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 تاريخ و فرهنگ ايران
  ٩٢ برگ ٢پوشينه 

  دکتر دمحم دمحمی ماليری
 
  

در مقدمه جلد اول اين کتاب اجماال به اين مطلب اشاره شده بود که هنگامی که اعراب مسلمان بر مداين پايتخت دولت ساسانی 
کزی ايران بود مسلط شدند و ديوان خراج و مجموعه نظام مالی ايران دست يافتند و بر  همه عراق که در آن هنگام استان مر

را در اختيار گرفتند خود را با سازمانی منظم و تا حدی پيچيده روبرو يافتند که تصرف در آن را نه در حد توانايی خويش ديدند 
دند و به جای آن سنت خويش را و نه به مصلحت خود يافتند و به همين سبب و به حکم ضرورت در نظام موجود تصرفی نکر

که تقسيم اراضی مفتوحه بود تغيرر دادند و برای خراج آنجا هم عمر  همان نهادهايی را پذيرفت که خسرو انوشروان نهاده 
  .)١(بود

  
 يا آنچه در آن جا آمد اشاره ای مختصر به روی دادی مفصل و بسيار مهم بود که هرچند در تاريخها، در ذکر وقايع آن دوران،

خيلی به اجمال از آن گذشته و يا اصال به آن اشاره نکرده اند و به همين سبب هم هاله ای از ابهام آن را فراگرفته که خود بر 
ولی از آنجا که رفع ابهام از اين رويداد يکی از گامهای . بسياری از مسايل تاريخی آن دوران هم پرده ای از ابهام افکنده است

يستی برای روشن شدن تاريخ آن دوران برداشته شود به خصوص که آنچه در کتاب حاضر درباره ضروری است که می با
تقسيمات ديوانی و کشوری دل ايرانشهر خواهد آمد نموداری است از همان نظام ديوانی ساسانی که پس از آن دوران هم در 

عی می شود تا درباره آنچه در آن جا به اجمال گذشت از اين رو در اين جا س. همين تقسيمات همچنان باقی و برقرار مانده بود
  .توضيح بيشتری داده شود

  
در همان جلد اول اين هم به اجال گذشت که پس از شکست حمله ابوعبيد ثقفی به ايران عمر تا يک سال سخنی از ايران به 

رو به سامان نهاده و برخی از قبايل ميان نياورد ولی همين که شنيد سرداران ايرانی دست از نفاق کشيده و اوضاع ايران 
عربی هم که به مناطق مرزی ايران رخنه کرده بودن از آنجا رانده شده و به داخله صحرا بازگشته اند بر آن شد تا پيش از 

 و در اثر اين تصميم، عمر به تشويق آنها که تازه )٢(آنکه آشفتگی ايران برطرف شود حمله ديگری را به عراق ترتيب دهد 
  .وران رده را پشت سر گذارده بودند به چيزهايی متوسل شود که برانگيزنده آنها باشدد
  

 خليفه )چون آنجا را آسانتر می يافتند(از اين رو هنگامی که گروهی از قبيله ازد نزد او آمدند تا آنها را به جبهه شام بفرستد
 و هنگامی هم که )٣(به جنگ با ايرانيان برانگيخت ) ل کسریغناء آ(آنها را به هوای ثروت خاندان کسری يا به تعبير خود او 

به عراق برويد و به جهاد مردمی .... قبيله بنی کنانه و گروهی ديرگ از قبيله ازد برای اعزام به شام نزد او آمدند به آنها گفت
راث شما گرداند و شما هم مانند آنها بشتابيد که از انواع رفاه زندگی برخوردارند شايد خداوند سهم شما را هم از آن زندگی مي

  .)۴( که زندگی کرده اند زندگی کنيد
  
  
  

  لة يقرار خليفه با قبيله ُبج
  

ش بجيلة که قبيله ای پر جمعيت بود کرد و آنها برای پذيرفتن پيشنهاد وقتی خليفه همين پيشنهاد را به جريربن عبدهللا و قبيله ا
به گفته . )۵(که اسالم مقرر داشته بود طلب کردند عمر آن سهم اضافه را پذيرفتاو از غنايم سهمی بيشتر از حق خودشان 

بالذری، سهم اضافه ای که آن قبيله افزون بر سهم خود خواسته بودند يک چهارم از تمام غنايمی بود که در آن جنگ به دست 
و به گفته مسعودی يک چهارم از آنچه بود . )۶(و به گفته تبری يک چهارم از خمسی بود که سهم بيت المال می گرديد. می آمد

  .)٧(که از سرزمين سواد فتح می کردند
  

عمر برای آنکه چنان حمله ای را ترتيب دهد نه تنها چنان تبعيضی را بين جنگويان رواداشت بلکه باالتر از آن از  ُکملين  اهل 
ا زبون ساخته و از جامعه مسلمانان برکنار داشته و شرکت رده هم، که ابوبکر پس از درگيريهای فراوان با آنها سرانجام آنها ر

آنها را هم در غزوات مسلمين منع کرده بود، برای اين حمله ياری گرفت تا آنجا که در جنگ قادسيه چهرهايی همچون قيس بن 



ن خويلد االسدی و  و ُطليحة ب)٨(مکشوح و عمربن معدی کرب که شرح اسالم ستيزی آنها در يمن در جلد اول اين کتاب گذشت
  .مانند های اين ها را در صف سران و سرداران اين جنگ می توان ديد

  
 که از چنين مردمی با چنين انگيزه ها و چنين قول و قرارهای قبلی انتظاری جز اين نمی رفته که چون بر ناگفته پيداست

از نخستين . ند چنانکه سنت معمول آنها بودسرزمين سواد غلبه يابند درصدد تقسيم اراضی حاصل خيز آنجا بين خود برآي
خبرهايی هم که در اين مورد نقل شده چنين بر می آيد که خليفه عمر هم در آغاز جز اين نمی انديشيده، چون به دستور او 

حساب کرده بودند که در صورت تقسيم اراضی آنجا به هر رزمنده ای آن مقدار از زمين های کشاورزی می رسيده که محل 
 و حتی قبيله بجيلة هم که به سبب قول و قرار خاصی که با خليفه داشته و خود را دارای حقی )٩(شت سه برزگر می بودهک

خاص می پنداشته اند پيش از آنکه درباره تقسيم اراضی آنجا از سوی خليفه دستوری صادر شود خود بر مقداری از اراضی 
بالذری نوشته قبيله ربع جنگجويان قادسيه بودند و . و آن را تصرف کرده بودندآنجا که حق خود می پنداشته اند دست انداخته 

  .)١٠(عمر هم برای آنها سواد را قرار داده بود
  
  

  انصراف از تقسيم اراضی و اثر نظام آبياری آنجا در اين امر
  

رهايی که در اين مورد نقل شده بی آنکه بتوان بر پايه اين روايات درباره مقدار اراضی تصرف شده سخن گفت، از مجموع خب
اين را می توان مسلم شمرد که هنگامی که خليفه با آشنايی بيشتر با ضع محل و مشورت با صحابه پيغمبر که امر تقسيم را به 

  از اين فکر منصرف شد، در نامه ای به سعد بن ابی وقاص فاتح قادسيه نوشت که غنايم منقول را طبق )١١(صالح ندانستند
 بين رزمندگان تقسيم کند ولی زمين ها و نهرهای را همچنان در دست کشاورزان باقی بگذارد و از تقسيم آنها چشم معمول
به گفته بالذری آن کس که عمر ار از اين کار بازداشت امام علی بن ابی طالب بود که به او رمود اين مردم را به همين . بپوشد

  . )١٢(يه ای برای مسلمانان گردندگونه که هستند واگذار تا ما
  

به هر حال هنگامی که عمر نظر خو را داير بر انصراف از تقسيم به سعد خبر داد بخشی از اراضی سواد در دست قبيله بجيله 
 بود، و آنها هم با اين دستور حاضر به ترک آن اراضی نشدند، و داوری درباره کار آنها به خود خليفه کشيد تا وی با قول و

و برای قبايل ديگری هم که هنوز در انتظار تصرف سهم خود بودند اين . قراری که با آنها نهاده بود آن کار را فيصله دهد
دستور نامنتظر باعث نشد که آنها از چيزی که حق خود می پنداشتند چشم بپوشند، چه گذشته از گفتگوهايی که در اين مورد 

 گوشه ای از آن به تاريخ ها هم راه يافته است، از اين که دو دوران خالفت امام علی بين آنها و خليفه عمر صورت گرفته، و
 چنين بر می آيد که آنها خود را همچنان )١٣(بن ابيطالب در کوفه هم آنها در همين مورد به آن حضرت مراجعه کرده اند

  .صاحب حق می پنداشته و از مطالبه حق خود باز نمی ايستاده اند
  

ه خليفه را از تقسيم سواد بين قبايل عرب بازداشته عالوه بر نظام ديوانی و مالی آنجا که باعث آبادی آنجاگشته و ظاهرا آنچ
ساليانه وصول خراجی هنگفت را ميسر می ساخت، نظام آبياری آنجا و شيوه تقسيم آب بين کشاورزان بوده که بدون نظم و 

 امر خواه ناخواه اين نگرانی را در خليفه به وجود می آورده که در صورت  دقيق سامان نمی يافته و آشنايی با اينبیيترت
تقسيم اراضی بين اعراب ناآشنا با چنان نظم و ترتيبی، گذشته از اين که دولت نوبنياد را از چنان عايداتی محروم می ساخت 

ا به ويرانی کشند، و هم با اختالف و جنگ باعث می گرديد اعراب هم بر سر تقسيم آب به جان هم بيفتند، هم آن سرزمين آباد ر
بالذری در روايتی آورده که چون عمر سواد را . و ستيز با يکديگر خود به تباهی کشده شوند و از کار جنگ و جهاد بازمانند

ا انجا را به گشود، رزمدگانی که فتح آنجا را نتيجه جنگ و جهاد خود می دانستند به او گفتند اين جا را بين ما تقسيم کن چون م
عمر نپذيرفت و گفت اگر من اين جا را بين شما تقسيم کنم برای مسلمانانی که پس از شما خواهند . زور شمشير خود گرفته ايم

ماند و من بيم دارم که اگر آن را بين شما قسمت کنم بر سر آبها به جان هم بيفتيد و به تباهی کشيده آمد چيزی باقی نخواهد 
مطلب را کم و بيش در سخنان امام علی بن ابيطالب به همين مردمی که مطالبه تقسيم اراضی سواد را حتی همين . )١۴(شويد

در روايتی که در اين باره نقل شده آمده که آن حضرت هم به آنها . در  زمان خالفت آن حضرت هم می کردند می توان يافت
  .)١۵(ستيز برنمی خاستيد من سواد را بين شما تقسيم می کردمفرموده که اگر به جان هم نمی افتاديد و با هم به جنگ و 

  
  
  

نکته هايی که بايد در نوشته باال به آنها بيشتر ژرفنگری کرد، يکی گفته های عمر درباره چگونگی زندگی ايرانيان در آنزمان 
انی که در هجوم به ايران در سپاه نکته بسيار مهم ديگر اين است که جنگجوي.... از انواع رفاه زندگی برخوردارند.... است، 

تازيان شرکت داشتند بيشتر نامسلمان بودند و همانطور که از پيمان عمر و علی با آنها برميايد تنها هدف آنها پروه گيری و 
ا سپاه ايرانيان ب. تازش و راهزنی بوده است و نــــــه جهاد اسالمی و پخش و پيشرفت اسالم آنگونه که تازی پرستان می نمايند

وحشی تازی روبرو شدند که برای پروه گيری و تجاوز و غارت آمده بودند و اين نخستين رويارويی آنها با اسالم و مسلمانان 
پذيرا شوند و به راه روش .... با آغوشی باز ... پس چگونه ايرانيان ميتوانسته اند اين غارتگران و متجاوزان را . بود



ايرانيان پس شکستهای پياپی در زير بار ستم تازيانی بوده اند که مال . بوده دل ببندند؟؟؟؟ هرگزمهاجمان که اسالم و مسلمانی 
 زن فرزندان آنها را به بردگی کشانده بودند، چگونه چنين مردمی با ،  و آنها را از خانه و کاشانه رانده،و دارايی آنها را گرفته

 خود اين تازيان بر سر تقسيم اراضی و اموال به دست آمده به ؟؟بپيوندند؟؟ميل به دين تجاوزگران و مهاجمان ميتوانسته اند 
جان هم افتاده بودند و تا چندين سال بر سر پس دادن اين زمينها با يکديگر و با خليفه درگيری داشتند، آيا چنين مردمی با 

  ايرانيان رفتاری دادگرانه داشته اند؟؟
رد نااليقی و ناآگاهی تازيان از علم و دانش و روشهای پيشرفته آبياری و سيستم های در آخر نکته ای که بايد به آن اشاره ک

کارايی   به بازپسگيری زمينها ميکند، چون تازيان مجبورگوناگون ديوانی و کشورداری دولت ساسانی است که عمر و علی را 
از تازی پرستان ميشنويم که ايرانيان پيش از اسالم را نداشتند، ولی همچنان عظيم تشکيالت اين کافی برای گرداندن و توانايی 

  .بيسواد و وحشی بودند و اين تازيان و اسالم است که علم و دانش را به ايران ارمغان آورده است
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