك«
جا در اين كتاب چنين  يك. اند كرده رانيان در روشني منطق و خرد با عربان و مسلمانان مياي

. نمايد ن دعوي هست كه متناقض مياي هو گنا 32در كتاب آسماني آنها، در باب كرفه«: آمده است
هيچ كس دين . نند كس را زيان رسانندكرفه و بزه هر دو از من است ديو و جادو نتوا«گويد  مي

نپذيرد و نيكي نورزد جز آنكه خواست من باشد و هيچ كس به كفر نگرايد و به بدي در نيفتد اال 
در همان كتاب بسا كه زبان به شكايت گشايد و بر آفريدگان نفرين نمايد » كه من خواسته باشم

كردار خود اوست و با اين همه مردم را به  اين از خواست و. . . كه چرا بدي خواهند و گناه كنند 
گويد  جاي ديگر مي. دهد دوزخ و عقوبت تن و جان بيم مي ةها به شكنج سبب اين گناهها و بدي

كه آنان را به راه راست آورم كشانم چه اگر بخواهم توانم آن ميمن خود، مردم را به گمراهي «كه 
مردم خود عامل بزه و «ز به ديگر جاي گويد كه و با» ان به دوزخ روندكه ايناما خواستار آنم 

، در مبارزه با علماء اسالم و ناست از آن چه مزديسنا اي هاينها نمون 33». . .گناه باشند ةكنند
ليكن، زبان متكلمان اسالم نيز مانند شمشير غازيان . اند گفته جهت اثبات برتري آيين خويش مي

. گوها را پايان داد و ها توفيق و پيروزي يافت و تمام اين گفتها و ايراد آنها در رفع و رد اين شبهه
  متـعظ  و  قدرت ةدهد كه موبدان و هيربدان زرتشتي حتي در بحبوح اما اين سخنان، نشان مي

  
  .13-16بند  11شكند گمانيك و چار فصل   - 28
  .20- 26همان كتاب، همان فصل،   - 29
  .30- 36جا،  همان  - 30
  .37- 44جا،  همان  - 31
  .كرفه يعني ثواب  - 32
  .264-265بند   1شكند گمانيك، فصل   - 33
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اند و در رد آن احتجاج  خاسته اند با آن به مبارزه برمي يافتنه اسالم هر وقت مجال سخن مي
كند كه در  درستي ندارد اما حكايت از نبردي مي ةاند و اين احتجاجات، اگر خود پاي كرده مي

علماء زرتشتي فقط به  ةاما مناظر. ايرانيان و تازيان در خير بوده است روشني دانش و خرد بين
هريان دبحث با متكلمان مسلمان منحصر نبوده است با جهودان و ترسايان و مانويان و حتي با 

توان  مي» شكند گمانيك وچار«ها را نيز در كتاب  از اين مناظره اي هنمون. اند ها داشته گو و نيز گفت
اسالم نيز، از اهتمام در نشر عقايد خويش غافل  ةآيد كه مجوس در دور ها بر مي از اين. يافت
  .اند داشته اي هاند و در اين كار نيز شوري و عالق نبوده

  
  شگجستك ابالي

يق دزن شد بزرگ زرتشتي با گجستك اباليكه بين آذر فرنبغ موب اي هاز آن جمله مناظر 
كه از مانويه يا دهريه بوده است حكايت از آزادي آنها در نشر عقايد خويش، در عهد مأمون 

در  34كوچكي در اين باب به زبان پهلوي باقي است كه داستان اين مناظره را دارد ةرسال. كند مي
حضرت مأمون با آذرفرنبغ موبد زرتشتي بازگشته است در  رتشتكه از آيين ز شاين رساله ابالي

دهد به  هايي كه آذرفرنبغ مي اما پاسخ. كند كند و هفت ايراد بر سبيل سؤال طرح مي مناظره مي
كنند و  قدري جالب و درخشان است كه مأمون و مجلسيانش برتري و پيروزي موبد را تصديق مي

  .شود شرم زده و شكسته از حضرت مأمون خارج مي شابالي
تر از  هاي ديني دوران ساساني، پيروان مزدك منفورتر و وحشتناك بازماندگان فرقه از

ها نيز از اواخز عهد مأمون مجال خودنمايي يافتند و  با اين همه آن. اند ها به شمار آمده ساير فرقه
مأمون و معتصم قيام  ةديني در دور و خرماين قوم با نام خرمي . ر برخاستندبا مسلمانان به پيكا

هاي  اين طايفه كمتر از ساير فرقه. كردند و داستان آنها در سرگذشت بابك و مازيار آمده است
اند و نبردي كه براي پيروزي آيين خويش  مجوس مجال بحث و احتجاج با مسلمانان را داشته

كه در علم كالم و هايي  با اين همه در كتاب. هاي جنگ بوده است اند يكسره در ميدان كرده مي
آيد كه چون  آنها مذكور است اما چنين بر مي عقايدملل و نحل نوشته شده است مبادي 

از اين رو، . اند داده گو نمي و ها مجال بحث و گفت اند، به آن شمرده مسلمانان آنها را اهل كتاب نمي
د و در روشني دانش ان برده هايي به كار مي توان دانست كه در تبليغ عقايد خويش چه حجت نمي

  اند كرد؟ توانسته و خرد چگونه با علماي اسالم نبرد مي
  

  شعوبيان
نظران در گرفته  عقايد و آراء ديني، بين صاحب ةدر گير و دار اين مشاجرات، كه در زمين

ران و ديگر كشورهاي جهان ايه آيا عربان، ك: ديگري نيز در بين مسلمانان، مطرح بود ةبود، مسأل
اند، بر ديگر اقوام جهان برتري  اند، و بر بسياري از اقوام جهان پيروزي يافته اسالم در آوردهرا به 

روزگار خويش را آگنده از فخر و  ةگذشت. دارند؟ البته عربان خود در اين باب شك نداشتند
وري خويش  نوازي و سخن مردي و مهمان به دالوري و جوان. ديدند شرف و آزادي و بزرگواري مي

  الم كرده بودند خويشتن را برـر اسـنش از بابت سعي و مجاهدتي نيز كه در كار . نازيدند سي ميب
  

) 1936(و هومي چاچا به انگليسي ) 1887(متن و ترجمة رساله را بارتلمي به فرانسوي   -34
  ).شمسي 1316(اي از آن دارد  صادق هدايت هم ترجمه. منتشر كرده است
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بدان سبب نيز كه پيغامبر از عرب برخاسته بود، و . شمردند حقي ميديگر مسلمانان صاحب 
و در ايران، . اقوام جهان برتري است ةكردند، عرب را بر هم قرآن هم به زبان عرب بود گمان مي

رنج و مالل  ةها كشيدند كه ماي به روزگار امويان چندان اين برتري را كه مدعي بودند به رخ
دعوي عربان، و  كه اينك، اين انديشه در خاطر مسلمانان پديد آمد از اين رو اندك اند. گشت

آميزي كه نسبت به ديگر مسلمانان غير عرب دارند، با آيين قرآن سازگار  اين رفتار تحقير
مسلمانان به صراحت ذكر شده بود؟ قرآن، به  ةمگر نه در قرآن برادري و برابري هم. نيست

ها كرديم  ها و قبيله شما را از مردي و زني آفريديم و شعبه ةاي مردم، ما هم«صراحت ميگفت كه 
نزد خداوند آن كس است  در تر شما گرامي«كرد كه  و تأكيد مي 35».بشناسيد) بدان(تا يكديگر را 
هيچ برتري نيست اال به  عربي را بر عجمي«: و پيغمبر نيز گفته بود» رتر باشدكه پرهيزگا
كردند ناروا بود و اساس  ها كه عربان مي ها و خودستايي ويدر اين صورت، آن دع. »پرهيزگاري

ها را آشكارا  ها نياوردند و آن دعوي از اين رو بسي از مسلمانان طاقت آن خواري. درست نداشت
مردم همه از يك گوهرند . گفتند عرب را بر ديگر اقوام جهان هيچ مزيت نيست. رد و انكار كردند

ها نيست بين  ها و قبيله يگر امتياز ندارند، مزيتي اگر هست، بين امتو در نژاد و تبار هيچ بر يكد
نيك و بد و پست و بلند، در بين . افراد است و آن نيز جز از حيث تقوي و پرهيزگاري نتواند بود

آن كس را . هر قوم و طايفه هست اما در بين هر قوم و هر طايفه نيك، نيك و است و بد، بد است
افزايد و آن كس  ايه است از انتساب به بزرگان قوم خويش فخر و شرف نميكه خود پست و فروم

راست از انتساب به فرومايگان قبيله خويش قدر و شرف وهكه نيز خود بلند همت و واالگ
كردند شاعري از اين  وقتي اهل عراق همه خود را به كسري و قباد منسوب مي. كاهد نمي

  اند؟ كجا رفته ها پرسيد پس نبطي شعوبيان به طنز مي

ها را به زيان  كردند اهل تسويه بودند، و چنين دعوي كساني كه برتري اعراب را رد مي
عراب، خاصه جاهالن و خودستايان آنها، كه گفتار اين اهل تسويه را ااما . شمردند مسلماني مي

يافتند، كساني كه، به نام شعوبي اختصاص . تر شدند هاي سخت پذيرفتند دچار سرزنش نمي
گفتند . و اندك اندك به تحقير و سرزنش عربان پرداختند سخنان اهل تسويه را دستاويز كردند

و حجت آوردند، كه عرب را نه همان هيچ مزيت بر ديگر اقوام نيست بلكه خود از هر مزيتي 
هرگز نه دولتي داشته است نه قدرتي و نه صنعت و هنري به جهان هديه كرده است . عاري است

ت و از فقر و بدبختي اوالد خود سكشي هنري نداشته ا جز غارتگري و مردم. ه دانش و حكمتين
نازد و بر ديگر مسلمانان فخر  ها مي اما قرآن و آيين اسالم، كه عرب بدان. كشته است را مي
و آنگاه، قرآن و آيين مسلماني خود از اين . فروشد، خود هيچ اختصاص به عرب ندارند مي

  .اند ناروا و تعصب آميز بيزارند و آن را زشت و ناروا شمردههاي  دعوي
اند اطالق  مخالف عرب، و هم بر كساني كه اهل تسويه بوده ةنام شعوبي، كه بر اين فرق

اند كه قبايل عرب را، با شعوب غير عرب  دو فرقه معتقد بوده كه اينشده است، از آن روست 
  رهـمشاج 36ا و نارواستـج خويش دارند بي  برتري ها كه عرب در هيچ تفاوت نيست و آن دعوي

  
  .13: الحجراتةسور -35
تأليف مرحوم احمدامين كه به . االسالم ضحي:  ك .براي اطالعات بيشتر در باب شعوبيه ر  - 36

نيز به سلسله مقاالت آقاي . وسيله آقاي عباس خليلي به نام پرتو اسالم به فارسي ترجمه شده است
االسالم است مراجعه  مجلة مهر سال دوم كه عمدة مطالب آن نقل از همين كتاب ضحي جالل همائي در

چنين مراجعه شود به تحقيقات گلدزيهر در اين  و هم 410ص  4المعارف اسالم ج ةدائر: ك .چنين ر هم. شود
   Muhammendanische  Studien 1: باره در كتاب
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وران  كه از هر فرقه سخن ال گرفت چنداناندك سخت با ها اندك بين اعراب با اين شعوبي
و مخالفان عرب، خاصه مجوس و زنادقه، بازار . ها كردند برخاستند و يكديگر را هجوها و سرزنش

تر كردند، و در هجو و قدح عرب، بيش از آنچه حق و سزا بود، افراط پيشه  اين هنگامه را گرم
همان قوم عرب، بلكه هر چيز ديگر را نيز از  اندك اندك نه گرفتند و كار را به جايي رسانيدند كه

هاي عرب را بهانه  زبان و آيين و اعتقاد كه منسوب به عرب بود، تحقير كردند و مخالفت با دعوي
هاي قرآن و اسالم نيز مخالفت كنند و در اين مشاجره از حد اعتدال به كلي  كردندتا با دعوي

  .خارج شوند
اند در ساير بالد مسلماني هم هر جا كه مردم از  دهها تنها در ايران نبو اين شعوبي

. كردند آمدند و با اعراب مشاجره مي ها نيز پديد مي هاي عربان به ستوه بودند؛ شعوبي خودستايي
اما در ايران، از هر دستي مردم در بين اين فرقه بودند، كه همه در قدح و طعن بر عرب 

شعوبيان، در ايران از آن كساني بودند كه از اعراب با اين همه بيشتر اين . داستان بودند هم
  .خواري و بيداد ديده بودند

ران بيش از ديگران اية توان گفت كشاورزان و روستاييان، خاصه در نقاط دورافتاد مي
كردند،  مالكان و اقطاع داران از يك سو بر آنان ستم مي. دستخوش جور وبيداد تازيان بودند

از اين جهت بود كه . بردند از سوي ديگر مال و خواستة آنها را به غارت مي گيران و كارگزاران باج
در ميان شعوبيان، «اند كه  نوشته. ها، بيش از ساير طبقات با عقايد و افكار شعوبي آشنا شدند آن
ورزند، اوباش نبطي و برزگران و  ها كه بيشتر بدخواه عربانند و بيشتر به آنان كينه مي آن

باشند ليكن بزرگان و اشراف ايراني كه داراي مقام ارجمندند دين را  راني ميروستاييان اي
  37».دانند اند و شرف را عبارت از نسب خود مي شناخته

در موقعي كه . ابن قتيبه، با آنكه از رنگ غرض خالي نيست جالب و مهم است ةاين گفت
ميشه زودتر از ساير طبقات جويد اشراف و بزرگان آن كشور ه قوم مهاجم بر كشوري استيال مي
دارد  جاه و حشمت پربهايي كه دارند غالبا آنان را وا مي. يابند با مهاجمان و دشمنان دوستي مي

كه براي حفظ آبرو و اعتبار خويش با دشمنان فاتح و قاهر خويش بياميزند و تأثير و نفوذ آنان را 
اشراف زودتر  ةت روي داده است، طبقكه براي يك مملك اي هاز اين رو در پس هر فاجع. بپذيرند

اند و حتي راه و رسم بيگانه را به  و ملي خويش را از دست داده از ساير مردم رسوم و آداب قومي
  .اند تازه، پذيرفته» جاه و اعتبار«يك  ةمنزل

زادگان اندك اندك توانستند جاي خود را در حكومت عربي  در ايران نيز، دهقانان و بزرگ
هاي ضد عرب  ز اين رو جز در مواردي كه كسب جاه و نام را در نظر داشتند، در نهضتبازيابند، ا

اما روستاييان و كشاورزان كه دستخوش ظلم و تحقير فاتحان بودند و . جستند كمتر شركت مي
توانستند با آنها همراه و همداستان باشند همواره براي مقاومت در برابر زورگويان و  نمي

بدين سبب بود، كه مبادي و اقوال شعوبيان نزد روستاييان و . جستند بهانه مي جويان عرب ستيزه
داستان شعوبيان در تاريخ، جالب و خواندني . رسيده نفوذ و رواج بسيار يافت كشاورزان ستم

آنها نه . گرفت آنها در كوچك شماري اعراب از حس نفرت و انتقام سرچشمه مي ةعقيد. است
تر  تر و فرومايه اقوام جهان پست ةنهادند بلكه آنان را از هم همان عرب را بر عجم برتري نمي

  ادت تمام داشتند ضعيف وـقدرت و سي  دا در دوران حكومت اموي كه اعرابـاين ن. دانستند مي
  

  .270رسائل البلغاء ص : ك .ر. ه، كتاب العربابن قتيب  - 37
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بن عبدالملك  در زمان هشام. عباسيان اندك اندك شدت و نيرو گرفت ةنارسا بود، ليكن در دور
گويند وي در . بن يسار به نژاد ايراني خويش افتخار كرد به سختي مجازات ديد وقتي اسماعيل
ت نژاد و تبار ايرانيان را ستود و گفت اموي شعري خواند و در طي آن عظم ةحضور اين خليف

وقتي هشام اشعار وي » خور فخر و تعظيم باشد؟ كيست كه مانند خسرو و شاپور و هرمزان در«
در برابر من خويشتن و قوم  فروشي و بشنيد، برآشفت و پرخاش آغاز كرد كه بر من فخر مي

  38.افكندند يا هپس بفرمود تا او را بزدند و در برك» !ستايي خويشتن را مي
شد اما در روزگار  اموي، آراء و سخنان شعوبيان، با چنين شدتي طرد مي ةدر دور

. ستودند نكوهيدند و ايرانيان را مي رد آشكارا عرب را ميـعباسيان، كساني مانند بشاربن ب
پيش از گفتند بياييد و  كردند و مي هاشم بودند طرد مي بعضي از آنها حتي آشكارا خلفا را، كه بني

پس به سرزمين خويش در حجاز بازگرديد و به . كه پشيمان شويد خويشتن را خلع كنيد آن
  39...خوردن سوسمار و چرانيدن گوسپند بپردازيد
نابودي و تباهي كرده  ةداران عرب، يكسره عرض با آنكه، آثار شعوبيه را تعصب دوست

توان حقيقت  ه است به خوبي مياست وليكن، از آنچه در مطاوي كتب مخالفان آنها نقل شد
كه جاحظ گفت به  نفرت از عرب، اندك اندك، چنان. سخنان شعوبيان را دريافت ةدعاوي و ماي

و شعوبيان رفته رفته سخن اهل تسويه را  40نفرت از هر آنچه به عرب تعلق داشت منتهي گشت
  .ثنويت و زندقه كردند ةجهت ترويج و اشاع اي هبهان

ها و تركان، عربان را يكسره ضعيف و  قدرت ايراني و نفوذ ةمعتصم توسعدر دوره مأمون و 
خلفا خود از جانب مادر . بيش نبود اي هعرب ديگر افسان يداستان برتري نژاد. ون كرده بودبز

سرداران و سپهساالران خليفه بيشتر . شدند وزراء بيشتر از ميان ايرانيان انتخاب مي. عرب بودند
گونه، در  كرد و بدين از اين رو نشر سخنان شعوبيه ديگر با مانع برخورد نمي. دترك و ايراني بودن

هاي مسلمانان و  كه در آن روزگاران بين فرقهمشاجرات و مجادالت مذهبي و كالمي گير و دار 
روي نمود و مخالفان  اي هنيز چون مذهب و آيين تاز انديگر مذاهب در گرفته بود سخنان شعوبي

درهر حال، از روزگار مأمون اندك اندك شعوبيان در درگاه خالفت قدري و . افتو هواخواهان ي
  .كه، در بيت الحكمة مأمون، برخي از آنها مقام و منصبي داشتند چنان. شأني يافتند

  
  
  
  
  
  

جا در  و اين حكايت از آن 125ص  4اغاني ج : براي تفضيل اين داستان رجوع شود به   - 38
جا ذكر شده است  بن يسار در آن كه شعر اسماعيل 29- 30ص  1ج : ك .االسالم هم نقل شده است، ر ضحي

  : و در طي آن ابيات آمده است
  و الهـرمـــزان   لفخـــر  او   لتعـظيـــم      مـن  مثـل  كســري و سابور  الجنـود   معــا               

  : به متوكلي كه گويداشاره است   - 39
  فـقل  لبنـي  هاشم  اجمعيـــن                               هلموا  الي  الخلـع  قبل الندم

  الغنم فعـودوا  الي  ارضكـم   بالحجـاز                               الكل   الضباب  و  رعـي
  .65ص  1االسالم ج  ضحي: ك .ر

 .68ص  7الحيوان، ج   - 40
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  ي آخرها سال

دار آويختن بابك و مازيار و افشين بود، دو قرن  هيي كه بغداد شاهد كشتن و بها درسال
از سقوط نهاوند تا كشته شدن بابك دويست سال . رسيد ميسكوت و مبارزة ايرانيان به پايان 

ايرانيان مثل يك شب رؤياخيز گذشته بود؛ شب تاريك هولناكي كه جز  مدت بر اين. گذشت مي
در سكوت . هيچ چيز سكوت رؤياانگيز آن را درهم نشكسته بود و نالة جغدها ها غريو طوفان

در . درگير بود ميانگيز اين دو قرن ظلمت خيز، بين نيروي ايراني و عرب كشمكش عظي هيجان
جو پنجه در هم افكنده بودند و هر كدام  ياسي دو حريف كينهو سمي ي نظاها صحنة رقابت

تاريخ اين دو قرن، ماجراي زورآزمايي دو قوم ايراني و . كوشيدند ديگري را، به خاك افكند مي
يي كه بغداد ها اما در اين سال ه بوددر طي اين زورآزمايي، عرب بارها به زمين خورد. تازي بود
يكسره خالي  براي حريف گرفت ديگر ميدان را ميمازيار را جشن  دار آويختن بابك و هكشتن و ب
  . كرده بود

كرد، در  ميسيادت و قدرتي كه جرأت . در پايان دو قرن عرب ديگر فاتح ايران نبود
در دربار خالفت نفوذ . اميه، براي خود ادعا كند در اين روزها يكسره از ياد او رفته بود روزگار بني

تسلط فرهنگ و تمدن ايراني، . توانست با نفوذ و قدرت ايرانيان معارضه كند ميو قدرت او ديگر ن
ها كه در  اشراف و امراء ايراني، يعني آن. تازي را يكسره مقهور و مغلوب خويش كرده بود ةخليف
شدند، در پايان دو قرن  ميخوانده » صاحب بيوتات« ساسانيان به قول مورخان اسالم ةدور

. ا در سقوط مداين و نهاوند از دست داده بودند، دوباره به دست آوردندسكوت و تحمل آنچه ر
يافتند كه  ميها بود و با پرداخت رشوه و خراج اجازه  ي محلي غالباً در دست آنها حكومت

در دربار خالفت، عربان كنار كشيده . پناه را به نام دين مثل شتر ماده بدوشند رعاياي زبون و بي
كه تازه به روي كار آمده بودند، به اقتضاي خوي بندگي، دوستي و  بودند و بندگان ترك

  .فروختند ميپشتيباني خويش را به هركه خريدار بود 
  

  نفوذ تركان
سلطه و نفوذ ايرانيان بيم داشت، چون حمايت و دوستي عرب را از  ةخليفه كه از توسع

  داشتن تركان براي راضي نگه. سازدگاه خويش  را تكيه كرد، نيروي تركان ميدست داده بود سعي 
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ايز و صرف الزم بود كه با بذل جو. نيز الزم بود كه دست آنان را بر مال و جان مردم باز گذارد
  .دارد رسيده را راضي و مطيع نگهاموال اين بندگان نو

و ناامني  شيوع فساد و رشوه و رواج ظلم: توان تصور كرد مياين وضع را به خوبي  ةنتيج
كس بر جان  در بغداد اندك اندك كار چنان شد كه هيچ. پذير خواهد بودچنين حال اجتناب نا در

توانست آنان  ميرساندند و خليفه ن ميتركان مردم را هزار گونه آزار . و مال خويش ايمني نداشت
  .منع نمايد هارا از اين كار

با اين همه تا معتصم  بود،يكسره به دست تركان افتاده  معتصم دربار خالفت ةاز اواخر دور
 كردند اما پس از او ديگر از ميبرداري  خريدگان او بودند از او فرمان زنده بود، تركان چون درم

آنها در بغداد بر خليفه چيره بودند و در شهرها بر مردم ظلم و . *كردند مياي اطاعت ن هيچ خليفه
با زور و . ياراي تظلم نداشتستاندند و كسي  ميبا ظلم و خدعه اموال مردم را . كردند ميبيداد 

. توانست در مقابل آنها مقاومت كند ميكردند و كسي ن ميفشار به ناموس خلق خدا تجاوز 
اين . 1نامه آمده است حكايت مردي كه پانصد دينار، به اميري در بغداد وام داد، در سياست

ز مردم بغداد است كه تركان بر جان و اي از وقايع و اتفاقات زندگاني عادي آن رو حكايت نمونه
  .مالشان تسلط نامحدود يافته بودند

  
  كاري عمال ستم

عمال خلفا، خواه ترك . گذشت ميدر بغداد وضع چنين بود، اما در واليات از اين هم بدتر 
گونه  اينان براي انباشتن كيسة خويش از هيچ. و خواه عرب، سخت به جان مردم افتاده بودند

اي از اين مظالم و فجايع عمال خليفه را در حكايت ذيل  نمونه. ستم دريغ نداشتندداد و  بي
در عهد معتصم دبيري بود بيكار و پيوسته قصه نوشتي و به در سراي معتصم . . . «: توان يافت مي

   كردي و مضمون قصه آن بود كه مردي كاتب هرفتي و چون معتصم بر نشستي او قصه عرض
دمت پسنديده به جاي آرم و خزانه را توفير خا اميرالمؤمنين شغلي فرمايد كافي جلدم اگر مر

بفرمود نواب ديوان را كه او را  ملول شدمعتصم از ابرام آن . انگيزم و خود را ناني حاصل كنم
بايد چه به  ميگفتند مسجد جامع بصره را فرش . زيادت رونقي نداشته باشد بفرمايند شغلي كه

مثال . آن شغل را تعهد نمايد مثالي نوشتند تا او برود و. شود ميد گل وقت باران صحن مسج
در راه سنگي جزع ملون لطيف يافت آن را با خود ببرد و چون به در . راه نهاد ربستد و قدم د
پيش فرستاد تا او را استقبال كردند او جمله متفكر بودند تا به جهت كدام  ميبصره رسيد غال
بايد انداخت، گفتند فرمان بريم ليكن  ميرض داد كه مسجد را فرش مثال ع. مهم آمده است

دبير آن سنگ جزع را از آستين . بايست آورد ميچندان مهم نبود كه به جهت آن مثال معتصم 
جمله . بيرون آورد و گفت فرمان بر آن جمله است كه تمامت فرش مسجد از اين سنگ باشد

نمود تا  ميجا حاصل توان كرد؟ و او در آن مبالغت شدند و گفتند اين چنين سنگ از ك متحير
. مالي خطير بر خود گرفتند و او ايشان را اجازت داد كه به هر سنگ كه موجود بود فرش اندازند

دبير آن بستد و به خدمت معتصم آورد معتصم سئوال كرد كه اين چه مال است گفت اين توفير 
معتصم گفت مردي كه از شغلي كه . بودند شغل فرش مسجد بصره كردن است كه مرا فرموده

  هيچ رونق نداشت چندين مال حاصل كرد او مستحق همه قسم اعمال خطير باشد پس بفرمود تا
  
  .30 - 35چاپ خلخالي ص   - 1
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را با جاه  ها وقتي خليفه اين اجحاف 2».او را در عداد كتاب ديوان آوردند و اسباب وي منتظم شد
  .افروختند ميپيداست كه عمال براي جلب رضاي او در واليات چه آتشي برداد  ميو مقام پاداش 
خويشتن از آن ميان  سلطان را توفيري حاصل آيد و ةگونه عامالن، براي آنكه خزان بدين

اين عامالن غالباً عمل . ورزيدند ميگونه ستم و بيدادي دريغ ن اي ببرند در حق رعايا از هيچ بهره
  . آوردند مي خود را به رشوت به دست

جز آنكه از پيش مالي از او به رشوت بستاند و » گماشت مين«وزير هيج عاملي را به عمل 
را در احوال خاقاني  ها خواري اي از اين روشوه نمونه. خواندند مي» مرافق الوزراء«اين رشوه را 
او عزل و توليت بسيار كردي تا حدي «نويسند كه  مي: توان خواند ميعباسي خليفه  ،وزير مقتدر

كه گويند يك روز نظارت كوفه به نوزده كس تفويض كرد و از هر كس رشوتي بستد و هر كه 
در راه اين جماعت همه به هم رسيدند گفتند . آورد ميشد در حال روي به كوفه  ميكارش تمام 

كس به كوفه رود كه وزير را بعد از ما كند كه آن  ميچگونه كنيم؟ يكي گفت انصاف اقتضاي آن 
بر اين اتفاق كردند و هيجده كس بازگشتند و آن يك كس . همه ديده باشد و مثال نظارت گرفته

  3».خاقاني چون آن جماعت را بديد از ايشان خجل شد و هر يك را كاري فرمود. به كوفه شد
قلمرو حكومت بسيار  رت و نفوذ خلفا بر اثر محدود شدنمقتدر كه قد ةوقتي در دور

ستاند پيداست كه در  ميگونه رشوه  كاستي پذيرفته بود وزيري براي شغل نظارت كوفه بدين
  .افراط كنند اند هتوانست ميدوران رشيد و مأمون و معتصم وزرا تا چه حد 

بايست به وزير  مي» مرافق«وجوهي كه به عنوان  ةكه عاملي يا ناظري از عهد ميهنگا
كرد كه طي مدتي معين يا  ميپرداخت و باقي را ضمان  ميآيد قسمتي از آن را  مينرتقديم كند، ب

اي  غالباً خلفا نيز از اين امر واقف بودند و آن را كار ناپسند و ظالمانه. نامعين بپردازد
  .دانستند مين

  
  فساد حكومت

كرد  ميآورد، اموال مردم را غصب  ميگونه به دست  عاملي كه شغل و مقام خويش را بدين
. گرفت ميكرد  ميخواست و از هر كه هوس  ميو باكي نداشت، جزيه و باج و خراج را هر مقدار كه 

داستان معن زائده در سيستان مؤيد . بازي او هيج مانعي وجود نداشت ورزي و هوس در برابر طمع
  .اين دعوي است

او كه در تاريخ به سخا و كرم . ستان رفتزائده در زمان منصور به حكومت سي بن معن
و البد براي به دست آوردن چنين حسن شهرتي الزم بوده است ثروت و  - شهره گشته است

اموال  ةو بست به اخذ و غصب و مصادر در سيستان - مكنت بي شماري در اختيار داشته باشد
نويسد كه  ميخ سيستان مؤلف تاري. ي بسيار روا داشتها و ناروايي ها مردم دست زد و ستم

ر بگرفتند و سوي معن اند هنامه را به را«اي به شكايت نزد خليفه فرستاد اما بن عال نامهعبيداهللا
انكار كرد، سرش را فرمود تا برهنه . بن عال را بخواند و از آن حال باز پرسيدعبيد اهللا آوردند و

گردن بزنيد  ند فرمود كهبا او در آن كار يار بودكردند و چهارصد تازيانه بزد او را و آن گروه را كه 
تا خويشتن را بازخريدند و مالي عظيم از ايشان بستد و چهل مرد را بگرفت از آن خوارج و بند 

  درايشان  بنا كنند و فرمود برـراي  جا س برنهاد و به بست فرستاد كه كارشان فرمايند و تا مرا آن
  
  .طيجوامع الحكايات عوفي نسخه خ  - 2
  .205تجارب السلف، ص   - 3
  



 پايان يك شب                                             184                                           دو قرن سكوت

كار كردن شتاب كنيد و هر جاي كه تمام شدي نامه كردي كه جاي ديگر نيز چنين و چنان 
  4».بكنيد

وزير . ديده غالباً هيچ راه گريزي نداشتند ي بارز مردم ستمها در قبال اين تجاوزها و تعدي
گرفت در اين  مينداشت و خليفه خود از هر دو آنها رشوه  ميهم در اين مورد از عامل پاي ك

شود نشان  ميحكايتي كه در ذيل از اغاني نقل . رسيد ميصورت تظلم و شكايت كمتر به جايي 
و غالباً  اند هبود هور جور و هوس و طمع حكام و وزرادهد كه در آن روزگار مردم تا چه پايه مق مي

  .اند هاي نداشت نيز جز تحمل چاره
بن عبدالملك زيات وزير معتصم روزي به مظالم نشسته بود وقتي  نويسند كه محمد مي

پرسيد كه آيا حاجتي داري؟ گفت آري . چنان نشسته است مجلس تمام شد مردي را ديد كه هم
وزير سؤال كرد كه بر تو ستم كرد؟ گفت تو و تا كنون از بيم و . ام داد من بستان ستم رسيده

ام؟ پاسخ داد  گفت در چه باب بر تو ستم كرده. ام بر تو راه يابم يت نتوانستهشكوه و زبان آور
ه مرا وكيل تو به غصب بستد و چون هنگام اداي خراج فراز آمد خراج آن را من خود عفالن ضي

وكيل تو هر سال . پرداختم تا آن ملك به نام تو در ديوان ثبت نشود و مالكيت من از ميان نرود
. گونه ستم به ياد ندارد و كس از اين. پردازم ميبرد و من همه ساله خراج آن را  ميغلة آن ملك 

مرد گفت اگر وزير بر من . ابن زيات وزير گفت اين دعوي را شهود و بينه و چيزهاي ديگر بايد
گفت بگوي گفت بينه در اين دعوي همان شهود است و چون شهود . خشم نراند سخني بگويم

چيزهاي ديگر بايد چه معني «اينكه گفتي. ديگر به چيزي حاجت نيستشهادت خويش بگفتند 
  5»دارد؟

  
  وزراء

براي عامالن و وزيران بود و چون خلفا خود از  ميمنبع عايدي مه گونه ظلم و رشوه بدين
اموال آنان دست  ةكردند به مصادر مياين امر واقف بودند هر زمان كه به پول حاجت پيدا 

گشت گذشته از ضياع و عقار بسيار هزاران  ميوزيري كه پس از يك دو سال معزول . زدند مي
هزار دينار زر نقد داشت و اين ثروت را غالباً از راه رشوه و غصب و مصادره و مرافق به دست 

گرفت و  ميخليفه اموال آنان را . انجاميد ميبا اين حال زندگي اكثر وزيران به پريشاني . آورد مي
بسياري از خلفا وزيران خود را كه مورد خشم و سخط واقع . ناميد مي» استصفاء«كار را  ينا

مصادره و . نمودند ميكردند و اموال خود و كسانشان را مصادره  ميگشته بودند استصفاء 
ترين منبع كسب مال  استصفاء به تدريج در بين ساير رجال حكومت هم رواج يافت و تقريباً مهم

بردند و خلفاء  ميكردند وزيران اموال عمال را به مصادره  ميمالن مال رعايا را استصفاء عا. گرديد
اي  كار به جايي رسيد كه در دستگاه حكومت اداره. داشتند ميروا همين معامله را نسبت به وزراء 

  .تأسيس گرديد» ديوان استصفاء«جداگانه نيز به نام 
سلطان رفت و  ةهزار دينار از مال من به خزانابن فرات وزير مقتدر گفته است كه ده 

در واقع، وزير يا عامل . بن عبداهللا جوهري گرفته بودم حساب كردم كه همين ميزان نيز از حسين
گرفت او نيز به زور از ديگران  ميچه را خليفه از او  آن. كرد ميواليت، در اين ميان چيزي زيان ن

  .توانست از مردم بستاند ميرفت باز  ميشغل گرفته بود و پس از چندي نيز كه به سر 
  
  .145تاريخ سيستان ص   - 4
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اداي آن  ةنمودند از عهد ميكردند و مالي را كه از او مطالبه  ميوقتي وزيري را استصفاء 
اموال  بردند تا به حشمت و جاه سابق بتواند دوباره از ميآمد او را دوباره به سر شغل سابق  ميبرن

  . . .خود را به دستگاه خليفه بپردازد » !قرض« ةمردم، باقيماند
داده بود، از » هزار و يك شب«ي ها ثروت خليفه كه چندان شكوه و درخشندگي به افسانه

كردند وزرا عمال را  ميخلفا وزرا را تاراج . جا تاراج بود همه. آمد ميراه تاراج و ستم فراهم 
خوان يغما عرضة دستبرد خويش كرده  ةنيز مال و جان مردم را به مثاب عمال. نمودند ميمصادره 
  . بودند

اين رفتار عمال خلفا كه در واليات، بيشتر همراه با خشونت و قساوت بود، غالباً موجب 
ي ها و قيام ها عبث نيست كه در سراسر تاريخ خلفا شورش. گشت مي ها و نارضايي ها طغيان

و اين همه از جور و بيداد . آمد ميسياسي پديد  ي ديني وها و دسته ها داد و فرقه ميخونين رخ 
و ثروت و . كردند ميتير و كمان  امراء و وزراء ناخداترس بود، كه غالباً دزدي بي عامالن ظالم و

  .آمد ميمانند آنها يكسره از همين دزدي بي تير و كمان فراز  جالل بي
  

  ثروت وزراء
آميز  حساب و افسانه وزيران و اميران در اين روزگاران غالباً بيدر واقع ثروت و مكنت 

داستان . نمايد مياين دعوي را تأييد  اند هدر اين باره نقل كرد ها يي كه كتابها قصه. كند ميجلوه 
  .اند هبن سهل را مورخان نوشت تزويج مأمون با دختر وزير خود حسن

چون «وزير به انجام رسيد، يكي آن بود كه  ةكه در اين عروسي به وسيل لفاتياز جمله تك
از موم به هيأت مرواريد گرد، هر يكي چون . مأمون به ميان سراي رسيد طبقي پر كرده بود

ديهي بر او نبشته، در پاي مأمون ريخت و از مردم مأمون هر  نام اي كاغذ فندقي در هر يكي پاره
ين حكايت هر چند از مبالغه خالي نيست، و ا 6»كه از آن موم بيافت قبالة آن ديه بدو فرستاد

  .دهد ميروزگار نشان  نآوضع ثروت و مكنت عجيب وزرا را در 
هر روز به «در همان ايام يكي از بزرگان طبرستان، به هنگام خالفت مأمون به مكه رفت 

باديه منادي فرمودندي كه حي علي غداءاالمير، معروف و مجهول بخوان او نشستندي مأمون 
سوختند و حرير  ميكاغذ بخريدند و به عوض هيزم . د تا به بغداد او را تره و هيزم نفروشندبفرمو

  7».نهادند ميسبز، پاره كرده به جاي تره بر خوان 
اين  ةشد؟ بدون شك منبع عمد مياين همه ثروت و مكنت نزد وزراء و امراء از كجا جمع 

. خريدند ميزيرا وزراء و امراء منصب و مقام خود را با پول . گري بود خواري و غارت عوايد رشوه
بسياري  8.بن داود وزير مهدي صد هزار دينار به ربيع حاجب داد تا او را بدين مقام رسانيد يعقوب

زيرا كه، از اين مناصب و مقامات . دادند مينيز براي حفظ مقام خويش به هرگونه پستي، تن در 
  .آوردند ميفراچنگ ي هنگفت ها ثروت

  
  خراج و جزيه

ثروت و مكنت » رشوه ستاني«و » مصادره«و » استصفاء«گذشته از وزيران و اميران كه با 
  ق رواـعامالن خراج و جزيه نيز از راه جبايب اين اموال، جنايت بسيار بر خل  آوردند، ميبه چنگ 
  
  .20چهارمقاله، طبع ليدن، ص   - 6
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  . اما اين جزيه و خراج چه بود؟ در اين باب جاي آن است كه اينجا سخني گفته آيد. داشتند مي
. شد در مقابل جزيه كه ماليات سرانه بود ميخراج ماليات ارضي بود كه از اهل ذمه گرفته 

اندند و در ذمة مسلمانان در آغاز فتح اسالم، كساني از اهل كتاب كه به آيين خويش باقي م
اي از محصول را  يي كه داشتند هم چنان در تصرف آنها باقي ماند اما از آنها پارهها درآمدند زمين

 ها گذشته از خراج، در هر سال نيز مبلغي به عنوان جزيه از اين ذمي. گرفتند ميبه عنوان خراج 
نوايان از پرداخت  زنان و كودكان و بي شد و ميجزيه، از مردان بالغ و تندرست گرفته . گرفتند مي

داد و مال و  ميشد آنان را در ذمة اسالم قرار  مياين جزيه، كه از آنها گرفته . آن معاف بودند
كرد جايز  مي، اگر كسي از پرداخت جزيه خودداري ها از اين ذمي. جانشان از تعرض مصون بود

جزيه جايز  ةاي كه براي الزام وي به تأدي هتنها وسيل. نبود كه آن را به شكنجه از او بستانند
در ستاندن خراج نيز، شكنجه و تعذيب . شد، آن بود كه او را به زندان بيندازند ميشمرده 

  9.مؤديان را ناروا شمرده بودند
با اين همه، عامالن خراج در اخذ و جبايت اين اموال، هرگز از آزار و شكنجة مردم دريغ 

بار سنگين جزيه و خراج بر دوش آنان بود، از اين رهگذر جفاي بسيار  كردند و اهل ذمه كه مين
  .كشيدند
  
  اهل ذمه

آمدند، اما غالباً  ميدر حقيقت اين اهل ذمه، هر چند در كنف حمايت مسلمانان به شمار 
شد كه در دولت مسلماني هيچ آنها  ميتأكيد . شمردند مياي را جايز ن در حق آنها هيچ مسامحه

بند دين بودند، كار كتابت نيز، جز به  اي پاي نگمارند و در روزگار خلفايي كه تا اندازهرا به عمل 
  .شمردند ميشد و خلفا آن را زشت و ناروا  ميندرت بدانها سپرده ن

دادند  ميگذشته از آن، بناي معابد تازه براي آنها ممنوع بود و نيز به آنها اجازت ن
اي از  با اين همه، در بعضي از بالد ايران، پاره. ير كننداي را كه ويران شده بود تعم آتشكده
اميه بعضي مردم  چنان كه در كرمان، كه تا آخر عهد بني. چنان برپا ماند ي قديم همها آتشكده

، كه جزيه و ها اين ذمي. بر پاي مانده بود ها چنان به آيين ديرين خويش مانده بودند آتشكده هم
با اين همه، از بسياري جهات قيود بسيار بر . پناه مسلمانان بودندپرداختند البته در  ميخراج 

در آغاز فتح اسالم، بر . مسلمانان جدا بود ةشان از زي و جام زي و جامه. آنها تحميل گشته بود
بر  10داشتند كستي ببندند تا از ديگران شناخته باشند مينهادند و آنها را وا  ميپيشانيشان داغ 

اسب نشستن نيز براي آنها ممنوع بود، در مجالس هم حق نداشتند بر صدر بنشينند و هم 
  .توانستند بناهايي برتر از بناهاي مسلمين بسازند مين

زيرا كه، الزم بود اين  رفت ميدر پرداخت جزيه نيز در حق آنها تحقير و استخفاف بسيار 
ردازند از اين رو، عامل كه براي گرفتن جزيه مأمور جزيه را با خاكساري و فروتني به مسلمانان بپ

را كه براي پرداخت جزيه آمده بود در پيش روي خويش بر پاي مي ت و ذسنش ميبود خود 
  وا بودـن و اگر بي گرفتند  ميار از او ـبود در هر سال معموالً چهار دين  رـتوانگ  مياگر ذ. داشت مي

  
ها و همچنين براي  ه و خراج و كيفيت جمع و جبايت آنبراي اطالعات بيشتر در باب جزي  - 9

تبديل مذهب و امر «راجع به   Daniel  C.  Dennettكتاب : بهك .و ميزان و طرز وصول اين اموال رحدود 
راجع به نرخ ماليات در دورة قديم، چاپ كوپنهاگ   Lokkegardو كتاب  1950چاپ » جزيه در اوائل اسالم

  .كتاب دنت ترجمة فارسي هم دارد. ها است كه در اين باره اطالعات و معلومات مفيدي در آن 1950
  .53االموال ابي عبيد ص   -10
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خواندند، عامل او را قفائي  مياما وقتي براي اداي اين جزيه او را پيش . داد ميديناري بيش ن
 ةچاره ناچار بود دست به جيب برد و جزي بيمي و ذ !جزيه بده، اي كافر: گفت ميزد و  ميسخت 

هنگام گرفتن . خويش را برآورد و بر كف دست نهد و با نهايت شكستگي و خاكساري بپردازد
  .دهد ميجزيه الزم بود كه دست گيرنده بر فراز دست آن كس باشد كه جزيه 

مي مهري از سرب به جاي رسيد جزيه، بدان ذ. شد ميغالباً، بعد از آنكه اين جزيه ادا 
 ةعام. مجدد مصون بماند ةآويخت تا از مطالب مينام داشت و آن را به گردن » برائت«دادند كه  مي

 ةرا كه نشان ها مسلمانان حق داشتند در اين مجلس حاضر شوند، و اين زبوني و حقارت ذمي
  11.پيروزي آيين مسلمانان بود تماشا كنندقدرت و 
  

  خراج ستاني
كساني بودند كه جمع . آوري خراج در واليات، غالباً با تهديد و فشار بسيار توأم بود جمع

ستاندند و با وضع ظالمانه و  ميگرفتند و آن را از مردم به زور و شكنجه  ميخراج را به عهده 
جز «به قول قاضي ابويوسف كساني بودند كه  ها اين. نمودند ميآميزي آن را جبايت  خشونت

ديگر نداشتند، خواه آن را از مال خراج برگيرند و خواه از  ةخويش انديش ةبرگرفتن سود و بهر
و مردم را درگرماي آفتاب . . . ستاندند ميآنگاه اين همه را نيز با جور و بيداد . مال رعيت بربايند

رشيد وقتي، كارگزاران و دهقانان و «نويسند كه  مي 12». . .زدند ميداشتند و به سختي  مينگاه 
بن هيثم بن سام را برگماشت  كساني را كه جبايت خراج را التزام كرده بودند بازداشت و عبداهللا
به  ها عبداهللا با انواع شكنجه. تا مالي را كه بابت خراج به خليفه مديون بودند از آنها مطالبه كند

اتفاق را در . آنان پرداخت و در اين كار خشونت و قساوت بسيار به خرج داد خراج از ةمطالب
همان سال، رشيد به بيماري سختي دچار گشت و بهبود يافت فضيل بر او درآمد چون ديد كه 

دهند، گفت از اينان دست بازداريد كه پيامبر گفت هر  ميمردم را در باب خراج شكنجه و عذاب 
رشيد فرمان داد تا . جه كند، خداوند در قيامت او را شكنجه خواهد كردكه در دنيا كسي را شكن
  13».بازدارند و از آن سال، شكنجه برافتاد دست از شكنجه مردم

در سراسر قلمرو خالفت، بيش از همه جا خراسان و سواد عرضة دستبرد و دستخوش 
. پرداخت ميواليات خراج  ستم و بيداد كارگزاران خليفا بود زيرا خراسان و سواد بيش از ساير

آن با جدولي كه  ةتأمل در فهرستي كه ابن خلدون در باب خراج عصر مأمون دارد و مقايس
كند، اين دعوي تأييد  ميدر كتاب الخراج خود راجع به خراج در عصر معتصم نقل  بن جعفر ةمقدا
اين  14.شد ميمجموع خراج خراسان و سواد بالغ بر نصف تمام خراج مملكت عباسي . شود مي

اميه در  بن عاص والي بني سعيد .خراج هنگفت و سنگين نيز از قديم غالباً در معرض تغيير بود
و اين گفته حتي در » تركناه منه و ماشئنا شئنا اخدناالسواد بستان القريش ما«فته بود عراق، گ

  ان و ــخليفه در خراسعمال و كارگزاران  .شد ميمأمون و معتصم نيز معتبر و صادق شمرده  ةدور
  
و همچنين براي  71و 70، 62، 61، 18 –و كتاب الخراج ص  35 - 45معالم القربه ص : ك .ر  - 11

. في االسالم مةاالذ اهل: ها رجوع شود به كتاب اطالعات بيشتر در باب اهل ذمه و رفتار مسلمين با آن
  .1949مصر . ترجمه و تعليق حسن حبشي. ترتون. س. تأليف ا

  .62و ص  61كتاب الخراج ص   - 12
  .146ص  3يعقوبي ج   - 13
اين كتاب جرجي زيدان را  – 61و ص  54ص  2جرجي زيدان، تاريخ التمدن االسالمي ج : ك .ر  -14

  .چاپ شده است 1333آقاي علي جواهر كالم به فارسي نقل كرده است و در تهران به سال 
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  .كاستند ميخواستند آن را  ميدند و هر وقت افزو ميخواستند خراج را  ميعراق، هر وقت 
والي  233داود بن عباس كه در سال : توان ديد ميرا در حكايت ذيل مي رس اين بي ةنمون

كه به بناي نوشاد مشغول بود، حكومت بلخ را خاتون او از جانب وي اداره  ميبلخ شد هنگا
وجوب كه از دارالخالفه بيش از  اند هبعضي از اصحاب تواريخ نقل كرد.  . .«در اين ايام . كرد مي

درالخالفه فرستاد و چنين ه ي خود به دست عامل بها پيرايه. . . خاتون داود. خراج طلب كردند
لي، و گفت اين پيراهن به جهت آن فرستاده آل و گويند كه آن پيرايه پيراهن او بود مرصع به در

و چون عامل با آن پيراهن به دارالخالفه رسيد شد كه تا از رعايا بيش از ادرار، غلة خراج نطلبند 
گفت  حال به خليفه رفع كرد خليفه خراج آن سال را بخشيد و آن پيراهن را بازفرستاد و ةو قص

آيد كه پيراهن او  مياين خاتون، ما را جوانمردي و سخاوت تعليم كرده است و ما را شرم 
  15».بستانيم

بسا نيز كه در . عمال او را از اين رعاياي ضعيف شرم آيداما چنان نبود كه همواره خليفه و 
چنانكه وقتي . بردند ميرا از حد به در مي شر و بي ميرح خراج و غارت كردن رعيت بي گرفتن

پيش بر ذمة اهل اصفهان و قم  ها رشيد، در صدد برآمد بقايايي از خراج گذشته را، كه از سال
ي ايشان و ساير اطعمه ها قوت«دان خشونت به خرج داد كه مانده بود مطالبه كند، در اين كار چن

گويند به عوض مال  16بفروخت و اسبان و ديگر چهارپايان بريد كه به زبان اهل قم اسبان يام
از صادر و وارد به بغداد گذر كنند تا نبايد كه   ايشان بستد و تا غايت كه نگذاشت هيچ طايفه

  17».بعضي از مال كسر آيد و مجموع اموال از مردم هر مملكتي بستد
خواست به  ميخواستند از هر كه دلشان  ميگونه خلفا و عمال به ميل خود هر چه  بدين

انگيز دريغ  رمو در اين مطالبه نيز غالباً از ارتكاب فجايع ش. كردند ميعنوان خراج مطالبه 
جويي  و اين چاره. داشت ميجويي وا  اين بيداد و ستم عامالن مردم را به چاره. ورزيدند مين

  .ي مختلف داشتها صورت
  

   رسم الجاء
. ندزد ميگاه صاحبان اراضي براي آنكه از شر عامالن ظالم ايمن باشند به حيله دست 

كردند تا  ميحتشمان و مقربان خليفه ثبت گونه كه ملك و ضياع خويش را به نام يكي از م بدين
آن بزرگ به گرفتن  شوند بر آنها ستم نكنند و به پاس حشمت ميكساني كه مأمور جبايت خراج 

معروف است و در اين » الجاء«اين كار در تاريخ اسالم به . يا كمتر از خراج اكتفا نمايندمي ني
شد و زمين او به تدريج در تملك مرد  ميصاحب زمين مزارع و كشتكار شمرده » الجاء«طريقة 

و صاحب زمين اصلي فقط شريك غله و سود  18دمآ ميصاحب نفوذي كه به او پناه داده بود در 
  .گرديد ميآن 

متداول  داد حكام ظالم و طماع بيم دارنداستب ةاين طريقه در هر عصري كه مردم از سيطر
اميه نخست موجب شيوع اين  ظلم و فشار بنيكند و  ميي گوناگون جلوه ها گردد و به صورت مي

  .گرديد» حيله«
  

  .90ص  1فضائل بلخ، نقل از منتخبات شارل شفر، ج  -15
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  .برهان قاطع. سوار شود تا منزل ديگر
  .30تاريخ قم، ص   - 17
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كار  وليدبن عبدالملك اهالي سواد براي آنكه از ظلم عامالن ستم در دورة خالفت
از . بن عبدالملك برادر خليفه كه والي سواد بود الجاء جستند ةمسلمخوار ايمن بمانند به  رشوه

آنكه خالفت آن پس اراضي سواد ضياع مسلمه گرديد و در دست اعقاب و احفاد او باقي ماند تا 
مي مردم مراغه نيز هنگا. عباس افتاد و آن اراضي نيز جزء ضياع خالفت ضبط گشت به دست بني

كه مروان بن محمد والي ارمنستان و آذربايجان بود به او الجاء نمودند و اراضي آنها به تملك 
  .يداميه از آنها مأخوذ گرد مروان درآمد تا پس از سقوط مروان مانند ساير امالك بني

مردم زنجان از بيم صعاليك و از شر عمال . عباسيان نيز اين شيوه دوام يافت ةدر دور
الرشيد ثبت كنند و اراضي آنها نيز از اين راه  رونها مجبور شدند اراضي خود را به نام قاسم پسر

  19.رفته رفته جزو ضياع سلطاني گشت
خراج مردم را مجبور كرد كه اراضي در فارس نيز ظلم و بيداد كارگزاران و جمع آورندگان 

  20.خود را به نام بزرگان و محتشمان دربار خالفت ثبت كنند
ه، مردم را به ترك امالك خويش گونه ظلم و فشار عمال و كارگزاران خليف بدين

هم خوردن تعادل اجتماع را  همه به زد با اين ميداشت و توازن و تعادل اجتماع را به هم  ميوا
  .كردند مييك چاره و درمان جهت رهايي از جور و بيداد عمال خليفه تلقي  ةبمردم به مثا

  
   آشوب و شورش

توانستند بيابند شورش و  ميكاران  اي كه مردم براي رهايي از بيداد ستم گاه نيز تنها چاره
خراج قلمرو عباسيان را مردم خراسان  ةتوجه به اين نكته كه قسمت عمد. قيام بر ضد خليفه بود

ي خونين و بزرگي كه بر ها و قيام ها دهد كه چرا بيشتر شورش مينشان  اند هپرداخت ميو عراق 
اين همه فشار و شكنجه و بيداد كه بر : ضد خلفاي عباسي انجام شد از خراسان و عراق پديد آمد

  .داشت ميورش و قيام بر ضد خليفه وا آمد آنان را به ش ميديدگان خراسان و سواد وارد  ستم
  

  عياران و رهزنان
گران و بازرگانان كه زستاندند و بر ميكارگزاران حكومت، با شكنجه و آزار مردم خراج 

. شدند دست از كار خويش برگيرند ميديدند ناچار  ميتاراج  ةحاصل عمر خود را چنين عرض
. ردم مجبور بودند سر به شورش برآورندعمال دولت بسا كه م ةبراي فرار از بيداد و شكنج

عياران و . افتادند ميها به جان مردم  رهزنان و سالوكان در راه. فرما بود جا ناامني حكم همه
  .كردند ميامنيت را تهديد  شاطران در شهرها

 مهدي و ةدر دور. شدند مييي از سپاهيان نيز با رهزنان و دزدان همدست ها دسته بسا كه
زدند و  ميرا  ها گاه كاروان 21بسيار پراكنده بودند ها اين رهزنان در كوهها و گردنهرون از ها

فقر و نا امني به سختي مردم را تهديد  22كردند ميتصرف ! ةزكوسرمايه و كاالي بازرگانان را بابت 
 شد هنوز به آنها نرسيده بر اثر كثرت ارزانيان ميمال صدقه كه ميان مستحقان تقسيم . كرد مي

  23.شد ميتمام 
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درماندگي و پريشاني مردم اولين . آيد ميپيداست كه از چنين اوضاع و احوالي چه حاصل 
توانست به وجود آيد و پايدار  ميتعادل و توازن در امور ديگر هم ن. نتيجة اين مظالم و فجايع بود

عياران و رهزنان در شهر و . آمد ميي پي در پي اجتناب ناپذير به نظر ها و آشوب ها شورش. بماند
بيابان چنان مردم را ستوه كرده بودند كه بغداديان خود، براي دفاع از جان و مال خويش مجبور 

خالفت كوتاه امين، بغداد يكسره در دست شاطران و  ةدر دور 24رخيزندشدند به دفع آنان ب
     در عهد حكومت. گرفت ميعياران افتاد و امين در بغداد از آنها براي جنگ مأمون مدد 

نان در بغداد و عراق امنيت و آزادي را از همه مردم سلب كرده آجويي  بن سهل نيز فتنه حسن
اما بعد از معتصم ضعف . پرده افكند ها مأمون و معتصم چندي بر اين پريشاني ةقدرت و سلط. بود

در ميان مي از آن پس حكومت در دست سپاهيان بود و از خليفه جز اس. خلفا تركان را چيره كرد
  .نبود

  
  مظالم

سپاهيان و تركان براي كسي امنيت . بغداد چنين بود اما خارج از بغداد از اين هم بدتر بود
از  هر كس مجبور بود به تن خود. هيچ كس بر جان و مال خويش ايمني نداشت. گذاشت ميباقي ن

. شناخت ميادبي تركان خليفه هيچ قيد و حدي ن گستاخي و بي. عرض و شرف خويش دفاع كند
مرد غايب بود و زنش مرد سپاهي را به . مردي رفت ةدر فلسطين يكي از سپاهيان به زور در خان

ا آگاه گشت رچون مرد به خانه باز آمد و از ماج. سپاهي برآشفت و او را تازيانه زد. ندادخانه راه 
گويند او برقعي . گونه بود كه قيام مبرقع يماني پديد آمد بدين. اي نديد جز سركشي و انتقام چاره

را  آمد و عابران ميهر روز از كوه فرود . ي اردن پنهان گشتها به صورت بست و در يكي از كوه
شمرد و مردم را به ياري  ميكاري خليفه و يارانش را بر  تبه. كرد ميامر به معروف و نهي از منكر 

  25.خواند ميخويش 
جا بر جان و مال خلق استيال داشتند هيچ كسي حتي خليفه  كارگزاران و سپاهيان همه

زيرا وزرا و امراء در دربار خالفت از آنها . توانست شر آنها را دفع كند ميخواست و ن مينيز، ن
داد كه  ميگرفت و آنان را حواله  ميگاه وزير از عمال و ارباب ديوان مالي به وام . كردند ميحمايت 

اي براي جور و بيداد به دست عامل  اين كار بهانه 26آن را به تفاريق از مردم فالن ناحيه بستانند
ها از مؤديان  رفت، زندان ميبه مصادره و تاراج  ها شدند، مال ميمردم به شكنجه كشيده . ادد مي

  .اي نبود حقوق ديواني بهانه ةرا جز تأدي ها و ناروايي ها اين ستم ةشد و هم ميگزاران پر  و خراج
  

  فساد عرب
» هزار و يك شب«بغداد، در آن شهر پرشكوه و گناه آلود  ةباري در اين روزگاري كه خليف

جالل و عظمت دربار تيسفون را، احياء كرده بود، ديگر از آن سادگي و آزادگي كه فاتحان 
خليفة . روايان اسالم هيچ نشاني نمانده بود تيسفون و نهاوند ارمغان آورده بودند، در بين فرمان

و قيصران را، كه اسالم بر همه خط بطالن كشيده بود،  بغداد، اندك اندك همان شيوة خسروان
  ون بود در اينــكومت تيسفـنيز كه در ح  ها دادي بي و مي رس بي  همان. احياء و اعاده كرده بود

  
  .182ص  5ابن اثير ج  كاملك  .ر  -24
  .373ص  6ابن اثير چاپ اروپا ج  كامل  -25
  .262الوزراء ص  تاريخ  - 26
  



 پايان يك شب                                             191                                           دو قرن سكوت

روزگاران زنده شده بود و فرزندان فاتحان تيسفون و نهاوند رفته رفته در دمشق و بغداد، به 
  . همان سرنوشتي دچار آمدند، كه ساسانيان را به سقوط و نكبت كشانيده بود

پاياني، كه از آغاز فتوح اسالم بهرة اعراب شد،  در حقيقت، ثروت و مكنت هنگفت بي
و اندك اندك، آن سادگي و . پروري و فساد كشانيد ل را به تند فاتحان ساده نخيلي زود اي

دادپروري كه آيين مسلماني توصيه كرده بود، ناچار در نزد خلفا و امراء عرب جاي خود را به 
زدند، آن  ميجا از مسلماني دم  عمال او، با آنكه همه ديگر خلفا و. پروري داد طلبي و طمع جاه

اميه،  اين تفاوت، هم از روزگار بني. ه آورده بود، از دست داده بودندشور و ايمان را كه اسالم هدي
اميه را چنان طماع و گستاخ ديد،  چنان محسوس و بارز بود، كه رتبيل سيستان چون عامالن بني

آمدند؟ آن قوم كه  ميجا  د آن قوم، كه از اين پيش بديننكجاي«: به تأسف بانگ برآورد و گفت
آن . يده بود، و چهره شان از بس بر خاك سوده بودند، سياه گشته بودشان به پشت چسبها شكم

تريد  هر چند شما به ديدار از آن قوم خوش. . . ساختند ميقوم كه خويشتن را از برگ خرما پاتابه 
الحق، اين سخن  27»كردند ميداشتند و بهتر از شما نيز جنگ  مياز شما پيمان نگه  راما آنها بهت

. اميه، اعراب ديگر آن فاتحان قادسيه و تيسفون نبودند درست بود، زيرا، از همان روزگار بني
  .ها را دگرگون كرده بود فساد و جور و رشوه آن

كرد، آن  ميرفت اول كاري كه  ميهر كس در اين روزگاران به جايي براي حكومت و واليت 
سپس . باز ميداشت شكسان و پروردگان و بركشيدگان ةهمبود كه والي و حاكم پيشين را با 

اموال والي سابق را با هر چه به كسان و  ةآنگاه هم. كرد ميكساني را كه او فرو گرفته بود آزاد 
چنان كه وقتي خالد قسري والي عراق . ياران او تعلق داشت، از آنها به انواع شكنجه باز ميگرفت

اي او نشست بفرمود تا او را باز دارند و با سيصد و پنجاه تن بن عمر كه به ج معزول گشت يوسف
دانستند چنين  مياز اين سبب بود كه واليان و عامالن، نيز كه . از كارگزارانش به زندان اندازند

كوشيدند هر چه بيشتر ممكن باشد  ميسرنوشتي همواره در انتظارشان هست در عمل خويش 
وبت به عزل و نكال آنان فرا رسد، بتوانند هم خليفه و مأموران تا روزي كه ن. مردم را غارت كنند

نويسند عمر بن عبدالعزيز، چون به  مي. او را راضي كنند و هم براي خود چيزي داشته باشند
اي از تو ديدم كه به  خالفت نشست، يزيد بن مهلب را كه عامل خراسان بود بخواست، و گفت نامه

نزد تو فراهم شده ) دينار؟(هزار هزار  ر آن ياد كرده بودي كهسليمان خليفه نوشته بودي، و د
چون ديد كه انكار را سودي نيست گفت مرا . كجاست؟ يزيد نخست انكار كرد ها اين مال. است

روم و از نزد  ميخواهي آورد؟ گفت  ها پرسيد از كجا اين مال. بياورم ها بگذار تا بروم و اين مال
نيز چندين مال از مردم خواهي يك بار ديگر  ميعبدالعزيز گفت عمر بن . آورم ميمردم جمع 
حقيقت آن است كه در اين ميان  28بفرمود تا ديگري را به جاي او آن عمل بدهند و بستاني؟ ـ

كردند تا عامل و والي  ميرا ناچار تحمل  ها رسمي و بي ها دادي فقط عامة مردم بودند، كه انواع بي
گوئي چنان شده بود، كه به قول يك محقق، اين رعاياي ضعيف ناچار  خليفه را خرسند كنند و

اما اين مظالم و فجايع كه در  29بودند زمين را بكارند تا عربان درو كنند و حاصل آن بردارند
ي مردم، خاصه ايرانيان بود در روزگار عباسيان نيز ميه همواره موجب نگراني و نارضايا روزگار بني
نداشت، عمال او مي دمشق دست ك ةپروايي از خليف ورزي و بي غداد در طمعخليفة ب. دوام داشت

  در روزگار عباسيان آن تعصب عربي. پروا بودند نيز مانند عمال خليفة دمشق در جور و تطاول بي
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اموي بود، ديگر از ميان رفته بود از اين رو وقتي نوبت ضعف و انحطاط  ةنيز كه پشتيبان خليف
خلفا رسيد و ايرانيان و تركان نيرو و چيرگي يافتند، استعانت و استمداد از عرب نيز سود و 
امكان نداشت در چنين احوالي بود، كه تسلط تركان بر خلفاء بغداد فرصتي پيش آورد، تا 

  .فاريان استقالل بيابد، و يافتخراسان به دست طاهريان و ص
  

  بعد از دويست سال
هنوز دويست سال تمام از سقوط حكومت ساساني نگذشته بود كه از حكومت عرب جز 

دادي تازيان  و بيمي رس خوش بي دست ها النهر كه سال سيستان و خراسان و ماوراء. نماند مينا
مخصوص عرب بود ديگر  ها كه مدتامارت و حكومت . شد مياستقالل  بود در اين زمان آماده

       زبان ايراني كه پس از طوفان قادسيه،. جا حتي در بغداد، بيشتر در دست ايرانيان بود همه
شكست و خود را در  ميسنگين را تحمل كرده بود اكنون طلسم خموشي را » دو قرن سكوت«

ي ادبيات ها ين نغمهتر كام كساني چون حنظله و بوحفص و محمد وصيف براي سرودن جاوداني
ك سردار آذربايجان به دار آويخته شده ــدر پايان دوره معتصم با آنكه باب. كرد ميجهان آماده 

ان به قتل آمده بود باز ققنس ايران از زير خاكسترها سر بر ــطبرست ةبود، با آنكه مازيار اميرزاد
  .آورد مي

  
  يك دورنما

در طي اين دو قرن بر ايران چه گذشت؟ دورنمايي از تاريخ و حوادث اين دو قرن را اكنون 
نخست طوفاني سهمگين و خروشان برآمد كه دولت ساساني را زيروزبر . توان ترسيم كرد مي
چندي بعد حجاج در عراق و قتيبه در خراسان و . ها به تاراج رفت شهرها تسخير شد و مال. كرد

ديري برنيامد كه مغلوبان پيكار . ي سخت براندندها دادي جا كشتارها و بي در همهديگر عربان 
بومسلم و مقنع در خراسان و جاويدان و بابك در آذربايجان و . با فاتحان آغاز نهادندمي عظي

و  ها سپهبد خورشيد و مازيار در طبرستان به كوشش برخاستند زيرا كه براي رهايي از خواري
در طي اين رستاخيز . ديدند مياي ن ي عربان مردم ايران جز رستاخيز چارهها شماري كوچك

تفوق ايرانيان بر عربان . پهلوان مغلوب قد برافراشت و پشت فاتح مغرور را به خاك رسانيد
دود و باد  30»رؤياي شب نيمه تابستان«آشكار گشت، حكومت و سيادت عرب رفته رفته چون 

باره امتيازات كهن را به صورتي ديگر به دست آوردند و يا المحاله ي ايراني دوها خاندان. گرديد
گونه آنچه در آغاز يك طوفان  و بدين. اين قدرت و حشمت طاهريان و صفاريان را به دست افتاد

كه در وحشت و سكوت، دو قرن هول انگيز گذشت، دوباره تا » پايان يك شب«باد رفته بود در  بر
  . باز آمد حدي به سامان و قرار خويش

  
 
 
 
 

  :اشاره به درام معروف شكسپير كه به همين عنوان است  - 30
A Midsummer Night’s Dream. 
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عالمت  anمركب از  an-airyaاز اوستايي «. ان، يعني بيگانه و غير ايرانيانير 11ص 
جمعاً يعني غير آريايي، نا ايراني؛  در پهلوي . مخصوص نفي، و جزو دوم به معني آريايي و ايراني

aniranو در پارسي انيران و مخفف آن نيران به معني بيگانه و غير ايراني است ،.«  
  .179ص  1برهان قاطع، حواشي دكتر محمد معين، ج

                                                           ***  
چنين دربارة تاريخ عربستان قبل از اسالم رجوع  در باب ملوك حيره و يمن و هم 14ص 

زاده در دانشكدة معقول و منقول، كه تحت عنوان  هاي آقاي سيد حسن تقي شود به خطابه
انتشارات «در سه جزء، ضمن » تاريخ عربستان و قوم عرب در اوان ظهور اسالم و قبل از آن«

ترين تحقيقات دربارة  ترين و  دقيق به طبع رسيده است و حاوي جامع» معقول و منقول ةدانشكد
  :چنين رجوع شود به هم. تاريخ عرب قبل از اسالم است

  
تاريخ اسالم تأليف آقاي دكتر : ونيز -تأليف الدكتور جواد علي، بغداد. سالماالتاريخ العرب قبل 

  .عبارات كوتاه محتوي معلومات زياد است، كه با انتشارات دانشگاه تهرانعلي اكبر فياض، از 
                                                            ***  

يي پرداخته شده است كه ها يزن و سرگذشت او، از قديم داستان درباره سيف ذي 23ص 
يي نيز ظاهراً از راه همين قصص در ها گرفته شده است و قسمت ها قسمتي از آنها شايد از تاريخ

در هر حال بعضي از مطالبي كه طبري و ديگران راجع به سرگذشت . وارد گشته است ها تاريخ
يكي از جامعان و . نشأت گرفته است ها از همين داستان اند هسيف ذي يزن و پدرش نقل كرد

و ا ي حمزه را نيز همها بن محمد كوفي است كه قصه احمدلمعالي اابو ها مؤلفان قديم اين داستان
يزن  ي سيف ذيها ي اين داستانها ي متعددي از مجموعهها نسخه. جمع و روايت كرده است

 نيز از مدتي پيش، به ها ي مختلف جهان هست و بعضي از اين مجموعهها امروز در كتابخانه
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يشتر در اين باب رجوع شود به مقالة وان براي اطالعات ب. هاي ديگر هم ترجمه شده است زبان
ميالدي، كه در  1926منطبعه به سال  1جزء  5جلد  Acta Orientalia  در مجلة Van Ronkelرونكل 

  .ي اين داستان شرح جالبي داردها باب يكي از ترجمه
                                                           ***  

ي ديگر ها در باب معني و اشتقاق اين اسم كه به صورت  وهرز و اوهرز و صورت 25ص 
التنبيه و االشراف، ص  -172مجمل التواريخ، ص : مثالً رجوع شود به. آمده است اختالف است

126.  
                                                           ***  

سال قبل  708ديوكس نام داشته است و در حدود  اولين پادشاه ماد بنا بر مشهور 44ص 
ميالدي  642فتح نهاوند به دست اعراب هم مقارن سال . از ميالد مسيح به سلطنت رسيده است

بين تأسيس دولت ماد و سقوط نهاوند يك هزار و سيصد و  ةاين مدت فاصل روي داده است بنابر
  .رده قرن تعبير شده استپنجاه سال بوده است كه در اينجا از اين مدت به چها

                                                          ***  
و . زمزمه، از شعائر و مختصات آيين زرتشت بشمارند هوم و و برسم و كستي و باژ 50ص 

باژ كه از ريشة اوستايي وچ آمده است، و به معني سخن و : شايد درباب آنها توضيحي الزم باشد
آورند اطالق  ميت، به طور كلي بر تمام دعاهاي كوتاه كه مجوسان آهسته بر زبان كالم اس

باب  در. زمزمه يكي است يا اعم از آنست اند آن با شود و به طوري كه لغت نويسان گفته مي
كلماتي باشد كه مغان در ستايش پروردگار و هنگام بدن شستن و در : اند زمزمه نيز گفته

ي بريدة درختي، كه با آداب و ها برسم عبارتست از شاخه. . . زبان رانند خوان آهسته بر  سر
را كه  ها شود، و سپس آن شاخه ميدعاهاي خاصي  و با كارد مخصوصي به نام برسم چين، بريده 

رازاي يك خيش و به به د بربسته نهند و دسته جمعي سارند ـبايد از درخت انار باشد، به هم 
رسم را هنگام اداي مراسم به دست چپ گيرند و با اذكار و ادعية خاصي و آن ب پهناي يك جو ـ

كه استرابون نقل كرده است، در معابد و در  برسم گرفتن چنان. در واقع شكر نعمت به جاي آورند
اند و باژ  گرفته ميپيش آتش، شيوة مغان بوده است و پيش از طعام خوردن نيز برسم 

  .اند سروده مي
مطلق كمربند را گويند و هم به معني بندي خاص است كه مجوس از كستي  يا كشتي، 

اين كمربند مركب از هفتاد و دو تارست كه از پشم گوسفند . اند بسته ميآغاز سن بلوغ بر ميان 
سپيد بافند و آن را سه بار به دور كمر بندند عدد هفتاد و دو به مناسبت تعداد يسناهاست در 

ار كه پندار نيك و گفتار نيك عاند از سه ش ر بستن را هم كنايه دانستهاوستا، و سه بار به دور كم
مراسم كستي بستن و صدره پوشيدن كودكان در واقع به مثابة آدابي است . و كردار نيك باشد
  .اند آمده ميها كودكان در جرگة اهل ديانت در  كه پس از اتمام آن

كه نيز آن را هوم خوانند و درست  هوم، نام گياه خاصي است و از آن شربتي سازند اما
اين گياه چيست؟ باري، استعمال شربتي كه از جوشاندة اين گياه درست  ميمعلوم نيست نام عل

به هر حال اين . اند، ظاهراً از مدتي پيش از زرتشت هم بين ايرانيان متداول بوده است كرده مي
ترين  رفته است و از مهم ميار مشروب مسكر نبوده است و به جاي مراسم فديه و قربان به ك
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در مقابل مجمر آتش، چند ساقه از اين گياه را با . آمده است ميمراسم آيين مزديسنان به شمار 
اي از درخت انار و قدري آب زور با ترتيب خاص و همراه با  وشوي خاص با شاخه آداب و شست

  .اند برده ميبه كار اند و در مراسم مذهبي  فشرده ميون مخصوصي ها سرود اوستا درون
  

چنين به خرده اوستا تأليف  يشتهاج اول و هم: براي اطالعات بيشتر در باب اين الفاظ، رجوع شود به
  .مزديسنا و تأثير آن در ادبيات پارسي، تأليف آقاي دكتر محمد معين: آقاي پورداود و نيز به

                                                           ***  
مقارن  ها پادشاه موعودي است كه به اعتقاد زرتشتي» شاه بهرام از دودة كيان« 69ص 

ش ارجمند و ا او را در بهمن يشت به لقب ورجاوند كه معني. ظهور هوشيدر پديد خواهد آمد
بهرام ورجاوند در آن روزگار زمام پادشاهي به دست گيرد و گويند اين . اند برازنده است خوانده

چون به سن سي سالگي رسد لشكر از چين و هند فراز آورد و به بلخ يا بهرود شتابد و پيروزي 
به بعد  14-3فصل (متون پهلوي، وست ترجمه بهمن يشت : ك .ر. شگرف يابد و ايران آبادان كند

  .و پورداود، سوشيانس )221ص 
                                                            ***  
در : كند ميرا فقرة ذيل روشن » جزيه بر نهادند و پخش كردند بر سران«: عبارت 69ص 

نهادند، و اهل قريه را  ميهم جزيه رآغاز فتح، عامالن خليفه در سواد بر هر سر ماهانة چهارد
ند كه قرية تو فالن مقدار بايد جزيه بپردازد، برويد آن را گفت ميكردند و دهقان قريه را  ميشمار 

آمدند و از دهقان جزية اهل قريه را  ميآنگاه عامالن، به موسم خويش . در بين قوم توزيع كنيد
  .ستاندند مي

  .52االموال، ص: ابي عبيد
                                                           ***  

ي چنين نقل زعباسيان بود، مقري ةدعابن كثير را، كه از نقباء و  فرجام كار سليمان 76ص 
نزد ابومسلم ) قبل از خالفت(كرده است كه وقتي ابوجعفر منصور كه برادر ابوالعباس خليفه بود 

خواستيم آن بود كه كار شما راست گردد و اكنون  ميروزي سليمان او را گفت كه آن چه ما . رفت
اينك اگر خواهيد تا ما از اين پس كار را از دست اين ابومسلم . خداي را سپاس كه هم چنان شد

وي ) ي ديگر داشتها ودعوي(بن كثير از پيروان خداش بود  محمد پسر سليمانگويند . بستانيم
اي در سر كرده  و از اين رو فتنه(لم فروگذارد آمد كه پدرش كار دعوت را به ابومس ميرا گران 

بن سليمان را بكشت،  دانست، وقتي كارها را بر دست گرفت اين محمد ميابومسلم كه اين ) بود
بن كثير نزد كفيه وفت و اين كفيه كساني بودند كه سوگند خورده بودند تا هيچ مال  سليمان

كنند تا بدان مزد بهشت يابند و گويند كه  يش نيز انفاقتانند و اگر خود حاجت آيد مال خونس
كثير  بن خواندند، باري اين سليمان ميارزاق آنها كفي گندم بود وبس، و بدين سبب آنها را كفيه 

و گفت ما به دست خويش جويي بكنديم و ) بودند مين عباسيان كه از يارا(نزد كفيه برفت 
چون . گفت، خود ابومسلم بود ميري كه ديگري بيامد و آب در آن جوي براند و مرادش از ديگ

بن كثير گفته بود به ابومسلم رسيد وي را از آن كراهيت آمد و وحشت  اين سخن كه سليمان
بيفزود و در اين ميان ابوتراب داعي و محمد بن علوان مروروذي و چند تن ديگر در پيش 
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ي انگور در دست داشته است ا بن كثير را متهم كردند كه روزي خوشه ابومسلم بيامدند و سليمان
و نيز شهادت دادند . و گفته است خدايا روي ابومسلم را چون انگور سياه گردان و خونش را بريز

ابومسلم يكي را از آنان كه . اي كه از آن امام بود بول كرد كه پسر سليمان، خداشي بود و بر نامه
كه را خواستي به  سان و ابومسلم هرآنجا حاضر بودند، گفت سليمان را فرو گير و به خوارزم بر

  .بن كثير را هالك كرد گونه، سليمان قتل آورد در حق او چنين گفتي و بدين
  

براي متن اين روايت كه از كتاب المقفي الكبير مقريزي؛ نسخة خطي كتابخانة ملي پاريس، نقل 
بدين تفصيل در گويد كه اين روايت،  ميوان فلوتن  ـ  79-80وان فلوتن، ص : ك .شده است ر

  .عباراتي كه بين پرانتز است جهت روشني مطلب افزوده شد ـ مĤخذ ديگر نيست
                                                            ***  

در باب جامة سياه و علم سياه كه شعار ياران ابومسلم و كسوت عباسيان بوده  78ص 
اند كسوت و لواي سياه كه اين  است؟ بعضي پنداشته ت كه اصل آن چه بودهساست، جاي بحث ا

اند ماتم و عزاي اوالد پيغمبر را كه به  خواسته مياند، بدان سبب بوده است كه  جماعت داشته
عباس از امويان و  اما هر چند داستان قصاص بني. اميه شهيد گشته بودند داشته باشند دست بني

   ، و تعزيتي كه خراسانيان دربارة زيدبن علي و قتل عام آنها در همان اوائل خالفت سفاح
ها  اولين آن ةدعابن زيد بعد از فتح خراسان اقامه كردند، حاكي از اين است كه عباسيان و  يحيي

اند  اند و در تذكار اين فجايع قصد اقامة تعزيه هم داشته واقعاً از انديشة قصاص خالي نبوده
كند  ميهم صدق ن) 317مجمل التواريخ :  طالب الحق يمنمثالً(وليكن اين قضيه، در مورد خوارج 

اند در صورتي كه ظاهراً  افراشته مياميه بسا كه علم سياه بر ها نيز در اعالن مخالفت با بني كه آن
حقيقت آن است كه علم سياه علم . اند شم نداشتهها اي به اوالد پيغمبر و بني چندان عالقه

در  ،اند افراشته مياميه بر يعه يا خوارج كه آن را به مخالفت بنيپيغمبر بوده است و كساني از ش
اند مسلمانان را متوجه كنند كه حكومت و دولت اموي از حدود مسلماني خارج  خواسته ميواقع 

احتمال اينكه عباسيان و شيعة . است و مبارزة با آن در حكم اعالء رايت اسالم به شمار است
            كه  اميه بوده است، چنان اند كه شعار بني رنگ سپيد آورده ها رنگ سياه را در مقابل آن

ان بود، كه دشمنان گويد، درست نيست چرا كه بعد از روي كار آمدن عباسي ميوان فلوتن به حق 
اميه اختصاص  كه بودند رنگ سپيد را شعار خويش كردند و اين رنگ نيز به بني آنها در هر جا

  .نداشت
  

اميه  و در باب قتل عام بني 63-64وان فلوتن، ص: بيشتر در اين باب رجوع شود به براي تحقيقات
  Moscatiمقاله  1950سال  3شماره  18ج  Archiv Orientalni: عباس رجوع شود به بني ةبه وسيل

  .كه در اين باب روايات مختلف را جمع و نقد كرده است
                                                           ***  

الخصوص هوام و حشرات خرد زيانكار را بدين  خرفستر به معني حشره است، علي 79ص 
پشت و موش و عقرب و مور و ملخ و كرم و مگس  جانوراني چون مار و وزغ و سنگ. نام خوانند

اند كشتن و نابود  دانسته ميون اين جانوران را زيانكار نيز همه از اين خرفستران به شمارند و چ
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اند اما  اند در كشتن اين خرفستران البته همة مزديسنان مكلف بوده شمرده ميكردن آنها را ثواب 
در هر حال روزهاي خاصي از . تكليف موبدان و پيشوايان ديني در اين باب مؤكدتر بوده است

فصل تابستان بوده است، كه موبدان و ديگران، كشتن و نابود كردن خرفستران را، از خانه بيرون 
د كه آن را ان گرفته ميچوبدستي خاصي نيز، با نوك تيز آهنين در اين روزها به دست . اند آمده مي

 ها با اين چوبدستي. كش و خرفسترزن به معني حشره. اند خرفسترغن يا خرفسترگن خوانده
و  ها پشت در مزرعه حشرات و جانوران زيانكار را چون مور و ملخ و مار و وزغ و عقرب و سنگ

  . اند كشته ميو  اند هكرد ميكشتزارها دنبال 
  

تا  178فرهنگ ايران  باستان، آقاي پورداود ص : به براي اطالعات بيشتر در اين باب رجوع شود
  .كه در آن به تفصيل تمام در باب خرفستر سخن رفته است 201

                                                            ***  
 عباسيان غل و غش اونديه واقعاً هواخواه صادق و بيردر هر حال، احتمال اينكه  84ص 

آيد كه  مياند چنين بر  رسد از آنچه ارباب مقاالت در باب آنها آورده ميبوده باشند بعيد به نظر 
اند كه  دينان متهم بوده اند حتي بعضي از آنها درست مانند خرم اباحه تمايل داشتهه اين فرقه ب

از مدائني نقل باب آنها  طبري روايات جالبي در. اند هداد ميزنان خود را نيز به يكديگر عاريه 
اي بوده  دهد كه دعوي اعتقاد به الوهيت منصور، نزد آنها وسيله ميكرده است كه همة آنها نشان 

به هر صورت اگر تمايل به . است تا دواعي و دعاوي ديگر خود را بدان مكتوم و مستور بدارند
دينان  به زنادقه يا خرم اي از آنها قطعاً مقاالتي شبيه ، در بين جميع راونديه نبوده است عدهاباحه
و در واقع شايد بعضي از  اند هدانست ميآل عباس  ةبا اين همه در ظاهر خود را شيع. اند هداشت

كه امامت به ميراث است نه «اعتقادشان آن بوده است  اند هآنها، كه از تمايالت مجوسي خالي بود
و بعد از رسول امامت از . . .  گويند كه سنيان  كه شيعيان گويند و نه به اختيار چنان به نص چنان

اما رفتاري كه  ـ 178العوام ص  ةـ تبصر» بوبكر و عثمان بر وي ظلم كردندآن عباس بود و ا
دهد كه راونديه در  ميمنصور با اين طايفه كرد و سوءقصدي كه آنها نسبت به وي كردند نشان 

  . اند هموافق نداشتو زبان با دل  اند هاين دعاوي و مقاالت چندان صادق نبود
  

ـ و 256نوبختي، مرحوم عباس اقبال، ص خاندان : براي مĤخذ مهم مقاالت راونديه رجوع شود به
  .كه بعضي تحقيقات اروپائي را نيز در آنجا نام برده است 38چنين وان فلوتن، ص هم

                                                           ***  
» موعود«در اوستا، و هم چنين در سنن و روايات زرتشتي اشاراتي در باب ظهور  91ص 

. دهد ميدارد و راستي و نيكي را ياري و پيروزي  ميهست كه دروغ و بدي را از جهان بر
كه هر  اند هداشت ميرا انتظار ) سوشيانس(مزديسنان در واقع، ظهور سه تن موعود يا سوشيانت 

از يكديگر ظاهر خواهند شد و اين هر سه موعود از پشت زرتشت  يك به فاصلة هزار سال
محل ظهور اين موعودها . شان نيز در اوستا آمده استهانام اين موعودها و نام مادر. خواهند بود

باري، مطابق مندرجات دينكرت، . مون گفته شده استهاة در مشرق ايران زمين و در كنار درياچ
تن شسته بارور خواهد شد و ) هامون(دختري در آب «سي سال پيش از سپري شدن هزاره 
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هزارة ) به آخر(نخستين موعود كه هوشيدر باشد از او متولد خواهد  گرديد و سي سال مانده 
اي پا به عرصه وجود خواهد  يزههوشيدر، به همان ترتيب هوشيدر ماه  دومين موعود از دوش

اهورامزدا  ةگذاشت، در پايان هزارة هوشيدر ماه باز به همان ترتيب، سوشيانت آخرين آفريد
باشند و به سن پانزده  مي) بهروز(مادرهاي هر سه موعود از خاندان  بهروچ . تولد خواهد يافت

مزدا براي راهنمائي جهانيان و پسران در سي سالگي از طرف اهورا. سالگي حامله خواهند گرديد
اي  آقاي پورداود رساله) 300 -  301 ص 2نقل از يشتها، پورداود، ج (» .برانگيخته خواهد شد

  .در بمبئي طبع شده است 1927دارند در باب سوشيانس كه به سال 
                                                             ***  

ر كلي عبارت بود از تمام اراضي و بالدي كه مسلمانان در شمال ماوراءالنهر به طو 93ص 
شد كه ديگر  ميحدود شمال و مشرق اين بالد در آنجا ختم . آموي به تصرف درآورده بودند

اعراب بر آنجا تسلط نيافته بودند و بنابر اين حدود ماوراءالنهر در طي زمان تابع احوال سياسي 
چنانكه بالد سغد الاقل از . از قديم جزء مواطن قوم ايراني بوده استدر هر حال اكثر اين بالد . بود

از عهد اسكندر به بعد نيز اين بالد هر . عهد داريوش هخامنشي تحت استيالي ايران بوده است
ايراني ارتباط  ةچند، اغلب به ظاهر از ايران جدا بودند، اما از جهت فرهنگ و تمدن با جامع

  .وقتي از ايران رانده و مأيوس شدند در اين بالد مأمن و ملجأ يافتندكه مانويان  داشتند چنان
                                                           ***  

 ةسعيد، مقالة نگارندة اين سطور در مجل اهل بخارا در باب خاتون و رعبه شراجع  95ص 
  .ديده شود) 11سال  7شماره (يغما

                                                           ***  
ها آمده است كه البته از اغراق خالي  در باب معبد نوبهار اوصاف زيادي در كتاب 107ص 

به معني  مينيست، نام  اين  معبد، از دو كلمه سنسكريت آمده است كه اولي به معني نو و دو
ي بزرگ بوداييان به شمار ها ه در بلخ بوده است از جملة بتخانهاين نوبهار ك. صومعه و دير است

. آمده است و به ادعاي دقيقي شاعر، حرمت و شرف مكه را در نزد  آن قوم داشت است مي
آنها بوده است،  ميكه امراء و ملوك نواحي مجاور، از متوليان آن معبد كه برمك نام عمو چنان
 ها كه اين معبد قبه اند هآورد. اند هبرد ميهدايا نزد برمك  و نذور و اند هكرد ميبرداري  فرمان

بود، و در اطراف معبد  ها داشت و بر قبة نخستين آن كه بلندي آن بيش از صد ذراع بود علم
جاي بود، و  ها سيصد و شصت حجره بنا كرده بودند كه كه خادمان و كارگزاران را در آن حجره

يش از يك روز نوبت خدمت نبود و ديگر روزها به كار خويش هر يك از اين خادمان را در سال ب
خواندند و تولي امور معبد به ميراث از برمكي به  ميمهتر خادمان معبد را نيز برمك . پرداخت مي

را  ها آمدند و بت ميو پادشاهان خراسان و چين و هند و كابل بدين معبد . رسيد ميبرمكي ديگر 
معبد نوبهار را عوايد و اوقاف بسيار بود، و اموال و . بوسيدند ميكردند و دست برمك را  ميزيارت 

ها بود به زر و گوهر  در درون معبد نيز بت. شمار نيز داشت كه همه در تصرف برمك بود خزائن بي
  .بود مي نآكنده و به ديبا و حرير آراسته، كه موجب شگفتي زائران و سياحا
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تاريخ برامكه، : ك .ر در اين باب و نام مĤخذي كه ذكر نوبهار در آنها آمده است ربراي اطالعات بيشت
و كتاب لوسين بووا ترجمة عبدالحسين  1المعارف اسالم ج  ةمقدمة مفصل مرحوم عبدالعظيم قريب گركاني ــ دائر

  .سالك االعصار: ك .ر ميكده ــ و
متوليان معبد نوبهار بوده است رجوع شود به  ميـ اما در باب لفظ برمك كه نام عمو

و  2قسمت اول ص  11ج  BSOASبيلي در مجله . و. هاز  Iranicaسلسله مقاالت موسوم به 
در اين باب  1المعارف اسالم ج  ةچنين دائر و هم 122-123چنين اصل كتاب برمكيان بووا ص  هم

  .مالحظه شود
                                                            ***  

آيد كه اين  ميدينان چنين بر در هر حال از ظاهر تعاليم و عقايد منسوب به خرم 125ص 
ها  بعضي از آراء آن. اند هفرقه با آيين مزدك بيشتر از ساير اديان رايج در ايران قديم، نزديك بود

دين مأخوذ از چه اصلي است  خرم و ميمناسبت نيست اينكه نام خر نيز با عقايد پيروان ابيقور بي
بدان سبب باشد كه اين طايفه به جهت ميل به  مياحتمال اينكه نسبت خر. محل خالف است

بند  نبايد به هيچ امر ديگري پاي» لذت«و » خرمي«كه انسان جز  اند هاباحه و الحاد معتقد بود
درجه كه اهل مقاالت رود كه اين طايفه تا بدين  ميرسد و گمان ن ميباشد، ضعيف به نظر 

هذا، اتهاماتي از جهت الحاد و اباحه بر  مع. افراط كرده باشند ميدر جست و جوي خر اند هپنداشت
در اين باب رجوع . چه دربارة فرقه بابيه گفته شده است كه شباهت دارد بدان اند هاين وارد كرد
 ميت نزديك اردبيل و خرهمچنين خرم، نام روستايي بوده اس 50ص  Van Vloten: شود به كتاب

  و خرميه بدانجا منسوبند و ظاهراً اين احتمال كه نسبت اين طايفه به همين روستاي خرم باشد از 
  .تر باشد ساير احتماالت درست

                                                           ***  
نقل شده  Rothروت  اشتقاق كلمة مرداس را كه در اين مجله ضمن تحقيقات 127ص 

  :ك .ر. است نولدكه نپذيرفته است و مرداس را يك اسم عربي دانسته است
  .33ص . حماسة ملي ايران

                                                            ***  
اين . است كه به اصطالح روم شرقي باشد Byzantiumبزطنيه و بوزنطيا همان  132ص 

در . نويسند ميگويند، بيزانس  مي Byzanceكه  ها كلمه را امروز در فارسي به پيروي از فرانسوي
 Byzance» بوزنطيه و اعراب«: موسوم به Basilievباب روابط اعراب با بوزنطيه رجوع شود به كتاب 

et les Arabes  در دو جلد و مقالة كاناردCanard  در » روابط بوزنطيه و اعراب«تحت عنوان
  ).جلد2(مقاالتي كه به جيور جيولوي دالويدا اهداء شده است ةمجموع

                                                           ***  
. بن معقل عجلي نخست از ياران محمد امين بود بن ادريس بن عيسي ابودلف قاسم 147ص 

بن عيسي كشته شد وي به  بن الحسين رفت و چون علي ي ماهان به حرب طاهربن عيس با علي
اي نوشت و از او درخواست كه با مأمون بيعت كند نپذيرفت و  طاهر بدو نامه. همدان بازگشت

مانم و با هيچ  ميبينم اما برجاي خويش  ميگفت من بيعتي بر گردن دارم كه براي فسخ آن راهي ن
چون مأمون به ري . بود، طاهر از او پذيرفت و او در كرج اقامت جست يك از دو دسته نخواهم
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پس حكومت كردان بدو داد و احفاد . آمد كس نزد او فرستاد و او را بخواند و اكرام كرد و بنواخت
وي از سرداران مأمون و معتصم و از دالوران و جوانمردان عرب . نداو بارث حكومت آنجا را داشت

  .اند هابوتمام طائي او را ستوده گفت و بعضي از شاعران نيز، از جمل ميكه خود شعر  اند هگفت. است
نفوذ او در . بن ابي دواد، از أئمة معتزله بود و در دورة مأمون منصب قضا داشت اما احمد

نزد مأمون و معتصم باعث آمد كه معتزله بر جميع امور مسلط گشتند و مسأله محنه و ماجراي 
ها نقل  بن ابي دواد نيز داستان احمد اين از عصبيت و مروت. ق قرآن پيش آمدعقيده به خل

جويي وي براي رهانيدن  اند كوشش او براي رهانيدن ابودلف قاسم از دست افشين و چاره كرده
قدرت و نفوذ او در نزد مأمون و معتصم . جمله است محمدبن جهم برمكي از سخط معتصم از آن

   .العاده بوده است فوق
ها رجوع شود به كتب مشهور تاريخ و رجال، مانند  و احوال آن  در باب ابودلف و احمد

و در باب معتزله رجوع شود به مقالة نيبرگ در . خلكان اثير و ابن يعقوبي و طبري و ابن
» المعتزله«و   Muhammedanische  studien و تحقيقات گلدزيهر در  3المعارف اسالم جةدائر

  .1947راهللا مصر تأليف حسن جا
                                                           ***  

ها رجوع شود به حدود العالم ترجمه و شرح  ـ در باب قوم خزر و مĤخذ احوال آن 151ص 
قوم خزر ترك  ـ.مقالة بارتولد 2لمعارف اسالم ج اةچنين دائر و هم) 450 -460ص(مينورسكي 
بواب در بندر تركستان سكونت الا اند و در حدود باب اند و ظاهراً از آسياي ميانه آمده زبان بوده

در عهد خلفا مكرر به . ها باقي نمانده است اند از جهت تمدن و فرهنگ هم آثاري از آن داشته
ها آن چه  ب و آراء آندر باب مذاه. اند سبب مجاورت با مسلمين به بالد اسالم تاخت و تاز كرده
اند كه  در باب اصل قوم خزر بعضي گفته. محقق است اين است كه از نوع عقايد سمني بوده است

 the History of the Jewishكتابي هم دارد به اين عنوان   Dunlopاز يهود بوده و در اين باب 

Khazars   كه آن راGerard Clauson   در مجلة انجمن سلطنتي آسياييJRAS  سال  2و  1جزء
  .مورد بحث و نقد قرار داده است 1956

                                                           ***  
اعتقاد به زروان، در هر حال، البته قبل از عهد ساسانيان در ايران وجود داشته  165ص 

نه فقط در اوستا، ذكر زروان آمده است بلكه در مĤخذ نسبتاً قديم يوناني هم به وجود آن . است
، كه از شاگردان ارسطو بوده است اشارت Rhodesنام از اهل  Edmus ادموس . اشارت رفته است

عتقاد به خداي زمان در بين فرس كرده است و قرائن ديگري هم بر وجود سابقة اين به انتشار ا
                             كومون بيدز موسوم به  Cumont-Bidezديانت در ايران هست كه در كتاب

»Les Mages Hellenjsés « و كتاب زئنر موسوم بهZurvan  خذ و قرائن جمع و نقل شدهĤآن م
صورت، اعتقاد به وجود زروان، البته در دورة ساسانيان به وجود نيامده است و  در هر. است
كه در اين دوره ظاهراً بيش از ساير عقايد رواج داشته است بلكه  اي داشته است نهايت آن سابقه
اي كه اعتقاد به زروان، قبل از عهد ساسانيان داشته است انتشار و  توان گفت با وجود سابقه مي

شود و خالصه، در دورة ساساني، مذهب زروان بيش از ساير  مياز عهد ساسانيان شروع  رواج آن
 Zaehnerبوده است  نتنس سها رايج بوده است و اين نكته را كه عقيدة كري مذاهب بين زرتشتي
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اما اصل آيين زروان ) 22ص   Zaehnerو  144ص   Christensen: ك .ر( نيز تأييد كرده است  
زروان  اب عقيدة محققان اين است كه مذهبدر اين ب ـچيست و پيدايش آن چگونه بوده است؟

در واقع، زروان كه . باشد حاصل و نتيجة تأثير و نفوذ عقايد و مذاهب بابلي در آيين زرتشت مي
ست كه همه چيز را در شده ا پروردگار زمان است مظهر و مدبر حركات افالك و اجرام تلقي مي

بر دارد و بر همه چيز قاهر است و اعتقاد به جبر و تقدير هم كه از نتايج اعتقاد به زروان است، با 
ها در باب تأثير اوضاع كواكب بر احوال نفوس مناسبت دارد و به نظر  ها و كلداني معتقدات بابلي

است كه بابل ضميمة مملكت  آيد كه آيين زروان از وقتي در بين ايرانيان پديد آمده مي
كه پيش از ساسانيان انتشار آن در بين عوام بسيار بطئي بوده  نهايت آن. هخامنشي شده است

است و از عهد ساسانيان  است كه در بين عامه نيز نفوذ و انتشار يافته است و شايد مذهب 
و منشأ آيين زروان و براي تحقيق در باب اصل . آيين زروان بوده است ينمعتبر و عمدة عامه هم

تأليف دوشن گيمن، ص  Zoroastreارتباط آن با معتقدات مذاهب بابلي نيز رجوع شود به كتاب 
  .كه بحث مفصل و جالبي در اين باب دارد 76  -97

                                                            ***  
. اند بعضي از يك ريشة يوناني دانستهصديق و  ميلفظ زنديق را بعضي از اصل آرا 169ص 

زنديك، كه ظاهراً اصل . ظن قوي كه امروز مورد تأييد محققان است اين است كه اصل ايرني دارد
شده است كه در فهم و بيان  يپهلوي همين كلمه است در زمان ساسانيان بر كساني اطالق م

ك گويا به همين دوان ماني و مزپير .اند شده ل متوسل و متكي ميكلمات اوستا به شرح و تأوي
زنادقه در . اند اند چون اهل تأويل و توسع بوده شده ه ميدسبب در روزگار ساسانيان زنديك خوان

اند و در واقع  آزادانديش بوده مياند و بعضي ديگر مرد عهد خالفت عباسيان، بعضي مانوي بوده
  . اند بند نبوده پاي يبه هيچ دين

من تاريخ االلحاد : ها مراجعه شود به كتاب باب زنادقه و احوال آن براي اطالعات بيشتر در
في االسالم عبدالرحمن بدوي كه عالوه بر مĤخذ و مراجع مختلف، مقاالت مشاهير اين فرقه نيز 

چنين نگاه كنيد به مقالة نويسندة اين سطور تحت عنوان زندقه  هم. در آن ذكر و نقل شده است
  .اي كتاب شمارة دوم سال هفتمراهنم هو زنادقه، در مجل

بن ابراهيم بر رد كتابي از وي، موسوم  به كتاب امام قاسم ك .درباب ابن مقفع و زندقة او، ر
اي  مستشرق ايتاليايي با مقدمه  Guidiاين كتاب را. المقفع عين ابنلال الزنديق الرد علي كتاب: به

اي  مقفع مرحوم عباس اقبال رساله ندربارة شرح احوال اب) 1927رم (چاپ و ترجمه كرده است 
به مقدمة كتاب كليله و دمنه  ك.و نيز ر ـ چاپ شده است 1305دارد كه در برلين به سال 

  .بهرامشاهي چاپ مرحوم عبدالعظيم قريب كه نيز شرح حالي از او آورده است
                                                           ***  

پس از . اين نفوذ تركان مخصوصاً پس از كشته شدن متوكل توسعة بيشتري يافت 179ص 
ها چون  در دست آن هقتل متوكل تركان به قول مؤلف الفخري بر ملك استيال يافته بودند و خليف

كه چون «اند  نوشته. بخشودند خواستند مي كشتند و اگر مي خواستند مي اسيري بود كه اگر مي
فت نشست كسانش منجمان بياوردند و گفتند بنگريد تا او چه مدت خواهد معتز بر سرير خال

يكي از ظرفا در مجلس حاضر بود گفت من از . زيست و چه مدت بر سرير خالفت خواهد ماند
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گفت تا هر وقت : راند زيد و چند سال حكم مي گويي چند سال مي گفتند تو مي. ها بهتر دانم اين
به همين ) 221الفخري ص (» مجلس حاضر بود از اين جواب بخنديد ردهر كه . كه تركان بخواهند

معتز در حيات بغا لذت خواب نداشت و از بيم او روز و شب سالح «جهت بود كه به قول مسعودي 
گفت همواره بر اين حال خواهم بود تا بدانم سر من از آن بغاست يا  مي. كرد از خويش جدا نمي

ترسم كه بغا از آسمان بر من افتد يا از زمين به قصد  همواره مي گفت سر بغا از آن من است و مي
  ) 428ص  2مروج الذهب ج (» هالك من بيرون آيد
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  عربي  و فارسي –الف                                             
  

 -به اهتمام زاخائو 1923ابوريحان بيروني، طبع ليپزيك ) كتاب(الحاليه  القرون االثار الباقيه عن
 .به وسيلة آقاي اكبر داناسرشت به فارسي نيز ترجمه شده استاين كتاب 

الزمان  للطبيب شرف) طبايع الحيوان(من كتاب  منتخبةالصين و الترك و الهند  ابواب في
 .1942ور مينورسكي، لندن با ترجمة انگليسي و تعليقات، به قلم پرفس - المروزي طاهر

 .1876االقاليم، طبع دخويه، ليدن  فةاحسن التقاسيم في معر

        طهران. مرقندي تأليف سعيد نفيسيساحوال و اشعار ابوعبداهللا جعفربن محمد رودكي 
 ).جلد3( 1319 – 1310 –1309

تاريخ   . بغداد -العربيه المكتبة بنفقةالدينوري، چاپ مصر، حنيفه احمدبن دواد االخبار الطوال، ابي
 1912و  1888طبع ليدن كتاب با مقدمه و فهارس و اختالف قرائات آن در . طبع ندارد

 .منتشر شده است

طبع قاهره . العربيه ببغداد المكتبةبكر محمدبن يحيي الصولي از انتشارات  ادب الكتاب تأليف ابي
 .هجري قمري 1341

ـ و . هجري 1357هجري و  1345طبع دارالكتب المصريه . االصفهاني رج، ابوالف)-كتاب(االغاني 
 ق . ه  1323 -1322نيز طبع مصر، سنه 

  مصر. الدينوري قتيبة بن مسلم ابن محمد عبداهللا تأليف االمام الفقيه ابي. سةو السيا مةاالما
 ).جلد2( 1356-1355

به تصحيح و حواشي . هجري 224ي سنه بن سالم المتوف عبيد القاسم ، لالمام ابي)-كتاب(االموال 
 .1353قاهره . محمد حامد الفقي

. العربي ترجمه و تعليق حسن حبشي، طبع دارالفكر. ترتون. س. ا. تأليف. االسالم في مةاهل الذ
 .1949مصر 

 .1333تهران شهريور . سعيد نفيسي. دين بابك خرم

 ق. ه  1312 – 1301طبع طهران سنه ) محمد باقر(بحاراالنوار تأليف مجلسي 

  زيد احمدبن به اشتباه منسوب به ابي(تأليف المطهربن طاهر المقدسي ) -كتاب(البدء و التاريخ 
 1919-1889نشر و ترجمة كلمان هوار، پاريس . چاپ پاريس). البلخي شده است سهل

 ).جزء 6( ميالدي
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         به اهتمام دكتر محمد معين تهران. بن خلف تبريزي نأليف محمد حسيبرهان قاطع ت
 ).جلد 4(شمسي  1335- 1330

مطبوعات . بشير فرنسيس كوركيس عواد: ترجمه. گي لسترانج. الشرقيه قةبلدان الخال
 .1954بغداد . العلمي العراقي المجمع

 1312طهران . تصحيح عباس اقبال به. بيان االديان تأليف ابوالمعالي محمد الحسيني العلوي
 .شمسي

 .1947به تحقيق و شرح حسن السندوبي قاهره . البيان و التبيين، جاحظ

. فروشي ادب سينا و كتاب فروشي ابن تهران، كتاب. 2و  1جلد ) دورة كامل(بيست مقالة قزويني 
 ).چاپ جديد( 1332ماه  دي

طبع ليدن ). االمم و الملوك: عنوان اصلي(. )تاريخ طبري(الطبريجرير بن محمدجعفر تاريخ ابي
 .1939و طبع مصر . م 1901-1876سنه 

ترجمه و تحشيه و تعليق علي پاشا ) جلد اول(تاريخ ادبي ايران تأليف پرفسور ادوارد براون 
 .1333تهران . صالح

 .از انتشارات دانشگاه تهران. دكتر علي اكبر فياض. تاريخ اسالم

 .1947- 1931الهالل  مطبعةجرجي زيدان مصر . التمدن االسالمي تاريخ

طبع  1952الدين عبدالحميد  به تحقيق محمد محيي. الدين سيوطي تأليف جاللتاريخ الخلفا 
 .مصر

 )جلد 5( 1956 -1950طبع بغداد . تأليف الدكتور جوادعلي. العرب قبل االسالم تاريخ

خانة مجلس تأليف  فهرست كتاب: ك .ر( 222مجلس، به شمارة خانة  كتاب تاريخ الفي، نسخة خطي
 ).125مرحوم اعتمامي، ص 

 .1343كوب، طهران  تاريخ ايران بعد از اسالم، دكتر عبدالحسين زرين

 .1317به تصحيح مدرس رضوي تهران . ابوبكر نرشخي) ترجمه و تخليص كتاب(تاريخ بخارا 

با مقدمة مفصل تاريخ و ادبي و . -)؟(و پنجم  از بهترين منشأت قرن چهارم. تاريخ برامكه
 .1313طهران . خان گرگاني نگارش ميرزا عبدالعظيم. ي و حواشي و تعليقاتدانتقا

فهرست ك .ر( 231خانة مجلس به شماره خطي متعلق به كتاب ةطبري نسخ ةجمتاريخ بلعمي، تر
اي  ين كتاب طبع تازهاز ا) طبعي بسيار مغلوط( 1916و طبع هند  ـ )119الملك ص  اعتصام

 .بهار منتشر شده است .هم به تصحيح م

 ق. ه  1349بكر احمدبن علي الخطيب، طبع مصر  تاريخ بغداد، تأليف ابي

. احمد بهمنيار) مرحوم( و تعليقات با تصحيح. بن زيد بيهقي تاريخ بيهق تأليف ابوالحسن علي
 .شمسي 1317مهرماه . تهران

به اهتمام دكتر غني و دكتر . بوالفضل محمدبن حسين بيهقي دبيرتاريخ بيهقي، تصنيف خواجه ا
 ش. ه  1324تهران  . فياض

 .مؤسسه خاور. شمسي 1314تهران . الشعراء بهار ملك) مرحوم(به تصحيح . تاريخ سيستان

عباس ) مرحوم(به تصحيح . بن اسفنديار كاتب تأليف بهاءالدين محمدبن حسن. تاريخ طبرستان
 ).قسم دوم كتاب شامل ملحقات بر اصل كتاب است(ش . ه  1320تهران . اقبال
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به . نصيرالدين المرعشيسيد  تأليف سيد ظهيرالدين بن. تاريخ طبرستان و رويان و مازندران
 .1850اهتمام بر نهارددارن پطرزبورغ 

انتشارات اوقاف . به اهتمام ادوارد براون) چاپ عكسي(تاريخ گزيده، تأليف حمداهللا مستوفي
 .1339طهران ) جلد2(مسيحي  1913- 1910يب گ

طبع . ابن داعي حسني رازي ضيترممنسوب به سيد . مقاالت االنام فةالعوام في معر ةتبصر
 .1313تهران به اهتمام عباس اقبال سنه 

 1917، 1913، 1909چاپ عكسي اوقاف گيب، . تأليف ابوعلي مسكويه. و تعاقب الهمم تجارت االمم
 ).جلد 3(

در تواريخ خلفا و وزراي ايشان، تأليف هندوشاه ابن سنجربن عبداهللا صاحبي  .السلفتجارب 
 .1313تهران . به تصحيح و اهتمام عباس اقبال. نخجواني

 .1938المكتبته العصريه ببغداد . بن الحسين المسعودي الحسن علي تأليف ابي .التنبيه و االشراف

نورالدين محمد عوفي نسخه خطي مجلس به شماره تأليف . جوامع الحكايات و لوامع الروايات
 )431فهرست اعتصام الملك ص ك .ر( 681

به سعي و اهتمام . النظامي العروضي السمرقندي تأليف احمدبن عمربن علي). -كتاب(چهار مقاله 
 .مسيحي 1909محمدبن عبدالوهاب قزويني، ليدن 

سيد جالل  -1930لنينگراد . بارتولد چاپ عكسي به اهتمام. العالم من المشرق الي المغربحدود
 .طهران، ايضاً طهران، دكتر ستوده 1314طهراني 

 .ترجمة بزرگ علوي از انتشارات دانشگاه تهران. تأليف تئودور نولدكه. حماسة ملي ايران

 . 1945-1938به شرح و تحقيق عبدالسالم محمد هارون. جاحظ) -كتاب(الحيوان 

 .هجري شمسي 1311طهران . عباس اقبال. خاندان نوبختي

 .1949بيروت . المعارف مكتبة. تأليف عمرابوالنصر. االسالم الخوارج في

 .1931جزوي از نامة مينوي اوستا، تفسير و تأليف پورداود بمبئي . خرده اوستا

 .شمسي 1317با تصحيح و مقدمه سعيد نفيسي طهران . الدين خوندمير غياث. دستورالوزراء

. ارنولد، تعريب حسن ابراهيم حسن، عبدالمجيد عابدين. و. ت. م، تأليف سيراالسال الي ةالدعو
 . 1947مصر . اسماعيل النحراوي

 .1953احمد عبدالمجيد الغزالي قاهره : به تحقيق و شرح. نواس ديوان ابي

كتاب العرب . (التأليف لجنة 1954الرابعه  الطبعة. اختيار و تصنيف محمد كردعلي. رسائل البلغاء
طبع شده  377تار صفحه  344الرد علي الشعوبيه ابن قتيبه، در اين چاپ از صفحه  في

 )است

 1950طبع دارالمعارف به مصر . تحقيق و شرح بنت الشاطي. ابوالعالءمعري. الغفران لةرسا
 .مسيحي

 .1270بمبئي . تأليف ميرخواند. الصفا ضةرو

نسخة خطي متعلق به مجلس شوراي ملي به شمارة ـ ) اهللا نورالدين لطف(التواريخ حافظ ابرو  ةزبد
 ).143فهرست مرحوم اعتصامي ص : ك .ر( 257
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الحصري القيرواني، مفصل و مضبوط و مشروح به قلم الدكتور  البي اسحق. زهراالداب و ثمرااللباب
 ).جزء4( 1931-1929مصر . الثانيه لطبعةا. زكي مبارك

بن محمود گرديزي با مقدمه  بن الضحاك سعيد عبدالحيتأليف ابو. االخبار يا تاريخ گرديزي زين
در اروپا نيز چاپي از اين كتاب به اهتمام  1327طبع تهران . ميرزا محمد خان قزويني

 .منتشر شده است 1928محمد ناظم به سال 

چاپ . الشعراء محمد تقي بهار ملك ]مرحوم[شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي تصنيف  سبك
 ).جلد 3( 1326-1321تهران 

مطبعه كاوياني . برلين. بن حسن االصفهانيةتأليف حمز] كتاب تاريخ[االرض و االنبياء  سني ملوك
 .هجري 1340

الملك به اهتمام سيد عبدالرحيم  بن علي نظام تأليف ابوعلي حسن. نامه يا سيرالملوك سياست
 .هجري شمسي 1310تهران . خلخالي

ي بو شرح مصطفي السقا ابراهيم االبياري ـ عبدالحفيظ شل تحقيق. البن هشام. النبويه ةالسير
 ).جلد 4( 1936

 ).جزء 8( 1351-1350طبع قاهره . ابن عماد الحنبلي. الذهب في اخبار من ذهب شذرات 

 ).جلد 4(الكبري  بيةدارالكتب العر مطبعة. ابي الحديد طبع مصر ابن. البالغه شرح نهج

 ).جزء 2( 1369-1364ق و شرح احمد محمد شاكر طبع قاهره تحقي. قتيبه ابن. الشعر و الشعراء

) جزء اول( 1351التأليف و الترجمه و النشر  لجنةضحي االسالم، تأليف احمد امين طبع مصر، 
 1314مرداد . ترجمه اين كتاب به قلم آقاي عباس خليلي در تهران منتشر شده است

 .شمسي

 .مسيحي 1908مصر . جرجي زيدان. العرب قبل االسالم

 ).جزء 7( 1372-1359و النشر قاهره  جمةالتأليف و التر لجنتة. ابن عبدربه) كتاب(العقد الفريد 

 محمد يوسف موسي ـ: العربيه اللغةنقله الي . اجناس جولد تسهير. و الشريعه في االسالم ةالعقيد
 .1946عبدالعزيز عبدالحق ـ علي حسن عبدالقادر قاهره 

الدين احمد ابن علي ابن الحسين الداودي  آل ابيطالب تأليف سيد جمالالطالب في انساب  ةعمد
 .1318الحسني بمبئي 

 .1275طهران . ابن بابويه صدوق. عيون اخبار الرضا

 1349-1343الدينوري قاهره  قتيبةتأليف ابي محمد عبداهللا مسلم بن ) - كتاب(عيون الخبار 
 ).جلد 4(هجري 

كمبريج . اهتمام و تصحيح گاي لسترانج و رينولد الن نيكلسوننامة ابن البلخي به سعي و  فارس
 .اوقاف گيب. 1921

 . مسيحي 1866بريل . بالذري طبع دخويه. فتوح البلدان

ـ اين  1923و النشر  جمةالتأليف و التر الجنةجزء اول طبع . چاپ دوم. فجراالسالم احمد امين
 .1316ماه  تهران دي. ه استكتاب به وسيله آقاي عباس خليلي به فارسي ترجمه شد
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بن طباطباالمعروف به  تأليف محمدبن علي. الفخري في االداب السلطانيه و الدول االسالميه
 .1340طبع مصر . الطقطقي ابن

اي از اين كتاب به نام تاريخ مذاهب  ـ ترجمه 1948مصر . الفرق ابي منصور بغدادي نالفرق بي
شمسي منتشر شده  1333در تبريز به سال اسالم به قلم آقاي محمد جواد مشكور 

 .است

 .خورشيدي 1326بخش نخست تهران . نگارش پورداود. فرهنگ ايران باستان 

لالمام ابن حزم الظاهري االندلسي و بهامشه الملل و النحل . نحللالملل و االهواء و ا الفصل في
 ).جزء 5( 1348-1347مصر . للشهرستاني

 .هجري 1348الرحمانيه  لمطبعةا. صرطبع م. ابن النديم. الفهرست

 .)جزء 9(و طبع مصر ) جزء 13( 1876تا  1866ليدن . طبع نورنبرگ. التاريخ الكامل في

 .1885طبع دخويه، ليدن ] ابوبكر احمدبن محمدبن اسحق الهمداني[ابن فقيه . البلدان كتاب

 .1352الخراج، قاضي ابي يوسف طبع قاهره  كتاب

 ).جلد7(ق .ه 1284سنة . ن، طبع بوالقخلدو العبر، ابن كتاب

بنفقة المكتبة عبداهللا محمدبن عبدوس الجهشياري چاپ مصر،  ابي. الوزراء و الكتاب كتاب
 .1358بغداد  العربية

ترين قسمتي است از نامة مينوي اوستا، تأليف و ترجمة  قديمي. زرتشت. . . ها، سرودهاي  گات
 .1927بمبئي . پورداود

 .1316صادق هدايت بمبئي . شگجستك ابالي

 .تهران 1333مجتبي مينوي و صادق هدايت چاپ دوم . مازيار

زاده، به انضمام متون عربي و فارسي دربارة ماني و  دو خطابه از سيد حسن تقي. ماني و دين او 
فراهم آوردة احمد افشار شيرازي نشريه . مربوط استموضوع ين دمانويت و آن چه ب

 .1335تهران . شناسي انجمن ايران

طهران . الشعراء بهار ملك] مرحوم[به تصحيح . هجري 520تأليف سال . مجمل التواريخ و القصص
 .شمسي 1318سال 

و ) جلد2( 1346بن الحسين مسعودي طبع مصر  ابوالحسن علي. الذهب و معادن الجوهر مروج
 ).جزء 9( 1876-1861با ترجمه فرانسوي پاريس . طبع باربيه دومنار ـ و پاوه دوكورتي

 .1326دكتر محمد معين . مزديسنا و تأثير آن در ادبيات پارسي

 .هجري 1306طبع ليدن سنه . خرداذبه ابن). -كتاب(المسالك و الممالك 

سنه . ليدن ينةبن محمدالفارسي االصطخري طبع في مد اسحاق ابراهيم البي. مسالك الممالك
 .مسيحي 1928

 .هجري 1300قتيبه دينوري مصر  ابن. المعارف

به تصحيح . ي عرف بابن االخوهشاحمدالقر محمدبن احكام الحسبه تأليف محمدبن القربه في معالم
 ).اوقاف گيب( 1937كيمبريج . روبن ليوي

 ).جلد با فهارس 6( 1871-1866به اهتمام ووستنفلد . معجم البلدان، ياقوت حموي

 .1342اتب الخوارزمي طبع مصر عبداهللا محمدبن احمدبن يوسف الك ابي. مفاتيح العلوم
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. و بهامشه منتخب في المراثي و الخطب لفخرالدين احمد النجفي. مقاتل الطالبيين و اخبارهم
 .1307طهران 

قيق بن اسمعيل االشعري بتح الحسن علي تأليف ابي. مقاالت االسالميين و اختالف المحصلين
 ).جزء 2( 1950-1954مصر . الدين عبدالمجيد محمد محيي

 .1858به اهتمام كاترمر . خلدون، طبع پاريس مقدمة ابن

 .1923سنه . طبع ليپزيك. الملل و النحل شهرستاني

   حميدالدين عبدال ق و تعليق محمد محييطبع قاهره بتحقي. و فيات االعيان، ابن خلكان
 ).جزء 6(1367

 .1938جزوي از نامة مينوي اوستا تفسير و تأليف پورداود . يسنا

      يـف پورداود، بمبئـر و تأليـاب مقدس اوستا تفسيـي از كتـقسمت) جلد اول( .ها يشت
 .1931] دوم جلد[ ـ 1927
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