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چکیده
فتح سریع و برقآسای ایرران ب دسر رر هرا کر در باریاری اه شرهرها و م،را ،
دس کم پس اه شکا در نبرد نهاوند ،بدون مقراومتی دردی و سراهمانیافت صرررت
گرف  ،اه مرضررات دالب ترد در تاریخ ایران و اسالم اسر در ایرن میران ،بررسری
انگیزههایی ک مردب شد ایرانیان در بایاری اه شهرها برا فاتاران مارنمان محرالا
ک،،د ،اهمیتی ویژه دارد دا ودر در رهدنام ها و صنحنام هایی ک در قررن نسار
هجری میان ایرانیان و رر ها م،عقد شد ،برای دس یابی ب این انگیزهها بایار مفید و
کارگشا خراهد برد مطالعۀ این رهدنام ها نشان میدهد انگیزۀ کاب م،افع اقتحادی یا
دفع ضررهای مادی و نیز تالش برای دس یابی بر ام،یر درانی و مرالی ،در تمایر
ایرانیان ب محالا با رر ها بیشترین سرهم را داشرت اسر ه ب گرن ایکر در بیشرتر
رهدنام ها ،حفظ م،فع و دفع مضرت مادی ،نسارتین و مهمتررین خراسرتۀ ایرانیران
محالا در برده و حفظ دین و معتقدات هرتشتی ،در واداشتن آنهرا بر محرالا  ،سرهم
کمتری داشت اس
این نرشتار ،با بررسی رهدنام های مردرد میران ایرانیران و رر هرا در سردۀ نسار
هجری ،قحد دارد ب واکاوی سهم هر یک اه انگیزههای اقتحادی و دی،ری ایرانیران در

کشاندن آنها ب محالا بپرداهد و در نهای  ،امکان مقایاۀ این دو نرع انگیرزه را بررای
خران،ده فراهم ک،د
واژگان کلیدی

ایرانیان ،رر ها ،انگیزههای محالا  ،فترحات ،رهدنام ها

مقدمه

فتوحات سریع عربها در ایران و فرویاشی یکبار امپراتوری ساسانی ،که در نتیجوۀ
عواملی چون :رقابتها و نبردهای داخلی و خارجی ،یعف مبانی اقتصوادی ،سیاسوی و
نظامی ایران و بهدنبال آن ناریایی مردم و نیز فرویاشی و برافتادن دولوت لخمویهوا در
حیر  ،تنها سدّ دفاعی ایرانیان در برابر عربها ،رخ داد ،توجه بسیاری از محققوان را بوه
خود جلب کرد است (برای اطالع از سایر نظریهها در مورد علول شکسوت و انقورا
ساسانیان و نیز روند فتوحات ،نوک :کریستنسون97۰ ،؛ .)Pourshariati, 30; Donner, 25
عرب ها به سرزمینشوان ،در بیشوتر نقواب ،بوا مصوالحه و بودون درگیوری و کشومک ،
حاکمیت عربهای مسلمان را یذیرفتند و بدون درنگ ،بوه سوازش و مصوالحه بوا قووم
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

مهاجم روی آوردند.
بررسی و مطالعۀ انگیز های ایرانیوان بورای مصوالحۀ زودهنگوام بوا عربهوا و حتوی
همکاری با آنها برای تسلط بیشتر و بهتر بر مناط مفتوحوه ،میتوانود را گشوای برخوی
ابهامات دربار رابطۀ میان اسالم و ایران باشد .افزون بر آنکه توجه به تقابول و مواجهوۀ
اولیۀ عربها و ایرانیان در دور فتوحات ،از اهمیت بسیاری برخوردار است.
مقاومتهای شکلگرفته از سوی ایرانیوان در برابور عربهوا را میتووان بوه دو نووع
تقسیم کورد :نخسوت ،مقاومتهوای سوازمانیافته از جانوب حکوموت ساسوانی و دوم،
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مردمانی که بی

از چهارصد سال ،تحت تسلط ساسانیان زندگی کرد بودند ،با رسویدن

مقاومتهای محلی که برخی از مرزبانان یا گا مردمان عوادی غیروابسوته بوه حکوموت
تشووکیل میدادنوود .مقاومتهووای سووامانیافتۀ حکووومتی ،در انوود زمووانی فرویاشووید و

۰

سازش بودند.
عهدنامههای منعقد شد در زمان فتوحات با مرزبانان ،نشوان از روحیوۀ سوازشکار و
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مسلمانان در ادامۀ فتوحات ،با مرزبانان و مردمی مواجه شدند که بیشتر در یوی صولح و

مس والمتجوی ایرانیووان در مقابوول عربهووا دارد .مطالعووۀ مفوواد و شوورایط منوودرج در
عهدنامههای منعقد شد میان ایرانیان و عربهوا ،بوه قصود کشوف انگیز هوای مختلوف
ایرانیان و نیز یافتن چرایوی رویکورد مصوالحهآمیز آنوان ،اهمیوت زیوادی دارد .بوه نظور
میرسد ،ایرانیان در تعداد اندکی از عهدنامهها ،شروطی را به عربهوا ییشونهاد کرد انود
که نشانگر انگیز های دینوی اسوت؛ اموا در مقابول ،بیشوتر مفواد عهدناموهها دربردارنود
انگیز های اقتصادی است.
در بخ

نخست این مقاله ،سعی بر آن است تا با مطالعوۀ عهدناموههوای منعقدشود

میان ایرانیان و عربها ،انگیز های اقتصادی ایرانیان بازشناخته شود و در بخو

بعودی،

انگیز های دینی آنان مورد بررسی قرار گیرد.
عهدنامههای ایرانیان و عربها در منابع ،به دو گونه آمد است:
این نوع عهدنامهها در قیا

بوا گونوۀ دوم ،ارزش بیشوتری دارد و بورای یویبوردن بوه

اسا

اطالعات منابع ،در بخ

منعقد شد ؛ در بخ

اول ،نام فاتح (فرماند مسلمان) و کسی که با او ییموان

دوم ،شرایط صولح و تعهودات طورفین؛ و در بخو

نهوایی ،نوام

شاهدان و کاتب نامه ذکر شد است (برای نمونه نک :طبری 096/9 ،و .)9۰7
 .0نقل مضمون و محتوای عهدنامهها که به بیان مقدار جزیه ،خراج ،وجهالمصالحه و
دیگر اموالی کوه طورفین بور یرداخوت آن توافو کرد انود ،اختصواد دارد .موتن ایون
عهدنامهها کامل نیست و مورخ بنابر اطالعاتی که از عهدنامه دارد ،قسمتهای ،به زعوم
خود ،مهمتر را آورد است .بنابراین ،در اینگونه عهدناموهها بیشوتر بوه میوزان مبوادالت
مالی یرداخته شد و به نام شاهدان و کاتبان و دیگر جزهیات اشار ای نشد است (برای
اطالع بیشتر دربار عهدنامهها و گونههای مختلف آنها ،نوک :صوفری فروشوانی 79 ،بوه

انگیز های اقتصادی و دینی ایرانیان در مصالحه با عربها ...

انگیز های ایرانیان ،کارگشاتر است .ساختار این عهدناموهها تقریبوا یکسوان اسوت و بور
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 .6نقلقولهای مستقیمی که از متن عهدنامه و با ذکر نام شاهدان آورد شود اسوت.

بعد).
عهدنامههای منعقدشد با روستاییان و شهرنشینان وجود دارد .مردم روستایی در مقایسه
با مردم شهر ،بیشتر در یی کسب امنیت بود اند تا در سایۀ آن به کشاورزی بپردازنود .از
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نکتۀ دیگری که دربار عهدنامهها باید مودنظر قورار گیورد ،تفواوتی اسوت کوه میوان

سوی دیگر ،آنان جزو آخرین گرو های اجتماعی بودند که با عربهای مسلمان تموا
برقرار میکردند؛ زیرا امور آنها از طری دهقانان (اربابان زمین) ادار میشود و از هموین
رو ،مدارکی مبنی بر تغییر آیین آنهوا در اوایول فتوحوات و بوهویژ در ناحیوۀ سوواد در
دستر

نیست .بنابر نظر بارتولود ،دهقانوان بوه ویوژ در مواورانالنهر در ادار روسوتاها

مستقل بودند و روسوتاییان را بوهعنوان زیردسوتان بوه کوار میگماشوتند؛ بودین سوبب،
نمیتوانستند در برابر رواج و انتشار دین جدید که منوافع اقتصوادی آنهوا را در معور
خطر قرار میداد و در مراحل اولیه از شعارهای عدالتمحورانهای نیز سوود میجسوت،
بیاعتنوا باشوند ( .)Bartold, 180-182بور ایون اسوا  ،تککیود بور اخوذ مجودد جزیوه از
نومسوولمانان و حتووی ممانعووت از اسووالمآوردن فرودسووتان (کشوواورزان) در ایوون ناحیووه
(ماورانالنهر) ،بیشتر از سوی این طبقه (دهقانان) طرح میشد تا عربهوا (نرشوخی.)90،
در مقابل ،شهرنشینان بهسبب آنکه زودتر با عربها ارتباب یافتند و نیوز منوافع دینوی و
دینی است ،توجه داشتند.
منظور از انگیز های دینی در این مقاله ،مطالب و شروطی است کوه در عهدناموهها از
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

جانب ایرانیان گنجاند شد و دربردارند درخواستهایی چون عدم تغییور دیون ،عودم
تخریب اماکن مقد

زرتشتی و آزادی برگزاری آداب و رسوم دینی اسوت .انگیز هوای

اقتصادی نیز ،هرگونه شرطی را که ناظر بر کوش

ایرانیان بر حفظ ثروت ،عدم تخریب

جاد های تجاری ،حفظ امنیت تجاری و ...بود است ،دربرمیگیرد.
انگیزههای اقتصادی ایرانیان

ایرانیان در مواجهه با عربهای مهاجم ،رفتارهای متفاوتی داشتند .به نوشته چوکسوی
( ) ۰0-۰6ستیز و همزیستی و همکاری میان دو جامعۀ (عرب و ایرانی) بور مبنوای سوه
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اقتصادی آنها بهنوعی در ارتباب با یکدیگر بود ،بیشتر به شروطی که ناظر بر انگیز هوای

شیو کلی صورت گرفت که هر یک مربوب به نواحی جغرافیایی ویژ ای بود:
 . 6ایالت عراق ،خوزستان ،آذربایجان و سیستان :اعضوای ایون گورو بوه سورعت بوا
9

 . 0ایاالت جبال (جبل) ،فار  ،کرموان و خراسوان :مراکوز جامعوۀ زرتشوتی در ایون
مناط بهمراتب کمتر یشتیبان مسلمانان بودند.
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عربها به همزیستی رسیدند؛

 .9نواحی مرزی دریای خزر و ماورانالنهر :در این سرزمینها ،مناسبات بین دو گورو
هموار خصمانه بود.
با بررسی متن عهدنامهها ،تاحدی میتوان نظر چوکسی را یذیرفت .در نواحی عوراق،
مقاومت ها چندان با ستیز و چال

همرا نبود؛ بیشتر ساکنان بوومی عوراق بوه زودی بوا

فاتحان عرب به سازش رسیدند .در این سرزمینها در مقایسوه بوا دیگور منواط  ،رونود
یذیرش اسالم از سوی مردم در شهرها و نیز تعامل اقتصوادی میوان عربهوای غالوب و
ایرانیان مغلوب در اند

زمانی محق شد (برای بحث دربار مردم و مناسوبات آنهوا در

جامعه و نیز ویع دین بعد از فتوحات عربها در عوراق ،نوک:
 .)muslim conquest, 165, 275بر اسا

Morony, Iraq after the

عهدنامهها ،به نظور میرسود ایرانیوان در درجوۀ

اول ،به حفظ جان و سپس به کسب هرچه بیشوتر امتیوازات اقتصوادی و حفوظ ثوروت
مسالمتجویی ایرانیان و میل آنها به گذار از بحران یی آمد  ،به روشونی از روایوت
اماننامهای از سوی یکی از مسلمانان به سوی مردم یرتاب شد .در این هنگام ،مسلمانان
مشاهد کردند که درهای شهر گشود و بازارها باز شود و موردم بوه کارهوای عوادی و
روزمر خود مشغول شدند .محاصر کنندگان ،با تعجب ،از مردم علوت را جویوا شودند.
آنها یاسخ دادند :اماننامهای به سوی ما یرتاب شد ،ما آن را یذیرفتیم و متعهد شدیم کوه
به شما جزیه یرداخت کنیم و شوما از موا حمایوت کنیود .مسولمانان گفتنود :موا چنوین
اماننامهای نفرستاد ایم .اهول شوهر جوواب دادنود :موا نیوز درو نمیگوویم .سورانجام،
مسلمانان یس از تحقی دریافتند اماننامه را غالمی به نام مکنَف (که اصالت او به شوهر
محاصر شد بازمیگشت) یرتاب کرد است .یس خواستند اماننامه را نقو

کننود کوه

اهل شهر گفتند :ما غالمان شما را از افراد آزاد باز نمیشناسیم و به هر حال امانناموهای

انگیز های اقتصادی و دینی ایرانیان در مصالحه با عربها ...

فتح جندیشایور مشخص است .جندیشایور مدتی در محاصور بوود؛ توا آنکوه ناگوا
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میاندیشیدند.

آمد و ما نیز یذیرفتیم .اگر شما میخواهید ،میتوانید با غدر و نیرنگ با ما برخورد کنید.
 .)697/9این روایت اگر درست و دقی باشد ،نشان میدهد که ایرانیان مترصود فرصوت
مناسب برای برونرفت از بحران و بازگشت به زندگی عادی بودند.
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مسلمانان از عمربنخطاب سؤال کردند و او آنان را به وفای به عهد فراخوانود (طبوری،

براسا

عهدنامهها ،انگیز های اقتصادی ایرانیان را میتوان به چند دسته تقسیم کرد:

 .6بخ

نخست ،دربار ییشنهادهای اقتصادی ایرانیان است .معمووال در عهدناموهها،

ابتدا عربها شرایطی را که ایرانیان میبایست به آن تن درمیدادند ،بیان کرد و سوپس،
مواردی را که خود ملزم به رعایت آنها بودند ،قید میکردند .از بخو

دوم عهدناموهها-

یعنی بخشی که عربها ملزم به رعایت آن میشدند -میتوان انگیز هوای ایرانیوان را در
قراردادها ،تا حدی استخراج و استنباب کرد؛ اما در منابع ،به طور مشخص سوه گوزارش
موجود است که بر اسا

آنهوا ،ییشونهادهای اولیوۀ ایرانیوان بوه عربهوا ذکور شود و

عربهای مسلمان نیز آن ییشنهادها را با جرح و تعدیل یذیرفتهاند:
روایت نخست ،دربار برخورد عربها با شیرویه و سپا اوست .بنابر روایت طبوری،
در سال . 65ق ،شیرویه با د تن از فرماندهان لشکر ،نزد ابوموسیاشوعری آمود و بوه او
تنها با عجمها بجنگیم ،نه با عربها و اگر شخصی از عرب بوا موا جنگیود ،شوما از موا
حمایت کنید .ما هر کجا خواستیم سکونت گزینیم .با هر قبیلوهای کوه خواسوتیم ییموان
ببندیم .شما به ما باالترین مقدار عطا را بپردازید و این قرارداد را فرمانودهی کوه بوه توو
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

فرمان میراند (یعنی عمربنخطاب) امضوان کنود» .عمور ایون ییشونهادها را یوذیرفت و
ابوموسی قرارداد را تنظیم کرد .آنوان اسوالم آوردنود و در محاصور شوشوتر بوه همورا
مسلمانان شرکت کردند (طبری.)69۰/9 ،
روایووت دوم ،دربووار فووتح قووزوین در سووال . 00ق اسووت .بووه گووزارش بووالذری،
بَرانبنعازب یس از فتح ابهر ،راهی قوزوین شود .اهوالی قوزوین از موردم دیلوم کموک
خواستند؛ اما دیلمیان با آنکه قول شرکت در جنگ را داد بودند ،هنگام شروع جنگ بر
باالی کو ایستادند و تنها صحنۀ نبرد را نظار کردند .مردم قزوین کوه چنوین دیدنود ،از

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2021-12-09

گفت« :ما به دین شما عالقهمند شد ایم و اسالم میآوریم؛ با این شرب که در کنار شوما

مسلمانان درخواست صلح کردند و بران مواد صلحنامۀ ابهر را بر آنان عریوه کورد؛ اموا
آنها یرداخت جزیه را نپذیرفته و مسلمان شدند .بالذری به روایت دیگری اشار میکنود
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مسلمان شد و با هر قبیلهای که بخواهند ،ییمان ببندند .یس از آن در کوفه ساکن شود
و با زَهر بنحَویه ییمان بستند و به حمران دیلوم مشوهور شودند (بوالذری.)969-965 ،
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که طب آن ،اهالی قزوین مانند اساور بصر با مسلمانان ییمان بستند .به این ترتیب کوه

شروب مندرج در این گزارش عالو بر انگیز های اقتصادی ،انگیز های امنیتوی ایرانیوان
را نیز بازمینماید .براین اسا  ،مردم قزوین بهطور مشوخص تصوریح کردنود کوه بایود
مجاز باشند تا با هر قبیلهای که بخواهنود ییموان ببندنود .ایون امور بوا توجوه بوه وجوود
ییمانهای قبیلهای در میان اعراب ،میتوانست تکیهگا امنی برای آنان محسوب شود.
گووزارش سوووم ،روایتووی جالووب و درعینحووال بااهمیووت اسووت .عبووداهبنعامر،
احنفبنقیس را در سال . 90ق ،برای فتح شوهر مورورود (یوا مورو از کوور خراسوان)
فرستاد .یس از مدتی جنگ و محاصر  ،سفیری از سوی مرزبان مرورود بوه نوزد احنوف
آمد و نامه ای را که در آن شرایط صلح و تسلیم آمد بود ،به او تحویل داد .در آن ناموه،
مرزبان مرورود از فرماند لشکر خواسته بود تا در مقابول یرداخوت شصوتهزار درهوم
خراج ،زمین ها و روستاهایی را که کسری به نیاکان او بخشید است ،همرا با روستاییان
خراجی نگیرد و مسلمانان هی گا مرزبانی مرورود را از خاندان او خوارج نسوازند .وی
احنف در جواب چنین نوشت ...« :من ییشنهادهای تو را بر مسولمانان هموراهم عریوه
کردم؛ زیرا من و آنها در مقابل تعهدات تو مساوی هستیم و ما آنچه را تو ییشنهاد کرد
بودی ،به این شرح یذیرفتیم :تو باید از طرو زیردستان و کشاورزانت و نیوز زمینهوای
خود ،شصت هزار درهم به کسی که از طرو والی ،حاکم آن سامان میشوود ،بپوردازی؛
مگر زمینهایی که گفتی کسرای ظالم به جد یدرت در مقابول کشوتن موار (افعوی) کوه
امنیت آنجا را به خطر انداخته بود ،بخشید؛ زیرا زموین از آن خودا و رسوول

اسوت و

خداوند برای هورکس بخواهود ،بوه اری میگوذارد . ...بور توو و خانودان و نزدیکانوت
یرداخت خراج الزم نیست .اگر مسلمان شوی و از ییامبر

ییروی نموایی ،ماننود هور

مسلمان دیگر ،از عطا و منزلت و مقام و رزق بهر مند خواهی شد و برادر مسولمانان بوه

انگیز های اقتصادی و دینی ایرانیان در مصالحه با عربها ...

برای جلب اعتماد مسلمانان ،نامه را بهوسیلۀ ماهک ،یسر برادر و مترجم خوود ،فرسوتاد.
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(نیروی کار شاغل بور روی زمینهوا) در دسوت او بواقی گوذارد و از خانودان او هوی

حساب خواهی آمد و ذمۀ من و یدرم و مسلمانان و یدرانشان این عهود و ییموان را بور
از سه روایت فوق ،نکاتی چند استنباب میشود:
الف) بر اسا

ییشنهادهای ایرانیان ،آنان ابتدا تکمین جانی را مدنظر داشتند .بنوابراین،
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عهد میگیرند( »...طبری.)97۰/9 ،

در ییشنهادهای مربوب به شوش (شیرویه) و نیز قزوین ،قید «ییمانبستن با هور قبیلوهای
که بخواهند» آمد است .این بند ،هم ناظر بور دسوتهبندیهای قبیلوهای دوران فتوحوات
است و هم آشنایی ایرانیان با این دسوتهبندیها و اسوتفاد از آن بورای توکمین امنیوت را
نشان میدهد .رفتار بعدی مردم قزوین در عقد ییمان با زَهر بنحویه در کوفه ،دلیلی بور
این مدعاست .البته راستیآزمایی گفتوۀ طبوری دربوار شویرویه ،از آنجوا کوه روایتوی از
ییمانبستن آنها با قبیلهای مشخص در دست نیسوت ،دشووار مینمایود .در ییشونهادهای
ایرانیان ،انگیز های اقتصادی از اهمیت بسیاری برخوردار بوود اسوت؛ بوه گونوهای کوه
شیرویه در ییشنهادهای خود ،به طور مشخص بیشترین مقدار عطا را درخواست کورد و
مرزبان مرورود نیز خواستار باقیماندن مرزبانی مرورود در خاندان خود شد.
ب) نکتۀ دیگر ،رقابت میان ایرانیان و عربها دربار تصاحب اموال خاندان ساسوانی
گسترد ای بود که بیمالک ماند .عمر مقورر داشوت آن ارایوی بوه بیتالموال مسولمین
یمیمه شود (ابویوسف .)75 ،برای مثال ،قطاهع سرزمین عوراق عبوارت بوود از ارایوی
متعل به کسری و خاندان و سرداران او که در دست کسی نبود (همو) .عمر آن ارایوی
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

را مستقیم برای بیتالمال برگزید و آنها را به اقطاع نداد (یحیبنآدم .)58 ،دربار مقودار
بهر این زمینها در عهد عمر ،سوه روایوت وجوود دارد :ابویوسوف ( )75یکبوار آن را
چهار هزار هزار روایت کرد و بوار دیگور بهور آن را هفوت هوزار هوزار آورد اسوت؛
ماوردی ( )659نیز مقدار بهور آن ارایوی را نوه هوزار هوزار ذکور کورد اسوت (بورای
اطالعات بیشتر ،نک :ریس .)67۰،با توجه به گزارشهای اراههشد  ،سود حاصل از ایون
زمینها بسیار چشمگیر بود و طبیعی است که بر سور تصواحب آنهوا کشومک

وجوود

داشته باشد.
در روایت مرتبط با فتح مرورود ،خواستۀ مرزبان دربار مطالبۀ زمینهایی که کسوری
به جد او بخشید بود ،جدای از مطالبۀ باقیماندن بر مرزبوانی مورورود در خانودان

و

 .1بهسه ،به ناحیهای در نزدیکی بغداد گفته میشد کوه همگوی از آب فورات سویراب میگشوت .ایون نوواحی بوه
قبادبنفیروز ،یدر انوشیروان منسوب است (نک :یاقوت.)76۰/6 ،
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حکومت بر اهالی آنجاست .در عهدنامۀ بهقباد 1اسفل و اوسط نیز ،تلویحا تالشوی مبنوی
60
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در نقاب گوناگون ایران اسوت .از ییامودهای فتوحوات ،دسوتیابی عربهوا بوه ارایوی

بر تصاحب امووال ساسوانیان از طورو ایرانیوان وجوود دارد .بور ایون اسوا  ،فرمانود
عوورب ،خالدبنولیوود ،یووس از مشووخصکردن میووزان وجهالمصووالحه ،طوورو قوورارداد
را اینگونه مخاطب قرار میدهد« :شما مرا و مسلمانان همراهم را خشونود سواختید؛ موا
نیز شما و اهل بهقباد اسفل و اوسط را بر حمایت از اموال شوما خشونود میسوازیم .در
این حمایت ،اموال خاندان کسری (ساسوانی) و کسوانی کوه بوا آنهوا همورا انود ،داخول
نیست( »...طبری .)756/0 ،از فحوای روایت چنین برمیآید کوه طورو ایرانوی قورارداد،
ییشنهادی را دربار مطالبۀ اموال خاندان ساسانی طرح کرد که از سوی فرمانود عورب
یذیرفته نشد است .هرچه تالش بر سر مطالبۀ اموال ساسانیان از طورو ایرانیوان جودی
به نظر میرسد ،طرفداری آنان از خاندان ساسانی ناچیز است؛ برای نمونه ،در روایتی از
طبری ،مردم ابرشهر( 1ربع نیشابور از کور خراسان) ،بورای مصوالحه بوا مسولمانان ،دو
(طبری.)972/9 ،
عهدنامهها ،تککید آشکاری از سوی ایرانیان بور حفوظ امنیوت را هوا وجوود دارد؛ بورای
نمونه ،در عهدنامۀ طبرستان آمد است...« :جاد های ما (عربها) برای شما و جاد هوای
شما (ایرانیان) برای ما دارای امنیت است( »...همو .)090/9 ،همچنین تککید موجوود بور
را ها در عهدناموهها ،امنیوت جاد هوا و امنیوت تجواری و جوانی را مودنظر دارد .بقوا و
یایداری اهمیت تجارت طبرستان در سد های میانۀ اسالمی نیز میتواند دلیل دیگری بور
این مدعا باشد .طبرستان در مسیر جاد تجاری خراسان قورار داشوت .در قورون میانوه،
شهرهای مهم طبرستان همچون ساری و آمل ،به تجارت بوا دیگور نقواب جهوان اسوالم
مییرداختند؛ برای مثال ،یرنیان و صندل ساری به دیگر نقاب صادر میشد (حدودالعالم،
 .)607بسیاری از مردم آمل نیز بازرگان بودند و با کاالهوای تولیود ایون شوهر ،همچوون

انگیز های اقتصادی و دینی ایرانیان در مصالحه با عربها ...

 .0بخو

دوم ،نوواظر بوور اهمیووت برقوراری امنیووت را هووا و جاد هاسووت .در برخووی

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2021-12-09

دختر از خاندان ساسانی به نامهای بابونج و طهمیج (یا طمهویج) را بوه آنوان بخشویدند

جامههای کتانی ،دستار ،فرش و حصیر طبری ،نارنج و ترنج به تجوارت بوا دیگور نقواب

 .1ابرشهر نام دیگر نیشابور و به معنای ابر فارسی است .شهر ابر ،کنایه از سرسبزی است (نک :همو.)۰۰/6 ،
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مییرداختند (ابنفقیه7۰5 ،؛ مقدسی.)978 ،

در عهدنامۀ شهرزور و صامغان 1نیز به یورورت حفوظ امنیوت جاد هوا اشوار شود
است؛ بر این اسا  ،مسلمانان متعهد شدند هی یک از اهالی را نکشند ،آنها را به بردگی
نگیرند و امنیت جاد هایشان را از بین نبرند (بالذری.)908 ،
 .9بخ

سوم ،انگیز های شخصی است کوه از سووی مرزبانوان یوا دیگور اشوخاد

مترصد کسب قدرت ،با طرح مفاد و شورایطی در عهدناموهها گنجانود میشود و موردم
عادی دخالتی در آن نداشتند .مواجرای فوتح شوهر مورورود (. 90ق) از نمونوههای ایون
درخواستهاست .بنابر روایتی دیگر از طبری ،نُعیمبنمَقرن یوی

از رسویدن بوه ری در

سال . 00ق ،با یکی از بزرگان آنجا به نام ابوالفرخان زینبی (زینبدی) که بوا حواکم ری،
سیاوخ بنمهرانبنبهرام چوبین مخالف بود ،برخورد کرد .مسلمانان با خیانوت زینبوی
توانستند شهر را فتح و با او قرارداد صلح منعقد کنند .نعویم ،زینبوی را بوهعنوان مرزبوان
ری تعیین و شهر قدیمی را خراب کرد و بوه زینبوی دسوتور داد توا شوهری نوو بسوازد
محاصر کرد .در آن هنگام ،شهر به چهار قسمت تقسیم میشد که هور قسومت ،رهویس
مخصود به خود داشت .رهیس یکی از قسومتهای چهارگانوه ،ینهوانی بوا مسولمانان
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

قرارداد بست تا آنها را وارد شهر کند و آن را به عبداه واگوذارد (بوالذری987 ،؛ بورای
روایاتی مشابه ،نک :ابناعثم کوفی ۰۰/0 ،و 620-629؛ برای آشنایی دقی تور بوا شوروب
ایرانیان در فتحنامهها و خوان

سه محوور انگیوز هوای اقتصوادی از خوالل آنهوا ،نوک:

جدول انتهای مقاله).
انگیزههای دینی ایرانیان

انگیز های دینی ایرانیان را از خالل مفاد و شروب مندرج در عهدناموهها میتووان در
سه بخ

دستهبندی کرد:
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(طبری .)090-096/9،در روایتی دیگر ،عبداهبنعامر در سال . 00ق ،ابرشهر را یک ما

 .6انگیز هایی که به شکلی عمومی ،مصونیت دینی و آیینی را مدنظر دارد؛
 .0انگیز هایی که ناظر بر حفظ آثار و مراکز مذهبی نظیر آتشکد و کلیساست؛
60

 .1شهری در کور جبل در حوالی طبرستان (نک :یاقوت.)982/9 ،
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 .9انگیز هایی که به تککید ایرانیان برخی از مناط  ،بر حفظ و اجرای مراسوم و اعیواد

سنتی اختصاد دارد.
در ایالت جبال (جبل) ،مقاومتها بیشتر بوود و بوه نظور میرسود انگیز هوای دینوی
مردمان برای رسیدن به تواف  ،قویتر بود اسوت .ظواهرا یوس از فوتح موداهن در سوال
. 6۰ق ،یزدگرد به سمت کور جبل گریخت و در آنجا بوه جموعآوری نیورو یرداخوت
(بالذری .)0۰0 ،بیشترین شروطی که بر وجود انگیز های دینی داللت دارند نیز مربووب
به مناط مختلف ایالت جبال (کور جبل) است.
در عهدنامههای کور عوراق ،تنهوا در مواجرای فوتح شوهر حیور (. 60ق) شوروطی
گنجاند شد است که به شکلی تلویحی ،دربردارند انگیز های دینی اسوت .بور اسوا
روایت طبری ،خالدبن ولید مردم حیر را میان قبول اسالم و یرداخت جزیه مخیور کورد.
حاکم شهر حیر در جواب خالد گفت« :ما نیازی به جنگ با تو نداریم؛ بلکه دین خوود
بالذری ،وجود انگیز های دینی مردمان حیور را توا حود بسویاری تکییود میکنود .بنوابر
میشدند که هی کلیسا و قصری را در شهر حیر تخریب نکنند (بالذری.)000 ،
در عهدنامۀ نهاوند (. 68ق) ،مسلمانان مردم را بر جان و مال و زمینهوایشوان اموان
دادند و متعهد شدند تا از آنها تغییر ملت و دین را درخواسوت نکننود (طبوری.)006/9،
این تعهد نشاندهند تککید مردم نهاوند بر حفظ دین خود است .در فتحنامههای قوومس
(. 00ق) ،آذربایجان (. 00ق) و موقان (. 00ق) نیز از کلمواتی کلوی همچوون «مللهوم»،
«شراههم» و «ملتهم» استفاد شد است کوه میتووان از آنهوا انگیز هوای دینوی موردم را
استنتاج کرد 1.در برخی از عهدنامههای کور خراسان نیز از همین الفاظ بهر برد اند.

3

 .1در متن عهدنامۀ قومس چنین آمد است« :هذا ما اعطی سویدبنمقرن اهل قوومس ومنحشووا مون االموان علوی
انفسهم ومللهم واموالهم»...؛ در عهدناموۀ آذربایجوان اینگونوه آمود اسوت« :هوذا موا اعطوی عُتبَهبنفَرقود عامول

انگیز های اقتصادی و دینی ایرانیان در مصالحه با عربها ...

گزارش او ،در عهدنامۀ حیر بندی گنجانود شود کوه بور اسوا

آن مسولمانان متعهود
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را حفظ نمود و بوه توو جزیوه یرداخوت مویکنیم» (طبوری .)776/0،همچنوین روایوت

عمربنخطاب امیرالمؤمنین اهل آذربایجان سهلها وجبلها وحواشویها وشوفارها واهول مللهوا کلهوم االموان علوی
اهل موقان من جبال االمان علی اموالهم وانفسهم وملتهم وشراهعهم( »...نک :طبری 097 ،090/9 ،و .)095
 .3برای نمونه ،نک :همو 909/9 ،و 900؛ این گزارش مربوب به شهر جرجان است .عبارت عربی عهدنامه اینچنین
است ...« :لهم االمان علی انفسهم واموالهم ومللهم وشراهعهم .»...برخالو گزارش طبری ،در تاریخ جرجوان بوه
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انفسهم واموالهم ومللهم وشراهعهم»...؛ در عهدنامۀ موقان نیز اینگونه آمد اسوت« :هوذا موا اعطوی بُکَربنعبوداه

به طور کلی ،از این گزارشها میتوان به چند نکته یوی بورد :نخسوت ،در شوهرهای
مذکور دین واحدی وجود نداشت و به همین دلیول عربهوا در عهدناموهها از کلموات
جمع استفاد کرد اند که ناظر بر وجود چند دین و آیین در شهرهاسوت؛ دوم ،بوه نظور
میرسد انگیز های دینی ایرانیان بی

از آنکه ناظر بر حمایت از دین رسمی (دین رایج

در دربار ساسانی) باشد ،متکثر از عالقۀ آنهوا بوه آداب و رسووم ،معتقودات و آیینهوای
سنتی 1بود است .آنچه این نظر را قوت میبخشد ،روایتی از بالذری است :در عهدناموۀ
آذربایجان (. 00ق) ،به مردم شیز اجواز داد شود توا آزادانوه در اعیواد خوود رقوص و
یایکوبی کرد و طب رسوم ساب خود عمل کنند (بالذری .)096،با توجه به این شورب
مردم شیز ،به نظر میرسد که این روایت ،گذشته از بیان انگیز دینوی ،متضومن نکتوهای
بسیار مهم است و نشان میدهد نفوذ دین عامیانه 3میان مردم ایران ،بسیار بیشتر از دیون
رسمی بود و توجه ایرانیان به آداب و رسوم گذشتۀ خود ،بی

از اهتمامشوان بوه دیون

نک.)Shaked, 71 :
بر اسا

روایتهایی از بالذری ،در عهدناموههای برخوی از شوهرهای کوور جبول،

سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

تککیوود ایرانیووان بوور حفووظ و ویراننشوودن آتشووکد ها مشووهود اسووت .بوورای مثووال ،در
عهدنامههای ری (. 00ق) و آذربایجان (. 00ق) ،شرب ویراننکردن آتشکد ها ذکر شد
است (بالذری 960،و )906؛ ولی در دیگر عهدنامهها ،این شرب از سووی ایرانیوان قیود
نشد است .این آتشکد ها در دور ساسانی اهمیت بسیاری داشتند .سوه آتشوکد مهوم
دور ساسانی« ،آذرفرنبغ»« ،آذرگشنسب» و «آذربرزینمهر» بودند .آذرفرنبغ ،آتو

طبقوۀ

یادشا و آذربرزینمهور ،آتو

طبقوۀ

روحانیان ،آذرگشنسب ،آت

طبقۀ جنگیان یا آت

کشاورزان محسوب میشد .آذرگشنسب یا آت

سولطنت ،،در گنجوک (شویز) واقوع در

آذربایجان قرار داشت .یادشاهان ساسانی در مواقعی که با مشکلی روبهرو میشودند ،بوه

6. Traditional.
 .3دین عامیانه در مقابل دین رسمی قرار میگیرد و بیشتر ناظر بر اعتقادات و آداب و رسوم رایوج در میوان موردم
است (برای بحثی در این باب ،نک :موسییور.)69 ،
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جای «مللهم» ،از لفظ «ملکهم» استفاد شد است (سهمی.)07 ،

6۰
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رسمی بود است (در اینبار و نیز دربار وجود آرای مختلف دینوی در دور ساسوانی،

زیارت این آتشکد میرفتند و مال و طالی بسویاری نوذر آن میکردنود؛ بورای نمونوه،
خسرو اول عطایای بسیاری به آتشکد آذرگشنسب تقدیم کورد؛ خسورو دوم نیوز عهود
کرد که اگر بر بهرام چوبین ییروز شود ،زینتها و مال بسیاری به این آتشکد هدیه کند
و به عهد خود وفا کرد (کریستنسن .)098 ،این آتشکد نشانۀ اتحاد و یگوانگی دیون و
دولت بود و سمبل دولت ساسانیان به شمار میرفت (همو.)009 ،
اموال بسیار آتشوکد های موذکور و بوهویژ آذرگشنسوب کوه آتو

سولطانی در آن

شعله ور بود ،موجب شد تا در عهدنامۀ آذربایجان ،ایرانیان خواستار در امانمانودن آن از
تخریب و ویرانی شوند .به نظر میرسد این تککید ،بیشتر بنابر انگیز های اقتصادی بوود
است تا انگیز های دینی .آنچه این نظر را تقویت میکند ،این است که عهدناموهها میوان
حاکمان (مرزبانان) شهرها و عربها منعقد میشد و حفظ آتشکد ها به انباشوت ثوروت
حاکمان و موبدان میانجامید؛ چراکه طبیعتا مردم طب رسوم قدیم خود ،به تقدیم اشویان
همچنین برای اطالع از قدرت و تمکن اقتصادی آتشکد ها ،نک :همو.)696 ،
ایرانیان در برخی نواحی ،در اند

مدتی به دین فاتحوان گرویدنود .گذشوته از نظورات

متفاوتی که در تحلیل روند این گروش از سوی محققوان طورح شود اسوت ،1بوه نظور
میرسد عوامل مهمتری وجود داشته باشد« :ییوند زرتشتیان با اسالم ،رخودادی جمعوی،
با تکثیر متقابل در ارتباب با انسانهایی بود که جویای ثبات در زموان حایور و امیود بوه
آیند بودند» (چوکسی .)82 ،در واقع ،ایرانیان در زمان فتوحوات ،بیشوتر در یوی توکمین
امنیت و حفظ اموال خود بودند .این امور را میتووان از خوالل عهدناموههای ایرانیوان و
عربها دریافت؛ 3به تعبیر دیگر ،ایرانیان به دنبال کسب ثبات و گوذر از بحرانوی بودنود
 .1بر اسا

یکی از این نظرات ،دین زرتشت دینی درباری بود کوه ارتبواب کموی بوا تود هوای موردم داشوت .در

اینبوار  ،نوک:

انگیز های اقتصادی و دینی ایرانیان در مصالحه با عربها ...

باید توجه داشت که تغییر دین ،امری بطئی و درازمدت است (نک)Eliadi, 4/73 :؛ اما
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و اموال ،بهعنوان نذر به آتشوکد مبوادرت میورزیدنود (نوک :میرزایوی 608 ،بوه بعود؛

(Morony, ((madjus)), V/ 1110; Morony,Iraq after the muslim conquest, 202; Zarrinkub,

17).

این اسا  ،روند رسمیشدن دین زرتشت درباری و در ارتباب مسوتقیم بوا نهواد سولطنت قورار داشوت (نوک:
الهیاری ۰7 ،به بعد).
 .3نک :انگیز های امنیتی (تکمین جانی) -اقتصادی ایرانیان در جدول انتهای مقاله.
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همچنین روند رسمی شدن دین زرتشت نیز این جدایی را میان مردم و دین زرتشت تا حدی تکیید میکنود .بور

که به واسطۀ حملۀ عربها رخ داد بود .آنان سوعی کردنود بوا انعقواد قراردادهوایی بوا
عربها ،با تحمل کمترین خسارت جانی و مالی ،از این بحران عبور کنند.
شروط ایرانیان و عربها در عهدنامهها

1

بانقیا و
باروسما و
اُلَّیس
(14ه ق)

____

اشارۀ ضم،ی ب
مذاکرات رفین
دربارۀ امرال
ساسانیان،
ابقای صنربا
بنناطرنا در
مقام ریاس

حمای
مانمانان اه
مردم ب واسطۀ
پرداخ دزی
(ود المحالا )

داسرسی برای
اررا  ،ردم تر ئ

اه کُرَر
رراق

4

حیره
(14ه ق)

اشاره ب
حفظ دین اه
رف
ایرانیان،
تعهد
مانمانان
مب،ی بر
ردم تسریب
کنیاا و
قحرها

هزار درهم (ب ر،ران
ود المحالا )،
چهار هزار درهم
(ب ر،ران دزی )،
بالذری یک یناان
نیز افزوده اس
ابنارثم مقدار ود
نبشده اه بانقیا را
صد هزار درهم ذکر
کرده اس

معافکردن
راهبان و
کشیشانی ک
م،بع درآمد
نداشت،د

حمای
مانمانان اه
مردم در برابر
دریاف ود

اشاره ب ردم تر ئۀ
ایرانیان برضد
رر های مانمان،
داسرسی برای
مانمانان

در روایتی نرد هزار
درهم و در روایتی
دیگر یکحد و نرد هزار
درهمه
بالذری مقدار ود را
صد هزار یا هشتاد
هزار درهم ذکر کرده
اس

اه کُرَر
رراق

بری،
 111/4و
116ه
بالذری،
477

6

بهقباد اسف
و اوسط
(14ه ق)

____

7

شرش
(شیروی )
(11ه ق)

اشارۀ ضم،ی ب
مذاکرات رفین
بر سر امرال
ساسانی،
حمای اه امرال
ایرانیان

حمای
مانمانان اه
دان ایرانیان در
مقاب دریاف
دزی

ردم تر ئ برضد
رر های مانمان

پرداخ دو مینیرن
درهم در سال

روستا اه
کُرَر رراق

بری،
111/4

____

تعن باالترین
مقدار رطا

پیمان با قبینۀ
دلسراه

ذکر نشده

اه کُرَر
فارس و
شیراه

بری،
171/6

1

نهاوند
(15ه ق)

رر ها
درخراس
تغییر دین
نک،،د

رر ها مال و
همینهای
ایرانیان را
تحرف نک،،د

حفظ دان

پرداخ ودهی اه
سری هر فرد بالغ
ناب ب مال و دانش

اه کُرَر
دبال
(دب )

بری،
441/6

1

اصفهان
(41ه ق)

____

حفظ مال
ایرانیان

حمای دانی اه
رف رر ها

باید در هر سال ب
انداهۀ ترانایی خرد
پرداخ ک،،د

اه کُرَر
دبال

بری،
441/6

1

ری
(44ه ق)

ردم ویرانی
آتشکدهها

حفظ مال
ایرانیان،
تعیین
هی،ببنقرل ب
ر،ران مرهبان
ری

حفظ دان،
هیچیک اه
اهالی کشت یا
بَرده نشرند

ردم تر ئ اه سری
ایرانیان،
اصالح و تعمیر
دادهها،
پذیرایی اه لشکریان
مانمان

اه کُرَر
دبال

7

دماوند
(44ه ق)

_____

حفظ مال

حفظ دان،
هیچیک اه
مانمانان ب
شما (مردم
دماوند) حمن
نک،د و
هیچکس بدون
اداهۀ تر

پرداخ دزی ب قدر
ترانایی هر فرد بالغ
بالذری مقدار ود را
پانحد هزار درهم ذکر
کرده اس
ابنارثم مقدار ود را
دویا هزار درهم نقد
و سی هزار درهم
ساالن ذکر کرده اس

ردم تر ئ ایرانیان،
ردم نبرد با والی فرج
(مشسص نیا ک
این والی فرج
کیا )

فقط با رجمها
بج،گ،د و ن با
رر ها
ردم تر ئ اه سری
ایرانیان،
تعمیر و اصالح
دادهها اه سری
ایرانیان،
پذیرایی اه لشکریان
مانمان ب مدت
یک شبان روه
ردم تر ئ اه سری
ایرانیان،
تعمیر و اصالح
دادهها اه سری
ایرانیان،
پذیرایی اه لشکریان
مانمان ب مدت
یک شبان روه

پرداخ دویا هزار
درهم در هر سال

اه کُرَر
دبال

بری،
111/4ه
بالذری،
477ه
ابنارثم،
51/1
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سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

شروط اعراب

منبع

بری،
 461/6و
464ه
بالذری،
617ه
ابنارثم،
11/4

بری،
464/6
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نام
عهدنامه

شروط
دینی
ایرانیان

شروط
اقتصادی
ایرانیان

شروط
امنیتی
(تأمین
جانی)
ایرانیان

مقدار
وجهالمصالحه

نام
ایالت

نام
عهدنامه

شروط
دینی
ایرانیان

شروط
اقتصادی
ایرانیان

شروط
امنیتی
(تأمین
جانی)
ایرانیان

5

قرمس
(44ه ق)

امان بر دین

امان بر مال
مردم

حفظ دان

11

آذربایجان
(44ه ق)

(مرهبان) ب
شهر داخ
نشرد

شروط اعراب

ردم تر ئ ،
راه،مایی مانمانان
ترسط ایرانیان،
پذیرایی اه لشکریان
مانمان ب مدت
یک شبان روه

11

مرقان
(44ه ق)

امان بر آیین
و دین

امان بر مال

حفظ دان

ردم تر ئ ،
راه،مایی مانمانان
در راهها،
پذیرایی اه آنان،
تانیم خیان کاران

14

همدان
(41ه ق)

_____

امان بر امرال

حفظ دان و
هنان و فرهندان

ردم تر ئ بر ضد
رر ها

16

قزوین
(47ه ق)

_____

پیمان با هر
قبین ای ک
بسراه،د (آنان
با ههرهبنحری
در کرف پیمان
بات،د)

حفظ دان

17

_____

هر شسص بالغ
صاحب کار ب انداهۀ
ترانایی خرد دزی
بپرداهد

اه کُرَر
دبال

هر کس ب انداهۀ
ترانایی خرد (بر ا فال،
هنان ،همینگیرانی ک
ترانایی مالی ندارند،
رابدانی ک فقیر
هات،د و نیز کاانی
ک با آن رابدان در
ربادتگاهها ساکن
هات،د ،تعن نگرف )
بالذری مقدار ود را
هشتحد هزار درهم
ذکر کرده اس

اه کُرَر
دبال

بری،
461/6ه
بالذری،
641

هر فرد بالغ یک دی،ار
یا معادل قیم آن را
پرداخ ک،د

اه کُ َر
ردبال

بری،
461/6

پرداخ خراج
همینهای خرد ب
همراه دزی ب همراه
صد هزار درهم

اه کُرَر
دبال

بالذری،
611

اه کُرَر
دبال

بالذری،
617-611

_____

دردان
روایات
مستنفی
دربارۀ فتح
دردان
ودرد دارد
( 44 ،17و
 61ه ق)

امان بر دین

امان بر مال

حفظ دان

ردم تر ئ ،
راه،مایی مانمانان
و پذیرایی اه آنان

ب انداهۀ ترانایی هر
فرد بالغ در سال

11

برستان
( 17یا
44ه ق)

_____

امان بر امرال،
تأمین ام،ی
دادهها

پرداخ پانحد هزار
درهم اه دراهم رایج در
سرهمین برستان

11

مرورود
(64ه ق)

______
__

اه رف بهاذان
مرهبان مرورود
پیش،هاد شد
همینهایی ک اه
رف پادشاه
ساسانی ب او
بسشیده شده ،در
اختیارش بماند و
مرهبانی مرورود
اه او و خاندانش
گرفت نشرد

هیچیک اه
رر ها بر
دردان حمن
نک،د و
هیچکس بدون
اداهۀ اصپهبد
دردان وارد
آنجا نشرد

ردم تر ئ ایرانیان،
باهداشتن دهدان و
مردم ا راف اه
اذی رساندن ب
مانمانان

حفظ دان

ستاندن همینهای
متعن ب خاندان
ساسانی،
یاری مانمانان،
ردم تر ئ

پرداخ شح هزار
درهم (مرهبان و
خریشانش اه پرداخ
خراج معاف شدند)

اه کُرَر
خراسان

اه کُرَر
خراسان

اه کُرَر
خراسان

بری،
464/6

بری،
-646/6
647ه
سهمی1 ،

بری،
467/6

بری،
611/6

انگیز های اقتصادی و دینی ایرانیان در مصالحه با عربها ...

امان بر مال

حفظ دان

پذیرایی اه لشکریان
مانمان،
هر کس در لشکر ب
کار گرفت شرد اه
پرداخ دزی آن
سال معاف اس

منبع

فتوحات ،چه از منظر عربهای غالب و چه از نگا ایرانیان مغلوب ،در جریانی قورار
گرفت که بر مبنای آن ،رفتار تسامحمدارانۀ دو طرو موجب سوازش نسوبی میوان آنوان
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امان بر دین
و آیین،
ردم تسریب
آتشکدهها،
اداهه ب
مردم شیز
برای
برگزاری
اریاد و
رقص و
پایکربی

مقدار
وجهالمصالحه

نام
ایالت

شد .بررسی عهدنامههای منعقدشد میان دو طرو ،نشان میدهد که انگیز های ایرانیوان
در ابتدا ،تکمین جانی و یس از آن ،حفظ منوابع موالی خوود بوود اسوت .در ایون میوان،
انگیز های دینی در کانون توجه ایرانیان قرار نداشوته اسوت .در عهدناموههایی کوه مفواد
قیدشد در آنها به برخی از انگیز های دینی اشار دارد ،رگههایی از تمایالت اقتصوادی
نیز به چشم میخورد .از این مطالعه ،میتوان نتایج زیر را به دست آورد:
 .6با بررسی عهدنامهها ،انگیز های اقتصادی بی
این امر ،اسا

از دیگر موارد جلب توجه میکنود.

و یایهای شد برای مناسبات بعدی ایرانیان و عربها .وفاداری دو طورو

مخاصمه به همزیستی نیز ،بیشتر بر مدار روابط اقتصادی و منافع مشتر استوار شد.
 .0انگیز های اقتصادی در اشکال گوناگونی در عهدنامهها مطرح بود .بر این اسوا ،
ایرانیان حفظ ثروت ،امنیت را ها و جاد ها ،تالش بورای تصواحب امووال باقیمانود از
به مرزبانان و حکام) را دنبال میکردند.
 .9انگیز های دینی در مناط مختلف ایران متفاوت بود .بر این اسوا  ،عهدناموههای
مربوب به ایالت جبال (کور جبل) از نظر احتوا بر انگیز های دینی از اهمیوت بیشوتری
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

 .0انگیز های دینی ایرانیان در عهدنامهها به شکلی مبهم و با تعوابیر و کلموات جموع
(مللهم ،شراهعهم) ذکر شد است .از این روایات میتوان تعدد ادیان در برخی از شهرها
و نیز اشار ای یمنی به اهمیت آداب و رسوم را دریافت.
 .7به نظر میرسد برخی از انگیز های به ظاهر دینی ،ماهیتی اقتصوادی داشوتهاند .در
اینبار می توان به توجه و اهتمام مرزبانان و حکام برخی از مناط (به ویژ مناطقی کوه
آتشکد های معروفی در آنها قرار داشت) به حفظ آتشکد ها اشار کرد.
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