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 در شهرهای و ديه های ايران گاه گاه در برابر عربان روی -  پس از فتح نهاوند-   مقاومتهای کوچک محلی که از آن پس، «

و » شهرياران« از ورود بکشور داد البته برای مهاجمان گران تمام شد اما همه اين مقاومتها نتوانست سواران نيزه گذار را
  .منع نمايد» جنگی سواران«سرزمين 

  
پس از آن سقوط مهيب که دستگاه حکومت و سازمان . اين مقاومتها محلی غالبا بيش از يک حمله ديوانه وار عصبانی نبود

ام يابد و تعادل خود را بدست جامعه ايرانی را درهم فروريخت اين اضطرابها و حرکتها الزم بود تا بار ديگر احوال اجتماعی قو
مردم چندين بار با فاتحان صلح کردند و پيمان بستند اما هر چند گاه که امير . ری پس از سقوط نهاوند بدست عربان افتاد. آورد

مدتها بعد، يعنی در زمان حکومت ابوموسی اشعری بر کوفه و اعمال آن، بود که وضع . تغيير می يافت سربشورش برمياوردند
ابوموسی وقتی باصفهان رسيد مسلمانی بر مردم عرضه کرد نپذيرفتند، از آنها جزيه خواست قبول کردند .  آرام و قرار يافتری

و شب صلح افتاد اما چون روز فراز آمد غدر آشکار کردند و با مسلمانان بجنگ برخاستند تا ابوموسی با آنها جنگ کرد و اين 
در دفعه دوم .  هجری تازيان دو دفعه مجبور شدند استخر را فتح کنند٣٠ و ٢٨در سالهای . ندخبر را در باب اهل قم نيز آورده ا

نوشته اند که چون عبدهللا بن . مقاومت مردم چنان بارشادت و گستاخی مقرون بود که فاتح عرب را از خشم و کينه ديوانه کرد
ه مردم بر ضد عربان به شورش برخاسته اند و عامل وی عامر فاتح مزبور از پيمان شکستن مردم استخر آگاه شد و دانست ک

و خون همگان .... به اصطخر آمد و به جنگ بستد . سوگند خورد که چندان بکشد از مردم استخر که خون براند« را کشته اند 
م بردار بودند پس برفت و عدد کشتگان که نا. مباح گردانيد و چندانکه می کشتند خون نميرفت تا آب گرم بر خون ميريختند

  .)١(» چهل هزار کشته بود، بيرون از مجهوالن
  

مقاومتهای مردم دالور ايران با چنين قساوت و جنايتی درهم شکسته ميشد اما اين سخت کشی ها هرگز نمی توانست اراده و 
د، يکسره خفه و تباه کند روح آن عده معدودی را که در راه دفاع از يارو ديار خويش خون و عمر و زندگی خود را نثار ميکردن

هر شهر که يک با اسالم آورده بود و تسليم . از اين رو همه جا، هر جا که ممکن بود ناراضيان در برابر فاتحان در ايستادند
شده بود وقتی ناراضيان در آن شهر، دوباره مجال سرکشی می يافتند در شکستن پيمانی که با عربان بسته بود ديگر لحظه يی 

  .  در تاريخ فتوح اسالم در ايران مکرر باينگونه صحنه ها ميتوان برخورد. درنگ نميکردترديد و
  

در سال سی ام هجری مردم خراسان که قبول اسالم کرده بودند مرتد شدند و عثمان خليفه مسلمانان عبدهللا بن عامر و سعيد بن 
  )٢(. ان مجبور شدند گرگان و تبرستان و تميشه را فتح کنندعاص را فرمان داد که آنان را سرکوبی نمايند و برای دوم بار عرب

سيستان در روزگار خالفت عثمان فتح شد اما وقتی خبر قتل عثمان آنجا رسيد مردم گستاخ شدند و کسی را که از جانب عربان 
 سخت جنگيد و پس از مرزبان آذربايجان که در اردبيل مقر داشت با عربان. )٣(بر آنجا حکومت ميکرد از سيستان براندند 

اما وقتی عمر خليفه دوم، حذيفة را از آذربايجان باز . جنگ های خونين با حذيفة بن اليمان بر هشتصد هزار درم صلح کرد
 )۴(.خواند و ديگری را بجای او گماشت مردم آذربايجان بار ديگر بهانه يی برای شورش و سرکشی بدست آوردند

  
برای آن بود که مردم به عربان سرفرود نياورند و جزيه سنگين . ازگشت دولت ساسانيان نبوداين شورشها و مقاومتها برای ب

اين پرخاشجويی با عرب نه فقط در کسانی که در شهرهای ايران مانده بودند بشدت وجود . را که بر آنها تحميل می شد نپذيرند
  . ا باقی بودداشت در کسانی نيز که بميان اعراب و در عراق و حجاز بودند مدته

  
  
  

  قتل عمر
ابولولو فيروز که دو سال . توطئه قتل عمر که بعضی از ايرانيان ساکن مدينه در آن دست اندر کار بودند گواه اين دعوی است

نوشته اند که او قبل از اسالم باسارت روم افتاده بود و سپس . بعد از فتح نهاوند، عمر بر دست او کشته شد از مردم نهاوند بود
اينکه او را رومی و حبشی و ترسا گفته اند، نيز ظاهرا از همين جاست و محل تامل هم . سلمانان او را اسير کرده بودندم

. بهرحال نوشته اند که وقتی اسيران نهاوند را بمدينه بردند ابولولو فيروز، ايستاده بود و در اسيران می نگريست. هست
  . بودند دست بر سرهاشان می پسود و کی گريست و می گفت عمر جگرم بخوردکودکان خردسال را که در بين اين اسيران

  



روزی اين . و هر روز مغيرة را دو درم دادی درودگری کردی« بلعمی گويد که . نوشته اند اين فيروز غالم مغيرة بن شعبه بود
ت و گران است و نتوانم دادن بفرمای تا فيروز سوی عمر آمد و او با مردی نشسته بود گفت يا عمر مغيرة بر من غله نهاده اس

پس . گفت چه کاردانی؟ گفت درودگری دانم و نقاشم و کنده گر، و آهنگری نيز توانم. گفت چندست؟ گفت روزی دو درم. کم کند
. کندچنين شنيدم که تو گويی من آسيا کنم بر باد که گندم آس . عمر گفت چندين کار که تو دانی، دو درم روزی نه بسيار بود

يک آسيا که همه اهل مشرق و مغرب  فيروز گفت اگر زنده باشم سازم ترا. عمر گفت مرا چنين آسيا بايد که سازی. گفت آری
عمر بنماز بامداد . بماه ذی الحجه بود بامداد سفيده دم..... عمر گفت اين غالم مرا بکشتن بيم کرد. و خود برفت. حديث آن کنند

دسته . ان پيغمبر صف کشيده بودند و اين فيروز نيز پيش صف اندر نشسته و کاردی حبشی داشتبيرون شد بمزگت و همه يار
چون عمر پيش صف اندر آمد فيروز او را . بميان اند، چنانکه تيغ هر دو روی بود و راست و چپ بزند و اهل حبشه چنان دارند

ير ناف، از آن يک زخم شهيد شد و فيروز از ميان شش ضرب بزد از راست و چپ، بر بازو و شکم، و يک زخم از آن بزد بز
  ».... مردم بجست 

  
بلعمی می گويد که . در اين توطئه قتل عمر چنانکه از قرائن برمی آيد ظاهرا هرمزان و چند تن از ياران پيغمبر دست داشته اند

را بخواند و از همه پسران عمر عبيدهللا نخستين کاری که کرد عبيدهللا بن عمر . عثمان بمزگت آمد و مردمان گرد آمدند« چون 
و آن هرمزان که از اهواز آورده بودند پيش پدرش مسلمان شده بود، همه با ترسايان نشستی و جهودان، و هنوز . مهتر بود

زدلش پاک نبود و اين فيروز که عمر را شهيد کرد ترسا بود و او هم با هرمزان همدست بود غالمی بود از آن سعدبن ابی 
  ......قاص، حنيفه نام، و

.....  
  

بدينگونه ايرانيان کينه ضربتی را که از دست عمر، در قادسی و جلوال و نهاوند ديده بودند در مدينه از او باز ستاندند و نيز در  
ی از هر شهری که مورد تجاوز و دستبرد عربان می گشت، ناراضيان تا آنجا که ممکن بود در می ايستادند و تا وقتی که بکل

دفاع و مقاومت نوميد نشده بودند در برابر اين فاتحان که بر رغم سادگی سپاهيانه رفتاری تند و خشن داشتند سر بتسليم فرود 
  .نمی آوردند

  
با اينحال، وقتی آخرين پادشاه سرگردان بدفرجام ساسانی در مرو بدست يک آسيابان گمنام کشته شد و شاهزادگان و بزرگان 

 و بی نام و نشان گشتند، رفته رفته آخرين آبها نيز از آسياب افتاد و مقاومتهای بی نظم و غالبا بی نقشه و بی ايران پراکنده
. عربان بر اوضاع مسلط گشتند. نتيجه يی هم که در بعضی شهرها از طرف ايرانيان در مقابل عربان ميشد بتدريج از ميان رفت

عين حال ظالمانه تر از رفتار اين فاتحان خشن و ساده دل نسبت بمغلوبان اما هيچ چيز مضحک تر و شگفت انگيزتر و در 
  .نبود

  
  
  

  رفتار فاتحان
نوشته اند که فاتح . داستانهايی که در کتابها درين باب نقل کرده اند شگفت انگيز است و بسا که مايه حيرت و تاثر ميشود

اما گويا سوسمار خواران گرسنه چشم از » )۵(ايد کشت راسو و جژ را نب« سيستان عبدالرحمن بن سمره سنتی نهاد که 
در فتح مداين نيز عربان نمونه هايی از سادگی و کودنی خويش نشان . خوردن راسو و جژ نيز نمی توانستند خودداری کنند

  .دادند
 او ميدانست آنرا گويند شخصی پاره يی ياقوت يافت درغايت جودت و نفاست و آنرا نمی شناخت، ديگری باو رسيد که قيمت« 

شخصی بحال او واقف گشت گفت آن ياقوت ارزان فروختی او گفت اگر بدانستمی که بيش از هزار . از او بهزار درم بخريد
ديگری را زر سرخ بدست آمد در ميان لشکر ندا ميکرد صفرا را به بيضا که ميخرد؟ و گمان . عددی هست در بهای آن طلبيدمی

 بهتر است و همچنين جماعتی از ايشان انبانی پر از کافور يافتند پنداشتند که نمک است قدری در ديگ او آن بود که نقره از زر
ريختند طعم تلخ شد و اثر نمک پديد نيامد خواستند که آن انبان را بريزند شخصی بدانست که آن کافور است و از ايشان آنرا 

  »)۶(. بکرباس پاره يی که دو درم ارزيدی بخريد
  

ضمن . حشی طبعی و تندخويی فاتحان وقتی بيشتر معلوم گشت که زمام قدرت را در کشور فتح شده بدست گرفتنداما و
. فرمانروايی و کارگزاری در بالد مفتوح بود که زبونی و ناتوانی و در عين حال بهانه جويی و درنده خويی عربان آشکار گشت

. طمع ورزی  و تندخويی اين فاتحان را در معامله با مغلوبان نشان می دهدروايتهايی که در اين باب در کتابها نقل کرده اند 
بسياری از اين داستانها شايد افسانه هايی بيش نباشد اما در هر حال رفتار مسخره آميز ديوانه وار قومی فاتح، اما عاری 

 جهودان را که در آن ناحيه بودند گرد آورد اعرابی را بر واليتی والی کردند: می نويسند. تهذيب و تربيت را بخوبی بيان ميکند
گفت بخدا سوگند . گفت آيا خونبهای او را نيز پرداختيد؟ گفتند نه. گفتند او را کشتيم و بدار زديم. و از آنها درباره مسيح پرسيد

را از ترسايان نزد او آوردند ابوالعاج بر حوالی بصره والی بود مردی ....... که از اينجا بيرون نرويد تا خونبهای او را بپردازيد
گفت سه نام داری و جزيه يک تن ميپردازی؟ پس فرمان داد تا بزور جزيه » بنداد شهر بنداد« پرسيد نان تو چيست؟مر گفت 

 )٧(. سه تن از او بستاندند
  



که عرب برای اداره کشوری از همه اينها بخوبی برميايد . از اينگونه داستانها در کتابهای قديم نمونه های بسيار ميتوان يافت
با اينهمه ديری برنيامد که مقاومتهای محلی نيز از ميان رفت و عرب با همه ناتوانی ... که گشوده بود تا چه اندازه عاجز بود 

زبان . و درماندگی که داشت بر اوضاع مسلط گشت و از آن پس، محرابها و مناره ها جای آتشکده ها و پرستشگاهها را گرفت
گوش هايی که بشنيدن زمزمه های مغانه و سرود های خسروانی انس گرفته بودند بانگ . جای خود را بلغت تازی دادپهلوی 

کسانی که مدتها از ترانه های طرب انگيز بــــاربــــد و نـکيســــا  . تکبير و طنين صدای موذن را با حيرت و تاثر تمام شنيدند
زندگی پر زرق و برق اما ساکن و آرام مردم، از غوغا و . ی و زنگ شتر مانوس شدندلذت برده بودند رفته رفته با بانگ حد

بجای باژ و برسم و کستی و هوم و زمزمه نماز و غسل و روزه و زکوة و حج بعنوان شعائر دينی . هياهوی بسيار آگنده گشت
  . رواج يافت

  
  ..... گشته بودند نسبت بعربان با نظر کينه و نفرت مينگريستندباری مردم ايران، جز آنانکه بشدت تحت تاثير تعاليم اسالم واقع

سلطه عرب برای آنان هيچگونه . کسانی که درباره اعراب بدينگونه فکر ميکردند طبعا نمی توانستند زير بار تسلط آنها بروند
  .خاصه که استيالی عرب بدون غارت و انهدام و کشتار انجام نيافت. قابل تحمل نبود

  
نعمتها و اموال . خاندان ها و دودمان های زياد بر باد رفت. ر سيل هجوم تازيان، شهرها و قلعه های بسيار ويران گشتدر براب

. دختران و زنان ايرانی را در بازار مدينه فروختند و سبايا و اسرا خواندند. توانگران را تاراج کردند و غنائم و انفال نام نهادند
  . دين مسلمانی را نپذيرفتند باج و ساو گران بزور گرفتند و جزيه نام نهانداز پيشه وران و برزگران که

  
هرگز در برابر اين کارها هيچ کس آشکارا يارای اعتراض . همه اين کارها را نيز عربان در سايه شمشير و تازيانه انجام ميداند

 .ن بهرگونه اعتراضی می دادنداشت، حد و رجم و قتل و حرق، تنها جوابی بود که عرب خاصه در عهد امويا
 
 
 
 
 
 

  :بن مايه ها
 
 ١١۶فارسنامه ابن بلخی برگ )  ١(
 ٢٨٣مجمل التواريخ و القصص برگ ) ٢(
 ٢٩کامل حوادث سنه ) ٣(
 ٣٢۶بالذری، برگ ) ۴(
 ٨۵تاريخ سيستان برگ ) ۵(
 ٣٠تجارب السلف، برگ ) ۶(
ه است داستان آن اعرابی که حجاج او را واليت اصفهان داد و نيز از همين گون. ٧٧ و برگ ٧۶، برگ ١عيون االخبار ج ) ٧(

  طبع ١۶٠ برگ ٢مروج الذهب ج : رک. و او کسانی را که از ادای خراج طفره ميزدند سر بريد و سرهاشان در توبره کرد
 ٩۴و نيز رجوع شود به کتاب حاضر برگ . مصر
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