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 چکیده 
 ،یچگ ونگ ۀلئمس  نیمنجر شد و همچن یدودمان ساسان تیحاکم افتنی انیتوسط اعراب مسلمان که به پا رانیفتح ا

 لی دال ۀقرار گرفته و درب ار لیمورد بحث و تحل پژوهانخیگوناگون توسط تار یایآن، بارها و از زوا یامدهایو پ ییچرا
مطرح شده است. به عن وان ما ال،  یمختلف یهادگاهید یسانآنان بر قلمرو بزرگ سا ینیبشیپ رقابلیو غ عیتسلط سر

 ین یو د یها با اه داف اقتص ادبا عرب یرانیاشراف و حکومتگر ا یهااز خاندان یبه مصالحه و سازش برخ توانیم
اش راف  ینیردیو غ یاقتصادریغ یهازهیاهداف و انگ ۀدربار یتاکنون پژوهش مستقل و منسجم همه،نیاشاره کرد. با ا

 کوش دی  م بردیبهره م یلی  تحل یفیپژوهش   که از روش توص نیها انجام نشده است. ادر مصالحه با عرب یرانیا
ک ه اط طرار  دهدینشان م هاافتهیفاتحان عرب بپردازد.  یتی  امن یو نظام ی  اجتماع یاسیس یهازهیانگ یتا به بررس

از  یری گبهره د،ی در نظ ام جد ی  اجتم اع یاسیس گاهیکسب جا ن،یشیو مناصب پ هگایجهت حفظ جان، حفظ جا
 یاقوا سبب شد تا دسته دیو تجد یگذر از بحران نظام یبرا ییگراو واقع نهیرید یها در حذف رقباعرب ینظام یروین

 آورند. یرو مهاجم عرب یروهایبا ن یبه راهبرد مصالحه و همکار یرانیاز اشراف ا
 .راهبرد مصالحه ،یرانیفتوح، اشراف ا یهازهیفتوح، اهداف و انگ: هاواژهکلید

                                                 
 .34/72/4366؛ تاریخ تصویب نهایی: 41/70/4361تاریخ وصول: *. 
 .نویسنده مسئول. 1
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Abstract 

The conquest of Iran by the Muslim Arabs that marked the fall of the Sassanid 

dynasty, as well as the questions about its justifications and consequences, have been 

extensively discussed by historians from a variety of angles. Hence, there are 

divergent views on the rationales underlying their rapid and unpredictable 

domination over the great Sassanid territory. For example, references have been made 

to the reconciliation of some Iranian aristocratic and ruling families with the Arabs 

for economic and religious purposes. However, no independent and systematic 

research has explored the non-economic and non-religious goals and motives of the 

Iranian aristocracy in reconciliation with the Arabs so far. This study, utilizing a 

descriptive-analytical method, strives to explore the political, social, military, and 

security stimuli of the Arab conquerors. According to findings, the urgency to protect 

one’s life, maintain former positions, promote one’s socio-political status in the new 

ruling system, exploit Arab military force to get rid of traditional rivals, and be 

realistic about surviving the military crisis and regaining power impelled a class of 

Iranian aristocrats to pursue the strategy of reconciliation with the Arab invading 

forces. 

Keywords: Conquest, goals and motives of conquests, Iranian aristocracy, 

reconciliation strategy  
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 مقدمه
ه ای مختل  ، ه ا و مکانها به سرزمین ای ران در زمانهای اشراف ایرانی در برابر لشکرکشی عربواکنش

نس بت ب ه تج اوز و  آهنگ و شکل متوازن و همسانی نداشته است. در مقابِل گروهی از اشراف ایران ی ک ه
شان به مقاومت و مقابلۀ نظامی پرداختند و حتی ج ان و م ال خ ود را از دس ت ها به سرزمیندستبرد عرب

ها و حتی همکاری نظامی و غیرنظامی با فاتح ان دادند، گروه دیگری از ایشان به سازش و مصالحه با عرب
 های ایران، بدون سازش و همکاری گستردۀ اشراف ایرانیها در فتح ایالتعرب روی آوردند. کامیابی عرب

ه ا در بس یاری از م وارد موج ب دهد ک ه ای ن کمکپذیر نبوده است؛ زیرا شواهد تاریخی نشان میامکان
ای ش دهکه نشان دادن راه مخفی ورود به ش هرهای محاصرهشکسته شدن مقاومت ایرانیان شده است. چنان

ه ا ش د. پ یش از ای ن نی ز ها به این شهرها و ف تح آنمنجر به ورود عرب 3و گرگان 2، نیشابور0نظیر شوشتر
های فیل و چگونگی امکان طربه زدن ب ه وقاص در نبرد قادسیه، اطالعات الزم در مورد ویژگیسعدبن ابی

ه ای س پاه ایران ی ه ا و فیلبانها فراگرفت و از این طریق توانست به نابودی فیلاین حیوان را از خود ایرانی
عم ق دجل ه از طری ق گروه ی از الع ی افتن از قس مت کماو در فتح مدائن نی ز از طری ق اط  4دست زند.

بر همک اریهمچنین عالوه  5ها، توانست نیروهای خود را از دجله عبور دهد و شهر را محاصره کند.ایرانی
ای از اشراف ایرانی با فرماندهان سپاه های اجباری پارهتوان به مواردی از همکاریمذکور می ۀهای داوطلبان

بن حارثه به مرزب ان ش هر انب ار ب ه ش رطی ام ان داد ک ه راهنم ایی را عنوان ماال، ماّنی به د.عرب اشاره کر
  6همراهش بفرستد تا راه را نشان دهد.

ه ای داوطلبان ه و ی ا های اشراف ایرانی   اع م از همکاریطور کلی، پیرامون انواع و اقسام همکاریبه
به گواه منابع تاریخی مشتمل بر خبرگی ری و خبررس انی از هایی توان گفت که چنین همکاریاجباری   می

ه ای ه ای م الی و کمکه ا و بازاره ا، کمکه ا، پلهای مهم، نش ان دادن راهجمله رساندن اخبار تحرک
ه ا و پشتیبانی همچون ساختن پل، رساندن غذا، پذیرایی و همکاری نظامی از طریق پیوستن به س پاه عرب

                                                 
دان فتوو  الب و؛ احمد بن یحیی بالذری، 499 495ش(، 4313، ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی )تهران: نی، االخبار الطوالابوحنیفه احمد بن داود دینوری،  .0

 .439ش(، 4391تصحیح محمد فرزان )تهران: سروش،  ترجمۀ آذرتاش آذرنوش، به )بخش مربوط به ایران(،
گ ه، تاریخ نیشابورابوعبدالله حاکم نیشابوری،  .2 ، ترجمۀ محمد بن حسین خلیفۀ نیش ابوری، تق دیم و تعلی ق ب ه قل م محمدرط ا ش فیعی ک دکنی )ته ران: آ

انتش ارات رطا طباطبائی مجد )تهران: تصحیح غالم ، ترجمۀ محمد بن احمد مستوفی هروی، بهالفتو کوفی،  اعامابن ؛ محمد بن علی273 272ش(، 4305
 .212ش(، 4302و آموزش انقالب اسالمی، 

 .95 94 فتو  الب دان، بالذری، .3
 .5/4026ش(، 4305هران: اساطیر، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده )ت تاریخ طبری )تاریخ الرسل و الم وک(،محمد بن جریر طبری،  .4
گاه، آفرینش و تاریخ، مطهر بن طاهر مقدسی،  .5  .9/151  4ش(، 4319ترجمۀ محمدرطا شفیعی کدکنی )تهران: آ
 .1/4921، تاریخ طبری ؛ طبری،411  410، االخبارالطوالدینوری،  .6
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حال این پرسش مطرح است که چ را برخ ی از اش راف ایران ی چن ین  0نظامی بود.ساختن ابزارها و وسایل 
ها در پیش گرفتند؟ چرا در حالی ک ه س ردارانی همچ ون رس تم فّرخ زاد و ی ا روشی را در برابر حملۀ عرب

شان سرسختانه به مقاومت و مقابلۀ نظامی پرداختند و حت ی ها به سرزمینهرمزان که نسبت به تجاوز عرب
راندن د و ب ا معرف ی ها سخن میو یا موبدانی که متعصبانه بر طد عرب 2و مال خود را از دست دادند جان

بذر انزج ار و  3دین،های ژولیده و فریبکارانی بیشت، شیطاندعنوان دشمنان دین زر ها و مسلمانان بهعرب
ها شوند، ش ماری دیگ ر از شان با عربپراکندند تا مانع از توافق و پیمانها میها در دلطد عرب کینه را بر

ه ا پ ای می ز م ذاکره ب ا عرب 4شتی مانند برخی از هیربدان،داشراف حکومتگر ایرانی و حتی روحانیون زر
 نشستند؟

دس ت آورد، ه ای ت اریخی ارزش مندی بهت وان آگاهیالی برخ ی از آث ار پژوهش ی میهرچند از البه
هایی همراه کرده اس ت. ب ه عن وان ک شفاف موطوع را با دشواریها چنان است که درپراکندگی این آگاهی

تنها به بررسی توصیفی اول ین « جامعۀ ایرانی در مواجهه با اعراب مسلمان»حسین مفتخری در مقالۀ ماال، 
الل ه نعم تاش راف   پرداخت ه اس ت.  اعم از اشراف و غی ر –های مختل  جامعۀ ایرانی های طبقهواکنش

« های مسلمانان با ایرانیان در آغاز فتح ایراننامهدرآمدی بر صلح»ای با عنوان ز در مقالهصفری فروشانی نی
نامۀ چهار ناحیه بزرگ ایران در آن زمان یعنی ُکَور عراق، ُک َور ف ارو و تنها به گردآوری منسجم متون صلح

و محم د نورمحم دی در  خراسان پرداخته است. محسن معصومی، حسین بی اتلو اهواز، ُکَور جبال و ُکَور
ه ا در ق رن نخس ت ب ر اس او های اقتصادی و دینی ایرانیان در مصالحه با عربانگیزه»ای با عنوان مقاله

ها های اقتصادی و دینی ایرانیان در کشاندن آنان به مصالحه با عربصرفا سهم هریک از انگیزه« هاعهدنامه
م ثثر در ایج اد همک اری و ه ای تبیین و تحلیل دیگر انگی زه هاند؛ اما برا به تفصیل واکاوی و مقایسه کرده

های اقتص ادی و دین ی رو، از آنجا که در رابطه با انگیزهازایناند. ها نپرداختهمصالحۀ اشراف ایرانی با عرب
های زیادی انجام شده، در این پژوهش تالش شده است با استفاده از شیوۀ تفسیر متون و ب ا خ وانش بحث

ه ای آن ان، تص ویری نس بتا  ها و ارزیابی آگاهینامهویژه صلحمتنوعی از منابع مکتوب موجود به مجموعۀ
های سیاسی   اجتماعی و نظامی   امنیت ی گروه ی از اش راف ایران ی در اتخ اذ راهب رد قابل درک از انگیزه
 با اعراب مسلمان ارائه شود. سازش و مصالحه

                                                 
 .4612، 4614، 4600، 4695، 4905، 5/4995، 4925، 1/4921، تاریخ طبری ؛ طبری،497، 44، 1، 5فتو  الب دان، برای نمونه، بنگرید به: بالذری، .0
 .6/321ش(، 4303)تهران: قطره،  شاهنامۀ فردوسیفردوسی،  ؛ ابوالقاسم27 46 فتو  الب دان، بالذری، .2
 .5ش(، 4315، ترجمه و تصحیح محمدتقی راشد محصل )تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، یسنبهمنزند .3
 .257   216الفتو ،  اعام،؛ ابن5/4651، تاریخ طبریطبری،  .4
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اسی   اجتماعی و نظامی   امنیتی در این پژوهش، هرگونه قید و ش ر  و منظور از انگیزۀ سی گفتنی است که
عام کوشش اشراف ایرانی در تأمین امنیت جان خود، زنان و فرزندان و اهالی منطقه از تعرض، اسارت و قتل

توسط نیروهای مهاجم عرب، حفظ مناصب پیشین و یا کسب جایگاه مناسب اجتم اعی در نظ ام جدی د، 
گرایی برای گذر از بحران و تجدید قواست. ها در حذف رقبای داخلی، واقعنیروی نظامی عرب گیری ازبهره

های اص فهان توان به شر  حفظ جان به عنوان یک ی از ش رو  اش راف ایران ی در عهدنام هبرای نمونه می
ی نمونه به توان برادر زمینۀ حفظ منصب و قدرت می 0ق( اشاره کرد.22ق( و آذربایجان )22ق(، ری )24)

 2خواستۀ مرزبان مرورود اشاره کرد که یکی از شرو  وی، خارج نشدن مرزبانی مرورود از خاندان اوس ت.
قزوین اشاره  توان به عهدنامۀهمچنین در زمینۀ کسب جایگاه مناسب سیاسی   اجتماعی در نظام جدید می

ای ک ه بخواهن د، از باشند تا با هر قبیلهکرد که یکی از شرو  مرزبان قزوین نیز برای صلح، این بود که مج
گاه امن ی توانس ت تکی هها میای در میان عربهای قبیلهزیرا این امر با توجه به وجود پیمان 3پیمان ببندند؛

برای آنان محسوب شود. بر همین اساو در سطور پیش رو تالش شده اس ت ب ه تبی ین و تحلی ل مس تند و 
پرداخته شود و مطالب در  4های غیراقتصادی و غیردینی اشراف ایرانیگیزهمستدل ابعاد مختل  اهداف و ان

گی ری های داخلی و بهره  اختالف2  حفظ مناصب پیشین و یا کسب آن در نظام جدید؛ 4قالب سه عنواِن 
ه   ترفندی نظامی و امنیتی برای گذر از بحران و تجدید قوا ارائ 3ها برای حذف رقبا و از نیروی نظامی عرب

 شده است.
 

 ـ حفظ مناصب پیشین یا کسب آن در نظام جدید 9

عن وان ها را در منطق ه ب ه های بومی و منافع شخصی خود حضور عربهرچند اشراف ایرانی بر طبق تمایل
های اشراف در جبهۀ مقاومت و مقابل ۀ فیزیک ی ب ا رسد که ناکامیعنصر بیگانه خوش نداشتند، به نظر می

برخی از آنان به منظور جلوگیری از تبعات چن ین شکس ت نظ امی از جمل ه، حف ظ  ها سبب شد کهعرب
مناصب پیشین خود و یا کسب جایگاه مناسب اجتماعی در نظام جدید به سیاس ت مص الحه و س ازش ب ا 

ده د ناک امی و ع دم ها روی آورند. در واقع، شواهد و مدارک روشنی در دس ت اس ت ک ه نش ان میعرب
انی در جبهۀ مقاومت، غالبا سبب تغییر رفتار و واکنش آنان از مقابلۀ نظامی به مصالحه و موفقیت اشراف ایر

                                                 
 .4614 4617، 4601  4600، 5/4656، تاریخ طبری ؛ طبری،11، 00، 04فتو  الب دان،  بالذری، .0
 .5/2066، تاریخ طبریطبری،  .2
 .81، فتو  الب دانبالذری،  .3
کن د. ب رای است، جستار حاطر به جزئی ات ای ن ُبع د از موط وع ورود نمی شده های دینی و اقتصادی نوشتهگیزهتر پژوهشی پیرامون انبا توجه به اینکه پیش .4

گاهی بیشتر در این زمینه، رک  : معصومی، محسن، حسین بیاتلو و محمد نورمحمدی،  ه ا در ق رن های اقتصادی و دینی ایرانی ان در مص الحه ب ا عربانگیزه»آ
 .22 5 :ش(0396)بهار  پژوهشنامۀ تاریخ اسالم، «هانخست بر اساو عهدنامه
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ه ای نظ امی، پ ز از شکس ت ها ی ا همکاریای که انعقاد شماری از عهدنام هگونهسازش شده است؛ به
وان عن نظامی و از دست دادن امالک و اموال سرداران، مرزبانان و حکام محلی ص ورت گرفت ه اس ت. ب ه 

ماال، در نبرد قادسیه که سرنوشت سپاه ساسانی به شکست و هزیمت انجامید، یک سپاه چهار ه زار نف ری 
توان ب ه هیرب دی اش اره همچنین می 0ها پیوستند.از لشکر رستم به همراه مهترشان به نام دیلم به سپاه عرب

و ام ان خواس ت ت ا در ع وض، گنجین ۀ  بن َیمان رساندکرد که پز از جنگ نهاوند، خود را به امیر ُحَذیفة 
ه ا توان به ماجرای پیوستن سیاه و سیصد تن از همراهانش به سپاه عربنیز می 2خسرو را به مسلمانان دهد.

ق اشاره کرد. در واقع، از سخنان سیاه که پیش از رفتن ب ه  49در هنگام محاصرۀ شهر شوش در حدود سال 
شود، این اشغالگران برای پادشاهی ما بدبختی و رن   ب ه ارمغ ان یها به همراهان خود یادآور مسوی عرب

فرم ان خ ود  اند و دی ار م ا را ب ههای اس تخر، کااف ات گذاش تهها در تمام س رزمیناند؛ حیوانات آنآورده
خانمان شده بودن د و از روی اط طرار ب ه توان چنین استنبا  کرد که سیاه و همراهان او بیمی 3اند،درآورده

 اند. ها روی آوردهوافق با عربت
ها نیز به سبب آنکه راهبرد مصالحه، سازش و همکاری اشراف ایرانی برای نیروهای مه اجم البته عرب

های مالی، نظامی، سیاسی و اداری نبود، غالبا از چنین تغیی ر رفت ار و واک نش اش راف عرب خالی از فایده
های س یاه، ب ه ابوموس ی خلیفۀ دوم پز از خبردار شدن از خواستهکردند. به عنوان ماال، ایرانی استقبال می

ها تعلق گیرد که ب ه گ زارش طب ری، ها، باالترین مقرری به آناشعری دستور داد، بر مبنای سوابق نظامی آن
حت ی ب ه  4ها داده ش د.های عرب پرداخت شده بود، به آنترین مبلغی که تا آن زمان به مردی از عشیرهبیش

 5ها پیوسته بودند، برداشته شد.عمر، جزیه از بخشی از اساورۀ پارسی که به عرب دستور
سری امتیازهای اقتصادی متداول ها را از یکها عربنامهها و بستن پیماندر واقع، گرچه چنین سازش 

محلی  آمد، مانند تصاحب امالک و اموال فراوان و به اسارت گرفتن نیروهایکه از طریق جنگ به دست می
توانستند در قبال حفظ آرامش و امنیت ایجاد ش ده ب ه اس تحکام س لطۀ سیاس ی، ف تح کرد، میمحروم می

ها با مناطق مختل   ای ران، سو، عربتر سایر مناطق و تأمین نیازهای مادی خود بپردازند. زیرا از یکآسان
های حکمران ان توانستند از مس اعدتآمیز میآشنایی کافی نداشتند؛ اما از طریق عقد قراردادهای مسالمت

ها و امکانات دیگر مناطق در روند فتح س ایر من اطق به ره گیرن د. در تأیی د ادع ای محلی در شناسایی راه
                                                 

 .5/0440، تاریخ طبری؛ طبری، 40   41،فتو  الب دانبالذری،  .0
 .251   249 الفتو ،اعام، ؛ ابن5/0954، تاریخ طبریطبری،  .2
، ترجمۀ ابوالقاس م ام امی )ته ران: س روش، المماتجاربمسکویه، ؛ احمد بن علی ابن0915 5/0914، تاریخ طبری؛ طبری، 031، فتو  الب دانبالذری،  .3

 .0/354ش(، 0389
 .4679  4675/ 5، تاریخ طبریطبری،  .4
 .230ق(، 0418تحقیق و تعلیق محمد خلیل هراو )بیروت: دارالفکر،  ، بهاالموالبن سالم،  ؛ ابوعبید قاسم0982، 5/0855همان،  .5
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کید فاتحان عرب بر گنجاندن شروطی چون خبرگیری و خبررس انی از جمل ه رس اندن مذکور می توان به تأ
ای مالی واقدامات پشتیبانی همچون ساختن پ ل، پ ذیرایی و هها، کمکاخبار تحرکات مهم، نشان دادن راه

ه  ا و س  اختن ابزاره  ای نظ  امی در مف  اد مهم  انی و همک  اری نظ  امی از طری  ق پیوس  تن ب  ه س  پاه عرب
 0های منعقد شده با حکام محلی اشاره کرد.نامهصلح

ق تح ت نف وذ خ ود، توانستند با حفظ و ابقای حاکمان محلی در ادارۀ مناطمیها از سوی دیگر، عرب
ای از ش دت و تع داد منازع ه طور فزایندههای دریافتی، بهطمن تأمین نیازهای مادی خود از طریق مالیات

توانس ت ب رای عنوان عنصری بیگانه می ها بههای محلی بکاهند. زیرا حضور عربمیان دو طرف و شورش
های مردم ای ران نس بت ب ه تغییره ای که توده شدها ناگوار باشد؛ اما ابقای حاکمان محلی سبب میایرانی

   صورت تابعیت ظ اهریها را   هرچند بهعمدۀ حکومتی حساسیت الزم را نشان ندهند و حاکمیت عرب
عن وان اب زاری در جه ت توانستند از نفوذ اجتم اعی حکمران ان محل ی ب ه تر بپذیرند. همچنین میراحت

توان به نقش والی آذربایجان، ش سود جویند. برای نمونه، میاطاعت اهالی و تابیت سلطه و حاکمیت خوی
ه ا اش اره ک رد. ب ه اسفندیار پسر فرخزاد اسپهبدانی، در پایان دادن به منازعۀ اهالی ای ن س رزمین ب ا عرب

ه ا گزارش منابع، وی پز از شکست نظامی در برابر سپاهیان عرب به ُبَکیربن عبدالله، فرماندۀ س پاه عرب
اد که اگر خواهان صلح و فتح آسان این سرزمین است، او را زنده نگه دارد؛ زیرا او مدعی ب ود ک ه پیشنهاد د

های اطراف روند جای نمانند و سوی کوهستانها صلح نکنم یا نیایم بهمردم آذربایجان اگر من از طرف آن»
بدالله، همۀ قلم رو اس فندیار بدین ترتیب، با مصالحۀ اسفندیار با بکیربن ع«. ها در حصار بمانند... مدت

ه ا ب ا ام ور م الی، اداری و تش کیالت دی وانی همچنین ناآشنایی عرب 2ها شد.در آذربایجان تسلیم عرب
ه ا آش نا ش وند و از ها با بس یاری از ای ن مهارتگستردۀ مناطق مفتوح سبب شد که از طریق این مصالحه

  3تجربۀ اشراف ایرانی در این رابطه بهره برند.
از هم ان آغ از  هررو، مجموع عوامل و منافع یاد شده سبب شد که خلف ا و فرمان دهان س پاه ع رببه 

یورش به سرزمین ایران از پیشنهادهای مصالحه، حفظ و ابق ای حکمران ان محل ی در ادارۀ من اطق تح ت 
یل و و در راس تای تس ریع، تس ه های مکررش انهای طوالنی و عهدش کنینفوذشان، حتی پز از مقاومت

های نظ امی، تابی ت و اس تحکام س لطۀ سیاس ی خ ود در ن واحی متص رفی، ادامه فتوحات، کاهش هزینه
بن شاهک رهبر شورشی فارو در عصر خالفت عامان که پز از سرکوب، دوباره ب ه  ماهک استقبال کنند.

                                                 
 .1/4921، تاریخ طبری، ؛ طبری497، 44، 1، 5ن، الب دافتو بالذری،  .0
 .4/317، االممتجاربمسکویه، ؛ ابن5/0949، تاریخ طبریطبری،  .2
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رغم ی ز عل یونداد هرمز، چهارمین فرمانروای سلس لۀ ق ارن در طبرس تان، ن 0حکومت استخر گمارده شد.
شورش و کشتار شماری از نواب و امرای خلیفه و مسلمانان، اجازه یافت که به وطن بازگشته و مقام خ ود را 

 2حفظ کند.
ای در که گذشت، از طریق همگامی با اربابان قبیل هاز سوی دیگر، بسیاری از این اشراف ایرانی، چنان 

یت و جایگاه پیشین خود را تا ح دودی حف ظ کنن د. ب رای ای توانستند موقعهای قبیلهروند فتوح و درگیری
ه ای س دۀ جنگاوران و اشراف نظامی ایرانی در سپاه قب ایلی عرب توان به جایگاه ممتاز و متمایزنمونه، می

آنکه در ردۀ ای که از همان ابتدای ورود به جامعۀ طبقاتی عرب، بینخست هجری قمری اشاره کرد؛ به گونه
، در زمرۀ موالی اشراف عرب درآمدند و بدون توجه به موقعی ت درج ۀ دوم خ ود در نظ ام عبید جای گیرند

طبقاتی عرب، با استظهار به فرهنگ و دانش و هنر خویش، نسبت به دیگران ابراز وجود و شخصیت کردند. 
ین ها و صنایع در دست افرادی از این جماعت ب ود. هم بر همین اساو، برخی از مشاغل اجتماعی، حرفه

ت ری ه ای آغ ازین ب ه همگرای ی بیشتری برخوردار ش وند و تنشامر موجب شد به تدری  از احترام بیش
ش دگان رو، ب رخالف اس یران و تسلیمتدری  به سود آنان تعدیل شد. ازاینانجامید و شرایط اجتماعی نیز به

ان ایران ی در می ان قبای ل عرب ی رسیدند، موقعیت ممتاز و متمایز رزمندگاقوام و ملل دیگر که به فروش می
ها در چنان بود که از همان ابتدا از جمیع مزایا و امتیازهای همتایان عرب خود برخوردار شدند و سکونت آن

 3ای که به نام خودشان موسوم شده بود، نشان از تشخص و منزلت آنان داشت.ها و تیرهمحله
ایرانی که تنها از روی اططرار ب رای حف ظ ج ان، م ال،  البته ناگفته نماند در مقابل این دسته از اشراف

ها روی آوردند، دستهمناصب پیشین و یا کسب جایگاه مناسبی در نظام جدید به مصالحه و سازش با عرب
ها پرداختند. ای دیگر از اشراف از روی اراده و اختیار و طرح از پیش اندیشیده به همکاری و سازش با عرب

جاماسپ ی اد ک رد ک ه ب ا  های حکومتگری مانند اسپهبدان، کنارنگیان و آلان از خاندانتوبرای نمونه، می
ها توانستند اقتدار بالفعل خود را در قلمرو دودمانی خ ود حف ظ کنن د؛ استفاده از سیاست مصالحه با عرب

و  ع رب ام ان س پاهه ای بیهایی از خراسان پ ز از یورشچنانکه بررسی تاریخ طبرستان، گیالن و بخش
در ادارۀ ای ن گس تره  های پارتیدهد که قلمرو و اقتدار خاندانفروپاشی پادشاهی خاندان ساسانی نشان می

های حاکم در این نواحی از طریق مصالحه در بیشتر دورۀ خالفت پابرجا بوده است؛ زیرا بسیاری از خاندان

                                                 
 .280، الفتو اعام، ابن .0
؛ بهاءال دین محم د ب ن 62  61ش(، 0345، محمدجواد مشکور )تهران: مثسسۀ مطبوعاتی ش رق، ن، رویان و مازندرانتاریخ طبرستاظهیرالدین مرعشی،  .2

 .089، 083ش(، 0321خانه مجلز، تصحیح عباو اقبال )تهران: چاپ ، بهتاریخ طبرستان، اسفندیارحسن ابن
گاهی بیشتر، نک  : علی ناظمیان .3  :(0395)تابس تان  22، ش مارۀ تواریخ اسوالم، «سپاه قبایلی عرب در سدۀ نخست هج ریجنگاوران ایرانی در »فرد، برای آ

21 22. 
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البت ه مزی د ب ر  0ر این نظام جدید حف ظ کنن د.ها و جایگاه ممتاز خودشان را دها توانستند سرزمینبا عرب
گیری از نیروی هایی دیگر همچون بهرهها و کسب جایگاه ممتاز در نظام جدید، انگیزهانگیزۀ حفظ سرزمین

 شود.رو به توصی  و تحلیل آن پرداخته میها برای حذف رقبا اشاره کرد که در سطور پیشنظامی عرب
 

 ا برای حذف رقباهگیری از توان عربـ بهره 2

ه ای ها برای حذف رقبا از دیگر عوامل و زمینهگیری از نیروی نظامی عربهای داخلی و بهرهبروز اختالف
های قهرآمی ز بلن دپایگان رس د. مقابل هها به نظر میاشراف ایرانی با نیروی مهاجم عرب مثثر در همکاری

 2ها برای لشکرکشی به ایران انجامی د،احیه و تحریک عربثباتی در نایرانی با یکدیگر، عالوه بر اینکه به بی
شدت و س رعت  هاها به سپاهیان مهاجم، بر روند فتوح عرببا پیوستن و همکاری نظامی برخی از خاندان

های برخی از اشراف ایرانی با سرداران عرب در براب ر ، پیش از بررسی و تشریح همکارییهرروبخشید. به
ای ب رای ح ذف های رقابت و دلیل اتخاذ چنین ش یوهای کوتاه به زمینهالزم است اشاره دیگر اشراف ایرانی،

 رقبا شود. 
های حکومتگر ایرانی در تاریخ ایران باستان، بنابر مشهور، نقش مهمی در تح والت سیاس ی و خاندان

گاه جماعتی هیچ رغم اتحاد مقطعی حول محوریت خاندان ساسانی،آنان به 3ها داشتند.فراز فرود حکومت
ها مانند آنچه که میان خاندان مه ران و ک ارن در زم ان قب اد متحد نبودند. چنددستگی در میان این خاندان

پز از شورش بهرام چوبین نیز ک ه ب ا اع الم پادش اهی خ ود، مش روعیت  4اتفاق افتاد، امری طبیعی بود.
ندپارگی در نظام سیاسی شدت بیشتری یافت و ها و چسیاسی خاندان ساسانی را زیر سثال برد، این اختالف

  5ها آماده کرد.ها زمینه را برای لشکرکشی عربتوان گفت که این اختالفحتی می
 ت وان ب ههای شهریاران ساسانی ب ود. ب رای نمون ه، میزد، سیاستها دامن میالبته آنچه به این رقابت

ترین که نت ای  ن امیمون آن در یک ی از حس او اصالحات لشکری و دیوانی خسرو اول ساسانی اشاره کرد
م رخ نمود؛ 0های ایرانی در میانۀ سده ها بر ایالتمقاطع تاریخ ایران، یعنی در آستانۀ یورش و چیرگی عرب

                                                 
1. Parvaneh Pourshariati, Decline and Fall of the Sasanian Empire (I.B. Tauris & Co Ltd in association with the Iran Heritage 
Foundation, 2008), 287-316. 

ترجمۀ محمد فضائلی )ته ران: نق ره: تاریخ ثعالبی،  بن محمد ثعالبی نیشابوری، ؛ عبدالملک1/4117، تاریخ طبری؛ طبری، 412، طوالال االخباردینوری،  . 2
 .107، 4/195ش(، 4391

، هوای تواریخیپژوهش، «نهای ایران ی در دورۀ ای ران باس تاهای کهن در فراز و فرود سلسلهنقش خاندان»گیالنی )ال (، الدین پور و نجممحمدتقی ایمان .3
 . 56  40(: 0389)پاییز  3 شمارۀ

4. Pourshariati, Decline and Fall of the Sasanian Empire, 80-81. 
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های چهارگانۀ لشکری بود. خسرو اول قلمرو خود را ب ه های چنین اصالحاتی ایجاد تقسیمزیرا از مشخصه
اما در رون د  0ها، فرماندۀ بزرگی منصوب کرد؛کرد و برای هریک از این بخشچهار بخش یا کوست تقسیم 

جا ش ان جاب ههای نیاکانهای مهم را از س رزمینتقسیم قلمرو خود به چهار بخش، برخی از سران دودمان
های پ درتبار ک رد. های بومی دیگ ر خان دانها را متصدی سرزمینهای دیگری فرستاد و آنکرد و به بخش

ش ان را سس ت کن د؛ ام ا ها ب ا اقوامیا انوشیروان با این کار قصد داشت پیوندهای پدرتبارانۀ این خاندانگو
های دودم انی پ ارتی در س ازی و مه ار خان دانچنین اقدامی ج دا از آنک ه نت ای  م وردنظر را در پراکنده

عنوان ماال، به 2.ها دامن زداندانهای وسیعی که در اختیار داشتند، به بار نیاورد، به دشمنی میان خسرزمین
در طی این اصالحات، خاندان کارن به سپهبدی کوست خراسان رسید؛ در حالی ک ه خراس ان در گذش ته 

رو، ادعای خاندان کارن مبنی بر سپهبدی ش رق، ب ا می را  از این 3سرزمین نیاکانی خاندان اسپهبدان بود.
و به رقابت خاندان کارن و اسپهبدان بر سر خراس ان و طبرس تان تر خاندان اسپهبدان تصادم پیدا کرد دیرینه

که گوی ا  –زمان تصدی سپهبدی شرق از سوی دو خاندان کارن و اسپهبدان طوری که ادعای همانجامید؛ به
های درگیری دائمی این دو خاندان ادعای یکی اخیر بود و دیگری مدعی سابقۀ تاریخی در منطقه بود   زمینه

های ویرانگر ساسانی و بیزانز قی قلمرو ساسانی را فراهم کرد که به گفتۀ پورشریعتی، از جنگدر بخش شر
  4کمی نداشت.م در غرب این قلمرو دست0در سی سال نخست سدۀ 

کی د ک رده و آن را ناش ی از طد عرب البته برخالف نظر مفتخری که بر مقاومت اشراف ایرانی بر  ها تأ
ها به دلی ل رسد در هنگام لشکرکشی عرببه نظر می 5داند،خاندان ساسانی می وابستگی آنان به موجودیت

ها بیش از پیش چهره نمود و همکاری و مصالحه با ها، این رقابتطع  خاندان ساسانی و افزایش اختالف
د ک ه در آس تانۀ وروها تب دیل ش د. چنانها برای حذف رقیب به راهبردی برای بسیاری از این خاندانعرب
ها، رقبای خود را از میدان ها به امید آنکه با استفاده از نیروی نظامی عربها به ایران، برخی از خاندانعرب

های مهاجم روی آوردند تا از سر فرصت به دفع آنان بپردازند. برای اثبات به در کنند به بستن پیمان با عرب
ه ای خان دانی ازش کارانه ک ه ریش ه در رقابتهای سرو، مواردی از این همکاریاین سخن در سطور پیش

 شود.داشت، تبیین و تشریح می

                                                 
 .2/646؛ طبری، تاریخ طبری، 96، االخبار الطوالدینوری،  .0

2 .Pourshariati, Decline and Fall of the Sasanian Empire, 97. 
3. Sebeos, The Armenian History Attributed to Sebeos, Translated with notes by Robert Thomson, Historical commentary by 
James Howard-Johnston with assistance from Tim Greenwood (Liverpool: University press, 1999), 42. 
4. Pourshariati, Decline and Fall of the Sasanian Empire, 298. 

 .9(: 0382)زمستان  06، شمارۀ تاریخ اسالم، «جامعۀ ایرانی در مواجهه با اعراب مسلمان»حسین مفتخری،  .5
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به گزارش طب ری، در پ ی هزیم ت  الف( تصرف غاصبانۀ دینار در قلمرو خاندان کارن در نهاوند:
بن  ةهایی که بعدها ماه البصره و ماه الکوفه نامیده شد، به ُحَذیَف ایرانیان در جنگ نهاوند، متصدیان سرزمین

ه ا نهاون د ب ود، ب ا فری ب ها خاندان کارن که سرزمین اصلی آنان نامه نوشتند؛ اما در روند این مذاکرهیم
هایی که هنوز در تصرف داشتند، محروم شدند. دین ار از لح ا  فردی به نام دینار از حقوق خود بر سرزمین

«. ز او بودند و برتر از همه قارن ب ودشاه بود؛ اما شاهان دیگر برتر ا»پایگاه اجتماعی و طبقاتی در نوع خود 
تری در حکومت برای خود و دیگر اعضای خاندانش بیابد، متوسل به ترفن دی رو، برای آنکه سهم مهمازاین

 0«.ها نروید، خودتان را ندار وانماییدباشکوه و زیور پیش آن»های اشرافی توصیه کرد: شد و به دیگر خاندان
مل کردند، دینار با دیبا و زیور پیش مسلمانان رفت. نتیجۀ ترفند وی آن شد که اگرچه اشراف به توصیه وی ع

رو، دیگر اشراف را نادیده گرفت و عهدنامه را با دینار منعقد کرد. حاکم منطقه پنداشت. از این ُحَذیَفه وی را
ای ندیدند جز اینکه به دینار سر نهند و تبعۀ او شوند و از همین رو، نهاوند م اه دین ار ن ام اشراف دیگر چاره

ش ور ب دون جن گ ب ه دس ت ها آن بود که بخش قابل ت وجهی از کها و سازشحاصل این رقابت 2گرفت.
 ها افتاد.عرب

دیرزمانی ری و حوم ۀ آن پایگ اه  ب( براندازی خاندان مهران از ری با همراهی خاندان اسپهبدان:
کم از زمان پادشاهی خسرو اول مقام ایران اسپهبدی بخ ش ش مالی این خاندان دست 3خاندان مهران بود.

ب ا ش نیدن  5ها، سیاوخش نوۀ بهرام چوبین ب ود.ش عربحاکم ری در زمان یور 4کشور را بر عهده داشتند.
ن از واجخبر حرکت ُنَعیم  سوی ری، سیاوخش از م ردم دماون د، طبرس تان، ق وِمز و گرگ ان روذ بهبن ُمقِرّ

 4/ رام ی/ زینب یاما او با رقیبی جدی به ن ام فّرخ زاد 6کمک خواست که همه استمداد وی را اجابت کردند.
از این رو، هنگامی ک ه  8«.عداوت بود از بهر طیاع ری»گفتۀ بلعمی، میان او و سیاوخش رو بود که به روبه

/ رام ی/ سیاوخش و متحدانش در دامنۀ کوهی که مجاور شهر ری بود به جن گ س پاه ُنَع یم رف ت، فرخ زاد
ری، ُنَع یم ها در فتح به سپاه دشمن پیوست و از راه مخفی آنان را وارد شهر کرد. پز از پیروزی عربزینبی 

ب دین  9و همراهانش امان داد، وی را به مرزب انی ری گماش ت و ب ا او ص لح ک رد./ رامی/ زینبی به فرخزاد

                                                 
 .5/0955طبری، تاریخ طبری، . 0
 همان.  .2
 .5/0945همان،  .3

4. Pourshariati, Decline and Fall of the Sasanian Empire, 249-50. 
 .5/0944، تاریخ طبریطبری،  .5
 .0/344، االممتجارب مسکویه، ؛ ابن5/0944طبری، تاریخ طبری،  .6
 Pourshariati, Decline and Fall of the Sasanian Empire, 264-5 جا؛طبری، همان .4
 .3/524ش(، 0348تصحیح محمد روشن )تهران: سروش،  ، بهتاریخنامۀ طبریابوعلی محمد بن محمد بلعمی،  .8
 .0/348، االممتجارب مسکویه،؛ ابن0945 5/0944، تاریخ طبری  طبری، .9
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دگرگ ونی در  0ای که گویا رقیب دیرینۀ خاندان مه ران ب ود،ها به کمک رستهترتیب، با فتح ری توسط عرب
ران، قدرت به خان دان اس پهبدان انتق ال سان، با سقو  خاندان مهساختار سیاسی این منطقه رخ داد. بدین

شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که خیانت و  2یافت. با توجه به رقابت دیرینه میان خاندان مهران و اسپهبدان،
 ها و اختالفات دیرینۀ آنان بوده است. ها در فتح ری، ادامۀ همان کشمکشدستی فرخزاد با عربهم

خاندان کنارنگی ان ها برضد خاندان کارن در فتح نیشابور: ربج( همراهی خاندان کنارنگیان با ع
از زمان پادش اهی یزدگ رد یک م حکمران ان  3ای از خاندان اسپهبدان بودند،که به عقیدۀ پورشریعتی، شعبه

ه ا از تقریب ا  هم ۀ گزارش 5راندن د.ه ایی از س رزمین نیش ابور فرم ان میو بر ت وو و بخش 4شرق بودند
نگاری میان والی توو و عبدالله بن عامر، نخستین سردار فاتح ها و نامهکنارنگیان با عربدستی خاندان هم

بن عامر و لشکر او به نیش ابور رس ید، اند. به گزارش صریح منابع، چون عبداللهعرب در خراسان، خبر داده
 8ه ا ایس تادگی ک رد؛عرب مردانه در براب ر س پاه 4یا اسوار 6جاهبه نام َبرزانوالی قسمت غربی این سرزمین 

آرزومن د  ؛ ام ا کنارن گ ی ا هم ان وال ی ت وو ک هکه جنگ یک ماه و به قولی ُنه ماه به درازا کشیدطوریبه
پ ز از آنک ه  9.بن عامر مکاتب ه و ق ول همک اری دادپنهانی با عبدالله ،دستیابی به حکومت این ناحیه بود

ب ن ع امر نی ز تس لط کام ل ب ر یاری رساند، عبدالل ه  ها در سرکوب خاندان کارنخاندان کنارنگ به عرب
ت وان چن ین نتیج ه گرف ت ک ه ب روز در مجموع، از آنچه در این بخش گذش ت، می 01نیشابور را به او داد.

ها به ایران، عرصه را ب رای طلبی حکمرانان نواحی مختل  در آستانۀ ورود عرباختالفات داخلی و فرصت
ه ا و آماده کرد. از این رو، برخی از ایشان با استفاده از نی روی نظ امی عربهای رقیب های خانداندسیسه

 هایی که گاه گذرا و موقتی بود، روی آوردند. ها و مصالحهپذیرفتن سروری اسمی آنان، به همکاری
 

 ـ ترفند نظامی و امنیتی برای گذر از بحران  3

توان د از دیگ ر ی گ ذر از بح ران و کس ب ثب ات م یگرایی اشراف ایرانی ب راافزون بر آنچه گفته شد، واقع
                                                 

1. Pourshariati, Decline and Fall of the Sasanian Empire, 252. 
2.  idem, 250. 
3. idem, 269, 276-7. 

 .16  31ش(، 4395، ترجمۀ محمد سعیدی )تهران: علمی و فرهنگی، های ایران و رومجنگپروکوپیوو،  .4
 .5/2056، تاریخ طبری؛ طبری، 9/339،  شاهنامۀ فردوسیفردوسی،  .5
 .212، تاریخ نیشابورنیشابوری، حاکم .6
 .282، الفتو اعام، ابن .4
گاهی بیشتر در زمینۀ پیوند تباری وی با خاندان کارن در نیشابور رجوع شود به:. 8  برای آ
 Pourshariati, Decline and fall of the Sasanian Empire, 271-6. 

 .282، الفتو اعام، ؛ ابن213 212، تاریخ نیشابورنیشابوری، حاکم. 9
10. Pourshariati, Decline and fall of the Sasanian Empire, 271, 305. 
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ت وان ها و اهداف مثثر در اتخاذ رویکرد مصالحه و سازش آنان بوده باشد. در تأیید سخن م ذکور میانگیزه
وگویی میان عمر بن خطاب و هرمزان والی خوزستان، پز از اسارتش به دست اعراب، برای نمونه، به گفت

نابع زمانی که عمر دربارۀ محل آغاز حمله به داخل فالت ایران با هرمزان به رایزنی اشاره کرد. به گواه اکار م
پرداخت، هرمزان در پاسخ چنین راهنمایی کرد که َسر قلمروی ای ران نهاون د اس ت و دو ب ال آن، ف ارو و 

از طری ق اگرچ ه منتظرالق ائم معتق د اس ت ک ه خلیف ه  0آذربایجان؛ دو بال را جدا کن تا سر از کار بیفت د.
هایی تردید چنین روایتبی 2های ایران پی برد،عنوان یکی از بال مشورت با هرمزان به اهمیت آذربایجان به

پیرامون راهنمایی نظامی هرمزان هم گریزناپذیر و هم سیاستی جهت گم راه ک ردن عم ر ب وده اس ت؛ زی را 
ای دش من خ دا، »زان پی برد و گف ت: طبری در ادامه آورده است که عمر به فریب و مقاصد مغرطانۀ هرم

ها، افزون بر این 3«.کنم و چون خدا آن را قطع کرد، دو بال به کار نخواهد آمددروغ گفتی ... سر را جدا می
ب االی ای ران، موقعی ت و ش کوه عنوان یکی از س رداران رده انگاری است اگر تصور شود که هرمزان بهساده

ور و قتل پسرش آذین، حکمران ماس بذان و ب رادرش ش هریار، حکم ران شاهانۀ پیشین خود، فروپاشی کش
کینه و صاف به همک اری ب ا اع راب و راهنم ایی ایش ان را نادیده گرفته و با دلی بی 4هاشوش، توسط عرب

تواند های برخی از منابع پیرامون همدستی هرمزان با ابولثلث در قتل عمر میکه گزارشپرداخته است؛ چنان
 5مثید ادعای مذکور باشد. مکمل و

همچنین اخیرا پژوهشی در زمینۀ عملکرد رستم از اعضای خان دان اس پهبدان و س ردار س پاه ای ران در 
ها صحیح نب وده دهد که روایت مورخان مسلمان دربارۀ عدم تمایل رستم به جنگ با عربقادسیه نشان می
ها بوده است. او کوش ید ب ا ب ه ک ار ای دفع عربهای متفاوت بررسد وی تنها در پی شیوهاست. به نظر می

رو، پیش از آنکه ناگزیر از جن گ ش ود، گرفتن نیرنگ صحیح از نبرد با نیروهای عرب جلوگیری کند. از این
  6نگاری دیپلماتیک با آنان پی گرفت تا ایشان را با مذاکره و بدون خطر دور سازد.سیاست خود را از راه نامه

                                                 
؛ احم د ب ن عبدالل ه اب ونعیم 015ق(، 0404تحقیق س هیل زک ار )بی روت: دارالفک ر، ، بهالتاریخبن خیا ،  ؛ ابوعمرو خلیفة5/0934، تاریخ طبریطبری،  .0

اصغر شعاع ، ترجمۀ میرعلیالخراجبویوس ، ا؛ قاطی0/42ق(، 0401تحقیق سیدحسن کسروی )بیروت: دارالکتب العلمیه،  ، بهذکر اخبار اصفهاناصفهانی، 
 .48ش(، 0335جا: مدیریت جریدۀ ثروت وزارت مالیه، )بی

 .04(: 0390)تابستان  2، شمارۀ های تاریخیپژوهش، «ق41نقد و بررسی روایات مربو  به نخستین فاتحان آذربایجان تا سال »اصغر منتظرالقائم، . 2
 .5/0934، تاریخ طبریطبری، . 3
 .5/0841مان، ه .4
 .841، 865، 6  4، آفرینش و تاریخ؛ مقدسی، 2188 8/2183همان،  .5
، مطالعات تاریخ اسالم، «تحلیل انتقادی روایات منابع پیرامون عملکرد رستم فرخزاد در نبرد قادسیه»مقدم و آرمان فروهی، پور، عادل شعبانیمحسن مرسل . 6

 ؛ 048  060(: 0394)تابستان  25 شماره
Pourshariati, Decline and Fall of the Sasanian Empire, 224-232. 
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ها و گرایی برخی از بلندپایگان ایران ی از دیگ ر عوام ل م ثثر در س ازشرسد واقعمی به هر رو، به نظر
آنان از امکانات و موقعیت خود و اطالع دقیق از توانایی دشمن سبب  ها بوده است. شناخت کافیمصالحه

د را آمیز تسلیم شوند تا در فرصتی مناس ب، اس تقالل خ واندیشی به طریق صلحآن شده تا از سر مصلحت
های محلی مثید این سخن است؛ زیرا ها، سرکشی امیران محلی و آشوببازیابند. فتوح ناپایدار اولیه عرب

یافت که حاکمان منصوب ع رب مدت بود و تا زمانی ادامه میها در موارد بسیار موقتی و کوتاهاین مصالحه
یافت، ساکنان بومی دست اهش میکه نیروی عرب حاطر در منطقه کقدرت غالب منطقه بودند؛ اما همین

ت وان ب ه گذاشتند. ب رای نمون ه، میزدند و با کشتن حاکمان عرب، قرارداد صلح را زیر پا میبه شورش می
ق، س عیدبن 53بن زیاد در اواخ ر س ال های متعدد خاتون بخارا با فرماندهان عرب همچون عبیداللهصلح

های وی پ ز از رس یدن ش کنیق و پیمان 91  97های ق، سلم بن زیاد میان سال59 55عامان در سال 
نماید که اظهار اطاعت وی بنابراین، چنین می 0نشین منطقه اشاره کرد.سپاهیان کمکی امیران شهرهای ترک

های منابع گواه بر آن است که وی که گزارشچنان 2ها، سیاستی جهت تجدید قوا بوده است.نسبت به عرب
عهدهای مکرر توانست قدرت خود را حفظ ک رده و زمین ۀ حکوم ت پس رش نقضها و بدین گونه با صلح

 3.های بعد از خود را تا اواخر قرن سوم هجری قمری فراهم کندطغشاده و حتی نسل
ه ا در نگ اه نخس ت، ش اید البته گفتنی است که این تدبیر اشراف ایرانی در کنارآمدن و صلح با ع رب

کند؛ ام ا بای د ای ن و ارتقای اقتدار مالی، اجتماعی و سیاسی جلوه میطلبانه برای حفظ نوعی عمل فرصت
واقعیت را نیز پذیرفت که اساسا  در این برهه که وحدت و انسجام اشراف متالشی شده ب ود، راهب رد ص لح

رفت از وطعی بود که جامعۀ ایران به آن گرفت ار های ویرانگر تنها راه برونجویی برای جلوگیری از خسارت
ده بود؛ زیرا گاه به سبب طوالنی شدن مدت محاصره، شرایط بسیار سختی برای ادامۀ حی ات ایج اد م یآم

عنوان ماال، بالذری در وص  طوالنی شدن مقاومت اهالی ُبَهرسیر، از شهرهای مدائن، چنین نوشته شد. به
ها دو نوبت ب ار داد و ایش ان که نخلنه ماه یا به قولی هژده ماه در آنجای مقام کردند؛ چنان» هااست: عرب

اع ام آورده و یا ابن 4«بخوردند... گرسنگی شدت یافته بود و بیماری طاعون به جان همۀ پارسیان افتاده بود
است: پز از آنکه اهالی شهر از محاصرۀ یک ماهۀ سپاه ابوموسی اشعری عاجز شدند، والی استخر طل ب 

قادرن د ط من  پنداشتند که با راهبرد س ازش و مص الحهین میبنابراین، گویا اشراف ایرانی چن 5صلح کرد.
                                                 

 ، ترجمۀ ابونصر احمد بن محمد، با تلخیص محم د ب ن زف ر ب ن عم ر، ب هتاریخ بخارا؛ ابوبکر محمد بن جعفر نرشخی، 066  065 ،الب دانفتو بالذری،  .0
 .54، 54 52ش(، 0363تصحیح و تحشیۀ مدرو رطوی )تهران: توو، 

 .499، الب دانفتو ؛ بالذری، 54 53، تاریخ بخارانرشخی،  .2
 .33 28(: 0388)پاییز و زمستان  01 ۀ، سال پنجم، شمارتاریخ و تمدن اسالمی، «خاتون بخارا»رک  : عبدالرحیم قنوات، . 3
 .25، الب دانفتو بالذری، . 4
 . 261، الفتو اعام، ابن. 5
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حفظ موجودیت جامعه با کمترین هزینه و به عبارتی، کاهش تلفات انسانی و مالی در سرزمین خود، زمان 
 رفتۀ خود در آینده فراهم آورند. و مجال الزم را برای بازیابی استقالل ازدست

 
 نتیجه 

ها نبودند و حضور آنان بومی و منافع شخصی خود حاطر به پذیرش عرب اشراف ایرانی بر اساو تمایالت
ورزی آن ان در دف ع عنوان عنصر بیگانه خوش نداشتند و بر ایشان ن اگوار ب ود؛ ام ا سیاس ترا در منطقه به

ه ا و ک رد. برخ ی انگیزهدشمن و حفظ جایگاه و امتیازهای پیشین خود، رفتار متفاوتی را از آنان طل ب می
اف سیاسی   اجتماعی و نظامی   امنیتی مانند اط طرار در حف ظ و ت أمین امنی ت ج ان خ ود، زن ان و اهد

فرزندان و اهالی منطقه از کشتار، اسارت و تعرض سپاهیان مهاجم عرب، حفظ مال و مناص ب پیش ین ی ا 
بروز اختالفات کسب جایگاه مناسبی در نظام جدید به سبب ناامیدی و یا ناکامی در اتخاذ رویکرد نظامی، 

گرایی ب رای گ ذر از بح ران و ها در ح ذف رقب ای دیرین ه و واق عگیری از نیروی نظامی عربداخلی و بهره
 آورند. ها روی ای از اشراف ایران به راهبرد مصالحه و همکاری با عربتجدید قوا سبب شد دسته

اف ایرانی در براندازی رقیبان، کار های برخی از اشراگرچه در بسیاری از موارد به سبب همین همکاری 
ها از سر اط طرار و کمت ر از ها آسان شد، بسیاری از این مصالحهها به برخی از ایالتفتح و دستیابی عرب

ای بود. حقیقت آن است که تدبیر اش راف ایران ی در کن ار روی اراده و اختیار و طرح از پیش اندیشیده شده
کند، باید ای ن طلبانه جلوه میفرصت نگاه نخست، نوعی عمل خائنانه و ها اگرچه درآمدن و صلح با عرب

واقعیت را نیز پذیرفت که در این برهه که وحدت و انسجام اشراف متالشی شده بود و کشور پز از شکست 
حاکم ه ب ه اوج خ ود رس یده ب ود، تئ خسروپرویز از رومیان دچار بحران جدی شده و اختالفات میان هی

رفت از وطعی بود که جامع ۀ های برونهای ویرانگر یکی از راهحه برای جلوگیری از خسارتراهبرد مصال
 ایران به آن گرفتار آمده بود. 

 
 فهرست منابع: 

تحقیق سیدحسن کسروی. بی روت: دارالکت ب العلمی ه،  . بهذکر اخبار اصفهانابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله. 
 ق. 4147

خان ۀ مجل ز، تص حیح عب او اقب ال، ته ران: چاپ . ب هتاریخ طبرسوتاندین محمدبن حسن. اسفندیار، بهاءالابن
 ش.4327

رطا طباطبائی مجد، تصحیح غالم ترجمۀ محمدبن احمد مستوفی هروی، به .لفتو کوفی، محمدبن علی. ا اعامابن
 ش.4302تهران: انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 



 113 ۀشمار                                      تاریخ و فرهنگ                                                                                    55

 ش.4316. ترجمۀ ابوالقاسم امامی. تهران: سروش، االممبتجارمسکویه، احمدبن علی. ابن
های ایران ی در دورۀ ای ران های کهن در فراز و فرود سلس لهنقش خاندان»الدین گیالنی. پور، محمدتقی و نجمایمان

 .59   14(: 4316)پاییز  3 ، شمارههای تاریخیپژوهش«. باستان
«. نقش شورش بهرام چ وبین در تض عی  و فروپاش ی دول ت ساس انی»الدین گیالنی. پور، محمدتقی و نجمایمان

 .21   4(: 4316)زمستان،  1، شماره فص نامه ع می تاریخ اسالم و ایران
تص حیح محم د ف رزان،  ن(. ترجمۀ آذرتاش آذرنوش، بهفتو  الب دان )بخش مربوط به ایرابالذری، احمدبن یحیی. 

 ش.4391تهران: سروش، 
 ش.4301تصحیح محمد روشن، تهران: سروش،  . بهتاریخنامه طبریمدبن محمد. بلعمی، ابوعلی مح

 ش.4395. ترجمۀ محمد سعیدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، های ایران و رومجنگپروکوپیوو. 
ترجم ۀ محم د  تاریخ ثعالبی )مشهور به غرر اخبار م وک الفرس و سیرهم(. بن محمد.ثعالبی نیشابوری، عبدالملک

 ش.4391فضائلی، تهران: نقره: 
. ترجمۀ محمدبن حسین خلیفۀ نیشابوری، مقدمه و تعلیقات محمدرط ا تاریخ نیشابورحاکم نیشابوری، ابوعبدالله. 

گه،   ش.4305شفیعی کدکنی، تهران: نشر آ
 ش.4141تحقیق سهیل زکار، بیروت: دارالفکر،  . بهتاریخبن خیا ، ابوعمرو. ةخلیف

 ش.4313. ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی، تهران: نی، االخبارالطوالاحمدبن داود.  دینوری، ابوحنیفه
. با ترجمه و تصحیح محمدتقی راشد محصل، تهران: پژوهشگاه عل وم انس انی و مطالع ات فرهنگ ی، یسنبهمنزند

 ش.4315
 ش.4305هران: اساطیر، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده. ت تاریخ طبری )تاریخ الرسل و الم وک(.طبری، محمدبن جریر. 

 ش.4303. جلد هشتم و نهم. تهران: قطره، شاهنامۀ فردوسیفردوسی، ابوالقاسم. 
 ش.4335جا: مدیریت جریده ثروت وزارت مالیه، . ترجمۀ میرعلی اصغر شعاع. بیالخراجابویوس . قاطی
ته ران: بنی اد فرهن گ ای ران،  . با تحقی ق و تق دیم حس ین خ دیوجم،کتاب الخراج و صنعة الکتابهبن جعفر. قدامة 
 ش.4353

 .31   3(: 4311)پاییز و زمستان  47 ، شمارۀتاریخ و تمدن اسالمی«. خاتون بخارا»قنوات، عبدالرحیم. 
تحلیل انتقادی روایات منابع پیرامون عملکرد رستم فرخ زاد »مقدم و آرمان فروهی. عادل شعبانی پور، محسن،مرسل

 .417 494(: 4361)تابستان  25 ، شمارۀتاریخ اسالم مطالعات«. در نبرد قادسیه
 ش.4315. تهران: مثسسۀ مطبوعاتی شرق، تاریخ طبرستان، رویان و مازندرانمرعشی، ظهیرالدین. 

ه ا های اقتصادی و دینی ایرانیان در مصالحه ب ا عربانگیزه»معصومی، محسن، حسین بیاتلو و محمد نورمحمدی. 
(: 4369)به ار 25 ، ش مارۀپژوهشونامۀ تواریخ اسوالم«. ای(ها )رویک رد مقایس هنامهدر قرن نخست بر اساو عهد

5 22 . 



            55    ...در مصالحه  یرانیاشراف ا یتیـ امن یو نظام یـ اجتماع یاسیس یهازهیانگ    9318 پاییز و زمستان

 .32 5(: 4312)زمستان 49 ، شمارۀتاریخ اسالم «.جامعۀ ایرانی در مواجهه با اعراب مسلمان»مفتخری، حسین.
گاه، آفرینش و تاریخمقدسی، مطهربن طاهر.   ش.4319. ترجمۀ محمدرطا شفیعی کدکنی. تهران: آ

هوای پژوهش«. ق 17نقد و بررسی روایات مرب و  ب ه نخس تین فاتح ان آذربایج ان ت ا س ال »منتظرالقائم، اصغر. 
 .21  45(: 4364)تابستان  2، شمارۀ تاریخی
 22، ش مارۀ تواریخ اسوالم«. جنگاوران ایرانی در سپاه قب ایلی ع رب در س دۀ نخس ت هج ری»فرد، علی. ناظمیان

 .25 5(: 4365)تابستان 
ترجمۀ ابونصر احمد بن محمد، ب ا تلخ یص محم د ب ن زف ر ب ن عم ر، ب ا تاریخ بخارا. نرشخی، محمد بن جعفر. 

 ش.4393تصحیح و تحشیۀ مدرو رطوی. تهران: توو، 
Pourshariati, Parvaneh. Decline and Fall of the Sasanian Empire (The Sasanian -Parthian 
Confederacy and the Arab Conquest of Iran). I.B. Tauris & Co Ltd in association with the 
Iran Heritage Foundation, 2008. 
Sebeos. The Armenian History Attributed to Sebeos. Translated with notes by Robert 
Thomson, Historical commentary by James Howard-Johnston with assistance from Tim 
Greenwood. Liverpool University press, 1999. 


