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  فصلنامه تاريخ اسالم                

  90 – 61ص، 30، شماره مسلسل 1386تابستان ، هشتمسال                              

  

  

  بن حارثه شيباني مثني
  و

  نخستين فتوح اسالمي در عراق

  

  ∗مريم سعيديان جزي

هـاي مـؤثر در آن      شناخت فتوح نخستين اسالمي بدون شـناخت شخـصيت        

آغـاز فتـوح بـه         د؛ از جمله اين افراد مثنّي بن حارثه است كه با          ناقص خواهد بو  

دنياي اسالم اتصال يافت و با شناخت او بسياري از نكات مـبهم فتـوح آغـازين                 

نگاري نخستين مورخان اسـالمي، مثنـي كمتـر         در تاريخ . شوداسالمي روشن مي  

 او در منـابع     هاي دوگانه و گاه متناقـضي از      گيريگرفته و موضع  مورد توجه قرار  

يكي از داليل توجه سردمداران مدينه به سواد و ايران، تـدابير            . ترسيم شده است  

ت . گذاشتو اطالعات وسيع و متقني بود كه مثني در اختيار آنها مي            هـاي  ظرفيـ

بالقوه رواني و سوابق تاريخي در رواديد اعراب و ايرانيان كه قـدرت اعـراب را                

 عامدانه در جهت نيازهاي مقطعي و بلند مدتـشان  براي انجام اقدامات هدفمند و    

همكاري مثني  . نمودكرد، مثني را در حمله به عراق و سواد تحريك مي          تأمين مي 

اي از حس منفعت طلبي فـردي و قـومي قـرار            با نيروهاي اسالم اگرچه در لفافه     

. گرفت، ولي نتيجه اين امر نقش تأثيرگذاري در فتوح اسـالمي شـرق داشـت              مي

                                                 
  دانشجوي دكتري تاريخ اسالم دانشگاه اصفهان ∗



 

 

 

  
 

  

  

  

  بن حارثه شيباني و نخستين فتوح اسالمي در عراقمثني

 

 

 

 

 

62

 با درك اوضاع نابسامان نظام ساساني و لزوم اتحاد با اعـراب مـسلمان كـه                 مثني

داراي ايدئولوژي قوي، محكم و منطقي بودند به قدرت مدينه پيوست كـه مهـم               

تـسهيل زمينـه فتـوح    : توان در مـوارد زيـر برشـمرد      ترين نتايج اين اتصال را مي     

اط امپراتـوري   اسالمي به ويژه در شرق خالفت اسـالمي، درك بـه موقـع انحطـ              

-ها، قـرار  گيري از امكانات و زمينه    ساساني و انتقال آن به يك قدرت ديگر، بهره        

تـر و در عـوض تقويـت روحيـه          دادن منافع شخصي و قومي در مراحل كمرنگ       

  . اسالمي مسلمانان–ملي 

  

  بن حارثه، عراق، ساسانيان، مدينه، ابوبكر، فتوح اسالم مثني:هاي كليديواژه 

  

گـسترش قلمـرو اسـالم و        ادث قرون اوليه اسالمي و تحقيق در مورد علل        شناخت حو 

از سوي   .هاي گوناگون براي محققان اين برهه تاريخي ضروري است        نفوذ آن در بين ملت    

از  .هـاي اصـلي مـؤثر در آن محـال اسـت           فتوحات بدون شناخت شخصيت    شناخت ديگر،

عـي بكـري از قبيلـه بكـربن وائـل           بن حارثه شيباني رب   هاي مؤثر مثنّي  جمله اين شخصيت  

تواند بسياري از نكـات      مي شناخت او . آغاز فتوح به دنياي اسالم اتصال يافت       كه با  ١.است

نگاري نخستين مورخان اسالمي    مثني در تاريخ   .مبهم فتوح آغازين اسالمي را روشن نمايد      

كه منابع از وي    هاي دوگانه و گاه متناقضي      گيريموضع .كمتر مورد توجه قرار گرفته است     

در نخـستين فتـوح     ) خاكـستري (كنند سبب شده تا شخـصيتي مثبـت و منفـي            ترسيم مي 

  .اسالمي در عراق داشته باشد

  

  بن حارثه شيبانينگاهي به زندگي مثنّي
زيست و تا پيش از پيوستن به خالفـت اسـالمي در نـواحي              بن حارثه در حيره مي    مثني

فد بني شيبان در سال نهـم هجـري همـراه بـا افـراد                او در و   ٢.سواد به غارت مي پرداخت    
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 .اثير آن حضرت براي وي دعا كرد      به روايت ابن   . آمد �اهللا  اش به محضر رسول   قبيله

رغـم  با خالفت مدينه ارتبـاط برقـرار كـرد و علـي            �اكرم   رحلت رسول  مثني پس از  

م كـه بـه ايـن       ها، به دليل منافع شخصي و قومي با سرداران بـزرگ اسـال            تحقير و توهين  

لـذا يكـي از      .شدند همكاري داشت و در فتوح و غارت در كنار آنـان بـود             نواحي گسيل مي  

تدابير و اطالعات وسيع و درستي بـود كـه           داليل توجه سردمداران حجاز به سواد و ايران،       

نكته مهم آن است كه او هيچ گاه فرمانده سپاه نشد بلكـه      .گذاشتمثني در اختيار آنان مي    

مثني . گرفت رأس قبيله خود بود و يا به عنوان مشاور در كنار سرداران اسالم قرار مي               يا در 

جنگ پل بر بدنش وارد     هاي شديدي كه در     سرانجام در سال چهاردهم هجري در اثر زخم       

  .نيا رفتشده بود از د

  

   نظامي مثنّي و نخستين فتوح اسالمي –زندگي سياسي 
-لـذا خـاطرات ايـام    اي داشـت،  قبيلهاتله بكر تفكربن حارثه به عنوان رئيس قبي  مثني

 و  –سـاز بـود     اي سرنوشـت   كه براي اعراب يـك افتخـار و حادثـه          –العرب و جنگ ذوقار     

مثني را بر آن داشـت تـا بـه ديگـر             هاي منطقه عراق و ايران،    شناخت همه جانبه شاخصه   

واني و حس قوميتي نيـز      از نظر ر  . نقاط نيز حمله برد و از نظر مالي و اقتصادي تأمين شود           

ر آنـان و خـاطرات تلخـي كـه در اذهـان             قيتح انه حكام ايراني در برابر اعراب و      رفتار ظالم 

به ويـژه    .هاي قوي براي رويارويي اعراب با ايرانيان بود       قبايل عرب باقي مانده بود محركّه     

لقوه هـاي بـا   ظرفيـت  .حكومت ايران ضعيف و دچار بحران سياسـي بـود          كه در اين زمان،   

رواني و سوابق تاريخي مذكور در منابع در روابط اعراب و ايرانيان كه قدرت اعراب را براي                 

 كـرد، انجام اقدامات هدفمند و عامدانه در جهت نيارهاي مقطعي و بلند مدتشان تأمين مـي  

لخم كه حكام عـرب     به ويژه آن كه آل     .مثني را در حمله به عراق و سواد تحريك مي كرد          

لذا فكر پيوسـتن بـه خالفـت اسـالمي           .د نيز از صحنه سياست محو شده بودند       عراق بودن 

  .توسط مثني مورد ارزيابي قرار گرفت تا بتواند نتيجه اي مطلوب از آن بگيرد
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رد كـه   كـ خالفت مدينه در راستاي بسط و گسترش قلمرو خود از كساني اسـتفاده مـي              

پيوسـتن نيمـي از افـراد     .رار نداشـتند عالوه در گروه مرتدين ق   بومي همان مناطق بودند و ب     

گيـري را   روهي از آنان در جنگهـاي رده ايـن تمايـل و جهـت             گشيبان و شركت    قبيله بني 

از رؤساي   - بن قاسم منقري  زماني كه ابوبكر در فكر اين مسائل بود قيس         .كردتشديد مي 

ر حـضور    د -تشـناخ تميم كه به جهت تعامل دو قبيله تميم و بكر مثنـي را مـي              قبيله بني 

 غير حامل الـذكر،  من كبار القاده، صحابي فاتح، « :ابوبكر وي را اين گونه توصيف مي كند 

. »٥،...الفرس و الغاره علي ان كثير ك ٤، شجاع ٣،الغادهال ذليل   ال قليل العدد،   ال مجهول نسب،  

 اسـالم در نظـر داشـت تحريـك و            در تصميماتي كه بـراي گـسترش       راهمين امر ابوبكر    

  . نمودقتشوي

منيـت و حمايـت   رسد مثني از جانب خالفت مدينه هـم احـساس ا      از طرفي به نظر مي    

كرد اهميت خود را بـه عنـوان يـك عامـل       با اقدامات اوليه سعي  به همين جهت  . كردنمي

به همين سبب بود كه بدون صدور يا دريافـت اجـازه    .موثر در منظر دولت حجاز جلوه دهد   

بن وليد به عراق خواست    سال خالد رين در حالي بود كه ابوبكر با ا       ا .مدينه شروع به كار كرد    

مي ثبـت  د اسالمي آن را به نام حكومت اسال     دهي اين حمالت تحت عنوان جها     تا با جهت  

گاه به عنوان فرمانده كل شـناخته       البته بر اساس داده هاي تاريخي اگر چه مثني هيچ          .كند

ولـي   صي و بـه روش جنـگ و گريـز بـود،           هاي شخـ  و حمالتش براي ارضاي انگيزه     نشد

مثنـي بـه دليـل       .گذاري در فتوح شـرق داشـت      همكاري وي با نيروهاي اسالم نقش تاثير      

ضعف در رويارويي با ساسانيان و كمبود نيرو كوشيد تا با اتحـاد بـا مدينـه ايـن ضـعف را                      

ـ  ها و اهداف خالفت مدينه و نيروهاي تحت فرمانش        جبران كند ولي انگيزه    ه قابـل    انگيخت

  .ريزي يك گام بلند رو به فتوح اسالمي بود برنامهگيري واي براي پيمالحظه

  

  ):ـه13-11( بن ابي قحافه و خالفت ابوبكرهبن حارثمثني
پيش از  : وجو كرد وضعيت سياسي مثني را در اين دوران بايد در سه مقطع زماني جست            
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  . عراق و پس از رفتن خالد به شامآمدن خالد به مرزهاي ساساني، در زمان حضور خالد در

هاي شديد و مخرب داشت تا      نخستين حمالت مثني به مرزهاي ساساني صورت غارت       

جايي كه پوران دخت، ملكه ساساني، خطر حضور او را جدي گرفت و همين امـر مثنـي را                   

تواند نا امني مرزها را فرو      دانست كه دستگاه ساساني نمي    ولي او خوب مي   . مرعوب ساخت 

اي كه بعـدها شـهر      او در مرزها يعني منطقه    . به همين جهت با مدينه ارتباط يافت      . خواباند

 اين در حالي است كـه ملكـه ايـران در تـدارك              ٦.جا ساخته شد، مستقر گرديد    كوفه در آن  

اي و مـشاوره بـا چـه         شواهدي در دست نيست كه مثني با چه انگيـزه          ٧.مقابله با مثني بود   

-حتي منـابع اوليـه عربـي       . اتصال و ارتباط با مدينه را درك كرد        كسي يا كساني ضرورت   

آمدن مثني به مدينه محل اختالف مورخاني       . اسالمي هم در مورد حضور مثني ترديد دارند       

 در هر صورت ابوبكر درصدد بـود        ٨.اعثم و دينوري است   چون يعقوبي، طبري، بالذري، ابن    

-ق گرداند و اين منطقه را حـق اعـراب مـي           تا با كمك مثني سواد را به قلمرو اسالم ملح         

كرد سواد را به عنـوان      از سوي ديگر مثني سعي مي     . دانست كه ايرانيان غصب كرده بودند     

تواند كمبود نيرو و امكانات مادي و ارضي مـسلمانان را تـأمين             اي حاصلخيز كه مي   منطقه

ـ  ٩.نمايد معرفي كند تا ابوبكر را راضي كند به عراق حمله نمايد            نويـسد خبـر    اعـثم مـي   ن اب

. شنهاد عمر، خالـد را بـه عـراق فرسـتاد    يتاخت و تازهاي مثني به مدينه رسيد و ابوبكر با پ     

پس از اين مثني به ابوبكر نامه نوشت و او را از اوضاع پريشان ايران و از تجـاوز خـود بـه                       

ولـي   را در عـراق بگيـرد        ١٠ايران آگاه كرد و از وي خواست تا سپاهي به كمكش بفرسـتد            

كـرد بـراي    چنين نشد، زيرا اگر مثني با كمك اين سپاه فتح سواد را به نام خود ثبـت مـي                  

گيري سـواد از مثنـي      آورد، از سويي، ديگر بازپس    خالفت مشكالت بسياري را به وجود مي      

كاري بس مشكل بود، زيرا در اين زمان فردي قدرتمند با نيروي نظـامي مجهـز و ثـروت                   

بعـالوه  . اقتدار فراوان قادر بود رقباي ديگر را هم مطيع خـود گردانـد            فراوان مي نمود و با      

خواست افتخار فتح عراق براي اسالم از سوي سـرداران بـزرگ و صـحابه ثبـت                ابوبكر مي 

در ايـن زمـان جريـان رده و         .  نه فردي كه در بين مسلمانان اسم و رسـمي نـدارد            ١١گردد

راي ابوبكر اهميت داشت، چون تـا حـدي         شناخت مرزهاي ايران در شرق بيشتر از شمال ب        
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لذا مثنـي نـاگزير شـد فرمانـدهي سـپاه را بـه             . رسيدمسئله فتوح شام حل شده به نظر مي       

در نظـر مورخـاني چـون    . كه سرداري شناخته شده بود، واگذار نمايد   )اهللاسيف(خالدبن وليد   

لي نـزد طبـري     هاي ملي داشتند مثني مقامي شايسته دارد و       بالذري و دينوري كه گرايش    

رسد خالفت مدينه درصدد بود تا فرماندهي را به عراق بفرسـتد             به نظر مي   ١٢.چنين نيست 

فتوح اوليـه توسـط فرمانـدهاني كـه از قبايـل            .  و داراي نسب واال باشد     ١٣كه شناخته شده  

بـن حارثـه     همكاري خالدبن وليد مخزوني قريـشي و مثنـي         ١٤.شدكنترل مي  قريش بودند، 

 با اعزام خالد به عـراق،       ١٥. سبب تداوم فتوح عراق گرديد     -و معدي بودند   كه هر د   -شيباني

بـا ايـن اقـدام،      . مثني موظف شد تا از فرمانده اعزامي خالفت مدينه حمايت و اطاعت كند            

- و از آمدن خالد ناراحـت شـد ولـي چـشم            ١٦.مثني احساس كرد به وي توهين شده است       

ي و نيروهاي اسالم بود سبب تعامـل ايـن          اندازهاي آينده كه در تعاطي اهداف اعراب مرز       

مثني با هشت هزار سپاهي، خالد را همراهـي         . دو جبهه براي استفاده از اين فرصت گرديد       

در پادگان حفير كه از      و ١٨بن وليد در محرم سال دوازده هجري وارد عراق شد          خالد ١٧.كرد

 فتـوح   ١٩.قر شـد  استوارترين مرزهاي ايران بود و موقعيت ويژه تجـاري نيـز داشـت، مـست              

اسالمي در واقع با آمدن خالدبن وليد به عراق كه در تـداوم سـركوب مرتـدين بـود، آغـاز                     

بـا آمـدن فرمانـده      . تواند بيانگر قدرت برتر نظامي مثني در منطقه باشـد          اين امر مي   ٢٠.شد

قريشي كه مورد تأييد و حمايت خالفت مدينه بـود نبردهـاي اعـراب مـرزي بـه صـورت                    

هـاي  عراق براي ورود بـه سـرزمين      . هاي برنامه ريزي شده درآمد    تاي طرح هدفمند در راس  

-11( قحافـه در زمـان خالفـت ابـوبكربن ابـي        . آمدشرقي مهم و كليد فتوح به حساب مي       

  :مناطق ذيل از سرزمين عراق فتح شد) هـ13

رئـيس دهكـده      مثني بن حارثه از طرف خالد مأموريت يافت تا با جابان،           :فتح اليس  .1

البته معلوم نيست كه آيا مسلمانان پيش از اين اقـدامي بـراي تـصرف ايـن                  .س، بجنگد الي

رود (» نهرالدم«يا نه؟ اين جنگ در كنار رودي رخ داد كه پس از اين به                مكان كرده بودند  

مثني، جابان را شكست داد و با مردم اليس صلح كرد و برآنـان خـراج            . شهرت يافت  )خون

  ٢١.يا گزيت تعيين كرد
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رسد فتوح نخستين اسالمي استحكام چنـداني نداشـته و فرمانـدهان بيـشتر     به نظر مي  

به همـين دليـل ممكـن       . درصدد تصرف مناطق جديد و ثبت آن با نام فتوح اسالمي بودند           

تـأمين هزينـه    . بود يك منطقه چندين مرتبه در معرض لشكركشي مـسلمانان قـرار گيـرد             

گونه نبردها جنبـه    اين. از ديگر اهداف فتوح اوليه بود     المال مسلمانان   سپاهيان و خزانه بيت   

-اي براي فتوح قطعي و گسترش قلمرو اسالمي محسوب مـي          مانور نظامي داشت و زمينه    

شود كه بدانيم كه خالفت مدينه مرزهاي شام        اهميت اين نكته زماني مشخص مي     . گرديد

از اين باشـد خالـد بـه شـام          و شمال را در رأس جهاد اسالمي قرار داده بود و چنانچه غير              

  .شداعزام نمي

حيره پـيش   .  مثني پس از فتح اليس به دستور خالدبن وليد به حيره رفت            :فتح حيره . 2

از اين محل استقرار مرزداران ساساني و مركز دولت عربي تحت فرمان ساسـانيان بـه نـام         

 ايـن دولـت،     لخميان در زمان خسرو پرويز به علت خشم اين پادشـاه بـر حـاكم              . لخم بود 

بن قبيصه طائي تا فـتح اسـالمي بـر          بن منذر، فرو ريخت و پس از آن آزادبه و اياس          نعمان

بـودن منـابع و امكانـات فـراوان     حيره از جهات اسـتراتژيكي و دارا . اين شهر امارت داشتند  

سـاكنان  . اقتصادي و موقعيت مهمي كه براي اعراب مسلمان داشت بيشتر مورد توجه بـود           

موقعيت حيره سـبب    . بايل مختلف عرب بودند كه از فرهنگ ايراني تأثير پذيرفتند         شهر از ق  

اهميـت نكتـه در ايـن اسـت كـه           . نفوذ و گرايش قبايل عرب به عقايد ديني گوناگون شد         

 �اعراب مسلمان پس از تصرف اين مناطق و با توجه به احكام شرعي و سنت نبوي               

را بـر سـاكنان آن مقـرر        ...) خراج، جزيه، عشر و   اعم از   ( و مصالح حكومتي انواع ماليات ها     

رسد دستگاه ساسـاني  در اين شهر تعدادي ايراني هم سكونت داشتند كه به نظر مي         . كردند

پذيري اعراب لخمي و نيز تركيب سپاه اعراب و ايرانيان آنها را            براي امنيت خاطر از اطاعت    

امي كه براي موارد تهـاجمي و       در اين شهر سكونت داده بود و دولت لخم در يك گروه نظ            

 پـس از سـقوط دولـت        ٢٢.كـرد استفاده مي ) أشاهب( تدافعي تشكيل داده بود از اين نيروها      

عربي حيره و رويارويي اعراب و سپاه ساساني در نبرد ذوقار، مرزداران ساساني مأمور حفظ               

تصرف كند   به همين دليل زماني كه مثني دستور يافت تا حيره را          . اين مناطق مرزي بودند   
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دو طـرف در    . رو شد كه به طور ويژه در آنجـا تجمـع كـرده بودنـد              بهبا نيروهاي ايراني رو   

مرزداران ايراني شكست خورده و حيره بـه تـصرف اعـراب            . هاي رود با هم جنگيدند    كناره

 )عبـاد ( اي از اعراب مسيحي    به روايت تاريخ يعقوبي، عده     ٢٣.مسلمان تحت امر مثني درآمد    

در ادامـه ايـن   . كردنـد ه سكونت داشتند در اين جنگ ايرانيـان را همراهـي مـي           كه در حير  

روايت آمده كه مردم حيره خود خواستار صلح شده و خالد مبلـغ هنگفتـي خـراج بـر آنهـا                     

 مشخص نيست كه خالدبن وليد پس از جنگ، به چه علت بـا مـردم شـهر                  ٢٤.تحميل كرد 

ل كتاب بودند برايشان جزيه تعيين نكـرد؟        و چرا با وجودي كه مردم حيره از اه         صلح كرد؟ 

خـراج تعيـين گرديـد      بـن آدم قريـشي،       ابويوسف و يحيـي    الخراجكتب  و چنانچه براساس    

آيا ابوبكر در جريان اقدامات سرداران خـود در مراحـل             براساس چه مالك و معياري بود؟ و      

گـري در همـين     اوليه فتوح اسالمي بود يا نه؟ اين در حالي است كه يعقـوبي در جـاي دي                

 فـتح حيـره هـم بـا     ٢٥.مناطق اليس و حيره و پيرامـون آن غـارت گرديـد           : نويسدمورد مي 

   ٢٦.مصالحه و در ربيع االول سال دوازدهم صورت گرفت

اي بـود   النهرين و اولين ميوه   براي اعراب مسلمان، فتح حيره به منزله كليد تصرف بين         

و فـتح تمـام     ) سـواد ( ود مسلمانان به عـراق     به اين ترتيب با ور     ٢٧.كه از درخت ايران افتاد    

هـاي  مناطق آن و موقعيت اين منطقه براي تصرف شرق قلمـرو اسـالمي، ايجـاد پادگـان                

شـدن  بـا سـاخته    . ضـرورت يافـت    - كه به مرور زمان به شهر تبـديل گرديدنـد            –نظامي  

 شهرهاي بصره و كوفه و پس از آن واسط، شهر حيره بـه عنـوان بـازار تجـاري و منـاطق      

هاي جذاب، مورد توجه اعراب قرار گرفت و اين موقعيت اقتـصادي و  مفرح و داراي عمارت  

  .مفرح آن تا قرن دوم هجري استمرار داشت ولي به تدريج تخريب گرديد

 يكي ديگر از مناطق سواد كه با همكاري مثني و خالد فـتح گرديـد انبـار                  :فتح انبار . 3

ساساني ساخته شده و مورد توجه نظـام ساسـاني          اين شهر پيش از تشكيل امپراتوري       . بود

 به روايت بالذري،  . شهر انبار از نظر استحكام و ثروت اهميت زيادي داشت         . نيز قرار گرفت  

اين شهر را غارت كرد و بسياري از مردم آن را كـشت و اسـير كـرد و          مثني از طرف خالد،   

  ٢٨.بازار آن را نيز به غارت برد
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 كـه مكـاني     -التّمـر هاي ديگر سواد چـون عـين      قسمت بار،عالوه بر اليس و حيره و ان      

 و بانقيا و كسكر نيز با همكاري خالد         –استوار به صحرا و در شمال غربي كوفه قرار داشت           

 و مرزهاي دولت اسالمي تا ساحل دجله كشيده         ٢٩و مثني به تصرف اعراب مسلمان درآمد      

و از طـرف وي   ٣٠اد عـراق بـود    در طي اين مدت مثني يكي از فرماندهان خالد در سـو           . شد

-او همچنين منصب رياست مرز    . مأموريت داشت تا پيوسته به سواد حمله كند و پيش برود          

هاي اي بود كه مثني زمينه     خالد در تدارك حمالت وسيع و پردامنه       ٣١.دار بود داران را عهده  

ن مرزهـاي  كرد تا اين كه از طرف ابوبكر مأموريت يافت به شام برود، چـو  آن را فراهم مي   

خالد به همراه نيمي از يارانش بـه طـرف          .  العرب نياز بيشتري به خالد داشت      ةشمالي جزير 

. شمال حركت كرد و در مسير خود برخي مناطق را نيز به تصرف نيروهاي مسلمان درآورد               

اهميت حضور خالد درعراق تأثير زيادي در پيشبرد اهداف خالفت در وهله نخست و پـس                

بخشي با خالد  ان تحت امر خالد به دو گروه تقسيم شدند؛   ي سپاه ٣٢. داشت از آن براي مثني   

 طبـري   ٣٣.به شام رفته و بخشي با مثني در عراق ماندند و در فتوح با او همكـاري كردنـد                  

نويسد اين گروه بيشتر از پيران بودند؛ چون مثني از خالـد خواسـت تـا برخـي از يـاران                    مي

 پـس از    ٣٤.يرفت و اين گروه با مثني به حيره بازگشتند        خالد نيز پذ  . پيامبر را همراهش كند   

العـرب مثنـي از طـرف       ةخروج خالد از عراق و پيش از آمدن ابوعبيده ثقفي به شرق جزيـر             

از طرف خالد مـأمور نظـارت و          و ٣٥كردابوبكر بر مسلمانان عراق و قبيله ربيعه رياست مي        

.  سـپاه ايـران مـشغول بـود         در طي اين مدت مثني بـه دفـع حمـالت           ٣٦.اداره سواد گرديد  

همزمان با اين حوادث يزدگرد سوم پسر خسرو پرويز بـه پادشـاهي ايـران دسـت يافـت و              

گذرد را ارزيـابي    شهربراز به عنوان فرمانده سپاه تعيين گرديد تا آنچه در عراق و مرزها مي             

ق او سپاهي به فرماندهي هرمز بـه سـوي عـرا          . و براي دفع خطرات و حمالت اقدام نمايد       

اي كـه بـراي شـهر بـراز         مثنـي در مرقومـه    . فرستاد تا مثني را از آن مناطق به عقب براند         

دو سپاه در   . ضعيف است، ناگزير به جنگ است     ) شهر براز (كند كه چون او     نوشت اشاره مي  

ايرانيـان در ايـن     .  يا تپه صراه در نزديك بابل با هم جنگيدند         "عدوه الصراه "محلي به نام    
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جنگيدند تا سرانجام اعـراب     گريز مي واستفاده كردند و مسلمانان با شيوه جنگ      نبرد از فيل    

 در حـالي    ٣٧.مسلمان به فرماندهي مثني در جنگ بر آنها غلبه يافته و تا مداين پيش رفتند              

اي نيروهاي اسالم كمتر مـي پردازنـد بـه نظـر            كه منابع نخستين اسالمي به تركيب قبيله      

هاي اصلي مثني در تدارك حملـه  شيبان از پشتوانهو به ويژه بنيبن وائل  رسد قبيله بكر  مي

مثني كارگزاران خود را به مناطق تحت امرش اعزام كـرد و سـايرين در               . عليه ايرانيان بود  

-فارس«تغلب به رياست    در اين مدت او حمالت قبيله بني      . ها مشغول فعاليت بودند   پادگان

 با فرار رئـيس قبيلـه بـسياري از افـرادش كـشته              را كه مسيحي بودند دفع نمود و      » العتاب

گروه ديگري از اعراب بني تغلب كه در صفين بودند نيز به دسـتور مثنـي سـركوب                  . شدند

  ٣٨.شدند

مثني براي تأمين نيروي كمكي و بيعت دوباره با ابوبكر و بيان اوضاع و احـوال عـراق                  

فقدان مثني . عراق تعيين كرد  بن خصاصيه را به جانشيني خود در        رهسپار مدينه شد و بشير    

داران ايراني به مسلمانان گرديد تا جايي كه مسلمانان مجبور بـه            در عراق سبب هجوم مرز    

وقتي مثني به مدينه رسيد ابوبكر بيمـار بـود و بعـد از مـدت كمـي در                   . عقب نشيني شدند  

 ارسـال    ابوبكر در آخرين روزهاي حياتش به عمر توصيه كرد تا فتوح عراق را با              ٣٩.گذشت

  ٤٠.خالد و مثني پيگيري كند

  

  )ـه23-13(بن حارثه و خالفت عمربن خطابمثني
هـاي فتـوح در دوران      تواند بهانه خوبي براي پيگيـري انگيـزه       آمدن مثني به مدينه مي    

 ٤١.اعثم معتقد است حضور مثني در مدينه به علت خوابي بود كه او ديده بود              ابن. عمر باشد 

- خاصي به علت حضور مثني در مركـز خالفـت اسـالمي مـي      اما طبري با ظرافت و دقت     

از طرفي براي رويـارويي     . خبر بود گذشت بي نويسد مثني از آنچه در مدينه مي      پردازد و مي  

مشكل اساسـي   . هاي همه جانبه حجاز بود    با ايرانيان نيازمند اعزام سريع و وسيع و حمايت        

نمود و او به راحتي   ب مهيب و بزرگ مي    مثني آن بود كه ايران و نظام ساساني در نظر اعرا          



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 30، شماره مسلسل 1386تابستان  هشتم،          سال 

 

 

 

 

 

71

توانست اين ذهنيت تاريخي را در آنها فرو شكند و اعراب را براي حمله به ايران متفق                 نمي

: كـرد مثني اطرافيانش را با اين سخنان براي حمله تحريك و تـشويق مـي             . و متحد نمايد  

ا بـر آنـان دليـر شـده انـد،           ايم، ياران مـ   اي مردم نيمي از سواد عراق را از ايرانيان گرفته         «

مان بر ايشان فزوني گرفته است، هنوز چيزهاي ديگري نيز هست كه مـسلمان از              گستاخي

 عـصر انتـشار اسـالم در        �اهللا   عصر پس از رحلت رسـول      ٤٢.»دارددين چشم مي  بي

جوار بود؛ لذا انديشه    هاي سياسي ايران و دولت هاي هم      پاشي نظام العرب و فرو  ةخارج جزير 

زيـرا بـا    .  نظامي ايجاد ارتشي منظم و قوي در ميان مسلمانان قـوت گرفـت             –راتژيك  است

- و ابـوبكر فعاليـت مـي       � اهللاكه در زمان رسول    )مطوعه(نيروهاي انساني داوطلب    

-از جهتي اين نيروهاي جديدي كه به خدمت گرفته مـي          . شد جهاد را ادامه داد    كردند نمي 

اين رو لزوم فراخوان اجباري بـا توسـل بـه قبايـل و              از  . بايست سازماندهي شوند  شدند مي 

ها و مصالح و تدبير و تشكيل ديوان جند و ثبت اسـامي مـوظفين در                واليات، تأمين هزينه  

 به همـين جهـت خليفـه دوم         ٤٣.ها شكل گرفت  قالب ارتش اسالم در ادامه همين سياست      

او در حـالي    . يافـت در مرزها حتمي و جـدي        حفظ و توسعه و تحكيم موقعيت مسلمانان را       

با اين سـخنان بـه وجـوب حـضور در آن منـاطق               يافت آنها را  كه در بين مردم حضور مي     

فـتح   � ديگر حجاز جاي ماندن شما نيست و پيـامبر  و اما بعد،  ...«: كردتحريض مي 

 ٤٤.»قلمرو كسري و قيصر را به شما وعده داده است، به طرف سرزمين ايران حركت كنيـد      

نخـست آن كـه او وجـود اعـراب          : ر، دو نكته مهم و ظريف نهفته اسـت        در اين خطابه عم   

به همين دليل است كـه بـالذري بـه          . دانستمدعي را در حجاز به ضرر خالفت حجاز مي        

العـرب دفـع    ةخواست اقدام وحشيانه اعراب را در جزير      كنند كه عمر مي   اين نكته اشاره مي   

طرح فتـوح از دوران حيـات نبـوي و           دوم آن كه عمر براي مشروعيت بخشيدن به          ٤٥.كند

خطـرات  . الوقوع بود اسـتفاده كـرد     االجرا و حتمي  سخنان آن حضرت كه نويد بخش، الزم      

 متوجه خالفت اسالمي بود در زمان عمر فـروكش          � داخلي كه پس از رحلت پيامبر     

ي العرب در فكر توسعه قلمرو اسـالم      ةكرده و عمر با اطمينان خاطر و با اميد به حفظ جزير           
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هاي وسيع و تجارب و جايگزيني و تعويض فرماندهان فتوح و فراخـوان           با استفاده از برنامه   

روي همين اصـل، بـرخالف وصـيت    . عمومي براي حضور تمام اعراب در ارتش اسالم بود  

 كه  –ابوبكر، مثني و خالد را به عنوان فرمانده اصلي فتوح عراق قرار نداد و ابوعبيده ثقفي                 

 به فرماندهي سپاه اسالم در عراق منصوب و او را به همـراه              –در طائف بود    از قبيله ثقيف    

-آميز عمر و خالد از يك طرف و تصميم        روابط خصومت . گروهي از اعراب روانه شرق كرد     

هاي ابوبكر در مقابل خالد از طرف ديگر در انتخاب كـارگزاران عمـر              ها و گاه تسامح   گيري

ترسـيد كـه قـدرت خالـد        سعد، عمر از اين مـي     روايت ابن به استناد   . تأثير به سزايي داشت   

تـأثير  اي نيز بي   در اين بين تعصبات قبيله     ٤٦.افزون گردد و مزاحمي براي خالفت پديد آيد       

 مورخان نخستين اسالمي علت اين انتصابات را ترس اعراب از رويارويي با ايرانيان              ٤٧.نبود

خواسـت ارتبـاط نيروهـاي      ن جديـد مـي     در اين صورت عمر با اعزام فرمانـدها        ٤٨.دانندمي

  .نظامي را با مدينه حفظ نمايد و در صورت بروز خطر آنها را حمايت كند

هـايي بـه    پيش از ورود ابوعبيده ثقفي به عراق، رستم، سردار ايرانـي، بـا ارسـال نامـه                

امـا  . دهقانان سواد و حتي اعزام جابان به منطقه از آنها خواسته بود تا بر مسلمانان بشورند               

 ٤٩.هـا را خنثـي كـرد      مثني همراه با گروهي از سرداران ايراني مخالف دولـت ايـن توطئـه             

چنانچه اين روايات درست باشد شدت اختالفات و تفرقه داخلي بين ارتش ايران مـشخص               

با اين وجود ميزان حمالت ايرانيان به اعراب مسلمان چنان قابل توجـه بـود كـه            . گرددمي

 مثني به هـيچ وجـه خـود را از           ٥٠. انتقال داد  "خفان" را از حيره به      مثني پادگان مسلمانان  

ابوعبيده خـود نيـز از اقـدامات       . تصميمات مدينه جدا نكرد و با آمدن ابوعبيده به او پيوست          

 او اعراب را به جهاد در راه        ٥١.تبليغي غافل نماند و بسياري از قبايل را با خود همراه ساخت           

 ٥٢.كرد و بدين طريق افراد زيادي را در سپاه اسـالم جـا داد             خدا و گرفتن غنائم دعوت مي     

در زمان فرماندهي ابوعبيده در عراق تا كشته شدنش در نبرد جسر، برخي مناطق با كمك                

به روايـت مـسعودي، او بـا كمـك           .و همياري و مشاورت مثني به تصرف مسلمانان درآمد        

  ٥٤.نمارق شكست داد و جابان را در ٥٣مثني، نرسي و جالينوس را در باروسما

يكي از وقايع مهم در تاريخ نخستين فتوح اسالمي در مرزهاي ايران،            : )پل( جسرنبرد
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-هاي پيرامـون خـود عـازم قـس        ابوعبيده پس از سركوبي شورش    . است) جسر( جنگ پل 

دسـت  مثني پس از اين به عنوان فرمانده زير       . الناطف شد و مورد استقبال مثني قرار گرفت       

در ارتـش   . قـرار داشـت   ) يمـين (حت امر او در آرايش سپاه در قسمت راسـت           ابوعبيده و ت  

ساساني بهمن جادويه مهرانشاه معروف به ذوالحاجب، فرمانـدهي نيروهـاي رزم و رسـتم،               

به دستور ابوعبيده بر روي رود فرات پلـي         . فرماندهي كل ارتش ساساني را بر عهده داشت       

روي ايرانيـان قـرار    در  تـا آن سـوي آب رو  اعراب مسلمان از آن پل گذشـتند     و ٥٥ساختند

ناآگـاهي   .ابوعبيده از مشاوره مثني كه با اين تصميمش مخالف بود، استقبال نكـرد             .گيرند

جـان فرمانـده سـپاه اسـالم و بـسياري از             هـاي مثنـي،   ابوعبيده و عدم توجه به راهنمايي     

 توجـه   ٥٦.زار نفر بود  هنويسد تعداد كشتگان مسلمانان چهار    طبري مي . نيروهايش را گرفت  

به ارتش ساساني مستقر در آن طرف رود ما را به دو عامل شكست مسلمانان شد رهنمون                 

يكي تعداد زياد نيروها و تجهيز سپاه ساساني با فيل و ديگري ساختمان ضعيف و            : سازدمي

 بازمانـده .ناپايدار پل احداثي كه به راحتي و پس از اندك زماني از هم گسسته و خراب شـد      

نيروهاي اسالم را كسي سازماندهي كرد كـه رأي و مـشاوره و شـجاعتش در ايـن جنـگ             

اي ": كـرد  مثني مسلمانان را با اين عبارات تـشويق بـه مقاومـت مـي              ٥٧.ناديده گرفته شد  

مسلمانان كار به جان و كارد به استخوان رسيده، دل به مرگ نهيد و داد مرگي و مردانگي                  

 ايـن   ٥٨". شهيد پاك است و در بهـشت جـاودان جـاي دارد            هر كه امروز كشته شود    . نهيد

ديگران بـا   . سازدهاي مثني را در تقويت جبهه اسالم مشخص و معلوم مي          ها انگيزه خطابه

مثني با قبول شكست مانع اتالف عبـث نيروهـاي          . درايت و شجاعت او از پل عبور كردند       

 ٥٩ازگرداندن نيروها و دفاع از آنهـا كردند و با ب به دستور مثني پل را بازسازي  . اسالم گرديد 

، پـس   األمم تجارببه روايت مسكويه در     . شكست نهايي را براي مسلمانان منتفي ساخت      

 گروهـي بـه مدينـه رفتنـد،       : از شهادت ابوعبيده نيروهاي اسالم به سه گروه تقسيم شـدند          

 تركيب سپاه ٦٠.هزار نفر همراه مثني ماندندها مخفي شدند و تنها تعداد سه     گروهي در باديه  

اسالم به فرماندهي ابوعبيده ثقفي از اعراب يمنـي قبايـل بجيلـه، ازد و بـارق و از اعـراب                     

 در ايـن    ٦١.عبدالقيس و ضبه بـود     كنانه، رباب،بني عمرو و سعد و حنظله تميم،     مضري بني 
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 ايـن   ٦٢. ياري رسـانيد   نبرد يكي از رؤساي قبيله مسيحي طي نيز به اعراب شكست خورده           

كند، امر عمق شكست در نبرد جسر و ضرباتي را كه مسلمانان متحمل آن شدند معلوم مي               

 نيـز   "الناطفقس"نبرد جسر كه به     . به ويژه آن كه ترس اعراب از ايرانيان مضاعف گشت         

 اين جنگ حـضور  ٦٣.معروف است به روايت بالذري در رمضان سال سيزده هجري رخ داد          

مسلمان تحت امر خالفت مدينه و ارتش ساساني بود كه به طـور متمركـز و                جدي اعراب   

نگري به همين جهت ضمن پرهيز از يك سو        .منسجم در مرزها منتظر يورش اعراب بودند      

و خودرأيي در توجيه شكست اعراب مسلمان بايد گفت علل مختلفي زمينه شكست پـل را                

لمانان نشد، سرعت عمل مثني در       جنگ پل سبب درهم شكستن نيروي مس       ٦٤.فراهم آورد 

اين در حالي بود كه ارتش ساساني به        . كردن نيروها آنها را از هالك حتمي نجات داد        جمع

مثني با نيروهاي كمي كه     . خاطر اختالفات داخلي توان تعقيب بازماندگان اعراب را نداشت        

يـن امـر آن بـود    علت ا  .آميزش ادامه مي داد   در اختيار داشت به حمالت نه چندان موفقيت       

گيري توانست از موضع  توانست در آن زمان او را حمايت كند و مثني نيز نمي           كه حجاز نمي  

و تـالش خـود را      ٦٥لذا بـه طـور موقـت عقـب نشـست          . خود در مقابل ايرانيان عدول كند     

تغلب و حيره كرد كه توسط امراي ايراني عراق         هاي قبيله بني  معطوف فرو نشاندن شورش   

 و از اهـالي     ٦٦سپس به تكريت حمله برد و احشام آن جا را غـارت كـرد             . دشدنتحريك مي 

اي  بر اين پيكي به مدينه فرسـتاد و در نامـه             او عالوه  ٦٧.باروسما و نهر جوير جزيه گرفت     

علت مرگ ابوعبيده و شكست سپاه اسالم را شـرح داد و از خليفـه وقـت نيـروي كمكـي                     

   ٦٨.تا نيرو ارسال شودبه دستور عمر، مثني در عراق ماند . خواست

پس از شكست مسلمانان در جنگ پل، عمر نيروهاي يمني را كه به حجاز آمده بودنـد                 

. را به فرماندهي كل منـصوب نمـود        "جريربن عبداهللا بجلي  "به سوي عراق گسيل كرد و       

 جريـر بـراي تحكـيم       ٦٩.خواست فتوح را دنبال نمايد و شكست پل را جبران كنـد           عمر مي 

 و ٧٠العربة تحت فرمانش آنها را به سكونت در مناطق شرق و مركز جزير         حمايت نيروهاي 

 خالفـت مدينـه بـدون در نظـر گـرفتن جوانـب              ٧١.دادكسب غنايم، تحريض و وعده مـي      
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به همين جهت جريـربن     . ديدشكست مسلمانان در نبرد جسر را از چشم مثني مي          مختلف،

د اخالقي و نوشـيدن مـسكرات مـتهم         اي كه براي مثني نوشت او را به فسا        عبداهللا در نامه  

كرد و علت كشتار مسلمانان را به وي نـسبت داد و در عـوض صـفاتي چـون شـجاعت و                      

اش از ثبات قدم خود در ميادين نبـرد يـاد   مثني نيز در جواب نامه. سرداري را به خود بست 

  با ايـن وصـف،     ٧٢.كرد و علت شكست جسر را ترس فرماندهان اعزامي مدينه اعالم نمود           

  .اعزام جرير به عراق مرهمي بر درد مسلمانان بود

ترين برخوردها بين اعراب و مـسلمانان و ايرانيـان      نبرد بويب يكي از مهم     :بنبرد بوي 

اين نبرد در سال چهاردهم هجري و در محلي بين مهـران و             . تا پيش از جنگ قادسيه بود     

رف رسـتم بـه عنـوان        در اين جنگ مهران پسر مهرويـه همـداني از طـ            ٧٣.قادسيه رخ داد  

در مورد فرماندهي كل سپاه اسـالم       . فرمانده ارتش ساساني به مقابله اعراب در بويب رفت        

ابن مسكويه و مسعودي، مثنـي      . در اين نبرد بين مورخان نخستين اختالف نظر وجود دارد         

كـل و جريـر را رئـيس قـوم          را رئيس قوم خود و قسمتي از سپاه و طبري، مثني را فرمانده            

 با توجه به نظارت و شـدت عمـل حجـاز در انتـصاب فرمانـدهان           ٧٤.كنندعامر ذكر مي  بني

. رسـد فتوح اين كه جرير فرمانده كل و مثني تحت فرمانش بوده است، صحيح، به نظر مي               

او در ميـدان جنـگ سـپاهيان را بـه           . بن حارثه، برادر مثني، كشته شـد      در اين نبرد مسعود   

فرمانده سـپاه ايرانيـان در       مهران،  به روايت دينوري،   ٧٥.دكرمقاومت و پايداري تشويق مي    

  .پاشـيد و ارتـش ساسـاني از هـم فـرو          ٧٦بويب در اثناي جنگ و توسط مثنـي كـشته شـد           

گرفتـه و   داده بودند پـس    هاي پيشين از دست   مسلمانان بسياري از مناطقي را كه در جنگ       

 در نبـرد  ٧٧.حي را غـارت كردنـد    استحكامات ايرانيان را درهم كوبيدند و بسياري از آن نـوا          

مهران عالوه بر نيروهاي تحت فرمان مثني و نيروهايي كه به همراه جرير از مدينه آمـده                 

تغلب كه پيش از اين اسباب دردسر اعراب مسلمان بودنـد           بودند گروهي از قبايل رده و بني      

ابر سـپاه اسـالم      مثني سوار بر اسب در بر      ٧٨.جنگيدنددر كنار اعراب مسلمان با ايرانيان مي      

اميدوارم امروز تازيان از سوي " :گفتنمود و مي  مي ايستاد و آنها را به جنگيدن تشويق مي        

 ".خـواهم خواهم براي شما هم مي    به خدا امروز آنچه را براي خويش مي        شما آسيبي نبيند،  



 

 

 

  
 

  

  

  

  بن حارثه شيباني و نخستين فتوح اسالمي در عراقمثني

 

 

 

 

 

76

به روايت منابع نخستين اسالمي گفتار و كـردار مثنـي نقـش مـؤثري در پايـداري اعـراب               

ديد كه   مثني لزوم جنگ با ايرانيان را تا آنجا ضروري مي          ٧٩.لمان در پيكار بويب داشت    مس

 همچنـين رئـيس     ٨٠.هايشان را افطار كنند و به مبارزه ادامه دهند        دستور داد مسلمانان روزه   

شيبان براي تعيين دقيق سرنوشت جنگ به نفع اعراب مسلمان به نزد رئيس مـسيحي               بني

اينـك همـراه    شما و ما از يك خون هـستيم،   " :ب به او چنين گفت    قبيله نمير رفت و خطا    

 ايـن يكـي ديگـر از         ٨١".من بيا و هر وقت كه من يورش بردم تو نيز با مـن يـورش ببـر                 

پس از خاتمه جنگ مثني به       .بردبن حارثه براي جذب نيرو به كار مي       تدابيري بود كه مثني   

  :ميان سپاهيان رفت و گفت

به خدا كه به روزگار جاهليت يكصد        ا عرب و عجم جنگ كردم،     در جاهليت و اسالم ب    «

تر از هزار عجـم اسـت كـه         تر از هزار عرب بود و اكنون يكصد عرب، پرتوان         عجم، پرتوان 

هـاي  اين زرق و برق و انبوه كسان و كـان          .خدا حرمتشان را ببرد و كيدشان را سست كرد        

 آن جدا شوند يا از دست بدهند هماننـد          شما را نترساند كه دستي از      گشوده و تيرهاي دراز،   

  ٨٢.»...بهايم هر كجا برانيدشان بروند

 آنگاه به حمـالت خـود بـه اطـراف     ٨٣.وي سپس غنايم جنگ را ميان همه تقسيم كرد 

 جنـگ   ٨٦. و خود در سـيراف مـستقر شـد         ٨٥تغلب سپرد و حيره را به بني     ٨٤.عراق ادامه داد  

ين امر آن بود كه تعداد گشتگان ايراني در         علت ا . نيز معروف گشت  » نبرد اعشار «بويب به   

 دقـت در روايـت   ٨٧.هاشان بر كنار فرات افتاده بـود اين نبرد به حدي زياد بود كه استخوان   

دهد كه با وجودي كه جرير با انتصاب عمر به فرماندهي كل شـناخته شـده بـود                  نشان مي 

تـا جنـگ بـه نفـع        ولي سوابق حضور و تدابير مثني در فتوح نخستين عراق سبب گرديـد              

شايد همين امر مورخان اسالمي را در مورد نـام فرمانـده كـل سـپاه بـه                  . اعراب ختم شود  

طايي كه خـود در ايـن جنـگ حـضور داشـت در شـعري                بن زيد ةعرو. اشتباه انداخته است  

هاي وي و يارانش را ستوده و او را فرماندهي سـترگ و عظـيم و دالورتـر از شـير                     رشادت

 مثني پس از نبرد بويب به غـارت بازارهـايي پرداخـت كـه در سـواد                  ٨٨.معرفي كرده است  
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 هـم معـروف     "بـازار خنـافس   "شد، مثل بازار انبار كـه بـه         توسط اعراب و ايرانيان برپا مي     

   ٨٩.بود

معـروف   "بازار بغداد " اي كه پس از اين به     عالوه بر اين، غارت بازاري در نزديكي قريه       

ايـن محـل كـه مركـز خريـد و           . ق به شمار مي رفت    شد يكي ديگر از غارات مثني در عرا       

شـد و بازرگانـان    بـار برگـزار مـي    سـالي يـك  ٩٠فروش و تجارت مناطق عراق و ايران بود       

براي مثني چنـين    . شدندجا آمده و با اموال فراوان دور هم جمع مي          ساله به آن  تيسفون هر 

كمك مرزبان انبار بـه ايـن    مثني با ٩١.كه دارايي اين بازار براي يك عمر كافي است     گفتند

 در حقيقت انگيزه مثني از حمله بـه بـازار           ٩٢.بازار حمله برد و اموال آن را به غنيمت گرفت         

هاي متعدد تحليـل    بغداد هم منفعت اقتصادي بود و هم تأمين نيروي سپاه كه در اثر جنگ             

  .رفته بود

مناطق سواد را به    نكته شايان ذكر اين است كه حمالت و غارات مثني در اين وهله نه               

اش تنها نتيجـه   .كردداد و نه ايرانيان را سركوب مي      طور كامل در اختيار مسلمانان قرار مي      

از سـوي    .تجمع و افزايش و تمركز ارتش ساساني در مرزها و تحليل نيـروي اعـراب بـود                

؛ سـاخت امكان اقدام سريع را منتفـي مـي   رساني،ديگر بعد مسافت و كمبود امكانات اطالع 

اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه وجود افرادي آگـاه چـون مثنـي در مرزهـا ايـن                       

  .او بود كه جرقه فتوح را در حجاز زد. ساختمشكل را تا حدي رفع مي

  

  پايان زندگي مثني بن حارثه
هـايي كـه در     كرد كه ديگر توان اداره عراق را ندارد، به ويژه جراحت          مثني احساس مي  

خصاصيه را به جانشيني خود در      شد و او ابن   بر وي وارد شده بود هر روز بدتر مي        جنگ پل   

 هاي عراق به تدريج ضعيف شـده بودنـد و بـين فرمانـدهان سـپاه            پادگان. سپاه تعيين كرد  

ها در مقابلـه مـسلمانان بـا ايرانيـان تـأثير زيـادي              اختالف بود و اين زمينه     )جرير و مثني  (

كوشيد به نوعي فتوح را به طور رسمي تحت نظـارت خـود              مي  خالفت مدينه نيز   ٩٣.داشت
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در حالي كه مناطق تحت نفوذ مـسلمانان بـه تـدريج خـود را از سـيطره قـدرت                     قرار دهد؛ 

در ايـن زمـان      :كنـد دينوري به خوبي اين مسئله را بـاز مـي          .كردنداعراب مرزي خارج مي   

 ٩٤.كـرد ادار به واكـنش سـريع مـي       اين قراين سرداران ايراني را و      .گروهي مرتد شده بودند   

 عمـر   ٩٥.خواست كمـك كـرد    اي اين وضعيت را به عمر گزارش داد و از او در           مثني در نامه  

وقاص زهري به فرماندهي كل سپاه و اعـزام وي بـه عـراق هـم        نيز با انتخاب سعدبن ابي    

ق  و هم جريان تسلط بر سواد و روند فتوح شـر           ٩٦مشكالت بين جرير و مثني را خاتمه داد       

هشام جعيط تـصميمات سرنوشـت سـاز        . را تحت نظارت يك قدرت مركزي تداوم بخشيد       

كه ايـن    ٩٧داندبكر و بجيله مي    اي اعراب خودمختار ازد،   هاي قبيله حجاز را نتيجه درگيري   

اي سپاه و اختالف بين فرماندهان و خاستگاه اعـراب يمـاني و             امر با توجه به تركيب قبيله     

تسلط مسلمانان بر عراق تا اين زمان به صورت جبري و بـدون             . تمعدي تأثير فراوان داش   

اي جز غارت امـوال مـردم و ايجـاد          كه نتيجه  هيچ كنترل و گاه در قالب جنگ و گريز بود         

مثنـي مأموريـت يافـت نيروهـاي         تا ورود سعد به عراق،    . احساس ناامني در منطقه نداشت    

 مثني تا ٩٨.ي براي اقامت آنها ايجاد نمايد هاياسالم را در سرتاسر عراق مستقركند و پادگان       

هـاي شـديد در   اما پيش از رسيدن سعد در اثـر زخـم   آمدن سعد تمام امكانات را مهيا كرد،     

اش  خدمات پيشين مثني و خـانواده و قبيلـه         ٩٩.سال چهارده هجري در سيراف از دنيا رفت       

اب به او چگـونگي     مثني در وصيت نامه خود خط     . وقاص قرار گرفت  مورد توجه سعدبن ابي   

 اين مشاوره غيابي مثني كه تا پيش        ١٠٠.نبرد با ايرانيان و رمز غلبه بر آنها را بيان كرده بود           

از اين مرزدار خالفت مدينه بود و افتخارات زيادي براي خود و حجاز ثبت كرده بود سعد را          

-ي را اين اين زن مثن   ١٠١.تا جايي كه همسر مثني را به ازدواج خود درآورد         . خوشنود ساخت 

اثير در مورد   همچنين ابن  .»كان كثير األغار علي الفرس    « :كندگونه براي سعد توصيف مي    

الرأي ابلي في قتال الفـرس مـن         حسن النقيبيةًكان شهماٌ شجاعاٌ عاميون     « :نويسدوي مي 

بن مثني را به جاي پدر منصوب كرد و دستور داد تـا بـا                سعد مغني  ١٠٢.»بالء لم يبلغه أحد   

 ١٠٣.و از مثني با تجليل ياد كرد  مثني نيكي كنندخاندان
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  نوشتپي

                                                 
 بنوعكابـه،  كه قبايل بنويـشكر،    )بن نزار سدا( قبيله بكر بن وائل از قبايل معدي و نزاري         .1

 واصـل تهامـه      خاستگاه ايـن قبايـل در     .بنوحنيفه و بنو عجل همگي منتسب به اين قبيله بودند         

العرب مهـاجرت كردنـد و از يمامـه تـا           ةف شرق جزير  در زمان ساسانيان به طر    اما  حجاز بوده   

اين  .نشان از جايگاه و وسعت قلمرو اين قبيله دارد        »ديار بكر « نام .سواد عراق سكونت گزيدند   

 .و رقيب آل لخم و دولت حيره كه از اعـراب يمنـي بودند،گرديـد               قبيله به تدريج قدرت يافت    

العـرب  در كتـاب ايـام    » ايـام العـرب   «زمـره   برخوردهاي اين قبايل با اعراب يمني و شمالي در          

هـايي  به اين قبيلـه از طـرف امپراتـوري ساسـاني مـسئوليت             .ابوعبيده معمربن مثني آمده است    

بـوده اسـت و      حتي نقل شده كه فردي بكريت نام از طرف ايران حاكم اربـوال             .واگذار مي شد  

آخرين درگيري اعراب سـاكن     ترين و   بني شيبان با وي و ديگر حكام رفتاري نيكو داشتند مهم          

بن در اين نبرد قبايل بكر     .است» ذوقار« كه در تاريخ ثبت شده واقعه         ايران در اين منطقه و سپاه    

واقعه ذوقار موجب فروپاشي دولت حيـره و بـه           .وائل در رأس ساير قبايل با ايرانيان جنگيدند       

رويز كه پس از كشته شدن لذا خسرو پ . شدساسانيهم خوردن روابط متزلزل اعراب و دستگاه    

بن قبيصه  اياس" بن منذر به دنبال ضبط اموال و بقاياي دنيويش بود فردي از اعراب با نام              نعمان

در پيكـار    .را بر حيره امارت داد و او را مأموريت داد تا اين اموال را بـه نـزد او بيـاورد                     "طايي

 . شده سپاه ساساني شكست خـورد      نيز عجين يني  اي از تقدس د   ذوقار كه از نظر اعراب با هاله      

جدا شده  ايران   از سپاه    كهشيبان و همكاري عجليان و قبايلي       در اين روز بنوبكر به رياست بني      

و اين پيكار    .خوني و مليتي با اعراب به آنها پيوستند بر ايرانيان غلبه يافتند           و به خاطر حس هم    

ر نيروهـاي   حضوشيبان شد كه زمينه     ياي براي تاخت و تازهاي قبايل عرب و به ويژه بن          مقدمه
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-التجـاره قافلـه  عالوه بر اين بني شيبان از مـال        .مسلمان را در عراق و فتوح اسالمي فراهم كرد        

هاي نبرد ذوقار را    زمينهها  فعاليتاين  . گرفتندباج مي  گذشت،هايي كه از محل سكونت آنها مي      

و  در زمـره افتخاراتـشان ثبـت نمـود    » عـرب  الايام«در تاريخ عرب با عنوان       فراهم كرد و آن را    

  .   افسانه شكست ناپذيري امپراتوري ساساني را باطل ساخت

 دانـشگاه تهـران،    تهران،( ترجمه ابوالفضل عزتي   ،تاريخ گسترش اسالم   توماس آرنولد،  .2

 .               361ص  ،)1358

ـ للمال علـم دارال بيـروت، ( التاسـعه الطبعـه  ،االعالم زركلي، الدينخير. 3  ،5ج ،)م1990 ين،ي

 .276ص

تـصحيح غالمرضـا     مـستوفي هـروي،    ترجمـه محمـدبن احمـد      ،الفتوح اعثم كوفي، ابن. 4

  .637ص  ،)ش1372 آموزش انقالب اسالمي، تهران،( چاپ اول مجد،طباطبايي

آستان  تهران،( ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم    ،كوفه پيدايش شهر اسالمي    ، جعيط هشام .5

  .18 - 17، ص)ش1372 قدس رضوي،

چـاپ   ترجمه ابوالقاسم پاينـده،    )الرسل والملوك ( تاريخ طبري  محمدبن جرير طبري،   . 6

  .1479-80و 1590ص ،4ج ،)ش1362 اساطير، جا،بي( دوم،

  .12- 10، صصپيشين جعيط هشام، .7

 بنگاه ترجمه و نـشر كتـاب،       تهران،( ترجمه محمد ابراهيم آيتي    ،تاريخ يعقوبي  يعقوبي،. 8

 .70-46ص ص،پيشيناعثم ابن ؛9ص ،3ج ،)1347

 .70-46ص ص،پيشين اعثم،ابن .9

 .همان.  10

 بنيـاد فرهنـگ ايـران،      تهـران، ( ترجمه صـادق نـشأت     ،الطوالاخبار حنيفه دينوري، ابو .11

 .122ص ،)ش1346



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 30، شماره مسلسل 1386تابستان  هشتم،          سال 

 

 

 

 

 

81

                                                                                                                   
 .23ص ،پيشين ،هشام جعيط .12

 ،)ش1374 ات تهـران، سازمان چاپ و انتـشار  تهران،( )2(تاريخ خلفا رسول جعفريان،  .13

 .122ص

 .به بعد1540، ص4 ج،پيشين ،طبري .14

 .22ص ،پيشين ، هشام جعيط.15

 .1480ص ،4ج ،پيشين طبري، .16

 .1484، صانهم .17

 .115، صپيشيناعثم،  ابن.18

 ،شـيباني  الرده مع نبذه من فتوح العراق و ذكرمثني بن حارثه، بن عمر واقـدي  محمد .19

  .179ص ،])بي تا[ دارالعرب اسالمي، بيروت،( تحقيق يحيي الجبوري

 .1480، ص4، جپيشينطبري،  .20

 .همان .21

 تهران،( ترجمه باقر صادقي نيا، چاپ دوم      ،تاريخ عرب قبل از اسالم     عبدالعزيز سالم،  .22

 .234-173ص  ص،)ش1383 انتشارات علمي و فرهنگي،

 حيح محمد فروزان،  تص ، ترجمه آذرتاش آذرنوش،   البلدانفتوحبن يحيي بالذري،    احمد. 23

 .به بعد ،50ص ،)ش1364 سروش، تهران،( چاپ دوم

 .109ص ،2ج  ،پيشين يعقوبي، .24

 .همان .25

 .1450ص ،4ج ،پيشين طبري،. 26

 آگـاه،  تهـران، ( چـاپ دوم   ، ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده،      تاريخ عرب حتي،  فيليپ خليل . 27

 .191ص، )ش1366
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  .9ص ،پيشين بالذري، .28

 .191ص ،پيشين فيليپ حتي، .29

 .1484 -1456ص ص،4ج ،پيشين طبري، .30

 .26ص ،پيشين ، هشام جعيط.31

 .12-11ص ص،پيشين بالذري، .32

 .26ص ،پيشين ، هشام جعيط.33

  .1553ص ،4ج ،پيشين طبري،.  34

 .1627، 1555، صصهمان .35

 .50-49ص ص،پيشين اعثم،ابن .36

 .1627 – 1555، صص4، جپيشين طبري، .37

 .19، ص2، جپيشين يعقوبي، .38

 .121، صپيشين دينوري، .39

  .1555ص، پيشين، طبري. 40

 .93، صپيشيناعثم،  ابن.41

 .1581، ص4، جپيشين طبري، .42

  . به بعد1555، صهمان .43

 .94ص ،پيشين اعثم،ابن .44

 .665ص ،1ج ،پيشين بالذري، .45

 ،7ج ،)تـا  بـي  داربيـروت،  لنشراوعه  داراالطبا بيروت،( الطبقات الكبري  بن سعد، امحمد .46

  .397ص

 .112ص ،پيشين جعفريان، .47
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، ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده،       الذهب و معادن الجـوهر    مروجبن حسين،    ابوالحسن علي  .48

 .665ص ،1،ج)1365تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، (چاپ سوم 

 .1596-1595ص ص،4ج پيشين، طبري،، رك، مانند ابوذرعبل و بسوسي .49

 .1593ص ،انهم .50

 .124-123ص ص،پيشين ،دينوري .51

 .13ص ،پيشين بالذري، .52

 .665ص ،1ج ،پيشين مسعودي، .53

 سروش، تهران،( چاپ اول  ترجمه ابوالقاسم امامي،   ،ممتجارب األ ابوعلي ابن مسكويه،   .54

 .276-275ص ص،1ج ،)1369

 .129ص ،پيشين دينوري، .55

 .1560ص ،4ج ،پيشين طبري، .56

  .95ص ،پيشين ابن اعثم، .57

 .98ص ،انهم .58

 .همان .59

 .178، ص1، جپيشينمسكويه،  ابن.60

 .127،126ص ص،پيشين ،دينوري . 61

 . به نقل از كايتاني752ص، پيشين توماس آرنولد، .62

 .253صپيشين،  بالذري، .63

عدم توجـه خالفـت بـه       : توان به اين عوامل اشاره كرد     از جمله موارد شكست پل مي     .  64

؛ وجـود فيـل در   )112جعفريـان، پيـشين، ص   (شكر عراق   اهميت تأمين نيروهاي كمكي براي ل     

؛ عدم توجه ابوعبيده به تدابير      )24، ص 2يعقوبي، پيشين، ج  (سپاه ايران و تجهيزات كامل در آن        
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شدن مثني و ديگر سـرداران سـپاه؛ از هـم پاشـيدن             بن حارثه و تحقير وي؛ زخمي     آگاهانه مثني 

ردانـشاه بـراي ايجـاد تفرقـه در نيروهـاي اسـالم             سپاه بعد از قتل ابوعبيده؛ اقدامات جابان و م        

، عدم گزينش مكان مناسـب بـراي جنـگ و فقـدان        )1606 – 1601، صص 4طبري، پيشين، ج  (

تهران، (اميرعلي، تاريخ عرب و اسالم، ترجمه عباس خليلي، چاپ دوم           (تحرك در بين اعراب     

  .32ص) 1377اقبال ، 

 .32ص ،پيشين علي،امير .65

 .12 - 11ص ص،پيشين بالذري،. 66

 .1597ص ،4ج ، پيشينطبري، .67

 .127-126ص  ص،پيشين دينوري، .68

 .667ص ،1ج ،پيشينمسعودي،  .69

 .1597ص ،4ج ،پيشينطبري، .70

 .99ص ،پيشين ابن اعثم، .71

 .همان .72

  .253 ص،پيشين بالذري، .73

 ،پيـشين  ،طبـري  ،282ص ،1ج ،پيـشين ابن مسكويه،    ؛668ص ،1ج ،پيشينمسعودي، .74

 .به بعد 1600 ص ،4ج

 .125ص ،پيشين دينوري، .75

 .123، صهمان .76

 .همان .77

 .126-123ص ،انهم .78

 .284-282ص ص،1ج ،پيشين ،ابن مسكويه ؛1616و1607ص ص،4ج ،پيشين طبري، .79
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 .1609ص ،4ج ،پيشين طبري، . 80

 . به نقل كايتاني725ص ،پيشين توماس آرنولد، . 81

 .1609ص ،4ج ،پيشين طبري، .82 

بخـشي را بـراي      ي را براي زن و فرزند كساني فرستاد كه از مدينه آمـده بودنـد،              بخش . 83

جنگجويان پيشين فرستاد كه در حيره سكونت داشتند و بخشي را براي گروهي كه سـپاه را در                  

احشام و اسيران را نيز چنين كرد و به آنـان كـه بيـشتر جنگيـده                  .حين جنگ تأمين كرده بودند    

 طبـري، ( ك.ر .ارم خمس را به قوم بجيله داد و بقيه را به مدينه فرستاد            يك چه .بودند،بيشتر داد 

 ).1620-1619ص ص،4ج ،پيشين

 .1620ص ،انهم .84 

  .32ص ،پيشين ، جعيطهشام.  85

 .669ص ،1ج ،پيشين مسعودي، .86

 .284ص ،1ج ،پيشين ابن مسكويه، ؛1620ص ،4ج ،پيشين ،طبري .87

 هنگامي كه كـشتگان لـشكر مهـران بـر زمـين           نظر ما  در" :متن شعر به اين شرح است      .88

روزهايي مجسم شد كه مثني با لـشكريان خـويش بـه             .و جمع ما جمع بود     نخيله ريخته بودند  

سپاهيان و طرفداران مهران چيره شد كه آنان تك تك و گروه گروه به دست نابودي سپرده مـا                   

ـ               گ از شـير بيـشه خفـان       ديگر همانند مثني شيباني فرمانروايي معظم و سـترگ اسـت و در جن

 ).126-125ص ص،پيشين دينوري،( ".دالورتر است

 .1621ص ،4ج ،پيشين طبري، .89

  .712-126صص ،پيشين دينوري،.  90

  .276ص ،1ج ،پيشين مسكويه،ابن.  91

مرزبان انبار، كه به شرط آنكه جانش محفوظ بماند مثني را با ارسال آذوقـه                باسفروخ، . 92
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-286،ص1،جپيـشين ابن مسكويه، ( .بازار انبار را غارت كرد    و  سانيد  و اسلحه و راهنما ياري ر     

287.(  

 .33-32صص،پيشين علي،امير .93

 .120ص ،پيشين دينوري،. 94

 .1630-1624صص، پيشين طبري، .95

 .1623ص ،4ج ،انهم .96

  .39،37ص ص،پيشينشام، جعيط .97

 .1630ص ،4ج ،پيشين طبري، .98

اختالف نظر دارنـد؛گروهي آن را پـيش         ز دنيا رفت،  مورخان در مورد زماني كه مثني ا       . 99

 ،پيـشين  اعـثم، ابـن ( .انـد از آمدن سعد به عراق و برخي پس از آن را در روايـات خـود آورده                

 .)1638ص ،4ج پيشين، طبري، ؛18ص ،پيشين بالذري، ؛101ص

ي وي ايـن    أر" بن حارثه وصيت نامه پدر را به سعد داد كـه در آن نوشـته بـود                مغني .100

ن يعني پارسـيان در خـاك آنهـا         انابا دشمن خود و دشمن مسلم      ماده شد، ت كه وقتي سپاه آ    اس

ترين جنگ نيندازد و بلكه بر كناره سرزمين آنها در نزديكترين ريگستان به ديار عرب و نزديك               

صحرا به ديار عجم بجنگد و اگر خدا مسلمانان را بر آنها پيروزي داد به جاهاي ديگـر تواننـد                    

راه خويش بهتر دانند و در ديار عرب دليرتر توانند رفـت             گر كار صورت ديگر داشت،    رسيدو ا 

 .)1642ص ،4ج ،پيشين طبري،( ".تا خدا فرصت حمله به دشمن پيش آرد

مترجمـان   .تمـيم بـود   نـام داشـت و از قبيلـه بنـي          )جعفـر ( وي سلمي بنت حخـصه     .101

خـاطر اطـالع از وضـعيت ايـران و          نويسند وي از زنان شجاع قوم خود بود و به           ومورخان مي 

با  آورد تا از اطالعاتش بهره برده،     وي را به همسري خود در       فرمانده كل اسالم در شرق،     ،سواد

ابـن   ؛300-299ص، صـ  4ج پيـشين،  اثير،ابن :ك.ر( .ه ارتباط نزديك داشته باشد    قيل اين منط  اقب

 ،3ج ،) هــ  1328راث العربـي،  داراالحيـاءالت  بيـروت، ( به في تمييزالصحابه،  ااالص حجرعسقالني،
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-معجم قبايل  كحاله، عمررضا ؛276ص ،5ج پيشين، زركلي، ؛937ص پيشين، اعثم،ابن ؛361ص

 .) به بعد271ص الجزءاالول، ،)ـه1994/هـ1414 الرساله، بيروت،( العرب القديمه و الجديده،

نـا و محمـد   ، تحقيق و تعليـق محمـد ابـراهيم ب    الصحابهفةاسدالغابه في معر . اثير ابن .102

 ).تاالتراث االسالمي، بيداراالحياء(احمد عاشور، 

  .1642، ص4، جپيشين طبري، .103

  

  

  
  :منابع

  .)1358، دانشگاه تهران( ترجمه ابوالفضل عزتي، ،تاريخ گسترش اسالم توماس،  آرنولد،-

-جمـع و تحقيـق ودراسـه عـادل جاسـم           ،االسالمالعرب قبل ايام بن مثني،  ابوعبيده معمر  -

  ).م1987/هـ1047 العربيه، النهضهمكتبة بيروت،( بياتي،ال

تحقيق و تعليق محمد ابراهيم بنا و محمد         ، الصحابه فةاسدالغابه في معر    ابن اثير جزري،   -

  ]).السنه[ دارالحياءالتراث االسالمي،( احمد عاشور

ح تـصحي  بن احمد مستوفي هروي،   ترجمه محمد  ،الفتوح بن علي، محمد  ابن اعثم كوفي،   -

  ).ش1372 آموزش انقالب اسالمي، تهران،( چاپ اول غالمرضا طباطبايي مجد،

داراالحياء التراث  بيروت،( الطبعه االولي ،االصابه في تمييز الصحابه     ابن حجر عسقالني،   -

  ).ـه1328العربي،

  .)داربيروت ال سنه داراالطباعه و النشر، بيروت،( الطبقات الكبري محمد،  ابن سعد،-

ــن مــ - ــوعلي، سكويه، اب ــارب اب ــمتج ــاپ اول،    ،االم ــامي، چ ــم ام ــه ابوالقاس  ترجم

  ).1369تهران،سروش،(
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حقـق و طبـع و شـرح وضـع فهارسـها             ، النبويـه  ةالسير ابومحمد عبدالملك،   ابن هشام،  -

البابي الحلبي  مكتبه مصطفي  مصر،( الثانيهالطبعه عبدالحفيظ شبلي،  االبياري،ابراهيم السقا،مصطفي

  ).م1955/هـ1375 و اوالده،

ترجمه جـواد فالطـوري، چـاپ     ،تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمي   برتولد،  اشپولر، -

  ).ش1369 انتشارات علمي و فرهنگي، تهران،( سوم

 اميركبيـر،  تهران،( ترجمه قمر آريان   ،جهان اسالم دوران خالفت    ،_____________ -

1354.(  

 اقبـال،  تهـران، ( چـاپ دوم   عبـاس خليلـي،   ترجمـه    ،تاريخ عـرب و اسـالم       امير علي،  -

  ).ش1377

 تصحيح محمد فـروزان،    ترجمه آذرتاش آذرنوش،   ،البلدانفتوح  بالذري، احمدبن يحيي،   -

  ).ش1364 سروش، تهران،( چاپ دوم

دارالعلـم   بيـروت، ( ترجمـه بينـه فـارس      ،الـشعوب االسـالمي   تاريخ،  كارل  بروكلمان، - 

  ).م1905 للماليين،

تا ششم   اعراب حدود مرزهاي روم شرقي و ايران در سده هاي چهارم           ا، پيگو لوسكاي  -

  ).ش1372 موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران،( اهللا رضاترجمه عنايت ،ميالدي

  ).ش1374 سازمان چاپ و انتشارات تهران، تهران،( )2(تاريخ خلفا رسول،  جعفريان،-

آستان  تهران،( مه ابوالحسن سروقد مقدم   ترج ،كوفه پيدايش شهر اسالمي    هشام،  جعيط، -

  ).ش1372 قدس رضوي،

 آگـاه،  تهـران، ( چـاپ دوم  ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده،    ،تاريخ عرب  فيليـپ،   خليل حتي،  -

  ).ش1366

  .)ش1352 دانشگاه تهران، تهران،( نامه دهخدالغت اكبر،علي  دهخدا،-
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 بنيـاد فرهنـگ ايـران،      ران،تهـ ( ترجمـه صـادق نـشأت      ،الطـول اخبار ابوحنيفه،  دينوري، -

  ).ش1346

  ).م1863 داربشائر،( االسالميهالفتوحات بن زيني دحالن،احمد  دحالن،-

 ،)ـهـ 11-40 (المـشاهير واالعـالم   االسـالم و وفيـات    تاريخ الدين محمد، شمس  ذهبي، -

  ).م1987/ـه1047 العربي،دارالكتب بيروت،( تحقيق عمر عبد السالم تدمري

  ).ش2536 اميركبير، تهران،( چاپ دوم ،تاريخ مردم ايران الحسين،عبد  زرين كوب،-

  ).ش2536 اميركبير، تهران،( چاپ هفتم ،دو قرن سكوت، _____________  -

 اميركبيـر،  تهـران، ( چـاپ پـنجم    ،تاريخ ايـران بعـد از اسـالم       ،  _____________  -

  ).ش1368

  ).ش1990 ين،يدارالعلم للممال بيروت،( التاسعهالطبعه ،االعالم خيرالدين،  زركلي،-

 تهـران، ( چـاپ دوم   نيا،ترجمه باقر صادقي   ،تاريخ عرب قبل از اسالم     عبدالعزيز،  سالم، -

  ).ش1383 انتشارات علمي فرهنگي،

دنياي  تهران،( چاپ هشتم ترجمه رشيد ياسمي، ،ايران در زمان ساسانيان   كريستين سن،  -

  ).ش1375 كتاب،

ــه،- ــر رضــا،  كحال ــم ق عم ــلمعج ــربباي ــه والع ــدهالقديم ــروت،( الجدي ــاله، بي  الرس

  ،)م1994/ـه1414

چـاپ   ترجمه ابوالقاسم پاينـده،    ،)الملوكالرسل و ( تاريخ طبري  بن جرير، محمد  طبري، -

  ).ش1362اساطير،( دوم،

ترجمـه ابوالقاسـم    ،الجـوهر الذهب و معـادن مروج بن حسين،ابوالحسن علي  مسعودي، -

  ).ش.ـه1365 شارات علمي و فرهنگي،انت( چاپ سوم پاينده،

 ترجمـه عبـاس زريـاب،    ،تاريخ ايرانيان و عربها در زمـان ساسـانيان      تئـودور،   نولدكه، -



 

 

 

  
 

  

  

  

  بن حارثه شيباني و نخستين فتوح اسالمي در عراقمثني

 

 

 

 

 

90

                                                                                                                   
  ]).بي تا[ انجمن ملي،(

بنگـاه ترجمـه و      تهران،( ترجمه محمد علي طالقاني    ،اسپانياي اسالمي  مونتگمري،  وات -

  ).ش.هـ 1359 نشر كتاب،

تحقيـق   ،شـيباني  بن حارثـه  العراق و ذكر مثني   بذه من فتوح  الرده مع ن   محمـد،   واقدي، -

  ]).بي تا[ دارالعرب اسالمي، بيروت،( يحيي الجبوري

 دانـش اسـالمي،    ايـران، ( تحقيق مارسدن جونز   ،كتاب المغازي ،  _____________  -

  ).ـه1404

 يتصحيح و مقدمه اصـغر مهـدو      ،اهللاسيرت رسول  بن محمد، الدين اسحاق رفيع همداني، -

  ] ). بي تا[ بنياد فرهنگ ايران،  تهران،(

بنگـاه ترجمـه و    تهـران، ( ، ترجمه محمد ابراهيم آيتـي تاريخ يعقوبي ،واضح يعقوبي، ابن -

  ).1347 نشر كتاب،

   

 


