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 دا�ش نیک             بی�ش  نیک             ��ش نیک 

دا�ه �ھا�ی �ورش �رگ  و �ر� 

 ��ش دوم :   پ��ی�ه  ی  �ر��ی  ��د�ی  ا�ان و �ب 
عربستان سر زمين پهناوری است که بيشتر زمين های آن ريگزار های خشک و سوزان  

و به انگيزه ی کمی آب و نباريدن باران ها ی مرتب، زندگی در آن بسيار دشوار است.  
  هستند پی در سامی نژاداز اينرو از روزگاران بس کهن مردم تنگدست آن سرزمين  که  

استاد عبدالعظيم . پی در جستجوی چراگاه و زمينهای بارور رو بسوی شمال کوچ می کردند

 413 انتشارات اطلس- رويه – گنجينه تاريخ ايران –رضايی 
 –عراق از سه هزار سال پيش از ميالد مسيح آباديهای شمالی اين سرزمين که کشورهای 

 ناميده می شود يعنی سرزمينهای هالل خصيب کنونی باشد  و لبنان– فلسطين –سوريه 
 هاللی بارآور مورد توجه عربهای باديه نشين قرار گرفت. 

 به دليل اين کوچهای پياپی در درازنای تاريخ ، ساکنان اين سرزمين توانستند در سده های 
 – کنعانی – آرامی  - و دولتهای اکد و بابلبسيار دولتهای سامی نژاد باستانی مانند 

  پديدآورند. هالل خصيب  را در فينيقی- و عبرانی

امروز پژوهشگران بسياری بر اين باورند که گاهواره ی نخستين همه ی تيره های سامی 
 است که روزی به نسبت آباد بوده و اندک اندک رو به شبه جزيره  عربستان نژاد 

خشکی نهاده است، به همين جهت تيره های سامی نژاد مزبور ناگزير شدند که در پيدا 
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کردن چرا گاه و آب با مواشی خود از آن جا به سرزمينهای آباد شمالی کوچ کنند. عراق و 
سوريه و فلسطين که در بين آنها و شبه جزيره ی عربستان دريا يا کوهستان يا مانع 

  پيش از ميالد نبطيانديگری نيست از روزگاران ُکهن کوچ گاه عربها بوده است چنانکه 
 در سده ی دوم ميالدی به سرزمين عراق آمده و لخميان و تنوضيانمسيح به سوريه و 

 سده ها پيش از اسالم  بنی تَغلِب  و  بنی بَکر را بنيادگذاردند.  کوچ تيره های حيَرهدولت 
 بدين کرانه ها بوده است. 

 از پوشنه دوم تاريخ خود می نويسد: « از جمله از حوادث 528 در رويه ی جرير تبری
 بود و اين قبايل از «انبار» و «حيَره»ايام ملوک الطوايف  اقامت بعضی قبايل عرب در 

 شهری است نزديک کوفه، شهرکی است بعراق بر کران باديه و هوای وی حيره(   روستاهای عراق آمده بودند».
 (حدود – ، شهرکيست، خرم و آبادان و با نعمت و بسيار مردم انبار -   9251بهتر است از آن کوفه. لغت نامه دهخدا رويه 

 کيلومتری غربی بغداد ديده می شود ، ايرانيا آن را 62العالم)-  انبار از شهرهای دوره ی ساسانی بود  که اکنون خرابه های آن در 
پيروز شاپور و يواناين آن را ( پريسابر) می ناميدند زيرا از بناهای شاپور اول است در زمان حکومت اعراب اسم پيروز شاپور 

 ).3428 رويه لغت نامه دهخدابر واليتی که در اطراف آن وبد گفته می شد . 
  کوچ عربها به ايران

کوچ عربها  به ايران از راه خشکی و از سوی ميانرودان (عراق کنونی )  بوده است. از 
واپسين روزگار سلسله اشکانی و نخستين روزگار ساسانی بود که تيره هايی از عرب  به 

 بودند که رخت کوچيدن به درون ايران  بنوالعمايران آمدند، يکی از اين تيره ها بنام 
را تنها بر همه عربهای باديه نمی نهادند، بلکه چنانچه در عرب کشيدند . ساسانيان لفظ 

 به کرانه های دجله بااليی و فرات که بيت عربايه آمده است سريانیتاريخ و نوشته های 

 شهری است خرم و آبادان و با نعمت بسيار و اندر وی دير ها است  نصيبين.  بود نيز گفته می شد نصيبينمرکز 

 22539  رويه لغت نامه دهخدااز آن ترسايان . 

 پس از کشتار و نابودی عربهای باديه، شماری از  شاپور ذوالکتاف می نويسد: ثعالبی
عربها را در شهر های جنوبی ايران مانند  فارس و کرمان نشيمن داد، چنانکه گروهی از 

  را بکرمان فرستاد. بکر  و عبدالقيس  و تَغلِبتيره 

 درشمال باختری مناذر کبری و هويزهدرخوزستان  پيش از اسالم در  بنوالعمتيره ی 
 نشيمن داشتند وازبوميان آنجا بشمار می رفتند و بهنگام يورش عرب به ايران به اهواز

 با نهايت بيشرمی  جنگيدندياری هم نژادان خود بر خاسته و با ميهمانداران ايرانی خويش 
استاد   که شهری نو ساز بود کوچيدند.   بصرهو چون عربها بر خوزستان دست يافتند به

 415عبدالعظيم رضايی- گنجينه تاريخ ايران- رويه 
 با مالک ابن حنظله بودندو نيای ايشان بنی تميمبه نوشته  تبری اين مردم از تيره ی 

  پادشاه اشکانی ياری دادند. اردوان پنجم  را در جنگ با  اردشير بابکانپيروان خود 
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 و ديگر تبارهای  بنی  العم و لخميان  و تنوخياندر زمان ساسانيان گروه بسياری از 
 بر بخش بزرگی از عربستان فرمانروايی   حيره در تنوخيانعرب رعيت ايران بودند، 

 تا واپسين نوشيروان داشتند و زير پشتيبانی دولت  ايران بودند،  افزون بر آن از زمان ا
 روزگار ساسانی کشور عربی يمن زير فرمانروايی ايران اداره می شد. 

 با اين پيوند نزديک با عربها ، ساسانيان تا آنجا که در توان بود از کوچ عربها به ايران 
جلوگيری می کردند، در اين زمان عشاير  بسياری از عربهای بيابانگرد روی به کوچ 
نهاده و به مرزهای ايران نزديک شده بودند و اگر جلوگيری ساسانيان از ايشان بوسيله 

 نبود عشاير عرب در اندک زمانی  سراسرعراق و خوزستان  حيره دولت دست نشانده ی 
و پارس را فرا می گرفتند. چون اين عشاير بيچاره و تنگدست در مرزهای  ايران خطر 
بزرگی برای کشور بشمار می رفتند، شهرياران ساسانی همواره ديده بان جلوگيری از 

 که زير فرمانروايی و پشتيانی دولت حيرهايشان بودند، تا آنجا که وظيفه بزرگ پادشاهان 
ايران بودند نگاهداری مرزها و دور کردن عشايرعرب از خاک ايران بود، چنانکه همين 

 يعنی پادشاهان عرب دست نشانده دولت روم در مرزها ی سوريه  غسانيانوظيفه را نيز
 تاريخ سياسی –دکتر  مشکور  به سوريه و شامات جلو گيری می کردند تازيانداشتند و از کوچ 

 1304- 1303ساسانيان پوشنه دوم -  رويه های   
بسا که اين عربها ازنا توانی دولتها سود جسته به ايران يورش می آوردند و دست به 

 را  بنو بکر  و  بنو تَغلِبکشتار و چپاول می گشودند چنانکه شاپور ذوالکتاف عربهای 

گنجينه . که در زمان کودکی او انگيزه ی خرابی ايران شده بودند ، گوشمالی بسزايی داد

 416تاريخ ايران  پوشنه نهم رويه 
 می نويسد: «.. و چون هُرُمز درگذشت  پسر نداشت و اين برای مردم ُدشوار بود، تبری

پس از کار زنان وی پرسيدند و بدانستند که يکی از آنها بار دار است. بعضی گفته اند که 
هُرُمز،  کودکی را که در شکم مادر بود پادشاهی داد،  و او شاپور ذوالکتاف بود که تولد 
يافت. مردم از تولد او خوشدل شدند و خبر آنرا در آفاق  پراکندند، چنين بود که خبر فاش 

شد و ممالک مجاور بدانستند که پارسيان پادشاه ندارند و کودکی در گهواره دارند که 
ندانند سر انجام او چه خواهد شد. ديار عربان از همه ممالک ديگر به قلمرو پارسيان 

نزديکتربود  و از همه اقوام ديگر بيشتر  احتياج داشتند که چيزی از معيشت و ديار آنها 
 و  عبدالقيسبربايند که وضع معاششان بد و سخت  بود و گروهی بسيار از آنها از ديار 

 و کناره های فارس فرود اردشير ُخره  از دريا بيامدند و در سواحل کاظمه و  بحرين
آمدند و گوسفند و ِکشت و اموال کسان ببردند و تباهی بسيار بکردند، ومدتی ببودند و کسی 

از پارسيان به پيکارشان نيامد!  که تاج پادشاهی به کودکی داده بودند و مهابت وی بدلها 
نبود، تا شاپور بزرگ شد. گويند نخستين نشان تدبير و دانش نيکوی وی آن بود که شبی 



4 
 

در کاخ شاهی تيسفون بود و بامدادان از سر و صدا و غوغای کسان از خواب بيدار شد و 
گفت چه خبر است؟  گفتند اين سر و صدا از آيندگان و روندگانی است که بر پل دجله 
ازدحام کرده اند، بفرمود تا پل ديگری بسازند تا يکی گذرگاهی برای آيندگان باشد و 

ديگری گذرگاه روندگان و مردم ازدحام نکنند ، مردم از هوشياری وی خرسند شدند که با 
 خرد سالی که داشت اين را بدانست و فرمان وی را بکار بستند.

از جمله چيزها که بر او عرضه کردند کار سپاهيان مرزها بود که در مقابل دشمن بودند 
و خبر آمده بود که بيشترينشان ُسستی کرده اند، شاپور فرمان داد به اين سپاهيان بنويسند 
که اقامت ايشان در آنجا که هستند دراز شده و مدت درازی از خويشان و ياران خود در 

مانده اند، هرکه خواهد پيش کسان خود برگردد و هر که خواهد در جای خويش بماند، 
آنگاه فرمانهای وی پياپی به واليتها و مرزها رسيد و کار مملکت استواری گرفت تا 

شانزده ساله شد و استخوانش محکم شد و توانست سالح بر گيرد و بر اسب نشيند و سران 
سپاه و ياران خويش را فراهم آورد و ميان آنها به سخن ايستاد و نعمتها را که خداوند به 

وسيله پدرانش به او و آنها داده بود ياد کرد و از خلل ها که به روزگار کوکی وی در 
کارها افتاده بود سخن بميان آورد و گفت که برای دفاع از حريم ُملک آغاز به کارمی کند 

 و قصد دارد برای پيکار سوی بعضی دشمنان رود و هزار مرد جنگی با خود ببرد. 

بزرگان ايران بپا خاستند و نيايش کردند و سپاس داشتند و از او خواستند که در جايگاه 
خود بماند و سرداران سپاه را بجنگ فرستد تا رنج کشيدن سپاه از او بر دارند ولی شاپور 

نپذيرفت، خواستند که سپاه بيشتری با خود ببرد، آن را نيز نپذيرفت. آنگاه هزار کس از 
دليران و نُخبگان سپاه برگزيد و بگفت تا به فرمان وی کار کنند و ازعربانی که با آنها رو 

برو می شوند کسی را باقی نگذارند و غنيمت نگيرند و به دارايی مردم دست درازی 
نکنند. . با آنها به راه افتاد و عربانی را که به قلمرو پارسيان تجاوز کرده بودند غافلگير 
کرد و بسيار َکس بُکشت و اسير فراوان گرفت و باقيمانده ی عربان فراری شدند آنگاه با 

ياران خويش از دريا بگذشت و بديار بحرين تاخت و فديه نگرفت و به گرفتن غنيمت 
 و بکربن وائل و تميمنپرداخت.  سپس برفت تا به هجر رسيد که جمعی از عربان 

 در آنجا بودند و از برابر او فرار کردند و فراريان ندانستند که در غار کوه و عبدالقيس
بنو  را در بحرين  و بنی تغلِبجزيره دريا از او در امان نخواهند بود.. آنگاه گروهی از 

بنی بکربن  و  بنو تميمو  بنو عبدالقيس   از خاک اهواز و گروهی ازَرمليه را در حنظله
 601تاريخ تبری پوشنه دوم رويه    را در کرمان نشيمن داد.وائل

 از فرات گذشته در بنو اياد دسته ای از تيره ی خسرو انوشيروانبار ديگر در زمان 
عراق و جزيره به تاخت و تاز و چپاول و کشتار پرداختند و با ايران جنگ کرده و گروه 

  شناخته شده دير الجماجمبزرگی از ايرانيان را بُکشتند. اين جنگ در تاريخ عرب به نام  
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است زيرا  که آن رويداد در نزديک ديری رخ داد که تازيان از  سر بريده کشته شدگان 
 چهار هزار سپاه به دفع ايشان فرستاد و خسرو انوشيروان ايرانی تپه ای ساخته بودند 

 .1305 دکتر مشکور  رويه –تاريخ سياسی ساسانيان همه ی آنها را به خاک افکند.  
سده ها بدين تريتب  گذشت و عربها پيوسته بر شمار جمعيت و سختی زندگيشان افزوده 
می شد نا گزير بودند بندهای ايران و روم و مصر را از پيش برداشته برای رسيدن به 

زندگی بهتر راه کوچ کردن را به روی خود باز کنند. در اين هنگام پيامبر اسالم پرچم فرا 
خوانی بر افراشت.  يکی از نويدهايی که او به قوم خود می داد اين بود که اگر دين وی را 

 از آن ايشان خواهد بود. از سوی ديگر در بهشت عراق و ايران و سوريهبپذيرند  
 جاويدان جای خواهند داشت. 

عربهای اسالم آورده ای که در تنگی زندگی می سوختند و به آرزوی آن که اگر پيروز 
شوند سر زمين های سبز و خرم عراق و ايران و سوريه و مصر را به چنگ خواهند 
آورد و اگر کشته شوند شهيد شده و به بهشت جاويدا خواهند رفت، به همين انگيزه فرا 
 خوانی آن حضرت را لبيک گفتند تا در زمان جانشينان وی به کشور گشايی پرداختند. 

جنگ ها و پيروزيهای تازيان در صدر اسالم اگر چه انگيزه اش پراکندن دين اسالم بود، 
ولی از ديدگاه تاريخ انگيزه ی اقتصادی نيز داشت و برای باز کردن راه کوچيدن مانند 
پيشينيان خود به کشورهای آباد آن روزگار بود، چنانکه  مجاهدان و جنگاوران مسلمان 

 هر سر زمينی که می گشودند بی درنگ کوچگاه عشيره ها و تيره های عرب می شد.
 417 رويه –استادعبدالعظيم رضايی-  گنجينه تاريخ ايران 

 می توان به َعمرو عاص به ُعَمر می نويسد: از نامه (ظلم تاريخ )محمد علی خليلی در 
علل اقتصادی کشور گشايی اعراب پی برد. ترجمه اين نامه چنين است: « از بنده خدا 

 به جان خودم سوگند که اگر ، امير مومنان  به عمرو عاص. سالم برتو ای عمرو،ُعمر
 تو و همراهانت که سير هستيد هيچ نگران ما نمی ،من و همراهانم از گرسنگی بميريم

 بداد برس!! . »  ! بداد برس! چرا غنيمت نمی فرستی!!  بداد برس،شويد

 در پاسخ چنين نوشت « به بنده خدا امير مومنان از بنده خدا عمرو عاص: َعمرو عاص و 
 کاروانی از خوار بار برايت فرستادم که آغازش نزد تو و پايانش ، لبيک لبيک،و اما بعد

نزد من است !!!) .  

   در تاريخ خود در باره ی بسياری از تيره های عرب در آغاز اسالم ابن خلدون مغربی

چيزهای نوشته که در زير آورده می شود: « فالن قبيله در کشورهای اسالمی پراکنده شده 
 يا در آغاز اسالم همگی کوچ کردند و کسی از ايشان در عربستان نماند» 
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اينکه اکنون در سراسر عراق و مصر و شامات و سودان و شمال آفريقا و جاهای ديگر به 
عربی سخن گفته می شود انگيزه اش آن است که عربها دسته دسته برای فراراز فقر و 
گرسنگی و گريز از بيابانها خشک و بدون ِکشت به اين سر زمينهای آباد ريخته بودند، 
زيرا در دنيای قديم  برای پراکندن زبان در کشورهای بيگانه جز کوچانيدن انبوهی از 

مردم آن زبان بدانجا و آميزش با بوميان راه ديگری نبوده است. باری فروپاشی دولتهای 
ايران و روم که در اين زمان به اوج خود رسيده بود کار يورش و کوچ عربها را به آن 

 417 رويه –گنجينه تاريخ ايران- پوشنه نهم کشورها آسان نمود. 

در آن روزگار پادشاهی های کوتاه و خون آلود که پس از زمان « خسرو پرويز»  
 تيسفون را به دست آشوب و جنگ خانگی سپرده بود و ... برخی از تيره های عرب مانند 

 که در کناره بيابانهای واقع در مرزهای باختری ايران می زيستند   تنوخ  و  بکر وتغلِب  
به آباديها و روستاهای دور دست همجوار مرزها دستبرد هايی آغاز کردند . اين عربها از 
مدتها پيش در همسايگی ايران می زيستند ، چنانکه در درون قلمرو دولت ساسانی نيز در 

و اهواز   «اُبُله»   تا حيرهعراق و پيرامون آن نبطی ها و عربهای زيادی بودند . از  
{اُ ُب لَ } شهری است برکنار دجله و در بيشتر  در جوار بيايلبان  خيمه های بدويان عرب بر پا  بود . 

زاويه خليج که به بصره داخل شود و پيش از بصره بنا شده . زرادخانه ها و سرهنگی از جانب کسری بر آن گماشته بوده است. آن 
 319را يکی از جنات اربعه نيز گويند. لغت نامه دهخدا  رويه 

 در تمام سرزمين های قرار گرفته ميان دجله و فرات نيز عربها، انبار و حيره گذشته از 
 شطبرای خود آباديهايی ساخته بودند و بدين گونه عربستان در آن زمان گويی تا نزديک 

پيش آمده بود. با اين حال شگفت آور نبود اگر برخی وقتها که فرصت چپاول به دست اين 
اقوام می افتاد و از پلها و گذرگاهها ی مرزی چنانکه بايد نگهبانی نمی شد ، بدويهای اين 

تاريخ ايران بعد از اسالم ، دکتر کرانه به آباديهای همجوار در خاک ايران دست اندازی می کردند. 
 287 و 286زرين کوب رويه 

 در يک خسرو پرويزهمانگونه که در پيش آورده شد اين بدويها در دوره  پادشاهی  
( ذوقار) دسته ای از لشگريان ايران را از ميدان بدر  ذيقار برخورد مرزی در جايی بنام 

 خسرو کرده بودند و ديگر از فَر و شکوه آنها بيمی بدل راه نمی دادند از اين رو پس از
از آن همه آشوب و پريشانی روز افزون که در کارها روی نموده بود فرصت پرويز  

 عبدالعظيم رضايی گنجينه يافتند و در آباديهای نزديک مرز تاخت و تاز و کشتار و چپاول کردند.
  418 پوشنه نهم  رويه –تاريخ ايران 

 پايان  بخش دوم - ادامه ی اين جستار را در بخش سوم پی خواهيم گرفت.

  هومر آبراميان–پاينده ايران 
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