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 گفتارششم

 زمان عثمانفتوحات در

عمر پيش از آنكه بميرد يك شوراي انتخاب خليفه توسط شش تن از مشاورانش      
عثمان، علي، طلحه، زبير، سعد ابي وقاص،     (كه بازماندگان ياران برجستة پيامبر بودند 

تشكيل داد تا يكي از خودشان را به عنوان نامزد مقام خالفت به    ) عبدالرحمان عوف
پس از مرگ عمر، و در نخستين روز   . ايش بيعت بگيرند مردم مدينه معرفي كرده بر 

با اتفاق آراي همة  ) شوهر دوتا از دختران پيامبر( هجري، عثمان ابن عفان 24سال 
 1. مردان مدينه، كه در يك روز در مسجد پيامبر با او بيعت كردند، انتخاب شد     

ها از   عرب  درهرسوآغازشد و   كشورمان  قيامهاي پراكندة مردم   آينده  درماههاي  
 گزارش روشني 2. شدند بيرون رانده خوزستان و همدان وآذربايجان     پارس و  نقاطي در

 از يك .كه نشان بدهد يزدگرد در اين هنگام دركجاي كشور ميزيست دردست نيست 
 از بخت بد ايران در اين زمان هيچ  3. در استخر بوده است   اوگزارش طبري برمي آيد كه 

 سپهدارانِ    و؛م ستمكشيده جهت دهد وجود نداشت    نيروئي كه بتواند به حركت مرد  
 شدن خويش و آرزومند نابودي يزدگرد و   شاه در رؤياي ة كشورمتنازع در گوشه گوش 
درنتيجه كشور را نزاعي سراسري دربر گرفته      . با هم در ستيز بودندديگر رقيبان قدرت   

 متحد كننده      نيرويبه راه افتاده بود در غياب يك      برضد عرب   قيامهاي پراكنده كه   . بود
 .  برسد نتيجه نميتوانست به   كلي ازهم پاشيده شده بود   و درحالي كه ارتش ايران به

درگذشت عمر براي مدت كوتاهي رؤساي قبايل عرب را به خود مشغول    
داشت، زيرا كه نميدانستند خليفة جديد كداميك از فرماندهان عاليرتبة كوفه و بصره را             
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 و فرماندهي عالي اين دو شهر را به چه كساني خواهد سپرد؛    مورد تأييد قرار خواهد داد  

با اين حال، هركدام از رؤساي قبايل عرب به عنوان فرمانده ارتش قبيله يي خودش عمل         
هرمجموعه ازاين قبايل مهاجم درهرجاي ايران كه بود ميتوانست آن نقطه از          ميكرد و

تجمع   . يامهاي مردمي برآيد ايران را براي خودش حفاظت كند و ازپس بسياري از ق 
در  متعددي درآمده بود كه    پادگانيِ  مراكزعربان در نقاط مختلف ايران به صورت 

هركدام از اين پادگانها داراي    .  ميزيستند هركدامشان چندين تيره از قبايل مختلف عرب   
ان  در آذربايج  مثال . ي بود كه از ايرانيان گرفته شده بود ساز و برگهاي نظامي قابل توجه  

در  4.يك نيروي ده هزار نفري عرب مستقر بود و در ري يك نيروي چهار هزار نفري        
نيروي جنگيِ قبايلي كه   .  همدان و اسپهان نيز استقرار نيروهاي عرب به همين سان بود         

در اين مراكز پادگاني استقرار داشتند با توجه به اينكه هركدام چه شماري مرد جنگي  
اه الزم ميشد ازكوفه نيروهاي الزم به اين پادگانها     هرگ. داشتند براآورد ميشد  

هزار جنگجوي احتياطي آماده در اختيار فرمانده عرب        دركوفه هميشه چهل . پيوست مي
 . بصره نيز همين وضع را داشت   5.مستقر دراين شهر بود  

 در  قبايل عرب مستقر   ) دوسال اولِ خالفت عثمان   (هجري  25 و  24در سالهاي 
به كار جمع آوري غنايم بودند و درغياب نظارت مدينه مردم بي دفاع          ايران بيشتر دست  

 را به بهانة اينكه   مناطق تحت نفوذشانشده را غارت ميكردند و در هرفرصتي آباديهاي  
 تاراج  دادهمورد حمالت مجدد قرار   يكي از شروط صلح را مراعات نكرده اند 

 به بهانة اينكه از پرداخت باج      26 و  24 آذربايجان در سالهاي   مثال  چنانكه   . ميكردند 
 همدان نيز .است دوبار مورد حمله قرار گرفتو عصيان كرده  شده سر باززده   توافق

 . همين وضع را داشت؛ و ديگرمناطق ايران نيز چنين بود   

به مدتي آنچه سبب شد كه لشكركشي منظم به سرزمينهاي درون ايران براي        
كارگزاران بلندپاية لشكري وكشوري    تعويق افتد تصميم عثمان به جابجا كردن 

عمر به عثمان وصيت كرده بود كه كارگزاران سابق را تا يكسال       . دركوفه و بصره بود  
 ولي در اين مدت برآن نبود كه   ؛ عثمان به اين وصيت عمل كرد 6. نكند بركنار  
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مسئوليتهاي مهم را به هيچكدام از كارگزاراني كه عمر منصوب كرده بود واگذارد،        

تصميمي   سياستي را درپيش گرفت كه فرمانداران و فرماندهان را در حالت بي          بلكه  
 . نگاه داشت

كوفه دردست مغيره ابن شعبه و        فرماندهي عربهاي     وقتي عثمان به خالفت رسيد   
ارتباط اين دومركز فرماندهي با     . بصره دردست ابوموسا اشعري بود     فرماندهي عربهاي    

 نظامي كه عمر ابداع كرده بود، نيمة شمالي   بنديِ مايران به اين نحو بود كه طبق تقسي 
 تا آذربايجان و اسپهان و ري    و همدانعراق و نواحي غربي و مركزي ايران از نهاوند

 به پارس   خوزستان و    عراق و نيمة جنوبي   كوفه بود؛ و شعاع فتوحات در  به طرف شرق  
ابع كوفه در ايران   عربها متصرفات و تو    . داشت بصره قرار    در شعاع فتوحات   طرف شرق 

لشكرهاي  . ميناميدند» ماهِ بصره«، و متصرفات و توابع بصره در ايران را  »ماهِ كوفه«را 
 از پارس مستقر بودند؛ و لشكرهاي تابع كوفه در        مناطق غربي تابع بصره در خوزستان و     

 .  ايران تا ري و آذربايجان استقرار داشتند   غربديگر نواحي 

ي كه عراق و بخشهائي از ايران   شوق عربان  ن شور و كار آمدن عثما   روي پس از
قبايل عرب درسالهاي خالفت    .  براي ادامة فتوحات مثل زمان عمر نبود    را گشوده بودند 

 جمع آورده بودند كه   عراق و ايران آنقدر ثروت در   توسط تاراجهاي همه جانبه،  عمر
ن وگاه دهها غالم   خانوادة عرب چندي درهر هرقبيله داراي ثروتهاي نجومي شده بود و

كه در ايران مستقر   عرباني  .  خدمت ميكردند ازبهترين و شريفترين جوانان ايران     وكنيز 
دستشان بيرون ميكشيدند و به    بقاياي دارائيهاي ايرانيان را بعناوين مختلف از    بودند

آنها ازاين طريق به خواسته هايشان دست مي يافتند و ديگر   . اسير گيريها ادامه ميدادند 
 كه سراسر نقاط جنوبي و مركزي و غربي ايران     . ة فتوحات نميديدند   يازي به ادام ن

 و امنيت وآرامش    بود  درمعرض تاراج پيگير قبايل عرب       درزمان عمر فتح شده بود  
 عربها    .به كلي از اين نواحي سلب گرديد و قحطي و كمبود در همه جا گسترش يافت 

شان نگاه دارند به هروسيله ئي دست    براي آنكه ايرانيان را دروحشت دائم از خود  
آن بود كه اگر مردم منطقه ئي درصدد تالش براي  ة آنها   متداولترين شيو . مي يازيدند
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رهايي برمي آمدند، به هنگام برداشت محصوالت كشاورزي در كشتزارها آتش           

اين . مي افكندند تا مردم را در وحشت از قحطي نگاه داشته ازفكر مقاومت بازدارند          
بيشترين بازده نيز براي     ة اندك صورت ميگرفت و   بود كه به آساني و با هزين كاري

 مردم نيز مجبور بودند كه وضع موجود را با تمام  .كنترل حركتهاي مردمي دربر داشت 
مصيبتهايش تحمل كنند تا مصيبت بزرگتر برسرشان نيايد و درقحطي مصنوعي فنا         

تن آنها به اشكال بسيار فجيع و     ربودن شخصيتهاي متنفذ و مردمي وكش    . نگردند 
 . ترس آور نيز از ديگر شيوه هاي عربها براي مرعوب نگاه داشتن مردم بود      

 دست به كارِ جابجا كردن كارگزاراني شد كه عمر ابن خطاب     25عثمان درسال  
در عراق و ايران به كار گمارده بود؛ و برآن شد كه عناصر مورد اعتماد خودش را  

او مغيره ابن شعبه را از فرمانداري كوفه        .  ي و لشكري بگمارد درمناصب حساس كشور 
چندماه بعد سعد را به اتهام        . ي او منصوب كرد سعد ابي وقاص را به جا   بركنار كرده   

قبه را كه از بستگان خودش   وليد ابن ع اختالس اموال بيت المال كوفه بركنار كرده 
عقبه كه   وليد 7.مانداري كوفه داد فر - ولي در عراق و ايران هيچ سابقه ئي نداشت -بود

 درصدد  تا آن زمان ازكاروانِ جهادگران به دور نگاه داشته شده بود بي درنگ   
 ولي به جاي آنكه لشكر به نواحي دوردست     ؛ افتاد به هدف گردآوري مال   شهرگشايي 

.  بود باجگذاريبفرستد خودش شخصا به آذربايجان لشكر كشيد كه در پيمان      
 مدينه قرارداد مكتوب داشت كه مورد تعرض قرار نگيرد و مردم      از طرف آذربايجان 

هيچ آتشكده ئي در     عقايد خودشان را حفظ كنند و    آذربايجان آزاد باشند كه دين و     
آذربايجان متقابال تعهد سپرده بود كه ساالنه         .  آذربايجان نبايد مورد تجاوز واقع شود       

كن با پخش شدن خبر كشته شدن   لي 8. هشتصد هزار درهم باج به دولت عربي بپردازد 
عمر مردم آذربايجان سر به شورش برداشتند، و از پرداختن باج به عرب خودداري    

 و شهرها و روستاها را  لشكركشيد به آذربايجان    هجري25اواخر سال  وليد در .ورزيدند 
ه با انبوهي از غنايم    تجديد نمود  با شروط سخت تري تاراج كرد و قرارداد صلح سابق را

 9.و شمار بسياري اسير دختر و پسر به كوفه برگشت  
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 سقوط پارس وكرمان

 به بعد پيوسته تالش     24ابوموسا اشعري كه فرمانده نيروهاي بصره بود از سال         
براي تصرف شهرهاي كوجك و روستاهاي پارس را ادامه داد، ولي مقاومتهاي جانانة         

 هجري از  28سال اواخر رداو . مردم به او امكان تصرف شهرهاي بزرگ را نميداد  
 ساله از  23رياست بصره بركنار شد و جايش را عبداهللا ابن عامر گرفت كه جواني        

اين جوان .  بود ، و پسرِ دخترعمة پيامبر ة عثماناز عموزادگان و پسرخال   بني اميهخاندان 
 ايران افتاد، و در ابتدا شهرهاي خوزستان را   درون درصدد لشكركشي بهبي درنگ نيز 
 مورد حمله قرار    شان سر باززده درشورش بودند     پيمان صلح درآن اواخر از اجراي كه 
ر را مأمور فتح    عمعبيداهللا ابن م   همزمان مردي به نام   و  10 تاراج كرد؛  براي چندماه داده

 در رامگرد استخر شكست     عرب نيروي دفاعي استخر توانست سپاه      . استخر و گور كرد  
بعد ازآن خود عبداهللا عامر با سپاه عظيمي به استخر    . ددهد و عبيداهللا را به قتل برسان  

ازآنجا كه    .محاصره گرفت  حمله برد و پس از عقب زدن نيروي دفاعي شهر آن را در   
 در استخر پناه گرفته بودند و با تمام     از بزرگان پارس  بقاياي خاندان ساساني و بسياري   

بر استخر دست يابد، و بعد از آنكه      عامر نتوانست  عبداهللا  توانشان از شهر دفاع ميكردند،  
 تاگويا يزدگرد . گور يورش بردشهرتلفات سنگيني داد از استخر عقب نشسته به   

همينكه نيروهاي عرب به گور نزديك شدند، يزدگردِ بزدل         . شهر گور بود اين زمان در  
زير  شهرگور نيز جانانه به دفاع ايستاد و مدتها در    11.بار و بنه بربسته راهي كرمان شد  

 عامر بيش از يك سال به طور        عبداهللا.   عامر پايداري نشان داد   عبداهللامحاصرة شديد    
در اين حمالت تلفات    . مكرر استخر وگور را مورد حمله هاي متناوب قرار ميداد     

سنگيني بر نيروهاي عرب وارد مي آمد ولي آنها را براي تسخير اين دوشهر و             
 آنكه عربان ميدانستند كه گنجهاي عظيمي در    انتقامگيري استوارتر ميساخت؛ به ويژه  

 است، و برآن بودند كه به هرقيمتي باشد     قرنهاي درازي استخر خفته است كه اندوختة   
 .  دست يابند انبوه بر اين ثروتهاي 

ه به كلي تخريب شد و گور ازپا در آمدشهر هجري ابتدا 29سرانجام در سال   
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 - عامر در استخر    عبداهللا .  خر سقوط كرد  و چند ماه بعد ازآن است      مردمش كشتار شدند،  

ازآنجا كه شهرگور و استخر سرنوشت    . دست به انتقام بيرحمانه زد -همچون شهرگور 
بالذري مينويسد كه   .  مشابهي داشتند، من فقط گزارش مربوط به استخر را بازمينويسم      

ر گرد همة سران خاندانهاي ايراني را كه در آنشه « استخر  گرفتنعبداهللا عامر پس از   
به سبب پايداري   . »آمده بودند از دم تيغ گذراند و چهل هزار تن ازآنها را قتلِ عام كرد       

 استخر و تلفاتي كه عربان درراه دستيابي بر استخر داده بودند      شش سالة درازمدتِ 
 عامر سوگند خورده بود كه وقتي بر استخر دست يابد آنقدر مردم بكشد كه      عبداهللا

و چون شهر را گشود دست كشتار برگشاد، . هر جاري گردد سيل خون از دروازة ش
او براي آنكه به سوگندش عمل      . افتاد  ولي هرچه مردم كشته شدند خون به جريان نمي 

 سرافكنده در نيايد، دستور داد آب برخونها بستند تا به جريان افتاد            اهللاكند تا در پيشگاه   
مجموع مرداني كه در استخر   بالذري مينويسد كه  نيز 12.و از دروازة شهر گذشت  

 13. شدند از صدهزار تن فراتر رفت  كشته عامر   عبداهللا توسط

كه نيرومندترين شهرهاي پارس بودند بازهم         استخر و گور   با وجود سقوط  
، زيرا به تجربه    ورزند  پايداري ديگرشهرهاي پارس تصميم داشتند كه دربرابر عربان   

 كنند جز غارت شدن و به اسارت      ومت مقا ميدانستند كه چه تسليم عرب شوند و چه  
 . هيچ آينده ئي درپيش نخواهند داشت    رفتنْ 

 را در طلب يزدگرد به كرمان گسيل لشكري عامر  عبداهللا پس از سقوط استخر   
  ه ع بود در بيمند كرمان شكست يافت    جاشِ  كه فرماندهش مردي به نام م   لشكراين . كرد

با   مجاشع    باز .ته جان به در برد به كشتن رفتند و مجاشع گريخ      افرادش  بخش اعظم 
به كرمان حمله برد و اين بار توانست بيمند و بروخره و سيرجان و     نيروي عظيمي  

عربها چنان در منطقه دست به  . رده از مردم اين شهرها انتقام بكشد جيرفت را فتح ك
  ستمها و به نوشتة بالذري، بسياري از مردم سيرجان از دست  فساد و تباهي گشودند كه 

 14. بگريزند  )بلوچستان (ران كَك به م تجاوزهاي آنها مجبور شدند   

در حملة عرب به كرمان نيز خبري از يزدگردِ بزدل نيست؛ زيرا كه وقتي      
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 .نيروهاي عرب به كرمان نزديك شدند او بار و بنه بربسته به زرنگ سيستان گريخت       

 سقوط سيستان

 فتوحات خوزستان درعهد       ازقهرمانان -ربيع ابن زياد حارثي    هجري   30درسال  
 يزدگردِ بزدل در سيستان نيز نماند و   . را عبداهللا عامر به سيستان گسيل كرد -عمر

شنيدن حكايتِ  . جواهراتش را برداشته با غالمان و كنيزانش به خراسان گريخت   
جنايتهائي كه ربيع ابن زياد در سيستان كرد مو را بر اندامِ هرانسانِ نيك انديشي راست         

 مشغول    بيرون شده شهر از در حالي به يك آبادي بنام زالك رسيد كه مردم    او .ميكند 
عربان براين جمع مسالمت جو و    .  بودند )احتماال سيزده به در  (جشن برگزاري مراسم  

 بسياري از مردم    اركشت   برگزاري جشن ملي خويش حمله ور شدند و پس از     گرمِ
ا ساعاتي پيشتر تمام وجودشان را  بي دفاع و به اسارت گرفتن زنان و دختراني كه ت   
 كه برطبق شرائط ند  مجبور ساخت هشاديهاي جشن فراگرفته بود، دهكان را اسيركرد 

آباديهاي كركويه و هيسون و نوك و  . شان با آنها صلح كند و باجگذار شود  تحميلي
را يكي پس    هدفهاي بعدي ربيع ابن زياد بود كه آنها    زوشت و ناشروز و شراود   

در ناشروز ابتدا تلفات سنگيني داده شكست     عربها . ورد حمله قرار دادازديگري م
يكي پس  را  اين آباديها   ربيع  . ولي در حمالت بعدي آن شهر را ازپا درآوردند    15يافتند،  

 تاراج كرد و بسياري از مردم را به اسارت گرفت، و با   ازپا درآورده از ديگري 
 را كه  ) *زرنج  به عربي  (نگ  رها شهر ز   و درپي آن ت بس باجگذاري دهكانانشان قرارداد    

. مردم روبرو شد  شديدِ با مقاومت  در زرنگ  ربيع  . گرفت مركز سيستان بود به محاصره  
 .  ولي حاضر به تسليم نشدند نبردهاي درازمدتي كشتگان بسياري دادند      در شهرمدافعان 

 كه مجبور شدند   و بزرگان شهر ،ة شهر تمام شد تا آذوق محاصره به طول انجاميد  
 وارد مذاكره براي  ربيع ابن زياد   به خاطر نجات جان مردم از گرسنگي و هالكت با     

                                                           
انستان است، ازشهرهاي مهم ايران  زرنگ كه اكنون با نام زرنج در شرقِ زابل واقع شده و شهر مرزي افغ-*

 .باستان بوده و در سنگ نبشته هاي داريوش بزرگ با نام دِرنگيانا ازآن نام برده شده است
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چرده و خشك   مردي بلندقامت و سياه    «به نوشتة بالذري     كهابن زياد    ربيع  .  صلح شوند

را به حضور بپذيرد اجساد كشتگان ايراني مرزبان سيستان  ، قبل ازآنكه  » و چروكيده بود
و   اجساد نهاد برروي آن صفه چندين پشتي از     ي ساخت و ه ئصف ازآنها   را جمع آورد و  
دراين حالت نشسته به اجساد تكيه داده،  روي اين كرسيهاي الشه ئي  خود و افرادش

طبق قرارداد  . را به حضور پذيرفت   ، مرزبان سيستان   و رعب انگيز    چندش آور  وحشيانه و 
 كه هزار جوان را با هزار    تعهد سپرد مرزبان  منعقد كرد،  مرزبان   با مرد صلحي كه اين 

 16. تحويل دهد و شهر را تسليم كند اوجام زرين به  

 :ف تاريخ سيستان نيز ازاين واقعه چنين ياد كرده است   ؤلم

 ازآن كشتگان ساختند و جامه برروي كشتگان     ئيفرمود تا صفّه  ] ربيع [
 .پس برشد و برآنجا نشست   .  افكندند، و هم ازآن كشتگانْ تكيه گاهها ساختند     

چون به لشكرگاه اندر    . ؤبدان بيامدند  م ؤبدو ايران پسر رستم با بزرگان و م  
ربيع مردي درازباال    . آمدند، به نزديك صفه آمدند، فرود آمدند و بايستادند      

چون ايران پسر رستم . وگندمگون بود و دندانهاي بزرگ و لبهاي قوي داشت   
گويند : اران را گفتاورا برآن حال ديد و صفة او ازكشتگان، بازنگريد و ي    

اينك اهريمن فراديد آمد، كه اندراين هيچ شك    ! اهريمن به روز فراديد نيايد  
 17. ربيع پرسيد كه او چه ميگويد؟ مترجم بازگفت؛ و ربيع بسيار خنديد      . نيست

ربيع ابن زياد و سربازانش وارد زرنگ شدند و هرچه خواستند كردند وآنگاه به               
 رستم دستان رخش خويش    - ايرانيداستانهاي  طبق -و ،سنارود كه درآن نزديكي بود  

را درآنجا بسته بود، يورش برده آن آبادي را گشود و بعد ازآن براي مدت دوسال و             
اين مرد در اين مدت    . نيم در زرنگ اقامت گرفت تا آباديهاي اطراف را تاراج كند      

  گرفتهه اسارت را بدختر و پسر همواره مشغول تاراج كردن بود، و بيش از چهل هزار  
 18.  آنها را به مدينه بفرستد   »خُمس«تا  با خود به بصره برد، 

 به زودي درميان   تمدني شان به سبب برتري نژادي و  نوجوانان اسيرشدة سيستاني  
 رسيدند و دراين مناصب توانستند      باال به مناصب  بردگي  دروضع   ه جا بازكرد  اربابانشان 
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 معروف اين    برده شدگانِ  از .  ايفا كنند نقش تاريخيشان را در خدمت به تمدن بشري    

سازان سياسي خراسان      بود كه نوه  اش بختري ابن مجاهد از حادثه     نوجواني دوره يكي  
 نامش را  دربصره مسلمانش كردند و  بود كه نوجواني  ديگر19.در اواخر عهد اموي شد

نيان  كه دوران شركتِ ايرا-حجاج ثقفي زمان در و پسرش صالح ،عبدالرحمان نهادند
از ديگر اسيران  . مسئول حسابداري ادارة ماليه در بصره شد -در شئون دولتي بود

 سياسي  مرداند بود كه نوه  اش ابراهيم بسام از جملة   از شراو نوجوانيمعروف اين ناحيه   
 20. انقالب بزرگ شرق به رهبري ابومسلم شد    از فعاالنِاواخر عهد اموي و 

اي مهم بازرگاني بين المللي ميان ايران و هند  شهر زرنگ به خاطر اينكه از شهره   
همينكه ربيع به بصره     . بود يكي از ثروتمندترين شهرهاي شرق ايران به شمارميرفت  

 مجددا يك فرمانده     .برگشت مردم سيستان برضد سلطة عربها سر به شورش برداشتند        
    عرب به نام عبدالرحمان ابن سا شكست داد مردم زرنگ ر    او .شدسيستان گسيل    بهره  م 

  طبق آن مبلغ دوميليون درهم باج و وادار به انعقاد قرارداد صلح جديدي كرد   مرزبانو 
 21. اهدايي گرفت- به اصطالح - و دوهزار نوجوان آزادة پسر به عنوان اسير و بردة  نقدي

مورد حمالت مكرر واقع     هجري  34نه تنها زرنگ بلكه همة آباديهاي سيستان درسال        
 زيرا كه هيچكدام از آباديهاي اين منطقه تا اين زمان  22؛تاراج گشتنددرپي   شدند و پي

آمادگي تسليم كامل به عربها را نداشتند؛ و هيچ چيزي جز زور و جبر و ارعاب         
 . نميتوانست اطاعت آنها را نسبت به دولت اسالمي تأمين كند  

 سقوط خراسان

ابن  هجري عبداهللا  30به سيستان، در سال  ازبصره   همزمان با گسيل ربيع ابن زياد 
جهادگرانِ چندين قبيله در چندين لشكر با او . شدبه خراسان گسيل  ازكوفه خازم 

ست و اشپندورخ و   اين لشكرها نواحي زام و باخرز و جوين و بيهق و ب    . همراه بودند 
با دادن تلفاتي ازپا درآوردند و      يكي پس ازديگري   زاوه و خواف و اسپرائن و ارغيان را     

نيشابور ماهها زير    .  به نيشابور حمله بردند   سپس .  ردند و اسيران بسيار گرفتند    تاراج ك
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 و بعد از پايداريهاي جانانه و دادن خونهاي گرانبهاترين    23 مقاومت كرد، همحاصر 

جوانان و ته كشيدن كلية خواربار شهر، ناگزير شد كه تسليم عربان شود و به قرارداد  
رارداد صلح نيشابور باج ساالنه ئي به مبلغ يك     در ق. صلح عبداهللا خازم گردن نهاد

عربان چون  .  بعد ازآن نوبت سرخس رسيد    24.ميليون درهم بر مردم شهر تحميل شد  
مقاومت شهر را در هم شكستند شهريار سرخس را كه زادويه نام داشت مجبور به       

ان   پذيرش قرارداد صلحي كردند كه طبق آن عربان مجاز شمرده ميشدند هرتعداد از زن
در شهر دست به كشتار   دختران شهر را كه مايل باشند براي خودشان بردارند، ولي        و

 و   بهترين و زيباترين دختران شهر را از دامن مادران  عربها الزم به گفتن نيست كه   . نزنند 
 جدا كرده با خودشان مي بردند تا وسيلة اشباع شهوتهايشان سازند و براي      شوهرانشان

 .ن بهشتي بسازند كه براي آخرت نيز به آنها وعده داده شده بود    خودشان در دنيا هما 
عبداهللا خازم درعين حالي كه به زادويه و مردم شهر زينهار داده بود كه هيچكدام از           

 و بعد از آنكه وارد شهر شد    ،آنها را نگيرد و نكشد، نميخواست زادويه را زنده بگذارد      
او زنان خانة زادويه . كشت هيچ بهانه ئي گرفته   زينهارش را زير پا نهاد و زادويه را بدون  

را نيز به تاراج برو و يك دخترِ زادويه را براي خودش برداشت و نام عربي ميثا را براو          
 كيف و بينه و كنارنگ و هرات و بادغيس و پوشنگ بعد از سرخس به تصرف           25. نهاد

رة طوالني تسليم هيچكدام ازاينها بدون مقاومت و تلفات و محاص   . عربان درآمدند  
بر .  باج طوس ساالنه ششصد هزار درهم بود .  بود» عنوتًا «عربان نشدند و فتح همه   

پوشنگ و بادغيس ساالنه يك ميليون درهم، بر مرو شاهجان ساالنه دوميليون و      
گزارش . جو مقرر شد محصول دويست هزار جريب گندم و دويست هزار درهم و

 به طور جداگانه سرسختانه مقاومت    يكي يكيسان  شهرهاي خراهمة كه  ميگويدبالذري 
از در اين گزارش . حيثيت خويش را از دستبر عرب نگاه دارند      شايد بتوانند   ورزيدند 
جداگانه سخن به ميان آمده است كه عموما باجهاي    از آباديهاي خراسان  هركدام 

 26. دوميليون درهمي را متعهد ميشده اند  باالي چندصد هزار درهمي تا   

 ميشد   است كه آماري از مبالغ باجهاي ساالنه ئي كه برمردم ايران تحميل     كافي
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 سرازير بوده و  بصره و كوفه  يران به ا كه چه ثروتهائي ازيم تا متوجه شو يمرا داشته باش

اين ارقام نجومي كه درگزارشهاي عربان      . شده استمي چه ثروت انبوهي وارد مدينه  
 اغراق آميز نيست، بلكه    فته شده بوده، چون ازروي اسناد رسمي خالفت گر  آمده
و همين ثروتهاي انبوه   . دهندة ثروتهاي عظيمي است كه ايرانيان درآن زمان داشتند   نشان

مرفه ترين  و  ثروتمندترين،     ترين،آستانة حملة عربها پيشرفته     در يان كه ايران نشان ميدهد
يتوان معلوم كرد كه  از اينهمه ثروتي كه دركشور خفته بوده است م  . ند  جهان بودمردم

و  . ند نعمتي به سر مي برد     اول قرن هفتم مسيحي در چه رفاه و ناز و    ربعملت ايران در 
آنچه عربان دربين   . ند دراين رفاه و ناز و نعمت به بالي يورش عرب گرفتار آمد  

مرفه و پررونق و  آباد و  آزاد و براي ايران پرامن و) سالهاي فتوحات( 34 تا 16سالهاي 
 آوردند، ويراني، غارت، كشتار، اسارت، تجاوز جنسي گسترده و ارعاب و          متمدن

تمام  . عالوه براينها هيچ چيزي را براي ايران به ارمغان نياورده بودند     . وحشت بود
.   و اسيرگيريها استو كشتارهاي همگاني گزارشهاي فتوحات عرب حكايت غارتها 

كان يافتند، و آنچه را در جنگها از  قبايل عرب در اين سالها در نقاط مختلف ايران اس
عربان به خودشان حق ميدادند     . ايرانيان نگرفته بودند در سالهاي متوالي از آنان ميگرفتند     

 دختر و پسر از آباديهاي ايران بهانه تراشي كنند،   سباياي هرگاه اراده كنند براي گرفتن  
به آبادي حمله ور شوند و       است  آنها عصيان ورزيده    و به بهانة اينكه يك آبادي دربرابر        

از اين رو است كه درگزارشهاي مورخان عرب  . هرچه بخواهند از مردم بي دفاع بگيرند   
، و تكرار فتوحات و تكرار       )نَقَضوا، كَفَروا  ( سخن از عصيان مكرر مردم نواحي مختلف      

  شكنجه كردن كساني كه .كشتارها و تكرار تاراجها و اسيرگيريها بسيار به ميان مي آيد    
 27.مالي نزد آنها سراغ داشتند يكي از شيوه هاي معمولي عربها بود   

همة آباديها و شهرهاي تسخير شده پيمانهاي باجگذاري به عربها دادند و عربها          
 در يك مورد هم   .به آنها پيمان دادند كه با دين و سنتهاي مردم كاري نداشته باشند           

اگر چنين    . باشند الها مسلمان شده يك آبادي در ايران در اين س مردم اشاره نشده كه  
شده بود حتما گزارشگران عرب اشاره ميكردند؛ ولي نيست چنين اشاره ئي در تمام            
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و ما ميدانيم كه عربان دربارة هرواقعه ئي   .  وجود داردكتابهاي تاريخْ گزارشهائي كه در 

 دست ما   به بسياري از وقايع  داشته اند وگزارش  شفاهيكه پيش مي آمده ثبت و ضبطي 
در اين گزارشها حتي به موارد بسيار جزئي مثل اينكه فالن ايراني را چه  . رسيده است 

حتي در  . كس كيستند نيز به ميان آمده است    گروهي اسير و برده كرد و فرزندان اين  
  سرشناس موارد متعددي گفته شده كه چه زن يا دختر اسيرشدة ايراني را فالن عربِ

 با 28.  اورا همسر خويش كرد و فرزندان اين زن كيستند      ه داشت وابراي خودش نگ 
چنين جزئياتي كه درگزارشهاي عربان آمده است محال بود كه اگر در اين سالها         
ايرانياني درجائي داوطلبانه مسلمان شده باشند ازآنها ذكري به ميان نيايد، و گزارشگران       

ان ازآن سخن بگويند سكوت        وبال فراو   برابر چنين حادثه ئي كه مي بايست با شاخ    در
 .اختيار كرده باشند  

 32آخرين تالشِ سازمان يافتة ايرانيان براي مقابله با عربها در خراسان در سال      
توسط سپهداري كه در منابع عربي با نام قارِن از او ياد شده و ما نامش را نميدانيم، و            

اين همان سالي . متوجه ميشويم كه سپهدار خاندان كارن بوده است، صورت گرفت 
 ما 29. است كه يزدگرد سوم در مرو توسط ماهويه از خاندان سورِن به قتل رسيد         

نميدانيم كه قيام كارن درحيات يزدگرد بوده است يا پس از كشته شدنِ او؛ ولي ميتوان          
تصور كرد كه بعد از يزدگرد بوده باشد و او درصدد تشكيل سلطنت براي خودش      

 سورن كه مرو و نيشابور را دردست داشته هيچ همكاري با          بوده است؛ زيرا كه ماهويه  
او نداشته و چه بسا كه برضد او توطئه نيز ميكرده است؛ و اينها همه داستان مصيبتهائي          
است كه رقابت قدرت برسر ايرانيان مي آورده و به سقوط تكه تكة كشور به دست عرب        

 از ديرباز برسر مقام   ميدانيم كه دو خاندان كارن و سورن. كمك ميكرده است
فرماندهي ارتش ايران با هم در رقابت و ستيزه بودند، و چه بسا كه اكنون اين رقابت،             
در ميان پيشرويهاي سيل آساي عربها، به شكل رقابت برسر تشكيل سلطنت موهوم بوده           

 طبسين و بادغيس و هرات    مردم سپاه چهل هزار نفري از  كارن در اينسال در يك. است
گزارش عربان  . دست به كار شد عربها از خراسان راندن  بيرونان گرگان براي و كهست



 169
 بسيار كوتاه است، و چون منابعشان همان - مثل همة موارد مشابهش -قيام كارن  دربارة  

 كارن با اسالم    ميگويند كه به اختصار عرباني هستند كه همراه عبداهللا خازم بوده اند،   
 و جنگجويانش در  كارنلحظاتي كه  يخوني كه در  در شب درجنگ شد، و عبداهللا خازم

 را به قتل رساند و مردانش را كشتار كرد و  كارنخواب بودند برآنان وارد آورد،   
 توسط   مدبرانه  اين گزارش بازگويي يك اقدام   30.ايرانيان را يه سختي شكست داد   

پيشنهاد   كارن  بهباشد كه عبداهللا خازم   بوده  حقيقت امر ميتواند چنين    . عبداهللا خازم است  
 قرارداد صلح منعقد كرده، و به ظاهر برآن بوده كه منطقه       اوصلح داده و درواقع هم با  

وقتي به اين ترتيب كارن را كامال در غفلت نگاه داشته براو شبيخون زده          . را ترك كند 
 . است به شكست قطعي كشانده و

 پارت و گرگان درزمان عثمان

قبه را از رياست كوفه بركنار كرده سعيد         ع   ابن   هجري وليد29عثمان در سال   
سعيد عاص بالفاصله لشكر بزرگي آراسته راهي      .  گماشت شرا به جاياموي ابن عاص 

گزارش  .شده سرزمينهاي پارت وگرگان را مورد حمله قرار داد  نواحي شمالشرق ايران 
مجموع گزارشها   اندكي آشفته است، و از  و گرگان   پارت لشكركشي سعيد عاص به  

 با دولت عربي وارد پيمان     ناچار هجري 30چنين برمي آيد كه مردم گرگان در سال    
.   پرداخت باج ساالنه ئي بين صد تا سيصدهزار درهم را متقبل شدند   شده  باجگذاري 

سعيد ابن عاص با گرگان صلح كرد؛ وآنها گاه صد هزار درهم   «طبري مينويسد كه 
 هزار درهم ميدادند،  لغ بوده است؛ و گاه دويست ميدادند و ميگفتند قرارداد ما بر اين مب   

 31. » كافر شدندكرده و از پرداختن باج خودداري    شكستند و بعد هم قراردادشان را 

بركرانة گوشة   (  تميشه  شهر در مورد  را طبري  مرد اين فتوحات  ونه از  ميك ن
. كرد  پايداري   در برابر عربها  اين شهر به سختي  .نقل كرده است  ) جنوبشرق درياي خزر 

سعيد عاص شهررا در محاصره گرفت تا آذوقة شهر تمام شد و مردم دراثر گرسنگي             
 كه او به مردم  كنند كه شهر را با اين شرط تسليم مذاكره كردندزينهار خواستند و با او  
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سعيد عاص شرط را پذيرفت و يك .  از مردم شهر را نكشد تنامان بدهد و حتي يك

 به عربي نوشته شده بود كه چون  - زيركانه -اد كه درآنتعهدنامة كتبي به مردم شهر د 
او مردانِ وقتي تميشه تسليم شد  .  از مردم شهر را نكشد   يك تن اوشهر تسليم شود 

 كشتار داد  را جدا كرد و دستور  آنها از  يكي تسليم شدة شهر را در دره ئي گرد آورد و  
عباس، پسر عمر، عبداهللا پسر  عبداهللا.   از دم تيغ گذرانديك تنو تمامي مردان را جز آن 

دراين   )امام حسين (، و حسين ابن علي    )امام حسن(زبير، حسن ابن علي    پسر  عبداهللا 
 اين نخستين و آخرين باري است كه نام امام        32.  سعيد عاص بودند   لشكركشي همراه

 .حسن و امام حسين در فتوحات عربي آورده شده است    

 فرجام يزدگرد سوم

يديم، يزدگرد از شادفيروز به ري و ازآنجا به اسپهان و      چنانكه درجاي خود د 
سپس به استخر و شهر گور رفت و بعد ازآن هم به كرمان گريخت؛ و باز از كرمان به             
. سيستان فرار كرد؛ و چون سيستان مورد حملة عرب قرار گرفت به خراسان گريخت  

ي كه دركتابهاي   روايت . دربارة فرجام يزدگرد سوم گزارش قابل قبولي دردست نيست      
 هجري در كنار مرو     32تاريخي آمده و شهرت همگاني دارد آن است كه او در سال        

شايد اين واقعه رخ داده باشد؛ و شايد هم كساني اين        . به دست آسياباني كشته گرديد    
 و چه  ، و آن اينكه دنيا به كسي وفا ندارد   داستان را به هدف بيان حكمتي ساخته باشند،   

 ئي در بيكسي و تنهايي و درماندگي در گوشه  فرجامشان كهردنكشانگبسا شاهان و 
 . يابدخاتمه مي) يك آسيابان   (به دست ناتوانترين مردمان    دورافتاده 

رفت و از خاقان ترك  ) تاجيكستانِ كنوني(روايتي ميگويد كه يزدگرد به بلخ  
ود كه درخواست كمك براي مقابله با عرب كرد؛ و اين درحالي ب ) خاقان كاشغر (

طبري پس از ذكر ورود يزدگرد    . نيشابور و بادغيس و هرات را عربها اخيرا گرفته بودند     
به بلخ و مدد طلبيدنش از خاقان مينويسد كه او به فرغانه شد و درآنجا اقامت گرفت، و      

 در جاي ديگر مينويسند كه او با هزارتن از   33.در اواخر خالفت عثمان به مرو برگشت
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به مرو گريخت؛ و از ماهويه مال طلبيد و ماهويه    )  اساوره : به عربي  (م نظا  نيروي سواره 

به او نداد و چون برجان خودش بيمناك بود شبي همراهان يزدگرد را كشت و يزدگرد 
به تنهايي گريخت و دركنار رود مرغاب وارد خانة آسياباني شد و آسيابان از فرصتي     

ه افكند و اموالي را كه همراه داشت   استفاده كرده اورا كشت و جسدش را در رودخان     
روز ديگر مردم مرو در جستجوي يزدگرد به آن مرد دست يافتند و از او اقرار  . گرفت

سپس جسد يزدگرد را يافتند و آن را        . گرفتند كه يزدگرد را كشته است، و اورا كشتند   
يگري روايت د. در تابوتي چوبين نهادند و به قولي تابوتش را به استخر فرستادند    

ميگويد كه يزدگرد درحالي كه خرزادمهر برادر رستم فرخزاد همراهش بود به خراسان       
گريخت؛ و فرخزاد به ماهويه گفت من پادشاه را به امانت به تو ميسپارم، و خودش به          

يزدگرد ميخواست كه ماهويه را بركنار كند و خرزادمهر را به مرزباني    . عراق برگشت
مكاتبه كرده    ) تركهاي نواحي شرق درياي خزر  (يه با تركان  خراسان بگمارد، ولي ماهو  

چون تركان به مرو رسيدند يزدگرد با سپاه خراسان    . آنها را تشويق به حمله به مرو كرد
ماهويه از بيم آنكه تركان شكست  . براي جنگ با آنها بيرون شد و آنها را عقب زد 

ت، و يزدگرد شكست يافت و يابند با نيروهايش از يزدگرد جدا شده به تركان پيوس  
 ئي   اسبش در پايان روز ازپا درآمد؛ و يزدگرد با پاي پياده گريخته خود را به آتشكده         

دوشب درآنجا ماند و   او . ابِ آتشكده وارد شد  يدركنار رود مرغاب رساند و به آس     
روز دوم كه آسيابان وارد آسياب شد يزدگرد را ديد      .  ماهويه اثري از او به دست نياورد 

مرد رفت و   . انسانم؛ اگر غذائي داري برايم بياور : و از او پرسيد كيستي؟ يزدگرد گفت  
بياور تا     )  يعني برسم (من بايد زمزمه بخوانم چيزي    : يزدگرد گفت. برايش غذا آورد   

. آسيابان به نزد يكي از افسران ارتش رفت و از او وسيلة زمزمه طلبيد  . زمزمه بخوانم
 ام است و از من چنين طلبي كرده    مردي درخانه: واهي؟ گفتبراي چه ميخ: افسر گفت

بايد يزدگرد باشد؛ برويد و  : ماهويه گفت.  آسيابان را افسر به نزد ماهويه برد  .است
تو ميداني كه . تو نبايد چنين كاري كني  : مؤبد به ماهويه گفت . سرش را برايم بياوريد 

اگر چنين كني گناه   . توانند بود دين و پادشاه با همند و هيچكدامشان بدون ديگري ن     
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نيز با تصميم ماهويه مخالفت نمودند؛ ولي ماهويه      ديگراني  . بزرگي مرتكب خواهي شد  

هركس در اين باره سخني بگويد گردنش را        : به آنها دشنام داد و به افسرانش گفت   
. ند ئي را همراه آسيابان فرستاد و به آنها دستور داد كه يزدگرد را بكش         و دسته . بزنيد 

.   برو اورا بكش  :  آنها رفتند ولي جرأت نكردند كه شاه را بكشند و به آسيابان گفتند          
آسيابان وارد شد و درحالي كه يزدگرد درخواب بود سنگي برسرش زده اورا كشت و    

پس ازآن     .  سرش را ازتن جدا كرده به آنان سپرد، و جسدش را در رود مرغاب افكند          
.  بان را گرفته كشتند و آسيابش را ويران كردند  گروهي از مردم مرو رفتند و آسيا 

كشيشي خوزي تبار از ساكنان مرو جسد يزدگرد را ازآب گرفت و در تابوتي نهاده به   
 34. ئي نهاداستخر برد و در دخمه  

باز دراينجا داستان ديگري از اختالف خرزادمهر و ماهويه مينويسند و اينكه          
كرد به صورت ديگري تكرار ميكنند و همان   ماهويه تركان را به حمله به مرو تشويق 

شكست يزدگرد از تركان و وارد شدنش به آسباب را بازميگويند تا به آنجا ميرسند كه              
يكي از سربازاني كه ماهويه براي كشتن يزدگرد فرستاده بوده به يزدگرد ميگويد اگر        

ته كمربند    چهار درهم به من دهي تورا فراري ميدهم؛ و يزدگرد كه پول همراه نداش     
و . جواهرنشانش را به او ميدهد و سرباز اصرار ميكند كه فقط چهار درهم به من بده  

چون يزدگرد پول نداشته اورا با جورابي و طنابي خفه ميكنند و جسدش را به رودخانه       
خوزي تبار كه  مي برد و درجائي به درختي گير ميكند و كشيشي  آب  اندازند، و اورا   مي

 .  و درتابوتي ميگذارد و دفن ميكند   آيد و اورا برميگيرد   مي در مرو بوده 

باز در داستان ديگري يزدگرد به نحو ديگري به آسباب ميرسد؛ و آسيابان به      
طمع جواهراتي كه يزدگرد همراه داشته اورا درخواب با تبر ميكشد و جسدش را به       

در   آب برميگيرد و    كه در مرو ميزيسته اورا از  خوزي تبار اندازد؛ و كشيشي   رودخانه مي
 . دفن ميكند  باغستاني بنائي برايش ميسازد و اورا درآن بنا     

   داستانها ساخته شدنِ همة اين . فرجام يزدگرد ابهام آميز است  بينيم،  چنانكه مي
به هدف حكمت و اندرز بوده است تا نشان دهد كه پادشاه ساساني با آنهمه         چه بسا كه
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ائي ميرسد كه به چهار درهم نياز دارد تا       جبروت و جالل و شوكت، فرجامش به ج     

پس ميتوان تصور كرد كه چنين فرجامي براي يزدگرد  . جانش را برهاند ولي ندارد  
احتماال  (حقيقت آنست كه از وقتي كه يزدگرد وارد مرو ميشود     . زاييدة تخيل بوده باشد   

تواند اطالعي     گرِ تاريخ ازاين بيش نمي     مطالعه كلي گم ميشود واثرش به)   هجري 29سال 
 به نحوي كه هيچگاه    - فقط ميتوان تصور كرد كه ماهويه اورا  .دربارة او به دست آورد   
ماهويه سپهدار خاندان بزرگ و تاريخي     .  سربه نيست كرد -حقيقتش معلوم نگرديد    

احتمال    . سردار نامي دوران پارتيان ميرسيد   » سورنا« به خاندان  اشبود كه ريشه» سورن«
واخر كه شيرازة دولت ساساني از هم پاشيده شده بوده به فكر افتاده   اينكه او درآن ا

باشد كه يك سلسلة نويني در ايران تشكيل دهد و شاهنشاهي پارتيان را زنده كند، را     
اختالف او با خرزادمهر كه در تاريخها به آن اشاره كرده اند        . نميتوان از نظر دور داشت  

خاندانهاي اين دو سپهدارِ پارتي و پارسي بوده      هم يك اختالف تاريخي و ديرينه ميان  
 بزدلي چون يزدگرد كه   تدبير و از منظر سياسي هم اگر بنگريم، مرد بي      . است

شهربه شهر از برابر دشمن ميگريخت و حتي يكبار هم با متجاوزان عرب در هيچ جا     
رست  روبرو نشد، لياقت پادشاهي نداشته؛ و نهايتِ ذلت باري كه داستانها برايش د         

او حتي لياقت آن را نداشته كه داستانها مرگش را در   .  اند شايستة او بوده استكرده
 در  چنان باشد كه مرد بزدلي چون او مي بايست فرجام ؛ بلكه ميدان جنگ نشان بدهند

 اش نيز   و الشه كشته گردد يا تبريتنها و بي كس به ضربت سنگي     آسيابي دورافتاده،   
 از  - او  .نده شود تا يك كشيش خوزي تبار اورا ازآب برگيرد      برهنه در آب رودخانه افك    

حتي شايستة آن نبوده  -ساختند  ش چنين فرجام ذلت باري براي    پردازاني كه   نظر داستان
 سربازانش سربه نيست       ئي ازكه يك افسري اورا گرفته بكشد؛ يا دست كم اورا دسته 

 .فن كردن برگيرد كنند، يا يك ايراني زرتشتيِ همدينِ او جسدش را براي د 

 توقف شش سالة فتوحات پس ازكشته شدن عثمان

 ميرسيد و سراسر     )رود جيحون(آمودريا  هجري دامنة قلمرو عرب به 33در سال 
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  يا تحت سلطه يا- جز سغد و خوارزم و تخارستان وكابلستان و طبرستان   -ايران

حات نشان نميدادند؛     ديگر چندان اشتياقي به ادامة فتو عربها. دولت عربي بودباجگذار  
و به نظر ميرسيد كه ميخواهند به آنچه دارند قناعت ورزند و به ثروتهاي نجومي حاصل              
از تاراجهاي مكرر ايران بسنده كنند و از فتوحاتشان بهره برگيرند و زندگي را در  

ثروتهائي كه از مناطق مختلف ايران و از شام و مصر  .  آرامش وآسايش سپري كنند    
قبايل عرب  .  عربي سرازير بود به حدي زياد بود كه نميتوان به آمار آورد  به سوي دولت

 مشاركت داشتند، و اكنون كه وقت بهره گيري از    هم با   در فتوحاتبه انحاي گوناگون  
 .اين ثروتها فرارسيده بود مسئلة تقسيم عادالنة اين ثروتها بروز كرد    

 بود و خليفه ازآنها بود و       حكم آنكه پيامبر ازميانشان برخاسته    قبيلة قريش به   
 و برآن بود كه  ندپنداشت   خود را برتر از ديگر قبايل عرب ميفرمانرايان اسالم بودند 

ديگر قبايل عرب نيز به تناسب   . دنبيشترين سهم از تاراجها را به خودش اختصاص ده  
 قدرت و اهميتي كه پيش از اسالم در عربستان داشتند هركدام برآن بودند كه نسبت به    

درچنين وضعيتي امكان    . قبايل ضعيفتر امتيازهاي بيشتري را به خودشان اختصاص دهند    
 وجود نداشت، و طبيعي بود كه اختالفات شديدي برسر     دستاوردها تقسيم عادالنة 

هاي قبايليِ پيش از اسالم نيز در          بندي  دسته . ميان قبايل عرب بروز كند    دستاوردها   تقسيم 
كه در   كشي هاي ديرينه را  آهسته آهسته سربرآورد و كينه     اين زمان در كوفه و بصره     

 هاي دائم به فراموشي افتاده بود به  جريان فتوحات و مشغوليت به تاراجگري و پيشروي 
 اين رودرروئي ابتدا  . هاي قبايل عرب را رودرروي هم قرار داد دسته  وياد عربها افكند

رضد عثمان و كارگزاران به شكل شورش شماري از قبايل بصره  وكوفه و مصر ب 
تجلي يافت؛ و پس از    ) و در واقع برضد حكومتگران انحصارطلبِ قريشي      (امويش 

عثمان در چند جنگ بزرگ نمود پيدا كرد كه به كشتار بيش از صد و پنجاه هزار تن           
جاي سخن از اين درگيريهاي بسيار خونين در         . از جهادگران به دست خودشان انجاميد  

 . اين كتاب نيست

 هجري به دست يگ گروه دوهزارنفري از  35 ذوالجه سال 18ثمان در روز ع
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و داستانش     (نارضايان قبايل جهادگر عرب كه برضد او شوريده وارد مدينه شده بودند        

كشته شد، جسدش را شورشيان در كوچه افكندند و سه روز درآن هواي      ) دراز است
. ازه داده نميشد كه آن را برگيرد    گرم خردادماه حجاز دركوچه افتاده بود و به كسي اج     

سرانجام چندتني با پادرمياني امام علي در تاريكيِ شب اورا برگرفتند، ولي شورشيان          
جنازه اش را سنگباران كردند و اجازه ندادند كه در گورستان مسلمين دفنش كنند، و او     

صل بود  در گورستان يهوديان مدينه كه حش كوكب ناميده ميشد و به گورستان بقيع و   
بعدها كه معاويه به خالفت رسيد دستور داد كه بني اميه را در ميان    (دفن شد 

 35). دوگورستان دفن كنند، و به اين ترتيب قبر عثمان درميان قبور مسلمانان قرار گرفت     

با روي كار  . پس از آن نيز چنانكه ميدانيم امام علي در مدينه به خالفت رسيد 
 36بير برضد او صورت گرفت كه در نيمة سال آمدن امام علي شورش طلحه و ز

سپس معاويه برضد او شوريد   . هجري به جنگ جمل انجاميد و داستانش مفصل است    
سپس  . كه به جنگ صفين  و حكميت انجاميد كه اين نيز داستانش دراز  و مفصل است         

ماه  سرانجام هم امام علي در . خوارج برضد او شوريدند و اين نيز داستان درازي دارد 
امام حسن كه پس از .  هجري به دست همين خوارج به شهادت رسيد 40رمضان سال  

او دركوفه به خالفت نشست نيز با شورش معاويه روبرو شد، و مجبور به استعفا به نفع          
 هجري بعنوان ميراث برِ فتوحات   41معاويه گرديد، و معاويه در نخستين ماههاي سال   

 . خليفه شدزمان عمر و عثمان در دمشق رسما 

 در شرق   عربدامنة قلمرو     هجري كه امام علي به خالفت رسيد      35درپايان سال   
ايران در مرور   غربشمال  درنيشابور و زرنج، درشمال ايران به گرگان، و   مرو وايران به

آنچه از ايران ساساني در بيرون قلمرو عرب       و  ؛ ميرسيددرياچة وانبه  از آذربايجان  
 البته  .سغد و خوارزم وكابلستان و طبرستان بود      و تخارستان    و) بلخ(مانده بود باختريا   

نيز هيچ كشي براي عرب نداشت كه به ) يعني بلوچستان(سرزمين بي بركت مك كُران   
. آنجاها لشكر بكشد، زيرا كه نه ثروتي درآن خفته بود و نه زنان و دخترانش زيبا بودند            

 . ها بوددرنتيجه اين بخش از ايران به حال خود ر   
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 متعددي در نقاط مختلف تأسيس    مراكزعربان به خاطر حفظ سرزمينهاي مفتوحه  

 در  . درآنها مستقر بودند     جنگ آماده به   جهادگرانِبا قبيله هائي ند كه هميشه  ده بودكر
. اغلب شهرهاي مفتوحه نيز بسياري از قبايل عرب در خانه هاي مردم جاگير شده بودند        

اكز و روستاهاي اطرافش به دسته ئي از قبايل تحويل شده بود     معموال هركدام از اين مر
 دار حفاظت از زمينهاي پيرامون خويش و گرفتن باج و خراج از مردم     و هردسته عهده 

مستمري ثابت دولتي كه عمر تعيين كرده  ( هزينة زندگي اينها از راه عطايا  .ناحيه بود
با تأمين ميشد؛ و  )  مردم ميگرفتند  ازاموالي كه به عنوانهاي مختلف(عاوين و م) بود

،  براي فرماندهان عرب ممنوع كرده بود   عمر   تملك زمين كشاورزي را  وجودي كه
 زمينهائي براي خودشان مصادره ميكردند كه مصدر درآمد      قبايل مستقر در هرناحيه

زير  مردمِ (انبوه آنها را تشكيل ميداد، و صاحبان اصلي اين زمينها با صفت موالي        
 .  كار ميكردنديشان برا) تقيموم

 جمل  خونين و پركشتار  سپس جنگهاي    عثمان و برضد   دوماههدرجريان شورشِ 
 سرانِ قبايل عرب مستقر در ايران      هجري جريان داشت،36 و36 كه درسالهاي   و صفين 

به مدينه وكوفه و بصره منتقل شدند تا از نزديك شاهد جريانهاي سياسي باشند يا  
 كه عربان در مناطق  قبايل با اين حال تجمعات     .  شركت ورزند  درجنگهاي جمل و صفين  

سرانِ  . تعداد سابق برجاي خود باقي ماند كرده بودند با همان توان و مختلف ايران دائر
قبايل كه قبال فرماندهان عالي اين مراكز بودند جايشان را به زيردستانشان دادند، و اينها          

درپي به بهانة اينكه     و بصره به طور مكرر و پي  در سالهاي آشفتگي اوضاع مدينه وكوفه   
، شهرها وآباديها را مورد      )كَفَرُوانَقَضُوا و  (مردم فالن شهر فالن تعهد را زير پا نهاده اند       

به تعبير    (دستبرد مداوم قرار ميدادند و بقاياي ثروتهاي ايرانيان را تاراج ميكردند    حمله و
 بوس وغَنِم عرباني كه ). ، تاراج ميكردند، برده ميكردند    يكردند  فتح م-ي مورخان، فَتَح

   مصادره و هاي مختلفي به بهانه يافتند زمينهاي كشاورزي را    درنواحي مختلف اسكان مي 
درميان خودشان تقسيم ميكردند و روستائيان را به رعاياي نيمه بردة خودشان تبديل           

ه   ر زمان عمر مصادره شد     خوزستان كلية زمينهاي ايرانيان د     غرب در عراق و  . ميكردند 
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 و كشاورزان بومي كه روي اين زمينها كار       تبديل شده بود   امالك خالصة خالفت   به 

خوزستان را چون   ديگر نواحي   ولي اراضي 36. ميكردند حكم بردگان خالفت را داشتند   
 داد وكشاورزان بومي برروي اين تحويل  دهكانان بومي بهعربان گرفتند خليفه آنها را   

 در پارس و اسپهان و  37. بيت المال بصره ميدادند  خراجشان را به   ميكردند و زمينها كار 
اگر اسما به   ملك عربان شد؛ و طرق گوناگوني  آذربايجان نيز امالك مردم به     ري و

درحقيقت    كشاورزاني تعلق داشت كه روي آنها كار ميكردند، اين كشاورزان     
 و حتي خودشان نيز آزاد      تند،داش» موالي« و صفت   نيمه بردگان اربابان عرب بودند    
خراجي كه برزمينهاي ايرانيان بسته ميشد چنان بود كه      .  نبودند تا چه رسد به زمينهايشان    

 تعلق ميگرفت و بخش اعظم آن به جيب     ان به كشاورز زمينها نسبت اندكي از درآمد   
 .فرستاده ميشد   وكوفه  بصره اربابان عرب سرازير يا به   

غالگران مسلحي بودند كه تنها كاري كه در  عربان دراين دوران عمال اش 
زمينهاي اشغالي انجام ميدادند جنگ و غنيمتگيري بود، و به ملل مغلوب به صورت منبع              

 را بردوش  دين كه چون بار تبليغ   مي پنداشتند   آنها . درآمد و وسيلة آسايش مينگريستند     
 كه بار ها حق داده است  و ميكوشند تا مردم را به بندگي اهللا درآورند، اهللا به آن   دارند

شعار   .  هزينة زندگي پرآسايش و مرفه خودشان را بردوش ملل مغلوب تحميل كنند      
تشويقي عربان هميشه اين بود كه يا پيروز ميشوند و ازامتيازات چشمگير ناشي ازاين       

 يا كشته ميشوند و  ؛يابند  پيروزيها بهره مند ميشوند و به آسايش و رفاه فراوان دست مي      
معناي  . پايان بهشتي برخوردار ميگردند      به بهشت وارد ميشوند و از نعمتهاي بي      گبي درن

اين شعار اين بود كه هركه زنده ميماند دراين دنيا صاحب امالك و درآمدهاي ملل           
مغلوب ميشد و براي خودش بهشت ميساخت، و هركه كشته ميشد به بهشت اخروي    

 .  و اين هردو سعادت بود  ؛يافت دست مي

 كه درفرهنگ اجتماعي عرب پذيرفته شده بود كه فاتحان حق دارند كه            ازآنجا 
هرگونه تصرفي كه مايل باشند نسبت به جان و مال مغلوبين انجام دهند، در گزارشهاي    

 كمتر سخن به ميان آمده، ولي    راجع به رفتار عربان نسبت به ايرانيان مغلوب   هاعرب
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پايان  ش يافته است تصويري ازستمهاي بي  كه جسته گريخته اززبان آنها تراو همين قدر 

به عنوان مثالي در اين مورد، از بالذري گزارشي را يادآور      . در ايران را به دست ميدهد
 والي  كه آذربايجان را گشوده در زمان عثمان     ميشوم كه ميگويد اشعث ابن قيس      

خانواده هاي  او شمار بسياري از .  توسط امام علي نيز در منصبش ابقا شد   آذربايجان بود 
عشاير عرب از بصره و كوفه و شام به        «. عرب را به آذربايجان منتقل كرده اسكان داد      

 از عربان به حد توان خويش بر زمينهائي دست      دسته آذربايجان سرازير شدند و هر    
يافت، و بعضي از اين عشاير زمينهائي را از عجمان خريدند و روستاهائي به اين عشاير      

 دراين گزارش تصريح    38. » اين روستاها به مزارعين اينها تبديل شدند        واگذار شد و مردم  
شده كه گروههاي زيادي از عربان به آذربايجان گسيل شده اسكان يافتند و براي        

غَلَب كُلُّ قومٍ علي ما  «مصادرة زمينهاي ايرانيان به مسابقه افتادند و به تعبير بالذري    
ة    اين گفته به معناي مسابق   . )وانست مصادره ميكرد  يعني هرگروهي هرچه ميت   (» اَمكَنَهم

 ميتوان چنين تصور كرد كه قبايل عرب      .بيرحمانه براي تاراج اين بخش از ايران است    
 براي تقسيم تاراجهاي ايرانيان با يكديگر درگير بودند و در درگيريهايشان         در رقابت 

 عمر وضع كرده بود، اگر  طبق قانوني كه  . مهايشان لگدمال ميكردند ايرانيان را زير س
مالك زميني به سبب عدم آمادگي به اطاعت از عربها يا به سبب ناتواني در پرداختن        

   رهاشدة  ريخت، عربها حق داشتند كه زمين ماليات مقررشده زمينش را رها كرده ميك   
با اطالعي كه از رفتار عربها دردست داريم ميتوانيم تصور كنيم         39.اورا تصرف كنند  

منطور تصرف كردن زمينهاي مورد نظرشان چه روشهائي براي فراري دادن يا     كه آنها ب
ترين راه براي دستيابي       ساده.  ار ميگرفتند   كسربه نيست كردن صاحبان بسياري از زمينها به   

به اين هدف آن بود كه مالياتهاي سنگين و غيرقابل تحمل بر زمينهاي مورد نظر ببندند      
پس  . نش شود و تصرف آن ازنظر شرعي مجاز گردد  تا مالك مجبور به رهاكردن زمي

و پيش آمدن گرفتاريهاي امام علي در جنگهاي جمل و صفين و     از كشته شدن عثمان،
  ازآنها هم ستمگريهاي عربان و هم نارضايتي ايرانيان   درگيريهايش با شورشيان خوارج،   

ن و عراق كه     خوزستا  و  پارس  و همدان  و آذربايجان   در . هرزمان ديگر بود  شديدتر از 
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تراكم سكاني عربان مهاجر زياد بود، ايرانيان ناراضي كمتر حركتي درجهت رهايي   

 قيام كرده سهل ابن      37ميتوانستند ازخود نشان دهند؛ با اين حال مردم پارس درسال         
علي بود از پارس راندند، و دركرمان و خوزستان نيز  امام حنيف را كه كارگزار 

 و ايرانيان با دسته جات خوارج همكاري كرده برضد      40، تقيامهاي مشابهي صورت گرف  
 41.  علي شوريدند امامكارگزاران

سه سالي پيش از خالفت اما علي فتح شده  در شرق ايران، يعني درخراسان كه  
 و ادارة شهرها و نظارت بر درآمدهاي روستائيان و امر    بود و نفوذ عربها اندك بود، 

ازسال    . مي بود، قيامهاي ايرانيان ثمربخش تر شد  جمع آوري ماليات دردست مأموران بو   
  .  شدند رانده كارگزاران علي از منطقه     به بعد در خراسان شورش سراسري برپا شد و    36

همان كس كه  آخرين حكمران مرو درعهد ساساني و  ( سورن ماهويهطبري مينويسد كه 
درزمان    كه امه ئي  نپيمان ة نسخ با دردست داشتنِ 36 درسال  )يزدگرد را ازميان برداشت

.  با عبداهللا عامر بسته بود به نزد علي رفت و اعالم داشت كه به آن پايبند است         عثمان 
دهكانان مرو  در فرمان نامه اش  علي طي فرماني اورا به رياست مرو و اطراف گماشت و  

  در گزارشهاي عربي  از ماهويهپس ازاين واقعه 42. و اطراف را به اطاعت از او فراخواند
ابوحنيفه دينوري پس از آوردن خبر كشته شدن  . به دست داده نشده است عي اطال

ماهويه از بيم آنكه مردم مرو وي را بكشند به ابرشهر  «يزدگرد سوم، مينويسد كه 
 البته با توجه به گزارش طبري دربارة رفتن   43.»گريخت و همانجا درگذشت ) نيشابور (

گذشت ماهويه سورن ميتواند در ارتباط با   ماهويه به نزد امام علي در كوفه، موضوع در
شورش مردم خراسان در عهد امام علي بوده باشد نه پيش ازآن؛ و ميتوان پنداشت كه        

 . او را مردم شورشي به جرم اطاعت از عربها كشته باشند 

در ارتباط با شورش سراسري مردم خراسان پس از كشته شدن عثمان، ميتوانيم            
تحت نسبتا آشفته  فردوسي روايتي . العاتي به دست آوريم  از شاهنامة فردوسي نيز اط 

را ذكر  »هكشته شدن يزدگرد و لشكر كشيدن به جنگ ماهوي آگاهي بيژن از «عنوان 
در آنجا گفته شده كه بيژن پس از  .  كه حتما منابع آن ايرانيان خراسان بوده اند  كرده،
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 جنگ هيچ نشاني    ازتاريخ اين  .برخاست ماهويه كشته شدن يزدگرد سوم به جنگ    

 و پس از برگشتن ماهويه ازكوفه       36دردست نيست؛ ولي ميتوان تصور كرد كه درسال     
چه بسا كه رفتن ماهويه به كوفه به آن هدف بوده كه . به خراسان اتفاق افتاده است 

به منظور مقابله با شورشهاي مخالفانش و مخالفانِ سلطة عرب، از علي استمداد كند؛ و با          
بيژن كه يكي از شهرياران سغد و ايراني بوده  . ه خراسان برگشته استدست خالي ب

در روايت فردوسي گفته   .بعدها در داستانهاي عاميانه به يك ترك تبديل شده است     
 و تصرف بخارا و نواحي اطراف برآمده     سغد كه ماهويه درصدد لشكركشي به شده

؛ و بيژن  اهي ايران را داشتبود، و خويشتن را شاه خراسان ميناميد، و ادعاي پادش
 درنبردي كه ميان بيژن و ماهويه درگرفت،  ،بنا براين گزارش. به جنگ او برخاست

 همچنين از ابرسام سخن به ميان       روايتدر اين  .  شد وكشته ماهويه شكست يافته دستگير  
 بيژن نيز در روايت فردوسي اندكي   .است  بيژن بوده همپيمان  آمده كه شهريار بخارا و   

 . از اين رخداد ازدنيا ميرود  پس 

يعني از سلطة عرب       ( كفر ورزيدند   پيرامونش  مردم مرو و بالذري مينويسد كه  
يعني    ( را بربستند   نيشابور  دروازه هاي ابرشهر    مردم منطقة نيشابور نيز      و ) بيرون شدند  

با اين پيشامدها خراسان از قلمرو حاكميت علي بيرون   44. )عربها را از نيشابور راندند   
، و علي كه گرفتار درگيري با معاويه بود نتوانست براي بازستاني خراسان اقدامي        شد

 خواهرزاده اش  علي- پس از پايان موضوع حكَمِيت  - هجري 38در سال  . انجام دهد
ج  عده ابن هرا سركوب كند   شورشي   كرد تا ايرانيانِ گسيل خراسان مخزومي را به    يره ب  .

 تيباني توده يي برخوردار بود، و به سبب اينكه بخش          وسيع و از پش   چون دامنة شورش
اعظم نيروي علي در ايران درگير فروخواباندن شورشهاي خوزستان و پارس وكرمان       

 درانجام مأموريتش موفقيتي به دست نياورد، و خراسان همچنان تا       جعده ابن هبيرهبود، 
) نيشابور  (ده به ابرشهر  طبري مينويسد كه جع45.روي كارآمدن معاويه در عصيان ماند   

مردم شهر  . رسيد كه مردمش كافر شده بودند و از پرداختن ماليات خودداري ميكردند        
 بازخواني اين گزارش چنين    46. و او به نزد علي برگشت  كردنددربرابر او مقاومت   
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بعد از آن مردي به نام      . خراسان شكست يافته به كوفه گريخت    ميشود كه جعده در 

، و او نيشابور را در محاصره آورد و مردم          شد به خراسان گسيل ربوعي   ه يرّيد ابن قَ لَخُ
  هرچند كه اين گزارش 47. نيشابور با او صلح كردند، و مردم مرو نيز با او صلح كردند       

وار است، ولي همين اندازه هم بيانگر آن است كه سپاه اعزامي          بسيار مختصر و اشاره   
سپاه ديگري هم كه   .   يافت و به كوفه برگشت  قيام خراسان شكست  سركوبيِ  علي براي 

، و با نيشابور و مرو يك قراردادي را     موفقيت مورد نظر را حاصل نكرد   بعدتر اعزام شد  
ه و  را تأمين كرد به پا خاسته به امضا رساند كه به نظر ميرسد تاحدي خواست ايرانيانِ  

 . آنها پذيرفته اند كه باجگذار دولت عربي باشند    

بخشي از جنگندگان ناراضي عرب را كه مايل  هجري  38سال  دري  علگويا امام
 كرد گسيل برضد معاويه وارد شوند به شمال ايران   اونبودند در جنگ ديگري دركنار  

 ازنتيجة اين اعزام نيرو نيز     48. و به آنها دستور داد كه طبرستان را مورد حمله قرار دهند     
در اين زمان و تا دهها سال بعد         ولي ازآنجا كه طبرستان     . هيچ خبري دردست نيست 

ازآن از سلطة دولت عرب بيرون بود، پس ميتوان تصور كرد كه اين نيرو به منطقه          
 .نرسيد و در مناطقي از غرب ايران مشغول فتوحات شد    

به پا  پارس وكرمان، مردم سيستان نيز     خوزستان و  همزمان با شورش خراسان و 
 كه كارگزار امام علي در   -مانان فتوحات ايران   از قهر - و امير ابن احمر يشكري   خاستند 

يك  49.  بيرون كردند و از پرداختن ماليات به كوفه خودداري ورزيدند رابودسيستان 
گزارش كوتاه بالذري نشان ميدهد كه درميان اين شورشها عرباني كه در شرق ايران         

يشتر بودند دستجات كوچك غارتگري تشكيل داده بودند و براي حصول ثروتهاي ب         
و چون چنين اقداماتي درآمد بيشتري     . شهرها و آباديها را مورد دستبرد قرار ميدادند     

 علي براي  كه نيروهائي  به حاضر نبودند   ،نسبت به شركت درجنگهاي عادي داشت  
يك نمونه از اين دسته جات     . بپيوندند   ميكرد گسيلفروخواباندن شورشها به منطقه      

اب  تّكه ابن عس دومرد بدوي به نامهاي ح پيرامونه  گروهي از عربان بودند ك  غارتگرْ 
حضَطي و عمران ابن فُ  ب يل بابن اثير  .  گرد آمده بودند )هردو از قهرمانان قادسيه    (مي  رج 
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 مينويسد كه اينها به زالك سيستان    كرده به اختصارة يك گزارش كه بالذري ذكر  برپاي

ي به دست آوردند و بعد به زرنج        شكسته بودند حمله كرده اموال  راكه مردمش پيمان  
شهر را غارت   يعني  ( 50مرزبان زرنج ازآنها ترسيد وآنها وارد شهر شدند          يورش بردند و

 بالذري مينويسد كه حسكه ابن عتّاب و عِمران اين فُضَيل برجمي    . )رفتند   كردند و
رحمان عبدال . گروهي از راهزنان عرب را گرد آورده از اطاعت علي بيرون شده بودند 
علي سوگند  . ابن جزء طائي را علي به حاكميتِ سيستان فرستاد، و حسكه اورا كشت 

تمام : كسي به او گفت. ة حسكه را خواهد كشتياد كرد كه چهارهزار تن از طايف
 51.طايفه به پانصدتن هم نميرسند؛ تو چگونه ميخواهي چهارهزار تن از آنها را بكشي             

راهزنانة   دهندة دامنة وسيع فعاليتهاي غارتگرانه و      شانبالذري ن گزارش كوتاه ديگري از
چنين برمي آيد كه فعاليتهاي راهزنانة         دسته جات عرب در ايران درخالفت علي است، و    

 رسما صفت    عربهاحدي شدت داشته كه ازطرف خود     برخي ازاين دستجات به   
ون ابن جعده ابن   ع«  كه ابن اثير مينويسد52. به خود گرفته بوده است ) راهزنان  (»صوصلُ«

     دالي راهزن طائي وي را  هبيره مخزومي را علي رضي اهللا عنه به سيستان فرستاد، و به
 نوشت كه امر - فرماندار بصره   -بعد ازآن به عبداهللا عباس    .  عراق به قتل رساند   درخاك

سيستان را به مردي با چهار هزار جنگجو واگذار كند، و او ربعي ابن كاس عنبري را            
هزار تن روانه كرد و حصين ابن ابي الحر عنبري و ثابت ابن ذي الحره حميري     با چهار 

چون وارد سيستان شدند، حسكه به جنگ    . با وي بودند و اين دومي در مقدمة او بود  
 از  در اين گزارش . » آنان برخاست و وي را كشتند و ربعي آن سرزمين را تصرف كرد        

و ضمن آن از يك نونوجوان از اسيرگيري مردم سيستان سخن به ميان آمده،     
اسير و  وي را عنبري  فيروز ياد شده كه حصين ابن ابي الحر  بزرگزادگان سيستان به نام 

ش شناخته شد و عربها وي را      اكه با نام اسيركننده    اين فيروز   53.موالي خويش كرد 
 برجسته  بعدها از شخصيتهاي      ميگفتند، هرچند كه مسلمان نشده بود   »  ين صحفيروز  «

 براي - بزرگترين شاعرِ عهد اموي    -عهد حجاج ثقفي شد تا جائي كه جرير   در
 نيز در يك گزارش كه  54. برخورداري از محبت و بخششِ او در قصيده ئي وي را ستود     
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مربوط به عهد عبيداهللا زياد يا حجاج است ميخوانيم كه يكبار فيروز تازيانه اش را گم      

 55.م پاداش از او دريافت كرد كرد، و مردي كه آن را يافته بود هزاردره 

 به   عربپارس، قبايل عبدالقيس كه درجريان فتوحات    هاي مردم   درميان شورش
     مسلمان شده بودند دست از  سواحل پارس سرازير شده به منظور شركت در فتوحات  

اسالم كشيده از اطاعت علي بيرون شده دسته جات غارتگر تشكيل دادند و به نوبة        
 طبري و صاحب الغارات مينويسد كه  56. مانده را تاراج ميكردند    خودشان مردم بي دفاع

اينها پيشترها مسيحي بودند و مسلمان شده در سواحل پارس جاگير بودند؛ و وقتي            
ديني كه خودمان داشتيم از دين اينها بهتر بود؛      : ديدند كه مسلمانان در اختالفند گفتند   

پس اسالم را رها كرده به دين    . ي نميشود زيرا كه دين اينها مانع خونريزي و ايجاد ناامن 
 57.خودشان كه مسيحيت بود برگشتند 

خودشان حق  در ايران بهدرزمان خالفت امام علي  عرب كه  گروههاي ديگرِ 
ميدادند دسته جات فراري خوارج بودند كه به خاطر آنكه از حيطة دسترسي    تاراجگري 

دگيشان را از راه باجگيري و     علي به دور باشند دردرون ايران پراكنده شدند و زن       
راهزني ميگذراندند؛ و ازآنجا كه ايرانيان هنوز مسلمان نشده بودند اينان كارهاي       

 ناروائي ابا  هيچزدن به   دست از چپاولگرانه و متجاوزانة خويش را توجيه ميكردند و    
رج  منتها تفاوتي كه اين دسته جات با ديگر عربان داشتند آن بود كه اين خوا       . نداشتند 

 اجراي عدالت و  واهللاخيال خودشان به خاطر نشر دين   ه  و ب،چون اهل دنيا نبودند
قدر نيازشان از ايرانيان ميگرفتند        اندوز نبودند و به     مال ،مساوات عربي مبارزه ميكردند  

 درنتيجه كشيدن بار   ؛ وآنچه از ايرانيان ميگرفتند خرج تأمين هزينة روزمره شان ميكردند      
ت خوارج براي ايرانيان چندان سنگين نبود، و مالياتهائي كه از ايرانيان    جاوزا   ت ستمها و

   المال خليفه  پيش ازآن براي بيت   مطالبه ميكردند نسبت به مالياتهاي نجومي رسمي كه      
 برخي از شايد به همين سبب بود كه ايرانيان در . گرفته ميشد اندك و قابل تحمل بود 

 58.ميكردندضد علي صورت ميگرفت شركت    شورشها كه توسط يا تحت نام خوارج بر 
 كه در نهروان از بقية خوارج جدا     - خِرّيت ناجي   يكي از خوارج به نام   مثال در شورش 
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 علي پس ازآنكه    .ايرانيان بخش اعظم شورشيان همراه وي را تشكيل ميدادند   -شده بود 

ب خوارج نهروان را نابود كرد ديگر گروههاي خوارج را با لشكرهايش مورد تعقي      
 خريت ناجي و يارانش در مقابله با نيروهاي اعزامي علي در عراق شكستهائي         .قرارداد

   بوميان خوزستان، يا به تعبير    59. يافتند و از جنوب عراق به درون خوزستان رانده شدند        
كساني كه    و)پيشه وران و روستائيان   ( و اكراد مردم شهرها وعلوج «گزارشگران عرب  

ل   عقِم.  ، به آنان پيوستند و برضد كارگزاران علي شوريدند      »دنميخواستند خراج بپردازن    
 خوارج در رامهرمز شكست يافتند، و ؛ فرستادسركوبشانابن قيس رياحي را علي به  

بعد ازآن خريت ناجي به   . كشتن رفتند   به تن از ايرانيان  سيصد  تن از بني ناجيه و   هفتاد
معقل ابن    .پيوستند انيان به او  اير جمعي از و عبدالقيسعربهاي  و رفت ساحل پارس  

كه به ياري مشركين )  خوارج(با مارقين  : قيس در گزارش فتح رامهرمز به علي نوشت 
علي در اما . كرديممستظهر بودند مواجهه كرديم و آنها را مثل اقوام عاد و ارم نابود    

و اگر بشنوي كه خريت ناجي در يكي ازآباديها مستقر است به سوي ا  : پاسخ او نوشت
هوادار   آباديها دوركن، كه او تا زنده باشد دشمن مسلمانان و  برو و اورا بكش يا از 

معقل ابن قيس درجنگ ديگري كه با  .  خواهد بود) يعني معاويه و يارانش   (قاسطين 
 را شكست داده   و قبايل عبدالقيس  خريت ناجي برساحل پارس كرد خريت را كشت   

له ابن صقَ   م،در اردشيرخره.  به اسارت گرفت   راعبدالقيس زنان و فرزندان    تن از500
هاسيران عرب را به بهاي دويست هزار درهم از معقل   - كارگزار علي-يره شيباني  ب 

خريد و آزاد كرد و به معقل وعده داد كه بهاي آنها را به كوفه بفرستد؛ ولي پولي در    
ه آن مبلغ را فورا  و چون اين خبر به علي رسيد به مصقله نامه نوشت ك ؛اختيار نداشت

مصقله به بصره رفت تا عبداهللا عباس را      .  دهي به كوفه برود  بفرستد يا خودش براي پاسخ  
واسطه قرار دهد؛ و چون ديد كه علي جز دريافت آن مبلغ به چيزي رضا نميدهد، به   

و ؛  و ازآن پس در خدمت اهداف معاويه قرار گرفت  پيوست  شام گريخت و به معاويه 
 60. كردند ور داد خانه اش را در كوفه منهدم  امام علي دست

اين نيز از نامداران     ( به نام ابومريم سعدي بني تميم يكي از خوارج در همين سال  
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در شهرزور كردستان قيام كرد و به زودي با يك گروه چهارصد نفري      )فتوحات ايران

 رد و بعد از   بودند به مدائن حمله ب  ايراني   و بقيه همه شان   عرب،كه فقط چهار نفرشان   
مخالفت  علي از ابومريم خواست كه دست از. گرفتن مدائن به سوي كوفه به راه افتاد   

 جنگ داشت، علي يك لشكر چون ابومريم سرِ  و؛بردارد و با او دست بيعت بدهد   
شريح شكست يافت  .  يح ابن هاني به مقابلة او فرستادرَهفتصد نفري را به سركردگي شُ 

ند و او با حالتي زخمي به يكي ازروستاهاي اطراف گريخت،      و همراهانش پراكنده شد   
پس ازآن علي خودش ازكوفه به مقابلة     .  كشته شده استو دركوفه شايع شد كه شريح   

درعين حال لشكري را به فرماندهي جاريه ابن    شتافت، و  و همراهان ايرانيش ابومريم 
 بخش اعظم يارانش    ابومريم شكست يافته كشته شد و   . گسيل كردبه سويش   دامه قُ

 61.به كشتن رفتند  

در خود گرفته بود، علي   حالت سراسري به ايراندر  ضدعربي  چونكه شورشِ
 كه درآن اواخر در بصره به     را)پدرِ عبيداهللا زياد    (يهم زياد ابن س   هجري 39اواخر سال 

 با پارس را   خوزستان وشورشهايبه ايران فرستاد، و زياد جاي عبداهللا عباس نشسته بود 
 - به تعبير طبري  - وه پارس را به قلمرو دولت عربي برگرداند، تدبير و زور درهم كوبيد  

  كه زياد در ئيييآ اثر كار  در62.» خراج ستاند ايشانمردم را لگدكوب كرد و از  «
 دادرا به او  پارس ازخود نشان داد، علي حاكميت پارس   خوزستان وشورش سركوب 

كميت پارس را به تو واگذار كرده ام كه تورا از  حااز آن رو من « به او نوشت كه
 63.»هرحيث شايستة اين منصب ميدانم 

  حكايت  هجري40 تا 36ي مربوط به داخل ايران در سالهاي مجموعة گزارشها 
حد وحصري است كه همچنان به دست عربان فاتح بر ايرانيان مغلوب      ستمهاي بي  تداوم

  و آزادي و به پا ميخاستند   ياد برمي آوردند و  ميرفت، و وقتي هم در جائي مردم ايران فر
عدالت را مطالبه ميكردند، اقدامشان در حكم محاربه با اهللا به شمار ميرفت و عربان چنان          

انداختند كه ديگرمردم پيرامون را رعب      سركوب وحشيانه ئي از اين مردم به راه مي 
نامه ئي كه    در ابن قيس   معقل  .شديد فرابگيرد و ازمخالفت با عربان خودداري ورزند     
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 به علي نوشت تصريح كرد كه با سركوب شورش خريت ناجي درساحل پارس  بعد از 

 و  شوند) ايرانيان زرتشتي (تا عبرت اهل ذمه «مخالفان به شدت عمل رفتار كرده است   
درآينده اهل ذمه به فكر خودداري از پرداختن جزيه نيفتند و درصدد قتال اهل قبله            

 64. » بمانند  فرودستي  و بايد در    اندكوچك و فرودستنند كه  برنيايند، و بدا  

به هرحال، از ميان تمامي سرزمينهاي ايراني كه در زمان عمر و عثمان گشوده     
شده بود، در زمان علي جز خوزستان و پارس و همدان و آذربايجان، همگي از قلمرو   

اران علي به چشم علي بيرون شدند؛ و در هيچ جاي ديگر ايران خبري از وجودِ كارگز 
ليكن در اثر كشتارها و تخريبهاي شديدي كه عربها در سالهاي فتوحاتشان         . نميخورد 

انجام داده بودند، و در اثر حضور دائميِ كابوسِ عرب در همه جاي كشور، وضع ايران   
تا اين زمان به جائي رسيده بود كه هيچ سري در كشور يافت نشد تا مردم را دوباره گرد 

لذا قيامهاي گستردة ضد عربي كه در زمان امام  . ك نيروي ملي به وجود آورد آورده ي 
علي درسراسر كشور به راه افتاد شورشهاي خودجوشِ مردمي بود و به برآمدنِ هيچ    
قدرت فائقه ئي دركشور نينجاميد؛ و اين وضع تا شهيد شدن امام علي و به دنبال آن به      

 .خالفت نشستن معاويه ادامه يافت 
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