
  
  

  افسانه افسانه ها
  
  
  

ساخته و پرداخته شده است ) حمله اعراب( ميان همه افسانه هايی که در طول هزار و چهار صد سال در ارتباط با اين ماجرا
«  و آيين نو با ٬احتماال هيچکدام بيمايه تر از اين افسانه نيست که حمله عرب با مقاومت جدی از جانب ايرانيان روبرو نشد

  .از جانب مردمی که حکومت و از روحانيت خود ناخرسند بودند پذيرفته شد» آغوش باز
  

 ساله روحانيت حاکم بر ١۴٠٠ بلکه در عين حال از جانب دستگاه های ٬بر اين افسانه نه تنها از جانب تاريخ نگاران اسالمی
 که امکان ٬سياری از خود ايرانيان نيزکشور خود ما آنقدر تاکيد نهاده شده که تدريجا به عنوان واقعيتی تاريخی از جانب ب

  .پذيرفته شده است  ٬آگاهی زيادی بر تاريخ گذشته خود نداشته اند و شايد هنوز هم ندارند
  

 هم حمله عرب بر ايران حتی در شرايط نابسامان پايان ٬ واقعيت تاريخی اين است که درست بعکس اين افسانه٬با اينهمه
که مستلزم گذشت سی (   هم بعد از استيالی نظامی عرب بر سراسر ايران٬جدی  روبرو شدشاهنشاهی ساسانی با مقاومتهای 

 نه به روی  شمشيرکشانی که مردانشان ٬ با همه نارضايي که از آخوندها ی زرتشتی خود داشتند٬مردم اين سرزمين) سال بود
 و نه ٬)١(آغوش گشودند ٬  خودشان برخاسته بودندرا کشته و زنان و دخترانشان را  به  بندگی گرفته و به فرمانروايی بر سر

  )٢( ».سنت های خويش را ول کردند و به طرف اسالم رفتند  ٬ مليت خويش را ول کردند٬مذهب خويش را ول کردند «
  

  خود تاريخ نگاران جهان اسالم٬روشن ترين مدارک را بر اينکه اين همه داستانی بيش نيست که با مرور زمان جعل شده است
 آنجا که در صفحات تاريخهای خويش بصورتی پيگير از تلفاتی که مبارزان اسالم بر نيروهای ٬در اختيار ما گذاشته اند

مجوسان وارد آورده اند و از غنايم بيحسابی که خداودند از اموال مجوسان نصيب رزمندگان اسالم فرموده است و از شمار 
 از ٬ و در مراحل بعد٬م  از نقاط مختلف اين سرزمين روانه مدينه کرده اندفراوان اسيران و بردگانی که لشکريان اسال

عصيانهای پياپی و بيوقفه ای که در طول  سالها در استانها و شهرها و روستاهای سراسر ايران عليه اشغالگران عرب در 
به تفضيل به شرح و بس آن  سخن گفته و ٬بدست سرداران اسالم سرکوب شده است» خواست خداوند« گرفته و هر بار به 

 در کتاب ٬ علی ميرفطروس٬ ميتوان متذکر شد که تنها در ارتباط با تاريخ تبری پژوهشگر معاصر٬به عنوان نمونه. پرداخته اند
خود در مورد اخبار مربوط به شورشهای پيگير ايرانيان در سراسر کشور و » اسالم شناسی« و » مالحظاتی در تاريخ ايران« 

  :استناد کرده است) چاپ بنياد فرهنگ ايران(تبری به موارد زير در تاريخ ٬ اين شورشها بدست اشغالگران عربسرکوبگری
  

  ١۵١٣ ٬ ١۵١٢ ٬ ١۵٠٨-١۵٠۴ ٬ ١۴٩٨ ٬ ١۴٩٧ ٬ ١۴٨٩ ٬ ١۴٨٢ ٬ ١۴٨١ ٬ ١۴٩٧صفحات : جلد چهارم
 ٬ ١٩۶٠ ١٩٩۵٬ ٬ ١٨۴١ ٬ ١٨٣٧ ٬ ١٨٢۵-١٨٢٣ ٬ ١٨١۶ ٬ ١٨١٣ ٬ ١٨١٢ ٬ ١٨٠٧ ٬ ١٨٠۶صفحات : جلد پنجم

١٩۶۵ ١٩٧ ٬ ١٩٧٣ ٬۶- ١٩٨  ٬ ١٩٨٣ ٬ ١٩٨١۴- ٢١١ ٬ ٢٠٠٣۶ - ٢١١٨  
  ٢۵٨٢ ٬ ٢۶۵٧ ٬ ٢٢٠٨صفحات : جلد ششم
  ٢٧٢٨ ٬ ٢٨٢٢صفحات : جلد هفتم
  ۴٠٩۴ ٬ ۴٠٩٣ ٣٩۶٠٬ ٬ ٣٩٠٢ ٬ ٣٨۶۵ ٬ ٣٨۵٩ – ٣٨۵۶ ٬ ٣٨۴۵ ٬ ٣٨۴۵ ٬ ٣٨٢٨ ٬ ٣٨٢۵صفحات : جلد نهم
  ۴۵٨٠ ٬ ۴۵٧٧صفحات : جلد دهم

  
ين استنادها استانها و شهرهايی را  به شرح زير شامل ميشوند که مردم هر کدام از آنها بتفاوت از دو تا پنج بار پياپی به ا

  :شورش برخاسته اند
  

 ٬ قم٬ دينور٬ قزوين٬ همدان٬ ری٬ گرگان٬ طوس٬ نيشابور٬ بيکند٬ کش٬ مرو٬ سرخس٬ فارياب٬ سغد٬ خوارزم٬ سمرقند٬بخارا
 و در موارد ديگر از استانهايی کامل چون ٬ شاپور٬ دارابگرد٬ استخر٬ شوشتر٬ اصفهان٬)قصر شيرين( حلوان ٬سيروان
  . کرمان و سيستان٬ فارس٬ آذربايجان٬ ديلمستان٬ گيالن٬تبرستان

  
بری است  تنها يکی از مجموع تواريخ معت ٬شايد نيازی بدين تذکر نباشد که تاريخ تبری که به عنوان نمونه از آن ياد شده است

 از همين جنگها و ٬ در درجات مختلف٬که در طول قرون در جهان اسالمی نوشته شده اند و تقريبا در همه آن تورايخ ديگر نيز
 البته عموما در جهت ستايش از شمشيرکشان اسالم و همراه با تخطئه – و سرکوبگريها ٬غنيمتها و اسيرگيری ها و عصيان ها

 با اين توضيح که بخش بزرگی از اين ٬صورت نمونه ای از آنها ميتوان از تواريخ زير نام برد سخن رفته است که ب–مجوسان 
 امکان نوشتن مطالبی را ميتوانسته است بوی جسارت به مقدسات ٬کتابها نوشته ايرانيانی هستند که حتی در صورت حسن نيت



فسانه قبول بی قيد و شرط آيين تحميلی از جانب ايرانيان  و در چنين شرايطی جای تعجب نيست اگر ا٬مذهبی را بدهد نداشته اند
  :در طول هزار و چهارصد سال بصورتی پيگير تکرار شده باشد

  
   ٬کامل فی التاريخ ابن اثير

  ٬فتوح البلدان بالذری
  ٬اخبارالطوال دينوری

  ٬مروج الذهب مسعودی
   ٬مختصرالبلدان ابن فقيه
  ٬احسن التقاسم مقدسی

  ٬جاحظالبيان و التبيين 
  ٬البلدان يعقوبی

  ٬فارسنامه ابن بلخی
  ٬تاريخ تبرستان ابن اسفنديار

  ٬تاريخ سيستان
  ٬تاريخ قم حسن بن دمحم قمی

  ٬تاريخ رويان و مازندران ظهيرالدين مرعشی
   ٬بدايع الزمان افضل کرمانی

   ٬تاريخ بيهقی
  ٬تجارب السف هندوشاه نخجوانی

  ٬حدود العالم و معجم البلدان ياقوت حموی
  ٬ زين االخبار گرديزی

  .مجمل التواريخ
  

E. Herzfeld باستان شناس آلمانی در فهرست جغرافيايی شهرهای ايران ساسانی نام صد شهر را ثبت کرده است که از أنها  
                            )٣(. اند  شهر صحنه کشتارها و غارتگريهايی بيرحمانه بوده٨٣ و هر ٬ شهر در مسير حمله اعراب قرار داشته اند٨٣

  
 که از ٬ بار ديگر در دوران عثمان سر به شورش برداشتند٬شهرهايی متعددی پس از شکست و تسليم در برابر سپاهيان عمر

 در آذربايجان   و از نواحی متعدد ديگری٬ فارياب٬ خوارزم٬ بخارا٬ دارابگرد٬نيشابور  ٬ گرگان٬ ری٬جمله آنها ميتوان از استخر
شرح همه اين عصيانهای تکراری و سرکوبگريهای تکراری در . و خراسان و سيستان و کرمان و تبرستان و ديلمستان نام برد

 فارسنامه بتفصيل آمده ٬ تاريخ بخارا٬ مختصر البلدان٬ مجمل التواريخ٬ فتوح البلدان٬ تاريخ يعقوبی٬ کامل ابن اثير٬تاريخ تبری
  .است

  
  :زرين کوب نيز چنين آمده است» دو قرن سکوت«  در ٬يی از اين شورشهای پياپیوصف گويا

 در روشنی دانش و خرد نيز اين نبرد ٬نبردی که ايرانيان در اين دو قرن با مهاجمان عرب کردند همه در تاريکی خشم نبود« 
ل اين دينی را که عرب آورده بود اهانتی و  گويی قبو٬برخی از همان اول با آيين تازه به مخالفت برخاستند.... دوام داشت 

از اين رو اگر نيز در ظاهر خود را مسلمان فرا مينمودند در نهان از عرب و آيين او . ناسزايی در حق خويش تلقی ميکردند
هر . دبشدت بيزار بودند و هر جا فرصتی دست ميداد سر به شورش برمياوردند و عربان و مسلمانان را از دم تيغ ميگذرانيدن

در . روزی به بهانه ای و در جايی قيام و شورشی سخت ميکردند و ميکوشيدند عرب را با دينی که آورده است از ايران برانند
 و بدينگونه بيشتر اين ٬ بلکه مسلمانی نيز مورد خشم و کينه قرار داشت٬نهضتهای پياپی آنان نه فقط نژاد عرب مردود بود

يانی که مسلمان شده بودن طعمه نفرت و کينه مردم بودند و اين نفرت و کينه چندان بود که ايران. شورشها رنگ دينی داشت
حتی زنهايی از ايرانيان که به عقد زناشويی عربان در آمده بودند ريش شوهران خود را گرفته را خانه برمياوردند و بدست 

  )۴(» . مردان می سپردند تا آنها را بکشند
  
بسياری از .  غارت و استفاده بود٬ اما در اينکار مقصود آنها پيشرفت دين نبود٬ب غزوه و جهاد بودکار عمده سرداران عر« 

 و ٬بدينگونه بود که در عهد امويان حجاج عراق را . سپاهيان و کارگزاران بر اثر طمع ورزی روسا و امرا فقير شده بودن
  )۵(» . قتيبهّ بن مسلم خراسان را  به آتش کشيدند

  
  :همين توصيف ها را در آثار مورخان سرشناس ديگر نيز به فراوانی ميتوان يافتو نظير 

  



 بطوريکه بازارهای برده فروشان کوفه و ٬تازيان اسيران جنگی را ميکشتند و زنان و فرزندانشان را  به بندگی ميبردند« 
  )۶(» . ع ادامه داشتبصره از حاصل غنايم قتبيه لبريز شده بود و در سراسر دوران خالفت اموی اين وض

  
بگفت تا تخت وی را بيرون آوردند و ميان کسان جای گرفت و بگفت تا هزار ) سردار عرب(قتبيه   ٬چون اسيران را  بياوردند« 

کس از اسيران را  پيش روی او بکشند و هزار کس را طرف راست وی و هزار کس را طرف چپ وی و هزار کس را پشت 
ولی بعضی شمشيرها بود که نميبريد و زخم .  روز شمشير سران قوم را گرفتند تا با آن گردن بزنندمهلب گويد  در آن. سر وی

از آنرو شمشير مرا گرفتند و به هر چه زدند به اذن هللا جدا کرد و بعضی کسان از خاندان قتبيه بر من حسد آوردند و به . نميزد
  )٧ (».آنرا کج کرد که به دندان مقتول خورد و آنرا شکافت کمی ٬کسی که با شمشير ميزد اشاره شد که آنرا کج کن

  
  )٨(» . قتبيه از خوارزم يکصد هزار اسير آورد که همه را به بازارهای برده فروشان فرستاد« 
  
خود  ولی تازيان با نيرنگ آنانرا به ميدانی که ٬در جنگ نهاوند ايرانيان به پايداری در برابر تازيان سوگند ياد کرده بودند« 

 و در نبرد سهمگينی که عروّه بن زيد شاعر عرب آنرا هولناکترين جنگها ناميد چندان از آنان کشته ٬خواسته بودند کشانيدند
 و از اموال و غنايم و از اسيران جنگی که به بردگی گرفته شدند چندان نصيب اعراب گرديد ٬شدند که شمارشان را خدای داناد

  )٩ (». نيامده استکه اندازه آن در هيچ کتابی 
  
غالم ) ابولولو( فيروز ايرانی ٬وقتی اسيران جنگ نهاوند را به مدينه آوردند و برای فروش به بازار برده فروشان بردند« 

» .  هر اسيری را که ميديد دست نوازش بر سرش ميکشيد و ميگريست و ميگفت که عمر جگرم را بسوزانيد٬مغيرّه بن شعبه
)١٠(  
  
 ٬در مازندران آنقدر اسير گرفته ام که اگر آنها را به دريف کنم: ب به خليفه هشام بن عبدالملک در شام نوشتيزيد بن مهل« 

  )١١(» .يک سر آن نزد تو در شام و سر ديگرش نزد من در تبرستان خواهد بود
  
رمای زمستان همه از سرما يزيد بن مهلب در لشکرکشی خوارزم اسيران را  برهنه ساخت و جامه از ايشان برگرفت تا در س« 

 و پسر قتبيه سردار عرب در سال )١٣(  و در تبرستان اسيران را تا دو فرسخ در دو سوی جاده ها به دار آويخت )١٢(بمردند 
 چنانکه تيرها به رديف يکديگر تا ٬ هجری چندين هزار تن از مردم طالقان را که بر اعراب شوريده بودند به دار آويخت٩٠

  )١۴(» .  برقرار بودندچهار فرسنگ
  
 و ٬از وحشت نماز خوف خواند) سردار عرب( مردم چندان دليرانه جنگيدند که سعيد بن عاص ٬در حمله سپاه عرب به گرگان« 

يک تن از مردم شهر را نخواهد «  بدانان امان داد و سوگند خورد که ٬سرانجام برای اينکه مردم گرگان را  به تسليم وادارد
 بجز يک تن به قتل رسانيد و در توجيه نقض عهد خود گفت که من قسم خورده بودم ٬ون آنان تسليم شدند همه رااما چ. »کشت

  )١۵(» . و شمار سپاهيان عرب در اين حمله هشتادهزار تن بود. که فقط يک تن از مردم را نکشم
  
  )١۶(» .  اعراب همه مردم شهر به استثنای صد تن را کشتند٬در حمله به سرخس« 
  
يزيد بن مهلب در حمله به گرگان سوگند خورد که چندان بکشد از مردم آن که با خون آنان آسيا بگرداند و آرد الزم برای يک « 

 ٬اما چندانکه خون بريختند آسيا نميگريد. و چون بدانجا در آمد خون همگان مباح گردانيد. وعده غذای خود را با آن نرم کند
  )١٧(» .  و نان چنانکه مقرر شده بود پخته شد٬س آب گرم به خون ريختند تا برفتپ. زيرا که خون لخته ميشد

  
 و از ٬برای فتح تبرستان در زمان خالفت عثمان جنگ سختی بدست سردار او سعيد بن عاص صورت گرفت که ناکام ماند« 

  )١٨(» .  بودندحسن و حسين فرزندان علی ٬جمله سرکردگان اين سردار
  
 هزار سپاه به ١٢٠ سردار عرب که با ٬ش مردم گرگان در زمان سليمان بن عبدالملک خليفه امویدر سومين شور« 

با اين وجود چند سال بعد از آن سردار ديگر .  )١٩( هزار تن از مردم شهر را بقتل رسانيد ۴٠  ٬سرکوبگری آنان آمده بود
م گرگان را بجرم عصيان مجدد عليه خالفت عرب  هزار تن ديگر از مرد٣٠ عامل خالفت عباسی ٬ قحطبهّ بن شبيب٬عرب

  )٢٠(» . بکشت
  

 نه ٬ بيماری آدمکشی و شکنجه گری داشتند٬ که هر دو٬دوران شمشيرکشی قتبيهّ بن مسلم سردار اعزامی حجاج بن يوسف
 ٬جهان اسالم بودتنها از خونبارترين دوره های تاريخ خراسان لکه از دورانهای در حد اعلی ننگين تاريخ همه ايران و همه 



زيرا که به سخن يک شاعر عرب که تبری در تاريخ خود آورده است وی از هر شهری که سوارانش در آن رفتند جز گودالی و 
  )٢١(. گورستانی بر جای نگذاشت

  
دند و سپس عبدهللا بن عازم در چالوس به بهانه رسيدگی به شکايان مردم دستور داد تا آنانرا در مکانهای متعددی جمع آور« 

  )٢٢(» .  بطوريکه در پايان روز از آن قوم هيچکس نمانده بود٬يکايک ايشانرا را بحضور طلبيد و مخفيانه گردن زد
  
  )٢٣ (».فرمود تا در مسافت دو فرسخ دارها بزند و اجساد کشتگان را  بر دو جانب جاده بياويختند... « 
  
 آذربايجان واقعا آن نواحی را  فرمانبردار نساخت و بستن پيمانی را در ازای چنين مينمايد که فتوحات اوليه اعراب در منطقه« 

  )٢۴(» .  از هر دو جانب امری موقتی ميشمردند و تنها آغاز کار تلقی ميکردند٬پرداخت مبلغی
  

   »Sebeosس او درباره     مورخ ارمنی که يکی از جامعترين گزارشها را در خارج از منابع عربی در کتاب تاريخ هراکليو
                             )٢۵(» .  تاکيد ميکند که تلفات مسلمانان در آذربايجان بسيار زياد بوده است٬حمله اعراب به ايران ميتوان يافت

  
 و مغيره سردار عرب که در اين جنگ يک چشم خود را از دست بداد به کشتار همه ٬در ری مردم شهر پايداری بسيار کردند« 
غنيمتی که خدا در ری به . چون اعراب پيروز شدند چندان از مردم کشتند که کشتگان را  با نی شماره کردند. ن سوگند خوردآنا

« و در اخبار آل دمحم امده است که ....  « )٢۶ (»مسلمانان نصيب فرمود به اندازه غنايمی بود که در مدائن نصيب آنان شده بود
  )٢٧(» . ا که مردم آن با همه کشته ها که دادند باز از پذيرش دين حق سرباز زدند زير٬ری نفرين شده خداوند است

  
 و از آنان چندان ٬در حمله تازيان به همدان مردم شهر چنان جنگيدند که مقاومت آنان در عظمت با جنگ نهاوند برابر بود« 

  )٢٨(» . کشته شدند که به شمار نتوان آيد
  
 چنانکه عبيدهللا سردار اسالم به سختی زخم برداشت و بهنگام مرگ وصيت کرد تا  به ٬يار کردند مردم پايداری بس٬در شاپور« 

 ».  وسپاهيان عرب چنان کردند که او خواسته بود٬خونخواهی او ساعتی تمام مرد و زن و کودک شهر را از تيغ بگذارانند
)٢٩(  
  
داری مردم به خشم آمد که دستور داد تا صدری بساختند از چنان از پاي) سردار عرب(در حمله به سيستان ربيع بن زياد« 

.  و چنين بود که اسالم در سيستان متمکن شد٬ و هم از آنها تکيه گاهها ساختند و وی بر شد و بر آن بنشست٬اجساد کشتگان
عبدهللا ديگر . هدعبدهللا بن سمره حکمران سيستان فرمان داد تا هر کس سوسماری را  بکشد جريمه ای سنکين بد « )٣٠(» 

 و ٬ هجری حکمران خراسان بود فرمان داده بود تا هر جا درختی را در راه ببينند ببرند۵۶ تا ۵٣ملقب به ابن زياد که از 
    )٣١(» . درختان بشماری با اين دستور او بريده شدند

  
 که منطقا نمونه ای از اسالم آوردن مردمان ديگر شهرها نيز ميتواند –نحوه مسلمان شدن مردم بخارا بدست قتبيه بن مسلم 

 چون سپاهيان عرب بازگشتندی ٬و هر بار که اهل بخارا به ظاهر مسلمان شدندی« :  در تاريخ بخارا چنين آمده است–باشد 
ه مسلمانی اندر دل ايشان و چون در بار چهارم قتبيه حرب کرد و شهر را  بگرفت برای آنک. ردت آوردندی و کافر شدندی
 و فرمود تا همه مردمان شهر يک نيمه از خانه های خويش را  به عرب دهند که اينان در آن ٬بنشاند کار بر آنان سخت کرد

بدين طريق احکام شريعت را به بخاراييان الزم . بسر برند و در همه حال از احوالشان با خبر باشند تا بضرورت مسلمان باشند
از مردمان برداشت و فرمود که هر که عرب در خانه او  بر کفرش شهادت ) زرتشتيان(و مسجدها بساخت و کفر گبران گردانيد 

  )٣٢(» . دهد يا گواهی دهد که در احکام شريعت تقصيری بکرده است عقوبت يابد
  
 و ٬فرمود که شهر را غارت کنندخون و مال مردمان را بر عسکريان خود مباح گردانيد و ) نزديک بخارا(و در بيکند .... « 

بدنبال اين فرمان هر که در بيکند اهل حرب بود کشته شد و هر کس که اهل حرب نبود به بردگی در آمد چنانکه اندر بيکند کس 
) کاروانسرا(بيکند در آن زمان زياده بر هزار رباط «  و اين در شرايطی بود که به تصريح تاريخ بخارا ٬)٣٣(» باقی نماند

  )٣۴(» . شتدا
  

در اين باره باز هم در تاريخ بخارا چنين ميتوان . در آغاز خالفت بنی اميه بسياری از اين عصيانهای خونين همچنان ادامه يافت
  :خواند

 معاويه سردار خود عبيدهللا ابن زياد را  برای سرکوبی آنان فرستاد و عبيدهللا پس از ٬با خروج مردم بخارا بر عامل خليفه« 
حاکم (خاتون . پس فرمود تا در همه جا درختان را بکنند و ديه ها را خراب کنند. ی سخت آنجا را دگربار متصرف شدنبرد

امام . درهم و چهار هزار برده) يک ميليون( صلح افتاد به هزار هزار .  برای نجات شهر کس فرستاد و امان خواست) بخارا



به )  هجری۵۶در سال (اين بار سعيد بن عثمان عامل معاويه . ود سرباز زدنددير نگذشت که مردمان بار ديگر از همان صلح خ
 و ٬بخارا شتافت و در آنجا کشتاری عظيم کرد و در همه جا خون براند و سی هزار از مردم آن به بردگی برد با مال بسيار

 ٬ به توهين و تحقير فراوان رفتار ميشدگروهی از بزرگزادگان بخارا را نيز در جزو اين اسيران به گروگانی ببرد که با آنان
و چون در خواری هالک .... اين سعيد بن عثمان چه خواری که با ما نکرد : چندانکه اين گروگانان بغايت تنگدل شدند و گفتند

و خويشتن انگاه به سرای سعيد بن عثمان اندر امدند و درها را بستند و او را بکشتند . خواهيم شدن باری به فايده هالک شويم
  )٣۵(» . را  نيز به کشتن دادند

  
مسلم بن زياد را  به   ٬ يزيد اين معاويه٬اندکی بعد مردم بخارا برای چهارمين بار سر به شورش برداشتند و اين بار خليفه وقت

  )٣۶(. سرکوبی آنان فرستاد که شرح فجايع او را در تاريخ يعقوبی ميتوان خواند
  
بر عربان آشکار شده بود که .  مخصوصا استخر پايتخت اين استان لجوجانه ايستادگی ميکرد٬ بودپايداری مردم فارس بسيار« 

نخستين پيشرفتهای انان در اين ناحيه بيشتر جنبه تاخت و تاز داشته است و برای در دست نگاه داشتن اين استان ميبايد 
 و اين بار استخر ٬ برای تسخير قطعی فارس بعمل آمددر زمان عثمان عمليات همه جانبه ای. تالشهای جدی تری انجام گيرد

با اينهمه مردم اين استان با وجود .... پس از پيکارهايی سخت که در آنها بسياری از بزرگان شهر به خاک افتادند تصرف شد 
  )٣٧(» . سرکوبی های پياپی تا مدتها ناآرام و بيشترشان غيرمسلمان باقی ماندند

  
به استخر آمد و . پايداری مردم استخر به خم آمده و سوگند خورد که از مردم چندان بکشد که خون براندعبدهللا بن عامراز « 

 بيرون از ٬آنرا به جنگ بستد و خون همگان را مباح گردانيد و عدد کشتگان که به احصاء آمدند افزون از چهل هزار بود
  )٣٨(» . مجهوالن

  
يچ کاهشی در عصيان مردم شهرهای تصرف شده ايران و در سرکوبگری انان توسط  ه٬علی بن ابيطالبدر زمان کوتاه خالفت 

در قيام مردم استخر زيادبن ابيه عامل فارس که از جانب خالفت مامور فرونشاندن شورش شده بود . سرداران عرب روی نداد
عودی و البدء و التاريخ مقدسی دست به خونريزيهای وحشتناکی زد که شرح آنها بتفصيل در تاريخ تبری و مروج الذهب مس

 سردار منصوب خالفت بنام حهدّه بن هبيره اين دو شهر را در محاصره گرفت و ٬در قيام مردم مرو و نيشابور. )٣٩(آمده است 
مردم ری در اين زمان بار ديگر طغيان کردند و سرداری بنام . )۴٠(پس از تسليم شدت عمل بسيار نسبت بدانان نشان داد 

مردم فارس و کرمان بنوبه خود سر . )۴١( که پيش از آن نيز به جنگ آنان رفته بود دوباره مامور سرکوبی آنها شد ابوموسی
 و اين بار ٬به شورش برداشتند و نمايندگان خالفت را از شهرهای خود براندند و از پرداخت جزيه و خراج سر باز زدند

  . )۴٢( آنان فرستاده شد با نيرويی بسيار به سرکوبی» زياد« سرداری بنام 
  

.  شورشهای محلی يا حتی خودداری از پرداخت ماليات مايه سرکوبگری سريع ميشدعلیدر سراسر دورانهای خالفت عثمان و 
ابن بلخی در اين راستا بخصوص از شورش بزرگ استخر در زمان خالفت علی نام ميبرد که با خونريزی بسيار سرکوب شد 

)۴٣(.  
  

 يکی از سرداران عرب بنام خريت ٣٨ اختالفات داخلی مسلمانان با ايران نيز سرايت کرد چنانکه در سال علیدر زمان خالفت 
بن راشد الناجی در جنوب ايران عليه خالفت قيام کرد و گروهی از ايرانيان نيز به پشتيبانی او برخاستند تا زيادبن ابيه از جانب 

بسيار ميشد که ايرانيان نو مسلمان به « تبری اذعان ميکند که . رونشاندعلی بحکومت فارس منصوب شد و فتنه او را ف
   .)۴۴ (». هواخواهی هموطنان خود با عربهای مسلمان درميافتادند

  
خطاب به کوفيان   ٬ نقل ميکند که پس از سرکوبی شورش استخر توسط سپاهيان اعزانی کوفهعلی بن ابيطالبهمين تبری از 

  .)۴۵(» . مائيد که شوکت عجمان را از ميان برديد ش٬ای مردم کوفه« گفت 
  
در . منابع عربی قرنهای نهم و دهم چگونگی مسکن گزيدن اعراب را در شهرهای بزرگ طی فتوحات آنان شرح داده اند« 

دين ب.  بلکه اعضای خانواده های اينان نيز همراهشان بودند٬شهرهای تنها سرداران و ماموران کشوری عرب منزل نميکردند
نخستين موج مهاجرت اعراب به ايران به جريان فتوحات . قرار شمار اعرابی که در نقاط مفتوح منزل ميگزيدند بسيار بود

ولی دستگاه خالفت پس از تسخير ايران نيز عده جديدی از تازيان را  به منظور تقويت نفوذ اعراب برای   ٬ايشان مربوط ميشد
 پنجاه هزار سپاهی عرب با خانواده هايشان به ٬ نخستين خليفه اموی٬مثال در زمان معاويه. سکونت دائم به ايران گسيل داشت

نيشابور و بلخ و مرو و ديگر شهرها و حتی دهکده های خراسان و تخارستان اعزام شدند تا در آن نقاط بطور دائم سکونت 
  .)۴۶( » . اختيار کنند و به همه ايشان زمين و خانه داده شد

  



مثال خليفه يزيد بن معاويه اراضی وسيعی را در . عرب انتقال اراضی ايرانيان را  به اشراف تازی تسهيل ميکردندخلفای « 
 و حاکم مزبور قلعه مستحکم بزرگی به سبک ساختمانهای محلی رد اين ٬ناحيه دينور به حاکم عرب نهاوند و حلوان هديه کرد

   .)۴٧(» . محل برای خود ساخت
  
برای اسکان عشاير کوچ نشين .  استيالی عرب بر ايران مهاجرت دسته جمعی عشاير عرب بدين سرزمين بودنخستين نتايج« 

در شهرها محله هايی پديد آمدند که در آنها قبيله های .  خراسان و استانهای ديگر کشور تعيين شد ٬عرب زمينهای خوزستان
 اکثريت ٬ از قبيل قم٬در بسياری از شهرهای ايران. ا ناميده شدند و اين محالت به نام همان قبيله ه٬کامل عرب سکنی گزيدند

« اما پس از سده دهم بيشتر ساکنان عرب تدريجا به . ساکنان عرب بودند و در بيشتر شهرها زبان عربی رواج کامل يافت
گرديدند  و به راستی  در صورتيکه بالعکس ساکنان عراق و سوريه و مصر در فرهنگ عربی حل  ٬گرايش يافتند» ايرانی شدن

بسياری از زمينهای ايران به مالکيت مالکان يا اميران عرب درآمدند و خرده مالکان پيشين اين زمينها مورد . شدند» عرب« 
  .)۴٨(» .  قرار گرفتند٬ که تدريجا به فئودالهای بزرگ و کوچک تبديل شدند٬استثمار مالکان عرب

  
تا جملگی آنان يک نيمه از خانه ای خويش را  به اعراب شهر دهند تا عرب از احوال قتبيه بن مسلم اهل بخارا را فرمود « 

  .)۴٩(» . ايشان با خبر باشد و آن مردم از اين راه به ضرورت مسلمان بمانند
  

 ٬ بلخ٬ مرو٬ طوس٬نيشابور(از زمان معاويه سنت استقرار سپاهيان عرب با خانواده هايشان نخست به منطقه خراسان بزرگ 
اين بار اينان دسته دسته . و بدنبال آن در همه ايران آغاز شد)  سمرقند و فارياب٬ بخارا٬ سغد٬ خوارزم٬ طخارستان٬سرخس

 با اين برنامه که برای هميشه در اين مستعمره آباد خود مستقر شوند و ديگر به بيابانهای بی آب و علف خويش باز ٬آمدند
  .نگردند

  
در مورد موج های مهاجرت بعد از .  )۵٠(ين موج اوليه استعماری بصورتی جامع سخن رفته است در کامل ابن اثير درباره ا

. )۵١(آن تفصيل هايی بيشتر را در تاريخ های دينوری و يعقوبی  ومقدسی و بخصوص در فتوح البلدان بالذری ميتوان يافت 
 بيشتر اهالی قم از افراد قبيله های عرب مذحج و ٬به عنوان نمونه در اين کتاب ميتوان خواند که از آغاز قرن دوم هجری

اشعری بودند و نيمی از مردم اصفهان از قبايل بنی ثقيف و بنی تميم و بنی ضبه و بنی خزاعه و بنی حنيفه و بنی عبدالقيس  و 
وضيح ابن فقيه در به ت.  و همه آذربايجان نيز چنين بود٬ حلوان٬ سيروان٬ دينور٬ ری٬ قزوين٬ نيشابور٬در شهرهای نهاوند

عشاير عرب از کوفه و بصره و دمشق به آذربايجان روی آوردند و هر قوم از آنان در هر جا که مستقر شد « مختصرالبلدان 
  .)۵٢(» امالک و اراضی دهقانان و روستئيان را  به تصرف خود گرفت

  
 با ويراستاری سيد جالل الدين تهرانی ١٣١٣ال که ترجمه فارسی قرن نهم آن در س( اثر معتبر قرن چهارم هجری٬در تاريخ قم

 ٬درباره استقرار قبايل عرب در قم آمده است که چون مردم شهر با اين امر سخت مخالفت ميکردند) در تهران منتشر شده است
و به شهر را در مالء عام سر بريدند تا مردمان بر خود بيم آورند ) زرتشتی( تن از بزرگان مجوس ٧٠اعراب در يک روز 

 و در جايی ديگر از همين کتاب در توصيف مصادره امالک کشاورزان توسط دو تن از سران ٬مجاورت عربان تن در دادند
و عرب دست برآوردند و سدها را  که  بر .... « :  آمده است که ٬اعراب مهاجر به نامهای عبداله و اخوص و واکنش مردم قم

و همه اوقات عربان با مردم شهر در نزاع . نانکه مزارع انار و تيمره کال بخشکيدند چ٬رودخانه ها نهاده بودند خراب کردند
 و مردم قم در ٬ميبودند و آنان را  به اسيری ميگرفتند و بديشان مضرت ميرسانيدند و سدها و رودخانه هايشان را ميشکافتند

.... که ما مطيع شماييم و متابعت سيرت شما ميکنيم  به ناچار به حکم آنان فرود آمدند و گفتند ٬دفع عرب هيچ حيلت نداشتند
  .)۵٣(»دهقانان آن ناحيت او را دشنام دادندی  ٬ولی هرگاه عرب بانگ نماز برداشتی

  
 آسيا بود و فراوانی محصول آن در حدی ۵١ روستا و ٩٠٠  گفته شده است که در آنزمان اين شهر دارای ٬در همين تاريخ قم

ريسان آن ساالنه چهار هزار جريب اناردانه بدست ميامد که در دوران پيش از حمله تازيان هر ساله به بود که تنها از ناحيه ه
  )۵۴ (. ولی در زمان عربان همه اين روستاها از ميان برفت و اين آسياها از کار بماند ٬آبدارخانه کسری فرستاده ميشد
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