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  امریست  که رسیدن به آن  دشوار پی بردن  به اصل این قوم  بدون شک 
  .ا تاریخ کتابیست  که آدمی باید  از وسط آغاز کندزیراست 

  396 ویل دورا�ت مشرق زمین گهواره متدن کتاب اول  صفحه 

 سیر تطور تاریخی وباز شناسی ملل آریائی
 آریائیها کیها هستند و از کجا آمده ا�د؟
 اقوام خراسا�ی و تطور یکهزار ساله

با این �ژاد داریم؟ما که هستیم و در کجا ز�دگی میکنیم و چه �سبتی   
  ی خراسانپژوهشی در باره سرگذشت متد�ی اقوام اریایی و سرزمینها

)افغا�ستان= خراسان(  
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 خبش اول
 گسرتش متدن از آسیای میا�ه

 بسوی فارس
 

  تاریخ چیست و چه فایده دارد؟
از آجناییکه تاریخ مبا �شان میدهد که ا�ساهنای پیش از ما چگو�ه زیسته ا�د؟ این فایده را دارد که ما را در 

برای جوا�ان این فایده را دارد که آهنا را ذودتر از معمول بسطح « .سا�د و رهنمایی میکندز�دگی یاری میر
عمر خویش میرسا�د، پنجره ها را بروی آهنا می کشاید ، و به آهنا اجازه میدهد تا  عواملی را که در  جهان آهنا 

ک و طرد  است  و از آ�چه حاکم بوده است  و هنوز هم حاکم هست  هبرت بشناشند ، ا�چه را در خورد تر
 به ا�سان کمک میکند تا خود را بشناسد ، خود را از دیگران متیز دهد . ندشایسته �گهداریست  متیز ده
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 هست و چنا�که باید باشد ه و با مقایسه احوال دیگران  ا�گیزه  ها و اسرار  هنفته رفتار خویش را  چنا�ک. 
یی  دار�د هبرت از دیگران می توا�د رسالت خود را ارزیابی کنند و در  کسا�ی که به تاریخ آشنانمهچنا. در یابد

در اینگو�ه مسایل آ�چه دین یا اخالق و علم . ارتباط با دیگران حق خود و مسئولیت خویش را بشناسد 
زد  حقوق یا اقتصاد ممکن است  بوی تعلیم دهد فقط �ظری است ؛ منو�ه واقعی  عمل را فقط تاریخ به ا�سان می آمو

   1»و تأمل در اخالق ا�ساهنای که قبل از ما گذشته است 
آ�چه تاریخ از احوال �ام آوران  گذشته �قل میکند  و در مقابل اعمالی که اجنام داده ا�د اعجاب ما را بر می 
 ا�گیزا�د  راه ها و جتربه های ز�د یی را �یز در ز�دگی ما باز کشایی میکند که به تأسی از تآمل در آن در

 ممکن است به وقوع برسد ها�گیزه های اساسی و واقعی ز�دگی  پلی بین  گذشته ا�ساهنا و آ�چه در ایند
تاریخ .  خبشدیتوا�د  آشناییهای ما را در دایرۀ تفکرات ا�سا�ی  زیبایی به تصویر می کشد و این �گار گری م

الواسطه   حتریک کننده  معطۀز�گی است باز منیدارد بلکه یک واسهیچگاه ا�سان را از عمل که هدف 
تاریخ خطی است که استمرار .است که ز�دگی ا�ساهنا را در تبین واقعیتها بعمل و هدف �زدیک میسازد

 رشته حمکم می بندد و هرگز منیگذارد این شیرازه  ها از هم  ا�ساهنا را از شروع به ختم در یکز�دگی
  . بپاشد

گو�یهای حاصله از آن  به ا�سان این فرصت را میدهد  که از به عالوه توجه داشنت بتاریخ و ماحصل دگر
خداو�د در قرآن عظیم مهواره  افکار و متایالت �امیمون و . آ�چه دیگران اجنام داده ا�د درس و عربت بگیرد 

�ا مناسب  قوم بنی اسرائیل را منحیث یک پدیده �کوهیده وعربت ا�گیز یاد کرده و امم اسالم را ترغیب منوده 
 اصلوب و طریقه ایست دین خود یک. زینند تا رستگار شو�دست تا از آن افعال مرارت بار آهنا دوری بگا

ه ا�د که که مبدد کار �امه های موسسین و پیغامربان  خدا  مهواره مشق و مترین  تذکیه ا�ساهنا را  به عهده گرفت
چنا�چه ابن خلدون . کرده است ین  صفحات تاریخ را به ا�ساهنا  تبین سر گذشت هر دینی  روشنرت
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برزگرتین تاریخ �ویس عصر اسالمی �یز کتاب حجیم تاریخش را  کتاب العرب �ام هناد یعنی کتابی که ا�ساهنا از 
ظاهر آ�ست که امهیت :  زرین کوب میگویدشادروان. مطالعه هر صفحه آن پند و عربت کسب میکند 

ای تاریخ  اگر در جزئیات هم  با یکدیگر اختالف دار�د ، ی بر این تصور باشد  که رویداد همسلمین  مبن
اسباب و موجبات اهنا  و تدابیری که  برای برخورد با آهنا  میتوان اختاذ کرد �ظارت چندا�ی �دارد  و گذشته 

اقع تاریخ جتربه در و. وا�د جتربۀ سود مندی  باشدیک قوم و  یک فرد  برای قوم دیگر  و فرد دیگر میت
   با جتارب  کنو�ی  ما می افزاید  و ز�دگی ما را پر مایه تر میکند؛گذشته را

تاریخ را اگر �یک بنگریند واقعًا ا�ساهنا را در مقابل بسیاری از فریبها  ، حقارت ها و شکست ها  و 
ا�ساهنا را و جوامع را به ز�دگی ا�ساهنای که صد ها سال بلکه . دخلوشیهای بی حاصل  �گه میدارد

ل و مجال در  روح ل قبل ز�دگی میکرده ا�د یکنوع ارتباط حمکم و  مستمر می خبشد که باعث کماهزاران سا
و ا�ساهنا را قادر میسازد تا از بدخبتی های  گذشتگان و علل و . �دگی ا�ساهنا میتوا�د شودوز

ینقدرت را تاریخ ا. و حفظ کند د را در مقابل  حوادث مهسان محایتا�گیزه آن بدرستی آگاه  و حیات خو
زیرا .  دارد تا متام شئون و شعبه های  حیات را  هبم وفق و پیو�د دهد  تا مهۀ آن مایه توفیق و سعادت بشر شود

  با زیرا آشنایی . ا مرتکب شده ا�د  برای توفیق بشر از اشتباهاتی که در گذشته ا�ساهنتوفیق  وسیله ایست 
چنا�چه در کشور ما در سی سال . وسعه جنگ �فرت ایجاد کند واقعیات و جریا�ات  ممکن است از وقوع و یا ت

گذشته ما دیدیم که پدران  ما و برادران ما به هبا�ه های �اچیز جنگ را چاق کرد�د که باعث خرابی و کشته 
 ما  تا حال  از تأثیرات منفی آن �فرت داریم و در عزب قرار گرفته ایم اما �سل  که شدن بسیار زیاد مردم شد

وده به رجوع به تفکر در آ�چه که در سی سال قبل بوقوع پیوسته است  تا حد توان الزم میکوشند تا در هر موج
چنا�چه ما در مهین سال یک جتربه . کجایی که قدم می گزار�د این قدمها  با صلح مهسویی داشته باشد 

یم  و مهه مشکالت را از   پشت سر گذاشت88جنجالرب ا�گیز و پر تنش را در  مورد ا�تخابات دوره اول 
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طریق مراجعه به  میز های گرد ، مشوره و از طریق �شرات و مطبوعات و شور و مشوره حل کردیم و هر گز 
هیچکس خنواست آ�را در معرض جتربه جنگ قرار دهد زیرا تاریخ مبا آموخت که جنگ  چطور توا�ست ما را از 

 کسیکه از این مسایل که خبودش رخ داده است و یا از .هدف اصلی مان در ز�دگی تا کدام سرحد دور سازد
ز�دگی گذشتگان خود فهمیده است درس عربت �گیرد مهیشه در تاریکی و جهل رسوا میباشد و 

تاریخ است که صرفًا ا�ساهنا را توامنند میسازد تا . ز�دگی اش سراسر مشحون از بی عزتی خواهد بود 
  .ی بردار�دقدمهای درستی را در راه رفنت به ز�دگ

پیغامرب اسالم که آغاز عربی و ) ص(تاریخ جتربه های لذت خبشی دارد وقتی ما می فهمیم با مبعوث شدن حممد 
اجنام جها�ی دارد  مردم عربستان  که در جهل و �اتوا�ی می زیستند و از �ا فهمی تندیس های ساخته خود شان را  

ت دگی پر از سعادتی را در چوکات امت روشن قرآن ز�پرستش میکرد�د با ایجاد اسالم و عمل به دستورا
چنا�چه ابواحلس بیهقی لذت ا�گیزی تاریخ را  . اسالمی یافتند واقعًا مایه خوشی و مسرت دائمی میگردد

تاریخ �ویس حتی میتوا�د در  آشنایی با . از روی دقت و جتربه  مبا می گوید  که علم تواریخ  علمی لذیذ ست 
یرامون  ا�سان هست  معنی دار و پر از جاذبه بسازد و مهین موضوع ز�دگی مورخ را مشحون از ا�چه را که در پ

  .لذت های �ا شناخته سرشار میکند
کشف  یک استوپه متاشای یک قصر �یمه خمروبه ، خشکیدن یک جنگل ، سنگالخی شدن دشتهای پر مثر از 

زی خود را از اثر تغیر مسیر یک رود خا�ه از اثر سرازیر شدن سیل، خشکی یک دره ای که در گذشته سر سب
ن یک قربستان ، هر ددست داده است  و یا از بین رفنت  یک شهر پر عظمت تاریخی و تبدیل آن مبخروبه ها ، دی

کدام آن کتاب بزرگی از عربت است که تاریخ �ویس با توجه در آن جان ز�دگی می خبشد و مهه صحنه های 
چنا�چه در مهین اثر .  های حساس تداعی و آ�را مایه  عربت و جتربه قرار میدهد از دست رفته را در ذهنیت

کوشیده شده است تا توا�ایی ها و �ومیدی های بشر را از اثر پیروزی و شکست بشکل ملموس و ز�ده آن بیان 
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رای دوام داریم و علل احنطات و اسباب شکست ، شجاعت و ارعاب آهنا را یک بیک بشماریم  تا راهی باشد ب
  :حیات و ادامه ز�دگی که مشا را به خوا�دن این سیر عربتناک متد�ی در این جمموعه دعوت  میکنیم

  
  :تعریفی از مفهوم متدن

متدن عبارت از �ظمی است اجتماعی  که  در �تیجه وجود آن ، خالقیت فرهنگی امکان پذیر میشود و جریان 
توجه دار�د؛پیشبینی و احتیاط در امور اقتصادی، سازمان که در متدن به چهار رکن اساسی .پیدا میکند 

سیاسی،سنن اخالقی،و کوشش در راه معرفت و بسط هنر؛ متدن زما�ی بظهور میرسد که هرج و مرج و �ا امنی 
متدن تابع عوامل باز دار�ده و بسط دهنده میباشد زمین شناسی و فعل و ا�فعاالتی که در کره . پایان پذیرفته باشد

از اثر گرمایش و یا سرمایش ، سیالهبا طوفاهنا ، زمین لرزه ها پیش می شود و شاید از اثر یک موج زمین 
کره ) ز�دگی در(سرمای جدید یکه بر خیزد ، متام ساخته های بشریت زیر یخ و سنگ مدفون شود و دایره 

حسن �یت او  به ا�سان مهچنان اگر دیو زمین لرزه ، که فقط . زمین در گوشه ای از کره زمین حمدود شود
اجازه ساخنت شهر ها رامی دهد ، شا�ه خود را خمتصری جبنبا�د،، آ�چه رشته ایم پنبه  میشود و ا�سان هرچه 

و از مهین سبب است که  تاریخشناسان در صبح . ساخته است در شکم زمین  خبواب ابدی فرو میرود
  .مطالعات شان  از کوچه عوامل جغرافیایی عبور میکنند 

  
  پیدایش متدن
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دوست دارم بدامن که ا�سان در خط سیر خود،از حالت توحش به مد�یت،چه گامهای : ولرت چنین میگوید
متام تالش �تیجه میشود  تا خط سیر ز�دگی ا�ساهنا را آ�چه ولرت ذکر کرده است در مطالعات (؟ برداشته است

  .)گام بگام تاریخ شناخت
  

  ؟مشرق زمین چطور گهواره متدن
  
  وا�یم از این طریق به سوال فوق جوابی بیابیم میت
علل وفراز و فرود متدن - روا�ی- �ژادی-اقتصادی- زمین شناختی-تعریف و شناخت عوامل جغرافیایی -ولا

  ها در بین ملل شرق
  .سازمان های اقتصادی-شالوده های صناعت-از شکار تا برزگری: عوامل اقتصادی متدن-دوم
   خا�واده- قا�ون- دولت–نشاء  حکومت م: عوامل سیاسی متدن -سوم

 آداب – معبود های خمتلف - دین- اخالق اجتماعی- اخالق جنسی- ازدواج:  عوامل اخالقی متدنچهارم
   دین و اخالق -دینی
  هنر- علم- ادبیات- عوامل عقلی و روحی متدن-پنجم
 فرهنگ -نه سنگی صنعت و هنر در عصر دیری- عصر سنگ قدیم- ماقبل التاریخ و آغاز مد�یت-ششم

خط �ویسی و ) پیدایش فلزات،مس مفرغ، آهن( مراحل ا�تقال از ماقبل از تاریخ به تاریخ- عصر �وسنگی
  و -عیالم- در  مشرق زمین که شامل  ا�ائو ها و اریائیها، سومر ها گهواره های مد�یتمتدهنای گمشده؛

 هستند که هر کدام آن شرح و بسط کامل ی ها عناصر این-تأثیر سومر به عربستان قدیم ، بین النهرین  و مصر و �یل
کار دارد که مستلزم حتقیق و پژوهش گسرتده میباشد که خوشبختا�ه  ویل دورا�ت تاریخ �ویس شهیر از این مهم 
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بدر آمده ا�د که ما جسته جسته مسایلی را که مربوط به این پژوهش میشود از آن و سایر منابع معترب تاریخی 
  ن معلومات را در معرض توجه به خوا�ندگان قرار خواهیم داداستفاده و ای

  
  
  

  خبش دوم
  آسیای میا�ه  گهواره متدن
  فصل سواهلای بیجواب

  
  : خطوط ا�تشار اقوام–آسیای میا�ه ا�ائو 

  
متدن در کجا آغاز : این فصل را که فصل سواهلای بی جواب است  با سوال دیگری کامل میکنیم ، و آن اینکه 

  .؟ این سوالی است که ما�ند دیگر سواهلا بدون جواب  خواهد ما�دشده است 
آ�چه ما از متدن مشرق زمین میدا�یم جستار های فکری ای هست که توجه تاریخ �ویسان را خبود جلب کرده 

که �ظریات ایشان ، در باره امور ماقبل التاریخ ، در هاله  از ابر های اهبامی پوشیده و پنهان است . است 
زمینی را و تاریخ متد�ی اقوامی را که ما میخواهیم در اینجا باز تاب داده و بشناسیم دست کمی  از سر.

باور کنیم و باید بگوییم که مناطق آسیای میا�ه ، که اینک خشک  و بی علف  است –تاریکیهای فلسفی �دارد 
 و وادی فرغا�ه و مسر قند و جزق این مطالعه قبل از آن صورت گرفته بود که دشت های مل یزرع  مشال جیحون(
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و قزاقستان تا هنوز بکمک تکنالوژی معاصر زیر آبیاری از شبکه های پیشرفته  میکا�یزه قرار �گرفته بود و 
ما�ند دشت های حیرتان ، شیر ماهی و آبدان میر علم و میداهنا و ریگزار های بلخ تا ا�دخوی و فاریاب که در 

حال مشا تصور کرده میتوا�ید که آن دشت . د بلخ واقع است  آبیاری �شده بود�د جوار رود جیحون ، مرغاب و رو
  )ها تا کدام ا�دازه  عاری از سکنا بوده است؟

زما�یکه این مناطق از اثر تغیر اقلیم و عدم بار�دگی های مومسی به خشکی مواجه میگردد در �تیجه این بی 
قرار داشتند جمبور شد�د بنا به �وشته ویل ) اکسس(مهری طبیعت ساکنینی که در دو طرف فالت جیحون

اول دسته ای از مهاجرین میداهنای . دورا�ت  در جلد اول مشرق زمین گهواره متدن به سه جهت  کوچ کنند
آسیای میا�ه با گذشنت از کوههای هندو کش از  کابل و گذشنت از ا�دس و اباسین و سند تا خلیج بنگال 

�ینوا و سومر و مصر و  ایتالیا و هسپا�یا . که راهی غرب گردید�د تا به شوش دوم گروهی  . منتشر شد�د
و دسته سومی  راه شرق را در پیش گرفته با عبور از صحرا های چین و منچور خود را به امریکای . رسید�د 

  ویل   و علت این مهاجرهتا  را که باعث خالی شدن شهر ها یکی پس از دیگر شده است2.مشالی رسا�ید�د 
هم اکنون خرابه  های چون  بلخ تا �یمه در شن فرو رفته ،والبد چنین «دورا�ت چنین توصیف کرده است 

میالدی مدت 1868هنوز از سال . شهریکه ، حمیط آن سی و پنج کیلو مرت است ، روزی پر از مجعیت بوده 
ور شهر شان که دور تا دان ترکستان باخرتی ، �فرساکن80،000درازی �گذشته است ، و در آن هنگام 

زیرا به عقیده دا�شمندان این �واحی که اکنون در .را ریگ گرفته بود ، �ا چار شد�د از آن �احیه مهاجرت کنند 
شرف مرگ است، �اظر و شاهد خنستین گامهای جمموعه تو بر تویی از �ظم و پیشبینی و آداب و اخالق ور 

   3.)دن  کنو�ی بیرون آمده است احت طلبی و فرهنگ بوده ، که از میان آن مت
 آورد ، ودر یافت که در بامداد مد�یت  میان دو   ما با کمی استفاده از �یروی خیال میتوان گذشته را در �ظر

 سال قبل از میالد،چه روابط فرهنگی بر قرار بوده است ؟ این مشکل 4،000در " ا�ائو"و " شوش"شهر 
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یمیرت بوده است ولی مسلم این است که این متدن ها کالً افراد خا�وادۀ است که بگوییم کدام یک از متدن ها قد
اگر ما قدامت مد�یت عیالم و  . فهم آ�که کدام یک قدیمیرتین متدن را داشته ا�د امهیتی �دارد.واحدی بوده ا�د 

 است که تیشه تاریخ و شوش و مناطق فالت بین النهرین را �سبت به  مصر و دلتای �یل قدیمرت ذکر کرده ایم برای این
اج کرده است که بین النهرین با موجودیت  رودخا�ه های دجله و فرات، اسطخرکاوان هم اکنون  این �تیجه را 

   4».جائی که شاهد و �اظر پرده اول منایشنامه تاریخی  متدن بوده است
  

  :تأثیر گزاری اولین مهاجرهتا به باز کردن �قش پای متدهنا
  : یملتهای هند و اریائ

شرق �زدیک  در برابر چشم تیز بین تاریخ شناسان  مهچون اوقیا�وسی بنظر میرسد که در آن گروه های آدمی  
ما�ند گردابی پیوسته هبمدگر خملوط و سپس از هم پراگنده میشد�د ؛  اسیر میگردید�د و یا به 

واین کار  ها حتی تا به . میرسید�داسیری در می آمد�د،  می خورد�د و یا خورده میشد�د ، می کشتند و یا بقتل 
بعباره  دیگر  این مهاجرهتا و . پشت دیوار های امپراطوریهای بزرگ مصر و بابل و �ینوا کشیده میشد 

کوچکشی  ها در هر سه حوزه شرق جنوب و غرب به آسا�ی رو منا �گریده است بلکه با گذشنت از هرج و 
ای �ا به اینرتتیب بود که خملوطی از تبار و تیره ها و �ژاد ه.ست مرج  های که در باال ذکر شد استقبال شده ا

ط و حاصل آن قبایل �یم بیابان گرد و �یم  پابند زمین �شو و منو کرد�د که ویل شناخته در مد�یت آ�روزه  خل
  :دورا�ت اهنا را در کتاب تاریخ متدن مشرق زمین چنین درج کرده است 

ان،،فلسطینیان، عموریان ، کنعا�یان، اریائییان ،ادومیان و صدها قوم دیگر کیمیریان،کاپادوکیاییان، اشکا�ی
که هر یک خود را مرکز جغرافیا و تاریخ می پنداشت و از �ادا�ی و جا�ب داری مورخا�ی که در باره او  بیش از 
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 طول وجود این قبایل بیابا�گرد  در متام. چند سطری در کتاهبای خود منی آورد�د دچار شگفتی میشد
تاریخ حتی  در زمان معاصر برای کشور های که حالت مترکز و استقرار بیشرتی داشتند و این اقوام از هر طرف 
  مرز های کشور ها را در میان میگرفتند و اکثرًا باعث غارت و چپاول  و صحنه های خو�ین �یز میشد�د

شت که بر سرزمین های ثرومتند مهسایه محله خشک سالی ها ممتد  هر چند سال یکبار این قبایل یاغی را وامیدا
کنند؛ که به �ا چار آن کشور ها مهواره جمبور بود�د یا بآهنا درحال جنگ باشند یا برای جنگ و دفع محله خود را 

این قبایل بیابا�گرد پس از آ�که  دستگاههای سلطنتی بر چیده میشد ، بر جای می . آماده �گاه دار�د 
به این ترتیب �ژاد ها مهیشه از راه عدم هم آهنگی و اغتشاش و جنگ ..  آهنا میشد�دما�د که خود  جا�شین

هبم خمتلط شده و زمینه تشکل �ژاد ها و اقوام  تازه تری را میکرده ا�د که این  پروسه تا هنوز در جهان ادامه دارد 
ا�کشاف و چندر�گی شدن این مردامان  منحیث �اقلین میراث اقوام سهم خود را چه کوچک و چه برزگ در .

�ژادها بصورت موثر ادا کرده ا�د و از گریبان فردا با محیت دیگر و رسم و رواج دیگر ظاهر گردیده 
 از آن جهت در تاریخ مورد توجه �یستند  که دمشنان قدیمی مصر در خاور �زدیک بوده ا�د ، بلکه میتا�یهامثالً .ا�د

وام هند و اریایی شناخته شده  در آسیا هستند  که خدایا�ی بنام میرتا ، از آن جهت امهیت دار�د  که از خنستین اق
ایندرا  و ورو�ه  را پرستش کرده ا�د ، ا�تقال این خدایان به پارس و  هند راه را برای ما مهوار میسازد  تا خط سیر 

  5.سم کنیم  �امیده میشود ر"آریایی"تکامل و تطور �ژادی را، که با شایستگی متام  به �ام �ژاد 
ها یاد گردیده که هر دو قوم دارای  متدن و  بنامهای  حتیها و سکاهند و اروپایی و  آریائیهادر تاریخ از دو قوم از

ور خود را به فقاز رسا�د�د که منحیث طبقه جنگ آ از راه بسفورس خود را به قحتیهافرهنگ غنی بوده اولی  
 قبل از میالد تا 1،800مسلط ساختند که این قوم در حوالی بومیان آن سر مین که کار شان کشاورزی بود  

حوالی دجله  و فرات بسط پیدا کرد�د که رسم اخلط خمصوص و موزون  داشته حتی قشون خود را بر سوریه 
گسرتا�ید�د که مایه تشویش امپراطوری مصر �یز شد�د که رامسس دوم �ا چار شد با حتی ها پیمان صلح 
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اج آهن و پیکر تراشی و هنر های اسطخرآهنا در کار . بری شاه حتیها با خود اعرتاف کند امضاء منایدو در برا
زیبا �یز دست بلندی داشتند و پایتخت شان شهر  بوغاز کوی �ام دارد زبان شان با زباهنای هند و اروپایی 

تیب از صفحه تاریخ این قوم که بشکل اسرار آمیزی داخل تاریخ شد�د به مهان تر. مشاهبتهای هبم میرسا�د 
زیرا . حذف شد�د و مد�یت های شان یکی پی دیگر فرو کش کرد و رو به خاموشی و احنطاط گذاشت 

 رقبای شان  با استفاده از آالت اج معادن را که باعث قوت آهنا بود رقبای شان �یز آموختند و در �تیجه اسطخر
قبل از میالد که 717آخرین پایتخت حتی،در . دنگی فلزی خود را تفوق خبشید�د و آهنا را منهزم ساختنج

  .کرکمش �ام داشت به تصرف دولت آشور در آمد
دومین قوم بیابا�گرد آریایی اروپایی که در کناره های حبیره سیاه قفقاز و ارمنها ز�دگی میکرد�د اقوام 

ی ا�دامهای درشت در هنایت اروپایی دارا اهنا قبایل �یمه وحشی �یمه مغل و �یمه بود�د " سکاها"دالوری بنام 
�یرو مندی ز�دگی میکرد�د و ز�ان خود را سخت در پرده �گاه میداشتند  ، خون دمشنان خود را می 

  آشامید�د و از پوست سر دمشنان خود دستمال درست میکرد�د 
  سال میگذرد6،000از آن  زمان که تاریخ �وشته در دست است 

که در گلوگاه تاریخ دولتی بود�د که باعث ا�قراض دولت آشور   دیکی دیگر از اقوام اریایی هستنمادها 
 اولین پادشاه مقتدر این اقوام بود که در اکباتان که حمل زیبا و پر آب و علف بود پایتخت خود را دیا کوگردید�د و 

د قبۀ در ساخت این شهر داری دو کیلو مرت وسعت بود که قصر شاهی که از مرمر های زیبا ساخته شده بود ما�ن
   6.آن  میدرخشید

  
  :ماد ها یکی دیگر  از اقوام آریایی، عظمت و ا�قراض
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تاریخ کتابیست که آدمی :ویل دورا�ت تاریخ �ویس شهیر مهیشه در آثارش به این �قطه توجه دارد که میگوید
ام اریایی ساکن در کند واقعًا هم مهینطور است من که در این �وشتار میخواستم اقومییشه از وسط آغاز  آ�را مهه

افغا�ستان را حتت مطالعه قرار دهم �ا گزیر شدم خباطر شناخت   وقوع رویداد های که باعث  فراز = خراسان
و فرود متدهنا شده است  از کتابی به کتابی و از منطقه ای به منطقه ای حتقیقات خود را  دوام بدهم تا باشد که در 

 در توی را که در جستجویش هستم بیامب و بشناسم ؛ ما از سر خالل اینهمه پراگندگی ها  حقایقی تو
خرب �داریم  فقط مهینقدر حدس زده میشود که این قوم که طبیعت درشت ) ماد ها(گذشت ابتدایی این قوم 

داشتند و از �ژاد هندو اریایی ها بود�د که گمان برده میشود که یکهزار سال قبل از تولد مسیح از کناره های 
کتاب مقدس پارسیان یادی از این زادگاه قدیمی شده ز�د اوستا  آرسیای باخرتی آمده باشند؛ در خزر به

سرزمینی که آدمی جوا�ی خود را در آن گذرا�ده ما�ند خود : است و آ�را ما�ند هبشتی توصیف کرده است 
واحی ، رفته رفته بطرف جوا�ی زیباست ؛ این قوم در حین کوچ کردن از مسر قند و خبارا گذشته ، و از این �

  . جنوب  سرازیر شده و پس از رسیدن به پارس ، در آن حکومت اختیار کرده بود�د 
ویل دورا�ت میگوید این دولت مستعجل، فرصت آ�را �یافت که بتوا�د در بنای مد�یت سهم بزرگی داشته 

ناره های مد�یت ماد ها مد�یت باشد ولی راه را برای متدن پارس  باز و مهوار ساخت بقسمیکه پارسیان در ک
پارسیها الفبای سی وشش حرفی خود را از ماد ها گرفتند و پارسیان بعوض الواح  . خود را پایه گذاشتند 

  .گلی کاغذ را ساختند و قلم را برای �وشنت بکار برد�د 
" وخشرتههو"که جبای پدر خود " ایشتوویگو"یا" اژدهاک"ا�قراض دولت ماد بسیار سریع صورت گرفت و 

به ختت سلطنت �شست ، یک بار دیگر این حقیقت را اثبات کرد که حکومت سلطنتی مهچون بازی قماری 
در زمان . است ، و در وراثت سلطنت ، هومشندی  مفرط و جنون، متحد �زدیک بیکدیگر  بشمار میرو�د 

مردما�یکه در طبقه باالیی . تند این پاد   شاه بود که مردم از  ثروهتای  با د آورده به ز�دگی جتملی پرداخ
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در . حتی زین و برگ اسپان را با طال زینت میداد�د .ز�دگی میکرد�د  ، بندۀ مد و جتمل پسندی شده بود�د 
و از تنه .. حالیکه این قوم  در ز�دگی گذشته خود مردما�ی سادۀ  بود�د که ز�دگی شبا�ی داشتند

اما آن . وا�ات کش میشد و بسیار �ا زیبا و �اراحت کننده بود درختان ارابه های  را میساختند که توسط حی
ز�دگی را فراموش کرد�د و آ�قدر در  لذت و خوشگذرا�ی غرق شد�د که گذشته شبا�ی خود را و آن 
ارابه های خشن و معذب را فراموش کرد�د و ارابه های از فلزات ساختند که در �وع خوذ بسیار جملل وسریع و 

ا به آن ارابه های گرا�بها که توسط مرکب های گرا�بها کش میشد سوار شده و از این جملس آهن. راحت بود 
. این اقوام ز�ان شان را با غازه و جواهر گرا�بها می آراستند .جشن به آن جملس جشن میرفتند و لذت میربد�د

د دور ساخت تا سر این شاه که از مردا�گی پدرش صرف زن صفتی را داشت  با بی عدالتی مردم را از خو
، که در فرمان مادیان  بود  علیه این شاه )والیت خوزستان و خبتیاری( جوان ، فرما�دار والیت ا�شان کوروشاجنام

قیام کرد و در این قیام ماد ها با او مهدست شد�د و به این ترتیب در �تیجه این قیام دولت اکباتان زن صفت  
در آمد که رفته رفته این دولت �و بنیاد پارس ) کوروش(قیادت یکنفر پارسی فرما�روای ماد و حاکم بر پارس  حتت 

    7..توا�ست در وقت کمی متام مناطق خاور �زدیک را حتت فرمان خود در آورد
  

  :هخامنشیان پارس
  

  :کوروش 
بکار بر وی روح شاها�ه داشت و شاها�ه .کورش یکی از  کسا�ی بود که گویا برای فرما�روایی آفریده شده ا�د 

با شکست خوردگان به . میخاست، در اداره امور شایستگی  و در کشور کشاییها حیرت ا�گیز بود
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یو�ا�یان این فرما�روای بزرگ را بزرگرتین  پهلوان .�یکی رفتار میکرد و با دمشنان سابق خود به �یکی بسر میربد
ه های هرودوت و گز�فون  که اکثرًا با ویل دورا�ت میگوید که از �وشت. جهان پیش از اسکندر خوا�ده ا�د 

و . اساطیر و افسا�ه ها آمیخته است هر گز منیتوا�د تصویری از کوروش بدست آورد که قابل اعتماد باشد 
آ�چه که بیقین میتوان گفت .مهچنین گز�فون چندین مراتبه  کوروش را به سقراط اشتباه گرفته است 

لۀ شاهان هخامنشی بوده که دوره سلطنت وی �امدار ترین دوره تاریخ کورش زیبا و خوش ا�دام بوده  و سر سلس
او  قشون مادی و پارسی را چنان منظم ساخت که بصورت قشون شکست �اپذیر در آمد و .پارس است 

برساردیس و بابل مسلط شد ؛ و فرما�روایی اقوام سامی را به اقوام اریایی باخرتآسیا چنان پایان داد که تا هزار 
کشور های را که حتت رقبه بابل  بود مهه را به . پس از آن  دیگر �توا�ستند دولت و حکومتی بساز�د سال 

بصورت خالصه دوره  سلطنت کوروش را میتوان قبل از دولت روم قدیم ، ویکی از خوش . فارس  مطیع ساخت 
  .اداره ترین  دولتهای  مهه دوره های تاریخی  بشمار برد

�قص بزرگی را بر خلق و خوی کوروش  لکه ای باقی گذاشته بود که " کبوجیه " بعد از کوروش  پسرش
این پسر �یمه دیوا�ه ، بی آ�که از کرم و بزرگواری پدر  چیزی به . گاهی هنایت قساوت و بی رمحی داشت 

کشنت وی پادشاهی خویش را به . او  به ارث رسیده باشد مهین �قص استثنایی کورش به او به ارث رسیده بود
، آغاز کرد ،  او از مهین روش خود  استفاده کرد تا بتوا�د ثروت بی پایان مصریها را "بردیا"برادر و رقیب  خود 

ولی در آجنا کار . صاحب شود و به اینکار خود �ایل هم شد و مصر را فتح و متام ثروهتای آن را تصاحب شد
 گذاشت که در باز گشت از مصر که مهسر و های کرد که تا حال لکۀ �نگی در امپراطوری کوروش باقی

فرز�د خود را �یز اعدام کرده بود به مریضی صرع پیش رفته و ال عالجی مبتال گردید  که باعث از دست دادن 
سر اجنام مردمان پارس . تاج و ختت وی شد و وی که تاج و ختت خود را در معرض غصب دید خود کشی کرد
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 بزرگان قوم سلطنت کوروش را از دست غاصبان جنات داد�د که به یکجا شد�د و با کمک هفت �فر از
  .اینرتتیب از میان مهین هفت �فر  یکنفر شان بنام  داریوش پسر هیشتاسپ به سلطنت بر  گزیده شد

    :داریوش
در مهین زمان بود که دین زرتشت در .  که بزرگرتین پادشاهان این سلسله را در تاریخ پارس جاه گذاشتند 

  . ین آسیای باخرتی به اوج رواج خود رسیده بود که در جایش به آن می پردازیم  سرزم
یک چیزی که در تاریخ شاهان مایه عربت است  استعمال قوای قهریه به بیرمحرتین شیوه آن می باشد که �تیجه 

وقتی جمدًا میشود تا پایه های سلطنت این شاهان با ریزش خوهنای بیگناهان استحکام یابد چنا�چه کوروش 
. به بابل استیال یاقت سه  هزار تن از بزرگان شهر بابل را به دار بست و به حقیر ترین شیوه آهنا را �ابود ساخت

ولی رویهمرفته داریوش زما�یکه استقرار خود را قایم ساخت و زره جنگ را از جان خود دور ساخت از 
 وضعیت در امپراطوری پارس هخامنشی تا  مدبرترین شخصیت ها در تاریخ  شاهان قرار گرفت که این

ظهور امپراطوری روم  ادامه یافت، ولی پساهنا می بینیم که  داریوش هرگز زره را از خود دور �کرد و هرگز 
  ..عطش بیش خواهی و جهان خواهی در ضمیر او فرو کش �کرد

ارد فرمان برا�د  ولی سنت و مقدر  باوجودیکه داریوش آرزو داشت که دائم به صلح و صفا  به آ�چه در اختیار د
چنان است که در امپراطوریها هرگز آتش جنگ مدت درازی فرو �نشیند ؛ و دلیل این مطلب آن است که بالد 
تسخیر شده  باید مکرر در مکرر از �و تسخیر شود ، و پیروزمندان هنر جنگیدن را مهیشه در بین رزم آوران 

پس . ست زما�ه  �قش تازه بر آورد و امپراطوری تازه موجود به قیام بکند چه در آن ممکن ا.خود ز�ده �گهدارد 
در چنین اوضاع و احوال جنگ هرگز فروکش منیگردد و جنگ اوران هر روز این �قش ها را با ریختا�دن 

و خباطر اینکه این ماشین جنگی  از کار �افتد داریوش تنگه باسفور را . خوهنای تازه  ز�ده �گهمیدار�د 
به حبث    سکا  هها (ور کرد و از رود دا�وب گذشت و تا رود والگاه پیشروی کرد تا به تادیب سکا های عب
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که پیوسته در اطراف شهنشاهی وی تاخت و تاز میکرد�د  بپردازد ، با اینکه بار دیگر از ) مراجعه شود
رسد و صحنه های پهناوری را  خراسان و دها سلسله جبال آن منطقه عبور کند و بدره رود سند ب=افغا�ستان 

او در محله به یو�ان  در جلگه ماراتون . با مجعیت فراوان و مال بیشمار ، بر شهنشاهی خویش بیافزاید 
شکست خورد و در مرتبه دیگر که میخواست محالت خود را از سر گیرد مرگ اورا امان �داد و در �اتوا�ی 

   8. بیماری از جهان  چشم پوشید 
  

   ):سازماهنای برید(واصالت و اطالع رسا�ی بین اقوام متد�ی  راه های م
 دولت پارسیان  دارای بیست ایالت که شامل مصر، فلسطین، سوریه، فنیقیه،لیدیا،فریگیا،

افغا�ستان،  بلوچستان،سند، = (  ، آشور،قفقاز بابل ، ماد ، پارس خراسانیو�یا،کاپادوکیا،کلیکیا،ارمنیه
جزو این امپراطوری بود که در تاریخ تا امروز ) گتهاو قبایل دیگری از آسیای میا�هسغدیا�ا ، باکرتیا،ماسا

  .چنین دولتی که توسط یکنفر اداره شود دیده �شده بود
پارسی ایکه در آن زمان به چهل ملیون سا کنان آن �واحی حکومت کرد مهان ایرا�ی �یست که امروز میشناسیم ، 

  خوا�ده میشد و »پارس«وچکی در جماورت خلیج فارس بود که در آن زمان بنام بلکه این ایران موجوده  �احیۀ ک
متشکل از بیاباهنای بی حاصل و کوهای فراوان بود و رود ) پارس(اکنون �یز آ�را پارس مینامند که آن سرزمین 

ند و از �ژاد هماد ها این مردمان . خا�ه فراوان �داشت و در معرض گرمای سوزان و سرمای کشنده بود
از زبان و دین قدیم این مردمان بر می اروپایی ها بود�د که حدس زده میشود از جنوب روسیه به اینجا آمده باشند 

گذشته و طبقه حاکمه  در سرزمین هند تشکیل )  افغا�ستان=ان خراس ( آید که  با آن دسته از �ژاد ارین که از
ارسی پسر پارسی، پ« �قش رستم خود را چنین معرفی کرده  داریوش اول درداده بود�د  �سبت �زدیکی داشته ا�د

حال از (یعنی وطن اریایی ها مینامند» ایران وئجه«آریایی از �ژاد آریایی زردشتیان وطن خنستین خود را بنام 
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مطالعه این قسمت از تاریخ به این  بر میخوریم که مهان اقوام پارسی که اکنون هم در آن سرززمین پارس  در کنار 
خلیج فارس حکومت دار�د �ام این منطقه را با �ام  سرزمین  خراسان هر دو را بر خالف واقعیت های تاریخی 
خبود اختصاص داده است زیرا سر زمینی که در شهنامه بنام ایران و توران مشخص شده است مربوط به اینطرف 

ان یاد میشود که این خبط از اثر بی  کفایتی و و آ�طرف رود آمو میشود که قسمت  های  مشالی آن هنوز هم به �ام تور
�فهمی شاهان گذشته ای که در منطقه کنو�ی افغا�ستان  حکومت میرا�ده ا�د  میباشد و شاید هم خباطر منافع  
شخصی و زود گذر خا�وادگی این کار را یعنی این خبط بزرگ تاریخی را کرده باشندکه خراسان را به 

د و این سرزمین را زیستگاه افغاهنا که در تاریخ بنام پختون یاد میگردد و بار اول  افغا�ستان تعویض �ام داد�
که اسرتابون  تاریخ �ویس و شرق شناس معروف  1)یست میکرد�د، گردا�ید�ددر �زدیکی کوههای سلیمان ز

  9.�امیم  تفاوتی �دارد  می » ایران «را  برای سرزمینی استعمال کرده است  که تقریبًا با آ�چه امروز » آریا�ا«کلمه 
ز�دگی در  پارس به سیاست و جنگ بستگی داشت  تا صناعات از این رهگذر فارسیان  ضروریات 
شان را از مناطق دور و پیش شان که  جزو قلمرو شان حمسوب میشد ا�تقال میداد�د و از مهین سبب که در 

ر قدرت بود�د که آهنم عنصر دایمی صناعات و فالحت خبود اتکا �داشت در هر برحۀ از زمان متکی ب
و در چنین دولتی  حق  و قا�ون منحصر به اراده شاه و قدرت قشون بود که هیچ حقی .منیتوا�ست حساب شود 

در برابر این حق حمرتم مشرده منیشد و قوا�ین شاه را تغیر �ا پذیر میدا�ستند و تصمیمات شاه را مهچون وحی اللهی  
د سال قبل در  کشور خود مان �یز مهچو عقایدی  عمر شاه  و دوره سلطنت وی را که در چن( تلقی میکرد�د

لذا صناعات در فارس رو�قی . که از جا�ب اهورا مزدا به شخص شاه �ازل میشود )  طوال�ی �گاه میداشت
دست  به صناعات دستی بپرداز�د و ساخته های نود بود�د که اقوام خاور �زدیک �داشت ؛ پارسیان به آن خوش

خود را مهراه با باج و خراج  برای ایشان بفرستند ، لذا در کار محل و �قل  ابتکار ی فراوان تر از کار های صنعتی 
                                                 

 فارسی ، بر چيده شده از کتابخانه ناسخ التواريخ، محمد تقی لسان الملک، جلد سوم از کتاب دوم ، اقاليم سبعه ، نشر کتابخانه انترنيتی -1
  .ديجيتل هندوستان



 32

داشتند ؛از این سبب بود که مهندسان پارسی به فرمان داریوش اول شاه هخامنشی شاهراههای را ساختند که 
هراهها که از شوشتا ساردیس امتداد داشت ،دو پایتخت را بیکدیگر مربوط میکرد، درازی یکی از این شا

 در پایان هر«هزار و چهارصد کیلو مرت بود ، طول راه ها را با فرسخ ا�دازه میگرفتند ، و بگفته هرودوت 
چهار فرسخ منزلگاه شاهی و مهماخنا�ه جملل وجود داشت ، و راه ها مهیشه از جا های آباد میگذشت 

بدون معطلی براه خود ادامه دهد ؛ هبمین جهت بود ) چاپار(�فس اماده بود تا برید در هر منزل  اسپهایی تازه » .
  طی میکنند ،یعنی در وبیلهاکه برید شاهی فاصله  شوش تا ساردیس را در مهان زما�ی می پیمود که اکنون اتوم

ود�د مهندسین  در صورتی که مسافران عادی آن فاصله را در ظرف �ود روز میپیم ،مدتی کمرت از یک هفته
پارسی آن توا�ایی را داشتند تا در مواقع الزم پلهای مستحکمی را باالی فرات و یا تنگه دردا�یل  در مدت کمی 

در آ�زمان راه دیگری �یز .تعمیر منایند که صد ها فیل ترسناک در یک وقت میتوا�ستند از باالی آن عبور منایند 
میگذشت و شرق و مشال و غرب را هبم اتصال میداد که از ن خراسا= افغا�ستانوجود داشت که از کوههای

 باعث آ�شده بود تا شهر شوش  مرکز ها مهۀ این راه.اثر این راه پارس را به هندوستان و چین وصل میکرد 
فارسیان ا�بار میان راه ثروهتای خاور زمین باشد این ثروت در آن زمان دور �یز آ�قدر فراوان بود که عقل بسختی 

اساس ساختمان این راه  ها آن بود که برای اهداف جنگی و دولتی بکار رود   و تسلط . ا باور میکرد آ�ر
حکومت مرکزی و جریان اداری کار ها را تسهیل کند ، ولی در عین حال سبب آن شد که کار بازرگا�ی و محل 

 دیگر ا�تقال یابد ؛ در ضمن خرافات �قل کاال ها �یز آسان شود و عادات و افکار �یز از �احیه یی به �احیه یی 
متداول میان مردم  که گزیری از آهنا در ز�گی روزا�ه �یست ،  از مهین راه ها بین اقوام خمتلف روزا�ه رد و 

کار های  بازرگا�ی بیشرت بدست یهودیان، فنیقیان و بابلیان بود زیرا در �زد پارسیها کار . بدل میشد 
پول و مسکوکات �قره ای و طال در عهد داریوش  رواج .پست حمسوب میشد بازرگا�ی از مجله حرفت های 

 مایحتاج  این امپراطوری بزرگ از طریق مهین 10.پیدا کرد و میزان ارزش طال در برابر �قره یک به تنایب سه و�یم بود 
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وسط یک شاهراه های گسرتده  از شرق و غرب تامین میشد واز جا های دور تامین میگردید  و مهچنان  ت
شبکه بسیار گسرتده این راه ها حفاظت میگردید که کوچکرتین بی امنیتی ای در مسیر دها  هزار کیلو مرت 

  .رخ منیداد
  

 فلسفه دینی زرتشت در مورد خیر و – اهورا مزدا - کتاب  مقدس پارسیها –زرتشت 
  :شر

یعنی سرزمین اریاییها  ) در ایران  ویجه(ابنا برداستاهنای ایرا�ی چند قرن قبل مردی در شرق در سرزمینهای آرینه
 "زورآسرتس"ولی یو�ا�ی ها او را .  می �امید�د زردشت" =زرتشرته"ظهور کرده بود  که مردمان زما�ش او را 

�وری «در پیدایش زرتشت حرفهای هست که از اعتقادات اریاییها سر چشمه دارد میگویند.تلفظ میکرد�د
  فرود آمد که �سب عالی وشریف داشت او به تزویج کاهنی در آمد که قبالً از از جالل آمسا�ی به سینه دخرتی

 در تن خود مالیده بود با ازدواج آن دو   فرشته وشعاع ، در هم آمیختند و از آن زردشت »هومه«شیره گیاه 
  چون سخت دوستدار حکمت و عدالت بود. که با خنده زردشت ارواح پلید مهه فرار کرد�د .بوجود آمد

خود را از اجتماع مردم بیرون کشید و در تنهایی کوهستان ز�دگی میکرد  و خوراکش پنیر و  میوه  های زمین 
و�ۀ وی رسینه اش را بضرب خنجر درید�د و ا�د.شیطان که میخواست تا وی را بفریبد ، ولی کامیاب �شد . بود 

 و از ایمان به اهورا مزدا، پروردگار گداخته پر کرد�د ، ولی زردشت لب به شکایت بر �کشود را با سرب
اوستا یا کتاب ، حکمت و معرفت " اهورا مزدا بر وی ظاهر شد و کتاب. �ور و خدای بزرگ ، دست بر �داشت 

مدت درازی مهه وی را . را در کف وی گذاشت ، و به او فرمان داد که مردم را به آن فرا خبوا�د  و پند دهد "
سخنان وی را شنید و "هیشتاسپ" یا " ویشتاسپ"�د  تا اینکه شهزاده ایرا�ی  بنام ریشخند کرد�د  و آزارش داد
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به اینرتتیب بود که دین زرتشتی در  . فریفتۀ آهنا شد ، و وعده کرد که دین تازه را میان مردم پراگنده سازد 
آن پیغمرب به آمسان زرتشت خود مدت درازی بزیست ، تا اینکه برقی از آمسان بر او زد  و .جهان پراگنده شد

    11».صعود کرد
اکنون کتاب مقدس زرتشتیان  جمموعه ایست از کتاهبای که یاران و مریدان  پیغامرب گفته ها و دعا های او را در 

و اکنون جملدات بزرگی از اوستا جبای . آن مجع آوری کرده بود�د ، و پیروان متأخر وی به آن �ام اوستا داده ا�د 
حالیکه در این کتاب مسایل عبادت خدا شناسی و دعا ها تذکار رفته است کتابی است سراپا در . ما�ده است 

مشحون از فرهنگ و متدن قوم ارین  که تا کدام سر حد این مردمان در فرهنگ و طرز تفکر و برخورد های ا�سا�ی و 
  .» �دیشه  بر �گذردکزین برتر ا«روحا�ی از مهه اقران خود برتر و باالتر بود است که فردوسی گفته 

مرد حمقق که به مطالعه آن بپردازد ، در خالل آن خدایان و حتی گاهی کلمات و :ویل دورا�ت میگوید
" اوستا"ن عقیده دار�د که حبدی که بعضی از دا�شمندان هندی به آ را می یابند ، "رگودا"مجالت هندی 

در جایی دیگر از اوستا فقراتی دیده میشود که وحی اهورا مزدا �یست ، بلکه از کتاب ودایی اقتباس شده ؛ 
آمساهنا ، آهبا ، زمین، گیاهان ،، جا�وران (ریشه بابلی دارد ، مثالً فقراتی �ظیر آفرینش جهان در شش مرحله 

پیدا شدن مهه افراد آدمی از یک پدر و یک مادر ، آفرینش هبشتی بر روی زمین ، خشمگین شدن ) و ا�سان
 های خود ، و عزم کردن وی بر کیفر ؛ شاید ا�دیشه دین  زردشتی در باره خدای جهان  آفریدگار بر آفریده

چنان بوده  است که خاطر کسا�ی را که روح �قادی داشته و به جزئیات امور توجه میکرده ا�د  خرسند میساخته 
الت در کار ا�د ،  و  اهورا مزدا   در واقع مناد جمموع قوایی است که در جهان برای برداشنت حق و عد.است 

فقه های دین زردشتی ما�ند زرواهنای هندی و  .اخالق فاضله  جز از راه مهکاری با این قوای خیر فراهم منیشود
فیلسوفان مدرسی  اروپا ، گاهی در این اصرار می ورزید�د که شر ، در واقع و �فس االمر ،وجود حقیقی 

بود  که دینی بساز�د  که با �قشه ای که مردم  متوسط احلال پیش �دارد و جمازی بیش �یست ، در حقیقت برای آن 
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از این سبب .خود رسم میکنند ، و ا�تظار دار�د پایان صحنه  جهان بصورت اخالقی باشد ، سازگار در آید 
 با – برای آدم عادل و رستگار –  که صحنه آخر ز�دگی  در این عامل بود که مبردم چنان وعده داده میشد

و در پایان پنج هزار ساله ایکه  زردشت وعده داده است بدی شکست میخورد و . خامته پیدا میکند سعادت 
در . ازجهان بر می افتد ؛ حق در مهه جا پیروز میشود ، و دیگر هرگز شر وفساد وجود خنواهد داشت 

هبشت فرو و �اپدید آن زمان �یکوکاران با اهورا مزدا به هبشت  می پیو�دد ، و پلیدان در تاریکی بیرون 
      12.میگرد�د که خوراک شان دایم سم حملکی خواهد بود 

کتاب مقدس زردشتیان آموزه ایست که این جمموعه توسط یاران و مریدان پیامرب مجع آوری گردیده بود که 
وا�ین و پاداشها ی که آمیزه ای از دعا ها ، سرود ها ، و افسا�ه ها و ق.را هناد�د  اوستا پیروان متأخر آن بر آن �ام
   13.کیفری �یز شامل میباشد

  
  :ثیر دین زردشتی باالی فرهنگ و ز�دگی پارسیان و پیروان این مذهبتأ

کیفر لوط و ز�ا آن بود . کیفر گناهان  جسما�ی  در شریعت زردشت ، ما�ند شریعت یهودیّ  بسیار سخت بود 
، ولی در کار بر آمدن ا�تقام را پس از ربودن » شندبک«که زن یا مرد را که مرتکب چنین  گو�ه اعمال میشد�د 

زن توسط مردکار امحقا�ه میدا�ستند و چشم پوشی از آن را کار فرزا�گان میدا�ستند چه فکر میکرد�د که 
اینکار بدون میل ز�ان در واقع بوقوع منی پیو�دد اوستا در مورد لوط کیفر های سختیرا  در پیش دارد که هرودوت 

  .اوستا مشعر است که هیچ چیز گناه الواط را پاک کرده منیتوا�د ائید کرده است از قول هرودوت �یز آن را ت
  . هرودوت میگوید ربودن ز�ان  را به وسیله زور و قدرت ، کار �اپاکان و بدان میدا�ند 

ویق و زن �گرفنت پسران  عزب را تش) دوشیزگان(در شریعت  زردشت چنان �بود که بی شوهر ما�دن ز�ان 
کند، ولی تعداد ذوجات و  اختیار کردن مهخوابگان و کنیزکان جماز مشرده میشد ، و این از آن جهت بود که در 
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یک اجتماع  که اساس آن  بر سپاهیگری و �یروی �ظامی قرار دارد ، احتیاج بر آن هست که هر چه ممکن است 
مردیکه زن دارد بر آ�که چنین �یست فضیلت «: د اوستا در این باره چنین میگوی.تعداد فرز�دان  زیاد تر شود 

دارد ، و مردی که خا�واده یی را سر پرستی میکند بر آ�که خا�واده �دارد فضیلت دارد ، و ثرومتند بر تر از 
این مهه مقیاس ها در دین زردشت مقام اجتماعی متعارف میان ملتهای خمتلف را » .مردیست که ثروت �دارد

چنا�چه . آئین زردشت خا�واده عالیرتین  و مقدسرتین سازمان اجتماعی بشمار میرودتعین میکند در �ظر 
آیا دوم خوشرتین جای زمین کجاست ؟پس !زردشت از اهورا مزدا می پرسد که ای  مقدس دادار گیتی 

هر آیینه جایی که مرد مقدس خا�ه ای بسازد که دارای آتش و گاو وگوسفند و «:... اهورا مزدا گفت 
پس آن گاو و گوسفند بسیار آرد  بسیار علف بسیار و سگ بسیار و ز�ان .  فرز�د و اهل بسیار باشد زن و

زیرا در آن وقت حیوا�ات و »   .بسیار و بچه های بسیار و آتش بسیار  و اسباب ز�دگی خوب بسیار باشد
اسد و یا داغ را چنا�چه اگر کسی به سگی غذای ف. خمصوصًا سگ جزء الیتجزای خا�واده حمسوب میشد 

دین زردشت پاکیزگی را پس از ز�دگی بزرگرتین �عمت  . میخورا�ید  به سخت ترین کیفر جمازات میشد
چه ا�سان اگر «می دا�ستند ، و چنان می پنداشتند که کار �یکو چون  از دست �اپاک سر ز�د ارزشی �دارد؛

کسا�ی را که سبب » . منزل خنواهد کرد قیام �کنند فرشتگان در جسم او} مکروهبا{در برا�داخنت فساد 
در جشن ها مهه مردم با لباس سفید و پاک . پراگندن بیماریهای واگیر میشد�د  سخت کیفر میداد�د 

حضور مییافتند ، در شریعت زردشتی ، ما�ند دو شریعت برمهایی و موسوی ، آداب و رسوم تطهیر و جلو 
آمده است که دامنه ازدواج ما�ند از دواج دخرت و پدر ، پسر و در کتاب زردشت . گیری از پلیدی بسیار بود 

  .مادر ، خواهر و برادر جماز بوده است 
با کمال آزادی و با  رویی : در زمان زردشت ، ز�ان مهان گو�ه که عادت پیشینیان بود ، منزلت عالی داشتند 

�د و در آن تصرفات  مالکا�ه داشتند و کشاده  ، در میان مردم آمد و شد میکرد�د ؛ صاحب ملک و زمین  میشد
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میتوا�ستند ما�نداغلب ز�ان  روز گار حاضر ، بنام شوهر یا بوکالت از طرف وی ، بکار های مربوط به 
  15) رجوع شودجهت معلومات مزید به کتاهبای اوستا و آثاری بنام زردشت ( 14. شوهرش رسیدگی میکرد 
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  خبش دوم 
  ا اقوام ماورای هندوکش  آریاییه

  )هند و خراسان(
  

  ):مغول ( یفتلیها و هوهنا –کوشا�یها 
مهچنا�یکه در تاربخ معاصر افغا�ستان قسمت های زیادی از کار �امه های این کشور از کتاب تاریخ حذف شده 

وده ا�دتا است در مورد  صفحه حقیقی این  تیره های که در ماورای  هندوکش دارای مد�یت های چشم گیر ب
�یم قرن قبل جبز بعضی یاد واره های که از اثر حفریات �ادر باستا�شناسان �درتًا  بدست آمده است که این امر 
باعث این شده است که قسمت برزگی از کار �امه های  این قوم بزرگ در حالۀ از اهبام و سر در گمی قرار 

 شناسی که اخیرًا در کشور صورت گرفته است ما ولی خوشبختا�ه  از اثر کاوش های باستان. داشته باشد
را یاری میرسا�د تا  در مطالعه تاریخ متد�ی این کشور که مهواره  �فوذ زجنیره یی با   متدن ، هند و هخامنشیان پارس 



 39

دارد که هر دو شاخه ها از �ژاد اریایی بوده در متدن و فرهنگ مشاهبت ها ی هبم داشته ا�د که ما این صفحه 
  :ی را مورد پژوهش قرار میدهیم متد�

  
ما در خبش قبلی از آداب و ز�دگی اقوامی که از دشت های آسیای مرکزی بسوی مناطق غربی و  جنوبی 
سرازیر شده بود�د با مد�یت عظیم و دیا�ت بزرگی که در سرزمین پهناور ایران بنام ماد ها وپارسها که در 

سراغ �گردیده است توسط آریائیها پایه گذاری شد که وسعت �وعیت خود در متام قرون و اعصار �ظیر آن 
آن از  مسر قند تا سند و از جیحون تا مصر امتداد داشت که در طوالی اینهمه سرزمین  های گسرتده ماد ها و 
بعدًا پارسها  بنیاد متدن عظیمی را گذاشتند که در تشکیالت و ساز و برگ خود از  پیشرفته  ترین کشور ها با 

 تر و با قدرت تر بود به قسمیکه این کشور پهناور کثیر امللیتی که توسط  پارس های ارین  یا هخامنشیان اداره �ظم
میشداز متجلی ترین تشکیالت متد�ی بر خوردار بود که اغلبًا مرکز حکمرا�ی آهنا اکباتان ، شوش و قسمت های 

 سیر این متدین بنام متدن ایرا�ی یاد میشده است که که مهین اکنون بنام استان فارس یاد میشود بوده است که خط
  .داستان های مبسوط آ�را میتوان در  شهنامه فردوسی �یز مالحظه کرد

 ما بعد از این  به یک تیره دیگری از این �ژاد به مطالعه می پردازیم که در تاریخ متدن بنام کوشا�یان یاد گردیده 
  . ا�د
  

  : کوشا�یها
  

افغا�ستان،ایران = قبل از میالد  در مناطقی از خراسان3،000الی 2،000 ذکر آن رفت؛ درقبایلی که در باال
و آسیای میا�ه و هند مد�یت های عظیم و گسرتده ای را ایجاد وبا ایجاد واصالح زمین های زراعتی به  
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ت سیاسی کشت ا�واع حبوبات و حمصوالت زراعتی می پرداخته ا�د که دارای ز�دگی شهر �شینی  و تشکیال
 چون  خبش اعظم حکمرا�ی این طایفه در . گسرتده و  پیشرفته ای بوده ا�د که بنام کوشا�یها یاد میگرد�د

افغا�ستان کنو�ی یعنی در دو طرف کو ههای هندو کش و �شیب حوزۀ متد�ی خراسان  و قسمت های زیاد آن در 
 آن با  زمین  های هند حوزه بزرگی را های پایا�ی آن تا کندهار و هیرمند ادامه داشت که با پیوستگی

تشکیل داده که به مطالعه اوضاع تاریخی این امپراطوری تا هند می پردازیم تا ما قادر به مطالعه زجنیره یی متد�ی از 
  .اقوام مشرق زمین شده باشیم

ا ویجه که در  قبل از میالد یک مجعیت برزگ ا�سان سفید پوست آریایی  در سر زمین اریا�2500آریاییان در 
اما از اثر کاوش هایی (وادیهای مشال رود جیحون واقع بود به گله داری ودر حالت کوچی گری  میزیستند

 ره گرد �بوده  ا�د بلکه دامدارانکه بعدًا صورت گرفت معلوم گردید که این مردمان �ه تنها کوچی های دو
 که اکثرًا فصول شت و زراعت زمین طمطع میربد�دو فالحینی بود�د که در  شهر ها ز�دگی میکرده  ا�د و از ک

هبار و تابستان را در مراتع سرسبز  و هوای تازه با حیوا�ات شان سپری میکرد�د و قبل از  ریزش برف و سرما 
قسمیکه در حبث قبل  ذکر گردیده است این  اقوام از اثر تغیر آب و هوا  و ) . خبا�ه های شان بر میگردیند

ر�دگی ساال�ه که دشت ها و مراتع و کشتزار های سبز را به صحرا های خشک تبدیل میکرد �ا کمبود میزان با
 شادرواناما) آریایی ها و مهاجرهتایشان–ویل دورا�ت (شکیب  بطرف شرق و غرب و مشال مهاجرت  کرده ا�د 

 ولی از 16.  �فوس خوا�ده ا�د �سبت مهاجرت این اقوام را ازدیادبیبی یک تن از تاریخ �ویسان  افغا�ستان عبداحلی ح
چه هیچ . آجناییکه این مهاجرهتا مهزمان با ترک کلی منطقه شده است قول ویل دورا�ت صحیح تر بنظر میرسد 

�ژادی منیتوا�د  تا ا�دازه ای تکثر یابد که در یک مقطع زما�ی معین منطقه ای را که  هزاران سال در ان بسر برده ا�د 
این اقوام به اثر زیادت �فوس و یا از اثر تغیر اوضاع اقلیمی یکباره مناطق .  ترک دیارکنندیکباره �سبت ذیقی آذوقه

خود را ترک کرده بین سند تا رود �یل پراگنده شده و مد�یتهای �امداری را بنام ماد ها و پارسها هخامنشیان 
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. بی هندو کش ساکن شد�د که ابتدا در دامنه های مشالی و جنو . اد�د که در فصل فوق گفته آمدتشکیل د
چون تعداد شان زیاد بود �اگزیر بطرف شرق در سر زمینهای هند �یز سرازیر شده از رود سند گذشتند و 

که در کتاهبای . وادیهای وسیع هند مشالی را اشغال منود�د و مد�یت های قوی را در این سر زمین ایجاد کرد�د 
قبل از میالد ایجاد شده بود در تاریخ 1400ناءً این مد�یت را که در ویدایی  آن مد�یت ها ا�عکاس یافته است ؛ ب

الینا مردم مشال  )پشتون( بزرگ افغا�ی ما�ند پکتهاو در مهین کتاهباست که �ام قبایل.  مینامند ویدی بنام مد�یت
ریاییها که ولی قدر  مسلم این است که در مهین صفحه از تاریخ آ 17.لغمان �ورستان و غیره ذکر گردیده است 

بیشرت زیر تأثیر فرهنگ قوی ویدی در هند قرار گرفته است تاریخ واقعی این اقوام در حینی که از سند 
گذشته  و در وادی ا�دس و قسمت های مشالی هند مستقر شده ا�د  ، قرار داشته ا�د ، از این سبب این 

خبواهیم تاریخ این اقوام تازه وارد  را صفحات در هالۀ از اهبام و سر در گمی قرار داشته است که اگر ما 
چنا�چه  ویل دورا�ت تاریخ �ویس شهیر اروپایی که متام . مطالعه کنیم  �اگزیر به تاریخ پر بار هند مراجعه میکنیم

اقوام را در کتاب مشرق زمین گهواره متدن یکجا شرح داده است از گذشنت اقوام اریایی به هند  آ�را بشکل 
  .یان کرده ا�دبسیار �ا موجه ب

مثلث بزرگی است که هر چه از برفهای جاودان کوههای ) هند و اریاییها(ویل دورا�ت مینویسد صحنه تاریخ 
در گوشه یی در طرف چپ آن  . مهالیا رو بطرف  گرمای جاودان سیلون پایین میرود ، تنگ تر میشود 

چون مرز مشالی را . املی مبردم عصر ویدایی دارد ایران قرار گرفته ، که از �ظر مردم و زبان و ایزدان  شباهت ک
بسوی خاور د�بال کنیم، به افغا�ستان می رسیم ؛ اینجا قندهار ، گندهاره باستا�ی است  ،که پیکر تراشی 

در مشال آن کابل است . یو�ا�ی و هندی چندی با هم  آمیختند و بعد از هم جدا شد�د و دیگر هبم �رسید�د 
داخل هند و . ن از آن دست به محالت خو�بار زد�د و مدت هزار سال بر هند چیره شد�د  که مسلما�ان و مغوال

ویل دورا�ت عالوه میکند که . �زدیک مرز آن ، پشاور قرار دارد که با اتومبیل در چند ساعت میتوان به آن رسید 
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ورا�ت به تشریح ایاالتی از سپس ویل د.در اینجا عادت قدیمی مشالی ها ، یعنی هجوم جبنوب هنوز پا بر جاست 
هند از قبیل  کشمیرو پنجاب و خصوصیت های اقتصادی ان می پردازد و از شهر  مشهور الهور و پنج رود 

ی لیثخروشان در سر زمین  هند �ام می برد و گوا و پا�دیچری را که در زمان تالیف کتاب حتث قیادت ا�گ
ما  .18  در قسمت های پامیر با هندوستان �یز  اشاره منوده است ها در آمده بود یاد آور شده و از �زدیکی روسها

خود را از تشریح مثلث تاریخی ویل دورا�ت خارج ساخته و به مسئله ای میپردازیم تا شناختی از اقوام اریایی ای 
  .که به کوشا�یها و یفتلی ها مشهور هستند بدست بیآوریم 

 آغاز شده است ، در حالیکه اروپا هند را جای بربریت میدا�ست ، زما�ی در اروپا فکر میشد که تاریخ از یو�ان
ملت های اروپایی از کناره های دریای خزر  کوچ کرد�د تا  هنر » اریایی«و به این عقیده بود�د که عمو زادگان 

ا هبم ولی حتقیقات اخیر این تصور دخلوش کننده ر.ها و علوم را  به این شبه جزیره وحشی و بی فرهنگ بیاور�د
زیرا در هند مثل هر .  این صفحات را هم دگر گون خواهد کرد ه است ؛و حتقیقات آینده چشم ا�دازریخت

جایی دیگر ی، سر آغاز های متدن  در دل خاک مدفون است و حتی مهۀ وسایل باستا�شناسی قادر خنواهد 
 های یک دوره دیرینه سنگی بسیاری قسمیکه دیده شده است باز ما�ده. بود تا آهنا را از دل خاک بیرون آورد 

اما در . از وترین های کلکته ، مدراس و مببیی را پر کرده است ، ولی مهۀ این اشیا در مشار فرهنگ ا�د �ه متدن
بقایای  چیزی را ساحل باخرتی سند سفال  موهنجوداروجهان دا�ش بار دیگر با اخباری از 1924سال 

تا هنوز توسط مورخان کشف شده است کهنرت میباشد در موهنجو دارو کشف کرد�د که گویا از هر متد�ی که 
و در چند صد کیلو مرتی با التر از آن چهار یا پنج شهر بر جسته را از زیر خاک بیرون آورده ا�د ، که در طول 
خیاباهنای پهن و کوچه های تنگش صد ها خا�ه و مغارۀ آجری دیده میشود که، در مواردی دارای چند طبقه 

  هزاره چهارم و سوم قبل از میالد که این کشفیات وجود یک ز�دگی شهری بسیار تکامل یافته ای را درمیباشند
 ثابت میکند ، و در بسیاری خا�ه ها وجود چاه ، محام و �یز یک شبکه دقیق فاضآلب سند و پنجابرا در 
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 با آ�چه در سومر یافته شده است ، وضع اجتماعی شهر �شینا�ی را �شان میدهد  که دست کم)کا�االیزسیون(
این درست . برابری میکند و از مهان چیز که در آن وقت در سر زمین مصر و بابل رواج داشت بر تر بوده است 

تقابل میکند با حتقیقاتی که  امحد علی کهزاد مورخ شهیر کشور �یز چنین گزارش داده ا�د که با حفریات 
ده از روی بزرگرتین راز متد�ی این ملل که تا آ�زمان در حالۀ از اهبام و سر موهنجو داردو در یک مقطع زما�ی پر

  :در گمی قرار داشت  برداشته است 
  

 1922حتقیقات باستان شناسی بصورت رمسی و بر اساسات اصولی و علمی در افغا�ستان از سال «
: ر �قاط متعددی از قبیلدر این چهل سال د. داشته استشروع شده و در این مدت چهل سال مرتب ادامه 

هده، بگرام، بامیان، فندقستان، صدق آباد، ایبک، قندوز، بلخ، غز�ی، گردیز، پته مرجنان، پته ساکا، 
خیرخا�ه، مندیگک، مششیرغار، �ادعلی، بست، لشکرگاه، سرخ داغ، سفید داغ، کمه دکه، آی خامن، 

 است که �تایج آن بصورت مقاله ها و دهکدهً جام و خیلی جاهای دیگر کاوش و حفریات به عمل آمده
 East and(راپورهای مقدماتی و کتب در خود افغا�ستان و در مشاره های جمله شرق و غرب 

West ( منتشره روم و خمصوصُا در سلسله خاطرات هیئت باستان شناسی فرا�سوی چاپ گردیده
  .است

ر هستند، حتقیقات باستان شناسی قراریکه مهکاران ما، مؤرخان و باستان شناسان هندی خود مستحض
 ت گرفته از دوره های قدیمبصورت کلی در اکثر دوره هائی که در کشور ما صور

تا عصر غز�ویان به تاریخ هند و به تاریخچه روابط افغا�ستان و هند در زمینه های ) Paleolithic(حجر
  .خمتلف ادبی و فرهنگی و هنری روشنی افگنده است
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 و ) Mohanjoderoموهنجودیرو(پرده از روی مد�یت وادی سند " مارشالسر جان "روزی که 
 برداشت، درست در مسیر رودخا�ه ئی که فالت آریا�ا را از فالت هند جدا میکند، ) Harpaهرپه(

آثاری کشف شد که در داخل افغا�ستان و در داخل هند از آن خربی �بود ولی به تدریج در داخل خاک هند و 
�قط ئی که ما شواهد این مد�یت را در . فغا�ستان شواهدی از ین مد�یت آشکارا شده رفتدر داخل خاک ا

 کیلومرتی مشال غرب 50 �ام دارد که در )Mundigak(مُندیگک کشور خود در آن پیدا کرده ایم، 
در روشنی آثار مندیگک مها�طور که ما استقرار . قندهار در وسط حوزهً هیرمند و ارغنداب قرار دارد

شری را در جماورت حوزهً این رودخا�ه ها با حتول شکل پناهگاه از چپری تا خا�ه های پخثه ئی و خشت ب
�و خام مشاهده میکنیم و صور رب النوع حاصل خیزی و حیوا�ات را مالحظه مینمائیم و به آخر دورهً 

 خاک هند هم  و آغاز دورهً برو�ز مواجه هستیم، عین آ�را در �قاطی در داخل)سنگ صیقلی(سنگی 
این �تیجه روشن است که قبل از ظهور آریاها و مهاجرت ایشان از آریا�ا به هندوستان، چه در حوزهً  .میابیم

هیرمند، چه در حوزهً سند، چه در حوزهً گنگا و چه در حوزهً آمو دریا یک مد�یت دامنه داری وجود 
یکل های ارباب ا�واع و داشت که در اساسات کلی ساخت منازل، ساخت ظروف گلی، ساخت ه

  .حیوا�ات وغیره از هم مغایرت �داشت
ی آهنا را لیثمهه میدا�یم که در افغا�ستان و هند سکه هائی پیدا شده علی العموم �قره ئی که به اصطالح ا�گ

ما از ین سکه ها خمصوصُا از �وع . گویند) Punch Mark(و پنچ مارک ) Bent Bar(بنت بار 
هم ال شی تاگ پیدا کرده ایم که در موزهً کابل موجود است و ازمیرزکه گردیز عدد از دوم به تعداد هزارها

اینجا به مالحظه رسا�یده میتوا�یم که سکه تقریبُا یک وقت و بیک . منو�ه های زیادی از آن بدست آمده است
  . ق م در افغا�ستان و هند ایجاد شده است6شکل و صورت در حوالی قرن 
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سکندر مقدو�ی یکسان بر آریا�ا و هند تاخت ولی بقایای یو�ا�یان در طی دو قرن قبل از پر واضح است که ا
را خبود گرفت که در بسیار )  Asiatic Helladهالد آسیائی(عهد مسیح در کشور ما شکل یک 

مدال های گچی با جمالس میتولوژی یو�ا�ی، . زمینه های خمتلف فکری، ادبی، هنری در هند بی تأثیر منا�د
هیکل های برو�زی یو�ا�ی و رسم اخلط یو�ا�ی که از بگرام و سرخ کوتل و قندهار مکشوف شده است، 

  . فهمیدن بسأ غوامض تاریخی و هنری و ادبی و فکری را در هند آسان ساخته است
 قرن دین بودائی در قرن ششم ق م در هندوستان مبیان آمد و آشوکا یکی از پادشاهان ساللهً موریا در �یمه اول

تا حال فرمان های سنگی آشوکا در �قاط . سوم ق م این دیا�ت را با اعزام مبلغان در آریا�ا منتشر ساخت
خمتلف هند جزئی بود ولی در کشور ما کشفیات باستان شناسی تا حال وجود دو فرمان سنگی را مبا 

 بدست آمده و لغمانو ) درو�ته(معرفی کرده است که یکی شکسته و بصورت پارچه ئی از عالقه بین 
هرات که حتمُا یکی - ، متصل سرک موجودهً قندهارشهر کهنه قندهاردیگری کامل و بدون عیب در حوزهً 

این سنگ �بشته . از راه های قدیم کاروان رو جنوب افغا�ستان بود و به هند منتهی میشد، کشف شده است
و �ام آشوکا به ) آ�که در قندهار کشف شده (ها یکی فقط به زبان و رسم اخلط آرامی و یو�ا�ی �قر گردیده

  .که وجه دیگر اسم او بود خوا�ده میشود) …(شکل 
  

آ�چه تا حال مربوط به �شر آئین بودائی خوا�ده بودیم با . آشوکا در افسا�ه های آئین بودائی در هند معروف بود
 میبینیم که آشوکا حبیث یک پادشاه ختیالت پیچیده بود ولی با این کتیبه ها شکل واقعیت تاریخی پیدا کرد و

  .راهب و بدون تعصب زباهنا و رسم اخلط های مروج آریا�ا، افغا�ستان معاصر خود را احرتام کرده است
 شهرت زیاد دارد، مهان طور )Kanishka( کنیشکا پادشاه دیگری که در تاریخ افغا�ستان و هند بنام

ا�ده شده، �ام کنیشکا در آثار و کتیبه هائی با جمسمه های وی و که �ام آشوکا در کتیبه هائی در افغا�ستان خو
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-8حفریاتی که از .  به �ظر رسیده است)Mathura(و ماتورا ) Mat(مات احفادش در قلب هند در 
ادامه دارد، یک افق ) بغالن( در �زدیک پلخمری در مشال افغا�ستان در عالقه سرخ کوتل سال باینطرف در 9

در ین دوره قلمرو �فوذ کوشا�ی از خاک افغا�ستان بیرون . وره کوشا�ی باز کرده استجدیدی در تاریخ د
  .تراوش کرده و بشکل یک امپراطوری دامنه های آ�را از حوزهً آمو دریا تا حوزهً گنگا منبسط میبینیم

  
ا جمسمهً هکذ. پیشرت گفتم که از ین کنیشکا جمسمه هائی در مات پیدا شده که �ام او هم در آن ثبت است

عین .  کوشا�ی منایندگی میکند)ویما کدفیزس (�شسته دیگر هم در مهاجنا بدست آمده که حمتمالُ از
پیدا شدن این جمسمه های مهر�گ و هم . مهین جمسمه از سرخ کوتل در افغا�ستان هم تازه کشف شده است

ا�سوی را به این صراحت �واخت از هند و افغا�ستان، موسیو شلوم برژه مدیر هیئت باستان شناسی فر
رسا�یده که بوجود یک مکتب هنری هیکل تراشی کوشا�ی قایل شده است که در خاک افغا�ستان در سرزمین 
باخرتان در اثر ترکیب عوامل آریائی، باخرتی شده و عوامل یو�ا�ی مبیان آمده است و از خود شاخه های 

 میخوا�د�د و )گریکوبودیک (روز به صفت مدرسهبودائی و غیربودائی دارد که شاخه بودائی آ�را تا ام
) Mathura(و ماتورا ) Amaravati(مظاهر غیربودائی آ�را در هند به مدرسه های اماراواتی 

  .وغیره �سبت میداد�د
  

و ) ماتورا(پس حاال در اثر روشنی های سرخ کوتل دا�شمندان هندی و متخصصان هنر در آن سرزمین در 
ت امپراطوری کوشا�ی آمده بود�د مظاهر هنری بودائی و غیربودائی مکتب کوشا�ی را سائر �قاطی که در چوکا

 که  این حبث مستند را در جایش در قسمت 19» .در موزه ها و در اماکن باستان شناسی خود معین میتوا�ند
  .غز�ویان و هند  ادامه خواهیم داد
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 که سایه روشنی در حتقیقات ویل دورا�ت در مورد با استفاده از معلومات پر بار شادروان  امحد علی کهزاد 

 حال و هوای افغا�ستان حمسوب میشود این افتخار مبا دست داد تا هبرت قادر شدیم که= مد�یت خراسان 
تاریخی  این  مد�یت گسرتده مربوط به دوره هند و آریا�ا  به کمک این دو دا�شمند باستان شناسی را 

  :شناسایی کنیم
  

حس میشود که در آگاهی ما ، از روزگار  پیوستگی وجود دارد   سند و میسور آثر باز ما�دهبا آ�که میان
 آیا اگر خبواهیم درسترت گفته دارو تا آمدن آریاییها شگاف بزرگی وجود دارد ؛–رو�ق موهنجو 

که این (باشیم ، آگاهی ما از  گذشته چون شگافیست که در تصادف در �ادا�ی ما پدید آمده باشد
اف از �ادا�ی توسط باستان شناس  شهیر امحد علی کهزاد شناخته شد و اهبامی که �زد ویل دورا�ت شگ

در میان بقایای سند  مُهر خاصی وجود دارد که از سر دو مار ساخته شده ، و این ) . موجود بود  رفع شده است
ون آریایی های مهاجم هبند  های مار پرستی است  که چ�اگهرمز خاص کهنرتین  مردم تاریخی هند ، یعنی 

رسید�د استاهنای مشالی را در متلک آن ها یافتند و اعقاب شان هنوز  هم در مرتفعات دور دست ز�دگی 
 �امیده دراویدیهادر �قاط دور دست جنوب این سرزمین مردم سیاه پوست بینی پهنی میزیستند که بنام . میکنند 

ده شود ، ا�ان هنگام هجوم آریایی کوشا�ی ، خود مردم متمد�ی شده ا�د ،  بی آ�که سر چشمه این لغت فهمی
بود�د ، و بازرگا�ان ماجرا جوی آ�ان حتی تا سومر و بابل �یز بر دریا سفر میکرد�د ، و در شهر های شان 

ظاهرًا از مهین مردم بود که اریاییهای مهاجم ، جامعه روستایی .بسیاری از اشیای ظریف و جتملی وجود داشت 
 دکن هنوز هم ، از �ظر عادات و رسوم ، زبان، ادبیات ،و .ظامهای زمین داری و مالیات بندی را آموختند ؟و �

  .هنر اساسًا دراویدی است
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هتاجم و غلبۀ اریاییها بر این قبایل پیشرفته  خبشی از آن فرآیند باستا�ی بوده است که بدان وسیله ، هر چند وقت 
ب اسکان یافته و آرام فرو میریخت ؛ این یکی از جریاهنای مهم تاریخ بوده است یکبار مشال با خشو�ت بر سر جنو

.  فرو ریختند دراویدیها بر سر اریاییها . که در آن متدهنا چون متوجات دورا�ساز بر آمده و از میان رفته ا�د ،
ی ها بر لیثرسر ایتالوی ها ؛ و ا�گاخایاییها و دوریها بر سر  کرتیها و آژه ئیها، ژرمنها ،بر سر رومیها ،لومبارهتا ب

مشال مهیشه فرما�روایان و جنگجویان را پدید می آور�د ، و جنوب هنر مندان و قدیسان را  . سر مهۀ جهان 
  .و بردباران را که  وارث هبشت خواهند بود 

  
   این آریایی های چپاولگر  که بود�د؟

ر میربد�د ، اما این اشتقاق که بوی میهن پرستی از آن می آهنا خود شان لغت اریایی  را مبعنی شریف و جنیب بکا
خیلی احتمال . آید ، شاید یکی از ا�دیشه های بعدیی باشد که بر علم زبان شناسی ر�گ بد�ام کننده طنز می ز�د 

 زمین  ، یعنی سر ویجه می �امید�د-اقوام ایرا�ی آ�را ایرانمی رود که آهنا از منطقه دریای خزر آمده باشند ، که 
های آریایی به ) مقارن داریوش اول شاه  و موسس دولت هخامنشی ها(آریایها در حدود مهان زمان که کاسی 

  . را آغاز کرد�د،آریایهای ودایی ورود به هندسر زمین بابل غلبه یافتند 
  

 ولی آهنا تن �یرومند ، .این آریایی ها  ، هم مثل ژرمن های که به ایتالیا هجوم برد�د ، بیشرت مهاجر بود�د تا فاتح
اشتهای زیاد برای هر گو�ه خورد�ی و آشامید�ی ، خشو�ت وافر ، مهارت و دالوری در جنگ داشتند ، الجرم 
دیری �گذشت که سروری در مشال هند از آن ایشان شد ، با  تیر و کمان می جنگید�د و رهربان شان 

�شستند ؛ ترب زین می گشتا�د�د و �یزه می افگند�د جنگاورا�ی بود�د که زره بر تن داشتند و بر ارابه می 
آ�ان ساده تر از آن بود�د که ریا کار باشند ، هند را منقاد خود کرد�د ، بی آ�که وامنود کنند که آن را تعالی می . 
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خبشند ، زمین میخواستند  و  علف چرا برای گاو های شان؛در زبان آ�ان  واژۀ جنگ �شا�ی از افتخار 
آ�ان به آرامی راه خود را بسوی خاور، در طول . آرزوهای گاو های بیشرت بود و بس«که مبعنی �داشت ،بل

این مهامجین یا به اصطالح ویل .رود های سند و گنگ ، باز کرد�د ، تا مهۀ هندوستان را فرو گرفتند 
د�د ، و قبایل شان دورا�ت مهاجرین  دست از ستیز و سالح برداشته به  کشاورزا�ی اسکان یافته  تبدیل میش

این شاه ها از طرف شورای . بشکل دولتهای کوچک متحد میشد�د که هبر دولتی شاهی حکومت میکرد
جنگاوران برگزیده میشد�د ؛ هر قبیلۀ را یک راجه یا رئیس اداره میکرد ، که شورای قبیله قدرتش را 

د که شورای سران دودماهنا بر آهنا هر قبیله ای مرکب از شورا های روستایی مستقلی بو. حمدود میساخت 
 بسیار گرد هم می آیند  ویجیهاشنیده یی که «  برادر کهرتش می پرسد کهآ�نده از بوداحکومت میکرد چنا�چه 

ای آ�نده تا زما�یکه ویجیهابسیار گرد هم آیند  و ...و به اجنمنهای عمومی  طوایف خود رفت و آمد میکنند 
  ». آمد و شد کنند باید افزو�ی شان را چشم داشت �ه زوال شان رابه اجنمن های عمومی طوایفشان

  
که این رسم در (آریایها ازدواج  های برون گا�ی را حتریم کرد�د و هر گز خنواستند با اقوام بومی اختالط یابند

 و دیری �گذشت که مردم به اساس ر�گ). هند تا هنوز از اختالط �ژاد مهاجم با بومی ها ادامه داشته است
شکل  ساختماهنای بینی تفکیک میشد�د یعنی اریایهای بلند بینی و بلند ا�دام ، از دراویدیهای  پهن بینی و �اگه 

قبل از 1،000تا 2،000ها جدا میشد�د که از اثر این  تقسیمات متیز کننده کاستها مبیان آمد که ساهلای بین 
ه عصر  قهرما�ی یعنی مهاهبارتا و راما یا�ا وصف قبل از میالد ب500 تا 1،000میالد عصرودایی هند و از 

که در  این دوره کاستها مبیان آمد�د  که باالترین مرتبه کاست در آغاز کشرتیه یا طبقه جنگ جویان .  شده است 
به ترتیبی که . متام مراسم دینی توسط رؤسای قبایل اجنام مییافت .  بود�د که در بسرت مردن را گناه میدا�ستند 

کشرتیه منیتوا�ست از خا�واده برامهه عروس بگزیند که بعدًا طبقات بازرگا�ان و طبقه کارگران �یز از 
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بود�د که پایان ترین طبقه بنام طبقه پاریا یا جنس ها  قراد داشتند که برده  ها هم در مهین ردیف حساب میشد که 
  .اریا یا جنس ها هستند اضافه تر از چهل ملیون �فوس جنس های هند باز ما�ده  های مهان پ

  
  :جامعه هند و اریایی

  این هندیان آریایی چگو�ه می زیستند؟
   

در آغاز با جنگ و غارت ، سپس با گله داری و کشاورزی و صنعت به شیوه روستایی ،هند و اریاییها گاو 
شت آن می پرورد�د و ، بی آ�که مقدسش بدا�ند ، بکارش می برد�د؛هر وقت  هم مقدور شان بوداز گو

میخورد�د ، و �والۀ هم �ثار روحا�یون میکرد�د ، بودا؛ پس از آ�که در جوا�ی ریاضتها کشید و از گرسنگی 
آ�ان جو میکاشتند و چیزی از . رو مبرگ بود ، گویا در پیری یک شکم سیر از گوشت خوک خورد و مرد 

زمین را حق �داشتند به .ی مشرتکًا اجنام میشدکشتزار ها بین خا�وار ها تقسم بود اما آبیار.   بر�ج منی دا�ستند 
بیگا�ه بفروشند و صرفًا به فرز�دان خا�واده به ارث میگذاشتند ، اکثر مردم خرده مالک بود�د که در روی 

یقین که در بین شان �ه خاو�دی در کار بود و �ه . آریایی ها مزدوری را �نگ میدا�ستند . زمین خود کار  میکرد�د 
  .لیو�ر داشتند و �ه مستمندگدایی، �ه م

در شهر ها صناعات دستی رواج داشت در حدود پا�صد سال قبل از میالد مشاغل و صناعات ختصصی از 
قبیل فلز کار  ، جنار ، سنگ  تراش ، بافنده ، چرمگر ، عاج کار ،سبد باف، �قاش منازل ،تذهیب گر ، 

اال ها مبادرت میکرد�د که این کاال ها تا منتهی علیه ر�گگر ، کوزه گر ،و غیره با قدرمتندی در امر تولید ک
که در خبش مد�یت های (، جاده ایکه از سند تا �یل ادامه داشت در معرض جتارت و تبادله قرار میگرفت
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خراسا�ی و اعراب ما �ظیر این بازار ها را که شرق و غرب و مشال و جنوب را هبم وصل کرده است گفته 
ها شغلی که امروزه در شهر ها مردم به آن اشتغال دار�د از قبیل کفش ساز ، خیاط و به صد . )خواهیم آمد

محل و �قل از . محامی دالک ، تعمیر گر و غیره وجود داشت که مهه شان در رشد و تقویه اقتصاد مهم بود�د
مشکل بود راه ها در راه خشکه ا�تقال اموال �سبتًا . طریق دریا با کشتی های بادبان دار بسیار پیشرفته بود 

طوال�ی و دشوار گذار بود  و در هر منطقه ای حمصول ترا�زیتی اخذ میشدولی دزدا�ی که سر گرد�ه �شسته 
حمصوالتی ما�ند عطریات، دارو های قیمتی ،، پنبه و . باشند وجود �داشت و راه ها از امنیت برخوردار بود

سنگهای گرا�بها و پارچه های زربفت مزین توسط ابریشم و شال ، موسلین و مروارید ، یاقوت و آبنوس، 
کشتی های بادبان دار و پارو ز�ان ماهر  به بین النهرین ، عربستان و مصر ا�تقال و در معرض فروش در آن بازار 
های مکاره که در موعد معینی از سال  دایر میشد فروش میگردید که پارچه ها، عطریات و ادویه جات هندی 

حیوا�ات گله یی خمصوصًا  گاو منحیث واحد پولی مورد داد و .در آمدی داشته استمهیشه بازار  پر
روی مهرفته در این  برحه یک . ستد ارزشی درهند قرار میگرفت و جهاز عروسها �یز با گاو معامله میشد

خاصی مقدار ا�کشافات �یز رو منا گردید مثالً سکه های  سنگی و فلزی رایج شد که در بین مردم از ارزش 
ش معیاری مهان داد�د ، این سکه ها شاخص های ارزبرخوردار بود و با آن مردم معامالت خود را اجنام می

طاس و �رد �یز از لوازم متدن حساب .حیوا�ات را در خود فراهم داشت که به اساس آن  در بازار ارزش  یافته بود
ه خبشی از در آمد  این قمار خا�ه ها به خزا�ه میشد ، در آن زمان در کشور قمار خا�ه های ایجاد شده بود ک

در .این اقوام در درستکاری طوری بود�د که �درتًا  کار شان به دادگاه کشیده میشد « .شاهی واریز میشد 
 های این مردم قفلی وجود �داشت و جمبور �بود�د پیماهنای شان را کتبی ساز�د ، بی هنایت راسگو وازهدر

  20».بود�د
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ه ربودن عروس بازور ،یا خریدن عروس یا رضای طرفین صورت میگرفت و ز�ی که با زور ربوده ازدواج از را
میشد و یا به هبای زیاد معامله ازدواجش صورت میگرفت از سایر زهنا  فخر و برتری میداشت و �اخوش ایند 

وج بود ، تکفل تعدد زوجات وچند گا�گی مر.ترین ازدواج را که به  رضای طرفین اجنام میشد میدا�ستند
ز�ان ویدیایی میتوا�ستند در یک  زمان مثالً با چند برادر ازدواج میکرد و این رسم تا سال . زن  کار شایسته بود 

باوجود این زن ویدایی از آزادی های زیادی برخوردار بود؛، در ا�تخاب .  در سیلون وجود داشت1859
م یکرد ؛ و در جشن های دینی با مردا آزادا�ه اشرتاک مشوهر �ظر او سنجیده میشد ، در جمالس رقص و جشن ه

  .می پیوست ؛ میتوا�ست حتصیل علم کند و در معامالت جتارتی از حقوق مستقل بر خوردار باشد 
  

  :اعتقادات و فلسفه ادیان 
  

  :اوپا�یشاد یا فلسفه غیر متجا�س هندیان
صد و هشت تا از این :وپا�یشاد یاد میشود می پردازیم هندی که بنام  فلسفه ا" جان"به عالی ترین و بر جسته ترین 

 قبل از میالد �شا�دهنده فلسفه های متغایر و غیر 800 تا 500گفتار ها بدست فرزا�گان آهنا از 
متجا�س و مهساز میباشد که از سخنان غیر قابل فهم و مبهم شروع شده تا عمیقرتین تفکر تاریخ فلسفه در میان 

  .مردم تأثیر گذارا�د
از کجا آمده ایم؟کجا ز�دگی میکنیم؟ و به «:ازموضوع اوپا�یشاد ها ، مهه راز این جهان فهم �اپذیر است 

آیا  باید زمان ، یا طبیعت ، یا لزوم ، یا ... کجا میرویم؟ و به برمهن بگو که ما بفرمان که اینجا ساکنیم؟
در فلسفه هندی  .»ی روح بر ترین �ام دارد؟یعن"پروشه"تصادف یا عناصر را علت آن دا�ست ؟ یا آ�کس را که 
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روح بیزاری از ز�دگی  بیم دوباره ز�ده شدن را ، که به تیرگی در سراسر ا�دیشه هندی میگذرد ، باز 
ای سرور در این تن بد بو و بی جوهر ، که آمیزه ایست از :در مورد خود شناسی فزیکی میگوید.گو میکند

خوان ، گوشت ، منی ، خون خماط ، اشک ، آب بینی،مدفوع، ادرار، باد استخوان ، پوست ، عضله ، مغز است
، زردآب،و بلغم از بر آوردن کامها چه حاصل؟در این تنی که گرفتار میل ، خشک آز، فریب،، ترس ، �ومیدی، 
رشک،جدایی از آ�چه آرزو میکنیم، پیوسنت به آ�چه از آن بیزاریم ،گرسنگی ، تشنگی ، ضعف و 

یماری و مرگ که از آن بیزاریم از بر آوردن کامها چه حاصل ؛ و ما می بینیم که متام جهان  چون این پیری،ا�دوه ب
این گو�ه تلقینات را معموًال . یند و از میان می رو�د ن درختهایست که پدید می آحشرات ، این علف ها ، و ای

د به مسایلی که �زد آهنا جز درد و دوری اوپا�یشاد ها به شاگردان بر گذیده  خود میدهند و آن ها را از امی
  .و پیری و مرگ ارمغا�ی �دارد بر حذر �گهمیدار�د 

   
  : ادیان هندویی

، به این "دین هندویی پیش از آمدن به هند آغاز میشود"در کتاب رگویدا بیا�ی ظاهرًا متناقض آمده است؛ 
. متعلق به آریاییهای که به هند آمده بود�د میباشدمعنی که دین و آئین هندویی ادامۀ دیا�ت هند و اریایی است که 

 میباشد  و ایزد مرتایی Duesمبعنی درخشیدن یا خدا است که در التینی بنام Divaو واژه سنسگرتی 
Mitra مهان ایزد ایرا�ی"Mithra"وقتی  حتقیقات تطبیقی اقوام تئوتو�ی، هلنی، کلتی، .ست یا مهر ا 

یرا�ی که مهگی از یک �ژاد هندو اروپایی بر خاسته ا�د  صورت گیرد این �کته اسالوی، ایتالیایی، ارمنی،و ا
و اعتقاد  به تعداد ) جا�پرستا�ه" (animistic"واضح میشود که اساس  دیا�ت آ�ان  بر باور های ا�ومیستی 

ه شود که  از با تاسف  باید گفت. کثیری  از ایزدان کوچک ، که هر یک موکل به امر خاصی  بوده ا�د قرار داشت
این روزگار  �ه تاریخ رمسی  بر جای ما�ده  و �ه آثار باستان شناسی جبای ما�ده تا  موطن اولیه این �ژاد کهن  را 
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 جبز از این که به تاریخ فلسفه و 2معین ، و یا خروج  آ�ان را  در دوره های تاریخی  از آن سر زمین معلوم گردا�د
که کهن ترین آن مهان . لومات دیگری درین گسرته  کهن وجود �داردبپردازیم  مع) Vedas(دین وداها 

رگ ودا میباشد که شامل بیش از یکهزار سرود  است  که در طی قرهنای متوالی شاعرا�ی از �سل های پی در پی  
تش که این سرود های مذهبی  به معتقدات  دینی  زمان خود بستگی دارد  و معموًال به پرس. به آن پرداخته ا�د

  21 .قوه و عامل طبیعی ا�د  اختصاص دار�د) Personification(ایزدا�ی  که تشخص
  :بًا به سه �وع  ایزدان معتقد هستند لهندو ها غا

آمسان  است  که معموًال با  پریتهوری  " = Dyaus"کهن ترین خدایان  دیاوس:  ایزدان آمسا�ی  .1
"Prthivi) "هم می آیند و به عنوان پدر و مادر کیها�ی  با ) زمین"Varuna " و ایندره  از

بزرگرتین خدایان ویدایی است این طور عقیده دار�د که او حافظ و �گهبان �ظام اخالقی  و کیها�ی 
 .است 

مهم ترین ایزد در این گروه ایندره است  که از خدایان ملی  و حمبوب آریائی  هندو حمسوب : ایزد فضایی .2
وده هندو ها در مورد او چنین عقیده دار�د که وی را پدر فرز�دان ولی موجود قدیمی و ازلی ب.است   

دیو خشکسالی جنگید و او را کشت ، زیرا  ایندره Vtraشجاع و دالور میدا�ند  و او کسی است که با 
 . ساز�ده صاعقه شکست �ا پذیر است

، ویپس ) ود سندر(Sindgu" سند هو"در وتدها  رود ها الویت یافته ا�د  چنا�که : ایزدان  زمینی .3
"Vipas"رود بیاس  و سوتوردی ،”Suturdi”  رود ستلج در پنجاب کنو�ی  در سرود ها مورد ،

اهلل رود ”sarasvati“درین  گروه مهمرتین  ایزد سرسوتی . استمداد  و استغاثه  قرار میگیر�د
 .  ایزد آفریننده بشمار میرود”Brahma”.ها است که مهسر برمها 
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 به هیچ چیز معتقد �بوده به ر  تفککه اینچارواکه  وایی که فلسفه ملحدگرا�ه اوپا�یشاد ودر چنین حال و ه
وجدان اخالقی و حیات اخروی  عقیده مند منی باشد و صرف هدف آن خوشی و شادما�ی  این جها�ی است و 

" سوسو�ید "ا خند میگرفتند زیرکه  جهان را با تلقینات خود بسوی خویش میکشید و برمهنان را به ریش.بس
�ه خدایی است ، �ه هبشتی، و �ه دوزخی  و �ه تناسخی و �ه جها�ی و ، ا�دیشه ها موهوم : اوپا�یشاد  میگوید 

رجوع شود به کتاب ملل و حنل شهرستا�ی ، خبش فلسفه چارواکه و آوپا�یشاد ها جلد .(وکلمات مهه دروغ است 
  ) .دوم

  
  :ــوداـــــــــــبـــ

 Gotama بود ، و خا�دان او را گومته  (Siddhartha)م  سیدهارهته شهزاده هندی بنا 
 است و Sakiyas بود که مربوط به قبیلۀ  ساکیاس   مایا  و �ا مادرش سود هود�همیگفتند  �ام پدرش 

مرتاض ساکیاس میگویند که این قبیله  در "یعنی Sakiya Mouni ساکیامو�ی"هبمین مناسبت اورا 
�دگی داشته ا�د که بودا  در سال چهار صد و هفتاد و هشت  قبل از میالد پس از هشتاد مشال بنارس  جاه و ز

  22.سال ز�دگی  مرده است
تاریخ دا�ان در  مورد  تاریخی بودن شخصیت بودا توافق کلی دار�د ، و او را کسی میدا�ند که در ششصد سال 

ین دو تاریخ تقریبًا دو صد سال مغالطه وجود قسمیکه مالحظه میشود در بین ا (23پیش از میالد مسیح میزیسته 
او از ر�ج های ز�دگی  خاکی  و گذرا بودن عمر  چنان آشفته خاطر بوده است  که قدرت و ثروت ) دارد

او که از تعلیمات برمهنان حالتی در خود  . د�یوی را رها کرده ، و به جترد و ا�زوا  و مراقبه و تفکر پرداخته است
چون �تیجتًا . ز شش سال تعلیم را ترک گفته  به گوشه گیری و ریاضت پرداخت احساس �کرد  پس ا

ریاضتهای دشوار باعث ضعف قوای ذهنی او شد ازین کار �یز صرف �ظر کرده  و روشی اعتدالی را پیش 
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سر اجنام پرتوی معرفت بر او تافت و غایت و مقصود  کوشش های خویش را حاصل کرد، و از آن پس . گرفت
 از حیات  او  کهبنا بر روایت  این کتاب و سایر منابع روایات  متفرقی. لیم  و تبلیغ دیگران  پرداختبه تع

   :می پردازیم�گاشته ا�د 
  

 زما�یکه پا به عرصه مردی گذاشت با این طور افکار و هزار ها فلسفه �ظیر آن که هر آن ا�سان را به 
و گیری از طول و تفسیر از مکاتب ماده گرایا�ه گمراهی میکشا�ید مقابل گردید؛که ما خباطر  جل

هندی در اینجا صرف �ظر میکنیم  و به افسا�ه بودا از خامه ویل دورا�ت صاحب کتاب مشرق زمین گهواره 
  :متدن کفایت میکنیم

  سال پیش بامعلومات در چگو�گی وضع و شرایط 2،500 کشف حقیقت ز�دگی واقعی بودا در 
بیشک از زمان  استقرار حکومت .قی آن زمان، بسیار  مشکل و حتی �ا ممکن است اقتصادی ، سیاسی و اخال

" پاتلیئرته"آریاییها در هند پیشرفت بیشماری  حاصل شده بود در این زمان بود که شهر های بزرگ 
ساخته شده بود ؛ از صنعت و جتارت ثروت و از ثروت فراغت پدید آمده بود و دا�ش و فرهنگ را "ویشالی"و

این ثروت هندیها بود  که ماده گرایی قرن هفتم و هشتم قبل از میالد را در هند پدید آورد . وفا کرده بود شگ
، زیرا فرزا�گان و بزرگان میگویند دین در غنا منی بالد و حوادث از تنگناهای پارسایا�ه  آزاد میشود 

.  
کنفیسیوس و در یو�ان  زمان پروتا گوراس در هند در روز گار بودا زوال معنوی دین کهن ما�ند چین در زمان 

مرد د�یا پرست و از قبیله مشهور شودود�ه پدر بودا .رخ داده بود که باعث هرج و مرج و زوال اخالقی گردید 
داستاهنای که در باره بودا �قل .و فرما�روای کپیله وستو شهری در سلسله جبال مهاالیا  وصف میکنند شکیه 

ت و دین  آسیایی را تشکیل میدهد که این دیا�ت در طول قرهنا در مسیر متد�ی شده است خبشی از ادبیا
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 قبل از میالد ذکر کرده ا�د بقیه ما جرای است که توسط 563دا�شمندان تولد او را . جایگاه اول را داشت 
ب مثال افسا�ه د�بال میشود که به شیوه  های غریبی باز گو شده است که ما یکی از صد ها منو�ه را منبا

  :میاوریم
  ):بودا(تولد آمیخته با افسا�ه 

هفت روز پیش . در شهر کپیله وستو جشن واره یی بدر �یمه تابستان آغا شد  و مردم در کار جشن آرایی بود�د 
در آراسنت جشن ، که از شراهبای مستی آور هتی و سر شار از گل و بویهای ) مادر بودا" (مهامایا"از بدر ملکه 
شرکت میکرد ،، در روز هفتم  با�و مهامایا از خواب بر خاست و در گالب شستشو کرد ؛ و خوش بود ، 

سپس جامه  های با شکوه در بر کرد ، از خوراک بر گزیده خورد؛ سوگند های روز ... پیشکش ها داد 
شاها�ه خوابید مقدس را یاد کرد و خبوابگاه ا�درد�ی شاهی ، که با شکوهی متام آراسته بود�د رفت  و به بسرت 

خبواب رفت و در خواب دید که چهار شاه بزرگ بسرتش را به کوهستان مهاالیا برده ، بر فالت منوسیال ، به . 
آ�گاه مهسران چهار شاه آمد�د و او را به . پهنای شصت فرسنگ ، قرار داد�د، و در گوشه یی استاد�د 

جامه های . شو کند تا از مهه آالیشهای ا�سا�ی پاک شود دریاچه ا�وتته راهنمایی کرد�د و بر آ�ش داشتند که شست
آمسا�ی به او پوشا�د�د ، بویهای خوش بر او افشا�د�د ؛ سیمین پته با کاخ زرینش چنان از آجنا دور �بود ، آجنا 

ستوده که گویی به شکل  پیل بودی آ�گاه . برایش  بسرت آمسا�ی ، رو به خاور گسرتده  او را بر آن هناد�د 
از سوی مشال . ید و واال به زرین پته ، که چندان از ان دور �بود ، رفته بود فرود آمد و از سیمین پته باال رفت سپ

خروشان بکاخ زرین داخل شد و سه بار . �زدیک میشد  و در خرطوم سیمگو�ش  �یلوفری سپید داشت 
ست او را ملس کرد ، یعنی گرد بسرت مادرش چرخید و پهلوی راست خود را بسوی او گرفت و پهلوی را

  .بدرون رحم او رفت ، بدین سان آبستنی او در پایان جشن بدر �یمه تابستان بود 
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آن با�و چون روز بعد بیدار شد، خواب خود را به راجه شاه پدر بودا ، باز گفت،شاه شصت و چهار برمهن بر 
ی آهنا را خوشنود ساخت ، و از اوشان با خوراک و هدیه عال. گزیده را فرا خوا�د ، آ�ان را بزرگ داشت ،

ای شاه �گران «برمهنان گفتند . خواست تا آن خواب باز گویند ، و از آن پرسید که چه خواهد شد 
مباش ؛ ملکه آبسنت شده است ، �ر است �ه مادینه ، و تو صاحب پسر خواهی شد ، اگر در خا�ه مبا�د شاه 

در�ده پرده {، و جهان را رها کند، در جهان  بودا و پرده در خواهد شد ، شاه جهان؛ و اگر خا�ه را ترک 
  .خواهد  شد}جهل

و چون هنگام زادن فرا رسید .  را در شکم ما�ند روغنی در سبو در شکم داشت بودیبا�و مهامایا ده ماه 
واده سرورم میخواهم  به شهر خا�: خواست که از خا�ه پدری خود دیدار کند ، به شودود�ه، راجه بزرگ گفت

راجه پذیرفت و دستور داد تا جاده میان کپیله وستو و دیودهه مهوار وبا گلهای بزرگ شکل » ام در دیودهه بروم
، سبزه ،و پرچم تزئین کنند ، آ�گاه با�و را در ختت روان زرین  �شا�ید و هزار �فر مالزم و مستخدم با او مهراه 

پر از درختان سال  به �ام بیشه لومبینی ، بود که به کرد ، در  آن زمان در میان  دو شهر ، گردشگاهی 
در ا�وقت درختان   سراسر از ریشه تا بلند ترین برگ ، و شاخسار ... ساکنان هر دو شهر تعلق داشت ،

به ...پوشیده از گل بود ،آن با�و چون آجنا را دید به وجد آمد و اظهار متایل کرد  تا در آن بیشه تفرجی کند 
ل بلندی رفت و دست بیکی از شاخه های بلند آن برد شاخه چون �ی �رمی خم شد سپس پای درخت  سا

با�و در مهان حال که استاده بود  و شاخه درخت  . مالزمان پرده کنفتی دور او کشید�د و خود بکناری رفتند 
ه �اپاک ولی ، برخالف دیگر موجودات که در هنگام زاده شدن مباد... سال را در چنگ داشت ، فارغ شد

 ستوه چنین �بودی ، وی  ما�ند واعظی که از کرسی خطابه فرود آید ، دو دست و دو پایش را باز بودیآلوده ا�د، 
کرد ، و �یالوده و پاک از هر آلودگی ، چون گوهری که بر پارچه یی بنارس �شا�ده باشند ، از دل مادرش 

    24. خارج شد 
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شد؛ کر ها  شنوا شد�د؛الل ها گویا و لنگ ها  ی در آمسان  پیدادر هنگام تولد بودا �ور و روشنایی بزرگ
و شاهان از دور دستها به خوش آمد گویان . راست ، خدایان از آمسان فرود آمد�د تا او را یاری کنند

او .پدرش پنجصد با�و از اصیل زادگان را �زد او فرستاد تا از بین آهنا یکی را به ازدواج بر گزید. شتافتند 
د فردی عادی ای از طبقه کشرتیه  در فنون جنگی آموزش دقیقی دید ، ولی پیش پای فرز�گان هم ما�ن

او با ا�تخاب مهسر خود ، پدر .�شست ، و در مهه مکتب های  فلسفی رواج آن روزگار  استاد شد
کاخ  بیرون آمد و بنا بر سنن دینی  بودا یک روز از .خوشبختی �یز شد  و در ثروت و آرامی و �یک �امی می زیست 

. پیر مردی را دید و روز دیگر از کاخ بیرون  آمد و  بیماری را دید ، روز سوم که بیرون آمد مرده ای دید 
بامشاهده این حاالت  باطن بودا متغیر گشت و بنای عامل را پالوده ای از درد و �ومیدی و حسرت و �اکامی 

ک شهزاده کاخ �شین ایجاد میکند  سراپا وجود وی را به قلق و یافت ، لذا آن سستی ای که از باده جوا�ی در ی
او خواست تا از اینها . اضطراب ا�در ساخت و خود را دستخوش زاییده شدن ، پیری و مرگ می یافت 

که �یروا�ه بگذرد ، در دلش اشراق قوی مشعله افروخته بود و میخواست بر ترین آزادی را از هر بند یعنی 
او در آغاز بیداری قرار داشت ، این حاالت و اشراقات وضع . لودگی �یست خود را بیابددستخوش پیری و آ

مزاج وی را از هتداب دگرگون ساخت و ساختماهنای �ظام بلند پروازا�ه فکری وی را یکسره خراب کرد ؛ 
. ض شود�ا گهان بر آن شد که زن جوان و زیباو پسر �وزادش را ترک کند و سر به بیابان گذارد و مرتا

شبا�گاه خمفیا�ه و آهسته به اطاق مهسرش رفت و  برای آخرین بار �گاهی به پسرش راهوله ا�داخت و 
ا�گه ماره . بدون آ�که او را ملس کند آن مکان را ترک گفت و بر اسپش کنتکه سوار و  راهی بیاباهنا شد 

آما بودا �پذیرفت . ی بوی پیش کش کرد سلطان بدی بر او ظاهر شد تا از ره بدرش کند ، و امپراطوریهای بزرگ
میل دیدن زادگاهش در او پیدا شد اما او . ،  و مهچنان با یک جست �یرومند  از رود  پهناوری گذشت 

  .آ�گاه زمین بگردش در آمد  تا او �اگزیر �باشد به پشت سر  �گاه کند . بر �گشت 
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 کردم که آجنا براستی  برایم جای دلپذیر ، و فکر«:او در حملی بنام اوروویال  ایستاد که خودش میگوید
رود صافی روان است ، و شستنگاههای آن خوش آیند است، پیرامو�ش مهه . جنگلی زیبایی است 

او در اینجا به سخت ترین اشکال ریاضت تن داد ، مدت شش سال راهها و اعمال ».مرغزار و روستاست 
به ختمها و سبزه بساخت ،و چندی هم .  ظاهر شده بود آزمود پیروان یوگه را ، که پیش از این در صحنه هند

 سخت جا�وران  جامۀ از موی. کم کم غذایش را به روزی یک دا�ه بر�ج رسا�ید . سرگین چارپایان می خورد 
او میگوید به . بر تن کرد ، موی سر و ریشش را به قصد خود آزاری کند ، چنا�که به درخت پیر می ما�ست 

او به ... م فشرده و بکام هبم چشپیده به ا�دیشه دمل چیره شدم ، آن را شکستم و به آن فشار آوردم د�داهناای هب
هشت اصلوب متنوع و یک �واخت به زجر بد�ی ادامه میدا دتا آ�که یک روزی متوجه میشود که خود آزاری راه 

ه است و این را پیش خود حتم او حس کرد که از این ریاضات  هر گز در دلش �وری  تازه یی �دمید. �یست 
بلکه » .من از این سختی  به دا�ش و بینش فرا تر از ا�سان ، و به راستی اصیل هرگز خنواهم رسید «:کرد که

بر عکس آن ، آن کربی که در خود آزاری بود  هر گو�ه قدیستی را ، که شاید از ریاضت پیدا شود ، زهر 
 کشید  و زیر درخت پر سایه یی رفت و �شست و در آجنا استوار از این رو دست از ریاضت. آگین کرده بود 

از خود پرسید منشاء بیماری ، . عزم  کرد تا به روشنی �رسد و به حقیقت دست �یابد از آجنا �رود . و آرام ما�د 
مرگهای پی در پی  بی پایان جریان ز�دگی پیدا . پیری و مرگ چیست؟ �ا گهان در او بینشی به تولد ها 

دید که هر مرگی از تولد  �وی بی اثر میشود ، و هر آرامش و شادی یی با آرزو و �ا خورسندی ، �ومیدی  . شد
دل را به شناسایی مرگ و دو ...با ذهنی چنین جمموع پاک و مصفا،« .و ا�دوه و درد تازه و �وی مواجه میشود 

ور را دید  و فهمید که چگو�ه  موجودات باره زاییده شدن موجودات عالی و جنیب ، زشت و زیبا،، شاد و رجن
 و این کرمه قا�ون جها�ی است که هر کردار بد و –از میان می رو�د ) کرمه(مهیشه بر طبق  کردار های خود 

   25.�یک،یا در کالبد بعدی  روان ، پاداش و کیفر خواهد دید 
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  :بودا) اخالقی(تعالیم 

فاهی به شاکردا�ش تلقین میکرد چیزی را که شاگردا�ش  بودا تعلیماتش را ما�ند سقراط و مسیح  بقسم ش
ضبط و ثیت کرده ا�د تاریخ پر هبا خنستین شخصیت بر جسته  هند را برای ما تصویر میکند وی  مردی بود با 

روشن «او مدعی . اراده �یرو مند ، خویش کام ومغرور ، اما با رفتار و گفتار آرام ، و با �یکخواهی بی پایان 
ود یعنی در ضمیرش صاحب یک گو�ه اشراق بود ، �ه وحی، هرگز وامنود �کرد که خدایی ب» شدگی

در مناظره شکیبا تر ، و از هر آموزگار بزرگ بشریت مالحظه . باواسطه او با بندگا�ش سخن میگوید 
 به امهیسا شاگردان او که صورت ارما�ی او را  �شان میداد�د ، او را چنین مینمود�د که کامالً. کار  تر بود 

او که زما�ی از طبقه کشرتیه بود ، چوب و مششیر را بیک سو ا�داخته است؛ از خشو�ت شرمسار . عمل میکند 
او بدینسان مهچون پیو�د گری که کسا�ی از هم بریده را با یکدیگر �زدیک ... واز عطوفت سرشار است 

  . صلح و مشتاق آنلح آور ، دوستار شوق آ�ا�ی ا�د که دوست هم ا�د ؛ صمیکند و م
روش تعلیم و تعلم او منحصر بفرد بود او دائم در حالی آوارگی، از یک شهر به شهر دیگر   در حرکت بود که 

گفتار . شاگردان و هوا داران بیشمارش که تعداد اهنا به هزار و دویست �فر میرسید  بد�بالش روان بود�د 
ود او کوشش داشت تا تعالیمش بصورت خمتصر و پر معنا در دل ها و تعالیمش ما�ند مناظره های کوتاه و آرام ب

  .پیروا�ش قبول �قش بیابد 
بودا معتقد بود که کفه ر�ج ز�دگی  چنان سنگین تر از شادی است که هبرت آن میبود که ا�سان هر گز  

  .زاده منیشد؛ او میگفت در ر�ج عزیزان چهار اوقیا�وس اشک ریخته است 
 اخالقی بود ، او در  مهه چیز در رفتار و سلوک توجه میکرد �ه به مراسم   ین مفهوم کامالدر �زد بودا مفهوم د

غسل کند و خود را گایا وقتی برمهنی باو پیشنهاد کرد که در ). خدا پرستی(آیینی یا پرستش، ما بعد الطبیعه  
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با مهگان . ین جا ای برمهن ، اینجا خویشنت را بشوی، درست مه«: از گناهان پاک کند ، بودا گفت 
اگر دروغ �گویی ، اگر جان از جا�داری �ستا�ی ، اگر �داده یی را �گیری،و در ا�کار .مهربان باش

در تاریخ دین هیچ » ؟ هر آبی برایت آب گایاست گایا  دیگر چه حاجت رفنت به –�فس پایدار باشی 
ا با اینهمه از کشیده شدن هبر گو�ه چیز  عجیب تر از دیدن بودا �یست که دین جها�ی بنیاد میگذارد ، ام

او میگوید بی هنایت افسا�ه است ، خیالبافته . حبثی  در باره ابدیت ، خلود ،یا خدا پرهیز دارد 
او به » پشه کی دا�د که این باغ از کی است ؟«فیلسوفا�یست که این فرو تنی را �داشته ا�د که اعرتاف کند 

ن جهان لبخند میز�د، چنا�که گویی او این اسطوره جنومی عبث فزیکداهنا مناظره بر سر حمدود یا �ا حمدود بود
او از بیان هر گو�ه عقیده ها . و ریاضیداهنا را ، که امروزه بر سر این مسئله حبث میکنند ، پیشبینی میکرد 

گرتین پاکان  است یا متمایز از آن ؟ آیا در بزرمهان تن ) ز�دگی(=آیا روان . در این زمینه ها پر هیز میکند 
جنگل ، بیابان ، خیمه  شب بازی، پیچ و تاب خوردن ، «در هبشت  پاداشی است یا �ه؟ او این پرسشها را 

او معتقد است که این حبث ها به دخلوری های شخصی ، و . مینامد و کاری به آهنا �دارد» ودام حبث و ا�دیشه 
او پارسایی را در رضا و .  آرامش راه منی یابد ا�دوه می اجنامد ؛ که هر گز به فرزا�گی  و یا حکمت و

و آ�گاه با طنز . شناسایی خدا منیدا�د ، بلکه آ�را در زیست  �یکو خواها�ه و دور از  خود پرستی میدا�د 
رسواکننده پیشنهاد میکند که خود خدایان هم ، اگر هستی میداشتند منیتوا�ستند به این پرسش ها پاسخ 

 حالی ارائه شده است که در بین هر خا�واده  ای از برمهنان و مذاهب و ادیان هندوان در این افکار در. (بدهند
هر خا�واده یی خدایی و اهله هایی وجود داشت حتی ظاهر و باطن اشیاء �یز  مملو از این جنس خدایان بوده 

  )است
یان هند  از ال ادریه  به احلاد گاهی این مشهور ترین پارسا«او در مورد پارسایان هند اینطور  عقیده داشت که 

و گاهی چنین سخن میگویند که برمها واقعیت است  �ه یک ارمان ؛و پرستش عمومی » .آشکار میرسند 
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خدایان را رد منیکند ، اما به ا�دیشه فرستادن مناز و دعا فرستادن به آن �شناختنی  می خندد ؛می گوید، اینها 
  .مهیشه  حاصل آرزو های خود ماست 

 که یک عمر بودا  در جستجویش بود و گمان میرود که آ�را �یافته است برای پیراوا�ش جواب �یروا�ه در مورد او
قا�ع کننده �توا�سته است ارائه بکند و این �کته را مبهم گذاشته است که این واژه در سا�سگریت بنام 

 حمو کامل امیال خود پرستا�ه -1ده است خاموش شده تعریف می یابد اما کتاهبای بودایی آ�را اینطور توجیح کر
 یافنت هبشت -5 احتاد فرد با خدا؛ -4 فضای خود آگاهی فردی؛ - 3رهایش فرد از زایش دوباره؛ -2؛

سعادت پس از مرگ؛ بودا میگوید �فس های ما که موج میز�ند ، واقعًا موجودات و �یرو های جداگا�ه یی 
 میباشند که بر جریان ز�دگی پیدا شده ا�د ؛ گره های�یستند ، بلکه چین و شکن های گذر�ده یی 

وقتی که آموخته باشیم که �ه با . کوچکی هستند که در تور دستخوش باد سر�وشت  ساخته و از هم باز میشو�د 
. ز�دگی جدا گا�ه خود، بلکه با مهه ز�دگان مهر بورزیم ، آ�گاه سر اجنام آرامش را باز خواهیم یافت

26   
�یز به بودا پیوست و مادرش �نده )  پسر بودا ( ر خا�واده اش تاثیر گذاشت چنا�چه راهوله شهزاده  افکار بودا د

�یز ختت شاهی را  رها کرده به سلک بودا پیوست اما �نده و راهوله از شوهر خود بودا تقاضا کرد )زن بودا(
ذیرد و بودا آن خواهش مهسرش را کسا�ی را که رضایت والدین خود را �داشته باشد به  اجنمن و گروه خود �پ

. پذیرفت و به این ترتیب �نده پسرش ،واپس به ختت شاهی جلوس کرد و این رسم در بین پیروان بودا باقی ما�د 
در زمان ز�دگی بودا مراسم و تشریفات گروه در هنایت سادگی  اجنام میشد که بعد از فوت او این 

  .سر هند و حتی قسمتی از جهان تبدیل شدسادگی به ساز و برگ قوی تر مذهبی در سرا
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قبل از میالد بعمر هشتاد سالگی در گذشت و واپسین سخنا�ش با پیروا�ش این 483او در سال 
بیدار و . چیز های آمیخته دستخوش تباهی هستند . ای رهروان ؛ بیایید  که من مشا را تعلیم دهم «:بود

  27» هوشیار و
  
  
  
  
  

  خبش سوم
  

  یا اولین خاستگا ه) وا�ائ(آریایی ویجه 
  

  تاریخچه اقوام  ا�ائو از غرب قرغزستان و آرسیا تا ارتفاعات پامیرمد�یت ما ورای آمو      
 از قدیم االیام مصدر مد�یتها و گذر گاه تاریخ که پرورش دهنده افکار ،و هتذیب :خراسان=افغا�ستان

این . سته است اخبر این سر زمین ز های از تاریخ اهای ا�سا�ی بوده  که در �تیجه آن دولت های مقتدر ی در برحه
 چه بصورت  �وشتاری و چه  مها�ند کوله باریمردم در طول ازمنه هویت ، فرهنگ و داشته های فکری خود را

  . است و در طول تاریخ به پشت کشیده   حفظ کرده شفاهیبصورت 
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ورد قدامت مد�یت این اقوام آورده ا�د جناب  شاد روان امحد علی کهزاد باستان شناس مشهور کشور در م
این �تیجه روشن است که قبل از ظهور آریاها و مهاجرت ایشان از آریا�ا به هندوستان، چه در حوزهً  «:که

هیرمند، چه در حوزهً سند، چه در حوزهً گنگا و چه در حوزهً آمو دریا یک مد�یت دامنه داری وجود 
ساخت ظروف گلی، ساخت هیکل های ارباب ا�واع و داشت که در اساسات کلی ساخت منازل، 

  28» .حیوا�ات وغیره از هم مغایرت �داشت
 باستا�شناسان که در فوق به آن اشاره شد در دو �قطه مهزمان در هند و  از کاوشهای علمی تاریخی 

جیحون و فالت  در  دشت های پهن و پر وسعت ر کهاقوام  اریایی برای اولین با  بر می آید کهافغا�ستان
میباشد که  مربوط به مد�یت های  �و سنگی  ساله 6000 که حدودًا دارای مد�یت )سر دریا(سیحون

 قبل از تاریخ به این مفهوم که آثار مکشوفه و عالیم آن خوا�ده ؛قبل از تاریخ و  مد�یت  های تاریخی  میشود
اتوار های زمین شناسی  معلوم �شده است اما از اثر مطالعات وتعین عمر اشیای بدست آمده در البر

 هزار سال و یا بیشرت از آن در این منطقه سنجش شده 6000  که عمر ادوات بدست آمده  هدیگرد
پس به این �تیجه میرسیم  که عمر مراحل تاریخی با )  . کهزاد خبش کاوشهای باستا�شناسی(است 

هنای که تا چند سال  پیش تاریخ دقیق گذشت  هر روز  طوال�ی تر میشود و بشر قادر به شناخت عمر متد
  :که عبارت ا�د از.بود  شده ا�د�آن شناخته 

 
اگر کوههای هندو کش را خط مرکزی قیاس کنیم در موازات این :حوزه تاریخی متد�ی ماورای هندوکش  .1

قی سلسله کوههای سر بر افراشته ما دو �وع متد�ی را میتوا�یم مالحظه کنیم که یکی آن از میداهنای شر
 در میان هفت دریای این منطقه مالحظه میکنیم که در مشال افغا�ستان  تا دامنه های پنجاب و سند

تا زمین داور مندیگک ، بست  و سیستان درغرب ودر جا�ب  شرق  متدهنای که  ادامه داشته هندوستان
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ین منطقه مالحظه ویدی، موهنجیدارو  و هرپه را تا میداهنای شرقی پنجاب وسند در میان هفت دریای ا
 که در خبش دوم این �وشتار از قول ویل .تان ادامه می یابدس�اد علی و بلوچ که در غرب تا سیستان. میکنیم 

 مهچنین است مد�یت های  سرخ کوتل و دورا�ت ، وسایر باستان �ویس ها وضاحت بیشرتی یافته است ؛
ا استفاده از روش های فنی باستان شناسی ایخامن که آثار بدست آمده از حوزه متد�ی ماورای جیحون ب

 که مربوط به  اقوام اریایی، کوشا�ی  سال را در بر دارد 6000تا 2500تثبیت وتاریخ این اقوام حدود 
و جالب  است که بار ور شده و بیک ترتیبی اتصال می یابد ؛ میباشد که با گریک و بودیک این مد�یت
ده منوده ا�د که ا از  الجورد بدخشان منحیث زیور و تزهیب استفصنعت کاران در مهین عصر در این مناطق

و این خود �شان میدهد که این مردمان علی رغم ز�دگی چوپا�ی . در آثار مکشوفه بدست آمده است
 .  گسرتده یی �یز بوده ا�د شهر �شینی دارای مد�یت وشاخه های از آهنا

 �ام "آریان ویجه" از میالد ا�ساهنای از �ژاد سفید که  قبل2500 حدود  :آریائیان)�ژاد ارین(این اقوام  .2
داشت در سرزمینهای ماورای  رود آموکه در باال ذکر شد و وادیهای های مشالی آن را اگر در �ظر 

. و خش را در برمیگیرد که تا سرحدات  چین  اتصال می یابد بگیریم  از فرغا�ه و مسر قند تا رخش و
 بشکل کوچیها ز�دگی داشتند که تا هنوز از متدن و شهر �شینی اهنا  در این اما بصورت عموم این اقوام 

ت که در مشال  در دو طرف رود جیحون این لیثمناطق یعنی مناطق اریان ویجه خربی �یست و این در حا
ین  که کیومرث پیشدادی اولین پاد شاه ا و چنین بنظر میرسداقوام اولین مد�یت ها را در بلخ بنا هناده ا�د

سلسله می باشد و این بعد از آ�ست که اقوام این صحرا های پر وسعت که ز�دگی شبا�ی داشتند از مهین 
حوزه جبا�ب مشال شرق و غرب تا آخرین حد فارس مهاجرت کرد�د و صد ها بلکه هزارها سال به 

نوب غربی و ز�دگی  گله با�ی خود  �ظر بقول عبداحلی حبیبی حتی تا امروز در وادی های مرکزی و ج
شرق کشور بصورت کوچی  حیات بسر می برده ا�د که حبیبی این مردمان را بنام های تاریخی جغرافیایی آن 
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داشت و " پتی"که از آن  عشایری بوجود می آید که دارای رئیسی بنام )  کهول پشتو–کوال (خا�واده « :از قبیل
و اینها دارای شاه و یا . یسه را تشکیل میداده ا�دهنگامیکه چند کوال با هم فراهم می آمد�د ، کرامه یا و

میگفتند ، و این تسمیه تا هنوز درتسمیه �امهای  اعالم و اماکن  " پوره"پادشاهی بود�د که مسکن او را
در حالت کوچی گری و رمه داری 29که» " .شیر پور" میر ویس و "-"بگرام"مشهود است ما�ند 
با گذشنت از عبور راههای کوههای هندو کش بطرف   ماورای آموبعدًا این اقوام از. ز�دگی میکرد�د

این مردم به سبب زیادت و کسرت �فوس به شرق . وادیهای جنوب کابل تا سند و پنجاب  پراگنده شد�د  
دراویدیها و غرب  منتشر شد�د که در �واحی شرقی از وادی سند �یز گذشتند که در مناطق بنگال با 

 یکجا به تشکیل کاست ها پرداختند ؛ که  که از اقوام بسیار قدیمی هند میباشدو �اگن  های مار پرست
اما این چیزی (.متدن هند و آرین که بنام ویدی که در چهار کتاب از آن عصر �ام برده شده است تشکیل داد�د

را صرفًا  عبداحلی حبیبی خباطر روشن شدن تاریخ پختو پا فشاری داشته  و اقوام اریایی شادرواناست که 
�سبت کوچی گری داده ا�د در حالیکه باطن امر چیزی دیگری است زیرا اریاییها  در هر کجاییکه 
رحیل اقامت گسرتده ا�د در آن جا شهر ها و آبادا�ی های را که  آثار آن تا هنوز در کنذز ، بلخ ، بغالن ، 

 به شهری بودن این اقوام پا مندیگک ، بست،بامیان و سایر �قاط از اثر حفریات مکشوف گردیده است
 اقوام اریایی تاکید داشته ا�د فشاری دار�د ، تا کوچی گری آهناکه پوها�د حبیبی خود بر سیر متد�ی

نا�چه حمرتم عبداحلی حبیبی خود از شواهدی که از اثر کاوشهای باستا�شناسان بدست آمده است در ؛چ
ثاهلای اسامی ای را که حبیبی به ارتباط تیره پشتون مربوطات افغا�ستان یاد آور شده ا�د گذشته از آن م

 از قبیل یو�ا�یان و رومیان و حتی  ویل دورا�ت  متدن �ویس  معاصر می اورد در هیچ یک از تاریخهای  غربی
 و دیگر بالذری شرقی و آثار تاریخ �ویسان اسالمی از قبیل ، ابن خلدون ، طربی ، تاریخ �گاران وغرب

ه چنین بر می آید که شاید این اقوام که دارای خواص صد در صد کوچی گری دار�د ها مبشاهده �رسید
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  و یا همشاخه دیگری از �ژاد ارین باشند که بسیار دیر تر روی پرده تاریخ خود را بنمایش در آورده باشند
پیدایش که البته در قسمت های بعدی کوشش می شود تا شأن . از جا های دوری به این مناطق آمده باشند

چرا که حتقیقات در مورد اقوام افغا�ستان �شان میدهد که قسمت عمده و زیاد . قوم پختون را روشن سازیم
اقوام پختون مهین اکنون که در افغا�ستان و قسمت های جنوب شرقی پاکستان ز�دگی میکنند عشایری 

رای عقب ما�دگی هستند که حبالت کوچیگری تا حال به ز�دگی خود ادامه داده وبصورت کل دا
های فرهنگی و متد�ی ایکه �اشی از فقدان رشداز بابت درهم پیچیدگی های قبیله یی میباشد این 
اقوام را بصورت خالص در مناطق  خمصوص که از قسمت های جنوبی وادی کابل شروع و تا اتک یک قوس 

ر میسازد تا زمینه های تاریخی عظیمی را در جغرافیای منطقه ترسیم کرده است که مطالعات دقیق ما را قاد
در هم پیچیدگی های موجود �اشی از حرکت این اقوام در دایره بسته سیر .این قبایل را فراهم سازیم 

   و هندمتد�ی این اقوام را به کندی مواجه ساخته حتی برای رشد متد�ی مردمان افغا�ستان و پاکستان
ن اکنون این کشور از اثر فعل و ا�فعاالت و طرز تفکر این مشکالت بزرگی را مهواره ایجاد کرده ا�د که مهی

اقوام ، جنوب افغا�ستان و اکثر �قاط کشور که بافت های از این قبایل را دار�د مشکالت فرساینده و 
 ایجاد کرده است که ما عوامل و ی جامعه مد�ی و زیست متد�ی افغاستان ختریبگرا�ه ای را در پیش پا

گی را از هند زر خالصه اینکه آریائیها  حوزه متد�ی ب)وهش دیگر بر مال میسازیم  اسباب آ�را در یک پژ
و سند و جیحون تا به �یل دراین حوزه پهناور ایجاد کرد�د که بزرگرتین میدان متد�ی د�یا رادر آن عصر 

 سی مرت   عبداحلی حبیبی از قول مسیو کریسن اظهار میدارد که در پته سرخ داغ کهشادروان. ساخته ا�د
  آثار متد�ی یک هزار سال قبل از میالد را یافت و معتقد ؛ اوبلندی دارد  تا عمق دوازده مرت که کاوش کرد�د

بود که اگر بیست و یک مرت دیگر حفریات  گردد  احتمال قوی میرود که آثار چهار هزارسال قبل از 
در وادی ارغنداب و .  هویدا گرددیز�میالد  را که مقارن مد�یت های سند و مصر  وبین النهرین است 
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 در �زدیکی کندهار از اثر کاوشهای باستان شناسی  به آثاری بر میخوریم که )سابق الذکر(پته مو�دیگک
قبل از تاریخ بوده و جمسمه  رب النوع مادر  از آجنا بدست می آید که این پته چهارده �وع متدن را  از اواخر 

 .ول قبل از میالد دیده است هزاره چهارم  تا آغاز هزاره ا

 

و اما در افغا�ستان تاریخی ما متام سرزمینهای را در �ظر میگیریم  که در وقایع سیاسی و جریاهنای حوادث 
که در این ساحه  . تاریخی ، مد�ی وفرهنگی  اشرتاک داشته  و این مشاهبت ها را در خود حفظ داشته است 

 دریای سند  بنام خراسان در تاریخ  مشهور است  و مشاًال و جنوبًا تا ایران  جغرافیایی  شرقًا و غربًا شامل  فالت
 و دامنه های کهسار پامیر فرا میگیرد و در جنوب به حبیره وخوارزموادیهای مشال آمو دریا تا سرحد مسر قند 

ن �امیده میشده عرب منتهی میگردد که این منطقه در طول یک هزار سال بعد از فرود متدن آریایی بنام خراسا
که در اکثر آثار وکتب تاریخ  ذکر های مبسوطی از آن رفته و حتی در اشعار  دری زبا�ان در دربار شاهان ساما�ی 
 و  خوارزمی و حتی سلجوقیان به این اسم مباهات  میشده است متدن پر شکوه اریایی ها در سرود های مذهبی

 تاریخ   اقوام ما پیدا  مبادیلعه آن صفحات ارزمشندی از کتاب ویدی هنوز هم پا برجاست که با مطازردشت در 
اصل این اقوام که شرح آن گذشت   به کیامرث اولین پادشاه پیشدادی از طبقه اول اریاهنا ..می آید

وابستگی می یابد که هیکل گلی آن پادشاه که ز�دگا�ی اش در هالۀ از افسا�ه و اساطیر پوشیده است  
اما اقوامیکه بطرف جنوب  . 30میالدی مکشوف گردیده است1939 قند در سال در �زدیکی های مسر

رفتند تا به آخر حیات کوچی گری خود را ادامه داد�د و با پرورش حیوا�ات سرو کار داشتندکه حبیبی از آهنا 
های ویدی  یاد میکند که حمصول پر بار این اختالط  سروده "ارینه ویجه"بنامهای متدن خمتلط ویدی اریایی یا 

 بنام گاهتا یاد میکنندکه هر سرود های هندی را جمموع ؛ میباشد  در پارس و اوستا در هند)ریگویدا(و
دوی آن سروده های مذهبی ایست که مسایل فرهنگی و رواجها  را �یز تبین منوده است از مجله مشرتکات 
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 هندوستان میباشد که ترکیب این لسا�ی بین ویدی و سنسگرت که از لسان های بسیار قدیمه شرق خمصوصًا
سروده ها در زما�ه های خمتلفه ای صورت گرفته که �سل بنسل بقسم شفاهی در فرهنگ این مردم منتقل شده 

که یک مقدار زیادی از این سروده های ویدی مفقود �یز گردیده است این فرهنگ ویدی مربوط به .است 
ا در دره سند و باسین و ا�دس جاری بوده است که با آمدن ارین سندیا�ی هستند که قبل از مهاجر �شینی ارین ه

اکثر کلمات سا�سکرت و  ویدی  . ها این فرهنگ هنوز هم توسط فرهنگ اوستایی پر بار تر شده  است 
در رگویدا در سرود دریا . مشرتکاتی با لسان دری و پشتو دارد که �شا�ه های  از اسالف اریایی قدیم میباشد 

ورکه ) سوات(و سویتی)کرم(و کرومو )گومل"(کرما�ی"و رود ) کابل (رود خا�ه کوهبا ) سند" (ندهو س" ها  از
و ) ست اارغنداب یا اراکوزای که اکنون ریشه �ام قدیم آن دهراوت حمفوظ(سره سوتی =و رود خا�ه هرویتی)کنر(

که در کتاب مهابارته و ادبیات و در اهتر و اوبد �ام بلخ بشکل بلهیکه مذکور است ) . دره بوالن(هباال�ه 
از کوه منجران  متصل به " اهترواوید"خبدی مهچنان در  = سنسکریت هبلیکه شده ، از ریشه هبلی

بین �ورستان ،پنجشیر و بدخشان " منجان"ذکری رفته که مهین کوه در ) باشندگان کندهارا(گنداریس
  . شهرت داردو آب استاده در ارتفاعات  وادی زیبایی است که در میوجات و داشنت آب و هوای گوارا

قبل از میالد در کنار دریای 1400مهچنان در سرود های ویدی  از جنگ ده قبیله اریایی  ذکر میرود که بیش از 
در دره ) مردم الیشنگ و الینگار"(روی   متصل به الهور موقعیت داشته است و �امهای قبایل �ظیرگالینا

مردمی که در کنار سند ز�دگی میکنند "شیوا"ه در دره بوالن ز�دگی میکنند ومردمی ک" هباال�ه"لغمان  و 
  .پکتهه یا  اقوام  پشتون ذکر شده است . 

 عبداحلی حبیبی مالحظه میگردد اوشان  یک هزار سال تاریخ این کشور را که اکثرًا شادروانقسمیکه در آثار  
  بنام در مطالعات شان گره حمکم خورده است ل و �غعاالت عساکر اسالم که با سر زمین خراسانعبا ف

 که  تفکیک و شناخت مناطق تاریخی را تا ا�دازه ای دشوار میسازد در حالیکه افغا�ستان ذکرکرده است
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ضرورت بود تا �امهای تاریخی این صفحات ذکری از خراسان �یز در پهلوی افغا�ستان به این شکل 
 در حالیکه  �ام افغا�ستان با دو باره آمدن  شاه خت هبرت میبود؛میداشتندکه  در شنا) خراسان=افغا�ستان(

در توافقنامه ها )  در هندلیثدایره ا�گ(شجاع افغان به صفت شاه دست �شا�ده از طرف کمپا�ی هند شرقی 
هنری ولرت "ه ک تصور چنا�این .   وسعت کاربردی یافته استیلیث که بعدًا توسط عمال ا�گیاد شده است

 "�ژاد های افغا�ستان "  که بنام1898 شرق شناسی در کنگره در سال  ر گزارشی  پیراموند"  بیلیو
 ازصفحۀ بیلیوبقول {این اثرحتقیقی که عمدتا دربارۀ منشای اقوام و قبایل عمدۀ افغا�ستان  میباشد(�وشته شده 

ن من حمدود است افغا�ستا: "در مورد حدود جغرافیایی این  سرزمین چنین قید کرده است مهین اثر10
) آمو(، درجنوب به حبیره عرب، درغرب به خراسان وکرمان ودرمشال به رود اکسوس )سند(درشرق به ا�دوس 

�ام افغا�ستان طوریکه مبناطق فوق . تا به خواجه صاحل و ازآجنا از طریق دشت خوارزم تا خراسان پارسیان
این �امیست که باین ... و �ه کاربُرد دارداطالق گردید بصورت عام توسط مردم آن، �ه شناخته میشود 

خراسان �امیست که ... مناطق توسط مهسایگان و بیگا�گان بارتباط �ام قوم غالب درآن داده شده
این }..."مردمان این منطقه برای کشورشان بکار میرب�د درحالیکه خارجی ها آ�را افغا�ستان میخوا�ند

و جالبی است که فکرمیشود بعلت تضاد باغرورعظمت  حاوی معلومات تاریخی هنایت دلچسپ پژوهش
باوجودیکه تاریخ سازان درباری وسرکاری درموارد (طلبا�ۀ قبیلۀ حاکم، اقبال ترمجه و چاپ �یافته است 

چون معلوم است که �ظریات موصوف برای ). متعددی ازاین دا�شمند و آثار ارزمشند او تذکراتی بعمل آورده ا�د
و جعل و �سب سازی آهنا ) که اصال �باید عیب و حتقیر مشرده شود(بعلت افشای منشای آهنا منسوبین این قبایل 

  31).باید غیرمناسب پنداشته شده باشد
 مهچنین سهیل سبزواری در مقدمه این اثر می �ویسد که سخن برسردرستی و یا �ادرستی متام دریافتها و 

 حجمی و آهنم در مورد منشای اقوام و قبایل در یک زیرا پژوهشی با چنین(استنتاجات این پژوهشگر �یست 
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جغرافیای وسیع، منیتوا�د خالی از اشتباهات و �واقص جدی باشد چه رسد به منشای قبایلی که متام تاریخ آن 
 بلکه سخن بر سر اینستکه این حمقق چقدر 32 )بر بنیاد جعل گذاشته شده است" ازخمزن افغا�ی تا پته خزا�ه"

ف منوده و چه زمحاتی را متقبل گردیده است تا چنین اثر ما�دگاری را بوجود آورده و وقت خود را مصر
   33.چه مقدار حقایقی را کشف و افشا منوده که تاریخسازان قبیله، شب و روز درجهت خمفی منودن آن بوده ا�د

 سرزمین است  وظیفۀ �سل امروزی و خبصوص دا�شمندان صادق آنسهیل سبز واری  اینطور اذعان میدارد که
، حقایق و )یعنی عصرتکنالوژی معلوماتی و دسرتسی با آرشیف های جهان(که در پرتوی امکا�ات موجود 

 آورده و در معرض آگاهی و قضاوت مردم خویش واقعیت های تاریخی را از منابع گو�اگون بدست
  ! �یرو تبدیل میشودوقتیکه دا�ش به مردم ا�تقال یابد، به: زیرا مها�طوریکه گفته ا�د. قراردهند

   
مطالعۀ این اثرگرا�بهای پژوهشی را توسط دوستان و عالقمندان مسایل سیاسی و تاریخی کشور ضروری 
میدامن، زیرا تا ا�دازۀ زیادی روشنگر حقایق و وقایع تلخی است که دراین سرزمین اتفاق افتاده و گامی 

   34اینجا کجاستما کیستیم و " دیگری است درجهت پاسخ به سوال بزرگی که
درجریان این  :( در سر آغاز رساله حتقیقی خویش مینگارد �ویسنده تبار شناسی افغا�ستان ها�ری ولرت بیلیو 

 که بر جا ما�ده از پژوهش بعضی قبایل موجود در افغا�ستان را حبیث منایا�ده های اوالده یو�ا�یهای قدیم زمامدار
  .داده است تشخیص  دراین منطقههجوم و اشغال اسکندر مقدو�ی

ی  باین ارتباط  سند و شاهدی مهمرتازاین حقیقت مناین پژوهشگر برای صحت اثبات تشخیص خود  زیرا  
یو�ا�ی اصلی بوده و یا ) که امروز حبیث هلجه مادری بکار میرب�د( که بیش از�یمی ازواژگان زبان آهنا بیند

اما اوالدۀ راجپوت از �قطۀ �ظر تاریخی و . . گرددبسیارکم تغییرخورده است که به آسا�ی میتوا�د تشخیص 
  35. میباشداین توجه  مستحق  با در�ظرداشت روابط بسیار�زدیک و قدیمی 
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در مورد هند در زمان " ایراتوزتیز" از قول ، میالدی میزیسته 24که تا سال " اسرتابو "  به �قل قول از �ویسنده
   که قسمت  غربی  هند مشالی را تشکیل میدادزمان مرز ا�دسدر آ�: ( کهه استهتاجم اسکندر مقدو�ی آورد

که در این مورد  آقای حبیبی در (ه بود که قسمت زیاد آن توسط هندیان اشغال گردیدکهبدست  آرینها بود 
  اینارسیان ذکر شده است ازپبعدًا اسکندر مقدو�ی متام اریاهنا را که در آجنا بنام )تاریخ خود اشارتی �داشته ا�د

یکی از "(سیلیکوس �یکاتور "در عوض مسکو�ه های یو�ا�ی �شین را بوجود آورد�د اما که  مناطق  بیرون را�د�د 
 منطقه ا�دوس را به  با یکی از شهزاده خامن های هندی در مقابل جهیزشدر معامله ازدواجش) سرداران یو�ا�ی

 قبل از میالد هندیها در بعضی مناطق 530وی می افزاید که در . فیل تسلیم منود500سندرا کوتیس در بدل 
با بیرون کشیدن  ولی .�داریا�ا ز�دگی میکرد�د که بعدًا با �زدیکی با مقدو�یها قسمت اعظم آ�را تصاحب شد

 گفته که این سکنی گزید�داریاهیها توسط اسکندر در منطقه ا�دوس  به عالوه  هندیها  یو�ا�یهای مهاجر �یز 
  �یز  میالدی در گذشته است 76 یکی دیگر از تاریخ �ویسان که در سالد  پلینیاسرتابو را �یم قرن بع

 که اکثر جغرافیه �گاران، ا�دوس را مرز مشالی هند  مرزهای هند مشالیدر مورد او   . کرده استتصدیق 
 بهگیدروزی، اراخوتای، اری و پاروپامیزادای را } ایالت{ چهار سرتاپی که:  میگویدمنیدا�ند و صرف

در اینجا پلینی  از آریا�ا که توسط هندیها مسکون . یکندرا دور ترین مرز آن تعین م} کابل{عالوه  رود کوفیز 
  .تعین کرده است سال را 400، حدود اسکندر مقدو�یشده بود�د در یک دوره بعد از هتاجم 

  درکه" فیای قدیم هندجغرا" بنام ش که جنرال سُرالکسا�درکننگهم دراثریکی دیگر از رجال تاریخ بنام 
سرتابو و پلینی �قل میکند و از قول  درمورد مرزهای مشال هند، این عبارات را ا�تشار یافته ، وی �یز  سال قبل 20

بودیزم را دردورترین �قاط بود ، ) آشوکا (پدر کالنپس از تشخیص سندراکوتوس حبیث چندرا گوپتا موریا، که 
 اثبات که منطقه  حبیث یکی ازاین مکاهنا ذکرمنوده،ن را دریا�پایتخت یو�ا  االسدا دادوامپراتوری اش گسرتش 

  تکمیل آ�را با استعمال زبان هندی در میباشد کهاشغال وادی کابل توسط هندیها درقرن سوم و چهارم ق م 
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در دو  که را م شاهد میآورد؛ او میگوید زبا�ی100سکائیان تا ساهلای -مسکوکات یو�ا�یهای بکرتیان وهندو
 قرن ششم بظهور یفتلیها یا هوهنای سفیدیا سه قرن بعدی گم بوده است، موجودیت خود را در مسکوکات 

 یک هندوی خالص است؛ درمتام جریان قرن  شاه کاپیسا کهاو میگوید که درقرن بعدی،  کشاتریا. میرسا�د
بر سر قدرت یک به سلطنت حممود غز�وی که تا زمان �زدبود  ه دراختیارشاهان برامهن قرارداد رادهم، وادی کابل

 مذهب شان که اوالده هندیان از یک قسمت بزرگ �فوس افغا�ستان شرقی ،  تا اینزمانکه این میرسا�د که،بود�د
در زمان فرما�روائی غز�ویها، برگشت آخرین آهنا :"کننگهم میگوید. ای. است خالص بوده اییبود

 پرست �تنها یک - یهای بتاهنا عالوه منوده، تعقیب و آزار بودباسالم، فقط تعصب را به ستمگری بومی آ
�د این بوداییان  بت پرستان مهراه با عناصرهندی بزودی بیرون را�ده شدشده بودکهسرگرمی بلکه یک وظیفه 

که  (در حوالی کابل بگرام و غز�ی تا اوایل اسالم موجود بود�د که با محالت سپاهیان اسالم منهزم گردید�د
د غز�وی  باالخره �اپدید وکه باالخره از اثر محالت حمم) چندین قرن در آریا�ای شرقی زیست داشتندبرای 
  36".شد�د

به این حساب الی ثلث اول قرن  یازدهم  قسمت های شرقی اریا�ا الی محالت  سلطان حممود غز�وی بدست ..
با بتخا�ه های شان یکسره  در اخوت که باالخره عناصر هندی یکجا . هندیها و بودایی ها اداره میشده است

و ) قسمت شرقی خراسان(که بعدًا خواهیم دید که هندیها در متام  افغا�ستان شرقی .اسالمی �ا پدید گشتند 
به این حساب عناصر هندی تا .اغلبًا بنام قبایل راجپوت بزرگ و مشهور دوباره در تاریخ هند پدیدار میگردد

  .تان شرقی غلبه داشته است ثلث اول قرن یازدهم در افغا�س
به �قل قول از " اسرتابو "منطقه ای که حاال افغا�ستان �ام گزاری شده است اریا�ای قدیم یو�ا�ی ها است  

آریا�ا در شرق حمدود است به ا�دوس، در جنوب به : "ایراتوسنتیز   حمدوده این منطقه را چنین توصیف میکند 
و درغرب به عین مرزهای که پارتیا را ازمیدیا و کرما�یا را از پارایتاکینی و حبر بزرگ، در مشال به پاروپامیزوس 
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�ام آریا�ا مهچنان تا بعضی حصص فارس، میدیا و مشال باکرتیا و سغدیا�ا امتداد ... فارس جدا میسازد
 لذا ،) ق م 196 ایراتوستینز حدود ساهلای (".مییابد، چون این اقوام تقریبا با عین زبان صحبت میکنند

میتوا�یم �تیجه گیری کنیم که تا آ�زمان، زبان آریا�ا پارسی و یا یکی از هلجه های آن بوده است و اینکه پختو در 
. آ�زمان یا ایجاد �شده و یا اگر موجود بوده، بایست حمدود به ارتفاعات سوات و کوههای سلیمان بوده باشد

زهای آن مناطق در دوران سلطه یا حاکمیت یو�ا�یها باشد؛ مرزهای که موصوف برای آریا�ا تعین منوده، شاید مر
چون برای هیرودوت، تقسیمات جغرافیائی این مناطق توسط �ویسندگان بعدی یو�ا�ی، منیتوا�ست آشنا 

  .باشد
   

�ام افغا�ستان طوریکه به مناطق فوق اطالق گردید بصورت عام توسط مردم آن، �ه شناخته میشود و �ه کاربرد 
این �امی است که باین مناطق توسط مهسایگان و بیگا�گان ).  درجمموع و �ه در قسمتی از آن�ه(دارد 

با . بارتباط �ام قوم غالب در آن داده شده و قرارمعلوم توسط پارسیان در زماهنای جدید بوجود آمده است
اطق آهنا تا زما�یکه این وجودیکه افغاهنای ما در تاریخ حبیث یک مردم خاص از آغاز قرن هشتم شناخته شده، من

مردم حاکمیت مستقل خود را توسط شاهی از �ژاد خودشان در اواسط قرن گذشته بدست آورد�د، 
 با تسخیر این مناطق و ضم آن درحتت حاکمیت پارسیان  افشارقبل از آن، �ادرشاه. افغا�ستان �امیده منیشد

رگ یا مردمان مسلط دراین مناطق، مشال آ�را اولین کسی بوده است که با در�ظرداشت �امهای دو قبیله بز
  .افغا�ستان و جنوب آ�را بلوچستان �امیده است

 مردمان این منطقه برای کشورشان بکار پس خراسان �ام سرزمینی است که در فوق حدود آن مشخص و توسط
شامل مرزهای بطور مناسبی } خراسان{�د در حالیکه خارجیها آ�را افغا�ستان میخوا�ند و این �ام دمیرب
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است که دربرگیر�ده حمدوده آریا�ا مبفهوم وسیع آ�ست؛ قسمت غربی خراسان از �احیه مشهد در مشال تا 
  .غاینات در جنوب �شا�دهنده خراسان پارسیان است

   
، )بلخ و بدخشان و حاال ترکستان افغا�ی(، باکرتیا�ا )مرغاب یا مرو(پتولیمی آریا�ا را به هفت والیت مارگیا�ا 

سیستان و (، در�گیا�ا )هزاره و کابل تا ا�دوس بشمول کافرستان و دردستان(، پاروپامیزوس )هرات(ریا آ
تقسیم ) کاچ و مکران یا بلوچستان(و گیدروزیا ) غز�ی و کوههای سلیمان تا ا�دوس(، اراخوزیا )کندهار

ه درداخل قوسها �شان داده میکند؛ این والیات بطور مناسبی ارائه کننده تقسیمات جدید منقطه است طوریک
  .شده ا�د

بعضیها . تقسیمات حملی منطقه طوریکه توسط �ویسندگان اسالمی تعریف شده بطور درستی معین �یست 
یا �یمه مشالی آ�را کابلستان و �یمه جنوبی آ�را زابلستان �امیده ا�د؛ مشالشرق را بنام باخرت و مشالغرب را بنام غور

دراین تقسیم کابلستان شامل مارگیا�ا، آریا، . وه و جنوبغرب را بنام �یمروز؛ جنوبشرق را بنام رُجبال
پاروپامیزوس و باکرتیا�ا است؛ و زابلستان شامل در�گیا�ا، اراخوزیا و گیدروزیا است؛ درحالیکه باخرت 

مل متام شامل باکرتیا�ا و �یمه شرقی پاروپامیزوس؛ غور �یمه غربی پاروپامیزوس، آریا و مارگیا�ا؛ روه شا
اراخوزیا با �یمه شرقی در�گیا�ا و گیدروزیا یا کندهار و کاچ است؛ �یمروز شامل �یمه غربی در�گیا�ا و 

  .گیدروزیا یا سیستان و مکران میباشد
. افغا�ستا�ی که فوقا تعریف گردید، مناطق باشندگا�ی میباشد که دربرگیر�دۀ پژوهش فعلی ماست 

این بسیار . نی د�بال کنیم دریافت و درک موضوع بسیار سهل خواهد شداگرما پژوهش خویش را با �ظم معی
مهم و کمکی است در جهت تشخیص قبایل و طوایف خمتلف، یعنی تفریق باشندگا�ی که در حتت حاکمیت 
پارسیان قدیم بود�د و آهنائیکه پس از اهندام امپراطوری داریوش کودوما�وس توسط الکسا�دربزرگ باین مناطق 
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این موضوع که این اقوام بعد از اسکندر مقدو�ی به این مناطق آمده ا�د عاری از اساس و شواهد تاریخی (.آمد�د
میباشد، البته با موج سیل آسیای یک هجوم یلغارگر شاید بصد ها و هزاران تیره و قوم داخل یک منطقه مفتوحه 

ا این به این معنی �یست که این تاریخ سازان  شو�د چنا�چه ما �ظیر آن را در یورش طالبان در افغا�ستان دیدیم ام
و  مردمان اصلی این مناطق را که ما در دو قسمت این پژوهش از حرکات تاریخی آهنا حبث های مطول داشتیم 

این موضوعات توسط تاریخ �ویسان مشهوری �ظیر ویل دورا�ت ، یاقوت محوی امحد علی کهزاد و پوها�د  عبداحلی 
فه و اسناد �وشتاری از قبیل اوستا ، رگودا و غیره شناخته ا�د  بدون سند مهاجریبی حبیبی و شواهد مکشو

من  . )یلغارگری بدا�یم که  مهزمان با محالت اسکندر گویا به این مناطق آمده  و موطن اختیار منوده باشند
؛ ما شدهد�ظر گرفته پیشنهاد میکنم که هرودوت حبیث قدیمرتین منبع تاریخی و رهنمای ما برای دوران قدیم م

قدم بقدم پیش میرویم تا جائیکه او باشندگان قدیمی این مناطق را ثبت منوده و تا جائیکه �ام قومی و موقعیت 
در آثار مشهور ترین �ویسندگان ) تازه واردان(ساحوی آهنا داده شده و معلوماتی از قبیل آخرین آمدگان 

 بزرگ در اینحصه آسیا زما�یکه یو�ان و هند در �قاط وسطی مناطق متعاقب ا�قالبات(یو�ا�ی و التینی عهد عتیق 
ما�ند سرتابو، پلینی، آرین، پتولیمی، کورتیوز وغیره؛ و اکمال آ�چه ما از آثار ) فارس و آریا�ا باهم دست میدهند

منتشره " مه راجستانسالنا"آهنا مجع آوری منوده ایم یکجا با معلوماتی که از منابع جدید اشتقاق کرده ایم ما�ند تاد 
 که بسیار مفید و رهنمود دهنده است؛ و باالخره کاربرد و تطبیق معلومات مجع آوری شده از منابع 1829در 

در طول ) ؟با وجودیکه مبهم و لرزان است(متعدد در روشنائی مشاهدات و برداشتهای شخصی خویش 
ری است که چون مناطقی که فعالً از باز ما�ده های قابل یاد آو(. میباشدسالیان متمادی اقامت در بین این مردم

اریا �ا و خراسان در دست ما است از اینکه در مسیر شاهراه متد�ی طویل تاریخی از سومر و شوش تا راوله و 
ویشالی در هند و مشال از مغولستان صحرای گوبی، چین و صحرای آسیای مرکزی اولین خاستگاه اقوام 

شت  های مشال جیحون تا مکران و بلوچستان در طول تاریخ که زمان و موقعیت آن آریایی و یلغار گران  د
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هبیچصورت قابل مقایسه و سنجش �یست یکتعداد از اقوام غیر بومی �یز �ظیر ، هزاره ها، ایماقها، �وستا�یها ، 
ا�د که اکنون اوزبیکها ، ترکها که هر کدام آن در فصول بعدی شرح میگردد �یز در این مناطق سکنی گزیده 

  .)جزء عظیمی از اقوام این کشور را تشکیل داده ا�د که در سیر متد�ی کشور افغا�ستان پر ارزش بوده است
   

 با این بر�امه میتوا�یم در تشخیص تعداد زیاد قبایل موجود افغا�ستان یعنی منایا�دگان جدید اقوام قدیمی آریا�ا 
ر متایز درست و بنیادی بین مالکان قدیمی و مسکو�ین بعدی، بین بقایای بصورت هبرتی آماده بوده و لذا میتوا�یم د

اگرپژوهش ما �توا�د روشنائی . دودماهنای متجاوز و آوارگان غارتگران زود گذرگام برداریم
که توسط آن منهدم ) گیتیک(دررابطه به سلطه یو�ا�یها و هتاجم جاتا : جدیدی باالی تاریخ هند بیا�دازد

بطه به ارتباطات این فاحتین سکائی با مهنژادان ایشان هبنگام طغیاهنای کهنرت که باعث گردید؛ در را
جاتای بودیست در (پر�فوس شدن مشال هند با برمهن و کشاتریا شد؛ دررابطه به سلطه یکجائی آهنا در آریا�ا 

ا�ا با پارتیهای آتش پرست ؛ و باالخره در رابطه به مبارزات این هندیهای آری)مشال و کشاتریای برمهن در جنوب
حتت حاکمیت طوال�ی سلسله ارساکی، سهمگیری آهنا حتت پرچم پارتیها در جنگهای مبقابل رومنها در 

 �تایجی از پژوهش ما در بارۀ  اگرچنین. آسیای صغیر، متاس آهنا با عیسویان و جذب هنائی آهنا دراسالم
یل میدهند، بدست �یاید؛ حداقل خواهیم آموخت که تبارشناسی مردما�ی که حاال �فوس افغا�ستان را تشک

با این تشریحات، من به پژوهش خویش . معنی حقیقی این �ام چه بوده و افغاهنا واقعا چه کسا�ی هستند
  .میپردازم

   
 مقدو�ی، هرودوت تاریخ بسیار مکمل سکندر حدود یکقرن قبل ازاهندام امپراطوری پارسی داریوش  توسط ا

ولی ویل دورا�ت معتقد است که  تاریخی را که هرودوت �وشته ( روز ز�دگا�ی خود �وشته استاین کشور را تا
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اما مقدار کمی از آثار هنایت . )است به سببی که خودش در قضایا حضور �داشته است قابل اعتماد منیدا�د
کم، دلچسپی خاص و بآهنم آمنقداری . دلچسب او با آ�قسمت فارس قدیم ربط دارد که ما با آن سروکار داریم

آریا�ا، خراسان و یا افغا�ستان )  ق م450حدود (در آ�زمان . ارزش بزرگی برای ما در پژوهش موجود دارد
را تشکیل ) دارا پسر گشتاسپ(که ما از آن صحبت میکنیم، قسمت شرقی امپراطوری داریوش هیستاسپ 

که مهد او در قسمت مشالشرقی کشور مورد حبث این داریوش مربوط به یک فامیل یا قبیله پارسیان است . میدهد
در والیت باخرت که مرکز آن شهر بلخ بوده و توسط اعراب در رابطه به قدامت بزرگ آن بنام ام البالد یا : ما قرار دارد

 ق م جا�شین امپراطوری بناشده توسط سایروس 521داریوش در حوالی . یاد گردیده است" مادرشهرها"
، گسرتش )کامبوجیا، کامبوجی(این امپراطوری توسط پسر و جا�شین او، کامبیسیز میگردد و ) کوروش(

ما�دا�ا، شاید شاهدختی از قبیله ما�دان و گفته میشود (سایروس، که �ام مادر او ما�د�ی . و استحکام مییابد
ست، مادها را احنالل ا) کامبوجی، احتماال یکی از روسای قبیله کامبوه بود(و �ام پدر او کامبیسز) یک میدی بوده

پا�ت لیثمنوده، سلطنت کریسیز لیدی را تسخیر منوده و باینرتتیب آقای متام قلمروی میگردد که از ا�دوس تا هی
  .وسعت داشته است} یو�ان{

   
قبیله ") پسران خا�ه" کده، -پیسار(پاسارگادی : دراین دوران، هرودوت قبایل عمده پارسی را ذیال �ام میربد

 قبایل مارافوی و ماسپوی که با اداره ملکی و �ظامی امپراطوری سروکار داشتند؛ پنتیالی، دیروسیا و فامیل شاه؛
  .جرما�وی که متاما کشاورز بود�د؛ دائی، ماردوی، دروپیکوی و ساگارتوی که متاما کوچی بود�د

   
در بین �فوس موجوده افغا�ستان ما بقایای اکثریت اینها را . زبان مادری متام این قبایل بایست پارسی بوده باشد

پنتیالی قرارمعلوم قبال در شرقی ترین . توسط قبایلی دارای دقیقا عین �امها و صحبت کننده با زبان پارسی یافتیم
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قسمت یا مرزهای ا�دوس سکو�ت داشتند؛ چون یک �احیه در پته های مهمند در مرزهای پشاور و در مشال دره 
 سوات وجود دارد که بنام پندیالی یاد شده و پس از آن یک شاخه قبیله مهمند یا خیرب و در بین رودهای کابل و

�امیده شده است؛ اگر در واقعیت، این شاخۀ مهمند اوالده پنتیالی پارسی �باشد که پس ازآهنا " ما�د بزرگ"
ید گفت که این دهکده �امیده شده است، بعلت اینکه آهنا حاال شامل مهمند بوده و پختوصحبت میکنند، با

دیروسیای میتوا�د توسط دروزی در کوههای شرق . آهنا از دیگر پتاهنا در تعداد زیاد رسوم و چهره فرق دار�د
جرما�وی عبارت از . هرات در افغا�ستان منایا�ده شود؛ و به تعداد زیاد توسط دروسی یا دروسیز لبنان در سوریه

م کرمان در ا�دوس وجود دارد که در باره آن بعدا کرما�ی والیت کرمان پارسی است؛ دهکده دیگری بنا
  .متام اینها قبایل مسکون و مستقر هستند. صحبت خواهیم کرد

   
مردوی منحیث داهی مرداه، حاال شامل داهی . دائی مهان داهی داهیستان یا هزاره در افغا�ستان است

چنا�چه یک قبیله ای در (.اهیم دیدگردیده و درعین موقعیت تعین شده توسط سرتابو قرار دارد که بعدا خو
باز ما�دگان مهان یی یاد میشو�د، به احتمال که از خواجه دو کوی شربغان  ز�دگی میکنند که بام دا

 دروپیکوی عبارت )داهیستان باشندکه این اقوام با هزاره  های موجود در  کشور �یز مناسبات خیلی �زدیک دار�د
 کی راجپوت میباشد که یک قبیله خنیاگر - ی پلینی و دهربی یا دهربیاز مهان دیربیکوی سرتابو و دیربیک

است؛ آهنا حاال در افغا�ستان حبیث دربکی یعنی یکتعداد مردم گمنام و کمرت مورد ) آوازخوان و شاعر(
 )بادغیس (در بین مجشیدی و ایماق فیروزکوهی در مناطق بین هرات و) فامیلهای کوچک(احرتام، پراگنده 

ساگارتوی را �توا�ستم توسط �ام در هیچ قسمت افغا�ستان ردیابی کنم، باستثنای �ام یک . فت میشو�دمیمنه یا
باید تذکر داد که  .(متام آهنا کوچی بوده و زبان هردوطبقه پارسی است. دهکده کوهستا�ی در بلوچستان غربی

 وجود دارد که مردم آن بفارسی بلیغ منطقه ای در بین تیوره ،پسابند و شهرک در والیت غور بنام ساغر یا ساگر
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وکامل صحبت میکنند که دارای کلتور �ادر در منطقه میباشندکه در واقع این مهان ساگارتوی است که 
�ویسنده د�بال آن میگشته و منطقه ایست کوهستا�ی و بلند دارای چشمه سارهای دایمی و ا�واع اشجار مثمر 

  .) دیدن کرده امو چنار و غیره که من خود بار ها از آن
   

هرودوت میگوید که قبایل عمده میدها عبارت بود�د از بوسای، پاراتاکینوی، سرتوخاتی، آریز�توی، بودی 
پاراتاکینوی شاید . هیچیک ازین قبایل بواسطه این �امها در افغا�ستان قابل ردیابی �یستند. اوی و ماگوی

ماگوی یا ماغ پارسی حاال بنام گرب یاد شده و باین . دارد" کوهی"مها�ند کوهستا�ی جدید باشد که معنی 
�ام در چندین قسمت افغا�ستان منحیث خبشهای کوچک بعضی قبایل بزرگ یافت میشو�د؛ آهنا در سوات و پته 
های جماور ا�دوس، مشال پشاور یک دهکده بنام گاباری یا گواری داشته و باشنده یک دهکده کوچک 

در سابق اینها قبیله مهمی در این .  ا�دوس در باالی وادی بَرَ�دو میباشنددیگر بنام گربیال در ساحل چپ
. مناطق بود�د که سوات تا زمان امپراطور بابر الی �یمه قرن پا�زدهم بنام گابَری یا گاباری سواتی یاد میشد

د؛ آهنا حاال بطور آهنا آتشپرست بوده و قرار معلوم، در اوایل حاکمیت پارتیان و ارساکی باین مناطق آمده بود�
در بین مسلماهنای غربی این �ام گرب یا گاور حبیث یک اصطالح اها�ت . رمسی و اعتقادی مسلمان هستند

آمیز بکار میرود و ما�ند کلمه گیاور میباشد که توسط آهنا به عیسویان و دیگر �امعتقدان به اسالم گفته 
  37.میشود

  
  :سرزمینهای اوستایی خراسان

  سرزمین اوستایی خراسان  که توسط عبداحلی حبیبی تدوین شده است می پردازیم و در اخیردر این قسمت به
سرزمینهای اوستایی  افغا�ستان  در کتاب سوم و�دیداد  از :به حبث قبلی  تبار شناسی افغا�ستان بر میگردیم
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ن کنو�ی یا خراسان واقع شده شا�زده قطعه سرزمین معلوم آ�وقت ذکر رفته  که برخی از آن سرزمین ها در افغا�ستا
مهچنان در یشتهای اوستا �امهای ) در این قسمت اثر خود عبداحلی حبیبی  تلمیحًا از �ام خراسان یاد میکنند(ا�د

سرزمینی در پامیر یا خوارزم �زدیکی "(اپرینه ویجو"مثالً. کوهها و رودخا�ه های آمده که مهه در این سرزمین ا�د 
) �سا در خراسان مشالی (�یسایا) بلخ(خبدی ) مرو جمرای مرغاب(مورو ) مشال آموسغد(سغده یا ) های آمو
ایتومنه ) ارغنداب و دهراوت(هری ویتی ) والیت پختیا و کوه سلیمان=روه(اوروه) کابل(وایکرته ) هرات(هرایوه

تان و در جوار که مهۀ این سر زمین ها در افغا�س) هند و سند(هیته ) رغه پشتو=راغ بدخشان(رهکه ) هلمند(
کوه = کوه بلند تر از پرواز عقاب(پوباری سپنه ) سیاه کوه(مهچنین در اوستا از سیامکه . آن واقع است 

و دیگر کوهها و آهبا ذکر رفته است که گتا پرا ) کوه سفیدیا سپین غر(سپینه گوته گیری )  هندوکش
  .زیاد تر ما را به این سرزمین آشنا میسازد

ه های قبل تاریخ و دوره های تاریخی سخن یاد کرده متذکر میشود که از عصر تاریخ صرف سپس حبیبی از دور
  . و بیا�گر آن زما�ه میباشد بدست ما رسیده استهکتاهبای ویدا و اوستا که �شا�دهند

از رهگذر :عبداحلی حبیبی در رابطه به السنه ادبیات وزبان با رابطه به السنه افغا�ی چنین مینگارد
سی ماهوی این هر دوزبان در کلمات  السنه اغا�ی و اعالم و اماکن  افغا�ستان مشهود است ، و بسا کلمات زبا�شنا

اکنون هم در مهان معا�ی تاریخی خود مستقل و ز�ده ا�د  خمصوصًا  زبان پختو و بعضی از هلجات کوسار 
آرین از ریشه آرکه مبعنی : را می آوریممشالشرقی چنین مواد تاریخی را فراوا�رت حفظ کرده ا�د که مثاهلای از آن

پسو�د )ن(اصیل و جنیب یا زارع  و کلمه آره در ادب پختو مبعنی اصل و بیسار و یا کشاورزی است و با احلاق 
خالصه در این دو کتاب به ادبیات و اشعاری بر میخوریم که . �سبت پختوی  ارین اصیل یا کشاورز  شریف است 

متام اعصار بی �ظیر بوده و �شا�دهنده  بلندای فرهنگ عصر ویدی و اوستایی را �شان در اصل و ماهیت خود در 
مشا ای کسا�یکه  مهواره « :میدهد که  ما خباطر جلو گیری از اطناب فقط صرف یک مثال از آن را می آوریم



 83

باهلای چابک جوا�ید ، به تأسی شیوه قدیم خویشنور گارا بیاد آورید و با اسپهای گندم گون خویش که با 
  .    خویش  پرواز میکند 

هبوجیپور از بین امواج دریا بیرون گردید و این ارباب کار�امه های شگفت ؛ زمین را شیار کردید وجو 
دمشنان را با کر�ای خویش از میان برداشته دور افگندید ؛ و به اریه . کاشتید و برای ا�سان شیره غذا دادید 
 38» د که به افاق پخش شدروشنی وسیع و درخشندگی دادی

  خبش چهارم
   کوشا�یها-ها ا سک- اسکندر -�فوذ کوروش 

   فتح پارس بدست اسکندر و-  مد�یت هند و اریایی 
   پیشروی به سوی هندوستان 

  
 

، كاسپاتريها ، )پشتوهنا(جم ، هپته هيندو ، پنت ها پارس ، ایرا�یهند و عبارت ا�د از :  واژگان كليدي

، هيداسپس ، خرشيت ، سلوكيان ، مورياها ، پاتايل توترا )متدن بلخ و ماورای هندو کش مشالی(ياپاكتيستا ، باكرت

، ، اهورا مزدا، يوئه چي ، آراخوزيا ، هندوسييت ، پهلوها، ، برامهه گنداره ، آشوكا ، پوسيا ميرتا ، پتنه ،

مین اریاییویجه را که سه متدن عمده و دراویدیها ،�اگن ها مهۀ این واژگان متدهنا  و با�یان آن در سرزسكاها
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هندو ارینها که هر .  هخامنشیان پارس ، کوشا�یان ت سر  گداشته ا�د که عبارت ا�د ازما�دگار را در پش

سه این متدهنا از اثر مهاجرهتای دسته مجعی اقوام اریایی ویجه از فالت اسیای مرکزی منشه دار�د که باالخره از اثر 

 مقدو�ی در متدن گریک و بودیک تا ا�دازه ای استحاله  گردیده و قسمت رای اسکندهجوم و لشکر کشی ه

های غربی آن تا ظهور دین اسالم در قسمت  های غربی فالت ایران با حکومت های �سبتًا �ا کار آ و ضعیف باقی 

  .ما�د�د که باالخره آن �یز در اخوت اسالمی منحل گردید

  :اسکندر و هجوم به شرق

در دوران فرما�روایی . اشت چهره �ام آشنای تاریخی است که داعیه فتح جهان را در سر دقدو�یاسکندر م

او . مناید که با توجه به امکا�ات آن زمان ابعاد وسیعی داشته های بسیاری را تصرف می  ساله اش سرزمین١٣

 با خود برب�د و هر روهتای آ�راو ث و کاخ های خُسروا�ه پارس را ختریب  کاخ آ�اهیتا، ختت مجشید دستور داد تا

این خباطری بود که امپراطوری  هخامنشیان در زمان شکوه و جالل .�ابود ساز�دقابل ا�تقال �یست چیز را که 

  39.خود چنین چیزی را باالی یو�ا�یان آورده بود�د
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یت کشته میشود داریوش سوم شاه ساسا�ی مقارن محله اسکندر به فارس فرار میکند و توسط یکی از امیران وال
اواسکندر بعدًا سغد را  فتح میکند ؛ کوهورتا�وس امیرسغد بدون جنگ شکست را پذیرفته و  ضیافتی برای . 

یان را  با  اول سغدٔهای درجه  خا�وادهدخرتان �فر از ٣٠زمین  آماده میسازد و   اسکندر با جتمالت مشرق 
  . رکسا�ه دخرت خودش در این ضیافت می طلبید

رکسا�ه از حیث زیبایی و لطافت مثل و ما�ند �داشت و بقدری دلربا بود که در میان آهنمه دخرتان زیبا توجه متام 
ه اسکندر که قبالً �یز شهزاده با�وان داریوش را در بد مستیهای خود از آن خود کرد. کرد حضار را خبود جلب می

در حرم سیاربا خود داشت اینبار به امیر سغد فرمان داد تا خباطریکه آتنی ها مؤدت خود را ثابت ساخته باشند 
و دوستی را با پارس پایداربساز�د، دستور داد که زمینه ازدواج او را با رکسا�ه  حمیا و سی دخرت دیگر از امیر 

رد ک امیر  سغد ازدواج  دخرتین مقدو�یها با رکسا�هئه آاسکندر ب.  ها ازدواج منایند زادگان  سغدی  با آتنی
ولی مقدو�یها را این رفتار اسکندر خوش �یامد زیرا در �ظر آ�ان پسندیده �بود که یک والی پارس پدرزن اسکندر 

زد  ترسید�د و هر آ�چه از او سر می گردد ولی از زمان کشته شدن کلیتوس سرداران مقدو�ی از اسکندر می
  شروع وطر تسخیر هندوستانا دور و دراز خود را خب به این ترتب اسکندر سفر.شد  خوش تلقی میبا سیمای

يز راهی آن دیار گردید و  � ا  ر ازرگا�ی  ب ائی  دري مسري  هند  از  بازگشت  در  اسکندر 
آجنا  در  و  بازگشت  ابل  ب ه  ب فارس  خليج  سواحل  و  هند  سواحل  از  عنی  ي کرد  مرور 

  . درگذشت
  

 اسکندر در تسلسل جریاهنای بزرگ تاریخی که در  تشکیل فرهنگ موجوده بعد از فرهنگ این سفر پر خماطره
ویدی ، اوستایی هخامنشی تأثیر شگرفی در لشکر  کشی های اسکندر مقدو�ی در سرزمین  

این لشکر کشی جلوه  های قدیم مد�یت هخامنشی و ویدی و دراویدی را . افغا�ستان داشته است=اریا�ا
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عظیم گردا�ید، به این معنی که در فرهنگ ، طرز فکر و عقاید و آراء مردم ما تغیرات بزرگی دستخوش حتول 
  . رو مناشد که در  تاریخ افغا�ستان تاثیرات سودمند داشته است

سـرزمني بلخ ، افغا�ستان ، پنجاب و سند را زما�یکه کوروش خنستین بنیاد گذار دولت هخامنشیان پارس، 

ط اقوام اریایی  را به سر کردگی پارسیان �شان میدهد که قبل بر این شاخه دیگری  دومین اختالفتح كرد

از اقوام اریایی به سر زمین هند هجوم اورده بود�د که مرتادف با متدهنای دراویدها و �اگن های مار پرست در 

با . هند �وید داده بودهند بوده است که بودا شخصًا تقویه و ا�کشاف این اقوام تازه وارد را در بسرت متد�ی  

هجوم و لشکر کشی  پارسیان در سر زمین هندوستان که در آن مد�یت هند و آریائیها   به اوج خود رسیده بود 

و ما در خبش گذشته به تفصیل روی آن حبث کردیم که سیستم جتارت و روابط این متدن چه از راه خشکه و 

و آسور  ها در بین النهرین ادامه داشته است ، لذا تاریخ �ویسان  چه هم از راه کشتی تا سرزمین های مصر و کلده 

هجوم و محالت کورش را که هنوز حمق �یست که کورش اول این محله را به هند اجرا کرده است و یا بعدًا توسط 

باز ما�ده  های او  صورت گرفته باشد چرا که به  گفته ویل دورا�ت  مهیشه  یک روی تاریخ را تاریکی و 

شکر  کشی کوروش ل  شبحه هات پوشا�یده است که دارای اهبام می باشد،لذا قسمیکه  ایرا�ی ها ادعا دار�د 

 آ�قدر ها حمق منیباشدچرا که  اولین با عث پيو�د فرهنگي ، اقتصادي و سياسي در شـبه قاره شـدهبند 
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بود�د مهامجین یا مهاجرین اریایی ویجه قومی که از �ژاد ارین به هندوستان مقارن  ظهور بودا به هند وارد شده  

بود که صحراه های مشال آمو را بقصد گذشنت از  رودخا�ه آمو و بعدًا عبور از کوهای هندو کش و پامیر در 

 قبل از میالد را �شان میدهد  در حالیکه تاریخ 450مشال هندوستان مستقر شد�د که حدود سال های 

 اجنام شد که  پارسیان ماد ها را منقرض ساختند و بعد از هبم رسا�یدن  محالت کوروش به شبه قاره هند زما�ی

قدرت دولتی راه هندوستان را پیش گرفته است که دو مرتبه بعد تر از  مهاجرهتای اریایی ویجه به هند 

میباشد چه به اثر استنتاج تاریخ �ویسان  اقوامی که به طرف جنوب و شرق و غرب از  صحاری اسیای مرکزی 

 تاریخ محالت کوروش را به سرزمین های بلخ 40.راگنده شده است در یک مقطع زما�ی صورت بسته است پ

در   ، تا آجنا كه بعد از سقوط هخا منشي اين پيو�د هم چنان و شبه قاره هند با خاموشی استقبال کرده است

 کوروش را بی تاثیر اثبات  موضوع دیگری که میتوا�د بی تأثیر بودن هجوم .ه است ادا مه داشتهندوستان 

مناید  �فوذ  فرهنگ و دین زردشتی و کتاب اوستا با ریگودا و گاهتا می باشد که تاریخ �ویسان این شباهت 

  .ها را در هر دو کتاب  ذکر کرده ا�د 
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�کته دیگری که در این هجومها قابل یاد آوری است موجودیت منابع سرشار اقتصادی و پیداوار و طالی 

ر های بیگا�ه را  به اشتیاق جهان کشایی بطرف این سرزمین  کشا�یده است چنا�چه  قبل از هند کشو

 به این واداشت تا محالتی را از طریق دریای عمان به 521 /519اسکندر هجوم داریوش اخامنشی را در 

از آن است که   سر زمین پنجاب هندوستان ار طریق دریا اجنام دهد که آثار باز ما�ده در ختت مجشید  حاکی

باید یکبار دیگر .تاال�ت گرد طال به دولت داریوش خراج می پرداخته است 300هندیهای ارین ساال�ه 

ی اقوام آماج  بیگا�گان قرار  می گیر�د بیاربرای روشن  شدم موضوع اینکه چرا هند مهواره مورد 

 و تولید طالی هند که از اثر شجاعت و اریایی ایکه در مشال قاره هند سکو�ت دار�د و خنبه و شیرازه اقتصاد

اره ي هنديا�ي كه در منطقه مشايل هند مدیدیت سامل مهین اقوام بدست می آید که در تاریخ هرودوت آهنا را بنام 

 از طايفه ي ديگري ياد . pactycia   و منطقه پاكتيسياCaspatyrusدر مهسايگي كاسپاتريها 

  : داشته ا�د ) بلخ ( مي كند كه شباهت به مردم باكرتيا 

 در ميان هندي ها اين عده از سايرين جنگجو تر�د و ايشان هستند كه به جستجوي طال مي رو�د، زيرا كه  

  .بيابان زرخيز در اين قسمت هند واقع شده 
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 و هند تا هخامنشیان  روابط  اگر این روایات و افسا�ه های تاریخی صحیح باشد این را �شان میدهد که

  :  مي �ويسد Anabsis آ�اباسيس   ادا مه مي يابد به طوري كه آريان در كتاب ها هخا منشيپايان عصر

به  هک هندي ها با بلخي ها هم مرز بود�د و مهان ترتيب خود بلخي ها با سغدي ها داراي مرز مشرتك بود�د،  

 داشتند، در اين سوي سند آهنايي را كه هنديان كوهنورد �ا ميده مي شد�د و با خود فيل. كمك داريوش آمد�د

که خمتصًا مهان وادی سند و . ز�دگي مي كرد�د، در سپاه داريوش در گائوگمل شركت داشتند

  .پنجاب را �شان میدهد

«  محله برد كه زما�یسلوكوس اول به هنداز اینجا خط محله یو�ا�یان در سر زمین هند مشخص می شود که 

واما .  بود بود که از �یرومندی خاصی برخوردارهند تاسيس كردهسلسله موريا ها را در  » چا�درا گوپتا 

   و در مقابل جهاز مهسرش با گرفنت چهار صد فیلم  با چا�درا صلح مي كند.  ق 304 در سال سلوکوس

  .  اسكندر به تصرف در آورده بود، به او واگذار مي كندی را که سرزمين

 استقالل مي يابد و سپس از پنجاب و سند به Diodotusدولت باخرت در بلخ به وسيله ديودوتوس اول 

 را  )پتنه ( = »پاتايل پوترا « او پايتخت دولت موريا يعين شهر .  در مي آيدDemetriosتصرف دمرتيوس 
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بنابراين با گشرتش قدرت دمرتيوس در هند ، خط يو�ا�ي و هم چنني خط حملي بر روي سكه . فتح مي كند

  19.ها �وشته مي شد

 324زمان حكومت �ا�دا بني » بلتيسكي . آ«  به گفته بنا  امپراطوری اسکندر در هند دیری منی پاید و و اما

پس از فروپاشي ا مپراتوري اسكندر پديد » چا�درا گوپاتا «  سلسله مورياها توسط 21.م بود.  ق 200تا 

) موسس سلسله سو�گا (  » پوسيا ميرتا« اين سلسله توسط . م ادا مه داشت.  ق 322 تا 413آمد كه از 

 اين دولت را به وسيله مهامجان يو�ا�ي باكرتيايي :ا�قراض» توين بي «  البته 22. حكومت منقرض شد137پس از 

   23.به رهربي دمرتيوس اول در دومني سده پيش از ميالد مي دا�د كه صحيح �يست

 دكرت وادل و �فر باستان شناس به �امهایتوسط د،اجنام پدیرفتپاتايل پوترا از اثر خنستین کاوش های که در

Waddel دكرت اسپو�ر  و s poo ner  اثبات به وي . بود كه تاالر آپادا�اي پاتايل بوترا را كشف كرد

 كه اين بناها الگوي جز ختت مجشيد �داشته و حيت مهر و �شا�ه هايي شبيه به مهر و �شا�ه هاي رسا�ید 

اران م و بر اين باور شد كه اين ساختمان ها را مهندسان و معپیدا منود هنرمندان و ساز�دگان ختت مجشيد را

با طال كاري » پاتايل پوترا «  عظمت كاخ هاي موريا�ي   کهي ساخته ا�ددايرا�ي طرح كرده و با ياري هنرمندان هن
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برابر ر سنجش ها و تزيينات خيال ا�گيزش ، تنها با تاالرهاي هخا منشيان و مادها در شوش و اكباتان در خو

   25. می دا�ند 

زیر زمینی یا غار های مقدس و ستوهنای یاد بود حامل فرماهنا و �وشته های آشوکا به رسم اخلط   منایشکاه های

خروشتی که در  کوههای تاکسیال یافت شده است بیان این موضوع است که هنر مندان  پارسی در  طرح و 

  .مهندیسی آن �قش  داشته ا�د

در تیمور گره پاکستان کشف شده است شباهت بسیار �زدیکی را با قبوریکه در �زدیکی های ختت مقابریکه 

  .مجشید کشف شده است داشته ا�د

ا�دن سلوكيان به پارتيان بيشرتين تالش خود را در بريون ردر زمان  اشکا�یان شواهد این طور �شان میدهد که 

به » چي . يوئه « لبته وجود سكاهاي مشايل كه در اثر هتاجم اقوام هي به شبه قاره �داشتند و او كار برد�د و توج

 بود، ديگر مورد دل مشغويل پارتيان بود  سرزمني هاي جنوبي تر يعين سيستان و حوزه ي پنجاب و سند كشا�ده

 ا ما مهرداد اول يك بار در اثر ضعف دولت باخرت به سرزمني هاي سند و. تا به سرزمني شبه قاره �ينديشند

يورش مي برد و ساتراپ هاي پاروپا ميزاد و آراخوزيا و زر�ك را مي گشايد ، ا ما هتاجم ) جيم ( هيداسپ 
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. سكاها به قسمت هاي شرقي دولت اشكا�ي باعث بازگشت مهرداد مي شود و كار او بي �تيجه مي ما�د

  : ربي هند گرديد�د سكاها در سده اول ميالدي موفق به تشكيل چندين سلسله در شرق ايران و مشال غ

بسیار قدیم  اروپایی میشناسد که منشه شان  در ماورای دریای  از اقوام ویل دورا�ت  اهنا را در مورد سکاها که

این سلسله دارای  شاهان  شجاع و �ام آوری میباشند  که در تاریخ بنام سلسله سکا .خزر و مشال ایران میباشد

سكاها در هند به ويژه هند « سلسله بنام مهرداد هشتم  یاد میشده است کهها یاد میشود که آخرین  حکمران این 

رزمني هايي كه از زمان منا�در ب آرس در دره سند ، به طور مستمر و سييت هاي حتت حكومت مائواس و خا�دان

ر  پيش از ميالد د50 تا 72سلسله هند و سكايي كه بني . 29حتت تسلط هند و يو�ا�ي ها بود، متصرف شد�د

در حوضه ي رود ارغنداب و سفال ي سند در �زديكي كابل حكومت داشتند ،   �kipinاحيه اي به �ام كي پني 

  .  شهرت دار�دIndocytha» هند وسييت « به يو�ا�ي 

 كه در �واحي سغد دوليت به مهني �ام در سده اریایی ویجه بوده ا�دبه احتمال قوي قومي ) سكايي ( اقوام هندوسييت 

 –اينان پادشاهي يو�ا�ي . ش از ميالد توسط ختاريان يا كوشا�يان كه از مشرق آمده بود�د ، تاسيس شددوم پي

  30». باخرتي را �ابود ساختند
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سپس به دست .تاسيس شد ) مااواس معروف به موگاي كبري ( =  سلسله هندو سكايي توسط مائوس دوم  

  . منقرض شد» شاه مالوا ( » ويكرا ماديتيا « 

 ميالدي در بگرام توسط آزس اول تاسيس شد كه تا پنجاب ورود 30 پيش از ميالد تا 50ني ه آزسسلسل

  . شاه هند و پارتي اين سلسله را منقرض كرد» كو�دو فارس  «  .سند گسرتده بود

يا مهان هندو پارتي ها كه از اختالط پارت ها و سكاها بود�د، قدرت )   pahlav( پس از هندو سكايي ها  

را  و جا�شني سكاها در ايالت سند مي شو�د كه با خود گوشه هايي از فرهنگ و متدن هلين 31 گري�دمي

  .وارد اين سرزمني مي كنند

«  پيش از ميالد به وسيله 88سلسله هندو پارتي كه در سال :  سلسله پهلوها به دو گروه تقسيم مي شود  

 ميالدي ادا مه 16 پديد آمد و تا vononن و به گفته دياكنف و�)   vononesو�و�س ( = » و�نس 

  : از بني رفت » گو�دو فارس « داشت و به وسيله 
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 آ�ان شعبه اي از پارتيان بود�د كه در حوزه هريمند و سيستان به طور پراكنده مي زيستند و زما�ي كه سكاها  

« د�د و چون پارت ها خود را وارد سكستان شد�د، با آ�ان در هم آميخته، قومي سكايي و پـارتي را تشكيل دا

  . مي گفتند، آ�ان �يز خود را پهلو �ا ميد�د» پهلو 

گو�دوفارس «  ميالدي توسط 20كه به سال »  هند و پارتي و سكايي « سلسله ديگر پهلوها هستند، يعين 

.  آغاز گرديد  )Gondophanesگندوفار�س :  آيرين فرا�ك –گو�دوفر : كريسنت سن ( = » 

.   ا مپراتوري از سيستان تا پنجاب بود و آيرين فرا�ك �يز آن را تا جنوب شرقي هند ذكر كرده استوسعت اين 

    �یز یاد میگردد عنوان خا�دان سور�ا اینها به 

از مجله ي �ام آوران .  سكايي را به وجود آورد�د–در آن سوي مرزهاي هند قدرتش بسط يافته و دوليت اشكا�ي 

را بايد �ام برد كه در �يمه ي خنست قرن اول ميالدي قلمرو وي در آن سوي » گندفر « ره اين خا�دان در اين دو

  » . سند تا پنجاب و پيشاور وسعت داشت 

کوشا�یان یکی از قبایل اریایی است که در این دوره بار دیگر به سرزمین های هند استیال یافته و خود را 

ظاهر میگرد�د  که  در  در جماورت دولت اشكا�ي  جمددًانیاکوشا�در اين دوره  :حکمران  هند می �امید�د
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كه  در حدود شرقي ايران، بر افغا�ستان و قسميت از هند مشايل و تاریخ بنام کوشا�یهای کوچک یاد میگردد 

 میالدی باخرتیا را بین 128این اقوام در  .  کوچک معرف هستندمشال غربي آن حكومت داشتند و به كوشا�يان

 اقوام ساکن در صحراه های چین میدا�د که بنام یوه چیها از آ�ان �ام به قولی  چیناییها آهنا را از. �دم کردخود تقسی

میگویند این قبایل توسط قبایل دیگر که بنام  هوهنا یاد میشود  از صحرا را�ده شد�د که در مشال . برده  ا�د 

ا را از تبار سکا ها دا�سته ا�د اما ویل دورا�ت آهنا اما عده دیگری از مجله کریسنت سین آهن. بلخ ساکن شد�د 

در اینجاست که گوشه های از تاریخ باوجود پژوهش های گسرتده در هالۀ اهبام  باقی می . را ترک میدا�د

  .ما�د که این موضوع را متام تاریخ �ویسان و باستان شناسان �یز اذعان دار�د

  : مي �ويسد » كوشان در كتاهباي قديم فارسي و عربي �ام « دكرت حممد جواد مشكور در مقاله ي  

يك قبيله به �ام كوشان ها برتري خود را بر قبايل ديگر مسلم ساختند و سپس آهنا » يووه چيه « از ميان قبايل « 

در اينجا هم سكاها را كه تازه مستقر شده بود�د ، شكست داد�د و از  �يز به سوي مشال هند سرازير شد�د ،

از آن پس . خود به �واحي جنوبي هند را�د�د و به اين ترتيب بود كه سكاها به �واحي كاتياواد و دكن رفتندبرابر 
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كوشان ها امپراتوري پهناور و �يز دوليت را در متام �واحي مشايل هند و قسميت عمده از آسياي مركزي به وجود 

  40 » …آورد�د 

  : در تشكيل حكومت كوشا�يان مي �ويسد » سياي مركزي تاريخ متدهناي آ« در مقدمه كتاب » هارماتا ج 

در حدود قرن اوّل ميالدي در مشال هندوكش احتاد پنج قبيله ي ختاري حتت لواي كوشا�ي ها آغاز شده بود و « 

 ساالر بلخ خوا�د، هند و پارتي ها را   ميالدي پادشاه كوشا�ي به �ام كوجوال كدفيس كه خود را50در حدود 

   .و ايالت هندي آهنا را ضميمه ي كشور خود كرد بريون كرد 

و كابل و پايتخت زمستا�ي ) كاپيسي يا بگرام  ( = kapici» كاپيچي « پايتخت تابستا�ي اين پادشاهان در 

  .آ�ان شهر پيشاور بوده است 

  : عصر كوشا�ي را به سه دوره تقسيم كرده ا�د 
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 ميالدي بوده است ، توسط كوجوال 125 تا 55كوشا�ي هاي قديم كه زمان حكومتشان بني  .1

سه پادشاه . تاسيس شد)    c h iu - chiuكاديف زس يا چيو چورا ( = كدفيس اول 

  .  سال حكومت داشتند70از اين خا�دان در جمموع 

 كا�يشكاي – ميالدي حكومت كرده بود�د ، توسط 230 تا 125 هاي جديد كه بني یكوشا� .2

دكرت مهرداد هبار اين دولت را . ان بزرگ آيني بودا بوده استوي يكي از مبلغ. بزرگ تاسيس شد 

 108فر بود�د كه در جمموع پس از �  مهان كشا�ي شاهنا مه مي دا�د ،تعداد شاهان اين سلسله ده

باستان شناسي ، حكومت كوشا�يان را شا مل . سال توسط دولت ساسائي منقرض گرديد

شاپور اوّل فرز�د اردشري بابكان به .  ن دا�سته ا�دسرزمني هاي خوارزم و تاجيكستان و ازبكستا

پروفسور . شرق تاخته و از طريق هندوكش به هندوسپس به قلمرو كوشا�يان دست يافته است 

  :مي �ويسد » تاثري و گسرتش زبان فارسي در شبه قاره هند و پاكستان « حممد باقر در مقاله 

 ارتباط سياسي پارس بود�د كه توا�ستند با مردم افغا�ستان كوشا�يها خنستني كسا�ي از شبه قاره ي هندو« 

بيشرتي برقرار ساز�د و زبان پارسي را در سده ي يكم يا دوم پس از ميالد در سرزمني شبه قاره هند و پاكستان 
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 اين بيان به …. )  م 1966 آوريل 4 حميط طباطبايي فارسي هندي روز�ا مه پارس شرياز ،  (رواج بدهند 

ختارستان كه داراي  )بغالن(sorkhkat سرخ كتل –سنگنبشته اي كه از كوشا�يها با خط يو�ا�ي در وسيله 

  –  .كلمات ختارستان فارسي يا رومي مي باشد به دست آمده است ، تاييد مي گردد

ر قدمييرتين كتاب كه در زبان پارسي از �ويسندگان هند شناخته شده است ، ترمجه فارسي رساله اي به �ام زه

هنگا مي كه وزير اعظم چا�اكيا يا كا�تيليا . ) م .  ق 322 – 293(به قلم چا�درا گوپته به سال 

chanakya or ya از kantمهچنان ادبیات دری در سرزمین هند در زمان شاهان  –  . بود تاليف منود

دری دا�ست که موغلی هند به اوج رشد خود رسیده بود که میشود هندوستان را بزرگرتین گنجخا�ه ادب 

  در حبث مغوهلای هند به آن  می پردازیم

  

  خبش پنجم 

  اسکندر و بعد از اسکندر
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  تاثیرات متد�ی محالت  اسکندر در شرق
اسکندر مقدو�ی با محالت خویش که آ�را از طریق اسیای صغیر بسط و توسعه داد و بعدًا مناطق قصر شیرین ،  

 را با براه ا�داخنت جنگ های شوم و خو�ین فتح کرد  راهی مشال شوش  ، ختت  مجشید و سایر قسمت  های فارس
شده  ایالت سغد را فتح و  متوجه مناطق کوهستا�ی افغا�ستان کنو�ی که مدخل اساسی ورود سپاهیان او به 

  . و از آجنا به هند کشید . سرزمین هند  حمسوب میشود گردید
یب او و فرما�فرمایان اردوی  مقدو�یها شده بود در او در باز گشت از هند که ثروهتای چشم گیر هند �ص

باز گشت  قبل از اینکه به آتن برسد با مرگ �اگها�ی خود مهه  بر�امه های وسعت طبا�ه خود را بگور دفن 
  .کرد

او در ایجاد یک دولت مقتدر مقدو�ی در آتن موفق شد تا قوی ترین  دولت را در آتن ایجاد کند اما زما�یکه در 
اش فکر کشور کشایی را به اوج خود رسا�ید، �توا�ست یک دولت واحدبین دول  پارس ، باخرت  و هند را خمیله 

چند دستگی های سیاسی و �ظامی ،خود کامگی ها و اهداف متفاوت . حتت قیمومیت یو�ان ایجاد کند 
ا حتت �فوذ دایره سرداران یو�ا�ی، دوری و پراگندگی از مرکز فرما�دهی، �بود یک فکر منسجمی که مهه ر

فکری خویش قرار دهد،  باعث شد تا سرزمینهای مفتوحه بدست اسکندر قبل از اینکه ماحصلی برای 
کشورش یو�ان داشته باشد با  عساکر و سپاه و د�باله سپاه که متشکل از بازاریان ، اربابان صنعت و فرصت 

ار وقوی متدن هند و اریایی یکجااستحاله شد�د و طلبان بود�د با سرداران و سپاهیان آتنی یکجا در فرهنگ پر ب
با پزیرش آئین بودایی و فرهنگ های موجود در منطقه ،فرهنگ جدیدی را در ایالت های افغا�ستان کنو�ی بنام  
مد�یت گریک و بودیک با مشارکت بالقوه مردمان حملی ایجاد و چندین قرن ادامه داد�د که در تاریخ باستا�ی این 

این متدن جدیدکه ما علل پیدایی آ�را در سطور بعدی  شرح میدهیم،  . پر بار و اساسی داشته است منطقه �قش 
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باعث آن شد تا مردمان و هناد هایی که یکجای با اسکندر در رکاب اردوی او قرار داشتند هر گز به آتن 
ر جدید کلتوری این قوم �امدار بدون از عده معدودی بر �گرد�د، بلکه آهنا خود و کلتور یو�ا�ی خود را در بازا

گم منوده و سر از یک متدن کامالً جدید با افکار و  اعتقادات جدید بر آورد�د و با�ی وبنیان ) هندوآرین(
واز مهین سبب است که فرخی شاعر بلند . گذار متدهنای قوی در این پهنه از تاریخ  پر بار شرق گردید�د

  : را اینطور زیبا  بیان کرده است آوازه عصر غز�ویان این صحنه از تاریخ
  فسا�ه گشت و کهن شد حدیث اسکندر
  سخن �و آر که �و را حالوتیست دگر

  
 روابط و ا�کشاف که به مقياس وسيعي موجبات که در فوق بآن پرداخته شد اثر لشکر کشي هاي اسکندر،از 

عث ایجاد متد�ی شد که شرق را به که این امر بامناسبات اقتصادي و سياسي ميان شرق و غرب را فراهم منود،
مد�یت وسیعی که بنام  متدن گریک و بودیک مشهور  يک باروری و اعتالی یک صبح جدیدی در صفحه متد�ی

است  هر دو طرف  دامنه های کوههای هندو کش را از بلخ بامی و مسر قند تا پارو پامیزاد و  قسمت های غربی 
وگندهارا، پشاور و تاکشیال ، تا  زمین داور را احتوا کرده و راه را کشور  ، ایاالت  های سیستان  قند هار

جبا�ب پارس باز کرد که بطور خالصه میتوان متامی اراضی از سند تا قصر مجشید و از سغد و خارزم تا دریای 
ندین هند را در �ظر داشت که این متدن جدید توسط اسکندر مقدو�ی �ه بلکه توسط د�باله داران سپاه او که چ

برابر  بد�ه سپاه اصلی او وسعت داشت حلقته الوصل یا پلی میان متدن  شرق  و غرب حمسوب گردید که در این 
متدن  عنصر شرقی آن به وضاحت قابل ملس بوده است چرا که مهه فعل و ا�فعاالتی که در یک دایره متد�ی در کار 

 اگر تاثیر  فرهنگ غربی هم در آن  مشاهده است صرفًا توسط عناصر شرقی مایه گرفته است، �ه  غربی و
شده است خود را در متدن پر بار و وسیع منطقه شناور دیده است و در اسیای صغیر و مصر �یز با ایجاد شهر 
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اسکندیه متدن یو�ا�ی در متدن مصری و روم شرقی خود را حمو منود ولی این مزج شدن و اختالط ما�ند ملل شرق 
 گرچه. هنادگسرتدگی  در شرق مديرتا�ه و آسياي مقدم روبه و توسعه متد�یرشد  نبوجود آمدباعث 

دوامدار جبا کشور چندين قرن اثر  �فوذ يو�ان در ايران ضعيف تر بود اما فتوحات اسکندر در متدن و تاريخ اين
�اتنی  زیرا قسمیکه دیده شده قوی ترین و خموف ترین عملیات خود را اسکندر باالی کشور برادر  ،گذاشت

 خبش چهارم هجوم ربنا به حرف تاریخ، هر چند با افسا�ه ها توام است اجنام داده است که ما د) داراب(خو د 
  .اسکندر به پایتخت پارسیها مفصالً توضیحاتی داشتیم

   
 کرد اشاره های مي توان به موضوع شهر سازيی وی رااز مجله اقدامات مهم و اساسي اسکندر در کشورهاي حتت استيال 

را در    اوهفتاد شهربه روایت از تاریخ. که اسکندر در طول مسیر فتوحات گسرتده خود به آن دست یازیده است
که اين رقم قدري مبالغه آميز باوجودیکه احتمال آن میرود  مسیر ساحات مفتوحه خود ساخته و از �و ایجاد کرده است

 در واقع مشابه به دژ های �ظامی ای بوده است که سپاهیان بی تالبته کليه شهر هايي که اسکندر آ�را ساخته اس.باشد
حد و حصراسکندر با خا�واده های شان در آن ز�دگی میکرده ا�د  که مشابه به  شهرکهای �ظامی یی بوده است که 

امی را امروز غربیان �یز در وطن ما خباطر توقف طویل املدت شان دست به ایجاد مهچو ساختماهنای �ظیر شهرک های �ظ
ولی در آن . البته به اصلوب جدیدتری ایجاد کرده ا�د  که بی شباحت به آن شهرکها در مورد حنوه استعمال آن منیباشند

حمسوب میشده است که دارای  مراکز اجتماعی ، بازار ها ، تعلیمگاهها ومرکز عبادت و  به معناي حقيقي شهرزمان
ی فاضل آب و آب آشامید�ی و مرکز استحمام بوده است که مهۀ آن جشن و سرور و خا�ه های رهایشی ، سیستم  ها

در هر حال در  .توسط دژ های مسحکم  حماط بوده که  مردمان داخل را در مقابله با محالت احتمالی دمشن محایه میکرد
در " پياناو"در مصر شروع و به " اسکندريه"از  دوران سلطنت مقد�ي در مشرق، مراکز جديد شهري بوجود آمد�د که

چنا�چه این شهرکهای که در مناطق مفتوحه  اسکندرموجود است بنام . بسط و توسعه می پذیرد ساحل شرق هند 
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اسکندیه شهرت  یافته است که مشهور ترین آن در مصر میباشد که بعد از آن اسکندریه های اراخوزیا یا قند هار ، آریا یا 
یکی دیگر از عواملی که . ، اسکندریه مرغیان یا مرو قرار داشتهرات و اسکندریه شوش در تالقی دریای دجله 

باعث رشد و کسرت پیشرفت در شئون اقتصادی ، جتارتی و فرهنگی گردید شناخته شدن مناطق و منابع پر در 
آمدی بود که در طول هزاران کیلو مرت که توسط  اسکندر طی گردیده بود آمد و شد  کاال های جتارتی در  

اساسی این منطقه ر�سا�س عظیمی را از ابداع و تراکم ثروهتا مبیان اورد که تاریخ �ظیر آ�را کمرت دیده شاهرگهای 
   ... .  است

  

  
یان و یورشهای شان را �شان ا های مفتوحه اسکندر مقدو�ی که خط حرکت سپاهج�قشه امپراطوری و 

  .میدهد
 قسمیکه در این امپراطوری از مصر شروع و تا مشال هند  جایی که در آن قبالً متدن هند و اریایی حکمفرما بود

؛ ولی ما بیشرت این متدن جدید را مرهون آن گروه بزرگی از  وسعت پیدا کرد�قشه �شان داده شده است
ران ، مهندسان بازرگا�ان و آموزگارا�ی هستیم که  قشون اسکندر را دا�شمندان ، پیشه وران ، صنعت کا

  . بدرقه میکرد�د
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قسمیکه تاریخ مشعر است فرهنگ گریک و بودیک که از آثار باز ما�ده آن در اکثر �قاط کشور هویداست این را 
�ظیر فرهنگ می رسا�د که مردمان سر زمین ما در این  عصر از پر باری فرهنگ و متدهنای غنی شده ای 

ویدایی ، میرتایی ، برمهایی و بودایی کمال استفاده را برده ا�د که تا زمان فتوحات اسالم در این ) زردشتی(اوستایی
سرزمین موجود بوده و بعدًا از اثر گشایش آئین اسالم حبرف تاریخ �ویس ها مهۀ این متدهنا در اخوت اسالمی �ا 

وستا های افغا�ستان �شا�ه ای از رواجهای آن دوره حتی با مسایل  چنا�چه هنوز هم در بعضی ر. پدید شد�د
دین اسالم خود را عجین ساخته ا�د از قبیل روشن ساخنت مشع و فتیله های روشنایی دهنده در مقابر و در منازل 

 که  روز های سال بویژه روز اول محل  آتش بازی در شب برات و جتلیل ازدر اعیاد و روز های خمصوص سال مثل
شب و روز در حد اعتدال قرار میگیر�د و جتلیل از جشن مهرگان که باز هم  شب و روز در آن موقع از 
سال برابر میباشد و مهچنان جتلیل از دراز ترین شب سال که بنام شب یلدا یاد میگردد �شا�ه های روشنی از 

 تا هنوز موجود میباشد که اکثر این بقایای  آئین های گذشته است که خمصوصًا در روستا ها و حومه شهر ها
به مشول پهلوا�ی ،که توسط اعیاد باستا�ی که با اسپ دوا�ی �یزه ا�دازی بزکشی ، و اجرای ا�واع ورزش های حملی 

چنا�چه رواجهای که مردم �ورستان در یکصد سال قبل . در کشور ما پاسبا�ی و محایت شده ا�د دولت  ها
  عصر گریک و بودیک بود که میشد مثل یک پروفایل به آن توجه کرد که داشتند حاکی از ز�دگی مردمان

ادیان و مناسک آهنا توسط امیر عبدالرمحن خان یکی از  شاهان حممد زایی منسوخ و از بین برده شد و آهنا بعد از 
ز�ده است و به خمتصر مقاومتی به دین اسالم گرائید�د که زبان و السنه شان تا هنوز که در بین مردم  �ورستان 

  .آن صحبت می شود کلمات یو�ا�ی در آن استعمال میگردد

  فرهنگ گریک  و بودیک توسط چه پر بار میشود؟
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بندی پارس با شکستهای ماراتون و سالمیس و پالته  علل اساسی فتح پارس بدست اسکندر که  استخوان
شیب یک سقوط اجتناب �اپذیر از اثر در هم کوبیده شد و این در حالی واقع میشود که ملت پارس در سرا

-اردشیر دوم و کوروش کوچک–موجودیت خشیارشا که در تاریخ فصلی از آدمکشی حمسوب میشود 
علل سیاسی و اجتماعی و �ظامی و اخالقی   احنطاط فارس را بدست اسکندر –داریوش یا دارای اصغر 

ن هخامنشی که توسط داریوس اول بنا هناده مقدو�ی و پیشروی او به هندوستان که در جمموع باعث مرگ متد
اما در زمان جا جبایی متدهنا قسمی که در فوق گفتیم عناصر اساسی پیشرفت در . شده بود گردید

متدهنا  خود را با هم مزج کرد�د و متدن بارورتری را بنام گریک و بودیک  منایا�د�د که مابه شرح  تاثیرات 
  .اوستایی آن می پردازیم 

ستایی تشکیل میدهد که در اصل خود از بر گزیده ترین مد�یت های با ود�یت اریایی ها را مد�یت ادومین م
خبدی یا این فرهنگ مولود . فرهنگ زما�ه خود بوده که آثار آن تا هنوز  میتوا�د فرا راه دا�ش بشری مورد قبول باشد

.. ور ما از رسوخ قوی برخوردار است از این سبب این فرهنگ در تاریخ کش.  میباشد بلخ  از خراسان بزرگ
یگا�ه یاد گار �ادر دوران شگوفایی بلخ بامی میباشد  که میتوان ا�را به عصر خرد اروپا کتاب اوستا 
زیرا در این عصر اریایی ها برای اولین مرتبه به اعمار شهر بلخ مهت می گمار�د و مد�یتی را ایجاد . قیاس کرد

و این دوره ای بود که برای اولین مرتبه  . ن تا هنوز زیب کتاخبا�ه های د�یا استرهنگی آفمیکنند که پایه های 
  :که ما بعضی از مظاهر آ�را در ذیل �قل میکنیم. است سازمان قدرت شاهی در بلخ بظهور رسید ه

ا اوستا  در مورد تشکل  خا�واده از هر آئینی اضافه تر  پافشاری داشته و کوشیده است تا �ظم اجتماعی ر
در �ظامهای حمکم خا�وادگی آماده سازد بطور مثال اوستا میگوید مردی که زن دارد از ان که چنین 

خا�واده ای که پسران فراوان دارد از آ�که چنین �یست برتری فراوان دارد و یا فرموده . �یست فضیلت دارد
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اوان آرد و در مزعه است که مرد مقدسی که خا�ه بسازد و در آن آتش افروخته و گاو و گوسفند فر
علف رویا�د و خوراکیها از مردی که ثروت �دارد و هیچ کاری از دستش بر آورده �یست فضیلت و بر تری 

این �ظامنامه یا قوا�ین دین زردشتی است که اینها مهه در اوستا مجع شده است که این کتاب در . دارد 
زردشت در  اوستا . هند گردیده است حدود متد�ی خود  باعث متدن پر بار پارس و اریایی  های

عدالت و حق مقتضی آن �یست که، در باره یک ملت ، تنها ار اعمال و رفتار شاهان آن قضاوت :میگوید 
شود ، فضیلت چیزی  �یست که ما�ند اخبار تاریخی روایت شود، و �یکان و پاکان، ما�ند ملت های 

یسازد تا پیما�ی را که می بند�د به آن استوار مبا�ند و در جایی شاهان را ملزم م. خوشبخت تاریخی �دار�د
پیروان این مذهب در سخن گفنت صریح ، در دوستی استوار ودر مهمان .با استواری آن مباهات منایند

اینها آداب معاشرت را تقریبًا با مردمان چین  برابر رعایت میکرد�د و اصل دیا�ت . �وازی خبشنده میباشند
خالقیات و  ا�کشاف امور ز�دگی یومیه بشکل هبرت و روشنرت طرح شده است و از زردشتی به اساس ا

این سبب این آئین در کتاب بزرگ تاریخ جایگاه خاص خود را داشته است که یکی از عوامل پر باری  
چنا�چه بلخ بزرگرتین .فرهنگ گریک و بودیک مهین مهیاری و اختالط افکار اوستا در آن میباشد

  متدن گریک و بودیک بوده استمرکز پاالیش

    :فرهنگ آین بودایی •

  چرا بودیزم  افکار توسعه طلبا�ه گریک یا یو�ان را در خود استحاله منود؟
 دین اصل آرامش روحی را برای پیروان خود سفارش میکندولی قبل از آن که فلسفه پیشگام بودایی ها را این

سفه را در صفحه پر بار تاریخ هند مطالعه کنیم و آن عبارت از مورد دقت قرار دهیم ضرورت است تا بسرت این فل
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مد�یت موهنجودارو میباشد مورخان خیال میکرد�د که فرهنگ یو�ا�یان در د�یا اول است و از آجنا مد�یت شروع 
شده است ولی بر عکس مردمان عقیده داشتند که  اریایی هاعموزادگان اروپاییان از صحراه های مرکزی 

ناره های دریای خزر بر خاسته به هند رفته ا�د تا آن مردمان بدوی و �یمه وحشی را کشت و  کار و اسیااز ک
ولی حتقیقات اخیر این تصور دخلوش کننده را بر هم ریخته و حتقیقاتی که در مورد هند اجنام .ز�دگی بیاموز�د

 ما�ده است �شان دهنده شده است واضح گردا�یده که سر آغاز متدهنای که در هند در دل خاک مدفدن
 در کناره صفلی رود سند متد�ی را کشف کرده ا�د که در د�یا از 1926در . مد�یت های دوره سنگ  میباشد

این �کته مبین این است که مردمان  .  میباشد  موهنجو دارو تر است که بنام متدنهر متد�ی قدیمی تر و بی �ظیر
ای که  مربوط به زیست ا�ساهنا میشود بصورت آرام و صلح آمیز آن هند  با شکوه تاریخی شان مهیشه اصالت  ه

 در فرهنگ متد�ی درک کرده و آموخته ا�د که ما در اینجا از مشهور ترین آن که در عصر خود مهه جا گیر بود و
اهد چنا�چه کشفیاتی که در قبل به آن اشاره کردیم  ش.یر فزاینده یی داشته است می پردازیمگریک و بودیک تاث

ایالت (وجود یک ز�دگی شهری بسیار تکامل یافته را در هزاره چهارم و سوم قبل از میالد در هند �شان میدهد 
که حتی کاخ های سومر و بابل به هیچصورت منیتوا�د با خا�ه های که در موهنجو دارو کشف گردیده ) سند

 بار وری توا�ایی های متد�ی در زمان هند و آریایی ها یک عامل پر بار و پر مثر دیگری در. است برابری مناید
  . اریایی میباشد که در  قسمت چهارم این �وشته  بیان شده است

خنستین آثر این متدن ممزوج ازدواج کاخهای رفعت یو�ان با قصر های پر رفعت یا مراکز �یایش و عبادختا�ه های هند 
، ریشه یابی زباهنا ،تکامل زباهنای جدید و ممزوج به اصلوهبا و هنجار های جدید ،رشد ادبیات، شعر و شاعری

   41. و �تایج آن در رشد فرهنگ جدید، خط �ویسی،هتذیب و تذهیب  بنا های ما�دگار برای �سل  های ما بعد
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ولی بقول ویل دورا�ت بسا از اعتقادات و قوا�ین �یمه رمسی و �یمه مذهبی یی در هند و جود داشت که این متدن 
 بنا بر گزارش اسرتابون که در زمان اسکندر رسم ساتی �ست آ�را از بین برده و یا تغیر دهد مثالًجدید �یز �توا

در هند رواج داشته  است و یک قبیله پنجابی بنام کتابی، ساتی را بشکل قا�ون در آورد بود تا مهسران را از 
 آغاز برمهنان با این رسم خمالف بود�د ، در ما�و ذکر از این رسم منیشود اما در. مسموم کردن شوهران باز دار�د 

ولی بعدًا آ�را پذیرفتند و سر اجنام هم برایش یک ضما�ت اجرایی دینی تراشید�د ، به این معنی که آ�را به پیو�د ابدی 
 وصلت کرد تا ابد از آن اوست ، و در ز�دگا�ی های بعدی هم ز�ی که یکبار با مردی. تعبیر کرد�دز�ا شویی 
در راجستان متلک مطلق زن شکل جوهر خبود گرفت ، و آن چنان بود که چون . د پیوست به او خواه

چنا�چه این رسم .(راچپوتی با شکست رو برو میشد پیش از آ�که بسوی مرگ رود ، مهسرا�ش را قربا�ی میکرد 
ا �ابود کند  تا هنوز حتی در کشور خود ما وجود دارد چه بسا در جنگها قبل از اینکه دمشن، یک خا�واده ر

چنا�چه سردار حممد داوود . بزرگ خا�واده  فرز�دان خود را قربا�ی کرده ا�د تا بدست دمشن اسیر وزلیل �شو�د
خان وقتی دید  خودش بدست  امام الدین یکی از ایادیهای حزب خلق که در عقب خود  �یروی عظیم �ظامی 

خا�واده حاضر در جملس خود را کالً تیر باران کرد تا داشت که مبنظور کشنت و به حبس کشیدن آهنا آمده بود�د 
بدست خلقی های کودتا گر پست �گرد�د که این خود  ریشه های عمیقی از ا�دیشه فوق میباشد که تا 
هنوز در اکثر جا ها وجود دارد که هیچ فرهنگ و متد�ی تا هنوز موفق �شده است چنین مسایل را دفع بسازد 

خامن ها در کشور ماقبل از اینکه ریشه از خشو�ت فامیلی داشته باشد از مهین هنجار چنا�چه اکثر  آتش سوزی 
تاریخی ریشه مند ا�د ، �ه از خشو�ت خا�گی؟ ولی تا هنور هیچ هنادی از جامعه مد�ی این حقیقت را درک 

و در اروپا �کرده ا�د؛ چرا که گردا�ندگان جامعه مد�ی در کشور ما  کسا�ی هستند که از اروپا آمده ا�د 
رجوع شود به مقاله پایان «مسایل پاک دامنی با�وان در زیر هالۀ کمر�گی از شک و تردید فمنیسها قرار دارد؛ 

این رسم در زمان سلسله تیموریان هند برغم )»جنسیت �وشته �گار�ده و بایگا�ی شده در سایت اریایی
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چنا�چه یکبار خود . وا�ست این رسم را بردارد تنفر مسلما�ان، رواج داشت ، و حتی اکرب شاه قدرتنمد هم �ت
اکرب کوشید تازه عروسی هندویی راکه میخواست تا خود را بر تودۀ آتش �امزد مرده اش بسوزا�د از این کار باز 
دارد ؛باوجودیکه برمهنان هم ما�ند شاه از آن زن خواستند که اینکار را �کند ، باز او بر آن اصرار ورزید ؛چون 

آزارم مکنید، « آتش باو رسید ، دا�یال پسر اکرب ، به گفتگو باوی ادامه داد ، اما او پاسخ داد که شعله های
ش را به شرطی به خود خاص کرده ا� دوازده هزار  مهسرزار زن از مجلۀیکی از شاهان هندو  سه ه»آزارم مکنید

تا حبال در �زد زن بیوه . ا سوختا�ده شو�د بود تا در هنگام مرگ شاه این سه  هزار �یز آماده شو�د که با شاه یکج
در فرهنگ هندویی چنا�چه ز�ی ساتی . هندو ازدواج دوباره از گناهان کبیره و �ا خبشود�ی  حمسوب میشود 

خود را �گاه دارد و با مرد دیگری  بعد فوت شوهرش ازدواج �کند از منزلت  و محایت خاص اجتماعی 
ر متام روستا های افغا�ستان تا هنوز هم وجود دارد و هیچ قا�و�ی منیتوا�د زن که این رسم هم د(برخوردار میباشد

بیوه  افغان را بزور بکسی تزویج کند و اگر ز�ی برغم خودش اینکار را بکند مهه �زدیکا�ش او را برای مهیش 
پی گری در کشور هند روس) فراموش میکند و حتی در بعضی موارد فرز�دان او را �یز از �زدش می گیر�د

و اگر یک ا�دازه رواج هم یافته باشد تاثیرات دزدان دریایی ایست که در لباس کمپا�ی هند (معموًال کم بوده
بر عکس ز�ان هندو به پاک دامنی شهرت .) شرقی و بعدًا به سلطنت شرقی بریتا�یا خود را در هندتبدیل کرد
 در متام سر زمین پهناور هند و آریا�ا عمومیت دار�د که این رسم هندوان  به مزج شدن فرهنگ گریک و بودیک

یافت و آن بی بندو باری ای که پارسیان در دوره هخامنشیان داشتند که جماز بود�د حتی با خواهر و برادر و 
ویل دورا�ت مشعر است که قوا�ین و . حتی مادر خود در آمیز�د با شگوفا شدن این فرهنگ از میان رفت

تدوین شده است  حتی پایا�رتین طبقات } اروپا{بسیار واضح تر از )هند( شرق �زاکت ها و ادب اجتماعی
از این سبب است که زن هندو . را مراعات میکنند ) عفت(ایشان  هم از ز�ان بلند پایه اروپایی این موضوع 

د ؛ در واقع از بدون خوف و خطر میتوا�د هبر جاییکه خواسته باشد به تنهایی برود بی آ�که از آزار و اها�ت برتس
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از این سبب ما�و به مردان هوشدار میدهد که .میباشد)یعنی مرد(دید شرقیان ، خطر مهه در آن طرف
سرشت زن مهیشه گرایش به اغوای مرد دارد پس مرد �باید حتی با �زدیکرتین خویش زن در جای خلوتی «

ی �گاه کند و اگر �گاه کند یک اصل و مرد حق �دارد با التر از قوزک پای برهنه دخرت عابر» تنها بنشیند
   42.مقدس را مراعات �کرده

     
تا ) افغا�ستان= خراسان(باید متذکر شد که این رواجهای �اب هندوان در کران تا کران سرزمین های آریا�ا 

 جائیکه دین گریک  و بودیک رواج داشت فرهنگ مردمان این منطقه را تطهیر و پاالیش کرد�د که از اثر اختالط
و ما�ی و میرتایی میباشد ولی ) اوستایی( زردشتی – گاتا ها –فرهنگ های هندو ارین که مشتمل از  ویدا ها 

از آجنائیکه احفاد و �بیرگان یو�ا�یان در این منطقه بزرگ با مردم بومی آن در آمیختند کمرت کسی واپس به یو�ان 
ه یکطرفه مهه چیز را بدون ا�که چیزی را بیرون از مهین سبب است که متدن گریک  وبودیک ما�ند جاد. رفت 

  .دهد در خود �گهداشت

  
  
  

  خش ششمب
  

  باخرتی از سیلوکوس تا اسالم-سلطنت های هندی 
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  : خراسان در مقارن سیلوکوس و آشوکا تا ظهور اسالم=افغا�ستان
ه قاره هند تا مکران ، و مرو قسمی که قبالً ذکر کردیم در این مرحله از سیر متد�ی هندو آریا در مناطقی از شب

وخیوه و بلخ و بامیان و اراکوزیا و ختارستان  فرهنگ گرک و بودیک در اوج  وسعت خود رسیده بود که از 
 قبل 330و فرهنگ یو�ان توسط اسکندر مقدو�ی در ) برمهایی ، میرتایی (اختالط سه متدن عصر اوستا ویدی 

 در این دوره در سرزمین 43.محالت سپاهیان اسالم دوام داشته استاز میالد شروع و تا مقارن ظهور اسالم و 
  :افغا�ستان این  ها ظاهر گردیده ا�د /خراسان = اریا�ا

 و آریا�ا را فتح  سیلو کوس بعد از فتح بابل  بلخ م/ ق313قبل از میالد ؛در 300سلطنت موریای هند در 
دامنه های کوه های هندو کش وسعت یافته بود؛زما�ی کرد؛ولی مقارن مهین زمان سلطنت اریا گوپتای هند تا  

 قبل از میالد چندرا گوپتا  مرد پسرش بندو ساره سیاست دوستا�ه را با امرای یو�ا�ی بر قرار 300که در 
ساخت که  روابط سیاسی و جتاری خود را از راه کندهاره و پاروپامیزاد و اراکوزیا با قلمرو سیلو کید ها بر قرار 

در آن عصر هندویان اشعار هومر را .این حرکت ها باعث تولد مد�یت جدید هندو یو�ان گردیدساخت که 
 273در .د�ی خود  حمسوب میشودشرق و غرب در اوج متبه هندی ترمجه کرد�د و این �قطه آغاز ازدواج متدن 

بودیزم را م دین /ق260آشوکا در . م با�ذوساره در گذشت و به عوض او آشوکا به سلطنت هند رسید/ق
در این . این دوره از تاریخ متد�ی هند را میتوان با عهد ر�سا�س آروپا مقایسه کرده و مشابه دا�ست . پذیرفت 

عهد حکما ، فیلسوفان مذهبیون بودایی  و صاحبان حرفت و صنعت و بازر گا�ی میدان وسیعی متد�ی را که 
 استوپه های ما�دگار آ�زمان که مراکز مذهبی دامن های آن از مشال هند تا به کندهار میرسیده است که
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که مشهور ترین این عبادختا�ه  ها .بوداییان بوده است در افغا�ستان شرقی و جنوبی تا  زمینداور  موجود میباشد
در چارسده  پشاور توسط آشوکا اعمار گردیده است که تا زمان هیو�گ تسنگ  به مهین �ام یاد میشده 

ین ما�ی ، اوستایی زردشتی باوجود آن دین بودایی �یز حدود یک هزار سال در  علی رغم موجودیت د.است
سوفا گاز�س . شرق و جنوب و مشال افغا�ستان رو�ق و رواج داشت که توسط آشوکا پایه گذاری شده بود

   خا�دان موریا از سرزمین هایم در تاکشیال مبرد و �فوذ کشوری/ ق232آخرین حکمران موریایی هند در سال 
 بر چیده شد اما قسمی که گفتیم حدود یکهزار سال  فرهنگ و دین بودایی که با افکار و فلسفه بودایی خراسان

  44.ممزوج بود در کشور ما رواج داشت
آخر ترین حکمران موریایی که در این وقت در وادی کابل حکم میرا�د سوفاگار�س بود که مقارن با ایوتودیموس 

) وادی کابل و بگرام(ادشاه مستقل شناخته میشد که او بطرف جنوب هندو کش شاه باخرت بود که حبیث پ
ه بود گی که آشوکا در این مناطق بسط دادلشکر کشید که �فوذ موریا را  خامته داد ولی دین  بودایی و فرهن

  .حدود یکزار سال باقی ما�د 
 مهایا�ه اهلیات تبدیل کرد�د که اولی خبش ازدو دین بودا را پیروان او فشرده و بسط داد�د که  مذهبی بودایی را در 

اما . یا مذهب بزرگ که دارای دو بعد فلسفی میباشد یکی حتصیل دا�ش و دوم خدمت و مهربا�ی بغیر از خود
ایشان بر سعی فردی .  مذهب کوچک �امیده میشود  که تابعان آن در هند جنوبی ا�د هینه یا�همذهب دوم بنام 

ذهب به زبان پالی �وشته شده است در حالیکه مذهب بزرگ به سا�سگرت ا�شاء این م.تکیه میکنند 
  .گردیده است 

رفتار پاک روزی - سخن پاک- اراده پاک–عقیده پاک :آئین بودا دارای هفت  اصل میباشد که عبارت است از 
= ق آریا�ا مردم شر.  که هر که به این هفت عمل کند از قیود منزه گردد- توجه پاک–کوشش پاک –پاک 

 و اسکندر و چندرا گوپتا که خو�ریزیهای –خراسان افغا�ستان وبکرتیا که از یورش هاو هتامجات هخامنشیان 
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بی حد و عد در قبال داشت به دین بودا که از  خو�ریزی وفساد  بیزار و یک مذهب صلح آمیز و مالیم بود در یک 
 استوپه بودایی در 84000که بقول حبیبی . ر سپری کرد�دهزار سال به آن پناه برد�د و در امن و امان روزگا

  .افغا�ستان وجود داشت که مهه آن توسط آشوکا اعمار شده بود 
قربسی داشت که از سلوکوس  اطاعت " ستاسا�ور"را�ی باخرت و سغد را بعد از مرگ اسکندر حکم"آریان"بقول 

  .کرداز خا�دان وی اطاعت میمیکرد و حتی پنجاه سال یعد از مرگ سلوکوس باز هم باخرت 
DIODOTOS که . صفت شاه مستقل اعالم منود مدد باخرتیان آزادی خود را ببه  م/ ق256دیودوتوسدر

  .در یکطرف سکه او ا�تیکیوس و در طرف دیگر آن مسبول زیوس مبشاهده میرسید
دی را بنام خود  ضرب او سکه های زیا.   جلوس کرد "ایوتیدیموس"م  در باخرت شخصی بنام گ / ق220حدود 

  .را بنا هناده بود ) سند(ودیمیرتیاس ) سیالکئت(و ایوتیدیما )قالت(کرد  این پاد شاه شهر های دیزماس اراکوزیا
او سلسله سوم پادشاهان . م در باخرت پادشاه شد / ق181 در سال  EUCRATIDIS ایوکراتیدیس

  45.خت از مشال هندو کش به  کاپیسا ا�تقال یافت م پایت/ق135در حوالی . یو�ا�ی را در باخرت بنا هناد 
م و دارای حاکمیت در سرزمینهای هند مشالی تا حوالی کابل و /ق190تا 120دیمیتیریوس و پسرش از 

میباشد که منا�در در " منا�در "و" اپولو دوتوس"بگرام بود که این فتوحات مرهون شجاعت دو جنرال وی 
م در هند شاهی داشته /ق100تولد یافته بودکه اوالده اش تا سال ) اریکارلومرتی مشال شرق چدو کی (اوفیان
  .اشته استم در مناطق اراکوزیا حکومت د/ق150پسر سوم دیمرتیوس در حوالی .است 

م در باخرت بنا هناد و با منا�در محکران شرقی باخرت /ق186ایوکراتیدس سلسله سوم پادشاهان یو�ا�ی را در 
ایالت غربی کشور ) سکاها(مقارن آن مهرداد اول پادشاه پارت.اک اریا�ه را بدست آوردجنگید تا که متام خ

او را گرفت و این از اثر اختالفات دو تیره از شاهان غربی و شرقی  باخرتی بود که باعث تضعیف شان 
  .گردید 
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که در اتن و شهر میلیت معمول   قرن سوم قبل از میالد زبا�یست و قند هارزبان تفکر و وحتریر در  اراکوزیا : زبان
     46.بود و شهر قندهار تا آغاز  عصر مسیحی  شهر یو�ا�ی بوده است

به قول یک مورخ مشهور یو�ا�ی مقارن عصرمسیحی قندهار یک شهر یو�ا�ی بوده و عالوه بر آن یک دسته از باستان  
لتقای  رودخا�ه های  آمو و کوکچه  شهر دیگر یو�ا�ی را بنام آی خامن  که  در م1961شناسان فرا�سوی در 

قرار دارد، میشود از اثار برجسته و با ارزش  یو�ا�ی باخرتی حساب کرد که یکی از اسکندریه های مشهور عصر 
یو�ا�ی باخرتی حمسوب بوده و  جاده اصلی که قلعه را با  استحکامات آن از یک جا�ب جبا�ب دیگر قطع میکند 

این شهر که خمروبه های آن باز ما�ده از . ا اصلوب خاص معماری شده است مرت میباشد که ب1600حدودًا 
این شهر خمروبه دارای  . متدن گریک و باخرت است بعدًا از اثر محالت  بادیه �شینان اسیای مرکزی از بین رفت 

ه که در کاخ های  با شکوه که از  خشت  پخته وبشکل مستطیل با پایه های سنگی میباشد  مشابه است به آ�چ
 کلیومرتی شرق قلعه از دریای کوکچه  در جداول در 22آب این شهر از فاصله . آتن از آن دوره باقی ما�ده است

این شهر دارای سه . شهر جزیان داشته است که از اصلوهبای �ادر مهندسی پیچیده آن عصر منایندگی میکند
نوب غربی شهر ساختماهنای ورزشگاه ، قسمت باال حصار ، پایان حصار و ارگ میباشد؛ درقسمت های ج

بازار و خا�ه های رهایشی قرار دارد که از این ورزشگاه جمسمه هرمس رب النوع پهلوا�ی که آ�را تریبا کوس 
  .فرز�د اسرتابون به هرمس و هرکول وقف کرده است که از آجنا کشف شده است 

از طرف کالارک پسر ابی فرادوس �قرو اهدا  شده در این شهر کتیبه ای که در صندوق مستطیل شکل یک مقربه که 
است کشف گردیده که منایا�گر فرهنگ و سقافت و تفکر مردمان آن عهد میباشد که حمتوای کتیبه این 

 در  پخته سالی درست کار – در جوا�ی خواهشهای خود را اداره کن -در طفولیت خوب تربیه بگیر« :است
   47» .ی بدان که چطور بدون افسوس می میری و در روز های  باز پسین ز�دگ-باش
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 میالدی با سلطنت 250میالدی آغاز و در 125 از جلوس کنیشکه در حدود کوشا�یان بزرکدوره شهنشاهی 
 با بودایی آمیزش یافته و عناصر – هندی –یو�ا�ی -در این دوره آثار متد�ی هخامنشی. اسئشکله  ختم میشود 

�یز در آن داخل گردیدو فرهنگ بسیار قوی ) جیحون (ورا�ی در مشال  هتذیبی ساکهاو سیتی آریائیان ت
را بوجود آورد  که از �ظر دین و پرستش، آزادی تام در آن مراعات میشد ، و رب النوع های هندی و ) باخرتیا(

 حفظ میشد یو�ا�ی ،با آتش کده های مزدیسنایی ، آتش مقدس یا استوپه های بودایی ، که در آن آثار متربکه بودایی
هر گز با هم در تضاد واقع منیشد�دو در حالیکه شهنشاه  کنیشکه  خود یک بودایی بود هر گز از رشد 
سایر اعتقادات در  حیطه فرما�روایی اش جلو گیری منیکرد که در حقیقت یک جو بین املللی واقعی زیست 

ت روابط با مهسایگان �زدیک را در یک اعتقادی هنایت صلح آمیز که مهواره راه را برای پیشرفت جتارت و قو
. هم آمیختگی بامهی �گاه میکرد قسمت های شرقی این متدن را به قسمت های غربی آن  اتصال میداد 

بگرام و هند و مسر قند دایر میگردید که امتعه ابریشمین ) باکرتیا(ساال�ه بازار های مکاره زیادی در بلخ
  . ها در این بازار ها در معرض خرید و فروش قرار میگرفت  و سایر کاال ،طال، ادویه جات و برده

میالدی که با سی و یکمین 160چنا�چه معبد بزرگ  بودایی که آتش مقدس در آن پاس داشته میشد در حوالی 
کسی که این معبد مقدس را ترمیم . یافته ا�د ) بغالن(جلوس کنیشکه آتش مقدس  و معبد زردشتی را در آن 

در .�دان ماریک و �امش �وکو �زیکی بود که �ام او در کتیبه خروشته خوات وردک هم آمده استمیکرد  از خا
که این معبد در .حالیکه در معبد مهادژ بغالن آثار آتش پرستی و در کتیبه خوات عالئم کیش بودایی منایان است

ذیب بودایی بود ، دیوار در تکسیال که مر کز هت). م180( از جلوس کنیشکه دوباره ترمیم شده است 51سال 
 فت پهنایی دارد و ستوهنا و سلیقه آن یوا�ا�ی 58 فت درازی و 158های بنای آتشگده موجود است که 

است و از قراین معلوم میشود که در عهد بسط مد�یت  یوا�ی باخرتی ترمیم شده باشد و عالوه براین آتش کده ، 
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موجود  میباشد که البد پیروان هر کیشی با هنایت آزادی مناسک معابد بودایی و بتکده های برمهایی در آن جا 
  .دینی خود شان را بدون دهلره و تشویش در یک بعُد امن و امنیت اجنام میداده ا�د 

در فرهنگ گریک و بودیک خمصوصًا کوشا�یها  رسم اخلط یو�ا�ی ، خروشتهی و برمهنی رادر کیتیبه ها ی معابد 
قدیم �وشته ا�د که به قول زبان دری ختاری �د و مطالب را در کتیبه مهادژ بغالن بهو مسکوکات استعمال میکرد

پوها�د حبیبی به پختو هم قرابت دارد، ولی در رسم اخلط خروشتهی از زبان سنسگریت و پرا کریت هم 
 مذکور یک �وع رسم اخلط خمصوص در زمان کوشا�یها بظهور رسیده بود که به رسم اخلط. استفاده میشده است 

) مقارن ظهور اسالم و بسط و توسعه آن در خراسان (حمققین یو�ا�و  کوشا�ی �ام ما�ده ا�د که تا قرن هفتم میالدی
اسنادی که از  کاوش ها .   حروف دارد از چپ به راست �گارس می یابد 25ادامه داشته است این الفبا که 

اص فرهنگ آ�دوره توان گفت که  پوها�د حبیبی در سرخ کوتل بغالن بدست آمده است منایا�گر یک دوره خ
میالدی اصالً �امی از افغا�ستان در هیچ 1700توصیف کرده است در حالیکه تا سال » فرهنگ افغا�ی«آ�را به 

 میر غالم حممد غبار در تاریخ شادروانیک از متون تاریخی در این منطقه به ظهور �رسیده است که بگفته  
 ها در موافقتنامه هایش با شاه لیثبرای اولین مرتبه توسط ا�گ) افغا�ستان(یخ این �ام افغا�ستان در مسیر تار

شجاع درا�ی پسر تیمور شاه بکار رفته است  که از آن قبل  درهیچیک از متون تاریخی این �ام  یاد �شده و صرفًا 
 پوها�د حبیبی به کدام مناسبت آ�را  بقول معروف، بنام خراسان و از آن قبل تر اریا�ه یاد میشد ؛که فهمیده منیشود

  فرهنگ افغا�ی خوا�ده ا�د؟
در اواخر این دوره بعضی از جمسمه های شاهان را �یز به جهت پرستش در معابد  بودایی و اتش پرستی جای 
داد�د که �ظیر آن در آوایل دوره اسالمی در مزگت درب بامیان در غز�ه مشاهده شده است که یکی از آخرین 

دودمان  لویک جمسمه لیک جد بزرگ خود را از ترس مسلما�ان بت شکن در تابوت سیمین گذاشته  و در شاه  
آن مزگت که قبالً معبد خاص شاه پرستی بود در زیر زمین معبد دفن کرده  و این مطلب در تاریخ  غز�ه یاد شده  
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لبان در اکثر قبور در اطراف افغا�ستان باید تذکر داد که از اثر کاوش های خود سرا�ه ای که در عهد طا.( است 
مبنظور یافنت گنج اجنام شده است از این دست جمسمه ها به وفور  خمصوصًا در منطقه کابل یافت شده است 

  .که قبل بر آن مردم بر آن  مقابر تربک می جستند
وره پختگی  فرهنگ خالصه دوره کوشا�ی ها را که ملقای متدن های شرق و غرب بوده که میشود آ�را بنام  د

 میرتایی و بودیک شناخت مردمان توا�ستند در مقطع زمامداری و ز�دگی خود  –  برمهایی -پهناور اوستایی
شرق و غرب را با فرهنگ های ر�گار�گ آن در یک حمل و در متام حمالت ما�ند گل  قالی یکجا ساز�د که در 

�دیشی بظهور  �رسیده است که میشود معبد مهادژ را تاریخ  اجتماعی و فرهنگی  هیچ سرزمینی این  فراخ  ا
در بغالن واقع در سرخ کوتل �زدیکی های چشمه شیر منحیث بزرگرتین پرستشگاه کوشا�یان دا�ست که در 
آن  آثار آتش مقدس زردشتی ، برمهایی و بودیزم �یز  به ظهور رسیده است که آثار آتش کده جمسمه های کشف 

از قسمت های باالیی این معبد  سنگ �بشته عظیمی که . ده  شاهد این ادعا است شده و مسکوکات بدست آم
 سا�تی مرت 127عظمت دوره کوشا�یها را�شان میدهد که ختته سنگی است با سطح مهوار که  ضلع چپ آن 

 25 سا�تی مرت است و در آن 135 سا�تی مرت و ضلع حتتا�ی 131 سا�تی و ضلع باال 110و ضلع راست آن 
�سخه دوم آن در قسمت پایا�ی معبد .  کلمه �وشته شده است 160 حرف یو�ا�ی شکسته و 947 دارای سطر

در یک چاه که که دارای دیوار های منظم سنگ کاری و در بین این سنگکاری پارچه های سنگهای منظمی 
ضمون آن با کمی تفاوت را یافته ا�د که در هر یکی از آهنا هبمان رسم اخلط یو�ا�ی شکسته �قر  شده است که م

 پارچه سنگ به طول و عرض 21ا�شایی  مهان مضمون کتیبه اول را �شان میدهد که جمموع الواح این حدود 
زبا�ی که در رسم اخلط این سنگ �بشته ها بکار رفته است   شکل  قدیمی مهین دری کنو�ی . خمتلف میباشد 

مامور آبیاری معنی ( فرستارآب- تو قرابت دارد ؛ مثالً آباست  که از روی استعمال الفاظ و دستور زبان با پخ
؛ ) مهادژ(؛ مالیز مبعنی اسم مکان ) شاه بزرگ(؛بکشا مبعنی )بغالن(؛بکلنگ مبعنی ) شاه(؛ شا به معنی )میدهد 
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ه در ؛�اموبرگ مبعنی �امور ؛ کرد مبعنی کردن ؛فروکرد مبعنی امتام کرد ؛ایر به معنی  آتش است ک) چاه(ساد مبعنی 
  .پختو هم ایر یا اور میگویند

. هدم گردیده است   آتش سوزی عطیم قرار گرفته و منبقول باستان کاوان  این معبد در ازمنه  ما بعد مورد
چنا�چه در شبستان مرکزی و دهلیز ها و بر�ده عمارت  طبقه ضخیم خاکسرت موجود بوده و شواهد آتش سوزی 

د این را �شان میدهد که این آتش سوزی قصدًا و عمدًا شاید در زمان در هر دو آتشکده اصلی و فرعی �وشا
   میالدی روی داده باشد 240شاپور اول ساسا�ی در حوالی 

بدست آمده است �شان میدهد که زبان دری ختاری با مهان ) مهادژ(شواهدیکه از مطالعه کتیبه سرخ کوتل 
و این در حالی بوده است که در دولت  .رت بوده است شکل قدیم آن در دربار کوشان شاهان زبان �وشته و دف

فارس زبان فهلوی یا پهلوی زبان دینی در بار هخامنشیان بوده است که این میرسا�د که زبان  دری  ختاری  از پهلوی  
ترکیب �شده بلکه زبان ز�ده  و مستقلی بوده است که در سلطنت های شرقی منحیث زبان  گویش و �وشتاری 

ردم و دولتها  مروج بوده و به قول  پوها�د حبیبی  یک زبان مستقل و با پختو �زذیکیهای داشته است که در در بین م
  .کتیبه   سرخ کوتل شرح آن گذشت 

  
  :   کیداریها بقایای کوشا�یها

 م اردشیر بابکان  �واده ساسان سلطنت قوی را در فارس بنا هناد که شاپور ساسا�ی  اقتدار 223در سنه 
و این سلطنت تا زما�ی دوام می یابد که  هون های سفید در ) م230(رش را در شرق تا پشاور وسعت داد کشو

اما در این حوالی .ختارستان فتوحات خود را در جنبوب هندو کش تا زابل و وادی سند  و کشمیر توسیع داده ا�د 
ذاشت در کهساران و وادیهای شهزادگا�ی از بقایای دولت کوشا�ی که توسط ساسا�ی ها  رو به سقوط گ

دور دست  آریا�ه حکمرا�ی داشتند  که برخی از آهنا حکمرا�ی خود را  تا اوایل دوره اسالمی �یز حفظ کرد�د که 
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یکی از این شهزادگان . به ز�ی داد ) م309-301(یکی از این شاهان دخرت خود را به هرمزد دوم ساسا�ی 
رم  میالدی بر گندهاره و کشمیر حکم میرا�د که از مهین سلسله کوشا�ی بنام کیداره در اواسط قرن چها

" کی تی لو " چندین پادشاه به ظهور رسیده است که بنا بر منابع چینی پایتخت شان هم پشاور بود که بنام چینایی 
سلطنتی را تشکیل خوا�ده میشد�د که با قبایل ژوان ژوان  در �ربد بوده ا�د ، و از باخرت بر آمده و در کابل و قندهار 

از مسکوکات کیداره چنین بر می آید که در . داده ا�د، صنعت شیشه سازی توسط آهنا در چین رو�ق پیدا کرد
پوها�د حبیبی از قول مارکوارت آورده است که . اوایل حتت اثر ساسا�یها بوده ا�د ولی پسا�رت ها مستقل شده ا�د 

با خیو�یان  و کوشا�یان که در کابل و زابل و ختار بود�د ) م358تا 350(شاپور دوم ساسا�ی بین ساهلای 
بود که که شاپور در GRUMBATESجنگها و آویزشهای داشت ، سردار بزرگ این قبایل کروماتیس 

چنین بر می آید که در . باو صلح کرد که این قبایل شجاع در جنگ با رومن ها شاپور را کمک میکرد�د ) م331(
شاپور در آمده باشد زیرا در مهین سال سلوک قاضی القضات  کابل در ختت مجشید کابل در تصرف ) م356(

  .کتیبه یی را �وشته و در آن دعا میکند که شاپور  به سالمتی به کابل بر گردد 
  .و از این بر می آید که شاپور ساسا�ی با کیداریان در والیت گندهاره می جنگید 

پیرو شاه با یزدیگرد دوم پسر هبرام ) م457تا 439(د رسیده بود که در القان وادی مرو رو�فوذ کیداریان تا ط
پایتخت کیداریان در اوایل به کاپیسا بود که بعدًا از اثر فشار قبایل دیگر به . جنگ کرد و او را عقب را�د 

 از این سلطنت سکه های مسی و �قره یی بدست آمده است که مسبول حکومت کیداره. پشاور منتقل گردید 
را که عبارت از تاج کیداره با عالمت ماه �و در یک روی سکه و در روی دیگر آن شاه را �شان میدهد که ریش 
�دارد و در گوشهایش آویزه دارد  و به رسم اخلط برمهنی �ام  پاد شاه کیداره بر آن �قر شده است و در سکه 

 که بر عالوه گوشواره ، گلو بند و سر دیگر عکس منرو شاه را �شان میدهد که دارای بروهتای �ازک بوده
          .شا�ه هم پوشیده است که در روی دوم سکه آتشکده با دو حمافظ مششیر دار منقوش است
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هم حکم را�ده که مسکوکات آن با ) هبرام(ورهران  VARHARANبعد از پیرو پادشاه دیگر کیداری 
 و شاران غرجستان که تا عصر اسالمی در قلب سلفش شباهت دارد و احتمال قوی میرود که شیران بامیان

  .افغا�ستان حکم را�ده ا�د از بقایای مهین کیداریان باشند
  

   :هپتالیان
در آغاز سده پنجم میالدی بقایای کوشا�یان و کیداریان در میان دو امپراطوری پر قدرت ساسا�ی در غرب و 

 موجودیت این دو امپراطوری بزرگ مدهتا �یرو گپتا های هندی در شرق �یروی خود را باختند و لی باوجود
  .خود را در کهساران اریا�ه  حفظ کرد�د 

و یو�ا�یان و رومیان "دو-  لی– �ی -یی"قبایل سپید ر�گ آریایی �ژاد یکه چیناییان بنام ) م425(در حوال سال 
وی و پارسیان خیون یا هون  اما بزبان پهلCHEONETES  یا خیو�یت  PHTALITESافتهالست 

اینان از . یاد کرده ا�د ) هو�ان سفید( سنسگرت  شوته هو�ه  هیفتال ، یا هیاطله و منابع هندی،عربی و دری
اراضی اسیای مرکزی مشال رودخا�ه آمو بطرف وادیهای مشال هندو کش ، ختار و باخرت گدشتند ، که 

رخ بیزا�سی که معاصر هپتالیان است فو بکلی جدا دا�ند پروکوپیوس مو–چینیان ایشان را بکلی از هو�ا هیو�گ 
�گ بدن شان سفید و  های زرد پوست جدا دا�د ، چو�که ر در گذشت اپتالیان را از هون562که در سال 

بقول مورخین چینی  حتی زبا�ی که به آن تکلم میکنند �یز  مغولی و ترکی �بوده است که شاید .مهذب �یز هستند 
چی =هون را در این اختالط گرفته باشندو اصالً مهان یو= باشد که �ام خانترکیبی از حلجه های ترکی و آریا�ه

  .ا�د
 م  بطرف مرز های کیداریان  هجوم برد�د و چون کیداریان خطر محله آهنا را حس کرد�د360ایشان در حوالی  

ه عقب از ساسا�یان کمک خواستند ولی در مقابل هپتلیان مقاومت کرده �توا�ستند و به وادیهای گندهار
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 متام باخرتیا را بدست آورد�د �425شینی کرد�د، اما هپتلیان که �ام ایشان تا هنوز در یفتل بدخشان باقیست تا 
و از اینجا دولت ساسا�ی را بطرف غرب در خطر ا�داختند و مناطق کابل  زابل و قندهار را تطرف شد�د و 

ضافه تر از آن یک دولت مقتدر یفتلی را تشکیل داده ا�د دولت مقتدری را که مشابه به حدود فعلی افغا�ستان و یا ا
ت  که یکهزار سال دیگر هم هنوز لیثو این در حا(که  پوها�د حبیبی آ�را دولت مقتدر یفتلی افغا�ی میدا�د ؟ 

  )با�یان  افغا�ستان از مادر متولد �شده بود که چنین اشتباهی غیر قابل ا�کار میتوا�د باشد 
شا�یان و کیداریان و ساکیان  با مردم بومی اریایی �ژاد این سرزمین در آمیختند و بقول عبداحلی هپتالیان ما�ند کو

 �ژاد افغا�ستان)= آریا�ه( در که زبان و دارای فرهنگ آریایی بود�د ، از �ژاد  سفید،  آریائیانچون ما�ند:حبیبی 
 حبیبی چهره های شاهان �د و حتی شادروانی های کشیده بوده ابین دارای قوی و مقتدری را بوجود آورد�د که 

 سال قبل از امروز دیده  و آهنا را به 1800شان را که با چهره های غلجی و افریدی شباحت داشته است در 
جوا�ان اقوام سدوزایی و غلجایی و افریدی یعنی اقوام پشتون عینًا مشابه میدا�ند که من منباب اینکه در آن زمان  

دوران احیا�ًا  نه های ز�گ زده آود �داشت و از روی اشکال منقور شده ای که در سکفوتو �گاری هم وج
اگر بدست آمده باشد منیتوان قیافت های شان را مشخص و حتی در حدود جوا�ان قوم  های حاکم که 

ز حبر حال  مطلب ا.  سال قبل در تاریخ این کشور شناخته است آهنا را شناسایی و حتی دید 285صرفًا از 
 رگ تاریخ را �قد منایم و در حیطهترتیب این  خمتصر این �یست تا من مسایل تاریخی را آهنم از یک استاد بز

ما کی (صالحیت  علمی من هم �یست چرا که من در این  مقاله میخواهم جایگاه  �ژاد های آرین  ها را و اینکه 
از این �وع (  مهینقدر مالیمًا تذکر میدهم کهفقط.  را روشن سازم ) و اینجا یعنی افغا�ستان کجاست؟هستیم

طرز برداشت  پوها�د حبیبی که اکثر مسایل را من ازمأخذ اوشان صرفًا بدست آورده ام    یک �وع  وجه دادن به  
اقوام پشتون که در آن وقت از آهنا در هیچ  تاریخی ذکری �رفته است و ادبیات �وشتاری شان از حمدوده مهین 

که این برایمن .پته خزا�ه  که آهنم صرفًا ادبیات گویشی یی بیش �بوده است به پیش �رفته استچند قرن الی 
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آیامیشود تا این ا�دازه یک تاریخ کم عمر و مقطع ای را که در حمدودۀ کوههای سلیمان و . خیلی عجیب است
  .)وزیرستاهنا حمدود ما�د است اینطور تداعی معا�ی کرد؟

تی ریشه های عمیقی از هپیتالیان را با قوم غرزی �سبت داده و حتی کلمه ابدال را که  پوها�د حبیبی حشادروان
یکی از  مراتب طریقت و تصوف میباشد و به مردا�ی که در راه حق کمر بسته ا�د و دارای ا�دیشه قوی باطنی 

ن می پردازیم که هپتالیان یا میباشند را به کلمه هیتل مشابه و یک چیز میدا�ند که ما از آن میگذریم و صرفًا به ای
یوه در بدخشان میباشد افتالیان که هنوز هم مسقط الراس شان در منطقۀ بنام یفتل بین کوه های راغ و وادی  ش

چیزیکه . میدا�ند  هپتالیان یا یفتلیان ادزیست میکنند که خود را از مهان �ژد که اقوامی در آجنا�داروجود ز�ده 
 در سرتا سر خاک  آریا�ه از مرو تا کشمیر  اریکه خود راد  این است که یفتالیاندر این �وشتار امهیت دار

  .گسرتس داد�د
 هبرام گور ساسا�ی رخ داد ، خاقان هپتالی با  م  با427 در  خنستین تصادم قوای هپتالیان  در منطقه مرغاب

رین و مرصع او را هبرام دوصدو پنجاه هزار  سپاهی خود شکست خورد و در میدان جنگ کشته شد که تاج ز
  .گور به آتشکنده آزربایجان اهدا کردو �رسی برادر خود را در آن سر زمین �ائب السلطنه  تعین منود

در زمان . م در گذشت 454م یزدگرد دوم با هفتالیان در اویخت و شکست خورد و در 438در سال 
و یا اخشوان دولت )خشنواز(وار یا قیادت هیاتله به سر کردگی  اخشو�484تا 157فیروز شاه ساسا�ی 

یفلیان و ساسا�یان در هم آویختند که در �تیجه فیروز ساسا�ی شکست خورد و طالقان را من بعد منحیث 
ولی فیروز بر این معاهده خود متعهد منا�د و بار دیگر بر خشیارشاه . سرحد بین  خراسان و  فارس قبول منود 

 بدست  484سا�ی در صحاری مشال خراسان تباه شد�د که پیروز در محله منود که در �تیجه سپاهیان سا
خشیار شاه کشته شد و دخرتش بدست اخشوان افتاد که او را به ز�ی گرفت سلسله افتالیان از مرو رود تا به 

  .هرات امتداد یافت و دولت ساسا�ی خراج گزار  اخشیار گردید 



 122

ر تصرف خود در آورد�د دولت خود را در زابل بنام شاهان زابلی  افتالیان زما�ی که مناطق زابل  را با سیستان د
  .مسمی ساختند 

 او بود  حدود سلطه  اخشیار یا خشنواز شاه بزرگ یفتلی بر عالوه اینکه دولت ساسا�ی باج گزار و زیر  سلطه
  . از مرو و پارس تا خنت چین و هند امتداد داشت پهنایی امپراطوری شان
به سلطنت رسید  که پوها�د حبیبی از سبب  TURAMANAه  هپتالی توره منه پس از اخشوان پادشا

این شاه دولت گپتای هندی را . اینکه توره در پختو مششیر را میگویند به قوم پختون �سبت داده است 
 م 500متزلزل ساخت و پایتخت شرقی کشور خود را در  سکله یا سیالکوت  در پنجاب  قرار داد که در سال 

م به ختت �شست او 502هبد از تورا ما�ا میرا کوال در .ت این پاد شاه در سرزمین هند کالً حتقق یافت سلطن
 افتاب رفتح خود را تا وسط هند رسا�ید به مهین �ام  �یز  پوها�د حبیبی پختوی آ�را برابر ساختند و آ�را بنام پس

یکی دیگر از شاهان این سلسله بقیه خا�دان بنا بر یک تذکره خطی در بدخشان  مهر پور . ترمجه کرده ا�د 
گوالش یا گوالس یکی دیگر از شاهان این خا�واده است که با دو .گوپتا را باج گزار خود ساخت 

 542سلطنت مهراکوال تا . هزار فیل جنگی به هند تاخته و بلخ و بامیان و بادغیس مرکز �ظامی او بود
 م مهراکوال مرد و داستاهنای شجاعت و 542در سال . دوام داشت میالدی با جنگ ها و خو�ریزیهای هولناکی 

  .خو�ریزی او تا مدهتا در �زد کشمیریان باقی ما�د
 در حوالی 568 م قوای ساسا�ی از غرب و و قبایل ترکی از مشال برهپتالیان تاختند و در 579تا 531در سال 

م  خا�داهنای از ملوک الطوایف هپتالی ، کوشا�ی و در خراسان الی ظهور اسال. سغد  هپتالیان را شکست داد�د 
    48. و ترک  باقی ما�د�د
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اسالم   متدن یکهزار ساله گریک بودیک را در کوچه های متد�ی باز ما�ده های سه متدن 
   پارسی چگو�ه در هویت امت اسالمی تغیر میدهد-باخرتیا-گریک هندویی

  
  

متاس و -تاریخ �گاری در اسالم-کات مهمی که در خبش �گارش تاریخ مراعات شود� :چکیده این خبش
پذیرش - تاثیر پذیری آویزه های اسالم در متدن فوق - پارس با سپاهیان اسالم- باخرتیا -تصادم متدن هندو آرین

و شروع عصر  اسالم -آئین جدید و تاثیرات آن باالی هضم تفکر گریک و بودیک و تبدیل آن به دیا�ت اسالم
  جدید در سرزمین آریا�ا

  :ضبط و ثبت یاد واره های تاریخی
  

اگر متوجه شده باشید ثبت و ضبط حوادث و یادواره های تاریخی  آ�قدر میدان فراخ پیدا کرده است که 
اگر زما�ی خبواهیم موضوعات را بطور اخص مورد دقت قرار دهیم  علی رغم توجه ایکه در موضوع مورد 

 های آن را از وسط  شروع کندو یا تاریخا میشود باز هم به قول ویل دورا�ت ا�سان جمبور میشود تاریخ را پژوهه پید
 و مها�ند ا کند و چه بسا که در این آغاز جدید بسا چیز های مهم �ادیده ماَ�دَ و از باالی بسا با ذهن خود اشباع

یا آ�که آ�را با ذهن خود  طوری تداعی کرد مسایل بسیار مهم بی خرب و سر سری و خالف واقعیت گذشت و 
که با واقعیات تفاوت فاحش داشته باشد ؛ از مهین سبب است که پژوهه های تاریخی ما�ند  حتقیقات علوم 
تطبیقی ما حصل آن ثابت �یست و ما�ند یک قاعده ریاضی منیباشد و از مهین سبب است که تاریخ �گاران 

ده را آ�طور ی که واقع شده است بشناسند و بشناسا�ند و در این حمل دالیل و �توا�سته ا�د وقایع به ظهور رسی
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تناقضاتی وجود دارد که �اشی از طرز بر خورد ا�سان های مهان عصر با طرز وقوع حوادث مد�ی و زمینه های 
  . سیاسی و جو تفکر اجتماعی با آن عصر میباشد

�که  حقیقت را متثیل کرده باشد ،در بین هالۀ از دروغ پردازی دیده شده است که اکثر این حوادث قبل از آ چنا�چه
و حیله و �یر�گ پای حاکمان بسر اقتدار وقت و مذهبیو�ی که صرفًا خباصربدست آوردن �فوذ و اقتدار سیاسی 

 بوسیده است که ظاهرًا سناریو �ویسی و جلو تاریخ را در دست  رابا حاکمان بسر اقتدار مهدست میباشند
  .ه آ�را مسخ و بی روح و عاری از حقیقت جلوه داده  باعث گمراهی �سل بعداز �سل شده ا�ددار�د ک

  
  : تاریخ �گاری در اسالم

باوجودیکه وقایع �گاری در عربستان سعودی قبل از اسالم �سبت ذهن تند  اقوامیکه اکثرًا در صحراه های  
 و اکثرًا این اقوام از �عمت سواد �یز  حمروم بود�د عربستان مصروف گله با�ی بوده ا�د ر�گ و رو�قی �داشته است

اما آهنا دارای ذهن وقادی بود�د که واقعات روز مره و حتی مسایل بسیار جزئی را �سل به �سل و سینه به سینه به 
حافظه می  سپرد�دو در افسا�ه  ها روایت میکرد�د، که حتی در زمان  اسالم �یز قسمیکه طربی و  طبقات ابن 

و سایر کتاهبای تاریخ صدر اسالم �شان میدهد، اکثر ضبط وقایع تاریخی �تیجه  روایاتی است که اشخاص سعد 
آ�را با اسناد معترب و تسلسل آن �قل کرده ا�د و از مهین سبب است که در تاریخ اسالم و سیره �گاری به روایات 

حمیطی راوی و صداقت او در کار �امه زیاد امهیت قایل هستند که آهنم مستلزم صداقت و حسن شرایط زیست 
های حیاتش برای تایید و متهید به �قل روایات معترب بوده و اما باوجود آن کافی �بوده و ضرورتًا باید توسط راوی 
دیگری  که او هم  هم شأن ودارای خصوصیات مشابه باشد تأئید شده باشد و از مهین سبب است که در 

مالً خاص و ز�ده ای از تسلسل روایات وجود دارد که در آن کمرت افرتاح و وقایع �گاری اسالم یک سبک کا
  . اشتباه و دستکاری راه می یابد
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) ص(جای خوشی در اینجاست که بعد از ختم سده دوم تاریخ هجرت پیغامرب اسالم حضرت حممد 
ث و رویداد �ویسندگان ، وقایع �گاران و حدیث �گاران زمحات ما�دگاری را در ثبت و �شر  احادی

های تاریخی  از صدر اسالم تا به زمان �گارش به یاد گار گذاشته ا�د که اکثر آهنا منابع و مأخذ معترب در 
کوره راه تاریخ و شناخت حقیقت حمسوب میشود ، و چنا�چه دیده میشود که این فن  یا هنر آ�قدر در بین خالفت  

 و جغرافی دا�ان از بین جامعه مسلمین پا فرا می های مسلمین رشد میکند که بزرگرتین تاریخ �گاران
 در ، یاقوت محوی خری و ابن هوقولاصط: را منباب مثال ذیالً مینگارم گذار�د که من �امهای بعضی از آهنا

طبقات ابن سعد ، تاریخ طربی تألیف حممد بن جریر جغرافیا �گاری و مهچنان در تاریخ �گاری میتوان از 
؛ فتوح ) هجری880-722(ابن خلدون  «ون تألیف ابوزید عبدالرمحن بن حممد طربی ؛تاریخ ابن خلد

؛ )  هجری 630-555(» ابن اثیر«؛ تاریخ الکامل تألیف عز الدین »بالذری«البلدان،امحد بن یححی بن جابر 
تاریخ حتوالت اجتماعی راو�دی  ؛تاریخ جها�کشای جوینی تألیف عطا ملک جوینی ؛ تاریخ یعقوبی ؛تاریخ 
گردیزی ، عبداحلی گردیزی ؛ سیره های �بوی از قول حمدثین و حمققین �ام آور اسالم چون خباری، مسلم ، 
ابن ماجه، ترمزی، بیهقی و دیگران، و صد ها جلد از کتاب های تاریخ معتربی که حتی امسای آهنا در این 

ا�د که متأسفا�ه تا شروع قرن مهه توسط ذهن ذهین  تاریخ شناسان اسالم  تالیف گردیده خمتصر منیکنجد 
بیستم  خباطر حمدودیت های چاپ و �بود �سخه های تکسیر شده و یا �گهداری �سخه های اصلی در موزه ها 
این اثار خمصوصًا در بین کشور های اروپایی شناخته �بود که اکثر �ویسندگا�ی که در مورد تاریخ اسالم 

دا�سنت لسان عربی و عدم آشنایی به صرف و حنو آن و  دست خمصوصًا آن عده �ویسندگان اروپایی، خباطر�
رسی �داشنت به مأخذ اسالمی و یا عدم فهم و شناخت کلی از لسان عربی که فوقًا ذکر شد، متوصل به آثار جمعول 
و جمهول و موضح شده ا�د که تا مهین اکنون �یزحقیقت تاریخ اسالم حتی حقیقت قرآن �یز در �زد �ویسندگان 

یی در هالۀ از اهبام و سر در گمی  قرار داشته و از مهین جهت است که در اکثر تالیفات اروپایی که از اروپا
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برداشت شده ) مسیحی(مراجع مسلمین منیباشد و صرفًا از روی �ویسندگان عرب تبار یهودی و یا �صرا�ی 
قصد ویا اینکه �دا�سته وارو�ه است   که متام، باعث گردیده تا اکثر مفاهیم ومسایل را یا از روی تعصب و 

دریافت کرده ا�د، بد جلوه دهند که جای بسا افسوس میباشد و من به متام  پژوهشگران ایکه از اروپاو یا از هر 
جای دیگر، میخواهند در مورد حقایق تاریخی و سیر متد�ی اسالم   حتقیقات منایند تقاضا میکنم تا از اصیل 

ه در بین آن جعل وجود �داشته باشد و البته آهنا صرفًا با شناسایی علم حدیث ترین متو�ی استفاده منایند ک
میتوا�ند به مراجعه به کتاهبای صحاح و صحیحین و تاریخهای که در باال ذکر شد سره را از �اسره تفکیک منایند 

بکه دیجیتالی که خوشبختا�ه تعداد زیادی از این کتاهبا را می شود از طریق امپراطوری عظیم و سراسری ش
در قالب کتاهبای " ستارت اپ"و" گوگل"جها�ی کتاب و شبکه های گسرتده  جها�ی الکرتو�ی از قبیل 

  .الکرتو�ی هبرلسا�ی که  خواسته باشد  بدست   آور�د
  
  

  : افغا�ستان مقارن ظهور اسالم=خراسان 
صلی اهلل علیه وسلم در افق بتحا  زما�یکه در �یمه اول سده هفتم میالدی آفتاب اسالم با بعثت  حضرت حممد 

 کوشا�ی و باخرتیا بقسم ملوک –افغا�ستان هنوز باز ما�ده های از دولت یفتلی = طلوع کرد در منطقه خراسان
، میرتایی و بودایی در این )زردشتی(اوستایی) برمهایی(الطوایف  حکم میرا�د�د که اختالطی از ادیان  هندویی 

ی کشور که عبارت از هرات سیستان و توابع آن باشد در حتت  �فوذ ، مست غرب.سرزمین پرستش میشد
  .سیاسی ، فرهنگی و دینی ساسا�یان بود که  آئین زردشتی  و زبان  پهلوی داشتند 
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کشور کشایی :ویل دورا�ت تاریخ �ویس غربی در مورد  پیشرفت مسلما�ان به هند چنین ابراز �ظر کرده است 
ویل دورا�ت اضافه میکند که هندوان از اثر . خو�ین ترین تاریخ داستان تاریخ است مسلمین  در هند احتماًال 

در ز�دگی سست گردیده بود�د و هرگز �توا�ستند �یرو های ) میرتایی(پرستش  دین بودایی  و آئین جین
ابل شان  را در برابر مسلمین سامان دهند و از مرز ها ، ختتگاهها و از ثروت و آزادی شان حتی در مق

 الی 600این دوره ضعف و فرتت از . سکاها، هوهنا ، ترکها و افغاهنا قبل از  هتاجم اسالم  �گهبا�ی کنند 
اولین محله غازیان اسالم در هند .  میالدی مبدت چهار صد سال الی هتاجم مسلما�ان ادامه داشت 1000

ه  مسلمین سه قرن بعد محله مشاهبی  میالدی بود ک664محلۀ گذر�ده یی  در ملتان  در غرب پنجاب در سال 
را در این مناطق  براه ا�داختند که ما حصل آن استقرار مسلمین در دره سند بود که این محالت مقارن بود 

 میالدی بود که خباطر استقرار اسالم در غرب 432باپیشروی اعراب مهتای آهنا در هسپا�یا در �ربد تور در سال 
 و اما در 49.؛ اما بعد از هزاره اول میالدی هند  کالً بدست مسلما�ان  فتح گردیدارو پا در حال �ربد بود�د 

افغا�ستان در کوهساران مرکزی و زابلستان و وادی دریای کابل ، گندهارا و وادی ارغنداب  و تر�ک تا سلسله 
 کوشا�یان و یفتلیان  جبال هندو کش  و در مشال آن و کرا�ه های سند دودماهنای حکمراهنای داخلی که از بقایای

و سایر مردمان این سرزمین  که دارای دیا�ت هایی بودایی و برمهنی بود�د حکم میرا�د�د که ثقافت   و دین و آیین 
ایشان بکلی دارای سبغۀ حملی بود و این �شان دهنده آ�ست که از اوایل قرون میالدی آزادی عقیده و پرستش در 

در پنج قرن اول میالدی . ه کیش ها و معابد متعدد هبر طرف  کاین بود�د این سرزمین حکمفرما بوده  است ک
صنعت و مد�یت گریک و بودیک و ادیان ومتدن خملوط در حمل تقاطع خود  یعنی سرزمین بین تکسیالو جماری 

مد�یت  در آن زمان  در برپایی این افغا�ستان=تان موجود بوده که مردم خراسانهلمند و مشاًال تا بلخ و ختارس
خملوط دستی داشته ا�د که تا قرن هفتم مسیحی ادیان بودایی ،  زر دستی، مهر پرستی،شیوایی،�سطوری 

   50.مسیحی و پرستش بعضی از ارباب ا�واع  و معبودان حملی در این سرزمین رواج داشت
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از (رزمینهای مهچنان پوها�د  عبداحلی حبیبی در مهین اثر خود اذعان میدارد که مقارن مهین احوال در س
که امروز افغا�ستان �امیده میشود  زباهنای  دری، ختاری پختو ، پهلوی و پراکلیت را از روی مطالعه آثار )خراسان 

  .آ�وقت یافت می توا�یم 

او از قول هیو�گ تسو�گ راهب و جها�گرد چینایی که در سال هنم میالدی به افغا�ستان وارد گردیده سخن 
ذهب  کبیر و صغیر بودایی در این منطقه فراوان بود�د و در اکثر این بالد  معابد این دو مذهب پیروان دو م«: را�ده 

وجود داشت ، که در آن هزاران �فر زاهدان و تارکان بودایی به پرستش مشغول بود�د ، و در هر سرزمینی 
ثر تشتت و عدم  فکری از ا-  اقتصادی– سیاسی –حکمرا�ی وجود داشت که روی مهرفته اوضاع اجتماعی 

او از معابد بودایی . مرکزیت و تسلط ملوک الطوایف خوب �بود، و اوهام و خرافات در امور دینی راه یافته بود
او در .  غز�ه و بلخ و سایر بالد مشالی هندوکش به تفصیل �ام می برد-  بامیان– کاپیسا – لغمان – هده –پشاور 

را در کاپیسا دیده بود که از زاولستان به آجنا ) سو�ا(ا�ی  میالدی حین باز گشت معبد  روح آمس23سال 
 هجری �ظر بقول بالذری تاریخ �ویس اسالم در فتوح البلدان ،در حین فتوحات  30ا�تقال شده بود که در سال 

  .فاحتین اسالم توسط عبدالرمحن بن مسره تسخیر و بت طالیی آن با چشمان یاقوتی شکستا�ده شده بود

پرستشگاه مهم در آن دوره  پرستشگاه شاه هبار کابل است که هیوا�گ تسو�گ   یکی دیگر از 
جها�گرد چینایی از آن دیدن کرده بود و یکی دیگر از معابدی که موصوف از آن دیدن کرده است معبد 
  شیرب میباشد که در منتهی  دره  غوربند واقع است که یعقوبی مورخ دیگر عرب از آن در سلسله جبال غوربند

 هجری 176و سرخ بد بامیان یاد کرده و �وشته است که این عبادتگاهها بدست فضل بن یحیی برمکی در 
  .سوختا�ده شد
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قیقان - کابالن شاه-مکران شاه– مرو رود شاه -سجستان شاه: از دودمان قدیم این منطقه  که عبارت ا�د از 
–ترمز شاه - فیروز زابلستان- ماهویه مرو-  کنار �یشاپور شاه-خنشبان شاه- قشمیران شاه- داوران شاه-شاه

–ختالن شاه یا شیر ختالن - گوزگا�ان خذا-ریوشار-اخشید فرغا�ه- فیروز سغد-شیر بامیان
 –یبغو ختار – و رخج داور برازان هرات و پوشنگ و بادغیس - رتبیل سیستان- طرخان مسرقند-خباراخداه

که اجداد ) لویک در لوح سرخکوتل یا مها دژ �یز ذکر است که �ام ( لویک غز�ه و گردیز -جهان پهلوان سور و غور
 و سلطان مسعود در گردیز و لیثشان  فرما�دار آبرسا�ی در عد  کوشا�یان بود که �بیره های آهنا تا عهد یعقوب 

    51.در بار غز�ه موجود بود�د 

کم میرا�د�د و از سالله بروایت البیرو�ی شاها�ی که درقرن اول از فتحوحات اسالمی از کابل تا پنجاب ح
برهتگین که در عصر شاهی لکتورمان آخرین  پادشاه این دود مان کلروزیدش تاج و ختت بگرفت ، و 

  .سامند و کملو وهبیمو جیپال و آ�ندپال  و تروجنپال از سالله  شاهان برمهنی ا�د

ز کابل شاهاهان که بنام عظمی و دو �فر ا« :مهچنان در تاریخ سیستان که مولف آن �ا معلوم است آمده است که 
 هزار لشکر جمهز  و فیلدار مقاومت کرده 28 هجری در مقابل عبدالرمحن بن مسره با 36کوچک ا�د  در سال 

  .بود

 164نجل �ام می برد که معاصر املهدی بن منصوردوا�قی در ریخ  یعقوبی  از کابل شاهی بنام خیعقوبی مولف تا
عد از ا�که در مقابل  سپاهیان اسالم هزیمت منود�د خود را به پشاور و تکسیال و این کابلشاه هان ب. هجری بود

 گوپاله 290و در حدود . ویهند و پنجاب کشید�د  که سلطان حممود آهنا را از ویهند کنار سند پس را�د
 سال ورمن حکمران کشمیر هم اراضی سوات  و مردان و مشال پشاور را از ایشان گرفت  که بقایای شان تا

  . در اراضی بنام شهزاده های کشمیری می زیستند490
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در مهین دوره خا�دا�ی از  امرای حملی افغا�ی بنام �یکی ملکا که سکه های شان در غز�ی یافت شده است از 
  .   بقایای امرای کوشا�ی یفتلی میباشند ، موجود بوده ا�د 

باز ما�ده یی از امپراطوری عظیم کوشا�ی و یفتالیان بود با در چنین حال و هوایی که تقریبًا متام خراسان بزرگ که 
تشتت و پراگندگی و ملوک طوایف که در باال ذکر ان رفت بصورت بسیار بدی اداره میشد به ترتیبی که 
دارایی های مردم در معرض غارت و تباهی قرار داشت و از رهگذر عقاید دینی �یز مردم در حالت بدی قرار 

د در  عقاید و مفکوره شان ما�ند �ظام سیاسی شان  پاشیده و تکه تکه بود که از سغد و فرغا�ه  تا داشتند که احتا
حبر هند و از سند تا �یشابور اوضاع با مهین وخامت در جریان بود و از طرف دیگر شاهان ساسا�ی که از 

ی هم و رعد آسای سعد بن قدرت خاصی برخوردار بود�د از اثر کودتا ها و سوء قصد های بیشمار و محالت پ
ابی وقاس  و فتح فارس بدست سپاهیان اسالم که در جایش از آن شرح میگردد،زمینه را برای محالت  اعراب 

و در عهد ولید بن . در خراسان آماده میساخت  که در اولین محله در عهد عبدامللک عراق و خراسان فتح شد 
ث فعل بود به قیادت  امام قتیبه  بن مسلم ماوراءالنهر  و عبدامللک که شخص  فحش گوی و پلید چشم و خبی

فرغا�ه  فتح گردید  و با طرخان ترک مصاف کرد  و طرخان را بکشت و خبوارزم باز گشت  و صد هزار 
و در زمان  ولید او از بالد روم و ا�دلس  و دیگر قالع  ، و از هندوستان  . برده و کنیز و کودک به غنیمت بستا�ید

   52.در عهد سلیمان بن عبدامللک  گرگان فتح گردید . د ملتان  و منصوریه را فتح کرد تا بال

در این زمان در مشال هندوکش خا�دا�ی که بنام تگینان یاد میشد ، که تیزک  و شاد و جیغو�ه  از ختارستان تا 
 ه که در تاریخ 91در سال بادغیس حکم میرا�د�د و این فرما�دهان در مقابل سپاهیان قطیبه فاتح بزرگ  عربی 

  .های عربی به تفصیل آورده شده است فتح گردید 
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 شیران  بامیان  �یز از حکمرا�ان این عصر ا�د که در سال هنم هجری در بامیان سلطنت داشته است که هیو�گ 
تا 136خنستنب شیر بامیان که اسالم را  پذیرفت در سال . تسنگ  از آن یاد کرده است که در فوق ذکر شد 

در غور �یز ساللۀ دیگری از سوریان حکم میرا�د�د که ماهوی . دوا�قی بود ) عباسی(  در دوره منصور 158
 هجری  36هم عصر بود و شنسب بن خر�ک حدود ) رض( ه با حضرت علی بن ابی طالب 35سوری در سال 

 250شنسب تا حدود  هجری با سایر امرای غور از خا�دان سوریها و 154تا 139و امیر پوالد حدود 
  . هجری شناخته بود�د

 حممد بن جریر طربی در جلدپنجم  قسمت هفدهم در مور د فاحتان اعراب در سر زمین های خراسان آورده 
در سال هشتم خالفت حضرت عثمان خلیفه سوم به �قل از ابن سیرین آورده ا�د که ابن عامر احنف بن :است

جنا را حماصره کرد�د مسلما�ان  اهنا را هزیمت داد�د و مردم مرو رود از قیس را سوی مرو رود فرستاد و مردم آ
امروز را مبا مهلت دهید که در کار خویش بنگریم و به اردگاه پیشین خویش باز « اعراب خواست تا

  ».روید

باز گشت تا صبحگاهان سوی آهنا محله برد ، آهنا �یز برای جنگ وی آماده )  به اردگاه خود (احنف
اما�ش » من فرستاده ام امامن دهید « :بود�د و یکی از عجمان در آمد که �امۀ از شهر باوی بود ، گفتشده 

داد�د و معلوم شد فرستاده مرزبان مرو  است و برادر زاده و ترمجان اوست؛ �امۀ مرزبان بود که به احنف  �وشته 
م که �وبت ها بدست اوست هر ملکی را که ما محد خدائی میکنی. به سپه ساالر « :بود که �امه را بر خوا�د 

خواهد دیگر کند  و هر که را خواهد از بی زبو�ی بردارد و هر که را خواهد از پس واالیی فرو هند مسلما�ی 
جد من و بزرگواری و حرمتی که یار مشا دیده بود مرا به صلح و مساملت مشا وا میدارد ، خوش آمدید و 

 دعوت میکنم که میان ما صلح باشد و شصت هزار درم بشما دهم و تیوهلای خوشدل باشید من مشا را به صلح
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) جبد(را که خسرو شاه شاهان بوقت کشنت ماری که مردم  میخورد و راه زمینها و دهکده ها را بریده بود حبد
  پدرم داده بود با مردان آن بدست من واگذارید و از هیچکس از خا�دان من خراج �گیرید  و مرزبا�ی از

اگر این را برای من مقرر کنی سوی تو آیم ؛ اینک برادر زاده ام ماهک را سوی . خا�دامن بدیگری ا�تقال �یابد
  » .تو فرستادم که به آ�چه خواسته ام از تو قول و قرار گیرد 

 از صخر بن قیس ساالر سپاه به بازان  مرزبان مرو: بنام خدای رمحان و رحیم «  :احنف بدو �وشت : گوید 
. رود و چابک سواران و عجما�ی که با وی ا�د درود بر ا�که پیروی هدایت کند و ایمان آرد و پرهیز گار باشد 

اما بعد برادر زاده ات ماهک پیش من آمد و به �یکوخواهی تو پیش  من کوشید و پیام ترا آورد و من آ�را با 
ه آن مهسخنیم  و آ�چه را خواسته یی می پذیریم پیشنهاد مسلما�ا�ی که با من ا�د در میان هنادم  ومن و آهنا  در بار

کرده بودی که بابت  مزدوران و کشاورزان و زمینهای خود شصت هزار درم مبن و امیر  مسلما�ان که پس از من آید 
بدهی جبز زمینهای که خسرو ستمگر خویش به سبب کشنت ماری که در زمین تباهی کرده بود و راهها را بریده 

ول جد پدر تو کرده است ، زمین از آن خداست  و از آن پیغمرب او  که هبر که از بندگان خویش که خواهد بود تی
دهد ، بشرط آ�که مسلما�ان را یاری دهی  و اگر خواستند مهراه چابک سوارا�ی که پیش تو ا�د با دمشنان 

 کمک کنند و براین ، مکتوبی از من بتو جنگ کنی  مسلما�ان �یز ترا بر ضد کسا�یکه جبنگ مهکیشان جماور تو آیند
اگر مسلمان . داده شود  که پس از من حجت تو باشد و بر تو و خا�دان تو و خویشاو�دا�ت خراج �باشد 

ذمه من و . شدی و پیرو پیغمرب شدی ، پیش مسلما�ان مقرری و حرمت و روزی داری و برادر شان می شوی 
     53».شان در گرو این است ذمه پدرم و ذمه مسلما�ان و ذمه پدرا�

م  ده بود ، به �سبتی با طول و تفسیر آن �وشته ا  مرورود و صخر بن قیس رد و بدل شمن این �امه ها را که بین مرزبان
 در مورد   فتوحات مسلما�ان و حنوه برخورد شان با جنگ ها راه غلو  و خالف که اغلب تاریخ �گاران غربی   
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ن ستور  قبلی منو�ه ای از  هزاران مثال از جوامنردی سرداران و سپاهیان اسالم است  که از حقیقت را پیموده ا�د ای
اثر جوامنردی ، شجاعت و درایت  شان جهان را تسخیر کرده ا�د �ه از اثر بی رمحی و قتل و قتال که خاصه دولت 

فقط . ها مرتکب میباشد در جریان جنگ  و غیرهلیثهای روم ، یو�ان، هسپا�یه ، پرتگال و فرا�سه وا�گ
از ) ص(  از هجرت �بی کریم  صداقت و  حقیقت خود توا�ست در دوصد سالاین اسالم  است که از راه مهین

مراکش تا ا�دو�یزی را  زیر ساحه �فوذ خود در آورد و اینهمه فتوحات را اسالم از طریق  خبشش و جوامنردی در 
 از مدت هشت سال است امریکا و اروپا و جامعه جها�ی که در ور�ه ما می  بینیم. مسیر حقیقت پیموده است

  .�یات شان صداقت وجود �دارد منیتوا�د یک کشور کوچکی �ظیر افغا�ستان را  به صلح و امن مسخر سازد

  :  در عصر قبل از اسالم و بعد از آنمبادی تاریخی  فرهنگ  خراسا�ی 
 فعل و ا�فعاالتیکه افغا�ستان بوجود آمده با= اندر خاک خراسما متام  حرکات فکری و مد�ی راکه در طول تاریخ 

 خراسا�ی مینامیم متدهنای را در این منطقه بوجود آورده و یا آهنا را تغیر داده ا�د خباطر شناخت آن فرهنگ افغا�ی
ه میگردد ؛ افغا�ستان به این معنی که متامی �قاط متد�ی مورد �ظر ما در  مهین  حوزه جغرافیایی موجود مطالع

خراسا�ی خباطر اینکه مهین  افغا�ستان از مادری بنام خراسان متولد شده است که  ساحه بزرگرت از امروز را 
مبا معرفی میکند که از اثر  معامله گری حکمرا�ان و دستربد  مهسایه ها �قصان در وضعیت  سابقه آن بشکل 

  . کوچکرتی تغیر کرده و بشکل موجوده  در آمده است 

 فرهنگ از قدیمی ترین عهد  تاریخ که ما دوره های آ�را در  خبش های گذشته شرحه کردیم  و به تکرار این
 سال قبل از میالد، این متدن  آغاز و امتداد یافته است باوجود آن بد 1400دوباره آن �یازی خنواهد بود که از 

  . قبل از میالد 1400وره ویدی متدن عهد قدیم یا د. خنواهد بود تا بطور موجز  آ�را �ام بربیم 
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م در این دور دوم است که مردم اریایی در بلخ از حیات  بدوی و کوچی گری به شهر /ق1200متدن اوستایی 
این تذکاری است که پوها�د عبداحلی حبیبی در مورد  تاریخ و سرگذشت متد�ی . �شینی و مد�یت میرسند 

اسالم آورده است اما چیزی را که ویل دورا�ت اظهار میدارد با یک کمی  اقوام اریایی در تاریخ افغا�ستان  قبل از 
تغیر و تفاوت پذیرفتنی می باشد به این معنی که متدن اریایی ویجه تا زما�یکه به بلخ �رسیده بود یک متدن  منیه شهری 

ا�ب غرب کوچ کرده و �یمه کوچی بوده است که از میداهنای آسیای مرکزی جبا�ب  بلخ و  جبا�ب مشال شرق و جب
ا�د  که بسیار امکان دارد این مهاجرهتا، در تقارن زمان با هم �زدیک باشند  ولی این اقوام اریایی زما�یکه در بلخ 
میرسند در آجنا اولین بنای شهری بدست این اقوام بنام بلخ یا خبدی پایه گذاری میشود که شهر بلخ را در  تاریخ 

بالد شاخص و �ادر میسازد که این مهان عهدیست که با متدن اوستایی و گسرتش متد�ی مشرق زمین بنام ام ال
  . دین زردشت دربلخ مهراه میباشد

خا�داهنای شاهی پیشدادیان و کیان در مهد مد�یت ا�سا�ی در بلخ به متهید  مبادی سلطنت  خویش می پرداز�د 
 ، هخامنشی ، ساسا�یان بوجود می مان آریاییبعد از این در سرزمین های غربی  افغا�ستان  مد�یت های مرد. 
 323تا 331در . شان میباشند  خود یند که  هر کدام شان دارای شاخصه های فرهنگی و متد�ی خاصآ
م  اسکند ر مقدو�ی تاثیرات ژرف متد�ی را باالی حوزه متد�ی  شرق که عبارت از فارس و افغا�ستان و هند /ق

 قرهنا تاثیرات آن حتی تا اوایل قرن بیستم در وطن ما در مناطق شرقی است بنام گریک بودک  میگذارد که
، برمهنان ،  )یفتلیها(باید اذعان داشت که کوشا�یان بزرگ و  کوچک با افتالیان .کشور حمسوس بوده است 

ن  اسالم �یز بوداییان مهه از این  متدن ا�تقالی  متاثر شده ا�د که اثار و عالیم آن در هر دورۀ متد�ی حتی تا آمد
چنا�چه در اواخر قرن چهارم میالدی که مقارن با عهد کوشا�یها در کشور ما میباشد . حمسوس بوده است 
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 مرکب از عناصر قدیم بومی ، زردشتی ، آثار هندی بودایی و مواریث یو�ا�ی سرزمین مامد�یت و فرهنگ داخلی 
  قبالً تذکرات مبسوطی داشتیم که به تکرار دوباره آن بود که ما در ارائه اسناد این مد�یت در سرخ کوتل بغالن

  .ضرورت  خنواهد بود 

باری متدن و کلتور کوشا�ی مراتب تکامل و احنطاط را طی کرده  و تا اوایل عصر اسالمی  و �فوذ لشکریان عرب 
داد م بیک مد�یت و فرهنگ خملوط  دیگری  /650رسید که جای خود را در قرن خنستین اسالمی و حدود 

  .که ا�را فرهنگ دورۀ خنستین اسالمی  افغا�ستان گوییم 

باید تذکر داد که این  عناطر اسالمی عربی  که در مد�یت و فرهنگ قدیم قبل از اسالم خلط و مزج شد�د به آن 
تند بکلی ر�گ تازه یی خبشید  که  از مهین  سرزمین خراسان و افغا�ستان به مشال و شرق تا چین و هند ا�تشار یاف

.  

ضرور است تا خاک افغا�ستان را از �ظر وضع و اقلیم جغرافیایی  پیدایشگاه فرهنگ های  خمتلط و ممزوج  در 
بدین �تیجه رسیده " اکسس و مجنا " ی در کتاب خود بین لیثتاینبی ا�گ.طی قرون و اعصار قدیمه دا�ست

اه فرهنگها بوده و در طی هزاران سال است که سر زمین افغا�ستان یک خطۀ ا�شعاب و کا�ون تشعشع و چار ر
آ�چه از خود داشته  و آ�چه  از افق خارجی به آن رسیده  به ماحول خود هبند ، ایران ، ماواءالنهر و آسیای مرکزی 

  .منتشر ساخته است 

فتوح لشکریان فاتح  عربی تا اواسط خراسان مر و ) هجری24سال ( در ربع اول  قرن خنستین  اسالمی 
 تا  وادی ارغنداب رسید و در مهین زمان   جنوب هندو کش گذر گاه عساکر فاتح اسالمی و وسیستان

افکار و دین و ثقافت جدید و زبان عربی گشته  و متام این عناصر مهمه فرهنگی با صبغۀ تذهیبی و ثقافتی 
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ارتباطی پیش رفته و گذرگاه " سند"خویش  در مدت دو قرن در افغا�ستان تا کناره های  مهران و 
اعتقادی، ثقافتی و فرهنگی ای را باگسرتش این دیا�ت جدید احداس کرد�د که از حدود یکهزار و چهار 

صد سال به اینطرف ارتباط �ا گسستنی ای را  با �سلهای که در طول این مدت آمده ا�د و در آینده مستقر می  
 �سلهای آینده  و سیر متد�ی آن باز و مفتوح گرد�د  ایجاد کرده ا�د که این جاده را بصورت  دوامدار  برای 

باید تذکر داد که ثقافت جدید با جهان بینی قرآن و آیین جدید آ�طوری در شاهرگهای .گذاشته ا�د 
مردمان این سرزمین ها عجین شده است که  هیچ �وع دستور العمل های متد�ی  د�یای معاصر خنواهد توا�ست  در 

آ�قدر قدرمتند و دارای بعد های عاطفی و بار ) اسالم(این متدن و جهان بینی جدید زیرا . آن �فوذ داشته باشد 
نگیز معنوی میباشد که بعد از فتح این سرزمین ها هر یلغار گر و غارتگری که در این مناطق  از قبیل  چ

عنوی آهنارا در خود  هالکو ، تیمور کورگا�ی و چغا�یان که به این  خطه  محله ور شد�د این متدن  پر بار مخان ،
هضم واستحاله کرده به متدهنای ما�دگار مغوالن و  تیموریان  و چغا�یان  در چوکات اسالم ز�ده �گهداشته 

  . است

بدست آمده است که بتاریخ  مجادی اول سال ) وزیرستان مشالی(یک سنگ �بشته یی که در     در وادی توچی 
یسازد که وادی توچی  گذر گاه  فاحتان و معرب �قر شده است ثابت م) میالدی 857/هجری243(

 هجری بداجنا رسیده است 200کارواهنای بازرگا�ان از غز�ی به هند بوده که زبان و ثقافت اسالم تا سال 
 صفار توضیح داده ایم که وی چگو�ه به امر خلیفه املعتمد باهلل   سیستان لیثکه ما در حبث فتوحات  یعقوب 

مول هرات و  پوشنگ و بعدًا گوزگا�ان و بلخ و متعاقب آن با عبور از هندو کش وسپس خراسان غربی بش
کابل غز�ه و زابل را فتح و خود را جمددًا به سیستان رسا�ید که در خبش فتوحات  اعراب به فارس ، خراسان و 

  .هند به آن می پردازیم 
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ویان بر مهان مبادی خالص عربی فرهنگ اسالمی عناصر عربی خاصی داشت که در عصر خلفای راشدین ، ام
بنا یافته بود و ترکیبات آن عبارت از پیروی از قرآن و سنن  �بی کریم ، و عنعنات و رسوم خالص عربی که بر مبنای 

استوار میباشد که آهنا عبارت ا�د از توحید ، اخالق �یکو ، اجنام فرایضی که ) ص(جهان بینی اسالم �اب حممدی 
است که مهۀ مسلما�ان را بدون در �ظر داشت ر�گ و  زبان و �ژاد بر مبنی آن داخل امت بزرگ اسالم بر آن استوار 

 هجری که 132اما. اسالمی میگردا�ید که بعد از پذیرفنت اسالم مهه با هم برادر و در کلیه حقوق برابر بود�د
م خراسا�ی در بغداد تاسیس بساط اقتدار امویان بر چیده شدو خراسا�یان اقتدار آل عباس را به مهت ابومسل

کرد�د که با این حرکت ا�قالبی فرهنگ اسالمی ر�گ جدیدی خبود گرفت و عناصر فراوان خراسا�ی در  
مد�یت و فرهنگ دوره عباسیان داخل گردید�د و با قوت و سرعت متام مبادی فرهنگی و فکری و عقلی 

  .هر چه بیشرت  فرهنگ عربی گردید خراسا�ی را در فرهنگ عربی جای داد�د که باعث بارور شدن  

این فرهنگ جدید  عربی خراسا�ی که بر مبنا و اساسات اصیل دین اسالم و قرآن استوار بود راه را برای 
  .گشایش یک گذر گاه جدیدی از مد�یت ها به هند و چین و ما وراالنهر باز منود�د

ر دایره اسالم سبغه خاصی خبود گرفته و عبداحلی حبیبی اذعان میدارد که فرهنگ جدید  عربی خراسا�ی د
خراسا�یان را قادر میساخت با عنعنات قدیم فرهنگی خویش جمهز بوده و مبادی مد�یت اسالمی را هم 

این خراسا�یان مبراکز سیاسی و اجتماعی و اداری و علمی خراسان و سرزمین خالفت عباسی . پذیرفته بود�د 
دودمان �امی برمکیان بلخ که . م شقوق فرهنگی کار های منایان کرد�د خمصوصًا بغداد روی آورد�د  و در متا

در کا�ون فرهنگ  خراسا�ی پرورده شده بود�د زمام اداره و سر پرستی علم و فرهنگ را در سرزمین خالفت 
علوم �قلی و عقلی اسالمی به مهت مهین مردم رو�ق گرفت بالد معروف خراسان . عباسی  بعهده گرفتند 

 و مرو گرفته تا هرات و زر�ج و بلخ و بست و بغشور  و غیره پرورشگاه علوم اسالمی و افکار و از مشهد



 139

�فوذ فرهنگ خراسا�ی و عجمی در دربار عباسیان و بغداد و سایر قلمرو های اسالمی . فرهنگ آن گردید 
مقتدر ترین  راجیل مادر مامونبدرجۀ بود که برخی از خلفا با ز�ان خراسا�ی ازدواج کرد�د که از مجله مرجیله یا م

  .  از توابع خراسان  زن هارون الرشید بود یا سیسخلیفه عباسی، دخرت استاد شیش

�فوذ سرداران خراسا�ی  در داراخلالفه بغداد به  آن اوج رسید که اگر یکی از امرای خراسان موضوعی را منی 
در موضوعی میا�ه اش با خلیفه بغداد املعتمد  صفار  لیثپذیرفت خلیفه آ�را �ادیده میگرفت چنا�چه یعقوب 

با وجودیکه  یعقوب شکست میخورد اما با وجود آن خلیفه منشور  . خراب  می شود  و به بغداد لشکر می کشد 
  .و بوی تفویض داشته  بود امارت خراسان را بنام او تا زما�یکه حیات داشت حفظ کرده

ه رسم اخلط زبان عربی و فارسی با کمی تفاوت  تا امروز  در یک این فرهنگ جدید ا�قدر مزج و اعتال یافت ک
شعرای  دری زبان به عربی  شعر میسرود�د و اکثر  پژوهشگران  آثار شان را به عربی . جدول  قرار دار�د

 و �ویسندگان دری زبان را  تضمین و استقبال را و �ویسندگان عرب آثار   شعرا�وشتند و بسیاری از شع
 یک مهکاری و �زدیکی  خاصی بین فرهنگ عرب و عجم این دو �ژاد خمتلف را بداخل �ظام قرآن و .میکرد�د 

این خراسان که حمل تقاطع در چار راه  متد�ی بود  هر چه را .حکومت امت اسالمی یکجا و برادر ساخته بود�د 
بر  عکس . نهای جماور به ار مغان داد از متدن اسالم و دستورات  این دین دریافت کرده بود  صادقا�ه آ�را به  سرزمی

بدون شک مردم خراسان . آن این خراسا�یان بود�د که افکار هند را بغرب و سایر  سرزمینها اشاعه کرد�د 
�ست اصالت خراسا�ی خود را  تا امروز در هویت ر داشت تواباوجودیکه در ملقای متدن های شرقی و غربی قرا

والت عظیم تاریخی هم �توا�سته است این  گنجینه متد�ی را از مردمان این افغا�ستان کنو�ی حفظ کند که حت
   54.خطه برباید
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  خبش هشتم

   ظهور اسالم

   رفع شبهات-پیغامرب اسالم) ص(حممد 

  – جهان بینی قرآن - 
  

بزرگرتین مرد تاریخ ، بنیان گذار بزرگرتین ا�قالب دینی و سیاسی و اجتماعی،با ) ص(حممد«
ان جها�ی ، که مسیر ز�دگی بشریت را از آ�چه  که بودبوضعی عالیرت دگرگون آغاز عربی و پای

ساخت بگو�ه ایکه پیآمد های آن شرق تا غرب را در بر گرفت، و تا کنون �یز ادامه دارد،و تا روزیکه 
  .خدا خبواهد ادامه  خواهد یافت 

رز و رقابت �ا پذیر در راه  عزم آهنین و راسخ، تفکر ژرف با پهنه های گسرتده ،بلند پروازی بی م
احقاق و گسرتش آئین اسالم، که حتی توا�ائی پایداری و مهسا�ی در برابر خود حقیقت را از فیروزه های 

می باشد،که این برتری  در ا�دیشه و طرز تفکر و عقل اعراب و حمیط ) ص(ساختار های شخصیت حممد
  .ز�دگی زمان خودش ، فرا تر  رفته است
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  بار ها در قرآن جمید از عمده مسائلی است که  تفکر در جهان  بینی اسالم دیده میشودواقعًا قسمیکه
 ؟زیرا هرگز پیغامرب اکرم �ه ختیلا�سان را خبدا �زدیک میسازد و توسط آن ا�سان خدا را می شناسد اما �ه 

لمًا برایشان وحی در مبادی امر و �ه در  طول مدت رسالت شان به خیال پردازی �پرداخته ا�د آ�چه که مس
و آ�چه از �تیجه ) که اولین ستون فقرات اعتقاد اسالم بر آن استوار است(شده است شامل  قرآن گردیده 

توسط یاران شان با هنایت دقت ضبط گردیده ) ص(احادیث و کالم آحنضرت(تفکر  حاصل داشته ا�د
ختیل ) ص(ش های پیغامربا�ه   �بی کریم لذا در دین اسالم و در رو. است و این دقت تا هنوز هم ادامه دارد

او کسی بوده است که در منظومۀ فکری اش میتوا�ست  حاالت .ارزش و ساما�ه ای �داشته است
اسرتاتیژیک  روز را درک کرده و در فرصت های مناسب آن را از جامعه مسلمین دفع میکرد که ما �ظیر آ�را 

رب و یاران شان  در مدینه را �تیجۀ مهین دفع فساد پیش از در مهاجرت مسلما�ان در حبشه و مهاجرت  پیغام
تفکر و ا�دیشه شان را بیشرت از حد و مرز  اعراب و حمیط ز�دگی زمان  واقع شدن افسد میدا�یم که 

 زیرا اوشان برعالوۀ اینکه �بی آخر زمان بود �د، ابر مرد فوق العاده و بی مهتای زما�ه ها�یز خودشان میدا�یم
  .شد�د، که جهان �ظیرش را �دیده و خنواهد دیدحمسوب می

ز�دگی او  واقعًا ا�طوریکه سنت خداو�دی  پذیرای مهۀ ا�ساهنا میباشد بوده است و واقعًا هر پدیده 
ای به ذات خود در مقابل پیغامرب مهان حالتی را داشت که سائر اشخاص به آن مواجه بود�د ، یعنی آحنضرت  

گز از خداو�د خبودش  چیزی خنواست و اگر میخواست  واقعه  خالف سنت  طبیعت خدائی هر
شعب بنی هاشم و شکسته شدن د�دان مبارک و �ا کامی در  جنگ احد و از دست دادن هبرتین یارا�ش 
صورت منی بست، ولی این به آن معنی �یست که آحنضرت از توا�ائی های که پیغامربان خدا داشته ا�د و 

 شاخصه شان بوددر ضمیر روشن شان تبلور داشت که البته معجزات  آحنضرت توسط لطائف و اهلاماتیکه
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که آیه های خاصی از پروردگار خباطر  منایا�دن دین وی و قوت  پذیرفنت اراده واخالص، خلق در مقابل  
  .اسالم از این حکم مستثنی میباشد

ن با اهداف اسالم و مسلمین منی بعضی ها جزیه رادر دعوت مللی که  به کفر خود پا فشاری دار�د هم خوا
دا�ندو �ظراتی هم در مورد ادیان زردشتی و  ادیان دارای کتب تذکراتی داده ا�د که با  �ظریات اینگو�ه 
اشخاص موافق �یستیم چه اسالم دینی است که در مهان طلیعه اش  راه خود را بطرف شرق و غرب  باز 

ن در جامعه مسلمان  با پذیرفنت جزیه منحیث دو عامل اساسی و کرده بود و از آجنائیکه سائر ملل غیر مسلما
عمده در جامعه اسالم مطرح بوده است؛ یک چون اسالم در بدو امر از رهگذر توا�ائی های مالی امکا�ات 
وسیع در دست �داشت تا ملل منقاد شده به اسالم را که اسالم را �پذیرفته ا�د در جامعه مسلمان عرض و 

وس شان حفظ باشد منحیث یک بایگا�ی  این پول از آهنا گرفته میشد و در مسائل ا�تظام دارائی و �ام
�ظام امنیتی آهنا مبصرف میرسید ؛ دو آهنا در دراز مدت  در جامعه مسلمین  مدغم میشد�د  ، البته بدون 

آزر ( گان آ�که جنگ و خو�ریزی ای در میان باشد چنا�چه دیده میشود  در ایران از  ما�ویت   و گرب
اکنون �شا�ی �یست  و مناسک مذهبی شان اکثرًا به سنن و عاداتی تبدیل شده است که به مسائل ) پرستان

دینی هر گز ارتباط منیگیرد باید اذعان داشت  که در امر جزیه گرفنت از امم غیر مسلمان یک 
ینهمه مردم را با مششیر منقاد اسرتاتیژی وسیع بشر خواها�ه  جای گزین بوده است ور�ه اسالم منیتوا�ست ا

واما امم . سازد و در آن صورت خوهنای زیادی ریختا�د ه میشد که حبال جامعه ا�سا�ی مصیبت بار  می بود
غیر مسلمان در مورد مشرکین و سائر منکرات حد و حدودی را تعین کرده ا�د هبیچصورت در جامعه 

وجه مشرکان را منی خبشد و آ�ا�یکه  از شعائر اسالم  پا مسلمان قابل تائید منیباشد ،زیرا خداو�د به هیچ 
بیرون میگذار�د و حقوق سائر مسلما�ان را پامال میکنند قابل  باز خواست  میباشد که از کوچرتین زره 

واسالم خباطر مهین جهان  بینی عظیمش در برابر  ایجاد عدالت  .آن خداو�د  باز خواست بعمل می آورد 
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 و بارزترین و راسخ ترین ادیان در کل جهان در متام ادوار میباشد که هیچ مفکوره ای به پایه از مجله قوی ترین
  . ارج آن رسیده منیتوا�د 

اسالم در راه �یل به گسرتش خود مهواره پیروا�ش را در راه ایثار و قربا�ی بیدریغ تشویق کرده است و آن 
تعین کرده و به اجنام آن ) ص( اسالم حضرت حممد چیزیست که آیات قرآ�ی حد و حدود آن را برای پیامرب

  .دستورداده است
هر چیزی را که در این راستا اجنام داده است مطابق به فرمان خداو�دی و ) ص(لذا حضرت پیامرب 

هدایات قرآ�ی بوده است و امر به جهاد در راه اهلل  به آیه های قرآ�ی صورت گرفته است و شهادت هم 
ه هر بز دل و تن پروری به آن منیتوا�د �ائل شود آیثار و  قربا�ی میخواهد و اگر مهین قربا�ی امریست از قرآن ک

که �تیجه  هدایت اهلل بود صورت منی بست  اسالم از کجا میتوا�ست در راه  گسرتش این دین بزرگ از 
این میباشد که باعث شرق تا بغرب کامیاب میشد و اینکه غنائم به  غازیان حالل دا�سته شده است �اشی از 

رب و ترس در بین کفار شده  وزود تر در مقابل  اسالم تسلیم میشد�د ، چنا�چه اگر به تاریخ  و یا  سیره 
که در صحیحین ذکر است مراجعه شود  ثابت میگردد که این مهه زمینهای پهناور کالً از ) ص(احنضرت 

د بلکه  صداقت و تفکر و تدبر  و عاملین اسالم در به اسالم �گرائیده ا�) ص(اثر متاس  مششیر بران حممد 
جنگ ها با ایثار شان باعث کامیابی مسلمین در جنگ ها شده است و من عقیده دارم هر ملتی که خود را 

و مهچنان  قرآن کالم اهلی است که مطابق .آماده قربا�ی بسازد به بزرگرتین مراجع قدرت تفوق می یابند 
�ازل شده است در مورد فتوحات اسالمی که ) ص(به پیامرب)ع(توسط جربئیل بضرورت و خواست زمان  ب

از عهد پیغامرب اغاز گردید شواهد ا�کار �ا پذیری موجود است که  امت اسالمی بر اصل برد و باری 
وقا�ومنندیهای که در اصلوب جنگها وجود داشته است حد اکثر کوشیده است تا میان خسارات و 



 144

 کمرتین  سطح آن تقلیل یابد  چنا�چه  در متون اسالمی آمده است که سپاهیان اسالم در تار و ویرا�ی بهشک
صومعه ها و جا های که هبر اسم و رسم خدا پرستش میشود محله �کنند ، اطفال و ز�ان و پیر مردان را 

 در فصل بر عکس ما در عهد متد�ی که. �کشند  ، باغها و  اماکن عمومی را ختریب �کنند و قص علی هذا
های قبل  در باره آن  تذکراتی داشتیم اکثرًا این اصل �ه در مهان وقت و  �ه حاال از طرف قشوهنای متخاصم 
غیر اسالمی مراعات �شده است  ؛زیرا در روزگاران  گذشته قرون و اعصار از کوروش و پسر او در 

 از صلیبیو�ی که بیش از سه مراتبه  قبل از میالد ، ازقیصر های رومی و اسکندر چنگیز  و �اپلیون ،530
در حدود سه صد سال در برابر جوامع خمتلف  جنگید�د و ایلغار های مهیب و سهمگینی را که غنائم 
بزرگی را �یز با خود داشت اجنام داد�د و  اما از آجنائیکه با پوچی و هیچی سرو کار داشتند  کوچکرتین 

روم  چندین صد سال در سر زمین افریقا و آسیای صغیرو اروپا امپراتوری . �شا�ه های از آن باقی منا�د 
تسلط داشتند ولی حال چه دار�د؟ ، هبمه حال این خود میرسا�د که در پشت سرهر حرکت سپاهیان 
اسالم یک حرکت  و موج منطقی ای از جهان بینی زیست و ز�دگی و فالح مهگا�ی �یز موجود بود که 

  .در پرتو قرآن اسالم را جها�ی ساختموجودیت و تداوم  این ا�دیشه 
دربسرت  مرگ عمویش ) ص(حممد« : عبدالغنی الرصافی از  قول حلبی و ابن هشام روایت میکند که 

در مقابل )ص(ابوطالب که قریش آرزو داشت حممد دین خود را ترک کرده جا�ب دار قریش شود  ؛ آحنضرت 
هید که با آن بتوا�ید بر اعراب فرمان روائی کنید؟و عجم را آیا میتوا�ید کلمه ای مبن بد:کفار قریش فرمود�د

 این سؤال استفهام آمیز پیغمرب اسالم این را می رسا�د که کلمۀ او آن قدر 55»بفرمان روائی خود در آورید؟ 
قدرت و صداقت دارد که در پرتو آن  عرب و عجم حتت یک فرما�روائی  قرار میگیرد که حکومت قرآن 

آیا واقعًا پدیده ای بزرگرت از پدیدۀ پذیرش اسالم و قبول دین آن در آن زمان . ۀ توحیداست و اصل کلم
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میتوا�ست �زد  مسلما�ان و یا کفار قریش وجود داشته باشد؟ البد که اسالم این کلمه را در عرب و عجم 
  .عجین کرده بود

 بند های کسری را به سراقه بن  �ویسنده اذعان میدارد که در سفر هجرت به مدینه  آحنضرت �ه تنها دست
مالک که از طرف کفار قریش مامور  قتل آحنضرت شده بود وعده داده بود، بلکه به وعده خود  وفا�یز کرد و  
دیری �گذشت که فارس در مقابل سپاهیان از جان گذشته  اسالم فتح و دست بند های کسری به 

ن است موضوع جنگ خندق که در حین کندن  چنی.سراقه و آئین اسالم مبردم فارس و خراسان رسید
بار دیگر قصر های شام حیره و مدائن را به سلمان و مهراهان ) ص(خندق در اطراف مدینه  احنضرت 

قل اللهم مالک امللک توتی امللک من تشاء و تنزع امللک ممن تشاء و تذل من تشاء :( وعده داد که این ایه �ازل شد
  56) قدیربیدک اخلیر ا�ک علی کل شی ءٍ

مالک حکومت ها توئی؛ هبر کس خبواهی حکومت میبخشی؛ و از هر کس خبواهی، ! بگو بار اهلا«
متام خوبی ها . حکومت را میگیری؛ هر کس را خبواهی عزت میدهی؛ و هر که را خبواهی خوار میکنی

ار میرفت که به  واقعًا  که این آیه ره کشای بزرگی برای مسلمین بشم57»بدست توست؛ تو هبر چیز قادری
مصداق آن علی رغم  ا�گیزه های منافقان مکه و مدینه فارس و روم دو امپراتوری بزرگ روز گار در 

  .مقابل حقا�یت اسالم به زا�و در آمد
آحنضرت (�ویسنده در مورد صبایاخواهر  عدی بن حامت که در زمره گروگا�ان جنگ بود وی را

ود که این عمل پیغامرب خدا را عملی با بزرگ منشی میدا�یم که در مورد مرمحت قرار داده و آزاد من) صلعم
این اهداف واقعًا دینی و خباطر احیا و ا�تشار کلمه .تاریخ ز�دگی شان کرارًا در وقایع خمتلفه اجنام داده ا�د

  .اهلل در جنب مد�یت های آ�وقت بوده است 
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عداد زیادی از اقوام  عرب و غیر آن  پیغامرب از گرویدن  ت) ص(بنا بر گزارشاتی که در زمان  �بی کریم 
اکرم مهواره مسلما�ان  را به سوی یک حرکت فرا جها�ی دعوت و تشویق میکرد تا مهه کشور ها در زیر پای 

و  از مهین  ظرافت و روشنی روان پاک آحنضرت . سپاهیان اسالم  یا  شکیب یا �ا شکیب کشوده گرد�د 
برای مسلما�ان  از وقت  می خبشید و حتی ) ص(تا هنوز فتح �شده را �بی کریم بود که مهواره سر زمین های  

سند کتبی برایشان آماده میساخت ، که اینکار و عملی شدن هر کدام آن از رهگذر روا�ی و استقامت 
های عقیدتی شور و شوق مسلما�ان را در کشودن سرزمین های تازه و گرایا�دن شان به اسالم  زیاده تر 

 معمای تاریخ �یز به تفصیل ن کتاب حممد بزرگرتی30 تا23 صفحاتخت که این موضوعات در میسا
   .مذکور است

  
  
  

  :فرما�روائی و قدرت
اگر تاریخ را ورق بز�یم و خمصوصًا ز�دگی پیامربان اهلی را مورد دقت  قرار دهیم از قبیل �وح و 

 قدرت قرار �داشتند تا شریعت خود را در بین هیچکدام در موضع ) ع(ابراهیم ،  موسی و عیسی و امثاهلم 
جوامع شان اشاعه بدهد و اما کار حضرت حممد پیغامرب آخر زمان از دعوت  پیغامربان سلف فرق دارد به 
این معنی که آحنضرت شگوفائی و ا�تشار دین  اسالم را در پرتو موهبت های خداو�دی در طریق  تفوق و بر 

یغامرب اسالم به عالوه هدف ا�تشار دین اسالم ، خواستار ا�تشار دین اسالم  ؛ زیرا پ. رت میجستتری   قد
موج بزرگی از جنبش ، دینی ، سیاسی ، واجتماعی بزرگ « در یک  صفحۀ بزرگی از جهان با ایجاد 
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عربی است که خنست بدست اعراب و با فرما�روائی آهنا بر دیگر اقوام آغاز شده و سپس هبره آن شامل 
را ایثار و از خود )ص(از ویژگیهای اخالقی حممد « الرصافی یکی » .ا�ان گرددمهۀ مسلم

که دلبستگی اش  صرف به زن ، بوی خوش و مناز بودو جز آن را با تنفر و . گذشتگی او میدا�ست
از شخصیت بزرگ این مرد کریم بود که خداو�د پذیرفت در پهلوی �امش �ام حممد  » ا�زجار می �گریست

 اهلل  عجین و پیوست گردد تا دین  او و کلمۀ او از سایر ادیان متمایز باشد حتی خداو�د در منحیث رسول
من هیچ پاداشی : بگو) قل ال اسئالکم علیه اجرًا اال املودَّهَُ فی القربی: ( فرمود23قرآن در سوره شوری آیه 

کتاب خود اظهار میکند که الرصافی در .از مشا بر رسالتم  درخواست منیکنم جز دوست داشنت �زدیکامن
پیغامرب دوست �داشت تا امر فرما�روایی را در یک دایره تنگ و بسته �گاه دارد، زیرا هرچه گسرتس این 

لذا رهربی فرما�روایی را  خمتص به قریش �ساخت ودر حلظات .دایره بیشرت باشد پیروان او بیشرت خواهد بود
ضح �ساخت و آن را به شوری و اتفاق آراء در میان آخر ز�دگی اش �یز مسئله  جا�شینی خود را وا

و  برای خویشان �زدیک و خا�واده خود دوستی امت را اختصاص دادچنا�چه قرآن . اعراب و بیعت قرار داد 
بگومن هیچ پاداشی از مشا به  «3»ُقل ّلا أسََالکمُ عََلیهِ أجرًاإلَُا اَملودَّهُ فِی الُقرَیی«:در این مورد میفرماید

و به این ترتیب بر تری آ�ان را  �سبت بدیگر .»لتم درخواست منی کنم جز دوست داشنت �زدیکامنرسا
او خواست تا امر فرما�روایی را در یک دایره خارج از حمدوده خا�واده )33مهان ، ص .(قریشیان بسنده منود

از این سبب .ده شودمیعان دهد تا این دین که خداو�د پشتیبان آن است در دایره  بزرگ و جها�ی گسرت
رهربی دین خود را در بین  قریش بگو�ه بی چون و چرا قرار �داد  و آ�را منوط به شوری قرار دادکه امتش 
در اولین امتحان این هدایت قرآ�ی را به جتربه بنشا�ند و اسالم را از آن طریق صاحب جمد و تعالی ساز�د که 
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خلیفه چهارم اسالم بگو مگو ها به جنگ های کشیده شد بعدًا در مورد جا�شینی و یا عدم آن در زمان 
  . که اسالم تا امروز از آن ضرر میبیند

در مورد دوستی با خا�واده دیری �گذشت که  یکتعدادمردمان این دوستی در حق خا�دان را بسرحد 
ستی را به غلو رسا�ید�د که الرصافی در کتاب خود از این طریقه های که در اعتقادات شان شدت دایره دو

خا�دان حبد غلو و باالتر از آن حبد عبادت رسا�ید�د  بشدت �کوهش کرده است و بعضی از مسلما�ان در 
برابر مهر و دوستی با خا�دان حممد راه زیاده روی و گزافه گویی در پیش گرفته ، و با گذشت 

ویی های مادی از سوی زمان آ�را گسرتش داد�د، که در این راه دسیسه های سیاسی از یک سو و سود ج
  .دیگر ، گسرتش آ�را دامن زد�د

سیاست هیزم این آتش بود و آز و �یاز های مادی ما�ند باد برآن ، تا جائیکه :الرصافی عالوه میکند که
آورده بود خباکسرت تبدیل کرد�د ، زیرا مسلما�ان  پا را از ) ص(شعله های فروزان این دین توحیدی راکه حممد 

کشا�د�د، و به زیارت گور های  آهنا مهچو جح خا�ه خدا ) عبادت(اتر هناده و آ�را به مرز مرز دوستی فر
و از آهنا �ه از ...و مها�گو�ه که برای خدا �ذر و �یاز میکنند برای آ�ان �یز �ذر و �یاز میکنندو. پرداختند

د که آهنا شفیع و میاجنی آ�ان و بر این باور ا�. خدا  بر آورده شدن خواسته هاو �یاز های خود را میخواهند
او گریه و زاری و مامتی را که با فرارسیدن ماه حمرم در عراق اتفاق می افتد رااین .�4زد خدا میباشند

که به هنگام فرا ... «:چنین به  تصویر کشیده است که با اعتقادات اسالم هیچ �وع مهخوا�ی ای �دارد
مرد عزا میگیر�د و جملس های عزاداری برپا میکنند ، و بر زن و . رسیدن ماه حمرم به اوج خود می رسد 

و میخواهند با این کار �زدیکی بدرگاه خداو�د  پیدا کرده و آ�را جزو عبادت  . سر و سینه خود میکوبند 
  :خدا بشمار می آور�د که �ویسنده چند شعری �یز گفته است که ترمجه آ�را می آوریم 
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 با تبّری از �ادا�ی آهنا خواهی - که کف دستها بر آ�ان می کوبند–نی اگر سینه های ُلخت آهنا را ببی
سر اجنام این حمبت ها ی بی ا�دازه و پایان .خبدا این گریه ایست که ملت ها را خبنده وا میدارد : گفت

، سر چشمه  فتنه ها و ا�گیزه جنگ ها و دو دستگی ، و در گیریها و کاشنت بذر های دمشنی های 
که سر اجنام آن فروپاشی و پایان  دولت عباسیان و بیرون رفنت فرما�روایی .ن مسلما�ان گردید مذهبی  میا

  5».از دست اعراب گردید
جعل کرده ا�د از آن آ�طور استنباط میگردد که ) ص(آهنا احادیثی راکه در زمینه  حمبت آل حممد   

 خدای یکتا و عبادت او دعوت میکنند را بعنوان پیامربی  که  مردم را بسوی معرفت) ص(حممد «خداو�د 
�فرستاده است ، و �ه برای رهربی آهنا براه راست،و �ه برای بیرون کشیدن آهنا از تاریکی ها بسوی �ور ، 

تنها با این عشق و حمبت ... و .بلکه وی را فرستاده است تا مردم را به حمبت اهل و بیت خود دعوت مناید
  6»؟.ند وارد هبشت شو�دمیتوا�)ص(شان �سبت به آل حممد 

که من در این مورد با او هم عقیده هستم اما �ه به آن سرحد  که اهنا را از دایره  اسالم  بکلی بیرون 
  .ساخت

قطعًا درست ) ص(در مورد احساسات و گرایشهای قومی که کتاب اذعان دارد در مورد آحنضرت 
چنا�چه  . ه مصداق آیه قرآ�ی �زدیک تر بود �یست زیرا �زد آحنضرت  فقط آ�کس که تقوی بیشرت داشت ب

حضرت بالل که یکنفر سیاه  پوست و از افریقه بود و سلمان که موالی ای از فارس بود  در �زد آحنضرت  از مهه 
ین را می رسامن ن اا�آو به ).35تا 33صص.(شدت رد میکنم�زدیکرت و سرور تر بود و من این موضوع را ب

 دین اسالم در شروع عربی خود بود و حتی تا پایان  حیات شان این جنبش که در زمان بعثت آحنضرت
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از شبه جزیره  عربستان خارج �گردیده بود که آحنضرت متوجه سایر ملتها میشد�د ، ) ا�تشار اسالم(
ارسال �امه ها به پادشاهان و امپراطوران آن دوره از قبیل دولت های فارس ، روم  و مصر خود رسا�نده  این  

در جاذبه پذیرش دین اسالم متام  ملتها را میخواست سهیم و با ارزشهای ) ص(پیغام است که آحنضرت 
  7اسالمی و عقاید قرآ�ی  جتهیز مناید که این حرکت را در آخرین روز های  حیات شان به اسامه بن زید

  . سپرد�د که بعد از  وفات شان  این گسرتش راه جها�ی شدن خود را باز کرد
سرور گرامی اسالم  در آخرین روز های  حیاتش به این �قطه اذعان فرمود�د که سیادت و ) ص(دحمم

سیاست و گسرتش دین را بر زمه قریش که در آن زمان از واالترین  ارزش های زیست و آگهی های 
رش و سیاست و حیات بر خوردار بود�دبر گمارد  که اگر در آن شرایط اقوام قوی تر از قریش که در پرو

پیرایش دین اسالم دست بلند میداشتند �یز میگماریدزیرا حضرت شان بار ها تأکید داشته ا�د که در �زد 
اوشان  از اعراب و عجم و هر ا�سا�ی که به تقوی �زدیکرت باشد برگزیده ترین  بشمار می آمد و اما 

 اسالم �شود و از این خباطریکه وراثت و ار تباطات خو�ی در آیند ه باعث میراثی شدن ارزش های
رهگذر  فتنه و آشوب بین مسلمین ایجاد �گردد وابستگان خا�واده خود را به این لطیفه که امتش 
دوستدار آ�ان باشد بسنده کرد که الرصافی �یز در کتاب خود بر این �قطه اذعان داشته است و به یک رشته 

گواری را بار آورد که باعث دو دستگی در دین مطالبی می پردازد که واقعًا در آینده اسالم تأثیرات �ا
که در دعوت مردم « الرصافی در کتاب خود به این مبحث مفصالً پرداخته و اذعان میدارد .اسالم گردید

به ابراز حمبت �سبت به خا�دان خوداینچنین راه گزافه گویی و زیاده روی را در پیش گیرد و حمبت 
در اینجا عقل حکم میکند که  اینگو�ه احادیث .خود قرار دهدآهنا را هدف اصلی پیغامربی و دعوت 
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پس از او و از طرف مردمی که هدف سیاسی و مذهبی ویژه ای را د�بال میکرده ا�دساخته و پرداخته شده  
  8».ا�د

رابعنوان پیغمربیکه بسوی ) ص(از آجنایکه خداو�د حممد «الرصافی در د�باله این حبث اظهار میدارد که
ای یکتا و عبادت او و برای رهربی آ�ان براه راست، و برای بیرون کشیدن آ�ان از تاریکی ها به معرفت خد

سوی �ور فرستاده است �ه برای آ�که تا مردم را  بسوی اهل و بیت خود دعوت منایدو این احادیث  راکه مشعر 
 �سبت به آل است بندگان از عذاب آتش جهنم جنات خنواهد یافت،مگر با عشق شان و حمبت شان

و تنها با این عشق میتوا�ند وارد هبشت گرد�د، و ایمان و فرمان برداری شان هر گز سودی )ص(حممد
  . از جهان بد�یای دیگر برو�د) ص(خنواهد خبشد، چنا�که بغیر عشق آل حممد

ت و علمای اهل تسنن و مذاهب اربعه به این امجاع دار�د که این احادیث کذب حمض و موضع و جمهول اس
الرصافی �یز این �وع  ادعا ها راکذب حمض و از احادیثی میدا�د که در آن غلوی آشکار وجود دارد که برای بر 
ا�داخنت �ظم و اخوت در جامعه اسالم  در جمموعۀ  احادیث جای گیر شده است که به وحدت و دین 

  » .اسالم و ارشادات �بوی مهخوا�ی �دارد

  : واقعه حدیث اهل بیت
در حج الوداع متام  یاران خود را طلبید و ) ص(�بی کریم«قعه حدیث اهل بیت  اینطور است که اصل وا

فامنا أ�ا بشر یوشک أن یأتی رسول اهلل فأجیب و أ�ا  �ارک فیکم !أما بعدإ أیها الناس :این خطبه را ایراد فرمود�د
ستمسکوا به و اهل بیتی أذکر کم اهلل فی اهل الثقلین  أوهلما کتاب اهلل  فیه  اهلدی و النور فخذوا کتاب اهلل و ا

  .بیتی
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بعد از محد و ثنای  پروردگار ، من �یز بشر هستم ، ممکن است پیک خداو�د  فرا رسد  و من به آن لبیک 
گویم ، من در میان مشا دو چیز گرا�بها می گزارم ، یکی کتاب  خدا  که در آن هدایت  و روشنایی 

در باره اهل بیت  خویش  خدا را واسطه قرار .   و دیگری اهل بیت من است  پس آن را حمکم بگیرید
  9».میدهم ، مجله آخر را سه بار  تکرارفرمود�د

در مقطع زما�ی ایکه قرار داشت و اعراب و باخلصوص قریش را  در اشاعه و ) ص(علی رغم اینکه حممد 
الرصافی به آن اذعان دارد ولی منیشود هدایت و تنظیم دین اسالم به سروری و امامت  بر گذیده است که 

این موضوع را به گرایش های قومی و عشیره یی که بعضی ها �سبت میدهند حمق دا�ست ، زیرا آن 
حضرت با این طرز فکر خود میخواست که با موجودیت قوم قریش و اعرابی که تا آ�زمان بدین اسالم  روی 

ش یافته بود میخواست تا توسط آ�ان جنبشی را که آغاز آورده و ایمان به جهاد در تار و پود شان گسرت
منوده بود به پیروزی رسا�د، چرا که در مقطع ایکه دین اسالم به توسط  پیغمرب اکرم اشاعه می یافت هنوز اکثر 

عه اقوام و قبایل قریش این دین جدید و �و پا را �پذیرفته بود�د، لذا دلیل موجه در این زمینه �بود امکا�ات  اشا
دین در آن مقطع زما�ی بدون سروران قریش که در شبه جزیره عربستان دارای هیبت و منزلت و در 

در احادیث مکرر )ص(شجاعت بی �ظیر  و در ایثار از جان گذر بود�د امکان �داشت ور�ه احنضرت 
به این �کته خودزمینه های برابری و مساوات را میان ا�ساهنا تأکید کرد�د که کتاب الرصافی �یز مشعر 

  .است
  :در منشور عدالت در حج الوداع  اعالم فرمود�د که) ص(چنا�چه  احنضرت 
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أال ال فصل اعربی علی  عجمی و ال لعجمی علی .ایهالناس إ أال ان ربکم  واحد  و ان اب أباکم واحد«
اخواملسلم و ان ان کل مسلم أ) مسند امحد(عربی و الأل محر علی أسود و ال ألسود علی أمحر إال اللتقوی 

 أرقاءکم أقاء کم أطعموهم مما تأکلون – و طربی و ابن اسحق 1/93 مسند حاکم –املسلمین أخوة 
  ». ابن سعد–واکسوهم مما تلبسون 

مها�ا  پروردگار مشا یکی است  و مها�ا پدر مشا یکی است ، هیچ فرد عربی  بر عجمی  و یا ! ای مردم 
 پوست و سیاه پوست بر سرخ پوست ، فضیلت و برتری �دارد ، عجمی بر عربی ، سرخ پوست بر سیاه

. هر مسلمان برادر مسلمان  دیگر است  و مهه مسلما�ان  با یکدیگر برادر�د. مگر از جهت تقوی 
غالمان مشا غالمان مشا ا�د  هرچه مشا خبورید  به آهنا خبورا�ید  و هر چه خود می پوشید  به آهنا 

  10.بپوشا�ید

  )ص (جا�شینی حممد
باید بگویم که پاسخ این پرسش به دو :الرصافی در مورد جا�شینی پیغامرب اکرم اینطور �گاشته است

. می بایستی در مهه زمینه ها به مشورت  بپردازد ) ص(خنست اینکه حضرت حممد :دلیل منفی است
کسی را «ند کهو در حدیثی از ابو هریره �قل میک11»فی االمروشاورهم«چنا�که در قران جمید آمده است

 و مها�ند آن حدیثی از حضرت عایشه 12».�دیدم که به ا�دازه رسول خدابه اصحابش مشورت کند
ولی باوجود آن در هنگام رحلت در » کسی را �دیدم که به ا�دازه رسول اهلل با مردان مشورت کند«)رض(

فت بر میگُزید بی مورد جا�یشین خویش کسی را بر �گزیدو بالفرض اگر در این امر بزرگ یعنی خال
                                                 

ـ باوجوديکه در بين ملل و امم ديگر رسم بر آن بود که بردگان لباسهای مخصوص داشته باشند تا با آن از موالی خود فرق شود اما  10
ر داد تا راه پيغامبر خدا اين رسم را برداشت و استفاده از نعمات مادی را برای آقايان وبردان امر الزمی و دستوری از دساتير اسالم قرا

 .برای برچيده شدن بساط  برده داری کوتاهتر گردد
 159ـسوره آل عمران ، آيه 11
 16373،ُمسند احمد، مسند الکوفيين،حديث شماره1632:ـُسنن ترمذی،کتاب الجهاد حديث 12
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شک در این مورد با یاران و اصحاب  خودرایز�ی میکردمهچنان که در سایر موارد با یاران مشورت 
مینمود�دو هرگز بدون مشوره یاران خود کسی را بر منیگُزیدو چنا�چه اگر سخنی در این باره میبود 

رفت، چرا که این موضوع از امهیت باالیی راویان حدیث آ�را حتمی �قل میکرد�د یا در سیره ها از آن ذکری می
سنت  مشورت را با رفتار خودبرای ) ص(و از جا�ب دیگر میبینیم که حممد .بر خوردار بوده و میباشد

  .مسلما�ان جبای گذاشته است
اصل مشورت را برای آهنا وضع منود ، تا در مهه زمینه های ز�دگی باهم به مشورت ) ص(آحنضرت 

 و دوم اینکه کار بر گُزینی  جا�شین 13»وامرهم شوری بینهم«در قرآن آمده است بپرداز�د، چنا�چه 
هرگز اجنام �شده است، زیرا چیزی که دال بر این مسئله باشد ، �ه در قرآن و �ه در حدیث �قل �شده است 

ی از ز�ان صرفًا چیزی که از آن مسئله هنایت بزرگ باقی ما�ده است  اشاره و ایمایی است که میان او و برخ.
) رض(آحنضرت اتفاق افتاده است ، از مجله دستور وی به جهت به عهده  گرفنت امامت به حضرت ابوبکر 

و اذعان .الرصافی این قضیه را دلیل روشن برای بر گزیدن ابوبکر به جا�شینی پیغامرب منیدا�د. میباشد
وإذا أسرَّ النبیُّ ِإلی بعض ازواجه «.خوریم میدارد که در سوره حتریم به گفته های حمرما�ه او با ز�ا�ش بر می

  .و چنا�چه پیغمرب رازی را برای برخی از ز�ا�ش فاش منود،»حدیًثا
سپس اذعان میدارد که به گفتۀ برخی از تاریخ �ویسان و مفسران منظور از برخی از ز�ا�ش ، حفصه 

یه قبطی بر خود و خالفت ، است و رازی که در باره آن سخن رفته ، حتریم مار)رض(دخرت حضرت عمر
تومحاتی را در این مورد از قول تاریخ �ویسان یاد کرده )الرصافی(سپس وی .ابوبکر و عمر پس از وی میباشد

او در این مورد اذعان . دور از شأن و بزرگواری شان است)ص(است که ذکر آن در شأن �بی کریم 
چنین تفسیری داشته باشد چرا که )ص( آحنضرت میدارد که معنی آیه فوق الذکر �باید در  مورد جا�شینی

                                                 
 38ـشوری ، ايه  13



 155

باالتر از رمز و رازیست که در میان خودش و برخی از ز�ا�ش باشد ، زیرا مهۀ )ص(مسئله جا�شینی آحنضرت
مسلما�ان را در بر میگیرد و پایه و مصلحت مهگا�ی است ، که باید بگو�ه آشکار باشد �ه راز و 

  .رمز
عیان آ�را �قل میکنندو دستاویزی برای اثبات حقیقت علی در وی در مورد حدیث غدیر خم که شی

قرار داده ا�د، و به آن تکیه و استدالل میکنند ، باید گفت که در این حدیث �یز ) ص(جا�شینی پیغامرب 
گفته است ) ص(تعین جا�شین صورت �گرفته است، و مهۀ داستان عبارت از این است که حممد 

کتاب شخصیت  و سپس مولف.آ�که موالی او هستم علی موالی اوست » یمن کنت موال فهذاا علی مول«
  :حممدی به این رخداد در مورد می پردازد

قبیلۀ در (احنضرت پیش از عزیمتش به حج الوداع، خالد بن ولید را به یمن گسیل داشت تا مردم مهدان 
ا جای او را بگیرد، و را گسیل داشت ت) رض(را بدین اسالم در آورد، ا�دکی بعد حضرت علی ) یمن

در مکه بسر می برد و مردم ) ص(آحنضرت )رض(خالد را برگردا�د ، به هنگام باز گشت علی 
و ) رض(مهدان با زور به دین اسالم در آمده بود�د،، در این رخداد تنش و در گیری بین  حضرت علی

یب که �زد پیغامرب خدا رفته  و علیه برخی از یاران  مهراهش بروز کرد، که از مجله شخصی بنام بریده بن احلص
بر سر او آورده بود برای پیغامرب علیه السالم ) رض(علی زبان به شکوه و گالیه باز منود، و آ�چه را که علی 

آن حضرت از گفته های او سخت خشم گین شد و به او گفت ای بریده ، از علی خرده .شرح داد
احب اختیار جان و مال مسلما�ان �یستم؟بریده گفت مگیر ، علی از من است و من از علی، آیا ص

  .پس آ�که من موالی اویم علی موالی اوست:گفت)ص(آری ای رسول اهلل ، حممد 



 156

حممد صلی اهلل (در اینجا کسی جز بریده ، در این گفتگو با پیغامرب خدا �بوده ولی هنگامیکه 
 خم رسید ، بر آن شد که مهۀ یاران خود در هنگام باز گشت به مدینه به حملی بنام  غدیر)علیه و سلم

سخن )رض(را از این رخداد آگاه مناید، پس آ�ان راگرد آورد و در پی خطبه ای ، از ارزشهای علی 
را�د ، و او را از اهتاماتی که از سوی یارا�ش در این باره باو وارد شده بود پاک و منزه اعالم کرد، و حق را به 

  .ر او خرده گرفته و او را متهم به بی عدالتی و حسادت کرده بود�دچون یاران علی ب. علی داد 
�زد : در این خطبه پس از آ�که سفارش اهل بیت خود را به مسلما�ان کرد  گفت) ص(سپس احنضرت 

سپس دست علی راباال برد و . و اهل بیتم ) قرآن(مشا دو چیز  را به اما�ت می گذارم کتاب خدا 
 م ، علی �یز موالی اوست ، پروردگارا پشتیبان آن باش که از وی پشتیبا�ی کندآ�که موالی او بود: گفت

و دوست بدار آ�که او را دوست میدارد ، و متنفر باش از وی که از .، و دمشن آن باش که  باوی دمشنی کند 
 و مایوس بدار آ�که او وی متنفر باشد، و یار باش آ�که را یار او باشد ، و یاری منا آ�که را که او را یاری مناید ،

  در این خطبه �شا�ه ای از جا�شینی و 14.را مایوس سازد و هرجا که باشد حق را جبا�ب او گردان
خالفت بنظر منیرسدو چنا�چه اگر خواسته آحنضرت براین میبود که علی را خلیفه قرار دهد ، جبای یک 

خیلی کوتاه و بصورت مشوره ) ص(چنین خطبه  عریض و طویلی که قسمت کوچک آن �قل شد پیغامرب 
وی الرصافی در این مورد �ظر خوا�نده را خواسته و در .علی پس از من  خلیفه من بر مشا است  : میگفت

هرچه بوده این حدیث  یکی از روایت های بیشماریست  که پس از گذشت صد :ادامه پرداخته است 
  راه به کتاهبا پیدا کرد و مورد تصحیح برخی سال �قل زبا�ی و کشمکش بین خواهشات و هوا های مغرضا�ه

از راویان حدیث قرار گرفت ، و برخی �یز در درستی آن شک کرد�د ، ما�ند ابوداؤد و ابو حامت رازی، و 
پروردگاراپشتیبان آن باش که از وی «برخی از آهنا حتی مدعی شد�د که آ�چه در این خطبه  از مجله این 
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مجالت ساختگی  و ادعایی میباشد که ، جبهه گیریها و حُب و » یت تا آخر روا...پشتیبا�ی کند
بغضهای مغرضا�ه از طریق اضافه یا حذف کردن و یا خرده گیری و تصحیح ، حدیث مزبور رابازیچه و 
مورد دست کاری قرارداده ا�د، بگو�ه یی که شیعیان پیرامون آن روایت کرده ا�د  که پیغامرب به علی 

به رهربی علی بر مردم تسلیم « و مهچنین » ادر و صی و جا�شین من در دینم میباشیتو بر« گفته است 
    15.و حدیث های ساختگی دیگر»شوید

او الرصافی با عاقال�ه ترین شیوه به این مسئله می پردازد که مایه قبولی اهل مذاهب اربعه �یز 
د و روایت هردو  تائید روایت های ساختگی کنار گذاشته شودو در مقابل چیزی که خر:میباشد

�یست که، بدین گو�ه و وارو�ه  آ�چه که خود برای ) ص(میکند یعنی پذیرفنت این حقیقت که شایسته حممد 
امت خود بر قرار منود ، که مها�ا اصل شوری است ، برای خود جا�شینی بر گزیند ، زیرا این کار با 

  .ه کار های مهم  سر�ا ساز گاری دارد  ماموریت اهلی  وی در لزوم مشورت  با یاران خود در مه
این معنی را میدهد که حضرت علی از سایر )ص(آیا گفته پیامرب :وقتی از امام �ووی پرسیده شد

» آ�که موالی او هستم علی �یز موالی اوست« از این گفته پیغامربکه )ص(مسلما�ان و یاران آن حضرت
مت مسلما�ان شایسته و برتر بردیگران چنین باید �تیجه گرفت  که علی در خالفت و اما

بر چنین معنی داللت �دارد ،بلکه �زد علمای قابل اعتماد و صاحب �ظر در این زمینه ، : است؟پاسخداد
 در اینجا 16.معنی آن اینست  که هر که من یار و پشتیبان و دوستدار او میباشم و علی چنین میباشد

مرب اسالم معنی موال عبارت از آقایی است که میباید او را الرصافی اذعان دارد که در این گفتار پیغا
آ�که موالی اویم علی �یز موالی «)ص(دوست داشت و از تنفر از وی اجتناب کرد، زیرا گفتار پیغامرب 
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در باره او بر زبان ) رض(اوست در پاسخ به آن کسی بوده که سخنا�ی �اشایست و دور از شخصیت علی
 هایی کرد که علی از آن پاک و منزه است و از این رو معنی این سخن این خواهد بود که را�ده و او رامتهم بکار

در امامت ) رض(او را باید دوست بدارید ، آیا این سخن میتوا�د دلیلی برای بر تر بودن علی 
  باشد؟»خالفت«

د تا روزیکه خالفت به �ویسنده اذعان دارد که علی �یز از روزیکه این خطبه را از زبان  پیغامرب اسالم شنی
وی واگذار شد هر گز ادعای این را �داشت  که بعد پیغامرب خود را مستحق بر خالفت  بدا�د و 

دلیل بر این است که هرگز خنواست خود را خلیفه بال فصل بعد از وفات ) رض(سکوت آحنضرت علی
 آ�طور  مورد حتقیق قرار داده و با اسناد واقعًا که الرصافی با شیوه هنرمندا�ه ای این موضوع را.پیغامرب بدا�د 

�سبت میداد�دمنزه ) رض(اول اینکه شخصیت علی را در مقابل اکاذیبی که به علی : ثابت ساخته است 
سوم  این موضوع را  . دوم شان و حمبت  حضرت پیغامرب اسالم را در برابر او بیان منوده است.ساخته است 

ر گز بعد خود خلیفه تعین �فرموده بلکه این را به امجاع و شوری امت ثابت ساخته است که پیغامرب خدا ه
واگذار فرمود�د تا در اول قدم در راه حفظ اسالم یاران گرامی او با پیروی از ا�دیشه اسالم و اهداف 

چهارم ثابت شد که متصل به فوات آن در گرا�بهای اسالم  یاران صدیق آن . قرآن گذاریده باشند 
�ایی آن را یافتند تا جا�شینی شایسته برای پبغامرب اسالم در حالی تعین منایند که مورد توا)ص(حضرت 

پذیرش مهه مسلما�ان بود و تاریخ شاهد است که متام این مهه بگو مگو ها درشروع قرن دوم  از هجرت 
د ولی از توسط دمشنان اسالم راه باز کرده و سبب فرقه گرائیها و یک سلسله �ا هنجاریهادر اسالم ش

آجنائیکه قرآن مهیشه هادی و رهنمای اسالم بوده است مسلما�ان بر آن �ظر داشته مطابق به احکام آن راه 
در مورد امامت و ) رض(چنا�چه وقتی از علی .های عقیدتی خود را حفظ و استحکام خبشید�د

ر داشتم، اولین کسی خبدا، اگر اولین کسی بودم ، که او را باو: جا�شینی پیغامرب پرسید�د ، گفت 
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خنواهم بود که به او دروغ ببندم، من چنا�چه از او دراین مورد عهدی در دست داشتم هرگز منیگذاشتم 
�یابت او را بر منربش بدست گیر�دو با این دست هایم با آهنا » منظور ابوبکر و عمر«برادران َتِیم و عُدی 

   17می جنگیدم 
سخت ) ص(گامیکه بیماری بر پیغامرب اسالم حممدهن: و در روایت های دیگر آمده است 

گردید ، عباس عموی علی  �زد او رفت و به او گفت برخیز تا �زد رسول اهلل برویم تا اگر خالفت در 
  .ما است از آن آگاه گردیم

به خالفت برگزیده شده بود، بیشک به عمویش عباس ) ص(چنا�چه علی  پیشاپیش از سوی حممد 
  . این کار �یست،پیغامرب خالفت را مبن سپرده است�یازی به: میگفت 

سید سلیمان �دوی در مورد حدیث قرطاس که بعد از واقعه غدیر خم یکی دیگر از ادعاهای بدون 
چنا�چه این شبهه پیش آیدکه چگو�ه روایت «:سند از طرف جعل کاران اسالم میباشد آورده است که

�قد درایتی  یک : قرار میگیرد  ؟ باید در پاسخ گفتصحیح خباری و صحیح مسلم  مورد �قد درایتی 
لذا روایت قابل استناد (روایت به این مفهوم که راوی متام  فراز ها و موارد  آن روایت را  ذکر �کرده است 

مطرح شود  و ) ص(سهل تر از این است که  که موضوع ختلف صحابه  از اجرای دستور پیغامرب اکرم ) �یست
  .به رسول خدا  و طرح آن  به حضرت عمر �سبت داده  شود» هذیان میگوید «مجله اها�ت آمیز

شده باشد ، بعد ) رض(ما�ع از �وشنت  خالفت �امه  حضرت علی ) رض(ثا�یًا فرض کنیم که حضرت عمر 
از آن پیغامرب  اکرم سه روز دیگر در قید حیات بود�د  خمصوصًا در روز وفات  بقدری شاداب  و سر حال 

عازم ) رض(که  صحابه فکر کرد�د بیماری آن حضرت  مرتفع شده  و بر مهین اساس ، حضرت ابوبکر بود�د 
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میتوا�ستند آن وصیت �امه را بگو�ه یی بنویسند و یا ) ص(لذا آحنضرت . حمل خود در خارج از مدینه شد 
ین ادعا را شیعه �یز به اطالع افرادی برسا�ند  که حضرت عمر اصالً از قضیه  مطلع �شود ، در حالی که ا

  .مطرح �کرده ا�د
میبود ، با ) رض(واقعًا �وشنت �امه  و سند خالفت  حضرت علی ) ص(اگر قصد پیغامرب  اکرم : ثالثًا

توجه به قراین و دالیل ، خود حضرت علی  که در آن مجع حضور داشت  و یا افراد دیگر از اهل بیت و بنی 
ویش  به آن استناد میکرد�د، در حالیکه در هیچ کتابی چنین ادعایی هاشم  بر اساس آن ، برای اثبات حق خ

  .ثابت  و مذکور �یست
قصد �وشنت وصیتی را داشتند  حاال باید بد�بال این موضوع باشیم  ) ص(می پذیریم که پیغامرب اکرم : رابعًا

 وصیتی داشتند یا چه بوده است؟ و آیا در سه روز باقی ما�ده)  ص(که وصیت مورد �ظر پیغامرب  اکرم 
) ص(بشنویم که در جلسه ای که رسول خدا ) رض(خیر؟ خوب است این موضوع را از زبان حضرت علی 

از مسند امام  » البدایة و النهایة«قلم و دوات خواستند  حضور داشت که عالمه ابن کثیر دمشقی در کتاب 
مبن دستور داد�د  قلم و ) ص( خدا رسول: از حضرت علی  روایت است  که میگوید «:امحد �قل  می کند

کاغذی بیاورم  تا چیزی بر آن بنویسند  که امتش بعد از وی  گمراه �شود من از این بیمناک شدم  که اگر 
: بد�بال قلم و کاغذ بروم ، آحنضرت ممکن است وفات کنند و من در آن حلظه �باشم ، آ�گاه اظهار داشتم 

مشا را به حمافظت بر مناز ، : ایشان فرمود�د . گران می رسامن من وصیت مشا را حفظ میکنم  و به دی
که این موضع را سنن ابن ماجه  و �سایی �یز روایت . ادای ذکات و رفتار �یکو  با بردگان ، وصیت میکنم

  18»5/250البدایه والنهایة جلد «.کرده ا�د
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سوم / قول سیره حلبی جو عباس از) رض(این موضوع دال بر گزارشی از الرصافی است که از علی 
و این مبا میرسا�د که حدیث قرطاس ما�ندواقعه غدیر خم از مجله جعلیاتی .  استناد جسته ا�د276،

  .  است که به هبرتین امتان آحنضرت هتمت بسته ا�دتا باشد که اسالم را از پشت سر ضربه زده باشند
شده بود�د تا خلیفه پیغامرب ا�تخاب روزیکه مسلما�ان در سقیفه خباطر برگزیدن امیر مسلمین مجع 

گردد و این در حالی بود که دو ماه بیشرت از خطبه غدیر خم �گذشته بود و هنوز سخنان پیغامرب آویزه 
�گفتند خالفت در غدیر خم به حضرت ) قریش(ومهاجرین )اهل مدینه(گوشهای مسلمین بود ا�صار

بابت خود ادعا داشتند تا یکنفر از ا�صارو یک �فر از جا�ب پیغمرب تفویض شده است واز مهین ) رض(علی 
امامان ، خلفا و فرما�روایان از «:این را �ه پذیرفت و گفت) رض(از قریش امیر باشند که حضرت ابوبکر 

که هم مرد مششیر و رزم بود و هم مرددا�ش و تعقل و تأمل، )رض(زما�یکه این خرب به علی » قریش می باشند
که او ( می جنگید، از بیان حق �یز حلظه ای در�گ منیکرد و بر خالف �ظر شیعه مها�گو�ه که شجاعا�ه

در این راه از هیچ سرز�شی یا قدرت ستمگرا�ه ای هراس خبود )را مهواره مورد تظلم و عجز �شان داده ا�د
ت راه منیداد، و دقیقًا مهان صفات عالی اوست که موا�ع بزرگی در برابر کوشش های او به هنگام بدس

علی تنها از روی تّقیه و اطاعت از وصیت :ولی شیعیان می گویند.گرفنت زمام خالفت بوجود آورد�د
پیغامربکه گفته بود ، پس از او فتنه ای میان مسلما�ان رخ �دهد ، و مششیری کشیده �شود،از خالفت 

   .19چشم پوشی کرد
و اذعان میدارد که تقیه جبز یک �وع وی الرصافی ظریفا�ه از چنین دروغ بزرگی، از خدا پناه می جوید 

ّذرۀ �فاق وجود داشته باشد، چگو�ه ) رض(�فاق چیزی �یست در حالیکه در حضرت  آبا احلسن علی 
ممکن است که پیغامرب  او راجا�شین خود بر مسلما�ان قرار دهد ، و او را از کشیدن مششیربر روی کسا�یکه 
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د علی از کشیدن مششیرش بر روی ابوبکر و عمرو عثمان که از حق رویگردان ا�د منع مناید؟ و چرا بای
یاران چندا�ی �دار�د خودداری کند ، ولی از کشیدن آن بر روی معاویه که هزاران تن دور او را گرفته 

چنا�که از پیغمرب عهدی در «و مها�گو�ه که پیش از این یاد کردم با�گ بر آورد .بود�د وامهۀ �داشته باشد
�ائب او بر منربش )ابوبکر و عمر(تم  هرگز منیگذاشتم  برادران بنی تیم و عُدی این مورد میداش

 و او این �وع �ظریات را که شیعه از روی عشق به آن حضرت میدا�د را �تیجه هوا ها و 20».گرد�د
 .خواهشات ا�سا�ی ای میدا�د که آدمی را به فرو پویی وادار میکند

یک فرقه مذهبی شیعه که بنام اثنی عشریه یاد میشود اینطور سپس الرصافی گفتار خود را با توجه ب
یکی از فرقه های شیعه فرقه ایست بنام اثنی عشریه که شیعه های عراق از این دسته میباشد و :پایان می برد

باور های شان چنین است که امامت را در دوازده تن منحصر میکند ، خنستین آهنا  حضرت علی بن ابی 
 زیرا امر امامت تعطیل آهنا حممد مهدی است ، و این مسئله خیلی عجیب بنظر میرسد ،طالب و آخرین 

  .بردار �یست، و تا پایان جهان ادامه دارد ، و منحصر ساخنت آن به دوازده امام غیر معقول بنظر میرسد
امره در سرداب س» حممد مهدی«بنیان گذاران این مذهب  توا�ستند با پنهان ساخنت آخرین امام شان 

این �قص بزرگ را برطرف ساز�د، و گفتند که وی روزی دوباره بر میگرددو از این سبب او را قائم 
و با ظهورش زمین پر از عدل ...و به این ترتیب او ز�ده و مورد ا�تظار پیروا�ش است و.منتظر �امید�د

قیده از سوی جمتهدان که این ع) الرصافی(او عقیده دارد . میشود مها�گو�ه که پر از ظلم شده است 
شیعه پایه گزاری و ساخته و پرداخته شده است ، به هدف اینکه  پیروا�شان تا هنگام ظهور  مهدی 
موعود ،کورکورا�ه و بی چون و چرا از آ�ان  فرما�ربداری کنند، و مهواره یوغ حکومت جمتهدان و علما را بر 
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ل خود ،مخس و زکاۀ  و رد مظامل وارث و غیره بر مقلدان واجب است  که از اموا...گردن داشته باشند
  21.را ، به جمتهد زمان که �ایب امام �ا پیدا است  پیشکش کنند

چیزی را که الرصافی هومشندا�ه در این قسمت از کتاب خود جاجبا کرده بود واقعیاتی بود که در هالۀ اهبام 
یخی این موضوعات روشن ساخته شود اول اگر واقعیات تار:و تاریکی قرارداده بود�د به این منظور 

گویا که ارزش های تسا�د و مهبستگی مذاهب اسالمی خدشه دار می شود ، چنا�چه  سید سلیمان 
خودکه در تالیف آن  عالمه شبلی �عما�ی هم  اشرتاک دارد  در »فروغ جاودان «�دوی در جلد دوم کتاب

ت با مذهب شیعه تصادف �کند از حبث حدیث قرطاس خباطری که روابط مذاهب اهل سنت و مجاع
در حالیکه استنکاف در برابر حقیقت  حقایق را کمزور میسازد و  (ابراز حقیقت استنکاف منوده ا�د،

صداقت مسلمان را در این باب زیر سؤال قرار میدهد ،زیرا اسالم هرگز در چنین حاالتی مساحمه �کرده 
رح ساخته است و از مهین سبب است که تا حبال  است و مهیشه مسایل را با پیروا�ش روک و راست مط

وقتی ما از یک حقیقت حمض در برابر مصلحت های . حرفی از قرآن در مقام تبدیل و تغیر واقع �شده است 
پس . جاری استنکاف را پیشه سازیم این خود، ما را از اسالم  فاصله میدهد و ما به بیراهه خواهیم رفت 

ز خباطر مصلحت های فردی و گروهی، هرگز از حقیقت چشم بر مسلمان فرض است که هر گ
 باید گفت که در 22.) پوشی �کنند ولو که این حقیقت گویی عواقب زیا�باری هم در قبال داشته باشد

دین منیشود در مواردی که پای خدشه و احنراف در میان باشد  مسائل را استنکاف منود زیرا این �وع  
عیت ها میگردد در حالیکه قرآن رهنمای ما است باید به چیزی عمل کنیم آباورزیدن ها باعث جعل واق

معهذا باوجودیکه علمای جید و بزرگ مااز ابراز حقیقت ا�کار منایند .که قرآن در مورد آن داوری کرده باشد
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 ایا فکر خواهد شد که ما در آینده چقدر از قرآن فاصله خواهیم داشت و این مسئولیت متوجه کیها خواهد
بود؟ ما از ابراز عقیده بدون پیرایه  عبدالغنی الرصافی در کتاب شخصیت حممدی یا حل معمای بزرگ وی 
بوی مباهات می فرستیم که با شجاعت وصف �ا پذیری پرده از روی اوهامات و خرافاتی که بیش از یکهزار 

شیده منا�د در این �قد جسته و ا�د سال جامعه اسالم بآن موجهه است برداشته است و برای اینکه حقایق پو
را از قول او باز گو کردیم و به سایر ) ص(جسته رویداد های مربوط به جا�شینی حضرت �بی کریم 

  .کتاهبا�یز مراجعه کردیم و دیدیم که سایر متون اسالمی �یز این حقایق را پرده برداری کرده ا�د
  

  موضوع راست و دروغ
 دارد که جوامع بشری خباطر شکل گرفنت خویش حقوق الرصافی در کتاب حقیقت حممدی اذعان

مادی و معنوی رابوجود آورده ا�د تا در پرتو ساما�ه های شرایع این قوا�ین متنوع و افزون برای مصلحت های 
ستایش خوبیها و �کوهش بدی ها بدلیل ذات آن .مهگا�ی خوبی ها پسندیده و بدیها �کوهیده شد�د

  .مهگا�یی میباشد�یست ، بلکه تنها به مصلحت 
راست گویی را ستوده و باعث  فالح و رستگاری جامعه میدا�د در حالیکه دروغ گویی ) ص(او

که از سود اولی و زیان .گمراه کننده میباشد ، مهین حالت را �سبت به فرد و جامعه حفظ خواهد کرد
او اینطور اذهان .یباشددومی جامعه متأثر خواهد شد، زیرا که در بر گیر�ده �ظام فردی و اجتماعی م

میدارد که �ه راست گویی میتوا�دموافق به واقعیت باشد و �ه دروغ گویی خمالف آن، بلکه آن ترجیح 
حتی چنا�چه خمالف واقعیت باشدراست گویی .داده میشود که بسود و مصلحت مهگا�ی باشد 

ت باشددروغگویی بشمار میرود ، وا�چه خمالف مسلحت مهگا�ی باشد حتی چنا�چه موافق واقعی
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او در زمینه های تاریخی موضوع سواالتی را اینطور  مطرح میکند که به آن باید جواب قا�ع کننده داده .است
شود در غیر آن دمشنان اسالم و ایادی آن از این فرصت استفاده کرده لبۀ تیز تیغ را به �فع خود شان در حرکت 

  :د بودمی آور�د که البته برای اسالم زیان بار خواه
به اقتضای مصلحت مهسرش را به عنوان خواهر خود به فرعون معرفی �کرد؟ او در ) ع(آیا ابراهیم 

گفته هایش راست گو بوده ، گرچه با واقعیت مغایرت داشت،شاعر و حکیم ایرا�ی سعدی 
دروغ مصلحت آمیز ، «: گفته ای دارد که حکمت بزرگی در آن هنفته است ، و معنی آن اینست که

زیرا راست گویی که فتنه بر ا�گیز باشد خود ایجاد »رت از راست گویی فتنه بر ا�گیز است هب
چنا�چه این مثال را در باال در مورد سید سلیمان �دوی  در مورد پوشا�دن حقایق  رویداد (گر فتنه است  

اک پاشی های مسئله قرطاس �یز از مهین دست است که برای مصلحت مهگا�ی سایر مذاهب باالی آن خ
او در وصف رجنی که از تب بیماری بر او :، مثالی می آورد از ابوطیب متنبهی شاعر عرب)شده است

وعدۀ آن صادق است ، و صادق بودن یک شر است ،چنا�که ترا دچار :عارض شده بودمیگوید
  .مشکالت عظیمی سازد

 ، آ�گاه خبود این حق را وی در ادامه می گوید چنا�که این مسئله را بدقت مورد بررسی قرار دهیم
راست گو و ) ج(را در مهه آورده ها و گفته های خود پیرامون  خدا ) ص(خواهیم داد که، حممد 

یعنی در گفته های خود از هوی و هوس پیروی منیکند، و 23»ال ینطق عن اهلوی«زیرا وی . صادق بدا�یم
 خواهش های شخصی در و هیچ گو�ه. هر چه را که میگوید در راستای مصلحت مهگا�ی است

از این رو که گفته هایش مهگی راست ترین گفته ها میباشند، اگر مبردم می .آن هنفته �یست
گوید که خداو�د مرا به عنوان بشارت دهنده و هوشدار دهنده برای مشا فرستاده  با این گفته خود را 
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د کامالً راسگو بوده  زیرا در جایگاه یک مصلح درستکاردر میان مردم قرار میدهد ، و در گفته خو
  و معنی رسول در بینش ما کسی 24»حممد رسول اهلل«برای اصالح آهناباید خود را فرستاده خدا معرفی کند 

است که از سوی کسی دیگری برای اجنام ماموریتی فرستاده میشود، در حالیکه تنها معنی آن به داللت یاد 
ست تا شخص مورد عنایت پروردگار واقع شود و دعوت شده منحصر منیشود، زیرا در این  صورت کافی

باید در این جا تذکر داد که معنی القاء کردن  مفکوره ای یا حالتی در شخص از . به این ارشاد را القاء کند 
جا�ب خداو�د سبب رسول بودن وی شده منیتوا�د  چنا�چه اشراقاتی که به اولیای کرام حاصل میگردد و 

می القاء میگردد به آن معنی �یست که وی پیغامرب خدا گردیده باشد  چرا که در ضمایر شان مفاهی
شرایط پیغامربی  فرستاده شدن وی به توسط ملک وحی می باشد که تا اجنام ماموریت رسالت از جا�ب 
پروردگار منقطع منیگردد ، در حالیکه اصالح طلبی در دل یک شخص آهنم در یک مقطع کوچک زما�ی 

غامربی شخص از جا�ب اهلل  هرگز شده منیتوا�د و من در این مورد با �ظر الرصافی یکجا �یستم داللت بر پی
، اولیا و ا�بیاء مهین فرق را دار�د که حالت در اولیا مها�ند برق زود گذر میباشد در حالیکه در ا�بیا تا 

و برای :ی که میگوید زیرا به گفته الرصاف.پایان وظیفه رسالت ادامه می یابد و هر گز قطع منیشود
موفقیت او را با شکیبایی درایت و قاطعیت توامنند سازد ، ا�گاه بالقوه فرستاده خدا خواهد بود ، برای 
فرستاده خدا بودن  حکم رسالت ضروری خواهد بود که آن هم در خط  وحی تنظیم و در کتابی که شریعت 

ن �ویسنده وقتی فرستاده خدا مشاریده میشود  و باز هم به اذعا.�بی را  تنظیم میکندارسال خواهد شد
و .و این معجز ترین تعریف تصدیق به صدق درپیغامربی میباشد» فرستاده وجود مطلق کل بی ا�تها«:

اجنام دهد ، )بر مبنای وحی( �ویسند هر اصالح طلبی را که با چنین پایه و شکلی  دعوت اصالحی خود را
  .ستیک پیغامرب و فرستاده خدا دا�سته ا
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عا میکند که �ام وی در تورة یهودیان عهد جلب ایمان به او و آورده هایش اددر مورد ) ص(چنا�چه حممد
زیرا مصلحت . عتیق آورده شده  است، و آهنا آن را دگر گون میکنند راست و درست است 

  .خورسند ساخنت  مردم چنین ادعایی رااز سوی وی ایجاب میکند
هم سایر کتاهبایی  امسا�ی در این مورد تذکراتی �یز داشته ا�د ، هم قرآن وولی قول معروف این است که 

 هنگامیکه  روح راستی « : اذعان داشته است)""8-7  مشاره های 16یوحنا باب  چنا�چه  اجنیل
، بلکه وی .زیرا که وی از جا�ب خود تکلم خنواهد  کرد. بیاید ، مشا را بکِل راستی هدایت خواهد کرد 

که خواهد شنید خواهد گفت   و از آ�چه باید اتفاق افتد ، مشا را خرب خواهد کرد  و مرا جالل آ�چه را 
 در این منت قسمیکه مالحظه میگردد ضمایری 25"") .14 و 13یوحنا مشاره های  (""خواهد داد

شده استعمال شده است که به شخص  اطالق میشود و یک چیزی را که در این  مشاره ها از منت های یاد 
آ�شخص که بعد از وی خواهد آمد ،آ�چه را که " وضاحت دارد موضوعی است که عیسی میگوید

در حالیکه پیروان این ا�اجیل  به این اظهارات مسیح  که خود تصدیق " خواهد شنید ، خواهد  گفت 
داو�د را پیامربی شخص ثالثی بعد از خودش را  به تر تیبی کرده است که از جا�ب خدا مامور و سخنان خ

مبردم خواهد رسا�ید، �ه امیال و آرزو های شخصی  خود را پس سخن او  سخنی است از جا�ب  خداو�د 
در اینجا گفتار الرصافی دور از واقعیات  هردو دین اظهاراتی دارد که هر گز قابل قبول �یست چرا .

ای این باقی منی ما�د که صرفًا بفرموده که هم قرآن و هم اجنیل قول �بی کریم را تصدیق میکند و این جا دلیلی بر
و خباطری  پیروان هر دو دین این ».اینکار  خباطر خوشنودی یهودیان  مدینه اجنام شده باشد« الرصافی

ولی از آجنائیکه متون  اجنیل ها با وجود  حتریف های ذکر « )یهود و مسیحیت(موضوع را تکذیب میکنند 
ها �گهداری شده و مردم  عامه را بدآهنا دسرتسی �بوده است و هر شده دور از  اذهان عامه در کنیسه 
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گز به حبث کشیده �شده است تا عامه مردم از آن واقف و به رموز حقیقت  پی برب�د و این کتمان    در 
  26».جمموع برداشت  هر یک از امم یهودی و مسیحی  در این باب موضع وی در برابر  امت اسالم  است

درادعای خود کامالً راستگو بوده و چنا�چه این گفته او راستگویی )ص(مد بقول الرصافی حم
ابوبکر صدیق یگا�ه کسی بود که به راز هنان حقیقت پیغامربی .�باشد پس �ابود باد راست گویی

حتی در مقابل سواالت .پی برده بود ، از این رو حلظه یی در تصدیق پیغامربی او  در�گ منی کرد) ص(حممد
آمیز کفارقریش از ابوبکر که پرسید�د یار تو چنین ادعایی میکند که در یک شب از مکه به بیت استفهام 

املقدس رفته است  �ظر تو چیست؟گفت آیا او این را گفت ؟ گفتند آری، ابوبکر گفت اگر 
پرسید�د آیا باور میداری که  او شب هنگام به بیت .او این را گفته باشد پس راست میگوید 

فته و پیش از روشن شدن روز باز گشته است؟گفت ، حتی فراتر از این را �یز باور میکنم ، املقدس ر
او را باور میکنم که در رفنت و آمد�ش از آمسان به وی وحی میشود ، و این مبراتب شگفتی آور از آ�ست که 

  .مشا را به شگفتی وا داشته است 
ر را که به ژرفای حقیقت و هدف های آن پی سپس الرصافی عالوه میکند که خدایش خیر دهد ابابک

این دید گاه ها را الرصافی از روی جتربه و حتلیل  معنی راست و دروغ ارائه داده است که احلق .برده بود
از روی خیالبافی و فرضیات �بوده ، بلکه استوار بر پایه های اسناد و شواهدی است که قادر میکند که 

وزی دعوت خود ، و هم آهنگی به اقتضای مصلحت  مهیشه از مهین در راه موفقیت و پیر) ص(حممد
آحنضرت از قوا�ینی که به سود مهگا�ی و احیای دین و گسرتش آن بود .دیدگاه پیروی میکرده است

به پیروان خود یادها�ی میکرد تا خود شان را با آن سالحهاکه سالحهای روا�ی و خدعات در جنگ بود آشنا 

                                                 
26   در مورد آخرين شام عيسی147 داکتر بوکای ، عهدين قرآن و علم پيوست به ،ص- 
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ر جنگ فریب خنور�د، زیرا خود جنگ خدعه است و هدفش بدست آوردن اهداف و برابر ساز�د تا د
  از این سبب الرصافی دا. خودی در مقابل برباد ساخنت طرف مقابل میباشد 

مامور شده بود تا اوضاع را به �فع اسالم بگردا�د ) ص(ستان  بریده بن اخلصیب را که از طرف �بی کریم 
نگ �بی کریم آماده میساخت بریده وظیفه سخن چینی را در این جنگ به و بنی مصطلق را که خود را با ج

عهده داشت  و احنضرت برایش جواز داد که آ�چه را که صالح میدا�د در بر آورده شدن  این هدف بر زبان 
آورد ، حتی چنا�که وارو�ه درستی و راستی باشد ، او �یز بی در�گ بسوی بنی مصطلق رفته و خود را یکی 

ا جاه زد و گفت شنیدم که مشا با این مرد جبنگ بسیج می شوید �زد مشا آمدم تا مشا را مهراهی کنم و از آهن
بر مهین هستم : حرث ،کالن بنی مصطلق به او گفت . میخواهم به مهدستی مشا آهنا را ریشه کن کنم 

م خود باز بریده گفت مهین اکنون بر  اسپ خود سوار میشوم و با گروه زیادی از قو.عجله کن
میگردم ،  این گفته او آ�ان را شادمان کرد و بریده �زد رسول اهلل شتافت و او را آگاه کرد و غزوه بن 

  .مصطلق بدین گو�ه اتفاق افتاد 
آحنضرت خباطر مصلحت مهگا�ی و اینکه خوهنای زیادی در هنگام تیاری دوجناح جنگ ریختا�ده 

و تا هنوز در پیشرفته ترین (یکی از ساما�ه های جنگی است �شد به بریده اجازه داد  که از خدعه که 
  .کار بگیرد)کشور ها �یز رواج دارد 

اما قسمیکه سیره ها مالحظه گردید این قضیه در شعبان سال پنجم  هجری بین  یکی از تیره های  
نه قرارداشت که رئیس از مدی)پا�زده کیلو مرت(مریسیع که به فاصله �هُ مایل «خزاعه، بنواملصطلق بود در حمل 

این قبیله شخصی بنام حارث بن ابی ضرار بود که الرصافی در فوق آ�راحرس بن ضراریاد کرده است که با 
) ص(وقتی رسول کریم  . حتریک قریش و یا با تصمیم خود برای محله به مدینه خود شان را آماده ساخته بود�د 
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که عبارت از مهان بریده (خصیب را به آن حمل فرستاد آگاه شد ، برای حتقیقات  بیشرت ، حضرت زید بن 
او پس از اجنام ماموریت ، خرب آماده شدن بنی مصطلیق را مبدینه تائید ).بن خصیب در الرصافی میباشد

  . کرد 
آن حضرت فرمان آماده باش سپاه  اسالم را صادر منود�د و در دوم ماه شعبان  از مدینه بقصد  مریسیع ، 

حارث و افراد او  که از آمدن آن حضرت آگاه شد�د ، منطقه را ترک کرده پا بفرار .حرکت کرد�د 
گذاشتند ولی اهل  مریسیع  صف آرائی کرده و با تیر ا�دازی  از ورود مسلما�ان جلو گیری منود�د  تا 

قی ما�ده حدود اینکه مسلما�ان یکباره محله کرد�د و پس از زد و خورد کوتاهی  ده �فر از آهنا بقتل رسید و با
 28 و صحیح مسلم 27این روایت از ابن سعد است ، در صحیح خباری ...ششصد �فر اسیر شد�د و
در حالی بر بنی مصطلق  محله کرد�د که آهنا بی خرب و مشغول آب دادن  ) ص(مذکور است که آحنضرت 

صیب یا زید بن خصیب که در و این مبا این �کته را می رسا�د که ماموریت  بریده بن خ. حیوا�ات خود بود�د 
فوق الرصافی آ�را از قول سیرة ابن حلبی �قل کرده است با روایت صحیحین خباری ومسلم �زدیک تر است به 
این تفاوت که در روایت صحیحین از گذارشات کاربردی زید بن خصیب ذکری �شده است ،  اما حافظ 

ر روایات صحیحین قابل برتری  �یست، اما واقعیت ابن حجر در فتح الباری  �وشته است که روایات سیرت  ب
این است که این دو روایت طبق اصول حدیث قابل حجت منی باشد پس ما گزارشات کاربردی زید یا 

ابن سعد . بریده را در مورد ترفند هایش که از پیغامرب ازن گرفته است منیتوا�یم مورد تائید قرار بدهیم 
ین روایت طبق اصول حدیث  قابل حجت منیباشد ، زیرا که سلسله میگوید واقعیت چنین است  که ا

را �یز )  ص(�ه اینکه در آن جنگ شرکت  �داشته ، بلکه رسول اکرم " �افع"منتهی می شود  و "�افع"روایت  به 

                                                 
27 باب العتق-   
28 کتاب الجهادوالسير  سحيح مسلم ،-  
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باید تذکر داد که در این .زیارت �کرده است  از این جهت این روایت طبق  اصطالح حمدثین  منقطع است 
   29.ۀ از منافقین خباطر بدست آوردن مال اشرتاک کرده بود�د جنگ عد

صحیح خباری،کتاب ( صفی الرمحن مبارک پوری در کتاب سیره خود بنام رحیق  املختوم از قول
کشته شدن جاسوس حارث بن ابی ضراراز طرف �یرو )7/431 مهچنین به فتح الباری1/345العتق

از طرف قریش و )رض(رار شده بود و در این جنگ ابوبکر های پیغامرب اسالم که باعث ترس و وحشت ض
یورش مهگا�ی آغاز گردیدو مشرکین ) ص(سعد بن عباده از طرف ا�صار بود که به فرمان رسول کریم 

شکست خورد�د که در �تیجه تعداد  ز�ان و فرز�دان و  ودامهای آهنا به غنیمت گرفته شد و یک �فر از 
این : اماابن قیم میگوید . یات را  اصحاب مغازی  و سیر �قل کرده ا�دمسلما�ان  کشته شد و این روا

گفته صحت �دارد ، زیرا در بین آهنا جنگی  بوقوع �پیوست ، بلکه به روایت صحیح آمده است رسول 
 چون به صحیحین ثابت گردیده 30.در حالی بر بنی مصطلق یورش برد�د که آهنا بی خرب بود�د) ص(کریم 

طلق از راه ترفندی که بریده بن خصیب به امر و اذن پیغامرب کار گذاشته شده بود و است که بنی مص
الرصافی آ�را واضح بیان کرده است قابل قبول میباشد ، چراکه اگر اهنا خرب میبود�د و جنگ خو�ینی 

  که در بین غنایم جریریه.بوقوع میپیوست که باعث کشته شدن تعداد زیادی از مردم در دو طرف میشد
با پرداخت ) ص(دخرت حارث �یز بود که سهم ثابت بن قیس شدووی را در بدل مبلغی آزاد کرد و رسول اهلل 

هبای کتابت وی باوی ازدواج منود�د که در �تیجه این وصلت مسلما�ان صد خا�واده از بنی املصطلق را آزاد 
له این رمز و راز  این مسئ بی شک در31.هستند) ص(منود�دو گفتند که ایشان خویشاو�دان �بی کریم 

با استفاده از ترفند �ظامی بدون جنگ و تباهی  بزرگ ترین جنگ را بدون وقوع ) ص(ی کریم �بوجود دارد که 
                                                 
29 ، ص، 1382اودان ،عالمه شبلی نعمانی ، ترجمه ابوالحسين عبدالمجيد  مرادزهی خاشی، انتشارات فاروق اعظم زاهدان  فروغ ج- 

از جلد اول405و404  
30 7/431و فتح الباری1/345رک صحيح بخاری، کتاب العتق-   
31 2/289،294،295،ابن هشام2/112 رک زاد المعاد -   
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آن  به پیروزی رسا�ید�د و با خویشاو�دی جدید، دهلا و قلبهای که با هم دمشنی و عناد داشتند در راه اسالم  
  .راست گردید

 در روز جنگ خندق که یهود مدینه عهد و پیمان خود شان را با اسالم و عین قضیه ترفند جنگی
پیوستند ، شخصی بنام �عیم بن حممد اشجعی که پنها�ی از قبیله خود ) ص(شکستند و با دمشنان حممد 

پیوسته بود از آحنضرت اذن خواست تا هرچه  خالف راستی و درستی که ) ص(اسالم آورده بود و با حممد 
رایش اجازه بدهد و چون مسئله  مفاد مهگا�ی و جامعه اسالم در آن خدعات هنفته بود خواهد گفت ب

پیغامرب منحیث یک وسیله جنگی برایش اجازه داد واو�عیم  بی در�گ �زد بنی قریضه رفت و اهنا را بر ضد  
قریش شورا�یدوپیمان قریش را یک پیمان سست و عاری از قاطعیت خوا�د و گفت هر وقت قریش 

استه باشد مشارا ترک گفته و تنها می گذارد و مشا توا�ایی استادگی در برابر صفوف مسلما�ان خو
را از دست میدهید هبرت است از جنگ دست بکشید و در �زد قریش رفت و به آهنا هوشدار داد که بنی 

از بزرگان اظهارپشیما�ی کرده و به او گفته ا�د  که تعدادی ) ص(قریضه از پیمان شکنی خود باحممد 
منظور شان بنی " قریش و غطفان رابتو تسلیم میکنم و تو میتوا�ی گردن مهۀ آهنا را بز�ی و بال شکسته مارا

به ما پس بدهی ، وما در کنار تو "آهنا راتارو مار و از سرزمینهای خود بیرون را�د) ص(�ضیر که حممد
سپس �زد بنی . ادا کسی را از این راز مطلع کنید پس مب.مهچنان باقی میما�یم تا مهۀ آهنا را تار و مار کنیم

روز سه شنبه ابوسفیان وسران بنی غطفان، عکرمه بن ابو جهل به . غطفان رفته و مهان را به آهنا گفت 
آماده ) ص(مهراه مشاری از سوار �زد بنی قریضه فرستاد ، تا از آهنا خبواهد  خود را برای جنگ علیه حممد 

 داد�د که امروز شنبه است و مشا میدا�ید که در این روز چه بر سر ما از تعدی و جتاوز ساز�د ولی اهنا پاسخ
گذشت ، و گذشته از آن مهراه مشا خنواهیم جنگید ، مگر اینکه هفت تن از بزرگان خود را  
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خبدا �عیم راستگو بود ، و میان آهنا آتش اختالف :آهنا گفتند . �زد ما به گروگان بگذارید 
  .یدزبا�ه کش

شکست احزاب در روزخندق به دو دلیل بوده،یکی مهین دو دستگی در �تیجۀ دسیسه �عیم ، و دومی 
طوفان شنی بود که باعث پاره کردن چادر ها ی آهناشده چادر های آهنا را کنده و مردان را به زمین 

د، وآ�قدر این  افگنده ، و آتش ها را خاموش  و دیگ های شان را وارو�ه و چشم های شان را تار منو
   32.حادثه طبیعی ادامه یافت تااینکه جمبور شد�د شکست خورده  کار زار را ترک کنند و باز گرد�د

  از اثر ماموریت وی  اسالم بر طایفه غطفان که بر خالف عهدی که با مسلما�ان بسته بود و با قریش پنها�ی 
 شکی �یست که �عیم را در گفته سپس الرصافی اذعان میدارد که.یکجای شده بود پیروز گردید

و از فجیع ترین ( هایش دروغگو دا�ست ، زیرا بنا بر مصمحت مهگا�ی سخن گفته و رفتار کرده ،
قتل و کشتار که ماحصل این جنگ متام عیار بود جلو گیری صورت گرفت و جاهنای مردم در امان ما�د 

و زمینه  صلح حدیبیه وفتح مکه �یز در و کفار قریش برای مهیش جاذبه جنگی خود را از دست داد�د 
که اسالم بدان �ایل )ص(سال بعد از آن صلح فراهم آمدو اینها مهه ازیاری خداو�دو درایت  رسول اهلل بود

پس �تیجه می گیریم که دروغ . و هبمین دلیل �یز پیغامرب اجازه اینگو�ه سخن گفنت را به او داد )آمد
  .باشد و �ه خمالف راستیآ�چیزیست که خمالف مصلحت مهگا�ی 

در تاریخ اسالم به ا ینگو�ه وقایع مشابه که مربوط به ترفند های �ظامی می شود و اکثرًا باعث خوابیدن 
فتنه وقطع خو�ریزیهای زیاد و بی لزوم �یز گردیده است بسیار به مشاهده رسیده است که به اصطالح  

�دن آن مبردم از این طرق اکثرًا راه های سهلی پیموده شده سرتاتیژی پیشروی اسالم را مبنظور دین خدا  و رسا

                                                 
32 226تا2/224:،رک53 الرصافی،ص،-   
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و �صرت رمحن میباشد که  الرصافی به ) ص(است که �اشی از تیز هوشی و درایت پیغامرب اسالم حممد 
  .تعدادی از آهنا پرداخته ا�د که ما خباطر اتناب از ذکر آن  میگذریم و هبمین  دو مثال بسنده میکنیم

  اعراب و روایت
 سیره �ویسی در دوره خالفت ابو جعفر منصور، خلیفه دوم عباسی یعنی �زدیک به صد سال از در  فن

و راویان .توسط حممد بن اسحق مغازی و اخبار دست به این کاربزرگ زد) ص(گذشت  حممد رسول اهلل 
 او بعد از او در مدینه اخبار و سیرت مهگی در گفتار به او استناد کرده و اطالعات خود را از

زبان به زبان  ) ص(در طول این مدت صد سال ، خرب های مربوط به سیرت پیغامرب اکرم .گرفته ا�د
میگشته و مورد اشتباه و دست کاری و سود جویی های شخصی و وابستگی های سیاسی و مذهبی 

یی هایی قرار میگرفت ، بگو�ه ای که این اخبار دچار کمبود و فزو�ی و تغیر و تبدیلهاو سستی و �ارسا
   33.که امروزه بان رو برو هستیم می باشد

اکثر  این سیره ها مطابقت با حدیث صحیح دارد که در راستی آن منیتوان شک کرد و برخی زیاد از سیر 
ابن جوزی میگوید هر حدیثی را که  مشاهده کردی  . های تدوین شده با کذب و دروغ مهردیف هستند

فقهی باشد ، بدان که موضوع و ساختگی و جعلی است و �یازی به که خالف عقل  و یا اصول و مسائل 
مهچنین  آن حدیث  که بر خالف حمسوسات  و . این اصل �دار�د که راویان آن معترب ا�د یا غیر معترب 

مشاهده باشد ،با آن حدیثی که  در آن بر اجنام امور معمولی ، هتدید به عقاب  سختی  شده باشد  یا بر اجنام 
یا )این �وع احادیث �زد واعظان  بسیار یافت میشود ( معمولی ، �وید ثواب بزرگی داده شده است یک امر

حدیثی که در آن یاوه گویی یافت شود و یا راوی حدیثی را �قل کند که دیگران آ�را  �قل �کرده ا�د و یا 

                                                 
33 58و 57رصافی ، ص،  ال-   
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 عبارت که در فوق ذکر شد  خالصه و ما حصل  این. راوی از کسی �قل میکند که او را �دیده است و امثاهلم 
  34قابل اعتبار �بوده  و �یازی به حتقیق و برسی  وجود �دارد که راویان آن معترب ا�د یا خیر؟

در طول مدت صد سال خرب : الرصافی حتی در موردقرآن �یز ما�ند اروپائیان شک مند است و میگوید
باه و دستکاری و سود جویی های های مربوط به سیره پیغامرب زبان به زبان می گشته و مورد اشت

شخصی و وابستگیهای سیاسی و مذهبی قرار میگرفت ، بگو�ه یی که این اخبار دچار کمبودی و 
فزو�ی تغیر و تبدیلهاو سستی و �ارسایهای که امروز ه بآهنا رو برو هستیم میباشند، یعنی در یک مسئله 

البته در این ی های مثبت و منفی روبرو میشویم، باروایت های بیشمارو سرشار از از اختالفات و  �ادرست
چون دستکاریهای آ�را تقریبًا �سبت به آ�چه بر سر حدیث ها آمده بسیار .مورد تنها قرآن را میتوان جدا کرد

  فکر میکنم �ویسنده در مورد این یکی که .قرآن در زمان حضرت عثمان برشته حتریر در آمد.�اچیز است 
عدالتی کار گرفته باشند زیرا قرآن کتابی �یست که کسی آ�را تألیف کرده باشد ، قرآن است کمی از بی 

اضافه و یا کم ساخته شده باشد ، اگر اینکار صورت میگرفت بالشک ما�ند  تورت عهد عتیق و 
�د اجنیل عهد جدید چندین قرآن بنامهای خمتلف که دارای متون متفاوت باشد میداشتیم در حالیکه .مان

زی در سر�وشت قرآن رومنا �گردیده و مهین یک قرآن است که از شرق ترین قسمت جهان چنین چی
ا�دو�یزی و جاوا تا غربی ترین قسمت اجلزیره و مراکو و تو�س به عین مضمون وجود دارد و مسلما�ان آ�را 

 حافظان تالوت میکنند و اگر حرفی اعراب یی از قرآن بیجای شود و یا اشتباه طباعتی ای رخ دهد فورًا
پس . قرآن و کسا�یکه متام قرآن را با جتوید می فهمند آن چاپ �اقص را از استفاده خارج اعالم میدار�د 

گفته میتوا�یم که قرآ�ی که در زمان حضرت عثمان مجع و دریف بندی شد مهان پیام وحی است که از 
 این موضوع اصالت  قرآن در بین متام مجع و بدون کمی و کاستی که تا امروز مبا رسیده و) ص(طرف �بی کریم 

                                                 
34 43-42فروغ جاودان ،مقدمه مولف ، ضابطه های شناخت سير و احاديث موضوع و دروغين ، ص،-   
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پس اینطور میگوئیم که در قرآن هیچنوع تصرف و .ملل و امم جهان قابل قبول بوده و جای حبث �یست 
دستکاری ای صورت �گرفته و تاروزیکه دین اسالم  در جهان است قرآن �یز هبمین شکل آن 

داده باشیم مطالبی را ذیالً در مورد اصالت برای آ�که مطلب را بصورت  تدقیقی مورد غور قرار .میباشد
  :قرآن اظهار میداریم که اهل تسنن و شیعه هر دو با آن موافق هستند و در درستی آن شبه ای وجود �دارد

ان هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم و یبشر املؤمنین الذین یعملون الصاحلات أن هلم « قرآن خود میگویدک
  » أجرًا کریما

نجینه ایست که هر تشنه یی را فراخور حال اوسیراب میسازد و هر جوینده یی رابسوی قرآن جمید گ
حقیقت های ا�کار �ا پذیر هدایت میکند، این معجزه جاودا�ی هر چندصد ها سال از �زول آن میگذرد 

تا امروزه هیچگو�ه  حقیقت ثابت علمی  که با ا�دیشه های قرآ�ی مغایرت . ، هنوز جاوید زمان است 
اشته باشد  در جهان بروز �نموده و خنواهد کرد ، بلکه ا�سان امروزی هبر واقعیتی که پی میربد  ریشه های د

  .آ�را در قرآن جمید می یابد 
امروز کشف  سلسله اعجاز این کتاب در ابعاد خمتلف بالغی،ادبی ، اجتماعی،فرهنگی تربیتی ، 

ا�گیز ا�سان اشارات علمی و عمیق بکار اخالقی اقتصادی ، سیاسی وجهان بینی و خلقت شگفت 
رفته است و این موارد هر عقل سلیم و متفکری را متقاعد میسازد که این کالم ساخته و پرداخته و تالیف 
شده بشری �بوده  ، بلکه از طرف ذات آگاه مطلق که بر مهه اسرار جهان واقف میباشد �ازل گردیده 

 مردما�ی که بنا بر علت های شوم و جاهال�ه  از در ستیز با قرآن در اما متئاسفا�ه در طول تاریخ بود�د.است
آمده و آ�قدر به این جهالت خود اصرار ورزید�د که خداو�د بر گوش و هوش آهنا پرده ا�داخت  که �ه 

این گو�ه مردمان با خیال خام خود می پندار�د که .حقیقتی را دریابند و �ه  ره هدایتی را �صیب شو�د
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 �یز چون تورات و اجنیل تغیر بدهند و از این راه منافع شوم شان را تامین منایند و مهیشه در پی هبا�ه قرآن  را
جویی در پی آیات متشاهبات قرآن هستند که قرآن در ایه هفتم از سوره آل عمران از این گو�ه اشخاص پرده 

و ما قرآن را فرستادیم و ما آ�را حفظ » فظون إ�ا حنن �زَّل  الذکر  و ا�ا له حلا« :و قرآن می فرماید.بر میدارد
  .  میکنیم

هبر حال وقتی ا�سان داخل جهان روایات میشود عاملی را ملس میکند که اکثرًا با داشته های قرآ�ی  
  :مباینت دارد مثالً در این موضوع که الرصافی آ�را چنین �قل میکند
از مجله اختالفات بزرگی که به .ه شده یکی از اشتباهاتیکه درتفسیر و توجیه معنی حدیث شنید

صورت گرفته است ، از }صیغه یا ازدواج  موقت{دلیل تومهات راویان  در �قل از حدیث حتریم متعه 
مجله دو مورد صدور زمان این حتریم، که معتقد ا�د درزمان فتح مکه اتفاق افتاده است و به اعتقاد برخی 

در دو .  توهم  و اشتباه ، سوء تفاهم است �ه چیز دیگریدیگردر روز خیرب، که البته سرچشمه این
روایت کرده است رسول اهلل متعه ) ص(صحیح مسلم و خباری آمده است که علی بن ابی طالب از پیغامرب 

و این حدیث بدو صورت درست » �ساء، در روز خیرب و خوردن گوشت خران اهلی را حتریم منود
رسول اهلل �کاح متعه و خوردن گوشت «یگری به این صورت ؛میباشد ، یکی مهین که گفتیم ، و د

پیش افتاده است و بعد از متعۀ �ساء " روز خیرب"در روایت خنستین قید زمان » خران اهلی را منع منود�د
آمده است ، و در روایت دوم پس افتاده و بعد از خوردن گوشت خران  اهلی و در پایان حدیث آمده  

و روایت خنستین در واقع .ایت دوم است که ابن عینیه از ُزهَری �قل کرده  است است ، و درست مهان رو
در روایت دوم تنها خوردن "روز خیرب"�اشی از سوء تفاهم از راویان حدیث است ، زیرا قید زمان

گوشت  خر اهلی می شود و �ه مُتعه، ولی برخی از راویان گمان برد�د که این حتریم خیربی شامل هر 
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هر دو "روز خیرب"دو روایت را بصورت خنست در آورد�د و به این گمان افتاد�د که ، رسول اهلل دو میشو
رسول اهلل متعه را در «را حتریم کرده است و کار را به ایجا پایان �داده و حدیث را به اینگو�ه کوتاه کرد�د 

 برای حتریم تنها مُتعه قرار داد�د ، و کار را خراب تر کرد�د و روز خیرب را قید زما�ی»روز خیرب حتریم منود�د
  .در حالیکه تنها به حتریم  گوشت خران اهلی اختصاص داشته است 

بن ابی )رض(برای اثبات این موضوع می پردازیم به چگو�گی دالیل آوردن این روایت توسط علی 
یر جماز عبداهلل بن عباس، متعه  و خوردن گوشت خران اهلی را جماز، و علی آهنا را غ. طالب 

میدا�ست ، روزی با پسر عمویش بر سر مهین دو مسئله  مناظره یی کرد،و این دو حتریم را برای وی تشریح 
کرد ، و حتریم خوردن گوشت خران اهلی را به زمان خیرب وابسته دا�ست ، و حتریک مُتعه راازتاریخ واقعه 

سول اهلل مُتعه را حرام منود و تو مرد گمراهی هستی ، ر:خیرب جدا دا�ست ، و به وی چنین گفت 
رک؛ ابو حفر حناس،الناسخ واملنسوخ، صفحه (خوردن گوشت خران اهلی را در روز خیرب حرام کرد 

به این دو مورد حتریم استناد کرد، ولی هر دوی آ�را )رض(در این جا می بینیم که حضرت علی). 104
اشت خود از این حدیث راه اشتباه را رفته ا�د ، و وابسته به زمان واقعه خیرب �کرد، و راویان حدیث در برد

درست آ�ست که ، مها�طور که در صحیح مسلم  �یز آمده است ، در سال فتح مکه اتفاق افتاده و مسلما�ان 
و به اجازه او متتع کرد�د و چنا�چه در زمان فتح خیرب حرام شده بود ، َ�سخ )ص(در آن موقع  مهراه  پیغامرب 

د که چنین چیزی در شریعت به اتفاق افتاده ، و گذشته از آن در خیرب زن مسلما�ی وجود دوباره �یاز بو
�داشته و مهۀ ز�ان یهودی بود�د ، و حالل بودن زن اهل کتاب هنوز تثبیت �شده بود ، بلکه بعد هابا �ازل شدن 

  .سوره مائده حالل گردید
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اده ا�د ، یعنی در سال دهم هجری که به قول ابن در بعضی روایتها حتریم مُتعه را بسال حج الوداع �سبت د
  )165-160/ 2:رک ، زاداملاد.(قیم  و زاداملاد  جزو خیال پردازی راویان میباشد

�سبت میدهند و )رض(حتی در برخی از روایات آمده است که حتریم مُتعه را به حضرت عمر بن خطاب 
 روایتی است از مسلم  در صحیح خود از جابر بن عبداهلل معتقد ا�د که او بوده  که آ�را حتریم کرده و دلیل آن

و ابو بکر با مشتی  خرما و آرد  متتع کردیم ، تا ) ص(در زمان رسو ل اهلل :ا�صاری  آورده است که گفت 
دو متعه در زمان پیغامرب بوده  که من آهنا را هنی میکنم ، یکی متعه ز�ان و :آ�که عمر آ�را هنی کردو گفت

  )1/635صحیح مسلم : رک.(متتعدیگری حج 
چنا�چه این روایت درست باشد مهه روایت های  پیشین مهه باطل میباشد ، ولی بسیار بعید به �ظر 
میرسد که این روایت درست باشد ، زیرا حالل و حرام کردن  با توجه با آیات قرآن  و حدیث های �بوی  از 

هیچ کس دیگر حق حالل و یا حرام کردن چیزی را اختیارات ویژه  پیغامرب وبلکه خداست  است  ، و 
هرگز منیتوا�سته  ) رض(و حضرت عمر .�دارد ، مگر پیغامرب که با وحی اهلی مبادرت به امر مینمود 

چیزی را که در زمان پیغامرب حالل بوده  حرام کند ، و از آجنائیکه روایت یاد شده  در تضاد با این حقیقت 
چون . باید آ�را بیشک ساختگی و بی پایه و از عجایب شیعه یان دا�ست آشکار دین اسالم میباشد ،

مها�گو�ه که پیش از این یاد کردیم ، به حرام بودن آن رای داده است ، آ�را ) رض(شیعیان با اینکه امام علی 
ز این رو  و ا. حالل میدا�ند ، شاید دلیل این مسئله  اعتقاد آهنا به درست بودن حتریم  آن از سوی عمر است 

ما در د�باله این حبث به حتقیقاتی از کتاب .آ�را حالل میدا�ند) رض(و برای ضربه زدن به  حضرت عمر 
سیرت عالمه شبلی �عما�ی و سید سلیمان �دوی میپردازیم که بی گمان مهان مسایلی را باز گو کرده 
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تاب الرصافی �یز جدًا تذکر رفته ا�د که در قسمت راویان و مشکالت حاصله از اشتباهات آهنا قبالً در ک
  .است

به ارتباط قول الرصافی و تأئید از آن » فروغ جاودان«در این مورد  عالمه شبلی �عما�ی در کتاب سیرة خود
جای بسی تعجب است ، مصنفین بزرگ و مشهوری  که در فن سیرت  کتاب �وشته ا�د ، ما�ند « :می آورد 

 از کتب مسند  احادیث  استفاده �کرد�د ، بعضی از وقایع ، بسیار مهم ا�د  امام طربی  و غیره ، در اکثر جاها 
و در کتب حدیث  در باره آهنا معلومات  و اطالعات مفیدی وجود دارد  که با مطالعه آهنا  هر مشکلی حل 

  .ولی در سیرت و تاریخ ، آن اطالعات مفید وجود �دارد. میشود 
مثالً این امر  که ، وقتی  :ردوبعدًا به برسی فن سیره �گاری میپردازداو مثال قا�ع کنندیی در مورد می آو

از مکه هجرت  کرده  به مدینه تشریف آورد�د، آغاز جنگ از کدام طرف شد و علت آن )  ص(رسول  اکرم 
از تصریحات متام سیره �گاران  و مؤرخین ثابت می شود  . چه بود؟ یک جریان حتقیقی و قابل حبث است 

جنگ را آغاز کرده بود�د ؛ ولی در سنن ابی داؤد حدیث صریح موجود است  که )  ص(آحنضرت که خود 
او ! را در شهر خود پناه داده ای) ص(قبل از جنگ  بدر ، کفار مکه  به  عبداهلل ابن ابی  �امه �وشتند  که حممد

در کتب سیرت  و تاریخ ، این  . و تو را �ابود خواهیم کرد)  ص(را اخراج کن و گر�ه  ما به مدینه آمده، حممد
  .واقعه  اصالً �قل �شده است  

  :برسی فن سیره �گاری و اصول �قد حدیث
در حال حاضر  در فن سیره  صدها عنوان کتاب موجود است ولی مهۀ اهنا به سه الی چهار کتاب منتهی  .1

ای دیگری که بعدًا تالیف ، عالوه بر اینها کتاهب» طربی. سیرت ابن اسحق ، واقدی ، ابن سعد «: میشو�د
شده ا�د ، مطالب و وقایع آهنا بیشرت ، از مهین کتاهبا اخذ شده است ، چون در این کتاهبا از فن حدیث 
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استفاده �شده است ، معهذا ایجاب میکند که بیشرت مورد حتقیق وشناسایی و �قد قرار گیر�د ، از آن 
او از جا�ب خود «:مهۀ حمدثین می �ویسند . رسی است بطور کلی  غیر قابل توجه  و ب» واقدی« میان سیره

در باره ابن اسحق  اگرچه امام . در واقع تصنیف او  گواه بر این مدعاست » روایات جعل میکند
مالک  و بعضی دیگر از حمدثین  جرح کرده ا�د ، ولی او دارای رتبه و مقامیست  که امام خباری  در رسالۀ 

در باره ابن سعد و طربی  .  از او روایت �قل میکند  و آهنا را صحیح میدا�د با سند»  جزء القراءة«خود 
حبثی �یست ، اما جای  تأسف است  که مستند بودن  آن دو  بر مستند بودن  تصنیفات شان  اثر چندا�ی 

اینها خود شان شریک  وقایع و جریا�ات �بوده ا�د ، لذا آ�چه بیان میکنند ،از طریق روایت . �دارد 
عالوه بر . کنندگان دیگر بیان میکنند  و بسیاری از راویان آهنا  ضعیف الروایه و غیر مستند  هستند 

این اصل کتاب  ابن اسحق در هند  موجود �یست  ابن هشام  کتاب ابن اسحق را   بعد از ترتیب و تنقیح به 
» زیاد بکایی« از طریق شکل دیگر در آورد که امروزه موجود است ، ابن هشام  کتاب ابن اسحق را 

گرچه  دارای رتبه  و مقامی است ، اما از معیار عالی  حمدثین  پائین  تر  » بکایی«روایت کرده است ، 
ابوحامت می گوید .او ضعیف است  و من او را ترک  کرده امابن مدینی استاد امام خباری میگوید .است

 بیش از �صف روایات ابن سعد از واقدی .او ضعیف است:�سایی میگوید .او قابل استناد �یست: 
 .گرفته شده است  لذا روایات او مهان مقام و اعتباری را که واقدی داشته است دارد

در واقع گنجینه سیرة ، منیتوا�د مهپایۀ کتب حدیث باشد ولی آ�چه  از آن  با معیار  حتقیق و �قد  حمک 
است که الرصافی اثر خود را حل معمای بزرگ �ام و برای مهین (زده شود ، حقیقت و قابل استناد است 

در حدیث کالً راویان مورد �قد  و حتقیق ا�د  که از آهنا احکام شرعی  ثابت می شو�د بقیه )گذاری کرده است
بسیاری از حمدثینی هم . روایات که در مورد سیرة ، فضایل و غیره ا�د ، �یاز چندا�ی به �قد و برسی �دار�د 

 احادیث شان ضعیف دروغ موضوع و ضعیف است مثالً حافظ در مستدرک ، این حدیث را وجود دار�د که
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هنگامیکه  حضرت آدم  مرتکب  خطا شد  و از وی خطایی سر زد ، به بارگاه « :روایت کرده است که
) ص(چگو�ه حممد: فرمود . خطایم را عفو کن) ص(به میمنت  و آبروی حممد ! ای خدا : خداو�د  عرض کرد

ال اله اهلل حممد رسول «�ظرم بر پایۀ عرش افتاد  که در آجنا چنین �وشته بود : شناختی ؟ حضرت آدم گفت را 
من از دیدن آن فهمیدم ، �ام کسی را که با �ام خود مهراه کرده ای ، حتمًا حمبوبرتین خملوقات �زد تو خواهد بود ، »اهلل

  ».هم خلق منیکردم خداو�د فرمود راست گفتی  واگر حممد �بود  من ترا 
عالمه ابن تیمیه این قول . این حدیث صحیح است : حاکم پس از �قل این حدیث  اظهار داشته است 

صحیح دا�سنت حاکم ، اینگو�ه حدیث را،  مسئله ایست  که ائمه حدیث آ�را  :حاکم را  �قل کرده  می �ویسد
غ و موضوع را صحیح میگوید، مهچنان حاکم بسیاری از احادیث  درو: ا�کار کرده ا�د  و گفته ا�د 

حاکم در مستدرک ، احادیث بسیاری آورده  و آهنا را صحیح گفته  در حالیکه �زد علمای حدیث 
    35.موضوع ا�د

دروغ گویی راوی و :مهچنان الرصافی در معمای بزرگ در مورد احادیث دروغ شرح گسرتدۀ دارد 
ندان حدیث پیرامون این مسئله و حدیث های اقدام وی به حدیث سازی و روایت است که دا�شم

تعصب .که در اقدام راوی به چنین عملی دالیلی زیادی وجود دارد .ساختگی کتاهبای زیادی دار�د
مذهبی و وابستگیهای سیاسی وی که زاییده گسرتش اسالم ، در �تیجه فتوحات  اسالمی در سرزمین 

ین ها از مجله آمیزش آهنا با ایرا�یان  که خدمت های  اطراف ،و پراگنده شدن  اعراب در این سر زم
اعراب گشته ، که اکثر راویان ویا بزرگان شان از میام آهنا بر خاسته ا�د ، از مجله ) موالی(گزاران 

حممد بن اسحق،ولی �باید فراموش کرد  که موالی شکست  خورده اعراب و زیر دست  آهنا بوده ، و مهین 
                                                 
35 واّما تصحيح  الحاکم لمثل هذا الحديث و امثاله فهذا  مما انکره  عليه  ائمة العلم  بالحديث و قالو ا ان الحاکم يصّحح احاديث و هی « - 

عرقتة بالحديث و کذالک احاديث کثيرة فی مستدرکه يصححها و هی عند ائمة اهل العلم بالحديث موضوعة مکذوبة عند اهل الم
.) نذکرة الحفاظ ذهبی، تذکره حاکم- طبع المنار101کتاب الّتوّسل(موضوعة  
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زی و خرابکاری  و ایجاد دو دستگی و افشا�دن ختم دمشنی و فساد و تفرقه  مسئله آهنا را به حدیث سا
 گفته های او پیرامون علی بن ابی طالب و 37 و36در میان اعراب کشا�ید ، دسیسه های عبداهلل بن سبا

 و گفته های 38. کوشش وی در گسرتش آتش فتنه و �فاق در روز جنگ مجل شهره خاص و عام است 
علی و کوشش او در گسرتش آتش فتنه و �فاق در روز جنگ مجل  شهره خاص و عام او پیرامون حضرت 

  .است که �یاز به شرح �دارد
در زمینه هبره گیری از �یر�گ و دروغ و دسیسه ،هرگز آ�طوری راه ا�دازی )ص(رفتار و کردار حممد 

رد چنا�چه تاریخ مشعر است �شده  است که بنیاد راستی را بر چیند و آتش و خون را مبردم به ارمغان بیاو
در جنگ بنی مصطلق و جنگ  خندق که هر دوی آن از جنگ های متام عیار بود که اگر به شیوه واقعی یک 
جنگ آغاز میشد کشتار های مهیب و بی جربا�ی را هبر دو طرف جنگ ساری میساخت اما تاریخ شاهد 

در جنگ بنی مصطلق بیش از ده �فر از طرفین است که با لطایفی که  آن حضرت کار ا�دازی کرد�د �ه تنها 
کشته �شد بلکه خویشاو�دی و �زدیکی عظیمی را که در آینده اسالم در شبه جزیره عربستان تاثیر فراوان 
داشت جا گذاشت و در جنگ احزاب که از �ام آن پیداست اگر اسالم شکست میخورد باوجود 

ی بلند منیشد و ما دیدم �ه تنها جنگی واقع �شد بلکه ره تلفات بی مشار امروز �ام اسالم در هیچ مناره ا
                                                 
36 و کوفه پرداخت  که  عبداهللا بن سبا يهودی ای بود که در روزگار عثمان  اسالم آورد و آنگاه به گردش در حجاز سپس بصره و شام  - 

شگفتا که : مردم را گمراه سازد ولی شاميان او را بيرون راندند و او به مصر شد و در ميان مصريان ماندگار گشت و به ايشان گفت 
د  و را پايه گذار» بازگشت«او با اينکار  نهاد . برخی ميگويند  عيسی بدين سرای باز خواهد گشت  ولی باور ندارند که محمد باز گردد 

کی ستمگار تر از آن که . مردم از او پذيرفتند و پس از آن به ايشان گفت هر پيغمبری را جانشينی است و علی جانشين  محمد است 
عثمان کار ما سار  فرمانروايی به ناراستی و نا درستی  بر . را بکار نبرد  و جانشين او را بر کنار سازد ) ص(سفارش پيغامبر خود 

اين مرد سراسر شهر ... و.رای پاس داشتن اينکار از جای بر خيزيد  و فرمانداران خود را نکوهش کنيد  و فرو کوبيد  ب. گرفته است 
او هعمال تحريبگرانه خود را در ميان مردم می . مدينه را و سرزمين های اسالمی را زير چتر  آوازه گری خويش در آورد 
ر4/16931699تاريخ الکامل ،نوشته ابن اثير: رک(چرخاند  

37 عبداهللا بن سبا شخصيتی است ساختگی  که وجود خارجی نداشته و ساخته و پرداخته روايت سازمعروق سيف بن عمر تيمی است که - 
تقريبًا همۀ سيرت نويسان و راويان حديثمتفقًا گفته های وی را ضعيف  و غير قابل اعتماد دانسته اند ، ولی متأسفانه اين موضوع بر 

جهت کسب اطالع بيشتر نسبت به اين موضوع به کتاب تحقيقی . محققين از جمله شخص معروف الرصافی  پوشيده مانده است بسياری از
64پاورقی،ص،» مترجم کتاب شخصيت محمدی«.عبداهللا بن صباح مراجعه شود(جالب مرتضی شريف عسکری   

38 از دردناک ترين  رويداد های سال سيو ششم هجری " 4/جلد 1842 الی1778الکامل ابن اثير ، از ،ص،" به جنگ جمل مراجعه کنيد - 
عبداهللا بن سباح  يهودی به دامن اسالم رسيد (که در تاريخ اسالم مانند لکهۀ ننگ بزرگی از آن سبب باقی ماند که از اثر فتنه يکنفر خائن 

.و اکثر سرداران اسالم در اين جنگ کشته شدند  
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لذا رفتار آحنضرت بنا به تذکر الرصافی �یز دقیقًا جهت حتقق . کشای فتح مکه در دوسال بعد آن شد
اهداف وارماهنای عالی او برای بشریت بوده ، لذا هیچگو�ه تعارض و  تضادی با اصولی که آ�را آمسا�ی 

منیشود به حدیث استناد ) ص(مهواره بر حق بوده ، برای برسی به شخصیت حممد می �امید، �داشته ، و
جست و بیشرت به قرآن باید مراجعه منود و احادیث رسیده  در این مورد را  باید پس از گذرا�دن  از 

شته است صافی عقل  وقرآن تنها آ�چه را که در آن میما�د قبول منود و این دقیقًا مهان هدفی است که مرا وا دا
  .تا به تألیف این کتاب بپردازم

  
ائمه حدیث و روایت بود�د ، ولی ...ابو �عیم ، خطیب بغدادی ، ابن عساکر ، حافظ عبدالغنی و

باوجود این در فضایل خلفا و صحابه  احادیث ضعیف ، بی تکّلف روایت میکرد�د ؛ علت آن این بود که ، 
اط و شدت  حتقیق فقط در احادیث  مربوط به حالل و حرام باید  عمومًا  این مسئله شایع شده بود  که احتی

عملی شود  و عالوه بر آن  در روایات دیگر  فقط ذکر سلسله سند کافی است و �یاز ی به حتقیق و �قد  و 
  :در موضوعات مالعلی قاری مرقوم است .  برسی �یست 

مهراه با ) ص(و�د  متعال  آحنضرت  را روز قیامت خدا«: واعظی در بغداد  این حدیث را بیان کرد « 
چون امام ابن جریر  طربی این را شنید ، شدیدًا �ا راحت شد  و بر دروازه خا�ه » .خود  بر عرش می �شا�د 
مردم عوام بغداد بسیار �اراحت شد�د  و آ�قدر » برای خدا هیچ مهنشینی  �یست« خود  این مجله را �وشت 

  39».یوار ها فرو ریختبر خا�ه امام سنگ زد�د  که د

                                                 
39 13ات مال علی قاری  طبع دهلی ، ص،  رک،موضوع49 فروغ حاودان ، ص، -   
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داشتندو احدی از ایشان در فن ) ص(امام خباری و مسلم، باوجود  خلوص و عالقه ایکه به احنضرت 
حدیث ماهر تر و صادقرت �بود�د هرگز در باره  فضایل و مناقب  روایات مبالغه آمیزی چون  بیهقی ، ابو 

آثاری  از آهنا �یست و این قسم احادیث که در  �عیم ،  طربا�ی  و غیره وجود�داشته است و در روایات شان 
�سائی ، ابن ماجه ، ترمذی و غیره یافت میشو�د، در صحیحین وجود �دار�د، از این قضیه ثابت میشود  که 

  .هر قدر رتبۀ �قد  و حتقیق  باالتر رود، از روایات مبالغه آمیز کاسته میشود 
 ا�د ، متأخرین روایاتی  را که از آهنا �قل  کرد�د  بنام آهنا �قل کتاهبای را که  متقدمین  در باب  سیرت  �وشته .2

منود�د ، و بنا بر مستند بودن خود شان ، مردم متام روایات آهنا را معترب دا�ستند ، و چون اصل کتاهبا برای 
 متام کتاهبا شان میسر �بود ، لذا �توا�ستند  در مورد راویان ، حتقیق و برسی کنند  در �تیجه این روایات  در

این شد که مثالً ، راویا�یکه  در واقدی  مذکور ا�د ، عمومًا » لیثتد«عاقبت و سر اجنام  این .وارد شد�د
مردم آن را غلط میپندار�د ، ولی مهان روایات هنگامیکه  بنام ابن سعد  �قل میشو�د ، آهنا را معترب  

 .قل کرده است میدا�ند  حاال�که ابن سعد اکثر روایات را از واقدی �

اصول و قواعدی که در باره روایت  هتیه شده  بود�د ، در باره احادیث مربوط  به صحابه ، در بعضی مواضع  .3
چار چوب  این اصول و قواعد  بکار گرفته  �شده است ، مثالً طبق اصول روایت ، برای راویان ، مراتب 

 هوش تیز حافظه قوی و فهم دقیق و تیز بینی بعضی از راویان بر بعضی دیگر  دارای.خمتلفی وجود دارد 
صائب است در حالیکه در بعضی دیگر این اوصاف متوسط و ضعیف میباشد و این فرق  در صحابه 

بروایت  عبداهلل ابن عمر  و حضرت  ابوهریره ، حضرت ) رض(ها �یز یافت  میشود ، حضرت  عایشه 
هر گاه در بین .اس ا�تقاد میکرد�د  چنا�که قبالً ذکر شد عبداهلل ابن عباس  بروایت  ابوهریره  بر مهین اس

دو روایت تعارض پیش آید هبرت خواهد بود تا شأن و مرتبه راوی مورد دقت قرار گیرد  مثالً روایت 
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حضرت عمر را که در مقابل آن روایت یک �فر اعرابی در تعارض واقع گردد راوی ایکه مرتبه باالتر دارد و 
اما باوجود آن بعضی از حمدثین با این .  هبرت هبره دارد مورد قبول و دقت قرار می گیرداز فهم و استدالل

قول �یز روی اطمنان �شان منیدهند و هر گز وصف عدالت را خبواص و مقربین اختصاص منیدهند  
ر  مهچنان حمدسان روایت خورد ساالن را �یز ساقط از اعتبا40.چنا�چه قول مازوری را خمالفت کرده ا�د

 .خمصوصًا روایت حدیث فقوی در آهناکه روایتش مقبول �یست ( میدا�ند 

  
 

  

  : از �گاه قر آنخداو�د و جهان
خداو�د فعال مایشا است  و بر هر چیز توا�است ، بدایت و باز گشت خلقت مهه از اوست  و بدوست  

  ابتدا آمسآهنا و41-می افزاید آو افریننده ای است که سیر خلقت را آغاز کرده  هر چه خبواهد در آفرینش -
  سپس از هم 43- سحابی  هبم پیوست42زمین را بیآفریدو آن دو را بصورت  یک واحد  از ماده  دخا�ی  یا 

در شش دوره عظیم   {44- آمسآهنا و زمین را با هرچه در آهناست، در شش روز آفرید –بشگافت 
مدید  را در بر میگیرد  که به �ص قرآن ، به از �ظر امتداد زما�ی ، یک یوم  ربوبی ، دورۀ بس } تکامل

                                                 
40 صلی اهللا عليه و «لسنا نعنی الصحابة عدول، کل من رأه :  اين قول اورا نقل کرده است 10/11صفحه « ابن حجر در مقدمه  اصابه - 

 نصروه و اّتيعو يومًا ما او زاره  لّما ما او جتمع به لغرض و انصرف عن کنب و انما نعنی  به الذين  الزموه  و عّزروه و» سلم
.الّنورالذی انزل معه اولئکهم المفلحون  

را ديده و يا  برای هدفی  با ايشان مالقات  ) ص(اين مقوله که تمام صحابه  عادل اند ، بر هر شخصی  که بطور اتفاقی  رسول کريم 
بوده  و ايشان را )  ص(مت رسول  اکرم کرده  و سپس فورًا بر گشته  است، صدق نميکند ، بلکه کسانی مد نظر هستند  همواره در خد

.ياری و کمک  کردند و از آن نوری  پيروی کردند  که بر ايشان نازل گشته بود ، بنا بر اين همين افراد رستگار اند  
 .؛ فاطر،يک27علق آيه يک؛روم، "   "  - 41
42  
 . 11سجده ، "    "  - 43
 .4؛ حديد،4؛ سجده،10؛ لقمان،3؛ يونس،54اعراف ، "   "  - 44
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 ، تشبه و تقرب  زما�ی  به کنار، امر اهلی  45- یا حتی پنجاه  هزار سال –حساب ما برابر  با هزار سال  است 
به .   چه هیچ چیز در برابر ارادۀ او �ا استاده است - و یا حتی سریعرت–در یک چشم هبم زدن  اجرا میشود 

 و �ه هیچ – حکم او مطلق است ، یعنی کلمات او �ه تبدیل دارد –خواهد بود "  باش "حمض اینکه بگوید
.   شب را چو�ان پرده ای  بر روز می پوشا�د ، و هر یک از این دو شتابان  در پی آ�دیگر در آیند -مبدلی 

 مهه – امر او   و مسخر به-مهو خورشید و ماه و ستارگان  را آفرید  که مهه تابع  �ظم و �اموس اویند 
 باخورشید  و ماه مستقر46 -خملوقاتی که در زمین  و آمسآهنا و زمین ا�د ، مطیع  فرمان و تابع قوا�ین  او هستند

 رویش یک دا�ه و تبدیلش بر درخت پر شگوفه و 47 - مدار منزل شان را در دورهای  معین طی میکنند
 اینها و مهه چیز  حاکی –دن  شب و روز سپس میوه دار ، سیر و مسیر ستارگان ، در پی یکدیگر آم

پروردگار  و �گار�ده  و .   اوست که  آفریدگار  48 -از ا�دازه  و مقدار و �ظم  و �اموس است
 که آب را از آمسان  به ا�دازه فرو می فرستد ، و زمین را سیراب  می –�گهدار�دۀ  صورت کائنات است 

. و به آسا�ی �یز میتوا�د  سر چشمه های آب  را خبوشا�دگردا�د و خاک مرده را �شاط حیات  می خبشد 
 و تنها او بر غیب آمسآهنا و زمین آگاه –  خداو�د رب العاملین  یعنی پروردگار جهان و جها�یان است 49

رب .   رب العزت والعرش است-  و جنود مساوات و ارض اوراست– و بر مهه چیز توا�ا است 50-است
را به )باران ( آب – که آ�را بسان فرشی گسرتا�یده 51رت�دۀ زمین است  ذی معارج و گس–الفلق است 

  و �باتات گو�ه - و بر آن میوه و دا�ه و گیاه  رویا�یده- و زمین را  ز�ده گردا�یده- ا�دازه از آمسان  �ازل

                                                 
  .4گ معارج ،   "  - 45
 

؛ 3و2؛ اعلی،54؛ اعراف 115؛ انعام34؛انعام ،73؛انعام 73؛ انعام، 77؛نحل،60؛قمر،4؛ معارج،47حج ، "   "   - 46
 15، رعد ، 83؛ ؛ ال عمران ،12؛ نحل،54؛اعراف 

 .39و38يس ،"   "  - 47
 .19؛عبس،49،قمر،40تا37؛يس،2؛فرقان،5يونس ،"  "  - 48
 .18؛مومنون،11؛زخرف،24حشر ،"  "  - 49
 .77؛نحل،2سوره  فاتحه ، آيه   قرآن  - 50
 .3؛ رعد،3؛کعارج،1؛فلق،82؛زخرف،180؛الصافات116؛ مومنون،7و4؛فتح ،2؛حديد،77نحل،"   "  - 51
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 چنا�یکۀ آمسان را بس رفیع و استوار بر -  و هر موجودی را جفت آفریده–گون  از خاک دما�ده است 
 و -و از گسرتۀ زمین ، آب مرتع  و کوه– و بر  شب ردای شکومهندی از تاریکی  پوشا�یده –فراشته ا

 – و باد و باران – و افتاب و سایه _ ولؤلؤ و مرجان -  و چار پایان– و در یا و کشتی –چشمه و آب گوارا 
ه به زمین مرده �شاط  اوست ک52.  و چیز های دیگری که ما منی دا�یم  پدید آورده است -و شب و روز

 اوست که درختان را می رویا�دو از آهنا باغ و -حیات می خبشدو عطش آفریدگا�ش را فرو می �شا�د
 او خدای - ملک مساوات و آ�چه بین آهناست ، از آن خداو�د است53 - بستآهنای دلکشا و زیبا پدید میکند

 اید، چه او حاضر در مهه جا و حمیط بر هبر سو روی آورید ، بسوی خدا روی آورده. مشرق و مغرب است 
 �ه رخوت و کسالت او را فرا می گیرد و �ه خواب ،کرسی او در سراسر  آمسآهنا و زمین 54.مهه جاست 

گسرتده است ، و �گهداری و �گهبا�ی  آفریدگان ، مایۀ خستگی  و فرسودگی  او �یست ، 
 اوست که ز�دگی میبخشد و می 55. توا�استچه او واالترین  و بزرگرتین است  و بر مهه چیز دا�ا و

که برای خداو�د رخوت  وما�دگی قایل ) تورة( بر عکس کتب عهد عتیق–میرا�د و بر هر کاری توا�است 
می �امند برای خدا خباطر کار های که اجنام " شابات" است و بعد از تکمیل آفرینش در روز هفتم که یهودیان

در حالیکه جهان بینی  قرآن  عکس آن و خداو�د را فعال مایشاء و منزه داده ا�د اسرتاحت  قایل شده است 
او مهربان ترین و خبشنده ترین  و خبشاینده ترین . و دور از  آلودگی های که بشر بآن  مواجه است میدا�د

خداو�د جهان را بازیچه �یآفریده است  بلکه حبق و به هدف  آفریده است و تا وقت معین پایدار . است
خداو�د هبرتین .  و این  آفرینش  طبق طرح و �قشه ای  است،هر چند از �ظر بشر پنهان باشد 56 -تاس

                                                 
، 34؛يس،28،النازعات،29؛النازعات12؛زخرف ،53؛طه،11و10؛نحل،63؛عنکبوت،11؛ زخرف،53طه،"   "  - 52

 .49؛فرقان،47؛فرقان 50تا48؛فرقان ،46و45رقات ف؛ف24؛الرحمن،53؛فرقان ،14؛نحل،30ملک،
 .60نحل "   "  - 53
 .9؛مّزما،17؛الرحمن،115 بقره ،- 54
 .6؛آل عمران ،255سوره بقره ، آيه   قرآن    - 55
؛ال 257؛بقره،58؛الذاريات،60؛عنکبوت،64؛ نحل ،6؛هود،54؛اعراف،32؛يونس،164،انعام،2فاتحه،"   "  - 56

 .3؛احقاف،16؛انبياء،62ل،؛نح7؛ضحی،2؛تحربک،150عمران،
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 اوست که  �اموس و �ظم را در کار آفرینش  کرد و طریق هدایت بنمود ،و 57 -.�قشبند  و �قش پرداز است
چیز �یست مگر   هیچ –هر چیز که آفریده  به ا�دازه و سنجش آفرید  و مهه را به سلک هدایت کشید 

   58 - و به ا�دازه  معلوم معین از آن  فرو می فرستد  یا می آفریند–اینکه  خزا�ه اش �زد اوست
 و در چنین - خداو�د جهان را بدون هدف و غایه �یآفریده ، جهان سراسر  غایه دار و هدف مند است

 و خداو�د خود  مقصود  و منتهای  - هر آفرینشی  وجهه ای و جهتی  دارد  . جها�ی  ، بشر �یز استثنا �یست 
   59. آفرینش است

 کلید خزاین غیب �زد اوست ، خزاینی که جبز او  هیچکس 60.حق است . خداو�د علیم و عالم است 
، چه هر چیز در �زد او و در �ظر او  مقدار و میزا�ی 62 و شاهد بر مهه چیز است 61 –از آهنا آگاه �یست 

مسآهنا و زمین  از او پنهان �یست ، حتی اگر  به سنگینی یا به ا�دازۀ  در حقیقت هیچ چیز در آ63–دارد 
 حتی یک برگ  درخت 64بزرگرتین و کوچکرتین  چیز ها  به روشنی  ثبت و ضبط شده  است . ذرۀ باشد 

 آیا او که مهه چیز را آفریده است  به 65.چه در زمین و چه در دریا ، بدون علم و  آگاهی اهلی  منی افتد
 هر چه  درون 67 به هنا�ی ترین اسرار آگاه است 66ش خود آگاه �یست؟ او حکیم و علیم است آفرین

زمین رود  و هرچه از زمین بدر آید ، و هرچه از آمسان فرود آید  و هر چه به آمسان  باال رود  مهه را می 
مهه چیز  و عامل بر ، دا�ای 68و �یز هر سخنی را که بگویند  بر راز های دل مردمان مهه آگاه است. دا�د

                                                 
 54آل عمران "   "  - 57
 .21؛حجر،50؛طه،49؛قمر،2غفرقان،3اعلی، "   "  - 58
 42؛نجم ،148؛بقره ،21قرآن مجيد    سوره  حجر،  59
 .84؛زخرف،25،نور ،6،حج،32يونس ،"  "   60
 .59انعام ،"  "   61
 .61يونس ،"  "   62
 .8رعد،"  "   63
 .61؛يونس59؛انعام،5آل عمران ،"  "   64
 59انعام،"  "   65
 .84زخرف،"  "   66
 .14ملک،"  "   67
 .4؛حديد2سبا،"  "   68



 190

 ، بر هر چیز در دل ماست ، چه آشکار کنیم ، و چه هنان داریم ، بر مهه آگاه  69غیب و شهادت است
   70.است  و مهه را در حماسبه می آورد

 با دوصفت خداو�د ممتاز میگردد ، در حالیکه  در مورد عدل خداو�دی جهان بینی قرآن
،  مهربا�ی شامل چون صفات خبشندگی ،رحم و  عدلمهربا�ی و: مهۀ صفات خداو�د ممتاز است

  .خبشایشگری است
 و هر گز  به کسی ستم روا منیدارد  ، هر گز 71خدا هبرتین حکمفرمایان است : قرآن می فرماید

در روز قیامت ، موازین  قسط .   ، ولی مردم  خود  در حق  خویش  ستم می کنند72هبیچکس ظلم منی کد 
 73ر خواهد هناد و اگر عملی برابر دا�ۀ خردلی هم باشد ، در حساب خواهد آوردرا ب)  ترازو های عدل(

 ، او مردم را بعدل و ا�صاف  فرا می 75 است ، و پادافرۀ او دشوار  و درد�اک است 74او سریع  احلساب. 
  . 77 ، و داد گران را دوست میدارد 76خوا�د 

این کیفر  ممکن .  مستوجب  جمازات است کیفر اهلی  متناسب  با عدل اهلی است و آن عمل بدی که 
است کمرت از  میزان گناه باشد ،زیرا خداو�د  در عین اینکه احکم احلاکمین است ، ارحم الرامحین و 

زیرا پاداش اهلی   . 79این کیفر  هرگز منیتوا�د بیش از گناه باشد. 78آمورز�دۀ مهۀ گناهان  هم  هست
ا که خبشش و عطای او بی پایان است ، به حسنات چندین  برابر  از آجن. چنین قرار و قاعده ای �دارد 

                                                 
 .4انبيا،"  "   69
 23؛ نحل،3؛انعام،29، آل عمران 284؛ بقره،5؛حشر،4، تغابن،6حديد،"  "   70
 .40نساء ،"   "   71
 .44يونس ،"  "   72
 .47انبياء،"  "   73
 .39؛نور،167اعراف ،"  "   74
 25؛حديد،43فصلت،"  "   75
 .45مائده،"  "   76
 .172آل عمران ،"  "   77
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 121توبه، "   "   79



 191

و پاداش خداو�د میتوا�د هم د�یوی و .  ، تا  تشویقی باشد برای بندگا�ی که صاحل هستند80پاداش میدهد
  81.هم اخروی باشد

بار  که شأ�ی که  مهر و شفقت و رحم  و رأفت در اسالم دارد در هیچ دینی  به این پیما�ه �یست قرآن  هر 
و (  آهنا اشاره میشود�سبت به   سخن از مسیحیان  �یکوکار مبیان می آوردبه مهر و مودت و رحم  ورأفت

حتی پیغامرب اکرم امر فرموده ا�د که  کسا�ی را که در کنیسه ها و عبادتگاه ها هبر اسم  و رمسی که  به 
شید و درختان و مزارع را از بین پرستش خدا مشغول هستند بشمول اطفال ز�ان ، ساخلوردگان را �ک

او فضل و رمحت خود را  هم در آفرینش و هم در حفظ و . ؛ زیرا خداو�د رحیم و روف است  )�ربید
با عنایت و . محایت ، روزی رسا�دن ، پناه دادن،اعا�ت و هدایت  آفریدگا�ش ، و رفع حاجات آ�ان 

ون گناه از بندگان سر ز�د  و رو جبا�ب او آور�د و �یز چ. رافتی که در حق آ�ان دارد ، در کار میکند 
لذا سزاوار بشر است تا مهر  سرشاری خبداو�د بورزد و �عمت ها و  عنایتهای . او آمرز�دۀ گناهان است 

  82.او را سپاس بگئارد 

  ا�سان و آزادی
اگر از �قطه  �ظر تاریخی در چگو�گی ز�دگی بشر عطف توجه شود راه دراز و پر خم و پیچی 
را پیموده است که مشارش مهۀ این ماجرا ها که باالی �سل بشر گذشته است به حتقیق علحیده ای �یاز مند 

صرف مهینقدر میتوا�یم در این خمتصر بگنجا�یم که  کاروان  تاریخ بشر  از سر زمین های بدویت  و . است
                                                 

 .53زمر ،"   "   80
 .39؛الصافات160اتعام،"  "   81
82   "   "

؛اعل96؛مريم،2،21؛اسری،57؛يونس،17،64،77؛انعام،28،45؛نساء،27؛حديد،85؛مائده،134؛نساء،160؛انعام،39؛الصافات،160انعام،
؛ 12،17،54،63،64،133،165؛انعام،77؛مائده،26،27،45؛نساء150،174؛ال عمرام،3،؛علق7؛ضحی،12؛ليل،3ی،

-117؛توبه،151اعراف،
؛الرحمن،28؛طور،109،118؛نور،83؛انبياء،20،21؛اسری119؛تحل،49؛حجر،36،36؛ابراهيم،67،92؛يوسف،21،32،57؛يونس،118
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ر و توحید و  جتربه و مراحل وحشی گری و صید و شکار و عصر  حجر گذشته باآل خره به  عصر  تفک
ولی باوجود این . دا�ش و اجتماعات �ظام یافته و قا�ون و حکومت  و اجتماع و ملت و باالخره به متدن میرسند

مهه طی طریق ا�سان قادر شده �توا�ست تا از بند عالئق طبیعت مادی که در هر زما�ی بر هستی اش مقدر بوده   
 ستیزا�ه بوده گذر مناید و هنوز هم ا�سان در باختۀ مهه چیز باز هم در مقابل و این  تقدیر  اکثرًا آزمندا�ه و ظلم

پدیده  های �اشی از این دست ،در درون افکار و آالم خود گاه فریاد بلند میکند و زما�ی را هم به سکوت توام  
د و در این که میشود فهرست  طوال�ی ای از یورش و غارت ، دزدی و هتاکی �اموسش راارائه دار.میسازد

فهرست ها �ام  حق کشی ، قا�ون شکنی ، خالف شرع، بردگی ، ا�سان فروشی و بیسوادی و بیسواد کردن و 
  . صد هاعوارض دیگر را افزود 

آن ا�سان که خداو�د او  را در هبرتین موقعیت در میان خملوقاتش احسن التقویم خطاب کرد و آن ، ا�سان که 
مال  و زیبائی و پاکی و آزادی  را پرستش میکرد و خود را آفریدۀ او و جلوه  و آیه و خدای مظهر        بینائی و ک

جا�شین او میدا�ست و ارزش های او را در خود می پرورا�ید که توسط پیامربان اهلی برایش رهنود بود و ارزش 
ره از جوهر عقل های آوردۀ او به �اموسش ارج ، به روحش جهان و به جها�ش ر�گ و سرور می خبشید یکبا

فاصله گرفت و خود را در بند سرکشی های پیشتاز متدن  جدید که جهنم جدید را در پیش پایش به 
گودی  سیاه چاهلای هول ا�گیز خویش حفر کرده است ساقط ساخته به عوض بندگی خدا بندگی 

آهنااو را به مذلت  و خدایان  پنهان و آشکاری راکه خدایان عصر  شرک و بت پرستی  و اساطیر پست تر از 
  .بندگی خوش در خوان خود �شا�ده است

ا�سان آن خدای توحید که وحدت وجود بشری و خویش آو�د ی ا�سان و طبیعت را  توجیه میکرد و 
ارزشهای متعالی  ا�سا�ی  رابا پرستش خویش در ا�سان  مهواره ز�ده میداشت  و با بودن و زیسنت  ا�سان و با 
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�ظام طبیعت و پیکره هستی شعور و هستی و معنی میداد ، و یافت های فضیلتی که ا�سان در رابطه  با جهان و 
شناخت و عشق ورزیدن  و پرستیدن و پیروی کردن و حتی سر سپردن بداهنا  تکامل وجودی و معنوی می یافت 

براز میکرد سخت در و به متام �امهای پاک اهلل اذعان برتری خویش را از سائر امم پست و در ضاللت افتاده ا
حیطۀ امواج تبلیغاتی  روشنفکران  بورژواری  �و خاسته و منطق دیالکتیسن های کمو�یزم شکست خورده  که 

و " استعمار"که فرز�دان  �ا مشروع ز�ای )بیست و یکم(اروپای قرن �زدهم و بیستم «بقول داکرت علی شریعتی 
از ذهن  و ز�دگی جامعه  جدید رفت و جبای آن  فرهنگ و » مست شان کرده بود " پول"بود�دو بوی " ماشین "

اخالق و  روا�شناسی و جهان بینی پست  مادی و بازاری را که خاصتگاه شان ،پول، مصرف ، رفاه، سکس 
و ارزشهاو فضائل مذهب و اخالق و فلسفه " صفات معبود"، خون، �ژاد ، رقابت ، قدرت ، اینهاست 

مهین روشنفکران  که اخالف شان هنوز خط مشی اسالف شان را .را کردیمز�دگی که ما در باال  ذکر آ�
رعایت دار�د  اذعان دار�د که در فلسفه  ز�دگی و معا�ی جدید  در فرهنگ بورژوازی  مدر�ی که 

خدا "آواز بلند کرده ا�د که  از حمراب ایمان  توده های  مردم ، "  علم"روشنفکرا�ش از سه قرن قبل  پیش ـ بنام 
و از مهین جاست که جبای زیبائی،خیر، حقیقت، رمحت ، . راجبای وی بنشا�یم" ا�سان"ابر میگیریم  تا ر"

...    بزرگواری،جود، ایثار ، فداکاری ، کمال  ، آزادی هدایت  جنات،آگاهی، عدل ، عشق و برادری و
عنوی  �یازی خبدا �دارد ، و از پرورش �سل ما  بر اساس ارزشهای اخالقی  و فضائل م"با پیش کردن این شعار که 

می بینیم که آمسان ارزشهای اخالقی  را سیاه وپایه مهۀ " این پس عقل را در پرورش اخالقی جا�شین خدا کرد 
  .ارزشهای ا�سا�ی را در پای پول و بازار فرو ریختند

ا زائل گردد هرچند پژوهش موجوده هدف مندی سیاسی �دارد آما  وقتی جای پای خوبان از بساط �قش ه  
ال حمال �فس ها به اجنا�ب کشیده خواهد شد که امکان  یافنت آن �قوش باشد و ما خباطریکه حق پامال �گردد 

یکی دیگر از مکتب های  هوچی گری :   �اگزیر هستیم از پیچ و خم جاده های  سیاست  �یز بگذریم
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 بودو آهنا �یزدر فساد و تباهی بشر حد و مرزی  که در بی بند و باری و الابالی گری کمرت از �ظام بازار خنواهد
 کمو�یسم هست  زیرادر �زد این گروه  خیر و شر عقاب تسفۀ توجیه کننده ال دینی در چوکارا منی شناختند فل

و ثواب رزالت و جوامنردی مهه چیز یکسان بلکه بی تفاوت است ، زیرا این گروه از اشخاص وقتی در مقابل 
و اعتقاد به بودن خدا در جهان سلسلۀ از شایست و �ا شایست ، حساب و کتاب ، خیر و ایمان قرار بگیر�د 

در " اباحه"با " ا�دیشه"در " المذهبی "شر  و عقاب و ثواب  را بر مهه اعمال شان بسته و مقید شان  میساخته و 
ست که با ال ابالی  شیوه ای از فکر ا" م لیثهن"و"�یست ا�گاری"عمل مرتادف  بوده است و طبیعی است که 

گری  وبی تعهدی و خوش باشی  به عنوان شیوه ای از ز�دگی ساز گار است ، چه هر �وع ایدئولوژی 
  .اقتضای �وع خاصی از ز�دگی و کار را اقتضا  میکند

م که با �یروی مسحورکننده فلسفه و ادبیات و هوشیاری سیاسی خود را آراسته میدید ، با هبره گیری لیثماتریا
 ضعف و احنطاط روحا�یت اروپائی و عقده های  اقتصادی و رسوائی فاشیسم و فاجعۀ سرمایه داری ؛ خود از

را تنها جهان  بینی سازگار  با ارزشهای ا�سا�ی  و توجیه کننده فداکاری ، مسئولیت و ایثار  و شهادت معرفی 
یعی  و پناهگاه امن و راحت و منایدو از مهین سبب خیلی رُک و راست  اعالم میکرد  که گریز گاه طب

آزاد ر�دان الابالی و قدرمتندان قارو�ی و قداره بندان فرعو�ی ئی است که در جتاوز و حق کشی  و خون آشامی و 
قا�ون شکنی و رسوا گری  و غارت خلق و پامال  کردن مهۀ حقوق و آلودن مهه مقدسات و هتک مهه حرمتها  

بی خدائی برای  اینان جواز .  مرکب هوسرا�ی شان را  حمدود منیکرد هیچ قید و بندی و سد و مرزی جوالن
اگر خدا �باشد هر کار جماز " عبور از هر خطی است  که ا�سا�یت را  در هم میشکندزیرا به عقیده  آ�ان 

 زیرا �زد" حساب و کتاهبای ز�دگی" ا�کار از خدا و رفع  معاد وسیله ایست برای رهائی  از قید و بند " است
  .این گروه اشخاص پاکی �ا پاکی  ، زشتی وزیبائی ، �یکی و پلشتی متیزی �دارد
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  و اما �تیجه چه میشود؟ 
" ادم امسیت"پیغامربان  مذهب بورژوازی که تازه قاره آمریکا را غارت کرده بود�د، مذهب بورژوازی جدید که 

ا با آزادی ، بنام آزادی و علم ، خدا را از حمراب  را پیغمرب آن میدا�ستند ، خدا را با علم مغائر یافتند و پرستش ر
حضور خدا ، ا�سان را بی معنی یافتند و    بیایمان متدن جدید  برداشتند  تا ا�سان را جبایش بگذار�د ، اما

آزادی را بی هدف و در �تیجه، حمراب خالی از خدا را پر از خدایان  زشت و معبودان پلیدچون سرمایه ، 
  که در گیرو دار این بازار ا�سان خا�واده خود را �یافت و . سکس و امثاهلم  منود�دمصرف ، رفاه و

ارزشهایش یکسره از دستش رفته بود ، او فاقد  خا�واده و خلوص و عشق و حمبت گردیده بود ، ا�سان قرن 
ائی، حلق آویز بیست ویکم خود را کسی یافته بود که یکجا باآرامش و آرماهنایش در پای بی عدالتی و بی خد

و خا�واده اش در بازار های سکس خباطربدست آوردن لقمه �ا�ی در سیاهی دود هروئین و .میگردید
  .گندفراموش شده بود

هیوالی کمو�یزم و غول سرمایه داری از بام افتاد و (سر اجنام کوس رسوائی هر دو  گروه خدا �اشناس 
ردید اوضاع رار سدمیکرد�د �یک فهمید�د که بشر بی خدا �ا د�یا و جهان آزاد که تا این وقت با دیده شک و ت

و حال می بینیم که آن یکی بکلی از صحنه د�یا بر چیده شد و این دومی هم در میان آتش . گزیر باید مبیرد
وخون قریب است مهه گو�ه معبودان خود را از دست بدهد، زیرا د�یا در زیر پای این گروه دومی هر حلظه 

  .این است احنطاط یک معراج زوال پذیرآتش میگیرد 
چیزیکه مایه تعجب به ا�سان را فراهم میکند این است که چرا ا�سان با چنین  صحنه آرائی های دست بسر 

  شد ؟
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جواب این پرسش را ما قبالً در صفحاتی که قرآن و  عهد عتیق و جدید در معرض علم قرار گرفته بود میتوا�یم 
  :بیابیم

  ا�اجیل و تورات را حتریف کرد�د و آهنا را در کنیسه ها دور از ا�ظار عامه قرار داد�د و از مهان از مهان آغازیکه
آغازی که در بین جامعه اروپا کشمکش خباطر �پذیرفنت دین اسالم به شکل جنگ های صلیبی در تاریخ بروز کرد، 

زیرا کوچکرتین فعل و ا�فعال در اروپای ا�ساهنای که در اروپا خدا را جستجو میکرد�د راه خود را گم کرد�د ، 
قرون وسطی  منجر به تفتیش عقاید و سوزا�دن در آتش بود که بد خبتا�ه تاریخ اروپا مشحون از چنین  عواقب 

  �اگوارو خوهنای �احق بوده است 
من مهیشه �سبت به دین حممد  : "ی گفته استلیثبر�ارد شاو �ویسنده معروف و آزاد ا�دیش ا�گ

بنظر من اسالم تنها مذهبی است که استعداد . خاصیت ز�ده بودن عجیبش  هنایت احرتام را داشته امبواسطه 
چنین .توافق  و تسلط بر حاالت  گو�اگون و صور متغیر ز�دگی و مواجهه با قرون خمتلف را دارد

. اروپای فردا خواهد بودپیشبینی میکنم و از مهین اکنون  آثار آن پایدار شده است  که ایمان حممد  مورد قبول  
در حالیکه روحا�یون قرون وسطی  در �تیجه جهالت  یا تعصب تصویر �ادرستی از آئین حممد را رسم میکرد�د، 

 من در باره این مرد  فوق العاده  مطالعه کردم و به او بچشم  آهنا  از روی کینه و عصبیت  ضد مسیح جلوه کرده بود
بعقیده من اگر مردی  .  مسیح �بوده بلکه باید جنات دهنده بشریت  �امیده شوداین �تیجه رسیدم که �ه تنها ضد

چون او صاحب اختیار  د�یای جدید شود طوری در حل مسائل و مشکالت د�یاتوفیق خواهد یافت که صلح و 
 83.سعادت  و آرزوی بشر تامین خواهد شد

   

                                                 
  ساير منابع  تلفيق شده  است، چاپخانه نراقی ،شکاره چاپ، دهمـ اين بخش مختصًا از کتاب انسان  دکتر علی شريعتی با 83
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  :  حقایق فلسفی قرآن 
است که اساسًا عمدتًا دینی است ، �ه فلفسی  ، ولی هبمه گو�ه مسائلی که بین  دین و قرآ ن کتاب 

فلسفه و علم  اشرتاک دارد  قسمی که در فصول و قسمت های گذشته به آن پرداخته ایم می پردازد که این 
منود ، حقیقت یا مسائل الجرم  در زمینه های  مفاهیمی چون  خدا و عامل ، روح و بدن ، خیر و شر  ، بود و 

جماز  ، جواهر و اعراض  سر آغاز و سر�وشت ا�سآهنا ، ثواب و خطا، زمان و مکان ، ثبات و حتول  ، ابدیت 
  .و بقای روح  حبث ها و بیا�اتی دارد

  بصورت ملموس  و جمسم را در حالی استعاره ، مفاهیم ذاتًا پیچیده قرآن با استفادۀ شایان  از تشبه و 
. وت میبخشد که در هر عصر و  زما�ی فهم آن با مسئائل پیچیده علمی ره گشا میباشدتازگی  و طرا

قرآن پیامهای خود را که سر شار از حکمت و پند است گاه به تفصیل و روشنی بیان شده  و خبشی 
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�ادیده گرفنت  آیاتی که مربوط به حمکمات میشود و .دیگر را به کنایات  و رمز  و راز برگزار میسازد 
کندو کاو در مورد  متشاهبات  خیره گی پنداشته میشود ، چه هیچکس یارای آ�را  خنواهد داشت که جبز 

  .خدا و�د به تاویل آن  دا�ا باشد 

  : حق خداو�د و صفات او از �گاه قرآن
 دو�ه الباطل ذالک بان اهلل  هواحلق وان ما یدعون  من« خداو�د  وجود متعال یا حقیقت  اعلی  یا حق است

؛ لقمان، 11، سوره طه آیه 62 سوره بقره ، سوره ا�عام ، آیه115 قرآن در آیه 84»و ان اهلل هو العلی  الکبیر
، خداو�د را اسرع احلاسبین ، حی ،قیوم، علی، 2 و اخالص ، ایه 27؛ الرمحن، آیه 2؛ سجده آیه 30آیه

و مجال او را   در یابیم و دلیل متعال بودن ما منیتوا�یم کمال . کبیر، حق، ذواجلالل  و صمد و متعال  میخوا�د 
خداو�د مهچنین است که فراتر از مرز های زمان و مکان  وجهان و حمسوسات بوجود آید وجود داشته 

او ذاتی است که در ا�فس و هم در . است که ما در قسمت های گذشته  به آن اشاراتی صریح داشته ایم 
  .افاق وجود دارد

 :معقل گرایی در اسال.1

  عقل گرائی دینی
  

                                                 
84 30قرآن مجيد آ سوره ، لقمان ، آيه -   
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 ای بس طوال�ی دارد ؛ کالم و �یز فلسفه اسالمی دو منو�ه بارز  گرایی دینی در تاریخ ا�دیشه، پیشینه مبحث عقل
ا�دیشمندان اسالمی در این باب از دیگران گوی سبقت ربود�د و در این راه بسی . این گرایش است

. آید مروزه از مباحث خرد سوز فیلسوفان دین به مشار میدفاع عقال�ی از دین ا. ا�دیشه سوختند و قلم زد�د 
ای خاص است که در این اثر حمور حبث  �گاه به عقال�یت دین از دیدگاه وحی، ساحتی دیگر و �گره 

  . قرار گرفته است

    : فراخوان قرآن به تعقلـ2

گذرد؛ تعبیراتی از  تعبیر می در قرآن کریم الفاظی که �اظر به ا�واع ادراکات است فراوان بوده، از مرز بیست
�ظر ، ذکر، عرفان، فهم، فقه،  عقل ، فکر، یقین، لب، حکمت، تدبر، خربه، شهادت، ظن، حسبان، شعور،: قبیل

برخی از آهنا در . ها معنا و استعمال خاصی دارد  هر یک در این واژه. رأی، زعم، حفظ، علم وبصیرت  درایه،
های  ولی بعضی دیگر �ظیر واژه . �د؛ زیرا به حنوی با ماده سر و کار دار�د رو سبحا�ه به کار منی مورد ذات حق

واهلل بکل شیءٍ « :  ا�د؛ زیرا در ذات معا�ی آهنا �قصی وجود �دارد علم یا خربه، بر ذات واجب �یز اطالق شده
  ].234بقره [»واهلل مبا تعملون خبیر«  ،]�75ساء [»علیم

  
ها و اسالیب متعدد و متنوعی ا�سان را به تعقل، تدبر و تفکر دعوت کرده است  به گو�ه           عالوه بر این، قرآن 

هایی را که با تأمل و تفکر به �ظریات و آرای  قرآن ا�سان] . 9زمر [» هل یستوی الذین یعلمون و الذین الیعلمون« : 
« : دا�د ب عقل �اب و خالص میکنند، هدایت یافته و صاح خمتلف گوش فرا داده ، هبرتین آهنا را ا�تخاب می

] . 18زمر [»فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم اهلل و اولئک هم اولوااللباب
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کند ؛ فی املثل وحدا�یت خدا را  گاه قرآن شریف خود برای اثبات امری، استدالل و برها�ی منطقی اقامه می
�قل احتجاج از ا�بیاء پیشین، از ] . 22ا�بیاء [فیهما اهلة اال اهلل لفسدتالوکان « : کند این گو�ه مربهن می

أ « :کند  در مواردی �یز از خماطبان خود مطالبه دلیل می. دیگر موارد عنایت این کتاب سرتگ بر امرتفکر است 
امور دقیق و فراحس را و در برخی موارد تنبه و توجه به ].64منل [ »اهلل قل هاتوا برها�ک ان کنتم صادقین اله مع

افال بتدبرون « ،] 73بقره [ »اهلل املوتی و یریکم آیاته لعلکم تعقلون کذلک یحیی« . دا�د رهین تفکر و تعقل می
مهچنین تشویق به تأمل و �ظر در امور تکوینی از دیگر موارد اهتمام ] . 24حممد [ »القرآن ام علی قلوب اقفاهلا

  ].6ق ...[افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها« : قرآن به امر ا�دیشیدن است
دهنده تأکید و اهتمام فراوان و قابل مالحظه این  مهه و مهه �شان] 1[ها و صدها مورد مشابه دیگر  اینها و ده

 خا�ه پس قرآن فراخوا�ی است به جهان پر �ور عقال�یت و فرار از تاریک. تعقل و تفکر است  کتاب اهلی به علم،
  .جهل

لذا هر ا�دازه که این عنصر در . حیات ا�سان از آن جهت که حیاتی ا�سا�ی است، مبتنی بر عنصر فکر است 
و هر چه حظ فرد یا مجع از این رکن رکین و سنگ . تر خواهد بود حیات آهنا ا�سا�ی تر باشد، فرد یا اجتماع قوی

از سوی دیگر ، چون قرآن آ�ان را بدین . ر خواهد بودت �زدیک بنای بشری کاسته گردد، به حیوان و دون آن،
ان هذا « ده اقوم است ، لذا طریق تفکر طریق استوارتر خواهد بود که نای که قرآن ارائه ده امر فرا خوا�د و شیوه

 قل جاءکم من« :و این طریق �یز مبین و مستقیم و روشن است که فرمود] . 9اسراء [ » القرآن یهدی للتی هی اقوم 
البته مشروط به آ�که ا�سان در ] . 16مائده [»اهلل �ورُ و کتابُ مبین یهدی به اهلل من التبع رضوا�ه سبل السالم

  . صدد رضوان حق و سبیل سالم باشد

  :منابع تعقل  ـ3
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اموری متنوع و » تفکر و تعقل« آید که موضوع و متعلق  با ا�دک تأملی در این گو�ه آیات به دست می

: قرآن  ؛] 24روم [»فیحیی به االرض بعد موهتا ان فی ذلک ألیات لقوم یعقلون« : �ظیر معاد ت؛گو�اگون اس
اف لکم و ملا تعبدون من دون اهلل افال تعقلون « : ؛ توحید]2یوسف [ »ا�ا ا�زلناه قرا�ًا عربیًا لعلکم تعقلون « 
: ها و زمین ؛ امور تکوینی و امسان]172اعراف [ »فاقصص القصص لعلکم یتفکرون« : ؛ تاریخ ] 68ا�بیاء [»

« :؛ ملکوت ]3رعد [ » ان فی ذلک ألیات لقوم یتفکرون ... هو الذی مداالرض و جعل فیها رواسی واهنارًا « 
ان تقوموا هلل مثنی و  قل امنا اعظکم بواحدة « :؛ �بوت]185اعراف [»اومل ینظروا فی ملکوت السموات و االرض

یسئلو�ک عن اخلمر و املیسر قل فیهما اثم کبیر و « : ؛ احکام] 46سبأ [ » کم من جنهفرادی ثم تنفکروا ما بصاحب
سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و « : ؛ تسخیر امور برای ا�سان ]24/ بقرة[»لعلکم تتفکرون... منافع للناس

  ]12حنل [»القمر و النجوم مسخرات بامره ان فی ذلک آلیات لقوم یعقلون 

  :ی  امور اقتصاد

و من ایاته ان « :  امور اجتماعی ؛ و]266بقره [»لعلکم تتفکرون ... من خنیل  ایوداحدکم ان تکون له جنة « 
  ].21روم [»ان فی ذلک الیات لقوم یتفکرون .... خلق لکم من ا�فسکم ازواجًا 

  :منابع تعقل از دیگاه قرآن
امور اعتقادی یا مدعیات �ظری دین،که : ت  از ساحاتیست  که اهم آهنا عبار منابع تعقل از دیدگاه قرآن،  

  .جامعه شناسی و طبیعت را در بر میگیرد تاریخ، مربوط به امور تشریعی یا مدعیات عملی دین که 
وحی و  آ�چه که در قلمرو عقال�یت  در قرآن شریف مطرح شده است، مسائل و مباحثی است که در مورد خدا،
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: دیگر .  بنیادین دین و سه رکن رکین حیاتی و مشرتک میان ادیان آمسا�ی�بوت میباشد؛ یعنی سه اصل اصیل و
لذا قرآن آ�طور که در جهان بینی قرآن صراحت دارد ا�سان را در کلیه شؤن .تعقل  در  راستای خاصی قرار دارد

 که در  طبیعت  حیات به تفکر و تدبر فرا میخوا�د تا از آن طریق به آیه های از حکمت و پند در تکوین و التزامی
بنابراین �گرش آیه های  قرآن و پرداخنت به . خملوق خداو�د است به �یکی پی بریم و راه ثواب در پیش گیریم   

  .   آن ما را در کشف حقایق و امور قادر میسازد

  :عقال�یت دعاوی دینی ـ 4

 
  

 امور معرفت شناختی میباشد اولی از دسته. در  عنوان فوق  دو عنصر وجود دارد؛ یکی عقل و دیگری دین
شناسی ارتباط دارد  که پیرو ی از دین   که به توسط آن شناسایی ذات استکمال می یابد و دومی به مباحث دین

چه مسئله را میتوا�د برای شخص مؤمن گره کشای باشد این دو  عنوان با تقارن مهدیگر میتوا�د   فلسفه 
  . آن راه طوال�ی ای در پیش داردکه پرداخنت به. دینی را به وجود بیآورد

  دین چیست؟ 
حساب، قهر،   عبادت ، طاعت،  عادت و شأن، دین در لغت به معنای جزاء ،

   85.توحید و اکراه آمده است  ملت ، ذلت ، معصیت، ورع، قضا، تدبر، سیره، حکم،
 رفته است و گاهی امور اما دین در اصطالح، گاه به معنای جمموعه قوا�ین و آداب و احکام و شرایع به کار

                                                 
 .1/2/402منتهی األرب ، کتابخانه نسائی ـ  85
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های  های توصیفی و هم گزاره دین هم شامل گزاره به عباره دیگر، . 86شود اعتقادی به آن افزوده می
  .ارزشی است

  
کند و �یز لوازمی بر آهنا به طور  هایی استفاده می فرض افزون بر این، این گو�ه امور از یک سلسله مبا�ی و پیش

  .ن آهنا را �یز در حمدوده دین گنجا�د توا شود که می منطقی مرتتب می

  
   عقل چیست؟ 

  
بسنت پای شرت، و در   اصطالح  عقل به معنای �یروی مدرکه ای   صور و :             معنای لغوی عقل عبارت است از 

اما به . معا�ی ایست که توسط ساختماهنای حسی ای که در بدن پاالیش می یابد قابل فهم و درک میگردد
متعارف آن عبارت از روشی است که با استمداد از استدالل ، �قل تاریخی و جتربه حاصل میگردد  یا معنای 

  .اینکه خود بدیهی میباشد

  
سازد که در قرآن کریم چهار �وع گزاره  بررسی استقرایی آیات قرآن شریف ما را به این �کته سودمند متوجه می

های  ، گزاره] 22ا�بیاء [»وکان فیهما آلة اال اهلل لفسدتال« های عقلی یا فلسفی �ظیر  گزاره. وجود دارد 
های �قلی و تاریخی  ، گزاره] 9فاطر [» اهلل الذی ارسل الریاح فتثیر سحابًا فسقناه الی بلد میت «جتربی ما�ند 

                                                 
 تفسير نمونه، ـ 86
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کتب علیکم « های ارزشی ما�ند  و گزاره]  7یوسف [»لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین« چون 
ها برخی توصیفی و  پیداست که این گزاره]. 183بقره [»ام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقونالصی

از . طلبد روشی خاص می ها ، ا�د؛ بر این اساس، دفاع عقال�ی دین به تناسب �وع و سنخ گزاره ی بعضی ارزش
م دفاعیه با استفاده از شناسی علوم عقلی ، �قلی و جتربی هبره گیرد؛ پس کال مهین روی باید از روش

گیرد که ما در فوق به این کار میهای ارزشی صورت  شناسی مناسب به تبیین و دفاع معقوال�ه از گزاره روش
دار استنباط احکام از منابع شرعی است؛ به تعبیر دیگر فقه باید استناد حکمی از  دست یازیدیم فقیه عهده 

. شود نباط به منابع فقهی �شان دهد، ولی کار به مهین جا ختم منیاحکام اهلی را بر اساس اصول و ضوابط است
. ، باید �شان داد که این احکام ثوابند ]ثبوتًا یا اثباتًا [بعد از آ�که ثابت گردید این حکم از احکام اهلی است 

  .گشا باشد توا�د راه این جاست که کالم و فلسفه فقه می
آ�گاه دفاع در برابر شبهات، �قدها و ایرداهای  های دینی است، هوظیفه متکلم اوًال خنست بازشناسی گزار

لذا �باید مهیشه به دفاع بسنده کرد و حالت ا�فعالی به خود . های رقیب خصم و در هنایت، محله به دیدگاه
یعنی با هر عملیاتی . ای باشد که هر یک ما را گامی به جلو برد ثا�یًا محله یا دفاع باید به گو�ه. گرفت

. �ه اینکه در جا زده یا عقب گرد کنیم ود را در موقعیت و وضعیتی هبرت و پیشرت از مرحله قبل قرار دهیم،خ
های تلخ و شیرین گذشته خود جهت اصالح جریان فکری استفاده کنیم، تا ضمن تقویت  ثالثًا باید از جتربه

های بدیل و رقیب کامالً باز کرده، اگر  هرابعًا ، چشم خود را بر �ظری. �قاط مثبت، جهات منفی را جربان کنیم
  .پیام مثبتی در آن بود با شهامت آن را اختاذ کرده و از آن سود بریم

  
گرایی در  ا�د عقل شود که گفته تنها اشاره می. بررسی جریان تاریخی عقال�یت دین، مبحثی مستقل است 
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موجب   قرن دوم به عنوان یک حرکت فکری،جهان اسالم از آن معتزله است ؛ استداللی کردن ایمان در اوائل
  87پیدایش مذهب اعتزال شد 

  
می . گردد  گرایی به زما�ی قبل از معتزله باز می برخی از ا�دیشمندان را عقیده بر آن است که دامنه عقل

   88گویند کتاب و سنت خود برخوردی عقال�ی با اصول دین دار�د 

  
خلیفه سوم اسالم پیروی میکرد�د از )رض( که ازحضرت عثمان اصحاب حدیث و صحابه          در قرن اول،

آهنا اصوًال معتقد بود�د  به . های عقلی ایکه   منجر به ایجاد تفرقه در اسالم میشدجلو گیری میکرد�د حبث
چنا�چه زما�یکه فلسفه کالمی در  . کردار و گفتار پیغامرب ،ص، استناد کرد(و سنت) قرآن(ظواهر کتاب 
 ظاهر میگردد ایجاد تشتت و پرا گندگی و فرقه  گرایی �ظیر معتزله ،قرمطیه ،روافض و جهان اسالم

ون کشید و جنجال  های شیعه و سائر ا�دیشه های که بعد از صدر اسالم رغیره جهان اسالم را از وحدت کلمه بی
الم و ایادی شان به این ، جهان را به پارچه ها تقسیم منود که در مهان وقت �یز دست های پشت پرده دمشنان اس

می فلسفی  چون معتزله ، اشعریه طحاویه،ماتریدیه،ظاهریه، الکه �تیجتًا به مکتب های ک...تندمسائل میپرداخ
  .اخوان الصفا،و غیره منتهی شد

  
های خمتلف  گرائی و �ص گرائی در تاریخ ا�دیشه اسالمی پدید آمد و به گو�ه دو جریان عقل به این ترتیب ،

                                                 
مرکز نشر  تهران، فه در اسالم،شريف، تاريخ فلس.م.؛ م46ترجمه اسداهللا آزاد، دانشگاه فردوس، ص  عرفان و عارفان مسلمان، نيکلسون ،.ا.ر ـ 87

  .1/315دانشگاهی، 
 
 .322اميرکبير ، ص  منطق و معرفت در نظر غزالی ، ـ 88
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گررائی، ایمان  خوریم؛ عقل در غرب �یز به سه رهربد اساسی �سبت به معرفت دینی بر می. افتادامه ی
کی یرکه گارد  دکارت و اسپینوزا از سردمداران جریان خنست،. گرائی و عقل گرائی ا�تقادی 

  .ویتگنشتاین از پیشگامان حنله دوم و کا�ت منادی �ظریه سوم است

  
  آیا تعقل در قرآن بدیل دارد؟ 

  
  :در کتاب اهلی به جز معرفت عقلی با سه �وع معرفت دیگر مواجهیم

  
  : معرفت حسیـ1
  
�ظیر این بیان در قرآن شریف در چهار مورد ]. 78حنل [»ئده لعلکم تشکرون فا جعل لکم السمع و االبصار و اَأل«

خت حسی از مجله بنابراین شنا.  به دو مسألة شکر و مسؤولیت اشاره شده است دیگر تکرار و در پایان
. های مهم اهلی است که باید بر آن شاکر بود و از آن در جهت اجنام تکالیف اهلی هبره جست  �عمت

بلکه حس معرب . طریقی است برای کشف خواص اشیای جزئی، ولی توقف بر آن شایسته �یست احساس،
افالیرون « : چنا�که فرمود. داست که میتوا�د  ا�سان را به کمک عقل و موهبت به امور فراحسی رهنمون شو

  .و به د�بال آن معارف عقلی را بیان داشت» امل تر، افالتبصرون افرءیتم ، ،
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  :ـ معرفت اهلامی2

  
�فس و ما سواها فاهلمها فجورها و تقواها قد افلح من زکیها و « خدای سبحان فجور و تقوا را به �فس اهلام کرد و 

جور و تقوا از سنخ علوم عملی و ارزشی بوده که مربوط به بایدها و ف] . 7ـ10الشمس [»قد خاب من دسیها 
ها  بایسته) مواهب(ا�سان از طریق اهلام اهلی  بر اساس آیه شریفه فوق،. �بایدها، خیر و شر و حسن و قبح است 

شور  و ها را دا�سته، سینه و قلبش مهبط لطف اومیشود و راه عرفان  پر پیچ و خم را که مهه اش   و �بایسته
اشتیاق سر چشمه از مواهب ربا�ی است  به پیش  میرود و  مراد از �ظری بودن دین مهین عرفان متعارف است 

فاقم « تصور منی آید و مهه اش �تیجه  مواهب میباشد؛ . که ا�سان را جبا های آشنا میسازد که در حد بیان 
  ].20روم [»اهلل التی فطر الناس علیها وجهک للدین حنیفًا فطرت

  
  : معرفت شهودیـ3
  

و کذلک �ری ابراهیم ملکوت السموات « : گوید قرآن جمید در مواردی از این �وع شناخت با صراحت سخن می
�شان دادن و ارایه عامل ملکوت به ا�سان، تنها از راه علم شهودی و �ه حصولی میسر ]. 75ا�عام [»و االرض 

اعراف [»  بلی ذریتهم و اشهدهم علی ا�فسهم الست بربکم فالواآدم من ظهورهم  و اذا اخذ ربک من بنی« است؛ 
172. [  
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آن . ها را بر �فس خودشان شاهد گرفت و �فسشان را مشهود آهنا قرار داد  در عامل ذر ا�سانخدای متعال
 لکم لیثا« : آری ؛ جالب آ�که �فرمود: آیا من رب مشا �یستم ؟ مهه گفتند : گاه بالفاصله از آهنا پرسید 

من عرف �فسه « : باشد؛ چنا�که فرمود بنابراین شهود �فس، عین شهود ذات می. ؛ بلکه به من اشاره کرد »ربُّ
به . ؛ یعنی معرفت �فس عین معرفت رب است �ه اینکه بین آن دو ارتباط لزومی برقرار باشد »فقد عرف ربه 

 ربط و مربوط است و به تعبیر قرآ�ی یافنت فقر عین یافنت بیان فلسفی ، یافنت معلوم از آن جهت که عین الربط است،
» الی اهلل و اهلل هو الغنی احلمید  الناس ا�تم الفقراء یا ایها« عین یافنت غنای غنی است  از آن جهت که فقر است،

  ].15فاطر [

  
شرف برترین و ا اما میان معارف، �تیجه آ�که معرفت شهودی هر چند معرفتی شخصی و غیر قابل ا�تقال است،

بنابراین ا�سان شناخت حسی دارد تا برای گذران امر د�یا به خصایص اشیای حمسوس �ایل شود . آهناست 
مند است تا به امور کلی مادی و غیر مادی دسرتسی یابد ؛ مهچنین ملهم به ادراکات  واز معرفت عقلی �یز هبره

معرفت شهودی است که  از مهه،برتر و واالتر . عملی است تا با تشخیص مصاحل و مفاسد متذکر شود
بنابراین خدای . پروردگار عامل آن را به خلیفه خود عطا کرد و آن را هبرتین وسیله برای عرفان خود قرار داد

  ]�165ساء [»لئال یکون للناس علی اهلل حجة« سبحان ا�سان را به ا�واع معارف و مشاعر جتهیز کرد؛ 
   روش تعقل کدام است؟.4
  

  .مند�د، ولی در باب �وع روش، �ظریه واحدی وجود �دارد وری روشتعقل و تفکر ام
فارق اساسی این دو حکم . شود دا�یم که در منطق کالسیک ، علم به دو قسم تصور و تصدیق تقسیم می می
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یابیم مهه در عرض یکدیگر  در می اگر میان معارف تصوری و معارف تصدیقی کندوکاو کنیم،. است
  . طولی، ترتبی ، زایشی و جهشی منطقی بین آهنا وجود دارد�یستند؛ بلکه ارتباطی
هنایت ادامه یابد و سراجنام بر بالین معارف اولیه و بدیهی آرام خواهد  توا�د تا بی این سلسله باال رو�ده منی

شو�د چه شک  بنابراین ادراکات چه تصوری و یا تصدیقی، به دو قسم بدیهی و �ظری تقسیم می. گرفت
�یل به آن واقعیت از طریق استدالل ممکن �یست . ین شکی �یست که واقعیتی برای ذهن موجود استدر ا کنیم،

فکر از راه چیدن آهنا و با استفاده از قواعد . مگر با توسل به قضایای بدیهی اولی که آهنا غیر قابل شکلند
  . وجه  �ظری با  عقل ترکیز داردرسد و این اموراز منطقی چه از �ظر ماده و یا صورت به �تایج �ظری جمهول می

با ا�تقاد از مسلک ] 10[شناسان  معرفت. هنند ای دیگر پیش رو می شناسی معاصر شیوه در معرفت
اینان مالک صدق و . دهند ها را پیشنهاد می فرض مشرب ا�سجام گرائی و بازگشت به پیش مبناگرائی،

�ه ابتنای بر  ا�د ، اصول مفروض مشرتک تلقی کردهصحت قضایا را ا�سجام و مهاهنگی درون آهنا و تکیه بر 
هندسه . بدیهیات را ؛ �ظیر هندسه اقلیدسی که متام ادله و مسایل آن متکی بر اصول پنجگا�ه اقلیدسی است 

اقلیدسی متکی و مبتنی بر پذیرش آن پنج اصل است که صحت آهنا مفروض گرفته شده است و مادامی که 
هندسه اقلیدسی تلقی به قبول خواهد  قیب که مرجع باشد،پیشنهاد �شود،فرض بدیل و دستگاهی ر پیش
  .شد

توان از آیات قرآ�ی، مؤیدی به  این مقال را جمال �قد و گزینش �یست؛ تنها در صدد پاسخ به این سؤالیم که آیا می
  سود یکی از این دو �ظریه یافت ؟
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خلد الی االرض و اتبع هویه فمثله کمثل الکلب ان حتمل علیه ولو شئنا لرفعنا هبا و لکنه ا« :به آیه ذیل توجه کنید

  ].177اعراف [»یلهث ذلک مثل القوم الذین کذبوا بایاتنا فاقصص القصص لعلهم یتفکرون 

او را خنست مورد عنایت . بر اساس روایات و کلمات مفسران، این آیه در باب مردی است به �ام بعلم باعورا
دهد که خدای سبحان، آیات خود را در او �فوذ داد و در جان او  �شان می» سلخفا�«تعبیر . خاص اهلی بود

« ریشه اصلی احنراف را قرآن در . �شا�د؛ اما او �اگهان سیر خود را منحرف کرد و از مجله گمراهان شد 
طش �احمدود چنان به لذات د�یا چسبید و ع آن او که عامل بود،. کند جویی می پی» االرض و اتبع هویه اخلد الی

کند که بر اثر بیمار هاری، به حالت  پرستی چنان او را فرا گرفت که قرآن او را به سگ هار تشبیه می د�یا
لذا چنین ا�سا�ی با آن مقامی که داشت به . گردد عطش کاذب مبتال شده است و با هیچ چیز سیراب منی

 این آیه شریفه،  در پایان. جهنم او را بلعیدعلت تکذیب آیات اهلی و اتباع هوای �فسا�ی از گمراهان شد و 
تشویق به تفکر در این قصه شده است تا برای دیگرا�ی که شرایطی مشابه دار�د، عربت باشد و از آن پند 

  .گیر�د
  
  عقال�یت دعاوی دینی ـ 5

آیه « وضوع و متعلق م. شویم مواجه می» من آیاته« خوریم که در آهنا با تعبیر  در قرآن شریف به آیات فراوا�ی برمی
بسیار متنوع و گسرتده است؛ از طبیعت گرفته تا امور ا�فسی و خالصه متام  از دیدگاه قرآن،» بودن

:  آیه وجود دارد که چنین مفادی را در بردارد ؛ �ظیر 350در قرآن بیش از . گردد اهلل را شامل می ماسوی
و من آیاته خلق السموات و االرض و اختالف السنتکم «  ،] 187بقره [»کذلک یبین اهلل آیاته للناس لعلهم یتقون
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و من آیاته خلق السموات « ]29شوری، [»و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم من فضله « ؛ ]22 روم،[»
  .»و االرض و ما بث فیهما من دابة

هت آیه بودن آهناست؛ گر چه ا�دیشه بنابراین دعوت قرآن و �یز روایات به تدبر، تفکر و مطالعه آیات اهلی از ج
  .در باب طبیعت و غیر آن خود مفید و ارزمشند است

معرفت آیه ئی به معنای . آیه به معنای �شا�ه و عالمت است و مهواره به امری بیرون و فراتر از خود اشاره دارد
  .باشد شناختی از �شا�ه به صاحب �شا�ه می عبور معرفت

شناخت امور حسی و غیر حسی از طریق عالئم . سزایی در معارف بشری دارد ای سهم مهم و ب شناخت آیه
شناسی از عالئم رفتاری به  از علوم جتربی گرفته در روان. ای عادی و روزمره است  حمسوس آن مسأله 

چنین  هم آید ، های رفتار مجعی، علل آن به دست می بر�د، در جامعه شناسی از داده می های روا�ی پی ویژگی
توان یافت ـ تا رفتارهای روزمره  شناسی کاربرد فراوا�ی از این مدل می در علوم پایه از قبیل فیزیک، شیمی و زیست

از کشیشان و فالسفه 89ویلیام اکام . ها و صدها مصداق و منو�ه و مؤید بر این اصل یافت  توان ده ز�دگی می
ست که یا حمسوس من باشد یا الزمه حمسوس من ؛ امری موجود ا« اصلی پیش رو هناد که  قرون وسطی ، معروف

وی تیغ برکشید و امور . معروف شد» اکام  اسرته « بر این اساس به . »واال باید آن را از صفحه وجود حمو کرد
  .خوان �بود فراوا�ی را از صفحه هستی خارج کرد؛ زیرا با اصل فوق هم

استدالل : الل از راه آثار و عالئم حسی بر امور حمسوس ؛ دوم استد: اول :خود به دو حنو است استدالل از راه آیه،
  .های حسی بر امر غیر حسی از طریق �شا�ه

                                                 
 .16ای، ص  مترجم فريدون برده بزرگان فلسفه ،  ، هنری توماس،1/250 مترجم دکتر علی اصغر حلبی،  سير فلسفه در اروپا، آلبرت آوی،ـ  89
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 به این �کته  البته.ها قرار دارد ای است و مورد پذیرش مهگان از مجله غربی هر دو استدالل از سنخ معرفت آیه
 بود�د؛ آهنا خلق را به خدا و تدبیر را به ارباب باید توجه داشت که اعراب جاهلی میان خلق و تدبیر تفاوتی قائل

آیات فراوا�ی در این .  شفیع شان شو�داکرد�د، تا �زد خد ها را پرستش می داد�د؛ از این رو بت اصنام �سبت می
از این رو آیات از خلقت اشیا و تکوین . باب �ازل شد تا بیان دارد که آفرینش و تربیت هر دو خاص خداست 

و من آیاته خلق السموات و االرض و اختالف السنتکم و ألوا�کم « : و در ادامه به تدبیر امور اشاره کردا�سان آغاز
  ].22 روم،[»ان فی ذلک الیات للعاملین 

چنا�که در جای جای سخن وحی ] . 20 روم،[» و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا ا�تم بشر تنتشرون « 
لذا ا�تقال از آیه به صاحب آیه . توان مشاهده منود را می» یذکرون« و » عقلونی«، »یتفکرون« چون  تعابیری هم

  .�ه مفروق و فاعل هر دو یکی است پس خلق و تدبیر دو امر ممزوج بوده،. آید  تنها به مدد تعقل و تفکر فراهم می

  
افول و غیبت آهنا از . دبر بطالن ربوبیت کواکب و ماه و خورشید از راه آثار حسی آن استدالل کر) ع(ابراهیم 

کذلک �ری ابراهیم ملکوت السموات و االرض و لیکون من املوقنین ، فلما جن « : ا�سان، خود دلیل بر مدعاست 
  ].57ـ79  ا�عام،[»علیه اللیل رأی کوکبًا قال هذا ربی، فلما افل قال الاحب االفلین

  
  .ین مقال به مهه آهنا اشاراتی خواهد شدشود که در ا ای، تفاسیری چند مشاهده می در باب شناخت آیه

  : تفسیر بر پایه استنتاج علمیـ6
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در تاریخ دراز آهنگ خود،دچار حتوالت وسیعی شده است،  مند، علوم به عنوان جمموعه مسائل هدفدار و روش

  .90فرضیه ، آزمون و قا�ون: و لکن ارکان و مراحل آن مهیشه بر این سبک و سیاق بوده است
یازد  دست می) گما�ه(ای  وم طبیعی بر اساس مشاهدات علمی و ا�س ذهنی حاصله، به فرضیهدا�شمند عل

. گذارد تا توان تبیین علمی آهنا را بیازماید های رقیب را به آزمون می وی فریضه خود و دیگر فرضیه. 
. ا تعدیل گرددرد ی ای قبول، گام مهم در این زمینه ارزیابی میزان احتماالت است تا بر اساس آن فرضیه

ای که اگر معلوم شد احتمال قابل توجهی وجود  به گو�ه میزان احتمال در ارائه �ظریه، تأثیر تام و متام دارد،
گردد یا الاقل از  در این صورت ، فرضیه اول رد یا تعدیل می باشد، دارد که مشاهدات آن مؤید فرضیه دومی می

گر میزان احتمال به حدی کم باشد که در عمل �ادیده گرفته ولی ا. ما�د  تبدیل شدن به �ظریه حمروم می
  .شود �ظریه علمی حمسوب می فرضیه خنست از آزمون سربلند و پیروز بیرون آمده، شود،

  
 ، 91باشد  ای ، در مورد ذات واجب، قابل تطبیق می مدل روش استقرائی مبتنی بر احتماالت یا روش شناخت آیه

 و دشت آمسان و زمین به �ظری بس عمیق پی برد و آن را گواه بر مدبری بس �کته می توان با مشاهده کوه و در
توان ابراز داشت و آن اینکه �ظم مشهود در  ای دیگر می البته فرضیه. دان و �کته سنج و خبیر و توا�ا گرفت

ثالً �ظم منظومه م بدون دخالت قادری توا�او صرفًا بر اساس تصادف و صدفه حتقق یافته است؛ های خلقت ، پاره
مشسی که حاصل صدها و هزاران اجزا و ارتباطات است با احتمالی که برای �شان دادن آن، �یاز به کسری با 

   :کند ولی تنها توجه به مثال ذیل امر را تا حد زیادی واضح و روشن می. اتفاق باشد  خمرج بسیار زیاد است،

                                                 
 18/27الدين خرمشاهی،  م بهاءمترج علم و دين ، ايان بار بور،ـ  90
 .53جان الری،درآمدی تاريخی به فلسفه علم، مترجم علی پايا، ـ  91
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شود و  �وشته می)ب و ـبـ  ـب، ب ،(به چهار صورت )  ب ما�ند(دا�ید حروف فارسی از �ظر �وشنت بعضی  می
کند و ما عجالتًا یکصد شکل  بیش از یکصد شکل پیدا می و جمموعًا)  ـو و ،(به دو صورت ) ما�ند و(بعضی 

احتمال تصادفی تایپ . فرض کنید ماشین حتریر ما �یز مهین یک صد صورت را داشته باشد. کنیم حساب می
به طور مشخص ، یک صدم و احتمام تصادفی تایپ شدن دو حرف مشخص پشت سر هم  شدن یکی از حروف،

حال اگر کتابی داشته باشیم که هر صفحه آن بیست سطر و در هر سطر پنجاه حرف . هزارم است یک ده ،
هر صفحه جمموعًا یک هزار حرف در خود جای خواهد داد؛ بنابراین احتمال تصادفی تایپ  وجود داشته باشد،

 یک صفحه از مطالب در خود جای خواهد داد؛ بنابراین احتمال تصادفی تایپ شدن یک صفحه از مطالب شدن
به طور صحیح و منظم، مساوی کسری است با صورت یک و خمرج یک در کنار دو هزار صفر این عدد به  کتاب،

ها و  م امتهای منظومهاگر متا. توا�د آن را به درستی تصور کند قدری عظیم و جنومی است که هیچ کس منی
به مهین دلیل یک احتمال از این عدد . کرات آمسا�ی را حساب کنیم، در برابر آن مسلمًا عدد کوچکی خواهد بود

حال اگر این کتاب یک هزار صفحه داشته . بزرگ بقدری کوچک است که عمالً هیچ فرقی با صفر �دارد
سواد، کسری الزم است که خمرج آن دو  به وسیله یک �فر بیبرای �شان دادن احتمال تصادفی تایپ شدن آن  باشد،

دو میلیارد صفر در خمرج کسر  میلیون صفر داشته باشد و اگر کتاخبا�ه ما فقط یک هزار کتاب دارا باشد ،
  .خواهیم داشت

. ما�د جز اینکه فرضیه دخالت طرح و تدبیر در خلقت را بپذیرد با این حساب راهی برای پژوهشگر باقی منی
ای کشف خواهد شد و در �تیجه احتمال  و هر چه دقت و توجه و مطالعه خود را افزون کند، �ظم �اشناخته

  .شود و این امر حاصلی جز ایما�ی صد چندان به خدا خنواهد داشت قریب به صفر، �اچیز و �اچیزتر می
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چنین در برخی  هم. 92شود یاین تفسیر درسخنان ا�دیشمندان و فرزا�گان معاصر با ا�دک اختالفی مشاهده م
  . 93توان یافت  آثار فالسفه مسیحی ردپایی از آن را می

  ـ تفسیر بر پایه استنتاج فلسفی 7
  

مراد استنتاج فلسفی آن است که کربای استدالل ، اصلی عقلی و فلسفی بوده و صدق آن وامدار و مشاهده 
ولی از آجنا که کربی فلسفی . سی باشد ای جتربی و ح پس ممکن است صغرای استدالل مقدمه. حسی �باشد

ای در قرآن را دارای ماهیتی فلسفی  برخی بزرگان شناخت آیه. است ، استدالل ماهیتًا فلسفی خواهد بود
یکی از فیلسوفان اسالمی اذعان دارد که در عین حال که وجود خدا را در قرآن امری بدیهی تلقی . ا�د تلقی کرده
توان جهاتی یافت که با  با تدبر و تأمل در آیات تکوینی اهلی، می: فرمایند ای می  شناخت آیهاما با پذیرش ا�د، فرموده

مشاهده فقر و �یاز با . داللت بر ذات پاک خدای سبحان و صفات علیای او خواهد داشت ا�ضمام اصول عقلی،
صمد و صفات حسنای ، داللتی آشکار بر وجود خدای »احتیاج وجود فقیر به ذات غنی«توجه به اصل عقلی 

  95.دار�د برخی فالسفه دیگر استدالل بر ذات پاک واجب را در قرآن روا می. 94او دارد 
حرکت « براهین موسوم به براهین جهان شناختی در فلسفه دین مسیحی، اغلب با اخذ یک مقدمه جتربی از قبیل 

، به اثبات »یاج متحرک به حمرکاحتیاج حادث به حمدث یا احت« و ضمیمه یک اصل فلسفی �ظیر » حدوث« ،»
ای در این دو تفسیر، تابع الگوی معرفتی  توان گفت شناخت آیه به هر حال می. پرداز�د  وجود خداو�د می

                                                 
 58 ـ 98شهيد مرتضی مطهری، توحيد، ص  ـ 92
 .Philosophy of Religion. Louis. Pojman p.39ـ  93
 9/154 و 1/395 عالمه طباطبايی، الميزان،ـ  94
 6/14فار االربعه ، االس ،3/66 االشارات و التنبيهات، ـ  95
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از طریق مقدمات  و ما با رعایت اصول استدالل علمی و فلسفی ،. باشد می» استدالل ــ باور  شاهد ـــ جریان ـــ«
  . شویم به �تیجه مطلوب منتهی می

   تفسیر بر پایه تعبیر دینیـ8
   

رغم این که معتقد�د ادله اثبات  برخی فیلسوفان معاصر دین، که �گاهی مثبت به دین و مبا�ی آن دار�د علی
ایمان به خدا را امری معقول و از مقوله باورهای غیر مبتنی بر دلیل و  واجب از اثبات قطعی وجود او �اتوان است،

الاقل از : گوید آیا شناخنت یعنی اثبات کردن؟ خود در پاسخ می: پرسد   هیک میجان. دا�ند استنباط می
وجود خداو�د �زد آهنا امری ملموس است �ه موضوعی . دیدگاه �ویسندگان کتاب مقدس چنین �یست

  .96برای استدالل و استنباط 

  
مشهود و مسألة مطلوب مفهوم استدالل یا آوردن شاهد و دلیل، متضمن �وعی شکاف و فاصله میان واقعیت 

   :معتقد است  است، شناسی �وین که از اصول معرفت» کلیفورد« هیک با استفاده از اصل . باشد می
جا و برای مهه کس �ادرست است که به چیزی باور داشته باشد ، اما دلیل و مدرک کافی برای آن  مهواره و مهه

  .ارائه �دهد 

  
اما . تنها معرفتهای استداللی است که حمتاج شاهد و مدرک است. دا�د   میاو این اصل را �یازمند تعدیل و تغییر

                                                 
 philosophy of Religion ABERNETHY فلسفه دين، مترجم بهرام راد، فصل ششم جان هيک،ـ  96
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های حسی خود اعتقاد داریم؛ ولی اعتقاد مزبور براساس دالیل  معارف جتربی �یازی به استدالل �دارد؛ ما به داده 
 بر شهواهد های ما به دو قسم معرفت مبتنی توان گفت جمموعه معرفت بنابراین می. شود و شواهد تلقی منی

وی . باور ؛ ولی الگوی معرفتی معارف غیر مبتنی بر شواهد،�یازمند شاهد و فرآیند استنباط �یست
چنین با متایز میان باورهای  دا�د و هم معرفتهای غیر استداللی را شامل اصول بدیهی عقلی و ادراکات حسی می

قبیل باورهای بنیادی است که ضمنًا باوری غیر شود که ادراکات دینی از  ای و باورهای بنیادی، مدعی می پایه
  .97باشد استداللی و �یز ارزمشند می

   :تفسیر بر پایه شناخت از راه تذکرـ 9
  
قسم اول علمی . شود در علوم اسالمی با تقسیم اولی به دو قسم علم حضوری و علم حصولی تقسیم می» علم« 

در قرآن به طور وفور . لزل ، تردید و تیرگی مصون استهاست و دامنش از خطا، تز  پیشین و از مقوله یافته
فطرة اهلل التی « :�ظیر آیه فطرت. شود تذکر به میثاق ازلی و مالقات حضوری و مراجعه شهودی یافت می

آدم من ظهورهم ذریتهم و  واذ اخذ ربک من بنی« یا آیه ذر؛ ] 30 روم ،[ »فطرالناس علیها ال تبدیل خللق اهلل
  ].172اعراف ، [» �فسهم الست بربکم قالو بلی شهد�ااشهدهم علی ا

  
؛ به عبارتی » الست بربکم« :، بلکه فرمود» لکم ربلیثا«در روایتی آمده است که خدای سبحان �فرمود 

ای دارد ؛ زیرا آهنا  این امر داللت بر معرفت شهودی پیشین از �وع معرفت آیه. دیگر از ضمیر متکلم استفاده کرد
آ�ان �یز بدون تأمل شهادت بر رب بودن خدای سبحان داد�د و به تعبیر . شان شاهد گرفترا بر �فسها

                                                 
 .Dancy, Gonathan. An Introduction to comtemparary Epistemology) Basil Blackwell), Part.aـ  97
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به دیگر سخن یافنت خود، عین یافنت اوست؛ �ه مقدمه آن تا میان آن دو شکاف . ربوبیت او را یافتند  تر، دقیق
؛ این فهم غایبا�ه فهمد عابری از ان مسیر گذشته است گاه ا�سان با مشاهده ردپایی می. و فاصله افتد 

بر خالف شناخت شهودی که مشهود بر شاهد، واضح و آشکار . دهد مشخصات دقیقی از عابر به ا�سان منی
ای از خدایی است که در عمق جان جا دارد و هر  ای در این مورد، �شا�ه بنابراین شناخت آیه. منایا�د خود را می

. تصفیه درون کافی است تا پرده از رخساره آن برگیرد�شین اوست و تنها  ا�سان در زوایای وجود خود هم
های فراتر از حس  جان آدمی ساحت. مناید �تیجه آن که به جز تفسیر دوم دیگر تفاسیر معقول و مستدل می

البته طعن عارف بر عقل فیلسوف �ه به جهت . ها گام بردارد توا�د به فراسوی �شا�ه  دارد و با عقل یا شهود می
  .ت، بلکه از آن روست که وی را تا سرای معشوق برکشدحتقیر آن اس

  ـداری چشــم ، دست آور عصاــــــــــــ  ور �ــ  یاـــــــــر داری تــو کورا�ه مــــــاگــ      م شـچ

   پیشوا   کن    می    دیــد     �ــــداری      چـــون  دالل      را استـ و     ــزمـــحــ   ـای عصـ    آن 

   مایست ره ـر سر هرشب عصا ک    بی     زم و استـدالل �یستــــ ح عصایور 
  98 سگ وارهد   و از   چاه   کـــه پـــااز   تـــا                     هند  ســان �ه که �ابینا  گــــام ز آن    

ک الیة لقوم ان فی ذل« : هایی چند جتلی کرد؛ گاه فرمود از این روست که خداو�د در وحی خود به گو�ه
  99»].13حنل، [»ان ذلک الیة لقوم یذکرون« و گاه به اشارت ] 67 حنل ،[»یعقلون

قسمیکه در مقدمه این کتاب با کمال عجز  اظهار منوده بودم که رد یک پدیده را می شود به گفنت کلمه �ه از خود 
یگردا�د تا بشود از یک پدیده منتفی ساخت ، اما اظهارو ثبوت آن دهلا را خون میکند و �ور چشم را زائل م

                                                 
 . به بعد276، يت 3مثنوی مولوی با تصحيح دکتر استعالمی، ج ـ  98
  ، با تغيرات و اضافات،ی قرآن پژوهی به زبان فارسی ـ مباحث تفسير مبين ـ نخستين فصلنامه: منبعـ  99

 66   ـ84صفحه 
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هبر صورت قرآن و کالم اسالم این را واضح ساخته . حقیقی چنا�یکه دل آدمی تصدیق میکند دفاع کرد و یا غیر 
است که برای  پرستش و اعتقاد خبدا به دلیل و برهان  حاجت �یست دلی میخواهد به پهنای فلک تادر شراخبا�ه  

زما�یکه بنده ای با متام توش و توان در حمراب اعتقاد خداو�د را به . می باشدملکوت مهه را جای و مکان و مقا
  پرستش میگیرد شبه و �فاق و وساوس را در آن چه جای دخول باشد؟

تماالت حدین ، بنیان گذار  �ظریۀ جدید  ایاضی دان،فزیکدان، فیلسوف ر)م1662ــ1622(بلط پاسکال 
او .تیز هوشی و درک عمیقی داشت که او را هم سنگ ارمشیدس  میدا�ند، واضح قا�ون فشار ، از کودکی  آثار 

 سال عمر 39 داد و یک سلسله آزمایشات را در مورد  اثبات حقا�یت کشف جتربی توریچلی  از خالء اجنام
د که بنیاد  حساب بی هنایتها ، حساب ا�تیگرال  و حساب ر ب بسر باحث کالمی دینیمکوتاهش را در 

 ، در شب بیست و سیوم  �وامرب ، جتربه روحا�ی و 1654در سال . گذاشت " فرما"مهراه  با احتماالت را 
پاسکال ، یاد گار . حال عرفا�ی ژرفی  به او دست داد  که از آن به جتدید ایمان  پاسکال تعبیر میکنند 

  فراموشش �کند و در خالصۀ  از احوال این شب قدر و جتلی �وشته بودو مهچون حرزی بلباس خود دوخته بود تا
 شب ، آتش خدای ابراهیم ، خدای اسحق ، خدای 30/12 تا 30/10از ساعت « :آن چنین آمده بود

. ، عیسی مسیح...، یقین ، شور ، شادی ،  صفا ، خدای عیسی مسیح �ه خدای فالسفه و اهل علم یعقوب، 
  ».باشد که هر گز از او جدا �شوم 

ینی  عمیق تری یافت  و با آ�که هستی خود را  در برابر احساس حضور  و از آن پس ز�دگی پاسکال  ر�گ  د
تلقی �کرد  و از پی گیری » کار وبار د�یوی«هستی خداو�د فراموش کرد، ولی فعالیتهای علمیش را به  عنوان 

ی و او پس از هبوط  و گناه جبّل.آهنا  باز �ه استاد ولی طبعًا گرایشش به مباحث کالمی  بیشرت شده بود
عجز بشر  که بدون دستگیری  عنایت اهلی  و کمند جاذبۀ او منی توا�د  از چاه سار طبیعت بیرون آید ، سخن 
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را �وشت که ) provincial letters(یتی و در مهین زمینه و گرایش بود که �امه های وال. میگفت 
جده گا�ه ، اثری بود که با ا در آمد ، این �امه های هلیث  جزء فهرست کتاهبای ممنوعه ک1656در سال 

�وشته شده بود که " یا�ین"بعضی از پیروان  پیشتاز  و در معرض  هتدید  آیین  ) پیروزی یافنت(مشورت  و به ا�تصار
  .از بزرگرتین شهکار های �ظم فرا�سه حمسوب است 

هسته "(سوعیانی" این �امه ها خباطری کسب شهرت کرده بود که به اهلیات اخالقی و اخالق آسان گیرا�ۀ
حرف اصلی یسوعیان این بود  که در جهان . محله کرده بود )اصلی هنضت  ضد اصالح دینی یا اختیار گرایان 

معاصر ، باید بر جنبه های اصالت ا�سا�ی  یا ا�سان دوستا�ه  مسیحیت �باید التزام  و تعهد  شداد و غالظی  در 
پاسکال این اوما�یزم را برابر با شرک .  مؤمنان مسیحی بیافزایند کار باشد  و با این تسامح میخواستند  به مشاره

میدا�ست  و هر �وع  کوتاه آمدن  و وا دادن در برابر  آرماهنای  اصلی  و اصیل مسیحیت را  معارض با خلوص و 
 در این مباحثات. اخالص مسیحی می مشردو از مهین سبب پاسکال یسوعیان را  به ریا و �فاق متهم میکرد 

 پاسخی که هم ارز  آهنا �امه های والیتیدست باال از آن پاسکال بود، زیرا او �ویسندۀ شیوا و پر شور بود ، و به 
با آن اخالق سفسطه » اخالقی«ولی در دراز مدت ، پاسکال شکست خورد ، چه اهلیات . باشد  داده �شد 

پاسکال پس از آن شب . ا�ه مدیدی داشتتاریخ و پشتو) مکار و حمیل(و سالوس ) ا�کار حسیات و بدیهیات(
جا�ا�ۀ از ) آپولوژی(قدر  و جتّلی که در ز�دگی خویش آزموده بود ، در  صدد  هتیه  و تدوین  دفاعنامه 

مسیحیت بود ، ولی از این طرح ، فقط یاداشتهای پراگندیی  که حاوی کلمات قصار  و �کته های �غزی است  
  . این یاد داشتها بعدًا به ا�دیشه ها معروف شدکه. باقی ما�د  و عمرش وفا �کرد
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برای ) اوتیریته(مهان شأ�ی که  جتربه در علوم طبیعی دارد ، مرجعیت موثق:پاسکال در مورد خداو�د میگوید
چه او �ه امتداد دارد ، �ه . ما ، �ه وجود  و �ه ماهیت  خداو�د را می شناسیم : او میگوید .  دین و ایمان  دارد

  .او) ذات(=به ماهیت) عنایت(=ما با ایمان  بوجود خدا پی می بریم و با �ور هدایت . ودیتحد و حمد

پاسکال آشکارا بر آ�ست  که عقل طبیعی  از اثبات وجود خداو�د  �اتوان است  و فقط ایمان است  که ما را از 
ی و فلسفی وجود دالیل حکم: و در یکی از ا�دیشه هایش میگوید.وجود حقیقت خداو�د  مطمئن میسازد

خدا ، چندان دور از ذهن  و پیچیده ا�د  که بسیار کم اثر ا�د  و اگر بعضی کسان را بکار  آیند ، فقط در طی 
مهین ها هم یکساعت بعد ، �گرا�ند  که مبادااشتیاه  کرده . حلظاتی  است  که آن برهان را  در مدّ �ظر دار�د

پاسخ داده (سکال  دالیل  فلسفی وجود خداو�د ، برای جماب به �ظر پا)190 یا 543ا�دیشه مشاره (باشند
کردن ملحدان  گرد�کش را کافی منیدا�د  بلکه حتی بی فایده و عقیم  میدا�د چه معرفتی هم  که به بار )شده

خدا پرستی Deism(بیاورد  معرفت  غیر پیغامربا�ه است ، یعنی سر اجنام خدا شناسی طبیعی خواهد بود 
» توحید فلسفی«و » دین طبیعی«پاسکال )به پیغامربان و مسائل دیگر مذهبی ،خدا گراییبدون اعتقاد 

برای (متام  فلسفه ها  به یک ساعت تالش «را رد میکند او در این زمینه با فلسف هم بد بین بوده و اذعان دارد که 
   ).81ا�دیشه مشاره (» منی ارزد) فهمیدن آهنا

متسک می جوید ، از �ظر او دل  فقط کا�ون  احساسات و عواطف » دل« به پاسکال در مقابل عقل  و فلسفه 
دل دالیلی دارد  که عقل از آهنا خرب «: او در یکی از ا�دیشه هایش که بسیار مشهور است میگوید. �یست 
آری دل ، از �ظر پاسکال  فقط کا�ون . و شناخت خداو�د را کار دل میدا�د �ه عقل )277ا�دیشه (» �دارد
مهان شهودی که بصدق  اصول  اثبات �اپذیر  . ساسات  و عواطف �یست ، کا�ون اراده و شهود هم هستاح



 222

زیرا . او دل را وسیله کسب  معرفت بال واسطه میدا�د. هندسه یا ریاضیات  �یز که برهان �ا پذیر�د ، پی می برد 
  )581دیشه مشاره ا�.(خداو�دبه ا�گیزش  اراده ها  بیشرت از ا�گیزش عقول  رغبت دارد 

دل پاسکال مهان دلی است که عرفا از آن سخن میگویند و با عقل و علم و غرور و تعصب فیلسوفا�ه و عاملا�ه 
یک �وع غریزه عقال�ی «و گاه ، با زهد و قشری گری  عابدا�ه در تعارض است ، و مراد  پاسکال از دل 

ا تأکید بردل �باید  چنین تصور کرد  که پاسکال عقل ولی ب. »است  که در کنه سرشت روح  یا �فس آشیان دارد
چیزی که مسلم است این است پاسکال ریاضی دان  عقل ورز �ابغه ای بود  و باریکنا های . را طرد کرده باشد

عقل را �یک آزموده بود، و در آثار خویش حتی در آجنا که با عقل و تاریکناهای آن  در می افتد ، یا از مبا�ی 
چیزی که مسلم است پاسکال با آن خمالف است ، عقل .  هومشندا�ه عقل می ورزد –فاع  می کند مسیحیت د

سو با وحی ، خمالف است و از یک سو با دل ، کافته  و تکرو است ، عقلی که از یحمجوب و طبیعتزده  واصالت ی
  .عقلی که ُکل �گر و خدابین �یست ، جزء �گر  و جدا بین است 

�ا «: حدا�یت خداو�دی آجنا که پای دل و ایمان و یقین در میان است چنین تبین میکندپاسکال در مورد و
و در آجنا  عدد، زمان  و ابعاد را می . روح ما ختته بند  تن است . متناهی در یک سو ، �ا چیز در سوی دیگر 

 �امدو هبیچ چیز دیگر در باره این چیز ها  عقل ورزی میکند  و آهنا را طبیعی و ضروری می)روح( او –یابد 
افزوده شود ، چیزی بر آن منی افزاید ، ) �امتناهی(=به بی هنایت ) یک(=اگر واحد. منیتوا�د  باور داشته باشد 

متناهی در برابر  �امتناهی  . مهچنا�که  اگر  وجبی  بر طول بی هنایت  افزوده شود  چیزی بر آن اضافه منیکند 
  .ود�ابود میشود  و به هیچ بدل میش

  :دیدگاه 
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  مراد ما از پردایش مقوالت فصل باال در تنگاتنگی شناخت از ماهیت تاریخ و تفکر که زایدۀ آن متدن پربار 
میباشد حتمی بود چون سرو کار ما در مباحث بعدی باالی  پیدایی و گسرتش اسالم است به اسالم 

وس  وحتمی را رد یابی کنند تا باشد که  ا�ندگان عزیز اشاره ای شد تا در تنگنای تفکری  واقعیات ملموخ
   . خود را در این فرخناها از تنگی حادثات گم �کنیم 

  ش هنمخب

  دوره  خلفا و گسرتش اسالم جبا�ب فارس و خراسان 

   عمر خلیفه دوم

  اسالم و تاریخ متد�ی
ی �ظیر  میباشد  زیرا هیچ سبت به  متدن کلیۀ ملل عامل  چه قدیم و چه جدید  در �وع خود  بمتدن  عظیم اسالم  �

متد�ی  ما�ند متدن اسالم  �توا�ست  در مدتی کمرت از  یک قرن  بر متدن  و  فرهنگ  ملت های بزرگی چون  یو�ان و 
 و کلده  و آشور  و غیره فایق آمده و باز هم  در مدت بالنسبة کوتاهی  متدن جدید بوجود آورد  روم ، مصر ، فارس،

اگر قرن اول هجری را  سدۀ  فتوحات اسالمی در �ظر .  متدهنای کهنسال بوده است که خنبه و زبدۀ مهان 
بگیریم  قرن دوم آغاز  بنیان گزاری  متدن اسالمی حمسوب میشود  و در قرن سوم هجری از ماوراء کوههای 

فیلسوف ، حکیم .قفقاز  تا کرا�ۀ دریای چین  و ا�تهای جبل الطارق  از پرتو متدن اسالمی هبره مند بوده است 
و خالصه  آ�چه برای اداره امور  آن جراح ، صنعتگر، �ویسنده و شاعر ،معمار،مهندس،ستاره شناس،
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امپراطوری پهناور  اسالمی  ضرورت داشت  در مدت کوتاهی از میان خود مسلما�ان  برخاست و مهه گو�ه 
ر  که ما د؟د  با این سرعت تاسیس و ا�تشار یابآیا کدام متد�ی  است که بتوا�د. لیاقت  و �بوغ از خود �شان  داد 
و حال خوا�ندگا�ی را که . به علل و ا�گیزش این استواری متد�ی می پردازیمجلد دوم این اثر تکاپویی مفصل

میخواهند در این سفر با ما مهراه باشند  به گزارشاتی از مبادی این متدن پربار  با گشایش صد ها پنجره 
  :م بودرا مهسفر خواهیا مش

ما در این حبث از خلفای راشده یعنی چهار یار پیامرب اسالم که هریک ما�ند ستاره ای در افق  آمسان  اسالم 
چنا�چه  هر پژوهشگری خبواهد از متدن یک ملتی به پژوهش تاریخی خویش  ادامه میدهیم  میدرخشید

ی  نگ  و �تایج و وسایل و ا�گیزه ها فرهصحبت بدارد لزومًا باید  از وسعت  ممالک آن ملت  و عظمت و ثروت ،
پیشرفت  آن فرهنگ گفتگو داشته باشیم  و خواه �ا خواه تاریخ ،  علم و ادب  آن از قبیل آموزشگاها  و 

و مهچنان حمق گردد  کتاخبا�ه ها  و اجتماعات  و مقامات  دولتی و آسایش  عمومی مباحثی را باید د�بال کنیم  
 و متدن در هیئت  اجتماعی  آن ملت  تا چه ا�دازه  بوده است ، از آن رو باید  آداب  و رسوم که تأثیرات  آن فرهنگ 

  .اجتماعی  آن ملت را شرح دهیم  و عوامل و علل و موجبات  شیوع آن آداب  و رسوم را ذکر کنیم 

ایره متدن  جدید خبوبی این مطالعات زما�ی کامل خواهد شد  که اوضاع اجتماعی  ملت مزبور را  پیش از  ورود  بد
دا�سته باشیم  و مهچنین باید بدا�یم  که آن ملت چگو�ه  پا به دایره متدن گذاشت  و عومامل و  وسایل آن از 
چه دستی بود  این مطالعات در مورد  هر متد�ی  الزم است که ما  در این �وشتار در مورد متدهنای باستان که از آن 

ورد   توجه منوده ایم و مهچنان دقت در مسایل فوق  در مورد  متدن اسالم  الزمرت حبث هایی داشته ایم در این م
میباشد  زیرا عوامل خمصوصی  در پیشرفت متدن اسالم  مؤثر بوده  که در سایر متدهنا آن عوامل موجود �بوده است 

.  
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    :خلفای راشدین

 زمان حکومت مبارک شان از مبارکرتین زمان عصر خلفای راشدین هبرتین  مقطع از تاریخ اسالم بشمار می آید و
و �سل   آ�ان �سلی بوده  که برای مسلما�ان پس از خود الگو بشمار می ایند و حق هم این است ، زیرا که ایشان 

والسابقون االاولون من املهاجرین  « : اصحاب و یاران رسول خدا بوده و قرآن در توصیف و متجید شان فرموده
  100» ن اتبعو هم باحسن رضی اهلل عنهم ورضو عنهُواال�صار و الذی

 حکمران و دادرس  - پیشوای مناز  –در زمان حیات  فرما�ده ارتش مسلما�ان )ص(پیامرب اسالم  حضرت حممد 
آهنا بود  و پس از رحلت  چون پسری �داشت  و کسی را به جا�شینی تعین  �کرده  بود لذا اختالف مهمی در این 

مبدینه ) ص(جران میگفتند ما ترک  یار و  دیار کردیم  و با پیغامرب ار و ا�صار پدید آمد ، مهموضوع بر سر مهاج
آمدیم  سزاوار تر از دیگران هستیم  و باید جا�شین  پیغامرب از ما باشد  و خود پیغامرب از ما بوده است ، اظهار 

حدیثی را که ) رض (رد ابابکر کرد  در این موا�صار این بود  که اگر مهراهی و یاری  ما �بود  اسالم پیشرفت منی
شنیده بود  برای ا�صار �قل کرد  و آن حدیث این است  که فرما�روایی مسلما�ان باید  از قریش ) ص(از پیغامرب 

  .باشد ، ا�صار که این را شنید�د از  ادعا ی خود چشم پوشید�د 

که از رجال بر جسته اسالم بود  ) رض(نج گردد عمر قبل از اینکه اوضاع  خباطر تعین جا�شین به پیغامرب  متش
برای معلومات بیشرت در مورد  101. و مردم هم از عمر پیروی کرد�د و با ابوبکر بیعت کرد�د با ابو بکر بیعت کرد 

 این کتاب 155 تا 144 به صفحهو سایر موضوعات مربوط به جا�شینی ) ص(جا�شینی حضرت حممد 
  .مراجعه گردد

                                                 
  ه ق 1715/م1994 خلفای راشدين از خالفت تا شهادت ، دکتور صالح عبدلفتاح الخالدی ،- 100
ی ، برگردان  توسط  علی جواهر کالم ، چاپ چهارم ،  تاريخ تمدن اسالم ، اثر جورجی زيدان نويسنده و محقق و تمدن شناس مصر- 101

  41-40 هجری خورشيدی ، ص، کتاب اول ، ص،1352انتشارات  امير کبير ، تهران ، 
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در زما�ی  شروع شده بود که دولت �و بنیاد اسالمی  بواسطه مرتد شدن  بسیاری  ابوبکر بن قحافهدوره خالفت 
 که  پاره ای از قبایلی  از اثر شورشهای که در  شبه جزیره عربستاناز مسلما�ان  ارکان اسالم سست شده بود و

ی برون بیاور�د از آن رو چند ین  �فر  به این خیال افتاد�د که از خود  پیغمربتازه به دین اسالم گرویده بود�د
ادعای �بوت کرد�د ، از آجنمله  طلیحه  از بنی اسد ، حجاج از بنی متیم ، مسِلمه از بنی هنیفه  در یمامه  و غیره و 

ه وضع مسلما�ان  پریشان غیره بود�د ، هر یک از آ�ان از طایفه  و کسان خویش یاری می جست ، و در �تیج
از مدینه دفاع )  رض(دان حبدی �یرومند شد�د که حتی مبدینه هجوم آورد�دکه اگر  ابوبکر  این مر تگشت ، 

سبب شد  که مرتدان شکست خورد�د ) رض(خرد مندی و دا�ایی ابوبکر . منیکرد  مدینه بدست آ�ان می افتاد 
ی جهل  و خالد بن اکرمه بن اب-سرداران �امی  با تدبیر ی ما�ند عمروعاص  ) رض( حضرت ابابکر صدیق 102  .

 معطوف به فرو �شا�دن در گیر و دار اغتشاشات اع در برابر مرتدان ماموروً فولید  را بر گزید و آهنا را بد
 وقت گیر بود  که فرو �شا�دن هر یک  از این ماجرا ها کسا�یکه از دین بر گشته بود�د و معا�دین ذکات بود�د

و مهچنان . اسالم ایجاب میکرد این مامون را به هبرتین وجه اجنام دادکه ابابکر با شایستگی ایکه �یابت پیامرب 
خالد بن ولید بزرگرتین فرما�دار  اسالم را که روایات دل آوریهای وی دل تاریخ را ) ص(�ظر بوصایای احنضرت 

بیت املقدس شگافته است  خباطر فتح شام  و بیت املقدس  با سپاهیا�ی کار آزموده  اعزام منود که تقریبًا فتح 
بعد از وفات حضرت ابوبکر در زمان ختم فرما�داری خالد بن ولید و گماریدن  ابو عبیده بن جراح از جا�ب 

چیزی که در این �وشتار . حضرت عمر خلیفه دوم مسلمین  حتقق یافت که از موضوع حبث ما خارج میباشد
خراسان است که  شروع بزرگرتین معرفت تام می یابد فتح سرزمین های عراق عجم  و فارس و بعدًا 
  :ذیالً به آن می پردازیمگشایش ها ی سپاهیان اسالم که در مهین عصر  حتقق  یافته است که 

   )رض(خالفت عمر 
                                                 

  42-41 تاريخ تمدن اسالم ، همان ، ص، - 102
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  رض(فتوحات اسالم درعهد عمر 

  : فارس وعراق عجم و خراسان

     : خالصه مطلب

مر بر مسند خالفت اسالمی مستقرشده هنوز ربع قرن از طلوع اسالم �گذشته بود که خلیفه بزرگ حضرت ع
بود ، که لشکر دالور و جها�گیر اسالم ، شهنشاهی کهن سال ساسا�یان پارس راخباطر گسرتش دین اسالم 
و جایگزینی فرهنگ و متدن اسالمی جبای چیزی که مبشابه مرده ریگ از متدن با شکوه و باستا�ی هخامنشیان 

 آن فرهنگ در حال مرگ اوستایی را که توسط عاملین بلقوه دولت های فاسد در فارس باقی ما�د بود شده و �تیجتًا
  ساسا�ی از هر گو�ه ارزش معنوی فاقد گردیده بود از پا در آورد ؛

  چه عواملی  در  پیشرفت  اسالم  مؤثر بود؟

عرهبای صحرا گرد  بز�دگا�ی سخت و ساده  خوی گرفته بود�د  .اعراب سبک بار و چابک بود�د .1
گی و گرسنگی  بیم �داشتند  اگر جبنگ میرفتند  سبکبار میرفتند ، �ه خود شان و �ه از تشن

شرتشان بار سنگین �داشتند  گاه میشد که حتی خوراکی  هم با خود منیربد�د  و هر چه در راه می 
 بار یافتند  میخورد�د ، اعراب بر شرت سوار میشد زیر سایه سرت اسرتاحت میکرد  از شیر آن می �وشید  و

خود را پشت شرت میگذاشت  در حالیکه خود شرت خبز  خار بیابان چیزی خبوراک منیخواست  و روز ها 
اما پارسیان و رومیان  مهینکه مبیدان جنگ می آمد�د  بار های سنگین . میتوا�ست بدون آب  بسر میربد

اسپ و ( چارپا می کشید و چارپا باخود می آورد�د ، این بار ها را  در ارابه ها میگذاشتند و ارابه ها را 
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آب و علیق میخواست که در میدان جنگ هتیه و �گهداشت اینهمه بار و بنه باعث کندی  حرکت )  اسرت
 .های حماربوی میشد

اعراب مسلمان معتقد به این بود�د که  . ایمان به ارما�یکه آهنا را تا میدان جنگ در پای قربا�ی می کشید .2
خواهد مرد  اگر چه در بسرت �رم غنوده باشد و اگر اجلش �رسیده باشد زیر ا�سان در موقع  معین  

 .مششیر و پیکان ز�ده می ما�د و این اعتقاد آ�ان را دلیر  میساخت  و در میدان جنگ پایدار مینمود 

ر تر  اسپ عربی مبراتب  دو�ده تر و راهوا. عرهبا در تیر ا�دازی و اسپ سواری  ماهر تر از  پارسی ها بود�د .3
عادت داشتند و با دمشن دو بدو مصاف میداد�د که عرهبا ) سواره (از  دیگران بود ، عرهبا جبنگ تن بنت 

آهنا در تیر ا�دازی به ا�دازه ای ماهر بود�د که با یک تیر  حتی . در این �وع مبارزات اکثرًا غالب می آمد�د 
ا این �وع جنگ هنر مندا�ه سپاهیان دمشن را در پیشروی میتوا�ستند فرما�ده سپاه مقابل را از پا در آورد ،آهناب

 .خود به هزیمت وا میداشتند و دمشن را از میدان میگریزا�د�د 

�دو تا کس را که از عرهبا به ا�تخاب شایسته فرما�ده خیلی امهیت میداد.توجه کامل به ا�تخاب فرما�ده سپاه .4
منیکرد�د  و از آن رو  مردان با هوش و با تدبیر و دلیری  هر جهت  شایسته  رهربی  منیبود  بفرما�دهی ا�تخاب 

خالد بن ولید ، خالد بن سعد ، ابو عبیده جراح و و سعد بن ابی وقاص  و یزید بن ابی سفیان  و محزه و ما�ند  
 در شرح حال این  مردان بزرگ   بفرما�دهی سپاه اسالم تعین میشد�د  و با ا�دک مطالعه علی بن ابی طالب 

اتب شجاعت و خرد مندی  و کار دا�ی آ�ان معلوم میگردید ، مثال اینکه خداو�د  برای پیشرفت اسالم  مر
عالوه بر آن سیاستمداران و فرما�دهان  پاکدامن و .این مردان بزرگ  را در آن موقع از میان  اعراب بر گزید

  -  مغیرة بن شهبه – معاویه - عاص  با تقوی ای داشتند  که در پیشرفت آ�ان عامل مؤثری بود�د مثالً عمرو
در تاریخ اسالم از رجال  کاردان  و پاکدامن و )  رض( از سیاستمداران �امی  و ابو بکر و عمر –زیاد بن ابیه 

دلیری  و هوشیاری  و پاکدامنی این مردان بزرگ  در ترقی و تعالی اسالم  . با اراده و بر جسته  بشمار  میایند
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خدایا  اسالم را  با  « هنگام مسلمان شدن  محزه  فرمود )  ص(و چنا�که  پیغمرب تأثیر زیاد داشت  
فرمود  ) ص(مسلمان شد  پیغامرب ) رض(مسلمان شدن محزه  مؤید فرما  و مهینکه بعد از محزه  حضرت عمر 

لیر و اگر در جهان اسالم امروز هم  مها�ند  مهان مردان د. با اسالم محزه و عمر  اسالم �یرو گرفت 
باری در زمان  خلفای  .پاکدامن و با تدبیر و دلیری پیدا میکرد البته که عظمت خود را بدست می آورد

 .اموی  و عباسی  �یز  مردان  بزرگی  میان مسلما�ان  پدید  آمده و موجب  ترقی و تعالی  اسالم شد�د

ن صرب و پایداری  پیروزی را برای آ�ان  عرهبا  در جنگ پایدار  و بردبار بود�د  و مهی.بردباری و پایداری  .5
مثالً زما�یکه  مسلما�ان  در جنگ احد شکست خورد�د از اثر تدبیر و پاکدامنی و تدبر  . آسان ساخت 

سپاهی . و صرب و شکیبایی در مدت کمی  قلمرو  عربستان را  با شهر مکه فتح کرد�د ) ص(پیغامرب بزرگ 
 .ای یک �ربد دیگر �یرو مندتر میساخت اسالم مهواره در شکست ها خودش را بر

 اسالم هنضتی بود که از میان اعراب  پدید آمد  و عرب و مسلمان دو کلمه  مرتادف .برتری دادن اعراب   .6
چون اسالم  مزایا و افتخاراتی به آ�ان داده . شد�د  و کمرت کسی میان اعراب و مسلمان فرقی میگذاشت 

ر بود که عرهبا را برای ترقی  و توسعه اسالم  آماده هر �وع  فدا کاری بود  و این خود یکی از عوامل مؤث
متام ساکنین غیر مسلمان را از عربستان بیرون کرد ) رض(میساخت خبصوص زما�یکه حضرت عمر 

 .استقالل و  اعتماد بنفس  زاید الوصفی  را در خود مشاهده کرد�د

ز گشت را  از دست منیداد�د  یعنی برای خود  عرهبا در متام میداهنای جنگ  خط با.خط باز گشت  .7
به این قسم که بیابان  پشت سر آهنا و پناهگاه اهنا بود  و هیچگاه از آن . راه گریز  میگذارد�د 

 بصحرای حدود  یعنی از خط صحرا  جتاوز منیکرد �د  و مهینکه از  پارسیان و رومیان شکست میخورد�د 
اهگاه های صحرایی جتدید قوا میداد�د و دو باره به دمشن میتاختند و خود  پناه می آورد�د و در مهین پن

مهین اکنون در ( آ�قدر این جنگ و گریز را ادامه میداد�د تا طرف مقابل را خسته و �ومید میگردا�ید�د 
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جنگ های گوریالیی که در افغا�ستان  از طرف طالبان ادامه دارد از مهین روش کار گرفته میشود و 
ای  خارجی و داخلی را با جنگ و گریز خود خسته ساخته ا�د که آهنا جمبور شده ا�د سپاهی آ�قدر قو

مهین روش در جنگ آزادی . چند هزار مرتبه بیشرت از آهنا را درساحاتی که طالبان  وجود دار�د بفرستند
ۀ آهنا را از کار  ها و در جنگ های اخیر با قشون سرخ  عاقبت توا�ستند مهلیثافغا�ستان  در مقبله با ا�گ

 103.). زار و معرکه بیرون برا�ند

 اوضاع اجتماعی امپراطوری فارس در موقع محله  اعراب  به .�فاق و اختالف داخلی  در امپراطوری فارس .8
منتهی درجه فساد رسیده بود  و گذشته از این فساد و اختناق گسرتده کشمکش های سیاسی و 

ده بود  ، مردم ممالک مستعمره  �یز از جور  و تعدی مامورین یرس به حد شدت خود �ظام بوسیده ساسا�ی 
استعماری  بستوه آمده بود �د از این رو ملل زیر ا�قیاد از شکست و سقوط  حکومت یزدگرد ساسا�ی 

 ضعف اداره و فساد گسرتده رو هبمان ا�دازه که حکومت  های روم و فارس از اثر. خوشنود میشد�د 
 بواسطۀ پیدایش اسالم ، رو به ترقی و تعالی میرفت و این اعراب  جامعه عرب  به ضعف میرفت بر عکس

 .مسلمان داد گسرتی برادری و برابری را در بین جوامع زیر �فوذ خویش ترویج میکرد�د 

 رومیها در هر چیز اگر اختالف �ظر داشتند در  یک موضوع با هم  شریک بود�د  و آن آزار یهودیان .یهودیان .9
چنا�چه  قیصاریه مدت هفت سال در . ین آزار و شکنجه  با�دازه ای یهودیان را جبان رسا�ده بود بود و ا

مسلما�ان  که این شهر را حماصره کرده بود�د از تصرف آن عاجز آمده بود�د زیرا هر شب حالت حماصره بود 
یهودیان کمک خواست و گاهداری میکرد�د سر اجنام  اسالم از ار سپاهی از برج و باروی شهر را �صد هز

شخصی بنام یوسف  از راه آب مسلما�ان را  بداخل شهر هدایت کرد و شهر بکمک  این مرد یهودی سقوط 
و مهین قسم ابو عبیده جراح یکی دیگر از سرداران اسالم  با اهالی .کرد و در برابر مسلما�ان کشوده شد 
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د  و آ�را از پرداخت جزیه  معاف داشت بشرط سامره  که مهگی یهودی بود�د ، پیمان دوستی  منعقد کر
 آ�که  راهنما و کمک مسلما�ان باشند  و برای آ�ان خرب بیاور�د 

 چه کسی میتوا�د منکر تأثیر این صفات .دادگسرتی و پرهیز گاری  و خوشرفتاری  مسلما�ان .10
ی  این صفات �بود�د پسندیده باشد  و چه کسی میتوا�د منکر شود  که بزرگان اسالم  در آغاز  کار دار

رعایای دولت های فارس و روم که  حتت استیالی مسلما�ان در می آمد �د از دوزخ جور و ستم و ظلم به 
 ا�تقال می یافتند  و هر گاه که سپاهیان اسالم برای کشور  کشائی از پایتخت خود هبشت  عدل و ا�صاف

  بزرگان در باره خوش رفتاری با زیر دستان  بود و از مدینه  بیرون می آمد�د ، توشه راه شان  پند و ا�درز
که هنگام بیرون آمدن اسامه  از :  را مینگاریم ) رض(اینک برای منو�ه  خبشی از پیام  حضرت ابوبکر 
�باید . ای اسامه تو و سپاهیا�ت  �باید مردم را فریب دهند « :مدینه برای گرفنت   شامات بوی گفته بود

پیر مردان ز�ان و  . د بیداد گر  و ستمگر باشید ، کشته ها را گوش و بینی �ربید �ادرستی کنید ، �بای
و کودکان را �کشید ، درخت خرما را  ریشه کن �کنید ، �سوزا�ید ، درخت بار دار را �کنید ، گاو و 

دست گوسفند و شرت را جز برای خدا  سر �ربید ، در میان راه مبردمان  بر میخورید ، که از این جهان 
هنار زهنار آهنا را میازارید  و و به پرستش خدا روز میگذرا�ند ؛ زکشیده ، گوشه گرفته ا�د ، 

 . ». بگذارید بگوشه �شینی خود باشند 

، از اصول مسلم  صدر اسالم بود  که با هر کس ، از هر طبقه  بصورت مساوات برابری  در مقابل  اجرای احکام 
ن جبله بن ایهم  پادشاه غسان است ، که هبرتین برهان  در باره مساوات اسالم از آجنمله داستا. رفتار میشد 

مسلمان شد  و با خدم و حشم خویش مبدینه آمد ، ) رض(این پادشاه در زمان حضرت عمر بن خطاب . میباشد 
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ا�ی گرد اهل مدینه برای متاشای موکب  جبله ، از شهر بیرون آمد�د ، جبله تاج مرصعی  بر سر داشت  و سوار
  .وی بود�د  که گردن اسپهای شان ، طوق زرین داشت  و دم آهنا را هبم بافته و گره کرده بود�د

جبله با این جاه و جالل  برای ادای حج  مبکه رفت  و در مواقع  طواف ،  مردی از قبیله فرازی  ردای او را لگد 
 ، مرد فرازی  �زد کوبید ، که بینی او در هم شکستپادشاه از این رفتار رجنیده  چنان به بینی فرازی مشت . کرد 
پادشاه را احضار کرد  و بدون اینکه حشمت  و جالل او را در �ظر ) رض(شکوه آورد ، عمر )  رض(ر عم

جبله گفت ، آری چون عمدًا ردای مرا  لگد کرد  بینی اش را خورد . بگیرد ، از وی باز خاست منود 
بسیار خوب  خودت «: سری تکان داد ه گفت) رض(، عمر   او را میکشتم کردم  و اگر جائی جز کعبه بود

اکنون دو راه است  یا او را راضی میکنی  و یا دستور میدهم بیاید  و بینی . اقرار داری  که بینی اش را شکستی 
  . »ات را بشکند

من . شود ای امیر مؤمنان چگو�ه چنین می :  پریشان گشته گفت) رض(جبله از این گفتار عمر 
که تو و او در اسالم برابر هستید  و اگرر امتیازی : عمر پاسخ داد . پادشاه هستم  و او مردی بازاری است 

  .میان تو واو باشد  امتیاز پرهیز گاری و سالمت �فس است 

تغیر منی پذیرد  و مساوات اسالم قابل ختلف �یست ، از مدینه به ) رض(جبله که میدا�ست سخن  عمر 
  .طنیه گریخت  و مبمالک اسالمی بر �گشت قسطن

عرهبا مهینکه کشوری را می کشود�د ، متعرض دین ، عادات و    .  مردم را حبال خود شان میگذاشتند .11
  . معامالت و رسوم آهنا منی شد�د  و آهنا را حبال خود میگذاشتند 
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 حتت �ظر گرفته  و برای حفظ و محایت  در واقع سپاهیان اسالم زما�یکه کشوری را می کشود�د  فقط آجنا را
به این ترتیب با  معاشرت  و . مردم  آجنا مالیاتی بنام جزیه می گرفتند  و کاری بکار های داخلی آهنا �داشتند 

�زدیکی اعراب کم کم  فرهنگ  مردمان حتت ا�قیاد  آهسته آهسته در فرهنگ قوی و صادقا�ه اعراب مسلمان 
  .ید را می پذیرفتنداستحاله میشد�د و دین جد

 �قطۀ عطفی ه گرچند این جنگ در مسیری که ما حتقیق میکنیم قرار �دارد اما از رهگذر اینک:جنگ یرموک
 ه در سر �وشت آیندکه میباشد شکل جها�ی شروع جها�ی شدن  ا�قالب اسالمی از شروع عربی آن بهدر آغاز 

  :ن تأثیر پذیری این جنگ را توضیح میدهیمملت های شرقی تأثیر گسرتده ای دارد و ما به �سبت مهی

ر آن رودی  میگذرد و به دریاچۀ طربیه میریزد ، �ام اکه از کن) شام(یریرموک �ام حملی است  در �زدیکی بص
جنگ هولناک یرموک ، از .  بوده و عرهبا آ�را معرب  کرده یرموک �امید�د Hieromixس کیو�ا�ی این حمل  هیرو ما

، مسلما�ان است ، چه پس از آن جنگ خطر �امک) رض( در عهد خلیفه اول ابوبکر ی اسالمهبرتین کار زار ها
  فتوحات خود را در شام د�بال کرد�د ، و  بدست آوردن پیروزی کامیابا�ه  که توام با �شاط  بودقدرت خود را در

  .رومیان از این پیروزی مسلمین  دلسرد گشته  عقب �شستند

اب  خرد مندی  و تدبیر  عمرو عاص و دلیری  خالد بن ولید را عامل مؤثر در شکست  دقت در این پیروزی  اعر
زما�یکه رومیان از هجوم و محله  متوالی اعراب  آگاه شد�د ، در صدد بر آمد�د  تا . رومیان  را تثبیت میکند 

ی را در حدود شام متمرکز  �یروی مهمی هتیه کرده بیکبار کار اعرابرا  بساز�د ، و به این منظور سپاهیان بسیار
منود�د  در صورتی که  در آن موقع  سپاهیان اسالم در اطراف شام  و عراق پراگنده شده بود�د  و مهینکه وضع 
را چنین دید�د ، سران سپاه اسالم  مبشورت و مکاتبه  مشغول  شد�د ، عمر وعاص که سردار خردمندی  بود 

  :چنین اظهار کرد 
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د مهه در یک حمل  متمرکز شویم  چه اگر مهه مجع شدیم  بواسطه کمی عده  مغلوب منیشویم ، در این موقع ما بای«
  .»ولی هر گاه جدا جبنگیم  دمشن که مشاره اش افزون است  بر دسته های کوچک ما پیروز میگردد

از آن رو . د  ابوبکر �امه �وشته  مشورت کرد�د  اتفاقًا  ابوبکر هم ما�ند عمرو عاص  �ظر داسپس به  حضرت 
   104.سپاهیان که در حدود شام  و عراق پراگنده بود�د  در حملی موسم به یرموک مجع شد�د

خالد بن ولید ، فرما�ده کل قوای .  هزار  و مسلما�ان پنجاه هزار میشد�د 240رومیان : ابن اثیر میگوید   
ریان را بچند  دسته تقسیم کرده  و برای هر اسالم  خطبه خوا�د وآ�ان را  به ثبات و فدا کاری  تشویق کرد  و لشک

قسمت  فرما�دهی معین  منود  و از قرار معلوم ، این رویۀ اخیر را خالد بن ولید از جنگجویان رومی آموخته بود 
  .، چه که تا آن هنگام  عرهبا از تقسیم بندی سپاهیان خرب �داشتند 

 از زبان آ�ان  این �ی  مشاره دمشن  بیمناک می باشند  و حتیخالد فهمیده بود که مسلما�ان از کمی  عدۀ خود و فزو
هر لشکری که پیروز گردد  طبعًا مشاره اش افزون : را می شنیدلذا سپاهیان را دلداری داده گفت 

سرداران اسالم در وسط . میگردد ، و بر عکس سپاهیا�ی که شکست میخور�د  �ا چیز خواهند شد 
 را شنید�د  ولی آ�را فاش �کرده  با خرد مندی و دلیری  بی سابقه خلیفه اولر ابوبک حضرتکارزار ، خرب مرگ

جنگید�د  حتی زهنای مسلمان  با چوب مبیدان آمد�د  و با مردان رومی جنگ کرد�د  و در �تیجه سپاه بزرگ 
مات روم را در هم شکستند  و مهین پیروزی یرموک  سبب شد  که رومیان از میدان گریختند  و سراسر شا

مهان طور که جنگ قادسیه  کار ایرا�یان را ساخت  و در اثر بردباری و دلیری  عرهبا . بتصرف مسلمین در آمد 
 .ه شدشهنشای فارس در هم شکست
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  : و سلطه به فارس آینده جتربه یک شکست برای پیروزیجنگ جسر

ته شدن او و هزیمت �یرو های به ساالری ابا عبیده جراح که منجر به کش) پل(در سال سیزده هجری جنگ جسر
 جنگ بزرگی که متعاقب آن بدون تاخیر در مدت کمی �یرو های اسالم جتدید قوا منووده لیاسالم گردید و

در مهان منطقه براه افتاد که منجر به  کشته   با مهران  ساالر فارسسردار سپاهیان اسالمبه سرکردگی مثنی 
  از سپاه ساسا�ی پارس گردید ؛ یزدگرد سوم آخرین شاه شدن مهران و قلع و قم  حدود دو صد هزار

جنگ قادسیه به وقوع پیوست که به   هجری20 هجری ، هناو�د در سنه 16ساسا�ی بعد از �ربد جلوال در سنه 
و در . یاری تاریخ های معترب جسته جسته ما  وقایع را از سلسله فتوحات در فارس و بعدًا در خراسان می آوریم 

 و تاثیر گذاری آن با الی وحدت و اعتقاد ی اهداف متد�ی این ا�قالب جها�ی اسالمه ها و ا�گیزه هامورد حنو
  . مردم حبث خواهیم داشت 

  :هیدات خباطر گذشنت به پارسمت

که هنوز ابابکر  آخرین روز های خالفت را می گذرا�ید طربی ) ص(در سال سیزدهم از هجرت پیامرب اسالم 
 زما�یکه خباطر ساالری لشکر اسالم  بگو مگو ها اوج گرفته بود سران سپاه « : کهاز شعبی �قل میکند 

میگفتند یکی از یاران پیامرب را بر ما ساالر بگمار؛عمر گوید که فضیلت اصحاب از آن است که  بسوی 
خبدا ساالری بکسی میدهم که « :دمشن می شتابند و جای �امدگان را می گیر�د ؛ سپس عمر گفت

  58 ».و ابو عبید را ساالری سپاه داد »  از مهه داوطلب شده است زود تر

 ابو عبید هبمراهی سعد بن عبید و سلیط بن قیس عدوی و مثنی بن حارثه شیبا�ی حرکت «:شعبی گوید 
و این در حالی بود که پوران دخرت کسری در اختالفات مردم در مداین داوری میکرد و تا زما�یکه یزدگرد . کرد
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در زما�ی که ابو عبیده جبنگ آمده بود �یز کار داوری به پوران و کار جنگ .رد�د او مهچنان دادرسی میکردرا بیاو
طربی گواه است که در این دوره بین خا�دان کسری بر سر گرفنت  فرما�روایی و قدرت  رقابت . به رستم بود

 دخرت دیگر  کسری بدست های بزرگی  موجود بود که منجر به زد و خورد و کشته شدن آزر  میدخت
  .فرخزاد پسر بندوان  گشت 

زما�یکه مثنی از مدینه باز گشت و بکار مسلما�ان پرداخت پوران این  رویداد را به رستم گزارش داده و از 
رستم که در مرز های خراسان بود با سپاه  خود بیامد و  . وی خواست تا مبداین آمده و کار سپاه را برابر سازد 

پوران به رستم گفت که اگر در مقابل سپاه اسالم کاری از او . ی مداین از شهر پاسبا�ی میکرد در �زدیک
پیش رود وی را مبدت ده سال  فرما�روای فارس میسازد و بعد از آن  فرما�روایی  خبا�دان کیان باز گردا�یده 

  . هستم و مطیع مشا هستممن تیر  مشا» من فرمان برم و عوض و پاداشی منی جویم«: رستم گفت . میشود 

پوران گفت فردا صبح گاهان �زد من آی ؛ و چون صبح بعد  رستم �زد پوران بیامد پوران مرزبان فارس را 
با تو است و جز خدای عزو جل کس فرا دست کار جنگ پارسیان «پیش خوا�د و مکتوبی برای رستم �وشت که 

تو �یست و این کار برضایت ماست و باید کسان حبکم تو تسلیم باشند ومادام که از سرزمین آهنا دفاع میکنی و 
آ�گاه تاج بدو داد و به پارسیان » . برای جلو گیری از تفرقه قوم می کوشی حکم تو بر آهنا روان است 

  .پس آمدن ابو عبید قلمرو پارسیان مطیع رستم بودمطیع وی باشند و از :گفت 

گویند چنان بود که خنستین کار عمر رضی اهلل عنهُ از پس ابوبکر این بود که �دای مجاعت داد و آهنا را برای 
، .حرکت دعوت کرد اما هیچکس اجابت �کرد و متفرق شد�د و تا روز چهارم مهچنان به دعوت قوم پرداخت

آ�گاه مردم پس یکی دیگر آمد�د و عمر از مردم مدینه و . رم  پذیرفت  و خنستین کس بود ابو عبیده بروز چها
  .اطراف هزار کس بر گزید و ابو عبید را ساالر مجع کرد 
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  »یکی از یاران پیغامرب را ساالر مجع کن«به عمر گفتند : گوید

ستی میکنیدروی گران می خدا �کند ، ای یاران پیغامرب ، مشا را دعوت میکنم و س« :اما عمر گفت
آ�گاه مشا را بر آهنا ساالری دهم فضیلت مشا به سبقت و شتاب در کار جنگ بود ، ولی سستی . پذیر�د 

ا�گاه مثنی را با شتاب واداشت و  » .کردید دگران از مشا برتر ا�د ، خنستین داوطلب را ساالر مشا میکنم
  ».زودتر حرکت کن تا یارا�ت بیایند« :گفت

  کاری که عمر در خالفت خویش پس از بیعت کرد،راهی کردن ابو عبیدو مثنی بود ، آ�گاه مردم جنران خنستین
را بیرون کرد ، سپس مرتد شدگان را دعوت کرد که با شتاب از هر سو بیآمد�د و آهنا را سوی شام و عراق 

ت که ساالری سپاه با تو است  فرستاد و به مردم یر موک �وشت که ابو عبید بن جراح ساالر مشاست و بدو �وش
واگر خدای عزو جل ترا ظفر داد مردم عراق با هر کس از کمکیان که سوی مشا آمد�د و خبواهند آجنا رو�د 
سوی عراق فرست و گویند خنستین فتح  عمر در یرموک بود که بیست روز پس از در گذشت ابابکر رخ داد 

 قیس بن هبیره بود که با مردم عراق باز  گشت ، اما از آهنا �بود و از مجله کمکیان که در ایام عمر به یرموک آمد
  .مهینکه عمر، مرتد شدگان را اجازۀ غذا داد  به غذا آمد�د

  :که ما د�باله این موضوع را بعد از گزارشات مربوط به ا�کشافات پارس از سر  می گیریم

م گماشت و احنف سر زمین خراسان خلیفه اسالم حضرت عمر ، احنف بن قیس را به تعاقب یزدگرد سو
  . را به صلح کشاد که گزارشات آن در مبحث خراسان آید

  :دالیل وقوع تاریخی توجه اسالم به پارس
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 اکثرًا �زد تاریخ �گاران غرب و کسا�یکه تاریخ اسالم را از آدرس غرب �وشته ا�د خمصوصًا یک تعداد از چنا�چه
ل و علتهای که فکر می شود �اشی از  طرز تفکر و بر خورد شان با جهان �ویسندگان ایرا�ی تباریکه بنا بر دالی

 تاریخ اسالم را بطور مغرضا�ه که دور از بدست ابوبکر و عمر،) ص(و زعامت رهربی بعد از پیغامرب بینی اسالم،
از حقایق مسلما�ان واقعیات وقوع یافته  در آن زمان است که  حقیقت را وارو�ه جلوه داده ا�د که فکر میکنم یا آهنا 

و هم  و کشور خویش  خرب �دار�د ویا از سر خوردگان احزاب چپی ایران که طرز تفکر شان با سلمان رشدی
فکران او چندان تفاوتی �دارد قضاوهتای بی مسئولیت و مغرضا�ه و دور از واقعیت و ا�صاف کرده ا�د، و یا هم 

 توسط سپاهیان اسالم  ختریب و پست گردیده خباطر ملیت گرایی که بزرگرتین امپراطوری روزگار
در دل کینه و عقده خود را �گهداشته ا�د و یا اینکه از رویه حکومت اسالمی که در قبال مردم ایران خمصوصًا 
کسا�یکه با جتدید افکار زوایا را می بینند  با اسالم  عنودا�ه  بر خورد میکنند در حالیکه اگر اسالم 

قوط داد در عوض آن دین توحیدی بزرگی را مبردم در حالی  به ارمغان گذاشت که امپراطوری  پارس را س
بدادی کسرا ها با بی رمحی  حاصل دسرت�ج شان زیب تطبقه کشاورز را که تا آن روز زیر یوغ حکومت های اس

دسرتخواهنای  وسیع این خود کامه گان میشد خبود شان تعلق  گرفت و مهچنان افکار و اعمال سی و 
ش ساله  حکومت اسالمی ایران �یز یک مسئله سلیقه یی گردا�ندگان حکومت آیت اهلل ها در ایران ش

میباشد که با سنت پر بار اسالم �اب  متفاوت است؛ معهذا در این عصری که  هر روز زوایای تاریک زمان بنور 
ن عنود را ما�ند کوله باری علم روشن میگردد جای افسوس است که حتی به اصطالح دا�شمندان ایرا�ی �یز ای

  .با خود  پشتاره بسته ا�دو آ�را شهر بشهر و کوچه بکوچه محل میکنند 

  یک ا�قالببرپایی شروع و  اسالم قسمیکه از اولین روز های شروع آن پیداست در یک شب تاریک به هدف 
مبدینه رسید که میشود ) ص(مزج گرفت و زما�یکه پیامرب اسالم حممد ) ص(جها�ی از  غار ثوربا هجرت  حممد 
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این  سفر تاریخ  شروع .  میالدی621آ�را  شروع  سفر تاریخ �امید یعنی سال اول هجری که برابر میشود به سال 
  .که در فصل گذشته به مبحث جهان بینی قرآن مراجعه شود .اسالم را تبین می مناید 

 دوم اسالم  اینطور اذعان میدارد که در  در مورد حکومت کسرا ها و امپراطوری شان گفتار عمر خلیفه
  :معرفی این دوره از کسرا های ساسا�ی مهین بسنده خواهد بود

که شام را تا بیت املقدس فتح کرده بود و اکنون مشغول �ربد در )اباعبیده بن حراح(عمر بیکی از سرداران سپاهش 
ت و خدعه و زور گویی میروی ،سرزمینی  تو به سرزمین مکر و حیله و  خیا�«:سرزمین فارس شده بود فرمود

که مردمش در اجنام اعمال بد  گستاخند و بدان آگاه ا�د ، سرزمینیکه مردمش خیر را فراموش کرده و هیچ 
که هر کس راز خود . زبا�ت را �گهدار و رازت را بکس مگوی . بنگر در کجایی. از آن منیدا�د

 �ا خوش آید ، براو �یاید و اگر این حصار را تباه سازد خود �گهدارد ، در حصار آن باشد  و چیزی که او را
   59».به آن تباه شده است

عمر به عبیده بن حراح در می یابیم که متدن  تاریخی ساسا�ی که پرچم دار متدهنای  در این گفتار ا�درز گو�ه
 را از شوش و مداین تا هخامنشیان ، داریوش و کوروش بود و در آن زردشت در اوستا دین مروت و داد و ا�صاف

بلخ و مثر قند و از آجنا بطرف غرب تا هند ا�تشار داده بود که مردم به داده  های عاطفی زردشت باور مند و 
 و این حلظاتی که عمر در سیاحه ولی این خصلت متدهنا است که بعد از هر فراز بطرف فرود میرود. معتقد بود�د 

راشیبی و سقوط این دولت از خود رفته را برایش در مجالت کوتاه و قصور با ور باال به عبیده پند داده است سسط
یک عامل فهم و معا�ی بیان داشته است و حال هر کس که این چیز ها را بفهمد به این پی می برد  که این متدن 

  .در شروع و فراز دین اسالم رو به فرود میرفته است ) ساسا�ی(
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  :ن اسالمفارس در طلیعه لشکر کشی سپاهیا
  :ادامه وقایع �ربد پل و عاقبت کار این �ربد

پوران دخرت کسری در غیاب یزدگرد سوم که هنوز در دفاع و فرار در سرزمین های خراسان  بسر می برد امور 
کشور داری را به عهده داشت ورستم یکی از سرداران سپاه یزدگرد سوم که از طرف پوران حبیث فرما�دار 

 بود، هبمن جادویه  معروف به ذواالجب را �امزد �ربد کرد او درفش کاویان پرچم کاویا�ی را با کل سپاه تعین شده
  .خود محل میکرد 

ابو عبیده ا�سوی فرات در مقابل وی �شست تا بر باالی فرات .  او در موضعی بنام  �اطف درکنار فرات فرود آمد 
یگذری یا من بگذرم  عبیده  گفت من هبمن به  ابو عبیده گفت که  تو از فرات م. پل بستند 

ابو عبیده . اسپان سپاه ابو عبیده از فیل می رمید�د . چون بگذشت �ربد سختی  در گرفت . میگذرم 
از سپاهیان خواست تا از اسپها پیاده شو�د و او خود پیاده شد و سپاه �یز پیاده شد�د و به مششیر روی بر دمشن 

ا�د و این بود که بر خرطوم  او زخم زد�د و هرچه بر پشت او بود فرو افتاد و هر که فیل بزرگ آهنا را می ر. اورد�د 
فیل او را در زیر گرفت و . ابو عبیده خود مبقابله با یکی از این فیل ها شتافت . بر او سوار بود کشته شد 

و دستیار عبیده که از اما از سوی دیگر  سپاه عرب  از برابر مثنی یکی از ساالران سپاه اسالم . هالک کرد 
یکی از مسلما�ان خود را بر پل )   به دستورمثنی پل بریده شد(طرف عمر تعین شده بود پا بفرار گذاشتند 

جنگ سختی بود اکثر سپاهیان اسالم خود .رسا�یده ا�را بربید و به سپاه  اسالم گفت یا مبیرید یا پیروز شوید 
هبر ترتیبی بود  پل را بستند و مسلما�ان از آن . غرق شد�د را در آب افگند�د و چون شنا بلد �بود�د 

بر او گران آمد . خرب به عمر رسید .و مثنی و یارا�ش به آجنا ما�د�د .گذشتند و  خود را مبدینه رسا�د�د
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دو . در این �ربد چهار هزار تن از مسلما�ان کشته شد�دیا در آب غرق شد�د . ، ولی عذر فراریان را پذیرفت 
در مهان حال که هبمن جادویه بسیج میکرد که از پی .  تن گریختند و سه هزار تن با مثنی ما�د�دهزار

مسلما�ان روان گردد، خرب یافت که در مداین فتنه ای بر پا شده و مجعی بسرکردگی فیروزان بر رستم 
  )ابن خلدون.(او در سیزده شعبان به مداین باز گشت. شوریده ا�د 

  :شات را در مورد این جنگ داده است به این قسمطربی �یز عین گزار

گفتند آری ، اگر » این حیوان کشتنگاه دارد ؟« :گوید چون ابو عبید کار فیل را بدید گفت
  .آ�گاه ابو عبید به فیل محله کرد و خرطوم آ�را برید و فیل بر او افتاد و او را بکشت. خرطوم آن قطع شود مبیرد

 مقر گرفت و مردم پراگنده شد�د و سوی لیث و مثنی بن حارثه در اشتند و �یز گویند پارسیان باز گ
مدینه رفتند ، خنستین کسی که خرب این ماجرا را مبدینه رسا�ید عبداهلل بن زید بن حصین خطمی بود که کسان را 

  .با خرب کرد 

ای عبداهلل بن : بود با�گ زدعمر بن خطاب را شنیدم که وقتی عبداهلل بن زید آمد ه : عایشه مهسر پیغامرب گوید 
زید چه خرب داری ؟ عبداهلل وارد مسجد شده بود و از در اطاق من بگذشت عمر گفت ای عبداهلل بن 
زید چه خرب داری ؟ عبداهلل گفت ای امیر مومنان خرب درست آمد و چون به �زدیک عمر رسید خرب کسان را 

بود و خرب آن بگفت و خرب آن درست تر از بوی گفت و هیچکس را �دیدم که در کاری حضور داشته 
  .عبداهلل بود 
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گوید چون پراگندگان سپاه بیآمد�د و عمر دید که از مسلما�ان از مهاجر و ا�صار ، از فرار می �الند 
به این ترتیب عمر  » .ای گروه مسلما�ان �اله مکنید که من گروه مشایم ، مشا سوی من آمده اید « : گفت

   60.و او شان را از گروه خود خطاب میکرد.ه خود را دلداری و استمالت میکردسپاهیان هزیمت شد

بعد از جنگ پل که سپاهیان اسالم عزیمت کرده بود�د و کسا�ی از مهاجر و ا�صار  مبدینه �زد عمر رفتند که 
 که داستان آن گذشت ، چون خداو�د �صرت را �صیب مسلما�ان کرده بود بعضی از کسان مثنی �زد کمکیا�ی

از هر طرف �یرو های کمکی  مهیا شدو قوای زیادی . در �زدیکی آهنا قرار داشتند رفتند و کمک خواستند 
فیروزان و رستم . فراهم آمد  و مثنی را دل قوی شد به �صرت و رستم و فیروزان از این امر واقف گشتند 

ز آمدن وی خرب یافت و، در این وقت با یاران مهران مهدا�ی را فرستاد تا احوال مسلما�ان را معلوم کند  و مثنی ا
خود در مرج الباخ میان قادسیه و خفان اردو زده بود ، بشر و کنا�ه به او خرب آورد�د و در این وقت بشر در حیره 
بود و به این سبب سوی فرات بادقلی رفت و کسی پیش جریر و مهراهان وی فرستاد که خربی مبا رسید که 

و در پیوسنت مبا شتاب کنید و وعده گاه در بویب باشد و .توا�ستیم تا مشا �یز پیش ما آئید باوجود آن اقامت �
مثنی �یز به متام یاران و کمکیان خود �امه  �وشت و از آهنا تقاضا و درخواست کمک فوری . جریر کمکی مثنی بود 

ترتیب مهراهان کمکی مثنی که داخل کرد که کمکیان مثنی از راه جوف و قادسیه خود را به مثنی رسا�ید�د بدین 
به این ترتیب که عصمه و . یک اراضی بشکل مثلث موقع گرفته بود�د مهه خود را به مثنی ملحق  ساختند 

مهراها�ش از جنف گذشت و جریر با مهراها�ش از جوف گذشت و به مثنی پیوستند که در بویب بود   و 
ود اردگاه مسلما�ان در حملی بنام بویب که اکنون جماور کوفه مهران در آ�سوی فرات در مقابل وی اردو زده ب

جایی «است در مقابل مهران و اردگاه او فراهم آمد و مثنی که ساالر قوم بود ، یکی از مردمان سواد گفت 
  » بوسیا«گفت » که مهران و لشکریا�ش اردو زده ا�د چه �ام دارد؟
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ه در جایی مقام گرفت  که بسومی است و این سخن از مهران به سختی افتاد و هالک شد ک« :مثنی گفت 
مثنی مهچنین در جای . روی فال گفت بسوس مبعنی کمی و پراگندگی و کم شیری شرت معنی میدهد 

مثنی جواب داد . خود  مبا�د تا مهران به او �امه �وشت که یا مشا بسوی ما عبور کنید یا ما بطرف مشا عبور میکنیم 
   .که مشا عبور کنید 

این زمین « :آ�گاه  مهران  عبور کرد و در ملطاط  �زدیک مسلما�ان فرود آمد و مثنی به آن مرد سوادی گفت
  »که مهران و لشکریا�ش فرود آمد�د چه �ام دارد؟

مثنی سپاه خود را آراسته . مثنی در میان کسان �دا  داد که سوی دمشن روید ، روان شد�د » سومیا « :گفت
دو . را بردو پهلو گماشته بود ، عاصم ساالر پیادگاه بود و عصمه بر مقدمه بود » �رب «و » مذعور«بود و 

مشا روزه دارید و روزه مایه ضعف است ، :گروه صف کشید�د  و مثنی در مجع به سخن استاد و گفت 
  .رای من این است که روزه بشکنید و از غذا بر جنگ دمشن �یرو گیرید 

  .شود�د گفتند چنین کنیم و روزه گ

گفتند وی از مجله  »این چه میکند؟« : آ�گاه مثنی یکی را دید که از صف بیرون می رود و گفت 
  .کسا�یست که در جنگ پل گریخته ا�د و میخواهد جنگ را آغاز کند 

اما جنگ را آغاز .بی پدر جبای خود باش و چون حریف تو آید در او بیاویز «:مثنی او را با �یزه بزد و گفت
  ».آ�شخص گفت چنین کنم و آرام شد و در صف جای گرفت » .مکن
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جریر که با اصحاب خود بنا بر دستور عمر  بطرف عراق می آمد  به اردگاه مثنی پیوست و عمر دستور داده 
در این وقت ا�س بن هالل قمری با مجعی از مسیحیان . بود تا زما�یکه  سپاه دمشن منهزم �شو�د از آب �گذرید 

ا�ی مهراه داشتند به کمک مثنی آمد�د و از جا�ب دیگر  رستم از پوران  خواست تا تعداد زیاد تر �سر که اسپ
سپاه به مدد  مهران بفرستند و پوران پرسید چرا اینقدر سپاه زیاد ؟ گفت که در دل  سپاه ما رب و ترس 

و پوران . ا حتمی میدا�ند مستولی است در حالیکه جا�ب مقابل ما  روحیه پیروزی  دار�د و شکست سپاه ما ر
  .ازدیاد سپاه و �یرو های کمکی را به مهران  منظور کرد

زما�ی که پارسیان در شوما مقر گرفتند و اجنا به آرایش سپاه  پرداختند و سه صف در مقابل سپاه مسلما�ان 
د میخوا�د�د فراهم ساختند که با هر  صف یک فیل بود ، پیادگان پیشاپیش فیل بود�د و هنگام حرکت سرو

 .  

پارسیان �زدیک مسلما�ان . مثنی به مسلما�ان گفت ا�چه می شنوید بیهوده است فقط مشا خاموش ما�ید
شد�د و �زدیک هنر بستی سلیم که اکنون �یز هنر بنی سلیم است امد�د و مسلما�ان مابین جایی که اکنون هنر بنی 

  .سلیم صف بستند 

پهلو داران سپاه مثنی بود�د که بر سواران گماشته بود و مسعود ساالر بشیر و بسر بن ابی رهم :طلحه گوید 
  .پیادگان بود و بسر از پیش عهده دار مقدمه بود و مذعور ساالر عقید داران بود 

من سه بار تکبیر می گویم که آماده « :مثنی  سفارشات و دستورات را اینطور در مورد  شروع جنگ بیان منود 
و چون تکبیر اول بگفت پارسیان محله آورد�د و مسلما�ان با خنستین » .ارم محله بریدشوید و بر تکبیر چه

تکبیر بر آهنا آورختند و جنگ مغلوبه شد و مثنی در یکی از صف ها خللی دید و کس پیش آهنا فرستاد و 
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ت گفتند خوب و صف راس. امیر سالم تان می رسا�د و میگوید مایۀ رسوایی مسلما�ان �شوید : گفت 
  .کرد�د 

جنگ طوال�ی و سخت شد مثنی بطرف ا�س بن هالل رفت و گفت ای ا�س تو یک مرد عربی ، اگر چه بر 
به ابن سدی فهر �یز چنین گفت و او » وقتی که دیدی به مهران محله بردم با من محله بیار . دین ما �باشی 

ه خویش رفت ، آ�گاه با دمشن در آوریختند پذیرفت مثنی بر مهران محله برد و وی را از جای برا�د که سوی میمن
پیکار بگو�ه ای سخت گردیده بود که �ه  پارسیان و �ه . و دو قلب در هم ریخت و غبار برخاست 

  مسلما�ان توان یاری به ساالران خود را �داشتند 

بسیار جنگاوران در قلب سپاه مشرکان . در این روز مسعود و بعضی از ساالران مسلمان زخم دار شد�د 
�وجوا�ی از �صرا�یان تغلب مهران را بکشت و بر اسپ وی �شست  و مثنی جامه و سالح وی را . کس بکشتند 

  .به ساالر  سواران داد 

 سلیم استخواهنای سر و خبدا ما سوی بویب می رفتیم و در آجنا مابین حمل  مسکون و بنی:ابن روق گوید
و ختمین زده میشود که یکصد . ی درخشید و مایۀ عربت بود گان را می دیدیم که سپید بود و ماعضای کشت

  .هزار کس در این جنگ  جاهنای خود را از دست داد�د 

این جنگ به مفاد مثنی  به پیروزی پیشروان ادامه یافت و سران به مثنی �وشتند که ما در تعاقب هستیم مهه 
  فارسیان در گریز است مبا چه دستور میدهید؟

وی به آهنا داد  لشکر اسالم به ساباط رسید�د مردم ساباط حصاری شد�د و مهامجین  حومه مثنی اجازه پیشر
این جنگ در رمضان سال . بعد از کشته شدن مهران مسلما�ان دجله را تا سواد  فتح کرد�د . آ�را تاراج کرد�د  
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مثنی .  ساالری سپاه  در بین جریر و مثنی کشیدگی  پیدا شده بود خباطر. سیزده از هجرت  بوقوع پیوست 
است ساالری �دهم ، ) ص(من ترا به کسی که از یاران پیغامرب :  به عمر �امه �وشت و عمر به پاسخ او �وشت 

پس از آن عمر سعد بن ابی وقاس را با شش هزار سپاه  سوی عراق فرستاد و ساالری قوم را . منظورش جریر بود 
مه �وشت که به سعد ملحق شو�د و وی را به آهنا ساالری داد سعد برفت تا بدو داد و به مثنی و جریر بن عبداهلل �ا

در شراف منزل گرفت و مثنی و جریر پیش وی رفتند و مثنی بن حارثه که خدایش رمحت کند �یز در 
  105.گذشت 

  

  

  :فتح مداین و جلوال
 پس �شستند در آجنا فیروزان را چون ایرا�یان در قادسیه به فرما�دهی سعد بن ابی وقاس  منهزم شد�د تا بابل باز

خلیفه دوم ) رض(سعد بن ابی وقاس پس از دو ماه توقف در قادیسیه به امر  حضرت عمر. بر خود امیر ساختند
اسالم به مداین آمد تا به بابل رسید او با سپاه خویش در برابرفیروزان فرود آمد ، ایرا�یان با �ربد بیرون آمد�د اما 

 فارس به دو گروپ که  فیروزان به هناو�د و هرمزان به اهواز رفت زیرا که گنج شکست خورد�د که سپاه
زهره را . های کسری در هناو�د بود سعد ترتیبات جنگی را با حماسبات دقیق طرح و به اجرا گذاشت 

د که مبقدمه لشکر به مداین فرستاد و خود با بکر بن عبداهلل الیثی و کثیر بن شهاب السعدی به کوسی داخل ش
  .شهریار از کوسی دفاع میکرد که در این جنگ شهریار کشته شد و یارا�ش منهزم شد�د 
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با قبول جزیه  صلح را پذیرا شد�د و سپاه کسرا از آجنا گریخت مسلما�ان " شبا"زهره به ساباط آمد که مردم 
در روز  جنگ ) ص(�بی کریم به هبر سیر از مداین داخل شد�د مسلما�ان با دیدن کاخ سفید کسرای که فتح آن به 

حضرت عمر که . خندق از جا�ب پروردگار وعده  داد شده بود فریاد توحید بر اورد�د و داخل کاخ شد�د 
از فتح  ایوان کسری میدا�ست به سعد بن وقاس دستور داد تا کشاورزان را در امان خود بدار�د و هر کس که با 

داشته باشید و او را امان دهید ، گریز�ده را هر کس دستگیر مشا دست از یاری دمشن بردارد با او غرض �
ولی در قسمت دیگر شهر اردشیر مقاومت  میکرد خالصه مسلما�ان  .کرد میتوا�د با او  خودش حماسبه کند 

شهر را تصاحب منود�د  بزرگران و کسا�یکه با سپاه اسالم متعارض �بود�د مهه جنات یافتند و صاحب مال و 
 شد�د به این  ترتیب بزرگرتین امپراطوری کسرا ها که قدامت آن در دو هزار سال میرسید جایداد خود

بدست اعرابی که سر شار  از شجاعت و �یروی ایمان بود�د  فتح گردید  بدون آ�که مردم  قتل شو�د یا 
ون جنگ در دایره �ربد صرف آ�عده که در میادین جنگ با مسلما�ان طرف بود�د حبکم قا�. ماهلایشان به تاراج برود 

جاهنای شان را از دست داد�د و این مبا میرسا�د که مسلما�ان در فتح  ایوان کسری  به اهداف مهمرت و 
بزرگرتی چشم داشتند که عبارت از  گسرتش اسالم  در ساهات وسیع و گسرتده یی از  ربع مسکون 

عساکر . پای سپاهیان  اسالم کشوده می شدبوده است و از مهین سبب است که بزرگرتین امپراطوری  ها در 
اسالم حتی اموالی را که توسط دزدان از مال مردم بغارت برده شده بود مهه را واپس مجع و با غنایمی که از کاخها  

. بدست آمده بود مهه را حتویل در خزا�ه بیت املال گردا�ید�د تا  خلیفه اسالم در مورد تقسیم آن حکم برا�د 
اقت و سر سپردگی سپاهیا�ی که خباطر هدف بزرگرت از مجع آوری غنایم می جنگید�د این است  صد

 .  
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سعد بن ابی وقاس غنایم بدست آمده را مبدینه فرستاد و خودش از جا�ب عمر دستور یافت تا در سر زمینهای 
 زمینهای را که از فرات و فرما�روایی. مفتوحه به مسلما�ان و کسا�ی که از �و اسالم را پزیرا شده ا�د مناز گزارد

  .سیراب میشد�د  به حزیفه بن الیمان داد و سر زمینهای را که از دجله سیراب میشد�د   به عثمان ابن  حنیف

ایرا�یان که به جلوال عقب �شسته بود�د در آجنا که راه های ازر بایجان و باب و جبال فارس بود در آجنا از بیم 
سعد جریان را به عمر . زی را بر خود امیر ساختند و دور شهر را خندق کند�د افرتاق دست هبم داده و مهران را

�وشت که یزدگرد به جلوال میخواهد از سر جتدید �یرو و قوا کند  و احنضرت فرمان داد که هاشم بن عتبه یا 
عقاع را فرما�روایی دوارده هزار سرباز را به جلوال فرستد  و بر مقدمه قعقاع بن امر را روان دارد و پس از فتح ق

  .سرزمینهای میان سواد و جبل را دهد

هاشم با مجعی از مسلما�ان بدین  اهنگ روان شد تا به جلوال رسید و آجنا را در حماصره گرفت مسلما�ان 
سر اجنام در . هشتاد روز شهر را در حماصره داشتند که هر روز فتحی و گشایشی به مسلما�ان دست میداد 

قعقاع از پی  . گ مدحشی درگرفت و سر اجنام  جلو ال بدست سپاهیان اسالم فتح شد روز های اخر جن
خسرو شنوم را که یزدگرد به حلوان  . یزدگرد به خا�قین رفت و یزد گرد از حلوان به ری کشید 

گماریده بود در یک جنگ مدحش بدست قعقاع کشته شد و  حلوان  �یز ما�ند سایر شهر  های فارس بدست 
قعقاع به عمر �امه  �وشت تا دمشن را تعقیب کند عمر  در جواب �وشت از  تعقیب  دمشن . �ان فتح شد مسلما

سرف �ظر منایند  زیرا عمر  هر گز منیخواست مسلما�ان خباطر بدست آوردن غنایم  کشته شو�د لذا عمر به 
 های سواد کافی است من دوست دارم میان سواد  و جبل حساری استوار باشد ما را دهکده« قعقاع �وشت 

    61» .سالمت مسلما�ان را بر غنایم جنگی ترجیح میدهم

  پیگرد یزدگرد سوم را در مبحث خراسان د�بال می کنیم



 249

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 250

  د�باله فتوحات اسالم در فارس و خراسان

  خبش دهم
  

  :فتح حیره از مضافات فارس بدست خالد
را به کشتی ها بار کرد ، آزادبه مرزبان حیره  آب  فرات را گشتا�د زما�یکه خالد بقصد فتح حیره بار و بنه خود 

رات باد قلی به سپاه پسر مرزبان رسید او را با  خالد به گل �شست  خالد در مقام فیاو در �تیجه کشتی ه
آزاد به که خرب . مهدستا�ش بکشت و جبا�ب مرز بان که حکم  برگردا�یدن آب فرات را داده بود روان شد

  اردشیر را با خرب مرگ پسرش شنیده بود از پیش روی سپاه خالد بدون جنگ گریخت و 62 شدن کسریکشته
ود دستور داد تا خاذ بن سرداران سپاه خ. خالد بدون جنگ قصر های حیره را حماصره منود و دیر ها را بکشود

  . ند و متام سرزمین  حیره را تا به سواد و دجله فتح منایندبا دهقا�ان صلح ک

سپاس بر خدای که قدرت مشا را در هم شکست و میان مشا « :�ان ایران �امه �وشت کهاو در �امۀ به ملوک و مرزبا
اگر اسالم آورید در : دز گردا�ید و بعاختالف افگند و حرمت تان را بر باد داد و شوکت تان را  �ا چی

هیچ یک از این دو کار را �کنید ، مردمی را بر امان خواهید بود ور�ه جزیه بپردازید تا در ذمۀ من باشید ، اگر 
  » نا�که مشا باده گساری را دوست میداریدرا دوست میدار�د چسر مشا می اورم که مرگ 

  .این وقایع قبل  از فتح  جلوال و مداین رخ داده بود که در مبحث گذشته از قول طربی به آن پرداخته بودم
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شد  او سعد را به فرود آمدن در قادسیه  دستور داد او بعد از  حضرت عمر به خالفت اسالمی تعین هچو�ک
در این وقت به یزدگرد احوال داد�د که سر زمین های حیره و فرات و . قادسیه کسکر و ا�بار را تصرف کرد 

سواد مهه بدست مسلما�ان غارت شده است او رستم را مامور به جلو گیری محالت مسلمین کرد که رستم از 
 فرامین یزدگرد سر باز زد و به این عقیده بود تا متام سپاهیان فارس یکجایی به اعراب بشور�د که دستورات و

 عمر �امه سعد به. جنام رستم جمبور شد تا در ساباط لشکر گاه ز�داین کاررا یزدگرد �پسندید و سر ا
 از خدا ا از آهنا بیمناک شوید ،ت که مباد�وشت که با ایرا�یان که تیاری جنگ دار�د چطور کنند؟ عمر بداهنا �وش

یاری خبواه و باو توکل کن ، و مردان چابک و ا�دیشمند را بفرست تا یزدگرد را به اسالم فرا خوا�د ، زیرا این 
سعد به دستور عمر �عمان بن مقرن ، مغیره بن زراره ، و بشر بن ابی . عمل ، آ�ان را در کار خود سست گردا�د 

ت بن  عدی بن سهیل و عطارد بن حاجب ، و حارس بن حسان ، و اشهث بن قیس و فرارحم و حنظله بن ربیع و
 و امرو بن معدی کرب و چند تن دیگر از سرداران سپاه را به در بار  یزدگرد فرستاد حیان  و عاصم بن امرو 

ه چیز آهنا را از اینان بپرس که برای چه آمده ا�د و چ:یزدگرد آهنا را احضار کرد و ترمجان خود را گفت . 
در �ربد با ما برا�گیخته است؟شاید بدان سبب که ما از آن غفلت ورزیده ایم و اینک بر ما گستاخ گشته 

که خدای بر ما ببخشود و :  �عمان بن مقرن از یاران خود اجازت طلبید وعباراتی بدین مضمون بگفتا�د
ا را به آیاتی که چنین و چنان است ، فرا خوا�د و پیغامربی بر مامبعوث کرد  که صفتی چنین و چنان داشت و او م

ما را  وعده های چنین و چنان داد و مجاعتی از ما بدو گروید�د و مجاعتی از او رخ بر تافتند و مشار 
گرو�دگان در فزو�ی بود و سپس مبا فرمان داد که با آن دسته از اعراب که با او دم از خمالفت می ز�ند ، به 

گروهی مرعوب و گروهی جمذوب به او گروید�د ، ولی مهه به برتری آیتی که آورده بود جهاد برخیزیم ، 
  .معرتف گشتیم 
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 ا به اقوامی که مبا �زدیک بود�د فرمان داد و خواست تا آ�ان را به دادگری فرا خوا�یم اگر مشا از رسپس ما
  .د می کشدپذیرفنت این دین سر پیچی کنید ، جزیه خواهید داد ور�ه کار ما به �رب

 یزدگرد گفت مردمی را در روی زمین منی بینم که از مشا بد خبرت بوده باشد یا بشمار از مشا کمرت باشند و یا
مردم اطراف برای را�دن و سرکوبی مشا را بسنده .  بپایه مشا رسیده باشنددر دمشنی و اختالف در میان خود ،

اگر فقیر و بینوا هستید مشا را طعام و .  قدم گذارید هرگز طمع آ�را �داشته باشید که خباک ایران. ا�د 
ینان بن زراره گفت ا. لباس خواهم داد و بر مشا کسی را پادشاه گردامن که با مشا راه مدارا پیش گیرد 

اما از آ�چه از بینوایی . اشراف عرب ا�د و از اشراف شرم میدار�دمن باتو سخن میگویم و اینان شاهد باشند
گفتی چنان است که گفتی ، حتی بیشرت از آن ،ا�گاه از ز�دگی دشوار عرب فصلی و بدحالی ما 

، ارزا�ی آمده ، سخن گفت، چیز های آ�چه �عمان )ص(بیان داشت و از رمحتی که با این قوم با رسالت پیغامرب 
که اسالم آور و یکی از این سه را بپذیر، یا با خواری جزیه را ، یا مششیر را و یا آ�: گفته بود ، سپس گفت 

  .خود را برهان

یزدگرد گفت اگر تا کنون کسی رسوالن را کشته بود ، مشا را می کشتم ، سپس باری خاک طلبید تا ا�را 
�زد سرور تان بروید و بگویید که من رستم را فرستاده ام تا مهۀ تان : بر دوش بزرگرتین شان بنهد و گفت

مین شان را زیر پی در �وردد که آ�چه شاپور کرده بود ، در برابر را در خندق قادسیه دفن کند، سپس چنان سرز
 و �زد سعد باز عاصم بن عمرو بار خاک را بر دوش هناد و گفت من بزرگرتین اینها هستم . آن ا�دک مناید 

گشت و گفت ترا  بشارت باد که  خداو�د خاک سرزمین شان را مبن عطا کرد رستم از گفتگوی آ�ان 
 و ا�چه عاصم بن عمرو گفته بود ، یزدگرد را آگاه ساخت و از پس آن حبیره کس در شگفت بود ،

  .فرستاد  تا خاک را باز پس گیرد  ولی آ�ان رفته بود�د
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رستم با فراهم کردن دها هزار سپاه به سرکردگی �امی ترین فرما�دهان  پارس روا�ه ساباط شد که فرما�دهان 
در این حال فرستادۀ از جا�ب عرب رسید رستم . س در کوثی فرود آمدعبارت بود�د از مهران رازی ، جالینو

پرسید برای چه از دیار خود آمدید و چه میجوئید؟گفت اگر اسالم �یاورید خداو�د سرزمین های مشا 
فت  طلب آن جان خویش از دست دادید؟ گرستم پرسید اگر در.  عده کرده است ووفرز�دان مشا را مبا

فت رستم گ.  هبشت میرود و هر که مبا�د وعده خداو�د در حق او بر آورده خواهد شد هرکه کشته شود به: 
گفت اعمال مشا دست مشا را دردست ما هناده وخدا مشا را تسلیم . پس دست در دست مشا بگذاریم

ا می آ�چه بر گرد خود می بینی ترا مغرور �کند که تو کار ها را منی گردا�ی ، آ�که کار ها ر. ما کرده است 
  .رستم خشمگین شد و فرمود تا گرد�ش را بز�ند. گردا�د قضاو قدر است 

به این ترتیب سپاهیان اسالم از اعتقاد و ایمان خبدا و راهی را که �تخاب کرده بود�د متام وجود و ارادۀ شان مملو از 
هزار از عساکر فارس ممتاز و فدا کاری در راه ایثار و کامیابی بود که این مسایل عساکر اسالم را در بین صد ها 

متمایز میساخت و در چنین هوا وفضایی سعد دسته جات سپاه خود را به سواد در مقابل رستم فرستاد که در 
�تیجه سپاه رستم در مقابل عاصم بن عمرو بدون مقاومت رو به گریز هناد�د که عاصم در این �ربد اجنام �ا شده 

  .با غنایم زیاد بر گشت

ه رستم بقادسیه در برابر سعد ظاهر شد و تالش های طرفین برای کشوده شدن صلح بثمر �رسید پس از شش ما
رستم به سپاه سعد گفت برای �ربد از پل میگذرید یا ما بگذریم . و  موافقتی میان شان حاصل �شد 

ی وقتی ایرا�یان خواستند از پل بگذر�د سعد اجازه �داد و گفت چیز. اعراب گفتند مشا بگذرید 
را که بغلبه از مشا ستا�یدیم هرگز بشما پس �دهیم ، رستم جمبور شد پل دیگری کار سازی کند تا سپاهیان 
خود را از آن بگذرا�د؛ مسلما�ان �یز آمادگی کامل برای یک جنگ تعین کننده و سر�وشت ساز گرفتند 
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 شد هرمزد �ام داشت که توسط اولین کسی که از سپاه پارس اسیر. جنگ ظهر روز با �عره تکبیر آغاز شد . 
جنگ سختی شروع شده بود پاجنصد �فر از بنی سعد کشته شده بود و این جنگ تا . عبداهلل االزدی اسیر شد

پاسی از شب ادامه داست تا سر اجنام ایرا�یان با ساز وبرگ و فیالن جنگی بر جای خود باز گردا�یده 
بود که سپاه اسالم از آن در مذیقه بود�د سر اجنام ترفندی در این جنگ از فیالن جنگی استفاده شده . شد�د

بکار بستند و اشرتان را با پوش های خمصوص به �فت آلود�د و آ�را مشتعل گردا�یده در بین صفوف سپاه فارس 
 قرار فیلدر �تیجه فیل ها رم کرد�د و صاحبان خود را با صندوقهای که در بین آن در باالی . گردا�د�د 
ان عرب  دیگر تیر ا�دازاز جا�ب.  بزیر پرتاب کرد�د که مهۀ شان زیر پای اشرتان و ستوران شد�د میگرفتند

با مهارت خاص چشم های فیل ها را �شان میگرفتند و آهنا را فاقد بینایی میساخت و مششیر داران پیاده 
روز .   و جنگ تن بنت آغاز شد اسالم با  مششیر خرطوم فیل ها را قطع میکرد�د تا اینک بازی پیالن خامته یافت

در روز سوم �ربد قعقاع بن امرو متیمی بفرمان عمر خلیفه اسالم از شام . خنستین جنگ را یوم االرماث �ام هناد�د
�ربد به طول .قعقاع خود وارد میدان جنگ شد و ذواحلاجب را بکشت . بیاری مسلما�ان در قادسیه رسید�د  

. رسم ساالر سپاه فارس بدست هالل بن علفه کشته شد . ه ایران کشته شد�د اجنامید و مهۀ دالوران در سپا
پر قیمت ترین مطاع معنوی ایران  که یاد گار کاوه اهنگر و  جالینوس رو به فرار گذاشت و پرچم کاویان

سپاه اسالم در این �ربد ده هزار تن از ایرا�یان و شش هزار تن از . افریدون بود، بدست  ضرارا بن اخلطاب افتاد 
  .و در این میدان جنگ خامته پذیرفت.کشته شد 

سعد جامه های رستم را به هالل بن علفه کشنده او داد که بسیار گراهنا و �ادر بود  و قعقاع بن امروی متیمی و 
زهره، گالینوس یکی دیگر از سرداران فراری ایران را بقتل . شرجیل را دستور داد تا دمشن را تعقیب کنند

  .ید رسا�
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به این ترتیب سعد توا�ست سپاه �یرو مند وزره پوش با موجودیت صد ها فیل جنگی را بشکند و �امه فتح 
  .خود را به عمر  فرستاد که در آن مشار کشته شدگان  و جمروهین را �یز درج کرده بود

 بعد ًا بصره به امر عمر  توسط  پس از آن فتح مداین و جلوال رخ داد که در خبش قبل به آن پرداخته بودیم و از آن به
قتادة الدوسی فتح و گشایش  یافت و بعدًا هتبه به امر  عمر خلیفه دوم یک منطقه حایل را میان  ایران و عرب 

    63.در منطقه بصره ایجاد کرد که سپاهیان اسالم در آن فرمان می را�د�د

د حبکم حضرت عمر  شهر بصره را که از تح قادسیه گذشته بود سعال هفدهم که دو سال و دو ماه از فدر س
یکطرف با صحراه پیوست بود و از جا�ب دیگر با دریا برای ز�دگی اعراب گزید و به عمر �وشت که این 
منطقه دارای آب و هوای مناسب برای پرورش اشرتان و ز�دگی اعرابی که در بادیه ز�دگی کرده ا�د 

 اعمار گردید و حملی بود که سپاه مسلما�ان میتوا�ستند مداین  مناسب میباشد و از آن تاریخ شهر بصره و کوفه
  .اهواز و سایر شهر های فارس را حتت �ظر داشته باشند

هرمزان که در جنگ قادیسه شکست خورده بود به مناطقی در اهواز و شوش رفت و آجنا را پایگاه خود قرار 
یان اسالم بسرکردگی غالب الوائلی ، کالیب داد اما دیری �گذشت که باوجود کمک اکراد هرمزان از سپاه

بن الوائل الکلبی با سلمی و حرمله قرار بسته و با مهکاری �عیم  هرمزان را از دو سو مورد محله قرار داد�د که در 
  64.�تیجه هرمزان را تا سواحل دجله عقب را�د�د 

زان شکست خورده به رام هرمزد و هرم. در این وقت حرقوص سوق االهواز را فتح کرد و تا تسرت پیش رفت 
رش ترغیب میکرد�د تا آ�که مردم اهواز و وشلیه  اعراب به جنگ رفت ؛در این احوال یزدگرد مردم ایران را ع

این خرب ها به حرقوص و سلمی و حرمله رسید اینان به عمر �امه �وشتند و عمر به سعد . باوی هم پیمان شد�د
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قرن برسر هرمزان بفرستد و به ابو موسی �یز چنین �امه �وشت که به سرداری �وشت که سپاهی عظیم با �عمان بن م
�یز در این سپاه بود�د  و عرفجة بن هرمثهپاه روا�ه کند و براة بن مالک و  جمزاة بن ثور سعد بن عدی ، برادر سهیل س

 بن مقرون آگاه شد ، با ابو سربه بن ابی رهم بر هر دو سپاه فرما�دهی داشت ، چون هرمزان  از سپاه  �عمان. 
�عمان به رام هرمزذ آمد و .شدت متام به مقابله برخواست ولی از او شکست خورد و به شوشرت عقب �شست 

اوی شتافتند  �عمان ه بزما�یکه سپاه بصره از هزیمت هرمزان  به شوشرت خرب یافتند برای مقابل. در آجنا مقام کرد 
ایرا�یان هشتاد بار محله منود�د اما عاقبت . ی از بصره او را یاری رسا�د به شوشرت آمد و عمر با سپاه ابو موس
شهر بدست جماهدان افتاد و هرمزان به قلعه پناه برد او را حماصره و . شکست خورده و به هزیمت رفتند 

ه �عمان و ابو موسی ب. در این جنگ برای هر سوار سه هزار درهم  از غنایم رسیده بود . دستگیر کرد�د 
احنف بن قیس به عمر گفت  تا مادامی که . تعقیب فراریان جنگ به شوش فرود آمد�د و آ�را �یز کشود�د 

پادشاه پارس دستگیر �شود آهنا بر ما خواهند شورید و این در حالی بود که هرمزان را به مدینه حبضور عمر 
  .خلیفه اسالم آورده بود�د

ین  عبداهلل ا اجتماع کرده بود�د مقرتب به ز شد ، زیرا ایرا�یان در آجن�عمان بن مقرن با سپاه کوفه عازم هناو�د
پیوست و هر دو جندیشاپور را در حماصره گرفتند شهر جندی شاپور به هدایت عمر بعد فتح امان داده شد 

.  

د یزدگرد که بعد از شکست جلوال به اسطخر رفته و بزرگرتین سپاه که بنام سپاه سردار یاد میشد با هفتا
پس . یزدگرد سردار سپاه را به شوش فرستاد و خود در مکا�ی بنام کلتا�به مقام کرد . هزار سپاهی با او بود 
فتح شوشرت در سال . ره منجر به تسلیمی هرمزان شد قبالً ذکر آن رفت رخ داد که باالخازآن واقعه ابو موسی که

   65.شا�زدهم و بقولی در سال هفدهم از هجرت  رخ داد
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  : به سایر شهر های ایرانحرکت 
سعد بن . حضرت عمر ابو موسی را به بصره فرستاد و هدایت داد تا پیوسنت رسیدن �امه  او در آجنا در�گ کند

لوای خراسان را به احنف بن قیس فرستاد و لوای . عدی را مامور  ساخت تا بشهر های ایران تاخت آورد 
الثقفی و لوای فا   را برای عثمان بن ابی اعاصاسطخرالسلمی و لوای اردشیر و خره شاپور را به جماشیع بن مسعود 

اصم بن  عدی و لوای سجستان را  برای عا برای  سهیل ن ز�یم الکتا�ی و لوای کرمان رارد را برای ساریه باجبو دار
. رکت �فرمود  حکم بن عمیر التغلبی فرستاد ولی تا سال هجدهم آ�ان را امر حبن عمرو و لواء مکران را برای ب

  .ا�گاه این سرداران روا�ه ایران شد�د و چنا�که بعد از این خواهیم گفت شهریار ایران را بگرفتند

  : فتوحات بعد از هناو�د در فارس
ایرا�یان از یزدگرد یاری خواستند ) . مرو از مضافات خراسان(چون اهواز کشوده شد یزدگرد  در مرو بود 

ه شود ؛یزدگرد از پادشاهان باب و سند و خراسان و حلوان مدد طلبید ، آ�ان تا جلو  سپاهیان اسالم گرفت
سردارسپاه ایران فیروزان بود با صدو پنجاه هزار .�یز اجابت کرد�د و مهگان در هناو�د گرد آمد�د 

عمر حممد .جنگجودر فرمان داشت سپاهیان  سعد بن ابی وقاص بروی شورید�د و شکایت او  به عمر برد�د
  .لمه را جهت حتقیق گسیل داشت اما جز خیر و �یکی از سعد �دید�دبن س

 بود به مشوره علی ، هعمر  در  این جنگ که هم  برای مسلما�ان و هم برای پارسیان سر�وشت ساز و تعین کنند
اسالم در طلحه،  عثمان و چندین تن از یاران  پیغامرب اسالم  �عمان بن مقرن املز�ی را سپهساالر و فرما�ده سپاه 

تا سپاه بر او گرد آید آ�گاه .کوفه  تعین کرد ؛برایش هدایت داد تا در حملی موسوم به ماه لشکرگاه ز�د
و عبد اهلل بن عبداهلل بن عتبان را  بیاری وی فرستاد عبداهلل سپاهی  . جبا�ب فیروزان  و یاران او روا�ه گردد
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 داشت و به مقرتب و حرمله و زرکه شهر گسیلبسرگردگی حذیفه بن الیمان و مهراهی �عیم بن مقرن 
 و شوش را فتح کرده بود�دو در اهواز بود�د �امه �وشت که مبرز  های اصفهان و فارس برو�د و های جندی شاپور 

  . راه فرستادگان کمک  را بر هناو�د ببند�د

 جریر بن عبداهلل و سپاهی گران به سرکردگی �عمان بن مقرن تعبیه شد و کسا�ی چون حذیفه بن الیمان و
و بن عمر. �عمان طلیحه و عمرو بن معدی کرب را بر مقدمه روان فرمود. ابن عمر و امسال آ�ان مهراه آن بود�د 

و این خرب به مسلما�ان .  طلیحه تا هناو�د پیش را�د  و هبیچکس برخورد �کرد معدی کرب از راه باز گشت و 
�عیم بن مقرون را بر مقدمه فرستاد  و حذیفه بن الیمان و سوید بن . داد �عمان سی هزار �فر از سپاخود تعبیه .داد

  .مقرن را بر دو جناح قرار داد و قعقاع را بر جمرده و و جماشیع بن مسعود را بر ساله تعبیه کرد

ور  مسلما�ان بعد از  حض. فیروزان �یز سپاه خود را آرایش داد و هبمن جادویه و زردق را بر دو جناح قرار داد
سپاهیان پارس چادر زد�د و سرداران در جا های تعین شده خود با سپاهیان عرض موقع کرد�د و روز های 

ر شنبه و پنجشنبه جنگ مهچنان در جریان بود  ومسلما�ان فارسیان را عاقبت به خدق های خود را�د�د و اچه
ساخت ، زیرا ایرا�یان به استحکامات و این  حماصره به درازا کشید و مسلما�ان را ملول . در حماصره گرفتند 

مسلملنان مبشوره پرداختند ؛ طلیحه گفت که باید جبنگ و گریز . خندقهای خود پشت گرم بود�د 
ایرا�یان به �ربد بیرون آمد�د این در . قعقاع را بر این امر بر گزید�د . پردازیم تا از خندق های خود خارج شو�د 

ب شان گوی های آهنین ق زجنیر ها هبم پیوست بود�د تا فرار �کنند و در عحالی بود که سپاهیان فارسی به
چون در  این جنگ و گریز از خندقهای خود برون آمد�د مسلما�ان . خار دار ریخته بود�د تا عقب �نشینند

ان و به سپاهش فرم. �عمان خود سپاهش را حتریص میکرد  تا بشهادت �ایل آیند . سخت  بر آهنا تاخت آورد�د 
. سپاهیا�ش هبنگام �یمروز محله را آغاز کرد�د . داد که چون تکبیر سوم را گفتم محله را آغاز کنید 
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سپس به آرامش گرائید و جنگ سرد شد و ایرا�یان به هزیمت رفته بود�د . ساعتی تنور کار زار گرم بود 
، بعضی گویند تیری بر او فرود آمد �عمان از اثر خون �عش های پراگنده در  میدان  �ربد لغزید و زمین خورد 

شبا�گاه ایرا�یان که به هزیمت . به حذیفه داد د و خود علم  را بگرفت و برادرش �عیم جامه براو کشی. 
ن پاره ها تعبیه کرده بود سبب جمروح شدن خود  دامهای را که از گوی آتشین و آهرفته بود�د  راه گم کرد�د و

ر �فر کشته شده بود�د که سی هزار تن آن در میدان �ربد بود و فیروزان خود را شان شد و در این جنگ یکصد هزا
او را در درون .  �عیم بن مقرد او را د�بال کرد هان ساخته بود ، به مهدان گریخت ،در بین کشته شدگان پن

قعقاع پیاده از کوه . . زد فیروزان پیاده شد و بکوه . دره یی که اسرتان و خران  بار دار راه آ�را بسته بود �د یافت 
مسلما�ان او را درون دره کشتند ، باقیما�ده سپاه هبمدان در آمد  و خسرو شنوم . باال رفت و او را بگرفت 

  .مسلما�ان  با �عیم و قعقاع تا مهدان پیش رفتند. در آجنا بود 

. یفه بن یمان فرما�ده سپاه شد مسلما�ان در این �رب د بر غنایم فراوان دست یافتند و بنا بر وصیت �عمان حذ
او را امان داد هیربد که  ) حذیف(آ�گاه هیربد موبد  بزرگرتین آتشکده شهر  از حذیفه امان خواست و او 

خزا�ه دار  و گوهر دار  کسری بود دو سبد از گوهر های گرا�بها را به  حذیفه تسلیم کرد این گوهر ها 
حذیفه هر دو سبد گوهر را به مدینه .  او به ودیعه هناده بود بود که �زد)خنارگان(مهان گنج خنیرجان 

عمر به مقرن �امه .و مهچنان مهدان  با قبول پرداخت جزیه توسط خسرو شنوم به صلح فتح گردید . فرستاد 
  .�وشت که بعد از فتح مهدان بسوی خراسان  رود

 از سوی حلوان و دیگر از سوی موصل عتبه بن فرقد و بکیر بن عبداهلل را به ازربایجان گسیل داشت یکی
 ستا�دار شهر براز پسر او عبداهلل بن عبداهلل بن عتبان را به اصفهان فرستاد در اصفهان . به آن دیار عزیمت کرد 
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�ربد سختی در گرفت  عبداهلل  شهربراز پسر جادویه را . جادویه بود که سپاه گران بر او گرد آمده بود 
  .براز را بقتل آورد مردم اصفهان به هزیمت شد�د و شهر بدست مسلما�ان فتح شدبه مبارزه طلبید و شهر 

به �عیم احوال رسید که مردم ری و دیلم خروج کرده ا�د و مردم آزربایجان به سرداری اسفند یار برادر رستم 
ت و خود راهی �عیم یزید بن قیس اهلمدا�ی را به مهدان گذاش. یند د که در قادسیه کشته شده بود می آفرخزا

که به ری : عمر به �عیم فرمود. به عمر فتح �امه �وشت . این �ربد از �ربد هناو�د بزرگرت بود . آزربایجان شد 
  .رود و پس از فتح آن در آجنا مقام کند 

  :   فتح ری
ه ری  پاد شاا به صلح تسلیم  �عیم کند اما  ری در مقابل پرداخت جزیه  میخواستند شهر رباوجودیکه مردم

در آن شب جنگ ابو . سیاوخش پسر مهران پسر هبرام چوبین ، گردن به تسلیم �نهاد و جنگ را آغاز کرد 
ی تاختند و صلح کرده بود از عقب به سپاهیان وفرحان فرما�ده ری که با مسلما�ان در برابر پرداخت جزیه 

فرما�داری آن شهر را به ابو مسلما�ان  از عقب جبه دمشن صدای تکبیر شنید�د و شهر کشاده  گشت و 
    66.فرحان بگذاشتند که تا مدهتای مدیدی بر آن شهر فرما�دهی میکرد�د

مهچنان آزربایجان و موصل  بدست بکیر بن عبداهلل و مساک و عتبه بن فرقد فتح گردید و مسلما�ان با قبولی 
  . پرداخت جزیه  به صلح متوصل شد�د 

  : �ربد با ترکان
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اینان قومی از ترک بود�د ، ترکان از . پیش رفت تا به در بند رسید . عه مامور �ربد ترکان شد عبدالرمحن بن ربی
 بعد از پیروزی واقعه ای بوقوع پیوست که باعث به دژ ها پناه برد�د ولی سر اجنامدین مسلما�ان گریختند و 

ت گرفت او مردم شکست مسلما�ان گردید و عبدارمحن کشته شد و علم را برادرش سلمان دوسی بدس
  .را با ابو هریره الدوسی از معرکه بیرون آورد

  : فتح سرزمینهای خراسان
یزدگرد در  مرو رود بود و  از پادشاهان �واحی یاری خواسته بود و به خاقان ترک و پادشاه سغد �امه �وشته بود 

رود گرد احنف مجع شد�د یزدگرد و خاقان به خراسان آمد�د و در بلخ فرود آمد�د ؛ مسلما�ان در مرو . 
یزدگرد که در این وقت به مرو شاجان بود به بلخ تاخت تا خزاین . که شرح آن در مباحث قبل گذشت 

خود را �زد خاقان بپیو�دد ، ایرا�یان راه بر او گرفتند و او را مبصاحله و گرایش با صلح با مسلما�ان فرا 
د وفا میکنند یزدگرد �پزیرفت و کار شان جبنگ کشید ؛ خوا�د�د و گفتند اینان هبرت از ترکان به عهد خو

آمو (یزدگرد بگریخت و خزاین بازگذاشت ، یزدگرد خباقان پیوست و هر دو از هنر گذشتند 
یزدگرد در متام روزگار عمر ، در بلد ترک ما�د تا آ�گاه که در عهد عثمان مردم . وبه فرغا�ه رفتند ) دریا

. �گاه ایرا�یان �زد احنف آمد و خزاین و اموال بدو داد�د  و مصاحله کرد�د ا. خراسان از دین باز گشتند 
. احنف غنایم را به سربازان تقسیم کرد و هبر �فر به ا�دازه ای رسیده بود که در جنگ قادسیه هبر هر �فر شده بود

ه  که هنوز هم منطقه ای کوره راه یعنی چهار را(  و مردم کوفه را در کوره های چهارگا�هاحنف به بلخ فرود آمد 
آن )در غرب بلخ تا هنوز بنام چار بولک مشهور است و اکثر مردما�یکه در آجنا ز�دگی میکنند عربان هستند

  .جای داد و خود به مرو رود باز گشت 
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بگذشت ، رسول خود را که �زد پادشاه چین فرستاده بود دید که از آجناباز ) آمو(چون یزدگرد از هنر 
 که پادشاه چین خواسته است تا مسلما�ان را برای او وصف کند؛تا بدا�د که به این مشار گفت. میگشت

ا�دک این کار های بزرگ چگو�ه میکند ؟ از او پرسیده بود که وفا داری شان به چه حد است ؛ و دعوت شان 
 آشامیدن و چیست ؟ و از امیران خود چگو�ه فرمان می بر�د ؟ و با حالل و حرام چه میکنند؟ خوردن و

لباس پوشیدن شان چگو�ه است؟ و مرکوب شان چیست؟ او مهه را پاسخ گفته و پادشاه چین به 
پس یزدگرد مدتی در .یزدگرد �وشته بود که با این قوم مصاحله کند ، زیرا پیروزی بر آ�ان را امکان �یست

  .فرغا�ه در�گ کرد 

بدا�ید که پادشاهی جموسان از دست : ت چون خرب پیروزی احنف بر عمر رسید ؛ برای مردم سخن گف
 اموال خداو�د زمین خا�ه ،. زیان برسا�ندآ�ان در بالد خود مالک یک وجب زمین �یستند که مسلما�ان را . بشد

و فرز�دان شان را بشما ارزا�ی داشت اینک بنگرید که چه میکنید ؟ مشا شیوه خود دگر گون مکنید 
   67.ا بیم �دار م که از جایی به این امت زیا�ی رسد ، جز از جا�ب خداتا خدا ملک مشا بدیگری �دهد ؛ زیر
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  افغا�ستان= فتوحات اسالم در خراسان 

  خبش یازدهم
 - فارس و عوامل پیروزی مسلمین-سال سی ویکم هجرت-یزد گرد و کشته شدن او :چکیده این خبش 

 خراسان مقارن  ظهور دین -غیر اسالمیا�گیزه های اساسی اسالم در پیشروی بسوی فتح سرزمین های 
 -  عوامل تشّتت و پراگندگیهای حکومات حملی در خراسان- فتوحات اسالمی به سیستان و کابل-اسالم

   دود ماهنای شهنشاهی کوشا�یان و لویکان غز�ه-یاداشت های یک زایر و جها�گرد بودایی چینی
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  :سال سی ام هجری
به سال سی ام اردشیر از  اردشیر خره که . وی فارس شد  و آجنا را کشود ابن عامر از بصره  س: طربی گوید

بنام گور هم یاد میشود گریخت و ابن عامر جماشع بن مسعود سلمی را  بد�بال او فرستاد  که تا کرمان 
هرم بن حیان عبدی به تعقیب . جماشیع  با سپاهش در کرمان فرود آمد و یزدگرد خبراسان زد. تعقیبش کرد 

  .جماشع به سبب برف باریهای  از حد زیاد سپاه خود را در سیرجان از دست داد . زدگرد فرستاده شد ی

  :  در سال سیو یکم از هجرت
یزدگرد :و سبب قتل او این بود که ابن اسحاق گوید. در مهین سال یزدگرد پاد شاه پارسیان کشته شد 

آجنا مالی خواست ، �داد�د و بر جان خود بیمناک با گروه ا�دکی از کرمان به مرو گریخت و از مرزبان 
شد�د و کس پیش ترکان  فرستاد�د و بر ضد وی کمک خواستند  و بیامد و شبا�گاه بر وی تاختند و کسا�ش 
را بکشتند و یزدگرد بگریخت و بر کنار شت مرغاب خبا�ه مردی رسید که سنگ آسیا د�دا�ه میکرد و 

ولی در مورد قتل یزدگرد تاریخ دریچه های خمتلفی را .ن خبفت او را بکشت شبا�گاه به آجنا پناه برد که چو
  :باز کرده است که اینک به آن روشنی می ا�دازیم

از او .  یزدگرد فراری از کرمان مبرو رسید و از مرز بان و مردم آجنا مال خواست که �داد�د:هزلی گوید 
ضد وی کمک خنواسته بود�د ، یارا�ش را بکشتند و بیمناک شد�د و شبا�گاه بر وی تاختند ، از ترکان ب
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یزدگرد پیاده فرار کرد ، کمر بند و مششیر و تاجش را مهراه داشت و بر لب شط مرغاب  خبا�ه د�دا�ه گری 
. رفت و چون غافل شد د�دا�ه گر او را بکشت و اثاثش را بگرفت  و پیکرش را در مرغاب افگند 

یامد�د و �زدیک خا�ه د�دا�ه گر رد را گم کرد�د و او را بگرفتند صبحگاهان مردم مرغاب به رد وی ب
پس د�دا�ه گر و کسان او را بکشتند و اثاث او و اثاث . و مقر شد که شاه را کشته و اثاث او را آورد 

 �قل داد�د  و اسطخریزدگرد را گرفتند و پیکر شاه را از مرغاب بدر آورد�د  و در تابوت چوبین هناد�د و به 
  68.ر آغاز سال سی ویکم آجنا بگور کرد�د و  آن حمله را مرو خدا دمشن �ام هناد�دد

قبل از اینکه طومار گریز یزدگرد ساسا�ی را ببندیم الزم می آید تا بعضی واقعاتی که در روز های اخیر 
  :ز�دگی این شاه �گون خبت ساسا�ی بوقوع پیوست برای روشن شدن تاریخ بعدی شرح مناییم

زدگرد با کسان خود سوی مرو رفت ، از اوالد دهقا�ان گروگاهنا مهراه داشت  و از سران قوم گویند ی
از پادشاهان بضد عربان کمک خواست و �امه �وشت بفرما�روای چین ، شاه فرخ زاد باوی بود چون مبرو رسید 

  . فرغا�ه و شاه کابل و شاه خزر 

 پدر براز بود  ماهویه پسر خویش براز را به شهر مرو گماشته در آ�وقت دهقان مرو ماهویه پسر مافنا پسر فید و
یزدگردمیخواست وارد شهر شود و آجنا را ببیند ؛ ولی ماهویه به پسر خود گفته بود . بود و کار مرو با او بود

. که اگر یزدگرد خواست بشهر در آید در بر او   �کشاید و از حیله  و خیا�ت یزدگرد بیمش داده بود
گفت اگر : یاران یزدگرد که ا�کار ماهویه را فهمیده بود خواست تا گردن ماهویه را بز�د یکی از 

  .چنین کنی کار ها بر تو آسان شود

  .اما یزدگرد �پذیرفت 
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مهچنان گفته ا�د که یزدگرد فرخزاد را مبرو گماشت و بر براز گفت کهندژ و شهر را بتصرف وی 
این «  رو که ماهویه به پدر براز به آهنا چنین دستور داده بود و گفته بود اما مردم شهر دریغ کرد�د از آن. دهد  

وقتی . برای مشا شاه �یست ، بلکه فراری و زمخدار  پیش مشا آمده و مرو چون دیگر والیات تاب بلیات �دارد 
   69»فردا سوی مشا آمدم در را باز �کنید

مرو در بسته و اینک «: گرد خباک افتاد و گفتو چون بیامد چنان کرد�د و فرخزاد باز گشت و پیش یزد
  » عربان از پی می رسند

باید بدیار ترکان رویم  و آجنا مبا�یم تا کار عربان معلوم شود که آهنا شهری را «گفت چه باید  کرد ؟ گفت 
  ».�کشوده وا منی گزار�د

  . او را �پذیرفت و فرخزاد عصیان کرد و  رأی » .چنین منی کنم و باز میگردم« : یزدگرد گفت 

آ�گاه یزدگرد سوی براز دهقان مرو رفت و مصمم شد دهقا�ی را از وی بگیرد و به سنگان برادر زاده 
این خرب به ماهویه پدر براز رسید و برای هالک یزدگرد کار کرد و به �یزک طره خان  �امه �وشت و . اش بدهد 

کرد تا که بیاید تا به مهدستی یکدیگر یزدگرد را خرب داد که یزدگرد بفرار پیش وی آمده و او را دعوت 
قرار کرد که اگر یزدگرد را از سر او .و یا بکشند و یا بر سر او با عربان صلح کنند. بگیر�د و بند کنند

واکرد هر روزه هزار درهم بدهد و از او خواست که از روی حیله به یزدگرد �امه �ویسد و سپاهیا�ش را از او 
  . از سپاهیان و یاران وی را جلب کنند  که یزدگرد ضعیف شود و شوکت وی بشکند دور کند و مجعی
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گفت در �امه او بنویس که قصد داری با وی بر ضد دمشنان عرب مهدلی و یاری کنی تا آهنا را برا�د و از وی 
به او خرب بده  که پیش خبواه تا که عنوا�ی از عنواهنای صاحب منصبان برای تو در �امه بنویسد و به طال مهر ز�د و 

  .وی خنواهی  آمد تا فرخزاد را از خویش دور کند

تیزک این مطلب را برای یزدگرد �وشت و چون �امه بوی رسید بزرگان  مرو را پیش خوا�د و با آهنا مشورت 
  .کرد 

رای من این است که به هیچ صورت  سپاه و فرخزاد را از خود دور �کنی؛اما پدر براز :سنگان گفت 
  رای من اینست که تیزک را الفت دهی و خواست او را بپذیری؛:گفت

یزدگرد رای او را پذیرفت و سپاه را از خویش جدا کرد و به فرخزاد دستور داد سوی بیشه زار های سرخس 
  .رود

فرخزاد با�گ بر زد و گریبان درید و گرزی را که پیش رو داشت برداشت و میخواست پدر براز را بز�د، 
  ».کشان، دو شاه را کشتید و دامن که این را هم می کشیده ای شا« : گفت 

تو یزدگرد و کس و :فرخزاد �رفت تا یزدگرد خبط خود به او �امه �وشت که این مکتوبیست برای فرخزاد
  .فرز�د واطرافیان وی را هبرچه مهراه داشت به ماهویه دهقان مرو سپردی و من این را شهادت میدهم 

حلی میان دو مرو آمد که حلسدان �ام داشت و چون یزدگرد مصمم شد برود و او را ببیند پدر ا�گاه تیزک مب
. براز باو گفت با سالح بدیدار وی �رود که مشکوک شود و بگریزد ، بلکه با ساز و وسایل �زد او رود 

تیزک یاران خود به . یزدگرد با کسا�ی که ماهویه گفته بود  و �ام برده بود روان شد و پدر براز جبای ما�د 
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یزدگردبر اسپی بود و . دسته ها مرتب کرد و چون �زدیک مهدگر شد�د پیاده به پیشواز یزدگرد رفت 
بگفت تا تیزک یکی از اسپ های یدک او را بر �شیند و چون بر میان اردوگاه رسید�د توقف کرد�د و 

ده که �یکو خواه تو باشم و مهراه با تو با  یکی از دخرتا�ت را مبن به ز�ی «:چنا�که گویند تیزک بوی گفت 
  ».دمشنت جبنگم

و تیزک او را به مششیر بزد و با�گ بر آورد که �امرد » ای سگ با من جسارت میکنی؟« :یزدگرد گفت
. و اسپ بدوا�ید که بگریزد ، یاران تیزک مششیر در یاران او هناد�د و بسیار کس بکشتند » خیا�ت  آورد

ایی از سرزمین مر و برفت و از اسپ فرود آمد و خبا�ه آسیابا�ی رفت و سه روز در آجنا یزدگرد فراری تا ج
  .ببود 

  »تیره روز بیرون بیا و چیزی خبور که سه روز است گرسنه ما�د ای«:آسیا بان بدو گفت

  ».بی زمزمه چیزی  �شایدم خورد« :گفت

بنزد وی : آرد کند، آسیابان بدو گفتو چنان بود که یکی از زمزمه گران مرو گندمی آورده بود  که 
زمزمه کند تا چیزی خبورد و چنان کرد و چون برفت شنید که پدر براز از یزدگرد سخن داشت و از وضع وی 
پرسید و چون وصف یزدگرد را بگفتند  به آهنا گفت که وی را در خا�ه آسیابا�ی دیده که مردیست 

  .ا د�داهنای مرتب ، با گوشوار و بازو بندپیچیده موی  با دو دسته موی با دو طرف سر ب

پس ماهویه یکی از چابک سواران را فرستاد و دستور داد که اگر بر یزدگرد دست یافت وی را بازهی 
  .خفه کند و در رود مرو بیافگند
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فرستادگان آسیابان را بدید�د و او را بزد�د تا یزدگرد را �شان بدهد  اما �شان �داد و گفت منیدامن از 
چون خواستند از پیش او برو�د یکی شان گفت که بوی مشک می یامب و گوشۀ جامۀ . کدام سو رفته است 

دیبا در آب دید و آ�را کشید و دید که یزدگرد است و از او خواست تا �کشدش و �شا�ش �دهد و ا�گشرت و 
  .بازو بند و کمر بند خود را باو میدهد 

  .کنم آن مرد گفت چار درم بده تا ترا رها 

  .آن مرد �پزیرفت » .ا�گشرت من از آن تو باشد که قیمت آن حبساب منی آید! وای تو« :یزدگرد گفت

مبن می گفتند که روزی به چهار درم حمتاج خواهم شد و چون گربه چیز خواهم «:یزدگرد گفت
  .اینک معاینه دا�ستم و فهمیدم  که حق بود. خورد 

آورد و به پاداش راز داری به آسیابان داد و �زدیک وی شد گویی آ�گاه یکی از دو گوشوار خود را در 
چیزی باو میگفت و آن مرد یاران خویش را خرب کرد که بیامد�د و یزدگرد از آهنا خواست که �کشندش و 

در کتاهبا دیده ام که  که هر که جرئت قتل پادشاهان کند خدایش در این د�یا دچار حریق ! وای مشا«:گفت
مرا �کشید و پیش دهقان بربید یا پیش عربامن فرستید که از شاها�ی .وۀ عذابی که سوی آن میرود کند بر عال

  ».مها�ند من  شرم میکنند

آهنا زیورش را گرفتند و وی را در جوالی کرد�د و مهر زد�د و آ�گاه بازهی خفه اش کرد�د و در رود مرو 
 به چوبی بند شد ، پس از آن اسقف مرو بیامد و آ�را ا�داختند که آب وی را بربد تا به دها�ه  زریق رسیدو

برداشت و به پارچه مشک آلود  پیچیدو در تابوتی هناد و سوی پای بابان  پائین برد که زیر دست ماهان بود و در 
  .جایی هناد که �شیمن گاه اسقف بود  و خاک بر آن ریخت 
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 را دستگیر کرد و چندان بزد که جان داد و پدر براز سراغ گوشواره مفقود  را گرفت و یابندۀ یزدگرد
   70آ�چه را بدست آمده بود پیش خلیفه وقت فرستاد و خلیفه  غرامت گوشوار مفقوده را از دهقان گرفت 

 و ابن اثیر  اقوال دیگری را �یز  به �سبت کشته شدن  یزدگرد ارائه کرده است که خباطر بالذریطربی ، 
  .اتناب از آن  صرف �ظر کردم

  : رس و عوامل پیروزی مسلمینفا
در . بعضی از مناطق فتح شد�د . عمر خلیفه دوم بعد از ا�تخابش بصفت خلیفه مسلمین متوجه فارس شد 

ار ارتش ساسا�ی و اینب. فی روشن تر  و شتاب سریعرت زمان خالفت  عمر  بر خورد ها گسرتده تر شد با هد
تند و تصمیم داشتند هبر  قیمتی که شود دست سپاهیان سرداران برجسته آن  در مقابل مسلمین قرار گرف

ولی سرداران و گردا�ندگان  امپراطوری فارس که از سند تا . اسالم را از سر زمین فارس  کوتاه کنند
شوش و مدائن و عراق عجم  امتداد داشت در داخل خود به بی �ظمی و �فاق گسرتده ای رو برو بود�د و 

اده طلبی و خود خواهی داشتند در �تیجه  دولت فارس دارای یک مدیریت ضعیف و �ا سرداران هر کدام  خبود زی
. کار آ گردیده بود و این به این معنی �یست که �توا�د از خود در مقابل محالت  اعراب مسلمان دفاع مناید

که سر زمین باوجود  گسرتش حبران  پارسی ها در �ربد پل که بزرگرتین سردار اسالم ابو عبید جراح  کسی 
های فلسطین را کشوده بود با معاو�ش  مثنی با مجع کثیری از عساکر اسالم اشرتاک داشتند این  �ربد سهمگین 

مثنی تقریبًا مدت یکسال حبالت  . با کشته شدن بو عبیده و هزیمت  قوای اسالم به مدینه به شکست مواجه شد 
که سر اجنام کمک های وافی به حتت قیادت مثنی تعرض و عقب �شینی در منطقه  حضور خود را حفظ کرد 

 هجری در حملی بنام  ُ�ّخیله و در کنار هنری بنام بُوَیب روی داد که 13این جنگ در اواخر سال . تدارک دیده شد 
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این جنگ سر آغاز و �قطۀ عطفی در �شاط مسلمین گردید . در حبث قبلی به تفصیل به آن اشاره شده است
از بزرگرتین سرداران عرب سعد بن ابی وقاص یک آمادگی تاریخی برای �ربد  با  پارس که با اشرتاک یکی 

  . ساسا�ی که یزدگرد  پادشاه آن بود  را گرفتند 

 هجری شروع کرد  این جنگ که برد با اعراب بود 15سعد بن ابی وقاص جنگ تازه ای را در برابر ایرا�یان  در سال 
. ر تن سپاه اعراب با یکصدو بیست هزار تن سپاه ساسا�ی  در �ربد شد�د سی هزا. بنام قادسیه معروف است 

ایرا�ی ها که روحیه و حال و هوای جنگیدن را از دست داده بود�د  باوجود برتری ساز و برگ و تعداد �فرات و 
  . ساز و برگ جنگی که براعراب برتری داشتند  جنگ را باختند 

د را در برابر اعراب از قبل میشناخت مدت سه ماه را با اعراب مبذاکره رستم و فرخزاد که روحیه سپاهیان خو
این جنگ چهار روز طول کشید و در روزی که به قادیسه مشهور . گذرا�ید که به �تیجه ای دست �یافتند 
 این عدم روحیه و تسا�د در رهربی �ظامی  ایران باعث شد تا شهر. است این جنگ به �فع مسلمین  خامته یافت 
وسپاه ایران بسوی مداین .  در این جنگ سرداران ایران  کشته شد�د . های ایران یکی بعد دیگر  کشوده شود

ما در حبث های قبلی حوادث فتح  مداین و جلوال رااز قول طربی و  ابن خلدون وبالذری مفصالً شرح . فرار منود�د
  .دادیم و اکنون منی خواهم دو باره تکرار منایم 

 تصرف عراق  و بین النهرین ، مسلمین �یرو ها و امکا�ات خویش  را  در دو پایگاه تازه  که به دستور مهزمان با
عمر خلیفه اسالم در بصره  و کوفه ایجاد کرد�د که بعدًا هر دو بشهر تبدیل شد که از �گاه استقرار �یرو های 

  .اط ایران سازما�دهی میکرد�د�ظامی با امهیت بود که از مهین دو مرکز  قوای خود را به متام �ق
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از آجناییکه فارس مرکز و پاسگاه پایگاه اعتقادی  ساسا�یان بود  و �فوذ آئین زردشت در آجنا ریشه های 
مسلما�ان . استوار تری داشت از این سبب زیاده تر مناطق فالت ایران از طریق رویارویی �ظامی کشایش  یافت

د که یا اسالم را  پذیرا شو�د یا جزیه را قبول کنند و یا با مششیر باستند، قبل از تسخیر هر شهری  اعالم میکرد�
  .چنا�چه بسیاری شهر ها بعدًا از طریق صلح آمیز در سلطه مسلمین در آمد

شکست قوای ایرا�ی در هناو�د  که به فتح الفتوح معروف است  مقاومت سازمان یافته ایرا�یان را بپایان آن �زدیک 
مسلما�ان خباطر استیالی کامل . یدیم سر اجنام با فرار یزدگرد ، دولت ساسا�ی سقوط کرد که ما د. ساخت

ایرا ن تصمیم گرفتند تا دو منطقه کوهستا�ی جبال و آزربایجان را که شاید دو بال ایران حمسوب میشد با سر 
ین ایران که اکنون در �زد خلیفه آن  که اصفهان باشد فتح منایند و این مشورتی بود که هرمزان یکی از سرداران پیش

هرمزان این عقیده را داشت که اگر سر ایران که اصفهان  است قطع .اسالم اسیر بود برای خلیفه داده بود 
  71. گردد دوبال خود خبود سقوط میکند

وز بعد از هناو�د  اعراب بفرما�دهی ابوموسی اشعری روی به دینور هناو�د گذاشت که مردم  آجنا پس از یک ر
  .جنگ شرایط صلح را پزیرا شد�د و با قبول جزیه مال جان و فرز�دان خود را بایگا�ی کرد�د

در سال 72.او سپس شهر های  ماسپذان ، شیروان ،  و صیمره را با شرایط صلح آمیز بدون خو�ریزی کشود
وده شد زیرا هجری اعراب  مهدان را فتح کرد�د که این شهر توسط  جریر بن  عبداهلل جبلی جبنگ کش23

   73.سپاهیان فراری ایران که از مداین و جلوال گریخته بود�د در این شهر جتمع داشتند

قم، کاشان  و اصفهان مرحله مبرحله بفرما�دهی ابو موسی اشعری صورت گرفت که با سقوط ری و دماو�د  
  .آخرین سنگر های ساسا�یان به اسالم تعلق گرفت
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خت  و مقاومت مردم ضرمی فرما�ده اعراب در حبرین  از راه دریا بفارس تا  هجری  عالء ح18 یا 17در سال 
که این فتوحات در دوره خالفت عثمان  .) 355-346،ص،2تاریخ طربی ،ج،(خر را در هم شکست اسط

افغا�ستان ، هرات ، بلخ ، مرو و سیستان تاختند که  = تکمیل و سپاهیان اسالم در زمان عثمان جبا�ب  خراسان
  . آن می پردازیمما به

  :ا�گیزه های اساسی اسالم در پیشروی بسوی فتح سرزمین های غیر اسالمی
مسلمین از مهان آغاز  در اختاذ شیوه خاص هتامجی  به خارج از عربستان پرداختند که مشوق و چاشنی دهنده 

وده است که اکثر اصلی آهنا جهاد در راه خدا و کشودن سرزمین های تازه مبنظور رواج دادن دین اسالم ب
اکثر سپاهیان اسالم  . مسلما�ان تازه به اسالم گرایده در حالیکه روزه داشتند  در جنگها اشرتاک میکرد�د

�یرو های داوطلبی بود�د که فریضه جهادی خویش را ادا میکرد�د لذا در برابر چنین �یرو های که از ایمان قوی 
مصر و دولت مقتدر ساسا�یان ) هرقل(روز �ظیر  دولت روم برخوردار بود�د بزرگرتین قدرت های جهان آن 

مهچنان تقسیمات منصفا�ه غنایم جنگی یکی دیگر از علل و اسباب پشت . �توا�ست مقاومت کند
گرمی سپاهیان در جنگ بود ولی هدف اصلی شان صرفًا مجع کردن و بدست آوردن  غنایم �بود بلکه آهنا 

روی مهین هدف پاک و بی شائبه بود که دیری �پائید .  اهلل تعالی ادامنوده باشندمیخواستند فریضه خود را در برابر
خمصوصًا ایران وحدت  و مهسازی ایجاد شد و آمدن اسالم در )  غیر عربان( که میان مرمان اعراب و عجمان

ایران باعث شکسنت گروهبندی طبقاتی شد که بشدت مردم را  از دیگر اقشار جدا �گهداشته بود و 
عمر خلیفه اول . اکثر مردما�یکه هنایت زمحت می کشید�د از استفاده  �عمات تولید کرده خود شان  حمروم بود�د 

مسلمین زما�یکه منطقه یی  فتح میشد به سرداران سپاه اسالم دستور میداد تا مزارع را خراب �کنند و 
 مسایل باعث این گردید تا تعداد را از هر گو�ه زجر و تکلیف معاف بدار�د ؛ این) کشاورزان(دهقا�ان
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) اسالم(زیادی از اقشار مردم که به دین جدید  ایمان آورده بود�د با  حتت قیادت قرار گرفنت در ضل این دین 
  .مصو�یت  بیشرتی حاصل منایند

: قبل از استیالی اسالم در ایران این گروه ها وجود داشت که باعث دوری و بد خبتی مردم عامه میشد
،کشاورزان  و رعایا،دبیران و )فیوداهلا و صاحبان زمین های برزگ(یت احکام ، امرای حملی و دهقا�ان موجود

مستوفیان ، جتار و بازرگا�ان،کار گران و توده های هتی دست  شهری ، مغان و روحا�یان زردشتی بود�د 
یها مطرح و یا بر عکس فراموش که هر کدام شان به تناسب حمل و موقعیت اجتماعی و �فوذ شان در جامعه ساسا�

  .که اسالم بتمام این گروه بندیهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی خط بطالن کشید. بود�د

  خراسان مقارن  ظهور دین اسالم
افغا�ستان به اثر تشتت و پراگندگی  سیاسی و =اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی خراسان از اثر 

که دلیل آن را میتوان استیالی بیگا�گان وموجودیت ادیان ، زبان و اجتماعی دارای مرکزیت سیاسی �بود 
خمصوصًا . خصایل خمتلفه اجتماعی و هتامجاتی که گاه کاه از جا هایی به این سرزمین صورت می گرفت 

لذا قایم منودن . آن زمان پرستش میشد از حلاظ عقیدتی بطرف فرسایش می رفتند متام مذاهبی که در افغا�ستان
  و یا دینی که بتوا�د مردم را در یک طیف وسیع هبم پیوسته �گهداردیستم حمکم و متشکل سیاسییک س

زیرا سلطه ملوک طوایف که در هر والیتی کشور علحیده را استقرار خبشیده بود�د باعث . هبیچوجه فراهم  �بود 
لف که بر اوهام و اساطیر بنا یافته و �یز از اثر �فوذ ادیان متنوع و خمت. کمزوری و عدم مرکزیت سیاسی میگردید

بود�د ، شالوده ز�دگی عامه را متزلزل ساخته و خرافات و اوهام بر عقل و دا�ش حکم میرا�د از یادداشت 
های هیو�گ تسنگ  جها�گرد چینایی بر می آید که این ادیان اساطیری در سرتاسر سرزمین مشالی و مشال 
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ی، برمهایی،آفتاب پرستی، آتش پرستی،با پرستش برخی از اهله شرقی خراسان در حتت �فوذ مذاهب شیوای
  .که برخی معابد و آثار آن در کندهار موجود بود دیده میشود) آله تناسلی(های حملی و حتی پرستش لنگه 

قوی ترین عامل شکست در مقابل فاحتان عرب و هزیمت این مردم  مهین وضع فرسوده روحی و اجتماعی مردم 
  .میباشد

  ات اسالمی به سیستان و کابلفتوح
 مورخ بالذریبزرگرتین معبد بودایی که در زمین داور واقع بود  بنام معبد سو�اگیریاد میشد که در مورد آن 

 هجری  عبداهلل بن عامر والی کرمان  تعین شد که وی 30در سنه « :نین گوید البلدان چعرب در کتاب فتوح 
فرستاد  تا با پرویز مرز بان زر�ج صلح کند و وی مدت دو �یم سال در ز�ج ربیع بن زیاد  حارثی  را به سیستان 

ما�د؛ بعد از او عبدالرمحن بن مسره والی زر�ج شد که بر �واحی رخج و زمین داور استیال یافت و مردم داور را در 
 هزار آن تلف جبل زور حصار داد و با آهنا صلح کرد درین جنگها از هشت هزار �فر سپاهیان ابن مسره چهار

 از طالی �اب بود ، و چشمان یاقوتی داشت ، وی دستهای آ�را  برید  ابن مسره بت زور را بدست آورد کهشد�د ؛
مراد من این بود تا بدا�ی که این بت ها منیتوا�ند سود و زیا�ی : و یاقوهتا را بیرون کشید و مبرزبان آجنا داد و گفت 

  . هجری میدا�د 31ر حوادث سال  این واقعه را ابن اثیر د74برسا�ند

یاقوت محوی این �ام را از قول :مورخان و جغرافیا �گاران اسالمی �ام این معبد را بدو صورت ثبت کرده ا�د
معبد زمین داور را عینًا ما�ند ) ه340حدود  (اصطخری هجری و 322امحد ابن سهل بلخی متوفی سال 

 عبداحلی حبیبی خباطری که �ام این شادروان ضبط کرده است که بالذری می آور�دو �ام این بت را زور یا زون
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معبد را با یکی از قبایل پختون �سبت داده باشد  مثالً �ام معبد  سو�ا را به قوم سناخیل �سبت داده است که لفظ 
  75.سنا در عربی مبعنی روشنی و خیل هم به پختو مبعنی طایفه است که باهم ربط منی یابد

 �ام قبیله معروف زوری هرات را باقیما�ده از زور دا�سته و زور آباد کنو�ی  را مهان سور آباد شاد روان حبیبی
و قبیله سوریان  غور که منهاج سراج جوزجا�ی شرح حال آهنا را میدهد از مظاهر خمتلف این . مورخین میدا�د

  .�ام قدیم بشمار می آورد

سالمی  معروف بوده و بیهقی در عصر غز�ویان از شاه هبار غز�ه مهچنان است معبد شاه هبار کابل در اوایل فتوح ا
�یز یاد کرده است و شاه مبعنی معبد در تاریخ  خراسان راه طوال�ی را طی کرده است چنا�چه بزرگرتین معبد  

 در ادب فارسی هم هبار مبعنی بت کده میباشد. یا عبادتگاه آتش در بلخ  هنوز هم به �ام  �و هبار معروف است
:  

  کزو سرخ گل را دهان تلخ بود  هبار دل افروز  در بلخ بود: �ظامی

  �و�وز بت زرین  هر سوی هباریست    هنگام خزان است و چمن را بدر ا�در : فرخی

  :از معبد شاه هبار کابل دو ذکر در تاریخ اسالمی داریم:شادروان عبداحلی حبیبی میگوید

  :ار کابلستان می �گاردخنست جغرافیدان عرب امحد یعقوبی  در شرح هب

 فضل بن یحیی برمکی از طرف خلیفه رشید عباسی بر خراسان والی شد ، وی لشکری 176در سنه   
را بقیادت ابراهیم بن جربیل به سرزمین کابل شاه سوق داد ، و با آن ملوک طخارستان و دهاقین آجنا و حسن شیر 



 277

و شاه هبار را فتح کرد�د  که در آجنا بتی بود که آ�را )بامیانسرخ بد (بامیان را هم فرستاد و درۀ غوربند و سارخود
  76.ابراهیم آ�را برا�داخت و سوزا�ید. می پرستید�د 

مهچنان یاد داشت های هیو�گ تسو�گ حاکی از این است که مقارن  ظهور اسالم معابد بزرگ بودایی بنام معابد 
مهچنان در بگرام بزرگرتین معبد بودایی . شاهی که از احرتام عامه مردم بر خوردار بود وجود داشت

وجود داشت که آ�را ملکه فرما�روای قدیم ساخته بود که حدودًا یک کیلو از بقایای بدن بودا در آجنا وجود داشت 
.  

از آثار تاریخی قرن هفتم مسیحی که مقارن به استیالی سپاهیان اعراب مسلمان در سرزمینهای موسوم خبراسان 
داران و ملوک طوایف از بقایای کوشا�یها ، یفتلیها و ساسا�یان و ترکان و غیره واحد های کوچک که آخرین زمام 

و مطالعه تاریخ باستان مهواره در هالۀ از اهبامات و  تاریکی ها . حملی بود�د شواهد روشنی در دست �یست 
تاریخ را بعضًا خباطر روشن پنهان میباشد هبمین سبب است که به گفته ویل دورا�ت  متدن �ویس غربی باید 

در مورد خراسان یا افغا�ستا ن قبل از اسالم �یز میشود از مهین شبهات کمر�گ که جا . شدن  از وسط شروع منود
ما�ده از یادداشت های راهبان بودایی که از مسیر خراسان و باخرت گذشته ا�د استفاده منود  که با اعتبار ترین 

ذشته �یز اشاراتی از آن داشتیم و چون مورد حبث  ما شناخت و حل شبهات آن هیو�گ تسو�گ است که در گ
شواهد و یادداشت  ما که هستیم؟ و در کجا ز�دگی میکنیم؟ و  پدران  ما کی ها بود�د؟ در مورد اینکه

  .های مفیدی مبا گذاشته ا�د که ما را در راه روشن شدن این هاله های کم �ور کمک خواهد کرد

  :ه خویش در این تاریخها به افغا�ستان سفر کرده است او در سفر �ام
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 630 مارچ20 هجری یا 8در سال ) کیلومرتی شرق شهر مزار شریف55تاشقرغان حملی در (خلم  •
 .میالدی

 م630 اپریل 20/بلخ سال  هنم هجری  •

  م630 اپریل 30/ بامیان هنم هجری •

  م630 می 10/ کاپیسا هنم هجری •

 م630 اگست  15/لغمان هنم هجری •

 م630 اگست 20/ هنم هجری) �نگرهار(�گر هاره  •

  م630 �ومرب 1/ گندهاره هنم هجری •

  م630 دسامرب 1هنم هجری ) ویهند(اوده خنده  •

  م631ا جنوری / هنم هجری ) مشال مردان(اودیا�ه  •

 م631 مارچ 1/هنم هجری ) دریای سوات(سواستو  •

  م1631/ تکسیالسال دهم هجری •

ا تا کشمیرو هند ادامه میدهد و چهارده سال بعد در باز گشت از راه جاال�در در او بعد از این سفرش ر
  . م  به تکسیال میرسد643/سال سی و سه هجری

؛توقف یکماهه در لغمان با لغمان شاه 643دسامرب15/ه23او در باز گشت این سفر به ا�دوس در 
) افغان پختیا(؛اوپوکین  م 644 جون 15/هجری24) بنون یا بنو(؛فلنه 644مارچ 15/هجری24
 24)اورتسپا�ا(م ؛ کابل 644 جون 25/هجری24)تسوکیو( م؛ غز�ه 644 جون20/هجری24

 20/  هجری24م؛ا�دراب 644  جوالی 5/ هجری24) مشال کاال(م؛ کاپیسا 644جوالی1/هجری 
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) منجان(م؛منگان 644اگست 1هجری 24) ختارستان تالقان(م؛ ختاره644جوالی 
) کوی لنگ �و(م؛پامیر 644سپتمرب10/هجری24) کی پوکین(م؛ بدخشان 644سپتمرب 2/هجری24
 سپتمرب 26. هجری24م؛گذشته به سرحدات یار کند و خنت در 644سپتمرب25/ هجری24

  77.م بچین باز گشت منود644

یک �واحی )بلوچستان(در �واحی گدروزی :سپس عبداحلی حبیبی از قول موسیو فوشه آورده است که 
یر یاغیستان وجود داشت که کاروا�یان و اشخاص و افراد اداره مجع آوری خراج و مالیات به بی صاحبی �ظ

احتیاط از آن حمالت میگذشتند ولی جمموع این سر زمین به ده کشور جداشده بود که در راس آن یک 
 بر می آید تا قسمیکه از یاداشتهای هیو�گ تسنگ.جنیب زاده که پیرو دین بودا بود در این منطقه پادشاه بود

و دین مردم تقریبًا بودایی بوده .  هجری  �فوذ اسالم در این خطه مبالحظه  �رسیده است24حدود سال 
  .است 

یک لگن و یک د�دان و یک جاروب و یک جمسمه بودا ) بلخ(وپوهو ) �و هبار(تنها در معبد �واسنگها رامه 
�رت ها پسر شاهو خان یفتلی جبهت غارت آن که مهه مرصع به جواهرات گرا�بها بود�د وجود داشت؛پسا

رسید و در آجنا با پسر ) قندز(گنجینه  های پر هبا به بلخ محله منود ؛ هیو�گ تسنگ از ختارستان  به هولو 
  .بزرگ خان یفتلی مالقات کرد 

 هیو�گ تسو�گ مناطق امتداد جمرای آمورا که عبارت از بیست و هفت ایالت میشد  در حتت سلطه خاهنای
یفتلی میشمارد که خا�ان بزرگ در زیر اقتدار آهنا حکم میرا�د�د؛ زبان این مردم با زبان سایر ممالک در این بالد 

منو�ۀ آن در . (فرق داشته است الفبای شان بیست و پنج حرفی بود که افقی از چپ به راست �وشته میشد
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در خبش .  طخاری در آن �بش شده بود سنگ �بشته سرخ کوتل بغالن یا مهادژ کتیبه معروفی است که خبط
  .) �یها مراجعه شوداکوش

رسید که در آجنا پادشاه جدا گا�ه حکم میرا�د ) ین  �ا(به بامیان یا ) فان(هیو�گ تسو�گ از والیات امویه 
که به این حساب  (  مایل و مشال و جنوب آن را یکصد مایل ختمین کرده بود 600مساحت آن را به طول 

میان اگر در آن وقت از دره کوتل شرب شروع شده باشد تا به فرسی و تولک را احتوا میکرده سرزمین با
را جز کاپیسا میدا�د؛ از ) پختیای کنو�ی (او از بامیان به کاپیسا و بعدًا غز�ه میرود و  ا له �ا یا) است

 در مشال  حتت قیادت  هجری دو امپراطوری یکی24اظهارات این زایر چینایی چنین بر می آید که تا سال 
یقتلی ها و دیگری در جنوب هندو کش که مر کز آن در کاپیسا بوده است  توسط احفاد کوشا�یها که 
بودایی بود�د  کنرتول میشده است؛ او از کاپیسا به غز�ه که هم در دور بودایی ها و هم در دوره های اسالمی 

بب امهیت غز�ه در دوره بودایی و هم در عهد از امهیت خاصی برخوردار بوده  رفته است   لذا به س
استیالی اعراب از امهیتی خاصی بر خوردار بوده است که ما سفر �امه  هیو�گ تسنگ را در مور د این ایالت 

  :مفصالً ذکر میکنیم

داشت  ، دارای پاد ) هزاره(بود شهری ، دیگر هم بنام  هوساله ) غز�ه(ته سو کو  که پایتخت آن هو سی یا 
ه علیحده و مستقلی بود ، وی با رعایای خویش پیرو کیش بودا  و مذهب کبیر بوده  که مدهتا در اینجا شا

هیو�گ تسنگ با اختالف زبان . مردم آن علم دوست و  پادشاهان آن از ساللۀ سابقه بود . حکم را�ده ا�د 
بود ) اوپی �ا (که پایتخت آن هوپیان) پارسو ستها�ه(این والیت با کاپیسا  و والیت فو  لی  شی  سه  تا�گ �ا 

 حبیبی زبان این مردم پختو بوده باشد یا خیر چرا که شادروانولی معلوم �یست که به  گفته . اشاره میکند
در هیچ متون تاریخی جبز اشارت حبیی به مهچو موضوعی بر منیخوریم حتی هیو�گ تسنگ و بعدًا ابن بطوطه 
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فر شان که دومی در راه عزیمت از بلخ به ا�دراب، پنجشیر و هوفیان و که هر دو یاد داشتهای مفصلی از س
که باز هم اگر توا�ستم از اثر  کاوش این اهبام بر . بعدًا  غز�ی گذشته است از این زبان  ذکری �کرده ا�د

    78.طرف شود یک گوشه از تاریخ زبان پختو  کشوده خواهد شد

  :دود ماهنای شاهی کوشا�یان ولویکان غز�ه
 �قطۀ عطفی در تاریخ  دوره کوشا�یها که جالل و )م150(از عهد کنشکا دوره شهنشاهی  کوشا�یان بزرگ 

عظمت دوره بودایی را در کشور �شان میداده   که برای معلومات در خبش کوشا�ی ها در مهین �وشتار 
  . مراجعه گردد

 م هوهنای یفتلی   که از 488 قباد بعد از چنا�چه تسلط ساسا�یان در این سر زمین دیر دوام �کرد و در عهد 
�ژاد آریایی بود�د ، و از ختارستان برخواستند و تا �واحی کابل وزابل و مرکز خراسان  دست یافتند که آقای 
حبیبی ابدالیان را احفاد یفتلی ها میخوا�د که ابدالیان خود موسس دولت افغا�ی برهربی امحد خان ابدالی 

�ادر افشار بود که بعد از قتل �ادرشاه افشار او در قندهار اعالن یک حکومت را یکی از سپاهیان خاص 
حتت قیادت خودش بنیان گزارید  که موسس دوره پشتوهنا در سه صد سال اخیر در تاریخ کشور بوده و 
در زمان  شاه شجاع امللک حین  معاوضه سند تسلیمی افغا�ستان  به ویسرای هند برتا�وی این �ام 

 برای اولین مرتبه کار برد پیدا کرد که بعدًا بقسم لیثبعوض خراسان در آن اسناد از طرف ا�گ) �ستانافغا(
عجیب است که جناب پوها�د یفتلی ها را که بنام هوهنای . استمراری جای گزین واژه خراسان شد

تلیان را حتی از �ژاد آریایی چنا�چه یف.سفید  �یز در تاریخ یاد شده ا�د خا�واده ابدالی را بدان مسما کرده ا�د 
  .چون اسناد دقیق  در این زمینه وجود �دارد این را هم از مجله اهبامات تاریخ  قبول کنیم. تفکیک میکنند
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فتوحات شان را تا کشمیر و هند مرکزی رسا�ید�د و بقایای این کوشا�یان و هفتلیان و ) هفتالیان(این خا�واده
  .می و قرن هفتم میالدی باقی ما�د�دملوک املقامی تا اوایل عصر اسال

  :لویکان غز�ه
یکی از دودماهنای حملی شاهان افغا�ستان که از عصر کوشا�یان بزرگ در اواسط قرن دوم مسیحی در حتت 

ا�د و دودمان لویک مجع لویکان است که   کنشکای �امور بر این سرزمین حکمرا�ی داشتههشهنشاهی بگ شا
 منت ختاری کتیبۀ سرخ کوتل  در مها دژ بر میگردد که در زمان حکمرا�ی وی در به قدیمی ترین اثر یعنی به

در مورد . در این کتیبه �ام لویک به امالی لویخ  حک شده است .سرخ کوتل بزبان ختاری �قر گردیده بود
 هجری در کابل چاپ شده است 1341  حبیبی کتاب مبسوطی  دار�د که در سال شادروانلویکان غز�ه 

بود ، او با هندو شاهان احتاد داشت ، لذا ) شاه الویک( هجری حکمران حملی غز�ه 260 حدود در. 
ران شد که با  در غز�ه حکمگمان برده میشود که وی هندو باشد ، بعد از آن شخص دیگری بنام پیری

الم اذعان  بعد از اسنحبیبی �ویسنده لویکان غز�ه و تاریخ افغا�ستا. الویک هندو شاه کابل متحد بود 
که با کابل . میدارد که الویک یک شخص �بود بلکه مربوط به سلسلۀ است که در غز�ی حکومت کرده ا�د 

  .شاهان و رتبیل های زاول قرابت داشته ا�د که گردیزی و بالذری از آن یاد کرده ا�د

  : صفار ی می �ویسدلیثصاحب تاریخ گردیزی  در شرح یعقوب 

ت آمد و بست را بگرفت و از آجنا به پنجوایی و تگین آباد آمد و با رتبیل پس یعقوب از سیستان به بس
و پنجوایی بر خود بگرفت و از آجنا به غز�ین آمد و .حرب کرد و حیله ساخت و رتبیل را بکشت 

زابلستان بگرفت ، و شارستان غز�ی را بپا افگند و به گردیز آمد و با ابو منصور افلح بن حممد بن 
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او را به پرداخت جزیه ساال�ه  ده هزار درهم ملزم و منقاد ساخت . یر گردیز بود حرب کرد خاقان که ام
 بامیان را بکشود که گردیزی افلح  را یکی از 253و از آجنا باز گشت و سوی بلخ رفت و در سال .

  .بقایای امرای  لویک میدا�د 

 چنین آورده 539خ العرب،جلد سوم ،ص،  صفار را از  ابن خلدون در تاریلیثو اصل داستان خروج یعقوب 
  :است

 صفار برسیستان لیث  چون امور دولت بغداد در اثر قتل املتوکل علی اهلل پریشان شد درهم بن حسین و یعقوب 
 صفار یکی ار سرداران  درهم بن حسین بود ، چون لیثیعقوب بن . غلبه یافتند  و آجنا را در تصرف آورد�د 

 صاحب خراسان حیلۀ کرد و او را بگرفت و در بند به بغداد فرستاد و او را در آجنا به درهم مرد �ا توان بود
گرفتند و به سرداری بر گزید�د مردم سیستان  از خلیفه  املعتز ) یعقوب(ز�دان کرد�د  متطوعه گرد او را

را کفایت کند او را باهلل خواستند تا او را به امارت سیستان بر گمار�د ، خلیفه بشرط آ�که او مهم خوارج 
منشور  امارت داد و بر امارت  سیستان بر گزید و یعقوب بر وجه احس برامر به �یکی و هنی از پلیدی بر قوم 

 هجری از سیستان به خراسان  لشکر کشید که در �تیجه یعقوب بر  طاهر  پیروز 253خود پرداخت و در سال 
و به امر خلیفه بر فارس تاخت و کرمان را در مرتبه دوم از شد و هرات و پوشنج را گرفت و کار او بزرگ شد ا

 علی بن حسین را منهزم ساخت و شیراز را �یز فتح کرد که خلیفه برای یعقوب 255طوق بستا�ید و در سال 
بعد از . حتایف قیمت هبایی را گسیل داشته و او را گرامی داشت و امارات کرمان و  شیراز را �یز بدو داد 

  .ه یعقوب به خزاین بی پایان  علی بن حسین دست یافته بود  صاحب �فوذ و قدرت بی پایان شد این فتح ک

  :       بر بلخ و هرات امارت یعقوب بن لیث
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که از طرف ابراهیم . یعقوب از فارس باز گردید و  خلیفه در فارس عامل خود  حارث بن سیما را �صب کرد 
یعقوب . واصل به فارس  مستولی شد  و دعوت املعتمد علی اهلل را آورد�د التمیمی کشته شد و در �تیجه حممد بن 

 هجری بر فارس دو باره لشکر کشید که با �کوهش املعتمد علی اهلل مواجه شد ولی املوفق منشور 257در سال 
 خارج بلخ   دربگرفت  و بنا هایی را که دواود امارت بلخ و طربستان را به یعقوب �وشت یعقوب برفت و بلخ  را 

ساخته بود مهه را ویران کرد ؛ این بنا ها را �وشاد می �امید�د ، یعقوب پس بکابل رفت و بر آن مستولی شد  و 
 املعتمد علی اهلل فه فرستاد  و مهۀ آجنا ها را بناموی بتا�ی را که از کابل گرفته بود �زد خلی. رتبیل را بگرفت 

اد و به بست باز گردید ، به آن قصد که هبرات باز گردد ولی تسخیر کرد و هدیه گرا�بهایی به او فرست
یکی از سرداران خود را دید که بار و بنه خود را مجع کرده  اهنگ رحیل کرده ، یعقوب بر او خشم گرفت و 

آ�گاه آهنگ خراسان کرد و جمددًا هرات را بگرفت  و لشکر به پوشنگ . یکسال دیگر در سیستان مبا�د 
حممد بن . حسین شیخ این خا�دان بود . ا گرفت و حسین بن طاهر بن حسین را بگرفت برد و پوشنگ ر

 یعقوب بر هرات ،. را �پذیرفت طاهر امیر خراسان او را شفاعت کرد که او را آزاد مناید ولی یعقوب خواهش او 
  .سیستان و پوشنج عامل خود را گذاشت و خود به سیستان بر گردید

  : ان و ا�قراض دولت طاهریاناستیالی یعقوب بر خراس
در سیستان با یعقوب سر معارضه داشت ، چون یعقوب �یرو مند شد عبداهلل ) السنجری(عبداهلل السیجزی

خبراسان رفت و طمع در تصرف آن بست و حممد بن طاهر را در مرکز مملکتش یعنی �یشابور در حماصره 
یهقوب �زد   . مد او را امارت طبسین و قهستان داد گرفت از اثر مساعی فقها کار شان به صلح اجنامید و حم

 که عبداهلل را تسلیم کند ولی حممد بن طاهر عبداهلل را در پناه خود  طاهر کس فرستاد و از او خواست حممدبن
حممد بن طاهر از �ربد با او باز ایستاد و یعقوب در . گرفت ، یعقوب به خشم آمد و به �یشابور  لشکر کشید 
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خویشاو�دان و عمام و اهل بیت حممد از شهر بیرون آمد�د و �زد وی شد�د و . ر �یشابور فرود آمد خارج شه
یعقوب به هبا�ه  حممد بن طاهر را  شکست داد و . آ�را بضبط در آورد259یعقوب به �یشابور آمد و در سال 

به طربستان لشکر برد و 260 �فر از خا�دان او را در بند �گاه داشت  در �تیجه یعقوب در اسال 160قریب 
یخت و در کوهستان های طربستان حسن به هزیمت شد و به سرزمین دیلم گر. با حسن به �ربد  پرداخت 

یعقوب ساری و امل را گرفت و بطلب عبداهلل السجزی به ری باز گشت و عامل ری را .ضع گرفت مو
او بعد از اینکه ایالت های . قوب او را بقتل رسا�یدهتدید کرد که وی را به او سپارد او �یز سجزی را  سپارید و یع

از خراسان را تصاحب کرد مورد خمالفت املعتمد  قرار گرفت و در �تیجه  یعقوب به  جا�ب بغداد  حرکت کرد 
و خلیفه هم در بیون بغداد اماده �ربد شد�د در �تیجه  یعقوب شکست میخورد و خلیفه  آن عده از خمالفین یعقوب 

  . خمفی بغداد گمارید لیث بندش بود  آزاد و حتی حممد بن طاهر را که از بند آزاد ساخته بود به  پرا که در

صاحب الز�ج او را پیام داد که به  جنگ با خلیفه باز . یعقوب به خوزستان رفت و در جندی شابور فرود آمد 
قل یا ایهالکافرون «: را �وشت گرددووعده داد  که او را یاری خواهد داد ؛ یعقوب در پاسخ او این ایات

  .»بگوی ای کافران ا�چه مشا می پرستید من منی پرستم « ، » ....

ولی یعقوب  . حممد بن واصل به امر خلیفه وارد فارس شد و از جا�ب خلیفه به امارت فارس گماریده شد 
 بعدًا لیثیعقوب بن . س برا�د عزیز بن السری از سرداران خود را به فارس فرستاد و او حممد بن صاحل را از فار

  اهواز و ششدر را �یز تسخیر کرد و سپاهیان خالفت را از جندیشابور گریختا�د 

  :  صفار لیثوفات یعقوب بن 
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 هجری یعقوب پس از فتح رخج و کشنت پاد شاه آن و اسالم آوردن مردمش بدست او ، از 265در هنم ماه شوال
   79.ت گسرتده بود جهان برفت و به هنگام مرگ صاحب مملک

به این ترتیب یکی از سرداران بزرک و امیران مقتدری که از سیستان شروع کرد و بعد از یک دور مکمل از هرات و 
بلخ و زابل و به سیستان آمد و  فارس را تا احواز و  طربستان و ری و تربیز و شیراز را فتح کرد و یک زما�ی  

 را �یز بر چیند  اما او به هدایت قرآن  از آن صرف �ظر کرد و تا اخیر میخواست تا بساط خلیفه عباسی املعتمد
هم با خلیفه مهکار بود و یک ساحه بسیار وسیع را اداره میکرد و �شان بزرگ منشی و فرزا�گی  در وجود او  

ف و مرد حر. مالحظه میشد و از مهین سبب بود که هر جایی را که می کشاد واپس بعاملین حملی آن می سپرد
مرد میدان بود و هر گز به خدعه میدا�ی را فتح �کردکه بیشک در تاریخ وطن ما  شخصیتی با �ام برزگ 

  . ما�دگار است 
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  باز شناسی افغا�ستان

  سومعثمان خلیفه 

  خبش دوازدهم
و  مصر در قلمر- گسرتش اسالم در زمان عثمان خلیفه سوم- هتعین عثمان حبیث خلیف: چکیده موضوع

 شهادت عثمان  خلیفه – آغاز شورش علیه عثمان _حکومت ابن عامر عامل عثمان در فارس و خراسان-اسالم
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 مکثی -ائت شدر آخرین �امه عثمان به مسلما�ان که در سفر حج توسط ابن عباس ق-سوم  رویداد غم ا�گیز
  در مورد جهان بینی عثمان از اسالم

  

  : به امر خالفت)رض (تعین عثمان
 از طرف مردم مدینه مامور تعین جا�شین ین یاران پیغمرب اسالم بود  رمحن بن عوف که یکی از برجسته ترعبدال

  . برای خالفت بود

آ�گاه مناز صبح جبای آورد�د و . عبدالرمحن  علی و عثمان را دعوت کرد و با هر یک مدت دراز جنوی کرد 
مهاجران و ا�صار  و فرما�دهان سپاه در پس . هیچکس منیدا�ست در این گفتگو ها چه گذشته است 

در چنین  جملسی عبدالرمحن . مسجد گرد آمد�د ، آ�سان که در مسجد  جای کافی �سبت ازدهام منا�د بود 
عبداهلل بن ابی سرح . عمار علی را �ام برد مقداد �یز با او موافقت کرد. یکی را �ام بربید :بن عوف  گفت

یش اختالف �یفتد با عثمان بیعت کنید و عبداهلل بن ابی ربیعه باوی اگر میخواهید در  میان قر:گفت
تا ! که ای عبدالرمحن : سعد بن ابی وقاص فریاد زد.میان دو گروه کار مبجادله و دشنام کشید . موافقت کرد 

 آیا خبدا عهد میکنی که به کتاب خدا و سنت: آ�گاه به علی گفت ! فتنۀ برخنواسته است کار را  متام کن
پیغمرب  و سیره دو خلیفه در گذشته ، عمل کنی؟علی گفت سعی میکنم  ولی بقدر علم و طاقت خود 

سپس دست عثمان را در دست  . آری: از عثمان �یز چنین سوالی کرد عثمان گفت. عمل خواهم کرد 
ا که شاهد باش که آن وظیفه یی ر! بار خدایا :گرفته بود سر را جبا�ب سقف مسجد باال کرد و گفت 

. در آن روز طلحه بیامد . پس مردم به عثمان بیعت کرد�د . بگردن عثمان هنادم . بگردن من هناده بود�د 
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طلحه . در این امر اختیار با تو است ، اگر تو خنواهی خالفت را منی پذیرم : چون عثمان او را دید گفت 
ی هستم و منیخواهم جز آن کنم که منهم راض: گفت.گفت اری. آیا مهۀ مردم با تو بیعت کرده ا�د:گفت

   80. مردم بر آن اجتماع کرده ا�د 

  :  گسرتش اسالم در زمان عثمان
 مصر به امر عثمان دو باره ا�را  فتح کرد و مال همردم اسکندریه دست به شورش زده بود�د که امرو بن عاص فرما�د

گرفته شد و به صاحبان آن مسرتد مردم که توسط عساکر رومی تاراج شده بود مهۀ آن  از �زد رومیان 
  .گردید

ولید بن عقبه یکی دیگر از فرما�دهان  شورش آزر بایجان را خاموش ساخت و مردم رابطرف صلح مقید 
  .ساخت

سپس غایله بالد ملطیه، سیواس ، و قو�یه را تا خلیج قسطنطنیه آرام ساخت که مردم به امن ز�دگی خود را از 
حبیب سپس خالط ، دبیل . سط سلمان بن ربیعه و حبیب فروکش کرداین جنگ ها تو. سر گرفتند 

. بعدًا مسلما�ان شروان را �یز کشود�د .مشیشاط، جزران و تفلس را کشود که اکثر این بلد به صلح کشوده شد 
  .و معاویه در روم تا عموریه پیشرفت کرد

  : مصر در قلمرو اسالم
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را از حکومت مصر معزول و و عبداهلل بن سعد بن ابی  عثمان عمرو بن عاص هجریدر سال بیست و ششم 
و در مهین . سرح را جبای او فرستاد و به او فرمان داد تا جهت  گسرتش اسالم متوجه سرزمینهای افریقا شود 

  . و صربه را �یز کشودعمرو طرابلس .  بن عاص  کشوده شدسال برقه  توسط عمرو

ری  در حالیکه گروه های کثیری از صحابه ها و فرما�دهان را عبداهلل بن ابی سرح در سال بیستو ششم هج
به و سپس سبیطله را کشود و مردم افرقا .ابلس فتح گردیدرعثمان از مدینه اعزام داشته بود  تنجه و ط

  .نجصد دینار با عبداهلل ابن سرح مصاحله کرد�ددوهزارهزار وپ

  :حکومت ابن عامر  عامل عثمان در فارس و خراسان
سپاه عبداهلل  و سپاه ، ابو موسی و سپاه .  به قصد  جنگ با کرد ها آمد ل سوم از خالفت عثمان ابو موسی در سا

عبیداهلل بن عامر بفارس فرستاده شد و عمیر بن عثمان بن . عثمان بن ابی العاص در عمان و حبرین هبم رسید�د 
ن گردید و عمران بن الفضل الربمجی  را رمحن بن ابیس  والی کرمالو عبدا. سعد به خراسان گماریده شد 

، دارب جرد و  اردشیر خره را اسطخر ابولربزة االسلمی عثمان بن ابی اعاص و .ور گردا�یدبه سجستان مام
کشود  و این اشخاص خبراسان مامور شد�د که هر یک از آهنا فرما�دهان فاحتی بود�د که با کمال کاردا�ی اکثر 

احنف بن قیس به مرو :�د و مردم را به �یکویی به اسالم فراخوا�د�د که عبارت ا�د ازحمالت را به مصاحله  کشود
؛حبیب بن قرة هبالیربوعی دربلخ؛و خالد بن عبداهلل بن زهیر بر هرات ؛امیر بن امحر الیشکری بر طوس؛و قیس بن 

  .ت داد هبیره السلمی بر �یشابور ، ا�گاه قیس بن هبیره را بر سجستان و متام خراسان امار

و اسود بن کلثوم را به بیهق فرستاد ابن عامر بشین ،از .  جوین را جبنگ کشود ن عامر �یشابور ، زام و باخرز و اب
اعمال �یشابور و و اسفراین را فتح کرد ؛ ربیع بن زیاد احلارثی به سجستان رفت و از جا�ب کرمان بیابان را طی 
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ید و بر آ�ان که جشن میکرد�دمحله آورد و دهقا�ان را به اثیری آورد کرد  تا به دژ الق در روز جشن مهرگان  رس
و از آجنا به زر�ج رفت و دژ های زر�ج را به شرایط هنایت �ا مساعد کشود�د و مردمان پراگنده شد�د و او . 

لح در سال سیام سعید بن العاص تربستان را که در زمان عمر به ص. راهی شد ) فراهرود(جبا�ب وادی سنارود
که امام حسن و امام حسین �یز مهراهش بود  ) ص(کشوده شده بود فتح کرد او با مجعی از اصحاب رسول 

هم در این سال یزدگرد  کسری ساسا�ی  در آسیاب کشته شد که ذکر آن گذشت . ماز�دران را کشود�د 
.81    

  :آغاز شورش علیه عثمان
کمال رسید و دولت اسالم  وسعت یافت و اعراب چون فتوحات اسالمی در زمان زمامداری حضرت عثمان ب

فرما�روایی واحد اسالمی شد�د ، تنها کسا�یکه به صحبت  شهر های بصره ،کوفه مصر، شام و مصر داخل
�ایل آمده بود�د و به هدایات و اداب او اقتدا میکرد�د مهاجر و ا�صار از قریش و مردم حجاز ) ص(رسول خدا 

کنده، بنی بکر ،  وائیل و : اما دیگر اعراب از قبایل .  که این توفیق را یافته بود�د بود�د و �یز از قبایل دیگر
عبدقیس و ربیعه ، متیم و قضاعه و غیر ایشان که از این صحبت جز ا�دک  �صیبی �داشتند ولی در فتوحات 

بوت و �زول مالئکه در آغاز حقوق اهل فضل و سابقه خباطر اینکه هنوز مسئله �. سابقه و شرکت عظیم داشتند 
ولی چون گذشت این حاالت روحی و . ، هیبت و شدت خود را از دست �داده بود ، خبوبی رعایت میشد 

قدسیت معنوی که از شرف پیغمرب اسالم بود در میان مردم  فراموش میشد و مردم  عامه از آن هتی میگردید�د  
 بشریت  دولت �یرو مند  اسالمی بوجود آمد که در که �تیجه آن شد که از اثر این گسرتش بی �ظیر در تاریخ

زمان  عثمان از تنجه  و مغرب شروع و در شرق تا مرو  بلخ و خوارزم و قسمت های بزرگی از خراسان رسیده 
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و این دولت �یرومند توسط سران مهاجر و ا�صار  حتت قیادت خالفت که مرکز آن در مدینه بود اداره .بود
  .میشد

ث شد تا تعداد زیادی از مهاجر و ا�صار و قریش و غیر قریش که در این  این گسرتش باعبقول ابن خلدون
فتوحات از خود شان شایستگی  �شان داده بود�د در مناطق مفتوحه بصفت امیر و والی  مقرر گردید�د که 

اشته بود زبان طعن بروالیا�ی که عثمان به شهر ها گم. این ا�تصاب باعث شد تا عرق جاهلیت جبوش آید 
چون این اخبار مبدینه . کشود�د و از او خواستند که آ�ان را عزل کند و مجع دیگر را جبای شان گمارد 

رسد ،صحابه بیمناک شد�د و در باب عزل عثمان گفتگو ها کرد�د  و او را بعزل حکامش ترغیب منود�د ؛ 
 حممد بن مسلمه را به کوفه فرستاد و اسامه بن از مجله: عثمان مجعی را به شهر ها فرستاد تا برایش احوال آورد�د

اینان باز . زید را به بصره و عبداهلل بن عمر را بشام و عمار بن یاسر را مبصرو چند تن دیگر را جبا های دیگر
تنها عمار بود که با مجعی از اشرار، چون عبداهلل بن . گشتند و گفتند چیزی �دیده ایم که �ا پسند باشد 

  . ابن السواء با او یار شد�د سبا معروف به

هدف اشرار بر ا�دازی از  طریق ایجاد �فاق در بین صفوف مسلمین و �ا توان ساخنت آهنا در امر مدیریتی و 
تنظیمات این قلمرو بزرگ بود چرا که  دمشن هر گز تاب  استایی را در برابر سپاهیان  جان بکف اسالم �داشتند 

لذا عبداهلل بن سبا معروف . ستند اسالم را  از عقب در تاریکی خنجر بز�ند از این سبب در پس پرده میخوا. 
احلال  در سدد شکسنت  صفوف قوی  مسلما�ان  و دور ساخنت و بی اعتبار ساخنت شخصیت  های کلیدی و 
گماردن اشخاص بی کفایت بعوض آهنا بود که این ا�فعاالت باعث این شد تا عثمان در معرض خطر بزرگ  قرار 

  .گیرد 
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او را از بصره بیرون .عبداهلل بن سبا موسس فتنه و فساد  در عهد  عثمان اسالم آورد که اسالمش �یکو �بود
از شام او را را�د�د سپس راهی مصر شد ابن سبا مهیشه بر عثمان . کرد�د و به کوفه آمدو سپس بشام رفت 

او میگفت علی . تبلیغ مینمود)ص(ت پیغمرب بسود اهل بی) به اصطالح(طعن میزد و در هنان این کار ها را 
وصی رسول خداست ، ولی وصیت پیغمرب را �ادیده گرفتند  و عثمان بدون حق ، امر خالفت را به عهده 

. ابن سبا مردم را به قیام علیه عثمان دعوت میکرد ) به عنوان تعین عثمان خبالفت مراجعه شود(گرفته است 
ساختند ، خالد بن ملجم،سودان بن محران و کنا�ه بن بشر عمار را در آمدن او عمار بن یاسر را مهدست خود 

  .مبدینه یاری داد�د

گرچند مورد حبث ما  اقوام آریایی است اما بدو منظور من میخواهم زیاده تر  در مورد اعراب و صدر اسالم 
 که در این راستا قرار داشته کند و کاو کنم اول اینکه  این �وشته  ها بگو�ه روشن شدن  متدن و فرهنگ های 

است میباشد و صرفًا جنگ �امه و یادمان از  قهرما�ان فاتح �یست بله من خواسته ام متام علل و اسبابی که باعث 
شکوفایی یک  متدن جدید می شود و علت و ا�گیزه های فرو پاشی متدن های که در حال مرگ هستند و یا در 

از هم پاشی آن متدن  آریایی است که من در مورد  متدن فارس و ث کشیده شده طول تاریخ  کمر�گ  شده ا�د به حب
  سقوط آن و مهچنان  متدن کوشا�ی ، یفتلی و  سایر متدهنای که در شرق ی که در هند بود�د و علت و ا�گیزهها

تشریح گذشته است  تا جایی که امکا�ات یاری میداده است و من به منابع  تاریخی دست  رسی داشته ام 
  . شده  است 

چون مسئله بر ا�داخنت  و قتل عثمان از باعث اینکه مردم به منابع موثق و وثوق دسرتسی �داشته ا�د مهیشه در 
 زمینه فرقه گرایها  را به اوج  خود رسا�ید و اسالم  حالیکه شهادت و مرگ عثمانتاریکی قرار داشته است در

یروی میکرد�د به مجاعات مذهبی خمتلف تقسیم منود که علت و را که در آ�زمان مهه  از سنت و مجاعت  پ
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ا�گیزه اساسی آن فته و ترفند های مهین عبداهلل بن سبا یهودی معلوم احلال میباشد که متامی تاریخ �ویسان 
  .  ، یعقوبی ، ابن خلدون و طبقات سعد ابن اثیر و دیگران بر آن متفقًا بر آن مشعر هستندبالذریبشمول  طربی، 

از ایراد های که بر عثمان می گرفتند  یکی اخراج ابوزر از شام بود ، در حالیکه ابوزر از صحابه های جلیل 
القدر و در  ورع و تقوی بی بدیل بود و دولت داری را با کمال کار دا�ی اجنام داده بود که جسته جسته از  لیاقت وی 

ابوزر میگفت هیچ .  گذشته اشاره شده استدر امر کشودن حبرین و قسمت های از خراسان در مباحث
و هیچ کس را حق . کس �باید بیش از یک روزه توشه خبود  ا�باشته بدارد و از مال ا�دوزی سخت تنفر داشت

  .  منیداد تا کوچکرتین استفاده از دارایی بیت املال کند

 کاری تقسیم شده در بصره ، دمشنان  عثمان که در راس آن عبداهلل بن سبا  قرار داشت به گروپهای متعدد
  .کوفه ، والیات شام و غیره ایجاد فتنه می کرد�د

عبداهلل بن سبا بر  حکیم بن . مهچنان در بصره بازار طعن در مورد خلیفه اسالم را گرم �گاه داشته بود�د
  او عبداهلل سخنان عبداله بن سبا بگوش حکیم  رسید. جبله العبدی که از شیعیان   اهل بیت بود ، فرود آمد 

  .را از بصره بیرون کرد ، عبداهلل بکوفه آمد و از کوفه �یز اخراجش کرد�د و در مصر قرار گرفت

  .عبداهلل از مصر برای طرفداران خود �امه می �وشت که در �امه اش سخن از طعن و ا�کار امرا بود

و عثمان . نوز در عده بود ، ازدواج کرده بود زیرا که با ز�ی که ه.محران بن آبان �یز کینه عثمان را بدل می پرورید 
 که زاهد و پرهیز در بصره مردی می زیست  . مربود و اینک او مالزم ابن عا.او را حد زده و به بصره فرستاده بود

گار بود  بنام عامر بن عبدالقیس، محران ، ابن عامر را علیه  او بر ا�گیخت ولی سعایتش در ابن عامر 
ان او را اجازه باز گشت مبدینه داد محران با مجاعتی مبدینه امد و در �زد عثمان از چون عثم. �گرفت 
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  و گوشت منیخورد و بنماز مجعه حاضر منیشود د کرد�د  که او ز�ا شویی منیکند عامر بن  عبدالقیس به بدی یا
ند فهمیده کمورد او خوض میدر �تیجه عثمان آن مرد �یک خورا به �زد  معاویه می فرستد و زما�یکه معاویه در . 

عثمان در  سال سی و چهارم از هجرت یک .  میشود که ار اثر سعایت محران بن آبان  این مشکل پیش امده است 
  .سلسله تغیرات را در دستگاه اداری و �ظامی خالفت آورد که از این قبیل بود 

 سی و چهار هجری قصد دیدار عثمان سعید ابن العاص در سال.چون طعن و ا�تقاد از امرا  مهه جا گیر شد
چنا�که اشعث بن قیس رابه حکومت آزر . او پیش از این امیرا�ی از کوفه به اطراف گسیل داشته بود . کرد 

بایجان ،سعید بن قیس را حبکومت ری و �یر العجلی را حبکومت مهدان و صائب بن االقرع را حبکومت اصفهان 
حکیم بن سالمه را حبکومت موصل  و جریر بن عبداهلل را حبکومت قرقییا و  و مالک بن حبیب را حبکومت ماه و 

  حبکومت  حلوان گماشت و و �یز عتیبةبن النهاس را .سلمان بن بن ربیعه را حبکومت  در بند فرستاده بود 
ن العاص این حکام جبا�بی که تعین شده بود�د روان شد�د و سعید ب. فرما�دهی سپاه را به قعقاع بن امرو داد 

در این ایام . او عمرو بن حریث را جبای خود در کوفه هناد و کوفه از امرا خالی شد. جبا�ب عثمان می آمد 
قعقاع بن امرو با او .یزید بن قیس آ�ان را به قصد خلع عثمان حتریض کرد. طاعنان قصد خود آشکار کرد�د 

در این حال در آن گروه که  .  را می طلبیم ما خلع سعید بن العاص:یزید بن قیس گفت . مبقابله برخاست 
آ�ان �یز بیامد�د و اشرت پیشاپیش ، روز . �زد عبدالرمحن بن خالد در محص  تبعید بود�د ، �امه �وشت  تا بیایند

او به سعید بن العاص فرمان داد که سهم ز�ان تان . مجعه بر در مسجد آمد و فریاد زد که من از �زد عثمان آمده ام 
 صد درهم پائین بیاورد  و از میان مشا آ�ان که در جنگها بوده ا�د ، تنها دو هزار درهم دهد و می پندارد که را تا

مجعی از اهل رای این سخنان اشرت را بی . سرزمینهای را که مشا بشمشیر گرفته اید بستان قریش است 
ی برا�داخنت سعید اقدام کند به یزید بپیو�دد هرکس میخواهد برا: اساس خوا�د�د  ولی موثر �یفتاد و یزید فریاد زد
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اشراف مردم و . ، اهل رای و درایت بر خاستند تا مردم را از این اعمال باز دار�د ، کسی سخن شان  �شنید 
تا . خرد مندان با امرو بن حرث ما�د�د و یزید بن قیس  و یارا�ش موسوم به  جرعه در �زدیکی قادسیه  فرود آمد�د 

گفت مشا . برگرد ما را بتو �یازی �یست : چون سعید �زد آ�ان آمد ، گفتندش . کسره کنندکار سعید ی
سعید را شایسته : مردی از آن میان گفت . را کافی بود که  مرد �زد من و مردی �زد عثمان می فرستادید 

:  بگفت سعید �زد عثمان باز گشت  و ما جرا.. در حال اشرت آن مرد را بکشت . �یست که باز گردد
عثمان او را بر کوفه  والیت داد و بر آ�ان �وشت  . و بگفت که آ�ان خواهان حکومت ابو موسی اشعری هستند 

به این تر تیب ابو .  کسی را که خود بر گزیده بود�د  بر آ�ان امیر ساخته  و سعید بن العاص را معزول منوده است 
از اثر اعمال و  فعالیتهای پشت  پرده سخن چینان و طاعنان  در موسی هبمین ترتیب از اثر سوء اداره از هر طرف 

 ز�دگی میکرد رسا�ید هسر زمین  پهناور اسالم این �ا آرامی ها خود را تا در وازه های مدینه و آجنائیکه خلیف
  82. که  در جایش از آن یاد میکنیم

در سرزمینهای اسالمی عربی رخ داد که شاید اگر این بی �ظمی ها که چندین سال بعد از  بقتل رسیدن عثمان  
منجر به صحنه های هولناک گردید منی بود  امروز دامنه اسالم   در آرو پا و متامی افریقا گسرتش و عمومیت 

  .      می یافت 

  :رویداد غم ا�گیز مرگ عثمان خلیفه سوم
د و یکی را بقتل عثمان فرستاده خلیفه بچنگ دشکن افتاده بو. کسان از خا�ه های اطراف خبا�ه عثمان ریختند 

  ».ن تا ترا رها کنماز خالفت کناره ک« :اطاق شد و گفتبود�د که وارد 
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گفت وای ترا در جاهلیت و اسالم به ز�ی جتاوز �کرده ام ؛ غنا �کرده ام و آرزوی �ا روا �داشته ام  و از )عثمان (
و جل مبن پراهنی را که خدا عز. ش �زده ام یبیعت کرده ام دست به عورت خو) ص(آ�وقت که با پیغمرب خدا 

» .جبای خودم می مامن تا خدا مردم �یک روز را حرکت دهد و مردم تیره روز را خوار کند. پوشا�ده بدر منی کنم 
گیر افتاده ایم خبدا جز با کشنت وی از مردم «:آن مرد از �زد عثمان بیون شد پرسید�دش چه کردی؟ گفت

  ». وی بر ما روا �یسترهایی �داریم اما کشنت

گفت  »مرد از کدام طایفه است؟« : عثمان گفت.  را داخل اطاق کرد�د لیثآ�گاه یکی از مردان بنی 
  »ملیث«:

  »حریف من �یستی؟«:گفت 

  »چرا؟«:گفت 

گفت  پیغامرب خدا صلی اهلل علیه وسلم در باره تو و چند �فر دیگر دعا کرد که در روز فالن و فالن حمفوظ 
  ».ما�ید

  »چرا«: گفت

  »پس تباه منی شوی؟«: گفت 

  . آ�شخص باز گشت و از قوم جدا شدهگویدک

      »ترا می کشم«یش را وارد کرد�د که به عثمان گفت آ�گاه یکی از قر
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  »ابدًا فال�ی تو مرا منی کشی«:گفت

  »چرا؟«:گفت

  ». خنواهی ریختگفت پیغامرب خدا صل اهلل علیه وسلم فالن روز برای تو مغفرت خواست و خون �احق

 و کسان را از کشنت عثمان آ�گاه عبداهلل بن سالم بیامد . تاو �یز باز گشت و از یاران خود جدایی گرف
ای قوم مششیر خدا را بر ضد خود تان از �یام در �یاورید که خبدا اگر در آید در �یام « : و گفت.منع کرد

 استوار است ، اگر او را بکشید  جز بشمشیر استوار اکنون قدرت مجاعت بر تازیا�ه!ای مشا.کردن �توا�ید ،
  ».ا را ترک میکنندهاینک فرشتگان شهر مشا را میان گرفته ا�د ، اگر بکشیدش این!�شود، وای بر مشا

  .و او برفت» ترا با اینکار ها چه کار؟! ای یهودی زاده« :گفتند

وای ترا «:ی بکر بود که عثمان بدو گفتاخر کسی که  پیش او رفت و سوی قوم باز آمد حممد بن اب: گوید
و او »چه خطایی �سبت به تو کرده ام جز اینکه حق خدا را از تو گرفته ام؟»آیا بر خدا خشم آورده ای؟!

  .جاخورد و باز گشت 

گویند چون  حممد بن ابی بکر باز گشت فتیره و محران ، هردوان سکو�ی،و غافقی برجستند، غافقی با 
را با پا زد که بگشت و پیشروی عثمان قرار ) قرآن(ه داشت ضربتی باو زدو مصحفپاره آهنی که مهرا

سوان بن محران آمد که ضربت دیگری بز�د، �ایله   . 83دراوان ش) مصحف(بر آن ) عثمان(ون گرفت و خ
روی وی افتاد و دست خویش را جلو مششیر برد و آن را بگرفت که ا�گشتان دستش بیافتاد  بدخرت قرافص

آ�گاه عثمان را بزد و . »گند است » کفلش«: روی بگردا�ید و سودان بر لگن او زد و گفت و او
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 و غیره تاریخ �ویسان بشول بالذریین رویداد ها را در مورد قتل عثمان  ابن خلدون ، ابن اسیر ،  ا84.بکشت
  .طبقات ابن سعد و واقدی �یز به مهین مناسبت اظهار داشته ا�د 

مان بیامد�د و قاتل را با ضربات مششیر کشتند و فتیره بیامد و کشنده سودان را بکشت و تنی چند از کسان عث
به اینرتتیب یک کودتای کامل عیار که منجر به تباه ساخنت بیت املال �یز گردید که عامل اصلی این حرکت را 

 هدفش تضعیف  داعیه عبداهلل بن صبا یک یهودی معلوم احلالی بود که تنی چند را گرد خود گشتا�ده بود و
  ) این کتاب مراجعه شود85 ،ص، 35به پا�وشت .(اسالم بود

دستوری مبن  داده که بر آن صبوری )  ص( خدا پیغامرب «: یشه کرده بود که گفتو عثمان از سببی صبوری پ
این » .من کسی را برای جنگیدن به زمحت منی ا�دازم. میکنم، این قوم در را مبنظور بزرگرت آتش  زده ا�د 

در حال بوقوع می پیو�دد که سپاهیان عثمان برهربی ابوزر غفاری از حبرین تا اسفهان و احنف بن قیس تا مرو رود 
در اینجا  بزرگرتین درس را از تاریخ می آموزیم که چطور مردان خدا با جرئت و . و بلخ را فتح کرده بود�د

و هر گز خنواسته ا�د  تا خباطر حفظ جاه و مقام رشادت مرگ را ضعیف و بلکه بی مقدار جلوه داده ا�د 
استقرار �ظام  اسالمی را خباطر ز�ده  ما�دن خود در خماطره ا�داز�د که این بزرگمنشی عثمان را از �امه زیر 

  :میتوان فهمید که توسط عثمان ا�شأ شده است

  :آخرین �امه  عثمان به مسلما�ان 
 عثمان ، امیر مومنان ، به مومنان و مسلما�ان  از عبداهلل-بنام خدای رمحن و رحیم«      

خدا جل و عز را بیاد تان می آورم :، درود بر مشا ، برای مشا محد خدایی میکنم که جز او خدایی �یست ؛ اما بعد
و از ضاللت هبدایت تان برد و از کفر جنات تان داد و آیات منود و روزی تان  که �عمت تان داد و اسالمتان آموخت
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وان (  :خدای عزو جل گوید و گفتار او حق است.کرد و بر دمشن �صرت داد و �عمت افزود فراخ 
یعنی اگر خواهید �عمت خدا را بشمارید مشاره کردن آن 106)تعلمو �عمته اهلل ال حتصوحا ان اال�سان ظلومٌ کفار
  �توا�ید که ا�سان ستم پیشه و �ا سپاس است؛

اتقوا اهلل حق تقاهتوال متوتناال وا�تم مسلمون؛ و اعتصموا حببل اهلل مجیعاوال یا ایهاالذین امنوا :(و او عزو جل گوید
�فرقو ا و اذکروا �عمت اهلل علیکم اذکنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتة اخوا�او کنتم علی شفا حفرة من 

یدعون الی اخلیر و یأمرون باملعروفو النار ها�قذکم منها کذالک یبین اهلل لکم آیاته لعلکم هتتدون، و لنکن منکم امتة
ینهون  عن املنکر و اوالئک هم املفلحون؛ وال تکو�و کالذین �فرقو و اختلفو ا من بعد ما جائهم البینات  واوالئک هلم 

، از خدا چنا�که شایسته  ترسیدن از اوست، برتسید و منیرید جز یعنی مشا  که ایمان دارید  -  85)عذاب العظیم
نگ ز�ید و پراگنده مشوید و موهبت خدا را بر خود تان یاد مهگی بریسمان خدا چ. ن باشید سلمااینکه م

آرید، آ�گاه که دمشنان بودید و میان دهلای تان  پیو�د داد و به موهبت وی برادران گشتید ، بر لب مغاکی از 
 -بیان میکند شاید هدایت شوید بدین سان خدا آیه های خویش را برای مشا - آتش بودید   و مشا را از آن برها�ید

باید دستۀ از مشا باشند که سوی �یکی خبوا�ند و مبعروف  وادار�د  و از منکر باز دار�د آهنا خو دشان 
و چون آ�کسان مباشید که باوجود حجت ها که سوی شان آمده بود پراگنده شد�د و . رستگاران ا�د

ـ یا ایهالذین آمنو ا «:ل گوید و گفتار او چنین استو ج اهنا عذاب بزرگ دار�د و او عزاختالف کرد�د ، که
یعنی �عمت دادن خدا ) 7آیه  / 5مائده (»اذکرو �عمت اهلل علیکم و میثاق الذی و اثقاکم به اذ قلتم مسعنا و اطاعنا

زو  و او عریم را خبود تان با پیمان وی که مشا را به آن متعهد کرده بیاد آرید آ�دم که   گفتید شنیدیم  و فرمان بردا
یا الیهالذین آمنو ا اجنائکم فاسق بنبا فتبینو ا ان تصیبو قوماجبهالتة فتصبحو «:جل گوید و گفتار او حق است

و اعلمو ا ان فیکم رسول اهلل لو یطیعکم فی کثیرمن االمر  لعنتهم  ولکن اهلل حیب علیکم . اعلی ما فعلتمً  �ادمین 
                                                 

  .7 مائده ، - 106
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 فضال من اهلل  و �عمتهً. ره علیکم الکفر ولفسوق والعصیان اولئک هم  الراشدوناالیمان  و زینته فی قلوبکم  و  ک
  )8 تا 5ایات  / 46حجرات (» واهلل علیم حکیم

مشا که ایمان دارید اگر فاسقی خربی �زد مشا آورد به حتقیق پردازید ، مبادا گروهی را از روی :یعنی
ا�ید که پیمرب خدا  میان مشاست اگر در بسیاری  ، بدو از آ�چه کرده اید پشیمان شویدجهالت اسیب ز�ید  

مشا کرد و آ�را در قلوب مشا بیاراست و ا�کار و �ا  ب امور اطاعت مشا کند  بر�ج افتند ولی خدا ایمان را  حمبو
 هدایت یافتگا�ند، کرم و �عمتی از جا�ب �ی و عصیان را مکروه مشا کرد که حخقیق کنان خود شان ،فرما

  :و هم او عزو جل گوید».ا دا�ا و فرزا�ه استخداست و خد

ان الذین  یشرتو ن بعهد اهلل  و ایماهنم مثنا قلیال اولئک االخالق هلم  فی اآلخرة وال یکلمهم اهلل و ال ینظر الیهم یوم «
 کسا�یکه پیمان و قسمت های خویش را به  :یعنی)71آیه / 3آل عمران (» القیامةو ال یزکیهم وهلم عذاب الیم

 آهنا سخن منیکند و سوی شان منی  آ�ان در آخرت �صیبی �دار�د  و روز قیامت خدا بههبای �ا چیز می فروشند،
  .گرد و پاکشان منی کند و عذاب امل ا�گیز دار�د�

فتقواهلل ما اسطعتم و امسعو و اطیعو ا و ا�فقوا خیراال�فسکم « :و گفتار او حق است« :و هم عزو جل گوید
  )16آیه /64تغابن(»سه فاوالئک هم املفلحونو من یوق شحا�ف

 برتسید و گوش فرا دارید و اطاعت کنید و مالی برای خود ا�فاق کنید و هرکه از خبل خویش  تا توا�ی:یعنی
  .حمفوظ ما�د  آهنا، خود شان، رستگارا �ند

 اهلل علیکم  کفیال وال تفقضو ا االیمان بعد توکید ها و قد جعلتم«:و هم عزو جل گوید و گفتار او حق است
ایما�کم دخال بینکم ان تکون امة  وتکو�وا کالتی �قضت غزهلا من بعد قوةا�کاثا تتخذون. ان اهلل یعلمو ما تفعلون 
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لو شاءاهلل جلعلکم امة واحدةوالکن یضل من . هی اربی من امةیبلوکم اللهبه و البیننلکم یوم القیامة ما کنتم فیه ختتلفون
ال تتخذوا ایما�کم دخال بینکم فتزل قدم بعد ثبوهتا و تذوقوا .  و لسئلن عما کنتم تعلمونیشاءو یهدی من یشاء

ال تشرتوابعهداهلل مثنا قلیال امنا عند اهلل  باق والنجزین . .السوء مبا صدقتم عن و سبیل اهلل ولکم عذاب عظیم
  )97 تا 90آیات / 14حنل (» الذین صربوا اجرهم ما کا�و یعملون

را فرمان برید و پیغمرب و کار داران خویش را فرمان برید و چون در چیزی اختالف کردید  اگر خبدا خدا :یعنی
  و روز جزا ایمان دارید  آ�را خبدا و پیغمرب ارجاع کنید که این هبرت و سر اجنام آن خوب تر است؛

تخلفنهم فی االرض لیثات و عد اهلل  الذین آمنوا منکم و عملوا الصاحل«: و هم او گوید و گفتار او حق است
کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن هلم دینهم الذی ارتضی هلم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدو�نی ال یشرکون 

  )55آیه / �24ور (» بی شیئا و من کفربعد ذالک فاولئک هم الفاسقون

 کرده ا�د  وعده کرده که در این سرزمین خداو�د به کسا�ی از مشا که ایمان آورده ا�د  و کار های شایسته:یعنی
جا�شینشان کند چنا�که اسالف شان را �یز  جا�شین کرد و دین شان را �یز برای ایشان  پسندیده استقرار دهد و 
از پی  ترس شان  امنیت بدل آرد که مرا عبادت کنندو چیزی را با من شریک �کنند و هر کس پس از این  کافر 

  :و هم او عزوجل گوید و گفتار او  حق است. ان پیشگا�ندشوداهنا،خود شان،عصی

 ان الذین یبایعو�ک امنا یبایعون اهلل، ید اهلل فوق ایدیهم ، فمن �کث فامناینکث علی �فسه و من اوفی مبا عهد علیه اهلل«
  )10آیه / 48فتح (»  فسیؤتیه اجرا  عظیما

ت میکنند روی دستهای شان دست خداست  هر که کسا�ی که با تو بیعت کنند  در حقیقت با خدا بیه:یعنی 
  . �قض بیعت کند به ضرر خویش میکند و هر که با پیما�ی که با خدا بسته وفا کند پاداش بزرگ باو خواهد داد 
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حضرت عثمان بعد از متهید  و تاکید باالی اصل اساسی   دستورات قرآن در مورد  �کو خصلتی وفا بعهد  تقید  
حکومت عدل و ا�صاف که از دست خداو�د قوت میگیرد مردم را بر حذر داشته و فرمان در وظیفه و قبول 

  :برداری را دستور داده سپس به ادامه �امه خود خطاب مبردم میگوید

خدا عزو جل از مشا شنوایی و  اطاعت و پیوستگی جبماعت خواست و از عصیان و تفرقه و :اما بعد 
ه پیش از مشا بوده ا�د خرب تان داد  و در باره آن دستور داد  تا اگر عصیان اختالف بیم داد و از اعمال کسا�یک

کردیدحجت بر مشا متام کرده باشد ، ا�درز خدای عزو جل را بپذیرید و از عذاب وی برتسید که هیچ امتی هالک 
ماعت �شد مگر از پس آن که اختالف کرد و سری �داشت  که آ�را فراهم آرد، اگر چنین کنید ، مناز جب

 دین خدای سبحا�ه �کنید و دمشنان بر مشا چیره شو�د و حرام یکدیگر را حالل مشارید، وقتی چنین شود،
  :گوید) ص( و خدا عزو جل به پیغمرب خویش د فرقه ها شویبپای منا�د، و 

آیه / 6ا�عام (»یفعلونان الذین فرقو دینهم و کا�و ا شیعًا لست منهم فی شییءامنا امرهم الی اهلل ثم ینبئهم مبا کا�و «
16(  

کسا�یکه دین خویش را پراگنده کرد�د و گروه گروه شد�د کاری به آهنا �داری ، کار ایشان فقط با :یعنی
  .خداست که عاقبت از آ�چه میکرده ا�د، خرب شان میدهد

لیه السالم من �یز مشا را هبمان سفارش میکنم که خدا سفارش کرد، و از عذاب آن بیم تان میدهم  که شعیب ع
و ما قوم   ویا قوم الیجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصحاب  �وح او قوم هود او قوم صاحل«:بقوم خود گفت
  )89آیه / 11هود ( » و استغفرو ربکم  ثم توبو ا الیه ان ربی رحیم  ودود. لوط منکم ببعید
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ه بقوم �وح یا قوم صاحل و هود رسید و قوم لوط ای قوم خمالفت من به بد کاری تان �کشا�دکه بشما مهان رسد ک:یعنی 
از پروردگار خویش آمرزش خبواهید و توبه بدو برید که پرورگار من رحیم و . از مشا چندان دور �یست 

  .مودت شعار است

به کتاب خدا و حق دعوت �د ، مبردم چنان وامنود�د که  مجاعتهای از آهنا که در این باب سخن میکرد« اما بعد
د و د�یا و �زاع بر سر د�یا منی خواهند و چون حق به آهنا عرضه شد،کسان دراین باب پراگنده شد�د ، میکنن

بعضی حق را گردن هناد�د و بعضی دیگر از آن بگشتند،بعضی شان حق را بگذاشتند و از آن 
ان گذشتندو میخواهند کار خالفت را به �احق بگیر�د که بنظر شان عمر من دراز آمده و آرزوی ش

خالفت را در �ظر شان جلوه داده  و خواسته ا�د تقدیر را پیش ا�داز�د، بشما �وشته ا�د که دست آویز تعهدی که 
پنداشتم . بیاد �دارم از تعهدی که از تعهدی که بر آ�ان کرده ام باز گشته باشم. برای آهنا کرده ا�د باز آمده ا�د 

ر که میدا�ید از حدود جتاوز کرده و بر هر کس، از �زدیک  و گفتمشان که آ�را هب. که اجرای حدود میخواهند 
  .دور، که با مشا ستم کرده  اجرا کنید

  »باید قرآن تالوت بشود« :گفتند

  »هرکه خواهد آ�را تالوت کند  و غلو �کند  و بر خالف تنزیل خدا خنوا�د« : گفتم 

رعایت شود  و به مخس و زکات جتاوز حمروم مقرری بگیرد و مال به مستحق رسد و سنت �یکو « : گفتند 
  ».�شود  و مردم �یرو مند و امین  امارت یابند و مظامل کسان به صاحبا�ش مسرتد شود

: رفتم و با آهنا سخن کردم و گفتم ) ص( بر آن  اثبات ورزیدم و پیش ز�ان  پیغمرب  رضایت دادم و به اینهمه«
  »میگوئید که را امارت دهم؟«
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 و عبد اهلل بن قیس را امارت ده و معاویه را واگذار که خلیفه پیش از تو وی را امارت گفتند عمرو بن عاص
داده  و سر زمین خویش را سامان داده و والیتش از وی رضایت دار�د ، عمرو را �یز پس فرست که والیتش از او 

  »رضایت دار�د و دستور بده که سرزمین خویش را سامان دهد

اینک  که بشما می �ویسم اینان که . و از پی آن بر من جتاوز کرد�د و از حق بگذشتند و این مهه را بکردم  « 
عنان کار را بدست دار�د میخواهند تقدیر را پیش ا�داز�د ، مرا از مناز بداشته ا�د ، میان من و مسجد حایل 

ویسم  مرا میان سه چیز خمیر کرده اینک که این �امه را می �. شده ا�د  و هر چه توا�سته ا�د از مدینه بر گرفته ا�د 
یا بعوض هر که خبطا یا ثواب آسیبی به اوزده ام  از من قصاص گیر�د و چیزی از آن وا �گذار�د، یا از : ا�د 

خالفت کناره کنم تا دیگری را به خالفت بردار�د ، یا کس پیش مطیعان خویش از والیت و مردم مدینه فرستند 
  .   �ه برای من بر آهنا مقرر داشته بیزاری کنندو از حق اطاعتی که خدا سبحا

 اینکه از خویشنت  قصاص پس دهم پیش از من خلیفگان بوده ا�د که خطا و ثواب کرده ا�د و «:به آهنا گفته ام
اما اینکه از خالفت بیزاری کنم، اگر . میدامن که آهنا قصد جان من دار�د .کس از آهنا قصاص �گرفته

کس به والیتها و : اما اینکه گویند .  که از کار خدا عز و جل و خالفت وی  بیزاری کنم بکشیدم هبرت از آ�ست
مردم مدینه فرستند که از طاعت من بیزاری کنند من گماشته مشا �یستم  و از پیش آهنا را به اطاعت جمبور 

هرکس از . تند �کرده ام ، خود شان به اطاعت آمد�دکه رضای خدا عزو جل و اصالح میان کسان می خواس
مشا د�یا میجوید جز آ�چه خدای عزو جل برای وی مقرر کرده است  خنواهد یافت  و هر که تقرب خدا و خا�ه 

می ) رض(و دو خلیفه پس از او ) ص(آخرت  و صالح امت و رضای خدا ی عزو جل و سنت �یکوی پیغمرب 
 د�یا را بشما دهم  من �یست و اگر مهۀداش مشا در دست خواهد ، خدا را مقابل آن پاداش میدهد ، که پا

هر که به . هبای دین مشا �باشد و کاری برای مشا �سازد ، از خدا برتسید  و به آ�چه پیش اوست خوشدل شوید 
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اما چیز ها . پیمان شکنی رضا دهد ، من رضا منیدهم ، خدا سبحا�ه رضا �یز منیدهد که پیمان وی را بشکنند 
میکنند خلع و �صب خلیفه است ، من به اتفاق یارامن  و منتظر حکم خدا ما�ده ام و تغیر که مرا در باره آن خمیر 

مشا را . �عمت از جا�ب او سبحا�ه ، خویشنت داری کرده ام که سنت بدو  تفرقه امت  و خو�ریزی را خوش �دارم 
ایت کنید و به اهل حق خبدا و مسلما�ی قسم میدهم  که جز حق خمواهید که از جا�ب من بشما داده میشود رع

ستم مکنید  و میان ما، خدای عزو جل فرمان تان داده عدالت کنید ، مشا را خبدای سبحا�ه که درست پیما�ی و 
هم آهنگی در کار خدا را بر مشا مقرر داشته قسم میدهم که خدای سبحا�ه فرموده و گفته وی حق است 

   )34ایه / اسراء(»رونو اوفو بالعهد ان العهد کان مسئوال ولعلکم تذک«:

  ».یعنی به پیمان وفا کنید که پیمان باز خواست شد�ی است ، و شاید ا�درز گیرید«

من خودم را تربئه منیکنم که �فس، بدی را فرما�گو است مگر آ�کس که پروردگارم بر وی رحم : داما بع«
ز این کار جز قصد خیر اگر کسا�ی را عقوبت کرده ام ، ا. کند که پروردگارم خبشنده و رحیم است 

 عزو جل از هر کاری که کرده ام توبه می برم  و آمرزش میخواهم که هیچ کس جز او ا�داشته ام  و اینک بسوی خد
گناهان را منی آمرزد  و رمحت پروردگارم بر مهه چیز رساست و جز مردم گمراه از رمحت خدا �ومید 

از خدای عز وجل . یها در میگذرد و میدا�د چه میکنند او توبه بندگان را می پذیرد  و از بد.منی شو�د 
ای مسلما�ان . میخواهم که من و مشا را ببخشد  و دهلای این امت را به �یکی  الفت دهد  و از بد کاری بیزار کند 

  86» .و مومنان، درود بر مشا و رمحت و برکات خدا

  :مکثی در مورد افکار و جهان بینی عثمان از اسالم
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پایان کار عثمان سومین خلیفه اسالم که در زمان زمامداری اش با کمال صداقت و درایت و شهامت چنین است 
گار داین وظیفه مقدس را تا آخرین حلظاتی که ز�ده بود خباطر  استمرار حق و حقیقت در حقا�یت اسالم ما�

نی ما در جهان بی. ئید میکنند ساخت که این مسئله را طبقات ابن سعد ، ابن خلدون ، ابن اثیر مبا�ند  طربی تا
  اسالم عثمان وجود دارد راستی و صدق را با شهامت و پردلی یک رهرب را در عمیقی که در آخرین �امه  خلیفه

او خلیفه  عادل،متواضع پرخاشگر در مقابل . البالی متهیدات قرآن و حدیث پیغمرب اسالم درک میکنیم
او هرگز پیمان شکن �بود و به پیمان شکنی . کم در امر خالفت بوددمشنان اسالم  و دارای عقیده  و روش حم

رضایت �داشت وقتی دمشنا�ش که از چهار طرف او را در حماصرداشتند از او خواستند تا پیما�ی را که در راه 
�د دوام بوظیفه خالفت را که در ژرفای قلبش با خدا بسته بود و به ارزش اعتباری کسا�یکه باوی بیعت کرده بود

او در �امه خود مبردم  �شان داد که .هر گز حاضر �شد تا این بیعت را بی اعتبار سازد و از خالفت کنار رود
اگر دمشنان اسالم صد مراتبه  او را بکشند او هر گز از کاری که خداو�د وی را مامور به اجنام آن کرده 

ز نا�ش که دمشنان اسالم بود کور�ش �کرد و ااو مرد تصمیم و اراده بود و هر گز با  دمش.  کند �است بیزاری 
 دو خلیفه  ماقبل از او آ�قدر ساحت اسالمرا وسیع و پر قدرت ساخته بود که طریق مدارا  پیش �رفت زیرا او  و

یز خویش را قربان سالم �داشت او با  هزار جان جان عزمرگ وی کوچکرتین تاثیری در مما�عت از گسرتش ا
  .ول شده بوداهدافی کرد که جهان مش
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  افق اسالم در روح و روان سرزمین های فارس و خراسان

  خبش سیزدهم
 �فوذ  - اسالم در  اسپا�یه- پس منظر سقوط فارس و خراسان  بدست اعراب مسلمان_مژده رهایی خبش  

 -ی در خراسان آغاز فتوحات اسالم-وجه تسمیه وجغرافیای  خراسان-خراسا�یان در حکومت های اعراب
 مناطق جنوبی  خراسان -وب خراسان و ختم مقاومت شاه سیستان فتوحات در جن-جنبش قارن خراسا�ی 

حلول اسالم  بر روح  وروان -هجری 41بلخ و مضافات آن در سال - فتح کابل بدست عبدارمحن ابن مسره -
 فرازه  های از جنبش های اسالمی -کند شگفتی های تاریخ را ایجاد می اقوام باز ما�ده از متدن های آریایی 

  یات سیاسی و اجتماعی فارس خراساندر تغیر  منشاء ح

  مژده رهایی خبش

  :سقوط دولت ساسا�ی
. سقوط امپراطوری ساسا�ی توسط سپاهیان مسلمان  �قطه عطفی در تاریخ ایران و خراسان و منطقه میباشد

ی بود که رهایی  طبقات زیر ستم در فارس ، خمصوصًا این دگر گو�ی سیاسی و عقیدتی مشعل تابناک
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 از ستم شاهان   و متأثرخراسان راگسرتدگی خبشید وموج جنات دهنده یی بود که ملیوهنا ا�سان  معیوب
این رهایی  از غلبۀ اهریمنی  جنبا ، و اهل بیوتات  که از عهد  . وامیران مذهبی فارس و خراسا�را جنات داد 

 و رقابت های قدرت  طلبا�ه آهنا در سراسر عراق عجم ، فارس و خراسان و ماورا هرمزد  خسرو  ا�وشیروان 
النهر ، از آزر بایجان  تا سیستان و از تیسفون ومنتهی علیه خراسان تا سرزمین های سنددر ارج و مرج و ستیز و 

 گسرتدگی اد بقدریاین فس. آشوب سپری بود که ما عوامل آن را در خبش های از گذشته  تشریح کریم 
چنا�چه .  پاد شاهان و امیران و متنفذین مذاهب  غالب �یز  مثل سایر شهرو�دان در امن �بود�د داشت که حتی 

 از اثر توطئه های بین اخلودی ی پی دیگریصفحه آخریی از شاهان ساسا�ی حکایت گر این است که یک
 �ظار بقسم  دور ازا گیرو دار سلطنت م دور از که یکی از شهزادگان را بقسم حمررفتند بقسمیمیازبین 

پنها�ی زیر تربیه میگرفتند  تا از فتنه تلف در آمان باشد که یزدگرد سوم  آخرین کسرای فارس از مهین دست 
  .بود

رهایی از قدرت  خشو�ت  آمیز  ملکان  که از روز گار یورش اسکندر و حتی پیش  از آن  هر گو�ه روشن 
چنا�چه یکی از سپاهیان  هومشند  از اردوی سعد بن ابی وفاص، در . ه  را�ده بود ا�دیشی را از افق فرهنگ عام
برخی ا�ساهنا را در برابر برخی «: از آن داشتیم گفته بود ما اشاراتی در قبلبار گاه رستم فرخ زاد که

وریا�ان  که آزر رهایی از سلطه فریب  آمیز  و جابرا�ه مغان  و آت. دیگر به بندگی  و �یایش وادار کرده بود 
مقدس  خوا�ده  آتشگاه آهنا  از عهد خسر ا�وشیروان  باز ، مهه چیز را  در شهر تا روستا  در کام سیری �ا پذیر  

  ».خویش ربوده بود ، و جز خشم و آز و فریب  و دوزخ چیزی برای مردم باقی �گذاشته بود 

ه در مبا�ی دارای یک جهان بینی اخالقی و این وضع باعث آن شد که ایرا�یان روز بروز از دین زردشت ک
د در اخیر ااجتماعی بر مبنای یک عقیده خاص وسامل که جامعه آ�وقت را در تداوم به به زیستی مست و سو مید



 311

 به مسیحیت اهب می شد به قسمیکه جامعه پارسیباعث فاصله گرفنت مردم روز تا روز از این مذ
لما�ان  فتح منیشد ، بزودی کیش مسیح  جایگزین  دین   چنا�چه اگر فارس  توسط مس87.بگرو�د 

ای مسیحی میگرفت  که شاید رویداد های قرون وسطی که در لیثزردشتی میشد و جای آتش داهنا را ک
فساد موبدان مذهبی  . اروپا دامنگیر مردم اروپایی که بی شباهت به کاست های که در ایران بود �بود�د میشد

 های ا�گیزاسیون اروپای قرون وسطی مردم را حبدی در تنگنا قرار داده بود که زردشت  مبا�ند  حمکمه 
در آن دور  مثل امروز کشور ما که رشوه و بد دینی به اوج خود . مها�ند آن در تاریخ ملتها کمرت دیده شده است 

ه سازی و حتی گرماب. رسیده است در حکومت ساسا�یان �یز رشوت و آتش پرستی به اوج خود رسیده بود 
جنبا و موبدان و . شاهان ساسا�ی در حرمسراهای خود هزاران زن و کنیز داشتند . اهنگری  �یز حرام بود 

دیگر حکام ساسا�ی گاه بیش از یکصد زن در حرمسراهای  خود داشتند ، بر عالوه  دارای کنیزکان 
هر که زن بیشرتی داشت  . ار میکردیعد زن مبود  که مردا�گی را با تعدبیشماری  �یز بود�د  و این عمل  به آئینی 

 فارس  حتی قدرت داشنت یک زن را هم �داشتند  ، چرا که بار  عامهدر حالیکه اکثر مردم. مردا�ه تر بود 
در . سنگین مالیات و جنگهای بیشمار بگردن آهنا بود  و طبقات مرفه از دادن مالیات  معاف بود�د 

که هدیه شان مساوات  قرآ�ی  و شعار شان رهایی مردم  از اوهام شرک  و چنین هوا وفضای فاحتان مسلمان  
  .خالصی مردم از بندگی جباران  بود قدوم شان را بداخل خاک  فارس گذارید�د 

 خراسان در مدت ا�دک سلطۀ   هناو�د  در متامی زمین های    سیل موج ا�سا�ی  که در د�بال فتح مداین و جلوال  و
ا در هم شکست  تدریجًا  بر حس بیگا�ه ستیزی  غالب آمد به قسمیکه آسیابا�ی در مرو جباران ساسا�ی ر

یزد گرد شاه ساسا�ی را مقتول میسازد و گوشوار و کمر بند های مکنون به در و گوهر او را به خلیفه 
را بعد از  روم حم  طبقات مردمۀ بود کهاین واقع �گری  که �اشی از شعور جتربی و چشم ا�داز. ارسال میدار�د
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این افق تازه  طلوع یک صبح روشن را در د�یای آهنا . روی آ�ان می کشود برسپری شدن  قرون     افق تازه  ای را
اعالم میکرد که به حکم این دین تازه می بایست  در آن دیگر  هرگز بعضی از مردم  بعضی دیگر را به 

    88.بندگی �گیر�د 

 های بار ور از متدهنای  که در آن زمان سر زمینم در روح و روان  خراسا�یانورود اسالباید اذعان داشت که  
 پهناوری را در اشغال  بازما�ده های کوشا�یان و یفالیان سر زمین های – بودیزم – گریک و بودیک –هند و ارین 

چ قومی در   از شگفتی های تاریخ بشری است ، زیر  قسمی که تاریخ شاهد  است هیکهو سیرته خود داشتند
سرزمینهای اریا�ا داخل �شد الی که خود در آن استحاله �شد�د؟ و تابع مد�یت اریایی گردید�د؟ و این 
�شا�دهنده این �کته است که  دین  اسالم واقعًا داری آن رسالت و جهان بینی ژرفی هست که وقتی  قومی آ�را 

ه �ابود گرد�د و ما �شا�ه های  روشن آن را بپذیرد  هر گز از ز�دگی اش حذف منیشود الی ایکه آن قوم مه
 در تاریخ  کشور خود مان  یعنی ودر عصر حاضر)  تیمور لنگ– هالکو - چنگیز(در محالت ویرا�گر تاتار

که . قدرت گرفنت  کمو�ستها و هجوم کمو�یزم و بر چیده شدن آن  �ظام  از صفحه جها�ی را شاهد هستیم
  . ما را ر�ج میدهداثرات و تب آن تا هنوز هم مردم  

  :پس منظر سقوط فارس و خراسان  بدست اعراب مسلمان
حلول اسالم در سرزمینهای فارس و خراسان  بزرگ مبا�ی آ�چه عقاید خرف بود   که این عقاید و افکار و آرائ که 

 بیک �ظام سیر متد�ی چندین هزار ساله را از دوران اولین  مهاجرهتای این اقوان بطرف خراسان و فارس و هند
متد�ی حمکم و احنطاط �ا پذیر  تبدیل کرده بود از هم گسست و دالیل  بیشماری در مورد مرگ متدن اریایی 

 وجود در منطقه که تابع  متدن مضاعفپارسی و اریایی هندی و اریایی گریک و بودیک و سایر  فرهنگ های م
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آتش کده فارس پس از گذشت یکهزار .  شد اریا�ا میشد ماهیت خود را از دست داد و به چیز  �وی تبدیل
سال خاموش شد و قسمیکه گفتیم  آخرین پاد شاه از خا�دان کیا�ی فارس یزدگرد سوم  به قول طربی، ابن 

، بدست آسیابا�ی  کشته شد و جالب تر از آن این قول است که یک قرن بعد یکی از �بیرگان  بالذریاثیر و 
ور به امام اعظم پیشوای بزرگ مذهب اهل سنت و مجاعت  در جهان اسالم ن بن ثابت مشهکیا�یها بنام �عما

  .، و هند و غیره  گردیدصًا فارس ، خراسان ، ماوراء النهرخمصو

قسمیکه قبالً اذعان داشته بودیم  هر گز هیچ متدن و  عوامل آن حتی  محالت اسکندر مقدو�ی هم �توا�ست در 
چه ها و پس  ایجاد مناید اینکه دین اسالم در مدت ربع قرن توا�ست متام کوفرهنگ و متدن این مردم �قطه بارزی را

 را در �وردید  اما در مورد این یکی  دیگر یعنی  خراسان به دراز�ای دو قرن این ستیز و کوچه های  متدن پارس
ه در ماهیت و  چیزیست ک�ی باالخره تسخیر شد و این جا جبایی ادامه یافت این دو متدن عظیم فارسی و خراسا

جهان بینی این دین حقیقی وجود دارد که به بشر امکان تفکر و تدبر و ساخنت ز�دگی  مرفع را  با قوا�ین عدالت 
  . گسرت خود تضمین منوده است

 کفاش، برزگر ، دباغ ، آهنگر ، بنا و سایر حرفه داران آرزوی این را داشتند رملیوهنا �فر مهچون پدر و پس
و اسالم هبرتین ظرفی بود که . باران فارسی و فیوداهلا و ملوک الطوایف  خراسا�ی جنات  پیدا کنند تا از زیر یوغ ج

  .طبقه عامه  میتوا�ستند خود شان را در آن بیابند

ما از رویکرد های زمان خلیفه چهارم  و تعویض قدرت از بنی هاشم به بنی امیه میگذریم و صرفًا مهینقدر 
 هجری که توسط اهل رده  61جنگ های داخلی مثل  واقعه کربال در دهم حمرم سال ه اشارت داریم که زما�یک

بشمول امام حسین به ) ص(یله  هفتاد و دو تن از  اعضای خا�واده �بی کریم ابوقوع پیوست که در �تیجه آن غ
 - کنده قبیله- قبیله سجاح–قبیله متیم -قبیله مزجح: شهادت رسید�د که توسط این اقوام  صورت گرفت



 314

 تن شهید کربال  در جمموع سر پنجاه تن آن توسط  72 از مجله –بنی اسد - بفرما�دهی مشر بن ذی جوشن-هوازن
 هجری  خلیفه سوم اسالم را �یز در یک توطئه 34افراد رده از تن جدا می شود  و مهین ها بود�د که در سال 

�د که مدینه منوره را  مورد تاز و تاخت قرار  هجری  �یز مهینها بود63گسرتده  بقتل رسا�ید�د و در سال 
قاتل امام حسین  سنان بن ا�س  خنعی  اصبحی  بود  و . داد�د  و بکشتار و غارت اهالی آجنا پرداختند 

که یک حادثه هولناک  در تاریخ اسالم . سرحضرت امام حسین   را  خولی بن زیداز تن مبارکش جدا میکند
   .ان اهم از شیعه و سنی تا حبال سال روز این واقعه را مهه ساله بیاد می آور�دحمسوب میشود که مسلما�ان جه

هبر حال آن چیزی که در جهان اسالم در سده اول رخ میداد به سایر اقوام و ملت های که اسالم را پذیرا شده بود�د 
دی دین اسالم تبلیغ میکرد�د و از این بازی  طایفۀ  بنام خوارج خروج کرد که اینها بضد مبا. تأثیر �اگوار داشت 

کوشش مینمود�د تا در عقب صفوف پر قدرت سپاهیان اسالم با خدعه و فریب ختم �فاق را بپاشند چنا�چه سر 
کردگا�ی از جنبا و موبدان اتش  پرست ایرا�ی مهین وساوس و دسیسه ها را پیش میربد�د تا دولت بنی امیه  را 

م از آن روحی  سر شار بود که این دمشنان هرگز �توا�ستند در سنگر ولی اسال. در متصرفاتش �اکام سازد 
های داغ سپاهیان اسالم خود را با مردا�گی بر مال بساز�د  بلکه ما�ند خفاشان در شب و در تاریکی 
میخواستند به اسالم صدمه وارد کنند اما در این وقت دولت اموی  دارای تشکیالت و ساز و برگ منظم امنیتی 

در این دوران بود که فتوحات عمده  در عهد خالفت . بود که از متام قلمرو های اسالمی میتوا�ست دفاع کندشده 
فتح قسمت : بنی امیه  �صیب مسلمین شد که در عهد حکومت ولید و هشام  بتصرف  بنی امیه در آمد  از قبیل 

مت  بزرگ  ماز�دران  که هنوز فتح �شده بود  های شرقی  سند و مکران  در زمان  امیر معاویه ، و مهچنین  فتح قس
موسی بن �صیر  سردار �امدار اسالم  حبکومت افریقه می رسد  و از قیروان به طرف . به تصرف بنی امیه در آمد 

اوقیا�وس اطلس  به پیش را�ده  و مراکش را در جنب کشور های اسالمی می درآورد و از آجنا به تنجه میرسد و 
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ت اینکه آخرین خشکی بود  که مسلمین  از طرف مغرب  بدان رسیده بود�د  املغرب االقصی  این شهر را بعل
  . موسی یکی از افرادش را که  طارق بن زیاد �ام داشت  والی مغرب کرده خود به قیروان بر میگردد. �امید�د 

  :اسالم در اسپا�یا
که ویز گوهتا ، شهزاده های حملی و .  میالدی  توسط ویزگوهتا اشغال شده بود 456اسپا�یا در سال 

ا و زورمندان شدیدًا باالی مردم اعمال زور و �فوذ میکرد�د  و حد اکثر مردم از فقر و بی �وایی ر�ج لیثروحا�یون ک
  .می برد�د و به آن گرفتار بود�د 

ریقا  وصل  میالدی  طارق سردار �ا�دار اسالم  از تنگه ای که اروپا را با اف710/هجری قمری92در سال 
او با سپاهیان کمی وارد خاک هسپا�یا می شود و بکمک .  طارق مسمی است ممیکند که تا حبال این آبراه بنا

مردم شهر ها موکب اسالم را  پر هبا دا�سته دروازه های . اهالی  شهر های اسپا�یا را یکی بعد دیگر می کشاید
میالدی عبدالرمحن الغافقی لشکریان 734/ریهج114در سال . شهر ها را بروی مسلما�ان می کشایند 

اگر این سردار رشید  در میدان جنگ کشته منیشد بسا امکان . خود را تا قسمت های شهر پواتیه رسا�د 
  89.داشت که شارملارتل  بزرگرتین سنگر اروپا  را از دست میداد 

  :در دوره امویها این ذوات به خالفت رسیده بود�د

   هجری60  41 معاویه بن ابی سفیان 

  "  64  60    یزید بن معاویه

  "  65  64  مروان بن احلکم
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  "  96  65  عبدامللک بن مروان

  "   99  96سلیمان بن عبدامللک

  "  101  99  عمر بن عبدالعزیز

  "  105  101  یزید بن عبدامللک

  "  125  105 هشام بن عبدامللک

  "  126  125    ولید بن یزید 

  "  126  126   بن ولیدیزید 

  "  126  126  ابراهیم بن ولید

    90"   132-126مروان بن حممد بن مروان

  :�فوذ  خراسا�یان در حکومت های اعراب
 صفار که  از مرو تا بلخ و با لیثدر حبث های گذشته ما از �فوذ یکی از سرداران �امی خراسان یعقوب 

د و در گزشنت از کوههای هندو کش غز�ین  و مناطق شرقی  خراسان را تصرف منود واپس به هرات کشی
داخل یک دایره بسته تازما�یکه  حیات داشت امارت  خراسان را  حفظ کرد و حتی یک مراتبه بضد خلیفه بغداد 
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�یز  لشکر کشی کرد که شکست خورد و واپس به خراسان کشید اما  خلیفه جمال آن را �یافت که وی را از اقتدار 
  .دخلع کند و حتی اوالده هایش �یز به امارت سیستان رسید�

چون در تاریخ بعد از این زیاده تر به واژه خراسان و خراسا�ی بر میخوریم ضرور دا�ستم تا  در مورد خراسان  
  :حرفهای داشته باشیم

  :   جغرافیای خراسان
�ام منطقه ایست که از دریای سند شروع و تا دامنه های اصفهان و �یشابور و از مشال از رود جیحون و خوارزم تا 

این �ام از قرن پنجم میالدی و حتی در دربار های ساسا�ی ها این مناطق . اط میباشد زیاده و یا کمرتحبر هندحم
  .هبمین �ام یاد میشده است 

واژه خراسان یک لفظ فارسی ختاری بوده که مبعنی جای بر خواستگاه افتاب و در لفظ پهلوی هم  هبمین �ام یاد 
و ویل دورا�ت  متدن . ه غز�ه را شاه مشرق خطاب میکرد�داز مهین سبب است که شاعران  شا. میگردد

را   مشرق زمین گهواره متدن میدا�د و خراسان از رهگذر ) خراسان(�ویس مشهور  غرب این منطقه 
قدمت باستا�ی خود  جایی است که تکسیال را به مندیگک قند هار واصفحان و هتران و صل میکند زیرا  هر 

وقتی تاریخ و سیر متد�ی تکسیال را در کناره رود اباسین . یت فرد پیدا میکننددو در یک حوزه تاریخی هو
  .بشناسید حتم کنید که متدن مندیگک ، قندهار و  ارزگان رابا زمین داور �یز می فهمید

  :فخر الدین گرگا�ی یک تن از شعرای به �ام  خراسان در مورد این تسمیه چنین سروده است

  درو باش و جهان را میخور آسان    سانخوشا جایا بر و بوم خرا
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  خراسان آن بود کز  وی خورُ  آید    زبان پهلوی هر کو   شناسد

  عراق و پارس را خور از   وی  آید    خور آمد پهلوی باشد خر آید

       کجا از وی خور آید سوی ایران           خورآسان را بود معنی خور آیان 

  است چه خوش �ام است و چه خوش اب و خاک 

   پاک  است     هر سه     اکشــــــزمین و آب و خ

معنی « :�یز در این باره تصریح میکند که ) هجری487متوفی (یک �فر حمقق عرب عبداهلل بن عبدالعزیز ا�دلسی 
یک کتابی که بصورت  خمتصر تاریخ ارمنی را در قرن  پنجم » خراسان در لغت عبارت از مطلع آفتاب است 

میکند که آ�را موسی خور�ا�سی مورخ ارمنی قرن  پنجم میالدی �وشته است از روی جغرافیای میالدی بیان 
فالت ایران را به چار کوست یا �احیه تقسیم کرده است «:بطلیموس این مناطق شرق را  اینطور تقسیم کرده است 

) قفقاز( کابکوه؛ کوست خور بران در مغرب ،کوست �یمروز در جنوب ،کوست خراسان در مشرق ، و کوست
هرات و (و کاتاشان  مهین مولف کوست خراسان را از مهدان و گومش تا مرو رود و هرو» .در مشال 
،هروم )خوست و فر�گ(، وست گوزگا�ان، ا�دراب ) طالقان(تالکان)افشین  غرجستان( بژین) پوشنگ

، شیر بامیکان )بلخ(میک، هبلی با)ولواجل(،ورجان )از مربوطات بلخ(،پیروز خنجیر )زم(زمب )مسنگان(
  .میدا�د ) بامیان(
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 کلمۀ پهلوی  موجود است که بعد از عصر 80در پهلوی یک رسالۀ کوچک است که بنام شرتو های ایران  در 
) قاین( کاین ت خراسان را از گومش و گرگان تا منصور دوا�قی خلیفه عباسی تالیف شده و در آن کوس

  91.امتداد  میدهد)بلخ بامی (تا مسر قند و خبل بامیک 

ان دوره های اسالمی  روایاتی درین باره موجود میباشد از مجله عبداحلی بن در بین �ویسندگان و مورخ
ضحاک گردیزی در کتاب تاریخش که بنام زین االخبار یاد میگردد �ام خراسان را تا عهد ارد شیر 

ن یکی بودی ، او چهار اصبهبد و پیش از وی اصپهبد جها« :پیش می برد و گوید) م241-224(بابکان
وسومی مغرب او را داد و سه دیگر . دو دیگر اصبهبد خربران اصبهبد . خنستین اصبهبد خراسان : کرد

  »�یمروزان اصبهبد و �احیت جنوب او را داد و چهارم آزربایجان اصبهبد و �احیت مشال او را داد 

  :بعد ازین در باره خراسان گوید 

و . دوم مرزبان بلخ و طخارستان . یکی مرزبان مرو شایگان : ن را چهار مرزبان کرد و اردشیر مر خراسا«
  ».و چهارم مرزبان هرات و پوشنگ و بادغیس. سیوم مرزبان ماوراءاهنر

 حدود خراسان را در دوره ساسا�ی 37یکی از جغرافی دا�ان  بنام هرتسفلد  در شرح کتیبۀ بایکلی در صفحه 
  : ست چنین قید کرده است  ا

طی را وشۀ جنوب شرقی  حبیرۀ خزر  خدر سلسله جبال الربز بگ)هتران کنو�ی(از حدودری «  
و مرو گذرا�یده به کرکی و جیحون ) خجند(کشیده و آ�را بلطف آباد  برسا�ید ، و از آجنا از جتند 

 کنید ، که از وصل کنید ، و بعد از آن مهین خط را از کوه حصار به پامیر و از آجنا به بدخشان پیوست
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بدخشان با سلسله کوههای هندو کش هبرات و قهستان و ترشیز و جنوب خواف برسد ، و واپس 
    92».حبدود ری وصل گردد

�وشته ا�د یکی از مسکوکات زبان  پهلوی ) خراسان خدای (مهچنین در مسکوکات یفتلی �یز بنام خراسان خواتاو 
وی دیگر مهین سکه �یمتنه مو�ث در حالیکه هالۀ از و در ر.�قر گردیده است » تگین خراسان شاه«

عین مهین شکل را .�ور از فراز آن ساطع است �قر شده است که �شان دهنده  �شان سرزمین خراسان است
  . م  در سکه خود ضرب زده است 613خسرو دوم حین  اشغال خراسان از �زد هفتالیان در حدود 

ن  در اثار خود اشارتی داشته ا�د که مبین �کاتیست که در فوق تشریح جغرافیا �ویسان عرب �یز در مورد خراسا
  :شد

گوید که ابوزید بلخی مؤلف صورت االرض که امام این فن است ) ه537(حممد بن امحد البشاری مقدسی 
ارا تا جیجون تقسیم منوده ، که در جا�ب باالی آن از فرغا�ه و خب) ماورا و مادون النهر ( خراسان را بر دو جا�ب 

و بقول مطهر بن طاهر طول خراسان از حدود دامغان تا جماری جیهون . هم داخل بود )تاشکند(صغد و شاش 
  )مسالک و ممالک(تا ختل و شغنان و بدخشان و واخان تا حدود هند میرسد ) آمودریا(

 ایلغار مغول چشم دید دا�ان خبیر دوره های اسالمی است بالد خراسان را قبل از یاقوت محوی �یز که از جغرافی
  :خود را جنین �گاشته است 

دود آن به طخارستان و غز�ه و سیستان  و  جوین و بیهق آغاز شده و آخر ح رود عراق از آزاد  خراسان
اول ربع ابر شهر مشتمل بر �سا و  رو قهستان و : که متصل هند است میرسد ، و دارای چهار ارباع است 

مرو شاهجان و سرخس و �سا، ابورد :ربع  دوم . اد غیس و طوس و طا ران طبسین  و هرات و فوشنج و ب
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وربع سوم فاریاب  و جوزجان و ختارستان علیا و . و مرو  رود و طالقان و خوارزم و امل باالی جیحون
ربع چهارم  ما واءالنهر از خبارا تا . خُست و ا�دراب و بامیان ، بغالن و ولواجل و رستاق و بدخشان 

  .و سغد و فرغا�ه و مسر قند) اشکندت(شاش

  :در ابیاتی از خراسان وصف کرده است ) ه292(مؤرخ عرب امحد بن واضح یعقوبی 

  علت مسرقندان بقال هلا زین خراسان جنته الکور 

  :شاعران دری زبان در عصر های خمتلف در مورد خراسان چنین سروده ا�د

د را در دره یمگان بدخشان عین خراسان �شیمن خو) ه481-394(�اصر خسرو قبادیا�ی بلخی 
  :دا�د 

  کسی چرا طلبد در سفر خراسان را  مرا مکان خبراسان زمین به یمگان است 

  :بلخ و رودک و مسرقند و بست را در خراسان مشارد آجنا که گوید)ه432(منوچهری دامغا�ی متوفی 

   هکذابو شکور بلخی و بو فظل بلخی    از حکیمان خروسان کوشهید و رودکی 

اما در قرن  پنجم و ششم  مناطق ماورای آمو را خراسان �شمار�دی که علت آ�را حبیبی  ا�فصال سیاسی 
در مدح �ظام امللک علی خطیبی ) ه530(و مثال می آور�د که عثمان خمتاری غز�وی . گمان زده ا�د

  :مسر قندی گوید

  رفت قیامچنا�ک ملک مسرقند از او گ    م بودمهیشه ملک خراسان بران مقد
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  زبوعلی بنظام آمد و علی �ظـــــــــام    مهه جالل   خراسان   و   ماواءالنهر

  :�یز گوید) ه580(و اوحد الدین حممد ا�وری ابیوردی بلخی

  ی غیرت  خاک ره گرگا�ج و کاجاز بال    آخر ای خاک خراسان داد یزدا�ت  جنات

  :  آغاز فتوحات اسالمی در خراسان 
 قسمیکه قبالً �یز در خبش های گذشته  یاد آور شدیم که بعد از سقوط :جبهۀ مشال  خراسان

بدست خسرو دوم ساسا�ی گردید ) مهادژ(کوشا�یهای مشال  که منجر به حریق  معبد سرخ کوتل بغالن
�یز آخرین )  گریک  و بودیک–با فرهنگ ها و ادیان بودایی ،برمهایی ،ویدایی (و دولت کوشا�ی  یفتلی

معیار های متد�ی و سقافتی خود را با فرهنگ دیرپای خود از دست داده  .  را پیموده دوره عروج خود
بود�د و دولت های ساسا�ی که در قسمت های  غربی خراسان استیال داشتند �سبت مهچشمی ها و 
خود خواهی های خا�وادگی جمال رسیدگی مبناطق  زیر سیرته خود را �داشتند و از جا�بی دولت 

بودایی و رتبیلیان �یز بنیاد های ملوک الطوایفی را )لویکان(و کابل شاهان و  غز�ه شاهان های سیستان 
ایجاد کرده بود�دکه از دیر زمان وحدت و یکپارچگی ایکه ملت را هبم پیو�د و اتصال می خبشد از بین 

ت معنوی در هر گوشه و کنار مطلق العنا�ی و بی  قاعدگی رواج داشت  که در جمموع قدر. رفته بود
خراسان بزر گ را دستخوش طوفاهنای هوالناک ساخته بود از مهین سبب سر زمین های خراسان 
گاهی از جا�ب مشال از طرف ترکهاو زما�ی توسط حکومات  مذهبی  برمهنی هند بنفاق کشیده 

ها یعنی متصل زما�یکه امپراطوری اریا�ای کبیر را اقوام اریایی از  مشال هند تا  غربی ترین قسمت . میشد 
به دریای خزر و اسور رهربی میکرد�د اکنون به  هزاران واحد اداری و ملوک الطوایفی  تقسیم شده بود که 
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بار مهۀ این �ا مالیمات بدوش طبقه  کار گر و دهقان و یا پیشه ور بود که هر آن ا�تظار یک فجر جدید را 
ع که شامل دولت مقتدر فارس و ساحات مهزمان با این وض. خراسان در طلوع جدید ا�تظار داشت 

. خراسان �یز میشود منطقه رویاروی با یک  دگر گو�ی عظیم را که در حال آبسنت بود ا�تظار می برد 
  و در مهین زمان  طلوع آفتاب اسالم این مرتبه از افق مدینه جبا�ب فارس و خراسان  مشعشع گشت ؛

ام ظهور اسالم خراسان  در شرق و غرب و در مشال و با وصفی که  در باال روشن  و توضیح شد ، هنگ
جنوب در دست شاهان و فرما�دهان  متعدد اداره میشد که اینها دارای کیش ها و زباهنا و ثقافت و 
فرهنگ های خمتلف را در حمدوده متد�ی خراسان دارا بود�د که هیچکدام این عوامل دارای سازماهنای 

  .اداری مرکزی �بود 

. ن از هجرت �گذشته بود که خلیفه برزگ اسالم حضرت عمر بر مسند خالفت �شست هنوز ربع قر
این در حالی بود که لشکر دلیر و پر شجاعت  اسالم با روحیه قوی و سرشار از ایمان خبدا امپراطوری کهن 

ال در و  پر قدرت ساسا�ی را از پا در آورد و یزدگرد ساسا�ی اخرین شاه از این سلسله بعد از �ربد جلو
با آتش مقدس زردشتی از راه اصفهان و ری و کرمان  به مرو ) ه21(و هناو�د در سال ) ه16(سال 

خراسان    فرار کرد که سر اجنام در آجنا بدست آسیابا�ی بقتل رسید و  گوشوار ها و دست بند ها و 
رت دست بند های کمربندش به در بار عثمان خلیفه سوم رسید و چنا�یکه  پیغمرب اکرم در حین مهاج

کسری را به سراقه وعده داده بود  توسط خلیفه به وی تفویض گردید که از شگفتی های تاریخ 
  .بشمار میرود

هجری احنف بن قیس بود او که از راه 22یا18اولین سردار لشکر اسالم در مشال خراسان در سال 
ا در آجنا به حکومت طبسین خبراسان داخل شده بود هرات را جبنگ کشود  و صحاری عبدی ر
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ی وقت. از �یشابور تا طخارستان کشودگذاشت و بعد از آن مرو رود بلخ و صفحات مشالی را تا بلخ و 
  .احنف بن قیس متیمی از ختارستان به مرو باز گشت کرد ربعی بن عامر را در آجنا گذاشت 

ت که لیثرسید ، و این در حا هجری عمر مقتدر ترین خلیفه اسالم  در مدینه بقتل 23در ماه اخیر سال 
یزدگرد  ساسا�ی به امید کمک خاقان ترک و چین در خراسان منتظر کمک میباشد که در فصول 

  . گذشته شرح مفصل آن گذشت

چون یزدگرد در مرو کشته شد  روابط .  حضرت عثمان بن عفان جبای عمر خلیفه دوم �شست 
 هجری عبداهلل 29 تا 28از سال . رب دوستا�ه بود فرما�دهان بومی از مجله ماهوی سوری با فاحتان ع

در . بن عامر بن کریز سر لشکر بیست و پنج ساله عرب  بر خراسان از طرف خالفت فرما�دهی داشت 
هجری بدروازه های خراسان طبسین و 30مهین وقت احنف بن قیس متیمی مرد با جتربه عرب  در سال 

بامردم این سرزمین با شش هزار ) قهستان(از فتح کوهستان یا جبال با بقیه قوای یفتلیان در آویخته و بعد 
و سایر گماشتگان ابن عامر در  خراسان حامت بن �عمان در مروشاهجان و . درهم صلح کرد 

احنف بن قیس متیمی در مرو رود و عبداهلل بن حازمه بلخی  در سرخس و خلید بن عبداهلل حنفی یا اوس 
  .بن ثعلبۀ لیثی در هرات 

ابر شهر طوس و ابی ورد و �اسا تا سرخس و مرو از طرف امین بن امحر یشکری به فرما�دهی  عبداهلل بن 
  .هجری کشوده شد 31عامر در سنه 

  .لشکر دیگر عرب به قیادت یزید جرشی زام  �شابور و باخرز و جوین را فتح کرد

  .ابن خازم سرخس خرسان را که رادویه در آجنا مرزبان بود بکشود 
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هجری مرز بان مرو رود را که از زمان کسری مرزبا�ی  داشت حماصره کرد 32احنف بن قیس در سال 
لیکن مزربان امان خواست و مرو را به مصاحله بکشود که جریان آن در خبش های گذشته از قول طربی 

  .شرح شد

 32 پوشنگ در سنه لشکر کشی بی ما�ند عبداهلل بن عامر سردار و سپه ساالر عرب  هبرات و بادغیس و
بقیادت خلید بن عبداهلل حنفی که هبرات  لشکر کشید و تا زما�یکه عبداهلل بن عامر بالشخصه با 

فرما�روای هرات بقبول یک ملیون  . سپاهیان خود در این جنگ اشرتاک �کرد�د شهر هرات کشوده �شد 
   93.درهم جمبور به صلح شد 

  :     جنبش قارن خراسا�ی
س از قتل یزدگرد چاره ای �دید�د جبز اینکه سرزمین شان را در مقابل جنبش تازیان که مردم خراسان پ

زیرا تاریخ شاهد است که .متام فارس و خراسان را  استیال کرده بود�د چاره ای جبز در اویخنت �داشتند
و اگر روح مردم خراسان تسخیر �اپذیر بوده و  هیچگاهی از طریق ارعاب این مردم تسلیم �شده ا�د 

چه در تاریخ .  روی مصلحت بوده است  �ه واقعیت بعضی اوقات تسلیم هم شده ا�د ازهم در
جنگهای خراسان مکررًا برمیخوریم که یک منطقه چندین مرتبه فتح  میشود و واپس حبالت اصلی خود 

  :قرار میگیرد که منایندگی از فرمان �اپذیری و سلحشوری این  مردم است

ار خالفت رفت این فرصت دفاع ی عبداهلل بن عامر از خراسان بدربهجر32ر سال چنا�چه زما�یکه د
هبرت مبردم خراسان دست داد  و مردم �احیۀ طبسین ، باد غیس  و هرات و قهستان بقیادت یکی از 
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سرداران این سرزمین که قارن �ام داشت بر تازیان مقیم در خراسان شورید�د و احنف بن قیس که تا 
  .حالت پیشروی بود با سراسیمگی باز گشتمسنگان در 

چون ابن عامر عبداهلل بن حازم سندی را بقیادت لشکر تعین کرده بود احنف خنواست در این معامله پا 
پیش کند بلکه بر تقویه استهکامات خود افزود و دفاع از سرزمین های به شورش کشیده شده را در 

ته بود به عبداهلل بن حازم سندی  گذاشت زیرا او عامل امیر حالیکه  عبداهلل بن عامر به داراخلالفه رف
عبداهلل بن حازم با چهار هزار . او که از مقابله خود را کنار کشیده بود  �زد ابن عامر رفت . خراسان بود 

عسکر جان سپرده اش که هر یکی بر سر �یزه های خویش چارچه های مشتعل شده با �فت را داشت که 
معسکر قارون محله برد�د و عدۀ از ایشان را بکشتند که در میان کشته شدگان شب هنگامان به 

  .قارون سردار لشکر خراسان �یز بود 

. هجری احنف بن قیس مروشاهجان را بصلح  کشود و بعدًا مرورود را با جنگ حاصل کرد33در سال 
ز گرفت و با مردم آجنا صلح عبداهلل بن عامر  ساالر لشکر اسالم خود بالقوه بیامد و در ابر شهر مرک

  94. منود

به خراسان آمد و ) رض( از هجرت جعده بن هبیره خمزومی  داماد  و پسر خاله حضرت علی 37در سال 
وی در خراسان به . براز بن ماهویه دهقان مر و بتمام دهقا�ان �امه  �وشت  تا خراج را به جعده بپرداز�د 

رمحن بن ابزی خزاعی که شخص پاکدامن و �یکو دین بودو در بعد او عبدال. فتوحات زیادی �ایل آمد 
) رض(خراسان رسم های �یکو جبا گذاشت مقرر شد و هنوز او خبراسان بود که حضرت علی 

  95.بشهادت رسید 
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  :وب خراسان و ختم مقاومت شاه سیستانفتوحات در جن

اه کرمان به سیستان آمد هجری اواخر خالفت عمر خلیفه دوم لشکر فیروز اسالمی از ر23حدود سال 
و عاصم بن عمرو متیمی و عبداهلل بن عمیربا لشکری به زر�ج پایتخت سیستان محله کرد�د و مردم در شهر 

گی رزسرزمین سیستان حملی ب. یرا شد�د زر�ج حصاری شد�د که سر اجنام با پرداخنت باج صلح را پذ
  .بود که تا کندهار و غز�ه  پیوستگی داشت

ی که حضرت عثمان جماشیع بن مسعود سلمی را به سیستان فرستاد ، در این بار هجر30در سال 
در جنگ های مقاومت که مردم سیستان اجنام داد�د بسیاری . مقاومت مردم سیستان زیاده تر گشت 

زما�یکه عساکر جماشع از زر�ج و بست و زمین داور و سیستان روی . از سپاهیان  جماشع بقتل رسید
د در مسیر راه قشون وی از اثر سرما و برف و یخبندان زیاد  تلف شد�د به قسمی که بکرمان هناد�

زما�یکه حضرت عثمان از هزیمت جماشع  که از . هیچکس از آن حتلکه جبز فرما�ده شان �رُست 
سیستان باز گشته و متام قوای خود را از دست داده بود خرب یافت  ، پس ربیع بن زیاد حارثی را با 

  .ران به عبداهلل بن عامر فرستاد تا بکشودن دو باره سیستان جهد کنندلشکر گ

را به صلح کشود ، و مردم کرکویه در پنج میلی زالق دست از پیکار )  جالق(فهر زالق (ربیع پهره کرمان 
ولی زما�یکه سپاه  جماشع از دریا هلمند گذشت در منطقه .و اهالی هیون �یز صلح کرد�د.کشید�د 

و زوشت سه میلی زر�ج رسید�د سپاه مقاومت سیستان بیرون آمده و حرب سختی کرد�د و از وادی �وق 
  .مسلما�ان بیشرت کشته شد 
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مردم سیستان در �اشر و دوشرواد که از روستا های زر�ج میباشد سخت مقاومت کرد�د و از �ظر تاریخ 
پاد شاه . از آن مسلما�ان بود�ویسان اسالمی این یک جنگ عظیم بوده است ، اما باوجود آن پیروزی 

 �ام او را پرویز  مرزبان  ذکر کرده است اما در تاریخ سیستان ایران بن رستم بن آزاد خو بالذریسیستا ن که 
او از ربیع بن زیاد سر لشکر اسالم امان خواست و شرایط صلح وی از طرف ربیع . بن خبتیار آمده است 

در مقابل پرداخت غرامت جنگی بروی مسلما�ان  گشایش پذیرفته آمد و اینبار سیستان به صلح 
  . یافت 

  :چه عاملی باعث پذیرش و پیشنهاد صلح از مرزبان گردید 

ربیع رفت و سپاه بر گرفت ، هیرمند بگذاشت ، سپاه «در تاریخ سیستان  آمده است که   
، و از سیستان بیرون امده پیش ، حربی سخت کرد�د، و بسیار از هر دو گروه کشته شد 

باز )شهر زر�ج(مسلما�ان بیشرت کشته شد باز مسلما�ان �یز محله کرد�د ، مردم سجستان به مدینه 
گشتند، پس شاه سیستان ایران بن آزاد خوبن خبتیار ، مؤبد موبدان ،را و بزرگان را پیش 

این کاری �یست که به روز و سالی و هبزار خبواهد گذشت، و ا�در کتاهبا :خوا�د و گفت 
یداست ، و این دین و این روزگار تازمان سالیان باشد و بکشنت و حبرب این کار راست �یاید ، پ

مهه گفتند که ثواب اید . و کسی قضای آمسا�ی �شاید گردا�ید ، تدبیر آ�ست که صلح کنین 
اما با . پس رسول فرستاد که ما حبرب کردن عاجز �یستیم ، چه این شهر مردان و پهلوا�ان است . 
دای تعالی حرب �توان کرد ، و مشا سپاه خدائید ، و ما را ا�در کتاهبا درست است بیرون آمدن خ

و این دولت دیر بباشد ، ثواب صلح باشد تا این کشنت از هردو  . مشا و ان حممد صل اهلل علیه وسلم
از خود چنین واجب کند که دهقان  : رسول پیغام بداد ؛ ربیع گفت. طرف گروه بر خیزد 
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امان داد و فرمان داد که سپاه را که سالح از . یگوید و ما صلح دوست تر از حرب  داریمم
پس بفرمود تا صدری . دست دور کنید و کسی را میازارید ، تا هر که خواهد مهی آید و مهی شود

بساختند از کشتگان و جامه افگند�د بر پشتها شان ، و هم از آن کشتگان تکیه گاهها 
و ایران بن رستم خود بنفس خود و بزرگان وموبد موبدان . د بر آجنا بنشست ساختند ، بر ش

چون به لشکر گاه ا�در امد�د  بنزدیک صدر آمد�د ، او را چنان دید�د ، فرود آمد�د . بیامد�د 
چون .و باستاد�د، و ربیع مردی دراز باال و گندم گون بود، و د�داهنای بزرگ و لب  های قوی

  : را بدان حال بدید ، و صدر او از کشتگان، باز �گرید و یاران را گفتایران بن رستم او

! میگویند اهریمن بروز فرا دید �یاید ، اینک اهریمن فرا دید آمد ، و ا�در این هیچ  شک �یست   
پس ایران بن رستم از . ربیع خبدید بسیار .که او چه میگوید؟ ترمجان باز گفت:ربیع بپرسید

پس مهان . ما براین صدر تو �یاییم ؛ که �ه پاکیزه صدری است :  ، و گفتدور او را درود داد
جا جامه افگند�د و بنشستند ، و قرار داد برو، که هر سال از سیستان هزار هزار درهم بدهم 
امیر املومنین را ، و امسال هزار و صیفت خبرم و بدست هر یک جام زرین ، و بفرستم هدیه ها براین 

    96». خط ها بداد�دمجله بکرد�د  و

ربیع که مدت دو سال و شش ماه در سیستان عامل عبداهلل بن عامر بود سنا رود قر�ین را فتح کرده تا 
ای عرفا�ی که در تاریخ صوفیه منشی و کاتب  ربیع یکی از شخصیت هباید تذکر داد که  . بست رسید 

یان  شیخ حسن بصری میباشد که متام جهان اسالم در خط اول قرار دارد و از سر سلسله �سل اول صوف
  .خطوط سلسله های طریقت در تصوف اسالمی از او میگذرد 



 330

چون ربیع از سیستان برفت مردم سیستان بر مسلما�ان عاصی شد�د و بنای : عبدارمحن بن مسره
اغتشاش و شورش راگذاشتند حضرت عثمان یکی از شخصیت های مدبر و کاردان را که 

  .  �ام داشت جبا�ب  خراسان به سیستان  فرستاد عبدالرمحن بن مسره

با رسیدن او بدروازه های سیستان پرویز بن ایران بن رستم  با وی صلح کرد ابن مسره به کش  ، رخش و  
زما�یکه حضرت . و بست و زابل را �یز بکشود . زمین داور تاخت بت زور را در زمین داور بر کند 

 هجری  به امیر مبن امحر یشکری سپارید 35 مسره سیستان را در سنه عثمان بقتل رسید عبدالرمحن ابن
  .که با خمالفت سخت زرجنیان  مواجه شد و یشکری را از آجنا را�د�د

دراین حین که حضرت علی زمام خالفت را به عهده گرفت در سیستان حسکه مبن عتاب حبطی  و 
د بر زالیق و زر�ج مستولی  شد�د و حضرت عمران بن فصیل برمجی که از طایفه دزدان صعالیک عرب بو

علی عبدالرمحن بن جروطایی به سیستان گماشت که از طرف حسکه بقتل رسید و حضرت علی 
ربیعی بن کای عنربی را با چهار هزار �فر به سیستان گسیل داشت تا بسرکوبی حسکه بپردازد که در 

  .�تیجه عسکه کشته شد و قوایش �یز از بین رفت

  :  وبی  خراسان مناطق جن 
 هجری در زمان خالفت  حضرت عثمان ، لشکریان عبداهلل بن عامر بن ربیعه 30در حدود سال 

و مکران رسیده بود�د ولی �سبت مشکالتی که در ) گنداره کنو�ی بلوچ(حکمران خراسان تا قندابیل 
  .منطقه اعرابرا هتدید میکرد حضرت عثمان به ایشان اجازه  پیشروی �داد



 331

حدود قالت ) کیکا�ان(هجری سربازان اسالم از سیستان بر آمد و تا کوهستاهنای 38اخر سال در او
کنو�ی بسر لشکری ساغر بن دعر  و یا بقول بالذری حارث بن مره عبدی به امر حضرت علی پیشروی 
کرد�د که بعد از خمتصر پیروزی در مقابل بیست هزار مرد پیاده کیکان شکست خورد�د  و در سال 

  .هجری حارث با بسا در این حمل مقتول گردیند42

  ):   هجری36(فتح کابل بدست عبدارمحن ابن مسره  
در قرون اول هجری  درزابل دود مان رتبیلیان و در کابل، کابل شاهان  مستقر بود�د، مهچنان بر  غز�ه و 

 و هرات سوریان حکم گردیزلویکان و بر بامیان شیران  و بر والیات مشالی هندو کش تگینان ، بر غور
  .  این خا�داهنا از مردمان بومی آریایی و از بقایای یفتلی ها و کوشا�یها بود�د 97.میرا�د�د

  .هجری از طرف معاویه ابن ابی سفیان عبدالرمحن بن مسره بصفت امیر خراسان  تقرر یافت 36در سال 

 شیخ  حسن بصری و عدۀ دیگری از ابن مسره با مجعی از اکابر �امدار عرب از قبیل عباد بن  حسین ،
این گروپ کاری که از فهم و درایت کامل بر خوردار بود�د اولین مسجد . دا�شمندان با وی یاور بود�د 

جامع  را در سیستان بنیاد هناد�د که این مسجد  جامع مبرکز تبلیغات اسالمی  با گسرتدگی کامل  
�ان  فراهم  ی  مجاعه های تدریس برای مسلمابصرگشایش یافت که توسط مدرس بزرگ آن شیخ  حسن 

ابن مسره بعد از ترتیبات  و ا�سجام این مرکز مهم مسلمین  از راه خواش و بست به رخج .گردید
و زابلستان آمد ، و مردم اینجا ها را که دوباره مرتد شده بود�د به ارعاب و زما�ی هم به ) قندهار کنو�ی(

او از آجنا بکابل کشید و مردم را در آن طرف دژهای کابل . ختاستمالت و صلح مطیع  و منقاد سا
ابن مسره و مهکارش ابن خازم بزور شهر . حصاری کرد و بوسیلۀ منجنیق رخنه یی در  دیوار وارد آورد 
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 فاعه عبداهلل  ردر این جنگ  فضالی صحابه پیغامرب اسالم �یز اشرتاک  داشتند که ابو. کابل را گرفتند 
او کسی بود که در جنگهای سیستان �یز با ابن مسره .  در کابل کشته شد 44ی در سنه بن حارث عدو

�ام او را ابو رفاعه متیم بن . اشرتاک کرده بود و شیخ احلدیث و راوی گفتار های پیغامرب اسالم �یز بود 
ر شرق کوه اکنون مزار او  د. اسید هم آورده ا�د که کنیت وی ابو قتاده عدوی �یز ضبط گردیده است 

 بنا بر روایاتی که  در 98.شیر دروازه در دامنه شهدای صاحلین  در شهر کابل زیارتگاه و مشهور میباشد 
افوات مردم کابل �سل بنسل �قل شده است در این جنگ  یک لک �فر از  سپاهیان اسالم اشرتاک داشته ا�د 

ت گرفته است که �ام منطقه  گاه تا چهل ستون صورر دامنه های کوه شیر دروازه از گذرکه د
  .جنگلک  مشهور در کابل مبین مهین �ام می باشد

ابن مسره یکی از خردمند ترین فرما�دهان خود را در این جنگ  توظیف کرده بود  که از مدت بیست سال 
در جبهات خراسان در لشکر اسالم جا�بازیهای بیشماری کرده بود بنام مهلب بن ابی صفره ملقب به فارس 

از جا�ب دیگر شاه کابل که شخص با مهیت و . فرسان یعنی سوار سواران حبرب گماشته بود ال
  : چنین �قل کرده است88دالوری بود بنفس خود حرب میکرد که مولف تاریخ سیستان در صفحه  

شاه کابل حرب به �فس خویش مهی کرد ، مردی بود که هیچکس باو برابری �کرد،بسیار بکشت  « 
چون مهلب  بدید، محله کرد بر کابل . �د هزار مسلمان بر دست او شهید گشت تا بیست و ا

شاه و شاه کابل ا�در آن وقت باز گشته بود سوی سپاه خویش ، و �یزه به درع ا�در شد ، بکابل 
بگشت و دیگر سو پیش روی او بدرع بیرون آمد ، مهلب �یرو کرد که باز آرد . شاه ا�در �شد 

ه خواست که کابل شاه را از پشت اسپ برباید ، تا او بقوت گردن اسپ به ، چندان قوت کرد  ک
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و ا�در . بر ا�در گرفت اسپ بر جای ما�د ، آخر �یزه بر کند و کابل شاه بتاخنت از پیش او بشد 
  ».با اینچنین سپاه حبرب چیزی �توان کرد! �ه: وقت کس فرستاد و صلح کرد ، و گفت 

  .اه فیلدار کابل شاه جنگید و عاقبت او را جمبور به صلح کرد مصعب با بیست و هشت هزار سپ

تاریخ سیستان در این مورد �یز مطالب جالب دارد که مطالعه آن خالی از دلچسپی و فایده �یست و ما را 
  :قادر میسازد تا �یاکان خود را بشناسیم که دارای چه صفات و �یاتی بوده ا�د

د ، او پیش آمد با لشکر ساخته و  هفت ز�ده پیل ، با هر پس چون حبرب کابل شاه عظمی رفتن«  
ز�ده پیلی چهار هزار سوار ، و حربی سخت مهی میکرد�د ، و سپاه اسالم از پیالن فرار مهی 

  . کرد�د ، و کسی پیش دستی مهی �کرد 

 چون مهلب چنان دید ، پیش دستی کرد و پیش ز�ده پیل ا�در شد ، و پیل بان  پیل بروی افگند،  
پیالن دیگر و سپاه هبزیمت باز گشتند ، و  سپاه اسالم . مهلب ز�ده پیل را برب یکی �یزه بزد 

دست بر کشنت برد �د، تا بسیار از ایشان بکشتند و بیشرت اسیر کرد�د و فتحی چنین بزرگ بر 
  » .دست مهلب  ببود

ری از کابل ، به فتح والیات  هج44ابن مسره بعد از فتح کابل  مهلب را سپهساالری بداد و او در سال 
شرقی روی آورد و بنه  و الهور را بین ملتان و کابل فتح  گرفت و جنوبًا تا قیقان  پیشرفت که االزدی 

  :شاعر عرب لشکر کشی مهلب را  در بنه چنین ستوده است

   کا�و اخیر جیش املهلبببنه    امل تر ان اللزد لیلتة بیوا
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   رجال  لشکر مهلب را که شبی در بنه بوده ا�د آیا �دیدی ازدیان هبرتین: یعنی 

مهلب با لشکریا�ش جبا�ب سند کشید و معلوم �یست این پیشروی از طریق دره خیرب  و یا دره سوات و 
مسلم این است که او  تا الهور  . باجور بوده و یا هم از طریق فالت بلوچستان  این پیش روی تو ام  بوده است 

  . با بلوچان قیقان  �یز جنگیده استشتافته و در مسیر راه

�ظر به شواهدی که تاریخ سیستان یاد میکند  مسره  در مرتبه اخیر در سیستان مدت سه سال بود  در 
شیخ  حسن بصری و بعضی . زمان او مناطق کابل  و اکثر والیات خراسان و سند بدین اسالم گروید�د 

او پس از اجنام این ماموریت خطیر . دم عرضه کرد�د دیگر از فقیهان دین اسالم را بصورت درستش مبر
هجری بدربار معاویه  رفت و پس از مرخصی او ربیع بن زیاد 45و حیاتی و سودمند  در سال  

هجری  فرمان 50بفرما�دهی سیستان گماریده شدو عبدالرمحن این سردار �امور  اسالم در سال 
    99.یافت و حبق پیوست

  :هجری41 بلخ و مضافات آن در سال
در زما�یکه فتنه های داخلی داراخلالفت اسالمی را فرا گرفته بود و  حضرت  علی چهارمین و آخرین 

مردم هرات و . خلیفه پیغامرب اسالم  شهید شد و امام حسن امر خالفت را  به  معاویه باز گذاشت 
 گسستند ، اما پوشنگ و بلخ یعنی  خراسان شرقی  با استفاده از  فرصت ربقۀ اطاعت عرب را

حضرت معاویه خراسان را با امارات بصره به عبد اهلل بن عامر گذاشت  که مرد جوان کار آزموده یی 
  .بود ، و عبداهلل  بن عامر از طرف  خود قیس بن هیشم سلمی را بر خراسان والی ساخت 
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لخ را که معبد مشهور و قیس  هرات و صفحات مشالی را مطیع گردا�ید ه و تا بلخ  پیش رفت ، و �و هبار ب
قدیم بود  ویران منود ، و مردی را که  عطا بن سائب خشک �ام داشت بر بلخ گماشت ، عطا در سه 
 فرسخی بلخ بر سه هنر آن پلهای را بست که به قناطیر عطا شهرت داشت ، مردم بلخ  از قیس  خواهشمند

 هرات و پوشنگ و باد غیس بصلح والی با ایشان صلح منود  و عبداهلل بن عازم را به. صلح  گشتند 
  .گردا�ید 

فرز�د مسیه و برادر استلحاقی معاویه بر بصره و (میالدی زیاد بن ابوسفیان 665/هجری45در سال 
خراسان و سیستان وملحقات آن حبیث حاکم گماشته شد ، وی از طرف خود اشخاصی را بر این 

  :خبش منودسرزمین حاکم ساخت ، و خراسان را بر والیات ذیل 

   امیر بن امحر بشکری و از او خنستین بار عرب را در مرو ساکن ساخت بر والیت مرو

  . خلید بن عبداهلل حنفیبر ابر شهر �یشاپور

  .و طالقان قیس بن هیتمبر مرو رود و فاریاب 

  . �افع بن خالد طاحیبر هرات و بادغیس و قادس و پوشنگ 

حکم بن امر بود و او را ) ص( را که از صحابه های پیغامرب و در راس این اشخاص مرد صاحل و عفیفی
 و بقول ابن اثیر 100.  وی بر عالوه والیات ، در مشال آمو �یز پیشرفت  گماستغفاری گفتندی 

غفاری اولین مسلمی است که از دریای آمو  آب �وشید و وضو ساخت و دو گا�ه برای یگا�ه 
  .گذارید 
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امیر املومنین  معاویه از من سیم و زر خواسته است ، پس باید آ�را بین مردم  : گویند که زیاد به او �وشت  
غفاری در پاسخش �وشت مبن کتاب خدا پیش از �امه امیر  رسیده است ، و بنا بر . خبش �کنی و بفرستی

            101.هجری  در مرو خراسان مبرد50این سیم و زر را بین مردم تقسیم کرد ، و بعد از آن در سنه 

 هجری در گذشت و پسرش عبداهلل بن ربیع  دو ماه بعد در مرو مبرد ، 53چون ربیع بن زیاد  حارثی در سال 
در این وقت زیاد بن ابی سفیان �یز از جهان رفت ؛معاویه ، عبید اهلل بن زیاد را که جوان  بیست و پنج ساله بود ، 

و چهار هزار لشکر عرب از جنوب آمو بر خبارا و هجری با بیست 54بر خراسان والی گردا�ید و او در سنه 
بیک ملیون در هم صلح کرد  و عبید اهلل تا دو )ملکه خبارا(والیات مشالی آمو محله منود  و با قبج خاتون  امیر خبارا 

هجری سعید بن عثمان بن عفان به والیتی خراسان 56و در سال . سال دیگر در خراسان حکمران ما�د
ارا فتح کرد و در این جنگ قثم بن عباس پسر کاکای پیامرب اسالم �یز اشرتاک داشت که در خبارا  منسوب و او خبار

هجری عبدالرمحن بن زیاد بن ابی سفیان که مرد  شریفی بود به خراسان 59در سنه .شهید و مدفون گشت
  . فرستاده شد 

دالرمحن را بر خراسان و سیستان  یزید بن معاویه سلم بن زیاد برادر بیست و چهار ساله  عب60در سال 
  . محکران گردا�ید و او تا مرگ یزید در خراسان حاکم بود

در زما�یکه یزید فوت شد سرداران  عرب بین خود  �اساز شد�د و خراسا�یان از این �فاق استفاده کرده  
  .ن خازم  غالب آمد شورید�د حتی در هرات در کاخ ابن خازم محله برده  و تازیان را حماصره کرد�د  اما اب

 هجری عبدمللک �امه ای را با وعده 72 زما�یکه �وبت  خالفت به عبدامللک بن مروان رسید در سنه 
امارت هفت ساله  خراسان به ابن خازم  خبراسان فرستاد  تا برای او از مردم بیعت بستا�د  ، اما ابن خازم 
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اگر بیعت ابن  :سورة بن اثیم خورا�ید و گفتخواهش عبدمللک را رد کرد و �امه اش را بفرستاده اش 
   102.طریده را به فرز�د حواری رسول اهلل ترجیح دهم ، فردا جواب خدا را چه  خواهم گفت

  

  . امیه پسر خود عبداهلل را هبرات فرستاد ، رتبیل او را بدست آورده بکشت 74سال 

  

  

  

  

  

  

  

  ذکر بعضی از سلسله های شاهی باز ما�ده از کوشا�یها
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که مقارن اسالم در خراسان حکم ییفتلی ها و سایر  تبار ها و 
  میرا�د�د

  خبش چهاردهم
 سیاهه های یباشد �اگزیر هستیم در تاریکی چون موضوع پژوهش موجود شناخت اجداد آریایی ما م

باز ما�ده از تاریخ این راه را گاه از وسط شروع کنیم و یا زما�ی  از ابتدا و یا آخر چرا که تاریخ 
لذا اینبار چند قدم بعقب بر .ذشتگان چیزیست که معموًال با ذهن آدمی توامیت و تداخل دارد گ

میگردیم و از اجداد آریایی مان که مقارن  ظهور دین اسالم و گسرتش آن جبا�ب سرزمین های فارس 
�اتی و خراسان در این سرزمین حکمراوایی وز�دگی میکرد�د الی آخرین دودمان آ�ان بطور موجز بیا

  :داشته باشیم تا سلسله تواصل �ژادی  این قوم با این سرزمین  کنده �گردد

  :چکیده مطالب

 تیزک و – تگینان – امرای مشال هندو کش – �بکیان – سلسله کابل شاهان – رتبیالن زابلی –لویکان 
جی هناران  امیر بن– امیر فوالد شنسبی – سوریان و شنسبیان – سوریان غور – شیران بامیان –شاد 

  . سلسله شاهان  غوری در خراسان_شنسبی 

یکی از دودماهنای شاهان حملی افغا�ستان است که در اواسط قرن دوم میالدی و از   :لویکان .1
بازما�دگان کا�شکای  کبیر است که مربوط خبا�واده  کوشا�یهای بزرگ میباشند که در کیتبه  یافت شده 
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 مها دژ بغالن که خبط ختاری میباشد میتوان معلومات  وسیق در مورد این بقول حبیبی یا در�وشاد سرخ کوتل
  .دودمان حاصل کرد  که در موزه کابل موجود است 

که  عبداحلی بن . لویکان  دودما�ی بوده است که در غز�ه و گردیز و اراضی مربوط آن سلطنت داشته ا�د
 صفار و  �ربد او با رتبیل شاهان که لیثحات  یعقوب ضحاک گردیزی  در کتاب تاریخ زین االخبار در مورد  فتو

  .از سالله مهین خا�دان است ذکر منوده است

در طبقات �اصری �وشته است که  چون الپ تگین بعد از حوادث ایام بغز�ین  مهچنان منهاج سراج جوزجا�ی
بعد از او پسر وی جبای پدر .. .افتاد و ممالک زاولستان را فتح کرد  و غز�ین را از دست امیر الویک بیرون کرد

بنشست و  با الویک جنگ کرد و هزیمت افتاد و به، خبارا رافت ، خبدمت منصور بن �وح ساما�ی ، و او را مدد 
رسا�ید و باز غز�ین را فتح کرد  و بعد از یکسال که اسحق در گذشت بلکاتگین را که مهرت ترکان بود به 

پری،به امارت �شست که مرد بد و �االیق بود که توسط  امیر سبکتگین  در بعد از وی امیر .امارت بر �شا�د�د 
   103. حمل چرخ لوگر شکست خورد

  :عبداحلی حبیبی معتقد است

 لویکان یک دودمان شاهی بود�د که در مناطق غز�ی ، گردیز و زابلستان  در عصر کوشا�یها  حکمرا�ی داشته 
  .داشته ا�د که مقارن قرن دوم مسیحی میزیسته ا�دا�د که با کابل شاهان مقاربت و خویشاو�دی 

 زبان غلجی پشتو را میدا�سته ا�د و وی ریشه لوی را بزبان پشتو که عبارت از بزرگ و سردار است تبین منوده و 
حتی معتقد است که از ایشان یک بیت پشتو  �یز بیاد گار ما�ده است ولی پوها�د حبیبی بیت پختوی باز ما�ده 

 ارائه �داده ا�د و غلجیا�یکه در وادی  �یز   غلجی را ذکر �کرده و در این ادعای خود کدام سند تاریخیاز لویکان
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 کدام و هلجه آن بیت را با   وردک ،و وزیر قرابت داده ا�د. غنه سکنا دار�د را �یز به مهین طایفه �سبت داده ا�د 
  .سندی موجود �یست

ا پذیرفتند و بت  های خود را پنهان کرد�د که بعدًا ارتداد منود�د و بت  های در زما�یکه این دودمان ظاهرًا اسالم ر
خود را آشکار ساختند که حبث  طویل  است و صرف مهینقدر  ذکر میشود که دودمان  لویکان در آن زمان  خان 

  . هجری میباشد 164یا خاقان �ام داشت که معاصر با خنجل  کابل شاه در 

 365صفاریان و لشکر اعراب سالیان سال دوام داشت که حکومت شاهی  اهنا در پیکار این دودمان با 
  .هجری بدست سبکتگین  پدر سلطان حممود  منحل شد

  :در غز�ه و گردیز این لویکان  به شاهی رسید�د

  ).میالدی160.(شیزوگرگ  پدر لویک بوسر است که �ام او در کتبه سرخ کوتل بغالن آمده است

  .لویک بوسر �ام دارد ) خداو�د زاده( لویخ بوسر، یعنی شاه فغفور -ی– پوهر – بگ -شای: لویک بوسر 

�زدیکی وی را به علی هجویر شاعر و . صاحب بتخا�ه بزرگ بود که برای کابل شاه کرده بود ) هجویر(لویک وجویر 
بنا بر  104. هجری در الهور مدفون گردید495عارف غز�ین صاحب کتاب کشف احملجوب میرسا�ندکه در 

اکنون این واژه یا اسم 105. قول  منهاج سراج او از وجیر است که در عهد غز�ویان از والیات مشهور غز�ه بوده است 
کمی تغیر کرده و به اجرستان مسمی است که در مشال غربی  والیت غز�ی واقع است که در عصر غوریها از 

 هجیر و هژیر فارسی را مبعنی �یکو و �یکوروی و حبیبی وجویر یا هجویر یا. مناطق مشهور حمسوب میشده است
  . هوشیار مهریشه میدا�د ، که در اوستا هوچتهره و در پهلوی هوچهر  بود



 341

  . هجری ز�دگی میکرد165معذا لویک وجویر معاصر با رتبیل کابل شاهان بوده و پسرش در حدود 

  .�ی پسر وجوهویر میباشدمهچنان لویک خا�ان و یا لویک خاقان یکی دیگر  از امرای لویک غز

حممد بن سرور خاقان یا خا�ان پسر خا�ان سابق الذکر است که تاریخ  شناسان وی را از روی �وشته های  
   106.گردیزی میشناسند که تا عهد صفاریان حکمران  گردیز بوده ا�د 

اب او گفته ا�د چون و در ب. یکی دیگر از حکرا�ان این خا�واده بنام افلح که  پسر حممد سابق الذکر است 
�واسه خا�ان  افلح به حکمرا�ی رسید بتخا�ه لویک دروازه بامیان غز�ه  را بر کند و مزگت ساخت که این 

  .مسجد بنام مفلح شهرت دارد 

 صفار  در آمد و مهین لیث هجری بلخ و بامیان و کابل و سیستان  حتت قیادت حکومت  یعقوب 256در سال 
بعد از افلح ،منصور افلح و ابوسهل . راج گذاران   حکومت صفاری  حمسوب بودلویک افلح هم از مجله خ

مرسل بن منصور آخرین دودمان این خا�واده بود که در عهد سلطان مسعود از مجله رجال معروف و رتبه سفارت 
  ). هجری421(را داشت 

هجری 30ان خراسان از سال این �ام  با شروع فتوحات اسالمی در سر زمینهای سیست : رتبیالن زابلی.  2
 ، ابن خلدون وطربی بکار رفته است بالذریدر تاریخ های که توسط مولفان   اسالمی تدوین شده است از قبیل 

این دودمان که . که معرف دودما�ی میباشد که اضافه تر از دوصد سال با سپاهیان اسالم در گیر بوده ا�د 
در بست با اعراب  در �ربد بوده ) هجری65/86( حوالی ساهلای  هر دو از آن �ام می بردبالذریمسعودی و 

  .است که بدست سپاه اسالم منهزم میگردد
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چون کابل شاه مسلما�ان را از کابل برون را�د�د ، رتبیل تا زابلستان :  در فتوح البلدان می آورد که بالذریچنا�چه 
با او ) قندهار کنو�ی ( و بعد از آ�که در رخج و رخج دست یافت ، و ربیع بن زیاد او را در بست هزیمت داد 

سرداران لشکر عرب ) هجری64/73(در زمان خالفت عبداهلل بن زبیر . جنگ کرد بالد اورا �یز بگرفت 
به زر�ج آمد�د   و با رتبیل که  در زمان  مرگ یزید بن معاویه سیستان را جزء قلمرو خود گردا�یده بود 

و پسر رتبیل که او هم به مهین اسم در تاریخ  های عرب شهرت دارد با . �ید�دجنگید�د و رتبیل را بقتل رسا
قبول باج با سپاه اسالم صلح کرد و زما�یکه عبدالرمحن  بن حممد بن اشهث به خمالفت خلیفه  عبدامللک بن مروان  و 

و را به حجاج بن یوسف خروج کرد و از قوای خالفت  شکست خورد به رتبیل پناه آورد ولی رتبیل ا
  .گماشتگان خلیفه سپرد و با پرداخت ساال�ه هزار هزار در هم با حجاج صلح کرد

 هجری الی  30یعقوبی و حممد بن جریر طربی �یز شروح مبسوطی از  پیکار های رتبیل شاهان که  از  سال  
 صفار از بین ثلی هجری که مجله ملوک آن به هشت �فر میرسد و آخرین آن بنام رتبیل گرب توسط یعقوب 285

این دود مان که مدت دوصدپنجاه و پنج سال در موازات اسالم حکمرا�ی کرد�د  مهیشه متام عمر خود را . رفت 
در جنگهای مدهش علیه  اعراب گذرا�د�د که هبرتین سرداران اسالم  �توا�ست این منطقه را فتح و منقاد 

، حممد بن بالذریه در باال ذکر شد از قبیل  یعقوبی ، از این سبب اکثر تاریخ �ویسان اسالمی قسمی ک. گردا�د
جریر طربی ، البیرو�ی ، مسعودی ، تاریخ سیستان و سایرین در شناسایی صفحات  پر از شجاعت این دودمان 

   107.غیور که سوا از کابل شاهان بوده است داد سخن داده ا�د که ما از تفصیل آن گذشتیم 

ن به اعتبار کیش و مذهبی که مورد پرستش شان بود  بعضًا شناخته کابل شاها :سلسله کابل شاهان.3
چون . شده ا�د از قبیل هندو  شاهان ،شاهان بودایی که مورخین آهنا را از بقایای کوشا�ی یفتلی و یا ترک  میدا�ند 

 مشرتک شان متام آهنا اکثر این خا�داهنا در حوال کابل  حکمرا�ی داشته ا�د بنام کابل شاه یاد شده ا�د که از اثر وجه
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 چنا�چه بعد از استیالی مسلمین و صفاریان این  خا�دان  پایتخت خود را از  .را بنام کابل شاهان می شناسیم
 .حوالی کابل به ویهندکنار اباسین ا�تقال داد�د

.  استبنا بر روایت البیرو�ی شاها�ی که در کابل حکم می را�د�د ترک بوده و اصل شان را از تبت دا�سته 
و �سب این . وی خنستین شاه  کابل را برهتگین  می شناسد که تا استیالی  اعراب به شصت �فر میرسد 

یکی از این   108.شاهان  بر دیبایی �وشته شده و در قلعه �غر کوت شهری در  سند �گهداری میشده است 
او . �ام داشته است شاهان کنگ است که هبار  پشاور باو منسوب است و آخرین شاه شان لکتورمان 

و شاها�ی از این . وزیری داشت که برمهایی بود و صاحب �فوذ ، بر او شورید و تاج و ختت از او بستا�د
که هبیم .  مشهور ا�دسامند ، کملو وهبیم و جیپال  و ا�ندپال و تروجیپال سلسله بظهور رسید�د که بنامهای 

هجری با او  این سلسله که هندو شاهان یاد میگردد 412 آخرین سالله این سلسله بوده و در حدود پال
   109.منقطع گردید

کنک و لکتورمان اخرین �فر های از این دودمان هستند که کتاب منتخبات عربیه و یاد داشت های هند کنک 
مشرده است ولی توماس به اعتماد از ترمجه های البیرو�ی ، ) کنشکا(را مهان شاه بزرگ کوشا�ی کنیکا 

البیرو�ی در کتاب اهلند .  کنک را آخرین فرد کابل شاهان و سلف متصل  سامند برمهن میدا�ند ماالهلند
  .خود این کنک را منسوب به هبار پشاور میدا�د 

و کنک « : که �گاشته است ) هجری704( ولی بقول رشید الدین فضل اهلل صاحب جامع التواریخ
  .».ان بودبوالیت خود معاودت کرد ، و آخرین پادشاه کتورم
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شهرستان فیروز بن کنک �امیده میشود و ما قبالً در کتب خود از « مسعودی بالد زابلستان را بنام پادشاه آن
بلد زابلستان توصیف کردیم ،  که �ظیر آن  در  حصا�ت و ارتفاع و دیگر عجایب در روی زمین �یست و 

ریخ �گاران به این عقیده ا�د که فیروز شاید تا»   .کسا�یکه در د�یا گردش کرده ا�د �ظیر آ�را �دیده ا�د
یکی از �وادگان کابل شاهان بوده باشد که به زابلستان تسلط پیدا کرده و در زما�ه های بعدی  شاهان این 

مهچنان گردیزی �یز یکنفر  پیروز را در سنه . سلسله را فیروز گفته باشند، معروف شده باشند 
  .یدا�د که یعقوب او را گرفته بود  صفار ملیثهجری  معاصر یعقوب 256

این �ام معموًال در عصر  . از مجله شاها�ی است که صرفًا در روی سکه ها شناخته شده است خودوویکه  
کوشا�یان به پادشاه  اطالق میگردیده است و کوشا�یها شاهان خود را بنام  های خودی وخوادیوک یا پاد 

  .شاه بزرگ مینامید�د 

یکی دیگر از دودماهنای است که او را �یز از روی مسکوکاتی که یافت شده است می : هسپاله پتی و پدم
  110.و در کتب تاریخ اثری از وی پدیدار �یست .شناسند

حبیبی احتمال میدهد که .  این �ام را از روی مسکوکات مسی فراوان بدست آمده می شناسند:وکه دیوا 
حبیبی حتی این لفظ را به پختو  . و مبعنی فاتح و پیروز است ک باشد که ور در پخت)+رپختو(این �ام  و ر 

اما فهمیدن  �شد که روی کدام اسناد این  ارتباط توسط  111.وسا�سگرت و السنه هندی ربط میدهد 
  .شادروان حبیبی حمق شده است

ال، هبیم پال،  تروجنپ- خنجل ،لکتورمان ،کلر،سامنته یا ساما�ت، کملو ، هبیم، جیپال، آ�ندپال ، تریلوجنپال
از مجله  شاهان سلسله کابل شاهان بوده ا�د که هر کدام شان در اور�گ  پادشاهی خود دارای  قدرت و 
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اقتدار بوده و حدودًا بیش از دو قرن با سپاهیان اسالم مصاف داده ا�د که ما  در خبش قبل   جنگ  
  .عبدالرمحن بن مسره را با کابل شاه خنجل ذکر کردیم 

هجری به اقتدار بوده ا�د صفحات تاریخ مملو از کار�امه 417 که این دود مان که تا حوالی سال  یاید گفت
زیرا مقاومت  طویل و عنیف کابل شاهان در برابر هتاجم اعراب که . ها و جنگاوریهای آ�ان بوده است 

ند که مردم کشور ما در طوالی قرهنا ادامه یافته است در �زد مورخان  عرب از شهرت کاملی بر خوردار هست
به شجاعت و پای مردی و دلیری این سالله های درخشان فخر میورز�د و این کار�امه های شجاعت  که در 

این شاهان ممثل . رگ  و ریشه این مردم عجین شده است  تا هنوز هم مردم کشور ما از آن برخوردار هستند 
 مورخ و دا�شمند شهیر  در وصف این مردم میگوید ثقافت و فرهنگ متد�ی قدیم اریایی هستند که البیرو�ی

مکارم  و حسن عهد ، و پرورش مردم  از خصایص ایشان بود  و مضمون �امه ا�ندپال که به سلطان حممد «:
کابل شاهان �ه تنها در داخل . غز�وی �وشت حاکی از بزرگ منشی ، مروت و احساس عالی ایشا�ست 

 اخالقی  و اجتماعی بود�د ، بلکه شهرت ایشان در د�یای  اسالمی قلمرو خود دارای شهرت و مقام عالی
معاصر پیچیده بود ، و مورخان  را تعجب دست میدهد هنگامیکه می بینند ، در مرکز خالفت اسالمی 

هجری 295بغداد مسکوکات  ایشان را پیروی میکرد�د ، چنا�چه خلیفه املقتدر باهلل خلیفه عباسی در 
  . و قالب و شکل سکه کابل شاهان ضرب منوده و �ام خود را بعربی بر آن �وشته بود مسکوکی را به تقلید

افغا�ستان  مرکز اقتدار اعلی پنداشته میشد ، و تا وقتی که شاهی و =  در �زد حکمرا�ان خراسان :کابل
ابو  اسحق حکرا�ی ایشان در کابل برمسیت شناخته منیشد منیتوا�ستند این مقام را احراز دار�د ، چنا�که 

  :چنین می �ویسد)  هجری346متوفی (ابراهیم بن حممد اصطخری 
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و گویند کی شاه پادشاهی را �شاید ، تا آ�گه  که او را در کابل بیعت �بند�د، اگر چه از کابل دور « 
    112».بود ، تا وقتیکه شاه بکابل �یاید  مستحق شاهی �باشد ، واو را در اینجا به شاهی �نشا�ند

این اقوام در �صف اول قرن  هفتم  میالدی در خراسان حاکمیت داشتند که مقارن با   :�پکیان.4
�پکی ملکا از روی سکه های که آهنا ضرب زده ا�د شناخته میشو�د . استیالی  سپاهیان اسالم می باشد 

له که بیشرت بیشرت این  مسکوکات از مشال هندو کش و قسمت های جنوب یافت شده است �پکیان در سال
. شاهی قبل از تگینان گذشته ا�د چنا�چه تگینان باالی  سکه های  �پکیان  جمددًا ضرب زده ا�د 

قیافه های که به این سکه  ها �شان داده شده است بیشرت به شاهان یفتلی  شباهت هبم میرسا�د که باالی تاج 
و در . ی را متثیل کند شاهان  سرگاو شاخدار است که شاید جتسمی از  پرورش و دامداری و کشاورز

پشت این سکه ها آتش کده فروزان با شکل دو فرشته بطرف راست و چپ آتش �قش شده است و شاید 
از �پکیان جبز مهین سکه ها کدام یاد داشتی  موجود منیباشد و مورخین . ممثل  کیش زردشتی بوده باشد 
   113.عرب �یز ذکری از آ�ان �کرده ا�د

�ژاد توه کیو از بقایای کوشا�ی  و یفتلی در این مناطق حکومت داشتند که  :امرای مشال هندو کش.5
 والیت بود که در 27مرکز شان قندذ بود که �ظر به یاد داشت های هوا�گ تسو�گ جها�گرد چینی دارای 

 سال قبل از تولد پیامرب اسالم  حضرت 9 میالدی یعنی 630هر جا حکمرا�ی وجود داشت که حوالی 
ز�د کالن تو�گ یبنغو بنام تاردو شاد حکمرا�ی داشت و وی داماد خان طورفان پادشاه دین فر) ص(حممد 

  .پرور و مهمان �وازی بود که پسرش او را زهر  داد و جبایش �شست 
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 این �ام در سه قرن اول  تاریخ اسالمی در تاریخ خراسان ، �ام امرا و حکمدارا�ی برده :تگینان .6
  .ن  کلمه تگین  اضافه می شودمیشود که در اخیر اسم شا

این . سلسله شاهان این سالله از یک خا�واده �بوده ولی هبر حال از عناصر کوشا�ی یفتلی خالی بوده منیتوا�د
ها در  هنگام  مهاجرهتای آریاویجه به سرزمین های فالت مشال کوههای هندوکش مستقر و مسکون  

  .  فرهنگ متد�ی و اعتقادات آ�ان را  پزیرا و حفظ منایندشد�د و در ظرف  هزاران سال توا�ستند سقافت و

موجودیت شهر تگین آباد در فالت ارغنداب این را می رسا�د که این سلسله در زمان غز�ویان  دارای 
مراتب عالی از متدن در  آن منطقه بوده ا�د چنا�چه شعرای آن عصر در باب صفحات تاریخ آن دوران و 

طقه بوده ا�د  اشعاری سروده ا�د که  بیان کننده  موجودیت این فرهنگ متد�ی قوی در دودماهنای که حاکم مبن
  .وادی  ارغنداب و اطراف قندهار و هلمند میباشد

یا ز�دا�ی قلعۀ �ای که خود ) هجری438/515(چنا�چه مسعود سعد سلمان شاعر  مشهور عهد غز�ویان
  تگین آباد استشاعر مدتی در آجنا حمبوس بود مبین  این شهر بنام 

  هبار گشت زملک تو در تگین آباد    چو ابر �صرت بارید چرخ خزان : 

اما در اصطالح خراسا�یان و ادب . تگین  در ترکی مبعنی  پسر است که در زیبا یی چون روز بدرخشد 
  .دری این کلمه به معنی سردار لشکر و حکمران آمده است 

  :فرخی گوید 

  داشتند از سپه او وزو دست بسر     دلیرمهه خا�ان و تگینان و سواران
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  :فردوسی گوید

  برفتند یکسر به توران زمین   تگینان  لشکر گزینان چین

  :ویا

  پزیره �یامد مراورا کسی    بکشت از تگینان لشکر بسی 

 هجری که از کندهارا و 134یکی از جها�گردان چینی بنام ووکو�گ که کار دار چینی در حدود 
بود  از حتن یا جتن در حوالی کندهار که مهین تگین باشد خرب میدهد که سکه های ختارستان دیدن کرده 

   114.هم از آن بدست آمده است

 عبداحلی حبیبی  از مهاجرت این خا�دان از حوالی مشال هندو کش ختارستان و قندز  که از اثر شادروان
 در �یمه دوم قرن هشتم میالدی فشار امپراطوری تا�گ های چینی به جنوب هندو کش  منتقل و سلطنتی را

زما�یکه کار دار چینی  سابق الذکر به این منطقه آمد . در حوالی  وادی ارغنداب  وکندهار تشکیل داده ا�د 
شاه و ملکه و وزرا را مشغول ترمیم معابد بودایی دید که منایا�گر  موجودیت  دین بودایی  در این حدود در 

  .منطقه  �یز میباشد

 است و به برهتگینر مال اهلند گوید که اولین پادشاه این سلسله که  از ترکان تبت است  بنام البیرو�ی د
و �سب این  خا�دان حکمران در  قلعه �غر کوت بر . قول وی از �سل برهتگین شصت �فر حکم را�ده ا�د

  . باالی دیبایی �وشته شده بود
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 عثمان بن عفان به توسط عبداهلل بن عامر والی قرار اظهارات بالذری این خا�دان در زمان خالفت  حضرت
  .خراسان به عنف منقاد به اسالم گردید�د 

در مشال ) تگین آباد(هادت  حضرت عثمان این خا�دان بر عالوه  مناطق جنوب هندو کش در زمان ش
و بولکاتگین . هندو کش از مسنگان تا میمنه حکمرا�ی داشتند که تیزک �یز یکی از مهین ها میباشد

  .الپتگین موسس سلسله غز�ویان �یز باشند؟ چنا�چه بیهقی سبکتگین را مردی �و مسلمان میدا�د 

 در اوایل فصل فتوحات اسالمی از تیزک خان و یا تیزک طرخان �ام برده شده است که در حبث :تیزک و شاد
حبث ماهویه دهقان و قیس بن احنف به آن اشاراتی داشتیم که در مناطق مرو رود مستقر بوده است که در 

کشته شدن یزدگرد در مرو  از قول  ابن جریر طربی و ابن خلدون شرح شده است که از حبث دو باره آن  
صرف �ظر میکنیم ،اما چیزی که  شایان ذکر است این است که تیزک بیک �فر اطالق منیشده بلکه سلسله 

ر خراسان در مناطق مشال  خراسان دارای حکمرا�ا�ی بوده ا�د که مقارن ظهور اسالم و استیالی عرب د
اریکه قوی بوده چنا�چه  مورخین عرب  متفقًا این را تأئید کرده ا�د که  خروج تیزک را از تشکیل احتادیه که بر 

و عامل قتیبه ، حممد بن سلیم �اصح را �یز . ضد جیغویه  کهنسال ختارستان  و در بند کشیدن آن بوده است 
، و برای اینکه متام قوای ملی را در مقابل اعراب  متحد و جمهز بسازد ، در دره خلم از ختارستان برا�د 

اسپهبد بلخ؛بازام دهقان مرورود،مهرک دهقان مرکزگرفت و ) کیلومرتی شهر مزار شریف55(تاشقرغان 
 را بشمول کابل شاه که در115 )سرپل کنو�ی(طالقان ، ترسل دهقان فاریاب ، جوز جا�ی دهقان  جوزجان 

آ�طرف  هندوکش حکمرا�ی داشت  او را �یز در این احتادیه ملی  بر ضد قتیبه فرما�ده عرب فراخوا�د و کابل 
و به اینرتتیب  یک دژ . شاه موافقت کرد که در صورت پیشروی  عرب  لشکریان مشال را او پناه دهد
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اطر امهیت این حرکت ضرورت مستحکم از �یرو های ملی خراسا�ی  را در برابر قتیبه براه ا�داختند که خب
  :میدامن تا رویداد های مصاف این دو سپاه را از تاریخ  حبیبی �قل منایم

کابل شاه متام شرایط تیزک خان را پذیرفته بود ؛ بناًا تیزک خان اموال گران بار خود را بکابل فرستاد و قتیبه 
ا ًا متام کار را به هبار  آینده چون از این جتاوز آگهی یافت زمستان سخت و سرد رسیده بود ، بن

 هزار لشکر در بروقان  دو فرسخی بلخ مترکز داد و خود وی 12گذاشت و عبدالرمحن برادر خود را با 
 هجری با ملک طالقان که وعده مشول احتادیه  عسکری تیزک را داده بود در آویخت ، و کشتار 90در سال 

  .بین را بیاویختعظیم بکرد ، و در طول چهار فرسخ اجساد مصلو

 هجری مرزبا�ان مرو رود و فاریاب  و جوز جان و طالقان را 91چون موسم سرما بگذشت قتیبه در 
مطیع خود گردا�ید و با قوای فراوان که از �شاپور و غیره رسیده بود روی به بلخ هناد و اسپهبد بلخ هم 

  .مقاومت کرده �توا�ست 

ه  بوقوع پیوست که سر اجنام از اثر خیا�ت و سوء حظ یکی از جنگ سختی میان  تیزک خان و  قوای قتیب
خا�ان که به روب خان معروف بود  و در رب و مسنگان  حکمرا�ی داشت بعد از ایمنی خواست خود 
گذر گاهی که قتیبه بتوا�د  لشکر خویش را از آجنا عبور دهد که از اثر فرومایگی خان روب 

ه  خلم در هم شکست و قوای عرب بر مسنگان تاختند و تیزک خنستین سنگر دفاعی تیزک خان در در
چون ضعف خود را در برابر حریف حس کرد اثقال امحال خود را بکابل . در پنج چاه بغالن مقاومت میکرد 

و خودش در کهسار ّکرز پناه برد و در حالی بود که  عبدالرمحن برادر قتیبه او را د�بال میکرد و . شاه فرستاد 
�زول منود  و چون درۀ کرز جبز یک راه دیگر مدخلی )  اشکمش تالقان کنو�ی(به در اسکمیشتخود قتی

  .�داشت مدت دو ماه جنگ آوران عرب را یارای فتح آن �بود 
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در کرز بر عالوه جنگ و مقاومت لشکریان تیزک خان را  مرض چیچک و کمبود آذوقه هتدیدمیکرد ،حتی 
قتیبه حیلتی ا�دیشید و سلیم �اصح . ر بند بود  �یز دا�ه های چیچک کشید جبغویه کهنسال که در �زد تیزک �ظ

  .را پیش تیزک ارسال داشت ، و هتدیدش منود که اگر تیزک را �یاورد او را بدار خواهد آویخت

و سلیم �اصح با . در این وقت قرارگاه قتیبه در دو فرسخی از لشکر گاه برادرش عبدالرمحن دور بود 
 �زد عبدالرمحن رفت و از آجنا �ان و حلوای فراوان برداشت و گماشتگان عبدالرمحن را سفارش قتیبه 

هرگاه تیزک را یکجا با من ببینید ، فورًا بین ما و مدخل دره حایل :در مرکز دره کرز گماشت و گفت
  .آیید ، و لشکر یان را به �ان  و حلوا مشغول گردا�ید 

او را به امید امان  و حفظ جان به اطاعت قتیبه خوا�د ، تیزک تسلیم سلیم با چنین �قشه �زد تیزک رفت  و 
  :شد و با او از دره بر آمد وسلیم را گفت 

تیزک با متام سرداران و جیغویه . هیچکس منیدا�د که کجا میرود ؟ ولی من میدامن که قتیبه  مرا می کشد 
ایان رسیده بود و کاروان اخیر  تیزک  که کهنسال از دره بیرون شد�د و قوۀ مقاومت حصاریان درۀ کرز بپ

سرداران و برادرزادگان تیزک با جیغویه یا یبغوی پیر از دره بر آمد�د و چون مبقر عبدالرمحن رسید�د ، متام 
ایشان را در غل و زجنیر کشید�د ، قتیبه ، معاویه بن عامر  علیمی را در کرز گماشت ، و �امه ای را به 

  . چهل روز پاسخ آن با امر قتل تیزک بودحجاج �وشت  که بعد از

قتیبه باوجود وعده های امان و پیما�ی که با تیزک داده بود ، و رجال لشکری وی آ�را فراموش منیکرد�د ، و در 
جملس مشوره عسکری یاد آوری مینمود�د ، اما باوجود این  تیزکیان ر ا در حدود دوازده هزار �فر بکشت و 

زاده اش  در  چشمه وخش  خاشان اشکمش بدار آویخته و سر تیزک خان بدربار حجاج تیزک را با دو برادر 
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متام اموال و عقار تیزک به قتیبه رسید و گرابنها ترین �گینی که در موزه  تیزک �گهداری .فرستاده شد 
   116. میشد به دست قتیبه افتاد ، قتیبه یبیغور پیر را رها کرد�د ، و در شام بدربار ولید فرستاد�د 

 ترین سرداران �امی سرزمین خراسان در اثر دو خدعه که هر دو از طرف به این ترتیب طومار یکی از شجاع
 صفحه ای از  مبارزات سرداران  منطقه صورت گرفته بود  با درد و داغ که بدن را  موخیز مینماید   در یک

  . ت و پیروزی هم  خنواهد بود بپایان رسید که البته این آخرین  فریب و آخرین شکسمردم خراسان

بعد از آ�که گردن تیزک و خواهر زاده وی را برید�د ، «:یعقوبی موضوع جالبی را از زن تیزک �قل قول میکند
و سر های بریده را به حجاج فرستاد�د ، قتیبه زن بازما�ده تیزک را گرفت ، و چون باو �زدیکی جست ، 

ن بری که من ترا دوست بدارم ، در حالیکه مهسر مرا کشتی آیا گما! چه �ادان مردی : زن تیزک  گفت
جایی که میخواهی : و شاهی مرا گرفتی؟چون قتیبه این سخن را شنید  از وی دوری جست و گفت

  » برو 

  : شیران بامیان .7
 این خا�واده به گمان اغلب از باز ما�ده های  کوشا�ی یفتلی هستند که در عهد فتوحات اسالمی در بامیان

و کلمه شیر که . و در ابتدا دارای کیش بودایی بوده و پسا�رت ها به دین اسالم گرائیده ا�د .  میرا�د�دحکم
در عربی آ�را اسد میگویند شاید بر وجه مبالغه از اثر شجاعت این فرما�روایان بوده باشد که  یعقوبی  مورخ 

و اما از �گاه باستان شناسان کلمه شیر  . عرب و بالذری در فتوح البلدان �یز این �کته را تاکید کرده است
 گرفته شده است یا �ظامیان که  کشرتیه شاه و شهر مهریشه است  که از کلمه قدیم  آریایی دیا شار مبعنی با
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این خا�واده به �قل قول از  موسی خور�ی جغرافیدان  ارمنی متوفی به . معنی آن مهان شاه یا حکمران است 
  .ن در کتاب وی  مذکور است  میالدی شیر بامیا487

 میالدی زایر و جها�گرد  مشهور چینی هیو�گ تسنگ از بامیان دیدار میکند ، مردم  و عادات و 9در سال 
رسوم  و زبان آن منطقه را ما�ند ختارستان یافته است که دارای کیش بودایی مذهب صغیر بوده ا�د او می 

که بعد از هر )موکشامهپرشاد(ر بود و در جملس کبیر دینی پادشاه اینجا بر کیش خود سخت استوا«: �ویسد
کلیه دارایی خود و ز�ان و فرز�دان و حتی خزا�ه دولتی را ا�فاق ) شاه(پنج سال ا�عقاد می یافت ،

   117».مینمود

 وارد  )کابل ( یو – سی  تچاو  از راه-میالدی یک زایر چینی دیگر بنام هوی727/ هجری109در سال 
 در این شهر با استقالل حکم میرا�د و )تاجیک( هو  گردید ، در این وقت یک �فر)انبامی(ین –فان 

  .لشکریان پیاده و سوار قوی و فراوان داشت

 بر دیوار یکی از معابد درۀ ککرک بامیان  تصویر پاد شاهی پیدا شده است  که در موزه کابل 1930در سال 
 مرتی بامیان �قش شده و لباس و تاج 53در رواق موجود میباشد و مهین تصویر به شکل پادشاهی که 

و سلسله شیران بامیان از قرن . شاهی دارد شباهت میرسا�د که مربوط بیکنفر از شیران بامیان میباشد
  .پنجم مسیحی در آجنا موجود بوده ا�د 

  . �د   گوید که بامیان به ا�دازه �یم بلخ است و این کشور را به شیر بامیان �سبت داده ااصطخری

در جدول القاب ملوک  �ام شیر بامیان را می آورد  و ابوالقاسم ابن حوقل )ه544(ابوریحان البیرو�ی 
  .گوید که مملکت بامیان به شیر بامیان منسوب است )  ه365(



 354

  :شعرای قدیم دری �یز این لقب شیر بامیان را می شناخته ا�د ، چنا�چه منوچهری گوید

  ماضی و مستقبلپیش از مهه شاهان  است در 

  پیش از مهه شیران است در شیری و در شاری

  :یعقوبی تاریخ �ویس عرب می �ویسد

هجری بر خراسان والی شد وی ابراهیم بن 176فضل بن یحیی برمکی در عهد رشید در سال «   
 در بین این  جربیل را با لشکریان زیاد بر کابل سوق داد ، و با او ملوک و دهاقین ختارستان را �یز فرستاد ، و

  » .ملوک حسن شیر بامیان �یز بود 

  .قطع شد ) ه345(باالخره سلسله شیران بامیان با تسلط  اسالف سبکتگین در حدود 

سور یا زور رب النوعی است . سوریان در تاریخ  وازمنه ها راه درازی را پیموده ا�د : سوریان غور. 7 
ا پکهت داشته ا�د که هریدوت تاریخ �ویس یو�ا�ی از آن �ام برده که بنا بر روایات و حتقیق  در زبان که ربطی ب

این سالله در  فرود دره های بین تیوره و پسابندوپر چمن و ساغر و فرسی  ز�دگی و حکمراویی . است 
مهچنان زور آباد �ام .داشته ا�د که اکنون بنام  والیت غور یاد میگردد که مر کز آن شهر چغچران است 

 در جنوب سرخس و قسمت  های گوشه مشال غربی سرحدات افغا�ی والیت هرات  �احیتیست که
چون سرخس و . از �واحی سرخس ضبط کرده است ) زورابد(موجود است و یاقوت  محوی آ�را بصورت 

  .سورآباد  مربوط بوالیت هرات بود بنا بر آن محد اهلل مستوفی آجنا را سور آباد افغا�ی  گفته است 
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خصی را که حبوالت  مورخان عرب می شناسیم ، ماهویه بن مافنا بن فید مرزبان مرو است  که قدیمی ترین ش
یعقوبی و طربی  در مورد آن و کشته شدن  یزدگرد شاه ساسا�ی بدست آسیابا�ی  داستان های جالبی 

مهعصر این شخص با تیزک خان که  توسط قتیبه سر بریده شد  . دارد که در خبش های قبل �قل شده است 
او را کشنده یزدگرد سوم �یز که بدست آسیابا�ی کشته شد میدا�ند که در این �ظر مهه  مورخین . بوده ا�د 

او بعدًا در کوفه  حبضور حضرت علی . عرب از قبیل بالذری ، طربی، ابن اثیر و ابن خلدون اطفاق �ظر دار�د
ف  احنضرت در  مربوطات خراسان مقرر رفت و مامور پرداخت مالیات و جزیه از طر) رض(بن ابی طالب 

  .شد تا مردم مالیه را بدو دهند

چنا�چه فردوسی در شه �امه از زبان  یزدگرد شاه ساسا�ی  می آورد و او را در داستان خود شبان زاده و 
  :پیشکار شبا�ان دا�سته است

  ابا لشکر و پیل و هر  گو�ه چیز     کنار�گ مرو است ماهوی �یز

  بر آوردۀ   دشت با�ان    ماست    �ان ماستکجا پیشکار شبا

این شبان زادگی و دشت با�ی ماهوی سوری شاید از حالت  قبایل کوچی �یرو مند خراسان حکایت کند 
این ماهوی قسمیکه طربی و ابن خلدون در کتاب تاریخ . که حکمداران مقتدری با لشکر و  پیل داشته ا�د

ساسا�ی را با کمال بی مروتی در حالی که او را از اثر یک فسون و خود بنام عرب  آورده است  یزدگرد شاه 
دسیسه از براز دهقان  مرو جدا میسازد و در حالتی قرار میدهد که  خود، خود را �دا�سته و بنا بر اعتمادی 

زما�یکه یزدگرد . که به ماهوی سوری میکند با قبول حرفهای او خودش را عاری از سالح و �فر میکند 
مد  که او قصد جان  وی را دارد  با کمال �ومیدی در آسیاب خا�ه یی پنهان می شود که توسط عاملین  می فه



 356

اگر  فرموده . ماهوی در آسیاب با بیرمحی در حالیکه عاری از  هر گو�ه سالح بود بقتل می رسد
  .فردوسی دقیق  باشد   ماهوی سوری بدست بیژن با سه  پسرش سوخته و کشته شد

قاضی منهاج سراج  جوزجا�ی در کتاب تاریخ طبقات �اصری  آورده است  :ور و شنسبیانسوریان غ
که رجال سوری از اسالف شهنشاهان غور ا�د و اگر رابطه �زدیک شان با ماهوی سوری ثابت �باشد  

  118.مهینقدر توان گفت که دود ما�ی از سوریان ا�د

یشناسد که سور مهرت بود و فرما�روایی داشت و سام  سپه افسا�وی م) ماران (او سور و سام را دو برادر ضحاک 
و اعقاب و اسالف ایشان قرهنا پیش از اسالم   در مندیش غور حکومت داشتند و شخص . ساالر بود 

دیگری از مهین دود مان که بسطام بن مهشاد  �ام داشت بر جبال شغنان و بامیان و ختارستان  حکومت 
را به رستم پسر زال و �واسه سام �ریمان میرسا�د که زال پدر رستم  سین دخت دخرت  داشتند ، یعنی که �سب آ�ان 

  . مهراب شاه کابلی را  بز�ی گرفته بود   

 در عهد و اوایل اسالمی ملک شنسب بن خر�ک می مشار�د که اخالف او را شنسپاییان  راحکمران این دود مان
و از وی عهد و لوای بستد ، و هر که از . ن آورده است بدست وی ایما) رض(خوا�ند و گویند در عهد علی 

  119.آن خا�دان بر ختت �شستی آن عهد و لوای علی بدو دا�دی 

یکی از فرز�دان ملک شنسب بن خر�ک بود  و اطراف جبال غور در تصرف او بود ، و : امیر فوالد شنسبی غوری
لک خراسان  ازعاج و اخراج کرد ، امیر فوالد  حشم غمر بومسلم  مروزی که خروج کرد  و امرای  بنی امیه را از  مما

، آثار بسیار منود  و مدهتا  امارت مندیش و ) ص(را  مبدد بو مسلم  برد  و در تصرف آل عباس و اهل بیت �بی 
   120.فرما�دهی بالد جبال  و غور مصاف  بدو بود ، در گذشت و امارت بفرز�دان برادر او  مبا�د  



 357

امیر بزرگ بود  و او را از کبار ملوک غور دا�ند  و مجله سالطین از فرز�دان او بود�د و :   شنسبیامیر بنجی هناران
امیر بنجی بن  هنران بن درمیس بن وز�ف بن هین ، بن هبرام ،  بن حجش ، بن حسن ، : �سب او را چنین  گویند 

بنی عباس بود او از خالفت بغداد عهد و او خبدمت . بن  ابراهیم، ، بن معدل ، بن باسد ، بن سداد ، بن  ضحاک
  لوا آورد 

   :سلسله خا�دان شاهان  غوری در خراسان
صفاریان . دیگر از امرای سوریان امیر سوری  بن حممد ملک بزرگ بود و از ممالک  غور  بیشرت در ضبط او بود 

یر تگین آباد را که بالد رخج  لک لک  املیثچون از بالد  �یمروز  ، بطرف بست و بالد داور  آمد�د ، یعقوب 
باقی سر گذشتی را که  منهاج سراج از .است  بزد  و طوایف  غوریان بسرحد های هند  حتسن جستند 

شنسبیان  �قل کرده است مهباشته از  روایات افسا�ه گو�ه ایست که تاریخ بآن  پاسخ مثبت داده منیتوا�د زیرا 
 های تاریخی کمک میکند زیرا دصرفًا مهینقدر میشود که بدرک فرآین. تاریخ اکثرًا تبین ورا علمی را منی پذیرد

تاریخ پدیده های واقع شده را صرفًا در موازات شناخت بصورت سلبی حتت پوشش قرار میدهد لذا ما از  
ا را شروعیکه در مورد این  خا�دان که اغلبًا با خیالبافیها توام است صرف �ظر میکنیم  و در اخیر �ام بعضی از آهن

  : می آوریم

که .  در جبال مندیش ملک و فرما�روا بود  و در بالد غور مساجد و مدارس ایجاد کرد : ابو علی بن حممد سوری
  .از طرف برادر زاده اش  عباس  پسر شیش بن حممد  خلع گردید و این در روز گار مسعود  غز�وی بود

اکای خود امیر علی را خلع و متام  ذخایر او را بتصرف خود و ک. بیباک دلیر و بی رحم بود  :  امیر عباس بن شیش
او رسد خا�ه ای که سیر افتاب را تعین میکرد ساخت و در علم جنوم ماهر . در آورد و هنایت جور و بیداد کرد 
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بکمک خویش آو�دان واهالی غور، منهزم و  خلع قدرت گردید و  باآلخره بدست سلطان ابراهیم غز�وی. بود 
سپس قطب  و امیر حممد بن عباسبعدًا . خلع او را بغز�ین برد�د   و سلطنت را به  پسرش  امیر حممد داد�دبعد از 

الدین حسن عباس؛ملک عز الدین  احلسین  بن احلسن ؛قطب الدین حممد بن  حسین؛ هباء الدین بن  حسین ؛ 
   :و در خیرشهاب الدین حممد بن  حسین غوری ؛ شجاع الدین علی بن حسین ؛ 

مشهور به جهان سوز  که بغز�ین لشکر می برد  تا ا�تقام سلطان : سلطان عالئ الدین  حسین بن حسین  بن سام 
سوری و ملک جبال  بکشد او به ختت مملکت غور  و حضرت فیروز کوه بنشست  و لشکر های غور و غرستان  

شاه  از آن حال و عزیمت معلوم شد  لشکر چون سلطان یمین الدوله هبرام. مجع کرد  و عزیمت غز�ین  مصمم کرد 
غز�ین و هندوستان مهیا و مرتب گردا�ید  و به بالد گرم سیر از  رخج و تگناباد  روی بطرف زمین داور 
آورد  و چون سلطان عالءالدین با لشکر خود  بزمین داور رسیده بود ، سلطان هبرامشاه ، رسوالن به �زدیک عالء 

چون . دد جبا�ب غور که ترا  طاقت مقاومت حشم من �باشد ، که من  پیل می آورم الدین فرستاد که باز گر
که اگر تو پیل می آوری ، من  : سلطان عالءالدین جواب داد . رسل خبدمت عالءالدین اما�ت رسالت ادا کرد 

الک �کرده ام ، خرمیل  می آورم ، مگر  ترا غلط می افتد  که برادران مرا هالک کرده ای ، و من هیچ کس ترا ه
ومن قتل مظلوما فقد  جعلنا  لولیه سلطا�ا فال یسرف فی القتل  ا�ه  «:که حق تعالی می فرماید: مگر �شنیده یی 

  )33/ قرآن اسرائیل(کان منصورا 

سلطان عالئالدین دو . هر دو لشکر  استعداد مصاف و قتال مهیا گردا�ید�د: چون رسل مراجهت کرد �د
�د  که سران لشکر و مبارزان  مملکت غور بود�د ، هر دو خرمیل �ام ، یکی خرمیل سام  حسین ، پهلوان خود را خبوا

سلطان به آهنا گفت مشا هر یک . دوم خرمیل سام بنجی  و هر دو تن در شجاعت  داستان عصر خویش بود�د
چون .  لشکر را مصاف شد و هر دو در موضع ایکه کته باز  گویند  هر دو. را یک پیل می باید که بر زمین ز�ید 
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پیالن هبرام شاهی محله آورد�د  هر یک از پهلوا�ان بر یک پیل در آمد�د  و در زیر بر گستوان پیل رفتند و به دشنه 
و خرمیل  . خرمیل سام بنجی  در زیر پای پیل مبا�د  و پیل بر وی افتاد و او با پیل هالک  شد. شکم پیل بر درید�د 
هبرام شاه لباس اطلس میگون پوشید تا اگر در اثنای . �داخت  و بسالمت بیرون آمد سام حسین پیل را بیا

او مصاف دوم را  . در این مصاف لشکر هبرام شاه  هبزیمت رفت . مصاف جمروح شود کس �دا�د  جرح او را 
  .اماده ساخت اما در آن هم بغز�ین هبزیمت شد�د 

ه روز بر آن آتش زد که دست  کشاد غارت  و کشنت و مکابره  بود عالءالدین غز�ه را به قهر گرفت و  هفت شبا�
هر که را از مردان یافتند بکشتند  و عورات و اطفال را اثیر کرد�د و گور متام سالطین حممودی را از خاک بر . 

مگر گور سلطان حممود غازی  و سلطان مسعود و سلطان ابراهیم  را و در این هفت . آورد�د و بسوختند 
در شب هشتم شهر . ا�ه روز در قصور سلطا�ان غز�ین عالءالدین مصروف عیاشی و باده گساری بود شب

  :بتمامی سوخته بود و در این حین  به مطربان  دستور داد  تا این قصیده را که مطلع آن چنین است زمزمه کنند

  چراغ دودۀ عباسیامن    جهان دا�د که سلطان جهامن

  121یکی باشد زمین و آمسامن     ینمعالءالدین  حسین  بن حس

داستان غم ا�گیز حریق  شهر غز�ین  پایتخت  خراسان بزرگ را که در آن وقت هیچ شهری از شهر های بزر گ 
رهنگ جهان  به حسن ا�تظام و زیبایی آن منیرسید ممثل سقافت و  فرهنگ مایه دار خراسان بزرگ بود که در تالقی  ف

اشت که از اثر شرارت یک شاه خود کامه طعمع  حریق گردید که داستان رتده قرار دها و تتمدهنای گس
حمزون و موی خیز دارد که  ما علل  وا�گیزه ه ای این خبط ویرا�گر را در حبث غز�ویان مفصالً د�بنال 

  .ممینمایی
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  اقوام خراسا�ی و د�باله در گیری با دولت اموی
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  اموی ها تا هشام بن عبدامللک

 �زج گیری داعیه آل عباس و جنبش های های اعراب و حرکت 
  خراسا�ی

  خبش پا�زدهم
  :65عبدامللک بن  مروان 

و در سال . در عهد عبدامللک بن مروان والیات سیستان و خراسان  دست خوش آشوب های گسرتده بود 
ق حیاتی برای اعراب را هجری عبدامللک امیه بن عبداهلل را از والیات خراسا ن عزل کرد و اختیار این مناط78

به حجاج بن یوسف که شخص سفاک و ستمگر از خا�دان بنی امیه بود سپرد؛ حجاج از جا�ب خود خراسان 
هجری به مهلب بن ابی صفره سپرد که او پسرش مغیره را والی مرو گردا�ید مغیره در مرو مبرد و 78رادر سال

مهلب در ا�طرف دریای . ا به  عبیداهلل بن  ابو بکره  داد در مهاجنا دفن گردید؛ ومهچنان  عبدامللک  سیستان ر
هجری فتح کرد  و در 80آموختل و کش و سغد و �سف را که در کناره مشالی رود جیحون واقع است در  سال 

 بعد از او یزید بن مهلب به امر  حجاج والی  122. زما�یکه به زاغول مرو رود رسید  از جهان رفت 82سال 
  حجاج قبل  از 85در سال . بدست او در بادغیس فتح شد) تیزک( قلعه �یزک 84ر سال خراسان شد و د

اینکه یزید به فتح متام بادغیس موفق شود از کار بر کنار و برادرش بعوض   کار دار خراسان شد که وی  بادغیس را 
  .تا ترمذ  کشود و بار ها با مردم آ�طرف دریای امو جنگید
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این مرد بیباک و آهنین که در چندین جای از این �وشته شرح مبسوطی از وی آورده   :قتیبه بن مسلم باهلی
شده است  در حالی به خراسان از طرف ولید بن عبدامللک والی  خراسان گردید که مردم  خراسان در جوش 

 بدست مبارزات آزادی خواها�ه خود بر ضد اعراب بود�د و این در حالی بوقوع می پیوست که اعراب خباطر 
آوردن  قدرت و  مکنت  در یک مهچشمی و رقابت کور که اکثرًا مایه فساد میشد با هم رقابت میکرد�د که مسئله  
گسرتش اسالم را  اکثرًا به مشکالت مواجه میساخت چنا�چه در تاریخ  خا�دان امیه دیده میشود که چندین 

روی این اصل ولید بن عبدامللک قتیبه را که هم . مراتبه مناطق خراسان فتح  میشود و باز پس ستا�یده میشود 
او در مدت ده سال حکمرا�ی خود در ماورا النهر تا . مرد ادب و منطق بود و هم اهل مششیر و درایت و فهم

او �ه تنها یک فرما�ده  فوالدین و با تدبیر بود بلکه اهل شعر ، و . حواشی چین پیش رفت و با استقالل حکم را�د 
 96او در سال . بود که از مفاخر جهان عرب و از فرما�دهان �امی عصر امویان  حبساب میرود روایت هم 

هجری در عصر سلیمان بن عبدامللک امیر اموی استقالل تام خود رااز دولت اموی اعالم داشت و از اطاعت 
که بعدًا ) حیان(یان سرداران عرب از اثر فعالیتهای پشت  پرده خراسا�. دربار اموی  خودش را  خارج ساخت 

می آید ، از اثر این دسیسه بر وی  شورید�د و وکیع ابن حسان متیمی  وی را در حالیکه پنجاه و پنج سال از عمرش 
که چنا�چه در قسمتهای گذشته، در والیات مشالی هندوکش از میمنه  تا . میگذشت در فرغا�ه بکشت

  .رما�دار  �امی  آگاهی حاصل کردیمبغالن که شرح آن گذشت و با کار �امه های این  ف

هجری بنیان سلطه اعراب در خراسان  متزلزل شد  مردم 95بعد از درگذشت حجاج بن یوسف در سال 
خراسان که در پی چنین فرصت های میگشتند  موقع را برای  تضعیف  حکوت اعراب مغتنم مشارید�د که از 

�ظام  اداره  دولت اموی ها بر پایه های مناسبات . دی برد�د این �زاع ها و  رقابت  های قبیلوی اعراب سود زیا
قبیلوی استوار بود که این موضوع باعث شد تا دو �فر از فرما�دهان  �امی ایکه در خراسان استیال داشتند  از 
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اولی مهین قتیبه بن مسلم فرما�دار مشال خراسان بود که جها�کشای : دربار سلیمان کوفته و معتوب گردید�د 
و حاشیه های چین ) تاشکند (بی �ظیر و سرباز بی رقیب بود که فتوح اسالمی در خراسان و ماواءالنهر تا شاش

و  قزاقستان  و مناطقیکه امروز بنام  مجهوری های آسیای میا�ه میباشد گشایش آن مرحون لیاقت و شجاعت 
دو کش که سند را تا ملتان فتح کرد و دو دیگر  حممد بن قاسم سپه ساالر جوان امویان در  جنوب هن. اوست

که  گزارشات  فتوحات وی را در خبش  سیزدهم این �وشته به  تفصیل  آورده ایم که این سردار �امی مناطقی را 
که این دو . که امروز بنام  پاکستان یاد میشود تا بلوچستان و سند را تا کراچی تا کرا�ه  های حبر هند کشود

  .م از اثر دسایس دربار سلیمان  توسط عمال سلیمان  کشته شد�دفرما�ده �امی جهان اسال

او در . این شخص وکیع را بر  قتیبه شورا�ید . وقضیه چنین بود که حیان خراسا�ی که اصالً از �ژاد کرد بود 
تازیان بر خالف دساتیر دینی خویش با «:حالیکه اعرابرا جبان هم شورا�یده بود به عساکر  عجمی خود گفت

چرا ! و ای گروه عجم  » « 123یگر می جنگند بگذارید تا یکی دیگر خود را بکشند؟ یکد
  در �تیجه پیوسنت  حیان به وکیع قتیبه با متام 124» خویشنت را برای قتیبه می کشید؟  آیا این افت بر مشا �کوست؟

خو�ریزیها منوده بود از بین  خا�دا�ش از بین رفت و حیان توا�ست این فرما�ده الیق و مقتدر عرب را که در خراسان 
  . بردارد که این مقدمه یی بود برای سقوط اقتدار و سیطره  اعراب اموی در خراسان 

  :یکی از  خراسا�یان بعد از مرگ قتیبه گفت

ای تازیانً مشا مردی را کشتید که در بین ما بودی و مُردی، و جسد او را در تابوتی  هنادمی ، تا در روز جنگ «
یعنی این  قتیبه به ا�دازه ای حمکم و استوار و با اداره بود که کافیست حتی جسد او .».پیروز بودمی« وبوسیله ا

  .از مهابت که در تابوت  هم پیشا پیش جنگاوران باشد فتح و پیروزی بار می آورد
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 هجری102حیان از بزرگرتین و کاری ترین دمشنان  اعراب در خراسان شناخته شد ، چنا�چه در سنه 
 که حیان بزرگرتین دمشن تازیان است ، و وی خراسان زینه فرما�روای عرب راپور داد  سورة بن حر به سعید خ

  . را بر فتنه شورا�ید ، و اکنون هم میخواهد  آشوبی را برایت  تولید کند 

  .سعید وی را فرا خوا�د و  با زهر بکشت

  :میرا�دامرای بنی امیه که به خراسان الی جنبش ابو مسلم حکم 

 هجری مهلب از 97او بعد از قتل قتیبه الی مدت ده ماه در خراسان  حکم را�د  در سال :وکیع بن حسان
دربار سلیمان بن عبدامللک به خراسان آمد و پسر خود خملد را سر رشته  دار امور مال کرد او وکیع قاتل قتیبه را 

  .بوس ساخت از اثر اموالی که از بیت املال  گرفته بود گرفتار و حم

یزید پسر ش خملد را در خراسان  گذاشت و خود با صد هزار مرد جنگی عربی و خراسا�ی به فتوح 
  .جرجان و قسمت های غربی خراسان متوجه شد 

هجری سلیمان بن  عبدامللک در گذشت  و عمر بن 99در سال  :یز یا عمر الثا�یزعمر بن  عبدالع
ا�ت شعار وسیاست مدار بر جسته و شخص قاطع در اراده و تصمیم بود،از عبدالعزیز که مرد پارسا ، مدبر و دی

در زمان او فتوح اسالمی در اطراف قلمرو . حیث داد و عدل و تقوی به عمر ثا�ی معروف و خبالفت  منسوب شد
  او بفرما�دهان ماورا النهر �امه �وشت و هر کدام شان  را بدین اسالم باز. اسالمی وسعت و گسرتش یافت 

  .که بعضی ایشان  دین اسالم را پذیرفتند. خوا�د
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او خملد و کار داران او . جراح بن عبداهلل حکمی از جا�ب عمر بن عبدالعزیز  به امارت خراسان گماریده شد 
را که مهه بفساد آغشته بود�د معزول و ز�دا�ی کرد و عبداهلل  بن معمر یشکری را به ماواءالنهر فرستاد  که تا تاش و 

جراح  که شخص  بیباک و سخت دل و  درتبذیر مال دولت  سخت بیباک  و بی پروا بود . دود چین  پیش رفت ح
که چون پیش آمد  جراح به سیاست خلیفه که از طریق مالطفت اما�ت داری و عدالت  پیش آمد میکرد و در مال 

م الغامدی را حبیث فرما�روا ی سپه  دولت سخت گیر بود او را از آجنا معزول و در عوض او عبدالرمحن بن �عی
والیت هرات در سال . لشکر و عبدالرمحن بن  عبداهلل قشیری را  حبیث کار دار مالیات گماشت

  125.هجری به علی بن عامر ضبی سپرده شد 100

ای مردم خراسان بر امور �ظامی مشا عبدالرمحن بن  �عیم و برامور مالی مشا   «:�امه خلیفه به مردم خراسان
عبدالرمحن بن عبداهلل را گماشتم ، اما با ایشان شناسایی سابقه �دارم ، ولی با استناد خربی که از آهنا داشتم 
، ایشان  را بر گزیدم ، اگر موافق میل مشا باشند ، شکر خدا را جبا آورید ، و الی از خدا استعا�ت 

  »126.جوییدوالحول وال قوت اال باهلل

  

مهواره به بندگان خدا برای خدا ، بنده پند دهنده باش، :  اما بعد :ن �عیم �امه خلیفه به عبدالرمحن ب
در راه خدا از دشنام مردم مرتس، زیرا خداو�د بتو اوالتر از مردم است ، و حق او بیشرت ، در کار های مردم به 

 از او هیچ �یکویی و �صیحت و اما�ت  و خیر خواهی گرای ، و مبادا که جز حق بچیز دیگری میل کنی ، و
   127.پوشیده �یست و پناهگاهی جز او �یست 
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عمر بن عبدالعزیز  در مورد خراسان  به عاملین خود ا�در باب خراسان چنین وصایاداشت که ضبط آ�را در این 
  :�وشته  ضروری دا�ستم

  :او به عامل خراج خود عقبه بن زرعه  طایی که بعد از قشیری فرستاده شده بود چنین هدایت داد 

. در مرز های اسالمی جایی بزرگرت و مهمرت از خراسان منی بینم ، باژ آ�را به متامی فرا گیر ولی ظلم مکن
این خلیفه �یک �ام که  سیطره  . اگر مالیات آجنا برایت کافی �باشد بنویس تا از اینجا مال فراوان بفرستم

ا کمال عدل و ا�صاف  و عدالت مجعی  اداره خالفتش از مدیرتا�ه تا  حدود چین و سند  گسرتش یافته بود را ب
او مسلمه بن عبدامللک و  . هجری  فرمان یافت و یزید بن  عبدامللک جبایش �شست 101میکرد که در سال  

او کارداران سابقه خراسان را معزول و در مرو  ز�دا�ی . سعید بن عبدالعزیز اموی را خبراسان حاکم کرد 
  .ن حبرب و ضرب  پرداختساخت  و خود در ماورای جیحو

 سعید 104هجری در صفحات مشال خراسان و ماورای آمو و در سال 103سعید بن عمرو  حرشی در سنه 
او در ختارستان �صر بن سیار را  حاکم . از خراسان معزول و جبایش مسلم بن سعید کالبی �صب گردید 

د  که از طرف خود ابراهیم بن  هجری فضل بن هناد حبکمرا�ی هرات گماشته ش105در سال . ساخت 
  .عبدالرمحن حنفی را به کفالت  فرستاد

 هجری مسلم بن سعید از فرغا�ه بر کنار و اسد بن عبداهلل حکمران بلخ جبایش گماشته 106در سال 
او مرکز خود را .  هجری به کهسار غرجستان پیوسته  به جبال تالقان و غور  تاخت 107اسد در سال .. شد

کار . دو فرسخی بلخ به بلخ ا�تقال داد و داراحلکومه خود را در بلخ قرار داده و به بنای بلخ پرداختاز بروقان 
هجری بلخ مرکزثا�ی سپاه 107در سال . سپرد) سادن �وهبار(ساختمان شهر بلخ  را به بو خالد برمک بن برمک 
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ر بن مزاحم سلمی و  شجاع بن تیهان در این سال جمش. و فرما�دهی  خراسان و ماوراءالنهر بعد از مرو گردید
  .قرشی در هرات  حکمرا�ی داشتند

اسد از هنر جیحون گذشت و به ختالن محله اورد و حکمدار آجنا را بکشت ، چون بکمال فضیحت به 
  :خراسان بر گشت کودکان در باره اش چنین می سرود�د

  بیدل فراز آمدی    برو تباه آمدی  از ختالن آمدی 

از شهرت �یکی بر خوردار �بود و هشام بن عبدامللک اسد را از فرما�دهی خراسان فرا خوا�د و اسد در خراسان 
  128. هجری با مجعی از دهقا�ان خراسان به عراق  رفت و جبایش حکم بن عوا�ه کتبی گماشته شد109در 

  : خراسان و داعیان آل عباس
اسد در بین قبایل عربی پرخاش ) 5/388(طربی ؛)526(فتوح البلدان )5/66(بنا بر قول  ابن اثیر در الکامل 

و تعصب پدید آورد ، و �صر بن سیار یکی از سرداران عرب را با مهراهان وی از مضر عرب تازیا�ه زد ، و مردم را 
  .به دوازده هزار مرد مششیری خویش هتدید منود و از مهین سبب  بلخیان او را زاغ گفتندی 

آشوب بود ، امیر اموی هشام بن عبدامللک ، اسد را از فرما�دهی  خراسان پس در چنین حال که خراسان  پر از 
) در خراسان دهقان مبعنی سردار و پیشوا میباشد( با مجعی از دهقا�ان  خراسان 109خواست  و او در سنه  

  .بعراق رفت  و جبای او حکم بن عوا�ه کلبی گماشته شد 

ک عربی بر ضد  بنی امیه در خفا آغاز یافته بود  و چون خراسان در مهین حال حتریک خالفت آل عباس در ممال
مرکز مهم سیاست  در آن دوران بود و خراسا�یان �یز میخواستند سلطۀ عرب را در خراسان با ایجاد خا�ه 
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جنگی و �فاق در بین دودماهنای مقتدر  عرب ضعیف ساز�د ؛ بنا براین سرزمین مرکز اختالف با خا�دان 
ن بنی امیه عرب گردیده و خنستین بار یکنفر داعی بنی عباس که ابو حممد زیاد �ام داشت ، از مقتدر امیرا

طرف حممد بن علی بن عبداهلل بن عباس خبراسان فرستاده شد ، و �امۀ �یز بوسیله حرب بن عثمان  که از اهل بلخ 
ی امیه رامبردم وامنود�د ، و چون بود ، بنام مردم خراسان رسید ؛ این گروه داعیان بیداد و ستمگری  های بن

شدت تبلیغ و خمالفت ایشان به عامل  باژ مرو حسن بن شیخ رسید ، این خرب را به اسد رسا�ید ، و اسد ده �فر از 
  . هجری بکشت109این داعیان اهل کوفه را در گشا�شاه مرو در سال 

  :اشرس و جنید و حاکم

  :�زد  خراسا�یاندایره فساد و گسرتش حرکت های ضد امویان در 
 هجری اسد را خلع و بعوض وی اشرس بن عبداهلل  سلمی را که شخص 109هشام بن عبدامللک  در سال 

فاضل و خیر خواه بود و در  خراسان به لقب جغر شهرت یافته بود به خراسان فرستاد و کاتب وی خالد بن 
رو حممد بن زید را گماشته بود ، و فضال بن عبداهلل قسری و سر لشکرش ابو امیه عمیره قبطی بود و به قضای م

او در حالیکه از آمد�ش مردم خراسان خوش شد�د خنستین لشکر رابط را . زیاد سلمی به هرات حکم میرا�د 
  .توسط عبداللملک بن دثار باهلی  بوجود آورد

   

یه معاف گردید�د ، و اشرس اهل ذمت  ماوراءلنهر  را بدین اسالم دعوت کرد  و کسا�یکه مسلمان شد�د از جز
چون عمال اشرس بفکر تامین کسر خراج افتاد ، دهقا�ان سغد وخبارا مقاومت کرد�دو اشرس عمیره بن سعد را 
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به آجنا  فرستاد وی  دهقا�ان و بزرگان عجم را توهین منود ، و جامه های ایشان را درید ، کمر های آهنا را در 
 استعا�ت منود�د ، آشوبی پدید آمد و اشرس به آمل رفت و ده هزار گردن شان ا�داخت ، و چون مردم از ترکان

عسکر خود را در ماوراءلنهر سوق داد ، و در حالیکه به �ربد های خبارا  و دیگر بالد ماوراءلنهر مشغول بود 
هجری دو گردن بند دارای جواهر �فیسی را به هشام  و ز�ش تقدیم 111جنید بن عبدالرمحن در سال 

ه در ازای آن بعوض اشرس به حکمرا�ی خراسان  گماریده شد او ده هزار عسکر  بصری را به داشت ، ک
فرما�داری عمرو بن مسلم  و ده هزار کوفی را به  فرما�دهی عبدالرمحن بن �عیم  خبراسان آورد و قوای خود را به 

و عالوه بر این در مقرری پا�زده هزار سی هزار ترب، و سی هزار سپر ی که از عراق با خود آورده بود ، جمهز منود ، 
جنید در مرو جمشر بن مزاحم و در ابله سوره بن حر و در هرات ولید بن . عسکر دیگر اختیار گرفت 

هجری عماره بن حریم را بتخارستان با هجده هزار 112قعقاع عبسی را سر لشکر گردا�یده و در سنه 
ی از جبهۀ دیگر بدا�سو سوق داد ، و لیث ابراهیم بن بسام لشکر فرستاد ، و ده هزار لشکر دیگر را بقیادت

    129.هجری در مرو مبرد116جنید با این قوه ساهلا در ماوراهنر حبرب و �ربد مشغول ما�د ، تا که در سنه 

قسمیکه تاریخ اسالم در زمان خالفت امویها  مالحظه میگردد مهه مشحون از  جان باخنت خراسا�یان ، و 
هر و سایر بالد خراسان بشمول هرات و ختارستان و فاریاب و جوز جان توسط قتل و کشتار بی اقوام ماواءلن

رمحا�ه امرای  سفاک و خو�ریز اموی بوده است که  آهنا حتی حبال خود  هم رحم �کرد�د و مهدگر شان  را  قتل 
در هر گوشه و کنار خراسان  چرا که آخرین روز  های امارت  امیران اموی فرا رسیده بود از این سبب. کرد�د 

 چنا�چه بعد از جنگهای که با گسرتش اسالم  ارتباط کمرتی داشت و یا  �داشت  هر روز  افروخته میشد
اینکه جنید از  طرف هشام از والیت خراسان  معزول شد عاصم بن عبداهلل هاللی را والی گردا�ید  چون 

ر بود وی از عاصم که فرستاده  امیر املومنین  هشام بود�ه حارث بن سریج از  طرف جنید فرما�ده ا�دخوی  مقر
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اما  عاصم بعد از اهنزام وی، وی را از حبس رها . تنها اطاعت �کرد بلکه تا  فاریاب با عساکر خود  پیش آمد
 منود، حارث با چهار هزار �فر بسوی بلخ روی آورد ، و از آ�طرف �صر بن سیار باده هزار لشکر خود با او مقابل
شد ، ولی بلخیان هزیمت یافتند و حارث بلخ را بگرفت  و بر متام بالد جوزجان ، فاریاب ، و تالقان و مرو  رود 
دست یافت و با شصت هزار عسکر خود بر مرو محله منود و دهقا�ان جوزجان و ترسل دهقا�ان فاریاب ، و 

ردا�ید ولی حارث در این جنگ شکست ب فرما�ده  تالقان و قریاقس دهقان مرو را هم با خود  ممد گاسهر
  .خورد و بسا از یاران وی در دریای مرو غرق شد�د 

اسد که بیشرت به سر کوب . هجری اسد  دور دیگر به خراسان آمد و عاصم موقوف شد117در سال 
خراسا�یان  �سبت به گسرتش اسالم توجه داشت این بار �یز توجه خود راظاهرًا بدفع داعیان آل عباس 

شت تا توا�سته باشد با زیرکی حرکت های مال ا�دیشا�ه و آلوده بفساد  خود را به اینطریق سرپوش گذا
و از جا�ب دیگر  دارالسلطنه اموی در عهد هشام بن عبدامللک خود غرق در فساد های . گذاشته باشد

مت که به هبای کل یک مثال ز�ده ای  از پیش کش کردن  یکجوره گردن بند گرا�قیمتنوع بود که ما در فوق 
خراسان متام شده بود به  امیر مومنان و  مهسرش از زبان  حمققین و مورخین معترب  عرب چون الکامل ، و طربی و 

 هجری دو گردن بند �فیسی را به  هشام و 111چنا�چه جنید بن  عبدالرمحن در سال «. غیره شرح دادیم 
  ». اشرس به حکمرا�ی خراسان گماریدز�ش تقدیم داشت که در عوض آن  هشام او را بعوض

 حال خوا�نده  میتوا�د قیاس   کند که تا کدام سرحد بی ایما�ی و ضعف صداقت در بلند ترین پایه های این دولتی 
  که از مدیرتا�ه  تا  سند و چین امتداد داشت بر مبنای این فساد  گسرتده تا چه زما�ی دوام خواهد آورد؟

مران اموی  در خراسان  �یز مبین مهین دایره فساد گسرتده در دستگاه کرین حتعین دو باره اسد ظامل ت
  . امارت  اموی  میباشد
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اسد حکمران  �ا کامی که یک دور در خراسان با جرب و اکراه حکومت کرد بار دیگر از سوی دستگاه 
و قم کردن داعیان آل او خباطر قلع . امارت هشام بن عبدامللک به مست  حکمران خراسان گُزیده و مقرر شد

عباس یا جنبشی که خراسا�یان خباطر آزادی خود براه ا�داخته بود�د  دست بکار شد و از مجله عمار بن یزید 
ری در هج118یزید در سال . مشهور خبداش در مرو بدست آمد ، که دستهایش بریده و زبا�ش قطع گردید 

خت و آن را فتح منود و چون به بلخ باز گشت ، مهان  به ختارستان و جیغویه تابلخ مرکز گرفت  و از بلخ 
حارث بن سریج  در تبوشکان ختارستان آشوب منوده و از خاقان ماوراءلنهر و مردم ختارستان سی هزار مرد 

  .جنگی را هتیه منوده به خلم آمد 

رث را در هم هجری با هفت هزار مرد خراسا�ی و شامی مبقابلش شتافته  قوای خاقان و حا119اسد در سال 
اما در موضع  ورد که در جزء جوزجان واقع بود ، طوفان باد و برف لشکر که به قیادت  جعفر بن . شکست 

حنظله هبرامی می جنگید�د تباه ساخته و جمبور به فرار منود و ابواهلندی اسدی حبضور هشام در باره این 
  رمجه فارسی آن از این قرار است تقصیده یی گفت که ) سا�چارک کنو�ی(شکستی که اسد در سان 

کشتگان بین سان و جزه از ملوک خبشاینده دارای �عم فراوان بود�د که در سرزمین جوزجان خوراک  «
   130».در�دگان و عقابان شد�د

در ختالن مردی بامیا�ی که بدر طرخان �ام داشت که اوبه گمان اغلب از اعقاب شیر بامیان :     بدر بامیا�ی
�د ؛ اسد لشکری به قیادت  مصعب بن عمرو خزاعی بداجنا فرستاد  و بدر خان را به وعده امان بود حکم میرا

تو مرد غریب بامیا�ی :پیش خود خواست ، طرخان بر آمد و یک ملیون در هم را قبول کرد ، اما اسد باو گفت
از این سرزمین می روی طرخان جواب داد تو به خراسان با ده شرت کوچک آمدی واکنون اگر . از ختل برای ! 
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اموال ترا پنجصد شرت محل �توا�ند کرد ، من که ایام جوا�ی ام را در اینجا گزرا�یده  و با مششیر مالی را بدست 
آورده ام ، چگو�ه با دست خالی برآیم؟ اسد در مقابل پاسخ تند و معقول مرد بامیا�ی بر آشفت  و با وجود  

  .وعده امان که داده بود او را بکشت

هجری در حین جشن مهرگان در حالیکه حتفه های را بقیمت یک ملیون در هم  از دهقان 120اسد در  سال 
هرات می پذیرفت  میوه امروت �ورسیده ای را بدهقان هرات  پرت کرد ، در این وقت زخم درو�ی او از هم 

  . شگافت و به اثر آن در شهر بلخ مبرد

�صر سیار را که شخص با جتربه در امور خراسان بود از جا�ب  هشام هجری هشام  120بعد از فوت اسد در   
بن عبدامللک  حبیث فرما�دار خراسان   بر گزیده شد ؛ او  در بلخ مسلم بن عبدالرمحن ، و در مرو رود وشاخ بن 

 حالی بود و این در.بکر  را و در هرات هارث بن عبداهلل را و در ابر شهر �یشابور عبدالرمحن را حاکم گردا�ید 
که �فوذ داعیان  ابوالعباس در متام  خراسان گسرتده  گردیده بود که این موضوع که بین دو دودمان بزرگ عربی 

از جا�ب دیگر داعیان  ال . در حالت وقوع بود  سرزمین خراسان را به هرج و مرج زایدالوصفی کشا�یده بود 
  .کز برای فعالیتهای سیاسی خویش بر گزیده بود عباس  سرزمنب خراسان را هبرتین و بر گزیده ترین مر

امام یحیی بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ، بعد : �صر بن سیار و قتل امام یحیی حسینی
از ا�که  پدرش زید بدست امویان کشته شد  خود وی خبراسان  پناه آورد و �زد حریش بن عمرو در بلخ متواری 

هجری به �صربن سیار 125بن عبدامللک بر مسند امارت امویان �شست در سنه شد ، چون ولید بن یزید 
حکمران خراسان خرب داد�د ، که یحیی بن زید در منزل  حریش در بلخ پنهان است ، �صر به  عقیل بن �عقل 

یحیی حکمران بلخ  امر داد تا یحیی را  گرفتار کند ، عقیل در بلخ  حریش را ششصد تازیا�ه زد ولی وی سراغ 
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را �داد و باآلخر قریش بن حریش از هالک پدر ترسید و امام یحیی را با یاران او بدست عقیل داد ، و �صر سیار او 
را در کهندژ  مرو حمبوس منود ، اما چون از دربار ولید امر رهایی او رسید ، �صر سیار او را دو هزار درهم و دو 

از ز�دان فرار کرد و از بلخ به سرخس و بیهق آمد و با هفتاد مهراهان اما یعقوبی اذعان دارد که او . اشرت خبشید 
اما خراسا�یان جنگ �کرد�د و لشکر . خود با عمرو بن زراره عامل �یشابور که ده هزار  لشکر داشت مقابل شد 

و امام یحیی روی به سرخس و  هرات و بادغیس آورد چون در این .عمرو شکست خورد و خود وی کشته شد 
ت  از طرف �صر سیار سر لشکر سلم بن احوز هاللی به تعقیب امام یحیی گماشته شده بود و او را با وق

مهراها�ش در جوزجان یافت ، و با ایشان در آویخت ، و در این جنگ امام یحیی در روستای  جوزجان بدست 
  131. هجری کشته شد125سورة بن حممد کندی در شعبان  

این . ریه ای بنام امام خورد �امیده  میشود که یک و �یم کیلو مرت از شهر سرپل فاصله دارد اکنون مزار امام یحیی در ق
زیارت بنای کهنسال دارد و من خود شخصًا عمارت مقربه امام یحیی را که دارای کتیبه ای از جنس سنگ مرمر که 

چنان حدس زده .  قابل خوا�دن  �بودخبط کوفی مغشوش باالی آن  �ام و شهرت امام �قر شده است  دیده ام که برایم
میشود که از اثر  گذارشات  روز گار این زیارت چندین مراتبه دستخوش  خرابی و اعمار های جمددواقع 

  .شده باشد 

او  که از خا�دان �بوت بود به . باری جنبش  امام یحیی بن  زید  که هجده هبار از عمرش گذشته بود 
ود تا از مظامل  و ستمگریهای عمال امویان که از امیر امویان  تا پایا�رتین  افسر خراسا�یان موقع مناسب ساخته ب

در زما�یکه اما یحیی به هفتاد �فر . �ظامی ، برید و مالیه  به فساد گسرتده آلوده بود�د عمالً اظهار �فرت کرد�د 
و بن زراره مقابل شد که  و بقول یعقوبی یکصدو بیست �فر در مقابل ده هزار �فر �یروی جنگی بقیادت عمر

عساکر اردوی  عمرو که متشکل از خراسا�یان بود باوی مقابل وجنگ �کرد که در �تیجه خود امرو  کشته می شود 
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ودی این حرکت را جنبشی در مسع. و این اولین  کامیابی داعیان ال  عباس است که از خراسان سر فراز میکند 
  دا�د لم و ستمگریهای عمال  اموی میمقابل ظ

  : قتل عبداهلل بن معاویه
عبداهلل بن معاویه بن عبداهلل بن  جعفر طیار بن ابی طالب از رجال و دود مان رسالت است او از اوالدۀ فاطمه 

هجری در کوفه جنبش منود  مردم کوفه بر او بیعت بستند و به 127میباشد که در سال )  ص(دخرت رسول اهلل 
  .یمت دید  و از کوفه بر آمد کاخ حکومت بر شا�د�د که او هز

اما در آن �واحی . عبداهلل از کوفه  به مداین رفت و حلوان و ری و اصفهان را گرفت و بنام خود سکه هم زد 
�یز شکست  خورد و خبراسان  آمد و این امید را داشت که توسط بو مسلم که  طرفدار ال �بوت است  و از وی 

  .محایت خواهد کرد هبرات آمد 

ین وقت در  هرات ابو �صر مالک بن هیثم خزاعی والی بود  او عبداهلل را هبرات خوا�د و چون عبداهلل هبرات در ا
هجری در هرات او را بقتل 129رسید مالک خرب آمد�ش را به بو مسلم داد ، تا که به امر بو مسلم در سال 

  .رسا�ید�د 

  :ی می �ویسد در مورد عقاید عبداهلل بن معاویه  عبدالکریم  شهرستا�

وثواب و عقاب منوط . و این عبداهلل به تناسخ قایل بود ، و آ�که روح شخصی بشخص دیگر منتقل توا�د شد«
معاودت منوده و در او )ع(و دعوی او آن بود که روح اهلل عیسی  . است به اشخاص بنی آدم یا اشخاص حیوا�ات 

ت که بعلم  غیب مطلع  گشته ، و متابعان او به حلول کرده و دعوی الوهیت و �بوت کرد ، و چنان ا�گاش
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تابعیت او مشغول گشتند و در قیامت کافر گشتند ، زیرا اعتقاد کرد�د که تناسخ در د�یاست و ثواب و 
کذا بین عبداهلل بن معاویه  و اصحاب حممد بن علی پدر سفاح » ...عقاب  در این اشخاص خواهد بود و
  132.جود داشت خالف قوی در عقیده و آرا شان و

  .در خبش آینده در مورد عمال امارت امویان در جنوب خراسان التفات خواهد شد
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  پیروزی قیام  مردم خراسان 

  و اهندام دولت  اموی

  جنبش ابو مسلم خراسا�ی

  فصل شا�زدهم 
  

   

ل متهید گذاشته شد و قسمیکه تاریخ مشعر است در دور اول فتوحات اسالمی که از زمان ابابکر  خلیفه او. 
یکی از فرما�دهان بنام که در  جنگ  جسر در ابتدای خالفت عمر به �ا کامی مسلمین وبه قتل ابو عبیده  جراح

 به کامیابی های چشم گیری �ایل آمده بود، اجنامید در سال و سرزمین های شام)بیت املقدس(جبهات روم
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ن و اکثر مناطق دیگر فارس بدست سپاهیان  اسالم های بعدی جنگ های قادسیه ، جلوال، مداین ، حلوا
گشایش یافت که این �ربدها بصورت برق آسا  دولت اکاسره  فارس را با خنبگان و پهلوا�ان آن از بین برد 
چنا�چه در زمان خالفت عثمان  یزدگرد  سوم  آخرین کسرای ساسا�ی در مرو به دست  آسیابا�ی کشته شد 

.  

هیچگو�ه حرکت های آزادیخواهی بر ضد اعراب �ه تنها   صورت �گرفت بلکه فارس   از آن تاریخ در فارس 
به منطّقۀ اکماالتی برای اعراب در مقابله با خراسا�یان  تبدیل شد ، به این معنی که  سپاه  اعراب از آجنا  اکماالت 

  . سوقیات جنگی خود را برای �ربد های خراسان اجنام میداد�د 

 سال از هجرت   هنوز سرزمین های مرو  ، بلخ و جوز جان و ختاستان و 134یشود پس از اما قسمیکه دیده م
ماوراءالنهر بچندین مراتبه با ختالن و شاش از اعراب به خراسا�یان و ترکان و از ترکان و خراسا�یان بدست 

که  تا این سال  اعراب افتاده است و چنین است سر�وشت سیاسی �ظامی  سیستان ،زابلستان ، کابل و  سند 
 هجری سیستا ن توسط 23هیچ �یروی عربی �توا�سته ا�د این  سر زمین ها را منقاد گردا�ند چنا�چه در سال 

 هجری باز هم اعراب جمبورًا به سیستان و  مناطق کابل شاهان از 124سپاه عرب فتح گردید ولی  در سال 
  .تسلیم �ا پذیری این مردم را در هم شکنندسر  محالت خود را آغاز کرد�د تا توا�سته باشند روح  

 طرف متحمل خسارات جربان �اپذیر ا�ستان راه درازی را پیمود و هر سهخالصه این که فتوحات امویها در افغ
و این را باید گفت که . ) و داعیه گسرتش اسالم– خراسا�یان -امویان (شد�د که در تاریخ  ثبت است 
 بر پایۀ تعصب  و تبعیض ، حتکیم و اجبار  حتمیل مالیاهتای  سنگین ، با اغتنام  سیطرۀ  اموی در افغا�ستان  که

مال و برده  در جنگها قرار داشت ، ا�گیزۀ بزرگی بود  برای قیام  مردم در برابر استبداد  و ستم اداره 
در روی زمین بود  ، و این اموی ، ولی مواز�ه این قوا ی طرفین  قابل مقایسه  �بود ، آن یکی مقتدر ترین شاهنشاهی  
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دیگر  کشوری بود فاقد  مرکزیت  و پراگنده ، با موسسات فیودالی ، و هلذا فدا کاریهای پراگنده  و قوت 
قیم می ما�د ، معهذا  مبارزه عمومی  با اشکال خمتلف  برابر  قدرت دولت اموی عهای متشتت حملی هر باری در 

  133.رو  گذاشت منی کرد�دو دمی از این  مبارزه ف. دوام  داشت 

  : کسا�یکه در بر ا�دازی دولت امویان  موثر بود�د

مردم دمشنی و رقابت  قبایل عرب .موسس  طریقۀ خرمیه  از خمالفین سر سخت  دستگاه  اموی بود  خداش
  .را در خراسان  دامن میزد�د که این مسایل روی مهرفته اداره اموی را در خراسان تضعیف می ساخت

  .و رجال �ظامی مبجرد یافنت فرصت مناسب دست به مششیر میزد�د مردمان 

  . راف در تولید تنفر  و ا�زجار مردم تاثیر داشتلت اموی در مجع مال و تبذیر  و اصخود دو

او . و به متهیدات خود وفا �کرد. در خراسان  معاهدات را شکست ، غله را قیمت کرد  و مردم را بدار زدقتیبه
  . خراسان را بقتل رسا�یدهبرتین سرداران

در کوفه خون هزاران  مسلمان  را بریخت  و عبداهلل بن زبیر را که خالفتش در عراق و حجاج مشهور به ظامل  
  .حجاز و خراسان  اسالمی قبول شده بود  ، از حلق آویخت 

  .ساخت  یکی دیگر از  عواملی بود که روز تا روز عمر دولت اموی را  کوتاه میاختالفات قبیلوی
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مردم مسلمان شده خراسان ، از زمینه متام این شرایط  مساعد  برای حصول استقالل  کشور خویش با یک جنبش 
رهربی این جنبش را مردی  داشت که از عمق اجتماع بر آمده بود  و خواسته های . بی سابقه ، استفاده منود�د 

  . بودابو مسلم خراسا�یاموی  خبوبی درک میکرد  او جامعه را  با موقف ممالک  مهجوار  و اوضاع امپراتوری  

 در این وقت دولت امویان به هنایت فرسودگی خویش رسیده بود ، و داعیان خالفت آل :داعیان آل عباس
بر ختت امویان �شست ، مروان احلمار بن  حممد  هجری  126عباس هبر طرف کار میکرد�د و چون در سنه 

 از شورشیان بود ، در میدان سیاست شکست خورد ، و روی به سند هناد  تا به که یکیمنصور بن مجهور کلبی 
کمک یزید بن عرار که از خویشاو�دان او بود ، کاری را پیش برد ، اما یزید این داوطلب جدید میدان سیاست را 

های جواب مطلوب �داد ، و منصور چون بکنار دریای سند رسید ، بر شهر سدوسان قبضه کرد ، و کشتی 
  .جنگی را بیاراست و به پیکار یزید کمر بست 

 کیلو مرتی  شرق 120 در منصوره  ابن عرارمنصور با مردا�گی جنگید و قوای  یزید را منهزم ساخت و
منصور بر سند قابض آمد و برادر خود را در . کراچی کنو�ی  حصاری شد و باآلخره خود را مبنصور تسلیم منود 

  134.دابیل حاکم گردا�ید هجری بر دبیل و قن130

مفلس هجری که طلیعه بنی  عباس در حالت فراز بود ابو مسلم خراسا�ی یکی از معتمدان خود 142در سنه 
 برادر منصور کلبی مقابل آمد جنگ منظور را با  لشکری به سند فرستاد ، و مفلس در دبیل  با عبدی سیستا�ی

بعد از وقوع این حوادث سند رمسًا به  خا�واده  آل . ته شد سختی کرد�د که مفلس  گرفتار  و به امر منصور کش
  .عباس  تعلق می گرفت 

  : جنبش ابو مسلم و اوضاع خراسان   
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   :سلموم عامل قرن سوم در باره  �صب و شروع کار اب�ظر جاحظ
ل سر پ(از مضافات شهر  ا�بار ) سپید دژ(هجری در قریه سفید �ج99/م720 در سال ابو مسلم عبدالرمحن

در مشال افغا�ستان کنو�ی متولد گردید ، او حتصیل کرده بود و زبان  و ادب عرب میدا�ست ، قامت ) کنو�ی
متوسط جرده گندمی  و چهره جذاب داشت ، زبا�ش فصیح و قلبش قوی ، حتی قسی بود ، در سختی 

 سالگی  قدم 19 در این چنین شخص. ز�دگی ، ا�دوه خود را و در کامیابیها  مسرت خود را �شان منیداد 
به صحنه سیاست گذاشت ، و چون از بین توده �شئت کرده بود ، توا�ست از عدم رضایت توده ها ی مردم  

در آن وقت مردم �ا مسلمان  از جتاوزات �ظامی  .  در زیر سنگینی و فشار دولت  مستبد اموی ، استفاده مناید 
ود�د ، و مردم مسلمان از تبعیض دولت  و حمرومیت خویش ، و و پی هم دولت و تاراج  دارایی خود جبان رسیده ب

عدۀ از خا�واده بنی هاشم ، در بلخ و . مهچنان از سنگینی مالیات  و مظامل اعمال  آموی متنفر و بیزار بود�د 
 سایر شهر های  خراسان  تبعید گردیده بود�د  و دستۀ از خا�واده عباس ، عم پیغمرب در کوفه و حجاز در  خفا

علی  �واسه عباس از طرف خلیفه  عبدامللک  دو بار تازیا�ه خورد ، حممد پسر مهین شخص . ز�دگی داشتند
اما مردم از ترس . بود که  تشکیالت  سری بر ضد دولت اموی بساخت و مبلغینی در ممالک  اسالمی فرستاد 

عباسی ها  متوجه  خراسان شد  و مبلغین پس حممد حبیث امام . دولت اموی  منیتوا�ستند از  اهنا محایت  منایند 
  . متعددی اعزام منود 

مردم بصره عثمان پرست است ، از کشاکش کناره :  او در وقت  اعزام  مبلغین  در خراسان به آهنا چنین گفت
گیر�د  و گویند بندۀ خدا هبرت است مقتول باشد  تا قاتل ،  اهالی جزیره خارجی  و فراری هستند  و با آ�که 

رب ا�د  به روم ما�ند  و با آ�که مسلمان ا�د  اخالق مسیحی دار�د ، اهالی شام با ما دمشن ا�د  جز آل سفیان  ع
پس مشا متوجه  خراسان  شوید که  . دیگری �شناسند ، مردم مکه و مدینه  ابوبکر و عمر میخواهند 
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. از دین هتی  است، ایشان آزار دیده شجاعت آهنا معلوم است  و دهلای شان از عقاید خمتلفه  و فساد بلکه  
مستعد جنبش  و خواهان  تغییر  خالفت ا�د ، آری  خراسا�یها  پیکر قوی ، سینه پهن ،  سر بزرگ،  ریش ا�بوه،  

   135.صدای هولناک ، سخن درشت و دهن دهشت  آور دار�د

  : مقدمات  جنبش ابو مسلم خراسا�ی و تشکیالت دولت آل عباس  

  :ر در الکامل در مورد ابو مسلمیاداشت ابن اثی
ابن اثیر در الکامل  اذعان میدارد که مردم در مورد ابو مسلم بگو�ه �امهخوان سخن را�ده ا�د ، برخی   

گویندآزاد مردی بنام ابراهیم بن عثمان بن بشار بن سدوس بن گودرزه از فرز�دان برزگمهر فرزا�ه بود و 
پدرش سر پرستی دارایی و .زاد و در کوفه بزرگ شد و به بار آمد ابو اسحاق کنیه میداشت و در اصفهان ب

عیسی او را در هفت سالگی بکوفه برد و چون با . خا�واده خود را به عیسی بن موسی سراج سپرده بود 
�امت را دیگر کن زیرا بر پایه :دیدار کرد ، به او گفت) رهرب(ابراهیم بن حممد  بن علی بن عبداهلل بن عباس 

در �بشته ها  خوا�ده ام کار ما جز با دگر گو�ی �ام  تو سامان �یابد ، او خود را ابو مسلم عبدالرمحن بن آ�چه 
مسلم �امید و براه خویش رفت، او را گیسوان فروهشته بود پاال�ی بر  خری هناده بر سر آن سوار گشته بودو 

طایی شناخته با �ام ابو جنم را برای او به دخرت عمران بن امساعیل ) رهرب(هنوز �زده سال میداشت  ابراهیم 
او دخرتش . ابو مسلم در خراسان به آغوش وی رفت . دخرت با پدرش در خراسان بود . مهسری بر گزید 

امساء فرز�د آورد ولی فاطمه  . فاطمه را به حمر زین ابراهیم به ز�ی داد و دخرت دیگرش امساء را به فهم بن حمرز
  .که خرم دینان از او یاد میکنند فاطمه آ�ست . �یاورد 
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بعضی ها گفته ا�د  �ام او ابراهیم ولقبش حیکان بود و در روستاهای عجلی بنی معقل در اصفهان یا جای 
او با . �ام او را عبدالرمحن گذارید و کنیه اش را ابو مسلم ) رهرب (ابراهیم . دیگر از کوهستان بسر می برد

  .ود خداو�دگارش ابو موسی زین ساز ب

برخی دیگر گویند که ابو مسلم برده یی بود و ا�گیزه گرایش او به بنی عباس این بود که بکیر بن ماهان 
کسی به زیان .دبیر یکی از  کار گزاران سند بود، چنان شد که او بکوفه آمد و با پیروان بنی عباس اجنمن کرد 

در . فتاد و دگر ها آزاد شد�د ایشان گزارشگری کرد و مهگی دستگیر شد�د و بکیر به ز�دان ا
بکیر ایشان را . ز�دان یو�س بن عاصم و عیسی بن معقل عجلی بود�د و ابو مسلم  مهراه او بود و خدمت او میکرد 

این : او به عیسی بن معقل گفت . به پیروی از ا�دیش خود خوا�د که بدو پاسخ گفتند و یاورش گرفتند
گفت . از ان تو باشد : گفت او را می فروشی ؟ گفت. پسر چکاره توست؟ گفت بردۀ من است 

که برده از ان تو باشد او چهار صد درم . گفت هر چه میخواهی بپرداز . دوست میدارم که هبایش بستا�ی 
او گفتار های . ابراهیم او را به ابو موسی زین ساز داد . فرستاد ) رهرب (بوی داد و بکیر او را به �زد ابراهیم 

  .مد بین خراسان و عراق پرداخت شنید و از بر کرد و سپس برفت و آابو موسی زین سازبایسته از 

زمورخان �سب ابو مسلم را اصفها�ی ا  برخی 136....بعضی گویند او بردۀ کسی از مردم هرات  یا پوشنگ بود
  .میدا�ند که این �سبت بعلتی خواهد بود که در اصفهان تولد یافته باشد 

 مهین مورخ  137. هر دو روایت را �قل میکند و مولد او را اصفهان میدا�د مطهر بن طاهر مقدسی
هجری که از معاصران ابو 161بودالمهز�د بن جون اسدی شاعر عربی اویل عصر عباسی متوفی :میگوید

مسلم است ، در اشعار خود او را هجو کرد  و به تقلید منصور خلیفه جبای ابا مسلم ابا جمرم خوا�د که در ص، 
  : ابن خلکان آورده شده است که ما ترمجه آ�را �قل میکنیم1/283



 383

آیا در دولت «ای ابا جمرم خداو�د �عمتی را از بندگان دریغ �دارد ، تا وقتی که خود بنده ، آ�را تغیر �دهد ، 
بو در این شعر پدران ا» .منصور غدری را می ا�دیشیدی؟ آگاه باش که پدران ُکرد تو مها�ا از اهل غدر بود�د

  مسلم را ُکرد گفته و امکان  دارد که از اکراد مورو بوده باشند که خراسا�ی بود�د    

  :�ظر طربی در مورد �سب ابو مسلم

�ام ) ز�دین( هجری در یکی از روستا های مرو پایتخت  خراسان ، که ماخان یا افریدین 100در حدود سنه 
اد هرمزد می زیست که روستا دار آجنا مشرده  میشد ، و داشت و در سه فرسخی مرو واقع بود ، مردی بنام بند

وی آزاد مرد مهرت . که پیش از قبول اسالم �ام و دین زردشتی داشت .گاهی جتارت مواشی را با کوفه  میکرد
  .زادۀ بود که �سبش را مورخان چنین �گاشته ا�د 

   138.ودرز  کشواد مهی شود �سبش به شیدوش پسر گ: جممل به حوالت محزه  بن حسن در کتاب اصفهان 

  :�ظر ابن خلدون در باره �سب  ابو مسلم
در باب ابو مسلم جز این هم گفته ا�د  و آن اینکه ابراهیم امام ، چون ابو مسلم را به خراسان فرستاد دخرت ابو 

  .جنم را به او به ز�ی داد و برای �قبای خراسان �وشت  که از او اطاعت کنند 

مسلم و قیل عثمان خراسا�ی بن یسار بن سدوس بن جودرزاز  : لت ابن خلکان�سب ابو مسلم به حوا
  139پسران بزرمجهربن خبتگان 
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سپس به حممد بن علی و پس از او . ابو مسلم از سواد کوفه بود او وکیل دخل و خرج ادریس بن معقل  العجلی بود 
آ�گاه که خبراسان آمد �و .. ن علی بود آ�گاه از طرفداران فرز�دان حممد ب. به  پسرش ابراهیم امام  پیوست

در آن دوران ، ابو داود خالد بن .سلیمان بن  کثیر در وی حبقارت �گریست و او را �پذیرفت . جوان بود 
او پرسید پس بو مسلم . چون مبرو آمد ، سلیمان �امه امام را بر او خوا�د . ابراهیم به ماوراءالنهر رفته بود 

و گفته است که وی را بر این .ن کثیر بسبب اینک �و خاسته بود را�ده است سلیمان ب: کجاست؟گفتند
: ابو داود ایشان را گفت .توا�ایی �یست و می ترسم که جان ما و کسا�ی را که ئعوت میکنیم ، خبطر ا�دازد 

رل منوده  و خداو�د  پیغمرب خود را هبمه خلق مبعوث گردا�ید ه، و بر او کتابش راکه حاوی مهۀ شریع اوست ، �ا
او را از هر چه بوده ، و هر چه خواهد بود آگاه ساخته است و علم  ورمحت خود را برای امتش باقی 

ایشان وارثان آن علمی هستند که خداو�د به پیغمرب خود . گذاشته و آن در �زد عرتت و اهل بیت اوست 
 این امر تردید کرده اید ، و گر�ه هر اینه  در: گفت .�ه: آیا در این شکی دارید؟ گفتند. آموخته است 

او کسی را سوی مشا منی فرستد ، مگر آ�که بشایستگی او بچیزی که قیام خواهد کرد ، آگاه باشد 
چون ابو داوود این سخنان بگفت از پی ابو مسلم فرستاد�د و او را بدستور ابو داوود از قومس باز .

از آن پس مهواره در دل ابو مسلم چیزی از .�ش هناد�دو سر بفرما.گردا�ید�د و کار های خود بدو سپرد�د
  .سلیمان بن کثیر بود 

آ�گاه ابراهیم امام او را در .ابو مسلم داعیان را  به اطراف می فرستاد و مردم دسته دسته گردن می هناد�د
ار دعوت  هجری فرا خوا�د تا اموالی را که از خراسان گرد آورده بود بدو رسا�د و او را به اظه129سنه 

در قومس �امه امام بدستش رسید که او را به . ابو مسلم با مجاعتی از �قبا و شیعه روان گردید . فرمان دهد 
ابو مسلم قحطبه و اموال را بفرستاد و خود به . باز گشت و آشکار  ساخنت دعوت در خراسان فرمان میداد 
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آ�ان �یز هرچه اموال از شیعیان . ن کس فرستاد آ�گاه ابو مسلم از پی خالد بن برمک و ابوعو. جرجان رفت 
  140.گرفته بود�د ، بیاورد�د ، و او مهه را �زد ابراهیم فرستاد 

ابو مسلم از متام چیز های که در مفکوره خود تداعی کرده   :طرز تفکر ابو مسلم در پیشرب د داعیه اش
ا که ،  به خا�دان پیغمرب اسالم منسوب بود  او میخواست  عباسیان ر. بود برای اهندام دولت امویان کار گرفت 

و در �زد ملل مسلمان از شأن واالیی بر خوردار بود�د ، وسیله اهندام  دودمان اموی قرار دهد و از آن طریقه عرب 
در این وقت ابراهیم پسر امام  حممد متوفی . را در خراسان بر ا�دازد و به تاسیس دولت ملی خراسا�ی بپردازد 

به کوفه رفت و با امام ) م741/هجری120( م عباسیان  در کوفه می زیست ، ابو مسلم در سالحبیث اما
» امیر طرفدار بنی عباس «مذاکره منود و قرار های گذاشت و بعد از آن خبراسان بر گشت و خودش را 

ر هرات ، او توا�ست در مدت کوتاهی مردم بسیاری را از طبقات  �اراضی از حکام اموی را د. معرفی کرد
پوشنگ ، بادغیس ، ، مرو ، مرغاب ، �سا ابیورد ، طوس، سرخس،بلخ چغا�یان ، ختارستان ، غور ختالن ، کش 

  .، �سف  و سایر مناطق حدود صد هزار اسپ سوار و خر سوار را بدور خود  مجع کند

بو مسلم از این فرصت در زما�یکه �صر بن سیار والی اموی در خراسان مشغول  جنگ با  جدیع کرما�ی بود ، ا
در مرو  پرچم خراسا�یان را بر�گ سیاه بر افراشت و خود ) م746/ه129(استفاده کرده  و در پنجم رمضان 

�یز لباس سیاه پوشید و در بین هزاران �فر  از داوطلبان آزادی  خواه و جنگجو ، خلع خلفای اموی را  از 
ابو مسلم در .  کرد و خودش را شهنشه خراسان  خوا�دسلطنت  و �صب عباسیان را  خبالفت اسالمی  اعالم

با سپاه اسپ سوار و خرسوار و  پیاده �ظام خود  متام  والیات مسلمان شده  خراسان را  ) م747/ه130(سال 
از اداره اموی جنات داد و در عین حال اردوی او  به  قیادت  قحطبه  و خالد  بن برمک  بلخی داخل ایران شد  و در 

گهای گو�اگون  گرگان ، اصفهان ، جلوال و عراق متام مدافعین دولت اموی را از بین  برد  و طی جن
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و طبق فرمان ابو مسلم  برادران ابراهیم  امام عباسی ، . داخل شهر کوفه گردید ) م750/ه133(در سال 
می برداشتند چو�که عبداهلل سفاح  و منصور دوا�قی را از پناگاه خمفی شان کشیده ، اولی را خبالفت اسال

امام ابراهیم را دولت  اموی با فرو بردن سر امام به توبره پر از چو�ه ، او را کشته بود ، وزارت سفاح را به  یک �فر 
عساکر اعزامی خلیفه جدید امیر امویان را در �زدیکی حران بکشتند و . ایرا�ی  ابو سلمه جعفر مهدا�ی  داد�د

متعاقب آن متام  خا�دان  امویان از دم  تیغ  عباسیان . زد ابو مسلم  فرستاد�د سرش را  از کوفه در خراسان �
  141.گذشت و این در حالی بود که تاریخ اسالم داخل یک دور جدیدی از فرما�روایی خود میشد

گویند بو مسلم در �یمه   : پیشربد دعوت ال عباس توسط ابو مسلم از قول  طربی
در دا�قان  ابوالکامل متعرض . یبان  خود برون شد و به سرزمین خراسان رسید مجادی االخر با هفتاد کس از �ق

این مرد را بومسلم  دعوت کرد که پذیرفت و دست از . وی شد و گفت کجا میروید ؟ گفتند حبج می رویم 
 کرد که در آن ابو مسلم  سوی بی ورد ، �سا  و به قومس رسید  و در آجنا �امۀ از ابراهیم امام دریافت. آهنا بداشت

من پرچم �صرت را برای تو فرستادم هر کجا این �امه بتو رسید باز گرد و هر چه « : �امه به ابو مسلم گفته بود
  ».را �زد تو است مهراه قحطبه بفرست که در موسم حج در �زد من ارد

 �سا رسید گویند ابو مسلم  سوی خراسان باز گشت و قحطبه را سوی ابراهیم امام فرستاد و چون در
ساالر پادگا�ی که در �زدیکی �سا بود راه شان را گرفت و گفت مشا کیستید؟ گفت  زایرین حج 

ابو مسلم  دعوت خود را به وی اشکار . هستیم  آ�گاه ابو مسلم را سوی مفضل بن شرمی ساالر خود برد�د 
  »آهسته بروید و شتاب مکنید« : کرد پذیرفت  و توصیه کرد که 
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م به مرو رسید  و �امه  ابراهیم امام را به سلیمان بن کثیر داد 129/750 اولین روز ماه رمضان سال ابو مسلم در
  »دعوت خویش را آشکار کن و منتظر منان که وقت آن رسیده است«:که در �امه چنین آمده بود

 و به کسا�یکه و به اطاعت بنی عباس خوا�د�د»یکی از اهل بیت است« پس ابو مسلم را معین کرد�د و گفتند
کار عباسیان را آشکار کنید و سوی اهنا «:از دور و �زدیک دعوت شان را پذیرفته بود�د پیام داد�د و گفتند 

  »دعوت کنید

و این در حالی بود که شیبان  وکرما�ی با �صر بن سیار در �ربد . ابو مسلم در دهکده ای بنام سفید�ج فرود امد 
یکی از «:د را سوی مردم فرستاد که کار شان علنی شد و کسان گفتند ابو مسلم دعوت گران خو. بود�د 

و او بروز عید فطر در دهکده خالد بن ابراهیم  قیام کرد و ابو مسلم در دهکده الین و یا لین فرود » بنی هاشم آمده
مسلم از جا�ب شصت دهکده �زد وی آمد�د ، چهل و دو روز آجنا مبا�د ، خنستین فتح ابو ) مردم(آمد و بیک روز 

آ�گاه خرب فتح از جا�ب مرو . موسی بن  کعب بود که در بیورد رخ داد و به کشنت عاصم بن قیس پرداخت 
  .به �زد وی آمد) مرورود(روذ

ابو مسلم وقتی از قومس باز گشت به :قول دیگر این است که ابو جعفر از قول روایت ابواخلطاب گوید
 شبیب را با ماهلای که مهراه داشت ، و با هدایایی سوی ابراهیم امام از قومس قحطبه بن. سرزمین مرو آمد 

ه �ه روز از ماه رفته بروز سه شنبه اجنا رسید 129فرستاد ، آ�گاه سوی مرو باز گشت و در شعبان سال 
در . و در دهکده یی بنام فنین به  �زد ابواحلکم عیسی بن اعین �قیب جای گرفت ، دهکده از آن ابو داوود بود 

ماه رمضان مهان سال ابوداوود را با عمرو بن اعین به ختارستان و �احیه این سوی بلخ فرستاد که دعوت را علنی 
و هم در ماه رمضان �ضر بن صبیح و شریک بن غضی هردوان متیمی برای علنی کردن دعوت سوی مرو . کنند

اد و ابواجلهم بن بعطیه را خبارزم فرستاد بنزد ابو عاصم عبداهلل بن سلیم را �یز سوی طالقان فرست. روذ فرستاد 
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و اگر ضرورت شد برای دفاع از خود با مششیر با دمشنان خدا و . عالئ بن حریث که دعوت را علنی کند
رسول �ربد کنند  و کسا�ی که تا رسیدن وقت دمشن از آهنا غافل بود ما�عی �داشت که پس از رسیدن وقت قیام 

 دهکده سفید�ج �زد سلیمان بن کثیر خزاعی منزل گرفت که در �احیه خرقان بود گویند ابو مسلم در. کند
 �ام داشت بر  سایهه پرچمی را که ابراهیم امام �زد ابو مسلم فرستاده بود و 129و در بیست و پنجم رمضان سال 

 داشت بر �یزه یی بست که �یزۀ بستند که چهارده ذراع درازا داشت  و �یز بیرقی را که امام  فرستاده بود و ابر �ام
  107» اذن للذین یقاتلون باهنم ظلموا و ان اهلل علی �صرهم لقدیر«:سیزده مرت درازا داشت  و این آیه را می خوا�د

  » کسا�ی که چون ستم دیده ا�د کارزار میکنند و خدا به �صرت دادن شان توا�است« : یعنی

غالما�ش و با کسا�ی از مردم سفید�ج از مجله غیالن بن آ�گاه ابو مسلم و سلیمان بن کثیر برادر سلیمان و 
عبداهلل خزاعی که دعوت را پذیرفته بود�د ، و �یز محید بن رزین و برادرش عثمان ابن رزین مهگی  لباس سیاه 

  و خود را آماده  جهاد  کرد�د .پوشید�د 

 آمد�د ، و خنستین کسا�یکه دعوت گران اهل با کسا�یکه دعوت را پذیرفته بود�د ، پیش ابو مسلم: گوید
هرمز فری ، عیسی بن شبیل، با هنصد کس و چهار سوار و سلیمان بن د�د مردم سقارم بود�د با ابوارضاجآم

حسان و برادرش یزدان بن حسان و هیشیم بن یزید ، و بویع ، وابسته �صر بن ماویه ، و ابو خالد حسن ، و جردی و 
 مردم سقادم هزار و سه صد پیاده و شا�زده سوار ، �یز با ابوالقاسم حمرز  بن از. حممد علوان از مردم هرمزد فره 

ابراهیم جوبا�ی ، آمد�د ، از مجله دعوت گران ، ابوالعباس مروزی و خزام بن عمار و محزه بن ر�یم �یز با اهنا 
  .بود�د 
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  .و این  کسان دو روز بعد از قیام ابو مسلم تکبیر گویان به  او پیوستند 

خدای که �امهایش مبارک و یادش وال : اما بعد «: مسلم که کارش سامان گرفت  به  �صر سیار �امه �وشت کهابو
  :باد، در قر آن اقوامی را مالمت کرده و فرموده

و اقسمو اباهلل جهد ایماهنم لئن جائتم �ذیر لیکو�ن اهدی من احدی االمم فلما جائهم  �ذیر ما زادهم اال �فورا «
فی االرض  و مکرالسئی وال یحیق املکر  السیئی اال باهله فهل ینظرو�اال سنته االولین فلن جتدلسنته اهلل استکبارًا 

    108»تبدیال ولن  جتد لسنة اهلل حتویال

یعنی خبدا قسم میخورد�د قسم های موکد که اگر بیم رسا�ی بیاید شان از امت دیگر ره یافته تر خواهد بود 
ان جز دوری و بزرگی و دوری فروشی در این سرزمین و �یر�گ بد شان �یفزود و و چون  بیم رسا�ی بیامدش

�یر�گ بد جز بصاحبش  �رسد مگر جز روش گذشتگان ا�تظاری دار�د که هر گز روش خدا  تبدیل 
  » .پذیر خنواهی یافت و هر گز روش خدا را  تغییر پذیر خنواهی یافت 

  .ا که از مرو رود و بلخ به طخارستان میرسید بست بو مسلم راه  های آذوقه رسا�ی  �صر سیار ر

هجده ماه از قیام . دومین �شتگاه ابو مسلم در مار سرجس بعزم  �یشاپور بود و متام یاران او بدو پیوسته بود�د 
. ابو مسلم گذشته بود که �صر سیار یکی از �زدیکان خویش را بنام یزید با سپاه فراوان به �ربد ابو مسلم فرستاد 

یزید سوی  این قوم محله برد�د ، . بو مسلم مالک بن هیثم خزاعی را مبقابله وی فرستاد مصهب بن قیس �یز باوی بود 
و اهنا صادقا�ه »امیدوارم خدا کافران را سر کوب  کند« :ابو �صر پیاده شد و یاران خود را ترغیب کردو گفت

 طرفداران بنی مروان کشته شد و هشت کس از دلیری منود�د  دو گروه صبوری کرد�د و سی و چهار کس از
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اهنا اسیر شد و عبداهلل بن طایی به یزید وابسته �صر سیار محله برد و او را به اسیری گرفت و یارا�ش  هزیمت 
اگر خواهی با ما مبان : بو مسلم  زخم های وابسته �صر سیار را مداوا کرد وقتی خوب شد  گفت . شد�د 

او  . وی باکی �یست به این شرط که از ما دروغ �گویی و با ما در اینده جبنگ بر �یاییو اگر �زد اربابت می ر
  .ترجیع داد که �زد ساالرش  �صر سیار برود

خوش �یامدی ، خبدا چنین پندارم که قوم ترا باقی گذاشتند « : وقتی یزید �زد �صر سیار رسید بدو گفت
خبدا چنان است که  پنداشته ای ، مرا قسم داده ا�د در «:یزید فرستاده او  گفت».که بر ضد ما حجت کنند

باره آهنا دروغ �گویم که اهنا مناز ها را بوقت میکنند با اذان و اقامه ، قرآن میخوا�ند و یاد خدا بسیار میکنند 
استوار ا�د چنان دامن که کار شان باال می گیرد ، اگر �بود که موالی منی و از ) ص(و بدوستی پیغامرب .
  .»ردگی آزادم کرده  ای  پیش تو باز منیگشتم و با آهنا می ما�دمب

در مهین سال طرفداران بو مسلم  . این خنستین جنگ میدا�ی میان شیعیان و  طرفداران بنی مروان بود : گویند
   142.مرو رود را کشاد�د و عامل  �صر سیار را بکشتند

اه بود  پیمود و یاران دلیری را در راه  پیروزی  قیام خود ابو مسلم راه درازی را که  حاوی خطرات جدی و جان ک
او در این راه دشوار متام بلندیها و . ا�تخاب و آماده ساخت که  هر کدام شان  سر بکف و جان بلب بود�د 

مهواریهای خراسان را از دست   �صر سیار عامل  دولت رو به ذوال اموی در خراسان  با شجاعت و دلیری 
گر متام کار �امه های این فرز�د برومند خراسا�ی را که تا امروز مایه فخر در تارک خطوط تاریخ گرفت  که ا

است  بنویسیم  خود کتاب ضخیمی خواهد شد لذا این قیام و داعیه را به کلمات قصار از  قول میر غالم حممد 
  .می کنیمغبار از کتاب  افغا�ستان در مسیر تاریخ می بندیم و وقایع بعدی را د�بال 
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ه بغرض �ظارت  در خالفت عباسی  و ادای فریضه حج  132/م753بو مسلم بعد از تنظیم داخلی در سال 
این .  بعراق سفر منود  و از طرف خلیفه سفاح که خود او را بر ختتگاه خالفت �صب کرده بود  پذیرایی شد 

 ابو مسلم.  تعلق داشت – سلمه  مهدا�ی  بعد از  کشته شدن ابو-وقت وزارت عباسی به خالد  بن برمک بلخی  
مسلم متوصل شد  تا بعد از ادای حج بر میگشت  که خلیفه سفاح مبرد  و منصور دوا�قی برادرش  به ابو 

ابو مسلم پذیرفت  و رقیب اولینش  عیسی بن موسی  را در . دن رقبایش ، حتکیم مناید ر از بین بخالفت او را با
اهلل بن علی بن عباس  که در �صیبین اعالن خالفت کرده بود ، پنج ماه جنگید  تا او ا�بار شکست داد  و با عبد

از آن  پس ابو مسلم از حرکات  منصور بد برده بود ، بدون وداع . مغلوب و منصور را خالفت مستحکم گردید 
یم دد  و به تنظوشت  که از راه بر گرمنصور برتسید و �امه  ای به او �. عازم  قلمرو خودش  خراسان شد 

مناینده خلیفه عبداحلمید مرغابی بود  که توا�ست در ری ابو مسلم را در یابد  و . حکومات مصر و شام  بپردازد 
ابو مسلم بر گشت و از طرف خلیفه  استقبال شد ، در حالی که  فراموش کرده بود ، . مبراجعت وا دارد 

 خلیفه  منصور  در یکی از صحبت  های ساختگی .خدعه و فریب گاهی میتوا�د  قدرت را مغلوب کند 
و حمرما�ه  توسط جالد های خمفی به بو مسلم محله منوده و او را ریز ریز  منود و سرش را  در طبق های دینار  و درهم  

مورخ شهیر  غبار اینطور اذعان داشته و از موضوع �تیجه می گیر�د که . به معسکر  خراسا�یان فرو ریخت 
م واقع 754/ه137 شعبان 25ه  که منو�ه کامل  اخالق سیاسیون جهان است  در چهار شنبه  این حادث:

و این اختناق . افغا�ستان کشیده شد = به این ترتیب  سلطه سیاسی  عرب  جمددًا در  خراسان. گردید 
    143.هفتاد سال دوام  منود
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   خالفت عباسی بسعیآل عباس و اعالم

  ابو مسلم خراسا�ی
  او بدست منصور دوا�قیتا قتل 

  خبش هفدهم
  :چکیده این خبش

 حج ابو جعفر منصور مشهور به دوا�قی با ابو مسلم  و باز –  حممد بن علی بن عبداهلل عباس دابراهیم فرز�
 –کشته شدن  ابو مسلم خراسا�ی  بزرگرتین داعی  سلطنت آل عباس – ادامه این رویداد –گشت آهنا 

منصور خلیفه عیاسی  در آخرین دقایق حیات ابو مسلم  و کشته شدن او به امر و گفت و شنود  ابو مسلم  و 
  . آخر ز�دگی یک قهرمان  خراسا�ی-اشاره  منصور

) ص(هجری تالف گردیده  مشعر بر  قول �بی کریم 750ابن طقطقی در کتاب  آداب سلطا�یه  که در سال 
 دولت بنی هاشم مژده دادی، و به کاکای خود گاهی به تاسیس) ص(حضرت پیامرب «:است که فرموده بود�د

عباس فرمودی ، که این امر در فرز�دان تو باشد ، و چون فرز�دش عبداهلل بد�یا آمد او را  پیش عباس آورد�د ، در 
بناًا . خدا و�دا او را دا�ش دین و علم تاویل عطا فرما که او پدر ملوک خواهد بود: گوش او آزان داد و گفت 

ابو هاشم سوی شام رفت و : رشید ابن کریب گوید« : ابن طقطقی  طربی �یز این طور اذعان میدارداین روایت
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ای پسر عمو ، دا�شی به �زد من هست که پیش تو رها « :حممد بن علی بن  عبداهلل بن عباس را دید و گفت 
  ».است�د ، میان مشرمیکنم و هیچکس را از آن خرب دار مکن ، این کار که کسان امید میدا

  ».میدامن، مبادا این را کسی از تو شنود« :گفت

وقتی ابن اشعث خمالفت آورد و حجاج بن یوسف به عبدامللک �وشت ، عبدامللک  : خالد بن عجالن گوید 
اگر شگاف از سیستان است مایه « :کس را بطلب خالد بن زید فرستاد و بدو خرب داد که گفت 

  ».بود می باید بیمناک باشم�گرا�ی تو �باشد ، اگر از خراسان 

: ما را سه وقت مقرر هست : امام حممد بن علی بن عبداهلل بن عباس را گفت :جبله بن فروخ تاجی گوید
آ�گاه یاران ما از  مشرق بیایند و اسپا�شان مبغرب ... مرگ طغیا�گر ، یزید معاویه ،و ا�قضای یکصد سال 

  ».د برون آر�درسد و آ�چه را ستمگران در آجنا گنج کرده ا�

گویند وقتی یزید بن ابی مسلم در افریقه کشته شد ، حممد ابن  علی یکی را سوی خراسان فرستاد و بدو 
  .دستور داد سوی شخص مورد رضایت دعوت کندو از کسی �ام �ربد

، ابو )ابراهیم امام(ابراهیم  بن حممد . پس از آن حممد بن علی در گذشت و پسر خود ابراهیم را جا�شین کرد
سلمح حفص بن سلیمان وابسته سبیع، را خبراسان فرستاد و مهراه وی به �قیبان خراسان �امه �وشت که �امه های 

باز گشت که او را پس فرستاد  و ابو ) امام(وی را پذیرفتند و ابو سلمه میان آهنا مبا�د ، سپس پیش ابراهیم 
) امام(، پس از آن �امه  ای را که ابراهیم ) پیش یاد کردیمکار بو مسلم و خرب وی را.(مسلم را�یز مهراه وی کرد 

جبواب �امه ابو مسلم بدو �وشته بود و دستور داده بود که هر که را در  خراسان بعربی سخن میکند بکشد 
،بدست مروان افتاد و به عامل خویش در دمشق �وشت  که به یار خود در بلقا بنویسد که سوی محینه رود و 
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گرفتاری ابراهیم امام و اینکه چگو�ه داعیه  (144» . حممد را بگیرد و به �زد وی روا�ه کند ابراهیم بن
خا�واده ابولعباس توسط ابو مسلم به اجنام  می رسد قبالً گفته آمد و منظور ما  از شرح قول طربی  واثق  بودن 

واقعات بعدی در ذیل گفته می داعیه این خا�واده بود که ابو مسلم �یز به آن اعتقاد و دلبستگی داشت که 
  .)     آید

بقول ابن طقطقی این داعیه  بار اول توسط حممد بن علی بن ابی طالب، که به کنیت مادرش حنفیه یا حنیفه می 
چون او در گذشت . مردم او را داعی این امر میدا�ستند ) رض(�امید�د پیش کش و پس از  شهادت  حسین 

این باب وصیت کرد که او در دمشق با هشام بن عبدامللک بر خورد ، هشام که به پسر خود هاشم عبداهلل در 
زما�یکه  هاشم . متوجه فصاحت و بالغت هاشم عبداهلل شد از او برتسید و در شیر به او زهر خورا�ید 

شیعه مستحضر شد که میمیرد ، در محیمۀ شام �زد حممد بن علی بن عبداهلل بن عباس رفت  و او را پیش مجعی از 
  .خویش خبالفت وصیت کرد و خودش مبرد

بعد از او حممد بن علی بن عباس ادعای خالفت منود و هبر  طرف داعیان خمفی فرستاد که اینکار را تا دم مرگ 
  .دوام داد که ابراهیم و سفاح و منصور فرز�دان او بود�د

  )امام(ابراهیم فرز�د حممد بن علی بن عباس 
با شهامت و دارای فهم و قدرت جذب قوی بود او داعیه خویش را گسرتش داد و برای   ابراهیم مرد با تقوی و 

پیشرفت در این کار سر زمین خراسان را که بیشرتین تاخت و تاز های دولت اموی بصورت مستمر در آن جا 
 ، خراسان صورت گرفته بود و مردم اذیت و آزار فراوا�ی را از حکام اموی دید�د که شرح آن را گفته اوردیم

او مهیشه مبردم میگفت که  عاقبت روزی  پرچم سیاه ر�گ بطرف  داری خا�دان  آل �بی از . را ا�تخاب کرد
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او زما�یکه با ابومسلم  برخورد ، �بوغ فوق العاده ای را در وجود  او یافت و او را . خراسان بلند خواهد شد
یاران و �زدیکان خود در مورد ابومسلم  وصیت کرد تا  در از آن پس به . هبرتین کس  در پیش برد مرام خود یافت 

  .مورد  پیشربد  داعیه آل عباس  پیرو او باشند

او عاقبت  توسط  ابو مسلم  قوت یافت زیرا ابو مسلم بطرفداری از او   لشکری را از خراسان جمهز ساخته به کوفه 
هجری این 132و بیعت به خالفت کرد�د که در سال روان کرد و سفاح را با شیعیان او مبسجد کوفه برد�د و با ا

  . که این قول از طرف  طربی ، گردیزی و الفخری �یز تائید شده است. امر بوقوع پیوست

از هر سو گروه گروه به ابو مسلم پیوستند ، از هرات ، « :عبداحلی حبیبی از قول  وون فلوتن  آورده است که
رو ، �یشابور، سرخس،، بلخ ، چغا�یان ،، ختارستان ، ختل ، کش ، خنشب از پوشنج ، از مرو رود و طالقان،، م

از هر سو بیاری وی می آمد�د ، مهه سیاه پوش بود�د و چماقی �یمه سیاه بدست داشتندکه میگفتند کافر کوب 
است ، پیاده و سوار ، بعضی اسپ سوار و دیگری خر سوار  وارد میشد�د ، خبران خود با�گ می زد�د و 

   145».ان خطاب میکرد�د ، زیرا مروان ثا�ی احلمار لقب داشت و تعداد آهنا به یکصد هزار �فر میرسید مرو

 هجری ابو مسلم که مشهور به خراسا�ی بود   عامل خراسان و جبال  از جا�ب ابوالعباس بود و 133در سال 
  .دیوان خراج به خالد بن برمک  تعلق داشت که از بلخ بود

پیرو «:بن شیخ مهری در خراسان در خبارا بضد ابو مسلم قیام کرد و اعرتاض آورد و گفتدر این سال شریک 
او با سی هزار �فر در مقابل ابو مسلم قیام کرد » �شدیم که خون بریزیم و خبالف حق عمل کنیم) ص(خا�دان حممد

  .که ابو مسلم وی را توسط زیاد بن  صاحل خزاعی در �ربد شکست داد و بکشت
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  سال ابوداؤدخالد بن ابراهیم از جا�ب ابو مسلم به وخش ، ختالن و سرزمین ترکان تا �زدیکی چین و در این
  146.تاخت و از اثر خدعه  شاه و دهقان آجنا را شکست داد و �زد ابو مسلم فرساد 

 سباع بن �عمان ازدی �یز باوی بود و ی. هجری  ابو مسلم از جیحون گذشت  وتا آمل را کشود 135در سال 
فرمان زیاد بن صلح را از جا�ب ابوالعباس آورده بود و به او گفته بود اگر فرصتی یابد به ابو مسلم تازد و او را 

ابو مسلم از این خرب دار شد  و سباع بن �عمان را به حسن بن جنید عامل آمل داد و خود سوی خبارا . بکشد 
ران خبارا �یز تائید شد به عامل آمل �وشت که سباع را بعد از آ�که خیا�ت  سباع بن �عمان از جا�ب سردا. رفت 

  147.یکصد تازیا�ه بز�د و سپس وی را بقتل رسا�د

چنا�چه در مورد این سفر . هجری ابو مسلم از خراسان به عراق �زد ابوالعباس امیر املومنان  رفت136در سال 
ه ابوالعباس �وشت و اجازه خواست پیش ابو مسلم   مهچنان  درخراسان ببود تا وقتیکه ب: هیثم بن عدی گوید 

. ابوالعباس پذیرفت و او با مجاعتی ا�بوه از مردم خراسان و دیگر پیروان خویش به ا�بار آمد . وی رود 
ابو مسلم پیش ابوالعباس رفت و به �زد  وی در . ابوالعباس دستور داد  مردم از او پیشواز کنند که پیشواز کرد�د 

اگر�بود که ابو «:  و حرمت کرد ، ا�گاه از وی اجازه حج خواست ،گفتآمدو وی را بزرگ داشت
  ».جعفربه حج میرود ترا ساالر حاج می گماشتم

گویند ابوالعباس وی را �زدیک خویش جای داد و  هر روز پیش وی میرفت و سالم میگفت ، اما میان ابو 
سلم راست شد ابوالعباس ، ابو جعفر را بفرمان جعفر و ابو مسلم اختالف بود از آن رو که وقتی کار ها بر ابو م

ابو . خراسان به �زد ابو مسلم فرستاد به �یشاپور که برای ابوالعباس و برای ابو جعفر از پس وی بیعت بگیرد 
آ�گاه باز . ابو جعفر چند روز مبا�د تا از کار بیعت فراغت یافت . مسلم و مردم خراسان با وی بیعت کرد�د 

  .گشت
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و چون به �زد ابوالعباس باز گشت از .چنان بود که ابو مسلم در این سفر ابو جعفر را حتقیر  کرده بود و : گوید
  .حتقیری که در باره وی کرده بود با ابوالعباس سخن کرد

ای امیر «:وقتی ابو مسلم ، به �زد ابوالعباس رفت ، ابوجعفر به ابوالعباس گفت: ولید به �قل از پدرش گوید
  ».من بشنو و ابو مسلم را بکش که خبدا خیا�ت در سر دارد مومنان از 

  ».برادر تالش  وی و اعمالی را که اجنام داده میدا�ی « :گفت

ای امیر مؤمنان خبدا این به سبب اقبال ما بود، خبدا اگر گربه ای را فرستاده بودی و «: ابو جعفر گفت 
  ». او رسید جبای وی میبود ، به دوران اقبال ما جبایی میرسید که

  »اورا چگو�ه باید کشت؟«:ابوالعباس گفت 

وقتی به �زد تو امد و با وی سخن کردی و رو سوی تو دارد من وارد میشوم و غافل گیرش میکنم و از «:گفت
  ».پشت ضربتی می زمن و او را می کشم

  »یارا�ش که او را بر دین و د�یای خویش  مرجح میدار�د چه می شود؟«:ابوالعباس گفت

مهۀ این چیز ها چنان می شود که  خواهی، وقتی بدا�ند که وی کشته شد ه پراگنده میشو�د و به «: گفت
  » .ذلت می افتند 

  ».قسمت می دهم که از این کار باز  ما�ی«: گفت

  ».بیم دارم  که اگر امروز او را چاشت �کنی، فردا وی ترا شام کند«: گفت
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  ».بکن  تو هبرت دا�ی«: گفت

و جعفر از پیش ابو عباس برفت و بدین کار مصمم بود،اما ابوالعباش پشیمان شد و کسی پیش وی اب: گوید 
  .فرستاد که آ�را اجنام مرب

بقولی وقتی ابوالعباس  اجازه داد که ابو جعفر ابو مسلم را بکشد ، ابو مسلم �زد ابو العباس در آمد  و او یکی از 
  »جعفر چه میکند؟برو ببین ابو «:خواجگان را فرستاد و گفت

  »امیر مومنان �شسته؟«:خواجه برفت و دید که او مششیر خود را آویخته بود و بدو گفت

  ».برای �شسنت آماده شده «: گفت

آ�گاه خواجه پیش ابوالعباس باز گشت  و آ�چه را دیده بود باو خرب داد  که او را پیش ابو جعفر فرستاد و بدو 
    148.و ابو جعفر دست  بداشت» .ی به اجنام مرببگو کاری را که مصمم شده ی«:گفت

  و ابو مسلم و باز گشت آهنا   ) دوا�قی(حج ابو جعفر منصور 
قبل از آ�که داخل مبحث باال شویم ضرورت است تا حبکم تاریخ �گاری خبطر رفع شبهات کمی به عقب بر 

معترب در مورد  حمل تولد  وی و گردیم و درخواست ابو مسلم این مرد عجیب خراسا�ی که حتی تاریخ �ویسان 
این که او از کجا است راه های خمتلفی را پیموده و چون این شخصیت  بزرگ در تاریخ خراسان، از آجنائیکه از یک 
سو  فعالیتهای وی حتت  �ام  داعیه ال عباس باعث سقوط دولت یکصد ساله اموی شد و از جا�ب دیگر بر 

گردیزی و یعقوبی گفته .  آ�چه قبآل از قول طربی ، الکامل و  ابن خلدون  عالوه اینکه   ابولعباس سفاح  را
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و این راهی بود که عاقبت آن به کشته شدن  امد به خالفت رسا�ید و در مسجد  کوفه به او بیعت گرفت
  . ختم  گردید )آل عباس(خودش و استیالی خراسا�یان توسط این خا�واده 

در خواست کرد که  به حج برود که ) امام(مسلم از ابوالعباس سفاح برادر ابراهیم  ما از جایی شروع میکنیم که ابو 
از اینکه در مورد این مرد خراسا�ی �سبت مهم بود�ش . در قول تاریخ �گار ها یک کمی تفاوت مبالحظه میرسد

ًا ر�گ واقعیت در گردو�ه زمان و تاریخ، داستان ها  و افسا�ه های زیادی ساخته و پداخته شده است که اکثر
را �شان منیدهد، لذا خواستم تا از دید تاریخ تاریکه های ز�دگی این مرد را که تا امروز در اهبام و قصه های 
چون زال و رستم �زد عوام شایع است که باعث پنهان ما�دن شخصیت ذاتی او گردیده است ، از قول تاریخ 

  .�ویسان بر جسته آن عصر مورد دقت قرار دهم 

  :    بو جعفر و ابو مسلم حج ا
که خود او را بقدرت رسا�ید و زمینه بیعت وی را ( هجری ابو مسلم از سفاح خلیفه عباسی 136در سال 

از آن وقت که . اجازت خواست که �زد او آیدو از آجنا حبج رود ) توسط طرفداران خود و مردم فراهم ساخت
سفاح اجازت داد تا با پنجصد تن از .یرون �یامده بودحکومت خراسان یافته بود تا این سال از  خراسان ب

ابو مسلم �وشت که میان من و مردم دمشنی ها است و بر جان خود بیمناکم سفاح . سپاهیان خود عازم حج شود 
و گفت که راه مکه آهنمه سپاه بر منی تابد ابو مسلم با هشت هزار تن . دستور داد که با هزار تن در حرکت آید 

آ�ان را میان  �یشاپور وری پراگنده ساخت و اموال و خزاین خود را در ری هناد و با هزار تن   . حرکت کرد
به فرمان سفاح سران و سرداران در بار  خالفت بنی عباس به پیشبازش آمد�د، ابو مسلم بر .روا�ه گشت

اگر �ه این : سفاح داخل شد ، سفاح اکرامش کرد و بزرگش داشت و اجازت داد که به حج رودو گفت 
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سفاح به . پس او را در �زدیکی خود فرود آورد. بود که امسال ابو جعفر به حج میرود  امارت حاج بتو میدادم 
منصور �وشته بود که ابو مسلم از من اجازت خواسته که حبج رود من �یز اجازت داده ام او �یز  خواستار امارت 

آ�گاه ابو . ی ولی مگذار که ابو مسلم بر تو پیشی گیرد تو �یز از من خبواه که به حج میرو. حاج است 
  149.جعفر را اجازت داد و بشهر ا�بار آمد

قبالً در مورد کدورت ابو جعفر با ابو مسلم  در تاریخ طربی  گفت و شنودی ما بین  ابوالعباس سفاح و منصور 
اتفاق �ظر بین شان موجود بود که  دوا�قی یا ابو جعفر گفته امد که هر دو قصد جان ابو مسلم را داشتند و  

ور داد که فعالً از این تپسا�رت ها ار اثر ا�دیشه ،سفاح از عمل سپاهیان ابو مسلم  پس از کشته شدن  او به جعفر دس
کار صرف �ظر مناید و این چیزیست که متام متون تاریخی و کتاهبای روایات آن را تصدیق دارد و این خود میر 

میدا�د با ولی کار خود که او را چطور به )  ص( که خود را وارث  و جا�شین حممد رسول اهللسا�د، یک خلیفه ای
کرسی �شا�ده است خدعه بعمل می آور�د و از دروغ و �فاق و تذویرو غدر  کار میگیر�د که این صفات در 

 مالکی در �زد  آ�ان   �ان را از آن بر حذر میفرماید، و اما  راستی و صداقتااسالم سخت �کوهیده شده و مسلم
  .منی باشد که ما در جایش از احنطاط اخالقی و سوء رفتار این دود مان حرفهای خواهیم داشت

در جریا�یکه ابو مسلم  و ابو جعفر منصور دوا�قی در مکه بود�د ابوالعباس سفاح فوت کرد عیسی خرب مرگ او را به 
ز مکه خارج شده بود باز خواست و �امه  را که مشعر بر مرگ ابو جعفر �وشت و او ابو مسلم را که قبل از او  ا

چون ابو جعفر از گریه و جزع .ابوالعباس سفاح بود برایش خوا�د که ابو مسلم زیاد گریست و اسرتجاع کرد 
این مهم را من و لشکر «  : ابو مسلم گفت. از شر عبداهلل بن علی بیم �اکم « :باز آمد ابو مسلم را گفت 

منصور شادمان شد و ابو مسلم  باو . افی است  که لشکر خراسان  بیش از مهه از من فرمان می بر�د خراسان ک
ولی در زما�یکه منصور ابو مسلم را پنها�ی برای قتل .و مردم �یز بیعت کرد�د تا به کوفه رسید�د. بیعت کرد 
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 او  بی التفاتی  در موضوع واپس �گشنتخوا�ده بود بقسم طعنه آمیز از این موضوعات منکر شد و ابو مسلم را به 
  .می کندخباطر تعزیت  �کوهش و توهیمن 

عیسی بن موسی مهۀ خزاین بیت املال  را به او .  وارد کوفه شد و از آجنا به ا�بار رفت 137ابو جعفر در سال 
از شورش . تسلیم کردو دواوین را در اختیار او گذاشت و کار بر ابو جعفر ملقب به املنصور قرار گرفت

عبداهلل بن علی که  در مورد حبث ما ارتباط �دارد می گذریم و صرف مهینقدر تذکر میدهیم که از حسن 
تدبیر و کار دا�ی ابو مسلم  عبداهلل بن علی و لشکریان شامی آن را بروز چهار شنبه هفتم مجادی االخر سال 

 گاهش را در تصرف آورد و خرب پیروزی  به  حنوی منهزم ساخت که آ�ان گریختند و ابو مسلم لشکر137
  150.خود را به منصور �وشت

  :  کشته شدن ابو مسلم خراسا�ی داعی آل عباس
پیش از .  چون ابو مسلم  با منصور حبج میرفت ، مهواره کار هایی میکرد  که خودش را بلند آوازه میساخت

و از این کار هایی مثمر او . ( آب را ترمیم میکرد منصور هیئاتی که می آمد عطا میداد ، راه ها را ترمیم و چاه های
چون حج به پایان آمد و باز . او امیر حقیقی است : اعراب  زبان به ستایش  می کشود�د، و میگفتند)

منصور را به مرگ برادرش  تعزیت . درراه خرب وفات سفاح را شنید . گشتند ابو مسلم سبقت گرفت 
خود �یز �زد او باز  �گشت و در�گ . الفت  میرسید هتنیت �گفتگفت ولی بر خالف از اینکه او خب

آ�گاه ابو مسلم در �امۀ . منصور خشمگین شد  و �امۀ پر از عتاب به وی بنوشت . �کرد که منصور برسد 
که در این دو قول در مورد باز گشنت و باز �گشنت ابو مسلم �زد جعفر شبهاتی وجود .(او را هتنیت گفت
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ل، قول دیگر را �فی میکند ، اما قول معروف  و درست مهین  دومی میباشد که او از شنیدن مرگ دارد که یک قو
  .)سفاح  واپس �گشت و به سفر خود ادامه داد

منصور به ا�بار .ابو مسلم پیشاپیش به ا�باردر آمدو عیسی بن موسی را فرا خوا�د تا با او بیعت کند او �پذیرفت 
ابو مسلم از لشکر گاه . لع منود و ابو مسلم را جبنگ او فرستاد چنا�که گفتیمآمد و عبداهلل بن علی را خ

ابو مسلم . منصور غالم  خود ابواخلصیب را فرستاد تا آن غنایم گرد آورد . عبداهلل  غنایم بسیار  بگرفت
آیا من در ریخنت خوهنا امینم و در �گه داشنت اموال خائن؟ و خواست تا :خشمگین شد و گفت

  .صیب را بکشد ولی بعدًا آزادش کردابواخل

ز خراسان جدا اابو مسلم خبراسان رود ، او را به هبا�ه منشور حکومت مصر خواست تا منصور می ترسید که
منصور به ابو مسلم �امه �وشت تا �زدش . سازد ولی وی بر �فرتش افزوده گشت و عازم خراسان گردید

و هتدید کرد که اگر بیش از .به ربقه فرما�ش خواهد داشتبرگردد ولی وی جبوابش �وشت او دور از وی 
منصور از چنین سخنی خویش آشکار منود و . این اورا با فرماهنایش هتدید مناید از خالفت خلعش خواهد کرد 

گویند ابو مسلم در �امه خود او را خلع  کرد و از . عیسی بن موسی را با �امۀ حمبت آمیز �یز �زد او فرستاد 
منصور . که در قیام به دعوت برای این خا�دان مرتکب شدهف توبه منوده بود، ابو مسلم  به راه حلوان رفتجنایتی

عم خود عیسی و مشایخ بنی هاشم را فرمان داد که به ابو مسلم �امه بنویسند و او را بفرما�ربداری حتریض کنندو 
  .�دشو به باز گشت وادار. از عاقبت سر کشی و طغیان بر حذرش دار�د

آ�گاه منصور �امه یی با غالم خود ابو محید املرورودی برای او فرستاد و ابو محید را گفت که با او مبالیمت 
و فروتنی و خضوع ورزد و چون �ا امید شد اورا خرب دهد که امیر املومنین سوگند خورده .سخن گوید

پی تو بدریا خواهم رفت و اگر است و گفته است که کار ترا بدیگری خنواهم داد اگر بدریا روی از 
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عامل . در آتش روی از پی تو در آتش خواهم رفت تا ترا بدست آورم و بکشم و خود جان بر سر این کار هنم 
او سخنان شیوخ بنی هاشم را فرا یادش . منصور متام هدایات منصور را  عملی کرد ولی �تیجه یی حاصلش �شد 

او گفت که بدین سخنان گوش �کند که اگر . بن اهلیثم مشورت کرد ابو مسلم در این باب با مالک . آورد 
او �یز .ا�گاه �زد �یزک حاکم ری فرستاد و از او �ظر خواست .. �زد او رود بی در�گش خواهد کشت 

ابو مسلم به ابو محید پاسخ داد . رفنت را صواب �دا�ست و گفت اگر به ری آید  خراسان پشت سر اوست 
ابو مسلم مدتی سر به تفکر فرو . چون مایوس شد سخن منصور را باو بگفت. اهم رفت که �زد منصور خنو

منصور بعامل ابو مسلم در خراسان �وشته بود که حکومت خراسان را به او خواهد . برد و از این سخن برتسید 
 این �یز به وحشت او .او �یز ابو مسلم را از خالف و عصیان بر حذر داشته بود .داد اگر از ابو مسلم رخ برتابد

  .در افزوده بود

میخواستم خبراسان بروم  ولی اینک ابو :پیش از اینکه ابو مسلم خبراسان باز گردد، ابو مسلم او را گفت 
  .اسحق را �زد امیر املو�ین می فرستم تا رای او بدامن ، که من به ابو اسحاق �یک اعتماد دارم 

درباریان منصور به لطایف احلیل و وعده خبشیدن امارت خراسان بعد چون ابو اسحاق برفت او را بنی هاشم و 
ابو . ابو اسحاق باز گشت و ابو مسلم را اشارت کرد که بدیدار منصور شتابد. از ابو مسلم را بوی وعده داد 

و مسلم �یز عزم دیدار منصور منود و مالک بن هیثیم را در حلوان جبای خود بفرما�دهی  لشکر گماشت و برفت 
ابو ایوب وزیر منصور بیم آن داشت که با آمدن  ابو مسلم حادثۀ رخ دهد او به اجازه  . با سه هزار تن به مداین آمد 

منصور .  منصور به دیدار ابو مسلم رفت و با سخنان چرب و دلگرم کننده  وی را اغوا کرد و در فتنه ا�داخت 
ابو مسلم به منصور داخل شد  و بر دست او بوسه داد . ایان کرد با فرستادن پیش باز به ابو مسلم او را  پزیرایی ش

روز دیگر منصور حاجب خود عثمان بن هنیک و چهار تن از . و باز گشت تا آ�شب را بیاساید 
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شبیب بن واج ،و ابو حنیفه ، حرب بن قیس خبوا�د و آ�ان را پشت رواق :�گهبا�ان خود را که از آن مجله بود�د
  .ن که چون دست های خود بر هم ز�د ، ابو مسلم را بکشند بنشا�د و گفت شا

رین دقایق ز�دگی ابو مسلم  خگفت و شنود  ابو مسلم و منصور خلیفه عباسی در آ
  : که به امر و اشارت  منصور قطعه قطعه گردید

ر ضمن غنایم پس ابو مسلم را خبوا�د ، چون براو داخل شد در باره آن دو مششیر عمویش ، عبداهلل بن علی که د
. گفت این یکی از آن دو است . ابو مسلم  یکی از آهنا را محایل کرده بود .بدست او افتاه بود، پرسش کرد 

منصور آ�را گرفت و . ابو مسلم مششیر از غالف کشید و بدست او داد . منصور گفت میخواهم آ�را ببینم 
آن �امه چه بود که برای سفاح �وشتی و :  و گفت سپس در زیر فراش خود هناد و سر ز�ش آغاز کرد. تکان داد 

می پنداشتم که گرفنت : او را از اخذ موات منع کردی ، گویی میخواستی او را علم دین بیاموزی ؟ گفت
منصور گفت چرا درراه مکه از . و چون �امه سفاح آمد دریافتم که مشا معدن علم هستید .آن جایز �یست 

: گفت. منیخواستم بر سر آهبا جای بر مشا تنگ کنم: یش می افتادی؟ گفتمن کناره می جستی و از من پ
منی خواستم : گفت. چرا آ�گاه که سفاح مرد ، تو �زد من باز �گشتی یا در�گ �کردی که من بتو پیو�دم

گفت کنیز عبداهلل بن علی را میخواستی برای خود . مردم را بر�ج افگنم ، هبرت آن بود که به کوفه میرفتم 
منصور پرسید چرا میخواستی بدون اجازه من . گیری؟ گفت �ه ، کسی را به �گهداری او معین کردم ب

گفتم خبراسان می روم و به �امه یی از تو پوزش میخواهم، تا . از  تو میرتسیدم : خبراسان روی ؟ گفت
 گفت آ�را برای اموالی که در حران گرد آوردی چه شد؟: منصور پرسید. هرچه از من در دل داری برود 

تو ان �یستی که �امه می �وشتی �ام خود را پیش از �ام من : گفت. تقویت دولت مشا میان  عساکر تقسیم کردم 
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می آوردی و امینه دخرت علی را خواستگاری منودی ؟و می پنداشتی که تو پسر سلیط بن عبداهلل بن عباس  
 العبوری قرار گرفته بودی ، سپس پرسید هستی؟آ�گاه او را دشنام داد و گفت بر چه گرد�ه صعب

ترا چه چیز بقتل سلیمان بن کثیر واداشت با آ�که میدا�ستی در امر دعوت ما کوششی بسزا دارد و او یکی از 
او سر خمالفت داشت و من هم او را کشتم : �قیبان ماست و ما هنوز چنین اختیاری بتو �داده بودیم؟گفت 

ه با من چنین سخن میگویی با آهنمه رجنی که برای مشا حتمیل کرده ام چگو�: آن گاه ابو مسلم گفت .
منصور گفت ای �ا پاک مادر ، اگر کنیزکی هم جبای تو بود، مهین کار ها توا�ستی کرد، که تو هر چه کرده . 

ست  ابو مسلم تا او را خوشنود سازد بر دست او بوسه میزد و پوزش میخوا.یی به پای مردی دولت ما بوده است
  . ومنصور  بیشرت خشمگین میشد

منصور دشنام .. از این سخنان در گذر که من از هیچکس جز خدای منی ترسم :آ�گاه ابو مسلم گفت
عثمان بن هنیک براو ضربتی زد و محایل . بناگاه �گهبا�ان بیرون آمد�د . داد و دست ها بر هم کوفت 

هیچ کس من را : گفت. رای دفع دمشنا�ت باقی گذارای امیر مرا ب: ابو مسلم گفت . مششیرش را بربید 
 137 شعبان سال 27آن �گهبا�ان مششیر دراو هنادن و بکشتندش  این واقعه در .. دمشن تر از تو �یست

    151.رخ داد

به این ترتیب طومار عمر یکی از درخشا�رتین چهره  های تابناک تاریخ اسالم که از داعیان سر سخت  خا�واده ال 
آزاد گر سرزمین خراسان از دست خالفت بنی امیه  بود که  سر اجنام، خالفت را از خا�واده بنی امیه و  عباس

با بیعت دادن و بیعت  با گذشت سالیان و طوالی که از آن یاد شد به خا�واده ال عباس به ابوالعباس سفاح
�دن این خا�واده با �صر سیار و گرفنت از  مردم به او اهدا کرد و چه بسا  جنگ های هولناک  را خباطر �شا
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عاملین اموی اجنام داد که سر اجنام به وقاحت وبیرمحی آلوده به غدر و خیا�ت  بتوسط منصور دوا�قی  دومین  
  . خلیفه از این سلسله به �امردی و خدعه از بین رفت  

ون تاریخ اسالمی و مهچنان در اما چیزی که از این پایان درد �اک باقی ما�ده است ، �ام او  است که در متام مت
افسا�ه های ما�دگاری در بین اقوام خراسا�ی منحیث منو�ه جوامنردی و شجاعت در خا�ه  ها به گویش 
گرفته میشود و از منصور دوا�قی هبمان �ام تا هنوز یاد میگردد که خا�دان �بوت را به خدعه و فریب خود 

  .  در عصر عباسی ها پست گردا�ید
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  خراسان بعد ابو مسلم

  خبش هجدهم

  :سنباد 
. سنباد جموسی ای بود از �یشاپور  و از دهکده ای بنام آهن،و چون ظهور کرد اتباع وی بسیار شد�د: گویند

قیام او به سبب خشم او از کشته شدن ابو مسلم بود، زیرا سند باد از دست پروردگان و تربیت یافتگان ابو 
 خود به قومس وری تسلط یافت که �ام او را طربی فیروز اسپهبد یاد کرده است که در ری مسلم بود ، او با قیام

خزینه های ابو مسلم را گرفت ، زیرا چنا�یکه گفته آمد بو مسلم در حین عزیمتش جبا�ب  منصور خزاین 
هور بن مرار منصور عباسی ، مج. بود�د ) غور(بیشرت یاران سند باد مردم جبال . خود را در ری گذاشته بود

�د که سند باد هزیمت شد و دعلی را با ده هزار کس سوی  سند باد فرستاد که میان ری و مهدان  با هم مالقی ش
در اثنای هزیمت شصد هزار کس از یاران وی کشته و زن و فرز�دش اسیر شد�د ، پس از آن سنباد میان 

  .طربستان و قومس کشته شد

  :جنبش اسحاق
. که ایشان را مسلمیه گویند . شد مجعی از داعیان و �زدیکا�ش به بالد دور دست رفتند چون ابو مسلم کشته

، از آجنمله مردی که اسحاق �ام داشت به شهر های ماوراءالنهر رفت ، و در آجنا دعوت بو مسلمی را قیام داد و 
قول ابن �دیم او به بالد ترک به . مدعی شد که ابو مسلم در جبال ری حمبوس است و در وقت معین باز خواهد آمد 

رفته و در آجنا مردم را به رسالت بو مسلم فرا خوا�ده است ، و برخی را عقیده بر آن است که او از اوالده یحیی بن 
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او  بو مسلم را پیغمرب میخوا�د و . زید بن علی  است که از ستم بنی امیه گریخته و در بالد ترک رفته است 
باید اذعان داشت که داعیه داران ابو ). 486الفهرست ابن �دیم ،ص،.( است مدعی بود که زردشت ز�ده

مسلم از اثر فقر مروت  خلیفه منصور عباسی با دست و پاچگی هبر پدیده ای توصل می جستند و دوام این  
  .طرز برداشت ابو مسلم را به یک شخصیت کامالً افسا�وی تبدیل کرده بود 

  : شورش سپید جامگان خراسان
چون او در .  خلیفه عباسی ابو داوود خالد زاهلی در خراسان والی شد عد از قتل ابو مسلم  توسط منصورب

مقابل دربار عباسی مطیع و  از حد زیاد فرمان می برد که این کار او  برای خراسا�یان که رهرب شان را خلیفه 
 بود�د که چطور او را از بین بردار�د، زیرا خراسا�یان مهواره در صدد. عباسی مقتول ساخته بود  خوش آیند �بود

  .این شخص پرورده ابو مسلم بود که �قش قدم وی را  تعقیب �کرد ی و دم از طاعت کامل در بار عباسی زدی

ت خود بو مسلم وفا �نمودکه عاقبت این کفران �عمت وی را ب منیدید�د ، چرا که او به ولینعمخراسا�یان او را خو
  : کشا�یدبه عاقبت خطر�اکی

 یعنی سه سال بعد از  قتل ابو مسلم ، ابو داؤد خالد بن ابراهیم  140در یکی از شبا�گاهان  ربیع االول سال 
در دروازه کشماهن داراالمارت مرو خبواب خوشی آرمیده بود ، که دستۀ از سپاهیان خراسا�ی که عبداحلی 

ه که در حتت قیادت  سعید جواله بود�د ، سر ضحاک گردیزی در زین االخبار آهنا را سپید جامگان خوا�د
از اطاعت او بر کشید�د و اطراف قرار گاهش را فرو گرفتند ، هیاهوی سپاهیان سر کش او را از خواب 

خالد چون شورش سپاهیان ستمدیده را در کمال شدت و . خوش بیدار کرد ، و منزل را بین ایشان  حماصره دید 
ه آخر شده ، و اینک وقت ا�تقام  پرور�ده اش بومسلم  فرا رسیده است ، وی صعوبت دید ، دا�ست که کارش ب
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�اگزیر بر بام قرار گاه خود بر آمد تا سپاهیان طرفدار خود را بنجات بر خوا�د ، و سحر گاهان  در بین 
 .روشنی شب و روز از فراز گنگره بام پائین افتاد و کمرش بشکست و در مناز دیگر مهان روز جان داد 

   152. و مردم بچشم سر عاقبت کسی را دید�د که با بی مروتی به پرورشگر خود خیا�ت کرده بود

بعدًا سعید جواله توسط عصام قوما�دان امنیه  مرو کشته شد و عبداجلبار ازری از طرف منصور به امارت 
بن حریث ا�صاری او مبجرد رسیدن خبراسان ، برخی از سران سپاه  از  قبیل جماشع . خراسان فرستاده شد

و حریش بن حممد زهلی  پسر عم خالد را ) غور(صاحب خبارا ، و ابو مغیره خالد بن کثیر صاحب کوهستان 
 ربیع االول سال 10عبداجلبار بتاریخ . و سایر سران �امدار خراسا�ی را ز�دا�ی ساخت.بگرفت و بکشت

   153.  یعنی چهار سال بعد از قتل بو مسلم خبراسان �صب گردید41

  :راو�دیان خراسا�ی
وًال این اقوام خراسا�ی  که معم. �د که در هر منطقه فرق داشت خراسا�یان دارای عقاید  و آراء خمتلفه بود

  جمسمه های شان را در معابد  میگذاشتند که  جسته خویش را بزرگ میداشتند و پادشاهان  و اشخاص بر
 ابو مسلم که توسط منصور عباسی بعد از قتل فجیع. ابد گفتیم یر معما �ظیر آ�را آ�چه که در مها دژ بغالن و سا

مهدی صورت گرفت پیروان بو مسلم برای وی �یز شخصیت خارق العاده  را �سبت داد�د ، گاهی وی را 
د�د و زما�ی برای او باشکال حلول و تناسخ ، و احتاد و تشبه و غیره می پنداشتند میخوا�) مهدی �اپدید(موعود 

از این سبب داعیان بو .طرز با تعلیمات و عقاید توحیدی دین اسالم تضاد عقیده وی واخالقی داشتکه این . 
و�د اصلی ا خبردا�ه باعث میشد تا مردم از رکه این طرز تلقی  ها ی �. مسلم از طرف  مسلما�ان کوفته میشد�د

  .ها خمفی و عقیم ما�داز این سبب این جنبش . داعیه ابو مسلم خراسا�ی بیزار شو�د و دست بکشند 
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خراسا�یان با حمافظه  کاریهای بی شایبه شان این عقاید  خرافی را با خود یدک میکشید�د که بدون سودمندی و 
خمالف منافی بشری خراسا�یان �یز بود که باعث عقامت  جنبش  های آزادیخواهی خراسا�یان میگردید که 

  .ت بغداد سود می برددر این معامله جبز خراسا�یان مهه بشمول  خالف

تا زما�یکه مردم منافی عقلی خود را با منافی اجتماعی و آ�چه که در « :  اذعان میدارد که داحلی حبیبی عب
اجتماع واقعیت دارد �پذیر�د ، مردم خنواهند توا�ست با روشنی فکری و سیر پیشرفت عقلی ، عصر و زمان ، آن 

ر دهند و بنا بر آن تا وقتیکه  حرکات و جنبش های سیاسی  عقاید کهن را مدار ز�دگی جدید  خویش قرا
مر  برای تثبیت هویت ملی و حتصیل آزادی از شائبه عقاید کهن و فرسوده  منزه و تصفیه �شده بود ، هیچ حرکتی مث

نبش پوشنگیان هرات بود   که حرکت های سیاسی خراسا�یان با قبول عقاید دینی �گشت  ولی بعد از ج
مقابل سیطره اسالمی بار آورد، و علت کامیابی آن مهین بود که این حرکت با شوایب کهن عقیده  وی اسالمی در 

و تنها حبیث یک حرکت سیاسی  جمدد برای بدست آوردن آزادی بروز .دامن خود را �یالود) پرستش اباطل(
     154کرد

  

  : حرکتهای بعد از سنباد و ابو مسلم در  خراسان
رفداری بو مسلم خراسا�ی بر آمد�د که در تاریخ بنام راو�دیان یاد میشو�د که ابو مسلم  مردمی بطهجری 141در 

 که در کاشان ، اصفهان  و موصل  وجود داشتند) ملل و حنل عبدالکریم  شهرستا�ی(را �اسخ ارواح میدا�ستند  
بنا بر این منسوب ، به . ستند ولی طربی ، ابن  اثیر و ابن تقطقی آهنا را راو�دیان  خراسا�ی و از خراسان میدا�

راو�د خراسان باشند که ظاهرًا در �یشاپور بود�د که بنا بگفته  حبیبی این قول  توسط ادوارد برون مستشرق 
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وعالوه بر این شخصی بنام امحد بن یحیی  مشهور به ابن الراو�دی  از طرف . ی �یز تائید شده  است لیثا�گ
راسان ذکر شده بود ، که ابن �دیم او را حبوالت  مهین  کتاب از اهل مرو عبدالقاسم بلخی  در کتاب حماسن خ

دا�سته است ، و از این هم بدست می آید که راو�دی جد امحدمنسوب بدین طایفه و از اهل مروروذ  خراسان 
ه بود که کتب وی هم �زد مسلما�ان مقبول �بوده ، و مطالبی را خالف عقاید اسالمی در آن گنجا�ید.بوده است 

.  

. راو�دیان  در خط فکری عقاید کهن با دعوت خالفت آل عباس  موقف خاصی را در فرق دینی آ�وقت دار�د 
ایشان ظاهرًا بطرفداری  آل عباس آ�قدر غلو  و افراط کرد�د  که ابو جعفر منصور را خدا و حاکم مکه هیثیم بن 

ار عثمان بن هنیک مهان قاتل بو مسلم را  حمل روح معاویه خراسا�ی را  مظهر جربئیل و سرهنگ �گهبا�ان  در ب
و هنگامیکه شش صد �فر از  پاسداران به اطراف کاخ خلیفه  گشت ز�ی اجرا میکرد�د . آدم میدا�ستند

که حتی خلیفه املنصور �یز این اکرام  پر از غلو را �پذیرفته و دو صد از . میگفتند که این قصر  خدای ماست 
  :مینگارد) م1820/1883( حبیبی  از قول دوزی مستشرق هولندی 155.افگند  آ�ان را به ز�دا ن

. ایشان متعصبین امحقی بود�د که حتت تاثیر افکار  هندو ایرا�ی پاد شاهان خود را خدا می خوا�د�د«   
خلفای عباسی �سبت به این گو�ه فرق صرب و حتمل بود ؛  تا زما�ی که فتح و ظفر مشکوک بود روش

یکه تسلط یافتند ، دیگر تسامیح روا �داشتند ،زیرا در صورت تسامیح �ه تنها اهل ولی از هنگام
سنت و مجاعت ، بلکه کلیه �ژاد عرب را علیه خود بر می ا�گیختند ، از جا�ب دیگر امتناع 
خلفای عباسی از قبول  عنوان خدایی سبب شد ، که این مردم �سبت به آهنا بی مهر شو�د ، راو�دیان 

ین معنی پی برد�د ، که برای ادای احرتام بدریار املنصور بار یافتند و او را خدای خود خطاب وقتی به ا
در مقابل این عمل آهنا خلیفه بر آشفت و �ه تنها اهنا را توبیخ کرد  که زیاده بر آن  رؤسای آهنا را . کرد�د
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ا قرار گرفته بود در مقابل راو�دیان از این عمل خلیفه که خالف آراء و عقاید آهن. بز�دان �یز افگند
زیرا در عقاید راو�دیان . خلیفه سرد شد�د و  تصمیم گرفتند تا بعد از آن  املنصور را خلیفه �دا�ند

چنان  آمده است که کسا�ی را که بر حق  پادشاه میدا�ند البد آن شخص  در منصه خدای راو�دیان  
 پادشاهی منکر خدایی خود میشد ، غاصبی مظهر میباشد ، زیرا در عقیده  و آراء راو�دیان اگر

طربی اذعان داشته است که این طبقه  تا زمان حیات خود وی یعنی تا صدۀ دهم میالدی . بیش �بود
 راو�دیان ظاهرًا آراء مزدک را �یز در ذشته از اعتقاد مبظهریت و تناسخ ،آهنا گ.وجود داشته است

معتقد به �یروی اعجاز بود�د ، و حتی برخی از ایشان ، باره اشرتاک زن قبول داشتند، و در باره خود 
  156».یزه ریزه شد�دهای بلند ا�داختند و رخبیال اینکه قادر به پرواز ا�د  خود را از جای 

  :�دیان آورده استب  فرهنگ فرق اسالمی در مورد  راودکرت حممد جواد مشکور در کتا

پس از خودش  عمش عباس  بن عبداملطلب  را پیغمرب : از فرق شیعه عباسی  هستند که میگفتند   
ایشان پیرو عبداهلل راو�دی بود�د  که به هیچ وجهه  با این راو�دی متکلم  . به امامت  منصوص فرمود

راو�دی  که در فوق . مشهور  بستگی �دارد ، غالب ایشان از غالت  و از اهل خراسان بود�د
، و فرما�دار مکه را مظهر جربئیل  و فرما�دۀ گفته امد  منصور را خدای خود  خطاب میکرد�د 

طربی می �ویسد راو�دیان تصور . م  می پنداشتند خلیفه را  حمل جتلی روح  حضرت آدمسحفظین 
 از قول  وباقی  حکایت. مظهر جربئیل بود�د میکرد�د  که عثمان بن هنیک  مظهر آدم و هثیم بن معاویه ، 

 مسلم  از   راو�دیان  گرفنت ا�تقان خون بوهرًا یکی از اهدافظا. طربی و الکامل در فوق گفته امد
او : بقول �و خبتی  در آن گاه که راو�دیان به الوهیت  منصور معتقد بود�د می گفتند . منصور بود 

پروردگار ماست بدان سان که  پیامربان و فرستادگان  خود را بدست هر یک از آفریدگان 
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ابو هاشم عبداهلل  : و خبتی گوید �. . . را �یز  شهید خواهد کرد ا خویش خواسته  کشته است  و م
بن حممد بن حنیفه  وصیت کرد  که پس از وی حممد بن علی  بن عبداهلل بن عباس  جا�شین او  شود ، 

و هر کس که او را بشناسد  هر . حممد بن علی امام و خداو�د واال و دا�ای بر هر چیز است :  گویند
بعضی  ایشان را پیرو  ابواحلسن  .   و این غالة و گزافه  گویان را راو�دیه �ام هناد�د کار توا�د کرد

امحد بن یحیی  راو�دی ، و بقولی یاران  عبداهلل بن حرب  کندی  کوفی  راو�دی  از مردم خراسان  که به 
   157.معتقد بود، دا�سته ا�د» تناسخ ارواح«

  :ادامه جنبش های خراسا�ی

 از مجله شورشیان خراسا�ی بود�د که در عهد منصور به پیروی بو مسلم در خراسان شور  :جنبش براز بنده
سردار آهنا  . ندو هیجان پدید آورد�د  و مردم را در حتت پرچم سفید خود در مقابل سلطه عباسی بر ا�گیخت

این شورش خطر . بنام براز بنده بن مرون است که صرفًا به سند زین االخبار  گردیزی  قابل شناخت است 
اد اعمار �شده بود و در �زدیکی حملی که بعدًا بغداد روی آن دهنوز شهر بغ(�اک در پایتخت هامشیه ختم شد 

منصور که .) اعمار گردید  منطقه ای بنام هامشیه یاد میشد که داراخلالفه عباسی در آجنا موقعیت داشت
فرستاد که قبل بر آن سرهنگ قوای  امنیه  منصور بود،  خبراسان 141عبداجلبار بن عبدالرمحن ازدی رادر سنه 

وی �یز از امر .او عیال و فرز�دا�ش را که در دار اخلالفه بود از منصور خواست  تا بفرستد و اما منصور ا�کار کرد 
در این هنگام در خراسان براز بنده حرکتی را در . منصور سر پیچید و خواست خود را مستقل اعالم  کند 

براز بنده عبداجلبار را �یز خبود دعوت کرد و او را خبالف سلطنت  .  سلطۀ عباسیان براه ا�داخته بود�د مقابل
، عبداجلبار  حاکم  عباسی با براز بنده بیعت کرد و پرچم سفید را که شعار براز بنده .عباسی  بر ا�گیخت



 414

ان بود�د و این دعوت را اجابت �کرد�د و مجعی از خزاعیان تازی را که طرفداران سلطه عباسی.بود برافراخت 
بکشت که در آن سر هنگان و رجال بلند حکومتی �ظیر عصام سرهنگ امنیه ، ابو داؤد خالد و قدامه حرشی 

  .فرستاده منصور هم بود

خراسان را از  طرفداران ما هتی کرد�د  و به مهین  مناسبت منصور در سال : منصور با شنیدن این خرب  گفت 
املهدی پسر ش را برای باز پس گیری خراسان با سپاه  فراوان خبراسان ارسال داشت تا به دفع  براز  ه  141

  .بنده و عبداجلبار بپردازد 

املهدی به ری رسید و قوای خود را در �یشاپور برای سرکوبی سران جنبش تقویت کرد ، این در حالی بود که مرکز 
  .قوای شورشی در مرو قرار داشت

نجهزار مرد جنگی  مبیدان فرستاد ولی این لشکر شکست خورد و حرب بن زیاد ه و عبداجلبار  پبراز بند
چون قوای او �زدیک شد عبداجلبار و براز بنده جبنگ بر آمد�د که براز بنده بدست حرب کشته . متوجه  مرو شد

ور فرستاده شد که در و عبداجلبار �یز دستگیر و به خالفت �زد منص. شد و قوای خراسا�ی هزیمت دید�د 
ه 142 ربیع االول سال 6این هزیمت  بروز شنبه .. قصر ابن هبیره دست و پایش را برید�د و گرد�ش را زد�د

  .بود

 و حرب را هبرات و طالقان فرستاد ، و حسن بن ده شد خازم بن خزیمه به مرو آمد چون این شورش فرو �شا�
. ماشت ، که او هم توسط بقایای شورشیان خراسا�ی کشته شدمحران را به تصفیه بلخ و زم و سواحل آمو گ

158    
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در �وردید و  منصور جمبور شد ) قندهار  ( را بشمول سیستان و رخج خراسانماین شورشها مبثابه  جرقه آتش متا
 برای پیکار بر 141ون  خراسا�ی به سر کردگی هنادی ، سلیمان ، در یتا قوای زیادی را برای سر کوبی ملی

چون هناد کاری از پیش �ربد منصور  زهیر بن حممد ازدی را برای سرکوبی   مردم سیستان  . ن گماشت حضی
  .فرستاد 

  :جنبش استاد سیس 
استاد شیش از اهل باد غیس بودو باد غیس �احیتی است بین هرات و مرو  در غرب افغا�ستان کنو�ی ، او از 

 از سیطره عرب  خمصوصًا عباسی ها  جنبشی را براه ا�داخته مجله  رهربا�ی بود که خباطر  فراغت خراسا�یان
 سیستان و دیگر داشت ، و از مردم هرات ، بادغیس ،سیستا�ی هم  بود که در این حرکت رفیقی بنام حریش

 ه برمتام خراسان مسلط 150والیات خراسان سه صد هزار مرد جنگی بدور شان فراهم آمد�د و در سال 
 به خلیفه تند ، و چون خرب این شورش خطر �اکی را با مجعی از سران  لشکر ی بکششد�د ، واجثم مرورود

منصور رسید ، خازم بن خزیفه را که پیش پسرش در �یشاپور بود ، بسرکوبی استاد شیش فرستاد ، و چون خازم 
نگی خنبه را بر حبواشی خراسان رسید ، از مجله بیست و دو هزار لشکریان خویش شش هزار مرد ج

 دوازده هزار مرد کاری دیگر را با ایشان ضم ساخت که قیادت شان را بکار بن مسلم عقیلی گزید ، و 
داشت، و در میمنه لشکر هیثم بن شعبه و در میسره هنار بن حصین سعدی  و ترار خدا یکی از فرز�دان ملوک 

عرهبا از یک طرف به ساز و .. �د خراسان در ساقه  لشکر واقع بود ، و پرچم داران شان هم بصام و زبرقان بود
گ  �ظام  عسکری خود زیاده توجه کرد و از جا�ب دیگر با اینکه ترتیبات عسکری را در هنایت مهارت مرعی رب

داشته بود�د به تاسیسات دفاعی خویش �یز زیاده تر توجه منود�د که دم بدم آوازه ورود عساکر تازه دم ختارستا�ی 
از کلمات باال چنین  �تیجه می گیرم که لشکریان  خراسا�ی . ی رسا�ید�درا �یز بگوش  خراسا�یان م
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باوجود داشنت منطقه و سیع و تعداد زیاد �فرات  از وحدت و یکپارچگی که معموًال جنبش های ا�قالبی را 
د از خنبگان د به قسمیکه اعراب توا�سته بود�رهربی و به کامیابی قرین میسازد کمرت مبشاهده  میرسی

سا�ی  سپاهی بر علیه خود شان تدارک بینند که منو�ه آن اشرتاک و موجودیت ترار بنده  فرز�د یکی از ملوک خرا
خراسان  میتوا�د منو�ه مثال باشد که قول چپ  قوای خازم را که دوازده هزار �فر بود تشکیل میداد ، لذا در چنین 

  . یز  متصور خنواهد بودبعُدی کامیابی یک جنبش  علی رغم  زیاد بودن �فرات  آن �

تاریخ �شان میدهد که مقاومت و مردا�گی خراسا�یان در حد هنایت بود ، و جنگ سختی شروع شده بود ، 
 هزار �فر هم اسیر شده بود�د، لشکریان استاد شیش  ،در حالیکه در این جنگ  هفتاد هزار �فر سر داده

د و خود استاد شیش با کمی از مهراها�ش بکوهی شکست خورد�د ، و خازم چهار هزار �فر اسیر را گردن ز
 ه خامته 151نبش در سال این ج. ر آمد�د پناه جست که باالخر با فرز�دان و خویشان خود گرفتا

 سی هزار �فر از سپاهیان شکست خورده استاد شیش آزاد شد�د و تاریخ تصریح �کرده است که 159.پذیرفت
. ا مسلم این است که خا�واده  استاد شیش به داراخلالفه منتقل شد�د روی کدام دالیل آهنا آزاد شده ا�د ، ام

استاد شیش را در بغداد بقتل رسا�ید�د  و خا�واده اش در آجنا باقی ما�د و دخرتش مراجیل یا مرجیله  را هارون 
  160.الرشید به ز�ی گرفت که این زن باد غیسی خراسا�ی مادر مامون  مقتدر ترین خلیفه عباسی میباشد 

  :ادامه  و دوام جنبش های آزادیخواهی خراسا�یان
  

 شد�د و یا جاهنای کصد هزار �فر از خراسا�یان یا اثیربعد از فرو پاشی و شکست قیام استاد شیش که حدود ی
خود را باختند  ، این جنبش فرو کش �کرد ، بلکه  از گوشه دیگر خراسان با �شا�ی دیگری  بروز کرد که 
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 سردمداری  خا�واده آل عباس ما�ع  پیشروی از اهداف گسرتده شان بسوی کابل و سایر سپاه اعراب را به
  .ایاالت خراسان میشد

سپاهیان و سپاهداران عباسی بعد از جنگ  های مهیب و هولناکی که  پا  پیراون استاد شیش اجنام داد�د ، با 
بار خود محید بن غداد یکی از داعیان بزرک درر خلیفه بمنصو. خواستند تا �فس آرام بکشند پایان این  �ربد ها 

این در .  بسوی کابل لشکر کشید 152در سال و ا خبراسان گسیل داشت ، 151قحطبه طایی را  در 
حالی بود که قوای اعراب  در حوالی سند  و ملتان و کشمیر  از راه دریا رسیده بود�د و با کشتی ها توا�ستند  مرکز 

  . فتح منایند را �یز) ویهند(گندهاره 

  ه در باز185در دوران حکمرا�ی محید بن قحطبه طایی بود که منصور الدوا�قی خلیفه  عباسی در سال 
�ه حجاز در  روز ششم ذی حجه وفات یافت و املهدی پسرش بر گشت از سفر حج در �احیت بئیر معیو

ان �یز  مبرد و املهدی ابو عون اریکه خالفت �شست و یک سال بعد از منصور  محید بن قحطبه  والی  خراس
  .عبدامللک بن یزید را جبای وی خبراسان گماشت و حوزه بن مالک را والی سیستان گردا�ید 

  :یوسف الربم
  

هجری خراسان طلیعه دار یک جنبش دیگری به سر کردگی یوسف بن ابراهیم که به یوسف 160سال 
سان از مواعض این  مرد شریف خراسا�ی پیروی راگروه بزرگی از اهالی خ.     گردیدالربم معروف بود

کرده و پرده برداری از اعمال خلیفه املنصور دوا�قی توسط او باعث شد تا بتوا�د از  طریق دعوت مردم به امر به 
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�یکی رستاخیز تازه ای را فرا روی  این مردم  بکشاید بقسمیکه ز�دگی آهنا را آبسنت حتوالت عظیم و 
بقول یعقوبی املهدی خلیفه عباسی به یزید بن مزید شیبا�ی که با . ذاری عدالت منایدشگرف بر مینای کار گ

یحیی شاری یکی دیگر از سرداران شورشی خراسان در جنگ بود امر  کرد  تا جنبش خراسا�ی ای را که  
  . ارد بسر کردگی یوسف الربم که از قبیله بنی سقیف خبارا بود  مبقابله  پرداخته و آ�را از میان برد

 خراسا�یان در مقابل  محالت خرد کننده یزید تا ا�دازه ای مقاومت کرد�د اما مع االسف  اینبار �یز در �تیجه جنگ
 یوسف گرفتار آمد ، و پیروا�ش تسلیم شد�د و یوسف را با یاران و �زدیکا�ش به ، یزیدتن بنت  یوسف الربم با

اعوان خلیفه دست و پای او را برید�د و . یوسف را مثله کننداهلمدی در رصافه امر داد تا . بغداد فرستاد�د 
و املهدی به آن هم اکتفا �کرد و .سر او را هرمثن بن اعین از سر جدا کرد و سایر یاران یوسف �یز قتل عام شد�د

   161. امر داد تا اجساد کشته شدگان را در پل دجله در آوریز�د  که در �زدیکی لشکر گاه املهدی بود

  :قنع با پرچم سپیدظهور م
ولی در قبال آن حرکات فکری دیگری . ه از بین رفت160قیام یوسف عمر کوتاهی داشت و در مهان سال 

 شده بود یکی پس از دیگزی با قیامهای سابق خراسا�یان که بعد از کشته شدن بو مسلم خراسا�ی منودار
  .دمد که هدف مشخص آن آزادی سرزمینهای پهناور خراسان بوبوجود آ

چنا�که گویند قایل به تناسخ ارواح بود که . نع در خراسان در یکی از دهکده های مرو  قیام مق«: قیام مقنع
مهدی . جبای خویش باز میگرددو مردم بسیار را گمراه کرد و �یرو گرفت و سوی ماوراءالنهر رفت 

 آن وقت عامل خراسان بود ، عقبة بن تعدادی از سرداران خویش را به �ربد وی فرستاد که معاذ بن مسلم ، که در
مسلم و جربئیل بن یحیی ولیث وابسته مهدی �یز باوی بود�د ، پس از آن مهدی سعید حرشی را خاص �ربد مقنع 
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 برای حصاری شدن خود را مقنع �یز در قلعه ای در کش آذوقه فراهم میکرد و.کرد و سرداران را بدو پیوست 
  162» .مهیا میساخت

ن  �ام می بریم بنام قیام پیروان مقنه با پرچم سفید است که با لباسهای سفید خود شان را مطرح و قیامی که از آ
بنام کازه خوا�ند و �ام موسس آن هاشم بن حکیم مردی از روستای مر و که موسس این حرکت . مشخص منود�د 

بود که در بعضی از متون آ�را  ه خروج کرده 161یا حکم بود ، یا عطا حکیم ، یا حکیم مقنع بود که در سال 
خوا�ند که گروه سپید جامگا�ی بود�د  که  به پیشوایی مردی  به  �ام  هشام یا هاشم بن حکم  به » مقنعیه«

خوخنواهی ابو مسلم  در ماوراءالنهر  خروج کرد�د و چون این شخص  پیوسته �قاب بر چهره داشت  به لقب 
   163. زمان خالفت املهدی عباسی از میام رفت  در ه163معروف شد  و در سال » املقنع«

وی بقول �رشخی در روزگار ابو مسلم سرهنگی بود از سرهنگان خراسان ، که در جنبش براز بنده با 
عبداجلبار بن عبدالرمحن  ازدی یاور و ووزیر بود ، که بعد از گرفتاری عبداجلبار ، هاشم  حکیم هم  اسیر و به 

  . ز�دا�ی بود ، و ساهلا بعد چون خالص یافت مبرو باز آمد بغداد برده شد، و در آجنا

پدر مقنع که حکیم �ام داشت او �یز سرهنگی از سرهنگان امیر  خراسان، که  در روزگار منصور 
او در . خلیفه می زیست و از بلخ  بود، مقنع در اول گازرگری میکرد و بعدًا مشغول فرا گیری علوم شد 

مات فراهم کرد ، و مشعبدی و علم �یرجنات را �یز آموخت ، و دعوت �بوت �یز کرد ، مورد هر گو�ه علمی معلو
بغایت زیرک بود ، و کتاهبای زیادی از علم  پیشینیان خوا�ده بود و در جادوی بغایت استاد شده بود ، و او را مقنع 

بود و سرش کل بود و یک بدان خوا�ده ا�د که سر و روی خویش را پوشیده داشتی ،  از آ�که بغایت زشت رو 
  .چشمش کور بود ، و پیوسته مقنعه سبز بر سر  و روی داشتی
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به عقیده مورخان او به تناسخ و حلول قایل بود و دعوی خدایی میکرد ، و میگفت  قبل از جتسد او را احدی 
  .منیتوان دید ، بنا بر این در کالبد ا�سان و بصورت بشر در آمد تا دید�ی شود

  در تاریخ خبارا چنین شرح داده است) ه 348-286(د بن جعفر �رشخی ابوبکر حمم

و گفت من آمن که خود را بصورت )خاکش بردهان( من خدای مشایم، وخدای مهه عامل ، گفت«
آدم خبلق منودم ، و باز بصورت �وح ، و باز بصورت  ابراهیم ، و باز بصورت موسی ، و باز بصورت عیسی ، 

: ند مردمان گفت! و باز بصورت ابو مسلم  و باز بصورت که می بینید)عمصل(و باز بصورت حممد 
ایشان �فسا�ی بود�د من : گفت !  تو دعوی خدایی میکنی دیگران دعوی پیغمربی کرد�د ،

   164. روحا�ی ام

م پیروان رزا(بقول عبدالکریم شهرستا�ی در کتاب ملل و حنل مقنع که دعوی الوهیت کرد ، در اول مبذهب رزامیه 
بود و این طایفه صنفی از خرمیه ا�د که ترک ) واوقائلین به امامت حضرت علی و بو مسلم و حلول روح اهلی در

  )فرایض کرده و معرفت امام و اداء اما�ت از اصول مذهب ایشان است 

بسم « :ت مقنع به متام والیات خراسان داعیان خود را فرستاد و �امه ها �وشت ، که مضمون این �امه ها چنین اس
احلمد اهلل الذی ال اله االهو، اله آدم ، و : من هاشم بن حکیم سید السادات الی فالن ابن فالن ! اهلل الرمحن الرحیم 

مبن ) ترمجه. (�وح و ابراهیم و عیسی و موسی و حممد و ابو مسلم  ثم ان املقنع ان القدرة والسلطان و العزة والربهان
مراست و کردگاری مراست و جز من خدای دیگر �یست ، و هر کس مبن گرائید و بدا�ید که پادشاهی 

     165. گرود هبشت اوراست و هر که �گرود دوزخ اوراست

  .  مضمون این �امه حاکی از آ�ست که مقنع به حلول قایل بوده و سلسله آ�را تا خبودش رسا�یده است 
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 ، از قبیل مد�ی آ�زمان اباحت پنداشته میشد او آ�چه را که از رهگذر دینی و مناسبات اخالقی  در جوامع 
 و ز�ان آ�چه که در کیش مزدک جایز شناخته شده بود مقنع به آن التزام داشت ، او اشرتاکی ساخنت اموال ،

در زمان او  چپاول و رهز�ی کار و کسب . کسا�یراکه با  قوا�ین او خمالفت میکرد  به جمازات مرگ حمکوم میساخت
د کارواهنای  جتارتی را مورد غارت و  دستربد قرار میداد�د و مذهب شان آن است که مناز پیروان او شده بو

( ولیکن به اما�ت باشند . �گذار�د و روزه �گیر�د و به مناسک و دستورات اسالم پایبندی  �داشته باشند 
پیروان او  مهیشه به غارت و این اما�ت هم در مورد حلقه  پیروان خودش التزام داشت �ه در متام  سطوح  چرا که 

چنین میگویند که اینها ز�ان شان را از یکدیگر  در مهخوابگی .) اموال مردم و قتل های فجیع جماز بود�د
آهنا معتقد بود�د که ز�ان حکم عطر  .جدا منیکرد�د و هر کس جماز بود با مهسر هر کدام دیگر مهخوابه شود

   166. و هر که از ز�ان استفاده مناید چیزی از ز�ان منی کاهدرا دار�د هر که از آن بویت چیزی کم �شود

مقنع به پیروان خود گفته بود که ، روح او بعد از مرگ در قالب مردی « که :ن العربی ابوالفرج بن هارون گویداب
 و بر روی زمین مسلط د، بعد از مدتی ظهور خواهد  کرد ،خاکسرتی موی که بر مسند خاکسرتی ر�گ  سوار باش

 مقنع و خرمیه اساسًا یکی است ، که رجوع ثا�وی رهربان  طور عقائد فرقه ه ای سند باد و و بدین. واهد شد خ
یکشید ، تا پیروا�ش از ا بقول دیگر از پر�د سبز بر روی ممقنع مهواره �قاهبای از طالی �اب و ی. ایشان باشد 

ویند که وی کراهت منظر و  چهره مکروه خود  و خمالفان او گ  و تابش سیمایش در گز�د �باشند ،�ور چهره
تی یک چشم او را کور زیرا بیماری چیچک  یا ابله روی او را داغدار ساخته و ح. را بدان وسیله می پوشا�ید

دشتی که موبدان رو بندی را به زر) بر وزن کالم(دی باشد از پنام  و بعید �یست که این روی پوش تقلی. ساخته بود
، و شهید بلخی در . اسم دینی خود بر روی میکشید�د ، تا  به آتش مقدس �فس و خبار دهن  �رسداین �ام  در مر

  :باره آن چنین گفته بود
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  چرا �داری با خویشنت تو پنام  بتا �گارا از چشم بد برتس مهی 

او جواب داد بقول �رشخی روزی پنجاه هزار �فر از پیروان مقنع به در حصار مجع شد�د و از او دیدار خواستند، 
که مشا را طاقت آن �یست ، و هر که مرا بیند در حال مبیرد، بآلخر احلاح پیروا�ش برای دیدار ا�در زیادت شد ، او 

ی داد ، تا ببام حصار  بر  و بدست هر یکی آیینه یان  سغد و کش و خنشب فراهم آورد صد زن را ازدخرتان دهقا�
افتاده بود ، مجله آیینه ها بدست گرفتند ، و هنگامیکه آفتاب به  و بدان وقت که �ور آفتاب بزمین آمد�د 

فت ، از شعاع آیینه ها آن حوالی پر �ور شد ، و آن قوم بر دیگران فخر میکرد�د که ما بدیدار خدا اآیینه ها بت
   167.رسیدیم 

افکار احلادی خود او حیله گر  پر فنی بود که از طریقه های خمتلف میخواست مردم را منقاد خود  و آراء و 
  .مناید 

یکی دیگر از شگفتی های این مرد حیله گر و پر قدرت در تاریخ خراسا�یان که بنام مقنع شهرت یافته بود 
ماه خنشب بود که هر شب از چاه خنشب شهری که در ماورا آمو در موازات  والیت بلخ آ�طرف سرحد امو دریا 

ه امری بود که با توصل با ریاضیات و فزیک 674 بن حممد قزوینی در ازبکستان واقع است طلوع میکرد که ذکریا
باآلخره این ماه . �ور ا�عکاس اشعه  را صورت میداد ، زیرا بعد از او در آن چاه کاسه ای مملو از جیو را  یافتند 

رایی شاعران خنشب در ادبیات  فارسی دری و عربی  راه پیدا کرد و در اکثر دواوین  شعرای آن عصر  مورد  طبع آ
از این بر می آید که مقنع یا خود در این علوم . آن را بنام ماه سنام ،ماه کش و ماه مور �یز میگفتند . �یز گردید 

دسرتسی داشته است یا اشخاصی را که مهارت کافی در علوم  فزیک �ور و شیمی  و هندسه داشته است 
  .خبدمت گماریده بوده است 
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  :دبیات  فارسی که بنام آدم الشعرا معروف است در مورد ماه  خنشب  سروده استرودکی شاعر بلند آوازه ا

  کینت غالمست و آن پیشکار     �ه ماه سیامی و �ه ماه فلک 

  :سنایی غز�وی گوید

  پس خدایی کرد دعوی گر مبا ا�در �گر    گر مقنع ماهی از چاهی برآورد زحیل

  :فرخی

  ب باز مطلب جز بچاه خنش ماه را گر خالف او طلبد

 و حصار سنام را که بغایت استوار بود ، عمارت کرد ، و سپید جامگان او در روستای کش مرکز گرفت ،
  .خود را حبفاظت آن گماشت

اول اینکه  پیروان فدا کار و مومن خبود را : گویند مقنع در اوایل حرکت خویش دو کار مهم را سامان خبشید 
دوم مقنع در مقابل قوای عباسی . ری دهنده بال کیف خود میدا�ستند تربیه کرد که سپید جامگان را مردم یا

 و ر دست بغارت خراسان باال کشود�د با خاقان ترک مکاتبه کرد و از او کمک خواست ، بنا بر این ترکان کاف
  .خواسته های مسلما�ان را غارت کرد�د ، و ز�ان و فرز�دان مسلما�ان را اسیر می برد�د و مهی کشتند

ین خروج سفید جامگان در خبارا در حومه �وجمک واقع شد که به مسجدی  هجوم برد�د و مناز خنست
  168. هجری واقع شد159که در سال .گزاران را کشتند و بعد از آن اهل مهان دیه را از تیغ گزرا�ید�د
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ًا که سفید حرکت اهلادی مقنع که خود از خراسان بر خاسته بود برای مردم غیر قابل حتمل شده بود خمصوص
جامگان با یلغار های ترک هستی  و عرض و �اموس مردم را فاقد امنیت میکرد ، �تیجه این شد که جربئیل بن 

ار خلیفه با قوای  سنگین به سر کوبی املهدی مقام وزارت  داشت ، از دربیحیی و یزید برادرش که در دربار 
�یرو های . ا در �رشخ از بین برد سفید جامگان گماشته شد او مقاومت سفید جامگان مقنع ر

مسلما�ان بعد از جنگ های فرسایشی عاقبت توا�ستند  که با منجنق حصار سنام را که مقنع در آن جاه داشت 
  بشکنند و حکیم خباری  بزرگ سفید جامگان را با توصل به دسیسه بدست آورد�د و او را بکشتند 

، که در آجنا مردی سغدیان �ام  از �قیبان مقنع  مقاومت جربئیل با استیصال سفید جامگان سغد کمر بست 
 هجری معاذ بن مسلم  امیر خراسان مبرو آمد و 161میکرد ، تا که از دست یکنفر خبارایی کشته شد و در سال 

به ترتیب قوا پرداخت و در حدود پنجصد و هفتاد هزار مرد  از مردم  خراسان و خبارا مجع شد�د و با آالت و 
حربی سه هزار مرد کاری را با تیشه ها و بیلها و ترب ها مهیا گردا�ید ، و منجنیق ها و عراده ها ادوات 

بساخت و با تعبیۀ �یکوترین رو به سغد هناد  که در آجنا شپید جامگان با لشکریان ترک بسیار آمده بود�د و 
ق �یامد لشکریان عباسی را در این معاذ را با ایشان مدت دو سال جنگ افتاد ، ولی به قلع سپید جامگان موف

جنگ سعید بن عمرو حرشی و مصیب بن سلیم قیادت میکرد ، و از سپیدجامگان را شخصی خارجه �ام  
 سپید جامگان هزیمت یافتند و با از دست دادن هبا پا�زده هزار �فر از طرف مقنع می جنگید�د ، تا اینک

  .سه هزار �فر بسوی مقنع باز گشتند

 این جنگ خسته شده بود از حکرا�ی خراسان مستعفی شد و خلیفه املهدی مسیب بن زهیر ضبی را معاز که در
 هجری به مرو آمد و در ماه رجب به خبارا رفت و در 163خبراسان گسیل داشت او در مجادی االول سال 

میر خبارا آجنا یکی از سرهنگان مقنع بنام  کوالرتگین قواس سفید جامگان را رهربی میکرد ، مسیب ا
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جنید بن خالد را به خوارزم فرستاد ، تا از آجنا مددی به سفید جامگان  �رسد و خود وی جبنگ کوالرتگین 
  .رفت

سپید جامگان با سر سختی مقاومت میکرد�د و سرهنگان  خالفت عباسی یک  پی دیگر مستحیل 
بیم آن میرفت که اسالم تباه . کر د میشد�د و هر قدر  قوا که از بغداد و �واحی خراسان می رسید فرو کش می

  .شود ، خلیفه املهدی تنگدل شد و لشکر های زیادی گسیل داشت و خودش هم به �یشاپور آمد 

قوای خالفت عباسی  عرصه را به سفید جامگان  تنگ  کرد�د و بقیه السیف سفید جامگان در حصار 
رد و با لشکر بسیار مبحاصره طویل پرداخت و سنام بر مقنع گرد آمد�د و سعید حرشی حصار بر ایشان تنگ ک

  .برای لشکریان خود در اطراف حصار خا�ه ها و گرمابه ها بنا کرد  تا در تابستان و زمستان آجنا باشند 

این حماسبه از حرکت مقنع تا مرگ وی . خروج و مقاومت مقنه را  البیرو�ی و �رشخی  چهارده سال �وشته ا�د
اصره طویل و دوامدار سرهنگیان  عباسی به ستوه آمدن  و کم کم خود شان را به کسان مقنع از حم.میباشد 

سپاهیان اسالم تسلیم میکرد�د ، مقنع چون دید  بیش از این منیتوا�د مقاومت کند  متام ز�ان و پیوستگان خود را 
 چون خویش را در آن تنور زهر داد ه و بکشت ، و خودش هم در تنوری رفت ، که از سه روز باز تفتا�یده بود�د ، و

و در آن حصار هیچکس ز�ده منا�د ، و علت سوخنت .تفتا�یده افگند ، دودی بر آمد و اثری از او دیده �شد 
 و  من عاصی شو�د  من به آمسان روم ، و فرشتگان آورم ،وی آن بود که پیوسته گفتی ، چون بندگان

 که او به آمسان رفت ، تا فرشتگان دت تا خلق گوینخماالن خود را قهر کنم ، وی خود را از آن جهت سوخ
البیرو�ی �وشته است که جسد  مقنع در تنور پیدا شد ، سرش . آرد و ما را �صرت دهد ، و دین او  در جهان مبا�د 

  .  م خود را سوزا�ید780/ه 163  مقنع در سال 169.را برید�د و به املهدی به حلب فرستاد�د
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  کیان خا�واده برم

  مخبش �زده

  :طلیعۀ خا�واده عباسی

   :بیعت  به ابوالعباس سفاح
 وسط شروع کنیم ، لذا این حبث چند قدم به عقب ارًا ازدر ادامه رویداد های تاریخی گاه جمبور می شویم  کر

 از جایی شروع میگردد که ابو العباس سفاح به اراده مردی از خراسان از مردم بیعت حاصل میدارد و بقیه
  :ماجرا

خالد برمکی در عطا و سخاو رأفت و مهربا�ی « : عبداجللیل یزدی از ابواقاسم بن غسان چنین روایت میکند که 
 در مورد اینکه خراسا�یان تا کدام 170» .اساس آل عباس را در مرکز خالفت او هناد ... سر آمد جها�یان بود 

ود�د  �وشته ابو علی حممد بلعمی را  از قول طربی �قل ا�دازه در سلطنت ال عباس  دارای رسوم و �فوذ و رسوخ ب
و کار ابو مسلم هر روز باال مهی گرفت و بیم او ا�در دهلای مردمان مهی افتاد ، و او را یاری « :میکنیم

و )  ص(امیر آل حممد . . . اهلم اصلح االمیر .که بر منرب ها که خطبه کرد�دی :و ایدون گویند. مهیکرد�د 
، و در روزی که . . .اسان میل ابو مسلم مهی کرد�دی،و فرمان او مهی برد�دی،و خراج بدو داد�دی مردمان خبر

ای « : گفت. . . بو سلمه در کوفه از مردم بیعت مهی ستا�د ابو مسلم بر منرب شد  و خطبه بر خوا�د و 
که �ه سیاه پوشد، و فردا جبامع مردمان ، هیچ کس مبادا که �ه سالح بر توا�د گرفت ، یا بر ستور �توا�د �شست ،
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آید ، تا بیعت کنیم ، ا�کس را که سزاوار است ، پس آل ابوطالب �ومید شد�د ، و مردمان خبا�ه ها باز شد�د ،و 
علمها سیاه کرد�د، ، و هنوز روز ببود که مهه سیاه پوشیده بود�د ، و مردمان بر مزگت جامع آمد�د ، و طبلها 

ی کرد�د و تکبیر گفتند و بو سلمه  وزیر آل حممد بود و بر منرب شد و بر خدای عزو جل ثنا بر زد�د تا علم ها بر پا
درود فرستاد ، پس گفت ای مسلما�ان مشا مهه هم دستا�ید بر آ�چه بدا�چه من ) ص(گفت،و بر پیغامرب 

  : بو سلمه گفت! میکنم؟ گفتند بگوی آ�چه خواهی 

ن �امه  �وشته است و مرا فرموده است که خلیفتی از بنی هاشم بر پای ابو مسلم عبدالرمح) ص(امین آل حممد « 
کن، تا خالیق برهند از جور بنی امیه و بیداد کردن ایشان ، و من �گاه کردم ا�در دیداهنای بنی هاشم و هیچ 

دم و فاضل تر است  و �یک مرد است  و من پسندی. مردی �دیدم بزرگوار تر از از عبداهلل بن حممد بن عباس 
و ایشان گفتند صواب است و توفیق یافتی ، و خدای ترا مزد دهاد ، کار ما تابع کار تست، .مشا �یز بپسندید 

مردمان تکبیر گفتند و بو سلمه کس فرستاد ، و ابو العباس بن حممد را بیاورد�د ، او بیامد و بر ماده شرتی 
وشیده ، و روز آدینه بود ، مبزگت ا�در شد ، و بفرمود �شسته بود ، و عمامۀ سیاه بر سر هناده ، و جامۀ سیاه پ

پس ابوالعباس بن حممد بر منرب شد ، و خدای عزو جل را ثنا گفت، وبر پیغامرب . تا مؤز�ان  با�گ مناز گفتند
  :درود فرستاد ،و خطبه خوا�د و گفت) ص(

. . .  ما باز خواستند، خدای عزو جل بگماشت از گروه ما ا�در خراسان ، تا قدر ما بدا�ستندو کینۀ
پس از مناز مردم بر وی بیعت کرد�د و آ�روز دهم ربیع االول  بود، و سال صدو سی و دو  و این خنستین خلیفتی بود 

   171».از آل عباس

بدین ترتیب ابو مسلم  قهرمان خراسا�ی  ابوالعباس سفاح را به  خالفت بر گزید و به شأن و شوکت و دبدبه 
 اما چنا�که در فوق گفته آمد بعد از  در گذشت ابوالعباس  می بینیم که منصور .پادشاهی رسا�ید 
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عباسی با چه دهشتی ابو مسلم را به فجیع ترین وجهی به قتل میرسا�د و سر او را بطبق دینار  در لشکر گاه ابو 
  .مسلم میریزا�د 

این مردم  « :را  چنین تصریح میکندبعد از کشنت ابو مسلم  منصور با سخنرا�ی طویل   تاریخچه خا�دان خود 
خا�دان من فرز�دان علی بن ابی طالب ، خبدایی که جز او �یست آهنا را خبالفت وا گذاشتیم و کم یا بیش 

حکمان بر ضد او حکم داد�د و . علی بن ابی طالب بدان پرداخت و آشفتگی آورد . متعرض شان �شدیم 
و آ�گاه شیعیان و یاران و اصحاب و . ی خالف کرد امت از اطراف وی  پراگنده شد و در بارۀ و
  .بزرگان و معتمدا�ش براو جستند و او را کشتند 

معاویه بدو . ماهلا بدو عرضه کرد�د که پذیرفت . پس از او حسن بن علی بپا خاست که خبدا مرد این کار �بود 
ز مقام خویش کناره گرفت و آ�را به برای معاویه ا. گفت که من از پی خویش ترا ولیعهد میکنم و فریبش داد 

هر روز یکی را به ز�ی می گرفت و روز بعد طالقش میداد و چنین . معاویه  تسلیم کرد  و به ز�ان پرداخت 
  .بود تا بر بسرت خویش مبرد

پس از وی حسین بن علی پا گرفت و مردم عراق و مردم کوفه اهل اختالف و �فاق  و مبالغه در فتنه گری 
ن شهر سیاه سوی کوفه اشاره کرد که خبدا �ه در حال �ربد است که با آن �ربد کنم و �ه در کار صلح است مردم ای(

فریبش داد�د و از یاری وی باز ما�د�د و او را بدمشن وا ) که با آن مساملت کنم، خدا میان من و آن جدایی آرد 
  . گذاشتند تا کشته شد

فه با وی خدعه کرد�د و فریبش داد�د و چون بقیامش وا داشتند و پس از وی زید بن علی پا گرفت و مردم کو
پیش حممد بن علی رفته بود که قسمش داده بود قیام �کند و از او . منایا�ش کرد�د وی را بدمشن واگذاشتند 
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کی بدو گفته بود که ما چیزی از دا�ش خویش می یابیم که ی. خواسته بود که الطائالت مردم کوفه را باور �کنند 
عموی من داؤد بن علی او را قسم .از مردم  خا�دان ما در کوفه آویخته میشود و من بیم دارم که آن مصلوب تو باشی

  .و در بازار آویخته شد .داد اما �پذیرفت و در کار  قیام خود اصرار کرد که کشته شد

د ما ا�تقامی �داشتند که جبویند و اینهمه خبدا در �ز. پس از آن بنی امیه بر ما تاختند و حرمتمان را از میان برد�د 
یکبار به طایف بودیم و .پس ما را از والیتها برا�د�د . بسبب مردم خا�دان ما بود  که بر ضد آهنا قیام کرده بود�د 

و بکمک مشا مردم .یکبار بشام و یکبار به شراه  تا وقتیکه  خدا مشا را بطرفداری و یاری ما بر ا�گیخت 
و به وسیله حق مشا اهل  باطل رامغلوب کردوحق ما را منایان کرد و . و عزت ما را ز�ده کرد خراسان حرمت 

برای ما رسیدمبا داد و حق جبای خویش قرار گرفت و حمل �ور  آ�را آشکار کرد و ) ص(میراثی را که از پیغمرب 
ا مبا قرار گرفت از روی ستم ، و کار ه. . .یاران حق را �یرو داد ود�بالۀ قومی را  که ستمگر بود�د بریدو 

حسد و طغیان فضیلتی که خدای مان داده بود و به خالفت خویش و میراث پیغمرب  صل اهلل علیه وسلم حرمت 
  .جهالت و ترس : کرده بود مبا تاختند از روی جهالت بامن و ترس از دمشنان و چه بد است این دو صفت 

    172».ردم از روی ترس �کردم خبدا ای مردم خراسان  در این باب هر چه ک

دراین خطبه ابو جعفر منصور که خالفت سلطنت گو�ه خویش را الزامًا مدیون زمحات  و فدا کاریهای 
  . خراسا�یان میدا�د چنیدین �کته را یاد آور شده است 

اینکه حضرت علی کرم اهلل وجه زما�یکه از خالفت  توسط حکمین از خودش و معاویه عزل شد دگر  •
 و اراده بدست آوردن  خالفت اراده �فرمود تا  به گفته منصور از طرف مردمان خودش به شهادت بساز

 . رسید 
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حضرت حسن بزرگرتین فرز�د  علی را به زن باره گی و �االیقی متهم میکند که چنین چیزی از شأن او  •
 .  کرده ا�ددور بوده است که تاریخ تصریح دارد و مرگ او را �یز بسبب خورا�یدن زهر تثبیت

امام حسین  از طریق  بد عهدی وبی اما�ی دولت  اموی با عدۀ از اعضای خا�واده و یارا�ش بشهادت میرسد  •
و بعدًا هم زید بن علی را در چار سو بدار می کشند تا �وبت به خا�وده دیگری از تبار حضرت عباس عم 

ثر رشادت خراسا�یان به  کار دا�ی و اراده ابو و ما در فوق تصریح داشتیم که  از ا. پیغامرب اسالم می رسد 
اما منصور از جهل و ترس هر دو او را می کشد . مسلم بزرگرتین داعیه دار این خا�واده بقدرت می رسند

تا دگر کسی  از خراسان در مقابل این خا�واده سر بر �فرازد در حالیکه تاریخ  �شان میدهد که در زمان 
ر خراسان از طریق جنبش های خراسا�ی بپا شده بود، که اگر منصور خالفت آل عباس چه جهنمی د

 .ز�ده میبود به اشتباه تاریخی خودش در زمان  املهدی  پی می برد 

ابو مسلم خراسا�ی ا�قالبی را که در این سر زمین بوجود آورد ، باعث رسیدن  خا�دان عباسی به ختتگاه 
ان راه ا�دازی شده بود و این داعیه توسط خراسا�یان به مبداء این حرکات کالً در خراس.خالفت گردید

پیروزی رسیده بود و در واقع بساط سلطه عربی را با بر چیدن خا�واده اموی از قدرت خالفت را خراسا�یان مهیا 
ساختند  ، این حرکات سر �وشت ساز پشت سر هم واقع میشد در حقیقت باعث بقدرت رسیدن یک دودمان 

اب گردید که در سر�وشت  منطقه وسیع خراسان بر عکس تأثیرات منفی جای جدید از �سل اعر
خراسا�یان بیش از هر وقتی خباطر صیا�ت آزادیهای خود که سخت بر آن . گذاشت که در فوق یاد شد

دلباخته بود�د این داعیه را برهربی ابو مسلم خراسا�ی پیروز گردا�ید�د ولی بر عکس سر خود و دوستان و 
د را در اذای این خدمت از دست داد�د و  استقالل خراسا�یان بیشرت زیر سوال رفت و این باعث شد اعوان خو

تا خراسا�یان در راه رسیدن به آزادی راه های دشواری راطی کنند و اغلبًا از راه حقیقی منحرف و در دام 
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 منطقه را تامین �کرد�د بلکه   یگران افتاد�د که �ه تنها آزادیهای این داشخاصی �ظیر سند باد ، و مقنع و
خراسان را دست خوش آماج محالت و غارتگریهای  هولناک اعراب و ترکها ساختند که جاهنا و خوهنای 

ولی چیزی که حیرت آور است  دوام جنبش های است که در .خراسا�یان در این راه بیهوده تباه گردید
 خراسان ادامه یافت و بعد از آن �یز این جنبش ها راه خراسان  تا دوره طاهر فوشنجی یکی دیگر از ابر مردان

این  جنبش ها باعث آن گردید تا  خراسا�یان  از استیالی اعراب اموی �ه . خود را در تاریخ باز گذاشت
قومی که در . تنها رهایی یافتند ، بلکه  دولت عباسی خباطر استقرار  خود به  قوت  خراسا�یان  تکیه داشت 

 خراج گذار و تابع و مورد �فرت بود�د بر اثر این  جنبش ها  از فرود های ذلت به فراز های عزت دوره امویها 
رسید�دو این چیزی �بود که کسی به این مردم عطا کرده باشد بلکه ماحصل  حرکات و دلیریهای سرهنگان 

البیرو�ی عباسیان جه این شد که  این اقوام در راس عالی ترین  و متنفذ ترین مقامات  رسید�د که �تی.خراسا�ی بود 
زیرا خالفت غربی  مربوط به امویا�ی بود�د که از را خراسا�ی مینامید و این سلسله را خالفت شرقی میخوا�د ، 

 اظهار عقیدت  173.افریقه به هسپا�یه گذشتند و در آجنا بنام امویان مغرب یا مورهای هسپا�یه  سلطنت کرد�د
 مبقصد رسیدن بدربار و ا�داخنت هیاهو در آجنا بود ، زیرا هنگامیکه در راو�دیان در پایتخت عباسیان

خلیفه از این مجعیت  �ا هبنگام برتسید ، )بغداد هنوز بنا �شده بود(هامشیه در حدود ششصد تن فراهم آمد�د 
سی متوجه و دو صد  تن سران ایشان را  حبس کرد و امر داد که با هم فراهم �شو�د، اما ایشان خباطر اینکه ک

مقصد  شان �شود، تابوت خالی را بدوش گرفتند و چنین وامنود کرد�د که میتی را برای تدفین بگورستان 
در ها را بشکستند و روءسای خود را بر آورد�د . می بر�د، بچنین صورت از شهر گذشته به ز�دان رسید�د 

مجله عثمان بن هنیک سرهنگ �گهبا�ان ، و بر اقامتگاه منصور محله ور شد�د ، و بسا از رجال دربار از 
خلیفه را بکشتندو اگر معن بن زایده به مبعاو�ت منصور �رسیدی هر آیینه او را هم کشتندی،، اما باالخره قوای 
. خلیفه بر اوضاع مسلط شد �د و راو�دیان را بضرب مششیر برا�د�د و این واقعه بروز راو�دیان  شهرت پیدا کرد
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ل ابو مسلم خراسا�ی راو�دیان اولین گروه خراسا�ی بود�د که به اهداف شان که در حقیقت بعد از قت174
  . خوخنواهی ابو مسلم بود دست یافتند

بر می گردیم به  یکی دیگر از  خا�داهنای خراسا�ی که در دولت عباسی از شأن و مرتبه و قدرت واالیی بر 
  این خا�واده برمکیان  بلخ میباشد. خوردار بود�د 

  

  ان و سر اجنام آ�انبرمکی
  

  : خالد ، ابن برمک
با ثروت فراوان  و کیاست و دها در خالفت ال عباس صاحب  قدرت و وزیر ابو جعفر  ) جد دودمان برمکیان  (

  . بود ، او یکی از مهفکران  ابو مسلم خراسا�ی بود که با برادران خود بطرفداری خا�واده  آل عباس کار میکرد

داعیان آل عباس میشمار�د  که در زمان خالفت امویها میلش بدودمان آل عباس  در تبدیل خالد را از سببی از 
  .خالفت بود 

با ثروت فراوان  و کیاست و دها در خالفت ال عباس صاحب  قدرت و ) جد دودمان برمکیان (خالد بن برمک 
دران خود بطرفداری خا�واده  آل عباس وزیر ابو جعفر  بود ، او یکی از مهفکران  ابو مسلم خراسا�ی بود که با برا

  . کار میکرد
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بودو او را در استواری خبشیدن دولت ) شیعه(الد ابن برمک از بزرگان داعیه آل عباس پیشرت گفتیم خ
عباسی تأثیر بسزا بود؛ عهده دار کار های بزرگ بود، منصور او را امارت موسل و آزربایجان داد  و پسرش یحیی 

او �یز حق تربیت او جبای آورد و شر . مهدی یحیی را بسر پرستی رشید گماشت .داشت را ارمنیه ارزا�ی 
برادرش هادی را که میخواست او را خلع کند ، از سرش کوتاه منود و �گذاشت هادی پسرش را به والیت 

اد ، چون رشید خبالفت رسید یححی را  وزارت د. از این رو هادی او را حببس ا�داخت . عهدی  بر گزیند 
بود اما پساهنا به ) خلیفه عباسیمادر رشید (او در آغاز کار بفرمان خیزران . و امور کشور خود را به او سپرد

فرز�دان یحیی ، چون جعفر ، فضل و حممد �یز مها�ند پدران خود در کار دولت بود�د و از . رای خود کار میکرد 
  .مقربان  خلیفه و کار گزاران او حمسوب میشد�د

بن یحیی برادر رضاعی رشید بود هر دو از پستان خیزران شیر خورده بود�د و رشید یحیی را پدر خطاب فضل 
وبشام فرستاد و کار های . رشید فضل و یحیی را وزارت داد و جعفر را بر مصر و خراسان امارت داد . میکرد

 بن یحیی را بکفالت وی بر چون مامون را  والیت عهدی داد  جعفر. آجنا را به اصالح آورد و باز گشت 
برمکیان در مهۀ این کار ها تاثیرات �یک پدید می آورد�د و سپس قدرت شان افزون و افزون تر شد و . گزید

با بلند رفنت وجهه این خا�واده در در بار عباسی حسد . جاه داشت که  خالفت عباسی ها را خراسا�ی �امید�د
سو زبان به سعایت  کشود�د ،  تا آجنا که رشید از جعفر سخت کینه خمالفان بر ا�گیخته شد و دمشنان از هر 

  .و چون سعایت ها از حد گذشت  رشید �یز ، خالف خویش آشکار ساخت. بدل گرفت 

رشید را �ا خوش آمد و از جربئیل . روزی یحیی بن خالد ، بی آ�که اجازت  طلبیده باشد ، بر رشید وارد شد 
رشید گفت . �ه : جربئیل گفت» بدون اجازه تو خبا�ه ات داخل میشود ؟آیا کسی «:بن خبتیشوع پرسید

. یا امیر املومنین من مهواره چنین بوده ام : پس چیست که بدون اجازت ما  خبا�ه ما وارد میشو�د؟یحیی گفت
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م منی خواست: هارون  شرمنده شد و گفت. اگر ترا �ا خوش می اید مرا در طبقه ای که شایسته آمن قرار ده 
هرگاه که یحیی بدر گاه رشید پای می هناد مهه غالمان بر میخاستند ولی . کاری کنم که ترا �ا خوش آید 

و از آن پس چون یحیی داخل میشد آ�ان از وی روی .مسرور خادم بفرمان رشید آهنا را از اینکار باز داشت 
  میگردا�ید�د و مدتی بر این حال بگذشت

شبا�گاه مسرور خادم را با . ز گشت  به حج به ا�بار فرود آمد ه از با187چون رشید در سال 
چون جعفر حاضر آمد ، رشید را . گروهی از سپاهیان بفرستاد تا جعفر را به پرده سرای  هارون بیاور�د

جعفر  از او درخواست که باز گردد تا بار دیگر از . خرب داد�د؛ مسرور را گفت سرش را برایم بیاور
چون مسرور داخل شد رشید چنان خشمگین گردید که با عصایی که در دست . د رشید  فرمان گیر

در مهان . مسرور بیرون آمد و سر جعفر را بربید و �زد او هناد . و هتدید مبرگش ساخت . داشت او را برا�د 
دار�د ا�گاه کس فرستاد تا خا�ه یحیی و فرز�دا�ش را بر رسی کنند و هر چه . شب فضل را �یز بز�دان کرد 

فردا پیکر جعفر را . و در مهان شب   فرمان صادر کرد تا مال و عقار برمکیان مصادره گردد. برای او بر�د 
رشید بر برمکیان �سبت کینه ای که داشت سخت گرفت حتی . دو تکه کرد�د و بر جسر بغداد  آویختند

ک را بر جرم اینکه  هوا خواه خالفت است طرفداران و هوا خواهان برمکیان �یز در امان منا�د�د چنا�چه عبداملل
  .تا اخیر عمر خودش در ز�دان �گه داشت که بعد از فوت او  توسط امین  از حبس رهایی یافت

خنست �زد یحیی فرستاد و او را . رشید بدین سبب سخت بر برمکیان کینه ورز شد و به آ�ان سخت گرفت
یحیی گفت یا امیر املومنین  .دامللک آگاه �ساخته استمالمت کرد که از چه روی او را از توطئه  های عب

و اگر چنان .در حالیکه من خود صاحب دولت بودم ، عبدامللک چگو�ه  مرا از این راز آگاه میساخت
کرده بودم آیا بیشرت از این که تو با من کرده ای ، میکرد؟از اینکه چنین گما�ی مبن می بردی خبدای پناه 
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. مهین و بس.حشمت بود ، و من از اینکه مردی چون او در دربار تو باشد،شادمان بودمعبدامللک مرد با .برب
چون قاصد بیامد و پاسخ یحیی بگذارد ، رشید او را باز پس فرستاد  که بگوید اگر اقرار �کنی  

او را بگوی که تو بر ما چیره  هستی « :یحیی چون این هتدید بشنید گفت. فرز�دت فضل را خواهم کشت 
فضل پدر را وداع کرد و پرسید که آیا از . قاصد فضل را گرفت تا با خود بیرون برد .» هر چه خواهی بکن،

سه روز آ�ان را از یکدیگر جدا ساخت ، و چون . او  راضی است ؟ یحیی گفت خدا از تو راضی باشد 
  .دید که یحیی را از این واقعه آگاهی  �بوده است ، پسر را �زد او باز گردا�ید 

تا ا�که در .  گویند ابراهیم بن عثمان بن  هنیک از کشنت  جعفر سخت آزرده شد و مهواره می گریست 
او در حالیکه با کنیزا�ش باده می گسارید ، مششیرش را بدست می . دلش  حس ا�تقام جویی ز�ده شد 

» .و قاتلت را می کشم دریغ از جعفر، ای سرور من ،خبدا قسم ا�تقامت را می گیرم « :گرفت و فریاد میزد
پسرش و غالما�ش رشید را از این امر آگاه کرد�د ، رشید ابراهیم  را فرا خوا�د و برای آ�که او را بیآزماید ، از 

ای سرور من در کشنت او :ابراهیم بگریست و گفت . کشنت جعفر پشیما�ی منود ، و بر او دریغ خورد 
دو سه شب . موش باشد ، ابراهیم برخاست و خبا�ه آمد رشید بر او با�گ زد که خا. مرتکب خطا گشتی

یحیی متام  عمر خود را . بعد پسرش خبا�ه آمد و پدر را بکشت و گویند اینکار را بفرمان رشید کرده  بود
  . بز�دان  گذشتا�د 

 ها ، ایشان برمکیان از زیبایی های این جهان بوده ا�د و دولت شان از هبرتین دولت:  ابن خلدون  آورده است که 
    175.�کتۀ حماسن دولت اسالم ، و عنوان  دولت آن بود�د

و جعفر خباطر عباسه خواهر رشید  که در حبالۀ  جعفر بود  ) رشید(مهچنان طربی تصریح میکند که میا�ۀ او 
  .خراب شده  است
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  :کشودن شاه هبار کابل توسط خلیفه هارون الرشید
 جبای ابوالعباس طوسی از طرف هارون رشید  به امارت خراسان بر  ه    جعفر بن حممد بن اشعث171در سال 

او پسر خود عباس را بکابل فرستاد و شاه هبار را بکشاد  و هرچه بود ا�در شاهبار مهه را . گزیده شد 
  .غنیمت کرد

 فتح کرد چون عباس بطرف کابل پیش  رفت با مردم آجنا جنگید ، کابلستان را فتح کرد و بعد از آن شاه هبار را
  و هر چه در آن بود به غنیمت گرفت،. 

معبد شاه هبار که در کابلستان واقع بود ، چنا�چه بعد از این بیاید هفت سال پس باز بدست حکمران برمکی 
و فج غوربند ) غوربند(فضل بن یحیی کشوده شد ،و یعقوبی آ�را در مجله شهر های کابل شاه ما�ند غورو بند 

: آورده و  گوید) شاید قندقستان درۀ در غور بند(و بندل استان )سرخ بت بامیان(خود و سار)کوتل غوربند(
  حبیبی اذعان 176.که در شاه هبار بتی بود که آ�را می پرستید�د ، وفاحتان مسلمان به آن آتش زد�د و بسوختند 

هبار یا  معبد پادشاهان داشته است که در  خراسان  در زما�یکه دین بودایی رواج داشت  در هر منطقه ای شاه 
وجود داشت که مردم تندیس های شاهان خود را در آن می گذاشتند از مجله معبد مها دژ در سرخ کوتل 
بغالن است که مشهور ترین کتیبۀ که خبط فارسی ختاری در آن �قر شده  است و قبالً شرح آن در خبش های 

�یان در آن �گهداری میشدکه از مجله گذشته گفته آمد  جمسمه کنشکا بزرگرتین  حکمران کوشا
  .معروف ترین شاه هبار بوده است

  : حکمرا�ی فضل بن یحیی برمکی
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 ه از طرف هارون در خراسان بصفت حکمران عمومی خراسان مقرر بود ، او در ایام 176غطریف  تا سال 
تا حدود . یفی گفتندی درم خاصی را رایج ساخته بود که آ�را درم غطر) شاید بنا بر مضیقه مالی (جنگها 

  .  ه در خبارا با آن داد و ستد کرد�دی450

 بر کنار و به عوضش  محزه بن مالک خزاعی ملقب به عروس گماشته شد ، ولی یک 175غطریف در سال 
سال بعد  مرد معروف و وزیر زاده بزرگ دربار هارون الرشید فضل بن یحیی برمکی که قصه آن گفته آمد از 

، وی یحیی بن معاذ را در رمضان سال .برمکیان بلخی به عمارت خراسان و ری مقرر شدخا�دان معروف 
  . ه به خراسان آمد 178ه به خراسان فرستادو خود او در حمرم سال   177

فضل بن یحیی برمکی از رجال برجسته خراسان و خبواسته های این مردم  دا�ا بود او به تدمین والیات مشالی 
و صفحات ماوراءالنهر را تصفیه منود ، و خارا خره پادشاه اسروشته که قبل از آن پیش هیچ خراسان توجه کرد،

فضل والیت سیستان را �یز ضمیمه .کس �یامده بود و فرمان �ربده پیش او آمد و غنایم بیشماری بفضل رسید
او بود )حرس و شرطه (فرما�دهی خراسان منودو ابراهیم بن خبتیشوع طبیب را فرما�ده �گهبا�ان و قوای امنیه

  ه به زر�ج رسید و با امرو بن مروان که179در والیت سیستان گماشت، و او روز شنبه ماه ربیع االول سال 
  . در سیستان سر کشی کرده بود در اویخت ، و بعد از جنگ سخت بر او غالب آمد 

. راسان و دولت عباسی  بود  از اقدامات دیگر فضل ضمیمه ساخنت بامیان و کابلستان به حکومت مرکزی خ
و لشکریان او تا دره غوربند و بامیان پیش رفتند و او در این فتوح حسن شیر بامیان را  معاون گرفت و او را 

  .و بر بامیان حکومت او را برمسیت شناخت .بنام جدش شیر بامیان �امید 
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و حسن شیر بامیان مهراه ساخته و شهر فضل مهان فرما�دۀ لشکر خود جربئیل را با ملوک و دهقا�ان ختارستان 
غوربند و کوتل غوربند و بزرگرتین معبد بودائی سرخ بت رادر بامیان و قندقستان را در دره غور بند  

و شاهان .بگرفتند و معبد شاه هبار را که ذکر آن گفته آمد متام بت ها و اصنام آن را بکند�د و بسوختند
او در �تیجه این �ربد ها مردم شهر کاوشان را با شاه . ار خود ساختند سرزمین کابل را خبود مطیع و باجگذ

شان عفریک ؛مازران با ملک ایشان؛سرخ بت با ملک ایشان ؛ مردم شهر کابل عظمی را که آ�را جروس میگفتند 
ه و این شهری بود که در زمان خالفت حضرت عثمان بن عفان  خلیفه سوم  توسط عبدالرمحن بن مسره کشوده شد

  .بود که ذکر آن در فتح کابل شهاهان گفته آمد

فضل بر عالوۀ فتوحاتی که در خراسان سیستان و مناطق بامیان کابل و ماوراءالنهر اجنام داد موفق به یکسلسله 
  :کار های مهم دیگر �یز شد که از این قرار است 

  : کار های مهم فضل بن یحیی برمکی

  مهگا�ی و در بلخ  جوی ها و کا�اهلای ، حوضخا�ه ها برای رفاهما�سرا ها بنای مساجد معرب ها ، مه .1
آبیاری احداث کرد و در کنار  معبد بزرگ �وهبار که اجدادش متوالیان آن بود�د مسجد بزرگی 

  .ساخت
تشکیل یک ارتش خاص خراسا�ی که عدد ایشان به پنجصد هزار �فر میرسید ، و بیست هزار از این  .2

 . که در آن شهر بنام کربیه مشهور شد�د لشکر به بغداد آورده شد

در استیفای خراج و حقوق دولت کوشید چنا�چه �زد ابراهیم بن جربئیل از خراج سیستان چهار ملیون  .3
 .درهم موجود بود ، در حالیکه  هفت ملیون درهم از سایر وجوه فراهم آمده بود 
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و دسته های خمالف دولت عباسی . بسعی فضل بن یحیی برمکی ، در خراسان امنیت تام حاصل آمد  .4
از بین رفتند و خمصوصًا فتوح او در کهسار کابل که حدودًا یک و �یم قرن با سپاهیان اعراب در جنگ 

 .بود�د �قطه عطفی در گشایش این سرزمین توسط فضل بن یحیی برمکی میباشد

، که در آن منافع  فضل در استیفای دولت کوشید ولی در ادارۀ خراسان شیوۀ خاصی را مرعی داشت  .5
خراسا�یان مضمر بود ، والیا�یکه از دربار عباسی به اطراف آن کشور وسیع و پهناور مقرر میشد�د، در 

و یک .اخذ اموال  از مردم دریغ �داشتند و میکوشید�د تا اموال و خواسته های فراوان بدست آور�د
ت مالی در بار خالفت را تطبیق �کرد�د ولی برمکیان این سیاس. حصۀ آ�را بدربار خلیفه تقدیم دار�د 

و چون عنصر ملیت خراسا�ی در ایشان قوی بود خنواستند که بنیه مالی این سرزمین ضعیف و �ا چیز 
جممع « اما بر عکس بگفته  . باشد و یا در معرض تطاول درباریان قوای عباسی قرار گیر�د

 بن عیسی بن ماهان آمد ، وی هنگامیکه بعد از آ�که فضل از خراسان رفت و جبایش علی» التواریخ
، پیش او بیامد ، و چندان مال و غالم و کنیز کان و اسپان  و جامه ها و زر و )رشید(در خراسان بود 

سیم و �افه  ای مشک و عنرب و مویینه از قاقم و سنجاب و مسور و غیره آورد ، که چشم هارون از دیدن 
 خراسان بود یکی از این اموال به خزینه  داراخلالفه بغداد و زما�یکه فضل  فرما�دار.آن خیره شد
 .�رسیده بود

فضل چون خبراسان آمد رسم چور را برداشت ومالیاتی که بر ذمت مردم باقی ما�ده بود مهه را خبشید و  .6
دفاتر ا�را بسوزا�د و تنخواه عساکر را بلند منود و در ظرف یک سال ده ملیون درهم را به کارداران و 

 .قاتیان خود خبشید مال

یکی دیگر از خدمات فراموش �اشد�ی فضل در �شر و متدن اسالمی این است که وی صنعت کاغذ  .7
چنا�چه در زما�یکه در سایر جا . (سازی خراسان را که یکی از مراکز آن در مسر قند بود �شو و منا داد 
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ا بر کاغذ  خان بالغ �وشته ها به پوست گاو می �وشتند در  خراسان  خمصوصًا در مسر قند کتاهب
او در باز .)میشد که اکثر کتاهبای خطی آن دوره هنوز هم در �زد مردم و موزیم ها موجود میباشد

گشتش از خراسان به بغداد این هنر ارزمشند خراسا�ی را با خود به بغداد آورد و در اجنا رویش داد 
و مهین صنعت که از چین )  مند فضل میباشدکتاخبا�ه های  بزرگ �ظامیه بغداد مرهون و احسان( که 

هسپا�یای (که این صنعت از راه ا�دلس . خبراسان رسیده بود در متام بالد اسالمی ا�تشار یافت
 177.به اروپا رفت) اسالمی

  :روابط غور یا جبال با در بار عباسی
امش و صلح را �دیده بود با     فضل برمکی خراسان آشوب زده را  که در طول اضافه تر از یک صد سال روی  آر

او توا�ست مردم غور و قهستان را که . تدبیر و درایت آرام  ساخت و در آن داد و امنیت را آورد که گفته آمد 
در جماورت بامیان و رخج و سیستان  قرار داشت و در آن امرایی از خا�داهنای شنسب و سوریها  بسر می 

  .برد�دمطیع خود گردا�دید

حکمرا�ی رشید عباسی از طرف آمری از بازما�ده امرای غور که امیر بنجی در آجنا حکومت غور در زمان 
میکرد که با رقیب دیگر خود شیش بن هبرام باالی امارت  غور منافات داشت  که رشید امیر بنجی را لقب 

  .   و پهلوا�ی و سپه ساالری غور را به شیش داد ) یعنی  امارت غور(قسیم املومنین  داد 

  جنبش های سیستان
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زما�یکه حممد بن اشهث والی سیستان فوت کرد پسرش عباس از جا�ب هارون الرشید در این منطقه حکمران 
بعد از سه سال او را باز کرد�دش و بعوض وی غطریف که .  هجری بوده است 173و این در سال .مقرر شد 

ان قدم هناد ، و داؤد بن یزید بن حامت مهلبی را که از از معتمدان دربار هارون الرشید بود با �یروی کافی به خراس
   به زر�ج رسید 176بزرگان  سیستان بود از راه خراسان به اینجا فرستاد که در یازده ربیع االول سال 

غطریف در مشال و جنوب خراسان که مناطق  پر آشوب بود  دست به جنگ تصفیه زد و عمر بن مجیل را به 
  . جیبویه را از آجنا بیرون کردفرغا�ه فرستاد که او

 که از ابتدای  سلطۀ امویان خراسان مشالی مهیشه به قول  الکامل و طربی �گاشته استعبداحلی حبیبی 
دست خوش آشوهبای قوی ای بود که این وضع در زمان خالفت عباسیها پس از قتل ابو مسلم  تا به زمان مقنع که 

سیان �یشابور و مرو مر کز و قرار گاه قوای عباسیان گشت چون در عهد عبا.. گفته آمد دوام داشت
خارجیان به کسی از جا�ب (درین هنگام سیستان و شواطئی هلمند خمرج  و قرار گاه خارجیان بود. 

اعراب اطالق میشد که در مقابل دولت عباسی دست به شورش میزد�د، یا بعباره روشنرت متام وطن پرستا�ی که 
 عباسیان جنات و رهایی خبشد از جا�ب شاهان  خراسان و سیستا�را از زیر �فوذ بالقوهممیخواستند خود ومرد

  ).عباسی به این �ام یاد میشد�د

 هجری عثمان بن عماره مز�ی حاکم سیستان شد او پسر خود صدقه را با سپاهی به بست گسیل 173در 
 به جنگ بپردازد که در �تیجه یک در گیری کرد تا در مقابل مردما�یکه در رخد از بقایای یفتالیان موجود بود

این در . خو�ین بست و مناطق اطراف هلمند را فتح کرد و رخدیان هزیمت شد�د و صدقه در بست باقی ما�د 
حالی بود که سایر مردما�یکه در  وادیهای سبز و خرم  هلمند  ز�گی داشتند  اعراب و دست �شا�ده های شان 

مردی بود از عوق » خوارج«یداد که سردار این شورشیان  خراسا�ی یا به تعبیر اعراب را مورد تاخت و  تاز قرار م
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این حصین . موالی قیس بن ثعلبه که �امش حصین بود) منطقه ای که به شا�زده کوره سیستان  تعلق دارد(سیستان 
سوی صدقه پسر عثمان  �امه کرد ب. خارجی  با گروهی از خوارج  میان بست و سیستان  تاختها مهی کرد 

خویش  تا از بست حبرب حضین  آمد  و غازیان با او بیامد�د  و خود از این سو بشد ، تا عثمان سوی خوارج 
هر دو لشکر به . برسید ، صدقه بر خوارج ظفر یافته بود و حضین لشکر عثمان بن عماره را عزیمت کرد 

و هارون رشید  لیث بن  .  با مردمان �یکویی کرد سیستان باز گشتند و عماره در بین مردم سیستان داد کرد  و
    178. ترسل را به سیستان مقرر کرد 

ه بود و روز 170اولین عاملی که از جا�ب هارون خلیفه عباسی به سیستان آمد  عبداهلل بن محید بود ،در سال 
ردمان را ن م از هجرت و عثما173گاری ببود تاکه رشید بعوض وی عثمان بن عماره را فرستاد در سال 

بدر فارس ا�در آمد  ) ه173(رام داد و بروز آدینه هفت روز ما�ده ار  از مجادی االولی استمالت کرد  و شهر را آ
و بشر بن فرقد را  ا�در آن روز بکشت ، چون به شهر ا�در آمد  مردمان را آرام داد  و سبب کشنت بشر بن فرقد آن 

  .نه به سیستان بشر بن فرقد مهی افگند بود که  برزباهنا رفته شده بود  که فت

بعد از عبداهلل بن محید ، یزید بن جریر  ،ابراهیم بن  بسام بن زیاد ، به سیستان آمد که عمر بن  مروان  اخلارجی  بر 
ورشید علی بن عیسی  بن ماهان  . او بیرون آمد و بسیاری بر او مجع شد�د از خوارج و ابراهیم با او  جنگ کرد 

 خراسان و سیستان فرستاد و بعدًا مهام بن سلمه ، �صر بن سلمان ، اصرم بن عبداحلمید،  یکی بعد دیگر را  به
   179.آمد�د تا �وبت به خروج  محزه بن عبداهلل اخلارجی شد

  محزه بزرگمردی از سیستان
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ی در صحراه های �احیت( بود، و مردی بزرگ بود  و شجاع و از رون و جول طهماسبمحزه بن عبداهلل از �سل زو «
از عمال یکی آجنا بی ادبیها کرد  محزه عامل بود و بر او امر  معروف کرد ، آن عامل خواست  که او ) سیستان و فراه

را تباه کند ، آخر عامل کشته شد ، و محزه از سیستان برفت  و حبج شد  و از آجنا باز آمد  و گروهی از یاران 
یستان  بر خلف خارجی  بر خاسته بود�د و یاران حثین و مردم بسیار مجع شده  قطری بن الفجاة  باو باز  خوارج س

و اینجا بیرون آمد و ) لشکر(مردی پنجهزار ، چون محزه بیامد  مهگان او را بیعت کرد�د و چون بسکر آمد 
یستان شد  و عیسی بن علی بن عیسی  با سپاه حبرب او شد  و حفص بن عمر بن  ترکه  بر س)آشکاره (اشکرا 

خلیفت کرد ، روز آدینه ا�در شوال  سنۀ  اثنی مثا�ین  و مائه حبرب محزه شد  و سیف عثمان طارابی و احلضین بن 
حممد القوسی وروق بن حریش  با عیسی  بن علی  بدین حرب شد�د  و حربی  صهب بکرد�د  و خوارج بسیار از 

عیسی بن علی هبزیمت رفت  سوی خراسان  و این و )  مراد لشکریان محزه سیستا�ی است(ایشان مردم بکشتند
مهرتان  باو خبراسان رفتند براه بیابان چون حال چنین بود  خوارج بیامد�د  بدر قصبه  و حفص بن عمر  بن ترکه  

از این شهر که آ�را ) بسیار شنید(متواری شد  و محزه بامداد بر غلس  بدر شهر آمد ه بود ، با�گ مناز بیسار اشنید 
بشهری که ا�در آن  چندین تکبیر و حتلیل  و احصا �بود ، عجب ما�د ، آخر گفت باز گردید که عدد

به حالفاباد فرود آمد  و رسول فرستاد که من با عامه شهر حرب خنواهم کرد ، بگویند مششیر �باید کشید 
 بود  و جبای ا�در هنان  خلیفت سلطان را گوی  بیرون آی  تا حرب کنیم  �گاه کرد�د  حفص بن عمر  ترکه رفته

  .شده 

پس محزه  مردمان سواد سیستان را خبوا�د  و بگفت یک درم خراج  و مال  بیش به سلطان مدهید ، چون مشا را 
�گاه �توا�د داشت  و من از مشا هیچ خنوامن و �ستامن  که من بر یک جای خنواهم  �شست ،وزان روز تا  این روز  

  دخل و مجل  �رسید ، آخر بر آن مجله اتفاق افتاد  و مردمان قصبه بر والیت امیر ببغداد بیش  بیش از سیستان
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املومنین رشید بود�د و خطبه مهی کرد�د ، و هنوز آن خطبۀ بنی العباس  بر جای است ، اما مال منقطع گشت 
ند  تا حفص  بن ، باز این بزرگان سیستان  که با عیسی بن علی  سوی علی بن عیسی رفته بود�د  ا�در خواست

که او عاجز بود و سیف بن عثمان  الظارابی  را بنماز  و حرب بسیستان  )  یعنی عزل کرد(عمر را صرف کرد 
    180» .فرستاد  و حضین بن حممد القوسی را بر خراج، و ا�در آمد�د  در حمرم  سنۀ ست و مثا�ین و مائه

حکمران .  ه تا باد غیس و پوشنج رسید 185سنه محزه بعد از تصفیه سیستان ، روی خبراسان آورد و در «
هرات عمر و یه بن یزید ازدی شش هزار عسکر خود را در مقابل محزه فرستاد ولی سربازان  محزه  لشکر عمرویه 

علی بن عیسی چون این پیروزی  ثا�وی  محزه را دید ، .را به هزیمت واداشت که در این جنگ امرویه �یز کشته شد
با ده هزار مرد جنگی در مقابله با مهزه فرستاد ولی چون حسین �توا�ست در مقابل  محزه پسرش حسین را 

مششیر یازد ، جبای جنگ بر محزه �امۀ صلح �وشت ، و ذکاة بدو داد و جنگ �کرد تا پدرش پسر دیگر خود 
شا�د ولی عیسی  رافرما�دهی لشکر داد ، اگر چه محزه عیسی را در جنگ اول �یز بشکست و به بلخ پس �

پدرش علی پسرش را یاری منود ، و لشکریان محزه را در باخرز شکست داد و محزه با چهل تن از �شاپور به 
  .پس �شست )جبال یا کهستان(قهستان 

علی پس از شکست محزه لشکریان خود را به عوق و جوین سیستان فرستاد ، و متام ان روستا ها را که با محزه 
تا وقتیکه به زر�ج می رسید �د سی . و هر  که را که با محزه �سبتی داشت بکشتند یاری کرده بود�د بسوخت

عیسی بن .که به تعبیر گردیزی خارجی قعدی بود�د ، یعنی ده �شین �ا مسلح.هزار مرد را با این جرم کشتند
 مردم ستد ، و چهار علی بعد از چپاول سیستان ، عبداهلل بن عباس �سفی را بر سیستان والی کرد ، و باژ ها را از

هزار �فر را در زر�ج به مجع اموال  گماست ، و سه ملیون درهم را از مردم سیستان بزور گرفت و بار 
، که در آن بسا از لشکریان محزه کشته و خود او هم برویش جراحتی .دیگر در اسفزار با محزه در آویخت 
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  طاهر بن پوشنج را بر پوشنگ والی گردا�ید، برداشت  و در تاکستا�ی خمفی شد ، ولی چون علی بن عیسی
و طاهر متام کسا�ی را که به محزه .محزه باز گروهی را فراهم گردا�ید و به پوشنگ زد و تولید دهشت منود

  .منسوب بود�د بنام خوارج  کشتار کرد و اموال ایشان را بغارت برد

  .بقول طربی عیسی  سیستان ، رخد و کابل را گرفت 

 ه رشید حین  گزاردن حج مامون را ولیعهد  خود و خود خمتار و حکمران مطلق خراسان 186در سال 
  .گردا�ید و �امه ای که در آن شهادت رشید بود برای  معلومات مردم بدیوار خا�ه کعبه تعلیق شد

و  ه برای مامون اقطای خراسان رابا صد هزار درهم  با186و صبح روز شنبه هفت شب ما�ده از حمرم سال 
  .خبشید 

 سیف بن عثمان طارایی حبیث فرما�فرمای حربی و قضایی  و حصین بن حممد القوسی بر خراج 186در حمرم 
در خالل این احوال علی بن عیسی در خراسان فشار زیادی را به مردم وارد آورد و در مجع . سیستان مقرر شد

ن بدربار بغداد رسید و بر عزلش متفق اموال شخصی و غارت اموال مردم افراط کرد و شکایت مردم خراسا
شد�د ولی این امر به سبب کشته شدن برمکیان در بغداد و تاخنت های هولناک محزه که در خراسان ادامه داشت 

  .تا سه سال دیگر به تعویق افتاد و علی در خراسان به محالت محزه مقاومت میکرد 

  �ظامی و قضایی ، و حسین بن حممد القوسی بر خراج  ه سیف بن عثمان طارابی حبیث  فرما�دار186در حمرم 
 ه جبایش 187سیستان مقرر شد�د ، ایشان حاکم سابق حفص بن عمر ترکه را بکشتند ، در ربیع االول سال 

 ه چون سیستان از طرف 188عبداهلل بن عباس �سفی فرما�دار خراسان را به سیستان فرستاد و در شوال 
رار گرفت ، او مهۀ عمال دولت عباسی را در زر�ج بکشت ، و بدر شهر با عیسی خراسان مورد محله  محزه ق
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بن علی جنگ بکرد ، و سپاهدار او عفان بن حممد �یز در این گیر و دار کشته شد ولی محزه باز از سیستان بر 
  ه189خراسان روی بر تافت و چون در �یشاپور از قوای عیسی بن علی  شکست خورد ، پس در ذیقعده 

  .حبواشی سیستان آمد 

در آخر علی بن عیسی از تاخنت های محزه به ستوه آمد  و بدربار بغداد �امه �وشت که  مردی از خوارج سیستان 
بر خاسته است و خبراسان و کرمان تافنت ها مهی کند ، و مهه عمال این سه �احیت را بکشت ، و دخل 

  .یددست ما منی آاز خراسان و سیستان ببرخاست و یک درم و یک حبه 

و امهیت تاخنت های محزه و کسر کلی عایدات و مالیات دولت  از سه والیت .  چون این �امه بدربار بغداد رسید 
در این وقت قوای محزه به .  سیستان  و کرمان به ثبوت پیوست هارون رشید بفکر چاره افتاد –مهم خراسان 

، و شوکت و قوت متام داشت ، و دسته . صدی  خبش کرده بود سی هزار سواره میرسید و آ�را به دسته های پنج
  .ه ای تاز�ده را هبر طرف می فرستاد و خود وی در هیچ جای بیش از یک روز مقام �کردی 

 ه 189هارون رشید بنا بر خطیر بودن اوضاع خراسان و سیستان که  محزه در آن استیالی تام داشت در سال 
ن تاخت و تاز علی بن عیسی والی خود را دید در ماه مجادی االولی هیئتی را از آمدو چو) هتران کنو�ی(به ری 

حرمثه بن اعین را ) صاحب حرس(قضات مباحسبه و تعین اموال علی گماشت ، و فرما�ده �گهبا�ان خود 
 ه دارایی  علی بن عیسی حکمران 191حبیث والی آینده خراسان تعین کرد و این هیئات تفتیش در سال 

ان را هشتاد ملیون درهم مشرد�د ، در حالیکه سی ملیون درهم دیگر را عیسی پسر علی در یکی از خراس
و هنگامیکه امر مصادره این اموال داده شد ، آن اموال را بوسیله یکهزار و . باغهای خا�ۀ خود پنهان کرده بود 

  .      پنجصد شرت به جرجان حبضور هاروالرشید محل کرد�د 
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  :ر آزر بایجاندینان د خرم 
 روا�ه خراسان لیث هجری    هارون رشید از رقعه به بغداد رفت تا در آ�چا ساز و برگ با راقع بن 192در سال 

رشید عبداهلل بن مالک را با ده هزار سوار . هم در این سال خرم دینان در آزر بایجان به تکا پو افتاد�د .شود 
او در کرما�شاه برشید رسید رشید امر فرمود تا . و در بند کرداو هم کشت و درید . بسوی ایشان روان کرد 

  181.مردان اسیر را خون بریز�د و ز�ان و کودکان بندی را بفروشند 

  

  

  خش بیستمب

  هارون ارشید و محزه سیستا�ی

  و ادامه ماجرای خراسا�یان با دربار عباسی
وز در  روستاها و در بین مردم با شور و شوق محزه سیستا�ی که داستاهنای دالوریها و پای مردی های او تا امر

در �زد مردمان روستا �شین کشور شهرت دارد واقعًا ) امیر محزه صاحب قران(زایدالوصفی خوا�ده میشود  و به 
مصدر شجاهت و دلیری  بوده است چنا�چه زما�یکه او توا�ست عیسی بن علی یکی از جنگ آوران سرسخت 
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کست  خنورده شهرت یافته بود ، در این جنگ شکست فاحش خورد ، و آبروی عرب را که در هیچ مرجع ای ش
  :خود را از دست داد و حتی  یک شاعر عرب در این مورد او را چنین پیغاره داد  که ترمجه فارسی آن این است

الیکه قبل از این ترا ما�ند شیر �یستان می مشرد�د ، در ح!در این بیابان بکجا می گریزی ! ای علی زاد « 
  »!امروز در مقابل محزه به جنب ضرب مثل شده ای 

عیسی با کامل بی آبرویی با مجعی از مهرتان و سران لشکری خویش خبراسان گریخت و محزه شهر زر�ج را 
  .باقی کاروایی های محزه حین  کشودن سیستان  در خبش قبل گفته آمد. بکشود

که «:ت و از محالت  محزه ستوه خویش را چنین اظهار کرد آخر االمر  علی  بن عیسی بدربار رشید �امه �وش
مردی از خوارج سیستان برخاسته است و خبراسان و کرمان تاختنها مهی کند،و مهه عمال این سه �احیت را 

  182. »بکشت ، و دخل برخاست و یک درم و یک حبه از خراسان و سیستان و کرمان بدست منی آید

  .  را به ری گفته آمدیم   ما در خبش قبلی  آمدن  رشید

رشید که تاخت و تاز عیسی بن علی و فرز�دش را دید اورا از امارت بر کنار و بعوضش  فرما�ده �گهبا�ان 
  .هرمثه بن اعین را والی آینده خراسان تعین کرد "صاحب  حرس"خود 

بود که تا از �زدیک  اینبردمقصد هارون رشید خلیفه عباسی از ری یا هترا ن بطوس باوجودیکه از بیماری ر�ج می 
  .  و به چاره کار محزۀ سیستا�ی که شخصیت دلیر و بی مثال بود بپردازدوضاع مشوش خراسان را مشاهده کند ا
در طوس مبرد و در دهکدۀ سناآباد مهین شهر )ه193( مجادی االخر 3 در مهین سفر در �صف شب شنبه  لیو

ز طرف هرمثه  به سیستان  عامل مقرر شد که او از ترس محزه به  سیف بن عثمان طارایی الذامدفون گردید ، 
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بست رفت و در آجنا با فراهم آوری  لشکر با ابوالعریان  عیار سیستا�ی یکجای شد که سرهنگ جنگی ای بود 
بعد از او صاحل محادیه حبرب سیستان بر .  با حممد بن حضین جنگ کرد�د که هزیمت دید�د 192و در سال  
 و ا�درین سال سیف بن عثمان الطارابی �یر فوت کرد  و هارون الرشید 183.و با لشکریا�ش کشته شد�دآمد که ا
بگرگان فرود آمد ، و )  محزه و طرفدارا�ش(  به سبب خوارج ه بود درین سال  قصد خراسان کرد که�یز هم

تان بعربیت �وشته شده که این �سخه �امه رشید در تاریخ سیس(�امه �بشت به سوی محزه بن عبداهلل  اخلارجی
  :  ترمجه فارسی آن که باملثل است  در زیر می آوریم 

  :�امه هارون الرشید خلیفه عباسی به محزه بن  عبداهلل
  .از طرف بندۀ خدا هارون امیر املومنین به محزه بن عبداهلل. بسم اهلل الرمحن الرحیم « 

تایم ،و درود باد بر بنده و فرستاده او حممد صلی اهلل سالم برتو، خدای را که جز او خدای دیگری �یست می س
  علیه،

خداو�د تبارک و تعای حممد �بی خود را بتمام  مردم بشیر و �ذیر  فرستاد ، که به اذن خداو�دی مردم را :اما بعد
حبضرتش دعوت مناید ، او ما�ند چراغ روشن است ، که مطیعا�ش را به هبشت مژده میدهد ، و سر کشا�ش را 

خداو�د کریم به رسول خود  کتاب عزیزی را �ازل فرمود ، که درآن روا و �ا روا و فرایض و .بدوزخ می ترسا�د
 هم پیام خداو�دی را مبا رسا�ید ، و امت خود را )ص(حدود و شرایع دین خود را روشن ساخت، و حممد

اختالفی در مناز و اوقات آن و در حج و �صیحت فرمود، و راه  های �یکو  را �شان داد ، که در بین امت او اکنون 
فرایض و حدود �یست، خداو�د اطاعت  پیغامرب خود را بر بندگا�ش واجب گردا�ید ، و اطاعتش را 

و اگر کسی گردن باو هند گویا گردن خبدا هناد ، و اگر سرکشی . مقرون بطاعت خویش خوا�د 
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ردم بوسیله وی تکمیل کرد ، او را �زد خود چون خداو�د حجت خود را برم. کند خبدا سرکشی کرده باشد
خواست و کتاب خدا و سنت را که موجب رضای اهلی   و فوز و جنات عامل و هالک و تباهی  خمالف است در 

  .بین امت باقی گذاشت 

پس امیر املومنین هم ترا به کتاب اهلل و سنت رسولش میخوا�د ، که به امرش گردن هنی ، و از سر کشی  
چون بین تو و کارداران امیر املومنین در خراسان و سیستان و فارس و کرمان جنگها روی داده ، و ! بپرهیزی 

خوهنا بریخته ، بنا بر آن امیر املومنین برای خیر و هببود و سالمت و عافیت و طماء�ینت تو و یاران مشا چنان 
ی از اموال غنیمت و صدقات و حق و مناسب دید ، که مهۀ مشا با برادران مسلمان خود بیامیزید ، و �صیب

  .عدالت داشته باشید ، و خون مشا بناحق �ریزد

و اینست که از گناهان سابق و خو�ریزیها و غارهتای مالی که در جنگهای مشا با عمال امیر املومنین روی 
  .داده میگذرد و آ�را عفو میکند

 و از احسا�ش برخوردار شوید، اکنون که او �زدک پس صالح مشا در این است که به امیر املومنین اطاعت کنید ،
بالدت رسیده و در پهلویت �زول کرده خون و خواسته و تنت را  امان میدهد ، و از متام گناهان و خو�ریزیها و 

        غارهتای مالی  کلی و جزوی که بوسیله تو و یارا�ت روی داده میگذرد ،

  .ست و هرچه در این جنگها برده اید از آن  مشا

اگر در گروه مسلما�ان در آئی ، و فرمان بربی و از گناهان گذشته تایب شوی و به امیر املومنین وولی 
عهدا�ش گردن  فرو هنی ، و بعد از این از جتاوز و غارت بپرهیزی و امان او را بپذیری ، و پیش او بیایی ، پس 
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 بود ، و با یاران خود امان خواهی یافت در عهد خدا ، وذمت  امیر املومنین و ذمت گذشتگان او خواهی
  .،و خون و مال و آ�چه در جنگها بدست آورده اید ، مهه حمفوظ خواهد بود 

پس پند امیر املومنین را بپذیر ، و از حسن �ظرش که بتو و یارا�ت داردهبره یی بگیر، و بدان که این کار در حال و 
 افضالیکه بر تو روا داشته اعتماد کن ، و بوفای عهدش مأمون باش بر احسان و. آینده برایتان سودمند خواهد بود 

  !و با فرستاده امیر املومنین  حبضورش بیا! 

والی اگر امان او را �پذیری ، و �یابی پس این امان �امه و فرستاده امیر املومنین را بزودی باز فرست ، و ایشان را 
  .در �زدت در�گ خنواهد بود ا�شااهلل 

هد باد که امیر املومنین عذر پذیرفت ، و حجت خود بر تو ختم کرد ، و کفی باهلل شهیدًا وسالم علیک خداو�د شا
و کتب امساعیل بن صحیح مولی امیر املومنین  یوم اجلمعه لثمان بقین من صفر سنه ثلث و . ورمحة اهلل و برکاته

   184».تسعین و مائه واحلمد هلل وصلواة علی رسوله حممد و آله امجعین

  :   جواب �امه هارون از طرف محزه بن عبداهلل سیستا�ی
   .محزه امیر املومنینسم اهلل الرمحن الرحیم، از طرف بنده خدا «

  .سالم باد بر دوستان خدا

و او را مکرم گردا�ید ، و زریه اش را از او )صلی اهلل علیه(خداو�د تبارک و  تعالی آدم را بر گزید : اما بعد
 خود را بدو سپرد ، و شناسایی ربوبیت و طاعت خویش را براوشان واجب داشت ، ا�بیا و �تاآفرید ، و ام

  .رسوالن خود را بدیشان فرستاد ، و کتب خود را �ازل و دین خود را روشن کرد
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این ا�بیا ء در متام امم برمنهاج واحد و شرایع خمتلف در پی یکدیگر برا�گیخته شد�د، و واپسین ایشان  
 تصدیق کرد، و بدین طریق قرهنا گذشت ، و امت ها بطاعت خدا و تصدیق رسل راه گذشتگان را

برد�د، تا که خداو�د حممد را در زمان فرتت بفرستاد ، و او را در �زدیکی روز جزا رمحت عامل و خامت ا�بیاء و 
  .و برو فرقا�ی را �ازل فرمودکه بر کتب دیگر �اسخ و غالب است . مصدق ایشان قرار داد 

این پیامیر خدا به کتاب اهلی اقتدا کرد، و در جهاد با اعدا ء و دعوت بدین خدا و �صیحت به امت ، بر امر خدا 
فرا رفت ، و خدا دین خود را برایش کامل گردا�ید ، و حجت خود را باو رسا�ید ، و در زمین او را متکین 

ا�ید ، و �بوت خود را برو ختم کرد و وحی بداشت ، فرمود ، و کرامت و فضیلتش خبشید ، تا که باالخره او را مبیر
اما برای امت او کتاب اهلل و سنت را باقی گذاشت ،و حالل و حرام و سنن و فرایض و حمکم و متشابه و امثال 
و ثواب اهل طاعت ، و عقاب و اهل معصیت را در آن روشن ساخت،که دوستان خدا بعد از پیغامربش بدان 

و مهواره اسالم و . وخداو�د هم در مقابل دمشنان یاور و مددگار ایشان است . منایند متسک جویند و پیروی 
و آغاز خالفت عثما�ی )رض(مسلما�ان از �عمت های خداو�دی برخوردار ا�د ، و در خالفت ابو بکر و عمر 

  .دروازه های رمحت خداو�د برایشان کشوده بود

گروید�د و با کتاب اهلل و سنت پیغامرب خالف کرد�د ، از این  مگر چون در این اوقات مردم بد�یای فریبنده 
رو در بین امت جبای ائتالف �فاق افتاد ، و مجعیت ایشان تفرقه دید، اما خداو�د به مومنان در امور  اختالفیه 
ل ایشان بسوی حق رهنمایی فرمود، که مهواره بر جادۀ هدایت باشند ، و مجعی از باطل پرستان امت بوسیله اه

اینست که در بین مسلما�ان  فرقه ها پدید آمد �د ، و با این وضع اسالم و اهل آن تا روز . حق مقهور گردید�د 
جزا زیان خواهند دید ، و اگر به این گمراهی ها فراهم آیند ، هر آیینه  روز جزا بر ایشان  تلخ تر خواهد بود  

  .خبدا پناه می جویمو من از �ادا�ی و گمراهی و ما�دن در گروه اشرار . 
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�امۀ را که در آن مرا به کتاب اهلل و سنت  پیغمرب باز خوا�ده بودی رسید، و در آن از پیکار های من با کارداران 
 ، که  و از عفو  و امان و احسان خودت هم �گاشته بودیخودت در خراسان و �احیت های آن هم ذکری رفته،

  . آیینه از خبشایشت بر خوردار خواهیم بوداگر ما آ�را بپذیریم و فرمان بریم ، هر

  :چون متام مقاصد �امه ات فهمیده شد اکنون گویم

که کتاب اهلل را پذیرفته ام و از آن  ختلفی را جائز منیدامن ، و جز آن حکمی را منی شناسم ، و مردم را هم بدان باز 
تا مردم را به . راه راست را مبن باز منود و خدای را سپاس گذارم ، که مرا بدین خود شناسائی داد،و . خوامن 

و در این راه با کسا�یکه خالف آن کنند ، جهاد منایم ، و اهلل املعین و واملوفق والحول . کتاب حمکم و طاعتش خبوامن
  .وال قوة االباهلل العظیم

رای شاهی با یست که باما آ�چه در بارۀ جنگهای من با عمال خود �وشته بودی ، این  پیکار های من مبنی برین �
، و یا رعبتی بد�یا باشد ، و منیخواهم که از این راه جاه و جاللی بدست آورم ، و باوجودی که سوء تو �زاع کنم

کردار کاردارا�ت بر متام مردم آشکارا بوده و از خو�ریزی و اباحت اموال و فواحش ممنوعه خداو�دی دریغ �داشته 
و گمان �دارم که این حالت بد . که مردم برایشان بشور�د، و ابتداء به بغی منایندا�د، باز هم من اجازه �داده ام 

  .کاران خراسان و سیتان و فارس و کرمان بر تو پوشیده باشد، و بنا بر این از طویل آن میگذرم

اگر من از کسا�ی باشم که  د�یا را برای عیش و �عمت :امادر باره احسان و �ظرت �سبت مبن باید گفت
جل آن میخواهند ، و از آجل میگذر�د ، پس جبالل خدا پناه می جویم ، که هبره و �صیب مرا چنین چیزی عا

قرار �دهد ، زیرا کسی که دین را بد�یا بفروشد زیا�کار است ، و خیری که �تیجه آن آتش است خیر �یست، و 
  .شری که به هبشت برسا�د شر �باشد
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مسلما�ان هبرۀ خود را در ) رض(، که بعد از عصر دو خلیفه اول امادر باب غنیمت و صدقات چنین گویم 
عطایا و ارزاق و صدقات از دست داده ا�د ، و این اموال مهواره از غیر موضع آن گرفته شده ، و در غیر اهل آن 

  .واهلل حسیب خلفه. صرف گردیده است 

که در روز جزع اکرب : ی اما�ی جز این هبرت باشد اما آ�چه مرا به امان  و اطاعت  خود فرا خوا�دی ، آیا برای خملوق
  جنات یابد؟

آیا منی بینی که . که در آن هر عمل ا�دک را مشاری باشد ! باری مبعاد خود و جائیکه بدا�سو میروی �ظری ا�داز 
شان این د�یا بکسا�یکه آ�را بر گزید�د چه کرد ؟و چگو�ه ایشان را تباه منود ؟ و هیچ چیزی از فراهم آورده 

و هیچ چیزی از فرا آورده شان بدرد خنورد ؟ و فقط اعمال آهنا در گردن شان قالده ما�د ، در حالیکه در 
  .سودی �داشت ، وزادی برای معاد خود جز حسرت و �دامت �داشتند  آ�وقت �دامت و پشیما�ی

ا دعوت کنم ، و با دمشنا�ش تا من خبدای خود عهد کرده ام ، که بقیام امرش بکوشم ، و به فرما�ربداری او مردم ر
جائی جهاد کنم ، که سرم در این راه برود، و به این پیمان خود استوارم ،و برای اجنام سخت استاده ام ، قال اهلل 

  .اوفوا بعهدی اوف  بعهدی کم: تعالی 

  !که ما را به آ�چه از کتابش میدا�یم ، سود مند گردا�اد : از خدای خود خواهامن 

  ! کسا�یکه دین خود را لبس داده ا�د جنات خبشادو از احوال

  .ما خدای تعالی را پروردگار خویش میدا�یم 

  .اسالم را برای خود دین پسندیدیم
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  .و حممد را پیغامرب خدا میدا�یم 

  .قرآن امام و حکم ماست

اهلل علی هذا سبیلی ادعو اال. خدای ما پروردگار آمساهنا و زمین است ، جز او خدایی را منی شناسیم 
الحکم اهلل ، یقضی .و ما �ا من املشرکین و ال حول وال قوة اال باهلل . بصیرة ا�ا و من اتبعنی، سبحان رب العاملین 

  185». علیه توکلت  و هو رب العرش العظیم,احلق و هو خیرالفاصلین، فان ا فقل حسبی اهلل الاله االهو

  : �وشته است که بعضی آن از این قرار استسپس شاد روان حبیبی استنتاجیه یی به این دو �امه

پس رسول او را « :این �امه ها از �ظر تاریخ دارای مواد دلچسپ و خوا�د�ی است ، بقول مولف تاریخ سیستان « 
�یکویی کرد  و عهد �امه و این �امه  بدو داد  و باز گردا�ید ، چون رسول سوی امیر املومنین هارون الرشید 

یفه پاسخ او را استوار دید و دا�ست که بر مبادی خود سخت قایم است بنا بر این برای  و چون خل186».رسید 
  . ه از گرگان بطوس آمد که مهدر اینجا مبرد193سرکوبی وی در مجادیاآلخر  

قسمیکه مالحظه گردید �امه هارون  الرشید دارای مساحمه و مداراست ، که اعمال خصما�ۀ طرف خود را 
 خبشایش قرار میدهد ،و در صورت تسلیم او را به آینده �یکی امید وار میسازد  ، و در عین حال متامًا مورد عفو و

  .وعده میدهد که از پول غنایم و صدقات هم هبره ایشان داده خواهد شد 

هارون در �امه خود اطاعت محزه را خبود ، و دو �فر ولیعهدش پیشنهاد کرده و میخواهد طرف مقابل را به ایمان 
یظه مطمئن گردا�د  که از امان و احسان خلیفه خودش و یارا�ش بکلی برخوردار  خواهند بود ،   وآ�چه را غل

  .در جنگها بدست آورده ا�د از ایشان خنواهد ستد 
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  :اما در پاسخ �امه محزه �کاتی است که

رد ، و در این �امه خود را بندۀ و بنا بر این در مقابل خلیفه بغداد قرار داامارت امیر املومنین  خود محزه مدعی .1
  . خوا�ده و ربقۀ اطاعتش خلیفه را از ذمت خود دور افگنده  است   امیر املومنینخدا و

محزه بر مبنای قوی ترین مبادی و اساسات اسالم یعنی کتاب اهلل و سنت �بوی استواری خویش را �شان داده . 2
ت و کتاب اهلل میدا�د ، و بنا بر این واجب الطاعه هم است ، و بر عکس خود طرف مقابل را متجاوز از شریع

  .�یست

حلجه محزه سخت ، درشت و استوار است ، و از آن پدید می آید که محزه بر مبادی خود در هنایت حمکمی و .3
  استواری استاده است ، و هتدید و تطمیع منیتوا�د او را از جایگاهش باز دارد،

، رخ داده بنظر حسرت می بیند ، و ) )رض(ابوبکر و عمر (که بعد از خلیفتین محزه به تفرقه ها و �فاقهای . 4
گو�ه قربا�ی و جهاد و اکنون فقط کتاب و سنت را مدار ز�دگی خویش  می مشارد و در راه دفاع  از آن هبر 

  .ر است خو�ریزی حاض

اه آ�ی �یست ، وی عاجل را حرکت محزه مبنی بر تالش د�یا و زاد مادی و یا بدست آوردن مقام شاهی و ج. 5
  .برآجل منی گزیند، و بنا بر این  پیش هناد اطاعت هارون را رد هم میکند

محزه در  مورد دین و معرفت و کتاب  اهلل و سنت دارای معرفتی است که در روشنی آن میتوا�د مبادی خویش . 6
  .را پیش برد 



 458

دا�د  ، و در �امِۀ خود تصریح میکند ،که کار داران محزه علت اساسی حرکت خود را دفاع از ظلم و ستم  می. 7
خالفت در خراسان و پارس و سیستان و کرمان دست خبو�ریزی و اباحت  اموال  مردم و فواحش زده ا�د ، و بنا 

  .بر این مردم حق دار�د که شر  ایشان را از خود دفع و برای این مقصد قیام منایند 

را با امان و پیما�ش رد مینماید ، زیرا وی برای جلب زاد د�یوی قیام �کرده ، و محزه احسان و �ظر  �یک خلیفه . 8
  .دین را بد�یا منی فروشد

هارون مهزه را بنصیب او ویارا�ش در غنایم و صدقات و ارزاق  امید واری داده ، ولی محزه بر اساس این کار . 9
فته میشود ، که �باید این مالیات سنگین اعرتاض دارد و گوید که این اموال  با ستمگاری از کسا�ی گر

  .وپس از این  حتصیل �اروا مبدارکی صرف میگردد، که یکی هم جائز و معقول �یست . بدوش ایشان باشد 

از مضمون �امه پدیدار است که محزه دارای عقاید کفر و ز�دقه �بوده ، و تبعۀ او هم مردمان عفیف و جماهد  . 10
دف او در این �امه جز حکم خدا و سنت پیغامرب  و تقدیس الوهیت و جهاد در این راه زیرا ه.پاکبازی بوده ا�د

  . چیزی دیگری �یست

محزه با چنین مبادی برای دفع ستم با هارون رشید می جنگید ، و چون هارون بطوس آمد ، ولشکر آورد ، 
 او مجع شده بود�د ، کابین ز�ان بقول مولف تاریخ سیستان ، محزه کار های حرب بساخت ، و بیشرت مردم که بر

  . بداد�د ، و وصیتها بکرد�د ، و کفن ها ا�در پوشید�د ، وسی هزار �فر مسلح مهه زهاد و قرآن خوان برفتند

پس چون به �زدیکان �یشاپور رسید�د  ، خرب مرگ هارون شنید�د  و دفن کردن او بطوس و باز گشنت سپاه به 
   187 .املومنین  القتالمحزه گفت و کفی اهلل  بغداد ،، 
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بدین طور محزه پیروان مطیع و فرما�ربدار  جنگی داشت که او را میر املومنین خطاب میکرد�د ، و ما روحیه 
این مردم را در مقابل سلطۀ عباسیان و تأثیر منفی �امۀ �رم و مساحمت آلود خلیفه هارون رشید را از این ابیات 

  :ریافته میتوا�یم که گفتعربی که یکی از ایشان منظوم داشته د

  ا�ا ببیع احلق بالباطل    اظن هرون و اشیاعه

  اجهل به من کاتب  جاهل  حنق فی قرطاسه اسطرًا

   کفعل االعب اهلازللیث  خشی فی بعض وفی بعضه

  بفکا و شیکا غیر ما طایل  یعرض سلطاًا علی محزه

  اآجلًة بالعجل الزایل  ولن یکن محزه ممن یبیع

  یقیم صعر االعوج املسایل  والذیهو االمام املرتضی 

  188 مبخالفٍ وال ماطللیث  والصادق الوعد اذا ماوأی

هارون و مهراهان او پنداشتند که ما حق را به باطل خواهیم فروخت ، وی بوسیله کاتب �ادان چند « : ترمجه
ش به بازیگر سطری را در �امۀ خود �وشت که برخی از آن درشت و بعضی هم �رم بود ، و در این مورد کردار

  .مسخره یی می ما�د 



 460

وی به محزه �یروی سلطنت سریع الزوال خود را وامنود، در حالیکه محزه از آن کسا�ی �یست که آینده را به عاجل 
وی امام پسندیده ایست که کجروی هر کجرو  گمراه را براستی باز گردا�د ، و بر .زوال پذیری سودا کند

   189»  .پیمان خود استاده و راستکار است

هبر حال محزه  و پیروا�ش با چنین روحیه قوی و ز�ده در حدود سی هزار سوار مبقابلت هارون رشید به 
�زدیکهای �یشاپور آمد�د ، ولی چون شنید�د که هارون در گذشت ، و سپاه او هم به بغداد باز گشت ، 

زیرا قیام آهنا بضد مهچو اعمال (داشتند مقابلی پیش روی خود �دید�د ، و آزار رعایا و مردم  عادی  را در �ظر �
، و بنا بر آن محزه با سپاهیان خود روی به فتح مرز های سند و هند )خصما�ه دور از ا�صاف �فرات هارون بود

آورد ، و پنجهزار سوار خود را به دسته های پنجصد �فری در خراسان و سیستان و پارس و کرمان گماشت 
  :و به ایشان امر داد که

خود بداجنا رسد که ) خلیفه(ارید که این ظاملان بر ضعفا جور کنند ، و حدیث این لشکر ها ءمگذ«
   191 »190».ایشان بر یکدیگر خروج کنند و ما ا�در میا�ه �یاییم تا ایشان بسیار از یکدیگر تباه کنند 

  :مولف تاریخ سیستان در مورد دوام سلطه  محزه و یارا�ش چنین آورده است که

مردمان سیستا�ی و خراسا�ی که بضد خالفت عباسیها قیام کرده بود�د و بر اوضاع استیال (رج دیگر خوا« 
فرو گرفته بود�د ، خود چیزی �ستندی ، و دایم بغور و هند و سند  تاختنها )  از قبیل محزه و یارا�شدیافته بود�

کردی ، و بتاخنت ایشان شدی مهی برد�دی ، و مردم سیستان را مهی  �یازرد�د، مگر سپاهی بر ایشان حرب 
  192» .بکشتندی
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  :سیستا�یپهنائی سلطه محزه 
قسمیکه در باال گفته آمد محزه  مردی بزرگ و پیشوای سیاسی خراسان و سیستان بودو ساحۀ اقتدار او تا 
غز�ه و کابل و رخد و گردیز میرسید  که مهه را مبردا�گی و شهامت خودش و سپاهیان  آزمون دیده و سر 

خود از سلطه عباسیان خالص کرده بود و مناطقی را که تا هنوز بدین اسالم �گرویده بود�د با تعالیم بکف  
عالی و بینش معقول منقاد به اسالم ساخت و در یک جای  یک شب را منی گذشتا�د ، مرد پار سا و زاهد و 

که در خمیله خود می سنجید های را وزیها سرتاتیژست  عالی بود ، بر�امه شجاع و جنگجو بود و بگفته امر
ورد مرد مششیر و مقاومت بود از  پیروزی خورسندی حاصلش  ز�ی افراد  خنبه اش بعمل در می آبعد از ری

منیشد و در شکست خودش را شکسته منیدا�ست بلکه به رفع  عوارضاتیکه باعث  شکستش شده بود خودش 
او قسمیکه در فوق ذکر شد با درایت و . را در دفعه دیگر با ورزیدگی شگرفی هبدف  میرسا�ید 

صداقت و منطق قوی که بر پایه های اعتقادی اش استوار بود در یک �امه  مهتای عباسی خود را تا سرحد مرگ 
  . عقب �شا�د و عساکرش بدون جنگ کوس پیروزی را شنید�د

جوامنوردی  سال سپری شده  است هنوز هم 1200تا حال که از حرکات و سیر  قدرت و ز�دگی وی 
ستا�ی االصل ظهور گاه قصه ها و افسا�ه های مردم ما میباشد کمرت شخصیتی یوفضایل این امیر  خراسا�ی س

را در تاریخ این کشور  سراغ داریم که به ا�داره  محزه سر رشته از عقل و درایت و  پشت کار ایثار گرا�ه داشته 
هوش و مششیری  بود�د �توا�ستند  خطر را از قبل درک و به اگر خا�دان برمکی  موذب و کار فهم و تیز . باشند 

دفع آن اقدام کنند گویا در مبادی خطر  توسط هارون از صحنه سیاست کنار کشیده شد�د مال و عرض و 
�اموس شان دچار آشفتگی و اختالل گردید و در �تیجه خالد  بدست جالدان هارون کشته میشود و 

خراسا�ی که توسط منصور بقتل رسید اما سر گذشت و حقیقت ز�دگی مهچنان است داستان ابو مسلم 
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محزه از متام قهرما�ان خراسا�ی فرق دارد  او در شکست  های پیاپی بعوض اینکه شکسته شود کوره دیده  شد ، 
کی �ظم و اداره و ا�سجام قوا را او از شکست  های پیاپی خود آموخت که در �تیجه او را یک فرما�ده توا�ا و مت
 اش هخبود ساخت او قبل از آ�که خبودش بپردازد بدمشن می پرداخت و مبادی احوال دمشن را با خط مشی آیند

  .مهین  هوشیاری و بیداری  او بود که محزه را در سلک بزرگرتین مردان جهان قرار داد . وزن میکرد 

 بنام  والیت سرحد پاکستان �ام  مولف تاریخ سیستان می رسا�د که سلطه محزه تا حواشی منطقه ایکه حاال
   .حتی پیروان محزه یک قرن بعد از محزه �یز مبناطق مفتوحه تسلط داشتند. گذاری شده است رسیده بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 463

  کتابنامه
�سخه الکرو�یکی  ( جلد اولمشرق زمین گهواره متدن( ، تالیف ویل  دورا�ت،تاریخ متدن .1

 ) روی �سخه اصلی چاپ شده در هترانترتیب و ا�تشار شده توسط پیمان ستاره از

 یا تاریخ رسل و امللوک، تالیف حممد بن  جریر طربی  ، ا�تشارات اساطیر، ترمجه  تاریخ  طربی .2
ی ، اول ایران میدان فردوس: ،چاپ دیبا ،�اشر اساطیر 1375ابوالقاسم پاینده،چاپ  پنجم 

 .پا�زده  جلد اول تا جلد ،از10شهر ساختمان 

، تالیف  حممد بن سعد کاتب واقدی )سیره شریف �بوی( از جلد اول تا سوم ،طبقات ابن سعد .3
،ترمجه از روی �سخه  1374ه ، ا�تشرات فرهنگ و ا�دیشه ایران هتران 168-230(

ه،ق به لسان عربی ا�تشار یافته است،ترمجه داکرت 1323عربی که در مطبعه بریل لندن در 
�ه چاپ گسرت به  چاپ رسید با محایت و  در چاپخا1374مهدوی دامغا�ی ، تابستان 

 .مشسی. ه1374سال .تسهیالت از سوی وزارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران

،ترمجه و تعلیقات و مقدمه از داکرت حممد ری تالیف امحد بن یحیی بن جابر بالذ،فتوح البلدان  .4
 .، �شر �قره 1347توکل،چاپ کتیبه ،

حتقیق و حتلیل کار شناسا�ه از رویداد های عصر ) دت از خالفت تا شها (خلفای راشدین .5
 صفحه  تاریخ ا�تشار و 384داکرت صالح عبدالفتاح اخلالدی در : خلفای راشدین، تالیف 

 . م 1994/ ه ق 1415چاپ  

 ّغرالدین ابن اثیر، برگردان بفارسی دکرت حسین روحا�ی ، چاپ سوم تاریخ الکامل  .6
 .  جلدی 13دوره مکمل  دیبا  : ،لیتوگرافی و چاپ 1383
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ی ، تالیف داکرت حممد ابراهیم آیتا�تشارات دا�شگاه هتران ) ص (تاریخ پیغامرب اسالم  حممد .7
، چاپ 1378بوالقاسم گرجی ، تاریخ ا�تشار ،جتدید �ظر و اضافات از داکرت ا

 . بنشر رسیده است  1346 دا�شگاه هتران ؛ این کتاب بار اول در سال

تالیف جان دیون پورت ، ترمجه سید  غالم رضا :اه حممد و قرآن عذر تقصیر به پیشگ .8
 .1335سعیدی  ا�تشارات شرکت حممد حسین اقبال ، هتران 

 1342 امحد بن اسحاق یعقوبی  برگردان بفارسی حممد ابراهیم آیتی ، هتران :تاریخ یعقوبی .9
 .دوره دو جلدی 

تاریخ ( حممود گردیزی  عبداحلی بن ضحاک  بن (: یا زین االخبارتاریخ گردیزی .10
  از روی و تعلیق  شاد روان عبداحلی حبیبیتصحییح حتشیه ) ه443-�442گارش 

 ان ، �اشر د�یای کتاب و اکسفورد ا�گلست�سخه د�یا در کمربج 

ابو�صر قباوی : ترمجه ) ه خورشیدی 1322(تالیف ابوبکر �رشخی :تاریخ خبارا  .11
 .حسین خنجی یرایش و  آرایش  امیر ،و) ه خورشیدی 507(

مشتمل بر اوضاع اجتماعی فکری  اداری و اقتصادی :تاریخ افغا�ستان بعد از اسالم  .12
 هجری، تالیف  پوها�د شاد روان حبیبی ، بار اول در مطبعه معارف 200تا حدود ساهلای 

 1367 به طبع رسیده و چاپهای بعدی این کتاب  توسط چاپخا�ه آشنا 1342، کابل سال 
ان پیوستگی خبشیده و با اسالم یده کتابیست که اقوام اریایی را با  خراسا�هتران  بچاپ رس

 و مهزمین ساخته است ، چنا�چه در بسا موارد کار پژوهشگران را آسان و شفاف ممزوج
 .ساخته است
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 از ادوار قبل از تاریخ تا الیف  پوها�د حبیبی کتابیست که   ت:افغا�ستان قبل از اسالم .13
 ایست که  تاریخ  پر بار و روشن این سرزمین را  به حتقیق گرفته و آیینه مصدریت متد�یکنون

 صفحه  206این کتاب در .  از اسالم را  به وجه روشن بیان میداردحوادث وقوع یافته قبل 
اریخ افغا�ستان به �شر  از طرف اجنمن ت1342ترتیب و توسط مطبعه دولتی کابل در سال 

 . گراهبا در تاریخ افغا�ستان حمسوب استرسیده است  که از آثار �ادر و

 حتلیل کتیبه سرخ کوتل بغالن ، تالیف :زبان دوهزار ساله افغا�ستان یا مادر زبان دری  .14
 1342عبداحلی حبیبی ، �شر شده توسط اجنمن تاریخ افغا�ستان ، مطبعه دولتی 

 دری ، پژوهشی در باره زبان  عبداحلی حبیبی �گارش : �ظری به حتوالت ادب دری .15
 .از قرن  هفتم به اینطرف

 صحافی  میر غالم  حممد غبار تاریخ �ویس  شهیر  کشور:افغا�ستان در مسیر تاریخ  .16
ن کتاب   ، دوره مکمل ای1375خا�ه هنضت ، ، ویرستاری احسا�ی بغال�ی ، چاپ  احسا�ی 

 را  اصالح از �فایس قیمت هبای تاریخی سرزمین ما بوده حقایق و شبهات تاریخ �ویسان درباری
که بون تعارض حقایق غیر تاریخی وطن ما را که و مبین حقایق  تاریخی کشور مان میباشد

 که در دوره زمامداری حممد ظاهر شاه در مطبعه این کتاب. اصالح منود حتریف شده بود 
 از   اولین رئیس مجهور  افغا�ستان ( تا ختم دوره  حممد داود خانه بود دولتی کابل به  �شر رسید

 در ا�بار های مطابع دولتی در حبس بسر می ) زایی و پسر عم حممد ظاهر شاه خا�دان حممد
ن زمامداری �ور حممد ترکی رهرب  حزب خلق افغا�ستا ن از برد که در زمان کودتای ثور در حی

حبس رها و در دست رس عامه قرار گرفت و جلد آخری این اثر که حکایتگر وقایع 
 از جا�ب مولف �گارش یافته و در سال 1352ود در سال زمان  ظاهر شاه ب
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ویرجینیا، ایاالت متحده امریکابه » امریکن سپیدی هر�دن« م  توسط 1999/ه1378
    جتدید چاپ شد که این قسمت کتاب�شر رسید که    در میزان مهان سال  در پشاور  پاکستان

  هنان در تاریخ معاصر پرده برداشته  را روشن ساخته و از روی وقایعوقایع معاصر افغا�ستان 
 .�یز میباشد) پیوستها (ک مأخذ کتاب دارای  چهار فصل و یاین . است 

 تالیف جرجی زیدان ، ترمجه  علی جواهر کالم ، بر�ده جایزه  :تاریخ متدن اسالم  .17
 .، چاپ شرگت سهامی افست ، ا�تشارات امیر کبیر1335پادشاهی  ایران سال 

از یک �ویسنده گمنان  �گارش یافته در قرن پنجم  هجری   :تاریخ سیستان  .18
کتابیست که حوادث  سده اول هجری به بعد را با اما�ت داری تاریخی حفظ .چاپ  هتران.
م هجری که زمان  حیات  �ویسنده است  برشته حتریر در آورده که هویت و تا سده  چهارو

 �ویسنده نجینه های �ا شناخته یک گ ازکار�امه های  خراسا�یان را روشن ساخته و حبق
که به فارسی زیبا بیان شده و میتوا�د از آثار �فیس  ادبیات دری گمنام خراسا�ی میباشد

  .حبساب آید

 در 658 تالیف قاضی منهاج الدین سراج جوزجا�ی که در سال :طبقات �اصری  .19
 مطابع دولتی کابل  درحیح عبداحلی  حبیبی ته شده است  با تصحییح و مقابله و تصدهلی �وش

بچاپ رسیده که زمینه های روشنی از تاریخ  کشور ما را بیان  در دو جلد1342سال ، 
 .میدارد

 به کوشش میر حممد شریف ، ا�تشارات دا�شگاه  طهران ، :تاریخ فلسفه در اسالم  .20
، مرکز �شر دا�شگاهی هتیه  و گرد آوری ترمجه فارسی زیر �ظر �صر اهلل پور جوادی 

این کتاب بصورت مقاالت علمی از سوی یک تعداد .دوره  مکمل سه جلدی.1367 ، هتران
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از دا�شمندان اسالمی در  الهور پاکستان و ایران از قبیل هباء الدین خرمشاهی و میر حممد 
حماسن فلسفه تاریخی شریف و دیگران  تدوین  گردیده استکه از آثار  پر هبایی است که 

  .اسالم را بیان میدارد

 داکرت حسین مفتخری ، چاپ اول :تاریخ ایران  از ورود  مسلما�ان تا پایان  طاهریان .21
1381. 

 تالیف فریدون اسالم �یا  ، �شر موسسه :�گاهی به تاریخ ایران  بعد از اسالم  .22
 .1384ا�تشارات حسینی  اصل، چاپخا�ه هنر سال 

ر کبیر ، هتران   عبداحلسین زرین کوب ، موسسه ا�تشارات امی:تاریخ در ترازو  .23
 .در باره تاریخ �گری و تاریخ �گاری (1384

. م :معروف عبدالغنی الرصافی، مرتجم :شخصیت حممدی یا حل معمای بزرگ  .24
 .2007 �ومرب 24شاپوری ، بکوشش و ویرایش  ا�تشارات فرهنگ ایران،

  افغا�ستان �امهای بعضی از ایزدان عصر کوشا�ی  و اثر های باقیما�ده از آن در ادب و السنه .25
 تالیف   عبداحلی حبیبی ، اثری که بنیاد بلند زبان دری را با شواهد تاریخی باز گو :

 این رساله که به قلم �وشته شده است از طریق کتاخبا�ه ا�رت�یتی.میکند

ketabfarsi.comفارسی مبن رسیده است  .  

 . کابل1372 عبداحلی حبیبی، چاپ :جنبش مشروطیت  در افغا�ستان .26

، ترمجه عبداحملمد »ابن خلدون« ابوزید  عبدالرمحن بن حممد :ریخ ابن خلدون یاالعربتا .27
 تاریخی 1383آیتی،پژوهشگاه  علوم ا�سا�ی و مطالعات فرهنگی هتران ، چاپ سوم 
 ...از آغاز خلقت  ا�در مورد اسم عامل و اختالف  �ژاد ها و اسالف و پیغامربان و
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کارن ارمسرتا�گ ،برگردان بفارسی :اسالمز�دگی �امه  حضرت حممد پیغامرب  .28
�ویسنده کتاب حاضر را بقصد .(1386کیا�وش حشمتی ، هتران ، ا�تشارات حکمت 

روشن کردن چهره حقیقی اسالم برای  غربیا�ی �گاشته است که حتت تأثیر القائات شیطا�ی 
که  است پلی . سلمان رشدی  با چهره �ا صواب و بیمار گو�ه از اسالم مواجه شده ا�د 

  در یک مسیر  راراء  مسلمین را و درک و شناخت  غربیان  از آن فرهنگ اسالمی را با افکار و آ
 . قرار میدهد  در یک مسیر روشن و هدفمند با جها�بینی های علمی 

 تالیف  زین العابدین رهنما ، این کتاب بسرمایه :پیامرب ز�دگا�ی حضرت رسول اکرم  .29
خربی و چیزی در مورد  .( بر چیده از کتاخبا�ه دیجیتال هندوستان   و1330کتاخبا�ه زوار  

پیامرب اسالم و دین  اسالم  که ما�ند کشتی امن مهه کس را در خود جاه داده و راه جنات شان را  
 ) .فراهم  منوده است

به 1353چاپ سوم  برترا�د راسل، ترمجه جنف دریا بندری ،:تاریخ فلسفه غرب .30
 .ارات فرا�کلن مهکاری موسسه ا�تش

 حتقیق و :و اسناد صدر اسالم)ص(�امه ها و پیماهنای سیاسی  پیغامرب اسالم حممد  .31
، 1375گرد آور�ده  دکرت حممد محید اهلل ، ترمجه دکرت سید حممد حسینی ، کتاب سال 

این کتاب در  بیست و هفت مبحث �گارش یافته و بشکل �سخه ا�رت�یتی در کتاخبا�ه 
 . که از مهان طریق مبن رسیده استفارسی موجود است

 .پیغامرب اسالم در دو خبش) ص(درسهای از تاریخ حتلیلی اسالم و ز�دگی حممد  .32
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طنتی در ن جایزه سل اولین بر�ده اولی:پیشوای اسالم حضرت حممد صلی اهلل علیه وسلم .33
 صفحه �گاشته شده  و مطالب آن حمتویات  539این کتاب در  . مسابقه هبرتین کتاب

 .را بر مبنای قرآن  بیان  میدارد) ص(ا�یت حممد حق

خامه شادروان امحد علی  : افغا�ستان و هند در روشنی حتقیقات  باستا�شناسی .34
 کهزاد، ا�تشار یافته  توسط  بنیاد فرهنگی  کهزاد

پژوهشی ) عبدالواحد سیدی(�ده   تالیف �گار:سیر خدا شناسی در ادوار تاریخ  .35
ادوار شروع  تاریخ ، طرز تفکر ملل و حنل در ل  باور های مردم  در دین شناختی در مورد تکام

؛ قرآن جمید  وحی و علم  در مقایسه  )عهد جدید(ا�اجیل) عهد عتیق(ادوار خمتلفه ، تورات 
 در  صفحه �گارش یافته و222این کتاب در هجده فصل و . با دو دین  یهود و مسیحیت 

 4470 مشاره کتاب بهcom.ketabfarsi.www بایگا�ی های  سایت ا�رت �ی
 com.ariaye.wwwو کتاخبا�ه سایت ا�رت�یتی آریایی  1279و به مشاره �ویسنده 

 . استقابل دریافت

ری ولرت بیلیو ، ترمجه بفارسی   از  هن ایاثر  حتقیقی  هنر مندا�ه:تبار شناسی افغا�ستان  .36
 که در 1898گزارشی در کنگره  شرق شناسان در سال (توسط  سهیل سبزواری 

  .، ا�تشار یافته در تار منای آریایی) لندن ا�تشار یافته است 

  

  



 470

  
 

 
                                                 

  12، ص،1387 تاريخ در ترازو ، عبدالحسين زرين کوب ، موسسه انتشارات امير کبير ،- 1
  .ام شرق مهاجرتهای اولی اقو102 مشرق زمين گهواره تمدن ، تاليف ويل دورانت ، ص- 2
  102 مشرق زمين گهواره تمدن ، تالف ويل دورانت ،ص،- 3
  .103همان ،ص،- 4
  345, همان ، ص- 5
  397تاريخ تمدن ويل دورانت ، ص، - 6
  6تاريخ تمدن ،ويل دورانت  کتاب نخست ، فصل سيزدهم ، کتاب پارس، ص،- 7
  14 الی7همان از ص، -8

   البرت ماله و ژول ايزاک401-393تاريخ ملل شرق و يونان ، جلد پنجم ، صص،- 9
  403 همان ، کتاب اول ، فصل سيزده ، امپراطوری پارس ، ص،- 10
  29-27 همان اثر ، ص، - 11
  66 الی 22 همانٌ ، - 12
  409همان ، ص، - 13
  .47 -40 کتاب اول فصل پانزدهم ، صص، - 14
   خنجیزردشت و آموزه های او،رستم شهر زادی ؛زردشت و دين ايرانی،امير حسين- 15
  .7 افغانستان قبل از اسالم ، عصر کوشانيان، ص، - 16
  .8همان ، ص،- 17
  .432/434 مشرق زمين گهوره تمدن ، صص،- 18
  . افغانستان و هند در روشنی تحقيقات باستانشنای، خامه احمد علی کهزاد ،  توسط بنياد فرهنگی کهزاد- 19
  .438ص،. هومر مورخ يونانی ، رک، ويل دورانت- 20
    )Pulnam. N.Y. 1980.P.16مذهب در رگوودا  (26ير خدا شناسی در ادوار تاريخ ، تاليف نگارنده ،ص،  س- 21
  .1380تاريخ تصوف در اسالم ، دکتر قاسم غنی ، تهران چاپخانه نقش جان،- 22
  ، 30 سير خدا شناسی در ادوار تاريخ ، تاليف نگارنده ، ص، - 23
  .458همان، ص، - 24
  عدبه ب461 همان ، - 25
  .467 همان ، ص، - 26
  .470 مان ،ص، - 27
  1342 قوس 12 افغانستان و هند در روشنی تحقيقات باستان شناسی، احمد علی کهزاد،منبع بنياد فرهنگی کهزاد ، اصل نسخه مورخ - 28
  10-9ص  ، طبع مطبعه دولتی کابل ،ص1342 افغانستان قبل از اسالم ، عبدالحی حبيبی، کابل ، جمال مينه ، سنبله - 29
  .10 همان ،ص- 30
  ) لندن1898گزارشی در کنگره شرقشناسسان در سال ( تبار شناسی افغانستان اثر هنری ولتر بيليو ، ترجمه سهيل سبزواری - 31
  . اين تذکرات اقای سهيل سبز واری است که پژوهنده در مورد آن کدام نظری ندارد- 32
  .همان مقدمه- 33
  همان مقدمه- 34
  .ه مولفهمان اثر مقدم- 35
  . تبار شناسی افغانستان ، همان - 36
  15همان ، ص، - 37
ترجمه از ( نشر شده است 1342 سال 6 از کتاب اول، جلد اول ريگوی که در مجله اريانا  به شماره 117 يک قسمتی از سرود- 38

  .انگليسی بفارسی  توسط دانشمند نستوه عبدالرحمن پژواک
  .ماله و ژول ايزاک تاريخ ملل شرق و يونان ، البرت - 39
  ويل دورانت تاريخ ملل شرق يا مشرق زمين گهواره تمدن - 40
  386 تا 65مشرق زمين گهواره تمدن کتاب اول ، فصل پنجم ،عوامل عقلی ، اقتصادی و روحی تمدن ، ص،- 41
  .540همان ، ص - 42
  24کابل ، ص،افغانستان قبل از اسالم ، تاليف شادروان  عبدالحی حبيبی  چاپ مطبعه دولتی - 43
  .47 تا 25 عبدالحی حبيبی ، همان ، صص، - 44
  56تا 48همان ماخذ ، ص، 45
  .56 همان ص، - 46
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  57 همان ، ص،- 47
؛ مشرق زمين گهواره 80تا 58 افغانستان  قبل از  اسالم ، تاليف پوهاند  عبدالحی حبيبی ، نشر انجمن تاريخ افغانستان ، کابل ، ص- 48

  . به بعد388ل قسمت دوم ، ص، از ص، تمدن ويل دورانت ، جلد او
  . به بعد483تاريخ تمدن ، مشرق زمين گهواره تمدن ، فصل شانزدهم بخش ششم ،کشور کشايی مسلمين ، ص،- 49
  .81 افغانستان قبل از اسالم ،  حبيبی ، ص، - 50
  ؛رساله لويکان غزنه طبع کابل ،31لد اول ، ؛ افغانستان بعد از اسالم تاليف عبدالحی حبيبی ، ج83افغانسستان قبل از اسالم ، ص،  51
 به اهتمام 1342، طبع مطبعه دولتی کابل 97تا  96طبقات ناصری ، تاليف قاضی منهاج الدين سراج جوزجانی ، جلد اول ، ص،  52

  .عبدالحی حبيبی 
  2167 الی 2164تاليف محمد بن جرير طبری ، جلد پنجم ، ص،) تاريخ  ملوک و رسل( تاريخ طبری - 53
 ، به حوالت افغانستان بعد از اسالم تاليف   حبيبی؛آريانا انتيکوا ، تاريخ افغانستان  جلد اول و 88تا 75 افغانستان قبل از اسالم ،- 54
   به بعد  481؛ تاريخ ابن خلدون،عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون، جلد سوم از ص )پوهاند حبيبی(دوم
  22همان ، ص،... ـ شخصيت  55
  .26يد ، سوره آل عمران ، آيه ـ قرآن مج 56
  26  "     "  "  ـ  57
   جلد چهارم370 طبری ، ص، - 58
  ).وصايای عمر به ابو عبيده جراح در فتح فارس(393تاريخ ابن خلدون ، ص،- 59
  387، ص،4/ طبری - 60
  .510الی 506 تاريخ ابن خلدون ، جلد اول ،عبدالرحمن  محمد بن خلدون ،ٌ ، - 61
  503همان ،ص- 62
  511ن خلدون ،ص،اب- 63
  544 همان ،ص، - 64
  546 همان ،ص، - 65
  531 همان ، ص ، - 66

  535 همان ، ص، - 67 
  2146طبری جلد پنجم ، ص،- 68
  .2150 تاريخ طبری جلد پنجم قسمت نزدهم ،ص، - 69
  .1254تاريخ طبری ، جلد پنجم، بخش بيستم ، ص، - 70
  .300ذری ٌ، ،  و فتوح البلدان  بال381 تاريخ  طبری جلد دوم ، ص، - 71
  .304 فتوح البلدان ، ص، - 72
  .376، ص، 2 تاريخ طبری ، ج، - 73
  486فتوح البلدان ، ص، - 74
  ، طبع کابل32 افغانستان بعد از اسالم ، پوهاند عبدالحی حبيبی،ص، - 75
  .290فتوح البدان ،ص، 76
  567جغرافيای قديم هند ،  ص،: مطبعه دولتی کابل ، رک  ،جلد اول طبع 42 افغانستان بعد از اسالم ، شادروان عبدالحی حبيبی ،ص،- 77
  .45 حبيبی ، همان ، ص، - 78
  539 الی 481تاريخ ابن خلدون  جلد سوم از ص، )العبر( تاريخ ابن خلدون ، عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون - 79
  .541تاريخ ابن خلدون ، جلد اول ، ص، - 80
  557 تا 539 همان از ص، - 81
  563تا 557 همان از ص- 82
  . هنوز هم قرآن کريمی که عثمان در حين شهادتش تالوت ميکرد و خون او بر آن ريخته بود در موزيم پاريس موجود است- 83
  .2283 تاريخ طبری ، محمد بن جرير الطبری ، جلد ششم ، بخش پنجم ،ص،- 84
  .105 الی 101، آيات 3/ ال عمران - 85
  2313  ، ص،6 تاريخ طبری ، ج، - 86
  عبدالحسين زرين کوب ، تاريخ ايران ، جلد دوم - 87
   گنجينه تاريخ ايران ، عبدالعظيم رضايی  و تاريخ  مردم ، زرين کوب - 88
  ؛تاريخ طبری  ، جلد ششم ،  ، تاريخ گزيده حمد اهللا مستوفی122 تا 120 تاريخ تمدن ويل دورانت ، جلد چهارم ص،- 89
  291-290تاريخ گزيده ، حمد اهللا مستوفی ، ص، - 90
 ؛ 1/489ما استعجم / معجم: ، رک159 افغانستان بعد از اسالم تاريخ مختصر افغانستان جلد اول ، تاليف عبدالحی حبيبی ، ص، - 91

  . به بعد320/ 1تاريخ تمدن ايران ، 
  179ايران در عصر ساسانيان  اثر  کريسين سين، ص، :  عبدالحی حبيبی ، افغانستان بعد از اسالم رک- 92
  501توح البلدان ، احمد بن يحيی بن جابر بالذری ، ص،ف- 93
  3/66؛ ابن اثير3/360 طبری - 94
  .59زين االخبار ،ص،: رک153 حبيبی ، ص، - 95
  .82 تاريخ سيستان ، ص، - 96
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  159 حبيبی ، افغانستان بعد از اسالم ، ص، - 97
  .   گويا  اعتمادی مجله آريانا بقلم1322شماره  اول سال پنجم سال :  ، رک61همان ، ص،  98
  4/170؛ طبری 89؛ تاريخ سيستان،485فتوح البلدان بالذری ،ص، :  همان ، رک - 99

  166 و حبيبی ،3/228؛ و الکامل  4/165؛ طبری،506 فتوح- 100
  3/230 الکامل،ص،- 101
  2/271؛ يعقوبی512 فتوح - 102
 طبع 35م  پوهندوی عبدالحی حبيبی  ، جلد اول ، ص،  ؛ افغانستان بعد از اسال1/227 طبقات ناصری  منهاج  سراج  جوزجانی - 103

  .1342مطبعه دولتی کابل، 
  .37 همان ، ص، - 104
  هجری 393/ 1 طبقات ناصریِ، منهاج سراج ،- 105
  6زين االخبار  عبدالحی گرديزی ،ص، : ؛ رک44حبيبی ،ص، - 106
  .45/70 حبيبی ، - 107
  5/295معجم البلدان ، : ؛ رک75ص، :  حبيبی- 108
  ، 350ل الهند  ابو ريحان البيرونی ،ص، ما- 109
  .80حبيبی ، ص، - 110
  .70حبيبی ، - 111
  .220مسالک و ممالک  اسطخری، چاپ تهران ، ص، : ؛ رک103همان ، ص ، - 112
  108 همان ، ص، - 113
  .111 همان ، ص، - 114
  . در آن وقت سردار ملی را به لقب دهقان ياد ميکردند- 115
،واالناب عبدالکريم سمعانی 60؛ يعقوبی البلدان 3/246 به بعد؛ الکامل ابن اثير 5/225تاريخ طبری  به نقل از 115/119حبيبی ، ص- 116

  .ميالدی1912  طبع بيريل 212ورق 
   کی کتاب اول  ترجمه پيل– يو –سی : ؛ رک 122 افغانستان بعد از اسالم ، حبيبی ، ص،- 117
  /131 همان ، ص، - 118
   طبع مطبعه دولتی  افغانستان  کابل 1/320لحی  حبيبی  طبقات ناصری  تحشيه و تعليق عبدا 119
  324 همان ، صف - 120
  344 -324 همان از ص- 121
، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ايران تهران 1374تاريخ يعقوبی، احمد بن  ابی يعقوب ابن واضح يعقوبی، چاپ - 122
  171د اول ،ص،، جل1343حبيبی ، مطبعه دولتی کابل ...؛افغانستان بعد 216/227،ص،

  .175؛حبيبی، 254,؛يعقوبی5/275طبری ،- 123
  251تاريخ فتوح البلدان  يحيی بن احمد بالذری ، ص :  حبيبی، همان ، رک - 124
  .66،تاريخ گرديزی ،5/290؛ طبری 525 فتوح - 125
  1/182مجمل فصيحی :،رک178عبدالحی حبيبی ، ص، ...  افغانستان- 126
  4تا 3طبری جلد پنج ، ص، - 127
ين گزارشات کًال بتوسط  طبری ، الکامل ، مجمل فصيحی و فتوح به اتفاق آورده شده است که   عبدالحی حبيبی نيز آنرا تاييد کرده ا- 128
  .181حبيبی . است
   65؛زين االخبار 5/72؛الکامل 5/397؛طبری527فتوح ،:، رک183حبيبی ، ص، ... افغانستان بعد- 129
  5/455طبری، :، رک185و184حبيبی ،ٌ  ...  افغانستان بعد از- 130
  >332/ 2 ؛ يعقوبی ، 127/ 5؛الکامل 536/ 5طبری :، رک186تاليف حبيبی ، ص،...  افغانستان - 131
  101ترجمه فارسی ملل و نحل عبدالکريم شهرستانی ،ص، - 132
  171، ص، دوم /، ج1375 افغانستان در مسير تاريخ ، تاليف مير غالم محمد غبار ، چاپخانه نهضت ، نوبت چاپ - 133
  543فتوح ، :؛ رک 231،ص، ...  افغانستان قبل- 134
  استاد محمد امين مصری  مولف  ضحی االسالم  بنقل از  جاحظ عالم  قرن سوم:  ؛ رک173،ٌ ، ... افغانستان در مسير - 135
  .93 ، ص، 5 الکامل  ابن اثر ، جلد - 136
  6/92يخ، مقدسی ، البدء والتار:؛ رک247پا نوشت ص، ...  افغانستان بعد از - 137
  315مجمل فصيحی ،ص، : ، رک247،ٌ ،...  افغانستان - 138
  .1/280وفيات االعيان ابن خلکان، : ؛ رک245عبدالحی حبيبی ،ص،...افغانستان بعداز- 139
  .226تا 224، صص،2/ کتاب العبر ، ابن خلدون ،ج- 140
  175-174، صص، ... افغانستان در مسير تارخ- 141
  4526 تا 4513 سيزدهم ، صص،  تاريخ طبری ، جلد- 142
  176 افغانستان در مسير تاريخ، ص - 143
  4615 بخش اول ،ٌص11 طبری، جلد - 144
آنرا چوبی دانسته اند که  (355اول ،ص/ترجمه تاريخ ادبی ايران ،ج: ؛ رک266عبدالحی حبيبی جلد اول ، ص ...  افغانستان بعد از - 145

نها و متون فارسی و ترکی  وابو مسلم نامه ها اين اسلحه را تبر توصيف کرده است و ابومسلم اما در داستا. نيم آن برنگ سياه بوده است 
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اين تبر در  خراسان از شهرت بسزايی بر خوردار بوده عياران و درويشان خانقايی نيز اين سالح سبک . را  تبر دار خراسان ناميده اند

   .را تا هنوز  باخود دارند و آنرا با خود حمل ميکنند
  4667 تاريخ طبری، جلد يازده ، ص، - 146
  4673تا4668 تاريخ طبری، جلد يازده ، صص،- 147
  4677تا4674, تاريخ طبری ، جلد ايازدهم بخش دوم ،ص- 148
  332 ابن خلدون کتاب دوم ، ص، - 149
  336  "   ابن خلدون،- 150
  . به بعد4709؛ طبری جلد يازده قسمت ششم ،ص،339تا 335"   ابن خلدون- 151
  .5380، ص،7، بخش 11ری ، جلد  طب- 152
  .5683 همان ،ص- 153
  1/308. . . عبدالحی حبيبی ، افغانستان بعد - 154
  238/ 5 الکامل - 155
  .241،بحوالت کتاب اسالم از دوزی،1/469تاريخ ادبی برون،:، رک310 تا 308 عبدالحی حبيبی  همان ، ص،- 156
  235ص، / 13؛تاريخ طبری ، تاريخ بغداد ج 3/؛مرج الذهب،ج52 تا33؛فرق الشيعه نوبختی،ص، 186المقاالت و الفرق ،ص،  157
  73زين االخبار ، ورق ، :؛ رک314 عبدالحی حبيبی ، - 158
  362؛ ابن خلدون  ، تاريخ العبر ، کتاب دوم ،ص، 75زين االخبار ورق : ، رک319حبيبی ،ص،- 159
  380 يعقوبی ، کتاب دوم ، ص، - 160
  4953 طبری ، کتاب ششم ،ص- 161
  )انتشارات اساطير نسخه الکترونی توسط کتابخانه گلشن(،511، ص،3ريخ طبری ، محمد بن جرير طبری ، جلد دوازدهم ، بخش  تا- 162
  26-425دايرتة المعارف فرق اسالمی ، ص، - 163
  162؛ الفخری،ص، 211؛آثار الباقيه ،ص، 77،78؛ تاريخ بخارا ، صص،: عبدالحی حبيبی رک. . .  افغانستان بعد از - 164
،دايرة المعارف 341،الفرق بين الفرق،ص، 235 سياست نامه  خواجه نظام الملک 211ملل و نحل شهر ستانی ، آثار الباقيه ، ص،  165

  .426 – 425فرق اسالمی ص، 
  89-79 تاريخ بخارا ، ص، - 166
   تاليف نرشخی87عبدالحی حبيبی به حوالت از تاريخ بخارا ، ص، . . .  افغانستان بعد  - 167
  85؛زين االخبار ، ص، 211؛ آثار الباقيه،ص81تاريخ بخارا ،ص، : ؛ رک328مان ، ص،  ه- 168
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