نگاهی ديگر به فرايند اسﻼمیشدن ايران )بخش يک(
ويراستار :اصغر نصرتی

ب .بینياز )داريوش(

پيشگفتار

آنچه در اينجا میخوانيد خﻼصهای از يک کتاب مبسوط و تخصصی در زمينه تاريخ اسﻼم است که در آينده به چاپ
خواهد رسيد .در اينجا نگارنده کتاب مذکور را به شکل بس خﻼصه و ساده برای مراجعه کنندگان اينترنتی تنظيم کرده
تا آغازی برای آشنايی در اين زمينه باشد.

هدف نگارنده اين است که با تکيه بر فاکتها و واقعيتهای تاريخی که تاکنون در دسترس ماست نشان بدهد که دين
اسﻼم و به تبع آن قرآن ،محصول پيامبری به نام محمد نبوده است .زيرا همان گونه که خواننده در اين نوشتارها خواهد
ديد ،شخصيتی به نام محمد در طول تاريخ وجود نداشته است .از همين رو ،فرآيند شکلگيری اسﻼم بسی پيچيدهتر از
صرف اعﻼم يک دين در مکه است.

به سخن ديگر ،شکلگيری اسﻼم که نزديکِ دو سده طول کشيد ،از يک سو پيامدِ ِ◌ مناسبات سياسی -نظامی دو
امپراتوری بزرگ آن روزگار ،يعنی امپراتوری ساسانی و امپراتوری بيزانس و از سوی ديگر ،مناسباتِ سياسی –
مند حاکم پس از فروپاشیِ شاهنشاهی ساسانی است .پس ضروری خواهد بود که به بسياری پرسشها در
دينی آشوب ِ
همين رابطه پاسخ داده شود -١ :فروپاشی ساسانی چگونه رخ داد؟  -٢عربها چه کسانی بودند؟ آيا آنها از »خارج«
به ايران حمله کردند يا بخشی از ايرانيان را تشکيل میدادند و در درون قلمرو ساسانی میزيستند -٣ ،اگر در آغاز،
دينی نوين به نام اسﻼم وجود نداشته ،چگونه از دل مناسباتِ دينی و سياسی آن زمان چنين دينی شکل گرفته است؟ -۴
نقش ديوانساﻻری
ِ
تاريخ دينی يا روايات اسﻼمی که به ما رسيده ،چگونه و در چه روندی شکل گرفتهاند ؟-۵
ِ
پساساسانی در شکلگيری اين دين )اسﻼم( چه بوده است؟  -۶شکلگيری قرآن و به تبع آن شکلگيری زبانِ نوشتاری
عربی چه هنگام بوده است؛ و بسياری مسايل ريز و درشت که در روايات اسﻼمی بازتاب يافتهاند ،موضوع اين
نوشتارها خواهند بود.
آنچه روايات اسﻼمی برای ما به ارث نهادهاند

منظور از روايات اسﻼمی در اين جا همه نوشتههای علمای مسلمان به جز قرآن میباشد که در برگيرنده روايات
نبوی ،روايات غيرنبوی ،روايات دفاعی کﻼمی ،روايات تاريخی و سرانجام روايات تفسيری است .آن چه ما امروز
ريگ راويان اسﻼمی در دوره خلفای عباسی است.
ِ
ايران پساساسانی و اسﻼم میشناسيم ،مرده
ِ
ِ
رسمی
ِ
تاريخ
زير عنوانِ
تاکنون ارزيابیِ بسياری از پژوهشگران بر اين بوده و هست که علت فروپاشی حاکميت ساسانی ،حمله اعراب مسلمان
به ايران بوده است .هدف اين سلسله مقاﻻت ،نشان دادن اين نکته بنيادين است که فروپاشی ساسانيان نه معلول »اسﻼم
فرآيند فروپاشی ساسانيان سر برآورده است.
ِ
و تهاجمِ اعراب به ايران« بلکه به عکس ،اين اسﻼم است که از دلِ
باری ،اگرچه  ١٢٠٠سال از تاريخ نگاری عصر خلفای عباسی میگذرد ،ولی هنوز اين تاريخنگاری ،الگویِ بخشی
بزرگی از پژوهشگران برای تبيين تحوﻻتِ سياسی تاريخ ايران و اسﻼم است .اين تاريخِ دينی يا به اصطﻼح فنی
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»تاريخ رستگاری« هنوز برای بخشِ بزرگی از پژوهشگران به عنوان الگوی بنيادين )پارادايم( و نقطه آغاز مطالعات
تاريخی قرار میگيرد .ميراثِ راويان اسﻼمی را میتوان در چند سطر خﻼصه کرد .بنا بر رواياتِ اسﻼمی ،دين اسﻼم
و فروپاشی ساسانی مسير زير را پيموده است:
در سال فيل )عام الفيل( – که طبقِ روايات اسﻼمی بايد سال  ۵٧٠ميﻼدی باشد -پيامبر اسﻼم در مکه به دنيا آمد .او
در سنِ چهل سالگی ،يعنی در سال  ۶١٠ميﻼدی از سوی خدا به پيامبری برگزيده شد .محمد همچنين به دليلِ فشارهای
مخالفانش در مکه ،مجبور شد در سال  ۶٢٢ميﻼدی مکه را ترک و به يثرب )مدينه منوره بعدی( هجرت کند .او در
همين جا ،نخستين دولت -شهر اسﻼمی )حکومتِ اسﻼمی( را پايهگذاری کرد .محمد در سال  ۶٣٢ميﻼدی به مرگِ
طبيعی در مدينه میميرد .از سال  ۶٣٢تا  ۶۶١ميﻼدی چهار خليفه )خلفای راشدين( جانشين محمد شدند :ابوبکر،
عمر ،عثمان و علی.

همچنين بنا بر روايات اسﻼمی ،ايران در زمان عمر يعنی ميانِ سالهای  ۶٣۴تا  ۶۴۴ميﻼدی به دست »اعراب
مسلمان« افتاد .در اين ميان عمر توانست يک بار سپاهيان ايران را در سال  ۶٣۵ميﻼدی در منطقه »قادسيه« شکست
بدهد و بار دوم در سال  ۶۴٢ميﻼدی در نهاوند .شکستِ نهايی ايران در نهاوند رقم میخورد و راه برای اسﻼمی شدن
ايران باز میشود .اين مسير رسمی تاريخِ اسﻼمی شدن ايران است.

اين تاريخ رسمی در واقع يک تاريخنويسی دينی -اسطورهایست که در دوره خلفای عباسی شکل نهايیاش را يافت و
بينی شاهنشاهی ساسانی است.
همان طور که در بخشهای بعدی خواهيم ديد شکل تعديل يافته جهان ِ

هدف اصلی در اين نوشتارها تأکيد بر نگرش و روشِ تاريخی – انتقادی است و نه الزاما ً کسبِ نتايج قطعی که از اين
نوشتارها میتوان گرفت .چرا که علم پديدهایست پويا؛ و پويايی با نتيجهگيری قطعی و مطلق سر سازگاری ندارد.
روايات اسﻼمی در همين باره:
ِ
ِ
اساسی
حال بپردازيم به نکاتِ
سال فيل يا »عامالفيل« در قرآن

نويسان محمد با استناد به سوره  ،١٠۵سوره فيل ،زندگینامه محمد را ساختهاند .البته سوره فيل که فقط از  ۵آيه
ِ
سيره
تشکيل شده است هيچ اطﻼعاتی در باره زندگی محمد يا حتا تاريخ اين واقعه نمیدهد .با اين وجود ،اطﻼعاتِ
سيرهنويسان اسﻼمی درباره زندگیِ محمد که مبتنی بر همين سوره است ،مورد نقدِ جدی قرار نگرفته است .در سوره
فيل آمده است:

س َل َعلَ ْي ِه ْم َ
ار ٍه
ب ْال ِفي ِل ﴿ ﴾١أَلَ ْم يَجْ عَ ْل َک ْي َد ُه ْم فِی تَ ْ
ک بِأ َ ْ
ص َحا ِ
ْف فَعَ َل َربﱡ َ
ض ِلي ٍل ﴿َ ﴾٢وأَ ْر َ
طي ًْرا أَبَابِي َل ﴿ ﴾٣ت َْر ِمي ِهم بِ ِح َج َ
أَلَ ْم ت ََر َکي َ
ْ
ِ ّمن ِس ِ ّجي ٍل ﴿ ﴾۴فَ َج َعلَ ُه ْم َک َعصْفٍ ﱠمأ ُکو ٍل ﴿﴾۵

»آيا نديدی پروردگارت چه بر سر اصحاب فيل آورد؟ ) (١آيا نقشههای شومشان را خنثی نکرد؟ ) (٢آری
پروردگارت پرندگانی )ابابيل( که دسته دسته بودند به باﻻی سرشان فرستاد ) (٣تا با سنگی از جنس کلوخ بر سرشان
بکوبند ) (۴و ايشان را به صورت برگی جويده شده درآورند )«(۵

هيچ خواننده امروزين از سوره باﻻ نمیتواند به زندگینامه محمد پی ببرد .پس چگونه و طبقِ چه مدارکی  ١٨٠سال
بعد از »هجرت« ،ابن هشام به چنين اطﻼعات »دقيقی« دست میيابد که محمد در اين سال و روز متولد شده است؟

خﻼصه اين که ،تاريخِ اسﻼمی ،يعنی تاريخی که در زمانِ خلفای عباسی نسخه نهايی خود را يافت ،به ما میگويد که
»اصحاب فيل« به »مکه« حمله بردند ،و اين در حالی است که در اين سوره هيچ اشارهای به مکه نشده است .همچنين
راويان گفتهاند که اين حمله توسط ابرهه حبشی در تاريخ  ۵٧٠ميﻼدی بوده است و در همين سال پيامبر اسﻼم ،محمد،
در تاريخ  ١٢ربيع اﻻول ]به قول شيعهها  ١٧ربيعاﻻول[ در مکه متولد شد.
با نگاهی به سنگنبشتهها و رويدادنگاریهای همزمان میکوشيم دريابيم که ابرهه حبشی چه هنگام و به چه کسانی
حمله برده و اين به اصطﻼح »عامالفيل« در چه تاريخی رخ داده است:

»… با وجود اين ،سياست ساسانيان نسبت به عربستان به شمال شبه جزيره محدود نمیشد .خسرو انوشيروان سپاهی
به فرماندهی وهرز )وهريز( به جنوب عربستان فرستاد که اين سپاه تا صنعا نيز پيش رفت ،حبشيان را که متحد
بيزانس بودند از آن جا بيرون راند و اميری محلی را در يمن به عنوان رعيت شاهنشاه منصوب کرد(١) «.
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رشناس تاريخ باستانِ ايران در گفتاور باﻻ به تاريخ دقيقِ تسلط ايران بر يمن اشاره نکرده ،ولی
ِ
يوزف ويسهوفر کا
آرتور کريستنسن آن را دقيقتر فرموله کرده است:

»در قسمت جنوب ،کسری ]خسرو انوشيروان[ قدرت خود را بر يمن بسط داد .اين مملکت در آن زمان در دست
حبشيان بود .وهريز که يکی از سرداران کسری بود ،با اعراب همدست شد و در سال ) ۵٧٠ميﻼدی( حبشیها را
خارج کرد و از جانب شاهنشاه به حکومت آن کشور منصوب گرديد« )(٢

امروزه با اتکا به اسناد و مدارک واقعی میدانيم – و اين موردِ توافق همه مورخان کنونی است -که در سال ۵٧٠
ميﻼدی سپاهيان ايران ،يمن را اشغال کردند و سردارِ خسرو انوشيروان ،يعنی وهريز ،حاکم يمن شد .يعنی ،در سال
 ۵٧٠ميﻼدی ديگر از ابرهه خبری نيست و اين سال با تسخير يمن توسط ايرانِ ساسانی منطبق است.

البته چند دهه پيش از آن ابرهه حبشی به يکی از قبايل عرب در عربستان مرکزی ،قبيله معدّ ،که از متحدان لخميان
بودند حمله کرده بود .در همين باره ،احسان يارشاطر مینويسد:

»به گفته پروکوپيوس ) (Persian Wars I.XX 1-13چند سالی پيش از سال  ۵٣١ميﻼدی پادشاه حبشه ،به تشويق
يوستینيان ) (Justinianامپراتور بيزانس و برای دفاع از همدينان مسيحی خود ،که مورد آزار مشرکان و يهوديان
يمنی بودند ،جنوب يمن را اشغال کرد ،پادشاه آنجا را کشت و دستنشاندهای را به جای او گمارد .اما اين دستنشانده
محبوبيت نيافت و نتوانست شورش عليه خود را فرونشاند .ابرهه )که ظاهراً شکل حبشی ابراهيم است )(Abraha
جانشين او شد که به گفته پروکوپيوس اصﻼً برده بازرگانی بيزانسی بود .در کتيبهای که يادگارِ پايان يافتن تعميرات سد
مأرب است ،ابرهه ادعا میکند نمايندگانی از دربارهای حبشه ،بيزانس ،ايران ،حيره و غسان به حضور وی بار
يافتهاند .يوستینيان او را تشويق کرد که به حيره حمله کند ،اما او از روی احتياط جز تظاهر به اين کار اقدامی نکرد.
) (Procopius, Persian Wars I.XX 13اما به قبيلهی َمع ّد در مرکز عربستان حمله کرد ،که تابع پادشاه لخمی حيره،
عمرو بن منذر سوم ،بود «.يارشاطر نتيجهگيری میکند که» :احتماﻻً همين لشکرکشی به شمال برای مقابله با سپاه
حيره است که در سوره  ١٠۵قرآن دربارهی حمله به مکه و وسيلهی “اصحاب الفيل” به منظور ويران کردن کعبه
بازتاب يافته است(٣) «.
در تأييد اين که »عامالفيل« در سال  ۵٧٠ميﻼدی نبوده است ،در ميانه سده  ،٢٠در سال  ،١٩۶۴پژوهشگر شوروی،
خانم نينا پيگولوسکايا ،آن را روشن کرده بود .او مینويسد:
»پروفسور ف .آلتهايم يکی شمردن لشکرکشی ابرهه عليه ]قبيله[ معديان و “عامالفيل” را ممکن دانسته ،چنين اظهار
عقيده کرده است که در روايات عربی اين واقعه از سال  ۵۴٧به  ۵٧٠ميﻼدی و سال تولد پيامبر اسﻼم تغيير يافته
است .به هر تقدير به دشواری میتوان پذيرفت که سلطنت ابرهه تا سال  ۵٧٠ميﻼدی ادامه يافته باشد(۴) «.

بنابراين،تاريخگذاری سال فيل )عام الفيل( در روايات اسﻼمی از بنياد اشتباه است .با اين وجود ،داستانپردازان
اسﻼمی بر اين نکته پافشاری میکنند که محمد در سال  ۵٧٠ميﻼدی متولد و در سن چهل سالگی به پيامبری برگزيده
شد.

حاﻻ چرا » ۴٠سالگی«؟ مگر در سال  ۶١٠ميﻼدی – يعنی اگر  ۵٧٠ميﻼدی را عامالفيل و تولد محمد بگيريم -چه
رويداد جهانی صورت گرفت که بايد به عنوانِ »بعثت پيامبر« به ثبت برسد؟

سال  ۶١٠ميﻼدی ،سال به قدرت رسيدن يک مسيحی مؤمن و خداترس است که خود را بعدها »خادم مسيح« و
»منجی عالم« معرفی کرد ،سالِ »مردی بزرگ« است که توانست دشمنانِ »آتشپرست« خود را محو و نابود کند و
راه مؤمنان شرق را به سوی رستگاری بگشايد .سالِ مردی است که در قرآن در سوره »الروم« ) (۵بر کفار پيروز
ِ
امپراتور
میشود و راه نجات را به همگان نشان میدهد :سال برگزيده شدن هراکليوس )هرقل( مسيحی به عنوانِ
سال  ۵۴٧ميﻼدی-
ِ
بيزانس است .سال  ۶١٠ميﻼدی نقطه عطفیست که بايد به گونهای به ثبت برسد حتا به بهای انتقالِ
سال حمله ابرهه حبشی به قبيله َمع ّد -به سال  ۵٧٠ميﻼدی.
تاريخهای ثبت شده در رواياتِ اسﻼمی همه دارای معنا هستند ،هيچ چيز به اصطﻼح »پا در هوا« نيست ،همه چيز
دارای مبنای واقعی است ،فقط اندکی نامها و تاريخها جابجا شدهاند!

سالهای »هجرت« يا سالهای آشوب؟
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طبق رواياتِ اسﻼمی ،محمد در سال  ۶٢٢ميﻼدی از مکه به مدينه هجرت کرد و در سالِ  ۶٣٢ميﻼدی به مرگ
طبيعی در همانجا ُمرد .سال  ۶٢٢ميﻼدی منطبق است با شکستِ خسرو پرويز از هراکليوس در ارمنستان .در همين
سال هراکليوس پس از پيروزیاش بر خسرو پرويز به عربهای غسانی يعنی واسالهای خود )دستنشاندگانش( اعﻼم
سابق بيزانس حکمرانی کنند .و سال  ۶٣٢ميﻼدی منطبق است با پايان موقتیِ بحران
ِ
میکند که میتوانند بر مناطقِ
حکومت ساسانی و انتخاب يزدگرد سوم به پادشاهی.

حال به مقاطع تاريخیِ در زندگینامه محمد نظری بيفکنيم :محمد در سال  ۵٧٠ميﻼدی زاده شد .اين سال منطبق است
با تصرف يمن توسط خسرو انوشيروان و نه حمله ابرهه به »مکه« ) ۵۴٧ميﻼدی( ،زيرا ابرهه هيچگاه به مکه حمله
نکرد ،بلکه در سال  ۵۴٧ميﻼدی به قبيله َمع ّد از متحدان لخميان در عربستان مرکزی حمله کرد .پنج سال پس از اين
تاريخ يعنی در سالِ  ۵٧۵ميﻼدی هراکليوس متولد شد )مورخان عثمانی به اشتباه سال تصرف يمن توسط کسری را
 ۵٧۵ميﻼدی ]سال تولد هراکليوس[ تشخيص دادهاند( .به هر رو ،هراکليوس در سال  ۶١٠ميﻼدی در بيزانس به
عنوان امپراتور و در رواياتِ اسﻼمی ،محمد به پيامبری برگزيده شد .در تاريخ  ۶٢٢ميﻼدی هراکليوس ،خسرو پرويز
ِ
را در ارمنستان شکست داد و قدرت را در منطقه به عربها واگذار کرد .همين سال ،سالِ هجرت محمد نيز شد .در
سال  ۶٣٢ميﻼدی بحران حکومتی ساسانی موقتا ً حل شد و يزدگرد سوم که از نگاهِ بيزانس يک »پادشاه مسيحی« بود
ِ
)در بخش جداگانهای به اين موضوع خواهيم پرداخت( ،به عنوان شاه ايران برگزيده شد .در همين سال ۶٣٢ ،م ،.نيز
محمد به مرگ طبيعی میميرد.

ولی راويان اسﻼمی به ما گفتهاند که از زمانِ مرگ پيامبر ) ۶٣٢ميﻼدی( تا  ۶۶١ميﻼدی يعنی سالِ به قدرت رسيدن
معاويه ،چهار خليفه جانشين پيامبر شدند و با جزئيات و ريزهکاریهای باورنکردنی به شرح حال آنها و حوادث
پرداختهاند )البته پس از  ١۵٠سال( .چنين جزئيات و ريزهکاریها فقط )با تأکيد بر فقط( در داستانها ) (fictionsپديد
میآيند .ما انسانها به هر دليلی ،توانايی ثبت چنين جزئياتِ تاريخی را نداشتيم ،نداريم و نخواهيم داشت .اگر هم
جزئياتی ثبت شوند ،پراکنده هستند و فاقدِ انسجام درونی .به همين دليل ،سرگذشتها )تاريخها( – چه فردی ،چه
اجتماعی ،بيشتر از »حفره«ها ]ندانستنها[ برخوردارند تا اطﻼعات ]دانستنها[ که البته در روايات اسﻼمی اين قضيه
عکس شده است .اطﻼعات دقيق با ريزهکاریهای ظاهری و درونی افراد و شخصيتها ،ويژه نوشتارهای داستانی
هستند نه تاريخِ واقعی.
اين چهار خليفه يا خلفای راشدين – صرفنظر از داستانهای اسﻼمی -به طور ملموس يا واقعی از خود چه به جای
گذاشتهاند؟ به معنی واقعی کلمه هيچ چيز!

ما هيچ گونه مدرک يا سند ملموس درباره خلفای راشدين نداريم .عُمر که اکثر »فتوحات اسﻼمی« به او نسبت داده
میشود ،هيچ چيز از خود باقی نگذاشته است )نه سنگنوشته ،نه سکه و نه پاپيروس يعنی چيزی که بتوان به آن اتکا
کرد( .در صورتی که میدانيم – طبق تجربيات تاريخیمان -هر شاه ،سردار ،فرمانده که ده سال تمام در جنگ بوده و
پی در پی کشور گشايی کرده باشد ،از خود آثاری مانند سنگنوشته ،پاپيروس ،سکه ،ساختمان و به اصطﻼح نشان يا
عﻼمتی به جای گذاشته است.

تنها »مدرک« ملموسی )؟( که به علی نسبت داده میشود» ،نهجالبﻼغه« است که همه میدانيم نويسنده يا گردآورنده
آن شخصی بوده به نام ابوالحسن محمد بن الحسين بن موسی ،معروف به سيد رضی که چهار سد سال پس از »مرگ
علی« آن را نوشته است.

تا اين جا ديديم که سال »تولد محمد« يعنی عامالفيل واقعی در سال  ۵۴٧ميﻼدی رخ داده است و نه سال  ۵٧٠ميﻼدی.
از سوی ديگر در قرآن هيچ جا درباره تولد و مرگ محمد سخن نرفته است .همچنين ما هيچ تاريخ همزمانی درباره
محمد نداريم و هر اطﻼعی که از محمد داريم مربوط به سالهای  ١٨٠تا  ٢٠٠پس از »هجرت« است.

همچنين ما دو سنگنبشته از معاويه داريم .يکی مربوط است به سال  ۴٢و ديگری مربوط به سال  ۵٨سنگنبشته
سال  ۴٢به زبان يونانی است که در حمام شهر قدره )اُردن( کشف شده و در کنارِ عدد  ۴٢به زبان يونانی آمده است:
) . KATA ARABASنگاره  (١يعنی طبق ]قدرتگيری[ عربها :يعنی ۴٢ ،سال پس از آن که )از طرفِ هراکليوس(
قدرت به عربها واگذار شد .در سال  ۶٢٢م .هراکليوس خسرو پرويز را در ارمنستان شکست میدهد و قدرتِ را در
استانهای بيزانس به عربها واگذار میکند.
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نگاره  ،٢نام آرامی معاويه )ماآويا( در سنگنوشته حمام شهر قدره

سنگنبشته ديگر معاويه در طائف به زبان عربی است که فقط عدد  ۵٨نوشته شده است ،بدون هجری ،بدون مسلمانان
و بدون عربها ،يعنی بدون هرگونه پسوندی.

نگاره  ،٣سنگنوشته معاويه در طائف است که به مناسبت ساختن س ّد طائف کندهکاری شد(۶) .

همانگونه که خواننده میبيند ما تا سالِ  ۶٨٠) ۵٨ميﻼدی( هيچ سند ملموسی نداريم که نشان بدهد چيزی به نام تاريخ
هجری )هجرت محمد از مکه به مدينه( وجود داشته است ]به موارد ديگر در تأييد همين تشخيص اشاره خواهد شد[.
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در اين جا البته نکات ريز ،فراوان هستند .برای نمونه راويان اسﻼمی گفتهاند که محمد در سال  ۶١٠در غاری به نام
»حرا« به پيامبری برگزيده شد» .حرا«؟ حرا کجاست؟ امروزه همه میگويند در کوهی نزديک مکه.

بدون شناختِ دقيق از تاريخ »حيره« و نقشِ کليدی آن در تحوﻻت دينی نمیتوان ارتباط ميانِ »حيره« و »حرا« را
درک کرد.

سريانی »حيره ،شهر بزرگ اعراب« ناميده شده است ) (٧حيرهایها خود را عرب میناميدند ولی مانند
در منابعِ ُ
ايرانيان به بيابانگردهايی که از عربستان امروزی به آنها تاخت و تاز میکردند» ،تازی« ]برگرفته از واژه پهلوی
»تاختن«[ میگفتند )در نوشتارهای بعدی به اين موضوع دقيقتر پرداخته خواهد شد( .از اين رو ،در اين جا بايد تأکيد
کرد که عربها بر خﻼفِ تازیها )نيمهبدویها و بدویهای کامل( از يک تمدن بسيار کهن برخوردار بودند ولی
ِ
قابل
تازیها که زندگیشان بر مبنای اقتصادِ غارتی استوار بود ،فاقد تمدن بودند .به سخنی ديگر ،عربها بخشِ
توجهی از ايرانيان را تشکيل میدادند و بخشی از فرهنگِ ايرانی متعلق بدانها بود .از اين رو ،درست آن است که از
عربهای ايرانی سخن گفته شود؛ اين همميهنان از »خارج« نيامده بودند بلکه در درون قلمرو ايرانِ ساسانی زندگی
میکردند :از ميانرودان تا خراسان بزرگ.

تاکنون تاريخ ايران و ميانرودان با روايات اسﻼمی توضيح داده شده است و بسياری از پژوهشگران نيز تﻼش کردهاند
تا تاريخِ واقعی را بر اساسِ اين روايات )داستانها( که دويست سال بعد تدوين شده توضيح بدهند .در حالی که
فروپاشی شاهنشاهی ساسانی رخ داده است ،به عبارتی
ِ
ِ
نظامی
تاريخ سياسی-
ِ
شکلگيری اين دين )اسﻼم( بر بسترِ
ديگر ،اسﻼم ،محصولِ جانبی فروپاشی ساسانی است.
 -١ويسهوفر ،يوزف :ايران باستان ،از  ۵۵٠پيش از ميﻼدی تا  ۶۵٠پس از ميﻼد .ترجمه مرتضی ثاقبفر ،تهران،
 ،١٣٧٨انتشارات ققنوس ،ص ٢۴۴
 -٢کريستنسن ،آرتور :ايران در زمان ساسانيان .ترجمه رشيد ياسمی ،تهران ،١٣٨٩ ،انتشارات نگاه ،ص ٣۶٧

 -٣يارشاطر ،احسان :حضور ايران در جهان اسﻼم .ترجمه فريدون مجلسی ١٣٨٩ ،تهران ،انتشارات مرواريد ،ص
۴٣

 -۴پيگو لوسکايا ،نينا :اعراب ،حدود مرزهای روم شرقی و ايران در سدههای چهارم -ششم ميﻼدی .ترجمه عنايتﷲ
رضا ،تهران ،١٣٧٢ ،انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی ،ص ٢۴٧-٢۴۶
 -۵بازتاب جنگ ايران و بيزانس در سوره »الروم«:

ُ
سيَ ْغ ِلبُونَ  ،فِی بِضْعِ ِسنِينَ ِ ﱠ ِ ْاﻷ َ ْم ُر ِمن قَ ْب ُل َو ِمن بَ ْع ُد َويَ ْو َمئِ ٍذ يَ ْف َر ُح
غ ِلبَ ِ
ت ﱡ
الرو ُم ،فِی أَ ْدنَى ْاﻷ َ ْر ِ
ض َوهُم ِّمن بَ ْع ِد َغ َلبِ ِه ْم َ
ْ
ُ
ُ
الر ِحي ُم
ْال ُمؤْ ِمنونَ  ،بِنَ ْ
ص ُر َمن َيشَا ُء َوه َُو العَ ِزيز ﱠ
ص ِر ﱠ ِ يَن ُ

ترجمه از فوﻻدوند :روميان شکستخوردند ،در نزديکترين سرزمين و]لى[ بعد از شکستشان در ظرف چند سالى به
زودى پيروز خواهند گرديد] ،فرجام[ کار در گذشته و آينده از آن خداست و در آن روز است که مؤمنان از يارى خدا
شاد مىگردند ،هر که را بخواهد يارى مىکند و اوست شکستناپذير مهربان.
روند جنگ ايران عليه بيزانس همين مسير را طی کرده است ،در آغاز بيزانس شکست میخورد ولی سرانجام پيروز
میشود .همچنين در اين جا منظور از مؤمنان ،مسيحيان میباشند.
 -۶همچنين بنگريد به »سقوط ساسانيان« نوشته دکتر مسعود اميرخليلی ،در:
http://www.chubin.net/?p=10102
 -٧پيگو لوسکايا ،همانجا ،ص ۵۶٩

6

نگاهی ديگر به فرايند اسﻼمیشدن ايران )بخش دوم(

همانگونه که در نوشتار پيشين اشاره شد ،فروپاشی حاکميت ساسانی نه معلول حمله اعراب مسلمان ،بلکه به عکس،
اسﻼم معلولِ فروپاشی ساسانيان است .اين که چرا اسﻼم يک دينِ به غايت سياسی است ،بايد آن بستر و گستره واقعی
را پژوهيد که اين دين توانسته از دل آن ،طی دو سده ،آرام آرام شکل بگيرد و سرانجام تبلور خود را در حکومتِ
مأمون ،خليفه عباسی ،بيابد .خواننده طی مقاﻻت آتی خواهد ديد که قرآن در بافت و تار و پودِ تفکر اسﻼمی نقشِ
اساسی ايفا نمیکند :تفکر اسﻼمی خود را با قرآن به مثابه عالیترين مرجع دينی توجيه میکند ولی اين دستگاه دينی-
سياسی ورای قرآن است .هدف اين نوشتهها اين است که روشن سازد که چگونه اسﻼم بر بستر تحوﻻتِ سياسی در
ايران بزرگ آن روزگار شکل گرفته است.
نخست ببينيم که شرايط و اوضاع ايران پيش از فروپاشی ساسانيان چگونه بوده است.
ايران :گلستان اديان و زبانها

ايران را بايد گلستان اديان و زبانها ناميد .اين گلستان که بر چهار راه حوادث تاريخی نيز قرار داشت ،همواره در
حال بده بستان و آميزش با اديان ،ايدهها ،سنتها و آيين ديگر بوده است .خانواده زبانهای ايرانی يکی از بزرگترين
خانوادههای زبانی است که دهها زبان و گويش را در بر میگرفت؛ اين گوناگونیِ زبانی در کنار تنوعِ دينی باعث شد
که ايران ]منظور فقط ايرانِ امروزی نيست![ به يکی از پيچيدهترين هزارتویهای فرهنگی تبديل شود و به تبع آن نيز
مردمانش آميختهای بشوند از رگههای گوناگونِ فرهنگی و دينی و حتا بيولوژيک .در ايران روزگار ساسانی ،اديانِ
زرتشتی ،بودايی ،يهودی ،مسيحی ،مندايی ،مانوی ،مزدکیُ ،زروانی ،ميترائی ،آناهيتايی و گنوسی )عرفانی( با
زيرمجموعههای گسترده وجود داشتند .مايکل آکسورتی ) (Michael Axworthyايران را به درستی »امپراتوری
روح /فکر«  Empire of the Mindناميد (١) .اين اديان ،سدهها در کنار هم میزيستهاند و تحت تأثير آرا و ايدههای
يکديگر بودند .شگفتآور نيست که ما رد پای اين اديان را به طور برجسته در يکديگر مشاهده میکنيم.
در امپراتوری ايرانِ ساسانی ،نه زرتشتی دين غالب بوده و نه زبان پارسی )ميانه( ،زبانِ غالب و اکثريت بوده است.
ولی دينِ دولتی ،زرتشتی و زبانِ ديوانساﻻری )بوروکراسی( ،پارسی ميانه بوده است .دولتی بودن دين زرتشتی و
زبان ديوانساﻻری در تاريخ ايران اين اثرِ احساسی را از خود باقی گذاشته که گويا اين دو حوزه )زرتشتیگری و
زبان پارسی( متعلق به اکثريت ايرانيانِ آن روزگار بوده است .اشتباهی که هنوز تکرار میشود.
به طور کلی چهار جريان دينی در ايران قویترين را تشکيل میدادند :آيين زرتشتی ،مسيحيت ،بوديسم و جريانهای
گنوسی .گفتنیست که هر کدام از اديان اصلی ،از زيرمجموعههای گستردهای برخوردار بودند.
مسيحيت

شايد واژه »اقليت دينی« برای مسيحيان در ايران چندان درست نباشد .زيرا اين دين از پيشينه تاريخی دراز و جماعتِ
بزرگی برخوردار بود .بيشتر تاريخنويسان آغاز مسيحيت را در ايران از دوره اشکانيان و از سده اول ميﻼدی
میدانند» .در قرون اول ميﻼدی مسيحيت از دو راه وارد ايران شده است :نخست از مغرب يعنی سرزمين بينالنهرين
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و عراق کنونی که در سراسرِ دوره پيش از اسﻼم جزو ايران بوده و همواره مرز طبيعی ايران رود فرات بشمار
میرفته است .دوم از ارمنستان که در سراسر دوره هخامنشی جزو ايران بوده و سپس در دوره اشکانی شاهزادگانی
از همين سلسله در آنجا سلطنت کردهاند .و پس از آن در دوره ساسانی اگر گاهی شاهزادگان اشکانی که پادشاهان
ارمنستان بودهاند دستنشانده امپراطوری روم شدهاند ،اين دستنشاندگی موقتی و حتی غيرطبيعی بوده است .در دوره
ساسانی ،نستوريان مغرب ايران به دورترين اياﻻت شمال شرقی ايران يعنی به آسيای مرکزی و افغانستان امروز،
رفته و کليساهايی در اين سو و آن سوی رود جيحون تشکيل دادهاند و از آنجا اندک اندک به چين رفتهاند(٢) «.

چند سده پس از ورود مسيحيت به ايران ،اين دين در همه کاستهای اجتماعی رخنه کرده بود .حتا در دربار ساسانی
نه تنها بخشی از همسران شاه و درباريان بلکه مشاوران و پزشکان شاه نيز پيرو مسيحيت بودند» .از اين رو بود که
پيش از اسﻼم آيين عيسی رفته رفته رواجی تمام میيافت و دين زرتشت را در بين طبقات دردمند و حتی در بين
اشراف تربيتيافته پس میزد و حتی گفتهاند که اگر اسﻼم در آن روزگاران به ايران راه نمیيافت شايد کليسا خود
آتشکدهها را ويران میکرد(٣) «.
گنوسيسم )عرفان(

»گنوس« در زبان يونانی» ،شناخت يا معرفت« معنی میدهد .جريانهای عرفانی را میتوان زير يک سقف قرار داد
ولی نمیتوان آنها را در يک چهارچوب معين و بسته گنجاند .ولی آنها در يک نقطه همه با همه مشترک هستند:
رسيدن انسان به رستگاری ،يک امر فردی است .همه عارفان چنين میانديشند .همين اصلِ پايهای باعث شد که
امپراتوری مسيحی بيزانس جريانهای گنوسی را که حاضر نبودند زير حاکميت ِ دين رسمی بروند قلع و قمع کند .از
اين رو ،شريعت – از نوعِ يهودی ،مسيحی و اسﻼمی -جايی در اين دستگاهِ فکری )عرفانی( ندارد ،زيرا شريعت يا
احکام دينی به فرد میگويد» :تو بايد اين يا آن احکام يا شريعت را اجرا کنی تا به رستگاری برسی!« از اين رو،
ِ
شريعت با سامانِ فکری عرفانی که فرد را مسئولِ رستگاری خويش میداند در مغايرت کامل است.

بخشی از عناصر گنوسيسم در اديان باستان ايران مانند ميتراگرايی ،آيين آناهيتا ،آيين زرتشت و کيشِ ُزروانی قرار
داشتند ) .(۴مانويت که توسط مانی در ميانرودان پايهريزی شده بود ،نمونه برجسته يک جريان گنوسی بود .میتوان
گفت که اين جريان گنوسی از همه اديان ،عناصری برگرفته و آن را در دستگاه فکری خود گنجانده بود .مانی حدود
سال  ٢١۵ميﻼدی در بابل زاده شد و حدود  ٢٠ساله بود که ادعای پيامبری کرد .او همه خردسالی و جوانیاش را در
صومعه گذراند و تقريبا ً مهمترين آثار دينی آن زمان را مطالعه کرده بود .او میگفت که تنها پيامبری است که خودش
کتابهايش را نوشته است .بر اين اعتقاد بود که موسا و عيسا ،خود کتابهايشان را ننوشتهاند .به هر رو» ،آيين مانی،
هم در قلمرو بيزانس و هم در آن سوی آمويه بسرعت انتشار و رواج يافت .هنوز يک قرن از مرگ مانی نگذشته بود
که آيين او از ترکستان تا کارتاژ ]تونس امروزی[ انتشار يافت و در آن زمان چندان بعيد نمینمود که مانويت روزی
بر جهان حکمروايی يابد … حتا تا زمان اسﻼم در ايران به صورت “زير زمينی” میزيست و حتی آيين مزدک تا
حدی تحت تأثير آن بوجود آمد(۵) «.
پس از قتل مانی در سال  ٢٧٧/٢٧۶ميﻼدی به فرمانِ کرتير ،روحانی بزرگ ساسانی ،سرکوب و کشتارِ پيروان او
نيز آغاز گرديد .مانویها در دوره ساسانی زير عنوان »زنديک« ]زندقه[ طبقهبندی شده بودند و بعدها در عصرِ
خلفای عباسی که »ديوان زنادقه« برپا شد ،به هر جريان گنوسی يا مخالفِ حکومت اسﻼمی ،زندقی میگفتند.

به هر رو ،ميانرودان محيط تمرکز جريانهای گنوسی بود .البته در کنارِ مانویها و باقیماندههای مزدکيان ،مندائيان
که يک جريان نابِ گنوسی بودند ،نيز حضور داشتند .بعضی مورخان بر اين نظرند که مانويت تحتِ تأثير مندائيان و
صابئان پديد آمد؛ در قران صابئين در کنار اديان ديگر به عنوان اهل کتاب ذکر شدهاند ) .(۶مجموعه اين شرايط باعث
شد که »در پايان دوره ساسانی ،در آيين زرتشت خﻼف و اختﻼف بسيار بود .اين آيين در قلمرو پهناور حکومت
ساسانی با اديان و مذاهب گوناگون روبرو بود .آيين عيسی و مذاهب منداييان و صابئان از جانب غرب با آن در جدال
بود و آيين برهمن و دين شمنان ]بودايی[ از جانب مشرق آن را تهديد میکرد(٧) «.
کيش بودايی
ِ

بوداگری از يک سده پيش از ميﻼد از گنداره هند به قلمروی پارتيان و منطقه باختر )باکتريا( راه يافت .سپس از باختر
سغد توسعه يافت .اين گستره جغرافيايی کوچکتر از مابقیِ قلمروی ساسانی نبوده است .آيين
)باکتريا( به منطقه ُ
بودايی ،هم در زمان پارتيان و هم در زمانِ ساسانيان ،توانست سرانجام شرقِ ايران را به بزرگترين مرکز بوديسم
شرق ميانه تبديل کند .با گسترشِ هندوئيسم در هند ،موقعيت برترِ بوديستی هند رفته رفته از ميان رفت .حاﻻ شرقِ
ِ
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ايران ،به بزرگترين مرکز بوديستی شرق ]ميانه[ تبديل شده بود ) .(٨گسترش بوديسم در سده هفتم ميﻼدی با
سغد ]با مرکزيت سمرقند[ تا قزاقستان و قرقيزستان ادامه يافت .کريستنسن نيز تأييد میکند
ِ
قدرت
گيری اقوام ترک در ُ
که »در دوره تسلط يونانيان ]سلوکيان[ ديانت بودايی در وﻻيات شرق ايران نفوذ يافت .پادشاه هند موسوم به آشوکا که
در حدود سال  ٢۶٠قبل از ميﻼد دين بودايی گرفته بود ،مبلغانی به ايالت گنداره )دره کابل( و باختر ]باکتريا /با
مرکزيت بلخ[ گسيل داشت(٩) «.

بنابراين ،دست کم از  ٢۵٠سال پيش از ميﻼد ،بوديسم به »وﻻيات شرق ايران« نفوذ کرده بود .يعنی تا گرفتن قدرت
توسط ساسانيان در سال  ٢٢۴ميﻼدی ،بوديسم حداقل  ۴٠٠سال برای گسترش خود در اياﻻت شرقی ايران فرصت
داشت تا در مناطقی مانند بخارا ،بلخ و شهرهايش )باميان و سمنگان( ،منطقه سغد )پايتخت سمرقند( ،مرو ،غزنه،
کابل ،قره تپه ،ترمذ و … گسترش يابد.

بزرگ کيش بودايی در شرق ايران بودند .خوشبختانه در همين باره کتابهای همزمان
ِ
بخارا ،بلخ و باميان مراکزِ
وجود دارد که اين ادعا را گواهی میکنند .باميان از زمان انفجار مجسمه بودا )بزرگترين مجسمه ايستاده بودا در
جهان( توسط طالبان ،به جهانيان شناسانده شد .حتا نام شهرِ بخارا ،بوديستی است که از واژه »بخار« مغولی برگرفته
شده )گلدزيهر( و »دير« يا »معبد بودايی« معنا میدهد.
در زمان حاکميتِ کوشانيان در باکتريا  /باختر )که مرکز آن بلخ بود( ،بوديسم با سرعت هر چه بيشتری گسترش
يافت .کانيشکا ،مشهورترين شاه کوشانی که ميان سالهای  ١٠٢تا  ٧٨پيش از ميﻼد حکومت میکرد ،کاپيشا را
پايتخت خود کرد .در همين زمان نيز به معبد يا صومعه بلخ ،نام »ناوا ويهارا« ]به معنای »معبد نو«[ داده شد که
ايرانيان به آن »معبد نوبهار« میگويند .اين معبد هيچ گاه نه به زرتشتيان تعلق داشت و نه آتشکده بود.

طبق منابع چينی و همچنين پژوهشهای دياکونف ،پژوهشگر شوروی ،يکی از شاهزادگان اشکانی که به کيشِ بودا
گرويده بود و ساليان دراز در چين زندگی میکرد ،آيين بودايی را در  ٣٩جلد به زبان ساده چينی ترجمه کرد(١٠) .

در کنارِ اين تنوعِ دينی ،تنوعِ زبانی نيز وجود داشت :دهها زبان و گويش که متعلق به زبانهای ايرانی بودند .بخش
سريانی و عربی در کنار زبانهای
بزرگی از آنها در اياﻻت شرقی ايران قرار داشتند .در ميانرودان زبانها آرامیُ ،
عربی آميخته به
ِ
سريانی بود ولی زبانِ گفتاریشان ،گويشهای گوناگونِ
ايرانی رايج بود که زبانِ نوشتاری آنها ُ
سريانی و آرامی بود.
ُ
گوناگونی دينی ،زبانی و فرهنگی وجود نداشت.
ِ
در آن روزگار ،در هيچ قلمرويی در جهان يک چنين

آغاز فروپاشی شاهنشاهی ساسانی

خسرو پرويز ،موريکيوس و هراکليوس

پس از مرگ هرمز چهارم ) ۵٧٩تا  ۵٩٠ميﻼدی( ،بهرام چوبين توانست طی کودتايی قدرت را به دست بگيرد.
خسرو پرويز که خود را پادشاه قانونی میدانست مجبور شد نزدِ موريکيوس امپراتور بيرانس پناهنده شود .موريکيوس
از خسرو پرويز استقبال بسيار خوبی کرد و به او اطمينان داد که در صورت تمايل میتواند سپاهيانش را برای به
دست آوردن قدرت در اختيارش بگذارد .و همين کار را کرد .خسرو پرويز توانست با کمک سپاهيان بيزانس بهرام
چوبين را شکست بدهد و تاج پادشاهی را بر سر بنهد .البته در اين ميان نيز خسرو پرويز با دختر موريکيوس ،ماريا،
ازدواج کرد.

موريکيوس در سال  ۶٠٢ميﻼدی با يک کودتا توسط يک فرمانده نظامی به نام فوکاس به قتل رسيد .خسرو پرويز از
حکومت بيزانس خواست قاتل را به او تحويل بدهند .بيزانس تقاضای خسرو پرويز را نپذيرفت ،و به دنبال آن شاه
ايران عليه بيزانس اعﻼم جنگ کرد .او در سال  ۶٠۵دارا )شهری که قلعه آن شهرت داشت( را به تصرف خود در
آورد و سپس رهسپار بيزانس شد .خسرو پرويز تا کالسدون پيشروی کرد ،سپس به تعقيب سپاهيان بيزانس ادامه داد.
سرانجام خودِ بيزانسیها برای آرام کردن شاه ايران ،قاتل موريکيوس را به قتل رساندند .خسرو پرويز که متوجه
ضعف و بحرانِ درونی بيرانس شد ،به جنگ خود ادامه داد .او سرانجام پس از  ١٢سال جنگ عليه بيزانس ،توانست
در سال  ۶١۴ميﻼدی سوريه ،فلسطين و مصر را که استانهای بيرانس بودند به اشغال در آورد .البته در اين ميان
برای تحقير مسيحيان ،به مقبره رستاخيز مسيح )در اورشليم( يورش بُرد و صليب مقدس را با خود میبرد .اين توهين
دينی را کليسای بيرانس هرگز نبخشيد .البته در اين ميان ،پسر يکی از فرماندهان کارتاژ به نام هراکليوس قدرت را در
بيرانس گرفته ) ۶١٠ميﻼدی( و حاﻻ امپراتور بيزانس شده بود .هراکليوس که از پيشرفتهای نظامی خسرو پرويز به
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وحشت افتاده بود ،تصميم گرفت پايتخت بيزانس را ترک کند و به سوی سيسل برود .کليساها البته جلوی او را گرفتند
و چندين تُن طﻼ و نقره در اختيار او گذاشتند تا عليه خسرو پرويز بجنگد و صليب مقدس را پس بگيرد(١١) .

طی اين جنگ که از سال  ۶٠٣ميﻼدی شروع شده بود ،مالياتها )گزيت( و مالياتهای اضافی )سرگزيت( که از
غيرزرتشتيان گرفته میشدند )»جزيه« مسلمانان ادامه همين گزيت و سرگزيت میباشد( برای مردم کمرشکن بود .اين
جنگ در عمل ،مردم امپراتوری ساسانی را که – اگر نسبی بنگريم -جزو »خوبزيستان« آن روزگار بودند ،به فقر و
فﻼکت سوق داد .اين جنگ  ٢۵ساله نه تنها مردمان »درجه دوم« يعنی غير زرتشيتان و غيرِ پارسيان را از قدرت
دورتر کرد ،بلکه شکاف عظيمی ميان صاحبان قدرت نيز بوجود آورد.

باری ،از سال  ۶١٨ميﻼدی ،هراکليوس شروع به جمعآوری نيرو کرد و توانست تا سال  ۶٢١ميﻼدی يک سپاه منظم
و کارکشته گرد آورد .در اين سال نخستين جنگ مذهبی جهان – در باستان پسين -آغاز شد .سپاه هراکليوس با
پرچمهای صليبدار ،شعارهای مذهبی و شمايلهای مسيحِ مصلوب به سوی ارمنستان به راه افتاد.

زمانی که خسرو پرويز از اين رويکردِ هراکليوس آگاهی يافت به سپاهيان کارکشته خود در مصر ،فلسطين و سوريه
فرمان داد تا برای مقابله با هراکليوس به سوی ارمنستان رهسپار شوند .خسرو پرويز در سال  ۶٢٢ميﻼدی در
ارمنستان از هراکليوس شکست خورد )بازتاب اين شکست در قرآن :سوره الروم( ) .(١٢هراکليوس پس از اين
پيروزی به عربهای ساکن آن مناطق که اکثراً مسيحی بودند اعﻼم کرد که خودشان میتوانند اداره آن مناطق را به
دست بگيرند.

امپراتور بيزانس هيچ گونه ادعای ارضی نسبت به ايران نداشت و حتا پس از سال  ۶٢٢ميﻼدی اعﻼم کرد که
نيروهای نظامیِ دو طرف به مرزهای سابق بازگردند و خواستار پس گرفتن صليب مقدس شد .خسرو پرويز ولی
حاضر به پذيرش اين شکست نبود و به جنگ ادامه داد .در ادامه جنگ ،نيروهای هراکليوس در اوايل سال ۶٢٨
ميﻼدی در نينوا شکست بسيار سختی به نيروهای خسرو پرويز وارد آوردند .شکستِ نينوا برای ارتش ايران که طی
اين  ٢۵سال جنگ رمقاش گرفته شده بود ،عمﻼً تير خﻼص بود .اين شکست باعث شد که درباريان و موبدان
زرتشتی خسرو پرويز را از دين طرد کنند و کشتن او را آزاد اعﻼم نمايند .چند ماه بعد ،در همان سال  ۶٢٨ميﻼدی،
خسرو پرويز دستگير شد و پسرش قباد دوم )شيرويه( که از همسر مسيحیاش مريم ،دختر موريکيوس ،بود جانشين او
شد .خسرو پرويز پس از چند روز در زندان گويا توسط شخصی به نامِ مهر هرمزد پسر مردانشاه ،پاذوسپان نيمروز،
شکست نينوا شيرازه حاکميت ساسانی را از هم پاشاند ٢۵ :سال جنگ نه تنها اقتصاد کشور را به
ِ
به قتل رسيد.
نابودی کشاند ،بلکه باعث گسترش سرکوب و خشونتهای افراطی سياسی و اجتماعی شد .همچنين ديگر عمﻼً ارتشی
وجود نداشت که بتواند هم از مرزها و هم از استانها محافظت کند .همين شرايط باعث شد تا راه برای شورشها و
طغيانها در استانهای ايران باز شود.

بحران چيرهناپذير حکومتِ ساسانی

پس از قتلِ خسرو پرويز ،حکومتِ ساسانی فقط در حرف و نوشتهها وجود داشت .کريستنسن در اين باره مینويسد:
»مرگ خسرو پرويز موجب غليان هوی و هوس و طغيان حرص و آز شد و قدرت دودمان پادشاهی ،به علت سلطنت
بیدوام و مستعجل جانشينان خسرو ضعيف و بیمايه گشت(١٣) «.

ابتدا کواد دوم شيرويه )قباد دوم( پسر خسرو پرويز ،پس از يک برادر ُکشی گسترده و يک حکومتِ شش ماهه ُمرد.
میگويند او را مسموم کردند .سپس پسرِ قباد که خردسال بود و اردشير سوم نام گرفت ،پادشاه شد .در اين ميان،
شهروراز ،سردار نامدار خسرو پرويز ،با کمک نيروهای بيزانس توانست اردشير سوم را به قتل برساند و خود شاه
شود .ولی شهروراز هم پس از مدتی توسط گارد سلطنتی به قتل میرسد .پس از او خسرو سوم ،برادر زاده خسرو
پرويز ،به قدرت رسيد که او نيز توسط فرمانفرمای خراسان کشته شد .بعد از او در تيسفون پوران ،دختر خسرو
پرويز ،به شاهی نايل آمد که يک سال و چهار ماه سلطنت کرد .در اين زمان ،سرانجام صليب مقدس به بيرانس باز
گردانده شد و پيمان صلح نيز با بيزانس به امضا میرسد .اين رويداد در پايانِ سال  ۶٢٩ميﻼدی رخ داد .پس از
پوران ،شخصی به نام پيروز دوم به شاهی رسيد .پيروز نيز از قدرت خلع میشود و به جای او آزرميدخت خواهر
پوران در تيسفون تاج بر سر مینهد که البته چند ماه بيشتر حکومت نمیکند .طبق اسناد دو نفر ديگر به نامهای هرمزد
پنجم و خسرو چهارم عنوان شاهی داشتند .سرانجام کسی به نام فرخزاد خسرو که از خويشاوندان خسرو پرويز بود،
بر پايتخت ايران تيسفون حاکم شد.
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»در فاصله چهار سال ،تقريبا ً کشور ايران ده شاهنشاه ديد .عاقبت يکی از اخﻼف خسرو پرويز را که پسر شاهزاده
شهريار بود و يزدگرد نام داشت ،يافتند (١۴) «.يزدگرد سوم ،از سال  ۶٣٢ميﻼدی )طبق روايات اسﻼمی سال وفات
محمد( تا سال  ۶۵١ميﻼدی حکومت کرد.
ولی از سال  ۶٢٨تا  ۶۶١ميﻼدی چه رويدادهای تعيينکنندهای در ايران رخ دادند؟
ايران از سال  ۶٢٨تا ۶۶١
ِ

ملوکالطوايفی به سبک اشکانيان )تقسيم ايران ميان حاکمانِ محلی(

از سال  ۶٢٨ميﻼدی حکومت متمرکز ساسانی متﻼشی و ايران عمﻼً چند پاره شد .ديگر نه ارتشِ منظمی وجود داشت
و نه کشاورزی و نه صنعت .به اين فﻼکت ،آفت بيماری واگير )اپيدمی( نيز اضافه شد که بخش قابلِ توجهی از
جمعيت فﻼکتديده را به کام مرگ کشاند .بسياری از استانهای ايران ديگر تابع حکومت مرکزی نبودند .دعواها و
ستيزها در درون حاکميت آن چنان شديد ،بيمارگونه و خونين بود که در عمل هيچ کس حرف کسی ديگر را گوش
نمیداد .در اين دوره بحران و فترت ،مملکت به حال خود رها شده بود .جالب اين جاست که حتا بقايای اشکانيان )پس
از  ۴٠٠سال( ادعای حکومت داشتند و به ويژه در اياﻻت شرقی حکومتهای خود را برقرار کردند.

فروپاشی ساسانی بر خﻼف روايات اسﻼمی نه با جنگِ قادسيه ) ۶٣۵ميﻼدی( و جنگ نهاوند ) ۶۴٢ميﻼدی( که پيش
از آن صورت گرفته بود .در همين باره کريستن سن مینويسد …» :حتی از زمان پيروز )اول( هم ،ممالکی که در
مشرق مروالرود واقع است ،از تسلط دولت ايران خارج بود .هرات هم ديگر جزو قلمرو ساسانی محسوب نمیشد.
مقارن حمله عرب ،وﻻيات ساحلی بحر خزر در تصرف يکی از سرداران ديلمی بود ،که او را موتا يا مورتا
میخوانند .سﻼطين ممالکی که مجاور سرحدات شرقی و شمالی ايران بودند ،اغلب به القاب مخصوص معروفاند .در
اين جا چند وﻻيت را با لقب امرای آنها ذکر میکنيم :نسا )ورزا( – ابيورد )وهمنه( – خوارزم )خسرو خوارزم( –
بخارا )بخار خوداو( – وردانه )وردانشاه( ،سمرقند )طرخان( ،ا ُسروشنه )افشين( ،سغد )اِخشيد( ،فرغانه )اخشيد(ُ ،ختل
) ُخطﻼن شاه يا شير خطﻼن( ،ترمد )ترمد شاه( ،جوزجان )گوزگان خودای( ،روب )روبخان( ،طالقان )شهرگ(،
هرات )ورازان( ،غرچستان )ورازبندگ( ،سيستان ُ
)زنبيل( ،کابل )کاولشاه( … در تخارستان ،مشرق بلخ ،يبغو
سلطنت میکرد و اميری به نام شاد تابع او محسوب میشد .نيزک طرخان که در بادغيس بود ،مطيع اين شاه به شمار
سريانی -آرامیها هم
میآمد«) (١۵البته در مناطق غربی ايران ،ميانرودان ،يعنی از حيره تا سوريه امروزی نيز ُ
حکومتهای محلی خود را بوجود آورده بودند.

باری ،امپراتوری ساسانی پس از سال  ۶٢٨ميﻼدی عمﻼً به يک قلمروی پاره پاره تبديل شده بود و هر ايالت يا
استانی زير فرماندهی يک حاکم محلی قرار داشت .اين چهره واقعی ايرانِ ساسانی پس از شکستِ نينوا است .تنها
چيزی که توانست در اين بحران عميق خود را حفظ و پاسداری کند ،ديوانساﻻری ساسانی بود که بذرش در دوره
هخامنشيان کاشته شد و از شالوده و شبکههای مستحکمی برخوردار بود )به نقشِ تعيينکننده ديوانساﻻری در بخشی
جداگانه پرداخته خواهد شد(.

پيش از آن که به اين موضوع بپردازيم که :پس اسﻼم از کجا آمد؟ بايد به چند نکته ظريف که شوربختانه پژوهشگران
با سهلانگاری از کنار آن گذشتهاند اشاره کنيم -١ :عربها چه کسانی بودند؟  -٢اميرالمؤمنين به چه کسی گفته میشد؟
نقش غسانيان در امپراتوری بيزانس و مناسباتِ بعدی
ِ
شهر حيره در تحوﻻتِ سياسی و دينی چه بوده است؟ -۴
ِ
ِ
نقش
-٣
وضعيت ديوانساﻻری ساسانی پس از سال  ۶٢٨ميﻼدی و نقشِ آن در حفظ تماميت ارضی
ِ
آنها با ساسانيان-۵ ،
ايران.
Axworthy, Michael: A History Of Iran, Empire Of The Mind -١

 -٢نفيسی ،سعيد :مسيحيت در ايران تا صدر اسﻼم .به کوششِ عبدالکريم جربزهدار ،تهران ،١٣٩٢ ،انتشارات
اساطير ،ص ١۴
 -٣زرينکوب ،عبدالحسين :تاريخ ايران بعد از اسﻼم .تهران ،١٣۶٢ ،انتشارات اميرکبير ،ص ١۵٩

 -۴هادینيا ،محبوبه :مکاتبِ گنوسی ،خاستگاه و اعتقادات .در :نيمسالنامه تخصصیِ پژوهشنامه اديان ،سال سوم،
شماره پنجم ،بهار و تابستان ١٣٨٨
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 -۵زرينکوب ١٧٢ :١٣۶٢

 -۶در سوره حج ،آيه  ١٧آمده است :إِ ﱠن الﱠذِينَ آ َمنُوا َوالﱠذِينَ هَادُوا َوال ﱠ
ص َ
صا ِبئِينَ َوالنﱠ َ
ارى َو ْال َم ُج َ
وس َوالﱠذِينَ أ َ ْش َر ُکوا إِ ﱠن ﱠ َ
ش ِهيدٌ.
ش ْیءٍ َ
علَى ُک ِّل َ
ص ُل َب ْينَ ُه ْم َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِه ِإ ﱠن ﱠ َ َ
َي ْف ِ

»خدا ميان آنان که ايمان آوردند و آنان که کيش يهوديان ،صابئان يا نصاری يا مجوس برگزيدهاند و آنان که مشرک
شدهاند ،در روز قيامت حکم میکند .زيرا او بر هر کاری ناظر است) «.ترجمه آيتی( .بنابراين طبقِ اين آيه قرآن،
يهوديان ،صابئان )که گنوسیِ ناب بودند( ،مسيحيان و زرتشتيان )که اساسا ً دوآليسم بودند( مشرک نيستند.
 -٧زرينکوب ١۶٨ :١٣۶٢

 -٨مشايخ فريدنی ،آزرميدخت :بلخ ،کهنترين شهر ايرانی آسيای مرکزی در قرون نخستين اسﻼم .تهران،١٣٧۶ ،
انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ٣١-٣١ ،و ٣٧ -٣۶
ِ

همچنين حفاریهای باستانشناسان شوروی در سال های  ١٩٣٧ ،١٩٣٣و  ١٩۶۴تا  ١٩۶۵در ازبکستان ،تاجيکستان
و ترکمستان که در اياﻻت شرقی ساسانی قرار داشتند ،نشان میدهند که بوداگری نسبت به اديان ديگر گسترش بيشتری
داشته است .برای اطﻼعات بيشتر رجوع کنيد به» :بوديسم در آسيای مرکزی«» ،دانشنامه بوديسم در آسيای ميانه« و
همچنين به مقاله »نتايج حفاریهای مربوط به ازبکستان« در مجله باستانشناسی شوروی  ١٩۶٧همچنين نگاه کنيد
به:
Historische Skizze des Buddhismus und des Islam in Afghanistan – Alexander Berzin

بوديسم و اسﻼم درhttp://www.berzinarchives.com/web/fa/index.html : :

 -٩کريستنسن ،آرتور :ايران در زمان ساسانيان .ترجمه رشيد ياسمی ،تهران ،١٣٨٩ ،انتشارات نگاه ،ص ۵۵
 -١٠آذری ،عﻼالدين :تاريخ روابط ايران و چين .تهران ،١٣٧٧ ،انتشارات اميرکبير ،صص ٣٣-٣٢
 -١١پُپ ،فُلکر :آغاز اسﻼم ،از اوگاريت به سامره .ترجمه ب .بینياز )داريوش( ،کلن٢٠١۴ ،

 -١٢سوره الروم ،آيات  ١تا  ۵به جنگ ايران و بيزانس )روم شرقی( اشاره کرده است :همانگونه که میدانيم در ابتدا
ايران پيروز میشود ولی در پايان هراکليوس میتواند ايران را شکست بدهد.
ُ
سيَ ْغ ِلبُونَ  ،فِی بِضْعِ ِسنِينَ ِ ﱠ ِ ْاﻷ َ ْم ُر ِمن قَ ْب ُل َو ِمن بَ ْع ُد َويَ ْو َمئِ ٍذ يَ ْف َر ُح
غ ِلبَ ِ
ت ﱡ
الرو ُم ،فِی أَ ْدنَى ْاﻷ َ ْر ِ
ض َوهُم ِّمن بَ ْع ِد َغ َلبِ ِه ْم َ
ص ُر َمن َيشَا ُء َوه َُو ْال َع ِز ُ
يز ال ﱠر ِحي ُم
ْال ُمؤْ ِمنُونَ ِ ،بنَ ْ
ص ِر ﱠ ِ َين ُ

ترجمه از فوﻻدوند :روميان شکستخوردند ،در نزديکترين سرزمين و]لی[ بعد از شکستشان در ظرف چند سالی به
زودی پيروز خواهند گرديد] ،فرجام[ کار در گذشته و آينده از آن خداست و در آن روز است که مؤمنان از ياری خدا
شاد میگردند ،هر که را بخواهد ياری میکند و اوست شکستناپذير مهربان.
 -١٣کريستنسن ۵۵ :١٣٨٩

 -١۴کريستنسن ۴٧٩ :١٣٨٩

 -١۵کريستنسن -۴٨٠ :١٣٨٩
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نگاهی ديگر به فرايند اسﻼمیشدن ايران )بخش سوم(
عربها چه کسانی بودند؟

اين که عربها بخشی از ايرانيان را تشکيل میدادند و سهم بزرگی در ساختن تمدنِ ايران داشتهاند ،برای بسياری از
سريانیها در گندیشاپور که به آن »وه
مورخان روشن است .برای نمونه میتوان به دستآوردهای پزشکی و رياضی ُ
اندر شاهپوهر« میگفتند اشاره کرد .اين مردم در زمان شاپور اول از شهر انتاکيه به خوزستان کوچ داده شدند )-٢۵٣
 ٢۶٠م .(.عربها دست کم در روزگار ساسانی چهار سده در کنار ديگر گروههای اجتماعی میزيستند و يک بخش از
فرهنگ ايران زمين به شمار میرفتند .ولی از آن جا که فروپاشی ساسانی يعنی نابودی »شکوه و جﻼل ايرانی« با »حمله
ِ
اعراب بدوی مسلمان« گره زده شده ،عربها تا سطح عربهای بدوی و نيمهبدوی که در مرکز و غرب عربستان
ِ
میزيستند تنزل يافتهاند.
جايگاه تاريخی عربها
اين که در تاريخِ باستان و باستانِ پسين به چه کسانی عرب گفته میشد ،تصورش برای ما امروزيان دشوار است .از اين
رو ضروری است به اين پرسش که منظور از عرب و عربها چه بوده پاسخ داده شود .چه وجه مشترکی باعث شد به
اين مردمان عرب گفته شود؟
دين مشترک؟ زبانِ مشترک؟ نژاد مشترک؟ پوشش مشترک؟ طبق چه معياری به بخشی از مردمان »عرب« گفته میشد؟
ِ
نخستين کسی که خود را عرب ناميد و از خود نيز سند )سنگنبشته( به جای گذاشته است ،امرؤالقيس میباشد که خود را
» َم ِلک همه اعراب« ] َم ِلک العرب ُکلّه[ ناميد» .در کتيبه ،تاريخ درگذشتِ امرؤالقيس سال  ٢٢٣ذکر شده که مطابق ٣٢٨
ميﻼدی است .(١) «.اين کتيبه به زبان عربی و به خطِ آرامی است .ما هنوز تا اين زمان ،خط عربی نداريم) .نگارههای
زير از کتابِ پيگولوسکايا .ص (٧٠
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ولی منظورِ امرؤالقيس از »اعراب« کيست؟ آيا میتوان چنين برداشت کرد که آنها دارای يک زبان مشترک بودند؟ سال
سريانی -عرب در دوران شاپور اول )٢۴١-٢٧٢
ِ
مرگ » َم ِلکِ اعراب« در دوره شاپور دوم رخ داد .بسياری از مردمان ُ
م (.و شاپور دوم ) ٣٧٩ – ٣٠٩م (.از سوريه کهن و شمالِ ميانردوان به نقاط مختلف ايران کوچانده شدند :از خوزستان
تا خراسان )وﻻيت شرقی ايران(.
اين عربها در عربستان امروزی مانند مکه و مدينه زندگی نمیکردند ،بلکه مردمان سامیِ سريانی -عرب زبان بودند که
سريانی بود .بنابراين زبان مشترک
سريانی سخن میگفتند ،ولی زبان نوشتاری آنها ُ
با گويشهای گوناگونِ عربی و ُ
نمیتوانست ،معيارِ مشترکی برای »عرب« ناميدن آنها باشد .اين مردمان که زير عنوان »عرب« شهرت يافتند ،در
غربی عربستان امروزی میزيستند .اين
ِ
گذشتههای دورتر در نبطيه )پترا( و پالمير )تدمر( در سوريه امروزی و شمالِ
سريانی بودند ،بسته به اين داشت که آنها در چه جغرافيايی
گويشهای عربی متاثر از زبانهای حبشی ،سودانی ،آرامی و ُ
میزيستند .به عبارت ديگر ،گويشهای عربی تحتِ تأثير زبانهايی قرار داشتند که از لحاظ جغرافيايی به آن نزديک
بودند .بنابراين ،هر چه يک قبيله عرب منزویتر بود )مانند مرکز عربستان( زبانِ عربیاش نيز کمتر تحت تأثير زبانهای
ديگر بود.
با قاطعيت میتوان میگفت که »اعراب« از دين مشترک نيز برخوردار نبودند ،زيرا آنها ،يهودی ،مسيحی ،مانوی،
ماهپرست و بتپرست بودند .بنابراين اين دو عامل ،يعنی زبان و دين ،نمیتوانستند معيار مشترکِ عرب ناميدنِ اين مردمان
موقعيت جغرافيايی آنها بوده است :از منظر
ِ
باشد .تنها معيار مشترکی که میتوان برای اين مردمان در نظر گرفت،
رومیها ،امپراتوری ايران ،امپراتوری شرق ناميده میشد و از منظر ايرانيان ،فرات مرز شرق با غرب بود .اين که
فرات مرز ميان شرق و غرب را تشکيل میداد ،به زمان روميان و اشکانيان )پارتيان( باز میگردد .روميان همه مردمانی
که آن سوی فرات میزيستند را شرقی میناميدند و ايرانيان به کسانی که آنسوی فرات زندگی میکردند غربی میگفتند.
به هر رو ،ايرانيان و روميان ،فرات را به عنوان مرز شرق و غرب به رسميت شناخته بودند» .آميانوس مارسلينوس در
ماجرای لشکرکشی امپراتور يوليانوس به ايران در سال  ٣۶٣ميﻼدی از اعراب ياد کرده است .اوايل بهار سپاهيان برای
عبور از رود فرات و پيشرفت به سوی شرق آماده شده بودند (٢) «.استرابون ،تاريخدان و جغرافیدان يونانی نيز تأييد
میکند که »منطقه فرات مرز امپراتوری پارت با روم« را تشکيل میداد(٣) .
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ايرانيان با توجه به مرزهای خود با روم و بعدها با بيزانس ،همين رود فرات را معيار قرار میدادند .مردمانی که آنسوی
فرات تا فلسطين و يمن میزيستند ،به »خور وران« ]يعنی جايی که خورشيد پايين میآيد[ يعنی »غرب« تعلق داشتند.
»عرب« مانند »ايران« يک عنوانِ جغرافيايی است .در ايران نيز زبان مشترک ،دين مشترک ،و فرهنگِ مشترک
)يکدست( وجود نداشت )هنوز هم چنين است( .همه مردمانی که در اين محدوده جغرافيايی زندگی میکردند ،ايرانی به
شمار میرفتند .در بخشِ غربی ايران ]ميانرودان و آنسوی فرات[ ،عربها زندگی میکردند و مردمان آنجا را عرب
میناميدند.
حتا در زمان پارتيان )اشکانيان( نيز به ساکنان آن سوی فرات »عرب« میگفتند» .از اين مآخذ و ديگر نوشتههای مورخان
رومی بدرستی میتوان دريافت که استانهای اوسروين ]ادسا[ ،اديابنه ]اديابن[ ،و عربای = عربيه )استان عربها( تمام
و کمال از سوی روميان مسخر نگشته بودند (۴) «.در پاورقی توضيحی برای »عربای« آمده است» :در متن نام عربها
با دو حرف  OIخاتمه يافته و به صورت  Araboiآمده است که مقصود اعراب ساکن بينالنهرين بوده است .شايد اينها
اعراب سکينيت بوده باشند(۵) «.
فرهنگ قبيلهای
ِ
ابن خلدون به درستی گفته است که پايه فرهنگِ قبيلهای »عصبيت« است» .عصبيت« يعنی رگ و ريشه و خون .عصبيت
قبيلهای حتا بر زبان مشترک مقدم است .هر قبيله خود را يک واحد مستقل و قايم به ذات میداند ،مانند »ملت« در تاريخ
مدرن .عربها – مانند همه قبايل در جهان -هيچگاه خود را به دليلِ زبان يا دينِ مشترک با ديگر قبايل به عنوان يک واحد
اجتماعی نمینگريستند .زمانی که از عضو يک قبيله پرسيده شد که :چه کس هستی؟ نمیگفت »من عربم« يا »ايرانی«
هستم .پاسخ میداد من »ازدی« )طايفه عرب(» ،شهنی« )طايفه بختياری(» ،غلجی يا منگل« )طوايف پشتون( هستم .به
عبارتی نام قبيله يا طايفه خود را ذکر میکرد .نزديکیِ زبانی يا گويشی قبايل به يکديگر باعثِ از بين رفتن استقﻼلِ
»عصبيت« آنها نمیشد .اين اصل در مورد همه قبايل ،چه ايرانی ،چه عرب يا قبايلی که در آمريکای شمالی میزيستند
صدق میکند.
بنابراين ،بايد همواره به اين نکته آگاه بود که زمانی که ما از »عرب« سخن میگوييم منظورمان مردمانی هستند که در
يک محدوده جغرافيايی معين زندگی میکردند .برای نخستين بار در دوران مدرن ،جمال عبدالناصر تﻼش کرد تا از فصلِ
سقف »پان عربيسم« وحدت ببخشد که البته به دليلِ نيرومند
ِ
مشترک قبايل عرب ،يعنی زبان استفاده کند تا آنها را زير
ِ
بودن فرهنگ قبيلهای )»عصبيت قبيلهای«( – به همراه عوامل ديگر -با شکست رو به رو شد.
تقسيمبندی اعراب
نينا پيگولوسکايا اعراب يعنی ساکنان غرب ايران تا مرزهای بيزانس را به سه بخش تقسيم میکند .او در کنار يکجا
نشنينان که »در کنار مرزهای ايران و بيزانس طی سدههای پنجم و ششم ميﻼدی پديد آمدند« ) (۶مابقیِ اعراب را به دو
گروه بزرگ کوچنده تقسيم میکند» :کوچندگان نيمه بدوی که دامهای کوچک چون گوسفند و بز پرورش میدادند و
باديهنشينان يا بدويان کامل که با پرورش اشتران سر و کار داشتند(٧) «.
)غرب فرات( و
ِ
ساکنان عرب را تشخيص بدهد :لخميانِ در حيره
ِ
موقعيت هر سه بخشِ
ِ
خواننده با ديدن نقشه میتواند
غربی صحرای عربستان و همچنين بخشی از عربها در جنوبِ عربستان يعنی يمن
ِ
عربهای غسانی در شمال و شمالِ
ساکن بودند .اين مناطق متعلق به اعراب اسکان يافته بودند .قبايل مرکز صحرای عربستان به دو بخش نيمهبدوی و بدوی
کامل تقسيم میشدند .هر چه بدویها به عربهای اسکانيافته نزديکتر بودند ،به همان نسبت نيز متأثر از فرهنگِ
يکجانشينی آنها میشدند .با اين وجود ،همواره عربهای اسکانيافته مورد تاخت و تازِ قبايل بدوی و نيمهبدوی قرار
میگرفتند.
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قبايل بدوی بر غارت استوار بود )اقتصادِ غارتی( .شايد ﻻزم باشد در اين جا اشارهای کوتاه به واژه
ِ
بخشی از اقتصادِ
پارسی ميانه مشتق شده است و در ادبيات زرتشتیِ پساساسانی – از سده  ٨تا ١١
ِ
»تازی« بشود .اين واژه از »تاختن«
غرب رود فرات میزيستند و طی تحوﻻت
ِ
معادل »عرب« به کار گرفته شده است .در حالی که مردمانی که در
ِ
ميﻼدی-
سياسی تا خراسان بزرگ کوچ داده شدند ،همواره عرب ناميده میشدند و نه تازی )ربطی به قبيله عربی »طی« يا واژه
»غازی« ندارد!( .در واقع» ،تازی« به بدويانی گفته میشد که به مرزهای دولتهای عربِ دستنشانده ساسانی يعنی
گيری عربها در ايران ،واژه تازی برای تحقير به همه
ِ
لخميان ،به عبارتی ايران ،حمله میکردند .بعدها ،پس از قدرت
کنان غرب ايران )آنسوی فرات( عرب میگفتند و نه تازی.
عربها اطﻼق گرديد .در تمامی منابع تاريخی ،به سا ِ
تمدن عرب ،به عربهای
ِ
عربهای نيمهبدوی و بدوی در ميانِ عربها ،از اهميتِ چندانی برخوردار نبودند .تاريخِ
سريانی و
ميانرودان تا سوريه امروزی و جنوبِ عربستان يعنی يمن برمیگردد .نينا پيگولوسکايا پس از ارزيابی اسناد ُ
بررسی نفوذ مسيحيت در ميان عربهای ميانرودان ،سوريه و فلسطين مینويسد» :همه اين مطالب ،نموداری از رابطه
سريانی – يونانی با اقوام عربیزبان بود .سورياييان
نزديک و نفوذ مسيحيت در ميان اقوام عرب و گسترش ارتباط اقوام ُ
در ايجاد اين ارتباط و گرايش اعراب به آيين مسيح نقش بسيار مهمی ايفا میکردند .زيرا زبان سورياييان به زبان اعراب
نزديک بود .چنين به نظر میرسد که لهجه خاصی در ميان آنان رواج داشت که شامل واژههای سريانی و عربی بود«.
)(٨
يکجانشينی و تمدن
به طور کلی کوچندگان يا مردمانی که به صورتِ عشيرتی زندگی میکنند ،توانايی ساختن تمدن ندارند .آنها فرهنگ
دارند ،ولی تمدن ندارند .تمدن و يکجانشينی دو روی يک سکهاند .فرهنگ ،يعنی داشتن يک سلسله ارزشهای مادی و
گيری ارزشهای
ِ
معنوی که به گونهای خودسامان ) (selbstorganisierendو طبيعی شکل گرفتهاند .تمدن ،يعنی شکل
مادی و معنوی که به گونهای سامانيافته ) (bewußt organisiertو نقشهمند بوجود میآيند و از آنها پاسداری میشود؛
البته با اين تأکيد که پيششرط تمدن ،يکجانشينیِ چند سدهای است .به عبارتی ،شکلِ سامانيافته فرهنگ ،تمدن است .از
اين رو ،سازمان دادن با يکجانشينی که کشاورزی شالوده آن است رابطه مستقيم دارد.
خطر جدیای برای تمدنهای
ِ
عربهای نيمهبدوی و بدوی به گونهای خارج از تاريخ تمدن میزيستند؛ آنها هيچ گاه
بزرگی چون ايران ،بيزانس و عرب نبودند .از اين رو ،هنگامی که ما از عربها سخن میگوييم ،به آن بخشی مربوط
میگردد که طی سدهها و در خﻼلِ افت و خيزهای سياسی اسکان يافتند و تمدنهای خاص خود را بوجود آوردند.
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فقط تمدنها میتوانند طی سدهها ،آرام آرام ،بر يکديگر اثر گذار باشند .کوچیها به دليل نوع زندگیشان از چنين کيفيتی
برخوردار نيستند .يکسانانگاری همه عربها يعنی يکی دانستنِ عربهای صاحبِ تمدن که در ميانرودان ،سوريه و
فلسطين و يمن زندگی میکردند با عربهای بدوی عربستان مرکزی و غربی ،از يک سو ناشی از سهلانگاری بخشی از
تمدن باشکوه ايران ساسانی است.
ِ
مورخان و از سوی ديگر تبليغات ايدئولوژيک ناشی از »حمله اعرابِ بدوی مسلمان« به
حتا اگر »عشاير« – يا کوچیها -برای غارت به اين يا آن شهر يا دولت-شهر میتاختند و آن را غارت میکردند ،توانايی
آن را نداشتند که در ساختار آن تمدن تغييرات چندانی بوجود آورند .و حتا اگر اين کوچیها دولت -شهری يا کشوری را
تصرف میکردند و همانجا میماندند دير يا زود در آن تمدن حل میشدند.
بنا بر اين يکی دانستنِ عربهای متمدن و بدويان يک اشتباه نابخشودنی است ،اشتباهی که شوربختانه بارها صورت گرفته
است و هنوز بازتوليد میشود .همانگونه که در باﻻ گفته شد ،منظور از عربها ،مردمانی بودند که در غرب ايران
میزيستند ،يعنی در ميانرودان ،سوريه ،فلسطين و يمن .اين بخش از عربها همواره از سوی قبايل بدوی مورد تهاجم و
غارت قرار میگرفتند ،درست مانند حکومتهای مرکزی ايران که همواره در حال خاموش کردن و دفع حمﻼت قبايل
ايرانی کوچی )عشاير( در درون محدوده جغرافيايی خود بودند .ولی کسی تمدن ايران را تا سطح فرهنگِ قبيلهای )قبايل
ِ
ايرانی کوچی( تنزل نمیدهد.
ِ
مهمترين بخشِ عربها در ميانرودان که از تمدنی کهن برخوردار بودند ،لخميان بودند که در پادشاهی حيره ساکن بودند.
بدون شناختِ دقيق حيره ،مناسباتِ سياسی ،دينی و فرهنگی حاکم بر آنجا نمیتوان تاريخ شکلگيری اسﻼم را به درستی
بعدی شهرهايی مانند کوفه و مکانِ قادسيه که همه در چند کيلومتری آن واقعاند
ِ
توضيح داد .و همچنين نمیتوان به نقشِ
پی برد.
از اين رو ،در بخشِ بعدی اين نوشتار به »حيره« میپردازيم.

17

نگاهی ديگر به فرايند اسﻼمیشدن ايران )بخش چهارم(

در بخشهای پيشين به اين نکته بسيار مهم اشاره کرديم که در ميانرودان ،سوريه ،فلسطين و يمن تمدنِ عرب از ديرباز
مردمان قبايل بدوی در عربستان مرکزی تنزل
ِ
شکل گرفته شده بود و مردمان اين محدودههای جغرافيايی را نبايد تا سطحِ
تمدن کهنِ
ِ
داد .تاريخِ ميانرودان ،تاريخ بخشی از ايران بزرگِ آن روزگار هم هست .تمدنِ عربهای ساکن اين منطقه و
ايران همواره در حال بده و بستان دينی و فرهنگی بودند و افت و خيزهای سياسی فراوانی را پشت سر نهادهاند .آشکارا
پذيرش اين واقعيتِ تاريخی که بخشِ قابل توجهی از ايرانيان ،عرب بودند و آنها سدهها در کنار ديگر گروههای ايرانی
ِ
میزيستند هنوز برای پارهای از ايرانيانِ پارسزبان دشوار است .بدون درک نقشِ عربهای ايرانی در ميانرودان و
خراسان بزرگ ،مورخ يا ايرانشناس مجبور است اسﻼمی شدن ايران را به يک »نيروی خارجی« ،يعنی »اعراب
مسلمانی که در خارج از مرزهای ايران میزيستند و به ايران تهاجم کردند« گره بزند.
از اين رو ،ضروریست که به ترکيبِ جمعيتی و ترکيب دينی ميانرودان اشاراتی شود.
ميانرودان
منطقه بزرگ ميان دو رودِ دجله و فرات را ميانرودان میگويند که در حالِ حاضر در برگيرنده چهار کشور عراق ،ترکيه،
سوريه و کويت است .بزرگترين بخش ميانرودان در کشور عراق کنونی قرار دارد.
تمامی عراق کنونی تا نصيبين ،شهری مرزی در ترکيه امروزی ،به قلمروِ ساسانيان تعلق داشت .مهمترين شهرهای
ميانرودان )بخشِ عراق( در آن روزگار بابل ،تيسفون ]پايتختِ زمستانی ساسانی[ ،حيره ،انبار ،دستگرد ،کرکه )کرکوک(،
سريانی ،عربزبان و پارسزبان بودند .اديان
نينوا ،اربيل ،موصل و آشور بودند .مردمان اين گستره جغرافيايی آرامیُ ،
گوناگونی نيز در آن جا حضور داشتند ،مانند يهودی ،مسيحی )نستوری و يعقوبی( ،زرتشتی ،مانوی ،مزدکی ،ماهپرستی
و بتپرستی .بايد به اين نکته مهم توجه داشت که اين مردمان دارای کشوری ويژه نبودند و بخشی از قلمرو ايرانِ ساسانی
بودند ،يعنی ايرانی به شمار میرفتند و نه »انيرانی« )غيرايرانی(.

از منظر تاريخی که بنگريم ،ايران يک مفهوم کامﻼً جغرافيايی -سياسی )ژئوپليتيک( بود و ربطی به زبان ،دين و نژادِ
يکدست نداشت .از اين رو ،میتوان گفت که عربهای ساکنِ ميانرودان و خراسان تا فروپاشی ساسانيان ،ايرانی به شمار
تحوﻻت سياسی و دينیای که پس از شکستِ ايران از بيزانس رخ دادند و منجر
ِ
میرفتند و نه »انيرانی« )غير ايرانی(.
گيری عربهای ساکن ايران شدند ،تحوﻻتِ درونی خود ايران بوده و نه معلولِ حمله »خارجيان« يعنی »اعراب
ِ
به قدرت
مسلمان بدوی«.
مهمترين و تعيينکنندهترين حوزه جغرافيايی در ميانرودان ،حيره است که اميران آن به عنوانِ کارگزاران پادشاهان ساسانی
در تاريخ به ثبت رسيدهاند .ولی بدون شناختِ درست از حيره نمیتوان به اهميت شهر کوفه که در پنج کيلومتری آن به
تدريج شکل گرفت و در تاريخ دين بعدی يعنی اسﻼم ،نقشِ بزرگی ايفا کرده پی برد.
ايران و انيران
پيش از پرداختن به امارت حيره ،ضروریست که در اين جا اشارهای به مفهومِ »انيران« بشود .اين واژه نخستين بار در
فر ايرانی،
اوستای جديد يشت  ،١٨بند  ٢آمده است .در اين جا »انيران« يعنی غيرايرانيان با پليدیها هم رديف میشودّ » :
پ خوابآلود را شکست دهد؛ يخ ]بندانِ[ درهم
ِ
اهريمن پر گزند را شکست دهد؛ خشمِ خونين درفش را شکست دهد؛ بوشاس ِ
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افسرده را شکست دهد؛ آپوش ديو را شکست دهد؛ سرزمينهای انيران را شکست دهد .(١) «.گفتنی است که »شکست
دادن« ترجمه نرم است و درستتر آن »نابود کردن /تباه کردن و برافکندن« میباشد .همچنين در سنگنبشته شاپور اول
نيز به همين واژه يعنی انيران اشاره رفته است» :من هستم خداوندگار مزداپرست شاپور شاهنشاه ايرانيان و انيران
)غيرايرانيان( زاده ايزدان پسر خداوندگار مزداپرست اردشير شاهنشاه ايرانيان زاده يزدان نوه خداوندگار بابک شاهزاده
آسمان (٢) «.اين کتيبه در سال  ٢۶٢ميﻼدی بر ديواره کعبه زرتشت حک شده است .در همين جا نيز نام  ٢٩منطقه آورده
میشود» .امارات و ايﻼت امپراطوری ايران اينها هستند-١ :پارس -٢ ،پارت -٣ ،خوزستان -۴ ،ميشان -۵ ،آسورستان،
 -۶تنورشنکن )آديابن( -٧ ،عربستان -٨ ،آتروپاتکان )آذربايجان( -٩ ،ارمينا )ارمنستان( -١٠ ،ويرچان )گرجستان(-١١ ،
سيکن )ماهلو نيا( -١٢ ،اردان )البانيا( -١٣ ،بﻼسکان -١۴ ،تا حدود کوههای کاپ )قفقاز( تنگه آﻻن و کليه کوههای
پذشخوار )البرز( -١۵ ،ماد ١۶ ،ورکان )گرگان( -١٧ ،مارگو )مرو( -١٨ ،خرو )هرات( -١٩ ،تمام اپارخشتر )ابرشهر(،
 -٢٠کرمان – ٢١ ،سکستان )سيستان( -٢٢ ،توگرن )تورستان( -٢٣ ،مکوران )مکران( -٢۴ ،پرتان -٢۵ ،هندوستان،
 -٢۶کوشان شهر تا حدود پيشکابور )پيشاور( -٢٧ ،کاش )کاشغر( -٢٨ ،سوگد )سغد( و  ٢٩چاچستان )چاچ((٣) «.
برای نمونه »پرتان يا پاردانا« همان ماد بود؛ همچنين پيشاور ،آرتروپاتکان )آذربايجان( ،خرو )هرات( ،مکران و غيره؛
هيچ از اينها کدام تُرک يا سامی نبودند .آنها از لحاظ زبانی جزو خانواده زبانهای ايرانی هستند .با اين وجود پيش از
تصرف اين مناطق» ،انيران« به شمار میرفتند .اين میرساند که هر جا زير حاکميت شاه ساسانی بود» ،ايران« به شمار
ِ
میرفت و خارج از قلمروِ شاهنشاهی »انيران« ناميده میشد .به عبارتی ديگر ،ايران يک مفهومِ ژئوپوليتيک بوده و
ربطی به فرهنگ ،زبان و نژادِ مشترک ندارد.
کرتير )کردير( روحانی اعظم ساسانی در سنگنبشتهای که به جای نهاده است ،درکی از »انيران« ارايه میدهد که در
گوهر خود با درکِ اوستايی که در باﻻ آمده سازگار است .او در سنگنبشتهاش گرجستان ،ارمنستان ،شام ،عراق ،جزيره
عرب و آناتوليا را »ان اير« يا »انيران« مینامد ،به عبارتی هر کس که زرتشتی )و طبعا ً فارسزبان( نيست ،از نظر
کرتير» ،انيرانی« يا غير آريايی است .همين درک از مفهوم »انيران« بعدها در نوشتههای زرتشتيان در سدههای نهم و
دهم و يازدهم بازتوليد شده و مسلمانان را – يعنی ايرانيانی را که مسلمان شده بودند» -انيرانی« خواندهاند .به سخن ديگر،
نسخه کرتير از مفهوم »انيران« يک برداشتِ به غايت افراطیِ دينی است که توانسته تا به امروز در حافظه جمعیِ ما
ايرانيان پارسزبان باقی بماند.
ِ
حيره
نخستين پرسشها :حيره چگونه بوجود آمد و بنيانگذاران آن چه کسانی بودند و چرا به آن »حيره« میگفتند؟
دو مهاجرت بزرگ از قبايل عربستان جنوبی )يمن( به سوی ميانرودان رخ داد :نخستين موجِ مهاجرت در دوران بحران
نگ قدرت ميانِ بﻼش ششم
و فترت اشکانيان يعنی سالهای ميانِ  ٢٠٠تا  ٢٢۴ميﻼدی اتفاق افتاد .در اين برهه زمانی ،ج ِ
و برادرش اردوان پنجم آغاز شد و از سوی ديگر حکومتهای محلی تﻼش میکردند از طريقِ جنگ با رقيبهايشان دامنه
قدرت خود را گستردهتر کنند .در اين ميان نيز حاکمان ساسانی که مرکزشان در استخر بود نيز برای توسعه قدرت خود
وارد معرکه شده بودند .البته بايد گفت که شکست سختِ روم از بﻼشِ ششم ،وضعيت سياسیِ يمن را نيز دچار آشوب و
ناامنی کرد .در همين زمان نيز پادشاه سبأ به حضرموت لشکرکشی کرد و آن را تصرف نمود .با ترمينولوژی کنونی
میتوانيم از يک »بحران جهانی« – سياسی و اقتصادی -سخن بگوييم که منجر به اين مهاجرتها شده بود.
موج دوم مهاجرت قبايل عرب به مناطق ميانرودان با ويرانی سّد مأرب ]در يمن[ و ويرانیهای ناشی از طغيان و سيل
آب گره میخورد که شالوده زندگیِ بسياری از مردمان آن سرزمين را نابود کرد .اين واقعه در سال  ۵٢۴ميﻼدی رخ داد
که در سوره سبأ ،آيات  ١۵و  ١۶نيز بازتاب يافته است ) .(۴از آغاز تاريخ تا کنون ،مهاجرت مردمان همواره با از بين
رفتن منابع اقتصادی و سرکوبهای سياسی توأم بوده است .موارد باﻻ ،زمينههای واقعی مهاجرت اعراب جنوبی )يمنی(
به ميانرودان بودهاند.
»در اواخر قرن دوم يا اوايل قرن سوم ميﻼدی قبايلی از اعراب قحطانی به سبب مشکﻼت اقتصادی و معيشتی از يمن
کوچ کرده ،ابتدا در بحرين فرود آمده و پس از استقرار و ايجاد اتحاد در ميانشان تحت نام تنوخيان ،کمکم در مرزهای
عراق ]ميانرودان[ نفوذ کرده و در دوره فترت و آشوبهای مقارن با سقوط اشکانيان و روی کار آمدن ساسانيان در نواحی
مجاور حيره در مرزهای ايران و نيز مرزهای روم مستقر شدند .از مهمترين قبايل اين مهاجران عرب میتوان به بنی
فهم ،بنیلخم ،بنیحيقار ،غطفانيان ،بنی زهره ،بنی صبح و ازيان )قبيله ازد( اشاره کرد که ابتدا تحت قيادت بنیفهم در
اطراف انبار و حيره سکونت يافتند(۵) «.
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بيشتر راويان اسﻼمی که به هشام کلبی اتکا میکنند ،تصوير نادرستی از بنيانگذاری حيره عرضه میکنند .برای نمونه
دکتر جواد مشکور مینويسد:
»هنگامی که دولت اشکانی رو به ضعف نهاد ،بزرگان فارس اردشير بابکان را حمايت کردند تا اين که وی در سال ٢٢۶
ميﻼدی ،بعد از شکست دادن اردوان پنجم در جنگ هرمز ،فرمانروای ايران شد .در همين زمان قبايلی از اعراب يمن به
حيره فرود آمدند و در منطقه فرات ،دولتی تشکيل دادند که رئيس آن جذيمه اﻻبرشر با اردشير بابکان معاصر بود و طبق
قراردادی که بين آن دو بسته شد ،حکومت حيره از طرف شاپور پسر اردشير به عمرو بن عدی ،خواهر زاده جذيمه،
واگذار شد که سر سلسله لخميان است .لخميان که ايشان را مناذره ،آل نضر يا ال عمرو بن عدی و ال محرق نيز میگويند،
از  ٢۶٨تا  ۶٣٢يعنی حدود  ٣۶۴سال بر حيره حکومت کردند] «.به نقل از مشکور ،ص (۶) [۵٣۴
»تشکيل دولت« به يک سابقه طوﻻنی از تمدن و يکجانشينی نياز دارد که عربها هنوز يعنی با آغازِ ورودشان در زمان
اردشير بابکان فاقد آن بودند .پيمانِ ميان انوشيروان يکم و قبايل تازه ساکن يافته در بخشِ غربی فرات ،يک پيمان ميان
»دو دولت« نبود ،بلکه ميان يک دولت و يک مجموعه از قبايل بود که ما در تاريخ آنها را با نامِ تنوخيان میشناسيم.
دولت نوين ساسانی اجازه داد که اين مهاجران عرب در آنجا ساکن شوند )در خيمهگاهها( و آنها هم به نوبه خود از
مرزهای ايران در برابر روم و بدويان پاسداری کنند .تا رسيدن به زمان امرالقيس که خود را » َملکِ همه اعراب« ناميد
)کتيبه آن موجود است( ،میبايستی حدود يک سده طی میشد.
در حيره از همان آغاز خانهسازی به سبک شهرها صورت نگرفته بود ،يعنی ساکنان حيره از همان سالهای نخست در
خانهها ِگلی يا سنگی زندگی نمیکردند .طبری که پس از  ٢٠٠سال» ،تاريخنگاری« خود را به رشته تحرير آورد احتماﻻً
سريانی آگاهی نداشت؛ او واژه حيره را »سرگردانی« ترجمه کرده و گفته است» :هنگامی که “تبّع” با لشکريانش
از زبان ُ
بدانجا روی آوردند ،سرگردان و حيران شدند و از اين رو ،آن سرزمين را حيره ناميدند« )(٧
دولت لخميان در
ِ
ِ
تختگاه
سريانی و هم عربی میدانست درباره واژه »حيره« مینويسد» :
خانم پيگولوسکايا که هم زبان ُ
آغاز“ ،حيره” يا “حيرتا” ناميده میشد که به مفهوم اردوگاه و محل استقرار عساکر بود .در زبان مردم عربستان جنوبی
واژه “حيرت” به معنای اردوگاه است که به صورتهای “تحير” از فعل “حير” آمده است .اين مفهوم با مفهوم واژه “حيرتا”
در زبانهای سريانی و عربی ]عربیِ يمن /بینياز[ منطبق و به معنای خيمهگاه و منزلگاه است «.و ادامه میدهد» :بدين
سبب بود که )حيره نعمان( لقب يافت .بدين روال نام مزبور از صورت عام به صورت خاص در آمد (٨) «.به همين دليل،
»حيره«ها ]خيمهگاهها[ طبقِ صاحب آنها نامگذاری میشدند :حيره نعمان ،حيره منذر و غيره .سرانجام ،پس از چند دهه
با ساختمانسازی ،حيره به شهر تبديل گرديد و واژه عامِ حيره به خاص – نام يک شهر -تبديل شد.
مرکز شهری رشد کرده باشد؛
ِ
بنا بر اسناد تاريخی میتوان گفت که »حداکثر در آغاز سده  ۵ميﻼدی بايد حيره به يک
شاهد اين ادعا وجود اثباتشده يک اسقف از سال  ۴١٠ميﻼدی در آنجاست ،زيرا میدانيم که اکثر تشکيﻼتهای اسقفی
ِ
در شهرها بنا میشدند(٩) «.
سريانی – ايرانی )زبان(
ِ
نکته بنيادين در اين جاست که با مها
جرت اعراب جنوبی به منطقه ميانرودان ،ترکيب آرامی – ُ
سريانی-
آنجا دگرگون شد .زيرا اين مردم از قبايل گوناگونِ عرب بودند و به گويشهای گوناگونِ عربی که متأثر از ُ
آرامی و حتا حبشی بودند سخن میگفتند .بخشی از آنها مسيحی )نستوری ،منوفيزيت و ارتدکس( و بخشی از آنها
بتپرست و ماهپرست بودند .در يک فرآيند چند سدهای ،بخشِ وسيعی از ميانرودان عربنشين شده بود ،به ويژه جمعيت
حيره که اکثراً از عربهای مهاجر تشکيل میشد.
دين و زبان در امارت حيره
با مهاجرتِ عربهای جنوبی به منطقه ميانرودان اديان و فرهنگهای گوناگونی نيز به آنجا وارد شدند .مسيحيت،
بتپرستی و ماهپرستی نيز به اين اديان تعلق داشت .طی دههها ،اين اديان با اديان بومی اين منطقه در حال يک بده و
بستان فعال قرار داشتند .اديان زرتشتی ،يهودیُ ،زروانی ،مانوی و مندايی پيش از ورودِ عربهای جنوبی در مناطقِ
ِ
گوناگون ميانرودان جا افتاده بودند .ولی بنا بر اسناد تاريخی و حتا روايات اسﻼمی دين غالب در حيره ،مسيحيتِ نوع
ِ
نستوری بوده است.
»بيشتر پادشاهان حيره از قرن پنجم ميﻼدی به بعد مسيحی بودند و بسياری از مردم حيره نيز به مسيحيت و به ويژه مذهب
نسطوری روی آوردند ،چنان که در ميان قبايل تميم ،لخم ،و تغ ِلب نيز مسيحيت رواج داشت)] «.يعقوبی ،البلدان ،ص
 [٣٠٩همين را نيز جواد علی ،مورخ عراقی ،نيز تأييد کرده است» :به اعتقاد او ]استاد جواد علی[ ،عباد از سه قبيله
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مختلف تميم ،لخم و ازد تشکيل شده بود که علی رغم اختﻼف نژاد و نسب ،اعتقاد به يک آيين آنها را گرد يکديگر جمع
کرده بود .از اين رو ،نام عباد تنها به نصرانيان حيره اطﻼق میشد تا آنان را از بتپرستان ساکن آن سرزمين متمايز
سازد .هنگامی که مسيحيت به صورت آيين رسمی حيره در آمد و اکثر مردم آن به اين آيين گرويدند ،اين نام به همه
مسيحيان حيره اطﻼق میگرديد تا سبب تمايز آنها از مسيحيان ديگر عرب باشد« )(١٠
ولی به مرور زمان بومیهای ميانرودان نيز به سوی حيره رفتند و در آنجا اسکان يافتند» .در کنار اين سه طايفه ،گروهی
از نبطيان عراق نيز در حيره اقامت داشتند .آنان بازماندگان ساکنان قديمی عراق يعنی کلدانيان ،بابليان و آراميان بودند و
سريانیزبانان و پارسیزبانان به همراه اديانِ کهن خود نيز در
به زراعت اشتغال داشتند (١١) «.به سخنِ ديگر ،آرامیُ -
کنار عربهای حيره میزيستند .دقيقتر گفته شود! ترکيبِ جمعيتی حيره درست مانند ترکيب جمعيتی ميانرودان گرديد،
ِ
مسيحيت عربها از
ِ
با اين تفاوت که دين مسيحيت )نستوری( در آنجا غالب بود .خواننده میبايد به اين نکته توجه کند که
فيلتر اديان کهن و استورههای عربی عبور کرده بود و رنگ و بوی خاص خود را داشت.
ِ
مسيحيان حيره برای اين که ميان خود و ديگر اديان به ويژه بتپرستان تفاوت قايل شوند ،خود را » ِعباد« میناميدند» .اما
جمعيت اصلی شهر حيره را “عباد” تشکيل میدادند که غالبا ً مسيحی نسطوری بودند … و زبان سريانی ،زبان دينی و
فرهنگی ايشان بود ولی در گفتگوهای روزانه احتماﻻً به زبان عربی سخن میگفتند .البته مردم حيره زبان عربی را به
لهجه خاصی صحبت می کردند که بيشتر رنگ نبطی داشت و میتوان گفت منشآ لهجه خاص مردم اين شهر به علت
تأثيرات زبان و فرهنگ آرامی و نبطی است به ويژه آن که خط حيره هم از شعبههای خط آرامی و سريانی بوده است«.
) (١٢نکته مهم در اين جا ،اين است که زبان گفتاری مردم حيره عربی )گويشهای گوناگون( ولی زبانِ نوشتاری دينی و
سريانی و پارسیميانه )به دليل حاکميت
سريانی بوده است .به همين علت ،بعدها ،بسياری از واژههای ُ
فرهنگی آنها ُ
زبان عربی و زبانِ قرآن به آن خواهيم پرداخت(.
ِ
سياسی ساسانی در آنجا( وارد زبان نوشتاری عربی گرديد )در بخشِ
افراد مسيحی در حيره که »عبادی« به شمار میرفتند ،به خود »عبد« میگفتند .اگر کسی میگفت که من »عبد«م  ،يعنی
سريانی »عبداله« ]عبد  +ال )به عبری و
من مسيحی هستم» .عبد« همان »بنده« معنی میدهد .در حالی که آنها مفهوم ُ
سريانی( هفت بار در انجيل عهد قديم آمده است،
آرامی يعنی خدا( را فقط برای مسيح به کار میبردند .مفهوم »عبداله« ) ُ
مسيحيان به عيسی مسيح نيز  servant of Godيا  Gottesknechtمیگويندکه اين ،ترجمه همان »عبداله« يا معربِ آن
»عبدﷲ« است.
البته در کنارِ مسيحيت ،اديان يهودی ،مانوی و مزدکی نيز توانستند در حيره خود را جا بيندازند .به ويژه برای يک دوره
کيش مزدکی در دوران قباد رخ داد.
ِ
خاص که مزدکيان توسط دربارِ حيره حمايت میشدند .گسترشِ
»دوران مقارن با پادشاهی قباد ) ۴٨٨-۵٣١ميﻼدی( در ايران ،دوران آشوبهای درباری به شمار میآيد و همين
آشوبهای سخت به خلع قباد از تخت سلطنت منجر شد .هر چند او توانست در سال  ۴٩٩م .دوباره قدرت را به دست
گيرد .قيام مزدکيان و تمايل پادشاه به پذيرش اين آيين و حمايت از ايشان ،فتنههای بزرگان و موبدان را به همراه داشت که
دامنه آشوب را گسترش میداد .ضعف دولت ساسانی در اين دوران به امارتهای تابع نيز سرايت کرد تا آنجا که در سال
 ۵٢٣ميﻼدی حارث بن عمرو از پادشاهان آلِ کنده توانست منذر بن ماءالسماء را از حيره فراری داده و بر آن تسلط يابد.
… به نظر میرسد حارث بن عمرو کندی پس از قدرت يافتن در حيره به جلب نظر قباد پرداخته باشد ،زيرا منابع خبر
میدهند که حارث به پيروی از قباد ،آيين مزدکی را پذيرفته ،در قلمرو حکومتی خود به تبليغ آن پرداخته و حتی خلع منذر
بن ماء السماء و سقوط لخميان در حيره را در همين اظهار تمايل حارث به قبول آيين مزدک ضبط کردهاند« )(١٣
کيش مانوی و مزدکی در حيره باعث شد تا به مرور زمان يک جريان قدرتمند گنوسی )عرفانی( ايرانی – عربی
ِ
ِ
گسترش
در اين امارت شکل بگيرد که در تاريخِ دين بعدی يعنی اسﻼم نقش بسيار بزرگی ايفا کرد.
همچنين ما گزارشات فراوانی داريم مبنی بر اين که بسياری از شاعران عرب به گويشهای خاص خود در میخانههای
حيره شعر میسرودند و شعرخوانی میکردند .ولی از آنجا که هنوز خط عربی اختراع نشده بود ،يا اين اشعار به ثبت
سريانی نوشته شدهاند .پس از دويست سال ،تاريخنگاران اسﻼمی همين شاعران
نرسيدند يا اگر هم به ثبت رسيدند به خط ُ
را »شاعران عهد جاهليت« نامگذاری کردند و به منطقه مکه و مدينه جا به جا کردند.
چکيده
میتوان با قاطعيت گفت که حيره در بخشِ غربی فرات ،خطه مرزی ميان امپراتوری ساسانی و بدويان عربستان در
اواسط سده سوم ميﻼدی ابتدا در شکلِ خيمهگاهها شکل گرفت .به مرور زمان شهرسازی آغاز گرديد و تحت تأثير تمدنِ
ايرانی توانست به يک دولت -شهر )امارت( تابعِ پادشاهی ساسانی قرار بگيرد .ترکيبِ جمعيتی مردم حيره غالبا ً از
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عربهای مهاجر تشکيل میشد که دينشان مسيحی )عمدتا ً نستوری( بود و بعدها مردمان بومی ميانرودان نيز بدانها
اضافه شدند ،يعنی بابليان ،کلدانيان و آرامیها .زبان گفتاری مردم حيره ،گويشهای گوناگون عربی ولی زبان نوشتاری
سريانی بود .در کنارِ مسيحيت ،اديان زرتشتی ،يهودی ،بتپرستی ،ماهپرستی و جريانهای گنوسی مانند کيشهای
آنها ُ
مانوی ،مزدکی و مندايی نيز رواج داشت.
در فصل بعدی به مناسبات امارت حيره با دولتهای ساسانی ،اهميت و پايان آن خواهيم پرداخت.
 -١دوستخواه ،جليل :اوستا ،کهنترين سرودهای ايرانيان .تهران ،١٣٧١ ،انتشارات مرواريد ،ص ۴٨٣
 -٢اکبری ،امير :کعبه زرتشت و اهميت تاريخی کتيبه شاپور اول ساسانی .در :پژوهشنامه تاريخ – سال سوم ،شماره
يازدهم ،تابستان  ٨٧ص ٣۵
 -٣اکبری :تابستان ٣٧ :٨٧
 -۴در سوره سبأ ،٣۴ ،آيههای  ١۵و  ١۶آمده است:

ق َر ِبّ ُک ْم َوا ْش ُک ُروا لَهُ َب ْلدَهٌ َ
ور )آيه (١۵
ط ِيّ َبهٌ َو َربﱞ َغفُ ٌ
َلقَدْ کَانَ ِل َ
َان َعن َي ِم ٍ
ين َو ِش َما ٍل ُکلُوا ِمن ِ ّر ْز ِ
س َبإٍ ِفی َم ْس َک ِن ِه ْم آ َيهٌ َج ﱠنت ِ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
س ْي َل العَ ِر ِم َوبَدﱠلنَاهُم بِ َجنﱠتَ ْي ِه ْم َج ﱠنتَي ِْن ذَ َوات َى أ ُک ٍل َخ ْمطٍ َوأث ٍل َو َش ْیءٍ ِ ّمن ِسد ٍْر قَ ِلي ٍل )آيه (١۶
سلنَا َعل ْي ِه ْم َ
فَأَع َْرضُوا فَأ ْر َ

قطعا برای ]مردم[ سبا در محل سکونتشان نشانه ]رحمتی[ بود دو باغستان از راست و چپ ]به آنان گفتيم[ از روزی
پروردگارتان بخوريد و او را شکر کنيد شهری استخوش و خدايی آمرزنده  /پس روی گردانيدند و بر آن سيل ]سد[ ع
رم را روانه کرديم و دو باغستان آنها را به دو باغ که ميوههاى تلخ و شورهگز و نوعی از کنار تنک داشت تبديل کرديم.
)ترجمه فوﻻدوند(
 -۵ميرزايی ،کيومرث /عظيمی ،کيومرث و محمودآبادی ،سيد اصغر :بررسی روابط دولت ساسانيان و امارت حيره از
آغاز تا سقوط اين امارت .در :تاريخ در آينه پژوهش ،سال هشتم ،شماره سوم ،پاييز و زمستان  ،١٣٩٠ص ٨٩
 -۶افراسيابی ،غﻼمرضا /جعفری ،سيد محمد مهدی و دری ،نجمه :حيره و يمن دروازههای ورود آداب و فرهنگ ايرانی
به سرزمينهای عربی .در :مجله مطالعات ايرانی مرکز تحقيقات فرهنگ و زبانهای ايرانی دانشگاه شهيد باهنر کرمان،
سال چهارم ،شماره هفتم ،بهار  ،١٣٨۴صص ۵٨-۵٧
 -٧مجله مطالعات ايرانی مرکز تحقيقات فرهنگ و زبانهای ايرانی ،شماره هفتم ،بهار  ،١٣٨۴ص ۵٣
 -٨پيگو لوسکايا ،نينا :اعراب ،حدود مرزهای روم شرقی و ايران در سدههای چهارم -ششم ميﻼدی .ترجمه عنايتﷲ
رضا ،تهران ،١٣٧٢ ،انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی ،ص ۵۶۵
Isabel Toral-Niehoff: Al-Hira. Brill Leiden. Boston, 2014, p. 75 -٩
 -١٠سالم ،عبدالعزيز :تاريخ عرب قبل از اسﻼم .ترجمه باقر صدری نيا ،تهران  ،١٣٨٠شرکت انتشارات علمی و
فرهنگی ،ص ١٨۵-١٨۴
 -١١سالم ١٨۵ :١٣٨٠
 -١٢مجله مطالعات ايرانی مرکز تحقيقات فرهنگ و زبانهای ايرانی ،شماره هفتم ،بهار  ،١٣٨۴ص ۵۵
 -١٣تاريخ در آينه پژوهش ،سال هشتم ،شماره سوم ،پاييز و زمستان  ،١٣٩٠صص ٩۶-٩۵
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نگاهی ديگر به فرايند اسﻼمیشدن ايران )بخش پنجم(

يادآوری )چکيده نوشتار پيشين(
همانگونه که نشان داديم حيره در بخشِ غربی فرات ،خطه مرزی ميان امپراتوری ساسانی و بدويان عربستان در اواسط
سده سوم ميﻼدی ابتدا در شکلِ خيمهگاهها شکل گرفت .به مرور زمان شهرسازی آغاز گرديد و تحت تأثير تمدنِ ايرانی
توانست به يک دولت -شهر )امارت( تابعِ پادشاهی ساسانی قرار بگيرد .ترکيبِ جمعيتی مردم حيره غالبا ً از عربهای
مهاجر تشکيل میشد؛ دينِ غالب در حيره مسيحيتِ نستوری بود ،ولی به مرور زمان مردمان بومیِ ميانرودان يعنی بابليان،
کلدانيان و آرامیها به آنها نيز اضافه شدند .زبان گفتاری مردم حيره ،گويشهای گوناگون عربی ولی زبان نوشتاری آنها
سريانی بود .در کنارِ مسيحيت ،اديان زرتشتی ،يهودی ،بتپرستی ،ماهپرستی و جريانهای گنوسی مانند کيشهای مانوی،
ُ
مزدکی و مندايی نيز رواج داشت.
مناسبات پادشاهان ساسانی با حيره
تﻼش پادشاهان
ِ
سياست پادشاهان ساسانی در برابر امپراتوری روم ،ادامه سياستِ پادشاهان پارتی )اشکانی( بود .تمامی
ِ
ساسانی نيز در اين بود که جلوی توسعهطلبی امپراتوری روم را بگيرند و نگذارند که روميان در مناطقِ شرقی رود فرات
پايگاههای نظامی خود را برقرار سازند .از اين رو ،ايجاد يک خط دفاعیِ مرزی در برابر روم و قبايل بدوی عربستان
مرکزی يک رويکرد نوين از سوی ساسانيان نبود .شاهان ساسانی از آغاز حاکميت خود بر ايران به اين نکته پراهميتِ
سياسی -نظامی پی برده بودند و به همين دليل با آغوشِ باز از عربهای مهاجر مستقر شده در حيره استقبال کردند و آنها
را زير چتر حمايتهای مالی و نظامی خود قرار دادند.
»آل فهم در دوران حکومت خود بر حيره تابعيت اردشير ساسانی ) ٢٢۶-٢۴١م (.و پسرش شاپور ) ٢۴١-٢٧٢ميﻼدی(
را داشته و از طرف اين پادشاهان ،نايبان اداره نواحی عربنشين امپراطور ساسانی بودند« )(١
اوج رونق و شکوفايی امارت حيره در دوره پادشاهی يزدگرد يکم بود .يزدگرد يکم در پی آن بود تا قدرتِ بیکران
منابع اقتصادی آنها باشد تحت
ِ
روحانيت را محدود کند .او به همين دليل تﻼش کرد تا شالوده قدرت روحانيت را که همان
کنترل قرار بدهد .نقطه آغاز يزدگرد يکم از يک سو ايجاد فضای باز دينی – سياسی برای اديان ديگر به ويژه مسيحيت
بود و از سوی ديگر گرفتن ماليات از روحانيت زرتشتی بود .شگفتانگيز نيست که او در تاريخنگاری زرتشتی با عنوان
»يزدگرد بزهکار« معرفی میشود» .در زمان سلطنتِ يزدگرد اول ) ٣٩٩-۴٢١ميﻼدی( در روابط بين عيسويان و
زردشتيان باب جديدی باز شد« )» (٢يکی از منابعِ سريانی ،که در عصر يزدگرد به رشته تحرير آمده ،او را “شاه يزدگرد
نيکوکار و عيسوی رحيم و مقدسترين پادشاهان” خوانده … مورخان عرب و ايرانی که نوشتههايشان مبتنی بر تواريخ
عهد ساسانی است و مأخوذ از عقايد روحانيان زردشتی و اعيان و نجبا میباشد ،او را به صفاتی از قبيل “گناهکار”
)بزهگر( و “فريبنده” )دَبر( خواندهاند« )(٣
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يزدگرد يکم نخستين شاه ساسانی بود که اجازه داد در سال  ۴١٠ميﻼدی »مجمع مسيحيان شرق« در تيسفون برگزار شود.
سياست يزدگرد يکم در برابر روحانيت زرتشتی باعث شد که هم زندگی خودش و هم زندگیِ فرزندانش همواره در خطر
ِ
مرگ باشند .به همين دليل ،او پسرش بهرام را – بعدها به نام بهرام گور شهرت يافت -به امارت حيره فرستاد تا در آنجا
بزرگ شود.
»پس از مرگ عمرو ،پسرش امرؤالقيس دوم ) ٣٨٨-۴٠٣ميﻼدی( به صﻼحديد بهرام ]بهرام چهارم /بینياز[ ،پادشاه
ساسانی ،مدت  ٢۵سال حاکم حيره بود و در عهدِ يزدگرد اول ) ٣٩٩-۴٢١ميﻼدی( از دنيا رفت .يزدگرد پسر نعمان را
جانشين پدر کرد .نعمان بن امرؤالقيس دوم ) ۴٠٣-۴٣١ميﻼدی( از محبت يزدگرد اول بهرهمند بود و با برقراری روابط
نزديک ،نظر پادشاهان ساسانی را به خود جلب کرد … .اعتماد يزدگرد اول به نعمان موجب شد پسرش بهرام گور را به
دربار او فرستد تا در آنجا از فتنه دربار دور بماند ،زيرا به سبب جايگاه متزلزش در مخالفت با موبدان که از ايشان ماليات
اخذ میکرد ،بيم کشته شدن فرزندانش میرفت .نعمان سرپرستی بهرام گور را به پسرش منذر سپرد و او را در قصر
خورنق اسکان داد(۴) «.
ولی يزدگرد يکم به همين بسنده نکرد و برای استوار کردن قدرت خود در برابر روحانيت زرتشتی و نجبای وابسته بدان،
در تحکيم سياسی -نظامی امارت حيره نيز دست به کار شد.
»يزدگرد اول دو سپاه در اختيار نعمان بن امرؤالقيس ) ۴٣١ – ۴٠٣ميﻼدی( قرار داد -١:سپاهيان دو سر که از قبايل
عرب تنوخی بودند -٢ ،سپاهيان شهبا )به معنی ستون پادشاه( که محتمﻼً از سربازان ورزيده و حرفهای پادشاه ساسانی
بودند .نعمان به وسيله اين سپاهيان بارها به شام ]مناطق تحت کنترل بيزانس[ حمله برده ،مناطقِ تحت سلطه بيزانس را
چپاول و غارت کرد(۵) «.
به هر رو ،زمانی که يزدگرد يکم به دﻻيل نامعلوم ُمرد )يا به قتل رسيد( ،روحانيان زرتشتی و نجبا دست به کار شدند تا
به جای بهرام ،فرزند يزدگرد يکم ،يک نفر ديگر را پادشاه کنند .ولی بهرام حاضر نبود که از حق يا ادعای قانونی خود
صرفنظر کند و به همين دليل به همراه سپاهيان دو سر و سپاهيان شهبا تيسفون را محاصره کرد و توانست خود را به
دربار و موبدان تحميل کند.
»وقتی يزدگرد ]يکم[ از دنيا رفت ،بزرگان تصميم گرفتند به سبب سوء رفتار وی با آنها ،تمامی پسرانش را از جانشينی
پدر خلع و کسی ديگر از دودمان اردشير بابکان را پادشاه ساسانی سازند و فردی به نام خسرو را نامزد اين جانشينی
ساختند .آنها شاپور ،پسر يزدگرد را که از ارمنستان بازگشت ،کشتند و از نامزدی بهرام گور هم به اين بهانه که او بر
اساس آداب و منش عرب تربيت يافته و از خوی و رفتار ايرانی و شاهانه بهرهمند نيست ،حمايت نکردند … اما بهرام
گور که نمیخواست حق پادشاهی خود را از دست دهد ،از منذر بن نعمان کمک خواست .منذر لشکری متشکل از دهها
هزار نفر از جنگجويان دو سر تنوخی و سفيد رخشان ايرانی را تحت فرماندی پسرش نعمان در حمايت از پادشاهی بهرام
گور روانه تيسفون کرد .وقتی اين سپاه بزرگ نزديک تيسفون رسيد بزرگان دربار متوحش شده و با منذر و بهرام وارد
مذاکره شدند … .اين تﻼش موفق نشان از گستردگی نفوذ حيريان در ميان بزرگان ايرانی و ارتقای نقش ايشان از دولتی
دستنشانده و تابع تيسفون به قدرتی تعيينکننده و برابر در مملکت بود(۶) «.
میتوان نتيجه گرفت که امارت حيره توانست از دوره يزدگرد يکم به يک امارت تابع ولی نيرومند تبديل گردد و خود را
در زمينههای سياسی ،نظامی ،فرهنگی و دينی به عنوان بخشی از قدرتِ سياسی در ايران مطرح نمايد.
دربار امارت حيره
ِ

اميران حيره تحتِ تأثير نوع زندگی پادشاهان ساسانی قرار داشتند .شاهان ساسانی که از فره ايزدی برخوردار بودند تنها
»سايه خدا« )ظلﷲ( به شمار نمیرفتند ،آنها »خدايی« بودند؛ به همين دليل صفت »باغی« ]از واژه »بغ« يعنی »خدا«[
را يدک میکشيدند .پس شگفتانگيز نيست که »رعايا« نمیبايست چهره »خدا« را ببينند .از همين جا بود که »پردهداری«
نيز در دربار پادشاهان ساسانی رواج يافت .پادشاهان ساسانی به هنگام مﻼقات با »رعايا« در پشت پرده مینشستند و
سپس گفتگوها )البته با واسطه( صورت میگرفت .حاکميت شاهان ساسانی با آيين ستايش آن چنان گره خورده بود که
ايدئولوژی ساسانی« محسوب
ِ
حاکميت ،بدون آيين بیمعنا بود .اين جزئی از »فلسفه سياسی ساسانی« يا دقيقتر گفته شود» ،
میشد.
اميران حيره نيز میبايد برای مشروعيت بخشيدن به اين آيينِ حاکميت ،خود نيز چنين میکردند .آنها نيز آدابِ پردهداری
شاهان ساسانی را
ِ
و سجده کردن در برابر فرمانروا را از پادشاهان ساسانی تقليد میکردند و تﻼش میکردند آيين حاکميتِ
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حاکميت پادشاهان ساسانی با اصولِ دينی مسيحی سازگاری نداشت ،ولی اميران
ِ
در دربار خود اجرا کنند .اگرچه اين آيينِ
حيره برای اين که مورد خشم شاهنشاه قرار نگيرند ،آن را در دربارهای خود به روزمرگی تبديل کردند.
کهن ايرانی نيز وارد دربارهای اميران حيره شود و از آنجا نيز در
ِ
همين تقليد از دربار ساسانی باعث شد که فرهنگِ
محيط زندگی روزمره مردمان آن ديار رخنه کند.
پايان امارت حيره
پيرامون از بين بردن حاکميت لخميان يا امارت حيره در روايات اسﻼمی فراوان گفته شده است .داستان غيرقابل باوری
که در اين باره از سوی روايات اسﻼمی نقل میشود ،تهی از زمينههای واقعی سياسی آن زمان است .اين داستان میگويد
که بدگويی و غيبتکردن از امير حيره نزد خسرو پرويز ،باعثِ قتل امير حيره )نعمان سوم( شد )»از بهر زن و بدگويی
دبير«( .از بين بردن حاکميت لخميان در دوره خسرو پرويز رخ داد و تاريخ آن را در  ۶٠٢ميﻼدی ثبت کردهاند.
»باری ،خسرو پرويز ،چنانکه در منابع و پژوهشها به کرات آمده ،در حدود سال  ۶٠٢ميﻼدی ،نعمان سوم امير لخمی
آن ناحيه را ظاهرا ً به بهانه يا بهانههايی يکباره گرفتار ساخت و به قتل رسانيد و بدين ترتيب به امارت چند صد ساله آل
لخم بر آن ديار پايان بخشيد و اميری از خاندان عرب طی ،به نام اياس بن قبيصه طايی ،به جای ايشان بر مسند حکومت
نشاند(٧) «.
شوربختانه بخشی از پژوهشگران که تکيهگاه اصلیشان به روايات اسﻼمی است ،موضوع از بين بردن حاکميت لخميان
را تا سطح يک »غيبت« تنزل دادهاند .ولی علل واقعی اين رويکردِ استراتژيک خسرو پرويز چه بود؟ اين پادشاه مانند
بقی پادشاهان ساسانی از اهميت استراتژيک حيره به عنوانِ يک سنگرِ دفاعی در برابر امپراتوری بيزانس و متحدانِ
ما ِ
عربش )غسانيان( آگاهی داشت .پس چرا خسرو پرويز ،لخميان را از قدرت خلع کرد و نعمان سوم را به قتل رساند؟
نخست بايد به تاريخ اين رويداد توجه کرد :سال  ۶٠٢ميﻼدی .اين سال منطبق است با قتلِ موريکيوس امپراتور بيزانس
که دوست و پدر زنِ خسرو پرويز بود .خسرو پرويز به محض شنيدن قتل موريکيوس نقشه حمله به بيزانس را طرح کرد.
چنان که يک سال بعد از آن چنين کرد .ولی پيش از آغاز جنگ میبايد شرايط داخلی را – به عبارتی پشت جبههاش را-
به نفع خود تغيير بدهد.
نعمان سوم پيرو مسيحيت نستوری بود .رقبای آنها يعنی غسانيان ،پيرو مسيحيتِ منوفيزيت )يعقوبی( بودند .بيزانس به
دﻻيل بحرانهای درونی خود از يک سو و اختﻼف شديد با منوفيزيتها از سوی ديگر ،چترِ حمايتهای مالی و نظامی
اصلی اين رويکرد ،گرايش و سمپاتی حيرهایها به بيزانس
ِ
خود را از سر کارگزاران خود يعنی غسانيان برداشت .علتِ
بود .از سوی ديگر ،شايان توجه است که همسرِ سوگلی خسرو پرويز يعنی شيرين ،مسيحیِ منوفيزيت ،همسرِ ديگرش
ک مخصوص شاه نيز منوفيزيت بود ،به اضافه مشاورانش که اکثرا ً
ماريا ،دختر موريکيوس نيز مسيحی منوفيزيت و پزش ِ
مسيحی منوفيزيت بودند.
ِ
نخست بايد گفت که نعمان سوم پيرو مسيحيتِ نستوری و هوادار بيزانس بود .برمﻼ شدن اين راز بود که عملِ خسرو
پرويز را از لحاظ سياسی توجيه میکند ،نه آن داستانِ »غيبت« که در روايات اسﻼمی آمده است.
دکتر برهمند در مقاله خود علل واقعی برکناری و قتلِ نعمان سوم را به خوبی توضيح میدهد -١ :بهرام گور ،پسر يزدگرد
يکم ،توانست فقط با کمک نيروهای امارت حيره پادشاهی خود را بر روحانيان زرتشتی و نجبا تحميل کند .اين »گناه« را
هيچ گاه روحانيان زرتشتی و نجبای ايرانی فراموش نکردند -٢ ،نعمان سوم که از زمان پدر خسرو پرويز ،هرمزد چهارم،
قدرت را به دست گرفت ،توانست بسياری از قبايل را متحد کند و بارها عليه غسانيان در سوريه بجنگد ،او همچنين حتا
از اعراب بنی معاد خواست که بخشهای جنوبی ميانرودان را مورد تاخت و تاز قرار دهند -٣ ،هواداری نعمان سوم از
بيزانس و فاصله گرفتن بيزانس از کارگزاران خود ،يعنی غسانيان .به عبارتی نعمانِ سوم و به تبعِ آن مسيحيان نستوری
در کنار بيزانس قرار گرفته بودند و منوفيزيتها که تا آن زمان کارگزار بيزانس بودند ،به ايران سمپاتی پيدا کرده بودند.
به اصطﻼح نقشِ کارگزاران گذشته ،سد و هشتاد درجه تغيير کرد» -۴ ،به استناد يکی از منابعِ قديم ،نعمان بن منذر،
هنگام شورش بهرام چوبينه عليه خسرو پرويز ،از بهرام ]چوبينه[ طرفداری کرد و برايش کمک فرستاد .اگر اين خبر
صحت داشته باشد ،نمايانگر اين حقيقت است که نعمان قلبا ً مخالف خسرو بوده و در صورت پيش آمدن فرصت مناسب،
عليه او دست به اقدام میزده است«» -۵ ،بررسیهای جديد تا اندازه زيادی روشن میسازند که نعمان سوم از مدتی پيش
از احضار توسط خسرو به دربار ،با گرفتن شمار قابل توجهی سﻼح از روميان با همدستی يکی از فرماندهان ايرانی در
25

مرز غربی کشور ،در صدد طرح توطئهای مسلحانه عليه حکومت ايران بوده است .به احتمال زياد ،اين توطئه را دبير
عرب دربار ساسانی ،يعنی زيد بن عدی کشف نمود و به اطﻼع خسرو رسانيد(٨) «.
يک بار ديگر بايد به اين نکته بنيادين اشاره کرد که قتل نعمان سوم به دست خسرو پرويز و از بين بردن حاکميت لخميان،
در چارچوب استراتژی نظامی خسرو پرويز عليه بيزانس صورت گرفته بود .زيرا خسرو پرويز نمیخواست که به هنگام
جنگ عليه بيزانس در پشتِ جبههاش يک امارت قدرتمند برای او خطری ايجاد کند.
اوضاع سياسیِ امارت حيره پس از حذفِ لخميان
جنگ ذوقار
خسرو پرويز برای اطمينان از پشتِ جبهه خود ،يکی از افراد مورد اطمينان خود را به جای نعمان سوم نصب کرد:
»خسرو پرويز اداره حيره را از آل لخم گرفته و قدرت را به اياس بن قبيصه طايی که خسرو پرويز را در جنگ با بهرام
چوبين ياری رسانده و اعتماد و دوستی کسری را جلب کرده بود ،سپرد و بدينگونه خسرو خدمت او را جبران کرد(٩) «.
ولی با تغيير حاکمِ حيره ،مشکل حل نشد» .و چون نعمان از احضار ناگهانی خود به دربار بيمناک شد ،اموال خود را نزد
هانی بن مسعود ،يکی از شيوخ قبيله بنی شيبان به امانت گذاشت و خود عازم پايتخت شد .آنچه نعمان به هانی سپرد ،و
پس از قتل او ،خسرو پرويز ،اياس بن قبيصه را که به جای نعمان برگزيده بود ،مأمور باز پس گرفتن آن از هانی کرد،
در واقع سﻼحها و جنگافزارهايی بود که نعمان از روميان گرفته بود تا از آنها عليه ايران استفاده کند .توطئههای بعدی
رؤسای عرب ناحيه ،هم مانعِ دستيابی بدان ،و هم موجب شکست سپاه ايران در جنگ ذوقار گرديد(١٠) «.
به هر رو ،حاکم جديد حيره ،اياس بن قبيصه طايی ،از هانی بن مسعود میخواهد که اموال يا به عبارتی اسلحههای نعمان
را به او تحويل بدهد .هانی بن مسعود از فرمان اياس سرپيچی میکند .خسرو پرويز سپاهی برای سرکوب هانی بن مسعود
که از قبيله بکر بن وائل بود میفرستد .البته عربها میدانستند که نمیتوانند در برابر سپاه ايران مقاومت کنند ،به همين
دليل به اندازه کافی با خود ذخيره آب میبرند و به صحرای بیآب و علف ،در حوالی جايی به نام »ذو قار« ،عقبنشينی
میکنند .سپاه ايران چندين روز به جستجوی آنها میپردازد .گويا زمانی که سپاه ايران به دليل کمبود آب و گرما بیرمق
شده بود ،مورد حمله عربها قرار میگيرد .در اين درگيری نظامی ،سپاه ايران شکست میخورد .اين نخستين شکست
نظامی سپاه ايران از عربها بود .البته پيروان نعمان سوم میدانستند که شانسی برای تصرف حيره ندارند و به همين دليل
دقيق جنگ ذوقار )معرکه ذوقار( ذکر نشده است،
ِ
از ادامه جنگ و پيشروی به سوی حيره پرهيز کردند .در منابع ،تاريخِ
آن را بين سالهای  ۶٠٢تا  ۶٠٩ميﻼدی به ثبت رساندند.
پس از اياس بن قبيصه مردی ايرانی به نام »آزادبه پسر ماهبيان پسر مهربنداد همدانی ) (۶١۴-۶٣١به عنوان حاکم حيره
نصب میشود.

غسانيان
همان گونه که در نقشه زير مشاهده میشود» ،مرکز غسانيان خارج از شبه جزيره عربستان در شهر قديمی نبطيه يعنی
بُصری ،اسکی – شام امروزی ،در نزديکی دمشق قرار داشت(١١) «.
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تاريخدانان تاکنون نتوانستند ريشههای قومی و زبانی )گويش عربی که آنان بدان سخن میگفتند( غسانيان را به طور دقيق
روشن سازند.
غسانيان ،هوادار شاخه مسيحی منوفيزيت يا به اصطﻼح »يعقوبی« بودند» .اين منوفيزيسم شکلی از مسيحيت بود که ابتدا
روميان به آن باور داشتند و به هنگام اشغال سرزمينهای عربنشين به ساکنان آنجا تحميل میکردند .ولی عربهای
غسانی حتا پس از شورای کالسدون در سال  ۴۵١ميﻼدی بر همان اعتقادات اوليه خود يعنی مسيحيت منوفيزيت ]يعقوبی[
باقی ماندند .آنها به يک نماد مقاومت در شرق بيزانس تبديل شدند(١٢) «.
بنا بر اسناد رومی ]بيزانسی[ میدانيم که ميانِ امپراتوری بيزانس و غسانيان پيمانهايی بسته شده بود» :در سالهای ۵٠٢
و  ۵٠٣ميﻼدی ،غسانيان به عنوان متحدان جديد روم ]بيزانس[ قلمداد میشدند .طی پيمانی اين مناسبات دو طرفه تنظيم
شده بود .بر مبنای همين پيمان رسمی ، foedusآنها ساليانه يارانه دريافت میکردند که با لحن دوستان annonae
 foederaticaناميده میشد(١٣) «.
در اين جا دو سه نکته اساسی وجود دارد که روايات )داستانها( اسﻼمی هيچ گاه بدان اشاره نکردهاند :اين که غسانيان
مسيحی يعقوبی بودند و دوم اين که آنها واسالها يا کارگزاران بيزانس بودند ،و سوم اين که به اين متحدان بيزانس به
ِ
زبان آرامی» ،قريشا« – معرب آن قريش -گفته میشد» .اين متحدان رومی را قريشا  qarishaمیناميدند که از واژه
ِ
آرامی قرمه  qaramaيعنی »گرد هم آوردن« مشتق شده است .بعدها اين ترجمه آرامی از واژه ﻻتينی فودراتی foederati
معرب شده و به قريش تبديل شد .قريشیهايی که در رويدادنگاری اسﻼمی آمده در واقع هيچ کس به جز متحدان بيزانس
بی روايات اسﻼمی خواهيم ديد که ميانسطرهای نانوشته
در عربستان و سوريه نبودند (١۴) «.ما در آينده به هنگام ارزيا ِ
اين داستانها ،چگونه ما را به واقعيات کامﻼً ديگری هدايت میکنند.
مناسبات غسانيان با امپراتوری بيزانس به همان اندازه پيچيده است که مناسبات امارت حيره با امپراتوری ساسانی .از
ِ
منظر سياسی و تاريخی که بنگريم ،میدانيم که همواره مناسبات يک ابر قدرت با دستنشانده يا کارگزارانش ،مانند رابطه
امارت کارگزار از قدرت اقتصادی و نظامی برخوردار میشود،
ِ
بردهدار و برده نيست .به ويژه هنگامی که يک کشور يا
متحدان غسانی بيزانس همان اندازه اعتبار دارد
ِ
بسياری از معادﻻت به هم میريزند .اين اصل در مورد قريشیها يعنی
که در مناسبات امارت حيره با ساسانيان.
 -١ميرزايی ،کيومرث/عظيمی ،کيومرث و محمودآبادی ،سيد اصغر :بررسی روابط سياسی دولت ساسانيان و امارت
عربی حيره از آغاز تا سقوط اين امارت .در :تاريخ در آينه پژوهش ،سال هشتم ،شماره سوم ،پاييز و زمستان ،١٣٩٠
ص ٩١
 -٢کريستنسن ،آرتو :ايران در زمان ساسانيان .ترجمه رشيد ياسمی ،تهران  ،١٣٨٩انتشارات نگاه ،ص ٢٧٢
 -٣کريستنسن ٢٧٢ :١٣٨٩
 -۴تاريخ در آينه پژوهش ،سال هشتم ،شماره سوم ،پاييز و زمستان  ،١٣٩٠صص ٩۴-٩٣
 -۵تاريخ در آينه پژوهش ،سال هشتم ،شماره سوم ،پاييز و زمستان  ،١٣٩٠ص ٩٣
 -۶تاريخ در آينه پژوهش ،سال هشتم ،شماره سوم ،پاييز و زمستان  ،١٣٩٠صص ٩۶-٩۴
 -٧برهمند ،غ .ر :مسئله براندازی حکومتِ لخمی حيره به دست خسرو پرويز از نگاهی ديگر .در :مزدکنامه ٢
)پژوهشهای ايرانشناسی( ،تهران  ،١٣٨٩ص ۵٩٩-۵٩٨
 -٨برهمند :همانجا ،صص ۶٠٣
 -٩تاريخ در آينه پژوهش ،سال هشتم ،شماره سوم ،پاييز و زمستان  ،١٣٩٠ص ٩٨
 -١٠برهمند :همانجا ،صص ۶٠۴-۶٠٣
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)بخش ششم(

ب .بینياز )داريوش(

نگاهی ديگر به فرايند اسﻼمیشدن ايران

iran-emrooz.net | Fri, 22.05.2015, 20:03

يادآوری
اکثر مردم آنجا عرب
ِ
در بخشِ پيشين گفته شد که در امارت حيره ،مسيحيت )نستوری( دين غالبِ ساکنان آنجا بود،
سريانی بود .امارت حيره که توسط لخميان اداره میشد ،برای نزديک به چهار سده
زبان بودند ،ولی زبان نوشتاریشان ُ
به عنوان سنگرِ دفاعی امپراتوری ساسانی در برابر امپراتوری بيزانس و عربهای بدوی عربستان مرکزی ،کارکرد
داشت .خسرو پرويز در سال  ۶٠٢ميﻼدی امير حيره ،نعمان سوم را به دليل هواداری از بيزانس به قتل رساند و به
حاکميت لخميان پايان داد تا بتواند جنگِ خود را عليه بيزانس آغاز کند )مدت جنگ  ۶٠٣-۶٢٨ميﻼدی(.
نقطه مقابلِ لخميان ،عربهای غسانی بودند که کارگزاران بيزانس به شمار میرفتند .آنها پيرو مسيحيتِ منوفيزيت
مناطق زير کنترلِ بيزانس بود،
ِ
)يعقوبی( بودند و وظيفهشان جلوگيری از نفوذ ساسانيان و قبايل بدوی عربستان مرکزی به
مانند دمشق و فلسطين.
تغيير ترکيبِ جمعيتی ميانرودان
همان گونه که گفته شد از سال  ۶١۴ميﻼدی سپاهيان ايرانِ ساسانی توانستند مناطقِ زير کنترلِ بيزانس را  -مانند فلسطين
و مصر -اشغال کنند و نيروهای نظامی و اداری ايران تا سال  ۶٢٨ميﻼدی در آن جا مستقر بودند .هراکليوس سرانجام
توانست با انبوه طﻼ و نقرهای که کليساها در اختيارش نهادند ،سپاهی منظم گردآوری کند و در سال  ۶٢١ميﻼدی از راه
ارمنستان به سوی ايران حرکت کند .در همين زمان ،خسرو پرويز سپاهيان خود را از مناطقِ اشغالی فرا میخواند تا
جلوی سپاهِ هراکليوس را در ارمنستان بگيرند .ولی در سال  ۶٢٢ميﻼدی سپاهيان ايران در ارمنستان از بيزانس شکست
کل نيروهای نظامی ايران ،شهروراز ]يا شهربراز[ ،حاضر به صلح نشدند و جنگ
میخورند .خسرو پرويز و فرماند ٔه ِ
ادامه میيابد .اوج اين جنگ ،در پايان سال  ۶٢٧ميﻼدی در نينوا رخ میدهد و در سال  ۶٢٨ميﻼدی نيروهای نظامی
ساسانی از بيزانس بار ديگر شکست سختی میخورند.

شکست سال  ۶٢٨ميﻼدی ،عمﻼً شيراز ٔه حاکميت ساسانی از هم میپاشد و سرزمينِ پهناور ايران ميانِ حکومتهای
ِ
با
محلی تقسيم میشود :هم در شرق و هم در غرب )ميانرودان( .حاکميت بحرانزدهٔ ساسانی تا سال  ۶٣٢ميﻼدی که يزدگرد
سوم به پادشاهی انتخاب میشود ،ده پادشاه به خود میبيند.
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مرگ پيامبر اسﻼم نيز بوده و پس از او
ِ
بنا بر روايات اسﻼمی ،سال  ۶٣٢ميﻼدی )سالِ تاجگذاری يزدگردِ سوم( ،سالِ
ابوبکر ) ۶٣٢تا  ۶٣۴ميﻼدی( جانشين او میشود .باز هم بنا بر روايات اسﻼمی ،از سال  ۶٣۴تا  ۶۴۴ميﻼدی عمر به
خﻼفت میرسد.
در اين جا ،به يکی از »سرداران صدر اسﻼم« که بنا بر روايات اسﻼم در دورههای خﻼفت ابوبکر و عمر برای »اسﻼم«
میجنگيد ،اشاره میکنيم.
خالد بن وليد
»خالد بن وليد بن ُمغيره بن عبدﷲ بن عمر از سرداران مشهور صدر اسﻼم میباشد .او در سال  ۵٨۴ميﻼدی در مکه
متولد شده است (١) «.روايات اسﻼمی همه در اين نکته همنظرند که »خالد در ابتدا عليه اسﻼم« بوده است .البته هيچ
اشارهای نمیشود که خالد بن وليد از لحاظ دينی چه بوده است» .خالد اقدامات زيادی را قبل از اسﻼم بر عليه اسﻼم انجام
داد .خالد در سال دوم هجری در جنگِ بدر ،بر ضد مسلمانان شرکت کرد و به گفته واقدی حتی اسير شد (٢) «.همچنين
راويان اسﻼمی همگی بر اين نکته تفاهم دارند که »خالد به فلسطين و دمشق« حمله کرد .البته خالد به هنگامِ حمله به مناطقِ
ِ
بيزانس ديگر »مسلمان شده« و به عنوان سردار اسﻼم به جنگ »کفار« رفته بود.
»در سرزمين شام وقتی که لشکر هرقل ]هراکليوس[ آماده نبرد با ابوعبيده جراح شد و شرايط برای سپاهيان اسﻼم بسيار
سخت شده بود در چنين موقعی و در زمان ابوبکر پس از مشورت به اين نتيجه رسيده شد که خالد بن وليد و عﻼرغم سوء
پيشينهای که داشت اما به خاطر تجربه باﻻ ،او را با لشکری بزرگ به مدد سپاه اسﻼم بفرستند] «.دينوری ،طبری[)(٣
به سخنی ديگر ،خالد در سال  ۶٣٢ميﻼدی ،همزمان با انتخابِ يزدگرد سوم به عنوان پادشاه ساسانی ،به مناطقِ بيزانس
حمله کرد .در اين جنگ» ،سپاهيان هرقل ]هراکليوس[ حدود چهل هزار نفر و نيروهای مسلمانان با وجود تقويت نيروهای
رسيده از عراق ]ميانرودان /بینياز[ به حدود پانزده هزار نفر میرسيد«)(۴
حمل ٔه خالد بن وليد به مناطقِ بيزانسی در رويدادنگاریهای بيزانسی نيز بازتاب يافته است» .به محض تاجگذاری يزدگرد
سوم ،يعنی در سال  ۶٣٢ميﻼدی ،سواران بدوی تحت رهبری خالد ]خالد بن وليد[ بخشِ جنوبی ميانرودان را مورد تاخت
و تاز قرار دادند و تا دمشق پيش رفتند (۵)«.ولی اين »سواران بدوی« که به فرماندهی خالد بن وليد به فلسطين و دمشق
مسيحی منوفيزيت بودند که بيش از دو سده به عنوانِ کارگزاران
ِ
حمله کردند ،چه کسانی بودند؟ اينها همان غسانيانِ
بيزانس از مرزهای امپراتوری بيزانس در برابر ساسانيان و عربهای متحد ساسانی ،لخميان ،جلوگيری میکردند .اين
که راويان اسﻼمی میگويند» ،خالد در ابتدا مسلمان نبود« درست است ،ولی نمیگويند از لحاظ دينی چه بوده است» .بنا
بر گزارش تئوفانس علت حمﻼت عربها اين بوده که هراکليوس پرداخت ساﻻنه به قبايل بدوی مرزهای جنوبی را قطع
کرده بود در حالی که چتر حمايت خود را بر سر عربهای لخمی نهاد ،اين اشتباه سياسی هراکليوس بود (۶) «.اين »قبايل
بدوی مرزهای جنوبی« که بيرانس به آنها »يارانه ساليانه« میپرداخت )فلکر پپ( ،همان غسانيان مسيحی بودند که
زمانی متحد بيزانس بودند و »قريشا« )قريش( نام داشتند .فرانک تيس ،نويسند ٔه »امپراتورهای يونانی« دربار ٔه يکی ديگر
از عللِ حمله غسانيان به فلسطين و دمشق مینويسد» :زيرا مسيحيان منوفيزيت از موضعگيری او )پاترياک  /بطريق
کليسای اورشليم( اين چنين برداشت میکردند که او قصد دارد دوباره وضعيتِ ستيزهای مذهبی را پيشه کند و باز هم مانند
گذشته میخواهند که برای کليساهای منوفيزيت محدوديت قايل شوند (٧) «.بنابراين ،عللِ حملهٔ »قبايل بدوی مرزهای
جنوبی« يعنی عربهای مسيحی منوفيزيت )يعقوبی( -١ ،قطع کردن »ياران ٔه ساليانه« آنها و همکاری امپراتور بيزانس
با لخميانِ نستوری بوده و علتِ ديگر تهاجم غسانيان ،ترس از فشارهای دينی کليسای رومی )ارتدکسها( عليه منوفيزيتها
بوده است )جنب ٔه فرهنگی  -دينی آن(.

در اين جا میتوان نتيجه گرفت که خالد بن وليد در سال  ۶٣٢ميﻼدی نه مسلمان بلکه مسيحی منوفيزيت بوده است و
نيروهای عربِ زير فرمان او نيز مسيحيان منوفيزيت )يعقوبی( بودند .به سخنِ ديگر -در بخشهای بعدی دقيقتر بدان
خواهيم پرداخت -عربهايی که به استانهای بيزانس حملهور میشدند ،متحدان سابق بيزانس بودند که بيزانس يارانههايشان
را قطع کرد و از سوی ديگر کليسای ارتدوکس جنگِ مذهبی عليه منوفيزيتها را آغاز کرده بود.
حيره نستوری و حمﻼت نيروهای غسانی منوفيزيت به آنجا
در پيش گفته شد که به دليل قتلِ موريکيوس امپراتور بيزانس ) ۶٠٢ميﻼدی( ،يار و حامی خسرو پرويز ،شاهنشاهِ ساسانی
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تصميم گرفت عليه بيزانس لشکرکشی کند .از سوی ديگر ،ولی مسيحيان نستوری در امارت حيره و امير اين امارت،
نعمان سوم ،از همان آغاز نسبت به هراکليوس سپماتی نشان میدادند )بازتاب آن در سوره الروم( .همين باعث شد که
سياست سرکوب لخميان را پيش بگيرد تا پشت جبهه خود را از خطر
ِ
خسرو پرويز پيش از لشکرکشی عليه بيزانس،
تبار
عرب
ِ
پروردگان
دست
از
يکی
به
حيره
امارت
و
رسيد
قتل
به
سوم،
نعمان
بزدايد .به هر رو ،در سال  ۶٠٢ميﻼدی،
ِ
خسرو پرويز يعنی اياس بن قبيصه طايی ) ۶١۴ - ۶٠٢ميﻼدی( سپرده شد .ولی هنگامی که در سال  ۶١۴ميﻼدی خسرو
پرويز مناطق زير کنترل بيزانس را اشغال کرد )فلسطين و مصر( ،اياس را هم از قدرت برکنار نمود و به جای او يک
ايرانی گماشت» :آزادبه پسر ماهبيان پسر مهر بنداد ) ۶١۴-۶٣١ميﻼدی( که احتماﻻً همان نخويرگان منصوب از طرف
خسرو پرويز در حيره بوده است ،حاکميت حيره را مستقيما ً از جانب کسری به دست گرفت و هفده سال بر حيره و نواحی
اطراف آن حاکميت محدودی داشت« )(٨
در تأييد همين نکته باز گفته شده که »بعد از اياس بن قبيصه ،مردی ايرانی به نام آزاد به بن ماهبيان بن مهربنداد همدانی
) ۶١۴-۶٣١ميﻼدی( مدت هفده سال بر حيره حکومت کرد تا اين که در زمان خﻼفت ابوبکر ،مثنی بن حارثه شيبانی و
سويد بن قطبه عجلی از طرف وی مأمور شدند تا حيره را تصرف کنند .در سال  ١٢هجری نيز خالد بن وليد به سوی
عراق آمد و در حيره با سواران آزادبه جنگ کرد و آنان را شکست داد ،ولی بعد از آن مردم حيره شورش کردند و عمر،
خليفه دوم مسلمين ،دانست که برای موفقيت در تصرف حيره ابتدا بايد ايران را تصرف کند .زمانی که به دنبال نبرد
ايرانيان و تازيان در حلوان و جلوﻻ و قادسيه و نهاوند سرانجام ،سپاه ايران شکست خورد ،حيره به تصرف تازيان در
آمد ،بدون اين که مقاومت جدی از طرف مردم و يا کارگزاران ايرانی آنجا صورت پذيرد(٩) «.
سريانی در سال تاجگذاری يزدگرد
در اين جا تناقضات روايات اسﻼمی کامﻼً روشن میگردد :طبق روايات اسﻼمی و ُ
سوم يعنی  ۶٣٢ميﻼدی که برابر با سالِ  ١٠به اصطﻼح هجری است ،خالد بن وليد مناطق فلسطين و دمشق را مورد
حمله قرار داد .در روايات اسﻼمی نيز آمده است که اين فرمان را »ابوبکر به خالد بن وليد« داده بود يعنی همان سال
 ۶٣٢ميﻼدی است که میبايست بنا بر داستانهای اسﻼمی ابوبکر به خﻼفت رسيده باشد.

رف خالد بن وليد« نداشته است،
برکنار کردن »آزادبه همدانی« از سوی مردم حيره در سالِ  ۶٣١ميﻼدی ربطی به »تص ِ
زيرا او ]خالد[ در تدارکِ حمله به مناطقِ شمالی عربستان بود .در گفتاورد باﻻ آمده است که »عمر ،خليفهٔ دوم مسلمين،
دانست که برای موفقيت در تصرف حيره ابتدا بايد ايران را تصرف کرد« ]گويی ايران يکی از روستاهای حيره بوده
است![ نويسندگان ادامه میدهند» :زمانی که به دنبال نبرد ايرانيان و تازيان در حلوان و جلوﻻ و قادسيه و نهاوند سرانجام،
سپاه ايران شکست خورد ،حيره به تصرف تازيان در آمد ،بدون اين که مقاومت جدی از طرف مردم و يا کارگزاران
ايرانی آنجا صورت پذيرد« .نکته قابل تکيه اين است که »حيره پس از فتح نهاوند« به دست »سپاهيان اسﻼم« افتاد ،يعنی
پس از  ۶۴٢ميﻼدی .پس میتوان نتيجه گرفت که مسيحيت نستوری تا سال  ۶۴٢ميﻼدی هنوز دين غالب در حيره بوده
است ،زيرا اين امارت هنوز توسط نيروهای »مسلمان« اشغال نشده بود.
تاجگذاری يزدگرد سوم و جنگ قدرت در دربار ساسانی
هنگامی که يزدگرد سوم در سال  ۶٣٢ميﻼدی تاجگذاری کرد ،خيالِ هراکليوس از جانب ايران آسوده شد .از نظر
هراکليوس ،يزدگرد ،نماد يک شاه مسيحی بود .يزدگرد سوم نو ٔه خسرو پرويز بود و به اصطﻼح رگ و ريش ٔه مسيحی
داشت.
»باﻻخره نوبت به يزدگردِ شهريار رسيد که پسر شهريار و نواد ٔه خسرو پرويز بود .وی از کشتار شيرويه جان به در برده
بود ،پنهانی در استخر میزيست و هنگام جلوس هنوز کودکی نابالغ بود .از اين رو از سلطنت جز نامی نداشت ،زمام
امور در دست رستم بود که با مشورت بزرگان کار میکرد و انتخاب يزدگرد هم که يزدگرد سوم محسوب میشد ،با توافق
بين او و اکثريت بزرگان صورت گرفته بود .سلطنت يزدگرد جوان هم که خود بازيچهٔ دست بزرگان بود البته با مخالفت
مدعيان مواجه شد که هم در آذربايجان و هم در خراسان با او به معارضه برخاستند و بعضی از آنها به نام خود سکه
زدند .معارضان خود آلت دست نجبای وﻻيت يا مرکز بودند ،و سلطنت يزدگرد نيز که آنها با آن به معارضه برخاسته
بودند مثل سلطنت خود آنها مبنی بر توافق نجبای تيسفون بود .با آن که سلطنت به اسم او بود قدرت واقعی در دست رستم
و متحدانش بود  -که سرانجام بر سلطنت اين کودک نابالغ توافق پيدا کرده بودند(١٠) «.
البته در منابع ديگر ،سنِ يزدگرد حدود  ١۵سال آورده شده است» :سرانجام يک چنين کسی را يافتند ،پسر جوانی به نام
يزدگرد که هنوز پانزده سالش نشده بود و آشکارا از شخصيت محکمی برخوردار نبود(١١) «.
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از آن جا که »شهريار« ،پدرِ يزدگرد سوم ،از خسرو پرويز و همسرِ مسيحیاش مريم  -دختر موريکيوس -بود و از سوی
ديگر حتا گفته میشود که از مادری مسيحی زاده شده ،بيزانس )هراکليوس( به او به عنوان يک مسيحی مینگريست .ولی
اين ،بخشِ نمادين قضيه است .حکومت در واقع در دستِ نجبا و درباريان افتاده بود که سه جبههٔ را تشکيل میدادند:
زرتشتیها ،مسيحيان نستوری و مسيحيان منوفيزيت.
مسيحيت در دربارِ خسرو پرويز از نفوذ زيادی برخوردار بود ،دو همسر از همسرانِ خسرو پرويز يعنی شيرين و مريم
مسيحی بودند .در کنار آنها بسياری از پزشکان و زنانِ درباريان نيز مسيحی بودند يا مسيحی شدند.
»در اواخر قرن ششم موضوع روی آوردن اشراف ساسانی به مسيحيت و تعداد رسالههای شهدای مسيحی نمايانگر آن
است که مسيحيان به قلب جامعه ساسانی نفوذ کرده بودند .و از آن مهمتر ،کمک يزدگرد سوم و پسرش پيروز در احداث
کليساهای مسيحی در چين نشان دهندهٔ اوج مسيحیگرايی در خاندان سلطنتی است .زنان غيرزرتشتی ،به ويژه يهوديان و
مسيحيان ،با زرتشيان و به خصوص با اشراف و حتی خود شاهنشاه ازدواج میکردند .مثﻼً مادر بهرام گور يهودی بود و
سوگلی خسرو پرويز مادر ملکه پوران مسيحی بود(١٢) «.
ولی پس از پيروزی بيزانس بر ايران ،مسيحيان نستوری توانستند در دربار ساسانی به يک قطبِ نيرومند از جناحهای
قدرت تبديل شوند .حتا به هنگام بستن پيمان صلح ميان هراکليوس و پوران شاه ساسانی ) ۶٣٠م (.نمايندهٔ مسيحيان نستوری
)ايشو يهب سوم( هيئت صلح ايرانی را همراهی و شايد هم نمايندگی میکرد.
»بعد از او بوراندخت ،دختر خسرو پرويز را به سلطنت نشاندند :اولين زن که در ايران به عنوان پادشاه به طور رسمی
و مستقل بر تخت نشست .وی زمام امور را که در دست پُسفرخ بود ،هم به او واگذاشت و او را به وزارت خويش برگزيد.
يک جاثليق ]اسقف[ نسطوری ]يشوع يهب سوم/بینياز[ را هم نزد هراکليوس فرستاد و مذاکرات مربوط به صلح را که
در عهد شيرويه ناتمام مانده بود دنبال کرد(١٣) «.
با توجه به پشتيبانی بيزانس از نستوريان و توسعهٔ قدرتِ آنها در دربار میتوان تا حدودی جنگ قدرت را در اين بُرش
زمانی تصور کرد .شگفتانگيز نيست اگر منوفيزيتها و زرتشتیها در برابر پادشاه جديد ،يزدگرد سوم ،و محافلِ
پيرامونش بيشتر به هم احساس نزديکی نمايند .پادشاهی يزدگرد سوم و صاحبان جديد قدرت ،اساسا ً به مذاقِ درباريان
زرتشتی و منوفيزيت خوشايند نبود .آنها همپيمانان آينده خود را در عربهای غسانی که به دشمنانِ قسمخوردهٔ بيزانس
تبديل شده بود ،يافتند.
با تاجگذاری يزدگرد سوم در سال  ۶٣٢ميﻼدی ،هراکليوس با خاطری آسوده ،بخشِ بزرگی از نيروهايش را از شمال
ميانرودان و شمالِ عربستان به قسطنطنيه انتقال میدهد .درست در همين زمان ،متحدان سابقِ بيزانس ،يعنی غسانيانِ
منوفيزيت ،به رهبری خالد بن وليد به استانهای بيزانس يورش میبرند .البته اين حمﻼت طبقِ گزارش سريانیها بيشتر
جنبهٔ غارت داشت تا کسب قدرتِ سياسی.

دشمن ديرينهشان يعنی غسانيان قرار میگرفت که البته آنها هيچ گاه نتوانستند
ِ
همچنين در اين ميان ،حيره نيز دايما ً هدفِ
اين امارت را به تصرف خود در بياورند ،و تازه پس از  ۶۴٢ميﻼدی بود که شرايط يک بار ديگر تغيير میکند .از سوی
ديگر ،بايد اضافه کرد که عربهای غسانی به شکل انبوه به تدريج از شمال ميانرودان وارد منطق ٔه ميانرودان میشدند و
يک بار ديگر ،ترکيبِ جمعيتی آنجا را تغيير دادند .در اين جا بايد به اين نکته اشاره کرد که در اين وضعيتِ نوين،
منوفيزيتها از سوی ديوانساﻻری ساسانی و دربار ،به دﻻيلی که در باﻻ اشاره شد ،مورد توج ٔه ويژهای قرار گرفتند.
ديوانساﻻری ساسانی عمﻼً در غسانيانِ منوفيزيت متحدانِ بالقوهٔ خود را کشف کرد تا آنها را در فرصتِ مناسب عليه
نستوریها و يزدگرد سوم که مورد تأييد بيزانس بودند ،بسيج کند.
راويان اسﻼمی آغاز فروپاشیِ شاهنشاهی ساسانی را با پيدايش دينی نوين در مکه گره زدهاند و پس از دويست سال تﻼش
ِ
کردهاند ،دورهٔ آشوب و فترت را با قصههای شگفتانگيز و غيرواقعی پُر نمايند .يکی از پارههای اين تاريخِ دينی به کوفه
نماد دينی تبديل میگردد.
برمیگردد که از واقعيتِ تاريخیاش تهی میشود و به يک ِ

کوفه
در »دانشنامه اسﻼمی« درباره کوفه چنين نوشته شده است» :كوفه يكي از شهرهاي مهمي است كه مسلمانان صدر اسﻼم
آن را پايهگذاري كردند و حضرت امام علی عليه السﻼم آن را به عنوان پايتخت خود انتخاب كردند .گويند محل بناي اين
شهر را دو صحابي جليلالقدر يعني سلمان فارسی و حذيفه يمانی در سال  ١٧هـ.ق و در دوره خﻼفت عمر انتخاب كردند
و در آغاز به اين شهر »كوفه الجند« ميگفتند كه به معني »محل تجمع لشكريان« بود و بعدها اين واژه خﻼصه شده و به
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آن كوفه ميگفتند .در سال  ٢٢هـ.ق و در زمان حكمراني مغيره بن شعبه ،تعداد هفت محله به تعداد قبايل ساكن در شهر
كوفه كه هفت قبيله بودند پايهگذاري شد و در سال  ٣۶هـ.ق حضرت علي عليه السﻼم پس از جنگ جمل اين شهر را به
عنوان پايتخت انتخاب فرمودند(١۴) «.
کوفه در  ٣الی  ۴کيلومتری جنوب حيره ،و نجف در  ۶کيلومتری جنوب شرقی حيره واقعاند .روايات اسﻼمی میگويند
که کوفه در سال  ١٧هجری يعنی حدود سال  ۶٣٩ميﻼدی پايهگذاری شد .البته هنگامی که ما از »پايهگذاری« کوفه سخن
میگوئيم بدان معنی نيست که در آنجا خانهسازی به سبک و سياق شهرها صورت گرفته است» .در ضمن ،مراکز جديد
اعراب چون کوفه و قيروان بر همان مبانیِ گذشته پديد آمدند .اين شهرها به صورت شهرهايی از نوع خيمهگاه ]حيره[ و
اردوگاه ]معسکر[ بنيان يافتند (١٠) «.به عبارت ديگر ،هنگامی که کوفه »بنيانگذاری« شد در ابتدا »خيمهگاه« بود و
نمیتوان نسبت »شهر« را بدان داد .زيرا برآمدِ شهرها ،پيامدِ شکلگيری يک تمدن است و تمدن هم طی چند هفته يا سال
شکل نمیگيرد.
حتا اگر ما بپذيريم که از سال » ١٧هجری« مبانی کوفه نهاده شد ،بايد بنای نخستين »مسجد« کوفه ،چند سالی پس از آن
باشد .همچنين بايد پذيرفت که خطی که به نام »خط کوفی« شهرت دارد ،بايد چند سالی پس از آباد شدن کوفه اختراع شده
مسيحيان نستوری بوده است و سال  ١٧برابر
ِ
باشد .از سوی ديگر میدانيم که حيره دست کم تا سال  ۶۴٢ميﻼدی در دستِ
است با  ۶٣٩ميﻼدی.
حال ببينيم که روايات اسﻼمی درباره مسجد کوفه چه میگويند!
»طبق اخباری که در کتابهای سيره و تاريخ نقل شده ،مسجد کوفه از همهٔ مساجد به جز مسجدالحرام قديمیتر است .روايت
شده که مسجد کوفه قبل از خلقت حضرت آدم عبادتگاه و مکان مبارکی بوده که خدا به آن برکت داده و نيز عبادت حضرت
آدم و پيامبران و اوليا و صديقان بوده است« ) (١١در تفسير عياشی و بحاراﻻنوار از هارون بن خارجه روايت شده که
امام صادق فرمود ... » ،در شب معراج پيامبر ،جبرئيل گفت :ای محمد! اين مسجد کوفه است .حضرت فرمود :از خدا
بخواه تا اجازه دهد دو رکعت نماز در آن بخوانم(١٢) «.
البته اين که از زمان حضرت آدم تا پيامبر اسﻼم به قول راويان اسﻼمی  ۶هزار سال طول کشيده برای تاريخِ دينی هيچ
اهميتی ندارد .مهم اين است که بايد قداستِ مسجد کوفه در تاريخِ رستگاری )دينی( اسﻼمی به عنوان يک »نهاد جاودانه و
ازلی« گنجانده شود .همچنين برای راويان اسﻼمی اصﻼً مهم نبوده و نيست که کوفه تازه در سال » ١٧هجری« آن هم نه
به شکل يک شهر بلکه يک خيمهگاه پايهگذاری شد .آوردن اين گفتاوردها به اين دليل بوده تا خواننده متوجه شود که تاريخ
رستگاری با واقعيتها و فاکتها چگونه رفتار میکند .با قاطعيت میتوان گفت که تمامیِ تاريخ رستگاری يا روايات
تاريخ رستگاری اسﻼمی با داستان يا روايه ) (ficitonتفاوتی ندارد .مکانها و
ِ
اسﻼمی چنين ساخته شدهاند .ساختارِ
تاريخهای نامبرده واقعيت دارند ،فقط جابجا ،کوچک يا بزرگ ،و يا شاخ و برگهای آنها چيده میشود يا به آنها اضافه
میگردد .به همين دليل ،داستان يا روايت خلق شده به دنيايی تبديل میشود که اگرچه بوی واقعيت میدهد ولی به هنگامِ
واسازی ) (Deconstructionديگر نمیتوان آن را سرهمبندی )مونتاژ( کرد ،زيرا تازه پس از واسازی است که میتوان
پی برد قطعات و پارههای اين روايت با هم سازگار نيستند.
ﻻزم است که در اين جا  -چون سخن از مسجد کوفه شده است -به واژ ٔه »مسجد« نيز اشاره شود .اين واژه در اصل عربی
نيست و متعلق به معربسازیهای واژههای بيگانه در دهههای نخستِ قدرتگيری عربهاست .اين واژه در زبان آرامی،
»مسگداء« ،در زبان پارتی »مزگت« ،در پارسی ميانه» ،مزکد« ]مز يعنی خدا و کد يعنی مکان يا خانه[ و معربشد ٔه آن
»مسجد« میباشد .آرتور جفری ]و نولدکه[ بر اين نظرند که اين واژه از آرامی وارد عربی شده است ،زيرا در اصل به
معنی »محل عبادت يا محل ستايش خدا« است ).(١۶
به هر رو ،نه کوفه آنچنان قدمت دارد که بتوان بنای »مسجد« آن را از زمان »حضرت آدم« اعﻼم کرد و نه واژهٔ
»مسجد« )محل عبادت( آن قدر جديد است که بتوان آن را با اسﻼم گره زد .از اين رو ،بايد به روايات اسﻼمی به عنوان
داستانها يا رمانهايی نگريست که از واقعيتها و فاکتها فقط به عنوان ابزاری استفاده میکنند تا به تاريخِ دينی خود
مشروعيت ببخشند.
ط قبايل غسانی که مسيحیِ
از ميان سطور نانوشت ٔه روايات اسﻼمی میتوان دريافت که نخستين خيمهگاهها در کوفه توس ِ
منوفيزيت بودند ،بر پا شدند به اين موضوع در بخشی جداگانه خواهيم پرداخت.
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نگاهی ديگر به فرايند اسﻼمیشدن ايران )بخش هفتم(
يادآوری
شکست ساسانيان در نينوا در سال  ۶٢٨ميﻼدی ،عمﻼً شيرازهی حاکميت ساسانی فروپاشيد و سرزمين پهناور
ِ
از زمانِ
ايران ميان حاکمان محلی تقسيم شد .پس از پيمان صلح ميان بيزانس و ايران ساسانی و انتخابِ يزدگرد سوم به عنوان
شمال ميانرودان و شمالِ عربستان را به سوی
ِ
پادشاه ايران در سال  ۶٣٢ميﻼدی ،نيروهای نظامی بيزانس نيز
قسطنطنيه ترک کردند .در همين سال غسانيان مسيحی )منوفيزيت( به رهبری خالد بن وليد به دﻻيل اقتصادی و سياسی
به فلسطين و شهرهای نزديک دمشق حمله کردند که البته موفق نشدند آن مناطق را اشغال کنند .سپس از همانجا وارد
ميانرودان شدند و يک بار ديگر ترکيبِ جمعيتی و به تبع آن ترکيبِ سياسی -دينی ميانرودان را تغيير دادند.

حاکمان محلی سريانی  -عرب در ميانرودان و سپس در خراسان بزرگ خود را «اميرالمؤمنين« میناميدند .اين مفهوم
در اصل خود ربطی به »سرور مؤمنان »ندارد و اين معنی دينی بعدها در تاريخِ رستگاری بدان اضافه شد .بنابراين
ضروری است که به اين مفهوم اشارهای شود.
اميرالمؤمنين
فلکر پپ دربارهی به کارگيری اين مفهوم مینويسد که در »حيره کسی که تضمين امنيت را به عهده داشت ،عنوانِ
“اميرالمؤمنين” را حمل میکرد که به معنای رئيس تأمينات ]برای برقرار امنيت[ بود (١) «.همچنين در ميانِ غسانيان
کسانی که رهبری يا فرماندهی را به عهده داشتند ،از لقب »اميرالمؤمنين »برخوردار بودند.

البته در منابعِ شيعی فقط علی ابن ابی طالب» ،اميرالمؤمنين« يعنی »سرور مؤمنان« است .در دانشنامهی اسﻼمی آمده
است» :ولی در ظاهر بنا بر عقيده اهل سنت ،هر مسلمانی که به اجماع يا وصايت يا شوری برای امامت و فرماندهی
کل قوای اسﻼم انتخاب شود ،اميرالمومنين است] .در صورتی که[ خداوند علی را اميرالمومنين ناميده است .حضرت
علی عليه السﻼم میفرمايد :رسول خدا صلی ﷲ عليه و آله فرمود :در شب معراج که مرا به آسمان بردند در مقام قاب
قوسين )به قدر دو کمان يا نزديکتر( که قرار گرفتم ،خداوند به من وحی فرستاد و آنگاه فرمود :ای مح ّمد ،علی بن ابی
طالب را با عنوان اميرالمومنين بخوان ،من هيچکس را قبل از او به اين نام نناميدم و هيچکس را نيز بعد از او به آن
نام نخواهم ناميد( »٢.
حامد منتظری مینويسد» :در اين باره ،بايد دانست كه گزارشهای موجود ،بيانگر آن است كه در دوران امويان،
افزون بر عبد ّ بن زبير ،برای سرانی از فرقه خوارج و نيز محمد حنفيّه ،فرزند علی عليهالسﻼم و امام فرقه كيسانيّه،
ب اميرالمؤمنين به كار رفته است .يعقوبی گزارش كرده است كه در سال  ۶٨ق در عرفات )مكه( چهار پرچم ،به
لق ِ
عامر )به وسيله خوارج( ،و پرچم
وسيله چهار گروه افراشته شد :محمد حنفيّه )به وسيله كيسانيه( ،ابنزبير ،نَجْ َدهی بن ِ
امويان .او تصريح كرده است كه مردم چند شاخه شدند و هر شاخه برای خود جداگانه اميرالمؤمنين داشتند( »٣.

اسﻼمی شيعه و سنی در پی توضيح مفهوم »اميرالمؤمنين« است
ِ
به سخنی ديگر ،حامد منتظری که با اتکا به منابعِ
سريانی رسيده بود .يعنی
سرانجام از راه ديگر به همان نتيجهای میرسد که فلکر پپ بنا بر منابعِ رومی و ُ
«اميرالمؤمنين« ربطی به »سرور مؤمنان« نداشته است و در يک ساختار سياسی ويژهای معنا میيافت.

«در اينجا بايد بر اين نكته پای فشرد كه كاربر ِد لقب اميرالمؤمنين به معنای عام فرمانده و امير ،منحصر به دوران
متأخر نيست .پيشتر گذشت كه در عصر پيامبر صلیﷲعليهوآله ،عبد ّ بن َجحش ،در چنين مفهومی اميرالمؤمنين
صفّاری )م  ٢۶۵ق( ،با تأكيد بر فرمانبرداری يارانش از او،
خوانده شد .همچنين ،در گزارشی درباره يعقو ِ
ب ليث امير َ
به كاربرد اميرالمؤمنين درباره وی دستكم ،در يك مورد تصريح شده است .افزون بر اين ،در كاربردهای ديگری كه
حتی چنين مفهوم عامی )امارت و فرماندهی نظامی( را نيز دربر ندارد ،از ُ
ش ْعبَهی بن َح ّجاج محدّث ) ١۶٠ ٨٢ق( به
سفيان ثوری ) ١۶١ ٩٧ق( به اميرالمؤمنين در حديث ،و از ابو َحيّان نَحوی
اميرالمؤمنين در روايت و حديث ،از ُ
المؤمنين نحو تعبير شده است .اين گونه كاربردها كه شايد موارد مشابهی نيز داشته
غَرناطی ) ٧۴۵ ۶۵۴ق( به امير
ِ
باشند ،در واقع ،نوعی كاربردهای مجازیاند كه در آنها واژه اميرالمؤمنين به معناى عام امام )پيشوا( و نه به
معناهايی همچون خليفه يا امير و فرمانده است( »۴.

غير دينی  -و حتا دينی -مفهوم »اميرالمؤمنين »در آغاز به معنیِ »فرمانده ،رئيس تأمينات و يا
ِ
از اين رو ،بنا بر اسناد
ً
حاکم محلی« بوده است .دگرگونیهای معنايی اين مفهوم با رواياتِ اسﻼمی شکل گرفت و اساسا در عصر خلفای
ِ
عباسی که تاريخِ شکلگيری اسﻼم نسخهی نهايی خود را يافت ،اين مفهوم از بار دينی برخوردار گرديد .از اين رو،
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شگفتانگيز نيست که عنوانِ «اميرالمؤمنين« برای معاويه ،عبدالملک مروان ،وليد و بسياری ديگر از حاکمان و
سرداران ،ربطی به »سرور مؤمنان« نداشته است .

آشوبهای سياسی -دينی و آغاز شکلگيری دينی نوين
تا کنون ديديم که فروپاشی ساسانيان طی يک فرآيند پر افت و خيزِ سياسی و سرانجام طیِ دو شکست از بيزانس ،سال
منابع غير اسﻼمی و اسﻼمی،
ِ
 ۶٢٢ميﻼدی در ارمنستان و سال  ۶٢٨ميﻼدی در نينوا ،رخ داد .همچنين ديديم که طبقِ
دين غالب در امارت حيره ،مسيحی نستوری و دينِ عربهای تابع بيزانس يعنی غسانيان ،مسيحی منوفيزيت )يعقوبی(
بود .در ضمن بدين اشاره شد که خالد بن وليد که در سال  ۶٣٢ميﻼدی )سال تاجگذاری يزدگرد( به دمشق و فلسطين
حمله کرد ،نه مسلمان بلکه فرماندهی مسيحيان منوفيزيت بود که هراکليوس چتر حمايتی خود را از سر آنها برداشت و
به حمايت از مسيحيان نستوری در ايران تکيه کرد .رويکردی که باعثِ قتل نعمان سوم توسط خسرو پرويز شد و به
حاکميت لخميان نيز پايان بخشيد.

حال اين پرسش بنيادين طرح میشود که چگونه میشود از دلِ اين آشوبِ دينی ،يعنی مسيحيانِ نستوری ،مسيحيان
منوفيزيت ،يهوديان ،زرتشتيانُ ،زروانيان ،بوديسم ،گنوسیها )مانويان ،مزدکيان ،مندائيان( و بتپرستان و ماهپرستان،
دينی نوين به نام اسﻼم شکل بگيرد؟
تهاجمات آنها به ايران« در رواياتِ اسﻼمی بازتاب يافته است ،در
ِ
داستانهايی که پيرامون »اعراب مسلمان« و »
حقيقت تاريخِ عربهای غسانی مسيحی است که پس از پيروزی بيزانس بر ايران به متحدان بالقوهی ديوانساﻻری
شناسی تطبيقی و الهيات اسﻼمی و هم از لحاظ تاريخی
ِ
ساسانی و پساساسانی تبديل شدند .اين ادعا ،هم از لحاظِ دين
قابل توضيح است .بيزانس از سال  ۶٠٢ميﻼدی عمﻼً چتر حمايت خود را از سر غسانيان برداشت و يارانههای آنها
را قطع کرد .همين باعثِ آشوب و جنگهای بسياری ميان غسانيان و نيروهای بيزانس شد» .جالب اين که مقارن با
همين زمان ]زمانِ خلع قدرتِ لخميان /بینياز[ نيز دولت روم در اضمحﻼل امارت مقتدر غسانی عرب قدم برداشت و
پايههای آن امارت را برچيد( »۵

نکتهی اساسی در اين آشوبِ سياسی  -دينی سمتگيری نوين مسيحيان منوفيزيت )يعقوبی( يعنی غسانيان به سوی ايران
و پيروی مسيحيان نستوری و به ويژه امارت حيره از بيزانس است .خسرو پرويز که متوجه شد ديگر غسانيان سنگر
دفاعی بيزانس نيستند ،در سالِ  ۶١٣ميﻼدی نيروهای خود را به سوی فلسطين و مصر به حرکت در آورد و توانست
در سال  ۶١۴ميﻼدی آن مناطق را بدون مقاومت غسانيان  -که سنگر دفاعی بيزانس بودند -به اشغال خود در آورد.
غال استانهای ثروتمندِ روم
در همين باره تاريخنويس انگليسی جميز هووارد جانستون مینويسد» :ايرانيان به هنگام اش ِ
شرقی ]بيزانس[ )در شرقِ نزديک  ...سوريه و فلسطين که در طیِ اين چهار سال مورد تهاجم قرار گرفتند( با مقاومت
سنگر دفاعی بيزانس عمل نمیکردند و
ِ
بسيار کمی رو به رو شدند (۶) «.به سخنی ديگر ،غسانيان ديگر به عنوانِ
نيروهای بيزانسی هم ديگر حضور فعال نداشتند.

با انتخابِ يزدگرد سوم ،نوهی خسرو پرويز ،در سال  ۶٣٢ميﻼدی ،خيالِ هراکليوس از جانبِ ايران آسوده شد .از نظر
هراکليوس حاﻻ پادشاه ايران يک مسيحی بود .ولی در اين جا دو مشکلِ اساسی هنوز به قوت خود باقی بودِ - ١ :
ياد
شکست دوگانهی ايران از بيزانس هنوز زنده بود و آتش انتقام در دلِ طبقهی حاکمهی ساسانی و به ويژه ديوانساﻻری
غسانيان منوفيزيت که شديدا ً مورد بیمهری هراکليوس قرار گرفته بودند ،همان اندازه از بيزانس
ِ
آن شعله میکشيد- ٢ ،
کينه به دل داشتند که ايرانيان شکستخورده .برای ديوانساﻻری ساسانی فقط يک اصل مهم بود :پاسداری از
ايدئولوژی ساسانی يعنی يک حکومتِ دينی توأم با آيين شاهنشاهی و حفظ تماميتِ ارضی آن سامان.

برای آن که بتوانيم تصوری از مناسبات ميان ُکنشیِ جبهههای قدرت و رقيب در ايران آن روزگار به دست آوريم،
ضروری است دربارهی اين دو فرقهی مسيحی اشارهای کلی انجام شود .فقط در اين صورت است که میتوان ]تا
اندازهای[ سياستهای ديوانساﻻری پساساسانی را در برابر اين دو جريان قدرتمند درک کرد .البته در فصلی جداگانه
به ديوانساﻻری پساساسانی و نقش آن در شکلگيری اسﻼم نيز پرداخته خواهد شد .
مسيحيت و فرقههای آن در ايران

مسيحيت نستوری
تا پيش از سال  ٣١٢ميﻼدی يعنی سالی که کنستانتين امپراتور روم شرقی آن را به عنوان دين رسمی امپراتوری اعﻼم
کرد ،مسيحيت به گونهای بس بيرحمانه زير شﻼق و شمشير سرکوب امپراتوری روم قرار داشت .با اين وجود ،اين
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دين توانست طی سه سده در مناطقِ زير کنترل امپراتوری روم گسترش يابد و به يک نيروی اجتماعی قدرتمند تبديل
شود.

سرکوب مسيحيان در امپراتوری روم باعث شد که بخش بزرگی از پيروان اين دين به سوی شرق مهاجرت کنند.
ِ
سوريه کنونی و ميانرودان که بزرگترين بخش آن متعلق به ايران بود ،جزو مناطقِ مهاجرت يا پناهگاهِ اين فراريان
به شمار میرفت .پادشاهان پارت )اشکانی( و بعدها ساسانی از اين پناهندگان سياسی -دينی با آغوش باز استقبال
میکردند .سرانجام در سال  ٣١٢ميﻼدی کنستانتين امپراتور روم مسيحيت را به عنوان دين رسمی امپراتوری به
رسميت شناخت و همين رويکرد بسياری از معادﻻت سياسی را به هم زد .اين واقعه مصادف است با پادشاهی شاپور
دوم ) ٣٧٩ -٣١٠ميﻼدی( .از همين زمان ،مسيحيان به عنوانِ ستون پنجم امپراتوری روم نگريسته میشدند و آنها در
اکثر »شهيدنامهها« و
زمان طوﻻنی اين پادشاهِ ساسانی )شاپور دوم( يک دورهی طوﻻنی سرکوب را تجربه کردند ِ .
گزارشات از سرکوب و کشتار مسيحيان در ايران به دورهی شاپور دوم برمیگردد.

ولی از سوی ديگر ،بايد گفت که امپراتوری تازه مسيحیِ بيزانس همهی جريانهای مسيحی را قبول نداشت و فقط يک
نسخهی ويژهی آن را که با مناسبات سياسیِ آن امپراتوری سازگار بود ،حمايت میکرد.

«پدران کليسا همه يونانی يا ﻻتينیزبان نبودند .در قرن دوم ،ايمان مسيحی به قلمرو پادشاهی اوسروهن osrhoene
گسترش يافت که پايتخت آن اِدِسا بود .پيشوای برجستهی سوريه ،شخصی به نام باردسانس  Bardesanesو از
مخالفين گنوستيسيسم بود (٧) «.در آن روزگار هنوز نصيبين  -که هم اکنون جزو ترکيه است -به امپراتوری روم
تعلق داشت و به اشغال ايران در نيامده بود .همين شهر بعدها به يکی از مراکز مهم مسيحيت تبديل شد» .افرايم در
آغاز قرن چهارم ميﻼدی در نيسيبين ]نصيبين[ ،در نزديکی مرز ايران چشم به جهان گشود .اسقفِ نيسيبين ،يعقوب،
افرايم را تعميد داده ،تا زمان مرگ خود در سال  ٣٣٨ميﻼدی به وی تعليم میداد( »٨.

اگرچه مسيحيت دين رسمیِ امپراتوری بيزانس بود ولی ادامهی جنگهای فرقهای )مذهبی( در آن سامان نشان میدهند
که امپراتوری بيزانس هنوز نتوانسته بود آن را به يک ايدئولوژی دولتی تبديل کند .تا سال  ٣٨١ميﻼدی هنوز مرکز
مسيحيت در اسکندريه بود و الهيات اين دين در کليساهای اسکندريه رقم میخورد» .سيريل در سال  ۴١٢به جانشينی
عمويش تئوفيلوس به مقام اسقفی اسکندريه برگزيده شد .او به دليل مناظرهها و مباحثههايش با نستوريوس ،اسقف
قسطنطنيه ،شهرت يافته است .از زمان برگزاری شورای قسطنطنيه در سال  ٣٨١ميﻼدی که باعث شد قسطنطنيه به
جای اسکندريه به دومين اسقفنشين مهم جهان مسيحيت تبديل شود ،رقابت شديدی بين اين دو اسقفنشين به وجود
آمد( »٩.

از آن جا که پيروان نستوريوس که به مسيحيان نستوری شهرت دارند ،نقشِ مهمی در تاريخ ايران ايفا کردهاند ،تمرکز
خود را بر اين مذهبِ مسيحی مینهيم.

«نستوريوس واعظی محبوب بود که در سال  ۴٢٨به مقام اسقفی قسطنطنيه برگزيده شد .وی در مورد شخصيت عيسی
مسيح ،پيرو تعاليم مکتب اﻻهياتی انطاکيه بود .اين امر ،بدين معنی است که وی پيرو نگرش »کلمه -انسان« بود؛ يعنی
او عيسی مسيح را انسانی میدانست که کلمهی اﻻهی يا خدا در وی ساکن شده بود .در اين نگرش ،ظاهرا ً نزديکترين
اتصال و يگانگی ممکن بين عيسی به عنوان و خدا يا کلمه ديده میشد و نيتِ و ارادهی آنان يکی بود .علیرغم همهی
مباحث و استدﻻلها و با وجود همهی تﻼشهای نستوريوس به منظور يگانه ساختن عيسی و کلمه ،باز هم آنان دو
وجود مجزا باقی میماندند( »١٠.
به زبان سادهتر ،عيسی يک جنبهی خدايی )کلمه( و يک جنبهی انسانی دارد .به همين دليل ،مرگِ عيسی بر صليب،
مرگ جنبهی انسانی اوست .يعنی جسم عيسی مرگپذير است .در حالی که روح  /کلمهی عيسی که مسيح باشد
ِ
نمیميرد و مرگپذير نيست .اين درک دينی يا مسيحشناسی را دوفيزيت ) (Dyophysitismusنيز میگويند .

ولی اين مسيحشناسی بعدها با مخالفتِ سرسختانهی بخشِ ديگری از سردمداران کليسا رو به رو شد» .نستوريوس متهم
به اين شد که تعليمی نادرست از نظريهی تجسم ارايه داده است( »١١.

مشکل نستوريوس« سرانجام منجر به
ِ
فشارهای بیوقفهی کليساها بر تئودوسيوس دوم ،امپراتور بيزانس ،برای حل «
سس در سال  ۴٣١ميﻼدی شد .اين شورا يا مجمع عمومی مسيحيان جهان ،سومين مجمعِ جهانی
تشکيل شورای افُ ُ
کليسايی به شمار میرود .در اين مجمع عمومی ،سيريل که حمايت امپراتور روم را پشت سر خود داشت ،توانست
شناسی نستوريوس را باطل اعﻼم کند ،آن را بدعت بداند و محکوم کند» .نتيجهی اين شورا ،سردرگمی و شقاق
ِ
مسيح
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در کليسای شرق بود .اسکندريه از انطاکيه جدا شد( »١٢.
البته بعدها کوششهايی صورت گرفت تا به گونهای  -به شکل التقاطی -از اين انشعاب بزرگ جلوگيری شود که در
نهايت با شکست رو به رو شد .

سرانجام »در حدود  ۴٩٨ميﻼدی ،نستوريان به کلی از کليسای کاتوليک بريدهاند و از همان زمان کاتوليکها ايشان را
کافر دانستهاند .مرکز مهم فرقهی نستوريان شهر معروف اِدِس يا اِدِسا بوده است که در زمانهای بعد به آن اورفا يا
اورفه و سپس ُرها گفتهاند و مدتهای مديد جزو خاک ايران و در قلمرو شاهنشاهی ساسانی بوده است .چندين بار
امپراتوران بوزنطيه ]بيزانس[ و روميه الصغری که اين سرزمين را متصرف شدهاند کليسای آنجا را بسته و
پيشوايانش را تبعيد کردهاند و ايشان به نواحی ديگر ايران پناه آوردهاند و کليسای نستوری کليسای رسمی ايران ساسانی
شد .پيداست که سياست نيز در اين کار دخالت داشته ،و چون شاهنشاه ساسانی از کليسای نستوری پشتيبانی
میکردهاند ،با رقيبانشان ،يعنی امپراتوران بوزنطيه ]بيزانس[ ،مخالفت داشتهاند( »١٣

شاهان ساسانی به دﻻيل سياسی از فرقهی مسيحیِ نستوری حمايت میکردند و به همين دليل اين فرقه توانست در ايران
به يکی از ستونهای مسيحيتِ شرق تبديل شود .حمايت دولتی از يک سو و پيگيری ويژهی سرانِ دينی از اين شاخهی
مسيحيت باعث شد تا شاخهی ديگر مسيحيتِ شرق يعنی منوفيزيتها )يعقوبیها( برای يک مدت طوﻻنی در قلمرو
سريانی و عرب زبانها ،متون دينی و فرهنگی خود را به
ساسانی به حاشيه رانده شود .نستوريان که آميزهای بودند از ُ
سريانی غربی .به هر رو ،نستوریها توانستند در امارت حيره،
سريانی شرقی مینوشتند و منوفيزيتها به ُ
زبان ُ
منوفيزيتها را آنچنان منزوی کنند که بخشِ بزرگی از منوفيزيتها مجبور به ترکِ حيره شدند.

البته بايد يادآوری کرد که مناسبات مسيحيان و پادشاهان ساسانی همواره در تنش بود .دو عامل اصلی ،زندگیِ مسيحيان
در ايران را رقم میزد- ١ :مناسبات سياسی بيزانس و حکومتهای ساسانی :اگر وضعيتِ تنش و جنگ ميان اين دو
امپراتوری وجود داشت ،مسيحيان زير فشارهای شديد قرار میگرفتند و اگر مناسبات سياسی خوب بود ،مسيحيان نيز
زندگی آرامی داشتند ،و  -٢عامل دومی که مستقيم بر زندگیِ مسيحيان تأثير میگذاشت وابستگی شاه به روحانيتِ
ِ
زرتشتی بود :روحانيان زرتشتی بسيار نامدارا و متعصب بودند و میخواستند «زندگی تک تک مردم را از گاهواره تا
گور در چنگال خويش داشته باشند »)کريستنسن( و به هيچ وجه خواهان تبليغِ اديان ديگر نبودند .شرح سرکوبهای
مسيحيان در »شهيدنامه«های آنها آمده که در آثار بسياری از پژوهشگران بازتاب يافته است( ١۴.
غسانيان ،مسيحيان منوفيزيت

يکی از جعليات بزرگِ ديوانساﻻری پساساسانی در عصر خلفای عباسی ،اختراع مفهوم »جاهليت« ]عصر جاهليت[
است .اين مفهوم ساختگی بدان اشاره دارد که عربها پيش از اسﻼم همه بتپرست و فقط تعداد معدودی از اين
عربها »خداجو »يا به اصطﻼح »حنيف« بودند .روايات اسﻼمی با واقعيتهای تاريخی سر ناسازگاری دارند و
میتوان گفت که داستانها و اسطورههايی از خود به جای گذاشته که شوربختانه تا به امروز به گونهای توليد و
بازتوليد میشوند.
مناطق تمرکز عربها نه در بيابانهای بی آب و علف ،بلکه خارج از عربستان مرکزی يعنی در جنوب شبه جزيره
ِ
عربستان )يمن و حوالی آن( ،شمالِ عربستان تا سوريهی کنونی و ميانرودان بوده است .تقليل دادن عربها تا سطح
قبايل بدوی و نيمهبدوی ،اساسا ً يک برنامهی ايدئولوژيک بوده که اثرات آن تاکنون باقی مانده است و در ادبيات
زرتشتی تا سدهی يازدهم و سپس در ادبيات فارسی تا کنون به بقای خود ادامه داده است.

عربها پيش از آن که از جنوب عربستان يعنی يمن به سوی شمال عربستان کوچ کنند هم با يهوديت و هم با مسيحيت
آشنا شده بودند و بخشِ بزرگی از آنها پيرو مسيحيت بودند .بزرگترين امپراتوری مسيحی مربوط به قلمروی اکسوم
است که پادشاه آن» ،ازنه ،» Ezanaبه مسيحيت گرويده بود .اريتره ،بخشی از اتيوپی ،سودان و يمن به قلمرو
پادشاهی اکسوم ]در اتيوپی کنونی[ تعلق داشتند .همين امپراتوری باعث گسترشِ مسيحيت به عربستان جنوبی و از
آنجا به شمالِ عربستان و شام گرديد.

آنچه ما امروز زير نام »غسانيان« و متحدان بيزانس میشناسيم ،در اصل قبايلی بودند که از جنوبِ عربستان از
سدهی  ٣به سوی شمال عربستان به حرکت در آمدند و زير فرماندهی يکی از پادشاهان حميری )يمن( به نام »جفنه »
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امورات خود را میگذراندند .اين قبايل سرانجام در سدهی پنجم به مرزهای روم رسيدند .آنها به مذهب  /فرقهی
منوفيزيت تعلق داشتند .ولی پيش از ورود قبايل عربهای جنوبی جفنه ،يکی از قبايل بزرگ عرب به نام »بنو صالح«
در آن منطقه مستقر شده بود و طبعا ً حاضر نبودند که منابعِ اقتصادی خود را با نورسيدگان تقسيم کنند .همين باعثِ
درگيریهای بسيار خونين ميان بنو صالح و جفنهایها شد .گفتنی است که بنو صالح از متحدان بيرانس به شمار
شکست بنو صالح از قبايل تحتِ رهبری جفنه ،معادﻻتِ سياسی را به هم زد و يک اتحاديهی ديگر شکل
ِ
میرفت .
گرفت که ما آن را تحتِ عنوان »غسانيان« میشناسيم .اين اتحاديهی بزرگ ،قريشا )آرامی( يا قريش )عربی( نام
داشت.

نخستين رئيسِ قبيله از غسانيان که در منابعِ بيزانس از آن ياد شده است ) ۴٩٨ميﻼدی( » َجبَله« است .او با سپاهِ
بزرگی قصد تصرفِ فلسطين را داشت که البته از بيزانس شکست میخورد و در سال  ۵٠٢ميﻼدی با امپراتور
اناستاسيوس  Anastasiusيک پيمان صلح میبندد .از اين پس ،غسانيان طبق اين پيمان ،متحدان Foederati
بيرانس به شمار میروند و وظيفهشان ايجاد يک سنگر دفاعی در برابر امپراتوری ساسانی و عربهای متحد ايران
يعنی لخميان بود .از سوی ديگر ،بيزانس متعهد میشود که ساليانه به غسانيان يارانه بدهد .اين يارانهها در شکلِ پول و
اسلحه بود.
جبله از سوی بيرانس عنوانِ پيشوا يا رهبر قبايل  Phylarchosرا دريافت میکند و او را شاهِ همهی اعراب
مینامند .اهميت غسانيان برای بيزانس زمانی بيشتر شد که جنگهای ميانِ ايران و بيزانس از سر گرفته شد و وارد
مرحلهی تازهای شد .پسر جبله ،حارث بن جبله ) ۵٢٩-۵۶٩ميﻼدی( يکی از مشهورترين شاهان غسانی است .زمان
امارت حارث بن جبله منطبق است با پادشاهی خسرو انوشيروان ) ۵٣١-۵٧٩ميﻼدی( و جنگهای نوينِ ايران با
ِ
بيزانس .حارث بن جبله در دفاع از بيزانس چنان رشادت از خود نشان داد که يوستينيان ،امپراتور بيزانس ،او را
ژنرال بيزانسی بليساريوس )بليزر(  Belisarتوانست يک سلسله پيروزی عليه
ِ
»شاه« خواند .او تحت فرماندهیِ
ايرانيان به دست بياورد که البته سرانجام بيزانس در نبردِ کالينيکوم در نزديکی فرات شکست میخورد.

حارث بن جبله يک مسيحیِ منوفيزيت دوآتشه و پيگير بود و در گسترشِ اين مذهبِ مسيحی در شمالِ ميانرودان و
شمال عربستان نقش بزرگی ايفا کرد .او با همياریِ بيزانس توانست چندين اسقف به مناطقِ گوناگون ميانرودان و شام
ِ
بفرستد.

در سال  ۵۴٠ميﻼدی جنگِ ميان غسانيان و لخميان باعث جنگِ بيزانس و ايران شد .در ادامهی همين جنگ ،غسانيان
توانستند بر لخميان پيروز شوند و گويا حارث بن جبله با دستهای خود حاکم امارت حيره ،منذر ،را میکشد.

گ ديگر ميان ايران
پسر حارث ،منذر بن حارث ) ۵۶٩-۵٨٢ميﻼدی( مانند پدرش يک جنگاور موفق بود .ولی در جن ِ
ِ
و بيزانس در سال  ۵٧٢ميﻼدی  -از سال  ۵٧٠ميﻼدی يمن جزو استانهای ايرانِ ساسانی شده بود -رابطهی امپراتور
بيزانس ،ژوستين دوم ،با منذر بن حارث تيره شد و گويا ژوستين فرمان قتل او را صادر کرد .همين اختﻼف باعث شد
که منذر بن حارث ديگر چندان اعتنايی به منافع بيزانس نکند و در برابر تهاجماتِ عربهای تابعِ ايران يعنی لخميان
به مناطقِ بيزانس واکنش نشان ندهد .لخميان نيز بدون مانع توانستند استانهای بيزانسی را غارت کنند.
سرانجام در آرامگاه سرگيوی مقدس ميان منذر بن حارث و ژوستين دوم مﻼقاتی صورت میگيرد که احتماﻻً در سال
 ۵٧٨ميﻼدی بوده است .پس از اين آشتی ،منذر بن حارث يک حملهی تﻼفیجويانه عليه عربهای لخمی را آغاز
میکند.

پس از ژوستين دوم ،تيبريوس امپراتور بيزانس میشود ) ۵٧٨-۵٨٢ميﻼدی( .تيبريوس باﻻترين مقام را به منذر بن
حارث میدهد و بر سر او »تاج »میگذارد .تا آن زمان حاکمان عرب فقط اجازه داشتند يک پيشانیبند ويژه Klilla
حمل کنند .در همين زمان يعنی سال  ۵٨٠ميﻼدی منذر بن حارث در قسطنطنيه پايتختِ بيزانس به بسر میبرد و به
مع کالسدون بود فرا میخواند .بدين
همراه تعدادی ديگر از اسقفها ،بزرگترين مجمع آشتی مسيحی را که ضد مج ِ
ترتيب میخواست که همهی فرقههای مسيحی را که در حال ستيز با هم بودند آشتی بدهد.

ولی منذر بن حارث در سال  ۵٨٢ميﻼدی از سوی بيزانس به دليل خيانت به منافعِ امپراتوری از مقامِ برکنار شده و
سپس به تبعيد فرستاده میشود .از همين سال مناسباتِ غسانيان با امپراتوری بيزانس هر روز بدتر میشود تا سرانجام
به جدايی کامل میرسد .اگرچه پس از سال  ۶١٠ميﻼدی که هراکليوس به قدرت رسيد ،تﻼشهايی صورت گرفت تا
مناسبات گذشته را بازسازی شود ول ديگر خيلی دير شده بود ) .(١۵بدين ترتيب غسانيان که زمانی به عنوان قبايل
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متحد بيزانس يعنی قريشان در معادﻻت سياسی نقش بسزايی داشتند ،برای هميشه از بيزانس بريدند و حاﻻ چشم
ِ
اميدشان به ايرانِ ساسانی بود.

خسرو پرويز نيز با آگاهی به اختﻼف غسانيان و بيزانس توانست در سال  ۶١۴ميﻼدی بدون برخورد با سنگر دفاعی
بيزانس )غسانيان( تا مصر را اشغال کند .از سال  ۶٢٢ميﻼدی که خسرو پرويز در ارمنستان شکست خورد ،بيزانس
تکيهاش را بر لخميان گذاشت .لخميان نيز از زمان نعمان سوم به ويژه پس از قتل او به فرمانِ خسرو پرويز به
بيزانس گرايش پيدا کرده بودند و از آنها اسلحه و پول دريافت میکردند.

شکست دوم خسرو پرويز در نينوا ) ۶٢٨ميﻼدی( که در واقع تير خﻼص به ساسانيان بود ،باعث شد که ايران به يک
حکومت ملوکالطوايفی که هر استان زير نظر يک حاکم بود تبديل شود .پس از عوض کردن ده پادشاه در ايران ،از
ِ
سال  ۶٢٨تا  ۶٣٢ميﻼدی -سرانجام نوهی خسرو پرويز ،يزدگرد سوم که برای بيزانس نماد يک پادشاه مسيحی بود به
شاهی انتخاب میشود .از نظر هراکليوس حاﻻ ايران يک پادشاهی مسيحی بود که خطری برای او نداشت .ولی سال
تاجگذاری يزدگرد سوم هم برای »مهان و آزادهنژادان« يک تحقير بود و هم برای دشمنانِ قسمخوردهی بيزانس يعنی
غسانيان .و از همين بُرشِ تاريخی است که غسانيان با همياری »مهان و آزادهنژادان« ايرانی و به ويژه ديوانساﻻری
ساسانی و پساساسانی فصلی نوين در تاريخِ ايران میگشايند که  ٢٠٠سال بعد از ميان اين آشوبها ،دينی نوين سر بر
میآورد که اسﻼم ناميده میشود .
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- ١٢لين .٩۶ :١٣٩٠
- ١٣نفيسی ،سعيد :مسيحيت در ايران تا صدر اسﻼم .تهران ،١٣٩٢ ،انتشارات اساطير ،ص ١٣
- ١۴دربارهی مسيحيت و شرح سرکوبهای مسيحيان در ايران ساسانی میتوان به کتابهايی چون» :مسيحيت در ايران
تا صدر اسﻼم« ،استاد سعيد نفيسی و »تاريخ کليسای قديم در امپراطوری روم و ايران« ،و .م .ميلر ،ترجمه علی
نخستين مراجعه کرد.
منابع استفاده شده دربارهی غسانيان :
ِ
- ١۵
آغاز اسﻼم :از اوگاريت به سامره ،فلکر پپ ،مترجم :ب .بینياز )داريوش( ،آلمان ٢٠١۴- Frank Thiess: Die Griechischen Kaiser. Weltbild Verlag, Augsburg 1992
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نگاهی ديگر به فرايند اسﻼمیشدن ايران )بخش هشتم(
ساﻻری پساساسانی و نقش آن را در بوجود آمدن دين جديد يعنی اسﻼم بشويم،
ِ
پيش از آن که وارد مبحثِ ديوان
حساب« يک پيامبر مجازی يعنی محمد و »عربهای
ِ
ضروریست که به آن اصول و عناصری بپردازيم که به »
بدوی«اش ريخته شده است .در اين بخش تﻼش میکنيم که قطعات »ساختمان اسﻼم« را از هم جدا سازيم و به تک
تک آنها بپردازيم .خواننده خواهد ديد که اين »قطعات »که کل ساختمان اين دين را تشکيل میدهند ،محصولِ الهاماتِ
پيامبری به نام محمد نبوده بلکه از گذشتههای بسيار ديرتر در تار و پود مناسباتِ سياسی -دينی -فرهنگی ايران زمين
زندگی روزمرهی ايرانيان بودهاند ،البته زير نامِ يک دينِ دولتی به نام
ِ
ريشه دوانيده بود و به اصطﻼح اجزائی از کلِ
دين زرتشتی .همچنين ،بخشِ ديگری از »قطعات« اين ساختمان اسﻼمی به طور مستقيم از مسيحيت ،گنوسیها و
بوديسم برگرفته شدهاند.
ساختمان واسازیشدهی ) (deconstructedاسﻼم :قطعاتِ اصلی اين ساختمان .الف :سياست و اجتماع -١ :دينِ
ِ
کنترل همهجانبهی زندگیِ مردم توسط دستگاه روحانيت- ٣ ،سنگسار،
ِ
سياسی ،يعنی پيوند ارگانيک دين و دولت-٢ ،
ً
 -۴چند همسری و صيغه -۵ ،حکم مرگ برای خروج از دين )ارتداد( ،ب :الهيات ) (Theologyکه اساسا متأثر از
مسيحيت و يهوديت است -١ :توحيد- ٢ ،نبوت -٣ ،معاد -۴ ،معراج پيامبر ،ج :آيين عبادت و حديثنويسی که اساسا ً
متأثر از بوديسم بوده است -١:حج -٢ ،حديثنويسی
- ١پيوند دين و دولت

جايگاه و وظايف روحانيان زرتشتی در عصر ساسانی
فلسفهی تاريخ ،پيوستگی و تداوم است ،نه ُگسست .به سخنی ديگر ،گذشته همواره با تغيير شکل يا تعديﻼتی وارد زمان
حال میشود» .نو« ،در حقيقت نوين نيست ،شکلِ تغيير يافتهی گذشته است .هيچ کس يا نيرويی نمیتواند ،تاريخِ را از
صفر بياغازد .تاريخ اسﻼم ،در حقيقت ،ادامه يا دنبالهی تاريخ ساسانی بوده است.

پيوند دين و دولت محصول اسﻼم »محمدی« نيست .اين ،شالودهی ايدئولوژی دستگاه حاکميتِ ساسانی بوده که حدود
چهار سده در ايرانِ ساسانی عملی میشده و اين ايدئولوژی در تار و پود مردمان آن قلمرو رخنه و رسوب کرده بود.
ديوانساﻻری پساساسانی به عنوان نمايندهی بﻼواسطهی اين ايدئولوژی توانست طی دو سده پس از فروپاشی
شاهنشاهی ساسانی يک بار ديگر آن را احياء کند و در قالب دين ديگری به نام اسﻼم آن را عرضه نمايد.
«ساسانيان از اولين لحظه با روحانيان زرتشتی متفق شده بودند ،و اتحاد و دوستی صميم ميان ُملک و دين در تمامی
مدتی که موضوع کتاب ماست ،برقرار بود .اصحاب دين جنبهی قدس خويش را شامل حکومت دنيوی نموده بودند و
خود نيز به برکت حمايت ديوانيان در کليهی ظروف و احوال مهم در زندگانی هر يک نفر ايرانی دخالت میکردند و
به عبارت اخری شخص را از گاهواره تا گور در چنگال خويش داشتند( »١.

زندگی مردم »از گاهواره تا گور« در چنگال روحانيان بود ،پادشاهان نيز مجبور بودند سياستهای
ِ
از آنجا که کنترلِ
داخل ايران را با سليقه و خواستِ روحانيان تنظيم کنند» .بايد گفت که ايشان ]روحانيان[ در قلبِ دولت ايران ،دولتِ
ديگری ايجاد کرده بودند( »٢.

آهنين انعطافناپذير بود» .مهتر کليهی موبذان و ِحبر اعظم يا پاپ يا
ِ
سلسله مراتبِ روحانيان رزتشتی مانند يک هرمِ
حجت عام و نايب امام ملتِ زرادشتيه موبذان موبذ بود (٣) «.باری ،در رأس اين هرم »موبذان موبذ« قرار داشت.
ﻻيهی پايين اين هرم را انبوهی از روحانيان تشکيل میدادند که به طور کلی به آنها »مغ« گفته میشد .ﻻيهی بعدی
هيربذان و باﻻتر از هيربذان ،موبذان قرار داشتند .البته بعضی از روحانيان از مشاغل دينی ويژهای برخوردار بودند،
مشکﻼت دينی[ ،هيربذان هيربذ
ِ
مانند »زوت« )پيشنماز(» ،راسپی« ]افروزنده و خادم آتش[ و »دستور« ]حﻼّلِ
]رئيس هيربدان[ و غيره.

«آری مغان اقتدار روحانی داشتند .دولت ،ايشان را حاکم بر جان و مال و عرض مردم کرده بود .اجرای عقد ازدواج
و صحت اطﻼق ،عنوان حﻼلزادگی و صدق تملک و ساير حقوق در يد قدرت ايشان بود .تطهير کسان از ننگ بیدينی
و ارتکاب گناه به اختيار ايشان بود .همهی اين حقوق باعث نفوذ کامل ايشان شده بود ،اما مايهی نفوذ ايشان تنها
همينها نبود ،بلکه ملکدار نيز بودند و عايدات کثيری هم از م ّمر ديات و غرامات شرعی داشتند و اموالی به عنوان ر ّد
مظالم و نذر و هديا و وقف و حبس حاصل میکردند و اين همه به نفوذ و عظمت مقام ايشان کمک میکرد( »۴.
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دليل اين که چرا اين چنين دين و دولت در عصر ساسانی به هم گره خورده بود و به عبارتی دين و دولت دو روی يک
ِ
سکه بودهاند ،اين است که »در آن زمان اين انديشه که شاهان از تخمه ايزدان )تبار خدايان( بودهاند رواج داشته است.
اين نکته از سکههای شاهان پارس که شعار آرامی “ذی الهی[ )” (zy alahiaاز خداوند[ بر روی آنها ضرب میشده
آغاز دورهی ساسانی با شاهی روبرو
ِ
سنگ نخست »شاهنشاهی ساسانيان دينی بوده است» ،در ايرانِ
ِ
پيداست» (۵) «.
هستيم که متولی آتشکده آناهيد است که يک کانون جنگی -دينی نيز محسوب میشده است( »۵.

عربهای ايرانی و پارسيان مخالفِ نظام ايدئولوژيکی با تمامِ تﻼشهايی که کردند نتوانستند در برابر دستگاهِ
ديوانساﻻری پساساسانی مقاومت کنند و سرانجام ايدئولوژی کهن توانست يک بار ديگر به گونهای تعديل يافته در
زمان خلفای عباسی احياء شود .خلفای عباسی به سبک و سياق پادشاهان ساسانی میزيستند و سرانجام پيوند دين و
ِ
دولت در زمان مأمون برای هميشه تثبيت میشود .سامانيان ) ٨٧۴-١٠٠۴م (.که  -در کنار طاهريان -نخستين
حکومتهای ايرانیِ پس از خلفای عباسی را بوجود آوردند ،همين اصلِ پيوند دين و دولت را ادامه دادند» .امير
اسماعيل سامانی هنگام فتح خراسان به پهلوان خود گفت“ :از دين هيچ نگاهدارندهتر نيست و هيچ بنايی از داد
استوارتر نه” .اين سخن ،گفتار اردشير پاپکان را در ذهن تداعی میکند که در وصيت به پسر خود شاپور گفت“ :بدانيد
که دين و شهرياری دو برادر توأمند که هيچ يک بیهمزاد خود نتواند سر پا بايستد .دين بنياد و ستون شاهی بوده و پس
از آن شهرياری نگهبان دين شده است .پس شهرياری ناچار به بنياد خود نياز دارد و دين به نگهبان خود .زيرا آنچه
نگهبانی ندارد ،تباه است و آنچه بنيادی ندارد ،ويران( »٧.
از اين رو ،ضروریست که همواره بر اين نکته تأکيد کرد که »پيوند دين و دولت« ،هستهی اصلی ايدئولوژی
شاهنشاهی ساسانی بوده است و اساسا ً ربطی به اديان پيشين مانند يهوديت ،مسيحيت و بوديسم و دين بعدی يعنی اسﻼم
ندارد .
روحانيت زرتشتی :تنبيه و مراقبت با اتکا به دستگاه تفتيش عقايد

تفتيش عقايد يکی از وظايف اصلی دستگاه روحانيت زرتشتی بود .در اين راستا ،افراطگرايی اين دستگاه تفتيش عقايد
در تصور امروزی ما نمیگنجد» .اما شکنجه ،ايرانيان هوش و مهارتی غريب در اختراع انواع شکنجههای عجيب
داشتند .يکی از آﻻت بسيار مستعمل شانهی آهنين بود که بدان گوشتِ بدن محبوس بختبرگشته را شرحه شرحه
میکردند .اگر ﻻزم بود عذاب را سختتر کنند نفت بر استخوانی که از زير گوشت پيدا شده میريختند و آن را
میافروختند( »٨.

هر شکنجه ،نامی داشت ،برای نمونه »نُه بار نزع روان« و آن عبارت بود از بريدن اعضای بدن از »مفاصل« ،يا
»هفت بند« که باز هم بريدن اعضای بدن از مفاصل بود ،يا »کور کردن« که بستگی به حکم قاضی شرع به
شيوههای گوناگون اجرا میشد» ،اجرای آن يا به وسيلهی ميلی سرخ شده بود و يا به سبب ريختين روغن داغ در چشم
شخص(٩) «.
حکم استاندارد برای زناکاران بريدن بينی بود .رسمی که هنوز در بخشهايی از افغانستان و پاکستان امروزی برای
ِ
زنان زانی اجرا میشود .

در مورد مرتدان يعنی کسانی که از دين زرتشت خارج شدند يعنی زنادقه )بدعتگذارانی مانند مانویها( و کﻼً
بیدينان ،ديوانها يا انجمنها ويژهای به آن رسيدگی میکردند ولی همهی اين نهادهای امنيتی زير نظر موبدان بود.
»در تاراندن بيدينان عموما ً محاکم عادی دخيل کار نبودند .ارشاد و استنطاق و حکومت ايشان يا به عهدهی مرزبانان يا
ساير صاحبقدرتان وﻻيات بود و يا علیاﻷغلب بر عهدهی انجمنهای خاصی بود که دربار تعيين میکرد و عموما ً
موبذان در آن حائز مقام اول بودند( »١٠.
روحانيت زرتشتی و دستگاه تفتيش عقايد آن  -که بعدها توسط ديوانساﻻری پساساسانی به نام »ديوان زنادقه« در
عصر خلفای عباسی بازسازی شد -آنچنان مخوف بود که تنها ذکرِ نامش لرزه بر اندام مردم آن قلمرو میانداخت.
»اين انجمن تفتيش عقايد از ُمغان هندرزبذ و سرو شورزداری و دستبرهمداد مرکب بود( »١١

کتاب شکنجهی تفتيش عقايد
ِ
باری ،دستگاه مخوف تفتيش عقايد روحانيان زرتشتی دست کم  ١٠٠٠سال پيش از تدوينِ
پتک/چ ُکشِ جادوگران )» (Hexenhammerشهرت دارد ،رونق داشت .
کليسای کاتوليک که به نامِ « ِ
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سنگسار
سنگسار ،رسما ً در فهرست شکنجهها و انواع کشتنها در منابع ساسانی -زرتشتی نيامده است .ولی اين نوع مرگ،
سريانی آمده که بسياری از
سريانی و يا ايرانيانِ مسيحیشده رسما ً اجرا میشد .در منابعِ ُ
برای مسيحيان عرب يا ُ
سريانی و ايرانی -از طريق سنگسار به قتل رسيدهاند .چند سد تا از اين »شهيدنامه«ها به
«شهدای« مسيحی  -عربُ ،
سريانی هنوز موجود هستند که بخشی از آنها ترجمه شدهاند .برای نمونه در يکی از آنها آمده است» :فردای آن
زبان ُ
روز عدهای بسيار از زندانيان ]مسيحی[ را که از مردم همان آبادی بودند هﻼک کردند .چند تن را محرران را که
يوحنا )ژاک( و استفان )اتين( کشيش جزوشان بودند سنگسار کردند ،دو راهبه را نيز به چليپا کشيدند و بر سر صليب
سنگسار کردند( »١٢.
يکی ديگر از مهمترين اسناد برای سنگسار و کشتار مسيحيان غير سامی ]مسيحيان ايرانیزبان[» ،پروندههای برگزيده
سريانی به آلمانی ترجمه شده است( ١٣.
از شهدای ايرانی« است که توسط اُسکار بام  Oskar Baumاز ُ
شريعت يهود موجود است ،در روزگار ساسانيان در مورد مسيحيان و مرتدان ايرانی به
ِ
به هر رو ،سنگسار که در
اجرا در میآمد و بعدها وارد قوانين جزايی اسﻼمی شد .
مقام زن ،چند همسری و ازدواج استقراضی

چند همسری و ازدواج موقتی )صيغه( يکی از ستونهای فرهنگی در روزگار ساسانيان بوده است .مسيحيان ايران،
سريانی و چه ايرانی ،از لحاظ دينی مخالفِ سرسخت چند همسری ،ازدواج موقتی و ازدواج با محارم
چه عرب ،چه ُ
)خواهر و مادر خود( بودند .اين نگرش ،يک دهنکجی تحقيرآميز به دستگاهِ ايدئولوژيک ساسانی -زرتشتی محسوب
میشد» .تعدد زوجات بر نهج سابق باقی بود ،و عموما ً وجوه اعيان ايران ،عﻼوه بر زوجات شرعی ،سراری و
جواری و سبايا نيز داشتند» (١۴) «.زوجات شرعی« زنانی هستند که طبقِ ارزيابی روحانيان زرتشتی همسران
»واقعی« بودند که بعدها در اسﻼم به چهار زن محدود شد« .سراری« و »جواری« همان چيزی است که در ادبيات
اسﻼمی به آن »کنيز« يا «همخوابه )» (Kunkubineمیگويند» ،سبايا« نيز کنيز هستند ولی »کنيزانی که در
جنگها اسير شدهاند« .آيين ازدواج در روزگار ساسانی بسيار پيچيده بود و يکی از منابعِ بزرگ درآمد روحانيت
محسوب میشد .طبعا ً تمامی قوانين ازدواج ،طﻼق و تقسيم مال پس از طﻼق يا مرگ به نفع مردان نوشته شده بود :
«اگر مردی دو زن دارد ]منظور دو زن شرعی ،زيرا کنيزان همسر شرعی محسوب نمیشدند/بینياز[ و با ايشان
قراری داده است به نوعی که در اموال ميان او و آنان شرکتی هست ،هر يک از دو زن شريک المال مرد است؛ ولی
نسبت به يکديگر تملک مانعاللغير دارند .يک چنين اشتراک در مايملک را هيچ يک از زنان فسخ نمیتوانند کرد؛ لکن
مرد میتواند آنرا فسخ کند و به طريقی که همگی به حال اول قبل از عقد قرار عودت کنند( »١۵.

اساسن در سنن قبيلهای دو نوع ازدواج مرسوم بوده است :درونهمسری endogamyو برونهمسری
exogamy.قبايل ثروتمند برای آن که ثروت خود را با ديگر قبايل تقسيم نکنند ،گرايش به درونهمسری داشتند و
قبايل فقير به برونهمسری .فرهنگِ ايرانی بر »خانهدان«ها استوار بود .يعنی هر خاندان يا خانوادهی بزرگ بسته به
معرب »خانهدان« و
ِ
جايگاه اجتماعی و اقتصادیاش همسرگزينی را تعيين میکرد .مفهوم »اهل بيت« در حقيقت شکلِ
دقيقتر گفته شود ترجمهی » ِوسپُهران« میباشد .از آنجا که خاندانهای پارسیِ ساسانی از موقعيت بسيار ممتاز
برخوردار بودند ،به گونهای بيمارگونه بر اين اصلِ درونهمسری تأکيد میکردند» .اصرار خاص ايرانيان به خلوص
نژاد ،ازدواج ميان ارحام مثل برادر با خواهر ،و پدر با دختر ،و پسر با مادر را برايشان واجب کرده بود .اين
همانست که خويتوکدت )خويذگ َدس( میناميدند ... .بهرام چوبينه خواهر خويش گرديه را به زنی گرفت ،زن مهرام
گشنسپ خواهرش هزاروی بود ،اردوارژ را هفت خواهر بود که گويند هر هفت تن زن او بودند« ) . (١۶از منظر
تاريخی که بنگريم ،درونهمسری در بسياری از قبايل جهان رواج داشت؛ البته بايد تأکيد کرد که اين شکل از ازدواج
عمدتا ً در ميانِ طبقات حاکم رايج بود.
کريستان بارتلمه با اتکا به منابع زرتشتیِ ساسانی مانند »دينکرد»« ،شايست نهشايست«» ،مجموعه حقوقی« که
سريانی آن توسط ژسوبوخت صورت گرفته بود و »کتاب حقوق فرخ« که به »ماديگان هزار دادستان«
ترجمهی ُ
)هزار حکم قضايی( شهرت دارد ،مینويسد» :در امپراتوری ساسانی ،بنابر قوانين متداول از قديم ،زن شخصيت
حقوقی نداشت .يعنی زن شخص فرض نمیشد ،بلکه شئی پنداشته میگرديد .به عبارت ديگر ،وی شخصی که صاحبِ
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حقی باشد به شمار نمیرفت ،بلکه چيزی که میتوانست از آن کسی ،حق کسی شناخته شود ،به شمار میرفت .به طور
خﻼصه زن دارای حقوقی نبود .وی از هر لحاظ در تحت سرپرستی و قيموميت رئيس خانوار که “کتک ُختای”
)کدخدای( ناميده میشد قرار داشت (١٧) «.اگرچه در طول چهار سده حکومتِ دينی ساسانيان ،اصﻼحاتی در حقوق
صورت گرفته بود ،ولی »شايان مﻼحظه است که در مبحث ازدواج ،با وجود تجدد در فکر ،در حقوق ساسانی همچنان
انديشهی ديرين “زن شئی است نه شخص” کامﻼً از ميان نرفته و خودنمائی میکرد (١٨) «.البته در اين جا برای ما
دو نکته حائز اهميت است« ،چند همسری« و »ازدواج موقت« که شکل تعديل يافتهی آن در اسﻼم ]شيعه[ به نام
»صيغه« جا افتاد.

«ازدواج در امپراتوری ساسانی شباهت کامل به ازدواج در جهان اسﻼمی داشته است .شمارهی زنانی که يک مرد
میتوانست اختيار کند ،از لحاظ حقوق نظری ،محدود نبوده است .بديهی است که اختيار زنان متعدد ،در عمل بسته به
ميل مرد ،و قبل از هر چيز منوط به بنيهی مالی او بوده است .يک مرد عادی ناگزير بود که با يک زن سر کند .در
صورتی که اشراف میتوانستند به اندازهی يک دورهی تسبيح زن در حرمسرای خود گرد آورند( »١٩.

يک نوع ويژه از ازدواج در عصر ساسانی وجود داشت که به آن »ازدواج استقراضی« يا »ازدواج عاريتی«
میگفتند .اين ازدواج يک »ازدواج موقت » -مانند صيغه -بود .تفاوت در اين بود که شوهر اصلی ،زنش را به مردی
ديگر برای يک زمان معين يا موقت »قرض« میداد» .به موازات ازدواج با “پادشازن” و ازدواج با “چکر زن” يک
نوع خاص ديگری از ازدواج در عصر ساسانی معمول بوده است که آن را ازدواج با “زن عاريتی” يا “ازدواج
استقراضی” يعنی “اختيار موقت زنی به همسری که در قيد ازدواج شوهر ديگری است” میتوان ناميد .اين نوع
ازدواج چيست؟ در اين باره کتاب حقوق فرخ بدين مضمون توضيح میدهد :شوهر حق دارد ،زن اصلی خود را به
مرد ديگری که به جهت پرستاری کودکان خود ،بدون تقصير شخصی ،نيازمند به يک زن است ،و عﻼقه به داشتن
يک زن را “به وجه پسنديدهای” اظهار بدارد ،به طور موقت به همسری بدهد .در مورد “ازدواج استقراضی” شوهر
اصلی حتی میتواند اين عمل را بدون جلب رضايت زن خود انجام دهد( »٢٠.

ُمتعه يا نکاح منقطع يا ازدواج موقت که به آن صيغه نيز میگويند ،فقط در شيعه امامی  /دوازده امامی وجود دارد .اين
عصر ساسانی است که واردِ اسﻼم ايرانی يعنی
ِ
نوع ازدواج در واقع شکل تعديل يافتهی همان »ازدواج استقراضی«
شيعهی دوازده امامی گرديد .ماريا متسوخ در مقالهای با عنوان »ازدواج موقت در حقوق ساسانی  -پيشزمينهی صيغه
در ايران«) (٢١به همين موضوع پرداخته است.

حکم مرگ برای خروج از دين )ارتداد(

کيفر ارتداد يعنی کسی که از دين خارج میشد مرگ بود .تا زمانِ خسرو انوشيروان رسم بر اين بود که به محض اين
که دستگاه تفتيش عقايدِ روحانيان زرتشتی از تغيير دين يک ايرانی آگاهی میيافت حکم مرگِ مرتد را صادر میکرد.
در زمان خسرو انوشيران که اصﻼحات قانونی صورت گرفت ،اين قانون شرعی اندکی تغيير يافت» .عقوبات بر سه
گناه است ،يکی ميان بنده و خدای ،که از دين برگردد و بدعتی احداث کند در شريعت ،و يکی ميان رعيت و پادشاه که
غش ،يکی ميان برادران دنيا ،که يکی بر ديگری ظلم کنند  ...در روزگار پيشين هر که از دين
عصيان کند و ّ
برگشتی ،حاﻻً و عاجﻼً ،قتل و سياست فرمودندی (٢٢) «...ولی در دورهی خسرو اول يعنی خسرو انوشيروان )۵٣١-
 ۵٧٩ميﻼدی( که »نامهی تنسر« نگارش شده است ،سياستها اندکی مﻼيمتر شدند .از اين پس» ،مرتد و محلد را
قانون آن بود که به حبس بازدارند ،و علما مدت يک سال به هر وقت او را خوانند ،و نصيحت کنند ،و ادله برو عرض
دارند ،و ُ
شبه را زايل گردانند ،اگر به توبه و انابت و اسغفار باز آيد خﻼص دهند ،و اگر اصرار و استکبار او را بر
استدبار دارد ،بعد از آن قتل فرمايند( »٢٣.
همان گونه که خواننده متوجه شده است ،پيوند دين و دولت ،تفتيشِ عقايد و شکنجه ،سنگسار ،چندهمسری و صيغه ،و
حکم مرگ برای ارتداد ربطی به الهامات خدا و پيامبری مجازی به نامِ محمد ،ندارند .اينها عناصرِ بنيادين در دستگاه
ايدئولوژيک ساسانی يعنی خوانشِ زرتشتی ساسانيان بوده که طیِ دو سده در دينی نوين به نام اسﻼم احيا گرديد .
—————————- ١کريستنسن ،آرتور :وضع ملت و دولت و دربار در دورهی شاهنشاهی ساسانيان .ترجمه و تحرير استاد مجتبی
مينوی ،تهران ،١٣٧۴ ،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،ص ٩٨
- ٢کريستنسن .٩٠ :١٣٧۴
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- ٣کريستنسن .۵٢ :١٣٧۴
- ۴کريستنسن .٩٠ :١٣٧۴
- ۵دريايی ،تورج :شاهنشاهی ساسانی .ترجمهی مرتضی ثاقبفر ،تهران  ،١٣٨٣انتشارات ققنوس ،ص ۶٠
- ۶دريايی .۶٢ :١٣٨٣
- ٧ناجی ،محمد رضا :فرهنگ و تمدن اسﻼمی در قلمرو سامانيان .تهران  ،١٣٨۶ص ٣٣
- ٨کريستنسن .٩٨ :١٣٧۴
- ٩کريستنسن .٩٨ :١٣٧۴
- ١٠کريستنسن .٩٩ :١٣٧۴
- ١١کريستنسن .١٠٠ :١٣٧۴
- ١٢نفيسی ،سعيد :مسيحيت در ايران تا صدر اسﻼم .تهران  ،١٣٩٢انتشارات اساطير ،ص ١٠٧
- Märtyrerakten- Ausgewählte Akten persischer Märtyrer, aus dem Syrischen von Oskar ١٣
Baum; Bibliothek der Kirchenväter, 1. Reihe, Band 22
- ١۴کريستنسن .۶٩ :١٣٧۴
- ١۵کريستنسن .٧٣ :١٣٧۴
- ١۶کريستنسن .٧۴ :١٣٧۴
- ١٧بارتُلمه ،کريستيان :زن در حقوق ساسانی .ترجمهی دکتر ناصرالدين صاحبالزمانی ،تهران ،١٣٣٧ ،انتشارات
مؤسسه مطبوعاتی عطايی ،ص ۴٠
- ١٨بارتُلمه.۵٠ :١٣٣٧ :
- ١٩بارتلمه.۵١ :١٣٣٧ :
- ٢٠بارتلمه.۵۶-۵٧ :١٣٣٧ :
- Macuch, Maria: Die Zeitehe im sasanidischen Recht – ein Vorläufer der šīcitischen ٢١
mutca-Ehe in Iran? In: Archäologische Mitteilungen aus Iran 18, 187-203
- ٢٢کريستنسن .٩۶ :١٣٧۴
- ٢٣کريستنسن .٩۶ :١٣٧۴
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نگاهی ديگر به فرايند اسﻼمیشدن ايران )بخش نهم(
در بخش پيش نشان داديم که »قطعاتی« مانند پيوند دين و دولت ،کنترل همه جانبهی زندگی مردم توسط دستگاه تفتيش
عقايد روحانيت ،سنگسار ،چند همسری ،صيغه و حکم مرگ برای مرتد ،از عناصر تشکيلدهندهی اصلی ايدئولوژی
ت اندکی وارد دين بعدی يعنی اسﻼم شدند.
شاهنشاهی ساسانی بوده که با تغييرا ِ
ولی همانگونه که پيشتر گفته بوديم در قلمرو ساسانی و به ويژه از زمان تاجگذاری يزدگرد سوم ،عربهای نستوری
و مونوفيزيت نيز از بازيگران اصلی صحنهی سياسی بودند و طبعا ً میبايست در شکلگيری مناسبات سياسی و دينی
آينده ُمهر خود را میزدند.

تأثير جريانهای مسيحی بر مناسبات پساساسانی اساسا ً در حوزهی اﻻهيات Theologyبود ،مانند توحيد و نبوت.
ِ
معاد يا موعودگرايی از عناصرِ کهن فرهنگِ دينی ايرانيان است که تحتِ عنوان »سوشيانت« شناخته شده است و از
زمان هخامنشيان وارد دين يهود شد .همين موعودگرايی کهن ،بعدها دوباره تحت عنوان »مهدیگرايی« وارد اسﻼم
ِ
شيعی گرديد .
يکتاپرستی )توحيد(

گذار يکتاپرستی در جهان که به مقابله عليه چندخدايی برخاست ،در مصر کهن بود » .در دوره پادشاهی
نخستين بنيان ِ
جديد و دوران سلطنت باشکوه سلسله هجدم که مصر نخستين بار قدرتی جهانی شد ،فرعون جوانی در حدود ١٣٧۵
پيش از ميﻼد به پادشاهی رسيد که ابتدا خود را مانند پدرش آمنحوتپ[  Amenhotepچهارم ]ناميد اما بعدها نامش را
تغيير داد -و نه فقط نامش را .اين پادشاه اتباع و رعايايش را به پذيرفتن دينی تازه واداشت .تا آن جا که میدانيم ،اين
دين جديد نوعی يکتاپرستیِ سفت و سخت بود و نخستين کوشش از اين دست در تاريخ جهان؛ و تعصب و عدم مدارای
دينی که پيش از اين و از ديرباز در جهان باستان امری عجيب و ناآشنا بود ،بر اثر اعتقاد به خدای احد و واحد ﻻجرم
متولد گشت .البته دوران حکومت آمنحوتيپ بيش از هفده سال دوام نياورد؛ بیدرنگ پس از مرگ وی در سال ١٣۵٨
پيش از ميﻼد ،بساط دين جديد برچيده شد و خاطره آن پادشاه بدعتگذار قدغن گرديد( »١.
«اخناتون« يعنی »خادم يا خدمتکارِ »آتون« ،و آتون ،خدای خورشيد بود .البته برای اخناتون ،خورشيد تنها يک شئ
مادی نبود بلکه نمادی بود با کيفيت اﻻهی» .او ]اخناتون[ چيزی تازه را به آن دين افزود که آيين خدای جهانشمول را
به توحيد و يکتاپرستی مبدل ساخت :کيفيت يگانه بودن(»٢.

يکتاپرستی مصری بعدها واردِ يهوديت شدند .ولی بنیاسرائيل برای رسيدن به يکتاپرستیِ ناب به
ِ
بسياری از عناصرِ
زمان نسبتا ً طوﻻنی نياز داشت» .اين قبيلههای بنیاسرائيل هنوز تا يکتاپرستی فاصله درازی داشتند .از جمله قبيلهی
ايساخار آفتاب و ماه ،يهودا شيری با سر زن به نام فينيکس ،قبيلهی يوسف گاو نر ،قبيلهی دان نهوشتان خدای مار،
بنيامين خدای گرگ و قبيلهی آشر که در جنوب جليله کشاورزی را آغاز کرده بودند ،خدای مادر اشتوره را
میپرستيدند(»٣

سرانجام ولی يکتاپرستی جايگاه خود را در يهوديت يافت و اين دين به عنوان الگوی يک دين توحيدی تثبيت گرديد .در
يکتاپرستی مصری به يکتاپرستی يهودی نيز راه يافت» .در يکی از
ِ
ِ
ناصر
اين جا بايد تأکيد کرد که بسياری از ع
سرودههای مذهبیِ وی ]اخناتون[ اين معنی در عبارات فراوانی به بيان آمده :تو ای خدای يگانه که جز تو خدايی
نيست (٤)«.و همين سروده به عنوان يک اصل به يهوديت راه يافت.
شهادت به يکتاپرستی در يهوديت کهن چنين بود:
Schema Jisroel Adonai Elohenu Adonai Echod
يعنی »به گوش باش ،ای اسرائيل ،خدايی به جز خدا وجود ندارد».

فرويد در بارهی شهادت توحيدی باﻻ چنين توضيح میدهد» :چنانچه شباهتِ نام آتون )يا آتوم( را با کلمه عبریِ
آدونايی و با نام خدای سوری آدونيس نه تصادفِ محض بلکه حاصلِ نوعی وحدتِ اوليه زبان و معنا بگيريم ،آن گاه
میتوانيم اين اصل يهودی را چنين ترجمه کنيم :به گوش باش ،ای اسرائيل ،خدايی به جز خدای ما آتون )آدونايی(
نيست (۵)«.به نظر فرويد ،در اين جا فقط به جای واژه »آتون« واژهی عبری »آدونای« برای خدا به کار برده شده
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است .
کسی که میخواهد به اسﻼم بگرود بايد »شهادتين« بگويد يعنی »دو گواهی« اظهار کند:
اَشه ُد ْ
ان ﻻ ا ِٰلهَ اﻻ ﷲ ،اَشه ُد ﱠ
ان مح ّمدا ً رسو ُل ﷲ.
يعنی گواهی میدهم به جز خدا )ﷲ( خدايی نيست ،گواهی میدهم محمد فرستادهی خداست.

همانگونه که خواننده متوجه شده است ،ريشهی شهادتِ يکتاپرستی به دين توحيدی اخناتون باز میگردد که بعدها وارد
يهوديت شد و از آنجا  -از طريق مسيحيان عرب و ايرانی -وارد اسﻼم گرديد.

شناسی نخستين ،محمدشناسی غيرقابل درک است .زيرا آن چه دربارهی محمد گفته شده است ،در
ِ
بدون شناختِ مسيح
شناسی آغازين در دو مکتبِ مسيحی کهن پايهگذاری شد تا سرانجام به
ِ
شناسی آغازين برمیگردد .مسيح
ِ
واقع به مسيح
مکتب اسکندريه و مکتبِ انطاکيه
ِ
ِ
ميان
شناسی روم )کليسای کاتوليکِ رومی( منجر گرديد .ستيزها و مباحثاتِ
ِ
مسيح
سرانجام هم مبانی دگماتيسم مسيحی را پايهريزی کرد و هم منجر به جدايی مسيحيت شرق از غرب گرديد .مسيحيتِ
شرق يعنی نستوریها و مونوفيزيتها )يعقوبیها( مستقيما ً از مکتبِ انطاکيه تأثير پذيرفته بودند و ما آخرين رد پای اين
مکتب را در اسﻼم مشاهده میکنيم .از اين رو ،يک اشارهی کلی به مسيحيت شرق که شالودهی آن در مکتبِ انطاليه
ريخته شد ضروری میباشد.
مکتب انطاکيه و مکتب اسکندريه

مسيحيت نخستين در دو شهر متمرکز شده بود :اسکندريه و انطاکيه .بدون آشنايی با اين مکاتبِ نخستين مسيحيت،
شناسی مکتبِ
ِ
درک مسيحيت شرق و به ويژه مسيحشناسی Christologyآن دشوار خواهد بود .تازه با شناختِ مسيح
انطاکيه است که محمدشناسی برای ما قابل درک میگردد .

منطقهی بزرگ سوريهی کهن ،يکی از بزرگترين مراکز تمدن جهان بود .در آنجا ،سه هزار سال پيش از ميﻼد ،از
خط ميخی استفاده میشده که کتيبههای آن از زمان کشفِ خرابههای اوگاريت در سال  ١٩٢٨ميﻼدی به دست ما رسيده
ِ
است .نام سوريهی کهن ،از واژهی يونانی »آسور« برگرفته شده است که از دريای ميانه )مديترانه( تا فرات يا به
ابع دينی يهودی به مردمانی
عبارتی از فلسطين تا عراق امروزی که بعدها جزو ايران شد ،را در برمیگرفت .در من ِ
که در اين سرزمين بزرگ زندگی میکردند» ،آرامی« میگفتند .اين نام به معنی »کافر« بود ،ولی بعدها به مرور
زمان از اين مفهوم برای مردمان اين سرزمين استفاده نشد و مفهومِ »سوری« که مخففِ »آسوری« است به کار برده
میشد .در دوران هخامنشيان منطقهی آسور ،ساتراپ پنجم امپراتوری هخامنشی به شمار میرفت .بعدها با برآمدِ دو
امپراتوری روم و ايران ،سوريهی بزرگ عمﻼً به دو بخش تقسيم گرديد :سوريهی غربی  Westsyrienو سوريهی
شرقی Ostsyrien.سوريهی شرقی در ميانرودان واقع بود و سوريهی غربی جزو استانهای روم و بعدها بيزانس
گرديد .پس از ويرانی اورشليم توسط روميان در سال  ٧٠ميﻼدی ،يهوديان و مسيحيان آن ديار به سوی سوريه به ويژه
سوريهی شرقی مهاجرت کردند .مسيحيان به دليلِ »بشارتگریشان« توانستند در سوريه گسترش يابند و کليساهای
خود را برپا دارند.
به مرور زمان ،اسکندريه و انطاکيه به دو مرکزِ اصلی مسيحيت تبديل شدند .نخستين پرسش برای اين دو کليسا اين
بود :مسيح کی بود و چه کيفتی داشت؟ مکتبِ اسکندريه که عﻼقهی ويژهای به گمانهزنی و تفسير داشت ،به جای اتکا
به اناجيلِ همنوا يعنی متی ،مرقس و لوقا ،تمرکزِ خود را بر انجيل يوحنا نهاد در حالی که مکتبِ انطاکيه برای توضيح
ذات مسيح ،طبق سنت به اناجيل همنوا تکيه میکرد .اين نقطهی آغازِ دو برداشتِ گوناگون بود که تاريخ مسيحيت را
رقم زد .تأکيد انجيل يوحنا در مسيحشناسی اين است که مسيح «پسر خداست».
اين درک سرانجام در مجمع عمومی مسيحيان در سال  ٣٢۵ميﻼدی در نيقيه )ايزنيک در ترکيه کنونی( اين چنين بيان
شد :مسيح ،خدای حقيقی است  (Christus vere Deus).ولی سنتِ مسيحی به ويژه در اناجيلِ همنوا میگويد که:
مسيح انسانِ حقيقی است .پس چگونه میتوان اين دو را با هم آشتی داد؟
علمای انطاکيه ،ديدور تارسوسی ،تئودور موپسوستيا و بعدها تئودورت ،شديدا ً عليه اين مسيحشناسی مقاومت نشان
شناسی آنها بر اناجيلِ همنوا که مسيح را انسانِ حقيقی میدانست استوار بود .
ِ
دادند .زيرا شالودهی درکِ مسيح

سوری انطاکيه :يعقوبیها
ِ
کليسای ارتدوکسِ
شالودهی مسيحشناسی اين کليسا با فرمولِ »ميا فيزيت » Mia Physisتوضيح داده میشد .بعدها آنها را
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»مونوفيزيت« ناميدند .آنها اعتقادنامهی کالسدون ) ۴۵١م (.را رد میکردند ،زيرا اين شورا به اندازهی کافی بر
ن مسيحی ،بعدها به نام يکی از متفکرانش ،يعقوب برادعی
وحدت ]اراده[ شخصِ مسيح تأکيد نکرده بود .اين جريا ِ
)مرگ  ۵٧٨م» ،(.يعقوبی« يا مسيحيتِ يعقوبی ناميده شدند .باری ،ميافيزيتها ،مونوفيزيتها و يعقوبیها عمﻼً يکی
وحدت ارادهی مسيح به عنوانِ انسان حقيقی و خدای حقيقی« است .از نظر
ِ
هستند .مسيحشناسی آنها بر مبنای »
يعقوبیها ،جنبهی خدايی و انسانی مسيح يک واحدِ تفکيکناپذير است .به سخنی ديگر ،نمیتوان و نبايد اين انسان کاملِ
را به دو بخشِ خدايی و انسانی تقسيم نمود .از همين جا ،مفهومِ «انسان کامل« نيز برای مسيح در مسيحيتِ شرق ،جا
هستی ازلی« مسيح
ِ
افتاد .ولی آنچه که همهی جريانهای مسيحيتِ شرق ،و حتا آريوس بدان باور داشت ،موضوعِ »
مشخص آن در انجيل يوحنا آمده ،ولی ظاهرا ً اين »اصل« هيچ گاه مورد
ِ
است .موضوع »ازليت« مسيح اگرچه بيانِ
مشاجره فرقههای مسيحی نبوده است .در انجيل يوحنا ،بخش  ،۵بند  ٢۵آمده است» :چون همانطور که پدرم خدا
سرچشمه زندگی است ،به من که فرزند او هستم همين مقام را داده است «.و يا در بخش  ،٨بند  ١٢آمده است» :من
نور جهان هستم ،پس اگر دنبال من بيائيد ،در تاريکی نمیمانيد ،چون نور زنده راهتان را روشن میکند «.و سرانجام
در بخش  ،١٠بند  ٣١آمده است» :من و پدرم خدا يکی هستيم».

بنابراين مسيح مانند خداست ،با او يکی است و به همين علت» ،ازلی« است .اين دو ذات ،يعنی »انسان کامل« و
»ازلی بودن« بعدها در اسﻼم جزو کيفيات محمد شد .به همين دليل ،در احاديث نبوی اسﻼمی ،محمد هم »انسان
کامل« و هم «ازلی« است.

دهندگان مونوفيزيتها
ِ
ادامهی مونوفيزيتها ،هم اکنون کليسای قُبطی در مصر ،کليسای ارامنه و کليسای اتيوپی ادامه
هستند که البته در مسير تاريخ تغييرات بزرگی به خود ديدهاند.

کليسای مقدس رسوﻻن و کاتوليک آسوری شرق :نستوريان

در اين جا واژهی »کاتوليک« به معنی امروزی نيست ،بلکه به معنی »همگانی ،جهانی« است .اين کليسا به ويژه در
شرق سوريه يعنی در ميانرودانِ وابسته به امپراتوری ايران ،شکل گرفت .اين کليسا اساسا ً توسط دو مبشر بزرگ به
ِ
نام آدای  Addaiو شاگردش ماری  Mariپايهريزی شد .آنها نظرات تئودور موپسوستايی و بعدها نستوريوس را
نمايندگی میکردند و پيرو آموزهی »دو ذات »يا »دو شخص« بودند .آنها معتقد بودند که مسيح از يک ذات انسانی
برخوردار است و از يک ذات خدايی .ذاتِ انسانی مسيح ،مانند قالبی است که خدا )لوگوس( در آن خانه کرده است .به
دليل همين تفکيک ،آنها بر اين باور بودند که مسيح به عنوان يک انسان بر صليب ُمرد ولی به عنوان خدا ،ن ُمرد.
کيفيت خدايی مسيح ،در الهاماتی است که خدا فقط به او داده بود .همه چيز مسيح  -بجز معصوميتاش -مانند ما
ِ
شناسی آنها ،انکار شديدِ مريم به عنوانِ »مادر خدا« بود .از نظر آنها ،مريم،
ِ
انسانهاست .يکی ديگر از مبانیِ مسيح
فقط مادر عيسا مسيح بوده و فاقدِ جنبهی خدايیست .مبارزه با نظريهی «مادر خدا« و مبارزه با آيينهای مسيحيان
برای »مادر خدا« ،جزيی از اﻻهيات و رفتارهای دينی اين شاخه از مسيحيتِ شرق بود .تأکيد بر اين نکته که مريم
مادر ]زمينی[ عيسی مسيح است ،بارها و بارها در قرآن آمده است .به عبارتی همين مسيحشناسی بعدها تقربيا ً بدون کم
شناسی اسﻼمی را رقم میزند .
ِ
و کاست وارد اسﻼم شد و محمد
کليسای رومی  -بيزانسی :ملکائیها

روی هم رفته به هوادران کليسای رومی و بيزانسی در سوريه» ،ملکايی »میگفتند .اين مفهوم از واژهی »ملکا«
امپراتور بيزانس است .بنابراين ،يک بخش از مسيحيان در شرق
آرامی برگفته شده و منظور از » َم ِلک »در اين جا
ِ
هوادار بيزانس بودند .در ضمن ،آنها پير ِو اعتقادنامهی شورای کالسدون نيز بودند .کليسای طرفداران شورای
کالسدون هم اکنون به همهی کليسای ارتدوکس ،کليسای کاتوليک ،مارونیها ،پروتستانها و انگليکانها تقسيم شدهاند که
هستهی آنها يکی است.
آريوس
مسيحيان مونوفيزيت و نستوری به طور مستقيم متأثر از مسيحيتِ يونانی بودهاند که مرکز آن ابتدا در اسکندريه بود و
ِ
بعدها بخشی از آن به انطاکيه نيز انتقال يافت .میتوان گفت که آبشخورِ مبانی اﻻهيات و مسيحشناسی نستوریها و
ت آريوس ) ٣٣۶/٢۶٠م (.است.
مونوفيزيتها ،علیرغم اختﻼفات در بسياری نکات ،به گونهای مستقيم متأثر از اﻻهيا ِ
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ت آريوس بعدها با نام آريانيسم شهرت يافت» .عقيدهی آريوس از اين قرار بود :خدا از خلقت کامﻼً جداست .پس
اﻻهيا ِ
ممکن نيست مسيحی را که به زمين آمده و چون انسان تولد يافته است با خدايی که نمیشود شناخت يکی بشماريم .
همان ورطهای که انسان را از خالق خود جدا مینمايد ،مابينِ خدا و پسر وی عيسی مسيح نيز موجود است .پدر پسر
را توليد نمود يعنی پيش از هر چيز پسر از پدر از نيستی خلق گرديد .پس مخلوق است و از ذات خود پدر نيست و به
تمام معنی وی را خدا نتوان خواند(»۶.
مسيحشناسی ) (Christologyآريوس را میتوان چنين خﻼصه کرد :لوگوس و پدر از يک ذات نيستند ،فقط يک خدا
وجود دارد و عيسی مسيح مخلوق اوست .با اين که آريوس منکرِ ذات يگانه خدا و مسيح بود ،ولی »اميد داشت که با
اظهار تقدّم خلقت مسيح عظمت مسيح را پايدار بدارد ،ولی حاضر نبود بگويد مسيح در ذات با پدر يکیست (٧) «.به
شناسی تثليثی که پدر ،پسر و روحالقدس )لوگوس( يکی پنداشته میشود ،يعنی ذات مسيح
ِ
سخن ديگر ،بر خﻼفِ مسيح
و خدا را يکی ارزيابی میکند ،آريوس ،عيسی مسيح را مخلوقِ خدا میداند» .اين اعتقاد نزديک به اعتقاديست که
اغلب مسلمين راجع به محمد داشته میگويند که وی اولين مخلوق خداست(»٨.
دو عنصر بسيار تعيينکنندهی اﻻهياتِ آريانيسم که از طريقِ اﻻهيات نستوری و مونوفيزيت وارد اسﻼم شد ،عبارت
هستند از -١ :محمد مخلوق خداست- ٢ ،محمد ازلی است يعنی نخستين مخلوق خداست و  -٣محمد »انسان کامل«
است.

شناسی آريوس محکوم شد و از آن پس ،سرکوب
ِ
در مجمعِ عمومی مسيحيان جهان در نيقيه در سال  ٣٢۵ميﻼدی مسيح
اين جريان مسيحی با شدت بیمانندی آغاز گرديد .

اﻻهيات نستوریها و مونوفيزيتها با کليسای تثليثی
ِ
تفاوتهای بنيادينِ
شناسی نستوريويس ،اسقفِ
ِ
شناسی سيريل ،اسقف اسکندريه با مسيح
ِ
ريشهی جريان مسيحی نستوری به درگيریِ مسيح
قسطنطنيه برمیگردد .سيريل در سال  ۴١٢به جانشينی عمويش تئوفيلوس به مقام اسقفی اسکندريه برگزيده شد .پيش
از آن در سال  ٣٨١ميﻼدی در قسطنطنيه شورای جهانی مسيحيان تشکيل شد و از آن پس قسطنطنيه به رقيب سرسختِ
اسکندريه تبديل گرديد .از اين رو ،يک بخش از اين دعوا جنبهی سياسی يعنی »قدرت« داشت .باری» ،نستوريوس
واعظی محبوب بود که در سال  ۴٢٨به مقام اسقفی قسطنطنيه برگزيده شد .وی در مورد شخصيت عيسی مسيح ،پيرو
تعاليم مکتب اﻻهياتی انطاکيه بود .اين امر ،بدين معنی است که وی پيرو نگرش »کلمه-انسان« بود؛ يعنی او عيسی
مسيح را انسانی میدانست که کلمهی اﻻهی يا خدا در وی ساکن شده بود .در اين نگرش ،ظاهراً نزديکترين اتصال و
يگانگی ممکن بين عيسی به عنوان انسان و خدا يا کلمه ديده میشد و نيت و ارادهی آنان يکی بود .علیرغم همهی
مباحث و استدﻻلها و با وجود همهی تﻼشهای نستوريوس به منظور يگانه ساختن عيسی و کلمه ،باز هم آنان دو
وجود مجزا باقی میماندند(»٩.
شناسی نستوريوس را دوفيزيت نيز میگويند ،يعنی مسيح از دو ذات برخوردار است ،ذات انسانی و ذات خدايی.
ِ
مسيح
همين درک نيز وارد اسﻼم شد و مسلمانان دربارهی محمد چنين میانديشند :محمد از يک سو انسان است ]قُ ْل ِإنﱠ َما أَنَا
بَش ٌَر ِ ّمثْلُ ُك ْم /سوره کهف ،آيه  [١١٠ولی از سوی ديگر ،خدا يا لوگوس در او ساکن شده است .به همين دليل ،جسم محمد
میميرد ولی روح او زنده باقی میماند .بر مبنای همين ذاتِ دوگانه است که محمد )نه جسماش بلکه روحاش( به
معراج برود .
«نستوريوس ،در موعظههای خود در قسطنطنيه ،اين موضوع را که مريم باکره “مادر خدا” بود ،رد میکرد .از نظر
او عيسای انسان از مريم متولد شد و نه عيسای کلمه يا خدا(»١٠.
در سراسرِ قرآن همين مسيحشناسی بازتاب يافته است و همين ساختار مسيحشناسی برای او به قوت خود باقی ماند.

———————————- ١فرويد ،زيگموند :موسی و يکتاپرستی .ترجمهی صالح نجفی ،تهران ،١٣٨٨ ،انتشارات رخداد نو ،ص ٣٢
- ٢فرويد .٣۵ :١٣٨٨
- ٣دقيقيان ،شيرين :نردبانی به آسمان ،نيايشگاه در تاريخ و فلسفهی يهود .تهران ،١٣٧٨ ،انتشارات ويدا ،ص ٣١
- ۴فرويد .٣۵ :١٣٨٨
- ۵فرويد .٣٨ :١٣٨٨
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- ۶ميلر ،و .م :.تاريخ کليسای قديم در امپراطوری روم و ايران .ترجمهی علی نخستين ،تهران ،١٣٨٢ ،انتشارات
اساطير ،ص ٢۴٠
- ٧ميلر .٢۴٠ :١٣٨٢
- ٨ميلر .٢۴١ :١٣٨٢
- ٩لين ،تونی :تاريخ تفکر مسيحی .ترجمهی روبرت آسريان ،تهران ،١٣٩٠ ،انتشارات فرزان روز ،ص ٩١
- ١٠لين .٩١ :١٣٩
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نگاهی ديگر به فرايند اسﻼمیشدن ايران )بخش دهم(
مبحث ديوانساﻻری پساساسانی و نقش آن در شکلگيری اسﻼم بشويم ،ﻻزم است که چکيدهای از
ِ
پيش از آن که واردِ
موضوعات گذشته را در اين جا بياوريم:

- ١به دليل قتل موريکيوس امپراتور بيزانس که دوست و پدر زن خسرو پرويز بود ،شاهنشاه ايران در سال ۶٠٣
ميﻼدی عليه بيزانس اعﻼم جنگ میکند .اين جنگ تا سال  ۶٢٨ميﻼدی ادامه يافت .خسرو پرويز دوبار از هراکليوس
امپراتور بيزانس شکست میخورد .يک بار در سال  ۶٢٢ميﻼدی در ارمنستان و بار ديگر در سال  ۶٢٨ميﻼدی در
نينوا .ايران پس از سال  ۶٢٨ميﻼدی به يک قلمروی پاره پاره تقسيم شد و حاکمان محلی هر گوشه از ايران را در
اختيار خود گرفتند.

- ٢خسرو پرويز پيش از حمله به بيزانس ،متوجه شده بود که نعمان سوم ،اميرِ امارت حيره با امپراتوری بيزانس
همکاری میکند و از آن پول و اسلحه دريافت کرده است .همين باعث شد که در سال  ۶٠٢ميﻼدی ،خسرو پرويز
فرمان قتل نعمان سوم را صادر کند و او را به قتل برساند .امارت حيره  -مرکز لخميان -در واقع نزديک چهار سده به
عنوان سنگر دفاعی ايران در برابرِ امپراتوری بيزانس و بدويان عربستان کارکرد داشت.
ِ
مسيحيت مونوفيزيت يا يعقوبی بودند در شمالِ و شمالِ غربی عربستان اسکان داشتند و
ِ
- ٣عربهای غسانی که پيروِ
آنها نيز به عنوان سنگرِ دفاعی در برابر امپراتور ساسانی و عربهای متحد ايرانی يعنی لخميان کارکرد داشتند.

جنگ ايران و بيزانس ،عربهای غسانی به طور کامل از متحد سابق خود يعنی بيزانس بُريدند و به ايرانِ
ِ
- ۴در طیِ
ساسانی گرايش پيدا کردند .به سخنی ديگر ،اين جنگ باعث شد که متحدان عرب دو امپراتوری سد و هشتاد درجه
تغيير سياست بدهند.

- ۵با تاجگذاری يزدگرد سوم ) ۶٣٢م (.که نوجوانی بيش نبود ،قدرت عمﻼً به دستِ درباريان ساسانی افتاد .اين ،آغاز
جنگ قدرت در رأس حاکميت ساسانی بود که از سه جبههی تشکيل میشد :زرتشتيان ،مسيحيان نستوری و مسيحيان
ِ
مونوفيزيت .صاحبان قدرت سنتی در ايران و در رأس آن ديوانساﻻری به مسيحيان مونوفيزيت به عنوانِ متحد بالقوهی
خود مینگريستند .

- ۶با تاجگذاری يزدگرد سوم خيالِ هراکليوس از جانب ايران آسوده شد و به همين دليل او بخشِ بزرگی از نيروهايش
را به سوی قسطنطنيه به حرکت در آورد .از همين زمان است که نيروهای غسانی استانهای بيزانس مانند دمشق و
فلسطين مورد حمله قرار میدادند .آنها از طريق سوريه وارد ميانرودان شدند و ترکيبِ جمعيتی  -دينی آن جا را يک
بار ديگر تغيير دادند .

- ٧اگر تحتِ عنوان »فروپاشی« ،اين نکته درک شود که يک حکومت مرکزی کارکرد خود را از دست میدهد و
قلمروی تحت حاکميت آن به حکومتهای محلی تقسيم میشود ،آن گاه بايد گفت که فروپاشیِ شاهنشاهی ساسانی نخست
در سال  ۶٢٢ميﻼدی و سپس به طور قطعی در سال  ۶٢٨ميﻼدی رخ داد .يزدگرد سوم هيچ گاه نتوانست قلمروی
ساسانی را وحدت ببخشد .اين را میتوان از روی سکههای زده شده به نام او اثبات کرد.

- ٨حکومتهای محلی در قلمروی ساسانی منتظر يک فرصت اساسی بودند تا بتوانند اميال و اهداف خود را دنبال
نمايند .اين فرصت با مرگ هراکليوس در سال  ۶۴١ميﻼدی به آنها داده شد .
وضعيت ايران در زمان يزدگرد سوم
ِ

همانگونه که پيشتر گفته شد ،يزدگرد سوم نوهی خسرو پرويز و همسر مسيحیاش مريم بود .نام پدر يزدگرد
»شهريار« بود .به عبارتی پدرِ يزدگرد نيمه مسيحی -نيمه زرتشتی بود .مادر يزدگرد که از او تقريبا ً اطﻼعاتی در
دست نيست ،بنا بر گزارشات پراکنده گويا مسيحی بوده است .از نظر بيزانس -يا هراکليوس -يزدگرد سوم يک مسيحی
بود .او در سال  ۶٣٢ميﻼدی )که گفته میشود سالِ مرگ محمد نيز است( تاجگذاری میکند .از همين مقطع زمانی نيز
حمﻼت غسانيان مونوفيزيت به استانهای بيزانس و مرکز نستوريان که در امارت حيره بود آغاز میشود .اين حمﻼت،
همان »تهاجماتی« هستند که پس از  ٢٠٠سال به نام »حمﻼت نيروهای مسلمان« در روايات اسﻼمی به ثبت میرسند.
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«يزدگرد سوم در دومين سال سلطنت خويش در مرزهای غربی و مجاور تختگاه خويش با تهديد اعراب -تاخت و تاز
سرکردههای قبايل -درگيری پيدا کرد که اين بار محرک آنها نشر آيين تازهای به نام اسﻼم در بين اقوام مجاور بود .تا
آن زمان بيست و پنج سالی از پيدايش اسﻼم در سرزمين اعراب میگذشت و تيسفون هنوز تقريبا ً چيزی در اين باب
نشنيده بود يا جدی نگرفته بود( »١

زرينکوب مینويسد» ،تا آن زمان بيست و پنج سالی از پيدايش اسﻼم در سرزمين اعراب میگذشت و تيسفون هنوز
تقريبا ً چيزی در اين باب نشنيده بود يا جدی نگرفته بود «.اين که کسی از دين نوينی به نام اسﻼم چيزی نشنيده بود،
کامﻼً طبيعی بود ،زيرا چنين دينی هنوز وجود نداشت .نيروهای نظامی و تجسسی ايران تا سال  ۶٢٨ميﻼدی و
نيروهای نظامی بيزانس تا سال  ۶٣٢ميﻼدی در شمال ميانرودان و شمالِ غربی عربستان مستقر بودند .هم ايرانيان و
هم بيزانسیها از سرويسهای اطﻼعاتی برخوردار بودند ،در هيچ کدام از منابع اين دو کشور کوچکترين گزارشی از
برآمد دينی نوين که در حال بسيج باشد گزارشی نشده است.
حمﻼت عربهای غسانی به استانهای بيزانس و عربهای نستوری ساکنِ ميانرودان ربطی به اسﻼم نداشت .به همين
ِ
دليل ،طبيعی است که يزدگرد نبايد هنوز پس از »بيست و پنج سال« از پيدايش اسﻼم در سرزمين اعراب خبری داشته
باشد.

حتی با توجه به فقدان رسانههای مدرن در آن عصر ،اخبار مهم و تعيينکننده پس از چند ماه به دﻻيل سفرهای تجاری
يا لشکرکشیهای نظامی ،پراکنده و پخش میشد .اين که پس از  ٢۵سال از ظهور اسﻼم ،بيزانسیها و ايرانيان از
چنين دينی اطﻼع نداشتند ،با هيچ منطقی سازگار نيست .به ويژه زمانی که روايات اسﻼمی ادعا میکنند »مکه يکی از
مراکز تجاری پُر رفت و آمد« آن زمان بود و تاجران از اقصی نقاط جهان به آنجا رفت و آمد داشتند .
باری ،يزدگرد سوم يک نوجوانِ  ١۵الی  ١۶ساله بود که وجودش بيشتر نمادين بود تا کارکردی .حکومتِ يزدگرد
سوم ،در حقيقت آغاز جنگِ قدرت سه جبههی گوناگون بود .حکومتهای محلیای که در ايران تشکيل شده بودند ،به
فراخور حال خود به يکی از اين جبههها تعلق داشتند .ولی تا زمانی که هراکليوس زنده بود ،آشکارا کسی جرأت
دخالت نيروهای بيزانس میرفت.
ِ
اقدامات گسترده نظامی نداشت .زيرا بيمِ

نستوريان که مرکز آنها در حيره بود توانستند از اين فرصت استفاده کنند و جايگاه خود را در قلمرو ساسانی استحکام
بخشند .از اين رو ،شگفتانگيز نيست که زرتشتيانِ در دربار و ديوانساﻻری به عربهای غسانی ]يعنی دشمنان
قسمخوردهی بيزانس و نستوريان[ به عنوان متحدانِ خود مینگريستند .

تا زمان مرگِ هراکليوس در سال  ۶۴١ميﻼدی ،قلمروی ساسانی در يک حالت «پات«مانند بود .ديوانساﻻری ساسانی
کارهای هميشگی و روزمرهی بوروکراتيک خود را انجام میداد و حکومتهای محلی نيز به گونهای در حالت
»بﻼتکليفی »بودند و بعضا ً مشغولِ جنگهای محلی خود بودند .آنچه که تمامی حکومتهای محلی را به هم جوش
میداد ،ديوانساﻻری ساسانی بود که تمامی اطﻼعات کشوری در اختيارش بود و بدون اين ديوانساﻻری کار
حکومتهای محلی اصﻼً پيش نمیرفت .به سخنی ديگر ،تنها چيزی که به قوت خود باقی ماند ،ديوانساﻻری ساسانی
بود .
«يزدگرد سوم ناچار بود از ايالتی به ايالت ديگر برود و تقاضای وفاداری و کمک و حمايت کند .ايران در زمان
فرمانروايی اين پادشاه شبيه به نظام سلطنتی آلمان در قرون وسطی ،يعنی سلطنت سيّار ،شده بود .اعراب در ۶٣٣
توانستند وارد عراق شوند اما در  ۶٣۴در نبرد جسر ]پُل[ شکست خوردند( »٢.

دريايی مینويسد »اعراب در  ۶٣٣توانستند وارد عراق شوند« .کدام اعراب؟ سدها سند غيرقابل انکار نشان میدهند
که اعراب بيش از چهار سده ،پيش از اين جنگها ،در ميانرودان و سپس در خوزستان و خراسان بزرگ ساکن شده
بودند .آنها از زمان پارتيان وارد ميانرودان ]عراق[ شده بودند .پس کدام »اعراب »در سال  ۶٣٣ميﻼدی وارد
ميانرودان )عراق( شدند؟ بايد دقيقا ً اين »اعراب« را تعريف کرد! همانگونه که پيشتر با تکيه به اسناد اسﻼمی و
بيزانسی گفته شد ،خالد بن وليد به عنوان يک فرماندهی نظامی مونوفيزيت در سال  ۶٣٢ميﻼدی پس از تاجگذاری
نشينی نيروهای بيزانس به قسطنطنيه به استانهای بيزانس حمله کرد .نيروهای غسانی از همانجا
ِ
يزدگرد سوم و عقب
بعداً وارد ميانرودان شدند .بنابراين ،اين »اعراب که  ۶٣٣توانستند وارد عراق شوند« همان غسانيان بودند .دريايی
همچنين مینويسد» :اعراب در  ۶٣۴در نبرد جسر ]پل[ شکست خوردند «.از چه کسانی شکست خوردند؟ از نيروهای
نظامی ايران يا عربهای نستوری که مرکزشان در حيره بود؟ شوربختانه در اين ميان فراموش شده که حيرهایها و
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بسياری از روستاهای پيرامون آن عرب بودهاند و نستوريان و غسانيان از لحاظ تاريخی دشمنان ديرينه و خونين
يکديگر به شمار میرفتند .موردی که ديوانساﻻری ساسانی و پساساسانی به خوبی از آن بهرهمند شد .

از آن جا که زاويهی نگرش ما يا به اصطﻼح فرنگیها پرسپکتيو ما با روايات اسﻼمی سمت و سو يافته ،بسيار راحت
فراموش میکنيم که عربها بيش از چهار سده در ايران میزيستند و بخشِ ديگر عربها که پس از  ۶٣٢ميﻼدی وارد
ايران شدند ،عربهای غسانی بودند .همين عربهای غسانی مونوفيزيت ،پايهی روايات اسﻼمی است که به نامِ
»عربهای مسلمان« معرفی شدهاند .
تورج دريايی ادامه میدهد» :نيروهای ساسانی به فرماندهی رستم فرخزاد نيز در نبرد قادسيه به سال  ۶٣۶شکست
خوردند و تازيان مسلمان توانستند بدون مقاومت وارد پايتخت يعنی تيسفون شوند( »٣

آن چه دريايی در اين جا میگويد در واقع تکرارِ روايات اسﻼمی است .ابتدا ﻻزم به يادآوری است که حيره هيچ گاه
توسط عربهای غسانی )يا به اصطﻼح روايات اسﻼم »اعراب مسلمانان«( تسخير نشد .حتا منابع اسﻼمی میگويند
تازه »پس از جنگِ نهاوند ) (۶۴٢بود که حيره بدون مقاومت تسليم شد( »۴

کوفه در  ۴الی  ۵کيلومتری حيره ،و طبقِ اطﻼعاتی که از روايات اسﻼمی به دست آمده است ،قادسيه بايد در حدود ۵
کيلومتری حيره واقع شده باشد .از قادسيه تا تيسفون نزديک  ٢٠٠کيلومتر فاصله وجود دارد .سال  ،۶٣۶سال دوم
شاهنشاهی يزدگرد سوم است .گفته میشود که در اين سال تيسفون به دستِ «اعراب مسلمان« افتاد .ما تا سالِ ۶٣٢
غربی عربستان را میشناسيم .اعرابِ بدوی مرکز عربستان
ِ
ِ
شمال
ِ
ساکن
ميﻼدی فقط اعراب ساکن ايران و اعرابِ
هنوز فاقد هر نقشی هستند .
پس از تاجگذاری يزدگرد سوم در سال  ۶٣٢ميﻼدی ،عربهای حيره که ضربهی بزرگی از خسرو پرويز خورده
بودند ،يک بار ديگر شانش خود را آزمودند تا در اين فرصت جايگاه خود را در قدرت سياسی و به طبع آن در دربارِ
ساسانی محکم نمايند .به احتمال بسيار ،جنگِ قادسيه ،جنگی بوده ميانِ عربهای حيرهای و نيروهای وفادار سنتی
ساسانی .اين که اين جنگ چه ابعادی داشته ما هيچ سند و مدرکِ واقعی در دست نداريم .ولی تسخير تيسفون توسط
عربها يک واقعيتِ تاريخی است ،البته بدون اين که ما چيزی دربارهی جزئيات آن بدانيم» .ژان موريس فيهJean-
Maurice Fieyشرقشناس فرانسوی ،به خبری از مشاجره ميانِ “ايسو يهب” ]ايشو يهب سوم[ Iso Yahb III
اسقف مسيحيان ايرانی در تيسفون ميان سالهای  ۶۴٩تا  ۶۵٩و عربهای مسيحی قطر اشاره میکند .طبق اين خبر
مسيحيان عرب در قطر اسقف تيسفون را به رسميت نمیشناختند .شرقشناس فرانسوی معتقد است که علت قيام
مسيحيان قطری عليه اسقف ايسو يهب ،اشغال تيسفون توسط اعراب در سال  ۶٣۵ميﻼدی و از بين رفتن اِعمال نفوذ
ايرانيان بر اعرابِ قطر از اين تاريخ ) (۶٣۵به بعد است(»۵.

ايشو يهب دوم مقام اسقفی نستوريان را داشت و او به عنوان نمايندهی هيأت ايرانی برای صلح نزد هراکليوس رفت .او
همچنين در مراسم تحويل صليب مقدس در اورشليم نيز در کنارِ هراکليوس حضور داشت .از اختﻼفات مسيحيان
قطری وفادار به حکومتِ ساسانی و ايشويهب میتوان پی بُرد که »حملهی اعراب مسلمان« به تيسفون و اشغال آن در
سال  ۶٣۵ميﻼدی ،از سوی نستوريان حيرهای صورت گرفته بود .اين که به طور واقعی چه رخ داده است ،ما
اطﻼعات مستندی در اختيار نداريم .احتمال اين نيز هست که حيرهایها با کمکِ اعراب نيمهبدوی و قبايل ديگر عرب
به اين عمل اقدام کردند .در اين نامه با دو مفهومِ »اشغال تيسفون« و »به رسميت نشناختن ايشويهب« رو به رو
هستيم .چرا بايد مسيحيان قطری از ايشو يهبِ مسيحی دلگير باشند؟ اگر »مسلمانان »تيسفون را اشغال کردند ،پس چه
ربطی به يک »اسقف مسيحی« دارد؟ مگر اين اسقف در »اشغال تيسفون« دخالتی داشته است؟ حتما ً دخالتی داشته
رهبر دينی نستوريان در ايران )و طبعا ً حيره( بود .
ِ
است! زيرا او بزرگترين

«سکهشناس انگليسی سوزان تايلر اسميت اشاره میکند که فقط در  ١٧ضرابخانه سکههای يزدگرد سوم ضرب شدهاند
و با توجه به دوران نسبتا ً طوﻻنی سلطنت اين پادشاه ساسانی ) (۶٣٢-۶۵١میبايست تعداد بيشتری ضرابخانه سکه از
يزدگرد سوم ضرب میکردند .سکههای يزدگرد فقط در سيستان ،فارس و خوزستان ضرب شدهاند .اين سکهشناس
انگليسی ادامه میدهد که بيشتر سکههای يزدگرد سوم بين سالهای  ۶٣٢و  ۶٣٣ميﻼدی ضرب شدهاند و از سال ۶٣۶
تا  ۶٣٧ميﻼدی فقط ضرابخانههای فارس و خوزستان سکه ضرب کردند .از سالِ  ۶٣۴تا  ۶٣۵و از سال  ۶۴١تا
 ۶۴٢سکهای از يزدگرد سوم يافت نشده است( »۶.

سلطنت سيّار« )دريايی( تبديل شد .علتِ
ِ
با تصرفِ تيسفون توسط عربهای حيرهای ،عمﻼً سلطنتِ يزدگرد سوم ،به «
اين امر به احتمال بسيار ترسِ يزدگرد سوم از کشته شدن بود .يکی اين که او نوهی خسرو پرويز بود ،يعنی کسی که
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فرمان داد شاهِ لخميان ،نعمان سوم ،را زير پيل بيندازند و به قتل برسانند .شايد از ترس انتقام و قصاص فرار میکرد.
و از آنجا که »شاه ُکشی »و »نسل ُکشی« در دربارِ ساسانی به يک مورد روزمره تبديل شده بود ،میتوان گفت که
يزدگرد نوجوان مجبور به جابجايی بود .
ِ

اين وضعيت میرساند که شاهنشاهی ساسانی عمﻼً پس از سال  ۶٢٨ميﻼدی از هم پاشيده شد و ايرانِ ساسانی حاﻻ در
يک مسيرِ طوﻻنی استحاله قرار گرفته بود .در دورهی يزدگرد سوم ،ايران هرگز به وحدتِ سياسی پيشين خود نرسيد.
حکومتهای محلی کماکان حضور داشتند و تازه خود يزدگرد سوم همواره در حال تغيير مکان بود .

برآمد ناگهانی« يک دينِ جديد به نام اسﻼم است که تا سالِ  ۶٣۵ميﻼدی که تيسفون اشغال
ِ
نکتهی اساسی در اين جا »
میشود ،هيچ کس ،نه بيزانسیها و نه ايرانیها ،از آن اطﻼع نداشتند .البته در اين جا نبايد فراموش که در اين زمان
هنوز ايرانيان بر يمن سلطه داشتند .يعنی در بدترين حالت میبايد نيروهای نظامی ايران در يمن که هممرز عربستان
است از »دين جديد« اطﻼع میيافتند .
بنا بر داستانهای ابن اسحاق  /ابن هشام و ديگر راويان اسﻼمی ،نخستين هجرت مسلمانان در سال پنجم هجری بود.
روايت است که آن چنان تعداد مسلمانان در مکه زياد شد که سران مکه شروع به شکنجه و آزار مسلمانان کردند.
همين باعث شد که »مسلمانان به حبشه هجرت کنند ».

«و چون کار بر مسلمانان سخت شد پيامبر خدا بفرمود تا به سرزمين حبشه روند که در آنجا پادشاهی بود که او را
نجاشی میگفتند و کسی به قلمرو او ستم نمیديد ،و سرزمين حبشه محل تجارت قريشان بود .و چون مسلمانان در مکه
آزار ديدند ،بيشترشان به آنجا رفتند و پيامبر بماند و قريشيان همچنان با مسلمانان بد رفتاری میکردند ،تا اسﻼم در
مکه رواج يافت و کسانی از اشراق قريش به مسلمانی گرويدند (۵) «.و همانجا ادامه داده میشود که »سفرشان در
سال پنجم بعثت پيامبر بود «.به عبارتی ،نخستين مهاجرت مسلمانان که بدون محمد رخ داد در سال  ۶١۵ميﻼدی
ِ
ِ
رجب
بوده است .البته در اين سال پادشاه حبشه يا اکسوم فردی مسيحی به نام »ارمه )» (Armahبود .اين که چرا راويان
اسﻼمی به اين پادشاه »نجاشی« میگويند داستان ديگری است» .نگوس« يا »نگوش »عنوان پادشاهان در حبشه بود،
شبيه »خسرو« در عصر ساسانی .معربِ »نگوش» ،نجاش يا نجاشی شده است .به هر رو ،اين »مهاجران مسلمان«
میبايست از طريق يمن به حبشه میرفتند )از طريق دريای سرخ( .به همين علت ،حتا اگر خبرها با سرعت بسيار کم
هم پخش میشدند میبايد از سال  ۶١۵تا  ۶٣۵ميﻼدی اخبارِ «دين جديد« به دست ايرانيانِ حاکم بر يمن میافتاد .
مرگ يزدگرد سوم
يزدگرد سوم  ١۵يا  ١۶سالگی به تختِ شاهی نشست و از سال  ۶٣۵يعنی از سالِ سوم شاهنشاهیاش همواره در حالِ
تغيير مکان بود .علتِ اين جابجايی نه فرار از دست »مسلمانان« بلکه فقدان امنيتِ جانی بود .زيرا به احتمالِ بسيار
قوی از سالِ  ۶٣۵ميﻼدی حيرهایها توانستند بدون مقاومت تيسفون را به تصرف خود در بياورند .شاهد اين ادعا
اعتراض مسيحيان قطری وفادار به ساسانيان به ايشويهب میباشد که چرا عربها تيسفون را اشغال کردند .همچنين
ِ
عربهايی که تيسفون را »اشغال« کردند میبايد حيرهای بوده باشند و نه غسانيان .زيرا اگر غسانيان دست به چنين
ت نظامی بيزانس را در پی میداشت .
عمليات نظامی میزدند ،به احتمال قوی دخال ِ

جنگ داخلی سراسرِ
ِ
اميرحسين ُخنجی وضعيتِ ايران را در هنگام تاجگذاری يزدگرد سوم اين چنين توصيف میکند» :
داران محلی به سلطانی خودسر
ِ
کشور را در شرق و غرب و شمال و جنوب و مرکز فرا گرفته بود .هر کدام از سپه
سغد و خوارزم هر
تبديل شده بود و کشور پاره پاره شده بود .خراسان و باختر و تخارستان و کابلستان و سيستان و ُ
کدام در دستِ يک شاهِ خودسر بود ،و سلطنت يزدگرد -که دولت رسمی بود و تيسپون را در اختيار داشت -نه تنها
دسترسی به نيروهای آن مناطق را نداشت بل که سلطهاش  -چنان که گفتيم -از حد تيسپون تا موصل و همدان و
خوزستان و آذربايجان فراتر نمیرفت( »٨.
البته بايد يادآوری کرد که يزدگرد سوم يک نوجوان بود و قدرت نه در دست او بلکه در دستِ يک جناح معين از
دربار بوده است .ولی اين تصوير نسبتا ً درستی از وضعيت آشوبمند ايران در اين بُرش تاريخی است .
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ولی از آن جا که ُخنجی خود را محدود به روايات اسﻼمی میکند ،فراموش میکند که عربهای حيرهای عمدتا ً مسيحی
نستوری بودند و حيره هم تا سال  ۶۴٢ميﻼدی از سوی هيچ نيرويی تسخير نشد ... » :زمانی که به دنبال نبرد ايرانيان
و تازيان در حلوان و جلوﻻ و قادسيه و نهاوند ،سرانجام سپاه ايران شکست خورد ،حيره به تصرف تازيان در آمد،
بدون اين که مقاومت جدی از طرف مردم و يا کارگزاران ايرانی آنجا صورت پذيردُ (٩) «.خنجی از مناقشهی رستم
و يزدگرد سوم گزارش میدهد که يزدگرد به رستم فرمان حمله عليه »مسلمانان« را صادر کرد .اگرچه رستم چندان
مايل به اين حمله نبود ولی میپذيرد و با سپاه خود عازمِ حيره میشود» .او ]رستم[ در اين جا سرانِ عرب حيره که تا
سه سال پيش از اين کارگزار دولتِ ايران بودند را فرا خواند تا تهديد و تطميع کند و اطمينان يابد که مردم حيره در
کنار ايرانيان خواهند ماند ... .رستم از گفتگو با ابن بُقيله ]يک صاحب نفوذ حيرهای/بینياز[ متوجه شد که عربهای
حيره چنان مرعوب مسلمين شدهاند که به هيچ رو حاضر نخواهند بود که در کنار او با مسلمين وارد جنگ شوند »١٠.
همان گونه که گفته شد تنها کسانی که به حيره حمله کردند ،دشمنانِ ديرينهشان غسانيان بودند که موفق به اشغال آن
نشدند .به عبارتی در سال  ۶٣۴و  ۶٣۵ميﻼدی حيره کامﻼً در دستِ مسيحيان نستوری بود .حتا در بعضی از روايات
اسﻼمی آمده که خالد بن وليد در سال  ۶٣١ميﻼدی برای مدتی کوتاه حيره را تصرف کرد ولی بعد مجبور به فرار شد.
همين خالد بنا بر منابع بيزانسی فرماندهی غسانيان به هنگام حمله به استانهای بيزانس را به عهده داشت.
به هر رو ،پارهها و اجزاء داستانهای اسﻼمی اصﻼً با هم سازگاری ندارند و اسناد واقعی تصوير ديگری از آن زمان
به ما میدهند.

گويا آخرين ايستگاه توقف يزدگرد سوم در نهاوند بوده است .به همين دليل در برخی منابع از نهاوند به عنوان پايتخت
يزدگرد سوم نام برده شده است» .در سالِ  ٢٠هج يزدگرد به اسپهان رفت ،و فيروزان را با سپاهيانی که از نواحی
درونی کشور گرد آورده بود به نهاوند گيسل کرد تا مانع وارد شدنِ عربها از راه مدائن به درون ايران شوند(١١) «.
خنجی ادامه میدهد» :تسخير نهاوند در يکی از ماههای سال  ٢١هجری بوده است .تاريخ دقيقش مشخص نيست »١٢.

اين گفتاوردها تکرار داستانهای نامستند اسﻼمی است .سال  ٢٠عربها برابر است با سال  ۶۴٢/۶۴١ميﻼدی .اين
همان سالی است که هراکليوس میميرد .چند ماه پس از مرگِ هراکليوس عربهای حيرهای به سوی نهاوند يعنی قلب
ايران راه میافتند .در همين زمان ،يزدگرد هم در نهاوند بود ،شايد به همين دليل بعضی از منابع از اين شهر به عنوان
پايتخت نام بردهاند .به هر رو ،عربها میتوانند نهاوند را بگيرند .اين که آيا با مقاومتی رو به رو شدند يا نه ،ما هيچ
سندی در دست نداريم .بنا بر روايات اسﻼمی  ١۵٠هزار نيروی ايرانی در نهاوند مستقر بودند و به هنگام جنگ
هزاران نفر جان خود را از دست دادند به طوری که پاهای اسبان در خون فرو میرفت .حفاریهای باستانشناسی تا
کنون هيچ مدرکی که دالّ بر اين جنگ عظيم باشد به دست نياوردهاند .
به احتمالِ بسيار قوی اين حمله از سوی حيرهایها صورت گرفته است .زيرا آنها خود را متحد بيزانس میدانستند و
برای خود حقِ »جانشينی« قايل بودند .اين که ابعاد اين جنگ چه قدر بوده بر ما معلوم نيست .فقط سکههايی که در
آنجا زده شدهاند نشانگر آنند که نهاوند به دست عربها افتاده بود .

از اين زمان تا بيست سال آينده يعنی تا سال  ۶۶١ميﻼدی که معاويه به عنوان اميرالمؤمنين انتخاب میشود ،جنگهای
داخلی از يک سو ميانِ حاکمان محلی بر سر قدرت و از سوی ديگر عربها که خود در دو جبهه بودند ،آغاز
میشوند .میتوان از يک وضعيتِ آشوبمندی سخن گفت که جبههها پی در پی در حال تغيير بودند .از يک سو
غسانيان ضد بيزانس و ضد نستوری و از سوی ديگر ديوانيان که همواره در حال زد و بند با گروهها و دستههای
گوناگون بودند .

سرانجام يزدگرد به گونهای مرموز میميرد .بنا بر داستانهای اسﻼمی ،يزدگرد سوم مرگی مانند داريوش سوم داشت
و توسط آسيابانی کشته میشود« .گويند که پس از آن مردم مرو رفتند و آسِ آببان را کشتند و آسِ آبش را ويران
کردند .و گويند که کشيشی  -ايليا نام -که در مرو بود به کشيشان گفت که اين پادشاه و جدش خسرو پرويز به مسيحيان
نيکیهای بسيار کردند و برايشان کليساها و ديرها ساختند ،و شيرين که مادر بزرگ اين پادشاه بود مسيحی بود و
خيرات بسيار کرد و ايرانيان منتهای بسياری بر گردن ما دارند ،و ما بايد برويم و جسد پادشاهشان را از آب بگيريم
ِ
و با احترام دفن کنيم( »١٣.

اين گزارش از ثعالبی است که کريستنسن نيز آن را نقل کرده است» :ثعالبی گويد ،جسد اين شهريار وارونه بخت را
در رود مرو انداختند .آب او را همی برد ،تا به جدولی که َرزيگ نام دارد ،آنجا به شاخه درختی پيچيد و اسقف نصارا
جسد شاه را شناخت ،او را در ردايی مشکآلود بسته دفن کرد .اين در سال  ۶۵١تا  ۶۵٢اتفاق افتاد( »١۴.
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خﻼصه اين که با مرگِ هراکليوس جنگِ قدرت ميان جبهههای گوناگونِ با کيفيتی نوين آغاز شد و اين روند تا سال
 ۶۶١ادامه يافت .در اين ميان ،سدها جبهه گشوده شد که همواره در حال ائتﻼف و انشعاب بودند :آشوب سياسی -
اجتماعی به معنای واقعی کلمه .اسنادِ ساسانی و اسناد بيزانسی بارها از عربها ،ساراسينها و هاجريان گزارش
دادهاند ولی از »اسﻼم« و »مسلمانان »هيچ سخنی در ميان نيست .حتا سنگنبشتههای معاويه که تا سالِ  ۵٨عربها
يعنی  ۶٨٠میرسد ،هيچ اثری از »هجری«» ،اسﻼم« و »مسلمان« ندارند.

———————————
- ١زرينکوب ،عبدالحسين :روزگاران ،تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی .تهران ،١٣٩٠ ،انتشارات علمی،
صص ٢۵۵
- ٢دريايی ،تورج :شاهنشاهی ساسانی .ترجمهی مرتضی ثاقبفر ،تهران ،١٣٨٣ ،انتشارات ققنوس ،ص ۵۶
- ٣دريايی .۵۶ :١٣٨٣
- ۴افراسيابی ،غﻼمرضا /جعفری ،سيد محمد مهدی و دری ،نجمه :حيره و يمن دروازههای ورود آداب و فرهنگ
ايرانی به سرزمينهای عربی .در :مجلهی مطالعات ايرانی مرکز تحقيقات فرهنگ و زبانهای ايرانی دانشگاه شهيد
باهنر کرمان ،سال چهارم ،شماره هفتم ،بهار  ،١٣٨۴ص ۶١
- ۵اميرخليلی ،مسعود :سقوط ساسانيان .در http://eslamshenasi.net/?p=76
- ۶اميرخليلی همانجا.
- ٧زندگينامهی پيامبر از تاريخ طبری .برگردان ابوالقاسم پاينده ،تهيه و تنظيم :امير حسين ُخنجی ،١٣٩٠ ،نشر
ديجيتالی ،ص ٣٨
ُ - ٨خنجی ،اميرحسين :فروپاشی شاهنشاهی ساسانی .نشرِ ديجيتالی ،ص ١٧
- ٩افراسيابی ،غﻼمرضا /جعفری ،سيد محمد مهدی و دری ،نجمه :حيره و يمن دروازههای ورود آداب و فرهنگ
ايرانی به سرزمينهای عربی .در :مجلهی مطالعات ايرانی مرکز تحقيقات فرهنگ و زبانهای ايرانی دانشگاه شهيد
باهنر کرمان ،سال چهارم ،شماره هفتم ،بهار  ،١٣٨۴ص ۶١
ُ - ١٠خنجی همانجا :ص ٧۴
ُ - ١١خنجی ،همانجا :ص ١٨٠
ُ - ١٢خنجی ،همانجا ص ١٨۶
- ١٣خنجی ،همانجا ص ٢٣٣
- ١۴کريستنسن ،آرتور :ايران در زمان ساسانيان .ترجمهی رشيد ياسمی ،تهران ،١٣٨٩ ،انتشارات نگاه ،ص ۴٨٧
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نگاهی ديگر به فرايند اسﻼمیشدن ايران )بخش يازدە(

در اين بخش به نقشِ ديوانساﻻری  Administration/Verwaltungساسانی و پساساسانی در شکلگيری دين
شناخت از سه عاملِ اساسی در شکلگيری اسﻼم ،باعث شد که روايات
ِ
نوين ،اسﻼم ،میپردازيم .میتوان گفت که عدمِ
نقش حيره و مسيحيان نستوری در ايران و نقشِ غسانيان در
ِ
اسﻼمی بتوانند خود را به علم تاريخ تحميل نمايند-١ :
امپراتوری بيزانس و چرخشِ سد و هشتاد درجهای اين دو نيروی نظامی در آستانهی جنگِ خسرو پرويز عليه بيزانس،
- ٢اينکه عربها از خارج نيامده بودند و چند سده در ايران بزرگِ آن روزگار از میانرودان تا خراسان بزرگ
زندگی میکردند -٣ ،عدم شناخت از تشکيﻼت اداری به طور کلی و به ويژه از ديوانساﻻری ساسانی

موارد  ١و  ٢در بخشهای پيشين مورد بررسی قرار گرفتهاند .در اينجا ضروری است به ديوانساﻻری اشاره شود.
در حقيقت بررسی اين مبحث به يک کتابِ جداگانه نيازمند است .

نقش ديوانساﻻری به طور کلی
ِ
در زبان آلمانی اصطﻼحی است که میگويد» :حکومتها میآيند و میروند ولی تشکيﻼت اداری باقی میماند «.به
سخن ديگر ،حاکميت واقعی نه در دستِ حکومتها که در دستِ ديوانساﻻری است .اين واژهی فارسی دقيقا ً برابرنهادِ
حاکميت اداری« ]ديوان  +ساﻻری[ است .هخامنشيان نخستين حاکمانی بودند که توانستند يک
ِ
بورو  +کراسی يعنی »
تشکيﻼت اداری برای حاکميت خود پايهريزی کنند .به همين دليل ،اگرچه گفته میشود »تاريخ با سومر آغاز شده
ِ
است« ولی نخستين دولت که هستهی آن تشکيﻼت اداریست توسط هخامنشيان بوجود آمد )هگل( .تمدنِ هخامنشی در
واقع ادامهی تکامليافتهی تمدنهای سومر ،عيﻼم ،بابل و آشور بود .تجربياتِ تاريخی اين مردمان سرانجام در دولتِ
هخامنشی تبلور يافت .بنابراين شگفتانگيز نيست که علم تاريخ به اصلِ »تداوم يا پيوستگیِ تاريخ« رسيده و از منظر
علمی گسستهای تاريخی فقط »انحرافاتی« هستند که دير يا زود دوباره در مسير اصلی خود قرار میگيرند .مسيرِ
تاريخ ،مسيرِ انقﻼبی ) (revolutionaryنيست ،بلکه مسيری «برايشی« يا »فرگشتی )» (evolutionaryاست.
گذشته به صورتِ تعديليافته در حال وارد میشود .اين شکلِ تعديل يافته لزوما ً شکلِ تکامليافتهتر مرحلهی پيشين
نيست .نکتهی اساسی اين است که چه عناصر يا بخشهايی از گذشته ،تعديل ) (modifiedشدهاند.

به هر رو ،تشکيﻼتِ ديوانیای که هخامنشيان پايهگذاری کردند آن چنان نيرومند بود که توانست حتا پس از شکستِ
داريوش سوم در برابر اسکندر ) ٣٣٠ق .م (.کارکرد و کارآيی خود را در زمان سلوکيان ادامه بدهد .پس از مرگِ
اسکندر ) ٣٢٣ق .م (.ميان جانشينان او جنگهای فراوانی رخ داد .سرانجام »بين سالهای  ٣١٢و  ٣٠١ق .م.
سلوکوس ]يکی از فرماندهان اسکندر/بینياز[ از پايگاه مرکزی خود در بابل حرکت کرد و سراسر ايران را به تصرف
در آورد( ») ١.اين آغاز دورهی سلوکيان در ايران است که تا سال  ١۴٠پيش از ميﻼد ادامه يافت .سپس ،پارتها
)اشکانيان( قدرت را میگيرند که تا سال  ٢٢۴ميﻼدی بر ايران حکومت میکنند و پس از آنها ،حاکميت بر قلمرو
ايران به دست ساسانيان میافتد .

ديوانساﻻری هخامنشيان دويست سال وقت داشت تا يک شالوده و زيرساخت محکم برای ادارهی قلمروی بزرگ تحتِ
وری اطﻼعات جمعيتی ،کشاورزی ،آبها،
ِ
فرمان خود بوجود بياورد .يکی از وظايفِ بنيادين ديوانساﻻری ،گردآ
ِ
کوهها ،راهها ،صنعت ،کشتیرانی ،وضعيتِ همسايگان و ...خﻼصه به اصطﻼح هر چه ديوانساﻻری از اطﻼعات
برخوردار باشد ،از قدرتِ بيشتری هم برخوردار است .هخامنشيان به عنوان نخستين دولت ،چنين شالودهای را
بنيانگذاری کردند و همين باعث شد که هر دولت يا حکومتی که سر کار میآيد ،وابسته به آن گردد .بدون اطﻼعاتِ
کشوری ،هيچ دولتی توانايی حکومت ندارد .پس شگفتانگيز نيست که هم سلوکيان و هم اشکانيان مجبور بودند که
صر اين شالوده ،دچار دگرگونی شدند ولی
ساﻻری گذشته بشوند .شکی نيست که بسياری از عنا ِ
ِ
متکی به همان ديوان
سياست هخامنشی به شمار میآيند
ِ
ساختارهای وابسته بدان به بقای خود ادامه دادند» .اسکندر و سلوکیها که وارثِ
تغيير در اصول و اساسِ تشکيﻼت داريوش بزرگ ندادند .وقتی هم که اشکانيان به ياری و پشتيبانی بزرگانی که مانند
خود آنها از قوم ايرانی شمالی داهه بودند ،با سربازگيری و لشکرکشی نخست بر وﻻيت پارت چيره شده و پس از آن
به تسخير سراسرِ ايران پرداختند و دولت ايرانی جديدی تشکيل دادند ،باز اصول و سنن سياسی عهد هخامنشی را حفظ
کردند و شيوهی هخامنشيان در مملکتداری متروک نشد( »٢.
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تداوم جغرافيای سياسی ايران در تشکيﻼتِ اداریای کاشته شد که در دورهی هخامنشيان پايهريزی گرديد .اين
ِ
تشکيﻼت اداری تا به قدرت رسيدن ساسانيان در سال  ٢٢۴ميﻼدی به قوت خود باقی ماند و پس از آن هم به بقای خود
اداری در ايران ابعاد بس وسيعتری به خود گرفت.
ِ
تا دوران جديد ادامه داد .با روی کار آمدن ساسانيان ،تشکيﻼتِ
روحانيت زرتشتی در تشکيﻼتِ اداری کﻼسيک بود .اين رويکرد،
ِ
علت اين تغيير کيفی ،آميخته شدن نظامِ يا تشکيﻼتِ
ِ
از يک سو منجر به يک تقسيم کار ظريفتر در ديوانساﻻری گرديد و از سوی ديگر کيفيت دينی بدان داده شد .به
سخن ديگر انسجام ديوانساﻻری در عصر ساسانی به اوج خود رسيد» .اگر کارکنان و مﻼزمان ،دستگاه ديوانساﻻری
و ابعادِ دربار را در زمان سلطنت اردشير يکم ) ٢۴٠ - ٢٢۴م( مقايسه کنيم ،ناگزير به اين نتيجه میرسيم که بر ابعاد
دستگاه اداری و دربار افزوده شده بود .و اين طبيعی بود ،زيرا اگر بنا بود شاهنشاهی متمرکز خوب اداره شود ،افزون
بر شاه به فرمانداران يا حاکمان محلی ،مباشر يا پيشکار امﻼک سلطنتی ،فرمانده گارد سلطنتی ،منشيان يا کاتبان،
خزانهداران ،قضات ،و يک بازرس بازار همراه با شاهان محلی ،شاهزادگان ،بزرگان ،اشراق کوچک و ساير مقامات
رسمی که نام آنها در »کارنامه« ذکر شده است نيز نياز داشت( »٣.

اين تشکيﻼت اداری تا زمان خسرو دوم ) ۶٢٨ - ۵٩٠م (.يعنی پس از چهارسد سال به يکی از نيرومندترين و
کارآمدترين بوروکراسیهای جهان آن روزگار تبديل شده بود .به سخن ديگر ،اين شبکهی تو در توی بوروکراسی بر
تمامی حوزههای سياسی ،اقتصادی ،نظامی ،اجتماعی ،دينی و فرهنگی نظارت و کنترل داشت .

ساسانيان پاسدار يک نظامِ کاستی بودند .تفاوت نظام کاستی با طبقاتی در اين است که در نظامِ کاستی امکانِ جابجايی
افراد از يک کاست به کاست ديگر وجود ندارد ،در حالی که در نظام طبقاتی دريچههايی گشوده میشود که امکانِ
جابجايی طبقاتی بوجود میآيد .اينکه اين »جابجايی« های طبقاتی در عمل تا چه اندازه صورت میگيرد ،موضوع
کاست دبيران بود و اکثر دبيران متعلق به
ِ
ديگریست .به هر رو ،ديوانساﻻری در روزگار ساسانيان در دستِ
کاستهای اشرافی بودند» .در ايران عهد ساسانی ،دبيران از طبقات مهم جامعه به شمار میرفتند .اينان معموﻻً از
خاندانهای سرشناس انتخاب میشدند .اين طبقهی بسيار مهم که بار اصلی ادارهی امور دولت بر دوش آنان بود ،تحتِ
رياست »ايران دبير بد« انجام وظيفه میکردند (۴) «.گفتنی است که کارگزاران دستگاه ديوانساﻻری میبايست از
ِ
»نژاد ايرانی و اصيل« میبودند .عصارهی ايدئولوژی ساسانی نه تنها بر روح اين ديوانساﻻری که در رگ و پی
دبيران آن نيز جاری بود .به همين دليل» ،بيگانگان« يعنی غيرپارسيان جايی در اين تشکيﻼت اداری نداشتند .از اين
رو شگفتانگيز نيست که ما در اين دستگاه اداری فقط با خاندانهای ايرانی  -اساسا ً پارسی -رو به رو هستيم .
رمزآلود ديوانساﻻری ساسانی
ِ
ِ
زبان

زبان ديوانساﻻری ساسانی ،پارسی ميانه بود ،ولی فقط خود دبيران اين زبان را میفهميدند .حتا افراد متعلق به
ِ
خاندانهای اشرافی که زبانِ پارسی ميانه میدانستند ،نمیتوانستند زبان ديوانساﻻری را بفهمند .همانگونه که در باﻻ
زمان هخامنشيان،
ِ
اشاره شد ،ديوانساﻻری ساسانی ،ادامهی ديوانساﻻری عهد هخامنشيان بوده است .زبان اداری در
آرامی و بعضا ً عيﻼمی بود .در دو دورهی سلوکيان و اشکانيان ،زبان اداری شديدا ً تحتِ تأثير زبانِ يونانی و پارتی
قرار گرفت .واژههای تخصصی فراوانی از پارتی و يونانی واردِ زبان آرامی شد .پس از قدرتگيری ساسانيان ،زبان
پارسی ميانه توانست آرام آرام جايگزين زبانِ گذشته بشود .ولی بسياری از مفاهيمِ فنی از زبانهای آرامی ،پارتی و
پارسی میانهی ديوانساﻻری شدند .همين باعث شد که زبانِ
ِ
يونانی دستنخورده باقی ماندند و جزئی از زبانِ
ديوانساﻻری از يک پيچيدگی شگفتانگيزی برخوردار شود که فقط دبيران میتوانستند آن را کشفِ رمز کنند.
اصطﻼحات آرامی در زبان پارسی ميانه را «هوزوارش« میگويند» .عمده مشکل اين خط )پارسی ميانه( کلماتی بود
که به آرامی نوشته و به پهلوی خوانده میشد .اين شيوه به هوزوارشنويسی مشهور است ،احتماﻻً اين مشکل از اينجا
ناشی میشده است که کاتبانِ آرامی به زبانِ خود يعنی شيوهی تحريرِ کلمهی آرامی انس و عادت داشتند و هنگامِ نوشتنِ
متنهای ايرانی کلمه را به صورتی که در زبانِ خود مینوشتند ثبت میکردند (۵)«.ابن مقفع )روزبهپور دادويه ،مرگ
 ٧۵۶م (.حدود  ۶٠٠واژه از اين دست واژهها را معرفی کرده بود .برای نمونه مینوشتندُ » ،خبز »میخواندند »نان«.
به همين دليل ،دبيران فرزندانِ پسر خود را از همان کودکی با اين زبان آشنا میکردند و در کنار آن نيز فنونِ ديوانی
را به آنها ياد میدادند تا در آينده به عنوان دبير وارد دستگاه اداری شود ،بدون اين دورهی طوﻻنی آموزش ،دبير
شدن ناممکن بود.
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از اين رو شگفتانگيز نيست که دبيران به يک کاستِ ممتاز در عهدِ ساسانی تبديل شدند ،زيرا اين کاستِ بسته و
مرموز از مسايلی در کشور آگاهی داشت که حتا شاهان و درباريان هم از آنها بیاطﻼع بودند .

زبان ديوانساﻻری
ِ
حاکميت عربها در ايران و مشکلِ
ِ
زبان ديوانساﻻری پساساسانی در
ِ
نخستين بار در دورهی عبدالملک مروان )حکومت  ۶٨۵-٧٠۵م (.بود که موضوعِ
ً
رغم اينکه قدرت سياسی را دست دارند ،ولی عمﻼ هيچ اطﻼعی
مرکز توجه قرار گرفت .عربها متوجه شدند که علی ِ
از اموِر کشوری ندارند و اطﻼعات کشوری هنوز در دستِ دبيران میباشدَ .حجاج بن يوسفِ ثقفی ) ۶۶١-٧١۴م(.
مأمور شد تا ترجمهی اسناد ديوانساﻻری از پارسی ميانه به عربی را پيش ببرد .اين تصميم در زمان عبدالملک گرفته
شد و در زمانِ پسرش وليد ) ٧٠۵-٧١۵م (.ادامه يافت .حجاج متوجه شد تا زمانی که زبان ديوانی پارسیِ ميانه است،
هيچ شانسی در برابر اين دستگاه عريض و طويل بوروکراتيک ندارد .رويکردِ حجاج بر خﻼفِ وقايعنگاران دورهی
عباسيان اصﻼً جنبهی ضد ايرانی نداشت ،بلکه يک رويکرد سياسیِ مشروع برای شفافسازی حکومت وقت بود تا
بدين وسيله بتواند دستگاه ديوانساﻻری گذشته را به خدمت بگيرد» .در مورد اهميت زبان ديوانی در اداره يک کشور
هر اندازه تأکيد شود جا دارد .زبان ديوانی زبان آن دستگاهیست که چرخهای حياتی کشور را در حوزههای
محاسباتی ،اداری و سازمانی میگرداند و هدايت میکند .عربی شدن اين زبان در ايران يعنی از ايرانيان در اين
دستگاه گردانندگی خلع يد کردن ،آنان را عمﻼً زايد ساختن و اهرمهای گردانندگی را مستقيما ً به دست اعراب اسﻼمی
سپردن .هم امويان حاکم و هم ايرانيان ديوانی به اهميت اين امر آگاه بودهاند .بیجهت نيست که مردانشاه )پسر زادان
فرخ ،کاتب و ديوانساﻻر ايرانی حجاج( پس از مرگ پدر ،پدری که در حياتش به هر وسيلهای از عربی شدن ديوان
توسط معاونش صالح بن عبدالرحمان ممانعت کرده بود ،چون به قصد و نقشه صالح بن عبدالرحمان در برگرداندن
ديوان به عربی پی میبرد( ») ۶.البته بايد يادآوری کرد که نتيجهگيری دوستدار در اين مورد اندکی شتابزده است.
زيرا مسير ترجمهی زبان ديوانی به عربی ،به گونهای ديگر طی شد و به موقعيت ايرانيان عمﻼً خدشهای وارد نيامد .

تا سال » ٧٨هجری« يعنی تقريبا ً سال  ٧٠٠ميﻼدی زبان ديوانساﻻری هنوز پارسی ميانه بود .در اين سال تصميم
گرفته شد که به تدريج زبان ديوانی به عربی ترجمه شود .البته پيش از فرمان حجاج برای ترجمه زبان ديوانی ،بحثها
و گفتگوهای فراوانی صورت گرفته بود و دبيران ايرانی باشناختی که از حجاج داشتند میدانستند که او رويکرد خود
را متحق خواهد ساخت .به همين دليل «برای مواجهه با اين وضع جديد ،تعداد قابلِ توجهی از دبيران ايرانی ،اسﻼم
آوردند و به فرا گرفتن زبان عربی ،زبان رسمی دولت اسﻼمی ،پرداختند( ») ٧.دبيران کارکشتهی ايرانی توانستند اين
مدت نه چندان طوﻻنی ،زبان عربی را
ِ
رويکرد سياسیِ حجاج را به ضد خود تبديل نمايند .آنها از يک سو ،در
آموختند  -شايد دقيقتر باشد که بگوييم ،از پيش آموخته بودند -و رسالت ترجمهی اسناد را خود به دست گرفتند .

ولی ايران آن روزگار بسيار پهناور بود و شبکههای ديوانساﻻری در اقصی نقاط آن قلمرو گسترده شده بودند .به
همين دليل قرار شد که ابتدا ترجمهی ديوانِ منطقهی »سواد« يعنی بخشِ جنوبی عراق کنونی صورت بگيرد .گفتنی که
دبيران آن چنان کارشکنی میکردند که تحقق اين سياست به چند سال نياز داشت .همچنين بايد به اين نکته توجه داشت
که زبان ديوانی در خراسان بزرگ تا سال  ١٢۴به اصطﻼح هجری ) ٧۴۶م (.هنوز پارسی ميانه بود ،يعنی بيش از
نيم سده پس از فرمان حجاج هنوز زبان ديوانی مهمترين استان ايران مانند گذشته بود« .تعريب ديوانها جز تغيير
زبان ،تغييرِ مهم ديگری را در ديوانهای خراج باعث نگرديد ،يعنی اين تغيير و تحول به اصول دفتری و نظام امور
مالی که از قديم در اين ديوانها حکمفرما بود سرايت نکرد و آن اصول با همان رسم و آيين کهن و غالبا ً زير نظر
دبيران ايرانی همچنان پا بر جا و استوار ماند( »٨.

همان گونه که خواهيم ديد حتا پس از تعريب ديوانها ،دستگاه ديوانی باز هم در دستِ ايرانيان باقی ماند و آنها
سياستهايی را پيش میبردند که سازگار با ايدئولوژیِ ساسانی بود .پس همواره بايد به اين نکته توجه کرد که-١ :
تعريب زبانِ ديوانی از سال » ٧٨هجری« در منطقهی »سواد« )جنوب عراق کنونی( و در خراسان بزرگ از سال
» ١٢۴هجری« آغاز شد .و در اينجا نبايد فراموش کرد که تقريبا ً از سال  ٢٠٠قمری نخستين حکومتهای ايرانی بر
پا شدند و حکومتِ عربها )خلفای عباسی( بسيار محدود شد .

قلمروی امپراتوری عباسی پس از مأمون عمﻼً از هم پاشيده شد .حال ببينيم که اين قلمرو چگونه تقسيم شد .از حدود
سال  ٨٢١/٢٠٠قلمرو اسﻼمی عباسيان دچار تغييرات شگرفی شد .طاهريان که عمدتا ً ايرانی بودند از سال ٢٠٠-٢۵٢
قدرت سياسی را در خراسان و فرارود )ماوراء النهر( به دست گرفتند .صفاريان از ٨۶١-) ٢۴٠-٣٨٢
ِ
() ٨٢١-٨٧٣
 (١٠٠٣بر مناطقِ سيستان فرمانروايی میکردند .سامانيان از  (٨٧۴-١٠٠۴) ٢۶٢-٣٩۵بر خراسان ،مکران،
سيستان ،خوارزم و کرمان فرمانروايی میکردند .اغلبيان از سال  ١٨۴تا  ٨٠٠ / ٢٩۶تا  ٩٠٩م .در تونس ،الجزاير و
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سيسل فرمانروايی میکردند .قرمطيان از سالِ  ٢٨۶تا  ٣۶۶هجری ) (٩٠٧-١٠١٧بر بحرين و اﻷحساء )يکی از
استانهای شرقی عربستان سعودی( و از  ٣١٨تا  ٣٩۶هجری ) (٩٣٩-١٠١٧بر مولتان هند فرمانروای میکردند.
فاطميان ]پس از شکست دادن اغلبيان[ از سال ) ٩٠٩-١١٧١ (٢٩٧-۵۵۵نخست در شمال آفريقا – تونس امروزی -و
سپس در مصر قدرتِ سياسی را در دست داشتند .همانگونه که خواننده میبيند ،خﻼفت عباسی پس از مأمون عمﻼً از
هم پاشيده شد و قلمروی اسﻼمی به چند پاره تقسيم گرديد .در نقشهٔ جغرافيايی زير رنگ سبز پررنگ قلمروی عباسيان
پس از مأمون است و رنگِ سبز روشن قلمروهايی هستند که از عباسيان جدا شدند .منبع :
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کشف اسناد و نامهنگاریهای ديوانی پساساسانی
ِ

در تأييد اينکه ديوانساﻻری پساساسانی تقريبا ً وظايف عادی را خود را پيش میبرد و ساختارهای آن به قوت خود باقی
ماندند ،کشفِ اسناد و نامهنگاریهای اين ديوان در سالهای  ٨٠سدهی بيستم از اهميت بزرگی برخوردار است .اين
اسناد در شهر قُم )ايران( کشف شدند که يک بخش از آنها )حدود  ۴٠سند( به برلين راه پيدا کرد و بخش ديگر آن به
دانشگاه برکلی در آمريکا .اکثر اين اسناد مضمون اقتصادی دارند ،مانند نقل و انتقال کاﻻ ،ماليات و جيره و يک بخش
از آنها »نامه« است .بخشِ بزرگی از اين اسناد مربوط به شهر »ورامين« میباشند.

وبر ) (Weberپس از ارزيابی اين اسناد ،در خصوصِ تاريخگذاری آنها مینويسد که اين اسناد مربوط به دورهی
پسين ساسانی میباشند .اين اسناد همه با »ماه« و »سال« تجهيز شدهاند ولی »دوره« زمانی را ثبت نکردهاند« .اين
ِ
بدين معناست که ما احتمال دادهايم که اين اسناد مربوط به دورهی يزدگرد سوم باشند يعنی اين اسناد مربوط به سالهای
 ۶۶٠تا  ۶٨٠م .هستند( ») ٩.اين نظريه در سپتامبر  ١٩٩٩در کنگره ايرانشناسان در پاريس مطرح شد .مجموعهی
اسناد مشابه در لس آنجلس و تهران همين نظريه را تأييد میکنند .البته در اين میان ،دانشگاه برکلی روی اين اسناد
آزمايش راديو -کربن انجام داد که نتايج مشابه به دست آمد : this equate to a date range of 651 - 776
“AD (with 68% confidence), and 600 - 888 AD (with 95% confidence
«اين تاريخگذاری برابر است با سالهای  ۶۵١تا  ٧٧۶ميﻼدی است )با  ۶٨٪اطمينان( و يا  ۶٠٠تا  ٨٨٨م) .با
ضريب اطمينانِ » (٩۵٪
به هر رو ،اين اسناد نشانگر آنند که تقسيم ايران به حکومتهای محلی و پاره پاره شدن قلمرو ساسانی ضربهای
ويرانکننده بر ديوانساﻻری وارد نياورد .به همين دليل ،ديوانيان میتوانستند از اهرمهای قدرتمندی که در دست
دارند ،بر سرنوشتِ سياسی ايران پس از قدرتگيری عربها ،تأثيرات ژرفی بگذارند .

برای اينکه تصور ملموسی از ديوانساﻻری پساساسانی به دست بياوريم ،ضروریست که به خاندانهای ايرانی که به
کاست دبيران تعلق داشتند نيز اشاره شود .همچنين ضروریست که به اين نکتهی کليدی اشاره شود که چرا يک
ِ
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بوروکراسی ريشهدار میتواند ،به اصطﻼحِ »انحرافات سياسی« را دير يا زود به مسير اصلی يعنی مسير »تعديل
شدهی پيشين« هدايت کند .
—————————————-

- ١ويسهوف ،يوزف :ايران باستان ،از  ۵۵٠پيش از ميﻼد تا  ۶۵٠پس از ميﻼد .ترجمهی مرتضی ثاقبفر .تهران
 ،١٣٧٧انتشارات ققنوس ،ص ١۴۴
- ٢کريستنسن ،آرتور :ايران در زمان ساسانيان .ترجمهی رشيد ياسمی ،تهران  ،١٣٨٩انتشارات نگاه ،ص ٢٨-٢٩
- ٣دريايی ،تورج :شاهنشاهی ساسانی .ترجمهی مرتضی ثاقبفر ،تهران  ،١٣٨٣انتشارات ققنوس ،صص ٢۴-٢۵
- ۴رضايی ،رمضان /بيات ،علی /موسوی ،سيد جمال :نقش دبيران ايرانی در تأسيس ديوانساﻻری اسﻼمی در قرن
اول هجری .در :پژوهشنامهی تاريخ تمدن اسﻼمی ،سال چهل و سوم ،شماره يکم ،پاييز و زمستان  ،١٣٨٩ص ۴۴
- ۵خلخالی ،نازيﻼ :بررسیِ علمی شيوهی خطِ فارسی .تهران  ،١٣٧۵انتشارات ققنوس ،ص ٢۶
- ۶دوستدار ،آرامش :امتناع تفکر در فرهنگِ دينی .پاريس  ،١٣٨٣انتشارات خاوران ،ص ٨٠
- ٧نقش دبيران ايرانی در تأسيس ديوانساﻻری اسﻼمی در قرن اول هجری .ص ۵١
- ٨نقش دبيران ايرانی در تأسيس ديوانساﻻری اسﻼمی در قرن اول هجری .ص ۵٢
Dieter: Berliner Pahlavi-Dokumente (Zeugnisse spätsassanidischer Brief- ،- Weber٩
)Mit Beiträge von Myriam Krutzsch und ،und Rechtskultur aus frühislamischer Zeit
p. XV ،Harrassowitz Verlag ،Maria Macuch. 2008
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نگاهی ديگر به فرايند اسﻼمیشدن ايران )بخش دوازدە(
در بخش پيشين گفته شد که پس از قدرتگيری عربها ،دستگاه بوروکراتيک ساسانی عمﻼً دست نخورده باقی ماند.
زبان ديوانی تا سال  ٧٨عربها ) ٧٠٠م (.هنوز به طور کامل پارسی ميانه بود .ولی حجاج بن يوسف ثقفی موفق شد
تا سال  ٧١۴م .زبان ديوانِ منطقه سواد )جنوب عراقِ کنونی( را به عربی ترجمه نمايد .ولی زبان ديوانی در خراسان
بزرگ تا سال  ٧۴۶) ١٢۴م (.هنوز پارسی ميانه بود .

مهمترين خاندانهايی که نامشان در منابع اسﻼمی آمدهاند ،خاندان مقفع )دادبه( ،خاندان پيروز )زادان فروخ به اين
خاندان تعلق داشت( ،خاندان برمکی ،خاندان سهل ،خاندان بلعمی ،خاندان نوبختی ،خاندان سامان ،خاندان طبری و...
بودند .اين خاندانها جزئی ﻻينفکی از دستگاه ديوانی ايران بودند که پس از قدرتگيری عربها هنوز انجام وظيفه
میکردند .اگرچه طی فراز و نشيبهای سياسی ،کاستهای باﻻيی يعنی هفت خاندان شاهی ]ويسبذان[ که خاندان
ساسان سرآمدِ آنان بود ،از ميان رفتند ،ولی شالودهی نظام ساسانی به قوت باقی ماند» .پايگاه و اقتدار اجتماعی و مالی
کهن خاندانهای شريف ايرانی که برآمده از سنت و ساختار سلسلهمراتبی جامعه ايرانی پيش از اسﻼم بود ،سبب گرديد
اين خاندانها درک و آگاهی عميقی به امور سياسی ،اداری ،مالی و تشکيﻼتی بيابند .از اين رو ،در دورهی اسﻼمی با
از ميان رفتن طبقات برگزيدهای همچون ويسبذان و خاندان شاهی ،اين خاندانها و طبقات به عنوان کارشناسان امور
اداری و تشکيﻼتی و خبرگان سياسی و فرهيختگان اجتماعی مورد اقبال حاکمان عرب قرار گرفته و از اين راه آنان
فرصت يافته و در جهت حفظ و گسترش مواريث فکری ،فرهنگی و تمدنی قومی خود بکوشد( »١.

اگر نقطهی آغاز ما اين باشد  -همان گونه که پيشتر نشان داديم -که ديوانساﻻری پساساسانی به همراه دبيران
ايرانیاش عمﻼً دستنخورده باقی ماند ،آنگاه طبيعی است که اين نهادِ ريشهدار »در جهت حفظ و گسترش مواريث
فکری ،فرهنگی و تمدنی قومی خود بکوشد «.حال اين پرسش پيش میآيد که هسته و گوهرِ »مواريث فکری ،فرهنگی
و تمدنی« اين بوروکراتهای ايرانی چه بوده است؟

پاسدار هر نظام سياسی نه حکومتها بلکه دستگاه ديوانساﻻری است .حکومتها گذرا هستند و فقط نمايندگی میکنند
ولی چرخهای يک جامعه از طريق بوروکراسی به گردش در میآيند .ديوانساﻻری ساسانی )و پساساسانی( پاسدار
پيوند دين و دولت بنا شده بود .در
ِ
بیواسطه و پيگير ايدئولوژی ساسانی نيز بود .ساختمانِ ايدئولوژی ساسانی بر اساسِ
رأس اين ساختمان ايدئولوژيکی میبايد شاه که از فرهِ ايزدی برخوردار بوده قرار داشته باشد .شاه بايد ازنژاد ايزدان
ِ
)باغی( و فصلالخطاب امور سياسی و دينی باشد .فقط طی اين سلسله مراتبِ خدشهناپذير است که نظم میتواند بر
ين زرتشی يعنی آيين ميترا میرسد ،نسل اندر نسل بر
آشوب پيروز گردد .اين تفکر که ريشهی آن به پيش از د ِ
ديوانساﻻری ساسانی و طبعا ً کارگزاران آن حاکم بود» .نکتهی بسيار مهم و کليدی در نظام ديوانساﻻری ايرانی اين
است که ظرفيت و توانايی سنت در ايران به گونهای بوده ،که اعراب ،اقوام ترک ،مغوﻻن و ساير ايﻼت و عشايری
که در ايران حاکميت يافتند ،ظرف مدت کوتاهی ،ويژگیها و عناصر اصلی و تعيينکنندهی ديوان ايرانی را پذيرفتند؛
هر چند اثرات و رنگ و لعابی نيز بر نظام ديوانی ،در هر دورهای ،از خود بر جای گذاردند( »٢.
وظيفهی اصلی ديوانساﻻری پساساسانی پاسداری از »سنت« يا دقيقتر گفته شود ،ايدئولوژی نياکان خود بوده که نسل
اندر نسل به آنان رسيده بود و ،به زبان ابن خلدون» ،عصبيت« آنها را تشکيل میداد .پيش از پرداختن به اين نکتهی
ظريف که چگونه ديوانساﻻری پساساسانی توانست روحِ ايدئولوژی ساسانی را در پيکر حکومتِ عربها بدماند و
تاريخی خود را به فرجام برساند ،شايد ﻻزم باشد به چند خاندان ايرانی در ديوانساﻻری پساساسانی اشاره
ِ
ِ
رسالت
شود .

خاندان برمکيان

معبد بودا ِ
يی
ِ
خاندان برامکه از خاندانهای اصيل ايرانی ساکنِ بلخ بودند که پيروِ کيش بودا بودند .اين خاندان کهانتِ
ِ
»ناوا ويهارا« که ايرانيان به آن »معبد نوبهار« میگويند ،را بر عهده داشت .برمکيان به زمينداران بزرگ آن
روزگار تعلق داشتند» .اين خاندان ،زمينهايی را نيز که از آن معبد بود ،در دست داشت .چنين مینمايد که مساحت
اين زمينها  ١۵۶٧کيلومتر مربع بوده است .برمکيان در روزگاری پس از آن نيز ،اين زمينها و يا بخشی از آن را
در دست داشتند( »٣.
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به هر رو ،خاندان برمکی از نوادگان متولی »ناوا ويهارا« در نزديکی بلخ بودند و جدشان برمک نام داشت .نخستين
شخصيتی که از اين خاندان وارد دستگاه حاکميت عربها شد ،خالد برمکی بود .او احتماﻻً در زمان هشام بن
عبدالملک در سال  ١٠٢عربها ) ٧٢۴-٧۴٣م (.وارد دستگاه خﻼفت »اموی« شد ،زيرا »خبری هست که وی ]خالد[
گويا در سال  ١٠٧هجری برابر با  ۶٢۶/٧٢۵ميﻼدی به دستور اسد ابن عبدﷲ فرماندار تازی ،بلخ ويران را بازسازی
کرده باشد( »۴.

طبق گزارشات گوناگون ،خالد که پُست و مقام حساسی در دستگاه دولتی داشته به دليل نگرش سياسی و دينی
سرسخت آنها به شمار میرفته است که البته به دﻻيل سياسی -امنيتی اختﻼفات خود را با حاکمان
ِ
»امويان« از مخالفِ
عرب نشان نمیداد ولی پنهانی به جبههی مخالفِ حکومت ياری میرساند ،به ويژه کمکهای او به جنبش خراسانیها
به ثبت رسيده است» .گفته میشود که خالد برمکی يکی از چهرههای بسيار مهمی بوده که از جنبش ضد اموی ابومسلم
پشتيبانی میکرده و همو در زمان نخستين خليفهی عباسی ،سفاح ،سمت وزير ديوان خراج را به دست آورد .همچنين
در زمان منصور نيز در مقام خود باقی ماند( »۵.
طبعا ً خالد برمکی بدون همکاری و همياری کلِ شبکهی ديوانساﻻری قادر به چنين کمکهايی به مخالفان »امويان«
حکومت عباسی ،زمانی که اولين خليفه به نام السفاح بر مسند خﻼفت رسيد و هنوز بغداد به
ِ
نمیشد» .در بامدادِ
پايتختی برگزيده نشده بود ،ايرانيان در دارالخﻼفه رخنه کردند ،که سر دستهی آنان خاندان برامکه بود؛ و از همين
زمان به قول ابن طقطقی »دولت برامکه ظهور کرد و امتداد يافت( ۶»».

خالد برمکی در کنار اعتقاد به پيوندِ دين و دولت ،کينهای تاريخی نسبت به »زنادقه« داشت» .زنادقه« را بايد به
مفهوم وسيعِ آن درک کرد .اين مفهوم ،تنها به مانویها برنمیگردد بلکه هر مخالفِ سياسی تحت اين عنوان سرکوب
میشد .خالد توانست چند شورش »زندقی« را فرو نشاند .مهمترين اين سرکوبها ،شورش گنوسی  -مسيحی در
کردستان بود ) (٧۶۴/١۴٣بود .پس از سرکوبِ اين شورش ،او به حکومتِ موصل نايل آمد .يحيی ،پسرِ ارشدش،
خﻼفت هارون عمﻼً همهی قدرت را به دست بگيرد .يحيی برمکی دو پسر به نامهای فضل و
ِ
بعدها توانست در دستگاه
جعفر داشت داشت .او با پسرانش جمعا ً  ١٧سال ) ١٧٠-١٨٧هج( حکومتِ عباسی را اداره میکردند .برمکيان عمﻼً
در زمان مهدی عباسی ) ٧٨۵ -٧٧۵م (.آن چنان قدرتمند شده بودند که توانستند سياستهای خود را آسانتر پيش
ببرند .در همين زمان بود که »ديوان زنادقه« ]سازمان امنيت و اطﻼعات[ تأسيس شد يا دقيقتر گفته شود احياء شد و
کمی بعدتر ،نهاد سرکوبهای معنوی يعنی »دارالحکمه« يا »ديوان الحکمه« شکل گرفت» .برمکيان در تأسيس
بيتالحکمه و انتقال و ترجمه متون پهلوی و هندی به عربی از طريق حمايت از مترجمان و فضﻼی اين حوزه نقش و
سهم مهمی در گسترش علوم در دورهی اسﻼمی و شکلگيری و شکوفايی فرهنگ و تمدن اسﻼمی ايفا کردند( »٧.

البته بايد در اينجا اندکی محتاطانه به اين توصيف نگريست .زيرا وظيفهی اصلی »ديوان الحکمه« در مرتبهی نخست
نه »شکوفايی فرهنگ و تمدن« بلکه مبارزه با گنوسیها و »زنادقه« بود ،که البته موفق هم بود .به سخن ديگر،
ايرانيان توانستند با تأسيسِ »ديوان الحکمه« و ترجمهی آثار ضدِ گنوسی يونانی و هندی در شکلگيری اسﻼم سياسی
نقش تعيينکننده ايفا کنند» :در هر حال فعاليتِ معتزله و مناظرات آنها با مخالفان منتهی به پيدايش علم کﻼم و ظهور
متکلمان گشت و علوم عقلی اسﻼمی با حربهی منطق و استدﻻل مجهز شد .در حقيقت اين متکلمان گذشته از حکمت
يونانی -که در اثر مساعی اصحاب بيتالحکمه و ديگر ناقﻼن و مترجمان در دسترس آنها واقع گشته بود -هم از
مباحثات ﻻهوتيان و نصارا و موبدان مجوس بهره میگرفتهاند و هم تا حدی از مقاﻻت سمنيه و براهمه هند( »٨.
هداف سياسیای که در پسِ »ديوان زنادقه« و «ديوان الحکمه« توجه کرد .اين دو ديوان ،ثمرهی
ِ
از اين رو ،بايد به ا
زحمات و تﻼشهای دبيران ايرانی هستند که حاکم بر ديوانساﻻری پساساسانی بودند .

خاندان سهل
ﻻزم به يادآوری است که در اينجا شخصيتهايی مانند »خالد« و يا »يحيی »برمکی را بايد به عنوانِ »نهاد« درک
کرد و نه فرد .همان گونه که در باﻻ اشاره شد ،در کنار برمکيان ،خاندانهای ديگری مانند پيروز ،رستم بن مهر
هرمزد ،ابو حنيفه ،ابراهيم موصلی ،ابو عمر شيبانی ،سامان ،ويسپوهران ،اهل بيوتات فارس و ...نيز در دستگاه
ديوانساﻻری پساساسانی انجام وظيفه میکردند .بسياری از اين خاندانها ،نامهای فارسی خود را به عربی تغيير دادند.
يکی از خاندانهای مهم ديگر ،خاندان سهل است» .يحيی برمکی به منظور تحکيم پايههای قدرت خود به دنبال جذبِ
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شخصيتهای متنفد ايرانی بود تا به کمک آنها در تمامی ارکان ديوانی اعمال نفوذ نمايد ...به اين ترتيب سهل به کمک
سﻼم غﻼم يحيی بن خالد وارد خدمت برمکيان گرديد و خود و دو فرزندش فضل و حسن در دربار خاندان برمکيان
پرورش يافته و از برکشيدگان آنها بودند( »٩.
فضل بن سهل به يکی از ارکان تعيينکنندهی خﻼفت مأمون تبديل گرديد .در اين زمان ،او عنوانِ دوگانهی
»ذوالرياستين« را داشت ،يعنی کسی که دارای رياست امور نظامی و مدنی است» .اينکه فضل بن سهل چه خدمات
بزرگی برای گسترش اسﻼم کرده است میتوان از روی سکههايی که با عنوانش در خوارزم زد ،نشان داد ...نام او
همچنين بر سکههايی آمده که در سالِ  ٢٠۴در محمديه ]ری[ آمده است (١٠) «.فضل بن سهل در سرکوبِ »زنادقه«
که عنوانِ کلی برای هر مخالفِ سياسی  -ايدئولوژيک بود ،پيگيری ويژهای داشت و ليستِ جنگهای پيروزمندانهاش
در راه اسﻼم بسيار بلند است .خاندان سهل پيش از ورود به رأس حاکميت از زمينداران بزرگ خراسان بود و پس از
تحکيم موقعيت خود در حاکميت ،تقريبا ً بخش اعظم زمينهای خراسان را از آن خود کرد .

هدف اصلی بوروکراسی پساساسانی
ِ
پيوند دين و دولت »بود که در وجود يک شاه از نژادِ ايزدان
هستهی ايدئولوژیِ ديوانساﻻری ساسانی و پساساسانی » ِ
تبلور میيافت .شاه ،نماد وحدتِ امپراتوری بود و دين »چسبی« بود که میبايد تمامی اجزاء اين امپراتوری را به هم
جوش میداد .ايرانيان در طول تاريخِ بسيار کهن خود آموخته بودند که وحدت و بقای امپراتوريشان در اطاعتِ بیچون
و چرا از شاه  -که بيانگر وحدتِ دين و دولت است -میباشد .ايرانيان همچنين به تجربه دريافته بودند که هرگاه اين
اصول ايدئولوژيک در عمل به کار بسته میشدند ،در صحنهی سياسی موفق بودهاند .ساسانيان که خود از دلِ يک
»کانون دينی -جنگی« )دريايی( برآمده بودند ،در صيقل دادن به اين ايدئولوژی نهايت کوشش خود را به عمل آوردند.
شاه از فرهايزدی برخوردار گرديد ،کيفيتِ ايزدی به خود گرفت يعنی ملقب به »باغی« شد و پيرامون شاه »آيين و
حاکميت« شکل گرفت .آيينی که در دربار برای شاه انجام میشد مانند آيينهايی بود که برای خدايان صورت
میگرفت .چگونگی اين آيين توسط روحانيت تعيين و مشخص میشد .
به همين دليل ،پس از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی تمامی هم و غم ديوانساﻻری پساساسانی بر اين بود که دوباره اين
اصل ايدئولوژيک را احياء نمايد .زيرا ديوانيان بر اين باور بودند که نجات و وحدتِ دوبارهی امپراتوری در بازسازی
ِ
اين ايدئولوژی است .
معاويه :نخستين اميرِ رسمی
پس از مرگِ هراکليوس در سال  ۶۴١ميﻼدی ،عربها و ايرانيانِ متحد آنها به سوی نهاوند به حرکت در میآيند و
آنجا را به اشغال خود در میآورند () ۶۴٢و به نام خود سکه میزنند .ده سال پس از مرگِ هراکليوس ،در سال ۶۵١
يا  ۶۵٢ميﻼدی ،يزدگردِ سوم به گونهای اسرارآميز که بر ما معلوم نيست ،میميرد و توسط کليسای مرو به خاک
ان حکومتهای محلی پس از مرگ هراکليوس يعنی از سال  ۶۴٢به بعد است.
سپرده میشود .بيشترين جنگها می ِ
گروههای رقيب تﻼش میکردند با اشغالِ نواحی و مناطق ،وضعيتِ سياسی خود را مستحکم کنند .همين رقابتها باعث
شد که سرانجام با کمکِ ديوانساﻻری پساساسانی ،ماآويا )شکل آرامی نام او(  -معرب آن معاويه -به عنوانِ
»اميرالمؤمنين »برگزيده شود .
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معاويه به مسيحيانِ غسانی تعلق داشت و انتخاب او از سوی ديوانساﻻری کامﻼً
تضعيف جبهه نستوريان و وابستگانِ ايرانی
ِ
حسابشده بود .تقويتِ غسانيان به معنیِ
به اين جبهه بود .همين انتخاب باعث جنگهای بسياری شد که بازتاب آنها در
روايات اسﻼمی آمده است» .دو تن از مشاوران مهم معاويه يکی سرجون ابن
منصور رومی و ديگری عبيدﷲ بن اوس غسانی بود (١١) «.هر دوی آنها مسيحی
ث شورشهای فراوانی از سوی نستوريان به ويژه
يعقوبی بودند .اين انتخاب باع ِ
گنوسیهای میانرودان عليه حکومتِ معاويه شد .انتخاب معاويهی منوفيزيت به
عنوان اميرالمؤمنين ،نخستين تاکتيک سياسیِ محاسبهشدهی ديوانيان ايران بود .
ِ
سکهی باﻻ در سال  ۶۶٢در داراب )فارس( برای معاويه زده شد .سکه هنوز نگاره
شاه ساسانی )خسرو دوم( را دارد ولی بر آن به خط پهلوی نوشته شده است :ماآويا
اميری وريوشنيکان  MAAVIA AMIR-i WURROYISHNIGANيعنی
»معاويه اميرِ مؤمنان ».

انتخاب اين نام )اميرالمؤمنين( از سوی ديوانساﻻری پساساسانی برای معاويه بسيار حسابشده بود .زيرا اين مفهوم
تاريخی کهن به معنیِ »واسال يا دستنشانده«
ِ
چندين بارِ تاريخی دارد .از يک سو» ،اميرالمؤمنين« دارای يک معنیِ
است ،از سوی ديگر ،به معنیِ »فرمانده يا امير« است که وظيفهی آن »تأمين امنيت« است و سرانجام  -شايد
مهمترين» -آميزهی دين و حکومت »را نيز در خود حمل میکند ،چيزی که با ايدئولوژی ديوانساﻻری پساساسانی
همخوانی کامل دارد .ديوانساﻻری پساساسانی با اين رويکرد هوشمندانه به چندين هدف رسيد .در اين وضعيت ،نه
گزينش معاويه نفت بر آتشِ
ِ
تنها سنگِ بنای نوينی برای تلفيق »دين و دولت« گذاشت بلکه توانست از طريقِ
رقابتهای گذشته بريزد و جنگها و شورشهای فرسايشی ميان رقبا را دامن بزند .اين بهترين فرصت بود تا ديوانيان
بتوانند با فراغ بال يک بار ديگر خود را سازماندهی و ساماندهی کنند .اگرچه مقر يا پايتختِ معاويه در دمشق بود ولی
سکهها و فرمانهای دولتی در ديوانساﻻری ايران توليد میشد .
نويسان دورهی خلفای عباسی ،معاويه نه فردی متعصب بود و نه دوست داشت مانند شاهان ساسانی
ِ
بر خﻼفِ داستان
زندگی کند .دقيقتر آن است که بگوييم او يک مسيحی مؤمن بود که به پرنسيبهای دينیاش  -در حد يک انسان که در
قدرت است -عمل میکرد .

اين سنگنبشتهی معاويه است که در
حمام شهر قدره در اردن به جای گذاشته
است .در زاويهی چپ ،باﻻ يک صليب
حک شده است .حتا مسلمانان اين
عﻼمت صليب را به عنوانِ تسامح و
رواداری معاويه نسبت به مسيحيان تبليغ
کرده و میکنند .

ولی از زمان به قدرت رسيدن معاويه،
وضعيت سياسی در ايران ،به ويژه در
ِ
میانرودان نه تنها بهتر نشد که به
گونهای بس دراماتيک ،بدتر شد .
ديوانساﻻری ايران بنا بر تجربه جنگِ
گذشتهی خسرو پرويز عليه بيزانس
) ۶٢٨ - ۶٠٣م (.آموخته بود که
بهترين راه برای وحدت و اتحاد ،جنگ
است» .از سال  ۶۶٣ميﻼدی به بعد ،سپاهيان معاويه هر سال در اين بخش ]آسيای کوچک[ ظاهر میشدند .اين قلمرو
به ويرانه تبديل شده بود و مردم آنجا به شرق کوچانده شدند .سپاهيان معاويه تا کالسدون پيشروی کردند ،درست مانند
ارتش ساسانی( »١٢.

معاويه از لحاظ نظامی نسبت به دورهی ساسانی از شرايط بهتری برخوردار بود ،چون او به عنوانِ حاکم سوريه و
مصر توانست ناوگانهای اين قلمرو را برای اهداف خود به کار بگيرد )فلکر پپ( .به هر رو ،نيروی دريايی معاويه
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نسبت به ايران ساسانی خيلی بهتر بود ،زيرا حاﻻ کشتیهای جنگیِ سوريه و مصر هم  -بخشی که ايرانيان در آن
ضعيف بودند -بدان اضافه شد .سرانجام از سال  ۶٧٠نيروهای معاويه توانستند قسطنطنيه را محاصره کنند .البته پس
از چهار سال محاصره ،در تهاجمِ آخر در سال  ۶٧۴ميﻼدی ،ناوگانِ بيزانسی از «آتش يونانی » greek fireاستفاده
میکند و ارتش معاويه را در دريا شکست میدهد .پس از اين شکست» ،معاويه متعهد شد به بيزانس ساليانه خراج
بپردازد که شامل طﻼ ،اسب و برده میشد( »١٣.

سال  ۶٧۴ميﻼدی برابر است با سالِ  ۵٣عربها )به اصطﻼح هجری( .در همين سال که معاويه شکست میخورد،
ِ
ديوانساﻻری ايران يک نفر ديگر را به نام »عبدﷲ بن ُزبير« در دارابگرد به عنوان »اميرالمؤمنين« برمیگزيند .
جالب اينجاست که ديوانيان بنا به سنتِ کهن که شاهان ساسانی را در دارابگرد طی آيينی تاجگذاری میکردند ،حاﻻ
همين رسم را برای اميرالمؤمنينها به اجرا در میآوردند .به هر حال ،ديوانيان عبدﷲ بن ُزبير را انتخاب میکنند و به
نامش سکه میزنند که به زبان پهلوی و خط آرامی نوشته شده بود :عبدﷲ اميری وريوشنيکان .عبدﷲ اميرِ المؤمنين.
]»ی« پس از امير ،همان کسره کنونی است].

تصوير زير مشخصاتِ سکهای است که واکر ، J. Walkerسکهشناس ،آن را ارزيابی کرده است .البته واکر سالِ ۵٣
را با محاسبات نادرست با سالِ يزدگردی در هم ريخته و به همين دليل ،اگرچه اين سکه مربوط به سالِ ۵٣
عربهاست ولی واکر به اشتباه آن را مربوط به سال  ۶۵هجری دانسته است .ولی اين فعﻼً ربطی به موضوع مورد
بحث ما ندارد .

ساﻻری پساساسانی میباشد .ديوانيان خيلی ساده
ِ
نکتهای که در اينجا مهم است ،تعيينِ »اميرالمؤمنين« توسط ديوان
معاويه را به طور غيابی از قدرت برکنار و به جای او » ُزبير« را انتخاب کردند .از اين پس ،قدرت معاويه به دمشق
محدود میشود و او عمﻼً همهی امتيازات سياسی خود را از دست میدهد .به هر رو ،زبير از سال  ۵٣تا  ۶٠عربها
به عنوان اميرالمؤمنين کارکرد داشت .سکههايی که به نام وی تا سال  ۶٠عربها )به اصطﻼح هجری( زده شد ،اين
دوره را تأييد میکنند .
در اينجا ﻻزم به يادآوریست که ما به
جز اين سکهها و سنگنبشتههای قدره و
طائف هيچ اطﻼعِ ديگری -به جز
قصههای اسﻼمی -از معاويه نداريم .به
همين دليل ،نمیتوانيم زندگينامهی او را
بازسازی کنيم .تنها چيزی که میتوان
دربارهی او گفت ،اين است که نام
اصلی او ماآويا بوده است .اين شکلِ
آرامی ،نشان میدهد که او از تبار
آراميان میانرودان بوده است .
ِ

«آنچه در سکههای دارابگرد قابل توجه
است اين نکته میباشد که فقط در
اينجاست که عنوان »اميرالمؤمنين« به
زبان پهلوی منتشر شده است (١۴) «.اين نشان میدهد که ديوانساﻻری پساساسانی با دستگاه عريض و طويل خود از
چه قدرتِ وسيعی برخوردار بود .
عبدﷲ بن ُزبير از عربهای ايرانی بود که تبارش چند نسل در ايران زندگی میکردند .او تبار خود را زوپيرانZup-
iranمعرفی کرده است .در حقيقت عبدﷲ بن ُزبير ،عبدﷲ بن ُزب  +ايران بوده که مخفف آن » ُزبير« شده است.
همچنين »اميرالمؤمنين« پس از »زبير« ،عبدالملک مروان است که داستانپردازان اسﻼمی برای او نيز يک
زندگينامهی عربی از مکه و مدينه ساختند .نام واقعی او عبدالملک مروانان است .تبار او نيز چند نسل در خراسان
بزرگ و مرو زندگی میکردند .او زمانی که در مرو حاکمِ محلی بود با لقب واقعیاش يعنی »مروانان« سکه زد .

زمانی که عبدالملک مروان حاکم محلی مرو بود نشان داد که يک رهبر و فرمانده خوبی است و توانسته بخشِ بزرگی
ان »اميرالمؤمنين »
از خراسان بزرگ را آرام کند .به همين دليل ،در سال  ۶٠عربها ،در دارابگرد فارس به عنو ِ
برايش سکه میزنند :عپدالملک اميری وريوشنيگان .
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همانگونه که خواننده متوجه شده است ،تصميمات سياسی در ايران گرفته میشود و آن هم در شهر کهن و تاريخی
دارابگرد که مظهر و نمادِ »آيين و حاکميت« شاهان ساسانی بود .نه دمشق مهم بود و نه بغداد و نه جايی ديگر .پول و
اطﻼعات در دست ديوانساﻻری بود و همان بود که میتوانست قدرت را تعيين کند .به هر رو ،عبدالملک مروان از
سال  ۶٠عربها يعنی  ۶٨٢ميﻼدی به عنوان اميرالمؤمنين انتخاب میشود و ُزبير ،منطقهی فارس را ترک میکند و
به سوی کرمان میرود و همانجا میماند ]قصهنويسان اسﻼمی گزارش دادهاند که او در مکه توسط حجاج کشته شد ].
نکتهی ظريفی که در اينجا وجود دارد ،اين است که اين عربهای تازه به قدرترسيده همه ايرانی بودند :ماآويا )در
میانرودان( ،عبدﷲ ُزبير )زبيران :زب+ايران( و عبدالملک مروان )مروانان( و غيره .همين مورد در دورهی بعدی
خﻼفت عباسيان« شهرت يافته  -تا آخر حکومت مأمون -بسيار آشکارتر میشود .
ِ
که به »
همانگونه که خواننده متوجه شده است ،در تاريخِ واقعی اسﻼم ،ما چيزی به نام »امويان« که از عربستان آمده باشند
نداريم .اينها ساخته و پرداختهی داستاننويسان )راويان( اسﻼمی در دورههای بعدی هستند .عربهايی که در ايران
قدرت را به دست گرفتند ،عربهای ايرانی بودند که نسل اندر نسل در ايران میزيستند .اگرچه قدرتِ سياسی -نظامی
در دست عربها بود ولی تصميمات و ارادهی سياسی آنها بدون ديوانساﻻری پساساسانی رقم نمیخورد .

عبدالملک مروان به عنوانِ يک مسيحی مؤمن تﻼش کرد که سياستهای خود را پيش ببرد ،ولی رويکرد او در نهايت
در برابر ديوانساﻻری با شکست مواجه شد .به ويژه از زمانی که خالد برمکی )از سال  (١٠٢در زمان پسر
عبدالملک ،هشام ،به يکی از مقامات بلند پايه ارتقا يافت و سرانجام در زمان سفاح به رياستِ ديوان خراج دست يافت.
از اين پس ،حتا ديگر قدرتِ سياسی عمﻼً به دستِ ايرانيان افتاد و تا پايان خﻼفت مأمون چنين بود .

در بخشِ بعدی به موضوع شکلگيری زبان نوشتاری عربی با اين خطی که ما میشناسيم میپردازيم .زيرا روايات
اسﻼمی به ما میگويند که زبانِ نوشتاری عربی پيش از سال  ۶١٠ميﻼدی )يعنی پيش از به اصطﻼح بعثت محمد به
پيامبری( شکل گرفته شده بود .همچنين به اين نکته اساسی اشاره میشود که چرا نام »محمد« تازه برای نخستين بار
همين تأخير برای مفهوم »اسﻼم« نيز صدق
در سال  ۴٠عربها يعنی  ۶۶٢ميﻼدی ظاهر میشود و نه پيش از آن.
ِ
میکند .زيرا اين واژه يعنی »اسﻼم« تازه در سال  ٧٠عربها يعنی  ۶٩٢ميﻼدی به ثبت میرسد .

—————————- ١بيات ،علی /خسروی ،محمد رضا :نقش خاندانهای برجسته در فرايند تعامل دو فرهنگ ايرانی -اسﻼمی تا سده
چهارم هجری .در :پژوهشنامهی تاريخ تمدن اسﻼمی ،سال چهل و سوم ،شماره يکم ،پاييز و زمستان  ،١٣٨٩ص ٣٠
- ٢زاهدی ،شمسالسادات /تنکابنی ،حميد :درآمدی بر ريشهشناسی نهاد ديوانساﻻری ايران در دورهی قاجار .در:
)فصلنامهی علمی  -پژوهشی( فرهنگ ،شمارهی  ،٧١پاييز  ،١٣٨٨ص ١١۴
- ٣بارتولد ،و .و :.خليفه و سلطان و مختصری دربارهی برمکيان .ترجمهی سيروس ايزدی ،تهران  ،١٣٧٧انتشارات
اميرکبير ،ص ١٢٣
- ۴بارتولد . ١٢۵ :١٣٧٧
- ۵سلطانی مقدم ،سعيده :وزارت در دورهی عباسيان .نشر آنﻼين
- ۶خزاعی ،حسين :مختصری از تاريخ برامکه .نشر آنﻼين
- ٧بيات /خسروی . ٣٧ :١٣٨٩
- ٨زرينکوب ،عبدالحسين :تاريخ ايران بعد از اسﻼم .تهران  ،١٣۶٢انتشارات اميرکبير ،ص ۴۴١
- ٩پيشگير ،بهرام :نقش خاندان سهل در خﻼفت عباسی .نشر آنﻼين
- ١٠پُپ ،فلکر :آغاز اسﻼم ،از اوگاريت به سامره .ترجمهی ب .بینياز )داريوش( ،آلمان  ،١٣٩٣ص ٢۵٠
Alexander D.: Court Ceremonies and Ritual of Power in Byzantium ،- Beihammer١١
p. 103 ، Brill2013 ،and the Medieval Mediteraranean
- ١٢پُپ . ٩٣ :١٣٩٣
- ١٣پُپ . ٩۵ :١٣٩٣
- ١۴پُپ . ٩۶ :١٣٩٣
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نگاهی ديگر به فرايند اسﻼمیشدن ايران )بخش پايانی(
نوشتاری عربی
زبان
ِ
نخستين پرسش اين است که از چه زمانی زبان نوشتاری عربی با اين خطی که ما اکنون میشناسيم رايج شد.

روايات اسﻼمی به ما میگويند که خط عربی پيش از »بعثت محمد« وجود داشته است .زيرا هنگامی که محمد در سال
 ۶١٠ميﻼدی به پيامبری برگزيده شد ،چون خودش سواد نداشت ،اطرافيان باسوادش الهامات او را بر روی سنگ،
پوست ،استخوان و غيره مینوشتند؛ مسلمانان به اين افراد »کاتبان وحی« میگويند .داستانها و قصههايی که پيرامونِ
کاتبان وحی ساخته شده ،همگی بر اين نکته متفقالقول هستند که از پيش از بعثت محمد ،خط کنونی عربی وجود داشته
و عربها به اين خط مینوشتند .از اين رو ضروری است که پيش از پرداختن به اصل مطلب ،نگاهی بيندازيم به
درک مسلمانان از زبان عربی ،زبان قرآن ،امی بودن )بیسواد بودن( محمد و مفاهيمی مانند اهل کتاب و جاهليت.
کاتبان وحی

ابتدا ببينيم که منابعِ رسمی اسﻼمی دربارهی کاتبان وحی چه میگويد:
«حضرت محمد )ص( در سن چهل سالگی به رسالت مبعوث شد .آن حضرت در غار حرا مشغول راز و نياز با
خداوند بود كه اولين آيات نورانی قرآن كريم توسط جبرئيل به ايشان وحی شد .پيامبر)ص( طبق آيات قرآن كريم و به
شهادت تاريخ ،فردی “ا ُ ّمی” و درسنخوانده بود .بنابراين چون آن حضرت شخصا نمیتوانست آيات قرآن را بنويسد ،به
كسانی كه با كتابت آشنا بودند ،دستور داد قرآن را بنويسند تا آيات الهی همواره محفوظ بماند .به افرادی كه دست
اندركار نگارش قرآن بودند» ،كاتبان وحی« گفتهاند .روند نگارش آيات به اين صورت بود كه پس از نزول آيات بر
پيامبر )ص( آن حضرت آيات را بر كاتبان وحی امﻼء میكرد و آنها آيات را مینوشتند .در اين كه كاتبان وحی چند
نفر و چه كسانی بودهاند ،اختﻼف است .بعضا افرادی از جمله كاتبان وحی شمرده شدهاند كه اصﻼ جزء كاتبان نبودهاند
و گاه هم در ذكر نام برخی از افراد اهمال شده است و در برخی از موارد نيز افرادی به عنوان كاتب پيامبر)ص(
معرفی شدهاند؛ اما مشخص نيست كه اين افراد آيا كاتب »وحی« بودهاند يا غير وحی .دكتر محمود راميار مینويسد:
“در شماره كاتبان وحی اختﻼف نظر بسيار است .حافظ بن عساكر در تاريخ دمشق  ٢٣نفر را ياد میكند .ابن عبدالبر
 ٢۵نفر را ذكر میكند .برهانالدين حلبی  ۴٣نفر را ذكر میكند و مجتهد زنجانی نيز همين عدد را نقل میكند( »”١.

کاتبان عرب نوشته شده است .به
در ادبيات کهن و جديد اسﻼمی کتابهای فراوانی دربارهی کاتبان وحی و نخستين
ِ
ق يعقوبی )مرگ  ١٣) ٩٠۵/٢٩٢نفر ،بنا بر طبری )مرگ  ٩ (٩٢٣/٣١٠نفر ،بنا بر ابن
هر رو ،کاتبان محمد طب ِ
عساکر )مرگ  ٢۴) ١١٧٩/۵٧١نفر و بنا بر ابن حبيب بغدادی )مرگ  ٢۶ (٨۶٠/٢۴۵نفر بودهاند .روايات اسﻼمی که
خط عربی پيش از سال ۶١٠
دويست سال پس از به اصطﻼح هجرت به نگارش در آمدهاند بر اين نکته تأکيد دارند که ِ
ميﻼدی يعنی پيش از »بعثت محمد به پيامبری« وجود داشته است .اگرچه خود محم ِد »ا ُ ّمی »بود ولی عدهای نيز وجود
خط عربی بنويسند.
داشتند که میتوانستند به ِ
مفهوم »ا ُ ّمی« و »اه ِل کتاب« در قرآن

رویهمرفته شش بار مفهوم »اُمی« در قرآن آمده است» .ا ُ ّمی« را »بیسواد »ترجمه کردهاند .از همين جا نيز »بی
ق
سواد« بودن محمد ريشه میگيرد .البته در همه جای قرآن واژهی »امی« در برابر »اهل کتاب« آمده است؛ يعنی طب ِ
قرآن ،مفهوم »امی« متضا ِد »اهل کتاب« است .نکتهی ظريفی که بسياری از اسﻼمشناسان آن را نديدهاند .مفسران
قرآن ،اصطﻼحِ »اهل کتاب« را همه اين گونه فهميدهاند که گويا به معنی »آن مردمانیست که از سوی خدا کتابی
برای آنها فرستاده شده است« .در ويکیفقه آمده است» :مقصود از اهل کتاب ،پيروان مذاهب و اديانی میباشند که
پيامبر آنان دارای کتابی بوده است که از سوی خداوند برای هدايت انسانها به او وحی شده باشد«) (٢اين چنين
تفسيری از »اهل کتاب« نادرست است و با ساختار دينی اسﻼم ناسارگار میباشد .زيرا میدانيم صابئان يا مندائيان
ب دوبُنی )دوآليستی( و گنوسی )عرفانی( بودند و به توحيد  -به معنايی که مسلمانان تعريف میکنند -باور
يک جريان نا ِ
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دين توحيدی ناب نيست .پس چرا قرآن ،مندائيان و زرتشتيان را »اهل کتاب« میداند؟ از
نداشتند و دين زرتشت ،يک ِ
سوی ديگر هيچ جريانِ مسيحی در طول تاريخ دينیِ خود مدعی نبوده که انجي ِل عهد جديد از سوی خدا به عيسی رسيده
است .پس اين تناقضات را چگونه میتوان برطرف کرد؟

شناس فرانسوی »دو ساسی« ) (٣در اين باره نوشت .او پس از پژوهشهای
برای نخستين بار زبانشناس و شرق ِ
طوﻻنی به اين نظر رسيد که »اُمی« يعنی مردمانی که »به زبان خود نمیتوانند بنويسند« و به همين دليل »اهل
کتاب »نيستند ،در واقع بايد گفت »اهل کتابت« نيستند .به سخن ديگر» ،اهل کتاب« به معنی اين نيست که »خدا بر
پيامبر آن اديان کتابی نازل کرده است« ،بلکه منظور مردمانی هستند که میتوانند به زبان خود بنويسند .اين در مورد
زرتشتيان ،يهوديان ،مندائيان و مسيحیها صدق میکند و ربطی به جهانبينی دينی آنها ندارد .هنگامی که ما از اين
زاويه به واژهی »اهل کتاب« بنگريم ،آن گاه اين مفهوم در قرآن از يک معنای منطقی برخوردار میشود .برای نمونه
تا زمان داريوش اول ،پارسيان به زبان پارسی سخن میگفتند ولی اهل کتابت نبودند .به فرمان داريوش خط پارسی
ساخته شد )طی حدوداً دو سال( .يا کردها به زبان کردی سخن میگفتند ولی اهل کتابت نبودند ،ولی مثﻼً سغدیها اهل
کتابت بودند ،و غيره و غيره .در همين راستاست که واژهی »جاهليت« نيز معنا میيابد .يعنی »جاهليت« دورانی
است که عربها هنوز نمیتوانستند به زبان خود بنويسند .در واقع زمانی که ما از شاعران عهد جاهليت سخن
سريانی يا نبطی يا آرامی آن را ثبت
میگوييم ،سخن از شاعرانی است که به زبان عربی شعر میگفتند ولی به خط ُ
سريانی را »کرشونی »میگويند.
میکردند.
نگارش عربی به خط ُ
ِ
البته شيعيان با بیسواد بودن محمد شديداً مخالفت میکردند .از علی ابن موسا )»امام رضا«( نقل میکنند که گفته
است :آخر چگونه پيامبر میتوانست به مردم چيزی بگويد که خودش نتواند بخواند .به خدا که او )پيامبر( میتوانست
مادر شهرها )ام قره( يعنی مکه بوده است(۴.
به  ٧٢يا  ٧٣زبان بخواند و بنويسد .به او امی میگفتند چون اه ِل
ِ

فرهنگی عربها را به ثبت رسانده است و آن هم
البته سخن باﻻ پايه و اساس ندارد .قرآن در اين جا يک مشخصهی
ِ
برش معين تاريخی فاقد خط بودهاند و به اصطﻼح اهل کتاب  /کتابت نبودند .در قرآن
اين است که» :عربها در آن ِ
ت ،٧۵ ،٧٢ ،٧١ ،٧٠ ،۶٩ ،۶۵ ،۶۴
 ٢٠بار
مفهوم »اهل کتاب« آمده است :البقره :آيات ١٠۵و  ،١٠٩آل عمران :آيا ِ
ِ
ت  ١۵و .١٩
ت . ١٧١ ،١۵٩ ،١۵٣ ،١٢٣المائده :آيا ِ
. ١٩٩ ،١١٣ ،١١٠ ،٩٩ ،٩٨النساء :آيا ِ

در هيچ کدام از اين آيات گفته نشده است که »اهل کتاب« يعنی مردمانی که خدا بر آنان کتابی مقدس نازل کرده است.
برای نمونه» :بگو ای اهل کتاب چرا آيات الهی را انکار میکنيد ،در حالی که خداوند شاهد ]و ناظر[ کردار
معنی »يکتاپرست«
شماست) «.سوره آل عمران ،آيه  ،٩٨ترجمه خرمشاهی( .در اين آيه »اهل کتاب »اصﻼً به
ِ
نيست ،به عکس ،آنها مورد انتقاد قرار میگيرند که »آيات الهی را انکار میکنند».

نمونه ديگر» :شما بهترين امتی هستيد که برای مردمان پديد آمدهاند ،که به نيکی فرمان میدهيد و از ناشايستی باز
میداريد و به خداود ايمان داريد ،و اگر اهل کتاب ايمان آورده بود ،برايشان بهتر بود ،از آنان بعضی مؤمن و بسياری
ب
نافرمانند) «.آل عمران ،آيه  ،١١٠ترجمه خرمشاهی( در اين جا نيز ،سخنی از »اهل کتاب به
معنی صاحبان کتا ِ
ِ
الهی نيست« .به عکس ،در اينجا اهل کتاب مورد انتقاد قرار میگيرند و گفته میشود که »اگر اهل کتاب ايمان آورده
ب
بود« .ايمان به چه؟ ايمان به خدای يکتا؟ ولی اگر »اهل کتاب«  -طبق تفاسير اسﻼمی از سدهی پنجم به بعد -صاح ِ
کتاب الهی و يکتاپرست باشد ،پس اين تضاد را چگونه بايد کرد؟ اين تضاد زمانی حل میشود که ما اهل کتاب را،
«اهل کتابت« بخوانيم و بفهميم ،وگرنه تمامی ساختار قرآن به هم میريزد .خواننده برای اطمينان خاطر میتواند يک
بار ديگر از اين زاويه به آيات مربوطه رجوع کند.

خط عربی در
حال به پرسش اصلی خود بازگرديم :خط عربی چه هنگام شکل گرفت؟ کهنترين سند و اسناد به زبان و ِ
خط عربی پيش از  ۶١٠ميﻼدی )سال »بعثت
چه زمانی ثبت شدند؟ آيا اطﻼعا ِ
ت روايات اسﻼمی مبنی بر اين که ِ
محمد«( وجود داشته درست است يا خير؟ ابتدا نگاهی بيندازيم به کهنترين اسناد عربی.
قرآن به مثابهی معجزه
برای مسلمانان ،قرآن يک معجزه اﻻهی است .ولی آيا واقعا ً از همان آغاز اسﻼم ،مسلمانان چنين باوری داشتند؟
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ت »معجزه« ،يک بار بودن ،محاسبهناپذيری و تقليدناپذيری است .پديدهای که با خرد انسانی غيرقابل درک است.
کيفي ِ
مانند عصای موسا که دريا را میشکافد يا عيسا که مرده را زنده میکند .اگر قرآن »معجزه« باشد بايد از کيفيات
برشمرده برخوردار باشد .البته مسلمانان مؤمن چنين فکر میکنند و بر اين باورند که قرآن ،وحی اﻻهی بوده و
»تقليدناپذير« ]تقليد ناپذير در مضامين يا در زبان؟[ است.

تقريبا ً تا اواخر سدهی چهارم هجری اصﻼً بحثی از معجزه بودن قرآن در ميان نبود .قرآن در رديف عهد عتيق و جديد
قرار داشت و کاتبان آن زمينی بودند و نه آسمانی» .کهنترين منابع کﻼمی ،حديثی و تفسيری عالمان مسلمان طی
قرون نخست به ندرت نظريهای روشن درباب وجه اعجاز قرآن بيان میکنند .اين در حالی است که در آغاز قرن پنجم،
اين بحث در آثار محققانی چون باقﻼنی ،قاضی عبدالجبار و شريف مرتضی به نحوی بالغ و کامل مطرح میشود ».
() ۵کريمینيا ادامه میدهد» :آورديم که  ...اين موضوع ]معجزه بودن قرآن/بینياز[ بحث يا دغدغهی خاطر دانشمندان
اسﻼمی تا ميانه و حتی اواخر قرن سوم هجری نبوده است( »۶
چرا تا  ٣٠٠سال پس از »هجرت« ما تقريبا ً هيچ نشانهای از معجزه بودن قرآن در ادبيات اسﻼمی نداريم؟ »يکی از
مهمترين مواضعی که بذرهای اوليهی نظريهی اعجاز قرآنی را در آثار عالمان اسﻼمی نخستين مینماياند ،کتابهايی
است که به قصد دفاع از اسﻼم و نبوت پيامبر اکرم )ص( در برابر جدلهای کﻼمی يهوديان و مسيحيان نوشته
آس برندهی يهوديان و مسيحيان در بحثهای کﻼمی خود با مسلمانان ،معجزات فراوان توسط پيامبران
شدهاندِ (٧) «.
مربوطهشان میباشد .وظيفهی متکلمان مسلمان اين بود که اين »حفرهی دينی »را پُر کنند .طی همين جدلهاست که
قرآن به معجزه تبديل میشود» ،ا ُ ّمی بودن پيامبر« به بیسوادی او ربط داده میشود ،مفهوم جاهليت و اهل کتاب نيز
بودن قرآن در آيد« .مهمترين مباحث مطرح در آثار جدلی
ت معجزه
آنچنان تفسير و تأويل میشوند که به خدم ِ
ِ
مسلمانان و مسيحيان عبارتند از :اُمی بودن پيامبر اکرم )ص( ،آوردن قرآن معجزه ،خوارق و معجزات صادر شده به
دست پيامبر اکرم )ص( ،بشارت کتب آسمانی پيشين به رسالت پيامبر اکرم )ص(( »٨.

ی« بودن محمد» ،جاهليت«» ،اهل کتاب« و »معجزه« بودن قرآن بنگريم،
هر گاه از اين زاويه به مفاهيمی چون »ام ّ
متوجه میشويم که تفاسير متکلمان مسلمان از اواخر سدهی سومِ هجری از اين مفاهيم با نص صريح قرآن در تضاد
است .به عبارتی تاريخنويسی اسﻼمی ،آن چنان درگير تاريخ دينی )رستگاری( شده بود که متوجهی تناقضات اين
تاريخِ رستگاری نگرديد.
حال ببينيم که مدارک واقعی و ملموس دربارهی خط و زبان عربی به ما چه میگويند؟

کتيبهها به زبان عربی و خط نبطی – آرامی
- ١کتيبهی زير در عربستان يافت شده و معروف به »صالح« يا »رقوش » Raqushاست .اين کهنترين کتيبهایست
که به زبان عربی ربط داده میشود و مربوط به سال  ٢۶٧ميﻼدی است .اگرچه بعضی از عربشناسان و
خاورشناسان آن را اساسا ً زبان نبطی میدانند ولی به واسطهی وجود تعدادی از واژههای عربی ،اين کتيبه به عنوان
کهنترين متن عربی به خط نبطی پذيرفته شده است .به هر رو ،خط تماما ً نبطی است.
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- ٢کتيبهی زير در سکاکا در عربستان پيدا شده است .اين کتيبه را ميان  ٣٠٠تا  ۴٩٠ميﻼدی تاريخگذاری کردهاند.
ولی اکثر پژوهشگران بر اين نظرند که مربوط به سدهی پنجم است ) ۴٠٠تا  ۴٩٠ميﻼد( (۵) .هنوز خط عربی
امروزی وجود ندارد.

- ٣کتيبهی زير مربوط به امرالقيس است که در سال  ٣٢٨ميﻼدی حک شده است .زبان عربی است ولی خط آرامی
میباشد.
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نقر آن  ۵۶٨ميﻼدی میباشد.
- ۴کتيبهی زير معروف به کتيبهی »حران« است )دو زبانه عربی و يونانی( و سال ِ
همانگونه که خوانده متوجه شده هنوز خط عربی به شکلی که ما امروز میشناسيم تکامل نيافته بود و سرشار از
حروف آرامی میباشد .در اين جا جوانههای خط عربی را مشاهده میکنيم.

با خاطر آسوده میتوان گفت که تا سا ِل  ۵۶٨ميﻼدی )يعنی دو سالِ پيش از به اصطﻼح تولد »پيامبر اسﻼم«( هنوز
خط عربی اساسا ً با حروف آرامی نوشته میشد .

تا اين لحظه که خواننده مشغول خواندن اين نوشتار است ،کهنترين سند تاريخی به زبان و خط عربی ) (۶که ما در
اختيار داريم ،قراردادِ خريد  ۵٠گوسفند است که فردی به نام »امير عبدﷲ« برای سپاه خود در مصر از خليفه تذرق و
عربی سند ،سال  ٢٢آمده )بدون
ت
خلفيه اصطفن دريافت کرده است .اين سند دوزبانه است ،عربی و يونانی .در قسم ِ
ِ
اشاره به سال هجری يا چيزی که نشانگر »اسﻼم« و »مسلمانی« باشد( و در کنار آن سا ِل مالياتی بيزانس قيد شده
است که برابر است با  ٢۵آوريل  ۶۴٣ميﻼدی .اين سند در حال حاضر در موزهی ملی اتريش قرار دارد:
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بنابراين شکلگيری خط کنونی عربی میبايد چند سال پيش از  ۶۴٣ميﻼدی )سال سن ِد خري ِد  ۵٠گوسفند( رخ داده
باشد .ايرانيان سرانجام پس از شکست دوم از هراکليوس در سال  ۶٢٨ميﻼدی مصر را ترک کردند ،و از سال ۶٣٢
ق بيزانس آغاز شد .از سال  ۶٣٩تا  ۶۴١ميﻼدی عربها توانستند بر مصر چيره
حمﻼ ِ
ت غسانيان به استانهای ساب ِ
شوند .پاپيروسهای ديوانساﻻری مصر که از سال  ۶٣٩ميﻼدی به بعد بهجای ماندهاند تماما ً به زبان يونانی يا زبان
خط عربی
خط يونانی( است .از همين سا ِل  ۶٣٩ميﻼدی است که عربهای غسانی به صرافت تکميل ِ
قطبی )با ِ
ميان سالهای  ۶٠٠تا  ۶۴٣ميﻼدی به ثبت
خط عربی که
میافتند .ما تا اين لحظه هنوز مدرک يا کتيبهای به زبان و ِ
ِ
برگ درختِ خرما،
رسيده باشد نيافتهايم .به ويژه شک و پرسشگری زمانی شدت میيابد که ما تا کنون هيچ استخوان،
ِ
پوست يا لوحِ گلی که کاتبانِ وحی به ثبت رسانده باشد ،کشف نکردهايم.
ق روايات اسﻼمی ،معاويه يکی از کاتبان محمد بوده است .البته اين قصه نمیتواند سنديت داشته باشد ،زيرا
طب ِ
خط عربی يک چنين سنگنبشتهی ابتدايی )شکل پايين( در
نمیتوان باور کرد که فردی پس از  ۵٠سال کتابت به ِ
طائف از خود بهجای گذاشته باشد.

ت
ت ساختن آبگير )سدّ( طائف در سا ِل ) ۵٨بدون صف ِ
کتيبهی زير همان سنگنبشتهایست که معاويه به مناسب ِ
»هجری«( حکاکی کرده است .
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همانگونه که خواننده متوجه شده است ،نه در سند خريد و نه در کتيبهی معاويه نقطهگذاری )اعجام( و اِعراب گذاری
وجود ندارد .مقايسهی اين دو نوشتهی عربی از دو جهت حائز اهميت است :نخست آن که هم سند خريد و هم کتيبهی
معاويه در مناطقی يافت شدهاند که قلمرو غسانيان بودهاند يعنی در مصر و طائف؛ دوم آن که اين رسمالخط در طی اين
 ٣٧سال )از سال  ۶۴٣تا  ٢١ / ۶٨٠تا  (۵٨تقريبا ً هيچ تغيير کيفیای به خود نديده است .ذکر اين نکات به اين دليل
ق غسانيان ،ولی
مهم است که نشان میدهند علیرغم شکلگيری خط عربی  -دست کم از سال  ۶٣٩ميﻼدی -در مناط ِ
هنوز در ميانِ همهی عربها به ويژه عربهای حيره جا نيفتاده بود.
همانگونه که در باﻻ گفته شد ،نظريهی اعجاز قرآن به تدريج از پايان سدهی سوم هجری شکل گرفت و اوج آن در
قرن پنجم هجری بود که متکلمان مسلمان در برابر معجزههای پيامبران يهودی و مسيحی ابداع کردند .در رون ِد
شکلگيری همين نظريهی اعجاز است که »امی بودن پيامبر«» ،جاهليت« و »اهل کتاب« به گونهای ديگر مورد
ناف قرآن با گذشتهی واقعیاش قطع میگردد.
تفسير قرار میگيرند به گونهای که بن ِد ِ

عربی قرآن ،زبانِ عربی »مبين« و ناب است؟ يا آميختهایست از زبانهای
نکتهی مهم ديگر اين است که آيا زبان
ِ
ديگر؟ برای پاسخ به اين پرسش نگاهی بيندازيم به زبان قرآن.
سخن پايانی

اين سلسله مقاﻻت در همين جا به پايان میرسند .زيرا هدف اصلی نه اثبات يک نظريه معين بلکه طرح پرسشهای
نوين بوده است .اين پرسشهای نوين همگی بر اساس مدارک ملموس و واقعی شکل گرفتهاند و روايات اسﻼمی را که
دويست سال پس از »هجرت« نوشته شدهاند به چالش میکشانند .هر کس که امروزه اندکی با علم ُجرمشناسی
)(Criminologyآشنا باشد ،میداند که ضعيفترين حلقه در فرآيند جرمشناسی» ،شاهدها« هستند .روايات اسﻼمی بر
اساس گفتههای «شاهد«ها استوار شده و آنهم دست کم دو سده پس از قدرتگيری عربها.

اين که چرا اسﻼمشناسی از اوايل سدهی بيستم و به ويژه پس از جنگ جهانی دوم از مسير علمی خود خارج گرديد،
خود مبحثی جداگانه است که میبايد آن را در مناسبات سياسی  -اقتصادی جهانی بررسی کرد .ولی میتوان خوشبينانه
آغاز ناروشن اسﻼم پرتوافکنی کنند ،همانگونه
گفت که ما در آينده با مدارک تازهای روبرو خواهيم شد که میتوانند بر
ِ
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کشف کتابخانههای نجع حمادی در مصر و قُمران در کنارهی دريای مرده ،تاريخ ساختگی مسيحيت را پس از
که
ِ
 ٢٠٠٠سال برای ما فاش کردهاند.

از سوی ديگر بايد گفت که ما امروزه در آغاز عصری هستيم به نام فناوری نانو ) (Nano Technologyو ليزر.
امکاناتی که اين دو فناوری در اختيار ما قرار خواهند داد ،کيفيت زندگی ما را در بسياری از حوزهها دگرگون خواهند
کرد ،يکی از اين حوزهها علم باستانشناسی خواهد بود.

آغازين اسﻼم در حقيقت ما را به اين شناخت رهنمون خواهد که دين اسﻼم چيزی نيست به جز
ِ
ِ
بررسی علمی تاريخِ
شکل تعديل يافتهی اديان پيشين در قالب زبان عربی .اين بدين معناست که تاريخ هيچ گاه از صفر آغاز نمیشود و
گوهر تاريخ ،پيوستگی ) (Continuityآن است .حتا از نظر فيزيک نجومی ،انفجار بزرگ )(Big Bangهم نقطهی
برآيش ) (Evolutionپديدههای طبيعی و
صفر نبوده و نيست .به سخن ديگر ،درک تاريخ ،يعنی درک و شناخت
ِ
اجتماعی .بدون شناخت اين گوهر هستی يعنی برايش ،درک پديدههای کوچک و بزرگ در گيتی ناشدنی است و
همواره ما تصوير نادرستی از »جهش( »موتاسيون ) / Mutationخواهيم داشت.

به هر رو ،نقطهی آغاز در پژوهشهای نوين دربارهی اسﻼم که ادامهی تفکر تاريخی  -انتقادی گلدزيهر است سرانجام
در پايان سدهی بيستم توسط کارل -هاينتس اوليگ ،فُلکر پُپ ،مارکوس گروس ،گرد روديگر پوئين ،اليزابت پوئين و
چند نفر ديگر پايهگذاری شد و در حال حاضر بيش از سد کارشناس از کشورهای گوناگون جهان را در میگيرد.
سريانی که در
خوشبختانه از چند سال پيش مدارک و اسنا ِد مسيحيت شرق )نستوریها و يعقوبیها( به زبان ُ
کتابخانههای کليساها و به ويژه واتيکان خاک میخوردند ،به تدريج در اختيار پژوهندگان قرار داده میشوند .اين
گرايش به طور قطع میتواند بخشی از ناروشنیها را روشن سازد.

تاريخ آغازين اسﻼم کجا قرار دارد ،ولی میدانيم در آن جايی نيست که روايات اسﻼمی برای
ما نمیدانيم که »حقيقت«
ِ
ما به ارث نهادهاند .نزديک شدن به اين »حقيقت« راهیست طوﻻنی و ناهموار که فقط میتوان با تفکر پرسشگرانه و
انتقادی اين راه را طی کرد .به عبارت ديگر ،هر چه ما بيشتر با ابزار تاريخی  -انتقادی به جهان و موضوعات آن
فرهنگ
بپردازيم ،به همان اندازه نيز از تفکر دينی يا »فرهنگ دينخوبی« ]دوستدار[ خود فاصله میگيريم و به
ِ
پرسشگری نزديکتر میشويم.
http://www.eslamshenasi.net
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