
 502 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 سومو  هشتادشماره ، و یکم بیستسال 

  9311 پاییز

 

ه.ق( 11تا  11و مسلمانان در دوره فتوحات ) یرانیانا یاسیمذاکرات س

 

 22/8/6333 تاریخ تأیید:              5/3/6331 تاریخ دریافت:          
  1 ییعمله قشقا یپژمان افخم 

  2 آبادیاحمد زنگنه
  3 یاریحسن اله

به دست مسلمانان گشودده دوو و  وز از     یاندر دوره ساسان یرانا ینسرزم

منواب    یآغواز دووب بررسو    یوران اعراب مسلمان بر جامعوه ا  یجیآن، تسلط تور

 11 یالو  11 یهوا  فتدحات سوا   یانکه در جر دهو یدوره نشان م ینمربدط به ا

 یاسوی س یوگدهوا  و اعوراب مسولمان، گ وت    یوران ا یهبقب در محووده مرزهوا 

و مسولمانان انجوا     یانساسوان  یو فرمانوهان نظام یاسیرهبران س یانم متعودی

 یو نتدانسوت موان  از بررودرد نظوام     یونرسو  ای یجهمذاکرات به نت یندو، اما ا

بور   یمبتنو  یخیتوار  یو  بر روش تحل یهآن است با تک ی  ژوهش در  ینگرددب ا

مذاکرات،  یچگدنگ سیضمن برر یا رانه متن و با است اده از مناب  کتاب ی تحل

                                              

 دانشججه خ یجججار ،جج  ه  ب یججن   ایجج ا      بعججا اا امجج      یجج ا ا یختجج   دانشججی د دریجج د . 1
(pezhman.ghashghayi@ gmail.com). 
   ب یججن   ایجج ا   ،جج  هاربعججا اا امجج    دانشججه خ یججج    یجج ا ا یختجج   ددریجج ا ددانشججی . 2
(Aza.zagros@gmail.com). 
  یج ا  ب یجن   ا   ،ج  ه  اردانشجه خ یجج    یخگج هخ تج     ی  بعجا اا امج    امجی د    یج ا  ا یخت   ددری ا. 3
(Hasanallahyari@Pgu.ac.ir). 
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هوای   فتوه یا بیونما یینمذاکرات و وقدع جنگ را تب یوننرس یجهبه نت یاصل ی دل

ین بوین رورف  در  ایجاد ناآرامیبوون ، مذاکره و چنویننده  ژوهش نشان میاین 

مبتنوی  راهبوردی  مسلمانان و گ تموان  باورهای دینی اما به دلی   ،صدرت گرفت

بین ررفین بیشتر به سمت رجو  رودانی   وگدهای  گ تبر تحلی  مادی ایرانیان، 

بینوی  بو ر   همراه با ردد ،این رویکرد مت اوتِ ررفین سرانجا سدق  یوا کردب 

با این حا  به نظر وگدها بروز جنگ را گری نا ذیر کردب  گ تایرانیان در جریان 

   ویو آموه بددبت ل لی  نهان در اردوگاه ساسانی  ،رسو در  ی این مذاکرات می

 

 .، اعراب مسلمان، فتوحات، ساسانیان، مذاکرات سیاسیایرانیان :کلیدواژگان

 مقدمه. 1

باا   اعراب مسلمان و ساساانیان  وگوی نخبگان سیاسیبر اساس روایتی مشهور، آغاز گفت

. آن پیام، نظامی نبود و موضوع تا شد شروع م(856-290) 1به خسرو پرویزپیامبر هنام

)د.  حارثه بن یثنّبه تشویق کسانی چون مُ . ابوبکرسکوت ماندم ق.(11 -11) خالفت ابوبکر

الاد موفاق شاد    د. خارستفسوی مرزهای غربی ایران به ا ر ق.(51)د.  ولید بن ، خالدق.( 11

 ، را فااتک کنااد. پااف از رفااتن خالااد بااه سااوی شااام حیاارو و چنااد روسااتای اناارا  آن

 باا ایرانیاان   دیگار  را برعهدو گرفت و چناد درگیاری کوچا     فرماندهی مسلمانان مثنی 

 پیش آمد.

را  ق.( 25)د.  ابای وااا    بن و سعد ق.( 11)د.  ابوعبید ثقفی ،ق.(51-11) خلیفه دوم

 را مسلماناناما دفع کامل به پیروزی رسیدند،  . در جنگ جسر ایرانیانکردفتک ایران روانه 

به  رو دوبارو ،های پیشین و رفع ضعفدرنگ پف از مدتی  . بنابراین، مسلماناندنگرفتن پی

                                              

 یشم هی د.ق   . می ، د 1
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و در نهایات   م.(825-811سوم ) فرار یزدگرد، نبرد اادسیه، فتک مداین نهادند.سوی ایران 

  .مسلمانان بودمقاومت منسجم ایرانیان در برابر ، واپسین جنگ مهم نهاوند

، گذشته از موضوع جنگ، چه در جریان فتک ایران پرسش پژوهش حاضر این است که

و دالیل اصلی به  دو نر  وجود داشت؟سیاسی  -نظامیوگوهای  گفت ی درادبیات و لحن

اریخی تحلیال تا  از روش وگوهای نرفین چه بود؟ در ایان پاژوهش   نتیجه نرسیدن گفت

 است.ای استفادو شدو  مطالعه کتابخانهمبتنی بر تحلیل متن و با تکیه بر 

هاا باه وسایله    در خصو  فتوحات مسلمانان در حوزو الماروی ساساانیان، برخای تاالش    

توان به افرادی مانند حسین مفتخاری   گران معاصر صورت گرفته است. برای نمونه می پژوهش

، عبدالحساین زریان کاوب )د.    ز ورود مسلمانان تا پایان ناهریانتاریخ ایران ادر اثر خود به نام 

و   ستیز و ساازش در  1، جمشید کرشاسپ چوکسیتاریخ مردم ایرانق.( در اثر خود به نام  1250

 اشارو کرد.  تاریخ ایران در ارون نخستین اسالمیق.( در  1211)د.  5برتولد اشپولر

باه فتوحاات مسالمانان در المارو ساساانی باا        گاران در اشاارو   هر کدام از این پژوهش

و شار  نتاای     گران، تنها به بیان نبردها اند. این پژوهش به موضوع پرداخته رویکردی روایی

ایشاان، ارتباانی باا ماذاکرات نظاامی و       اند. از این رو، بیشتر مطالبعملی آنان توجه نمودو

فروشانی در مقاله خود باا عناوان    وگوهای نرفین ندارد. در این بین، نعمت اهلل صفریگفت

باه موضاوعی مشاابه و     های مسلمانان با ایرانیان در آغااز فاتک ایاران    درآمدی بر صلک نامه

  تحلیلی بر اراردادهای صلک مسلمانانای دیگر با عنوان  چنین، مقاله است. هم نزدی  پرداخته 

 1.است پیش رو پرداخته  نوشته پروین ترکمنی آذر به موضوعی نزدی  به پژوهش با ایرانیان

                                              

1. Jamsheed kairshasp Choksy. 
2. Bertold spuler. 

د آماد ب  صجج  ن مجه هج د ماججم ن   بج       »  .ک  نعمت اهلل صف د ، هی نی    ب اد ب  می باشی . 3
تحجاجی »   پ هین ت رمنی آذ   111-05  ص 2 ش  ،صجن مه ت  یخ ام    «ای انا   د  آغ ا ،ی  ای ا 

 .115-01  ص 86 ش  ،صجن مه ، هنگ هیژخ ت  یخ  «ب  ق ا داده د صج  ماجم ن   ب  ای انا  
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دهد، این نویسندگان اراردادهای صلک پف  با این حال، دات در هر دو مقاله نشان می 

اناد. محتاوای ایان مقااالت، بررسای       از رخداد فتک را در کانون توجاه خاویش اارار دادو   

اراردادهای صلحی است که با به نتیجه نرسیدن مذاکرات دو گروو متخاصم و بروز جنگ 

که موضوع پژوهش پیش رو، بررسی ماذاکرات پایش از وااوع     شدو بودند. حال آن تنظیم

 ها است.  جنگ و تنظیم صلک نامه

نظاامی   -کوشد باه ماذاکرات سیاسای    با توجه به این پیشینه، تحقیق مقاله حاضر می

و.ق در محدودو المروی ساسانیان از حیرو،  51تا11های  میان مسلمانان و ایرانیان در سال

غربی عراق کنونی و شرق سوریه کنونی تا نهاوند، در فراسوی فرات جنوبی در جنوب  وااع

ایاران از   هجبهمرتبط به ابهام در چگونگی ثبت اخبار وااع در جنوب همدان فعلی بپردازد. 

مشکلی اسات  حات فتوسرودو شدو به وسیله مسلمانان دربارو این سوی مسلمانان و اشعار 

 وجود دارد. مربوط به این دورو موضوعات در تحقیق هکه در زمین

فتوحاات  وااوع  نسبت باه زماان   اابل توجهی منابع موجود با فاصله زمانی  چنین،هم 

در االاب   ها در اسناد و مکاتبات فاتحان و والیاان  اخبار، اشعار و نامهو همه اند  شته شدوون

و  رسیدو اسات  بعدیان ادوار سینه به سینه به دست مورخ و به صورت شفاهی های سنت

باشاد. بار   شدو تر  یا مفصل و تر ها و اخبار خالصه که برخی از گفته وجود دارداین احتمال 

وگوهاای میاان نارفین     شود از کلیات روابط و گفت این اساس در این پژوهش تالش می

وگو در آن دورو زماانی  های بنیادین موفقیت و یا عدم موفقیت این نوع گفتنزاع به مؤلفه

 رداخته شود.پ

 ها. نخستین رویارویی1

ق.( 51)د.  ولیاد  بن ، خالدق.( 112)د.  اعثم ابنالفتو  و ق.(  110)د.  تاریخ نبریبراساس 

دیگار بارای    ای های غربی ایران و ناماه  ایالت انبرای مرزبان ای نامه ،در هنگام فتک حیرو

 نویسد: او در نامه اول، خطاب به مرزبانان می .نویسد میحاکم حیرو 

ستایش خدا را که نظام شما را از هم گسیخت و فکر شما را سستت کترو و    
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بته ویتن متا ور     .اگر چنین نکروه بوو برای شما بدتر بوو .میان شما تفرقه انداخت

تتان واگتراریم و ستوی اقتوام ویوتر رویتم وگرنته        آیید که شما را به سترزمین 

وست وارند که شما زنتدگی  وست قومی که مرگ را چنان وه خواه ورآیی ب نابدل

   1.را ووست وارید

آن، تفاوت در لغات و اصطالحات آمدو اسات اماا مفهاوم     اندکیبا  الفتو  این نامه در

 نویسد: می حیرو بزرگ 1که عبدالمسیب دوم خالد در نامهچنین،  هم 5.ن استیهم

ور چشتم ایشتان عظمتتی     ام که مرگ رامن جماعتی را به جنگ شما آوروه

 .  4جان را نزو ایشان قیمتی نهنیست و 

. باا ایان   اناد  ها دادو نامهاین به  پاسخیایرانیان چه  که ای نشدو است باال اشارومنابع در 

شود که وی از اختالفات و نزاع درونی حکومت ساسانی بای  حال از دو نامه خالد فهمیدو می

نامه، انتظار پاسخ ندارد  وگو نبودو است. او پف از ارسالهای وی برای گفتخبر نیست و نامه

 کند. ها، اتمام حجت میماند و او به نوعی با این نامهو نوشته او، بیشتر به رجز خوانی می

ساسانی آن دورو را مورد توجه اارار داد  زیارا وجاود نظاام      در نامه نخست باید جامعه

 امار  مسایحیان در ارتدکف و  های غیر پیروان فراه فعالیتنبقاتی بسته در جامعه ایرانی، 

برای مسلمانان در این نکته  2.کردند آتش و خانوادو ساسانی اخالل ایجاد می ،دفاع از معابد

ای جدید، عامه مردم  ای باشد تا بتوانند با نشر عقیدوتوانست برگ برندوهنگام فتوحات می

                                              

 .1505  ص 4ج  طب د ت  یخ. طب د  1

 .0  ص الفی ح اعثم ر ،ی  ابن. 2

.  دبج یجن   ایجن   ح رم   . عباالماا  د  م ل دهاادهم هی د به هنه   ه هد ماجم ن   به حا خ3

 ناات. صمشخد گذیت اه اد به اه ناا نا ه م ل ای  خ  اا این ج ی   پس من بع 

 .03  ص هم  . 4

 .033  ص ت  یخ ای ا  بعا اا ام  ا ین ر ب   ؛11ص   م لک ه اا ع د  ای ا . لمبی    0
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زگو کننادو  ها باا ایران را به رهایی از نبقات اجتماعی منبسط تشویق کنند. این گونه نامه

کردند در جبهه ساساانی تفرااه   جریانی اجتماعی است که مسلمانان با درک آنها سعی می

 ایجاد کنند.

حارثه در حیارو باا فرمانادهان     بن مثنی ق،11ام در سال ی شاز رفتن خالد به سو پف

ابو  و 1هایرانی را هرمز جادویو ق.( نام فرماند810)د. اثیر  ابنو  نبری. وارد نبرد شدایرانی 

هرمز در منابع آمدو است، . نویسند می 5ق.(12)د.  ق.( بهمن جادویه251)د. علی مسکویه 

 : نوشت ای به مثنی نامهدر جادویه 

روستتاییان   ور مستکویه   من به سوی تتو ستهاهی از فرومایوتان سارستی      

ند. جز به نیروی ایشان بتا شتما سیکتار    هست فرستاوم که مرغبانان و خوک چرانان

  3.نخواهم کرو

  :برای او نوشتمثنی  ،هرمز جادویهپاسخ نامه در 

ی ور أگری ... امتا آنهته بته ر    طغیان گویی ... یا تو وو صفت واری، یا وروغ

را  اید، سهاس خدایی را که نیرنوتانیابم این است که شما به این کار ناگریز شده

 4.چرانان باز گروانیده استک هم به مرغبانان و خو

ماند و ناوعی تحقیار در آن نهفتاه    چون نامه خالد به رجز خوانی میه جادویه، همنام 

 است. نوع ادبیات جادویه در متن باال، بیشتر ناشی از دست کم گرفتن نر  مقابل اسات. 

سیاسی ا  های  بندی گرووها و  آشفتگیسبب که ساسانیان به دهد  میمثنی با زیرکی پاسخ 

                                              

 .1315-1351  ص 3ج  الک مل ،ی الی  یخاثا    ابن ؛1004  ص 4ج  ت  یخ طب د. طب د  1

 .380  ص تی  ب االمم ه تع قب النممماک یه   ابن. 2

 .هم  . 3

 .380  ص النممتی  ب االمم ه تع قب ماک یه   ابن ؛1004  ص 4ج  ت  یخ طب د. طب د  4
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بناابراین از روی   .نساجم و کاارآزمودو بارای نبارد بفرساتند     اند ساپاهی م  نظامی نتوانسته

 اند.این گروو را فرستادو ،ناچاری

. ق11در خلیفه دوم، جنگ جسار   ودر دور مسلماناننخستین درگیری بین ایرانیان و  

ابوعبیاد ثقفای   مسالمانان در ایان ساپاو،    شخصیت ترین  ، مهمبود. براساس گزارش منابع

و  حارثه از روابط و اصول سیاسای آگااهی بیشاتری داشات     بن مثنیاما ، بزرگ بودو فرماند

حارثه برای امید  بن مثنی، شد. پیش از جنگ محسوب می مسلمانانگوی اصلی سپاو  سخن

 : گفتبخشیدن به سپاهیان 

ایم و بر این جبهه را سخت مدانید که ما روستای سارسیان را گرفته !ای مروم 

ایم و کستان ستیش   ایم و به آنها وست اندازی کروهسواو تسلط یافتهه بهترین نیم

 1.اهلل اوامه واروءشا اند و ان ت کروهأاز ما با آنها جر

هاای بعادی   کند. ایان روش در دورو  گرایانه را بیان مینامه، نوعی رویکرد مادی متن

هاایی آشاکار از ایان    ای که دورو خالفت خلیفه ساوم، نموناه  نماید. به گونهمیبیشتر رخ 

خاورد و  ها در بین مسلمانان و به خصو  سردمداران حکومتی به چشام مای  گراییمادی

 در گفات کاه   بایاد  بنابراین 5دهد.الشعاع ارار می اهدا  و کیفیت جهاد مسلمانان را تحت

 مارور  باه  بعادها  که داشت وجود ااتصادی تمایالت از هاییرگه نخستین، فاتحان اندیشه

 یافت. بروز اسالمی المرو در سیاسی جدید فضای با ایجاد و زمان

 عناوان ه با  آن را عنوان اولین نبرد مهم، توجه مورخان را جلاب کارد و  ه ب نبرد جسر 

انالعاات جالاب    ،روابط سیاسی در این نبرد باب منابع درشناختند.  یتاریخی مهمه حادث

گازارش   اسااس بر  و بهمن جادویه بود ،سپاو ایرانیانو . در نبرد جسر، فرمانددارندتوجهی 

                                              

 .1066  ص 4ج  ت  یخ طب د. طب د  1

   المعج    دینج  د    ؛26  ص 0ج  اناج ب االیج ا   بج ذ د    ؛852  ص الم ،قا تبک     ابن. 2

 .111  ص ی ،ت ه مج راتاب  عجی م دهدد  ؛ 332  ص م هج الذهبماع دد   ؛110ص 
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باه  مردانشاو پف از بازگشات   بود. صیشخصی به نام مردانشاو خَمسلمانان سفیر ، نبری

پف  ق.(12ثقفی )د.  کنند. ابوعبیدو را تمسخر می آنانکه پارسیان  داداعراب مسلمان خبر 

، ابوعبیاد  1.شاد تار   مصامم ، از رود دجله به سمت ایرانیان عبوربر  از شنیدن پاسخ ایرانیان

سلیط با تنی ، پف از عبور از رود 5و از پل عبور کرد. را ترسو خواندنامی از مسلمانان لیط س

 د: گفتنچند به ابوعبید 

انتد، آنهتا بترای متا      اند با سهاهی مانند سارسیان روبه رو نشده عربان تا بووه

 اند کته تتاکنون نیامتده    ما آمدهه اند و با گروه و لوازم فراوان به مقابل بسیج شده

 3.و فر نیست بووند. اکنون ور جایی مقر واری که مجال و سناهی برای کر

ماداران و سارداران    ابوعبیدو به بهمن جادویه و پاساخ سیاسات  ه منابع به مضمون نام

ابوعبید با دهند که  های کوتاو و نااص نشان می اما همین روایتاند،  ای نکردو ی اشاروایران

هاای واااع بیناناه سارداران و     دشمن رفته است و توصیهپروا به سمت تحلیل خویش، بی

با  سلیطبزرگان خود را نپذیرفته است. رفتار ابوعبید، نمونه بارز عقیدو بدون پشتوانه است. 

از دنیا  جراحتهمین بر اثر گردید و بعدها و مثنی زخمی شد کشته شکست در این جنگ 

 2سرودند. این وااعه در اندوو یاشعار ، مسلمانانپف از این شکست 2رفت.

 سیاسی مذاکراتنبرد قادسیه و  .3

های  ترین شخصیت یکی از مهمق.( 25  )د. ابی واا بن سعد ق.(،51 -11اب )خط بن عمر

برای نبرد باا ایرانیاان برگزیاد. او در     مسلمانانسپاو  وعنوان فرمانده ا بر سیاسی و نظامی
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های نظامی را بیاان کارد.    ، برخی از نکتهابی واا  بن ای به سعدق. با ارسال نامه12سال 

یکی از نکاات   1خلیفه دوم در این مکاتبه بر توان نظامی و دفاعی ایران تأکید بسیار نمود.

جالب این نامه، سفارش مؤکد بر توان دفاعی ایرانیان و عدم توصیه و سفارش دینی است. 

جسار، نگااو او را نسابت باه     ویژو شکست در نبارد  رسد، چند نبرد ابتدایی و بهبه نظر می

 دوگانگی میدان نبرد و اندیشه دینی متعادل کردو بود.

بیشتر از نبردهای پیشین است، اما در ایان   ،ر نبرد اادسیهد روابطو گزارش منابع دربار

ی باه خلیفاه   اساعد ناماه  ، گزارش نبری اساسشود. بر  دیدو میهایی  آشفتگیها  گزارش

و بفرساتد   ی را نازد ایرانیاان  أرتنی چند از افراد صاحب د،داخلیفه به وی دستور  نوشت و

رای با را  کسانی ،جزیه و در نهایت جنگ فرا خواند. سعد نیزیا  اسالمپذیرش ایشان را به 

تا چند نفار از ماردم    سوی سعد فرستاد اینامهدر ادامه، یزدگرد  5.دامذاکرو و دعوت فرست

کسانی ابلی، از بر اشخا   عالووجا  رد. در اینگسیل دااندیش و دانا را برای مشاورو نی 

تمیمای، شارحبیل کنادی،     بان عمارو   عبداهلل بجلی، عاامر  بن د، جریریلَوَخُ بن ةاحجَطُچون 

 1شود. بردو مینام  حارثه بن حسان و مثنی بن منذر

از سعد خواست کسی  ق.(12)د.  ستم فرخزادق.(، ر161)د.  یبر اساس گزارش مقدس 

در روایت  ا فرستاد.ق.( ر 21شعبه )د.  بن ةمغیر گسیل دارد و اوایشان  مذاکرو به نزدرا برای 

ابو علای  به روایت  2شود. اشارو می ابی واا  بن وگوی مغیرو با سعدفقط به گفت، مقدسی

باه ساوی رساتم     و پیا  خاود کارد    ،همراو مغیروبه سعد تنی از هوشمندان را ، مسکویه

  نویسد: او در ادامه در این بارو می فرستاد.
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های فراوانی ور بین ایشان رفته است و چتون ور ایتن مبا تر ور کتار     سخن

 1.یمآور خلق گشایشی نیست آنها را نمی

ای  نامه، سعد پف از آگاهی از اردوی ایرانیان، ق.( 810ا222اثیر ) ابنبراساس گزارش 

 : دادو خلیفه به وی دستور  نوشتبه خلیفه 

آور و خوش گفتار و خرومند و چاالک و توانا بر جدل، بته نتزو   روانی سخنم

وی  یزوگرو  روانه ساز و او را به اسالم فراخوان کته همانتا خداونتد فراختوان     

  2.ایشان را مایه سست سازی ایشان خواهد کرو

 روایت در 1.را به اسالم دعوت کنند ونزد یزدگرد فرستاد تا ابه را  افرادیسعد ، ابراینبن

نزد یزدگرد فرستاد تا او را به اساالم  به ا و رچون مغیر ،( سعد جماعتی.ق 562)د.  یعقوبی

ها، منطق گسترش اسالم به وسیله اعراب مسالمان باه   با توجه به این روایت 2.فرا خوانند

در آغاز غزوات باا مشارکان    که پیامبر اسالم شود. آنها با توجه به اینخوبی روشن می

پرداخات، ایان روش را برگزیدناد و کوشایدند االاب و       کرد و به ارشاد آنها می صحبت می

 چهارچوبی جدید با ایرانیان در پیش گیرند. 

های جنگ آمادو ناواختن بودناد،   وگو و به کار بردن خرد در حالی که نبلمنطق گفت

وگو با ا، ترس، عدم شناخت کافی و جذابیت گفتتواند باشد. ابتدناشی از چند نوع نگاو می

هر دو نر  از ادرت  اومی که احتمال درگیری و کشته شدن در برابر آنان باال است  زیرا

ای هار دو نار    جنگی و توان رزمی یکدیگر، آگاهی کاملی نداشتند. دوم، منطق اندیشه

 وگو و به کار بردن خرد. مبنی بر بهتر دانستن صلک و گفت
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از اادام  پف 1فرستاد. برای دعوت و تذکر یسفیران ،ی با رستم نیزیزمان رویارودر  عدس

چناد   ،5برای دفع آساان اعاراب   کوبرستم برای آشنایی بیشتر و شاید به اول زرین، سعد

رسد هاد  رساتم، ناوالنی کاردن زماان توااف       به نظر میاما ، دینلبسفیر را به حضور 

 بودو است. از لحاظ آذواهمسلمانان و در فشار ارار دادن آنها 

 با یزدگرد سوم مسلمانسفیران  همذاکر .3-1

، ماداین در  به محل ااامت یزدگارد  مسلمانپف از ورود سفیران ها،  بر اساس گزارش

 نویسند: ین بارو میوگویی میان ایشان و یزگرد انجام شد. منابع در اگفت

ی از ایشان ، ومداینور  به محل اقامت یزوگرو مسلمانسس از وروو سفیران 

ه.ق.( ور ساست    21)و. تتوفی   3مقترن  بتن  عمانن ؟اند چرا به جنگ برخاسته  سرسید

بر وستور وین جدیتد   اند و بنا با آمدن سیامبر، آنها )اعراب( اسالم آوروه گفت که

اند تا وین اسالم و عتدالت را بتین    )همسایوان ( سرواخته به جهاو با اقوام نزویك

متن ور روی زمتین مرومتی      گفتت یزوگترو ور ساست     4.ایشان گستترش وهنتد  

تر و کم شتمارتر و وشتمنی انویزتتر ور میتان ختوو از شتما        و فرومایهتر  تبدبخ

گماشتیم که رشته کار شتما  شناسم. ما روستاهای سیرامون خوو را بر شما می نمی

واشتند. بر گتام نهتاون بته    مان بر میووش گرفتند و بار شما را ازبه وست می را
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ورون ایران آزمندید. اگر به راستای شما کوتاهی شده است، این کار شتما را ور  

اید، شتما را ختوراکی ختواهیم    برابر ما فریفته نسازو و اگر اکنون ور تنونا افتاوه

تان شما را بس کنتد. شتما   ین و زندگیبخشید که تا هنوام خرم و بارور شدن زم

را گرامی خواهیم واشت و جامه خواهیم سوشاند و کسی را بر شما ساوشاه خواهیم 

 1.ساخت که با شما به مهربانی رفتار کند

ای و تکراری از دالیل حضور در میدان جنگ با ساسانیان پاسخ نعمان، پاسخی کلیشه

کناد باا اساتفادو از    دارد. یزدگرد ابتدا سعی مای  است، اما پاسخ یزدگرد، نکات اابل تأملی

کلماتی چون فرومایه، نر  مذاکرو کنندو را تحقیر کند اماا خیلای ساریع، تغییار موضاع      

خواهد برای حمله و وارد شدن به ایران اصرار نکنند. گویا ارادو و عزم دهد و از آنها می می

 و بود.اعتقادی مسلمانان، تأثیری سترگ در یزدگرد ایجاد کرد

های مالی، آنها را تحری  کند و در پایان باا  کند با بخششدر ادامه، یزدگرد سعی می

تارین   کند، برگردند. شاید مهمپیشنهاد انتخاب حاکمی مهربان در لفافه به آنها التماس می

رساد  اسمت این نامه، تزلزل غیر اابل انکار یزدگرد، پادشاو ساسانی است که به نظر مای 

عزم راسخ کالمی و رفتاری مسلمانان، آگاهی از مشکالت داخلی و آگاو بودن باه  ناشی از 

 ناتوانی در حل این مسئله بودو است.

و اضاافه  کناد  مای ییاد  أهاای یزدگارد را ت  شعبه گفته بن ةبه گزارش برخی منابع، مغیر

ن  سه راو متاداول مسامانا   ،روزگار ما از آنچه توصیف کردی بدتر بود. سپف نماید که می

 ،در اداماه  5دهاد.  یعنی جزیه دادن، اسالم آوردن و جنگ را به پادشاو ساسانی پیشنهاد می

دربارو عوااب جزیه دادن و تحقیرهای مختص به آن، مطالبی را به یزدگارد   شعبه بن ةمغیر
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گران یزدگرد  بر شعبه بن ةسخنان تند و تهدید آمیز مغیر ،الفتو به گزارش  1گوید. سوم می

 : گفتپاسخ در و آمد 

بروم که چندان بزیم کته از اماتال شتما متروم چنتین ستخن        هرگز گمان نمی

هتا کتنم و ا ستان فرمتایم.      کروم که ور  ق شما شفقتبشنوم. با خوو اندیشه می

اوبانته گفتیتد. اگتر فرستتاوگان را     هتای بتی  اکنون که بر روی متن چنتین ستخن   

ا شما را بکشتد و قاوستیه را   فرستم تکشتم. من رستم را میرا می کشتند شما می

 شتوو جتز مشتتی    اکنون از من تنها چیزی که نصتی  شتما متی    2.قتلواه شما کند

 .خاک نباشد

و عمر بن عاصمکرد. داد و ایشان را مرخص  مسلمانانای خاک به سفیران کیسه ،گاو آن

و کوتااو   دالیل ماندن بر سر عقیدو 2.آوردنزد سعد  ،عنوان خیره ب راخاک  نآ 1ق.( 19)د. 

پاف از پایاان   نیامدن یزدگرد با وجود تزلزلی که در کالمش هویادا باود، معلاوم نیسات.     

اعاراب   فرخزاد در خصو  ساماجت و انگیازو   رستم امذاکرات و رفتن سفیران، یزدگرد ب

 : فتگبه او رستم  .وصیف کندترا خواست، آنان سپف از رستم و  2مسلمان سخن گفت

                                              

 .154  ص هم  اعثم ر ،ی   ابن. 1

 .هم  . 2

عم ه اا مف ا ه می هاا  ماجم ن   ب د ره قبل اا هق ع نب د ق دماه به عن ا  م دمجیه   بن . ع صم3

اا مج د یجافجه ده      اه ه د بعاه د اعزامی به نزد یزدگ د م    اخ ی ،ت. د  م لیکی اا هائت

 تاخا  ماای   ، می دخ یا. ب اد

  الباأ ه الی  یخمقامی   ؛154  ص الفی ح اعثم ر ،ی  ابن ؛1808  ص 4ج  ت  یخ طب د. طب د  4

 .1381  ص 3ج  الک مل ،ی الی  یخاثا    ابن ؛601  ص 8ج

 .1815  ص 4ج  ت  یخ طب د. طب د  0



 ه.ق( 11تا  11و مسلمانان در دوره فتوحات ) یرانیانا یاسیمذاکرات س 692 

انتد و بته تبتاهی     که از غفلت چوسان فرصتی یافتهند هست عربان چون گرگان

   1.اندسرواخته

 ،نزد یزدگارد  ن بهمسلما یرانزمان آمدن سف در دهند که رستمها نشان می این روایت

چناین،   شادو اسات. هام   جا با دعوت مسلمانان آشنا  بار در این یناول و است حضور داشته

 ،آناان  میاان  یهاا  آشافتگی  بیان و نمسلما اعراب اعت ناچیز و اندکجم یزدگرد با نر 

ادرت و شاوکت   نر و با  ندرا تشریک ک مسلمانانخواست شرایط اجتماعی و سیاسی  می

 .بود مسلمان اعراب تحقیر به دنبال ایرانیان

. دانسات  مای سختی معیشت و حاواد  نااگوار    را هجوم اعراب به ایران دلیلیزدگرد  

شان بگمارد تا دوبارو امورو برای ادارحاکمی د و به ایشان آذواه ده گرفتتصمیم  بنابراین

داد تا حدودی روحیه و . یزدگرد با اارار در نزد رستم نشان به مرزهای ایران هجوم نیاورند

عزم مسلمانان را درک کردو است، اما معلوم نیست انگیزو اصالی اعاراب را از یاورش باه     

 ایران درک کردو باشد. 

گار  گوی پادشاو ساساانی، نمایاان  ورویکرد حاکم بر گفتدر جریان این مذاکرات، نوع 

از ی  سو، بر اساس گذشته تاریخی، اعراب یزدگرد تشویش سیاسی در حکومت او است. 

کند، اما از سوی هد  معرفی میبنیه و بیکند و ایشان را افرادی بیمسلمان را تحقیر می

وجه به ضعف درونی حااکم بار اادرت    پردازد و با تبینی بیشتر به موضوع میدیگر با وااع

کند، دفع شر نماید و حرکت اعراب مسلمان را از نریق تطمیع فرونشاند ساسانی سعی می

 تا از این راو، حکومت خود را از گزند این ادرت نوظهور رهایی بخشد.

 با رستم فرخزاد مسلمانانمذاکره سفیران  .3-1

با فرمانادهان مسالمان ارتبااط     کوشید پیش از نبرد اادسیه تمرس ،گزارش نبریبنابر 

نزد  فردی را در شب بهرستم پف از صف آرایی سپاهیان، ، این روایت اساس. برکندبرارار 
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هاای پیشاین    از حمایت در نامه ه فرستاد و پیشنهاد صلک و پیمان داد. رستمویالح بن ةزهر

 داد:پاسخ به او الحویه  بن ة، اما زهرکردایرانیان از اعراب یاد 

ایم و همه نظر ما آن ما برای جستن زر و کاالی این گیتی به نزو شما نیامده 

 1.آخرت ست؛ یعنیسرا

این پاسخ چنان اثر گذار بود که رستم را در تصمیم به نبرد، دچار تردید کرد. بناابراین،  

 ، موضوعمسلمانان باز خواهند گشت ،در صورت پذیرفتن اسالمیافت که آگاهی  پف از این

رساتم میال باه    ، یعقوبیبه نوشته ند. فتگذارد، اما آنان نپذیر را با فرماندهان سپاو در میان 

 یعقاوبی را  عقیادو اناد،   اما چون دیگر منابع در ایان زمیناه ساکوت کاردو    ، 5اسالم داشت

را ایان روایات   با احتیاط و نه اطاع باه یقاین،    کرد. هم رد  توان و  نمیپذیرفت  توان نمی

اوضاع داخلی دانست. به هرحال، صلک براراری های رستم برای  کوششاز توان بخشی  می

سخت  ،و پیروزیسخت است دریافته بود که مقاومت ل، رستم احتمابه ایران آشفته بود و 

سامان دادن به اوضاع  و برای سرای مواتی حربه ،صلک شاید این بنابراین .آید دست میه ب

بارای   رساتم هاای   شکوشا ساوزی و   دلمیدهناد  شواهد موجود نشان . موجود بودو است

  بودو است.جنگ  از جلوگیری

در این بین، مسلمانان با رویکردی معنوی  یعنی گساترش اساالم وارد ماذاکرو شادو     

توان برای تمام اعراب مسلمان ی  شکل دانسات، اماا باه نظار     بودند. این انگیزو را نمی

اهدا  با دیدگاو مادی ایرانیاان، تفااوتی   رسد گفتمان غالب مسلمانان، حداال در بیان  می

وگوها بیشتر رخ نمایی کرد و سابب شاد کاه    ها در ادامه گفتبسیار داشت. تفاوت دیدگاو

 آمیز نرسند و در نهایت برخورد نظامی را برگزینند.کدام از نرفین به نتیجه مسالمتهیچ
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، ه اسات رت گرفتا صاو  ابی واا  بن گاهی سعدآبدون در ظاهر که ، پف از این ارتباط

عاامر را   بان  ربعی ،سعد و دکننزد وی روانه به برای مذاکرو  را رستم از سعد خواست کسی

اما وی به تجمالت ، عامر را پذیرفت بن ربعی فراوان،رستم با تشریفات  1.دکرمور مذاکرو أم

باری  ن 5.کرد می فرو ااامتگاو رستمهای  فرشنیزو خود را در  و  اعتنایی نداشتها  و آذین

 نویسد: در این بارو می

ور  ؟ ربعتی بیاییدگونه به سوی ما  اینموج  شد ای  د  چه انویزهیرستم سرس

ساس  بیان واشت که خداوند، مسلمانان را برای هدایت بندگان فرستاوه استت تتا   

هر آن کس که او بخواهد به اسالم ورآورند و با منکران این وعوت بجنونتد تتا   

عامر ور  بن ربعی 3وند و یا ور راه خدا کشته و شهید شوند.ور این راه یا سیروز ش

ایرانیتان را   نظتر ایمان آورید یا جزیه وهید یا با متا بجنویتد. رستتم     گفت اوامه 

به تحقیر لباس گاه  . آن  مباوا به سخن آنان متمایل شویساس  واوندآنها  سرسید و

 نتد و و سالح وی را به ووک ن  ریسی تشبیه کرو ندعامر سرواخت بن و رفتار ربعی

 بته اندیشته و ستخن او    بته لبتاس ننوریتد    گفتت  د. رستتم  گرفتنت اش به ستخره 

 4.توجه کنید

سابب شاد،    پیاروزی ایساتادگی تاا   شاهادت و   درباارو خادا  و اعتقاد مسلمانان به وعد

و شکست و شاهادت و یاا پیاروزی، گساترش اساالم       دو صورتهر خود را در  مسلمانان

رسد گفتمان غالاب  . این نظر مطلق نیست اما به نظر میپیروز بدانند اجرای فرامین الهی،
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 آوردناد.  به میاان مای  از جنگ سخن پیوسته  ،از این رویدر اردوی مسلمانان بودو است. 

دهد که فاصله و تضاد  گفتند، نشان می می بزرگان اردوی ایران مقایسه این عقیدو، با آنچه

 . بودو استناپذیر جنگ و درگیری اجتناب نها تا چه حد عمیق ومیان گفتمان آ

 نباری  کارد.  ماذاکرو باا رساتم    ماأمور  را  ق.(15)د.  محصن بن ةحذیفروز دوم سعد، 

 نویسد: در این بارو می

او ساس   ؟ وای عامر را خواستم، تو چرا آمده بن من ربعی  دیرستم از وی سرس

 1.کند چه ور رنج و چه ور را تی رفتار می  امیر ما ور بین ما به عدالت واو

ی دیگار  سفیر 5.عامر بود بن ربعیهای  گفتهمانند  ،حذیفه انکیفی سخن مفهوم کلی و 

ورود باه   پاف از  است. اوشعبه  بن ةمغیررا جلب کرد، توجه مورخان ، با رستم و اوکه مذاکر

ن رساتم جلاوو   أشا را همگونه خود  کنار رستم بنشیند تا این ، نخست کوشیداردوگاو ایران

  گفت:در برابر این رفتار مغیرو  کردند.جا دور  را از آن اوولی ، دهد

کنید. بهتر بتوو   برابری با هم رفتار میه کروم که شما مانند ما بر سای گمان می

؛ نیك وانستم کته شکستت خوروگانیتد   کنون گفتید خدایان یکدیورید ... ا که می

  3ماند.  و این اندیشه نمی این روشه سای زیرا ساوشاهی بر

 نویسند که او گفت: بارو پاسخ رستم می درمنابع  بیشتر

شتکوهی ماننتد    کس را ساوشاهی وما سیوسته بر کشورها سیروز بوویم ... هیچ

شتوو ... بیشتینه تستلط     شویم و کسی بر ما چیره نمی ما نیست. بر مروم چیره می

مان ور برابر یزوان ساک است و باز بزهکاریمد آ ویوران بر ما یك ماه آن هم سی
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چون خدا کینه خوو را از ما کشد و از ما خرسند گروو چتر  را بته ستوو متا بته      

تر ازشتما نبتوو ...    آورو ... ور میان مرومان، مرومی خوارتر و فرومایه گروش می

شما مرومی ورشتناک و وارای زندگی ننوینتی بوویتد کته متا شتما را بته هتیچ        

وانتم کته شتما را واوار بته ایتن کتار        گروانیدیم. من می اشتیم و زبون میانو نمی

وهتم کته    نکروه است مور سختی و وشتواری ور سترزمینتان. اینتك فرمتان متی     

ای آراسته وهند و هر کتدام ازشتما را    فرمانده شما را استری با هزار ورم و جامه

ختواهم شتمارا    ا نمتی زیر ؛های خوو بازگروید یك بار خرما بخشیم تا شما به خانه

 1.کشتار کنم

ایرانیان را نسبت باه ایان اضاایا نشاان      گرایانهزاد، رویکرد مادیفرخ بن سخنان رستم

ها اشارو شد. مسلمانان دهد. این امر در مذاکرات ابلی هم آشکار بود و به تفاوت دیدگاو می

ام اول و ساپف  با وجود کمی تجهیزاتِ نظامی دارای عزمی راسخ برای فتک ایاران در گا  

 بزرگ عربمداران  و سیاستشعبه از نخبگان  بن ةمغیرگسترش اسالم بودند. در این راستا، 

اگر  این بود که ن کنار رستماز نشست مند عمل کرد. هد  او هد  ن کنار رستمنشست برای

هم در وااع رستم را هم مقام خود کردو بود و خود را ، کنار رستم بنشیند دادند که اجازو می

 .مقام رستم

تاار از  ینیجایگاااهی پااا ،سااپاو ایرانیااانو عنااوان فرمانااده رسااتم باا ،در ایاان صااورت

مغیارو از   رسد این رفتاربه نظر میکرد.  پیدا می و مسلمانانعنوان فرمانده واا  ب بن سعد

، ایراد از رفتاار ایرانیاان   بامغیرو  ،در وااع. عربی تفاخرنه از روی غرور و ، روی آگاهی بود

و عدالت  کند و به همین دلیل، موضوعخود حساس  سخنانآنان را نسبت به  صد داشتا

  را مطر  کرد. هستند برابر خصو  در سپاوه به مسلمانان، که هم این
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 : گفتبه رستم  در پاسخ مغیرودر ادامه،  

وانم. این را خدا کروه است  خووت و مروم کشورت گفتی، میه آنهه را وربار

ست نه از آن ا واشت از آن خداشما نهاوه است و از این رو گرامی و خدا ور میان

اما آنهه ور مورو تنوی روزگار و ستیز و ناسازگاری ما تازیتان گفتتی آن    ،شما

 1.سریریم را می

و رساالت ایشاان را عامال اصالی      پیامبرو ظهور  رستم را پذیرفت انمغیرو سخن 

پاذیرش  رساتم را در  فرستادگان، مانند دیگر  بیان کرد. سرانجام او هم عرب تغییر اوضاع

 : گفت کرد و به اواسالم، جزیه و جنگ مخیر 

گوینتد بیشتتر از ایتن     انتد و متی   کشور شتما را چشتیده  ه مز ،های ما خانواوه

   توانند ووری را تاب بیاورند. نمی

ای اعاراب مسالمان   های مادی را در پستوی اندیشه این سخن به خوبی، وجود انگیزو

هاای فاراوان،   دهد که آنان با ورود به ایاران و دیادن نعمات    کند و نشان میص میمشخ

 در ادامه این گزارش آمدو است: انگیزو اولیه خود را کم کم به فراموشی سپاردند.

  آنان کته از  اومغیره ساس  و و میرید   بدین سان بدون رسیدن میگفترستم 

شتما کشتته شتوند بته ووز       رونتد و آنتان کته از    ما کشته شوند به بهشت می

  ما صلح ساس  واوشوند. رستم برآشفته  افتند و بازماندگان ما بر شما چیره می می

 شما را نابوو کنیم. ه نخواهیم کرو تا هم

 :نویسد که او گفت میدر برابر ادعای مغیرو را واکنش رستم مقدسی دربارو 

شتنوم متن فتروا را    کروم زنده بمانم و روزی چنین سخنانی ب هرگز گمان نمی
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 1.شام نخواهم کرو تا از شمایان فارغ شوم

تحقیار  آنهاا را   ،رستم اصد داشت با بیان مشاکالت مسالمانان   ،رسد چنین به نظر می

و شمشایر   کارد  را باه دوک تشابیه   ای فرساتادو کند  زیارا   جنگ ناامید ه ادام از ونماید  

را  مسالمانان اصلی آمادن  دلیل  ،رستم مانند یزدگرد 5.دنمودیگری را بسیار کهنه توصیف 

ایشاان را از   ،با فراهم کاردن نیازهاای ماادی    شتتصمیم دا ست ودان سختی معیشت می

نیازهای مادی مسلمانان پاول، خاوراک و   ، د. از نظر رستمکنصر  منحمله به ایران ادامه 

اصلی مسلمانان و انگیز ، اوراینبناب د.کنرا مرتفع این نیازها د اد اول می و لباس مناسب بود

 .ایران درک نکردو بودیورش به را برای 

 و کرد مذاکرو نمی آنها یاعراب مسلمان با روش دینفرستادگان فرماندو در مذاکرو با  او

کرد از تبلیغات  و سعی نمیچنین، ا هم گفت. ، سخن میمادیات و ادرت نظامیفقط دربارو 

این موضوع، تفاوت نوع نگااو نارفین نسابت باه      د.کن دینی مسلمانان در اردو جلوگیری

 شود. دهد و بارها در مذاکرات مشاهدو میآمدو را نشان میاضایای پیش

ند. هسات  ، دچار آشافتگی مسلمانانمذاکرات یزدگرد و رستم با سفیران بیان منابع در 

. محتاوای  هساتند  بیان به یکدیگر نزدیا  شیوو ادبیات و در های یزدگرد و رستم  پاسخ

در زیااد   اشاتراک  شباهت فراوانی دارند و مسلمانانمذاکرات یزد گرد و رستم با سفیران 

ایان   درساتی اناد،   که در یا  مکاان نباودو   ی بیان و تکرار کلمات از سوی دو نفرشوو 

. شاید با احتیاط، بتوان این شباهت را حاصل کار مورخانی کند ها را دچار تردید می روایت

 یزدگاارد و رسااتم را بااه یکاادیگر  وگوهااای و بیااان و ادبیااات گفااتشاایو دانساات کااه

 .اند نزدی  کردو
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رساتم بارای بارادرش     ق.( به ناماه 211 )د. و فردوسی ق.( 562)د.  یعقوبیدر ادامه، 

 را وصیتی برای برادرش ه اوو نامدانند  میحاذق  یآنها رستم را ستارو شناسکنند.  میاشارو 

در صورت پذیرش  1.کند آیندو را توصیف می ،ها حرکت ستاروبر اساس  که در آندانند  می

. در بادانیم از آمدن فرستادگان نزد رساتم   پفرا  محتوای این نامه، باید زمان آن درستی

باه جنگای    او و دوران شکوو به سار آمادو اسات    دهد رستم به برادرش خبر می، این نامه

برادرش را به ستایش خدا و نجات خواساتن   گاو، . آننیستدر آن گشتی بازرود که راو  می

  5.کند از خالق آفرینش دعوت می

که برادرش را در صورت شکسات در   هد  رستم از نوشتن این نامه معلوم نیست. این

فهماناد بارای حفا      کند یا به او می برابر مسلمانان به ماندن در آیین زرتشتی تشویق می

دهقان به آیین اساالم درآیاد، چنادان     -ی اشرا جان یا حف  مواعیت برتر پایگاو اجتماع

دهد و  را شر  میابی واا   بن سعد به رستم  نامهدر روایتی، متن  شاهنامهروشن نیست. 

 :نویسد می

شما اسباب فتح ایران را ندارید، کاری انجام وهید که توان الزم برای انجتام  

بترای   ن و شکوه متا أشو مناس  آن واشته باشید. یك مرو با تجربه و با فراست 

ا ترام نزو ما بفرستید تا بووید هدف شما از آمدن به ستوی متا چیستت؟ ستهس     

شتما نبایتد علیته سستر      فرستتیم.  های شتما را نتزو یزوگترو متی     خواسته گفت که

 3.انوشیروان  رکت کنید، چنین عملی زشت و ممنوع است
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بیشاتر آنهاا    کاه  انمورخاان مسالم  روایت سایر فردوسی با  این نامه در روایتادبیات 

در شاهنامه بر اساس مأخذی کاه فردوسای، آن را باه     .استکامل تضاد در  ایرانی هستند

مشایت   هدر حالی که مورخان مسلمان ب شدو است.تأکید  ،بر بزرگی ایرانیانآورد  شعر در 

البته نباید از تفاوت دیدگاو فردوسی و مورخان مسالمان در تبیاین تااریخ     خدا توجه دارند.

کند، میرا  باستانی ایران را حف  نماید غافل شد. فردوسی در تبیین تاریخی خود سعی می

 اساالمی دورو ساامانیان اسات    -و ارزشمند بداند. این تفکر متأثر از غلبه گفتماان ایرانای  

 ن مساالمانی دارد کااه تاااریخ را بااا دیاادگاو اسااالم  و تفاااوت بساایاری بااا تفکاار مورخااا 

 نوشتند.  عربی می

 سیاسی در نبرد نهاوند  مذاکرات .4

نبرد برای  تجمع سپاو ایرانیانای در برابر مسلمانان دربارو موضوع  در خطابه خطاب بن عمر

 گوید: می نهاوند

خداونتد شتما را بته استالم ستریرفت و شتما را ستس از        ! ای گروه اعتراب   

نیازی واو و ور هر جنتگ کته   الفت و ووستی و سهس از تنودستی بی ،سراکندگی

با وشمن خوو واشتید شما را سیروزی واو و شتما از جنتگ نوریختیتد و مغلتوب     

نشدید و اکنون شیطان لشکرهای بزرگ برای ختاموش کترون نتور ختدا فتراهم      

نتوا ی   آوروه است و این نامه عمار یاسر استت کته ور آن نوشتته استت متروم     

قومس و مازندران و وماوند و گرگان و ری و اصفهان و قم و همدان و ماهتان و  

 انتد کته ستوی بتراوران شتما ور کوفته و بصتره         ش ساوشاه خوو جمت  شتده  ... سی

 1. رکت کنند

 این گونه آمدو است:  الفتو  درمتن این 
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شتیطان از راه   هاید که کفار عجتم بته وسوست    وانسته !ای یاران  ای براوران و 

و جمعتی از مستلمانان را کته ور آن     انتد  منحرف شده ور نهاوند جمعیتی ستاخته 

 1.اند کشته ،نوا ی بووند

هاای پیشاین،   دهاد، او پاف از پیاروزی   دات در کلمات و جمالت این متن نشان می

چناین، او باه ناور    تر بیان کاردو اسات. هام   تر و مطمئنهای خود را با لحنی آراماندیشه

پردازد که ایرانیان، اکنون باه بزرگای و عظمات و اادرت     کاری به بیان این مطلب میآش

خصو  در فتک ه نبردها ب بیشتربررسی دالیل پیروزی مسلمانان در  اند.مسلمانان پی بردو

اصالی   سابب خطاب  بن عمر شود که مالحظه می اما، نیازمند پژوهشی مستقل است ،ایران

 ، اثیار  ابان باه گازارش    دانساته اسات.  خادا   ایمان باه شان را پیروزی مسلمانان و اتحاد ای

 کرد: یادآوری به اعراب مسلمان در این بارو  امام علی

ایم بلکه جنویده باید آگاه باشید که ما ور گرشته به نیروی افزونی شمار نمی

 .ایممتکی بووه 2به یاری سروروگار ...

گمارد جنگ نهاوند در  مسلمانان یفرماندهبه ا ق.( ر51)د.  مقرن بن نعمان، خلیفه دوم

ساردار  ق.(،  10)د.  شعبه را به سوی ایرانیان فرساتاد. فیاروزان   بن ةمغیر ،برای مذاکروو او 

باا تشاریفات    شخصیت سیاسای و نظاامی ایرانیاان در نبارد نهاوناد     ترین  و مهم ایرانیان

 نویسند: . دربارو مالاات ایشان میاو را پذیرفت ،پادشاهی

گاه بر نشست و تاج بر سر نهاو و شاهزاوگان را کته وستت    لجنا ین  آن ذوا

 وو صت  نشتانید و مغیتره را    ه ویبا واشتتند بت  ه های طال و جام بندها و گوشواره

  3.بار واو
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تفاوت رفتار فیروزان با فرستادو مسلمانان، ابل از این نبرد، تحلیل متن نامه عمر را به 

چنان ادرتی دست یافتاه بودناد کاه    کند. در این زمان، اعراب مسلمان به خوبی تأیید می

ترین  مهم ،شعبه در نبرد نهاوند بن ةمغیرایرانیان ناگزیر به پذیرش این ادرت نوظهور بودند. 

در توصایف مااجرا    ،پف از بازگشت مغیرو ،مسکویه علی ابو به روایت بود. مسلمانانسفیر 

 گفت: برای مسلمانان 

ن شدند که با شکوه و فر و آیین کته از آن بهتتر نباشتد مترا ستریره      سخ هم

شوند. سس از آن شکوه شاهانه آماوه شدند. چون سیش ایشان رفتم، چیزی نمانتده  

بینتایی از چشتمانمان ببترو.     ،شتان ی ایها بوو که ورخشش جنگ افزارها و سیکان

بتر تختتی زریتن     سارسیان همهون ووان بر سر وی ایستاوه بووند. خوو  فیروزان 

 1.نشسته بوو و تاج بر سر واشت

 نویسند: دربارو ادامه این رخداد می مسکویه ابن

تتو  او گفت  فیروزان به مغیره فیروزان را به اسالم وعوت کرو، که  سس از آن

من ور میتان متروم ختوو از هتر      !  سناه بر خداواومغیره ساس  و سوی بیش نباشی 

 واو فیروزان اوامته   ، امامهست تر تر است، نژاوه نژاوهش خوی کس که ور میان مروم

شما تازیتان، وورتترین مرومتان از نیکتی و نتاز باشتید و شتما گرستنه تترین،          

اگر به ایتن سترواران کته ور     .یدهستترین مروم  روزترین، سلیدترین و بیوانه تیره

وست کته  چون خار سشت کنند، از آن ر ام که شما را همند، نوفتههست سیرامون من

ید. اگر بروید آزاوتان گتراریم و  هستشناسیم، شما ناساک  را سلید می ما مروارتان

  خدا ما را به سیتروزی ور ایتن   ساس  گفت مغیره ور 2گرنه نابووتان خواهیم کرو .
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از روزی کته فرستتاوه او بته     !جهان و رسیدن به بهشت خبر واوه است. بته ختدا  

م و ور هر جنوتی  یگشایها را می نان سرزمینچسوی ما آمده است، از کار خدا هم

   .شویمسیروز می

 : دهد میادامه چنین او بعدها روایت خود را این

 1.امویدم که آن بی وین را سخت ترسانیدهاز جای برخاستم می

 شعبه، سردار مسلمان نشانگر دیدگاو مغرورانه بن مذاکرات فیروزان، سردار ایرانی و مغیر

بیشتر ایرانیان نسبت به اعراب مسلمان بود. این موضوع در بیشاتر متاون بااای مانادو از     

آید، فرماندهان ایرانای  گونه که از گزارش منابع به دست میشود. آنمذاکرات مشاهدو می

در جریان مذاکرو با مسلمانان در بیشتر موارد، دیدگاهی دور از وااعیت نسبت باه فاتحاان   

در وااع، ایرانیان در فضای اجتماعی و ااتصادیِ مرفهای اارار داشاتند و     مسلمان داشتند.

گرد و فقیر بدانند که این امر، خارج از  همین امر سبب شدو بود مسلمانان را عنصری بیابان

 تعقل مذاکرات سیاسی آن زمان بود. 

 سرزمین ایران در این دورو به لحاظ استراتژیکی در مرتبه برتاری نسابت باه رایباان    

مناد خاود    برتری نظامی در مقابال رایباان اادرت    چنین، سابقهجدید خود ارار داشت. هم

داشت، اما در برابر نیروی جدید در غرور فرو رفته بود و از این رو، ایرانیاان باا رویکاردی    

پرداختند. با توجاه باه شاواهد تااریخی موجاود،      پادشاو منشانه با مسلمانان به مذاکرو می

ماداران آناان تفااوت داشات. اعاراب       سانی با سخنان ظاهری سیاسات وضعیت جامعه سا

گرایانه ایرانیان را دلیال  مسلمان، این امر را به خوبی درک کردو بودند و پیشنهادات مادی

  5دانستند.بر ضعف می
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در باین  و به گفته زریان کاوب    بودندنفاق  ، گرفتاراجتماعی در بعددر وااع، ساسانیان 

یعنی   بیشتر افراد غیر ایرانی ،در بین النهرین 1ی، انشقاق مشهود بود.نبقات جامعه ساسان

زیستند که از شکسات ایرانیاان    ها، مسیحیان و یهودیان می عرب شامل ییهاغیر زرتشتی

از نار  دیگار،    5.تاأثیر نباود  بای  مسالمانان، ناخرسند نبودند و این امر مهم در کامیاابی  

 انف موجب تهی شدن خزانه دولت شدو بود. های خسته کنندو و ناکام با بیز جنگ

چنین، نزدیکی ایران به میدان این نبردها، ویرانی شاهرها و رکاود ااتصاادی و در    هم

این نکته را باید در نظر گرفت که نیروی جوان  1نهایت، نارضایتی مردم را به همراو داشت.

گرفتند و جنگ افزون بر تباهی کشتزارها  مزد در خدمت سپاو امپراتوری ارار می مزارع، بی

این  2ها را به دنبال داشت.ادووسرپرستی خانبه دلیل عدم حضوز نیروی کارآمد و مفید، بی

بب سستی آنان در نبرد با مسالمانان  گرفت و سشرایط، بیشتر جبهه ساسانیان را در بر می

 شد.می

 تحلیل مذاکرات  اساسفتوحات بر هو ایرانیان در دورمسلمانان وضع فکری  .5

و ایرانیان چه در االب نامه و چه مذاکرو  مسلمانانوگوها و مذاکرات بین با توجه به گفت 

براسااس  دو نار  پرداخات.   هاای   تفکار و دیادگاو   تحلیلتوان به بررسی و می، مستقیم

تعمایم داد،   به سپاو اعراب مسلمانرا آنان  آرای توان می کهمسلمانان  فرستادگان دیدگاو

م وبخشاد. تادا   عنوان هدیه و نعمات باه ماردم مای    ه را ب ست که آنا حکومت از آن خدا

هایش را فراهم کردو باشند در اصال در  زمینه ،حکومت و  سقوط آن در صورتی که مردم

و کفر نعمت کنناد، خدواناد    وند نباشندخدا گزارخداوند است. هنگامی که مردم شکر دست
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بر  اما اگر خداوند را شاکر و فرمان، گیرد و حکومت را از آنها میدهد  شان را تغییر میای حال

 کند.  یابند و خداوند در نبرد با نافرمانان از آنان حمایت می ادرت می، باشند

. خداوناد  شاود  نیان با حکومت مسلمانان در ایران جابه جا مای جای ساسابدین ترتیب، 

 فسااد  و یهتباا بدین سابب کاه گرفتاار     ایشانپیروان ساسانیان و ادرت و حکومت را از 

ایماان   دهاد کاه   گیرد و به مسالمانان مای  اند، می هایش را فراموش کردو مانو فر هستند

خداوناد   بااور داشاتند،   اعراب مسلمان، نبنابرای .کنند یروی میپاوانین الهی از و اند  آوردو

، پشتیبان آنها و در این راو است آنها نهادوو مسئولیت دعوت و انتشار دین اسالم را بر عهد

و نازد   ، شاهادت اسات  در راو گساترش اساالم  باور داشتند، کشته شدن  مسلمانان 1است.

ی از آن ایشاان  پیاروز  ،گارپروردو بنابر وعد، دناگر زندو بمان ، پاداشی فراوان دارد وخداوند

پیروزی با نابود کردن دشمنان خدا و زندو ، دو صورتهر مسلمانان در بنابراین،  خواهد بود.

 دیدند. خود را پیروز می، شکست خوردن و کشته شدن یا ماندن

خود، خویشتن را نسبت به اعاراب   عظمتشکوو و  ایرانیان با توجه بهاز سوی دیگر،  

، فخر ایرانیان کردند به دین خود افتخار می در برابر مسلمانان که. دانستند میبرتر مسلمان، 

، نظار ایشاان   از .های ایمتی و ابزار جنگی پیشرفته و شوکتی چند صد سااله باود   جامه هب

دستی و معیشت سخت باود. دلیال عصایان و     تنگ، سوی ایرانه آمدن مسلمانان ب سبب

مسالمانان، دلیلای    ایان امار در نازد   ولای   بود مادی، ها ایرانی در اندیشه یورش مسلمانان

 .داشتمعنوی 

به  نر  مقابل ، عقیدتی بود، امابنیان فکری سفیران اعراب مسلمان که توان گفت می

و وگاو  گفات با وجود چند جلساه  به همین سبب،  نیروی جنگی و جنگ افزار تکیه داشت.

مانع از برااراری  ، ختال  رویکرددست نیامد و اه حاصلی از مذاکرات ب، نشست و برخاست

. به عباارتی دیگار، دو ساوی    نرفین برای کاهش خصومت و مصالحه شدای میان  رابطه

  مذاکرو، هرگز به ادبیاتی مشترک دست نیافتند.
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 نتیجه. 6

توان چنین نتیجه گرفت که یزدگارد ساوم باا     بر اساس آنچه در این تحقیق نر  شد، می

نگاو از باال، چندان موافق با اصل مذاکرو نبود. بررسی روند مذاکرات و خشم منعکف شدو 

-تفجریان گدر منابع از سوی فرماندهان ایرانی، مؤید این اصل است. با همه این تفاسیر، 

دهد که فرماندهان ایرانای   خشونت توصیف شدو است و این نشان می آرام و بدون، گوهاو

ماذاکرات  ه . نتیجا حف  کننددر اردو  را تا جان مذاکرو کنندگان مسلماناند  وکرد سعی می

و از ناد  اردوی ایرانیاان را از نزدیا  دید   ،زیرا از یا  ساو    تر بود برای مسلمانان سودمند

 ند. کنتبلیغ  ،در بین سپاو ایران عوت و هد  خود راد در توانستنسوی دیگ

 انمسالمان توان گفات کاه    به لحاظ محتوایی، در نگاهی کلی به مجموع مذاکرات می

ناد و ایرانیاان را در انتخااب ساه راو     کرد هد  خود را گسترش اسالم و عدالت تبلیغ مای 

را  مارگ ، رسیدن به این هد برای اسالم آوردن، جزیه و جنگ، آزاد گذاشته بودند. آنان 

 در ن خدااو پیروی از فرم ویخرازندگی  که باور داشتندو  دانستند شهد شیرین شهادت می

 بادون  ساعی داشاتند  ایرانیاان  که  حال آن ی دارد.اهمیت بیشتر وی،زندگی دنی اب مقایسه

. یزدگرد کنندو آنها را از جنگ منصر  نمایند های آنان را فراهم  و درگیری، خواسته جنگ

اصلی مسلمانان را از آمدن به سوی ایران درک کنند و ه بودند هد  و انگیزواستنتو رستم 

 کردند. می با مسلمانان برخوردا رویکردی مادی و ب

جناگ   وااوع ، اماا  ندنر  مقابل بیان کردبرای های خویش را  خواسته ،دو نر هر  

مقابال   های نر وگوها و مذاکرات موجب تغییر رویکرد و فهم خواستهنشان داد که گفت

بینی نرفین بود. ساسانیان نتیجه گذاشت، تفاوت جهاننشدو است. آنچه که مذاکرات را بی

کاه مسالمانان باا     رویکرد مادی و عینی )استراتژی ( نسبت به این اضیه داشتند، حال آن

 کردند. رویکردی معنوی و متافیزیکی )ایدئولوژی ( اادام به مذاکرو می

بینی ساسانیان باود  نتیجه ماندن مذاکرات، خودبزرگل بیهمچنین، یکی دیگر از دالی

پنداشتند. این امر سبب شدو بود گونه که بود، نمیکه در آن شرایط، ادرت مسلمانان را آن
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که در جریان مذاکرات با مسلمانان به تحقیر رفتاار کنناد و بارای بساتن اارارداد صالک،       

رسد در پی این مذاکرات، وحشت و تزلزلای  یای نداشته باشند. با این حال به نظر مبرنامه

 پنهان در اردگاو ساسانی بروز کردو بود.
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