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بررسي جايگاه قبايل عرب مسيحي ايران در
روند فتوحات مسلمانان در عراق
دكتر محمدعلي
مريم

چلونگر

سليماني

اعراب از روزگاران كهن وارد سرزمينهاي حاصلخيي يلينالنهلرنن ععلرا
شدند .مهاجرت آنان يه حدي گسترده يود كه ير ساكنان منطقه غخبه نافتنلد و يله
تدرنج يافت جمعيتي عرا را دگرگلون كردنلد .ير لي از انلن لبانلد يله دليلد
همجواري يا مراك مسيحي در يينالنهرنن يه آنين مسيح گروندند .اعراب مهاجر
توانستند تحت حمانت ساسانيان دولت ليميان را در حيره تشكيد دهند .دوللت
انران يراي حفظ مرزهاي ونش از آنلان در يرايلر اعلراب يلدوي و اموراتلوري
يي انس يهره ميجست.
يا آغاز فتوحات مسخمانان در ناحية عرا  ،لباند عرب مسيحي در يرايلر هل
نژادان ونش لرار گرفتند .يررسي واكنش سخبي و سوس انجايي انن لباند ملي-
تواند يه روشنتر كردن تصونر چگونگي فتح انن منطقه كمك كند .انن مقاله يله
يررسي انن موضوع پردا ته است.

واژههاي كليدي :ايران ،عراق ،فتوحات ،مسيحيان ،قبايل عرب.
 عضو هيأت علمي گروه تاريخ دانشگاه اصفهان
 دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ اسالم دانشگاه اصفهان
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مقدمه

از زمان اشكانيان آيين مسيحيت در ايران رسوخ يافت و در زمان ساساانيان سساتر
بيشتري پيدا كرد .ساسانيان از همان سالهاي نخست بر جمعيتهاي مسيحي فراواني در
بينالنهرين و مرزهاي سوريه و ارمنستان فرمانروايي ميكردند .عالوه بر اين ،سياستهاي
دولت مركزي ايران در زمان جنگ با امپراطوري بيزانس نيز باعث ازدياد بيشاتر جمعيات
مسيحيان در ايران سشت؛ ساسانيان در اين جنگ ها ساه تمامي ساكنان يك ناحيه يا شهر
را به نقاط داخلي قلمرو خويش كوچ ميدادند .چون قسمت اعظم اين مهااجران عيساوي
مذهب بودند در هر سوشهاي از ايران مسيحيت باه واورت محادود رواا يافات .مبل اان
مسيحي براي سستر

آيين خود تال

زيادي انجام دادند ،اما نتيجهاي به دست نياوردند

و مسيحيان در اغلب شهرها در اقليت به سر ميبردند .تنها مسيحيت در سواد (عاراق باه
عنوان مقر جاثليق نسطوريان و پايگاه تبلي ي آنان رشد چشمگيري داشت .در ايان ناحياه
بيشترين پيروان مسيحيت را اعراب مهاجر و آراميان تشكيل ميدادند.
اعراب كه جمعيت قابل مالحظهاي در عراق داشتند ،به عنوان متحدان دولت مركازي
ايران از مرزهاي غربي ايران محافظت مي كردند .هنگامي كه مسلمانان حماالت خاود را
متوجه عراق كردند ،پيوستن قبايل عرب مسايحي باه مسالمانان سابب تساريح فتوحاات
سرديد .از اين منظر مقاله حاضر ضمن مشخص نمودن جايگاه قبايال عارب مسايحي در
روند فتوحات ،در ودد تبيين علل پيوستن آنان به مسلمانان است.
حضور اعراب در سواد و تشكيل دولت لخميان

مسلمانان بخش جنوبي سرزمين بين النهرين را سواد يا عراق ناام نهادناد .اعاراب باه
جهت كثرت زراعت و پوشش سياهي بر سطح زمين ،آن سونه كه سويي زمين ساياه شاده
است اين واليت را سواد خواندند 1.اين سرزمين در شمال جزير العرب و شارق سارزمين
شامات قرار داشت و پيش از دوران اسالمي جزئاي از تقسايمات چهارساناه اياران باود و
سورستان خوانده ميشد.
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در اواخر دوره ساساني عراق نيز مانند سوريه موطن دوم عربهايي بود كه از روزساران
كهن وارد اين سرزمين شده بودند .حمزه اوفهاني آغاز اين مهاجرت را پس از سيل عارم
ميداند 3.اين مهاجرت ها به حدي سسترده بود كه بر ساكنان بومي مناطق غلبه يافتناد و
به تدريج بافت جمعيتي اين مناطق را دسرسون كردند به سونهاي كه نبطيها كه سااكنان
قديم عراق و از بقاياي بابليان و سريانيان بودند در اقليت به سر ميبردند.

4

در ميان قبايل عرب كه به سرزمين بينالنهرين آمدند و در عراق ساكن شدند نام تَنوخ
بيشتر نمايان است .تنوخ شاخه اي از قوام ازد بود .امير آنان ،مالك بن فهم ،باا سروهاي از
ازديان به عراق آمدند و در حدود حيره و انبار چادرهاي خويش را برپا كردند 5.مالك ،انبار
را به عنوان اقامتگاه خويش برسزيد 6.در مورد تاريخ مهاجرت تنوخ به عراق نظري قطعاي
نمي توان ابراز داشت روتشتان نيمه دوم قرن سوم ميالدي را مطار مايكناد 7.برخاي از
تنوخيان در زمان اردشير بابكان مجباور باه تارر عاراق سشاتند و سروهاي از آناان باه
خواستههاي وي تن دادند و در عراق باقي ماندند 8.اين اعراب چادرنشين كمكم شهرنشين
شدند ،از اين رو آنان به هماراه عبااد و اَحاال ،،جمعيات اوالي شاهر حياره را تشاكيل
مي دادند .احال ،،مردمان نقاط سوناسوني بودند كه به حيره روي آورده بودند و با سااكنان
آن همپيمان شده بودند .عباد سروه نسبتاً بزرسي در حيره بودند .در اين كه اول واژه عباد
چيست و خود از كجا آمده اند ،سخن بسيار رفته است كه اغلاب خاالي از افساانه نيسات.
سويند؛ سروهي نزد كسري انوشيروان رفتند كه نامشان همه با عباد شروع مي شد .كسري
سفت :پس شما همه عباد هستيد ،يا چون شاهپور به آنان حمله برد ايشاان ايان شاعار را
برسزيدند :يا عباداهلل .از آن جا آنان را عباد خواندند.

9

همچنين بيشتر ساكنان انبار در دوره ساساني نيز از قبايل عرب باه ويا ه تناوخ باود.
نخستين امير تنوخيان مالك بن فهم ازدي بود .پس از وي فرزند
سوي اردشير اوّل حاكم سرديد.

بن االَبر

از
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پس از جزيمه حكومت به خواهر زادها

عمرو بن عدي بن نصر رسيد .او بنياانساذار
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دولت لخميان در حيره بود .هسته اولي آنان از تنوخيان تشكيل سرديد .لخميان در مناابح
عربي معموالً با نام هاي مناذره ،نعمانيه و آل نصر معروفند .منذر و نعمان دو ناام معروفاي
بودند كه اعضاي اين دودمان داشتند .عمروبن عدي براي نخساتين باار مركاز حكومات
خويش را حيره قرار داد 11.در حقيقت لخميان تابح دولت مركزي ايران بودناد و تاا انادازه
زيادي به حمايتهاي سياسي و نظامي دولت ايران متكي بودند .ساسانيان با تقويت قدرت
اين دولت دست نشانده از آنان به مثابه سدي در برابر تهاجمات روميان استفاده ميكردند.
نفوذ آيين مسيحيت در ميان لخميان

مردمان حيره ،مهم ترين شهر عربنشين مرز غربي ايران ،در آغاز باتپرسات بودناد.
اعراب در كنار ساكنان بومي آن ناحياه كاه زرتشاتي ،وااب ي و يهاودي بودناد ،زنادسي
ميكردند .نام برخي از بتهاي ايشان در تاريخ ثبت شده است ،از جملاه دو بات معارو،
ضيزنان كه بر دروازههاي شهر نصب شده بود و در جنگها از آن يااري مايخواساتند.
بتهاي الالت ،العزي ،و سبد از ديگر بتهاي حيره بودند.
انتشار مسيحيت در عراق همانند پذير

12

13

مسيحيت در سرزمين سوريه در درجه نخست

از سوي سريانيان وورت سرفت .تنوخيان به تدريج تحت تأثير مبل ان مسيحي مونوفيزيت
(يعقوبيان به آيين مسيحيت در آمدند .سرزمين لخميان منطقه وسيعي براي فعاليت آناان
به شمار ميرفت 14.در قرن چهارم ميالدي تبليغ اين آيين در مياان اعاراب باينالنهارين
مانند ديگر نقاط ايران با دشواري مواجه سرديد .اما در سده پنجم ميالدي دو عامل باعاث
انتشار سسترده مسيحيت در ميان اعراب سرديد:
 -4در اين زمان كليساي ايران از كليساي قسطنطنيه جدا و آيين نسطوري 15در ايران
به رسميت شناخته شد .پادشاهان ساساني به حمايت از اين آيين در مقابال يعقوبياان 16و
ارتدكسها 17پرداخ تند .مبل ان نسطوري همچون مارابا در حيره و در ميان لخميان دسات
به تال هاي سستردهاي زدند و در سايه چنين تال هايي اعراب ايران به آيين نسطوري
سرايش يافتند؛
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 -4اخراا نسطوريان از سوي امپراطوري روم شرقي در سده پنجم و مهاجرت آنان باه
ايران مهمترين عامل انتشار مسيحيت در ميان قبايل عرب بود .ورود مبل ان نسطوري باه
ايران و قراردادن نصيبين به عنوان پايگاه خود ،سبب تماس مستقيم مبل ان نساطوري باا
اعراب سرديد و مسيحيت در سطح سستردهاي در بينالنهرين سستر

يافت.

19

به تدريج حياره ،مركاز دولات لخمياان ،باه يكاي از مهامتارين مراكاز مسايحي در
سرزمين هاي عرب نشين سرديد .وجاود ديار هااي متعادد همچاون اوساكون 20،سَاواا،

21

عَلقَمَه 22،هند و را 23و هند كبرا 24در حيره سواه روشاني بار انتشاار مسايحيت در مياان
اعراب است .كتاب هشام بن كلبي تحت عنوان كتاب الحيره و تسميه البيع و الدياراا و

نسب العبرد نيز نشان دهنده انتشار سسترده مسيحيت در اين ناحيه اسات .مللاد در ايان
كتاب ضمن توويد شهر حيره به ذكر كليساها و ديرهاي مسايحيان در پايش از اساالم
ميپردازد.

25

با وجود سستر

مسيحيت در حيره ،مركز لخميان ،پادشاهان لخمي تا سالهاي بعاد

سرسختانه در شرر و بتپرستي باقي ماندند .روتشتاين علت اين امر را در موقعيت ايشان
در برابر شاهان ايران دانسته است 26.ضمن آن كه سرايش به مسيحيت براي آنان امتيازات
مادي و سياسي نداشت.

27

سرچه پادشاهان لخمي همچنان بر آيين پدران خويش باقي ماندناد اماا مسايحيت در
خاندان آنان نفوذ يافت؛ همسر منذر سوم مسيحي بود .همچنين مادر عمرو بن هند ا دختر
حارث بن عمرو ا دير هند كبرا و دختر نعمان بن منذر دير هند و را را بناا نهااد 28.تنهاا
نعمان بن منذر ،آخرين پادشاه لخميان ،به آيين مسيح ايمان آورد 29.و ديرلُلَّج را در حياره
بنا كرد 30.با پذير

آيين مسيح از سوي نعماان بساياري از اعاراب حياره نياز مسايحي

شدند 31.نعمان به شدت تحت تأثير مريناي مسيحي بود به طوري كه بدون كسب اجازه از
او به كاري نميپرداخت 32.فرزند نعمان بن منذر نيز پس از پدر به ساخت كليساها و ديرها
پرداخت.
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قبايل ديگر عرب مسيحي

چنان كه ذكر شد ،قبايل عرب متعددي به بينالنهرين مهاجرت كردند .قبيله ت لاب از
قبايل بزرسي بود كه از يمامه به بين النهرين مهاجرت كردند و در جزيره و عراق ساكونت
يافتند .اين قبيله به همراه سه قبيله شيبان ،اِياد و بَهارا از «رضافات العارب» باه شامار
ميرفتند 34.آنان پيش از شيبانيان بر قبايل ربيعه سلطه داشتند 35.ت لبياان ،همانناد ديگار
قبايل ربيعه ،در عصر جاهليت بتپرست بودند ،اما به علات ساكونت در باينالنهارين باه
مسيحيت سرايش يافتند به سونه اي كه در حوادث قرن هفتم در زمره قبايل عرب مسيحي
قرار ميسيرند 36.ديرلُبّي در جانب شرقي فرات از منازل اين قبيله بود.

37

اياديان ،از تيرههاي قبيله عدنانيان ،از ديگر اعرابي بودند كه به آيين مسيحيت سرايش
يافتند .آنان از يمامه به سواد مهاجرت كردند و سنداد را مركز اولي خويش قرار دادناد.

38

همچنين آنان در خورنق ،سادير ،بااروق 39،وَاندودا و عاناات 40سااكن شادند .ايادياان
زمستانها را در جزيره به سر ميبردند و تابستانها به منطقه سواد ميآمدند و سااه دسات
به غارت نواحي اطرا ،ميزدند 41.از اين رو و در زمان خسرو انوشيروان آنان مورد خشام
پادشاه ايران قرار سرفتند و تعداد زيادي از آنان به ناچاار باه تكريات واز آن جاا باه شاام
هجرت كردند 42.در آستانه ظهور اسالم ،آنان از جمله قبابل مسيحي به شمار ميآمدناد.
بناي ديرالسّوا در نزديكي حيره 43و ديراوعور 44در اطارا ،كوفاه يادسااري از ايادياان در
عراق بود.
عِجل ،ضُبيعه و نَمِر نيز از جمله قبايل عارب بودناد كاه در اثار مجااورت مسايحيان
بين النهرين به آيين مسيحيت سرويدند 45.اين قبايل در زماره مسايحيان نساطوري قارار
داشتند .در ميان قبايل عرب تنها قبيله طي بود كه مذهب يعقوبي را پذيرفتناد .بخشاي از
اين قبيله در سواد سكونت داشت .آنان در اختياار لخمياان قارار ماي سرفتناد و در شامار
سپاهيان ساساني محسوب ميشدند 46.سروهي از آناان پيارو س ورسياوس  -جارجيس -
اسقد يعقوبي بودند كه در سال  214م .درسذشت 47.دير حنظله در عراق متعلاق باه ايان
قبيله بود.

48

سال هشتم ،زمستان  ،8316شماره مسلسل 33

12

سواد در آستانه فتح مسلمانان

از زمان رسالت پيامبر تا به خالفت رسايدن اباوبكر ،در عاراق كاه مركاز امپراطاوري
ساسانيان نيز در آن قرار داشت وقايعي رخ داد كه سيادت ايرانيان بر اين منطقه را تهدياد
ميكرد؛ عقب نشيني خسروپرويز از برابر روميان و هجوم روميان به اين منطقه و انقراض
دولت لخميان دو عامل مهم ضعد ايران در اين منطقه بود .خسرو پرويز ،نعمان بن منذر،
آخرين امير لخميان را در پاي فيل افكند 49.علي رغم آن كه سقوط لخميان ناشي از خود
كامگي خسرو پرويز بود اما اين دولت دست نشانده نيز در ايان زماان در ضاعد باه سار
ميبرد .اين امر را مي توان از ت يير حكمرانان متعدد در اواخار حكومتشاان اساتنتاا كارد.
يعقوبي به اختالفات موجود در حيره اشاره ميكند 50.پس از انقراض لخميان ،اعراب بدوي
فروت يافتند تا در عراق به تاخت و تاز بپردازند .در اين هنگام دولات مركازي اياران در
ضعد و انحطاط به سر ميبرد؛ سلطنت هاي كوتاه و خون آلود كاه بعاد از خسارو پروياز
تيسفون را دچار آشوب و جنگ هاي خانگي كرده بود بدويان را به غارت و چپاول و تعدّي
دلير كرد .بعضي از طوايد ساكن در سرحدات غربي ايران به آباديهاا و شاهرهاي ساواد
تجاوز مي كردند .در اين ميان ،قبايل عجل و بني شيبان از ديگران سستاختر بودند .عجال
در نواحي بصره و ابله به تاخت و تاز ميپرداخت 51و بني شيبان كه روزساري دست نشانده
ايران بود ،حمالت خود را متوجه ناحيه حيره كرده بود .در يكي از اين نبردها شايبانيان در
ناحيه ذوقار به دسته اي از لشكريان ايران آسيب رساندند كه موجاب فارو ريخاتن هيبات
امپراتوري ساسانيان در بينالنهرين سرديد .عربها در اين زمينه داستانها ساختند و شعرها
سرودند 52.ابوالفرا علت اين جنگ را قتل نعمان پادشاه حيره بيان ميكند 53.و از آن پس
شيبانيان به حمالت خود به بين النهارين اداماه دادناد باه خصاود كاه در ايان زماان
فرمانروايان ايران اين تجاوزات را خطرنار نميديدند و تدبيري براي آن نميانديشيدند.
همچنين حوادثي كه در پايتخت رخ داد ،اعراب را در قبال ايران سستاختر كرد .در اين
زمان پوران دخت بر تخت شاهي نشست ،از اين رو در سرزمينهاي اطرا ،شايح شد كاه
در بين نام آوران ايران مردي نمانده است و ايرانيان به درساه زنان پناه بردهاند.
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اعراب كه در اين هنگام هيچ مانعي بر سار راه خاود نمايديدناد باه عاراق حملاهور
ميشدند و به غارت مناطق ميپرداختند و اوضاع را بيش از پايش بار سااكنان عاراق باه
خصود نبطي ها ،كه بيشتر در معرض غارت بودند ،سخت و دشوار نمودناد 54.در هماين
ايام ،مس له سرايش اشرا ،ايراني يمن به اسالم رخ داد و وقايح رده و جنگ با مرتدان پاي
مسلمانان را به اين منطقه باز كرد.
فتوح عراق

اعراب مسلمان در ناحيه غربي جزير العرب زندسي ميكردند باا ايان حاال باا شارق
جزيره العرب نيز ارتباط داشتند .پس از رحلت پيامبر اسالم ،ارتداد بيش از هر جاي ديگري
در نواحي شرقي جزيره به وي ه سرزمين نجد رواا يافت.
مسلمانان براي سركوبي اين شور ها بدان سوي اعزام شادند .فرمانادهي بخشاي از
اين حمالت را خالد بن وليد برعهده داشت .او به تدريج باراي ساركوبي قبايال مزباور در
نواحي جنوب عراق قرار سرفت.
پيش از ورود خالد به عراق مثني بن حارثه ،رئيس قبيله بني شيبان ،از ابوبكر خواسات
كه به ايرانيان بتازد 55.مثني با اين كار خواست تا به ياري اعراب مسلمان تهاجمات خود را
به وورت سسترده در نواحي عراق ادامه دهد .خالد چون در يمامه و بحرين از جنگهااي
رده فارغ شد ،به دستور خليفه در محرم سال دوازدهم رهسپار عاراق سردياد و مثناي بان
حارثه تحت فرماندهي خالد قرار سرفت 56.بالذري ميسويد مذعور بن عِجلي نيز از ابوبكر
دستور جنگ سرفت و از سوي ديگر به والياات ساواد هجاوم آورد 57.در ماورد نخساتين
مناطق مورد تهاجم خالد و مثني در عراق روايتهاي مختلفي هست چون خالد باه عاراق
رسيد لشكر خود را به سه دسته تقسيم كرد؛ يك دسته به فرماندهي مثني را پيش آهناگ
سپاه ساخت .دستهاي را به همراه عدي بن حاتم روانه كرد و خود نيز با عدهاي باه دنباال
آنان رهسپار شد .نخستين درسيري مسلمانان با سپاهيان ايران در ذات السالسل باود كاه
سپاه ايران شكست خورد و هرمز ،سردار تند خوي ايراني كشته شد 58.پس از آن اُبُلاه باه
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دست مسلمانان فتح شد .بالذري متذكر ميشود كه پيكار ابله نخستين جنگ مسلمانان در
اين منطقه بود.

59

آنگاه خالد به خُرَيبَه رفت و آن جا را سشود .خريبه اسلحه خانه ايرانيان بود 60.خالاد در
مذار بار ديگر با لشكر شكست خورده هرمز روبهرو شد و بر آناان غلباه كارد .پاس از آن
واقعه ثَّني رخ داد 61.خالد سپس به جانب كسكر رفت .در طي مسير در ولجاه باا ساپاهي
مركب از ايرانيان و اعراب مسيحي مواجه شد .در اين جنگ عدهاي از مسيحيان قبيله بكر
بن وائل كه در بحرين نيز با مسلمانان جنگيده بودند و نيز مسيحياني از بني عجل با خالد
به جنگ پرداختند .در اين جنگ بسياري از اعراب مسيحي كه ايرانيان را در مقابل اعراب
ياري ميدادند كشته شدند و پسر عبداالسود ،رئيس عجليان ،و جابر بن بجيار از بزرساان
اين قبيله اسير شدند 62.اعراب بكري به انتقام خونهايي كه از آنها ريخته شده بود با ديگر
اعراب نصراني همچون عجل ،تيمالالت ،ضبيعه و اعراب حوالي حياره متحاد شادند و در
اُلَّيس  -از قراي انبار  -تجمح كردند و اردشير باه بهمان جادوياه نوشات كاه باه يااري
مسيحيان عرب به اليس برود 63.جابان ،سردار ايراني با سپاهي از مسيحيان عارب ،چاون
اعراب را ناچيز ميشمردند آسوده به طعام نشستند .اين كار سبب خشم خالاد شاد .جناگ
اليس جنگي سخت و خونين بود و سفتهاند كه خالد از خون اسيران جوي خون راه انداخت.
از اين رو نهري كه در محل جنگ وجود داشت بعدها نهر الدّم نام سرفت 64.طبري شامار
كشته شدسان را هفتاد هزار نفر ذكر كرده است 65.اسر چه در اين سزار

مبال ه شده است

اما اين امر سوياي تعداد زياد كشته شدسان است .خالد سپس به اَم يشيا رفت و اين شهر را
ويران كرد 66و از آن جا آهنگ حيره كرد .آزادبه ،مرزبان آن جا ،سريخت و بزرساان حياره
بر ود هزار و به قولي هشتاد هزار درهم با مسلمانان ولح كردند.

67

پس از فتح حيره ،بانقيا به دست بشير بن سعد فتح شد 68.فتح حيره و بانقيا راه تصر،
شهرهاي بين النهرين جنوبي را هموار كرد .دهقانان اين مناطق بر جزيه با مسلمانان ولح
كردند .خالد پس از اين به سوي انبار عزيمات كارد .خالاد در انباار باا لشاكر ايراناي باه
فرماندهي شيرزاد مواجه شد و بر او پيروز سرديد .اعراب اين جنگ را ذات العياون سويناد.
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مردم انبار  -كه از اعراب نصراني به وي ه از تنوخ و قضاعه بودند  -پس از محاوره حاضر
به پذير

ولح شدند.

69

آنگاه خالد رهسپار عين التمر ،اسلحه خانه بزرگ ايرانيان شد 70.اعراب نمر ،تَ لِب و اياد
كه در فرمان عقبه بن ابي عقه بودند به مهران پيوستند و در آن جا لشگرساه زدند.

71

بالذري به نقل از كلبي روايت مي كند كه خالد با سر كرده نمريان به ناام هاالل بان
عقبه جنگ كرد و بر او پيروز شد .هالل در جنگ كشته شد 72.خالد دژ شاهر را محاواره
كرد .مردم امان خواستند ،اما خالد نپذيرفت و دژ به جنگ سشوده شد .خالاد پاس از ايان
جنگ با كليسايي مواجه شد كه مسيحياني در آن مش ول عبادت بودند .خالد آنان را اساير
كرد؛ از جمله اسيران حمران بن أبان بن خالد نماري ،سايرين پادر محماد بان سايرين،
برادر

يحيي بن سيرين و معبد بن سيرين بودند 73.به نقلي ،خالد دژ عاين التمار را باه

ولح سشود و اين اسيران را در ناحيهاي ديگر يافت 74.در زماني كه خالد در عين التمر بود
نسير بن ديسم بن ثور را به چشمهاي كه از آن بنو ت لب بود فرستاد و او شبانه بر ت لبيان
تاخت و آنان را كشت و اسير كرد.

75

پس از فراغت خالد از كار عَينالتَّمر ،عياض بن غنم از او براي دفح اعراب مسيحي در
ناحيه دو الجندل كمك خواست .خالد به دومه رفت .در آن جا باا قبايال بهارا  ،كلاب،
غسان ،تنوخ ،ضجاعمه برخورد كرد .وديعه كلبي با مردم كلب و بهارا  ،ابان حادرجان باا
مردم ضُجاعم ،و ابن ايهم با سروهي از غسانيان وتنوخ آمده بودند و كار را بر عياض تنگ
كرده بود 76.خالد بر آنان پيروزي يافت و زن و فرزندانشان را به اسارت برد 77.اعراب ت لب
و بعضي از طوايد جزيره از غيبت خالد استفاده كردند و به خونخواهي عقه سر بر آوردناد؛
از اين رو خالد براي سامان دادن امور به حيره بازسشت .خالد قسم خورده بود كه ت لبيان را
در ديارشان غافلگير كند و چنان كرد .ربيعه بن بجير ت لبي نيز كه به خونخواهي عقاه در
ثني و بِشر فرود آمده بود ،خالد بر آنان تاخت و آنان را غافلگير ساخت 78.مقارن اين احوال
ابوبكر به خالد دستور داد كه عراق را رها كرده و عاازم شاام ساردد و مسالمانان را يااري
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نمايد .در بازسشت خالد از عراق درسيريهاي پراكندهاي رخ داد.
چون خالد به شام رفت شهرهاي سواد سر از فرمان مسلمانان فرو پيچيدند .مثني كاه
نيروهايي در اختيار داشت در اين هنگام در مقابل دستهاي از سپاه ايرانيان كاه باه ساوي
حيره براي سركوب او سسيل شده بودند ،عقب نشيني كرد و باه منزلگااه ديارين خاود در
خفان رفت و بعد آهنگ مدينه كرد .در اين زمان ابوبكر در بستر بيماري بود .سپس عمر به
خالفت دست يافت.

79

چون عمر به خالفت دست يافت ،ابوعبيده را به سوي عراق فرستاد و طي نامهاي باه
مثني دستور داد كه از فرمان ابوعبيده تجاوز نكند 80.در اين زمان يزدسرد در تيسافون باه
قدرت رسيد .رستم فرخ زاد كه مقارن اين ايام سپهساالر ايران شد و زمام امور را در دست
سرفت براي جلوسيري از پيشروي مسلمانان دست به تادارر زده باود ،از جملاه دهقاناان
سواد را بر اعراب مسلمان شوراند 81.ابوعبيده چون به عراق رسيد نزديك حيره فرود آماد.
جابان با لشكري براي دفح او رهسپار شد .در جنگي كاه رخ داد جاباان شكسات خاورد و
اسير سشت و لشكر ايرانيان پراكنده شد 82.مسلمانان در چندين نبرد پراكنده پيروز شدند از
جمله در زندرود كه اهالي آن عهد خود را شكسته بودند.

83

پس از آن بار ديگر مسلمانان در كرانه شرقي فرات باا ايرانياان مواجاه شادند بهمان
جادويه به سوي مسلمانان شتافت .مسلمانان با كمك اهالي بانقيا  -مطابق با ولحي كاه
در سذشته جهت ياري مسلمانان با آنان بسته بودند  -پلي ساختند .اين پيكار كه موسوم به
جسر شد به چيرسي ايرانيان و قتل ابوعبيده انجاميد (رمضان سال سيزدهم  84.پس از اين
رويداد خليفه يك سال درنگ كرده و از فرستادن لشكر خودداري نمود.
خليفه دوم بار ديگر مردم را به جهاد فراخواند و به غنايم كسري ترغيب كرد .اما مردم
ديگر تمايلي براي رفتن به عراق نداشتند و از حشمت و عدت ايرانيان وحشات داشاتند.

85

سرانجام جرير بن عبداهلل با طايفه بجيله حاضر سرديد به سوي عراق روند به شرطي كه از
غنايم بهره بيشتري يابند و خليفه نيز پذيرفت 86.مسالمانان توانساتند برخاي از ناواحي از
دست رفته را به دست آورند و سرانجام با سپاه ايرانياان باه فرمانادهي مهاران رو باه رو
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شدند .نبرد در منطقهاي به نام بُوَيب رخ داد .در حين جنگ جواني نصاراني از قبيلاه بناي
ت لب خود را به مهران رسانيد و او را كشت و بر اسب او سوار شد و فرياد برآورد كه من او
را كشتم .در اين جنگ طبري از حضور سروهاي از ت لبياان مسايحي در كناار مسالمانان
سخن ميسويد 87.مسلمانان در اين جنگ پيروز شدند .مثناي باه انباار تاخات و در انباار،
مرزبان ايراني به نام بسفرا را وادار نمود كه تا راه او را بگشايند و به سوي ب اداد رفات و
بازار ب داد را غارت كرد 88.فرات بن حيّان ت لبي و عتيبه بن نهّاس را روانه كارد و دساتور
داد بر قبيله ت لب در وفين بتازند و خود نيز در پي آنان روان شد .در وفين اعراب نمار و
ت لب كه در جاهليت با طوايد بكر بن وائل جنگهاي فراواني كرده بودند ،حضور داشتند.
اين دسته از سپاه مثني به راهنمايي سه تن از ت لبيان به سوي قبيله ت لب رفت و بر آناان
تاخت و كاروانهاي آنان را غارت كرد و جنگاوران آنان را كشت و زناان و فرزندانشاان را
به اسيري سرفت 89.مسلمانان در جنوب شرقي تا سواحل دجله و از شمال تا ب داد به تاخت
و تازهاي خود ادامه دادند و پي در پي به مناطق بين حيره و كسكر ،كسكر و سودا ،برسيما
و وراه جاماسب و بين فلوجان و نهرين و عين التمر حمله ميكردند .در اين زمان سعد بن
ابي وقاد از سوي عمر فرماندهي يافت و روانه عراق شد.

90

ميتوان سفت پس از اين درسيريها اولين جنگ ميان امپراتوري ساساني و مسالمانان
در منطقه اي به نام قادسيه در نزديكي كوفه رخ داد .شمار سپاهيان ايران را  445هزار تن
ذكر كردهاند و فرماندهي آنان را رساتم برعهاده داشات 91.ماذاكرات مياان مسالمانان و
ايرانيان به نتيجهاي نرسيد 92.ميان دو سپاه جنگ آغاز شد .رستم فرمانده ايرانيان در ايان
جنگ كشته شد و پارسيان به سوي تيسفون سريختند 93.در ايان زماان مسالمانان قصاد
تيسفون كردند .تيسفون مجموعه هفت شهر بود ،در كناار هام و در دو ساوي دجلاه كاه
حصارهاي بلندي بر سرداسرد اين شهر كشيده شده بود .مسلمانان ابتدا ساباط را سشودند و
سپس اهالي بهرسير  -مسلمانان ويه اردشير را بهرسير ضبط كردناد  -باا مسالمانان باه
جنگ پرداختند .در اين شهر مسيحيان فراواني زندسي ميكردند ،مسالمانان ايان شاهر را
تصر ،كردند .سپس به سوي روميه يا روميگان كه كمي دورتر از تيسافون قارار داشات
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رهسپار شدند با اهالي اين شهر پيمان ولحي منعقد شد بر اين كه يا جالي وطن كنناد و
يا جزيه دهند.

94

مسلمانان شهرهاي غربي تيسفون را در محاوره سرفتند .مدت اين محاوره طاوالني
شد و در شهر قحطي سختي به وجود آمد كه مردم را به ستوه آورد و عاقبات شايرزاد باا
مسلمانان ولح كرد و ناچار به پذير

جزيه شد .پيكار بعادي پارسايان باا مسالمانان در

جلوال بود .يزدسرد به مال و سپاه شيرزاد را ياري داد  -بنا بر روايتاي ديگار مهاران رازي
فرمانده بود  -اعراب به جلوال آمدند و در برابر لشكر ايران خيمه زدند جنگ ساختي روي
داد كه منتهي به شكست ديگري براي ايرانيان شد 95و مناطق شرق دجله نيز به تصار،
مسلمانان در آمد .اعراب ايرانيان را تا حلوان تعقيب كردند و اين شهر نيز به سرعت توسط
قعقاع بن عمرو تسخير شد 96.بعد از زد و خوردهاي اندكي ،ديگار منااطق ساواد نياز باه
تصر ،مسلمانان در آمد .خليفه اسر چه از فتح سواد خرسند سشت اماا اجاازه پيشاروي در
ديگر مناطق ايران را به مسلمانان نداد و بدين ترتيب منطقه سواد به تصر ،مسلمانان در
آمد.
عملكرد قبايل عرب مسيحي در مواجهه با مسلمانان

منطقه سواد در دو دوره زماني ماورد هجاوم مسالمانان قارار سرفات .ابتادا در دوران
خالفت ابوبكر سپاهيان اسالم به سوي اين منطقه سسيل شدند و پس از يك سلسله زد و
خوردها ،خالد به فرمان ابوبكر جبهه شرقي را رها كرده باه ساوي شاام رفات .ساير دوم
فتوحات در خالفت خليفه دوم از سر سرفته شد و منجر به تصر ،كامال ايان منطقاه باه
دست مسلمانان سرديد .عملكرد مسيحيان در اين حمالت متناسب با شرايط بود.
در دوره نخست حمالت مسلمانان در زمان خالفت ابوبكر ،قبايال عارب مسايحي در
كنار ايرانيان و در مقابل هم ن ادان خود ودآرايي كردند .حضور قبايلي چاون بناي نمار،
ضبيعه ،عجل ،تيمالالت و اياد در جنگ ها حكايت از آن دارد كه در ايان زماان آناان باه
حمايت از ولي نعمتان خود در مقابل مسلمانان ايستادسي كردناد و از دياار خاويش دفااع
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كردند .در برجسته ترين نبردها مثل اليس و وَلَجَه ،بيشتر سپاهيان ايران از اعراب مسيحي
تشكيل شده بود .ميتوان سفت كه در جنگهاي دوره نخسات ،ساپاهياني كاه در مقابال
مسلمانان ايستادسي كردند از اعراب مسيحي تشكيل شده بودند و تنهاا شخصاي پارساي
فرماندهي آنان را برعهده سرفت.
مسلمانان در دوره نخست حمالت خود به عراق جنگهاي خونيني با مسيحيان داشتند
و هرسز درودد جذب آنان برنيامدند .علت اتخاذ چنين اساترات ي را باياد در هاد ،خالاد
جست وجو كرد .خالد در نظر داشت قدرت قبايال عارب در منطقاه را بشاكند ،از ايان رو
ت لبيان و نيز قبايل مطيح آنان همچون نمر و اياد را آماا حمالت خود قارار داد .در عاين
التمر درخواست مصالحه آنان را نپذيرفت و دژ اين شهر را به عناوه سشاود و بساياري از
آنان را از لب تيغ سذراند و باقي را به اسارت سرفت 97.در ثني نياز بساياري از مسايحيان
ت لب كه سفته شده سيهزار تن بودهاند كشاته شادند 98.خالاد در الايس نياز بساياري را
بكشت .در اين نبرد بيشتر سپاه ايران از اعراب مسيحي مخصوواً بني عجل تشكيل شده
بود .طبري شمار كشته شدسان در اين جنگ را هفتاد هزار نفر ذكر كرده است 99.در اليس
پس از شكست نيروي قب ايل با مردم شهر ولح شد .شايان ذكر است كه خالد باه دساتور
خليفه به مردم شهرها و دهقانان آسيبي نميرساند تا به كار آباداني بالد بپردازند.

100

مرحله دوم از هجوم مسلمانان به سواد در زمان خالفت عمر چهره ديگاري باه خاود
سرفت .در اين دوره نه از مقاومت شهرها و نه از پيمان هاي ولح سخني باه مياان آماده
است و تنها به تاخت و تاز مسلمانان در برخي از شهرها اشاره شده است .در اين زمان كه
يزدسرد سوم پادشاه ايران شده بود ،تال

كرد تا به اوضاع نابسامان ايران بهبود بخشد .او

سپاهياني را براي مقابله با مسلمانان به عراق سسيل كرد .در اين دوره ديگر مسلمانان باا
مقاومت قبايل مسيحي مواجه نمي شد ،بلكه مسيحيان به مسلمانان ياري ميرسااندند .در
نبرد جسر ابوزيد طاليي مسايحي باه كماك مسالمانان شاتافت .هنگاامي كاه شكسات
 به زور جنگ آنجا را گشودند.
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مسلمانان در جنگ جسر قطعي به نظر ميرسيد يكي از رؤساي مسيحي قبيله طي به ناام
اسپريوس الريتوس داوطلب كمك به مثني شد و قايقهايي را كه تنها وسيله عقبنشيني
بود آماده كرد و بدين وسيله مسلمانان توانستند از معركه بگريزند 101.مسلمانان يك ساال
پس از جنگ جسر فتوحات خود را از سر سرفتند .در بويب قبايل عارب مسايحي آشاكارا
موضح خود را در قبال مسلمانان ت يير دادند .هنگام ودآرايي دو سپاه در برابر هم ،اناس
بن هالل نمري با جمعي از مسيحيان نمر و اسبانشان به كمك مثني آمدند و عبداهلل بن
كليب بن خالد با مسيحيان ت لب به مسلمانان پيوستند .اسر چه قبيله ت لب در دوره نخست
با ضربات شديد مسلمانان مواجه شدند ،اما در اين زمان در كنار مسلمانان قارار سرفتناد و
به ياري آنان پرداختند .اهميت حضور ت لبيان زماني روشن ميسردد كه جواني از اين قبيله
مهران سردار سپاه ايران را كشت .پس از كشته شادن وي پارسايان باه ساوي تيسافون
سريختند.
در جلوال نيز به هنگامي كه پارسيان در مقابل مسلمانان قرار سرفتند قبايل مسيحي به
مسلمانان پيوستند 102.در نبردهاي بعدي نيز شاهد حضور قبايل ت لب ،اياد و نمر در كناار
مسلمانان هستيم.

103

علل ت يير موضح قبايل عرب مسيحي را بايد در چند عامل جستوجو كرد:
 . 4در دوره نخست حمالت ،خالد ضربات سختي را بر پيكره اين قبايال باه خصاود
قبيله ت لب وارد آورد و توانست وحدت آنان را بشكند ،به طوري كه در نبرد بويب عادهاي
خالد را همراهي ميكردند و سروهي در جنگ شركت نكردند.
 . 4عصبيت و هم ن ادي آنان با اعراب مسلمان .اعراب مسيحي همانند برخاي از هام
ن ادان خود وحرانشين بودند سرچه تحت تأثير محيط از آيين شارر و باتپرساتي روي
سردان شده بودند اماا در شايوه زنادسي خاود ت يياري ايجااد نكارده بودناد و همچناان
خصلت هاي خود را نگه داشته بودند .از اين رو تمايل آنان به هم ن ادان خود امري طبيعي
بود.
 . 4موفقيت مثني در همراه كردن قبايل با خويش .اين امر اسر چه از نظر مورخاان دور
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مانده است اما مثني توانست در فاوله يك سال ميان نبرد جسر و بويب اين قبايال را باا
خويش همراه كند.
 . 1قبايل عرب مسيحي با ايرانيان هيچ سونه پيوندي نداشتند .اين قبايل از نظر نا اد و
نيز مذهب با ايرانيان تفاوت داشتند آنان حتي به مكان خاواي نياز وابساتگي نداشاتند و
زندسي كوچ نشيني خود را در مناطق بينالنهرين ادامه ميدادند.
 .4ايرانيان رفتار خوبي با اعراب نداشتند و اعراب در نظار آناان قاومي پسات و حقيار
بودند.
 .4در اين ت يير موضح ،ضعد قدرت دولت مركزي در ايران نيز ملثر بود .پس از جنگ
قادسيه كه سپاه ايران متالشي شد ديگر اميدي به قدرت امپراتوري ساسانيان نبود.
عالوه بر موارد مذكور ،در ميان قبايل عرب مسيحي قبيله طي در دوره نخست در كنار
ديگر قبايل در برابر مسلمانان حضور نداشتند و در دوره بعاد در نبارد جسار مسالمانان را
ياري كردند .علت كمك قبيله طي را بايد در مذهب آنان كاه بار ماذهب يعقاوبي بودناد
جستوجو كرد 104.يعقوبيان به دليل اشترار مذهب با مردم سوريه مورد سو ظن شااهان
ساساني بودند و همواره در تبليغ دين خود محدوديتهاي فراواني داشاتند .سياساتهااي
دولت ايران در مورد يعقوبيان باعث خشم آنان از ولي نعمتان خود سرديد ،از اين رو در اين
نبرد مسلمانان را ياري كردند.
نفوذ اسالم در ميان اعراب مسيحي سواد

اطالعات مربوط به جزئيات پذير

اسالم به وسيله مسيحيان بسيار ناچيز اسات؛ اماا

چنان كه از سزار هاي منابح بر ميآيد اغلب آنان به اسالم سرايش يافتند .آرنولاد معتقاد
است قبايل عرب مسيحي به غير از ت لب به اسالم سرايش يافتند 105.وي مينويسد پاس
از جنگ قادسيه بسياري از قبايل مسيحي كه در دو طر ،فرات زندسي ميكردند نزد سعد
آمدند و سفتند« :قبايلي كه ابتدا اسالم را پذيرفتند عاقلتر از ما بودناد .ايناك كاه رساتم
كشته شده ما نيز دين جديد را ميپذيريم».

106
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در ميان قبايل عرب بني ت لب بر آيين خويش پافشاري كردند ،در عين حال حاضر به
پرداخت جزيه نشدند .خليفه دوم براي آن كه از سريختن آنان به سارزمين روم جلاوسيري
كند با وساطت زرعه بن نعمان ت لبي از آنان ودقاتي دو چنادان كاه بار مسالمانان باود،
سرفت .ت لبيان سفتند « :همين قدر كه جزيهاي چون جزيه عجمان بر ما مقرر نشده راضي
هستيم و بر دين خويش باقي خواهيم ماند» 107.همچنين شرط ديگري مبني بار آن كاه
كودكانشان را مسيحي نكنند بر آنان نهاده شد؛ البته آنان به اين عهد خود وفا نكردند.

108

اما اسالم در ميان آنان بتدريج نفوذ يافت كه نمونه بارز آن حمدانيان هستند .بني حمادان
كه خود را جز قبيله ت لب مي دانستند در قرن سوم وچهارم دولت شايعي حمادانيان را در
موول و شام به وجود آوردند.
قبيله طي  -بخشي كه در ناحيه سواد ساكن بودناد  -در زماره قباايلي بودناد كاه در
سال هاي اوليه ،اسالم نياوردند و بر نصرانيت خود باقي ماندند .منابح از ايمان آوردن آناان
در سالهاي نخست مطلبي ذكر نكردهاند .هاني بن قبيصه طايي ماأمور سارفتن جزياه از
قبيله خويش براي مسلمانان بود وي تا پايان عمر بر آيين خويش باقي ماند.

109

منابح تاريخي در مورد سرايش اهالي شهرهاي سواد كه اغلب مسايحيان عارب بودناد
سخني به ميان نميآورند .چنين به نظر ميرسد كه آنان در سادههااي نخسات بار آياين
خويش باقي ماندند .چنان كه در كوفه پيوسته دو اسقد نسطوري و يعقوبي حضور داشتند
كه در دارالرومين ساكن بودند .مسيحيان كوفه دو سروه بودند :نسطوريان شهرنشين بودند
و يعقوبيان بيابانگرد 110.كار ورافي در اختيار اقليت مسيحي مدائن بود و م ازه ورّافان در
نزديكي محالت مسيحي قرار داشت 111.به نظر ميرسد مسيحيت در ميان مردم شهرها و
ميان دهقانان بيشتر از قبايل باقي ماند.
وجود ديرهاي متعدد در سواد كه در سده هاي بعد نياز روناق داشات و راهباان در آن
حضور داشتند خود نشانهاي از تداوم مسيحيت در سدههاي بعد است .اين ديرها كه معموالً
در كنار دجله و داراي بناي زيبا و باغها و بستانهاي آباد بود تفرجگاه مسلمانان نياز شاد و
شعرا پيوسته درباره آنها شعر ميسفتند.
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برخي از قبايل عربي كه به سرزمين بينالنهرين مهااجرت كردناد و در منطقاه ساواد
ساكن شدند در مجاورت مراكز مسيحي اين سرزمين از آياين باتپرساتي و شارر روي
سردان شدند و به آيين مسيح ايمان آوردند .پادشاهان ساساني از اعراب سااكن در قلمارو
خويش به خصود دولت دسات نشاانده لخمياان جهات حفاه مرزهااي خاويش بهاره
مي جستند .در آستانه ظهور اسالم لخميان مورد خشم خسروپرويز قرار سرفتند و خسرو باه
دولت آنان پايان بخشيد .در پس سقوط لخميان ،راه فتح عاراق باراي مسالمانان هماوار
مي شد .با هجوم اعراب به عراق ابتدا مرزباناان و سارداران ايراناي باا اجيركاردن اعاراب
مسيحي در برابر مسلمانان قرار سرفتند و اين قبايل در كنار سرداران ايراني با مسلمانان به
مقابله پرداختند .در اين زمان مسلمانان حمالت خود را متوجه اين قبايل نمودند و نبردهاي
خونيني با آنها داشتند .هد ،مسلمانان شكست قدرت اين قبايل بود ،چرا كه در اين زمان
دولت مركزي ايران در ضعد به سر ميبرد و تخت شاهي بازيچه قدرت طلبان بود از اين
رو جز مقاومتهايي كه از سوي اين قبايل وورت سرفات تادبيري باراي ايان تجااوزات
نميانديشيدند.
مقارن با دوره دوم حمالت مسلمانان يزد سرد سوم به پادشاهي رسيد .يزدسرد توانست
سپاهي منظم براي مقابله با مسلمانان به عراق سسيل كند .از ايان رو مسالمانان در ايان
دوره با پارسيان مواجه شدند .در اين زمان قبايل عرب مسيحي ت ييار موضاح دادناد و در
كنار مسلمانان با ولي نعمتاان خاويش باه نبارد برخاساتند .ايان ت ييار موضاح ناشاي از
عصبيتها ،پيوندهاي خوني اين قبايل با مسلمانان ،موفقيتهااي مسالمانان در ساوريه و
توفيق مسلمانان در همراهي نمودن آنان با خويش بود.
بسياري از اين قبايل در همان سال هاي نخست به اسالم ايمان آوردند و برخي ديگار
چون ت لب به تدريج در سدههاي بعد مسلمان شدند.
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 .15نسلوريان به دو جنبه الهي و بشري در وجود عيسي(سالم اهلل عليه) معتقد بودند ولي بر جنبره
بشري تاكيد بيشتري داشتند ،فليپ خوري ،حتي ،شدر نددادد دا تدرااخ ،ترجمره قمرر آريران
(تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب )2861 ،ص .231
 .16مونوفيزيت ها به اتحاد طبيعت الهي و انساني در وجود عيسي اعتقاد داشرتند و برر جنبره
الهي عيسي تاكيد مي كردند آنان جنبه بشري عيسي را در جنبه الهي او منحرل شرده مريدانسرتند.
يعقوب البرادعي انديشه منوفيزيتي داشت و يعقوبيان به او منتسب هستند .
 .17ارتدكس ها معتقد بودند دو طبيعت يا ذات بشري و الهي در مسري جمرش شرده اسرت در
حالي كه هر يك از صفات و ويژگي هاي خاص وي حفظ شده است .اعتقاد نامرهاي كره شروراي
چالسدون صادر كرد بر اين نظر بود كه حضرت عيسي مسي داراي دو حقيقت ذاتي مشابه اسرت.
اين آيين مذهب رسمي امپراتوري شرقي گرديد.
 .18پيگو لوسكايا ،پيشين ،ص .511
 .19همرن ،ص .581
 .20ياقوت حموي ،پيشين ،ص .888
 .21همرن ،ص .813
 .22همرن.
 .23بن الحسن علي بن محمد ،شابشتي ،الياّراا  ،مصرح كروريكس عرواد (بدرداد ،ملبعر
المعارف )2962 ،ص .263
 .24ياقوت حموي ،پيشين ،ص .853
 .25محمد بن اسحاق بن نديم ،الفهرست ،ترجمه محمد رضا نجد (تهرران ،اميركبيرر)2855 ،
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ص .258
 .26آذرنوش ،پيشين ،ص .259
 .27جواد علي ،المفصل ف ترااخ العرب قبل االسالم (بيروت ،مكتب النهض  2933 ،م) ج ،5
ص .695
 .28همرن ،ص .211
 .29ابوالفرج اصفهاني ،پيشين ،ج  ،1ص .213
 .30ياقوت حموي ،پيشين ،ص  863ذيل «دير».
 .31اوليري ،دلبيسي ،انتقرل علوم اونرن هده اسدالم ،ترجمره احمرد آرام (تهرران ،جاويردان،
 )1686ص .215
 .32ابوالفرج اصفهاني ،پيشين ،ج  ،1ص .212
 .33همرن ،ص .213
 .34علي بن احمد (ابن حزم االندلسي) ،جمهره االنسرب العرب (بيرروت ،دارالكترب العلميره،
 2118ق) ص .135
 .35يعقوبي ،پيشين ،ج  ،2ص .123
 .36همرن ،ص .885
 .37ياقوت حموي ،پيشين ،ص .813
 .38همرن ،ج  6و  ،5ص .32
 .39يعقوبي ،پيشين ،ج  ،2ص  138ر .132
 .40ابويوسف يعقوب بن ابرراهيم ،الخدراج ،تصرحي و شررح احمرد محمرد شراكر (بيرروت،
دارالمعرفه لللباعه و النشر ،بيتا) ص .215

 .41عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ،العبر و داوان المبتيأ و الخبر ف اارم العرب و العجدم و
البرهر و من عرصرهم من ذوي السلطرن االكبر ،ترجمه عبدالمحمد آيتي (تهران ،مسسسه ملالعات و
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تحقيقات فرهنگي )2851 ،ج  ،2ص .293
 .42يعقوبي ،پيشين ،ج .138 ،2
 .43ياقوت حموي ،پيشين ،ص .815
 .44همرن ،ص .811
 .45ابن خلدون ،پيشين ،ج  ،2ص  196ر .198
 .46پيگولوسكايا ،پيشين ،ص .516
 .47همرن.
 .48ياقوت حموي ،پيشين ،ص .889
 .49حمزه اصفهاني ،پيشين ،ص .228
 .50يعقوبي ،پيشين ،ج  ،2ص .131
 .51عبدالحسين زرين كوب ،ترااخ مردم ااران (تهران ،اميركبير )2831 ،ص .192
 .52يعقوبي ،پيشين ،ص 131؛ ياقوت حموي ،پيشين.
 .53ابوالفرج اصفهاني ،پيشين ،ج  ،1ص .211
 .54عبدالحسين زرين كوب ،پيشين ،ص .191
 .55ابوحنيفه احمد بن داود دينوري ،اخبرا الطوال ،ترجمه محمود مهدوي دامداني (تهران ،نشر
ني )2855 ،ص .211
 .56احمد بن يحيي بن جابر بالذري ،فتوح البليان ،ترجمه محمد توكل (بيجا ،نقرره)2853 ،
ص .816
 .57همرن.
 .58عزالدين ابي الحسن علي بن الكرام (ابن اثيرر) ،الكرمدل ،ترجمره سريد حسرين روحراني
(تهران ،اساطير )2832 ،ج  ،8ص .2131
 .59بالذري ،پيشين ،ص .815
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 .60همرن.
 .61ابن اثير ،پيشين ،ج  ،8ص .2131
 .62بالذري ،پيشين ،ص .868
 .63محمد بن جرير طبري ،ترااخ الرسل و الملوك ،ترجمه ابوالقاسرم پاينرده (تهرران ،بنيراد
فرهنگ ايران )2861 ،ج  ،8ص .2131 - 2136
 .64همرن ،ج  ،1ص .2191
 .65همرن ،ص .2191
 .66همرن ،ص .2196
 .67بالذري ،پيشين ،ص .813
 .68همرن ،ص .861
 .69همرن ،ص  861ر .862
 .70همرن ،ص .861
 .71ابن خلدون ،پيشين ،ج  ،2ص .196
 .72بالذري ،پيشين ،ص .861
 .73همرن ،ص  868ر .861
 .74همرن.
 .75همرن.
 .76ابن اثير ،پيشين ،ج  ،1ص .2625
 .77ابن اثير ،پيشين ،ج 2131 ،8؛ ابن خلدون ،پيشين ،ج  ،2ص .196
 .78طبري ،پيشين ،ج  ،1ص .2611
 .79شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب نويري ،نهراة االاب ف فنون االدب ،ترجمره محمرود
مهدوي دامداني (تهران ،اميركبير )2851 ،ج  ،1ص .265
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 .80بالذري ،پيشين ،ص .863
 .81نويري ،پيشين ،ص .266
 .82بالذري ،پيشين ،ص .863
 .83همرن.
 .84ابن اثير ،پيشين ،ج .2886 - 2883 ،8
 .85بالذري ،پيشين ،ص .852
 .86همرن.
 .87طبري ،پيشين ،ج  ،1ص .2528 - 2521
 .88دينوري ،پيشين ،ص .213
 .89ابن اثير ،پيشين ،ج  ،8ص .2816
 .90بالذري ،پيشين ،ص .588 - 851
 .91همرن ،ص .851
 .92همرن ،ص .855 - 851
 .93همرن ،ص .839 - 855
 .94همرن ،ص .835
 .95همرن ،ص .833 - 833
 .96همرن ،ص .833 - 833
 .97طبري ،پيشين ،ص .2611
 .98بالذري ،پيشين ،ص .865 - 866
 .99طبري ،پيشين ،ج  ،1ص .2191
 .100ابن خلدون ،پيشين ،ج  ،2ص .192
 .101توماس آرنولد ،ترااخ گسترش اسالم ،ترجمه ابوالفضل عزتي (تهران ،دانشرگاه تهرران،
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 )2863ص .83
 .102همرن ،ص .85
 .103طبري ،پيشين ،ج .2311 ،6
 .104پيگولوسكايا ،پيشين ،ص .516 - 511
 .105توماس آرنولد ،پيشين ،ص .83
 .106همرن ،ص .85
 .107بالذري ،پيشين ،ص .158 - 151
 .108همرن ،ص .151
 .109جواد علي ،پيشين ،ص .695
 .110لويي ماسينيون ،خطط الكوفه و شرح خراطتهدر ،ترجمه المصعبي (صيدا ،العرفان2989 ،
م) ص .16
 .111لويي ماسينيون ،پيشين ،ص .18
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فهرست منابع
 ابن اثير ،عزالدين ابي الحسن علي بن الكرام ،الكرمدل ،ترجمه سيد حسين روحراني ،تهرران،اساطير.2832 ،
 -ابن حزم االندلسي ،علي بن احمد ،جمهرة االنسرب العرب ،دارالكتاب العلميه ،بيروت 2118 ،ق.

 ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،العبر و داوان المبتيأ و الخبر ف اارم العدرب و العجدم والبرار و من عرصرهم من ذوي السلطرن االكبر ،ترجمه عبدالمحمد آيتي ،تهران ،مسسسه ملالعات و
تحقيقات و فرهنگي.2851 ،
 ابن نديم ،محمد بن اسحاق ،الفهرست ،ترجمه محمد رضا نجد ،تهران ،اميركبير.2855 ، ابوالفرج اصفهاني ،االغرن  ،شرح و حاشيه عبداعلي مهنا ،سمير جرابر ،بيرروت ،دارالكترابالعلميه 2113 ،ق ،ج  1و .1
 ابويوسف قاضي ،يعقوب بن ابراهيم ،الخراج ،تصحي و شرح احمرد محمرد شراكر ،بيرروت،دارالمعرفه لللباعه و النشر ،بيتا.
 آذرنوش ،آذرتاش ،نفوذ فراس دا فرهنگ عرب جرهل  ،توس ،تهران.2831 ، آرنولد ،توماس ،ترااخ گسترش اسالم ،ترجمه ابوالفضل عزتي ،تهران ،دانشگاه تهران.2863 ، اوليري ،دلبيسي ،انتقرل علوم اونرن هه اسالم ،ترجمه احمد آرام ،تهران ،جاويدان.1686 ، -بالذري ،احمد بن يحيي بن جابر ،فتوح البليان ،ترجمه محمد توكل ،بيجا ،نقره.2853 ،

 -پيگولوسكايا ،نينا ويكتورونا ،اعراب حيود مرزهري اوم شرق و ااران دا سيههري چهدرام
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و پنجم ميالدي ،ترجمه عنايت اهلل رضا ،تهران ،مسسسه ملالعات و تحقيقات فرهنگري پژوهشرگاه
علوم انساني.2831 ،
 جعفريان ،ترااخ خلفر ،قم ،دليل ما.2831 ، حتي ،فليپ خوري ،شر ندداد دا ترااخ ،ترجمه قمر آريان ،تهران ،بنگاه ترجمره و نشرركتاب.2861 ،
 حمزه اصفهاني ،ابوعبداهلل حمزه بن اصفهاني ،ترااخ سدن ملدوك االاض و األنبيدر ،ترجمرهجعفر شعار ،تهران ،بنياد فرهنگ ايران.2855 ،
 دينوري ،ابوحنيفه احمد بن داود ،اخبراالطوال ،ترجمه محمود مهدوي دامداني ،تهرران ،نشررني ،تهران.2855 ،
 زرين كوب ،عبدالحسين ،ترااخ مردم ااران ،تهران ،اميركبير.2831 ، شابشتي ،بن الحسن علي بن محمد ،مصح  ،الوّاراا  ،كوركيس عواد ،بدداد ،ملبعه المعارف،.2962
 طبري ،محمد بن جرير ،ترااخ الرسل و الملوك ،ترجمه ابوالقاسم پاينده ،تهران ،بنياد فرهنگايران.2861 ،
 علي ،جواد ،المفصل ف ترااخ العرب قبل االسالم ،بيروت ،مكتب النهضه2933 ،م. -ماسينيون ،لويي ،خطط الكوفه و شرح خراطتهر ،ترجمه المصعبي ،صيدا ،العرفان2989 ،م.

 محمدي ماليري ،محمد ،ترااخ و فرهنگ ااران دا دواه انتقرل از عصر سرسدرن هده عصدراسالم  ،تهران ،انتشارات توس.2836 ،
 مسعودي ،ابوالحسن علي بن حسين ،مروج الذهب و معردن الجوهر ،ترجمه ابوالقاسم پاينده،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب.2811 ،
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 نويري ،شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب ،نهراه االاب فد فندون االدب ،ترجمره محمرودمهدوي دامداني ،تهران ،اميركبير.2851 ،
 ياقوت الحموي ،ياقوت بن عبداهلل ،معجم البلديان ،قدم لهرا ،محمرد عبردالرحمن المرعشري،بيروت ،داراحياء التراث العربي ،موسسه التاريخ العربي ،بيتا.
 يعقوبي ،احمد بن ابي يعقوب ،ترااخ اعقوه  ،ترجمره محمرد ابرراهيم آيتري ،تهرران ،علمريفرهنگي.2851 ،

