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 بخش یک

 

 گفتار پیش

 تاریخ زمینة در تخصصی و مبسوط کتاب یک از ای خالصه خوانید می اینجا در آنچه
 شکل به را مذکور کتاب نگارنده اینجا در .رسید خواهد چاپ به آینده در که است اسالم

 آشنایی برای آغازی تا کرده تنظیم اینترنتی کنندگان عهمراج برای ساده و خالصه بس
 .باشد زمینه این در

 در تاکنون که تاریخی های واقعیت و ها فاکت بر تکیه با که است این نگارنده هدف
 نام به پیامبری محصول قرآن، آن تبع به و اسالم دین که بدهد نشان ماست دسترس

 شخصیتی دید، خواهد نوشتارها این در نندهخوا که گونه همان زیرا .است نبوده محمد
 اسالم گیری  شکل فرآیند ،رو همین از .است نداشته وجود تاریخ طول در محمد نام به

 .است مکه در دین یک اعالم صرف از تر پیچیده بسی
 ِِ پیامد از یک سو ِ دو سده طول کشید، اسالم که نزدیک گیری به سخن دیگر، شکل

دو امپراتوری بزرگ آن روزگار، یعنی امپراتوری ساسانی و  نظامی -سیاسیمناسبات 
ِ حاکم پس از  مند آشوب دینی - ِ سیاسی مناسبات از سوی دیگر، و امپراتوری بیزانس

ها در  پس ضروری خواهد بود که به بسیاری پرسش. است شاهنشاهی ساسانیِ  فروپاشی
ها چه  عرب -2 رخ داد؟فروپاشی ساسانی چگونه  -1: داده شود  همین رابطه پاسخ

به ایران حمله کردند یا بخشی از ایرانیان را تشکیل « خارج»ها از  کسانی بودند؟ آیا آن
دینی نوین به نام اسالم  ،اگر در آغاز -3زیستند،  دادند و در درون قلمرو ساسانی می می

رفته ل گِ دینی و سیاسی آن زمان چنین دینی شک وجود نداشته، چگونه از دل مناسبات
شکل  چه روندیچگونه و در  ،ما رسیده به که ِ دینی یا روایات اسالمی تاریخ -4است؟ 
چه بوده  (اسالم) گیری این دین ساالری پساساسانی در شکل ِ دیوان نقش -5؟ اند گرفته
عربی چه هنگام بوده  ِ نوشتاری گیری زبان گیری قرآن و به تبع آن شکل شکل -6 است؟
، موضوع این اند اسالمی بازتاب یافته روایاتیل ریز و درشت که در و بسیاری مسااست؛ 

 .نوشتارها خواهند بود
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 اند برای ما به ارث نهاده روایات اسالمیآنچه 
باشد  های علمای مسلمان به جز قرآن می منظور از روایات اسالمی در این جا همة نوشته

ت دفاعی کالمی، روایات تاریخی و که در برگیرندة روایات نبوی، روایات غیرنبوی، روایا
ِ پساساسانی  ِ ایران ِ رسمی ِ تاریخ آن چه ما امروز زیر عنوان. سرانجام روایات تفسیری است

 تاکنون .است در دورة خلفای عباسی ِ راویان اسالمی ریگ شناسیم، مرده و اسالم می
ی حاکمیت ساسانی، که علت فروپاش بر این بوده و هست گران پژوهش بسیاری از ِ ارزیابی

هدف این سلسله مقاالت، نشان دادن این نکتة . حملة اعراب مسلمان به ایران بوده است
بلکه به « اعراب به ایران ِ تهاجماسالم و »فروپاشی ساسانیان نه معلول بنیادین است که 

 .سر برآورده استفروپاشی ساسانیان  ِ ِ فرآیند از دلعکس، این اسالم است که 
گذرد، ولی هنوز این  نگاری عصر خلفای عباسی می تاریخسال از  1211گرچه اباری، 
تاریخ ایران ِ سیاسی  تحوالتبرای تبیین  پژوهشگران ِ بخشی بزرگی از نگاری، الگوی تاریخ

ِ  بخش هنوز برای« تاریخ رستگاری»ِ دینی یا به اصطالح فنی  این تاریخ. است و اسالم
مطالعات تاریخی و نقطة آغاز  (پارادایم)ی بنیادین الگو بزرگی از پژوهشگران به عنوان

 ِ روایاتبنا بر . توان در چند سطر خالصه کرد ِ راویان اسالمی را می میراث. گیرد قرار می
 :مسیر زیر را پیموده است فروپاشی ساسانیاسالمی، دین اسالم و 

پیامبر  -میالدی باشد 551اسالمی باید سال  روایاتِ  که طبق -( عام الفیل)در سال فیل 
میالدی از سوی  611سالگی، یعنی در سال   ِ چهل او در سن .اسالم در مکه به دنیا آمد

ِ فشارهای مخالفانش در مکه،  محمد همچنین به دلیل. خدا به پیامبری برگزیده شد
هجرت ( بعدی منوره  مدینه)میالدی مکه را ترک و به یثرب  622مجبور شد در سال 

گذاری  را پایه (ِ اسالمی حکومت) شهر اسالمی - نخستین دولت ،در همین جااو . کند
تا  632از سال . میرد ِ طبیعی در مدینه می میالدی به مرگ 632محمد در سال . کرد
ابوبکر، عمر، عثمان و : جانشین محمد شدند( خلفای راشدین)میالدی چهار خلیفه  661
 . علی

 644تا  634های  ِ سال ران در زمان عمر یعنی میانای ،بنا بر روایات اسالمیهمچنین 
در این میان عمر توانست یک بار سپاهیان . افتاد «اعراب مسلمان»میالدی به دست 

 642شکست بدهد و بار دوم در سال « قادسیه»میالدی در منطقه  635ایران را در سال 
و راه برای اسالمی شدن خورد  ِ نهایی ایران در نهاوند رقم می شکست. میالدی در نهاوند

  .شدن ایران است  ِ اسالمی این مسیر رسمی تاریخ. شود میایران باز 
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ست که در دورة خلفای  ای اسطوره -نویسی دینی در واقع یک تاریختاریخ رسمی این 
شکل های بعدی خواهیم دید  اش را یافت و همان طور که در بخش عباسی شکل نهایی
 .است شاهنشاهی ساسانیِ  بینی تعدیل یافتة جهان

انتقادی است و نه الزامًا  -ِ تاریخی  هدف اصلی در این نوشتارها تأکید بر نگرش و روش
ست پویا؛ و  ای چرا که علم پدیده. توان گرفت ِ نتایج قطعی که از این نوشتارها می کسب

 . گیری قطعی و مطلق سر سازگاری ندارد با نتیجهپویایی 
 :در همین بارهاسالمی  ِ روایاتِ  ِ اساسی حال بپردازیم به نکات

 

 در قرآن «الفیل عام»سال فیل یا 
. اند نامة محمد را ساخته ، سورة فیل، زندگی115ِ محمد با استناد به سورة  نویسان سیره

آیه تشکیل شده است هیچ اطالعاتی در بارة زندگی محمد  5البته سورة فیل که فقط از 
اسالمی دربارة  نویسان ِ سیره اطالعات با این وجود،. دهد یاین واقعه نمیا حتا تاریخ 

در  .ِ جدی قرار نگرفته است ِ محمد که مبتنی بر همین سوره است، مورد نقد زندگی
 :سورة فیل آمده است

َوَأْرَسَل  ﴾2﴿ َلْم َیْجَعْل َکْیَدُهْم ِفی َتْضِلیٍلَأ ﴾1﴿ َتَر َکْیَف َفَعَل َربَُّک ِبَأْصَحاِب اْلِفیِلَأَلْم 
 ﴾5﴿ َفَجَعَلُهْم َکَعْصٍف مَّْأُکوٍل ﴾4﴿ َتْرِمیِهم ِبِحَجاَرٍه مِّن ِسجِّیٍل ﴾3﴿ َعَلْیِهْم َطْیًرا َأَباِبیَل

های شومشان را  آیا نقشه( 1)آیا ندیدی پروردگارت چه بر سر اصحاب فیل آورد؟ » 
که دسته دسته بودند به باالی ( ابابیل)آری پروردگارت پرندگانی ( 2)خنثی نکرد؟ 

و ایشان را به ( 4)تا با سنگی از جنس کلوخ بر سرشان بکوبند ( 3) سرشان فرستاد
 «(5)صورت برگی جویده شده درآورند 

پس چگونه و . نامة محمد پی ببرد تواند به زندگی هیچ خوانندة امروزین از سورة باال نمی
« دقیقی»ابن هشام به چنین اطالعات  ،«هجرت»سال بعد از  181ِ چه مدارکی  طبق

 یابد که محمد در این سال و روز متولد شده است؟ دست می
ِ خلفای عباسی نسخة نهایی  ِ اسالمی، یعنی تاریخی که در زمان تاریخ خالصه این که،

بردند، و این در حالی حمله « مکه»به « صحاب فیلا»گوید که  خود را یافت، به ما می
اند که این  راویان گفتههمچنین . ای به مکه نشده است است که در این سوره هیچ اشاره

میالدی بوده است و در همین سال پیامبر  075در تاریخ ابرهه حبشی  توسط حمله
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در مکه متولد [ االول ربیع 11ها  به قول شیعه]االول  ربیع 12اسالم، محمد، در تاریخ 
 .شد

ابرهه  کوشیم دریابیم که می زمان هم های رویدادنگاریها و  نبشته سنگ با نگاهی به
در چه « الفیل عام»به اصطالح  این و بردهبشی چه هنگام و به چه کسانی حمله ح

 :تاریخی رخ داده است
با وجود این، سیاست ساسانیان نسبت به عربستان به شمال شبه جزیره محدود ... »

به جنوب عربستان فرستاد ( وهریز)ی وهرز هخسرو انوشیروان سپاهی به فرماند. شد  نمی
صنعا نیز پیش رفت، حبشیان را که متحد بیزانس بودند از آن جا بیرون  که این سپاه تا

 (1)« .راند و امیری محلی را در یمن به عنوان رعیت شاهنشاه منصوب کرد
ِ تسلط ایران بر  به تاریخ دقیق در گفتاور باال ِ ایران ِ تاریخ باستان کارشناس ویسهوفر یوزف
 :تر فرموله کرده است آن را دقیق سن کریستن آرتور ولی اشاره نکرده، یمن

این . قدرت خود را بر یمن بسط داد[ خسرو انوشیروان]قسمت جنوب، کسری  در»
وهریز که یکی از سرداران کسری بود، با . مملکت در آن زمان در دست حبشیان بود

ها را خارج کرد و از جانب  حبشی( میالدی) 075اعراب همدست شد و در سال 

  (2) «ت آن کشور منصوب گردیدشاهنشاه به حکوم

 کنونی توافق همة مورخان ِ مورد و این -دانیم  می واقعی مدارکامروزه با اتکا به اسناد و 

خسرو  ِ یمن را اشغال کردند و سردار ،میالدی سپاهیان ایران 551که در سال  -است
ابرهه میالدی دیگر از  551در سال  یعنی،. انوشیروان، یعنی وهریز، حاکم یمن شد

 .منطبق است ِ ساسانی و این سال با تسخیر یمن توسط ایران نیستخبری 
 ،در عربستان مرکزی عربیکی از قبایل  بهابرهه حبشی  چند دهه پیش از آن البته

در همین باره، احسان یارشاطر  .ه بودحمله کرد که از متحدان لخمیان بودند ،قبیلة معّد
 :نویسد می

 531چند سالی پیش از سال  (Persian Wars I.XX 1-13) پروکوپیوس ةبه گفت»
بیزانس و برای  امپراتور  (Justinian)   نیان میالدی پادشاه حبشه، به تشویق یوستی

دفاع از همدینان مسیحی خود، که مورد آزار مشرکان و یهودیان یمنی بودند، جنوب 
اما این . جای او گمارد ای را به نشانده یمن را اشغال کرد، پادشاه آنجا را کشت و دست

که ظاهرًا )ابرهه . نیافت و نتوانست شورش علیه خود را فرونشاند محبوبیتنشانده  دست
پروکوپیوس اصاًل  ةبه گفتجانشین او شد که  (Abraha)  شکل حبشی ابراهیم است
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 ِ پایان یافتن تعمیرات سد مأرب است، ای که یادگار در کتیبه. بازرگانی بیزانسی بود ةبرد
کند نمایندگانی از دربارهای حبشه، بیزانس، ایران، حیره و غسان به حضور  ابرهه ادعا می
نیان او را تشویق کرد که به حیره حمله کند، اما او از روی  یوستی. اند وی بار یافته

 Procopius, Persian Wars I.XX) .احتیاط جز تظاهر به این کار اقدامی نکرد

در مرکز عربستان حمله کرد، که تابع پادشاه لخمی حیره، عمرو  ی َمعّد اما به قبیله (13
احتمااًل همین لشکرکشی به »: کند که گیری می یارشاطر نتیجه« .بن منذر سوم، بود

ی حمله به مکه و  قرآن درباره 115شمال برای مقابله با سپاه حیره است که در سوره 
 (3)« .ه بازتاب یافته استبه منظور ویران کردن کعب” اصحاب الفیل“ی  وسیله

، در 21در میانة سدة میالدی نبوده است،  511در سال « الفیل عام»در تأیید این که 
او . ، پژوهشگر شوروی، خانم نینا پیگولوسکایا، آن را روشن کرده بود1664سال 

 :نویسد می
را  "لفیلا عام"معدیان و [ قبیله]آلتهایم یکی شمردن لشکرکشی ابرهه علیه . پروفسور ف»

 541ممکن دانسته، چنین اظهار عقیده کرده است که در روایات عربی این واقعه از سال 
به هر تقدیر به دشواری . میالدی و سال تولد پیامبر اسالم تغییر یافته است 511به 
 (4)« .میالدی ادامه یافته باشد 511توان پذیرفت که سلطنت ابرهه تا سال  می

روایات اسالمی از بنیاد اشتباه در  (عام الفیل)  سال فیل گذاری تاریخ،بنابراین
که محمد در  کنند میپردازان اسالمی بر این نکته پافشاری  ، داستانوجودبا این  .است

  .میالدی متولد و در سن چهل سالگی به پیامبری برگزیده شد 551سال 
الفیل  یالدی را عامم 551یعنی اگر  -میالدی  611؟ مگر در سال «سالگی 41»حاال چرا 

« بعثت پیامبر»ِ  چه رویداد جهانی صورت گرفت که باید به عنوان -بگیریم محمدو تولد 
 به ثبت برسد؟ 

میالدی، سال به قدرت رسیدن یک مسیحی مؤمن و خداترس است که خود  611سال 
است که « مردی بزرگ» ِ معرفی کرد، سال« منجی عالم»و « خادم مسیح»را بعدها 

را به سوی  و راه مؤمنان شرق خود را محو و نابود کند« پرست آتش»ِ  ت دشمنانتوانس
بر کفار پیروز ( 5)« الروم»است که در قرآن در سورة   ِ مردی سال. بگشاید رستگاری

 (هرقل)برگزیده شدن هراکلیوس  سال :دهد نجات را به همگان نشان میو راه  شود می
ست که باید به  میالدی نقطه عطفی 611سال . استنس ِ بیزا امپراتور ِ عنوان به مسیحی
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سال حمله ابرهه حبشی  -میالدی 545ِ  ِ سال انتقال ای به ثبت برسد حتا به بهای گونه
 . میالدی 551به سال  -عّدبه قبیله َم

پا » هستند، هیچ چیز به اصطالح معنااسالمی همه دارای  ِ روایاتهای ثبت شده در  تاریخ
جابجا  ها ها و تاریخ نام ی است، فقط اندکیهمه چیز دارای مبنای واقع ،نیست« در هوا

 !اند شده
 

 های آشوب؟ یا سال «هجرت»های  سال
میالدی از مکه به مدینه هجرت کرد و در  622محمد در سال  ،اسالمی ِ روایاتطبق 
 میالدی منطبق است با 622سال  .ردُم جا هماندر  میالدی به مرگ طبیعی 632ِ  سال

در همین سال هراکلیوس پس از . ِ خسرو پرویز از هراکلیوس در ارمنستان شکست
( نشاندگانش دست)های خود  های غسانی یعنی واسال اش بر خسرو پرویز به عرب پیروزی

میالدی  632و سال  .ِ بیزانس حکمرانی کنند ِ سابق توانند بر مناطق کند که می اعالم می
  .بحران حکومت ساسانی و انتخاب یزدگرد سوم به پادشاهی ِ موقتیمنطبق است با پایان 

 551محمد در سال : نامة محمد نظری بیفکنیم ِ در زندگی حال به مقاطع تاریخی
این سال منطبق است با تصرف یمن توسط خسرو انوشیروان و نه . میالدی زاده شد
له نکرد، بلکه در گاه به مکه حم ، زیرا ابرهه هیچ(میالدی 545) «مکه»حمله ابرهه به 

پنج  .حمله کرد در عربستان مرکزی از متحدان لخمیان عّدمیالدی به قبیله َم 545سال 
مورخان ) شدمیالدی هراکلیوس متولد  555ِ  سال پس از این تاریخ یعنی در سال

 [سال تولد هراکلیوس] میالدی 555سال تصرف یمن توسط کسری را  به اشتباه عثمانی
ِ  به عنوان در بیزانس میالدی 611س در سال به هر رو، هراکلیو (.اند تشخیص داده

میالدی  622در تاریخ . برگزیده شد اسالمی، محمد به پیامبری ِ روایاتو در امپراتور 
ها  و قدرت را در منطقه به عرب دادخسرو پرویز را در ارمنستان شکست  ،هراکلیوس

میالدی بحران  632ِ  در سال. نیز شدِ هجرت محمد  همین سال، سال. واگذار کرد
 «مسیحی پادشاه»یک  بیزانس ِ نگاهاز  که  و یزدگرد سوم شدحل  موقتًاحکومتی ساسانی 

به عنوان شاه ایران برگزیده  ،(ای به این موضوع خواهیم پرداخت در بخش جداگانه) بود
 . میرد مینیز محمد به مرگ طبیعی  ،.م 632، در همین سال .شد

میالدی  661تا ( میالدی 632)ِ مرگ پیامبر  که از زمان اند گفتهبه ما  المیراویان اسولی 
، چهار خلیفه جانشین پیامبر شدند و با جزئیات و معاویهرسیدن   به قدرت ِ سال یعنی
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 151البته پس از ) اند پرداخته ها و حوادث حال آنبه شرح  باورنکردنیهای  کاری ریزه
( fictions)ها  در داستان( با تأکید بر فقط)ها فقط  یکار چنین جزئیات و ریزه. (سال

نداشتیم، ِ تاریخی را  دلیلی، توانایی ثبت چنین جزئیات ها به هر ما انسان. آیند پدید می
ِ انسجام  اگر هم جزئیاتی ثبت شوند، پراکنده هستند و فاقد. نداریم و نخواهیم داشت

بیشتر از  چه فردی، چه اجتماعی، - (ها تاریخ)ها  سرگذشتبه همین دلیل، . درونی
که البته در روایات اسالمی [ ها دانستن]خوردارند تا اطالعات بر[ ها ندانستن] ها «حفره»

های ظاهری و درونی افراد و  کاری اطالعات دقیق با ریزه .این قضیه عکس شده است
 .ِ واقعی تاریخ نهها، ویژه نوشتارهای داستانی هستند  شخصیت

به طور ملموس  -های اسالمی نظر از داستان صرف -یفه یا خلفای راشدین این چهار خل
 !هیچ چیزاند؟ به معنی واقعی کلمه  یا واقعی از خود چه به جای گذاشته

مر که اکثر ُع. ما هیچ گونه مدرک یا سند ملموس دربارة خلفای راشدین نداریم
نه )باقی نگذاشته است  شود، هیچ چیز از خود به او نسبت داده می« فتوحات اسالمی»

در صورتی که (. نوشته، نه سکه و نه پاپیروس یعنی چیزی که بتوان به آن اتکا کرد سنگ
هر شاه، سردار، فرمانده که ده سال تمام در  -مان طبق تجربیات تاریخی -دانیم  می

نوشته،  جنگ بوده و پی در پی کشور گشایی کرده باشد، از خود آثاری مانند سنگ
 . است  به جای گذاشته به اصطالح نشان یا عالمتیو   ، سکه، ساختمانپاپیروس

است که همه « البالغه نهج»شود،  که به علی نسبت داده می( ؟)ملموسی « مدرک»تنها 
ابوالحسن محمد بن الحسین بن دانیم نویسنده یا گردآورندة آن شخصی بوده به نام  می

 .آن را نوشته است« مرگ علی»س از پ چهار سد سالکه  سید رضی موسی، معروف به
میالدی رخ  545الفیل واقعی در سال  یعنی عام «تولد محمد»تا این جا دیدیم که سال 

دربارة تولد و مرگ  هیچ جااز سوی دیگر در قرآن . میالدی 551داده است و نه سال 
 همچنین ما هیچ تاریخ همزمانی دربارة محمد نداریم و هر. محمد سخن نرفته است

 . است« هجرت»پس از  211تا  181 های اطالعی که از محمد داریم مربوط به سال
 و دیگری 42یکی مربوط است به سال . معاویه داریمنبشته از  همچنین ما دو سنگ

 به زبان یونانی است که در حمام شهر قدره 42نبشتة سال  سنگ. 58به سال  مربوط
 KATA ARABAS: ان یونانی آمده استبه زب 42 ِ عدد و در کنار کشف شده (ُاردن)
ِ  از طرف) سال پس از آن که 42 ،یعنی: ها عرب[ گیری قدرت]یعنی طبق  (1نگاره ) .
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هراکلیوس خسرو پرویز را در . م 622در سال . ها واگذار شد قدرت به عرب (هراکلیوس
 .کند ها واگذار می های بیزانس به عرب ِ را در استان دهد و قدرت ارمنستان شکست می

 
 
 
 
 
 
 

 به زبان یونانی در اردن سنگ نوشتة معاویه در حمام شهر قدره: 1نگاره 
 

 نوشتة حمام شهر قدره در سنگ( ماآویا)، نام آرامی معاویه 2نگاره 
 
 
 
 
 

 2نگاره 
نوشته شده  58در طائف به زبان عربی است که فقط عدد  معاویهنبشتة دیگر  سنگ 

 .ها، یعنی بدون هرگونه پسوندی انان و بدون عربی، بدون مسلماست، بدون هجر
کاری  نوشتة معاویه در طائف است که به مناسبت ساختن سّد طائف کنده ، سنگ3نگاره 

 (6. )شد
 
 
 
 نوشتة معاویه در طائف سنگ - 3 گارهن
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نداریم  هیچ سند ملموسی( میالدی 681) 58ِ  ما تا سال بیند گونه که خواننده می همان
وجود داشته ( هه مدینهجرت محمد از مکه ب) ه نشان بدهد چیزی به نام تاریخ هجریک

 [.اشاره خواهد شد به موارد دیگر در تأیید همین تشخیص]است 
اند که محمد  برای نمونه راویان اسالمی گفته. فراوان هستند ،نکات ریز البته در این جا
؟ حرا کجاست؟ «حرا». رگزیده شدبه پیامبری ب« حرا»در غاری به نام  611در سال 

 . گویند در کوهی نزدیک مکه امروزه همه می
توان  نمی تحوالت دینیآن در  ِ کلیدی و نقش« حیره»ِ دقیق از تاریخ  بدون شناخت

 .درک کردرا « حرا»و « حیره»ِ  ارتباط میان
خود را  ها ای حیره( 5)نامیده شده است « حیره، شهر بزرگ اعراب»ِ ُسریانی  در منابع

ها  گردهایی که از عربستان امروزی به آن بیابان مانند ایرانیان به نامیدند ولی می عرب

در ) گفتند می[ «تاختن»برگرفته از واژه پهلوی ]« تازی» کردند، تاخت و تاز می
 باید از این رو، در این جا .(تر پرداخته خواهد شد نوشتارهای بعدی به این موضوع دقیق

از یک تمدن  (های کامل ها و بدوی بدوی نیمه) ها ِ تازی ها بر خالف عرب که کرد تأکید
ِ غارتی استوار  شان بر مبنای اقتصاد ها که زندگی بسیار کهن برخوردار بودند ولی تازی

ِ توجهی از ایرانیان را تشکیل  ِ قابل ها بخش به سخنی دیگر، عرب. بود، فاقد تمدن بودند
از این رو، درست آن است که از . ها بود متعلق بدانِ ایرانی  دادند و بخشی از فرهنگ می

نیامده بودند بلکه در « خارج»میهنان از  سخن گفته شود؛ این هم های ایرانی عرب

 .از میانرودان تا خراسان بزرگ: کردند ِ ساسانی زندگی می درون قلمرو ایران
از  بسیاریداده شده است و  توضیح روایات اسالمیتاکنون تاریخ ایران و میانرودان با 

که  (ها داستان)این روایات ِ  ِ واقعی را بر اساس اند تا تاریخ پژوهشگران نیز تالش کرده
 (اسالم)این دین گیری  در حالی که شکل .دویست سال بعد تدوین شده توضیح بدهند

ه عبارتی بساسانی رخ داده است، شاهنشاهی ِ  فروپاشی ِ نظامی -سیاسیِ  ِ تاریخ بر بستر
 .ِ جانبی فروپاشی ساسانی است اسالم، محصول دیگر،

 

 پایان بخش نخست
 
ترجمة . پس از میالد 651پیش از میالدی تا  551ایران باستان، از : ویسهوفر، یوزف -1

 244، انتشارات ققنوس، ص 1358ران، فر، ته مرتضی ثاقب
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، 1381ترجمة رشید یاسمی، تهران، . ایران در زمان ساسانیان: سن، آرتور کریستن -2
 365انتشارات نگاه، ص 

 1381ترجمه فریدون مجلسی، . حضور ایران در جهان اسالم: یارشاطر، احسان -3
 43تهران، انتشارات مروارید، ص 

 -های چهارم اب، حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سدهاعر: پیگو لوسکایا، نینا -4
، انتشارات مؤسسه مطالعات و 1352اهلل رضا، تهران،  ترجمة عنایت. ششم میالدی

 245-246تحقیقات فرهنگی، ص 
 : «الروم»بازتاب جنگ ایران و بیزانس در سورة  -5

ِفی ِبْضِع ِسِنیَن ِلَلِه اْلَأْمُر ِمن ، َلِبِهْم َسَیْغِلُبوَنِفی َأْدَنى اْلَأْرِض َوُهم ِمن َبْعِد َغ، ُغِلَبِت الُروُم
 ِبَنْصِر الَلِه َینُصُر َمن َیَشاُء َوُهَو اْلَعِزیُز الَرِحیُم، َقْبُل َوِمن َبْعُد َوَیْوَمِئٍذ َیْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن

عد از ب[ لى]در نزدیكترین سرزمین و ،خوردند رومیان شكست: ترجمه از فوالدوند
كار در گذشته و [ فرجام]، شكستشان در ظرف چند سالى به زودى پیروز خواهند گردید

هر كه را ، گردند از یارى خدا شاد مى مؤمنانآینده از آن خداست و در آن روز است كه 

 .ناپذیر مهربان شكست  كند و اوست بخواهد یارى مى
ست، در آغاز بیزانس شکست روند جنگ ایران علیه بیزانس همین مسیر را طی کرده ا

همچنین در این جا منظور از مؤمنان، مسیحیان . شود خورد ولی سرانجام پیروز می می
 .باشند می

: نوشتة دکتر مسعود امیرخلیلی، در« سقوط ساسانیان»همچنین بنگرید به  -6
http://www.chubin.net/?p=10102 

 566پیگو لوسکایا، همانجا، ص  -1
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 خش دومب

 
شد، فروپاشی حاکمیت ساسانی نه معلول حملة  گونه که در نوشتار پیشین اشاره همان

این که چرا اسالم  .استِ فروپاشی ساسانیان  اعراب مسلمان، بلکه به عکس، اسالم معلول
 پژوهید که این دین ر و گسترة واقعی راد آن بستِ به غایت سیاسی است، بای یک دین
خود را در  تبلورآرام آرام شکل بگیرد و سرانجام  ،طی دو سده ،از دل آن توانسته
خواننده طی مقاالت آتی خواهد دید که قرآن در  .ِ مأمون، خلیفه عباسی، بیابد حکومت

می خود را با قرآن به تفکر اسال: کند ایفا نمی ِ اساسی ِ تفکر اسالمی نقش و تار و پود  بافت

ورای قرآن  سیاسی -دستگاه دینیکند ولی این  ترین مرجع دینی توجیه می مثابة عالی
ِ  ها این است که روشن سازد که چگونه اسالم بر بستر تحوالت هدف این نوشته .است

 . سیاسی در ایران بزرگ آن روزگار شکل گرفته است
 . ایران پیش از فروپاشی ساسانیان چگونه بوده استنخست ببینیم که شرایط و اوضاع 

 

 ها گلستان ادیان و زبان:  ایران
این گلستان که بر چهار راه حوادث تاریخی . ها نامید ایران را باید گلستان ادیان و زبان

ها و آیین  ها، سنت نیز قرار داشت، همواره در حال بده بستان و آمیزش با ادیان، ایده
های زبانی است که  ترین خانواده های ایرانی یکی از بزرگ خانوادة زبان .دیگر بوده است

ِ دینی باعث شد  زبانی در کنار تنوع ِ گرفت؛ این گوناگونی زبان و گویش را در بر می ها ده
های  ترین هزارتوی به یکی از پیچیده![ ِ امروزی نیست منظور فقط ایران]که ایران 

ِ  های گوناگون ای بشوند از رگه نیز مردمانش آمیخته فرهنگی تبدیل شود و به تبع آن
ِ زرتشتی، بودایی،  در ایران روزگار ساسانی، ادیان. فرهنگی و دینی و حتا بیولوژیک

 (عرفانی)  گنوسی و روانی، میترائی، آناهیتایییهودی، مسیحی، مندایی، مانوی، مزدکی، ُز
( Michael Axworthy)ورتی مایکل آکس .های گسترده وجود داشتند با زیرمجموعه

این  (1. )نامید Empire of the Mind« فکر/ امپراتوری روح»را به درستی  ایران
. های یکدیگر بودند اند و تحت تأثیر آرا و ایده زیسته ها در کنار هم می ادیان، سده

آور نیست که ما رد پای این ادیان را به طور برجسته در یکدیگر مشاهده  شگفت
 .کنیم می
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 ِ ، زبان(میانه)پارسی ِ ساسانی، نه زرتشتی دین غالب بوده و نه زبان  در امپراتوری ایران
 ،(بوروکراسی)ساالری  دیوان ِ زرتشتی و زبان ،ِ دولتی ولی دین. غالب و اکثریت بوده است

ساالری در تاریخ ایران  دولتی بودن دین زرتشتی و زبان دیوان. پارسی میانه بوده است
گری و زبان  زرتشتی)که گویا این دو حوزه  را از خود باقی گذاشته احساسی ِ این اثر
 .شود اشتباهی که هنوز تکرار می. ِ آن روزگار بوده است متعلق به اکثریت ایرانیان( پارسی

آیین زرتشتی، : دادند ترین را تشکیل می به طور کلی چهار جریان دینی در ایران قوی
از  که هر کدام از ادیان اصلی، ست گفتنی .گنوسی های مسیحیت، بودیسم و جریان

 .برخوردار بودند ای های گسترده زیرمجموعه
 

 مسیحیت
زیرا این دین از . برای مسیحیان در ایران چندان درست نباشد« اقلیت دینی»شاید واژه 

نویسان آغاز مسیحیت  بیشتر تاریخ. بزرگی برخوردار بود ِ جماعتو  درازپیشینة تاریخی 
در قرون اول میالدی » .دانند اول میالدی می سدةدر ایران از دورة اشکانیان و از را 

النهرین و  نخست از مغرب یعنی سرزمین بین: مسیحیت از دو راه وارد ایران شده است
ِ دورة پیش از اسالم جزو ایران بوده و همواره مرز طبیعی ایران  عراق کنونی که در سراسر

دوم از ارمنستان که در سراسر دورة هخامنشی جزو ایران . ه استرفت رود فرات بشمار می
و . اند بوده و سپس در دوره اشکانی شاهزادگانی از همین سلسله در آنجا سلطنت کرده

اند  پس از آن در دورة ساسانی اگر گاهی شاهزادگان اشکانی که پادشاهان ارمنستان بوده
نشاندگی موقتی و حتی غیرطبیعی بوده  اند، این دست نشانده امپراطوری روم شده دست
نستوریان مغرب ایران به دورترین ایاالت شمال شرقی ایران  ،در دورة ساسانی. است

یعنی به آسیای مرکزی و افغانستان امروز، رفته و کلیساهایی در این سو و آن سوی رود 
 (2)« .اند اند و از آنجا اندک اندک به چین رفته جیحون تشکیل داده

اجتماعی رخنه  های کاستسده پس از ورود مسیحیت به ایران، این دین در همة چند 
همسران شاه و درباریان بلکه مشاوران  بخشی از حتا در دربار ساسانی نه تنها. کرده بود

از این رو بود که پیش از اسالم آیین عیسی ». و پزشکان شاه نیز پیرو مسیحیت بودند
و دین زرتشت را در بین طبقات دردمند و حتی در بین یافت  رفته رفته رواجی تمام می

اند که اگر اسالم در آن روزگاران به ایران راه  حتی گفتهزد و  یافته پس می اشراف تربیت
 ( 3)« .کرد ها را ویران می یافت شاید کلیسا خود آتشکده نمی
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 (عرفان)گنوسیسم 
های عرفانی را  جریان. دهد معنی می« شناخت یا معرفت»در زبان یونانی، « گنوس»

 و بسته ها را در یک چهارچوب معین توان آن توان زیر یک سقف قرار داد ولی نمی می
رسیدن انسان به : در یک نقطه همه با همه مشترک هستند ها ولی آن. گنجاند

ای باعث  پایه ِ همین اصل .اندیشند همة عارفان چنین می .رستگاری، یک امر فردی است
های گنوسی را که حاضر نبودند زیر حاکمیتِ   بیزانس جریان مسیحی وریشد که امپرات

یهودی، مسیحی و ِ  از نوع -از این رو، شریعت . کنددین رسمی بروند قلع و قمع 
به فرد   دینی ِ احکام یاندارد، زیرا شریعت  (عرفانی) ِ فکری جایی در این دستگاه -اسالمی

از این  «!یا شریعت را اجرا کنی تا به رستگاری برسی احکامتو باید این یا آن »: گوید می
داند در  ِ رستگاری خویش می ِ فکری عرفانی که فرد را مسئول با سامان شریعت رو،

  .مغایرت کامل است
، آیین آناهیتا، آیین میتراگراییبخشی از عناصر گنوسیسم در ادیان باستان ایران مانند 

ریزی  مانویت که توسط مانی در میانرودان پایه(. 4) قرار داشتند ِ ُزروانی کیشزرتشت و 
توان گفت که این جریان گنوسی از  می. شده بود، نمونة برجسته یک جریان گنوسی بود

مانی حدود . ه بودو آن را در دستگاه فکری خود گنجاند برگرفتهعناصری  ،همة ادیان
او . عای پیامبری کردساله بود که اد 21میالدی در بابل زاده شد و حدود  215سال 

ترین آثار دینی آن زمان را  مهم تقریبًااش را در صومعه گذراند و  همة خردسالی و جوانی
را نوشته  هایش  تنها پیامبری است که خودش کتابگفت که  او می. مطالعه کرده بود

 به هر رو،. اند هایشان را ننوشته کتاب ، خودبر این اعتقاد بود که موسا و عیسا. است
. آیین مانی، هم در قلمرو بیزانس و هم در آن سوی آمویه بسرعت انتشار و رواج یافت»

تونس ]هنوز یک قرن از مرگ مانی نگذشته بود که آیین او از ترکستان تا کارتاژ 
نمود که مانویت روزی بر جهان  انتشار یافت و در آن زمان چندان بعید نمی[ امروزی

زیست و حتی  می" زیر زمینی"ن اسالم در ایران به صورت حتا تا زما... حکمروایی یابد 
 (5)« .آیین مزدک تا حدی تحت تأثیر آن بوجود آمد

کرتیر، روحانی بزرگ ساسانی،  ِ به فرمانمیالدی  256/255پس از قتل مانی در سال 
ها در دورة ساسانی زیر عنوان  مانوی. ِ پیروان او نیز آغاز گردید سرکوب و کشتار

دیوان »ِ خلفای عباسی که  بندی شده بودند و بعدها در عصر طبقه[ زندقه]« زندیک»
 . گفتند می زندقی ،ِ حکومت اسالمی برپا شد، به هر جریان گنوسی یا مخالف« زنادقه
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ها و  ِ مانوی البته در کنار. های گنوسی بود ان محیط تمرکز جریاندبه هر رو، میانرو
. ِ گنوسی بودند، نیز حضور داشتند که یک جریان نابهای مزدکیان، مندائیان  مانده باقی

؛ در قران ِ تأثیر مندائیان و صابئان پدید آمد بعضی مورخان بر این نظرند که مانویت تحت
مجموعه این شرایط . (6) اند صابئین در کنار ادیان دیگر به عنوان اهل کتاب ذکر شده

این . خالف و اختالف بسیار بود در پایان دورة ساسانی، در آیین زرتشت»باعث شد که 
آیین عیسی . آیین در قلمرو پهناور حکومت ساسانی با ادیان و مذاهب گوناگون روبرو بود

و مذاهب منداییان و صابئان از جانب غرب با آن در جدال بود و آیین برهمن و دین 
 (5)« .کرد از جانب مشرق آن را تهدید می[ بودایی]شمنان 

 

 ِ بودایی کیش
به قلمروی پارتیان و منطقه باختر  هند رةگندا از یک سده پیش از میالد از گریبودا

این گستره . به منطقه ُسغد توسعه یافت( باکتریا)سپس از باختر . راه یافت( باکتریا)
هم در زمان  ،آیین بودایی. ِ قلمروی ساسانی نبوده است تر از مابقی جغرافیایی کوچک

ترین مرکز  ِ ایران را به بزرگ توانست سرانجام شرق ،انیانِ ساس پارتیان و هم در زمان
ِ بودیستی  ِ هندوئیسم در هند، موقعیت برتر با گسترش. تبدیل کند ِ میانه بودیسم شرق

[ میانه]ترین مرکز بودیستی شرق  ِ ایران، به بزرگ حاال شرق. رفت میانهند رفته رفته از 
ِ اقوام ترک  گیری هفتم میالدی با قدرت بودیسم در سده گسترش. (8)تبدیل شده بود 

سن نیز  کریستن .ادامه یافتتا قزاقستان و قرقیزستان [ با مرکزیت سمرقند]در ُسغد 
دیانت بودایی در والیات شرق [ سلوکیان]در دوره تسلط یونانیان »کند که  تأیید می

از میالد دین  قبل 261پادشاه هند موسوم به آشوکا که در حدود سال . ایران نفوذ یافت
[ با مرکزیت بلخ/ باکتریا]و باختر ( دره کابل)بودایی گرفته بود، مبلغانی به ایالت گنداره 

 (6)« .داشتگسیل 
نفوذ « والیات شرق ایران»سال پیش از میالد، بودیسم به  251بنابراین، دست کم از 

 حداقلدیسم میالدی، بو 224یعنی تا گرفتن قدرت توسط ساسانیان در سال . کرده بود
 سال برای گسترش خود در ایاالت شرقی ایران فرصت داشت تا در مناطقی مانند 411
غزنه،  مرو، ،(پایتخت سمرقند)سغد  منطقه ،(بامیان و سمنگان)بلخ و شهرهایش  بخارا،
   .گسترش یابد… و  ترمذقره تپه،  کابل،

 
 
 
  



16 

 

خوشبختانه در همین . ان بودنددر شرق ایر کیش بوداییِ  ِ بزرگ بامیان مراکزبخارا، بلخ و 
بامیان از زمان انفجار . کنند های همزمان وجود دارد که این ادعا را گواهی می باره کتاب

توسط طالبان، به جهانیان ( بودا در جهان ایستادهترین مجسمه  بزرگ)مجسمه بودا 
رگرفته شده مغولی ب« بخار»که از واژة  ِ بخارا، بودیستی است ام شهرحتا ن. شناسانده شد

 . دهد می معنا« معبد بودایی»یا « دیر»و ( رگلدزیه)
، بودیسم با سرعت (که مرکز آن بلخ بود)باختر / ِ کوشانیان در باکتریا  در زمان حاکمیت

های  کانیشکا، مشهورترین شاه کوشانی که میان سال. هر چه بیشتری گسترش یافت
در همین زمان . را پایتخت خود کرد کرد، کاپیشا پیش از میالد حکومت می 58تا  112

که ایرانیان  داده شد[ «معبد نو»به معنای ]« ناوا ویهارا»نام  ،نیز به معبد یا صومعه بلخ
این معبد هیچ گاه نه به زرتشتیان تعلق داشت و نه  .گویند می« معبد نوبهار»به آن 

 . آتشکده بود
گر شوروی، یکی از های دیاکونف، پژوهش طبق منابع چینی و همچنین پژوهش

کرد،  در چین زندگی می سالیان درازگرویده بود و  ِ بودا کیششاهزادگان اشکانی که به 
 (11. )جلد به زبان ساده چینی ترجمه کرد 31آیین بودایی را در 

زبان و گویش که متعلق به  ها ده: ِ زبانی نیز وجود داشت ِ دینی، تنوع ِ این تنوع در کنار
در . قرار داشتند ها در ایاالت شرقی ایران ی از آنبخش بزرگ. بودند های ایرانی زبان

ِ  زبان که رایج بودهای ایرانی  ها آرامی، ُسریانی و عربی در کنار زبان میانرودان زبان
ِ آمیخته به  ِ عربی های گوناگون گویش شان، ِ گفتاری ُسریانی بود ولی زبان ها نوشتاری آن

 . ُسریانی و آرامی بود
ِ دینی، زبانی و فرهنگی  در جهان یک چنین گوناگونی قلمروییآن روزگار، در هیچ  در

 . وجود نداشت
 

 ساسانی شاهنشاهی آغاز فروپاشی
 

  و هراکلیوس موریکیوس خسرو پرویز،
، بهرام چوبین توانست طی کودتایی (میالدی 511تا  551)پس از مرگ هرمز چهارم 

ِ  نزد دانست مجبور شد خود را پادشاه قانونی میکه خسرو پرویز . به دست بگیردقدرت را 
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موریکیوس از خسرو پرویز استقبال بسیار . موریکیوس امپراتور بیرانس پناهنده شود
رای به دست تواند سپاهیانش را ب اطمینان داد که در صورت تمایل می و به او خوبی کرد

پرویز توانست با کمک خسرو . و همین کار را کرد. بگذاردآوردن قدرت در اختیارش 
البته در . بنهدسپاهیان بیزانس بهرام چوبین را شکست بدهد و تاج پادشاهی را بر سر 

  .دختر موریکیوس، ماریا، ازدواج کرد این میان نیز خسرو پرویز با
یک کودتا توسط یک فرماندة نظامی به نام فوکاس  بامیالدی  612موریکیوس در سال 

. قاتل را به او تحویل بدهند خواستز از حکومت بیزانس خسرو پروی. رسیدبه قتل 
، و به دنبال آن شاه ایران علیه بیزانس اعالم نپذیرفتبیزانس تقاضای خسرو پرویز را 

به تصرف خود در  را (قلعه آن شهرت داشت که یشهر)دارا  615او در سال . کردجنگ 
به  سپس ،کردیشروی خسرو پرویز تا کالسدون پ. شدو سپس رهسپار بیزانس  آورد

ها برای آرام کردن شاه ایران،  ِ بیزانسی سرانجام خود .دادتعقیب سپاهیان بیزانس ادامه 
درونی  ِ و بحران خسرو پرویز که متوجه ضعف. رساندندقاتل موریکیوس را به قتل 

سال جنگ علیه بیزانس،  12سرانجام پس از  او .داد، به جنگ خود ادامه شدبیرانس 
های بیرانس بودند به  میالدی سوریه، فلسطین و مصر را که استان 614توانست در سال 

در )به مقبره رستاخیز مسیح  البته در این میان برای تحقیر مسیحیان،. اشغال در آورد
نی را کلیسای این توهین دی. برد با خود میو صلیب مقدس را  یورش ُبرد( اورشلیم

البته در این میان، پسر یکی از فرماندهان کارتاژ به نام . بیرانس هرگز نبخشید
. بود بیزانس شدهو حاال امپراتور ( میالدی 611)هراکلیوس قدرت را در بیرانس گرفته 

تصمیم گرفت های نظامی خسرو پرویز به وحشت افتاده بود،  هراکلیوس که از پیشرفت
لبته جلوی او را گرفتند و کلیساها ا. ترک کند و به سوی سیسل برود پایتخت بیزانس را

طال و نقره در اختیار او گذاشتند تا علیه خسرو پرویز بجنگد و صلیب مقدس  چندین ُتن
 ( 11. )را پس بگیرد

های  و مالیات( گزیت)ها  میالدی شروع شده بود، مالیات 613طی این جنگ که از سال 
مسلمانان ادامه همین  «جزیه»)شدند  غیرزرتشتیان گرفته می که از( سرگزیت)اضافی 

، مردم در عملاین جنگ . برای مردم کمرشکن بود( باشد گزیت و سرگزیت می
آن روزگار بودند، به « زیستان خوب»جزو  -اگر نسبی بنگریم -امپراتوری ساسانی را که 
یعنی غیر « ه دومدرج»نه تنها مردمان  ساله 25 این جنگ. فقر و فالکت سوق داد
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ِ پارسیان را از قدرت دورتر کرد، بلکه شکاف عظیمی میان صاحبان  زرتشیتان و غیر
 .قدرت نیز بوجود آورد

آوری نیرو کرد و توانست تا سال  میالدی، هراکلیوس شروع به جمع 618باری، از سال 
هبی در این سال نخستین جنگ مذ. گرد آوردمیالدی یک سپاه منظم و کارکشته  621

دار، شعارهای  های صلیب رچمسپاه هراکلیوس با پ. آغاز شد -پسیندر باستان  -جهان 
 .ِ مصلوب به سوی ارمنستان به راه افتاد های مسیح شمایل مذهبی و

ِ هراکلیوس آگاهی یافت به سپاهیان کارکشته خود  زمانی که خسرو پرویز از این رویکرد
برای مقابله با هراکلیوس به سوی ارمنستان داد تا  فرماندر مصر، فلسطین و سوریه 

میالدی در ارمنستان از هراکلیوس شکست  622خسرو پرویز در سال . رهسپار شوند
به  این پیروزیپس از  هراکلیوس (.12( )الرومسوره : بازتاب این شکست در قرآن) خورد
توانند  می خودشان که کردساکن آن مناطق که اکثرًا مسیحی بودند اعالم های  عرب
 . را به دست بگیرند مناطقآن  ادارة

 622نداشت و حتا پس از سال  نسبت به ایران هیچ گونه ادعای ارضی امپراتور بیزانس
دو طرف به مرزهای سابق بازگردند و خواستار  ِ نیروهای نظامیمیالدی اعالم کرد که 

بود و به خسرو پرویز ولی حاضر به پذیرش این شکست ن. پس گرفتن صلیب مقدس شد
میالدی در نینوا  628اوایل سال ، نیروهای هراکلیوس در در ادامة جنگ. جنگ ادامه داد

ِ نینوا برای ارتش  شکست. وارد آوردندشکست بسیار سختی به نیروهای خسرو پرویز 
این . تیر خالص بود عماًلاش گرفته شده بود،  سال جنگ رمق 25ایران که طی این 

یان و موبدان زرتشتی خسرو پرویز را از دین طرد کنند و شکست باعث شد که دربار
خسرو پرویز  ،میالدی 628سال  همان در چند ماه بعد، .کشتن او را آزاد اعالم نمایند

اش مریم، دختر  که از همسر مسیحی( شیرویه)پسرش قباد دوم  و شددستگیر 
ن گویا توسط خسرو پرویز پس از چند روز در زندا .موریکیوس، بود جانشین او شد

ِ نینوا  شکست.  مهر هرمزد پسر مردانشاه، پاذوسپان نیمروز، به قتل رسید ِ شخصی به نام
سال جنگ نه تنها اقتصاد کشور را به  25: شیرازة حاکمیت ساسانی را از هم پاشاند

سیاسی و اجتماعی  های افراطی نابودی کشاند، بلکه باعث گسترش سرکوب و خشونت
ها  ارتشی وجود نداشت که بتواند هم از مرزها و هم از استان عماًلهمچنین دیگر . شد

های  در استان ها ها و طغیان همین شرایط باعث شد تا راه برای شورش. محافظت کند
 . باز شود ایران
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 ِ ساسانی ناپذیر حکومت بحران چیره
. توجود داش ها نوشتهِ ساسانی فقط در حرف و  ِ خسرو پرویز، حکومت پس از قتل

مرگ خسرو پرویز موجب غلیان هوی و هوس و »: نویسد سن در این باره می کریستن
دوام و مستعجل  طغیان حرص و آز شد و قدرت دودمان پادشاهی، به علت سلطنت بی

 ( 13)« .مایه گشت جانشینان خسرو ضعیف و بی
سترده و ُکشی گ یک برادر پسر خسرو پرویز، پس از( قباد دوم)ابتدا کواد دوم شیرویه 

ِ قباد که خردسال  سپس پسر. گویند او را مسموم کردند می .ِ شش ماهه ُمرد یک حکومت
در این میان، شهروراز، سردار نامدار خسرو . بود و اردشیر سوم نام گرفت، پادشاه شد

. به قتل برساند و خود شاه شود را پرویز، با کمک نیروهای بیزانس توانست اردشیر سوم
پس از او خسرو . رسد میم پس از مدتی توسط گارد سلطنتی به قتل ولی شهروراز ه

کشته توسط فرمانفرمای خراسان  او نیز سوم، برادر زادة خسرو پرویز، به قدرت رسید که
، دختر خسرو پرویز، به شاهی نایل آمد که یک سال و پورانبعد از او در تیسفون . شد

و  صلیب مقدس به بیرانس باز گردانده شددر این زمان، سرانجام . چهار ماه سلطنت کرد
میالدی رخ  621ِ سال  این رویداد در پایان. رسد به امضا میبا بیزانس  نیز صلح پیمان

پیروز نیز از قدرت خلع . پس از پوران، شخصی به نام پیروز دوم به شاهی رسید. داد
نهد که البته  شود و به جای او آزرمیدخت خواهر پوران در تیسفون تاج بر سر می می

های هرمزد پنجم و  طبق اسناد دو نفر دیگر به نام. کند نمیچند ماه بیشتر حکومت 
سرانجام کسی به نام فرخزاد خسرو که از . خسرو چهارم عنوان شاهی داشتند

 . خویشاوندان خسرو پرویز بود، بر پایتخت ایران تیسفون حاکم شد
عاقبت یکی از اخالف خسرو . شاهنشاه دید در فاصله چهار سال، تقریبًا کشور ایران ده»

یزدگرد سوم، از ( 14)« .پرویز را که پسر شاهزاده شهریار بود و یزدگرد نام داشت، یافتند
میالدی  651تا سال ( طبق روایات اسالمی سال وفات محمد)میالدی  632 سال

 .حکومت کرد
 در ایران رخ دادند؟ ای  کننده میالدی چه رویدادهای تعیین 661تا  628ولی از سال 
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 886تا  826ِ از سال  ایران
 ِ محلی تقسیم ایران میان حاکمان

دیگر . عماًل چند پاره شدمیالدی حکومت متمرکز ساسانی متالشی و ایران  628از سال 
به این فالکت، آفت بیماری . ِ منظمی وجود داشت و نه کشاورزی و نه صنعت نه ارتش

دیده را به کام  ِ توجهی از جمعیت فالکت د که بخش قابلنیز اضافه ش( اپیدمی)واگیر 
دعواها و . های ایران دیگر تابع حکومت مرکزی نبودند بسیاری از استان. مرگ کشاند

بود که در عمل هیچ  خونینستیزها در درون حاکمیت آن چنان شدید، بیمارگونه و 
، مملکت به حال در این دورة بحران و فترت. داد کس حرف کسی دیگر را گوش نمی

ادعای ( سال 411پس از )جالب این جاست که حتا بقایای اشکانیان . خود رها شده بود
 . های خود را برقرار کردند حکومت داشتند و به ویژه در ایاالت شرقی حکومت

و جنگ ( میالدی 635)ِ قادسیه  فروپاشی ساسانی بر خالف روایات اسالمی نه با جنگ
در همین باره کریستن سن . که پیش از آن صورت گرفته بود( میالدی 642)نهاوند 

هم، ممالکی که در مشرق مروالرود واقع است، ( اول)حتی از زمان پیروز ... »: نویسد می
. شد هرات هم دیگر جزو قلمرو ساسانی محسوب نمی. از تسلط دولت ایران خارج بود

سرداران دیلمی بود، که او  مقارن حمله عرب، والیات ساحلی بحر خزر در تصرف یکی از
سالطین ممالکی که مجاور سرحدات شرقی و شمالی ایران . خوانند مورتا می را موتا یا

ها  در این جا چند والیت را با لقب امرای آن. اند بودند، اغلب به القاب مخصوص معروف
بخار )بخارا  -( خسرو خوارزم)خوارزم  -( وهمنه)ابیورد  -( ورزا)نسا : کنیم ذکر می

، (ِاخشید)، سغد (افشین)، ُاسروشنه (طرخان)، سمرقند (وردانشاه)وردانه  -( خوداو
، جوزجان (ترمد شاه)، ترمد (ُخطالن شاه یا شیر خطالن)، ُختل (اخشید)فرغانه 

، غرچستان (ورازان)، هرات (شهرگ)، طالقان (خان روب)، روب (گوزگان خودای)
در تخارستان، مشرق بلخ، یبغو ( ... کاولشاه)، کابل (ُزنبیل)، سیستان (ورازبندگ)

نیزک طرخان که در . شد کرد و امیری به نام شاد تابع او محسوب می سلطنت می
در مناطق غربی ایران،  البته( 15)«آمد بادغیس بود، مطیع این شاه به شمار می

های محلی  ها هم حکومت آرامی - میانرودان، یعنی از حیره تا سوریه امروزی نیز ُسریانی
 . خود را بوجود آورده بودند

به یک قلمروی پاره پاره تبدیل  عماًلمیالدی  628باری، امپراتوری ساسانی پس از سال 

این . هر ایالت یا استانی زیر فرماندهی یک حاکم محلی قرار داشتشده بود و 
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ر این تنها چیزی که توانست د. استِ نینوا  ِ ساسانی پس از شکست چهرة واقعی ایران
ساالری ساسانی بود که بذرش در دورة  بحران عمیق خود را حفظ و پاسداری کند، دیوان

ِ  به نقش)های مستحکمی برخوردار بود  و شبکههخامنشیان کاشته شد و از شالوده 
 (.ساالری در بخشی جداگانه پرداخته خواهد شد کنندة دیوان تعیین

 

باید به چند نکتة پس اسالم از کجا آمد؟ : به این موضوع بپردازیم که که پیش از آن

 -1: نیماند اشاره ک انگاری از کنار آن گذشته پژوهشگران با سهل شوربختانهظریف که 
ِ  ِ شهر نقش -3شد؟  گفته می کسیامیرالمؤمنین به چه  -2؟ ها چه کسانی بودند عرب

مپراتوری بیزانس ِ غسانیان در ا نقش -4 ِ سیاسی و دینی چه بوده است؟ حیره در تحوالت
 628ساالری ساسانی پس از سال  ِ دیوان وضعیت -5 ،ها با ساسانیان ِ بعدی آن و مناسبات

 . ِ آن در حفظ تمامیت ارضی ایران میالدی و نقش
 

 پایان بخش دوم
 
1- Axworthy, Michael: A History Of Iran, Empire Of The Mind 

دار،  ِ عبدالکریم جربزه به کوشش. مسیحیت در ایران تا صدر اسالم: نفیسی، سعید -2
 14، انتشارات اساطیر، ص 1362تهران، 

، انتشارات امیرکبیر، 1362تهران، . تاریخ ایران بعد از اسالم: کوب، عبدالحسین زرین -3
 156ص 

ِ  نامة تخصصی نیمسال: در. ِ گنوسی، خاستگاه و اعتقادات مکاتب: نیا، محبوبه هادی -4
 .1388پژوهشنامة ادیان، سال سوم، شمارة پنجم، بهار و تابستان 

 . 112: 1362 کوب زرین -5
اَرى ِإَن اَلِذیَن آَمُنوا َواَلِذیَن َهاُدوا َوالَصاِبِئیَن َوالَنَص: آمده است 11در سورة حج، آیه  -6

 .ِهیٌدَواْلَمُجوَس َواَلِذیَن َأْشَرُكوا ِإَن الَلَه َیْفِصُل َبْیَنُهْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإَن الَلَه َعَلى ُكِل َشْیٍء َش
خدا میان آنان که ایمان آوردند و آنان که کیش یهودیان، صابئان یا نصاری یا مجوس »

زیرا او بر هر کاری . کند وز قیامت حکم میاند، در ر اند و آنان که مشرک شده برگزیده
ِ  که گنوسی)یهودیان، صابئان  ِ این آیة قرآن، بنابراین طبق. (ترجمه آیتی)« .ناظر است
 . مشرک نیستند( که اساسًا دوآلیسم بودند)، مسیحیان و زرتشتیان (ناب بودند
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 .168: 1362کوب  زرین -1
شهر ایرانی آسیای مرکزی در قرون بلخ، کهنترین : مشایخ فریدنی، آزرمیدخت -8

ِ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  ، انتشارات1316تهران، . نخستین اسالم
 .31-36و  31-31

تا  1164و  1135، 1133شناسان شوروی در سال های  های باستان حفاریهمچنین 
 قرار داشتند،در ازبکستان، تاجیکستان و ترکمستان که در ایاالت شرقی ساسانی  1165

برای . نسبت به ادیان دیگر گسترش بیشتری داشته است بوداگری دهند که نشان می
دانشنامه بودیسم در »، «بودیسم در آسیای مرکزی»: اطالعات بیشتر رجوع کنید به

در مجله « های مربوط به ازبکستان نتایج حفاری»و همچنین به مقاله « آسیای میانه
 :همچنین نگاه کنید به 1165٫شناسی شوروی  باستان

 Historische Skizze des Buddhismus und des Islam in 
Afghanistan – Alexander Berzin 

: بودیسم و اسالم در
http://www.berzinarchives.com/web/fa/index.html : 

، 1386ترجمة رشید یاسمی، تهران، . ایران در زمان ساسانیان: ورسن، آرت کریستن -6
 55انتشارات نگاه، ص 

، انتشارات امیرکبیر، صص 1311تهران، . تاریخ روابط ایران و چین: آذری، عالالدین -11
32-33 
، کلن، (داریوش)نیاز  بی. ترجمة ب. آغاز اسالم، از اوگاریت به سامره: ُپپ، ُفلکر -11

2114 
: اشاره کرده است (روم شرقی) بیزانس وجنگ ایران  به 5تا  1آیات  وره الروم،س -12

تواند  شود ولی در پایان هراکلیوس می دانیم در ابتدا ایران پیروز می گونه که می همان
 . ایران را شکست بدهد

ِفی ِبْضِع ِسِنیَن ِلَلِه اْلَأْمُر ِمن ، ِفی َأْدَنى اْلَأْرِض َوُهم ِمن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَیْغِلُبوَن، ُغِلَبِت الُروُم
 ِبَنْصِر الَلِه َینُصُر َمن َیَشاُء َوُهَو اْلَعِزیُز الَرِحیُم، َقْبُل َوِمن َبْعُد َوَیْوَمِئٍذ َیْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن

بعد از [ یل]در نزدیكترین سرزمین و ،خوردند رومیان شكست: ترجمه از فوالدوند
كار در گذشته و [ فرجام]، پیروز خواهند گردید یبه زود یند سالشكستشان در ظرف چ
هر كه را ، گردند یخدا شاد م یدر آن روز است كه مؤمنان از یار آینده از آن خداست و

 .ناپذیر مهربان شكست  كند و اوست یم یبخواهد یار
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 . 55: 1386 سن کریستن -13
 . 416: 1386 سن کریستن -14
 . 481-481: 1386 سن کریستن -15
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 خش سومب
 

 ها چه کسانی بودند؟ عرب
ِ  در ساختن تمدن بزرگی دادند و سهم یل میها بخشی از ایرانیان را تشک این که عرب
توان به  برای نمونه می. اند، برای بسیاری از مورخان روشن است ایران داشته

« وه اندر شاهپوهر»شاپور که به آن  ها در گندی ُسریانیکی و ریاضی های پزشآورد دست
کوچ داده به خوزستان  انتاکیهاین مردم در زمان شاپور اول از شهر . گفتند اشاره کرد می

سده در کنار دیگر  چهارها دست کم در روزگار ساسانی  عرب .(.م 261-253)شدند 
 .رفتند میِ ایران زمین به شمار  فرهنگزیستند و یک بخش از  های اجتماعی می گروه

ِ  حملة اعراب» با« شکوه و جالل ایرانی»ولی از آن جا که فروپاشی ساسانی یعنی نابودی 
بدوی که در مرکز  های بدوی و نیمه ها تا سطح عرب ، عربهگره زده شد «مسلمان بدوی

 . اند یافتهزیستند تنزل  و غرب عربستان می

 

  ها جایگاه تاریخی عرب
شد، تصورش برای  ِ پسین به چه کسانی عرب گفته می باستان و باستان ِ تاریخ این که در

از این رو ضروری است به این پرسش که منظور از عرب و . ما امروزیان دشوار است
چه وجه مشترکی باعث شد به این مردمان عرب گفته . ها چه بوده پاسخ داده شود عرب
 شود؟
شترک؟ نژاد مشترک؟ پوشش مشترک؟ طبق چه معیاری به ِ م ِ مشترک؟ زبان دین

 شد؟ گفته می« عرب»بخشی از مردمان 
به جای گذاشته ( نبشته سنگ)و از خود نیز سند  نامیدنخستین کسی که خود را عرب 

در ». نامید [ّلهک العرب ُکِلَم] «ک همة اعرابِلَم»را باشد که خود  می امرؤالقیساست، 

 «.میالدی است 328ذکر شده که مطابق  223ِ امرؤالقیس سال  کتیبه، تاریخ درگذشت
ما هنوز تا این زمان، خط عربی . ِ آرامی است این کتیبه به زبان عربی و به خط(. 1)

 (51ص . ِ پیگولوسکایا های زیر از کتاب نگاره) .نداریم
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ها  چنین برداشت کرد که آن توان کیست؟ آیا می« اعراب»ِ امرؤالقیس از  ولی منظور
 .خ داددر دورة شاپور دوم ر« ِ اعراب کِلَم»ِ  سال مرگدارای یک زبان مشترک بودند؟ 

و شاپور دوم .( م 252-241)عرب در دوران شاپور اول  -بسیاری از مردمان ُسریانی
ِ میانردوان به نقاط مختلف ایران کوچانده  از سوریه کهن و شمال.( م 351 - 311)

  (.والیت شرقی ایران)از خوزستان تا خراسان : ندشد
کردند، بلکه مردمان  زندگی نمی عربستان امروزی مانند مکه و مدینه در ها عرباین 

سخن  ِ عربی و ُسریانی های گوناگون گویشبودند که با  زبان  عرب -سریانیِ   سامی
توانست،  ن مشترک نمیبنابراین زبا. ها ُسریانی بود آن نوشتاری، ولی زبان گفتند می

« عرب»این مردمان که زیر عنوان . ها باشد نامیدن آن« عرب»ِ مشترکی برای  معیار
و  در سوریه امروزی (تدمر)و پالمیر ( پترا)ر نبطیه د های دورتر در گذشتهشهرت یافتند، 

ی ها متاثر از زبان های عربی این گویش. زیستند می ِ عربستان امروزی ِ غربی شمال
در چه جغرافیایی  ها ریانی بودند، بسته به این داشت که آنی، سودانی، آرامی و ُسحبش
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هایی قرار داشتند که از  ِ تأثیر زبان تحت های عربی به عبارت دیگر، گویش. زیستند می
تر بود  بنابراین، هر چه یک قبیلة عرب منزوی .لحاظ جغرافیایی به آن نزدیک بودند

  . های دیگر بود اش نیز کمتر تحت تأثیر زبان ِ عربی نزبا( مانند مرکز عربستان)
 ،ها آناز دین مشترک نیز برخوردار نبودند، زیرا « اعراب»گفت که  توان می با قاطعیت می

، یعنی زبان و عامل این دو بنابراین. پرست بودند و بت پرست ، ماهمسیحی، مانوی یهودی،
تنها معیار مشترکی . ِ این مردمان باشد نِ عرب نامید معیار مشترک ندتوانست نمی دین،

از  :ها بوده است آن ِ جغرافیایی موقعیتتوان برای این مردمان در نظر گرفت،  که می
 فرات از منظر ایرانیان، شد و امپراتوری ایران، امپراتوری شرق نامیده می ها، منظر رومی

داد، به زمان  کیل میاین که فرات مرز میان شرق و غرب را تش .مرز شرق با غرب بود
مردمانی که آن سوی فرات رومیان همة . گردد باز می (پارتیان)اشکانیان رومیان و 

 کردند به کسانی که آنسوی فرات زندگی مینامیدند و ایرانیان  شرقی می زیستند را می
فرات را به عنوان مرز شرق و غرب به  ،به هر رو، ایرانیان و رومیان. گفتند غربی می
آمیانوس مارسلینوس در ماجرای لشکرکشی امپراتور یولیانوس » .شناخته بودند رسمیت

اوایل بهار سپاهیان برای عبور از  .میالدی از اعراب یاد کرده است 363به ایران در سال 
دان و  استرابون، تاریخ (2)« .آماده شده بودند پیشرفت به سوی شرقو  رود فرات

را  «منطقة فرات مرز امپراتوری پارت با روم»کند که  دان یونانی نیز تأیید می جغرافی
 ( 3. )داد میتشکیل 

ایرانیان با توجه به مرزهای خود با روم و بعدها با بیزانس، همین رود فرات را معیار قرار 
یعنی ]« خور وران»زیستند، به  مردمانی که آنسوی فرات تا فلسطین و یمن می. دادند می

یک « ایران»مانند « عرب». تعلق داشتند «غرب»یعنی  [آید جایی که خورشید پایین می
ِ مشترک  فرهنگ و در ایران نیز زبان مشترک، دین مشترک،. ِ جغرافیایی است عنوان

که در این محدودة  مردمانیهمة . (هنوز هم چنین است) نداشتوجود  (یکدست)
میانرودان و ] ربی ایرانِ غ بخش در .رفتند به شمار می، ایرانی کردند میجغرافیایی زندگی 

 .نامیدند می  عرب را جا و مردمان آن کردند ها زندگی می عرب، [آنسوی فرات
از این ». گفتند می« عرب»نیز به ساکنان آن سوی فرات  (اشکانیان) حتا در زمان پارتیان
های اوسروین  توان دریافت که استان های مورخان رومی بدرستی می مآخذ و دیگر نوشته

تمام و کمال از سوی رومیان ( ها استان عرب)عربیه = ، و عربای [ادیابن]، ادیابنه [ادسا]
در متن نام »: آمده است« عربای»در پاورقی توضیحی برای   (4) «.مسخر نگشته بودند
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اعراب آمده است که مقصود  Araboiخاتمه یافته و به صورت  OIحرف و عربها با د
  (5) «.د اینها اعراب سکینیت بوده باشندشای. بوده است النهرین ساکن بین

 

 ای ِ قبیله فرهنگ
« عصبیت». است« عصبیت»ای  ِ قبیله ابن خلدون به درستی گفته است که پایة فرهنگ

هر قبیله . بر زبان مشترک مقدم است حتا ای عصبیت قبیله. یعنی رگ و ریشه و خون
 -ها  عرب. در تاریخ مدرن« ملت»داند، مانند  به ذات می  خود را یک واحد مستقل و قایم

مشترک با دیگر قبایل  ِ یا دین ِ زبان گاه خود را به دلیل هیچ -مانند همة قبایل در جهان
: که شدزمانی که از عضو یک قبیله پرسیده . نگریستند به عنوان یک واحد اجتماعی نمی

 «ازدی»داد من  پاسخ می. هستم« ایرانی»یا « من عربم» گفت نمیچه کس هستی؟ 
به .  هستم( طوایف پشتون)« غلجی یا منگل»، (طایفه بختیاری)« شهنی» ،(طایفه عرب)

قبایل به یکدیگر  ییا گویش یِ زبان نزدیکی .کرد ذکر میعبارتی نام قبیله یا طایفه خود را 
چه  ،این اصل در مورد همة قبایل. شد ها نمی آن« عصبیت»ِ  ِ از بین رفتن استقالل باعث

 .کند زیستند صدق می چه عرب یا قبایلی که در آمریکای شمالی میایرانی، 
گوییم  سخن می« عرب»بنابراین، باید همواره به این نکته آگاه بود که زمانی که ما از 

برای . کردند میمنظورمان مردمانی هستند که در یک محدودة جغرافیایی معین زندگی 
ِ قبایل  ِ مشترک الش کرد تا از فصلجمال عبدالناصر ت ،نخستین بار در دوران مدرن

وحدت ببخشد که « پان عربیسم»ِ  ها را زیر سقف عرب، یعنی زبان استفاده کند تا آن
به همراه عوامل  - («ای عصبیت قبیله») ای ِ نیرومند بودن فرهنگ قبیله البته به دلیل

 . با شکست رو به رو شد -دیگر
 

 بندی اعراب تقسیم
اب یعنی ساکنان غرب ایران تا مرزهای بیزانس را به سه بخش نینا پیگولوسکایا اعر

در کنار مرزهای ایران و بیزانس طی »جا نشنینان که  در کنار یک او .کند تقسیم می
دو گروه بزرگ به ِ اعراب را  مابقی (6) «های پنجم و ششم میالدی پدید آمدند سده

های کوچک چون گوسفند و بز  کوچندگان نیمه بدوی که دام»: کند کوچنده تقسیم می
 «.نشینان یا بدویان کامل که با پرورش اشتران سر و کار داشتند دادند و بادیه پرورش می

(5)  
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: ِ عرب را تشخیص بدهد ِ ساکنان ِ هر سه بخش تواند موقعیت خواننده با دیدن نقشه می
ِ صحرای  ِ غربی های غسانی در شمال و شمال و عرب( ِ فرات غرب)در حیره ِ  انلخمی

این . ِ عربستان یعنی یمن ساکن بودند در جنوب ها بخشی از عرب عربستان و همچنین
به دو بخش  صحرای عربستانقبایل مرکز . مناطق متعلق به اعراب اسکان یافته بودند

یافته  های اسکان ها به عرب هر چه بدوی. دشدن بدوی و بدوی کامل تقسیم می نیمه
با این . شدند ها می ِ یکجانشینی آن تر بودند، به همان نسبت نیز متأثر از فرهنگ نزدیک

بدوی قرار  ِ قبایل بدوی و نیمه یافته مورد تاخت و تاز های اسکان وجود، همواره عرب
 .گرفتند می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شاید الزم باشد در این  .(ِ غارتی اقتصاد)بر غارت استوار بود  ویِ بد قبایلِ  اقتصادبخشی از 
مشتق شده  ِ میانه پارسی «تاختن»این واژه از . بشود« تازی»ای کوتاه به واژة  جا اشاره

به کار « عرب»ِ  معادل -میالدی 11تا  8از سدة  -ِ پساساسانی  زرتشتیاست و در ادبیات 
زیستند و طی تحوالت  ِ رود فرات می در غرب نی کهمردمادر حالی که . گرفته شده است

 شدند و نه تازی سیاسی تا خراسان بزرگ کوچ داده شدند، همواره عرب نامیده می
ی گفته به بدویان «تازی» ،در واقع. !(ندارد «غازی»یا واژة  «طی»ربطی به قبیله عربی )
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به عبارتی  ،لخمیاننشاندة ساسانی یعنی  ِ دست های عرب به مرزهای دولتشد که  می
 برای تحقیر واژة تازی ،ها در ایران عربِ  گیری بعدها، پس از قدرت .کردند حمله می ،ایران

آنسوی )ِ غرب ایران  در تمامی منابع تاریخی، به ساکنان. ها اطالق گردید به همة عرب
 . گفتند و نه تازی عرب می( فرات
ِ  تاریخ. ِ چندانی برخوردار نبودند از اهمیتها،  ِ عرب بدوی و بدوی در میان های نیمه عرب

ِ عربستان یعنی یمن  های میانرودان تا سوریة امروزی و جنوب ، به عرب ِ عرب تمدن
نینا پیگولوسکایا پس از ارزیابی اسناد ُسریانی و بررسی نفوذ مسیحیت در . گردد برمی

نموداری از  ،مطالبهمة این »: نویسد های میانرودان، سوریه و فلسطین می میان عرب
 -رابطة نزدیک و نفوذ مسیحیت در میان اقوام عرب و گسترش ارتباط اقوام ُسریانی 

سوریاییان در ایجاد این ارتباط و گرایش اعراب به آیین . زبان بود یونانی با اقوام عربی
. زیرا زبان سوریاییان به زبان اعراب نزدیک بود. کردند مسیح نقش بسیار مهمی ایفا می

های  رسد که لهجة خاصی در میان آنان رواج داشت که شامل واژه چنین به نظر می
  (8) «.سریانی و عربی بود

 

 یکجانشینی و تمدن
کنند، توانایی  زندگی می رتییِ عش به طور کلی کوچندگان یا مردمانی که به صورت

شینی دو تمدن و یکجان. ها فرهنگ دارند، ولی تمدن ندارند آن. ساختن تمدن ندارند
های مادی و معنوی که به  فرهنگ، یعنی داشتن یک سلسله ارزش. اند روی یک سکه

تمدن، یعنی . اند گرفته و طبیعی شکل( selbstorganisierend)ای خودسامان  گونه
 bewußt)یافته  ای سامان های مادی و معنوی که به گونه ارزش ِ گیری شکل

organisiert )؛ البته با این تأکید شود ها پاسداری می از آن و آیند بوجود می مند و نقشه
یافتة  ِ سامان شکل ،به عبارتی. است ای ِ چند سده یکجانشینی تمدن،شرط  پیش که

که کشاورزی شالودة آن  از این رو، سازمان دادن با یکجانشینی. استفرهنگ، تمدن 
 . رابطة مستقیم دارد است
ها هیچ گاه  زیستند؛ آن ارج از تاریخ تمدن میای خ بدوی و بدوی به گونه های نیمه عرب
از این رو، . نبودند ایران، بیزانس و عربهای بزرگی چون  ای برای تمدن ِ جدی خطر

ها و  گردد که طی سده گوییم، به آن بخشی مربوط می ها سخن می هنگامی که ما از عرب
 . د را بوجود آوردندهای خاص خو و خیزهای سیاسی اسکان یافتند و تمدن  ِ افت در خالل
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به  ها کوچی. ها، آرام آرام، بر یکدیگر اثر گذار باشند توانند طی سده می ها فقط تمدن
ها  اری همة عربانگ یکسان. شان از چنین کیفیتی برخوردار نیستند دلیل نوع زندگی

ِ تمدن که در میانرودان، سوریه و فلسطین و یمن  های صاحب عربِ  یعنی یکی دانستن
های بدوی عربستان مرکزی و غربی، از یک سو ناشی از  کردند با عرب ی میزندگ
حمله »ناشی از  از سوی دیگر تبلیغات ایدئولوژیک انگاری بخشی از مورخان و سهل
 . استِ باشکوه ایران ساسانی  به تمدن« مسلمان ِ بدوی اعراب

و  تاختند میشهر -دولتبرای غارت به این یا آن شهر یا  -ها یا کوچی -« عشایر»حتا اگر 
تغییرات چندانی  در ساختار آن تمدن توانایی آن را نداشتند کهکردند،  میآن را غارت 

و  کردند میشهری یا کشوری را تصرف  -ولتها د و حتا اگر این کوچی. آورندبوجود 
 . شدند میدیر یا زود در آن تمدن حل  ماندند میجا  همان

ای متمدن و بدویان یک اشتباه نابخشودنی است، اشتباهی ه ِ عرب بنا بر این یکی دانستن
گونه که در باال  همان .شود بارها صورت گرفته است و هنوز بازتولید می شوربختانهکه 

زیستند، یعنی در  بودند که در غرب ایران می مردمانی ها، بمنظور از عر گفته شد،
مواره از سوی قبایل بدوی ها ه این بخش از عرب. میانرودان، سوریه، فلسطین و یمن

مرکزی ایران که همواره  های حکومتگرفتند، درست مانند  مورد تهاجم و غارت قرار می
در درون محدودة  (عشایر)ِ کوچی  در حال خاموش کردن و دفع حمالت قبایل ایرانی

 ِ قبایل ایرانی) ای ِ قبیله ولی کسی تمدن ایران را تا سطح فرهنگ. ندجغرافیایی خود بود
 .دهد تنزل نمی (کوچی

ها در میانرودان که از تمدنی کهن برخوردار بودند، لخمیان بودند  ِ عرب ترین بخش مهم
دینی و  ِ سیاسی، ِ دقیق حیره، مناسبات بدون شناخت. که در پادشاهی حیره ساکن بودند

و . گیری اسالم را به درستی توضیح داد توان تاریخ شکل جا نمی فرهنگی حاکم بر آن
ِ قادسیه که همه در چند  مکان ِ شهرهایی مانند کوفه و ِ بعدی توان به نقش همچنین نمی

 .اند پی برد کیلومتری آن واقع
 .پردازیم می« حیره»ِ بعدی این نوشتار به  از این رو، در بخش

 

 پایان بخش سوم
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 -های چهارم  اعراب، حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سده: پیگولوسکایا، نینا -1
 51، انتشارات علمی و فرهنگی، ص 1352اهلل رضا، تهران،  ترجمة عنایت. ششم میالدی

 . 85: 1352پیگولوسکایا  -2
3- Al-Hira, Isabel Toral-Niehoff: Al-Hira. Leiden-Boston 2014, p. 

47 
اهلل  عنایت: ترجمه .ان در روزگار پارتیان و ساسانیانشهرهای ایر :نینا ،پیگولوسکایا -4

 112انتشارات علمی و فرهنگی، ص  ،1385 رضا، تهران،
 . 112: 1352پیگولوسکایا  -5

المفصل »جلدی خود،  11در کتاب ( 1185-1115)همچنین مورخ عراقی جواد علی 
واژه عرب را موشکافانه مورد  13تا  5، جزء االول، ص «سالمفی تاریخ العرب قبل از ا

ه زبان، دین و نژاد مشترک ربطی ب« عرب»گیرد که  پژوهش قرار داده است و نتیجه می
شدند که در یک محدودة  ندارد و از زمان آشوریان تا ساسانیان به مردمانی گفته می

ِ کوچکی از سوریه  ن منطقه بخشدر زمان آشوریان ای. کردند جغرافیایی معین زندگی می
تر شد و سرانجام از میانرودان تا یمن  های بعدی همواره گسترده کنونی بوده ولی در زمان

 .را شامل گردید
 . 548: 1352پیگولوسکایا  -6
 . 521: 1352 پیگولوسکایا -5
 . 153-152: 1352پیگولوسکایا  -8
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 خش چهارمب
 

های پیشین به این نکتة بسیار مهم اشاره کردیم که در میانرودان، سوریه،  در بخش
های  از دیرباز شکل گرفته شده بود و مردمان این محدوده  ِ عرب یمن تمدنفلسطین و 

ِ  تاریخ. تنزل دادِ قبایل بدوی در عربستان مرکزی  انمردم ِ اید تا سطحجغرافیایی را نب
های ساکن این  ِ عرب تمدن. ِ آن روزگار هم هست خ بخشی از ایران بزرگمیانرودان، تاری
افت و ِ ایران همواره در حال بده و بستان دینی و فرهنگی بودند و  ِ کهن منطقه و تمدن

ِ تاریخی که  ِ این واقعیت پذیرشکارا آش. اند را پشت سر نهاده فراوانی خیزهای سیاسی
های ایرانی  دیگر گروه ها در کنار ها سده ِ قابل توجهی از ایرانیان، عرب بودند و آن بخش

ِ   بدون درک نقش .زبان دشوار است ِ پارس از ایرانیان ای پارهزیستند هنوز برای  می
شناس مجبور است اسالمی  ایران مورخ یاهای ایرانی در میانرودان و خراسان بزرگ،  عرب

خارج از مرزهای  اعراب مسلمانی که در»، یعنی «ی خارجینیرو»شدن ایران را به یک 
  .گره بزند« جم کردندزیستند و به ایران تها ایران می

 .ِ جمعیتی و ترکیب دینی میانرودان اشاراتی شود ست که به ترکیب از این رو، ضروری

 
 میانرودان
ِ حاضر در  گویند که در حال دجله و فرات را میانرودان می ِ ودرگ میان دو رمنطقة بز
ترین بخش میانرودان در  بزرگ. کشور عراق، ترکیه، سوریه و کویت است چهاربرگیرندة 

 .کشور عراق کنونی قرار دارد
ساسانیان تعلق  ِ ، به قلمروة امروزیی مرزی در ترکی تمامی عراق کنونی تا نصیبین، شهر

ِ  پایتخت]در آن روزگار بابل، تیسفون ( ِ عراق بخش)ین شهرهای میانرودان تر مهم. داشت
اربیل، موصل و آشور نینوا،  ،(کرکوک) حیره، انبار، دستگرد، کرکه ،[ساسانی زمستانی

ادیان . زبان بودند زبان و پارس مردمان این گسترة جغرافیایی آرامی، ُسریانی، عرب. بودند
، (وری و یعقوبیتنس)ر داشتند، مانند یهودی، مسیحی گوناگونی نیز در آن جا حضو

باید به این نکتة مهم توجه داشت که . پرستی بتپرستی و  زرتشتی، مانوی، مزدکی، ماه
یعنی  ِ ساسانی بودند، بخشی از قلمرو ایراناین مردمان دارای کشوری ویژه نبودند و 

 (. غیرایرانی)« یانیران»رفتند و نه  ایرانی به شمار می
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بود ( ژئوپلیتیک)سیاسی  -، ایران یک مفهوم کاماًل جغرافیاییاز منظر تاریخی که بنگریم
های  عرب کهتوان گفت  از این رو، می. نداشت ِ یکدست نژاد و ، دینو ربطی به زبان

رفتند و نه  و خراسان تا فروپاشی ساسانیان، ایرانی به شمار می میانرودان ِ ساکن
ِ ایران از بیزانس  شکست ای که پس از ِ سیاسی و دینی تحوالت. (غیر ایرانی)« انیرانی»

ِ درونی خود ایران  های ساکن ایران شدند، تحوالت ِ عرب گیری رخ دادند و منجر به قدرت
 .  «اعراب مسلمان بدوی»یعنی « خارجیان»ِ حملة  بوده و نه معلول

به  امیران آن ، حیره است کهترین حوزة جغرافیایی در میانرودان کننده ترین و تعیین مهم
ِ  ولی بدون شناخت. اند کارگزاران پادشاهان ساسانی در تاریخ به ثبت رسیده ِ عنوان

شهر کوفه که در پنج کیلومتری آن به تدریج شکل  اهمیت توان به درست از حیره نمی
  .پی بردِ بزرگی ایفا کرده  گرفت و در تاریخ دین بعدی یعنی اسالم، نقش

 

 انیران ایران و
« انیران»ِ  ای به مفهوم ست که در این جا اشاره پیش از پرداختن به امارت حیره، ضروری

در این جا . آمده است 2، بند 18این واژه نخستین بار در اوستای جدید یشت . بشود
ِ پر گزند را  فّر ایرانی، اهریمن»: شود ها هم ردیف می یعنی غیرایرانیان با پلیدی« انیران»

آلود را شکست دهد؛  ِ خونین درفش را شکست دهد؛ بوشاسِپ خواب دهد؛ خشمشکست 
درهم افسرده را شکست دهد؛ آپوش دیو را شکست دهد؛ سرزمینهای [ ِ بندان]یخ 

ترجمة نرم است و « دادن  شکست»گفتنی است که  .(1)« .را شکست دهد انیران

نبشتة  در سنگ همچنین .دباش می« و برافکندن تباه کردن/ نابود کردن»تر آن  درست
من هستم خداوندگار »: رفته استاشاره  یعنی انیران شاپور اول نیز به همین واژه

زاده ایزدان پسر خداوندگار ( غیرایرانیان) انیرانمزداپرست شاپور شاهنشاه ایرانیان و 

 «.مزداپرست اردشیر شاهنشاه ایرانیان زاده یزدان نوه خداوندگار بابک شاهزاده آسمان
در همین . میالدی بر دیوارة کعبه زرتشت حک شده است 262این کتیبه در سال ( 2)

-1: امارات و ایالت امپراطوری ایران اینها هستند». شود منطقه آورده می 21جا نیز نام 
 -5، (آدیابن)تنورشنکن  -6آسورستان،  -5میشان،  -4خوزستان،  -3پارت،  -2پارس، 

، (گرجستان)ویرچان  -11، (ارمنستان)ارمینا  -1، (ربایجانآذ)آتروپاتکان  -8عربستان، 
تا حدود کوههای کاپ  -14بالسکان،  -13، (البانیا)اردان  -12، (ماهلو نیا)سیکن  -11

 -15، (گرگان)ورکان  16ماد،  -15، (البرز)تنگه آالن و کلیه کوههای پذشخوار ( قفقاز)
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 - 21کرمان،  -21، (ابرشهر)شتر تمام اپارخ -11، (هرات)خرو  -18، (مرو)مارگو 
 -25پرتان،  -24، (مکران)مکوران  -23، (تورستان)توگرن  -22، (سیستان)سکستان 

 -28، (کاشغر)کاش  -25، (پیشاور)کوشان شهر تا حدود پیشکابور  -26هندوستان، 
 (3) «(.چاچ)چاچستان  21و ( سغد)سوگد 

، (آذربایجان) مچنین پیشاور، آرتروپاتکانهمان ماد بود؛ ه« پرتان یا پاردانا»برای نمونه 
ها از لحاظ  آن. کدام ُترک یا سامی نبودند ها از این هیچ ؛، مکران و غیره(هرات)خرو 

 ،ِ این مناطق با این وجود پیش از تصرف. های ایرانی هستند زبانی جزو خانوادة زبان
انی بود، شاه ساس رساند که هر جا زیر حاکمیت این می. رفتند به شمار می« انیران»
 به عبارتی .شد نامیده می« انیران»ِ شاهنشاهی  رفت و خارج از قلمرو به شمار می« ایران»

 . مشترک ندارد ِ ، زبان و نژاد و ربطی به فرهنگ هبود ژئوپولیتیکِ  ایران یک مفهوم دیگر،

از  یرکای که به جای نهاده است، د نبشته روحانی اعظم ساسانی در سنگ (کردیر) کرتیر
او . تایی که در باال آمده سازگار استِ اوس با درک در گوهر خود دهد که ارایه می« انیران»

یا « ان ایر»را  اش گرجستان، ارمنستان، شام، عراق، جزیره عرب و آناتولیا نبشته در سنگ
از نظر  ،نیست (زبان و طبعًا فارس) زرتشتیبه عبارتی هر کس که  نامد، می« انیران»

های  بعدها در نوشته« انیران»همین درک از مفهوم . یا غیر آریایی است« انیرانی»، کرتیر
یعنی ایرانیانی  - های نهم و دهم و یازدهم بازتولید شده و مسلمانان را زرتشتیان در سده

به سخن دیگر، نسخة کرتیر از مفهوم . اند خوانده« انیرانی» -را که مسلمان شده بودند
حافظة تا به امروز در   ِ دینی است که توانسته به غایت افراطی ِ تبرداش یک« انیران»

 .باقی بماند زبان پارس ِ ایرانیانِ ما   جمعی

 
 حیره

گذاران آن چه کسانی بودند و چرا به  حیره چگونه بوجود آمد و بنیان: ها نخستین پرسش
 گفتند؟ می« حیره»آن 

نخستین : به سوی میانرودان رخ داد( یمن)دو مهاجرت بزرگ از قبایل عربستان جنوبی 
 224تا  211ِ  های میان موِج مهاجرت در دوران بحران و فترت اشکانیان یعنی سال

ِ بالش ششم و برادرش اردوان  ِ قدرت میان جنگ ،در این برهة زمانی. میالدی اتفاق افتاد
گ با ِ جن کردند از طریق های محلی تالش می حکومتپنجم آغاز شد و از سوی دیگر 

در این میان نیز حاکمان ساسانی که  .تر کنند دامنة قدرت خود را گسترده هایشان رقیب
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البته باید . نیز برای توسعة قدرت خود وارد معرکه شده بودند بوداستخر  مرکزشان در
ِ یمن را نیز دچار آشوب و  ِ ششم، وضعیت سیاسی ِ روم از بالش گفت که شکست سخت

زمان نیز پادشاه سبأ به حضرموت لشکرکشی کرد و آن را تصرف در همین . ناامنی کرد
 -سیاسی و اقتصادی - «بحران جهانی»توانیم از یک  با ترمینولوژی کنونی می .نمود

 .شده بود ها سخن بگوییم که منجر به این مهاجرت
و [ در یمن]موج دوم مهاجرت قبایل عرب به مناطق میانرودان با ویرانی ّسد مأرب 

ِ بسیاری از  خورد که شالودة زندگی های ناشی از طغیان و سیل آب گره می ویرانی
در سورة میالدی رخ داد که  524واقعه در سال این . مردمان آن سرزمین را نابود کرد

کنون، مهاجرت مردمان  از آغاز تاریخ تا (.4) استبازتاب یافته نیز  16و  15سبأ، آیات 
موارد باال، . است توأم بودههای سیاسی  صادی و سرکوببا از بین رفتن منابع اقتهمواره 

 .اند  هبه میانرودان بود (یمنی) های واقعی مهاجرت اعراب جنوبی زمینه
در اواخر قرن دوم یا اوایل قرن سوم میالدی قبایلی از اعراب قحطانی به سبب »

پس از مشکالت اقتصادی و معیشتی از یمن کوچ کرده، ابتدا در بحرین فرود آمده و 
 کم در مرزهای عراق استقرار و ایجاد اتحاد در میانشان تحت نام تنوخیان، کم

های مقارن با سقوط اشکانیان و روی  نفوذ کرده و در دوره فترت و آشوب [میانرودان]
کار آمدن ساسانیان در نواحی مجاور حیره در مرزهای ایران و نیز مرزهای روم مستقر 

حیقار،  لخم، بنی توان به بنی فهم، بنی ین مهاجران عرب میترین قبایل ا از مهم. شدند
اشاره کرد که ابتدا تحت قیادت ( قبیله ازد)غطفانیان، بنی زهره، بنی صبح و ازیان 

 ( 5)« .یافتندفهم در اطراف انبار و حیره سکونت  بنی
ذاری گ کنند، تصویر نادرستی از بنیان ی که به هشام کلبی اتکا میبیشتر راویان اسالم

 :نویسد برای نمونه دکتر جواد مشکور می. کنند حیره عرضه می
هنگامی که دولت اشکانی رو به ضعف نهاد، بزرگان فارس اردشیر بابکان را حمایت »

میالدی، بعد از شکست دادن اردوان پنجم در جنگ  226کردند تا این که وی در سال 
ز اعراب یمن به حیره فرود آمدند و در همین زمان قبایلی ا. هرمز، فرمانروای ایران شد

تشکیل دادند که رئیس آن جذیمه االبرشر با اردشیر بابکان  دولتیدر منطقة فرات، 
معاصر بود و طبق قراردادی که بین آن دو بسته شد، حکومت حیره از طرف شاپور پسر 
. اردشیر به عمرو بن عدی، خواهر زاده جذیمه، واگذار شد که سر سلسله لخمیان است

گویند، از  لخمیان که ایشان را مناذره، آل نضر یا ال عمرو بن عدی و ال محرق نیز می
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به نقل از مشکور، ص ]« .سال بر حیره حکومت کردند 364یعنی حدود  632تا  268
534] (6) 

 هنوز ها که عرب داردبه یک سابقة طوالنی از تمدن و یکجانشینی نیاز « تشکیل دولت»
ِ میان انوشیروان یکم  پیمان. فاقد آن بودنددشان در زمان اردشیر بابکان ِ ورو یعنی با آغاز

نبود، بلکه « دو دولت»ِ غربی فرات، یک پیمان میان  و قبایل تازه ساکن یافته در بخش
ِ تنوخیان  ها را با نام میان یک دولت و یک مجموعه از قبایل بود که ما در تاریخ آن

 جا ساکن شوند جازه داد که این مهاجران عرب در آندولت نوین ساسانی ا. شناسیم می
پاسداری  در برابر روم و بدویان ها هم به نوبة خود از مرزهای ایران و آن (ها گاه در خیمه)

کتیبه آن )نامید « ِ همة اعراب لکَم»تا رسیدن به زمان امرالقیس که خود را . کنند
 . شد میبایستی حدود یک سده طی  ، می(موجود است

ساکنان حیره به سبک شهرها صورت نگرفته بود، یعنی  سازی خانهر حیره از همان آغاز د
پس از  که طبری. کردند ها ِگلی یا سنگی زندگی نمی های نخست در خانه از همان سال

اًل از زبان ُسریانی آگاهی احتما آورد خود را به رشتة تحریر« نگاری تاریخ» ،سال 211
با  "تّبع"هنگامی که »: گفته است وترجمه کرده « سرگردانی»واژة حیره را  نداشت؛ او

شدند و از این رو، آن سرزمین را  سرگردان و حیرانلشکریانش بدانجا روی آوردند، 
 ( 5)« حیره نامیدند

« حیره»دانست دربارة واژة  خانم پیگولوسکایا که هم زبان ُسریانی و هم عربی می
شد که به مفهوم  نامیده می" حیرتا"یا " حیره" ،در آغاز ِ لخمیان ِ دولت تختگاه»: نویسد می

به معنای " حیرت"در زبان مردم عربستان جنوبی واژه . بود اردوگاه و محل استقرار عساکر
این مفهوم با مفهوم واژة . آمده است" حیر"از فعل " تحیر"اردوگاه است که به صورتهای 

گاه و  منطبق و به معنای خیمه [نیاز بی/ ِ یمن عربی] در زبانهای سریانی و عربی" حیرتا"
بدین . لقب یافت( حیره نعمان)بدین سبب بود که »: دهد و ادامه می« .منزلگاه است

 ها« حیره» ،دلیل به همین( 8)« .روال نام مزبور از صورت عام به صورت خاص در آمد
 .نعمان، حیرة منذر و غیرهحیرة : شدند ها نامگذاری می ِ صاحب آن قطب [ها گاه خیمه]

ِ  حیره به شهر تبدیل گردید و واژة عام ،سازی با ساختمان پس از چند دهه سرانجام،
 .تبدیل شد -نام یک شهر -حیره به خاص 

 یک میالدی باید حیره به 5حداکثر در آغاز سدة »توان گفت که  بنا بر اسناد تاریخی می
 411یک اسقف از سال شدة  ادعا وجود اثباتاین  ِ رشد کرده باشد؛ شاهدِ شهری  مرکز
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های اسقفی در شهرها بنا  دانیم که اکثر تشکیالت جاست، زیرا می میالدی در آن
 (1)« .شدند می

اعراب جنوبی به منطقة میانرودان، ترکیب  ِ مهاجرتبا  که نکتة بنیادین در این جاست
 ِ مردم از قبایل گوناگوناین  زیرا. جا دگرگون شد آن( زبان)ایرانی  -ُسریانی  -آرامی 

آرامی و حتا حبشی  -که متأثر از ُسریانی ِ عربی های گوناگون به گویشعرب بودند و 
و  (نستوری، منوفیزیت و ارتدکس)  ها مسیحی بخشی از آن. گفتند سخن می بودند

 ِ وسیعی از ای، بخش در یک فرآیند چند سده .بودند پرست پرست و ماه ها بت بخشی از آن
های مهاجر  از عرببود، به ویژه جمعیت حیره که اکثرًا  شده نشین میانرودان عرب

 . شد تشکیل می

 

 حیره امارت دین و زبان در
های گوناگونی نیز به  های جنوبی به منطقة میانرودان ادیان و فرهنگ ِ عرب با مهاجرت

طی . تعلق داشت پرستی نیز به این ادیان پرستی و ماه مسیحیت، بت. جا وارد شدند آن
. ِ فعال قرار داشتند این ادیان با ادیان بومی این منطقه در حال یک بده و بستان ،ها دهه

های جنوبی در  ِ عرب روانی، مانوی و مندایی پیش از ورودادیان زرتشتی، یهودی، ُز
 اسناد تاریخی و حتا روایات بر ولی بنا. ِ میانرودان جا افتاده بودند ِ گوناگون مناطق

 .بوده است نستوریِ نوع  مسیحیت ،اسالمی دین غالب در حیره
بیشتر پادشاهان حیره از قرن پنجم میالدی به بعد مسیحی بودند و بسیاری از مردم »

حیره نیز به مسیحیت و به ویژه مذهب نسطوری روی آوردند، چنان که در میان قبایل 
همین را [ 311ی، البلدان، ص یعقوب]) «.تمیم، لخم، و تغِلب نیز مسیحیت رواج داشت

، عباد [استاد جواد علی] به اعتقاد او»: ده استنیز جواد علی، مورخ عراقی، نیز تأیید کر
از سه قبیلة مختلف تمیم، لخم و ازد تشکیل شده بود که علی رغم اختالف نژاد و نسب، 

تنها به  ادعباز این رو، نام . اعتقاد به یک آیین آنها را گرد یکدیگر جمع کرده بود

. پرستان ساکن آن سرزمین متمایز سازد شد تا آنان را از بت نصرانیان حیره اطالق می
هنگامی که مسیحیت به صورت آیین رسمی حیره در آمد و اکثر مردم آن به این آیین 

ها از  گردید تا سبب تمایز آن گرویدند، این نام به همة مسیحیان حیره اطالق می
 (11)« شدمسیحیان دیگر عرب با
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. جا اسکان یافتند های میانرودان نیز به سوی حیره رفتند و در آن ولی به مرور زمان بومی
 آنان. در کنار این سه طایفه، گروهی از نبطیان عراق نیز در حیره اقامت داشتند»

بازماندگان ساکنان قدیمی عراق یعنی کلدانیان، بابلیان و آرامیان بودند و به زراعت 
زبانان به همراه  زبانان و پارسی ُسریانی - ِ دیگر، آرامی به سخن (11)« .تنداشتغال داش

ِ  ترکیب! تر گفته شود دقیق. زیستند های حیره می ِ عرب ِ کهن خود نیز در کنار ادیان
، با این تفاوت که دین گردیدجمعیتی حیره درست مانند ترکیب جمعیتی میانرودان 

باید به این نکته توجه کند که  خواننده می. بودنجا غالب  در آ( نستوری)مسیحیت 
های عربی عبور کرده بود و رنگ و بوی  ِ ادیان کهن و استوره ها از فیلتر ِ عرب مسیحیت

 . خاص خود را داشت
پرستان تفاوت قایل  میان خود و دیگر ادیان به ویژه بت که مسیحیان حیره برای این

تشکیل " عباد"ا جمعیت اصلی شهر حیره را ام». نامیدند می« ِعباد»شوند، خود را 

و زبان سریانی، زبان دینی و فرهنگی ایشان ... دادند که غالبًا مسیحی نسطوری بودند  می
البته مردم حیره . گفتند بود ولی در گفتگوهای روزانه احتمااًل به زبان عربی سخن می

توان  داشت و می زبان عربی را به لهجة خاصی صحبت می کردند که بیشتر رنگ نبطی
گفت منشآ لهجة خاص مردم این شهر به علت تأثیرات زبان و فرهنگ آرامی و نبطی 

 (12)« .و سریانی بوده است آرامیهای خط  است به ویژه آن که خط حیره هم از شعبه

های  گویش) عربیمردم حیره  زبان گفتارینکتة مهم در این جا، این است که 

 به همین علت،. بوده است ُسریانیها  آن دینی و فرهنگی رینوشتا ِ زبانولی ( گوناگون

به دلیل حاکمیت سیاسی ساسانی در )میانه  های ُسریانی و پارسی بسیاری از واژه ،بعدها
ِ قرآن به آن خواهیم  ِ عربی و زبان ِ زبان در بخش) وارد زبان نوشتاری عربی گردید( جا آن

« عبد»به خود  ،رفتند به شمار می« یعباد»افراد مسیحی در حیره که . (پرداخت
همان « عبد». هستم، یعنی من مسیحی  م«عبد»گفت که من  اگر کسی می. گفتند می

به عبری و )ال + عبد ] «عبداله» ُسریانی ها مفهوم در حالی که آن. دهد معنی می« بنده»
هفت ( یانیُسر)« عبداله» مفهوم .بردند را فقط برای مسیح به کار می ( آرامی یعنی خدا

 servant of Godبار در انجیل عهد قدیم آمده است، مسیحیان به عیسی مسیح نیز 

« عبداهلل»ِ آن  یا معرب« عبداله»ترجمة همان  ،که اینگویند می Gottesknechtیا 
  .است
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جا  د رادر حیره خو ندیهودی، مانوی و مزدکی نیز توانست ادیانِ مسیحیت،  البته در کنار
. ندشد ِ حیره حمایت می مزدکیان توسط درباره ویژه برای یک دورة خاص که ب. بیندازند
 .ِ مزدکی در دوران قباد رخ داد شِ کی گسترش

های درباری  در ایران، دوران آشوب( میالدی 531-488)دوران مقارن با پادشاهی قباد »
هر  .های سخت به خلع قباد از تخت سلطنت منجر شد آید و همین آشوب به شمار می

قیام مزدکیان و تمایل . دوباره قدرت را به دست گیرد. م 411چند او توانست در سال 
های بزرگان و موبدان را به همراه  پادشاه به پذیرش این آیین و حمایت از ایشان، فتنه

ضعف دولت ساسانی در این دوران به . داد داشت که دامنه آشوب را گسترش می
میالدی حارث بن عمرو از  523د تا آنجا که در سال های تابع نیز سرایت کر امارت

. ِ کنده توانست منذر بن ماءالسماء را از حیره فراری داده و بر آن تسلط یابد پادشاهان آل
رسد حارث بن عمرو کندی پس از قدرت یافتن در حیره به جلب نظر قباد  به نظر می... 

پیروی از قباد، آیین مزدکی را  دهند که حارث به پرداخته باشد، زیرا منابع خبر می
پذیرفته، در قلمرو حکومتی خود به تبلیغ آن پرداخته و حتی خلع منذر بن ماء السماء و 

ضبط  کسقوط لخمیان در حیره را در همین اظهار تمایل حارث به قبول آیین مزد
 ( 13) «اند کرده

یک جریان قدرتمند ِ مانوی و مزدکی در حیره باعث شد تا به مرور زمان  ِ کیش گسترش
ِ دین بعدی یعنی  در این امارت شکل بگیرد که در تاریخ عربی -ایرانی  (عرفانی)گنوسی 

 . اسالم نقش بسیار بزرگی ایفا کرد
همچنین ما گزارشات فراوانی داریم مبنی بر این که بسیاری از شاعران عرب به 

. کردند خوانی میرسرودند و شع شعر می ی حیرهها خانه های خاص خود در می گویش
اختراع نشده بود، یا این اشعار به ثبت نرسیدند یا اگر   خط عربی جا که هنوز ولی از آن

نگاران  پس از دویست سال، تاریخ .اند هم به ثبت رسیدند به خط ُسریانی نوشته شده
گذاری کردند و به منطقة مکه و  نام« شاعران عهد جاهلیت»اسالمی همین شاعران را 

 .جا به جا کردندمدینه 

 چکیده
ِ غربی فرات، خطة مرزی میان امپراتوری  توان با قاطعیت گفت که حیره در بخش می

شکل  ها گاه خیمهِ  ساسانی و بدویان عربستان در اواسط سدة سوم میالدی ابتدا در شکل
ِ ایرانی توانست به یک  آغاز گردید و تحت تأثیر تمدن شهرسازیبه مرور زمان . گرفت
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ِ جمعیتی مردم حیره غالبًا  ترکیب. ِ پادشاهی ساسانی قرار بگیرد تابع( امارت)شهر  -دولت
بود و بعدها  (عمدتًا نستوری) شان مسیحی شد که دین های مهاجر تشکیل می از عرب

زبان . ها ها اضافه شدند، یعنی بابلیان، کلدانیان و آرامی مردمان بومی میانرودان نیز بدان

. ها ُسریانی بود آن نوشتاریهای گوناگون عربی ولی زبان  ، گویشمردم حیره گفتاری

های گنوسی  پرستی و جریان پرستی، ماه ِ مسیحیت، ادیان زرتشتی، یهودی، بت در کنار
 . های مانوی، مزدکی و مندایی نیز رواج داشت مانند کیش

آن خواهیم  های ساسانی، اهمیت و پایان در فصل بعدی به مناسبات امارت حیره با دولت
 .پرداخت

 

 4پایان بخش 
 
، انتشارات 1351تهران، . ترین سرودهای ایرانیان اوستا، کهن: دوستخواه، جلیل -1
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 35ص  85تابستان  سال سوم، شماره یازدهم، -نامه تاریخ  پژوهش
 .35: 85تابستان : اکبری -3
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است و بود دو باغستان از ر[ یرحمت]در محل سكونتشان نشانه سبا [ مردم] یقطعا برا
خوش  است یتان بخورید و او را شكر كنید شهرپروردگار یاز روز[ به آنان گفتیم]چپ 

ع رم را روانه كردیم و دو [ سد]گردانیدند و بر آن سیل  یپس رو/  آمرزنده یو خدای
از كنار تنك داشت تبدیل  یگز و نوع هاى تلخ و شوره كه میوهباغستان آنها را به دو باغ 

 (ترجمه فوالدوند. )كردیم
بررسی روابط دولت : آبادی، سید اصغر عظیمی، کیومرث و محمود/ میرزایی، کیومرث -5

تاریخ در آینه پژوهش، سال : در. ساسانیان و امارت حیره از آغاز تا سقوط این امارت
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حیره و یمن : جعفری، سید محمد مهدی و دری، نجمه/ افراسیابی، غالمرضا -6
مجلة مطالعات ایرانی : در. های عربی های ورود آداب و فرهنگ ایرانی به سرزمین دروازه
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 رهای ایرانی، شماره هفتم، بها مجلة مطالعات ایرانی مرکز تحقیقات فرهنگ و زبان -5
 53، ص 1384
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، 1381ترجمة باقر صدری نیا، تهران . تاریخ عرب قبل از اسالم :سالم، عبدالعزیز -11
  185-184شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ص 
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 خش پنجمب
 

 (چکیده نوشتار پیشین)یادآوری 
ِ غربی فرات، خطة مرزی میان امپراتوری  حیره در بخش گونه که نشان دادیم همان

شکل  ها گاه خیمهِ  ساسانی و بدویان عربستان در اواسط سدة سوم میالدی ابتدا در شکل
ِ ایرانی توانست به یک  آغاز گردید و تحت تأثیر تمدن به مرور زمان شهرسازی. گرفت
ِ جمعیتی مردم حیره غالبًا  ترکیب. ِ پادشاهی ساسانی قرار بگیرد تابع( امارت)شهر  -دولت

ِ نستوری بود، ولی به  ِ غالب در حیره مسیحیت ؛ دینشد های مهاجر تشکیل می از عرب
ها نیز اضافه  ها به آن ِ میانرودان یعنی بابلیان، کلدانیان و آرامی مرور زمان مردمان بومی

ها  های گوناگون عربی ولی زبان نوشتاری آن زبان گفتاری مردم حیره، گویش .شدند
پرستی و  پرستی، ماه ِ مسیحیت، ادیان زرتشتی، یهودی، بت در کنار. ُسریانی بود

 . و مندایی نیز رواج داشتهای مانوی، مزدکی  های گنوسی مانند کیش جریان
 

 مناسبات پادشاهان ساسانی با حیره
ِ پادشاهان پارتی  وم، ادامة سیاستِ پادشاهان ساسانی در برابر امپراتوری ر سیاست

طلبی  ِ پادشاهان ساسانی نیز در این بود که جلوی توسعه تمامی تالش. بود (اشکانی)
های  ِ شرقی رود فرات پایگاه در مناطق اتوری روم را بگیرند و نگذارند که رومیانامپر

ِ مرزی در برابر روم و قبایل  از این رو، ایجاد یک خط دفاعی. نظامی خود را برقرار سازند
شاهان ساسانی از آغاز . بدوی عربستان مرکزی یک رویکرد نوین از سوی ساسانیان نبود

رده بودند و به همین نظامی پی ب -ِ سیاسی حاکمیت خود بر ایران به این نکتة پراهمیت
ها را زیر  حیره استقبال کردند و آنهای مهاجر مستقر شده در  عرب از ِ باز دلیل با آغوش

 .های مالی و نظامی خود قرار دادند چتر حمایت

و .( م 241-226)آل فهم در دوران حکومت خود بر حیره تابعیت اردشیر ساسانی »
از طرف این پادشاهان، نایبان اداره نواحی را داشته و ( میالدی 252-241)پسرش شاپور 

 (1)« نشین امپراطور ساسانی بودند عرب
یزدگرد یکم در پی . اوج رونق و شکوفایی امارت حیره در دورة پادشاهی یزدگرد یکم بود

ل تالش کرد تا شالودة به همین دلی او .کران روحانیت را محدود کند ِ بی آن بود تا قدرت
نقطة . ها باشد تحت کنترل قرار بدهد ِ اقتصادی آن همان منابعقدرت روحانیت را که 
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سیاسی برای ادیان دیگر به ویژه  -آغاز یزدگرد یکم از یک سو ایجاد فضای باز دینی 
انگیز نیست  شگفت. مسیحیت بود و از سوی دیگر گرفتن مالیات از روحانیت زرتشتی بود

در زمان ». شود معرفی می« کار بزه یزدگرد»نگاری زرتشتی با عنوان  در تاریخ او که
در روابط بین عیسویان و زردشتیان باب ( میالدی 421-311)ِ یزدگرد اول  سلطنت

ِ سریانی، که در عصر یزدگرد به رشته تحریر آمده، او  یکی از منابع»( 2)« جدیدی باز شد
مورخان ... خوانده " ترین پادشاهان شاه یزدگرد نیکوکار و عیسوی رحیم و مقدس"را 

از عقاید  هایشان مبتنی بر تواریخ عهد ساسانی است و مأخوذ عرب و ایرانی که نوشته
و ( گر بزه" )گناهکار"باشد، او را به صفاتی از قبیل  روحانیان زردشتی و اعیان و نجبا می

 (3)« اند خوانده( َدبر" )فریبنده"
مجمع »میالدی  411یزدگرد یکم نخستین شاه ساسانی بود که اجازه داد در سال 

ِ یزدگرد یکم در برابر روحانیت  سیاست. در تیسفون برگزار شود« مسیحیان شرق
ِ فرزندانش همواره در خطر مرگ  زرتشتی باعث شد که هم زندگی خودش و هم زندگی

به  -بعدها به نام بهرام گور شهرت یافت -به همین دلیل، او پسرش بهرام را . باشند
 . جا بزرگ شود در آنامارت حیره فرستاد تا 

دید بهرام  به صالح( میالدی 413-883)پس از مرگ عمرو، پسرش امرؤالقیس دوم »
ِ یزدگرد  سال حاکم حیره بود و در عهد 25، پادشاه ساسانی، مدت [نیاز بی/ بهرام چهارم]

نعمان بن . یزدگرد پسر نعمان را جانشین پدر کرد. از دنیا رفت( میالدی 421-311)اول 
رقراری مند بود و با ب از محبت یزدگرد اول بهره( میالدی 431-413)القیس دوم امرؤ

اعتماد یزدگرد اول به ...  .ساسانی را به خود جلب کرد روابط نزدیک، نظر پادشاهان
نعمان موجب شد پسرش بهرام گور را به دربار او فرستد تا در آنجا از فتنه دربار دور 

زلزش در مخالفت با موبدان که از ایشان مالیات اخذ بماند، زیرا به سبب جایگاه مت
نعمان سرپرستی بهرام گور را به پسرش . رفت کرد، بیم کشته شدن فرزندانش می می

 ( 4)« .منذر سپرد و او را در قصر خورنق اسکان داد
ولی یزدگرد یکم به همین بسنده نکرد و برای استوار کردن قدرت خود در برابر روحانیت 

نظامی امارت حیره نیز دست به کار  -نجبای وابسته بدان، در تحکیم سیاسی زرتشتی و
 . شد

 -1:قرار داد( میالدی 431 - 413)یزدگرد اول دو سپاه در اختیار نعمان بن امرؤالقیس »
به معنی ستون ) سپاهیان شهبا -2که از قبایل عرب تنوخی بودند،  سپاهیان دو سر
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نعمان به وسیلة . ای پادشاه ساسانی بودند ورزیده و حرفهکه محتماًل از سربازان ( پادشاه
ِ تحت سلطه  حمله برده، مناطق[ مناطق تحت کنترل بیزانس]این سپاهیان بارها به شام 

 ( 5)« .بیزانس را چپاول و غارت کرد
، روحانیان (یا به قتل رسید)یزدگرد یکم به دالیل نامعلوم ُمرد به هر رو، زمانی که 

ا دست به کار شدند تا به جای بهرام، فرزند یزدگرد یکم، یک نفر دیگر را زرتشتی و نجب
نظر کند و به  خود صرف یا ادعای قانونیولی بهرام حاضر نبود که از حق . پادشاه کنند

به همراه سپاهیان دو سر و سپاهیان شهبا تیسفون را محاصره کرد و همین دلیل 
  .کند تحمیل  توانست خود را به دربار و موبدان

از دنیا رفت، بزرگان تصمیم گرفتند به سبب سوء رفتار وی با آنها،  [یکم] وقتی یزدگرد»
تمامی پسرانش را از جانشینی پدر خلع و کسی دیگر از دودمان اردشیر بابکان را پادشاه 

آنها شاپور، پسر . ساسانی سازند و فردی به نام خسرو را نامزد این جانشینی ساختند
به این بهانه که او ه از ارمنستان بازگشت، کشتند و از نامزدی بهرام گور هم یزدگرد را ک

مند  بر اساس آداب و منش عرب تربیت یافته و از خوی و رفتار ایرانی و شاهانه بهره
خواست حق پادشاهی خود را از دست  اما بهرام گور که نمی...  نیست، حمایت نکردند

ها هزار نفر از  منذر لشکری متشکل از ده .دهد، از منذر بن نعمان کمک خواست
جنگجویان دو سر تنوخی و سفید رخشان ایرانی را تحت فرماندی پسرش نعمان در 

وقتی این سپاه بزرگ نزدیک تیسفون . حمایت از پادشاهی بهرام گور روانه تیسفون کرد
ن تالش ای. ... رسید بزرگان دربار متوحش شده و با منذر و بهرام وارد مذاکره شدند

موفق نشان از گستردگی نفوذ حیریان در میان بزرگان ایرانی و ارتقای نقش ایشان از 
 (6)« .کننده و برابر در مملکت بود نشانده و تابع تیسفون به قدرتی تعیین دولتی دست

توان نتیجه گرفت که امارت حیره توانست از دورة یزدگرد یکم به یک امارت تابع ولی  می
های سیاسی، نظامی، فرهنگی و دینی به عنوان  گردد و خود را در زمینه نیرومند تبدیل
 . ِ سیاسی در ایران مطرح نماید بخشی از قدرت

 

 درباِر امارت حیره
شاهان ساسانی که از . ِ تأثیر نوع زندگی پادشاهان ساسانی قرار داشتند امیران حیره تحت

« خدایی»ها  رفتند، آن به شمار نمی( اهلل ظل)« سایة خدا»فره ایزدی برخوردار بودند تنها 
. دکشیدن یدک می را [«خدا»یعنی « بغ»از واژة ] «باغی»بودند؛ به همین دلیل صفت 
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از همین جا بود . ببینندرا  «خدا»بایست چهرة  نمی «رعایا»انگیز نیست که  پس شگفت
انی به هنگام پادشاهان ساس. نیز در دربار پادشاهان ساسانی رواج یافت« داری پرده»که 

صورت ( واسطهالبته با )ها  نشستند و سپس گفتگو در پشت پرده می« رعایا»مالقات با 
حاکمیت شاهان ساسانی با آیین ستایش آن چنان گره خورده بود که . گرفت می

تر  یا دقیق «فلسفه سیاسی ساسانی»از  جزئیاین . بود معنا بیبدون آیین  ،حاکمیت
 . شد محسوب می «ساسانیِ  ایدئولوژی»گفته شود، 

حاکمیت، خود نیز چنین  ِ باید برای مشروعیت بخشیدن به این آیین امیران حیره نیز می
از پادشاهان  ا راداری و سجده کردن در برابر فرمانرو پرده ِ ها نیز آداب آن .کردند می

دربار در ساسانی را ِ  شاهانِ  کردند آیین حاکمیت کردند و تالش می ساسانی تقلید می
ِ دینی مسیحی  ساسانی با اصولپادشاهان ِ  حاکمیت ِ اگرچه این آیین. کنندخود اجرا 

را  آنسازگاری نداشت، ولی امیران حیره برای این که مورد خشم شاهنشاه قرار نگیرند، 
  .در دربارهای خود به روزمرگی تبدیل کردند

ایرانی نیز وارد دربارهای امیران ِ  ِ کهن از دربار ساسانی باعث شد که فرهنگ تقلیدهمین 
 . جا نیز در محیط زندگی روزمرة مردمان آن دیار رخنه کند حیره شود و از آن

 

 پایان امارت حیره
پیرامون از بین بردن حاکمیت لخمیان یا امارت حیره در روایات اسالمی فراوان گفته 

شود،  اسالمی نقل می روایاتداستان غیرقابل باوری که در این باره از سوی . شده است
گوید که بدگویی و  می این داستان .های واقعی سیاسی آن زمان است تهی از زمینه

از ») شد( نعمان سوم)ِ قتل امیر حیره  نزد خسرو پرویز، باعثکردن از امیر حیره  غیبت
 خمیان در دورة خسرو پرویز رخ داد واز بین بردن حاکمیت ل .(«بهر زن و بدگویی دبیر

 . اند میالدی ثبت کرده 852 را در آن تاریخ

 612ها به کرات آمده، در حدود سال  خسرو پرویز، چنانکه در منابع و پژوهش ،باری»
هایی یکباره گرفتار  میالدی، نعمان سوم امیر لخمی آن ناحیه را ظاهرًا به بهانه یا بهانه

م بر آن دیار پایان ساخت و به قتل رسانید و بدین ترتیب به امارت چند صد سالة آل لخ
بخشید و امیری از خاندان عرب طی، به نام ایاس بن قبیصة طایی، به جای ایشان بر 

 (5)« .مسند حکومت نشاند
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به روایات اسالمی است، موضوع  شان گاه اصلی که تکیه بخشی از پژوهشگران شوربختانه
 واقعی علللی و. اند تنزل داده« غیبت»تا سطح یک  را از بین بردن حاکمیت لخمیان

ِ پادشاهان ساسانی  این پادشاه مانند مابقی ِ استراتژیک خسرو پرویز چه بود؟ این رویکرد
ِ دفاعی در برابر امپراتوری بیزانس و  ِ یک سنگر از اهمیت استراتژیک حیره به عنوان

لخمیان را از قدرت خلع  ،پس چرا خسرو پرویز. آگاهی داشت( غسانیان)ِ عربش  متحدان
 و نعمان سوم را به قتل رساند؟کرد 

این سال منطبق است با . میالدی 852سال : نخست باید به تاریخ این رویداد توجه کرد

خسرو پرویز به . بود خسرو پرویز ِ و پدر زنِ موریکیوس امپراتور بیزانس که دوست  قتل
چنان که یک سال . نقشة حمله به بیزانس را طرح کردمحض شنیدن قتل موریکیوس 

به عبارتی پشت  - باید شرایط داخلی را ولی پیش از آغاز جنگ می. چنین کردآن  از بعد
 . به نفع خود تغییر بدهد -را اش جبهه

ِ  ها یعنی غسانیان، پیرو مسیحیت رقبای آن. نعمان سوم پیرو مسیحیت نستوری بود
درونی خود از یک سو و اختالف  های بیزانس به دالیل بحران. بودند( یعقوبی)منوفیزیت 

های مالی و نظامی خود را از سر  حمایت ِ ها از سوی دیگر، چتر شدید با منوفیزیت
گرایش و سمپاتی ِ این رویکرد،  ِ اصلی علت. برداشت غسانیان یعنی کارگزاران خود

ِ سوگلی خسرو  شایان توجه است که همسر از سوی دیگر، .ها به بیزانس بود ای حیره
ِ دیگرش ماریا، دختر موریکیوس نیز  ِ منوفیزیت، همسر مسیحی ،ویز یعنی شیرینپر

ِ مخصوص شاه نیز منوفیزیت بود، به اضافة مشاورانش که  و پزشک تمسیحی منوفیزی
  .ِ منوفیزیت بودند اکثرًا مسیحی

برمال . ِ نستوری و هوادار بیزانس بود ن سوم پیرو مسیحیتنخست باید گفت که نعما
ِ  کند، نه آن داستان ِ خسرو پرویز را از لحاظ سیاسی توجیه می این راز بود که عملشدن 

 .که در روایات اسالمی آمده است «غیبت»
ِ نعمان سوم را به خوبی توضیح  خود علل واقعی برکناری و قتل مقالةدکتر برهمند در 

امارت حیره  بهرام گور، پسر یزدگرد یکم، توانست فقط با کمک نیروهای -1: دهد می
را هیچ گاه « گناه»این . پادشاهی خود را بر روحانیان زرتشتی و نجبا تحمیل کند

نعمان سوم که از زمان پدر خسرو  -2روحانیان زرتشتی و نجبای ایرانی فراموش نکردند، 
پرویز، هرمزد چهارم، قدرت را به دست گرفت، توانست بسیاری از قبایل را متحد کند و 

همچنین حتا از اعراب بنی معاد خواست که  او انیان در سوریه بجنگد،بارها علیه غس
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هواداری نعمان سوم از  -3های جنوبی میانرودان را مورد تاخت و تاز قرار دهند،  بخش
ِ سوم  نعمان به عبارتی. غسانیان و فاصله گرفتن بیزانس از کارگزاران خود، یعنی بیزانس

ها که تا آن  نار بیزانس قرار گرفته بودند و منوفیزیتمسیحیان نستوری در کِ آن  و به تبع
ِ  به اصطالح نقش. بودند  کردهزمان کارگزار بیزانس بودند، به ایران سمپاتی پیدا 

ِ قدیم،  به استناد یکی از منابع» -4کارگزاران گذشته، سد و هشتاد درجه تغییر کرد، 
 [چوبینه] پرویز، از بهرامنعمان بن منذر، هنگام شورش بهرام چوبینه علیه خسرو 

اگر این خبر صحت داشته باشد، نمایانگر این . طرفداری کرد و برایش کمک فرستاد
پیش آمدن فرصت مناسب،  صورتحقیقت است که نعمان قلبًا مخالف خسرو بوده و در 

های جدید تا اندازة زیادی روشن  بررسی» -5، «زده است علیه او دست به اقدام می
نعمان سوم از مدتی پیش از احضار توسط خسرو به دربار، با گرفتن شمار سازند که  می

قابل توجهی سالح از رومیان با همدستی یکی از فرماندهان ایرانی در مرز غربی کشور، 
به احتمال زیاد، این . ای مسلحانه علیه حکومت ایران بوده است در صدد طرح توطئه

ید بن عدی کشف نمود و به اطالع خسرو توطئه را دبیر عرب دربار ساسانی، یعنی ز
 (8)« .رسانید

نکتة بنیادین اشاره کرد که قتل نعمان سوم به دست خسرو  این یک بار دیگر باید به
پرویز و از بین بردن حاکمیت لخمیان، در چارچوب استراتژی نظامی خسرو پرویز علیه 

 نگام جنگ علیه بیزانسبه ه خواست که زیرا خسرو پرویز نمی. بیزانس صورت گرفته بود
  .برای او خطری ایجاد کنداش یک امارت قدرتمند  ِ جبهه در پشت

 

 ِ لخمیان ِ امارت حیره پس از حذف اوضاع سیاسی
 جنگ ذوقار

ِ جبهة خود، یکی از افراد مورد اطمینان خود را به  خسرو پرویز برای اطمینان از پشت
یره را از آل لخم گرفته و قدرت را به خسرو پرویز ادارة ح»: جای نعمان سوم نصب کرد

ایاس بن قبیصه طایی که خسرو پرویز را در جنگ با بهرام چوبین یاری رسانده و اعتماد 
« .و دوستی کسری را جلب کرده بود، سپرد و بدینگونه خسرو خدمت او را جبران کرد

گهانی خود به نعمان از احضار ناو چون ». ِ حیره، مشکل حل نشد ولی با تغییر حاکم( 1)
دربار بیمناک شد، اموال خود را نزد هانی بن مسعود، یکی از شیوخ قبیلة بنی شیبان به 

قتل او، چه نعمان به هانی سپرد، و پس از  آن. امانت گذاشت و خود عازم پایتخت شد
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را که به جای نعمان برگزیده بود، مأمور باز پس گرفتن آن  خسرو پرویز، ایاس بن قبیصه
افزارهایی بود که نعمان از رومیان گرفته بود تا از  کرد، در واقع سالحها و جنگ از هانی

یابی  ِ دست های بعدی رؤسای عرب ناحیه، هم مانع توطئه. ها علیه ایران استفاده کند آن
 (11)« .بدان، و هم موجب شکست سپاه ایران در جنگ ذوقار گردید

خواهد که  ایی، از هانی بن مسعود میبه هر رو، حاکم جدید حیره، ایاس بن قبیصه ط
هانی بن مسعود از فرمان . های نعمان را به او تحویل بدهد اموال یا به عبارتی اسلحه

خسرو پرویز سپاهی برای سرکوب هانی بن مسعود که از قبیلة . کند ایاس سرپیچی می
ابر سپاه ایران توانند در بر دانستند که نمی ها می البته عرب. فرستد بکر بن وائل بود می

صحرای  بهبرند و  به همین دلیل به اندازة کافی با خود ذخیرة آب می ،مقاومت کنند
سپاه ایران چندین  .کنند نشینی می عقب ،«ذو قار» به نامدر حوالی جایی  ،آب و علف بی

گویا زمانی که سپاه ایران به دلیل کمبود آب و گرما . پردازد ها می به جستجوی آنروز 
در این درگیری نظامی، سپاه ایران . گیرد ها قرار می ق شده بود، مورد حملة عربرم بی

البته پیروان . ها بود این نخستین شکست نظامی سپاه ایران از عرب. خورد شکست می
دانستند که شانسی برای تصرف حیره ندارند و به همین دلیل از ادامه  نعمان سوم می

معرکه )ِ جنگ ذوقار  ِ دقیق تاریخ ،در منابع .کردندجنگ و پیشروی به سوی حیره پرهیز 
 .میالدی به ثبت رساندند 611تا  612های  بین سال را ذکر نشده است، آن( ذوقار

آزادبه پسر ماهبیان پسر مهربنداد همدانی »پس از ایاس بن قبیصه مردی ایرانی به نام 
 . شود به عنوان حاکم حیره نصب می( 614-631)
 

 غسانیان
مرکز غسانیان خارج از شبه جزیرة »شود،  گونه که در نقشه زیر مشاهده می همان

شام امروزی، در نزدیکی دمشق  -در شهر قدیمی نبطیه یعنی ُبصری، اسکی  عربستان
 ( 11)« .قرار داشت

گویش عربی که آنان بدان سخن )های قومی و زبانی  دانان تاکنون نتوانستند ریشه تاریخ
  .را به طور دقیق روشن سازند غسانیان (گفتند می
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این ».  بودند« یعقوبی»غسانیان، هوادار شاخة مسیحی منوفیزیت یا به اصطالح 
منوفیزیسم شکلی از مسیحیت بود که ابتدا رومیان به آن باور داشتند و به هنگام اشغال 

 های غسانی حتا ولی عرب. کردند جا تحمیل می نشین به ساکنان آن های عرب سرزمین
میالدی بر همان اعتقادات اولیة خود یعنی  451پس از شورای کالسدون در سال 

ها به یک نماد مقاومت در شرق بیزانس  آن. باقی ماندند[ یعقوبی]مسیحیت منوفیزیت 
 ( 12)« .تبدیل شدند

هایی  ِ امپراتوری بیزانس و غسانیان پیمان دانیم که میان می[ بیزانسی]بنا بر اسناد رومی 
میالدی، غسانیان به عنوان متحدان جدید  513و  512های  در سال»: شده بودبسته 
بر . طی پیمانی این مناسبات دو طرفه تنظیم شده بود. شدند قلمداد می[ بیزانس]روم 

کردند که با لحن  ها سالیانه یارانه دریافت می آن، foedusمبنای همین پیمان رسمی 

 ( 13)« .شد مینامیده  annonae foederaticaدوستان 
اسالمی هیچ گاه بدان ( ها داستان)در این جا دو سه نکته اساسی وجود دارد که روایات 

ها یا  ها واسال ِ یعقوبی بودند و دوم این که آن این که غسانیان مسیحی: اند اشاره نکرده
« شاقری»ِ آرامی،  کارگزاران بیزانس بودند، و سوم این که به این متحدان بیزانس به زبان

نامیدند  می qarishaاین متحدان رومی را قریشا ». شد گفته می -معرب آن قریش -
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بعدها این . مشتق شده است« گرد هم آوردن»یعنی  qaramaکه از واژة آرامی قرمه 

. تبدیل شد قریشمعرب شده و به  foederatiترجمة آرامی از واژة التینی فودراتی 

می آمده در واقع هیچ کس به جز متحدان بیزانس هایی که در رویدادنگاری اسال قریشی
ِ روایات اسالمی  ما در آینده به هنگام ارزیابی( 14)« .در عربستان و سوریه نبودند

ها، چگونه ما را به واقعیات کاماًل  سطرهای نانوشتة این داستان خواهیم دید که میان
 . کنند میهدایت  یدیگر

زانس به همان اندازه پیچیده است که مناسبات امارت ِ غسانیان با امپراتوری بی مناسبات
دانیم که همواره  از منظر سیاسی و تاریخی که بنگریم، می. حیره با امپراتوری ساسانی

. دار و برده نیست نشانده یا کارگزارانش، مانند رابطة برده مناسبات یک ابر قدرت با دست
ز قدرت اقتصادی و نظامی برخوردار کارگزار ا ِ کشور یا امارت یک به ویژه هنگامی که

ِ  یعنی متحدان ها قریشی اصل در مورد این. ریزند شود، بسیاری از معادالت به هم می می
 . غسانی بیزانس همان اندازه اعتبار دارد که در مناسبات امارت حیره با ساسانیان

 
 

 پایان بخش پنجم
 
بررسی روابط : عظیمی، کیومرث و محمودآبادی، سید اصغر/میرزایی، کیومرث -1

تاریخ در : در. ت عربی حیره از آغاز تا سقوط این امارتسیاسی دولت ساسانیان و امار
 11، ص 1311آینه پژوهش، سال هشتم، شماره سوم، پاییز و زمستان 
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ِ لخمی حیره به دست خسرو پرویز از نگاهی  مسئلة براندازی حکومت: ر. برهمند، غ -5
 511-518، ص 1381، تهران (شناسی های ایران پژوهش) 2نامه  مزدک: در. دیگر

 613همانجا، صص : برهمند -8
 18، ص 1311نه پژوهش، سال هشتم، شماره سوم، پاییز و زمستان تاریخ در آی -1

 614-613همانجا، صص : برهمند -11
، کلن، (داریوش)نیاز  بی. ترجمة ب. آغاز اسالم، از اوگاریت به سامره: ُپپ، ُفلکر -11

 54، ص 2114
 55: 2114ُپپ  -12
 56: 2114ُپپ  -13
 56: 2114پپ  -14
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 خش ششمب
 

 یادآوری
ِ ساکنان  دین غالب (نستوری) مسیحیت ،که در امارت حیره ِ پیشین گفته شد در بخش

امارت . شان ُسریانی بود جا عرب زبان بودند، ولی زبان نوشتاری ِ مردم آن جا بود، اکثر آن
ِ دفاعی  برای نزدیک به چهار سده به عنوان سنگر شد، ن اداره میحیره که توسط لخمیا

های بدوی عربستان مرکزی، کارکرد  امپراتوری ساسانی در برابر امپراتوری بیزانس و عرب
میالدی امیر حیره، نعمان سوم را به دلیل هواداری از  612خسرو پرویز در سال . داشت

ِ خود را علیه  نگپایان داد تا بتواند ج ت لخمیانبیزانس به قتل رساند و به حاکمی
 (.میالدی 628-613مدت جنگ )بیزانس آغاز کند 

. رفتند های غسانی بودند که کارگزاران بیزانس به شمار می ِ لخمیان، عرب نقطه مقابل
شان جلوگیری از نفوذ ساسانیان  بودند و وظیفه( یعقوبی)ِ منوفیزیت  ها پیرو مسیحیت آن

 و دمشق ِ بیزانس بود، مانند ِ زیر کنترل بستان مرکزی به مناطقو قبایل بدوی عر
 .فلسطین

 

 ِ جمعیتی میانرودان تغییر ترکیب
ِ  ساسانی توانستند مناطق ِ سپاهیان ایرانمیالدی  614همان گونه که گفته شد از سال 

ی نیروهای نظامی و ادار اشغال کنند و -مانند فلسطین و مصر -ِ بیزانس را  زیر کنترل
توانست با انبوه  سرانجام هراکلیوس. در آن جا مستقر بودندمیالدی  628تا سال  ایران

ای که کلیساها در اختیارش نهادند، سپاهی منظم گردآوری کند و در سال  طال و نقره
خسرو پرویز  در همین زمان، .میالدی از راه ارمنستان به سوی ایران حرکت کند 621

هراکلیوس را در ارمنستان  ِ سپاه خواند تا جلوی ِ اشغالی فرا می سپاهیان خود را از مناطق
از بیزانس شکست  در ارمنستان میالدی سپاهیان ایران 622ولی در سال . دنبگیر
، حاضر [یا شهربراز] ِ نیروهای نظامی ایران، شهروراز خسرو پرویز و فرماندة کل. خورند می

نینوا  میالدی در 621پایان سال  ن جنگ، دراوج ای. یابد و جنگ ادامه می نشدندبه صلح 

شکست  بار دیگر میالدی نیروهای نظامی ساسانی از بیزانس 826و در سال  دهد میرخ 

 .خورند میسختی 
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ِ  و سرزمین پاشد میمیالدی، عماًل شیرازة حاکمیت ساسانی از هم  628ِ سال  با شکست
هم در شرق و هم در غرب  :شود میهای محلی تقسیم  ِ حکومت پهناور ایران میان

میالدی که یزدگرد سوم به  632زدة ساسانی تا سال  حاکمیت بحران(. میانرودان)
 .بیند می، ده پادشاه به خود شود میپادشاهی انتخاب 

ِ  ِ مرگ ، سال(ِ سوم گذاری یزدگرد ِ تاج سال)میالدی  632ر روایات اسالمی، سال بنا ب
باز . شود میجانشین او ( میالدی 634تا  632)و ابوبکر و پس از ا بوده نیز پیامبر اسالم

 .رسد میمیالدی عمر به خالفت  644تا  634هم بنا بر روایات اسالمی، از سال 
های خالفت  که بنا بر روایات اسالم در دوره« سرداران صدر اسالم»در این جا، به یکی از 

  .کنیم جنگید، اشاره می می« اسالم»ابوبکر و عمر برای 
 

 خالد بن ولید
او . باشد خالد بن ولید بن ُمغیره بن عبداهلل بن عمر از سرداران مشهور صدر اسالم می»

روایات اسالمی همه در این نکته  (1)« .میالدی در مکه متولد شده است 584در سال 
که شود  ای نمی اشاره البته هیچ. بوده است« خالد در ابتدا علیه اسالم»نظرند که  هم

خالد اقدامات زیادی را قبل از اسالم بر ». ولید از لحاظ دینی چه بوده است خالد بن
بدر، بر ضد مسلمانان شرکت  ِ  خالد در سال دوم هجری در جنگ. دعلیه اسالم انجام دا

ِ اسالمی همگی بر این نکته  همچنین راویان( 2)« .کرد و به گفته واقدی حتی اسیر شد
ِ حمله به  به هنگام البته خالد. حمله کرد« و دمشق نخالد به فلسطی»تفاهم دارند که 

رفته  «کفار»به جنگ  سردار اسالمو به عنوان « مسلمان شده»دیگر  ِ بیزانس مناطق

 . بود
آماده نبرد با ابوعبیده جراح شد و  [هراکلیوس] در سرزمین شام وقتی که لشکر هرقل»

ین موقعی و در زمان ابوبکر شده بود در چن سخت شرایط برای سپاهیان اسالم بسیار
ای که  عالرغم سوء پیشینهپس از مشورت به این نتیجه رسیده شد که خالد بن ولید و 

« .او را با لشکری بزرگ به مدد سپاه اسالم بفرستند ،اما به خاطر تجربه باال داشت
 ( 3[ )دینوری، طبری]

یزدگرد سوم به عنوان ِ  میالدی، همزمان با انتخاب 632به سخنی دیگر، خالد در سال 
 سپاهیان هرقل»در این جنگ، . کردِ بیزانس حمله  پادشاه ساسانی، به مناطق
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 حدود چهل هزار نفر و نیروهای مسلمانان با وجود تقویت نیروهای رسیده [هراکلیوس]
 (4)« رسید به حدود پانزده هزار نفر می [نیاز بی/ میانرودان] عراق از

های بیزانسی نیز بازتاب یافته  ِ بیزانسی در رویدادنگاری قبه مناطحملة خالد بن ولید 
میالدی، سواران بدوی  632گذاری یزدگرد سوم، یعنی در سال  به محض تاج». است

ِ جنوبی میانرودان را مورد تاخت و تاز قرار  بخش[ خالد بن ولید]تحت رهبری خالد 
که به فرماندهی خالد بن  «سواران بدوی»ولی این ( 5)« .دادند و تا دمشق پیش رفتند

ِ  ِ مسیحی ها همان غسانیان ولید به فلسطین و دمشق حمله کردند، چه کسانی بودند؟ این
 ِ کارگزاران بیزانس از مرزهای امپراتوری سده به عنوان دومنوفیزیت بودند که بیش از 

این . کردند جلوگیری می ، لخمیان،ساسانیهای متحد  و عرب ساسانیاندر برابر  بیزانس
گویند  درست است، ولی نمی« خالد در ابتدا مسلمان نبود»گویند،  که راویان اسالمی می

ها این بوده که  بنا بر گزارش تئوفانس علت حمالت عرب». از لحاظ دینی چه بوده است
هراکلیوس پرداخت ساالنه به قبایل بدوی مرزهای جنوبی را قطع کرده بود در حالی که 

« .های لخمی نهاد، این اشتباه سیاسی هراکلیوس بود بر سر عربچتر حمایت خود را 
پرداخت  می« سالیانهیارانه »ها  که بیرانس به آن« قبایل بدوی مرزهای جنوبی»این ( 6)
 «قریشا»، همان غسانیان مسیحی بودند که زمانی متحد بیزانس بودند و (فلکر پپ)
دربارة یکی دیگر از « رهای یونانیامپراتو»فرانک تیس، نویسندة . نام داشتند (قریش)

زیرا مسیحیان منوفیزیت از »: نویسد ِ حمله غسانیان به فلسطین و دمشق می علل
کردند که او  این چنین برداشت می( کلیسای اورشلیم بطریق/  پاتریاک)گیری او  موضع

ِ ستیزهای مذهبی را پیشه کند و باز هم مانند گذشته  قصد دارد دوباره وضعیت
ِ  بنابراین، علل( 5)« .واهند که برای کلیساهای منوفیزیت محدودیت قایل شوندخ می

 -1، (یعقوبی)های مسیحی منوفیزیت  یعنی عرب« قبایل بدوی مرزهای جنوبی»حملة 
 ِ نستوری بوده و لخمیان امپراتور بیزانس با ها و همکاری آن« یارانة سالیانه»قطع کردن 

علیه ( ها ارتدکس)از فشارهای دینی کلیسای رومی  ترس ،غسانیان ِ دیگر تهاجم علت
 (. دینی آن -جنبة فرهنگی )ها بوده است  منوفیزیت

میالدی نه مسلمان بلکه  632توان نتیجه گرفت که خالد بن ولید در سال  در این جا می
 ِ زیر فرمان او نیز مسیحیان منوفیزیت مسیحی منوفیزیت بوده است و نیروهای عرب

 -تر بدان خواهیم پرداخت های بعدی دقیق در بخش -ِ دیگر به سخن. دندبو (یعقوبی)
شدند، متحدان سابق بیزانس بودند که  ور می های بیزانس حمله هایی که به استان عرب
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ِ مذهبی علیه  از سوی دیگر کلیسای ارتدوکس جنگهایشان را قطع کرد و  بیزانس یارانه
 . ها را آغاز کرده بود منوفیزیت

 

 جا به آن منوفیزیت و حمالت نیروهای غسانی نستوری حیره
، یار و (میالدی 612)ِ موریکیوس امپراتور بیزانس  گفته شد که به دلیل قتلدر پیش 

از . ساسانی تصمیم گرفت علیه بیزانس لشکرکشی کند ِ حامی خسرو پرویز، شاهنشاه
نعمان سوم، از  ،امیر این امارت سوی دیگر، ولی مسیحیان نستوری در امارت حیره و

. (بازتاب آن در سوره الروم)دادند  همان آغاز نسبت به هراکلیوس سپماتی نشان می
ِ سرکوب  سیاست همین باعث شد که خسرو پرویز پیش از لشکرکشی علیه بیزانس،

 612به هر رو، در سال . پشت جبهه خود را از خطر بزداید تا بگیردرا پیش  لخمیان
 تباِر ِ عرب پروردگان و امارت حیره به یکی از دست رسیدقتل  میالدی، نعمان سوم، به

ولی . شد سپرده( میالدی 614 - 612)ایاس بن قبیصه طایی خسرو پرویز یعنی 
 کردمیالدی خسرو پرویز مناطق زیر کنترل بیزانس را اشغال  614هنگامی که در سال 

: گماشتاو یک ایرانی  و به جای نمودبرکنار ، ایاس را هم از قدرت (فلسطین و مصر)
که احتمااًل همان نخویرگان ( میالدی 631-614)آزادبه پسر ماهبیان پسر مهر بنداد »

منصوب از طرف خسرو پرویز در حیره بوده است، حاکمیت حیره را مستقیمًا از جانب 
کسری به دست گرفت و هفده سال بر حیره و نواحی اطراف آن حاکمیت محدودی 

 ( 8)« داشت
بعد از ایاس بن قبیصه، مردی ایرانی به نام آزاد »ید همین نکته باز گفته شده که در تأی

مدت هفده سال بر حیره ( میالدی 631-614)به بن ماهبیان بن مهربنداد همدانی 
حکومت کرد تا این که در زمان خالفت ابوبکر، مثنی بن حارثه شیبانی و سوید بن قطبه 

هجری نیز خالد بن  12در سال . ره را تصرف کنندعجلی از طرف وی مأمور شدند تا حی
ولید به سوی عراق آمد و در حیره با سواران آزادبه جنگ کرد و آنان را شکست داد، ولی 
بعد از آن مردم حیره شورش کردند و عمر، خلیفه دوم مسلمین، دانست که برای 

دنبال نبرد ایرانیان و زمانی که به . موفقیت در تصرف حیره ابتدا باید ایران را تصرف کند
تازیان در حلوان و جلوال و قادسیه و نهاوند سرانجام، سپاه ایران شکست خورد، حیره به 
تصرف تازیان در آمد، بدون این که مقاومت جدی از طرف مردم و یا کارگزاران ایرانی 

 (1) «.آنجا صورت پذیرد
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بق روایات اسالمی و ُسریانی ط: گردد در این جا تناقضات روایات اسالمی کاماًل روشن می
به اصطالح  11 ِ سال که برابر با میالدی 632گذاری یزدگرد سوم یعنی  در سال تاج

در روایات . مورد حمله قرار داد را هجری است، خالد بن ولید مناطق فلسطین و دمشق
ن داده بود یعنی هما« ابوبکر به خالد بن ولید»آمده است که این فرمان را  نیز اسالمی

رسیده ابوبکر به خالفت  های اسالمی بایست بنا بر داستان میکه  استمیالدی  632سال 
 .باشد

ربطی به  میالدی 631ِ  در سال از سوی مردم حیره« آزادبه همدانی»برکنار کردن 
ِ شمالی  ِ حمله به مناطق در تدارک [خالد] نداشته است، زیرا او« ِ خالد بن ولید تصرف»

عمر، خلیفة دوم مسلمین، دانست که برای »گفتاورد باال آمده است که  در. عربستان بود
گویی ایران یکی از روستاهای ]« ابتدا باید ایران را تصرف کردموفقیت در تصرف حیره 

زمانی که به دنبال نبرد ایرانیان و تازیان »: دهند نویسندگان ادامه می![ حیره بوده است
وند سرانجام، سپاه ایران شکست خورد، حیره به تصرف در حلوان و جلوال و قادسیه و نها

تازیان در آمد، بدون این که مقاومت جدی از طرف مردم و یا کارگزاران ایرانی آنجا 
به دست « حیره پس از فتح نهاوند»نکته قابل تکیه این است که . «صورت پذیرد

ه گرفت که توان نتیج پس می. میالدی 642افتاد، یعنی پس از « سپاهیان اسالم»
، زیرا این میالدی هنوز دین غالب در حیره بوده است 642مسیحیت نستوری تا سال 
 .اشغال نشده بود« مسلمان»امارت هنوز توسط نیروهای 

 

 و جنگ قدرت در دربار ساسانی یزدگرد سومگذاری  تاج
ِ هراکلیوس از  گذاری کرد، خیال میالدی تاج 632هنگامی که یزدگرد سوم در سال 

یزدگرد . از نظر هراکلیوس، یزدگرد، نماد یک شاه مسیحی بود. نب ایران آسوده شدجا
 .سوم نوة خسرو پرویز بود و به اصطالح رگ و ریشة مسیحی داشت

وی از . شهریار رسید که پسر شهریار و نوادة خسرو پرویز بود ِ باالخره نوبت به یزدگرد»
هنوز زیست و هنگام جلوس  استخر میکشتار شیرویه جان به در برده بود، پنهانی در 

از این رو از سلطنت جز نامی نداشت، زمام امور در دست رستم بود . بود کودکی نابالغ
شد،  کرد و انتخاب یزدگرد هم که یزدگرد سوم محسوب می که با مشورت بزرگان کار می

ه خود سلطنت یزدگرد جوان هم ک. با توافق بین او و اکثریت بزرگان صورت گرفته بود
بازیچة دست بزرگان بود البته با مخالفت مدعیان مواجه شد که هم در آذربایجان و هم 
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معارضان . ها به نام خود سکه زدند در خراسان با او به معارضه برخاستند و بعضی از آن
ها با آن به  خود آلت دست نجبای والیت یا مرکز بودند، و سلطنت یزدگرد نیز که آن

با آن . ها مبنی بر توافق نجبای تیسفون بود ودند مثل سلطنت خود آنمعارضه برخاسته ب
که سرانجام بر  -که سلطنت به اسم او بود قدرت واقعی در دست رستم و متحدانش بود 

 (11) «.سلطنت این کودک نابالغ توافق پیدا کرده بودند
ام یک چنین سرانج»: سال آورده شده است 15ِ یزدگرد حدود  البته در منابع دیگر، سن

کسی را یافتند، پسر جوانی به نام یزدگرد که هنوز پانزده سالش نشده بود و آشکارا از 
 (11)« .شخصیت محکمی برخوردار نبود

 -اش مریم  ِ مسیحی ِ یزدگرد سوم، از خسرو پرویز و همسر ، پدر«شهریار»از آن جا که 
ز مادری مسیحی زاده اشود که  بود و از سوی دیگر حتا گفته می -دختر موریکیوس

ِ  ولی این، بخش. نگریست به او به عنوان یک مسیحی می( هراکلیوس)بیزانس ، هشد
ِ نجبا و درباریان افتاده بود که سه جبهة را  حکومت در واقع در دست. نمادین قضیه است

 . ها، مسیحیان نستوری و مسیحیان منوفیزیت زرتشتی: دادند تشکیل می
ِ خسرو  سرو پرویز از نفوذ زیادی برخوردار بود، دو همسر از همسرانِ خ مسیحیت در دربار

ِ  ها بسیاری از پزشکان و زنان در کنار آن. پرویز یعنی شیرین و مریم مسیحی بودند
 . درباریان نیز مسیحی بودند یا مسیحی شدند

های  در اواخر قرن ششم موضوع روی آوردن اشراف ساسانی به مسیحیت و تعداد رساله»
. شهدای مسیحی نمایانگر آن است که مسیحیان به قلب جامعه ساسانی نفوذ کرده بودند

تر، کمک یزدگرد سوم و پسرش پیروز در احداث کلیساهای مسیحی در  و از آن مهم
زنان غیرزرتشتی، به . گرایی در خاندان سلطنتی است اوج مسیحی دهندةچین نشان 

به خصوص با اشراف و حتی خود شاهنشاه ویژه یهودیان و مسیحیان، با زرتشیان و 
بود و سوگلی خسرو پرویز مادر ملکه پوران  مثاًل مادر بهرام گور یهودی. ردندک ازدواج می

  (12)« .مسیحی بود
ران، مسیحیان نستوری توانستند در دربار ساسانی به ولی پس از پیروزی بیزانس بر ای

به هنگام بستن پیمان صلح  حتا. دهای قدرت تبدیل شون ِ نیرومند از جناح یک قطب
ایشو یهب ) نمایندة مسیحیان نستوری.( م 631)میان هراکلیوس و پوران شاه ساسانی 

 .کرد می و شاید هم نمایندگی هیئت صلح ایرانی را همراهی (سوم
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اولین زن که در ایران به : بعد از او بوراندخت، دختر خسرو پرویز را به سلطنت نشاندند»
وی زمام امور را که در دست . اه به طور رسمی و مستقل بر تخت نشستعنوان پادش

 [  اسقف] یک جاثلیق. فرخ بود، هم به او واگذاشت و او را به وزارت خویش برگزید ُپس
را هم نزد هراکلیوس فرستاد و مذاکرات مربوط به [ نیاز بی/یشوع یهب سوم]نسطوری 

 (13)« .دنبال کرد صلح را که در عهد شیرویه ناتمام مانده بود
توان تا  ها در دربار می ِ آن با توجه به پشتیبانی بیزانس از نستوریان و توسعة قدرت

انگیز نیست اگر  شگفت. حدودی جنگ قدرت را در این ُبرش زمانی تصور کرد
ِ پیرامونش بیشتر  در برابر پادشاه جدید، یزدگرد سوم، و محافل ها ها و زرتشتی منوفیزیت

پادشاهی یزدگرد سوم و صاحبان جدید قدرت، اساسًا به . اس نزدیکی نمایندبه هم احس
پیمانان آینده خود را در  ها هم آن. خوشایند نبود  ِ درباریان زرتشتی و منوفیزیت مذاق
 .خوردة بیزانس تبدیل شده بود، یافتند ِ قسم های غسانی که به دشمنان عرب

ِ  بخش ،با خاطری آسوده دی، هراکلیوسمیال 632گذاری یزدگرد سوم در سال  با تاج
ِ عربستان به قسطنطنیه انتقال  بزرگی از نیروهایش را از شمال میانرودان و شمال

، به ِ منوفیزیت غسانیانِ بیزانس، یعنی  درست در همین زمان، متحدان سابق. دهد می
 ِ طبق البته این حمالت. برند ش میهای بیزانس یور رهبری خالد بن ولید به استان

 .ِ سیاسی ها بیشتر جنبة غارت داشت تا کسب قدرت گزارش سریانی
شان یعنی غسانیان قرار  ِ دیرینه ِ دشمن هدف دایمًا حیره نیز ،در این میان همچنین

، و دامارت را به تصرف خود در بیاورن ها هیچ گاه نتوانستند این گرفت که البته آن می
از سوی دیگر، باید  .کند ط یک بار دیگر تغییر میشرایکه  میالدی بود 642تازه پس از 

ریج از شمال میانرودان وارد منطقة به تد به شکل انبوه های غسانی اضافه کرد که عرب
در این جا باید . دادندتغییر  را جا ِ جمعیتی آن و یک بار دیگر، ترکیب شدند می میانرودان

ساالری  ها از سوی دیوان نوفیزیتِ نوین، م به این نکته اشاره کرد که در این وضعیت
. ای قرار گرفتند مورد توجة ویژه ، به دالیلی که در باال اشاره شد،ساسانی و دربار

تا کشف کرد  ِ بالقوة خود را متحدان ِ منوفیزیت غسانیانساالری ساسانی عماًل در  دیوان
، ندد بیزانس بودها و یزدگرد سوم که مورد تأیی علیه نستوری ِ مناسب ها را در فرصت آن

 .بسیج کند
ِ شاهنشاهی ساسانی را با پیدایش دینی نوین در مکه گره  فروپاشیِ اسالمی آغاز  راویان

 های قصهاند، دورة آشوب و فترت را با  اند و پس از دویست سال تالش کرده زده
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گردد  میِ دینی به کوفه بر های این تاریخ یکی از پاره. انگیز و غیرواقعی ُپر نمایند شگفت
 .گردد ِ دینی تبدیل می شود و به یک نماد اش تهی می ِ تاریخی که از واقعیت

 

 کوفه
كوفه یكی از شهرهای »: درباره کوفه چنین نوشته شده است« دانشنامه اسالمی»در 

علیه  امام علی گذاری كردند و حضرت آن را پایه اسالم مسلمانان صدرمهمی است كه 
گویند محل بنای این شهر را دو . ایتخت خود انتخاب كردندالسالم آن را به عنوان پ

و در دوره  ق.هـ 77سال در  حذیفه یمانی و سلمان فارسی القدر یعنی صحابی جلیل

گفتند كه به معنی  می« كوفه الجند»خالفت عمر انتخاب كردند و در آغاز به این شهر 

در . گفتند ه آن كوفه میبود و بعدها این واژه خالصه شده و ب« محل تجمع لشكریان»
و در زمان حكمرانی مغیره بن شعبه، تعداد هفت محله به تعداد قبایل  ق.هـ 22سال 

ق حضرت .هـ 36در سال گذاری شد و  ساكن در شهر كوفه كه هفت قبیله بودند پایه

 «.این شهر را به عنوان پایتخت انتخاب فرمودند جنگ جمل علی علیه السالم پس از
(14) 

کیلومتری جنوب شرقی حیره  6و نجف در  ،کیلومتری جنوب حیره 4الی  3 کوفه در
 631هجری یعنی حدود سال  15کوفه در سال گویند که  روایات اسالمی می. اند واقع

گوئیم بدان  کوفه سخن می« گذاری پایه»البته هنگامی که ما از . گذاری شد میالدی پایه
در ». و سیاق شهرها صورت گرفته است سازی به سبک جا خانه معنی نیست که در آن

این . گذشته پدید آمدند ِ مراکز جدید اعراب چون کوفه و قیروان بر همان مبانی ،ضمن
« .بنیان یافتند[ معسکر]و اردوگاه [ حیره]گاه  شهرها به صورت شهرهایی از نوع خیمه

بود و « گاه خیمه»شد در ابتدا « گذاری بنیان»به عبارت دیگر، هنگامی که کوفه  (11)
گیری یک تمدن است  ِ شکل ِ شهرها، پیامد زیرا برآمد. را بدان داد« شهر»توان نسبت  نمی

 . گیرد سال شکل نمی چند هفته یا و تمدن هم طی
مبانی کوفه نهاده شد، باید بنای نخستین « هجری» 15حتا اگر ما بپذیریم که از سال 

ین باید پذیرفت که خطی که به نام همچن. کوفه، چند سالی پس از آن باشد« مسجد»
از . شهرت دارد، باید چند سالی پس از آباد شدن کوفه اختراع شده باشد« خط کوفی»

ِ  ِ مسیحیان میالدی در دست 642دانیم که حیره دست کم تا سال  سوی دیگر می
 . میالدی 631برابر است با  15نستوری بوده است و سال 
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 ! گویند درباره مسجد کوفه چه میحال ببینیم که روایات اسالمی 
طبق اخباری که در کتابهای سیره و تاریخ نقل شده، مسجد کوفه از همة مساجد به »

 مسجد کوفه قبل از خلقت حضرت آدمروایت شده که . تر است الحرام قدیمی جز مسجد
عبادتگاه و مکان مبارکی بوده که خدا به آن برکت داده و نیز عبادت حضرت آدم و 

در تفسیر عیاشی و بحاراالنوار از هارون بن ( 11)« بران و اولیا و صدیقان بوده استپیام
ای : جبرئیل گفت پیامبر،در شب معراج ... » خارجه روایت شده که امام صادق فرمود، 

از خدا بخواه تا اجازه دهد دو رکعت نماز : حضرت فرمود. این مسجد کوفه است! محمد
 (12)« .در آن بخوانم

هزار سال  6این که از زمان حضرت آدم تا پیامبر اسالم به قول راویان اسالمی  البته
ِ مسجد  مهم این است که باید قداست. اهمیتی نداردهیچ  دینیِ  برای تاریخطول کشیده 

گنجانده  «نهاد جاودانه و ازلی»به عنوان یک  اسالمی (دینی) ِ رستگاری کوفه در تاریخ
 15اسالمی اصاًل مهم نبوده و نیست که کوفه تازه در سال همچنین برای راویان . شود

آوردن این . گذاری شد گاه پایه آن هم نه به شکل یک شهر بلکه یک خیمه« هجری»
ها و  با واقعیت گفتاوردها به این دلیل بوده تا خواننده متوجه شود که تاریخ رستگاری

ِ تاریخ رستگاری یا  ه تمامیتوان گفت ک با قاطعیت می. کند ها چگونه رفتار می فاکت
ِ رستگاری اسالمی با داستان یا روایه  ِ تاریخ ساختار .اند ساخته شده روایات اسالمی چنین

(ficiton )های نامبرده واقعیت دارند، فقط جابجا، کوچک  ها و تاریخ مکان. تفاوتی ندارد
به همین . گردد فه میها اضا یا به آن دشو ها چیده می های آن و برگ  یا بزرگ، و یا شاخ

که اگرچه بوی واقعیت  شود میتبدیل  دنیاییدلیل، داستان یا روایت خلق شده به 
بندی  توان آن را سرهم دیگر نمی( Deconstruction)ِ واسازی  به هنگامدهد ولی  می

های این  توان پی برد قطعات و پاره کرد، زیرا تازه پس از واسازی است که می( مونتاژ)
 .ا هم سازگار نیستندروایت ب

نیز « مسجد»به واژة  -چون سخن از مسجد کوفه شده است - الزم است که در این جا
های بیگانه در  اژههای و  سازی این واژه در اصل عربی نیست و متعلق به معرب. اشاره شود

، در زبان «مسگداء»این واژه در زبان آرامی، . هاست گیری عرب قدرت ِ های نخست دهه
و  [مز یعنی خدا و کد یعنی مکان یا خانه] «مزکد»، در پارسی میانه، «مزگت»ی پارت

بر این نظرند که این واژه از [ و نولدکه]آرتور جفری  .باشد می« مسجد»شدة آن  معرب
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« محل عبادت یا محل ستایش خدا»آرامی وارد عربی شده است، زیرا در اصل به معنی 
 (.  16)است 

حضرت »آن را از زمان « مسجد» بنای چنان قدمت دارد که بتوان به هر رو، نه کوفه آن
آن قدر جدید است که بتوان آن را با ( محل عبادت)« مسجد»واژة  نه اعالم کرد و« آدم

هایی نگریست  ها یا رمان از این رو، باید به روایات اسالمی به عنوان داستان. اسالم گره زد
ِ دینی خود  کنند تا به تاریخ وان ابزاری استفاده میها فقط به عن ها و فاکت که از واقعیت

 . مشروعیت ببخشند
ها در کوفه  گاه توان دریافت که نخستین خیمه از میان سطور نانوشتة روایات اسالمی می

ِ منوفیزیت بودند، بر پا شدند به این موضوع در بخشی  ِ قبایل غسانی که مسیحی توسط
 . جداگانه خواهیم پرداخت
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 خش هفتمب
 

 یادآوری
میالدی، عماًل شیرازة حاکمیت ساسانی  628ِ ساسانیان در نینوا در سال  ِ شکست از زمان

پس از پیمان صلح . فروپاشید و سرزمین پهناور ایران میان حاکمان محلی تقسیم شد
 632ِ یزدگرد سوم به عنوان پادشاه ایران در سال  سانی و انتخابمیان بیزانس و ایران سا
عربستان را به سوی  ِ ِ میانرودان و شمال می بیزانس نیز شمالمیالدی، نیروهای نظا

به رهبری خالد ( منوفیزیت)در همین سال غسانیان مسیحی . قسطنطنیه ترک کردند
های نزدیک دمشق حمله کردند بن ولید به دالیل اقتصادی و سیاسی به فلسطین و شهر

جا وارد میانرودان شدند  سپس از همان. که البته موفق نشدند آن مناطق را اشغال کنند
میانرودان را تغییر  دینی -ِ سیاسی و به تبع آن ترکیب ِ جمعیتی و یک بار دیگر ترکیب

 . دادند
را عرب در میانرودان و سپس در خراسان بزرگ خود  -حاکمان محلی سریانی 

ندارد و « سرور مؤمنان»این مفهوم در اصل خود ربطی به . نامیدند می« امیرالمؤمنین»
بنابراین ضروری است که به . ِ رستگاری بدان اضافه شد این معنی دینی بعدها در تاریخ

 .ای شود این مفهوم اشاره
  

 امیرالمؤمنین
کسی که تضمین امنیت حیره »نویسد که در  فلکر پپ دربارة به کارگیری این مفهوم می

کرد که به معنای رئیس تأمینات  را حمل می" امیرالمؤمنین"ِ  را به عهده داشت، عنوان
ِ غسانیان کسانی که رهبری یا  همچنین در میان( 1)« .بود[ برای برقرار امنیت]

 . برخوردار بودند« امیرالمؤمنین»فرماندهی را به عهده داشتند، از لقب 
 «سرور مؤمنان»یعنی  «امیرالمؤمنین»فقط علی ابن ابی طالب،  یعیِ ش البته در منابع

ولی در ظاهر بنا بر عقیده اهل سنت، هر »: در دانشنامة اسالمی آمده است. است
مسلمانی که به اجماع یا وصایت یا شوری برای امامت و فرماندهی کل قوای اسالم 

علی را امیرالمومنین نامیده  خداوند[ در صورتی که] .انتخاب شود، امیرالمومنین است
در : رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود: حضرت علی علیه السالم می فرماید. است

که ( به قدر دو کمان یا نزدیکتر)شب معراج که مرا به آسمان بردند در مقام قاب قوسین 
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الب را با ای محّمد، علی بن ابی ط: قرار گرفتم، خداوند به من وحی فرستاد و آنگاه فرمود
عنوان امیرالمومنین بخوان، من هیچکس را قبل از او به این نام ننامیدم و هیچکس را 

 (2)« .نیز بعد از او به آن نام نخواهم نامید
گر آن  موجود، بیان یها ین باره، باید دانست كه گزارشدر ا»: نویسد حامد منتظری می

ارج و نیز از فرقه خو یسران یبیر، برابن ز  افزون بر عبدالّلهاست كه در دوران امویان، 
المؤمنین به كار رفته لقِب امیر السالم و امام فرقه كیسانّیه، علیه یمحمد حنفّیه، فرزند عل

چهار پرچم، به ( مكه)ق در عرفات  68گزارش كرده است كه در سال  ییعقوب. است
زبیر، َنْجَدة بن عاِمر  ن، اب(به وسیله كیسانیه)محمد حنفّیه : وسیله چهار گروه افراشته شد

ردم چند شاخه شدند و هر او تصریح كرده است كه م. ، و پرچم امویان(به وسیله خوارج)
 (3)« .خود جداگانه امیرالمؤمنین داشتند یشاخه برا

ِ شیعه و سنی در پی توضیح  ِ اسالمی کا به منابعبه سخنی دیگر، حامد منتظری که با ات
رسد که فلکر پپ  ای می به همان نتیجه است سرانجام از راه دیگر« امیرالمؤمنین»فهوم م

« سرور مؤمنان»ربطی به  «امیرالمؤمنین»یعنی . ِ رومی و ُسریانی رسیده بود بنا بر منابع
 .یافت ای معنا می نداشته است و در یک ساختار سیاسی ویژه

عام  یفشرد كه كاربرِد لقب امیرالمؤمنین به معنا یجا باید بر این نكته پا در این»
تر گذشت كه در عصر پیامبر  پیش. فرمانده و امیر، منحصر به دوران متأخر نیست

. امیرالمؤمنین خوانده شد یبن َجحش، در چنین مفهوم  بدالّلهآله، ع و علیه اهلل یصل
تأكید بر ، با (ق 265 م) یرباره یعقوِب لیث امیرَصّفارد یشچنین، در گزار هم

كم، در یك مورد ـ  ـ دست یه كاربرد امیرالمؤمنین درباره و، بیارانش از او یفرمانبردار

 یچنین مفهوم عام یكه حت یدیگر یر این، در كاربردهاافزون ب .تصریح شده است
( ق 161ـ  82)َبة بن َحّجاج محّدث ندارد، از ُشْع را نیز دربر( ینظام یامارت و فرمانده)

به امیرالمؤمنین در ( ق 161ـ  61) یاز ُسفیان ثور به امیرالمؤمنین در روایت و حدیث،
به امیرالمؤمنیِن نحو تعبیر شده ( ق 145ـ  654) یَغرناط یو از ابوَحّیان َنحو حدیث،

 یداشته باشند، در واقع، نوع مشابهی نیزاین گونه كاربردها كه شاید موارد  .است

و نه به ( پیشوا) ها واژه امیرالمؤمنین به معناى عام امام اند كه در آن مجازی یكاربردها
 (4)« .چون خلیفه یا امیر و فرمانده است هم یمعناهای

ِ  در آغاز به معنی« امیرالمؤمنین»مفهوم  -حتا دینیو  -ِ دینی  از این رو، بنا بر اسناد غیر
های معنایی این مفهوم  دگرگونی. بوده است« ِ محلی فرمانده، رئیس تأمینات و یا حاکم»
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گیری  شکلِ  شکل گرفت و اساسًا در عصر خلفای عباسی که تاریخ ِ اسالمی روایاتبا 
از این رو،  .برخوردار گردید نهایی خود را یافت، این مفهوم از بار دینی نسخة اسالم

برای معاویه، عبدالملک مروان، ولید و « امیرالمؤمنین»ِ  انگیز نیست که عنوان شگفت
 .  نداشته است« سرور مؤمنان»ربطی به  ،بسیاری دیگر از حاکمان و سرداران

 

 گیری دینی نوین دینی و آغاز شکل -های سیاسی آشوب
ِ سیاسی و سرانجام  طی یک فرآیند پر افت و خیز تا کنون دیدیم که فروپاشی ساسانیان

میالدی در  628میالدی در ارمنستان و سال  622ِ دو شکست از بیزانس، سال  طی
دین غالب در  ،ِ غیر اسالمی و اسالمی ِ منابع همچنین دیدیم که طبق. نینوا، رخ داد

مسیحی  ،یانهای تابع بیزانس یعنی غسان عرب ِ امارت حیره، مسیحی نستوری و دین
 632در ضمن بدین اشاره شد که خالد بن ولید که در سال . بود( یعقوبی)منوفیزیت 

به دمشق و فلسطین حمله کرد، نه مسلمان بلکه ( گذاری یزدگرد سال تاج)میالدی 
ها برداشت  بود که هراکلیوس چتر حمایتی خود را از سر آن  فرماندة مسیحیان منوفیزیت

ِ قتل نعمان  رویکردی که باعث. تکیه کردن نستوری در ایران و به حمایت از مسیحیا
 .سوم توسط خسرو پرویز شد و به حاکمیت لخمیان نیز پایان بخشید

ِ دینی، یعنی  ِ این آشوب شود از دل شود که چگونه می حال این پرسش بنیادین طرح می
 بودیسم، ن،ِ نستوری، مسیحیان منوفیزیت، یهودیان، زرتشتیان، ُزروانیا مسیحیان

پرستان، دینی نوین به نام  پرستان و ماه و بت( مانویان، مزدکیان، مندائیان)ها  گنوسی
 اسالم شکل بگیرد؟

 ِ روایاتدر « ها به ایران ِ آن تهاجمات»و « اعراب مسلمان»هایی که پیرامون  داستان
پس از  های غسانی مسیحی است که ِ عرب اسالمی بازتاب یافته است، در حقیقت تاریخ

ساالری ساسانی و پساساسانی تبدیل  پیروزی بیزانس بر ایران به متحدان بالقوة دیوان
و هم از لحاظ  اسالمی الهیات و ِ تطبیقی شناسی ِ دین هم از لحاظ ،این ادعا .شدند

میالدی عماًل چتر حمایت خود را از سر  612از سال  بیزانس. قابل توضیح است تاریخی
های بسیاری  ِ آشوب و جنگ همین باعث. ها را قطع کرد های آن یارانهغسانیان برداشت و 

ِ خلع  زمان]جالب این که مقارن با همین زمان ». میان غسانیان و نیروهای بیزانس شد
نیز دولت روم در اضمحالل امارت مقتدر غسانی عرب قدم [ نیاز بی/ ِ لخمیان قدرت

 ( 5)« های آن امارت را برچید برداشت و پایه
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گیری نوین مسیحیان منوفیزیت  دینی سمت -ِ سیاسی  نکتة اساسی در این آشوب
یعنی غسانیان به سوی ایران و پیروی مسیحیان نستوری و به ویژه امارت ( یعقوبی)

خسرو پرویز که متوجه شد دیگر غسانیان سنگر دفاعی بیزانس  .حیره از بیزانس است
فلسطین و مصر به حرکت در  سوی د را بهمیالدی نیروهای خو 613ِ  نیستند، در سال

که سنگر  - بدون مقاومت غسانیان را میالدی آن مناطق 614آورد و توانست در سال 
نویس انگلیسی جمیز  در همین باره تاریخ .به اشغال خود در آورد -دفاعی بیزانس بودند

ِ روم شرقی  ندهای ثروتم ِ استان ایرانیان به هنگام اشغال»: نویسد هووارد جانستون می
ِ این چهار سال مورد تهاجم  سوریه و فلسطین که در طی... ِ نزدیک  در شرق) [بیزانس]

به سخنی دیگر، غسانیان دیگر ( 6)« .با مقاومت بسیار کمی رو به رو شدند( قرار گرفتند
کردند و نیروهای بیزانسی هم دیگر حضور فعال  ِ دفاعی بیزانس عمل نمی ِ سنگر به عنوان

 .اشتندند
ِ هراکلیوس از  خیال ،میالدی 632، در سال نوة خسرو پرویز، ِ یزدگرد سوم با انتخاب

ولی در این  .از نظر هراکلیوس حاال پادشاه ایران یک مسیحی بود .ِ ایران آسوده شد جانب
شکست دوگانة ایران از بیزانس  ِ یاد -1: ِ اساسی هنوز به قوت خود باقی بود جا دو مشکل

 آنساالری  و به ویژه دیوان ساسانیِ طبقة حاکمة  ده بود و آتش انتقام در دلهنوز زن
مهری هراکلیوس قرار گرفته  که شدیدًا مورد بی ِ منوفیزیت غسانیان -2، کشید می  شعله

برای . خورده از بیزانس کینه به دل داشتند که ایرانیان شکست ههمان انداز بودند،
یعنی یک  ساسانی از ایدئولوژیپاسداری : صل مهم بودساالری ساسانی فقط یک ا دیوان

 .ِ ارضی آن سامان و حفظ تمامیت ِ دینی توأم با آیین شاهنشاهی حکومت
های قدرت و رقیب در ایران  ِ جبهه ُکنشی برای آن که بتوانیم تصوری از مناسبات میان

ای کلی انجام  آن روزگار به دست آوریم، ضروری است دربارة این دو فرقة مسیحی اشاره
ساالری  های دیوان سیاست[ ای تا اندازه]توان  فقط در این صورت است که می. شود

البته در فصلی جداگانه به . درک کردپساساسانی را در برابر این دو جریان قدرتمند 
  .گیری اسالم نیز پرداخته خواهد شد ساالری پساساسانی و نقش آن در شکل دیوان
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 آن در ایران های مسیحیت و فرقه
 مسیحیت نستوری

میالدی یعنی سالی که کنستانتین امپراتور روم شرقی آن را به  312تا پیش از سال 
ای بس بیرحمانه زیر شالق و  به گونه مسیحیت عنوان دین رسمی امپراتوری اعالم کرد،

با این وجود، این دین توانست طی سه سده . قرار داشت امپراتوری رومشمشیر سرکوب 
ِ زیر کنترل امپراتوری روم گسترش یابد و به یک نیروی اجتماعی قدرتمند  مناطق در

 . تبدیل شود
ِ مسیحیان در امپراتوری روم باعث شد که بخش بزرگی از پیروان این دین به   سرکوب

ترین بخش آن متعلق به  میانرودان که بزرگ سوریه کنونی و. سوی شرق مهاجرت کنند
پادشاهان پارت  .رفت ِ این فراریان به شمار می ِ مهاجرت یا پناهگاه جزو مناطق ایران بود،

دینی با آغوش باز استقبال  -و بعدها ساسانی از این پناهندگان سیاسی( اشکانی)
میالدی کنستانتین امپراتور روم مسیحیت را به عنوان  312سرانجام در سال . کردند می

بسیاری از معادالت سیاسی  رویکرد دین رسمی امپراتوری به رسمیت شناخت و همین
از (. میالدی 316 -311)این واقعه مصادف است با پادشاهی شاپور دوم . را به هم زد

 ها آنو  شدند میِ ستون پنجم امپراتوری روم نگریسته  همین زمان، مسیحیان به عنوان
تجربه  یک دورة طوالنی سرکوب را (شاپور دوم)ِ ساسانی  در زمان طوالنی این پادشاه

دورة  بهو گزارشات از سرکوب و کشتار مسیحیان در ایران « ها نامه شهید»ِ  اکثر. کردند
 . گردد برمیشاپور دوم 

های  ِ بیزانس همة جریان ولی از سوی دیگر، باید گفت که امپراتوری تازه مسیحی
آن ِ  ویژة آن را که با مناسبات سیاسی نسخةمسیحی را قبول نداشت و فقط یک 

 . کرد راتوری سازگار بود، حمایت میامپ
در قرن دوم، ایمان مسیحی به قلمرو . زبان نبودند پدران کلیسا همه یونانی یا التینی»

پیشوای برجستة . گسترش یافت که پایتخت آن ِاِدسا بود osrhoeneپادشاهی اوسروهن 
( 1)« .و از مخالفین گنوستیسیسم بود Bardesanesسوریه، شخصی به نام باردسانس 

تعلق امپراتوری روم  به -جزو ترکیه استهم اکنون که  - در آن روزگار هنوز نصیبین
همین شهر بعدها به یکی از مراکز مهم مسیحیت . و به اشغال ایران در نیامده بود داشت

، در نزدیکی مرز [نصیبین]افرایم  در آغاز قرن چهارم میالدی در نیسیبین ». تبدیل شد
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ِ نیسیبین، یعقوب، افرایم را تعمید داده، تا زمان مرگ  اسقف. ن گشودایران چشم به جها
 (8)« .داد میالدی به وی تعلیم می 338خود در سال 

 ای های فرقه جنگ ادامة ِ امپراتوری بیزانس بود ولی اگرچه مسیحیت دین رسمی
را به  آن بود نتوانسته هنوز بیزانس که امپراتوری دهند مینشان  سامان آندر  (مذهبی)

هنوز مرکز مسیحیت در  میالدی 381تا سال  .تبدیل کند دولتییک ایدئولوژی 
سیریل در سال ». خورد این دین در کلیساهای اسکندریه رقم می الهیاتاسکندریه بود و 

او به دلیل . به جانشینی عمویش تئوفیلوس به مقام اسقفی اسکندریه برگزیده شد 412
از زمان . نستوریوس، اسقف قسطنطنیه، شهرت یافته استهایش با  ها و مباحثه مناظره

میالدی که باعث شد قسطنطنیه به جای  381برگزاری شورای قسطنطنیه در سال 
نشین مهم جهان مسیحیت تبدیل شود، رقابت شدیدی بین  به دومین اسقف اسکندریه

 (6)« .نشین به وجود آمد این دو اسقف

ِ مهمی در  مسیحیان نستوری شهرت دارند، نقش از آن جا که پیروان نستوریوس که به
 . نهیم ِ مسیحی می اند، تمرکز خود را بر این مذهب تاریخ ایران ایفا کرده

به مقام اسقفی قسطنطنیه برگزیده  428نستوریوس واعظی محبوب بود که در سال »
ن ای. بود انطاکیهوی در مورد شخصیت عیسی مسیح، پیرو تعالیم مکتب االهیاتی . شد

بود؛ یعنی او عیسی مسیح را « انسان -کلمه»امر، بدین معنی است که وی پیرو نگرش 
در این نگرش، ظاهرًا . دانست که کلمة االهی یا خدا در وی ساکن شده بود انسانی می

شد و  نزدیکترین اتصال و یگانگی ممکن بین عیسی به عنوان و خدا یا کلمه دیده می
های  ها و با وجود همة تالش و استدالل  رغم همة مباحث علی .ِ و ارادة آنان یکی بود نیت

به منظور یگانه ساختن عیسی و کلمه، باز هم آنان دو وجود مجزا باقی نستوریوس 
 (11)« .ماندند می

به همین . دارد و یک جنبة انسانی( کلمه)تر، عیسی یک جنبة خدایی  به زبان ساده
پذیر  مرگیعنی جسم عیسی . انسانی اوست ِ جنبة ِ عیسی بر صلیب، مرگ دلیل، مرگ

این  .پذیر نیست میرد و مرگ نمیکلمة عیسی که مسیح باشد / در حالی که روح  .است
 . گویند نیز می (Dyophysitismus) شناسی را دوفیزیت درک دینی یا مسیح

ِ دیگری از سردمداران کلیسا رو  ِ سرسختانة بخش شناسی بعدها با مخالفت ولی این مسیح
ارایه داده د که تعلیمی نادرست از نظریة تجسم نستوریوس متهم به این ش». به رو شد

 (11)« .است
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ِ  مشکل»وقفة کلیساها بر تئودوسیوس دوم، امپراتور بیزانس، برای حل  فشارهای بی
این . میالدی شد 431نجام منجر به تشکیل شورای اُفُسس در سال سرا« نستوریوس

. رود ِ جهانی کلیسایی به شمار می شورا یا مجمع عمومی مسیحیان جهان، سومین مجمع
در این مجمع عمومی، سیریل که حمایت امپراتور روم را پشت سر خود داشت، توانست 

نتیجة ». دعت بداند و محکوم کندِ نستوریوس را باطل اعالم کند، آن را ب شناسی مسیح
  (12)« .اسکندریه از انطاکیه جدا شد. این شورا، سردرگمی و شقاق در کلیسای شرق بود

از این انشعاب  -به شکل التقاطی -ای  هایی صورت گرفت تا به گونه البته بعدها کوشش
 . بزرگ جلوگیری شود که در نهایت با شکست رو به رو شد

اند و از  میالدی، نستوریان به کلی از کلیسای کاتولیک بریده 468در حدود »سرانجام 
مرکز مهم فرقة نستوریان شهر معروف . اند ها ایشان را کافر دانسته همان زمان کاتولیک

اند و  های بعد به آن اورفا یا اورفه و سپس ُرها گفته ِاِدس یا ِاِدسا بوده است که در زمان
چندین بار . در قلمرو شاهنشاهی ساسانی بوده استهای مدید جزو خاک ایران و  مدت

اند  و رومیه الصغری که این سرزمین را متصرف شده[ بیزانس]امپراتوران بوزنطیه 
اند و ایشان به نواحی دیگر ایران پناه  جا را بسته و پیشوایانش را تبعید کرده کلیسای آن

پیداست که سیاست نیز . کلیسای نستوری کلیسای رسمی ایران ساسانی شداند و  آورده
در این کار دخالت داشته، و چون شاهنشاه ساسانی از کلیسای نستوری پشتیبانی 

 (13)« اند ، مخالفت داشته[بیزانس]اند، با رقیبانشان، یعنی امپراتوران بوزنطیه  کرده می
کردند و به همین  میِ نستوری حمایت  شاهان ساسانی به دالیل سیاسی از فرقة مسیحی

. ِ شرق تبدیل شود های مسیحیت ل این فرقه توانست در ایران به یکی از ستوندلی
این شاخة مسیحیت باعث شد  از ِ دینی حمایت دولتی از یک سو و پیگیری ویژة سران

برای یک مدت طوالنی در ( ها یعقوبی)ها  ِ شرق یعنی منوفیزیت تا شاخة دیگر مسیحیت
  و عرب  ای بودند از ُسریانی توریان که آمیزهنس. قلمرو ساسانی به حاشیه رانده شود

ها  نوشتند و منوفیزیت ، متون دینی و فرهنگی خود را به زبان ُسریانی شرقی میها زبان
چنان  ها را آن ها توانستند در امارت حیره، منوفیزیت به هر رو، نستوری. به ُسریانی غربی
 .ِ حیره شدند ه ترکمجبور ب ها منوفیزیتِ بزرگی از  بخش منزوی کنند که

. البته باید یادآوری کرد که مناسبات مسیحیان و پادشاهان ساسانی همواره در تنش بود
و مناسبات سیاسی بیزانس  -1: زد ِ مسیحیان در ایران را رقم می زندگی ،دو عامل اصلی

تنش و جنگ میان این دو امپراتوری وجود داشت،  ِ اگر وضعیت :های ساسانی حکومت
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گرفتند و اگر مناسبات سیاسی خوب بود،  ن زیر فشارهای شدید قرار میمسیحیا
ِ مسیحیان  عامل دومی که مستقیم بر زندگی -2ِ آرامی داشتند، و  مسیحیان نیز زندگی

روحانیان زرتشتی بسیار نامدارا : ِ زرتشتی بود گذاشت وابستگی شاه به روحانیت تأثیر می
تک تک مردم را از گاهواره تا گور در چنگال  زندگی» خواستند و متعصب بودند و می

. ِ ادیان دیگر نبودند و به هیچ وجه خواهان تبلیغ (سن کریستن) «خویش داشته باشند
در آثار بسیاری از ها آمده که  های آن« شهیدنامه»های مسیحیان در  شرح سرکوب

  (.14) پژوهشگران بازتاب یافته است
 

 غسانیان، مسیحیان منوفیزیت
ساالری پساساسانی در عصر خلفای عباسی، اختراع مفهوم  ِ دیوان از جعلیات بزرگیکی 

ها پیش  این مفهوم ساختگی بدان اشاره دارد که عرب. است [عصر جاهلیت] «جاهلیت»
یا به اصطالح « خداجو»ها  پرست و فقط تعداد معدودی از این عرب از اسالم همه بت

توان  د و مینهای تاریخی سر ناسازگاری دار عیتاسالمی با واق روایات. بودند« حنیف»
به  تا به امروز شوربختانهبه جای گذاشته که هایی از خود  ها و اسطوره گفت که داستان

 . شوند ای تولید و بازتولید می گونه
آب و علف، بلکه خارج از عربستان مرکزی   های بی ها نه در بیابان ِ تمرکز عرب  مناطق

عربستان تا سوریة  ِ شمال ،(یمن و حوالی آن)عربستان  جزیرهشبه  یعنی در جنوب
بدوی،  ها تا سطح قبایل بدوی و نیمه تقلیل دادن عرب. کنونی و میانرودان بوده است

اثرات آن تاکنون باقی مانده است و در ادبیات  اساسًا یک برنامة ایدئولوژیک بوده که
 .ا کنون به بقای خود ادامه داده استو سپس در ادبیات فارسی ت یازدهمزرتشتی تا سدة 

ها پیش از آن که از جنوب عربستان یعنی یمن به سوی شمال عربستان کوچ کنند  عرب
ها پیرو مسیحیت  ِ بزرگی از آن هم با یهودیت و هم با مسیحیت آشنا شده بودند و بخش

 ، آنقلمروی اکسوم است که پادشاه ترین امپراتوری مسیحی مربوط به  بزرگ. بودند
به اریتره، بخشی از اتیوپی، سودان و یمن . به مسیحیت گرویده بود ،Ezana «ازنه»

ِ  همین امپراتوری باعث گسترش. تعلق داشتند [در اتیوپی کنونی]قلمرو پادشاهی اکسوم 
 . ِ عربستان و شام گردید جا به شمال مسیحیت به عربستان جنوبی و از آن

شناسیم، در اصل قبایلی بودند  و متحدان بیزانس می« نغسانیا»چه ما امروز زیر نام  آن
به سوی شمال عربستان به حرکت در آمدند و زیر  3عربستان از سدة  ِ جنوب که از

 
 
 
  



11 

 

. گذراندند امورات خود را می «جفنه»به نام ( یمن)فرماندهی یکی از پادشاهان حمیری 
فرقة / ها به مذهب  آن. رسیدنداین قبایل سرانجام در سدة پنجم به مرزهای روم 

های جنوبی جفنه، یکی از قبایل  ولی پیش از ورود قبایل عرب. منوفیزیت تعلق داشتند
و طبعًا حاضر نبودند که  مستقر شده بوددر آن منطقه « بنو صالح»بزرگ عرب به نام 

های بسیار  ِ درگیری همین باعث. ِ اقتصادی خود را با نورسیدگان تقسیم کنند منابع
گفتنی است که بنو صالح از متحدان بیرانس به . ها شد ای ان بنو صالح و جفنهخونین می
ِ سیاسی را به هم  ِ رهبری جفنه، معادالت ِ بنو صالح از قبایل تحت شکست. رفت شمار می

این . شناسیم می« غسانیان»ِ عنوان  تحت آن را زد و یک اتحادیة دیگر شکل گرفت که ما
 .نام داشت( عربی)یا قریش ( یآرام)اتحادیة بزرگ، قریشا 

 468)ِ بیزانس از آن یاد شده است  ِ قبیله از غسانیان که در منابع نخستین رئیس
ِ فلسطین را داشت که البته از  ِ بزرگی قصد تصرف او با سپاه. است« لهَبَج»( میالدی

میالدی با امپراتور اناستاسیوس  512خورد و در سال  بیزانس شکست می
Anastasius متحدان  ،از این پس، غسانیان طبق این پیمان. بندد یک پیمان صلح می

Foederati شان ایجاد یک سنگر دفاعی در برابر  روند و وظیفه بیرانس به شمار می
از سوی دیگر، بیزانس . های متحد ایران یعنی لخمیان بود امپراتوری ساسانی و عرب

ِ پول و اسلحه  ها در شکل این یارانه. هدشود که سالیانه به غسانیان یارانه بد می متعهد
 . بود

 و او کند دریافت میرا  Phylarchosپیشوا یا رهبر قبایل  ِ عنوانجبله از سوی بیرانس 
های  اهمیت غسانیان برای بیزانس زمانی بیشتر شد که جنگ. نامند میهمة اعراب  ِ شاه را

پسر جبله، حارث بن . ای شد تازهِ ایران و بیزانس از سر گرفته شد و وارد مرحلة  میان
حارث  ِ امارتزمان . یکی از مشهورترین شاهان غسانی است( میالدی 566-526)جبله 

های  و جنگ( میالدی 516-531)منطبق است با پادشاهی خسرو انوشیروان بن جبله 
د حارث بن جبله در دفاع از بیزانس چنان رشادت از خود نشان دا. با بیزانس ِ ایران  نوین

ِ بیزانسی  ِ ژنرال او تحت فرماندهی. خواند« شاه»که یوستینیان، امپراتور بیزانس، او را 
توانست یک سلسله پیروزی علیه ایرانیان به دست بیاورد  Belisar (بلیزر) بلیساریوس

 . خورد ِ کالینیکوم در نزدیکی فرات شکست می که البته سرانجام بیزانس در نبرد
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ِ  ِ این مذهب ِ منوفیزیت دوآتشه و پیگیر بود و در گسترش حیحارث بن جبله یک مسی
ِ  او با همیاری. ایفا کرد یِ عربستان نقش بزرگ ِ میانرودان و شمال مسیحی در شمال

 . ِ گوناگون میانرودان و شام بفرستد مناطقبیزانس توانست چندین اسقف به 
در . ِ بیزانس و ایران شد نگِ میان غسانیان و لخمیان باعث ج میالدی جنگ 541در سال 

ادامة همین جنگ، غسانیان توانستند بر لخمیان پیروز شوند و گویا حارث بن جبله با 
 . کشد های خود حاکم امارت حیره، منذر، را می دست
. مانند پدرش یک جنگاور موفق بود( میالدی 582-566)ِ حارث، منذر بن حارث  پسر

میالدی  511سال  از -میالدی  512یزانس در سال ِ دیگر میان ایران و ب ولی در جنگ
رابطة امپراتور بیزانس، ژوستین دوم، با  -ِ ساسانی شده بود های ایران یمن جزو استان

همین اختالف باعث . منذر بن حارث تیره شد و گویا ژوستین فرمان قتل او را صادر کرد
ِ  نکند و در برابر تهاجماتشد که منذر بن حارث دیگر چندان اعتنایی به منافع بیزانس 

لخمیان نیز . ِ بیزانس واکنش نشان ندهد ِ ایران یعنی لخمیان به مناطق های تابع عرب
 . های بیزانسی را غارت کنند بدون مانع توانستند استان

سرانجام در آرامگاه سرگیوی مقدس میان منذر بن حارث و ژوستین دوم مالقاتی صورت 
پس از این آشتی، منذر بن حارث . میالدی بوده است 518ال گیرد که احتمااًل در س می

 . کند های لخمی را آغاز می عرب  جویانه علیه یک حملة تالفی
تیبریوس (. میالدی 582-518)شود  پس از ژوستین دوم، تیبریوس امپراتور بیزانس می

ن زمان تا آ. گذارد می« تاج»دهد و بر سر او  باالترین مقام را به منذر بن حارث می
در همین زمان . حمل کنند Klilla بند ویژه پیشانیحاکمان عرب فقط اجازه داشتند یک 

و  برد به بسر می ِ بیزانس پایتخت قسطنطنیه میالدی منذر بن حارث در 581یعنی سال 
ِ  که ضد مجمع را ترین مجمع آشتی مسیحی بزرگ ،ها به همراه تعدادی دیگر از اسقف

که در  را های مسیحی خواست که همة فرقه بدین ترتیب می. واندخ فرا می کالسدون بود
 . بدهدحال ستیز با هم بودند آشتی 

ِ  میالدی از سوی بیزانس به دلیل خیانت به منافع 582ولی منذر بن حارث در سال 
از همین سال . شود و سپس به تبعید فرستاده می شدهبرکنار  ِ از مقامامپراتوری 

شود تا سرانجام به جدایی کامل  با امپراتوری بیزانس هر روز بدتر میِ غسانیان  مناسبات
هایی  میالدی که هراکلیوس به قدرت رسید، تالش 611اگرچه پس از سال . رسد می

 (.15)ول دیگر خیلی دیر شده بود  شودتا مناسبات گذشته را بازسازی  صورت گرفت
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در معادالت  یعنی قریشان بیزانس ِ بدین ترتیب غسانیان که زمانی به عنوان قبایل متحد
سیاسی نقش بسزایی داشتند، برای همیشه از بیزانس بریدند و حاال چشم امیدشان به 

  .ِ ساسانی بود ایران
میالدی  614توانست در سال اختالف غسانیان و بیزانس خسرو پرویز نیز با آگاهی به 

 622از سال . اشغال کند تا مصر را( غسانیان)بدون برخورد با سنگر دفاعی بیزانس 
اش را بر لخمیان  ، بیزانس تکیهخوردمیالدی که خسرو پرویز در ارمنستان شکست 

به  ِ خسرو پرویز به ویژه پس از قتل او به فرمان لخمیان نیز از زمان نعمان سوم. گذاشت
 . کردند ها اسلحه و پول دریافت می بیزانس گرایش پیدا کرده بودند و از آن

که در واقع تیر خالص به ساسانیان ( میالدی 628)خسرو پرویز در نینوا شکست دوم 
الطوایفی که هر استان زیر نظر یک حاکم  ِ ملوک بود، باعث شد که ایران به یک حکومت

 -میالدی 632تا  628پس از عوض کردن ده پادشاه در ایران، از سال . بود تبدیل شود
برای بیزانس نماد یک پادشاه مسیحی بود به  سرانجام نوة خسرو پرویز، یزدگرد سوم که

حاال ایران یک پادشاهی مسیحی بود که هراکلیوس از نظر . شود شاهی انتخاب می
« نژادان مهان و آزاده»ولی سال تاجگذاری یزدگرد سوم هم برای . خطری برای او نداشت

 ِ همین ُبرشز و ا. خوردة بیزانس یعنی غسانیان ِ قسم یک تحقیر بود و هم برای دشمنان
ساالری  ایرانی و به ویژه دیوان« نژادان مهان و آزاده»است که غسانیان با همیاری  یتاریخ

 سال بعد از میان 211گشایند که  ِ ایران می ساسانی و پساساسانی فصلی نوین در تاریخ
 . شود آورد که اسالم نامیده می نوین سر بر میدینی  ،ها این آشوب

 

 پایان بخش هفتم

 
، کلن، (داریوش)نیاز  بی. ترجمة ب. آغاز اسالم، از اوگاریت به سامره: ُپپ، فلکر -1

 13، ص 2114
 ahlolbait.com/index.php/http://wiki. امیرالمؤمنین -2
: در. در بستر تاریخ اسالم« امیرالمؤمنین»ِ  بررسی کاربردهای لقب: منتظری، حامد -3

-121، صص 1318، بهار 11تخصصی تاریخ در آینه پژوهش، شمار  -فصلنامة علمی 
151 

 منتظری، همانجا -4
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ررسی روابط ب: عظیمی، کیومرث و محمودآبادی، سید اصغر/ میرزایی، کیومرث -5
تاریخ در : در. سیاسی دولت ساسانیان و امارت عربی حیره از آغاز تا سقوط این امارت

 111، ص 1311آینه پژوهش، سال هشتم، شماره سوم، پاییز و زمستان 
6- Johnston, James: Heraclius‘ persian Campaigns and the -owardH

in: War in History; Jan 630, -Revival of the East Roman Empire, 622
44-1999, Vol. 6 Issue 1, P 1 
: مسعود امیرخلیلی، سقوط ساسانیان، منبع: در

http://www.chubin.net/?p=10102 
، انتشارات 1361ترجمة روبرت آسریان، تهران، . تاریخ تفکر مسیحی: لین، تونی -1

 56فرزان روز، ص 
 .51: 1311لین  -8
 .11-11:  1311لین  -1

 .11: 1311لین  -11
 .11: 1311لین  -11
 .16: 1311لین  -12
، انتشارات اساطیر، 1312تهران، . مسیحیت در ایران تا صدر اسالم: نفیسی، سعید -13
 13ص 
توان به  های مسیحیان در ایران ساسانی می دربارة مسیحیت و شرح سرکوب -14

تاریخ »سعید نفیسی و ، استاد «مسیحیت در ایران تا صدر اسالم»: هایی چون کتاب
 .میلر، ترجمه علی نخستین مراجعه کرد. م. ، و«کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران

 : ِ استفاده شده دربارة غسانیان منابع -15
آلمان  ،(داریوش)نیاز  بی. ب: از اوگاریت به سامره، فلکر پپ، مترجم: آغاز اسالم -

2114 

- Frank Thiess: Die Griechischen Kaiser. Weltbild Verlag, 
Augsburg 1992 
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 خش هشتمب
 

پساساسانی و نقش آن را در بوجود آمدن دین  ِ ساالری ِ دیوان پیش از آن که وارد مبحث
به به آن اصول و عناصری بپردازیم که ست که  ، ضروریبشویمجدید یعنی اسالم 

در . ریخته شده است اش «های بدوی عرب»و  یعنی محمدمجازی  پیامبر یک« ِ حساب»
جدا سازیم و به تک  از هم را «ساختمان اسالم»کنیم که قطعات  این بخش تالش می

که کل ساختمان این دین را « قطعات»خواننده خواهد دید که این . ها بپردازیم تک آن
های بسیار  ذشتهِ پیامبری به نام محمد نبوده بلکه از گ ِ الهامات محصول دهند، تشکیل می

وانیده بود و به فرهنگی ایران زمین ریشه د -دینی -ِ سیاسی دیرتر در تار و پود مناسبات
به نام  ِ دولتی ِ یک دین اند، البته زیر نام ِ روزمرة ایرانیان بوده زندگی ِ اصطالح اجزائی از کل

طور این ساختمان اسالمی به « قطعات»ِ دیگری از  بخش همچنین، .دین زرتشتی
 .اند ها و بودیسم برگرفته شده مستقیم از مسیحیت، گنوسی

: الف .این ساختماناصلی ِ  قطعات: اسالم (deconstructed)شدة  ِ واسازی ساختمان
ِ  کنترل -2ِ سیاسی، یعنی پیوند ارگانیک دین و دولت،  دین -1 :سیاست و اجتماع

چند همسری و صیغه،  -4سار، سنگ -3ِ مردم توسط دستگاه روحانیت،  جانبة زندگی همه
که اساسًا متأثر از  (Theology)الهیات : ، ب(ارتداد)مرگ برای خروج از دین حکم  -5

آیین : معراج پیامبر، ج -4 معاد، -3نبوت،  -2توحید،  -1: مسیحیت و یهودیت است
 نویسی حدیث -2حج،  -1:نویسی که اساسًا متأثر از بودیسم بوده است عبادت و حدیث

 

 پیوند دین و دولت -7
 جایگاه و وظایف روحانیان زرتشتی در عصر ساسانی

به سخنی دیگر، گذشته همواره با . تاریخ، پیوستگی و تداوم است، نه ُگسست فلسفة
ِ  ، در حقیقت نوین نیست، شکل«نو». شود تغییر شکل یا تعدیالتی وارد زمان حال می

تاریخ . ِ را از صفر بیاغازد تواند، تاریخ هیچ کس یا نیرویی نمی. تغییر یافتة گذشته است
 .اسالم، در حقیقت، ادامه یا دنبالة تاریخ ساسانی بوده است

دستگاه  ایدئولوژیاین، شالودة . نیست «محمدی»یوند دین و دولت محصول اسالم پ
شده و این  ِ ساسانی عملی می در ایران چهار سده حدود ی بوده کهِ ساسان حاکمیت

ساالری  دیوان. تار و پود مردمان آن قلمرو رخنه و رسوب کرده بودایدئولوژی در 
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پساساسانی به عنوان نمایندة بالواسطة این ایدئولوژی توانست طی دو سده پس از 
فروپاشی شاهنشاهی ساسانی یک بار دیگر آن را احیاء کند و در قالب دین دیگری به نام 

  .اسالم آن را عرضه نماید
لحظه با روحانیان زرتشتی متفق شده بودند، و اتحاد و دوستی  ساسانیان از اولین»

اصحاب . صمیم میان ُملک و دین در تمامی مدتی که موضوع کتاب ماست، برقرار بود
دین جنبة قدس خویش را شامل حکومت دنیوی نموده بودند و خود نیز به برکت 

فر ایرانی دخالت حمایت دیوانیان در کلیة ظروف و احوال مهم در زندگانی هر یک ن
 (1)« .کردند و به عبارت اخری شخص را از گاهواره تا گور در چنگال خویش داشتند می

در چنگال روحانیان بود، پادشاهان « از گاهواره تا گور»ِ مردم  ِ زندگی جا که کنترل از آن
. ِ روحانیان تنظیم کنند های داخل ایران را با سلیقه و خواست نیز مجبور بودند سیاست

« .ِ دیگری ایجاد کرده بودند ِ دولت ایران، دولت در قلب[ روحانیان]باید گفت که ایشان »
(2 ) 

مهتر کلیة ». بود ناپذیر ِ انعطاف ِ آهنین ِ روحانیان رزتشتی مانند یک هرم  سلسله مراتب
« .ِ زرادشتیه موبذان موبذ بود اعظم یا پاپ یا حجت عام و نایب امام ملت ِحبرموبذان و 

الیة پایین این هرم را انبوهی از . قرار داشت« موبذان موبذ»س این هرم باری، در رأ( 3)
الیة بعدی . شد میگفته « مغ»ها  دادند که به طور کلی به آن روحانیان تشکیل می

از مشاغل  البته بعضی از روحانیان. موبذان قرار داشتند ،هیربذان هیربذان و باالتر از
افروزنده و خادم ]« راسپی»، (پیشنماز)« زوت»مانند  ،ار بودندای برخورد دینی ویژه

 . و غیره[ رئیس هیربدان]، هیربذان هیربذ [ِ دینی مشکالت ِ لحاّل]« دستور»و  [آتش
ایشان را حاکم بر جان و مال و عرض مردم  ،دولت. آری مغان اقتدار روحانی داشتند»

ن حاللزادگی و صدق تملک و سایر عنوا ،اجرای عقد ازدواج و صحت اطالق. کرده بود
دینی و ارتکاب گناه به اختیار  تطهیر کسان از ننگ بی. حقوق در ید قدرت ایشان بود

، اما مایة نفوذ ایشان تنها همة این حقوق باعث نفوذ کامل ایشان شده بود. بودیشان ا
رامات شرعی بلکه ملکدار نیز بودند و عایدات کثیری هم از مّمر دیات و غها نبود،  همین

کردند و این  و اموالی به عنوان رّد مظالم و نذر و هدیا و وقف و حبس حاصل می داشتند
 (4)« .کرد همه به نفوذ و عظمت مقام ایشان کمک می

ِ این که چرا این چنین دین و دولت در عصر ساسانی به هم گره خورده بود و به  دلیل
در آن زمان این اندیشه »این است که  اند، عبارتی دین و دولت دو روی یک سکه بوده
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های  این نکته از سکه. اند رواج داشته است بوده( تبار خدایان)که شاهان از تخمه ایزدان 
ها ضرب  بر روی آن[ از خداوند( ]zy alahia" )ذی الهی"شاهان پارس که شعار آرامی 

در »ست، بوده ا دینیساسانیان  شاهنشاهی «ِ نخست سنگ»( 5)« .شده پیداست می
ِ دورة ساسانی با شاهی روبرو هستیم که متولی آتشکده آناهید است که یک  ِ آغاز ایران

 (5)« .شده است نیز محسوب می دینی -کانون جنگی
هایی که کردند  ِ تالش با تمام نظام ایدئولوژیکیِ  های ایرانی و پارسیان مخالف عرب

 ایدئولوژیاسانی مقاومت کنند و سرانجام ساالری پساس ِ دیوان نتوانستند در برابر دستگاه
 .ِ خلفای عباسی احیاء شود ای تعدیل یافته در زمان یک بار دیگر به گونه توانست کهن

پیوند دین و  سرانجام زیستند و خلفای عباسی به سبک و سیاق پادشاهان ساسانی می
در  -که ( .م 1114-814)سامانیان . شود دولت در زمان مأمون برای همیشه تثبیت می

، را بوجود آوردندِ پس از خلفای عباسی  های ایرانی نخستین حکومت -کنار طاهریان
امیر اسماعیل سامانی هنگام فتح خراسان ». ِ پیوند دین و دولت را ادامه دادند همین اصل

". تر نیست و هیچ بنایی از داد استوارتر نه از دین هیچ نگاهدارنده: "به پهلوان خود گفت
کند که در وصیت به پسر خود  ن، گفتار اردشیر پاپکان را در ذهن تداعی میاین سخ

همزاد خود  بدانید که دین و شهریاری دو برادر توأمند که هیچ یک بی: "شاپور گفت
دین بنیاد و ستون شاهی بوده و پس از آن شهریاری نگهبان دین . نتواند سر پا بایستد

زیرا آنچه . خود نیاز دارد و دین به نگهبان خودپس شهریاری ناچار به بنیاد . شده است
 (1)« .نگهبانی ندارد، تباه است و آنچه بنیادی ندارد، ویران

، «پیوند دین و دولت»ست که همواره بر این نکته تأکید کرد که  از این رو، ضروری
و اساسًا ربطی به ادیان پیشین  شاهنشاهی ساسانی بوده است ایدئولوژیهستة اصلی 

 . یهودیت، مسیحیت و بودیسم و دین بعدی یعنی اسالم ندارد مانند
 

 با اتکا به دستگاه تفتیش عقاید تنبیه و مراقبت: روحانیت زرتشتی
در این راستا، . دستگاه روحانیت زرتشتی بودتفتیش عقاید یکی از وظایف اصلی 

شکنجه،  اما». گنجد این دستگاه تفتیش عقاید در تصور امروزی ما نمی  گرایی افراط
یکی از آالت . های عجیب داشتند ایرانیان هوش و مهارتی غریب در اختراع انواع شکنجه

برگشته را شرحه  ِ بدن محبوس بخت بسیار مستعمل شانة آهنین بود که بدان گوشت
تر کنند نفت بر استخوانی که از زیر گوشت  اگر الزم بود عذاب را سخت. کردند شرحه می
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ُنه »هر شکنجه، نامی داشت، برای نمونه ( 8)« .افروختند و آن را میریختند  پیدا شده می
که باز « هفت بند»، یا «مفاصل»و آن عبارت بود از بریدن اعضای بدن از « بار نزع روان

که بستگی به حکم قاضی شرع به « کور کردن»هم بریدن اعضای بدن از مفاصل بود، یا 
یا به وسیلة میلی سرخ شده بود و یا به  اجرای آن»شد،  های گوناگون اجرا می شیوه

ِ استاندارد برای زناکاران بریدن  حکم (6)« .سبب ریختین روغن داغ در چشم شخص
هایی از افغانستان و پاکستان امروزی برای زنان زانی  رسمی که هنوز در بخش. بینی بود
 . شود اجرا می

 یگذاران بدعت)زنادقه  یعنی در مورد مرتدان یعنی کسانی که از دین زرتشت خارج شدند
کردند  ای به آن رسیدگی می ها ویژه ها یا انجمن دینان، دیوان و کاًل بی( ها مانند مانوی

در تاراندن بیدینان عمومًا محاکم ». ولی همة این نهادهای امنیتی زیر نظر موبدان بود
زبانان یا سایر ارشاد و استنطاق و حکومت ایشان یا به عهدة مر. عادی دخیل کار نبودند

األغلب بر عهدة انجمنهای خاصی بود که دربار تعیین  قدرتان والیات بود و یا علی صاحب
 (11)« .کرد و عمومًا موبذان در آن حائز مقام اول بودند می

ساالری  که بعدها توسط دیوان -زرتشتی و دستگاه تفتیش عقاید آن روحانیت 
چنان مخوف  آن -صر خلفای عباسی بازسازی شددر ع« زنادقه  دیوان»پساساسانی به نام 
این انجمن تفتیش ». انداخت بر اندام مردم آن قلمرو می لرزه ِ نامش بود که تنها ذکر

 (11)« عقاید از ُمغان هندرزبذ و سرو شورزداری و دستبرهمداد مرکب بود
سال پیش از  1111باری، دستگاه مخوف تفتیش عقاید روحانیان زرتشتی دست کم 

ِ  چُکش/ِ پتک»ِ  ِ شکنجة تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک که به نام ِ کتاب وینتد
 . شهرت دارد، رونق داشت( Hexenhammer)« جادوگران

 

 سنگسار
زرتشتی نیامده  -ها در منابع ساسانی ها و انواع کشتن سنگسار، رسمًا در فهرست شکنجه

شده رسمًا  ِ مسیحی ی و یا ایرانیانولی این نوع مرگ، برای مسیحیان عرب یا ُسریان. است
عرب، ُسریانی و  -مسیحی « شهدای»ِ ُسریانی آمده که بسیاری از  در منابع. شد اجرا می

ها به زبان  «نامه شهید»چند سد تا از این  .اند از طریق سنگسار به قتل رسیده -ایرانی
نمونه در یکی از  برای. اند ها ترجمه شده ُسریانی هنوز موجود هستند که بخشی از آن

را که از مردم همان [ مسیحی]ای بسیار از زندانیان  فردای آن روز عده»: ها آمده است آن
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( اتین)و استفان ( ژاک)چند تن را محرران را که یوحنا . آبادی بودند هالک کردند
کشیش جزوشان بودند سنگسار کردند، دو راهبه را نیز به چلیپا کشیدند و بر سر صلیب 

 (12)« .ر کردندسنگسا
مسیحیان ] سامیترین اسناد برای سنگسار و کشتار مسیحیان غیر  یکی دیگر از مهم

 Oskarاست که توسط ُاسکار بام « از شهدای ایرانی  های برگزیده پرونده»، [زبان ایرانی

Baum (13. )ترجمه شده است از ُسریانی به آلمانی  
ِ یهود موجود است، در روزگار ساسانیان در مورد  به هر رو، سنگسار که در شریعت

 . آمد و بعدها وارد قوانین جزایی اسالمی شد مسیحیان و مرتدان ایرانی به اجرا در می
 

 ازدواج استقراضیچند همسری و مقام زن، 
ساسانیان  های فرهنگی در روزگار یکی از ستون( صیغه)چند همسری و ازدواج موقتی 

ِ  مسیحیان ایران، چه عرب، چه ُسریانی و چه ایرانی، از لحاظ دینی مخالف. بوده است
این . بودند( خواهر و مادر خود)سرسخت چند همسری، ازدواج موقتی و ازدواج با محارم 

زرتشتی محسوب  -ساسانی ایدئولوژیکِ  کجی تحقیرآمیز به دستگاه نگرش، یک دهن
بر نهج سابق باقی بود، و عمومًا وجوه اعیان ایران، عالوه بر زوجات تعدد زوجات ». شد می

زنانی هستند که « زوجات شرعی»( 14)« .شرعی، سراری و جواری و سبایا نیز داشتند
بودند که بعدها در اسالم به چهار زن « واقعی»ِ ارزیابی روحانیان زرتشتی همسران  طبق

در ادبیات اسالمی به آن است که همان چیزی  «جواری»و  «سراری». محدود شد
نیز کنیز هستند ولی « سبایا»، گویند می (Kunkubine)« همخوابه»یا  «کنیز»
آیین ازدواج در روزگار ساسانی بسیار پیچیده . «اند ها اسیر شده کنیزانی که در جنگ»

، طبعًا تمامی قوانین ازدواج. شد ِ بزرگ درآمد روحانیت محسوب می بود و یکی از منابع
اگر مردی دو »: تقسیم مال پس از طالق یا مرگ به نفع مردان نوشته شده بودطالق و 
و با [ نیاز بی/شدند منظور دو زن شرعی، زیرا کنیزان همسر شرعی محسوب نمی]زن دارد 

ایشان قراری داده است به نوعی که در اموال میان او و آنان شرکتی هست، هر یک از دو 
یک چنین . اللغیر دارند ؛ ولی نسبت به یکدیگر تملک مانعزن شریک المال مرد است

تواند آنرا فسخ  توانند کرد؛ لکن مرد می اشتراک در مایملک را هیچ یک از زنان فسخ نمی
 (15)« .کند و به طریقی که همگی به حال اول قبل از عقد قرار عودت کنند
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 endogamyهمسری  ندرو: ای دو نوع ازدواج مرسوم بوده است اساسن در سنن قبیله
مند برای آن که ثروت خود را با دیگر قبایل  قبایل ثروت. exogamyهمسری  و برون

ِ  فرهنگ. همسری همسری داشتند و قبایل فقیر به برون تقسیم نکنند، گرایش به درون
بسته به جایگاه  یعنی هر خاندان یا خانوادة بزرگ. ها استوار بود «دان خانه»ایرانی بر 
در حقیقت « اهل بیت»مفهوم . کرد اش همسرگزینی را تعیین می و اقتصادی اجتماعی

جا که  از آن. باشد می« ِوسُپهران»تر گفته شود ترجمة  و دقیق« دان خانه»ِ  ِ معرب شکل
ای بیمارگونه  ِ ساسانی از موقعیت بسیار ممتاز برخوردار بودند، به گونه های پارسی خاندان

اصرار خاص ایرانیان به خلوص نژاد، ازدواج ». کردند تأکید می همسری ِ درون بر این اصل
. میان ارحام مثل برادر با خواهر، و پدر با دختر، و پسر با مادر را برایشان واجب کرده بود

بهرام چوبینه خواهر خویش . ... نامیدند می( خویذگَدس)این همانست که خویتوکدت 

را هفت  اردوارژبود،  هزارویواهرش را به زنی گرفت، زن مهرام گشنسپ خ گردیه

از منظر تاریخی که بنگریم، ( . 16)« ویند هر هفت تن زن او بودندخواهر بود که گ
البته باید تأکید کرد که این شکل  ؛همسری در بسیاری از قبایل جهان رواج داشت درون

 .م رایج بودِ طبقات حاک از ازدواج عمدتًا در میان
شایست »، «دینکرد»ِ ساسانی مانند  ا به منابع زرتشتیکریستان بارتلمه با اتک

که ترجمة ُسریانی آن توسط ژسوبوخت صورت گرفته « مجموعه حقوقی»، «شایست نه
شهرت ( هزار حکم قضایی)« مادیگان هزار دادستان»که به « کتاب حقوق فرخ»بود و 

زن شخصیت یم، در امپراتوری ساسانی، بنابر قوانین متداول از قد»: نویسد دارد، می
به عبارت . گردید بلکه شئی پنداشته میشد،  یعنی زن شخص فرض نمی. حقوقی نداشت

توانست  رفت، بلکه چیزی که می ِ حقی باشد به شمار نمی دیگر، وی شخصی که صاحب
به طور خالصه زن دارای حقوقی . رفت از آن کسی، حق کسی شناخته شود، به شمار می

" ُختای کتک"تحت سرپرستی و قیمومیت رئیس خانوار که وی از هر لحاظ در . نبود
ِ دینی  اگرچه در طول چهار سده حکومت (11)« .شد قرار داشت نامیده می( کدخدای)

شایان مالحظه است که در »ساسانیان، اصالحاتی در حقوق صورت گرفته بود، ولی 
زن "دیرین  مبحث ازدواج، با وجود تجدد در فکر، در حقوق ساسانی همچنان اندیشة

البته در این جا ( 18)« .کرد کاماًل از میان نرفته و خودنمائی می" شئی است نه شخص
که شکل تعدیل « ازدواج موقت»و « چند همسری»برای ما دو نکته حائز اهمیت است، 

 .جا افتاد« صیغه»به نام  [شیعه] یافتة آن در اسالم
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. واج در جهان اسالمی داشته استازدواج در امپراتوری ساسانی شباهت کامل به ازد»
توانست اختیار کند، از لحاظ حقوق نظری، محدود نبوده  شمارة زنانی که یک مرد می

، در عمل بسته به میل مرد، و قبل از هر چیز دبدیهی است که اختیار زنان متعد. است
در . یک مرد عادی ناگزیر بود که با یک زن سر کند. منوط به بنیة مالی او بوده است

توانستند به اندازة یک دورة تسبیح زن در حرمسرای خود گرد  صورتی که اشراف می
 (16)« .آورند

یا « ازدواج استقراضی»یک نوع ویژه از ازدواج در عصر ساسانی وجود داشت که به آن 
تفاوت . بود -مانند صیغه -« ازدواج موقت»این ازدواج یک . گفتند می« ازدواج عاریتی»

ه شوهر اصلی، زنش را به مردی دیگر برای یک زمان معین یا موقت بود کدر این 
یک نوع خاص " چکر زن"و ازدواج با " پادشازن"به موازات ازدواج با ». داد می« قرض»

یا " زن عاریتی"دیگری از ازدواج در عصر ساسانی معمول بوده است که آن را ازدواج با 
ه همسری که در قید ازدواج شوهر دیگری اختیار موقت زنی ب"یعنی " ازدواج استقراضی"

این نوع ازدواج چیست؟ در این باره کتاب حقوق فرخ بدین مضمون . توان نامید می" است
شوهر حق دارد، زن اصلی خود را به مرد دیگری که به جهت پرستاری : دهد توضیح می

یک زن کودکان خود، بدون تقصیر شخصی، نیازمند به یک زن است، و عالقه به داشتن 
ازدواج "در مورد . اظهار بدارد، به طور موقت به همسری بدهد" ای به وجه پسندیده"را 

تواند این عمل را بدون جلب رضایت زن خود انجام  شوهر اصلی حتی می" استقراضی
 (21)« .دهد

گویند، فقط در شیعه امامی  ُمتعه یا نکاح منقطع یا ازدواج موقت که به آن صیغه نیز می
ازدواج »در واقع شکل تعدیل یافتة همان  ازدواجاین نوع . امامی وجود دارد  هدوازد/ 

. ایرانی یعنی شیعة دوازده امامی گردید ِ اسالم ِ ساسانی است که وارد صرع« استقراضی
زمینة صیغه  پیش -ازدواج موقت در حقوق ساسانی »عنوان  باای  ماریا متسوخ در مقاله

 .وع پرداخته استبه همین موض( 21)« در ایران
 

 (ارتداد)حکم مرگ برای خروج از دین 
ِ خسرو انوشیروان  تا زمان .مرگ بود شد میکیفر ارتداد یعنی کسی که از دین خارج 

ِ روحانیان زرتشتی از تغییر  رسم بر این بود که به محض این که دستگاه تفتیش عقاید
در زمان خسرو . کرد میِ مرتد را صادر  یافت حکم مرگ دین یک ایرانی آگاهی می
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. انوشیران که اصالحات قانونی صورت گرفت، این قانون شرعی اندکی تغییر یافت
عقوبات بر سه گناه است، یکی میان بنده و خدای، که از دین برگردد و بدعتی احداث »

کند در شریعت، و یکی میان رعیت و پادشاه که عصیان کند و غّش، یکی میان برادران 
در روزگار پیشین هر که از دین برگشتی، حااًل و ... ی بر دیگری ظلم کنند دنیا، که یک

ولی در دورة خسرو اول یعنی خسرو ( 22)« ...عاجاًل، قتل و سیاست فرمودندی
ها اندکی  سیاستنگارش شده است، « نامة تنسر»که ( میالدی 516-531)انوشیروان 

ن آن بود که به حبس بازدارند، و علما مرتد و محلد را قانو»از این پس، . تر شدند مالیم
مدت یک سال به هر وقت او را خوانند، و نصیحت کنند، و ادله برو عرض دارند، و ُشبه را 
زایل گردانند، اگر به توبه و انابت و اسغفار باز آید خالص دهند، و اگر اصرار و استکبار او 

 (23)« .را بر استدبار دارد، بعد از آن قتل فرمایند
 

ِ عقاید و شکنجه،  ان گونه که خواننده متوجه شده است، پیوند دین و دولت، تفتیشهم
 وحکم مرگ برای ارتداد ربطی به الهامات خدا  سری و صیغه، وسنگسار، چندهم

ِ بنیادین در دستگاه ایدئولوژیک  ها عناصر این. محمد، ندارند ِ ی مجازی به نامپیامبر
ِ دو سده در دینی نوین به نام  طیکه  نیان بودهساسازرتشتی  ِ خوانشساسانی یعنی 

  .اسالم احیا گردید
 

 پایان بخش هشتم
 
ترجمه . وضع ملت و دولت و دربار در دورة شاهنشاهی ساسانیان: سن، آرتور کریستن -1

، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و 1314اد مجتبی مینوی، تهران، و تحریر است
 68مطالعات فرهنگی، ص 

 .61: 1314سن  کریستن -2
 .52: 1314سن  کریستن -3
 .61: 1314سن  کریستن -4
، انتشارات 1383فر، تهران  ترجمة مرتضی ثاقب. شاهنشاهی ساسانی: دریایی، تورج -5

 61ققنوس، ص 
 .62: 1383دریایی  -6
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 خش ُنهمب
 

مانند پیوند دین و دولت، کنترل همه جانبة « قطعاتی»در بخش پیش نشان دادیم که 
زندگی مردم توسط دستگاه تفتیش عقاید روحانیت زرتشتی، سنگسار، چند همسری و 

ساسانی بوده و همین شاهنشاهی  لوژیایدئو صیغه و حکم مرگ برای مرتد، مرده ریِگ
 .اند وارد دینی بعدی یعنی اسالم شده ها سنت

گذاری  تر گفته بودیم، قلمرو ساسانی و به ویژه از زمان تاج گونه که پیش ولی همان
صحنة سیاسی بودند  اصلی نیز از بازیگران مونوفیزیتهای نستوری و  عرب ،یزدگرد سوم

 .زدند ُمهر خود را میی مناسبات سیاسی و دینی آینده گیر در شکلبایست  میو طبعًا 
شناسی بود،  های مسیحی بر مناسبات پساساسانی اساسًا در حوزة االهیات ِ جریان تأثیر

ِ دینی ایرانیان است که  ِ کهن فرهنگ یا موعودگرایی از عناصر معاد. مانند توحید و نبوت
 .ِ هخامنشیان وارد دین یهود شد انشناخته شده است و از زم« سوشیانت»ِ عنوان  تحت

  .وارد اسالم شیعی گردید« گرایی مهدی»همین موعودگرایی کهن، بعدها تحت عنوان 
 

 (توحید)یکتاپرستی 
ِ یکتاپرستی در جهان که به مقابله علیه چندخدایی برخاست، در  گذار نخستین بنیان
وه سلسله هجدم که در دوره پادشاهی جدید و دوران سلطنت باشک ». مصر کهن بود

پیش از میالد به  1355مصر نخستین بار قدرتی جهانی شد، فرعون جوانی در حدود 
نامید [ چهارم] (Amenhotep) پادشاهی رسید که ابتدا خود را مانند پدرش آمنحوتپ

این پادشاه اتباع و رعایایش را به . و نه فقط نامش را -اما بعدها نامش را تغییر داد
ِ  دانیم، این دین جدید نوعی یکتاپرستی تا آن جا که می. تازه واداشتپذیرفتن دینی 

سفت و سخت بود و نخستین کوشش از این دست در تاریخ جهان؛ و تعصب و عدم 
مدارای دینی که پیش از این و از دیرباز در جهان باستان امری عجیب و ناآشنا بود، بر 

البته دوران حکومت آمنحوتیپ . تاثر اعتقاد به خدای احد و واحد الجرم متولد گش
پیش از میالد،  1358درنگ پس از مرگ وی در سال  بیش از هفده سال دوام نیاورد؛ بی

  (1)« .گذار قدغن گردید بساط دین جدید برچیده شد و خاطره آن پادشاه بدعت
البته برای . ، و آتون، خدای خورشید بود«آتون»ِ  خادم یا خدمتکار»یعنی « اخناتون»
او ». ناتون، خورشید تنها یک شئ مادی نبود بلکه نمادی بود با کیفیت االهیاخ
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شمول را به توحید و  چیزی تازه را به آن دین افزود که آیین خدای جهان[ اخناتون]
 (2)« .کیفیت یگانه بودن: یکتاپرستی مبدل ساخت

اسرائیل برای  نیولی ب. ندِ یهودیت شد ِ مصری بعدها وارد ِ یکتاپرستی بسیاری از عناصر
اسرائیل هنوز  های بنی این قبیله». ناب به زمان طوالنی نیاز داشت ِ یکتاپرستیرسیدن به 

از جمله قبیلة ایساخار آفتاب و ماه، یهودا شیری با . تا یکتاپرستی فاصله درازی داشتند
 سر زن به نام فینیکس، قبیلة یوسف گاو نر، قبیلة دان نهوشتان خدای مار، بنیامین

خدای گرگ و قبیلة آشر که در جنوب جلیله کشاورزی را آغاز کرده بودند، خدای مادر 
 ( 3) «پرستیدند اشتوره را می

سرانجام ولی یکتاپرستی جایگاه خود را در یهودیت یافت و این دین به عنوان الگوی یک 
ِ  تاپرستیِ یک در این جا باید تأکید کرد که بسیاری از عناصر. دین توحیدی تثبیت گردید

وی  ِ های مذهبی در یکی از سروده». مصری به یکتاپرستی یهودی نیز راه یافت
تو ای خدای یگانه که جز تو : این معنی در عبارات فراوانی به بیان آمده[ اخناتون]

 .و همین سروده چونان اصلی به یهودیت راه یافت (4)« .خدایی نیست
 :بودشهادت به یکتاپرستی در یهودیت کهن چنین 

Schema Jisroel Adonai Elohenu Adonai Echod 
 «.به گوش باش، ای اسرائیل، خدایی به جز خدا وجود ندارد»یعنی 

ِ نام آتون  چه شباهت چنان»: دهد فروید در بارة شهادت توحیدی باال چنین توضیح می
محض بلکه  ِ ِ آدونایی و با نام خدای سوری آدونیس نه تصادف را با کلمه عبری( یا آتوم)

توانیم این اصل یهودی را  ِ اولیه زبان و معنا بگیریم، آن گاه می ِ نوعی وحدت حاصل
( آدونایی)به گوش باش، ای اسرائیل، خدایی به جز خدای ما آتون  :چنین ترجمه کنیم

« آدونای»واژة عبری « آتون»به نظر فروید، در این جا فقط به جای واژه  (5) «.نیست
 . ر برده شده استبرای خدا به کا
اظهار « دو گواهی»بگوید یعنی « شهادتین»خواهد به اسالم بگرود باید  کسی که می

دهم به جز خدا  یعنی گواهی می. َاشهُد انَّ محّمدًا رسوُل اهلل َاشهُد اْن ال ِاٰلَه اال اهلل،  : کند
 .دهم محمد فرستادة خداست خدایی نیست، گواهی می( اهلل)

ِ یکتاپرستی به دین توحیدی  شهادت ریشة اننده متوجه شده است،گونه که خو همان
از طریق مسیحیان عرب و  -جا  گردد که بعدها وارد یهودیت شد و از آن اخناتون باز می

 . وارد اسالم گردید -ایرانی
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زیرا آن چه . ِ نخستین، محمدشناسی غیرقابل درک است شناسی ِ مسیح بدون شناخت
ِ  شناسی مسیح. گردد ِ آغازین برمی شناسی است، در واقع به مسیح دربارة محمد گفته شده

ِ روم  شناسی گذاری شد تا سرانجام به مسیح ِ مسیحی کهن پایه آغازین در دو مکتب
ِ اسکندریه و  مکتب ِ ِ میان ستیزها و مباحثات. منجر گردید( ِ رومی یسای کاتولیککل)

ریزی کرد و هم منجر به  مسیحی را پایه ِ انطاکیه سرانجام هم مبانی دگماتیسم مکتب
 ها مونوفیزیتها و  ِ شرق یعنی نستوری مسیحیت. جدایی مسیحیت شرق از غرب گردید

و ما آخرین رد پای این  بودند ِ انطاکیه تأثیر پذیرفته مستقیمًا از مکتب( ها یعقوبی)
یت شرق که از این رو، یک اشارة کلی به مسیح .کنیم مکتب را در اسالم مشاهده می

 .باشد ضروری می شد هریختِ انطالیه  شالودة آن در مکتب
 

 سکندریهمکتب انطاکیه و مکتب ا
بدون . اسکندریه و انطاکیه: ِ کهن باستان متمرکز شده بود مسیحیت نخستین در دو شهر

  شناسی و به ویژه مسیحنخستین مسیحیت، درک مسیحیت شرق  ِ مکاتبآشنایی با این 
Christology انطاکیه است  ِ مکتب شناسی ِ مسیح تازه با شناخت. آن دشوار خواهد بود ِ

 . گردد که محمدشناسی برای ما قابل درک می
جا، سه  در آن. باشد ترین مراکز تمدن جهان می منطقة بزرگ سوریة کهن، یکی از بزرگ

ِ  مان کشفهای آن از ز شده که کتیبه ِ میخی استفاده می هزار سال پیش از میالد، از خط
نام سوریة کهن، از . میالدی به دست ما رسیده است 1628های اوگاریت در سال  خرابه

به  تا فرات یا( مدیترانه)برگرفته شده است که از دریای میانه « آسور»واژة یونانی 
ِ  در منابع. گرفت می از فلسطین تا عراق امروزی که بعدها جزو ایران شد، در بر عبارتی

این . گفتند می« آرامی»کردند،  ن سرزمین بزرگ میمردمانی که در ای بهیهودی  دینی
از این مفهوم برای مردمان این  بعدها به مرور زمان ، ولیبود« کافر»نام به معنی 

. شد است به کار برده می« آسوری»ِ  که مخفف« سوری»ِ  سرزمین استفاده نشد و مفهوم
بعدها با . شد گفته می« آسور»منطقة بزرگ  به هر رو، از زمان اسکندر مقدونی به این

سوریة : ِ دو امپراتوری روم و ایران، سوریة بزرگ عماًل به دو بخش تقسیم گردید برآمد
سوریة شرقی در میانرودان واقع بود . Ostsyrienو سوریة شرقی  Westsyrienغربی 

نی اورشلیم توسط پس از ویرا. های روم و بعدها بیزانس گردید و سوریة غربی جزو استان
میالدی، یهودیان و مسیحیان آن دیار به سوی سوریه به ویژه سوریة  11رومیان در سال 
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توانستند در سوریة « شان گری بشارت»ِ  مسیحیان به دلیل. شرقی مهاجرت کردند
 . گسترش یابند و کلیساهای خود را برپا دارند

نخستین . لی مسیحیت تبدیل شدندِ اص به مرور زمان، اسکندریه و انطاکیه به دو مرکز
ِ اسکندریه  مسیح کی بود و چه کیفتی داشت؟ مکتب: پرسش برای این دو کلیسا این بود

یعنی متی،  ِ همنوا اناجیلزنی و تفسیر داشت، به جای اتکا به  ای به گمانه که عالقة ویژه
انطاکیه برای ِ  ِ خود را بر انجیل یوحنا نهاد در حالی که مکتب مرقس و لوقا، تمرکز

ِ  ِ دو برداشت این نقطة آغاز. کرد توضیح ذات مسیح، طبق سنت به اناجیل همنوا تکیه می
شناسی این  تأکید انجیل یوحنا در مسیح. گوناگون بود که تاریخ مسیحیت را رقم زد

 . «پسر خداست»است که مسیح 
ین چنین بیان ا( میالدی 325)این درک سرانجام در مجمع عمومی مسیحیان در نیقیه 

ِ مسیحی به ویژه  ولی سنت(. Christus vere Deus) مسیح، خدای حقیقی است: شد
توان این دو را  پس چگونه می. ِ حقیقی است مسیح انسان: گویند که ِ همنوا می در اناجیل

 با هم آشتی داد؟ 
یه این علمای انطاکیه، دیدور تارسوسی، تئودور موپسوستیا و بعدها تئودورت، شدیدًا عل

ِ همنوا  ها بر اناجیل ِ آن شناسی ِ مسیح زیرا شالودة درک. شناسی مقاومت نشان دادند مسیح
 . دانست استوار بود می ِ حقیقی انسانکه مسیح را 

 

 ها یعقوبی: ِ انطاکیه ِ سوری کلیسای ارتدوکس
توضیح داده  Mia Physis« میا فیزیس»ِ  این کلیسا با فرمول شناسی شالودة مسیح

را رد .( م 451)ها اعتقادنامة کالسدون  آن. نامیدند« مونوفیزیت» ها را آن بعدها .شد می
. ِ مسیح تأکید نکرده بود شخص [اراده] وحدت بر ، زیرا این شورا به اندازة کافیکردند می

، .(م 518مرگ )ِ مسیحی، بعدها به نام یکی از متفکرانش، یعقوب برادعی  این جریان
ها  و یعقوبی ها مونوفیزیتها،  باری، میافیزیت. یعقوبی نامیده شدند ِ یحیتمسیا « یعقوبی»

 انسانِ  ِ ارادة مسیح به عنوان وحدت»ها بر مبنای  شناسی آن مسیح. عماًل یکی هستند
ِ  ها، جنبة خدایی و انسانی مسیح یک واحد از نظر یعقوبی. است« حقیقی خدایحقیقی و 

ِ  ِ را به دو بخش توان و نباید این انسان کامل دیگر، نمیبه سخنی . ناپذیر است تفکیک
نیز برای مسیح در « انسان کامل»ِ  ، مفهومنیز از همین جا. خدایی و انسانی تقسیم نمود

ِ شرق، و حتا آریوس  های مسیحیت چه که همة جریان ولی آن. ِ شرق، جا افتاد مسیحیت
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 با این کهمسیح « ازلیت»موضوع . استمسیح « ِ ازلی هستی»ِ  بدان باور داشت، موضوع
مورد مشاجره  گاه هیچ« اصل»ِ آن در انجیل یوحنا آمده، ولی ظاهرًا این  ِ مشخص بیان
چون »: آمده است 25، بند 5در انجیل یوحنا، بخش . های مسیحی نبوده است فرقه

ا همانطور که پدرم خدا سرچشمه زندگی است، به من که فرزند او هستم همین مقام ر
من نور جهان هستم، پس اگر دنبال »: آمده است 12، بند 8و یا در بخش « .داده است

و سرانجام در « .کند راهتان را روشن می ،مانید، چون نور زنده من بیائید، در تاریکی نمی
 «.من و پدرم خدا یکی هستیم»: آمده است 31، بند 11بخش 

این دو . است« ازلی»ه همین علت، بنابراین مسیح مانند خداست، با او یکی است و ب
به . دها در اسالم جزو کیفیات محمد شدبع« ازلی بودن»و « انسان کامل»ذات، یعنی 

 .است« ازلی»و هم « انسان کامل»همین دلیل، در احادیث نبوی، محمد هم 
در حال حاضر، کلیسای ُقطبی در مصر، کلیسای ارامنه و کلیسای اتیوپی ادامة شاخة 

ِ تاریخ به خود  هایی که در طول ها و تعدیل باشند که البته باید دگرگونی ا میه منوفیزیت
 . اند را نیز مد نظر قرار داد دیده

 

 نستوریان: کلیسای مقدس رسوالن و کاتولیک آسوری شرق
« همگانی، جهانی»به معنی امروزی نیست، بلکه به معنی « کاتولیک»در این جا واژة 

ِ وابسته به امپراتوری ایران،  ِ سوریه یعنی در میانرودان در شرقاین کلیسا به ویژه . است
 Mariو شاگردش ماری  Addaiاساسًا توسط دو مبشر بزرگ به نام آدای  و شکل گرفت

ها نظرات تئودور موپسوستایی و بعدها نستوریوس را نمایندگی  آن. ریزی شد پایه
ها معتقد بودند که  آن. بودند مسیح «دو شخص»یا « دو ذات»کردند و پیرو آموزة  می

ِ انسانی مسیح، مانند  ذات .مسیح از یک ذات انسانی برخوردار است و از یک ذات خدایی
ها بر  به دلیل همین تفکیک، آن. در آن خانه کرده است( لوگوس)قالبی است که خدا 

. رداین باور بودند که مسیح به عنوان یک انسان بر صلیب ُمرد ولی به عنوان خدا، نُم
 -مسیح  ِ همه چیز. ِ خدایی مسیح، در الهاماتی است که خدا فقط به او داده بود کیفیت

ها، انکار  ِ آن شناسی ِ مسیح یکی دیگر از مبانی. هاست انمانند ما انس -اش بجز معصومیت
ها، مریم، فقط مادر عیسا مسیح بوده و  از نظر آن. بود« مادر خدا»ِ  ِ مریم به عنوان شدید

های مسیحیان برای  و مبارزه با آیین« مادر خدا»مبارزه با نظریة . ست ِ جنبة خدایی دفاق
تأکید  .ِ شرق بود و رفتارهای دینی این شاخه از مسیحیت  االهیات، جزیی از «مادر خدا»
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. عیسی مسیح است، بارها و بارها در قرآن آمده است [زمینی]بر این نکته که مریم مادر 
 بدون کم و کاست وارد اسالم شد و تقربیًا شناسی بعدها مسیحهمین به عبارتی 

  .برای مسیحمسلمانان برای محمد همان کیفیاتی را قایل هستند که نستوریان 
 

 ها ملکائی: بیزانسی -کلیسای رومی 
این . گفتند می« ملکایی»روی هم رفته به هوادران کلیسای رومی و بیزانسی در سوریه، 

بیزانس  ِ در این جا امپراتور« َمِلک»ر از منظوآرامی برگفته شده و « املک»مفهوم از واژة 
 ها در ضمن، آن. بنابراین، یک بخش از مسیحیان در شرق هوادار بیزانس بودند. است
کلیسای طرفداران شورای کالسدون هم . بودند نیز اعتقادنامة شورای کالسدون پیرِو

ها و  ها، پروتستان تولیک، مارونیاکنون به همة کلیسای اورتدوکس، کلیسای کا
 .ها یکی است اند که هستة آن ها تقسیم شده انگلیکان

  

 آریوس
اند که  ِ یونانی بوده و نستوری به طور مستقیم متأثر از مسیحیت مونوفیزیت ِ مسیحیان
توان  می .ابتدا در اسکندریه بود و بعدها بخشی از آن به انطاکیه نیز انتقال یافت مرکز آن

رغم  ، علیها مونوفیزیتها و  شناسی نستوری ِ مبانی االهیات و مسیح ت که آبشخورگف
ِ آریوس  شناسی از االهیات ای مستقیم متأثر به گونه اختالفات در بسیاری نکات،

 . است.( م 261/336)
خدا : عقیدة آریوس از این قرار بود». آریوس بعدها با نام آریانیسم شهرت یافت االهیات

پس ممکن نیست مسیحی را که به زمین آمده و چون انسان . کاماًل جداست از خلقت
ای که انسان را  همان ورطه. شود شناخت یکی بشماریم تولد یافته است با خدایی که نمی

پدر . ِ خدا و پسر وی عیسی مسیح نیز موجود است نماید، مابین از خالق خود جدا می
پس مخلوق . پسر از پدر از نیستی خلق گردید پسر را تولید نمود یعنی پیش از هر چیز

 (6)« .است و از ذات خود پدر نیست و به تمام معنی وی را خدا نتوان خواند
لوگوس و پدر از : توان چنین خالصه کرد آریوس را می( Christology)شناسی  مسیح

با این که . فقط یک خدا وجود دارد و عیسی مسیح مخلوق اوستیک ذات نیستند، 
تقّدم خلقت امید داشت که با اظهار »ِ ذات یگانه خدا و مسیح بود، ولی  وس منکرآری

عظمت مسیح را پایدار بدارد، ولی حاضر نبود بگوید مسیح در ذات با پدر  مسیح

 
 
 
  



61 

 

القدس  ِ تثلیثی که پدر، پسر و روح شناسی ِ مسیح به سخن دیگر، بر خالف( 1)« .ست یکی
 ،کند، آریوس ذات مسیح و خدا را یکی ارزیابی میپندارد، یعنی  را یکی می( لوگوس)

این اعتقاد نزدیک به اعتقادیست که اغلب ». داند ِ خدا می  عیسی مسیح را مخلوق
 (8)« .وی اولین مخلوق خداستگویند که  مسلمین راجع به محمد داشته می

و  ِ االهیات نستوری ِ آریانیسم که از طریق االهیات کنندة دو عنصر بسیار تعیین
زلی محمد ا -2، محمد مخلوق خداست -1: وارد اسالم شد، عبارت هستند از مونوفیزیت

ِ  ما به این موضوع. است« انسان کامل»محمد  -3است یعنی نخستین مخلوق خداست و 
 .های آینده خواهیم پرداخت در بخش اسالمی ِ االهیات

ِ آریوس  شناسی مسیح میالدی 325ِ عمومی مسیحیان جهان در نیقیه در سال  در مجمع
  .مانندی آغاز گردید  سرکوب این جریان مسیحی با شدت بی پس، محکوم شد و از آن

 

 با کلیسای تثلیثی ها مونوفیزیتها و  نستوری ِ ِ االهیات بنیادینهای  تفاوت
 ِ سیریل، اسقف اسکندریه با شناسی  مسیح ِ درگیریجریان مسیحی نستوری به ریشة 
به  412سیریل در سال . گردد ِ قسطنطنیه برمی توریویس، اسقفنس ِ شناسی مسیح

پیش از آن در سال . جانشینی عمویش تئوفیلوس به مقام اسقفی اسکندریه برگزیده شد
میالدی در قسطنطنیه شورای جهانی مسیحیان تشکیل شد و از آن پس  381

خش از این دعوا از این رو، یک ب. ِ اسکندریه تبدیل گردید قسطنطنیه به رقیب سرسخت
نستوریوس واعظی محبوب بود که در سال »باری، . داشت« قدرت»جنبة سیاسی یعنی 

وی در مورد شخصیت عیسی مسیح، پیرو . به مقام اسقفی قسطنطنیه برگزیده شد 428
-کلمه"این امر، بدین معنی است که وی پیرو نگرش . تعالیم مکتب االهیاتی انطاکیه بود

دانست که کلمة االهی یا خدا در وی  عیسی مسیح را انسانی می بود؛ یعنی او" انسان
ترین اتصال و یگانگی ممکن بین عیسی به  در این نگرش، ظاهرًا نزدیک. ساکن شده بود

رغم همة  علی. شد و نیت و ارادة آنان یکی بود عنوان انسان و خدا یا کلمه دیده می
وریوس به منظور یگانه ساختن های نست ها و با وجود همة تالش مباحث و استدالل

ِ  شناسی مسیح( 6)« .ماندند عیسی و کلمه، باز هم آنان دو وجود مجزا باقی می
گویند، یعنی مسیح از دو ذات برخوردار است، ذات انسانی  نستوریوس را دوفیزیت نیز می

همین درک نیز وارد اسالم شد و مسلمانان دربارة محمد چنین . و ذات خدایی
 [111سوره کهف، آیه / ُقْل ِإَنَما َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم] محمد از یک سو انسان است: اندیشند می
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جسم محمد  ،به همین دلیل .در او ساکن شده استولی از سوی دیگر، خدا یا لوگوس 
محمد پس  ِ دوگانه است که بر مبنای همین ذات. ماند میرد ولی روح او زنده باقی می می

نه )تواند  پذیر نیست، محمد می ِ خدایی مرگ چون ذات .به معراج برودتواند  میاز مرگش 
 . به معراج برود( اش جسم او بلکه روح

مادر "های خود در قسطنطنیه، این موضوع را که مریم باکره  نستوریوس، در موعظه»
از نظر او عیسای انسان از مریم متولد شد و نه عیسای کلمه یا . کرد  بود، رد می "خدا
 (11)« .اخد

ِ محمد  و بعدها که از مسیح. شناسی بازتاب یافته است ِ قرآن همین مسیح در سراسر
، محمد پیامبر عرب ساخته شد، همین ساختار (ِ ستایش شده و برگزیده یعنی مسیح)

 .به قوت خود باقی ماندشناسی برای او  مسیح
 

 پایان بخش نهم
 
، انتشارات 1388ة صالح نجفی، تهران، ترجم. موسی و یکتاپرستی: فروید، زیگموند -1

 32داد نو، ص  رخ
 .35: 1388فروید  -2
، 1318تهران، . نردبانی به آسمان، نیایشگاه در تاریخ و فلسفة یهود: دقیقیان، شیرین -3

 31انتشارات ویدا، ص 
 .35: 1388فروید  -4
 .38: 1388فروید  -5
ترجمة علی نخستین، . روم و ایران تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری.: م. میلر، و -6

 241، انتشارات اساطیر، ص 1382تهران، 
 .241: 1382میلر  -1
 .241: 1382میلر  -8
، انتشارات 1361ترجمة روبرت آسریان، تهران، . تاریخ تفکر مسیحی: لین، تونی -6

 61فرزان روز، ص 
 .61: 136لین  -11
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 خش دهمب
 

گیری اسالم  ساالری پساساسانی و نقش آن در شکل ِ دیوان ِ مبحث پیش از آن که وارد
 :ای از موضوعات گذشته را در این جا بیاوریم بشویم، الزم است که چکیده

دوست و پدر زن خسرو پرویز بود،  به دلیل قتل موریکیوس امپراتور بیزانس که -1
این جنگ تا سال . کند میالدی علیه بیزانس اعالم جنگ می 613شاهنشاه ایران در سال 

خسرو پرویز دوبار از هراکلیوس امپراتور بیزانس شکست . میالدی ادامه یافت 628
در میالدی  628میالدی در ارمنستان و بار دیگر در سال  622یک بار در سال . خورد می

میالدی به یک قلمروی پاره پاره تقسیم شد و حاکمان  628ایران پس از سال  .نینوا
 .محلی هر گوشه از ایران را در اختیار خود گرفتند

ِ امارت  خسرو پرویز پیش از حمله به بیزانس، متوجه شده بود که نعمان سوم، امیر -2
. اسلحه دریافت کرده استکند و از آن پول و  حیره با امپراتوری بیزانس همکاری می

میالدی، خسرو پرویز فرمان قتل نعمان سوم را صادر  612همین باعث شد که در سال 
ِ سنگر دفاعی ایران  حیره در واقع نزدیک چهار سده به عنوان. کند و او را به قتل برساند

 .داشت ِ امپراتوری بیزانس و بدویان عربستان کارکرد در برابر
ِ  و شمال وفیزیت یا یعقوبی بودند در شمالِ مون ِ مسیحیت ه پیروهای غسانی ک عرب -3

ِ دفاعی در برابر امپراتور ساسانی  ها نیز به عنوان سنگر عربستان اسکان داشتند و آن ِ غربی
 .های متحد ایرانی یعنی لخمیان کارکرد داشتند و عرب

از متحد سابق خود های غسانی به طور کامل  عربِ ایران و بیزانس،  ِ جنگ در طی -4
به سخنی دیگر، این جنگ . ِ ساسانی گرایش پیدا کردند یعنی بیزانس ُبریدند و به ایران

 .سد و هشتاد درجه تغییر سیاست بدهند ،دو امپراتوری ِ عرب ِ باعث شد که متحدان
ِ  که نوجوانی بیش نبود، قدرت عماًل به دست.( م 632)گذاری یزدگرد سوم  با تاج -5

ِ قدرت در رأس حاکمیت ساسانی بود که از سه  این آغاز جنگ. ن ساسانی افتاددرباریا
صاحبان . زرتشتیان، مسیحیان نستوری و مسیحیان مونوفیزیت: شد جبهة تشکیل می

ِ  مسیحیان مونوفیزیت به عنوان بهساالری  قدرت سنتی در ایران و در رأس آن دیوان
 . نگریستند متحد بالقوة خود می

ِ هراکلیوس از جانب ایران آسوده شد و به همین  گذاری یزدگرد سوم خیال با تاج -6
از همین . ِ بزرگی از نیروهایش را به سوی قسطنطنیه به حرکت در آورد دلیل او بخش
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مورد حمله  را و فلسطین های بیزانس مانند دمشق زمان است که نیروهای غسانی استان
دینی آن  -ِ جمعیتی  رد میانرودان شدند و ترکیبها از طریق سوریه وا آن. دادند قرار می

 . جا را یک بار دیگر تغییر دادند
، این نکته درک شود که یک حکومت مرکزی کارکرد «فروپاشی»ِ عنوان  اگر تحت -5

های محلی تقسیم  دهد و قلمروی تحت حاکمیت آن به حکومت خود را از دست می
 622هنشاهی ساسانی نخست در سال ِ شا شود، آن گاه باید گفت که فروپاشی می

یزدگرد سوم هیچ گاه  .میالدی رخ داد 628میالدی و سپس به طور قطعی در سال 
های زده شده به  توان از روی سکه این را می .نتوانست قلمروی ساسانی را وحدت ببخشد

 .نام او اثبات کرد
د تا بتوانند های محلی در قلمروی ساسانی منتظر یک فرصت اساسی بودن حکومت -8 

میالدی  641این فرصت با مرگ هراکلیوس در سال . امیال و اهداف خود را دنبال نمایند
 . ها داده شد به آن

 

 ِ ایران در زمان یزدگرد سوم وضعیت
 اش مریم مسیحی  تر گفته شد، یزدگرد سوم نوة خسرو پرویز و همسر گونه که پیش همان

ِ یزدگرد نیمه  به عبارتی پدر. نام داشت« ارشهری»پدر یزدگرد . بود دختر موریکیوس
از او تقربیًا اطالعاتی در دست نیست، بنا بر مادر یزدگرد که . نیمه زرتشتی بود -مسیحی

یزدگرد سوم  -هراکلیوسیا  -از نظر بیزانس. مسیحی بوده است گویا گزارشات پراکنده
( مرگ محمد نیز است ِ شود سال که گفته می)میالدی  632او در سال . یک مسیحی بود

های  از همین مقطع زمانی نیز حمالت غسانیان مونوفیزیت به استان. کند گذاری می تاج
همان  ،این حمالت. شود بیزانس و مرکز نستوریان که در امارت حیره بود آغاز می

در روایات « نیروهای مسلمان تهاجم»سال به نام  211هستند که پس از  «تهاجماتی»
 .رسند ت میاسالمی به ثب

یزدگرد سوم در دومین سال سلطنت خویش در مرزهای غربی و مجاور تختگاه خویش »
درگیری پیدا کرد که این بار محرک  -های قبایل تاخت و تاز سرکرده -با تهدید اعراب

 تا آن زمان بیست و پنج سالی. ای به نام اسالم در بین اقوام مجاور بود آنها نشر آیین تازه
گذشت و تیسفون هنوز تقریبًا چیزی در این باب  سالم در سرزمین اعراب میاز پیدایش ا

 (1)« نشنیده بود یا جدی نگرفته بود
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تا آن زمان بیست و پنج سالی از پیدایش اسالم در سرزمین »نویسد،  کوب می زرین
گذشت و تیسفون هنوز تقریبًا چیزی در این باب نشنیده بود یا جدی نگرفته  اعراب می

زیرا  این که کسی از دین نوینی به نام اسالم چیزی نشنیده بود، کاماًل طبیعی بود، «.بود
احتمال نزدیک به  بهتوان  با توجه به دالیل زیر می .چنین دینی هنوز وجود نداشت

 :یقین گفت که چنین دینی در مکه اعالم نشده بود
ِ  میالدی در شمال 632و  628ِ  نیروهای نظامی و تجسسی ایران و بیزانس تا سال -1

اگر چنین دینی در عربستان مرکزی . ِ غربی عربستان مستقر بودند میانرودان و شمال
های اطالعاتی نیروهای نظامی ایران و بیزانس از آن  بایست سرویس پدید آمده بود، می

 .یافتند آگاهی می
شکیالت پست یا ت. بود« ُپست»ساالری ایران، نهاد  ترین نهادها در دیوان یکی از مهم -2

در واقع ادارة پست هم وظیفة ادارة . ِ امروزی نبود دیوان ُپست، تنها ادارة پست به معنی
به سخنی دیگر، ادارة . ِ امنیتی آوری اطالعات پست به معنی امروزی را داشت و هم جمع

دولتی و شخصی ( اسناد)ِ و جابجا کردن اطالعات  انتقال: پست یک وظیفة دوگانه داشت
یعنی پستچی، هم یک مأمور اطالعاتی بوده . آوری اطالعات امنیتی و هم جمع( اریتج)

 های اطالعاتی تقریبًا در ِ سازمان این وظیفة دوگانة پست، تا بوجود آمدن. و هم پستچی
میالدی بارها و بارها در  635های ایران پیش از سال  «پستچی». کشورها رایج بود همة

قره وجود داشت و در اختیار ایرانیان بود، رفت و آمد عربستان مرکزی که معادن ن
ساالری ساسانی خبری از دینی نوین به نام اسالم  در هیچ کدام از اسناد دیوان. داشتند

 . یافت نشده است
این به . در آن زمان بوده« مکه یکی از مراکز تجاری پر رونق»بنا بر روایات اسالمی  -3

نقاط خاور میانه و خاور نزدیک برای تجارت به مکه رفت این معناست که تاجران از اقصا 
سال  اگر چنین دینی در مکه اعالم شده بود، دست کم پس از یکی دو. اند و شد داشته

 .شد بایست توسط تاجرانی که برای تجارت به مکه رفته بودند، گزارش می می
محمد صورت  ِ بعد از بعثت 5در سال « هجرت»بنا بر روایات اسالمی، نخستین  -4

میالدی قدرت  551از سال . میالدی 615بعثت برابر است با سال  5ِ  سال. گرفته است
و چون کار بر مسلمانان سخت شد پیامبر خدا ... ». ِ ایرانیان بود سیاسی در یمن در دست

گفتند و  بفرمود تا به سرزمین حبشه روند که در آنجا پادشاهی بود که او را نجاشی می
و چون . دید، و سرزمین حبشه محل تجارت قریشان بود مرو او ستم نمیکسی به قل
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مسلمانان در مکه آزار دیدند، بیشترشان به آنجا رفتند و پیامبر بماند و قریشیان 
کردند، تا اسالم در مکه رواج یافت و کسانی از اشراق  همچنان با مسلمانان بد رفتاری می

ِ  سفرشان در رجب»شود که  جا ادامه داده میو همان( 1)« .قریش به مسلمانی گرویدند
البته در این سال پادشاه حبشه یا اکسوم فردی مسیحی  «.ِ پنجم بعثت پیامبر بود سال

« نجاشی»این که چرا راویان اسالمی به این پادشاه . بود( Armah)« ارمه»به نام 
بشه بود، عنوان پادشاهان در ح« نگوش»یا « نگوس». گویند داستان دیگری است می

به هر رو، این . ، نجاش شده است«نگوش»ِ  معرب. در عصر ساسانی« خسرو»شبیه 
به همین علت، حتا اگر . رفتند بایست از طریق یمن به حبشه می می« مهاجران مسلمان»

ِ این بیست سال یعنی از سال  باید طی شدند می خبرها با سرعت بسیار کم هم پخش می
از این . افتاد ِ حاکم بر یمن می به دست ایرانیان« دین جدید»ِ  میالدی اخبار 635تا  615

با منطق و عقل سازگار  سال کسی از دین جدید آگاهی نداشت اصاًل 25رو، این ادعا که 
 .نیست

 
ساله بود که وجودش بیشتر نمادین بود تا  16الی  15ِ  باری، یزدگرد سوم یک نوجوان

. ِ قدرت سه جبهة گوناگون بود یقت آغاز جنگِ یزدگرد سوم، در حق حکومت. کارکردی
که در ایران تشکیل شده بودند، به فراخور حال خود به یکی از  ای های محلی حکومت

ولی تا زمانی که هراکلیوس زنده بود، آشکارا کسی جرأت . ها تعلق داشتند این جبهه
 . رفت ِ نیروهای بیزانس می ِ دخالت زیرا بیم. اقدامات گسترده نظامی نداشت

میالدی، قلمروی ساسانی در یک حالت  641ِ هراکلیوس در سال  تا زمان مرگ
داد  ساالری ساسانی کارهای همیشگی و روزمرة خود را انجام می دیوان. مانند بود«پات»

ِ  بودند و بعضًا مشغول« بالتکلیفی»ای در حالت  نهبه گو های محلی نیز و حکومت
های محلی را به هم جوش  که تمامی حکومت چه آن .های محلی خود بودند جنگ

ساالری ساسانی بود که تمامی اطالعات کشوری در اختیارش بود و بدون  داد، دیوان می
به سخنی دیگر، تنها . رفت های محلی اصاًل پیش نمی حکومت ِ امورساالری  این دیوان

 . ساالری ساسانی بود چیزی که به قوت خود باقی ماند، دیوان
سوم ناچار بود از ایالتی به ایالت دیگر برود و تقاضای وفاداری و کمک و یزدگرد »

ایران در زمان فرمانروایی این پادشاه شبیه به نظام سلطنتی آلمان در قرون . حمایت کند
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توانستند وارد عراق شوند اما در  633اعراب در . وسطی، یعنی سلطنت سّیار، شده بود
 (3)« .دندشکست خور[ ُپل]در نبرد جسر  634

سدها سند کدام اعراب؟ . «توانستند وارد عراق شوند 633در  اعراب»نویسد  دریایی می
در  ،ها پیش از این جنگ ،بیش از چهار سدهدهند که اعراب  غیرقابل انکار نشان می

ها از زمان پارتیان  آن. میانرودان و سپس در خوزستان و خراسان بزرگ ساکن شده بودند
میالدی وارد  633در سال « اعراب»پس کدام  .شده بودند[ عراق]وارد میانرودان 

اعراب »اگر منظور  !را تعریف کرد« اعراب»شدند؟ باید دقیقًا این ( عراق)میانرودان 
ِ  اعراب»ارایه داد که این ( نه روایات اسالمی)است باید یک سند واقعی « مسلمان
تر با تکیه به اسناد اسالمی و بیزانسی  گونه که پیش همان .حتمًا مسلمان بودند« نورسیده

میالدی  632گفته شد، خالد بن ولید به عنوان یک فرماندة نظامی مونوفیزیت در سال 
به  ،ِ نیروهای بیزانس به قسطنطنیه نشینی گذاری یزدگرد سوم و عقب پس از تاج

. ن شدندنجا بعدًا وارد میانرودا نیروهای غسانی از هما. های بیزانس حمله کرد استان
دریایی . همان غسانیان بودند «توانستند وارد عراق شوند 633که  عرابا»بنابراین، این 
دریایی همان  «.شکست خوردند[ پل]در نبرد جسر  634اعراب در »: نویسد همچنین می

ِ روایات اسالمی، جنگی بوده که گویا  ِ پل طبق جنگ. کند ِ طبری را تکرار می داستان
آن  در تا به سوی تیسفون که زنند در نزدیکی حیره پلی بر فرات می« مسلمان»نیروهای 

ِ یک  جنگ جسر، جنگ»در روایات اسالمی آمده است که  .ِ دجله قرار داشت بروند سوی
ِ مسلمانان  روزه مسلمانان و ایرانیان در سال سیزدهم هجرت بوده که به شکست

یعنی جایی که )ربی مستقر بودند در بخش غ« مسلمانان»در این جنگ، گویا . «انجامید
برای حرکت به سوی « مسلمانان». ِ شرقی آن و ایرانیان در بخش( حیره قرار داشت

 [. یا جسر نامیده شد« جنگ ُپل»به همین دلیل ]زنند  تیسفون، بر فرات یک پل می
ها  ای ِ حیره میالدی رخ داد، در حقیقت آغاز حرکت 634/635ِ  که در سال« ِ پل جنگ»
. نبود و مستقل برای خودش ِ جداگانه این یک جنگ. ِ تیسفون بوده است ه سمتب

ِ خود را در  ِ سیاسی ِ خود در تیسفون، وضعیت خواستند با حضور ای می های حیره عرب
ِ روایات اسالمی به تفصیل به این موضوع  ِ وارسی ما در بخش. شرایط جدید محکم کنند

و سرانجام تسخیر تیسفون توسط « ِ قادسیه جنگ»و « ِ پل جنگ»خواهیم پرداخت که 
ِ  ِ غربی بنا بر روایات اسالمی، قادسیه در بخش. قرار دارند مجموعة واحدها در یک  عرب

بایست برای  یعنی نیروهای ایرانی می. کیلومتری حیره واقع است 5در حدود فرات 

 
 
 
  



61 

 

ِ  ِ جنگ شتند تا به محلگذ بر فرات می« هایی پل یا پل»رگیر شدن با نیروهای عرب، از د
 . برسند

د زاد نیز در نبر نیروهای ساسانی به فرماندهی رستم فرخ»: دهد تورج دریایی ادامه می
توانستند بدون مقاومت وارد  تازیان مسلمانشکست خوردند و  636قادسیه به سال 

 (4)« پایتخت یعنی تیسفون شوند
ابتدا الزم به . ِ روایات اسالمی است گوید در واقع تکرار آن چه دریایی در این جا می

 یروایات اسالم به اصطالحیا )های غسانی  یادآوری است که حیره هیچ گاه توسط عرب
ِ نهاوند  پس از جنگ»گویند تازه  حتا منابع اسالمی می. تسخیر نشد( «مسلماناناعراب »
یروهای همچنین گفتنی است که ن(. 5)« بود که حیره بدون مقاومت تسلیم شد( 642)

کردند تا به  هایی که بر فرات وجود داشته باید گذر می ایرانی ابتدا باید از پل یا پل
ها  ها نیز برای رسیدن به تیسفون نیز باید از همان پل یا پل رسیدند و عرب قادسیه می

 . کردند عبور می
 

ی از های حیره که ضربة بزرگ میالدی، عرب 632گذاری یزدگرد سوم در سال  پس از تاج
خسرو پرویز خورده بودند، یک بار دیگر شانش خود را آزمودند تا در این فرصت جایگاه 

به احتمال بسیار، . ِ ساسانی محکم نمایند خود را در قدرت سیاسی و به طبع آن در دربار
این  .ای و نیروهای وفادار سنتی ساسانی های حیره ِ عرب ِ قادسیه، جنگی بوده میان جنگ

ورود ولی . ِ واقعی در دست نداریم که این جنگ چه ابعادی داشته ما هیچ سند و مدرک
، البته بدون این که ما چیزی دربارة ِ تاریخی است تیسفون یک واقعیت ها به عرب

شناس فرانسوی،  شرق  Jean-Maurice Fieyژان موریس فیه » .جزئیات آن بدانیم
اسقف  Iso Yahb III[ ایشو یهب سوم" ]یهب ایسو"ِ  به خبری از مشاجره میان

های مسیحی قطر اشاره  و عرب 651تا  641های  مسیحیان ایرانی در تیسفون میان سال
اسقف تیسفون را به رسمیت  ،طبق این خبر مسیحیان عرب در قطر. کند می

شناس فرانسوی معتقد است که علت قیام مسیحیان قطری علیه  شرق. شناختند نمی
میالدی و از بین رفتن  635و یهب، اشغال تیسفون توسط اعراب در سال اسقف ایس

 (6)« .به بعد است( 635)قطر از این تاریخ  ِ ِاعمال نفوذ ایرانیان بر اعراب
توسط پوران  مقام اسقفی نستوریان را داشت و او ِ سوم پیش از ایشویهب ایشو یهب دوم

فرستاده صلح نزد هراکلیوس  ِ پیمان یبه عنوان نمایندة هیأت ایرانی برا شاه ساسانی

 
 
 
  



68 

 

حضور  ِ هراکلیوس در کناردر مراسم تحویل صلیب مقدس در اورشلیم  او همچنین. شد
توان  می سوم ِ ساسانی و ایشویهب حکومت به از اختالفات مسیحیان قطری وفادار. داشت

، از میالدی 635به تیسفون و اشغال آن در سال « حملة اعراب مسلمان»پی ُبرد که 
این که به طور واقعی چه رخ داده است، ما . صورت گرفته بودای  سوی نستوریان حیره

ِ اعراب  ها با کمک ای احتمال این نیز هست که حیره. اطالعات مستندی در اختیار نداریم
ِ  در این نامه با دو مفهوم. کرده باشندبدوی و قبایل دیگر عرب به این عمل اقدام  نیمه

چرا باید . رو به رو هستیم« نشناختن ایشویهب  به رسمیت»و « ناشغال تیسفو»
تیسفون را اشغال « مسلمانان»اگر  دلگیر باشند؟ مسیحیِ  مسیحیان قطری از ایشو یهب

اشغال »مگر این اسقف در  دارد؟« اسقف مسیحی»کردند، پس چه ربطی به یک 
ِ دینی  ترین رهبر او بزرگزیرا ! دخالتی داشته است؟ حتمًا دخالتی داشته است« تیسفون

این که نستوریان در آغاز وزنة سنگینی در قدرت . بود (و طبعًا حیره) نستوریان در ایران
ِ  شناسی قرآن سرشار از االهیات و مسیح. ِ آن را در قرآن دید توان بازتاب بودند، می

 . به این موضوع در جای مناسب به تفصیل خواهیم پرداخت. نستوریان است
ضرابخانه  15کند که فقط در  شناس انگلیسی سوزان تایلر اسمیت  اشاره می سکه»

اند و با توجه به دوران نسبتًا طوالنی سلطنت این  های یزدگرد سوم ضرب شده سکه
بایست تعداد بیشتری ضرابخانه سکه از یزدگرد سوم  می( 651-632)پادشاه ساسانی 

. اند ن، فارس و خوزستان ضرب شدههای یزدگرد فقط در سیستا سکه. کردند ضرب می
های  های یزدگرد سوم بین سال دهد که بیشتر سکه شناس انگلیسی ادامه می این سکه

های  میالدی فقط ضرابخانه 635تا  636اند و از سال  میالدی ضرب شده 633و  632
ای  سکه 642تا  641و از سال  635تا  634ِ  از سال. فارس و خوزستان سکه ضرب کردند

 (5)« .ز یزدگرد سوم یافت نشده استا
ِ  سلطنت»ِ یزدگرد سوم، به  ای، عماًل سلطنت های حیره ِ تیسفون توسط عرب با تصرف

ِ یزدگرد سوم از کشته  ترس ،ِ این امر به احتمال بسیار علت. تبدیل شد( دریایی)« سّیار
ِ لخمیان، نعمان  ِ شاه قتل او نوة خسرو پرویز بود، یعنی کسی که فرمان زیرا .شدن بود

ِ فرار دایمی یزدگرد  تواند علت به هر حال، ترس از انتقام و قصاص می. سوم، را داده بود
 پدیدةُکشی در دربار ساسانی عماًل به یک  ُکشی و نسل از طرف دیگر، شاه. سوم باشد

 . روزمره تبدیل شده بود
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میالدی از هم  628ند که شاهنشاهی ساسانی عماًل پس از سال رسا این وضعیت می
در دورة . قرار گرفته بود استحالهِ طوالنی  ِ ساسانی حاال در یک مسیر پاشیده شد و ایران

های محلی  حکومت. ِ سیاسی پیشین خود نرسید ایران هرگز به وحدت سوم، یزدگرد
 . همواره در حال تغییر مکان بود سوم کماکان حضور داشتند و تازه خود یزدگرد

ِ  ِ جدید به نام اسالم است که تا سال یک دین« ِ ناگهانی برآمد» ،این جانکتة اساسی در 
ها، از آن  ها و نه ایرانی شود، هیچ کس، نه بیزانسی میالدی که تیسفون اشغال می 635

 .اطالع نداشتند

 

 مرگ یزدگرد سوم
ِ سوم  یعنی از سال 635ِ شاهی نشست و از سال  سالگی به تخت 16یا  15یزدگرد سوم 

ِ این جابجایی نه فرار از دست  علت. ِ تغییر مکان بود اش همواره در حال اهنشاهیش
 635ِ  ِ بسیار قوی از سال زیرا به احتمال. ِ جانی بود بلکه فقدان امنیت« مسلمانان»

 ِ شاهد. ها توانستند بدون مقاومت تیسفون را به تصرف خود در بیاورند ای میالدی حیره
چرا باشد که  یحیان قطری وفادار به ساسانیان به ایشویهب میِ مس این ادعا اعتراض

کردند « اشغال»هایی که تیسفون را  همچنین عرب. ها تیسفون را اشغال کردند عرب
  .ای بوده باشند و نه غسانیان باید حیره می

گذاری یزدگرد سوم این چنین توصیف  ِ ایران را در هنگام تاج امیرحسین ُخنجی وضعیت
ِ کشور را در شرق و غرب و شمال و جنوب و مرکز فرا  سراسر  ِ داخلی جنگ»: کند می

ِ محلی به سلطانی خودسر تبدیل شده بود و کشور پاره  داران هر کدام از سپه. گرفته بود
خراسان و باختر و تخارستان و کابلستان و سیستان و ُسغد و خوارزم هر . پاره شده بود

که دولت رسمی بود و تیسپون  -بود، و سلطنت یزدگرد ِ خودسر ِ یک شاه کدام در دست
اش  رسی به نیروهای آن مناطق را نداشت بل که سلطه نه تنها دست -را در اختیار داشت

از حد تیسپون تا موصل و همدان و خوزستان و آذربایجان فراتر  -چنان که گفتیم -
 (8)« .رفت نمی

جوان بود و قدرت نه در دست او بلکه در البته باید یادآوری کرد که یزدگرد سوم یک نو
ولی این تصویر نسبتًا درستی از وضعیت . یک جناح معین از دربار بوده استِ  دست
 . مند ایران در این ُبرش تاریخی است آشوب
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کند که  کند، فراموش می ولی از آن جا که ُخنجی خود را محدود به روایات اسالمی می
میالدی از  642نستوری بودند و حیره هم تا سال  ای عمدتًا مسیحی های حیره عرب

زمانی که به دنبال نبرد ایرانیان و تازیان در حلوان و ...  »: سوی هیچ نیرویی تسخیر نشد
سرانجام سپاه ایران شکست خورد، حیره به تصرف تازیان در  ،جلوال و قادسیه و نهاوند

زاران ایرانی آنجا صورت آمد، بدون این که مقاومت جدی از طرف مردم و یا کارگ
دهد که یزدگرد به رستم  ُخنجی از مناقشة رستم و یزدگرد سوم گزارش می( 1) «.پذیرد

اگرچه رستم چندان مایل به این حمله نبود . را صادر کرد« مسلمانان»فرمان حمله علیه 
ب حیره ِ عر در این جا سران[ رستم]او ». شود ِ حیره می پذیرد و با سپاه خود عازم ولی می

ِ ایران بودند را فرا خواند تا تهدید و تطمیع کند  که تا سه سال پیش از این کارگزار دولت
رستم از گفتگو با ابن . ... و اطمینان یابد که مردم حیره در کنار ایرانیان خواهند ماند

های حیره چنان مرعوب  متوجه شد که عرب[ نیاز بی/ای یک صاحب نفوذ حیره]ُبقیله 
اند که به هیچ رو حاضر نخواهند بود که در کنار او با مسلمین وارد جنگ  شدهمسلمین 

 (11)« .شوند
شان  ِ دیرینه همان گونه که گفته شد تنها کسانی که به حیره حمله کردند، دشمنان

میالدی  635و  634به عبارتی در سال . غسانیان بودند که موفق به اشغال آن نشدند
حتا در بعضی از روایات اسالمی آمده که . یحیان نستوری بودِ مس حیره کاماًل در دست

میالدی برای مدتی کوتاه حیره را تصرف کرد ولی بعد  631خالد بن ولید در سال 
ِ حملة غسانیان به  به هنگام ،بنا بر منابع بیزانسی ،همین خالد. مجبور به فرار شد

 . های بیزانس، فرماندهی را به عهده داشت استان
می اصاًل با هم سازگاری ندارند و اسناد واقعی های اسال ها و اجزاء داستان رو، پارهبه هر 

 . دهند تصویر دیگری از آن زمان به ما می
به همین دلیل در برخی . گویا آخرین ایستگاه توقف یزدگرد سوم در نهاوند بوده است

هج  21ِ  در سال». منابع از نهاوند به عنوان پایتخت یزدگرد سوم نام برده شده است
یزدگرد به اسپهان رفت، و فیروزان را با سپاهیانی که از نواحی درونی کشور گرد آورده 

« .ها از راه مدائن به درون ایران شوند ِ عرب بود به نهاوند گیسل کرد تا مانع وارد شدن
هجری بوده  21های سال  تسخیر نهاوند در یکی از ماه»: دهد خنجی ادامه می( 11)

 (12)« .تاریخ دقیقش مشخص نیست. است
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ها برابر است با  عرب 21سال . های نامستند اسالمی است این گفتاوردها تکرار داستان
چند ماه پس از . میرد این همان سالی است که هراکلیوس می. میالدی 641/642سال 
 در. افتند ای به سوی نهاوند یعنی قلب ایران راه می های حیره ِ هراکلیوس عرب مرگ

همین زمان، یزدگرد در نهاوند بود، شاید به همین دلیل بعضی از منابع از این شهر به 
این که آیا با . توانند نهاوند را بگیرند ها می به هر رو، عرب. اند عنوان پایتخت نام برده

 151بنا بر روایات اسالمی . مقاومتی رو به رو شدند یا نه، ما هیچ سندی در دست نداریم
هزاران نفر جان خود را از  ،ی ایرانی در نهاوند مستقر بودند و به هنگام جنگهزار نیرو

های  حفاری. رفت خون فرو می دادند به طوری که پاهای اسبان تا زانو در دست
باشد به دست  ای ِ افسانه ّ بر این جنگ عظیم شناسی تا کنون هیچ مدرکی که دال باستان
 . اند نیاورده

ها خود را  زیرا آن. ها صورت گرفته است ای ی این حمله از سوی حیرهِ بسیار قو به احتمال
این که ابعاد این . قایل بودند« جانشینی»ِ  دانستند و برای خود حق متحد بیزانس می

اند نشانگر  جا زده شده هایی که در آن فقط سکه. جنگ چه قدر بوده بر ما معلوم نیست
 . ودها افتاده ب آنند که نهاوند به دست عرب

میالدی که معاویه به عنوان  661از این زمان تا بیست سال آینده یعنی تا سال 
ِ حاکمان محلی بر سر  های داخلی از یک سو میان جنگشود،  امیرالمؤمنین انتخاب می

توان از  می. شوند ها که خود در دو جبهه بودند، آغاز می قدرت و از سوی دیگر عرب
از یک سو . ها پی در پی در حال تغییر بودند ه جبههمندی سخن گفت ک ِ آشوب وضعیت

غسانیان ضد بیزانس و ضد نستوری و از سوی دیگر دیوانیان که همواره در حال زد و 
 . های گوناگون بودند ها و دسته بند با گروه

های اسالمی، یزدگرد سوم  بنا بر داستان. میرد ای مرموز می سرانجام یزدگرد به گونه
گویند که ». شود داشت و توسط آسیابانی کشته می هخامنشی ریوش سوممرگی مانند دا

و گویند . ِ آبش را ویران کردند بان را کشتند و آس ِ آب پس از آن مردم مرو رفتند و آس
که در مرو بود به کشیشان گفت که این پادشاه و جدش خسرو  -ایلیا نام -که کشیشی 

و برایشان کلیساها و دیرها ساختند، و شیرین های بسیار کردند  پرویز به مسیحیان نیکی
های  ِ بسیار کرد و ایرانیان منت که مادر بزرگ این پادشاه بود مسیحی بود و خیرات

بسیاری بر گردن ما دارند، و ما باید برویم و جسد پادشاهشان را از آب بگیریم و با 
 (13)« .احترام دفن کنیم
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ثعالبی گوید، »: نیز آن را نقل کرده است سن این گزارش از ثعالبی است که کریستن
آب او را همی برد، تا به جدولی . جسد این شهریار وارونه بخت را در رود مرو انداختند

که َرزیگ نام دارد، آنجا به شاخه درختی پیچید و اسقف نصارا جسد شاه را شناخت، او 
 (14)« .فاق افتادات 652تا  651این در سال . آلود بسته دفن کرد را در ردایی مشک

ِ با کیفیتی نوین  های گوناگون ِ قدرت میان جبهه ِ هراکلیوس جنگ خالصه این که با مرگ
جبهه گشوده شد که  ها دهدر این میان، . ادامه یافت 661روند تا سال  این آغاز شد و

. اجتماعی به معنای واقعی کلمه -آشوب سیاسی : همواره در حال ائتالف و انشعاب بودند
اند  ها و هاجریان گزارش داده ها، ساراسین ِ ساسانی و اسناد بیزانسی بارها از عرب سنادا

های معاویه  نبشته حتا سنگ. هیچ سخنی در میان نیست« مسلمانان»و « اسالم»ولی از 
و « اسالم»، «هجری»رسد، هیچ اثری از  می 681ها یعنی  عرب 58ِ  که تا سال

 .ندارند« مسلمان»
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 خش یازدهمب
 

ساسانی و  Administration/Verwaltungساالری  ِ دیوان در این بخش به نقش
ِ  ِ شناخت توان گفت که عدم می. پردازیم گیری دین نوین، اسالم، می پساساسانی در شکل

به م، باعث شد که روایات اسالمی بتوانند خود را گیری اسال ِ اساسی در شکل از سه عامل
ها از زمان پارتیان و به ویژه ساسانیان در  این که عرب -1 :تحمیل نمایندعلم تاریخ 

ِ حیره و  نقش -2 رفتند مرزهای ایران مسقر بودند و بخشی از ایرانیان به شمار می
ِ سد و  چرخش -3زانس ِ غسانیان در امپراتوری بی قشمسیحیان نستوری در ایران و ن

 -4 ِ خسرو پرویز علیه بیزاسن نستوریان و غسانیان در آستانة جنگ ای هشتاد درجه
های  مجازی از خارج از مرزهای ایران به جای عرب« ِ مسلمان  اعراب»جایگزین کردن 

ِ این  ساالری ساالری به طور کلی و دیوان عدم شناخت از دیوان -5ِ ایران،  مسیحی ساکن
 . ور اخصبه ط

در این جا ضروری است . ایم دادههای پیشین مورد بررسی قرار  در بخش را 4تا  1موارد 
ِ جداگانه نیازمند  در حقیقت بررسی این مبحث به یک کتاب. ساالری اشاره شود به دیوان

 .جا که ممکن است به رئوس کلی بسنده کنیم کنیم که تا آن ولی تالش می است
 

 به طور کلی ساالری ِ دیوان نقش
روند ولی تشکیالت  آیند و می ها می دولت»: گوید در زبان آلمانی اصطالحی است که می

ِ  ها که در دست ِ دولت به سخن دیگر، حاکمیت واقعی نه در دست «.ماند اداری باقی می
ِ  حاکمیت»کراسی یعنی + ِ بورو  واژة فارسی دقیقًا برابرنهاد این .ساالری است دیوان
هخامنشیان نخستین حاکمانی بودند که توانستند یک . است [ساالری+ دیوان ]« اداری

به همین دلیل، اگرچه گفته . ریزی کنند ِ اداری برای حاکمیت خود پایه تشکیالت
ولی نخستین دولت که هستة آن تشکیالت « تاریخ با سومر آغاز شده است»شود  می

 .(هگل) ست توسط هخامنشیان بوجود آمد اداری
. های اوراتور، عیالم، آشور و بابل بود یافتة تمدن ِ هخامنشی در واقع ادامة تکامل نتمد

بنابراین . ِ هخامنشی تبلور یافت ِ تاریخی این مردمان سرانجام در دولت تجربیات
رسیده و از منظر « ِ تاریخ تداوم یا پیوستگی»ِ  انگیز نیست که علم تاریخ به اصل شگفت

هستند که دیر یا زود دوباره در مسیر اصلی « انحرافاتی»فقط  های تاریخی علمی گسست
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نیست، بلکه مسیری  revolutionaryِ انقالبی  ِ تاریخ، مسیر مسیر. گیرند خود قرار می
یافته در حال  ِ تعدیل به صورتگذشته . است evolutionary« فرگشتی»یا « برایشی»

تعدیل  ،هایی از گذشته بخش نکتة اساسی این است که چه عناصر یا. شود وارد می
modified اند شده« اکنونی هم»اند و  شده.  

گذاری کردند آن چنان نیرومند بود که توانست  ای که هخامنشیان پایه ِ دیوانی تشکیالت
کارکرد و کارآیی خود را ( .م.ق 331)ِ داریوش سوم در برابر اسکندر  حتا پس از شکست

میان جانشینان او .( م. ق 323)ِ اسکندر  از مرگپس . در زمان سلوکیان ادامه بدهد
یکی از ]سلوکوس . م. ق 311و  312های  بین سال»سرانجام . های فراوانی رخ داد جنگ

از پایگاه مرکزی خود در بابل حرکت کرد و سراسر ایران را به [ نیاز بی/فرماندهان اسکندر
پیش از  141ت که تا سال اس این آغاز دورة سلوکیان در ایران( 1)« .تصرف در آورد

قدرت ( اشکانیان)ها  پارت ،سپس .ادامه یافت و به دورة هلنیستی نیز شهرت یافت میالد
سرانجام حاکمیت بر کنند و  میالدی بر ایران حکومت می 224گیرند که تا سال  را می

 .افتد قلمرو ایران به دست ساسانیان می
تا یک شالوده و زیرساخت محکم  ساالری هخامنشیان دویست سال وقت داشت دیوان

ِ بنیادین  یکی از وظایف. بوجود بیاورد ِ خود ِ فرمان تحت ِ پهناور یبرای ادارة قلمرو
، ها، صنعت ها، راه ها، کوه زی، آبِ اطالعات جمعیتی، کشاور گردآوری ،ساالری دیوان
ر خود خالصه این که هر چه یک دولت از کشو ...همسایگان و  ِ وضعیترانی،  کشتی

به هر رو، . در حکومت نیز بیشتر است آناطالعات بیشتری داشته باشد، توانمندی 
ِ  ِ تاریخی هخامنشیان نخستین دولت در جهان آن روزگار بودند که توانستند تجربیات

ها  آن. مند در یک امپراتوری به کار بگیرند ای نظام شهرهای گذشته را به گونه- دولت
گذاری کنند که همواره هر شاه یا حاکمی برای ادامة  ای را بنیان توانستند چنان شالوده

ِ کشوری، هیچ دولتی  بدون اطالعات .بقای خود نیازمند این دستگاه بوروکراتیک بود
انگیز نیست که هم سلوکیان و هم اشکانیان مجبور  پس شگفت. توانایی حکومت ندارد

ِ  شکی نیست که بسیاری از عناصر. ندبشو ِ گذشته ساالری دیوان همانبودند که متکی به 
. ساختارهای وابسته بدان به بقای خود ادامه دادنددچار دگرگونی شدند ولی  ،این شالوده

آیند تغییر در اصول و  ِ هخامنشی به شمار می ِ سیاست ها که وارث اسکندر و سلوکی»
پشتیبانی  وقتی هم که اشکانیان به یاری و. ِ تشکیالت داریوش بزرگ ندادند اساس

ها از قوم ایرانی شمالی داهه  بودند، با سربازگیری و  بزرگانی که مانند خود آن
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ِ ایران  لشکرکشی نخست بر والیت پارت چیره شده و پس از آن به تسخیر سراسر
پرداختند و دولت ایرانی جدیدی تشکیل دادند، باز اصول و سنن سیاسی عهد هخامنشی 

 (2)« .داری متروک نشد یان در مملکترا حفظ کردند و شیوة هخامنش
ای قرار دارد که در دورة هخامنشیان  ِ اداری ِ جغرافیای سیاسی ایران در تشکیالت تداوم
میالدی  224این تشکیالت اداری تا به قدرت رسیدن ساسانیان در سال . ریزی شد پایه

با روی  .مه دادبه قوت خود باقی ماند و پس از آن هم به بقای خود تا دوران جدید ادا
ِ  علت. تری به خود گرفت ِ در ایران ابعاد بس وسیع ِ اداری کار آمدن ساسانیان، تشکیالت

ِ اداری  ِ زرتشتی در تشکیالت ِ روحانیت یا تشکیالت نظاماین تغییر کیفی، آمیخته شدن 
تر در  این رویکرد، از یک سو منجر به یک تقسیم کار ظریف. بود ِ پیشین کالسیک

به سخن دیگر انسجام  .دساالری گردید و از سوی دیگر کیفیت دینی بدان دا ندیوا
اگر کارکنان و مالزمان، دستگاه » .ساالری در عصر ساسانی به اوج خود رسید دیوان

مقایسه ( م 241 - 224)ِ دربار را در زمان سلطنت اردشیر یکم  دیوانساالری و ابعاد
و . ه بر ابعاد دستگاه اداری و دربار افزوده شده بودرسیم ک کنیم، ناگزیر به این نتیجه می

این طبیعی بود، زیرا اگر بنا بود شاهنشاهی متمرکز خوب اداره شود، افزون بر شاه به 
فرمانداران یا حاکمان محلی، مباشر یا پیشکار امالک سلطنتی، فرمانده گارد سلطنتی، 

ازار همراه با شاهان محلی، داران، قضات، و یک بازرس ب منشیان یا کاتبان، خزانه
ذکر " کارنامه"ها در  شاهزادگان، بزرگان، اشراق کوچک و سایر مقامات رسمی که نام آن

 (3)« .شده است نیز نیاز داشت
یعنی پس از چهارسد سال به .( م 628 - 511)این تشکیالت اداری تا زمان خسرو دوم 

به . ان آن روزگار تبدیل شده بودهای جه یکی از نیرومندترین و کارآمدترین بوروکراسی
های سیاسی، اقتصادی،  سخن دیگر، این شبکة تو در توی بوروکراسی بر تمامی حوزه

 . نظامی، اجتماعی، دینی و فرهنگی نظارت و کنترل داشت
تفاوت نظام کاستی با طبقاتی در این است که . ِ کاستی بودند ساسانیان پاسدار یک نظام

ِ جابجایی افراد از یک کاست به کاست دیگر وجود ندارد، در حالی  ِ کاستی امکان در نظام
ِ جابجایی طبقاتی بوجود  شود که امکان هایی گشوده می که در نظام طبقاتی دریچه

گیرد،  تا چه اندازه صورت می در عمل های طبقاتی «جابجایی»این که این . آید می
ِ دبیران  ِ کاست ر ساسانیان در دستساالری در روزگا به هر رو، دیوان. ست موضوع دیگری

در ایران عهد ساسانی، دبیران از ». های اشرافی بودند بود و اکثر دبیران متعلق به کاست
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های سرشناس انتخاب  اینان معمواًل از خاندان. رفتند طبقات مهم جامعه به شمار می
ِ  نان بود، تحتاین طبقة بسیار مهم که بار اصلی ادارة امور دولت بر دوش آ. شدند می

گفتنی است که کارگزاران دستگاه ( 4)« .کردند انجام وظیفه می" ایران دبیر بد"ِ  ریاست
عصارة ایدئولوژی ساسانی نه . بودند می« نژاد ایرانی و اصیل»بایست از  ساالری می دیوان

ل، به همین دلی. ساالری که در رگ و پی دبیران آن نیز جاری بود تنها بر روح این دیوان
از این رو . یعنی غیرپارسیان جایی در این تشکیالت اداری نداشتند« بیگانگان»

اساسًا  -های ایرانی  انگیز نیست که ما در این دستگاه اداری فقط با خاندان شگفت
 .رو به رو هستیم -پارسی

 

 ساالری ساسانی ِ دیوان ِ رمزآلود زبان
ولی فقط خود دبیران این زبان را  ساالری ساسانی، پارسی میانه بود، ِ دیوان زبان
دانستند،  ِ پارسی میانه می های اشرافی که زبان حتا افراد متعلق به خاندان. فهمیدند می

ساالری  گونه که در باال اشاره شد، دیوان همان. ساالری را بفهمند توانستند زبان دیوان نمی
ِ  اداری در زمان زبان. ساالری عهد هخامنشیان بوده است ساسانی، ادامة دیوان

، زبان اداری و اشکانیان سلوکیان در دو دورة. هخامنشیان، آرامی و بعضًا عیالمی بود
های تخصصی فراوانی از پارتی و  واژه. قرار گرفت یونانی و پارتیِ  ِ تأثیر زبان شدیدًا تحت
انست آرام گیری ساسانیان، زبان پارسی میانه تو پس از قدرت. ِ زبان آرامی شد یونانی وارد

های آرامی، پارتی و  ِ فنی از زبان ولی بسیاری از مفاهیم. ِ گذشته بشود آرام جایگزین زبان
همین . ساالری شدند ِ میانة دیوان ِ پارسی نخورده باقی ماندند و جزئی از زبان یونانی دست

ط انگیزی برخوردار شود که فق ساالری از یک پیچیدگی شگفت ِ دیوان باعث شد که زبان
در زبان پارسی میانه را  آرامیاصطالحات . ِ رمز کنند توانستند آن را کشف دبیران می

ه به آرامی ککلماتی بود ( پارسی میانه)عمده مشکل این خط ». یندگو می« هوزوارش»
نویسی مشهور است، احتمااًل  این شیوه به هوزوارش. شد نوشته و به پهلوی خوانده می

ِ خود یعنی شیوة  ِ آرامی به زبان شده است که کاتبان می این مشکل از این جا ناشی
های ایرانی کلمه را به  ِ متن ِ نوشتن ِ کلمة آرامی انس و عادت داشتند و هنگام تحریر

روزبه پور دادویه، )ابن مقفع ( 5)« .کردند نوشتند ثبت می ِ خود می صورتی که در زبان
برای نمونه . بودرا معرفی کرده  ها واژه واژه از این دست 611حدود .( م 556مرگ 

ِ پسر خود را از  به همین دلیل، دبیران فرزندان. «نان»خواندند  می« ُخبز»نوشتند،  می
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یاد  ها آنِ دیوانی را به  کردند و در کنار آن نیز فنون همان کودکی با این زبان آشنا می
بدون این دورة طوالنی  داری شود،دادند تا در آینده به عنوان دبیر وارد دستگاه ا می

 .آموزش، دبیر شدن ناممکن بود
ِ ساسانی تبدیل   ِ ممتاز در عهد دبیران به یک کاستانگیز نیست که  از این رو شگفت

و مرموز از مسایلی در کشور آگاهی داشت که حتا شاهان  درخودِ  شدند، زیرا این کاست
 . اطالع بودند ها بی و درباریان هم از آن

 

 ساالری ِ دیوان ِ زبان ها در ایران و مشکل ِ عرب حاکمیت
ِ  ِ زبان بود که موضوع.( م 515-685حکومت )نخستین بار در دورة عبدالملک مروان 

ِ  رغم علیها متوجه شدند که  عرب. ساالری پساساسانی در مرکز توجه قرار گرفت دیوان
ِ کشوری ندارند و  عی از اموراین که قدرت سیاسی را دست دارند، ولی عماًل هیچ اطال

-661)ِ ثقفی  جاج بن یوسفَح. باشد می ِ گذشته ِ دبیران اطالعات کشوری هنوز در دست
 .ساالری از پارسی میانه به عربی را پیش ببرد ترجمة اسناد دیوان مأمور شد تا.( م 514

ادامه .( م 515-515)ِ پسرش ولید  این تصمیم در زمان عبدالملک گرفته شد و در زمان
ِ میانه است، هیچ شانسی در  حجاج متوجه شد تا زمانی که زبان دیوانی پارسی. یافت

نگاران  ِ وقایع ِ حجاج بر خالف رویکرد. برابر این دستگاه عریض و طویل بوروکراتیک ندارد
ِ مشروع برای  اصاًل جنبة ضد ایرانی نداشت، بلکه یک رویکرد سیاسی دورة عباسیان

ساالری گذشته را به  ومت وقت بود تا بدین وسیله بتواند دستگاه دیوانسازی حک شفاف
در مورد اهمیت زبان دیوانی در اداره یک کشور هر اندازه تأکید شود جا ». خدمت بگیرد

های  های حیاتی کشور را در حوزه ست که چرخ زبان دیوانی زبان آن دستگاهی. دارد
عربی شدن این زبان در ایران . کند هدایت میگرداند و  محاسباتی، اداری و سازمانی می

یعنی از ایرانیان در این دستگاه گردانندگی خلع ید کردن، آنان را عماًل زاید ساختن و 
هم امویان حاکم و هم . های گردانندگی را مستقیمًا به دست اعراب اسالمی سپردن اهرم

پسر زادان )یست که مردانشاه جهت ن بی. اند ایرانیان دیوانی به اهمیت این امر آگاه بوده
پس از مرگ پدر، پدری که در حیاتش به هر ( فرخ، کاتب و دیوانساالر ایرانی حجاج

ای از عربی شدن دیوان توسط معاونش صالح بن عبدالرحمان ممانعت کرده بود،  وسیله
« .برد چون به قصد و نقشه صالح بن عبدالرحمان در برگرداندن دیوان به عربی پی می

زیرا مسیر . گیری دوستدار اندکی شتابزده است البته باید یادآوری کرد که نتیجه( 6)
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ای دیگر طی شد و به موقعیت ایرانیان عماًل  ترجمة زبان دیوانی به عربی، به گونه
 .ای وارد نیامد خدشه

 کاماًل ساالری هنوز میالدی زبان دیوان 511یعنی تقریبًا سال « هجری» 58تا سال 
در این سال تصمیم گرفته شد که به تدریج زبان دیوانی به عربی . بود پارسی میانه
ها و گفتگوهای  البته پیش از فرمان حجاج برای ترجمه زبان دیوانی، بحث. ترجمه شود

دانستند که  فراوانی صورت گرفته بود و دبیران ایرانی با شناختی که از حجاج داشتند می
د، یبرای مواجهه با این وضع جد»به همین دلیل . او رویکرد خود را متحق خواهد ساخت

ِ توجهی از دبیران ایرانی، اسالم آوردند و به فرا گرفتن زبان عربی، زبان رسمی  تعداد قابل
ِ  دبیران کارکشتة ایرانی توانستند این رویکرد سیاسی( 5)« .دولت اسالمی، پرداختند

ِ نه چندان طوالنی، زبان  ر مدتها از یک سو، د آن. حجاج را به ضد خود تبدیل نمایند
و رسالت  -تر باشد که بگوییم، از پیش آموخته بودند شاید دقیق -عربی را آموختند 

 . ترجمة اسناد را خود به دست گرفتند
نقاط آن قلمرو  ساالری در اقصی های دیوان و شبکه ولی ایران آن روزگار بسیار پهناور بود

یعنی « سواد»منطقة ِ  رار شد که ابتدا ترجمة دیوانبه همین دلیل ق. ندگسترده شده بود
کردند  گفتنی که دبیران آن چنان کارشکنی می. صورت بگیردِ جنوبی عراق کنونی  بخش

همچنین باید به این نکته توجه . سال نیاز داشت ینکه تحقق این سیاست به چند
هنوز .( م 546)به اصطالح هجری  124داشت که زبان دیوانی در خراسان بزرگ تا سال 

ترین  مهم ِ پارسی میانه بود، یعنی بیش از نیم سده پس از فرمان حجاج هنوز زبان دیوانی
ِ مهم دیگری را در  ها جز تغییر زبان، تغییر تعریب دیوان». استان ایران مانند گذشته بود

های خراج باعث نگردید، یعنی این تغییر و تحول به اصول دفتری و نظام امور  دیوان
ها حکمفرما بود سرایت نکرد و آن اصول با همان رسم و  مالی که از قدیم در این دیوان

آیین کهن و غالبًا زیر نظر دبیران ایرانی همچنان پا بر جا و استوار ماند و حتی بسیاری 
 (8)« .از مصطلحات دیوانی همچنان به صورت معرب در تشکیالت دیوانی باقی ماند

ِ  ها، دستگاه دیوانی باز هم در دست د حتا پس از تعریب دیوانهمان گونه که خواهیم دی
 ِ ساسانی  بردند که سازگار با ایدئولوژی هایی را پیش می ها سیاست ایرانیان باقی ماند و آن

 58ِ دیوانی از سال  تعریب زبان -1 :پس همواره باید به این نکته توجه کرد که. بود
 124و در خراسان بزرگ از سال ( کنونی جنوب عراق)« سواد»در منطقة « هجری»
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نخستین . م 211و در این جا نباید فراموش کرد که تقریبًا از سال  .آغاز شد« هجری»
  .بسیار محدود شد( خلفای عباسی)ها  ِ عرب های ایرانی بر پا شدند و حکومت حکومت

 
یم که این حال ببین. از هم پاشیده شد عماًللمروی امپراتوری عباسی پس از مأمون ق

قلمرو اسالمی عباسیان دچار تغییرات  211/821از حدود سال . قلمرو چگونه تقسیم شد
ِ  قدرت( 853-821) 252-211ایرانی بودند از سال  عمدتًاکه  طاهریان  .شگرفی شد

 382-241از  صفاریان .به دست گرفتند( ماوراء النهر)سیاسی را در خراسان و فرارود 
-854) 315-262از  سامانیان .کردند ِ سیستان فرمانروایی می بر مناطق( 861-1113)

از  اغلبیان .کردند بر خراسان، مکران، سیستان، خوارزم و کرمان فرمانروایی می( 1114
در تونس، الجزایر و سیسل فرمانروایی . م 111تا  811/  216تا  184سال 

ر بحرین و األحساء ب( 1115-115)هجری  366تا  286ِ  از سال قرمطیان .کردند می
بر ( 1115-131)هجری  316تا  318و از ( های شرقی عربستان سعودی یکی از استان)

-215از سال [ پس از شکست دادن اغلبیان] فاطمیان .کردند مولتان هند فرمانروای می
ِ  و سپس در مصر قدرت -تونس امروزی –نخست در شمال آفریقا ( 111-1151) 555

بیند، خالفت عباسی پس از مأمون  همانگونه که خواننده می. تندسیاسی را در دست داش
ی  در نقشه. از هم پاشیده شد و قلمروی اسالمی به چند پاره تقسیم گردید عماًل

ِ سبز روشن  است و رنگ قلمروی عباسیان پس از مأمونجغرافیایی زیر رنگ سبز پررنگ 
 :منبع. قلمروهایی هستند که از عباسیان جدا شدند

Der Grosse Atlas zur Weltgeschichte, Brockhaus, 2013, S 158 
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 های دیوانی پساساسانی نگاری ِ اسناد و نامه کشف
برد و  ساالری پساساسانی تقریبًا وظایف عادی را خود را پیش می در تأیید این که دیوان

دیوان در  های این نگاری ِ اسناد و نامه ساختارهای آن به قوت خود باقی ماندند، کشف
 (ایران)این اسناد در شهر ُقم . سدة بیستم از اهمیت بزرگی برخوردار است 81های  سال

به دانشگاه  ها بخشی از آن به برلین،( سند 41حدود )ها  کشف شدند که یک بخش از آن
اکثر این اسناد مضمون . و بخش دیگر در اختیار دانشگاه تهران است برکلی در آمریکا

« نامه» ،ها یک بخش از آن مانند نقل و انتقال کاال، مالیات و جیره و ،اقتصادی دارند
 . باشند می« ورامین»این اسناد مربوط به شهر ِ بزرگی از  بخش .است
این نویسد که  می ها آنگذاری  ِ تاریخ پس از ارزیابی این اسناد، در خصوص Weberوبر 

« سال»و « ماه» با اسناد همه این. باشند ِ ساسانی می مربوط به دورة پسین اسناد
این بدین معناست که ما احتمال ». اند زمانی را ثبت نکرده« دوره»ولی  اند شده مشخص

ایم که این اسناد مربوط به دورة یزدگرد سوم باشند یعنی این اسناد مربوط به  داده
در کنگره  1111این نظریه در سپتامبر ( 1)« .هستند. م 681تا  661های  سال
مجموعة اسناد مشابه در لس آنجلس و تهران همین . دشناسان در پاریس مطرح ش نایرا

 -البته در این میان، دانشگاه برکلی روی این اسناد آزمایش رادیو. نظریه را تأیید کردند
 : کربن انجام داد که نتایج مشابه به دست آمد

this equate to a date range of 651 - 776 AD (with 68% 
confidence), and 600 - 888 AD (with 95% confidence“ 

و ( اطمینان% 68با )میالدی است  556تا  651های  گذاری برابر است با سال این تاریخ»
 «%(15ِ  با ضریب اطمینان. )م 888تا  611یا 

های محلی و پاره پاره شدن  رو، این اسناد نشانگر آنند که تقسیم ایران به حکومتبه هر 
به همین دلیل، دیوانیان . ساالری وارد نیاورد کننده بر دیوان ای ویران ضربهاسانی قلمرو س

ِ سیاسی ایران پس از  های قدرتمندی که در دست دارند، بر سرنوشت توانستند از اهرم می
 . ها، تأثیرات ژرفی بگذارند گیری عرب قدرت

ست  بیاوریم، ضروریساالری پساساسانی به دست  برای این که تصور ملموسی از دیوان
همچنین . ِ دبیران تعلق داشتند نیز اشاره شود های ایرانی که به کاست که به خاندان

تواند،  دار می ست که به این نکتة کلیدی اشاره شود که چرا یک بوروکراسی ریشه ضروری
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تعدیل شدة »را دیر یا زود به مسیر اصلی یعنی مسیر « انحرافات سیاسی»ِ  به اصطالح
 .هدایت کند« نپیشی
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 خش دوازدهمب
 

ها، دستگاه بوروکراتیک ساسانی  گیری عرب در بخش پیشین گفته شد که پس از قدرت
هنوز به طور .( م 511)ها  عرب 58زبان دیوانی تا سال . عماًل دست نخورده باقی ماند

ِ  زبان دیوان. م 514بن یوسف ثقفی موفق شد تا سال ولی حجاج . کامل پارسی میانه بود
ولی زبان دیوانی در خراسان . را به عربی ترجمه نماید( ِ کنونی جنوب عراق)منطقه سواد 
 .هنوز پارسی میانه بود.( م 546) 124بزرگ تا سال 

، (داذبه)اند، خاندان مقفع  هایی که نامشان در منابع اسالمی آمده ترین خاندان مهم
، خاندان برمکی، خاندان سهل، (زادان فروخ به این خاندان تعلق داشت)ندان پیروز خا

ها  این خاندان. بودند... خاندان بلعمی، خاندان نوبختی، خاندان سامان، خاندان طبری و 
ها هنوز انجام  گیری عرب از دستگاه دیوانی ایران بودند که پس از قدرت یجزئی الینفک

های باالیی یعنی هفت  کاست های سیاسی، طی فراز و نشیب هاگرچ. کردند وظیفه می
از میان رفتند، ولی شالودة ِ آنان بود،  که خاندان ساسان سرآمد[ ویسبذان]خاندان شاهی 

های  پایگاه و اقتدار اجتماعی و مالی کهن خاندان». ساسانی به قوت باقی ماند نظام
مراتبی جامعه ایرانی پیش از اسالم بود،  شریف ایرانی که برآمده از سنت و ساختار سلسله

سبب گردید این خاندانها درک و آگاهی عمیقی به امور سیاسی، اداری، مالی و 
ای همچون  از این رو، در دورة اسالمی با از میان رفتن طبقات برگزیده. تشکیالتی بیابند

ور اداری و ها و طبقات به عنوان کارشناسان ام ویسبذان و خاندان شاهی، این خاندان
تشکیالتی و خبرگان سیاسی و فرهیختگان اجتماعی مورد اقبال حاکمان عرب قرار 
گرفته و از این راه آنان فرصت یافته و در جهت حفظ و گسترش مواریث فکری، فرهنگی 

 (1)« .و تمدنی قومی خود بکوشد
ساالری  دیوان که -تر نشان دادیم همان گونه که پیش -اگر نقطة آغاز ما این باشد 

نخورده باقی ماند، آن گاه طبیعی است  اش عماًل دست پساساسانی به همراه دبیران ایرانی
در جهت حفظ و گسترش مواریث فکری، فرهنگی و تمدنی قومی »دار  ِ ریشه که این نهاد
مواریث فکری، فرهنگی »ِ  آید که هسته و گوهر حال این پرسش پیش می« .خود بکوشد

 های ایرانی چه بوده است؟  راتاین بوروک« و تمدنی
گذرا  ها حکومت. بلکه دستگاه دیوانساالری است ها حکومتپاسدار هر نظام سیاسی نه 

ریق بوروکراسی به های یک جامعه از ط کنند ولی چرخ هستند و فقط نمایندگی می

 
 
 
  



114 

 

واسطه و پیگیر  پاسدار بی( و پساساسانی)ساالری ساسانی  دیوان. آیند گردش در می
بنا ِ دین و دولت  ِ پیوند ایدئولوژی ساسانی بر اساس ِ ساختمان .لوژی ساسانی نیز بودایدئو

ِ ایزدی برخوردار بوده  باید شاه که از فره ِ این ساختمان ایدئولوژیکی می در رأس. شده بود
الخطاب امور سیاسی و دینی  و فصل( باغی)باید از نژاد ایزدان  شاه. قرار داشته باشد

تواند بر آشوب پیروز  ناپذیر است که نظم می ِ خدشه طی این سلسله مراتبفقط . باشد
رسد، نسل اندر  ِ زرتشی یعنی آیین میترا می این تفکر که ریشة آن به پیش از دین. گردد

نکتة بسیار مهم و کلیدی ». نسل بر دیوانساالری ساسانی و طبعًا کارگزاران آن حاکم بود
ای  این است که ظرفیت و توانایی سنت در ایران به گونه ساالری ایرانی در نظام دیوان

بوده، که اعراب، اقوام ترک، مغوالن و سایر ایالت و عشایری که در ایران حاکمیت 
کنندة دیوان ایرانی را  ها و عناصر اصلی و تعیین یافتند، ظرف مدت کوتاهی، ویژگی

ای، از خود بر  نی، در هر دورهپذیرفتند؛ هر چند اثرات و رنگ و لعابی نیز بر نظام دیوا
 (2)« .جای گذاردند

تر گفته شود،  یا دقیق«  سنت»ساالری پساساسانی پاسداری از  وظیفة اصلی دیوان
رسیده بود و، به زبان ابن خلدون،  به آنانایدئولوژی نیاکان خود بوده که نسل اندر نسل 

کتة ظریف که چگونه پیش از پرداختن به این ن. داد ها را تشکیل می آن« عصبیت»
ها  ِ عرب در پیکر حکومت ِ ایدئولوژی ساسانی را ساالری پساساسانی توانست روح دیوان

ِ خود را به فرجام برساند، شاید الزم باشد به چند خاندان ایرانی  ِ تاریخی بدماند و رسالت
 .ساالری پساساسانی اشاره شود در دیوان

 

 خاندان برمکیان
این . ِ کیش بودا بودند ِ بلخ بودند که پیرو های اصیل ایرانی ساکن اندانِ برامکه از خ خاندان

گویند، را  می« معبد نوبهار»که ایرانیان به آن « ناوا ویهارا»ِ  ِ بودایی ِ معبد خاندان کهانت
این خاندان، ». برمکیان به زمینداران بزرگ آن روزگار تعلق داشتند. بر عهده داشت

نماید که مساحت این  چنین می. ز آن معبد بود، در دست داشتهایی را نیز که ا زمین
برمکیان در روزگاری پس از آن نیز، این زمینها و . کیلومتر مربع بوده است 1565زمینها 

به هر رو، خاندان برمکی از نوادگان متولی ( 3)« .یا بخشی از آن را در دست داشتند
نخستین شخصیتی که از . رمک نام داشتدر نزدیکی بلخ بودند و جدشان ب« ناوا ویهارا»

او احتمااًل در زمان . ها شد، خالد برمکی بود این خاندان وارد دستگاه حاکمیت عرب
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« اموی»وارد دستگاه خالفت .( م 543-524)ها  عرب 112هشام بن عبدالملک در سال 
 525/626هجری برابر با  115گویا در سال [ خالد]خبری هست که وی »شد، زیرا 

( 4)« .الدی به دستور اسد ابن عبداهلل فرماندار تازی، بلخ ویران را بازسازی کرده باشدمی
طبق گزارشات گوناگون، خالد که ُپست و مقام حساسی در دستگاه دولتی داشته به 

رفته است  ها به شمار می ِ آن ِ سرسخت از مخالف« امویان»دلیل نگرش سیاسی و دینی 
داد ولی  اختالفات خود را با حاکمان عرب نشان نمیامنیتی  -که البته به دالیل سیاسی
های او به جنبش  رساند، به ویژه کمک یاری میِ حکومت  پنهانی به جبهة مخالف

های بسیار  شود که خالد برمکی یکی از چهره گفته می». ها به ثبت رسیده است خراسانی
و همو در زمان نخستین  کرده مهمی بوده که از جنبش ضد اموی ابومسلم پشتیبانی می

همچنین در زمان منصور . خلیفة عباسی، سفاح، سمت وزیر دیوان خراج را به دست آورد
ِ شبکة  بدون همکاری و همیاری کلطبعًا خالد برمکی ( 5)« .نیز در مقام خود باقی ماند

ِ  در بامداد». شد نمی« امویان»هایی به مخالفان  ساالری قادر به چنین کمک دیوان
ِ عباسی، زمانی که اولین خلیفه به نام السفاح بر مسند خالفت رسید و هنوز  ومتحک

بغداد به پایتختی برگزیده نشده بود، ایرانیان در دارالخالفه رخنه کردند، که سر دستة 
دولت برامکه ظهور کرد و "آنان خاندان برامکه بود؛ و از همین زمان به قول ابن طقطقی 

ای تاریخی  ِ دین و دولت، کینه لد برمکی در کنار اعتقاد به پیوندخا( 6. )«"امتداد یافت
، مفهوم این. ِ آن درک کرد را باید به مفهوم وسیع« زنادقه». داشت« زنادقه»نسبت به 

. شد ِ سیاسی تحت این عنوان سرکوب می گردد بلکه هر مخالف ها برنمی تنها به مانوی
ها، شورش  ترین این سرکوب مهم. اندرا فرو نش« زندقی»خالد توانست چند شورش 

ِ این شورش، او به  پس از سرکوب. بود( 143/564)مسیحی در کردستان بود  -گنوسی 
  ِ هارون ِ ارشدش، بعدها توانست در دستگاه خالفت یحیی، پسر. ِ موصل نایل آمد حکومت

فر داشت های فضل و جع یحیی برمکی دو پسر به نام. عماًل همة قدرت را به دست بگیرد
. کردند ِ عباسی را اداره می حکومت (هج 185-151)سال  15او با پسرانش جمعًا . داشت

آن چنان قدرتمند شده بودند که .( م 585 -555)برمکیان عماًل در زمان مهدی عباسی 
« دیوان زنادقه»در همین زمان بود که . تر پیش ببرند های خود را آسان توانستند سیاست

تر گفته شود احیاء شد و کمی بعدتر،  تأسیس شد یا دقیق[ و اطالعاتسازمان امنیت ]
برمکیان ». شکل گرفت« دیوان الحکمه»یا « دارالحکمه»های معنوی یعنی  نهاد سرکوب

الحکمه و انتقال و ترجمه متون پهلوی و هندی به عربی از طریق  در تأسیس بیت
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در گسترش علوم در دورة  حمایت از مترجمان و فضالی این حوزه نقش و سهم مهمی
البته باید در ( 5)« .گیری و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی ایفا کردند اسالمی و شکل

در « دیوان الحکمه»زیرا وظیفة اصلی . این جا اندکی محتاطانه به این توصیف نگریست
بود، « زنادقه»ها و  بلکه مبارزه با گنوسی« شکوفایی فرهنگ و تمدن»مرتبة نخست نه 

و « دیوان الحکمه»ِ  به سخن دیگر، ایرانیان توانستند با تأسیس. که البته موفق هم بود
  کننده گیری اسالم سیاسی نقش تعیین ِ گنوسی یونانی و هندی در شکل ترجمة آثار ضد

ِ معتزله و مناظرات آنها با مخالفان منتهی به پیدایش علم  در هر حال فعالیت»: ایفا کنند
. کلمان گشت و علوم عقلی اسالمی با حربة منطق و استدالل مجهز شدکالم و ظهور مت

که در اثر مساعی اصحاب  -در حقیقت این متکلمان گذشته از حکمت یونانی
هم از مباحثات  -الحکمه و دیگر ناقالن و مترجمان در دسترس آنها واقع گشته بود بیت

م تا حدی از مقاالت سمنیه و اند و ه گرفته الهوتیان و نصارا و موبدان مجوس بهره می
 (8)« .براهمه هند

توجه « دیوان الحکمه»و « دیوان زنادقه»ِ  ای که در پس ِ سیاسی از این رو، باید به اهداف
های دبیران ایرانی هستند که حاکم بر  این دو دیوان، ثمرة زحمات و تالش. کرد

 . ساالری پساساسانی بودند دیوان
 

 خاندان سهل
برمکی را « یحیی»و یا « خالد»هایی مانند  ری است که در این جا شخصیتالزم به یادآو

همان گونه که در باال اشاره شد، در کنار . فرددرک کرد و نه « نهاد»ِ  باید به عنوان
های دیگری مانند پیروز، رستم بن مهر هرمزد، ابو حنیفه، ابراهیم  برمکیان، خاندان

نیز در دستگاه ... وهران، اهل بیوتات فارس و موصلی، ابو عمر شیبانی، سامان، ویسپ
های فارسی  ها، نام بسیاری از این خاندان .کردند دیوانساالری پساساسانی انجام وظیفه می

یحیی ». های مهم دیگر، خاندان سهل است یکی از خاندان .خود را به عربی تغییر دادند
های متنفد ایرانی  ِ شخصیت های قدرت خود به دنبال جذب برمکی به منظور تحکیم پایه

به این ترتیب سهل به ... ها در تمامی ارکان دیوانی اعمال نفوذ نماید  بود تا به کمک آن
کمک سالم غالم یحیی بن خالد وارد خدمت برمکیان گردید و خود و دو فرزندش فضل 

 (1)« .ها بودند و حسن در دربار خاندان برمکیان پرورش یافته و از برکشیدگان آن
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 ،در این زمان. کنندة خالفت مأمون تبدیل گردید فضل بن سهل به یکی از ارکان تعیین
را داشت، یعنی کسی که دارای ریاست امور نظامی و « ذوالریاستین»ِ دوگانة  او عنوان

این که فضل بن سهل چه خدمات بزرگی برای گسترش اسالم کرده است ». مدنی است
نام او همچنین بر ... نوانش در خوارزم زد، نشان داد هایی که با ع توان از روی سکه می

فضل بن سهل در ( 11)« .آمده است[ ری]در محمدیه  214ِ  هایی آمده که در سال سکه
ایدئولوژیک بود، پیگیری  -ِ سیاسی  ِ کلی برای هر مخالف که عنوان« زنادقه»ِ  سرکوب

خاندان . اسالم بسیار بلند استاش در راه  های پیروزمندانه ِ جنگ ای داشت و لیست ویژه
سهل پیش از ورود به رأس حاکمیت از زمینداران بزرگ خراسان بود و پس از تحکیم 

 .های خراسان را از آن خود کرد تقریبًا بخش اعظم زمین ،موقعیت خود در حاکمیت
 

 ِ اصلی بوروکراسی پساساسانی هدف
بود که در « ِ دین و دولت پیوند»ساالری ساسانی و پساساسانی  ِ دیوان هستة ایدئولوژی

ِ امپراتوری بود و دین  شاه، نماد وحدت. یافت ِ ایزدان تبلور می وجود یک شاه از نژاد
ایرانیان در . داد باید تمامی اجزاء این امپراتوری را به هم جوش می بود که می« چسبی»

ِ  شان در اطاعت ِ بسیار کهن خود آموخته بودند که وحدت و بقای امپراتوری طول تاریخ
 همچنین ایرانیان. باشد می -ِ دین و دولت است که بیانگر وحدت -چون و چرا از شاه  بی

، شدند میبه تجربه دریافته بودند که هرگاه این اصول ایدئولوژیک در عمل به کار بسته 
« جنگی -کانون دینی»ِ یک  ساسانیان که خود از دل. اند  در صحنة سیاسی موفق بوده

کوشش خود را به عمل  برآمده بودند، در صیقل دادن به این ایدئولوژی نهایت( اییدری)
ِ ایزدی به خود گرفت یعنی ملقب به  ایزدی برخوردار گردید، کیفیت شاه از فره. آوردند

آیینی که در دربار برای شاه . شکل گرفت« آیین و حاکمیت»شد و پیرامون شاه « باغی»
چگونگی این آیین . گرفت ایی بود که برای خدایان صورت میه  شد مانند آیین انجام می

 . شد توسط روحانیت تعیین و مشخص می
ساالری  به همین دلیل، پس از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی تمامی هم و غم دیوان

زیرا دیوانیان بر این . ِ ایدئولوژیک را احیاء نماید پساساسانی بر این بود که دوباره این اصل
 . ِ دوبارة امپراتوری در بازسازی این ایدئولوژی است و وحدت  د که نجاتباور بودن
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 ِ رسمی نخستین امیر: معاویه
ها به سوی  ِ متحد آن ها و ایرانیان ، عربمیالدی 641ِ هراکلیوس در سال  پس از مرگ

و به نام خود ( 642)آورند  جا را به اشغال خود در می آیند و آن نهاوند به حرکت در می
ِ   میالدی، یزدگرد 652یا  651ِ هراکلیوس، در سال  ده سال پس از مرگ. زنند سکه می

میرد و توسط کلیسای مرو به خاک  ای اسرارآمیز که بر ما معلوم نیست، می سوم به گونه
پس از مرگ هراکلیوس  های محلی ِ حکومت ها میان بیشترین جنگ. شود سپرده می

ِ نواحی و  کردند با اشغال های رقیب تالش می گروه. به بعد است 642از سال  یعنی
همین . ِ سیاسی خود را مستحکم کنند مناطق، وضعیت

ساالری  ِ دیوان با کمکها باعث شد که سرانجام  رقابت
معرب آن  -( شکل آرامی نام او)ماآویا  ،پساساسانی

یه معاو. برگزیده شود« امیرالمؤمنین»ِ  به عنوان -معاویه
ِ غسانی تعلق داشت و انتخاب او از سوی  به مسیحیان

ِ غسانیان به  تقویت. شده بود ساالری کاماًل حساب دیوان

ِ ایرانی به این  جبهه نستوریان و وابستگانِ  ِ تضعیف معنی
های بسیاری شد که  همین انتخاب باعث جنگ. بود جبهه

ز دو تن ا». ها در روایات اسالمی آمده است بازتاب آن
مهم معاویه یکی سرجون ابن منصور رومی و  مشاوران

این . ها مسیحی یعقوبی بودند هر دوی آن (11)« .دیگری عبیداهلل بن اوس غسانی بود
علیه  ی میانرودانها های فراوانی از سوی نستوریان به ویژه گنوسی شورش انتخاب باعِث

 تاکتیکامیرالمؤمنین، نخستین ِ  منوفیزیت به عنوان انتخاب معاویة. شداویه ِ مع حکومت
 .شدة دیوانیان ایران بود ِ محاسبه سیاسی

سکه هنوز نگاره شاه . برای معاویه زده شد( فارس)در داراب  662در سال سکة باال 

 ماآویا امیری: را دارد ولی بر آن به خط پهلوی نوشته شده است( خسرو دوم)ساسانی 
 . «مؤمنان ِ امیرمعاویه »یعنی  MAAVIA AMIR-i WURROYISHNIGAN نیکان وریوش

ساالری پساساسانی برای معاویه بسیار  از سوی دیوان (امیرالمؤمنین) انتخاب این نام
« امیرالمؤمنین» ،سو یک از. تاریخی دارد ِ زیرا این مفهوم چندین بار. ده بودش حساب

از سوی دیگر، به است، « نشانده واسال یا دست»ِ  به معنی ِ کهن ِ تاریخی دارای یک معنی
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شاید  -و سرانجام  است «تأمین امنیت» وظیفة آن است که« فرمانده یا امیر»ِ  معنی
کند، چیزی که با ایدئولوژی  را نیز در خود حمل می «آمیزة دین و حکومت» -ترین مهم

کرد ساالری پساساسانی با این روی دیوان .ساالری پساساسانی همخوانی کامل دارد دیوان
ِ بنای نوینی برای  سنگ در این وضعیت، نه تنها. ه به چندین هدف رسیدهوشمندان

ِ  نفت بر آتش ِ معاویه ِ گزینش گذاشت بلکه توانست از طریق« دین و دولت»تلفیق 
این . را دامن بزندهای فرسایشی میان رقبا  ها و شورش و جنگ بریزدهای گذشته  رقابت

یک بار دیگر خود را سازماندهی و  فراغ بال با بهترین فرصت بود تا دیوانیان بتوانند
های  ها و فرمان ِ معاویه در دمشق بود ولی سکه اگرچه مقر یا پایتخت .ساماندهی کنند
 . شد ساالری ایران تولید می دولتی در دیوان

ِ دورة خلفای عباسی، معاویه نه فردی متعصب بود و نه دوست  نویسان ِ داستان بر خالف
تر آن است که بگوییم او یک مسیحی  دقیق. ان ساسانی زندگی کندداشت مانند شاه

های  مؤمن بود که به پرنسیب
در حد یک انسان که  -اش  دینی

 . کرد عمل می -در قدرت است
نبشتة معاویه است که  این سنگ

در حمام شهر قدره در اردن به 
در زاویة چپ، . جای گذاشته است

. باال یک صلیب حک شده است
ِ تسامح و رواداری معاویه نسبت به  انان این عالمت صلیب را به عنوانحتا مسلم

 . کنند مسیحیان تبلیغ کرده و می
ِ سیاسی در ایران، به ویژه در میانرودان نه  ولی از زمان به قدرت رسیدن معاویه، وضعیت

ربه ساالری ایران بنا بر تج دیوان. بدتر شد ،ای بس دراماتیک تنها بهتر نشد که به گونه
آموخته بود که بهترین راه .( م 628 - 613)ِ گذشتة خسرو پرویز علیه بیزانس  جنگ

میالدی به بعد، سپاهیان معاویه هر سال  663از سال ». برای وحدت و اتحاد، جنگ است
این قلمرو به ویرانه تبدیل شده بود و . شدند ظاهر می[ آسیای کوچک]در این بخش 

سپاهیان معاویه تا کالسدون پیشروی کردند، درست . شدندجا به شرق کوچانده  مردم آن
 (12)« .مانند ارتش ساسانی
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نسبت به دورة ساسانی از شرایط بهتری برخوردار بود، چون او به  از لحاظ نظامی معاویه
های این قلمرو را برای اهداف خود به کار  ِ حاکم سوریه و مصر توانست ناوگان عنوان

ت به ایران ساسانی خیلی بهتر رو، نیروی دریایی معاویه نسب به هر(. فلکر پپ)بگیرد 
بخشی که ایرانیان در آن ضعیف  -ِ سوریه و مصر هم  های جنگی بود، زیرا حاال کشتی

نیروهای معاویه توانستند قسطنطنیه را  651سرانجام از سال  .بدان اضافه شد -بودند
میالدی،  654ِ آخر در سال  اجمالبته پس از چهار سال محاصره، در ته. محاصره کنند

و ارتش معاویه را در دریا  کند استفاده می greek fire« آتش یونانی»ِ بیزانسی از  ناوگان
معاویه متعهد شد به بیزانس سالیانه خراج » ،پس از این شکست .دهد شکست می

ِ  سال میالدی برابر است با 654ِ  سال( 13)« .شد بپردازد که شامل طال، اسب و برده می
خورد،  در همین سال که معاویه شکست می. (به اصطالح هجری) ها عرب 53

در دارابگرد به عنوان « عبداهلل بن ُزبیر»ساالری ایران یک نفر دیگر را به نام  دیوان
ِ کهن که شاهان  جالب این جاست که دیوانیان بنا به سنت. گزیند برمی« امیرالمؤمنین»

کردند، حاال همین رسم را برای  گذاری می آیینی تاجساسانی را در دارابگرد طی 
به هر حال، دیوانیان عبداهلل بن ُزبیر را انتخاب . آوردند ها به اجرا در می المؤمنین امیر
: زنند که به زبان پهلوی و خط آرامی نوشته شده بود می  کنند و به نامش سکه می

پس از امیر، همان کسره « ی». ]ینِ المؤمن عبداهلل امیر. نیکان عبداهلل امیری وریوش

 [. کنونی است
شناس، آن را ارزیابی  ، سکهJ. Walker واکرای است که  ِ سکه تصویر زیر مشخصات

ِ یزدگردی در هم ریخته و  را با محاسبات نادرست با سال 53ِ  البته واکر سال. کرده است
به اشتباه آن را  واکری هاست ول عرب 53ِ  به همین دلیل، اگرچه این سکه مربوط به سال

ولی این فعاًل ربطی به موضوع مورد بحث ما . هجری دانسته است 65مربوط به سال 
 . ندارد
ِ  ساالری توسط دیوان« امیرالمؤمنین»ِ  ای که در این جا مهم است، تعیین نکته

ه معاویه را به طور غیابی از قدرت برکنار و ب دیوانیان خیلی ساده .باشد پساساسانی می
شود و او  از این پس، قدرت معاویه به دمشق محدود می. کردندرا انتخاب « ُزبیر»جای او 

 61تا  53به هر رو، زبیر از سال . دهد عماًل همة امتیازات سیاسی خود را از دست می
ها  عرب 61هایی که به نام وی تا سال  سکه. ها به عنوان امیرالمؤمنین کارکرد داشت عرب

  .کنند زده شد، این دوره را تأیید می( یبه اصطالح هجر)
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در این جا الزم به 
که ما  ست یادآوری

ها و  به جز این سکه
های  نبشته سنگ

قدره و طائف هیچ 
به  -ِ دیگری اطالع

 های قصهجز 
از معاویه  -اسالمی
توان  تنها چیزی که می. توانیم زندگینامة او را بازسازی کنیم به همین دلیل، نمی. نداریم

دهد  می  ِ آرامی، نشان این شکل. ربارة او گفت، این است که نام اصلی او ماآویا بوده استد
 . بوده استِ میانرودان  که او از تبار آرامیان

باشد که فقط در اینجاست  های دارابگرد قابل توجه است این نکته می آن چه در سکه»
دهد که  این نشان می (14)« .به زبان پهلوی منتشر شده است" امیرالمؤمنین"که عنوان 

ِ وسیعی برخوردار  ساالری پساساسانی با دستگاه عریض و طویل خود از چه قدرت دیوان
 .بود

او . کردند های ایرانی بود که تبارش چند نسل در ایران زندگی می عبداهلل بن ُزبیر از عرب
ن ُزبیر، عبداهلل در حقیقت عبداهلل ب. معرفی کرده است Zup-iranتبار خود را زوپیران 

پس از « امیرالمؤمنین»همچنین . شده است« ُزبیر»ایران بوده که مخفف آن + بن ُزب 
پردازان اسالمی برای او نیز یک زندگینامة  ، عبدالملک مروان است که داستان«زبیر»

تبار او نیز چند نسل . نام واقعی او عبدالملک مروانان است. عربی از مکه و مدینه ساختند
ِ محلی بود با لقب  او زمانی که در مرو حاکم. کردند خراسان بزرگ و مرو زندگی میدر 

 . سکه زد« مروانان»اش یعنی  واقعی
زمانی که عبدالملک مروان حاکم محلی مرو بود نشان داد که یک رهبر و فرمانده خوبی 

 61سال  به همین دلیل، در. ِ بزرگی از خراسان بزرگ را آرام کند است و توانسته بخش
عپدالملک : زنند برایش سکه می« امیرالمؤمنین»ِ  در دارابگرد فارس به عنوان ها، عرب

 . امیری وریوشنیگان
شود و  گونه که خواننده متوجه شده است، تصمیمات سیاسی در ایران گرفته می همان

شاهان « آیین و حاکمیت»ِ  آن هم در شهر کهن و تاریخی دارابگرد که مظهر و نماد
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پول و اطالعات در دست . نه دمشق مهم بود و نه بغداد و نه جایی دیگر. سانی بودسا
به هر رو، عبدالملک . توانست قدرت را تعیین کند ساالری بود و همان بود که می دیوان

شود و  به عنوان امیرالمؤمنین انتخاب میمیالدی  682ها یعنی  عرب 61مروان از سال 
ماند  نجا می رود و هما کند و به سوی کرمان می یُزبیر، منطقة فارس را ترک م

 [. اند که او در مکه توسط حجاج کشته شد نویسان اسالمی گزارش داده قصه]
 رسیده ی تازه به قدرتها نکتة ظریفی که در این جا وجود دارد، این است که این عرب

و عبدالملک  (ایران+بز: زبیران) ، عبداهلل ُزبیر(در میانرودان)ماآویا  :همه ایرانی بودند
شهرت « انعباسی ِ  خالفت»به همین مورد در دورة بعدی که . و غیره( مروانان) مروان

 . شود بسیار آشکارتر می -حکومت مأمون  آخر تا - هیافت
ِ واقعی اسالم، ما چیزی به نام  گونه که خواننده متوجه شده است، در تاریخ همان

نویسان  ها ساخته و پرداختة داستان این. د نداریمکه از عربستان آمده باشن« امویان»
هایی که در ایران قدرت را به دست  عرب. های بعدی هستند اسالمی در دوره( راویان)

ِ  اگرچه قدرت. زیستند سل در ایران میهای ایرانی بودند که نسل اندر ن گرفتند، عرب
 بدونها  ی آنبود ولی تصمیمات و ارادة سیاس ها عربنظامی در دست  -سیاسی

 . خورد نمیساالری پساساسانی رقم  دیوان
های خود را پیش  ِ یک مسیحی مؤمن تالش کرد که سیاست عبدالملک مروان به عنوان

به ویژه از . ساالری با شکست مواجه شد ولی رویکرد او در نهایت در برابر دیوان ،ببرد
ک، هشام، به یکی از مقامات در زمان پسر عبدالمل( 112از سال )زمانی که خالد برمکی 

از این . ِ دیوان خراج دست یافت بلند پایه ارتقا یافت و سرانجام در زمان سفاح به ریاست
ِ ایرانیان افتاد و تا پایان خالفت مأمون  ِ سیاسی عماًل به دست پس، حتا دیگر قدرت

 .چنین بود
طی که ما عربی با این خ نوشتاریگیری زبان  ِ بعدی به موضوع شکل در بخش

ِ نوشتاری عربی پیش  گویند که زبان زیرا روایات اسالمی به ما می. پردازیم شناسیم می می
شکل گرفته ( یعنی پیش از به اصطالح بعثت محمد به پیامبری)میالدی  611از سال 
تازه برای « محمد»شود که چرا نام  همچنین به این نکته اساسی اشاره می. شده بود

. شود و نه پیش از آن میالدی ظاهر می 662ها یعنی  عرب 41ل نخستین بار در سا
تازه در « اسالم»زیرا این واژه یعنی . کند نیز صدق می« اسالم»برای مفهوم  تأخیر همیِن
 .رسد میالدی به ثبت می 612ها یعنی  عرب 51سال 
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 ایان بخش دوازدهپ
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 خش سیزدهب
 

 عربی زبان نوشتارِی
این خطی که ما  ی باعرب نوشتاریکه از چه زمانی زبان ستین پرسش این است نخ

 .شناسیم رایج شد اکنون می
. است وجود داشته« بعثت محمد»خط عربی پیش از  گویند که روایات اسالمی به ما می

میالدی به پیامبری برگزیده شد، چون خودش  611زیرا هنگامی که محمد در سال 
پوست، استخوان و غیره سواد نداشت، اطرافیان باسوادش الهامات او را بر روی سنگ، 

هایی که  ها و قصه داستان. گویند می« کاتبان وحی»؛ مسلمانان به این افراد نوشتند می
القول هستند که از پیش از  ته شده، همگی بر این نکته متفقِ کاتبان وحی ساخ پیرامون

از این رو . نوشتند ها به این خط می بعثت محمد، خط کنونی عربی وجود داشته و عرب
ضروری است که پیش از پرداختن به اصل مطلب، نگاهی بیندازیم به درک مسلمانان از 

د و مفاهیمی مانند اهل کتاب و محم( سواد بودن بی)بودن   زبان عربی، زبان قرآن، امی
 .جاهلیت

 

 کاتبان وحی
 : گوید ی کاتبان وحی چه می درباره ابتدا ببینیم که منابِع رسمی اسالمی

آن حضرت در غار حرا  .در سن چهل سالگی به رسالت مبعوث شد( ص) حضرت محمد»
ئیل به مشغول راز و نیاز با خداوند بود كه اولین آیات نورانی قرآن كریم توسط جبر

و  "یّماُ"فردی  ،و به شهادت تاریخ قرآن كریم  طبق آیات( ص)پیامبر .شد  ایشان وحی
توانست آیات قرآن را بنویسد، به بنابراین چون آن حضرت شخصا نمی. نخوانده بود درس

كسانی كه با كتابت آشنا بودند، دستور داد قرآن را بنویسند تا آیات الهی همواره محفوظ 
روند  .اندگفته« كاتبان وحی»فرادی كه دست اندركار نگارش قرآن بودند، به ا. بماند

آن حضرت آیات را ( ص)پس از نزول آیات بر پیامبر  نگارش آیات به این صورت بود كه
در این كه كاتبان وحی چند نفر . نوشتند كرد و آنها آیات را میبر كاتبان وحی امالء می

اند بعضا افرادی از جمله كاتبان وحی شمرده شده. اند، اختالف استو چه كسانی بوده
اند و گاه هم در ذكر نام برخی از افراد اهمال شده است و در كه اصال جزء كاتبان نبوده
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اند؛ اما مشخص نیست  معرفی شده( ص)برخی از موارد نیز افرادی به عنوان كاتب پیامبر
در ": نویسددكتر محمود رامیار می .اند یا غیر وحیبوده« وحی»كه این افراد آیا كاتب 

نفر را  23حافظ بن عساكر در تاریخ دمشق . شماره كاتبان وحی اختالف نظر بسیار است
كند نفر را ذكر می 43الدین حلبی برهان. كندنفر را ذكر می 25ابن عبدالبر . كندیاد می

 (1)« " .كندو مجتهد زنجانی نیز همین عدد را نقل می
کاتبان وحی و نخستین ی  های فراوانی درباره و  جدید اسالمی کتاب در ادبیات کهن

( 212/115مرگ )به هر رو، کاتبان محمد طبِق یعقوبی . نوشته شده است کاتباِن عرب
 24( 551/1151مرگ )نفر، بنا بر ابن عساکر  1( 311/123مرگ )نفر، بنا بر طبری  13

روایات اسالمی که . اند نفر بوده 26( 245/861مرگ )نفر و بنا بر ابن حبیب بغدادی 
اند بر این نکته تأکید دارند که  دویست سال پس از به اصطالح هجرت به نگارش در آمده

وجود « بعثت محمد به پیامبری»میالدی یعنی پیش از  611خِط عربی پیش از سال 
توانستند  ای نیز وجود داشتند که می بود ولی عده« ُاّمی»اگرچه خود محمِد . داشته است

 .به خِط عربی بنویسند
 

 در قرآن «اهِل کتاب»و  «ُاّمی»مفهوم 
ترجمه « سواد بی»را « ُاّمی». در قرآن  آمده است« ُامی»رفته شش بار  مفهوم  هم روی
ی البته در همه جا. گیرد بودن محمد ریشه می« بی سواد»نیز از همین جا . اند کرده
« امی»مفهوم  ؛ یعنی طبِق قرآن،آمده است« اباهل کت»در برابر « امی»ی  واژه قرآن

 .اند شناسان آن را ندیده ی ظریفی که بسیاری از اسالم نکته .است« اهل کتاب»متضاِد 
آن »اند که گویا به معنی  را همه این گونه فهمیده« اهل کتاب» ، اصطالِحمفسران قرآن

فقه آمده  در ویکی. «تها فرستاده شده اس ست که از سوی خدا کتابی برای آن مردمانی
آنان  پیامبر باشند که می ادیانی و مذاهب مقصود از اهل کتاب، پیروان»: است

شده  وحیها به او  برای هدایت انسان خداوند بوده است که از سوی کتابی دارای

نادرست است و با ساختار دینی اسالم « اهل کتاب»این چنین تفسیری از  (2)«باشد
و ( دوآلیستی)دانیم صابئان یا مندائیان یک جریان ناِب دوُبنی  یرا میز. باشد ناسارگار می

باور  -کنند به معنایی که مسلمانان تعریف می - به توحید وبودند ( عرفانی)گنوسی 
پس چرا قرآن، مندائیان و . نداشتند و دین زرتشت، یک دیِن توحیدی ناب نیست

تاریخ  طول در ِ مسیحی جریانهیچ از سوی دیگر داند؟  می« اهل کتاب»زرتشتیان را 
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پس . عیسی رسیده استکه انجیِل عهد جدید از سوی خدا به  نبودهِ خود مدعی  دینی
 توان برطرف کرد؟ این تناقضات را چگونه می

در این باره ( 3)« دو ساسی»شناِس فرانسوی  شناس و شرق برای نخستین بار زبان
به »یعنی مردمانی که « ُامی» نظر رسید کههای طوالنی به این  او پس از پژوهش .نوشت

 باید گفت نیستند، در واقع« اهل کتاب»به همین دلیل  و« توانند بنویسند زبان خود نمی
خدا بر »این نیست که  به معنی« اهل کتاب»به سخن دیگر،  .نیستند« اهل کتابت»

توانند به  می ، بلکه منظور مردمانی هستند که«پیامبر آن ادیان کتابی نازل کرده است
ها صدق  این در مورد زرتشتیان، یهودیان، مندائیان و مسیحی. زبان خود بنویسند

ی  هنگامی که ما از این زاویه به واژه. ها ندارد بینی دینی آن کند و ربطی به جهان می
بنگریم، آن گاه این مفهوم در قرآن از یک معنای منطقی برخوردار « اهل کتاب»

گفتند ولی  ه تا زمان داریوش اول، پارسیان به زبان پارسی سخن میبرای نمون .شود می
یا (. طی حدودًا دو سال)به فرمان داریوش خط پارسی ساخته شد . اهل کتابت نبودند

ها اهل  گفتند ولی اهل کتابت نبودند، ولی مثاًل سغدی کردها به زبان کردی سخن می
. یابد نیز معنا می« جاهلیت»ی  واژه کهست در همین راستا .کتابت بودند، و غیره و غیره

در . توانستند به زبان خود بنویسند نمی هنوز ها دورانی است که عرب« جاهلیت»یعنی 
گوییم، سخن از شاعرانی است که به  واقع زمانی که ما از شاعران عهد جاهلیت سخن می

. کردند بت میآن را ث یا نبطی یا آرامی گفتند ولی به خط ُسریانی زبان عربی شعر می
 . گویند می «کرشونی» را نگارِش عربی به خط ُسریانی

امام »)علی ابن موسا  از .کردند سواد بودن محمد شدیدًا مخالفت می البته شیعیان با بی
توانست به مردم چیزی بگوید  آخر چگونه پیامبر می: کنند که گفته است نقل می( «رضا

زبان بخواند و  53یا  52توانست به  می( پیامبر)به خدا که او . که خودش نتواند بخواند
 (4. )وده استیعنی مکه ب( ام قره)گفتند چون اهِل مادِر شهرها  به او امی می. بنویسد

به را ها  عرب فرهنگِیی  قرآن در این جا یک مشخصه. پایه و اساس ندارد البته سخن باال
فاقد خط  معین تاریخیرِش ب آنها در  عرب» :ثبت رسانده است و آن هم این است که

« اهل کتاب»بار مفهوِم  21در قرآن  .نبودند کتابت/  اند و به اصطالح اهل کتاب بوده
، 55، 52، 51، 51، 61، 65، 64آیاِت : ، آل عمران111و 115آیات : البقره: آمده است

 و 15آیاِت : المائده. 151، 151، 153، 123آیاِت : النساء. 111، 113، 111، 11، 18
11 . 
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یعنی مردمانی که خدا بر « اهل کتاب»در هیچ کدام از این آیات گفته نشده است که 
بگو ای اهل کتاب چرا آیات الهی را »: برای نمونه. آنان کتابی مقدس نازل کرده است

سوره آل عمران، )« .کردار شماست[ و ناظر]کنید، در حالی که خداوند شاهد  انکار می
نیست، « یکتاپرست»اصاًل به معنِی « اهل کتاب»در این آیه (. ، ترجمه خرمشاهی18آیه 

 « .کنند آیات الهی را انکار می»گیرند که  ها مورد انتقاد قرار می به عکس، آن
اند، که به نیکی  شما بهترین امتی هستید که برای مردمان پدید آمده»: نمونه دیگر
و اگر اهل کتاب ود ایمان دارید، دارید و به خدا دهید و از ناشایستی باز می فرمان می

آل عمران، )« .، از آنان بعضی مؤمن و بسیاری نافرمانندایمان آورده بود، برایشان بهتر بود
اهل کتاب به معنِی صاحبان »در این جا نیز، سخنی از ( ، ترجمه خرمشاهی111آیه 

رند و گفته گی جا اهل کتاب مورد انتقاد قرار می به عکس، در این. «کتاِب الهی نیست
ایمان به خدای یکتا؟ ولی  ایمان به چه؟ .«اگر اهل کتاب ایمان آورده بود»شود که  می

کتاب الهی و  صاحِب -ی پنجم به بعد طبق تفاسیر اسالمی از سده -« اهل کتاب»اگر 
شود که ما  باید کرد؟ این تضاد زمانی حل می چگونه، پس این تضاد را باشدیکتاپرست 
بخوانیم و بفهمیم، وگرنه تمامی ساختار قرآن به هم « اهل کتابت»، را اهل کتاب

تواند یک بار دیگر از این زاویه به آیات مربوطه  خواننده برای اطمینان خاطر می. ریزد می
 .رجوع کند

ترین سند  خط عربی چه هنگام شکل گرفت؟ کهن: حال به پرسش اصلی خود بازگردیم
مبنی  روایات اسالمی اطالعاِت آیا ؟زمانی ثبت شدند و اسناد به زبان و خِط عربی در چه

وجود داشته درست ( «بعثت محمد»سال )میالدی  611بر این که خِط عربی پیش از 
 .ترین اسناد عربی است یا خیر؟ ابتدا نگاهی  بیندازیم به کهن

 

 قرآن به مثابة معجزه
همان آغاز اسالم،  ولی آیا واقعًا از. قرآن یک معجزه االهی است ،برای مسلمانان

 مسلمانان چنین باوری داشتند؟
ای که با  پدیده. ناپذیری و تقلیدناپذیری است بار بودن، محاسبه  ، یک«معجزه»کیفیِت 

شکافد یا عیسا که  مانند عصای موسا که دریا را می. خرد انسانی غیرقابل درک است
. ات برشمرده برخوردار باشدباشد باید از کیفی« معجزه»اگر قرآن . کند مرده را زنده می
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کنند و بر این باورند که قرآن، وحی االهی بوده و  البته مسلمانان مؤمن چنین فکر می
 . است [در مضامین یا در زبان؟ رتقلید ناپذی]« تقلیدناپذیر»

قرآن . تقریبًا تا اواخر سدة چهارم هجری اصاًل بحثی از معجزه بودن قرآن در میان نبود
. تیق و جدید قرار داشت و کاتبان آن زمینی بودند و نه آسمانیدر ردیف عهد ع

ترین منابع کالمی، حدیثی و تفسیری عالمان مسلمان طی قرون نخست به ندرت  کهن»
این در حالی است که در آغاز قرن . کنند ای روشن درباب وجه اعجاز قرآن بیان می نظریه

ضی عبدالجبار و شریف مرتضی به پنجم، این بحث در آثار محققانی چون باقالنی، قا
این ... آوردیم که »: دهد نیا ادامه می کریمی( 5)« .شود نحوی بالغ و کامل مطرح می

ی خاطر دانشمندان اسالمی تا میانه و  بحث یا دغدغه [نیاز بی/معجزه بودن قرآن] موضوع
 ( 6)« حتی اواخر قرن سوم هجری نبوده است

ای از معجزه بودن قرآن در  تقریبًا هیچ نشانه ما« هجرت»سال پس از  311چرا تا 
ی اعجاز  ی نظریه ترین مواضعی که بذرهای اولیه یکی از مهم»ادبیات اسالمی نداریم؟ 

هایی است که به قصد دفاع از  نمایاند، کتاب قرآنی را در آثار عالمان اسالمی نخستین می
یهودیان و مسیحیان نوشته های کالمی  در برابر جدل( ص)اسالم و نبوت پیامبر اکرم 

های کالمی خود با مسلمانان،  ی یهودیان و مسیحیان در بحث آِس برنده( 5)« .اند شده
ی متکلمان مسلمان این بود  وظیفه. باشد شان می معجزات فراوان توسط پیامبران مربوطه

هاست که قرآن به معجزه تبدیل  طی همین جدل. را ُپر کنند« ی دینی حفره»که این 
، مفهوم جاهلیت و اهل شود داده میسوادی او ربط  به بی« ُاّمی بودن پیامبر»شود،  یم

 .شوند که به خدمِت معجزه بودِن قرآن در آید چنان تفسیر و تأویل می آنکتاب نیز 
ُامی بودن : ترین مباحث مطرح در آثار جدلی مسلمانان و مسیحیان عبارتند از مهم»

، آوردن قرآن معجزه، خوارق و معجزات صادر شده به دست پیامبر (ص)پیامبر اکرم 
 (8)« (.ص)، بشارت کتب آسمانی پیشین به رسالت پیامبر اکرم (ص)اکرم 

و « اهل کتاب»، «جاهلیت»بودن محمد،  «امّی»به مفاهیمی چون    هر گاه از این زاویه
شویم که تفاسیر متکلمان مسلمان از اواخر  بنگریم، متوجه میبودن قرآن « معجزه»

به عبارتی . ِ هجری از این مفاهیم با نص صریح قرآن در تضاد است ی سوم سده
ی  شده بود که متوجه( رستگاری)نویسی اسالمی، آن چنان درگیر تاریخ دینی  تاریخ

 .قضات این تاریِخ رستگاری نگردیدتنا
 گویند؟ ی خط و زبان عربی به ما چه می حال ببینیم که مدارک واقعی و ملموس درباره
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 آرامی -ها به زبان عربی و خط نبطی  کتیبه
. است Raqush« رقوش»یا « صالح»یافت شده و معروف به  عربستانکتیبة زیر در  -1

 265و مربوط به سال  شود ربط داده میبان عربی ست که به ز ای ترین کتیبه کهن این
نبطی زبان شناسان و خاورشناسان آن را اساسًا  اگرچه بعضی از عرب .میالدی است

ترین  های عربی، این کتیبه به عنوان کهن دانند ولی به واسطة وجود تعدادی از واژه می

 .طی استبه هر رو، خط تمامًا نب. پذیرفته شده است خط نبطیمتن عربی به 

 
 
 411تا  311این کتیبه را میان . کتیبة زیر در سکاکا در عربستان پیدا شده است -2

پژوهشگران بر این نظرند که مربوط به سدة  اکثرولی . اند گذاری کرده میالدی تاریخ
 .هنوز خط عربی امروزی وجود ندارد (5) (.میالد 411تا  411)پنجم است 
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زبان . میالدی حک شده است 328امرالقیس است که در سال کتیبة زیر مربوط به  -3

 . باشد می خط آرامیعربی است ولی 

 
آن  نقِرو سال  (دو زبانه عربی و یونانی) است« حران»کتیبة زیر معروف به کتیبة  -4

گونه که خوانده متوجه شده هنوز خط عربی به شکلی که  همان. باشد می میالدی 568
در این جا  .باشد تکامل نیافته بود و سرشار از حروف آرامی میشناسیم  ما امروز می

 .کنیم های خط عربی را مشاهده می جوانه
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 به اصطالح ِ پیش از یعنی دو سال)میالدی  568 ساِلتوان گفت که تا  می خاطر آسودهبا 
 .  شد هنوز خط عربی اساسًا با حروف آرامی نوشته می( «پیامبر اسالم»تولد 

ترین سند تاریخی به  هنلحظه که خواننده مشغول خواندن این نوشتار است، کتا این 
گوسفند است که فردی  51ِ خرید  ، قراردادکه ما در اختیار داریم (6) زبان و خط عربی

برای سپاه خود در مصر از خلیفه تذرق و خلفیه اصطفن دریافت « امیر عبداهلل»به نام 
آمده  22سال  ،سند عربِی در قسمِت. و یونانیعربی این سند دوزبانه است، . کرده است

و در کنار ( باشد« مسلمانی»و « اسالم»بدون اشاره به سال هجری یا چیزی که نشانگر )
این . میالدی 643آوریل  25مالیاتی بیزانس قید شده است که برابر است با  آن ساِل

 :موزة ملی اتریش قرار دارد در سند در حال حاضر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Papyrussammlung 
. 

سال سنِد ) میالدی 643چند سال پیش از  باید گیری خط کنونی عربی می بنابراین شکل
در  پس از شکست دوم از هراکلیوس ایرانیان سرانجام. رخ داده باشد (گوسفند 51خریِد 
های  غسانیان به استانمالِت ح 632میالدی مصر را ترک کردند، و از سال  628سال 
ها توانستند بر مصر چیره  میالدی عرب 641تا  636از سال . شدبیزانس آغاز  سابِق
اند  مانده جای بعد به میالدی به 636ساالری مصر که از سال  های دیوان پاپیروس. شوند

یالدی م 636 از همین ساِل. است (با خِط یونانی)تمامًا به زبان یونانی یا زبان قطبی 
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ما تا این لحظه هنوز . افتند عربی می خِطهای غسانی به صرافت تکمیل  است که عرب
میالدی به ثبت  643تا  611های  ای به زبان و خِط عربی که میاِن سال مدرک یا کتیبه

یابد که ما تا کنون  گری زمانی شدت می به ویژه شک و پرسش. ایم رسیده باشد نیافته
ِ وحی به ثبت رسانده  ِ خرما، پوست یا لوِح گلی که کاتبان ختهیچ استخوان، برِگ در

 . ایم کشف نکردهباشد، 
تواند  نمی البته این قصه. روایات اسالمی، معاویه یکی از کاتبان محمد بوده است طبِق

سال کتابت به خِط  51فردی پس از توان باور کرد که  زیرا نمی سندیت داشته باشد،
جای گذاشته  در طائف از خود به( شکل پایین)ی ابتدایی   هبشتن عربی یک چنین سنگ

 .باشد
طائف ( سّد)ست که معاویه به مناسبِت ساختن آبگیر  ای نبشته ی زیر همان سنگ کتیبه

   .کرده استحکاکی ( «هجری»بدون صفِت ) 58در ساِل 
 
 

گونه که خواننده متوجه شده  ن هما
است، نه در سند خرید و نه در 

و ( اعجام)گذاری  اویه نقطهکتیبة مع
مقایسة . ِاعراب گذاری وجود ندارد

این دو نوشتة عربی از دو جهت 
نخست آن که هم : حائز اهمیت است

معاویه در ی  هم کتیبهسند خرید و 
اند که قلمرو  مناطقی یافت شده

اند یعنی در مصر و  غسانیان بوده
 (58تا  21/  681تا  643ز سال ا) سال 35الخط در طی این  طائف؛ دوم آن که این رسم

ذکر این نکات به این دلیل مهم است که . ندیده استای به خود  تقریبًا هیچ تغییر کیفی
در  -میالدی 631دست کم از سال  -گیری خط عربی  رغم شکل علی دهند نشان می

ه های حیره جا نیفتاد ها به ویژه عرب ی عرب ِ همه مناطِق غسانیان، ولی هنوز در میان
 . بود
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ی سوم  ی اعجاز قرآن به تدریج از پایان سده گونه که در باال گفته شد، نظریه همان
هجری شکل گرفت و اوج آن در قرن پنجم هجری بود که متکلمان مسلمان در برابر 

گیری همین نظریة  شکل در رونِد. پیامبران یهودی و مسیحی ابداع کردند های معجزه
دیگر مورد  ای به گونه« اهل کتاب»و « جاهلیت»، «یامبرامی بودن پ»اعجاز است که 
 . گردد اش قطع می ی واقعی ای که بنِد ناِف قرآن با گذشته گیرند به گونه تفسیر قرار می

است؟ یا  و ناب« مبین» عربی ِ ، زبانی مهم دیگر این است که آیا زبان عربِی قرآن نکته
به این پرسش نگاهی بیندازیم به زبان برای پاسخ های دیگر؟  ست از زبان ای آمیخته

 .قرآن
 

 سخن پایانی
زیرا هدف اصلی نه اثبات یک نظریه . رسند این سلسله مقاالت در همین جا به پایان می

های نوین همگی بر اساس  این پرسش. های نوین بوده است معین بلکه طرح پرسش
پس از  دویست سالات اسالمی را که اند و روای مدارک ملموس و واقعی شکل گرفته

هر کس که امروزه اندکی با علم . کشانند اند به چالش می نوشته شده« هجرت»
ترین حلقه در فرآیند  داند که ضعیف آشنا باشد، می( Criminology)شناسی  ُجرم
ها استوار «شاهد»های  روایات اسالمی بر اساس گفته. هستند« شاهدها»شناسی،  جرم

 . ها گیری عرب پس از قدرت هم دست کم دو سده شده و آن
ی بیستم و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم از  شناسی از اوایل سده این که چرا اسالم

باید آن را در مناسبات  که می مسیر علمی خود خارج گردید، خود مبحثی جداگانه است
 در آینده با ما بینانه گفت که توان خوش ولی می .اقتصادی جهانی بررسی کرد -سیاسی 

ناروشن اسالم پرتوافکنی کنند،  توانند بر آغاِز ای روبرو خواهیم شد که می مدارک تازه
ی دریای  های نجع حمادی در مصر و ُقمران در کناره خانه گونه که کشِف کتاب همان

 . اند سال برای ما فاش کرده 2111مرده، تاریخ ساختگی مسیحیت را پس از 
 Nano)ه در آغاز عصری هستیم به نام فناوری نانو از سوی دیگر باید گفت که ما امروز

Technology )امکاناتی که این دو فناوری در اختیار ما قرار خواهند داد، . و لیزر
ها علم  ها دگرگون خواهند کرد، یکی از این حوزه کیفیت زندگی ما را در بسیاری از حوزه

 . شناسی خواهد بود باستان
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را به این شناخت رهنمون خواهد که ما  سالم در حقیقتا آغازیِنعلمی تاریِخ  بررسِی
. ی ادیان پیشین در قالب زبان عربی چیزی نیست به جز شکل تعدیل یافته دین اسالم

گوهر تاریخ، پیوستگی  شود و آغاز نمی این بدین معناست که تاریخ هیچ گاه از صفر
(Continuity )حتا از نظر فیزیک نجومی، انفجار بزرگ . آن است(Big Bang ) هم

 به سخن دیگر، درک تاریخ، یعنی درک و شناخت برآیِش. ی صفر نبوده و نیست نقطه
(Evolution )یعنی بدون شناخت این گوهر هستی . های طبیعی و اجتماعی پدیده

کوچک و بزرگ در گیتی ناشدنی است و همواره ما تصویر های  ، درک پدیدهبرایش
 .خواهیم داشت( Mutation/ موتاسیون )« جهش»نادرستی از 

 -ی تفکر تاریخی  ی اسالم که ادامه های نوین درباره ی آغاز در پژوهش به هر رو، نقطه
هاینتس اولیگ،  -ی بیستم توسط کارل انتقادی گلدزیهر است سرانجام در پایان سده

ی گذار ُفلکر ُپپ، مارکوس گروس، گرد رودیگر پوئین، الیزابت پوئین و چند نفر دیگر پایه
. گیرد شد و در حال حاضر بیش از سد کارشناس از کشورهای گوناگون جهان را در می

( ها ها و یعقوبی نستوری)خوشبختانه از چند سال پیش مدارک و اسناِد مسیحیت شرق 
به  خوردند، های کلیساها و به ویژه واتیکان خاک می خانه به زبان ُسریانی که در کتاب

تواند بخشی  این گرایش به طور قطع می. شوند قرار داده می در اختیار پژوهندگان تدریج
 . ها را روشن سازد از ناروشنی

دانیم در آن جایی  تاریِخ آغازین اسالم کجا قرار دارد، ولی می« حقیقت»دانیم که  ما نمی
« حقیقت»به این  شدن  نزدیک. اند نیست که روایات اسالمی برای ما به ارث نهاده

این راه را طی توان با تفکر پرسشگرانه و انتقادی  و ناهموار که فقط میست طوالنی  راهی
انتقادی به جهان و موضوعات آن  -به عبارت دیگر، هر چه ما بیشتر با ابزار تاریخی . کرد

خود فاصله [ دوستدار]« خوبی دینفرهنگ »بپردازیم، به همان اندازه نیز از تفکر دینی یا 
 .شویم تر می گری نزدیکگیریم و به فرهنِگ پرسش می
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