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سرزمین ایران در دوره ساسانیان به دست مسلمانان گشودده دوو و وز از
آن ،تسلط توریجی اعراب مسلمان بر جامعوه ایوران آغواز دووب بررسوی منواب
مربدط به این دوره نشان میدهو که در جریان فتدحات سوا هوای  11الوی 11
هبقب در محووده مرزهوای ایوران و اعوراب مسولمان ،گ وتوگدهوای سیاسوی
متعودی میان رهبران سیاسی و فرمانوهان نظامی ساسوانیان و مسولمانان انجوا
دو ،اما این مذاکرات به نتیجهای نرسویو و نتدانسوت موان از بررودرد نظوامی
گرددب این ژوهش در ی آن است با تکیه بر روش تحلیو تواریخی مبتنوی بور
تحلی متن و با است اده از مناب کتابرانهای ضمن بررسی چگدنگی مذاکرات،
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دلی اصلی به نتیجه نرسیون مذاکرات و وقدع جنگ را تبیین نمایوب یافتوههوای
این ژوهش نشان میدهنو چنوین مذاکره ،بوون ایجاد ناآرامی در بوین رورفین
صدرت گرفت ،اما به دلی باورهای دینی مسلمانان و گ تموان راهبوردی مبتنوی
بر تحلی مادی ایرانیان ،گ توگدهای بین ررفین بیشتر به سمت رجو رودانی
سدق یوا کردب سرانجا این رویکرد مت اوتِ ررفین ،همراه با ردد بو ر بینوی
ایرانیان در جریان گ توگدها بروز جنگ را گری نا ذیر کردب با این حا به نظر
میرسو در ی این مذاکرات ،ت ل لی نهان در اردوگاه ساسانی ویو آموه بددب

کلیدواژگان :ایرانیان ،اعراب مسلمان ،فتوحات ،ساسانیان ،مذاکرات سیاسی.
 .1مقدمه

بر اساس روایتی مشهور ،آغاز گفتوگوی نخبگان سیاسی اعراب مسلمان و ساساانیان باا
نامه پیامبر

به خسرو پرویز856-290( 1م) شروع شد .آن پیام ،نظامی نبود و موضوع تا

خالفت ابوبکر (11 -11ق ).مسکوت ماند .ابوبکر به تشویق کسانی چون مُثنّیبنحارثه (د.
 11ق ،).خالدبنولید (د51 .ق ).را به سوی مرزهای غربی ایران فرستاد .خالاد موفاق شاد
حیاارو و چنااد روسااتای اناارا آن را فااتک کنااد .پااف از رفااتن خالااد بااه سااوی شااام،
مثنی فرماندهی مسلمانان را برعهدو گرفت و چناد درگیاری کوچا

دیگار باا ایرانیاان

پیش آمد.
خلیفه دوم (51-11ق ،).ابوعبید ثقفی (د 11 .ق ).و سعدبنابای وااا

(د 25 .ق ).را

روانه فتک ایران کرد .در جنگ جسر ایرانیان به پیروزی رسیدند ،اما دفع کامل مسلمانان را
پی نگرفتند .بنابراین ،مسلمانان پف از مدتی درنگ و رفع ضعفهای پیشین ،دوبارو رو به
 .1می  ،د ق

یشم هی د.
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سوی ایران نهادند .نبرد اادسیه ،فتک مداین ،فرار یزدگرد سوم (825-811م ).و در نهایات
جنگ مهم نهاوند ،واپسین مقاومت منسجم ایرانیان در برابر مسلمانان بود.
پرسش پژوهش حاضر این است که در جریان فتک ایران ،گذشته از موضوع جنگ ،چه
ادبیات و لحنی در گفتوگوهای نظامی -سیاسی دو نر وجود داشت؟ و دالیل اصلی به
نتیجه نرسیدن گفتوگوهای نرفین چه بود؟ در ایان پاژوهش از روش تحلیال تااریخی
مبتنی بر تحلیل متن و با تکیه بر مطالعه کتابخانهای استفادو شدو است.
در خصو

فتوحات مسلمانان در حوزو الماروی ساساانیان ،برخای تاالشهاا باه وسایله

پژوهش گران معاصر صورت گرفته است .برای نمونه می توان به افرادی مانند حسین مفتخاری
در اثر خود به نام تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان ناهریان ،عبدالحساین زریان کاوب (د.
 1250ق ).در اثر خود به نام تاریخ مردم ایران ،جمشید کرشاسپ چوکسی 1در ستیز و ساازش و
برتولد اشپولر( 5د 1211 .ق ).در تاریخ ایران در ارون نخستین اسالمی اشارو کرد.
هر کدام از این پژوهش گاران در اشاارو باه فتوحاات مسالمانان در المارو ساساانی باا
رویکردی روایی به موضوع پرداختهاند .این پژوهشگران ،تنها به بیان نبردها و شار نتاای
عملی آنان توجه نمودواند .از این رو ،بیشتر مطالب ایشاان ،ارتباانی باا ماذاکرات نظاامی و
گفتوگوهای نرفین ندارد .در این بین ،نعمت اهلل صفری فروشانی در مقاله خود باا عناوان
درآمدی بر صلک نامه های مسلمانان با ایرانیان در آغااز فاتک ایاران باه موضاوعی مشاابه و

نزدی پرداخته است .همچنین ،مقالهای دیگر با عنوان تحلیلی بر اراردادهای صلک مسلمانان
1
با ایرانیان نوشته پروین ترکمنی آذر به موضوعی نزدی به پژوهش پیش رو پرداخته است.
1. Jamsheed kairshasp Choksy.
2. Bertold spuler.
 .3ب اد ب می باشی

.ک نعمت اهلل صف د  ،هی نی « د آماد ب صجج ن مجه هج د ماججم ن بج

ای انا د آغ ا ،ی ای ا » ،صجن مه ت یخ ام
ب ق ا داده د صج ماجم ن ب ای انا » ،صجن مه  ،هنگ هیژخ ت یخ ش  86ص .115-01

ش  2ص  111-05پ هین ت رمنی آذ « تحجاجی
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با این حال ،دات در هر دو مقاله نشان میدهد ،این نویسندگان اراردادهای صلک پف
از رخداد فتک را در کانون توجاه خاویش اارار دادواناد .محتاوای ایان مقااالت ،بررسای
اراردادهای صلحی است که با به نتیجه نرسیدن مذاکرات دو گروو متخاصم و بروز جنگ
تنظیم شدو بودند .حال آن که موضوع پژوهش پیش رو ،بررسی ماذاکرات پایش از وااوع
جنگ و تنظیم صلک نامهها است.
با توجه به این پیشینه ،تحقیق مقاله حاضر میکوشد باه ماذاکرات سیاسای -نظاامی
میان مسلمانان و ایرانیان در سالهای 11تا 51و.ق در محدودو المروی ساسانیان از حیرو،
وااع در فراسوی فرات جنوبی در جنوب غربی عراق کنونی و شرق سوریه کنونی تا نهاوند،
وااع در جنوب همدان فعلی بپردازد .ابهام در چگونگی ثبت اخبار مرتبط به جبهه ایاران از
سوی مسلمانان و اشعار سرودو شدو به وسیله مسلمانان دربارو این فتوحات مشکلی اسات
که در زمینه تحقیق در موضوعات مربوط به این دورو وجود دارد.
همچنین ،منابع موجود با فاصله زمانی اابل توجهی نسبت باه زماان وااوع فتوحاات
نوشته شدواند و همه اخبار ،اشعار و نامه ها در اسناد و مکاتبات فاتحان و والیاان در االاب
سنتهای شفاهی و به صورت سینه به سینه به دست مورخان ادوار بعدی رسیدو اسات و
این احتمال وجود دارد که برخی از گفتهها و اخبار خالصهتر و یا مفصلتر شدو باشاد .بار
این اساس در این پژوهش تالش میشود از کلیات روابط و گفتوگوهاای میاان نارفین
نزاع به مؤلفههای بنیادین موفقیت و یا عدم موفقیت این نوع گفتوگو در آن دورو زماانی
پرداخته شود.
 .1نخستین رویاروییها

براساس تاریخ نبری (د 110 .ق ).و الفتو ابناعثم (د 112 .ق ،).خالدبنولیاد (د51 .ق).
در هنگام فتک حیرو ،نامهای برای مرزبانان ایالتهای غربی ایران و ناماهای دیگار بارای
حاکم حیرو مینویسد .او در نامه اول ،خطاب به مرزبانان مینویسد:
ستایش خدا را که نظام شما را از هم گسیخت و فکر شما را سستت کترو و
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میان شما تفرقه انداخت .اگر چنین نکروه بوو برای شما بدتر بوو .بته ویتن متا ور
آیید که شما را به سترزمین تتان واگتراریم و ستوی اقتوام ویوتر رویتم وگرنته
نابدلخواه ورآیی به وست قومی که مرگ را چنان ووست وارند که شما زنتدگی
را ووست وارید.

1

این نامه در الفتو با اندکی تفاوت در لغات و اصطالحات آمدو اسات اماا مفهاوم آن،
همین است 5.همچنین ،خالد در نامه دوم به عبدالمسیک 1بزرگ حیرو مینویسد:
من جماعتی را به جنگ شما آوروهام که مرگ را ور چشتم ایشتان عظمتتی
نیست و جان را نزو ایشان قیمتی نه.4

در منابع باال اشاروای نشدو است که ایرانیان چه پاسخی به این نامهها دادواناد .باا ایان
حال از دو نامه خالد فهمیدو می شود که وی از اختالفات و نزاع درونی حکومت ساسانی بای
خبر نیست و نامههای وی برای گفتوگو نبودو است .او پف از ارسال نامه ،انتظار پاسخ ندارد
و نوشته او ،بیشتر به رجز خوانی میماند و او به نوعی با این نامهها ،اتمام حجت میکند.
در نامه نخست باید جامعه ساسانی آن دورو را مورد توجه اارار داد زیارا وجاود نظاام
نبقاتی بسته در جامعه ایرانی ،فعالیت پیروان فراههای غیر ارتدکف و مسایحیان در امار
دفاع از معابد ،آتش و خانوادو ساسانی اخالل ایجاد میکردند 2.این نکته برای مسلمانان در
هنگام فتوحات میتوانست برگ برندوای باشد تا بتوانند با نشر عقیدوای جدید ،عامه مردم
 .1طب د ت یخ طب د ج 4ص .1505
 .2ابناعثم ر ،ی الفی ح ص .0
 .3عباالماا د م ل دهاادهم هی د به هنه ه هد ماجم ن
من بع پس اا این ج ی

 .4هم
 .0لمبی

به حا خ ح رم ایجن یجن بج د.

ای خاد به اه ناا نا ه م ل د گذیت اه مشخص ناات.

ص .03

م لک ه اا ع د ای ا ص 11؛ ا ین ر ب ت یخ ای ا بعا اا ام

ص .033
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ایران را به رهایی از نبقات اجتماعی منبسط تشویق کنند .این گونه نامهها باازگو کننادو
جریانی اجتماعی است که مسلمانان با درک آنها سعی میکردند در جبهه ساساانی تفرااه
ایجاد کنند.
پف از رفتن خالد به سوی شام در سال 11ق ،مثنیبنحارثه در حیارو باا فرمانادهان

ایرانی وارد نبرد شد .نبری و ابناثیر (د810 .ق ).نام فرماندو ایرانی را هرمز جادویه 1و ابو
علی مسکویه (د251 .ق ).بهمن جادویه (د12 .ق 5).مینویسند .در منابع آمدو است ،هرمز
جادویه در نامهای به مثنی نوشت:
من به سوی تتو ستهاهی از فرومایوتان سارستی ور مستکویه روستتاییان
فرستاوم که مرغبانان و خوک چرانان هستند .جز به نیروی ایشان بتا شتما سیکتار
نخواهم کرو.

3

در پاسخ نامه هرمز جادویه ،مثنی برای او نوشت:
تو وو صفت واری ،یا وروغگویی  ...یا طغیانگری  ...امتا آنهته بته رأی ور
یابم این است که شما به این کار ناگریز شدهاید ،سهاس خدایی را که نیرنوتان را
هم به مرغبانان و خوک چرانان باز گروانیده است.

4

نامه جادویه ،همچون نامه خالد به رجز خوانی میماند و ناوعی تحقیار در آن نهفتاه
است .نوع ادبیات جادویه در متن باال ،بیشتر ناشی از دست کم گرفتن نر مقابل اسات.
مثنی با زیرکی پاسخ میدهد که ساسانیان به سبب آشفتگیها و گرووبندیهای سیاسی ا
 .1طب د ت یخ طب د ج 4ص 1004؛ ابناثا الک مل ،ی الی یخ ج 3ص .1315-1351
 .2ابنماک یه تی ب االمم ه تع قب النمم ص .380
 .3هم .
 .4طب د ت یخ طب د ج 4ص 1004؛ ابنماک یه تی ب االمم ه تع قب النمم ص .380
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نظامی نتوانستهاند ساپاهی منساجم و کاارآزمودو بارای نبارد بفرساتند .بناابراین از روی
ناچاری ،این گروو را فرستادواند.
نخستین درگیری بین ایرانیان و مسلمانان در دورو خلیفه دوم ،جنگ جسار در 11ق.
بود .براساس گزارش منابع ،مهمترین شخصیت مسالمانان در ایان ساپاو ،ابوعبیاد ثقفای
فرماندو بزرگ بود ،اما مثنیبنحارثه از روابط و اصول سیاسای آگااهی بیشاتری داشات و
سخنگوی اصلی سپاو مسلمانان محسوب میشد .پیش از جنگ ،مثنیبنحارثه برای امید
بخشیدن به سپاهیان گفت:
ای مروم! این جبهه را سخت مدانید که ما روستای سارسیان را گرفتهایم و بر
بهترین نیمه سواو تسلط یافتهایم و به آنها وست اندازی کروهایم و کستان ستیش
از ما با آنها جرأت کروهاند و انشاءاهلل اوامه وارو.

1

متن نامه ،نوعی رویکرد مادیگرایانه را بیان می کند .ایان روش در دوروهاای بعادی
بیشتر رخ مینماید .به گونهای که دورو خالفت خلیفه ساوم ،نموناههاایی آشاکار از ایان
مادیگرایی ها در بین مسلمانان و به خصو

سردمداران حکومتی به چشام مایخاورد و

اهدا و کیفیت جهاد مسلمانان را تحتالشعاع ارار میدهد 5.بنابراین بایاد گفات کاه در
اندیشه فاتحان نخستین ،رگههایی از تمایالت ااتصادی وجود داشت که بعادها باه مارور
زمان و با ایجاد فضای جدید سیاسی در المرو اسالمی بروز یافت.
نبرد جسر به عنوان اولین نبرد مهم ،توجه مورخان را جلاب کارد و آن را باه عناوان
حادثه تاریخی مهمی شناختند .منابع در باب روابط سیاسی در این نبرد ،انالعاات جالاب
توجهی دارند .در نبرد جسر ،فرماندو سپاو ایرانیان ،بهمن جادویه بود و بر اسااس گازارش
 .1طب د ت یخ طب د ج 4ص .1066
 .2ابنبک

الم ،قا ت ص 852؛ بج ذ د اناج ب االیج ا

ج 0ص 26؛ دینج د المعج

ص 110؛ ماع دد م هج الذهب ص 332؛ اب عجی م دهدد ی ،ت ه مج رات ص .111
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نبری ،سفیر مسلمانان شخصی به نام مردانشاو خَصی بود .مردانشاو پف از بازگشات باه
اعراب مسلمان خبر داد که پارسیان آنان را تمسخر میکنند .ابوعبیدو ثقفی (د12 .ق ).پف
از شنیدن پاسخ ایرانیان بر عبور از رود دجله به سمت ایرانیان ،مصاممتار شاد 1.ابوعبیاد،
سلیط نامی از مسلمانان را ترسو خواند و از پل عبور کرد 5.پف از عبور از رود ،سلیط با تنی
چند به ابوعبید گفتند:
عربان تا بووه اند با سهاهی مانند سارسیان روبه رو نشدهانتد ،آنهتا بترای متا
بسیج شده اند و با گروه و لوازم فراوان به مقابله ما آمدهاند کته تتاکنون نیامتده
بووند .اکنون ور جایی مقر واری که مجال و سناهی برای کر و فر نیست.

3

منابع به مضمون نامه ابوعبیدو به بهمن جادویه و پاساخ سیاساتماداران و سارداران
ایرانی اشاروای نکردواند ،اما همین روایتهای کوتاو و نااص نشان میدهند که ابوعبید با
تحلیل خویش ،بیپروا به سمت دشمن رفته است و توصیههاای واااع بیناناه سارداران و
بزرگان خود را نپذیرفته است .رفتار ابوعبید ،نمونه بارز عقیدو بدون پشتوانه است .سلیط با
شکست در این جنگ کشته شد و مثنی زخمی گردید و بعدها بر اثر همین جراحت از دنیا
رفت 2.پف از این شکست ،مسلمانان اشعاری در اندوو این وااعه سرودند.

2

 .3نبرد قادسیه و مذاکرات سیاسی

عمربنخطاب (51 -11ق ،).سعدبنابی واا

(د25 .ق ).یکی از مهمترین شخصیتهای

سیاسی و نظامی را به عنوان فرماندو سپاو مسلمانان برای نبرد باا ایرانیاان برگزیاد .او در
 .1طب د ت یخ طب د ج 4ص .1855
 .2هم ؛ ابنماک یه تی ب االمم ه تع قب النمم ص .211
 .3طب د ت یخ طب د ج 4ص .1855
 .4هم ؛ ابنماک یه تی ب االمم ه تع قب النمم ص .216
 .0مقامی الباأ ه الی یخ ج 8ص .60-64
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سال 12ق .با ارسال نامهای به سعدبنابی واا  ،برخی از نکتههای نظامی را بیاان کارد.
خلیفه دوم در این مکاتبه بر توان نظامی و دفاعی ایران تأکید بسیار نمود 1.یکی از نکاات
جالب این نامه ،سفارش مؤکد بر توان دفاعی ایرانیان و عدم توصیه و سفارش دینی است.
به نظر میرسد ،چند نبرد ابتدایی و بهویژو شکست در نبارد جسار ،نگااو او را نسابت باه
دوگانگی میدان نبرد و اندیشه دینی متعادل کردو بود.
گزارش منابع دربارو روابط در نبرد اادسیه ،بیشتر از نبردهای پیشین است ،اما در ایان
گزارشها آشفتگیهایی دیدو میشود .بر اساس گزارش نبری ،ساعد ناماهای باه خلیفاه
نوشت و خلیفه به وی دستور داد ،تنی چند از افراد صاحبرأی را نازد ایرانیاان بفرساتد و
ایشان را به پذیرش اسالم یا جزیه و در نهایت جنگ فرا خواند .سعد نیز ،کسانی را بارای
مذاکرو و دعوت فرستاد 5.یزدگرد در ادامه ،نامهای سوی سعد فرستاد تا چند نفار از ماردم
نی اندیش و دانا را برای مشاورو گسیل دارد .در اینجا عالوو بر اشخا

ابلی ،از کسانی

چون طُجَاحةبنخُوَیلَد ،جریربنعبداهلل بجلی ،عاامر بان عمارو تمیمای ،شارحبیل کنادی،
منذربنحسان و مثنیبنحارثه نام بردو میشود.

1

بر اساس گزارش مقدسی (د161 .ق ،).رستم فرخزاد (د12 .ق ).از سعد خواست کسی
را برای مذاکرو به نزد ایشان گسیل دارد و او مغیرةبنشعبه (د 21 .ق ).را فرستاد .در روایت
مقدسی ،فقط به گفتوگوی مغیرو با سعدبنابی واا
مسکویه ،سعد تنی از هوشمندان را به همراو مغیرو ،پیا
فرستاد .او در ادامه در این بارو مینویسد:
 .1طب د ت یخ طب د ج 4ص .1842

 .2هم

ص .1821

 .3ابناعثم ر ،ی الفی ح ص .153-152
 .4مقامی الباأ ه الی یخ ج 8ص .604 -601

اشارو میشود 2.به روایت ابو علای
خاود کارد و باه ساوی رساتم
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سخنهای فراوانی ور بین ایشان رفته است و چتون ور ایتن مبا تر ور کتار
خلق گشایشی نیست آنها را نمیآوریم.

1

براساس گزارش ابناثیر (222ا 810ق ،).سعد پف از آگاهی از اردوی ایرانیان ،نامهای
به خلیفه نوشت و خلیفه به وی دستور داد:
مروانی سخنآور و خوش گفتار و خرومند و چاالک و توانا بر جدل ،بته نتزو
وی یزوگرو روانه ساز و او را به اسالم فراخوان کته همانتا خداونتد فراختوان
ایشان را مایه سست سازی ایشان خواهد کرو.

2

بنابراین ،سعد افرادی را به نزد یزدگرد فرستاد تا او را به اسالم دعوت کنند 1.در روایت
یعقوبی (د 562 .ق ).سعد جماعتی ،چون مغیرو را به نزد یزدگرد فرستاد تا او را به اساالم
فرا خوانند 2.با توجه به این روایتها ،منطق گسترش اسالم به وسیله اعراب مسالمان باه
خوبی روشن میشود .آنها با توجه به اینکه پیامبر اسالم

در آغاز غزوات باا مشارکان

صحبت میکرد و به ارشاد آنها میپرداخات ،ایان روش را برگزیدناد و کوشایدند االاب و
چهارچوبی جدید با ایرانیان در پیش گیرند.
منطق گفتوگو و به کار بردن خرد در حالی که نبلهای جنگ آمادو ناواختن بودناد،
ناشی از چند نوع نگاو میتواند باشد .ابتدا ،ترس ،عدم شناخت کافی و جذابیت گفتوگو با
اومی که احتمال درگیری و کشته شدن در برابر آنان باال است زیرا هر دو نر از ادرت
جنگی و توان رزمی یکدیگر ،آگاهی کاملی نداشتند .دوم ،منطق اندیشهای هار دو نار
مبنی بر بهتر دانستن صلک و گفتوگو و به کار بردن خرد.
 .1ابنماک یه تی ب االمم ه تع قب النمم ص .213
 .2ابناثا الک مل ،ی الی یخ ج 3ص .1301 -1306
 .3هم .
 .4یعق بی ت یخ یعق بی ج 2ص .21 -28
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سعد در زمان رویارویی با رستم نیز ،سفیرانی برای دعوت و تذکر فرستاد 1.پف از اادام
سعد ،رستم برای آشنایی بیشتر و شاید به اول زرینکوب برای دفع آساان اعاراب ،5چناد
سفیر را به حضور نلبید ،اما به نظر میرسد هاد رساتم ،ناوالنی کاردن زماان توااف
مسلمانان و در فشار ارار دادن آنها از لحاظ آذواه بودو است.
 .1-3مذاکره سفیران مسلمان با یزدگرد سوم

بر اساس گزارشها ،پف از ورود سفیران مسلمان به محل ااامت یزدگارد در ماداین،
گفتوگویی میان ایشان و یزگرد انجام شد .منابع در این بارو مینویسند:
سس از وروو سفیران مسلمان به محل اقامت یزوگرو ور مداین ،وی از ایشان
سرسید چرا به جنگ برخاستهاند؟ نعمانبتنمقترن( 3و .تتوفی  21ه.ق ).ور ساست
گفت که با آمدن سیامبر ،آنها (اعراب) اسالم آوروهاند و بنا بر وستور وین جدیتد
به جهاو با اقوام نزویك (همسایوان ) سرواخته اند تا وین اسالم و عتدالت را بتین
ایشان گستترش وهنتد 4.یزوگترو ور ساست گفتت متن ور روی زمتین مرومتی
بدبختتر و فرومایهتر و کم شتمارتر و وشتمنی انویزتتر ور میتان ختوو از شتما
نمی شناسم .ما روستاهای سیرامون خوو را بر شما میگماشتیم که رشته کار شتما
را به وست میگرفتند و بار شما را از ووشمان بر میواشتند .بر گتام نهتاون بته

 .1طب د ت یخ طب د ج 4ص .1864 -1811

 .2ا ین ر ب ت یخ ای ا بعا اا ام
 .3اب عم نعم بن مق
د آما ه د ج ی

ص .325

مزنی اا قباجه بنی مُزَینه بعا اا گ هش به امج

د یجامت مج خ امج

،ی ح ت به بص خ ه م س ر ،ه ها د یا .اه م انی بعجا اا یج رت د نبج د

ق دماه اا م د یجافه ده به عن ا  ،م ناخ نب د نن هنا انیخ ب یا ه د این نب د رشیه یا.
 .4یعق بی ت یخ یعق بی ج 2ص 21 -28؛ ابناثا الک مل ،ی الی یخ ج 3ص .1385-1301
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ورون ایران آزمندید .اگر به راستای شما کوتاهی شده است ،این کار شتما را ور
برابر ما فریفته نسازو و اگر اکنون ور تنونا افتاوهاید ،شتما را ختوراکی ختواهیم
بخشید که تا هنوام خرم و بارور شدن زمین و زندگیتان شما را بس کنتد .شتما
را گرامی خواهیم واشت و جامه خواهیم سوشاند و کسی را بر شما ساوشاه خواهیم
ساخت که با شما به مهربانی رفتار کند.

1

پاسخ نعمان ،پاسخی کلیشهای و تکراری از دالیل حضور در میدان جنگ با ساسانیان
است ،اما پاسخ یزدگرد ،نکات اابل تأملی دارد .یزدگرد ابتدا سعی مایکناد باا اساتفادو از
کلماتی چون فرومایه ،نر مذاکرو کنندو را تحقیر کند اماا خیلای ساریع ،تغییار موضاع
میدهد و از آنها میخواهد برای حمله و وارد شدن به ایران اصرار نکنند .گویا ارادو و عزم
اعتقادی مسلمانان ،تأثیری سترگ در یزدگرد ایجاد کردو بود.
در ادامه ،یزدگرد سعی میکند با بخششهای مالی ،آنها را تحری

کند و در پایان باا

پیشنهاد انتخاب حاکمی مهربان در لفافه به آنها التماس میکند ،برگردند .شاید مهمتارین
اسمت این نامه ،تزلزل غیر اابل انکار یزدگرد ،پادشاو ساسانی است که به نظر مایرساد
ناشی از عزم راسخ کالمی و رفتاری مسلمانان ،آگاهی از مشکالت داخلی و آگاو بودن باه
ناتوانی در حل این مسئله بودو است.
به گزارش برخی منابع ،مغیرةبنشعبه گفتههاای یزدگارد را تأییاد مایکناد و اضاافه
مینماید که روزگار ما از آنچه توصیف کردی بدتر بود .سپف ،سه راو متاداول مسامانان
یعنی جزیه دادن ،اسالم آوردن و جنگ را به پادشاو ساسانی پیشنهاد میدهاد 5.در اداماه،
مغیرةبنشعبه دربارو عوااب جزیه دادن و تحقیرهای مختص به آن ،مطالبی را به یزدگارد
 .1طب د ت یخ طب د ج 4ص 1300-1304؛ مقامی الباأ ه الیج یخ ج 8ص 604 -601؛
ابناثا الک مل ،ی الی یخ ج 3ص .1383-1385
 .2ابناعثم ر ،ی الفی ح ص 154 -153؛ مقامی هم ؛ ابناثا هم .
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سوم میگوید 1.به گزارش الفتو  ،سخنان تند و تهدید آمیز مغیرةبنشعبه بر یزدگرد گران
آمد و در پاسخ گفت:
هرگز گمان نمی بروم که چندان بزیم کته از اماتال شتما متروم چنتین ستخن
بشنوم .با خوو اندیشه میکروم که ور ق شما شفقتهتا کتنم و ا ستان فرمتایم.
اکنون که بر روی متن چنتین ستخنهتای بتیاوبانته گفتیتد .اگتر فرستتاوگان را
میکشتند شما را میکشتم .من رستم را میفرستم تا شما را بکشتد و قاوستیه را
قتلواه شما کند 2.اکنون از من تنها چیزی که نصتی شتما متیشتوو جتز مشتتی
خاک نباشد.

آنگاو ،کیسهای خاک به سفیران مسلمانان داد و ایشان را مرخص کرد .عاصمبنعمرو
(د 19 .ق 1).آن خاک را به عنوان خیر ،نزد سعد آورد 2.دالیل ماندن بر سر عقیدو و کوتااو
نیامدن یزدگرد با وجود تزلزلی که در کالمش هویادا باود ،معلاوم نیسات .پاف از پایاان
مذاکرات و رفتن سفیران ،یزدگرد با رستم فرخزاد در خصو

ساماجت و انگیازو اعاراب

مسلمان سخن گفت 2و سپف از رستم خواست ،آنان را توصیف کند .رستم به او گفت:
 .1ابناعثم ر ،ی هم

ص .154

 .2هم .
 .3ع صمبنعم ه اا مف ا ه می هاا ماجم ن ب د ره قبل اا هق ع نب د ق دماه به عن ا م دمجیه
یکی اا هائته د اعزامی به نزد یزدگ د م

اخ ی ،ت .د م له د بعا اه اا مج د یجافجه ده

ب اد تاخا ماای  ،می دخ یا.

 .4طب د ت یخ طب د ج 4ص 1808؛ ابناعثم ر ،ی الفی ح ص 154؛ مقامی الباأ ه الی یخ
ج 8ص 601؛ ابناثا الک مل ،ی الی یخ ج 3ص .1381
 .0طب د ت یخ طب د ج 4ص .1815
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عربان چون گرگان هستند که از غفلت چوسان فرصتی یافتهانتد و بته تبتاهی
سرواختهاند.

1

این روایتها نشان میدهند که رستم در زمان آمدن سفیران مسلمان به نزد یزدگارد،
حضور داشته است و اولین بار در اینجا با دعوت مسلمانان آشنا شادو اسات .هامچناین،
یزدگرد با نر جماعت ناچیز و اندک اعراب مسلمان و بیان آشافتگیهاای میاان آناان،
می خواست شرایط اجتماعی و سیاسی مسلمانان را تشریک کند و با نر ادرت و شاوکت
ایرانیان به دنبال تحقیر اعراب مسلمان بود.
یزدگرد دلیل هجوم اعراب به ایران را سختی معیشت و حاواد نااگوار مایدانسات.
بنابراین تصمیم گرفت به ایشان آذواه دهد و حاکمی برای ادارو امورشان بگمارد تا دوبارو
به مرزهای ایران هجوم نیاورند .یزدگرد با اارار در نزد رستم نشان داد تا حدودی روحیه و
عزم مسلمانان را درک کردو است ،اما معلوم نیست انگیزو اصالی اعاراب را از یاورش باه
ایران درک کردو باشد.
در جریان این مذاکرات ،نوع رویکرد حاکم بر گفتوگوی پادشاو ساساانی ،نمایاانگار
تشویش سیاسی در حکومت او است .یزدگرد از ی

سو ،بر اساس گذشته تاریخی ،اعراب

مسلمان را تحقیر میکند و ایشان را افرادی بیبنیه و بیهد معرفی میکند ،اما از سوی
دیگر با وااعبینی بیشتر به موضوع میپردازد و با توجه به ضعف درونی حااکم بار اادرت
ساسانی سعی میکند ،دفع شر نماید و حرکت اعراب مسلمان را از نریق تطمیع فرونشاند
تا از این راو ،حکومت خود را از گزند این ادرت نوظهور رهایی بخشد.
 .1-3مذاکره سفیران مسلمانان با رستم فرخزاد

بنابر گزارش نبری ،رستم پیش از نبرد اادسیه کوشید با فرمانادهان مسالمان ارتبااط
برارار کند .براساس این روایت ،رستم پف از صف آرایی سپاهیان ،فردی را در شب به نزد
 .1هم

ص .1811 -1815
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زهرةبنالحویه فرستاد و پیشنهاد صلک و پیمان داد .رستم در نامه از حمایتهاای پیشاین
ایرانیان از اعراب یاد کرد ،اما زهرةبنالحویه به او پاسخ داد:
ما برای جستن زر و کاالی این گیتی به نزو شما نیامدهایم و همه نظر ما آن
سراست؛ یعنی آخرت.

1

این پاسخ چنان اثر گذار بود که رستم را در تصمیم به نبرد ،دچار تردید کرد .بناابراین،
پف از اینکه آگاهی یافت در صورت پذیرفتن اسالم ،مسلمانان باز خواهند گشت ،موضوع
را با فرماندهان سپاو در میان گذارد ،اما آنان نپذیرفتند .به نوشته یعقوبی ،رساتم میال باه
اسالم داشت ،5اما چون دیگر منابع در ایان زمیناه ساکوت کاردواناد ،عقیادو یعقاوبی را
نمیتوان پذیرفت و نمیتوان رد هم کرد .با احتیاط و نه اطاع باه یقاین ،ایان روایات را
میتوان بخشی از کوششهای رستم برای براراری صلک دانست .به هرحال ،اوضاع داخلی
ایران آشفته بود و به احتمال ،رستم دریافته بود که مقاومت سخت است و پیروزی ،سخت
به دست میآید .بنابراین شاید این صلک ،حربهای مواتی برای سر و سامان دادن به اوضاع
موجود بودو است .شواهد موجود نشان میدهناد دلساوزی و کوشاشهاای رساتم بارای
جلوگیری از جنگ بودو است.
در این بین ،مسلمانان با رویکردی معنوی یعنی گساترش اساالم وارد ماذاکرو شادو
بودند .این انگیزو را نمیتوان برای تمام اعراب مسلمان ی

شکل دانسات ،اماا باه نظار

میرسد گفتمان غالب مسلمانان ،حداال در بیان اهدا با دیدگاو مادی ایرانیاان ،تفااوتی
بسیار داشت .تفاوت دیدگاوها در ادامه گفتوگوها بیشتر رخ نمایی کرد و سابب شاد کاه
هیچکدام از نرفین به نتیجه مسالمتآمیز نرسند و در نهایت برخورد نظامی را برگزینند.
 .1هم

ص .1866

 .2یعق بی ت یخ یعق بی ج 2ص .21
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پف از این ارتباط ،که در ظاهر بدون آگاهی سعدبنابی واا

صاورت گرفتاه اسات،

رستم از سعد خواست کسی را برای مذاکرو به نزد وی روانه کند و سعد ،ربعیبانعاامر را
مأمور مذاکرو کرد 1.رستم با تشریفات فراوان ،ربعیبنعامر را پذیرفت ،اما وی به تجمالت
و آذینها اعتنایی نداشت و نیزو خود را در فرشهای ااامتگاو رستم فرو میکرد 5.نباری
در این بارو مینویسد:
رستم سرسید چه انویزهای موج شد این گونه به سوی ما بیایید؟ ربعتی ور
ساس بیان واشت که خداوند ،مسلمانان را برای هدایت بندگان فرستاوه استت تتا
هر آن کس که او بخواهد به اسالم ورآورند و با منکران این وعوت بجنونتد تتا
ور این راه یا سیروز شوند و یا ور راه خدا کشته و شهید شوند 3.ربعیبنعامر ور
اوامه گفت ایمان آورید یا جزیه وهید یا با متا بجنویتد .رستتم نظتر ایرانیتان را
سرسید و آنها ساس واوند مباوا به سخن آنان متمایل شوی .آنگاه به تحقیر لباس
و رفتار ربعیبنعامر سرواختند و سالح وی را به ووک ن ریسی تشبیه کرونتد و
به ستخرهاش گرفتنتد .رستتم گفتت بته لبتاس ننوریتد بته اندیشته و ستخن او
توجه کنید.

4

اعتقاد مسلمانان به وعدو خادا درباارو شاهادت و ایساتادگی تاا پیاروزی سابب شاد،
مسلمانان خود را در هر دو صورت شکست و شاهادت و یاا پیاروزی ،گساترش اساالم و
اجرای فرامین الهی ،پیروز بدانند .این نظر مطلق نیست اما به نظر میرسد گفتمان غالاب
 .1محمابنج ی طب د ت یخ طب د ج 0ص .1811 -1815

 .2هم

ص .1812

 .3هم

ص1813 -1812؛ ابناثا الک مل ،ی الی یخ ج 3ص .1381

 .4طب د ت یخ طب د ص .1814 -1813

669

سال بیست و یکم ،شماره هشتاد و سوم ،پاییز 1911

در اردوی مسلمانان بودو است .از این روی ،پیوسته سخن از جنگ به میاان مایآوردناد.
مقایسه این عقیدو ،با آنچه بزرگان اردوی ایران میگفتند ،نشان میدهد که فاصله و تضاد
میان گفتمان آنها تا چه حد عمیق و جنگ و درگیری اجتنابناپذیر بودو است.
روز دوم سعد ،حذیفةبنمحصن (د15 .ق ).را ماأمور ماذاکرو باا رساتم کارد .نباری
در این بارو مینویسد:
رستم از وی سرسید من ربعیبنعامر را خواستم ،تو چرا آمدهای؟ و او ساس
واو امیر ما ور بین ما به عدالت رفتار میکند چه ور رنج و چه ور را تی.

1

مفهوم کلی و کیفی سخنان حذیفه ،مانند گفته های ربعیبنعامر بود 5.سفیر دیگاری
که مذاکرو او با رستم ،توجه مورخان را جلب کرد ،مغیرةبنشعبه است .او پاف از ورود باه
اردوگاو ایران ،نخست کوشید کنار رستم بنشیند تا این گونه خود را همشاأن رساتم جلاوو
دهد ،ولی او را از آنجا دور کردند .مغیرو در برابر این رفتار گفت:
گمان میکروم که شما مانند ما بر سایه برابری با هم رفتار میکنید .بهتر بتوو
که میگفتید خدایان یکدیورید  ...اکنون نیك وانستم کته شکستت خوروگانیتد؛
زیرا ساوشاهی بر سایه این روش و این اندیشه نمیماند.

3

بیشتر منابع در بارو پاسخ رستم مینویسند که او گفت:
ما سیوسته بر کشورها سیروز بوویم  ...هیچکس را ساوشاهی و شتکوهی ماننتد
ما نیست .بر مروم چیره می شویم و کسی بر ما چیره نمیشتوو  ...بیشتینه تستلط
ویوران بر ما یك ماه آن هم سیآمد بزهکاریمان ور برابر یزوان ساک است و باز
 .1هم

ج 0ص .1812

 .2هم .

 .3دین د المع

ص .103
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چون خدا کینه خوو را از ما کشد و از ما خرسند گروو چتر را بته ستوو متا بته
گروش می آورو  ...ور میان مرومان ،مرومی خوارتر و فرومایهتر ازشتما نبتوو ...
شما مرومی ورشتناک و وارای زندگی ننوینتی بوویتد کته متا شتما را بته هتیچ
نمیانواشتیم و زبون میگروانیدیم .من میوانتم کته شتما را واوار بته ایتن کتار
نکروه است مور سختی و وشتواری ور سترزمینتان .اینتك فرمتان متیوهتم کته
فرمانده شما را استری با هزار ورم و جامه ای آراسته وهند و هر کتدام ازشتما را
یك بار خرما بخشیم تا شما به خانههای خوو بازگروید؛ زیرا نمتیختواهم شتمارا
کشتار کنم.

1

سخنان رستمبنفرخزاد ،رویکرد مادیگرایانه ایرانیان را نسبت باه ایان اضاایا نشاان
میدهد .این امر در مذاکرات ابلی هم آشکار بود و به تفاوت دیدگاوها اشارو شد .مسلمانان
با وجود کمی تجهیزاتِ نظامی دارای عزمی راسخ برای فتک ایاران در گاام اول و ساپف
گسترش اسالم بودند .در این راستا ،مغیرةبنشعبه از نخبگان و سیاستمداران بزرگ عرب
برای نشستن کنار رستم هد مند عمل کرد .هد او از نشستن کنار رستم این بود که اگر
اجازو میدادند که کنار رستم بنشیند ،در وااع رستم را هم مقام خود کردو بود و خود را هم
مقام رستم.
در ایاان صااورت ،رسااتم باه عنااوان فرماناادو سااپاو ایرانیااان ،جایگاااهی پااایینتاار از
سعدبنواا

به عنوان فرماندو مسلمانان پیدا میکرد .به نظر میرسد این رفتار مغیارو از

روی آگاهی بود ،نه از روی غرور و تفاخر عربی .در وااع ،مغیرو با ایراد از رفتاار ایرانیاان،
اصد داشت آنان را نسبت به سخنان خود حساس کند و به همین دلیل ،موضوع عدالت و
اینکه همه مسلمانان ،به خصو

در سپاو برابر هستند را مطر کرد.

 .1ابناثا الک مل ،ی الی یخ ج 3ص .1312
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در ادامه ،مغیرو در پاسخ به رستم گفت:
آنهه را ورباره خووت و مروم کشورت گفتی ،میوانم .این را خدا کروه است
و خدا ور میان شما نهاوه است و از این رو گرامیواشت از آن خدا است نه از آن
شما ،اما آنهه ور مورو تنوی روزگار و ستیز و ناسازگاری ما تازیتان گفتتی آن
را میسریریم.

1

مغیرو سخنان رستم را پذیرفت و ظهور پیامبر

و رساالت ایشاان را عامال اصالی

تغییر اوضاع عرب بیان کرد .سرانجام او هم مانند دیگر فرستادگان ،رساتم را در پاذیرش
اسالم ،جزیه و جنگ مخیر کرد و به او گفت:
خانواوههای ما ،مزه کشور شتما را چشتیدهانتد و متیگوینتد بیشتتر از ایتن
نمیتوانند ووری را تاب بیاورند.

این سخن به خوبی ،وجود انگیزو های مادی را در پستوی اندیشهای اعاراب مسالمان
مشخص میکند و نشان میدهد که آنان با ورود به ایاران و دیادن نعماتهاای فاراوان،
انگیزو اولیه خود را کم کم به فراموشی سپاردند .در ادامه این گزارش آمدو است:
رستم گفت بدین سان بدون رسیدن میمیرید و مغیره ساس واو آنان کته از
ما کشته شوند به بهشت میرونتد و آنتان کته از شتما کشتته شتوند بته ووز
می افتند و بازماندگان ما بر شما چیره می شوند .رستم برآشفته ساس واو ما صلح
نخواهیم کرو تا همه شما را نابوو کنیم.

مقدسی دربارو واکنش رستم را در برابر ادعای مغیرو مینویسد که او گفت:
هرگز گمان نمیکروم زنده بمانم و روزی چنین سخنانی بشتنوم متن فتروا را
 .1هم .
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شام نخواهم کرو تا از شمایان فارغ شوم.

1

چنین به نظر میرسد ،رستم اصد داشت با بیان مشاکالت مسالمانان ،آنهاا را تحقیار
نماید و از ادامه جنگ ناامید کند زیارا فرساتادوای را باه دوک تشابیه کارد و شمشایر
دیگری را بسیار کهنه توصیف نمود 5.رستم مانند یزدگرد ،دلیل اصلی آمادن مسالمانان را
سختی معیشت میدانست و تصمیم داشت با فراهم کاردن نیازهاای ماادی ،ایشاان را از
ادامه حمله به ایران منصر کند .از نظر رستم ،نیازهای مادی مسلمانان پاول ،خاوراک و
لباس مناسب بود و اول میداد این نیازها را مرتفع کند .بنابراین ،او انگیزو اصلی مسلمانان
را برای یورش به ایران درک نکردو بود.
او در مذاکرو با فرستادگان فرماندو اعراب مسلمان با روش دینی آنها مذاکرو نمیکرد و
فقط دربارو مادیات و ادرت نظامی ،سخن میگفت .همچنین ،او سعی نمیکرد از تبلیغات
دینی مسلمانان در اردو جلوگیری کند .این موضوع ،تفاوت نوع نگااو نارفین نسابت باه
اضایای پیشآمدو را نشان میدهد و بارها در مذاکرات مشاهدو میشود.
منابع در بیان مذاکرات یزدگرد و رستم با سفیران مسلمانان ،دچار آشافتگی هساتند.
پاسخهای یزدگرد و رستم در ادبیات و شیوو بیان به یکدیگر نزدیا

هساتند .محتاوای

مذاکرات یزد گرد و رستم با سفیران مسلمانان شباهت فراوانی دارند و اشاتراک زیااد در
شوو بیان و تکرار کلمات از سوی دو نفری که در یا

مکاان نباودواناد ،درساتی ایان

روایتها را دچار تردید میکند  .شاید با احتیاط ،بتوان این شباهت را حاصل کار مورخانی
دانساات کااه شاایوو بیااان و ادبیااات گفااتوگوهااای یزدگاارد و رسااتم را بااه یکاادیگر
نزدی

کردواند.

 .1مقامی الباأ ه الی یخ ج 8ص .602
 .2نخی انی تی ب الاجف ص .26
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در ادامه ،یعقوبی (د 562 .ق ).و فردوسی (د211 .ق ).به ناماه رساتم بارای بارادرش
اشارو میکنند .آنها رستم را ستارو شناسی حاذق میدانند و نامه او را وصیتی برای برادرش
میدانند که در آن بر اساس حرکت ستاروها ،آیندو را توصیف میکند 1.در صورت پذیرش
درستی محتوای این نامه ،باید زمان آن را پف از آمدن فرستادگان نزد رساتم بادانیم .در
این نامه ،رستم به برادرش خبر میدهد دوران شکوو به سار آمادو اسات و او باه جنگای
میرود که راو بازگشتی در آن نیست .آنگاو ،برادرش را به ستایش خدا و نجات خواساتن
از خالق آفرینش دعوت میکند.

5

هد رستم از نوشتن این نامه معلوم نیست .اینکه برادرش را در صورت شکسات در
برابر مسلمانان به ماندن در آیین زرتشتی تشویق میکند یا به او میفهماناد بارای حفا
جان یا حف مواعیت برتر پایگاو اجتماعی اشرا  -دهقان به آیین اساالم درآیاد ،چنادان
روشن نیست .شاهنامه در روایتی ،متن نامه رستم به سعدبنابی واا

را شر میدهد و

مینویسد:
شما اسباب فتح ایران را ندارید ،کاری انجام وهید که توان الزم برای انجتام
آن واشته باشید .یك مرو با تجربه و با فراست و مناس شأن و شکوه متا بترای
ا ترام نزو ما بفرستید تا بووید هدف شما از آمدن به ستوی متا چیستت؟ ستهس
گفت که خواستههای شتما را نتزو یزوگترو متیفرستتیم .شتما نبایتد علیته سستر
انوشیروان رکت کنید ،چنین عملی زشت و ممنوع است.
 .1یعق بی ت یخ یعق بی ج 2ص 21؛  ،دهمی ی هن مه ص .1062

 ، .2دهمی هم
 .3هم

ص .1061

ص .1012

3
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ادبیات این نامه در روایت فردوسی با روایت سایر مورخاان مسالمان کاه بیشاتر آنهاا
ایرانی هستند در تضاد کامل است .در شاهنامه بر اساس مأخذی کاه فردوسای ،آن را باه
شعر در آورد بر بزرگی ایرانیان ،تأکید شدو است .در حالی که مورخان مسلمان به مشایت
خدا توجه دارند .البته نباید از تفاوت دیدگاو فردوسی و مورخان مسالمان در تبیاین تااریخ
غافل شد .فردوسی در تبیین تاریخی خود سعی میکند ،میرا باستانی ایران را حف نماید
و ارزشمند بداند .این تفکر متأثر از غلبه گفتماان ایرانای-اساالمی دورو ساامانیان اسات
و تفاااوت بساایاری بااا تفکاار مورخااان مساالمانی دارد کااه تاااریخ را بااا دیاادگاو اسااالم
عربی مینوشتند.
 .4مذاکرات سیاسی در نبرد نهاوند

عمربنخطاب در خطابهای در برابر مسلمانان دربارو موضوع تجمع سپاو ایرانیان برای نبرد
نهاوند میگوید:
ای گروه اعتراب! خداونتد شتما را بته استالم ستریرفت و شتما را ستس از
سراکندگی ،الفت و ووستی و سهس از تنودستی بینیازی واو و ور هر جنتگ کته
با وشمن خوو واشتید شما را سیروزی واو و شتما از جنتگ نوریختیتد و مغلتوب
نشدید و اکنون شیطان لشکرهای بزرگ برای ختاموش کترون نتور ختدا فتراهم
آوروه است و این نامه عمار یاسر استت کته ور آن نوشتته استت متروم نتوا ی
قومس و مازندران و وماوند و گرگان و ری و اصفهان و قم و همدان و ماهتان و
 ...سیش ساوشاه خوو جمت شتدهانتد کته ستوی بتراوران شتما ور کوفته و بصتره
رکت کنند.

1

این متن در الفتو این گونه آمدو است:
 .1دین د المع

ص .181 -186
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ای براوران و ای یاران! وانستهاید که کفار عجتم بته وسوسته شتیطان از راه
منحرف شده ور نهاوند جمعیتی ستاختهانتد و جمعتی از مستلمانان را کته ور آن
نوا ی بووند ،کشتهاند.

1

دات در کلمات و جمالت این متن نشان میدهاد ،او پاف از پیاروزیهاای پیشاین،
اندیشههای خود را با لحنی آرامتر و مطمئنتر بیان کاردو اسات .هامچناین ،او باه ناور
آشکاری به بیان این مطلب میپردازد که ایرانیان ،اکنون باه بزرگای و عظمات و اادرت
مسلمانان پی بردواند .بررسی دالیل پیروزی مسلمانان در بیشتر نبردها به خصو

در فتک

ایران ،نیازمند پژوهشی مستقل است ،اما مالحظه میشود که عمربنخطاب سابب اصالی
پیروزی مسلمانان و اتحاد ایشان را ایمان باه خادا دانساته اسات .باه گازارش اباناثیار،
امام علی

در این بارو به اعراب مسلمان یادآوری کرد:
باید آگاه باشید که ما ور گرشته به نیروی افزونی شمار نمیجنویدهایم بلکه

به یاری سروروگار  2...متکی بووهایم.
خلیفه دوم ،نعمانبنمقرن (د51 .ق ).را به فرماندهی مسلمانان در جنگ نهاوند گمارد
و او برای مذاکرو ،مغیرةبنشعبه را به سوی ایرانیان فرساتاد .فیاروزان (د 10 .ق ،).ساردار
ایرانیان و مهمترین شخصیت سیاسای و نظاامی ایرانیاان در نبارد نهاوناد باا تشاریفات
پادشاهی ،او را پذیرفت .دربارو مالاات ایشان مینویسند:
ذوالجنا ین آنگاه بر نشست و تاج بر سر نهاو و شاهزاوگان را کته وستت
بندها و گوشوارههای طال و جامه ویبا واشتتند بته وو صت نشتانید و مغیتره را
بار واو.

3

 .1ابناعثم ر ،ی الفی ح ص .235
 .2ابناثا الک مل ،ی الی یخ ج 4ص .1051
 .3ماع دد م هج الذهب ص .811
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تفاوت رفتار فیروزان با فرستادو مسلمانان ،ابل از این نبرد ،تحلیل متن نامه عمر را به
خوبی تأیید میکند .در این زمان ،اعراب مسلمان به چنان ادرتی دست یافتاه بودناد کاه
ایرانیان ناگزیر به پذیرش این ادرت نوظهور بودند .مغیرةبنشعبه در نبرد نهاوند ،مهمترین
سفیر مسلمانان بود .به روایت ابوعلی مسکویه ،مغیرو پف از بازگشت ،در توصایف مااجرا
برای مسلمانان گفت:
هم سخن شدند که با شکوه و فر و آیین کته از آن بهتتر نباشتد مترا ستریره
شوند .سس از آن شکوه شاهانه آماوه شدند .چون سیش ایشان رفتم ،چیزی نمانتده
بوو که ورخشش جنگ افزارها و سیکانهای ایشتان ،بینتایی از چشتمانمان ببترو.
سارسیان همهون ووان بر سر وی ایستاوه بووند .خوو فیروزان بتر تختتی زریتن
نشسته بوو و تاج بر سر واشت.

1

ابنمسکویه دربارو ادامه این رخداد مینویسند:
سس از آنکه مغیره فیروزان را به اسالم وعوت کرو ،فیروزان به او گفت تتو
سوی بیش نباشی و مغیره ساس واو سناه بر خدا! من ور میتان متروم ختوو از هتر
کس که ور میان مروم خویش نژاوهتر است ،نژاوهتر هستم ،اما فیروزان اوامته واو
شما تازیتان ،وورتترین مرومتان از نیکتی و نتاز باشتید و شتما گرستنه تترین،
تیرهروزترین ،سلیدترین و بیوانهترین مروم هستید .اگر به ایتن سترواران کته ور
سیرامون من هستند ،نوفتهام که شما را همچون خار سشت کنند ،از آن روست کته
ما مروارتان را سلید می شناسیم ،شما ناساک هستید .اگر بروید آزاوتان گتراریم و
گرنه نابووتان خواهیم کرو  2.مغیره ور ساس گفت خدا ما را به سیتروزی ور ایتن
 .1ابنماک یه تی ب االمم ه تع قب النمم ص .305

 .2هم

ص .301
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جهان و رسیدن به بهشت خبر واوه است .بته ختدا! از روزی کته فرستتاوه او بته
سوی ما آمده است ،از کار خدا همچنان سرزمینها را میگشاییم و ور هر جنوتی
سیروز میشویم.

او بعدها روایت خود را اینچنین ادامه میدهد:
از جای برخاستم میویدم که آن بی وین را سخت ترسانیدهام.

1

مذاکرات فیروزان ،سردار ایرانی و مغیربنشعبه ،سردار مسلمان نشانگر دیدگاو مغرورانه
بیشتر ایرانیان نسبت به اعراب مسلمان بود .این موضوع در بیشاتر متاون بااای مانادو از
مذاکرات مشاهدو میشود .آنگونه که از گزارش منابع به دست میآید ،فرماندهان ایرانای
در جریان مذاکرو با مسلمانان در بیشتر موارد ،دیدگاهی دور از وااعیت نسبت باه فاتحاان
مسلمان داشتند .در وااع ،ایرانیان در فضای اجتماعی و ااتصادیِ مرفهای اارار داشاتند و
همین امر سبب شدو بود مسلمانان را عنصری بیابانگرد و فقیر بدانند که این امر ،خارج از
تعقل مذاکرات سیاسی آن زمان بود.
سرزمین ایران در این دورو به لحاظ استراتژیکی در مرتبه برتاری نسابت باه رایباان
جدید خود ارار داشت .همچنین ،سابقه برتری نظامی در مقابال رایباان اادرتمناد خاود
داشت ،اما در برابر نیروی جدید در غرور فرو رفته بود و از این رو ،ایرانیاان باا رویکاردی
پادشاو منشانه با مسلمانان به مذاکرو میپرداختند .با توجاه باه شاواهد تااریخی موجاود،
وضعیت جامعه ساسانی با سخنان ظاهری سیاسات ماداران آناان تفااوت داشات .اعاراب
مسلمان ،این امر را به خوبی درک کردو بودند و پیشنهادات مادیگرایانه ایرانیان را دلیال
بر ضعف میدانستند.

5

 .1هم .
 .2طب د ت یخ طبج د ج 4ص  1808ج 0ص  1811 -1815ه 1814 -1812؛ ابجن اعجثم
ر ،ی الفی ح ص 150 -154؛ مقامی الباأ ه الی یخ ج 8ص .601
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در وااع ،ساسانیان در بعد اجتماعی ،گرفتار نفاق بودند و به گفته زریان کاوب در باین
نبقات جامعه ساسانی ،انشقاق مشهود بود 1.در بین النهرین ،بیشتر افراد غیر ایرانی یعنی
غیر زرتشتیهایی شامل عربها ،مسیحیان و یهودیان میزیستند که از شکسات ایرانیاان
ناخرسند نبودند و این امر مهم در کامیاابی مسالمانان ،بایتاأثیر نباود 5.از نار دیگار،
جنگهای خسته کنندو و ناکام با بیزانف موجب تهی شدن خزانه دولت شدو بود.
هم چنین ،نزدیکی ایران به میدان این نبردها ،ویرانی شاهرها و رکاود ااتصاادی و در
نهایت ،نارضایتی مردم را به همراو داشت 1.این نکته را باید در نظر گرفت که نیروی جوان
مزارع ،بی مزد در خدمت سپاو امپراتوری ارار میگرفتند و جنگ افزون بر تباهی کشتزارها
به دلیل عدم حضوز نیروی کارآمد و مفید ،بیسرپرستی خانوادوها را به دنبال داشت 2.این
شرایط ،بیشتر جبهه ساسانیان را در بر میگرفت و سبب سستی آنان در نبرد با مسالمانان
میشد.
 .5وضع فکری مسلمانان و ایرانیان در دوره فتوحات براساس تحلیل مذاکرات

با توجه به گفتوگوها و مذاکرات بین مسلمانان و ایرانیان چه در االب نامه و چه مذاکرو
مستقیم ،میتوان به بررسی و تحلیل تفکار و دیادگاوهاای دو نار پرداخات .براسااس
دیدگاو فرستادگان مسلمانان که میتوان آرای آنان را به سپاو اعراب مسلمان تعمایم داد،
حکومت از آن خدا است که آن را به عنوان هدیه و نعمات باه ماردم مایبخشاد .تاداوم
حکومت و سقوط آن در صورتی که مردم ،زمینههایش را فراهم کردو باشند در اصال در
دست خداوند است .هنگامی که مردم شکرگزار خداوند نباشند و کفر نعمت کنناد ،خدواناد
 .1ا ین ر ب ت یخ م د ای ا ص .11 -11
 .2جعف ی

ت یخ ای ا ام می ص .140

 .3دین د ایب الط ال ص .131 -138

 .4ر یایان من ای ا د ام م م نا
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حال ایشان را تغییر میدهد و حکومت را از آنها میگیرد ،اما اگر خداوند را شاکر و فرمانبر
باشند ،ادرت مییابند و خداوند در نبرد با نافرمانان از آنان حمایت میکند.
بدین ترتیب ،جای ساسانیان با حکومت مسلمانان در ایران جابه جا مایشاود .خداوناد
ادرت و حکومت را از ساسانیان و پیروان ایشان بدین سابب کاه گرفتاار تبااهی و فسااد
هستند و فرمانهایش را فراموش کردواند ،میگیرد و به مسالمانان مایدهاد کاه ایماان
آوردواند و از اوانین الهی پیروی میکنند .بنابراین ،اعراب مسلمان بااور داشاتند ،خداوناد
مسئولیت دعوت و انتشار دین اسالم را بر عهدو آنها نهادو است و در این راو ،پشتیبان آنها
است 1.مسلمانان باور داشتند ،کشته شدن در راو گساترش اساالم ،شاهادت اسات و نازد
خداوند ،پاداشی فراوان دارد و اگر زندو بمانند ،بنابر وعدو پروردگار ،پیاروزی از آن ایشاان
خواهد بود .بنابراین ،مسلمانان در هر دو صورت ،پیروزی با نابود کردن دشمنان خدا و زندو
ماندن یا شکست خوردن و کشته شدن ،خود را پیروز میدیدند.
از سوی دیگر ،ایرانیان با توجه به شکوو و عظمت خود ،خویشتن را نسبت به اعاراب
مسلمان ،برتر میدانستند .در برابر مسلمانان که به دین خود افتخار میکردند ،فخر ایرانیان
به جامه های ایمتی و ابزار جنگی پیشرفته و شوکتی چند صد سااله باود .از نظار ایشاان،
سبب آمدن مسلمانان به سوی ایران ،تنگدستی و معیشت سخت باود .دلیال عصایان و
یورش مسلمانان در اندیشه ایرانیها ،مادی بود ولای ایان امار در نازد مسالمانان ،دلیلای
معنوی داشت.
میتوان گفت که بنیان فکری سفیران اعراب مسلمان ،عقیدتی بود ،اما نر مقابل به
نیروی جنگی و جنگ افزار تکیه داشت .به همین سبب ،با وجود چند جلساه گفاتوگاو و
نشست و برخاست ،حاصلی از مذاکرات به دست نیامد و اختال رویکرد ،مانع از برااراری
رابطهای میان نرفین برای کاهش خصومت و مصالحه شد .به عباارتی دیگار ،دو ساوی
مذاکرو ،هرگز به ادبیاتی مشترک دست نیافتند.
 .1طب د ت یخ طب د ج 0ص1814 -1812؛ ابناثا الک مل ،ی الی یخ ج 3ص .1381

636

مذاکرات سیاسی ایرانیان و مسلمانان در دوره فتوحات ( 11تا  11ه.ق)

 .6نتیجه

بر اساس آنچه در این تحقیق نر شد ،میتوان چنین نتیجه گرفت که یزدگارد ساوم باا
نگاو از باال ،چندان موافق با اصل مذاکرو نبود .بررسی روند مذاکرات و خشم منعکف شدو
در منابع از سوی فرماندهان ایرانی ،مؤید این اصل است .با همه این تفاسیر ،جریان گفت-
وگوها ،آرام و بدون خشونت توصیف شدو است و این نشان میدهد که فرماندهان ایرانای
سعی میکردواند تا جان مذاکرو کنندگان مسلمان را در اردو حف کنند .نتیجاه ماذاکرات
برای مسلمانان سودمندتر بود زیرا از یا

ساو ،اردوی ایرانیاان را از نزدیا

دیدناد و از

سوی دیگر توانستند دعوت و هد خود را در بین سپاو ایران ،تبلیغ کنند.
به لحاظ محتوایی ،در نگاهی کلی به مجموع مذاکرات میتوان گفات کاه مسالمانان
هد خود را گسترش اسالم و عدالت تبلیغ مایکردناد و ایرانیاان را در انتخااب ساه راو
اسالم آوردن ،جزیه و جنگ ،آزاد گذاشته بودند .آنان برای رسیدن به این هد  ،مارگ را
شهد شیرین شهادت میدانستند و باور داشتند که زندگی اخروی و پیروی از فرمان خدا در
مقایسه با زندگی دنیوی ،اهمیت بیشتری دارد .حال آنکه ایرانیاان ساعی داشاتند بادون
جنگ و درگیری ،خواستههای آنان را فراهم نمایند و آنها را از جنگ منصر کنند .یزدگرد
و رستم نتواسته بودند هد و انگیزو اصلی مسلمانان را از آمدن به سوی ایران درک کنند
و با رویکردی مادی با مسلمانان برخورد میکردند.
هر دو نر  ،خواستههای خویش را برای نر مقابل بیان کردند ،اماا وااوع جناگ
نشان داد که گفتوگوها و مذاکرات موجب تغییر رویکرد و فهم خواستههای نر مقابال
نشدو است .آنچه که مذاکرات را بینتیجه گذاشت ،تفاوت جهانبینی نرفین بود .ساسانیان
رویکرد مادی و عینی (استراتژی ) نسبت به این اضیه داشتند ،حال آنکاه مسالمانان باا
رویکردی معنوی و متافیزیکی (ایدئولوژی ) اادام به مذاکرو میکردند.
همچنین ،یکی دیگر از دالیل بینتیجه ماندن مذاکرات ،خودبزرگبینی ساسانیان باود
که در آن شرایط ،ادرت مسلمانان را آنگونه که بود ،نمیپنداشتند .این امر سبب شدو بود
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که در جریان مذاکرات با مسلمانان به تحقیر رفتاار کنناد و بارای بساتن اارارداد صالک،
برنامهای نداشته باشند .با این حال به نظر میرسد در پی این مذاکرات ،وحشت و تزلزلای
پنهان در اردگاو ساسانی بروز کردو بود.
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 .12دین د اب حنافه ایب الط ال ت جمه محم د مناهد دامد نی تن ا نش نی .1363

 .13ا ین ر ب عباالحاان ت یخ ای ا بعا اا ام

تن ا اما ربا .1382
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 .14ا ین ر ب عباالحاان ت یخ م د ای ا اا پ ی م م نا ت پ ی

آل ب یه تن ا

اما ربا .1315
 .10صف د  ،هی نی نعمت اهلل «د آماد ب صج ن مهه د ماجم ن ب ای انا

،ی ای ا » ،صجن مه ت یخ ام

د آغج ا

ت بای  1311یم خ .2

 .18طب د محمابنج ی ت یخ ال مل هالمج ک (ت یخ طب د) ت جمه اب الق مم پ ینجاخ
تن ا ام طا .1310
 ، .11دهمی اب الق مم ی هن مه  ،دهمی ج 2تصحا ر ظم ع باینی مطج

قجم ناجام

حا ت .1361
 .16ر یاین من آ ت

ای ا د ام م م نا

ت جمه یاا ی مجمی تنج ا دناج د

ری ب .1386
 .11لمبی

آ م لک ه اا ع د ای ا ت جمه من چن اما د تن ا بین .1311

 .25الماع دد اب الحان عججیبجنحاجان مج هج الجذهب ج 2باج هت دا االنجالس
 1306خ.ق.
 .21الماع دد اب الحان عجیبنحاان م هج الذهب ت جمجه اب الق مجم پ ینجاخ تنج ا
عجمی ه  ،هنهی .1315

 .22مفیخ د حاان ه ام نی حاان ت یخ ای ا اا ه هد ماجم ن ت پ یج ط ه یج
تن ا ممت .1361
 .23مقامی اب نص مطن الباأ ه الی یخ ج 4ت جمه محما ا یفاعی رارنی تنج ا
م ماه انیش ات آگ خ .1368
 .24مقامی اب نص مطن الباأ ه الی یخ ج 8ت جمه محما ا یفاعی رارنی تنج ا
مؤماه انیش ات آگ خ .1368
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 .20م دهدد اب عجی ی ،ت ه مج رات ت جمه یجال احمجا ح مجاد تنج ا  ،هنجگ
ق آ .1384
 .28نخی انی هناهی خ تی ب الاجف تصحا عب ه اقب ل تنج ا ابج ه ،ج هنجگ
ای ا .1344
 .21یعق بی احما بن هاا
ه  ،هنهی .1311

ت یخ یعق بی ج 2ت جمه محما اب اهام آییی تن ا عجمی

