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 : تقدیم هب پدر و ماردم
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 چکیده

ت و این رداخته اسپخارا بند و نامه بر اساس روش تطبیقی و با رویکردی تحلیلی به بررسی فتوحات در نهاواین پایان
نابع می که هایگاهیآبر اساس  توحات در این شهرها چه بوده است.له را مطرح کرده است که دستاوردهای این فأمس

 امویان مان خالفتزخارا در بهای اولیه فتح شد وفتح نهایی شود که نهاوند در سالله روشن میأدهند این مسارائه می
دباره بخارا در فتح چن مؤثروامل ها از فتوحات شد و از عمنجر به تغییر انگیزه و هدف عربخود فاصله زمانی که این  بود،

 های مجاورربث اسکان عا باعبوده است. با این وجود، موقعیت طبیعی و استراتژیک نهاوند و بخارا و اقتصاد پویای آنه
 ود به اینخذ اجتماعی حفظ موقعیت و نفو از سوی دیگر سران قبایل محلی برای ها به مرور زمان شد.در این مکان

امر به  د که اینشوز بیشتر میربهشدند روزرفته عده کسانی که به این مناطق وارد میزدند و رفتهها دامن میمهاجرت
شدن  اسالمی و غالب -نیگیری فرهنگ و تمدن ایراط دوسویه آنها و شکلها و روابه اختالط ایرانیان و عربمرور ب

 اسالم در قرون بعدی منتهی شد. دین
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 همقدم .1-1

 خارا وهاي مسلمان در ایران با تکیه بر شهرهاي بموضوع این پژوهش بررسی تطبیقی فتح عرب

ا نیم که بش بر آبا توجه به اهمیت فتوحات در اسالم و ارزش این دوشهر، در این پژوهلذا  .است نهاوند

فتح  نحوه ونی و با توجه بهتوجه به عوامل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و عوامل مختلف درونی و بیر

یلی و تحل –به روش تاریخیپژوهش حاضر نتایج و دستاوردهاي آن را بررسی کنیم.  هریک از شهرها

پنج  دروهش این پژبر اساس این روش و با استفاده از منابع مختلف تاریخی  است.تطبیقی انجام شده

أله، ین مسو در آن به مواردي چون تبی است: فصل اول شامل کلیات است فصل به شرح زیر تنظیم شده

 ر منابعبا تکیه بو سوم معرفی منابع می پردازد. فصل دوم سواالت، فرضیات، روش انجام پژوهش و 

ه ب. فصل چهارم در فتح این دو شهر می پردازددرونی و بیرونی  مؤثراصلی به بررسی عوامل 

 ي ایندستاوردهاي هر یک از فتوح در این دو شهر اختصاص دارد و فصل آخر به بررسی مقایسه ا

 دستاوردها می پردازد.

 

 بود؟ چه نهاوند شهر فتح در مؤثر بیرونی و درونی عوامل

 بود؟ چه بخارا شهر فتح در مؤثر بیرونی و درونی عوامل

 ات و دستاوردهاي فتح این دو شهر چگونه بود؟تأثیر

 

 شپژوه هايفرضیه.2-1

. پاشید هم زا ساسانیان قدرت شیرازه آن سقوط با که بود جمع عراق قلب و ایران دفاعی سپر نهاوند

 به هاوندن فتح و مسلمانان پیشروي در مؤثري عامل جهادي انگیزه شهر، این اهالی مقاومت رغم علی

 .رود می شمار

 و ساسانیان مکرر هاي شکست غنایم، کسب و  فتوح ادامه. بود نهاوند از متفاوت اوضاع بخارا در

ها در بخارا نینجامید و اهالی این شهر بعد از هر بار فتح به دالیل کاهش مقاومت به سوم یزدگرد مرگ

فتح این دو شهر با توجه به نوع فتح آن) جنگ یا  کردند.ها تالش میسلطه عربمتعدد براي رهایی از 

ها صلح( دستاوردها و نتایج متفاوتی را در پی داشت. در نهاوند که فتح به جنگ بوده است، تا مدت
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 فرهنگ اسالمی با در بخارا،بیشتر فرهنگ ایرانی غالب بود و شهر توسط ایرانیان اداره می شده است ولی 

 ها صورت گرفت.اجتماعی شهر به دست عرب –فرهنگ ایرانی مختلط شد و اداره سیاسی 

 قمري؛ هجري دوم و اول درقرن بخارا و نهاوند سیاسی جغرافیاي: مکانی قلمرو( الف

 قمري؛ هجري دوم و اول قرن: زمانی قلمرو( ب

 بخارا و نهاوند در قلبی و تغلبی فتوح نوع تطبیقی بررسی: موضوعی قلمرو( ج

 

 پیشینه پژوهش.1-3

 این به ار هایی بخش کدام هر که شده نوشته باره این در زیادي تحقیقاتی کتب ،جدید دوران در

 :ندارد وجود بپردازد  بحث این به کامل طور به که کتابی.  اند داده اختصاص مسئله

 کوب ینزر دکتر ،"بویه آل تا ساسانیان پایان از ایران مردم تاریخ" و " سکوت قرن دو "کتب

 ریچارد سطتو که است( 4جلد) کمبریج سلجوقیان آمدن تا ساسانیان دولت فروپاشی از ایران تاریخ"و

 مشکالتی و لمسائ بیان و ایران به مسلمان هايعرب ورود ي نحوه به کلی طور بهده، ش گردآوري فراي

ها به موضوع ورود عرکه در این پژوهش بدر حالی .دنپردازمی داشتند،  ایران در استقرار از بعد آنها که

 است. به داخل شهرهاي نهاوند و بخارا و دستاوردهاي ورود آنها به این دو شهر پرداخته شده

 سیاسی، هايبحران ذکر به ابتدا در ي،مفتخر دکتر " طاهریان پایان تا مسلمانان ورود از ایران تاریخ"

که این  است هپرداخت فتوح جریان از بعد مسائل این ررسیبسپس به  و ساسانیان زمان در مذهبی و دینی

 ي ذکر شده در این کتاب بخشی از این پژوهش حاضر است.مساله

 و متون رد تحقیق و معتبر مأخذ به مراجعه با، فراي نلسون ریچارد" وسطی قرون دستاورد بخارا"

 با نريه و ادبی نیز و اعیاجتم و سیاسی جهات از را شهر این جامع تاریخ کهن، مدارک و اسناد

ه این شهر ها باین در حالی است که ما به بررسی ورود عرب است کشیده تحریر رشته به تمام صراحت

 پردازیم.یماز لحاظ سیاسی و اجتماعی تا قرن دوم 

 زئیج صورت به شهر دو این در فتوح موضوع  بررسی به شده نوشته زمینه این در که مقاالتی

 :است شده نوشته زمینه این در که مقاالتی لهجم از پرداخته
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-گروه) قمري هجري نخست سده پایان تا آغاز از هاعرب دست به ایران فتح در ایرانیان نقش "مقاله

 تابستان ،13شماره چهارم، سال معصومی، محسن و پوردهقان زهره ،"(همکاري انواع و هاانگیزه ها،

 با هاآن کاريهم انگیزه و ایرانیان  مختلف هايگروه همکاري ذکر به نویسنده مقاله این در که 1391

 .شدیم ممکن غیر شاید و دشوار آنها یاري بدون ایران فتح که است معتقد و پردازدمی هاعرب

 سال الم،اس تاریخ فصلنامه مفتخري، حسین ،"مسلمان اعراب با مواجهه در ایرانی جامعه" مقاله

 آن تبع به و انایر به هاعرب ورود به نویسنده مقاله، این در که16 مسلسل شماره ،1382زمستان چهارم،

 در ایرانی يجامعه سوي از هاییواکنش سبب که کرده اشاره متفاوت فرهنگ و اجتماعی نظام دو ایجاد

 .شد جمنت اسالمی -ایرانی نظام ایجاد و وحدت به 3 ندرقر نهایت در و است شده هاعرب برابر

 قلبی و تغلبی فتح امن به وندآئینه صادق دکتر يمقاله گرفته انجام نام این عنوان تحت که پژوهشی تنها

 و توحف جریان به آن در نویسنده و شده چاپ ،2 شماره اسالم، تاریخ مجله در که است اسالم در

 سیبرر هب که است آن پژوهش این هدف ولی پردازدمی اسالم جهان تمام در فتح دو این دستاوردهاي

 .بپردازد عربی منابع از استفاده با بخارا و نهاوند شهرهاي در مسأله همین

 آنها به ام ازرسد هر کدسخن پایانی در مورد مقاالت ذکر شده، یادآوري این نکته ضروري به نظر می

 اند. بررسی موضوع فتوح به صورت گسترده در تمام ایران و حتی جهان اسالم پرداخته

 

 روش این انتخاب دلیل و پژوهش انجام روش . 4-1

 کمیلت براي و است تحلیلی -توصیفی يشیوه به تاریخی هايمطالعه با منطبق پژوهش این روش

 .شودمی استفاده نیز ايمقایسه ها از روشمطالعه

 منابع تاریخی نقدمعرفی و .1-5

 در مداراالسالو دارالحرب بحث در سیاسی فقهاي .شده بررسی گوناگونی منظرهاي از فتوح بحث

، جغرافیا، تاریخ بحث در نگاران فتوح ؛خراج کتب در زراعیو  مالی باب در نویسان خراج ؛سیره کتب

 شهرهاي يهتوسع و عمرانو  سیستأ باب در نویسان خطط؛ و فتوح کتب در هاسرزمین فتح نحوه و نژاد

 .اندپرداخته آن به خطط کتب در ثغور و رباطی
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 های فتوح:کتابالف(

 هجري 3 قرن در که است مسلمین فتوح اخبار مورد در اثر مهمترین: بالذري "البلدان فتوح" .1

 اقدام زمان از را بالد این تاریخ و شده تنظیم مختلف بالد حسب بر کتاب این .است شده لیفتأ

 .است ادهد ادامه مولف عصر تا غالباً و کرده آغاز ها آن از یک هر تصرف و گشودن براي مسلمانان

 ئل سیاسیبه مسا باشد بلکهاین کتاب نه تنها یکی از مهمترین منابع درباره تاریخ فتوح مسلمین می 

 اسطهو به انالبلد فتوحدر ضمن کار فتوح را دنبال کرده است. ز آغاز تا عصر خویش را جهان اسالم ا

 منابع از عوقای به مانیز نزدیکی همچنین و تاریخی هايکتاب به دسترسی و دربار به مؤلفش نزدیکی

وي  ار.است از ادغام و اختصروش بالذري عبارت  آیدمی حساب به ایران در اعراب فتوح اول دست

یک از  در هر شنیده مورد ارزیابی قرار داده و نقاط ضعف و خالء موجود راروایات مختلفی را که می

 یابد کهفراطی میروش اختصاري وي جنبه ا اي موارد نیزدر پارها به کمک بقیه مرتفع نموده است. هاین

-وي می زند. باید گفت دقت و وسواس وي در بیان تاریخ که شیوه خاصبه مطلب موردنظر ضربه می

ت ر حاالنگاري و ذکباشد، مورد تصدیق بوده است. مزیت دیگر کتاب بالذري این است که به وقایع

یات حر زمینه دي را از تا به انجام، مسائل بسیاراز آغ بزرگان که معمول مورخان بوده، اکتفا نکرده بلکه

که  ده استدر سه قرن اول هجري مطرح کران اسالم و ایاالت تابعه اجتماعی و اقتصادي و اداري جه

ه سیستم تنها ب و مورد استفاده زیاد پژوهش حاضر قرار گرفته است. بالذري نهاست حائز اهمیت فراوان 

کلی  ه طوربظام پولی و امر خط و سکه و نقود و دیگر مسائل جهان اسالم مالیاتی، مالکیت ارضی، ن

یت است. ر اهمپرداخته است بلکه در زمینه احکام زمینهاي خراج نیز مطالبی مطرح کرده است که در خو

و  ، سرکوبیغلوبینها و مفاد آنها، پذیرش یا عدم پذیرش آنها از ناحیه مدر دنباله بحث فتوح، صلحنامه

 د. بالذريگیریممات بعدي امراء، عملکرد والیان در زمینه توسعه حیات اجتماعی مورد بررسی قرار اقدا

توکل ندیم م اخبار فتوح به ما رسیده است. وي بغدادي وبه اولین مورخی است که اثر عمده او راجع 

ختلف، م مأخذ وار همین احاطه او به اخبسبب مترجمین بوده است. به بوده و به زبان فارسی آشنا و از 

تنی عتماد مبابل اقروایات او در فتوح البلدان بویژه راجع فتوح ایران معتبر و دقیق است و بر اطالعات 

 است.کتاب بالذري از منابع فتوح ایران مهم پژوهش حاضر است.

 عرب و شیعی در اعثم کوفی یکی از مورخانبنعلیبننوشته ابومحمد احمد: اعثم ابن "فتوح".2

باشد که دربردارنده تاریخ اسالم و قلمرو خالفت از دوره واخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجري میا



6 
 

تاریخ  ین را توضیح داده است اما کمتر بههجري است.ابن اعثم فتوح مسلم 61خلفاي راشدین تا سال 

 کتب هترینب از. این کتاب کرده تنظیم بخش2 در را کتاب يو .وقوع حوادث و فتوح پرداخته است

 می شمار بهمناطق شرقی ایران براي پژوهش حاضر  و خراسان فتح تاریخ ي زمینه در ویژه به تاریخی

 .رود

 

 تاریخ عمومیب(

بري نوشته کتاب تاریخ ط ؛آمده عمل به بلعمی اهتمام به که آن فارسی ترجمه و" طبری تاریخ" .1

از نظر  باشد کهو اوایل قرن چهارم می مورخ و مفسر بزرگ اسالمی قرن سومطبري، جریربنمحمد

ب مطال شناسایی تاریخ ایران بخصوص منطقه مورد نظر حائز اهمیت است. با توجه به اینکه طبري

ت به ات نسبتوان گفت که توجه زیادي به صحت نسبی روایخویش را از منابع مختلف اقتباس کرده، می

ی وایاتوي ردي نداشته است. حوادث دقت زیا عنین نسبت به تعیین زمان وقوهم نداشته است و همچ

 ذا وقایعلکرده مختلف را درباره رویدادها آورده لیکن براي آنها مزیت قائل نشده و آنها را بررسی ن

ن براي ای سیاريتاریخی در کتاب او ارتباط زیادي با یکدیگر ندارند. از تاریخ طبري اطالعات اولیه ب

مت ري مهمترین مجموعه مفصل تاریخ عمومی اسالم است و قدپژوهش استفاده شده است. اثر طب

طالعات میع اآن را ازاهم مراجع تاریخ اسالم قرار داده است. هدف عمده طبري آن بوده که ج ،تالیف

 تابش باتعمق نکرده ک مأخذدر صحت و سقم  مع کند و چون غالباًجمهم مسلمین را در باب تاریخ 

 ده ازخاصه هرچه به عصر خودش نزدیک ش ه جا مورد قبول نیست.ر اعتبار هموجود جامعیت از نظ

 وایات رارفا رصجامعیت و تفصیل اجزاء قبلی نیز کاسته شده است. انتقاد دیگر به اثر طبري اینکه وي 

و سایر  داخلی شود. اگرچه تاریخ طبري درباره حوادثنقل کرده و در کتابش اثري از انتقاد دیده نمی

اعی اجتم واالت قلمرو خالفت اطالعات مفید و بسیاري دارد ولی به حیات فرهنگی حوادث تاریخی ای

 تاریخ ببا در است جدیدي اطالعات حاوي ایاالت و حتی خالفت توجه زیادي نداشته است. این کتاب

 یاسی در دورهسهمچنین اطالعاتی درباره اوضاع  است مأخذ معتبرترین ازو  بخارا اسالمی اولیه ادوار

 اي از این پژوهش آمده است. دهد که در گوشهي راشدین، امویان و عباسیان میخلفا

اثیر یکی از مشهورترین مورخان اسالمی است. بننوشته عزالدین علی  :"الکامل فی التاریخ".2

اثیر تاریخ عمومی و مفصلی است که ضمن تلخیص و تهذیب کتاب طبري آن را کامل کرده کتاب ابن
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زیاد به تدوین و مقایسه روایات و ضبط و نقل اطالعات اهتمام کرده و در مواردي که  است و با دقتی

ره قرون نموده به نقل هر دو روایت پرداخته است. حتی درباترجیح یک روایت بر دیگري مشکل می

طبري بوده، دقت او چندان است که کتابش متضمن نکاتی تازه است. این  عمده او مأخذنخستین که 

قل خشک و خالی وقایع نیست بلکه اطالعاتی مفید در باب احوال اجتماعی و عقاید و رسوم به کتاب ن

کار بسته است و حتی در قریحه نقادي و دقت نظر به مأخذاثیر در نقل و نقد دست داده است. ابن

یت بیش از اثیر از لحاظ جامعتوان به روایت او اعتماد کرد. ابناو معلوم نیست می مأخذمواردي هم که 

شود. اگرچه از وي جدا می نگارش کامالً همه به طبري نزدیک است ولی از نظر برداشت و نوع و روش

-روش وي گردآوري از کتب دیگران بوده ولی در برقرار ساختن تعادل بین روایات مختلفی که سعی می

ي شده ولی تقسیم بندگزارشات وي بر طبق سنوات کوشد. کند از نقل تمامی آنها خودداري کند، می

دهد. ، تفصیلی درباره چگونگی تصور خود از جریان حوادث تاریخی بدست میدر پایان هر بخش غالباً

آورد که طبري از آنها چشم بر پایه طبري استوار ساخته است ولی گاهی مطالبی می مطالب متقدم را غالباً

هایی همچنین از شورشن اموي و عباسی نهاوند مون والیااز این منبع، اطالعات مفیدي پیرا پوشیده است.

 که در این منطقه براي این پژوهش به دست آمد. 

 

ر کتابی ن اثد.اییفه احمد ابن داود دینوري در قرن سوم هجري می باشننوشته ابوح"اخبارالطوال".3

یران ادر  اني شایانی از آن شده است.در مورد فتوح اعراب مسلمدر این پزوهش استفاده مفیداست که

 خالفت معتصم عباسی می آورد. رد و تاریخ خود را تا پایانمطالبی ارزنده دا

ي زبور براه ي مدوره تسلط مختار بر کوفه و اعزام کارگزاران به شهرهاي جبال و ارسال مالیات منطق

ن تو شکس چگونگی انقراض بنی امیه و قیام ابومسلم خراسانی مفصل شرح می دهد. مختار را نسبتاً

ش حاضر پژوه این اطالعات در اران آنها در نهاوند را می آورد کهآخرین مقاومت هاي امویان و طرفد

 مورد استفاده قرار گرفته است.

 

واضح یعقوبی در قرن سوم هجري که جلد دوم آن از خالفت راشدین نوشته ابن "تاریخ یعقوبی".

ترین تاریخ عمومی اسالم میتوان قدیشود. کتاب وي را میهجري را شامل می 295تا حوادث سال
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شاید بهترین منبع به دلیل نزدیکی  اد زیاد این پژوهش واقع شده است ومورد استفاده و استن دانست که

-باشد. یعنی نزدیکترین منبع تاریخی به مبحث ما تاریخ یعقوبی میبه زمان مورد بحث این پژوهش می

ها دارد. رین پادشاهان ساسانی و مناسبات آنها با لخمیباشد. اطالعاتی مربوط به تاریخ سیاسی آخ

درباره تقسیمات اداري  یهمچنین فهرستی درباره نامهاي مقامات عالی دولت ساسانی و اطالعات جالب

گزیند. این برد و از روایات ضد و نقیض یکی را برمیساسانیان دارد. بندرت از منابع مورد استفاده نام می

یعقوبی در بیان وقایع عمدتا به تاریخ جبال پرداخته و از  طالب طبري مهم است.براي سنجش م کتاب

شد و از این آنجا که نهاوند حاکمیتش با جبال بوده به همین خاطر حاکم جبال، حاکم نهاوند نیز تلقی می

این  توان حوادث جبال را با حوادث نهاوند تطبیق داد که منبع مهمی براي موضوع فصل دوم درطریق می

 باشد. پژوهش می

 

 تاریخ محلیپ( 

 وبکراب وسیله به هجري322سال در که بوده عربی به کتاب این اصل: نرشخی" بخارا تاریخ".1

 و رده،ک ترجمه فارسی به را آن قباوي احمد ابونصر ق ه522سال در. است شده تالیف نرشخی محمد

 دست در کتاب این از آنچه. است کرده تلخیص را قباوي ترجمه ق ه574سال در عمر زفرابن محمدابن

 .است ملخص ترجمه همین است

 

 جغرافیای تاریخیت(

 ربارهد خردادبه ابن دست به شده نوشته کتاب مهمترین: به خرداد ابن"والممالک المسالک" .1

 که دباش می مالی امور مهم هاي کتاب از و است شده تنظیم 321و272هاي سال در که جغرافیاست

 می ارائه محل نآ خراج و ها مالیات از بسیاري هايآگاهی منطقه، هراوضاع  چگونگی ذکر با نآ نویسنده

 المسالک.  دگویمی سخن روشنی به هم منطقه هر دولتی آمدهاي در میزان از حتی موارد برخی در .دهد

 ستا فردي ننخستی آن نویسنده و است ممالک و مسالک عمومی عنوان با اثر نخستین احتماال والممالک

 مسائل ايبر بیشتر اقتصادي مباحث درمیان. است نموده گردآوردي اقتصادي یا درجغرافیا کتابی که

 داشتن لیلد بهنویسنده  .است بوده قائل فراوان اهمیت سرزمین معادن و محصوالت و خراج به مربوط

 .تاس داشته سیدستر جبال ناحیه اقتصادي وضع ازچگونگی ايگسترده اطالعات به کارحکومتی،
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 نویسان غرافیج هايکتاب تریناصلی و ترینمهم از مقدسی " االقالیم معرفه فی التقاسیم احسن".2

 حصوالت،م صنایع، ها،وعادت رسوم هوا، و آب ذکر بر اشتمال خاطر به که است  هجري 4قرن اسالمی

 مأخذ و ردآو دست به آن از توان می بسیاري فواید بالد از یک هر خراج میزان و اوزان طرق نقود،

بیات خویش و او کتابش را با تکیه بر مشاهدات و تجر .است بخارا واحه قراء باب در مهمی اطالعاتی

ررسی ی را باو اوضاع عمومی جغرافیای .شنیده تالیف نموده استاخباري که از مردم بالد مختلف می

 نموده است. 

 یدانانجغراف و نویسان تاریخ از و است هجري 574متولد حموي: حموي یاقوت" البلدان معجم".3

 در ستدر و دقیق اطالعات کسب براي مأخذ ترینجامع و مهمترین کتاب این است هجري7قرن مشهور

 ترتیب به .تاس مفصلی بسیار جغرافیایی فرهنگ و رودمی شمار به ایران و اسالم بالد جغرافیاي باب

 ورزیده یاريبس اهتمام بخارا قراء و بالد اسامی و اعالم حتصحی و ضبط در لفؤم و شده تنظیم الفبا

 شود.که فصلی از این پژوهش محسوب می است
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 شناسی پژوهشروش: فصل دوم

 )روش اجراي پژوهش( 
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 مقدمه    
 هايگیزهل و انچنین به علهم مقدمات و ها وین در سرزمین ایران به زمینهقبل از بررسی فتوح مسلم

قابل  بهتر ابراي جنگ نهاوند و بخار مان در ایرانح عرب مسلوپردازیم تا چگونگی و روند فتآن می

 ا به ذکرر اینجداز اواخر دوره ساسانی اهمیتی به سزا دارد  بررسی این مقدمات از آنجا که درک باشد.

آغاز ها حطاط آنه اواخر حکومت ساسانی است که روند انبسیاري این زمینه ها مربوط بپردازیم آنها می

ر در پیامب .دآممیبه نظر داد، هشداري براي دولتمردان حکومت ساسانی شده بود و حوادثی که روي می

 سواري کأنی أنظر إلی "دوران نبوت خویش خبرهایی از غیب می داد. از جمله سخن او که فرمود:

ابی  وقتی سعد بن .(5/40تا: )همان، بی"هلل للنفقن کنوزه فی سبیل اهللمالک و ابنکسري فی یدي سراقه

ا ان داد تر فرمعم .هاي کسري را از مداین به مدینه آورد، اموال را در صحن مسجد ریختندوقاص گنجینه

فتار گاستی رپاره هاي کسري را در دست خود بگیرد تا سخن پیامبر خدا راست باشد و  سراقة بن مالک

 داوندخرویز را کشت پیامبر)ص( گفت: د و همچنین شبی که شیرویه پدرش پر را گواهی کردنپیامب

مله از ج بود و چنین بودتاریخ را حساب کردند و این هفت ساعت از این شب گذشته، کشت. کسري را

ود بنین همچ "هو الذي أرسل رسوله بالهدي و دین الحق لیظهره علی الدین کله "سخن خداي تعالی:

 (.44، 5/41تا: مقدسی، بی)"علت کلمه علی کل دین بالسیف و الحجه"

 حمله به هاي بزرگ آن زمان ووعده پیروزي بر قدرت هاي مختلف،شخص پیامبر اسالم به مناسبت

ي مردم فت: اایران را به یاران خویش داده بود به طوریکه عمر در تشویق مردم به جهاد و مهاجرت گ

. اده استدهاي کسري و قیصر وعده اندن شما نیست و خداوند شما را به گنجم را در حجاز جايشما 

 (.519 /2ق، 1408خلدون، ابن()3/445:  1387طبري،سرزمین فارس)ایران( روانه شوید)سپس به 

چنین نعمان بن مقرن، یکی از سفیران سعد وقاص پیش از جنگ قادسیه، نزد یزدگرد رفت و پس هم

به او تذکر داد که ما سرزمین تو را خواهیم گرفت و ما را به جهاد با اقوامی که از گفتگو با شاهنشاه 

و تو را از انجا بیرون خواهیم راند. گفت از کجا می دانید؟ گفت: پیامبر ما  ندنزدیک ما بودند فرمان داد

د سبدي از شاه دستور داهمچنان شد که او گفت.  به این امر خبر داده و او هرگز خبري نداد مگر اینکه
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خاک آوردند و به سفیران گفت این را بگیرید. چیز دیگري نزد من ندارید. عمر بن معدي کرب رداي خویش را 

گشود و آن را برگرفت و بیرون آمدند. یارانش گفتند: خاک را گرفتی؟ گفت: خدا شما را از سرزمین او بهره مند 

ق: 1408ابن خلدون، )(171-72 /5: 1387طبري،)ندکرده است و آن را نزد سعد آوردند و بدان فال نیک زد

2/528.)  

هان راب در جایجاد شده بود و چون خدا اراده فرمود که اع هادر بین عربهاي پیروزي نیز زمینه

نها صال آن پدید آمد و در خآشکار شوند و از جانب پستی به جانب شرف بروند دین خدا در میانشا

ت و زت گرفعو اعمال پلیدشان به نیکی بدل شد و خواري آنها رنگ  هاي خیر و رشاد آشکار شدنشانه

آن  د اسبابناري کچون خدا اراده ک .از گمراهی به هدایت گرائیدند و از تنگدستی به فرمانروایی رسیدند

ایران  گ ذوقارهاي پیش از بعثت آشکار شد و اعراب در جنهاي این عزت از سالرا فراهم آورد. نشانه

مروز فت: اادند. رسول خدا از این نبرد در آن روز که واقع شد اصحابش را خبر داد و گرا شکست د

ر ود دخکه با قوم  عرب داد خویش از عجم ستد و به برکت من پیروز شد. و حاجب بن زراره تمیمی

ستند ان خوازیستند براي طلب قوت نزد کسري آمد. اساوره به عادت خویش از او گروگحوالی عراق می

یکو از صایل نخاو کمانش را نزد آنها گذاشت و عارش آمد که پسرش را به او گروگان دهد. از آن سو و 

 دند وبین عجم رفت و عرب همچنان در پی کسب آن بود و در خصایل پسندیده با هم رقابت می کر

ه است. شدکر ذبراي دست یافتن به عظمت و بزرگی با هم در تنازع بودند و این در احوال و اخبارشان 

آورد و  پدید اما قریش از این باب بهره بیشتري داشتند. آنگاه خدا در دل عرب ها داعیه دین خواهی

ا را ش بتهانکار رسم بت پرستی که میانشان رواج داشت از جمله بزرگان بنی عدي و بنی اسد، پرست

یا ا احراهیم خود رنی دین ابسرزنش کردند و وعده گذاشتند که در شهرها بگردند و دین حنیف یع

 (.388-389ق: 1408)ابن خلدون، "کنند

فرستاد اما شاه، می را با نامه اي نزد خسروپرویز در سال ششم هجري پیامبر عبداهلل بن حذافة سه 

. خسرو به باذان که نماینده او در "مزق ملکه"نامه پیامبر را پاره کرد و پیامبر در پاسخ به این اقدام فرمود: 

اگر بخودي خود نزد  و خرخسره که جزء قلمرو ایرانیان بود نزد پیامبر فرستاد و گفتفارس  یمن،

نویسم که با تو مهربانی کند و اگر سرباز زنی تو را با اي به شاه میشاهنشاه روي، در حمایت از تو نامه

ه او گفت خسرو کشد. پیامبر گفت: فردا نزد من بیایید. روز بعد پیامبر ببه ویرانی می نتقومت و سرزمی
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-2/15: 1385ابن اثیر، )گیردودي سراسر سرزمین خسرو را فرا میکشته شده و آئین و فرمان من به ز

  (.451-52 /2ق:1408ابن خلدون، ) (213

ه خسرو که طوري بها بلکه در میان ایرانیان نیز شایع گشته بود عرب هاي فکري فتوح عالوه برنهزمی

که قتل  ت خودطنت و مورد محاکمه قرار گرفتن در پاسخ به یکی از اتهاماپرویز پس از برکناري از سل

د رده بودنسیسه کنعمان و بستگانش با عربان د"نعمان بن منذر و دادن پادشاهی به ایاس بن قبیصه گفت: 

و  اهد رسیدن خواو به آنان این اندیشه را تلقین می کردند که دولت از دست ما خارج خواهد شد و به آن

که  ین دادمشادیه نهاي آنان درج شده بود. من او را کشتم و حکومت حیره را به عربی بن نکته در نامهای

 (.321: 2535کولسینکف، )"دانداز این امور چیزي نمی

 ن:هاي آیري فتوحات، انگیزه هاي مادي بود و اینک نمونهگاز جمله عوامل مهم دیگر در شکل 

تا  ام بودندشفتن به زدند و بیشتر مایل به رنبرد با ساسانیان سرباز میراق و مردم از رفتن به جبهه ع

 وفتند رنزد وي  یرد. گروهی از طایفه ازد اینکه عمر تصمیم گرفت خود فرماندهی را به عهده بگ

 م خسروانغنای خواستند که آنها را به جنگ شام بفرستند. عمر آنها را به جنگ عراق دعوت کرد و هواي

ند که به و خواست ر رفتندطایفه ازدیان، جریر بن عبداهلل از سراه با قبیله بجیله نزد عم ان افکند.هاشدر دل

فت که پذیرر قبیله اش بخشند و عم عراق بروند به شرطی که چهار یک آنچه را به دست آورند به او و

خشند و اش بهو قبیلآورند به او جریر به سوي عراق بروند به شرطی که چهار یکم آنچه را به دست می

 (. 249م: 1988بالذري، )عمر با رفتن جریر به عراق موافقت نمود 

بتی بی رغ وخالد بن ولید در جنگ ولجه در جمع کسان خود ایستاد و کلماتی در ترغیبشان همچنین 

 و گفت:  به دیار عرب به زبان آورد

ل و لم یکن هلل عزوجاإلی  اد فی اهلل و الدعاءأال ترون إلی الطعام کرفع التراب و باهلل لو لم یلزمنا الجه

عتقد (. آنها م3/354: 1387طبري، )"إال المعاش لکان الرأي أن نفارق علی هذا الریف حتی نکون اولی به 

-د میمنهرهبروند و در صورت پیروزي و زنده ماندن از غنایم بودند که اگر کشته شوند به بهشت می

 شوند.


