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چكیده
در سال های آغازین فتوح اسالمی ،سرزمین ایران از ناحیه جنوب غربی در کانون توجهه
فاتحان عرب قرار گرفت و جنگجویان بسیاری به سوی مرزهای ایهران سهرازیر نه.ن..
مناطق مرزی ،نخستین آوردگاه هایی بودن .که سربازان ساسانی در برابر رزمن.گان عربِ
مسلمان وارد نبرد ن.ن ..در خالل این رویاروییها که بع.ها سراسر ایرانزمهین را دربهر
گرفت و تا نمال نرق و ماوراء النهر کشهی.ه نه ،.نهماری از «اسهاوره»« ،احهامره» و
«بخاریه» دست از مقاومت کشی.ن .و به نیروهای عرب تسلیم ن.ن..
نونتار پیش رو در پی یافتن پاسخ این پرسش است که جنگاورانِ اسهیر و تسهلیم نه.
ایرانی از چه سرنونت و موقعیتی در میان قبایل عربی برخودار ن.ن.؟
یافته های این پژوهش که مبتنهی بهر روت توفهیتی تحلیلهی اسهت ،نشهان مهیدهه.
جنگاورانِ یادن.ه ایرانی ،به حیث توانمن.ی های نظامی خود ،مورد توجهه فرمانه.هان و
سران قبایل عرب قرار گرفتن .و با دریافت امتیازاتی مشابه و گاه باالتر از همتایان عربِ
خود ،در فحنه های نبرد حضور یافتن .کهه مههارو و تجربهه خهویش را در خه.مت بهه
اربابان قبیله ای به کار گیرن ..اینان در همان حال ،از اسهتقالل ریی در م.اخلهه ندهردن
میان قبایل متخافم نیز برخوردار ن.ن .تا به تشخیص خود از ورود به برخی از منازعاو
بینالقبایلی بپرهیزن..
واژگان کلیدی :فتوح اسالمی ،اساوره ،بخاریه ،احامره ،بصره ،کوفه ،بنیتمیم.

مقدمه

سغنرانای،

از بدو شکلگیری دیوان ُند س یش) در عصر خالفت عمر باو خطاا

 :1392ج ،)670 ،18در راه توسعه ایو نهااد ،مواناع فرهن ای و عقیادتی بیرگای دیاده
میشد .در آغاز ،راهی برای ورود گروههاای ناژادی غیرعار

و اقلیاتهاای ماذهبی

غیرمسلمان در سپاه اسالم و ود نداشت .ایو امر با افیایش نیاز به ذ

نیروهای تازه

برای ا رای طرح و اندیاه فتوح اسالمی ،با مانعی برآماده از سااختار قبیلاهای دیاوان
یش ،در تصادم افتاد .درگیریهای خونیو بیو قبایل از یکسو و تلنات پرشمار انسانی
در کارزار فتوح اسالمی از سوی دی ر ،مو ب کاهش توان رزمی قبایل درگیر میشاد.
افیون بر ایو ،شماری از قبایل عر
سنت حلف و وار به ذ

برای تقویت توان نظامی خود ،از دیرباز بر اساا

همپیمان روی میآوردند که در معرکههای فرارو بتوانناد

فتوح اسالمی فرصاتی فاراهم کارد کاه رزمنادگان اسایر و تسالیم شادۀ ایرانای در
میدانهای نگ ،مورد تو ه سران قبایل عار

قارار گیرناد و باه سابب توانمنادی و

مهارتهای ن ی ،به استخدام آنها درآیند .ایو امر ،موانعی که پیشتار در راه اذ
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موالی و ذمیاان در ساپاه اساالم و اود داشات را برطار

کارد .خلیناه دوم باا هماه

سختگیری هایی که پیش از ایو در بهکارگیری غیرمسلمانان در سپاه اسالم داشت ،باه
فرماندهان خود در روند فتوح اسالمی در شهرهای ایران ا ازه داد از تجربه و مهاارت
اسرای ن اور ایرانی استناده کنند و برای آنان امتیازاتی برتر از نیروهای عر

در نظار

گیرند سبالذری366 :1978 ،؛ ابومسکویه :1369 ،ج.)342 ،1
اساوره ،بخاریه و احامره سه دسته از ن اوران ایرانی هستند که در کانون تو ه ایو
پژوهش ای دارند و وضعیت آنها پس از تسلیم در برابار نیروهاای عار  ،بررسای
خواهد شد .پیش از ایو ،محسو ذاکری در کتا
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تها م رقیب را دفع کنند یا به خوبی از عهده شبیخون دشمو برآیند.

سربازان ساسانی ،باقرعلی عادلفار در

مقاله «تعامل بقایای ارتش ساسانی باا نیروهاای اساالم» ،زهاره دهقاانپاور و محساو
6

نخست هجری» ،وهی شیمادا در مقاله «ساربازان ساساانی در ساپاه اساالم» ،محماد
ضیفاهلل در پژوهای با نام «الجایش اسساالمی؛ نااأته و تطاوره» و نیای حاماد غنایم
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معصومی در مقاله «نقش ایرانیان در فتح ایران به دست اعرا ؛ از آغااز تاا پایاان ساده

ابوسعید در مقاله «انتاار اسسالم فی قیویو» ،ضمو شرح و بیان مقابله نیروهای ایرانای
و عر

در عصر فتوح اسالمی ،تنها از تسلیم اسااوره و احاامره ساخو گنتاهاناد و از

پرداختو به بخاریه و نیی شرح مستوفای موقعیت تسلیمشدگان ایرانی در تعاار
بیوالقبایلی و ای اه و اقتدار آنها در بصره و کوفه ا تناا

هاای

ورزیادهاناد .در پاژوهش

حاضر ،افیون بر تو ه به ای اه ممتاز و متمایی اساوره و احامره در بصره و کوفاه ،باه
گروهی دی ر از رزمندگان ایرانی ا موسوم به بخاریه ا که در ریاان فاتح خراساان و
ماوراءالنهر به عراق انتقال یافتند ،پرداخته شده است که شرح آن در پی خواهد آمد.
اساوره در میان بنیتمیم

در گرماگرم نبرد قادسیه ضعف و هییمت بر لاکریان ساسانی عار

شاد ،اسااوره

نخستیو گروه از ن اوران ایرانی بودند که با درک موقعیت و شرایط مو ود ،دست از

ردههای ا تماعی ای داشاتند سخاوارزمی71 :1409 ،؛ ااح  .)24 - 23 :1375 ،باه
سبب اعتبار و منیلت آنان در نید خسروان ساسانی ،مسائولیت حناتات از پاردۀ میاان
تخت سلطنتی و اشرا

حاضر در دربار ،به آنان واگذار شده بود .ایاو مقاام باه شاکل

موروثی به اعضای ایو گروه اختصاص داشت س اح .)28 :1375 ،
نخستیو آشنایی عر ها با اساوره ،به سالها پیش از حمله سپاه اسالم باه مرزهاای
ساسانیان برمی گات .در روزگاران پیش از اسالم ،مسائولیت حناتات از کااروانهاای
تجاری کاه از ساوی پادشااهان ساساانی باه یماو اعایام مایشادند و از بیاباانهاای
جزیرة العرب میگذشتند ،برعهده اساوره بود ساصنهانی :1376 ،ج .)79 ،26حتی گااهی
که اختال

در میان قبایل عار

باه خااونت و درگیاری مایانجامیاد و هامپیماناان

ن اوران ایرانی در سپاه قبایلی عر در سده نخست هجری.

ساسانیان به شمار میرفتند که در کنار سایر عناصر اشرافی روزگار خود ،در عالیتاریو
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مقاومت کایدند و خود را به نیروهای عر

تسلیم کردند .اینان از نیروهای سوارهنظام

ساسانیان ،از خسروان ایران درخواست کمک میکردند ،اساوره از زبدهتاریو نیروهاای
ابوخلکان :1978 ،ج.)356-355 ،6
پس از فتح سرزمیو عراق توسط مسلمانان ،نیروهای فاتح عر

با پادگان اساوره در
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اماادادی بودنااد کااه بااه صااحراهای عربسااتان اعاایام ماایشاادند سهماو :ج79-78 ،16؛

بانقیا ا واقع در ساحل فرات ا موا ه شدند سابویوسف .)157 :1392 ،واحد دی اری از
ایو سپاه که شمار آنها به پانصد ننر میرسید ،در بندر ابله ا در ساحل خلیج فاار

ا

مستقر بودند سطبری :1967 ،ج )594 ،3تا گاه به ضرورت ،خطری که مرزهاای دولات
ساسانی را از درون سرزمیوهای عربی تهدید میکرد ،دفاع کنناد .در نبارد قادسایه کاه
سرنوشت سپاه ساسانی به شکست و هییمت رقم خورد ،نیروهای اساوره در کنار سایر
وارد مصا

شدند سالقالی:1926 ،

واحدهای نظامی سپاه ایران ،در برابر رزمندگان عر

ج .)29 ،1بنا به دسیلی که گویا ناشی از تجربیات پیایو اعارا

از اسااوره باود ،ایاو

واحد از سپاه ساسانی ،تصویری هول ان یی از خود در ذهو و حافظه قوم عر

بر ای

نهاده بود .مؤید ایو مدعا آن است کاه چاون خلیناه دوم باه رزمنادگان عار

فرماان

رویارویی با اساوره را داد ،ناانههایی از بایم و اضاطرا

در میاان آنهاا پدیادار شاد

هم زمان ،گروهی از اساوره اصنهان باه فرماان ییدگارد ،بارای حمایات از هرمایان
ا حاکم اهواز ا برای لوگیی از پیشروی نیروهای عار  ،باه فرمانادهی اباو موسای
اشعری راهی ایو شهر شدند .ایو گروه از اساوره ،حدود سیصد ننر بودند که فرماندهی
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

آنان را یکی از بر ست ان سوارهنظام ساسانی ا موسوم به سیاه ا برعهاده داشات و در
میان آنها هنتاد ننر از بیرگان و اشرا
در مسیر خود که از فار

نیی دیده میشدند سبالذری .)367 :1978 ،آناان

میگذشتند ،در ناحیه استخر شارو باه ساربازگیری کردناد

سبلعماای :1368 ،ج .)418 ،1در آن هن ااام ،رزمناادگان عاار

مساالمان بااه فرماناادهی

ابوموسی اشعری ،شوش را به محاصره خود درآوردند .اساوره نیی کاه شارایط را بارای
مقاومت مناسب نمیدیدند ،با ابوموسی وارد مذاکره شادند .شایرویه ،باه نماینادگی از
آنها پیمانی را با ابوموسی منعقد کرد که در آن ،اساوره ضامو پاذیرش اساالم ،ملتایم
شدند سپاه عر

را در فتوح ایران همراهی و کنند کنند .اختیار سکونت در هار منطقاه

نیی به آنها واگذار شد و مقرر شد از عطایا و مستمری بیاتری در قیا
8

باا رزمنادگان

برخوردار گردند و در منازعات قبیلهای عر ها ،به ننع هیچ گروهای وارد عمال

ناوند و در صورتی که مورد تعر

قرار گیرند ،از حمایت رؤساای خاود برخاوردار

شوند سطبری :1967 ،ج90 ،4؛ بالذری366 :1978 ،؛ ابواثیر :1965 ،ج .)552 ،2آنها به
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عر

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2023-01-07

س اح .)214 :1991 ،

سبب مهارتی که در فنون رزمی داشاتند و ایاو امار ،مو اب تماییشاان از ن ااوران
عر

میشد ،حاضر به پذیرش موقعیتی برابر با همتایان عر

خاود از حیا

دریافات

مستمری نادند سابومسکویه :1369 ،ج )342 ،1و چون سااز و بارن نظاامی بیااتری
حمل میکردند ،حقوق بیاتری طلبیدناد سهماو) .ابوموسای موضاو را در ناماهای باا
خلینااه دوم در میااان نهاااد و او نیاای بااه وی ا ااازه داد آنهااا را از مسااتمری بیاااتری
برخوردار سازد سهمو).
اساوره ای که در سال هندهم هجری با گروش به اسالم ،به نیروهای عر

پیوستند،

بیش از بخای کوچک از اساورۀ پرشمار ساسانی نبودند .سایر گروهای اساوره نیی پس
از شکست ایرانیان در بهههای نگ ،همچون شهروندان دی ر به عنوان رعایای عادی
در مناطق منتوحه زندگی میکردند.
مراحل آغازیو پادگان شهر کوفه به آنها نیازمند شد .عمر نیی باه فرمانادهان خاود در
عو

 ،آنها را از پرداخت مالیات سرانه معا

دارند سطبری :1967 ،ج .)49 ،4در ایاو

دستورالعمل ،از دو نکته ناانی دیده نمیشود؛ نخست ایوکه بر قید مسالمان شادن باه
عنوان پیششرط سزم برای ذ

آنها تأکید ناده و دی ر ایاوکاه از میایان حقاوق و

پذیرش یا عدم پذیرش آنها در دیوان ،سخنی به میان نیامده است .گویا ایاو گاروه از
اساوره ،وادار به تغییر کیش خود ناادند و حتای شاماری از آنهاا تاا دو نسال بعاد،
همچنان نامهای ایرانی برخود مینهادند که ایو امر حاکی تعلق خاطر آنها باه فرهناگ
خویش بود س.)Crone, 1981: 237
اساوره در ایو پیا امی ،به مثابه ال ویی برای سایر واحدهای سپاه ساسانی درآمدند.
پس از آنکه نبردها در ایو بهه فروکش کرد ،گروهی از رزمندگان ایرانی ،خود را باه

ن اوران ایرانی در سپاه قبایلی عر در سده نخست هجری.

بههها ی نگ دستور داد نیروهای مورد نیاز خود را از میاان اسااوره برگیینناد و در
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سپاه عر

پس از فتح مدائو ،برای تجدید حمالت خاود باه ایاران و نیای سااخت

اساوره ملحق کردند .تاهراً اینان از میدوران ارتش ساسانی بودند که پس از گروش باه
ساسانی ،در پیوستو به سپاه اسالم شد که از امتیازاتی ماابه همتایاان خاود برخاوردار
شوند سبالذری .)366 :1978 ،آنان نخستیو ی ان نژادی غیرعر

بودند که در میان سپاه
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اسالم ،به سپاه عر

پیوستند .اقدام آنها مو ب ترغیب شماری دی ار از ساوارهنظاام

عر

و پذیرشاان مالحظاتی داشتند؛

به کار گرفته شدند و فرماندهان عر  ،در ذ

نخست ایوکه میخواستند خوش رفتاری خود را به دشمنان دیروز خویش ناان دهند و
زمینه را برای پیوستو سایر ی انهای سپاه ساسانی فراهم سازند .دی ر ایوکه با اذ
ایو عناصر ،نیاز سپاه عر

را به تقویت قوا برطر

منابع تاریخی ،شمار اسوارانی که به سپاه عر

کنند سشیمادا.)178 :1386 ،
تسلیم شدند را به طور دقیق در خود

ثبت و ضبط نکردهاند .احمد صالح العلی در دو پژوهش داگاناه ،باه ترتیاب ،شامار
آنهایی را که در بصره ساکو شدند دوهیار و پانصد و دوهیار ننر برآورد کارده اسات
سالعلی48 :1986 ،؛ همو .)83 :1969 ،بار اساا

نماودار مرباوط باه حاوزه مسائولیت

عرینان 1در آن زمان ،میتوان شمار آنها را حدود چهارهیار ننار تخمایو زد سالجاسار،
 .)102 :1996آنان پس از پایان فتح خوزستان ،به همراه سپاه عر
محلهای از ایو شهر که بعدها به نام خودشان معرو

به بصره رفتند و در

شاد ،توساط ابوموسای اشاعری

نوشیدنی آنها نهری حنر کرد که «نهر اسساوره» نام گرفت سهمو؛ حماوی :1995 ،ج،5
 .)317شمار چام یر اساوره ،ضرورت بنای مسجدی در ایاو محلاه را پدیاد آورد .از
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

ایورو در سالها ی بعد که زیاد بو ابیه از سوی معاویه والی عراق شد ،دستور سااخت
مسجد اساوره را صادر کرد سبالذری :1979 ،ج.)201 ،4
در محلۀ محل سکونت اساوره ،به زبان فارسی سخو گنته میشد و حتی تا نیمقارن
پس از استقرار آنها در ایو محله ،ایو زبان همچناان باه قاوت رواج داشات سالطاائی،
 .) 114-113 :1922عبیداهلل بو زیاد که بعدها انایو پدرش در سمت استانداری عراق
شد ،از اشرا

عر

بود که مادرش مر انه ،پس از متارکه با پدرش زیاد ،به همساری

یکی از اساوره بصره به نام شیرویه درآمد و او تحت نظار و سرپرساتی ماادرش رشاد
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اسکان یافتند سبالذری .)366 :1978 ،چندی پس از آن ،عبداهلل بو عامر برای تأمیو آ

کرد .وی با تأثیری که از زبان فارسی رایج در محله خاود پذیرفتاه باود ،نمایتوانسات
همچون یک عر  ،به عربی فصیح سخو ب ویاد س ااح  :1975 ،ج73 ،1؛ اباوقتیباه،
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 .1در ردهبندیهای نظامی ،عریف به کسی اطالق میشد که فرماندهی یک دسته ده ننره را برعهده داشت سنک:
.(El-Ali,1986: 629
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347 :1969؛ المبرد :2003 ،ج.)225 ،2

انتخا

بصره به عنوان محل سکونت ،که پیانهاد خود اساوره به هن ام پیوساتو باه

سپاه اسالم بود مورد موافقت فرماندهان سپاه عر

قرار گرفت .آنها در آغاز ورود باه

بصره میخواستند حلیف قبیله ازد شوند ،اما چون فهمیدند بنیتمیم به پیامبر نیدیکتار
است ،با طاینه بنوسعد ا از قبیله بنیتمیم ا هامپیماان شادند و در زماره ماوالی آنهاا
درآمدند سبالذری366 :1978 ،؛ زمخاری ،بیتا .)317 :فیونخواهی بنایتمایم مو اب
شد آنان برای قدرتنمایی بیاتر در منازعاات بایوالقباایلی ،از حلیاف شادن اسااوره
استقبال کنناد سشایمادا .)183 :1386 ،پیوساتو اسااوره باه بنوساعد ،مو اب تحریاک
حسادت بنوحنظله ا دی ر طاینۀ تمیم ا شد؛ اما در سازش میان دو طاینه تمیمی بر سر
ایو موضو  ،بنوحنظله ا ازه یافت زطها و سیابجهها را به عنوان همپیمان خود بپذیرد
سبالذری :1979 ،ج.)414 ،4
ماندند و در نگهای داخلی که همپیمان تمیمی سبنوسعد) آنها ماارکت داشت ،وارد
ابوموسی اشعری مطرح کردند و از فرمانده سپاه عر

خواستند حاق عادم مداخلاه در

منازعات بیوالقبایلی را برای آنها محناو بادارد سهماو .)366 :1978 ،از ایاورو ،باه
گیارش مدائنی ،اساوره در نبردهای مال ،صانیو و ساایر درگیاریهاای داخلای ،باا
تمیمیها همراه نادند سهمو .)367 :نصر بو میاحم نیی که خبر ماارکت بنوساعد را در
پیکار صنیو منعکس کرده است ،به همراهی و حضور حلیف آنها ا اسااوره ا در ایاو
نگ ،هیچ اشارهای ندارد سمنقری .)205 :1962 ،برخای مورخاان در تبیایو مااارکت
نداشتو بنوسعد در نبرد مل ،خاطرناان میسازند که آنها به سبب پیاروی از فرماان
رهبر خود ا احنف بو قیس ا مبنی بر اتخاذ سیاست بیطرفی ،از ورود به عرصه مل
خودداری کردناد سطباری :1967 ،ج498 ،4؛ دیناوری .)148 :1960 ،بناابر ایاو ،هایچ
شواهد و قرائنی دال بر حضور اساوره در ایو نگ ،در غیا

ن اوران ایرانی در سپاه قبایلی عر در سده نخست هجری.

عمل نادند .ایو تصمیم مسبوق به یکی از شروطی بود که آنها به هن اام پیوساتو باه
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تاهراً نسل اول اساوره به سیاست مداخله نکردن در منازعات قبایلی عر

پاایبناد

متحدان تمیمی آنهاا در

شدند .برای نمونه ،در نبرد «یوم مسعود» که تمیمیها علیه ازدیها ن یدند ،اساوره باه
یاری متحدان خود شتافتند سبالذری :1979 ،ج .)408 ،4همچنیو زمانی که ماروان اول،
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دست نیست .اما نسلهای بعدی اساوره ،در همه درگیاریهاای تمیمایهاا وارد عمال

سپاهی را برای تسلط بر مدینه و سرکو

عبداهلل بو زبیار فرساتاد ،اسااوره باه هماراه

هواداران بصری ابوزبیر در نبرد موسوم به ربذه ،باه مقابلاه باا امویاان شاتافتند سهماو،
 )368 :1978و چند ساال بعاد ،در شورشای کاه اباواشاع

علیاه حجااج در عاراق

بران یخت ،حضور یافتند سهمو.)367 :
در نبرد ربذه و شورش ابو اشع

که اساوره حضور خاود را باه نماایش گذاشاتند،

بهه مقابل ،از سوی مرکی سیاسی مروانیان در دماق هتدهی میشد .ایو امر گویای
آن است که آن دسته از اساوره که پیش از ایو در روزگاار سانیانیان ،در شامار نااح
هوادار اموی به شمار میآمدند ،در عصر حاکمیت مروانیان با تغییار ماای ،باه اناب
نیروهای مخالف آنها میل کرده بودند .ایو تغییر ،ناشی از چرخش مواضاع تمیمایهاا
نسبت به خاندان مروانی در ایو برهه زمانی بود سالجاسر.)74 :1996 ،
تمیمی آنها نبود و حتی در همه حال باه اراده و موقعیات سیاسای بنایتمایم بسات ی
نداشت .آنها به عنوان یک واحد نظامی ،از همان آغاز به همراه سایر رزمندگان عار
مسلمان در سایه رهبری ابوموسی اشعری در فتح مناطق داخلی ایران مااارکت کردناد
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

سبالذری .)366 :1978 ،همچنیو زمانی که عبداهلل بو عاامر باه اناب خراساان لااکر
کاید ،اساوره با او همراهی کردند سهمو .)367 :سالها بعد که در شاورش اباواشاع
ماارکت کردند ،آتش خام حجاج ،دامو آنان را گرفت .به دستور او ،خاناۀ برخای از
آنها در بصره ویران شد؛ مستمری برخی کاهش یافت و برخی نیی به ننی بلد محکاوم
شدند سهمو).
هرچند منابع تااریخی از سرنوشات اسااورۀ اخاراج شاده از عاراق ،اطالعای ارائاه
نمیدهند ،اما گمان میرود اینان به همتایان خود در منطقه خراسان پیوسته باشند؛ زیارا
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البته حوزه فعالیت اساوره محدود به چارچو هاا ی تعیایو شاده از اناب ارباباان

شماری از آنها در مراحل بعد ،در صحنههای مختلف حضور یافتناد و برخای نیای در
مسیری که به سوی خراسان در پیش گرفتند ،در سیستان از سوی حاکم منطقه به عنوان
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 .)51پیش از ایو نیی معاویة بو ابی سنیان ،شماری از اساوره را به شهر انطاکیه کوچاند.
ایو ابه ایی در راستای ساخت و تجهیی شهرهای ساحلی شام و تقویت نظام دفاعی
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ن هبان زندان محلی به کار گرفته شدند سابوقتیبه212 :1969 ،؛ اصانهانی :1376 ،ج،17

آنها در برابر تها مات نیروی دریایی بییانس صورت گرفت سالجاسر.)84 :1996 ،
اساوره در میان نیروهای عر  ،به سبب مهارت ویاژه در تیرانادازی ،از کماانهاای
مخصوص به خود استناده میکردند .همیو امر مو ب تمایی آناان از ساایریو مایشاد.
آنها چنان اعتماد به ننسی داشتند که اسامی خود را بر روی تیرهایی که به سمت هد
پرتا

میکردند ،حک مینمودند سابوقتیبه :1963 ،ج .)149 ،1بالذری از چهارصد ننار

از اساوره یاد میکند که به همراه متحدان تمیمی خود در سال  64هجری علیه قبیله ازد
وارد عمل شدند و در صحنه نگ ،حدود دوهیار تیر به سوی ازدیها پرتاا

کردناد

سبالذری :1971 ،ج )409 ،6و سرانجام توانستد سرنوشت نگ را به سود بنیتمیم رقم
زنند .آنان در نبرد موسوم به ربذه نیی چنان مهارتی از خود ناان دادند که هایچیاک از
تیرهایاان به خطا نرفت سهمو .)368 :1978 ،از ایورو عنوان پر افتخار «فتیان» را بارای
مهارت و کارآمدی آنها در میان بنیتمیم مو ب شد ایو قبیله در قیا

توان رزمی ،دارای وضعیتی ممتاز شود .از ایورو ،رهبران قبیله ازد ناگییر شدند

برای همتراز کردن قدرت و موقعیت خود با بنیتمیم ،به ستو وی متحدانی از میان
ساکنان بومی منطقه خود برآیند سبالذری :1979 ،ج.)106 ،4
بخاریه 1در بصره

افیون بر اساوره ،بصره پذیرای گروه نژادی دی ری موسوم به بخاریه شد .ورود آنها
به ایو شهر ،در پی اردوکای عبیداهلل بو زیاد به منااطق اطارا

یجاون در ساال 54

هجری رخ داد که از وقایع سال اول استانداری او به شمار میآیاد .دربااره وضاعیت و
شمار بخاریهای که به بصره وارد شدند ،منابع تاریخی اطالعات دقیاق و روشانی ارائاه
نمیدهند .بالذری در مقام شمارش آنها از واژه «خلق» استناده کرده که منید فراوانی و

ن اوران ایرانی در سپاه قبایلی عر در سده نخست هجری.

از حی

با رقیباانش
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خود به دست آوردند سطبری :1967 ،ج.)519 ،5

پرشماری است سبالذری .)369 :1978 ،طبری شمار آنها را دوهیار ننر سطبری:1967 ،

 .1به نیروهایی گنته می شد که خاست اه آنها شهر بخارا بود و عبیداهلل بو زیاد پس از لاکرکای به ایو شهر ،آنها
را با خود به عراق آورد سنک :طبری :1967 ،ج.)299 ،5
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ج )298 ،5و نرشخی ،حدود چهارهیار ننار مایداناد سنرشاخی .)234 :1363 ،ایاو در

حالی است که ابوتمّام شاعر ،تعداد آنها را به دوازده هیار ننر میرساند سالطائی:1922 ،
 .)7به نظر میرسد با تو ه به دوره کوتاه اقامت عبیداهلل بو زیاد در خراسان ،ارقام ذکر
شده از سوی نرشخی و طبری مو هتر باشد .البته نمیتوان گیارش ابوتماام را از آنرو
که شمار آنان را بیش از دی ران ذکر کرده است ،مردود دانست؛ زیرا عبیداهلل باو زیااد،
نیدیک به ده سال فرمانروایی عراق را بر عهده داشت و بعید نیست در طول ایو مدت،
به قاونی که از آن سوی یحون با خود به بصره آورده بود ،نیروهاایی افایوده باشاد.
احتمال میرود ایو عناصر الحاقی ،حتی اگر با آنها نیی هماصل و همنژاد نبودهاند ،بااز
هم بعدها با همان نام بخاریه در شمار ایو نیروها ای گرفته باشند .مؤید ایو مدعا آن
است که در روزگار حاکمیت ابوعامر بر عراق و حتی چند سال پایش از آن ،ماردان و
زنانی از مناطقی که بعدها بخاریه از آن ا آمده بودند ،به عنوان غالم و کنیای باه عاراق
سرانه به ابوعامر سپردند سبالذری .)395 :1978 ،ایو افراد نیی در برخی منابع ،در شمار
بخاریه ذکر شدهاند ساصانهانی .)141 :1970 ،آشانت یهاایی کاه در مناابع تااریخی در
تنکیک و تمایی ایو دسته از بخاریه دیده میشود ،خودبهخود شامار آناان را در بصاره
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

افیایش داده است.
منابع تاریخی درباره وضعیت بخاریه اتناق نظر ندارند .بالذری سه روایت متناوت از
وضعیت آنها ارائه میکند؛ نخست ،آنها را اسیران ن ی میشمارد و در ایی دی ار
اتهار میدارد آنها پس از محاصره شهر و زادگاهاان بیآنکه نگ و نیاعی در انقیاد
آن ها صورت گرفته باشد ،به عبیداهلل بو زیاد تسلیم شدند .روایت سوم او نیی حااکی از
آن است که ابوزیاد به آنها امان داد و بخاریه نیی به او تسلیم شدند و به دستور وی به
بصره کوچیدند و در ایو شهر سکونت یافتند سبالذری .)401 :1978 ،با ایاو حاال ،باه
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آورده شدند .ساکنان مناطق آن سوی یحون ،ایاو افاراد را در عاو

مالیاات نقادی

درست ی معلوم نیست روایت مر ح بالذری در میان سه گیارش یادشده کدام است و او
بر کدامیک از آنها اعتماد و اتکای بیاتری دارد.
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که توسط نیروهای تحت فرمان عبیداهلل فتح شدند و بخاریاه از هماان اا باه اساارت
درآمدند سطبری :1967 ،ج )297 ،5و گویا همیوها بودناد کاه باه عناوان واحاد ویاژه
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طبری ضمو گیارش لاکرکای ابوزیاد ،از قول مدائنی به روستاهایی اشاره میکناد

ابوزیاد به خدمت گرفته شدند.
ابوعبیده در گیارش خود درباره رویدادهای بصره پاس از مارن یییاد باو معاویاه
آورده است:
زمانی که عبیداهلل بو زیاد ا حاکم عراق ا خواست شورشیان مناطق تحت امار
خود را سرکو

کند ،به بخاریه دستور داد به آنها حملهور شوند؛ اماا بخاریاه

از ایو کار امتنا ورزیدند.

سابوعبیده)724 :1912 ،

روایتهای تاریخی از دو گروه مجیای بخاریه خبر میدهند؛ نخست بخاریه سالطان
و دی ری بخاریه محض .بخاریه سلطان در واقع همان واحاد ویاژه اباوزیااد بودناد و
بخاریه محض ،افرادی بودند که در چارچو

عمومی نظام اماوی باه خادمت اشاتغال

داشتند سهمو) .گروه اخیر همان واحدی بودند که پیش از ایو توسط زیااد اباوابیاه باه
حن نظم و امنیت ایو شهر پرداختند سالجاسر.)172 :1996 ،
برخی منابع تاریخی خاطرناان میسازند هر دو گروه ،سرانجام از اطاعت عبیاداهلل باو
زیاد سر باز زدند سبالذری :1974 ،ج .)402 ،5ممکو است پذیرش ایاو ساخو قادری
دشوار ب اشد؛ اما با عنایت به اوضا و احوال مو ود در قلمرو امویاان باه طاور عاام و
منطقه عراق به طور خاص ،گیارش یادشده به خاوبی قابال درک خواهاد باود .بارای
نمونه ،با انتاار خبر مرن ییید بو معاویه ،شورشی در بصره به رهبری سلمة بو ذؤیب
ا یکی از فقیهان ایو شهر ا درگرفت که مردم را به بیعت با عبداهلل بو زبیر فرامیخواند.
ابوزیاد ا فرماندار اموی بصره ا از بخاریۀ تحات امار خاود خواسات ایاو شاورش را
فروناانند؛ اما هیچیک از نیروهای بخاریه حاضر به تمکیو ناد سهماو) .در پای وقاو
ایو ناآرامیها در عراق ،سران اموی برای حن

ان خود به شام گریختناد و نیروهاای

بخاریۀ تحت فرمان آنها حاضر به خطر کردن در همراهی با آنان یا سرکو

ن اوران ایرانی در سپاه قبایلی عر در سده نخست هجری.

بهرغم گیارشها ی متعارضی که در احوال ایو دو گروه از بخاریاه دیاده مایشاود،
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نمایندگی از حکومت مرکیی شام به کوفه منتقل شدند و هم ام با نیروهای شارطه باه

ناآرامیها

عبداهلل بو عامر پیوند داشت ،در طول ناآرامیهای بصره ،در حد فاصل فروپاشی اقتدار
امویان در عراق تا انقیاد آن به عبداهلل بو زبیر همچنان در صحنه سیاسی باقی ماناد .باه
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نادند سالجاسر .)196 :1996 ،تنها در ایو میان ،واحدی از بخاریه که با عبادالملک باو

گیارش بالذری ،عبداهلل بو حارث بو نوفل ،معرو

به بَبّه که از سوی مردم بصره پس

از فرار ابوزیاد ،به عنوان حاکم ایو شهر برگییده شده باود ،همیاان باو عادی ،رئایس
شرطه خود را برای ضبط خانۀ فیل ا یکی از موالی زیاد بو ابیه ا که در محله بنیسلیم
قرار داشت فرستاد؛ اما با مقاومت بنیسلیم روبهرو شد و کار به منازعاه کااید .ساران
بنی سلیم از عبدالملک بو عبداهلل بو عامر بو کُریی درخواست کماک کردناد و او هام
بیدرنگ ،بخاریه را وارد عمل کرد که نیروهای شرطۀ بصره را از محله بنایسالیم دور
سازند سبالذری :1974 ،ج.)405 ،5
از آن ا که عبدالملک بو عبداهلل بو عامر در ایو دوره مقام و منصبی خاص نداشت،
بعید نیست ایو نیروها را از پدرش به ارث برده باشاد کاه در روزگاار حااکمیتش بار
بصره ،با لاکرکای به آن سوی یحون ،ایو غالمان را در عو

مالیاات از ماردم آن

برده اشغال داشت و در یک نوبت ،تعدادی برده را که در شمار «رقیق الخمس» بودناد،
از عمر بو خطا

خریداری کارد .ایاو بردگاان ،در واقاع اسایران ن ای بودناد کاه

مالکاناان به عنوان مالیات به دولت اسالمی واگذار کردند و حدود بیست درصد آنهاا
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

بااه بیااتالمااال تعلااق داشاات سماااوردی128-126 :1980 ،؛ ابویوسااف.)19 :1392 ،
عبدالملک بو عبداهلل بو عامر در آغاز به همراه شریکش ،تنها بخای از بهای بردگان را
به عمر پرداختند و حدود هنتادهیار درهم دی ر بر ذمه آنها ماند؛ اما چون تا مادتی از
پرداخت آن استنکا

ورزیدند ،خلینه دستور بازداشت آنها را صادر کارد تاا ایاوکاه

کسانی از بست اناان حاضر به ادای دیو آنها شدند ساصنهانی :1376 ،ج.)127-126 ،6
با چنیو مبلغ کالنی ،ابو عامر قادر بود شمار زیاادی از بردگاان را خریاداری کناد و از
آن ا که بردگان ،عمدتاً از سربازان اسیر بودند ،برای آنها آسان و مار ح باود کاه باه
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منطقه گرفته بود .او حتی سالها پیش از آنکه فرمانروای بصره شود ،به خرید و فروش

عنوان نیروی نظامی ،در خدمت اربابان دید خود انجام وتینه کنند.
آن دسته از بخاریه که در تاکیالت نظامی بصره ماغول به فعالیت بودند ،در راستای
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به واسط منتقل کرد که در کنار نیروهای شامی مستقر در ایو شاهر ،ایناای نقاش کنناد
سالجاسر.)184 :1996 ،
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منافع حکومت ،انجام وتینه میکردند .حجاج بو یوسف ثقنی شمار زیادی از آنهاا را

با فرارسیدن سال  132هجری ،گروهی از بخاریه در کوفه پدیدار شادند .هااام باو
عبدالملک ا خلینه وقت ا آنها را مأمور سرکو

قیام زید باو علای کارد ساصانهانی،

 .)141 :1970ایو گروه ،به عنوان ن اوران زبده ،همچنان تا روزهای پایاانی خالفات
امویان به حیات خود ادامه دادند .آخریو واقعهای که بخاریه در آن ماارکت کردند ،در
سال  132هجری بود که به همراه ابوهبیره ا آخریو حاکم اموی عراق ا پس از توافاق
با نمایندگان عباسیان ،دست از مقاومت در واسط کایدند و شهر را به عباسیان تسالیم
نمودند سابوخلکان :1978 ،ج.)316 ،6
احامره در کوفه

در میان عناصر ایرانی که به سپاه عر

پیوستند و آنهاا را در فاتح منااطق مرکایی

ایران همراهی کردند ،گروهی یافت میشوند که منابع تاریخی از آنها با صنت «حمراء»

سالجاسر .)124 :1996 ،گیارش دی ری در دسات اسات کاه ایرانیاان کوفاه باه سابب
برخورداری از رخسار سرخگون ،در نید عر

به «حمراء» شهرت داشتند سهمو) .برخی

نیی بر ایو باورند که اساساً قوم عر  ،واژه حمراء را بر همه موالی اطالق مایکارد کاه
ایرانیان مقیم کوفه از مصادیق اخص آن به شامار مایآمدناد ساباومنظاور :1414 ،ج،5
.)288در ایو میان ،طبری و بالذری ،و هی دی ر را برای تسمیه آنهاا ذکار کاردهاناد.
آنها میگویند اشتهار به صنت «حمراء الدیلم» به حی

انتسا

آنها به نام فرماندهشان

بوده است سطبری :1967 ،ج348 ،3؛ بالذری.)279 :1978 ،
بالذری به نقال از مادائنی ،دربااره منااأ احاامره آورده اسات کاه رساتم فارخزاد،
چهارهیار ننر از نیروهای ویژه سپاه شاهنااه را با خود به قادسیه بارد .ایاو نیروهاا را

ن اوران ایرانی در سپاه قبایلی عر در سده نخست هجری.

سواره نظام ساسانی بودند که برای تمایی باا اسااوره بصاره ،باه احاامره موساوم شادند

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2023-01-07

یاد کردهاند .درباره و ه تسمیه آنها اتناق نظر نیست؛ به گنتۀ برخی ،ایناان گروهای از

پیش از ایو ،خسروپرویی از منطقه دیلم به مدائو آورده بود .زمانی کاه رساتم فارخزاد
ییدگرد با او همراه شدند که بر توان دفاعی سپاه ایران بینیایند؛ اما در همان ابتدای نبرد
بود که ایو نیروها به فراست دریافتند مقاومت در برابر عر ها بیحاصل خواهد بود .از
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مأمور مقابله با رزمندگان عر

در قادسیه شاد ،احاامرۀ سااکو در مادائو ،باه دساتور

ایورو بدون فوت وقت ،خود را به فرماندهان عر

تسلیم کردند؛ با ایو شروط کاه باا

هر قبیلهای که خواستند وارد پیمان شوند و در هر منطقهای که مایال بودناد ،ساکونت
گیینند و از عطایی برابر با رزمندگان عار

برخاوردار شاوند سباالذری.)279 :1978 ،

همیو که شروط آنها پذیرفته شد ،با تغییر کیش خود به اسالم وارد شادند و در زماره
همپیمانان بنوتمیم قرار گرفتند .همچنیو یک میلیون درهام عطاا دریافات کردناد و در
قادسیه از سهمی برابر با رزمندگان عر
احنااف بااو قاایس در ااذ

برخاوردار شادند سطباری :1967 ،ج.)512 ،3

آنهااا نقاای اساساای اینااا کاارد .زمااانی کااه احااامره در

ستو وی قبیلهای برآمدند که نسب آن به پیامبر نیدیکتر باشد ،احنف به دروغ ادعا
کرد که پیامبر از میان طاینه بنیسعد ا از قبیله تمیم ا برخاسته است و ایوگونه بود کاه
احامره را با بنیسعد همپیمان کرد س.)Zakeri,1995: 117
میرسد رفتار آنها ال ویی برای احامره هت پیوستو به فرماندهان قبایال عار

شاد.

آنها پس از پیوستو به سپاه عر  ،در فتح تیسنون و حلوان ماارکت کردند و سرانجام
در کوفه ماندگار شدند سبالذری )279 :1978 ،و بسیاری از مااغل و صنایع ایو شهر را
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

در دست گرفتند س نابی.)42 :1386 ،
گروهی دی ر از ن اوران ایرانی که به کوفه وارد شادند ،از قایویو باه ایاو شاهر
درآمد ند .شاهان ساسانی گروهی از اساوره را در پادگاان قایویو مساتقر کارده بودناد
سحموی :1995 ،ج )342 ،4که یکی از پای اههای عمدۀ نظاامی بارای دفاا از ناواحی
مرکیی ایران در برابر تها ماات بیرونای شامرده مایشاد سباالذری .)317 :1978 ،در
گرماگرم فتح قیویو ،نیروهای ایو پادگان ،به تبع اسااورۀ بصاره ،باه رزمنادگان عار
تسلیم شدند و به آنها پیوستند و پس از ورود باه کوفاه باا زهارة باو حویاه تمیمای
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از آن ا که پیش از ایو اساوره با شرایطی باه ساپاه عار

پیوساته بودناد ،باه نظار

همپیمان شدند و به «حمراء دیلم» شهرت یافتند سهمو؛ ابوفقیاه558 :1416 ،؛ حماوی،
 :1995ج.)343 ،4
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مدائو شرکت کردند و بیاتر آنها در ردیف پیادهنظام قرار داشتند س عیط.)61 :1372 ،
همچنیو پس از فتح لوسء ،احاامره باه عناوان بخاای عماده از نیروهاای پیااتاز و
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احامرهای که در کوفه ،در زمره موالی زهرة بو حویه درآمدند ،در رکاا

او در فاتح

صفشکو سپاه عر

تحت فرمان قعقا بو عمرو ،در خانقیو و حلوان حضور یافتند و

زینبی ا دهقان و فرمانروای سیاسی ایو شهر ا به دست آنهاا از پاای درآماد سطباری،
 :1967ج .)34 ،4پس از سقوط حلاوان ،شاماری از احاامره در روساتاهای اطارا

آن

ساکو شدند ،اما با خروج قعقا از حلوان ،آنهاا نیای مأموریات یافتناد در ساایه قبااد
ا فرمانده خراسانی خود ا از مناطق مرزی حراست نمایند سهمو .)35 :عار هاا چهاار
پای اه مرزبانی در شمال عراق ا در منطقه حلوان ،ماسبذان ،قرقیسیا و موصل ا تأسایس
کرده بودند .سعد بو ابی وقاص پس از تأسیس کوفه خواست از احامره در ایو پای اهها
استناده کند .افیون بر ایو ،گروهی از آنها را به پاسداری از لوسء گماشت و حراست
از موصل را به یکی از سوارکاران ایرانی به نام مسلم باو عباداهلل ا کاه در قادسایه باه
اسارت درآمده بود ا واگذار کرد و قرقیسیا و مناطق اطرا

آن را به رافع بو عباداهلل و

احامره ساکو کوفه در شمار موالی ایو شهر ای داشتند .از آن ا که اسالم باه وسء
میکنند س وده .)97-96 :1382 ،باگذر زمان ،بار شامار معیات ایاو گاروه در کوفاه
افیوده شد؛ تا ایی که بر معیت عر

ایو شهر پیای گرفت و به پنج برابر افایایش

یافت سالجاسر .)172 :1996 ،معاویه که از رشد روز افیون آنها بیمنااک شاده باود ،از
زیاد بو ابیه ا حاکم اموی عراق ا خواست بخای از آنها را به شام و بصره بکوچاناد
سبالذری .)279 :1978 ،با ایو حال ،کثرت و ود آنها در سپاه مختار ثقنی در سال 66
هجری که چندبرابر عر ها بود ،ناان از پرشماری ایو گروه در روزگار امویان داشت.
منابع تاریخی حدود بیسات هایار ننار از ساپاهیان مختاار را از احاامره ذکار کاردهاناد
سدینوری .)288 :1960 ،اینان در قیام مختار از خود رشاادت و شاجاعتی کامنظیار باه
نمایش گذاشتند و توانستند اعتماد مختار را لب کنند؛ به گونهای که پس از آزادسازی

ن اوران ایرانی در سپاه قبایلی عر در سده نخست هجری.

حلف پایان داده بود ،معموسً پیوند آنهاا را باا تمایم ،در شامار «وسء ماواسه» قلماداد
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برادرش عانق سپرد سهمو :ج.)49 ،4

کوفه از چنگ امویان ،مسئولیت شرطه ایو شهر به آنها واگذار شد سهمو.)292 :
تبع سیاست نژادپرستانه خود ،بر موالی ا از مله اساوره بصره و احامره کوفه ا سخت
گرفتند .حجاج بو یوسف ثقنی ا حاکم اموی عراق ا به بهانه حمایت موالی ایرانای از
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بعدها که امویان به سرکو

خییشها ی سیاسی و نظامی در عراق توفیق یافتناد ،باه

قیام ابواشع  ،خانههای آنها را ویران و عطایاان از بیت المال را قطع کارد و شامار
زیادی از آنان را ننی بلد نمود سبالذری .)367 :1978 ،از ایو پس حضور سیاسی آنهاا
کاهش یافت و در منابع تاریخی ،بازتا

کمتری به خود گرفت.

پیامدهای اجتماعی و فرهنگی

آن چه پیش از ایو درباره ن اوران ایرانی گنته شد ،بیاتر درباره موقعیت و ای اه
آنان از حی

کاردانی و توانمندی در امور ن ی و هم امی با اربابان قبیلهای در روناد

فتوح اسالمی و درگیریهای بیوالقبایلی بود .با ایو حال ،اگرچه ایو ماعت ،در زمره
«اهل شمایر» ای داشتند و در امعه قبیلهای عر  ،کاراییشان متناوت از «اهل قلم»
بود؛ اما ننس حضور آنان در بصره و کوفه به عنوان بخای قابل تو ه از معیت ایاو
دو شهر ،تأثیرات ا تماعی و فرهن ی انکارناپذیری باه هماراه آورد .باا ایاوکاه مناابع
گیارش ها ی مربوط به حوادث تاریخی و رویدادهای فرهن ی ایاو دوره ،مایتاوان باه
سایه روشنی از حضور آنان دست یافت.
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

کثرت معیت اساوره و احامره به مثابه گروههای شناخته شده ا تماعی در بصره و
کوفه ،وزن حضور آنان را چنان سن یو کرد که اختصاص محلهای از محلاههاای شاهر
برای سکونتاان را ضروری ساخت

)49

 .(Morony,1967:اینان از همان ابتدای ورود به

امعه طبقاتی عر  ،بیآنکه در رده عبید ای گیرند ،در زماره ماوالی اشارا
درآمدند

)113

عار

 (Zakeri,1995:که مرتبهای در حد فاصل میان عبیاد و خُلصاص باه شامار

میآمد سآیینهوند .)48 :1371 ،با ایوکه نظام وسء ،هویت آنهاا را در پیوناد باا ارباباان
قبیلهای تعریف میکرد س وده ،)150 :1382 ،اما آنان بدون تو ه به موقعیت در ه دوم
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تاریخی از نقاش تمادنی و فرهن ای آنهاا آشاکارا ساخو ن نتاهاناد ،اماا از سباهسی

خود در نظام طبقاتی عر  ،با استظهار به فرهنگ و دانش و هنار خاویش ،نسابت باه
دی ران ابراز و ود و شخصیت میکردند سآذرناوش .)102 :1385 ،مسابوق باه همایو
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سچن ییی .)214 :1378 ،همیو امر مو ب شد به تدریج از احتارام بیااتری برخاوردار
شوند و تنشها ی آغازیو به هم رایی بیاتری انجامد و شرایط ا تمااعی نیای آرامآرام،
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معنا ،برخی از مااغل ا تماعی ،حرفهها و صنایع ،در دست افرادی از ایو ماعت بود

به سود آنان تعدیل یابد سبولت.)55 :1364 ،
حضور ا تماعی ن اوران ایرانی در مصریو سبصره و کوفه) ،دو پیامد بارز به همراه
آورد؛ نخست ایوکه به ترویج شمار زیادی از واژگا ن و مصطلحات فارسای در زباان و
فرهنگ عربی انجامید که به شکل کلمات دخیل ،در گنتار مردم ،اساامی افاراد و دفااتر
دیوانی نمایان شد سآذرنوش .)102 :1385 ،رواج ایو واژگان باه حادی رساید کاه بار
گویشها ی مختلف مردم بصره و کوفه اثر گذاشت و لغیشهای نحوی و لحنای را باه
دنبال آورد و اِعرا

کلمات را دچار آشنت ی نمود سهمو) .بیدلیل نیسات کاه ااح

میگوید« :نه فقط شاعران عر

در اشعار خود ،ناخودآگاه ،واژگان فارسای را باه کاار

میبردند» س اح  :1948 ،ج )142 ،1که به دسات آوردن برخای از ماااغل در عاراق،
مستلیم دانستو زبان فارسی بود سهمو .)95 :پیامد دی ر ،ایو باود کاه در ساایه ازدواج
میکنند .ایو نسل ،عناصری دوگانه بودند که از انب مادر ،ایرانی به شامار مایآمدناد
تبعیضآمییی که نسبت به موالی در امعه قبیلهای عر

و ود داشت ،قدری بکاهند.

افیون بر ایو ،عمدهتریو پیامد حضور فرهن ی احامره در کوفه ،گروش آنان به تایع
و پیوستو به صنو

ارادتمندان علی

و اهلبیت پیامبر

بود .از ایورو ،شاید بتوان

آنها را نخستیو پیا امان ایرانی در تاریخ تایع به شمار آورد .بارزتریو لوه حضاور
آنان در همراهی با مختار ثقنی بود که در انتقام از خونیان امام حسیو

نقاای شاایان

اینا کردند سدینوری )288 :1960 ،و برخی از افتخارات قیام را به نام خود رقم زنند.
نتیجهگیری

در لاکرکایهای آغازیو سپاه اساالم باه مرزهاای ساساانی ،بخاای از رزمنادگان
ایرانی ،چون مقاومت را در برابر نیروهای عر

ن اوران ایرانی در سپاه قبایلی عر در سده نخست هجری.

س عنری .)140-139 :1373 ،آناان باا تکیاه بار عار تبااری پادر ،توانساتند از ن ااه
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فرزندان آنها با عناصر عر  ،نسلی پدید آمد که در فرهنگ عربی از آن به هجایو یااد

بیحاصل میدیدند ،با قید و شرطهایی

امور نظامی ،حتی در موضع ضعف نیی به آنها تاخص و منیلتی بخاایده باود کاه باه
سادگی تسلیم دشمو ناوند و خود را ارزان ننروشند .از ایورو فاتحان عار

باا درک
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حاضر شدند خود را به آنها تسلیم کنند .تجربه ،مهارت و کاردانی ن اوران ایرانی در

توانایی و کاردانی نیروهای ایرانی ،شرایط آنها را پذیرفتند و با ذ

ایاو عناصار بار

توان و اقتدار دفاعی و تها می قبایل خود افیودند.
بر خال

اسیران و تسلیم شدگان اقوام و ملل دی ر که در «معر

الرقیق» به فروش

میرسیدند ،موقعیت ممتاز و متمایی رزمندگان ایرانی در میان قبایل عربی چنان بود کاه
از همان ابتدا از میع میایا و امتیازات همتایان عر

خود برخوردار شدند و ساکونت

آنها در محلههای ویژهای که به نام خودشان موساوم شاده باود ،نااان از تااخص و
منیلت آنها داشت.
درگیریهای بیوالقبایلی در عراق ،خاواه در وضاعیت دفااعی و خاواه در وضاعیت
تها می ،نیاز به بهرهگیری از توان رزمی ن اوران ایرانی که در تیراندازی و سوارکاری
مهارتی باس داشتند را دوچندان میکرد .از ایورو ،رزمندگان ایرانی در کانون تو ه قبایل
اربابان خود حضور می یافتند و مهارت و کاردانی خود را در راه دفع خطرات و لاب
منافع قبیله به کار میگرفتند.
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395
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عربی قرار گرفتند و نسبت به حمایتی که از آنها میشد ،در میدانهای نبارد باه ساود
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