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Abstract: Various theories have been brought up about the way of capturing Iran by 

Muslim Arabs and the fall of Sassanid Empire. The issue of how and why Arabs could 

deprive the great Sassanid Empire, and so they could dominate Iran in those times during 

almost one century is important, but the subject of the present study is the role of Iranians in 

the victory over Iran and their degree of cooperation with conquerors. Iranians cooperated 

with Arabs due to such motives as preserving properties, spirits and status, fearing and under 

compulsion. The Iranians ' cooperation with Arabs includes receiving news, reporting, 

receiving, military cooperation and so on. The era which is discussed in the present study 

begins with the first victories in the time of Abu- bakr, and continues until Yazdgerd death 

and the end of the first century A.H. 
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  مقدمه

علل و اين .  متعدد پنهان و آشكار داردعلل و عوامل ، آنان بر ايراني تازيان و غلبهيحمله

. كارگر افتد توانستي مييد كه اندك نيروي، ايران ساساني را بدان درجه از ضعف كشانعوامل

اني بود  ساساني به نيروي موبد ساساني و به ويژه مقارن ظهور اسالم، اتكاي پادشاهانيدر دوره

 ندوه آمد مردم ايران از دين زرتشت به ست،از اين رو. يازيدندكه به جان و مال مردم دست مي

 هاه آنب مسيحعيسي، بودا و ي، مزدك مان پيروانهايهمزمان با فعاليت  جمع كثيري از آنانو

  تركان،، تاتارها، خزرهاامنه، ارمياندر اين مدت پادشاهان ساساني جز جنگ با رو. گرويدند

  .پرداختند نمي ديگريها به كارو هفتال

هاي  طبيعي جنگي نتيجه.داخلي با هم در ستيز بودندرقباي  اين سرزمين نيز، دروندر 

 نارضايي مردم ، و به دنبال آن، اقتصادي، سياسي و نظامي ايرانمباني ضعف ،داخلي و خارجي

تر ع را آشفتهاوضا نيز ، اعراببرابرنيان در ابرافتادن دولت لخمي حيره، تنها سد دفاعي اير. بود

�زدور ساساني نيز كاري ساخته نبودساخت و در چنين شرايطي از لشكر م

1

از اين رو، در آن  

هاي مختلف به سازش با اعراب مسلمان و در موارد متعدد، به همكاري زمان ايرانيان با انگيزه

  .رداختندپبا آنان 

 ي سرزمينمنزله  به-  زمين، ساكنان ايران»ايرانيان« يا »ايراني« يدر اين پژوهش، منظور از واژه

. آن يا فرهنگي قومي نه ايراني به مفهوم ؛، زبان، فرهنگ و ديني استقوم هر از - جغرافيايي

تر دورهزيرا در اين دوره نيز به مانند بيش
 

هاي تاريخي اين سرزمين، ساكنان ايران تركيبي از 

  .  بودغيره ومسيحي، يهودي  زردشتي،مختلفك، ايراني، و اديان  عرب، ترمتعدد اقوام

در زمان ساساني  شاهنشاهيو سقوط ) ق. ه 13- 11( ابوبكريبا آغاز فتح ايران در دوره

 برخالف .و حضور اعراب مسلمان، اين سرزمين تحوالت بنياديني را شاهد بودخليفه دوم 

 اسالمي هم ي ايراني ناپديد نشد و در دورهماعي اجتبندي اين تغييرات و تحوالت، تقسيميهمه

.تداوم يافت
2

- ه جاببه شكل كمدستتوان منكر تغيير طبقات در اين دوره،  نمي،با وجود اين 

_____________________________________________________________________ 

 ايران در ،)ش1372(پرفسور آرتوركريستن سن: ها در مورد علل شكست و انقراض ساسانيان، نكبراي اطالع از ساير نظريه   1

   انتشارات دنياي كتاب؛ :، ترجمة غالمرضارشيد ياسمي، تهرانزمان ساسانيان
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in association with the Iran Heritage Foundation. 

 ؛ 71- 72انتشارات سروش، صص : نيا، تهران، ترجمة مسعود رجبعصر زرين فرهنگ ايران  ،)ش1358(فراي .ريچارد ن :نك   2

شيرين  ترجمةي ساساني،  جامعه،)1385(ضلَي احمد تف؛ كريستين سن؛ همان: ي ساساني، نكبراي اطالع  از طبقات دوره

 .نشر ني: تهران، مختاريان و مهدي باقي
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ن و ه همزمان با ورود اعراب، روحانياك چنان؛سلسله مراتب سابق شد همان ا دري قشرهيجا

ف زده شدند و دهقانان و ساير اشرا ، كنارموبدان كه در رأس هرم طبقاتي ساساني قرار داشتند

.آوردند به وجوديجديداشرافي ي  طبقه  عرب،با نفوذ ايراني، در كنار اشراف
1

هرچند در اين  

 در آنتوان از طبقه به مفهوم طلبي و برابري اسالمي ديگر نمي مساواتيدوره بنا به روحيه

  . سخن گفت، ساسانييدوره

 هاي مختلف، به ويژه گروهبندي و دستهگر در تفكيكه، پژوهشدر بررسي حوادث اين دور

هاي مواجه است و اطالعات و گزارشهايي با دشواريهاي باالدست جامعه، اشراف و گروه

  .كندمتناقض و گاه مغشوش منابع نيز اين مشكل را دو چندان مي

 ،مسلمانان پرداختند فتوحات به سازش و همكاري با يدر دورههاي مختلف ايراني كه گروه

اعم از مسيحي و اقليت محدود ( اعراب ايراني. 1: ند از بودبنا به تقدم زماني و مكاني عبارت

نيروهاي نظامي و  همچنين،شامل دهقانان، مرزبانان و حكام محلي، ( اشراف ايراني. 2 ؛)زرتشتي

  برزگران دريازان شامل كشاور(  متوسط و فرودست ايرانييطبقه. 3  و؛)غيرهفرماندهان و 

  ). و اهالي شهرها،روستاها

هاي اجتماعي  بنا به متغيرهايي همچون گروه،هاي همكاري ايرانيان با مسلمانان فاتحانگيزه

هاي اشراف و دهقانان براي انگيزه.  متفاوت بود،درگير در نبردها، و زمان و مكان فتوحات

هاي ساكنان مرزها، كه جامعه، و انگيزههاي فرودست هاي گروهسازش و همكاري، با انگيزه

 ،همچنين. كردهاي داخلي ايران تفاوت ميسپر دفاعي كشور بودند، با افراد ساكن در بخش

هاي ها در سالهاي آنهاي ايرانيان از همكاري با اعراب در ابتداي فتوحات، با انگيزهانگيزه

ها هر چند در بسياري موارد اين انگيزه. متأخر و در مناطق خراسان و ماوراءالنهر يكسان نبود

، كار فتح بر داشتندهاي مختلف، كه منافع مشترك خورد و با پيوستن گروهبا هم پيوند مي

  . شدفاتحان عرب هموار مي 

 همچون تعلق داشتن به گروه اجتماعي خاص، يا بسته ،ها براي همكاري با اعرابانگيزهاين 

حفظ جان و : توان شامل موارد ذيل دانستها را مي انگيزه و ؛ متفاوت بود،به زمان و مكان

 اشراف و يتر ساكنان ايران بود؛ حفظ موقعيت و زمين و دارايي ويژه بيشيكه انگيزه،مال

  .هاي باالدست جامعه؛ و فشار خارجي و ترس و اجبارگروه

_____________________________________________________________________ 

؛ 41انتشارات سمت، ص : ، تاريخ ايران از ورود مسلمانان تا پايان طاهريان، تهران)ش1368( و حسين زمانيحسين مفتخري   1

 .72- 71فراي، همان، صص : همچنين، نك
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 سرزمين ايران  مرزي بين دوي كه در منطقه، اعم از مسيحي يا زرتشتي،اعراب ساكن ايران

 شدندمحسوب ميهايي  گروهنخستين و به لحاظ زماني و مكاني جز،دو عربستان ساكن بودن

گوي و گفت، طبري. همكاري با آنان پرداختنده به نبرد با اعراب و در ادامه بآغازكه در 

ي  از آن به خوبي گويابخشيبا مردم حيره در جريان قادسيه را آورده كه ذكر  فرخزادرستم 

 فاتحان، براي همراهي با  و اعراب اين ناحيه ايرانيان، به ويژه مردم سوادياين جنبه از انگيزه

 صلح و همراهي با اعراب سرزنش كرد، يكي از دليلكه رستم مردم حيره را به پس از آن: است

 ...« :گويد مي،كساني بود كه با مسلمانان صلح كردنخستين  وافراد اين منطقه كه ظاهراً جز

،ايمكني كه چرا به حفظ خويشتن پرداختهمالمتمان مي
1

 اين كه گفتي از آمدن عربان خوشدل ...

 ياران تو از مقابل ...اند كه خوشدل باشيم، به پندار آنان ما بندگانشان هستيمايم، چه كردهشده

  مانعشانروند و كساند و هر كجا به چپ و راست ميها را خالي كردهآنان گريخته و دهكده

.»....نيست
2

ما را در مقابل آنان حفظ كنيد تا يار شما باشيم كه ما چون بوميان سواد، بندگان « 

.»غالبيم
3

��

 ،هايي كه موقعيت و پايگاه خويش را در اين دوره نيز حفظ كردندگروهافراد و از جمله 

.دهقانان بودند
4

هاي باالي جامعه اليهتوان ناشي از سازش اشراف و  يكي از علل اين امر را مي

 تعامل و همكاري با آنان در فتح ايران و همراهي در امور اداري و  ، و در ادامه،با فاتحان

شدن در برابر سپاهيان پيروزمند اعراب و پرداخت شماري از ايشان با تسليم. اجرايي دانست

.هاي خود را حفظ كنندسرزمينتوانستند جزيه، 
5

   

  براي صلحهاي فاتحان مدارا با كساني بود كه خودكي از سياست ي، فتوحاتآغازاز همان 

اگر مردم شهر بدون جنگ تسليم . دتنشگشدند و بدون جنگ و درگيري تسليم ميپيشقدم مي

 دهقان، مرزبان يا حاكم محلي در ،كردندشدند و به شرط پرداخت مبلغي در سال صلح ميمي

ماند و تا وقتي كه به عهد خود ورزان محفوظ مي و جان و مال و آزادي كشا،مقام خود باقي

ديدندب زحمتي نمياعراوفادار بودند از جانب 
6

 و تنها تغيير محسوس، قرارگرفتن اربابان 
_____________________________________________________________________ 

 .509الثانيه ، ص. دارالتراث، ط: ، بيروت3ج  ، تاريخ الرسل و الملوك،)م1967/ش1387(جرير طبري بنمحمد   1

  .508، ص3همان، ج    2

 .240الهالل، ص مکتبةدار و : ، بيروت، فتوح البلدان)م1998(يحيي بالذري ؛ نيز، احمدبن509- 508، صص3همان، ج    3

حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي دهقانان ، )1385(محمدرضاخسروي:  به بعد؛ همچنين نك63تفضلي، همان، ص: نك   4

 .ي الهيات دانشگاه تهراندانشكده: ، تهران)نامهپايان(، ايراني از فتوح اسالم تا پايان قرن ششم هجري

 .جاهمان: نك   5

الكامل في ، )م1965/ش1385)(اثيرابن(محمدبن؛ علي305- 240،241؛ بالذري، همان، صص350، ص3طبري، همان، ج   6

 .17 دار بيروت ص- دار صادر: ، بيروت3، جخالتاري
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 ترجيح ، بسياري از دهقانان و به تبع آنان، كشاورزان، رواز اين. عرب به جاي اربابان ايراني بود

 دهقاناني كه از همكاري با اعراب خودداري ورزيدند . پيشقدم شوند براي صلحدادند كه خودمي

.يا جان خويش را از دست دادندو  ،دادند؛ يا گريختندمييا مقاومت را ترجيح 
1

  

در كنار اشراف و دهقانان  و  ساسانييسران و نيروهاي نظامي نيز جزو طبقات برتر جامعه

. بودندمطرح
2

با ها ابتدا  در جنگ،ويشبا حفظ جايگاه خفتوحات همچنان  آغاز آنان از 

گاه كه سپاه  آن،اينان نيز در جريان فتح.  با اعراب فاتح همراه شدند، و در ادامهلشكر ساساني،

. به اعراب پيوستند و با آنان همكاري كردند،ايران را شكست خورده پنداشتند
3

 

   در عراقها  رويارويينخستين

فتح ايران از زمان پيامبر اسالم
)ص(

  بهي اعراب مسلمانحمله و با  قمري هجري8 و از سال 

اما با رحلت پيامبر. بحرين آغاز شد
)ص(

  اين،هفت رسيدن ابوبكر و ماجراي اهل رد و به خال

ا زمان فتح كامل ايران تو بعد، از اين زمان به خير افتاد و أ به ت قمري هجري12امر تا سال 

 و بعضي از شهرها ندمناطق بارها قيام كردساكنان برخي  ، زمانييدر اين فاصله. ادامه يافت

 مسلمان هرگز به اعراب بحث از همكاري ايرانيان با ،از اين رو. چندين و چندبار فتح شد

 ايرانيان به داليل و ،اما در نهايت.  نيستاعراب در برابرقيد و شرط ايرانيان ي تسليم بيامعن

 همكاري با سپس، و ، تسليم و سازشبهگزير  نا،خواهد آمدها ذكر آندر ادامه هايي كه انگيزه

  .  شدندفاتحان

�اعراب ساكن ايران. 1

. به ميان آورد بايد از اعراب ساكن ايران سخن نخستدر بحث از همكاري ايرانيان با اعراب، 

 يدر دوره. نژادان عرب خويش بودنداين گروه به لحاظ زماني و مكاني پيشتاز همكاري با هم

يان در كنار اربابان ايراني خود نبرد  ابوبكر، مسيحي در دوره ولمانان به سواد مسهايهاول حمل

. كشته و اسير شدندن و بسياري از آناكردندمي
4

 مانند ،ترين نبردها در اين زمان در برجسته

_____________________________________________________________________ 

 .70- 69تفضلي، همان، صص: نك   1

 . به بعد13همان، ص : نك   2

 ). هزار ديلمي به سپاه عرب4در مورد پيوستن (275بالذري، همان، ص : نك   3

 فتوحات بررسي جايگاه قبايل عرب مسيحي ايران در روند«، )1386زمستان (محمدعلي و مريم سليمان چلونگر: نك   4

  .32، ش8، سفصلنامة تاريخ اسالم، »مسلمانان در عراق
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تر سپاهيان ايران از اعراب مسيحي تشكيل شده بودندجه، بيشلَليس و واُ
1

در  ..( ه12حوادث( 

.)ق. ه12( ايرانيان سي هزار كشته شدند و اين بجز تعداد غرق شدگان بوداز، مذار
2

تا اين زمان، ��

 كشاورزان سواد صلح كردند ، اما بعد از ولجه،گرفتند نصارا و رعايا جانب ايران را مي،اعراب

. درآمدند مسلمانانيو در ذمه
3

 به انتقام ، نصاراي بكري كه در ولجه شكست خورده بودند

حي متحد ريخته شده بود، بار ديگر با اعراب مسياز آنان يي كه در طي جنگ با خالد هاخون

. جمع شدندشدند و اين بار در اليس
4

 ،رسيد  وقتي خبر فتح اين مناطق به ساكنان شهرهاي ديگر مي

.آمدبه تصرف درميشد و اين مناطق بدون زحمت بسياري از شهرها پيشاپيش تخليه مي
5

 

 نزد خالد رفتند و صلح ،كيشان خويش بودندپس از آن كه شاهد قتل همنيز ن برخي از مسيحيا

). ه12(كردند
6

آخرين مقاومت هاي اعراب مسيحي در ضاب نيز شر و رني و بِ در عين التمر، ثَ

  .)ق. ه12(هم شكست

 با مقاومت  ديگر، مسلمانان)ق. ه23- 13( زمان خالفت عمردر هاه دوم حمليدر دوره

نژاد خويش آن به بعد در كنار مسلمانان هممسيحي مواجه نشدند و مسيحيان از   عربقبايل

، قبايل عرب مسيحي آشكارا موضع خود را در قبال )ق. ه13(يبودر نبرد ب. كردندنبرد مي

نمري با جمعي اللهِبننس، اَآرايي دو سپاه در برابر يكديگرهنگام صف. مسلمانان تغيير دادند

خالد به همراه بنكليببنحارثه آمدند و عبداهللابنكمك مثنيهاشان به با اسباز مسيحيان نمر

.مسيحيان تغلب به مسلمانان پيوست
7

طائي  زبيد اثير همراهي و همكاري برخي چون ابوابن 

.داند وي ميقوميرا به علت تعصب ) ق. ه13(با اعراب در نبرد جسر
8

 برخي محققان معاصر 

 و مليت در عصبيت قومي اهميت عامل ياعراب مسيحي را نشان دهندهگيري نيز اين موضع

؛آوردبه شمار مي اعراب  آنان به پيوستن 
9

 زمان پيوستن اعراب مسيحي ،كه از طرفي حال آن
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 و از ، است بودهها و نژادهاي ساكن ايران همزمان با پيوستن ساير گروهبه فاتحان عرب، تقريباً

 و پس از جنگ و كشتار بسياري از مسيحيان  بوداز اجبار شرايط اين امر ناشي ،طرف ديگر

از نقش عامل نژادي به عنوان محرك مسيحيان براي همكاري با اعراب  هر چند نبايد. واقع شد

وليد در سواد با مردم هر قلعه خلوت خالدبن.  آن را يگانه عامل دانستتواننمي اما ،شدغافل 

.شددآور مي عربي آنان را ياهويتكرد و مي
1

 پس از صلح با خالد، ، نيز، شيرزاد، دهقان بهرسير

عقلي دانست كه بي علت آن را صلح جماعت ،گاه كه با سرزنش بهمن جادويه مواجه شدآن

. اصلشان از عرب بود
2

  

  دهقانان و كشاورزان. 2

انند  بدندديكشن مراقب اوضاع بودند و انتظار مي دهقاناقمري، هجري12ر حيره به سال د

 سامان گرفت، دهقانان براي آن امرگاه كه   و آنشود؛سرانجام كارخالد با مردم حيره چه مي

.صلح پيشقدم شدند
3

 منافع ،هاي مختلفافراد و گروهگاه كه آن فتوحات، يدر ادامه ،رو از اين

ح سريع  فتاين امرو پرداختند  مي به همكاري با اعراب،يافتندهاي يكسان ميمشترك و انگيزه

   .شهرها را به دنبال داشت

 با ساكنان نيز در ي برخورد فاتحان نحوه، و به دنبال آن، دستورات پياپي اعراب،در اين ميان

ه ترتيب صلح عمر با اهل ذمه چنين بود كه اگر ب. واقع گرديد همكاري مؤثر يايجاد انگيزه

 و اگر به ؛شدبرداشته ميان  از آن اعراب حمايتكردند،نفع دشمن به مسلمانان خيانت مي

. شدند، كشته ميكردند و اگر با مسلماني جنگ مي؛ديدند، عقوبت ميگفتندمسلماني ناسزا مي

كردند، رادي كه بر ضد سپاه عرب اقدام ميدر مقابل اف، اما  عمر بودي برعهدهآنان حمايت از 

.رفتآن تعهد از بين مي
4

ما نيز «:  گفتند،ديدند خصوصن ي عمر را در اي چون ساكنان سواد رأ

.» روستايشان را بگيرديبدين رضايت داريم، بوميان هيچ محلي رضايت ندارند كه كس
5

  اين روال�

  اين مناطق نيز دهقانان. نيز برقرار بود مناطق خراسان و ماوراءالنهر هاي آخر فتح و در تا سال

.جستند، بر يكديگر پيشي ميبراي نشان دادن سرسپردگي و تسليم خود در برابر اعراب
6
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  سران و نيروهاي نظامي. 3

 ،هاي مختلف به فاتحان مسلمان پيوستند فتح با انگيزهنخستهاي از جمله ايرانياني كه از سال

عراب پيوست  قباد، سردار ساساني، از جمله نظامياني بود كه به ا.سران و نيروهاي نظامي بودند

.برخاستهمكاري به و با آنان 
1

 ،رفتاعراب  به جنگ ،فرمانده سپاه ساساني، فرخزادبنستم ر

براي آغاز وي از . آشفته تر ساخت سپاه ايران را اوضاع ش،شدناز جنگ و كشتهوي اما فرار 

 يصحنهو را به ا ، يزدگردفراوان اما اصرارهاي ،حضور در ميدان جنگ قادسيه مردد بود

ديجنگ كشان
2

شايد رويداد . تجربه بودپادشاه بيرگ آن بز اتيكي از اشتباهخود  و اين 

وي . ه باشدبود) م579- 531(تجديد سازمان شاهنشاهي در زمان خسروانوشيروانآمد مذكور پي

چنين به نظر  ، بنابراين.اي به نيرويي مزدور تبديل كرده بودقبيلهاين ارتش را از نيرويي با اساس 

واگذار فع شخصي انمگروهي جاي خود را به  در آن دوره هاي بي ثباتي، وفاداري رسد كهمي

. باشدنموده
3

  

 ات اعراب مسلمانحو فتي يا پيوستن سرداران و نيروهاي نظامي در سراسر دورهگريختن و

،قادسيهي واقعه از پيشنبردهاي از .  جريان داشت،و در تمام مناطق ايران
4

، در جريان قادسيه
5

 

،شترشهرهاي شوگشودن تا زمان و 
6

 فارس
7

به اعراب همچنان اني سسا نيروهاي نظامي غيره،  و

  تدبير، عدم احتياط وِيان را بايد تا حد زيادي ناشي از سوءايران شكست ،رواز اين. پيوستندمي

 فقدان نيروي مركزي فرماندهي دانست كه در نهايت منجر به پيوستن فرماندهان و سران ايراني

  . شدمي به اعراب و همكاري با آنان 

 كه در اين دوره به همكاري با اعراب بود افرادي يزان سردار ايراني نيز از جملههرم

وي . رو نداشتاي پيش چاره،وي در شرايطي با اعراب مصالحه كرد كه شايد جز آن. پرداخت

ب در مناذر و نهر  غالب و كليي از پشت سر مورد خيانت دو طايفه،در ميدان جنگ با اعراب
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.تيري قرار گرفت
1

  زير دست سياه اسواري بود و بعد از تصرف شوش وهرمزان  ،از طرف ديگر 

،شوشتر و تسليم و همكاري سياه با اعراب
2

.تسليم شد و از ابوموسي اشعري امان خواستنيز  وي 
3

  

كيدهاي أتوجه به دستورات دين اسالم و تبسياري از اعراب از بدو ورود به ايران، بي

، دست به قتل و بومياني و اسالمي با ساكنان مناطق فتح شده و خليفه در مورد برخورد انسان

تسليم، مردم را ناگزير به چنين برخوردهايي در بسياري از موارد . زدندغارت و آزار مردم مي

گري از جور و ستم و غارتسوم شكايت مردم سواد به يزدگرد . كردميهمكاري سازش و 

.دعاست قادسيه دليل اين مپيش از نبرد ،اعراب
4

  يزدگردپرسش رستم، سردار ايراني، در پاسخ به 

هايي تشبيه كرد كه از غفلت ، آنان را به گرگ با ايرانيانهاعرببرخورد ي نحوهدر مورد 

.اندچوپان فرصتي يافته و به تباهي پرداخته
5

   

با اعراب برخورد چگونگي  در مورد ،اتحوعمر در مراحل مختلف فتخليفه هر چند 

 ،داده بودتذكراتي  غذا و پوشاك يتهيه دقت در خصوصكرده و حتي در هايي صيهتومردم 

 در جريان فتح آذربايجان به ويكه چنان. شدناديده گرفته ميدر بسياري موارد دستورات اما 

جز  ؛يخته است شما در سرزميني هستيد كه طعام و لباس مردمش با ميته در آم«:حذيفه نوشت

.»...و جز جامه پاك را مپوشيدذبح شده را مخوريد 
6

 اما برخي از فاتحان از همان ابتدا، در 

هنگامي كه خبر رفتارهايي . كردندمواردي آشكارترين قوانين انساني و اخالقي را نقض مي

،چون قتل اسرا
7

، يا دزديدن عروس از مراسم عروسي
8

 در ، خود ساكنان، يا،رسيد به مردم مي

قدم صلح دادند كه پيش، ترجيح ميبودندچنين رفتارهايي شاهد   شهرهايشانيجريان محاصره

. تا حد امكان بكاهند) عنوه(  جنگاز طريقهاي ناشي از فتح شهرها شوند تا بتوانند از آسيب

 اهالي در ، پس از برخورد اعراب با ساكنان اليس و جاري شدن خون قمري هجري12در سال 

.ستقبال خالد رفتندخود به اناگزير، مردم حيره آن سرزمين
9
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 زيرا ؛شدندتسليم ميمحل  از ديگري با سرعت گشوده و مردم پس يكي مناطقشهرها و 

اشراف و  ؛ حفظ جان خود نبودهقادر بحتّي شاهنشاه در خراسان . پناه و ملجئي نداشتندجز آن 

 در تسليم و ند كرد خودسرانه جنگ يا صلح مي از آنان هر يك؛ باهم اتحاد نداشتندبزرگان 

توان و به قدر الزم  ،ي ايشان در حالي كه همه؛ند و جلب رضاي اعراب در رقابت بودشدن

.نيرو و سالح در اختيار داشتند
1

  

  ساي شهرها و مناطقؤبزرگان و ر .4

در مقابل، كسي كشته يا برده نشودعامر صلح كرد تا بزرگ نساء با ابن
2

در ). ق. ه30 سالحدود(

خازم بدان شرط صلح كرد كه وي زنان و بنزرگ اين شهر، با عبداهللاسرخس نيز زادويه، ب

.دختران شهر را به كنيزي دهد و در عوض براي صد مرد امان بگيرد
3

خسرو در همدان نيز،  

 ناگزير تن به جزيه داد و ،)ق. ه21 سالحدود(شهر يشنوم، بعد از شكست نهاوند و محاصره

 آن باشد و ي شهر و پرداخت جزيهيو مسئول ادارهبه اين شرط صلح كرد كه خود سرپرست 

. ... در امان باشندش و يارانوي
4

 و نواحي شرق و شمال كشور ساير مناطق گشودن در جريان 

با قدم صلح  شهرها، خود پيشيشدن محاصرهبسياري از افراد به دنبال طوالنيشرقي ايران نيز 

،به صلح شهرهاي شوشتر اين موارد مي توان ي از جمله.شدندميعراب 
5

، قزوين
6

، بخارا
7

 زرنج
8

  

و نيشابور
9

، امير طوس، به گ نيشابور يك ماه طول كشيد، كنارني چون محاصره.اشاره كرد  

. نامه نوشت و امان خواست و قول همكاري داد، سردار عرب،عبداهللا
10

 وقتي مردم ساير 

 از .دكردنخود تقاضاي صلح مي ،شنيدندشهرها اخبار فتح اين مناطق و چگونگي آن را مي
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جمله ساكنان مرو
1

 و سمرقند
2

  .  چنين كردند

 بلكه در ،جا برخورد فاتحان با ساكنان، با زور، اجبار و كشتار همراه نبودهميشه و همه

تاحدودي بسياري موارد ، برخورد انساني  برخي از سران فاتح با ايرانيان نيز در همراهي آنان 

 در  فتوحات و به طور پياپيآغاز كه از مردم محلّيونگي برخورد با چگ. شدمؤثر واقع مي

 گرچه هميشه ؛آورد تا حدي رفتار آنان را به نظم مي،رسيدبه فاتحان ميهاي خليفه نامه ضمن

 عمر بهخليفه هاي محتواي يكي از نامه. شدكه بايست اجرا نمي چنان،اين احكام و دستورات

 اگر يكي از شما عجمي را شكست ...« : چنين است،ا ضبط كرده كه طبري آن ر، سعدسردارش

اي كرده يا سخني گفته كه عجمي ندانسته و به نزد ايشان امان بوده، آن را داد، اماني داد يا اشاره

.»...امان به حساب آريد و از سختگيري بپرهيزيد و به پيمان وفا كنيد
3

 عمر همچنين به اعراب 

.ي و شرمندگي مسلمانان شويدي رسواتار خويش موجب بدنامي و مبادا با رف:نوشته بود
4

  در برخي

  برخورد انساني فاتحان، كه در مواردي بهتر از حاكمان ايراني بود،يموارد ايرانيان پس از مشاهده

.پرداختندمي  و به همكاري با آنان دندآورمي، اسالم ندپيوستميبه اعراب 
5

  

هاي موجود بين افراد و درگيري و خصومتانيان با اعراب،  همراهي ايرداليليكي ديگر از 

 تر بين اشراف و بزرگان شهرها رواجاين دشمني و رقابت كه بيش. بودخودي هاي مختلف گروه

 بلعمي در جريان فتح ري .شد مي در نهايت به نفع فاتحان و همراهي بوميان با آنان منجر،داشت

 بر سر  ،منطقه به علت اختالف با سياوش، از بزرگان ،اتحانبا ف نام،  زيني فردي، ياز مصالحه

.دهد گزارش مي،زمين
6

 86- 96هايبين سال(راني قتيبه  ماوراءالنهر و در زمان حكمي در ناحيه

 به ،)چغانيان(ملك صغانيان.  تمام شداعراب به نفع ،اين دشمني و رقابت بين اشرافنيز ) ق. ه

. به قتيبه پيوست،اخرون و شومانعلت رقابت و دشمني با پادشاه 
7

 در خوارزم نيز رقابت بين 

 شاه اين ناحيه براي قتيبه پيغام فرستاد و سرزمين. دي قتيبه را به خوارزم كشان،شاه و برادر وي
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.خوارزم را به شرط پادشاهي خود بر آن، بدو سپرد
1

  

  هاع همكاريانوا

ها و زمان و غيرهايي همچون افراد و گروههمكاري ايرانيان با اعراب و نوع آن نيز بنا به مت

 مرزي بين يهمكاري ساكنان ايران با فاتحان از ابتداي فتوحات و از منطقه. متفاوت بود ،مكان

 اين.  مورد بحث، در تمام ايران در جريان بوديالنهرين و عراق آغاز شد و تا پايان دوره

رساندن اخبار تحركات مهم،  ز جملها ،خبرگيري و خبررسانيتوان شامل ها را ميهمكاري

  همچون،هاي مالي و پشتيبانيكمك؛ موارد ديگري مانند آن وها و بازارهاها، پلنشان دادن راه

؛ و غيره عنوان مترجم بين دو گروه و  نقش بهساختن پل، رساندن غذا، پذيرايي و مهماني، ايفاي

 اعم از فرمانده يا نيروي ،روي جنگيني صورتشامل همراهي با فاتحان به  مكاري نظامي نيزه

ها  اين همكاريگرفتن انجامينحوه.  دانستامثال آن، و وسايل نظامي و هاجنگي، ساخت ابزار

 پيروي دليلهايي كه به  اعم از فردي يا جمعي؛ همكاري،همكاري داوطلبانه: نيز متفاوت بود

  كه در ادامه به، يا جمعيد؛ و همكاري اجباري فرديشمي يك گروه از رهبر خود انجام

  .هايي از اين موارد اشاره خواهد شدنمونه

  خبرگيري و خبررساني .1

 كه -  در اين ناحيهمردم گروه از نخستينبعد از ورود اعراب به مرزهاي ايران و برخورد با 

  پس از و- دادند تشكيل مي و دهقانان و كشاورزان غيرعرب، تبار مسيحيان عرب  آنان را تربيش

 .سازش و در ادامه همكاري كردند سرانجام با فاتحان اهاليهاي خونين، ها و كشمكشدرگيري

د كه نمو حيره، به اين شرط صلح ي ازد و افراد ديگري در ناحيهي خالد با طايفه،از همان ابتدا

.هايشان ويران نگرددمعابد و قلعه در عوض برسانند، تامسلمانان  ايرانيان را به خبر
2

 جريان  در

، به اعراب سرزنش كردشان و كمك ماليخبرگيري  دليلرستم آنان را به كهقادسيه
3

بقيله  ابن

.»...ايمبا مالهايمان جانهايمان را حفظ كرده ...« :پاسخ دادچنين 
4

 س نيز با اينخالد بر اهل الي 
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.شند ايرانيان بابرابر مسلمانان در  حالو راهنما و كمكقرار صلح كرد كه خبرگير 
1

  

 بازار خنافس و عضيكردند و ب در اليس خود اهالي، مثني را به حمله ترغيب ميسپس

.نمودند به او پيشنهاد هجومراي برخي بازار بغداد را ب
2

 كه از ، سعد،)ق ه14سال( به روز ارماث

. از ايرانيان راهنمايي خواست،هاي سپاه ساساني درمانده شده بودمهار فيل
3

   

  هاايي، راهنمايي، تعمير راهضيافت و پذير. 2

نيازمند خوراك، پوشاك، سرپناه، علوفه براي چهارپايان و  ،فاتحان پس از ورود به هر منطقه

 به استقبال سپاه  خود ساكنان،،در بعضي مناطق. همچنين راهنماياني براي فتح ساير شهرها بودند

.كردندميتقديم ا علوفه و توشه و راهنم و براي فتح ساير مناطق ندآمدميفاتح 
4

 بعضي اهالي 

مناطق به سهولت  اين ،رو از اين ؛كردندميتخليه  از رسيدن لشكر فاتح، شهر را پيشنيز شهرها 

.ندشدمي گشوده
5

 در محتواي عهدنامه بين ساكنان و ها در بسياري موارد نيز انواع همكاري

.يافتشد و بدين ترتيب نظم و نظامي ميفاتحان گنجانده مي
6

 فاتحان با اهل يدر معاهده 

 در راه مانده را راهنمايي و راهها را اصالح كنند و هركس ...«:شرط شده بودكه) حيره(بهراذان

.»... ند يك شب و يك روز نزد آنان بماند واه مسلمانان كه بر آنان گذر كاز سپ
7

 هاي در عهدنامه

ماه دينار
8

 و گرگان
9

 كشاورزان  سوادي در ناحيه،اين رو از . مواردي مشابه قيد شده بود نيز

 ، توانيو به اندازه  را به عهده گرفتند فاتحانو راهنماييكار وها و كشت ها و پلراهتعمير 

.تقبل كردندرداختند و همگي راهنمايي و ضيافت مهاجران را پجزيه مي
10
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.ست حيره، براي هر دو طرف پل بيحيهلوبا، عرب مسيحي ناصسر، ابندر نبرد جِ
1

 در 

گرد آمدهس نيز دهقان اين ناحيه با اعراب صلح كرد، براي آنان پل بست و خبر نيروهاي رَب 

.ددا آنان گزارش هدر بابل را ب
2

 موظف شدند ،دادن تسليم كامل خوددر ري، ايرانيان براي نشان 

ن كه ناها را حفظ و حراست و از سپاهيان در حركت مسلمامسلمانان را راهنمايي كنند، جاده

.نمايند به مدت يك شبانه روز پذيرايي ،شدنداز آنان خواستار سرپناه مي
3

 در فارس
4

، هرات
5

 

و مرو
6

 اين روند تا زمان فتح خراسان و ماوراءالنهر در زمان .  نيز با شرايطي مشابه صلح شد

.ماندقتيبه برقرار 
7

   

  وطنانخيانت ايرانيان به هم. 3

 ،وطنان، و همراهي با فاتحان به هممردم محلّيهايي نيز از خيانت بعضي از  گزارش،در اين بين

دادن راه شدند و با نشانهاي مختلف با اعراب همراه ميآنان با اهداف و انگيزه. وجود دارد

در جريان فتح شوشتر،  .دادند فاتحان را ياري ميموارد ديگري مانند آن،و ها ، گنجهاشهرها، قلعه

 يكي از بزرگان شهر مخفيانه نزد ابوموسي رفت و در قبال ،ره به طول انجاميدچون محاص

.دنمو شهر  واردعوف را از راه مخفيبن، اشرساش و خانوادهدحفظ جان و مال خو
8

 در مورد 

،فتح شهرهاي ري
9

 نيشابور
10

 و سمرقند
11

 بين،در اين  .هاي مشابهي وجود دارد گزارش، نيز

. كردجست و سرسپردگي خويش را به اعراب اثبات مي ميت سوداي از فرصهركس به شيوه

اقرع رفت و در قبال حفظ امنيت بن مردي از ساكنان نهاوند نزد سائب،ندپس از جنگ نهاو

. كردراهنماييبه گنج نخيرجان يافتن براي دست، او را اش و خانوادهدخو
12
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 و ، ساسانيشاهنشاهي جاي جاي  در و خبررسانان خبرگيران،خائنان، بنا به گزارش منابع

 فرخزادكسي كه يزدگرد را به فرستادن رستم.  رسوخ كرده بودندسوم،از جمله دربار يزدگرد

. از مردم فرات بودو ي، منجم كسر)جابان(  جابان، غالمِ،به ميدان جنگ وادار كرد
1

  حال

انيان را رو به زوال جابان وقتي كار اير.  تمايلي به حضور در جنگ نداشتفرحزادكه رستمآن

.نوشت كه با اعراب پيمان كن و فريب اوضاع را نخورماه )گشنسب( به جشنس ،يافت
2

 ماهجشنس 

. و خاندان و همراهانش امان گرفت و خبرگير آنان شددنزد سعد رفت و براي خو
3

  در چنين

 به شهري ، ناگزير از فرار از شهري سوم يزدگرد،شرايطي و با فتح شهرها يكي پس از ديگري

، نيروهاي عرب همان شهر را مورد هجوم يكه با ورود وي به هر شهرجالب آن. دگرديديگر 

 حتي ،اين امر، احتمال فعاليت خبرگيران را. شددادند و او ناگزير از ترك آن ناحيه ميقرار مي

  .كند نيز تقويت مي،در گروه همراه وي

  ايفاي نقش مترجم. 4

، ظاهر شدن آنان در نقش مترجم بين  با اعراب مسلماني ايرانيانهاي همكاراز ديگر نمونه

 بهها در اين دوره گريزناپذير ن ايرانيان و عرببيكار ترجمه . بودوطنان خويش و فاتحان هم

 يگونه عهدنامه و قرارداد ديگر هيچ،شد زيرا اگر از اين طريق، تفاهم حاصل نميرفت؛شمار مي

.گرديدميسر نمي  و اهالي جويانميان جنگ
4

در مواردي به از همان ابتداي فتوحات،  ، منابع

.انداشاره كردهحضور مترجمان بين ايرانيان و اعراب  
5

 ، اعراب مسيحيمترجمان اين ياز جمله 

 قوم بنوالعم كه در سال. كردندساكن ايران بودند كه به هر دو زبان عربي و فارسي تكلم مي

.احتماالً از اين گروه بودند ند، به اعراب پيوستق. ه17
6

مترجماني به  سلمان فارسي نيز از ديگر 

 گروي از همان ابتدا به عنوان دعوت. كرد كه در اين زمينه با اعراب همكاري ميآيدب مياحس

عمر تعيين شدخليفه وي و رائد قوم از س
7

گوي اعراب در مدائن سخن و در ادامه
8

 و پيك و 
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.مترجم آنان در بهرسير بود
1

 والي  عمرسوي خليفهاز  مدتي ، بنا به اظهار برخي منابع، سلمان

.دشمدائن 
2

د و به مردم گردي زماني به سركردگي سپاهيان عرب به شهري از ايران وارد ، وي

درم، و :  دادپاسخچون مردم شهر از او پرسيدند جزيه چيست، به فارسي . پيشنهاد جزيه داد

.سره خاكت ب
3

  

 ، شدند احتماالً در اين زمان به عنوان مترجم بين ايرانيان و اعراب ظاهرجمله افرادي كهاز 

 گرچه در اين دوره اين لفظ. دقيقي در اين زمينه در دست نيست هر چند گزارش؛موالي بودند

 از راه كيد بر افرادي از اين گروه است كه أ اما ت،شد بر بسياري از ايرانيان اطالق مي-  موالي - 

.كردند مي تري در اين زمينه ايفا نقش پر رنگو يافتند  آنان پيوند ميا ب، عربقبايل عقد مواالت با
4

 

اي عرب  و انتساب به قبيله،آنان كه از موقعيتي خاص، يعني ريشه و هويت ايراني از يك سو

كردند نعمتان خويش رايزني و جاسوسي ميوطنان و ولياز ديگر سو، برخوردار بودند، بين هم

دادن و نشان با نوشتن ،عبدالرحمنبنصالح .پرداختندنگام نياز به فعاليت نظامي نيز ميو به ه

عبدالملك متولي خراج عراق شدبناج، از سوي سليمانمحل زادان فروخ نيري براي حج.
5

 يكي 

 حدود( شاه سمرقند،وي در تجديد صلح بين قتيبه و طرخون. نبطي بودديگر از اين موالي، حيان

. واسطه بود،)ق. ه 90 سال
6

، يزيد  نيزمهلببن در ماجراي اختالف بين اسپهبد طبرستان و يزيد

 ام هر چند دينمان من مردي از شمايم كه نزدتان آمده«:حيان به اسپهبد گفت.  متوسل شدويبه 

منين و سپاه خراسان نيرويي بر تو تازد كه ؤاز يكديگر جداست، بيم دارم كه از سوي اميرالم

. ... مقابله نداشته باشيتوان
7

.»د صلح كرديهاي حيان، اسپهبد با يزها و نيرنگ با تالش
8

   

   با اوپيوستن به سپاه فاتح و همكاري نظامي. 5

اين نوع . ي ايرانيان با فاتحان، همكاري نظامي بودراههاي غالب و تأثيرگذار هميكي از جنبه

_____________________________________________________________________ 

 .355، ص1همان، ج    1

 .306، ص 2 چ دار الهجره،: ، قم2، ج، مروج الذهب)ق1409(مسعوديحسينبنعلي   2

 .55االسالمي، صدارالكتاب: ، قاهره1، جذكر اخبار اصفهان، ]تابي[ابونعيم اصفهاني   3

تاريخ ، )1380(عبدالحسين زرين كوب: گرفت، نكتر از عنوان موالي و ايرانياني را كه در اين دوره در بر ميبراي اطالع بيش   4

 . به بعد341، صانتشارات اميركبير: ن، تهراايران بعد از اسالم

 .381بالذري، همان، ص   5

 .445، ص6طبري، همان، ج   6

 .329- 328بالذري، همان،صص    7

 .جاهمان   8



  1391 نتابستا ،13ي  م، شمارهچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  84

 اعراب مسيحي اين منطقه توسطواد و ، از سرزمين ساتحوهاي فتين سالنخستهمكاري از 

د و او را كشت و ي خود را به مهران رسان،تغلبدر نبرد بويب، جواني نصراني از بني. آغاز شد

.بر اسب وي سوار شد و فرياد برآورد كه من او را كشتم
1

 طبري از حضور مسيحيان تغلبي در 

.دهدكنار مسلمانان در بويب خبر مي
2

اي  «:هالل گفتبنثني به انس در همين جنگ بود كه م

انس تو مردي عرب هستي اگر چه بر دين ما نباشي آنگاه كه به مهران حمله كردم با من حمله 

.»نما
3

. انس در اين نبرد جنگيد تا از پاي درآمد
4

هايي كه  جوانان تغلبي نيز در اين نبرد با اسب

.ها جنگيدندداشتند در كنار عرب
5

 جنگي نيز اعراب را ياري هاير ابزان ايرانيان در ساخت

.شيرزاد، دهقان بهرسير، براي مسلمانان منجنيق ساخت. دادند
6

   

كردند و از آنان  افراد شجاع و آگاه به امور و اسرار  نظامي را اسير مي،اعراب خود نيز

 را اسير كرد و از او اطالعاتي فردي در جريان قادسيه، ،طليحه. گرفتندراهنمايي و مشاوره مي

.به دست آورددر مورد تعداد سپاهيان و خدمه و همراهان آنان 
7

 و مسلم درآمداسالم به  وي 

.دشها با طليحه همراه  جنگينام گرفت و در همه
8

 وي به عنوان والي مسلمانان بر موصل 

.دگردينيز منصوب 
9

. نيز در قادسيه به سعد پيوستندفرحزاد لشكر رستمِ ديلمي تن چهار هزار
10

 

. جلوالء نيز با مسلمانان همكاري كردندگشودنر فتح مدائن با سعد همراه بودند و در آنان د
11

 

.قباد خراساني نيز با لشكر خود به اعراب پيوست و والي آنان بر حلوان شد
12

  زماني كه نيروهاي

مطلع از قضيه خبر يافت و عمر را از آن  قباد ي، سعد به وسيلهگرد آمدندايراني در نهاوند 

.تساخ
13

كه  حال آن؛قادسيه افزايش يافتنبرد  از پسجويان مسلمان  جنگي عده، از اين رو
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.كردند تجاوز نميتندر قادسيه اين افراد از چند هزار
1

  هجري16 تا 14هاي  سالي در فاصله

 رزمندگانبه اين بايد جويان چند برابر شد و قباد، مسلم و اتباع آنان را نيز  جنگشمار، يرقم

 بهتر است به ،ايرانيان نيز در فتح سرزمين خويش مشاركت كردندخود از اين زمان كه  .دافزو

.به كار ببريملفظ فاتحان را  ،جاي اعراب يا مسلمانان
2

  به اين گروه از نظاميان و فاتحان،، خليلي

،تعداد صد هزار كشاورزي را كه شيرزاد آزاد كرد و به زمين هايشان فرستاد
3

 ؛افزوده است نيز 

 ؛قادسيه را بالغ بر صدهزار نفر دانسته استنبرد جويان بعد از  تعداد جنگ،و با اين حساب

،رقم اين تعداد كشاورزكه با فرض درست بودن حال آن
4

هاي خود بازگشتند و  آنان به زمين

  . همراه اعراب به حساب آوردرزمندگان نيروهاي نظامي و وتوان آنان را جزاحتماالً نمي

، همچون همدان، مناطق ايراندر ساير
5

،ربند د
6

 فارس
7

 و شاپور
8

  سرداران و نيروهاي، نيز

 ها همكارياينهاي مربوط به  گزارش،متأسفانه. نظامي به اعراب پيوستند و با آنان همكاري كردند

  بالذري همراهي سياه اسواري، فرمانده يزدگرد، با اعراب.مغشوش و آشفته است در مواردي نيز

شوششهرهاي  فتح بين يدر فاصله رديد با ترا
9

 شوشتر و
10

كه اين ترديد حال آن.  آورده است

.شودهاي طبري در مورد فتح اين دو شهر نيز ديده ميدر گزارش
11

 اسواري تعداد نيروهاي سياه 

به روايتي هفتاد
12

. و به روايتي سيصد نفر بودند
13

 بالذري همچنين به حضور آنان در لشكر 

.اذعان كرده استفتح خراسان عامر و در ابن
14

 شوش منابع در مورد اين گروه و گزارش مغ

هاي بين اين فتح و فتح ساير مناطق ايران، اين  و شباهت، شهرهايي چون شوش و شوشترگشودن
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 به هر حال، آن .دچار خلط و اشتباه شده باشندياد شده كند كه روايات احتمال را تقويت مي

،اند در تيراندازي سخن رانده اسواريرخي از افراد سپاه سياهچنان كه منابع از مهارت ب
1

 اگر 

 جنگ را به يجهيتتوانستند نكردند، شايد ميغ نميآنان حمايت خويش را از سپاه ايران دري

  �.نفع سپاه ساساني تغيير دهند

وره  مشاايشان به نظاير آنهرمزان، سردار ايراني، نيز به اعراب پيوست و در امور نظامي و 

بزعم، را مالكبنثور و براءبن�وي در جريان نبردها دو تن از اصحاب پيامبر، مجزا. و ياري داد

.به قتل رسانده بود
2

 ، پس از درخواست صلح، با وجود اين
3

 با موافقت و مداراي فاتحان مواجه 

       ، لعمطّعمر در جذب افراد خليفه  دستور يشايد اين تصميم اعراب را بتوان در ادامه. شد

به منظور تعيين  در مدينه هرمزان. مندي از آگاهي و اطالعات آنان، دانستمنظور بهرهبه

اصفهان «:وي گفت. خطاب قرار گرفتمورد مشورت عمربناولويت فتح اصفهان يا آذربايجان 

.»اگر سر را ببري بال ها و سر همه به زمين خواهند افتاد. سر است و آذربايجان دو بال
4

نا به  ب

.اظهار برخي منابع، تشكيل ديوان به دوران عمر نيز به پيشنهاد هرمزان بوده است
5

   

هاي  قتيبه، در دهه هجومو تا زمانسوم همكاري ايرانيان با فاتحان پس از مرگ يزدگرد 

تر در اين زمان بيش. ، در خراسان و ماوراءالنهر نيز برقرار بود قمري هجريي نخستسدهآخر 

  بر آن بودند كه ازاغلب بر اعراب نداشتند،  خود كه گويي ديگر اميدي به پيروزيايرانيان

در .  را حفظ كنندو شكست بكاهند و تا حد ممكن وضع موجودهاي ناشي از جنگ آسيب

.سلمان حضور داشتقيس، هزار ايراني نومبنهزاري احنفسپاه پنج
6

طوس امير�
7

 و طرخون 

سمرقند
8

براي فتح سمرقند به قتيبه راهنما و نيز خاتون بخارا . ردند به قتيبه كمك نظامي ك
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كمك داد
1

. و اهل بخارا همراه قتيبه به جنگ رفتند
2

 اهل مرو و ي ملوك خراسان و همه

.جنگيدندهمراه او با نيزك ميديگر نواحي آن حدود، طالقان و فارياب و بلخ و سرخس و 
3

  در

چنان كه در منابع انيان بسياري شركت داشتند، زيرا  با غوزك، شهريار سغد، نيز گويا ايردنبر

.جنگيتو با برادران عجم من با من ميگفته است، غوزك به قتيبه آمده، 
4

 از ، قتيبه در بيكند

. نيز جاسوسي تندر نام داشت،مناطق بخارا
5

هاي  مساعدت دليلهاي قتيبه به قسمتي از پيشرفت

 ن وي لشكري از ايرانيان تشكيل شد كه تعداد آن، هفتدر زما. موالي و از جمله حيان نبطي بود

. عهده داشتر بود و رياست آنان را حيان نبطي ب رزمندههزار
6

   

  نتيجه

 ، به دست اعراب گواه آن است كه در فتح ايران،نتايج حاصل از تحليل و تبيين اطالعات منابع

هاي مختلف گروهمتشكل از ه  ايران كه در اين دورساكنان .با اعراب همكاري كردندايرانيان 

  اديانان و پيرواقوام، اعم از اعراب مسيحي، دهقانان و كشاورزان ايراني، مرزبانان، نظاميان

خبرگيري و ايرانيان از طريق . دندنمو را همراهي  فاتحان،هاي مختلف با انگيزه،ندمختلف بود

  و هاي نظامي كمكيارائهم و پذيرايي از فاتحان، ايفاي نقش مترجمهمان نمودن و ، خبررساني

و  با هر انگيزه ايرانيان با اعرابهمكاري . رساندند فاتحان ياري بهمواردي ديگري از اين قبيل، 

 سان  بدينهموار ساخت ورا  راه فتح اعراب ، در نهايت،گرفت كه انجام ميبه هر شكلييا 

 نتيجه گرفتتوان  مي،ز اين رو ا. شدنددستايرانيان خود در فتح سرزمين خويش با فاتحان هم

 دشوار و هاي متفاوت، هاي مختلف و با انگيزهيان، از گروه ايرانياري خود بدون ،كه فتح ايران

  .گرديدشايد غيرممكن مي

  

�
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