
 

 )۴بخش (  تاريخ بزرگ کوروش فرهنگستان جهانی

 بخش چهارم: پيشينه ی تاريخی پيوندهای ايران و عرب

   

بخش سوم اين ُجستار را با گزارش زنده ياد عبدالحسين زرين کوب به پايان برديم که: «خسرو را هوس آمد که برای يکی از 
زادگان نُعمان دختری را نام بُرد و بسيارستود، اما نُعمان راضی  معَ  کسان خويش زنی بگيرد. زيد مجالی يافت و از خواهران يا

نمی شد که آن دختر را به درگاه فرستد و زيد می دانست که اين خود َسَبب خشم خسرو و نکبت نُعمان خواهد گشت. چون 
خشم خويش فروخورد و ی ندخسرو از پاسخ تلخی که نُعمان به اين خواستگاری داده بود آگاه گشت، سخت خشمگين شد. اما چ

فراخواند تا سخت گوشمالی دهد، هنگامی که نُعمان بيامد فرمان داد تا َبندش کردند و بزيرپای پيل   سپس او را به درگاه
و جانشينانش   افکندند، و بقولی زندانش افکندند تا بُمرد. پس از آن امارت حيره دوام نکرد و به اندک مدت بر افتاد و خسرو

گر از خاندان َلخم کس را به عمارت حيره ننشاندند و ازجانب خود بدانجا عامالن فرستادند. تا وقتی که خالد ابن ديس از آن پ
  ٣۵رويه  –وليد با سپاه مسلمانان آنجا را بگرفت و با مردم حيره بر جزيه صلح کرد.». دو قرن سکوت 

خاندان عرب تبار بنی َلخم» از فرمانروايی «حيره» يکی « ستکشتن «نُعمان بن منذر» به فرمان خسرو پرويز و کوتاه کردن د
بود که همراه با ديگر اشتباهات بزرگ او، زمينه ی فروپاشی خاندان   از اشتباهات نابخشودنی خسرو پرويز در کار کشورداری

ت ايرانيان از کسش ساسانی و شکست سپاه و مردم ايران را در برابر تازيان فراهم آورد. ما بهنگام بررسی انگيزه های
تازيان، کرانه های ديگری اين رخداد را نيز نگاه خواهيم کرد، شکست يک شاهنشاهی بزرگ از گروهی بيابانگرد، شايسته ی 

ژرف نگری های بسيار است، مردمی که می خواهند آينده ی بهتری برای زادمانهای آينده ی خود فراهم آورند بايد بی هيچ 
  گذشته ی خود برخيزند و گذشته را چراغ راه آينده سازند.ت هاهراسی به جستجوی اشتبا

بگزارش جرير تبری: « خسرو از بسياری مال و اقسام جواهر و کاال و اسب که فراهم داشت، و واليتهای دشمن که گشوده 
َحَسد نگريست و ه يدبود، و آن توفيق که در کارها داشت، گردنفرازی کرد و به غرور افتاد و حريص شد. در اموال مردم به د

وصول خراج را به يکی ازمردم دهکده ی خندق از واليت (بهر سير) سپرد که وی را (فرخزاد) پسر (سمی) گفتند، که مردم را 
شکنجه می داد و ستم می کرد و اموال کسان را به ناحق می گرفت، چنانکه کارشان به تباهی افتاد و معاششان خلل يافت، پس 

دشمن داشتند… روايت کرده اند که خسرو چندان مال فراهم آورد که هيچيک از شاهان نداشته بود و  رای خسرو و پادشاهی و
  کرد.  سپاه وی تا قسطنطنيه و افريقيه رسيد، وی زمستان به مداين بود و تابستان را مابين مداين و همدان به سر می

ر مرکوب داشت از اسب و يابو و اَستَر، و به جواهر و ظروف زاه گويند وی را دوازده هزار زن و کنيز بود و هزار فيل و پنجاه
  و چيزهای ديگر بسيار دلبسته بود.

و برای خدمت و نغمه گری و کارهای ديگر هزار ها کنيز   ديگری گويد که در مقر وی سه هزار زن بود که با آنها می خفت،
اسب برای سواری داشت و هفتصد و شصت فيل و د نصو سه هزار مرد به خدمت وی دربودند، و هشت هزار و پا  داشت،

  ٧۶۶رويه   دوازده هزار استر بنه ء او را می برد. تاريخ تبری پوشنه ی دوم

و چنان بود که خسرو مردم را خوار شمرد و چيزهايی را سبک گرفت که پادشاه عاقل و دور انديش سبک نگيرد، و گردن 
فرخ، ساالر نگهبانان در بارخويش را بگفت تا همه بنديان و زندانيان را بُکشد،  انادفرازی و ِجسارت را تا بدانجا رساند که ز

و چون شمارکردند سی و شش هزار کس بودند، و زادان فرخ از ُکشتن آنها دريغ کرد و بهانه ها آورد تا فرمان خسرو را به 
  کار نبندد.

يرشان می کرد و بزرگان را خوار می شمرد، ديگر آنکه حقت خسرو به سببی چند دشمنی مردم مملکت را بر انگيخت: يکی آنکه
« يک مرد فرومايه» را برآنها مسلط کرده بود. سوم آنکه فرمان داده بود همه زندانيان را بکشند،  فرخان زاد (پسر سمی) 

  چهارم اينکه مصمم بود همه فراريان را که از مقابلهء هرقل و روميان باز گشته بودند بکشند…

وصفی از زنان بود که نوشته بودند، آن نوشته را در جستجوی   بود که پادشاهان ايران را از زمان انوشيروان نانو چ«..  
  چنان زنها به واليتها می فرستادند ولی از ديار عرب چيزی نمی جستند و نمی خواستند.

سپيد روی، درشت ابروی، درشت ش، اگووصف آنها از زن دلخواه چنين بود: « راست خلقت، پاکيزه رنگ، سپيد گردن و بن
کشيده چهره، نکو   کشيده ابرو، سپيدی و سياهی ديده مشخص،  باريک بينی،  چشم، سياه چشم، زيبا چشم ، سرخگونه،

گشاده سينه، نارپستان، درشت بازو با ساق نکو و دست ظريف و انگشتان   افتاده گوشوار،  سيه گيسو، بزرگ سر،  اندام،
انه باريک، گردن باريک، ُدُرشت َکپَل، پيچيده ران ، ِگردزانو، سطبرساق، مچ پُر، ظريف پای، نرم مي کم،باريک، خوش ش



رفتار، نازَپرَور، ظريف پاشنه ، فرمانبردار، نيکونسب، سختی نديده، با آزرم، موقر، نيک سيرت، دل بسته به َنَسِب پدر نه 
، کوتاه زبان، نرم صدا، که زينت خانه باشد و مايه ی رنج دشمن ، اگر ودهآزمخاندان، و به خاندان نه قبيله، ادب آموخته، کار

  755تبری پوشنه ی دوم رويه   او را بخواهی بخواهد و نخواهی بس کند، باريک بين و شرمگين و لرزان لب و پذيرشگر.».

  ادامه ی اين جستار را از تاريخ يعقوبی پی می گيريم:

بود که دارای صفات نامبرده باشد و يافت نمی شد، پس عمرو بن عدی بن زيد که ری دخت« کسری (خسرو پرويز) بجستجوی 
برای کسری نامه ها را ترجمه می کردگفت: پادشاها، نزد بنده ات نُعمان (اشاره به همان نُعمان بن َمنذر پادشاه عرب تبار حيره 

که اين عمروبن عدی با نُعمان بيچاره دشمنِی  کنممی است) دخترانی و خويشانی است بهتر از آنچه شاه می جويد( يادآوری 
ديرينه داشت و اين کار را درراستای کينه جويی از نُعمان می کند تا زمينه تباهی آن مرد نگون بخت را بدست خسرو پرويز 

نُعمان فرستاد تا  نزددی ليکن نُعمان بپادشاه اعتنايی ندارد! و خود را بهتر از او گمان می بََرد!!. پس کسری قاص  فراهم آورد)
خواسته شاه بدست نمی   دختر خود را نزد او فرستد و همسر کسری گردد. نُعمان بفرستاده گفت:« آيا در گاوان عراق وپارس

   آيد؟» ..

را گاو ناميده است ولی خرد پذير نمی   يعقوبی و تبری پاسخ نعمان را چنين گزارش کرده اند که نعمان زنان ايرانی  اگرچه
مانند خسرو پرويزکه خود را « انسانی جاويدان در ميان خدايان و   که دست نشانده ی شاهنشاه چيره دست و زورآوریيد نما

خدايی توانا در ميان مردمان» می خواند چنين پاسخ نا بخردانه ای داده باشد. پس برای پيدا کردن راستی، پژوهش را ادامه می 
  دهيم:

  خود می نويسد:  دوره ی سامانی در گزارش شگرزارابو علی محمد ابن بلعمی گ 

گفت: « من در جهان کس ندانم و   « .. پس روزی کسری خواست که کنيزکی بدين صفت بخرد، پس زيد بن عدی به کسری
نديدم بدين صفت، مگر دختر نُعمان بن منذر، نامش حديقه که به پارسی می شود بوستان، چون روی آن دختر چون بوستان 

زيبايی نيست وليکن او را يقين بود که کسری هرگز آن دختر را نخواهد   زيد بن عدی می دانست که دختر نعمان بدين  ». است 
پس  زيرا عرب هرگز دختر به عجم ندهند.  ديد تا دروغش شناخته شود، و نُعمان آن دختر را هرگز به زنی به کسری ندهد، 

گفت نامه ی بنويس به نعمان تا آن دختر را به همراه خادمان سوی   عدی بن زيدکسری را دل به دختر نعمان مايل شد، و به 
پس خادمی را که برای آوردن دختر می فرستاد گفت: هنگامی که بنزد نعمان روی، اين نامه را بدو بده و تو خود  من فرستد. 

ن بياوری… آن پيک بنزد نعمان برفت و يشتخو نعمان جهاز دختر آماده ساخته است و تو دختر را با  به روم برو . تا بازآيی، 
و بسيار  در پاسخ خسرو نوشت: دختران عرب سياهروی باشند و بی ادب، و خدمت ملوک را نشايند…  نامه بداد. نعمان 

ه بَُود. و اندر نام و پيک را گفت: پادشاه را بگوی که اين دختر را نه چنان يافتم که شايسته پادشاه   نوشت  خوب  سخنان
و اين سخنی لطيف و نيکوست… و معنی سخن نعمان آن  : ( ان فی مها العراق لمندوحة لملک عن سواد اهل العرب) وشتن

فراخ چشم هستند که پادشاه را به سياهان عرب حاجت نيست. ( عربها چشم گاو  بود که : در سر زمين ايران، باندازه ای زنان 
عمان با واژه های دلپذير عربی به شاهشاه ايران پاسخ می دهد که در سر زمين ا نينجکوهی را زيباترين چشم می دانستند، در ا

ايران زنان فراخ چشمی که چشمانشان بزيبايی چشم گاو کوهی است فراوان يافت می شوند و شاهنشاه را نيازی به زنان سيه 
ارسی واژه ی گاو را برای زنان ايرانی ه په بروی عرب نيست) ولی زيد که دشمنی ديرينه با نعمان دارد در برگردان اين نام

  بکار می برد و چنين وانمود می کند که نعمان به زنان ايرانی و زنان شبستان شاه دشنام داده و آنان را گاو ناميده است..

عجم  ناواه گزيد اين معنی به ترجمه بگردانيد، و چنان باز نمود که ايدون همی گويد که ماد   گزارش بلعمی را پی می گيريم:
نُعمان بی ادب است و گستاخ شده است،  َمِلک را چندان هستند که مهترزادگان عرب او را به کار نيايد… پس زيد گفت که

که او دختر خود را به شاه ندهد. کسری از اين سخن به خشم آمد و  معلوم نيست چه انديشه ای به سر دارد، و من می دانستم 
ت عرب معزول کنم، و ملک عرب را به کس ديگر واگذارم، و نعمان را بُکشم يا به خدمت اليز وسوگند خورد که نعمان را ا

بسيار از عرب  خويش خوانم و اگر نيايد، به ستم بيارمش… و چون پرويز بر ُنعمان خشم گرفت، اياس را بخواند و او را سپاه 
  و نُعمان را گردن ببند و به پيشگاه من فرست…ين بنشو عجم داد و گفت: برو و ملک حيره را بگير و آنجا بفرمانروايی 

که داشت همه   چون نعمان اين خبر بشنيد، از پيش اياس بگريخت با عياالن و اهل بيت و زنان خويش، و اسب و سالح و آنچه 
شيبان سپرد که در سراسر باديه مردی حديقه را به مردی بنام هانی بن مسعود از قبيلهء بنی   را با خود ِببُرد، و دختر خود

در سالح خانه او، چهارصد پاره جوشن   بنزد تو آوردم.. ازاو نبود و به او گفت: اين عيال و خواسته و فرزند به زنهار  بزرگتر
ه بود و در اصطبل او چهارصد اسب تازی و مال بسيار که همه را به هانی بن مسعود سپرد و خود با زنش جريده برفت و ب

نعمان در   از بيم کسری او را نپذيرفتند. سوی قبيله خويش رفت و از بزرگان قبيله خود خواست که پناهش دهند، ولی ايشان 
تو که گناهی   کار خود متحير بماند و ندانست که کجا رود. زنش گفت : برخيز و نزد کسری برو، از وی عذر خواهی کن،

بهتراز اينهمه خواری است که از هر فرو مايه همی بينی. نعمان گفت: راست می  شد،نکرده ای که او تو را بکشد، اگر هم بک
پس برخاست و به درگاه کسری شد و دانست که کار اورا زيد بن عدی پيش کسری تباه کرده است. پس چون پيش  گويی. 

مرا به تو جز آن  ی زيد، نامه اين غالم، يعن کسری آمد، زمين بوسه داد و آفرين کرد و عذرها خواست و کسری را گفت: 
  گفته است بر من ..  ترجمه کرده است که من نوشته بودم و دروغ 



حديقه، دختر نعمان، چون اين خبر  کسری فرمود تا نُعمان را باز داشتند و روز چهارم در زير پای پيالن انداختند تا بمرد.      
ا ( مسيحی) شده بودند و دين عرب را رها کرده بودند. پس چون و غمگين شد. و نعمان و فرزندانش همه ترس بشنيد دلتنگ

حديقه بشنيد که پدرش بکشتند، برخاست و به صومعه هند شد و هم آنجا عبادت همی کرد تا به آيين ترسايی بمرد. و امروز آن 
  صومعه را دير هند خوانند.

طلب کن   نعمان ( دارايی او را ) از هانی ابن مسعود چون کسری نعمان را هالک کرد به اياس بن قبيصه نامه نوشت که ترکه ٔ 
اياس کس بفرستاد بنزد هانی بن مسعود و پيام داد که بايد که ترکهء نُعمان را بنزد شاه بفرستی،  و به پيشگاه من بفرست. 

گفت گروه بنی شيبان و هانی جواب داد که تا جان دارم ترکه ی نعمان رابه کس ندهم، اياس بناگزير نامه ای نوشت به کسری و 
گروه بنی بَکر و بنی َعَجل مردمانی بسيارند و جنگجويان دلير و مبارز، و خوب است که پادشاه بداند که اگر بايد با آنها بجنگم 

به سپاه بسيار نياز خواهم داشت. کسری چون اين بشنيد خواست که سپاه بيشتر بفرستد ولی در پيشگاه او مردی بود بنام 
زرعه که به خسرو گفت: پادشاها! ايشان اندرزمستان بپراکنند و دشوار ايشان را توان يافتن، هانی ابن مسعود  نعمان بن
بسر آبی آيد نام آن (ذی قار) اين آب در ميانهء راه بصره است به  تابستان که شد خود به همراه همه ی بنی شيبان   شيبانی،

همه بر سر آن آب جمع   هم بنی شيبان و هم بنی بکر و هم بنی عجل درزمانی بفرست که  مداين بنا براين سپاه را
پس پيک فرستاد سوی اياس که جنگ عرب را آراسته باش که سپاه خواهم فرستادن پيش تو.  کسری گفت خوب گفتی!  شوند. 

پس  بگويد.  اياس را اين سخن سخت آمد از جنگ کردن با عرب (که همه خويشان خود او بودند) ولی جرات نکرد چيزی
قيس بن مسعود و کاردار کسری بود بر سوادعراق و مهتر بود اندر همه عرب و سپاه بسيار   مردی بود از بنی شيبان بنام

کسری به او نامه نوشت که سپاه را ِگرد کن و همه ی رزمندگان عرب را که با تواند از سواد عراق برگير و سوی  داشت. 
ر ُملک عرب و او را ياری کن بجنگ کردن با بنی شيبان و بنی بکر و هانی بن مسعود. چون اياس برو که خليفه ی من است ب

اين نامه به قيس بن مسعود رسيد او را سخت آمد با همه قبايل عرب و خويشان خود جنگ کردن و از بيم کسری هيچ 
مردی از بزرگان عجم را بنام هامرز با گفتن. پس دوهزار مرد از عرب ِگرد کرد و سوی اياس رفت به حيره . کسری  نيارست 

بسوی حيره فرستاد و از پس او سرهنگ ديگری بنام هرمز خراد را با هشت هزار سپاهی بسوی اياس  دوازده هزار سپاهی 
 ِگرد آمدند. آنگاه اياس را به فرماندهی سپاه گماشت و بفرمود که لشکر بِِکش به حيره  بن قبيصه روانه کرد. همهء اين سپاه 

اياس لشکر کشيد و برفت و سوی ذی قار شد و هانی بن مسعود با بنی شيبان و بنی بکر و بنی عجل به ذی  برو.  و بجنگ 
قار نشسته بودند، چون خبر سپاه بشنيدند هانی مردم خويش را ِگرد کرد و گفت چه می انديشيد؟ کسری اين سپاه را که فرستاده 

در سپاه آنها چهل هزار رزمنده است، ولی شمار ما  که نزد من به امانت است بزور گيرد.  است تا زنهاريان و ترکهٔ  نُعمان را
مهتری بود نام او حنظلة بن ثعلبة بن شيبان، او به هانی گفت تو زينهاری و ترکه   کمتر است. در ميان عربها از ده هزار هم 

    ی نُعمان را نگهدار، ما جانها بدهيم و زينهاری ندهيم. 

ياس فرود آمد هر دو لشکر برابر هم بنشستند. سپاه َعجم آب دو روزه داشتند، ولی ايشان خود بر سر آب بودند، پس چون ا
روز ديگرجنگ کردند و لشکر عجم تيرباران کردند و   اياس حيله بکار برد و آب بسياراز چاه برون کشيد تا آب در آن نماند.

ود ببردند. لشکر عجم چون آب يافتند و مانده شده بودند ،از پس ايشان نرفتند، عرب فرار کردند و آن مال و دارايی هم با خ
    همانجا فرود آمدند و آب چاه همه بخوردند و آن شب بر سر چاه ذی قار بماندند.

روی ما قبيلهٔ  خويش را ِگرد کرد و گفت ما کجا می رويم؟ پيش  نيامده. پس همه  روز ديگر هانی دريافت که سپاه از پی ايشان 
شما  نُعمان و زن و دختر او را بايشان سپارم،  من اين دارايی  بيابان وريگزار بی آب است ، همه از تشنگی خواهيم مرد، 

بازگرديم و تا جان داريم  ايشان را از اين سخن عار آمد، گفتند که تو پيمان خود نگهدار، ما  خويشتن در باديه هالک مکنيد. 
عجم و سپاه اياس همه تشنه شدند. در اين   ازگشتند و پيش سپاه اياس آمدند و آن روز جنگ کردند.پس ب جنگ خواهيم کرد. 

ميان هرکه از عرب با سپاه اياس بود همه را اندوه آمد که بايد با هم تباران خود بجنگند! اياس کوشيد تا از چاه ديگری 
د اياس (فرمانده سپاه خسرو) پيش هانی کس فرستاد و گفت از سپاه عرب و عجم همه ِگرد آمدن  بدست آرد ولی آب نيافت.   آب

سه کار يکی بکنيد يا ترکه ی نعمان بازدهيد تا بازگرديم و من از کسری بخواهم تا اين کردارهای شما را عفو کند يا چون شب 
يم يا جنگ را آراسته باشيد. ايشان درآيد بگريزيد و هر کجا خواهيد برويد تا ما بهانه کنيم که همه بگريختند و ايشان را درنيافت

اندر ميان عرب سر برنتوانيم آوردن و تا  همه با هانی و حنظله ِگرد آمدند و گفتند اگر دارايی و زن و فرزند نُعمان را واگذاريم 
آنکه  جهان باشد از اين عار نرهيم، و اگر بگريزيم عاری عظيم تر باشد، ديگر آنکه باديه است همه هالک شويم، و ديگر

راه ديگری   رهگذر ما بر بنی تميم است و ميان ما و ايشان عداوت هاست و ما را همه بکشند، پس ما را جز جنگ کردن 
نيست. پس سوی اياس رسول فرستادند و گفتند ما جنگ خواهيم کردن، تو نيز جنگ را مهيا باش که اگر در جنگ کشته شويم 

هانی آن شب چهارصد اسب و چهارصد زره بر قوم خويش ببخشيد و گفت  تشنگی. دوست ترداريم که در باديه هالک شويم از 
همه سپاه صف برکشيدند.. آن   اگر ظفر ما را بود بازجای نهيم واگر ظفر ايشان را بود اين نيز گوهالک شو، چون فردا شد،

ری از عرب را بکشتند و عجم همه تشنه روز جنگ کردند و اندر عجم تيراندازان بسيار بودند تيرباران کردند و به تير، بسيا
  بودند و آب نيافتند و صبر همی کردند تا شب اندرآمد و هر دو سپاه فرود آمدند.

قيس بن مسعود که در سپاه عجم بود دلش با هانی بود از بهر آنکه با هم خويشاوندی داشتند. بنا براين خواهان پيروزی هانی 
ستاد و هانی و حنظله و عرب را گفت مرا از دل و جان با شما پيوند است و ميخواهم بود. پس به شب اندر سوی ايشان کس فر

خويشان من، وليکن بسوی شما بزنهار نتوانم آمدن  که ظفر شما را بود نه اياس را و نه عجم را که ايشان بيگانه اند و شما 
عجم بهزيمت شوند يا آن خواهيد که چون فردا صف  که ندانم که ظفر که را بود و آن دوست تر دارم که امشب بگريزيم تا گروه



جنگ راست شود و جنگ درپيوندد ما پشت بدهيم و روی بهزيمت نهيم تا عجم جملگی عاجز و حيران شوند و ايشان نيز 
 عرب بدين خبر بسيار  هانی و حنظله و جملهٔ  عرب گفتند ما آن خواهيم که فردا در صف جنگ هزيمت شويد.  بهزيمت روند. 

شاد شدند و نشاط کردند و فال زدند بر کشتن هامرز ساالر لشکرعجم که ظفر مر عرب را باشد… پس لشکر عرب چون خبر 
  قيس بن مسعود بشنيدند بر جنگ حريص شدند…

بدين ترتيب در پی زنبارگيهای نا بخردانه ی خسرو پرويز، از يکسو دست خاندان بنی لخم که دوستان ايران بودند، از  
بدست پادشاه ايران در   می توانست باز دارنده ی يورش تازيان به ايران باشد،  روايی حيره کوتاه گرديد، و سد بزرگی کهنفرما

هم شکسته شد، و از سوی ديگر شکست سپاه بزرگ ايران از شمار اندکی از تازيان زمينه ی شکست های بزرگتری را فراهم 
  آورد.

به او و  مفصلی در باره ی سال های آخر فرمانروايی خسرو به ويژه رويدادهای مربوط  هر يک از منابع دوره ی اسالمی شرح
پسرش شيرويه آورده اند. در اين ميان گزارش فردوسی از همه مفصل تر است . پرداختن به اين گزارش ها در اينجا چيزی بر 

ابن اثير  -فردوسی –ثعالبی  –دينوری  –طبری  محتوای تاريخ نخواهد افزود. عالقمندان می توانند خود گزارش های مخصوصاً 
و مير خواند را به طورمستقل بخوانند و آن ها را با دانسته های خود بسنجند. مهم اين است که يکی از مقتدرترين شاهان  –

خود  سال با بی هودگی و بدون کوچک ترين نشانی از فرزانگی فرمان راند و از شانس خوبی که داشت ، 38دورهء ساسانی 
همه نوع عشق و عيش و نوش روزگار خود را چشيد و کشورش را با هزار سالی که صرف ساختار فرهنگی و مدنی آن شده 

   ٣۶۶پوشنه پنجم ، رويه  –هزاره های گمشده  -بود آماده ی يک فروپاشی برق آسا کرد.پرويز رجبی

  

  با ايران نگاه خواهيم کرد. پايان بخش چهارم . در بخش پنجم باز هم به پيشينه ی پيوندهای عرب
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