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 عزیز آریانفر

خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی )آمیزه 

 یی( پارسی دری

 1 - بخش یازدهم

 حمله عرب ها بر ایران و گسترش یابی اسالم

 

 

 نقشه خاورمیانه در آوان پدیدآیی آیین اسالم

 در باال :

 شاهنشاهی ساسانی در پشته ایران -سمت راست

 زانس )بیزانتین(سمت چپ: امپراتوری روم شرقی بی

 در حزیره نمای عربستان در پایین : دولت خالفت
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 در دوره خالفت اموی نقشه گسترش اسالم

عربستان، ) ۶۳۲-۶۲۲گسترش قلمرو اسالم در زمان محمد، 

 یمن، عمان، قطر و امارات کنونی(

 ۶۶۱-۶۳۲گسترش قلمرو اسالم در زمان خلفای راشدین، 

بیا، ایران، غرب )عراق، سوریه، لبنان، مصر، لی

 افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و کردستان ترکیه(

 ۷۵۰-۶۶۱گسترش قلمرو اسالم در زمان خلفای اموی، 

)افغانستان، پاکستان، آسیای میانه و شمال غربی افریقا 

 تا اسپانیا و پرتگال(

 

چنین پنداشته می شود که پس از برافتادن شاهنشاهی 

پشته ایران، گویا زبان عربی، ساسانی و تسلط عرب ها بر 

زبان پارسی را از متن به حاشیه رانده و بر این زبان 

چیرگی بی چون و چرا و عام و تامی یافته باشد. این در 

حالی است که زبان پارسی سده ها پیش از آمدن اسالم، بر 

از  -بخش بزرگی از جزیره نمای عرب و حتا بیرون از آن

ا مصر و یمن تاثیر گذار بود بین النهرین و شام گرفته ت

و پس از اسالم هم تاثیر بس شگرف و نقش به سزایی بر زبان 

عربی داشته است. دامنه این تاثیر تا جایی بوده که حتا 

خود واژه عرب )ارب( ریشه پارسی دارد و به معنای بیگانه 

است. همین گونه پارسیان بودند که الفبای زبان عربی را 

ی عرب ها ساختند و دستگاه اعداد از روی خط کوفی برا

را در میان اعراب رایج ساختند. طرفه این که عرب  هندی

ها دستگاه اعداد خود را که اکنون در زبان های اروپایی 

...( کنار گذاشتند و دستگاه هندی را 3، 2، 1رایج است )

 که از پارسیان فراگرفته بودند، جانشین آن کردند.

ج در زبان عربی خیلی ها زیاد شمار واژه های پارسی رای

است. برای مثال واژه هایی چون وزیر، مدیر، بندر، چکش، 
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الماس )ماس(، عسکر )لشکر(، جوهر )گوهر(، برنامج 

 )برنامه(، ترجمه، تجسس )جستن، جستجو( و...

روشن است زبان عربی نیز تاثیر بس شگرفی بر زبان پارسی 

بوده است تا داشته است. یعنی تاثیر گذاری دو جانبه 

جاده یکطرفه )چنانی که نادرست پنداشته می شود(. به 

ویژه پس از دوره عباسیان، دستگاه واژگانی زبان پارسی 

در همه عرصه های زندگانی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، 

فرهنگی و....زبان عربی رخنه کرد. به هر رو، تاثیرگذاری 

کدام واژه  های متقابل این دو زبان بر یک دیگر و این که

ها ریشه پارسی دارند وکدام عربی، وظیفه علم ریشه شناسی 

)ایتمولوژی( و فقه الغت )لنگوستیک( است و در گستره 

 پژوهش دست داشته نمی گنجد.    

آن چه را که در این جا می خوانید، چگونگی افتادن 

ایران، خراسان )افغانستان( و آسیای میانه به دست عرب 

ندگان این سرزمین ها در برابر ها و مقاومت باش

اشغالگران عرب و نیز تاثیرات تهاجم عرب ها بر پشته 

ایران و پیامدهای تاریخی آن و به ویژه تاثیرات آن بر 

فرهنگ و زبان باشندگان این گستره پهناور است که از چند 

 منبع خدمت پیشکش می گردد: 

سان تصرف ایران و خرا» نوشته اصلی، مطلبی است زیر نام: .1

، «از سوی عرب ها و نخستین یورش ها به ماوراالنهر

چاپ « تاریخ خلق تاجیک»برگرفته از جلد دوم کتاب 

پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم تاجیکستان زیر نظر 

پژوهشمند )اکادمیسین( ماسف و گروه دانشمندان همکار: 

عبدالحی یف، داویدویچ، دادخدایف، لیتوینسکی، مختارف، 

 ، پیانکف،پیرامشاه یف و رانف؛  ترجمه بنده، نعمت اف

اما پیش از آن، دیدگاه های دیگری را از منابع ... و 

 دیگر می آوریم:

 ،«رانعرب ها به ای حمله»از ویکی پیدیا:   .2

   «تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمي» ،برتلد اشپولر،  .3

نوشته یی پژوهشی از منظر درون دینی، از کهکشان   .4

 یجنایت هاي وحشیانه خلفاي عرب عباس»زیر نام: انترنتی 

كشتار علویان  -و خراسان انیعباس: زمین در خراسان ایران

 «به دستان فاسد خلفاي عرب عباسي

 پژوهشی از اعظم سیستانی  .5
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 1:برگرفته از: ویکی پیدیا

 رانعرب ها به ای حمله

به  یبه مجموعه حمالت ،از سوی مسلمانان رانیفتح ا

اشاره دارد که از  یالدیهفتم مسده در  یساسان یامپراتور

و  دیشد، در زمان عمر به اوج خود رس آغاززمان ابوبکر 

در سال  یبه سقوط کامل دولت ساسان یدر زمان عثمان منته

( و کشته شدن یقمر یهجر ۳۰سال برابر با ) یالدیم ۶۵۱

حمالت  نیا .دیگرد ان،یپادشاه ساسان نیسوم، آخر زدگردی

شد. فتح  یبه قلمرو خالفت اسالم رانیباعث افزودن ا نیهمچن

به اسالم  انیرانیا دنیگرو یجیتدر ندیسرآغاز فرا رانیا

که  ییها حمله انی. از مدیکش به درازاسده  نیبود که چند

اند،  کرده رانیخاک ا به خیدر طول تار کیاقوام دور و نزد

 گذاشت.  رانیرا بر ا ریتاث نیشترعرب ها بی حمله

فتح عراق  برایرا  یمحمد، ابوبکر لشکررحلت پس از  یدکان

( ی)عراق کنون انیدر غرب قلمرو ساسان رهیبه سمت ح

جا ه و جاب یریجا را فتح کرد. پس از بازپسگ فرستاد و آن

در زمان عمر،  انیمسلمانان و ساسان انیشهر م نیشدن ا

فرخزاد   رستم یفرماندهبه  رانیاپادشاهی سرانجام لشکر 

 یروزیآن پ جهیشد که نت ریبا عرب ها درگ هیقادس بردندر 

)در جنوب بغداد  سفونیت ،هیعرب ها بود. پس از نبرد قادس

 ریمحاصره کوتاه تسخ کیپس از  ان،یساسان تختی(، پایکنون

 و تاراج شد. 

عمر  ،که پس از تصرف عراق کنند یتاریخ نویسان ذکر م یبرخ

 ،دهدگسترش ب رانیا جنگ را به فالت که نیبه ایی  عالقه

 زدگردیمختلف از جمله ترس از حمله  لیداله نداشت اما ب

به حمله  میتصمسر انجام پادشاهی،  انیاز مدع یکی ای

در  یساسان رانِ یمقاومت منسجِم ا نیآخر ۶۴۲گرفت. در سال 

عرب  نیخون ینهاوند رخ داد )نبرد نهاوند( که پس از نبرد

در سال سر انجام شده و  یمتوار زدگردیشدند.  روزیها پ

 در مرو کشته شد. یابانیبه دست آس یالدیم ۶۵۱

خاوری  یها تی. والافتیشرق ادامه  ویعرب ها به س فتوحات

حال  نیو خراسان هم سقوط کردند. با ا ستانیشامل س رانیا

دو سده زیر  یکیتا  النیکل گ زیطبرستان و ن یغرب ینواح

 در آن رانیاشراف ااز  یو افراد امدیسلطه عرب ها در ن

 دررا  ی. جنگ نهاوند مقاومت دولت مرکزکردند یجا حکومت م

عرب ها  یشرویموانع پ ،زمان به بعد نیهم شکست، و از ا

                                                 
11

 . با اندکی فشرده سازی و ویرایش،  

یادداشت: در این جا از آوردن پانویس ها به خاطر جلوگیری 

از فربه شدن بیش از حد کتاب خودداری ورزیدیم. کسانی که 

، می توانند مستقیم به خواستار خواندن پانویس ها باشند

 ویکی پیدیا مراجعه فرمایند.
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بودند. عرب  دیموارد شد یبومی بود که در برخ یها مقاومت

با سران آن شهر  یقرارداد ی،ها پس از فتح هر شهر

از بود ( که قرار هیز)جِ  یاتیمال زانیکه در آن م بستند یم

 هرهابود که ش نیا ی. روال کلکرد یشهر اخذ شود را مشخص م

به ویژه  ها امی. قکردند یم امیپس از عقد قرارداد صلح ق

بود و  جیرا شتریب ،زنده بود زدگردیکه  یتا زمان

 ،موارد یبومی نیرومند و مکرر بود. در برخ یها مقاومت

 رده بودند. فراهم ک زین یبزرگ یرویمخالفان ن

و علت  زهیرا در باره انگ یمتعدد لیدال تاریخ نویسان

کسب  یاند: دورنما ذکر کرده رانیحمالت عرب ها به ا آغاز

گسترش اسالم،  ی، تالش براناداریو  یگرسنگ ن،یثروت و زم

 ان،یاز سلطه ساسان نیالنهر نیب یعرب ها ییرها یتالش برا

و  یرش شبکه تجارگست ،ییآب و هوا راتییتغ ،ییعرب گرا

 یرا برا یمختلف لیتاریخ نویسان دال ن،ی. همچنمانند این

 ،یو طبقات یاند: نزاع مذهب کرده انیب انیسقوط ساسان

 ،یاسیس یثبات یاشراف، ب انینزاع م ،یمردم تیفقدان حما

روم  یبا امپراتور ریدراز و ناموفق اخ یها جنگ نهیو هز

تخت  ینیه جانشمربوط ب یوبا، آشفتگ یدمیاپ ،خاوری

طبقات جامعه و  انیاختالفات م الم،اس نید ،یپادشاه

به سرنوشت و  انیرانیها، باور ا آن انیم یهماهنگنا

 سنایمزد نییآ ریغ یها فرقه روانیشکست، وجود پ رشیپذ

که در دفاع از معابد آتش و خانواده  انیحی( و مسی)زرتشت

 .گریو عوامل د کردند یم جادیاخالل ا یساسان

خود  اتیمردمان بومی که مال یدر امور داخلبیشتر  رب هاع

 ،ی. در قرون اول اسالمکردند یدخالت نم، پرداختند یرا م

اداره محالت و شهرها را بر عهده  تیولوسران بومی مس

 ین هااعرب ها در پادگ ه،یناح کیداشتند. پس از فتح 

 همان پادگان ها ای شدند یباشنده م گرید یشهرها کینزد

 . شدند یبه شهر م لیدتب

ارتباط و ادغام  ،پس از آن الفصلدر زمان فتح و دوره ب

خط  نیبومی وجود داشت. ا انیرانیعرب ها و ا میان یکم

 تیحما یزرتشت از سوی کاهنانو هم  فهیخل از سویهم  یمش

شده،  ربیشتها  تماس ،به اسالم انیزرتشت دنی. با گروشد یم

ها وضع شد. تا زمان  آنمیان ارتباط  یابر ینیو قوان

 ین هااکامل شده بود و پادگ رانیعثمان، فتح ا کشته شدن

 اتیاز اخذ مال نانیاطم برایعرب ها در چند منطقه 

برنامه اسکان  ،به بعد هیبرقرار شده بود. از زمان معاو

 انیشد. در زمان امو پیاده رانیعرب ها در ا یبرخ یدائم

افغانستان  یها وارد کوهرفته و  فراتر ایعرب ها از آمودر

 شدند.

 یمنف ایمثبت و  راتیتاریخ نویسان در باره تاث یها نوشته

 است. خوب و بد بوده یها یابیبا ارز ختهیحمله عرب ها آم
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ی مضحک، شگفت»را  انیرانیرفتار عرب ها با ا نکوبیزر

خشن و » یعرب ها را مردمان ،خوانده« و ستمگرانه ز،یانگ

شدت ه که ب یجز کسانه که ب سدینو یمو  داند یم« ساده دل

نسبت  هیقرار گرفته بودند، بق یاسالم میتعال ریثتازیر 

 و نفرت داشتند. نهیبه عرب ها احساس ک

دو قرائت  انیم یزیرا چ قتیاستیپانینت حق ،گریاز سوی د

و « از سوی عرب ها انیرانیا یو معنو یچپاول ماد»متضاد 

و بر  داند یم« عرب ها میاسالم و برخورد مال یگذار ریتاث»

 ،افتند یاتفاق م یکه موارد خشن که در هر جنگ تآن اس

 دهیعرب ها ناد ینسب متیکه مال یاغراق شده تا حد دینبا

 گرفته شود. 

 انهیگرا یمل یها جنبش ریتاث زیرکه  سدینو یکلود کائن م

و عرب ها به  انیرانیا شیبه سمت نما لیدوران مدرن، تما

 دگاهید نیکه ا یاست در حال ه متخاصم رفتهعنوان دو گرو

 . ستیسازگار ن یخیتار قیبا حقا

نظام مند دوران فتوحات در  یخشونت ها زین نسونیراب زیچ

 فیرا مطالب تحر انیاز مروان شیتا پ رمسلمانانیبرابر غ

 داند.  یشده م

 

 :منابع

که به شرح فتوحات  دست داشته یمنبع عرب نیتر دیرین

)مرگ:  یالبلدان بالذر کتاب فتوح ،اختهمسلمانان پرد

 ینوریاالخبار الطوال د .باشد ی( میقمر یهجر ۲۴۰سال

 یهجر ۲۸۲. مرگ: سال سینو یعرب یرانیا نویس خیرتا)

کتب  نی( دیرین تری)سده سوم هجر یعقوبی خی( و تاریقمر

از  وستهیبه هم پ تیکه روا ندا دهیبه دست ما رس یخیتار

 ینورید انیم نیاند که در ا شتهرا نو «یجهان» خیتار

اما  است. پرداخته انیساسان خیبه تار یعقوبیاز  شتریب

که اگر چه رشته  باشد یم یطبر میحج خیتار ،منبع نیمهمتر

آن  اتیاما محتو کند، یبه هم را ارائه م وستهیپ یتیروا

است.  نشیشیاز منابع پ ییها ها و قطعه متشکل از نقل قول

)دهه  ینامه ابن بلخ ست. فارسه زین یگریمنابع متعدد د

از  دهیدست رسه ب خیتار نی( دیرین تریششم هجر نخست سده

از  شیپ رانیا خیبه تار یی  شکل عمدهه و ب باشد یفارس م

 است. اسالم پرداخته

بیشتر با هم در تناقض  ،دهیبه دست رس یخیتار یها گزارش

 خیارت نییتع ا. حتستیمشخص ن عیوقا قیدق بیبوده و ترت

 قیدق ثبیتو ت یافتنیهم دست نا یحوادث اصل عیوقا قیدق

 یاز بررس ،حال نی. با اباشد یدشوار م انیسپاه شمار

 یها در جنگ رانیا انیکه شمار سپاه دیآ یمظر منابع به ن
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عرب ها بوده،  انیاز سپاه شتریو نهاوند ب هیقادس یاصل

 شرفتیممکن جلو پ یو تا جا اند دهیجنگدلیرانه  انیرانیا

اند، و پس از شکست هم تالش در کنار  عرب ها را گرفته

 اند. را داشته اتیپرداخت مال باتیگذاشتن ترت

 

 ی:الدیدر سده هفتم م انیساسان تیوضع

 یو امپراتور یساسان یامپراتور انیدراز مدت م یها جنگ

 ،دیانجامدرازا به  یالدیم ۶۲۸تا  ۶۰۲روم خاوری که از 

شد. به  یهر دو امپراتور ینظام یقوا فیمنجر به تضع

 ،یبه علت زوال اقتصاد انیساسان ،نوشته هاوارد و جانسون

 خسرو یها یرکشکلش یمال نیتأم یبرا نیسنگ یها اتیمال

 شتریشاهان بومی در برابر پادشاه ب یریقدرت گ و زیپرو

 شدند.  فیتضع

 انیرا برانداختن لخم زیپرو خسرو گریدلغزش  ،زاده یتق

عرب بودند که در روزگار  یها دودمان . آنداند یم

 فرمان رهیبر ح یالدیاز سده سوم تا هفتم م انیساسان

حائل  نیبودند. حذف ا یساسان یو تابع امپراتور راندند یم 

 استیبرخالف س ه،یباد یو عرب ها یقلمرو ساسانمیان 

در انقراض دولت  سر انجام ،پیشین مرو مست نهیرید

در جنگ  رانیخصوص شکست سپاه اه ود. بنب ریتأث یب ،یساسان

چنان  ،یعرب لهیقب کیاز  تخت،یپا یکیذوقار در نزد

کرد که در  دایعربستان پسراسر در  گسترده یی بازتاب

ها و  نقل مجالس و موضوع حماسه ره،یبه جزسراسر ش

 امیحوادث ا نیبزرگترقار از  یذ ومیافتخارات عرب شد و 

و  یموجب تجر ،یروزیپ نیاز ا یناش جانیو ه دیعرب گرد

 .  دیگرد رانیعرب ها بر ضد ا قیتشو

برکنار شدن خاندان  ،گرید یاز سو ،داوود به نوشته پور

را به  نیمردم آن سرزم نیرید یدوست ،لخم یبن یباستان

 ،رهیاست که با درآمدن عرب به ح نیا .کرد لیتبد یدشمن

خود  و چرا چون ینشد و ب دهیاز آنان د یداریپا چگونهیه

لخم سرکار بود  یها سپردند. اگر باز خاندان بن را به عرب

 یآسان نیبه ا ،بود دهینرس یگزند نیرید یو به آن دوست

 .افتی یراه نم سفونیو به ت کرد یجا رخنه نم دشمن در آن

 زیپرو خسرو کشته شدندرست پس از  یساسان یامپراتور ضعف

دربار و  سامانه ناب تیوضع لیدله آغاز شد. ب  ۶۲۸در 

که  یتیشخص نبودِ  طور نیضعف فوق العاده ارتش و هم نیهمچن

و شاپور عمل کند،  روانیانوش یها بتواند در حد و اندازه

 یآشفته شده بود. ضعف و ناتوان اریبس رانیاوضاع ا

کشته سال از چهار بود که در ظرف  دهیرس یبه حد انیساسان

 دوازدهم، سو زدگردیتا به تخت نشستن  زیخسرو پروشدن 

گواه بر کار آمدند و کنار رفتند، که  یپادشاه به رو
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فرمانروایی آن آخر  یها در سال دودمان نیناگوار ا تیوضع

 می باشد.

 

 :در عربستان یدولت اسالم لیتشکو اسالم و ظهور 

اسالم از  امبری( پ یالدمی ۶۳۲درگذشته – ۵۷۰ حمد )زادهم

اسالم را آغاز کرد  دعوت مردم مکه به یالدیم ۶۱۰حدود سال 

را  ینیهجرت نمود و دولت نو نهیبه مد ۶۲۲و سپس در 

 «نهیمد ثاقیم»معروف به  یینامه  موافقت یکرد. و سیتأس

)امت(  «ونیفدراس ایاز اتحاد  یفرم»را منعقد نمود که 

و مهاجران مسلمان از مکه  نهیمد لهیقب هشت  انیرا م

هر شهروند و  یاه فهیکه در آن حقوق و وظ درک یبرقرار م

 بردارنده گوناگون )در یها گروه انیم یها رابطه یچگونگ

 گریو د انیهودی ژهیها به و گروه گرگروه مسلمانان و دی

 اهل کتاب( مشخص شده بود.

 لیخصوص قباه عرب ب لیقبا ریجنگ با سا ریدرگ مسلمانان

 ۶۲۸در سال  هیبیجنگ با انعقاد صلح حد نیمکه شدند. ا

قرارداد مکه، جامعه مسلمانان  نیطبق ا و پایان یافت

. شناخت یم تیبه رسم یو مذهب یاسیس گاهرا از ن نهیمد

 نیمسلمانان پس از انعقاد ا ینگارخیمطابق با منابع تار

منطقه از  یسران حکومت ها یرا برا ییمحمد نامه ها ،صلح

ها را به  نوشت و آن ،یامپراتور ساسان ز،یپرو جمله خسرو

شرح  نیمتن نامه بد یطبر خیرد. به نوشته تاراسالم دعوت ک

 است:

 خداوند بخشنده مهربان. نامه ب»

. درود بر آن رانیاز محمد، فرستاده خدا، به خسرو بزرگ ا

باشد و به  رویرا پ تیو هدا دیرا بجو قتیکه حق یکس

 یدهد که جز هللا معبود یآورد و گواه مانیخداوند و رسولش ا

دهد که محّمد  یاست، و گواه انهگیندارد و  کیو شر ستین

. خوانم یخدا م یبنده و فرستاده اوست. من تو را به سو

دهم و حجت  میهمگان هستم تا آنان را ب یفرستاده خدا برا

و  یتا در امان باش اوریرا بر کافران تمام کنم. اسالم ب

گناه مردم مجوس بر گردن تو  ،یشو گردان یاگر از اسالم رو

 «است.

نامه از سوی عبدهللا  نیا ،نگاران مسلمان خیتارگزارش  به

فرستاده شد و  زیخسرو پرو یبرا یشیقر یبن خدافه سهم

آن را پاره کرد. خسرو به باذان، حاکم  زیخسرو پرو

دستور داد که دو نفر از سرداران خود را  من،ی یرانیا

منصرف  شیبخواهد که از دعوت خو یو از وبفرستد نزد محمد 

 دیبخش یی هیاز آن دو مأمور هد کید به هر . اما محمدشو

را  هیرویو به تخت نشستن ش زیپرو و خبر کشته شدن خسرو
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اسالم  نیکه به د دییبه آنان داد و گفت به باذان بگو

پس از  تا او را بر قلمرو حکومتش ابقا کنم. دیدرآ

 یماند و چند هیرویبازگشت مأموران، باذان منتظر نامه ش

مسلم شد، مسلمان شد. باذان از آن  شیرابعد که صدق خبر ب

و خبر مسلمان شدنش را به برید  یدربار ساسانبا پس 

 ابقا شد. منینوشت و به فرمان محمد به حکومت  نهیمد

  ۶۳۰محمد در سال  ان،یاز سوی مک هیبیاز نقض صلح حد پس

 رهیشبه جز هیسپس اقدام به فتح بق .مکه را فتح کرد

امت  جادیمختلف عرب را با ا لیقبا یعربستان نمود. و

 یآخر عمرش متحد ساخت و با امپراتور یها در سال یاسالم

، اختالفات ۶۳۲هم مرز شد. با درگذشت او در سال  یساسان

در گرفت و سر انجام ابوبکر به عنوان  ینیجانش بر سر

 شد.برگزیده  امبریپ فهیخلنخستین و  یو نیجانش

عرب در  لیقبا یها شورشبه  یدگیرس ،کار ابوبکر نیتر یفور

 یها جنگ»نام  یکه تاریخ نویسان مسلمان بعد ییها جنگ

به  یلشکرکش -گرید یبر آن نهادند، بود. کار فور« ارتداد

 نیشیشکست پ لی( به دلزانسیروم خاوری )ب یامپراتور سمت

 مسلمانان بود.

 

 : آن یها زهیمسلمانان و انگ فتوحات

 رانیت عرب ها به احمال آغازو نقطه  زهیباره انگ در

 :اند برشمرده را  یمتعدد لیتاریخ نویسان دال

 زهیانگ کیرا  نیکسب ثروت و زم یو روتون دورنما یهوران

 .کنند یذکر م زهیاز انگ یگریرا نوع د یو اعتقادات مذهب

نقل  یتیعرب ها، رواناداری و  یگرسنگ انیبا ب نکوبیزر

را به  «صرانیق گنج خسروان و»که در آن محمد قول  کند یم

 عرب ها داده بود.

 ران،یجنگ عرب ها و ا آغازنقطه  -انیگفته هما کاتوز به

کنترل  زیر نیالنهر نیب ندیبه اسالم گروو عرب ها  امیق

 انیخود را از سلطه ساسان خواستند یبود که م انیساسان

باعث  انیاز سوی ساسان امیق نیخارج کنند. سرکوب ا

مسلمانان  ینظام ییتوانا یتمام گسترده شدن نزاع و ورود

 یرا در انرژ یاسالم یدلوژینقش ا نیهمچن انیوزشد. کات

 لیشکست خورده متما انیرانیا نیبه عرب ها و همچن یبخش

 .کند یپررنگ م

و تاراج در  ورشیکه  یینوبل بر آن است که از جا توماس

اسالم خشونت را  که نیعرب ها مرسوم بود، پس از ا انیم

 یدیمانان ممنوع کرده بود، عرب ها به روزنه جدمسل انیم
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 لیدل نیداشتند و ا ازین یخشونت سنت نیبروز ا یبرا

 .باشد یها م آن یگر ینظام

خارج  یها نیعرب ها به سرزم گسیلبر آن است که  نکوبیزر

در درون  یداخل یها باعث محدود شدن نزاع ،از عربستان

 .شد یجامعه عرب ها م

 کی یظهور و گسترش اسالم را اجزا تاریخ نویسان یبرخ

و  ییآب و هوا راتییاز تغ یکه خود ناش می دانند ندیفرا

 امیلیکه و یدگاهی. دباشد یمنابع آب در عربستان م کاهش

آن وجود  یبرا یوات بر آن است شواهد کاف یمونتگمر

 ندارد.

است که طبقه  نیا گرید هیفرض لوگلیگفته دوکر و سپ به

 خود را گسترش بدهند. یکه شبکه تجار تندخواس یحاکم مکه م

مسلمانان  نخستینهدف ی، آور امیلیو تریگفته پ به

در عربستان  یو ارتباط یتجار یرهایدر مس تیامن یبرقرار

کار، جنگ بر سر منابع آب،  نیانجام ا نیبود. در ح

کرد.  دایگسترش پ یالملل نیب یها و شترها به جنگ چراگاه

 سمیعرب را پان رانیحمله به ا تیاهم نیهمچن یآور امیلیو

 .داند یم

 

 انیتا سقوط ساسان رهیاز فتح ح

 (۶۳۳) رهیحمله به عراق و فتح ح نینخست

در  ،داد انیارتداد پا یها ابوبکر به جنگ که نیپس از ا

خالد  ی،الدیم ۶۳۳مقارن با  یقمر یمحرم سال دوازدهم هجر

شته را مأمور رفتن به عراق ساخت. به نو دیپسر ول

و جنگ منظم با  رانیفتح ا شهیکوب در آن زمان اندنیزر

امر  نیا کنیل گذشت ینم فهیلبه خاطر خ شکیب یدولت ساسان

عرب ها در حدود  شرفتیبود که رفته رفته از پ یی  جهینت

بن  یالمثن هنگام،. در آن وستیفرات و عراق به حصول پ

، به در آن حدود بود فهخلی به اجازهکه  یبانیحارثه الش

آن  یرانیمرزبانِ ا« هرمز»اخبار به  نی. چون اوستیخالد پ

دربار اطالع داده، در برابر  هرا ب عیوقا د،یاطراف رس

 رانیا یاز مناطق مهم سرحد یکیکه  ریدشمن شتافت. در حف

واقع شد که معروف به جنگ  یفارس بود، جنگ جیخل کینزد

شته شد و ک دیبا خالد پسر ولنبرد در « هرمز»است.  ریزنج

جنگ  ایبر لشکر او شکست وارد آمد. سپس جنگ رودخانه 

و سپاه  دیخالد بن ول یسپاه عرب ها به فرمانده نیمذار ب

در  انس،یکارن پسر قر یو به فرمانده یامپراتور ساسان

دو رود دجله و فرات  یتالق یکیبومی به نام مذار در نزد

و در  آمد یمشمار ه ب سانیم تیوال یرخ داد که در واقع کرس
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جنگ  نیدر ا انیرانکنونی واقع بود. ای محل کوةالعماره

 . ندشکست خورد

نام ه استان کسکر رفت و در بومی ب سویخالد از مذار به 

 انیاز سپاه یی  با دسته ،واسط بود یکیولجه که در نزد

موسوم به جنگ  یبرخورد. جنگ اندرزگری به فرمانده رانیا

از عرب  یی  عده ،رانیا انیلشکرولجه درگرفت که افزون بر 

 نابا مسلم زین نیبکر بن وائل که در بحر به فرماندهی ها

 ینصار نیعجل که د یخصوص از بنه بودند، ب دهیجنگ

 انیرانیاسر انجام داشتند، با خالد به جنگ برخاستند. 

 شکست خوردند. ادیبا تلفات ز

نام ه ب یواقع در ساحل رود فرات، جنگ سیدر ال ،از آن پس

خالد شد، خالد متوجه  بیرخ داد. چون فتح نص سیجنگ ال

اقدام  که نیحدود، آزادبه بدون ا گشت. مرزبان آن رهیح

از آن لشکر  یروزیو پگریخت لشکر عرب  از جنگ کند، ه ب

شهر  یرانیا فرمانده -رزادیش زیخالد شد. در جنگ انبار ن

 به صلح شد. ناگزیر

وبکر، خالد را با نصف اب ،یالدیم ۶۳۴بعد در سال  سال

به لشکر در عراق  گرید نیمهلشکرش مأمور شام ساخت و 

. ابوبکر هم در ماند یبانیبن حارثه الش یالمثن یفرمانده

 نشست. شیو عمر برجادرگذشت سال  نیهم

 هنگامرا که  یبانیبن حارثه الش یالمثنبار دیگر  عمر

د مسعو دیآمده بود، با ابوعب نهیابوبکر به مد یماریب

 رهیبه ح یبه عراق باز فرستاد. المثن گرید یو گروه یثقف

به او  زین یمسعود ثقف دیماه ابوعب کیآمد و پس از 

 .وستیپ

حمله عرب ها به  هیاول زهیبر آن است که انگ یفرا چاردیر

 میبلکه کسب غنا ه،حکومت کردن ن ایفتح و  ،عراق

ظاهر  یاسالم در مقاطع بعد نیگسترش د زهیاست؛ و انگ بوده

از عرب ها  یباعث شد که برخ میانداز کسب غنا . چشمشود یم

 ی. اما عرب هاوندندیعراق و عربستان به مسلمانان بپ

در برابر مسلمانان مقاومت  رهیدرون شهر ح یحیمساکثریت 

دفاع از خود بوده و نه در  یکردند که به باور فرا

 یلشکر انیرانی. در زمان خالفت عمر اانیهواداری از ساسان

شکست داده  یفراهم کرده و در جنگ پل مسلمانان را به سخت

 بازپس گرفتند.بار دیگر را  رهیو در سال بعد ح

 

 :(۶۳۶) هیقادس جنگ

به عراق گسیل کرد که منجر  ورشی یبرا تازه یی یروین عمر

که نسبت به خطر عرب  انیساسان شد. رهیبه بازپس گرفتن ح
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به ر پادشاهی را لشک ،کرده بودند دایپ یها آگاه

رستم فرخزاد به نبرد با عرب ها فرستادند  یفرمانده

دو گروه آسان  انیلشکر زانیم نی(. تخمهی)نبرد قادس

از عرب ها  انیرانیا شاید یفرا چاردیر هگفته . بستین

. در سندینو یکه منابع م یاما نه در آن حد ،بودند شتریب

. ته شدشده و رستم فرخزاد کش روزیجنگ عرب ها پ نیا

در جنگ در  انیرانیهزار نفر از ا نیچند]طرفه این که[ 

 .همراه عرب ها بودند انیبرابر  ساسان

 

 (۶۳۸-۶۳۶عراق ) فتح

را در  نیالنهر نیب یجنوب یکه نواح هیاز نبرد قادس پس

 تختی(، پانی)مدا سفونیت داد، عرب ها قرار  اریاخت

راج شد و و تا ریتسخ ،محاصره کوتاه کیپس از  ان،یساسان

 نکوبیگفته زره . بگریخت رانیسوم به شمال شرق ا زدگردی

 یبها ریو توف شناختند، یکه نمک را از کافور نم یکسان»

جز  زیافسانه آم یهاکاخ از آن  ،دانستند یو زر را نم میس

تاراج فاتحان دنباله  نیا« ننهادند. یبرجا چیه یرانیو

بومی  یها قاومتم بود. زیهنگام گر زدگردی انیتاراج لشکر

 رهیاز عرب ها از جز یاریدر عراق کم و کوتاهمدت بود. بس

. در کوچیدندعراق  زیعربستان به مناطق حاصلخنمای 

از  ،کردند یکه عرب ها وضع م یاتیمال ،از موارد یاریبس

 کمتر بود. یدوره ساسان اتیمال

 

 :(۶۴۱-۶۳۸خوزستان ) فتح

ردند، که مقاومت خوزستان را فتح ک یسپس به آرام عرب ها

 نیب گرید یبا نواح سهیاز خود در مقا یشتریبومی ب

 سقوط کرد. ۶۴۲خوزستان در سال  نشان داد. نیالنهر
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 :(۶۴۲نهاوند ) جنگ

جنگ را به  که نیبه ا یی عمر عالقه ل،یالتون دان گفتهه ب

فتح  ،نکوبیگفته زره نداشت. ب ،گسترش بدهد رانیفالت ا

 ناپذیر اجتناب یی  نهیگز گردزدیو دنبال کردن  رانیا

 ای زدگردیکه  رفت یم نیترس از ا رایز ،عرب ها بود یبرا

تازه نفس آماده کرده و  یپادشاهی او لشکر انیاز مدع یکی

 یکه برخ افزاید  یم لی. التون دنردیعراق را باز پس بگ

ه و ب کردند یم تیارتش عمر را اذ ی،از رهبران بومی ساسان

 شتریب میدنبال کسب غناه عمر ب انیکراز لش یافزون برخ

 بودند.

در  یساسان رانِ یا سازمانیافتهمقاومت  نیآخر ۶۴۲سال  در

شدند  روزیعرب ها پ نیخون ینهاوند رخ داد که پس از نبرد

به پارس  زدگردیعراق عجم( سقوط کرد.  ایماد ) تیو وال

 یساسان یبازپس نشست. پس از نبرد نهاوند، حکومت مرکز

در برابر عرب ها را نداشت، اگر چه  ستادگیای توان

سپاه بود. از سوی  یآور جمع یهنوز در تالش برا زدگردی

به  ریابسی انیرانیا ران،یبا ورود عرب ها به ا گرید

 .وستندیپ یها م لشکر آن

 

  :رانیا پشته فتح

 شده گرفته یبردگ به رانیاز اس یکیشدِن عمر به دست  کشته با

چندساله در فتوحات عرب  یی وقفه ز،رویبه نام پ یرانیا

گشوده شد.  یالدیم ۶۵۰آمد. سرانجام پارس به سال  دیها پد

 تیبه وال ،برد شیاز پ یکه نتوانسته بود کار زدگردی

 ار زدگردی. مرزبان مرو حضور ختیخراسان گر تر خاوری

شد.  یمتوار زدگردینداشت و در صدد جانش بر آمد.  یگرام

 پادشاه درمانده ،معروف است خیر تار، چنان که دسر انجام

در مرو کشته شد؛ به  یابانینشناس، بر دست آس به ،ساسانی

کامل باژگونی  یبه معن زدگردی. کشته شدن یالدیم ۶۵۱سال 

 بود. انیساسان

خاوری  یها تی. والافتیعرب ها به سمت شرق ادامه  فتوحات

 نیو خراسان هم سقوط کردند. با ا ستانیشامل س رانیا

 تیکل وال زیدو سده و ن یکیطبرستان تا  یغرب ینواح ،حال

از اشراف  یو افراد امدیزیر سلطه عرب ها در ن النیگ

خاندان بازماندگان . کردند یجا حکومت م در آن رانیا

را  شانیمر ا نی. امپراتور چختندیگر نیچ به زدگردی

شناخت.  تیرا به رسم دیداشت و دولت در تبع یگرام

راه به  یملِک پدر یریدر بازپسگ زدگردیران پس یها کوشش

ها بر  ماندگار شدند، آتشکده نیدر چ ینبرد. جملگ ییجا

 شانیاز ا یشمار یآوردند و عاقبت در غربت بمردند. گورها

 نیامروز در چ ،که مهاجرت کرده بودند یانیرانیا گریو د
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عرب ها از آمو فراتر رفته و  ،انیزمان امو در .است یباق

 افغانستان شدند. یها وهوارد ک

 

 ی:جرچهل ه بومی تا سال یها مقاومت

گرفتند؛  یرا پ ختکانیفاتحان، گر سدینو یکوب منیزر

بود که تنها  یی اندازهه ب یرو تاراجگ شماریکشتار ب

شدند. شصت هزار تن  دهیهزار زن و دختر به بند کش صدیس

 بابت خمس به میزر و س یاز آنان به همراه نهصد بار شتر

 یبرده فروش یدارالخالفه فرستاده شدند و در بازارها

با زنان در بند به نوبت همخوابه  .دندیبه فروش رس یاسالم

 نهادند.  یبر جا اربسی شدند و فرزندان پدر ناشناخته

 دیجد راستیدر و زیچ نسونیبه نوشته راب ،حال نیبا ا

نظام  یمدرن از خشونت ها فاتیتوص» «جیاسالم کمبر خیتار»

آزار پس  زیو ن رمسلمانانیمند دوران فتوحات در برابر غ

 اتیجز جدل یزیمعموالً چ انیاز خالفت مروان شیاز فتح تا پ

 .« ستین فیشده ضع فیتحر

 

 یبن ابا یعلو  بن عفاناعثمان ، بن خطاباعمر  خالفت

 :طالب

حَکم بن  یم به فرمانده۶۴۴ق/۲۳ها در  عرب ی،گزارش طبر به

 یگیزگار خالفت عمر، مکران در همسابه رو یعمرو تغلب

توران را به جنگ گشودند؛ اما به دستور عمر از آن 

و  ۳۸که در اواخر سال  نراندند؛ تا آن تر شیپ نیسرزم

 حارث بن مره ،یم به هنگام خالفت عل۶۵۸ه. ق/۳۹ لیاوا

 یبرا یبه همراه گروه یو با اجازه عل طلبانهداو عبدی

مکران )توران( به تاخت و  یدر آن سو م،یبه غنا یابیدست

 تاز پرداخت.

 ،یالدیم ۶۵۶-۶۱/یهجر ۳۵-۴۱ یها که در سال یحال در

بودند، بیشتر مناطق ی ها جنگگرفتار خانه مسلمانان 

بازماندگان  اعرب خارج شد. حت یورتاز کنترل امپرا رانیا

حکومتشان در  یابیباز یبرا ییها تالش یساساندودمان 

انجام دادند. مسلمانان با  شابوریخارستان و نت یشهرها

موفق شدند دوباره کنترل مناطق  اتیبر خراج و مال هیتک

و  انیها در برابر  وال آشوبزده را در دست گرفته و شورش

 یشهرها انِ یآنان را بخوابانند. هپتال تیافراد زیر حما

از  ،شابوریهرات و فسانج همانند باشندگان ن س،یبادغ

ن عرب سر باز زدند. مردم شهر زرنگ به حاکما اتیدادن مال

 گرید یرا سرنگون کردند. از سوی ودحاکم خ یهم مقر حکومت

جا را  حمله برده و آن ستانیس یبه شهرها زیعرب ن انیبدو
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 یها فرمان ،یالدیم ۶۵۶-۷/یهجر ۳۶تصرف کردند. در سال 

 هیبردادن خراج به ماهو یبه اشخاص برجسته بومی مبن یعل

در شرق خراسان در  ییها ث بروز شورشمرزبان مرو باع

 ادامه داشت. یو تا مرگ عل دیگرد یبرابر  حکومت عل

خوارج  یها شورشگرفتار  یکه عل یهنگام ن،یاز جنگ صف پس

در عراق و فارس بود، مردمان مناطق جبال، فارس و کرمان 

باز زده و  سر اتیاز دادن مال یالدیم ۶۵۹/یهجر ۳۹در سال 

و مردم  افتی یند که روز به روز شدت مبه شورش کردآغاز 

 ودخ یرا از شهرها اتیمال یجمع آور نامناطق مامور نیا

ها  سرکوب شورش یبرا هیبن اب ادیراندند. ز رونیب

را سرکوب کرده و استخر فرستاده شد و توانست شورش مردم 

به  یکمک ییروین نیهمچن یفارس و کرمان را آرام کند. عل

 آرام کند. زیجا را ن ورش آنفرستاد تا ش شابورین

 

  :انیسقوط ساسان لیدال

گسترده  یها نیدهه، مسلمانان موفق به فتح سرزم کیطول  در

از  شیچه ب و روم شده بودند. آن رانیا یاز امپراتور یی

هنگام مطالعه فتوحات را بر  یمحققان غرب یشگفت زیهمه چ

آن را  یاسالمهای سنت  .آن است تیسرعت و موفق ،زدیانگ یم

 ریخدا تفس تیاسالم و هدا یادعا قتیاز حق یی  نشانه

 یرا برا گوناگونی لیتاریخ نویسان دالاما . ندا کرده

 اند: کرده انیب انیساسان برافتادن

 یسقوط عبارت بودند از نزاع مذهب لیدال ی،مورون گفتهه ب

 یاشراف، ب انینزاع م ،یمردم تیفقدان حما ،یو طبقات

دراز و ناموفق با  ریاخ یها جنگ نهیزو ه ،یاسیس یثبات

 روم خاوری. یامپراتور

به کرات نشان  انیرانیا خیتار ،انیگفته هما کاتوز به

 ایو  یعوامل داخل لیدله که حکومت ب یداده که هر زمان

که معموالً مخالف حکومت است  -جامعه  ،شود یم فیتضع یخارج

به باور . ماند یم یخنث ایکرده و  تیاز سقوط حکومت حما -

ستمگر  انیخودشان با کمک عرب ها فرمانروا انیرانیا او،

 یها در جنگ انیساسان .دندیکش ریو ناتوان خود را به ز

 یسران نظام اظاهر شده و حت فیضع یلیو نهروان خ هیقادس

 هم او را تنها گذاشتند. زدگردی یو شهر

از  ،رانیشدن ا فیضع لیو روتون از جمله دال یهوران

 ینیمربوط به جانش یاز آشفتگ یفرا چاردیوبا و ر یدمیاپ

 .برند ینام م زین رانیدر ا یتخت پادشاه
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 یولوژئدیسرعت فتوحات را به ا لیاز دل یبخش ،لمبتون آن

که در  ینییکه توده مردم را از طبقه پا دهد یاسالم نسبت م

 .کرد یرها م ،داشتند یساختار طبقات

طبقات  انیاختالفات معوامل  گریاز د ،نکوبیگفته زر به

به  انیرانیها، باور ا آن انیم یهماهنگناجامعه و 

و  رارتدکسیغ یها فرقه روانیشکست، وجود پ رشیسرنوشت و پذ

 یکه در دفاع از معابد آتش و خانواده ساسان انیحیمس

نسبت به طمع و فساد  یتنفر مردم کردند، یم جادیاخالل ا

خسرو  هدف یب یها جنگ است،یها در س آن یها موبدان و دخالت

دولت، و سر انجام  یاسیو س یاقتصاد فیدوم و تضع

در . به پنداشت او، طبقه حاکمه یو روحان یاسیس یورشکستگ

سخت متزلزل  یوضع رانیپادشاهی نوشروان، ا انِ یپا

است و موبدان قدرت و نفوذ  بوده یاغیاست. سپاه  داشته

رشوه غرق  و تعصب و دروغ و ایکرده بودند و در ر دایپ

 یِ را پروا ساسانی اواخر دوره انِ یو روحان انیبودند. سپاه

 یی شهیاند ش،یخو یو کامران ییدجونبود و جز سوکشورداری 

 نیکه باِر سنگ ز،یو کشاورزان ن وران شهینداشتند. پ گرید

گمان  یدر حفِظ اوضاع سود ،مخارج آنان را بر دوش داشتند

بود و  دهیبحر فنا رس بر لبکشور  ،نیبنابرا .بردند ینم

 . فکندیوفان حوادث بتبود که آن را به کام  یضربت کاف کی

و فتح دشوار و  رانیسرعت فتح ا سهیبا مقا ،سوکک سواتپلک

را تفاوت  رانیبودن فتح ا عتریسر لیدراز ماوراالنهر، دل

حکومت  کیتنها  رانی: در اداندی ها م آن یاسیساختار س

 واحد وجود داشت. یمرکز

نفوذ عرب ها به درون  یبا چگونگپیوند  دررج  دریایی، تو

لشکر را  کمیو خسرو  کمیکه اصالحات قباد  سدینو یم ،رانیا

مرز از  کیکرده و هر کدام را در  میبه چهار بخش تقس

کدام از  شکست هر ،لیدل نی. به همداد یقرار م یامپراتور

 .گذاشت یرا بدون دفاع م رانیلشکرها مرکز ا

از  پیش رانیاز ا ایپو یریتصو ی،النیعباس م ،گریدسوی  از

 رایها پذ آن یاصل یژگیکه و دهد یورود عرب ها ارائه م

هر آنچه در آن  یساز یو اخذ و بوم گرید یها بودن فرهنگ

را به  انیرانیشکست ا یالنیاست. م بودهسودمند ها  فرهنگ

 زو بر آن است که پس ا دهد ینسبت م نیدراز خون یها جنگ

 یبه مقاومت فرهنگ انیرانیا ،یمقاومت نظامایان یافتن پ

 رو آوردند.

 لیاست. دال حمله عرب ها در بخش باال پوشش داده شده لیدال

اثر  ،یافتگیعزم و سازمان  زیمسلمانان ن یینها تیموفق

با  یاستخدام و همکار ییها، توانا آن هیمذهب بر روح

 است. ذکر شده رشتیدر هنگام گسترش و تحرک ب دیجد یروهاین
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 ییرویعرب ها و نناداری و  یجز ذکر گرسنگه ب ،نکوبیزر

مسلمانان کشته  یکه برا سدینو یم ،داده یکه به مهاجمان م

ارزش بوده،  با یاز نگاه مذهب اریشدن در هنگام جنگ بس

چنانچه سربازان خود را کشته شده در راه گسترش اسالم 

 شده. نیو بهشت را تضم دندید یم

عرب ها را  تیموفق ،گریاز عوامل د ،لوگلیو سپ دوکر

که  دانند یمحمد م نانیجانش یها زیر حکمران اتحاد آن

بیهوده به هدر هم در برابر که  یی را  یباعث شد انرژ

به و روم  رانیا یامپراتوردر برابر جهتدار   ،دنددا یم

 کار برند. 

 

 :و روابط با مردمان بومی یوش کشوردارر

فتوحات پس از نهاوند در  یبرا یخیبع تارمن نیتر یاصل

 یها است. نوشته یرانیاخاستگاهش است که  یبالذر -رانیا

سودمند  یمشاهدات بالذر لیدر تکم ،که در دست است یگرید

 هستند.

 نیرا در هم شکست، و از ا ینهاوند مقاومت دولت مرکز جنگ

بومی بود که در  یها عرب ها مقاومت یشرویپ ،زمان به بعد

با اشاره به  یفرا چاردیر .بودند دیموارد شد یرخب

بسته شده  جانیعرب ها و مرزبان آذربا انیکه م یمانیپ

عرب ها به اخذ  یعالقه اصل مانیپ نیکه ا سدینو یم ،بود

عرب ها و  انیجنگ سخت م کی. پس از دهد یرا نشان م متیغن

 اتیبودند، مال روزیکه در آن عرب ها پ جانیمرزبان آذربا

آن عرب ها  یشد. در ازا لیبر باشندگان شهر تحمگینی سن

 ایرا نکشته و  جانیاز مردم آذربا یدادند که کس نیتضم

ها را خراب نکنند، از باشندگان در  آتشکده رند،یبرده نگ

مردم  یبرابر حمله کردها حفاظت کنند، و به مراسم مذهب

 انیهودیو  انیحیمس ان،یزرتشت به نداشته باشند. یکار

که  شد یامکان داده م نیها ا ل ذمه گفته شده و به آناه

 هیخود را حفظ کرده و جز نید ایبه اسالم بگروند، و 

 بپردازند.

در هنگام فتح، مسلمانان به  یی،ایگفته تورج در به

 ای: کردند یارائه م نهیحاکمان بومی چند گز ایمرزبانان 

 ایمحسوب گردند؛  یمسلمان شوند و جز اّمت اسالم

آزاد  هیو با پرداخت جز رندیمسلمانان را بپذ ییمانروافر

به عنوان  که نیا ایبمانند و بر مذهب خود باشند؛ و 

مقاومت کنند و بجنگند که در آن صورت خطر  نهیگز نیآخر

 .داشت یگرفته شدن وجود م یبه بردگ ایکشته شدن 

اداره  تیولوسران بومی مس ،یاسالم سده های نخستین در

رها را بر عهده داشتند. در زمان فتح و دوره محالت و شه
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عرب ها و میان  یکم غامارتباط و اد ،پس از آنالفصل ب

 فهیهم از سوی خل یخط مش نیبومی وجود داشت. ا انیرانیا

 دنی. با گروشد یم تیحما یزرتشت یو هم از سوی علما

 یبرا ینیشده، و قوان تربیشها  تماس ،به اسالم انیزرتشت

مند به  عمر عالقه که نیا لیدل ها وضع شد. آن نیارتباط ب

 استیاز دو س یبخش ،نبود انیرانیمخلوط شدن عرب ها با ا

 او پس از فتح بود:  یحکومت یاصل

 یرساندن به جامعه کشاورز بیاز آس نانینش هی( باد۱)

 .بازداشته شوند

فتح شده  یو نامداران نواح نسایی( حاکمان مسلمان با ر۲)

 نشوند.  شانیپر مکنم یمردمان بومی تا جا کنند و یهمکار

به  انیرانیگرواندن ا یبرا یعرب ها تالش ،لیدل نیبه هم

گفته الپداس در زمان فتح عرب ها اسالم را ه اسالم نکرده )ب

 یی  (، و عالقهگرفتند یم ظرخودشان در ن یو برا یعرب ینید

نداشتند. اما با  یو ادار یبر به هم زدن نظم اجتماع

 کردند. شتریب شهرهاعرب ها کنترل خود را بر  ،زمان گذشت

عرب  یبرخ یبرنامه اسکان دائم ،به بعد هیزمان معاو از

 اجرا شد. رانیها در ا

در باره مقررات مربوط به اهل پی هم مسلمان  سندگانینو

( اشاره ةیبه نام عهد عمر )العهدة العمر یکتاب به متن

 ،. بر اساس آندشو یکه به عمر نسبت داده م کنند یم

ها سوار  که بر آنجانورانی بر پوشش،  ییها تیمحدود

. کند یها اعمال م پرستش آن یها و ساختمان و محل شوند، یم

انتساب را  نیمختلف ا لیبه دال یعموم تاریخ نویسان غرب

 .دانند یم یجعل

متن در هر حال نحوه تکامل  نیا ،سیگفته برنارد لوئ به

 زیر یها گروه غالب از گروه یازمربوط به جدا س استیس

 یبر آن است که در ابتدا سی. لوئکند یسلطه را مشخص م

 نیبه تضم ازیبودند و ن یکوچک تیعرب ها اقل ،فتوحات

را در  ینیقوان ،لیدل نیخودشان را داشتند. به هم تیامن

 نیا ی. اما مسلمانان بعدکردند یم وضعجهت  نیا

 یو حقوق یاجتماع یها تیرا به محدود یتیامن یها تیمحدود

 کردند. ریتفس

بر  یادیفشار ز ها اتیمال ،که با گذشت زمان سدینو یم الپدس

کشاورزان  اتیچنانچه مال ،کرد یباشندگان شهرها وارد م

شان  کرده و تا پنجاه درصد محصول دایپ یحالت استعمار

 .دیرس یم

 یبرا یریمقاد گرانیو د یاگر چه بالذر ی،فراه باور ب

آن  یواقع زانی، اما مندا مختلف ذکر کرده یشهرها تایمال

ها  گزارش نیکه به ا یاعتماداکثر  و حد ستیمشخص ن
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 یها و ثروت بخش یآباد ینسب زانیم صیتشخ ،میبکن میتوان یم

 است. گریمختلف نسبت به همد

بود که از  یبه حد رانیگفته مکدونالد، سرعت فتح ا به

و مسلمانان اخذ نداشت،  یواقع یسقوط یقدرت مرکز

 پنداشترا به دست گرفتند. به  نیو زم یشخص یها اتیمال

فزایش ا زیرا ن ها اتیمالشاید مسلمانان  ،مکدونالد

که  کند یمظر در مصر ن شیکش کیاز  یبه نقل قولاو . دادند

 را سه برابر کردند. اتیمسلمانان در مصر مال دیگو یم

در زمان  ادوارد لوتاک بر آن است که ،گریسوی د از

 اتیهر چند سامانه مال افتندیکاهش  ها اتیفتوحات، مال

)کمتر از گذشته( را از  اتیالتنها مبود چون  زیآم ضیتبع

 .گرفتند یم رمسلمانانیغ

 ان،یکه محافظت از اهل ذمه )زرتشت سدینو یم ،کوئن مارک

 یلیخ ثیبوده و احاد یمذهب یی  فهی( وظانیهودیو  انیحیمس

 یآن جمالت ینمونه معمول کیکه هست اره ب نیدر ا یادیز

است که به عمر در هنگام مرگ نسبت داده شده که به 

با اهل کتاب وفادار  ین هاامیگفته که به پ نشیجانش

و با  ردیها نگ ها از آن از توان آن شیب اتیمال بوده،

 بجنگد. ،کند یها حمله م که به آن یکسان

شهرها  ،اد صلحبود که پس از عقد قرارد نیا یکل روال

فارس درست بود   باره خصوصًا در باره نی. اکردند یم امیق

 ،انیم نی. در اگرفت یصورت م امیدر آن قپیوسته که 

 روی هم رفتهن ها تفاوت داشت که ااست هیبا بق جانیآذربا

آرام بود و تنها چند شورش کوچک در آن اتفاق افتاد. 

 شتریب ،بود زنده زدگردیکه  یمخصوصا تا زمان ها امیق

 یبومی نیرومند و مکرر بود. برخ یها بود و مقاومت جیرا

موارد مخالفان  یچند بار شورش کردند. در برخ یاز نواح

کشته شدن فراهم کرده بودند. تا زمان  زین یبزرگ یروین

عرب ها در  ین هااکامل شده بود و پادگ رانیثمان، فتح اع

 برقرار شده بود.  اتیاز اخذ مال نانیاطمبرای  طقهچند من

امتناع  ایبومی و  یها خیزش  ی،در زمان خالفت عثمان و عل

در  یکه عل یرییتغ .شد یم یتالف تعسربه  اتیاز پرداخت مال

مسلمان را  انیبود که جنگجو نیا ،زمان خالفتش انجام داد

خود پس از  انیآن م میو تقس متیاز تاراج و اخذ غن

اخذ شده از شهرها را  اتیآن مال یجاه فتوحات منع کرد. ب

 انیم یثابت زانیو به م یجنگ متیبه عنوان حقوق و نه غن

باره نخستین ن یا ی،گزارشپایه . بر کرد یپخش م انیجنگجو

 انیآمد. در م شیو خوارج پ یعل انیبود که م یاختالف

نامه او در باره حکومت صالحانه  ،یمنسوب به عل یها گفته

 است. قرار گرفته یدایتوجه زمورد به مالک اشتر 
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شمار افراد بومی که  لیدله باور دارد که ب ی،فرا چاردیر

در  یجنبه مذهببیشتر ها  مقاومت ،بودند دهیبه اسالم گرو

و  یعوامل اقتصاد شتریکه ب مخالفت با اسالم نداشته، بل

بیشتر که عرب ها  ییاند. از جا محرک آن بوده یاجتماع

را به دهقانان بومی بومی  یاسیو اداره س یامور مال

کوچک در  یها امیاز ق یاریواگزار کرده بودند، بس یرانیا

در برابر  حاکمان  امیبرابر حکومت مسلمانان در واقع ق

 بود، تا در برابر  عرب ها. رعربیستمگر غ

بازگشت  یبرا ها آشوب ها و  که شورشمی پندارد  ،نکوبیزر

در  وردنایسر فرود ن یکه برا ، بلهن یبه دوره ساسان

ها بود.  آن نیسنگ اتیمالنپذیرفتن برابر عرب ها و 

شدت ه که ب یجز کسانه بر آن است که ب نیهمچن نکوبیزر

نسبت  هیقرار گرفته بودند، بق یاسالم میتعال ریتاثزیر  

و نفرت داشتند. سربازان و  نهیبه عرب ها احساس ک

 داشتند و زینسبت به عرب ها ن ریحس تحق رانیا انیجنگجو

 .دانستند یمردم م نیها را پست تر آن

 انهیگرا یمل یها جنبش ریتاثزیر که  سدینو یم ،کائن کلود

و عرب ها به  انیرانیا شیبه سمت نما لیدوران مدرن، تما

اگر چه  ،واست. به باور ا عنوان دو گروه متخاصم رفته

و عرب ها مشخص بود و  انیرانیا انیم زیخطوط تما

بودند که  یو فرهنگ یخیسنت بزرگ تار کیحامالن  انیرانیا

که از  ییها امیاما ق کردند، یرا نسل به نسل منتقل م نآ

خاص اتفاق  یین هااو مک انیرانیخاص از ا ییها سوی گروه

 یجنبش مل تیماه چگاهیبوده و ه یمذهب شتریب ،افتاد یم

 مهین یها ظهور حکومت نیگسترده را نداشتند. همچن انهیگرا

 کائن. کند یها را مشخص م سالم محدوده مخالفتا یرایپذ یمل

با عرب ها  مقابلهدر  انیرانیگفته را که ا نیا نیهمچن

با  ریرد کرده و آن را مغا ،دندیرا برگز عهیمذهب ش

 رانیا یکه در دوران قرون وسط داند یم یخیشواهد تار

 داشت. یسن تیبیشتر

 رشیدر پذ انیرانیبر آن است که پاسخ ا ییرجا فرهنگ

 نبود. کسانیو  کنواختیحکومت عرب ها 

 انیرانیحکومت عرب ها از سوی ا رشیپذ ،و روتون یهوران

 نیها به ا که بیشتر آن لیدل نیبه ارا تایید می کنند، 

 تیاهم ،عرب باشد ایو  یونانی ای یرانیحاکمشان ا که

 تیاهم نیباشندگان شهرها تنها به ا انیاز م .دادند ینم

 یمعقول زانیو آرامش داشته باشند و م تیکه امن دادند یم

که  یی و طبقهییسان تنها ر .ها اخذ شود از آن اتیالم

از  یبرخ نیخورده بود و همچن وندیها پ منافعشان با آن

استثنا  انیم نیبودند که در ا یجوامع مذهب یطبقات برخ

 یسران خود زندگ یهم زیر رهبر نانیبودند. روستانش

. سر انجام رفتندیپذ ینم ریکومت تاثاز ح یلیو خ کردند یم
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پیشواز ( به یمذهب یها تیاز باشندگان )مانند اقل یبرخ

 یمذهب یها تیعرب ها با اقل برخورد حکومت رفتند. رییتغ

 بهتر بود. یلیخ انیاز برخورد ساسان

 انیتا زمان امو ها، امیق رغم به ی،فرا چاردیر گفتهه ب

 ت مسلمانان نبود.در خطر جدا شدن از حکوم گرید رانیا

 یزیاز کشتار و خونر اریبه موارد بس یاسالم تاریخ نویسان

 اند. عربان مهاجم اشاره کرده

برخورد نخستین دو قرائت متضاد از  ،استیپانینت گفتهه ب

 از آن یکیوجود دارد.  رانیباشنده ا انیعرب ها با زرتشت

از سوی عرب ها  انیرانیا یو معنو یها سخن از چپاول ماد

 میاسالم و برخورد مال یگذار ریسخن از تاث یگریو د کند یم

. استیپانینت بر آن است که امکان دارد کند یعرب ها م

 یها از بخش یاریدو باشد. اگر چه بس نیا انیم یزیچ قتیحق

کشته شدند،  ایها تاراج  شده و باشندگان آن ویران رانیا

و  فتندریکه حکومت عرب ها را پذ یانیآن دسته از زرتشت

برخوردار بودند.  تیاز امن ،پرداختند اتیبه آن ها مال

اسالم  رشیاز خشونت و اجبار به پذ یادیبدون شک موارد ز

اما  -ها است  جنگ همهمشترک در  دهیپد نیا -وجود داشت 

 یاغراق شده تا حد دیگفته استیپانینت موارد خشن نباه ب

در  متیگرفته شود. مال دهیعرب ها ناد ینسب متیکه مال

 یاقتصاد هیو هم توج یاسالم میلادر تع شهیهم ر ،برخورد

و  افتهیخالفت عرب گسترش  یکه مرزها یاست. در زمان داشته

زیر پوشش آن در آمده بودند،  رمسلمانیغ یادیشمار ز

 داشت. تیآن اهم رمسلمانیباشندگان غ یهمراه

 

  ی:اتیمال سامانه

استفاده  اتیمال یو خراج برا هیجز یها از واژه عرب ها

 یهم و برا یجاه دو کلمه را ب نی. متون دیرین اکردند یم

آن ها کاربرد اگر چه بعدها  ،دبه کار می برنمعنا  کی

 اریبس هیجز اتیو نحوه تکامل مال خچهیمتفاوت شد. تار

است که عرب ها  نیا روشن است،که  یزی. اما چاست دهیچیپ

اشتند به آن ها فتح شده انتظار د یباشندگان شهرها از

 ،فاتحاندیدگاه از  اتیمال افتیبپردازند. در اتیمال

بر تسلط بر مناطق فتح شده بود، و از  یماد یاثبات

که به  یاتیپرداخت مال ندیادامه فرا -باشندگاندیدگاه 

 . دادند یپیشین م یها میرژ

سامانه  یادیز حدمسلمانان تا  ،گفته تاریخ نویسانه ب

 .روم خاوری را حفظ کردند یامپراتور و انیساسان یاتیمال

 یاتیگرفته شده که مال تکیگز یاز واژه پهلو هیواژه جز

 انیدر زمان ساسان نییپا یاجتماع یها بود که بر طبقه
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از  رانیدهقانان، و دب ون،یو اشراف، روحان شد یاعمال م

 آن معاف بودند.

دارد.  یآرام شهیر واژه نیکه ا استکلود کائن بر آن 

است،  ۷۲مؤمنون  هیدر آ« خراج»اشاره مبهم قرآن به  تنها

 یبا کسان»است:  ۲۹توبه  هیآ «هیجز»و تنها اشاره آن به 

و  آورند ینم مانیا نیاز اهل کتاب که به خدا و روز بازپس

حرام  ،اند دهیچه را خدا و فرستاده اش حرام گردان آن

تا  دیکارزار کن گردند یحق نم نیبه د نیمتدو  دارند ینم

 «. دهند هیخود جز به دست یبا ]کمال[ خوار

 اتیشکل اخذ مال هیآ نیا ،گفته پال هک و کلود کائنه ب

بر تک تک  اتیو نه مال کند یم شنهادیرا پ یصورت جمعه ب

 زانیکه م دهد یاز زمان محمد نشان م اتیافراد )اگرچه روا

 یبه شمار افراد جامعه بستگ توانست یم یکل اتیمال نیا

بر تک  اتیپال هک بر آن است که اعمال مال باشد(. داشته

سامانه  راتیاز تاث یصورت جمعه تک افراد، و نه ب

نشانه  هیجز افتیاست. منطق در بوده انیساسان یاتیمال

تعهد فاتحان بر  نیو همچن رمسلمانانیبودن غ میتسل

بود.  گرید یها از مردم در برابر حمالت گروه یمحافظت نظام

 ،کردند جادیا انیرب ها نسبت به دوره ساسانکه ع یرییتغ

 به خدمت در ارتش بود.  یمذهب یها تیعدم اجبار اقل

 اتیپرداخت مال انیمآغاز در  که دیآ یم ظربه ن نیهمچن

بوده و پرداخت آن شخص را  یی  رابطه یو طبقه اجتماع هیجز

 ،نیو بنابرا است داده یقرار م ورزانکشا نییدر طبقه پا

 ،است. در واقع داشته زیرآمیحالت تحق اتیمال نیپرداخت ا

خود  به دست یبا خوار»سوره توبه  ۲۹ هیآ ییبخش انتها

 ریتعب یمختلف یها گونهه ب یخیصورت تاره ب« دهند هیجز

را در  یزیرآمیتحق یها متاخر روش نااز مفسر یشده و برخ

اند. اما در زمان فتوحات  ات ذکر کردهیمال افتیهنگام در

آن را  یاسالم که حکومت در قدرت بود و خطر لیاو در او

 شتریتر داشته و ب یانسان یفقها برخورد کرد، ینم دیتهد

. در دادند یم تیاهم اتیمال افتیدر یو عمل یبه بخش مال

نخستین  یسوره توبه برا ۲۹ هیآ یمعن که نیباره ا

 ،شدهی اعمال م یمخاطبانش چه بوده و به چه گروه افراد

مسلمانان آن را به  یاست، اما برداشت سنتظر اختالف ن

 در .کرد یاعمال م انیحیو مس انیهودی ان،یزرتشت یتمام

برده  ایاجناس و  قیاز طر بیشتر اتیمال ،فتوحات یابتدا

 پول. قیو نه از طر شد، یپرداخت م

 

 :رانیدر ا یسوزبمسلمان و کتا یعرب ها

اه باستان در دانشگ رانیا یاستاد کرس -ییایدر تورج

مسلمان در خوارزم  ی: عرب هاسدینو یم نیاروا ا،یفرنیکال
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بود  یو نامعمول بیمغان را سوزاندند که کار عج یها کتاب

مسلمان در  یفتوحات عرب ها خیمعمول در تار یی و واقعه

به  یباستان یها . فقدان کتابدیآ یبه شمار نم نیزم رانیا

پس  رانیا در جیرا یزبان علم رییتغ لیبه دل یپهلو بانز

نوشته شده  یها از حمله عرب ها و بال استفاده ماندن کتاب

 است. یبه زبان پهلو

کوب )در دو سده نیو زر نیاز جمله مع یرانیا سندگانینو

شاپور  یدر جند یسوزب( در باره کتا۱۳۳۶سال چاپ سکوت، 

اند. از جمله  از سوی عرب ها سخن رانده رانیپس از فتح ا

 سندگان،ینو نیباره اشاره همه ا یخیتار هیمنابع اول

در کتاب کارنامه  نکوبیابن خلدون است. زر هکتاب مقدم

: کند یم یرا نف سفونیعرب ها در ت ی( کتابسوز۱۳۴۸اسالم )

اند کتابخانه مدائن را عرب ها نابود  هم که گفته یتیروا»

او « است. اساس ندارد و مآخذ آن تازه چیظاهرًا ه ،کردند

 نیا دیی( با باز تأ۱۳۷۳چاپاب روزگاران )سر انجام در کت

چندان قدمت ندارد، با  سفونیدر ت یکتابسوز تیامر که روا

 نیفاتحان، احتمال رخ دادن ا یجانیه اتیاشاره به روح

 . داند ینم یمساله را منتف

 یباره کتابسوز در «کتابخانه و دانش اطالعات»دانشنامه 

ها  که عرب سدینو میها  عرب حمله یط رانیها در ا کتابخانه

 ،کتاب است نیقرآن برتر که نیبه ا ل تعصب و اعتقادیبه دل

 را نابود کردند. یقرآن ریهر کتاب غ

 یو زبان عرب یسام ین هاازب نیشیاستاد پ -رزنتال فرانز

اسالم شناس و مترجم کتاب مقدمه، در  ل،ییدر دانشگاه 

 یگرید تیروا نیا» سدینو یگفته ابن خلدون م نیپانوشت ا

 یرانیافسانه معروف است که بر طبق آن عمر دستور و کیاز 

 «. را داد هیکتابخانه اسکندر

اعتبار خواندن  یضمن ب یی در مقاله سیلوئ  برنارد

 نیبا اشاره به تشابه ا هیعرب ها در اسکندر یکتابسوز

عمر  ،که در آن نقل شده یتیابن خلدون با روا تیروا

: دیگو یاست، م داده هیاسکندرکتابخانه ویرانی فرمان به 

 باً یسده چهاردهم، ابن خلدون، داستان تقر خنگاریتار»

به  رانیکتابخانه در ا کیکردن  رانیو در بارهرا  یکسانی

 انهیعام یژگیعمر مطرح کرده که نشان از و فهیدستور خل

 «. آن دارد

در ژورنال  ۲۰۰۵که در سال  یقیدر تحق لمزیکتر ساد

با اشاره به سالم  ،چاپ شد یاسالم یتماععلوم اج ییکایمرا

 ،رانیشاپور در حمله عرب ها به ا یماندن دانشگاه گند

 یپ شاپور یگند آموزشی موسسه تیعرب ها به اهم سدینو یم

شهر  ین هااسازم گریبردند و شکوه آن را و کتابخانه و د

 را نگاه داشتند.
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  :حمله عرب ها راتیو تاث جینتا

 یها سقوط سنت یمسلمانان به معنابه دست  رانیا فتح

 انیکه از سوی فرمانروا یبه جز حد یرانیا یپادشاه

 انیاز زرتشت یاسیس تیحما زیشد و ن اریمسلمان عرب اخت

و اشراف بومی که، شاید  یبود. به هرحال، سربازان ساسان

در حکومت  وستند،یبه مسلمانان پ ،محلیمنازعات  جهیدر نت

که به خاطر  یکردند. اشراف نیتضمخود  یبرا یگاهیجا دیجد

از  رانیفتح ا نیکه به منظور پرداخت خراج در ح یتوافقات

ها را  خراج نیزنده ماندند، ا ،صورت دادند ،سوی مسلمانان

 کردند.  افتیخود در هیدر ناح

تحت  سیمربوط به خراج منجر به تأس باتیترت نیدر شرق، ا

مرتب سر از نو به طور  بودندالزم  یول ،شد ها هیالحما 

زیر اشغال بودند و برخی  یمراکز اصل تنهااعمال بشوند. 

طبرستان، غور، زابلستان، بلوچستان،  الن،یمناطق مانند گ

کنترل نشند. طبرستان سر  یو مکران هرگز به طور دائم

فتح  نفتح شد. ای ۷۶۱/  ۱۴۴منصور تا سال  انجام در دوره

به عنوان پناهنده  یغرب انیرانیمنجر به به شرق راندن ا

 یروهایاز ن یجا به عنوان بخش آوردن آن ها به آن ای

در  یفرهنگ پارس یها شهیر جادیا بیترت نیمسلمان، و به ا

به عراق،  ریخاوری به عنوان اس انیرانیا شد. رانیشرق ا

و به عنوان  شدند یو عربستان به غرب برده م ه،یسور

به  ییتا جا یسالما یورتامسلمان در سرتاسر امپر انیرانیا

 پراکنده شدند. قاشمال افری فاصله

 

 رانعرب ها به ای حمله رات  یتأث

  :سندگانیخاورشناسان و نو ،تاریخ نویسان گاه  از ن 

 رانعرب ها به ای مذهب در حمله رتأثی در باره نکوبیزر

دو سده با  نیا یدر ط انیرانیکه ا ینبرد» :سدینو یم

خشم و تعصب نبود. در  یکیارهمه در ت ،کردند مهاجمان عرب

نبرد دوام داشت و بازار  نیا زیدانش و خرد ن یروشن

از  یاریگرم بود. بس یو فلسف ینید یمشاجرات و گفتگوها

را با شور و  یمسلمان نید ،از همان آغاز کار ان،یرانیا

را که عربان آورده بودند،  یی تازه نیدشدند.  رهیشوق پذ

مبهم  تیو ثنو افتندی یبرتر م شیخو اکانین نیرید نییاز آ

 بهیشا یمحض و ب دیرا در برابر توح یزرتشت کیو تار

که در  زین ی. آن شور حماسشناختند یاسالم، شرک و کفر م

که هر چه را  دارد یتند و سرکش هست و آنان را وا م عیطبا

بشمارند و هر چه را زشت  یرانیدرست است، ا و کیپاک و ن

آن  یها بدانند، در دل یرانیا ریغ ،و نادرست است دیو پل
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پاک و آسان و  ینیرا د یمسلمان نییرو آ نیها نبود. از ا

 ،همه نی. با ادندیو با شوق و مهر بدان گرو افتندیدرست 

زیر آنان را  رفتند،یعرب ها را پذ نیکه د آن نیدر ع

گرفتند و به تمدن و  شیخو تیفرهنگ و ترب رینفوذ و تأث

 . برآوردند شیفرهنگ خو

همان  گر،یگونه نبودند. برخی د نیهمه از ا انیرانیاما ا

 نیو وحشت دارند، از د میب یی  تازه زیگونه که از هر چ

 یزیرو، که چ نیبرتافتند و آن را تنها از ا یعرب هم رو

که  دندید تر. بهرفتندینپذ ،ناآشنا و تازه و ناشناس بود

ان آواره برکنند و در گوشه و کنار جه اریو د اریدل از 

 ،ناشناس و نامأنوس بود شانیتازه را که برا نیباشند و د

در کوه و  یبه در ها در سرانجام پس از سال ا. حترندینپذ

رنج هجران بر دل نهادند و به سند و سنجان  ابان،یب

و بدان  دآموخته بودن اکانیرا که از ن ینیرفتند تا د

. اگر هم ترک نکنند و از دست ندهند ،سخت دل بسته بودند

و هجران را نداشتند، رنج  یدرد و رنج دربه درتوان 

و آزار مسلمانان را احتمال کردند و ماندند و  ریتحق

 دست برنداشتند.  شیخو اکانین شیپرداختند و از ک هیجز

به مخالفت  یمسلمان نییبا آهمان آغاز هم از  گر،ید یبرخ

ه عرب را ک ینید نیبه ا دنیگرو ییبرخاستند، گو زهیستو 

. کردند یم یتلق شیدر حق خو ییو ناسزا یاهانت ،آورده بود

در ظاهر خود را مسلمان فرا  زیاگر ن ،رو نیاز ا

زار یاو به شدت ب نییدر نهان از عرب و آ نمودند، یم

سر به  ،داد یدست م یو مجال یفرصت زیبودند و هر جا ن

 غیو عربان و مسلمانان را از دام ت آوردند یم شورش بر

 ،مردم است نیکه عرب پست تر شهیاند نی. ادندیگذران یم

چنان ذهن آنان را مشغول کرده بود که هرگز مجال آن را 

منطق و خرد  یرا در پرتو روشن قتیتا حق افتندی ینم

و شورش  امیق ییو در جا ییها هنابه به ی. هر روزنندیبب

است  که آورده ینیعرب را با د دندیکوش یو م کردند یسخت م

 برانند.  رانیز اا

 یزیکه چ آن یهم بودند که اسالم را نه برا گریدشماری 

که  است، بل انتازی که آورده آن یناشناس است و نه برا

و با آن به  کردند یرد م ،است نیکه د آن یبراتنها 

که در  شانیخاستند. زنادقه و آزاداند یم مبارزه بر

 یاد و شهرهااز آن ها در بغد یادزی عده یباسعهد ع لیاوا

گروه بودند. به هر حال وجود  نیاز ا بسر می بردند، گرید

 یها ها و جدل مختلف، بازار بحث یها و آرا فرقه نیا

 یو نبرد داشت یگرم م انیرانیعرب ها و امیان را  یمذهب

 افتیدوام  یکه بس شد یعقل و دانش سبب م یسخت را در روشن

 . شتمهم دا جیو نتا
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بود که  یظهور اسالم همانند انقالب ،سیئگفته برنارد لو به

 ییها امر تنش نیا لیبود. دل زیآم تیموفق یتا حدتنها 

موجود در  یاجتماع یو ساختارها دیمذهب جدمیان بود که 

حوزه  کیفتح شده از سوی مسلمانان وجود داشت.  یها نیسرزم

 یاسالم دیعقا انهیگرا یتساو تیاز ماه یعمده تنش ناش

طبقه  یها تیو مز یز ابتدا اختالفات طبقات. اسالم ابود

که در آن ورود به  دیرا برگز یرا رد کرد و روش یاشراف

 دیگو یم سیافراد مستعد باز بود. لوئ یمختلف برا یها شغل

کامل در اسالم محدود به مسلمانان مرد  یکه البته برابر

در برابر  جشمگیری اریبس شرفتیپ ،نیهم احت یآزاد بود ول

شمار و رم مرسوم بود، به  ونانیباستان،  رانیدر اچه  آن

و  یاسیبر آن است که در بیشتر مسائل س سی. لوئآمد یم

جان سالم به  یدیرین در لباس مبدل اسالم یها سنت ی،عموم

 یدر تداوم شکل پادشاه ژهیبه و افتند،یدر برده و تداوم 

 حکومت. یو استبداد

گونه های به  رانیعرب ها در ا حمله ،سیلوئباور  به

رویدادی به عنوان  یشده: از سوی برخارزیابی مختلف 

 ؛یو بت پرست تیعصر جاهل انیو پا حیصح نیبابرکت، ورود د

فتح  ز،یرآمیتحق یشکست ملّ  کیبه عنوان  گریدبرخی از سوی 

 دگاه،یبر کشور. البته هر دو د گانهیب یروهایو تسلط ن

 یدر واقع اسالم رانیبسته به نقطه نگاه، معتبر هستند. ا

ماندند. پس از  یرانیا انیرانینشد. ا یشد، اما عرب

مجزا و متفاوت در  یبه عنوان بخش رانیسکوت، ا یا بازه

به خود اسالم نوی درون اسالم ظهور کرده و سر انجام ُبعد 

 -از همه  رتریو چشمگ - یاسیس ،یافزود. مشارکت فرهنگ

خارق  تیهما یدارا یدر تمدن اسالم انیرانیا یمذهب

ورود مجدد اسالم  یرانیاسالم ا ،ییاست... به معنا العاده

 ادیبا نام اسالم عجم از آن گاهی که  دیجد یاست، اسالم

بود که به  - یو نه اسالم عرب - یرانیاسالم ا نی. اشود یم

 برده شد. دیو مردمان جد دیجد ینواح

به همان  ،رانیحمله عرب ها به ا ل،یگفته التون دان به

فزون ابود. ویرانگر  یی بود، فاجعه تیکه محرک خالق زانیم

که  یی بهره زانیبه همان م دست کم انیرانیابر این، 

مشارکت کردند،  یکردند، در شکل دادن تمدن اسالم افتیدر

د. ز یاسالم-یرانیا یسخن از فرهنگ مجزا توان یچنانچه م

 ییآمیزه  ی،به دوره اسالم یعبور از دوره ساسان ندیفرا

 و تحول است. یوستگیاز پ

 «یمذهب برابر»اسالم )که آن را  راتیتاث یفرا چاردیر

 رغم به  ریتأث نی. اداندی شگرف مرا  رانی( بر اخواند یم

 رانیکه آن را به ا ییو سواستفاده عرب ها ها یرو ادهیز

تاریخ  دیگفته او تاکه آورده بودند، اتفاق افتاد. ب

در  یاسیو س یاجتماع ،یادبر عوامل اقتص رینویسان اخ

 یرگذاریبه قدرت و تاث یکم توجه ثحمالت عرب ها، باع
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بر آن است  یاست. فرا شده رانیاسالم بر ا دیجد یدولوژیا

 رانیشرق و غرب ا یفرهنگ یها شدن حوزه یکیکه تعامل و 

در  انیکرد که از زمان هخامنش جادیا یاتحاد ،اسالم تحت

 انیزمان هخامنش یوستگیپ گذشته از وجود نداشت و رانیا

 سهیقابل مقا رانیاسالم در اتحت  مشمولبا اتحاد همه 

 . ستین

 یحماس اتیبود که ادب اسالمتنها در پرتو » یگفته فراه ب

قهرمانانه خاوری و  ین هاااز داست یبیترک ان،یرانیا یکل

تنها در پرتو شکل گرفت.  ران،یبیشتر غرب ا ینثر خیتار

از عرب  زیمتما ان،یرانیا تیتحاد و هواسالم بود که درک ا

 یالدیتوان فرض کرد که در سده پنجم م یوجود آمد. مه ها، ب

از دره فرغانه  یسغد کی ،کرده در فارس لیتحص یرانیا کی

 لیتحص یرانیا کی ،. پنج سده بعدمی شمرد گانهیرا کامالً ب

 شیاز دره فرغانه را کاماًل همخو یسغد کی ،کرده در فارس

می  از خودرا بیگانه که عرب ها  یدر حال ی پنداشت،مخود 

 .«خواند

 

 :و فرهنگ علم

گفته  ستیندرست وجه  چیبه ه... :دسینو یبراون م ادوارد

از سوی مسلمانان،  رانیسه سده پس از فتح ا ایدو که شود 

است. بر  مردم آن بوده یعلمپویایی های در  یصفحه خال

 یسیکهنه و نو، دگرد نختیزمان به هم آم ،دوره نیعکس، ا

مطلقًا دوره رکود و  یها بود. ول گاهظرها و فرا کوچ ن قالب

استقالل  رانیدرست است که ا ،یاسیمرگ نبود. از نگاه س

بزرگ  یاز دست داد، و به امپراتور یمدت یخود را برا یمل

 ی ییبه برتر یزوده علم ب دانیدر م یول وست،یمسلمانان پ

مردم آن بود. اگر نقش  تیقابل و یرکیز ستهیکه شا دیرس

 دهینام یچه که به نام علوم عرب را از آن انیرانیا

 است. قسمت آن رفته نیتربه ،میکن قیتفر ،شود یم

بر  یدیرین با استناد به منابع عرب تاریخ نویسان

پیش و بعد از ورود عرب ها  تیو تحول وضع یوستگیناپ

آن به ویژه  ،ی. اما تاریخ نویسان امروزدندیورز یم دیتاک

صورت ه اند، ب جسته بهره زین یرعربیکه از منابع غ ییها

در  یشتریب یوستگیکه پ اند بوده نیبه ا لیمتما یکل

 تونیا چاردیمثال ر نمشاهده کنند. به عنوا تیوضع

حکومت عرب ها تحت  تیکه تعامل و انتظارات جمع سدینو یم

حاکمان  به ینینشبادیه در جهش عرب ها از بسیاری  ریتأث

داشت. به مدت پانزده سال عرب ها ضرب سکه به  یامپراتور

سمت سکه را  کیدر  رانیو با عکس پادشاه ا یساسان وهیش

مانند  رانیا نعرب القاب پادشاها یادامه داده؛ خلفا

 انیساسان استیرا اخذ کرده و س «نیزم یخدا در رو هیسا»

به  تتشزرآیین  رییرا )با تغ یاز مذهب حکومت تیدر حما
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عرب از هنر  یخلفا یافراط تیاسالم( به اجرا گذاشتند. حما

 نیبود. ا انیساسان یها استیادامه س ی،دست عیو صنا

ه شهرها که ب عیسر ییرشد و شکوفا نهیزم شیپ یوستگیپ

 .باشد یپس از فتوحات اتفاق افتاد، م یزود

از  رانیا ریکه تسخرا  دگاهید نیا ی،عتیشر پور پروانه

 زیسفسطه آم ،است رانیا خیدر تار یها نقطه گسست سوی عرب

به عنوان  دینبا رانیفتح ا که . او بر آن استداند یم

شود. چرا که سنت  یتلق رانیا یاسیس یساختارها یسرنگون

 فولها پس از ا تا مدت انیاشکان یها استیو س یفرهنگ یها

 زنده ماندند. رانیا ریو تسخ انیساسان

محافظه کارانه، فتوحات  یها تین رغم به  داس،یگفته الپ به

فتح  یها نیاز آن ها به سرزم یادیعرب ها و مهاجرت شمار ز

داشت. اتحاد  یو کشاورز یدر بازرگان یادیز راتیتأث ،شده

روم خاوری در  یاز امپراتور ییها و بخش یساسان یها نیسرزم

 نیو ا برداشتهرا پیشین  یتجار یمرزها ی،اسیواحد س کی

در رونق تجارت داشت )البته  یکیژیش استراتاتحاد نق

از  ،بودند وستهیکه پیش از این به هم پ یو آناتول هیسور

 هم جدا شدند(. 

و  یمرکز یایبه سمت آس شتریباعث فتوحات ب یمالحظات تجار

فتوحات عرب ها و  ران،یتوسعه شهرها شد. در ا نیهمچن

 ت،یکمک کرد. امن یو کشاورز یها به توسعه شهر مهاجرت

عرب ها در باره  یها استیو س د،یجد تیجمع ،یبازرگان

شد.  یرشد اقتصاد قیباعث تشو یاریو آب یاسکان، شهرساز

نساختند، اما در  یدیجد یعرب ها شهرها رانیالبته در ا

 پیش از این برپا شده باشنده شدند. یها محل

 یها با ضربه انیساسان باژگونی ،شاطر اریگفته احسان  به

در  زیکفر آم دیسواد و نفوذ عقا افت ترازهمچون،  یفرهنگ

گفت که  توان یم یی  همراه بود. به گونه ،یزرتشت نییآ

به ارمغان آورد، تا  یآزاد ،انیرانیا یبرا یشکست نظام

اواخر دوران  یو مذهب یزیر سلطه ستمگرانه اجتماع گرید

خالقه آن ها را بر  یرویمساله ن نینباشند. ا یساسان

 یخودشان را وقف اسالم و زبان عرب یرانیاگان نخب. ختیانگ

اسالم کمک  یکردند و به شکل گرفتن و گسترش تمدن جهان

به مانند مذهب در  یعنصر چیه که نینمودند. با وجود ا

 یجهان اسالم در مّتحد نمودن مسلمانان موثر نبود، ول

سلسله جنبان  انیرانیاگر گفته شود ا ستین زیآم الغهمب

 بودند. ین اسالمتوسعه تمد

از  شتریب انیدر دوره ساسان اتیاضیما در باره ر اطالعات

صد سال حکومت عرب ها نخستین باره در  نیاطالعات ما در ا

)در صد سال پس از حمله عرب  یاست. از دوره خالفت عباس

 انیشدت گرفت، اما از دوره خالفت امو اتیاضیر شرفتیها( پ

 کی اینوشته باشد و  یدان که کتابیاضیر کینام  احت
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است. با  ذکر نشده ،انجام داده باشدترصدات که اخترشناسی 

در  یبر آن است که حتمًا مطالعات یادوارد کند ،حال نیا

 انیپس از دوره امو قاً یدق رایز شده یزمان انجام م نیا

را  یکه کتب تخصص میهست یادیز اریشاهد وجود مترجمان بس

 .کردند یم ترجمه یبه عرب یاز زبان پهلو

 

 :و زبان خط  

بود و  انیوحش مهیزبان ن یکه زبان عرب سدینو یم نکوبیزر

بانگ قرآن و  یوقت ،همه نینداشت. با ا یلطف و ظرافت»

در برابر آن  یزبان پهلو د،یچیپ رانیملک ا یاذان در فضا

 امیپ نی... پس چه عجب که ادییگرا یخاموشه فرو ماند و ب

زبان سخنوران را  زین انریتازه در ا زیانگ یشگفت

دو »در کتاب او  «اندازد. رتیحه فروبندد و خردها را ب

 : سدینو یم« سده سکوت

بر سراسر  زیسخت ممتد و هراس انگ یدو سده، سکوت یط در»

است و در تمام آن مدت  افکنده هیسا رانیو زبان ا خیتار

دوام، از  یو ب دهیکوته و وحشت آلود اما بر یادهایجز فر

چه از تامل در  آن .]...[است دهینتراو رونیب یلب چیه

است که عربان هم از آغاز حال،  نیا ،دیآ یبر م خیتار

در امان بمانند  انیرانیزبان ا بیآن که از آس ید برایشا

در  نند،ینب شیدر دست مغلوبان خو یزتی و آن را چون حربه

را از  رانیدر ا جیرا یها ن ها و لهجهاصدد بر آمدند زب

 ین ها خلقازب نیهم بود که هم میب نیببرند. آخر ا انیم

را بر آن ها بشوراند و ملک و حکومت را در بالد دور 

سبب هر جا که در  نیهمه خطر اندازد. به ب رانیا فتادها

به خط و زبان و کتاب و کتابخانه بر  ران؛یا یشهرها

  مخالفت برخاستند.ه با آن ها سخت ب ،خوردند

بن مسلم؛ سردار حجاج؛  بهیقت یکه وقت اند نوشته ]...[

هر کس را که  ،بار دوم به خوارزم رفت و آن را باز گشود

و علوم و اخبار گذشته  خیتارو از  نوشت یم یخط خوارزم

و  گذاشت یدر امان نم غیدری ب غیاز دم ت ،داشت یآگاه

همه  شانیها هالک نمود و کتاب کسریقوم را  ربدانیه

 یکه مردم رفته رفته ام تا آن و تباه کرد دیبسوزان

بهره گشتند و اخبار آن ها  یماندند و از خط و کتاب ب

که عرب  دهد یم نواقعه نشا نیرفت. ا انیفراموش شد و از م

 یتلق یی را به مثابه حربه رانیها زبان و خط مردم ا

ممکن است بدان  ،باشد یکه اگر در دست مغلوب اند کرده یم

 نی. از ازدیبر خ کاریو پ زهیست و به زدیبا غالب در آو

 انیاز م یکه در همه شهرها برا ستین ی برانگیزشگفت رو

. اشندکرده ب یبه جد کوشش رانیبردن زبان و خط و فرهنگ ا

مبارزه با زبان و خط  یکه عرب برا یگریبهانه د دیشا
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نکته بود که خط و زبان مجوس را مانع  نیا ،داشت رانیا

 .ردشم ینشر و رواج قران م

بر  یمبتن نکوبینگاه زر که بر آن است انیکاتوز هما

 یاز تعصب مل یناش توان یرا م انیرانیا« دوره سکوت»

 قیدانست که در تضاد با حقا رانیمدرن به ا انهیگرا

اگر چه درست است که  انیگفته کاتوزه . باست یخیتار

 باً یردو سده وجود نداشت و تق نیدر ا یرانیحکومت مستقل ا

وجود  یمختلف فارس ین هاادر زب ینوشتار اتیاز ادب یشاهد

ی استفاده م انیرانین ها از سوی اازب نیندارد، اما ا

عرب ها  گرفتند، یم ادی یعرب نیشهرنش انیرانیو اگر ا شده

 انیبا ب انی. کاتوزآموختند یم یفارس زین رانیباشنده ا

 تمشارک دیجد میدر رژ انیرانیاز همان ابتدا ا که نیا

در  انیرانیبر آن است که ا ییها شتند، و با ذکر مثالدا

و  یدر رشد فرهنگ اسالم یی برجسته یلیهمان دو سده نقش خ

 کردند. یشدن آن باز یالملل نیب

 یستیونالیناس گفتمان :سدینو یم یعتیشر پور پروانه

از آن ها  یدر دو نسل گذشته، که برخ یرانیدانشوران ا

 خیدر تار رانیخاصم، سهم اسرسختانه و گاه به صورت مت

از  یرا دست کم گرفته بودند، بخش انهیخاور م یقرون وسطا

در  رانیا خیدانشورانه تار یمساله است که بررس نیا لیدل

 ییها . در واقع به تالشردیقرار بگ یدوره باره کم لطف نیا

 خیتار انیدر پا یرانیروشن نمودن ابعاد ا یکه در راستا

 دیترد دهیبا د شیکما ب ،گرفت یت مصور انهیکهن خاور م

 یبعد یکه کس دیآ یم شیفضا کمتر پ نی. در اشد یم ستهینگر

که  بدون آن ،را به صورت مثبت نشان دهد رانیا خیاز تار

 پرست باره اتهام واقع نشود. هنیم نامتعصب یاز سو

پنج زبان مختلف داشتند:  انیرانیا ،انیزمان ساسان در

 ،انیم نی. از ایانیو سر یخوز ،یسپار ،یدر ،یزبان پهلو

 ی. زبان رسمیانیو سر یخوز -نبودند یرانیدو زبان ا

بود که زبان موبدان و  یپارس -یحکومت و مذهب زرتشت

بود. در  «یدر» یمردم عاد یی محققان بود. زبان محاوره

 ایدو زبان و  یو پارس یزبان در ان،یاواخر دوره ساسان

زبان  کیدو فرم مختلف از که  لهجه متفاوت نبودند؛ بل

 انیداشتند. از م یمتفاوت یها بودند که استفاده کسانی

 یدر .شد یبود که نوشته م یتنها پارس ،جیرا ین هاازب

پس از  نخست یها سده ریتاث نیبود. مهمتر یی  تنها محاوره

بود.  یدر یی  زبان محاوره چشمگیر رشگست ،حمله عرب ها

اما در  ،را از دست داد شگاهیاگر چه شاید در عراق جا

از سوی فاتحان مسلمان در  رایز افت،یشدت گسترش ه شرق ب

از لشکر  ی. در واقع بخش بزرگشد یم لیها تحم آن منطقه

بودند را  دهیکه به ماوراالنهر رس یدر زمان« عرب ها»

به  یچهارم(. زبان در کی)حدود   دادند یم لیتشک انیرانیا

زبان بومی آن ها شد. اما  نیگزیمناطق جا نیدر ا جیتدر
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در مناطق مختلف  شد، ینوشته نم یکه در ییجا از آن

 یبرا یکرد. زبان عرب دایپ یمختلف یها و لهجه راتییتغ

 نشد.  یزبان در نیگزیبود و جا یزبان فرهنگ انیرانیا

متحد شدن  رانیحمله عرب ها در ا ریگفته الزارد، تاثه ب

مهم  یمختلف شد که نقش آن ها در مناطق یی  زبان محاوره

 .کرد یباز دیجد یدر ظهور فارس

خود  یانرژ انیرانیکه ا یکه در حال سدینو یم یفرا چاردیر

مختلف فرهنگ کرده بودند، عرب ها آن را  یها را صرف جنبه

بر آن  یکرده بودند. فرا اتیادب صرفِ  جنبه کیصورت ه ب

بدون  ،اندازه تراز و نیدر ا یشعر فارس ییاست که شکوفا

 .فتدیاتفاق ب توانست یعرب شاید نم اتیاز ادب یریرپذیتاث

و قوائد شعر عرب، و  یغن یها لغت ی،فراه پنداشت ب

مشوق  ی،رنگاریاستفاده ماهرانه آن ها از کلمات و تصو

 اتیادبتراز  سهیاست. مقا بوده یفارس اتیدر ادب تیخالق

 انیآشکار را نما اریبس یتفاوت ،دیو جد انهیم یفارس

 .کند یم

 

 :منابع

 ،فر ثاقب مرتضی ترجمه ،«یساسان یشاهنشاه» ،تورج ،ییایدر

 . ۱۳۸۴ققنوس،  ،تهران ،چاپ دوم

. 16ج.  ی،در دائرةالمعارف بزرگ اسالم« توران» ،یهمدان

از  شده یگانیبا ،یمرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالم ،تهران

 .16-11-2012در  شده ینیبازب ،16-11-2012در  اصلی نسخه

، «پنجاه گفتار پورداود تا،یآناه» ،میابراه پورداود،

 ۱۳۴۳ ر،یرکبیانتشارات ام ،تهران

 ظرن ریز ،«یخیتار یها و نوشته قاتیتحق» ،زاده، حسن یتق

و پنج  ستیچاپخانه ب ،افشار. جلد اول. تهران رجیا

 ۱۳۴۹ ور،یشهر

 ،یانتشارات مول ،تهران ،«باستان رانیا» ،عقوبی آژند،

۱۳۸۵ . 

انتشارات  ،تهران ،«انیساسان یشاهنشاه» ،میربان، مرمه

 . ۱۳۸۶کتاب پارسه، 

 ،تهران ،چاپ سوم ،«بعد از اسالم رانیا خیتار» نکوب،یزر

 ۱۳۶۲ ،ریرکبیانتشارات ام
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 :(یالدیم ۷۵۵-۷۱۸) یابومسلم خراسان

 اهجامگانیو رهبر جنبش س رانیا یاز فرماندهان نظام یکی

 یحکومت بن ه،یام یحکومت بن یبود که توانست با برانداز

او بهزادان پسر  یکند. نام اصل یگذار هیعباس را پا

از  یکیامام،  میابراه هیبود که به توصهرمز ونداد 

نام داد و با  رییتغ نامدالرحعباس، به عب یبزرگان بن

 نیدر ا یجنبش ضد امو یرهسپار خراسان شد تا رهبر یحکم و

بر حاکم  یروزیپس از پ ی. وردیمنطقه را بر عهده بگ

را روانه عراق نمود و  یمرو، سپاه ریخراسان و تسخ

 یامو فهیخل نیمروان، آخر ،یقمر یهجر ۱۳۲توانست در سال 

 را شکست دهد. 
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عبدهللا سفاح به عنوان نخستین  لعباستن ابوابا بر تخت نشس

امارت خراسان به ابومسلم سپرده شد. اما  ،یعباس فهیخل

او نگران  پیرامونیانو  فهیخل یبرا یقدرت و نفوذ و

به  ،یقمر یهجر ۱۳۷کننده بود. سرانجام، ابومسلم در سال 

ی عباس فهیخل نیبه دستور منصور، دوم یزینحو توطئه آم

 یها و شورش ها امیشدن ابومسلم، سرآغاز ق هکشت .کشته شد

 یو برخ به راه افتاداو  یشد که به خونخواهفزونشماری 

درگیر را به خود  یعباس یسال، خلفا یها از آن ها سال

 نموده بود.

ذکر  زین کانیبن ح میرا ابواسحاق ابراهمسلم وابنام 

 ایپسر گودرز  دوشیاو را از نوادگان ش یاند. برخ کرده

منابع نسب او را  یبرخ نیدانند. همچن یم پسر گودرز مرها

او به عبدالرحمان، در نام  رییتغ اند. به بزرگمهر رسانده

از  یکیامام ) میدستور ابراه ایظاهر به سبب درخواست 

دست ه و ب هیام یخلع بن یعباس که برا یبزرگان خاندان بن

نام  یصورت گرفته است؛ چرا که و (کرد یگرفتن خالفت تالش م

 انیدشمنان عباس یبرا یزیابومسلم را دستاو یو نسب فارس

 دانسته است. یم

 ایدر مرو  یقمر یهجر ۱۰۰شاید در سال  یخراسان ابومسلم

 زین یگرید یخیتار اتیروا ،حال نیشد. با ا زادهاصفهان 

که  نقل شده است؛ چنان یدر باره محل و زمان تولد و

احتمال  نی. استین نباره آسا نیدر ا حیاظهار نگاه صر

عمد از سوی به که مجهول ماندن اصل و نسب ابومسلم،  هست

در  گرانیعباس صورت گرفته باشد تا نقش د یحکومت بن

در  یو .دیکمرنگ جلوه نما هیام یحکومت بن یبرانداز

در کوفه  یبه نام ِعجل یی به خانواده ،یو نوجوان یکودک

در زندان  زین یتو مد ()شاید به عنوان برده کرد یخدمت م

 یاز سو یسالگ ستیب ایکه در سن نوزده  نیبود تا ا

از  یرویدعوت مردم خراسان به پ یامام برا میابراه

 .شود یمامور م انیعباس

 

 :اهجامگانیس جنبش

با دوران خالفت مروان  یابومسلم خراسان یجوان دوران

در  یادیدوران، ظلم، فساد و تفرقه ز نیمقارن بود. در ا

بود و به طور خاص، مردم  افتهیرواج  یحکام امومیان 

 نیقرار داشتند. در ا یفشار و ستم فراوانزیر خراسان 

( یمانی) ی( و ازدی)مضر میتم یبن یعرب لهیدوران دو قب

داشتند  یدیشد یسکونت داشتند، اختالفات قوم خراسانکه در 

خود  فهیافراد طا د،یرس یاز آن ها که به امارت م کیو هر 

. کرد یرا طرد ممقابل  فهیو افراد طا نواخت یمرا 

 یها هسته لیتشک یبرا یمناسب اریبس لیپتانس ن،یبنابرا

 یبزرگان بن در خراسان فراهم بود. هیام ینهضت ضد بن
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موضوع، خراسان را به عنوان  نیاشراف بر ا باعباس هم 

چنان که  دانستند؛ یدعوت مردم به خود م یبرا یگاهیپا

مختلف خراسان  یدعوت مردم شهرها یرا برا یافراد مختلف

دعوتگران  ای انیافراد، داع نیمامور کرده بودند. ا

بر  بالغشدند و در زمان ورود ابومسلم،  یخوانده م یعباس

 کردند.  یم تیسال بود که در خراسان فعال ستیب

 یامام در کوفه، برا میبا ابراه ییپس از آشنا ابومسلم

منطقه شد.  نیرهسپار ا ،عباس یندعوت مردم خراسان به ب

 یزود، همه مردم یلیجسارت و دلیری ابومسلم سبب شد تا خ

بودند زیر  یناراض یامو فهیخل نیکه از حکومت مروان، آخر

دعوت  ینهضت، براآغاز در  ابومسلم .ندیگرد آ یو یلوا

و  برد ینام نم یاز آن ها، از شخص خاص عتیمردم و گرفتن ب

 رشیهاشم که باره پذ یز خاندان بنا یکیآن ها را به 

. تا کرد ی)الرضا من آل محمد( دعوت م ردیهمگان قرار گ

 ۲۱برابر با  یقمر یهجر ۱۲۹که در روز اول شوال سال  نیا

در  اهیافراشتن پرچم س با بر  یالدیم ۷۴۷سال  جوالی

 یخود را علن امیق ،از توابع مرو دنجیبه نام سف ییروستا

فطر،  دیبود که در روز ع بیترت نیادعوت به آغاز  کرد.

 ریبن کث مانیرا به امامت سل دیهمه هواداران نماز ع

به امر ابومسلم، نماز و خطبه را  مانیو سل تندداش برپا

همزمان،  باً یتقر .آورد یبه جا انیامو بیبرخالف ترت

القان، تخارستان، بلخ تخوارزم،  یدر شهرها یعباس انیداع

ومسلم، دعوت را آشکار کردند. پس اب و مرورود به دستور

از دشمنان  یی گسترده لیماه، خ هفت یاز آغاز دعوت، ط

 .وستندیبه ابومسلم پ هیام یبن

به عنوان را  اهینهضت خود پرچم سآغاز  یبرا ابومسلم

دستور داد  زیخود ن انیو به سپاه جنبش بر افراشتنماد 

اداران هو ل،یدل نیبر تن کنند و به هم اهیس یها تا جامه

عنوان جنبش زیر  یو امیجامگان و قاهیبا نام س یو

 پرچم یدارا انیکه امو ییشناخته شد. از جا اهجامگانیس

گزینش رنگ  دند،یپوش یسبز م یها سبز بودند و لباس یها

گروه باره  نیبه جز سبز، به عنوان رنگ نماد ا یگرید

 نیا زین اهیتوجه ابومسلم قرار گرفت. علت گزینش رنگ س

و  یبن عل دیز یود که ابومسلم خود و گروهش را در عزاب

 ین کار را تاسیا ی. برخدانست یم دیبن ز ییحیفرزندش 

دانند )که بنا به  یپسر گودرز م دوشیابومسلم به ش

پس  دوشیکه ش شود(؛ چرا یمحسوب م یو اکانیاز ن یتیروا

 یبه تن کرد و به خونخواه اهیلباس س اوش،یاز کشته شدن س

نقل کرده اند که ابومسلم از غالم خود  نیخاست. همچناو بر

بر تن کند و در  فمختل یها به رنگ ییخواست تا جامه ها

که  دیرا پسند اهیمختلف، رنگ س یها رنگ نیاز ب تینها

 داشت. یشتریب بتیه
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 لهیبود که در مرو، دو قب یجامگان در حالاهیجنبش سآغاز 

 .ال جنگ بودنددر ح گرید کیبا  ی( و مضریمانی) یازد

 یبه سرکردگ ها یو مضر یکرمان عیجد یبه سرکردگ ها یمانی

 زیاز خوارج ن یحاکم خراسان. گروه مستقل ار،ینصر بن س

قدرت و  یمنطقه دارا نیبن سلمه در ا بانیش یبه رهبر

گرد آوردن  یفرصت برا نیبود. ابومسلم از ا فوذن

 سیلگحال، با  نیو در عبهره می گرفت هواداران خود 

و خوارج، هر دو را به  ها یمانیسران  یبرا ییها نامه

مانع  کرد یتالش م ی. وکرد یو اتحاد با خود دعوت م یدوست

 شود.  گریکدیها با  لهیقب نیاز اتحاد ا

تالش کرد با  ار،یجنبش، نصر بن س یجیقدرت گرفتن تدر با

عوامل  .مردم به ابومسلم شود وستنیپروپاگاندا مانع از پ

گروه، بت پرست و  نیمردم آوازه کردند که امیان  در یو

که  ییاز جنگ ها یکیمتعرض به مال و ناموس مردم اند. در 

 از یکیرخ داد،  ارینصر بن س یروهایابومسلم و ن یانم

به اسارت درآمد. ابومسلم  دیزیفرماندهان نصر به نام 

 .کندبهره گیری  عاتیشکستن شا یفرصت برا نیتوانست از ا

کشتن، دستور داد تا او را مداوا و آزاد  یجا به یو

در باره مشاهداتش  ،یکنند، مشروط بر آن که پس از آزاد

 نیدر زمان اسارت، تنها سخن راست بر زبان آورد. بد

گروه،  نیکه ا داد یپس از بازگشت، شهادت م دیزی بیترت

 .زکارندیمسلمان و پره

کرد،  یاس مکه از جانب ابومسلم احس یبا خطر اریبن س نصر

خواستار آن شد که  یامو فهیبه مروان، خل یینامه  یط

کند. اما  لیجنبش به خراسان گس یسرکوب یبرا یسپاه

بود و نتوانست خواسته نصر  ینزاع داخل ریمروان، خود درگ

تالش  فه،یشدن از کمک خل دیرا اجابت کند. نصر پس از ناام

 انیاز م یو خوارج را برا یمانی یها که گروه کرد

 نیچه در ا برداشتن ابومسلم با خود همراه سازد و اگر

ابومسلم  یورز استی، اما سبه دست آورد یقاتیکار توف

با کوشید نصر  ،یبعد گاماتحاد شد. در  یریمانع از شکلگ

 ها یمانیخود ابومسلم متحد شود اما سر انجام ابومسلم با 

 یقمر یهجر ۱۳۰را در سال  اریشد و توانست نصر بن س متحد

شکست دهد. نصر پس از فتح مرو به دست ابومسلم، به سرخس 

. ابومسلم پس از فتح مرو، ختیگر شابوریجا به ن و از آن

و رهبر خوارج  ها یمانی لهیقدرت خود، سران قب تیتثب یبرا

 برداشت.  انیاز م زیرا ن

حمله به عراق بود.  شهیپس از فتح مرو، در اند ابومسلم

 ۷۴۹برابر با سال  یقمر یهجر ۱۳۲ در سال شهیاند نیا

 کصدهزاریشد و سپاه ابومسلم توانست سپاه  یعمل یالدیم

موصل  یکیبه نام زاب در نزد یی  مروان را در منطقه ینفر

از کشته  پسو  بیشب بن حطبهجنگ را ق نیا یشکست دهد. رهبر

 نیدر اخود شدن او، فرزندش حسن بر عهده داشت. ابومسلم 
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 فهیخل نیبا شکست آخر ،بیترت نی. به انبرد حاضر نبود

عباس با بر  یمنقرض شد و حکومت بن هیام یحکومت بن ،یامو

مروان پس از  تخت نشستن ابوالعباس عبدهللا سفاح آغاز گشت.

و در سال  ختیبه دمشق و سپس مصر گر ،نبرد نیشکست در ا

 جا کشته شد. در آن یالدیم ۷۵۰

 

   :یحکمران دوران

 یحکمران ،یعباس فهین سفاح به عنوان خلبر تخت نشست با

به ابومسلم سپرده شد. ابو  رانیو خاوری ا یمناطق مرکز

مردم میان در  بسیاریدوران از قدرت و نفوذ  نیمسلم در ا

نفوذ  زین یعباس فهیخل یبر رو نیهمچن یبرخوردار بود. و

 ای ظربدون ن فهیاز موارد خل یاریداشت و در بس یادیز

 .گرفت ینم میاو تصم افقتمو

 انیعلو یاز سو ییها ابومسلم با شورش ،یدوران حکمران در

مواجه شد که همه را  ها ینیاز سوی چ ییها یبا تعد زیو ن

توانست نفوذ خود را در ماوراءالنهر  یسرکوب کرد. و

از جمله سغد، بخارا و بلخ را زیر  ییتوسعه دهد و شهرها

ارت خراسان، دست در دوران ام ابومسلم امارت خود درآورد.

از جمله سمرقند و  ییزد و در شهرها یبه عمران و آبادان

 نیدر ا اوساخت. بسیار  یمرو، نمازخانه ها و باروها

چون صاحب الدعوة، صاحب الدولة و  یالقاب یدوران دارا

صاحب الدعوة  رو نیآل محمد بود. او را از ا نیام

کرد و لقب  را آشکار انیدر برابر امو امیکه ق دندینام یم

را موسس حکومت  یجهت بود که و نیاز ا زیصاحب الدولة ن

 یو یو نفوذ ابومسلم و خودکامگ قدرت .دانستند یم انیعباس

و از  فهیخل کانیباعث شد تا نزد فه،یدر تعامل با خل

منصور، نسبت به او بدگمان  ،یو عهدیجمله برادر و ول

ه در برابر  توطئ یبرا زیرا ن فهیشوند و تالش کنند تا خل

که از سوی  یابومسلم متقاعد کنند. نقل شده است که شورش

سغد و  یابومسلم در شهرها نصوبم ریبن صالح، ام ادیز

بوده و ابومسلم پس  یعباس فهیخل کیبخارا رخ داد، به تحر

 یرا برا یبن صالح، سر و ادیشورش و کشتن ز نیاسرکوب از 

 .فرستد یم فهیخل

 فهیکه منصور به عنوان فرستاده خل یدر زمان یبدگمان نیا

با ابومسلم در خصوص فرمان قتل ابوسلمه خالل  یزنیرا یبرا

شوکت و ی پس از دیدن شد؛ چرا که و دیبه خراسان رفت، تشد

که اگر  دیگو یم فهیابهت ابومسلم و پس از بازگشت به خل

را نابود کند. و  انیخالفت عباس تواند یابومسلم بخواهد، م

 ستیبا یم ،کند دایخواهد کارش قوام پ یم فهیاگر خل

 . کشدابومسلم را بخواند و ب
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جازه از گرفتن اابومسلم پس از  ،یقمر یهجر ۱۳۶سال  در

جا به سفر حج برود. در  عراق شد تا از آنراهی سفاح، 

همراه ابومسلم شد و در بازگشت، خبر  زیسفر، منصور ن نیا

 تیمنصور که وال ن،ی. بنابرادیبه آن ها رس فهیدرگذشت خل

خود را  ،به ابومسلم یی  را بر عهده داشت در نامه یعهد

گفت.  کیبه او تبر زیکرد و ابومسلم ن یفه معرفیخل

 یپسرعمو یاز سو یخالفت خود با شورش یمنصور، در ابتدا

 فهینکرد و خود را خل عتیخود مواجه شد که با او ب

چند ماه  یشورش از سوی ابومسلم و ط نیخواند. هرچند که ا

 یها که منصور نسبت به واکنش ییها خاموش شد، اما گزارش

خود  یها ابومسلم نسبت به نامه زیآم رهمغرورانه و سخ

 رو، نیهماز و  کرد یم مناکیبسخت را  یو کرد، یم افتیدر

باز که ابومسلم به خراسان  نیاز اپیش گرفت که تا  میتصم

 درآورد. یرا از پا ی، وگردد

 

 :مرگ

 یهجر ۱۳۷سرانجام، در ماه شعبان سال  یخراسان لمابومس

 فهیبه دستور منصور، خل یالدیم ۷۵۵برابر با سال  یقمر

ساله  ۳۳ ای ۳۷در زمان مرگ شاید  ی. وکشته شد یعباس

 بود.

رخ داد که ابومسلم پس از  یطیقتل ابومسلم در شرا توطئه

در عراق، بدون بازگشت به  فهیشکست دادن دشمنان خل

 ییاز جا فهیبه خراسان نمود. اما خلبازگشت قصد  ن،یمدا

 یبود، ط مناکیکه از شوکت و عظمت ابومسلم در خراسان ب

در آغاز . ابومسلم دیایب شخواست که نزد یاز و یینامه 

. با رفتیدعوت را نداشت، اما سر انجام پذ نیا رشیپذقصد 

قرار داد و از نوازش  مورد او را  فهیورود ابومسلم، خل

 فهی. در روز بعد، خلدیایخواست تا روز بعد نزد او ب یو

شوند و پنهان داد تا  تیاز سربازان خود مامور یبه شمار

و  ندیآ رونیکه سه بار دستانش را به هم زد، ب یزمان

نخست با  فهیابومسلم را بکشند. با ورود ابومسلم، خل

او را گرفت و او را خلع سالح کرد و سپس  ریشمش ،نیرنگ

گشود و از جمله او را در خصوص کشتن  یه نکوهش وزبان ب

که با پاسخ متکبرانه  یسرزنش کرد و زمان ریبن کث مانیسل

ابومسلم مواجه شد، دستانش را سه بار بر هم زد تا 

 کشند.شدند و او را ببیرون سربازان از موضع خود 

  

 :شدگان کشته

در طول دوران مبارزه و پس از آن، در دوران  ابومسلم

 ای انیاز کشتن دشمنان، خائنان، شورش ریناگز ،یمرانحک
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حکومت  ای اهجامگانیجنبش س یبود که برا یافراد ریسا

در برابر دشمنان  ی. وبه شمار می رفتندخطرناک  انیعباس

. داد یبه خرج نم یرحمت و شفقت چیبود و ه ریسختگ اریبس

هزار تن به  کصدیاز  شیاست که ب خود ابومسلم نقل شده زا

که به دستور  یافرادمیان اند. در  ستور او کشته شدهد

باشد(،  نیرود که چن یگمان م ایاند ) ابومسلم کشته شده

از آن ها در  یکه برخ خورد یبه چشم م ینام افراد سرشناس

به متحدان خود او  هدر حلق یو برخ یعباس انیزمره داع

 .شمار می رفتند

 یعباس انیداعاقدام ابومسلم به قتل  یاصل لیدل ،یبرخ

 ان،یداع نیو بر آنند که ا دانند یم یو یورز استیرا، س

که ابومسلم به عنوان برده در خدمت  یدر روزگار

اند و لذا  شناخته یرا م یبوده است، و یعرب یها خانواده

که  یاند؛ به طور داشته ینسبت به و یزیرآمیتحق دگاهید

دار شدن  ت و شکوه ابومسلم در خراسان مانع خدشهیمحبوب

 است.  شده یکهنه کار نم انیداع نیاعتبار او نزد ا

 

 :دیآفر هب

در  یبود که با بدعت گذار یاز مبلغان مذهب یکی دیآفر به

قرار  یموبدان زرتشتسرزنش شکوه و به باد  ،یزرتشت نییآ

 خواستار آمیزش میانظاهرًا  د،یآفر گرفته بود. مذهب به

 دایپ یه خواف هوادارانبود و در منطق یزرتشت نیاسالم و د

باشنده  یاز موبدان زرتشت یجمع ،نیکرده بود. بنابرا

نزد ابومسلم رفتند و از او کمک خواستند.  شابورین

را صادر کرد و  دیآفر به یریدستور دستگ زیابومسلم ن

و جامه  رفتیاسالم را پذ نییآ ،یریبعد از دستگ یاگرچه و

 یسو از .کشته شد اما به دستور ابومسلم د،یپوش زین اهیس

به دستور ابومسلم  دیآفر کشته شدن به لگران،یاز تحل یبرخ

دال بر  ی، به عنوان مدرکیبه درخواست موبدان زرتشت

 شده است.  یتلق یزرتشت آیین ویابومسلم به س شیگرا

 

 :هیبن معاو عبداله

هاشم بود که  یاز افراد خاندان بن یکی هیبن معاو عبداله

کرده بود و  امیق یر برابر حکومت امومستقاًل در کوفه د

به دست آورد. اما سر  ییها یروزیتوانسته بود در اصفهان پ

 انیانجام پس از شکست از لشکر ابن ضباره، فرمانده سپاه

 در یبود که و دهیمروان، به ابومسلم پناهنده شد؛ چون شن

. اما کند یم غیهاشم تبل یاز خاندان بن یفرد یخراسان برا

اعدام  تیو در نها ریدستور داد تا او را دستگابومسلم 

نبود. نقل شده که  انیبه عباس لیمتما یکنند، چرا که و



 39 

 یول ،بخشش کرد یاز ابومسلم تقاضا ،یی  عبداله در نامه

 موثر واقع نشد.

 

  :ریبن کث مانیسل

در  ی)دعوت کنندگان( عباس انیاز داع ر،یبن کث مانیسل

ابومسلم مردم خراسان بر  ازپیش ها  خراسان بود که سال

ابومسلم  با بار نینخست ی. وبر می انگیخت یضد حکومت امو

 یخاندان عجل بردهکه به عنوان  یزمان ،یدر زمان نوجوان

 ،یقمر یهجر ۱۲۹کرد. در سال  ، دیدارکرد یدر کوفه خدمت م

 سیامام، به عنوان رئ میکه ابومسلم با حکم ابراه یزمان

از جمله  ریبن کث مانین آمد، سلبه خراسا یجنبش ضد امو

بود که با ابومسلم مخالفت کرد و  یعباس انیبزرگان داع

به سمت او  ینقل شده که به ابومسلم دشنام داد و دوات

 میابراه یبعد یها نامه بانمود. اما زخمی را  یپرتاب و و

فطر  دیابومسلم گردن نهاد. در نماز ع استیامام، به ر

خود را  یجامگان نافرماناهیبش سآن جن یهمان سال، که ط

امامت  ریبن کث مانیرسمًا اعالم نمود، سل یاز حکومت امو

 نماز را بر عهده داشت.

به  یعباس فهیخالفت سفاح، خلآغاز از سقوط مروان و  پس

 یبزرگ عباس انیاز داع یکیابوسلمه خالل که  یهاپویایی 

، داشت هیام یدر سقوط بن یو نقش موثر ی رفتمبه شمار 

برادر و  یقمر یهجر ۱۳۲در سال  نیبدگمان شد. بنابرا

قانع کردن ابومسلم به کشتن  یخود منصور را برا عهدیول

، دیدار نیهم انیرهسپار خراسان کرد. در جر هابوسلم

را صادر کرد و  ریبن کث مانیسل کشتنابومسلم فرمان 

 مان،یدر حضور منصور گردن زده شد. اتهام سل مانیسل

به خاندان  انتیو خ انیاز علو یه خالفت خاندانب یو لیتما

صدور  یعلت اصل ،رسد یمظر عنوان شده است؛ اما به ن یعباس

قدرت خود را به  خواست یبود که ابومسلم م نیفرمان قتل ا

 ابراز کند. یعباس عهدیول

 

 :نیریسا

در خراسان و از  یعباس انیاز داع یکی یمیتم ظیبن قر الهز

م در فتح مرو بود. با سقوط مرو، الهز همراه ابومسل ارانی

حاکم  ار،یبا نصر بن س گفتگواز جانب ابومسلم مامور 

شد. نقل شده که فتح مرو چنان با سرعت انجام شد که  یامو

 یاقدام ههرگون یبرا یریگمیقدرت تصم کشینزد ارانینصر و 

مذاکره با نصر،  انیرا از دست داده بودند. الهز در جر

در صورت  ابدیخواند که در یو یاز قرآن برا یی هیتعمدًا آ

نصر به اتفاق  ن،یشدن، کشته خواهد شد. بنابرا میتسل
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به فرار گرفتند و با سرعت از مرو خارج  میتصم ارانشی

 زین لمکه ابومس دند؛ چنانرهسپار ششدند و به سمت سرخس 

سبب دستور داد  نیآنان بازماند. ابومسلم به هم بیدر تعق

 ردن بزنند.تا الهز را گ

جامگان، اهیجنبش سآغاز ، در اوان یبن سلمه حرور بانیش

که نهضت  ییرهبر خوارج در خراسان بود. ابومسلم از جا

داشت و با  دیگروه ام نیهنوز نوپا بود، به اتحاد با ا

. اما سر انجام کرد یم یرهبر آن ها نامه نگار بانیش

امضا  ( قرارداد صلحی)حاکم امو اریبا نصر بن س بانیش

خراسان و تقویت  یها یمانیاز اتحاد ابومسلم با  پسکرد. 

بر ترک  یمبن یی  به ناچار معاهده یابومسلم، و یقوا

 نی. با اکوچیدمخاصمه با ابومسلم امضا کرد و به سرخس 

 اریکه ابومسلم با فتح مرو بر نصر بن س نیاز ا ، پسحال

تناع خواست و با ام عتیو گروهش ب بانیشد، از ش روزیپ

 یاز پا یرا برا یسپاه ن،یا بر مواجه شد. بنا آنان

معاهده ترک  رغم بهکرد و  یو گروهش راه بانیدرآوردن ش

 م،یبرداشت. بسام بن ابراه انیمخاصمه، آنان را از م

سر او  بان،ینبرد، پس از کشتن ش نیفرمانده ابومسلم در ا

 را نزد ابومسلم فرستاد.

باشنده خراسان بود  یمانیرهبر اقوام عرب  یکرمان عیجد

جامگان، به سبب اختالفات اهیجنبش سآغاز که در زمان 

 عی. جددیجنگ یخراسان م یحاکم مضر ار،یبا نصر بن س ،یقوم

که  ییکشته شد. از جا اریس نعاقبت به دست نصر ب یکرمان

 یشتریبه متحدان ب ازیجنبش نآغاز ابومسلم در زمان 

تا به  ختیطرح اتحاد ر یکرمان عیپسر جد یبا عل ،شتدا

 ۱۳۰در سال  ،یبجنگد. عل یپدرش با حاکم امو یخونخواه

به همراه ابومسلم در فتح مرو شرکت کرد و  ،یقمر یهجر

بعد از آن،  یداشت. اما مدت یروزیپ نیدر ا ینقش موثر

امارت خود  یبرا یرا خطر عیبن جد یابومسلم حضور عل

از او خواست  رفت و شابوریبه ن نیقلمداد کرد. بنابرا

کند تا به آن ها صله  هیش تهی ااز افراد اعتماد یفهرست

و  یپسر کرمان یو پاداش دهد. سپس ابومسلم دستور کشتن عل

 را صادر کرد. ارانشی

ابومسلم بر جنبش  استیپیش از ر یطائ بیبن شب قحطبه

جامگان در خراسان و در حلقه دعوت کنندگان به جنبش اهیس

از فرماندهان و  یکیبه عنوان  زیاز آن ن پسبود. 

چنان که پس از فتح  افت؛یسرداران ابومسلم در جنبش حضور 

جرجان،  شابور،یتوس، ن یمرو از سوی ابومسلم، به شهرها

پس  یشد و آن ها را تصرف کرد. و لیشهرها گس گریقومس و د

فتح عراق  یرا که ابومسلم برا یسپاه یاز آن فرمانده

چون  ییگرفت و پس از فتح شهرها ه دوشب ،آماده کرده بود

اصفهان، نهاوند و کوفه، توانست بر سپاه مروان  ،یر

 نیاز واپس یکیبتازد. قحطبه در  یامو فهیخل نیآخر
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شد و نقل شده است ناپدید  یعراق، به نحو مرموز ینبردها

شد. در هر صورت، یافت از رود فرات پسان ها  یکه جنازه و

و با مفقود شدن او، فرزندش جنگ نبوده  دانیدر م یمرگ و

 ی. مدارک مستحکمردیگ یجنگ را بر عهده م یحسن فرمانده

توطئه ابومسلم  ایبا دستور  یکه کشته شدن و نیبر ا یمبن

قتل را به  نیا یاما برخ ست،یدر دست ن ،باشد گرفتهصورت 

 دانند. یدستور ابومسلم م

 

 ی:خونخواه

 یها شو شور ها امیشدن ابومسلم، سرآغاز ق کشته

از آن  یاو شکل گرفت و برخ یشد که به خونخواهفزونشماری 

را به خود مشغول نموده  یعباس یسال، خلفا یها ها سال

حکومت عرب  طرهیاز س ییرها یبرا ها امیق نیا شتریبود. ب

از  یبود. در برخ یمذهب یرنگ و بو یو دارا رانیها بر ا

شده بود، شده تصور  سیتقد یگاهیابومسلم جا یآن ها برا

انگاشتند و بر آن  یرا زنده م یو شماریکه  ییبه گونه 

 . دیدر زمان موعود فرا خواهد رس یبودند که ظهور و

ره راه افتاد، ابومسلم  یکه به خونخواهخیزشی  نینخست

از دوستان و همراهان  یکیسنباد مجوس بود. سنباد  امیق

 یخبود؛ هر چند که در بر یزرتشت نییآ رویابومسلم و پ

 دنیپس از شن یدانسته اند.  و زین یرا مزدک یمنابع و

از محل  یقمر یهجر ۱۳۷خبر کشته شدن ابومسلم، در سال 

کرد و آغا ز خود را  امیق شابوریخود در ن ستقرارا

 کند.  ریرا تسخ یقومس و رچون  ییتوانست شهرها

 متیابومسلم که در هنگام عز یاندوخته ها ،یر ریبا تسخ

گذاشته بود، به دست سنباد  یشهر بر جا نیر ابه سفر حج د

و  انیمزدک ان،یاز زرتشت یتوانست لشکر بزرگ یافتاد. و

از منابع برابر  یآورد که شمار آن در برخ فراهم انیعیش

 نیهمراه ساختن ا یذکر شده است. سنباد برا کصدهزاری

 یاستفاده م یمذهب یاز ترفندها یمختلف مذهب یفرقه ها

 نیبر ا یکرد مبن یرا نقل م یمثال داستان کرد و به طور

که چون منصور آهنگ کشتن ابومسلم نمود، ابومسلم با 

مبدل شد و از بارگاه  یبه کبوتر پروردگار،خواندن نام 

و  یهجرت کرد و اکنون در کنار مهد یدر ر یبه کوه فهیخل

خود  گاهیگرفته است تا در زمان موعود از مخف یمزدک جا

از ابومسلم  یینامه  ،یبود که قاصد یمدع یشود. وبیرون 

از  شیسنباد ب امیحال، ق نیاو آورده است. با ا یبرا

که  یدر جنگگران سپاه  نیو ا دینجامیبه طول ن زهفتاد رو

جهور داشت،  یبه فرماندگ فهیساوه با لشکر خل هیدر ناح

و شکست خورد. نقل  ختیبه علت رم کردن شترها از هم گس

جنگ، شصت تا هشتاد هزار نفر از سپاه  نیشده است که در ا

و شمار کشته شدگان به  شدندکشته  یسنباد، از جمله خود و
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 ۳۰۰اجساد آنان تا سال  یبود که آثار استخوان ها یحد

 .به چشم می خورددر منطقه  یقمر یهجر

 امیابومسلم صورت گرفت، ق یکه به خونخواه یگرید امیق

ز باشندگان خراسان ا یجمع ان،یبود. راوند انیراوند

که  نیکردند که اعتقاد دارند به ا یبودند که وانمود م

امام در ابومسلم حلول کرده و با کشته شدن  میروح ابراه

به کوفه  نیشده است. بنابرا یابومسلم، در منصور متجل

کردند.  یو گرداگرد اقامتگاه منصور طواف م دندکر متیعز

 ندینما ریرا دستگ نشایدستور داد بزرگان ا یعباس فهیخل

گروه با حمله به مقر  نیاما ا ندازند،یو به زندان ب

آنان، به قصد کشتن منصور شورش  یمنصور، پس از آزاد

 کشته شدند.  فرجام کردند و در

ترکان  انیدر م یو یداع ابومسلم و ارانیاز  اسحاق

 .به اسحاق ترک مشهور گشت رو، نیهماز  .نهربودالماورا

بن  ییحیرا از نوادگان  یبرخی هم و و یرانیرا ا یو یبرخ

ابومسلم کشته شدن اسحاق ترک پس از  .دانندی م یعلو دیز

ترکان ماوراءالنهر شورش کرد که سرکوب وکشته  کیبا تحر

 .شد

 

 :منابع

: سرگذشت حوادث و «دو سده سکوت»در « فصل پنجم» ،نکوبیزر

رب تا در دو سده اول اسالم از حمله ع رانیا یخیاوضاع تار

 . ۱۳۷۸انتشارات سخن،  ،تهران ،انیظهور دولت طاهر

 ،تهران ،«جانباز رانیدل»در « فصل دوم» ،صفا هللا حیذب

 . ۱۳۷۷انتشارات فردوس، 

مرکز  تالیجیکتابخانه د،  (ی)فارس  «یخراسان ابومسلم»

 .۱۳۹۱در اسفند  شده ینیبازب ی،دائرةالمعارف بزرگ اسالم

عناد او با  لیو دال یخراسان ابومسلم» ی،عباس اکبر یعل

و  یه آموزشسپژوهش )مؤس نهیدر آ خی. تار«یعباس انیداع

 ،(1390و زمستان  زیی)پا 3ش.  ،(ینیامام خم یپژوهش

 .1391اسفند  17در  شده ینیبازب

«Abū Muslim»، ۵در  شده ینیبازب ،کایتانیدر دانشنامه بر 

 .۱۳۹۲ نیفرورد

 یشرکت سهام ،تهران ،«ابومسلم، سردار خراسان» ،یوسفی

 .۱۳۶۸ ،یبیج یها کتاب
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در این جا، نوشته یی از برتلد اشپولر را )با اندکی 

 ویرایش( پیشکش می کنیم:

 

«تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی»
2 

نه به  یول افت،پایان ی رانیا ریتسخ ،سوم زدگردیبا مرگ 

 که در کشور صلح و آرامش کامل بر قرار گشت، بل امعن نیا

 و شورش آشوب ها، ناآرامی هابعد را  یها سال تیّ که ماه

ها با فواصل بزرگ  شورش نیداد و ا یم لیگوناگون تشک یها

 یالدیم 661که از سال  انیاموبر افتادن  هنگامو کوچک تا 

ادامه  ،( در دمشق فرمانروا بودندیهجر 41 برابر با )

 یبا احزاب و دسته هادودمان  نیکه ا یمبارزات داشت.

 یم تیسرا زین رانی( بارها به ا1داشتند ) یو مذهب یاسیس

خوزستان و فارس و  -یاز همه مناطق جنوبپیش کرد، و 

 نیبود که در ا انیبیشتر هدف آن دسته از تاز - ستانیس

رانده شده بودند. از  نیالنهر نیب نیکشمکش ها از سرزم

خوارج را نام برد  دی، باگام نخستها، در  تهدس نیامیان 

و  شیک نیکه ا از آنپیش  اآنان )حت شروانیپنخستین که 

 یالدیم 657-656( در سال ابدیاستحکام و قوام  نییآ

حسکة بن عتاب تا زرنگ  ی( به رهبریهجر 36 برابر با)

شان  کردند، اما چون وجود یشروی( پرمندی)مصب هلمند = ه

که  ی( داشت، سردار2مخاطره ) ستانیقشون پادگان س یبرا

                                                 
(، تاریخ ایران در قرون نخستین 1386لد؛ )برتُ  اشپولر،.  2

جواد فالطوري، تهران: شرکت ترجمه اسالمي )جلد اول(، 

 انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ هفتم 
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بود،  افتهی لیجا گس مسلمانان به آن فهیخل  یاز سوی عل

 برداشت. انیرا از م شانیا

( 3شهرزور( ) یحد کردستان )حوالراگر چه سپاه خوارج در س

به  یول هنوز اندک بود، تیّ از لحاظ کم یدر عهد خالفت عل

)و  ینهضت مذهب نیکه ا یروز افزون تیّ متناسب با اهم یزود

و از سال  افتی ینمود، به شّدت فزون دای( پیاجتماع

 ران،یا یجنوب غرب ر( دیهجر 68)مطابق  یالدیم 688/687

 یو قطر یبن ماحوز ریزب ی( به رهبر4) یخوارج ازرق انیم

مهلب  یدهدولت که بیشتر زیر فرمان انیبن فجاعة، و سپاه

و آزموده خراسان بودند. پرشور ازد( سردار   لهی)از قب

 وستهیبود که از فارس پروان  یدراز و دشوار یها ( جنگ5)

 ستانیبه اصفهان و س نین و همچنیالنهر نیبه خوزستان و ب

ها توأم بود با  جنگ نی( ا6کرد. ) یم تیو کرمان سرا

 انیم یداخلاز مبارزات  یکشمکش ها و اختالفات بزرگ ناش

خر و ستاو از ا یکه سکه ها ریو عبدهللا بن زب انیامو

( به دست یهجر 63مطابق با  یالدیم« 683-682)»دارابگرد 

 نیا انیاز پاپیش  واسطه(، و تازه بال7آمده است )

 یالدیم 692/691در سال  یعنی( 8( )692مبارزات، )سال 

که از  بر ضد خوارج، یمتمرکز  ( حملهیهجر 72 برابر با )

گشت و  سریکرده بودند، م یشرویکرمان تا دارابگرد پ

 فهیخل ز،یبر برادر عبدالعز شیخو یروزیخوارج با وجود پ

 ینیخوزستان عقب نش یکوهستان طقهشدند به من ریوقت، ناگز

 (9کنند. )

 نیب یمبارزات تازه پس از انتصاب حجاج به حکمران نیا

 قتاً ی( حق10( )یهجر 74برابر با  یالدیم 694/693) نیالنهر

به خود گرفت و حجاج، مهّلب را در مقام  یصورت جد

 انیم یکشمکش داخل  جهیکرد. اّما در نت دییکل تأ یفرمانده

در  نمسلما انیاز سپاه ییافسران، که پس از انهدام دسته 

( صورت گرفت، یهجر 75برابر با  یالدیم 694/695کارون )

، سرنوشت همه نیبا ا (11کرد. )برکنار را  یوبرای چندی 

 روشن انیخود ازرق انیدر مظر خوارج را تازه اختالف ن

که  ینییو آ شیدر ک عقیدهاختالف  شیدایپ که نیکرد. چه ا

 یگناه هخود را پس از هر ارتکاب ب انیشوایخواست پ یم

در  شهیبطور قطع هم رایبود، زناپذیر کند، اجتناب  ضیتعو

 یبرا یلیبهانه و دل ن،ییآ نیاز مؤمنان به ا ییعده  نیب

 وجود داشته است. یلیو تبد ضیگونه تعو نیا

و هم به سبب کشمکش و  گنگ علت نیچن کیدر اثر  ،سرانجام

که  اسلحه زهر آلود )چنان کاربرد   اجازه سراختالف بر 

آمد، و پدید آن ها  نیب یدانست(، انشعاب یمجاز م یقطر

همراه شدند و  یبا قطر شانیچهارم ا کیپنجم تا  کتنها ی

 یجا به زود و در آن ختیمازندران گرسوی به  شانیبا ا یو

 ریبا عبدربه الکب ان،یلشکر  هینابود شد و بق یدر جنگ
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که  رفت،یگ میپس از تسل یاندک مدت زیکردند و او ن عتیب

 (12شد، کشته شد. ) یاز آن دفاع م یبا سرسخت

به  ،میبنگر رانیخوارج را در ا ین هایاطغ انیاگر جر

 ییها ها نهضت شورش نیا یشود که بطور کل یمشاهده م یخوب

که در  یامیآمده بود. اّما ق رانیبوده که از خارج به ا

با  وست،یبه وقوع پ یهجر 76برابر با  یالدیم 696/695سال 

در جنگ  ی)که به زود رهیی بن مغسها از سوی مو جنبش نیا

( صورت 13)( کشته شددر اصفهان  وسفیبا قشون حجاج بن 

منطقه  رانیا ن،یداشته است. بنابرا یاسیگرفت، جنبه س

 نیالنهر نیب یمرکز یبود که از نواح یملحدان ینیعقب نش

 یپناهگاه یدر جستجو یکوهستان نیسرزم نیرانده شده، در ا

 687/686 لافتاد )مثالً در سا یندرت اتفاق مه بودند. و ب

به  -یاشندگان بوم( ب14) ی( که در ریهجر 67برابر  یالدیم

  به واسطه ایکه از اسالم و عرب داشتند، و  یعلت تنفر

و قدرت  لیقبامیان از مبارزات  یناش یها از آشوب یزاریب

کشانده شده  زین رانی(، که اثر آن به کشور ا15طلبان )

. تازه پس اشندداشته ب یموافقت و همراه شانیبا ا -بود 

 تیخوارج و قوم دیعقا میان یواقع بیترک کی یادیاز مدت ز

در افتاده کشور )مانند  یدر گوشه ها زیو آن ن ،یرانیا

است، و  وستهی(، به وقوع پ16( )انیدر دوره صفار ستانیس

 نیا انی( هنوز می)سده اول هجر یالدیدر سده هفتم م احت

 .استموجود نبوده  یوجه مشترک چیدو، ه

 رانیب اخوارج در جنواز سوی که  ییها شورش ،حال نیدر ع

واقع در  یها ر جنگماندگاری ب ریتأثراه می اقتاد، به 

که  ها پس از آن شورش نیخاوری داشت. ا یکوهستان نیسرزم

به دست مسلمانان افتاد، باز هم  رانیا یمرکز ینواح

 یناها به دست مؤمن جنگ نیاز ابرخی و  افت،یادامه 

 یمخود را در جهاد  یمذهب آزمون راستین هشد ک یم یرهبر

(، 18) دندیکوش یشهادت م یدر پ آشکارا( و 17دانستند )

و  شیهر ساله در تابستان به تفت باً یدسته تقر نیا احت

 یکه به زود یپرداختند، به طور یمخالفان خود مپیگرد 

 یایدر آس نی)مثال در سغد و همچن گانیباعث دهشت همسا

 ،بومی امیق یرهبر اصل هنگام نی( در ا19. )شتند( گریصغ

باشندگان  یبود که زیر نفوذ و)زنبیل یا رتبیل(  لیژونب

( به یهجر 63برابر با ) یالدیم 683/682کابل در سال 

( و در 20بر افراشتند ) انیمخالفت مسلمانان علم طغ

 رکرا به ت شانیدادند و ا ینیآنان را شکست خون« جنزه»

وادار ستان آن زمان( ی)س ستانیشمال خاوری استان س سراسر

 ختند.سا

پس از آن،  یبه زود)زنبیل یا رتبیل(  لیو چون ژونب ...

پسرش؟( با همان شاید ) یو نیجانش ،کشته شد یدر جنگ

را  رانیذکر نشده( جنگ با متجاوزان به ا یعنوان، )نام و
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را، پس از شکست  یادامه داد و حجاج وال اریبسشور با 

 یالدیم 693/694)در سال  ییبه عقد صلح نامه  ن،یخون

دوم را   ساخت، و حمله ری( ناگز21( )یهجر 74برابر با 

 یخنثپیرزومندانه ( یهجر 79برابر با  یالدیم 698/699)

که خود را ماهرانه از برابر سپاه  یمعن نی( بد22کرد. )

 یو به زود د،ی( عقب کش23) یعرب به منطقه کوهستان

 انجامید. یوسود به  زیمسلمانان ن یاختالفات داخل

حجاج،  یبن اشعث به سبب تقاضاها محمدن ابن ارحمعبدال 

 دایپاختالف  ی، با ولیبر ضد ژونبلشکرکشی وسیع بر  یمبن

ماندن مذاکرات، دو بار در جنگ با  جهینت یکرد و پس از ب

گشت. اما  ریاسگریز ( و هنگام 24حجاج شکست خورد )سپاه 

 یواز سوی  ل،یسرانجام بر طبق قرارداد پیشین با ژونب

را در  یپسر و ،به موجب وعده حجاج لیژونب ید گشت، ولآزا

 یبرا ،یلی( از پرداخت خراج تا مدت طو25) یبرابر آزاد

 (. یهجر 85برابر با  یالدیم 704حجاج فرستاد )

از  یکله ( به بعد بیهجر 99) یالدیم 717از سال  لیژونب

 باو عمالً رشته ارتباط خود را  دیپرداخت خراج امتناع ورز

عرب مانع نبرد  لیمداوم قبا یکه دشمن ان،یامو دولت

بر ضد  زی( و ن26) یآن ها بر ضد مناطق کوهستان یاساس

برای چندی بودا  نییآ بیترت نیشد، گسست. بد ی( م27غور )

مهاجران عرب  هیدر ساتنها ماند، و  یمنطقه باق نیدر ا

 سست شد. یکم

)در  یی لهیو قب یاسیو س یمسأله، که مبارزات مذهب نیا

 یهابخش  ریباره علل آن ها در سا توان در یجا نم نیا

 رانیدر ا یسادگه ( توانست ب28قلمرو خالفت بحث کرد( )

 رانیدهد که تا چه اندازه کشور ا ینشان م ابد،یتوسعه ب

 -خزر  یایدر یخاوری و سواحل جنوب  از منطقه ظرصرف ن -

 41-36ا برابر ب یالدیم 661/656) ی( از زمان خالفت عل29)

 گریها مستقر گشته بود و د ( به بعد در دست عربیهجر

وجود نداشت.  انیرانیاز سوی اسازمانیافته یی مقاومت 

مختلف، مثاًل در اصطخر )سال  یکه در جاها زین ییها شورش

 هراتو  سی( و بادغ30( )یهجر 39برابر با  یالدیم 659-660

( و 31( )یهجر« 41»با برابر  یالدیم 662-661و پوشنگ )سال 

( به 32( )یهجر 64 برابر با 983/684)سال  یدر ر نیهمچن

 نبود. شیب یی ختهیخاست، اقدامات از هم گس یپا م

که سر به اطاعت عرب  یاحساسات کسان  باره در یمنابع اسالم

طرز تفکر آنان نسبت به  در بارهفرود آورده بودند و 

 یست نمبه د یجامع و به هم مرتبط اتیتسلط عرب، روا

ما  اریزمان در اخت نیاز ا زین یگریدهند، و منابع د

 یجیاشارات نتا یاز برخ میتوان یدر هر حال م یول ست؛ین

که به  یانیرانیکه شمار ا تیواقع نیمثالً ا م،یکن تنباطاس
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نسبتًا  ،کردند یرا ترک م شیخومیهن  یزرتشت شیخاطر ک

 یریسختگدهد که  ینشان م ییاندک بوده است، تا اندازه 

آن  دینبوده است. و مؤ ادیعرب ها فوق العاده ز یمذهب

ها  تا سده رانیا التیدر چند ادست کم است که  نیا زین

 آن گریوجود داشته است. مطلب د یزرتشت التیبعد هنوز تشک

شود که جرگه  یمستفاد م نیچن ،چه در دست است که از آن

ب خود مذه رییبه تغ انیرانیاز ا یعترینسبتًا وس یها

 تیو موقعمیهن داشته اند تا به ترک  لیتما شتریب

 .شیخو یاجتماع

در خراسان )در  میعظخیزش هر دو  یپس از سرکوببه ویژه، 

 یالدیم 686/685و  یهجر 61برابر با  یالدیم 681-680سال 

عرب  یی لهیکه نزاع قب یهنگام یعنی( یهجر 66برابر با 

آن و بر اثر آن  و در ضمن -بود  دهیدرجه رس یبه منته

خراسان یوغ محکومیت عرب را از گردن افکنده و باشندگان »

« سرنوشت خویش را به دست خود گرفته بودند. احیههر ن

طبقات حکمرانان و رییسان کوچک مانند مرزبانان و  -( 33)

به اسالم )تسنن( توانستند  عیسر دنیدهقانان تنها با گرو

خود موجب  نینند. و ابما شیخو یاجتماع یرهبر تیدر موقع

به  که یو تحوالت رییتغ همهبا وجود  ،یرانیشد که فرهنگ ا

 یثابت یمحل و مأوا جا نیبود، باز در ا وستهیوقوع پ

 انیرانیدسته از ا نیا دنیگرو یعنیدو امر،  نی. اابدیب

در اسالم، دو  رانیبه اسالم، و رخنه نمودن فرهنگ ا

و در باره  رانیدن اش یبودند که در باره اسالم یتیواقع

 یدامنه دار جیمتضمن نتا ،یو اسالم یرانیفرهنگ ا زشیآم

 گشتند.

خصومت با سلطه عرب هنوز  دیبدون ترد ها، نیا همهبا 

خود را در  که نیبر اافزون  ،یدشمن نیکامالً زنده بود و ا

در  یعنی ن،یالنهر نینشان داد، در بیاد شده  یها شورش

مختار  امیدر ق زیآن ن میمق یرانیکه عناصر ا ینیسرزم

 به ی( که به علل مذهبیهجر 63برابر  یالدیم 682( )34)

را آشکار  شیخو تیوجود آمده بود، شرکت نمودند، هم واقع

از  انیرانیا یزاریتنفر و ب بر این، ساخت. افزون

ها با  شد که عرب یم دیتشد رو نیز اشان ا دیاربابان جد

 یرفتار م یشکار مغلوبمسخر و  متیکشور مانند غن نیا

 لیاز قبا یبزرگ یکه قسمت ها رو نیاز ا نیکردند، و همچن

به ویژه به خراسان کوچ کرده  رانیعرب )از بصره( به ا

 نیشک بد یب انیرانیتنفر و انزجار ا نی( و ا35بودند. )

عرب، که  یی لهیقب یهای رفت که دشمن یم یجهت رو به فزون

در  انیامودودمان ره حکومت دوسراسر در  یقرمز  چون رشته

 یشده بود و به موازات مبارزات مذهب دهیسراسر شرق کش

 زین رانیا نیکرد، در سرزم ی)مثاًل با خوارج( حرکت م

 بود. افتهیگسترش 
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 یاز دوره خالفت عل اعرب حت یی لهیقب ینبردها ،گونه نیا

آغاز شد و به منظور کوتاه  یاسی( همراه با مبارزات س36)

 م،یتم فهی( و خصوصًا طاهیسی)ق یشمال یها ت عربکردن دس

 ادیکه ز ی. و هنگامافتی( ادامه 37از حکومت بر خراسان )

و  نیالنهر نیدر ب انیامودودمان مشهور  یوال ه،یابن اب

ازد، که   لهیرا به قب التیا نیخواست حکومت ا یم ران،یا

 هیام یبن یها )کلب( و از پشت و پناه یجنوب یها از عرب

 45برابر با  یالدیم 666/665( واگذار کند )38ودند )ب

 5000چنان باال گرفت که گسیل ناخشنودی ( موج 39( )یهجر

از و یی  لهیقبدید   ی سخت ناهمگون ازو بصر یتن کوف

و سرانجام هنگام  افت،یبودند، ضرورت  طرف یب همیین رو

مهلب  یعنیازد   لهیقب نیاز افراد ا یکی ینظام یفرماندار

گشت.  دیتشد ارین ابن صفره، نفوذ ازد در خراسان بسب

با برابر  یالدیم 674) دهللایپسر عب ادیاست که ز یهی( بد40)

دوستان و همکاران پدر خود اعتماد  نیا به زی( نیهجر 55

به خالفت  انیکه دودمان مروان از امو از آن پس( 41کرد. )

بر با برا 685-683) یشورش جهیدر نت شانیباز ا ،دندیرس

( سر از نو کسب قدرت کردند و پس از یهجر 65تا  64

بود، )بعد  فهیکه مخالف خل ریموقت با عبدهللا بن زب یهمکار

( و 42اطاعت نمودند ) ی( از عبدالملک امویالدیم 685از 

زور  دشوار با یو بکربن وائل پس از نبردها میاما تم

 شیپ که نی( با توجه به ا43گشتند. )نابود  ایاخراج و 

 ری( نظیهجر 61 برابر با 680/681)در سال  زیاز آن ن

 (44به وجود آمده بود. ) ستانیاوضاع در س نیهم

 یحکومت وال تحتدر  احت دندیکوش یم یشمال یها اما عرب

رفع  هیو در سا فهیمبارزه با خل یلوا ریو در ز ،یامو

به  بار دیگر( یهجر 74برابر  693/694دیرین ) یکدورت ها

 یدوباره آتش نفاق و اختالف داخل ی(؛ ول45برسند ) استیر

به  لیقبامیان و نفرت و خصومت  دیگرد فروزان یبه زود

از انهدام  ابه بخارا حت یکه هنگام اردو کش دیرس یئجا

 یعمل نیو ا دند؛ینهراس حونیدر ج یاسالم یائیدر یروین

 فریآن را به ک نعامال یوضع نیدتریبا شد هیام یبود که بن

برکنار  یزوده جا ب آن یاست که وال یهی( بد46. )دیانرس

. حجاج پس از دیگشت و حکومت خراسان به حجاج وا گذار گرد

را مأمور  یبر خوارج ازرق روزیو پ ستهیمهّلب شا یدتم

( یهجر 79مطابق با  یالدیم 698/699اداره حکومت نمود )

 در ماه ره،یمغ یعنیمهّلب  بانیپسر و پشت که نی(. هم47)

 82)برابر با رجب  یالدیم 701و سپتامبر سال اگوست  یها

 زی( و خود مهّلب ن48در گذشت، ) یطور ناگهانه ( بیهجر

 2/ 3تا  1/5به ماوراء النهر ) بیاز حمله  بازگشت مهنگا

 وست،یپ ی( به ویهجر 82برابر با ذو الحجه  یالدیم 702/ 

 یزود ( که به49) دیرس دیزی گرشیحکومت خراسان به پسر د
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( و از آن زمان به بعد، هم او )به عنوان 50گشت )برکنار 

پیشین را  فهیمخالف خل ر،یاز عبدهللا ابن زب یرویپ که نیا

او باره خصومت و  شاوندانیدادند( و هم خو ینسبت م یبه و

 ( 51شکنجه حجاج واقع گشتند. )

 زین ،شد یکه با حکومت م های ناسازگار نیدر جنب ا

سرکشان تکرو و  انیعرب، م لیقبا انیازعات مناختالفات و م

که شرافت  یانیو نظام استمدارانیس نمیامنفرد و هم در 

بود، ادامه داشت.  دهیلطمه د شانیا یی لهیقب ایو  ،یشخص

بن عبدهللا بن خازم )که پس  یاز آنان، مثل موسشماری ( 52)

بیشتر  ،را نابود کرد میتم لهیکه پدرش قب از آن

را ترک گفته بودند(، به  یو لهیقب نیا وابستگان به

ترمز( پناهنده  -ماوراء النهر )سمرقند انیفرمانروا

بر قلعه  شیخو روانیاز پ ییتوانست با دسته  یشدند. موس

اطراف و  یسال متماد نیجا چند و از آن ابدیترمز تسلط 

را  یکرد تا سرانجام سپاه حکومت، و یرا ناراحت م یحوال

 جهیسال در محاصره ماند و در نت نیمحاصره کرد و چند

ها شدت  حمالت هیتالیان و باشندگان تبت و ترکان، خصومت

 ،یدراز مجدد یها از جنگ پستازه  که نیتا ا افت،ی یم

 پسان ها( 53نبردها کشته شد. ) نیاز ا یکیدر  یموس

 یو ملکوت یجنبه اله یبه سرنوشت و یی لهیقب یافسانه ها

 داد.

 یبرا حونیدر سر حد ج میخطر مستق هلیوس نیهر چند بد

چه  واضح تر از آنبار  نیا یرفع شده بود، ول بارنخستین 

، 671، 667ترکان ) یکه پیش از این در اثر حمالت انفراد

 ی( به نگاه م54( )یهجر 54/  51/  47برابر با  یالدیم 674

اصالح  یبرا یمجدد یقطع میتصم کیآشکار شد که  د،یرس

 671است. و اگر چه )در سال  ین ضرورساما نیا ضاعاو

تصرف بلخ و  ی( پس از نبرد سختیهجر 51برابر با  یالدیم

 یهمراه با انعقاد قرار داد صلح یحمله ناگهان کیدر اثر 

 یالدیم 703و )در سال  افتی( تسلط بر کابل امکان 55)

جا،  آن یبا قلعه فرمانروا سی( با ذغیهجر 84برابر با 

 ی( ول56زور به تصرف در آمد، )ه ب ،یو ابیدر غ زک،ین

 54مطابق  یالدیم 674به سوی بخارا ) های شرویپ همهباز 

( و 58( )یهجر 77برابر  یالدیم 697/  696( و 57) یهجر

برابر  680/681( و 59) یهجر 56مطابق  یالدیم 676سمرقند )

برابر با  679ش و بر ضد ختل )ئک ی( و به سو60( )یهجر 61

و با وجود قرار  یموقت یهاهمه پیروزی ( با 61( )یهجر 60

و  یاقدامات فرعرشته  کتنها یشد،  یمبسته که  ییدادها

 بود. یثابت و بادوام جهیو بدون نت یاساس ریغ

 یاسالم یبه شهر سرحد المهید یبر عکس هجوم ناگهان یول

( چنان اثر یهجر 81برابر با  یالدیم 700)سال  نیقزو یعنی
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 ،یگذاشت که تا مدت یجار از خود ب یداریهراسناک و پا

 یشرویپتنها ( 62نشد. ) هیناح نیاز خارج بد ییحمله 

 = Alanenُاست هاها ) الن ها یا ُاس و  های خزر یبعد

(Osseten یهجر 103برابر با  یالدی( م63) 732/722( )در سال 

( 64و موصل ) لیتا اردب یهجر 112برابر با  730/731و سال 

 کرد. یم جادیمشکالت اپیهم 

 

  :فتح ماوراءالهنر و خوارزم و گرگان

 حونیجسوی گذشته در آن  یکه در ده ساله ها یاقدامات

نشر و توسعه  دیبود که موج جد یانجام گرفت، معرف هدف

که در آن موقع در  یاسالم را متوجه خود ساخت، همان موج

برابر  یالدیم 711در سال  ای)سند و اسپان گرید یجبهه ها

( یهجر 99برابر  718/717در سال  ریصغ یایو آس ،یهجر 93

 یایدر آس یعنی جا نیدر حال گسترش بود، و در ا زین

بطور دست کم بود که در آن زمان  دهیرس یبه مناطق انهیم

 (.65قرار داشت. ) نیچ رینفوذ و تأثزیر در  میرمستقیغ

 کی گماشتنحجاج، در اثر حوادث گذشته، از  ،در آغاز امر

بن مسلم  بةیقت یعنیخراسان،  یبه حکمران یسیر قسردا

حاصل از انهدام  یتضادها رای(، ز66داشت ) شهیاند ،یباهل

برپا ساخته بود،  یکه موس ییها و آشوب ها و شورش میتم

کلب   لهیکه با قب یامو یبا خلفا انیسیبود و ق دیشد بس

و هیتالیان  انیداشتند، مخالف بودند و سغد کینزد یهمکار

 یبرا ،گذشت یم دیکه به تزلزل و ترد ییوقفه  نیا از

 (67) بهره می گرفتندها  عرب  بر ضد سلطهپیهم  یهاخیزش 

برابر  یالدیم 705) دیبه حکومت رس دیکه ول اما پس از آن

 (69. )رفتیانتصاب صورت پذ نی( ا68( )یهجر 86با 

دامنه  یاردوکش یرا برا شینقشه حرکت خو یبه زود بهیقت

القان تو از مرورود به  دیتدارک د حونیج یدان سوب یدار

با پادشاه  یمدت از پسجا با حاکم بلخ و  رفت و در آن

رخان( ت) زکیبا ن نی( و همچنانیشومان )شمال خاوری چغان

س متحد گشت یبادغ در ستان،ی( از س؟یفتلیهم  دیترک )و شا

( و انیصغان ی)به عرب انیو اطاعت پادشاهان چغان

 نیآخر هیو سرانجام در مرو به ته رفتیا پذتخارستان ر

 (70خود پرداخت. ) میتدارکات مستق

 یکیدر نزد بهیقت ،یهجر 87برابر با  یالدیم 706در سال 

( واقع در کندی)پ کندیبسوی گذشت و به  حونیآمل از ج

وجود  ارفت و محاصره آنان را ب شیپ انیسغد نیسرزم

باشندگان آن  یشمندر هم شکست. اما تنفر و د دیمقاومت شد

پس  جهینت ظاهر شد و در یامیبه صورت ق یبه زود نیسرزم

در باره  یشتریخشونت و دقت ب ه،یناح نیمجدد ا صرفاز ت
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سه سال بعد  ای( حمله به بخارا دو 71آنان اجرا گشت. )

پس از  یعنی( یهجر 90 ای 89برابر با  یالدیم 709 ای 708)

ماوراء   ( منطقهیهجر 88)برابر  یالدیم 707که در سال  آن

اشغال شده بود، صورت گرفت.  زالنهر واقع در شمال ترم

(72) 

( حکمران بخارا 73« )تادوردان خ»اما استغاثه و استعانت 

از آن صورت گرفت که  رتریها د خاوری و ترک انیاز سغد

بتوانند پادگان مدافع شهر را تقویت کنند، بلکه  نانیا

آگاهی  ناثمر مدافع یحمله باز  انیسغد که نیبر عکس هم

با مسلمانان  یعقد قرارداد یخود را برا یآمادگ ،افتندی

در  یستانیس زکیکه ن ی( در برابر شورش74داشتند. ) اظهار

را  نوی یبرپا ساخته بود، خطر جد بهیقت یاستیس یب  جهینت

و  انیفرمانروا یموقع نیچن کیدر  رایکرد؛ ز یاعالم م

جنگ با  یبرا ییجسارت تازه جرأت و  زیسران بومی ن

 یبانیپشت زکی. کابلشاه هم واقعًا از نافتندی نامتجاوز

عرب از تخارستان امکان  ین هااراندن پادگ رونیکرد و ب

 710/709اوضاع در زمستان سال  ،بیترت نی. بددیگرد ریپذ

ن برادر اعبدالرحم که نی)با وجود ا یهجر 91برابر  یالدیم

رکش را دوباره به تصرف آورد( القان سدست کم ت بهیقت

خراسان سراسر از  ستیبا یو دشوار شده بود و م یجد اریبس

 ابی( تا با کمک آن ها بتوانند پار75) دیگرد آ یقشون کم

 بیرا تا تخارستان تعق زکیو گوز گان را اشغال نموده ن

 ،دراز در دره ها و تنگه ها یکارهایکنند. پس از پ

به دست  یخائن انتیخ  جهیر نتد دلیرسردار  نیسرانجام ا

 را با عده یو شیبرخالف تعهد خو بهیافتاد و قت بهیقت

موجب خشم و  اعمل حت نی. اشتکهمراهانش از فزونشماری 

در هر حال باعث  ی( ول76) د،یها گرد اعتراض خود عرب

رو به  نیترس و وحشت مردم از فاتحان گشت و از ا یفزون

 نیا جهیود. در نتآنان کمک نم ندهیآ یها تیموفق

 انهیم حونیو برادرش توانستند از ج بهیقت رویدادها،

در  ی)و شکست دهندشومان را  چیسر پ شاهبگذرند و پاد

جنگ کشته شد(، و با تصرف نخشب )نسف( و کش، واقع  دانیم

که در اثر  انیشوند. سغد کیدر سوی جنوب، به سمرقند نزد

 دیاخش ،بودندافتاده  یها به مخاطره بزرگ عرب یشرویپ

تورخون )نه طرخون( کم اراده و مصالحه کار را )از 

( برکنار ساختند )و یهجر 81برابر  یالدیم 700سال  باً یتقر

 ی( جاد؟یکرد.( و اوغرک )غورک( )پسر اخشخودکشی  زیاو ن

و  یهجر 94تا  81برابر  یالدیم 712تا  700او را گرفت )

 (77(. )یرهج 121تا  103برابر  یالدیم 738تا  721

ها در اختالف و نزاع برادران خاندان  عرب هنگام، نیدر ا

( در خوارزم S.P. Tolstovلستوف وتپنداشت )به  یغیآفرشاهان 

 نیبر ا یادیدخالت کردند و بدون کوشش و زحمت ز زی( ن78)
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مسلط گشتند. سلطان )خوارزمشاه( چنغان )چانغر؟  نیسرزم

( که به یریخنگ لستوف خنجرد =وت پنداشت به  غان؟یچ

ترجمه بغپور؟( از  ای -)عنوان؟ « خورزاد»برادرش  لهیوس

خود، کاث )که امروز  تختیبود، در پا افتهینجات  دیتهد

در آن  وهیواقع در شمال خاوری خ ،یعباس ول خیدهکده ش

او  یاست( کشته شد و پسرش اسکچموک به جا حونیج یسو

کومت گرگانج به ح یجنب و رد زیعرب ن یوال کی ینشست. ول

 یم حونیمصب ج یواقع در ابتدا« کهنه ارگنج»)که امروز 

دو حکومت ه را ب هیواقعه آن ناح نی. اگماشته شدباشد( 

مغرب واقع شده  هیناح آن در یمستقل )که بخش عرب مهین

)برابر  یالدیم 995در سال  که نیکرد، تا ا میبود، تقس

( 79وباره )عرب را د نینش ری( خوارزمشاهان، امیهجر 344

آزاد  هیحال حکمران ناح نیدر ع یبه تصرف درآوردند ول

ها خراج بپردازد و ده هزار مرد  ملزم بود که به عرب

 (80آنان بگذارد. ) اریدر اخت یبه عنوان قشون کمک یجنگ

به سهولت )در سال  شانیمسلمانان توانستند با کمک ا

( بر یرهج 94 ای 93برابر با  یالدیم 713/712 ای 712/711

 یو سفال انهیمبخش  گونه سراسر نایسمرقند مسلط گردند، و 

ها افتاد که با موافقت  عماًل در دست عرب حونیج ینواح

 انهیمبخش ، به هنگام نی(، در انیباشندگان تّبت )دشمن چ

 713/712توانستند )در سال  شدند و کینزد حونیج ریمس

( یامروز ( چاچ )شاش = تاشکندیهجر 94برابر با  یالدیم

 نیرودخانه را تصرف کنند و بد نیا یواقع درکرانه آن سو

که  ینیسرزم یعنی( 81فرغانه ) نیدم آستانه سرزم لهیوس

 بایز یها باشندگانش، سراسر به باغ یاریهنر آب جهیدر نت

. چندرا رندیمبدل شده بود، قرار گ زیحاصلخ یو کشتزارها

را که  یانینیچ دید ریخود را ناگز ریپادشاه کشم -دهیپ

م( یرات ری)واقع در مس« چهار پادگان»در  هنگامدر آن 

نفوذ داشتند،  انهیم یایدر آس یعیبودند و تا حدود وس

 صولبه علت و بهیموقع قت نی( به کمک خود بطلبد. در ا82)

 برابر با یالدیم 714سال  6/18تا  5/20خبر مرگ حجّاج )/

 د،یشد، اما ول به مرو خواندهبرای چندی ( یهجر 95رمضان 

دستور داد که جنگ را ادامه دهد،  یبه و یزوده ب فه،یخل

 امر موفق نشد.  نیبه ا گرید یو کنی( ل83)

ن، در اعبدالرحم به،یکه به برادر قت ییها یاردوکش

شود،  ی( نسبت داده مکثیفرغانه )شمال خاوری کاسان و اخس

ابر بر یالدیم 705وقوع )سال آغاز نه تنها از لحاظ زمان 

که خبر  ( و مکان حدوث نامعلوم است، بل84( )یهجر 86

بر طبق  زی( ن85کاشغر ) یبه سو بهیقت یاقدامات جنگ

 نی( با ا86. )ستین شیب ییثابت، افسانه  لیشواهد و دال

بومی تخارستان و خوارزم و  نحال در نگاه حکمرانا

نمود که در ده ساله  یم زیآم دیمازندران وضع چنان تهد
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( یهجر 138تا  100مطابق  یالدیم 755تا  718د )بع یها

کردند و  یکمک م درخواست نیدر چ« نگات»دودمان از  بارها

( دستخط و 87حکمرانان مازندران ) یبرا نیچپادشاهان  احت

 .دفرستادن یفرمان انتصاب م

 یالدیم 715)در سال  بهیقت ،که معلوم است گونه ییبه 

(، در 87ها ) یکرکشاز لش یکی( در یهجر 96 برابر با

 فهیمانند حجاج با نقشه خل زین ی. وکشته شده بودفرغانه 

 96 برابر با یالدیم 715سال درگذشتهء اول ) دیول یعنی

برادرش،  مانیسل یکه به جا نیبر ا ی( مبنیهجر

 یگردد، موافقت کرده بود. ول یو نیجانش سرشپ ز،یعبدالعز

 بهیاز کرد، قتمقام خالفت را احر مانیکه بعدًا سل نیهم

 نیحجاج، که در ا تیاز حما گریکه د )به ویژه به سبب آن

دچار  یدر گذشته بود، برخوردار نبود( به وضع دشوار انیم

به  دیجد نیرالمؤمنیبا ام یدر راه آشت یو یها شد و کوشش

و اگر چه  دینرس یبخش تیو رضا یواقع جهیوجه به نت چیه

در  بهیقتناپذیر انکارواقعًا به سبب خدمات  دی)شا مانیسل

با  یرا محکوم نکرد، ول یقلمرو اسالم( علنًا و  راه توسعه

 نمود. برکنار حال او را  نیا

 دیمرد از مقام افتاده چنان تهد نیعمل از نگاه ا نیا

 انیطغ مانیسلدر برابر گرفت  میجلوه کرد که تصم زیآم

مقصود خود را  له،یکند، اما نتوانست در مجمع رییسان قب

 ع،یوک یبه رهبر ،یکه برعکس گروه مخالف سازد، بل یعمل

. پیوستندبه آن ها  زین یبه وجود آمد و موال یبر ضد و

 ینبط انیح یبودند که زیر رهبر یکسان یدسته از موال نیا

 یکه مجر یگروه متشکل وانعنه نخستین بار ب ی( برا88)

ر ام نیا .جا خود را ظاهر ساختند نیبود، در ا یاسیهدف س

خراسان خاوری )از سوی مغرب تا  دیپس از آن بود که عوا

شده بود.  نیآنان مادام العمرتضم یشوایپ ینهر بلخ( برا

گروه محاصره  نیاز سوی ا شیخو یدر اردو که نیهم بهیقت

آنان را نداشت و پس از برابر در  یداریپاتوان  گریشد، د

را  یو  دهیدر حال جنگ کشته شد، و سر بر ینینبرد خون

بن  عیمانند وک یو یوقت، بردند. ول فهیخل مان،یسل یبرا

که خدمات فوق العاده به  یحسان در مشرق، نسبت به مقتول

که دستور  در مأل عام اهانت نکرد، بل ،اسالم کرده بود

را به خاک بسپارند.  یو دهیرداد، بدون سر و صدا، سر ب

(89) 

یانه برای م یایاسالم در آس جیتوسعه و ترو ،بهیبا مرگ قت

ارتباط جاده  نیدر باره لزوم تأم یول افت،ی انیپا چندی

تا پس از مرگش  ا( تا خراسان، حتشمی)جاده ابر ایآس میقد

شد. در  یم یرویپ ،یبه عنوان نمونه و سرمشق ،یاز و

 جاده تا آن زمان، مازندران )طبرستان( و نیاطراف ا

 ینواح یحال برا نیو در ع ییکننده  دیمانع تهد رگانگ
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مهّلب  بنا دیزیاما  رفت. یخطر به شمار م شابوریقومس و ن

توانست  مان،یسل فه،یخراسان و مقّرب خل دیجد ی( وال90)

آن  تختیبه خاک گرگان وارد شده، پا ینسبتًا به آسان

 را به تصرف درآورد. نیسرزم

بر ضد سپهبد مازندران که  یجنگ یاردوکش نینخست یول

لحاظ آب و هوا به ویژه نامساعد  و از یکوهستان نیسرزم

( به یهجر 98با برابر  یالدیم 717/716بود )در سال 

بار شکست  نیها چند که عرب و پس از آن انجامید یناکام

به ناگزیر خود را  دیزیخوردند و به عقب رانده شدند، 

 «یهمشهر»)به عنوان  انیمذاکرات ح نی. در ادیمذاکره د

  جهینت چیبه ه یداده شد، ول ( شرکت91حکمران مازندران()

در اثر حمله  یکه به زود بل د،یمنجر نگرد یبخش تیرضا

حدود  نی( که از کوهستان تا ا92« )صول»ها و چون  ترک

اثر  یب یمذاکرات به کل نیکرده بودند، ا یشرویپ یجنوب

دچار شدند  یخود به شکست سخت زین نانیچه ا اگر -گشت

 یکی انتیه دوم به سبب ختازه در حمل که نیتا ا -( 93)

ها در گرگان مسلم گشت.  عرب یاستقرار قطع انیاز بوم

(94.) 

 

 ها: شت ینوپ

نگاه شود  سانینو خیتار یزیو غرض آم یجانبدار  باره در -1

 به:

المورخین العباسین في وصف  -مزاعم» ات؛یز بینوشته حب

 .167تا  161صفحات  1948 روتیدر؛ مشرق، ب« شره االمویه

 :نگاه شود به یور کلبه ط

Wellhausen,Opp. 

 ؛ 395ص  ،یبالذر :بهنگاه شود  -2

Caet,IX 229f,. XI92.;-Elie Adib Salem: Political theory and intitutions of 
the khawariji,Baltimore 1957. 

، ص 3ج  ر،یابن االث -به بعد 3437، ص 1 فیدر ،یطبر -3

 :زی. و ن149

Schwarz VI 698. 

تا  161، صفحات 1)ملل و نحل(، )قاهره(، ج  یهرستانش -4

 .E I,I 563f نگاه شود به: . 165
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، ص 1ج  اقوت،ی؛ 59تا  57، صفحات 1ج  د،یالعقد الفر -5

 نگاه شود به:به بعد.  57

Karl Vilhelm Zettersteen in der E I,III 691f. 

به  158به بعد و  112، ص 4)انساب االشراف( ج  یبالذر -6

و  114تا  110، صفحات 11؛ ج 232، 252، صفحات 5د؛ ج بع

به بعد و  587و  583، ص 2 فیرد یطبر -؛ 135و  124تا  118

 ،یاغان -)بنا به نقل ابو مخنف(؛  765تا  753صفحات 

 یاناغ -؛ 151تا  142، صفحات 6، ج 295، ص 3)قاهره(، ج 

؛ 112تا  109، صفحات 4ج  ر،ی؛ ابن االث164، ص 11)پوالق( ج 

تا  109صفحات  ستان،یس خیبه بعد؛ تار 100، ص 5ج  اقوت،ی

113 Schwarz VI 698 )بنا به کامل المبرد( ;- 

Brunnow 35-49  7- Nutzel I 39f; Lavoix I,S,52. Nr,114. 

 -؛ 347تا  337، صفحات 5)انساب االشراف( ج  یبالذر -8

ص ، 10)بوالق(، ج  ،یاغان -305، ص 9)قاهره(، ج  ،یاغان

، ص 3، ج 132، ص 1ج  د،یالعقد الفر -؛ 162، ص 17و ج  154

 به بعد.  134، ص 4ج  ر،یابن االث -18

Maximilian Streck in der EI,I 936, S. V. Dair al-Djathalik. 

به بعد؛  324و  319تا  316، صفحات 2ج  ،یعقوبی خیتار -9

 .134تا  132صفحات  4ج  ر،یابن االث

، و 141، ص 4ج  ر،یابن االث -863ص  ،2 فیرد ،یطبر -10

 Pellat,209,211; Henri Lammens in der E I,II 214-216; Martin ز؛ین
Hartmann in der E I,II 551f. 

؛ 168تا  158، صفحات 4)انساب االشراف(، ج  یبالذر -11

 141، ص 4ج  ر،ی؛ ابن االث880تا  875، صفحات 2 فیرد ،یطبر

 به بعد. 150به بعد و 

، 2 فیرد ،یبه بعد؛ طبر 329، ص 2ج  ،یعقوبی خیتار -12

 -172تا  169، صفحات 4ج  ر،ی؛ ابن االث1022تا  1003صفحات 

 به: دینگاه کن

Opp,39f  وWellh. 

 .1003تا  986، صفحات 2 فیرد ،یطبر -13

، 2 فیرد ،ی؛ طبر118، ص 11)انساب االشراف( ج  یبالذر -14

 .Wiet 167f؛ 112، ص 4ج  ر،ی؛ ابن االث829تا  828صفحات 
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 ؛یهجر 61برابر با  یالدیم 681/680 ستان،یس خیدر تار -15

 .39، ص 4ج  ر،یابن االث

=  168، ص 1)ملل و نحل( )قاهره(، ج  یشهرتان -16

 به بعد. 138ص  1، ج Haarbrucker یشهرستان

 .37قم، ص  خیتار -17

ه (؛ گر چیهجر 79=  99/698) 1037، ص 2 فیرد ،یطبر -18

 با کاریاز مراحل پ یکیدر  دهللا،یعب ،یفرمانده لشکر اسالم

و  دهیهورا مطلقًا ب یجنگ نیچن ،)زنبیل یا رتبیل( لیژونب

 انیفدائ یوبا این هم قلمداد نمود،  وانهیرهبر آن را د

 یکه بیشتر واقعًا تا وصول به شهادت م افت،ی یهم رزم

 .دندیجنگ

 به بعد. 393، ص 2 فیرد ،یطبر -19

؛ 40، ص 4ج  ر،ی؛ ابن االث127، 115ص  1/7ابن سعد، ج  -20

 :زیو ن

M. Longworth Dames in der E I,I 170;II 636. 

 به بعد. 142، ص 4ج  ر،یابن االث -21

ج  ،ی؛ طبر314تا  311، ص 11)انساب االشراف(، ج  یبالذر -22

ابن  -)بنا به قول ابومخنف(  1038تا  1036، صفحات 2

 .174ص  ،4ج  ر،یاالث

 70=  یالدیم 699به بعد ) 175، ص 4ج  ر،یابن االث -23

 (.یهجر

 به:نگاه شود به بعد  46، ص 6چاپ قاهره، ج  ،یاغان -24

Maximilian Streck in der E I,I 935f (s. v. Dair al-Djamadjim); Fries 13; 
Wellhausen,Arab. 145-156. 

و  1124تا  1085و  1079تا  1052، صفحات 2ج  ،یطبر -25

)غرر  ی)بنا به قول ابومخنف(؛ ثعالب 1235و  1135تا  1132

تا  38و  36تا  35ظهر و  32تا  30(، صفحات یخط ر،یالس

، ابن 343و  334تا  331، صفحات 2ج  ،یعقوبی خیتار -؛ 41

 باره ر. د192به بعد و  186به بعد و  178، ص 4ج  ریاالث

 .M. Seligsohn in der E I,I 59f: نگاه شود به ن اعبدالرحم

 به: دی؛ نگاه کن401تا  397صفحات  ،یبالذر -26

V. F. Buchner in der E I,IV 492f. (s. v. Ststan) Wellhausen,Arab,163f. 
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 فیرد ،ی( )طبریهجر 47) 667در سال  جهینت یحمالت ب -27

 726/725( و بعدًا در سال 181، ص 3ج  ر،ی؛ ابن االث47، ص 2

 فیرد ،یبر ضد ختل( طبر زیو در سنوات بعد )ن (یهجر 107)

 به بعد. 51، ص 5ج  ر،یابن االث -به بعد 1492و  1489ص  2

  ,Wellhausen ارزشمند  حیبه توض دیباره با نیدر ا -28

 زیر نام 

Arab .نگاه شود 

و  لمیعرب، در ددر برابر و مقاومت  امیباره ق در -29

 به: دی)جبال( نگاه کن نیمد

Sebeos 141f. 

، 3ج  ریابن االث -3451تا  3448، صفحات 1 فیرد ،یطبر -30

 حی)با توض Caet,X 263-266به:  دیبه بعد. نگاه کن 152ص 

 آن(. ریحادثه و س نیادر باره  یمفصل

  Tolstov,Civ 222؛ 166، ص 3ج  ر،یابن االث -31

دائره المعارف  :به نگاه شودباره هرات در آن زمان  در

احمد زکی ولیدی طوغان  به بعد، مقاله 429 ، ص7ج  ،یترک

Ahmed Zeki Velidi Togan 

 .56، ص 4ج  ر،یابن االث -32

نگاه  زی؛ ن490، ص 2 فیاست، رد یسخن از طبر نیا -33

نگاه  یبه بعد. برا 300، ص 2ج  ،یعقوبی خیتار :به دیکن

  :نگاه شود به یکل

Gibb,Conq. 16f. 

ج  ،یعقوبی خیتار -600 تا 596، صفحات 2 فیرد ،یطبر -34

  1888و  316تا  307، صفحات 2

Henrik (Douwe) van Gelder: Mohtar de valsche Profeet, Leiden 
(Academische Profschrift); Vloten,Rech, 16-18; Giorgio Levi della Vida in 

der E. I III 773-775. 

اط باره نسبت و ارتب ؛ در18و  4، ص 1/7ابن سعد، ج  -35

ی اساس حیبه توض دیبا یطور کله عرب در خراسان ب لیقبا

 نگاه شود به:

Wellhausen,Arab. 256-306  
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باره  ( دریهجر 37= 658/657) 130، ص 3ج  ر،یابن االث -36

نگاه  س،یکلب و قمیان ء( تضاد سخت یی)البتداء بط شیدایپ

 به:  دیکن

Wellhausen,Arab. 112f. 

به بعد. ابن  65، ص 2 فیرد ،ی؛ طبر409ص  ،یبالذر -37

 .174، ص 3ج  ر،یاالث

« زیاد». در باره نسب 475تا  472، صفحات 2 فیرد یطبر -38

 .Fuck 13به؛  دینگاه کن

ابن  -به بعد  84و  81تا  79، صفحات 2 فیرد ،یطبر -39

 .91ص  ستانیس خیبه بعد؛ تار 179ص  3ج  ریالث

 یه بعد؛ ثعالبب 161به بعد و  155، ص 2 فیرد ،یطبر -40

 181، ص 3ظهر؛ ج  22ظهر تا  20( صفحات یخط ر،ی)غرر الس

 تا  86صفحات  ستانیس خیبه بعد؛ تار

90 Wellhasen,Arab. 44,131f. 

به بعد و صفحات  166، ص 2 فیرد ،ی؛ طبر410ص  ،یبالذر -41

ظهر تا  29(، صفحات یخط ر،ی)غرر الس ی؛ ثعالب180تا  178

ص  ستان،یس خیتار -به بعد؛  196ص ، 2ج  ر،ی؛ ابن االث30

 به بعد. 94

به  77به بعد و  75، ص 4)انساب االشراف(، ج  یبالذر -42

 2 فیرد ،یبه بعد؛ طبر 223، ص 2ج  ،یعقوبی خیبعد؛ تار

به  81به بعد و  61، ص 4ج  ر،یابن اث - 494تا  488صفحات 

 بعد.

 یطبر ؛316تا  313، صفحات 5)انساب االشراف(، ج  یبالذر -43

؛ 699تا  695و  598تا  593و  497تا  494، صفحات 2 فیرد

)وضع بشاربن برد(؛  219و  137، ص 3)قاهره(، ج  یاغان

به بعد؛  117، ص 12به بعد و ج  151، ص 10)بوالق( ج  یاغان

 به بعد. 99، ص 4ج  ر،یابن االث

تا  100صفحات  ستانیس خی؛ تار40، ص 4ج  ر،یابن االث -44

، 5)قاهره( ج  یاغان نگاه شود به:اصفهان  رهبادر  -109

 به بعد. 13ص 

 خی؛ تار-به بعد 153، ص 4)انساب االشراف(، ج  یبالذر -45

و  834تا  831، صفحات 2 فیرد ی؛ طبر324، ص 2ج  ،یعقوبی

در باره رهبر ؛ 142، ص 4ج  ر،ی؛ ابن االث-862تا  860

  قیسیان نگاه شود به:
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Hernich Reckendori in der E I,I 550f  Barthold,Turk,. 

اقدام  ییعبدهللا ابن خازم، در آن زمان به ضرب سکه ها

 .184نموده است: 

، 4ج  ر،یابن االث -1031تا  1022، صفحات 2 فیرد ،یطبر -46

 به بعد. 172ص 

)بنا به قول  1036تا  1032، صفحات 2 فیرد ،یطبر -47

، ص 4ج  ریالثابن ا -؛ 316، 2ج  ،یعقوبی خیابومحنف(؛ تار

نسب  یی)بنا به ادعا 116-114صفحات  ستان،یس خیتار -؛ 173

 بوده(  یرانیمهلب ا

Wellhausen,Arab. 156f,;Fuck 13f. 

 .182، ص 4ج  ر،یابن االث -48

)غرر  ی؛ ثعالب1084تا  1082، صفحات 2 فیرد ،یطبر -49

؛ 94ص  1/7؛ ابن سعد، ج 37تا  36(، صفحات یخط ر،یالس

 121تا  119صفحات  ستان،یس خی؛ تار184ص  4ج  ر،یابن االث

بن  بهیباره مقاصد قت درنادرستی با اظهارات  ختهی)آم

 مسلم(.

، ص 2 فیرد ،یبه بعد؛ طبر 341، ص 2ج  ،یعقوبی خیتار -50

 ریبه بعد(؛ ابن االث 1143ابومخنف ص  حی)توض 1144تا  1138

 -188ص  4ج 

Karl V. Zettersteen in der E I,IV 1259f.;Gibb,Conq. 17f. 

فرد ه شمار فرد ب انیب -193، ص 4ج  ر،یابن االث -51

به  122ص  ستان،یس خیدر تار ستانیدر خراسان و س انیوال

 بعد.

 .187، 184، ص 4ج  ر،یابن االث -52

 1145، صفحات 2 فیرد ،یطبر 324، ص 2ج  ،یعقوبی خیتار -53

 .Elias 96؛ 197-194، صفحات 4ج  ر،یابن االث -؛ 1163تا 

 .197و  194و  181، ص 3ج  ر،یابن االث -54

 .156، ص 2ج  ر،یابن االث -258، ص 2ج  ،یعقوبی خیتار -55

، ص 4ج  ر،ی؛ ابن االث1144، 1129، ص 2 فیرد ،یطبر -56

 به: دینگاه کن زکین ی به بعد؛ درباره 193، 191

Christenen 502;Chrishman 98-104,311. 
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 یبه بعد؛ نرشخ 149، ص 2 فیرد ی، طبر411ص  ،یبالذر -57

 .197، ص 3ج  ر،یبه بعد؛ ابن االث 36بخارا(، ص  خی)تار

باره شهرزاد  در -به بعد؛  172، ص 4، ج 416ص  ،یبالذر -58

)انساب  یبه: بالذر دیبه عنوان گروگان نگاه کن یسغد

 .119تا  117، صفحات 5االشراف(، ج 

 -117، ص 5االشراف(، ج  )انساب ی؛ بالذر411ص  ،یبالذر -59

، 3ج  ر،ی؛ ابن االث41تا  37بخارا(، صفحات  خی)تار ینرشخ

 :زیبه بعد و ن 201ص 

Gibb,Conq,19-23. 

 .39، ص 4ج  ر،ی؛ ابن االث413ص  ،یبالذر -60

 1046تا  1040صفحات  2 فیرد ،ی، طبر417ص  ،یبالذر -61

به بعد؛ ابن  1080از آن به نقل ابومخنف( و  ی)قسمت

  :زیبه بعد؛ و ن 182، 175، ص 4ج  ر،یالثا

Barthold Turk,183; Gibb,Conq. 23-28. 

 .177، ص 4ج  ر،یابن االث -62

ج  ر،یابن االث -1483به بعد و  1438، ص 2 فیرد ،یطبر -63

 به: دینگاه کن روانیباره ش در -41، ص 5

Dorn, Schirw,539-541; Leontions 38f; Johs. Kath 81f.; Stefan As. 158 
(fur 683/4; Armenien(. 

ج  ،یعقوبی خیتار -1531تا  1527، صفحات 2 فیرد ،یطبر -64

-Leontions 99به بعد.  59، ص 5ج  ر،یابن االث-؛ 381، ص 2

 به: دینگاه کن انیبا خزر یها در باره جنگ 101,111

D. M. Dunlop: The History of the Jewish khazars,Princeton 1954,s,58-88. 

 به: دی. نگاه کن65

Helmut Hoffmann: Tibets Eintritt in die Universalgeschichte, S. 270-273 
(mit Karte S. 269). (im „Saeculum“ l, 1950, S. 258- 279); Spuler, 

Mittelasien 335- 338 (mit Karte(  

 .347تا  345، صفحات 2ج  ،یعقوبی خیهند؛ تار

)انساب االشراف(، ج  ی؛ بالذر416تا  414صفحات  ،ی. بالذر66

به بعد،  60، ص 13)بوالق(، ج  یاغان -به بعد؛  11، ص 4

(، صفحات یخط ر،ی)غررالس ی؛ ثعالب1141، ص 2 فیرد ،یطبر
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؛ 62تا  61، 61تا  57ظهر و  56تا  55ظهر، و  51تا  47

معار ص  به،یابن قت ی، شرح زندگ193، ص 4ج  ر،یابن االث

 به: دینگاه کن زین به بعد، و 207

Karl V. Zetterstéen in der E l, ll 1250 f. 

 به بعد 418ص  ،ی. بالذر67

 .200، ص 4ج  ر،ی؛ ابن االث419ص  ،ی. بالذر68

 ایآمده است:  نی، چن342، ص 2ج  ،یعقوبی خی. در تار69

به  دینگاه کن زیسال جلوتر باشد، ن کی دیبا که نیا

( 715)تا  یبعد  ره ازمنهدر با –. 1180، 2 فیرد ،یطبر

 :نگاه شود به

Barthold, Turk, 184-186; Wellhausen, Arab, 267-277. 

 .2ص  ائق،والحد ونی: العیو تیاز فعال یمختصر ادداشتی

به  1182تا  1178، صفحات 2 فیرد ،ی؛ طبر419ص  ،ی. بالذر70

 ریبه بعد، ابن االث 329)اخبار الطوال(، ص  ،ینوریبعد، د

 :زی. و ن202تا  200حات ، صف4ج 

Wilhelm Barthold in der E l,. I845 f.Gibb, Conq. 28- 58; Sadighi 24- 30. 

 -؛ 1189تا  1186، صفحات 2 فیرد ؛ی؛ طبر420ص  ،ی. بالذر71

 43بخارا(، ص  خی)تار ی؛ نرشخ137، ص 9)قاهره( ج  یاغان

، 4ج  ر،ی؛ ابن االث342، ص 2. ج یعقوبی خیتار -به بعد؛ 

 شرفتیحمله و پ نی. از اKurat, Kut / 393 f: زی. و ن202ص 

، 37تا  35 تدر صفحا Leontios یمرکز یایمسلمانان در آس

 دارد. ختهیدر هم آم یتصور

 1194به بعد و  1189، ص 2 فیرد یطبر -؛ 412ص  ،ی. بالذر72

به  42بخارا( ص  خی)تار خینرش -به بعد؛  1198و  1197تا 

 . 204، ص 4ج  ر،یبعد؛ ابن االث

Kurakichi Shiratori: A study on Su- te, or Sogdiana, S. 135- 140 Memoirs 
of the Research department of the Toyo Bunko” ll, Tokyo 1928, S. 81- 

145 ;  china Nachrichten. 

 به: دینگاه کن یاسام ی. برا73

Justi, Namb. 353-9; 501 Christensen2 

و  80ص  ،ینرشخ -؛ 1204تا  1201، صفحات 2 فیرد ی. طبر74

؛ ابن 6و الحدائق، ص  ونیالع -به بعد؛  51و  46تا  44
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 یجمع آور Kurat, Kut. 394: زیبه بعد. و ن 207ص  4ج  ر،یاالث

 .Gafurov 138- 142طور خالصه در: ه ب

ج  ر،یابن االث -؛ 1208تا  1205، صفحات 2 فیرد ،ی. طبر75

 Kurat, Kut. 395 f.; Chav,. Doc, 288- 295 -عد؛ به ب 207، ص 4

، 4ج  ر،ی؛ ابن االث1224تا  1218، صفحات 2 فیرد ،ی. طبر76

 به بعد؛ 209ص 

Markwart, Wehrot 40- 43 

به بعد؛  342، ص 2ج  ،یعقوبی خی؛ تار421ص  ،ی. بالذر77

، ص 4ج  ر،ی؛ ابن االث1231تا  1225، صفحات 2 فیرد ،یطبر

 :زی، و ن211

 )با استفاده از ابن االعثم(

Kurat, Kut. 400- 715 K. al- Qand/ Turk. russ l 48; Chav,. 136; - Marquart, 
lnschr. 7- 9, 62 f.; 

 V. A Kračhovskaja und lgnatij- Julianovič Kračkovskj im «Sogdijskij 
Sbornik S. 61-63;  

سکی در و. آ. کراچفسکایا و ایگناتی یولیانوویچ کراچکف

 ؛63-61، ص. «ید سغدگزیده اسنا»

 Aleksandr Arnoldovič Freimann (Frejman): Datirovannye sogdijskie 
dokumenty s gory Mug v Tadžikistane In den : Doklady gruppy 

vostokovedov na sessii Ak. Nauk SSSR“, 20. III 1935, Moskau u. Leningrad 
1936, S. 161- 165; Olga I. Smirnova: Iz istorii arabskich Zavoevarij Sredrej 

Azii „ Sovetskoe Vostokovedenie III, April 1957, S. 119- 164  

الکساندر ارنولدویچ فرایمان )فریمان(: اسناد تاریخی 

در: گزارش های  (کستانیدر تاج Berge Mugموغ  کوهاز سغدی 

، 20.03.1935می علوم، گروهی از خاورشناسان در همایش اکاد

؛  اولگا 165-160، ص. 1936مسکو، و سان پتربورگ، 

از تاریخ  فتوحات عرب ها در آسیای میانه، » سمیرنووا، 

 . 164-119، ص. 1952، اپریل 3خاورشناسی شوروی، 

 نیو افش یسغد دی)اخش انیفرمانروا یاسام  در باره

 به: شود( نگاه یسمرقند

A. A. Freimann (Frejman): K imeni sogdijskogo ichšida Gurek, Vestnik 
drevnej istorii 11/3,1938, S. 147-149;» Münzen ebd. 1939/IV, S. 99  

، پیک تاریخ «کغورِ  ،یسغد دیباره نام اخش در»فریمان، 

 ، 149-147، ص. 11.03.1938باستان، 
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 : به دیباشد. نگاه کن یم Hšaétaکلمه  یتلفظ سغد دیاخش 

  Smirnova 360 . 

از  یصورت 366تا  363صفحات  Smirnovaدر:  نیبر ا افزون

آن زمان به موجب سکه ها و  یسغد انیفرمانروا یاسام

 ی( موجود است )با اسامBerge Mugاز برگه موغ ) یاسناد

 به: دینگاه کن زیآن(؛ ن رینظ ینیچ

Ol“ga I. Smirnova: Rezjume doklada «K chronologii pravitelej sogda Vll-
«é. n. vv VII  Bjulleten Ak. Nauk SSSR .Nr .30. 27. S. 6  

کرونولوژی باره  در»اولگا سمیرنووا، فشرده گزارش 

: بولتن پژوهشگاه علوم شوروی ، در «سغد انیفرمانروا

  6، ص. 30.27شماره  

 : به فهرست شماره دینگاه کن« Tarhύn»عنوان ترخون  یبرا

471a.  78 .Chor. 119-127, Tolstov  

لستوف ونگاه ت یتوان برا یدر منابع موجود، واقعًا نم

(Civ. 224fمبن )باره در واقع مبارزه نیا که نیبر ا ی  

فئودال هواخواه   و طبقه« عناصر دموکرات» میان یطبقات

 به: دینگاه کن زی. نافتی یلیخوارزمشاه بوده است، دل

Sergej P. Tolstov: The early culture of Khwarizm,. In den “ Antiquity” XX 
(1946), S. 92-99; ders.: Monety Šachov drevnego Chorezma i 

drevnechorezmijskij alfavit   in „ Vestnik drevnej istorii“ IV/5 (1938),. 
126; ders.: K istorii  chorezmijskich SijavuŠidov  

(، 1946، )«باستان فرهنگ خوارزم در عهد»سرگی تولستوف، 

و  میقد انیخوارزمشاه یسکه ها»، همچنان 99-92ص. ص. 

، «پیک خاور باستان»، در مجله: «قدیم خوارزمی یالفبا

،  و نیز  تولستوف، 126، ص. 1938، سال 5و  4شماره های 

پیک خاور »در: مجله « یخوارزم انیوشایس خیتار در باره »

در باره » ،  126. ، ص1938شماره چهاردهم، سال « باستان

 تاریخ سیاووشان خوارزمی

"Vestnik Drevnej Istorii“ XIV/1,1941 S. 156: Henry Field und Eugene 
Prostov: Recent excent excavations at Khwarazm. in der „ Ars islamica „ 

XIII)1947/75). S. 139-148 (mit Abb(. 

79 .Barthold, Aral 20; Sachau. Hor. 480= Übers. S. 482 (nach Bêr); 

Ahmed Zeki Velidi Togan in der E l. tϋrk. V 242 f. 

 باره در: نیدر ا یاساس التیو تفص حاتیتوض
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Tolstov, Civ. 223- 271  

 (.سودمند اریبس ی)با نقشه ها

به بعد؛  343، ص 2ج  ،یعقوبی خیتار -؛ 421ص  ،ی. بالذر80

، 4ج  ر،یابن االث -؛ 1253تا  1236، صفحات 2 فیرد یطبر -

 یاز رو ی)کتاب االنساب چاپ عکس ی؛ سمعان219 -217صفحات 

 Kurat, Kut. 396ظهر(؛ )بنا به ابن االعثم  209( )ص یخط

 خیتار -؛ 334، ص 2ج  ،یعقوبی خیتار -؛ 422ص  ،ی. بالذر81

 ،2 فیرد ،یطبر

 به بعد؛ 330ص  ،ینوریبه بعد؛ د 1256ص 

Vloten, Rech .5  82. Tang schu 3614/4; Chav., 129, 287-291- Franke ll 
Gibb Chin 614, - Rene Giraud: L“ lmpire des Tϋrcs Celestes, Paris 1960, Ss. 

44, 177- 183;  

S. G. Kljaštornyj: lz istorii Borbi narodov Sredrej Azii protiv arbov in: 
Epigrafika Vostoka IX (1954) S. 55-64  

توده های  هایکاریپ خیرتابرگ هایی از »کلیاشتورنی،  س.

، در اپیگرافیکای خاور، «ها عربیانه در برابر م یایآس

 .  64-55، ص. 1954شماره نهم، 

 به بعد. 221، ص 4ج  ر،ی؛ ابن االث422ص  ،ی. بالذر83

 .221، ص 4ج  ر،ی. ابن االث84

، 5ج  ری؛ ابن االث1281تا  1275، صفحات 2 فیرد ،ی. طبر85

 (.یهجر 715/714=96) 2ص 

 به: دی. نگاه کن86

Hamilton Alexander Rosskeen Gibb: The Arab invasion of Kashgar in 715, 
im «Bull. Schol ,467-474 (1922)Or. Stud.» II 87 .6-.,Edouard 

Chavannes im Journal Asiatique«X. R. ,Bd (Juli-Dez. 1903), S. 519f. 

 :زیو ن به بعد 1256، ص 2 فیرد ،ی. طبر88

Wilh. Barthold in der E l. ll65 

( به طور عام ی)النبط ینبط  کلمهچنین بر می آید  که . 89

 نموده، یسخن م یبر هر کس که بد و نادرست به زبان عرب

صادق است  انیکه در باره ح یاست، همان طور شده یاطالق م

 ؛«کفر»( )مثالً 69و الحدائق، ص  ونیبه: الع دی)نگاه کن
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Wellhausen, Arab; 156. Lammers (Om. 82; Brockelmann, GAL. S, l. 114. 
Mitte. 

ها به خصلت نامبرده معروف  نزد عرب «انینبط»در آغاز امر 

، در 162، ص 4ج  -انساب االشراف  - یاند )در: بالذر بوده

 «ینبط یخر وحش»بوده  یهودیکه مادرش  یتن سور کی  باره

 یرانیدر واقع ا انیکه ح نی(. در اشود یکار برده مبه 

به عنوان  بعداً  یکه و شود یامر روشن م نیبوده است، از ا

 .گردد یسپهبد مازندران قلمداد م یهمشهر

 به: دینگاه کن نیبر اافزون 

Goldziher, Muh. Stud. L 156-158; Ernst Honigmann in der E l. lll 865-867; 
Grϋnebaum 208 fl;: Sadighi 29 mit Anm. 5. 

 کند. یم حیطور تصر نیا -11، ص 4ج  ری. ابن االث90

 ر،ی)غررالس یثعالب -؛ 1313، 1306، ص 2 فیرد ،ی. طبر91

 354، صفحات 2ج  ،یعقوبی خیتار -ظهر؛  63تا  62( ص یخط

)کتاب  یاری؛ جهش277)بلدان(، ص  یعقوبی -؛ 356تا 

 17و الحدائق، صفحات  نویالع -به بعد؛  45الوزراء(، ص 

 .9، ص 5ج  ر،یابن االث -؛ 22تا 

گمنام( ج  ارانی)شهر یکسرو -؛ 12، ص 5ج  ر،ی. ابن االث92

 .10تا  8، صفحات 1

)بنا به قول  1329تا  1317، صفحات 2 فیرد ،ی. طبر93

 اریابن اسفند -؛ 355، ص 2ج  ،یعقوبی خیابومخنف(؛ تار

 5ج  ر،یابن االث -؛ 109تا  105طبرستان(، صفحات  خی)تار

 .20، ص 6ج  اقوت،ی -؛ 11ص 

 1330، صفحات 2 فیرد ،یطبر -به بعد؛  336ص  ،ی. بالذر94

 -؛ 69تا  -64 ،یخط ر،یغررالس ،یثعالب -؛ 1334تا 

، ص 5ج  ر،یابن االث -؛24تا  21و الحدائق، صفحات  ونیالع

 :زی. ون13

Melgunof 5; Rehatsek 441.; Sadighi 32f., Rabino, Maz. 440. 
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در این جا فشرده یک نوشته دیگر را از کهکشان انترنتی 

با اندکی ویرایش و فشرده سازی( « درون دینی»)از منظر 

 در باره عباسیان می آوریم:

 

 در خراسان ایران یجنایت هاي وحشیانه خلفاي عرب عباس

 زمین

كشتار علویان به دستان فاسد خلفاي  -و خراسان انیعباس

 عباسي عرب

 یها اسالم، در دهه امبریپ ینوادگان عباس، عمو ان،یعباس

از  یی ژهیو یها کیبرآورده و با تاکت سر یآخر حکومت امو

جلو افتاده، رقیبان را ، انیامومخالف  گرید یها گروه

 دست گرفتند.ه را ب ینهضت ضد امو یکنار زدند و خود رهبر

 روانیپ احت ان،یعباس چیپ رد چیپ یها استیها و س نقشه

گروه  نینخست انیپس زد. علو زیرا ن انیعلو یعنی یعل

آن ها بوده و در تالش کنار زدن  انیمبلغ در برابر  امو

به حذف رقیبان پرداختند.  ،یروزیآل عباس پس از پ .بودند

به »که  دندیرسان جاییشدت عمل را به  انیدر باره علو

حدود نمودن ها و م کردن خانهویران مصداره اموال آنان، 

 شانی ماد یوضع زندگ یقدره آوردند، ب یشان رو کار و کسب

نماز گزاردن،  یبرا یرا به وخامت کشاندند که زنان علو

منصور هنگام  .گرفتند وام  میرا از هم  گریکدی یها لباس

ها  درون ستون ،گرفت یرا که م یانیبغداد، علو یبنا

 (1). «دیوشانپ یو گچ آن ها را م )خشت( گذاشته و با آجر

خود که از  انیقربان دهیبر یاز سرها یی موزه یو نیهمچن

داده بود که آن را به عنوان مرده  بیترت ،بودند انیعلو

 ،یمنتقل نمود. بر فراز هر سر یخود، به فرزندش مهد گیر

نصب شده بود که مشخصات صاحبش را بازگو  یتکه کاغذ

 یکودکان احتجوانان و  مردان، ریسرها به پ نیا .کرد یم

 زیانگ دهشت اتیجنا نیا رینظ( 2تعلق داشتند. ) انیعلواز 

 (3نقل شده است. ) زین یعباس یخلفا ریاز سا

 اتیقدر بر مردم فشار آورد که جنا آن ان،یعباس اتیجنا

 ساریابوعطاء افلج بن  .سپردند یرا به فراموش هیام یبن

دو را  هر ،یو عباس یکه عصر امو یشاعر ق( 180)م ی السند

 :سرود نیدر زمان سفاح چن ،درک کرده بود

 یعباس ف یعدل بن تیو ل  -مروان عادلنا یجور بن تیفل

 النار

بر ما همچنان ادامه  مروان یکاش ظلم بن یا ترجمه:

 (4. )سوخت یعباس در آتش م یکاش عدل بن یو ا -افتی یم
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  تازه گرید انیعیو ش انیعلو ان،یعباس یروزیاز پپس 

 یعنیخود،  اعمام یبن انیرسول در م هیند که ذرمتوجه شد

 هیام یبن انیدر م ادارند که حت یدشمنان عباس، یخاندان بن

پس )یل عل( آ5نداشتند. ) یاز آن ها دشمنان رحمتر یهم ب

 هیام یاز مخالفت خود با بن (انیکارآمدن عباس یاز رو

بازگشت  ،حسرت خورده ان،یشدند و به روزگار امو مانیپش

 (هی)نفس زک که محمد یهنگام ندیگو یم ا آرزو کردند.آن ر

که بر  دیبه گوشش رس یاشعار شاعر کرد، یبر منصور خروج م

اشعار به  آنمحمد از  .گفت یم هیمرث هیام یمرگ و زوال بن

 انیچگونه است که بر امو گفت: یبه و شیافتاد و عمو هیگر

  ؟یجنگ یم انیو با عباس ییگر یم

 میرا کمک کرد انیو عباس میتاخت انیاموما بر  :داد پاسخ

خدا ترس بودند و  انیاز عباس شیب هیام یافسوس که بن یول

 واخالق  هیام یمحکمتر است، بن انیما بر ضد عباس لیدال

 (6داشتند که منصور فاقد آن است. ) یلیفضا

سر در دوره تسلط آنان  هیام یضد بنپی در پی  یها شورش

به  انیو ابومسلم اهجامگانیس میظانقالب عانجام در سیمای 

جامعه  یسراسر امیق دیخروج ابومسلم را با .دیاوج خود رس

 یحرکت و جنبش عموم کیآن روز شمرد که  یاسالم دهیستمد

بردن آثار و میان برخاسته از بطن جامعه، و هدف آن از 

 یها بر جامعه اسالم بود که سال ینظام فاسد امو یها نشانه

ظر ن  همه مسلمانان آن روز اتفاق بایتقر داشت. ییحکمفرما

بر  هیام یو ستم بن ضیاز تبعآگنده  میرژ دیداشتند که با

ر سر ب اسالم امبریاز خاندان پ یزگاریشود و شخص پره دهیچ

 .ردیگ ستده مور را بی اخالفت عل رینظ یو خالفت دیکار آ

 

  :هیام یدر برابر  بن امیق زهیانگ

که مرد  یدر حد یشورش نظام کینهضت به صورت  نیا یتلق

 یشیاند ساده یچون ابومسلم بتواند بر پا کند، نوع یگمنام

 عی اجتما زیو رستاخ دار شهیحرکت ر کیانگاشتن  یو سطح

و استوار و  یغن یو فرهنگ یاست که از پشتوانه فکر یبزرگ

در  شهیگرفته و ر هیما قیعم ینیب آرمان بلند و جهان

از شورش ابومسلم و  شیهضت، پن نیا .وجدان مردم داشت

اش را  امام شکل گرفته و چهره میو ابراه عباس یظهور بن

آغاز  یکبر قهیاسالم، صد یاز بزرگ بانو مشخص ساخته بود.

و  یادامه داشته است. سادات حسن خیدر تار سان نیو هم

در رأس  شهیهمی آل عل یو به طور کل یو موسو ینیحس

 .قرار داشتند هیما یمخالفان حکومت جابرانه بن

جامگان اهینهضت س» :سدینو یباره م نیدر ا یاستاد مطهر

به نام  ،یامو ضاتیو تبع ی هاستمگر خراسان، در برابر 
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و  انی. داعیگریآغاز گشت نه به نام د یاسالم و عدل اسالم

دم از عدل  ،پرداختند یبه دعوت مپنهانی که  یعباس بانینق

 «من آل محمد یالرض»و مردم را به  زدند یم یاسالم

مردم خراسان از سوی صاحب  یکه برا یتیرا .خواندند یم

و بود  اهیس د،یرس-شد ینگاه داشته م یکه نامش مخف-دعوت

بانهم ظلموا و ان اّلل  قاتلونی نیاذن للذ»  مبارکه هیآ

 .بر آن ثبت بود «رینصر هم لقد یعل

 بود و نه نام انیدر آغاز نهضت، نه نام آل عباس در م

تنها  .گریو نه نام د یرانیا تیابو مسلم و نه نام قوم

مطرح  یو عدل و مساوات اسالم تینام اسالم و قرآن و اهل ب

 .یمقدس اسالم ینبود جز شعارها میاندر  یشعار چیبود و ه

 یکیدر  شد. یامام معرف میابو مسلم بعدها از سوی ابراه

و با به مکه آمدند پنهانی  یعباس انیاز سفرها که داع

معلوم  چیکردند، او ابومسلم را که هدیدار امام  میابراه

 ی( معرف7) یرانیا ایعرب است  کجاست؟ اهل ست؟یک ستین

کرد و چون ابو مسلم در خراسان ظهور کرد، به نام ابو 

 ،یرانیا سانینو خیتار یبرخ معروف شد! یمسلم خراسان

ن جامگااهیس امیق یها تیکوشش دارند که همه موفق رایاخ

 کنند.  یابومسلم معرف تیرا مرهون شخص

 یزیآن چ یبوده است ول یقیکه ابومسلم، سردار ال ستیشک ن

ابومسلم  ندیبود. گو یگرید زیچ ،را فراهم کرد نهیکه زم

قرار گرفت، از   گاه که باره عتاب در مجلس منصور، آن

سخن راند و کوشش  یخالفت عباس قراردر راه است شیخدمات خو

خدمات خود، منصور را رام کند، منصور  یادآوری کرد تا با

موفق  ،کرد یامر دعوت م نیبر ا یزیپاسخ داد که اگر کن

از  ی،کن امیق یخواست یخودت م یرویو اگر تو به ن شد یم

منصور،  انیهر چند در ب ی.آمد ینم نفر هم بر کیعهده 

منصور  ل،یدل نیاست و به هم قتیمبالغه است اما حق یاندک

ابومسلم را در اوج عزت و قدرتش بکشد و آب هم از  توانست

 (8« )آب تکان نخورد.

در  فهیهر طا»بود که  دهیرس یبه حد هیام یظلم و اجحاف بن

 تیبودند که هواخواه اهل ب یفرد امیبهانه و منتظر ق یپ

( اما 9.« )به پا خیزندکنند و  یبانیباشد، او را پشت

خود سود به طلب، گردش روزگار را  فرصت انیعباس

 شتریخاندان ب نیا یطلب فرصت ،یبا نقل موارد .دندیگردان

 :شود یم شنرو

در سال  طالب، یبن عبداّلل بن جعفر بن اب ةیعبداّلل بن معاو

فارس، کوفه، ، نموده امیق انیبر در برابر  امو یقمر 137

 یها همدان، قم، حلوان، اصطخر و راه ،یقومس، اصفهان، ر

 یمنصور عباس .دیسلطه خود کشان ریرا ز کوفه و بصره یآب

 .شود یم زجیا نیعبد اّلل، حاکم سرزم نیاز سوی ا

مشخص است که  جا نیاز ا انیعباس یطلب و فرصت یاسمتداریس
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از عبداّلل بن به ویژه و  انیعلو یها تیآنان از فعال

 تواند یامر، همانا م نیو علت ا ندینما یهواداری م هیمعاو

 دیرس یروزیمستقال به پ ان،یگر دعوت عباسباشد که ا نیا

را  ودعبد اّلل، آن ها وجهه خ تیوگرنه در صورت موفق چ،یه

او حفظ کرده در مواضع قدرت  دهندگان یاریبه عنوان 

 نیبا عبد اّلل، چند یافزون بر همکار بمانند. یهمچنان باق

جالب است که ، کردند عتیبار با محمد بن عبد اّلل بن حسن ب

محمد بن عبد اّلل  یکه داشتند برا یامام، در مجلس میراهاب

مجلس  نیحضور داشت و در هم ،کردند یم عتیب دیبن حسن تجد

 (10. )داد یدر خراسان م شتنیخو یرا برا عتیبگرفتن مژده 

ر ابواء که بر ی دخاندان عباس و خاندان عل یروز ندیگو

صالح بن  جا در آن گرد هم آمدند. ،سر راه مکه قرار داشت

که چشم مردم به شما دوخته  دیهست یشما گروه» گفت: یعل

موضع گرد هم  نیاکنون که خداوند شما را در ا شده است.

کرده، سپس  عتیخود ب انینفر از م کیبا  دییایب ،آورده

 یشیتا مگر گشا دیاز خدا بخواه .دیها پراکنده شو در افق

 جا نیدر ا «بگرداند. روزیو شما را پ اوردیدر کارتان ب

 بیچرا خود را فر» گفت: نیچن ،یقیابوجعفر منصور دوان

که مردم از همه  دیدان یخدا سوگند خود م به د؟یده یم

دعوتش  عتریدارند و از همه سر لیجوان تما نیبه ا شتریب

بن  ی)بن حسن مثن و منظورش محمد بن عبدهللا رندیپذ یرا م

 بود. یعلو (هیملقب به نفس زک طالب یبن اب یحسن بن عل

 شیبه سو عتیکرده و همه سدت ب قیاو را تصد گرانید

 ،یامام، سفاح، منصور، صالح بن عل میابراه اگشودند. حت

 (11جز امام صادق. )ه ب

 

  :عباس یبن امیراحل قم

 توان یرا پشت سر گذاشت. که م یمراحل چند انیعباس امیق

 :قرار برشمرد نیبد

کار  نیکه آنان با ا ،انیعلو سود، دعوت به نخستمرحله 

 .آورند رونیدعوت خود را از ابتذال ب خواستند یم

 امبریو عترت پ تیاهل ب یبه سو یفراخوان ،مرحله دوم

 آل محمد یمرحله سوم، دعوت به جلب رضا و خشنود

  .شتنیخو یخالفت برا راثیم یمرحله چهارم، دعو

را  مورد نظرخود، نام فرد  غاتیدر تبل یعباس بانینق

 بود: لیبیشتر به دو دلگنهانکاری  نیا کردند، یگو نمباز

هم از ترس فاش شدن اسرار دعوت، که در صورت وقوع ممکن »

که  رودر خطر افتد، هم از آن  یامام عباس یبود زندگ

صرار ی ابه خاندان عل یهنوز در وفادار انیعیش شتریب
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 ی وعل روانیپ» شگرد بود که نی( و با ا12) «دندیورز یم

نهضت جلب  نیبطور مطلق، به ا انیعیش یعنیانش خاند

سپرده  بانینق نیبه ا ی( از سوی امام عباس13« )شدند.

ن امیمطمئن شدند و پ یبر شخص که نیشده بود که بعد از ا

از او گرفتند کار و هدف خود را  یاستوار به رازدار یها

 (14. )ندیبگو

 گرید ،رنگیو ن سهیخاندان با دس نیا ز،یانگ ی برچه شگفت

 یها و خم چیرقیبان را عقب زده، با آشنا بودن به پ

 یدر نگاه مردم آل عل»که تیاز اهل ب ،یبکاریو فر یاسیس

 رونیرا ب عباسی ( نام بن15، )«فاطمه بودند هیو ذر

خون،  یایاز عبور از در پس» زیآوردند و البته آن ها ن

 (16« )خالفت را در دست گرفتند.

 

 :بانیرق گریعباس از د یجستن بن یشیپ لیدال

دست ه را ب ینهضت ضد امو یرهبر انیعباس ،که گذشت چنان

 ان،یرقیبان )علو ریافتادن آنان از سا شیپ یبرا گرفتند.

برشمرد که  توان یرا م یلیعوامل و دال و...( یخوارج، موال

 :است نیچنفشرده به طور 

 :سندینو یکه م چنان .انیعباس یو کارآزمودگ یاستمداریس-1

 نیرییسان ا ریبه واسطه عقل و تدب انیدعوت عباس»

از کشته شدن پس  اکرد و حت دایپبسیار  شرفتی، پدودمان

هم جلوتر  انیعباس از علو یکم کم بن ،یبن عل دیز

 (17« )افتادند.

 نیدر ا: نهضت شبردیپ یبرا یفراهم نمودن امکانات مال-2

ثروت  مههکرد که  ادی یاز بازرگانان عباس توان یباره م

 نیاز جمله ا .کردند یخود را در راه دعوت خرج م

از  یاریبن ماهان بود که اموال بس ریبازرگانان، بک

عباس  یکه به بن یدست آورده بود و زمانه سند ب نیسرزم

اموال خود را که از سند به صورت خشت طال و  ، همهوستیپ

و  دینقره آورده بود، به کوفه برد و به محمد امام بخش

کار خود کرد.  شرفتیگنج باد آورده را صرف پ نیو هم اا

 ر،یبن کث مانیبازرگانان، سل نیاز جمله ا نی( همچن18)

بودند که در  بیو قحطبة بن شب ثمیالهز بن قرط، مالک بن ه

در خراسان گرد آورده  انیعیرا که از ش یاموال حج،هنگام 

 ،شد یو صد هزار درهم م نارید هزار ستیبودند و بالغ بر ب

 (19پسر محمد امام دادند. ) میبه ابراه

از تاریخ  یکه برخ چنان»: در کارها رینظم و تدب-3

 نیاند، از جمله چن عامل مهم اشاره کرده نینویسان به ا

و پسرش  یمحمد بن عل یعنی یخانواده عباس» آمده است:
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از  گرید انیآنان، برخالف مدع ناو منسوب میابراه

به  ر،یو نظم و استمرار و تدب بیترت کیبا  هاشم، یبن

مرتب در خراسان کار  التیشکدعات مخصوص و ت لهیوس

 (20. )«کردند یم

نهضت  یدر ابتدا انیعباس»عباس یبن یدهایها و نو وعده-4

 یها مردم را به خود متوجه کنند، وعده که نیا یبرا

و  ها اتیاز پرداخت مال یعموم تیمعاف دیو نو بندهیفر

 یپا یتا جا دادند، یند آن را به مردم مها و مان خراج

از  پس یکیرا  شیزورمند خو بانیو رق ندیخود را محکم نما

باره  نیاز تاریخ نویسان در ا یکی ببرند.میان از  یگرید

 نیتلق نیبه عامه مردم چن انیفرستادگان عباس» :سدینو یم

رسد، مسلمانان از  انیدست عباسه که چون خالفت ب کردند یم

مسلمانان تا  ریو خراج از غ هیمعاف خواهند شد و جزخراج 

از کار  انییو همه روستا یافتخواهد کاهش  یحد معتدل

 (21«. )معاف خواهند شد یگاریبو  یاجبار

کارآمد و مقتدر چون ابومسلم در رأس قوات  یوجود سردار-5

 نیابومسلم بزرگتر»اند:  که نوشته چنان عباس، یبن ینظام

مدبر و هم  یساز و تاجبخش و مبّلغ و شه یمبّلغ نهضت عباس

با همت و کاردان و توانا  یمرد»( و22« )فعال یاستمداریس

را ساخته  مابومسل ی( امام عباس23« )بود. یاسیو نابغه س

 لیاو را به خراسان گس م،یرژ رییتغ یو پرداخته کرده برا

اسمش را عوض و  ،رود شیکار او پ که نیا یداشت و برا

 (24گذارد. ) ناعبدالرحم

 یثیدر احاد رایز .اتیروا یبا برخ امیمطابقت ظاهر ق-6

از  یامیوارد شده، سخن از قی حضرت مهد امیقدر باره که 

)در  آمده است انیمه ب اهیس یهادرفش و خراسان با  شرق

  (.موضوع، در ادامه بحث خواهد شد نیباره ا

 

  :گذرا به کارنامه ابو مسلم یگاهن

روزگار، ابو  استیشطرنج س یدر باز یم عباساما یمهره اصل

شناخت  یدارد که برا یاهیشخص کارنامه س نیا مسلم بود.

به کارنامه  یاست نگاهبایسته  ان،یعباس امیچهره ق شتریب

 :مییاو نما

و در  شیسلطه خو امیابو مسلم در ا» :سدینو یم یطبر

( 25« )نبردها، ششصد هزار کس را دست بسته کشته بود.

 :سدینو یم شابوریبه اهل ن یی  در نامه یکر خوارزمابوب

صالبت  فکند،یرحمت بر او ن ظرابو مسلم که خدا هرگز ن»

را  شیگاه تقوا آن ست،یرا نگر انیو نرمش عباس انیعلو

نمود و با کشتن عبد اّلل بن  یرویخود پ یرها کرد و از هوا
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را ش یطالب، آخرت خو یبن عبد اّلل بن جعفر بن اب ةیمعاو

اصفهان و  یخراسان، کردها یهای طاغ فروخت. ایبه دن

آنان را  طالب مسلط کرد. یخوارج سجستان را بر خاندان اب

 ،افتی یکه م یو در هر دشت و کوه یهر سنگ و کلوخ ریز

امام به ابو مسلم دستور  می( ابره26.« )کرد یم بیتعق

 جب، اگر چه پنج وکشاو را ب ی،به هر کس شک برد» داد:

و ابومسلم « مگذار یعرب زبان در خراسان باق کیشد و با

 کامال » کوشش را به خرج داد و تیفرمان، نها نیا یدر اجرا

و  یذهن ریجا که به تعب ( تا آن27«. )به آن عمل کرد

 (28. )دیحجاج زمان خود گرد ،یافعی

 بیکه ابو مسلم در چنگ منصور قرار داشت و عن قر یزمان

چرا شصت » :دیاز او پرس گرفت، یر مقرا مانیدژخ غیت ریز

 ؟یهزار تن را در زندان به قتل رساند

 ها نیشود، پاسخ داد ا هیقض نیمنکر ا که آن یمسلم ب ابو

 (29« )حکومت شما بود. میهمه به منظور تحک

 :دنسینو یافراط نمود که م یزیدر خونر یابو مسلم به قدر

که را آرام نداشتند و هر کس  یترور و میمردم از ب»

 تیو وص ساخت یکفن خود را آماده م یفور ،کرد یاحضار م

( او 30« )بازگشت نداشت. دیچه ام رفت، یم یو نزد و کرد یم

ی عل عهیشرا اگر چه از سوی  عباس یها با خالفت بن مخالفت

او با  مقابلهنمونه آن،  .شکست یدرهم م یبود، به سخت

مبارز بود و  یاست که در بخارا مرد یالمهر خیبن ش کیشر

بن  کیابو مسلم، شر» :یعقوبیبه نوشته  داشت. عهیمذهب ش

در بخارا خروج کرد و  هزار تن( سی )به همراه را که یمهر

ها  که خون مینکرد عتیب (انی)عباس ما با آل محمد گفت یم

بن  ادیپس ابو مسلم، ز م،یحق عمل کن ریو به غ میزیبر

برد کرد و او را فرستاد تا با او ن یرا بر و یصالح خزا

 (31کشت. )

 :سدینو یابو مسلم م اتیدر باره جنا زیادوارد براون ن
 ریکم نظ یستگیو شا اقتیل همهاست که با  نیامر ا قتیحق»

به اقرار  رایز سوزد، یاو نم یبرا ادیابو مسلم، دل ما ز

به عمد و خونسرد  یکه به دستور و یخودش، عده کسان

از  ریعده، غ نیو ا شد یتن مهزار  صد کیبالغ بر  ،کشتند

او را  نعده مقتوال گرانیکه د کشتگان جنگ است و حال آن

 (32«. )اند به ششصد هزار تن رسانده

مبالغه  یمقدار دیابو مسلم، شا اتیرقام و اخبار جناا

اسناد و  نیگفت که ا توان یاما نم د،یدر نگاه آ زیآم

 ای دگان،سنیو نو یساخته فکر و خامه مخالفان و ات،یروا

تاریخ نویسان عرب است و به اصطالح قلم در دست دشمن بوده 

اهل  یابو مسلم مرد ،یاسالم یها خیاست، گر چه در تار

 یبرا یفضائل زیشده و ن یو بر صواب و کوشا معرف مانیا
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از  یگفت که همه به دشمن توان ی( و نم33اند، ) شمرده یو

 تیهمه جنا نیابو مسلم بعدها از ا .اند کرده ادیاو 

به منصور نوشت که عموما آن  یی  شده، توبه نامه مانیپش

( او رنج 34اند. ) شمرده یو کشته شدن زهیانگ نیرا مهمتر

 نیچن انیبه عباس شیخو ینابجا مانیو اندوه خود را از ا

 :کند یم انیب

 یو راهنما شوایکردم که پ اریرا اخت یما بعد، من مردا»

وند نسبت به خلق خود آشنا خدا ضیمن باشد و مرا به ف

خدا  غمبریگرفته و با پ دانش منزل یآن مرد در کو د،ینما

حال مرا وادار کرد که جهل به قرآن  نیبوده، با هم شیخو

چه  کنم و آن فیندانم و قرآن را تحر نید زا یزیکنم و چ

از  ،دهیخلق روا داشته و به آن ها بخش یرا خداوند برا

به من امر  یغرور و خودپسند یآن ها باز ستانم و از رو

را برهنه کنم و از رحمت او دور باشم و  ریداد که شمش

و من هر چه  نگذرم. یو از لغزش کس رمیرا نپذ یعذر کس

پادشاهی و تحکم  یکردم که راه را برا ،دستور داده بود

شما هموار کنم و خداوند مرا با شما آشنا کرد و شما 

 دهیو به مقصد رسان دهیکش بار شما را یکه چه کس دیدانست

است. اکنون خداوند مرا از آن پرتگاه نجات داده و من 

ام، اگر خداوند از من عفو کند که خداوند غفور  توبه کرده

 رایکه مستوجب آن خواهم بود، ز داست و اگر مرا عذاب ده

ام و خداوند نسبت به ما بندگان ستم نخواهد  ستم کرده

«کرد.
3
 (35) 

 

 :از خراسان انیآمدن عباسکار  یلل روع

پاسخ داده شود که چرا  پرسش نیاکنون مناسب است به ا

امر  نیعلت ا د؟یاز خراسان زبانه کش انیعباس امیشعله ق

 :قرار داد یدر سه قسمت باره بحث و بررس توان یرا م

 انیاز امو انیعیو ش یو موال انیرانیاخشنودی نا -الف

 د،یگرد یه جهان معرفب امبریکه اسالم از سوی پ یزماناز 

استوار بود و همه مردم  یو دادگر یآن بر برابر دایبن

در  ازات،یامت گریاز نژاد و نسب و د ظرجهان، صرف ن

                                                 
است، سخت  انیامو غاتینامه، ساخته تبل نیا ایآ که نیدر ا.  3

نامه،  نیمروان دوم به موجب ا رایز .دارد وجود دیترد

است که در  دیبع ،افزونرب نمود. دامامام را اع میابراه

آن را در  یچون طبر یشخص ،یا نامه نیصورت مجعول بودن چن

در  رانیا خیانتشار داده باشد.)تار انیعباس ادتیزمان س

 (.67ص  یپاورق ،یاسالم نیقرون نخست
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 نیراشد یدر روزگار خلفا بودند. کسانی دیجد نیبرابر آئ

 اما( 36و استوار بود. ) داریپا یاصول تا چند نیا زین

خلفا و  ،یامو نیاز زمان انتقال خالفت به خاندان ننگ

اسالم را  ،اسالم منحرف شده قتیکارگزاران آنان، از حق

به مرحله عمل درآوردند و خالفت  ،دندیپسند یکه خود م چنان

 .به صورت پادشاهی بالمنازع درآمد یاسالم

کشتار، هتک  ت،یپر است از جنا هیام یبن یخلفا خیتار

و کشتار مردم عراق چون شقاوت و... ،یرحم یناموس، ب

امام ( شهادت جانگداز 37) هیاز سوی عمال معاو انیعیش

 دیزی» منوره. نهیبه مد دیزیسپاه  انهیوحش ورشی، حسین

 انیرا بر لشکر نهیسه روز خون و ناموس مد ورش،ی نیدر ا

هزار زن و » انه،یوحش ورشی نیا ی( ط38«. )مباح کرد شیخو

 یبودر مسجد ن ،یگشتند و به قول محدث فوز عصمت یدختر ب

که از  دیرس یبه حد یرتیس ی( تجاوز و ب39«. )زنا نمودند

دخترش را  خواست یمهرگاه مرد  یمدت دراز یآن به بعد برا

 .کرد یدرآورد، تعهد بکارت دخترش را نم یبه ازدواج کس

اند.  نوشته 16000تا  6000فاجعه را از  نیا انیشمار قربان

(40) 

 عیبه فجا توان یم هیام یدوران سپاه بن اتیجنا گریاز د

بستن کعبه از سوی عمال  قیبه منجن اشاره نمود: زیر

 رانیو ،ییحیو پسرش  یبن عل دیبه شهادت رساندن ز د،یزی

بن  بةیهولناک قت ی، کشتارهانیمام حسآرامگاه اکردن 

 ...و وسفیمسلم و حجاج بن 

نفرت  مورد یرانینژاد ا ان،یحکومت امو یاز نخستین روزها

به  یو وحشتناک یبخشنامه سر هیمعاو ن بود.و انزجار آنا

آور  ادیفرستاد و  رانیحکمران عراق و ا ه،یبن اب ادیز

از خواندن و به خاطر سپردن مفاد آن، نامه را پس شد که 

ببرد، مبادا که به دست دشمنان میان پاره کند و از 

از  یی  نسخه ،بود انیعیاز ش یکیکه  ادیز ریاما دب .افتد

ماندگار  خینامه در تاراین لذا  .برداشته را مآن نا

 :شرح است نیمتن نامه به ا .شود یم

با آنان به  ،شوند یم میکه تسل یها و غالمان اجع به عجمر»

 است: نیها در ا و ذلت عجم یروش عمل کن که خوار نیا

آن ها حق  یعرب ها بتوانند از آنان ازدواج کنند ول-1

 ازدواج با عرب را نداشته باشند،

آنان حق ارث از عرب  یول ،عرب ها از آن ها ارث برند-2

 ها را نداشته باشند،

 کم کن، شانیهای و روز ها از بخشش-3
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فرست تا سپر حمله نخست دشمن  شیها آن ها را پ در جنگ-4

 باشند

سخت را به آنان بده تا راه را  یها کارها در جنگ-5

 ها را از سر راه بردارند، آماده و درخت

 نباشد، یعرب یاز آنان امام جماعت برا یاز، کسدر نم-6

در صف اول نماز  ،هست یکه عرب یاز آنان، مادام کیچیه -7

 کامل کردن صف، یمگر برا ستند،یجماعت نا

مسلمانان را به دست آن ها  یاز مرزها کیچیحفاظت ه-8

 نسپار،

 نکن، یشهر چیآن ها را فرماندار ه-9

مسلمانان را  یمرانکو حقضاوت  دیاز آن ها نبا کیچیه -10

 لیها را ذل عجم ،دیام به تو رس نامه یوقت .ردیدر دست گ

شان ساز،  کن و به آنان اهانت کرده، تار و مار و آواره

حجتشان را انجام نده که آن  چیو ه ریاز آن ها نگ یکمک

 (41. )«نندیها آفت د

حکومت  یو انسان یاسالم ریطرز رفتار ناجوانمردانه و غ

اما  داست،یاز مفاد نامه کامال هو انیرانیبا ا هیام یبن

و  اهینسبت به عرب و عجم، س یضیتبعی و محمد یاسالم واقع

 تقوا بود. لت،یو مالک فض گرفت ینم ظرو...در ن دیسف

را  جمعرب را بر عجم و ع یاسالم به اندازه سرسوزن امبریپ

 .داد ینم یبر عرب برتر

عرب ها، غیرنسبت به  هیام یو بن هیافزون بر حس تعصب معاو

 یها، اخبار آنان به عجم دیشد نهیاز علل ک یکی دیشا

ها که  از سوی عجم یخالفت امو یبر نابود یباشد که مبن

 یی  در نامهی عل رایاخبار آگاه بود ز نیاز ا هیمعاو

 لهیخالفت را به وس یزوده خداوند ب» :سدینو یم یخطاب به و

از  ،آورند یمشرق رو م یکه از سو اهیس یها صاحبان پرچم

آنان، خوارشان کرده  لهیوسه و ب کند ینسل آنان خارج م

 صاحبان پرچم کشد، یآنان را م ،پنهان باشند یهر سنگ ریز

 ها هستند. عجم نیهم ،آروند یکه از خراسان رو م اهیس یها

 ریو آنان را ز کنند یغلبه م هیام یآن ها بر پادشاهی بن

 (42.« )کشند یم ،باشند یی  هر ستاره

 هیبه نهضت شعوب ،یبا موال انیطرز رفتار و معامله امو

از  فشرده یی( 44است. ) یی نهاشد که خود بحث جداگ یمنته

 :است نیچن یبا موال انیرفتار امو

 یشغل چیه ،داشت یرانیکه مادر ا یه فرزند عربب»

. هر گاه شمردند یرا ننگ م یجنازه موال عییتش .دادند ینم
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عجم  شد، یمصاف م یباربر، با عجم یبرزن، عرب و یدر کو

را بدون اجرت تا منزل حمل  یبود که بار عرب هاناگزیر 

از  یکیکه  دیرس ییعرب ها به جا یکند.کار جنون نژاد

 نهیمد یگرفت، چون وال یاز عرب را به زن یردخت ،یموال

آن دو را  ییعمال خود، دستور جدا لهیوسه شد، ب آگاه

و  شیسر و رو یزدند و مو انهیتاز دوصد صادر و مرد را

شاعر معاصر، آن  ر،یمحمد بن بش .دندیابروانش را تراش

 شیستا نهیمد یواقعه را به شعر درآورد و از کردار وال

 است: نینمود. ترجمه شعر او چن

شرافت دختران ما را حفظ کرد و آنان را از  دیابو الول

  با بندگان منع نمود  ییزناشو

  دیرا تراش ادب یو ابروان آن مرد ب شیو ر لیو سر و سب

ازدواج  یزد، تا رفته و با دختران کسر انهیو او را تاز

 کند،

 (45« )بنده با بنده همسر گردد. رایز

 رانیاس یکه به معن شمردند یم یرا موال گریملل د ان،یموا

از کار مزد  یمیو بردگان آزاد شده وابسته بود و ن

و خواهران و مادران و دختران روزانه آنان را تصرف 

از تعصبات  گرید یکی (46. )شمردند یخود م زیرا کن یموال

 ریها و پست و زبون شمردن سا نسبت به عرب انیزشت امو

و  نیآن سرزم شد، یهر کجا گشوده م» بود که نیها ا ملت

 زهیپاک و پاک یروز ،مردم آن و هر چه داشتند

 دیآن گفته سع لیو دل آمدند یشمار مه عرب ب انیفرمانروا

سراسر عراق بوستان ما  دیگو یعراق است که م یبن عاص وال

و هر چه  میریگ یم میاست، هر چه را بخواه شیمردم قر

 (47.« )میگذار یوا م میبخواه

طرز  ان،یاز امو انیرانیاحشنودی نا گریدنیرومند عامل 

که  رایو ائمه بود. زی آنان با آل عل تکارانهیرفتار جنا

نسبت به  انیرانیدر دل ا یاله یها پیش، محبت ز مدتا

با  انیخاندان نبوت و امامت وجود داشت و رفتار زشت امو

 نایرانیا یتیموجب نارضا شیاز پ شیب ف،یخاندان شر نیا

 .نمود یرا فراهم م

 یجا یسرداران عرب در جا یهاتاراج و کشتار  گر،یعامل د

 بةیعراق را، قت -که حجاج چنان بود. رانیکشور پهناور ا

خراسان -بن مسلم
4

 رانیبن مهلب طبرستان را و دیزیو را  

                                                 
4

ن او غرب کوهست حونیعام تا ج یمعن خراسان در آن زمان به.  

بلکه  شد یرا شامل م کنونیو شمال هند و خراسان  ریپارام یها

حدود آن، خراسان  یتا اقص یبه همه ممالک خاوری اسالم یگاه

 (.73، ص زاده یحسن تق دیس ز،یتا چنگ زی)از پرو .شد یاطالق م
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بن مسلم، خوارزم، سمرقند، بخارا، ماوراء  بةیقت .نمودند

 کندی( او در هجوم به شهر ب48النهر و فرغانه را گشود، )

بود،  کندیهر که در ب و مال مردم آن را مباح کرد. خون»

که  برده کرد، چنان ،چه مانده بود همه را بکشت و آن

خراب شد. از مردم سمرقند  کندینماند و ب یکس کندیاندر ب

مردم  یو هست دیاسب گرفت، ده هزار تن به قتل رسان رهزا

در خوارزم هر که را خواندن و نوشتن  را طعمه آتش کرد.

 (49« )بکشت. ،دانست یم

بن مسلم، به حکومت خراسان  بهیبن مهلب پس از قت دیزی

خود  یور شد و با خدا حمله )گرگان( و به جرجانا» .دیرس

را به  یابیاز خون آنان آس ،شود روزیعهد کرد که اگر پ

گندم آرد کند و نان بپزد و از آن نان  ،گردش درآورده

هفت ماه مردم جرجان را در محاصره گرفت و بعد از  بخورد.

 ریآن شهر را بکشت، زنان و فرزندان را اس انیجنگجوفتح، 

جرجان برد بیابان هزار تن از آنان را به دوازده  کرد و

پس  سپرد تا همه را کشتار کردند. انیدست انتقامجوه و ب

به چرخش آمده و او گندم  ابیتا آس ختندیها آب ر بر خون

هزار تن  چهلمعامله،  نیدر ا آرد کرده نان پخت و بخورد.

 (50« )را کشتند. جاناز مردم جر

بهتر  ،یکافر هست گفتند یم یساگر به ک»در عصر حجاج، 

 حجاج ( »51.« )یهست عهیش ندیبگو که نیتا ا داشت یدوست م

را که گردن زده  یسال بر مردم حکومت کرد و کسانبیست 

کشته شده  یو یها ها و جنگ جز آن ها که در سپاه ،بود

 ، پنجاهبمرد یوقت هزار کس به شمار آوردند. 120بودند 

شانزده  ر محبس او بودند که هزار زن دسی هزار مرد و 

 یکیمحبس زنان و مردان  زار کس از زنان، برهنه بودند.ه

نداشت که مردم را از آفتاب تابستان  یبود و زندان محفاظ

حجاج به ( »52« )زمستان محفوظ بدارد. یو باران و سرما

شده و مخلوط به  هیکه از جو ته داد یم ینان انیزندان نیا

که به  ماند ینم شتریچند ب یهر زندانخاکستر و نمک بود و 

 (53.« )دیآ یدر م یزنگ اهانیرنگ س

و مشرق،  رانیرا در ا هیام یکشتارها و رفتارها، بن نیهم

 عباس یآنان را فراهم ساخت. بنبرافتادن منفور و مقدمات 

کرده و در بهره برداری بسیار مسأله،  نیاز ا زین

از ظلم و جور  که مردم را دادند یم دینو شان غاتیتبل

و  غاتیقسمت عمده تبل عباس یبن خواهند کرد.رها  هیام یبن

 نیشترینمودند که ب ینیرا متوجه سرزم شانی ها تیفعال

 شان تیتا درصد موفق داد یم یجا رو در آن تیو جنا ستم

 .عامل بود کی نیالبته ا .ابدی شیافزا

 در خراسان یروزیامکان پ یافزون-ب
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از  شتریدر شرق و خراسان، ب یروزین پامکا ،یلیبنا به دال

 :بوده است یامو یورتنقاط امپرا ریسا

 نیبا توجه به ا .انیدور بودن خراسان از شام مرکز امو-1

بود و امام  هیدر سور مهیحم ،یعمده دعوت عباس مرکز» که

جالب است که آن ( 54«. )جا اقامت داشت خود در آن یعباس

از نگاه امام  رایردند، زخود را از شام آغاز نک امیها ق

و هواداران  انیمروان عیو مط یشام حام اهل»ی عباس

 (55«. )بودند انیخاندان سف

به در مشرق ظاهر بود،  شتریاز همه ب انیکار امو یسست

ضد  یها در خراسان که از مرکز خالفت دور بود، نهضتویژه 

دعوت  تیموفق لیاز دال یکی توان یپس م قوت گرفت. یامو

در خراسان را دور بودن آن خطه از شام و اختالفات  یعباس

از همه  شیب یکنترل هر حکومت دیبدون ترد .آن دانست

جاست که استبداد  و در آن شود یم دایدر مرکز هو اتیوال

اجازه اظهار وجود و  یمخالف چیدارد و به ه یشتریظهور ب

 یمخالفان قصد سرنگون نیخصوصا اگر ا شود، یباور داده نم

 .را داشته باشند یگرید میکار آوردن رژ یوو ر

داشتند، نیرومند  یدستگاه جاسوس هیام یدر عراق، بن -2

 اریبس هیدر آن ناح دیعقا پخشو  رامکان دعوت آشکا» لذا

به اهل عراق  یاصوال اعتماد انی( و عباس56« )اندک بود

« بودند. تر در عراق نیرومند هاشم یبن» راینداشتند، ز

 عهیعمده دعوت شکانون  پیش، ها  از مدت کوفه»زی( و ن57)

و فرزندان ی در عراق بود و باشندگان آن از دوستداران عل

اهل کوفه هنوز  ،یامام عباس ظردر ن .رفتند یاو به شمار م

و مردم  هیمردم بصره هواخواه عصمان ان،یعلودوستدار 

 زین نهی( اهل مکه و مد58«. )خوارج بودندهوادار  رهیجز

 .ابوبکر و عمر قرار داشتند ریثزیر تأ

 بل ان،یتاز یرویقدرت خود را نه بر ن یها هیپا انیعباس-3

 نیا یمستحکم نمودند و برا (انیرانی)ا که بر قدرت عجم

 نیدر ا .نمودند یم رانیبه ا یادیتوجه ز ستیبا یمنظور م

 یدر دعوت خود، بیشتر بر موال انیعباس» :سندینو یباره م

 نخاطر آنا یبودند و از آزردگ یمتک انیرانیو مخصوصا ا

 (60.« )کردند یاستفاده م

که  یدیمدت مد یکه در خراسان مستقر بودند، ط ییعرب ها-4

از صورت عرب بودن  ،حشر و نشر داشتند یرانیبا عنصر ا

بودند که در خراسان  یعرب ها کسان نیا.»خارج شده بودند

 ته بودند.گرف یرانیو رنگ ا افتهینشو و نما  یبا موال

 یو به فارس دندیپوش یشلوار م انیرانیمانند ا شترشانیب

داشته...نوروز و مهرگان  یرانیآنان همسر ا .گفتند یم نسخ

به مبلغان خود  یامام عباس ،رو نیاز ا .گرفتند یرا جشن م
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به دنبال  باشند. انیمتوجه خراسان شتریکه ب داد یدستور م

در  یأموران عباسم مینیب یکه م هاستیی راهنما نیهم

 جیو به تدر گشتند یخراسان، شهر به شهر و ده به ده م

خراسان و ماوراء النهر مانند مرو، بخارا،  ینواح

القان، تختالن، مرورود،  ان،یش، نسف، چغانئسمرقند، ک

دعوت پراکنده گشت و جمع  نیا ستانیهرات، پوشنگ و س

 (61.« )وستندیپ شانیبه ا یریکث

است که آنان  نیعرب ها، ا نیره ادر با گریمسأله د

 نیقرار داشتند و هم یظلم و ستم عمال امو زیرهمواره 

 یامو میرژ ناظلم و جورها، سبب هواداری آنان از مخالف

از اهل  یاریشمار بس» :سندینو یباره م نیدر ا .گشت یم

گرفت و به زراعت و تجارت  شهیر تیعرب در آن وال لیقبا

 یپ یجنگ یبه شرکت در سفرها یلیاعالقمند شده بودند و تم

 نیاز ا نداشتند. ،کردند یدعوتشان م یکه والت امو یدر پ

 ،یسپاه حذف کرده و حکومت امو هایآن ها را از دفتر رو،

دهند  یارض اتیتا مانند اهل خراسان، مال کرد یشان موادار

عرب های  ،یرانیا ندارانیآن ها را مانند زم زیو ن

دهقان
5

عرب بودن را  ازیخراسان نه تنها امت .خواندند یم 

فرمان  ریز یی  تا اندزه اکه حت از دست داده بودند، بل

 رییتنها تغ ن،یبنابرا ها قرار گرفته بودند. عرب ریغ

حکومت، نه صرفا عوض شدن والت، ممکن بود وضعشان را بهبود 

 (62« )بخشد.

بود که ابو مسلم،  اتیاجحافات و تعد نیبا توجه به ا

هواداران  تیدر خراسان اهم ان،یعباس امیق ییرایا معمار

 انیتاز انیداشت و در م ظررا منظور ن انیعرب نهضت عباس

کامل حکومت  رییکه از تغ افتی یاریکسان بس زیآن سامان ن

خراسان در مخالفت با  یعرب ها پس، کردند یم یبانیپشت

و  یرا داشتند که موال یهمان شور و حرارت ان،یانمرو

سوی ز ا .دادند یباره نشان م نیدر ا دگانین و ستمدغالما

آن ها در برابر انقالب  یکه از سو ییعرب ها گر،ید

، اختالفات پیشها  خود از مدت شد، یاحساس خطر م انیعباس

اختالفات باعث شد  نیداشته و وجود هم گرید کیبا  یقیعم

 جامگان(اهیکه آنان نتوانند در برابر  دشمن نیرومند )س

                                                 
5

 ماتیدر تقس ،یعصر ساسان نداریزم تیاشراف ای اندهقان.  

دولت در مناطق  ندگانیبه عنوان نما یدوره اسالم یادار

 خود را همچنان نگه داشتند.پیشین  یامالک و اراض ،ییروستا

آن  لیخراج از کشاورزان و تحو تیدهقانان جمع و جبا فهیوظ

تنها از  نیالبته خراج زم المال مسلمانان بوده است. تیبه ب

سهم هر  زانیورد مو برآ دیگرد یاخذ م نیطبقات وابسته به زم

در دوره  ،گونه نیا بر عهده دهقان بود. انییاز روستا کی

 نیکشاورزان موظف به کار در زم یهمانند عصر ساسان زیاسالم ن

از اسالم تا  رانیا خی)تار به حکومت بودند. اتیمال یو ادا

 (.43ص  شه،ترجمه انو ،یفراریچارد نلسن  ،قهجسال
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خصوص در ه ب دست بزنند. یو به حرکت واحد دهیحدت رسبه و

 نیتر کارکشته تیود که مانع موفقب یفراوان کالتخراسان، مش

 .شد یسرداران م

 :قرار بود نیآن مشکالت بد

 .عرب هامیان  دیاول، اختالفات شد

 یامو فهیبودند، چه خل فهیدوم، وجود خوارج که مخالف خل

 .یعلو احت ای یعباس ایباشد 

و ثروت  تیحفظ موقع یکه برا ندارانیم، ثروتمندان و زمسو

 وجه چیعرب وابسته بوده و به ه لیاز قبا یکیخود، به 

 .ببردمیان وضع موجود را از  ینبودند که کس لیحاضر و ما

 انیدر م یی لهیبر وجود اختالفات کهن قبافزون چهارم، 

 جادیآن ها ا نیهم ب یعرب ها، اختالفات نو و تازه مذهب

و  یخالفت، مرکز دانستند یکه الزم م آنان یعنیشده بود، 

با هم اختالف داشته و خود به سه دسته  زین ،باشد یاسالم

 .انیو علو انیعباس ان،یهواداران امو :شدند یم میتقس

 ،نایمزدک ان،یمسلمان همچون زرتشت ریغ انیرانیپنجم، ا

 ،داشت یکه با هر چه به عرب بستگ انیو بودائ انیمانو

 .مخالف بودند

که با توجه به عدم  یششم، جاسوسان خلفا و دستگاه امو

آنان،  حد یب یو ستمگر انیامو یبرا یی توده گاه هیتک

بیشتر عرب ها با آن ها مخالف و دشمن بوده، لذا دستگاه 

 التیتشک .افتی یگونه روزافزون گسترش مه ب هیام یبن یجاسوس

 تنهض غاتیراسان، تبلتا در خ دندیکوش یم ان،یامو یجاسوس

شکنجه و  ق،یتوف ب،یاستنطاق، تعق ش،یرا با تفت یعباس

در لباس  یاما مبلغان عباس ببرند. نمیااز  کشتار 

که چگونه خود را از  دانستند یم یبه خوب شهیهم ،بازگانان

 .رها سازند انیامو یدستگاه جاسوس

از آن،  یدر باب مخاصمات عرب ها و استفاده دعات عباس

خود داشتند و  انیدر م دیعرب ها مخاصمات شد» :سندینو یم

خود شدت داده،  نهیرید یها نهیبه ک یو عدنان یمنی یقبار

و شدت عرب  یزیمجادالت و جنگ و خونر ،یدوره اموسراسر در 

اختالفات و  نیوجود ا نمود. فیضع تیرا در خراسان به غا

که بود  یعرب، از اسباب فیو طوا لیقبا میان ها تیعصب

 .کرد یدر آن سامان را آسان م انیعباس یسر یها نشر دعوت

 نیوجود هم ان،یاز جمله عوامل منتزع شدن خالفت از امو

 (63«. )اند اختالفات عرب و شدت تعصب آن ها را ذکر کرده
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 :گاراوضاع خراسان آن روزفشرده 

شرکت کرده  رانیکه در فتح ا انیاز تاز یجا گروه در آن»

خود، آب و  یبرا یی  فهیداشتند و هر طاسکونت  ،بودند

دستگاه  دست آورده بود.ه ب کشتزاریو چراگاه و  نیزم

استفاده  ،دید یهر وقت مصلحت م فیطوا نیخالفت هم از ا

در  نگاه داشت. ریبصره ز یو کار خراسان را وال کرد یم

و  تیاهم فهیخصوص دو طاه باشنده خراسان، ب انیتاز انیم

 فراوان بود. گریکدیشان با  و خصومت شتریاعتبارشان ب

و هم از  ادیشان ز چون هم عده یاز نژاد نزار میتم یبن

 ،به خراسان آمده بودند  دست عربه ب رانیهنگام فتح ا

ازد که  فهیبود و با طا اریو نفوذشان بس تیاهم

در  های مانیسابقه  .ندنزاع داشت ،بودند (ی)قحطانیمانی

خراسان  استیدر ر یول تر بود.کم های روزیو پ های لشکرکش

 عهیرب فهیخصوص که طاه ب نمودند، یرقابت م های با نزار

خراسان عرصه  گونه، نای .نمودند یم شانیهم مددکار

 بود. های مانیو  های مبارزات نزار

 شد، یمده گزیبر فهیاست حاکم خراسان از هر طا یهیبد

بن  بةیقت ها یمیمثال تم .کرد یخود را تقویت م وستگانیپ

 یمانیباهله  فهی)که از طا خراسان را یوال یمسلم باهل

 دیزیشدند و چون  رهیچ های مانی و بر ه.ق( 96بود(کشتند)

 فیضع ها یمیتم ،کار آورد یازد را رو فهیبن مهلب، طا

قدرت در دست  یاوضاع ادامه داشت و هر چند گاه نیا شدند.

 .افتی یآنان شدت م تیبود و عصب فهیادو ط نیاز ا یکی

او، نصر بن  امیابو مسلم در خراسان و ق تیمقارن مأمور

حکومت خراسان را بر عهده داشت و  ها،ی از نزار اریس

 یو هم. عهیبر سر بغض بود و با رب های مانی بالطبع با

که  بود، چنان ریبا تجربه و در امر حکومت بص یمرد

، خود ینیو با واقع ب کردمعاف  هیمسلمان شدگان را از جز

اما اوضاع خراسان  .نمود یم ینیب شیرا پ هیام یسقوط بن

 یبود که کار دیعرب چندان شد فیطوا تیو عصب شانیچنان پر

رو به  عباس یسوی دعوت بن کیاز  .آمد ینم از دست او بر

جا  با کمال دقت، مواظب اوضاع آن میو امام ابراه شرفتیپ

 د داشت.وجو گرید یمشکالت یو منتظر فرصت بود، و از سوی

در  جیبه نام حارث بن سر میتم یاز رییسان بن یکی

ماوراء  یاز شهرها یخالفت کرده، مردم برخ یطغارستان دعو

 .دندیالنهر به او گرو

گرفتار کار او بود، تا سرانجام حارث  یچند ارینصر بن س

نگذشت که نصر  یریکشته شد. د یهجر 128در ماه رجب سال 

بود به نام  یآن خروج مرد روبرو گشت و گرید یبا مشکل

که  یمانیاز رییسان  یمعروف به کرمان یازد یبن عل عیجد

 ینصر و کرمان انیم کرده بود. یارینصر را در فتنه حارث 

و  های نزار انیم یا مبارزه قتیجنگ درگرفت که در حق

هنگام، خراسان را دستخوش فتنه  نیدر ا بود. های مانی
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خود  روانیهم به پ یعباس امام .مینیب یم فهیدو طا نیا

ی اعتماد داشته باشند و مضر های مانیدستور داده بود به 

 لهی( را در دل، دشمن بدارند و نسبت به قبهای )نزار ها

 ،یبه دستور امام عباس و بدگمان بمانند. اریشهو عهیرب

سود  ریو تدب یاوضاع آشفته با هوشمند نیابو مسلم از ا

موضوع را از  نیکه ا ندانبرد، چ شیجسته و کارش را پ

 (64«. )اند آوردهشمار او به  تیعوامل مهم موفق

نصر و  انیآتش جنگ م زیابو مسلم خود ن ان،یم نیدر ا

 امیق تینزاع، در موفق نیتا از ا زد، یرا دامن م یکرمان

امر  شتریب» :سدینو یم یعقوبیکه  چنان د،یسود جو شیخو

از بزرگان  یت، جماعبود یدست ابو مسلم خراسانه ب یکرمان

نبرد روبرو  یو نصر برا یمرا خبر دادند که هر گاه کرمان

ده و  ییبایهر دو را شک ایخدا :گفت یابو مسلم م ،شدند یم

 یجالب است که خلفا( 65«. )نگردان روزیکدام را پ چیه

عرب ها را  یقوم یها تیتعصبات و عصب نیآتش ا زین یامو

ی م بهرهخود  سودفات، به اختال نیو از ا کردند یم زتریت

 .بردند

 یمختلف ناراض یها تیمل یریکارگه ب استیبر سافزون 

 تیکه حکاهست  یمسلمان خراسان، از سوی ابو مسلم، اخبار

در استفاده از  ،یوسوی از  استیس نیا یریکارگه از ب

 جادیو ا یممالک اسالمباشنده عرب  رینامسملمانان غ یروین

خراسان و جذب و استفاده از  انیتبا زرتش یارتباط و دوست

 -دیآفر از جمله، طرز رفتار ابو مسلم با به .کند یم آن ها

 ،یخالفت امو یروزها نیبوده و در واپس نیفرزند ماه فرد

خروج و  شابوریدر خواف ن ،ماهتابی یهجر 129حدود سال 

آن بود  یدر پ قتیاو در حق» آورد. روانشیپ یبرا یکتاب

 شیک انیم خواسته یم دیصالح کند و شامجوس را ا نیتا آئ

 میآورد و تعال دیپد یو سازش یاسالم آشت نییو آ یتزرتش

 انیباعث شد که در م دیآفر به یدعو .دیرایزرتشت را بپ

را  یزرتشت اصالحات نیاو در د رایتفرقه افتد، ز انیزرتشت

 روانیپ انیاگر در م که نیبا توجه به ا داشت. ظردر ن

در برابر اسالم  نید نیاضمحالل ا افتاد، یزرتشت تفرقه م

 ازنپذیرفته، او را  دیعقا یمغان زرتشت بود، یعتر میسر

و ابو مسلم، تا  دندیابومسلم در برابر او استمداد طلب

و  دیآفر به زشیخ ،یموبدان زرتشت کیبه تحر یی اندازه

از سازش  یی نمونه نیا . او را در خون فرو نشست روانیپ

 دیرا با دیآفر به یمجوس در ماجرا یرییسانابو مسلم با 

گوناگون ضد  یروهایاز ن ییجو او در بهره استیاز س یشبخ

شمار ه ب انیدادن او در نبرد با امو یاربرای یعرب، 

 (66«. )آورد

و  ارانی انیمطلب که در م نیا د،یآفر بر مسأله بهافزون 

مانند سام، استاد  یزرتشت یی هواداران ابو مسلم، عده

و اسحق ترک  زکیمعروف به سندباد، ن روزیاسپهبد ف س،یس
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 فهیطا نیابو مسلم با ا یارتباط و دوست دیبودند، مؤ

 ،یمغان زرتشت»بود که  ییو ارتباط تا جا یدوست نیا است.

 یدولت نوخاسته عباس یاسیس یرا از ابو مسلم و مش خود

 آن ان،یکه هم ابو مسلم هم عباس رایز کردند، یم یبانیپشت

 (67« )داده بودند یاریاهل بدعت  یها را در سرکوب

اقدام ابو مسلم در خراسان را سهلتر  زین گریدو حادثه د

در  یبا محارب بن موس هیمحاربه عبد هللا بن معاو یکی نمود:

 رانیکه عمال مغرب ا یفارس و کرمان تا اصفهان و ر ینواح

آتش  یها خوارج که شعله امیق یگریرا متشنج کرده بود و د

 نیا یدیمدت مد یمشتعل شده و برا نیالنهر نیآن در ب

آورده  رونیدمشق ب ینفوذ و قدرت مرکز طهیمنطقه را از ح

از آن مقدار که تشنج  شیرا ب رانیا له،یوس نیبود و بد

از اطراف خود جدا کرده  توانست، یم ییخراسان به تنها

 (68بود. )

 که: دیرس جهیتن نیبه ا توان یقسمت، م نیبر مطلب ا بنا

( از 69« )متنفر بوده هیام یاز همه از بن شیب انیخراسان»

امر  غیتبل یبرا نهیزم نیو مساعدتر نیبهتر»، رو نیا

 نادر خراسان و ماوراء النهر وجود داشت و مبلغ انیعباس

 (70«. )به آن صوب گسیل شدند یعباس انیداع ای

 یآرمان و یمذهب یبه عنوان عامل دیکه با یگریموضوع د-ج

اخبار و  ست،یجامگان به آن نگراهینهضت س شبردیدر پ

 خاور سویاز  موعود یبه ظهور مهد دیاست که ام یثیاحاد

عدالت و رفع ظلم از توده  ییبرپا یبرا اهیس یهادرفش با 

 نیا ریزیر تأث شد یداده م یمردم در اواخر عمر حکومت امو

برخی  امام بودند. امیمردم منتظر ظهور و ق ،ثیاحاد

 امیق یمسلمانان برا یانتظار عموم نیا زیتاریخ نویسان ن

از موجبات  یکیرا  یمهد ایقائم  نیزیر عناو ،یمنج یکی

 (71اند. ) دانسته هیام یسقوط بن

 یگروه دیجا مؤثر بود که سبب گرد ظهور تا آن نیانتظار ا

به نام حارث بن  یدر خراسان گرد مرد یاز عرب ها و موال

خالفت سربرآورد  یخارستان به دعوتُ در  یو .ندیآفراز  جیسر

اما به دست  آشکار کرد. اهیعلم س ،یو به نشانه ظهور مهد

پس، انتظار ( 72. )دیمقهور و مقتول گرد ارینصر بن س

از شرق و خراسان، انتظار دور از  )ع(یظهور امام مهد

با  یه، قامتنجامگااهیس زیپیش از رستاخ راینبود، ز یذهن

 .بود وستهیبه وقوع پ ییگ و ادعاچنان رن

از شرق با  )ع( که به آمدن امام یثیاحاد ،متن نیمناسب ا

 :آورده شود ،کنند یم حیتصر اه،یس یها رقیب

نقل  نیرا که ثقات محدث حیحسن و صح ثیحد نیابن ماجه، ا

( از عبد هللا بن حارث بن 269، ص 2اند در کتاب سنن)ج  کرده
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از  یفرمود مردم )ص(امبریه پنموده ک تیروا یدیجزء زب

آماده  یمهد یو پادشاهی را برا ندینما امیجانب شرق ق

 .سازند

نزد  نموده که فرمود: تیوار ثوبان از حضرت رسول اکرم

 فهیگنج شما سه نفر به قتل برسند که هر سه پسران خل

 فهیاز آن ها خل کی چیه گریو پس از آن، د باشند یم

سر رسند و  اهیس یها ا پرچمب یکه مردم تا آن شود، ینم

را بدان وضع  یقوم چیآن ها را به قتل رسانند که ه یطور

که  دیچون بشنو .دیایب یخدا مهد فهیسپس خل .شندنکشته با

 .دیکن عتیو با او ب دیاو رو آور یبه سو ،ظهور نموده

 .خداوند است یقیحق فهیخل ،یاو مهد رایز

 :رمودنموه که ف تیو هم ثوبان از آن حضرت روا

 که دل ندیآ دیاز جانب شرق پد اهیس یها با پرچم یمردم

آن  یبه سو  دارند، هر کس از آن ها مطلع گشت نیآتش یها

 یولو با رفتن از رو دینما عتیها روآورد و با آنان ب

 .برف باشد

 گونه نیبن مختار از خالد خداء بد زیعبد العز ثیدر حد

 :فرمود رسول اکرم)ص( آورده:

 که پرچمداران آن، دل دیآ یاز جانب شرق م اهیس یها پرچم

آن  یبه سو ،دیآن ها را شن امیهر کس ق .دارند نیآهن یها

آن ها  برف باشد. یها بشتابد، هر چند با راه رفتن از رو

 روانیو پ کنند یو آن را منهدم م ندیآ یبه شهر دمشق م

 .کشند یجا م پادشاهان را در آن

 یها چون پرچم نمود که: تیوار )ص(امبریثوبان از حضرت پ

به استقبال آن  ،دیآ یکه از خراسان م دینیرا بب اهیس

برف باشد چه در آن  یهر جند با رفتن از رو د،یبشتاب

 .خدا است فهیخل یجماعت، مهد

که  میهست یتیب ما اهل فرمود: امبریپ عبد هللا بن عمر گفت:

از پس  داده است. حیترج ایما بر دن یخداوند آخرت را برا

و از وطن آواره  نندیب یم ها بتیمص تمیاهل ب ،من

 یها از جانب مشرق با پرچم یتا آنگاه که مردم .گردند یم

 دهند یحق را به آن ها نم نیا کنند. امیبه طلب حق ق اهیس

و آن را به  رندیو حق را بگ ابندی یروزیتا جنگ کنند و پ

عدل کند، را پر از  ایمن بسپارند که دن تیاز اهل ب یفرد

چونان که از ظلم پر باشد، هر کس آن زمان را درک کند، 

«. برف باشد یاگر چه به رفتن از رو وندد،یبه آن ها بپ

(73) 

از سوی  رقیجامه و ب یبرا اهیجهت گزینش رنگ س یوجوه

 اند، که از جمله آن هاست: جامگان آورده اهیس
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 ست، ا مبریاپ نیقصدشان بازگشت به د که نینشان دادن ا-1

  امبر،یشباهت به علم پ یبرا-2

 نشان دادن سوگ خود از کشتار فرزندان فاطمه،  یبرا-3

و پسرش  دیخود از شهادت ز یجهت نشان دادن سوگوار-4

  ،ییحی

 اه،یبا گزینش رنگ س امیافزودن بر ابهت ق یبرا-5

جامه و علم  یبرا اهیگزینش رنگ س لیدل نیمهمتر دیو شا-6

 نیخود با ا امیا مطابقت دادن ظاهر قر انیاز سوی بومسلم

 .نهضت خود دانست شبردیو استفاده از آن در پ ثیاحاد

از بهره گیری با  توانستند یم یخوبه باز برنگین انیعباس

 ،یو آرمان یمذهب یامیرا به صورت ق امشانیق ث،یاحاد نیا

 نیوجود ا توان یدر ذهن مردم جا اندازند، لذا م شتریب

در  انیاقدام عباس لیاز دال گرید یکیرا  ثیاحاد گونه

 نیتراز نیرومند یکیاز خراسان و شرق و هم  امیقآغاز 

 ستیالزم به گفتن ن دانست. هیام یآنان بر بن یروزیعوامل پ

از  یاسالم ثیآشکار از احاد  اقدام، سوء استفاده نیکه ا

 .بود انیسوی آل عباس و بومسلم

 

  :ها ادداشتی

 یصدوق، ترجمه و شرح محمد تق خیا، شاخبار الرض ونیع -(1)

)دو جلد در  خیتار یب ه،یاسالم هیانتشارات علم ،یاصفهان

 .71، ص 1مجلد(، ج  ک،ی

ترجمه غضبان، چاپ اول،  ،یزیالنزاع و التخاصم، مقر-(2)

 .52، ص 1329 یانتشارات مرتضو

ترجمه  ،ینیامام، حس نیهشم یاسیس یزندگنگاه شود به: -(3)

، 1359 یاول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمچاپ  ان،یلیخل

 .56-53ص 

 یادوارد براون، ترجمه عل ران،یا اتیادب خیتار-(5و  4)

، 1ج  ر،یکب ریپاشا صالح، چاپ سوم، تهران، انتشارات ام

 .357ص 

جواهر کالم،  یترجمه عل دان،یز یتمدن اسالم، جرج خیتار-(6)

در  یپنج جلد )دورهریکب ریچاپ پنجم، تهران، انتشارات ام

 .754، ص 4مجلد(، ج  کی
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نگاه شود به: در باره ابو مسلم و نژاد و تبار او، -(7)

چاپ  نده،یترجمه ابو القاسم پا ،یمروج الذهب، مسعود

، ص 2، ج 1365 ی،و فرهنگ یسوم، تهران، انتشارات علم

چاپ اول،  ،یتیابن خلدون، ترجمه عبدالمحمد آ خیتار؛ 243

، ص 2، ج 1364 گی،فرهن قاتیات و تحقتهران، مؤسسه مطالع

 نیبعد از اسالم، عبد الحس رانیا خیرتا؛ 165و  164

، 1363 ،ریکب ریانتشارات ام ،کوب، چاپ چهارم، تهراننیزر

 .402و  401ص 

چاپ  ،یمطهر یمرتض ران،یخدمات متقابل اسالم و ا-(8)

 .405و  404، ص 1362 ،دوازدهم، تهران، انتشارات صدرا

بعد از اسالم، عماد  رانیا خیمفصل اسالم و تار خیتار-(9)

 یچاپ دوم، تهران، کتابفروش ،یاصفهان یحسن نیالد

 یتمدن اسالم، جرج خیتار؛ 372، ص 1، ج 1327 ،هیاسالم

 .239، ص 2ج  دان،یز

 .17ص  ،یحسن یامام، جعفر مرتض نیهشم یاسیس یزندگ-(10)

س اقبال، عبا حیتصح ،یتجارب السلف، هندوشاه نخجوان-(11)

 .108، ص 1357 ی،چاپ سوم، تهران، کتابخانه طهمور

ترجمه  ،یفرا ن. از اسالم تا سالجقه ر. رانیا خیتار-(12)

، 1363 ،ریکب ریحسن انوشه، چاپ اول، تهران، انتشارات ام

 .48ص 

بر تولد  ،یاسالم نیدر قرون نخست رانیا خیتار-(13)

بنگاه  ،انچاپ اول، تهر ،یاشپولر، ترجمه جواد فالطور

 .76، ص 1349 ،ترجمه و نشر کتاب

ترجمه محمود  ،ینورید فهیاخبار الطول، ابو حن(14)

 378، ص 1364 ی،چاپ اول، تهران، انتشارات ن ،یدامغان

 .23امام، ص  نیهشتم یاسیس یزندگ-(15)

 .358ص  1ادوارد براون، ج  ران،یا اتیادب خیتار-(16)

چاپ اول، تهران،  زاده، یتق ز،یتا چنگ زیاز پرو-(17)

در  رانیا خیتار؛ 72، ص 1309 ،انتشارات کتابخانه تهران

اخبار الطوال، -(18. )69و  68 ی، ص.اسالم نیقرون نخست

 .376ص  ،ینورید

ابن خلکان،  ان،یاالع اتیو ف 385و  384، ص جاهمان -(19)

از -(20. )303، ص 1(ج ی)دو جلدتا یب جا، یب ،یچاپ سنگ

 میابراه نیاسالم، حس یاسیس خی، تار75 ص ز،یتا چنگ زیپرو
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چاپ اول، تهران،  ،ندهیحسن، ترجمه ابو القاسم پا

 .19، ص 2، ج 1338 ی،اسالم یکتابفروش

ترجمه  ،یپطروشفسک چیپاولو ایلیا ران،یاسالم در ا-(21)

، 1354 ،امیکشاورز، چاپ چهارم، تهران، انتشارات پ میکر

 .68ص 

 .80و  60ص  ،یاسالم نیتدر قرون نخس رانیا خیتار-(22)

 .70، ص 1ج  دان،یز یتمدن اسالم، جرج خیتار-(23)

 .303، ص 1ج  ان،یاالع اتیو ف-(24)

ترجمه ابو القاسم  ،یطبر ریمحمد جر ،یطبر خیتار-(25)

، ج 1352 ،رانیفرهنگ ا ادیچاپ اول، تهران، بن نده،یپا

 .4710، ص 11

 .64و  63امام، ص  نیهشتم یاسیس ینقل از زندگ-(26)

تمدن  خیتار، 135ص  ،یزیالنزاع و التخاصم، مقر-(27)

 .755، ص 4ج  دان،یز یاسالم، جرج

، ص 1.مرآة الجنان، ج 186، ص 1ج  ،یالعبر، ذهب-(29و  28)

 .78و  77امام، ص  نیهشتم یاسیس ی، به نقل از زندگ285

 .756، ص 4ج  دان،یز یجرج، تمدن اسالم خیتار-(30)

ترجمه محمد  ،یعقوبیابن واضح  ،یعقوبی خیتار-(31)

و  یچاپ سوم، تهران، مرکز انتشارات علم ،یتیآ میابراه

 .336، ص 2، ج 1362 یفرهنگ

 .358، ص 1ادوارد براون، ج  ران،یا اتیادب خیتار-(32)

 ،یوسفیابو مسلم سردار خراسان، دکتر  :نگاه شود به -(33)

 .ومفصل س ،یبیج یها چاپ دوم، تهران، انتشارات کتاب

 .153النزاع و التخاصم، ص -(34)

 ی، الکامل ف4698و  4697، ص 11ج  ،یطبر خیتار-(35)

چاپ اول، تهران،  ،یلیترجمه عباس خل ر،یابن اث خ،یالتار

.النزاع و 104و  103، ص 9ج  تا، یب یعلم یمؤسسه مطبوعات

 .154التخاصم، ص 

نگاه اول،  فهیرفتار و حکومت سه خل وهیدر باره ش-(36)

 .277-270کوب، ص نیبعد از اسالم، زر رانیا خیتارود به: ش
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بن محمد  میالغارات، ابو اسحاق ابراه :نگاه شود به -(37)

نشر فرهنگ اسالم، تهران،  ،یا ترجمه باقر کمره ،یکوف یثقف

 .تا یب

 .311اخبار الطوال، ص -(38)

 ه،یو زمامداران خودسر، محمد جواد مغن عهینقل از ش-(39)

اسالم،  امیچاپ دوم، قم، انتشارات پ ،یزمان یطفترجمه مص

حسن، ص  میابراه نیاسالم، حس یاسیس خیتار، 111ص  تا، یب

330. 

ابوالفضل  ان،یامو یخیتار عیفجا ای اهیهزار ماه س-(40)

 .181، ص 1351چاپ اول، تهران، انتشارات چاپخش،  ،یقاسم

 .ب ترجمه الف. س،یبن ق میاسرار آل محمد، سل-(42و 41)

 .153و  150ص  ،یقمر 1400الف، قم، 

 ه،یاالسالم، انتشارات فق ضینهج البالغه، ترجمه ف-(43)

، 102 یها خطبهنگاه شود به:  زیو ن 91خطبه  تا، یتهران، ب

 .6. الغارات، ص 165، 158

و  یمل یها روند نهضتنگاه شود به:  هیدر باره شعوب-(44)

مان انتشارات و انصافپور، تهران، ساز ران،یدر ا یاسالم

 ه،ینهضت شعوب .71-50، ص 1359 یانقالب اسالم  آموزش

 .ممتحن ینعلیحس

تهران،  ،یراوند یمرتض ران،یا یاجتماع خیتار-(45)

تمدن  خی، تار120، ص 2، ج 1354 ریکب ریانتشارات ام

 .731، ص 4ج  دان،یز یاسالم، جرج

 .51ص  ران،یدر ا یو اسالم یمل یها روند نهضت-(46)

 .240-229، ص 2ج  دان،یز یتمدن اسالم، جرج خیتار-(47)

 .467، ص 1ج  انیاالع اتیوف-(48)

 اهی، به نقل از هزار ماه س53بخارا، ص  خیتار-(49)

 .204...، ص ای

 .122، ص 2ابن خلدون، ج  خیتار-(50)

 .118و زمامداران خودسر، ص  عهیش-(51)

 .169، ص 2ج  ،یمروج الذهب، مسعود-(52)
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و زمامداران  عهیبه نقل از ش ،یابن جوز خیتار-(53)

 .122خودسر، ص 

 .47و  48از اسالم تا سالجقه، ص  رانیا خیتار-(56و  55، 54)

 .696، ص 4ج  دان،یز یتمدن اسالم، جرج خیتار(57)

 .48از اسالم تا سالجقه، ص  رانیا خیتار-(58)

 .54ابو مسلم سردار خراسان، ص -(59)

 .75ص  ،زیتا چنگ زیاز پرو-(60)

، ابومسلم 392کوب ص نیبعد از اسالم، زر رانیا خیتار-(61)

 .54سردار خراسان، ص 

 .57از اسالم تا سالجقه، ص  رانیا خیتار-(62)

. 378مفصل اسالم، ص  خی، تار73ص  ز،یتا چنگ زیاز پرو-(63)

 .63ص  ،یاسالم نیدر قرون نخست انیار خیتار

 .62و  60ابو مسلم سردار خراسان، ص -(64)

 .317، ص 2ج  ،یعقوبی خیتار-(65)

 .35از اسالم تا سالجقه، ص  رانیا خیتار-(67و  66)

 .66و  65ص  یاسالم نیدر قرون نخست رانیا خیتار-(68)

 .240، ص 2ج  دان،یز یتمدن اسالم، جرج خیتار-(69)

 جدهمیسده ه انیاز دوران باستان تا پا ران،یا خیتار-(70)

 میترجمه کر گران،یو د ایکاسفولویگپ و. ن. ،یالدیم

 .170، ص 1363 امیکشاورز، چاپ پنجم، تهران، انتشارات پ

 .75ص  ز،یتا چنگ زیاز پرو-(71)

 .49از اسالم تا سالجقه، ص  رانیا خیتارنگاه شود به : -(72)

 ،یعالمه مجلس بحار االنوار( 13)جلد  موعود یمهد-(73)

 .306، 305، 297، 296، ص 1356 ،تهران ،یدوانی ترجمه عل

 .289همان مأخذ، ص -(74)

 .271اسرار آل محمد، ص -(75)
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در این جا فشرده پژوهش آقای سیستانی را )با اندکی 

 ویرایش( می آوریم:

 

 اعظم سیستانی

 بخش نخست

 «افغانستان»نخستین حمالت عرب ها بر 

 مردم یها نخستین واکنش و

]گستره[  جبهه بر دوتوجه داشت که حمالت عرب ها از  دیبا

 ستانیاز استقامت س یکیآغاز شد،  ]کنونی[ « افغانستان»

 به استقامت هرات در شاپورین از یگرید جنوب غرب و در

 :میکنی آغاز م ستانیس هجبه شمالغرب. از

شاه  -در ایران یزدِگرد سوم ابن عفان،عثمان در دوره 

مان از کر و گریزد مي یبه شهر یراز شه ینگونبخت ساسان

از سرداران  یمجاشع یک .(.ه ۲۳) آورد یبه سیستان پناه م

 مي ومرکز کرمان را فتح  -عرب در تعقیب اوست. او سیرجان

-بن عامر   عبدهللاسوی دنبال یزدگرد برود. از ه خواهد ب

که  شود یماموریت داده م یوه کارگزار خلیفه در فارس، ب

ه باست که  این .کندفتح  سیستان را ،پس از گشایش کرمان

. سیستانیان از افتد یراه مه گران ب یسیستان با لشکر یسو

سرانجام  ،زد و خورد یپس از مدت و آیند یشهر بیرون م

 ( ۱گردد.) مي مجاشع شکست خورده باز
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خراسان ه خواهد از سیستان ب بیم لشکر اسالم مي یزدگرد از

. مرزبان سیستان )ایران بن رستم( او را با بگریزدمرو  و

دادن در  یپس از پنج سال مهمان اش ینفر ارحرم یکهز

قول ه کند. ب مرو بدرقه مي سیستان، از سوی افراد خود تا

 یمرزها خراسان بزرگتر و این هنگام سیستان از : دریطبر

 ( ۲مردمش بیشتر بود.) تر و آن سخت

 یهجر ۳۰سال در ،شود یعثمان چون از شکست مجاشع آگاه م

 ربیع بن زیاد»نام ه ب یر دیگر( سردایمیالد  ۶۵۰)=

چون از  فرستد. او فتح سیستان مي یرا برا «یالحارث

کرد،  )دشت خوابگاه( عبور هیرمند بگذشت و از ریگزار

( به ۳سپاهیان ایران بن رستم بن آزادخو مرزبان سیستان)

گرفت و از هر دو سوی   خونین در ینبرد تند،پرداخمقابله 

کشته شدند،  یشتریا افراد بعرب ه خصوص ازه ب و ییعده 

ربیع بن زیاد چون  شدند. یصلح راضه طرف بدو سرانجام 

 یفرمود تا تخت»... کند  دیدارخواست با ایران بن رستم 

و  شان، یها ساختند از آن کشتگان و جامه افگندند بر پشت

جا  ساختند. بر شد و بر آن ها گاه یههم از آن کشتگان تک

نفس خود و بزرگان و مؤبد ه ود بنشست و ایران بن رستم خ

به نزدیک  ،لشکرگاه اندر آمدنده چون ب .مؤبدان بیامدند

صدر آمدند، او را چنان دیدند، فرود آمدند و بیستادند. 

بزرگ  یها دراز باال و گندمگون بود با دندان یو ربیع مرد

بن رستم او را بر آن حال  ایرانچون  .نیرومند یها و لب

کشتگان، باز نگرید و یاران را گفت:  بدید و صدر او از

روز فرا دید نیاید، اینک اهرمن فرا ه گویند اهرمن ب مي

 دید آمد که اندر این هیچ شک نیست. 

گوید، ترجمان باز گفت ربیع  ربیع بپرسید که او چه مي

داد  درودبخندید بسیار، پس ایران بن رستم از دور او را 

ه پاکیزه صدریست، پس و گفت ما برین صدر تو نیائیم که ن

صلح را  قرارداد ( و۴« )همانجا جامه افکندند و بنشستند.

هر سال از سیستان »چنین امضاء کردندکه ایران بن رستم 

 هزار هزار درهم )یک میلیون( بدهد امیرالمومنین را و

 جامیک  دست هره ب نابالغ( بخرم و )غالم وصیف امسال هزار

ها  خط برین جمله بکردند و عهدها زرین و بفرستم هدیه، و

قصبه اندرشد ه بدادند و ربیع ز آنجا برخاست و ب

 (۵«)ایمن.

که  سیستانیان. چنان بود نخستین برخورد اسالم با این

 نیقرارداد صلح از دعوت مردم به د نیدر ا ،شودی م دهید

فاتحان عرب مهم  یچه برا آن و ستین انیم درسخنی اسالم 

بود که سیستانیان . روشن است برده بوده و متیغن ،بود

عمل پیاده کنند و چنین  این قرارداد را در توانستند ینم

ابتدا مردمان ُبست با  ،را بپردازند. بنابرین یمبلغ گزاف

آن  یاعتراض کردند و از اجرا تشدبه  مواد این قرارداد 

نکنیم، آخر  یحرب کردند و گفتند ما صلح م و»سرباز زدند 
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ه بزرگ برده کردند و ب یو گروه دشته شاز ایشان بسیار ک

 ( ۶« )درگاه امیر المومنین )عثمان( افتادند.

 مردم بست گرفت و چهل هزار برده از عیرب ،یبالذربه گفته 

اقامت  مین سال و همه را به عربستان فرستاد و در مدت دو

 ( همین۷تا توانست مردم را تاراج نمود.)  ستانیخود در س

بن عامر حرکت  عزم فارس نزد عبدهللا هکه ربیع از بست ب

عامل  دست به عصیان زدند و مردم سیستان )زرنج( نیز ،کرد

 ( ۸خود بیرون کردند.)  و دیار شهر ربیع را از

 ۶۵۳هـ ) ۳۳ء سوم در سال  دستور خلیفهه ب بن عامر عبدهللا

از و  یاسالم ی( عبدالرحمان بن سمره را با فقهایمیالد

یستان فرستاد. ابن سمره چون به به س یه حسن بصرلجم

جشن، ایران بن رستم را  یاز روزها یسیستان رسید، در یک

 بدل دو شد در در زرنج در قصرش محاصره کرد، و او مجبور

وصیف )برده  لیون( درهم و دوهزاریم )دو هزار ارهز

( عبدالرحمان بعد ۹عبدالرحمان صلح نماید.) نابالغ( با

 «زور»داور تاخت و بت معروف  این برکش و بست و بالد از

گویند از  که  زمینداور ( را دردی)= سور = سون = خورش

برکند و ُرّخِج )قندهار(  ،سرخ و چشمانش از یاقوت بود یطال

و چون  فراوان تصرف نمود متیغن و زابل را نیز بگشود و

و خالفت به  مدینه کشته شد سوم اسالم در فهیدرین وقت خل

 نیکه در ا یثروت و میره با غنارسید، ابن سَمُ  یعل

لخالفه  دست آورده بود، از سیستان به داراه ب های لشکرکش

را به نیابت خود به سیستان  یامیر بن احمد یشکر رفت و

را  یعامل عرب شوریدند و دوبارهمردم زرنج  یگذاشت، ول

 (۱۰هـ(.) ۳۵خود بیرون راندند ) از شهر

 میمق لوکان عرب تبارصع از رهزنان و یجمع ،مین ساله در

و عمران بن فصیل  یحسکه بن عتاب حبط یسرکردگه ب ستانیس

 زالق در جنوب غرب زرنج حمله برده، آن یبر روستا یبرجم

خود  فشارزیر زرنج را  یمدت جا را تاراج کردند و

 یرا برا یطای عبدالرحمان بن جرو ،یگرفتند. حضرت عل

را به زرنج راه  حسکه او گماشت، مگر ناداره امور سیستا

با چهار  یبن کاس عنبر ینداد و او برگشت. بعد از آن ربع

حسکه مامور  یسرکوبه ب یهزار نفر لشکر از حضور حضرت عل

 (۱۱هـ( ) ۳۵) قتل رساند.ه حسکه را ب گشت و

 ۳۶که در سال  آشفته بود، تا آن سیستان ناآرام و اوضاع

ن بن سمره عبدالرحما یباز همان سردار مجرب عرب یعن یهجر

 داشت، از سوی امیر یکه در امور سیستان سابقه و معرفت

حیث ه معاویه بن ابوسفیان )هنگام جریان جنگ صفین( ب

از  یابن سَُمره با جمع فرستاده شد. سیستان مقرر و یوال

جا  به سیستان آمد و در این یاسالم یعرب و فقها نسردارا

  را یاسالم مسجد آدینه )جامع زرنج( و مرکز تبلیغ یبنا

 را درس مي یدر آن احکام اسالم یقایم کرد که حسن بصر
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از  ،سیستان در یاز اندک اقامت پس( عبدالرحمان ۱۲داد.)

 ( و زابلستان رفت ویکنون راه خاش و بست به رخج )قندهار

راه زور  از یجا را که ارتداد کرده بودند، گاه مردم آن

 یکابلشاه مرد د.کابل کشیه با صلح مطیع نمود و ب یگاه و

که هرگز از دشمن هراس نداشت  بود یریدل جنگ آور پرقوت و

مهاجم  و با لشکر گرفتی قرار م  سپاه خود شیشاپیو در پ

 .دیگنج یعرب م

 یهم شینفس خوه شاه کابل حرب ب: »ستانیس خیبر تار بنا

بکشت  ارینکرد، بس یبرو برابر کس چیکه ه بود یردکرد، م

( ۱۳.« )گشت دیشه دست او مسلمان بر هزار اند و ستیتا ب

صلح  معهذا کابلشاه سرانجام با سپاه عرب از در مذاکره و

 شر عرب را در بدل پرداخت پول وبرای چندی  آمد و شیپ

باره به  نمود. عبدالرحمان دو طرفبر برده از سر کابل 

او دستور داد که  ماند و ستانیدر س آمد و سه سال ستانیس

 و رندیگ یتا مار هم کشت دیپشتک( را نبا)خار جژ راسو و»

دفع  شانیاست، تا شر ا اریبس مار ستانیسه ب خورندکهی م

 (۱۴بصره بمرد.)  بعد به بصره رفت و در یو« باشد.

 

 :زرتشتیان عصیان

 یبانیاز پشت یین زردشتیآ ،یدولت ساسان یفروپاش با

سلسله  ییمحروم گردید. سطوح باال یغیر روحان دستگاه

موبذان در باال و آهورامزد  سطوح موبذ ییعن ،یرسم مراتب

قرار داشت، اکنون دیگر  یپس از والفاصله موبذان که ب

به اسالم آوردن  یوجود نداشت. و این از میان رفتن رهبر

بزرگ و میانه کمک  یشهرها در یزردشت ییطبقات باال یعسر

غالبًا  یحومه شهرها و روستاها، موبذان محل کرد. اما در

گذشته خود را بر پیروانشان نگهداشتند.  از نفوذ ییاره پ

باز سیستان مانع آن گردید که این سرزمین  پیکر هموار و

 یوجود سیاست رسم بزرگ آئین کهن گردد. با دژ استوار و

به سود تشویق فعاالنه مردم  ی)که در این روزها به هیچ رو

ه عرب به پیوستن به امت مسلمان نبود( در آمدن ب غیر

با شتاب انجام  توانست به شمار فراوان و ینم یآئین اسالم

که در سیستان  دهند مي یگواه یمنابع تاریخ پذیرد.

وجود  یباره فرهنگ و سنن باستان در یاحساسات نیرومند

 داشته است.

 یجاه معاویه ب ( امیریالدیم ۶۶۱)=یهجر ۴۱سال در

ه عبدهللا حکومت سیستان و خراسان را ب عبدالرحمان بن سمره،

به   ستانیس سال بعد سرنوشت خراسان و داد و دو بن عامر

( سپرده شد و او ربیع هیمعاو یناتن )برادر زیاد بن ابیه

 ۶۶۶هـ =  ۴۶را به نیابت خود به سیستان فرستاد ) یحارث

به سیستان و مردمان را جبر کردند تا  بیامدربیع » و م(.
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ار گبرگان مسلمان علم قرآن و تفسیر آن آموختند... و بسی

 (۱۵« )گشتند.

زابلستان  یبه ُبست و ُرخّد و نواح یهجر ۴۷در سال  ربیع

لشکر کشید و بعد از شکست رتبیل، مال فراوان از آن دیار 

دیوان خراج او نهاد به » خود به سیستان آورد و با

)تحصیلداران ی حساب جهبذ وجاب سیستان و رسم دبیران و

استواران )معتمدان( و  مشرفان و و یمستوف خراج( و مال و

 (۱۶« )کرد. یبصر تدبیرحسناین همه 

 یجاه ( ربیع از سیستان عزل و ب.م ۶۷۱) یهجر ۵۱سال  در

 فرمان داشت که او بکره تعیین گشت. و یاو عبیدهللا بن اب

 ( ۱۷« )گبرگان برافکند. یها همه هیربدان را بکشد و آتش»

دهقانان و »د، او باین قصد به سیستان آمده بو چون

پس « گردند یکه عاص )زردشتیان( سیستان قصد کردند گبرگان

راشدین  یما با خلفا مسلمانان سیستان گفتند: اگر پیغمبر

که با ایشان صلح کردند تا ما  یاین کرده اند با گروه

جا  نبودست، این نه و  اگر این کار تمام کنیم، و نیز

یست و اندر صلح. و کرد که اندر شریعت اسالم ن ینباید کار

باز نامه نوشتند به  و»شام هدایت خواستند  از سر از نو

شام{. جواب آمد که ایشان معاهدند، و آن  حضرت خلیفه }در

پرستیم  یگویند که ما خدا ایشانست و ایشان مي یمعبد جا

( را ۱۸و این آتشخانه )آتشکده( را که داریم و ُخرشید )

یم این را پرستیم، اما که داریم نه بدان داریم که گوی

جایگاه آن داریم که شما محراب دارید و خانه مکه، ه ب

چون برین حال باشد واجب نکند )برکندن( که جهودان را 

نیز کنشت است و ترسایان را کلیسا وگبرگان را آتشگاه، 

ایشان ]چه فرق کنیم[...  یمیان معبد جا چون همه معاهدند

« که دیرینه گردد. یو جا یبرکندن چیز دارندو نیز دوست ن

(۱۹) 

 در یزردشت نییکه آ بر می آیداشارات تاریخ سیستان  از

( به حیات .)هفتم م یسیستان ظاهرا در سراسر سده یکم هجر

 در بن عامر عبدالعزیز یوالیتدار یط ادامه داد. در خود

نام ه ب یدهقان ( ازی)هفتم میالد یدهه نهم سده یکم هجر

 انیزرتشت یشود که سخنگو مي رستم بن مهرهرمزد یاد

گوشه  در و (۲۰والیتدار عرب بوده است. ) برابر سیستان در

دراز  یها تا مدت آتشکده از یو کنار این والیت، آتش برخ

معروف  بزرگ و یها جمله آتشکده از خاموش نگشته بود.

شمال زرنج  یدر یک منزل« آتشکده کرکویه»هم  یسیستان یک

را از  کرکویه بود که قدامت آنبر راه خراسان در محل 

و آتش آن هرگز خاموش نشده بود.  نستنددا زمان گرشاسپ مي

 یزرتشتیان سیستان در عصر ساسانیان و قرون نخستین اسالم

آتش مقدس،  برابر در آتشکـده کرکویه، هنگام نیایش در

 کردند:  این سرود را زمزمه مي
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 فُرخته بادا، روش

 خنیده گرشاسپ، هوش

 ت از جوشپرس یهم

 ، انوشیانوش کن م

 بدا گوش  تدوس

 به آفرین نه، گوش

 ، کوشیهمیشه نیـک

 گذشت و دوش یکه د

 شاها ! خدایگانا !  

 (۲۱)یبه آفرین شاه

 نیدر ا یزردشت آیین، ستانیس خیاشارات تار بر بنا  

هنوز  ی،= سده دهم میالدیتا اوایل سده چهارم هجر نیسرزم

نکرده بود. به  یاسالم خال یاطور کامل بره خود را ب یجا

 یسامان یکه وال یهجر۲۹۹سال  گزارش تاریخ سیستان در

بن اسحاق با شورش هواداران صفاریان از  والیت، منصور

 یکه با و یگبر یسرنگون گردید، به سرا تاورنگ امار

 (۲۲پناه برد.)  ،داشت یدوست

 یباره مالیات، هم از مال جوال گزارش تاریخ سیستان در

 یزردشتیان و مسیحیان م یکند که ذمیان یعن مي یاد

 «یآذرو»به نام مال  ییک فقره غیرعاد پرداختند و هم از

 رضحق اال یزند به معن حدس مي شود که بهار، یادآور مي

دهم ) یسده چهارم هجر آتشگاه ها زردشتیان بوده است. در

 یزندگ یزردشت یزیاد ناحیه قهستان هنوز شمار در ی(میالد

کرمان تا فتوح یعقوب لیث و عمرو در نیمه  ردند. درک مي

زردشتیان همچنان  (ی)سده نهم میالدیدوم سده سوم هجر

 (۲۳نفوذ بودند.) پرجمعیت و با

عباد بن »بکره، حکومت سیستان به  یاز عبیدهللا بن اب پس

داشت، رسید. و چون  یکه با معاویه نسبت خواهرزادگ« زیاد

مردمان »عه کربال را پیش آورد، معاویه درگذشت و یزید واق

گرفت یزید، که با  بر یسیستان گفتند نه نیکو طریقت

فرزندان رسول علیه السالم چنین کرد، پاره شورش 

( این شورش سبب شد که عباد بن زیاد ۲۴.« )ندرگرفتندا

 ۲۰) درم مجال ماندن در سیستان نیافت و بیست هزارهزار

المال بود برداشت و به  لیون درهم( پول نقره که در بیتیم

 (۲۵) بصره برد.

( ابوعبیده پسر دیگر یمیالد ۶۸۱=یهجر ۶۲)پسانتر  یکم

حکومت سیستان فرستادند. اوضاع همچنان آشفته ه زیاد را ب

و ناآرام بود و در مدت ده سال چندین حاکم سیستان رد و 

آن  یپ در ،شدند که به سیستان مقرر مي یوالیان بدل شد.

را  خود یکه نوبت شان سرآید، جیب ها از آن تا پیش بودند

در  یحتم بطور یمال یها یو زیاده ستان یپرکنند. زورگوی

 (۲۶) سیستان موثر بوده اند. یها ها و ناآرامي عصیان
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 غرب: هجبه عرب ها از حمالت

 ، احنف بن قیس به دستور]کنونی[ غرب افغانستان در

ه ب سین گذشت واز طب یساسان گرد دنبال یزده خلیفه سوم ب

آن سرزمین )ابرشهر= نیشاپور(  خراسان کشید و مرکز یسو

عملیات  راه صلح بگشود و آن را مرکز را بدون جنگ از

و ماوراء النهر  یافغانستان شمال یسوه خود ب یبعد

سرخس و حکمران  یمحل امیرسپس با  یقرارداد. فرمانده عرب

ت والیات مصالحه نمود و سپس نوب ابیورد معاهده و یمحل

ق  ۳۲هرات رسید. سرلشکر عرب احنف بن قیس در سال  مرو و

یک میلیون درهم و پرداخت با امیر هرات در بدل  .م ۶۵۲=

خراج ساالنه سه صد هزار درهم مصالحه نمود و راه  پذیرفتن

باز کرد. در این  غانستاناف یوالیات شمال یسوه خود را ب

، یو طبر یفردوس قوله مرو ب یوقت مرزبان یا حکمران محل

از بیم اتحاد یزدگرد و  یسور یبود. ماهو یماهویه سور

دست ه ماوراء النهر، یزدگرد را ب یترک یسپاه امداد

م( و حاکمیت خود را تا ۶۵۱قتل آورد)ه در مرو ب یآسیابان

( اما احنف بن قیس ۲۷بخارا گسترش داد.)  بلخ و هرات و

جیحون عقب  یسو حمله نمود و او را به آن یسور یماهو بر

 از یزد و تسلط خود را بر مرو و هرات قایم کرد و یک

تا بلخ و تخارستان و  یهمراهان او، خبیب بن قره الیربوع

گرچه به مقاومت  یسمنگان پیش رفت. مردم آن نواح

 یشگیاسالم با خشونت هم یسرانجام نیروها یپرداختند ول

 )مرغاب( و بلخ و مرورود خود مقاومت مردم را در

 ( ۲۸م. )  ۶۵۲=۳۲گوزگانان و تالقان درهم کوفتند )

از گشودن  پسست که سردار عرب احنف بن قیس ا برآن غبار

 یبا قوا هرات از راه مصالحه به استقامت بلخ حرکت کرد و

)مرغاب( برابر شد و بعد از  مرورود یمحل امیر« بازان»

اسالم و یا  پذیرفتناحنف او را به  ،کوتاهیزد و خورد 

را با « ماهک»خود  برادر« بازان»جزیه دعوت کرد.  رداختپ

که در آن نامه چنین  نزد احنف فرستاد ینامه و ترجمان

 یکشنده گرزه اژدهای و جدم از سواران نامور»نوشته بود: 

گرفته است. اگر تو  بوده، و این سرزمین را در تیول خود

را و خاندان م یباید اقطاع مرا بشناس ،یخواه مصالحه مي

صورت شصت هزار درهم به  در آن ،یباج معاف شمار یاز ادا

 « دهم. یم راجعنوان خ

قبول است، برتو و  خواهش تو»داد:  پاسخسردار عرب چنین 

همه شما  نیست، اما کمک به مسلمین بر یخاندانت خراج بر

حاصل  یمنزلت و نفقه کاف ،یشد الزم است. اگر مسلمان مي

. یگردید مسلمین برابر ميمن و سایر ا و با یکرد مي

 مهر احنف و پنج نفر از  .یهجر ۳۲یکشنبه محرم سال 

 (۲۹« )عرب. دیگر ردارانس
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 : یقارن هرات امیق

 دست بازان شهزاده مروروده شکست احنف بن قیس ب از پس

بر او حمله برده  یمحل یهزار از نیروها یس )مرغاب(که با

بدهللا در رأس شکسته بودند، خالد بن ع کاخشو او را در 

پراخت و خراسان و پوشنگ و هرات و غور  ه مقابلهب یسپاه

 یق(. اما دیر. ه۳۲) را به تصرف خود درآورد سبادغی و

هم برآمدند ه ب یهجر ۳۲نگذشت که مردم هرات در همان سال 

 چهل هزار نفر از مردم هرات و یقارن هرات یرهبره و ب

ودند و حکمران بادغیس، طبسین برخالف سلطه عرب قیام نم

 هرات بیرون راندند و بن عبدهللا( را از هرات )خالد یعرب

پاک  یعمال عرب بادغیس را از وجود پوشنگ و قلمرو هرات و

تا نیشاپور  ننمود وبسنده استقالل هرات  هنمودند. قارن ب

پیش تاخت و آن را از چنگ عرب ها بیرون کشید، اما در 

و ا عبدهللا بن خازم بر نیشاپور، یکه حکمران عرب یشبیخون

 (۳۰) نیروهایش پراکنده گردید. قارن کشته شد وزد، 

 یبرضد عمال و حکام عرب یگاه از مردم هر یها شورش چون

کرد، این اندیشه را در  سیستان بروز مي در خراسان و

 یها اداره امور سرزمین یدستگاه خالفت ایجاد کرد که برا

خود در منطقه  یه هابا خانواد یمفتوحه باید عساکر عرب

از نزدیک کنترل کنند و به همین  بمانند تا وضع را بهتر

به شمار  ،یدر زمان معاویه نخستین خلیفه امو» یلدل

 شان از کوفه و یعرب با خانواده ها یپنجاه هزار سپاه

دهکده  ابصره به نیشاپور و بلخ و مرو و دیگر شهرها و حت

طور ه در آن نقاط ب تا خراسان و تخارستان گسیل شدند یها

دایم سکونت اختیار کنند و به همه ایشان زمین و خانه 

 ( ۳۱.« )دداده ش

در  یهجر ۴۵ها در سال  این است که این مهاجرت بر بوسورت

از و زیاد بن ابیه برخراسان صورت گرفت. ا یعهد والیتدار

عرب ها را در خراسان و  یآغاز استقرار دایم یقول طبر

ربیع بن زیاد در خراسان و  یوالیت دارسیستان به دوره 

 مي تم( نسب۶۷۱) یهجر ۵۱بازگشت او از سیستان در سال 

 و یسر تصرف بهترین اراض خراسان بر دراو گفته ه دهد. ب

 و ها میان یمني ییسخت قبیله  یجنگ ها ،یمنابع مالیات

ها صورت گرفت که اندیشه  یتمیم ها و ازدي ها، و ريصم

قتیبه ( » ۳۲ا را در خراسان سبب شد.) عرب ه یسکونت دایم

 ازآنان یک نیمه  یتا جملگ بن مسلم اهل بخارا را فرمود

تا عرب از احوال  خویش را به عرب ها شهر بدهند یها خانه

و آن مردم از این راه به ضرورت  ایشان باخبر باشد

 (۳۳) «مسلمان بمانند.
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  : ینیزک بادغیس امیق

نیزک »بوم معروف به  و مرز دیگر از دلیرمردان این ییک

تخارستان  بلخ و ضد سلطه عرب در که بر بود «یبادغیس

افراشت. این شخص مقام  علم استقالل بر قیام کرد و

ی یفتل یا یلقب حکمرانان هفتال)جانب یبغو  از یحکمران

 یهجر ۸۶( در سال یهجر ۸۴در بغالن داشت ) (ملک تخارستان

 نیا یکردند، ول امیها قعرب  حاکمیت رضدمردم تخارستان ب

خراسان  یوال یوباهل بن مسلم بن عمر بهیاز سوی قت امیق

سرکوب  کردی م یظلم با حجاج برابر و یزیدر خونر که

خود آورده  خیتار در یشاعر عرب که طبر کیبه سخن گردید. 

 یکه سوارانش درآن رفتند، جز گودال یشهر از هر یو ،است

 :یرونیالب قوله ب( ۳۴نگذاشت.)  یجا بر یگورستان و

 نیآن ا که بعد از خوارزم را چنان تاراج کرد بهیقت

کهن  یها . کتابافتیباز ن خود را نیشیهرگز رونق پ هیناح

تا مردم آن  کرد نابود کسرهی زیخوارزم را ن یآثار خط و

 ( ۳۵«) ببرند. ادیاز  گذشتًه خود را

وب سرک یسخته ب زین شورش تخارستان را بهیقت ،سان نیبد

ی تخارستان حرکت م قصد حمله بر هب ینمود. قتیبه وقت

قول ه که ب یسپاه مرکب سان دید. با سالح و سپاه را کرد،

نفر از  قتیبه نه هزار یدر زیر فرمانده»ی حبیباستاد 

از قبیله بکر، و ده هزار از قبیله  اهل بصره و هفت هزار

قیس، و ده هزار از  تمیم و چهار هزار از قبیله عبد

هزار  ۴۷بودند که جمله  ینفر کوف قبیله ازد، و هفت هزار

در زیر قیادت  یخالص و هفت هزار از موال نژاد یعرب لشکر

نیز لشکر  یبودند. قتیبه همواره از مردم بوم یحیان نبط

آراست: چنانچه از مردم خراسان تا بیست هزار نفر  یم

 «بودند. یدر خدمت م یلشکر گرفته بود که با لشکر عرب

(۳۶) 

القان حرکت کرد. تسوی ه سپاه از مرورود ب نیبا ا بهیقت

 یو جا به پیشواز از بزرگان آن برخیدهقان بلخ و »

و شهر بدون مقاومت تسلیم شد. پس از تصرف مجدد « آمدند

پس از  یتخارستان یک یامیر نشین ها شهریاران سایر ،بلخ

شاه  -با قتیبه صلح کردند: ابتدا تیش یک چشم یدیگر

به استقبال او آمد و  ییهدایا وکلید طال اچغانیان، ب

 (  ۳۷برد.) قتیبه را به سرزمین خود

ترک کرد، او را  چغانیان شهر را چون قتیبه به قصد

و  قتیبه پس از عبور از رودخانه )جیحون(  کردند. یهمراه

بلخیان که  یبر نافرمان یمبن یخبرها ،انیرفتن به چغان

. دوباره به بلخ دیزده بودند، شنبار دیگر دست به شورش 

شهر  ایگو سرکوب و شورش را ،سخت ینبرد بازگشت و پس از

 ۹۲در شرح حوادث سال  یطبر رایز نمود. رانیو زیبلخ را ن

 (،۳۸« )در آن وقت شهر بلخ ویران بود.» :گویدی م یهجر
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لملک را از بلخ به بروقان واقع در سه ادر این ایام دار

 ی. طبرتندجا ساخ در آن یمسجد جامع ،شهر برده یکیلو متر

خالد  از قول باهلیان گوید: در همین نبردها زن برمک پدر

قتیبه  برادر نوبهار، اسیر و از آنِ  یبن برمک، متول

که این گفته را معتبر ندانسته   می افزایدگردید، اما 

 ( ۳۹اند.) 

رخان تپس از صلح با شاهان تخارستان با نیزک  بهیقت

به قلعه خود در  یمذاکره شد. و ادغیس( وارد)شهزاده ب

دست یزید بن ه ب یهجر ۸۴که در سال  بادغیس بازگشته بود

ابیات زیر را  یاز کعب بن معدان اشعر یمهلب افتاد. طبر

 :در وصف قلعه نیزک و فتح آن آورده است

که در اوج آن جا گرفت، بر شاهان تفوق  بادغیس که هر ُدژ»

که پیش  يیجا کرد. ُدژ بلند، ، ميخواست داشت و هرچه مي

برابر شده  یقصد آن کرده بود، با سپاه یاز آن هر پادشاه

 یپندار ،بود که او را عقب رانده بود. از بس که دور است

 آن را یوقتاز ستارگان است.  یآتش آن، به هنگام شب یک

 یهایشان در سینه تنگ شد، و به حکم و محاصره کرد، دل

قلعه از پس دوران عزت  به ذلت افتاد تسلیم شدند. ساکن 

 «به ذلت و مغلوبیت اعتراف کرد. و و خراج داد،

داد و چون آن  اهمیت مي نیزک قلعه را» افزاید: یم یطبر

( گویا از زمان حمله یزید ۴۰) «برد یدید، سجده م یم را

شده به دست نیزک  از مسلمانان اسیر یبه بادغیس، عده ی

از او خواسته بود که  یینامه  افتاده بودند. قتیبه در

و او نیز چنین کرد. پس از آن  مسلمانان را آزاد سازد

یک از ایرانیان صاحب نفوذ را پیش نیزک  اصح،سلیم ن

که به او  و وعده داد و او را به صلح فراخواند فرستاد

اگر پیش او »و در عین حال تهدید کرد که  امان دهد

قدر در تعقیب او  ناو خواهد رفت و آ یبه غزا ،نیاید

 (۴۱«)جان دهد. این کار یا در ظفر یابد خواهد کوشید تا

( ۹۲دانست) نیزک سلیم را دوست خود مي ،ییعقوب قوله ب

صلح دودل بود. سلیم که نیزک را ابوالهیاج  پذیرش اما در

کرد، سرانجام به قبول صلح واداشت  ها( خطاب مي جنگ )پدر

 یو مردم بادغیس با و نیزک با سلیم به نزد قتیبه آمد»

که وارد بادغیس  به شرط آن ،یهجر ۸۸صلح کردند به سال 

 (  ۴۳« )نشود.

راه را  ی،مسلمانان خراسان یقتیبه به یار گونه،ین ا

 شمال جیحون هموار نمود. واقع در یبه نواح یلشکرکش یبرا

 زیر فرمانش، قتیبه بن مسلم را در ینیروها هم با زکیو ن

 یرو قتیبه از کرد. یء النهر همراهماورا فتوحات بر

 یبرا یهجر ۹۰-۸۷ یها سال یکه ط یهای یاحتیاط در لشکرکش

همراه برد. با فتح  نیز بخارا انجام داد، نیزک را فتح

نصیب عرب ها  یبزرگ یموفقیت سیاس یهجر ۹۰بخارا در سال 
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صلح  یاز قتیبه تقاضا که پادشاه سمرقند یشد، بدین معن

صلح، قتیبه  یبعد از برقرار ا پذیرفت ور و قتیبه آن کرد

 (۴۴بود.) یبه مرو باز گشت و نیزک نیز همراه و

 ،خراسان در یعرب ها و قوام گرفتن کار دولت اسالم موفقیت

باز یافتن استقالل  یبرا را یناچار امید فرمانروایان محل

به یأس مبدل ساخته بود. همین امر  از دست رفته خود

در تخارستان  یهجر ۹۲-۹۰ یها رگ سالشورش بز یانگیزه اصل

ن ه آسازماندهند کانون شورش همچنان در بادغیس، و گردید.

 طرخان بود. نامبرده که قبول مذاکره با سغدیان را نیزک

 یرا برا یکرد، کوشش نهای قتیبه مي یضعف و سست حمل بر

 (۴۵سلطه عرب ها در این خطه انجام داد.)  یبرانداز

دارد،  یپاس نم ه قتیبه خدمات او رانیزک به این دلیل ک

من بدگمان است، من ه ب» که به یارانش شکایت کرده بود

به عرب ها  ییسپس به ناسزاگو« نیستم انام در نیز از او

)پادشاه  با قتیبه و طرخون یاز آشت یتلخه پرداخته، ب

جنگ کرده و چون  یبارها با و»که  سمرقند( یادکرده بود

 یکرد، این مرد یپذیرفت و خوشنود ،داد به او ییفدیه 

از او اجازه گیرم و باز گردم  پرسطوت و بدکاره است، اگر

مایه  سیستان نیز رتبیل در شورش(گویا ۴۶« )صواب باشد.

گاه که عزم خود  نیزک شده بود. شعبان گوید، آن یدلگرم

 یقتیبه جزم کرد، از رتبیل یاردر برابر قیام  یبرا را

ن دلیل باشد که سردار عرب بعد از خواست و شاید به همی

درنگ به سیستان لشکرکشید.)  که او را شکست داد، بي آن

۴۷ ) 

نیزک درآمل و در راه بازگشت به مرو از قتیبه اجازه 

 آن یبرا ی. ودیبازگرد به دیار خود شیروهایگرفت و با ن

افراد قتیبه در امان باشد، راه بلخ را در  یکه از دسترس

که فرود  تا به نوبهار رسیدند بان برفتندشتا»پیش گرفت و

بر  یسپس دیده بان« برکت جست. و کرد جا نماز و آن آمد

چون فرستاده قتیبه را  بنگرد و»که  شهر گمارد هدرواز

از در برون شد، نباید به  که از شهر گذشت و دیدند

که ما به تخارستان رسیده  یبروقان برسد، مگر وقت

تخارستان با  نیزک در ،یقوب( به گفته یع۴۸« )باشیم.

 ( ۴۹«) و لشکرها فراهم ساخت. ها مکاتبه کرد عجم»

امیران  ملوک و از یاتحادیه ی یهجرنود  سال نیزک در

این اتحادیه  سلطه قتیبه تشکیل داد. در ضد را بر یمحل

شاه تخارستان،  -اسپهبد بلخ، یبغو...» یقول طبره ب

 -یاریاب و جوزجانشاه ف -ترسل مرو الرود و امیر -باذان

کابلشاه یا  ،همدست شده بودند. در این ضمن« شاه جوزجان

شکست می که هرگاه این اتحادیه  رتبیل وعده داده بود

( با این ۵۰، کابل پناهگاه ایشان خواهد بود.)خورد

 در ،این حرکت بود یکه محرک اصل یمقدمات، نیزک بادغیس
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بلخ  ارستان ومردم تخ برافراشت و یبلخ پرچم آزاد نوبهار

 مروالرود و سرپل( و )میمنه و فاریاب گوزگانان و و

قتیبه  تبرضد حکوم یحصول آزاد مقاومت و یبرا تالقان را

به قیام فرا خواند. سپس مردم تخارستان نماینده عرب 

 ( ۵۱) بن سلیم ناصح را از تخارستان اخراج کردند. محمد

درنگ  بي ی،قمر ۹۱سال  این شورش در اطالع از قتیبه با

 یراه یور مرواجنگ زاردوازده ه با برادرش عبدالرحمان را

تا زمستان را در بروقان اردو زنند و آماده  بلخ نمود

به سوی مقر شورشیان  باشند و سپس در بهار یزکبا ن پیکار

)نیشاپور(،  ابرشهر»به  یگردند. قتیبه نامه های رهسپار

آیند و زودتر  یابیورد، سرخس و مردم هرات نوشت که پیش و

 (۵۲«) آمدند، بیامدند. یم یکه پیش و یاز وقت

خود  هزار لشکر ۵۳قتیبه در رأس  ،یمینورسکبه نوشته 

 خونین در یو پس از نبرد حمله کرد مروالرود ابتدا بر

میمنه(، همپیمان نیزک  )بین بادغیس و تالقان مروالرود

 گریخت، شاه فاریاب نیز تسلیم شد و یا یا تسلیم شد و

ه ها گریخت، آنگاه قتیبه ب گوزگان به کوهستان شهریار

 یبلخ با مردم خود به پیشواز و هبداسپ بلخ کشید و یسو

 ( و یکروز در بلخ ماند و۵۳آمد و قتیبه وارد بلخ شد.)

خود را به دره ُخلم  سپس همراه با عبدالرحمان و سپاه مرو

دره »در  از او از دره گشته بود و پیشنیزک  .رسانید

بر دهانه دره و تنگه  یورانابغالن اردو زده بود و جنگ

 یسو کنند و در آن یآن گماشته بود تا از آن پاسدار یها

 ( ۵۴« )نهاده بود. یجنگجویان دره نیز در قلعه استوار

بر دهانه تنگه متوقف  قتیبه چند روز ی،به گفته مداین

 یکرد، اما نم و با یاران نیزک نبرد مي مانده بود

و رود از میان آن  بود ییتنگه »که  ت وارد دره شودتوانس

شناخت و  ینم درهجز ، که به نیزک برسد یگذشت و راه مي

 (      ۵۵«)نبود ،باشد که عبور سپاه از آن میسر یبیابان

چاره کار بود که شاه سمنگان وروب به اندیشه قتیبه در 

شرط امان راه را به او بنمود و بدین ترتیب قتیبه 

 ت به قلعه مشرف بر راه ورود به دره دست یافته، آنتوانس

که  آن گوید: قتیبه پس از مي ی( مینورسک۵۶« )بگیرد. را

مار نمود و  نیزک را تار و لشکر ،نمود سمنگان را تسخیر

 دار آویخت و دو پسر را بر او هواخواهانفرسنگ  تا چهار

 دره ها و تنگه یبکشت. سپس مینورسک ینیزک را نیز به سخت

نیزک است شرح  قتیبه با یبعد یرا که محل پیکار ها یهای

عرب، نیزک ناچار محل  سردار یداده گوید: پس از پیشرو

مابین بغالن و  (یسرخاب )دوش دره رود خود را واقع در

به دره  برفک رفت. سپس خود را هربامیان ترک کرده، به ش

 واقع در «اسکند» چهاردره رساند و در مرکزگذرگاه و 

 ییگردانید. از جا هندوکش مستقر یاز قله ها ییکی دیکنز
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 پوشانیده بود، در که زمستان سر رسیده و برف این خطه را

است که در تاریخ  ییهمین محل توقف کرد. این همان قلعه 

راه  شده و جز یک راه دشوار گذار یاد« کرز دژ»نام ه ب

ا ه درازماه ب کرز دو نداشت. محاصره دژه بیرون ب یدیگر

نهاد و آبله  یکاسته ب انجامید، اندک اندک آذوقه او رو

سالخورده نیز  یمیان سپاهش افتاده بودکه از جمله یبغو

بدان مبتال شده بود. قتیبه نیز از زمستان بیم داشت و از 

نزد نیزک  لحهبار دیگر سلیم ناصح را به غرض مصا یاین رو

زد خود جان نه امان ب فرستاد و او را به وعده زنهار و

با  خورد و که نیزک فریب این وعده را وقتي فرا خواند.

قتیبه رفت،  اطمینان به امان جان خود و افرادش نزد

دو برادرزاده  ا خاینانه بااو رقتیبه برخالف وعده هایش، 

 سنگدلیبا  سپاهی اش هزار دوازده عثمان( و اش )رسول و

 خاک و هب قیام راگونه را گردن زد و این  یهمگ هوحشیان

)ثابت  عرب یاز شعرا ییک ها بعد ( سال۵۷خون کشید. )

 بدین ،دانسته ینامردي و پیمانشکن کشتن نیزک را قطنه(

 کشد: رخ باهلیان ميه را ب گونه آن

 است، یخردمند یکه نامرد مپندار

 از آن باال گیرد، باشد که کار

 (۵۸اما پس از آن فرو افتد. )

 افغانستان و و رانیا عرب بر یالیاست جینتا نینخست

 نیسرزم نیعرب بد ریعشا یمهاجرت دسته جمع ،ماوراء النهر

خانواده  استقرار سنت اسکان و هیبود. از زمان معاو ها

طوس،  شاپور،ی)ن عرب به منطقه خراسان بزرگ انیسپاه یها

 خارستان، خوارزم، سغد وتسرخس،  اب،یمرو، بلخ، فار

 نیبا ا نانیز شد. ابست( آغا و ستانیس و ندبخارا، سمرق

مستعمرات  ها و نیسرزم نیا در شهیهم یبرنامه که برا

 آب و یب سوزان و یها ابانیبه ب گرید آباد مستقر شوند و

اشغال  یها نیسرزم نگردند، دسته دسته وارد باز شیعلف خو

 (۵۹.) شدندی شده م

فاتح پس از استقرار در ایران و خراسان ،  یعرب ها

را با  یمردم محلکشتزارهای و  ها باغو  زمین هابهترین 

با ورود عرب ها  ،یقول یاکوبسکه متصرف شدند. ب ییزورگو

به مالکیت مالکان  یشخص یها از زمین یبه ایران، بسیار

 یا امیران عرب درآمدند و خرده مالکان پیشین این زمین

 یها عرب، که تدریجًا به فیودال الکانها باره استثمار م

 ( ۶۰دیل شدند، قرار گرفتند.)بزرگ و کوچک تب

فاتح  یها عرب»نگارد:  در همین رابطه مي یحبیب وریپروفس

بزرگ مثل: هرات و زرنج و بلخ و مرو و غیره  یدر شهرها

 یرو اختالط نسل عرب شمار زیاد سکونت گزیدند و از اینه ب

افغانستان و نشر آداب و رسوم  یی( با نژاد آریای)سام

 یها عرب افزون بر غاز شد.در این سرزمین آ یعرب



 103 

در  ینیز به شمار زیاد یمسلح عربسپاهیان شهرنشین، 

قول ابن ه خراسان به حرب و ضرب مشغول بودند. چنانچه ب

( در عصر یهجر۹۶ -۸۵ )از قتیبه یدر زیر فرمانده اثیر

از قبیله  نفر از اهل بصره، و هفت هزار نه هزار یامو

قبیله  هار هزار از بکر، و ده هزار از قبیله تمیم و چ

 ینفر کوف ازد، و هفت هزار یلهعبدقیس، و ده هزار از قب

خالص و هفت هزار  نژاد یعرب هزار لشکر ۴۷بودند که جمله 

بودند. قتیبه همواره  یدر زیر قیادت حیان نبط یاز موال

آراست: چنانچه از مردم  ینیز لشکر م یاز مردم بوم

ه بود که با لشکر خراسان تا بیست هزار نفر لشکر گرفت

را  یعده فتوحات اسالم همینبودند، و با  یدر خدمت م یعرب

 (۶تا حدود چین گسترش دادند.) ا

 

 ها: داشتادی و ها زیرنویس

  ۸۰ص  ،تاریخ سیستان، چاپ بهار -۱

 ۲۰۱۵ص  ۵ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج  ،یطبر -۲

اپرویز مرزبان »نام این پادشاه سیستان را  یبالذر -۳

،  یفتوح البلدان )متن عرب: دیده شود .نگارد مي« ستانسج

 بعده ب ۲۷۰آذر نوش، ص  یو ترجمه فارس (۴۰۱ص 

   ۸۱ص  تاریخ سیستان، -۴

  ۸۲ص  تاریخ سیستان، -۵

  ۸۲ص  تاریخ سیستان، -۶

 ی، ترجمه فارس۴۰۱فتوح البلدان، طبع قاهره ص  ،یبالذر -۷

 ۲۷۱-۲۷۰ص 

  ۸۳ص  تاریخ سیستان، -۸

، ص ۱، افغانستان بعد از اسالم، ج ۸۵ریخ سیستان، ص تا -۹

۱۵۸  

  ۱۵۸، ص ۱افغانستان بعد از اسالم، ج  -۱۰

  ۵۸، افغانستان بعد از اسالم ص۸۵تاریخ سیستان، ص  -۱۱

  ۸۵تاریخ سیستان، ص  -۱۲

 ۸۳  ص ستان،یس خیتار -۱۳

  ۸۵،۸۹تاریخ سیستان، ص -۱۴

  ۹۱تاریخ سیستان، ص  -۱۵

  ۹۲ستان، ص تاریخ سی -۱۶

  ۹۲تاریخ سیستان، ص -۱۷

 پیشتقدات مردم عاز م ی( یکیتراپرستی)میپرست خورشید -۱۸

است که در بخش خاوری سیستان و  یزردشت نییرواج آ از

داشت و از  یگرمسیر و زمینداور معابد و پیروان بیشتر در
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 یجا از طریق زابل و کابل به هند راه یافته وتا اقص آن

است. )افغانستان، آریانا دایره المعارف شرق منتشر شده 

 (۴۰۱ص 

  ۹۳تاریخ سیستان، ص  -۱۹

  ۱۰۶تاریخ سیستان ،ص -۲۰

  ۳۷تاریخ سیستان ، ص  - ۲۱

  ۲۹۹تاریخ سیستان، ص -۲۲

 ۳۰ص ستان،یس خیتار - ۲۳

  ۱۰۰تاریخ سیستان ، ص  -۲۴

  ۱۰۱تاریخ سیستان ،ص  -۲۵

 ۱۰۸تاریخ سیستان، ص  -۲۶

 ، ۹۰مختصرافغانستان، ص تاریخ ،یحبیب-۲۷

  ۶۸ص ۱مسیرتاریخ، ج  غبار، در

  ۸۹همان، ص  ،یحبیب -۲۸

  ۸، ص۱غبار، افغانستان در مسیرتاریخ، ج  -۲۹

  ۶۹، ص ۱، غبار، ج ۲۱۷۱، ص۵، ج یطبر - ۳۰

 ، ۴۱۳، ص ۱سال، ج  چهارصد دکتر شفا، پس از هزار و -۳۱

  ۵۳- ۵۱ص  همان، بوسورت،-۳۲

 ۴۵،۵۲تاریخ بخارا، ص ،یابوجعفر نرشخ - ۳۳

 ۳۸۶۵، ص۹،جیطبر -۳۴

 ۴۸، ۳۶، ۳۵صص ،یرونیب هیآثارالباق -۳۵

 ۱۰۴-۱۰۳تاریخ مختصر افغانستان، ص -۳۶

  ۳۰۸۴-۳۰۸۰، ص ۹، ج یطبر -۳۷

  ۲۸۲۷، ص ۹، ج یطبر-۳۸

  ۳۸۰۶، ص ۹، ج یطبر -۳۹

  ۳۷۴۴ -۳۷۴۳،ص  ۸ج  ،یطبر -۴۰

  ۳۸۰۸، ص ۸، ج یطبر -۴۱

  ۲۴۰، ص۲ج  ،یتاریخ یعقوب- ۴۲

  ۳۸۰۹، ص  ۹ج  ،یطبر - ۴۳

  ۳۸۱۸، ص ۹، ج یطبر -۴۴

 یبلخ کهنترین شهر ایران ،ینودکتر آزرمیدخت فرید- ۴۵

  ۱۳۷۶، چاپ۵۵ص  ،یمرکز یآسیا

  ۳۸۲۶، ص ۹، ج یطبر -۴۶

  ۵۶دکتر آذرمیدخت، بلخ ، ص  -۴۷

  ۳۸۲۶، ص ۹، ج یطبر -۴۸

 ۲۴۰، ص ۲، ج یتاریخ یعقوب -۴۹

  ۳۸۲۷، ص ۹، ج یطبر -۵۰

  ۳۸۲۷، ص ۹، ج یطبر -۵۱

  ۳۸۲۷، ص  ۹، ج یطبر -۵۲

  ۳۸۳۶، ص۹، ج یطبر -۵۳

 ، همانجا۹ج  ،یطبر -۵۴

  ۶۲میانه، ص یدکتر آزرمیدخت، بلخ کهنترین شهر آسیا-۵۵

  ۳۸۳۷، ص  ۹، ج یطبر  -۵۶
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، تاریخ مختصر افغانستان،  ۴۰-۳۹بوسورت، سیستان، ص   -۵۷

  ۹۳ص

  ۳۸۴۳، ص ۹ج  ،یطبر -۵۸

، ۴۱۳، ص ۱سال، ج  صد چهار دکتر شفا، پس از هزار و  -۵۹

  ۱۲۶مختصرالبلدان، ص

نوشته  تا سده هجدهم، یتاریخ ایران از دوره باستان - ۶۰

  ۱۶۵ص  ،یترجمه فارس ،یشوروشرقشناسان از  یگروه

  ۱۰۴-۱۰۳تاریخ مختصر افغانستان، ص  ،یبیحب - ۶۱

 

 

 

 بخش دوم

 یامو یکرهابرابر لش مقاومت کابل در

 ای ینیست که زنبیل ها مثل مردم کابل مذهب برهمن یتردید

داشتند و میل نداشتند که مهاجمان عرب از حوزه  ییهندو

که در برابر ایشان  شان گذرکنند، بل یفرمانروای

عرب  یراه پیشرو لیدل نیبه هم ایستادند و یسرسختانه م

ند رسیدن آنان به دره س یها را به جنوب و مشرق برا

 بستند. 

ثغور زمینداور و رخج  مقابل مشرق زرنگ و شهر بست در

آورد.  یپیش م ها لیزنب یبرا یخاص یها )قندهار( دشواري

جا  آن از سپاهیان عرب در ینیرومند یقرارگاه نظام رایز

یا غازیان  یداوطلبان جهاد ،آن بود. افزون بر مستقر

آمدند  یم جا گرد آن قلمرو زنبیل در تاز بر تاخت و یبرا

 تا غزنه، کابل و توانستندی عرب م یلشکرها یگاهگاه  و

اساسًا به قصد  های کنند، اما این لشکرکش یشرویبامیان پ

 ینه به نیت نشر اسالم. در یک ،تاراج و گرفتن برده بود

دو باره زنبیل ها دست به ضد حمله زدند، و تا ُبست و 

 یین نواحسیستان پیش رفتند و موقعیت عرب ها را در ا

 ساختند. یلدستخوش خطر ک

 دو هیسوی معاو از یهجر ۳۶سال بن سمره در عبدالرحمان

شد. مردم  ورود او را  نامزد ستانیباره به حکومت س

مدت  نیماند و در ا ستانیس استقبال کردند. او سه سال در

از  یکی یگذاشت و حسن بصر ادیمسجد جامع زرنج را بن

مردم وادار  مت  پرداخت ودر آن به اما امبریپ هصحاب

 . اموزندیباز او ساخته شدند تا قرآن را 
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 در یعنیسال پس از ورودش  کی ای و ۳۶همان سال  در ظاهراً 

چون: عمر  یوراعبدالرحمان همراه با رجال جنگ یهجر ۳۷سال

 بن فجاة و یقطر و یعبدهللا بن خازم سلم و یمیتم دهللایبن عب

س ادر ر ... و نیلحصصفره و عباد بن ا یمهلب بن اب

( و ۱۷عازم بست شد ) لیعزم جنگ با زنبه ب یعرب یلشکرها

به بست  ابانیشرق زرنج از راه ب تاراج خاش در از پس

از فتح آن  پس )قندهار( شتافت و ججا به رخ از آن و دیرس

 کابل رساند و یسپس خود را پشت دروازه ها به زابلستان و

با  وستهیرا پ شهر عرب سپاه به محاصره شهر پرداخت.

 یروهاین انیم نیخون یسر انجام نبرد .کوفتندی م قیمنجن

انبوه از مهاجمان  یکابل به سرآمد وگروه نامدافع عرب و

 وراجنگ پرقوت و ی. کابلشاه مردافتادخاک وخون ه عرب ب

 گرفتی سپاه خود قرار م شیشاپیبود که همواره در پ یریدل

 . دیجنگ یو با لشکر دشمن م

 یهم شینفس خوه شاه کابل حرب ب» ،ستانیس خیتار بر بنا

بکشت  ارینکرد، بس یبرو برابر کس چیبود که ه یکرد، مرد

( ۱۸« ) گشت. دیدست او شه اند هزار مسلمان بر و ستیتا ب

  قیاثر پرتاب منجن کابل بر یوارهایکه د معهذا پس از آن

 سپاه مهاجم نگشت و سریمجال مرمت م گریشگاف برداشت و د

و به قتل عام مردم  ختندیدرون شهر ره آن شگاف ب از

تا با  دیآن د پرداختند. کابلشاه چاره در یرنظامیغ

صلح  سردار سپاه عرب عبدالرحمان بن سمره از در مذاکره و

موقتًا شر عرب را در بدل پرداخت پول و برده  و دیآ شیپ

 . دینماطرف از سر کابل بر 

 کابل بگشاد و» دالرحمانعب ستان،یس خیقول تاره ب و...

بزرگان  اریبس و اوردیجا ب از آن اریبردگان بس

عرب ها را  تیموفق نیا ری( گرچه ابن اث۱۹« )بودند.... 

 دهد،ی نسبت م یهجر ۴۳سال ه عبدالرحمان ب یسرکردگ به

 یهجر ۴۱از سال  پیشکه عبدالرحمان  ستا نیا تیمگر واقع

ر راه بازگشت به شام د کند،ی م مخالفتش را اعال هیکه معاو

چه که بر سر کابل  در گذشته بود و آن ایدر بصره از دن

چهل از سال  پیشمربوط  به  ،از دست عرب ها آمده است

 عیمعتبر وقا یخیتار گانهیکه  ستانیس خیاست و تار یهجر

 دارد. دینکته تاک نیاست بر ا یمحل

بود و  یعرب ها برکابلشاه موقت تیموفق نیا ،حال ره به

خراج به عمال عرب  باره مردم کابل از پرداخت باج و دو

باز در  نیسرباز زدند. بنابر ،نشسته بودند ستانیکه در س

 زیکن و برده و متیعمال طماع عرب به قصد غن یهجر ۵۱سال 

 -ربک یعبیدهللا بن اب بار، نیتاختند. ا لیبر قلمرو  زنب

را در  لیو زنب دیکابل لشکرکش یسوه سیستان ب یعرب یوال

صلح  لیزنب»  به ناچار که ییداد تا جا سخت قرار یتنگنا

 « میلیون( درم. هزار )دو کرد با دو هزار
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عرب  یفرمانده نظام -ابوعبیده گریبار د یهجر ۶۱سال در

کابل لشکر کشیدند، اما  یدر سیستان و برادرش یزید به سو

و شمار  ندخورد یبا زنبیل سپاه عرب شکست سخت مقابلهدر 

درآمدند که درآن  لیاز مسلمانان به اسارت زنب یاوانفر

جمله خود ابوعبیده شامل بود و برادرش یزید بن زیاد 

سیستان توانست با  یحاکم امو -طلحه ۶۲شد. درسال  تهکش

اسارت  ابوعبیده را از ،هزار درهم به زنبیل ۵۰۰پرداختن 

 ( ۲۰) نماید. یرها سازد و خود از شغل خود کناره گیر

م( عبدهللا بن امیه بن عبدهللا حاکم  ۶۹۲)= یهجر ۷۴ال در س

زنبیل به  سیستان شد و او به فکر تسخیر کابل افتاد و با

یک خروار زر »و شاه کابل  شد روزینبرد پرداخت و بر او پ

لیون( درم صلح یم هدیه فرستاد و با دو هزار هزار )دو

 نهگوه را ب لیکه همه جا زنب ی( اما بالذر۲۱« )کرد.

قصد نبرد ه عبدهللا ب»شود که  ضبط کرده، متذکر مي «لیرتب»

در آغاز پیشنهاد رتبیل  یرهسپار بست گردید. و لیرتب با

خواست یک میلیون درهم به او خراج بدهد و به  را که مي

اق بست ترواق )منظور  نینپذیرفت وگفت هرگاه ا ،صلح برسد

 ود ریصلح خواهد کرد ورنه شمش ،است( را پر از زر کند

به  از پیش او و رفتیکند. رتبیل نپذ هیکروی کار هیرو

 زابلستان عقب نشست، اما ناگهان برگشت و یکوهستان ینواح

سخت  یبا او به نبرد پرداخت. عبدهللا که خود را با ایستادگ

پیشنهاد کرد که بدون اخذ حق  لیرتبیل روبرو دید، به رتب

 گفت:  و رفتیپذن لیرتب بار نی.، اما اگرددی م الصلح بر

که  یو کتبًا تعهد بکن یهزار درهم بپرداز ۳۰۰ یستیبای م

 و یخراب و یبا ما جنگ کن دینبا ی،هست ستانیتا تو در س

 نیا ی. عبدهللا با خوشنودیمردم ما[ رواندار سوختن ]بر

صلح  نهیو با پرداخت مبلغ مع رفتیپذ لیتعهد را با رتب

او  ،دیک بن مروان رسخبر به عبدالمل نیا یوقت ینمود، ول

 ( ۲۲) عزل کرد. ستانیاز س ار

که حجاج از سوی عبدالملک به  همین یهجر ۷۸سال  در

شد، او از جانب خود مهلب  گماشتهکل خراسان  یفرماندار

بکره را به حکومت سیستان  یرا به خراسان و عبیدهللا بین اب

 لسا یدر زمان خالفت معاویه ط پیش از اینعبیدهللا  برگزید.

سیستان بود و به رموز منطقه  ینیز وال یهجر ۵۳ -۵۱ یها

 داشت. آشنایی 

م( عبیدهللا به سیستان  ۶۹۶) هجری. ۷۸به هرحال در سال 

با زنبیل ها را در شرق  یخود جنگ قطع یرسید و وظیفه اصل

از حجاج دریافت که  یعبیدهللا فرمان سپسسیستان قرار داد. 

نزد تو هستند با او  که یبا مسلمانان»کرد:  حکم مي

)زنبیل( نبرد کن و باز مگرد تا سرزمینش را به تاراج 

و  یو جنگاورانش را بکش یقلعه هایش را ویران کن و یده

 ( ۲۳) «یفرزندانش را اسیر کن
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پذیرش از اسالم و  ،شودی م دهیکه د چنان ،فرمان نیا در

 یرانیدستور تاراج و وتنها  و ستین یمردم حرفسوی آن از 

هزار بیست مرکب از  یبود مردم است. عبیدهللا سپاه ت وهس

 قرار یرأس سپاه خود در کابل سوق نمود و یسوه نفر را ب

سپاه  یگرفت که از مردم بصره فراهم آمده بودند و سردار

ه داد و سپس ب یحارث یبه کوفه را به شریح بن هان وبمنس

ت و دفاع برخاسه بست و زابلستان تاخت آورد. زنبیل ب یسو

 یدر دهن دره ها ،یعبیدهللا را با همان تاکتیک قدیم جنگ

نشست و  یعقب م یکشانید. زنبیل به آهستگ یمهیب کوهستان

کرد، اما لشکریان عرب که در  سپاه عرب او را تعقیب مي

 طول راه قلعه ها را ویران و اموال مردم را اغتنام مي

ت سریع قدر سنگین بار شده بودند که توان حرک کردند، آن

دشوار گذار، فصل  یحرکت در راه ها یرا نداشتند. این کند

 ساخت.  زمستان را نزدیک مي

کرد  به عبیدهللا اصرار مي ،کهنه کار بود یشریح که سرباز

خرسند باشند  ،دست آورده انده که ب یکه به غنایم فراوان

و چنان نکند که زنبیل دست از جان بشوید و در برابر 

تسخیر و تاراج کابل را  یما عبیدهللا که هواایشان بیستد. ا

سخت  یپرورانید، پند او نشنید و سرانجام در دام یدر سرم

سپاه عبید هللا با کمبود شدید  ،گرفتار آمد. در نتیجه

سربازانش به خوردن اسپان خود  خواربار روبرو گردید و

پرداختند. سپاه عرب چنان در تنگنا گرفتار آمد که عبیدهللا 

پا نهد و از زنبیل با طلب  شد غرور خویش زیریر ناگز

هزار درهم  ۷۰۰صلح نماید، و پیشنهاد کرد که  ،پوزش

از بزرگان عرب و سه تن از پسرانش را  یشمار غرامت دهد و

به نوا پیش او بفرستد. او از زنبیل پوزش خواست و ادامه 

فرمانده شان وانمود  هایسپاه از دستور یجنگ را نافرمان

 یهای گسیل گروگان درهم و ۷۰۰ر۰۰۰پس از پرداخت  ساخت.

به نزد کابلشاه، عبیدهللا اجازه یافت که بقیه سپاهش را از 

بیرون آورد، اما اینان  ،که درآن گیر افتاده بودند یدام

متحمل تلفات سنگین شدند و  یبه سبب سرما و گرسنگ

تن از ایشان خود را تا بست رساندند. و  پنجصد سرانجام

که شکم سیر نان خوردند،  پس از آن ،سخت گرسنه بودندچون 

 (۲۴( )یهجر ۷۹جان دادند.) یهمگ

هیچکس از آن سپاه »شود  تاریخ سیستان یادآور مي مولف

که ایشان را  نماند، یا کشته شدند یا بمردند... چنان

 ( ۲۵«)نام کردند« جیش الفنا»

 موافقت صلح از قول کابلشاه به فرمانده عرب ها هنگام

آن را  یکه سعید نفیس طور فرستاده شده است و آن یپیام

جا  روز که بدین رتبیل، به عرب ها گفت: آن»کند:  نقل مي

تان  یتان به پشت چسپیده بود و چهره ها یها شکم ،آمدید

 پوش( مي یسیاه بود، و خویشتن را از برگ خرما تابه )پا

ان داشتید. آیا اکنون هم ساختید و پیمان نیز نگاه مي
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بازگشت به ُبست از  ( عبیدهللا در۲۶« )که بودید! دیا یها

 از پا درآمد.  ننگ این شکست و غیظ بسیار

جلب  و غیشاعران به عنوان ابزار تبل یدوره امو در

قرار داشتند  یتوجه خاص موردممدوحان خود  یبرا بانیپشت

فرماندهان بزرگ  با رهبران و سفر حضر و شاعران در نیو ا

 یهمدان کوف ینام اعشه ب یشاعر از یدند. بالذرهمراه بو

 و لیزنب در حمله بر دهللایکه با سپاه عب کندی م ادی

طاوسان در حمله برکابل همراه بوده است.  ههمچنان با سپا

دارد که از  یشعر لیاز زنب دهللایبه ارتباط شکست عب یو

 رسدی به مشام م دهللایعب استخفاف از نفرت و یآن بو سراسر

سپاه عرب  که بر کندی م ادی یزیتلفات غم انگ ازو 

 واردآمده بود.

 یم اشک فرو لیچرا س و ست،یچ نهیاندوه سوزان در س نیا»

 ؟یبار

به نگون  درهم شکست و یکله که ب یا دهیشن یسپاه از چیه

 آمد؟ گرفتار اریبس یبخت

 آنان را وا گرفتند و سخت اریبس شانیا کابل بر در

 شیاسپان نژاده خو گوشت از ،یچارگیب سر داشتند که از

 جاها لشکرگاه بسازند. نیدر بدتر بخورند و

شوم گرفتار  یسرنوشت نیبه چن نیآن سرزم در یسپاه چیه

  است، امدهین

چنان ی انیچنان قربان یبرا که دییبه زنان نوحه گر بگو

 .ردیبگ تانی که راه گلو دییبگر

 هزار ستیب نیا ازمردان،  نیا از چگونه دیبپرس دهللایعب از

حراست ، سالح بودند در غرق و مرد که اسپان زرهپوش داشتند

 ؟یکرده ا

 شانی داریپا خاطره ب آنان را یریکه ام دهیگز انیسپاه

  بود، دهینبرد برگز در

 )کوفه و رومندین شهر از دو فیبا ارواح شر یانیسپاه

 راه نهادند. در پا بصره(

 اند، رکردهیام شانیا بر داده اند و شانیا یترا ساالر

 ،ینابودشان کرده ا اما تو

 . کشدی فروان زبانه م یبا تند آتش جنگ هنوز کهی حال در

 اریبس ییسرکرده  دهللایکه، عب شودی شعرگفته م هیبق در

مستبد  یسنگدل بود و با سربازان همچون جبار و ریسختگ

 یفرصت گرفتار از یو که نیبدتر از آن ا و کرد،ی رفتار م
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خود به  و جستی محاصره افتاده بود، سود م که در یاهسپ

ی م شانیگزاف به ا ییبه بها پرداخت و یم آذوقه دیخر

 (۲۷.) فروخت

 

 :سپاه طاوسان فرجام و کابل

که از خبر شکست عبیدهللا در کابل متغیر گشته بود،  حجّاج

نفر  ۲۰۰۰۰نفر از بصره و  ۲۰۰۰۰مرکب از  یسپاه بار نیا

عبدالرحمان فرماندهی  به ده،گزیبروفه را از جنگجویان ک

جنگ کابلشاه فرستاد. حجاج کلیه مواجب و ه بن اشعث ب

پیش از پیش  ،شد حقوق این سپاه را که دو میلیون درهم مي

سالح  به این قشون پرداخت. سربازان آن را به اسپ و

قدر مجهز و مجلل بود که نام  و این سپاه آن بیاراست.

 ( ۲۸خود گرفت.) ه لشکر طاوسان را ب ینیع« جیش الطواویس»

( به یمیالد ۶۹۹)اوایل  یهجر ۷۹این سپاه در اواخر سال 

که ابن اشعث در زرنگ ایراد  يیو در خطبه  رسیدسیستان 

وران عرب سیستان را زیر پرچم خود فرا اهمه جنگ ،کرد

 یسرکردگه از طبرستان ب یهمین وقت سپاه دیگر خواند. در

صباح نیز به او  قاسم و یها نام برادران اشعث به

قصد حمله برکابل شاه ه ب ۸۰سال . ابن اشعث دریوستندپ

کابل  یسوه خود ب یبست را پایگاه عملیات حرکت نمود و

به هراس افتاد و از  یبرگزید. کابلشاه از این لشکرکش

تأسف  ابراز «جیش الفنا» یتلفات مسلمانان در سفر جنگ

قرار گذشته خراج بپردازد و و پیشنهاد نمود که به  کرد

 به صلح پیش او یدستیاب یعبیدهللا برا هک یهای گروگان

این پیشنهاد فرستد. اما سپاهساالر عرب  باز ،فرستاده است

  را نپذیرفت.

از خوارج داشت که از زمان زیاد بن  یزنبیل مشاور هوشیار

زنبیل از  ،کرد. به مشورت او مي یسیستان زندگ ابیه در

طاوسان به شرق عقب نشست. ابن اشعث برادر خود  پیش سپاه

جا مستقر شود. قاسم  قاسم را به الرخج فرستاد تا درآن

 یدریافت که جز بیوه زنان کس ،به الرخج رسید یوقت

نشست و  یعقب م یاست. زنبیل مثل گذشته به آهستگ نمانده

کرد، اما لشکریان عرب که در  سپاه عرب او را تعقیب مي

به تاراج مردم را  یو گوسفند و اندوخته ها طول راه گاو

قدر سنگین بار شده بودند که توان حرکت  ردند، آنب مي

دشوارگذار،  یحرکت در راه ها یکند ینا سریع را نداشتند.

شد جنگ ناچار ساخت. عبدالرحمان  فصل زمستان را نزدیک مي

 ،نیفیصله کن را به بهار سال آینده موکول کند و بنابر

بود که  یاین چیز یاز حجاج اجازه خواست، ولنامه با 

 موردبرین عبدالرحمان را  پذیرفت و بنا ینم حجاج آن را

او را متهم به ترس و جبن و تهدید  اّ عتاب قرار داد و کتب

بود،  یمدبر و دلیر یبه عزل نمود. عبدالرحمان که مرد
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در اجتماع سپاه  یبرآشفت و فرمان حجاج را با دستکار

از رجال و سرکردگان سپاه  یکه در آن برخ قرائت نمود

ها نامزد شده بودند و نیز امر  آن یجاه ب یو برخ طرفبر

و کابل حمله کنند،  زابلشده بود که: بدون درنگ بر 

ها را ویران و زنان و مردان را اسیر نمایند.  آبادي

 یسرداران عرب چون ابوطفیل عامر و عبدالمؤمن ربیع

خطابه  یفرمان ابراز داشتند و اولمخالفت خود را با این 

 گفت: برضد حجاج داد و یی

خراج از آن حجاج  اگر سپاه پیروز شود، غنایم و باج و»

نگاه حجاج پست  شما چیره شود، شما در دشمن بر است و اگر

که این مملکت گورستان  یحال و دون همت خواهید بود. در

 خود یاخانواده ه عزیزان و شماست و دیگر به دیدار یابد

همانند حجاج در این کشور، لشکرکشی نخواهید رسید. 

 ید که دشمن خدایرود نیل است. پس بیا درسوقیات فرعون 

خود عبدالرحمان بیعت کنیم و  با امیر خلع و )حجاج( را

عوض کابل به کوفه رویم و حجاج را از وطن خود طرد 

سپاه عرب با شخص عبدالرحمان با سوگند قرآن « نمائیم.

 ( ۲۹ت کردند.) بیع

 و یسدوس یبکر انیبن هم اضیسپس عبدالرحمان ابن اشعث ع

 ستانیس خود در ینیرا به جانش یمیتم عبدهللا بن عامر

را به حکومت  یدوم را به حکومت بست و یاول و دیبرگز

شرط که  نیصلح کرد به ا لیزنب زرنگ گماشت. همچنان با

 گرفت و هدنخوا خراج گرید لیاز زنب گردد روزیپ اگر او

 درکابل پناه دهد. را یو لیزنب ،خورداز حجاج شکست  اگر

حجاج بشورید و  گرفت و بر خود ( سپاه طاوسان را با۳۰)

 هشتاد حرب، حجاج را هزیمت داد  کوفه در یگویند در نزدیک

 قشون حجاج شکست خورد دو  از کمی در حرب هشتاد و یول

عبدهللا  -انده اوحاکم دست نش یآورد ول یباره به سیستان رو

ابن اشعث بست، اما  یروه زرنگ را ب یبن عامر دروازه ها

چند  ریعبدالرحمان ناگز مردم سیستان از او حمایت کردند.

رهسپار  شدناچار  یشهر لشکرگاه زد، ول رونیدر ب یروز

 رفتیبست گردد. حاکم بست عیاض بن همیان ابن اشعث را پذ

بدان  .ا در بند کردر یو ،به شهر داخل شد که نیهم یول

اشعث حجاج به او امان دهد و از  ابن یامید که با دستگیر

شد،  آگاهزنبیل از قضیه  هنگامی که گناهانش درگذرد. اما

عیاض را  محاصره گرفت و را در به بست آمد و آن شهر

من  ،یده ییا آسیب و یتهدید کرد که اگر به او آزار رسان

شم و خانواده ترا اسیر جا نخواهم رفت تا ترا نک از این

از تهدید زنبیل  عیاضو اموال ترا به تاراج نسپرم. 

از سپاهیانش  یبرجان خود ترسید و ابن اشعث را با گروه

پذیرفت و  یگرمه را ب یبه زنبیل تحویل داد و زنبیل و

 ( ۳۱حرمت بسیار نهاد.)
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قسمت بیشتر سپاهیان او که شمارشان از  ،در این میان

در سیستان مانده  ،رسید هزار مي ۶۰ به یو سگز یتاز

چون  یسپاه ابن اشعث سرکردگان انیبودند. در م

بن عبدالرحمان بن  دهللایعب و یعبدالرحمان بن عباس هاشم

شورش واداشتند و ه سپاه را ب نانیسمره وجود داشتند و ا

کردند و آن را از دست عبدهللا بن عامر  ندانزرنگ را شهر ب

فرستادند که به  امیبن اشعث پبیرون آوردند و به ا

سیستان باز گردد. چون ابن اشعث در دست شاه کابل بود، 

 یسرکردگ بهشورشیان با شنیدن آوازه آمدآمد سپاه شام 

 دانستندی عماره بن تمیم بیمناک گردیدند. رهبران سپاه م

 یسوه حجاج داشته باشند، پس ب چشم عفو از دتوانن یکه نم

 یعراق لگانیبودند که همقب دواریما خراسان حرکت کردند و

. آنان زندیبرخ شانیاز ا یبانیخراسان به پشت در شانیا

رقاد بن عبید  یهرات را به تصرف در آوردند و حاکم محل

( دیزی) خراسان یرا کشتند. این عمل سبب شد تا وال یازد

و عده  مار را تار و یسپاه شورش کند، و قدامبرضد شان ا

را  انیسرکردگان شورش از یبرخ یو .دیگرفتار نما را یی

ساطور  ریتوانست از ز ،بودند منیاو از  لهیقب که از

را نزد حجاج بفرستد و حجاج  هیبق یول حجاج نجات ببخشد،

 ( ۳۲گردن زد. ) واسط ادینوبن آنان را در شهر همه

« مفضل»قیادت  بهاز خراسان گرانی حجاج سپاه  دستوره ب

 یسوه ابن اشعث ب یدستگیر یبراخراسان،  یوال دیزی برادر

سپاه ابن اشعث در  که با ییو در نبردهاشتافت سیستان 

 لیقلمرو زنب یسوه ب سیستان نمود، ابن اشعث شکست خورد و

ابن  از یسیستان را به جرم هوادار بهیسپاهیان قت کشید و

 نمودند.  ویراناشعث 

ز به زنبیل نوشت و ابن اشعث را ا یحجاج نامه تهدید آمیز

که در دربار زنبیل حضور  یاو مطالبه کرد، سرانجام عرب

حجاج پیشنهاد  باب گفتگو با حجاج را باز نمود. ،داشت

تا  یو ،کرد که اگر زنبیل ابن اشعث را بدو تسلیم کند

هفت سال از پرداخت خراج معاف خواهد بود. سرانجام 

بسته شد که در آن شرط گردیده بود: مسلمانان تا  یپیمان

ال به قلمرو زنبیل نتازند و پس از پایان این مدت ده س

هزار درهم خراج دهد.  قرار شد ابن اشعث  ۹۰۰ساالنه  یو

چند از همراهان و خانواده اش به نماینده  یرا با تن

که این  حجاج عماره بن تمیم تسلیم کنند، اما پیش از این

 ( ۳۳یرد، ابن اشعث خود را کشت.)گکار انجام 

 خ سیستان، کابلشاه عبدالرحمان را گرفت وروایت تاریه ب

این دو  بند نهاد و در دیگر یاو را با یک زندان ییک پا

ها در بند بودند. سرانجام ابن اشعث خود را  همبند مدت

دو همبند جان دادند  در رخج فروانداخت و هر یاز بام

عبدالرحمان از تن جدا و  سر لیدستور رتبه (. بیهجر۸۵)
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داستان شورش  گونه، نای( ۳۴شد.)  ادهستحجاج فر یبرا

 .دیرس انیسپاه طاوسان به پا

 

 حجاج در برابر کابلشاه : یبدعهد

 و یکه در خونخوار یبن مسلم باهل بهیقت یهجر ۸۶ سال در

و فرماندار  یوال ثیحه ب ،از حجاج نداشت یدست کمستمگری 

گسیل برادرش صالح  بهیقتنخست شد. اقدام گماشته خراسان 

در  یهجر ۷۷سال  بود که از زترم تصرف ُدژ یلم برابن مس

بن عبدهللا افتاده  ینام موسه ب یمحل انیاز شورش یکیدست 

 بن عبدهللا در مدت چهار هیخراسان ام یوال یها شتال و بود

که دژ  زترم از شهر را یموس تا دینرس یجاه سال حکومتش ب

 د.خارج ساز ،بود گذرگاه رود آمو مهم بر یکیژیاسترات

مگر  نمودز به ترم یجنگ سفر یهجر ۷۷ سال در هیگرچه ام

ه بود ب کیکم آوردند و نزد انیبرابر شورش او در یروهاین

درک  مگر او با انجامدیعرب ب قشون ییرسوا شکست و

 نیهم کرد. و ینیسپاه خود با شتاب عقب نشبا  ،تیموقع

 هی، امدیعبدالملک گرد فهیاو نزد خل یاعتبار یامر سبب ب

مهلب گماشته  بن دیزی او یجاه ب و کنار از خراسان بر

 (۳۵شد.) 

 .بود ستانیرفتن به س یهجر ۸۶سال  در بهیدوم قت اقدام

بن مسلم را به آنجا  خود برادرش عمرو از شیپ یول

همراه  یزیخونر که با ستانیهنگام ترک س بهیقت فرستاد.

 تیوال نیا خود در هندیرا نما یثیبود، عبدربه بن عبدهللا ل

عبدربه  یجاه را ب یشکریبعد نعمان بن عوف  و گماشت

 بر یمبن لیقرار حجاج با رنب قول و از وزهن گماشت.

که اشهب  نگذشته بود شتریاز خراج کابل سه سال ب تیمعاف

بدون  ایحجاج وگو یاز سو ماً یمستق یربوغیاشعث بن بشر  ای

اشت د فهیوظ گماشته شد و ستانیبه حکومت س بهیمشورت قت

ابن اشهب  یسرکردگه ( سپاه عرب ب۳۶نبرد کند. ) لیبا زنب

 لیبست با زنب حمله برد و در لیزنب قلمرو بر ستانیاز س

 بهیقت یگسیل پرداخت. زنبیل ناچار شد با سردار به نبرد

اما  هزار درهم خراج صلح کند، ۸۰۰در بدل پرداخت ساالنه 

را  نستایحجاج این مال الصلح را نپذیرفت و حاکم س

دستور داد تا با  بهیبه قت ( ویهجر ۸۸برکنار کرد )

برادرش عمرو را به  باز بهیتبه جنگ پردازد. ق لیزنب

نبرد کند،  لیداد با زنب تیهدا به او فرستاد و ستانیس

شد که  یراضتنها  لیبا زنب ییارویاما او هم پس ازرو

 هزار درهم خراج به او بپردازد. سال چهارصد هر لیزنب

 یو خشم آمد وه ب زین لیسازش عمرو با زنب نیاز ا حجاج

خود به  داد دستور بهیبه قت فراخواند و ستانیرا از س

 یهجر۹۰تا  ۸۷سال  که از بهیبشتابد. اما قت لیجنگ زنب

و  سرکوب شورش تخارستان بود خوارزم و فتح بخارا وسرگرم 
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 یسیبادغ زکیشورش ن یسرکوبه ب یهجر ۹۲ تا ۹۰سال  از

 درتنها  برود و لیبود، فرصت نکرد به نبرد زنبمشغول 

 را لیبتازد و زنب ستانیس توانست دوباره بر یهجر ۹۲سال

کرده  برپا یعزل برادرش عمرو شورش از پس ستانیس در که

 بتازد. قلمرو او بر به مصاف بطلبد و ،بود

 ستانیس بر یفراوان س لشکرادر ر بهیقت یهجر ۹۲ سال در

 لیقصد حرب زنبه ب جا، آن در میعظ یکشتار پس از تاخت و

 یمرد»فطروس  میر یگفته عله بست حرکت کرد. ب یسوه و ب

 خون و سیستان که غرق در برزن شهر و یکو در چنگ نواز

گفت و  قصه ها مي« قتیبه»آتش بود، از کشتارها و جنایات 

ساخت و  مي یجار کشتگانبازماندگان  ناشک خونین از دیدگا

گرفت و  مي گریست: و آنگاه چنگ خویش بر خون مي نیز  خود

 خواند:  مي

 خانه دل، با این همه غم در

 (۳۷) «باید،که گاه نوروز است... یشاد یاندک

در بست هزار جفت گاو  بهیقت ،ستانیس خیصاحب تار گفتهه ب

با ادوات  گریبرز  هزار مرد )قلبه( جمع کرد و دو کارگر

کابل  یسوه ب لیبکشت با سپاه همراه ساخت و به جنگ زن

 نیزم ،جفت گاو هزار نیوانمود کرد که با ا یطور و دیکش

 و کندی کشت م ،به تصرف درآورد تواندی را که م ییها

 ،را شکست ندهد لیتا زنب و کندی م سپاهرا صرف  حاصل آن

 میتصم نیاز ا یوقت لیاز نبرد دست نخواهد گرفت. زنب

 بهیبه قت و دچار خوف و اضطراب شد د،یگرد آگاه بهیقت

 )دو هزار هزار است ساالنه دو نمود که حاضر شنهادیپ

مصالحه او گونه با  نیبه ا ( درهم خراج بپردازد وونیلیم

 ،قدرت خوشنود بود شینما نیاز ا که بهی( قت۳۸) کرد.

را به عبدربه بن  ستانیحکومت س خراسان برگشت وه واپس ب

بودکه  یهنگام نیا سپس به نعمان بن عوف داد. و عبدهللا و

 دو چشم از جهان فروبستند و عبدالملک هر بن دیول حجاج و

 .دیخراسان متزلزل گرد در زین بهیقت تیموقع

که  رسندی حکومت مه خراسان ب بر انیمهلب ،بعده ب نیا از

خود  بن مهلب نخست برادر دیزی بودند. های منهوادار ی

ت که نگذش یری( اما د.ق ۹۷) فرستاد ستانیمدرک را به س

خود  پسر دیزی و دیناکام گرد لیاو در گرفتن خراج از زنب

 زین هیگماشت. معاو ستانیبرادر به س یجاه را ب هیمعاو

 ۹۹سال  خراج کابل را حصول کند. در لیبنتوانست از زن

خالفت نشست، حکومت خراسان ه ب زیکه عمر بن عبدالعز یهجر

را به  یبانیاو سباک بن منذر ش و دیبه جراح بن عبدهللا رس

به  یهجر ۱۰۰گماشت. حکومت خراسان در رمضان سال  ستانیس

 خیتار گذاشته شد و یغانم میعهده عبدالرحمان بن نع

 در ستانیبه س یاز آمدن عبدالرحمان بن عبدهللا قسر ستانیس

 . دهدی م خبر خیتار نیا
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 در یعبدالرحمان بن عبدهللا قسر ،که معلوم استی اما چنان

 یهجر ۱۰۰سال  که در بود ستانیس یمال و یرواقع عامل ادا

به  ،بود یکه فرمانده نظام میهمراه با عبدالرحمان بن نع

 بناز نصب معارک  ستانیس خیفرستاده شد. تار نیسرزم نیا

که  کندی اشاره م و دیگوی سخن م ستانیصلت به حکومت س

 زیبن عبدالعز سال آخر حکومت عمر در راتییتغ نیهمه ا

 لیزنب ،زیدر زمان خالفت عمر بن عبدالعز ت.داده اس یرو

عهد  در پرداخت خراج به حکام عرب ها را متوقف نمود.

عراق  دوم در دیزی ی، والرهیبن عبدالملک عمر بن هب دیزی

 یبرا را دینخست قعقاع بن سو یهجر۱۰۰سال  رمشرق، د و

 ستانیبه س اداره امور یحکم بن عبدهللا را برا و یمال امور

 کین یکارها از ستانیس خیگفته تاره ب فرستاد. ستانیس

طعام از رودخانه  نهر دنیکش ،ستانیس در دیقعقاع بن سو

 بوستان و گذشتی زرنج م یدروازه جنوب بود که بر رمندیه

 در ،مرد تا بمرد نیا .کردی م یاریجنوب زرنگ راآب یها

 ( ۳۹بود.)  یوال ستانیس

 ستانیحکومت سه ب یهمدان فیبن غر دیزی یهجر۱۰۷سال  در

را صاحب شرط و محدث نامدار  یبشر حوار دیزیگماشته شد. 

 امی. ادیبرگز تیالقضات وال یمعمر بن عبدهللا را به سمت قاض

روزگار پرآشوب بود  ستانیدر س فیبن غر دیزی ییفرمانروا

 زاریبمردم از او  ،داشت کهیی  رانهیبه سبب  روش سختگ و

و  ختیشم خوارج را برانگخ یحکومتدار وهیش نیا بودند.

شرط  سیرئ یحوار بشر ح،یصب یسرکردگه پنج تن از آنان ب

گسترش  ستانیسراسر سه شورش خوارج ب را کشتند. ستانیس

 ،انیم نیشد. در ا دهیدامنه آن تا خراسان کش و افتی

گرفتن خراج به جنگ  یکبشه را برا یبالل بن اب یبار ،یوال

 یروزیجنگ به پ نیا در که آن یب یاما و فرستاد، لیزنب

شکستن  در فیابن غر یبه زرنگ بازگشت. ناتوان ،ابدیدست 

 یعدم وصول خراج کابل از سو و کسویاز  ستانیخوارج س

اصفح بن  برکنار و تیوال از  یکه و دیگرد سبب، گرید

 برداشته شد. ستانیحکومت سه ب او یجاه ب یبانیعبدهللا ش

م( گذشته  ۲۲۶)=یهجر۱۰۸سال   در ستان،یس خیتار تیرواه ب

 کردند،ی م دیرا تهد نیسرزم نیکه خوارج از درون ا آن از

. اصفح از ختیری برآن آتش روغن م رونیاز ب زین لیزنب

برخوردار بود، اما نشان داد که  ینفس فراوانه اعتماد ب

 لیقلمرو زنب یمیاقل و یارض تیاز وضع یشناخت چندان

 یمشاورن محل نهیزم نیرا که درا ییهمه هشدارها ندارد و

 کرد تا در یسع ی. بارگرفتی م دهیناشن ،دادندی به او م

 یجنگ کیبتازد، اما در دام تاکت لیزنب نیسرزم زمستان بر

 صعب العبور معابر خواستی . اصفح مافتاد ریگ لیزنب

گرفتار  یتنگ هیرا پشت سرگذارد، مگر در ناح لیقلمرو زنب

از  یادیز شمار اصفح و ،اه راه گرفتنبا فرو لیزنب آمد و

 ی(. خالد قسریهجر۱۰۹) درآورد یرا از پا شیروهاین

بفرستد. نخست  ستانیبه س ییداران تازه  تیوال شدناگزیر 
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 یبرده بن موس یعبدهللا بن اب او یو در پ یبن حجرکند محمد

خراسان شکسته بود،  را در یخارج حیرا که  شورش صب یاشعر

 (۴۰.)-یهجر ۱۱۱شعبان -فرستاد ستانیبه س

 مردان کوچکتر از لیکه زنب دهدی نشان م یبالذر گزارش

ی خوار م کردند،ی م یرویپ یروش و که از راه و حجاج را

 دیزی ی. وقتستینگری م شانیا استخفاف در دهیبه د و شمرد

پرداختن خراج به  از لیزنب د،یبن عبدالملک به خالفت رس

  باز زد وگفت: سر فهیکارگزاران خل

از برگ  ییکه موزه ها شده هینماز س از هن قوم گرسنبرآ

چه افتاده  ،آمدند یما م اریبه د خرما به پا داشتند و

 است؟

 .شدند شانیپر :گفتند

 شانیاما ا د،یهست شانیتر از ا یچند شما خوبرو گفت: اگر

 . رترندیدلپذ دارتر ومانیپ

 را گفت: یو انیاز تاز یکس زین

ما را  و یپرداخت یه حجاج مرا چه افتاده که باج ب تو

 ؟یدهی نم یزیچ

به  ،دیرسی م شیبود که چون به آرمان خو یگفت: حجاج مرد 

اگر  اچشم نداشت، حت ،کرده بود نهیکه در راه آن هز یمال

درهم  کیاما شما چون  گشت،ی درهم از آن مال باز نم کی

 .دیکه ده چندآن باز ستان دیچشم آن دار ،دیکن نهیهز

ابومسلم  زین و هیام یبه کارگزاران بن ،ز آنپس ا لیزنب

 ( ۴۱پرداخت. ) ینم یخراج

که  یعرب انیاست که آن دسته از فرماندهان و وال یگفتن

آمدند،  یم ستانیخالفت، به س یمرکز یها نیاز سرزم

 شیاز پ یکار لیتوانستند در برابر زنب یباالتفاق نم

مردم  هدارا کابلشاهان و یروین یآنان همگ ییببرند. گو

را دست کم گرفته  انیتاز مقاومت در برابر و یستادگیبه ا

آب  و یارض یهای عرب نتوانستند دشوار فرماندهانبودند. 

 یههمه ناح مهمتر از و نداوریناسازگار زم یهوا و

. تنها ابندیدر غزنه را سردتر زابلستان و و دهیبرکش

ودند ب برادرش عمرو و ثیل عقوبیس او در ر ستانیس ارانیع

 توانستند در ،از محل داشتند کهیی تجربه  شناخت و که با

دست ه ب ییها یروزیپ کابلستان وتا زابلستان  ستانیشرق س

 آورند.

به هفت سال  ستانیبرده در س یحکومت عبدهللا بن اب دوره

 نیسرزم نیا همه سال در نیا یکمتر حاکم و دیکش درازا

مدت دراز  نیا ،تکه معلوم اس ییحکومت رانده است. تا جا
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حکومت خردمندانه و  ستانیس خیآرامش گذشت. تار در صلح و

گماشتن محدث  عدالت پسندانه عبدهللا و اقدام او را در

 ربهیمعروف به ابوحر ن،یبصره عبدهللا بن حس بمعروف مکت

 یاز مسجد خیتار نیا نی. همچندیستا یرا م ستانیس یقضا

دروازه فارس  کینزدبرده  یکه عبدهللا بن اب کندی م ادی

برآن وقف کرد.  دهیخر یمستغالت فراوان زرنگ برآورد و

 یها سال تا یعنی)ی مسجد تا روزگار و نی: ادیگوی مولف م

بود.)  یهنوز برجا (یالدیم ازدهمی= یهجر جمسده پن یانیم

خود  نیاز سوی جانش یرکیز و ریحاکم با همه تدب نی( ا۴۲

به  یهجر۱۱۹سال  درکه  یجزر یلیبن عاصم عق میابراه

عراق گماشته  دیجد یوال یبن عمرثقف وسفی یاز سو  ستانیس

 در او مصادره و ییداراهمه  و شکنجه و یشده بود، زندان

 انیتا پا یعنی یهجر۱۲۵تا سال  دیآخر کشته شد. حاکم جد

که  ستین یاشارت چیه ( و۴۳ماند.) ستانیس هشام در یزندگ

 تاخته باشد.  لیزنبقلمرو  بر در دوران حکومت خود 

سوم منصور بن جمهور  دیزیم(  ۷۴۳هـ )=۱۲۶سال  شوال در

آن عبدهللا پارسا، پسر  یجاه ب از حکومت عراق برداشت و را

را گماشت. عبدهللا پارسا، حرب بن قطن  زیبن عبدالعز عمر

 یدار تیفرستاد، اما دوره وال ستانیرا به حکومت س یهالل

آغاز  ستانیس خیبود. تار شانیپر و شفتهآ اریحرب دوره بس

 نیا را در ستانیعرب ها س انیم تعصب در فتنه و یریدرگ

در دست است  یآشکار یاما نشانه ها دهد،ی م قرار خیتار

 نیا از شیدهه پ نیعرب ها چند ه ییلیقب یکه کشمکش ها

 یها مانند سال ستانیس آغاز شده بود. نفاق عمده در

 انیم بن وائل بود، و در بکر و میتم لیقبا انیگذشته، م

 یها شهیارقه ر از ژهیوه با خوارج، ب یهمدل ریخگروه ا

 یعرب ها محل انیو اضطراب م جانیّ ه نیژرف داشته است. ا

ترک  را ستانیکه س جا آن حرب بن قطن را هراسان ساخت تا

خود گماشت. عبدهللا  ینیرا به جانش بن اشعر گفت و سوار

ه بن عمر را ب دیبن قطن، سع خبرجبن حرب دنیشن پارسا با

 ۷۴۵= اکتبر یهجر۱۲۸محرم سال  در دیسع او فرستاد و یجا

 انیمیسوار بن اشعر که از تم .دیگرد ستانیوارد س یالدیم

 یم رییتغ یپ در یعراق پ انیکه وال یمدت یط در ،بود

 یلوا ریز های قدرت خود را نگهداشت، اما بکر افتند،ی

متحد  (ریبج ،یعقوبیحتر )نام به خود ب یاعضا از یکی

 زیبن عمر عبدالعز دهللااز زبان عب ی. بحتر فرماندندیگرد

 تداریکرمان خواند. وال و ستانیحاکم س خود را جعل کرد و

 ،بود میعمر که خود از هواداران تم بن دیسع یعنی یواقع

جنگ  ،نیدست آورد. بنابره ب را های بکر یینتوانست شناسا

 سال دوام کرد وه درگرفت که مدت دودوگر انیم یاریتمام ع

از بزرگان و پیران  یآن افزون از جوانان، بسیار یو ط

واقعه »و بدان سبب آن حرب را  سیستان نیز کشته شدند

 ( ۴۴نامیدند.)« الشیوخ
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 بود. یمردم شورش و دست غوغا در زرنگ قدرت در اکنون

 دندیبرگز شیخو یریتوده مردم سوار بن اشعر را به ام

(، اما چندان نگذشت که سوار از چشم مردم افتاد یهجر۱۳۰)

 رونیب شهر از زیرا ن دست آنان کشته شد، بحتره ب و

 یاز پا و افتندیدر ابانیرا در ب یسرانجام و کردند و

بن عبدهللا  ثمینام هه تازه ب یریعوام الناس ام درآوردند.

به  را یبکر چیشرط که ه بدان دند،یبرگز البعاث را

 (۴۵)منظور زرنگ است( راه ندهد.) ستانیس

به  یبرضد سلطه امو یابومسلم خراسان امیق ،امیا نیا در

 نیآخر ارینصر بن س بود و افتهیدست  ییهای روزیپ

همان  خراسان به غرب عقب نشسته بود. در در یفرمانده امو

( مرد ۳۰۰۰۰۰ دی)شا ۳۰۰۰مرکب از ییرویروزها ابومسلم ن

فرستاد.  ستانیبه س یخزاع مثیمالک بن ه یبه فرمانده

به مردم شهر دستور  و دیزرنگ رس یدروازه ها یمالک به پا

را با  یحاکم امو و ندیبکشا شهر را یداد تا دروازه ها

کنند، اما مردم از  میتسل یاو به و یهزار نفر یروین

سپردن او به  بودند و دهیکه خود برگز یریبه ام انتیخ

سرباز زدند و حاضر  ،اشتکشتن او را د که قصد یدست کس

را از مرگ  یو وال بپردازند هیدرهم فد ونیلیم کیشدند 

پس از آن  و رفتیرا پذ شنهادیپ نینجات بدهند. مالک ا

 (۴۶.) دیبه شهر وکهندژ آن درآ افتیاجازه 

 

 بخش دوم : مآخذ

 ۸۸ص ستان،یس خیتار -۱۷

 ۸۵ص ستان،یس خیتار -۱۸

 ۸۸،۸۷ص، ، چاپ بهار ستان،یس خیتار -۱۹

  ۱۰۱ -۹۸، بوسورت، همان، ص ۹۵ - ۹۴تاریخ سیستان، ص  -۲۰

  ۱۰۸تاریخ سیستان، ص  -۲۱

، بوسورت، ۲۷۷ص  ی،ترجمه فارس ،یفتوح البلدان بالذر -۲۲

 (ی)پاورق ۱۰۸ص ستان،یس خی، تار ۱۱۳ص 

  ۱۱۸بوسورت، سیستان ، ص - ۲۳

  ۱۱۹بوسورت، سیستان، ص - ۲۴

  ۱۱۱ص، تاریخ سیستان، چاپ بهار -۲۵

، شفا، پس ۱۲۹ایران، ص  ی، تاریخ اجتماعیسعید نفیس -۲۶

 ۴۰۸، ص  ی، بالذر۴۴۲سال، ص  ۱۴۰۰از 

  ۱۲۰ ص ستان،یبوسورت، س -۲۷

 ۱۱۲ص  ستان،یس خیتار -۲۸

 یهای ، آصف آهنگ، یادداشت۱۲۷بوسورت، سیستان، ص  -۲۹

 ،۲۰از کابل قدیم، ص
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 ،یخ یعقوبب، تاری۳۲۷،ی، بالذر۱۳۰ص  ستان،یبوسورت،س -۳۰

 ۲۲۹، ص ۱ج

  ۱۳۲بوسورت، همان، ص- ۳۱

، ۳۷۱۷ -۲۸، ص۸ج  ی، طبر۱۳۳بوسورت، همان ،ص ، -۳۲

 ۱۱۷-۱۱۶ص ستان،یس خیتار

، ۹ج  ،ی، طبر۲۷۸ص  ،ی، بالذر۱۳۴ص  بوسورت،همان، -۳۳

 ۱۱۰ص  یچاپ حبیب ،ی، گردیز۳۷۶۴ص

 ۱۴۶تاریخ سیستان ،ص -۳۴

  ۱۱۰،ص ستانیبوسورت، س-۳۵

  ۴۴، ص۱۹۹۳روس، دیدگاه ها، چاپ میرفط یعل -۳۶

  ۲۷۸ص  ی، ترجمه فارس۴۰۰ص  ،یبالذر-۳۷

 ۱۲۰تاریخ سیستان ، ص-۳۸

  ۱۲۶-۱۲۴ص  ستان،یبوسورت، س -۳۹

   ۱۵۵،بوسورت، ص ۲۷۹فتوح البلدان ص ،یبالذر- ۴۰

 ۲۷۹ص  ،ی، بالذر۱۵۵ص  ستان،یبوسورت، س -۴۱

  ۱۲۷ص  ستان،یس خیتار- ۴۲

، ص ۲ج  ،ی، طبر۶۰ص ،یرجمه فارسالبلدان، ت ،یعقوبی -۴۳

 ۱۲۸ص ستان،یس خی، تار۱۷۱۷، ۱۵۹۵

  ۱۳۲ -۱۳۰ص ستان،یس خیتار -۴۴

   ۱۳۳-۱۳۲ص  ستان،یس خیتار-۴۵

     ۱۳۵-۱۳۴ص  ستان،یس خی، تار ۶۰البلدان، ص ،یعقوبی-۴۶

 

 بخش سوم

 یعباس همقاومت کابل در دور

ا گرفت، ام انیپا یدوره امو ،ابومسلم امیق یروزیپ با

. نیافت یمفتوحه بهبود یها نیمردم سرزم یوضع اجتماع

خراج به  و اتیمال دیهمچنان با یدهقان یونیلیم یتوده ها

مردم در  یها انیطغ و ها انیپرداختند. عص یم یعمال عباس

سرکوبگر  یدست لشکرها از دوام داشت و زین انیدوره عباس

و  ییه لیقب یها زهی. ستشدی م دهیخون وآتش کشه ب یگسیل

ه خوارج ب یروی. نماندی باق شیعرب به قوت خو یگروهبند

 یجدائ یها شیگرفت. گرا باال ،فروکش کند که نیا یجا

سرهنگان شان همچنان  و ارانیع یرهبر بهطلبانه بست 

 ماند.  پابرجا

 کابلستان تا بست و یها لیدامنه قدرت زنب ،یدر ُبعد خارج

 یمرزهاشرده سخن، فماند.  یگسترده باق همچنان نداوریزم

 نرفت شتریپ نداوریاز زم تینها در خاوری اسالم از بست و
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 عرب در ییفرمانروا یشگیبا درنگاهداشت عدم ثبات هم و

 نیدر سرزم یداریکه فتوحات پا رفتی م دیکمتر ام ،ستانیس

 .ردیزابل صورت گ کابل و یها

 عیکه سفاح امور خالفت را به دست گرفت )رب پس از آن درست

هوادارانش به  نیاز معتمدتر یکی(، ابومسلم یهجر ۱۳۳ولاال

فرستاد. عمر برادرش  ستانیبه س را رینام عمر بن عباس عم

فرستاد و او را به حکومت سند گماشت.  شتریرا پ میابراه

سند  به میابراه یفرمانده به را یانیالزم بود که سپاه

روز جا برقرارکند. در  آن در را یعباس تیحاکم بفرستد و

 یوال -سند در دست منصور بن جمهور ،یانقالب عباس یها

عمر بن عباس به  ،نیعراق بود. بنابر در یامو پیشین

بن بسطام دستور  دیزی( شرطه ریفرمانده نگهبانانش )ام

بخواهد تا به صفوف سپاه  ستانیمردم س داد که از

دور دست  ینیجنگ در سرزم یبرا یری. کوشش سربازگوندندیبپ

 یشورش غوغا نیا ه. هستدیسبب شورش مردم گرد یاستنناخو و

از بزرگان  ییعوام الناس بودند، اما پاره  یعن، یشهر

 ریبن بسطام ام دیزیدست داشتند.  آن در زین میتم یبن

را آشوب  سراسر شهر یزوده شورش کشته شد و ب نیا شرطه در

به ترک  ریبن عباس ناگز عمر ستان،یس یگرفت. وال فرا

عمر بن عباس افتادند.  یزرنگ در پ انیمیو تم دیدزرنگ گر

 نیخون یجنگ انیمیتم هواداران عمر و انیزرنگ م رونیب در

 یهـجر۱۳۳االول یگرفت که عمر درآن کشته شد )جماد در

 م(. ۷۵۰=دسامبر

بن  ابوالنجم عمار ،ستانیاز اوضاع سآگاهی با  ابومسلم

همنوا و نصر بن سیار  یها جنگ در اوکه با را  لیاسمع

عمر بشتابد و  یاریفرستاد تا به  ستانیهمکار بود، به س

گردد،  تیاگر کار از کار گذشته باشد، خود عهده دار وال

ه ب یهبن عباس نداشت. گرو عمر از  یبهتر بختهم  اما او

حمله کرد و  ستانیاز بست به س یبوعاصم بست یسرکردگ

جم را در او ابوالن کردند و تیاز او حما میتم یبن لهیقب

 یدر تصرف بوعاصم بست ستانیکشتند و س ،شکست داده ینبرد

 رونیکه از ب بدون آن یقرار گرفت. ظاهرًا بوعاصم بست

 با کر ستانیس در گریسال د چهار تا گردد، دیحکومتش تائ

ه ابومسلم بکشته شدن  خبر که نیکرد. و هم کومتح یفر و

ان )شعب دیچیخراسان پ در یعباس فهیدست منصور خل

 و اراستی(، بوعاصم لشکر بیالدیم ۷۵۵ ی= فبروریهجر۱۳۷

 میود خالد بن ابراهودا ابو یقصد فتح خراسان نمود. وقت

ه ب یسپاه ،مطلع گشت یخراسان از قصد بوعاصم بست یوال

 که نیفرستاد. هم وبه برابر ا یالکند مانیسل یسرکردگ

که  ستانیاز مردم س ییعده  د،یبه اسفزار رس مانیسپاه سل

 یسرکردگه ب یگرد آمدند و گروه، بودند میتم یمخالف بن

برضد بوعاصم به دنبال  عیبن رب نیحص بن العالء و دهللایعب

که  یو در نبرد دندیدر فراه به بوعاصم رس او افتادند و

 بن عالء و دهللایعب آنان درگرفت، بوعاصم کشته شد و انیم
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و او را به  شتافتند یکند مانیبه استقبال سل یهمراهان و

اکتبر  و = سپتامبریهجر ۱۳۸االخر  عیرب -آوردند ستانیس

 (۴۷.)یالدیم ۷۵۵

ه ب مانیگرفته شد. سل انیعباس یبرا ستانیس ،بیترت نیبد

به  و دیجا رهسپار رخج گرد از آن راند و شیبست پ یسو

 کرد. در ینیاو عقب نش شیاز پ لیشتافت. زنب لینبرد زنب

 از ستانیس در یگروه یها زهیست گرید بار کهنگام ی نیا

 یالسر ینام هناده ب ییمنصور حاکم تازه  سر گرفته شد، و

 از رخج و مانیم(. سل ۷۵۷= یهجر ۱۴۰) رستادف ستانیبه س

نام ه ب یخارج یشورش کیراه خود  بر سر بست بازگشت و

گرفته از جنگ  میبرداشت. غنا انیاز م بن رقاد را نیحض

را وسوسه کرد که  مانیسل ،یارجشکست دادن خ و لیبا زنب

تازه  یو بکوشد تا وال زدیاز فرمان منصور برخ یچیبه سرپ

 یاما مردم زرنگ به پشتبان .کند رونیب ستانیرا از س

 ریدستگ را شکسته و مانیسل برخاستند و یالسر یهناد

 فهیخل .م ۷۵۹ لی= اپریهجر۱۴۱سال  انیپا در ی. ولکردند

 ریاو زه یجاه ب برداشت و تانسیس از زیرا ن یالسر یهناد

گذشته تکرار  یدادهای( رو۴۸را فرستاد. ) یازد بن محمد

 بگذارد و ریزه هخود را ب یجا دینگرد حاضر یهناد شد و

 شد.  ریو دستگ دیناچار کار به برخورد کشه ب

که موفقانه از سند برگشته  یبعدها با شورش مرد زین ریزه

با  یشد، ول روبرو ،شدی م دهیشجاع بن عطا نام بود و

 فهینگذشت که خل یریآمد، مگر د قیکمک بر شجاع فا دنیرس

به  گریبه بغداد خواست و د ستانیمنصور او را از س

 او یرا به جا دیزیمنصور پسر خود  رایز برنگشت. ستانیس

= یهجر۱۴۶)شوال  در دیزی گماشت و ستانیحکومت سه ب

ال حکومت س مدت چهار شد. در ستانیس ( وارد۷۶۳دسامبر

اواخر حکومتش  آرام بود، مگر در ستانیاوضاع س ،دیزی

 بن شداد و محمد یرهبره در بست ب یم( شورش۷۶۷=یهجر۱۵۰)

و  یمجوس هیورذآ ینام هاه ب انینفر از زردشت دو یهمراه

 دامنه شورش به مرکز یزوده گرفت که ب در یمرزبان مجوس

با برابره  در دیزیشد و  دهیزرنگ کش یعنی ستانیس

شد. واکنش  یفرار شاپورین یسوه شکست خورد و ب انیشورش

 یم ستانیس یها که از شورش ییها گزارش ه در بار منصور

 نیشیفرمانده پ بود تا سرباز کهنه کار و نیا ،دیرس

که در نه سال  را یبانیش دهیمعن بن زا یامو یفاخل نیآخر

هـ(. معن ۱۵۱بفرستد.) ستانیبه س ،بود منی یگذشته وال

آرامش را در  نظم و خاموش و ستانیتوانست شورش را در س

 (۴۹.)دیبست برقرار نما

و  ستانیمردم س بر او ستم تاریخ سیستان، از شناسمؤلف نا

 یالمال از سوی امیر معن بر اقوام عرب تبذیر مال بیت

در بدل  یگوید: معن روز خویش روایت جالب توجه دارد و مي

 همهدر مدحش سروده بود،  یبپنج شش بیت که مروان شاعر عر
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 یخداه ب»بخشید، و سوگند یاد کرد:  بیت المال را بدو

و تو هم  یکه اگر مرا دینار )در بیت المال( بود یلتعا

 یرا هزار دینار هم یهر بیت ،یگفت یچنین تا هزار بیت هم

 بارهش یب یها امیر معن با بخشش ،گونه ( بدین۵۰.« )یم داد

 مي یخود شهرت کمای یبرا  فهیخل هسیاز ک ایاز جیب مردم 

 گشت تا بهانه مي یگشت، در پ ميتهی چون خزانه  و کرد،

معن به قصد  امیر یرا مصادره کند. بار ممرددارایی های 

بعد ه زنبیل که از زمان مرگ حجاج ب گرفتن خراج از

در  را برادرزاده خود -یزید بن مزید ،پرداخت نشده بود

او را »فرستاد و زنبیل  هاربست به قند از یس لشکرار

از ابریشم  یترک یسیمین و قباها یوانآها فرستاد از  هدیه

 آن مقدار را اندک شمرد و عناما امیر م« لطیف. یو چیزها

مگر  رخنه کرد، لیدرون قلمرو زنبه با بردرزاده اش ب

معن و برادر  شمال در زابلستان عقب نشست. یسوه ب لیزنب

که  یهنگام زنبیل نشستند و رزاده اش در کمین حمله ب

بر سپاه  ناگهان، گشتی م بر یاز ارتفاعات کوهستان لیزنب

به  یاریسب و شکست خوردند لیزنب انیسپاه زنبیل زدند،

 مرد ۳۰۰۰۰۰» ستانیس خیقول مولف تاره ب اسارت درآمدند و

( از آن به یکجا اسیرکرد و داماد رسدی م ظر)مبالغه به ن

و معن اندر بازگشتن مردمان بست  خواست... زنبیل زنهار

مصادره کرد، و چون به سیستان آمد، همان عادت فرو  را

 نداشت. مردمان سیستا یگرفت که با مردمان )بست( هم

 ( ۵۱« )شوریده گشتند.

سبب شد تا  ستانیمردم س معن بر یهای ریسختگ ،هرحاله ب

 معن  در ریخوارج متهم به شورش که درکاخ ام از ییعده 

شده بودند،  دهیبدون مزد کش شاقه و کار و یگاریبه ببست 

اش  یبه زندگ ریبا زخم شمش و زندیبر توطئه قتل معن را

 ( ۵۲م( )۷۶۹= یهجر۱۵۲ حجهیدهند. )ذ انیپا ستانیس در

از  لیزنب گریبار د ،رفتن معن انیم زخوشبختانه با ا

 دیبن مز دیزیراحت شد.  فهیپرداخت خراج به عمال خل

اثر نامه  بر ،بعد سال کی یول د،یگرد شیوعم نیجانش

 یراه برکنار  و ستانیمردم از حکومت س زیآم تیشکا

 را که در یمیبن عمر تم میمنصور تم فهیخل خراسان شد و

 در میفرستاد. تم ستانیبه س ،گذشته حاکم هرات بود

( و یهجر۱۵۶) دید خود را با شورش خوارج روبرو ستانیس

 و فتدیخراج کابل ب و لیزنب شهیاند اصالً فرصت نکرد تا در

از کار برکنار  ،ناکام ماند ستانیآرامش اوضاع س چون در

سال  نیآخر منصور در فهیدوباره به هرات بازگشت. خل و

 ستانیمربوط به س یکه درکارها بن عالء را دهللایعب رندگانی،

( یهجر۱۵۸گماشت) ستانیحکومت سه ب ،بود آزموده اریبس

(۵۳ ) 

به  یمرگ منصور عباس را با ستانیس انیرست والفه یعقوبی

قلمرو  مهیضم ستانیسپس س: »دیگوی م و بردی م انیپا
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به  شیاز سوی خو یکه مردان دیحکمرانان خراسان گرد

بدان جهت بود که  نیا و گماشتند،ی جا م آن یریگیوال

 (۵۴« )شدند. رهیبرآن چ و افتندیغلبه  اج آن انیخارج

 انیپا ستانیس شورش خوارج در ،یهدم دنیبه خالفت رس با

حکومت  ندهی، نمایعثمان طاراب انیمسختی جنگ  نگرفت و

حمزه بن  یمهد داشت. انینوح جر یرهبره خوارج ب و یعباس

 وگماشت  ستانیس خراسان و یوال ثیحه ب را  یمالک خزاع

 ستانیاز س شد و وارد ستانیبه س یبعد با سپاه یمدت او

خود در زرنگ  به خراسان فرستاد ورا  انشیاز سپاه یبخش

از اطاعت  او در فراه سر انیتوقف نمود. اما سپاه

 او را برتافتند و یعثمان بن بسام ازد فرمانده خود

 ستانیباره به س دو یبن قثم سعد دیسع یرهبربه  کشتند و

 ارگ زرنگ محاصره کردند.  را در یخزاع هحمز برگشتند و

حمزه به  یجاه را ب دیمز نب دیزی گرید بار کی فهیخل

ه آرامش دست ب نظم و یبرقرار یبرا دیزیفرستاد.  ستانیس

 ستانیحکومت سه او را ب بن عالء دراز نمود و دهللایعب یسو

 تجربه و گمانیم( ب ۷۷۷=یهجر ۱۶۰)شعبان  خواند فرا

مگر  بود، ستانیس سود آرامش دره ب دهللایعب یآزمودگ

 دسته ب ستانیس امش درکار آر درگذشت و یزوده نامبرده ب

اما  .سرگشتیم اضیدست پسرش فه ب بست در و دیبن مز دیزی

 ستانیبه س یگرید حاکم دیزی یجاه ب فهیخل یهجر۱۶۱در

 در منصور تداریگذشته وال در داشت و نام ریفرستاد که زه

 ( ۵۵بود.) نیسرزم نیا

 میتم ،یطوس مانیخراسان فضل بن سل یوال یهجر۱۶۶سال  در

 ۱۶۹ سال در (۵۶فرستاد.) ستانیحکومت سه را ب دیبن سع

 یاز افراد محل یکیاو  نشست و یمهد یجاه ب یهاد ی،هجر

 ستانیس یمال یکارها یرا به سرپرست بن فرقد به نام بشر

در بست  ییروهاین ستانیحاکم س دیبن سع مینامزد کرد. تم

در  لی. برادر زنبختیدرآو لیسپس با زنب فراهم کرد و

 را به بغداد فرستاد. او میتم و شد ریدستگجنگ  انیجر

 می( تمیهجر۱۷۰ لی)اوا از مرگ خود شیپ یاندک فهیخل یهاد

 او یجاه ب بن سالم را ریبرداشت وکث ستانیاز س را

 انیشورش سپاه ماه با درکمتر از دو ریکث نیا یگذاشت، ول

  (۵۷را ترک نمود.) ستانیشد و س خود روبرو

 را در مانیبن سل فضل زین دیتازه، هارون الرش فهیخل

 دیاصرم بن عبدالحم نفضل اکنو حکومت خراسان نگهداشت و

( هارون یهجر۱۷۱بعد) سال کی یول فرستاد. ستانیبه س را

را به  دینام عبدهللا بن حمه ب انشیاز دربار یکی او یجاه ب

االول  یجماد سپس در و نامزد نمود. ستانیحکومت س

 یاز سو مهین عماره بن خزم عثمان ب۷۷۸= اکتبریهجر۱۷۲

 بشرفرقدشد و  ستانیبه عنوان حاکم وارد س دیهارون الرش

مردم ستم کرده  بر اتیفساد و درگرفتن مال هیرا که ما
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بعد پسرخود صدقه  سپرد و غیدم ته در دروازه پارس ب ،بود

 داد تا به رخج و تیبه بست فرستاد و هدا  یرا با سپاه

تاختند و  شیصدقه تا رخج پ یروهایبتازد. ن لیقلمرو زنب

با  قندهار بست و نیب مگر افتند،یدست  ییها تیبه موفق

از  نیحص ای نینام حضه از خوارج ب یکی ادتیزیر ق یشورش

  شد. روبرو ستانیمردم اوق س

خود خبر  رخداد را به پدر صدقه دوباره به بست برگشت و

 یدگسرکره د، خود بآگاه ش انیجر نیعثمان از ا یداد. وقت

 زیحرکت کرد و به پسرش ن نیبه حرب حض ستانیاز س یسپاه

دو  اما هر بتازد. نیحض برداد تا از سمت بست  تیهدا

شکست خوردند و به زرنگ عقب نشستند  انیسپاه از شورش

 یوال یهجر۱۷۱سال در یگرید تیبر روا (. اما بنایهجر۱۷۵)

 یبرا پسرش عباس را یخراسان جعفر بن محمد بن اشعث خزاع

از شاه بهار  یفراوان میغنا او گرفتن کابل موظف ساخت و

 نیا ستینروشن  اما( ۵۸دست آورد.)ه ( بییکابل)معبد بودا

 ؟بودبرکابل حمله کرده  یچه راه لشکر از

 ستانیحکام س ییجاه ب در جا یراتییتغ ۱۷۶االول  عیدر رب

همام بن  و یوال ثیبه ح ید بن بشر مهلبوداو داده شد.

د با سپاه و. داودندیگرد نییسمت عامل خراج تعسلمه به 

 ودودا ،بعد یشد. چند وارد ستانیخراسان به س از یبزرگ

 )مطوعه( گرد داوطلبان و انیثابت، غاز انیاز سپاه یگروه

 روز زدهیشب شنبه س ،ستانیس خیتار تیبه روا آورد و

حرکت  نیحرب حضه ب یهجر ۱۷۷سال  االخر عیگذشته از رب

 یاریدو سوی گروه بس که از هر نیخون یز نبردد و پس ارنک

 (، ۵۹کشته شد.)  نیشدند، حض سر به نیست

ی دست مه ب نهیزم نیا در یگزارش متفاوت ریاما ابن اث

عماره به  بنپس از شکست عثمان  نیحض ،وا تیرواه . بدهد

پوشنگ حرکت کرد.  و سیهرات، بادغ یسوه ب مشرق خراسان،

 سنت ام همدالن خوارج بودند وکن باز ریاز د هیناح نیا

داشتند.  ینید ،یاجتماع یهای رامآدر نا ییگسترده  یها

را با  دیزید بن وداو ،یکند یبن عطا فیخراسان، غطر یوال

ن با یفرستاد. حض نیحض با مقابله یدوازده هزار سوار برا

گروه  تاخت آورد و یسپاه دولت خود بر ارانیششصد مرد از 

 یروهاین را کشت و دیزیود بن ودا انیاز سپاه یشماریب

اسفزار  که در یهجر۱۷۷تا سال  نیحض را بشکست. یدولت

 ( ۶۰.)نگرفت ستانیس یکشته شد، دست از مبارزه با وال

 رونیب در نیحض یها تیبه فعال ستانیس خیکه تار داستیپ

 ،نای بر بنا کمتر عالقه نشان داده و ستانیاز س

 کند،ی حذف م ،انجامد یم یرا که به مرگ و ییدادهایرو

 و یجد اریبس دادیرو نیکه شورش حض افتیدر توانی اما م

بود و از شورش  یزمامداران دولت عباس یخطرناک برا
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ی م حمزه بن آذرک خبر خود یهمشهر رپاترید خطرناکتر و

 .داد

خالد  ه، نوادییحیفضل بن  دیهارون الرش یهجر۱۷۷سال  در

را به حکومت  یبرمک هشیخاندان وزارت پنیای بن برمک 

 نیفضل مدت سه سال عهده دار ا گماشت و ستانیس خراسان و

 ،سمت در خراسان بود. فضل پس از ورود خود به خراسان

حمله  انیداد که بر بام فهیرا از بلخ وظ یابتدا سپاه

آن سپاه به دره غوربند در جنوب هندوکش  از یبخش و ندکن

شمال اشغال  از سمترا  لیزنب و قلمرو دیحمله نما

 ( ۶۱کنند.)

 ریبن جر دیزدر آغاز ی ،یفضل برمک ،ستانیحکومت س یبرا

بن  میابراه یاز و پس و (یهجر۱۷۸االول  یرا گماشت )جماد

 عی)رب جا فرستاد فرمانده نگهبانان خود را به آن لیجبرئ

 ستانیس در که نیهم لیبن جبرئ میق(. ابراه۱۷۹االول 

و به  .دیآن گرد یفراسو رهسپار بست و ،افتیاستقرار 

 ونیلیهفت م زابلستان وکابل تاخت و نداور،یزم ینواح

 بدون از چهار نیا به بغداد فرستاد، و یدرهم مال تاراج

( ۶۲گردآورده بود.) ستانیاز س یبود که و یدرهم ونیلیم

 یبا شورش خارج ،بازگشت ستانیبه س یوقت میاما ابراه

 بر یروان بن عمر نامآن را م یشد که رهبر روبرو ییتازه 

 میابراه انیغاز انیم یاز نبرد ستانیس خیعهده داشت. تار

 جهیباره نت در یروشن حیاما توض کند،ی م ادی انیشورش و

گروه خاص از  نیا می. اما اگر ابراهدهدمی نبرد  نیا

کاسته نشد  یزیها چ آن ییایخوارج را شکسته باشد، از پو

 سر گرید بن آذرک بار حمزه ینگذشت که زیر رهبر یرید و

 برآوردند. 

بن  یعل دیم( هارون الرش۷۹۶)بهاریهجر ۱۸۰سال  آغاز در

به حکومت خراسان  یفضل برمک یجاه بن ماهان را ب یسیع

 .رودی شمار مه ب بزرگ او یگماشت که از خبط ها

ق( حکومت سیستان را ۱۸۰سال اول حکومتش ) یط یبن عیس یعل

به همام بن سلمه، سپس به  بن الحضین، بعد یبه علنخست 

پس از آن به نصر بن سلیمان و بعد  ،یبن عل یخود عیس پسر

گونه ظرف یک سال  دوباره به یزید بن جریر داد. و بدین

پنج حاکم و عامل به سیستان فرستاد تا ببیند کدامیک 

تواند دست در جیب مردم فرو برده و  و بیشتر مي بترخو

و سهم بیشتر  نماید صادره ناحق مه مال و ثروت مردم را ب

دهند. همچنان از آغاز  پول و مال از سیستان به او مي

 یدوباره حکومت سیستان در معرض دواطلب یهجر ۱۸۱سال 

ابتدا  یگذاشته شد. و یبن عیس یخراج بیشتر از سوی عل

را به اصرم بن عبدالحمید و باز دوباره به  ستانحکومت سی

داد و او را  یر خود عیسهمام بن سلمه و سپس به پسر دیگ

 ی( عزل و نصب و تغییر و تبدیل پ۶۳به سیستان فرستاد. )
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در سیستان و جور و ستم  یبن عیس یحکام خود کام عل یدر پ

ماموران وصول مالیات بر کشاورزان، مصادره و غصب اموال 

 ،یعمال عرب یها  یحق کشدیگر با زور و اجحاف و  دممر

 بیشتر  یعمال عرب و یفت عباسمردم را از دستگاه خال تنفر

 کرد. یاز دوران امو

برگشاد و مال به  یدست تعد» یعل نیا ی،هقیقول به ب

و  یافراط بر ستدن گرفت ... و خراسان و ماوراءالنهر و ر

جبال و گرگان و طبرستان و کرمان و سپاهان و خوارزم و 

نیمروز و سیستان بکند و بسوخت، و آن ستد کز حد شمار 

بود که  یدر چنین اوضاع و احوال (۶۴...« )درگذشت 

  :سیستان برخاست و فریاد زد «اوق»از ناحیه  یناگهان مرد

مردم! یک درم خراج دیگر به خلیفه ندهید، چون شما را  یا

 ( ۶۵« )نگاه نتواند داشت.

حمزه پسر آذرک بود  -این فریاد، فریاد عصیانگر سیستان

معروف به  مزه بن عبدهللالرزه درآورد. حه که پشت خالفت را ب

 یپسر وال یبن عل ینخستین نبرد، عیس یپسر آذرک در ط

ساخت  یخراسان را از سیستان اخراج و به خراسان فرار

 (. ۶۶هـ(. )۱۸۲)شوال 

در خراسان، بزرگترین ضربه را بر  یحمزه سیستان خروج

تاثیر آن در دربار خالفت که وارد کرد  یپیکر خالفت عباس

 دهنده بود که خلیفه هارون رشید را وادارتکان یحده ب

لشکر  یعزم پیکار با حمزه سیستانه سوی شرق به ساخت، ب

 ینیشاپور، عل یسوه از حرکت ب پیش فهیخل نماید، اما یکش

تفتیش برای را  یتاهی زین وزندانی  را برکنار و یبن عیس

خروج حمزه بن آذرک  . باگماشتاو  ییو محاسبه دارا

 آن نیسرزم نیا در یعباس یخلفا واسطهیب یالیاست ،یستانیس

باز  خود را نیشیپ تیوضع هرگز گریچنان ضربه خورد که د

او  روانیپ هرگز نتوانستند حمزه و فهیخل انی. سپاهافتین

سال ه هنگام مرگش ب کنند و تا رونیب ستانیرا از س

 بود. یباق ستانیس قوت خود دره ب یهجر۲۱۳

 انیبه پا میبخواه ن رابحث مقاومت کابل وکابلشاها

که از زمان خروج حمزه  مییبگو میتوانی ، ممیببر

سپس در  و یهجر۲۰۵در  انیکارآمدن طاهری تا رو یهجر۱۸۱در

 یحاکم و فرمانده عرب چیه انیطاهر ییسده حکمروا میمدت ن

کابلشاهان خراج  تا از افتندیآن را ن ییتوانا یعجم و

به مقاومت  رانهیپنجاه سال دل و صد دو ابلک .رندیبگ

 ،که دیده شد نشد  و چنان میبه عرب ها تسل پرداخت و

قصد تسخیر کابل لشکر کشیده اند، ه سپاه عرب هر وقت که ب

خوش کرده  یناکام و سرشکسته بازگشته اند و دل به غنایم

تنها آوردند.  یدست مه ب یتاراج مردم روستای اند که از

ب لیث با کشتن است که یعقو یهجر ۲۵۱ ای ۲۵۰سال  در

به دودمان  یبست، ضربه محکم کینزد ایدر الرخج  لیزنب



 127 

 ابدی یم قیبعد توف یسال ها و در زندی کابل م یها لیزنب

 ستانیس یو کابل را به قلمرو صفار انیکه غزنه و بام

 . دینما یشرویپ بلخو تا لغمان و ننگرهار و  دیملحق نما

اه ساله مردم پنج و مقاومت دوصد یابیبه ارز اگر و...

 رانگریو یها هجومبرابر در  کشور ینواح ریسا کابل و

 گفت که حمالت عرب ها بر توانی م م،ینیبنش یعرب یلشکرها

 یهای و تبهکار های رانیو ،در طول دو سده نیسرزم نیا

 به همراه داشته است. و یو فرهنگ یو جان یفراوان مال

 یجانفشان و های با آن همه فداکار نیسرزم نیمردمان ا

اسالم را  نیتا د دندیگردناگزیر سرانجام   شیخو یها

دست  شیخو دیرین یباورها از فرهنگ و یو با سخت رندیبپذ

بپردازند  هیجز دیجد نیآئ نپذیرفتن صورت  بردارند و در

ها به عمال عرب  و پسلگد زدن یخوار را با خفت و آن و

 بپردازند.

بر  رآنیالم و تاثاس نیداکتر زرینکوب در ارتباط به آئ

 نویسد:  پیشین مردم مي یباورها

مردم را دگرکون کرد.  یآئین تازه عرب ها همه چیز زندگ»

فراموش  یجوان یدیرنه مثل رؤیاها یو آرزوها ها آرمان

آئین نیایش دگرگون شد  تنهابا دین تازه نه  یگشت... بار

فاحش پدیدآمد. تصور و  یدگرگون یزندگکه در همه چیز 

نخستین تاریخ عوض شد. دیگر نه کیومرث  دنیا و مفهوم

بزرگ سلسله ها و  یشد و نه فریدون نیا انسان شناخته مي

 یرا در قرآن به آدم داده بود و جا یاول یاقوام. جا

و  یرا به نوح. رستم و جاماسپ هم مظهر دالور یدوم

 یکشت»از مقوله  یکیباتآمدند. تر یشمار نمه ب یخردمند

حشمت »و « حزن یعقوب»و« آتش نمرود»و « یوبا صبر»و « نوح

زبان عامه پدید آمد  رفته رفته در« دونغمه داو« »سلیمان

هنگ »و « جام کیخسرو»و« باغ جمشید»مانند  یو ترکیبات

ها اندک اندک از  و امثال آن« خون سیاوش»و « افراسیاب

 آن یدیروز مثل خدا کهمبران یهود ازبان عامه افتاد. پی

از آن پس  ،شدند فریبکار شناخته مي یخ و جادوها دیو دوز

رهبر و  یآمدند. موس یشمار مه نمونه قدس و داد و حکمت ب

ه ود داور و پادشاه جهان بوآدمیان و سلیمان و دا یرهنما

 آمدند. شمار 

جالل و شکوه دربار خسروان اندک اندک از خاطره ها زدوده 

پادشاه تورات  -شد. اما عظمت و جالل چنان با نام سلیمان 

پیوند یافت که قدرت و شکوه او یاد آور  -بر قرآن امو پی

جمشید گشت. اهریمن که دشمن و رقیب خدا و  یافسانه ها

آفریده و بنده  ،شد ظلمت محسوب مي مبداء و منشاء شر و

او شمرده شد و از درگاه او رانده آمد. فقر و عزلت و 

بال محسوب  ه واهریمن و پتیار زادهانقطاع که پیش از آن 

پیغمبران و نیکان و پاکان  یشد، از آن پس نمونه زندگ مي
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خواه  -شد. در حقیقت آئین جدید همه چیز را شمرده مي

 ( ۶۷« )دستخوش تبدل و تحول کرد. - یو خواه مینوئ یزمین

 نیزم خراسان آمدن اسالم را در ی،حبیب استاداما ..و 

، دیانت اسالم یجرصد سال اول ه کند: در دو مي یبررس نیچن

را در افغانستان  یو برهمن یو بودائ یدین زردشت یجا

سراسر نیز با رسم الخط خود، در  یگرفت، و زبان عرب

نیز  نافغانستان نشر گردید. در خراسان و هرات و سیستا

گذاشت،  یخود را به زبان در یدر همین وقت جا یزبان پهلو

و رجال در  مانند: تفسیر، حدیث، سیرت یو علوم اسالم

در زرنج و  یافغانستان رواج یافت و مدارس بزرگ اسالم

بزرگ و زهاد مشهور  یهرات و مرو  به وجود آمد و علما

 یمانند: امام اعظم ابوحنیفه بن ثابت بن زوط یاسالم

 یو محمد بن کرام زرنج ،ی)شمال کابل(، ابن المبارک مروز

 یشانو ابراهیم بن طهمان محدث با ،یموسس مذهب کرام

 یو ابراهیم ادهم صوف یجوزجان ی( و ابواسحاق موسی)هرات

و ابراهیم  ،یفقیه حنف یجوزجان یو ابوسلیمان موس ،یبلخ

 یازاصحاب بوحنیفه، و ابو داود سجستان یبن رستم مرو

 یسنن معروف، و ابو حاتم سهل بن محمد محدث سیستان صاحب

بشار  و ،یو ابو قتیبه مورخ مروز یو ابو جعفر منجم بلخ

بن الجهم شاعر  یو عل ،یزبان تخارستان یبن برد شاعرعرب

از مردم این سرزمین بر آمدند و دیگران و  یخراسان یعرب

نیز از سوی مردم  یمدنیت و آداب و اصول اداره عجم

دربار خالفت ه ب دیگرانمانند برمکیان بلخ و  نخراسا

به زبان  یانتقال داده شد... و کلمات زبان عرب یعباس

وجود آمد. و مدنیت ه ب یفارس یمخلوط شد و زبان کنون یدر

 ( ۶۸درین سرزمین پیدا گردید. ) یو خراسان یمخلوط عرب

 

 وم:س مآخذ بخش

 ۱۳۷ -۱۳۶ص  ستان،یس خیتار -۴۷

       ۱۴۱-۱۳۹ص  ستان،یس خیتار-۴۸

 ۱۷۵ص  بوسورت، همان، ؛۱۴۱ص ستان،یس خیتار -۴۹

  ۱۴۶ص  ستان،یس خیتار -۵۰

 ۱۴۳ص  ستان،یس خیرتا -۵۱

       ۱۴۷ص ستان،یس خیتار -۵۲

 ۶۱البلدان، ص ،یعقوبی ؛۱۴۸ص ستان،یس خیتار -۵۳

 ۹۷البلدان، ص  ،یعقوبی  -۵۴

 ۱۵۰-۱۴۸ص  ستان،یس خیتار-۵۵

با ویرایش  یزیگرد ؛۳۶۷، ص۲ج خ،یتار ،یعقوبی-۵۶

 ۱۲۷ص ،یبیحب

 ۱۵۲-۱۵۰ص ستان،یس خیتار -۵۷
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 ،یسیچاپ نف ،یزیگرد ؛۱۷۹، ص ۶ج  ر،یابن اث -۵۸

 .۱۰۱ص

 ۱۵۴-۱۵۳ص ستان،یس خیتار -۵۹

 ۸۴ص ۶ج  ر،یابن اث ؛۱۳۰-۱۲۹ص ،یزیگرد-۶۰

 ۱۸۳بوسورت، ص؛ ۶۶-۶۵البلدان، ص ،یعقوبی-۶۱

کتاب الوزراء  ،یاریجهش ؛۵۲۶۵، ص ۱۲ج ،یطبر-۶۲

 ۲۴۶ص  ،یوالکتاب، ترجمه فارس

  ۱۵۸ -۱۵۵ص تاریخ سیستان، -۶۳

 ۵۳۶ص اض،یتر فچاپ دک ،یهقیتاریخ ب -۶۴

 ۱۶۰ص  تاریخ سیستان، -۶۵

  ۱۶۰تاریخ سیستان، ص -۶۶

  ۳۷۶ - ۳۷۵تاریخ ایران پس از اسالم، ص -۶۷

، تاریخ مختصر افغانستان، چاپ سوم پشاور، ص یحبیب - ۶۸

۱۰۳-                              
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 گزارنده به پارسی دری:

 عزیز آریانفر 

 

خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی )آمیزه 

 یی( پارسی دری 

 B بخش یازدهم

 حمله عرب ها بر ایران و گسترش یابی اسالم

 تصرف ایران و خراسان از سوی عرب ها

 و نخستین یورش ها به ماوراالنهر

 یادآوری:

 نوشته بودیم: Aدر طالیه بخش یازدهم

چنین پنداشته می شود که پس از برافتادن شاهنشاهی » 

ساسانی و تسلط عرب ها بر پشته ایران، گویا زبان عربی، 

زبان پارسی را از متن به حاشیه رانده و بر این زبان 

چیرگی بی چون و چرا و عام و تامی یافته باشد. این در 

اسالم، بر  حالی است که زبان پارسی سده ها پیش از آمدن

از  -بخش بزرگی از جزیره نمای عرب و حتا بیرون از آن

بین النهرین و شام گرفته تا مصر و یمن تاثیر گذار بود 

و پس از اسالم هم تاثیر بس شگرف و نقش به سزایی بر زبان 

عربی داشته است. دامنه این تاثیر تا جایی بوده که حتا 

به معنای بیگانه خود واژه عرب )ارب( ریشه پارسی دارد و 

است. همین گونه پارسیان بودند که الفبای زبان عربی را 

از روی خط کوفی برای عرب ها ساختند و دستگاه اعداد 

را در میان اعراب رایج ساختند. طرفه این که عرب  هندی

ها دستگاه اعداد خود را که اکنون در زبان های اروپایی 
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دستگاه هندی را  ...( کنار گذاشتند و3، 2، 1رایج است )

 که از پارسیان فراگرفته بودند، جانشین آن کردند.

شمار واژه های پارسی رایج در زبان عربی خیلی ها زیاد 

است. برای مثال واژه هایی چون وزیر، مدیر، بندر، چکش، 

الماس )ماس(، عسکر )لشکر(، جوهر )گوهر(، برنامج 

 )برنامه(، ترجمه، تجسس )جستن، جستجو( و...

ن است زبان عربی نیز تاثیر بس شگرفی بر زبان پارسی روش

داشته است. یعنی تاثیر گذاری دو جانبه بوده است تا 

جاده یکطرفه )چنانی که نادرست پنداشته می شود(. به 

ویژه پس از دوره عباسیان، دستگاه واژگانی زبان پارسی 

در همه عرصه های زندگانی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، 

...زبان عربی رخنه کرد. به هر رو، تاثیرگذاری فرهنگی و.

های متقابل این دو زبان بر یک دیگر و این که کدام واژه 

ها ریشه پارسی دارند وکدام عربی، وظیفه علم ریشه شناسی 

)ایتمولوژی( و فقه الغت )لنگوستیک( است و در گستره 

 «پژوهش دست داشته نمی گنجد.

دست اعراب، تاثیرات  به هر رو، افتادن پشته ایران به

ژرف و دیرپایی در همه عرصه های زندگانی باشندگان این 

سرزمین پهناور بر جا گذاشت. هم منفی و ویرانگر و هم 

مثبت. در نتیجه تهاجم، صدها هزار نفر از باشندگان 

ایران غربی اعم از سپاهیان، دبیران، دولتمردان، 

کاهنان به  صنعتگران، معماران، هنرمندان و پیشه وران و

گستره افغانستان کنونی، آسیای میانه و هندوستان سرازیر 

شدند و روشن است با خود فرهنگ و تمدن بزرگی را به 

همراه آوردند. از سوی دیگر، همین گونه ده ها هزار عرب 

هم به پشته ایران آمدند و روشن است فرهنگ و سنت های 

بسیار مهم خودشان را به ارمغان آوردند. آن چه برای ما 

است، این است که با این مهاجرت بزرگ، زمینه تاریخی 

برای آمیزش میان زبان های عربی، پارسی میانه ساسانی، 

باختری، زبان های باشندگان آسیای میانه و تورکی فراهم 

 گردید که در آینده زبان پارسی دری نو از آن زاده شد. 

عرب که از شایان توجه است که شمار فراوانی از سپاهیان 

گوشه های مختلف سرزمین های عربی بودند، برای همیشه در 

گستره ایران کنونی، ایران خاوری)خراسان( و آسیای میانه  

ماندگار شدند. در پهلوی آن ها، ده ها هزار عرب با 

خانواده های شان )که شمارشان پنجاه هزار نفر گزارش می 

آسیای میانه شود( برای پخش و ترویج اسالم به خراسان و 

آورده شدند که برای همیشه در این جا ماندگار شدند. 

روشن است، آمیزش این ها با باشندگان بومی، زمینه درهم 

آمیزی فرهنگ ها، سنت ها، تبارها و زبان ها و ....را 

 فراهم می کرد.
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از سوی دیگر، شمار بسیاری از باشندگان آسیای میانه، 

یران غربی از جمع خراسان )افغانستان امروزی( و ا

هنرمندان، پیشه وران، دانشمندان، بازرگانان، استادان 

پایتخت خالفت برده شده  -فنون گوناگون و.... به بغداد

بودند. گذشته از این ها، عرب ها نزدیک به سیصد هزار زن 

و دختر از گستره های یاد شده را به عنوان کنیز و برده 

شان به بغداد برده گرفته بودند که شصت هزار تن از ای

شده بودند. هم چنین گزارش هایی در دست است که 

بازرگانان حرفه یی، شمار بسیاری از دوشیزگان و زنان را 

از گستره تورکی زبانان به بغداد می بردند و دربازاهای 

آن شهر به عنوان کنیز به فروش می رساندند. روشن است 

انی و فرهنگی همه این ها در بافتار و ساختار تباری، زب

خالفت تاثیرات شگرفی را به بار می آورد. به هر رو، همان 

نوشته بودیم، بخش اصلی نوشتار  Aگونه که در بخش یازدهم

تصرف ایران و خراسان از سوی عرب ها و »دست داشته، 

برگرفته از جلد دوم ، «نخستین یورش ها به ماوراالنهر

رشناسی چاپ پژوهشکده خاو« تاریخ خلق تاجیک»کتاب 

پژوهشگاه علوم تاجیکستان زیر نظر پژوهشمند )اکادمیسین( 

ماسف و گروه دانشمندان همکار: عبدالحی یف، داویدویچ، 

دادخدایف، لیتوینسکی، مختارف، نعمت اف، 

پیانکف،پیرامشاه یف و رانف؛ است که اینک ترجمه آن را 

 خدمت پیشکش می نماییم. 

 

ت داشته، جستارها و شایان یادآوری است که در نوشته دس

برگرفته های فراوانی از یک رشته کتاب های کالسیک تاریخی 

به زبان های پارسی دری و عربی هست که دردمندانه اصل آن 

ها را در دسترس ندارم. از این رو، روشن است تفاوت هایی 

در این بخش ترجمه ها از متون اصلی دیده می شود. 

ری خود تان به این امیدوارم این کاستی را به بزرگوا

 کمترین ببخشید.      

      

 پدید آیی اسالم و تشکیل دولت عربی:

( فرزند خاندان 632-570باشنده شهر مکه )حوالی  -محمد

(60هاشمی قبیله  قریش بود. )
6

مردم را  610او به سال  

ضمن دعوت به یکتاپرستی، به آن فرا خواند تا از پرستش 

                                                 
6

درست به همان ترتبی که در اصل . شماره های پی نوشت ها را  

آورده ایم تا در پایان نوشته کتاب به زبان روسی آمده است، 

پژوهشگرانی که خواهان مراجعه به اصل کتاب باشند، بتوانند 

 60به آسانی آن ها پیدا نمایند. از همین رو هم از شماره 

آغاز می شوند. ترجمه این پی نوشت ها در پایان نوشته دست 

ج. دوم کتاب آمده  662 تا 657اصل آن در برگ های داشته و 

 گ. –است. 
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یل که هر یک برای خود خدایی خدایان و اصنام بیشمار قبا

و بتی داشتند، خودداری ورزند و تنها آفریدگار و 

پروردگار یگانه را بپرستند. وی در این حال، اعالم داشت 

خداوند او را پیامبر خویش برگزیده است تا آیین نو 

)اسالم( را در میان مردم پخش نماید. مگر، نتوانست در 

این بود که با پیروانش شهر زادگاهش به توفیق دست یابد. 

به شهر یثرب )مدینه( هجرت کرد. در  622می  22به تاریخ 

آینده، درست همین روز مبدای تاریخ هجری خورشیدی 

 مسلمانان گردید.

 

محمد در مدینه جامعه مسلمانان را پی ریخت که شالوده 

دولت آینده عربی گردید که به آن می توانستند همه کسانی 

م آورده  باشند. او توانست در جاهایی بپیوندند که اسال

با تبلیغ و جاهایی هم با توسل به  نیرو )غزوات( قبایل 

مدینه را زیر چتر جامعه اسالمی بیاورد و آغاز به مبارزه 

با مکه زادگاهش که دیگر خصم وی بود، نماید. پس از یک 

رشته جنگ ها و گفتگوها، این مبارزه با دستیابی به 

رسید و مکی ها حاضر شدند پروردگار یکتا تفاهم به پایان 

را به عنوان خداوند و محمد را به عنوان پیامبر بپذیرند 

و محمد و پیروانش هم به نوبه خود قداست مکه را تایید 

 کردند و آن را به عنوان مرکز مسلمانان اعالم  داشتند. 

 

به هر رو، محمد طی مدت نسبتا کوتاهی توانست نه تنها   

مدینه و مکه، بل نیز باشندگان برخی از نواحی  باشندگان

دیگر جزیره نمای عربستان را پیرو آیین خود گرداند و 

زیر فرمان درآورد. این گونه، در سده هفتم میالدی نخستین 

تئوکراتیک عربی با پیشوایی محمد به میان  -دولت نظامی

آمد که هم قدرت مذهبی و هم قدرت مدنی را در دست خود 

 (61گردانید. )متمرکز 

 

 دولت عربی:

، رهبری دولت 632پس از درگذشت ])رحلت([ محمد به سال 

عرب به دست خلفا افتاد که جانشینان محمد شمرده می 

شدند
7

نمایندگان دودمان بنی امیه  651و سر از سال  

)امویان( و سپس هم بنی عباس )عباسیان(، اتحاد قبایل 

انشینان محمد از سوی عرب و تشکیل دولت اسالمی در هنگام ج

اریستوکراسی قبیله یی برای جنگ های اشغالگرانه در 

برابر کشورهای همسایه  مورد بهره برداری قرار گرفت. 

قبایل جنگجوی متحده عربی در این هنگام نیروی رزمی 

(. شالوده سپاهیان آنان 62سهمگینی را تشکیل می دادند )

شکیالتی سپاهیان دسته های سواره و پیاده بودند. ساختار ت

دارای خصلت طایفه یی بود. یعنی متشکل بر طوائف و قبایل 

                                                 
77

. دوره کوتاه خلفای راشدین روی هم رفته هژده سال بود: ابوبکر بسیار زود در گذشت، عمر، عثمان و  

 گ.-علی هم کشته شدند
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کماندار تیر انداز و نیزه داران و شمشیرزنان. اعراب 

مقارن با یورش به آسیای میانه، با منجنیق و ارابه ها 

)که ساختن آن ها را از پارسیان فراگرفته و آموخته 

 بودند(، نیز مجهز گردیده بودند. 

 

ا برای گرفتن زمین و غنایم که زیر شعارهای مقدس و نبرده

به نام خدا پیش برده می شد، برای سپاهیان عرب بس 

دلپسند بودند. هر سپاهی می دانست که در صورت پیروزی به 

او سهم شایان توجهی از غنایم ]و همین گونه شماری کنیز 

گ.[ خواهد رسید و در صورت کشته شدن، به مقام -و برده

خواهد رسید و بهشت برین جایگاهش خواهد بود ]که شهادت 

باز هم در آن جا گروهی حور و غلمان نصیب اش خواهد 

 گ.[. -گردید

 

فاتحان عرب با سرعت بی سابقه یی به آسیای قدامی و صغیر 

پیشروی کردند. آن ها در برابر بیزانس و ایران لشکر 

 637دمشق را گرفتند، به سال  635( به سال 63کشیدند.)

 640انتیوخی و به سال  638اروشلیم )بیت المقدس( به سال 

فلسطین قیصری را و بر ارمنستان و مصر تاختند. هنوز به 

( به 644-632خلیفه اول ) -در دوره خالفت ابوبکر 633سال 

فرماندهی موسانی ابن حریث به بین النهرین ساسانی یورش 

 آوردند و شهر حِیر را گرفتند. 

 

سپهدار دیگر عرب، خالد ابن ولید بر در همین سال، 

 634ساسانیان در اوالیسا به پیروزی دست یافت. به سال 

سپاهیان ساسانی به فرماندهی رستم )فرخزاد( که به جای 

( سرپرست شاهنشانی ایران 651-632یزد گرد سوم خردسال )

بود، سپاهیان موسانی را در کوس الناتیف شکست داد. مگر 

با گردآوردن سپاهیان تازه نفس در  عرب ها 635به سال 

نبرد یوویته پیروزی به دست آوردند. رستم با گردآوری 

در برابر عرب ها به رهبری سعد  637سپاهیان نو در اوایل 

ابن ابو وقاص جنگید. نبرد چند روز به درازا کشید. سعد 

تنها هنگامی که سپاهیان تازه نفس از سوریه برایش رسید، 

م را شکست بدهد. رستم در میدان نبرد توانست سپاه رست

کشته شد و درفش دولتی ایران به دست اعراب افتاد. یزد 

گرد سوم با آگاهی یافتن از شکست و کشته شدن رستم در 

نبرد قادسیه، پایتخت شاهنشاهی تیسفون را ترک گفت. عرب 

 ها بعدا این شهر را به نام مدائن یاد کردند. 

 

ک از سوی فاتحان عرب گرفته و پایتخت مترو 637تابستان 

با خاک یکسان شد. پس از این دیگر احیا نگردید. در 

 639عرب ها سراسر بین النهرین و به سال  637اواخر 

پیروزی  642خوزستان را زیر فرمان خود درآوردند. به سال 

 644قاطعانه یی در نهاوند به دست آوردند. آن ها به سال 
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 644د. تصرف فارس به سال سراسر ایران مرکزی را گرفتن

آغاز گردید. در این جا ]پارسیان[ در برابر اشغالگران 

بیگانه مقاومت دیرپا و نیرومندی کردند که تنها به سال 

درهم شکست. پس از اشغال فارس از سوی اعراب، یزد  648

گرد سوم به کرمان گریخت و از آن جا به سیستان و پس از 

 650اعراب افتاد، به سال این که این مناطق هم به دست 

 به خراسان گریخت. 

 

عرب ها به خراسان یورش آوردند. یزد گرد سوم  651به سال 

به واحه مرو گریخت. حاکم مرو ماهوی نه تنها به او 

هیچگونه کمکی نکرد، بل دروازه های شهر را هم به رویش 

نگشود و با اعراب پیمان تسلیمی بست. بر پایه شرایط 

شندگان مرو می بایستی به عرب ها باج سازشنامه، با

بپردازند و در خانه های خود برای بود و باش آنان جا 

( تنها یک روستا در واحه مرو به نام سنج در 64بدهند.)

برابر اعراب دست به مقاومت یازید که پس از نبردهای 

 سنگین به اشغال درآمد.

 

 آن چه مربوط می گردد به یزد گرد، او که بدون حامی 

مانده بود، نزد آسیاب بانی در حومه مرو پناه برد که به 

سراسر  651( پس از این، در همان سال 65دست او کشته شد. )

شهرهای ( 66خراسان از سوی سپاهیان عرب اشغال شد. )

ابیورد، توس و نیسا نیز با پذیرفتن تعهد مبنی بر 

( باشندگان سرخس 67پرداخت باج به عرب ها تسلیم شدند.)

ش کردند مقاومت نمایند، مگر از سوی فاتحان سرکوب تال

 (.68گردیدند )

 

دسته نظامی عرب به فرماندهی احنف ابن قیس  652به سال 

به سوی ماوراالنهر به راه افتاد. اما مرزبان 

ماوراالنهر با او نجگند و سازشنامه یی امضاء کرد و 

هد تعهد سپرد شصت هزار درهم بپرازد و شماری هم سپاهی بد

( پس از این، یغبوی تخارستان نیز اعالم فرمانبرداری 69)

کرد اما حاکمان گوزگان )جوزجان(، تالقان، و فاریاب سی 

هزار مرد جنگی گرد آورند و در برابر فاتحان ایستادند. 

نبرد در کرانه های چپ مرغاب در نزدیکی دهکده قصر رخ 

دان داد. اما آرایش سپاهیان ارتش متحده در رزمگاه چن

( پس از این، 70مناسب نبود و از همین رو شکست یافتند )

احنف گوزگان را گرفت و با حاکم بلخ بدون جنگ سازشنامه 

صلح عقد کرد و شرط بستند تا جهار صد هزار درهم باج 

 (71بپردازد. )

 

عرب ها همچنین هرات، َگرجِستان  552در همان سال 

گرفتند.  )غرجستان( و برخی دیگر شهرها و نواحی را

اریستوکراسی بومی برای حفظ دارایی ها و موقعیت اجتماعی 
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خود در برخی از موارد بدون مقاومت در برابر فاتحان 

تسلیم شدند. اما در هنگام تالش رخنه به نواحی غزنه، 

وادی کابل و دیگر نواحی واقع در جنوب هندوکش با مقاومت 

 سرسختانه یی برخوردند.

 

، عرب ها به رهبری 656در سال پس از گرفتن سیستان 

سیمور به سوی کابل رهسپار شدند.  -سپهدار با تجریه

کابلشاه با یک هزار پیل ]گزافه گویی آشکار[ به مصاف 

عرب ها شتافت. عرب ها از پیل ها ترسیدند و مدت درازی 

یارای جنگ را نداشتند. اما هنگامی که یکی از عرب ها به 

شد، و با نیزه آن را کشت، نام مهلب با پیلی رو به رو 

سایر سپاهیان دست به یورش بردند و به پیروزی دست 

یافتند. پس از این پیروزی، عرب ها به سوی سند شتافتند 

 و بر سر راه بابلستان، ملتان و غزنه را گرفتند.

   

این گونه، عرب ها در جریان زمان نسبتا کوتاهی توانستند 

ر و ایران ساسانی سوریه، فلسطین، بین النهرین، مص

)همراه با استان های خاوری آن مانند خراسان و...( را 

بگیرند و مقارن با میانه های سده هفتم به کرانه های 

 رود آمو رسیدند.

 

فنوحات عرب ها را نه تنها ضعف نظامی و سیاسی بیزانس و 

ایران )که با هم جنگ های درازی داشتند(، بل نیز تشدید 

تقویت تمایالت جدایی خواهانه حکومت تضادهای طبقاتی و 

های فئودالی و در رابطه با این، ضعف حکومت های مرکزی 

آسانتر ساخته بود. حاکمان برخی از مناطق و استان های 

ایران و خراسان هنگام تجاوز اعراب، نه تنها به حکومت 

مرکزی کمک نکردند، بل که آشکارا به آن خیانت ورزیدند. 

یزد گرد سوم که ده سال  -هنشاه ساسانیتالش های آخرین شا

آزگار در به در از شهری به شهری دیگری می گریخت تا 

مردم را در برابر بیگانگان اشغالگر وادار به خیزش 

گرداند، هیچ دستاوردی نداشتند و این گونه شاهنشاهی 

 ساسانی فرو پاشید و بر افتاد. 

 

نعمت اف،  بر پایه نتیجه گیری های پژوهشمند )اکادمیسین(

سال پادشاهی کرد، کار بس بزرگی را  425دولت ساسانی که »

برای احیای سنت های دیرین دولتداری هخامنشی ها و پارت 

ها )اشکانیان( و سنت های اقتصادی، فرهنگی و ارتباطات 

جهان ایرانی باستان انجام داد. این دولت شالوده 

ا در مناسبات نو را گذاشت و تحوالت سده های میانی ر

زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و نیز به ویژه مهم 

تشکل نو تباری و زبانی در جهان پارسی و تاجیکی پارس 

بزرگ و خراسان کبیر پشت سر گذاشت. اما افسوس این 

روندها تا جایی کمرنگ و آهسته شدند و با گذشت زمان با 

با استیالی خالفت عرب باز ایستادند. ]رستاخیز این سنت ها 
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استقرار عباسیان به یاری ایرانیان به ویژه خراسانیان 

 در بغداد رخ  داد[

 

( در خالفت 661-656در سال های خالفت علی ابن ابی طالب )

عرب کشاکش های دورنی تشدید یافت. باشندگان خراسان با 

بهره گیری از این فرصت، دست به یک رشته تالش ها یازیدند 

بخشند. مگر ناموفقانه. پس  تا بر حاکمیت فاتحان پایان

( 750-661از چندی، با به قدرت رسیدن دودمان اموی )

خراسان بار دیگر به دولت عرب تابع گردید. مگر، 

باشندگان خراسان در جریان چندین دهه دست از مقاومت بر 

نداشتند. یکی از خیزش های بس دیرپا را حاکم یکی از 

 704و  703سال های نیزک رهبری می کرد. به  -دژهای بادغیس

یزید ابن مهلب تصرف گردید  -دژ او از سوی والی خراسان

 ( اما هر بار نیزک توانست آن را دو باره بگیرد. 72)

  

قتیبه ابن مسلم، با نوشتن  -والی خراسان 705به سال 

نامه یی به نیزک خواست تا او اسیران عرب را رها سازد و 

نامه بیاید. نیزک در نزد وی )شاید به مرو( برای عقد صلح

آغاز، خودداری ورزید. اما پسان ها با پیشنهادهای او 

موافقت کرد، به شرط این که می تواند در لشکرکشی های 

قتیبه، هرگاه او به بادغیس لشکرکشی نکند، اشتراک 

 (   73ورزد.)

  

ناگزیر بود در  708صلح عقد گردید و نیزک تا سال 

جمله در لشکرکشی به  لشکرکشی های فاتحانه قتیبه از

بخارا اشتراک ورزد اما نیزک که قتیبه را خوب می شناخت، 

به زودی از او ترسیدن گرفت. او به نزدیکان خود در باره 

قتیبه گفت: به من بدگمان است. من نز از او در امان 

نیستم... این عربی مانند یک سگ سفید.... است. اگر او 

ه او نان بدهی، از عقبت را بزنی، عف .....می زند، اگر ب

 ( 74می آید. او  ظالم است و ..... )

 

، هنگام لشکرکشی دیگر قتیبه به 708نیزک به سال 

ماوراالنهر، او را  ترک گفت و به بلخ بازگشت و با 

رسیدن به تنگی خلم، خروج خود از فرمانبرداری قتیبه را 

حاکمان بلخ، مرو رود، تالقان، آشکارا اعالم داشت و 

یاب و گوزگانان را نیز به نافرمانی فراخواند تا همه فار

با هم در برابر او بیستند. همچنین با به دست آوردن 

توافق آنان در لشکرکشی باهمی در برابر قتیبه، به 

کابلشاه هم رو آورد و از او خواست تا از وی در صورت 

شکست  پشتیبانی نماید و پناهندگی بدهد. کابلشاه  برای 

( نیزک در گام 75و خزانه نیزک نیز موافقت کرد.)حفظ بنه 

یغبوی تخارستان را گرفتار و او را  به خاطر  -نخست شازی

مخالفتش با سازماندهی باهمی در برابر قتیبه، از کرسی 

والیت تخارستان بر انداخت و به زنجیر بست. اما هنوز 
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حاکمان یادشده محلی به کمک نیزک نرسیده بودند که قتیبه 

رابر او یک نیروی دوازده هزار نفری را به فرماندهی در ب

عبدالرحمان گسیل داشت. در عین حال، خود  -برادر خود 

قتیبه به تالقان لشکرکشید و باشندگان آن را به خاطر 

همنوایی و پشتیبانی شان از نیزک با خشنونت سر به نیست 

کرد. او آن ها را در دو صف به فاصله چهار فرسنگ به دار 

 (76یخت. )آو

 

قتیبه رهسپار مرو رود گردید. مرزبان مرو  709به سال 

رود با دانستن گناه خود، گریخت اما قتیبه دو پسر او را 

به چنگ آورد و گرفتار کرد. سپس آن ها را بکشت و به دار 

 (77زد. )

 

والی گوزگان با شنیدن آمدن قتیبه پا به گریز گذاشت و 

با طلب بخشایش، به  به کوه ها پناه جست. اما مردم

پیشواز قتیبه شتافتند و او کسی از آنان را نکشت. همین 

گونه از قتیبه در بلخ پذیرایی گردید. روز دیگر، او در 

پی عبدالرحمان به سوی خلم روان شد. نیزک در این هنگام 

در بغالن اردو زده بود و جنگاورانی بر دهانه دره و تنگه 

پاسبانی کنند و در آن سوی های آن گماشته بود تا از آن 

 دره نیز در قلعه استوار جنگجویانی نهاد بود.  

 

خط دفاعی نیزک از شهر خلم الی شگورگان )شاه گورگان؟ 

تاشقرغان(؟ کشیده شده بود. دسته های عرب نزدیک خط 

دفاعی آمدند اما نتوانستند آن را درهم  بشکنند. 

ایستاده جنگاوران چندین روز پیهم دم درآمدگاه تنگی 

بودند و در پی یافتن کدام رخنه بودند. در این هنگام، 

حاکم روب و سمنجان )شهری در وادی خلم( ])سمنگان؟ معرب 

روب خان به نیزک خیانت ورزید و به  -گ.([  -آن-سمنجان

عرب ها راه رخنه به استحکامات نیزک را از پشت سر تنگی 

ستند خلم نشان داد. پس از این خیانت، عرب ها توان

سمنجان را هم بگیرند. نیزک با دسته های اصلی رزمجویان 

خود به دژ کرز سنگر گرفت. عبدالرحمان به تعقیب او 

شتافت. دژ کرز در جایی بود که جز از یک راه دشوارگذر 

راه دیگری به بیرون نداشت که  آن هم از چهار سو از طرف 

 اعراب به محاصره در آمده بود. 

 

جریان دو ماه یورش های عرب ها را پس  دسته های نیزک در

می زندند. مواد خوراکی شان رو به کاستی و ته کشیدن 

بود. گذشته از این ها، در میان شان بیماری آبله شیوع 

یافته بود. مدافعان دژ که نیروی شان به تحلیل رفته 

بود، و بی رمق شده بودند، ناگزیر گردیدند، تسلیم شوند. 

د تن از هوادارانش دستگیر و سر به نیزک همراه با هفتص

( این گونه، قتیبه توانست به خاطر نبوِد 78نیست شدند. )

تمایل جدی حاکمان محلی به اتحاد و حمله باهمی بر 
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فاتحان بیگانه همه آن ها را یکه یکه سرکوب و تابع خالفت 

سده هفتم عرب ها با  60و  50بسازد. در سال های دهه های 

فتح خراسان در این جا والیت ویژه یی را پایان بخشیدن به 

با مرکزیت مرو تاسیس کردند. والیت خراسان به پایگاهی 

مبدل گردید برای ادامه فتوحات به سوی خاور و آن سوی 

آمو که عرب ها آن را ماوراالنهر خواندند )که ترجمه آن 

 ورز رود یا فرا رود می شود(.  

 

سرزمین های آن سوی  به گونه یی که در باال بررسی گردید،

رود آمو در این دوره در وضعیت پراکنده سیاسی قرار 

داشتند. در کنار حکومت هایی نسبتا بزرگی چون بخارا، 

سمرقند سغدی، خوارزم، چاچ، فرغانه، استروشانه، چغانیان 

و ُختل، در این جا همچنین حکومت های کوچک تری موجود 

ا مستقل بودند، بودند. حاکم های هر یک از این حکومت ه

سکه های خود شان را ضرب می زدند، دسته های رزمی 

داشتند، بیشتر سواره که از جمع سرشناسان دهقان و شماری 

( اسلحه اصلی 79را هم از جمع چاکران بر می گزیدند. )

جنگاوران تیر و کمان، شمشیر، نیزه، گرز، تبر و خنجر 

 ( 80کوتاه بود. )

 

ک دیگر دشمنی می ورزیدند و حاکمان بومی  پیوسته با ی

برخی از آنان حتا در سیمای عرب ها نیرویی را می دیدند 

که می توان در مبارزه با حریفان بر ایشان تکیه زد. 

نبوِد وحدت میان حاکمان، اتحاد ماوراالنهر و همین گونه 

سراسر آسیای میانه را برای راندن اشغالگران بیگانه 

 دشوار می ساخت.

 

نهر را عرب ها در سال های دهه هفتاد آغاز فتح ماوراال

کردند. در آغاز، لشکرکشی ها دارای بار تاراجگرانه و 

شبیخونی بودند. یکی از نخستین یورش ها در ماوراالنهر 

( صورت 675-673)  -از سوی عبیداله این زیاد والی خراسان

با گذشتن از جیجون )آمو(، رومیتان  673گرفت. او به سال 

پایکند را گرفت و تا بخارا شتافت. در این  و نیمی از

هنگام در بخارا به عوض بخار خدات )بخار خدا(ی کوچک، 

خاتون فرمانروایی می کرد. در حومه  -تخشادو مادر او

بخارا، نیروهای متحده بخاری و تورکی به مصاف عبیدهللا 

شتافتند. پس از نخستین برخورد، خاتون با عبیدهللا پیمان 

ما عبیدهللا با به دست آوردن  فدیه به خاطر صلح بست. ا

رستگاری و با اسیر گرفتن دو هزار خدنگ افکن کماندار 

 ( به مرو باز گشت. 81)

 

( 677 -675سعید ابن عثمان ) -والی نو خراسان 673به سال  

دوباره بر بخارا یورش برد. ملکه )خاتون( با سعید پیمان 

( و 82وگان گرفت )صلح امضاء کرد. سعید هشتاد تن را گر

به سوی سمرقند شتافت. باشندگان شهر، در برابر سعید دست 
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به مقاومت غیر منتظره  زدند. نبرد بر سر شهر نزدیک به 

یک ماه ادامه یافت. همه تالش های عرب ها برای دستیابی 

به سمرقند از سوی باشندگان آن به عقب زده شد. سر 

یان پیمان صلح انجام، سعید ناگزیر گردید با سمرقند

ببندد و به مرو باز گردد. او از مرو به مدینه رفت و با 

خود پنجاه گروگان سغدی را به همراه برد. در مدینه او 

جامه های گرانبهای شان را از تن های شان برآورد و به 

آنان چپن )روپوش( های کهنه و ژنده پوشاند و ایشان را 

لستان ها و وادار گردایند تا به عنوان برده در نخ

کاجستان ها و باغ ها کار کنند اما سغدیان مرگ را بر 

بردگی ترجیح دادند و سعید را کشتند و سپس خود دست به 

 (83خودکشی گروهی زدند. )

 

 680یورش تاراجگرانه دیگر به ماوراالنهر را به سال 

( آغاز کرد. او با آمدن 683-680سلم این زید ) –والی نو

چند هزار رزمنده برگزیده عراقی و به خراسان، با خود 

سوری به همراه آورد و در این جا ارتش بزرگی را با شامل 

ساختن عرب های دیگر بومی شده و نمایندگان سرشناسان 

بومی سازماندهی کرد. او با این ارتش در آغاز به خوارزم 

 ( و سپس راهی بخارا گشت.    84یورش برد و آن را گرفت )

 
ون، با درک ناتوانی خود در ایستادگی در خات -حاکم بخارا

برابر سپاهیان سَلم، برای دریافت کمک به سمرقند و 

ترکستان کس فرستاد اما پیش از رسیدن یاری، با سَلم 

پیمان صلح بست و سپاهیان او را به دورن شهر ره داد. 

سمرقندیان و تورکانی که به کمک رسیده بودند، با اعراب 

بر آنان چیره شدند اما پس از کشته  درآویختند و در آغاز

شدن پیشوای ترکان به نام بیدون، در اردوگاه متحدان 

سراسیمگی دست داد و از این رو شکست خوردند. پس از این، 

خاتون ناگزیر گردید به سلم بار دیگر پیشنهاد بستن 

پیمان صلح نماید که با شرایط سنگین تری عقد گردید. سلم 

یار باج و ساو از نزد خاتون رهسپار با دریافت مقادیر بس

سمرقند گردید. همراه با او، همسرش هم بود که در این جا 

 پسری زایید و سلم نام او را سغدی گذاشت. 

 

سلم خود در سمرقند ماند و دسته رزمی یی را به خجند 

گسیل داشت. با داروی از روی گزارش بالذری
8

این دسته ها  

                                                 
8

 ها در کتاب نیو معتبرتر نیاز مهمتر -فتوح البلدان. » 

از  کیفتح هر  یو چگونگ فتوحات خیو تار یباره فتوحات اسالم

 اتیتا زمان ح امبریاز زمان پ یاسالم یکشورها ینواح

. ی استدوم قرن سوم هـ ق( به زبان عرب مهی)ن یعنی سنده،ینو

 خیتار زرگ،ب نویس خیرتا ،یبالذر ییحیبن  : احمدسندهینو

 ،یبه زبان عرب ینگار و نسب شناس، شاعر و مترجم زبان فارس

. مولف، حوادث و فتوحات ی بودقمر یردر قرن سوم هج یاخبار
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ا سرکوب گردیدند در این تا خجند رسیدند اما در آن ج

شاعر عرب،  -باره ابیات یکی از اشتراک کنندگان این نبرد

 آش حمدان گواهی می دهد:

 هرگاه اسپم روزی در خجند نمی گریخت

 من در رزمگاه ناکامی می ماندم

 ...و پرندگان بر روی قتلگاهم می پریدند

 و من به سوی خدا می شتافتم

 (85با بدن خونبار )

 

سَلم موفق شد با باشندگان شهرهای یاد شده  با این هم،

سازشنامه های صلح ببندد و از آنان فدیه اندکی بگیرد و 

 به مرو برگردد. 

 

با داوری از روی فاکت های ارائه  شده، چنین بر می آید 

که در این برهه عرب ها در ماوراالنهر بیشتر به دستیابی 

رف آن. مگر، به باج و ساو و غنائم دلچسپی داشتند، نه تص

در واقع چنین نبود. عرب ها از همان آغاز می کوشیدند 

سراسر سرزمین های آسیای میانه را تصرف کنند. اما نمی 

توانستند. زیرا در این هنگام در دستگاه خالفت مبارزه 

شدید میانقبیله یی در گرفته بود که نه تنها سراسر 

ین، جزیره نمای عرب را فرا می گرفت بل نیز در فلسط

ایران، خراسان و دیگر کشورهایی اشغالی، نیز روان بود. 

از این رو، والیان خراسان ناگزیر بودند برای چندی با 

 تاراج و ستادن باج و ساو بسنده نمایند.  

 

یکی از شورشیان ضد دولتی در این زمان رهبر قیسی های 

عبدهللا ابن حزیم بود. او با گرفتن قدرت در  -خراسان

( این به 86آغاز به ضرب زدن سکه زرین نمود. )خراسان، 

معنای نادیده گرفتن دولت مرکزی خالفت عبدالمالک بود 

(. با این هم، خالفت پس از چندی توانست به حساب 685-705)

کشتند. پسر این  691والی سرکش برسد و او را به سال 

موسا ابن عبدهللا هنوز پیش از کشته شدن پدرش،  -والی شورشی

رکردگی دوصد و بیست سوار از آمو گذشت و به سوی به س

سمرقند رهسپار شد. در سمرقند شاه  ترحان )طرخان( از او 

 پذیرایی و مهمان نوازی کرد. 

 

                                                                                                                                                             

و به وصف فتوح اسالم بر حسب  آغازاسالم،  امبریرا از هجرت پ

جداگانه پرداخته، مانند  ییدر فصل ها ات،یها و وال نیسرزم

آن، فتح مصر  یشام و شهرها حالعرب، فتو رهیفتوحات داخل جز

در ضمن  ره،یفتوح اندلس و غ ه،یو مغرب از جمله فتح اسکندر

 یو ادار یحکومت التیتشک یجنبه ها یموضوعات، به برخ نیا

 یسودمند و بخش اریکتاب بس یائیپرداخته است. اطالعات جغراف

و خراج است  یو آب، احکام اراض نیزم تیاز کتاب، مسئله مالک

 )برگرفته از ویکی پیدیا(« باشد. یم یادیز تیکه حائز اهم
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سغدیان رسمی داشتند که همه ساله میزی را می گذاشتند که 

به روی آن خوراکی ها با جامی از می برای دلیر ترین 

ه کس دیگری به غیر از جنگجوی سغد چیده می شد. هرگا

شوالیه به خوراکی ها دست می زد، به این معنا بود که او 

را به نبرد فرا می خواند.  وانگهی هر کسی حریف خود را 

می کشت، دلیرترین جنگجوی سغد می شد تا سال آینده. آمدن 

موسا به سمرقند با این مسابقه مصادف گردیده بود و یکی 

سغدی رزمید و او را کشت. از جنگجویان او با شوالیه 

( و این بهانه یی گردید برای راندن موسا از سمرقند. 87)

او از این جا به کش رفت اما حاکم شهر با فراخواندن 

طرخون به کمک، دست به مقاومت در برابر موسا یازید. 

سوار داشت که با آن ها تقریبا کل روز جنگید.  700موسا 

ید بقیه پسان تر به او آمده بود. شا 220]در باال رقم 

 گ.[-پیوسته بودند.

 

روز دیگر موسا از ترخان خواست تا به جنگ پایان دهد. 

ترخان گفت تنها در صورتی حاضر است چنین بکند هرگاه او 

)موسا( حدود کش را ترک گوید. موسا این شرط را پذیرفت و 

به ترمز رفت و به رغم اندکشمار بودن سپاهیان خود به 

کی از دهقانان خایین با نیرنگ و فریب توانست راهنمایی ی

شهر را بگشاید. در جریان پانزده سال او حاکم مستقل 

 ترمز بود.   
 

ُمَهَلب به سرکردگی سپاه  -والی نو خراسان  699به سال 

( از آمو گذشت و به واحه قشقه دریا رهسپار 88بزرگ )

زد سابال ن -گردید. در این هنگام، پسر عموی پادشاه ختل

او آمد با این خواهش که به او در گرفتن تاج و تخت از 

نزد پسرعمش کمک کند. مهلب بی درنگ دسته بزرگی را به 

سرکردگی پسر خود یزید به ختل گسیل داشت. به رغم این 

کمک، پسر عم سابال نتوانست تخت را بگیرد و دستگیر و 

کشته شد. یزید با سابال پیمان صلح بست و از وی باج به 

 (89دست آورد و نزد پدر به کش بازگشت. )

 

پسر دیگر مهلب هم نتوانست از لشکرکشی خود کدام  -حبیب

نتیجه بگیرد. او به اربینجان تاخت و پس از برخورد با 

سپاهیان حاکم بخارا، به کش برگشت. با سازماندهی 

تاراجگری های همانند در برخی رستاق )روستا( های 

 (  90ند. )همسایه، دو سال در کش ما

 

یزید افتاد. -والیت خراسان به دست پسر مهلب 710به سال 

( در سال های حکومت او، ناخشنودی باشندگان بومی 701-704)

از مالیات گیران عرب تشدید یافت. حاکمان سمرقند، 

بخارا، کش، نسف، ختل و چغانیان به رهبری ترخان 



 143 

)طرخان(
9

ا آنان و سابال به موسی پیشنهاد کردند همراه ب 

در برابر یزید دست به اقدام بیازد. اما موسی از ترس 

این که پس از رسیدن به حساب یزید در برابر وی اقدام 

 نکنند، نپذیرفت.

 

ثابت پرخاشی رخ داد  -پس از چندی، میان موسا و سپهدارش

که در فرجام کار به جنگ کشید. ثابت که در میان 

ردار بود، به کمکش باشندگان بومی از احترام فراوان برخو

هشتاد هزار سپاهی از سمرقند، کش، نخشب و بخارا به 

رهبری اخشید سغدی ترخان رسید و موسا را در دژی در ترمز 

به محاصره کشاندند. وضع او بحرانی شده  بود. اما پس از 

چندی، ثابت به گونه پیمانشکنانه کشته شد. پس از کشته 

ا ترخان به دست شدن او، رهبری عمومی جنگ با موسا ر

گرفت. مگر پس از چند برخورد، دست از محاصره برداشت. و 

 به سمرقند بازگشت.

 

                                                 
9

 ،لغت نامه دهخدا، ترخان» 

از او بردارند و هر  فیکه پادشاهان قلم تکل کسی -ترخان

مواخذه نکنند. )برهان( )از فرهنگ  ،که کند یو گناه ریتقص

 اثی( )از غیدی( )ناظم االطباء( )از فرهنگ رشیریجهانگ

را  شانیترکستان که ا نیاست از القاب که سالط یلقب -اللغات(

 حضور پادشاهه هر وقت خواهد ب هدهند ک یبه کس ،ندیخان گو

. رندیمواخذه نگه ب او را ،کند ییو خطا یریو اگر تقص رود

ه )انجمن آرا( )آنندراج( و مجاز باشد هرگاه که بخواهد ب

است و معرب آن طرخان.  یترک یمعن نینزد سلطان رود، و به ا

 فیتکال عیکه از جم ندیرا گو ی(. کسنیبرهان چ مع هی)حاش

ه ب میاز غنا چه در معارک مسلم باشد و آن ومعاف  یوانید

بارگاه ه مقرر دارند و بدون رخصت ب یدست او افتد، بر و

 ندیپرسش ننما ،و تا ُنه گناه از او صادر نشود دیپادشاه درآ

( : ترخان آن بود که از همه مونات معاف بود و 155)سنگالخ ص 

را مسلم  شانیا ،ابندیکه  متیهر غن ،در هر لشکر که باشد

 ندیدرآ یاذن و دستور یب اهر بارگباشد و هرگاه که خواهند د

( و کسک را ترخان کرد و از اموال چندان ینیجو ی)جهانگشا

 (.ینیجو یفرمود. )جهانگشا

 

و طرخان معرب آن  ند،یرا گو فیو شر سییزبان خراسان ره ب 

 اثی. )غندیگو زیرا ن فیو شر سیی(. ریدی)فرهنگ رش

 ،گفته ،تمنتخب اللغة که ترجمه  قاموس اس در ..اللغات(.

را معرب کرده و طراخنه جمع  ترخان لغت خراسان است و عرب آن

   .بسته اند

   .است هزار لشکر ، سردار پنجیونانیطرخان ماخوذ از 

: به گمان اغلب، این واژه خاستگاه یونانی داشته یادداشت

است که پسان ها به میان خراسانیان و سپس تورکان راه یافته 

   گ.-«است.
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ابن ُمَهِلب )برادر یزید( در نیمه  ُمَفضل -والی نو خراسان

در برابر موسای شورشی پانزده هزار جنگجو را به  705دوم 

رهبری عثمان ابن مسعود )پسر عم ثابت( گسیل داشت. با 

نیک ثابت با ترخان و سابال، پیکی را با  درک مناسبات

خواهش کمک گسیل داشت. آن ها با سپاه رسیدند و همراه با 

عثمان موسا را ترمز به محاصره کشاندند. محاصره دو ماه  

(  بنه و خواربار موسا به ته کشید و 91به درازا کشید. )

او ناگزیر گردید پا به گریز نهد. پس از جنگ های سهمگین 

، موسا را گرفتار و کشتند. با داوری از روی این و خشن

که موسا خود گریخته بود، سه چهارم جنگاوران خود را در 

برابر عثمان قرار داده بود و خود با بقیه بر متحدان به 

( می توان گفت 92سغدیان، ختلی ها و دیگران یورش برد. )

که در سرکوب موسا و نابودی و فرمانفرمایی پانزده ساله 

و در ترمز، نقش اصلی را سغدیان و تخارستانی ها بازی ا

نموده بودند. با سرکوب موسا، حاکمان بومی همزمان به 

حکومت مرکزی خلیفه کمک نمودند از شر یکی از شورشیان 

 خود رهایی یابند. 

 

رویدادهایی شرح داده شده، نشان می دهند که حاکمان 

را که بر سر ماوراالنهر هنوز جدی بودن تهدیدات اعراب 

شان آویزان بود، درک نکرده بودند. برخی از آنان، به 

جای متحد شدن و دادن پاسخ کوبنده به تالش های اشغالگران 

بیگانه برای رخنه به آسیای میانه؛ خود، دشمنان را به 

کشور خود فرا می خواندند تا به کمک آن ها به زیان خلق 

(. در 93ایند )خود با حکومت های همسایه تسویه حساب نم

ازای این گونه کوتاهبینی، گاهی مردم ماوراالنهر به 

 خاطر خیانت حاکمان، بهای سنگینی می پرداختند. 

 

 تصرف نهایی ماوراالهنر

 علل موفقیت عرب ها:

همان گونه که انتظار می رفت، در اوایل سده هشتم، سیاست 

اعراب در قبال آسیای میانه از ریشه دگرگون گردید. در 

( 705-685اخر فرمانفرمایی خلیفه عبدالمالک ابن مروان )او

جنگ داخلی در میان عرب ها تا اندازه یی فروکش نمود و 

امویان امکان آغاز فتح سیستماتیک ماوراالنهر را به دست 

قتیبه ابن مسلم   -آوردند. این وظیفه به والی نو خراسان

 -حجاج ( سپرده شد. او در دبستان خشن و ستمگرانه705-715)

( و به یک حاکم حیله گر و 94والی عراق، پرورش یافته )

 قدرت طلب و سپهدار خشن و خودکامه مبدل گردیده بود. 

 

با آمدن قتیبه به خراسان، مرحله نو تصرف ماوراالنهر از 

سوی امویان آغاز گردید. او از نخستین روزهای حضور در 

بومی با  خراسان، از کشاکش ها و اختالفات درونی حاکمان

توانمندی بهره می برد و سود می جست. هنوز هنگام 

لشکرکشی نخست او به ماوراالنهر، در ترکیب سپاهش 
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دهقانان بلخ حضور داشتند. گذشته از این ها، حاکم 

چغان خدات تیش کیریوا، قتیبه را با گسیل  -چغانیان

هدایا و کلید طالیی، به کشور  خود برای پیکار باهمی در 

هارون و شومان فرا   -ادشاهان حکومت های همسایهبرابر پ

( قتیبه به یاری این گونه خائنان، با به 95می خواند. )

دست آوردن اطالعات بایسته در باره ماوراالنهر به سال 

بی هراس به بخارا لشکرکشید. در راه مرو به بخارا،  706

شهر بازرگانی پایکند   -یکی از شهرهای نزدیک به آمو

شندگان آن، با شنیدن پیک لشکرکشی قتیبه، برای بود. با

 کمک به سغدیان سمرقند رو آوردند.

 

قتیبه با نزدیک شدن به شهر، در برنامه داشت تا آن را 

محاصره کند. اما مقارن با این زمان، سغدیان از راه 

رسیدند و اعراب را در حلقه محاصره گرفتند. در جریان دو 

ت جبهه خود تماس بگیرد. به ماه قتیبه نمی توانست با پش

گزارش طبری دو ماه نه به او احوالی از حجاج و نه هم 

( مگر به دلیل عدم 96« )احوالی از او به حجاج می رسید

قاطعیت حاکمان محلی و نبود وحدت در میان آن ها، قتیبه 

هر چه بود، توانست از محاصره بگریزد و پایکند را 

خ( هم دور نشده بود که بگیرد. مگر هنوز پنج فرسنگ )فرس

باشندگان پایکند دست به خیزش زدند و همه سپاهیانی را 

که در پادگان مانده بودند، کشتند و گوش ها و بینی های 

( قتیبه ناگزیر گردید برگردد و پس 97شان را بریدند.  )

از محاصره یک ماهه پایکند را بار دوم اشغال نماید. این 

شهر را به تاراج بردند و  بار، عرب ها به گونه بنیادی

ویران کردند و همه رزمجویان آن را کشتند. به گفته 

طبری، فاتحان در این جا  مصنوعات  بی نظیر سیمین و 

زرین و جنگ افزارهای فراوان غنیمت گرفتند که همانند آن 

 (. 98در سراسر خراسان دیده نمی شد )

 

ه در تراژدی پایکند به حاکمان ماوراالنهر نشان داد ک

برابر  عرب ها می توانند تنها متحدانه و با مساعی 

باهمی مقاومت نمایند. به زودی پس از سقوط پایکند، برخی 

از حاکمان در حوالی بخارا آغاز به گردآوری نیروهای خود 

برای پس زدن دشمن نمودند. در میان آن ها نقش برجسته یی 

ان را سغدیان بازی نمودند. از سوی گروه یزرگ تورک

 پشتیبانی می شدند. 

 

، قتیبه دو بار دست به لشکرکشی به 708و  707به سال های 

واحه بخارا زد اما هر بار از سوی نیروهای متحده بخارا، 

سغد و تورک ها پاسخ نیرومندی دریافت داشت و با قدرت 

عقب زده شد و دوباره به مرو رانده شد. مادامی که این 

ا نمی توانستند به هیچ چیزی ائتالف پا بر جا بود، عرب ه

 در ماوراالنهر دست یابتد. 
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به هر رو، لشکرکشی های بیهوده قتیبه، حجاج را به خشم 

به گونه جدی به  708آورده بود. از همین رو، به سال 

قتیبه دستور داد به ماوراالنهر برگردد و به هر بهایی 

 ( قتیبه پس از99که شده، کش، نخشب و بخارا را بگیرد. )

بار دیگر به واحه بخارا  709آماده گیری بزرگ به سال 

راهی و به وردان خدات که در این سال زیر فرمان یکی از 

نیرومند ترین حکام بخش سفلی وادی زرافشان بود، تاخت. 

بنا به خواهش وردان خدات، سغدیان سمرقند و تورکان به 

. یاری او آمدند و قتیبه را در حومه بخارا محاصره کردند

میان آنان نبرد خشونتباری درگرفت. وضع اعراب بس بحرانی 

گردید. آن گاه قتیبه دست به نیرنگ زد و دست یکی از زیر 

دستان خود به نام حیان النبستی به ترخان پیام داد که 

 «. پادشاهی تو از دست رفته است و تو هیچ چیزی نمی دانی»

 ترخان پرسید: چگونه؟

جا تا پایان موسم تموز می او پاسخ داد: ما در این 

مانیم. اما پس از فرا رسیدن سرما از این جا خواهیم 

رفت. مادامی که ما این جا هستیم، تورک ها با ما می 

جنگنند. اما وقتی رفتیم، در برابر تو دست به اقدامات 

نظامی خواهند زد. چون سغد، جای بسیار خوبی است، که 

ن رو، ممکن نیست که مانند آن در جهان جایی نیست. از ای

آنان سغد را برای تو بگذارند و خود به ترکستان بروند؟ 

کار تو بسیار زار خواهد شد و آن ها پادشاهی ترا خواهند 

 ستاند. 

 

 ترخان پرسید:

 خوب، حاال چه کار کنم؟

حیان گفت: با قتیبه پیمان صلح ببند. چیزی به او اهدا 

به دست آورده  کن و چنین بنمایان که ما حمایت حجاج را

ایم و از راه کش و نخشب سپاه گرانی به یاری ما خواهد 

رسید. بگو در نظر داری عقب نشینی نمایی. آن گاه تورکان 

 نیز عقب خواهند نشست.

 ترخان گفت:

 تو به من مشوره خوبی دادی، همین گونه خواهم کرد. 

 

...و شب هنگام تصمیم خود را به تورکان ابالغ کرد و با 

پیمان صلح بست و نزد او چند تن را گروگان گذاشت  قتیبه

و به سمرقند بازگشت. این بود که تورکان رفتند. این 

گونه قتیبه با جدا ساختن سغدیان از تورکان، این امکان 

را یافت تا از محاصره بگریزد و سر انجام بخارا را 

اشغال نماید. راستش باید گفت که تا جایی نگرانی ترخان 

ا بود. زیرا دسته های تورکی هنگام بازگشت، همه نیز به ج

روستاهای سغدی یی را که سر راه شان بود، به یغما برده 

 بودند.
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دو  710قتیبه با خنثی ساختن سغدیان و تورکان به سال 

بار هیاتی را نزد شاه شومان )به دره حصار( گسیل داشت 

 تا بدون مقاومت تسلیم شود. اما فرمانروای شومان هیات

نخست را بکشت و به هیات دومی گفت به قتیبه بگوید که از 

(  و باشندگان شومان این گونه 101او هیچ ترسی ندارد. )

 پاسخ حاکم خود را تحقق بخشیدند:

در برابر عرب ها مقاومت ترسناکی نشان دادند. اما عرب 

ها به یاری برتری نیروی نظامی سر انجام توانستند شهر 

سپس، همین  گونه کش و نخشب را هم را اشغال نمایند. 

گرفتند. این گونه، صلحی که ترخان بسته بود و بیرون 

رفتن سغدیان از میدان نبرد و مبارزه نه تنها برای 

خودشان بل که برای همسایگان شان هم به بهای سنگینی 

 تمام شد. 

 

هرگاه قتیبه در لشکرکشی های پیشین خود به ماوراالنهر 

به پیروزی های جدی دست نیافته بود، و  سال 5-4در جریان 

هر بار با به دست آوردن پاسخ نیرومند به خراسان 

بازگشته بود، پس از بستن پیمان صلح با ترخان، بخارا را 

فتح و سغدیان را وادار به پرداخت باج ساالنه گردانید و 

شومان، کش و نخشب را ناگزیر به تبعیت از خلیفه نمود. 

آن است که در مبارزه باشندگان این امر گواه بر 

ماوراالنهر با تجاوزگران عرب، سغدیان نقش قاطعانه یی 

 را بازی می نمودند. 

 

سیاست سازشکارانه و عقب نشینانه ترخان به زودی 

ناخشنودی سغدیان را برانگیخت. هنگامی که عرب ها مطابق 

، به خاطر به دست آوردن باج نوبتی به 710قرار داد سال 

دند، سرشناسان سغدی ناخشنود از این بابت ترخان سغد آم

را سرنگون و گورک )غورک( را پادشاه سغد اعالم کردند. 

ترخان که به سیاهچال افکنده شده بود، با خودکشی به 

 (102زندگی خود پایان بخشید. )

 

قتیبه به بهانه انتقام مرگ همپیمان خود )ترخان( زمستان 

برای لشکرکشی بر سغد  آغاز به گرفتن آمادگی 711سال 

نمود. اما قاصدی نزد او از خوارزمشاه رسید و از وی 

دعوت کرد تا به خوارزم برای ارائه کمک به او در برابر  

خورزاد، بیاید. قتیبه با بهره گیری از  -برادر کوچکش

این فرصت، بی درنگ به خوارزم شتافت و به خوارزمشاه کمک 

خوارزمشاه پس از پیروزی کرد تا خورزاد را سرکوب نماید. 

بر برادر، ناگزیر گردید با قتیبه سازشنامه یی ببندد که 

بر اساس آن مکلف بود باج ساالنه یی به عرب ها بپردازد و 

( که این کار به معنای 103نیز ده هزار سپاهی بدهد )

فرمانبرداری عملی خوارزم از خلیفه عرب بود. اما پس از 

خوارزمیان برآشفته از سیاست چندی، بعد از رفتن قتیبه، 

 خائنانه شاه شان، وی را کشتند.
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پسر شاه مقتول  -قتیبه به خوارزم بازگشته، اسکاجاموک

خوارزم را به عنوان پادشاه ساحل راست خوارزم نشاند و 

به منظور تحکیم هرچه بیشتر حاکمیت عرب ها در این 

ه عبدهللا را به عنوان نائب السلطن -سرزمین، برادر خود

گماشت. پایتخت خوارزم شاهیان در این هنگام شهر کیات 

)در کرانه راست آمو دریا( و اقامتگاه والیان عرب 

 اورگنج بود. 

 

قتیبه با متحد گردانیدن دسته های رزمی خوارزم پیرامون 

سپاه خود و با شامل گردانیدن دسته های بخاری در مسیر 

تا جایی  به سمرقند تاخت. چنین چیزی 712راه به سال 

برای سغدیان غیر منتظره بود، زیرا می پنداشتند که 

قتیبه با بردن غنایم عظیم از خوارزم، نخست به مرو 

خواهد رفت و به راستی هم وی برادر خود عبدالرحمان را 

به سرکردگی سپاه بیست هزار نفری با غنایم به تاراج 

 برده به سوی مرو گسیل داشته بود. 

 

عبدالرحمان در پی بار و بنه تمام روز و »طبری می نویسد 

به سوی مرو راه می پیمود و پس از آن که شام فرا رسید، 

قتیبه به او نوشت: هنگامی که سحر از خواب برخاستی، بنه 

را به مرو بفرست و خود در راس سواره نظام به سوی سغد 

بشتاب و در این حال، پیام را پنهان کن و من به دنبالت 

 ( 104می آییم. )

 

به رغم این گونه پیمانشکنی، عرب ها هر چه بود، موفق 

شدند با غداری سمرقند را بگیرند. سغدیان مردانه وار 

برای دفاع از شهر خود به پا برخاستند. نبرد یک ماه 

آزگار ادامه یافت. شمار قربانیان از هر دو طرف بسیار 

 بزرگ بود. اما قهرمانی سغدیان به حصر افتاده در برابر

شمار بیشتر سپاهیان عرب بسنده از کار نبرآمد. از این 

رو، سغدیان به ستوه آمده و جان بر لب رسیده برای به 

دست آوردن کمک به پادشاه چاچ و اخشید فرغانه رو آوردند 

هرگاه عرب ها پیروز گردند، بر »و به آن ها نوشتند که 

«. سر شما هم همانی را می آورند که بر سر ما آوردند

( پادشاهان چاچ و فرغانه دسته برگزیده یی را از 105)

جمع سرشناسان جنگی بومی که باید به اردوگاه قتیبه یورش 

ببرند، به کمک محاصره شدگان گسیل داشتند. مگر موفق به 

این کار نشدند. عرب ها داستگاه اطالعاتی بسیار خوبی 

 داشتند و قتیبه به یاری خبرچینان پیشاهنگ خود با آگاهی

یابی از حرکت دسته مخاصم، چهارصد سوار دلیر را با خود 

( و برادر خود صالح ابن مسلم را بر 106به همراه گرفت )

سر ایشان گماشت و آنان را برای رویارویی در برابر 

 سلحشوران چاچی و فرغانه یی گسیل داشت. 
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نبرد شب هنگام به گونه ناگهانی و غیر منتظره برای دسته 

ری سمرقندیان شتافته بودند، رخ داد. این یی که به یا

غیر منتظره بودن، به پیروزی جنگاوران صالح مساعدت کرد 

با آن  که حتا خود عرب ها طبق گزارش طبری از شجاعت 

 (107جنگجویان چاچ و فرعانه در شگفتی اندر شده بودند. )

 

پس از این، قتیبه همه نیروهای خود را سر از نو بر 

گردانید. با این هم، حتا داشتن شمار سمرقند متمرکز 

بسیار سپاهیان به او کمک نکرد شهر را بگیرد. سر انجام 

منجنیق را گذاشتند  300عرب ها در برابر دیوارهای شهر 

( و در دیوار شهر درز رخنه انداختند. اما از این 108)

کار هم ترسی به دل سغدیان دلیر راه نیافت. آن ها تا 

قطره خون از شهر خود دفاع کردند.  آخرین نفس و آخرین

عرب ها بیشتر و بیشتر دیوارهای شهر را ویران کردند اما 

سغدیان تا آخرین لحظه با ایستادن جلو رخنه ها به سوی 

عرب ها تیر اندازی می کردند و به یورشگران تلفات 

 سنگینی وارد می آوردند.

 

سر انجام، هر چه بود، به رغم همه مقاومت نومیدانه 

سغدیان، عرب ها توانستند به شهر درآیند. سغدیان که در 

اثر محاصره یک ماهه کارد به استخوان و جان بر لب شان 

رسیده بود، ناگزیر گردیدند سازشنامه صلحی را با سخت 

ترین شرایط بپذیرند. طبری در باره شرایط قرار داد  صلح 

دو نسخه می آورد: طبق یکی از این نسخه ها، قتیبه با 

آنان به شرط پرداخت باج ساالنه به میزان دو میلیون و 

دوصد هزار درهم صلح عقد کرد. بر عالوه، خواست که سغدیان 

( نفر بدهند که در میان 109در همین سال برایش سی هزار )

شان کودکان و آدم های مسن و معیوب و معلول نباشد و نیز 

ند. شهر را رها کنند و در آن  جا یک سپاهی هم نگذار

برایش در آن جا مسجد بسازند تا بتواند در آن نماز بگ و 

منبری هم بسازند تا از باالی آن  به موعظه بپردازد... 

(110 ) 

 

آن چه مربوط به روایت دیگر می گردد، روایت نخست را نفی 

نمی کند، بل تنها مکمل آن می باشد. برای مثال؛ طبری می 

گردد، آن ها می  نویسد: آن چه مربوط به بخیلی ها می

گویند که قتیبه با آنان پیمان صلح بست به شرط دادن صد 

 ( با دادن آتش از هر خانه و دادن اصنام.111هزار نفر )

 

و او قتیبه اصنام بزرگ را جمع کرد مانند دژ عظیم و 

دستور داد تا همه را آتش بزنند. سغدیان کافر گفتند 

آتش بزنند و اصنام روح در بدن دارند و اگر آنان را 

بسوزانند، بی درنگ خواهند مرد. قتیبه به آنان گفت: من 

با دستان خود آنان را آتش می زنم. گورک نزدیک آمده، به 

 زانو نشست و گفت:
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 ای امیر، دست به این کار مزن.-

اما قتیبه دستور داد آتش بیاورند و کاله خود را به دست 

 گرفت و برآمد و بانگ برآورد: هللا اکیر!

و سپس بت ها را آتش زد. و مردم هم آتش زدند و اصنام  

سوختند. و اعراب از بین اصنام میخ هایی از سیم و زر به 

 (112مقدار پنجاه هزار مثقال یافتند. )

 

حکایت زیر نسفی سمرقندی نیز در باره معابد آتش زده شده 

سمرقند و تاراج ثروت بی شمار آنان گواهی می دهد. حکایت 

که در سمرقند معابد زرتشتی بسیار بود. وقتی که می کنند 

قتیبه آمد، همه نیایشگاه ها را آتش زد و طال و جواهر به 

دست آمده را میان سپاه تقسیم کرد. یکی از بت ها را به 

غالمی به نام محمد ابن واسع داد. او بت را شکست و از 

شکم آن افزون بر جواهر، بیست و چهار هزار سکه زرین و 

 ( 113ین به دست آورد. )سیم

 

این گونه، قتیبه سغدیان سمرقندی را وادار گردانید تا 

نه تنها ساالنه باج بزرگی به عرب ها بپردازند و به 

ایشان شمار بسیار سپاهی بدهند، بل نیز بر آیین و 

باورها و سنت های ایشان را به باد استهزا گرفت. پیروزی 

سپاهیان او بود.  قتیبه بر سمرقند نتیجه برتری عددی

افزون بر آن، باید یادآور شویم که نقش نه کمتری را در 

نبرد دسته های خوارزمی و بخاری بازی کردند که خائنانه 

به سود عرب ها می جنگیدند. طبری می نویسد که به قتیبه 

کسانی از اهالی بخارا و خوارزم  وفادار بودند و با وی 

دند و حتا به خود  هم بودند که در نبردهای سهمگین رزمی

 (114رحمی نمی کردند )

 

...و از همین خاطر، تصادفی نبود که گورک قتیبه را به 

خاطر این که یکجا با کسانی از جمع اهالی محل، با وی 

( هیچ یک از منابع مکتوب اساسی 115جنگید، سرزنش کرد. )

نمی دهد در باره آن سخن گفت که حاکمان سغدی دیگر با 

زمی خود به کمک محاصره شدگان در سمرقند دسته های ر

سغدی، شتافته باشند. هر چند بسیار امکان دارد که در 

میان مدافعان سمرقند می توانسته اند سغدیانی از دیگر 

حکومت ها هم بوده باشند. مگر در این مبارزه با 

اشغالگران عرب، روی هم رفته جبهه یکپارچه یی از سراسر 

. پیشوایی هم ظهور نکرد که می سغد آرایش نیافته بود

توانست این چنین جبهه یی را تشکیل دهد. با این هم، 

مناسبات میان شان دوستانه بود. تورکان با سغدیان تجارت 

پشم، چرم، مواشی را به  -می کردند و کاال های خود شان

بازارهای سغدیان می آوردند. تاجران تورکی هم چنین دست 

انی که در مسیر راه ابریشم از اندر کار بازرگانی کارو

ایران و خراسان از طریق سغد به  هفترود و سپس به چین 

 راه می پیمودند، بودند.
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خاقان های تورک به امور داخلی ماوراالنهر با تالش به 

خاطر غضب برخی از حکومات دودمان های مناطق مختلف 

مداخله می کردند. از این رو، ظهور عرب ها به قلمرو 

میانه پیامدهای خطرناکی برای تورکان هم داشت: از  آسیای

یک سو، آن ها را خطر از دست دادن متصرفات در برخی از 

حکومت های آسیای میانه تهدید می کرد و از سوی دیگر از 

از دست دادن استقالل خود شان می ترسیدند. به همین خاطر، 

از آوان نخستین یورش های اعراب، تقریبا هر باری که 

شندگان ماوراالنهر به گونه یی با عرب ها می رزمیدند، با

 (. 116تورکان در نبرد های شان اشتراک می کردند.)

 

عبدهللا ابن سلم را به  -پس از عقد صلح، قتیبه برادر خود

عنوان والی سمرقند گماشت و شمار بسیار سپاه و جنگ 

افزار به او داد. اما هنوز به مرو نرسیده بود که 

باشندگان سمرقند در برابر اعراب باشنده  712-713زمستان 

آن دیار سر به آشوب برداشتند. تورکان هم به کمک سغدیان 

(  عرب ها که در دژ سمرقند مستقر بودند، 117آمدند. )

توانستند پیکی به قتیبه بفرستند و او را از وضع پیش 

بار دیگر برای آرام  713آمده آگاه سازند. قتیبه بهار 

غدیان و نجات اعراب محاصره شده به سوی سمرقند ساختن س

شتافت. او بر سر راه، باشندگان بخارا، نخشب، کش و 

خوارزم را وادار ساخت تا به او بیست هزار مرد جنگی 

( و با سرباز گیری از این مناطق، با سپاه خود 118بدهند)

به سمرقند رسید. مگر این بار، میان او و سغدیان جنگ 

د. تورکانی که به یاری سغدیان آمده بودند، بزرگی رخ ندا

با وضع سختی رو به رو گردیدند: زیرا خواربار کافی 

نداشتند. افزون بر آن، از وضعیت تهدید آمیز کشور خود 

( از این رو، بی آن که 119شان اطالع به دست آوردند. )

وارد جنگ شوند، با عرب ها،  سغد را ترک گفتند. برای 

وار بود به تنهایی در برابر سپاه سغدیان بسیار دش

بیکران قتیبه که توانسته بود به سمرقند بیاید و پادگان 

شهر را که در دست برادرش بود، از محاصره به در آورد، 

 بیستند. 

 

چنین بود تاریخ دراماتیک مطیع ساختن شهر سمرقند از سوی 

اشغالگران عرب که ارزش های مادی و معنوی این شهر غنی و 

ن سغدی تاجیکی خاور زمین را وحشیانه ویران کردند. متمد

اشغال سغد از سوی اعراب، مصیبت عظیمی نه تنها برای 

سغدیان، بل هم برای همسایگان شان بود. هرگاه برای 

اشغال سغد، قتیبه عالوه بر سپاهیان خود از نیروهای رزمی 

خوارزم و بخارا، بهره گرفت؛ پسان تر برای اشغال خجند، 

 فرغانه از نیروهای سغدی سود برد.   چاچ و
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قتیبه با تاراج سغد و اکمال سپاهیان خود از بار و بنه 

دست به لشکرکشی به سوی چاچ و فرغانه یازید  713به سال 

و باز هم باشندگان خوارزم، بخارا، کش و نخشب را وادار 

ساخت تا بیست هزار سپاهی به او بدهند.  او با نزدیک 

خشی از نیروهای خود را به سوی چاچ گسیل شدن به خجند، ب

داشت و خود با بخش دیگر به خجند یورش برد.  باشندگان 

خجند در برابر او دست به مقاومت جانانه یی زدند.  اما 

برتری شمار سپاهیان عرب هیچ شانسی برای شان نمی گذاشت 

تا بر آنان چیره شوند.  این بود که شهر به دست اعراب 

 افتاد. 

 

قتیبه رهسپار فرغانه گردید. هنگامی که او به کسان  سپس

رسید، سپاهیانی که به سوی چاچ فرستاده بود، هم از راه  

رسیدند و به او پیوستند. سپس با هم شهر به شهر تاختند 

 (120و آن را  گرفتند و بخش بزرگ آن را آتش زدند.  )

 

قتیبه با به دست آوردن نیروهای اضافی از  714به سال 

مع خجندیان،  بار دیگر با لشکر به چاچ یورش برد و آن ج

را گرفت و به مقر خود مبدل گردانید و تالش ورزید به 

ترکستان خاوری رخنه نماید تا راه های اصلی آمد و شد و 

اکماالت دسته های تورکی به ماوراالنهر برای کمک به 

 متحدان شان را ببندد. 

 

به فرغانه تاخت و تا قتیبه بار دیگر  715در همین سال 

( اما در همین  سال پس از مرگ 121کاشغر پیش رفت )

( به خالفت رسید.  تا این زمان، 717-715خلیفه، سلیمان )

هم حجاج و هم قتیبه با والیت عهدی سلیمان سر ناسازگاری 

( از این رو، قتیبه با آگاهی یافتن از این 122داشتند. )

ر خواهد گرفت، تالش که از سوی سلیمان تحت تعقیب قرا

ورزید سپاهیان را در برابر او بشوراند و او را بر 

اندازد. اما سپاهیان عرب زیر فرمان قتیبه که از دست 

جنگ های پی در پی خسته شده بودند، آغاز به نافرمانی 

او را در فرغانه همراه با همه  715کردند و به سال 

سپاهیان او خویشاوندانش کشتند. پس از کشته شدن قتیبه، 

به خراسان بازگشتند. کشته شدن قتیبه، برای چندی سیطره 

فزاینده اعراب بر ماوراالنهر و خراسان را بر هم زد. 

عرب ها به استثنای یورش بر  720-715دست کم طی دوره های 

کاشغر و اشغال دهستان )در کرانه دریای کسپین(، دست به 

ود نیازیدند. کدام لشکرکشی بزرگ برای گسترش متصرفات خ

در این سال ها توجه عرب ها بیشتر متوجه استحکام قدرت 

 شان در مناطق متصرفه بود. 

 

در تصرف خراسان و ماوراالنهر از سوی اعراب، لشکرکشی 

های قتیبه نقش تعیین کننده یی بازی نمودند. به ابتکار 

او شماری از مناطق اصلی آسیای میانه اشغال شد. هر چند 
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که در زیر خواهیم دید، ]بسیاری از [ به گونه یی 

باشندگان بومی هنوز سرزمین های خود را اشغال شده نمی 

 پنداشتند.  

 

 مبارزه توده های آسیای میانه در برابر خالفت عرب

 مشی استعمارگرانه امویان و انتشار اسالم در آسیای میانه   

خلفای اموی از همان نخستین  لشکرکشی ها می کوشیدند 

ق اشغالی را به مستعمره خود مبدل گردانند. به گفته مناط

خلیفه زیاد ابن ابوسفیان با  671بالذری هنوز به سال 

گماشتن ابن ابی صیاد الخریث به عنوان والی خراسان، 

همراه با او پنجاه هزار عرب را با خانواده های شان 

( که همه آن ها به آن سوی رود آمو در 123فرستاد. )

 اسکان داده شدند. ماوراالنهر 

 

یاکوُبفسکی در زمینه می نگارد: بی تردید این مهاجران 

همه سپاهی بودند اما نفس فاکت گسیل آن ها با خانواده 

ها، گواه بر آن است که می خواستند از ایشان به عنوان 

( چنین 124«. )استعمارگران آسیای میانه کار بگیرند

ه به ویژه در سیاستی از سوی عرب ها به پیمانه گسترد

هنگام  فرمانفرمایی قتیبه پیش برده می شد. او پیروزی 

های نظامی خود را همانا با اسکان اعراب در میان 

باشندگان بومی استحکام می بخشید. همزمان، قتیبه به امر 

گسترش اسالم و ساختن مساجد اهمیت بزرگی می داد. در کنار 

دیان را نیز ساختن مساجد، عرب ها نیایشگاه های سایر ا

به مسجد تغییر می دادند. به گفته نسفی سمرقندی، نخستین 

مسجد جامع در سمرقند در زمان کافران )پیش از آمدن 

( عین چیز  در بخارا،  مرو و 125اعراب( معبد شان بود. )

دیگر شهرهای ماوراالنهر و خراسان هم دیده می شد. اما 

رازی برای نه ساختن مسجد و نه تدبیرهای خشن، زمان د

خالفت ره آوردهای دلبخواه به بار نیاورد. با آن که بخش 

معینی از باشندگان به ظاهر اسالم آورده بودند، مگر 

اکثریت مردم پنهانی به پیروی از آیین کهن نیایی خود 

ادامه می دادند. وانگهی حاکمان عرب، به ویژه قتیبه، 

د و آغاز به گرفتن نیمی از خانه های باشندگان کردن

ناقالن عرب را به خانه های شان اسکان دادند که در 

همسایگی هم زندگی می کردند و شب و روز بر پیروی آنان 

از اصول اسالمی نظارت می کردند. به گفته نسفی سمرقندی، 

با گرفتن  720 -721به سال های  خوزینه -والی خراسان

سمرقند، بخشی از خانه ها را به آن اعرابی داد که از 

 (126که و مدینه آمده بودند.)م

 

تاریخ نویس تاجیکی معاصر رخدادها، بس  -حکایت ترشخی

جالب اند. او در باره انتشار اسالم در بخارا می نویسد: 

( قتیبه پس از جنگ، 709سر انجام برای چهارمین بار  )در 

شهر را گرفت. او با دشواری بزرگ تبلیغ آشکارای اسالم را 
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انی را در دل های مردم جا داد. پیش می برد  و مسلم

قتیبه با هر نیرنگی، آن  ها را وادار می ساخت و همه به 

ظاهر پیرو اسالم بودند. اما در نهانخانه دل بت پرست 

مانده بودند. سر انجام قتیبه تصمیم گرفت و به باشندگان 

بخارا فرمان داد نیمی از خانه های خود را به عرب ها 

یشان آمیزش یابند و از زندگی شان بدهند تا عرب ها با ا

آگاهی یابند و اهالی بخارا رو به اسالم بیاورند. این 

گونه، قتیبه اسالم را نشر کرد و باشندگان بخارا را زیر 

فرمان قواعد شریعت آورد. او مسجدها ساخت، بت پرستی را 

از میان برد و سنت های  کهن را لغو کرد. روی هم رفته، 

جام داد و هر کسی را که موازین دینی او کار بسیاری ان

 (127را زیر پا می گذاشت و نقض می کرد، جزا می داد. )

 

عرب ها این گونه، با صاحب شدن خانه، نه تنها مستقیما 

بر آن نظارت می کردند که چگونه باشندگان بومی قواعد 

اسالمی را رعایت کنند، بل نیز بهترین زمین های زرخیز و 

. را می گرفتند و اکثر بومیان را وادار کشتزار ها و ...

می ساختند تا برای شان کار کنند و بر ایشان ستم های 

فراوان روا می داشتند. از جمع ایشان برده و کنیز می 

گرفتند، مواشی شان را می ربودند و هر آن چیزی را که دل 

 شان می خواست، می گرفتند.  

 

هارم به بخارا نرشخی می نویسد: هنگامی که قتیبه بار چ

آمد، و شهر را گرفت، با مردم به شرط آن صلح کرد که همه 

ساله دوصد هزار درهم به خلیفه، ده هزار درهم برای امیر 

خراسان بدهند و نیمی از خانه های شان را برای مسلمانان 

واگذار نمایند. افزون بر این ها، کسانی که بیرون شهر 

اسپ های عرب ها شبدر زندگی می کردند، مکلف بودند برای 

و َترید )علوفه( و دیگر چیزهای مورد ضرورت ایشان را 

 (     128بیاورند. )

 

همه این ستم ها، نمی توانستند ناخشنودی و تنفر 

باشندگان بومی را در برابر اشغالگران عرب برنینگیزند.  

عرب ها با آگاهی از این، از همان آغاز باشندگان بومی 

نع کردند. هم چنین نمی گذاشتند آن ها را از حمل سالح م

شب ها از خانه های شان برآیند و به گونه جدی نظارت می 

کردند که چه کسی برای انجام چه کاری از یک شهر به شهر 

دیگری می رود. کسانی را که این قواعد را رعایت نمی 

قتیبه با  712کردند، می کشتند. برای مثال در اواخر سال 

 -سمرقند، به برادر خود عبدهللا ابن مسلمبیرون رفتن از 

هیچگاهی کافران را نگذار از »والی سمرقند دستور داد 

دروازه های شهر بیرون بروند مگر این که به دستانشان 

زوالنه زده شود و اگر هم بروند، به دست شان مهر بزن و 

اگر در بازگشت اثر رنگ مهر شان رفته بود، پیش از آن که 

ا را بکش و اگر نزد آنان کارد یا کدام شی بیایند، آن ه
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آهنی یافت، او را بکش و اگر دروازه ها را بستی و کسی 

 (129«. )از آنان را در بیرونِ در دیدی، او را هم بکش

 

اما حتا این تدبیرها نمی توانستند مردم آزادی دوست 

آسیای میانه را در هم بشکنانند. تقریبا سراسر دوره 

ماوراالنهر و خراسان، با خیزش های پیهم تسلط عرب ها بر 

 باشندگان در برابر خالفت شهرت دارد. 

   

 (:722-720جنبش های ضد خالفت سغدیان )

امویان برای جلب مردم به اسالم، در پهلوی روی دست گرفتن 

تدبیرهای گوناگون اجباری، برای کسانی که تازه به اسالم 

ر نظر گرفته می گرویدند، یک رشته امتیازات را هم د

بودند. هرکسی که مسلمان می شد، از  پرداخت مالیات 

رهایی می یافت و معاف می گردید. مگر این راه جلب توده 

ها به اسالم را والیان عرب بسیار به ندرت رعایت می 

کردند. چون معافیت از پرداخت به ته کشیدن خزانه دولتی 

حاکمان وکاهش درآمد خود شان می انجامید. از این رو، 

عرب در مناطق از هر امکانی سود می جستند و چنگ به 

دامان تدبیرهای گوناگون می زدند تا این گونه امتیازات 

 را ضرب صفر گردانند. 

 

-714در پیوند با این، سرنوشت تدبیر خلیفه عمر ثانی )

( بسیار شایان توجه است. او با هراس از افزایش 720

خراسان و مارواالنهر، به ناخشنودی و ناخرسندی باشندگان 

( فرمان داد 719-717والی خراسان )به الجراح ابن عبدهللا( )

کسانی را که مسلمان شده بودند، از خراج معاف بدارد. 

این فرمان عمر مخالفت ال جراح را برانگیخت. او نیک می 

دانست که مردم تنها برای این که جزیه و خراج نپردازند، 

ذیرند. از همین رو، خودسرانه در ظاهر اسالم را می پ

کوشید سختگیری هایی در شرایط پذیرفتن مردم به اسالم وضع 

نماید. او از نومسلمانان خواست تا خود را ختنه نمایند. 

این تقاضا به شدت ناخشنودی باشندگان خراسان و 

ماوراالنهر را برانگیخت و خلیفه را ناگزیر ساخت تا 

ی او، عبدالرحمان ابن الجراح را برکنار سازد. به جا

را گماشت. اما این تعویض منجر به  720-719نعیمه الحمیدی 

 رام شدن باشندگان ماوراالنهر نگردید. 

 

، سغدیان خیزشی را برپا و تالش ورزیدند تا 720در اوایل 

سغد را از وجود اعراب پاک کنند. تورکان هم به سرکردگی 

که در سمرقند  کورسول به کمک سغدیان آمدند و بر اعرابی

بودوباش داشتند، یکجا یورش بردند. اعراب بی آن که به 

نبرد بپردازند، در دژها سنگر گرفتند و خواهان صلح 

گردیدند که با این شرط بسته شد تا عرب ها چهل هزار 

( اما دیری نگذشت 130درهم و هفتاد نفر گروگان بدهند.)

ابن بیشر  که عبدالرحمان دسته بزرگی را به سرداری مصاحب
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ریاحی به یاری محاصره شدگان عرب به سمرقند گسیل داشت. 

 سغدیان و ترکان توانستند بر آنان هم غلبه یابند. 

 

والی نوخراسان که خوزینه لقب داشت  -سعید ابن عبدالعزیز

(، دو بار در راس لشکری برای سرکوب شورشیان سغد 720-721)

چند ضربه  تاخت. سغدیان و ترکان همپیمان شان بر او

خشونتبار وارد کردند. دیری نگذشت که دامنه خیزش پهن تر 

شد و نه تنها سراسر سغد بل نیز پیرامون آن را نیز فرا 

 گرفت. 

 

همه این ها، خالفت را به شدت نگران ساخته بود. پاییز 

سعید که در این هنگام هنوز در سغد به سر می  721سال 

نار گردید. چون برد، از کرسی والیت در خراسان برک

نتوانسته بود خیزش سغدیان را آرام سازد. به جای او، 

سعید ابن عمر الحَرشی گماشته شد که با خودکامگی و خشونت 

 خود بنام بود و دست کمی از قتیبه نداشت. 

 

به رغم ناخرسندی سراسری سغدیان، تناسب و توازن نیرو به 

ان از خیزش ترک 721 -720سود شان نبود. هرگاه به سال های 

های آنان پشتیبانی و همراه با ایشان پادگان عربی مستقر 

در سغد را در هم کوبیدند، کنون دیگر آنان را در برابر 

الحَرشی همراهی نمی کردند. طبری می نویسد که ترکان از 

 (131«. )فرجام خود می ترسیدند

 

افزون بر این، در راس سغدیان، پیشوایی قرار نگرفت که 

ست با بهره گیری از ناخرسندی و ناخشنودی توده می توان

های گسترده مردمی، همه نیروهای کشور را برای دادن پاسخ 

مناسب به دشمن گرد بیاورد.  به همین دالیل، شورشیان 

سغدی آغاز به ترک زمین های خود کردند و به مناطقی 

کوچیدند که دور از دسترس اشغالگران عرب بود. مناسبات 

االیی حاکمه بومی در قبال این حرکت تبارز الیه های ب

آشکاری در موقف گورک می یابد. به قول طبری، او اعالم 

داشت: تردید نکنید و بمانید )در جاهای تان( و به او 

)به الحَرشی( خراج هایی را بپردازید که موعد آن گذشته 

است و به او تضمین بدهید که در آینده نیز خراج خواهید 

ما فی السابق به او تضمین بدهید که به کار پرداخت. و ک

روی مزارع تان می پردازید و در لشکرکشی های او، وی را 

همراهی می کنید، هرگاه او چنین چیزی را بخواهد. از آن  

چه که کرده اید، توبه کنید و به او گروگان بدهید تا در 

 (132«.  )اختیارش باشد

 

ایی های گورک با این هم، شورشیان به رغم این دالس

)غورک(، از میهن خود کوچیدند. طبری فهرستی از کسانی را 

که از سمرقند رفته بودند، آورده است. در میان آنان 

بودند )منطقه یی در نزدیکی کته قرغان « پای»کسانی از 



 157 

کنونی در مسیر کاریز نهرپای( به سرکردگی کرزنج و جلنج 

و ساباسکاس و به رهبری ثابت از بایارکس  –از ایشتیخان

 (133از بوزمجان. )

 

همه آن ها که شمار شان از هشت تا نه هزار نفر می رسید، 

به رهبری عمومی کرزنجان به سوی فرغانه شتافتند که 

تار، به ایشان وعده حمایت و پناهندگی داده  -پادشاه آن

بود. مگر هنگامی که به خجند رسیدند، تار به وعده خود 

موافقت کرد آنان را در دره ایسام پشت پا زد. اما پسان 

در ناحیه اسفره جا بدهد اما تنها پس از بیست تا  چهل 

روز با این شرط که هرگاه در جریان این زمان، عرب ها بر 

(. او این 134آنان بتازند، به ایشان کمک می کند. )

گونه، با نیرنگ و وعده و وعید، سغدیان را منتظر نگه 

نیلون را به  -نی پسر عم خودداشت. در عین حال، پنها

دیدار الحَرشی فرستاد که در همان هنگام، یعنی در اوایل 

( با سپاه گرانی به سوی سغد روان بود. 135) 722تابستان 

نیلون در دیدار با الحَرشی در نزدیکی دابوسی، به او 

 گفت:

سغدیان اکنون در خجند اند. تو از آنان پیش دستی کن،  -

درون دره بروند. ما هم تا که موعد پیش از آن که به 

تعیین شده پوره نشده است، از آنان پشتیبانی نمی 

 (136«.) کنیم

 

و زیاد پسر  الحَرشی همراه با نیلون، عبدالرحمان الُقِشری

( و خود به دنبال آنان 137او را با دسته یی گسیل داشت )

با نیروهای اصلی به سوی خجند شتافت. سغدیان در این 

هنوز در خجند بودند، بی آن که گمان ببرند که عرب هنگام 

ها به این سرعت به این جا خواهند رسید. با این هم، به 

رغم این گونه پدیدار شدن غیر منتظره اعراب، بر آن شدند 

تا دست به مقاومت بزنند. بیرون از دروازه های رباط 

خجند خندق کندند و با دقت روی آن را با چوب های نای 

دند و به روی آن الیه نازکی از خاک پاشیدند و با پوشان

نخستین برخورد ها، به گونه نمایشی و برنامه ریزی شده 

دست به عقب نشینی زدند. شمار بسیار عرب ها که به تعقیب 

شان می تاختند، به گود افتادند و اسیر گرفته شدند. 

( پس از این، سپاهیان عرب که از نگاه شمار چند بار 138)

دسته های سغدی بیشتر بودند، از منجنیق کار گرفتند. از 

آن گاه سغدیان به تار رو آوردند تا به آنان یاری 

 رساند. اما او  سر باز زده، گفت:

هیچ کمکی کرده نمی توانم. تنها به نیروی خود اتکا » -

کنید. آن ها )عرب ها( پیش از پایان موعد بر شما تاخته 

 (139«. ) نیستید اند و شما هنوز زیر حمایت من

 

تنها این وقت بود که سغدیان پی بردند و دانستند که تار 

به آنان خیانت ورزیده است و ناگزیر گردیدند تقاضای صلح 
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نمایند. الحَرشی پیشنهاد نمود قرار داد صلح را با این 

شرط می بندد، هرگاه اسیران را آزاد سازند، خراج 

از بابت سال های بپردازند )نه تنها در آینده، بل که 

گذشته هم( و از  خجند به دیگر جاها بروند. سغدیان با 

پذیرفتن همه این شرایط، آغاز به بازگشت به میهن خود 

نمودند، اما موفق نشدند. زیرا الحَرشی با خشونت ایشان 

را فریب داده بود. عقد قرار داد صلح برای او تنها 

عرب ها با  وسیله یی بود برای خلع سالح کامل سغدیان.

بیرون کردن سغدیان بی سالح از خجند، در جستجوی بهانه 

برای نابود کردن آن ها بودند و سر انجام هم چنین بهانه 

حاکم ایشتیهان را به آن متهم  -یی را یافتند. ثابت

ساختند که با زیر پا گذاشتن شرایط قرار داد صلح، گویا 

سر به نیست زن عربی را کشته است و او را به همین گناه 

( بقیه به رهبری کرزنج با داشتن تنها سوته 140کردند.) 

)چماق( ها تا آخرین رمق زندگی دست به مقاومتی سخت 

( تقریبا همه سغدی های شورشی ددمنشانه کشته 141زدند. )

شدند. از جمع شان تنها  چهار صد بازرگان زنده ماندند 

توانسته که با دادن کاالهای گرانبهای آورده از چین، 

 (142بودند در آستانه حوادث، حیات خود را بخرند. )

 

باشندگان خجند را هم به خاطر همبستگی با سغدیان، 

ستمگرانه جزا دادند. مطابق یکی از روایات طبری، سه 

هزار؛ و مطابق روایت دیگر او، هفت هزار زمیندار از 

 (143دهقانان خجند به دست فاتحان کشته شدند. )

 

ا سرکوب گروه کرزنج و با آسوده خاطر ساختن خود الحَرشی ب

از ناحیه خجند، نیروهای خود را در برابر گروه دیگر 

سغدیان گسیل داشت که همین گونه، آرزومند نبودند زیر 

سلطه عرب ها بروند و از جاهای آبایی خود بکوچند. این 

گروه اساسا از باشندگان پنجکنت بودند به ریاست 

دیواشتیچ
10

( به بخش علیای زرافشان 144شان ) افشین -

رهسپار شدند، ظاهرا به سوی خجند اما از راه مستقیم 

گردنه یا  کتل کوهی. دسته های پنجکنتی ها در نزدیکی 

روستا کوم در دژ ابرگرد )که کنون دژ کوه موگ )مغ( یاد 

می شود( با عرب ها رو به رو شدند. عملیات در برابر 

بی السری رهبری می کرد. در دیواشتیچ را سلیمان ابن ا

سپاهیان او همچنین چند حاکم بومی با دسته های خود شان 

شاه  –شاه خوارزم و عمر–حضور داشتند: شوکار ابن هاموک

( که در پشتیبانی عرب ها در 145«. )اهاروان و شومان

برابر همسایگان خود می جنگیدند. مسیب ابن بیشر ریاحی 

  پیشاپیش سپاه قرار داشت.    

 

                                                 
10

ثیر و طبری نام او را دیواشتی آورده اند. در . ابن ا 

 گ. –برحی از منابع دیواستی هم آمده است. 
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 7-6سغدیان از دژ برآمده و به فاصله یک فرسنگ )

کیلومتر( با اعراب رو به رو شدند. اما عرب ها هم از 

دید شمار نیروی جنگی و هم به لحاظ جنگ افزارها بر 

سغدیان برتری داشتند. به همین دلیل، ناچار به عقب 

نشینی به دژ گردیدند. این بود که عرب ها آغاز به 

د. وضع محاصره شدگان بسیار ناگوار بود. محاصره دژ نمودن

با گذشت هر روز بدتر و بدتر می شد. چون خوراکه و مهمات 

شان رو به ته کشیدن داشت. دیواشتیچ با متقاعد شدن به 

این که ادامه نبرد با اعراب ناممکن است، بر آن شد تا 

شخصا تسلیم شود به این شرط که او همراه با مصاحب ابن 

الحَرشی فرستاده شوند. سلیمان این شرط را  بیشر نزد سید

پذیرفت و او را نزد الحَرشی فرستاد. پس از اسیر شدن 

دیواشتیچ، سغدیان محاصره شده حاضر شدند دروازه های دژ 

را به روی اعراب بگشایند، به این شرط که زندگی صد 

(. سلیمان موافقت کرد و 146خانواده شان تضمین شود. )

دژ اشیای بسیاری بود که هنگام رفتن از  وارد دژ شد.  در

پنجکنت، باشندگان با خود به همراه  گرفته بودند. از 

این  رو، سلیمان  به سعید الحَرشی نامه یی نوشت با این 

خواهش تا او افراد طرف اعتماد خویش را برای تحویل 

 گرفتن و تقسیم غنائم بفرستد. 

 

دند و غنائم را به زودی آدم های گماشته شده از راه رسی

به معرض فروش گذاشتند. این که سلیمان به وعده خود مبنی 

بر حفظ جان صد خانواده محاصره شده، وفا کرد با نه؟ 

روشن نیست، زیرا منابع مکتوب هیچ چیزی در زمینه گزارش 

 (147نمی دهند. )

 

آن  چه مربوط به دیواشتیچ می گردد، او را نزد سعید 

غاز،  با او برخورد نیکویی کرد و الحَرشی بردند که در آ

او را به همراه خود برد. اما پس از چندی، در پاییز سال 

در راه از کش به اریینجان، وی را ددمنشانه کشت و  722

سر بریده  او را به عراق فرستاد و دست چپش را به 

سلیمان ابن ابوساری که در این هنگام در تخارستان بسر 

این گروه سغدیان به رهبری  (این گونه،148می برد. )

 دیواشتیچ از سوی الحَرشی سرکوب گردیدند.  

 

هر چه بود، سرنوشت کل جنبش ضد خالفت سغدیان در سال های 

تعیین گردید. این جنبش بزرگ در روند  تکامل  720-722

(  721-720خود، دو مرحله داشت. هرگاه در مرحله نخست، )

را بر اعراب پیش می  سغدیان به کمک تورکان تهاجم پویایی

( مبارزه آن ها 722-721بردند، در مرحله دوم )به سال های 

خصلت مقاومت بسیار کمرنگی به خود گرفته بود که در آن 

بازتاب می یافت که شماری از باشندگان سغد میهن خود را 

 (149ترک گفتند )
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در دژ ویرانه و به تاراج رفته ایرگر  1933و  1932به سال 

مغ( اشیای فرهنگ مادی یافت شد که در میان آن )در کوه 

ها بیش از هشتاد سند دست نویس که به روی چرم، چوب و 

کاغذ نوشته شده بود. در این اسناد دیواشتیچ دارای لقب 

شاه سغد است که گواه بر آن است که در سال های جنبش ضد 

خالفت او نه تنها همچون حاکم پنجکنت و رهبر شورشیان بل 

 ی بود که با اخشید گورک رقابت می کرد. که شاه

 

مبارزات توده های آسیای میانه بر ضد امویه در سال های 

728-737: 

پس از تاراج و ویران شدن دژ ابرگر  و سرکوب خشونتبار 

آن از سوی  الحَرشی با مدفعان آن، وی همه نیروهای خود 

را متمرکز ساخت و آغاز به احیای حاکمیت راب و در دیگر 

هرها و نقاط استحکامی دره زرافشان و قشقه دریا نمود. ش

با رسیدن به کش، او باشندگان آن را وادار ساخت پیمان 

صلح ببندند با این شرط که ده هزار راس چهارپا 

( از آن جا الحَرشی به سوی نخشب و اریینجان 151بدهند.)

شتافت که در آن به گونه یی که گفته شد، دیواشتیچ را 

کشتند. الحَرشی با زیر فرمان درآوردن دوباره  ددمنشانه

این شهرها، سلیمان این ابوسری خونخور را که خدمتگزار 

وفادار اعراب بود، به عنوان والی گماشت که می بایستی 

به جمع آوری خراج می پرداخت و به امور نظامی این شهرها 

می پرداخت. همین گونه، الحَرشی با پیمان شکنی و زیر پا 

تن عهد، ظالمانه مناطق نشیمنی دیگری را که از دست گذاش

افرادش شکست خورده بودند، منکوب و تهی از سکنه 

( با این هم، سغدیان خود را شکست یافته نمی 152ساخت.)

 پنداشتند و دست از مقاومت بر نمی داشتند. 

 

الحَرشی از مقام والیت خراسان سبکدوش گردید  722در اواخر 

( گماشته شد که با 724-722م ابن سعید )و به جای او مسل

به  724ادامه مبارزه در برابر سغدیان و تورکان در بهار 

ماوراالنهر لشکر کشید. اما این لشکرکشی به موفقیت 

نینجامید. هنگام بازگشت از فرغانه، تورکان بر وی 

تاختند و او را به سختی شکست دادند.  سپهدار نامدار 

حی و جنگاورانی چون موهالکا البر عرب مسیب ابن بیشر ریا

و برادر گورک )که به هواداری از اعراب می جنگید( کشته 

( تنها خود مسلم و شمار اندکی از سپاهیان او 153شدند. )

 توانستند به دشوار به مرو بازگردند. 

 

تورک ها بار دیگر هر چه بیشتر و بیشتر آغاز به مساعدت 

ها با اعراب نمودند. در به مبارزه سغدی ها و تخارستانی 

( تورکان 724-727اسد ابن عبدهللا ) -زمان والی نو خراسان

بارها بر سمرقند که در آن اعراب مستقر بودند، یورش 

هایی آوردند و به آنان زیان های فراوان رساندند و حتا 
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حسن ابن ابومراد الکندی را وادار به ترک  -خود والی نو

 (154سمرقند گردانیدند. )

 

اخشنودی سغدیان و مقاومت باهمی آنان با تورکان در ن

برابر حاکمیت اعراب با گذشت هر روز بیشتر می شد و 

نه تنها در سغد بل نیز « کافران»تشدید می یافت. شمار 

در تخارستان افزایش می یافت. جانشین اسد، اشرس ابن 

( با درک این که نیروی حاکمیت 727-729عبدهللا السلمی )

پیمانه بسیاری وابسته به موفقیت اسالمیزاسیون  اعراب به

باشندگان بومی است، در آغاز بر آن شدند از راه یک رشته 

عقب نشینی ها الیه های بسیار مردم را به اسالم مایل 

سازند. اشرس بر آن بود که تخارستانی ها و سغدیانی که 

که اسالم بیاورند، دست از مقاومت در برابر اعراب 

رداشت. از همین رو، اعالم داشت که کسانی که برخواهند ب

 اسالم بیاورند، از پرداخت جزیه معاف می شوند. 

 

 -اشرس به سمرقند دو مبلغ و واعظ را فرستاد 728به سال 

ابوسعید صالح ابن طریف از قبیله دابی و الربیع ابن 

عمران تمیمی. ابوسعید با رسیدن به سمرقند مردم سمرقند 

آن را به اسالم دعوت کرد با سپردن این  و نواحی پیرامون

 (155وعده که جزیه از آن ها  برداشته شود. )

 

دستاورد این موعظه باالتر از همه انتظارات بود. در پاسخ 

به این فراخوان، طبق روایت طبری تقریبا همه سغدیان 

کسان با شتاب به مسلمانی رو »حاضر شدند مسلمان شوند: 

ید که هم سغدیان و هم دیگر اهالی چنین بر می آ«. آوردند

ماوراالنهر ترجیح می دادند در ظاهر به اسالم  بگرایند و 

آن را بپذیرند تا این  که بار سنگین جزیه و خراج را به 

گردن بگیرند.   این بود که پس از گذشت مدتی همه 

شدند و دیگر کسی نمانده بود که از او مالیات « مسلمان»

ه تنها با منافع خود اعراب، بل نیز بگریند. چنین چیزی ن

با منافع نمایندگان بومی سرشناسان دهقانی مغایرت داشت 

و منافی آن بود. به گفته طبری حتا گورک به اشرس نوشت 

که این تدبیرهای او کار را به از میان رفتن خراج 

کشانده است و دیگر کسی نمانده که از او خراج گرفته 

 (156شود. )

 

اشرس از عزم پیشین خود منصرف شد: هر  728در همن سال 

، «اسالم مایه قوت اعراب است»گاه او در گذشته می گفت که 

او «. خراج مایه قوت مسلمانان است»حاال دیگر می گفت که 

در فرمانی به والی سمرقند ابن ابو امارت نوشته بود: 

خراج مایه قوت مسلمانان است. شنیده ام که مردم سغد و »

ها از روی دلبستگی اسالم نیاورده اند بل که  امثال آن

برای فرار از جزیه به مسلمانی رو آورده اند. بنگر، هر 

کس که ختنه کرده و فرایض به پا داشته و اسالمش نکو شده 
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«. و سوره یی از قرآن را آموخته، خراج از او بردار

( در یک سخن، اشرس در عرصه سیاست مالی و مسلمان 157)

ی دقیقا همان جهت را پیش گرفته بود که زمانی ساختن اهال

 جراح ابن عبدهللا.

 

این جذر و مدهای شدید، اهالی ماوراالنهر را به شدت 

نگران و پریشان ساختند. از بخارا به نزد اشرس حتا 

دهقانان )به گمان اغلب خرده( رفتند با این شکواییه که 

ه اند، حتا از کسانی که مدت ها پیش عرب یعنی مسلمان شد

بار دیگر خراج می گیرند. در پاسخ به این، اسرش به 

حاکمان زیر دست خود دستور داد: تنها از کسانی خراج 

( 158«. )بگیرید که از آنان در گذشته خراج می گرفتید

برخی از حاکمان با انجام دادن این دستور، از روی دست 

 گرفتن هیچ تدبیر خشنونتباری خودداری نورزیدند و هم از

خرده زمینداران و هم از سرشناسان خراج می ستاندند. در 

سغد و بخارا ناحشنودی  سراسری اهالی آغاز گردید که رنگ 

خیزش تمام عیاری را گرفت. طبق روایت طبری، هفت هزار 

سغدی کشور خود را ترک گفتند و به فاصله هفت فرسنگی 

 ( 159سمرقند جا گرفتند. )

 

ابو سعید و ریاحی که به  -یطرفه این که دو واعظ اسالم

عهد شکنی والی اشرس )که به اعتبار شان نزد سغدیان خدشه 

وارد ساخته بود(، اعتراض نموده بودند، نیز به ناراضیان 

 (160پیوستند. )

 

پس از این، اشرس با برکناری ابن ابو امارات به جای او، 

را گماشت. السلمی با رسیدن به  المجشر ابن محازم السلمی

رقند، در گام نخست به ابوسعید نوشت که با آدم های سم

خود به نزدش بیایند. ولی هنگامی که رسیدند، سوالمی 

( 161عهدشکنانه ابوسعید را گرفتار و به زندان افکند. )

آن چه مربوط به دیگران می گردد، حاکم نو سمرقند جایی 

به زور و جایی با متقاعد ساختن، مردم را وادار به 

صله نو اشرس گردانید. پس از این، المجشر مطابق پذیرش فی

دستور اشرس با سرکوب های خشونتبار آغاز به ستاندن خراج 

نمود که به ناخشنودی شدید باشندگان سغد و راه افتادن 

 آشوب ها و شورش های سراسری انجامید.    

  

در برابر اعراب در گام نخست زحمتکشان زمیندار به پا 

ن برای دریافت کمک به تورکان رو برخاستند. دهقانا

آوردند با این سنجش که با بهره گیری از ناخشنودی 

سراسری قدرت را در دست خود  بازگردانند. هر چه بود، 

به »عرب ها را از بخارا و بسیار دیگر از نواحی راندند. 

در دست عرب ها تنها سمرقند و دابوسیا مانده  728سال 

سیاست لرزان گورک که آن   ( آن هم در نتیجه162« )بود
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نقشی را که در مبارزه رهایی بخش می توانست بازی نماید، 

 (163«.)بازی نکرد

 

واحه بخارا کانون مرکز قیام شده بود. به این جا 

نمایندگان و فرستادگان شماری از نواحی سغد و تورکان به 

اشرس در برابر  729رهبری خاقان آمده بودند. بهار سال 

اه گران به  راه افتاد. متحدان با برآمدن  آنان با سپ

در برابر او، در نزدیکی آمل سر راهش را گرفتند و 

تقریبا سه ماه  مانع شدند تا او از رود آمور بگذرد. در 

این جا چند جنگ درگرفت که هر بار به پیروزی نیروهای 

 (164متحده پایان یافت. )

 

از دسته های  پس از چند نبرد شدید، متحدان با تعقیب یکی

عرب، از بخارا دور شدند. این بود که اشرس توانست دژ 

بخارا را به محاصره بکشد. گورک که تا این دم همپیمان 

بخاراییان، سغدیان،  –اعراب بود، به متحدان پیوست 

تورکان، و... و به بخارا نزدیک شد. همزمان با آن، یکی 

میان بخارا از دسته های بزرگ اشرس به سوی کامراج )جایی 

و پایکند( تاخت. در برابر او خاقان با سپاه خود تاخت و 

خلیفه به کمک اشرس  729شهر را رها ساخت. در اواخر سال 

جنید ابن عبدالرحمان را گسیل داشت که می بایستی نه 

تنها او را نجات دهد، بل که در کرسی والی خراسان تعویض 

با هفت  730ر هم نماید. او با رسیدن به خراسان در بها

هزار سپاهی، بی درنگ برای یاری رساندن به اشرس شتافت. 

در سر راه در نزدیکی پایکند سواره نظام تورکان بر جنید 

تاختند. به گونه یی که طبری نوشته است، نزدیک بود جنید 

(.  مگر، هر چه 166و همراهانش در این حمله کشته شوند. )

با زحمت بسیار به  بود، جنید توانست نبرد را ببرد و 

بخارا برسد. و در آن جا  با پیوستن به اشرس به سوی سغد 

بروند.  پس از درگیری بسیار خشونتبار، نیروهای متحدان 

عقب نشینی نمودند و آن  نواحی یی که در دست شان مانده 

بود، بار دیگر به دست اعراب افتاد. پس از این، جنید با 

نظامی اعراب در  سغد و  استحکام بخشیدن به پادگان های

 به خراسان بازگشت. 730بخارا در همان  سال 

 

هر چه بود، به رغم پیروزی های عرب ها، نیروهای مقاومت 

سغدیان سر  731متحدان درهم  شکسته نشد. به زودی به سال 

از نو سر به شورش برداشتند و همراه با تورکان بر 

حال، برخی از  پادگان نظامی سمرقند یورش آوردند. در این

نواحی سغد سر از نو به دست قیام کنندگان سغدی و  تورک 

ها افتاد. والی سمرقند عرب ها ساوره ابن الحری به جنید 

نوشت که بی درنگ به او نیروهای کمکی گسیل دارد. جنید 

در این هنگام سرگرم جنگ در تخارستان بود. با به دست 

به راه  افتاد و  آوردن نامه، ساوره بی درنگ  و به سرعت

با گذشتن از آمو به کش رسید. از کش دو راه است: یکی از 
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طریق کوهستان و دیگری از طریق دشت ها یعنی همواری. راه 

دشتی برای جنید بسیار خطرناک  می نمود. زیرا موسم 

تابستان بود و می ترسید که مبادا دشمنان سبزه ها، علف 

آتش بزنند.  از همین ها و دیگر روییدنی ها و گیاهان را 

رو، با این  ارزیابی که مردن از دم شمشیر  بهتر است از 

( از راه کوهسار رهسپار گردید. همان 168مردن از آتش، )

گونه که جنید می پنداشت، و پیش بین بود، در راه 

 -نیروهای متحده سغدیان، تورکان، چاچی ها )باشندگان چاچ

رهبری خاقان بر وی  تاشکنت کنونی(، و فرغانه یی ها به

تاختند. مطابق گزارش طبری، رویارویی آن ها در یک دره 

کوهستان رخ داد. جنید پیش از جنگ،  سپاه خود را نظر به 

خاستگاه تباری شان  تقسیم کرد. در سمت راست )میمنه( 

تمیمی ها و ازدی ها را و در میسره یا دست چپ ربیعی ها 

سپاه در میانه ماند.  گماشت و خود با دسته اصلی در قلب

او عمر ابن مالک الیمانی را به عنوان سرکرده تمیمی ها 

و عبدهللا ابن بیستام ابن مسعود ابن عمر المعنی را سرکرده 

ازدی ها گماشت. افزون بر این، در هر دسته یا قبیله 

فرماندهان ویژه یی هم  بر سواره نظام سنگین و سبک 

 (170گماشته شده بودند. )

 

با شرح این آرایش جنگی سپاهیان عرب می گوید که طبری 

حمله قوای متحده در این نبرد ناگهانی نبود. متحدان 

یورش را از جناج راست آغاز کردند که متشکل بر تمیمی ها 

و ازیدی ها بودند  و در یک محل وسیع تر. نسبت به 

سپاهیان جناج چپ قرار داشتند. نبرد شدت گرفت و 

ر قربانیان بسیار زیاد بود. تقریبا خشونتبار بود. شما

همه فرماندهان کشته شدند. جنید ناگزیر گردید از مرکز 

به جناج راست بیاید. اما این کار هم وضع سنگین را 

تغییر نداد. شمار قربانیان فزاینده بود. و رو به 

افزایش. دسته های جنگی متشکل از ازیدی ها تا آخرین نفر 

در آستانه کشته شدن قرار  کشته شدند.  جنید که خود

گرفته بود، به سمرقند به ساوره ابن الحری  نوشت که بی 

درنگ  به یاری او  بشتابد. الحری در آغاز پاسخ رد داد.  

اما هنگامی  که جنید بار دوم  به او نامه تندی نوشت، 

او طبق روایت طبری با گماشتن موسا ابن اسود به جای 

( 171نگی از سمرقند برآمد. )خود، با دوازده هزار مرد ج

این گونه، نیروهای متحده از دو طرف، از سوی دشمنان 

قرار گرفتند. این بود که جنید را رها کرده، به سوی 

ساوره ابن الحری شتافتند. تا جلو پیوستن او به جنید را 

بگیرند  و سپاه او را به شدت در فاصله یک فرسنگی از 

دوازده هزار سپاهی ساوره  اردوگاه جنید سرکوب کردند. از

تنها یک هزار تن نجات یافتند و دیگران سر به نیست 

 (172شدند. خود ساوره نیز در جنگ کشته شد. )
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با این هم، جنید توانست یا شمار اندک جنگاوران تا 

سمرقند برسد.  هنگامی که او از سمرقند رهسپار بخارا 

ش آوردند. بود، بر سر راه در تواویس، تورکان بر وی یور

اما پس از یک درگیری کوتاه عقب نشستند و جنید به بخارا 

رسید و سپس به خراسان رفت. در نتیجه لشکرکشی، بخارا، 

سمرقند و برخی دیگر از شهرها در دست اعراب باقی 

 ( 173ماندند. )

 

جنبش  حارث ابن سریج
11

    : 

پسان ها وضعیت اعراب نه تنها در ماوراالنهر، بل نیز در 

راسان رو به پیچیده تر شدن گذاشت. به گفته طبری به خ

در خراسان خشکسالی آمد و گرسنگی آغاز  733-734سال های 

( یکی از علل عمده گرسنگی در خراسان، ظاهرا 174گردید. )

( چون این وادی 175از دست رفتن وادی زرافشان بود. )

منطقه اصلی یی بود که از آن  به خراسان گندم می آمد: 

در خراسان در میان خود  734زون بر این، در همان سال اف

اعراب جنبش های ضد دولتی آغاز شده بود که رهبری آن به 

دست حارث ابن سریج بود. او با فراخواندن همگان به 

( وعده سپرد 176« )به کتاب و سنت پیامبر»وفاداری 

قراردادهایی را رعایت کند که با کافران بسته شده بود »

سلمانان باج و ساو نگیرد و هیچ کسی را آزرده تا از م

 (177«. )نسازد

 

روشن است شماری از محافل و حلقه های عربی و نیز 

باشندگان بومی خراسان به این فراخوان پاسخ ندادند. 

حارث ابن سریج به عنوان یک سپهدار عرب در لشکرکشی های 

 فاتحانه والیان خراسان مشارکت فعالی داشت. به ویژه او

شرکت کننده لشکرکشی های اسرش و جنید بود و خراسان 

ماوراالنهر و مردم آن را نیک می شناحت. هنوز در دوره 

جنید، حارث با متمایل ساختن برخی از پادگان های عرب و 

نیز دهقانان در ماوراالنهر به سوی خود، به سواحل چپ 

( جنید 178آمو آمد و در ناهوز )اندخوی( استقرار یافت. )

در اختیار نداشت، نمی توانست به « یکدست»ه سپاهیان ک

حارث مزاحمت کند. به این خاطر و نیز به خاطر آن که 

نتوانسته بود به موقع مالیات را گرد بیاورد، خلیفه وی 

را از کرسی والیت خراسان برکنار کرد و به جایش عاصم ابن 

ا ( حارث در این هنگام ب735-734عبدهللا هاللی را گماشت )

برآمدن از نهوز )ناهوز( به فاراب رسید و از آن جا به 

بلخ. حاکم عرب بلخ، نصر ابن سیار در راس سپاه دو هزار 

او شتافت. به رغم « پیشواز»نفری در دو فرسنگی شهر به 

این که حارث تنها چهار  هزار جنگجو در اختیار داشت، به 

فقیت پیروزی دست یافت و بلخ را گرفت و با همین گونه مو

جرجان، تالقان و مرورود را گرفت. در آستانه لشکرکشی به 

                                                 
11

 گ. -. ابوحاتم حارث ابن سریج بن یزید تمیمی 
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مرو، شمار سپاهیان او به شصت هزار نفر می رسید. به وی 

دسته های دهقانان از سرزمین های مفتوحه برشمرده شده 

 (179پیوسته بودند. )

 

حارث در آستانه لشکرکشی، آغاز به نامه نویسی با شماری 

مرو نمود. عاصم با آگاهی یابی از سرداران جنگی پادگان 

از این شگرد، بر آن شده بود تا به ابرشهر )نیشابور( 

عقب نشینی کند. اما بخش بیشتر سرداران جنگی او در 

مشوره با هم  بر آن شدند تا از مرو بیرون نشوند و 

سوگند خوردند به او وفادار بمانند. هنگامی که حارث با 

ه پیشواز او برآمد و در ارتش بزرگ از راه رسید، عاصم ب

نزدیکی شهر در کرانه رود مرغاب اردو زد. چند نبرد 

خونبار میان دو سپاه در گرفت. حارث به رغم برتری عددی 

شکست خورد زیرا  شماری از همراهانش به سوی عاصم رفتند 

و برخی از دهقانان هم به سرزمین ها و روستاهای خود 

عقب نشینی کرد. اما  بازگشتند. حارث به سوی ماوراالنهر

عاصم به جای آن که به تعقیب او بپردازد، و او را به 

گونه نهایی سرکوب نماید، به خلیفه نامه یی نوشت و 

تقاضا کرد تا والیت خراسان را به کسی بسپارد که عراق را 

برای آن که نزد او نیروهای تقویتی از »در دست دارد.  

ن از او دور است و جاهای نزدیک برسد، چون امیرالمومنی

 (180« )او حمایت با تاخیر صورت می گیرد.

 

خلیفه هاشم در پاسخ به این نامه، عاصم را از کرسی والیت 

( 738-735خراسان برکنار کرد، و به جای او اسد این عبدهللا )

را گماشت. عاصم با آگاهی یابی از این کار، با حارث 

ود که حارث می قرار صلح بست که در آن شرط گذاشته شده ب

تواند در هر منطقه خراسان که خواسته باشد،  به خواست 

خود بیاید و هر دو به خلیفه هاشم نامه یی بفرستد و او 

را به پیروی از کتاب خدا و سنت پیامبر او فرابخوامند و 

«. هرگاه خودداری ورزد، یکجا در برابر او به پا خیزند

(181) 

 

الیت خراسان تقریبا در مقارن با از راه رسیدن اسد، و

آستانه فروپاشی کامل قرار داشت. عالوه بر مرو و ابرشهر 

( 182دیگر مناطق حاکمیت والی را به رسمیت نمی شناختند.)

از همین رو، اسد با رسیدن به مرو، در نخستین گام عاصم 

را به زندان افکند و بی درنگ آماده لشکرکشی گردید. 

ابن نوائم الحمیدی را در او عبدالرحمان  735بهار سال 

راس سپاه از جمع کوفیان و سوری ها در برابر حارث به 

مرو گسیل داشت و خود به آمل در برابر خالد ابن عبدهللا 

خارجی از پیروان حارث شتافت. اسد با گرفتن آمل از طریق 

زام )کیرکی( به بلخ رهسپار شد برای آن که  از حارث 

عبدالرحمان به مرو رود  پیشی گیرد. روشن نیست که آیا

رسیده بود یا نه؟ همچنین نمی دانیم که آیا او با حارث 
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جنگیده بود یا نه؟ چون در گزارش های طبری در این باره 

چیزی گفته نمی شود. اما هر چه بود، حارث یا به دلیل 

یورش عبدالرحمان  یا از ترس اسد از مرو رود برآمد و به 

ز در برابر او دست به ترمز رفت. اما باشندگان ترم

مقاومت سختی زدند. در همین جا بود که ال سبل هم حارث 

 را  ترک کرد و به او گفت:

ای حارث، ترمز از دهل ها و سرنا ها ساخته شده است. از 

این رو تسخیر آن با تاسف ممکن نیست. آن را تنها می 

توان با شمشیر گرفت. بجنگ هرگاه توان آن را داری و می 

 (    183«. )بجنگتوانی 

 

حارث که متخدانش او را ترک  گفته بودند، و در وضعی 

نیود که ترمز را بگیرد، به تخارستان علیا رفت و در دژ 

تابوشکان استقرار یافت.  اسد برای مبارزه با حارث و 

پایتخت والیت خراسان را از مرو به  736همراهانش، به سال 

را به فرماندهی  بلخ آورد.  بهار همین سال او سپاهی

جدیع کرمانی در برابر حارث گسیل  داشت. حارث با آگاهی 

یابی از این لشکرکشی، تالش ورزید همراهان خود را متقاعد 

سازد تا مبارزه با اسد را ادامه  دهند.  اما آن ها 

موافقت نکردند. حارث با از دست دادن و محروم شدن از 

رمانی با رسیدن به حمایت حاکمان بومی نزد تورکان رفت. ک

جایی که دارایی حارث در آن بود، و پیروان  -دژ تابوشکان

او، دژ را به محاصره کشید تا هنگامی که آن را نگرفت. 

به دستور اسد، کرمانی سپاهیان مدافع دژ را کشت و بقیه 

باشندگان آن را همراه با دارایی های شان در بازارهای 

 (184بلخ به فروش رساند. )

 

ن با بهره گیری از رویدادهای روان یادشده و نا به سغدیا

سامانی هایی که والی خراسان با آن دست به گریبان بود، 

بار دیگر سمرقند را گرفتند. اسد با توجه به  735به سال 

اهمیت بزرگ این شهر و نیز به مقصد جزا دادن به 

لشکرکشی  736هواداران ماوراالنهر حارث ابن سریج، بهار 

به ماوراالنهر در برابر سغدیان سازماندهی کرد. یی را 

با رسیدن  به زام، او حاکم آن را وادار گردانید تا 

حیثم شیانی را که تا این دم همپیمان حارث بود، در 

لشکرکشی وی را همراهی کند. هنگامی که به بخارا رسید، 

تاخشاد )طخشاد( او را مالقات کرد با ابراز  -بخارا خدات

شکواییه از آن که بسیاری از باشندگان بخارا  اطاعت و با

اسالم را تنها به این خاطر پذیرفته اند که از پرداخت 

آن ها تنها به زبان  »... خراج و جزیه معاف شوند. و 

ظاهر اسالم را پذیرفته اند اما در نهان به اعتقادات 

( اسد به مسوول جمع 185«.)قبلی مذهبی شان پابند اند

ود  شریک ابن حارث دستور داد تا همه را آوری مالیات خ

دستگیر نمایند و به تاخشاد بسپارند تا نظر به لزوم دید 

 (186خود آنان را به سزای شان برساند. ) 
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این بود که تاخشاد هم تدبیرهای بسیار خشنی را در قبال 

آن ها روی دست گرفت. پس از این، اسد با گرفتن باج و 

حیثم به سمرقند رهسپار شد.  خراج از تاخشاد همراه با

اسد بر  رغم داشتن نیروی رزمی بزرگ هر چه بود، نتوانست 

شهر را بگیرد. آن گاه تصمیم گرفت آن را با بستن بند 

( اما 188()187)سد( آبی واراسگار به روی شهریان بگیرد. )

 موفق نشد.  

 

 جنبش های ضد خالفت در تخارستان:         

اسد، مقاومت سغدیان از این هم  پس از لشکرکشی ناکام

-736بیشتر شد و شدت یافت. پس از چند ماه )به سال های 

( آن ها  باز هم سر از نو در برابر اشغالگران 737

بیگانه به پا برخاستند. در همین سال ها جنبش ضد خالفت 

در میان باشندگان تخارستان نیز پا گرفته بود. به سال 

خود در بلخ به سوی ُختالن هنگامی که اسد از مقر  727

رهسپار شد، در برابر او انئالف نیرومندی از سغدیان، 

باشندگان چاچ، ُختل و نیز تورکان به پا خاستند. رهبری 

نیروهای متحده را خاقان سولو به دوش داشت. در آغاز 

مبارزه با پیروزی آشکار متحدان می رفت. نخستین نبرد با 

همپپمان اعراب مانده بود.   چغان خدات درگرفت که کماکان 

نبرد با او با پیروزی کامل متحدان به پایان رسید و 

 (189چغان خدات کشته شد. )

اسد که در ختل بود، رو به گریز گذاشت و به ساحل چپ آمو 

رفت. متحدان نیز با تعقیب او از آمو گذشتند مگر تنها 

 موفق شدند به آن دسته بتازند که بنه و بار و مواشی به

تاراج برده از  ختل را  همراهی می کردند. اسد با بخش 

اصلی سپاهیان هر چه بود توانسته بودند بگریزند. طبری 

گزارش می دهد که هنگامی که اسد به بلخ بازگشت، مردم در 

باره او این رباعی هجویه را به زبان تاجیکی )پارسی 

 دری( می خواندند:      

 ترجمه  تحت الفظی:

 مده استاز ُختل آ»

 شرمسار آمده است

 نگونسار آمده است 

 (190«. )خوار و زار آمده است

]یادداشت گزارنده: اصل رباعی که از نخستین سروده ها به 

 زبان پارسی دری نو است، چنین است:     

 از ختالن آمذیه 

 برو تباه آمذیه 

 آباره باز آمذیه 

 [خشك و نزار آمذیه 

 

کست کامل لشکرکشی اسد بر این رباعی آشکارا گواه بر ش

ُختل، بل نیز مناسبات خصمانه مردم بلخ و کل تخارستان با 
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او بود.  اسد با عقب نشینی، در واقع جنگ را به سواحل 

چپ آمو دریا یعنی به گستره بلخ آورد. در این جا حارث 

ابن سوریچ به متحدان پیوست. افزون بر این، خاقان تورک 

ن تخارستان یغبوی تخار را با باشندگا»را به کمک خواست 

هزار نفر گرد  30شاهان و چاکران شان که روی هم رفته 

 (191«. )آمدند

 

در یک سخن، با گذشت هر روز دسته های ائتالف ضد امویان 

افزایش می یافت و وضع اعراب بیشتر و بیشتر بحرانی تر 

می شد. اسد حتا بر آن شد که بلخ را ترک گوید و به مرو 

ما خاقان که در راس نیروهای ائتالف قرار داشت، برود.  ا

( 192نتوانست از این وضع بس مساعد بهره برداری نماید. )

او بیش از حد از خود راضی از کار برآمد و با تقسیم 

سپاهیان خود به چند دسته کوچک نیروی خود را ضعیف ساخت. 

به گونه یی که تنها چهار هزار سپاهی همراه او مانده 

  بودند.

 

اسد با به دست آوردن اطالعات همه جانبه در باره وضعیت 

( بی درنگ به متحدان یورش آورد و در نزدیکی جایی 193)

به نام خوریستان به آنان رسید. این بود که نبرد سنگینی 

درگرفت. متحدان شکست یافتند و نبرد به پیروزی اعراب 

ته ها پایان یافت. خاقان همراه با حارث و بقیه السیف دس

به اوستروشانا و از آن جا به کشور خود به هفترود 

)گستره جنوب شرقی قزاقستان و قرغیزستان کنونی( رفت. در 

پی آن، ختل بار دیگر از سوی اعراب اشغال گردید. آن 

دسته های تورکان که در آستانه نبرد به گستره تخارستان 

 (195پراکنده شده بودند، نیز سرکوب شدند. )

 

ا رسیدن به هفترود، بی درنگ برای جنگ خاقان ب

دیگرآمادگی گرفت. اما موفق نشد. زیرا پس از چندی، از 

سوی کوسول پیشوای تورگش ها کشته شد. پس از کشته شدن 

خاقان، سپاهیان او پراکنده شدند. بخشی از آنان همراه 

( همه این رویدادها نه 196با سغدیان به چاچ رفتند.)

ی خاقات غربی تورک بل نیز به تنها منجر به فروپاش

فروپاشی کامل ائتالف ضد خالفت گردید. این گونه تنها به 

ُیمن توسل به زور، اعراب توانستند حاکمیت خود  بر 

 ماوراالنهر را حفظ نمایند. 

 

مشارکت باشندگان آسیای میانه در مبارزه عباسیان در 

         برابر امویان:

خراسان در دوره والیت نصر  حاکمیت اعراب در ماوراالنهر و

با نشستن »( بیشترین استحکام را داشت. 748-738ابن سیار )

او به کرسی والی خراسان و ماوراالنهر، دوره نو و آخرین 

دوره در تاریخ اشغال آسیای میانه و در گام نخست 

( به راستی، نصر ابن سیار 197«. )ماوراالنهر فرا رسید
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راندیش و دورنگر بود. او حاکم بسیار مجرب، محیل و دو

نیک می دانست که چگونه سیاستی را بایست در اوضاع پدید 

او به ماوراالنهر لشکر کشید  738آمده پیش گرفت. به سال 

و بار دیگر سمرقند، چاچ و فرغانه را که از زیر فرمان 

 اعراب بیرون شده بودند، رام نمود و آرام ساخت.

 

دستگیر و سر به نیست در این حال، قاتل خاقان کورسول 

شد.  پس از آن، دوره یی تا جایی آرام فرا رسید و نصر 

توانست در جریان زمان درازی به امور دولتی بپردازد.  

او همچون کسی که شناحت خوبی از خراسان و ماوراالنهر و 

( نیک می دانست که تنها با 199باشندگان آن داشت، )

ن سرزمین ها را اتکاء به اقدامات رزمی ممکن نیست ای

استیال نمود. از همین رو، تالش ورزید مناسبات با 

باشندگان بومی را از راه های مسالمت آمیز برقرار سازد.  

او قاطعانه ترتیب جمع آوری جزیه از مردم را تثبیت 

نمود. پیش از او حتا از بسیاری از کسانی که اسالم آورده 

سلمانان را از بودند، هم جزیه گرفته می شد.  نصر همه م

پرداخت جزیه معاف کرد و تنها به گرفتن آن از کافران 

یعنی از کسانی که هنوز اسالم نیاورده بودند، و مسلمان 

من به مسلمانان »نشده بودند، بسنده کرد. او می گفت: 

خدمت می کنم و از آنان دفاع می نمایم. و بار آنان را 

 (200«. )به  گردن کافران می اندازم

  

قول طبری، نصر طی یک هفته سی هزار مسلمان را از یه 

پرداخت جزیه معاف داشت و هشتاد هزار از  کافران را 

( آن چه مربوط به خراج 201«. )وادار به پرداخت آن نمود

می گردد، باید همه چه مسلمانان و چه کافران آن را می 

 پرداختند. طبری می نویسد:

ید در صورت عقد سپس میزان جزیه را معین کرد که با»

 ( 202«.)پیمان صلح پرداخت می گردید

 

به گونه یی که می بینیم، در عرصه سیاست مالی، نصر 

قاطعانه، سنجیده و همزمان با آن تا جایی اعتدال 

 گرایانه عمل می کرد.

 برای سیاست نصر رویدادهای مهم زیر هم مختص اند:

رگذشت نصر با آن عده از سغدیان که از وقت د 741به سال 

خاقان در چاچ مانده بودند و می خواستند به میهن خود 

باز گردند، قرار دادی عقد کرد. سغدیان چاچ نشین شرایط 

 زیر را برای بازگشت خود گذاشتند: 

آنانی که اسالم آورده و سپس دوباره از آن رو گردانیده  .1

 بودند، مورد هیچ گونه عتاب قرار نگیرند. 

ند، پرداخت عوارض معوقه بابت  از کسانی که بازگشت نمای .2

 سالیان گذشته طلب نشود. 
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سغدیان اسیران عربی را که نزد شان است، تنها بر اساس   .3

حکم عادالنه و قانونی قاضی و گواهی شاهدان باز می 

 (203گردانند. )

 

همه این شرایط از سوی نصر پذیرفته شدند و سغدیان با 

سپ است خاطرنشان عقد قرار داد به میهن خود برگشتند. دلچ

سازیم که عقد چنین قرار دادی، انتقادات بسیاری را چه 

از سوی زیردستانش و چه از سوی خلیفه که نمی خواست قرا 

داد را تایید نماید، متوجه نصر ساخت. اما او در پاسخ 

به خدا سوگند می خورم که هرگاه شما شرارت و »گفت: 

ان هم به گونه دلیری آن ها )سغدیان( را در قبال مسلمان

یی که من  دیده ام، می دیدید، شما نیز خواهش های آنان 

 (204«. )را رو نمی کردید

این سخنان نصر، اوضاع را به خوبی نمایش می دهد و گواه 

بر آن است که سغدیان هنوز هم خود را شکست خورده نمی 

پنداشتند و نمی شمردند و برای اعراب نیروی خطرناکی 

این بود که نصر محیل و دور اندیش به شمرده می شدند. 

رغم پیروزی، دست به یک رشته عقب نشینی هایی در برابر 

سغدیان زد. او توجه ویژه یی به تحکیم روابط خود با 

سرشناسان بومی می کرد. با این تالش که به یاری آنان 

کشور را زیر فرمان خود نگه دارد. او هر گونه از برپایی 

میان اعراب و سرشناسان بومی دهقانی مناسبات خویشاوندی 

حمایت می کرد.  منابع مکتوب شواهد بسیاری را دال بر 

 روند نزدیکی اعراب فاتح با حکام محلی ارائه می دهند. 

 

فرماندهان نظامی و سرشناسان عرب در خراسان و 

ماوراالنهر زمین هایی به دست می آوردند، با دختران 

و دهقانان بزرگ به نوبه  حاکمان محلی ازدواج می کردند

خود حاکمان محلی و دهقانان سرشناس هم زنانی را از جمع 

محافل حاکمه عربی به همسری می گرفتند. همراه با این 

پیوندها و ازدواج ها، رشته های خویشاوندی برپا و تحکیم 

می یافتند و به تدریج شرایطی فراهم می آمد که در آن هر 

طبقه حاکمه واحد در می آمد.  دو گروه حاکم در سیمای یک

این گونه، دهقانان سرشناس از یک سو و حاکمان عرب از 

سوی دیگر، دست در دست هم یکجا به بهره کشی و استثمار 

بخش زحمتکش باشندگان می پرداختند. یکی از مثال های 

برجسته این گونه نزدیکی پیوند خویشاوندی میان نصر و 

 ازدواج کرده بود. بخار خدات بود که با دختر او 

 

( 738این حکایت نرشخی بس جالب است: هنگامی که )به سال 

بخار خدات به پیشواز نصر شتافت، نصر به خوبی وی را 

پذیرفت و به احترامش پرداخت و از دخترش خواستگاری کرد.  

بخار خدات هم  به او زمین های بخش علیای خون بونی را 

هنگامی که «. می شودکشتزارهای ایلدی ها یاد »داد که 

بخار خدات نزد نصر آمد، نصر در نزدیکی دروازه کاخ خود 
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نشسته بود.  رمضان بود. آفتاب رو به غروب داشت. نصر با 

بخارخدات به گفتگو پرداخت. در این هنگام از بخارا  دو 

دهقان واالتبار خویشاوند بخار خدات از راه رسیدند و هر 

ات به دلیل بی عدالتی های دو اسالم آوردند. از بخار خد

او شکوه سر دادند و گفتند که بخار خدات به زور روستای 

آنان را گرفته است. امیر بخارا واصل )وصیل؟( ابن عمر 

)که در واقع والی عرب بخارا  شمرده می شد(، هم در این 

هر دو )بخار »جا  بود.  دهقانان از او هم شکایت کردند. 

و دارایی های مردم را غصب می خدات و امیر( همدست اند 

 (205« )کنند.

 

این حکایت، قدرت گرفتن الیه های باالیی فاتحان و 

سرشناسان محلی  و تشکل تدریجی الیه نیرومند طبقه حاکم 

را آشکارا بازگو می کند و نمایش می دهد. به گفته 

یاکوُبفسکی همو با این گونه رفتارها نصر و همراهانش 

طبقه حاکمه سغد برخوردار شوند و توانستند از حمایت 

گروه های متنفذ  آنان را به سوی خود بکشانند که مشخصه 

مختصه آن ها حضور عناصر سغدی در کنار خکام عرب بود.  

این روند به گونه احتناب ناپذیر بر خراب شدن  وضع خرده 

زمینداران تاثیر گذاشت. در هنگام والیت نصر، مشی جمع 

سبت به پیشینیان وی آسانتر شده بود. آوری جزیه و خراج ن

(206 ) 

 

به رغم این تدبیرها، نصر هر چه بود، نتوانست آرامش را 

در خراسان و در ماوراالنهر احیا نماید. مبارزه مردم در 

 برابر اشغالگران عرب ادامه داشت. 

 

این سریج به مقصد اداره حرکت خارجی های  745در جنوری 

خواستند موازین قرآن و سنت را  خراسانی که از امویان می

رعایت نمایند، به خراسان بازگشت. تالش های نصر برای 

متمایل ساختن او به سوی خود در مبارزه با کرمانی نتایج 

حارث در مرو در  746دلخواه به بار نیاورد.  مگر در سال 

(. پس 207یکی از جنگ ها با کرمانی کشته شد و مثله شد. )

نصر جنگ در برابر کرمانی را از سر  از کشته شدن حارث،

گرفت. هر چند کرمانی شکست خورد، و کشته شد، با این هم، 

وضع نصر بهبود نیافت. زیرا  ناخشنودی از مشی اموی ها 

نه تنها در میان باشندگان آسیای میانه، بل نیز در دیگر 

کشورهای اشغال شده و خود باشندگان عرب خالفت رو به 

اموی بر الیه های باالیی اریستوکراسی  فزونی داشت. دولت

تکیه داشت و تنها مدافع منافع آن بود. از این رو، الیه 

های دیگر باشندگان عرب نارضایتی خود را از سیاست 

حاکمیت اموی ابراز می داشتند. این نارضایتی سراسری از 

( 750/744مشی امویان در دوره حاکمیت خلیفه مروان دوم )

یالت خصمانه در قبال امویان به ویژه به تشدید یافت. تما

گونه نیرومند در خراسان و ماوراالنهر تبارز یافت. توده 
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های وسیع مردم از پرداخت خراج، جزیه و دیگر انواع 

عوارض رنج می بردند.  اریستوکراسی بومی زمیندار نیز از 

وضع خود راضی نبود. با آن که توانسته بود با الیه های 

ن زبان مشترک  یابد. با این هم، روشن است باالیی فاتحا

روابط میان این ها کامال متساوی الحقوق نبود. حقوق 

سیاسی باالییان بومی خدشه دار می گردید و عمال از مشارکت 

در مدیریت دولت کنار گذاشته می شدند. از دید اقتصادی 

نیز زیر فشار بودند. چون همه دار و ندار کشاورزان و 

نان از راه های گوناگون به خزانه خلیفه می دسترنج دهقا

 ریخت و یا به دست باالییان قبیله یی عرب می افتاد.

 

عموی محمد پیامبر(  -عباسیان )از بازماندگان عباس

توانستند پیروزمندانه از این ناخشنودی سراسری بهره 

سده هشتم میالدی آن  30برداری نمایند. به سال های دهه 

به تبلیغات پنهانی در برابر امویان  ها با پویایی آغاز

محمد ابن علی، فرزند  -کردند. بنیادگذار حزب عباسیون

نوه عباس بود. با توجه به دشمنی شدید میان امویان و 

باشندگان ماوراالنهر و خراسان، عباسیان بر آن شدند تا 

به کمک آنان امویان را براندازند و قدرت را در مرکز 

 . خالفت به دست بگیرند

 

طبری روایت می کند که هنوز در دوره والیت اسد ]ابن 

عبدهللا قسری[، مالک ابن حیسان، الهیز )الهیج( ابن کریز؟ و 

دیگر ایادی عباسیان که به نام داهیان )مبلغان( شهرت 

 (208داشتند، دستگیر و اعدام شدند. )

 

، عمار ابن یزید را به عنوان 736در سال آینده یعنی در 

 اشش عباسیان به خراسان فرستادند که با نام خدرهبر جنب

به مرو آمد و به نمایندگی از محمد ابن علی به هواداری 

مردم  نزد او آمدند و آن »او آغاز به تبلیغات نمود و 

چه را که او  می گفت، پذیرفتند و به گفته های او گوش 

همزمان  داش( خ209«. )فرا دادند و فرمانبردار او شدند

مدینان را تبلیع می کرد که التقاطی بود از آیین خر

اندیشه های مزدکیان و برخی از اندیشه های اسالمی. 

هنگامی که دستگیر شد، او را نزد اسد آوردند. او به 

پرسش های اسد به تندی و بیباکانه و بی پروا و خشن پاسخ 

گفت. آن گاه اسد دستور داد تا دست های او را بزنند، 

و چشمانش را از حدقه بیرون بیاورند. زبانش را ببرند 

(210) 

 

در سال های دهه چهل، رهبری حزب عباسیان از محمد ابن 

علی به پسرش ابراهیم رسید. او با پیروی از پدر، مبلغان 

بسیاری را به چهار دانگ سرزمین  زیر سلطه خلیفه فرستاد 

و در این حال توجه ویژه یی به استان های خاوری نمود. 

عباسی تبلیغ می نمودند که همه  بدبختی ها از مبلغان 
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ستمگری دودمان اموی است و در صورت  سرنگونی آن ها، 

دودمان نو عباسی خراج را پایین آورده، دهقانان را از 

بیگاری در ساختن عمارات نو، کندن کاریز )قنات( ها و 

 دیگر کارهای شاقه رهایی می بخشند. 

 

سغدیان و دیگر توده ها  افزون بر این، به خراسانیان و

وعده می سپردند به آنان حق بدهند تا در اداره دولت 

خالفت مشارکت ورزند. این تبلیغات موفقیت بزرگی به همراه 

داشت. در برابر امویان نه تنها بزرگران بل نیز 

زمینداران بزرگ به پا خاستند. در لحظه سرنوشت ساز، 

دند. او اصال از عباسیان رهبری جنبش را به ابومسلم سپر

( و به اوضاع سیاسی ایران و 211اصفهان بود. )

ماوراالنهر نیک آگاه بود و هوادار لزوم کشانیدن توده 

های مردمی به جنبش ضد امویان. ابومسلم و در کل عباسیان 

نیک می دانستند که وعده هایی که به مردم می دهند، 

هم بود ایشان را بسیار کم متعهد می سازد. برای آن ها م

تا پشتیبانی توده های مردمی را به دست بیاورند. چون 

بدون آن، بر انداختن امویه ناممکن بود. ابومسلم به سال 

به خراسان آمد تا به نمایندگی از امام ابراهیم ابن  746

محمد خیزش مردم در برابر امویان را رهبری نماید. او با 

نام سفیدنج،  مستقر شدن در یکی از روستاهای واحه مرو به

نمایندگان خود را به مقصد آماده سازی شورش ضد امویه به 

بسیاری از مناطق خراسان و ماوراالنهر گسیل داشت. برای 

مثال او ابو داوود و عمره ابن عیان را به تخارستان، 

الندره تمیمی و شارق ابن هادی تمیمی را به مرو رود و 

القان و همین ابوعاصم عبدالرحمان ابن سلیمان را به ت

 (212گونه ابوجهیم ابن عظی؟ را به خوارزم گسیل داشت. )

 

خالد ابن برمک و فرزندانش، ابومنصور  -فئوداالن خراسانی

طلحه ابن مصاحب و دیگران از ابومسلم حمایت های بسیاری 

کردند و خیزش های مردمی را از جمع دهقانان روستاهای 

متمایل ساختن  خود سازماندهی نمودند.  ابومسلم برای

هواداران حارث ابن سریج به سوی خود، از شعار خوارج 

بهره گرفت و مردم را  به پیروی از کتاب و سنت فرا 

خواند. پس از کشته شدن نصر ابن سیار کرمانی، هواداران 

 او هم به ابومسلم پیوستند.     

 

 748  -747در واقع هم، هنگامی که ابومسلم به سال های 

کرد، بی درنگ خصلت سراسری توده یی گرفت. به قیام برپا 

گونه یی که منابع گزارش می دهند، از هر سو نزد او آدم 

ها سوار بر اسپ و خر و پیاده سرازیر شدند. به روایت 

طبری، در یک روز باشندگان شصت آبادی به او پیوستند. 

( در میان آن ها آدم هایی بودند از شهرها و 213)

 راسان و هم از ماوراالنهر.روستاها، هم از خ
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شمار بسیاری از بردگان که در این جنبش، رهایی خود از 

وضع نا به هنجار و سیه روزی ها را می دیدند، به او 

( این گونه، با گذشت هر روز، به شمار 214پیوستند. )

کسانی که زیر درفش سیه رنگ ابومسلم می آمدند، افزوده 

 می شد. 

  

فه مبارزه با این جنبش را داشت، نصر ابن سیار که وظی

بیهوده تالش ورزید عرب ها را در برابر ابومسلم متحد 

سازد. اما شورشیان با سرکوب سپاهیان نصر، مرو و در پی 

آن، سراسر خراسان را گرفتند.  ابومسلم به سرعت با 

پایتخت خالفت  750توسعه دادن پیروزی های خود به سال 

ی اموی باژگون شد و تخت به دمشق را گرفت. حاکمیت خلفا

 عباسیان رسید.  –دودمان دیگر عرب 

 

قیام شریک ابن شیخ ]المهری[، سُنباد مغ ]مجوس[ و استاد 

سیس
12
: 

برافتادن امویان و به قدرت رسیدن دودمان نو عباسی، هیچ 

چیزی را در وضع دشوار توده های مردمی به گونه ماهوی 

ان همچون مدافعان تغییر نداد. عباسیان نیز مانند اموی

سرسپرده حاکمیت اعراب بر کشورهای اشغال شده از کار 

برآمدند. چنانی که انتظار می رفت، هیچ یک از وعده های 

داده شده به توده ها نه از سوی عباسیان و نه از سوی 

ابومسلم که پس از پیروزی بر امویان، از  -پیشوای جنبش

ته شده بود، سوی عباسیان به عنوان والی خراسان گماش

 برآورده نشد. 

 

با آن که عباسیان متفاوت از امویان، آغاز به جلب 

نمایندگان سرشناسان بومی در امور دولتی نمودند، وضع 

توده های رنجبر از این کار بهبود نیافت. بار سنگین 

مالیات و باج و خراج بیش از پیش شد. از این رو، هنوز 

یان قیام هایی مردمی در نخستین سال های حکومتداری عباس

که بیشتر نه تنها در برابر حاکمیت بیگانگان اشغالگر، 

بل نیز بر ضد سرشناسان بومی متوجه بودند، آغاز گردید. 

برای مثال، هنوز مبارزه با امویه هم در بخارا و 

پایان  751 -750پیرامون آن و نیز در سمرقند در سال های 

ابر عباسیان آغاز نیافته بود که به جای آن خیزش در بر

گردید. در راس قیام شریک ابن شیخ قرار داشت که به 

پیروان خود می گفت که ما برای آن با بنی امیه مبارزه 

نکردیم که بی قانونی و خشونت عباسیان را تحمل نماییم. 

(215) 

 

به روایت طبری، تعداد هواداران شریک ابن شیخ به سی 

م بخارا بود.  در ( مرکز قیا216هزار نفر می رسید. )

                                                 
12

 سیو پارس سیس بهرام گرید یها نام 
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قیام نه تنها سغدیان، بل نیز الیه های زحمتکش عرب های 

باشنده بخارا و حومه اشتراک ورزیده بودند. برای سرکوب 

ابومسلم ده هزار سپاهی را  -این شورش، والی عرب خراسان

به فرماندهی زیاد ابن صالح فرستاد. در بخارا در جریان 

زیاد و شورشیان روان سی و هفت روز، جنگ میان سپاهیان 

( وانگهی به 217بود  و هر بار پیروزی با شورشیان بود. )

قتیبه با دسته ده هزار نفری از  -یاری زیاد بخار خدات

راه رسید. او ارتباط بخارا از نواحی اکماالت رس رسانی و 

خواربار را قطع کرد. این بود که در میان شورشیان 

آوردن کمک از قتیبه، گرسنگی آغاز شد. زیاد با به دست 

دست به یورش های تازه یی زد که در اثر آن، شمار بسیاری 

از شورشیان کشته شدند. از جمله خود شریک ابن شیخ. پس 

از آن، زیاد به دروازه شهر نزدیک شد و به سپاهیان خود 

 فرمان داد تا شهر را آتش بزنند. 

 

رقند قیام باشندگان بخارا به رهبری شریک ابن شیخ بر سم

هم گسترش یافته بود. از این رو، پس از سرکوب شورش در 

( مگر 218بخارا، زیاد بی درنگ به سوی سمرقند تاخت. )

قیام در این جا کمتر منظم بود و دارای رهبر مجرب نبود. 

با این هم، به روایت نرشخی زیاد ناچار گردید در این جا 

 (219زمان مدیدی به مبارزه بپردازد. )

 

رکوب قیام، ابومسلم ناگزیر گردید نبرد سنگینی پس از س

چینی ها   748را با تهاجم سنگین چین پیش ببرد.  به سال 

به چاچ یورش آوردند.  749سویاب را گرفتند و به سال 

ابومسلم که از پیش آیی چینی ها به اعماق آسیای میانه  

سپهدار مجرب خود را بار  -نگران شده بود، زیاد این صالح

در  751در برابر چینی ها گسیل داشت.  نبرد به سال دیگر 

کرانه رود تاالس در نزدیکی شهر تراز رخ  داد. عرب ها 

توانستند سپاهیان چینی را شکست دهند. به روایت ابن 

هزار چینی کشته و نزدیک  50اثیر در این جنگ  نزدیک به 

هزار دیگر اسیر گرفته شدند.  با این هم، به گفته  20به 

لد، در این ارقام بزرگنمایی شده است، با این هم، هر برت

چه بود، چینی ها دیگر خطر نکردند دست به جنگ آشکار در 

 (220برابر اعراب بیازند. )

 

به دستور ابومسلم، والی او در  751در همان سال 

ابو داوود خالد ابن ابراهیم به ُختل لشکرکشی  -تخارستان

س از چندی مقاومت و خاناش السبل پ –کرد. حاکم ُختل

ایستادگی، ناگزیر گردید دژ خود را ترک گوید و به 

 752( در سال 221فرغانه برود و از آن جا به چین. )

ایخرید و شماری از  –ابوداوود به کش یورش برد. شاه آن 

دهقانان شورشی را کشت. ابو داوود در آن جا شمار بسیار 
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ابومسلم که در  اشیای گرانبها به دستاورد و آن ها را به

 این هنگام در سمرقند بسر می برد، فرستاد.

 

به روایت طبری، ابومسلم پس از آن که در میان باشندگان 

( 222سغد و بخارا دست به کشتار زد، به مرو بازگشت. )

این گونه، بومسلم با مبارزه هم در برابر دشمنان داخلی 

و  و و هم خارجی خالفت از حاکمیت عباسیان در خراسان

فرارود  پیگیرانه دفاع کرد. اما به رغم این، خلفای 

عباسی به او بی اعتماد بودند و از محبوبیت  گسترده اش 

 775/ 754در شهر ری خلیفه المنصور  755بیمناک. به سال 

 با دعوت ابومسلم به کاخ خود، او را ناجوانمردانه کشت.   

 

ابر کشته شدن ابومسلم انگیزه خیزش بزرگ نوی در بر 

در شهر ری قیام در  755عباسیان گردید. در همان سال 

برابر عباسیان به راه افتاد که تقریبا سراسر خراسان و 

طبرستان را در بر گرفت.  در راس شورشیان سُنباد مغ قرار 

داشت که برخاسته از یکی از روستاهای نیشاپور بود که 

دگان خود را از پیروان  بومسلم معرفی می کرد. قیام کنن

زیر رهبری او بیابور و قومس را گرفتند. پس از دو ماه 

خلیفه منصور برای سرکوب آشوب، سپاه ده هزار نفری را به 

فرماندهی جمهور ابن مرار العجلی گسیل داشت. نبرد در 

کنار بیابان ری و همدان رخ داد. شورشیان شکست خوردند. 

 (223)سُمباد در راه میان طبرستان و قومس دستگیر شد. 

 

در هرات، سجستان و برخی دیگر از مناطق  767به سال 

خراسان قیام های نوی در گرفت که رهبری آن به دست استاد 

 300سیس بود.  به روایت طبری او موفق گردید نزدیک به 

هزار جنگاور را گرد بیاورد که با آنان بخش چشمگیر 

د، ( اما هنگامی که به مرورود رسی224خراسان را گرفت. )

سپاهیان بزرگی به رهبری اجثم مرورودی در برابر او 

شتافتند. استاد سیس بر او چیرگی یافت، اجثم کشته شد و 

 بسیاری از فرماندهان او پا به گریز گذاشتند.  

 

منصور امر مبارزه با سیس را به سپهدار نامدار دیگر 

خازم ابن ُخزیمه سپرد که با گردآوری همه سپاهیان  -خود

هزار نفر( و آنان را به جمع سپاهیان گریزی  22)گریزی 

هزار نفر( پذیرفت و آغاز به آماده گیری پیگیرانه  18)

نبرد با سیس شد. به رغم آن که سیس هم سپاه گرانی داشت، 

 به دلیل نداشتن تجربه رزمی، شکست دید.  

 

به روایت طبری در نبردی که رخ داد،  هفتاد هزار نفر از 

ه شدند  و چهارده هزار دیگر اسیر شدند. سپاهیان وی کشت

( خود استاد سیس در کوه ها پنهان شد، مگر دستگیر 225)
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گردید و بر او، پسران و خویشاوندانش بندهای آهنین 

نهادند.
13
 (226 ) 

                                                 
13

در  «سیس استاد»در نوشته یی زیر نام  ،یرضازاده لنگرود 

لمعارف بزرگ دائرةا ادیتهران: بن ،۲. ج. رانیدانشنامه ا

  چنین می نویسد: ۱۳۸۶ ،یاسالم

در  انیکه بر ضد عباس ییها امیق انیدر م سیس جنبش استاد»

ناخته تر بود. او در شآمد، از همه نا دیپد یسده دوم هجر

در آنجا پناه  ارانشیو  دیآفر که به یا هیدر ناح س،یغدبا

 سیس استاد ات،یروا یبرخ هیکرد و بر پا امیجسته بودند، ق

 یحام یگرفته بود و او که زمان شیرا در پ دیآفر راه به

به علت  کرد، یم یها همکار آن انیبود و با سپاه انیعباس

ارتباط خود را با آنان برهم زد و سر به شورش  ینامعلوم

سازگار است. به  زین یزینکته با گفته گرد نیا .برداشت

ر بود و د ستانیاز س سیس استاد خ،ینوشته مجمل التوار

 دیتائ اگفته ر نیکه ا یگریکرد، اما شاهد د امیخراسان ق

روشن  یبه درست امیق نیا قیدق خی. تارستیکند، در دست ن

ق آغاز  ۱۴۹جنبش در  نیکه ا سدینو یم اطیبن خ فةی. خلستین

کرد و  امیق ق ۱۵۰در  سیس استاد ،یطبر تیشد؛ اما به روا

 س،یدم بادغو مر افتیچون جنبش پا گرفت، با سرعت گسترش 

به  وستگانیگرد او فرا آمدند. اگرچه شمار پ ستانیهرات و س

از  یاما تصور رسد، یبه نظر م زیجنبش در ماخذ اغراق آم نیا

 انیعص هیبر وجود روح لیکه دل دهد یجنبش به دست م نیا تیاهم

کنندگان با  امیق ،یخراسان است. به گزارش هیدر مردم ناح

که هواداران جنبش  دهد ینشان م نیو تبر داشتند و ا لیخود ب

 اند. جامعه بوده نییااز طبقات پ شتریب

 

و آنگاه  افتیخراسان دست  یاز شهرها یبر قسمت سیس استاد

به مقابله با او شتافت و  یمتوجه مروروذ شد. اجثم مروروذ

 یخود کشته شد و تن ارانیاز  یاریپس از نبرد سخت همراه بس

 لیمعاذ بن مسلم بن معاذ، جبرئ انیچند از سرداران، از آن م

و داوود بن کراز،  یستانیحماد بن عمرو، ابولنجم س ،ییحیبن 

 یشورش زین ستانیشدند. در همان زمان در س متیاز هز ریناگز

 یبه منصور عباس ستانیآمد. چون خبر شورش خراسان و س دیپد

کرد  لیگس شابوریبه ن مهیرا با خازم بن ُخزَ  یسپاه یو د،یرس

 یدهد. مهد یاری سیاستادس یپسر او را در برانداز یمهد تا

 گرید یعهده او گذاشت و رهبر بررا  سیس نبرد با استاد

حافظ ابرو، خازم را  تیبه او داد. به روا زیفرماندهان را ن

گزارش با منابع  نیفرستادند، اما ا یاجثم مروروذ یاریبه 

الحدائق  و ونیالع تیندارد. خازم، به روا یسازگار گرید

 زیاز شکست خوردگان نبرد اجثم ن یاریداشت و بس میعظ یلشکر

ها افراد نخبه  آن انیبودند. خازم از م وستهیپ وبه سپاه ا

و  اراستیو بر سپاه خود افزود، آنگاه لشکر ب دیرا برگز

مختلف بگماشت و سپس آماده حمله به  یها را بر جناح یکسان

 شیاو )حر بیر او و ناشد. در آغاز نتوانست ب سیس استاد
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این گونه، همه این شورش ها از سوی عباسیان به گونه 

خشونتبار سرکوب گردیدند. مگر حلقه مهمی در زنجیر قیام 

ا گردیدند که بزرگترین آن ها در ماوراالنهر در سال ه

 های دهه هفتاد سده هشتم رخ دادند.  

 

 

 

 جنبش سپید جامگان به رهبری مقنع:

                                                                                                                                                             

روبرو شد. به  یشود و چند بار با ناکام روزی( پیستانیس

از تخارستان  بهیابوعون و عمروبن سلم بن قت فه،یخل توردس

توانست  لهیبا ح مهیخازم شتافتند. خازم بن خز یاریبه 

 یاریسبب بس نیکند و به هم ریرا غافلگ سیس طرفداران استاد

شدند که  ریاس گرید یاریختند و بسجان با دها در نبر از آن

 .پسانتر کشته شدند

 

پناه برد،  یخود به کوه ارانیاز  یبا گروه اندک سیس استاد

و  سیس ها را محاصره کرد. سرانجام استاد اما خازم آن

شدند و به فرمان ابوعون گردن نهادند. ابوعون  میتسل ارانشی

نهند  نیآهن یو خانواده او بندها سیس حکم کرد که بر استاد

و آنگاه  ادرا آزاد کنند. خازم به حکم ابوعون تن د هیو بق

نوشت و او هم آن را به منصور گزارش  یخود را به مهد یروزیپ

 یکه فرمانده یستانیس شیکرد. در منابع به سرنوشت حر

نشده است. فرجام کار  یا را داشت، اشاره سیس استاد انیسپاه

 ،یعقوبی تیتنها به روا ست،یروشن ن یبه درست زین سیس استاد

بغداد فرستاد و او در  بهرا پس از اسارت  سیس خازم، استاد

 یها را پس از جنبش سیس استاد امیق یاریجا کشته شد. جهش آن

. صاحب مجمل ستیالبرم و مقنع آورده که درست ن وسفی

 را دو سال نوشته است. سیطول مدت جنبش استادس خیالتوار

 

 انیپا سیبادغ هیناح یبه ناآرام سیس تاداس یریدستگ ای مرگ

م ناآرام بود. در  ۷۷۰ه. ق/  ۱۵۳بخش حداقل تا  نینداد و ا

پدر مراجل، مادر  سیس از منابع آمده است که استاد یبرخ

مامون بود.  ییپدر غالب، دا زیو ن یعباس فهیمامون خل

دختر  ار دیو هارون الرش یمادر هاد زرانیهم که خ یتیروا

 .رسد یبه نظر درست نم کند، یم یمعرف سیس استاد

 

وجود دارد که  یگروه انیزرتشت انیدر م ،یگفته شهرستان به

 نیمحققان از ا یبرخ .ندیگو هیدیآفر و به هیسانیآنان را س

گرفته  جهیدو نام را بدون تفاوت آورده، نت نیا یشهرستان که

 اددست کم مشابه بوده است. جنبش است ای کسانیکه آراء آنان 

اند  داشت: نوشته مه ینیکه جنبه د نبود، بل یاسیتنها س سیس

 یاو کفر و فسق و راهزن ارانیداشته و  یامبریپ هیاو داع

 کرده بودند. شهیپ
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هاشم ابن حکیم مقنع مشهور به  -در راس این قیام

نقابدار
14

از روستایی در منطقه مرو بود. به روایت  

فت نرشخی، پویایی های سیاسی مقنع هنوز در هنگام خال

های ابومسلم « سرخان»امویه آغاز گردیده بود: او یکی از 

بود و در مبارزه عباسیان در برابر امویان اشتراک 

( و در اواخر سال های دهه پنجاه سده 227ورزیده بود )

هشتم آغاز به تبلیغ تعالیمی نمود که در شالوده آن 

اندیشه های مزدکیسم بودند. یکی از نکات عمده فعالیت 

وی، فراخوانی بود به مبارزه پویا به خاطر زدودون های 

نابرابری های سیاسی. این موعظه ها با تبلیغات در برابر 

حاکمیت خالفت عباسی همخوانی داشت که دشمنی آن با توده 

های مردمی به و یژه پس از سرکوب جنبش های توده یی 

آشکارا متباین گردیده بود. او را به خاطر تبلیغ این 

ها در سال های شصت دهه هشتم دستگیر و به زندان  اندیشه

بغداد افکندند. اما پس از چند سال موفق شد از سیاهچال 

 بگریزد.   

 

مقنع پس از رسیدن به مرو، سر از نو آغاز به تبلیغ 

تعالیم خود نمود. شمار هواداران و پیروان او با گذشت 

سندی هر روز فزونی می یافت. او با آگاهی داشتن از ناخر

فزاینده توده های مردمی ماوراالنهر از سیاست های 

آدم های خود را بدانجا با فراخوان  776عباسیان به سال 

دست یازدیدن به مبارزه آشکار در برابر یوغ بیگانگان و 

بی عدالتی ها گسیل داشت.  به روایت نرشخی این فراخوان 

 (228در سغد به موفقیت ویژه یی دست یافت. )

 

چندی، یکی از فرستادگان به نام عبدهللا ابن عمرو، پس از 

در کش و نخشب موفق شد پیروان بسیاری را به سوی مقنع 

یکی از روستاهای کش به نام   -بکشاند. مرکز تبلیغات

سوباخ گردید که در آن، همه باشندگان به مقنع پیوستند. 

بنیاد ابراز  -آرزومندی حمایت از جنبش را حتا بخار خدات

. باشندگان دیگر شهرها و روستاها وادی زرافشان و نمود

قشقه دریا هم به جنبش پیوستند و به آن جذب شدند.  

در منطقه سغد بخش بزرگی از روستاها »نرشخی می نویسد: 

آیین مقنع را پذیرفتند. از آبادی های بخارا شمار 

بسیاری کافر شدند و آشکارا به بی دینی گراییدند. این 

ه گسترده یی یافتند و برای مسلمانان زمان آشوب ها دامن

 (229آزمون  دشوار و خشن فرا رسید. )

 

مقنع با مطئمن شدن از افزایش سریع هوادارن خود در 

آسیای میانه، همراه با سی و شش تن از همراهان نزدیک 

خود پنهانی از آمودریا گذشت و به سغد آمد. مقارن با 

                                                 
14

. چون یک چشم وی کور بود، روبندی به روی خود می انداخت  

 م. –و از همین رو، به مقنع )نقابدار( معروف گشته بود.
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ای حومه بخارا در دست آمدن او، وادی قشقه دریا و روستاه

( این گونه تحول 230پیروان او یعنی سپیدجامگان  بود.)

رویدادها نمی توانستند عباسیان را نگران نسازند.  به 

سپاه گرانی را بر   785 -775روایت نرشخی خلیفه المهدی 

ضد مقنع گسیل داشت و خود برای آن که از نزدیک روند 

اید، به نیشاپور آمد. مبارزه با سپیدجامگان را رهبری نم

(231 ) 

 

در همین هنگام، هوادارن مقنع با گرفتن شماری از نواحی  

وادی زرافشان و قشقه دریا می خواستند بخارا را بگیرند. 

در عین زمان، تورک ها به یاری مقنع از راه رسیدند که 

وی به آنان اجازه داد دارایی های اعراب  و سرشناسان 

د. به روایت نرشخی، از ترکستان بومی را به تاراج برن

سپاه گرانی به امید یغماگری سرازیر گردید. آن ها  همه 

چیز را به تاراج بردند، زنان و کودکان مسلمانان را به 

 (232اسارت گرفتند و شمار بسیاری را هم کشتند. )

 

سپید جامگان به کمک تورکان شب هنگام به یکی از 

رش بردند و آن را روستاهای بخارا به نام نمکجت یو

گرفتند. مسلمانان شهر بخارا با آگاهی یابی از وضع، به 

به سوی سوی دهکده  معاذرهبری حاکم عرب به نام حسین ابن 

نرشخ در نزدیکی بخارا که مرکز قیام کنندگان منطقه 

در این جا  776بخارا بود، رهسپار شدند.  در اپریل سال 

گان جنگ در گرفت که میان مسلمانان  شهر بخارا و سپیدجام

با پیروزی مسلمانان پایان یافت.  سپیدجامگان هفت صد 

نفر را از دست دادند و خواستار صلح گردیدند. به روایت 

نرشخی مسلمانان با آنان پیمان صلح بستند که بر اساس آن 

سپید جامگان تعهد سپردند دیگر رهزنی نکنند، مسلمانان 

ند و از امیر خود را نکشند، به روستاهای خود برگرد

 (233متابعت کنند. )

 

با این همه، این پیروزی مسلمانان قاطع نبود. هنوز به 

شهر نرسیده بودند که پیروان مقنع بار دیگر سر به شورش 

برداشتند و بار دیگر آبادی های حومه بخارا را گرفتند. 

این رویداد، بیش از پیش خلیفه المهدی را نگران و 

بود که برای سرکوب قیام، دسته بزرگی پریشان ساخت. این 

 را به فرماندهی جبریل ابن یحیی گسیل داشت.

 

( جبرییل در 234با داوری از روی نوشته های نرشخی ) 

سرکرده سپیدجامگان و  -آغاز می خواست  به کش، مقر مقنع

حسین او را  -پس از آن به بخارا برود. اما حاکم بخارا

اری برساند تا شورش بخارا متقاعد ساخت تا نخست به او ی

را سرکوب نمایند و سپس به کش برود. جبرییل موافقت کرد 

و به نرشخ رفت. روستای نرشخ دیوارهای بلند با برج  و 

باورها و استحکامات نیرومند داشت. جبرییل و حسین از 



 182 

همین رو نتوانستند آن را در وهله نخست بگیرند. وانگهی 

ماه به درازا کشید. در محاصره آغاز گردید که چهار 

جریان این ماه ها به گونه یی که نرشخی خاطرنشان می 

سازد،  روزی نبود که محاصره شدگان دست به تک هایی 

نیازند و شبیخون نزنند و  دشمن را شکست های سخت ندهند. 

( تنها پس از محاصره چهار ماهه سپاهیان جبرییل و 235)

تا راه یابند و رخنه حسین موفق شدند با کندن نقب به روس

کنند و بر محاصره شدگان به جان رسیده به پیروزی دست 

یابند. این بود که سپید جامگان پیشنهاد صلح نمودند با 

به مسلمانان زیان نرسانند، به روستاهای »شرایط قبلی تا 

خود برگردند، سرکرده های خود را به دربار خلیفه 

 (236« )رزندبفرستند و از نگهداری سالح خودداری و

 

مدافعان نرشخ در ظاهر با موافقت نمودن با این شرایط، 

در عمل به همه بندهای آن پشت پا زدند. از دژ نبرامدند، 

سالح های خود را به مسلمانان ندادند، بل پنهان کردند. 

مدافعان نرشخ همچنان بر آن پا می فشردندکه به خانه های 

حکیم ابن احمد را  -خود نخواهند رفت تا جبرییل رهبر شان

که هنگام محاصره دژ به اسارت افتاده بود، رها نسازد. 

اما جبرییل نه تنها او، بل دوست نزدیکش خاشِوی را هم که 

 با خواهش رهایی حکیم نزدش آمده بود، کشت. 

 

کشته شدن رهبر قیام، مدافعان نرشخ را بر آن واداشت تا 

نظامی به  بار دیگر سالح بردارند. مگر برتری نیروی

مسلمانان امکان داد باز هم بر مدافعان قهرمان نرشخ 

چیرگی یابند. در این نبرد نابرابر بسیاری از پیروان 

مقنع کشته شدند. از جمله یکی از از هواخواهان نزدیک 

حکیم ابن  احمد به نام باقی. پس از این، جبرییل   -او

مگان فرمان داد تا حاکم روستا را که از مبارزه سپیدجا

شرف، حمایت  -در برابر عباسیان به خاطر کشته شدن شوهرش

کرده بود، هم دو نیم سازند. از جمع معاونان نزدیک حکیم 

ابن احمد تنها یک نفر زنده ماند به نام گیرداک که موفق 

شد به کش نزد مقنع بگریزد. از دست رفتن نرشخ ضایعه 

را نه بزرگی برای برنامه های مقنع بود. این شکست او 

تنها از امکان اشغال بخارا، بل نیز حفظ مواضع خود در 

 واحه بخارا محروم ساخت. 

 

با این هم، این به معنای شکست کامل مقنع و پیروانش 

نبود. نبرد در نرشخ تنها آغاز و مرحله نخست مبارزه 

سپیدجامگان بود. پیوستن توده های وسیع دهقانان سغدی به 

دیگر تورکان به یاری قیام  آنان ادامه می یافت. بار

کنندگان رسیدند. مرکز شورش دیگر به سمرقند کوچیده بود. 

جبرییل ابن یحیی با تقویت سپاهیان خود از جمع 

بخاراییان به سوی سمرقند رهسپار شد. مرحله دوم مبارزه 

 سپیدجامگان آغاز گردید. 
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تالش های جبریل مبنی بر اشغال سمرقند ناکام بودند. قیام 

ندگان سغدی همراه با تورکان در نزدیکی دیوارهای شهر کن

بر او یک رشته ضربات خردکننده وارد آوردند. اما در 

روند نبرد سرکرده شورشیان سمرقندی سغدی ها به دست یکی 

از خایینان بخارایی ناجوانمردانه و محیالنه کشته شد. با 

و این هم، سپاه جبرییل از دست قیام کنندگان بیخی نابود 

 سرکوب گردید.  

 

خلیفه المهدی وظیفه سرکوب قیام را بر عهده  777به سال 

معاذ ابن مسلم گذاشت. او با رسیدن به  -والی نو خراسان

بخارا، به کمک سرشناسان بخارایی سپاه بزرگی را گرد 

آورد که به روایت نرشخی دهقانان بخارا برایش سپاهی به 

( که توانمندی 237د )هزار نفر گرد آورده بودن 570بزرگی 

حمل و برداشتن سالح را داشتند و سه هزار استاد ماهر 

رشته های گوناکون بازار، برایش وسایل و اسباب الزم و 

منجنیق و دستگاه های سنگ انداز و دیوار شکن می ساختند. 

(238 ) 

 

پس از آماده گیری پیگیر، معاذ عازم سغد گردید و در 

ارزه روان بود که به آن جریان دو سال در این جا مب

انجامید که ناگزیر گردید با سرافگندگی به مرو باز 

گردد. به جای معاذ، مسیب ابن زهیر به سمت والی خراسان 

(  او هم در آغاز به بخارا رفت تا 783-780گماشته شد  )

از آن جا به سمرقند یورش بیاورد. مقارن با این زمان، 

بار دیگر سر باال کردند در بخارا پیروان مقنع سر از نو 

و مصاحب ناگزیر گردید جنگ هایی را در برابر آنان به 

راه اندازد. او تنها با از راه رسیدن نیروهای تازه نفس 

از سوی خلیفه توانست به سوی سمرقند برود و آن را 

 بگیرد. 

 

پس از سقوط سمرقند، نیروهای اصلی شورشیان آغاز به رفتن 

کوهی صنم پناه بردند که در آن به کش نمودند و به دژ 

پیشوای سپیدجامگان بسر می برد. دژ صنم که در  -مقنع

نزدیکی کش واقع بود، دارای دیوارهای دوالی ستبر بود. در 

نوار میان دو دیوار، آب های چشمه ساران روان بود و 

(. درست در 239«. )درختان و کشتزارها و سبزه زارها داشت

نگر گرفته بودند. در پشت دیوار همین جا سپاهیان مقنع س

دومی به روی صخره ها دژ داخلی قرار داشت که در آن مقنع 

با نزدیکانش می زیستند. خلیفه برای گرفتن دژ صنم و در 

هم کوبیدن شورش وادی قشقه دریا سعید ابن الحَرشی را 

( این بود که مرحله سوم قاطع و سرنوشت ساز 240فرستاد. )

دافعان دژ دست به مقاومت سرسختانه قیام آغاز گردید. م

یی زدند و پیروزمندانه یورش های سپاهیان خلیفه را عقب 

می زدند. سعید که به دشوار بودن گرفتن دژ متقاعد 
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گردیده بود، ناگزیر گردید اردوگاه خود در نزدیکی 

دروازه دژ صنم را به یک شهرک نظامی راستین مبدل 

ن جا خانه ها و حمام گرداند. به روایت نرشخی او در ای

هایی ساخت و تابستان و زمستان را در این جا سپری نمود. 

( او تنها پس از محاصره بسیار دیرپا در ماه مارچ 241)

موفق شد مقاومت محاصره شدگان را در هم بشکند و دژ  780

( همه کسانی که را که دژ زنده مانده 242را بگیرد. )

ت زنده به دست دشمن بودند، کشتند و مقنع که نمی خواس

( این گونه آخرین کانون 343بیفتد، دست به خودکشی زد )

 خیزش برافتاد.  

 

خیزش سپیدجامگان دارای اهمیت بزرگی در تاریخ مبارزات 

رهایی بخش آسیای میانه بود. چون پایه های حاکمیت خالفت 

عرب را در ماورالنهر به لرزه درآورده بود. این قیام نه 

یت اشغالگران بیگانه، بل هم ضد فئوداالن تنها ضد حاکم

بومی بود که به یاری آنان با گذاشتن یوغ بر دهقانان 

توانمند تر شده بودند. قیام سپیدجامگان متفاوت از قیام 

ها در برابر امویه یک خیزش سراسری توده یی بود که 

نیروی اصلی محرکه در آن توده های رنجبر به ویژه 

 (244دهقانان بود. )

 
هرگاه در مرحله نخست در جنبش شماری از نمایندگان 

سرشناسان بومی مشارکت ورزیده بودند، در مرحله دوم و 

سوم، این ها نه تنها با خیزش کنندگان بریدند، بل با 

پیوستن به اردوگاه خالفت، به بیگانگان در سرکوب خیزش 

یاری رساندند. با آن که پس از مبارزات دیرپا در برابر 

عرب، اعراب و اریستوکراسی محلی توانستند مراکز خالفت 

عمده قیام را بگیرند و خود مقنع را نابود کنند، با این 

هم اندیشه های سپیدجامگان مدت ها زنده ماندند و در 

میان مردم ره گشودند.  لغایت تا سده هفتم و هر از چند 

گاهی در این جا و آن جای آسیای میانه شورش ها و آشوب 

 زماندهی شده یی به راه می افتادند. های سا

 

  قیام رافع ابن لیث:   

در دستگاه خالفت هنوز پیامدهای سنگین مبارزه با مقنع 

در سغد قیام بزرگ دیگری  806فراموش نشده بود که به سال 

نوه  -به راه افتاد که در راس آن سپهدار شورشی عرب

ه شورش )نواده( نصر ابن سیار به نام رافع ابن لیث سر ب

او حاکم  عرب سمرقند را کشت و شهر  806برداشت. به سال 

را گرفت. قیام به زودی نواحی نسف، چاچ، خجند، 

اوستروشنانا، بخارا و شمار دیگری از مناطق آسیای میانه 

 (245را فرا گرفت. )

 

شورشیان از اندیشه های سپیدجامگان الهام می گرفتند. 

چ )تاشکنت(  نیرومند طرفه این که شورش به ویژه در چا
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بود که در آن شمار بسیار پیروان سپید جامگان پنهان شده 

که به یاری او از سمرقند آمده  رافعبودند. حاکم چاچ با 

بود، قرار داشت. هنگامی که باشندگان نسف از رافع کمک 

خواستند در برابر سپاهیان خالفت، او حاکم چاچ را با 

( به روایت 246ت. )دسته اش به یاری آنان گسیل داش

اوغوز  -یعقوبی، به کمک رافع دسته های قرلوق ها، توقوز

 ( 247ها و تبتی ها رسیدند. )

 

( 809-785پسر خلیفه هارون الرشید ) -در این هنگام مامون

( بود. مامون سپاهیانی را به 818-809والی خراسان)

فرماندهی هرثمه در مقابل رافع به سمرقند گسیل داشت. 

 -با آن، او از طریق پسران اسد نوه سامان خداتهمزمان 

بنیادگذار دودمان سامانی که در هنگام از نفوذ باالیی در 

میان مردم برخوردار بود، رافع را به بستن پیمان صلح با 

خلیفه متمایل گرداند و از طریق خویشاوندی میان آنان 

روابط همرشتگی برپا نمود. این گونه، هاورن الرشید از 

( هر چه بود، به ُیمن 248دردسر رهایی یافت. )این 

میانجیگری پسران اسد، خلیفه موفق شد رافع ابن لیث را 

به گونه نهایی قیام را  810به سوی خود بکشاند و به سال 

( با این هم، تاجیک ها و دیگر توده های 249فروبنشاند.)

باشنده آسیای میانه دست از مبارزه خود تا آن دم بر 

که حاکمیت خالفت را برنینداختند و دولت مستقل نداشتند 

  خود شان را پی نریختند.

 

 پیامدهای فتوحات اعراب:

فتوحات عرب ها درست همانند سایر فتوحات نمی توانستند 

ضربه سهمگینی بر اقتصاد و فرهنگ خراسان و ماوراالنهر 

وارد نسازند. اقدامات پیوسته و پی در پی نظامی به 

رگ انسان ها انجامیدند و روند عادی نابودی شمار بز

 اقتصاد و زندگانی اجتماعی را برهم زدند. 

 

با آن که عرب ها تغییرات ماهوی یی در تقسیمات اداری  

خراسان و  ماوراالنهر وارد نیاوردند، با این هم؛ سیستم 

اداری دستخوش دگرگونسازی گردید. در مدیریت کشور جای 

خدات ها و دیگر حاکمان اخشیدها، افشین ها و شاهان، 

والیان  و نظامیان باالیی  -موروثی دودمانی پیشین را

برگزیده گرفتند. افزون بر آن، هر والی از خود پادگان 

نظامی داشت که هزینه آن هم  به دوش باشندگان بومی 

گذاشته شده بود. با این هم، به رغم اوضاع ناگوار، سر 

گانی اقتصادی آغاز از اوایل سده هشتم رشد معینی در زند

 گردید. 

 

فتوحات عرب که یکی از آخرین آن ها الحاق خراسان و  

ماورالنهر به گستره پهناور خالفت بود، برای بازرگانان 

بومی بازارهای نوی را گشودند. آن ها دیگر می توانستند 
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نه تنها با چین، هند، ایران و عراق،  سوریه، مصر؛ بل 

فت نیز به داد و ستد دیگر کشورهای زیر نفوذ خال

بپردازند. حاکمیت عرب توجه معینی به توسعه بازرگانی 

نشان می داد. در امتداد راه های کاروان پیما، شمار 

رباط ها و کاروانسراها افزایش می یافت که در آن ها 

تاجران برای استراحت می پاییدند تا برای خود و 

توسعه چارپایان شان خوردنی و میوه به دست بیاورند. 

بازرگانی و پیشه وری به توسعه شهرها از  طریق توسعه 

رباط ها  انجامید. مناطق دور و بر بازارها توسعه می 

یافتند. پیشه وران و صنعت کاران از جمع ناداران شهری 

به بخش اصلی شهرها رو می آوردند که چهار گرد آن با 

 دیوارهای ستبر احاطه شده بود. 

 

نی های معینی در زندگی اجتماعی فتوحات اعراب دگرگو 

آسیای میانه وارد آورد. با آن که نتوانست به گونه 

ماهوی جهات اصلی توسعه مناسبات فئودالی را دگرگون 

گرداند، در نتیجه این فتوحات، قدرت  در دست های والیان 

و دیگر نمایندگان طبقه حاکمه متمرکز گردیده بود. پس از 

ه حاکمه ماوراالنهر و خراسان  فتوحات عرب، از ترکیب طبق

رهبران آیین های دیرین بومی ناپدید شدند که  -کاهنان 

در واقع همه آنان را نابود کردند. به جای آنان 

روحانیون مسلمان پدید آمدند که مقارن با سده دهم یکی 

از الیه های اصلی طبقه حاکمه آسیای میانه را می ساختند. 

یه بندی اجتماعی زمینداران در نتیجه تقویت آتیه روند ال

هم وارد کتگوری وابستگان درآمدند که در آستانه فتوحات 

 عربی بخش چشمگیر باشندگان را می ساختند. 

 

باشندگان ماوراالنهر و خراسان از دید تباری بنا به سنت 

ها و فرهنگ خود میان هم بسیار نزدیک بودند. مقارن با 

انگی زبانی و فرهنگی سده های هفتم و هشتم در این جا یگ

به پیمانه چشمگیری  تقویت یافت و دیگر بستر اصلی برای 

تشکل توده واحد تاجیک هموار گردیده بود. فتوحات اعراب 

البته برای چندی این روند را منجمد ساخت. مگر  قدرت آن 

را نداشت این گرایش تاریخی را متوقف سازد. به رغم جنگ 

ت های عالی فرهنگی باختریان های بالوقفه و ویرانی ها، سن

 سغدیان و خوارزمیان نابود نشدند و از میان نرفتند. 

 

باشندگان ماوراالنهر و خراسان به پیمانه کامل با پشت  

سر گذاشتن یوغ بیگانگان نیروهای خالقانه هنری خود را به 

نمایش گذاشتند. بسیاری از سنت های اقتصادی و فرهنگی 

دند و بر شالوده آن ارزش های نیاکان خود را احیا نمو

 نوین فرهنگی آفریدند. 

 

در پیوند با فتوحات و اسالمیزاسیون تحمیلی در آسیای  

میانه، زبان عربی آغاز به گسترش کرد. زبان عربی در 
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نیایش  و موعظه ها به کار می رفت. مکاتبات رسمی دولتی 

در ادارات هم با این زبان بود. همزمان زبان عربی در 

یات و علم نیز کاربرد پیدا کرد. با آن که زبان عربی ادب

در میان مردم  به پیمانه گسترده و سراسری رواج نیافت، 

با آن هم، رد پای خود را در مکالمات بر جا گذاشت. این 

زبان آرام آرام و رفته رفته، رسم الخط بومی را از 

میدان بیرون راند و در آسیای میانه به عنوان رسم الخط 

 لط، عام گردید.  مس

 

در نتیجه مناسبات خصمانه فاتحان عرب و به ویژه  

روحانیون مسلمان با فرهنگ و سنت ها و رسم و رواج های 

باشندگان بومی، بسیاری از یادمان های خطی و هنری نابود 

گردیدند. ویران ساختن سراسری نیایشگاه های پیش از اسالم 

ری، و چهره پردازی که در آن هنر بنایی، نقاشی، صورتنگا

و مجسمه سازی بازتاب یافته بود، و نیز در آوردن برخی 

از معابد به مساجد، کار دست آنان بود. روحانیت عرب 

دبستان قدیمی شگوفان نقاشی را نابود کردند و از میان 

بردند. شمار بسیاری از تندیس ها را ویران کردند و همین 

 ز بین بردند. گونه بسیاری از آثار هنری چوبی را ا

 

با این هم، به رغم همه این ها، سنت های فرهنگی توده  

های آسیای میانه را نتوانستند ریشه کن سازند. این 

مردمان با دفع ستم بیگانگان در مرحله دیگر تاریخی 

توانستند بسیاری از سنت های فرهنگی خود را احیا نمایند 

ای نوین و نیروی آفرینندگی خود را بر شالوده ارزش ه

 فرهنگی پدید آوردند. 

 

هر چه بود، فتوحات عرب منجر به نزدیکی باشندگان بخش  

بزرگ خاور زمین به یک دیگر، توسعه پیوندهای اقتصادی و 

فرهنگی میان آن ها گردید و زمینه ساز توسعه آتیه فرهنگ 

توده های آسیای میانه در اوضاع جدید گردید. مگر 

 توسعه تاریخی را بگیرد. نتوانست روند کلی و مسیر 

 

فرهنگی روان در  -نخستن جوانه های کانسلداسیون تباری 

قرون وسطی آغاز به پدیدار شدن نمود.  درست ارثیه 

فرهنگی این دوره اساسی را تشکیل می دهد برای توسعه 

 آتیه سنت های فرهنگی سایر توده  های آسیای میانه.       
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چند نبشته در باره  برمکیان از سایت  های جا در این 

 پارسی دری می آوریم: 
 

 در زمینه چنین آمده است:« خبرگزاری فارس» در سایت

برمکیان از خاندان های با نفوذ ایرانی بودند که »

توانستند به دستگاه خالفت عباسی راه یابند و شکوه و جالل 

خاندان ایرانی برمکی  باره در. خاصی به این خالفت ببخشند

نان آکه به روزگار خالفت عباسی در دیوان و دستگاه حکومت 

مطالب بسیاری در تواریخ یاد شده  ،نفوذ بسیار یافتند

های اندکی  نان، آگاهیآاما از روزهای پیش از قدرت یابی 

ها  نآنچه روشن است، اجداد آ ،به هرحال باشد. در دست می

نام نوبهار  هرستی معبدی بودایی را بسرپ ،«برمک»با لقب 

اند و مردم منطقه  در نزدیکی شهر بلخ در اختیار داشته

. )زرینکوب، داشته بودندآنان به احترام بسیاری 

، تهران، «تاریخ ایران بعد از اسالم»عبدالحسین؛ 

( پدر خالد برمکی که ابن 442، ص1379امیرکبیر، چاپ هشتم، 

وردن او آاد کرده و در اسالم خلکان از او با نام برمک ی

کند.گویا پزشکی زبردست نیز بوده و فرزند بیمار  شک می

عبدالملک بن مروان خلیفه اموی را نیز درمان نموده بود. 
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؛ بیروت: «الرسل و الملوک»)طبری ، محمد بن جریر؛ 

 ( 86ه. ق، حوادث سال  1407عزالدین، 

ک صورت گذاری قدرت برمکیان به دست خالد بن برم پایه

در برابر های قیام خراسانیان  وی که در سال پذیرفت.

امویان، با عنوان فرماندهی در ارتش ابومسلم خدمت می 

(، پس از  442کرده )تاریخ ایران بعد از اسالم، ص 

پیروزی، به تشکیالت عباسیان وارد شد و به سرعت رشد کرد 

 و پس از مدتی، وزارت و تصدی دیوان خراج نخستین خلیفه

عباسی سفاح را برعهده گرفت و البته طرف مشورت منصور در 

 (442بنا نهادن شهر بغداد هم بود. )همان ، ص 

اوج اقتدار خاندان برمک با انتخاب یحیی پسر خالد به 

و  169غاز شد. در سال آ 162کتابت و وزارت هارون در سال 

 همهکه مهدی عباسی، هارون را به فرمانروایی  به هنگامی

امور این منطقه همه های غربی قلمرو خویش برگزید،  ینسرزم

در دست یحیی قرار گرفت و البته این یحیی بود که از 

هارون از والیتعهدی خلیفه به سود فرزند کناره گیری 

جا بر این امر  نآهادی، خلیفه عباسی، جلوگیری کرد و تا 

هارون را بر تخت خالفت نشاند.  170پافشرد که در سال 

 (443، ص)همان

هارون که در جوانی و به بیست و دو سالگی به خالفت رسیده 

برای تقدیر از یحیی و اقداماتش، او را به نزد خود  ،بود

پدر! تو از برکت رای و حسن تدبیر خود » خواند و گفت:

مرا بدین جایگاه نشاندی، من کار رعایا را به تو واگذار 

ن تو نهادم. ن را از دوش خود برداشته بر گردآکردم و 

هرقسم که الزم می دانی حکم بکن و هرکس را که می خواهی 

بیرون کن. من در کار  ،برگزین و هرکس را که صالح می دانی

)مسعودی، ابوالحسن علی بن « تو هیچ نظارت نمی کنم.

؛ جلد دوم، ترجمه «مروج الذهب و معادن الجوهر»حسین؛ 

نشر کتاب، ابوالقاسم پاینده، تهران : بنگاه ترجمه و 

جهشیاری، ابوعبدهللا محمد بن عبدوس؛  و همچنین، 342، ص 1347

؛ ترجمه ابوالفضل طباطبایی، تهران : «الوزراء و الکتاب»

 (228، ص 1348بی نا، 

برمکیان با همکاری اشراف ایرانی، به ویژه پس از  

، بر 173مادر قدرتمند هارون در سال -خیزران  درگذشت

زودند و به تدریج مناصب و مقامات اقتدار و نفوذ خود اف

ن خویش ساختند. به گونه آمهم دستگاه خالفت عباسی را از 

های  ، فضل پسر یحیی، فرمانروای سرزمین176ی که در سال ی

ذربایجان گشت و در سال آجبال، طبرستان، دماوند، قومس و 

های  تی مناطق پر اهمیت خراسان و ری و سیستان به سرزمینآ

دو فرزند  176و افزوده شد. در همین سال فرمان ا زیر

دیگر یحیی، موسی و جعفر، به ترتیب به حکومت شام و مصر 
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و الرسل و  231منصوب گشتند )الوزراء والکتاب، ص 

 ( 177،  176های  الملوک، حوادث سال

شکوه و قدرت برمکیان تا بدانجا افزایش یافت که کمتر 

ظر ایشان پیش می کاری در سراسر امپراتوری بدون رای و ن

از خالفت نماند و با نامی رفت و در واقع برای خلیفه، جز 

« دیگر خود او را امر و نهی نبود»وجود برمکیان 

ترجمه  ،)یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب؛ تاریخ؛ جلد دوم

یتی، تهران : بنگاه ترجمه ونشر کتاب، آمحمد ابراهیم 

 ( 442، ص 1356چاپ دوم، 

مالی شخص خلیفه نیز دست انداختند اینان حتی بر امور 

( و بر اندک پولی که برای 319)الوزراء و الکتاب، ص 

ن آهزینه های خود درخواست می کرد، نظارت داشتند و گاه 

را نیز به دست او نمی رسانیدند. )ابن خلدون، 

عبدالرحمن؛ مقدمه ابن خلدون؛ جلد دوم، ترجمه محمد 

، 1353مه و نشر کتاب، پروین گنابادی، تهران : بنگاه ترج

( برمکیان، همچنین، ثروت بیشماری نیز اندوختند به 15ص 

که شکوه موکب جعفر برمکی بارها جالل موکب »ی یگونه 

)تاریخ ایران بعد از « ها انداخته بود هارون را از چشم

 نآ( و بعد از نابودی، غیر از ملک و خانه 443اسالم، ص 

از سی میلیون  ،آمد چه از دارایی این خاندان به دست

و البته این ثروت   (443دینار می گذشت. )همان ، ص 

ی را برای آنان فراهم ساخت که ی افزون آنان، دست گشاده

ن عصر که از امیرالمومنین آهیچکس را حاجت نیامد در »

؛ مجمل « )..... چیزی بخواهد از بس که بدادندی مردم را

 (345-344، ص1318، التواریخ و القصص؛تهران : کالله خاور

از این نیز فراتر رفتند و مدح شاعران و توجه  یانبرمک

دانشمندان مذاهب گوناگون را به سوی خود جلب کردند. 

یحیی  ،( بنا به روایت مسعودی203الکتاب، ص  )الوزراء و

بن خالد برمکی به مجالس بحث و مناظره عالقمند بود و 

مان و غیر مسلمان انجمنی از دانشمندان و متکلمان از مسل

ن شرکت می کرد. مسعودی حتی آرا برپا می ساخت و خود در 

بر شرکت دانشمندان شیعی، معتزلی و خوارج در این جلسات 

تاکید و تصریح دارد. )مروج الذهب و معادن الجوهر، جلد 

 (373-372دوم، ص 

در واقع نمایش قدرت و نفوذ عنصر ایرانی  یاناقتدار برمک

ت عباسی بود و این چیزی نبود که اعراب و در دستگاه خالف

ن را بر تابند. اشراف عرب و شخص خلیفه که آشخص خلیفه 

از  ،از واگذاردن تمام قدرت به برمکیان پشیمان گشته بود

نان بیمناک و برای مقابله با این نفوذ، دست به کار آ

که یعقوبی  چنان نان بر آمدند.نابودی آشدند و در صدد 

در برابر ساله هارون برای انجام کودتایش  راز تدارک چها
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خاندان برمکی سخن می گوید. )تاریخ یعقوبی،جلد دوم، 

( از اشراف عرب نیز فضل بن ربیع و اسماعیل بن صبیح، 431

های  نمودند و با بدگوییبازی در این توطئه نقش اصلی را 

های  مداوم و دسیسه چینی های مکرر بر ضد برمکیان، زمینه

نان فراهم ساختند. )صاحبی آزم را برای سرنگونی روانی ال

نخجوانی، هندوشاه بن سنجر؛ تجارب السلف؛ تهران: 

و همچنین تاریخ  152، ص  1357کتابخانه طهوری، چاپ سوم ، 

و همچنین الوزراء و الکتاب،  442و  430 ،یعقوبی، جلد دوم

 ( 320ص 

رون فضل بن ربیع افرادی از خدمتکاران د ،بنا به روایتی

منزل جعفر بن یحیی را به عنوان جاسوس به خدمت خود در 

وری خبر از کار آنان به گردآورده بود و از طریق آ

 (187برمکیان می پرداخت )الرسل و الملوک، وقایع سال 

در کنار علت اصلی که همان درگیری دیرینه دو عنصر 

ایرانی و عرب بود، دو اتهام بزرگ برای نابودی برمکیان 

نخست پیوند آنان با زندیقان و  :ان نسبت داده شدبه آن

، ندوستیشان با ملحدان و دیگری گرایش آنان به سوی علویا

و البته آزاد سازی یحیی بن عبدهللا علوی که شورش او در 

به  ،ها خواب را از چشمان هارون ربوده بود طربستان مدت

 دست جعفر بن یحیی برمکی، بهانه و دستاویز الزم را برای

هارون فراهم ساخت تا از فرصت سود جسته و بهره کافی برد 

با برگرفتن سر جعفر،  187و بدین ترتیب بود که در سال 

تصفیه برمکیان آغاز شد و برای همیشه آنان از مدیریت 

سیاسی خالفت عباسی بر کنار زده شدند. -نظامی -اداری

( البته در برخی منابع آورده 152-151)تجارب السلف، ص 

ند که داستان جعفر و عباسه خواهر هارون نیز موجب مزید ا

گاهی بیشتر در آخشم خلیفه در حق این خاندان شد. )برای 

نگاه کنید به تاریخ ایران بعد از اسالم، ص  بارهاین 

444-445)  

بازماندگان خاندان برمک در زمان مامون دگربار مورد 

انی نیز نش نان به نام وآتوجه قرار گرفتند و برخی از 

دست یافتند، اما دیگر به قدرت و شکوه پیشین خویش 

 ( 446بازنگشتند. )تاریخ ایران بعد از اسالم، ص 

 کتابنامه:

  ،ابن خلدون، عبدالرحمن؛ مقدمه ابن خلدون؛ جلد دوم -1

ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر 

 1353کتاب، 

االعیان؛ جلد ابن خلکان، قاضی احمد؛ وفیات  -2

 بی تا تهران : بی نا، دوم،
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جهشیاری، ابوعبدهللا محمد بن عبدوس؛ الوزراء و   -3

 1348الکتاب؛ ترجمه ابوالفضل طباطبایی، تهران : بی نا، 

زرینکوب، عبدالحسین؛ تاریخ ایران بعد از اسالم؛  -4

 1379تهران : امیرکبیر، چاپ هشتم، 

؛ تجارب السلف؛ صاحبی نخجوانی، هندوشاه بن سنجر -5

 1357تهران: کتابخانه طهوری، چاپ سوم، 

طبری، محمد بن جریر؛ الرسل و الملوک؛ بیروت:  -6

 ه. ق 1407عزالدین، 

مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین؛ مروج الذهب و معادن  -7

ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران:  ،الجوهر؛ جلد دوم

احمد بن ابی یعقوبی،  -13478بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 

یتی، تهران: آترجمه ابراهیم  ،یعقوب؛ تاریخ؛ جلد دوم

..... ؛ مجمل  -13569بنگاه ترجمه ونشر کتاب، چاپ دوم، 

 «1318التواریخ و القصص؛تهران: کالله خاور، 

 

 و اینک مقاله دیگری در باره  برمکیان:

 :برمکیان مختصری از تاریخ

منسوب به شاهان  برمکیان از خاندان های اصیل ایرانی و» 

ساسانی بوده اند و بنابر روایات قدیمی، کهانت و سدانت 

آتشکده نوبهار را بر عهده داشته و در اواخر قرن اول 

 83تا   63هجری به دین اسالم گرویدند. در سال های بین 

خورشیدی و در زمان خالفت عبدالملک و جانشینان وی به 

ت و لیاقت و دربار خلفای اموی آمده و در سایه درای

« برمک»قدرت و نفوذی عظیم کسب نمودند. نام   دارائی خود

[ به معنی رئیس، 1« ]پاراماکا»برگرفته از لغت سانسکریت 

 می باشد.« نوبهار»و عنوان روسای مذهبی 

 آتشکده نوبهار:

نوبهار آتشکده معروفی در بلخ بوده و بنا بر اسناد 

ساسانی ساخته پادشاه دادگر  -تاریخی توسط انوشه روان

شده بود و یکی از مهمترین پرستشگاه های ایرانیان به 

شمار می رفت. عمر بن االرزق کرمانی که در اوائل قرن سوم 

قمری می زیسته، می گوید معنای نوبهار همان بهاِر نو است 

وقتی که » و این توضیح را به عنوان دلیل بیان می کند که

حان برفراز عمارت می بنائی عظیم می ساختند، تاجی از ری

نهادند و بنا بر پاره یی از سنت های قدیمه، دیوارهای 

آن بنا را با ریحان اندود می کردند. این مراسم در بهار 

وقتی که ریحان سر از خاک برمی کشد، انجام می گرفته 
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است. ایرانیان نوبهار را تکریم می کردند و محترم می 

نواحی دوردست به داشتند. زائرین کثیری که غالبا از 

دیدن نوبهار می آمدند، دیوارهای معبد را از منسوجات 

گرانبها می پوشاندند و درفش هایی بر فراز گنبد آن می 

 100موسوم بود و دارای « اوست»افراشتند. گنبد آن که به 

ذراع ارتفاع بوده و ایوانی گرداگرد آن  100ذراع دور و 

برای راهبان داشت  حجره 360را فراگرفته بود. این معبد 

که هریک روز، یکی از آن ها متصدی خدمت روزانه بوده 

است.در حوالی معبد، اوقافی فراوان و مزارع و قلعه هائی 

وجود داشته که جملگی تعلق به معبد داشته اند. سالطین 

ایران و هند و چین و کابل و سند و زابلستان و ماوراء 

د. جملگی در برابر النهر به زیارت نوبهار می آمدنده ان

بت اصلی سجده کرده و دست کاهن را می بوسیدند. منصب 

کهانت در خاندان برمکیان موروثی بوده و تمام اراضی که 

گرداگرد معبد واقع و وسعت آن هفت فرسنگ مربع بوده به 

آن ها تعلق داشته است و در این تیول برمکیان اختیار 

ه عبد و عبید آن مطلق داشته اند. تمام ساکنین این ناحی

ها بودند و با هدایای زائرین ثروت هنگفتی نصیب برمکیان 

 «.می شد

چهارمین پادشاه کیانیان و  -بنا به روایت دقیقی، لهراسب

بانی شهر بلخ، پایتخت خود اصطخر یا شادیاخ نیشابور را 

را بنیاد « نوبهار»به سمت بلخ ترک نمود و در آن محل 

 :گذاشت. ابیات زیر از اوست

فرودآمد از تخت و بربست  -چو گشتاسب را داد لهراسب تخت

 رخت

که یزدان پرستان آن  -نوبهار»به بلخ گزین شد بدان 

 روزگار

که مر مکه را تازیان این  -مر آن خانه را داشتندی چنان

 زمان

فرود آمد آنجا و هیکل  -بدان خانه شد شاه یزدان پرست

         ببست

که آتشکده نوبهار برای  ابیات بیانگر این ستاین 

زرتشتیان )یزدانپرستان( به همان اندازه مقدس بوده که 

مکه برای مسلمانان. بنا به نوشته فردوسی، لهراسب 

« سده»زرتشتی بوده در چهارراه های شهر بلخ جشن باستانی 

را برپا کرده است. وی بعداز بیان اشعار دقیقی، چنین می 

 گوید:

 خردمایه و کام پدرام یافت -فتگرانمایه لهراسب آرام یا
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به هند و به چین و به  -وزان پس فرستاد کس ها به روم

 آباد بوم

 بهرکار نیکو توانا بدند -ز هر مرز هرکس که دانا بدند

 رسیدند یکسر بدرگاه شاه-ز هر کشوری برگرفتند راه

 ز دانش چشیدند هر شور و تلخ -ببودند بیکار چندی به بلخ

 پر از برزن و کوی و بازارگاه -د شاهیکی شارسانی برآور

 همه گرد بر گرد آتشکده -بهر برزنی جای جشن سده

که بد با بزرگی و با فر و -یکی آذری ساخت برزین به نام

 کام

برابر  که جانشین کیخسرو پادشاه ایرانزمین -لهراسب

 ییاو طوالنی بوده و از جاپادشاهی دوره  ،روایات موجود

اند. وی  نامیده را بلخی نیز او ،که بانی شهر بلخ بوده

فرماندهی ارجاسب کشته شده ه بورانی سپاهیان ت جنگ با در

 .درآمد ورانیاناست و بلخ نیز به تصرف ت

شهادت می دهندکه برمکیان پیش از   مدارک تاریخی معتبر

اسالم آئین زردشتی داشتند و حتی تاریخ نویسان عرب نیز 

مسعودی در کتاب مروج این واقعیت را انکار نمی کنند. 

الذهب می نویسد که برمکیان پیش از اسالم تولیت خانه 

نوبهار، آتشکده بلخ را داشتند. مسعودی تنها تاریخ 

می   نویسی است که بر خالف دیگران نوبهار را آتشکده

داند. چنان که از بیان مسعودی بر می آید، برمکیان پیش 

هم آتشکده بوده از اسالم آئین زرتشتی داشتند و نوبهار 

فضل بن یحیی، علمای بلخ را »است نه بتکده. وی می گوید: 

که جد من  بر دروازه نوبهار طلب کرده، و فرموده است

بدین مشهور است که نوبهار که قبله مغان است، بنا کرده 

« اوست. مرا کاری فرمایید که از آن عار بیرون بیایم.

  ی است.مغان مقولهء مذهبی مربوط به آیین زرتشت

حبیبی هم نوبهار بلخ را به تبعیت از آرای اعراب،  مرحوم

از ابنیهء بسیار »معرفی می نماید. او می نویسد:  بتکده

معروف این عصر نواسنگهارامه )نواویهاره= نوبهار( بلخ 

و در   است و یکی از سالطین سابق آن را اعمار کرده بود

صع به جواهر مر داالن جنب آن لگن و دندان و جاروب بودا

و یهاره به زبان سانسکریت « گرانبها موجود بودند. . . 

  به معنای معبد می باشد.
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اعراب اصرار داشتند تا مردم و فرهنگ و تمدن همه 

جلوه داده و سعی کرده اند  کشورهای مفتوحه خویش را پست

آن ها را شریک جهالت قبل از اسالم خویش عنوان کنند. به 

د بودایی و آتشکده زرتشتی را بتکده و همین دلیل، هر معب

ایرانیان را موالی نام نهاده اند. تاریخ نویسانی هم که 

از منابع عربی در آثار خود استفاده نموده اند، به 

تبعیت از آن ها نوبهار را همانند معابد بودائی، در 

 آثار خود بتکده معرفی می نمایند.

ار معرفی داشته به جای نوبه حبیبی معبد نواسنگهارامه را

این معبد، نیایشگاه بودایان بوده است که در جنب  است.

نوبهار بلخ که آتشکده زرتشتیان قرار داشته است. محمد 

معبد »می نویسد:  «تاریخ اجتماعی ایران»جواد مشکور در 

  نواسنگها رامه در خارج شهر در جنوب شرقی واقع بوده
الن، یا ناپو  این معبد به زبان چینی نا ـ فو ـ کیا ـ

سنگ کیاالن خوانده می شد . در تاالر بزرگی که با طرز با 

شکوهی آراسته شده بود، تندیسی از بودا دیده می شدکه آن 

را با احجار گرانبها ساخته بودند. در معبد 

تشت کوچکی بود که در آن  میان تاالر جنوبی )نواسنگهارامه(

و  اروب بودابودا خود را شستشو می داد، در این معبد ج

 «قرار داشت. نیز دندان بودا

خورشیدی( عبدهللا  41قمری) 42در زمان خالفت معاویه به سال 

بن عامر بن کریز الحضرمی خراسان را تصرف کرد و او قیس 

بن هیثم سلمی و عطاءبن صائب را به بلخ فرستاد. آن ها 

 بلخ را متصرف و نوبهار را ویران کردند.

 

 نسب برمکیان:

لملک در مورد نسب برمکیان می گوید که از زمان نظام ا

سلطنت اردشیر بابکان برمکیان همیشه از پدر به پسر وزیر 

شاهان ایران بوده اند. طبری برمک را وزیر شیرویه معرفی 

شرویه بر تخت نشست و تاج بر سر نهاد و »کرده، می نویسد 

بزرگان را بار داد و آن کسانی را که پدرش نام ایشان را 

از دیوان افکنده بود، همه را نام نوشت و خواسته بسیار 

داد و زندانیان را رهاکرد و برمک بن فیروز را جد 

 «برامکه وزیر کرد و...

جعفر برمکی جد برمکیان از »صاحب نزهت القلوب می نویسد: 

 93احفاد گودرز )دستور( اردشیر بابکان بود و در سال 

شد. جعفر سکه هایی از خورشیدی به وزارت بنی امیه منصوب 

زر و سیم زد و چون از عیاری عالی بودند، سکه های زرین 

دت هشتاد سال مقام م .او به نام جعفری باقی و مشهور شد
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وزارت در خاندان وی ماند و پنج نفر از اعقاب وی به 

 «.وزارت رسیدند

خواند میر، برمکیان را از اعقاب شاهان ایران می داند. 

عددی با خواندمیر هم عقیده بوده و تاریخ نویسان مت

 برمکیان را از اعقاب انوشیروان ساسانی می دانند.

احفاد برمکیان می باشد،  به روایت ابن خلکان که خود از

برمک پسر جاماسب و نوه یاشاسب بوده است. به گفته 

کرمانی، برمک که متولی آتشکده نوبهار بود، به هنگام 

هدایای زیادی به دیدار  تسلط اعراب بر خراسان، وی با

خلیفه رفت و به دین اسالم مشرف گردیده نام عبدهللا گرفت. 

در مراجعت ساکنان بلخ او را مالمت کرده و مقام وی را به 

یکی از فرزندانش واگذار نمودند. ولی او هم به اسالم 

گروید. با مسلمان شدن برمک یکی از شاهان ترک به نام 

فرزندانش را کشت و تنها  نزیک طرخان او و ده تن از

ابوخالد برمک توسط مادرش از این معرکه نجات یافت و به 

کشمیر رفته در آن دیار به کسب علم پرداخت و طب و نجوم 

و ریاضیات را آموخت و مذهب نیاکان خود را حفظ کرد. وی 

دوباره به بلخ برگشت و شغل نیاکانش به او محول گردید و 

واج کرد. حسن و خالد و عمرو و با دختر شاه چغانیان ازد

یک دختر به نام ام خالد از آن زن می باشند. برمک از 

زنی بخارائی صاحب پسری شد به نام سلیمان و از کنیز خود 

دارای پسری به نام کال و دو دختر شد. کرمانی می نویسد 

ابوخالد برمک در پایان عمر با بستگان خود به دربار »

 «.سالم آوردخلیفه عبدالملک رفت و ا

قباد معروف به برمک در زمان » :تاریخ جهان نما می نویسد

نام « هرمز»خلیفه سوم برادر و سردار سپاه خود را که 

خدمت خلیفه فرستاد. انقیادش ه با تحف و هدایا ب ،داشت

مقبول افتاد و خلیفه هرمز را زید و قباد را عبدهللا لقب 

سمع ملک طرخان داد. چون خبر اسالم و انقیاد قباد به 

رسید با لشکری ساخته بر سر قباد تاخت. تاب نیاوردند و 

چه توانستند از خزاین و کتابخانه اجداد خود برداشته  هر

از بلخ فرار کردند. هرمز از راه دشت رفته ممالک شیروان 

تا  ،را تصرف نمود و اوالد او که به شیروانشاهان معروفند

طنت داشته اند. قباد به در آن حدود سل زمان شاه اسماعیل

بکر او  کردستان آمده اظهار اسالم نمود. همه طوایف دیار

ی را که در پای کوه دنبل است و یرا اطاعت کردند. قلعه 

جا  متصرف شد. در آن ،قلعه دنبل که از آثار کیکاووس است

بود تا زمان خالفت سلیمان بنی امیه نایبی از خود نصب 

 .شام رفت و به وزارت مباهی گشتکرده حسب االمر خلیفه به 

 

 خالد پسر برمک:
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خورشیدی  89پسر جاماسب پسر یشاسب در سال  -خالد بن برمك 

خ. به همراه برادران خود به  125متولد گردید در سال 

ابومسلم خراسانی که به سود عباسیان فعالیت می کرد، 

پیوستند و برای کمک به خاندان آل عباس و سفاح از نفوذ 

ت خود استفاده نمودند. پس از پیروزی ابومسلم و به و ثرو

خ.، وی خالد را به وزارت  128خالفت رسیدن سفاح در سال 

 خود منصوب نمود. 

به نوشته ابن خلکان به نقل از صولی، پس از قتل 

ابوسلمه، خالد بن برمک به جای وی انتخاب گردید و به 

ح پس از عنوان نخستین ایرانی به لقب وزیر ملقب شد. سفا

اطالع بر هوش و ذکاوت خالد، قدر و منزلت وی را مضاعف 

نمود و از هرطرف به درگاه خالد روی آور شدند. شاعران 

به مدیحه وی اشعار و قصاید سرودند. خالد با نهایت میل 

و رغبت در انجام حوائج و اردین و حاجتمندان سعی و 

را نیز سفاح دیوان خراج   خ. 130اهتمام می کرد. در سال 

به خالد واگذار کرد. وی در زمان خالفت منصور نیز در سمت 

 وزارت ماند.

در بامداد حكومت عّباسي، زماني كه نخستین خلیفه به نام 

السّفاح بر مسند خالفت رسید و هنوز بغداد به پایتختي 

برگزیده نشده بود، ایرانیان در دارالخالفه رخنه كردند 

بود؛ و از همین زمان به  كه سردستة آنان خاندان برمكی

دولت برمكیان ظهور كرد و امتداد »قول ابن طقطقي: 

 « یافت.

خالد نزد عّباسیان مقام و مرتبه یي خاص یافت و فرزندان 

و سایر افراد خاندانش نیز این مقام را یافتند. او از 

عالمان بزرگ زمان خود بود. در علم طب تبحر داشت و از 

د و مردي فاضل و بزرگوار و كریم و عّباس بو رجال دولت بني

آمد. سّفاح او را به وزارت  هوشیار و آگاه به شمار مي

برگزید و همواره در دل وي جاي داشت. خالد در نزد خلیفه 

داراي منزلتي بزرگ بود. سّفاح آن قدر خالد را دوست 

داشت كه اجازه داده بود دخترش به نام ریطه و دختر  مي

نار یكدیگر بخوابند. سّفاح براي این خالد در یك اتاق و ك

كه محّبت و لطف خود را نسبت به خالد نشان دهد، روزي به 

شوم و به این دو دختر سركشي  او گفت: من شب ها بیدار مي

بینم پوشش از رویشان كنار رفته،  كنم و هنگامي كه مي مي

اندازم و این نهایت لطفي بود كه  آن را دوباره رویشان مي

توانست نسبت به وزیر خود ابراز دارد. با  مي یك خلیفه

توان دریافت كه تا چه حّد آداب و رسوم و  این اوصاف، مي

روش تربیتي دختران ایراني در خانداني چون خاندان خالد 

« نوبهار»كه خود و پدرانش نگاهبان آتشگاه بزرگ و معروف 

توانسته در وضع تربیتي و آداب اندرون  اند، مي بلخ بوده

 مسراي سّفاح و بعد از او مؤّثر بوده باشد.حر
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تاریخ نویسان متعدد در آثارشان از صفات و خصلت های 

اعقاب »خالد بسیار تمجید نموده اند. مسعودی می نویسد: 

«. خالد نتوانستند به مقام و منزلت جد خود برسند

خالد برمکی با عطا و »ابوالقاسم بن غسان می نویسد 

وفا سرآمد جهانیان بود، در مناقب  سخاوت و رافت و بر و

چون ثواقب و در مواکب آراسته به فضل موفور و به کیاست 

و ادب مشهور به قدری رفیع و عزی منیع مستهظر به مال 

بسیار و عقار بیشمار موصوف به رائی رزین و حزمی متین 

معروف به کمال دها در اقطار و امصار جهان همعنان گشت. 

 «در مرکز خالفت او نهاد.اساس دولت آل عباس 

روایت است منصور در زمان بنای بغداد خواست تاق کسری را 

خراب نموده و از مصالح آن برای ساخت شهر استفاده کند. 

این موضوع را با خالد مشورت کرد وی با تخریب تاق کسری 

مخالفت کرد و گفت هزینه این کار زیاد است. منصور نظر 

تخریب آن بنا را صادر کرد  خالد را قبول نکرده دستور

ولی هزینه این کار آن قدر زیاد شد که خلیفه به فکر 

افتاد عملیات تخریب را متوقف کند. خالد باز هم مخالفت 

کرد و گفت مردم خواهند گفت خلیفه لیاقت تخریب طاق کسری 

را نداشت . خلیفه باز نظر وی را قبول نکرده عملیات را 

 متوقف کرد.

خ. پس از سرکوب شورش کردها به حکومت  143خالد در سال 

موصل تعیین شد و دو برادرش به نام حسن و سلیمان معاونت 

خ.  147تا  143وی را داشتند. خالد در بین سال های 

حکومت طبرستان را داشت و در همان سال ها دولت 

در همسایگی دماوند را منقرض ساخت. در همان [2]«ماصمغان»

یحیی متولد و برادر رضاعی هارون  فضل بن -زمان، نوه وی

گردید و خلیفه، یحیی بن خالد را که مشاغل مهم در دربار 

داشت، مامور تربیت هارون نمود. بنا به نوشته طبری، ُام 

خالد دختر یزید و زن خالد دختر خلیفه سفاح را که ریطه 

نام داشت، شیر می داد و زن خلیفه دختر خالد را. خالد 

موصل تعیین شد و تا آخر عمر این سمت  دو بار به حکومت

خ. مامور  158را داشت. بنا به نوشته طبری، وی در سال 

حمله به یونان شد و در محاصره سمالو رشادت های زیادی 

 خ. درگذشت. 160از خود نشان داد و در سال 

 

 یحیی برمکی پسر خالد:

خ. متولد گردید.  115یحیی در زمان خالفت یزید و در سال 

به حکومت آذربایجان و سپس ارمنستان   خ. 153سال در 

منصوب شد و سپس از طرف خلیفه مهدی، به مدت پنج سال 
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هارون الرشید بود. خلیفه نهایت  -آموزگار فرزند او

احترام را برای وی قائل بود. یحیی با این که طبعا متقی 

و زاهد بود و از نظر اخالقی با هارون اختالف داشت، با 

توانست محبت خلیفه را به خود جلب نماید. یحیی  این همه،

به همراه پدرش خالد در جنگ سمالو حضور داشت و این دو 

عمال فرماندهی سپاه را به رغم حضور هارون به عهده 

داشتند که منجر به پیروزی مسلمانان شد. زمانی که هارون 

حکومت آذربایجان را داشت، یحیی رئیس دیوان رسالت وی 

ز درگذشت مهدی خلیفه، طغیانی در بغداد روی بود. پس ا

مادر هارون، یحیی را مامور مهار شورش -داد و خیزران 

نمود. وی حقوق معوقه سربازان را پرداخت و مقدمات ورود 

خلیفه جدید هادی را به بغداد فراهم نمود و هارون بنا 

به صالحدید یحیی، نامه یی محبت آمیز به خلیفه جدید 

خالفت را برای وی فرستاد. هادی به خالفت  نوشته و عالئم

رسیده و ربیع را به وزارت و جعفر بن مهدی را ولیعهد 

خود تعیین کرد و از یحیی خواست در ازاء دریافت بیست 

هزار درهم با مهدی بیعت کند. یحیی این پیشنهاد را رد 

نموده، گفت: جعفرجوان است و باید اراده و نیت مهدی را 

ه دنبال این ماجرا، یحیی و هارون محبوس محترم شمرد. ب

گردیدند. خلیفه تصمیم به قتل یحیی و تحت فشار قراردادن 

هارون گرفت و شبی که قرار بود یحیی کشته شود، خلیفه به 

 اغوای مادرش خیزران درگذشت.

با مرگ هادی، هارون به خالفت رسید. یحیی را به وزارت 

د. همچنین فضل تعیین و عنوان امام به وی تفویض نمو

برمکی را به سمت وزارت سرای و حرم برگزید و از این 

زمان باشکوهترین و باعظمت ترین دوران خالفت آغاز گردید. 

در دوران حکومت اعراب، خالفت هیچوقت به ثروت و نعمت 

دوران هارون نرسید و وصول مالیات ها به نظم و ترتیب آن 

ب بر اساس تالش و دوران نبود. سیاست اداره امپراتوری عر

کار و آزادی و ذکاوت استوار بود که توسط برمکیان تعیین 

می گردید. عده زیادی از حکام، درباریان، قضات، 

هنرمندان و علما از ایرانیان بودند. اشراف عرب اعتبار 

و آقائی خود را از دست داده بودند و به جز احترام 

و مسیحیان ظاهری چیزی بر ایشان نمانده بود. زرتشتیان 

نیز در دربار خالفت اعتبار پیدا کرده بودند. هارون 

مانند شاهان ایرانزمین ابهت خاصی یافته بود. سیستم 

اداری ایرانزمین را الگوی خود قرار داده و عید نوروز 

را جشن می گرفتند. در زمان خالفت هارون، قدرت اصلی به 

بط دست یحیی و خیزران مادر هارون بود و این دو روا

خ.  168بسیار خوبی داشتند. پس از مرگ خیزران در سال 

یحیی حکمران اصلی دربار خالفت بود و پسرش فضل نیز وی را 

همراهی می کرد. و بعدا دیگر جعفر پسر یحیی به وزرات 

موسی و محمد به  -هارون منصوب شد. دو پسر دیگر یحیی
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د، وزارت نرسیدند ولی خود و اوالدشان عنوان امیری گرفتن

 در سلک امرا درآمده و نفوذ زیادی در دربار یافتند. 

پسر یحیی به جای موسی بن عیسی که  -موسی خ. 171در سال 

کشته شد به حکومت شام رسید و محمد [3] به دست نزاری ها

که رابطه دوستانه یی با هارون داشت، در دربار وی به 

ویسد مقام واالئی رسید و حاجب دربار بوده است. طبری می ن

هارون تمامی اختیارات را به یحیی تفویض نمود و او »

مامون در باره یحیی و  «.رئیس االطالق امپراتوری شد

این پدر و پسران در عصر خویش در »پسرانش گفته است: 

 «.شجاعت و کفایت و سخاوت بینظیر بوده اند

یحیی فردی عالم بود و در جلسات مباحثات علما شرکت می 

سخاوت و  شاعران و موسیقی دانان را بانمود. همچنین 

بزرگواری خود مورد حمایت قرار می داد. بنا به روایت 

اغانی، دنانیز کنیزی بود از خون مخلوط و نژاد مختلف. 

زنی بوده سیه چرده با حسن و جمالی منظم. مالک اولی او 

مردی بود از مدینه و تحت توجه او دنانیز تعلیم و تربیت 

د. خوانندگی و خنیاگری را از بذل و فلیح صحیحی یافته بو

و ابراهیم موصلی و ابن جامی و اسحق بن ابراهیم 

فراگرفته بود. آوازش چنان به استادش ابراهیم شباهت 

داشت که شنوندگان به تردید می افتادند که خواننده 

ابراهیم است یا دنانیز. هارون مرتبا به خانه یحیی می 

. اغانی می نویسد بعد از مرگ رفت تا آواز دنانیز بشنود

یحیی، هارون دنانیز را احضارکرد و از او تمنای خواندن 

 کرد.

بذل و بخشش یحیی و فرزندانش شهره عام و خاص بود. وی هر 

وقت از خانه بیرون می آمد، کیسه های متعدد که هریک 

حاوی دوصد درهم بود، با خود به همراه داشت تا در طول 

خشش کند. یحیی به همان اندازه که مسیر خود به مردم ب

بذل و بخشش می نمود، قناعت و پاکدامنی نیز داشت. وی 

زمانی که به دوران پیری خود رسید، تصمیم گرفت به مکه 

رفته و باقی عمر را به عبادت مشغول شود ولی هارون 

بزرگ   برمكي در شهر ري نیز یك كارخانه نپذیرفت. یحیی

تأسیس كرد كه تا آغاز قرن كاغذسازي و یك بیمارستان 

 پنجم هجري دائر بود.

یحیی پس از سقوط برمکیان در زندان ماند تا آن که در 

قمری در گذشت. در لباس وی مکتوبی که به خط  190سال 

مدعی قبال رفت و »خودش بود، پیدا کردند که نوشته بود 

عادل و دادخواهی   مدعی علیه نیز خواهدآمد قاضی و حاکم

همین که « م نخواهد کرد و به بینه محتاج نیستاست که ست

این مکتوب را به هارون دادند، تمام آن روز گریان بود و 

تا مدتی آثار حزن و اندوه بر چهره اش آشکار بود. 
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هارون از کرده خود در باره برمکیان »جهشیاری می نویسد: 

 «.پشیمان گردید

  

 فضل برمکی پسر یحیی:

 24قمری ) 148ذی الحجه  23اریخ فضل پسر یحیی برمکی به ت

( در شهر مدینه متولد شد. وی تنها هفت روز از 144بهمن 

هارون الرشید بزرگتر بوده و خیزران مادر هارون وی را 

شیر داده بود. در زمان وزارت یحیی، فضل از طرف هارون 

ریاست حرم دربار و سمت معلمی و تربیت محمد پسر هارون 

ین به خالفت رسید، به عهده داشت. را که بعدها به نام ام

زبیده مادر امین مرتب به فضل می گفت »طبری می نویسد: 

 «.محمد پسر تو است و خالفت او خالفت تو است

خ. به حکومت خراسان منصوب گردید و  172فضل در سال 

جرجان و طبرستان و جبال و ارمنیه و قومس و ری و دماوند 

 در قلمرو او قرار گرفت.

ل حکومت فضل در خراسان، یحیی بن عبدهللا در دیلم در اوائ

قیام کرد و این شورش به سرعت باالگرفت، فضل با درایت 

خود این قیام را بدون جنگ خواباند و به همراه یحیی 

عازم بغداد شد و یحیی از طرف هارون مورد تکریم قرار 

 گرفت.

خ. فضل ابراهیم پسر بختیشوع پزشک محافظان و  172در سال 

نگهبانان خود را مامور لشکرکشی به کابل کرد. ابراهیم 

شاه بهار را متصرف و بتخانه آن را آتش زد . بعد از این 

پیروزی، فضل وی را به حکومت سجستان منصوب نمود. وی 

چهار میلیون درهم مالیات آن ایالت را وصول و به نزد 

فضل آمد. وی نیز مبلغ پانصد هزار درهم به مالیات وصولی 

 افزوده به خود ابراهیم بخشید.

روایت است که هارون امام موسی کاظم را که در بصره 

به بغداد آورد و به فضل بن ربیع سپرد و پس  ،زندانی بود

از مدتى از او خواست كه امام را آزارى برساند اما فضل 

نپذیرفت و هارون او را به فضل بن یحیى بن خالد برمكى 

به نماز و روزه و قرائت قرآن امام در خانه فضل  سپرد.

مشغول بود و فضل بر او تنگ نگرفت و هارون از شنیدن این 

خبر در خشم شد و آخراالمر یحیى امام را به سندى بن شاهك 

 .سپرد و سندى آن حضرت را در زندان مسموم كرد

صاحب تاریخ یزدی از قول ابوالقاسم غسان روایت می کند 

سان فرستاد، منظورش این که هارون وقتی فضل را به خرا

بود که جعفر برمکی را که مورد عالقه و محبتش بود، به 
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وزارت منصوب نماید. ولی حضور فضل در بغداد مانع بزرگی 

بود و بدین طریق وی را از بغداد دور کرد. فضل از هر 

نظر نسبت به جعفر برتری داشت و در بین مردم محبوبتر 

ودند به همین دلیل جعفر بود و لقب وزیر صغیر بوی داده ب

همواره در رقابت با وی بود. همین رقابت یکی از دالیل 

 سقوط برمکیان شد.

فضل در سایه اداره مدبرانه امور و سخاوت و بخششی که 

داشت، آن چنان در خراسان محبوب شد که مردم نام هارون 

را فراموش کرده بودند. تاریخ نویسان بیان نموده اند که 

مت فضل در خراسان مردم بیست هزار نفر از در زمان حکو

کودکان خود را به نام فضل اسم گذاری کرده بودند و این 

بیانگر محبوبیت فضل در میان مردم خراسان بوده است. وی 

دستور داد دفتر مالیات های معوقه را بسوزانند، حقوق 

نظامیان را افزود و در مدت یکسال ده میلیون درهم به 

یدارش می آمدند، بخشید و مسجدی نو در شهر مردمی که به د

بخارا ساخت. فضل بخشنده ترین فرد در میان برمکیان بود. 

وی مردی پرهیزگار و با تقوی بوده از خوردن شراب امتناع 

می نمود و به همین سبب در مجالس عیش و عشرت هارون 

برخالف جعفر حضور نداشت. او نخستین کسی است که در شب 

قدام به نصب چراغ در مساجد کرد. وی در های رمضان ا

خراسان مساجد بسیار و کاروانسراهای متعددی بنا کرد و 

خورشیدی( از طرف هارون به بغداد  174قمری) 179در سال 

فراخوانده شد. فضل وقتی به بغداد وارد شد، مورد 

استقبال زیادی قرار گرفت و نیابت پدر خود یحیی را در 

دو تن از پسران فضل به نام های وزارت به عهده گرفت. 

عباس و عبدهللا مورد محبت مامون قرار گرفتند و سمت های 

 بزرگی به آنان داده شد.

 

 جعفر برمکی پسر یحیی:

قمری در شهر مدینه متولد شد.  150جعفر برمکی در سال 

مادر وی دختر محمد بن حسین بن قحطبه بوده است. فقیه 

ولیت تعلیم و تربیت جعفر حنفی به دستور یحیی برمکی مسو

را به عهده داشت. جعفر مردی خوش سیما، فصیح، فاضل، 

مدیری الیق و دارای خط زیبائی بوده. منشئات وی از نظر 

صحت و ظرافت کالم مشهور بود. در علم نجوم و هیئت نیز 

دست داشته است. وی بسیار خوش لباس و شیک پوش بوده، 

ندی گردن خود یقه را جاحظ  می گوید جعفر برای پوشش بل

 معمول کرد.

خورشیدی( به حکومت مصر منصوب  171قمری) 176جعفر در سال 

شد ولی دوران حکومت وی در آن سرزمین طوالنی نبود و به 
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خورشیدی( شورشی  175قمری ) 180بغداد خوانده شد. در سال 

بزرگ در سوریه اتفاق افتاد و جعفر با سپاهی عازم آن 

ورش را به شدت سرکوب نموده، به بغداد سرزمین شده و آن ش

 مراجعت کرد و مورد محبت هارون قرار گرفت.

به جعفر لقب »طبری به نقل از ابن خلدون می نویسد: 

سلطان داده شد تا نشان بدهند که وی ریاست کل حکومت و 

مدیریت تام و تمام امور امپراتوری را در دست دارد ولی 

و پس گرفت و به چندماه بعد هارون خاتم را از ا

یحیی بن خالد برمکی داد. بعد از این پیشامد، جعفر  پدرش

به حکومت خراسان و سجستان منصوب شد ولی فقط بیست شب 

این ماموریت به طول کشید و وی به بغداد بازگشت و خلیفه 

فرماندهی سربازان محافظ خود را به او واگذار کرد. نام 

ه هایی از سکه های نیز نقش شد. نمون  جعفر روی سکه ها

 181و  173زرو نقره به نام جعفر برمکی که در سال های 

خورشیدی( ضرب گردیده، در موزه انگلستان  176و  168قمری)

 موجود است.

خورشیدی( هارون برای ولیعهدی خود  177قمری) 182در سال 

امین و پس از او مامون را برگزید و چون مامون حکومت 

غل رابه جعفر واگذار کرد. بنا بر خراسان را داشت، این ش

روایات طبری، جعفر عمال حکومت نکرد و همیشه نایبی در 

ایاالتی که حکومت آن ها را داشت، تعیین می نمود و خود 

همیشه در کنار هارون الرشید بوده است. جعفر به شعر و 

موسیقی عالقه بسیاری داشت و بنا به گفته اسحاق موصلی او 

ده و نوازندگان از جمله ابراهیم موصلی خود موسیقیدان بو

و رقیب وی ابن جامی که مشهورترین نوازندگان آن زمان 

بودند، از حمایت های جعفر بهره مند می شدند. برادر 

هارون الرشید به نام ابراهیم المهدی که خود موسیقیدان 

بود، روابط بسیار نزدیکی با جعفر داشته و همیشه او را 

 می ستود.

وایات، هارون برای این که همیشه با خواهر خود بنابر ر

عباسه و جعفر باشد، این دو را به عقد هم درآورد مشروط 

به آن که این ازدواج صوری باشد و عدم رعایت آن شرط از 

طرف آن دو نفر یکی از دالیل سقوط برمکیان شد. عبدالجلیل 

هارون الرشید را با جعفر برمکی »یزدی روایت می کند: 

ی افتاد که یک ساعت از روز و شب نمی توانست از رغبت

صحبت او جدا باشد و با خواهر خویش عباسه هم محبتی به 

افراط داشت و خلیفه نتوانستی که از مالقات خواهر زمانی 

صبرکند و از دوستی، چنان که محکوم خواهد بود که آنچه 

او اشاره کردی تجاوز از آن ممکن نبود. چه آن خواهر در 

دانائی و حسن و ادب و علم و دانش از همه اقربا  غایت

ممتاز بود و زبیده که حرم خاص خلیفه بود و اقربا و 

نزدیکان را با عباسه مخالفتی بود و همه از جهت افراط 
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محبت خلیفه که با جعفر و خواهر داشت، درآتش رشک کباب 

بودند و خلیفه نه بی جعفر می توانست بود نه بی خواهر 

وانست کرد. روزی خلیفه جعفر را  گفت که از حال صبر می ت

دوستی من در حق معلوم نموده یی و در باب محبت خواهر می 

دانی که من بی مالقات شما نمی توانم بود. می خواهم که 

در خفیه میان شما مناکحت شود و درو محرمی چند که این 

ِسر نگاه توانند داشت، شاهد حال، آن به شرطی که میان 

 «فراش نباشد و ازجهت شرع نظر بر یکدیگر مباح بودشما 

روایتی شنبه سلخ ه دستور هارون بنا به تاریخ قتل جعفر ب

 14قمری) 187محرم و بنا به روایتی دیگر اول صفر سال 

 .خورشیدی( اتفاق افتاد 181بهمن 

 دستور هارون را چنین بیان میه یزدی ماجرای قتل جعفر ب

خرانه فرستاد و مصلی ه را ب ر(جعف )سر سرش هارون» کند:

از  خواست و به نماز جمعه رفت و نماز بگزارد و هیچکس را

برگشت حجاب و  از نماز عجیب وقوف نه، تا آن حالت غریب و

ی از آل برمک یخانه  یک را به در هر قائدان را بخواند و

به لشکرگاه  فرمود تا دویست مرد و مسرور را گماشت با

از ناطق و صامت  ،جا بود ت که آنمال و نعم رفت و هر

 سر بر آن بفرمود تا سر مبارک جعفر پس از تمام برداشت و

دار  نیزه کردند و اندر جمله بغداد بگردانیدند و تنش بر

اسالم به هم برزد و شعله آفتاب دولت آن  و کردند و کفر

تندباد  رسید و دودمان سعادت آل برمک بر قوم به شام فنا

طنت قطع گردانید و شجره فتوت آن عالی قهر و حرارت شی

فرزندان جعفر  همتان از بیخ برکند و ناچیزکرد و هرچه از

بودند تا طفل گهواره به تیغ بگذرانید و خان و مان آن 

 .تاراج دادنده قوم ب

 

 :موسی برمکی پسر یحیی 

ملقب به کرد اخشیدی چهارمین پسر امیر یحیی  امیر موسی

قمری موسی بن  176ری در سال بود. به نوشته تاریخ طب

ه دست نزاری ها به جای موسی بن عیسی که به یحیی برمکی ب

حکومت شام منصوب شد و نفوذی عظیم در ه ب ،قتل رسید

حسین  دربار بغداد دارا بود. به نوشته تاریخ مفاتیح مال

میبدی کردستان و عربستان را متصرف بود. در زمان سقوط 

و قلعه دنبل مستقر بود و تمام برمکیان موسی در کردستان 

در اطاعت او بودند. وی روابط نزدیکی با امام  انکرد

داشت و بنا به نوشته سلطان بایزید بسطامی از  صادق جعفر

 شصت قمری و در سن 224ایشان اذن ارشاد داشت. در سال 

  سالگی درگذشت و در مقبره خود واقع در شام مدفون است.
دست اوالد و ه شام و کردستان ب حکومت ،از درگذشت وی بعد
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اعقاب وی ماند که در تاریخ به حکومت اخشیدی معروف است. 

بازماندگان آنان در قلعه دنبل  ،این حکومت بعد از سقوط

نام دنبلی معروف گردیدند که برگرفته از ه مستقر شده و ب

 .باشد و حکومت کردستان را حفظ نمودند نام قلعه می

 

 :عباسه خواهر هارون ماجرای جعفر برمکی و

های کهن بوده و  ماجرای جعفر و عباسه یکی از داستان

را قبول دارند و در  بسیاری از تاریخ نویسان بزرگ آن

آثار خود این داستان را بیان نموده، برخی نیز این 

 .دانند واقعه را علت سقوط برمکیان می

 نام عباسه که بسیار مورد عالقه ویه هارون خواهری داشت ب

او برایش سخت بود. وی همین  که جدائی از طوریه بود ب

احساس را نسبت به جعفر نیز داشت و در مجالس عیش هارون 

داشتند و این خود موجب ناراحتی  این دو همواره حضور

دو نسبت به هم نامحرم  که این دلیل اینه  هارون را ب

لذا تصمیم گرفت آن دو نفر  .ساخت فراهم می ،بودند

کرد تا هیچوقت به  یاد صوری نمایند و جعفر سوگندازدواج 

تنهائی با عباسه دیدار نکند و با او در زیر یک سقف 

تنها نباشد و فقط در حضور هارون آن دو نفر همدیگر را 

عباسه در زمان ازدواج با جعفر  ،به گفته طبری ببینند.

مشرب و خوش بیان و عاشق  ساله بوده، او زنی خوش چهل

نامه  جعفر، از ازدواج صوری با بوده و بعد جعفر برمکی

را به نقض  از شوق و میل به او می نوشت و جعفر ی پریها

ولی جعفر خالف قولش به هارون  .کرد دستور هارون تشویق می

 .کرد عمل نمی

نام عباده متوسل گردید و با ه عباسه به مادر جعفر ب

بر روزی  خود همراه نمود. هدایای گرانبهائی او را با

وی به پسرش جعفر گفت  عباسه و عباده، ،اساس نقشه قبلی

خواهد آن کنیز  که در قصری کنیزی بسیار زیبا دیده و می

باالخره جعفر  ،بعد از مدتی را برای جعفر خریداری نماید.

طرف دیگر  از تا بدیدن کنیز زیبا برود و را راضی نمود

 سه خودعبا»: کند عباسه را خبر کرد. یزدی چنین بیان می

رعنائی  شهالئی و شوخی و را به هزار حسن و دلربائی و

شد و درکنار او خفت  بیاراست و به عوض کنیزکی نزد جعفر

جعفر مست و الیعقل  ،برداشته منیر را یها و شمع

 ندانست......

 همدم و من است یار امشب که بر

 غم کف آورده به صد البه وه را ب او
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 ای فاتحه صبح ز روی اخالص 

 الحمد وان یکاد میخوان و مدم

عباسه  ،زن خود را نشناخت. صبح که شد ،جعفر که مست بوده

گوئی؟  به جعفر گفت: از مکر و حیله دختران سالطین چه می

را  دختر کدام پادشاهی؟ وقتی عباسه خود جعفر پرسید تو

سراغ مادر خود ه ب ،سر جعفر پرید مستی از ،معرفی کرد

دست  ادر مرا به بهائی ارزان ازرفت و به اوگفت : ای م

 .دادی

بغداد دور شود و  تصمیم گرفت از ،از این اتفاقپس جعفر 

حکومت خراسان را از هارون خواست. هارون این درخواست را 

 مشورت کرد. او ،با فضل بن ربیع که دشمن برمکیان بود

 را زن داده اید و حاال حکومت یک ایالت را می جعفر» گفت:

سخن وی تاثیر زیادی بر هارون  «.کار نشایداین  .خواهد

عباسه در  ،از طرفی مخالفت شد. داشت و با تقاضای جعفر

 .نزدیک شود به جعفربار دیگر تالش بود 

حیله پرداخت و از  و عباسه به مکر» نویسد: یزدی می

 ،دجله خریده بود هارون دعوت کرد به باغی که در کنار

 جشن .ارک فراوانی دیدخلیفه تد برود. برای پذیرائی از

های عظیمی به افتخار هارون ترتیب داد و شب اول کنیزکی 

را  کنیزکی دیگر هارون و نزد، جمال بیمهال بود که در را

  فرستاد. جعفر نزد ،نبود که از کنیزک اولی زیباتر

 از روز نیز همان ترتیب را معمول داشت. شب بعد فردای آن

 ،کنیزکان خوبروتر بودهمه  که از کنیزک دیگری را ،آن

جای کنیزکی که قرار بود ه خلیفه فرستاد و خودش ب نزد

را  ها ها و چراغ سراغ او رفت. قندیل ،جعفر برود نزد

جعفر زن ، و به بستر وی شتافت. چون صبح شد خاموش کرد

قابل احتراز  خود را شناخت و دریافت که مرگ او دیگر

 «.نیست

ج جعفر و عباسه دو پسر حاصل ازدوا ،به نوشته یزدی بنا

ساله و  دهزمان سقوط برمکیان  های حسن که در نامه بود ب

 .ساله بوده هشت حسین

نویسد که زبیده زن محبوب هارون که از مخالفان  برنی می

و عباسه را به اطالع  موضوع نافرمانی جعفر ،برمکیان بود

را  نویسد کنیزکی که عباسه او خلیفه رساند. ولی طبری می

از  هارون را ،قتل نموده بوده ده کرده و تهدید بآزر

 .گرفت ماجرا آگاه ساخت و مورد حمایت خلیفه قرار

از قتل جعفر و در همان شب به خانه عباسه رفت پس هارون 

کنند و جلدی  نفر خواجه و هشت عمله حاضر دستور داد دو و

های عباسه اعتنائی نکرد و  خلیفه به التماس چرم آورند.



 207 

اد خواجگان عباسه را با تمامی جواهراتش در د دستور

 صندوقی نهادند و صندوق را میخکوب نمودند. عمله ها حاضر

را با  شده صندوق حاوی عباسه را در مغاکی انداخته و آن

و  فرزندان جعفر و در دجله انداختند. آهک و خشت پرکردند

 .عباسه نیز کشته شدند

 

 برمکیان سقوط

کیان روایت های متفاوتی در اسناد در باره دالیل سقوط برم

و مدارک تاریخی بیان گردیده که هیچکدام نمی تواند تنها 

دلیل این سقوط شمرده شود. شاید مجموعه دالیل متفاوت در 

این واقعه نقش داشته اند. عده یی از تاریخنویسان 

ماجرای ازدواج صوری جعفر با عباسه خواهر هارون دلیل 

انند. برخی از تاریخنویسان علت این شکست برمکیان می د

این سقوط را حمایت برمکیان از امام موسی کاظم می 

دانند. برخی دیگر اتهامات درباریان هارون علیه آن ها 

را دلیل سقوط می دانند. طبری خواست هارون مبنی بر خرید 

کنیزی بسیار زیبا به مبلغ یکصد هزار دینار و مخالفت 

ال تراشی در انجام این امر یحیی با خواست خلیفه و اشک

را دلیل سقوط برمکیان می داند. عده دیگری از 

تاریخنویسان اختالفات جعفر با فضل و یحیی و موسی را 

دلیل شکست آن ها مطرح می کنند و بعضی هم قدرت بی حد و 

حساب آن ها را دلیل محکمی برای دشمنی هارون می دانند. 

ان تشریفاتی داشت و هارون در هفده  سال نخست خالفت عنو

قدرت اصلی دست مادرش خیزران و یحیی برمکی بود که پس از 

مرگ مادرش، یحیی و پسرانش فضل و جعفر همه کاره دربار 

بودند. به طوری که خلیفه نمی توانست مستقال در امور 

 جاری اعمال نظر نماید.

ابن خلدون در جلد اول مقدمه خود ضمن غیر واقعی خواندن 

مطالعه مطالبی که »اسه و جعفر برمکی می نویسد داستان عب

ابن عبدربه در باره گفتگوی رشید با عموی جدش داوود بن 

علی در خصوص خواری برمکیان یاد کرده و قسمتی که در باب 

شعرا در عقدالفرید در باره محاوره اصمعی با رشید و فضل 

بن یحیی هنگام افسانه گوئی آنان آورده است به ما می 

ند که تنها مسبب قتل برامکه غیرت و حسد خلیفه و فهما

کسان فروتر از وی بوده است که در نتیجه خودکامگی و 

خودسری آن خاندان نسبت به خلیفه روی داده است و هم در 

می یابیم که چگونه دشمنان آنان افسونگری ها و نیرنگ ها 

می ساخته و حتی خواص و محارم خلیفه را وادار به سعایت 

گوئی ها می کرده اند چنان که نزدیکان خاص خلیفه و بد

دسیسه یی طرح کردند که به زبان خوانندگان و نوازندگان 

درگاه در نهایت نیرنگ اشعاری را انشاد کنند و از آن 

طریق سعایت خود را به گوش خلیفه برسانند تا حس کینه و 
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خشم وی را نسبت به برامکه برانگیزند و اشعار مزبور 

 ت:چنین اس

کاش هند آنچه به ما وعده می داد بدان وفا می کرد، و »

ارواح غمدیده ما را بهبود می بخشید و یکبار به استقالل 

فرمان می داد؛ زیرا عاجز کسی است که استقالل رای و نفوذ 

 «.حکم ندارد

آری به خدا من »وقتی رشید آن را شنید، چنین گفت: 

سایلی آتش غیرت بد اندیشان آنان حتی به چنین و« عاجزم

نهانی خلیفه را برمی انگیختند و شدت انتقام او را بر 

 «.ضد برمکیان چیره می ساختند

به نوشته وی، همه مشاغل مهم دولتی در دست اطرافیان 

یحیی بود و همیشه بیست و پنج نفر از برمکیان مهمترین 

مشاغل لشکری و کشوری را به عهده داشتند. شاهان سایر 

ن ها هدایائی می فرستادند و احترامی که ممالک برای آ

برای آن ها قائل بودند، برای خلیفه معمول نمی داشتند و 

 زندگی پر تجمل آن ها موجب تحقیر هارون می گردید.

روایت است روزی هارون به همراه اسمعیل بن موسی الهاشمی 

برای  شکار از دارالخالفه بیرون رفتند. در بین راه 

گفت آیا تاکنون شکوهی چون شکوه موکب  هارون خطاب به وی

من دیده یی؟ اسمعیل در پاسخ گفت هیچ موکبی با موکب 

جعفر برمکی قابل قیاس نیست. هارون سکوت نمود. اندکی 

بعد جعفر با موکب خود به هارون پیوست و هارون با وزیر 

خود سخنی نگفت. در همین حین زراره بن محمد از راه رسید 

ا ستود. هارون با قیافه ناراحت به او و حشمت برمکیان ر

گفت: فقط زبونان مستبد نیستند! بعد از طی مسافتی به 

منطقه یی رسیدند پر از باغ و خانه و کوشک های عالی و 

از ساکنان آن محل شنیدند همه آن منطقه متعلق به 

ما به خود و کسان »برمکیان است. هارون برآشفت و گفت 

اکنون  .و ثروت برمکیان افزودیمقدرت  خود غدرکردیم و بر

ها  و دارائی آن می بینی که در منتهای شوکت و اقتدارند

از  ،برمکیان هر چه دارند اسمعیل گفت:. حصری ندارد و حد

چه جای  سپ .ها از آن خلیفه است خلیفه دارند و همه این

هارون خشمگین شد و اسمعیل را متهم به  دلتنگی است؟

 .کردجانبداری از وزیر خود 

جعفر و موسی فرزندان یحیی در فکر  ،بنا به روایاتی دیگر

 شهرت داشت که بسیاری از علیه هارون بوده اند.  شورش

خمس  دانستند و امام واقعی می موسی پسر یحیی را مردم،

پرداختند. همچنین روایت است  را به او می دارائی خود

بیت  مبالغ هنگفتی از ،جعفر بدون اطالع پدر و برادرانش

المال را به پسر عبدالملک از بزرگان بنی عباس داده بود 

 ،از طرفی تا علیه هارون قیام و او را از خالفت خلع کند.
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ی که یحیی برمکی به یحیی بن عبدهللا علوی نوشته ینامه 

و این نامه بدگمانی هارون را  دست هارون افتاده ب ،بود

که برمکیان  برانگیخت. روایات اخیر هم با توجه به این

ایرانی بوده و نسبت به ایرانیان تعصب داشتند و از طرفی 

 که ایرانیان لیاقت و توانائی های خود را در  با این

زمینه ها به اثبات رسانده بودند، اعراب خود را  همه

 دانستند و ایرانیان را موالی یا برده می برتر می

 .رسد نامیدند محتمل به نظر می

خورشیدی( هارون با برمکیان به  180قمری) 186در سال 

زیارت کعبه رفت. موسی پسر یحیی حکایت کرده که شنیدم 

 پدرم در حین طواف کعبه تضرع کنان از خداوند استغاثه می

نه در آن  کردکه جزای معاصی او را در این دنیا بدهد

دنیا. احمد بن حسن بن حرب می گوید یحیی از خداوند که 

شخص او را  ،خاندان او گردد اگر باید مصائبی متوجه

دامنگیر شود و تضرع کنان گفت بهتر است من بمیرم تا 

فرزندم فضل. در بازگشت از کعبه هارون نسبت به برمکیان 

نقشه شوم وی کسی باخبر  زداشت تا ا محبت زیاد ابراز می

 .نشود

مسعودی در کتاب مروج الذهب ماجرای قتل جعفر را چنین 

که روز را در عیش و عشرت  پس از آنخلیفه »کند:  بیان می

خواجه خود یاسر را احضار و به او گفت  ،پایان رسانیده ب

سر او را  ،روی نزد جعفر و در هر وضعیتی که باشد حاال می

بری و برای من می آوری. یاسر که فوق العاده متعجب  می

اول از انجام ماموریت طرفه رفت ولی در برابر  ،شده بود

رون برای انجام ماموریت رفت و جعفر را دستور موکد ها

دید که بزمی آراسته و وی را خواند و دستور خلیفه را 

اعالم کرد. جعفر گفت خلیفه شوخی کرده است ولی یاسر قبول 

گفت شاید مست بوده یاسر باز هم قبول نکرد. جعفر  .نکرد

 ،تو کرده امه هائی که ب پاس محبته به یاسر گفت ب

اگر متاثر  .ه بگو امرش را اجرا کردیبازگرد و به خلیف

فردا امرش را  ،جان مرا خریده ای و اگر تاثری نیافت ،شد

کاری غیرممکن است. جعفر گفت من  ناجرا کن. یاسر گفت ای

آیم و می ایستم که جواب خلیفه را  مراه تو میه به

یاسر پذیرفته و بر آن شیوه عمل کرد. هارون  .بشنوم

چون سر  .بریده جعفر را بیاور وی گفت سره برآشفت و ب

خطاب به سر جعفر گالیه های  ،جعفر را پیش خلیفه نهادند

بسیار کرد و سپس دستور داد سر یاسر را نیز بزنند زیرا 

نمی تواند سر قاتل جعفر را ببیند. همان شب هارون تمامی 

 سپسخدمتکاران جعفر را نیز کشت و صبح به نماز رفت. 

ها  ن و بستگان آنامکیان و متحددستور داد خانه های بر

محاصره کنند و هیچ کس موفق به فرار نشد و اموال 

 .برمکیان توقیف شد
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و یحیی بن  ابراهیم بن حامد نگهبان فضل و اموال او شد

عبدالرحمن و رشید الخادم مامور نگهداری یحیی و پسرش 

جعفر را بر فراز  هارون دستور داد سر محمد شدند.

شکل صلیب ه دو نیم کرده و به زه او را بجسراالوسط و جنا

چند ماه بعد از این  روی جسراالعلی و جسراالسفل بگذارند.

هارون دستور قتل عام برمکیان و مصادره اموال  ،وقایع

 .آنان را صادر کرد

روایت » قتل عام برمکیان چنین می نویسد: بارهیزدی در  

ن آل فرزندا و دویست کس از زنان و کردند که یک هزار

برمک به آن سه روز مقتول گشتند و درجه شهادت یافتند و 

را  جز از روزن ایشانه زنان ایشان که آفتاب و ماهتاب ب

مباح گردانید  ،درنیافته بود و کس روی ایشان ندیده بود

آن بتان زهره کردار و  آن پریچهرگان ماهرخسار و و

و  نازنینان خرگاهنشین و الله رخساران باتمکین و آئین

دست دیوان سیاهروی و ه مرد رفتاران با فرو تمکین را ب

 «.دادند عفاریت زشتخوی باز

 ،سهل بن هارون که از خواص برمکیان و کتابدار مامون بود

که هارون مصادره اموال برامکه را فرمان  همین» گوید: می

میلیون آن  دوازدهمیلیون نقدینه موجودی  بیستاز  ،داد

نام اشخاص معین سر به مهر بوده ه بدر کیسه های مخصوصی 

عنوان هدیه، جایزه، صله شعر و غیره از طرف یحیی ه که ب

گردید و به همین قسم نام  به اشخاص متفرقه انفاق می

جیره خواران و مواجب گیرندگان در دفاتر مخصوص ثبت شده 

بود که در واقع دیوان و دفاتر یحیی مخصوص جمع اموال و 

سی میلیون و  ،عالوه بر مبلغ مزبور انفاق آن بوده است.

و هفتاد و شش هزار دینار نقد از ثروت برامکه  هفتصد

مصادره گردید و اضافه بر آن اموال و امالک منقول و غیر 

و قصبات و غیره مقدار بسیاری نیز مصادره  اءمنقول از قر

و ضبط دولت گردید که تعیین میزان آن بطورکامل غیرمقدور 

توان قدرت و عظمت برامکه را  مین رو میو از ه باشد می

 «.تصور نمود

وری رو تامپرا ،پس از سقوط برمکیان» :نویسد مسعودی می

به ضعف گذاشت و همه دریافتند که اداره امور از طرف 

مردم  هارون چقدر ناقص و حکومت او تا چه پایه فاسد است.

از فقدان برمکیان متاسف بودند و عملکرد هارون را تقبیح 

در بسیاری ار ایاالت ایران خصوصا" خراسان  کردند. یم

های نژادی نیز وقایع جاری را  شورش روی داد و مخالفت

شدیدترکرد. هارون دستور داده بود که شعرا در رثای 

در  برمکیان شعر نگویند ولی این دستور وی رعایت نمی شد.

نام نیکو از ایشان » کتاب مجمل التواریخ چنین آمده:

 مرثیه ها گفتند در عالم، و برای برامکه بسیار بازماند

 شعرا، و گفته اند که مرثیت ایشان نیز تفاخردارد بر

طمع  که شاعران مرثیت تقرب را گویند و مراثی، زیرا دیگر
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 را، و برامکه را نه کس ماند و نه چیز، از سوز دل و جگر

 «.گفتند

هارون تالش کرد از یحیی اعتراف بگیرد که در توطئه 

ن آعبدالملک بن صالح دخالت داشته ولی یحیی گفت در 

توطئه مطلقا"دخالت نداشته هارون وی را تهدید به اعدام 

یحیی و  بکنند. ،خواهند یحیی جواب داد هرچه می .فضل کرد

دستور هارون متحمل شدیدترین شکنجه ها ه فضل در زندان ب

 184آذرماه  13قمری) 190یحیی در سوم محرم سال  شدند.

نام ه ورشیدی( درگذشت و در ساحل رود فرات در محلی بخ

ربض هرثمه دفن گردید و فضل نماز میت را بر سر جنازه وی 

 خواند. 

ساله  هفتاد در برخی منابع آمده است وی در زمان مرگ

 هشتاد و چهاررا  بوده و برخی دیگر از منابع سن وی

اب سه سال بعد فضل فلج زبان شد. برنی در کت نوشته اند.

امین خلیفه آینده که نسبت »اخبار برمکیان می نویسد : 

باره وی در زمان  در ،به او شفیق و دوست مانده بود

 کوشید و اسیری و حبس محبت فراوان نمود و در شفای او

نصف بدن وی فلج شد  ،ماه ولی بعد از چند یافت. فضل شفا

 193ی از محرم سال یاز آن در روز جمعه  و دو روز بعد

ری درگذشت و تمامی درباریان و اشراف و مردم در تشییع قم

جنازه وی شرکت نمودند. هارون وقتی از خبر فوت فضل 

یعنی « ان امری قریب من امره» فریادزنان گفت: ،شد باخبر

 ،و پنج ماه بعد از این واقعه« کار من نزدیک کار اوست»

هارون در طوس وفات یافت. محمد پسر خالد برمکی و برادر 

از سقوط برمکیان  بعد، لطف هارون بود  یحیی نیز که مورد

همانند سایر بازماندگان زندگی سختی داشت. هارون در 

زمان مرگ وی در تشییع جنازه شرکت کرده و نماز میت 

 .خواند

از قتل عام برمکیان و قتل بزرگان  روایت است هارون بعد

دست ه پشیمان شد و به همین دلیل حکومت شام ب ،آن خاندان

اوالد موسی باقی ماند و عبدهللا پسر محمد برادرزاده یحیی 

 .را به حکومت موصل تعیین نمود

مورد عنایت وی بار دیگر برمکیان  ،در دوران خالفت مامون

فضل بن سهل که از پروردگان یحیی برمکی  .قرار گرفتند

به وزارت رسید و ولینعمتان خود را به خلیفه توصیه  ،بود

حکومت  ،جعفر برمکی را مورد محبت قرار داده کرد. پسران

 بصره را به محمد و حکومت خراسان را به عباس واگذار

های واالئی  نمود. عباس پسر فضل در دربار خالفت به مقام

رسید. محمد پسر یحیی معلوم نیست در چه سالی در مدینه 

 های ابراهیم، نامه فوت کرد ولی چندین پسر از وی ب

موسی پسر یحیی نیز مدتی نایب  عمر ماند.جعفر و  مالک،

 ا به حکومت آن سرزمین رسید وهالحکومه سند بوده و بعد
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خورشیدی( وفات نمود و یکی از  214قمری) 221سال  در

 196نام عمران جانشین وی شد. عمران در سال ه پسرانش ب

قمری فرماندهی قوای امین را داشت و در زمان خالفت معتصم 

جا شهری  اشت. قیقان را تصرف کرد و در آنحکومت سند را د

نامید. بالزری « بیضا»قلعه و بارو ساخت و آن شهر را  با

می نویسد عمران در جنگی که با یمنی ها و نزاری ها 

  دست عبدالعزیز الهباری کشته شد.ه ب ،داشت

 

موسیقیدان معروف « جحظه»ابوالحسن احمد بن جعفر ملقب به 

 217قمری) 224د که در سال نوه موسی برمکی می باش

دنیا آمد و از محارم خلیفه ه خورشیدی( در بغداد ب

بوده است. بنا به نوشته علم االنساب، شمس الدین  المقتدر

جعفر شمس الملک دنبلی(  )نبیره امیر ابوالعباس احمد

قاضی القضات دمشق معروف به ابن خلکان عالم مشهور 

نام ه شخصی ب ،بریبنا به گفته ط .ازاحفاد برمکیان است

ابن خالد پسر خالد پسر فضل پسر یحیی برمکی در زمان 

زیسته است. محمد بن جهم برمکی که مترجم  خالفت المعتز می

ن مامون بوده و از طرف وی به اهای فارسی و از منجم کتاب

و کور و شوش تعیین شد. وی از شاعران دربار  حکومت اهواز

خالفت معتصم مورد  مامون نیز بوده است ولی در زمان

بیمهری قرار گرفت و دستور قتلش صادر گردید ولی بعدا" 

 218ی از او گرفت و آزادش کرد. وی در سال یخلیفه فدیه 

بن  نام علی بن بنداره خ.( وفات یافت. فقیهی ب 211قمری)

زیسته و تحت  اسمعیل بن موسی بن یحیی برمکی در بغداد می

 327قمری) 337موده و در سال نظر ابوالحسن عبیدهللا تحصیل ن

 ،خورشیدی( عازم اسپانیا شد. در اواخر سلطنت سامانیان

ابوالقاسم عباس بن محمد از وزاری دربار بوده است. 

خواجه شهاب الدین فضل هللا پدر امیر عبدالرزاق موسس سلسله 

 .داران از طرف مادری نواده یحیی برمکی بوده استه ب سر

  

 :روایاتی از برمکیان

 نویسد: عرب در کتاب الفخری می تاریخنویس -ابن الطقطقی

روی پیشانی دهر یا افسری  خاندان برمک مانند دیهیمی بر»

ها مانند  سر قرن خود جای داشتند. عطا و بخشش آن بر

ها می شتافتند و  سوی مردم به دربار آن سائره شد. از هر

هم  ها بود. دولت و اقبال آن انتظار و امید مردم همه از

که از تمام مواهب  چنان. ها روی آورد بطور نادری به آن

سعادت بهره ور شدند. یحیی و پسران او مانند ستارگانی 

فروزان یا بحری زخار یا سیلی خروشان و ابری مطیر بودند 

کرد. صاحبان  ها مقاومت نمی که هیچ چیز در برابر آن
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ف هرگونه علم و اطالع و استعدادی گروه گروه در اطرا

برمکیان گرد آمده بودند و برمکیان از وضیع و شریف با 

 کردند. حین اداره آن کمال آزادگی و سخاوت پذیرائی می

ها به دنیا روحی تازه دمید و امپراتوری به منتها درجه 

برمکیان پناهگاه بینوایان و  ترقی و تعالی خود رسید.

 «.برای بیچارگان منبعی فیاض بودند

نتیجه تدبیر شایسته كشورداري آن ها  زمان برمکی ها، در

بهترین دوران شكوه و رفاه و امنیت و آرامش و آسایش 

نهایِت ُرشد و  گردید؛ كشاورزي رونق بسیار یافت، صنایع به

وضعیت دورانِ  المللي به توسعه رسید، و بازرگاني بین

الف لیلة و »روان و خسرو پرویز برگشت. درکتاب  انوشه

مت مقام خالفت و فالح و رفاه مردم در عظ آمده است« لیلة

دوره خالفت هارون نتیجه کوشش و تالش برمکیان بود و 

سربلندی و افتخار برمکیان نوری بود که از روی خلفا می 

تابید زیرا بنی عباس از حیث درایت و سیاست و فراست هوش 

  سرشاری نداشتند.

ح از اصطال»می نویسد: « ربیع االبرار»زمخشری در کتاب 

آنچه خوب است »این معنی مستفاد می شود « زمان برمکیان»

 «.و به حد اعالء سعادت و برکت رسیده است

برمکیان شیوه مدیریت کشور بر اساس کار و تالش و شایسته 

ساالری استوارکرده بودند و تمدن عرب با کمک برمکیان به 

حد اعالی خود رسید. باید پذیرفت که ایرانیان بنیانگذار 

الت حکومت بنی عباس بوده اند و عالوه بر یحیی و تشکی

فرزندانش اکثر کسانی که توسط آن ها به مناصب بزرگی 

تعیین شده بودند، همگی از دست پروردگان برمکیان و 

ایرانی بوده اند. اکثر هنرمندان، قضات و علمای آن دوره 

ایرانی بودند. بنا به نوشته الفخری، فضل بن سهل 

امون که قبال مشاور و مباشر یحیی برمکی وزیر م -نوبختی

بوده، نواده یکی از سالطین قدیم ایران است و خاندان او 

 به تازگی مسلمان شده اند.

فرزندان برمك در بغداد در زمان هارون الرشید یك مركز 

بزرگ علمي به نام خزانه الحكمه تأسیس كردند و صدها 

اف و اكناف ریاضیدان و پزشك و اخترشناس و ادیب از اطر

كشور بزرگ عباسي به این مركز جلب كردند. این همان 

مركزي است كه چند سال بعد به بیت الحكمه تغییر نام 

داد، و چنان خدمات ارزنده یی به تمدن و فرهنگ جهاني 

 كرد كه اثرش تا امروز برجا مانده است.

متعصب بودند و تالش   برمکیان نسبت به ایران و ایرانیان

ارزش هاي ایرانی را احیاء نمایند. بغدادي مي  می کردند

نویسد: مجوسان نمي توانستند علنا پرستش آتش را رواج 

پرستي را زنده نگاه دارند،  دهند، ولي براي آن كه آتش
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مسلمانان گفتند كه باید در مسجدها آتشدان نصب شود  به

وآتش ها همیشه روشن باشد و عود و بخور در آن ها ریخته 

افزاید كه فرزندان برمك به هارون الرشید  ميشود. وي 

گفتند كه دستور دهد در كعبه آتشدان نصب شود و همیشه با 

عود و بخور بسوزد و هیچگاه خاموش نشود و هدفشان از این 

« َمناره»كار آن بود كه در كعبه آتش پرستیده شود. کلمه 

است امروزه در همه كشورهاي اسالمي در « آتشگاه»معنایش 

ر هر مسجدي معموال دو مناره وجود دارد ولی دیگر در كنا

آن ها آتش افروخته نمي شود وكاربرد خاصي یافته است. یك 

ها در اشاره به غیرمسلمان بودن  شاعر عرب در زمان برمكي

میان  وقتي در مجلسي ذكري از شرك به»آن ها چنین گوید: 

سي آید، چهره اوالد برمك گشاده مي گردد؛ ولي همین كه ك

درنگ حدیثي از  آیه یی از قرآن را تالوت كند، آن ها بي

 «.آورند مزدك مي

را براي اتماِم برنامه ایراني گرایي در [4]مأمون برمکیان

نظرگرفته بودند و او را درحد توانشان مثل شاهزادگانِ 

عباسي  ساساني تربیت مي كردند. با وجودي كه سیاست دربار ِ

مان باشند ولی مربي مأمون برآن بود كه كارگزارانش مسل

را جعفر برمكي از یك خاندانِ مزداَیسنا به نام فضل سرخسي 

تعیین كرد، و این مرد تا چند سال همچنان مزداَیسنا 

ماند؛ و قدرت و نفوذ خاندان برمكي در دستگاه خالفت مانع 

آن ها دائر بر   از آن بود كه خلیفه بتواند با اراده

 دهد.انتصاب او مخالفتي نشان 

بعد از سقوط برمکیان، صفات عالیه و خصائل خالد و حزم و 

ذکاء طبع یحیی و سخاوت و مهارت فضل و ذوق نویسندگی و 

سن بیان جعفر و عواطف پاک و علو طبع محمد و رشادت و 

شجاعت موسی زبانزد مردم شد و مدت های مدیدی 

داستانسرایان و شعرا زمینه یی نامحدود و موضوعی پایان 

ذیر و با کمال میل به ستایش مجد و عظمت و حسن اداره ناپ

حاتم »یحیی و بخشش خاندان او و مخصوصا" فضل که او را 

می دانستند، پرداختند و در باره « االسالم و خاتم الکرام

 مقام جعفر نزد هارون داستان ها ساختند و شعرها سرودند.

  

 :پی نوشت ها

 پیش  200های از  الدوره و زبان سانسکریت مربوط به س .1

 400میالی بود. زبان سانسکریت از سال  1100از میالد تا 

ما در  قبل از میالد زبان درباری و رسمی بود. زبان ودائی

م( بوده و در واقع صورت -ق 200-1500زبان سانسکریتی )

قسمت اعظم و اصلی   .شود ودائی سانسکریت محسوب می
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یت نوشته شده از نظر ادبیات قدیم هند که به زبان سانسکر

 .زبانی و زمانی بر دو دسته تقسیم گردیده است

ایران  یاز امرادودمانی ماصمغان یا مسمغان نام  .2

ها  باستان است که زرتشتی بودند و محل حمکرانی آن

بنا به نوشته طبری در زمان خالفت عمر،  دماوند بوده است.

ن به کمک نعیم بن مقرن با همین خاندان مصاف داد و مسمغا

سیاوخش پسر مهران پسر بهرام چوبین با اعراب جنگیده، 

شکست خوردند و مبلغ دویست هزار درهم خراج سالیانه برای 

خطاب به  ،ی که نعیم نوشتهیتامین نامه . ها تعیین شد آن

مردانشاه مسموغان دنباوند و اهالی دنباوندو خوار و 

ها را  ی آنالریز)الهیجان( بود که این خود محدوده حکومت

 .نماید مشخص می

 قبایل اعراب شمالی که خود نزاری ها عبارت بودند از. 3

و نجیب تر  تر و شریف تر را نسبت به اعراب جنوبی محترم

 ها که یمانی و قحطانی نامیده می دانستند و با جنوبی می

   .رقابت داشتند ،شدند

« مراجل»نام ه مادر مامون ب ،بنا به نوشته طبری. 4

نام « پوران»انی و اهل بادغیس بوده و زن وی نیز ایر

 .داشته و دختر حسن بن سهل ایرانی بوده است

  

 :پدیا، دانشنامه آزاد از ویکی

فرزندان برمک )بر گرفته از  یا َبرَمکیان»

، که در عربی برمک شده(، از प्रमुखپاراماکا  سنسکریت واژه

های ایرانی بودند که در دستگاه  خاندان

به قدرت فراوان رسیدند. تبار ایشان به  عباسیان گری خلیفه

رسید. برمکیان  می بلخ در نوبهار معبد بودایی انندگانگرد

سرانجام به دست خود عباسیان نابود شدند.
[۱] 

یحیی  و فرزندش خالد پسر برمک دان،نام آورترین این خان

بودند که در سده هشتم میالدی در  پسر خالد برمک

اعتبار بسیار یافته بودند. ترجمه بخش بسیار  بغداد شهر

یعنی در  زبان عربی ی از آثار ایرانی و حتی یونانی بهمهم

های برمکیان بود. در  مرهون کوشش نهضت ترجمه آغاز،

عباسی، تمام آن ها را نابود کردند هارون الرشید زمان

را اداره بیش تر امور کشور دست آنان بود و فقط شاه زی

 یک مقام تشریفاتی داشت.

 

 پیدایش:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%85%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%85%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%85%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%85%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
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نام داشته، پزشکی زبردست بوده و  برمک پدر خالد برمکی که

خلیفه اموی را درمان  عبدالملک بن مروان فرزند بیمار

نموده بود.
[۲]

 

صورت  خالد بن برمک پایه گذاری قدرت برمکیان به دست

های قیام خراسانیان علیه امویان،  پذیرفت. وی که در سال

کرد، پس از  خدمت می ابومسلم با عنوان فرماندهی در ارتش

پیروزی، به تشکیالت عباسیان وارد شد و به سرعت نمو یافت 

خلیفه  و پس از مدتی، وزارت و تصدی دیوان خراج نخستین

منصور  را بر عهده گرفت و البته طرف مشورت سفاح عباسی

 در بنا نهادن شهر بغداد هم بود. عباسی

 

 حکمرانی:

اوج اقتدار خاندان برمک با انتخاب یحیی پسر خالد به 

و  ۱۶۹آغاز شد. در سال  ۱۶۲کتابت و وزارت هارون در سال 

، هارون را به فرمانروایی مهدی عباسی هبه هنگام یک

های غربی قلمرو خویش برگزید، تمام امور  تمامی سرزمین

 این منطقه در دستان یحیی قرار گرفت و البته این یحیی

بود که از استعفای هارون از جانشینی خلیفه به سود 

فرزند هادی، خلیفه عباسی، جلوگیری کرد و تا آن جا بر 

لیفه خ هارون را بر تخت ۱۷۰این امر پافشرد که در سال 

 [۳] نشاند. گری

 

 سقوط:

یکی از دالیل کشتار برمیکیان رشک و حسد خلیفه. جانشینان 

است. خلیفه که از قدرت  وی و کسان فروتر از آن ها بوده

های  شده بود، زیر تاثیر بدگوییبرمیکان هراسناک 

دهد.  اطرافیان قرار گرفته و دستور به کشتار برمکیان می

تمام مشاغل مهم دولتی در دست اطرافیان یحیی بود و 

همیشه بیست و پنج نفر از برمکیان مهمترین مشاغل لشکری 

و کشوری را به عهده داشتند. شاهان دیگر کشورها برای آن 

ند و احترامی که برای آن ها قایل فرستاد ها هدایایی می

داشتند و این موجب تحقیر  بودند، برای خلیفه معمول نمی

 گردید. هارون می

اقتدار برمکیان در واقع نمایش قدرت و نفوذ عنصر ایرانی 

بود و این چیزی نبود که اعراب و  خالفت عباسی در دستگاه

شخص خلیفه آن را بر تابند. اشراف عرب و شخص خلیفه که 

از واگذاردن تمام قدرت به برمکیان پشیمان گشته بود، از 

آنان بیمناک و برای مقابله با این نفوذ، دست به کار 

مدند. چنان که یعقوبی از شدند و در صدد محو آنان بر آ

تدارک چهارساله هارون برای انجام کودتایش علیه خاندان 

گوید. برمکی سخن می
[۴] 

از اشراف عرب نیز فضل بن ربیع و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%85%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AD_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86#cite_note-3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86#cite_note-autogenerated1-4
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ل بن صبیح، در این توطئه نقش اصلی را بازی اسماعی

های مکرر بر  های مداوم و دسیسه چینی نمودند و با بدگویی

های روانی الزم را برای سرنگونی آنان  ضد برمکیان، زمینه

 فراهم ساختند.

 

بنا به روایتی، فضل بن ربیع افرادی از خدمتکاران درون 

را به عنوان جاسوس به خدمت خود در  جعفر بن یحیی منزل

آورده بود و از طریق آنان به گرداوری خبر از کار 

 [۴] پرداخت. برمکیان می

در کنار علت اصلی که همان درگیری دیرینه دو عنصر 

ایرانی و عرب بود، دو اتهام بزرگ برای نابودی برمکیان 

به آنان نسبت داده شد. نخست پیوند آنان با زندیقان و 

آنان به سوی  دوستی شان با ملحدان و دیگری گرایش

علویان، و البته آزاد سازی یحیی بن عبدهللا علوی که شورش 

او در طبرستان مدت ها خواب را از چشمان هارون ربوده 

بود، به دست جعفر بن یحیی برمکی، بهانه و دستاویز الزم 

را برای هارون فراهم ساخت تا از فرصت سود جسته و بهره 

با برگرفتن  ۱۸۷ال کافی برد و بدین ترتیب بود که در س

سر جعفر، تصفیه برمکیان آغاز شد و برای همیشه آنان از 

سیاسی خالفت عباسی بر کنار زده  -نظامی -مدیریت اداری

 «شدند...

 

 منابع

بنیاد موقوفات دکتر محمود  تاریخ برمکیان، صادق سجادی،  .1

   .۱۳۸۴افشار، 

الرسل و  ، در«۸۶حوادث سال »طبری، محمد بن جریر،   .2

 ه. ق. ۱۴۰۷. بیروت: عزالدین، لوکالم

چاپ  تاریخ ایران بعد از اسالم، زرینکوب، عبدالحسین،  .3

 .۱۳۷۹هشتم. امیرکبیر، 

. تاریخ یعقوبی ، در«جلد دوم»بن ابی باقر،  احمد  .4

ترجمه محمد ابراهیم آیتی، بنگاه ترجمه ونشر کتاب، 

۱۳۵۶. 

 
 

پژوهشگری به نام انور خالندی در مقاله یی در باره 

 برمکیان چنین نوشته اند:

 

 :علل سقوط برمکیان از دیدگاه تاریخ نویسان
برمکیان یکی از خاندان های با نفوذ ایرانی بودند که 

توانستند به دستگاه خالفت عباسی راه یابند و شکوه و جالل 

خاصی به این خالفت ببخشند. یحیی برمکی و فرزندانش فضل و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86#cite_note-autogenerated1-4


 218 

اندان بودند که در جعفر، از معروف ترین افراد این خ

 دوره هارون الرشید قدرت زیادی کسب کردند. 

 

دوران با عظمت هارون تا حدود زیادی مرهون تالش های این 

خاندان مشهور است. اما پس از چندی، دوره نکبت و سقوط 

ها فرا رسید و عوامل گوناگونی زمینه سقوط این  آن

علل خاندان را فراهم کرد. در این مقاله سعی می شود 

سقوط برمکیان با توجه به دیدگاه های متفاوت تاریخ 

 .نویسان بررسی شود

 

 :مقدمه

عرب های مسلمان، پس از فتح ایران، برای اداره این 

سرزمین وسیع به کمک خود ایرانیان نیاز پیدا کردند. 

هرچند حکومت عرب گرای اموی در اداره امور خود از 

به دستگاه خود  ها را ایرانیان بهره نجست و ورود آن

ممنوع کرد، ایرانیان همواره برای نفوذ در دستگاه خالفت 

کوشیدند و توانستند در حکومت بعدی، یعنی عباسیان، به 

 این مهم دست یابند. 

به ویژه  -حکومت عباسی توانست با حمایت کامل ایرانیان

قرن بر پنج  ابومسلم خراسانی ـ به قدرت برسد و حدود

با استقرار دولت عباسی، ایرانیان . کندجهان اسالم ریاست 

چنان در ارکان آن جای گرفتند که تاریخ نویسان و 

نویسندگان، آن را دولتی ایرانی خواندند. نه تنها 

سازمان دولت و مهم ترین نهادهای دولتی در اوایل عصر 

عباسی از سازمان های ایرانی اقتباس شد و مشهورترین 

ت و بیشتر وزیرانشان ایرانی دیوانساالران در دستگاه خالف

اجتماعی بیشتر قلمرو خالفت  -که حیات فرهنگی بودند. بل

های مادی و معنوی ایرانی متاثر بود. پایمردی  از سنت

ایوب  بن برمکی، ابو افرادی مانند: ابوسلمه خالل، خالد

موریانی، یحیی برمکی و فرزندانشان فضل و جعفر و سپس 

ن سهل در توسعه قدرت دولت فضل بن ربیع و فضل و حسن ب

 (1) عباسی را نمی توان انکار کرد.

 
در میان این وزیران نامدار، برمکیان از معروفترین 

وزیران و دیوانساالران عصر عباسی بودند که توانستند 

شکوه جالل خاصی به این خالفت ببخشند و باالترین مقام را 

نستند با ها توا در دستگاه خالفت عباسی به دست آورند. آن

اسالمی دفاع  -کسب قدرت فراوان، از فرهنگ و سنن ایرانی

کنند. اما با همه این قدرت و نفوذ، مورد غضب هارون و 

دستگاه خالفت عباسی قرار گرفتند و در اوج اقتدار، سقوط 

کردند و به سرنوشت دیگر ایرانی مشهور، ابومسلم 

تفاده خراسانی، دچار شدند. نگارنده در این پژوهش با اس
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تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش  -از روش تاریخی توصیفی

است که زمینه ها و عواملی که سبب گردید خاندان برمکیان 

 در اوج قدرت خود سقوط کنند، چه بوده است؟

 

  :از سقوط پیشبرمکیان 

اصل و منشا برمکیان، اطالعات دقیق و کاملی در باره در 

و افسانه واری به دست  دست نیست و گزارش های ضد و نقیض

ما رسیده است. اما بنابر قدیمی ترین روایات عربی، 

را « نوبهار»برمکیان ایرانی بوده اند و کهانت و سدانت 

بلخ  راز اسالم بتخانه معروفی د پیشکه سالیانی دراز 

 ( 2عهده داشتند. ) بوده است، بر

 

می « نوبهار»باره  مولف ناشناس کتاب اخبار برامکه در

نوبهار در شهر بلخ و متعلق به برمکیان بود. : »یسدنو

از ملوک طوائف، از بزرگان و اشراف جهان  پیشبرامکه 

بودند و نسب به سالطین ایرانی می رسانیدند و آیین و کیش 

 (3) ایشان پرستش اصنام بود.

ایرانیان نوبهار را تکریم می کردند و زائران زیادی که 

یدن نوبهار می آمدند، بیشتر از نواحی دوردست به د

دیوارهای معبد را از منسوجات گران بها می پوشاندند و 

( به نظر می 4درفش هایی بر فراز گنبد آن می افراشتند. )

رسد برمک، لقبی بود که به خادم معبد نوبهار در بلخ 

اطالق می شد و ریاست آن معبد از برمکی به برمک دیگر به 

 (5) ارث می رسید.

 
برخی تاریخ نویسان مانند مسعودی و بالذری که  بر خالف نظر

( این معبد در 6معبد نوبهار را آتشکده دانسته اند،)

( و چنان که از نام 7زمان ساسانیان بتخانه بوده است )

دیر نو( بر می آید، این معبد  nova vihara ) سانسکریت آن

دیری بودایی بوده است. حتی برخی جغرافی نویسان مسلمان 

 ابن فقیه معتقد بودند نوبهار مکانی برای بتمانند 

« هیون شانگ»بر روایات  ( همچنین بنا8پرستی بوده است. )

که در قرن هفتم میالدی در بلخ به قصد « ای تسنیک»و 

سیاحت اقامت داشته اند، نوبهار محلی برای انجام 

 (9) تشریفات و مراسم مذهبی بودایی بوده است.

 
 نده می شد، در زمان خلیفه سوم،جد برمکیان که برمک خوا
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ق( و به قولی در روزگار عبدالملک اموی  35-24عثمان )

ق( اسالم آورد؛ پیش از گرویدن به اسالم، متولی  65-86)

نوبهار بود و اسالم آوردن وی تا حدودی سبب انتشار آیین 

مسلمانی در بلخ و نواحی اطراف آن گشت. شاید به همین 

ت و معروفیت و وقوف برمک بر طب و دلیل و نیز به سبب ثرو

دارو بود که فرزندان وی خیلی زود نزد خلفا راه یافته، 

 (10) صاحب نفوذ و مقام شدند.

 
فرد از برمکیان می دانست که نخستین خواندمیر، برمک را 

فرد نخستین بن برمک  ( ولی خالد11بر مسند وزارت نشست، )

( وی 12نشست. ) از خاندان برمکیان بود که بر مسند وزارت

در نزد خلفای اموی به ویژه مروان، دارای قدر و منزلتی 

عظیم بود. اما با شروع قیام عباسی، خالد به ابومسلم 

نخستین خراسانی پیوست و پس از آن، مورد توجه سفاح، 

 .خلیفه عباسی گشت

باره ورود خالد برمکی به دستگاه خالفت عباسی  جهشیاری در

س از او خوشش آمد و او را به کار ابوالعبا: »می نویسد

خودش که اداره امور غنایم بود گماشت. سپس کارهای دیوان 

خراج و دیوان جند )سپاه( را به او واگذار کرد. خالد در 

دوستداران زیادی پیدا کرد  زمان انجام دادن وظیفه خود،

و اثر نیکویی از خود برجای گذاشت. در دیوان ها معمول 

در اوراق ثبت می کردند؛ خالد نخستین  بود که کارها را

کسی بود که ثبت در دفاتر را معمول کرد و از خاصان 

 (13)به دست آورد. ابوالعباس شد و مقام وزارت را

 

نیز  ق(، خلیفه عباسی، 158-136خالد در زمان منصور )

مدتی عهده دار وزارت بود و لیاقت و کاردانی خود را با 

و در نزد منصور تقرب بیشتری ش نشان داد سودمندکارهای 

یافت. همچنین مدتی به حکومت طبرستان و موصل دست یافت و 

در همین ماموریت ها بود که ثروت فراوانی به دست آورد. 

خالد به سبب توانمندی اداری، مالی و مهتری عقلی و بلند 

نظر بودنش، توانست به دستگاه عباسی راه یابد و راه را 

موار کند. از این زمان است که برای نفوذ خاندانش ه

آفتاب اقبال این خاندان پیوسته رو به ترقی و کمال می 

ق( که به منتها درجه بلندی  193-170رود تا زمان هارون )

 .و اعتبار می رسد

 
یحیی برمکی، از معروف ترین افراد این خاندان و از قدرت 

ا مندترین وزیران ایرانی خالفت عباسی بود. وی که در ابتد

مربی و معلم هارون بود، در برابر فشارهای بسیاری که 

هادی، خلیفه عباسی، برای دور کردن هارون از والیتعهدی و 
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سزایی در ه جایگزینی پسرش، جعفر، انجام داد، نقش ب

تامین والیتعهدی هارون ایفا کرد و سهم زیادی در به خالفت 

عتبار رساندن هارون داشت. هارون نیز به پاس خدمات وی، ا

یحیی را برای وی حفظ کرد و او را به وزارت گماشت و از 

وی خاست که از مردم بیعت بگیرد. طبری در این باره می 

ق( یحیی بن خالد را وزارت داد 170در این سال ): »نویسد

کار رعیت را به تو واگذاشتم و آن را از   و بدو گفت:

بی که باره آن به ترتی گردن خویش برعهده تو نهادم. در

صواب می بینی حکم کن، هر که را می خواهی به کار گمار و 

هرکه را می خواهی معزول کن و کارها را مطابق رای خویش 

 (14) روان کن، و انگشتر خویش را بدو داد.

بدین ترتیب، یحیی با رسیدن به وزارت، قدرت و اهمیت فوق 

ی را یی کسب کرد و اقدامات مفید و ارزنده یالعاده 

ی که در نتیجه لیاقت او و یم داد، به گونه انجا

هیچ امپراتوری عرب به ثروت و نعمت دوران  ،فرزندانش

خالفت هارون نرسید و هیچ وقت مانند دوران هارون و 

برمکیان مالیات به این راحتی و نظم و ترتیب وصول نمی 

 (15) شد.

 
با : »باره یحیی می نویسد مولف ناشناس تاریخ برامکه در

جد و سعی به کارهای مملکت پرداخت و از تحمل هیچ کمال 

گونه رنج و مشقتی خودداری ننمود. در اصالح خرابی ها و 

تدارک خلل ها و محافظت ثغور و جمع اموال و آبادی بالد و 

عمارت اطراف جهدی بلیغ مبذول داشت و خالفت را رونق و 

طراوتی به سزا و جمالی به کمال داد و برای صائب و 

ثاقب به انجام معضالت و کفایت مهمات موفق و  تدبیر

 (. 16) کامیاب گردید.

گذشته از یحیی، فرزندان و وابستگان وی نیز مهمترین 

مراکز قدرت در دستگاه خالفت را در دست داشتند. از میان 

آنان، فضل و جعفر، از نزدیکان خاص هارون به شمار می 

بار تا شمال رفتند. هارون فرمانروایی قسمت غربی شهر ان

افریقا را به جعفر و فرمانروایی قسمت شرقی از شیروان 

تا ترکستان رابه فضل داد. فضل و جعفر از چنان سیطره و 

سراسر خالفت، چنین  نفوذی برخوردار بودند که هیچ کس در

  (17) قدرتی به دست نیاورده بود.

 

 :سقوط برمکیان

بل توجه سقوط برمکیان، یکی از حوادث شگفت انگیز و قا

تاریخ اسالم می باشد که توجه بسیاری از تاریخ نویسان و 
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نویسندگان را به خود جلب کرده است؛ زیرا برمکیان در 

اوج اقتدار، شهرت و محبوبیت بودند که هارون، خلیفه 

ها خشم گرفت و یکباره راه اضمحالل و سقوط  عباسی، بر آن

رفتن باره علل خشم گ را طی کردند. تاریخ نویسان در

ها اختالف نظر دارند؛ برخی  سقوط آن هارون بر برمکیان و

از این آرا مشترک و برخی دیگر متفاوت اند. بی شک، اگر 

یک علت خاص را عامل سقوط برمکیان بدانیم، به خطا رفته 

ایم؛ زیرا هیچ رویداد تاریخی تک علتی نیست و سقوط 

خاص  برمکیان نیز از این نوع است. پس نمی توان یک علت

را در مورد سقوط برمکیان پذیرفت، بلکه زمینه ها و 

 . عوامل مختلفی زمینه سقوط برمکیان را فراهم ساختند

گروهی از تاریخ نویسان موضوع مربوط به ازدواج جعفر و 

عباسه )خواهر هارون( را علت سقوط برمکیان دانسته اند. 

رش رشید، تحمل دوری خواههارون  قضیه از این قرار بود که

عباسه و همچنین جعفر بن یحیی را نداشت. از این روی، به 

جعفر گفت: من عباسه را به ازدواج تو در می آورم تا 

نگاه کردن به او برایت حالل باشد ولی نباید بدو نزدیک 

شوی. عباس و جعفر که هر دو جوان بودند، پیوسته نزد 

ان هارون الرشید گرد هم می آمدند و گاه رشید از نزد ایش

می خاست و آن دو مدت ها با یکدیگر خلوت می کردند.  بر

پس جعفر با وی نزدیکی کرد و عباسه از او آبستن شد و دو 

فرزند زایید و ... تا آن که رفته رفته رشید بدان پی 

  (18) برد.

یحیی و دیگر فرزندانش از این وصلت هراسناک شدند و آن 

: ء برنی می گویدرا پایان زندگانی خویش می دانستند. ضیا

تعزیت روزگار خود بداشتند و در مصیبت بنشستند و با »..

یکدیگر گفتند که چون نام نیک و آوازه وجود ما عالم را 

بگرفت و جهانیان به ذکر ما رطب اللسان گشتند، امیر 

المومنین را غیرت آمده و بر ما حسد کرده و راه بر 

را متهم کند  انداختن خزائن عباسه را بر جعفر دهد و او

و بعد از آن در خون و مال ما نشیند. رفتم و گذاشتم و 

بعد از آن، ما را طریقه رفتگان زندگانی باید کرد و 

زمان منتظر نکال و بال و هالک باید بود که را با این 

روزگار آراسته، فلک نتوانست دید و روزگار بدین طریق 

 (19)چشم زخمی رسانید

صحیح بدانیم، می توان به این اگر این روایت برنی را 

و در اندیشه پیدا  نکته پی برد که این عمل هارون عمدی،

ی برای برانداختن برمکیان بوده است؛ زیرا یکردن بهانه 

نمی  ،هارون می دانست که جعفر به قولی که داده است

معلوم دانایان عالم است »تواند عمل کند. به گفته برنی 

«. حقه داشتن از محاالت استکه پنبه را با آتش در یک 

گویا همسرش،  -( خلیفه وقتی که از ماجرا اطالع یافت20)
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خشمگین شد و  -زبیده، ماجرا را به اطالع او رسانده بود

این عمل جعفر را اهانتی در حق خویش و شاید هم خطری 

برای والیت و حکومت شمرد. او از این بیمناک بود که 

ها به خالفت برسد و خالفت فرزند زاده شده از آن دو، بعد

ها بیرون رود و به ایرانی ها برسد. به همین  از دست آن

ق پس از بازگشت از سفر حج، جعفر را به  187دلیل در سال 

تیغ جالد سپرد. البته تا حدودی باید در ظاهر قضیه شک 

کرد و تاریخ نویسانی مانند یعقوبی و ابوالفرج اصفهانی 

ماجرا یاد نکرده اند. اما با نیز در آثار خود از این 

که هارون از برمکیان، فقط جعفر را به قتل  توجه به این

 .رساند، به نظر می رسد که این موضوع درست بوده است

 
 یانباره سقوط برمک از دالیل دیگری که تاریخ نویسان در

ها پیش هارون  سعایت دشمنان برمکیان از آن ،آورده اند

نخستین : »بن اشرس می نویسدبود. طبری از قول ثمامه 

ی که در کار یحیی بن خالد پدید آمد، آن ی ناخوشایندی

ی به نزد رشید فرستاد و در یبود که محمد بن لیث نامه 

آن وی را اندرز می گفت که یحیی بن خالد به نزد خدا 

کاری برای تو نخواهد ساخت که وی را میان خویشتن و خدا 

عایت بود که رشید به همه پس از این س( 21) ی و ینهاده 

دستور داد که با ورود یحیی کسی برای وی برنخیزد؛ در 

صورتی که پیش از این با ورود یحیی همگی به نشانه 

 .احترام از جای بر می خواستند

 
ی از مقربان و خاصان مقام خالفت که بر علو مقام و یعده 

 همیشه در پی ،مراتب کمال و کفایت برمکیان حسد می بردند

فرصتی بودند تا یحیی و فرزندانش را نزد هارون خوار 

ها را  جلوه دهند. اینان کار را به جایی رساندند که آن

به زندیقی و الحاد متهم کردند. از جمله این افراد فضل 

بن ربیع، علی بن عیسی بن ماهان، زبیده، امرای عرب 

 .مانند آل مزید شیبانی و... بودند

ت به برمکیان بدخواهی می کرد. به فضل بن ربیع همیشه نسب

( 22نظر می رسد وی در پیشگاه خلیفه از جعفر دیده بود.)

به همین دلیل بیش از همه سعایت می کرد. علی بن عیسی بن 

از  ،ماهان که یحیی با حکومت او در خراسان مخالف بود

موسی بن یحیی بن خالد . دیگر مخالفان سرسخت برمکیان بود

ام کارهای خراسان نام او بد کرد و سخن چید و در انج

رشید را آگاهانید که او با خراسانیان نامه نگاری می 

ها را از فرمان او  کند تا به سوی او سپاه آرایند و آن

 (23)برون می برد و...
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زبیده همسر هارون و مادر امین از دیگر مخالفان یحیی و 

ت می زبیده همیشه از یحیی پیش هارون شکای .برمکیان بود

وی در کار حرم مداخله می کند و او )یحیی( »کرد که 

خادمان و خواجه سرایان گماشته از آمد و شد در حرم منع 

( وی بیش از همه کارشکنی می کرد زیرا 24«)می کند...

یحیی و جعفر، مأمون پسر هووی زبیده را برتر از امین می 

دانستند. سایر امرای عرب مانند آل ربیع و آل مزید 

 ،یبانی نیز که به واسطه نفوذ برمکیان ضعیف شده بودندش

با زبیده همدست گشتند این دشمنان از چندین راه نزد 

باره تشیع  بد می گفتند؛ از یک طرف در یانهارون از برمک

آنان و از طرف دیگر در مورد استبداد برمکیان و پول 

هارون هرگاه محبت های یحیی را در نظر می . اندختن آنان

از این سخنان می رنجید اما به تدریج این بدگویی  ،ردآو

 .ها اثر بخشید و در برانداختن برمکیان به او کمک کرد

 
 ،طرفداری برمکیان از علویان ،به نظر برخی تاریخ نویسان

از دیگر علل سقوط برمکیان است ابن طقطقی صاحب تاریخ 

 رشید جعفر بن یحیی را به: »فخری در این باره می نویسد

ر از آن کار فکشتن مردی از آل ابوطالب وادار کرد ولی جع

سر باز زد و طالبی را رها کرد. رشید از جعفر پرسید: با 

رشید  .مرد طالبی چه کردی؟ جعفر گفت: وی در زندان است

گفت: به جان من سوگند یاد کن. جعفر آگاه شد که رشید به 

، به موضوع پی برده است. از این روی در پاسخ گفت: نه

جان تو او را رها کردم؛ زیرا فهمیدم آن مرد زیانی برای 

تو نخواهد داشت. رشید گفت: خوب کاری کردی. چون جعفر از 

نزد وی برخاست، رشید گفت: خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم 

 (25)و از آن پس به آزار برمکیان پرداخت...

 
 جرجی زیدان نیز معتقد به هواخواهی برمکیان از علویان

 ها خالد، پیش از آن آن  برمکیان شیعی بودند و جد: »است

با علویان بیعت کرده بود.  ،که با عباسیان بیعت کند

یحیی و فرزندانش نیز در پنهان دل به مهر علی داشتند و 

اما این کار را  .های مالی می کردند به علویان کمک

پنهانی انجام می دادند. زیرا هارون نسبت به شیعیان علی 

باره علویان  کینه سختی داشت. برمکیان دشمنی هارون در

را نمی پسندیدند و آن را نامشروع می دانستند اما با 

تمام این احتیاط کاری ها مردمان حسود این مسائل را به 

 (27( و )26. )گوش خلیفه می رساندند

این  ،باشد درستاگر ادعای رابطه علویان با برمکیان 

ها توسط  و برانداختن آن یانبرمک عامل نیز از علل سقوط

هارون نسبت به علویان ستمگری بی  نخست هارون است؛ زیرا 
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نظیر بوده است و نه تنها به شدت علویان را سرکوب می 

مورد  ،ها می کرد که هرکس کوچکترین کمکی به آن بل ،کرد

هارون آن را نوعی خیانت دو دیگر، غضب او قرار می گرفت. 

می کرد. طرفداری از علویان دلیلی نبود در حق خویش تلقی 

که هارون به سادگی از آن بگذرد. چون وجود علویان اساس 

 .حکومت وی و عباسیان را تهدید می کرد

از دالیل دیگری که تاریخ نویسان برای سقوط برمکیان 

قدرت آنان در دولت و نفوذ بیش از  ،عنوان کرده اند

عموم مردمان به  اندازه در عموم ممالک اسالمی و توجه

آنان است. امری که هارون به شدت ازآن بیمناک بود. 

هارون در مدت هفده سال وزارت یحیی و فرزندانش به اسم 

ها مکشوف بود همه کارها به دست  خلیفه می گذشت. بر آن

به  .شدند آنان بود و بدون اجازه به سرای هارون وارد می

آمد که از کرم  چنان به نظر می ،هر کس هرچه داده می شد

هاست. گاه رفتارشان چنان بود که گویی خلیفه  و بخشش آن

ها نان پاره می ستاند. از سوی دیگر ثروت  نیز خود از آن

خیره کرده بود و  فراوان برمکیان چشم هارون مالدوست را

 ها می نگریست.  همیشه به دیده رشک به آن

ی رشید از یکی از عموها: »مسعودی در این باره می نویسد

نقل می کنند که وقتی رشید نسبت به یحیی متغییر شده بود 

نزد یحیی رفته و  ،که برمکیان را سرکوب کند و پیش ار آن

گفته بود: امیرالمومنان جمع مال را دوست دارد و 

ها  فرزندانش زیاد شده اند و می خواهد امالکی برای آن

ر امالک فراهم کند و تو و یارانت امالک فراوان دارید. اگ

 ،ها را بگیری و به فرزندان امیر مومنان دهی و اموال آن

امیدوارم که مایه سالمت تو شود و امیر مومنان با تو دل 

خوش کند. یحیی بدو گفت: به خدا اگر نعمت از من زایل 

ها  بهتر از آن است که نعمت را از کسانی که به آن ،شود

 (28)بگیرم. ،داده ام

نیز در این باره می  «روضه الصفا»میر خواند صاحب کتاب 

منقول است یکی از جهات انحراف مزاج رشید نسبت : »نویسد

زمام  ،به برامکه آن بود که چون بر سریر خالفت متمکن گشت

حل و عقد و رتق و فتق و بست و گشاد و ستد و داد امور 

مملکت و مهام خالفت را در قبضه اقتدار یحیی بن خالد 

د او را نیز به مراتب بلند و مناسب برمکی نهاد و اوال

ارجمند اختصاص داد. استیالی برامکه بر ملک و مال به 

ی رسید که اگر رشید به اندک مختصری احتیاج شدی، یمرتبه 

به جد وجهد بسیار گاهی به مطلوب رسیدی و گاهی هرچند 

 ی بر آن مترتب نگشتییهیچ فایده  ،سعی و کوشش نمودی

(.29) 

فوذ و استقالل یحیی در کارها و نیز ثروت ها ن این روایت

هارون خود نیز از نفوذ  .بی مانند برمکیان را می رساند
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که بختیشوع بن  چنان ،و استبداد یحیی به تنگ آمده بود

نقل  -که پرورش یافته برمکیان بود -جبرئیل از قول پدرش

فریادی به گوشم  ناگهان داد و .پیش رشید بودم: »می کند

گفت: چه خبر است؟ گفتند: یحیی بن خالد به  رسید. رشید

 کار شاکیان رسیدگی می کند. گفت: خدا کارش را بسازد. آن

گاه او را ناسزا گفت و سرزنش کرد وگفت: او پیش خود 

بودن مراجعه به من کار می کند و بدون مشورت من کارها 

را می گذراند و عملی را که خود می پسندد و من آن را 

نجام می دهد. من آن را به یحیی بازگو دوست ندارم ا

کردم. یحیی گفت: گذشت زمان نیکی ها را همچون بدی جلوه 

می دهد هر کس بخواهد کسی را بیهوده متهم سازد خدا کند 

 (30) که آن را نیک در نظر بگیرد.

 
، قدرت و نفوذ زیاد «کتاب اخبار برامکه»مؤلف ناشناس 

: داند و می گوید ها می برمکیان را علت اصلی سقوط آن

ها بود که با برامکه دل بد کرده بود و از  هارون سال»

قدرت و نفوذ ایشان پریشان خاطر و ترسان و نگران بود و 

قصد برانداختن آنان را داشت ولی چون در کفایت، کیاست و 

حسن سیاست ایشان در انتظام امور مملکت و خالفت می 

ردید. اما در آخر نگریست، در اجرای قصد خود متردد می گ

 (31) ها را برانداخت. آن

 
ابن خلدون با رد داستان جعفر و عباسه، استقالل و 

استبداد درکارها را عامل سقوط برمکیان می داند. وی لحن 

سبب : »جانبداری به هارون و اقداماتش دارد و معتقد است

نکبت برامکه، استبداد ایشان بر کار دولت و مملکت و جمع 

مال دیوانی و تسلط آنان برجمبع امور بود.  و اندوختن

امور جمهور غلبه حاصل کردند و برتری یافتند  برمکیان بر

و در سلطنت و قدرت خلیفه شریک و انباز شدند و با وجود 

ایشان رشید در کارهای دولت اختیار تصرف و اقتداری 

نداشت. آثار ایشان در جهان بزرگ شد و آوازه جالل آنان 

را فرو گرفت؛ کارهای مهم و بزرگ را به خود  سراسر آفاق

و بر آوردگان و پروردگان خویش اختصاص دادند و هر چه از 

منصب وزارت و کتابت و قیادت و حجابت و شمشیر و قلم 

از دست دیگران خارج کردند و به تصرف خود  ،بود

 (32. )درآوردند

 
 طبیعی بود که هارون زمانی که می دید این خاندان توانگر

 ،بیش از خود او بر تمام امور و شئون مملکت تسلط دارند

همین  .ها ناچیز می دید خود را در برابر قدرت و عظمت آن

آنان را ، ها سبب گردید احساس ضعف و حقارت در برابر آن

 .از کار برکنار و اموال و دارایی هایشان را مصادره کند
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تی که هارون بنابرطبع خود و نیز با قدر ،افزون بر این

به وزیران غیر عرب و به ویژه ایرانی بدگمان بود  ،داشت

ها )برمکیان( قدرت او را  و زمانی که مشاهده کرد آن

ها را از  آن ،خود یکه تاز گردیده اند ،محدود ساخته

صحنه سیاست کنار زد. البته باید توجه داشت این بدگمانی 

سفاح  منحصر به هارون نبود؛ زیرا خلفای قبل از وی مانند

خالل و ابومسلم  هو منصور نیز به دلیل بدگمانی به ابوسلم

وزیران ایرانی و ترس از افزایش قدرت فراوان  -خراسانی

ها بر مسند قدرت  بیابند و با حذف خلفا خود به جای آن

 .بنشینند

 
باره انگیزه هارون در برانداختن  تاریخ نویسان در

موارد  ،ذکر شدبرمکیان و سقوط آنان غیر از دالیلی که 

دیگری نیز بیان کرده اند که نمی تواند چندان موثر باشد 

اما ذکر آن بی فایده نیست. برای مثال ابن اثیر در 

آن بود که جعفر  ،انگیزه این تیرگی: »الکامل آورده است

کاخی برافراشت که هزینه آن بیست هزار درهم بود. گزارش 

گفت: هزینه  ،هر که این گزارش شنید .آن به رشید رسید

های او  دیگر هزینه او پاداش ،سرای او که چنین شود

 (33) دوچندان شود و این بر رشید بسی گران آمد.

از انگیزه های دیگر این تیرگی : »در ادامه می آورداو 

که همگان آن را از انگیزه های بنیادین نمی شمرند، ولی 

 از بنیادی ترین انگیزه هاست، آن بود که در یکی از

سفرهای حج یحیی بن خالد دیده شد که بر پرده کعبه پنجه 

افکنده و می گفت: بار خدایا اگر خشنودی تو نسبت به من 

هر  در آن است که نعم خویش را از من بازگیری، بازگیر و

گاه رضای تو بدین حاصل شود که خواسته اهل و فرزندان 

ون به جز فضل همه را از من بستان. یحیی چ ،مرا بازگیری

 ،این بگفت به مراجعت پرداخت و چون به در مسجد رسید

بازگردید. آنگاه گفت: بار خدایا استثنا از چون من بنده 

 زشت و ناپسندیده است. خدایا فضل را نیز از من بازگیر.

(34) 

 
موسی بن یحیی می گوید در سالی : »طبری نیز نقل می کند

طواف برون  پدرم یحیی برای ،که بدبختی بر ما وارد گردید

شده بود. من با وی بودم پدرم به پرده های کعبه آویخت و 

پیوسته دعا می خواند و می گفت: خدایا گناهانم بسیار 

بزرگ است و جز از تو کسی احصا آن نتواند و غیر از تو 

باری  ،آن را نداند. اگر بدان مرا عقوبت خواهی کرد

چشم و  عقوبتم را در دنیا قرار داده هر چند آن گوش و

که رضای تو مرا  مال و فرزندانم را فرو گیرد. تا آن

 (35) حاصل گردد و عذاب مرا به آن جهان مگذار.
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چون  .این دعا به اجابت مقرون گردید: »ابن اثیر می گوید

رخت « عمر»از حج بازگشتند و به انبار رسیدند و رشید در 

 (36) برمکیان را سر بکوفت. ،افکند

بب گردید هارون قدر ولی نعمتان خود عوامل ساین مجموع 

ها را مورد غضب خود قرار دهد.  را نشناسد و آن

در بازگشت از سفر حج در شب آخر محرم سال  ،بنابراین

ق، دستور قتل جعفر را صادر کرد. این دستور همان شب 187

اجرا شد و سقوط برمکیان با این قتل آغاز گردید. همان 

برمکیان و یاران و دست  شب به فرمان هارون خانه های

پروردگانشان را نیز محاصره کردند و بعضی ها را کشتند و 

 برخی را نیز به زندان انداختند. 

رشید بگفت تا آن شب کسانی را فرستادند : »طبری می گوید

تا یحیی بن خالد و همه فرزندان وی غالمان و وابستگان را 

فرار  ،دجا بو ها که آن محاصره کردند و هیچ کس از آن

حیی بن خالد را نیز درخانه اش بداشتند ینتوانست کرد. 

گرفته شد.  ،ها به دست آمد هر چه مال و ملک و کاال از آن

ها سوی مدینه السالم یا  سپاهیان نگذاشتند هیچ کس از آن

 (37) جای دیگر رود.

 
حق فداکاری  هارون حقوق خدمت و مناصحت یحیی را نشناخت؛

باره حوادث پیش آمده  ند که یحیی درو جان نثاری کرده ا

خرسند بود آن را به حساب تقدیر و سرنوشت گذاشته بود. 

وی در این سه سالی که در زندان بود، صبر و بردباری 

که محبوبترین فرزندش فضل نیز در  پیشه کرد؛ به ویژه این

ی یچه مستوفی و شبانکاره  کنارش بود. یحیی بر خالف آن

یحیی و فرزندانش را به قتل گفته اند که هارون 

ق به طور ناگهانی و 190( در سوم محرم سال 38رساند،)

بدون بیماری خاصی در زندان رقه به مرگ طبیعی در گذشت. 

( )شهری 39) فضل بر او نماز خواند و به روایتی در رافقه

( واقع 40در کنار فرات( و به روایتی دیگر در ربض هرثمه)

ده شد و بنای بلندی بر آرمگاه در ساحل فرات به خاک سپر

وی برپا گردید. گویند رشید از این پیشامد غمگین شد و 

ق 193امروز فضل نیز در روز شنبه پنجم محرم سال »گفت: 

 (42) در گذشت و در کنار قبر پدر به خاک سپرده شد.

 
ی مولف یرشید به گروهی از خاصان خود می گفت: شبانکاره 

رشید بسیار تاسف خورد : »ی داردمجمع االنساب نیز اظهار م

و بدانست که جهان به قلم و تدبیر یحیی خالد راست بود و 

 ( 44)بارها گفتنی دریغ آن یحیی و تدبیر او.
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غالبًا رشید این سخن را تکرار می  ،پس از سقوط برمکیان

کرد: سقوط هر کسی به قدر باال رفتن مقام اوست؛ وقتی مور 

 (45)محنت وی آغاز شده است.بال در آرد که پرواز کند، 

 
رشید می گفت: اگر دست راستم می : »یعقوبی نیز آورده است

هر آینه آن را می  ،دانست به چه سبب چنین کاری کردم

تردید با سقوط برمکیان دوران شکوه و (. بی 46بریدم.)

جالل خالفت هارون نیز به پایان رسد و افرادی که به جای 

هرگز نتوانستند  ،دست گرفتند برمکیان اداره امور را در

آن رونق و شکوه دوران برمکیان را احیا کنند. نقش عظیم 

های خالفت بر  برمکیان در رهبری دولت و اداره سرزمین

 -اساس سازمان اداری و مالی و سیاسی که خود پدید آوردند

و آن را باید به مثابه طرحی نو در بسیاری از زمینه های 

چنان بود که  -ی حکومت تلقی کردساختاری سیاسی و ادار

 سقوطشان مشکالت فراوانی درهمه شئون دولت پدید آورد.

(47) 

 

 :نتیجه

آغاز خاندان برمکیان با شکوه و جاللی کم نظیر همراه 

ها پایانی غم انگیز داشت. این  اما سرگذشت آن .بود

های با نفوذ در خالفت عباسیان  خاندان از جمله خاندان

تدا به دلیل تدبیر و رأی صائب به دستگاه بودند که از اب

 .خالفت راه یافتند

 موجودیت سیاسی برمکیان دو ویژگی خاص داشت:

. این خاندان در مقایسه با پیشینیان و معاصران خود 1 

 مانند ابومسلم و ... عمر طوالنی تری کردند؛

. تحول سیاسی این خاندان همراه با برنامه ریزی بود. 2 

قش عادی در حرکت عباسیان آغاز و با پذیرش این تحول با ن

برخی مناصب حکومتی به مرحله دیگری وارد شد و سپس 

خاندان عباسی نفوذ کردند. یعنی این تحول از یک نفوذ 

ساده شروع شد. ولی کم کم آفتاب اقبال این خاندان غروب 

کرد و زمینه سقوطشان و حسادت بزرگان عرب را برانگیخت و 

ن را با برمکیان و سعایت ایشان نزد موجب دشمنی آنا

خلیفه شد و در نتیجه هارون برمکیان را خطر واقعی برای 

 .حکومت خود برشمرد

 
سعایت دشمنان، قدرت و نفوذ بیش از  ،موضوع جعفر و عباسه

ها اتهام تمایل به  ها و ترس هارون از قدرت آن حد آن
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نه علویان و ایرانی گری و...، از عواملی بودند که زمی

ضعف  ،پس از سقوط برمکیان. سقوط برامکه را فراهم کردند

و فساد دولتی که تا آن زمان با تدبیر برامکه از آن 

رفته رفته آشکار شد و کارهای مملکتی  ،جلوگیری شده بود

رو به خرابی و ضعف نهاد. بسیاری از مردم بر سقوط 

ها را  باره آن برمکیان افسوس خوردند و رفتار هارون در

ی که خود هارون نیز یور از انصاف شمردند به گونه د

های اغراق آمیزی  اظهار پشیمانی کرد. با این همه ستایش

ها همچنان درخشان  نیز درباره برمکیان شد اما چهره آن

ماند و روزگار برمکیان در افواه و امثال به مثابه 

 .روزگار طالیی مروت و انسانیت داستان شد

 :ها پی نوشت

 2ق سجادی، تاریخ برمکیان، صسید صاد .1

، «رمکیان بنا به روایات عرب و ایرانیب»، لوسین بووآ   .2

 27ص
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ابوعبدهللا محمد بن عبدوس جهشیاری، الوزراء    .13
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 طاهریان:

حمله  بعد از ایران حکومت مستقلنخسیتن  طاهریان

، یکی از طاهر بن حسین در اوایل قرن سوم،. بودند اعراب

شد و به  خراسان از طرف او امیر مأمون عباسی سرداران

حکومت نخستین عدم اطاعت از مأمون، اعالم دلیل 

تشکیل شد و حکومت او  اسالم در ایران بعد از ایرانی مستقل

به طاهریان معروف شد. در زمان 

 .برگزیده شد پایتختی بهرنیشابو طاهریان

 

دست در شرق ایران به پیروزی  خوارج طاهریان در جنگ با

و قسمتی  سیستان یافتند و سرزمین های دیگری مانند

را به تصرف در آوردند و نظم و امنیت را  ماوراءالنهر از

شود که در زمان حکومت  در مرزها بر قرار کردند. گفته می

طاهریان، به جهت اهمیت دادن آنان به کشاورزی و عمران و 

 .کردند آبادی، کشاورزان به آسودگی زندگی می

 

که به ترتیب در  مازیار و بابک در زمان طاهریان قیام های

)مازندران(رخ داد، باعث شد که آن  آذربایجان و طبرستان

توجه به شرق ایران باز دارد. به همین  ها را از

محمد بن  ،امیر طاهری دست به شورش زدند. آخرین خوارج دلیل

نیز فردی مقتدر نبود. در نتیجه حکومت طاهریان رو  طاهر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
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سده سوم هجری به های  به ضعف نهاد و سرانجام در میانه

 .سرنگون شدصفاری  یعقوب لیث دست

 

 :امیران خانواده طاهریان

 طاهر بن حسین معروف به ذوالیمینین 

 طلحه بن طاهر 

 علی بن طاهر 

 عبدهللا بن طاهر 

 طاهر بن عبدهللا 

 محمد بن طاهر بن عبدهللا 

 

 

 گستره کشور طاهریان

  

طاهریان نخستین سلسله ایرانی است که از اطاعت کامل 

سر پیچید و به تشکیل دولتی محلی و تا  بغداد خلفای

توفیق یافت. طاهریان از  خراسان زیادی مستقل در اندازه

به  هرات ی در نزدیکیی خاندان امیران و سرداران ناحیه

برای  ابومسلم نام پوشَنگ یا فوشَنج بودند و در مبارزات

در اختالف بین  .عّباس شرکت داشتند روی کار آوردن بنی

، امین و مأمون، طاهر پسر حسین جانب الرشید هارون پسران

مأمون را گرفت و در جنگی که علی بن عیسی بن ماهان، 

کرد، طاهربن حسین او  مأموندر برابر سردار امین، در ری 

 را شکست داد و کشت. 

 

طاهر  ،به پاس این خدمات ،به خالفت رسید مأمون هنگامی که

از امنّیت شهر، شُرطه بغداد کرد و چند را برای پاسداری 

اند که طاهر  سال بعد حکومت خراسان را به او داد. نوشته

علی ابن موسی  خواست با پس از فتح بغداد، هنگامی که می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D9%84%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D9%84%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
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ولیعهد مأمون بیعت کند، با دست چپ با او بیعت  -الرضا

 :کرد! و گفت

 .دست راست من در خراسان در بیعت مأمون است

 :گفت ،چون مأمون این گفته را شنید

گویم تا بیعت او بر هردوی  من هر دو دست طاهر را راست می

 .ما درست باشد

داد یعنی کسی که  «ذوالیمینین» ز این جهت به طاهر لقبا

اند که طاهر با هر دو  دارای دو دستِ راست است. باز گفته

زد و لقب ذوالیمینین به این مناسبت بدو  دست شمشیر می

، هنگامی که طاهر حکومت .م ۸۲۲سال  است. در داده شده

مرو نام خلیفه را از  مسجد جامع خراسان را داشت، روزی در

خطبه انداخت. اگرچه فردای آن روز او را مرده یافتند و 

رود که به وسیله جاسوسان خلیفه مسموم شده باشد،  گمان می

های مّلی  کیل حکومتاّما این تاریخ را آغاز تالش برای تش

 .اند ایرانی شمرده

 

سال حکومت پنحاه  پس از طاهر ذوالیمینین جانشینان او

خراسان را داشتند و در بغداد نیز با نفوذ بسیار چندی 

ترین امیر طاهریان، پس از  در مقام شُرطه بودند. معروف

است که مردی دانا و  عبدهللا بن طاهر طاهر ذوالیمینین،

نماز  دادگر بود و با آن که نام خلیفه را در خطبه

را به دربار  خراسان آورد و هر ساله بخشی از خراج می جمعه

امور  اجازه دخالت در خلیفه فرستاد، اّما به خالفت می

داد. این امیر دانشمند در  را نمی خراسان داخلی

توجّهی خاص داشت  کشاورزی بسیار کوشید. به نیشابور آبادانی

نگهداری  باره راه و از همین رو به فرمان او کتابی در

 . ها نوشته شد از قنات

 آمد و  رفت محلّ  عبدهللا بن طاهر ربارِ د

آخرین  بود. زبان پارسی نویسندگان و شاعران و دانشمندان

امیر طاهریان، محّمد بن طاهر، به دست یعقوب ِلیث صّفار 

. وی پس از مرگ یعقوب آزاد گردید و دوباره به زندانی شد

مقام ریاست شهربانی بغداد رسید. اّما دیگر نتوانست 

 «.حکومت خراسان را به دست آورد

 

 چکیده یی از دودمان طاهریان:

طاهریان نخستین سلسله ایرانی هستند که از سوی حکمای 

 -هندوستان -های مهمی از ایران یعنی خراسان عباسی بر بخش

ری و همدان  -برخی از مناطق طبرستان کرمان و گرگان و

 ،در زمان خالفت امویان ،از این پیش .حکومت کردند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
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کردند. دولت طاهریان در  حکمرانان عرب بر ایران حکومت می

 .سال توانست حاکمیتی یکپارچه تشکیل دهد ۵۵حدود 

 

 ریشه طاهریان:

طاهریان در اصل ریشه و تبار ایرانی داشتند که 

فردی به نام ابوطیب طاهر بن حسین  دودمانگذار این دبنیا

موسس  نخستینبن محمد بن مصعب بن ماهان بن خزاعی است که 

 .آن به طاهر بن حسین معروف است

 

 چگونگی تشکیل دودمان طاهریان از سوی طاهر بن حسین:

طاهر  .طاهر بن حسین از فرماندهان بزرگ عباسیان بود

برادرش یعنی امین را بر ر برابر دفرماندهی لشکر مامون 

عهده داشت و طاهر با قتل امین به عنوان حاکم شام و 

 همهعراق و مغرب تعیین شد اما در چند سال بعد به حکومت 

منصوب  ،های شرق بغداد که مهم ترین آن خراسان بود سرزمین

های خود  شد که فعالیت آغازگردید. استقالل طاهر از آنجا 

ها و منابر مساجد  ختن نام مامون از خطبهرا از جمله اندا

  .شروع کرد و همین کار را ادامه داد

 

 بذر اختالف افکنی هارون رشید، آغازی بر سلسله طاهریان:

 میانسلطه خود را زیر پس از این که هارون الرشید مناطق 

با این کار بذر اختالف افکنی دو  ،دو فرزندش تقسیم کرد

اعتراض مامون شد. هارون والیت  برادر را کاشت و این سبب

شام و عراق را به پسرش امین و هم چنین به پسر دیگرش 

همدان تا نواحی شرقی ایران را خالفت بخشید. البته این 

موضوع به خودی خود باعث جنگ دو برادر نشد اما اقداماتی 

از جمله تحریک یکی  ،داد که امین یکسوگرایانه انجام می

خلع برادرش و جانشینی پسرش موسی  امین برای نرایاز وز

به جای مامون و اثر کردن آن بر روی امین با انجام 

های مختلف پس از حمد و ستایش خدای  دستور این که در خطبه

بزرگ و بردن نام امیر امین بزرگ نام مامون دیگر گفته 

نشود و نام پسرش بر منابر برده شود و مردم برای پسر او 

یک کار نبود و امین عالوه بر این  دعا کنند البته این

سازمان جاسوسی اطالعاتی َبرید را در خراسان ایجاد کرد و 

های از مناطق خراسان را به افرادی واگذار  هم چنین بخش

کرد بدون این مامون را در انجام این کار مطلع کند همین 

 .جنگ دو برادر شد آغازکار سبب باال گرفتن اختالفات و

 

 بن ماهان:جنگ طاهر و ا
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اقدام خود ابن ماهان را به حکومت سراسر  نخستینامین با 

ژیک برای ییبا استراترتق  جبل منصوب کرد )جبل نام منطقه

آمد و همدان، نهاوند، قم و اصفهان را  می شمارایران به 

پنحاه  گرفت( اما چند ماه بعد امین با فرستادن در بر می

امون رفت. اما در هزار سوار به منطقه جبل به جنگ با م

همین زمان یکی از افراد صاحب نفوذ در دربار امین به 

با وفاداری به مامون و تحریک امین  ابن سهل نام فضل

در امین خواست تا ابن ماهان به جنگ برود و این موضوع 

ابن ماهان در زمانی که  .اثر کرد و او را به جنگ فرستاد

های بسیاری در حق مردم  ظلم وستم ،والی خراسان بود

شد تا مردم با  خراسان کرده بود و این موضوع باعث می

جدیت بیشتری با حنگ با او بروند. در همین زمان بود که 

به جنگ و طاهر را  برگزیدمامون نیز سردار سپاه خود را 

با ابن ماهان فرستاد. ابن ماهان با دست کم گرفتن طاهر 

چهار  ی که انجام داد در ری بای و اقدامات بچه گانه

هزار سوار طاهر روبرو شد و ضربه به شدت مهلک خورد و پس 

های زیادی ابن ماهان را کشت و پس از آن  از آن با درگیری

صاحب دو دست بود که مامون به او لقب ذوالمینین را داد )

اند  راست( در مورد این که چرا به طاهر این لقب را داده

ها آن است که  چند روایت وجود دارد که معتبرترین آن

شمشیری که بر دو دست  طاهر پرچمدار ابن ماهان را با

کند و او را  ی سخت بر سر او وارد میی ضربه ،گرفته بود

 .آورد کشد و پرچم را به زیر می می

 

 های پی در پی طاهر بن حسین و سقوط امین:پیروزی 

اما طاهر پس از این جنگ فتوحات بسیاری از جمله بر 

های همدان، قزوین، حلوان و اهواز را انجام داد و  جنگ

توانست تا به برخی از توابع اهواز مانند یمامه، بحرین 

و عمان چیره شود اما بعد از این طاهر از طریق را خشکی 

 والیان دو شهر کوفه و بصره خود را به کوفه رسید و

ها را  تسلیم او کردند و طاهر نیز به خاطر همین کار آن

ها را در همان مقام ابقا کرد  آن ،نکشت و عالوه بر این

سپس شهر مداین را تصرف و بغداد را محاصره کرد و پس از 

به عقب آمده  رود دجله امین که تا ،های فراوان کش و قوس

به دریا گریخت اما در همین  ،بود و شکستش حتمی شده بود

های بسیار زیادی  هنگام طاهر به رود دجله رسید و با تالش

ی که امین بر آن سوار بود را با سنگ و چوب سوراخ یکشتی 

ا طاهر به همین مقدار بسنده نکرد و با پریدن به کرد ام

داخل آب امین را از آب سالم بیرون آورد و او را به بند 

 .ولی سرانجام یکی از یاران طاهر او را کشت .کشید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%87%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%87%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D8%AC%D9%84%D9%87
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مامون با علی ابن موسی  ،سال بعد، پس از قتل امین سه 

اما  .الرضا بیعت کرد و او را به ولیعهدی معرفی کرد

ها از ولیعهدی او  های آن داران عباسی و موالیخیلی از سر

ناخشنود شدند و به اعتقاد شیعیان علی ابن موسی الرضا 

 ،وسیله مامون تهیه شده بوده با خوردن انگور سمی که ب

 .کشته شد

 

 تاسیس حکومت طاهریان:

های  پس از ماجرای کشته شدن علی بن موسی الرضا و ناراحتی

به وسیله طاهر و با مامون از کشته شدن برادرش 

میانجیگری وزیز وقت مامون در عهدی با طاهر بن حسین 

اجازه تاسیس دولت طاهریان را از منطقه جبل تا غرب را 

داد و به این صورت طاهر بن حسین دولت طاهریان را تاسیس 

در مورد فوت طاهر موارد  درگذشت.کرد اما چند ماه طاهر 

ی که در چشم او ایجاد ی شود از جمله عارضه زیادی مطرح می

د ی نیز معتقی ی بر اساس تب بسیار باال و عدهی  عده ،شد

ی که طاهر با غذایی یی شند مکر مامون و ریختن سم در ترا

 .باعث مرگ او شده است ،که شکار کرده بود

 

 طاهر ابن حسین: -نظر مامون در باره سردار سپاهش

و در کارها گفت او هیچ وقت از کسی پروا نداشت  مامون می

کرد و همیشه مردی فراتر از انتظار بود. زمانی  سستی نمی

 هیچ چیزی برای خودش نخواست و ،که بغداد را فتح کرد

از قتل بسیاری از  .شفاعت وزیران و مریدان امین را کرد

 .مردم عادی توسط مامون گذشت

 

 :رسیدن حکومت به طلحه بن طاهر پس از مرگ طاهر

طلحه هفت  ،در کل .ت به پسرش رسیدپس از مرگ طاهر حکوم

های بی پایان  سال حکومت کرد که مهم ترین اقدامات او جنگ

 .با خوارج بود که نتیجه خاصی را هم در بر نداشت

 

 آغاز حکومت عبدهللا ابن طاهر:

 ،عبدهللا با توجه به این که با فرزند مامون به دنیا آمد

رد و به او فرزند خود تربیت ک همچونمامون عبدهللا را 

داد و  ی میی مانند فرزندش در کارهای مختلف دربار وظیفه

مند بود. از جمله  ون عالقهمعبدهللا از این نظر بسیار به ما

لشکرکشی به منطقه جزیره،  ،کارهای موثر او در این دوره

فتح مصر و فتوحات دیگری در همین مناطق البته با اقتدار 
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ت به منطقه اسکندریه ها توانس بود. او پس از این جنگ

 .ی در جنوب اسپانیا( برود و آنجا را فتح کندی )ناحیه

 

 جنگ عبدهللا با خرمدینان:

ابومسلم  ی بودند که پس از قتلی خرمدینان در واقه فرقه

خرمیه در واقع نهضتی  .بر ضد عباسیان برخاستند خراسانی

ها  در جهت اصالح آیین مزدک بود که عبدهللا بن طاهر با آن

 .را شکست دادایشان جنگید و 

 

 قیام علویان:

 که ها صورت گرفت آندر برابر هایی  در زمان طاهریان قیام

قیام محمد بن قاسم علوی بر ضد طاهریان و از جمله 

امام چهارم  قاسم که از نوادگان .عباسیان بود

در نواحی خراسان قیام کرد و به دلیل اخالق  ،بود شیعیان

مردم بسیار مورد اعتماد بود و میان نیکویی که داشت در 

مسجد  زمانی که در .کرد به راحتی مردم را قانع می

او بیعت  هاز مردم خراسان بشماری  ،مالزم بود پیامبر

ولی در جنگ با عبدهللا شکست خورد و سپس عبدهللا او را  .کردند

 وگریخت اما توسط یارانش از زندان  .به بغداد فرستاد

 .دیگر هیچ کسی نتوانست او را پیدا کند

 

 قیام  مازیار:

 .قیام مازیار بود که حوادث خاصی داشت ،اما قیام دوم

مازیار در کل با طاهریان روابط خوبی نداشت و خراج را 

میان های  همین کینه توزی .داد مستقیمًا به بغداد می

مازیار و عبدهللا با دخالت افشین که یکی از سرداران معتصم 

روستاییان و شدت گرفت و سر انجام با کمک  ،بود

و در آغاز شهرنشینان در منطقه طبرستان شورش کردند

 .هایی از ساری و آمل مسلط شودبخش مازیار توانست بر 

اما با فرستادن نیروهای بسیار زیادی از ری و بغداد از 

محاصره شد و سرانجام دستگیر و به بغداد  ،سوی معتصم

ده فرستاده شد و معتصم که از حیله گری افشین آگاه ش

او را با افشین در بغداد روبرو کرد و پس از اقرار  ،بود

ضربه شالق  ۵۰۰مازیار به  ،مازیار بر کمک افشین به او

اما به همین صورت  .شالق مرد ۴۵۰محکوم شد که پس از تحمل 

در همان زندان چند سال بعد  افشین به زندان محکوم شد و

و حکومت بر ال پانزده س مرد. عبدهللا بن طاهر پس از گذشت

 .سر انجام در نیشابود درگذشت ،مناطق مهم ایران

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1


 239 

 رسیدن پسر عبدهللا به قدرت:

قاضی  پسر او طاهر بن عبدهللا با میانجیگری ،پس از عبدهللا

در زمان طاهر اتفاقات  .ود به جای پدر نشستاود القضات

مانند باد  .به شدت در ایران اوج گرفت بالیای طبیعی و

شمار وزید و باعث کشته شدن  ت ترکستان میسردی که از سم

زمینلرزه بعد  .زیادی از مردم به وسیله بیماری زکام شد

بسیار مهیب رخ داد و حدود شصت هزار نفر زیر آوارها  یی

مردم جان خود را از دست دادند و در این دوران به شدت بر

 .سخت گذشت ایران

 

 سراشیبی سلسله طاهریان:

حکومت به دست محمد بن طاهر افتاد و این  ،از طاهر پس

ها و اقدامات ساده خود باعث کوچک شدن  فرد با خود سری

در زمان او علوان بر طبرستان، آمل،  .سلسله طاهریان شد

و ری مسلط شدند اما پس از چند سال با فشارهای ساری 

خارجی محمد بن طاهر با نیروهای بیشماری بر بسیاری از 

در همین زمان بود که یعقوب  .مناطق طبرستان مسلط شدند

لیث صفار به هرات لشکر کشید و در جنگی سخت موفق به 

بعد از آن بود که یعقوب بر مناطق  .ها شد شکست آن

بلخ چیره شد و دودمان طاهریان را از این کرمان، فارس و 

 .والیات برچید

 

شهر مرو بود که امروزه به نام آغاز طاهریان در  پایتخت

اما عبدهللا بن طاهر آن را به نیشابور  .ترکمنستان است

 .برد

 

 :طاهریانریشه 

خود یک خاستگاه اصیل ایرانی و زندگی اشرافی  طاهریان

نیز غافل نبودند و  توده مردم در ضمن از منافع .داشتند

و فرهنگ و تشویق شعرا دانش  ترویج علم با مواردی مانند

وسیع و فعالیت ادبی در میان فرمانروایان جایگاه ممتازی 

 .اند در ضمن بیشتر امیران طاهری شاعر نیز بوده .داشتند

 

 اوضاع دیوانساالری و فرهنگی طاهریان:

 خودهای مردم را  طاهریان امیرانی بخشنده بودند و خواسته

در  .با افرادشان بسیار مهربان بودند .کردند رسیدگی می

 زمان طاهریان شکار، شطرنج و چوگان ورزش مورد عالقه آن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC_%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC_%D8%B9%D9%84%D9%85
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خود معمواًل چوگان  بیکاری ها بود و برای گذراندن اوقات

 .کردند بازی می

 

های اداری و لشکری به دست  طاهریان دستگاه دورهدر 

از این راه . گردد کارداران و دبیران ایرانی اداره می

های کهن ایرانی هم مانند میراث  های کشورداری و آیین شیوه

ها منتقل شد. اسالم در این زمان در عمق  ساسانیان به آن

زبان سیاست و علم بود  زبان عربی جان مردم ریشه گرفت و

  .مردم جای داشتمیان اما زبان فارسی همچنان در 

 

هایی به نام  سازماناز سوی در زمان طاهریان امور اداری 

انگیز بر یاما یکی از کارهای شگفت .شد دیوان اداره می

گماشتن افرادی بود که در آن دیوان تجربه  ،طاهر

هایی مانند  اما همین افراد توانستند در دیوان .نداشتند

خراج )وزارت دارایی(، دیوان خاتم )دبیر خانه شاهی( و 

های دیگر تسلط کامل پیدا کنند طاهر چند سال بعد  دیوان

ردان گویید من این افراد را برگزیدم تا م در این باره می

سیاست فکر نکنند افراد دیگر حق دخالت در امور مملکتی 

را ندارند. تعلیم و تعلم در زمان طاهریان بسیار اهمیت 

داشت و طاهر در عهد نامه خویش به فرزندش سفارش کرد که 

فقیهان و حامالن دین و عامالن به کتاب خدا را برگزینید و 

آداب و ها مشورت کنید. طاهریان به  در کارها با آن

های ایرانی توجه و گرایش خاصی داشتند و همواره چه  حمکت

های کهن ایرانی را به  در بغداد و چه در خراسان آیین

آموختند البته این نکته نیز قابل ذکر است  دیگر افراد می

یعنی مرو پایتخت ایران های ایران در که بخش مهمی از کتاب

 نگه داری می شده است. 

 

در زمان طاهریان نهادهای اصلی کشور دبیری، شرطه، برید، 

قضا و سپاه نام داشت که هرکدام کار مخصوص به خود را 

های علویان،  یامانجام می دانند. در زمان طاهریان به ق

طبرستان، عراق قاطعانه ایستادند و به این وسیله حمایت 

خود را از عباسیان اعالم کردند در ضمن در آن زمان با 

خوارج که مردمانی شورش گر و مفسد شده بودند به شدت 

ها را نابود کرد زوال طاهریان نیز به  برخورد کرد و آن

متن به آن کامالً  دست یعقوب لیث صفار اتفاق افتاد که در

 .اشاره شد

 

 :پانویس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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انتشارات  ،اریخ بغدادی، ت بغدادی، ابوبکر. 

 .۱۳۸۶اساطیر، 

 تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا  ،اکبری، امیر

تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم ، انجام

 1391انسانی، 

 .ریچارد نلسون  ،«طاهریان و صفاریان.، ا باسورث، ک

 ،. ترجم حسن انوشه4 ج. ،کمبریج ،تاریخ ایران  ،فرای

 1390تهران: انتشارات امیرکبیر، 

 اثر ابوالفضل احمد بن ابی طاهر  تاریخ بغداد کتاب

 طیفور

 محمد بن جریر طبری اثر ابو جعفر تاریخ طبری 

 نوشته احمد یعقوبی به ترجمه محمد  تاریخ یعقوبی

 ابراهیم آیتی

 نوشته رضا  ،تاریخ و تمدن اسالمی در قلمرو سامانیان

 ناجی

 تألیف محمد بن خاوندشاه بلخی، تهذیب و «روضة الصفا ،

 ۱۳۷۳، تهران، عباس زریاب کتردتلخیص از 

 

 
 یادداشت: 

از ماهتابی( را سوم هجری )زیینده سده  حنظله بادغیسی

ه در می شمارند ک زبان پارسی و گویندگانسخنوران نخستین 

از قول احمد بن  نظامی عروضی .است زیسته می طاهریان عهد

دهد. از اشعار  شعری به وی نسبت می« دیوان»عبدهللا خجستانی 

وی تنها پنج بیت شامل یک قطعه دو بیتی و یک مفرد به 

 است که وفات حنظله در است. در مجمع الفصحا آمده دست آمده

 .است هجری قمری بوده ۲۱۹سال 

اثر  چهار مقاله شعری از حنظله بادغیسی به روایت از کتاب

 :نظامی عروضی سمرقندی

 مهتری گر به کام شیر در است

 کن ز کام شیر بجویشو خطر 

 یا بزرگی و عز و نعمت و جاه

 یا چو کردانت مرگ رویاروی

 

 کرده است: بعوفی نیز شعر زیر را به وی منسو

 یارم شپند گر چه بر آتش همی فکند

 از بهر چشم تا برسد مر ورا گزند

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87
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 او را سپند و آتش ناید همی به کار

 با روی همچو آتش و با خال چون سپند

 

  

 

محمود  َور اق   پیشگام پارسیگو،  انشاعر ازیکی دیگر 

بود. از او  صفاریان و یانطاهر های همدوره با دودمان ه َروی

 :است تنها یک دوبیتی به جا مانده

 نگارینا به نقد جانت ندهم

 گرانی در بها ارزانت ندهم

 گرفتستم به جان دامان وصلت

 نت ندهمدهم جان از مف و داما

 صفاریان

 

 

 

 
 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
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هایی از ایران و  دودمانی ایرانی بود که بر بخش َصف اریان

 .کردند تاجیکستان و پاکستان کنونی حکومت می افغانستان و

را از  بود و آنان)زرنج(   َزَرنگ پایتخت ایشان شهر

به  حمله اعراب دانستند که پس از نوادگان ساسانیان می

زبان  سیستان مهاجرت کرده بودند. در زمان صفاریان

زبان رسمی شد و تا حدودی از مرگ تدریجی آن  فارسی

 .جلوگیری شد

اهل سیستان بود  ،صفاری مردی عیار و جوانمرد قوب لیثیع

و به دلیل محبوبیتی که میان مردم آنجا به خاطر جنگ با 

خوارج به دست آورده بود، توانست قدرت را به دست گیرد و 

به حکومت برسد. یعقوب لیث بعد از تشکیل حکومت خود، 

 ابتدا به کرمان و شیراز حمله کرد و آن صفحات را تسخیر

نمود، سپس به خراسان رفت و آنجا را فتح کرد و حکومت 

طاهریان را نابود ساخت. وی سپس به طبرستان رفت، ولی در 

نشینی کرد. یعقوب  شکست خورد و عقب علویان طبرستان جنگ با

را  بنی عباس لیث صفاری همیشه آرزو داشت روزی حکومت

سرنگون کند، به همین جهت با لشکری فراوان خوزستان را 

یر کرد و به سوی بغداد حرکت نمود، اما در جنگ با تسخ

خلیفه شکست خورد و به شدت زخمی شد. در اواخر عمر، 

دوباره با لشکر خود خوزستان را تسخیر کرد و قصد داشت 

دوباره با خلیفه جنگ کند، اما در همین زمان به طور 

ناگهانی بیمار شد و کمی بعد از دنیا رفت. همه 

ن که یعقوب لیث مردی بسیار شجاع و تاریخنویسان در ای

 همنوا اند.دالور و باهوش و سیاستمدار بوده است، 

 

فرمانروای سیستان و  عمرو لیث برادرش ،از مرگ او پس

چون برادر مردی بسیار شجاع بود، کرمان شد. عمرو لیث هم 

با این حال در ابتدای حکومت با خلیفه بیعت کرد. پس از 

چند سال عمرو لیث حکومت خراسان را از خلیفه بنی عباس 

امیر  طلب کرد. خلیفه گفت که اگر عمرو در جنگ با

حاکم خراسان پیروز شود، حکومت خراسان  اسماعیل سامانی

به دست او خواهد بود. اما عمرو لیث در جنگ با امیر 

اسماعیل سامانی شکست خورده و اسیر شد و سرانجام در نزد 

  .فه بغداد به قتل رسیدخلی

 

یادآور « یعقوب و دودمانش»در بررسی طراز اول  نولدکه

دگی یعقوب شود که منابع مربوط به خاستگاه و اوایل زن می

 لدرتُ بِ  های گویی و دشواری است. بررسی و عمرو پر از تناقض

ید که باره منابع تاریخ صفاری، وی را بدانجا کشان در

منابع را به دو گروه تقسیم کند. گروه نخست منابع 

بودند و شامل کسانی بودند که معاصر یعقوب و « غربی»

 های مغرب سیستان و خراسان.  عمرو در سرزمین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D9%84%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D9%84%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D9%84%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF
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به گفته برتلد، روایت غربی به دلیل معاصر بودن با 

رویدادهای مشرق، در ضبط تاریخ رویدادها دقیقتر است، 

کرده که با محل وقوع  آن در جایی زندگی میاما چون مؤلف 

باره  هایی که در رویدادها فاصله زیادی داشته، آگاهی

دهد، خواه  اوضاع سیاسی و جغرافیایی مشرق به دست می

این  نویسانناخواه ناقص و مخدوش اند. از جمله تاریخ

گروه یکی یعقوبی است، اما هم برتلد و هم پیش از 

ق/  ۲۶۰اند که اگر چه یعقوبی حدود  گفتهآگوست مولر او

 با اینهای خالفت به مرکز آن رفت،  م از مشرق سرزمین ۸۷۴

بسیار اندک است، اما  ،جا آورد همه اطالعاتی که از آن

توان به دست آورد،  این اطالعات اندک را در جای دیگر نمی

باره سفرهای جنگی یعقوب به  ی جزئیات تازه دری مگر پاره

که در گزارش دادن  طبری کرمان و فارس. همین امر در مورد

نیز صادق  ،پردازد های خود می این رویدادها به نقل دیده

ی بلندی را که در کار ی مقاله زندگینامه ابن خلکان. است

دهد و مطالب آن را  به یعقوب اختصاص می ،او استثنائی است

لحسین عبیدهللا عضو ااز چندین منبع مختلف گرفته است. ابو

باره رویدادهای  خاندان طاهری بود و بنابراین گویا در

اند،  بار بوده ان او بسیار مصیبتمشرق که برای خاند

هایی فراوان داشته است. از جمله منابع ابن خلکان  آگاهی

نیز مهمترین منابع غربی، یعنی ابوعبیدهللا محمد بن ازهر 

 نویسباره تاریخ های خود در اخباری است که وی نیز آگاهی

  .بود« ابن بسام»معروف علی بن محمد، معروف به 

 

بر خالف فی المثل  ،تعلق دارند« شرقی»منابعی که به گروه 

یعقوبی همروزگار اوایل دوره صفاری نیستند، اما در دوره 

جانشینان صفاریان در خراسان، یعنی سامانیان زندگی 

کردند. در نتیجه، در به دست دادن تاریخ دقیق  می

رویدادها دقت کمتری دارند، اما در عوض به ذکر جزئیاتی 

آید. گذشته از این  دیگر به دست نمیپردازند که در جای  می

ها سخن رفته، ابن خلکان از منبع  دو منبعی که از آن

گاه با  کند که اطالعات او گه دیگری به نام سالمی یاد می

دهند همخوانی ندارد؛  هایی که منابع دیگر به دست می آگاهی

اثیر نیز در تألیف خود هم از کتاب ابن ازهر بهره  و ابن

تاریخ نویس ، یهای سالمی. گردیز م از نوشتهگیرد و ه می

از بیشتر های خراسان اسالمی که  غزنوی نیز از تاریخ والیت

شود، اما خود اثر از میان رفته، استفاده  قول می آن نقل

کرده است. ابوعلی حسین بن احمد سالمی از کارکنان دستگاه 

دیوانساالری سامانی در نیمه یکم سده چهارم هجری / دهم 

باره اوایل  یالدی بود. با توجه به آگاهی احتمالی او درم

دوره صفاری، برتلد حدس زده که وی از وزیران سامانی بود 

که اندکی پیش از شکست عمرو بن لیث از امیر اسماعیل بن 

 کرده است. م خدمت امیر صفاری می ۹۰۰ق /  ۲۸۷احمد در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1_(%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1_(%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86
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ی، باره صفاریان طبقات ناصر همچنین، گویا که بخش در 

نوشته منهاج بن سراج جوزجانی، تاریخنویس غوریان در سده 

هفتم هجری/ سیزدهم میالدی در نهایت برگرفته از کتاب 

سالمی است. منبع واسطه شاید قصص ثانی ابن هیصم بوده 

باره کتاب اخیر چیز دیگری دانسته نیست.  است. اما در

باره اوایل دوره صفاری در  همچنین، حکایت متعدد در

حکایت  ۳۷ها را  الدین شمار آن الحکایات )نظام امعجو

ترین شکل آن در  دهنده سنت شرقی در تازه داند که نشان می

 سده هفتم هجری/سیزدهم میالدی است(. 

 

عوفی منبع چندین حکایت خود را اخبار یعقوب لیث و اخبار 

کند و ناظم حدس زده است که این منابع در  آل لیث یاد می

های خراسان  های مربوط در تاریخ والیت بخشواقع عناوین 

نویسانی  اطالعاتی که در آثار جغرافی ،اند. سرانجام بوده

آمده، از جهت  الذهب مسعودی مروج و ابن حوقل و اصطخری چون

شماری، باید از منبعی تعبیت کنند که پیش  های سال زمینه

از اثر سالمی نوشته شده بودند. اصطخری در اثر جغرافیایی 

پردازد که  خود چنان به توصیف مفصل و جز به جز زرنگ می

 فر کرده استگویی خود )یا سلف وی بلخی( به سیستان س

باره آغاز کار یعقوب در کتاب بزرگ خود  مسعودی در 

تلخیص آن است، سخن رانده  الذهب مروج اخبارالزمان که

های زندگی یعقوب به سرعت  است. متأسفانه مروج از سال

 . دهد باره به دست نمی گذرد و گزارش مفصلی در این می

 

منابع تاریخی موجود در باره مشرق ایران، چه آن هایی که 

چه آن هایی که از قرن پنجم  اند و به عربی نوشته شده

هجری/یازدهم میالدی به بعد به فارسی تصنیف گردیدند، کالً 

ورزند. بیشتر تاریخنویسان  با صفاریان خصومت می

بازتابنده محیط اجتماعی سلسله مراتبی و اشرافی خالف 

عباسی و امپراتوری سامانیان، غرنویان و سلجوقیان 

و نسب پست صفاریان با  باشند. این تاریخنویسان در اصل می

دانستند که بر  نگرند و آن ها را عصیانگرانی می تحقیر می

هم  پا خاسته بودند، و رویه ضد اقتدار قانونی خلفا ب

اند.  رفته در نظر آن ها صفاریان فراتر از راهزنان نبوده

نخستین صفاری احساسات مذهبی شدیدی  نرایظاهرًا ام

است که آن ها از ضرورت  نداشتند، اگر چه شواهدی در دست

اند. با وجود  خبر نبوده جلب رضایت طبقات مذهبی سنت بی

این، تاریخنویسان بارها آن ها را به رفض و مهمتر از 

اند، زیرا فرقه خارجی  همه به همدلی با خوارج متهم کرده

در سیستان مدتی درازتر از بیشتر بالد شرقی اسالم دوام 

 آورده بود. 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%AE%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%AE%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%88%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%88%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1
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اند، جای  ریان دارای اعتقادات خارجی بودهکه صفا در این

توان انکار کرد که یعقوب افواج  تردید است، اما نمی

های جنگی آن  خارجی را داخل سپاه خود کرده و از قابلیت

ها بهره برده بود. نظام الملک که دلمشغولی تهدید 

فدائیان غالت شیعه به ساختمان امپراتوری سلجوقی بوده، 

های  داند. تنها در نوشته اعیلی مییعقوب را حتی اسم

های  مسعودی که با شیعیان همدلی داشت، قابلیت

تردیدناپذیر یعقوب به عنوان یک رهبر نظامی مشفقانه 

 . شود ارزیابی می

خوشبختانه در تاریخ سیستان که بخش عمده آن را مؤلف 

های سده پنجم هجری/یازدهم میالدی  سگزی گمنامی در سال

لبی آمده است که دشمنی منابع سنی را نوشته است، مطا

پرستی محلی زیادی  کند. مؤلف کتاب وطن بسیار تعدیل می

وردهای یعقوب و عمرو با غرور ادهد و در دست نشان می

نگرد. زیرا این امیران، والیت دوردست و نسبتًا بی  می

اهمیت سیستان را برای مدتی مرکز امپراتوری پنهاوری 

الب آمده و بر خلفای عباسی ترس کردند که بر طاهریان غ

انداخته بود. تاریخ سیستان از صفاریان در طی دو قرن 

توان آن را  گوید که می حیاتشان چنان به تفضیل سخن می

تقریبًا یک سوم کتاب به . منحصرًا تاریخ صفاریان نامید

سال  ۱۴۰تاریخ سیستان و امیرهای صفاری در طی کمابیش 

ب و تصرف سیستان به دست میان به قدرت رسیدن یعقو

 م اختصاص دارد.  ۱۰۰۳ق /  ۳۹۳غزنویان در سال 

 

گرایش نویسنده ناشناخته این کتاب، خنثی کننده سودمند 

نگرش دشمنانه تقریبًا همه منابع دیگر است. این منابع 

ن هایی چون اهای اشرافی و سنی دودم دیگر که در محیط

ردند، صفاریان را ک سامانیان، غزنویان و سلجوقیان کار می

هایی آنان، دودمان  دانستند که درازدستی راهزنانی می

محبوبی چون طاهری را در خراسان برانداخت، بنیاد قدرت 

خالفت در جنوب ایران را سست و لرزان کرد و تنها تالش 

بلندپروازانه ایشان برای براندازی دولت سامانیان در 

. نویسندگان سنی ماوراءالنهر پیشروی آنان را متوقف ساخت

وابسته به دستگاه خالفت اتهام همدلی صفاریان با خوارج و 

اند. اما  استفاده آن ها از سپاهیان خارجی را بارها گفته

الملک  کم، این اتهام دومی راست است. وزیر بزرگ، نظام دست

توسی که ذهنش را اندیشه تهدید اسماعیلیان و فدائیان 

سلجوقی پر کرده بود، گام ایشان به چهارچوب امپراتوری 

را فراتر نهاده حتی یعقوب را از پیروان مذهب اسماعیلی 

خواند. اما تاریخ سیستان صفاریان را تجسم غرور و  می

بیند، رهبرانی که برای مدتی کوتاه  دوستی محلی می میهن

سیستان را مرکز امپراتوری پهناوری کردند که گستره آن 

. رسید اق در غرب میاز کابل در شرق تا مرزهای عر
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پرویز،  برخی از تاریخنویسان نسب یعقوب لیث را به خسرو

رسانند و معتقدند که در زمان حمله اعراب، یکی از  می

منامی اقامت گزیده و در گ دزپل پرویز در فرزندان خسرو

که از جانب  به علت آن وگذراند. نوادگان ا زندگی می

ها شناخته شده بودند، تصمیم به ترک آن محل گرفتند و  عرب

اقامت کردند و چون در آنجا نیز احساس خطر  فواد هفت در دژ

یعقوب از آن خاندان است و  نمودند، به سیستان رفتند و

یعقوب بن لیث بن معدل بن »نگارند:  نسب او را چنین می

حاتم بن ماهان بن کیخسرو بن اردشیر بن قباد بن 

اما به طور کلی، سند معتبری در باره «. خسروپرویز

یعقوب وجود ندارد و در انتساب او به پادشاهان  نیاکان

هایی که  موم حکومتساسانی جای تردید است، زیرا تقریبًا ع

اند، به نحوی خود  از ورود اسالم در ایران تشکیل شده پس

از اسالم  پیشن های بزرگ ایرانی ارا به یکی از خاند

اند. علت این انتساب، از طرفی واکنش  منسوب کرده

ها و تحقیر عجم بوده است و  عصبیت عرببرابر ایرانیان در 

پرستی  از حس ملیتتوانستند  از طرف دیگر، بدین ترتیب می

مردم استفاده کنند و با بیدار کردن غرور قومی از کمک و 

به مقابله با  ،بر آنافزون یاری آن ها برخوردار شوند. 

. فرستادگان خلفا پرداخته و حکومت مستقلی تشکیل دهند

رمانروایان مسلمان، از ایرانی گرفته تا عرب و فرمان

ان ساسانی متصل ی به دودمی ترک، همگی خود را به گونه

.گاه فراموش نشدند گونه، ساسانیان هیچ کردند و بدین می
 

 

با حیله و بدون جنگ بر نیشابور دست  ۲۵۹یعقوب در سال 

یافت. او در خراسان تجهیزات نظامی طاهریان را تصاحب 

نمود و جمعی از نظامیان و مردم خراسان را به سپاه خویش 

وج قدرت به سر عقوب در این زمان در ایملحق ساخت. 

ی به محمد بن ی برد. او پیش از تصرف نیشابور طی نامه می

طاهر اعالم کرده بود که به دستور خلیفه، قصد تصرف 

سرکوبی حسن بن زید را دارد. حال بعد از تصرف در 

توانست این مقصود را به  خراسان، با امکانات بهتر می

برستان، انجام برساند. یعقوب در مسیر حرکت خود به سوی ط

گرگان را تصرف کرد. پیش از ورود او به طبرستان، بعضی 

محلی که با داعی کبیر دشمنی داشتند به او  انریاز ام

های داعی کبیر و مردم را درهم  پیوستند. یعقوب مقاومت

شکسته تا آمل پیشروی کرد. داعی کبیر از مردم خواست تا 

انی، های نظامی کوچک، به شیوه پارتیز با تشکیل دسته

سپاهیان یعقوب را از پا درآورند، یعقوب نیز متقابالً بر 

تا والیت چنان شد که از طعام و لباس »مردم سخت گرفت: 

 .« هیچ با خلق نماند

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85
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مردم به مقر افرادی که یعقوب به فرمانروایی بر شهرها 

تاختند و به این طریق فرصت استقرار یافتن  گماشت، می می

کردند. یعقوب در تالش  یشان سلب مینیروهای صفاری را از ا

برای دستیابی بر داعی کبیر وارد ارتفاعات منطقه نیز 

شدند، ولی عاقبت خسته و درمانده، در تالش برای دستیابی 

بر داعی کبیر وارد ارتفاعات منطقه نیز شدند، ولی عاقبت 

خسته و درمانده، در حالی که بر پشت یاران خویش حمل 

ها پایین آمد و چون ماندن در  کوهگردید، از فراز  می

خویش ارزیابی کرد، ناگزیر در محرم  زیانمنطقه را به 

هجری به سوی گرگان بازگشت. یعقوب در این حمله دچار  ۲۶۱

ناپذیری بر  صدمات بسیاری گشت، ولی توانست خسارت جبران

 .علویان وارد آورد

 

 

 فروپاشی صفاریان

ت غیرمستقیم به نقش نویسنده کتاب تاریخ سیستان، به صور

و چون بر : »ها در فروپاشی سلسله صفاری اشاره دارد ترک

منبر اسالم به نام تركان خطبه زدند، ابتداء محنت سیستان 

تا  ،روز بود و سیستان را هنوز هیچ آسیبی نربده بود آن

 .« این وقت

 

ها، زبان عربی، زبان رسمی  بعد از فتح ایران به دست عرب

ه شد. چون صفاریان حکومت قسمتی از شرق و دیوانی شناخت

پرستی و میهن ایران را به دست آورند، یعقوب که احساسات 

استقالل طلبی بر او غلبه داشت، به مخالفت با فرهنگ و 

به زبان عربی که ثمره و نشان غلبه بیگانگان بر سرزمینش 

وقتی شاعری بنا بر رسم زمان،  .برخاست -شمار می رفت

عربی در مدح یعقوب لیث سرود، وی او را ی به ی  قصیده

برایش شعر  ،فهمد کرد که چرا به زبانی که نمی نکوهش

است. با شنیدن این سخن، محمد بن وصیف که اداره  سروده

ی به فارسی ی امور دیوان یعقوب را بر عهده داشت، قصیده

در مدحش سرود و این قصیده آغاز سرودن شعر درباری به 

زبان عربی به راستی یا یعقوب، آ .این زبان گردید

مشخص نیست. درست کرد؟  دانست یا تظاهر به ناآشنایی می نمی

نماید که او با حضور در جمع مطوعه، و  بعید می ،از طرفی

اش  در ارتباط و زد و خورد با خوارج که قسمت اعظم زندگی

ی نگرفته باشد. در ی  شود، از این زبان بهره شامل می

ه است که بیشتر پیروان حمزه بن آذرک، تاریخ سیستان آمد

خوانیم که یعقوب  ها بودند. از طرف دیگر، وقتی می عرب

های خانه صالح بن نصر، وقتی با  هنگام گذر از ویرانه

شود، علت را  تاسف دبیرش از نوشته روی دیوار روبرو می

کند.  خواند و ترجمه می گردد و دبیر نوشته را می جویا می
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ده است که چون شعر عربی ممدوحان بر او در جای دیگر آم

 «.او عالم نبود، درنیافت»عرضه شد، 

 

که نخستین شعر فارسی در زمان صّفاریان سروده دیدگاه این 

هایی از اشعار فارسی که در  شده است، درست نیست. نمونه

زمان طاهریان سروده شده مانند دو قطعه از حنظله 

هایی  دتر از آن هم کوششبادغیسی در دست است و احتماالً زو

برای سرودن شعر به اوزان محلی و یا در قالب شعر عربی 

جا صورت گرفته باشد، اما از  جا و آن به طور پراکنده این

است. اقدام یعقوب محّرکی در  آن ها چیزی به دست ما نرسیده

سرودن شعر فارسی شد و آغاز سنتی گردید که سامانیان، 

ادبی ایران، آن را برگرفته و پیشروان راستین رستاخیز 

 ... گسترش دادند

 

یعقوب در شهر زرنگ میان دروازه فارس و طعام، کاخی ساخت 

که دارالعماره نیز در آن واقع بود. همچنین بنای قسمتی 

از بازارهای شارستان زرنگ را که در اطراف مسجد آدینه 

شود  دانند و گفته می قرار داشتند، از آثار یعقوب لیث می

شد،  عقوب عایدات آن را که روزانه هزار درهم برآورد میی

وقف مسجد آدینه در سیستان و مسجدالحرام در مکه کرده 

های مسجد جامع شهر  بود. مقدسی نیز بنای یکی از مناره

داند. از بناهای دیگری که  زرنگ را ساخته یعقوب لیث می

 دهند، قلعه سعیدآباد در شهرستان به یعقوب لیث نسبت می

اصطخر است که چون بر آن غلبه یافت، خرابش کرد، ولی 

بعدها که به ساختمانی جهت زندان نیاز پیدا شد، دستور 

و آنجا را زندان »داد که در همان محل زندان بسازند. 

پوشید،  خشم گرفتگان و کسانی که از کشتن ایشان چشم می

 .قرار داد

 

فارس و  کاخ عمرولیث نیز در شهر زرنگ، میان دو دروازه

طعام قرار داشت و ساختمان بزرگی که خزانه او را تشکیل 

داد، میان دو دروازه کرکویه و نیشک واقع بود. بنای  می

دهند، این شهر از  شهر سَینج را نیز به عمرولیث نسبت می

توابع کرمان و در نزدیکی ایالت سیستان بوده است. او در 

یکی زندان شهر، و در نزد« میدان حسین»نیشابور، در کنار 

دارالعماره ساخت. دارالعماره خراسان در عهد اکاسره تا 

آخر عهد طاهریان در بلخ و مرو بود، و چون دولت به بنی 

لیث رسید، عمرو بن لیث در نیشابور دارالعماره را ساخت 

و نیشابور دارالملک خراسان شد. همچنین در شهر شیراز به 

بنا « جامع عتیق» هجری قمری مسجدی معروق به ۲۸۱سال 

اند آن مقام هرگز از ولی خالی نبوده و بین  گفته»نهاد. 

ساختمان مسجد دیگری «. محراب و منبر دعا را اجابت بود

شود که در زمان تسلطش  در حیرفت به عمرولیث نسبت داده می
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شاه در این  شود طغرل بر کرمان بنا شده است؛ و گفته می

راه سیستان به کرمان و  مسجد دفن است. رباطی را نیز در

های عمرو در  آورند. آبادانی فارس از آثار او به حساب می

 های بعد نیز شهرت داشته است.  اطراف نیشابور تا سال

چون خبر او )شورش ابوعلی سیمجور و »نویسد:  بیهقی می

حرکت او به سوی نیشابور( به امیر محمود رسید، از شهر 

لیث در یک فرسنگی شهر )نیشابور( برفت و به باغ عمرو

 . فرود آمد

 نهطاهر، جانشین عمرو، در ُبست، باغی ساخت که دارای »

« قصر بوالحسنی»گنبد بود و کاخی بر کناره هیرمند که به 

 . معروف است

 

شود.  به بازماندگان صفاری نیز بناهایی نسبت داده می

نویسد: طاهر بن محمد بن طاهر  مؤلف کتاب احیاءالملوک می

در زمان سلجوقیان در قلعه ارگ سیستان بنایی ساخت خلف 

های آن سخن از  معروف است و ویرانه« سرای طاهری»که به 

  دارد.عظمت این خاندان 

شهر، دو رشته قنات وجود پیرامون در سیرجان نیز، در 

اند.  کرده های شهر را تأمین می داشته که آب منازل و باغ

 .  دهند اری نسبت میاین دو رشته را به بازماندگان صف
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 به کوشش: دکتر محمدعلی رئوفی 

 )گروه نویسندگان مهرمیهن(

 
 خیزش عیاران به فرماندهی یعقوب لیث

 )با فشرده سازی و اندکی ویرایش(
یعقوب )پسر( لیث یکی از پادشاهان ایران از دودمان 

قرنین در  روستایصفاری بود. یعقوب بن لیث مردی بود از 

سیستان. لیث پدر یعقوب در سیستان شغل رویگری داشت. او 
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نام های یعقوب و عمر و علی. هر سه ه سه پسر داشت ب

پسران لیث حکومت کردند اما دوره حکومت آنان چندان 

نپایید. یعقوب نیز در اوایل مانند پدر رویگری می کرد و 

می کرد. چون  به دوستانش ضیافت ،هرآنچه به دست می آورد

ی از عیاران او را به سرداری خود یعده  ،به سن رشد رسید

که طاهر بن عبدهللا در خراسان حکومت  237در سال . برگزیدند

مردی از اهل بست به نام صالح بن نصر کنانی بر  ،می کرد

سیستان چیره شد و یعقوب به خدمت وی درآمد. طاهر که 

از سیستان براند و  صالح بن نصر را ،مردی با تدبیر بود

پس از وی درهم بن نصر )یا نضر( خروج کرد و سیستان را 

تصرف نمود و سپاهیان طاهر را از سیستان براند. درهم که 

یعقوب را سردار  ،ی سپاهیان برآیدینتوانست از عهده 

. سپاهیان چون ضعف فرماندهی درهم را گماشتسپاه خویش 

 .مودنداز فرماندهی یعقوب استقبال ن ،دیدند

  
پس از چندی والی خراسان با تدبیر درهم را اسیر کرد و 

بعد  ،به بغداد فرستاد، او مدتی در بغداد زندانی بود

درین زمان است که  .آزاد گردید و به خدمت خلیفه درآمد

او به دفع خوارج می رود.  ،کار یعقوب نیز باال می گیرد

انش از وی یار همه ،یعقوب چون مردی با تدبیر و عیار بود

چنان فرمانبرداری می کردند که برون از تصور بود. یعقوب 

ولی چیزی نصیبش  ،روبه خراسان نهاد ،بعد از ضبط سیستان

رو به خراسان نهاد. این  253باز بار دیگر در سال  نشد.

بار شهرهای هرات و پوشنگ را بگرفت و از آنجا رو به 

را بگرفت. پس کرمان نهاد و گماشته حاکم شیراز در کرمان 

با حاکم فارس جنگیده و آن را  ،از آن رو به شیراز نهاد

 .نیز به دست آورد

 

باز به فارس لشکر کشید و خلیفه  257یعقوب در سال 

المعتمد به وی پیام داد که ما ملک فارس را به تو نداده 

ایم که تو به آنجا لشکرکشی کنی. الموفق برادر خلیفه که 

پیامی نزد یعقوب فرستاد مبنی  ،دصاحب امتیاز مملکت بو

که والیت تلخ و تخارستان و سیستان مربوط به  بر این

متوجه کابل  ،یعقوب است. یعقوب نیز بلخ را تصرف نموده

 ،والی کابل را اسیر و شهر را تصرف نمود. پس از آن .شد

به هرات رفت و از آنجا به نیشابور و محمد بن طاهر حاکم 

اسیر و به سیستان فرستاد و از خراسان را با اتباعش 

آنجا روانه طبرستان شد تا در آنجا با حسن بن زید علوی 

و به سرزمین  گریخت و بجنگد. حسن درین جنگ شکست خورد

دیلمان رفت. یعقوب از ساری به آمل رفت و خراج یکساله 

را جمع کرد و روانه دیلمان شد، در راه در اثر بارش 

یانش کشته شده و خود مدت چهل زیادی از سپاه شمار ،باران

روز سرگردان می گشت. یعقوب پیامی نزد خلیفه فرستاد 

که طبرستان را فتح کرده حسن را منزوی  مبنی بر این

که مورد نظر خلیفه واقع گردد.  ساخته است به امید این
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اما خلیفه حکمی را توسط حاجیان به خراسان فرستاد که 

حکومت سیستان بسنده  چون وی از حکم ما تمرد کرد و به

  .نکرد او را در همه جا لعن کنند
 

 :پدر زبان پارسی پس از اسالم در ایرانیعقوب لیث صفاری

تا عهد یعقوب لیث، زبان رسمی ایران یا حکومت های  

ود. یعقوب لیث صفار نخستین کسی بود بایران ، زبان عربی 

ان، سال پس از ورود اسالم به ایر دو صد که زبان پارسی را

به عنوان زبان رسمی ایران اعالم کرد و پس از آن دیگر 

کسی حق نداشت در دربار او به زبانی غیر از پارسی سخن 

 بگوید. 

« تاریخ زبان فارسی»دکتر محسن ابوالقاسمی در کتاب 

هجری، یعقوب لیث صفار،  254در سال »... آورده است: 

کرد و دولت مستقل ایران را در شهر زرنج سیستان تاسیس 

زبان فارسی دری را زبان رسمی کرد که این رسمیت تاکنون 

 « ادامه دارد.

 

در منابع کهن نیز از این رویداد نام برده شده است. 

یعقوب »چنین روایت کرده است: « تاریخ سیستان»نویسنده 

ایشان را  ،فرا رسید و بعضی از خوارج که مانده بودند

عرا او را شعر بکشت و مال های ایشان برگرفت. پس ش

 گفتندی به تازی: 

 قد اکرم هللا اهل المصر و البلد 

 بملک یعقوب ذی االفضال والعدد.

  

او عالم نبود، درنیافت، محمد  ،چون این شعر برخواندند

بن و صیف حاضر بود و دبیر رسایل او بود و بدان روزگار 

چیزی که من اندر »نامه پارسی نبود، پس یعقوب گفت: 

 «باید گفت؟ چرا ،نیابم

 

محمد وصیف پس شعر پارسی گفتن گرفت و اول شعر پارسی 

  .اندر عجم او گفت

 

فارسی، یا فارسی دری یعنی رسمی، دنباله پارسی میانه 

زردشتی است. تا عهد یعقوب لیث، زبان رسمی ایران یا 

 254حکومت های ایران، زبان عربی بود. یعقوب در سال 

ی کرد و زبان رسمی ایرانی هجری قمری زبان پارسی را رسم

است. پس از یعقوب هم سامانیان و آل بویه این زبان را 

گسترش دادند و از نابودی آن جلوگیری کردند، دولت 

سامانی به رواج زبان فارسی عالقه مند بود و دولت غزنوی، 

 فارسی را در هندوستان رایج کرد. 

 

رواج زبان فارسی در دربار مغولی هند، زبان رسمی بود. 

فارسی در هند سبب شد زبانی به وجود آید به نام اردو که 

زبان رسمی دولت پاکستان شد و به الفبایی که از الفبای 
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فارسی گرفته شده، نوشته می شود. زبانی که در هند، آن 

را هندوستانی می نامند و به الفبایی که از الفبای 

أ سنسکریت گرفته شده، نوشته می شود، با اردو یک منش

 دارد. 

 

سلجوقیان زبان فارسی را در آسیای کوچک رایج کردند. در 

دولت عثمانی زبان فارسی رایج بود. برخی از سالطین 

عثمانی چون محمد فاتح و سلیم اول به فارسی شعر سروده 

اند. اما تسلط استعمار بر کشورهای شرق سبب شد که از 

 .رواج فارسی کاسته شود

 
 

در بازسازی و زنده نمودن زبان،  های فرهنگی یعقوب کوشش

ادبیات و فرهنگ پارسی نقش بسیار مهمی داشته است و نام 

وی در زنده نمودن فرهنگ پارسی در کنار نام فردوسی جای 

گیرد. او یک ملی گرا بود ـ نگرانیش رهایی و سربلندی  می

ایرانیان از چنگال خلفا بود ـ یکپارچگی ایران و زنده 

می پویید. هنر وی در جایگزینی زبان کردن فرهنگ آن را 

جای زبان عربی در دستگاه اداریش بود و برای ه پارسی ب

ها به ایران، زبان پارسی  نخستین بار پس از یورش عرب

  .شد دوباره زبان رسمی کشور می

 

ها و دولت را وادار به  یعقوب همه کارگزاران دادگاه

نجام پذیر گسترش زبان پارسی را ا پارسی سخن گفتن کرد.

برد. اگر مقام رسمی در کنار  را پیش می دانسته و آن

 را بر نمی گفت، او آن )حضور( وی با کسی عربی سخن می

 داد.  تابید و واکنش نشان می

 

زبان پارسی نوشت و ه گفتنی است که فردوسی شاهنامه را ب

ها پیش از وی بنیاد ایران یکپارچه و منظم را  یعقوب سال

سال ریخته بود و گام بسیار بلندی در ه دوازد در طول 

زنده ماندن زبان و فرهنگ ایران برداشته بود. وگرنه 

شاید با کاربرد زوری زبان عربی؛ زبان پارسی برای همیشه 

 .شد فراموشی سپرده میه رخت بر بسته و ب

  
 

 :نبرد یعقوب با خلیفه بغداد

 ناکه بخش بزرگی از ارتش را در است با این ،سرانجام 

های مرزی گمارد، ارتش پارس را به اهواز برد. المعتمد 

ن های ابسیار ترسیده و نرم گشته بود و اداره است

پارس را به یعقوب داد و  خراسان، طبرستان،گرگان، ری و

ها  او را ساتراپ )فرماندار( همه آن ها دانست. وی این

را برای باز نگهداشتن یعقوب از حمله به بغداد انجام 

 . داد
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خلیفه   نامهه جا پاسخ نامه تاریخی یعقوب ب در این

 :معتمد را بخوانید

 به خلیفه مسلمین؛ المعتمد باهلل عباسی» 

ن اکه ما در باره بخشش و کار شما شنیدیم که است هنگامی 

خود ما ایرانیان بخشیده ه را ب ایرانهای بسیاری از 

که اما به برادرانمان گفتیم  .اید؛ بسیار فریفته شدیم

خلیفه بغداد تا چه اندازه بخشنده و بزرگوار است که 

 کند !  ن های خودمان را بخودمان واگذار میااداره است

 از کجا خلیفه قدرت چنین دهشی را به دست آورده ؟

ن های ایران نبوده که اینک اخلیفه هرگز دارای است 

راستی بغداد ـ ه اداره شان را به ما ببخشد ! اما ب

بر  ،ن النهرین که نخستین استان ایران بودزمانی در بی

ی از کشته شدگان سدها و یروی خاکستر تیسفون و بر پشته 

هزاران هم میهن ما ساخته شد. و شما روح سرگردان نیاکان 

ها در حال گام زدن در کنار بارگه با  کشته شده ما را شب

 توانید ببینید. آن ها چشم در چشم شما می شکوه خود می

کنند. آیا راست نیست که  چشم را پریشان می دوزند و

بهای خون ایرانیان ساخته شده؟ خلیفه باید ه بغداد ب

پاسخ این پرسش را به جهانیان بدهد. آیا آنچه که خلیفه 

تواند نشانی از  نیاکانش برای ایران کرده اند؛ می و

 دادگستری داشته باشد ؟

ه، یک من یعقوب لیث، پسر لیث سیستانی، یک مسگر ساد 

کارگر ساده، یک فرزند ایران، با قدرت مردم ایران، با 

 کنم : این نوشته هر دو اختیارات خلیفه را رد می

ـ نفرین و محکومیت خود، برادرانم و یاران ایران ام 1 

  را

خودمان را. ه ن های خودمان باـ بخشش و برگرداندن است2 

انیان من هرگونه میان آیی )دخالت( بغدادیان در کار ایر

ن اخلیفه بغداد نیاز نداریم که استه کنم. ما ب را رد می

های خودمان را که پیشاپیش پس گرفته ایم و برای ایران 

ما ببخشد. خلیفه شاید خلیفه ه است و نه هیچ کس دیگر؛ ب

 .«تواند باشد جهان باشد، اما هرگز خلیفه ایران نمی

 
 

و گستاخی  یعقوب نتوانست ریاکاری، فریب ، نخوت، خودبینی

درون ه خلیفه را بر دوش کشد؛ و به بغداد یورش برد. ب

سوی بغداد روانه شد. الموفق برادر ه عراق راه یافت و ب

خلیفه که سرکرده نیروهای خلیفه شده بود؛ با یعقوب در 

 عراق درگیر شد. 

 
به لشکریان  رویکی از سرداران خلیفه  هنگام،در همان ]

 ی بدین شرح خواند:ی  بلند خطابهآواز یعقوب با 

ما شما را مطیع اوامر خلیفه  خراسان و سیستانای مردم » 

دانیم، دین شما تمام  گذار و نیکوکار می خوان و حج و قرآن

که از خلیفه اطاعت کنید.ما شک  نخواهد بود مگر این
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نداریم که این مرد ملعون)یعقوب(شما را تا بدینجا 

و جانشین پیغمبر در بینید که خلیفه  کشانیده، اکنون می

هر کس از شما به دین محمدی تمسک  برابرش ایستاده است.

 « دارد باید از یعقوب جدا شده و به خلیفه بپیوندد.

 

این خواجه نظام الملک در سیاستنامه، دنباله سخنان 

 آورد: سردار را چنین می

یا معشر المسلمین، بدانید که یعقوب عاصی شده و بدان » 

ن عباسی را برکند و مخالف او را از مهدیه آمده تا خاندا

آورده به جای او بنشاند و سنت بردارد و بدعت آشکار 

هر آن کس که خلیفه رسولخدای را خالف کرد رسولخدا  کند.

را خالف کرده باشد و هر که سر از چنبر طاعت رسول بیرون 

برد، همچنان است که سر از اطاعت خدای تعالی کشید و از 

انی بیرون رفت چنانکه خدایتعالی دایره مسلم

 «اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم»گوید: می

اکنون کیست از شما که بهشت به دوزخ گزیند و حق را نصرت 

کند و روی از باطل بگرداند و با ما باشد نه با مخالف 

 «ما.

  

ظاهرا به این خطابه سردار معتمد، عده زیادی جواب مساعد 

چند تن از امرای خراسان به یکبار » اند فقط گویا نداده

برگشتند و سوی خلیفه آمدند و گفتند ما پنداشتیم او به 

آید، اکنون که مخالفت و  حکم فرمان و طاعت و خدمت می

عصیان پدید کرده ما با توایم و تا جان داریم از بهر تو 

  [«زنیم. شمشیر می

 
ی اندیشه سربازان تبلیغ دیوانه وار مارهای بغداد بر رو

ساده دل و خوشباور ایرانی اثر گذاشت. بنابراین بسیاری 

جنگ با یعقوب ه از آنان به سربازان خلیفه پیوسته و ب

یعقوب  برای رهایی بغداد و خلیفه و اسالم از دستان

مسایگی بغداد یورش برد، اما ه پرداختند! سپس یعقوب به

یرانیان، او در با تبلیغ اسالمی عربی و ناآگاهی مذهبی ا

 عراق شکست خورد و وادار به بازگشت به خوزستان شد.

 

کوشش ناپیروزمندانه او برای گرفتن بغداد، پایتخت  

خلیفه اسالمی، سبب نومیدی وی از ساده دلی مذهبی و نا 

آگاهی سیاسی سربازان ایرانی هم زینه )درجه( خود شد. 

که بسیار  پایان برد در حالیه یعقوب جنگ با بغداد را ب

نزدیک به برچیدن همیشگی سنت خلیفه گری در بغداد و پس 

از آن در سراسر جهان بود. سپس تا سه سال به دوباره 

سازی درونی ایران و زنده نمودن فرهنگ ایرانی پرداخت. 

های  در همه زندگی خویش این دو کار را پیش برد و در سال

 .پسین بیشتر به این دو کار پرداخت

 
د از شکست به جندیشاپور عقب کشید و در حالی یعقوب بع]
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که شکست دیر العاقول روحیه او را سخت ضعیف کرده و 

لشکریان را دچار پریشانی ساخته بود به بیماری قولنج 

ی که از ی با کینه-وجود یعقوب در جندیشاپور مبتال شد.

شکست دیر العاقول بر دل داشت و با آگاهی که نسبت به 

در واقع خطر بزرگ -ری بنی عباس یافته بودگ مکاریت و حیله

لذا خلیفه، در  آمد. دیگری در بیخ گوش خلیفه به حساب می

ی شده ی  کرد تا او را به هر وسیله این ایام دست و پا می

ی را توسط ی های بغداد دور کند.پس نامه از پشت دروازه

ما را » رسولی پیش وی فرستاد که در آن چنین آمده بود:

که مردی ساده دلی و به سخن مخالفان غره شدی و  معلوم شد

دیدی که ایزد تعالی صنع خویش به  عاقبت کار نگاه نکردی.

تو بنمود و ترا هم به لشکر تو بشکست و سهوی بود که بر 

اکنون دانم که بیدار گشته و بر این پشیمانی  تو رفت.

تر نیست و  امارت عراق و خراسان را هیچ کس از تو شایسته

این خطای تو را در  حق نعم بسیارست به نزدیک ما. ترا

ها پسندیده کردیم و کرده او را ناکرده  نار آن خدمت

باید که او از سر این حدیث درگذرد، چون ما  پنداشتیم.

از سر این وحشت درگذشتیم و هر چه زودتر به عراق و 

 «خراسان رود و به مطالعت والیت مشغول شود.

  

 مضمون نامه خلیفه آگاهی یافتزمانی که یعقوب بر 

 بفرمود تا تره و ماهی و پیازی چند بر طبق شتر بختی»

آنگه بفرمود تا رسول خلیفه را  چوبین نهاده پیش آوردند.

 پس روی سوی رسول خلیفه کرده و گفت: آوردند و بنشاندند.

ام و از پدر  برو خلیفه را گوی که من مردی روینگر زاده

خوردن من نان جوین و ماهی و تره و ام و  روینگری آموخته

این پادشاهی و آلت و گنج و خواسته از  پیاز بوده است.

ام نه از پدر میراث  سر عیاری و شیرمردی به دست آورده

 از پای ننشینم تا سر تو ام. دارم و نه از تو یافته

که گفتم بکنم  و خاندان ترا ویران کنم یا این )بردارم(

 «.ماهی و تره باز شومیا به سر نان جوین و 

 

میان من و تو همین  ،اگر بهبودی یافتم» و ادامه داد:

 که انتقام خود را بگیرم یا آن شمشیر خواهد بود تا آن

بر گرفته از:  مقاله  «.که مرا باز مجروح و شکسته بداری

  [   اصغر حیدری ، نوشتهیعقوب لیث و عباسیان

 

در گندی شاپور در اثر قولنج درگذشت.  265یعقوب در سال 

یعقوب را مردی باخرد و استوار توصیف کرده اند. حسن بن 

او را نسبت استقامت و  ،زید علوی که یکی از دشمنانش بود

 .تنومند( لقب داده بود پایداریش سندان )مرد مقاوم و

  
 

 :ه صفارپیرامون واژ

http://www.ensani.ir/fa/14808/profile.aspx
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یعقوب لیث بزرگ مردی از توابع سیستان بود که برای 

بار توانست دولتی ایرانی ایجاد کند که نه از  نخستین

اصطالح و واژه . خلیفه عباسی و نه از دیگری پیروی می کرد

زودی باین سلسله اطالق شد و در تاریخ این نام و ه صفار ب

ر سیستان لقب همیشه مشهور بوده است. در روزگار لیث د

تعداد زیادی رویگر بودند و در بقایا و ویرانه های 

شهرهای باستانی و ساکن مردم مقادیر زیادی از اسباب و 

آالت زندگی و خانگی و نیز تزئینات مختلف مورد لزوم 

موجود است که عموما از مس خالص و یا دو غبار مخلوط 

زمان حرفه و شغل  ساخته شده و نشانگر آنست که در آن

 .رفته است شمار میه ویگری از مشاغل پر سود بر

  
هرچند در زمان حال نیز تعدادی این شغل و حرفه را دنبال 

عنوان لقب ویژه و اختصاصی ه می کنند اما واژه رویگر ب

ی که توسط آن ها تاسیس شد باقی یپسران لیث و سلسله 

 .مانده است

  

حدود سال او قلمرو پهناوری که از عراق تا  15در مدت 

هندوستان امتداد داشت برپا ساخته بود که بمیراث برای 

 . برادرش رسید

 

سرود معروف عیاران آورده شده در این نوشته،  یادداشت:]

که متعلق به زمان صفاریان دانسته شده است. اما از روی 

همه نشانه ها این شعر به هیچ رو نمی توانسته است متعلق 

به احتمال »اد نوریان به آن دوره باشد. به گفته است

زیاد، از حدود قرن دهم به این سو سروده شده باشد زیرا 

در آن نشانه های قدمت زبان فارسی دیده نمی شود و اشاره 

به حساب ابجد که قدیم ترین شاهد آن در شعر مسعود سعد 

 آمده است، بدون تعمیه است.

 

 

 که پادشاهی صاحبقران شود به جهان

 469 =ی و سین و سه جیمچو سال هجرت بگذشت ت

 

این نوع شعرهای مربوط به فتیان و عیاران به خصوص با 

موضوعاتی که در این یکی هست، علی القاعده باید زیر 

 «[ تاثیر توالئیان و تبرائیان دوره صفوی باشد.

  

 چنین می گفت میر عیار همه

 صول رادمردی را همها

 که لنگ باشد از مردی نشانه

 ه عریان گردی از حب زمانهک

 که حب مال دنیا گر به دل شد

 بر نامردمی باید خجل شد 
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 تو اکنون چون جوانمردی و عیار

 نباید بندگی از بهر دینار 

 بدان که این برتری سوگند باشد

 که ما را با نمک پیوند باشد

  بدان ای نوجوان تازه عیار

  که دارد این نمک سری ز اسرار

   ندر علم ابجدکه ا نخستین آن

 شود نام پسر عم محمد  

  دوم رکنی زکابین بتول است
 مقدس دان که فرمان رسول است

   خاک ایرانسه دیگر این نمک از 
 همانا بود و خوردید ای عزیزان

 شما را دین این کشور به گردن

 بود زین لحظه تا پایان مردن

   نباید این نمک گردد فراموش

 ر دوشکه این بار گران داریم ب

   نمک نامی زاسمای علی دان

  قرآن گرامی دار او را همچو

  اگر خوردی نمک روزی زخوانی
 بباید حرمت او را بدانی

   نمک خوردی مکن آهنگ پستی

 موالپرستی کنون مردی و خود

  عیان گفتم تو را ای رند باهوش 
 نمک خوردی مکن شکرش فراموش

  نخست از حق ، دوم از دست یاران
 خاک ایرانرا که بود از  سوم این

 نبایداین نمک گردد فراموش

 که این بار گران داریم بر دوش

     خیانت گر کنی بر ملک و ملت
 مکافات عمل بینی بر مذلت

 
 

 برگرفته از صفحه سورنا گیالنی:

ادبیات پارسی به روزگار فرمانروایی یعقوب و عمرولیث 

 :صفاری

ن به دست تازیان ؛ پس از گذشت اندک زمانی از تصرف ایرا 

دنیای اسالم شناخته شد.  زبان عربی زبان رسمی و دیوانی

اما بسیاری از ایرانیان به دالیل مختلف از جمله میهن 

و   ساختند را پیشه خویش پرستی تالش در جهت حفظ زبان ملی

ایرانیان نیز بسان  شاید اگر تالش اینان نبود

لطه عربان چون های تحت س بسیاری دیگر از سرزمین مردمان
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مصر زبان خویش را وآن هاده و به زبان عربی سخن گفتن خو 

  .می نمودند

 

از دیگر سوی؛ با پدیدار شدن سلسله های نیمه مستقل 

پارسی دوچندان  شرایط برای توانمندی دوباره زبان ایرانی

بهبود یافت. از جمله این سلسله ها می توان به صفاریان 

خاوری ایران زمین به قدرت نواحی  اشاره داشت که در

که وطن  رسیدند. در حقیقت یعقوب بنیانگذار این سلسله

و زبان عربی را  ملکه ذهنش گشته بود پرستی و استقالل طلبی

 ،برمی شمرد چونان نشان برتری بیگانگان بر سرزمینش

را وجهه همت خویش قرار  مخالفت با زبان و فرهنگ عربی

ربی بدان اندازه بود که داد. این مخالفت او با زبان ع

هایی وی  با بیان روایت در برخی منابع چون تاریخ سیستان

؛  ۲۲۰)تاریخ سیستان؛ ص گاه بدین زبان دانسته اندآنا را

که یعقوب  بایسته است یاد گردد این ،با این وجود (۲۰۹ص

 ،زبان تازیان را در نمی یافت یا تظاهر بدین کار می کرد

 . چندان روشن نمی باشد

 

اگاه بوده باشد و  به هر ترتیب چه یعقوب به زبان عربی

او از عربی  ،چه او را یارای فهم لغت تازی نبوده باشد

بان زسخن گفتن روی برتافت و زبان پارسی را به عنوان 

رسمی دستگاه دیوانی خویش برگزید. آنچه روشن است؛ یعقوب 

پس از فتح هرات به دبیر دیوان رسائل خویش در 

 ،عرانی که در ستایش او اشعار عربی سروده بودندشا مورد

)همان ؛  «چیزی که اندر نیابم چرا باید گفت؟»  گفت :

مدیحه سرا سرودن شعر  در حقیقت زین پس دگر شاعران (۲۰۹ص

به سرایش شعر به زبان  به زبان تازی را وآن هاده و

پارسی دست یازیدند. بایسته است یاد گردد بر اساس 

نخستین پارسی سرای روزگار  ،تاریخ سیستانمندرجات کتاب 

ایران پس از اسالم محمد بن وصیف یا همان دبیر دیوان 

  (۲۰۹)همان؛ ص رسائل یعقوب بوده است.

 

راستی یا نادرستی این گفتار چندان مشخص  ،با این وجود

 ،یدآمی  چه از کتاب لباب االلباب بر نآنمی باشد زیرا 

ب یاد شده؛ از فردی به نام کتا نگارنده ن است که عوفی؛آ

به  ،که به روزگار خالفت مامون عباسی می زیسته است عباس

یاد کرده است .)لباب االلباب  نخستین شاعر پارسیگوی عنوان

  (۲؛ ص ۱؛ ج
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باید گفت اگر چه شاید محمد بن وصیف  ،این تفاصیل همهبا 

یکی از  نخستین پارسی سرا نبوده باشد اما به یقین او

ی از یابیات پراکنده . یدآبه شمار می  ن این کارپیشروا

در برخی منابع  محمد بن وصیف امروزه در دست است و

ی از آن ها اشاره می یبه پاره  تاریخی چون تاریخ سیستان

 شود :

 ای امیری که امیران جهان خاصه و عام

 ند و غالمتبنده و چاکر و موالی و سگ 

 ازلی خطی در لوح که ملکی بدهید

 ابی یوسف یعقوب بن اللیث همامبی 

 (۲۱۰)تاریخ سیستان؛ ص

 
ابیات در  این ،یدآکه از متن شعر نیز بر می  چنان

فتوحات   سروده شده و احتماال بنیانگذار سلسله صفاری ستایش

پیاپی و افزون یعقوب سراینده را به چنین سرایشی 

پاره  ،گونه که پیشتر نیز بیان گردید همان واداشته است.

از اشعار محمد بن وصیف از گزند زمانه به دور مانده ی ی

ن می توان قراینی از اوضاع روزگار یافت. از آو از روی 

جمله این ابیات می توان به شعری اشاره داشت که او 

ظاهرا پس از درگذشت عمرولیث و به هنگام دستگیری 

طاهر بن محمد بن عمرو از سوی دوستداران  جانشینش یعنی

 ی سروده است :خالفت عباس

 دولت یعقوب دریغا برفت

 ماند عقوبت به عقب بر حواس

 ای غما کامد و شادی گذشت 

 بود دلم دایم ازین پرهـراس

 بخواهیم دید هرچه بکردیم 

 سود ندارد زقـضا احتراس

 جهد و جد یعقوب باید همی

  ایاس تا که زجده بدر اید

 (۲۸۷)همان؛ ص

 

 ]از سروده های دیگر او:

 ود و ترا عیب نیستکار قضا ب

 کوشش بنده سبب از بخشش است

 بنده درمانده بیچاره کیست
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 بود و ببود از صفت ایدست

 کار جهان اول و آخر یکیست

 اول مخلوق چه باشد زوال

 معتقدی شو بر آن بربایست

 قول خداوند بخوان فاستقم[

 

محمد بن مخلد و بسام کرد نیز دو تن دیگر از شاعران 

ی ییعقوب لیث بودند که امروزه پاره  روزگار قدرتمداری

 نان نیز در دست است.آاز اشعار 

)برای اگاهی بیشتردر مورد این دو و اگاهی از برخی 

 (۲۱۲اشعارشان نگاه کنید به تاریخ سیستان؛ ص

بسام کرد که از خوارج بود و بعد از صلح خوارج در نزد ]

 :گفت یعقوب ماند و به تبع محمد بن وصیف به فارسی شعر می

 هر که نبود او به دل متهم

 بر اثر دعوت تو کرد نعم

 عمر ز  عمار بدان شد بری

 کاوی خالف آورد تا الجرم 

 دید بال بر تن و جان خویش

 گشت به عالم تن او در الم

 مکه حرم کرد عرب را خدای

 عهد ترا کرد حرم در عجم

 هر  که در آمد همه باقی شدند

 باز فنا شدکه ندید این حرم[

 

 محمد بن مخلد] 

مخلد، یکی دیگر از شعرای عصر یعقوب است. او از مردم 

باره عمار  گفت و شعری در سیتان بود و به فارسی شعر می

 :خارجی و یعقوب دارد

 جز تو نزد حوا و آدم نِکشت

 شیر نهادی به دل و بر َمِنشت

 معجز پیغمبر مکی تویی

 بکنش و بممنش و یگوشت

 فخر  کند عمار روزی بزرگ

 کو همانم من که یعقوب ُکشت
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 :توانی از چند شاعر نام برد در عصر عمرولیث نیز می

 فیروز مشرقی

ه. ق  ۲۸۳گفت، و وفات این را  مشرفی به پارسی شعر می

 اند:  نوشته

 مرغیست خدنگ ای عحب دیدی

 مرغی که شکار او همه جانی

 داده پر خویش کرکس هدی

 تا نه بچه اش برد به مهان[

 

با توجه به شواهد افزون تاریخی که برخی از  تیببدین تر

به یقین می توان گفت که یعقوب  ،یاد گردید آن ها نیز

شایان تقدیر  احیای دوباره زبان پارسی نقشی  روند در

جا است که بایسنقر  نآ یشگفت ،داشته است؛ با این وجود

وری شاهنامه فردوسی به آگرد  نوه امیر تیمور گورکانی که

و شعر  ۲۰۰)تاریخ فرهنگ ایران؛ ص  و انجام گرفتدستور ا

ی که بر شاهنامه یدر مقدمه  (۵۲فارسی در عهد شاهرخ ؛ ص

از ترجمه و تکمیل کتاب دانشور دهقان به روزگار  ،نوشته

بنا به نظر بایسنقر کتاب یاد شده  یعقوب سخن گفته است.

می گرفت به فرمان  ن های ملی ایرانیان را در براکه داست

و برخی ضمائم چون  قوب از پهلوی به پارسی بازگرداندهیع

پرویز تا مرگ یزدگرد سوم بدان  خسرو دوران قدرتمداری شرح

 (۷) شاهنامه فردوسی؛ ص افزوده شد.

به روزگار  پارسی سرایی نویسی و این روند پارسی

فرمانروایی عمرو لیث برادر یعقوب نیز پی گرفته شد و 

و ابوسلیک گرگانی سرایش شعر شاعرانی چون فیروز مشرقی 

)تاریخ ده  به زبان پارسی را وجهه همت خویش قرار دادند.

و تاریخ ادبیات در  ۱۳۳-۱۳۴؛ ص ۳هزارساله ایران؛ ج

 (۱۸۱ص ؛ ۱ایران ؛ ج

 

 ،ابوسلیک گرگانی که برخی از اشعارش امروزه در دست است

بیشتر در قالب غزل به سرایش شعر دست می یازیده و البته 

های عامیانه را نیز از دید دور  این میان طنزگویيدر 

 نگه نمی داشته است.

 خون خود گر بریزی بر زمین

 ریزی در کنار برویآ به که

 بت پرستنده به از مردم پرست 

 پند گیر و کاربند و گوش دار
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 (۱۸۲؛ ص ۱)تاریخ ادبیات در ایران؛ ج 

 

ن آ ،یدآنچه از این کوتاه سخن به دست می آ ،به هر ترتیب

که حکومتشان بیشتر ماهیت  نآغم به راست که صفاریان 

به حمایت از زبان پارسی پرداخته و تشویق  ،نظامی داشت

 شعرا و ادبای پارسی زبان را وجهه همت خویش قرار دادند. 

این حمایت بدان اندازه بود که بر پایه برخی  حقیقت در

بته های تاریخی دو بیت شعر به زبان پارسی و ال گزارش

ن به عربی بر روی سنگ گور یعقوب آهمراه با ترجمه منظوم 

  نگاشته شده بود.

 بگرفتم این خراسان با ملک پارس یکسان

 ملک عراق یکسر از من نبـود

 

 بدرود باد گیـتی با بوی نـوبهاران رسته

 یعقـوب لیث گوی در وی َنُبد نشسته

 (۱۶۴)نصیحت الملوک ؛ ص

 

 کتابنامه :

؛ چاپ تاریخ ده هزار ساله ایران لعظیم؛ـ رضایی؛ عبدا۱

 ۱۳۷۹دوازدهم؛ جلد سوم؛ تهران: اقبال؛ 

؛ تهران: چاپخانه تاریخ فرهنگ ایران ـ صدیق؛ عیسی؛۲ 

 1342سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی؛ 

 ؛ تهران: بی نا؛ بی تالباب االلباب ـ عوفی؛ محمد؛3

یح جالل ؛ تصحنصیحت الملوک ـ غزالی؛ محمد بن محمد؛ 4

 ۱۳۶۷۶الدین همایی؛ تهران: هما؛ 

 ۱۳۸۳؛ تهران: امیرکبیر؛ شاهنامه فردوسیـ فردوسی؛ 5

؛ تهران: شعر فارسی در عهد شاهرخ ـ یارشاطر؛ احسان؛6

  ؛۱۳۴۸دانشگاه تهران؛ 

؛ تصحیح ملک الشعرا بهار؛ چاپ دوم؛ تاریخ سیستان. 7

  ۱۳۱۴تهران: خاور؛ 

؛ جلد اول ؛ بیات در ایرانتاریخ اد ؛صفا؛ ذبیح هللا . 8

 ۱۳۵۱تهران : ابن سینا؛ 

 

 یادداشت:

اگرچه در »در زمینه آمده است: « فر ایران»در پایگاه 

نسخه شاهنامه بایسنقري، دستبردهاي فراوان شده و در این 
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پایه فراوان است و از همان  هاي بي دیباچه، سخن

پیش از هاي  ها و تذكره مند است كه تاریخ هایي بهره پریشاني

اند ... ]اما[ در این دیباچه، از چگونگي  آن داشته

گردآوري شاهنامه و تاریخ گذشته ایران و چگونگي گردآوري 

 ...كشاند جا مي آن سخن به میان آمده و سخن را به این

 

یعقوب لیث، به » یباچه شاهنامه بایسنقري آمده است:ددر 

ومنصور هندوستان فرستاد و آن نسخه بیاورد و بفرمود اب

چه دانشور  عبدالرزاق فرخ را كه معتمدالملك بود. تا آن

دهقان به زبان پهلوي ذكر كرده بود، به پارسي نقل كند و 

شهریار، هرچه  پرویز تا ختم كار یزدجرد از زمان خسرو

 .واقع شده بود، بدان كتاب الحاق گرداند

س ابومنصور عبدالرزاق وكیل پدر خود، مسعود بن منصور پ

مري را بفرمود تا نسخه را به اتفاق چهار تن دیگر، ال مع

یكي تاج بن خراساني از هري ]هرات[ و یزدان دادبن شاپور 

از سیستان و ماهوي بن خورشید از نیشابور و شادان بن 

برزین از طوس، تمام كنند و در تاریخ ستین و ماتین هجرت 

ست میالدي[ این كتاب را در 873خورشیدي /  253قمري /  260]

 .«ها گرفتند كردند و در خراسان و عراق از آن نسخه

یعقوب لیث که در صدد »در جای دیگر چنین آمده است: 

احیای سنن ایران قدیم بود، دستور داد این کتاب را که 

های ملی ایرانیان بود، به دربارش آورند و  حاوی داستان

ابومنصور عبدالرزاق، وزیر، خواست مقدماتی فراهم سازد 

های  ضمن برگردان آن از زبان پهلوی به فارسی، قسمتتا 

مربوط به زمان خسروپرویز تا پایان یزگرد سوم را نیز بر 

آن بیافزایند. این کار را مسعود بن منصور و چهار تن 

 «.دیگر انجام دادند

 

سخنانی از یعقوب خطاب  سیاستنامه خواجه نظام الملكدر 

  به فرزندش آمده آمده است: 

 ند آزادگان جمنژاد، و صاحب ارث شهریاران ایرانممن فرز»

و طول  و زنده کننده آن چه از عزت آنان که از میان رفته

 .ها قلم فراموشی کشیده است ایام قدیم بر آن

 
و اگر کسی از حق ایشان  من آشکارا خواهان انتقام آنانم

درفش کاویانی با من است . من چشم نخواهم بست ،چشم پوشد

 .«که به فر آن بر تمام ملل برتری یابم و امیدوارم
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