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چكیده
آموزه های زرتشت ،پس از نهادینه ن.ن در میان ایرانیهان ،رسهما مهورد حمایهت دولهت
ساسانی قرار گرفت .از آن جا که آیین زرتشت ،دینی تبشیری بود ،بهه زودی در سراسهر
قلمرو ساسانیان و تا ح.ودی سرزمین های همجوار ،از جمله جزیرة العرب ،بهویژه یمن و
بحرین رواج یافت.
ایرانیان زرتشتی از عصر ساسانی در نواحی جنوب و نهرق جزیهرة العهرب سهاکن نه.ه
بودن ..استقرار پیروان دین زرتشت و همسایگی با قبایل عرب ،زمینۀ گسترت این دیهن
در بین آنان را فراهم ساخت و بخشی از بزرگهان قبایهل و اتباعشهان بهه دیهن زرتشهت
گرایش یافتن ..بر پایۀ م.ارک کنونی ،مناسباو تجاری و بازرگهانی در فراینه .گسهترت
دین زرتشت ،نقشی مؤثر دانته است .نواحی نرقی جزیرة العرب به دلیل نهورتههای
قبایل آن ،همواره تحت نظارو و کنترل حدومت ساسانی بود و مرزبانانی بر آن گمانته
مین ..همین امر ،اعراب آن نواحی را به مرور تحت تأثیر دین زرتشت قرار داد.
نونتار پیش رو درف.د پاسخ گویی به دو پرسش سامان.هی ن.ه است .1 :گسترت دین
زرتشت در نواحی جنوبی و نرقی جزیرة العرب چگونه فورو گرفته است؟  .2مناسباو
پیامبر با زرتشتیان جزیرة العرب چگونه بوده است؟
 .1استادیار دانا اه مذاهب کردستان س.)maedeh856@gmail.com
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 .2استاد تا ریخ پژوها اه علوم انسانی و مطالعات فرهن ی س.)shyousefifar@gmail.com
 . 3داناااجوی دکتااری تاااریخ اسااالم دانااا اه پیااام نااور ،مرکاای باایوالملاال قااام  -نویساانده مساائول
س.)hosainalibeigi@gmail.com
پذیرش1395/09/01 :
دریافت1395/05/20 :

این پژوهش با رویدرد تبیینی ه تتسیری و با اتدا و استتاده از منابع تاریخی بهه بررسهی
موضوع یادن.ه پرداخته و نتیجه می گیرد که گسترت دین زرتشت در نواحی جنوبی بها
سلطه نظامی و لشدرکشی آغاز ن .و در نواحی نرقی ،به دلیل همجواری و تحت تهأثیر
مناسباو تجاری و بازرگانی و همچنهین بهه سهبم گمهاردن مرزبانهان از طهر دولهت
ساسانی این امر محقق گردی ..مناسباو و تعامالو پیامبر با زرتشتیان با نامهنگهاری
آغاز ن .و ب.ون برخورد نظامی ادامه یافت .در منابع تاریخی ،اجبار به تغییر یا ترک دین
زرتشت در این تعامالو دی.ه نمینود و تنها پرداخت جزیه ،نهر مانه.گاری در سهایه
دولت اسالمی بوده است.
واژگان کلیدی :جزیرة العرب ،پیامبر ،دور ساسانی ،زرتشتیان ،جزیه.

مقدمه

جزیرةالعرب با گستردگی غرافیایی وسیع خود و واقع شدن میان تمدنهای بایرن
آن روزگار ایران ،بیو النهریو و مصر به کانونی برای مبادست فرهن ی ،مذهبی ،بازرگانی
بر ایو منطقه راهبردی ،کامکش و نگ صورت میگرفت که بخاای از آن ناشای از
مسائل اقتصادی و تسلط بر منابع زیرزمینی و بخای دی ر ،گسترش آماوزههاای دینای
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

بیو ساکنان ایو سرزمیو بوده است .با تو ه به ایو موارد ،مناطقی از جزیرةالعـرب کاه
دارای موقعیت مناسب اقتصادی بودند ،بیاتر مورد مخاصمه قدرتها قرار میگرفت که
از آن میان میتوان به یمو ،عمان و بحاریو اشااره کارد .همچنایو تبلیغاات و توساعه
دیوهای یهودیت ،مسیحیت و زرتات ایو مناطق را به کاانونی بحرانای در مجاادست
دینی و مذهبی تبدیل کرده بود؛ از مله در یمو که شاهد رقابت یهودیان ،مسایحیان و
در نهایت تسلط دیو زرتات هستیم ،با تهور اسالم ،بخای از سااکنان ایاو سارزمیو
مسلمان شدند و بخای دی ر با پرداخت ییه ،دیو خود را حن کردند.
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و تجاری تبدیل شده بود .از ایورو همیاه بیو قدرتهای دنیای آن روز بر سار تسالط

آنچه مهم به نظر میرسد ،چ ون ی گساترش دیاو زرتاات در ناواحی ناوبی و
شرقی جزیرةالعرب و مناسبات پیامبر با پیروان ایو دیو است؛ چرا که رفتار و برخاورد
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آنها شد و در عصر خالفت اسالمی ،بخای از کتب فقهی به مسائل اهل ذماه باهویاژه
مجو

سزرتاتیان) و تعامالت با آنان در امعه اختصاص یافت.
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پیامبر با پیروان ایو دیو ،سابقهای برای خلنای راشدیو در هت برخورد و تعامال باا

ایو پژوهش بر آن است با روش تبیینی ا تنسیری به بررسی موضو بپردازد .نخست
با بهرهگیری از گیارشهای منابع تاریخی سعی در فهم چ ون ی گسترش دیو زرتات
در گسترۀ مورد مطالعه دارد و سپس با تو ه به اهمیت فهم همعصری در تاریخ و درک
کارآمدتر موضو در راستای فهم بهتر شرایط امعه پیامبر

و عصر حاضر به تنسیر

آن میپردازد .بنابرایو سعی شده است به پرسشهای ذیل پاسخ مناسب داده شود:
 .1گسترش دیو زرتات در نو
 .2مناسبات پیامبر به زرتاتیان نو

و شرق جزیرةالعرب چ ونه صورت گرفت؟
و شرق جزیرةالعرب چ ونه بوده است؟

در پی پاسخ ،ایو فرضیهها طرح میگردد:
 .1گسترش دیو زرتات در ناواحی ناوبی از طریاق لاکرکاای نظاامی و ساپس
استقرار ایرانیان زرتاتی در آن نواحی محقق شد .البته در مناطق شارقی جزیـرةالعـرب
مناسبات بازرگانی ،تجاری و گماردن مرزبانان ایرانی نمود بیاتری داشت.
همییستی مسالمتآمیی و پرهیی از نگ تأکید داشت .به همیو دلیل ،با زرتااتیان ایاو
مناطق هیچگونه برخورد نظامی نکرد و روابط کامالً حسانه باود .آن حضارت تنهاا در
مناسبات ا تماعی چون ازدواج و خوردن ذبایح ،برای مسلمانان محدودیتهایی ایجااد
گنتنی است درباره موضو مورد بح  ،پژوهای مستقل صاورت ن رفتاه و تنهاا از
سبهسی برخی متون و پژوهشهای دید میتوان اطالعاتی پراکنده به دسات آورد .باا
ایو حال ایو اطالعات آنچنان پراکنده هستند که درک شنا ِ چ ون ی گسترش دیاو
زرتات در جزیرةالعرب و همچنیو مناسبات پیامبر باا زرتااتیان را باا دشاواریهاایی
همراه کرده است .از ایورو ن ارندگان در تالشاند با بازبینی متون تااریخی و ارزیاابی
اطالعات آنها ،تصاویری روشاو از بساترها و زمیناههاای گساترش دیاو زرتاات و
مناسبات پیامبر اسالم

گسترش دیو زرتات در ییرة العر و ....

کرد؛ اما ایو محدودیتها برای زرتاتیان اعمال نمیشد.
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 .2پیامبر

در مناسبات خود با زرتاتیان سمجو ) ایو نواحی بیااتر بار گنتماان

با زرتاتیان پیش رو نهند.

در آثاری چون تاریخ عرب قبل از اسالم سسالم« ،)1391 ،أهل ال مة فی الیمن خـالل

العهد النبوی والخالفة الراشدة» سعبادولی ،)2010 ،تـاریخ ایرانیـان و عـربهـا در زمـان
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پیشینه پژوهش

ساسانیان سنولدکه ،بیتا) ،در مقایسه با سایر پژوهشها ،بیاتر به زمینههای ورود ایرانیان
به یمو پرداخته شده است .همچنیو در مقالهای با نام «بررسی تحلیلی اهدا

راهبردی

نظام ساسانی و اقدام نظامی خسرو اول در یمو» ساللهیااری )1386 ،باه سیاساتهاای

دولت ساسانی در یمو پرداخته شده است .دی ر پژوهشها همچون تاریخ البحرین فـی
صدر االسالم سعانی ،)1431 ،تاریخ الیمن االسالمی من سنة  204هـ .
.

الی سنة  1006هـ

سمطا  ،)1407 ،تاریخ اهل عمان سعاشور ،)1426 ،الحیاة اإلقتاادیة فی الیمن ،التجارة

والاناعة فی القرنین االول والثـانی سالاامیری« ،)2006 ،مجاو

باه عناوان اهال ذماه»

سزرگرینژاد و رضاقلیزاده آهن ر )1382 ،تنها به صورت گاذرا و در ماواردی در حاد
چند سطر به ایرانیان ایو نواحی پرداختهاند و بیاتر به تبییو ای اه مجاو
ا تماعی اهل ذمه نو

و حیاات

و شرق جزیرةالعرب اختصاص دارند .همچنیو مقاله «ایرانیان

آزاد در یمو سابناء اسحرار)» سدلبری )1389 ،ورود ایرانیان به یمو و استقرار آنها در آن
ورود به یمو تا پایان سده سوم هجری» سمدعج المدعج  )1381باه صاورت گاذرا باه
ورود ایرانیان به یمو اشاره دارد .درباره اهل کتا

به صورت کلی و در پارهای موارد به

سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

صورت ویژه درباره زرتاتیان ایو منطقه نیی به صورت پراکنده ،در منابع تاریخ عماومی
اطالعاتی یافت میشود سبه عنوان نمونه ،نک :طبری1375 ،؛ مسعودی .)1374 ،بنابرایو
با و ود اهمیت موضو  ،پژوهای مستقلی که با رهیافت روشمند چ اون ی گساترش
دیو زرتات و مناسبات پیامبر

با آنها را بررسی کناد در دسات نیسات .ایاو امار

اهتمام به بررسی دقیق ایو موضو را ضرورت میبخاد.
چگونگی گسترش دین زرتشت در یمن

یمو در عصر هخامنای و در زمان سلطنت داریوش ،بخای از متصرفات ایاران باه
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سرزمیو را بررسی میکند .در نوشتاری دی ر با نام « اوضا سیاسی و اقتصادی ابنااء از

شمار میرفت سگیرشمو)169 :1375 ،؛ اما نخستیو گیارشهای تاریخی درباره حضاور
ایرانیان و دیو زرتات در یمو به زمانی برمیگاردد کاه حااکم حمیاری ا سایف باو
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انوشیروان س 578-531م) شکایت بُرد و از وی طلاب یااری کارد ساباوالنرج اصانهانی،
 :1415ج)431 ،6؛ اما خسرو درخواست وی را رد کرد و به وی گنت :به دلیال دوری
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ذییین ا از رفتار زشت و مستبدانه حبایها که بر یمو مسلط شده بودناد باه خسارو

مسافت و ایوکه سرزمیو یمو به ی تعدادی گوسنند و شتر ،خیر و مننعتای بارای وی
ندارد ،به چنیو سرزمینی نیازمند نیست و ایو منطقه ارزش گسیل دادن ساپاه نادارد .در
عو

 ،خسرو برای دلجویی از سیف بو ذییین دههیار درهم خلعت و تعدادی اساب

و لبا

فاخر به وی بخاید؛ اما سیف بو ذییین از ایو رفتار خسرو ناراحت شد و به

محض خروج از دربار ،درهمهایی که وی به او داده بود را نثار ماردم کارد .خسارو باا
دیدن ایو رفتار ،ناراحت شد و از او در ایوباره پرسید .سیف در پاسخ گنت« :مو برای
مال و ثروت نید تو نیامدهام ،بلکه کوههای مملکت مو همه زر و سیم اسات» سطباری،
 :1375ج690 ،2؛ مقدسی :1374 ،ج533 ،1؛ ابوهاام :1375 ،ج.)44 ،1
از گیارشهای مورخان اسالمی چنیو برمیآید که اعیام لاکر از سوی خسرو از سر
سخاوت و وانمردی بوده و وی به ایو دلیل به سیف بو ذییین کمک کرده است؛ اما
وفور معادن و ثروت فراوان ایو سرزمیو به آن چام دوختاه باود سطباری  :1375ج،2
691- 690؛ مقدسی :1374 ،ج)533 ،1؛ چنانکه نولدکه نیای معتقاد اسات ثاروتهاای
افسانهای یمو یکی از عوامل ذ

خسرو بوده است سنولدکه ،بیتا ،)394 :اما برخی بر

نقاه قبلی بوده است؛ زیرا انوشیروان در آغااز بارای پاذیرفتو درخواسات سایف باو
ذییاین مااردد باود سماادعج الماادعج .)9 :1381 ،مناابع تاااریخی ادای از ایااوگونااه
گیارشهای نه چندان متقو ،به منابع سرشار طبیعی یماو اشااره دارناد سطباری :1375
ج691 -690 ،2؛ مقدسی :1374 ،ج .)533 ،1بر ایو اسا  ،خسارو انوشایروان پاس از
ماورت با مرزبانان و وزیرانش به ایو نتیجه رسید که افراد حاضار در زنادان را راهای
یمو کند؛ اگر کاته شدند درخواست سیف بو ذییین برآورده میشاود و اگار پیاروز
شدند ،سرزمینی دی ر به قلمرو فرمانروایی خود افیودهاند ساباوهااام :1375 ،ج44 ،1؛

گسترش دیو زرتات در ییرة العر و ....

ایو عقیدها ند که موافقت انوشیروان با ورود نظامی ایرانیان به یمو کامالً اتناقی و بدون
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بخای از گیارش طبری و مقدسی حاکی از آن است که خسارو انوشایروان باه سابب

طبری :1375 ،ج .)691 ،2بدیو ترتیب در خالل ایو لاکرکای نظاامی ،دیاو زرتاات
قلمرویی و تأ میو اهدا

راهباردی از ملاه تسالط و نظاارت بار راههاای تجااری و

بازرگانی س هانی) د ریایی که از اقیانو

هند به خلیج عدن و سپس دریای سرخ منتهی
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وارد سرزمیو یمو شد .البته تسلط ایرانیان بر یمو از هاتی مهم بود؛ از یکسو حاوزه

میشد را گسترش میداد .ایو راه دریایی به عمان و یمو که به گنتۀ ایییدور خاراکسی
سرزمیو بخُور بودند ،ختم میشد سخاراکسای )61 ،24 :1390 ،و موقعیات غرافیاایی
یمو و نقش واسطهگری در میان هان شرق و غر

نیی در ایوباره اهمیت داشات .از

سوی دی ر ایرانیان میتوانستند بر راه تجاری یمو تا حجاز و شاامات ،نظاارت داشاته
باشند .همچنیو حکام ساسانی میتوانستند به سلطه و ننوذ سیاسی ،اقتصادی و ماذهبی
رومیان در ایو نواحی پایان دهند .از طرفی موقعیت راهبردی منطقه را نباید از نظر دور
داشت .دشمنی میان ایران و روم نیی مسئلهای تازه باه شامار نمایرفات و ریااه ایاو
کامکش ها در ایو امر ،یعنی صاحب اختیااری دنیاای آن روز باود .از ایاورو دربااره
مناطقی همچون یمو ،چنیو رقابتهایی و ود داشت و در مواردی تادید میشد.
بدیو ترتیب ساسانیان با تسلط بار یماو مایتوانساتند تجاارت بخُاور ،طاال ،مُار و
 .) 342اهمیت یمو برای ساسانیان به واسطه معادن طاال ،نقاره ،سار

وآهاو آن باود

سهمدانی.)149 :1884 ،
بنابرایو به نظر میرسد خسرو انوشایروان بارای تاأمیو مناافع اقتصاادی و اهادا
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

سیاسی که در گرو تسلط بر یمو بود ،با اعیام لاکر موافقت کرد و بیش از هاتصد ننر
از کسانی که در زندانهایش محبو

بودند را آزاد نمود و شخصی باه ناام وهارز باو

کام ار سوهرز بو فریدون بو ساسان بو بهمو بو اسنندیار) کاه ماردی هااندیاده و
کارآزموده بود را به سرپرستی آنان گماشت ساصانهانی :1415 ،ج197 ،17؛ اباوهااام،
 :1375ج44 ،1؛ طبری :1375 ،ج44 ،2؛ یعقوبی :1389 ،ج .)244 ،1حمیه اصانهانی در
روایتی ایو سپاه اعیامی را از فرزندان ساسان و بهمو بو اسانندیار و از خاانوادههاای
اشرافی که در زندان به سر مایبردناد دانساته اسات 1سحمایه اسصانهانی.)46 :1961 ،
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چو ها ی تیئینی را در ایو نواحی به انحصار خاود درآورناد سپی ولاو ساکایا:1372 ،

 .1درباره فرمانده سپاه نیی بیو مورخان اختال نظر و ود دارد  .مساعودی در روایتای وهارز را اساپهبد دیلام
سمسعودی :1374 ،ج )443 ،1و در روایتی دی ر ،خرزاد ،پسر نرسی ،پسر اماسب ،برادر قباد بو فیروزشاه را
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وهرز معرفی میکند سهمو .)239 :1365 ،حمیه اصنهانی نیی بر ایو باور است کاه وهارز ،مقاام و منصابی از
مناصب ساسانیان به شمار می رود و نام وی خرزاد پسر نرسی بوده اسات سحمایه اسصانهانی.)109 :1961 ،
مسعودی در ای دی ر می نویسد « :وهرز به ایو دلیل که مرزباانی دیلام و گیال را داشاته ،دیلمای خواناده
میشده ،نه ایوکه اهل دیلم باشد» سمسعودی .)239 :1365 ،در تحقیقات دید ،وهرز را مقامی از مااغل عالیه

مسعودی سپاه اعیامی را شامل هیار تو زرهدار میداند سمسعودی :1374 ،ج )343 ،1که
با هات کاتی دریا را درنوردیدند و از طریق د له به ایله بصاره رسایدند و ساپس از
طریق دریا به مثو

ا در ساحل حضرموت سسااحل عادن) ا وارد شادند؛ اماا از ایاو

تعداد ،دو کاتی غرق شد و شش کااتی نجاات یافات ساصانهانی :1415 ،ج197 ،17؛
ابوکثیر :1408 ،ج233 ،2؛ اصنهانی46 :1961 ،؛ طبری :1375 ،ج.)691 ،2
گاایارش مسااعودی درباااره حااوادث یادشااده ،بااا سااایر مورخااان متناااوت اساات.
وی مینویسد:
خسرو به سیف بو ذییین قول مساعدت داد ،اما سیف درگذشات و پسارش
مُعدی کَر

از خسرو کمک خواست و خسرو نیی وهارز را باه هماراه وی باه

یمو فرستاد.

سمسعودی :1374 ،ج)443 ،1

بدانند با مرن سرو کار دارند و راه فرار و بازگاتی نیسات تاا باا اان و دل بجن ناد
سهمو؛ اباو اوزی :1412 ،ج .)133 ،2وهارز پاس از صافآرایای و پیوساتو حامیاان
یمنیاش ،به نگ با مسروق باو ابرهاه پرداخات و در ایاو کاارزار موفاق شاد او را
شکست دهد و بکاد .وی سپس وارد صنعا شد و یمو را فتح کرد و خبر پیروزی خود
 .)693بدیو ترتیب ،دوره اقتدار و فرمانروایی حبایان ساریاط ،ابرهه ،یکسوم بو ابرهاه،
مسروق بو ابرهه) پس از  72سال به پایان رسید سطباری :1375 ،ج689 ،2؛ مساعودی،
 .)444 :1375خسرو در پاسخ وهرز ،دستور داد همه سیاهپوساتان حباای و هار کاس
رن ش متمایل به سیاهی است را در یمو بکاد سدینوری .)93 :1371 ،آنگاه سیف باو
ذییین را پادشاه یمو کند و پاس از آرام شادن اوضاا برگاردد .انوشایروان در برابار
کمکهایی که به سیف بو ذییین کرده بود چند شارط مقارر کارد؛ از ملاه ایاوکاه

گسترش دیو زرتات در ییرة العر و ....

را در نامهای به خسرو اعالم نماود ساصانهانی :1415 ،ج197 ،17؛ طباری :1375 ،ج،2
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وقتی به ساحل رسیدند ،وهرز به سپاهش فرمان داد کاتیها را بسوزانند که سپاهیان

ایرانیان از مردم یمو زن ب یرند ،ولی یمنیان با زنان ایرانای ازدواج نکنناد و نیای شارط

ساسانی میدانند؛ چرا که زیو انایو وهرز نیی همیو عنوان را داشت سپیرنیا204 :1310 ،؛کریستوسو: 1375 ،
490؛ واد علی :1422 ،ج.)270 ،12
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کرده بود سیف بو ذییین خراجگاذار دولات ساساانی باشاد سمساعودی :1374 ،ج،1

 .)444ایو شرایط برای حن منافع ایرانیان در یمو بود .ورود سپاه وهرز به یمو را باید
نخستیو طیف ورود ایرانیان و دیو زرتات به ایو نواحی دانست .بدیو شکل حکومتی
ماترک از یمنیان و ایرانیان روی کار آمد که ریاست آن از سوی انوشایروان باه عهاده
سیف بو ذی یین گذاشته شده بود سبیومی مهران ،بیتا .)345 :به گنتۀ مسعودی ،وهارز
تا ی که به همراه داشت را بر سر معادیکار

نهااد و زرهای نقارهای بار تانش کارد

سمسعودی :1374 ،ج )444 ،1که اگر بپذیریم سیف بو ذییین در آن زمان درگذشاته و
فرزندش به قدرت رسیده ،میتوان ایو گیارش را پذیرفت؛ در حالی که در سایر منابع،
چنیو روایتی ذکر ناده است .بدیو ترتیب در ناحیه یمو ،تنها یک اباه اایی قادرت
رخ داد و ایرانیان ای ییو حبایان شدند و یمو نتوانست مستقل اداره شود.
سیف بو ذییین پس از سر و سامان دادن به اوضا  ،گروهی از حبایان را که زناده
ن ه داشته بودند ،به عنوان بردگان نییهدار به خدمت گرفات؛ اماا پاس از چهاار ساال
سدینوری638 :1992 ،؛ مسعودی :1375 ،ج447 ،1؛ وهاب باو منباه .)317 :1347 ،باه
دنبال کاته شدن وی ،خسرو انوشیروان ،وهارز را باه هماراه چهاار هایار سمساعودی،
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

 :1375ج444 ،1؛ دینوری )92 :1371 ،یا به گنتۀ برخای مناابع ،هنات هایار و پانصاد
سدینوری638 :1992 ،؛ ابوخلکان :1900 ،ج35 ،6؛ سهیلی :1421 ،ج )120 ،1ایرانی باه
یمو اعیام کرد .وهرز موفق شد باقیمانده سیاهپوستان و مجعدموها را بکاد سمسعودی،
 :1375ج448 ،1؛ دینوری92 :1375 ،؛ ابو وزی :1412 ،ج134 ،2؛ اهدلی.)10 :1348 ،
ایو حرکت دوبارۀ سپاه ایرانیان به خاک یمو را باید دومیو مرحلاۀ ورود ایرانیاان و
فرصتی برای گسترش دیو زرتاات در آن سارزمیو باه شامار آورد .حضاور ایرانیاان
زرتاتی که در قالب لاکرکای نظامی وارد یماو شاده بودناد را بایاد در گساترش و
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حاکمیت بر یمو و زیر نظر دولت ساساانی ،توساط همایو گاروه حباای کااته شاد

پراکندگی دیو زرتات در یمو مؤثر دانست؛ چرا که ایو گروه نسبتاً پرشمار از ایرانیان
پس از استقرار ،نیازمند آتاکدهای برای برپایی مراسم دینی بودناد .و اود ایاو امااکو

34

خسرو انوشیروان تصمیم گرفت یمو را از طریق انتصا

حکمراناان ایرانای ،باه طاور

مستقیم اداره کند و تابع حکومت ساسانی نماید .ایاو گاروه اعیامای در یماو اساتقرار
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مذهبی ،در گسترش دیو زرتات در میان قبایل بومی مؤثر بود .پس از استقرار ایرانیان،

یافت و نسل بعد از آنان نیی در آن سرزمیو ماندگار شد .گرایش برخی قبایال همچاون
بنیعبدالقیس و تمیم به دیو زرتات را میتوان پیاماد حضاور ایرانیاان در آن ناواحی
به شمار آورد.
حکمرانان ایرانی یمن (632 - 578م)

بر اسا

گیارش منابع تاریخی ،و ود آتاکده در خوسن و حضور گسترده ایرانیاان

در معادن شمام که خود دارای آتااکدهای بودناد ،حااکی از روناق کام و بایش دیاو
زرتات در ایو نواحی است  .تسلط وهرز و فرزندانش در یمو تا پایان روزگار باذان را
میتوان دورۀ گسترش دیو زرتات در ایو سرزمیو دانست .در ایو دوره ،دیو زرتات
در سایر نواحی نوبی و شرقی جزیرةالعرب در میان قبایل عر

گسترش پیدا کرد؛ اما

پس از مرن آخریو بازمانده خاندان وهرز ،شاهد رکود در گسترش ایو دیو ،در نواحی
وهرز پادشاهی نیک سیرت با وسیتی فرخنده بود که با رعایاایش باا مهرباانی رفتاار
میکرد سمقدسی :1374 ،ج .)519 ،1وی پنج سدینوری )93 :1371 ،یا شش سال بر یمو
حکمرانی کرد سمقدسی :1374 ،ج .)535 ،1منابع تاریخی ،از اوضا و احوال سیاسای و
اشاراتی کوتاه بسنده نمودهاند .حکمرانان ایرانی در بیو سالهاای  632 - 578مایالدی،
 54سال بر یمو مسلط بودند .با ایو و ود ،در گیارشهای تاریخی درباارۀ حکمراناان
ایرانی یمو ،اختال

و ود دارد .طبری مینویسد:

پس از مرن وهرز به ترتیب ،مرزبان ،بین ان و سپس خرخساره باه حکومات
رسایدند؛ اماا باه دلیاال عملکارد نامناساب خرخساره ،خسااروپرویی وی را از
حکومت عیل کرد و شخصی دی ر به نام باذان که از ایو خانادان نباود را باه
حکومت یمو گمارد.

گسترش دیو زرتات در ییرة العر و ....

ا تماعی یمو پس از روی کارآمدن اناینان وهرز ،گیارشی ارائه نکردهاند و تنهاا باه
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یادشده هستیم.

سطبری :1375 ،ج)700 ،2

میشود سهمو765 :؛ مسعودی449 :1374 ،؛ واقدی :1374 ،ج245 ،1؛ مقدسای:1374 ،
ج .)536 ،1همچنیو طبری در ایی دی ر ،گیارشی متنااوت از حکمراناان یماو ارائاه
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فهرستی که طبری و سپس مسعودی ،ابوسعد و مقدسی ارائه میدهند به باذان خاتم

میدهد .وی میگوید:
پس از مرن وهرز ،از طر

خسرو شخصی به نام زیو به اای وی منصاو

شد؛ اما به دلیل تلم و ستم و اعمال افراطی ،وی را عیل نمود و شخصی به نام
مروزان را به ایش منصو

کرد.

سطبری :1375 ،ج)723 ،2

اما در فهرستی دی ر ،سلسله حکمرانان یمو ،به داذویه ختم شاده اسات ساصانهانی،
109-10 :1961؛ اصنهانی :1415 ،ج431 ،6؛ ابوخلکاان :1900 ،ج35- 6 ،6؛ اندلسای،
512 :1403؛ دینوری .)639 :1992 ،از دوره حکمرانی وهرز بر یمو تا پایاان حکومات
باذان ،ایرانیان با اقتدار یمو را به قلمرو ساسانی افیودند.
چگونگی گسترش دین زرتشت در نواحی شرق جزیرةالعرب

نواحی شرقی جزیرةالعرب از مله مناطقی است که در فاصله قرون سوم تاا هناتم
 240میالدی ،بخای عمده ا ز سواحل نوبی خلیج فار

توسط یکای از فرماانبرداران

ساسانی ا یعنی لخمیها ا کنترل میشده است س .)Kennet, 2005پایتخت لخمیها شاهر
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

حیره بود س )Kister, 1968که زیر نظر ساسانیان اداره میشد .بحریو یکی از مناطق حوزه
نوبی خلیج فار

بود و در تقسیمات غرافیایی ،یو اقلایم دوم و بخاای از آن در

اقلیم سوم قرار میگرفت .در عصر اهلی ،قبایل عبدالقیس و بکر باو وائال در آن اا
سکونت داشتند سابوخلدون :1363 ،ج .)130 ،3سارزمیو بحاریو و روساتاهای آن تاا
اوایل تهور اسالم توسط مرزبانی ایرانی اداره میشد و یو مملکات ایاران باه شامار
میرفت .همیو امر ،زمینه گسترش دیو زرتات را در میان قبایل عبادالقیس ،بکار باو
وائل و تمیم فراهم کرد سدینوری.)621 :1992 ،
در عصر ساسانی بر منطقه بحریو ،نظارتی ویژه میشد؛ چنانکاه باه نوشاتۀ طباری،
شاپور دوم ساسانی س310-79م) قبایل شورشی ایو منطقه را سرکو

کارد و برخای از

اعرا

بیابان ،خندقی در عراق حنر کرد سآیلارز .)597 :1373 ،ساساانیان بارای تاأمیو

امنیت سرحدات عراق و تسلط بر قبایل عر

نیدیک به مرزهای عراق ،به دولت حائل
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آنان را به ایران کوچ داد سطبری :1375 ،ج .)601 ،2وی برای لوگیری از تاخت و تاز
36
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میالدی تحت ننوذ قدرت ساسانیان درآمد .پس از قدرت گرفتو اردشیر در حدود سال

آل منذر ساکو در حیره کمک میکردند و از سوی دی ر ،درصدد برآمدند ایو سیاسات
را در بحریو پیش گیرند و بر قبایل ساکو آن ا مسلط شوند .ایو روند در سیاستهای
نظامی شاپور دوم کامالً نمایان است .در منطقۀ بحریو ،به دلیل ساختار قبیلهای و فقدان
قدرت مرکیی ،امکان سیطره کامل و ود نداشت و از سوی دی ار ،و اود بیاباانهاای
وسیع در شرق جزیرة العرب باع

شده بود دولت ساساانی نتواناد نیاروی سزم بارای

سرکوبی قبایل ایو نواحی اعیام کند .بنابرایو تنها به گماردن مرزباانی در آن اا بسانده
کرده بودند.
برخی بحریو فعلی را بحریو قدیم نمیدانند ،بلکاه آن را در عربساتان باا مرکییات
هجر میپندارند سشیخی .)426 :1383 ،در اوایل تهور اسالم ،منذر بو ساوی تمیمی بر
بحریو و سیبخت ساسیبخت) بر هجار فرماانروایی مایکردناد سباالذری133 :1337 ،؛
در شرق جزیرةالعرب و در میان بنیعبدالقیس ،افرادی بر دیو زرتات بودند س اواد
علی :1422 ،ج .)78 ،8همچنیو در ایو نواحی نیایا اههای زرتاتی و ود داشات کاه
در آن زرتاتیان به عبادت میپرداختند سهمو :ج .)299 ،11پیاۀ اصلی زرتاتیان شارق
زرتاتی کار میکردند و حتی در آن ا بارای عباادت ،دو آتااکده داشاتند سهمادانی،
 .)149 :1884در عصر خسرو دوم ،ساخت آتاکدهها در نواحی مختلف شاهنااهی در
دستور کار قرار گرفت و وی دستور داد دوازده هیار ننر هیربد درایاو آتااکدههاا باه
ا رای مراسم مذهبی بپردازناد سطباری :1375 ،ج .)766 ،2باه نظار مایرساد برپاایی
آتاکده در نواحی نوبی جزیرةالعرب در راستای همیو سیاستهای مذهبی و توساعه
دینی بوده است؛ چنانکه در موارد ماابه ،در ساحل خلیج قسطنطنیه نیی اقدام به ساخت
آتاکدههاییکرده بودناد سمساعودی :1374 ،ج .)606 ،1ایاو گایارشهاای تااریخی از
معیت انبوه پیروان زرتات در نواحی مختلف شارق و ناو

گسترش دیو زرتات در ییرة العر و ....

و نو

جزیرة العرب ،کااورزی و کار در معادن باود و در معاادن آن دیاار ،هایاران
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ابواثیر :1371 ،ج.)251 ،1

جزیـرةالعـرب خبار

برپایی آتاکدههایی بودند .البته به ی دیو زرتاتی ،آیایو مایدک نیای در میاان عااایر
بنیتمیم پیروانی داشت سابورسته263 :1380 ،؛ مقدسی :1374 ،ج .)90 ،1از سران قبیله
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میدهند .از ایورو ایرانیان ساکو در ایو مناطق برای پرداختو به اماور ماذهبی نیازمناد

بنیتمیم میتوان به زرارة بو عدا

و پسرش حا ب بو زراره و همچنیو اسقار باو

حابس ،ابواسسود و د وکیع بو حسان اشاره کرد که دیو زرتاات را پذیرفتاه بودناد
سدینوری631 :1992 ،؛ ابورسته .)264 - 263 :1380 ،در پی گرایش سران قبایل ،اتباا
آنها نیی به دیو زرتات روی میآوردند.
زرتاتیان بحریو در مقایسه با زرتاتیان سایر نواحی شرقی جزیـرةالعـرب از ملاه
عمان نیی از نظر معیت افیون و هم از نظار نناوذ و اقتادار برتار باودهاناد .همچنایو
ساکنان ایو نواحی به دلیل هم وار ی با حکومت ساسانی و سواحل آن ،تأثیر بیااتری
از دیو زرتات نسبت باه ساایر ناواحی جزیـرةالعـرب پذیرفتاه بودناد س اواد علای،
 :1422ج .)269 ،12پیاااینه حضااور ایرانیااان در حااوزه نااوبی خلاایج فااار

بااه

دوران هخامنای و پیش از آن بازمیگردد  .البته ایو حضاور ناه باه سابب لاکرکاای
کنونی حاکی از ارتباط نواحی شارقی جزیـرةالعـرب باا ناواحی ناوبی ایاران اسات.
بر اسا

رواج سنتهای سانالی ،شیااه ،اشایای فلایی و کااف ساکههاای متعادد

در آن نواحی میتوان به ارتباطات تجاری و بازرگانی ایاو منااطق پای بارد؛ چناانکاه
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

در بررسیهای مناطق شرقی جزیرةالعرب حد فاصل بحریو ا ایی که ایرانیان زرتاتی
در آن ا ساکو شدند ا و کویات 26 ،مکاان اساتقرار ساساانی شناساایی شاده اسات
س .)potts et al, 1978. potts ,1984. 1990:30-48. Bibby, 1973تداوم ایو مناسبات تجاری
و بازرگانی در عصر ساساانی ،در آشانایی و انتقاال دیاو زرتاات در ناواحی شارقی
جزیرةالعرب و همچنیو در میان قبایل ایو مناطق ،تأثیری فراوان داشته است.
بحریو تحت نظارت ساسانیان ،دارای توابعی بود؛ از مله میتوان به رمیله ،واثاا،
خط ،قطیف ،ماقر ،داریو و الغابه اشاره کرد سبغدادی )181 :1981 ،که ایرانیان زرتاتی
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نظااامی ،بلکااه بااه دنبااال مناساابات تجاااری و بازرگااانی صااورت پااذیرفت .ماادارک

در آن سکونت داشتند .بحریو در قرون بعدی همچناان ای ااه اقتصاادی و معیتای
خود را حن کرده بود .چنانکه مقدسی ماینویساد «احسااء هماان بحاریو و یکای از
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است سمقدسی :1361 ،ج .)133 ،1در آستانۀ تهور دیو اسالم والی بحاریو ،مناذر باو
ساوی از قبیله تمیم بود .بنا به گیارش بالذری ،سرزمیو بحریو بخای از مملکت ایران
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قصبهها ی هجر است و بیرن و پر نخلستان و آبادان وپار معیات و محال تجاارت»

به شمار میرفت که منذر بو ساوی بر اعرا

آن حکومات مایکارد سباالذری:1337 ،

 1.)131افیون بر بحریو ا با مرکییات هجار ا در ساایر منااطق نیای ایرانیاان زرتااتی
سکونت داشتند .ماقر یکی از آن نواحی است که بنای آن را به سلیمان نبی

نسابت

میدهند سحموی :1995 ،ج134 ،5؛ افغانی ،بیتا .)240 :ماقر و قلعاه آن در مجااورت
هجر قرار داشت سهمدانی .)442 :1425 ،طبری ماقر را دژی در مقابل صنا کاه نهاری
آن دو را از هم دا کرده است ،توصیف میکند و یعقوبی آن را عیو معرفی ماینمایاد
سیعقوبی :1389 ،ج89 ،1؛ حموی :1955 ،ج.)134 ،5
بنیانگذار ماقر ،بسک پسر ماهیوذان سماهبوذ) یکی از سوارهنظاام و چاباکساواران
سپاه خسرو بود سطباری :1375 ،ج)721 ،2؛ اماا برخای وی را مکعبار سآزاذ فاروز باو
حانانان) معرفی میکنناد ساصانهانی .)109 :1961 ،بعضای مااقر را از تواباع یماماه
ج .)174 ،2ماقر از مراکی تجاری و یکی از بازارهای دهگانه و مهم عر

ااهلی باود

که در مادیاسول برپا شد و بیرگان غسان و کلاب آن را اداره مایکردناد سیعقاوبی،
 :1389ج349 ،1؛ بغدادی ،بیتا265 :؛ ابوحیان توحیدی .)77 :1424 ،ایرانیاان زرتااتی
مرزوقی77 :1417 ،؛ عانی .)115 :1421 ،ماقر در قرون بعد هم آبااد باود و یااقوت از
مسجد امع آن شهر یاد میکند سحماوی :1995 ،ج .)134 ،5زماانی کاه بااذان ،عامال
خسرو در یمو بود ،هدایا و متا هایی برای خسرو فرستاد ،اما توسط عاایر بنیتمیم در
منطقه تطا غارت شد .به دنبال ایو رفتاار عااایر بنایتمایم ،خسارو ،کاارگیار خاود
خسروفیروز سآزاد فیروز انناان) معرو

به مکعبر را در هجر باه هماراه ساپاهی از

ایرانیان برای سرکوبی بنیتمیم اعیام کرد ،اما آنها از هجر به سوی ماقر گریختند؛ ولی
مکعبر آنها را به بهانه در اختیار نهادن آذوقه و به قولی دادن ولیمه و ضیافتی باه درون
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 .1مورخان دی ری همچون طبری ،ابوهاام و ابوسیدالنا  ،وی را حاکم بحریو معرفی میکنند سطبری:1375 ،
ج324 ،2؛ ابوهاام :1375 ،ج357 ،2؛ ابو سید النا  :1414 ،ج324 ،2؛ ابو وزی :1415 ،ج119 ،1؛ نویری،
 :1423ج ،)116 ،18اما ابو حیم و قلقاندی از وی به عنوان حاکم هجر یاد کردهاناد ساباوحایم232 :1403 ،؛
قلقاندی :1400 ،ج.)270 ،1

گسترش دیو زرتات در ییرة العر و ....

نیی به همراه قبیله عبدالقیس و تمیم در آن حضوری فعال داشاتند سافغاانی ،بایتاا24 ،؛
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ساصنهانی :1415 ،ج )56 ،9و برخی آن را از شهرهای هجر مایدانناد سحماوی:1995 ،

قلعه ماقر کااند ،مرداناان را به قتل رساند و پسراناان را اخته کرد و سپس با کاتی
به ناید خسارو انوشایروان فرساتاد سطباری :1375 ،ج723 ،2؛ اصانهانی109 ،1961 ،؛
بغدادی279 :1981 ،؛ بالذری :1417 ،ج375 - 374 ،11؛ عسقالنی :1415 ،ج.)396 ،5
از دی ر نواحی که ایرانیان در آن ساکو شدند و دیاو زرتاات در آن رواج داشات،
واثا بود که از توابع خط به شمار میرفت سحماوی :1995 ،ج174 ،2؛ ذهبای:1993 ،
ج .)73 ،3قدامه آن را از قلعههای بحاریو و سااکنان آن را ترکیبای از عار

و ایرانای

می داند سبغدادی .)279 :1981 ،قبیله عبدالقیس از سااکنان آن بودناد سبغادادی:1412 ،
ج .)353 ،1بر اسا

گیارش مقدسی ،ایو منطقه تحت نظر مخارق بو نعمان ا کارگیار

دولت ساسانی ا اداره میشد سمقدسی :1374 ،ج)847 ،2؛ اما به دنبال دعوت پیامبر
از منذر بو ساوی ،برخی از ساکنان واثا به اسالم گرایش پیدا کردند .با ایو و ود در
است .پس از رحلت پیامبر

و در زمان خالفت ابوبکر ،در ریاان ناگهاای رده،

اهالی واثا از خلینه رویگردان شدند .خلینه نیی عالء الحضارمی را باه ناگ آنهاا
فرستاد .عالء موفق به محاصره و کاتار آنان شد و تجهییات و غنایم فراوانی به دسات
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

آورد سابو وزی :1412 ،ج .)84 ،4از ایو نگ در منابع تاریخی با نام «یوم واثا» یااد
شده است سواقدی :1374 ،ج350 ،3؛ ذهبی ،بیتا :ج .)37 ،3پس از شکسات و قلاع و
قمع ساکنان واثا ،عالء به سمت قطیف رفت .گروهی از ایو ایرانیان شکساتخاورده
در قطیف مع شده بودند ،اما به محض رسیدن سپاهیان عالء حضرمی ،به ساوی زاره
گریختند و برای دفا از خود ،در آن ا موضع گرفتند .دو سپاه در ناحیاه خاط باا هام
درگیر شدند ،اما به دلیل فوت ابوبکر ،در نگ وقنهای پیش آمد .با به خالفت رسایدن
عُمر ،آنان تقاضای صلح کردند و عالء نیی با آنان قرارداد صلح منعقاد نماود سواقادی،
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منابع تاریخی درباره ارسال نامه از سوی پیامبر

به مردم واثا ،گیارشی ثبت نااده

 :1373ج.)325 ،4
از دی ر نواحی بحریو که ایرانیان در آن حضور داشتند ،منطقه اسبذ بود که ساکنانش
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بحریو می داند که منذربو ساوی از طر

دولت ساسانی در عهد رساول خادا

بار

آن ا فرمانروایی میکرد .وی در ادامه آورده است که عبداهلل باو زیاد ،هماان اسابذی
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را زرتاتی معرفی کردهاند س واد علی :1422 ،ج .)203 ،7بالذری اسبذ را روساتایی در

است که به قریه اسبذ در هجر منسو

بوده و آنان اسب میپرستیدند سباالذری:1337 ،

113؛ ابوناصرالدیو :1993 ،ج211 ،1؛ ابوماکوس :1990 ،ج .)120 ،1برخی مورخان باه
اشتباه ،آنان را اسبپرست معرفی میکنند؛ اما در واقع اسبذ به مانناد ارگباذ ،مقاامی از
مناصب اداری ا نظامی ساسانیان باود سطباری :1375 ،ج )626 ،2کاه از طار
ساسانی و در عصر خسرو بر بحریو گماشته شده بود و اعرا
وی در فارسی اسپیدویه ا به معنای سانیدرو ا باود کاه اعارا

دولات

را حقیر میشامرد .ناام
معار

آن را باه کاار

میبردند سحموی :1995 ،ج.)215 ،1
الغابه ،از دی ر شهرهای بحریو بود که ایرانیان زرتااتی در آن اا ساکونت داشاتند
ساخباری .)125 :1397 ،در روستاها و بادیههای یمامه نیی گروهی از زرتااتیان زنادگی
میکردند .بیاتر آنان به کااورزی و کار در معادن ماغول بودند؛ چرا که سرزمیو یمامه
زاره در نیدیکی قطیف نیی از شهرهای ماهور بحریو به شمار میرفت .ایو شاهر از
مله مراکی اداری بود که توسط مرزبانی ایرانای اداره مایشاد .مرزباان زاره در عصار
خالفت ابوبکر و در ریان نگهای رده متحصو شد و نسبت باه ا ارای دساتورات
قطیف تجمع کردند و از پرداخت ییه سر باز زدند؛ اما در عصار خالفات عمار ایاو
نافرمانیها سرکو

شد ساخباری125 :1397 ،؛ عانی .)81 :1421 ،آنگونه که پیداسات،

ایرانیان زرتاتی بیاتر در نو
اعرا

شرق جزیرةالعرب و بحریو ساکو بودناد .طاواینی از

نیی به دلیل هم واری با ایو منطقه ،به دیو زرتاتی گرویدند .علت اصلی تمرکی

زرتاتیان در ایو نواحی ،هم واری با قلمارو ساساانیان و دلیال دی ار ،فاراهم باودن
زمینه های تجاری و و ود معادنی منطقه بود که ایرانیان را ذ

خاود مایکارد .البتاه

گسترش دیو زرتاتی در مناطق نوبی و شرقی جزیرةالعرب را باید در مستعمره بودن

گسترش دیو زرتات در ییرة العر و ....

دست اه خالفت سرپیچی کرد .در آن هن ام ،زرتاتیان آن مناطق به وی پیوستند .آنان در
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سرشار از معادن غنی زیرزمینی بود س واد علی :1422 ،ج.)270 ،12

ایو نواحی و همچنیو حمالت نظامی به آن مناطق ستو و کرد .برای نموناه ،دیاو
گسترش دیو مهر در اروپا ،ال ویی ماابه پیانهاد میکنند سمیداپاور و دی اران:1394 ،
 356؛ اوسنسی20 - 19 :1387 ،؛ ورمازرن31 :1380 ،؛ ویل.)582 :1385 ،
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زرتات در ریان لاکرکای نظامی وارد یمو شده بود؛ چنانکاه پژوهاا ران ،بارای

عمان نیی از دی ر نواحی شرقی جزیرةالعرب بود کاه از حضاور و کنتارل ساساانیان
باار آن ااا کمتاار خبااری آمااده اساات .در فهرساات فتوحااات شاااپور اول س272-241
میالدی) ایو استان به عنوان بخای از شاهنااهی ساساانی معرفای شاده ،اماا احتمااسً
در پایان قرن سوم میالدی ،سیطره ساسانیان بر منطقاه میباور باه اتماام رسایده اسات
س1958; Gignoux 1971: 93

 .)Maricqایااو منطقااه دوباااره در اوایاال دورۀ ساالطنت

خسروانوشیروان س 578/79-531می الدی) تحت کنترل ساسانیان درآمد .بر اسا

مناابع

تاریخی ،در اواخر دورۀ سلطنت خسرو انوشیروان ،بیو ساسانیان و شاه محلی عر
نام وسندَ 1معاهدهای بسته شد که در آن ،کنترل مناطقی از عمان باه اعارا

به

و کنتارل

مناطقی نیی به حکماران ،ارتاایان ،درباریاان و مالکایو ساساانی واگاذار شاده اسات
س.)Wilkinson 1973, 1975, 1977: 122-136
روابااط نیدیااک آن منطقااه بااا ایااران در طااول دورۀ ساسااانی اساات

س2002

باستان شناسان در نواحی شمالی عمان ا یعنی سواحل نوبی خلیج فار

.)Kennet,

ا پاسا اهی

ساسانی که وتینه حراست از راههای تجاری دریایی را داشته نیی یافتهاند که نوشتههای
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

تاریخی را تأیید میکند سدکااردی .)1394 ،سارزمیو عماان در دوره ساساانیان پاسا اه
برونمرزی ایران و حلقه ارتباطی در میان نقاطی بود که شاهان ایران میکوشیدند از ایو
نواحی ،بازرگانی اقیانو

هند را زیر نظر ب یرند و ای پایی در ناواحی حاصالخیای

حضرموت و یمو به دست آورند سباسورث .)716 :1373 ،با ایو و ود ،دربااره منطقاۀ
عمان در دورۀ ساسانی تا برآمدن اسالم ،اطالعات اندکی مو ود است.
مناسبات پیامبر

و زرتشتیان جزیرةالعرب

پس از نامهن اریهاای رساول خادا

باه ساران کااورهای اطارا
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با و ود نوسانات در روابط سیاسی ،مواد فرهن ی عمان بهویژه سانال ،ناااندهنادۀ

و تحاوست

پیشآمده درباره گرایش برخی ساکنان بحریو و یمو باه اساالم یاا پاذیرش پرداخات
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اندکی در ایوباره آمده است .برخی اسبذیون را به عنوان حاکمان عمان معرفی میکنناد
1. Julanda
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ییه ،عمان نیی ایو تحوست را پذیرفت و پات سر گذاشت؛ اما در منابع گیارشهای

که رسول خدا
 .)52بر اسا

به آنها نامه نوشت و آنان را به اسالم دعوت کرد سابوعبیده ،بایتاا:
ایو گیارشها بخش اعظمای از سااکنان عماان ،پرداخات ییاه را بار

پذیرش اسالم تر یح دادهاند کاه حکایات از حضاور گروهای از اهال کتاا

ا یعنای

زرتاتیان ا در آن منطقه دارد .به گنتاۀ باالذری ،حتای در روزگاار خالفات عباسای و
حکومت هارون الرشید ،اهل ذمۀ آن نواحی ییه پرداخت میکردناد سباالذری:1337 ،
 )112که برحن دیو آنها دسلت دارد.
هجر ،یکی دی ر از نواحی زرتاتینایو بحریو به شمار میرفت که در پای دعاوت
پیامبر

مرزبان آن ساسیبخت ،سی بخت) باه اساالم گرویاد سعساقالنی :1995 ،ج،1

 .)343به دنبال آن ،بخای دی ر از زرتاتیان اسالم آوردند و گروهای دی ار نیای بارای
حن دیو زرتات ،پذیرش و پرداخت ییه را تر یح دادناد .اهاالی هجار از اعارا
حاکم هجر میداند سابوزنجویه .)113 ،1406 ،گسترش دیو زرتات در ایو منطقه باید
به دنبال نظارت و کنترل و اعیام فرماندهان نظامی ساساانی و سربازانااان و همچنایو
تجارت فیمابیو ست و و کرد .درباره اسالم آوردن اسیبخت ،اباوساعد دو گایارش
پاسخ داد« :اقر  ،نامه شناعت شما و قومت را نید مو آورده است .مو شناعت شما را
میپذیرم .اگر پیش مو آیی تو را گرامی می دارم و اگر در ای خود بناینی بااز تاو را
گرامی میدارم .مو هدیه کسی را طالب نیستم و در ایو حال اگر تو هدیاهای بنرساتی
خواهم پذیرفت» سواقدی :1374 ،ج262 ،1؛ ابوزنجویه .)136 ،1406 ،رسول اکارم
در ادامه ،رفتارهای اخالقی وی را میستاید و یادآور میشود که در امر نمااز ،زکاات و
محبت به مؤ منان مراقب باشد .پس از اساالم آوردن اسایبخت ،پیاامبر
فرزندان عبداهلل خطا

قاوم وی را

میکند .از ایورو در منابع ،وی با نام اسایبخت باو عباداهلل یااد

گسترش دیو زرتات در ییرة العر و ....

متناوت ارائه میدهد؛ نخست آنکه اسیبخت برای پیامبر

نامه نوشت و آن حضارت
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تمیم ،بکر بو وائل و عبدالقیس بودند سباالذری .)113 :1337 ،اباوزنجویاه اسابذیو را

شده است سواقدی :1374 ،ج .)262 ،1ابوساعد در روایتای دی ار آورده اسات کاه در
سنارش کرد و فرمود« :شناعت نمایندگانی که از سرزمیو هجر آمده بودند را پاذیرفتم،
در صورتی که می توانستم شما را از هجر بیرون کنم .از فرستادگانی که نید شما میآیند
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نامهای که پیامبر

به اهالی هجار نوشات ،آناان را باه پرهییکااری و تار

از خادا

فرمانبرداری کنید» سهمو).
نخستیو گیارشهای تاریخی بیان ر ایو است که رسول خدا
درصدد دعوت اهل کتا

از طریق ارسال نامه

ساکو در نواحی شرقی و ناوبی جزیـرةالعـرب باه اساالم

برآمد .نام زرتاتیان تنها یک بار در قرآن کریم ،آن هم با عنوان «مجو » باه صاراحت
آمده است .به استناد آیۀ  17سورۀ حج ،زرتاتیان در زمرۀ اهل کتا

هستند و باه نظار

می رسد مبنای رفتار پیامبر با زرتاتیان همیو آیه شرینه بوده که میفرماید:
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هادُوا وَالصَّابِئِینَ وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أَشْرََُُوا
إِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلى ُُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ .

بنا به گیارش ابوهاام و ابوساعد ،در پای ناماهن ااری پیاامبر اکارم

باه ساران

کاورها و حکومتهای اطرا  ،ساکنان یمو بر ایو مهم آگاه شادند و بااذان ا حااکم
گروهی از ایرانیان ،از مله سردارانی همچون فیروز دیلمای ،اساالم آوردناد .ایرانیاان
زرتاتی یمو ،همان ایرانیانی بودناد کاه از طار

خسارو انوشایروان بارای سارکوبی

حبایها به آن ا اعیام شدند و اساتقرار یافتناد ساباوهااام :1375 ،ج47 ،1؛ واقادی،
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

 :1374ج ،245 ،1ج417 ،6؛ دینوری84 :1992 ،؛ فاکهی :1424 ،ج.)224 ،5
گسترش امعه ایرانی در سرزمیو یمو با انتاار دیو زرتات همراه باود .از ایاورو
برخی قبایل در بخشهای نوبی و شرقی جزیرةالعرب ،باه ایاو دیاو گرویدناد .و در
صنعا ،ذمار ،ردا  ،ثات ،عدن و یاان ساکو شادند سالااجا  .)74 :1989 ،در برخای
منابع ،به نیایا اههای زرتاتیان و معاادنی اشااره شاده اسات کاه در اختیاار ایرانیاان
زرتاتی بود و بیش از هیار ننر در آن معادن کار میکردناد سهمادانی .)149 :1884 ،از
سوی دی ر ،دیو زرتات توانسته بود به وسیله برخی از بیرگان قبیله کنده که در رأ
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ایرانی یمو ا که از طر

خسرو به حکومت آن دیاار منصاو

شاده باود ،باه هماراه

آن حارث بو عمرو کندی قرار داشت ،گسترش یابد سبکری :1375 ،ج .)74 ،1ایو قبیله
ابتدا در بحریو و مااقر سااکو بودناد ،اماا پاس از قتال الجاون ا رئایس قبیلاه ا باه
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خوسن بود اشاره دارد سحموی ،1995 ،ج .)407 ،2و اود آتااکده در خاوسن ،بیاان ر
حضور فعاسنه زرتاتیان در آن ناواحی اسات .از طرفای ایاو گایارشهاای تااریخی،
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حضرموت مها رت کردند سهمو :ج .)73 ،1یاقوت حموی نیای باه آتااکدهای کاه در

پراکندگی پیروان دیو زرتات را در ناو

شارقی جزیـرةالعـرب باه خاوبی ترسایم

میکنند .به همیو دلیل ،با تو ه به ایو گستره و پراکندگی ،پیاامبر
آنان به دیو دید برآمد؛ چرا که مناطق تحت کنترل اهل کتاا

درصادد دعاوت

باهویاژه زرتااتیان ،از

مناطق مهم در عرصه تجاری و بازرگانی به شمار میرفت .به طوری که میتوان گنات
نبض اقتصادی جزیرةالعرب در ناواحی شارقی در اختیاار ایرانیاان زرتااتی و ناواحی
نوبی جزیرةالعرب در اختیار اهل کتا

ایو نواحی که زرتاتیان بخش اعظمی از آنها

بودند ،قرار داشت .از ایورو رساول خادا

عاالء حضارمی را باه بحاریو فرساتاد

1

سمسعودی.)239 :1365 ،
ابوطوطون در گیارشی ،ارسال نامه از سوی پیامبر

به سوی منذر را پس از صلح

حدیبیه آورده است سابوطوطاون .)59 :1407 ،دربااره مضامون دو ناماهای کاه رساول
خدا

برای منذر بو ساوی فرستاد ،تناوتهایی و ود دارد .اولیو نامۀ پیامبر

که

مو احمد ،فرستاده خدا هستم .شهادت میدهم ی او خدایی نیست .شما را به
اطاعت از خدا و رسول خدا توصیه میکنم.

را برای مردمش خواند و پس از پذیرش اساالم ،در اوا

آن حضرت نوشت:
یَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنِّی قَََأْتُ ُِتَابَكَ عَلَى أَهْلِ الْبَحََْیْنِ فَمِنْهُمْ مَرنْ أَََر َّ اسِسْر مَ
وَأُعْجِ َ بِهِ وَدَخَلَ فِیهِ ،وَمِنْهُمْ مَنْ ََُِهَهُ ،وَ بِأَرْضِی مَجُروسٌ ،وَ یَهُرودٌ ،فَأََْردِ ْ
إِلَیَّ فِی ذَلِكَ أَمََْك؛

(واقدی:1374،ج248،1؛ابنطوطوون60:1407 ،؛قاضویابرقوو،

:1377ج)1026،3

 .1درباره سال اعیام عالء حضرمی به بحریو ،بیو مورخان اختال نظر و ود دارد .بالذری و طبری اعیام وی را
در سال شام هجری میدانند سبالذری115 ،1337 ،؛ طبری :1375 ،ج .)1133 ،3البته بالذری مردد است که به
بحریو اعیام شده یا هجر سبالذری  .)116 - 115 :1337همچنیو ایو مورخان در ایی دی ر ،اعیام وی را در
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سال هاتم آوردهاند سبالذری 113 ،1337؛ طباری :1375 ،ج .)1161 ،3ساایر مورخاان همچاون اباوهااام،
مقرییی ،سهیلی ،قاضی ابرقو ،ابواثیر و ابوخلدون ،سال هاتم هجری و بعد از فتح مکه را سال اعیام عالء به
نید منذر بو ساوی میدانند سابوهاام :1375 ،ج357 ،2؛ مقرییی :1420 ،ج305 ،1؛ سهیلی :1421 ،ج467 ،7؛
قاضی ابرقو :1377 ،ج1026 ،2؛ ابواثیر :1371 ،ج245 ،7؛ ابوخلدون :1363 ،ج.)459 ،1

گسترش دیو زرتات در ییرة العر و ....

منذر نیی نامه پیامبر

سقلقاندی :1987 ،ج)353 ،6
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اعالء حضرمی آن را نید منذر بو ساوی بُرد ،بدیو مضمون بود:

ای پیامبر خدا! مو نوشته تو را برای مردم بحریو خواندم .شاماری از آناان باه
اسالم گرویدند و برخی دی ر نپذیرفتند .باا تو اه باه ایاوکاه در کااور ماو
زرتاتیان و یهودیان زندگی میکنند ،درباره آنان فرمان خود را اعالم کنید.

در پاسخ نوشت:

رسول خدا

درود خدا بر تو! مو همراه تو ،خدای یکتا را میستایم .نامه شما به مو رسید و
از محتوای آن مطلع شدم .پس هر کس نماز ب ذارد و به قبلاه ماا روی آورد و
از گوشت حیوانات سربریده سذبایح) ماا بخاورد ،مسالمان اسات و در کناف
حمایت خدا و رساولش خواهاد باود.

سابویوساف131 :1382 ،؛ باالذری115 :1337 ،؛

ابوعبیده بیتا53 :؛ طبری :1375 ،ج)1161 ،3

همچنیو پیامبر

به منذر بو ساوی یادآور شده بود که تا زمانی که نیکوکار باشاد،

می تواند به عنوان فرماندار ایاان در آن ا باقی بماند؛ در غیر ایو صورت ،عیل خواهد
اخذ شده ،تأکیدی ویژه داشت سهمو .)262 :پیاامبر

در ایاو ناماه ،محادودیتهاای

ا تماعی وضع کرده بود؛ از مله ایوکه مسلمانان نباید از ذبیحه آنان بخورند و از بیو
آن ها زنی اختیار کنند سطبری :1375 ،ج1161 ،3؛ ابوعبیده ،بایتاا83 :؛ واقادی:1374 ،
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

ج248 ،1؛ ابوعساکر :1415 ،ج131 ،6؛ ابوطوطون :1407 ،ج .)364 ،11کسانی که دیو
خود را حن کردند ،مکلف به پرداخت ییه بودند که مقدار آن بارای هار فارد باالغ
عبارت از یک دینار یا معافری بود سابویوسف ،بیتا131 :؛ ابوعبیده ،بیتاا51 :؛ واقادی،
 :1374ج248 ،2؛ بالذری.)115 :1337 ،
از رفتار رسول خدا

با اهل بحریو چنیو برمیآید که در آن سرزمیو ،هیچ ن ی

رخ نداد و از سوی دی ر ،ایاان کسی را مجبور به تغییر و ترک اعتقاداتش نکرد و آنان
را در پذیرش اسالم یا حن دیو خود به شرط پرداخت ییه ،مختار گذاشت .البتاه از
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شد سواقدی :1374 ،ج .)248 ،1آن حضرت بر معآوری و فرستادن سریع ییاههاای

منظر ا تماعی ،گرایش نیافتو به اسالم از سوی زرتاتیان ،محدودیتهایی بارای آناان
ایجاد میکرد و آن ایوکه روابط ا تماعیشان در برخی سطوح محدود میشد؛ چرا کاه
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در بازار زرتا تیان و ود داشت استناده کنند و ایو امر از منظار اقتصاادی باه سااختار
بخای از بازار زرتاتیان لطمه وارد میکرد؛ زیرا طیاف عظیمای از سااکنان باه اساالم
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مسلمانان قادر به ازدواج با آنان نبودند .همچنیو مسلمانان نمیتوانستند از ذباایحی کاه

گروش پیدا کرده بودند .بنابرایو خریداران ذبایح در بازار زرتاتیان ،تنهاا پیاروان دیاو
زرتاتی بودند و در ایو بخش ،با رکود موا ه شدند؛ اماا در ساایر مناسابات و رواباط
ا تماعی ،هیچ گونه محدودیتی اعمال ناده بود و آنان همچنان بخای از امعه اسالمی
به شمار میرفتند و از حقوق شهروندی برخوردار بودند .بدیو ترتیب پیامبر

بادون

استناده از ابیار طرد ا تماعی ،آنان را به عناوان یاک شاهروند در امعاه پاذیرفت .از
زرتاتیانی که تازه به اساالم گراییاده بودناد را ملایم کارد

سوی دی ر ،رسول خدا

فرزنداناان را به گروش به دیو زرتات تاویق نکنند؛ یاکدهام خرماا و یاکبیساتم
حبوباتاان را به مانند سایریو پرداخت کنند و هرچه در زمان مسلمان شدن داشتهاند از
آن خودشان است ،به ی آتاکده که باید از آن پیامبر

باشد سباالذری115 :1337 ،؛

عاملی :1403 ،ج .)197 ،1همچنیو آن حضرت بر نماز گیاردن به سوی قبله و اساتناده
میکرد ،باید برای هر فرد مون

و مذکر دینااری مایپرداخات .سارپیچی از پرداخات

ییه ،به منیلۀ آماده شدن برای نگ با خدا و رسولش میباود و زیاارت آتااکده باا
نیت شرک به خدا و انکار نبوت پیامبر

در پی مقابله و ایجاد ناامنی در منطقه نبود؛ هرچند در نامهای که باه

اهالی هجر نوشت ،یادآور شاد کاه تواناایی مقابلاه و اخاراج آناان را دارد ،اماا چنایو
نمیکند .با تو ه به ایوکه ایو نواحی از نظر اقتصادی و تجاری از مناطق مهم به شمار
میآمد و همه ساله در اواخر ربیع الثانی بازار تجاری در آن ا برپا میشاد ،پیاامبر
نمیخواست با ایجاد فضای ناامو و تهدیدآمیی به اقتصاد و تجارت منطقه ضربه بیناد و
آن را از رونق بیندازد ستوحیدی .)77 :1424 ،از سوی دی ر ،میایان ییاه پرداختای از
ایو نواحی برای گسترش اسالم به سایر نواحی میتوانست منید واقع شاود .افایون بار
ایوها ،شرایط خاص زراعی و نخلستانهای عظیم خرما ،منطقۀ هجر را به «معدن خرما»

گسترش دیو زرتات در ییرة العر و ....

رسول خدا

ممنو شد سابوزنجویه.)113 :1406 ،
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از ذبایح مسلمانان تأکید فرموده بود و در غیر ایو صورت ،اگر کسی دیو خود را حن

تبدیل کرده بود سهاشمی )196 :1413 ،و همیو امر باه اهمیات ایاو ناحیاه مایافایود.
نواحی بود؛ چرا که تخریب و از بایو رفاتو روناق اقتصاادی آن ،هایچ مننعتای بارای
مسلمانان به همراه نداشت.
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بنابرایو رسول خدا

بیاتر درصدد حن و استناده از مناابع سرشاار اقتصاادی ایاو

پس از اسالم آوردن منذر بو ساوی ،وی از طر
منصو

پیاامبر

باه حکومات بحاریو

شد و عالء حضرمی نیی کارگیار آن حضارت در بحاریو گردیاد .اماا پاس از

چندی عالء عیل شد و رسول خدا

اَبان بو سعد بو عااص را اناایو وی کارد.

پیامبر به عالء حضرمی دستور داد با بیست مرد از قبیله عبادالقیس باه حضاور ایااان
بروند .عالء به حضور پیامبر رفت و مناذر باو سااوی را باه انااینی خاود گماارد.
نمایندگان از عالء حضرمی شکایت کردند .به همیو دلیل ،پیامبر

وی را عایل کارد

سواقدی :1374 ،ج .)324 ،4منذر همچنان بر حکومت بحریو بود تا ایاوکاه در اواخار
عمر رسول خدا

وی نیی بیمار شد و به فاصلهای اندک از رحلت پیامبر

وی نیی

درگذشت سطبری :1375 ،ج1437 - 1436 ،4؛ اباواثیار :1371 ،ج .)77 ،8سایبخت یاا
مکعبر مرزبان هجر نیی در نگهای رده ا در دوره خالفت ابوبکر ا به دست طرفة بو

نتیجهگیری

شرایط متناوت و مناسب اقلیمی ،غرافیایی و طبیعی ،از مله معادن پرشمار طال و
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

سنگها ی قیمتی و همچنیو موقعیت ویژه تجاری در زمینه صادرات کاس ،مواد معدنی و
طبیعی و قرار گرفتو بیو تجارت شرق و غر

و نقش واساطهگاری ،اهمیات یماو را

برای ساسانیان و رقیباان ا یعنی رومیان ا دوچندان کرده بود .به سابب و اود همایو
آ

و هوای مساعد ،مناتر طبیعی و زیبا ،محصوست کاااورزی متناو و مناابع غنای

طبیعی و معدنی بود که رومیان ،ایو منطقه را عربستان خوشبخت میخواندند .ساسانیان
و رومیان بر اهمیت یمو کامالً واقف بودند و رقابت بیو آنها ناشی از همایو شارایط
راهبردی یمو بود .بنا به گیارش منابع تاریخی ،نخستیو طیف ورود ایرانیان زرتاتی به
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العبد کاته شد سعسقالنی :1409 ،ج.)194 ،2

یمو ،به دوره شاهنااهی ساسانی برمیگردد .تو ه ساسانیان به یمو با تو ه به نکااتی
که گنته شد ،اتناقی نبود؛ اما گیارش منابع تاریخی ،ورود ایرانیان زرتاتی به یمو را در
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در حالی که بر خال

نوشتۀ برخی مورخان ،ساسانیان به اهمیت یمو واقاف بودناد و

درصدد تأمیو منافع اقتصادی ،تجاری و سیاسی خاود برآمدناد .از طرفای رقاباتهاای
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قالب روایتی داستانگونه که بیو خسرو و سیف بو ذییین روی داد ،محدود کردهاناد؛

سیاسی و مذهبی بیو ساسانیان و رومیان به عنوان دو رقیب نیرومند در دنیای آن روز را
نباید نادیده گرفت .ایرانیان زرتاتی در دو مرحله و از طریاق لاکرکاای نظاامی وارد
نواحی نوبی جزیرةالعرب شدند و سپس ایو سرزمیو را به قلمرو ساسانیان افیودناد.
سپس حکمرانانی ایرانی بر آن ا حکومت کردند و در ایو مدت ،دیو زرتات در میان
قبایل نو

جزیـرةالعـرب گساترش یافات و در منااطق مختلاف ،اقادام باه برپاایی

آتاکدههایی برای عبادت کردند.
گسترش و استقرار ایرانیان زرتاتی در شرق جزیرةالعرب بهویژه بحریو و عماان در
مقایسه با نواحی نوبی جزیرةالعرب کامالً متناوت است .ایاو مناسابات ،بازرگاانی و
تجاری بود که بیاتریو تأثیر را در گسترش دیو زرتات در ایو مناطق داشت .از طرفی
ساسانیان برای کنترل و نظارت بر خلیج فار

و نواحی نوبی آن ،نیازمند اساتقرار در

است .با تهور اسالم ،قادرت ساساانیان در جزیـرةالعـرب رو باه افاول نهااد .در پای
نامهن اریها پیامبر

با کاورهای مجاور و برخی نواحی داخلای جزیـرةالعـرب کاه

زرتاتیان در آن اقامت داشتند ،شاهد گروش آنان به اسالم و پذیرش نظام ییه هستیم؛
رفتو به مدینه ،یو یاران رسول خدا

شدند .در روابط بیو پیامبر

با زرتااتیان،

مبنای برخورد ،همزیستی مسالمتآمیی و پرهیی از نگ باود؛ اماا در رواباط ا تمااعی
فیمابیو ،رسول خدا
فرمود.

در امر ازدواج و ذبایح ،برای مسلمان محدودیتهاایی اعماال

گسترش دیو زرتات در ییرة العر و ....

به ویژه در یمو که ایرانیان مقیم به تبعیت از باذان ،غالباً اسالم آوردند و برخی از آنان با
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ایو نواحی بودند که و ود پاس اههای نظامی با معمااری ساساانی مؤیاد ایاو مطلاب

منابع

ا آیلرز ،ویلهلم س1373ش)« ،ایران و بیوالنهریو» ،تـاریخ ایـران کمبـریز از سـلوکیان تـا
فروپاشی دولت ساسانیان س لد ساوم ،قسامت اول) ،گردآورناده :احساان یارشااطر،
تر مه :حسو انوشه ،تهران ،امیرکبیر.

ا ابوابی شیبه ،ابوبکر عباداهلل باو محماد س1409ق) ،الماـن
تحقیق :کمال یوسف الحوت ،ریا

فـی االحادیـ

و اثاـار،

 ،مکتبة الرشد ،چاپ اول.

ا ابو اثیر ،عیالدیو علی س1371ش) ،الکامل (کامل تاریخ بزرگ اسـالم و ایـران  ،تر ماه:
ابوالقاسم حالت و عبا

خلیلی ،تهران ،مؤسسه مطبوعاتی علمی.

ا ابو وزی ،مال الدیو ابوالنرج س1421ق) ،المنتظ فی التاریخ االم والملوک ،تحقیاق:
مهدی عبدالقادر عطا و مصطنی عبدالقادر عطا ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.
تهران ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهن ی.
ا ابو خلکان ،ابوالعبا

شمس الدیو احمد س1900م) ،وفیات االعیان و انباء ابنـاء الزمـان،

سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

تحقیق :احسان عبا  ،بیروت ،دارصادر.
ا ابو رسته ،احمد بو عمر س1380ش) ،االعال النفیسه ،تر مه :حسیو قره چانلو ،تهران،
امیرکبیر.
ا ابو زنجویاه ،ابواحماد حمیاد باو مخلاد س1406ق) ،االمـوال ،تحقیاق :شااکر ذیاب،
السعودیه ،مرکی الملک فیصل للبحوث و الدراسات اسسالمیه.

ا ابو سید النا  ،محمد بو محمد س1414ق) ،عیون االار فی فنون المغازی و الشـمائل و
السیر ،تحقیق :محمد رمضان ،بیروت ،دارالقلم.

ا ابو طوطون الدماقی ،شمسالدیو محمد س1407ق) ،اعالم السـائلین عـن الکتـ

سـید
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ا ابو خلدون ،عبدالرحمو س1363ش) ،تـاریخ ابـنخلـدون ،تر ماه :عبدالمحماد آیتای،

المرسلین البنطولون ،بیروت ،بینا ،چاپ دوم.
ا ابوعساکر ،علی بو حسوس1415ق) ،تاریخ دمشق ،تحقیق :عمرو بو غرافـة العماروی،
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ا ابو قیم وزی ،محمد بو ابیبکر س1415ق) ،زاد المعاد ،بیروت ،مؤسسة الرساله ،چاپ
بیست و دوم.
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بی ا ،دارالنکر.

ا ابو کثیر ،اسماعیل بو عمر س1408ق) ،البدایة و النهایة ،تحقیق :علی شیری ،بیروت ،دار
احیاء التراث العربی ،چاپ اول.

ا ابومااکوس ،علای باو هبـة اهلل س1411ق) ،االکمـال فـی رفـد االرتیـاب عـن المؤتلـ
والمختل

فی االسما ء و الکنی واالنساب ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.

ا ابو ناصرالدیو ،محمد بو عبداهلل س1993ق) ،توضیح المشتبه فـی ضـبط اسـماء الـرواة و
انسابه و القابه و کناه  ،تحقیق :محمد نعیم العرقسوسی ،بیروت ،مؤسسة الرساله.
ا ابو هاام ،ابومحمد عبدالملک س1375ش) ،السیرة النبویة ،تر ماه :سیدهاشام رساولی
محالتی ،تهران ،انتاارات کتابچی ،چاپ پنجم.
ا ابوعبیده ،قاسم بو سالم سبیتا) ،االموال ،تحقیق :خلیل محمدهرا  ،بیروت ،دارالنکر.
ا ابویوسف ،یعقو

بو ابراهیم سبیتا) ،الخراج  ،تحقیق :عبدالرئو

سعد و سعد حساو

ا اخباری ،خلیفة بو خیاط س1397ق) ،تاریخ خلیفة بن خیاط ،بیروت ،دارالقلم.
ا اصنهانی ،ابوالنرج علی بو الحسیو س1415ق) ،االغانی ،بیروت ،داراحیاءالتراث العربی.

ا اصنهانی ،حمیة بو حسو س1961م) ،تاریخ سنی ملوک االرض و االنبیاء علیه الاالة و
ا افغانی ،سعید سبیتا) ،اسوا العرب فی الجاهلیة واالسالم ،بی ا ،بینا.
ا اللهیاری ،فریدون س1386ش) « ،بررسی تحلیلی اهدا

راهبردی نظام ساسانی و اقدام

خسرو اول در یمو» ،فصلنامه علمی ا پژوهای علوم انسانی دانشگاه الزهراء  ،سال
هندهم ،شماره .66
ا اندلسی سابو حیم) ،ابومحمد علی بو احمد س1403ق) ،جمهرة انساب العرب ،بیاروت،
دارالکتب العلمیه.
ا اوسنسی ،دیوید س1387ش) ،پژوهشی نو در میتراپرستی ،تر مه و تحقیق :مریم امینای،

گسترش دیو زرتات در ییرة العر و ....

السالم ،بیروت ،مکتبة الحیاة.
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محمد ،قاهره ،المکتبة اسزهریه.

تهران ،چامه ،چاپ سوم.
مطبعة زهران.

ا باسورث ،کیلنورد ادموند س1373ش)« ،ایران و تازیان پایش از اساالم» ،تـاریخ ایـران
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ا اهدلی ،محمد بو علی س1348ق) ،نثر الدر المکنون مـن فاـائل یمـن المیمـون ،مصار،

کمبریز از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسـانیان س لد سوم ا قسمت اول) ،گردآورنده:
ا حسان یارشاطر ،تر مه :حسو انوشه ،تهران ،امیرکبیر.
ا بغدادی ،ابو عنر محمد بو حبیب سبیتا) ،المحبر ،تحقیق :ایلذه لیختو شتیتر.

ا بغدادی ،صنی الدیو عبدالمؤمو بو عبدالحق س1412ق) ،مراصد اطـالع علـی اسـماء و
االمکنة و االبقاع ،بیروت ،دار الجیل.
ا بغدادی ،أبوالنرج قدامة بن جعفر بن قدامة بو زیاد س1981م) ،الخراج و صناعة الکتابة،
بغداد ،دارالرشید للنار.
ا بکری ،صالح سبیتا) ،تاریخ حارموت سیاسی ،بی ا ،بینا.
ا بکری ،عبداهلل بو عبدالعییی س1413ق) ،معج ما استعج من اسماء الـبالد و المواضـد،
بیروت ،عالم الکتب.
ا بیومی مهران ،محمد سبیتا) ،دراسات فی التاریخ العرب القدی  ،بیروت ،دارالمعرفه.
ا بیهقی ،ابوبکر احمد بو الحسیو س1412ق) ،معرفة السنن و اثاار ،تحقیاق :عبادالمعطی
امیو قلعجی ،بیروت ،دار الوعی.
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

ا پی ولو سکایا ،ن .و س1372ش) ،اعراب حـدود مرزهـای روم شـرقی و ایـران ،تر ماه:
عنایت اهلل رضا ،تهران ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات و فرهن ی.
ا توحیدی ،ابوحیان علی بو محمد بو عبا

س1424ق) ،االمتـاع و المؤانسـه ،تصاحیح:

هیثم خلیفة الطعیمی ،بیروت ،مطبعة مکتبة العصریه.
ا واد علی س1422ق) ،المفال التاریخ العرب قبل االسالم ،بی ا ،دارالساقی.
ا حموی ،یاقوت بو عبداهلل س1995م) ،معج البلدان ،بیروت ،دار صادر ،چاپ دوم.
ا خاراکسی ،ایییدور س1390ش) ،ایستگاههای پارتی ،تر مه :فیروز حسو عییی ،تهاران،
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ا بالذری ،احمد بو یحیی س1337ش) ،فتو البلدان ،تر مه :محمد توکل ،تهران ،نقره.

انتاارات گنجینه هنر.
ا دکاردی ،بئاتریس س1394ش)« ،پاس اهی از دورۀ ساسانی در شمال عماان» ،تر ماه:
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ا دلبااری ،شااهربانو س1389ش)« ،ایرانی اان آزاده در یمااو سابناااء اسحاارار)» ،فصاالنامااه
تخصصی فقه و تاریخ تمدن ،سال شام ،شماره .24
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کامیار عبدی ،باستانپژوهی ،دوره دید ،سال نهم ،شماره .17

ا دینوری سابو قتیبه) ،ابومحمد عبداهلل باو مسالم س1992م) ،المعـار  ،تحقیاق :ثاروت
عکاثه ،قاهره ،الهیئة الماریة العامة الکتا  ،چاپ دوم.
ا دینوری ،ابوحنینه س1371ش) ،اخبار الطّوال  ،تر مه :محمود مهدوی دامغاانی ،تهاران،
نی ،چاپ چهارم.
ا ذهبی ،محمد بو احمد س1413ق) ،تاریخ اإلسالم و وفیات المشاهیر و األعالم ،تحقیاق:
عمر عبدالسالم تدمری ،بیروت ،دارالکتا

االعربی ،چاپ دوم.

ا زرگرینژاد ،غالمحسیو؛ نرگس قلیزاده آهن ر س1382ش) «مجاو

باه عناوان اهال

ذمه» ،فصلنامه علمی پژوهای علوم انسانی دانشگاه الزهرا ،سال ساییدهم ،شاماره 46
 .47ا سالم ،عبدالعییی س1391ش) ،تاریخ عرب قبل از اسالم ،تر مه :باقر صدرینیا ،تهاران،

ا سهیلی ،ابوالقاسم عبدالرحمو س1421ق) ،الروض االن

فی الشر السیرة النبویـة البـن

هشام  ،تحقیق :عمر عبدالسالم اسالمی ،بیروت ،دار احیاء الترات العربی.
ا شجا  ،عبدالرحمو عبدالواحد س1409ق) ،النظ االسـالمیة فـی الـیمن مـیالدا و نشـاه،
ا شجا  ،عبدالرحمو عبدالواحد س1987م) ،الیمو فی صدر اسسالم ،دماق ،دارالنکر.

ا شرا  ،محمد محمد حسو سبیتا) ،فرهنگ اعـالم جغرافیـایی ـ تـاریخی در حـدی

و

سیره نبوی ،تر مه :حمیدرضا شیخی ،تهران ،ماعر.

ا الامیری ،عبدالرحمو س2006م) ،الحیاة اإلقتاـادیة فـی الـیمن ،التجـارة والاـناعة فـی
القرنین االول والثانی سپایاننامه کارشناسیارشد) ،صنعاء ،دانا اه صنعاء.
ا طبری محمد بو ریر س1375ش) ،تاریخ طبـری ،تر ماه :ابوالقاسام پایناده ،تهاران،
اساطیر ،چاپ پنجم.

گسترش دیو زرتات در ییرة العر و ....

دماق ،دارالنکر.
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علمی و فرهن ی ،چاپ چهارم.

ا عاشور ،سعید عبدالنتاح س1426ق) ،تاریخ اهل عمان ،عمان وزارة التراث والثقافه.
ا عانی ،عبدالرحمو عبدالکریم س1431ق) ،البحـرین فـی صـدر االسـالم ،تحقیاق :عمار
عبدالسالم تدمری ،بیروت ،الدار العربیة للموسوعات.
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ا عاملی ،سید محسو س1403ق) ،اعیان الشیعه ،بیروت ،دارالمعار .

ا عبدولی ،مال س2010م)« ،أهل ال مة فی الیمن خالل العهد النبوی والخالفة الراشدة»،
التاریخ العربی ،تونس ،المعهد العالی للدراسات التطبیقیة فی اسنسانیات.
ا عسقالنی سابو حجر) ،ابوالنضل احمد بو علی س1409ق) ،نزهـة االلبـاب فـی االلقـاب،
 ،مکتبة الرشد.

تحقیق :عبدالعییی محمد بو صالح السدیدی ،ریا

ا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا س1415ق) ،االصــابة فــی التمییــز الاــحابة،
تحقیق :عادل احمد عبدالمو ود ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
ا فاکهی ،محمد بو اسحاق س1414ق) ،اخبار مکة فـی القـدی الـدهر و حدیثـه ،تحقیاق:
عبدالملک عبداهلل دهیش ،بیروت ،دارخضر.
ا قاضی ابرقو ،اسحاق بو محمد س1377ش) ،سیرت رسول اللّه ،تحقیق :اصغر مهادوی،
تهران ،خوارزمی ،چاپ سوم.
تحقیق :ابراهیم اسبیاری ،بیروت ،دارالکتا

اللبنانی ،چاپ دوم.

ا اااااااااااااااااااااااااااااااااا سبیتا) ،صبح االعشی ،بیروت ،دارالکتا

العلمیة.

ا گیرشمو ،رومو س1375ش) ،ایران از آغـاز تـا اسـالم ،تر ماه :محماد معایو ،تهاران،
سال شام ،شماره بیست و دوم ،تابستان 1395

انتاارات علمی و فرهن ی.
ا مدعج المدعج ،عبدالمحسو س1381ش)« ،اوضا سیاسی و اقتصادی ابناا از ورود باه
یمو تا پایان سده سوم هجری» ،تر مه :محجو

الیویری ،فصالناماه تـاریخ روابـط

خارجی ،شماره .11
ا مرزوقی اصنهانی ،احمد بو محمد س1417ق) ،االزمنة و االمکنة ،تحقیق :خلیل عماران
منصور ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.

ا میداپور ،کتایون و دی ران س1394ش) ،ادیان و م اه

در ایران باستان ،تهران ،سمت.

ا مسعودی ،ابوالحسو علی بو الحسایو س1374ش) ،مـروج الـ ه
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ا قلقاندی ،ابوالعبا

احمد بو علی س1400ق) ،نهایة األرب فی معرفـة انسـاب العـرب،

و معـادن الجـوهر،

تر مه :ابوالقا سم پاینده ،تهران ،علمی ،چاپ پنجم.
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پاینده ،تهران ،مؤسسه فرهن ی و علمی ،چاپ دوم.

ا مطا  ،احمد بو احمد بو محمد س1407ق) ،تاریخ الیمن االسالمی من سنة  204هـ .
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ا ااااااااااااااااااااااااااااااااااا س1361ش) ،تنبیـه االشـرا  ،تر ماه :ابوالقاسام

الی سنة  1006هـ  ، .تحقیق :عباداهلل محماد حباای ،بیاروت ،منااورات المدینـة،
چاپ اول.
ا مقدسی ،ابوعبداهلل محمد بو احمد س1361ش) ،احسـن التقاسـی فـی معرفـة االقـالی ،
تر مه :علی نقی منیوی ،تهران ،شرکت مؤلنان و متر مان ایران.
ا مقدسی ،مطهر بو طاهر س1374ش) ،آفـرینش و تـاریخ ،تر ماه :محمدرضاا شانیعی
کدکنی ،تهران ،آگاه.
ا مقرییی ،احمد بو علی ،امتاع االسماع س1420ق) ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.
ا نولدکه ،تئودور ،سبیتا) ،تاریخ ایرانیان و عربهـا در زمـان ساسـانیان ،تر ماه :عباا
زریا

خویی ،تهران ،انجمو آثار ملی.

ا النویری ،سعدالدیو س1423ق) ،نهایة األرب فی فنون األدب ،قاهره ،دارالکتا

والوثاق،

ا واقدی ،محمد بو سعد کاتب س1374ش) ،الطبقات الکبـری ،تر ماه :محماد مهادوی
دامغانی ،تهران ،فرهنگ و اندیاه.
ا ورمازرن ،مارتیو س1380ش) ،آیـین میتـرا ،تر ماه :بایرن ناادرزاد ،تهاران ،چاامه،
ا وهب بو منبه سبیتا) ،التیجان فی ملوک حمیر ،تحقیاق :مرکای الدراساات و اسبحااث
الیمنیة ،صنعا ،مرکیالدراسات والبحاث الیمنیه.

ا ویل ،ارنست س1385ش)« ،خاست اه و سرشت دیو میترا» ،دین مهـر در جهـان باسـتان
(مجموعه گزارشهای دومین کنگره بینالمللی مهرشناسی  ،تهران ،تو .
ا هاشمی ،زید بو عبداهلل بو رفاعة س1423ق) ،االمثال ،تصاحیح :علای اباراهیم کاردی،
دماق ،مطبعة دار سعدیو.

ا همدانی سابو حائک) ،ابومحمد حسو بو احمد س1425ق) ،االکلیل مـن اخبـار الـیمن و

گسترش دیو زرتات در ییرة العر و ....

چاپ سوم.
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چاپ اول.

انساب حمیر ،تحقیق :محمد بو علی اکو  ،صنعا ،وزارة الثقافة العامة.
مطبعة برلیو.
ا یعقوبی ،ابوواضح س1389ش) ،تاریخ یعقوبی  ،تر مه :ابوالقاسم پاینده ،تهران ،علمی و
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ا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا س1884م) ،صفة جزیـرة العـرب ،لیادن،

.فرهن ی
ا
ا
ا
ا

[ DOR: 20.1001.1.22519726.1395.1.22.2.2 ]
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